
  
  

  مكتبة الروضة الحیدریة اعداد 
  

  الرقمیةالمكتبة            
           
 الجامعیة الرسائل          



ة وتطبیقاتھا مباني الفقھ المقارن عند اإلمامیَّ 
 ً   مفتاح الكرامة إنموذجا

  جامعة الكوفة /مجلس كلیة الفقھ 

  یةاإلسالمفي الشریعة والعلوم 

  محمد ناظم محمد صالح المفرجي

  الدكتور

  محمد علیوي الشمري 

  م٢٠١٤                 

  

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  كلیة الفقه  -جامعة الكوفة 

مباني الفقھ المقارن عند اإلمامیَّ 
 ً مفتاح الكرامة إنموذجا

مجلس كلیة الفقھ إلى قدمت  طروحةإ

في الشریعة والعلوم  الدكتوراه شھادةوھي جزء من متطلبات نیل 

  /تقدم بھا الطالب 

محمد ناظم محمد صالح المفرجي

  شرافبإ

الدكتور األستاذ المساعد

محمد علیوي الشمري 

                 ھـ                  ١٤٣٥

 

 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

جامعة الكوفة 

مباني الفقھ المقارن عند اإلمامیَّ 

وھي جزء من متطلبات نیل 
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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  ). ١٩(آية   

 صدق اهللا العلي العظيم

بسم اهللا الرمحن الرحيم

  يونس سورة }

صدق اهللا العلي العظيم
  

}
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  اء
إلى أئمتي وسادتي 
األثنى عشر أھدي 

لجھد المتواضع 
أن وأسأل هللا تعالى 

  حسن القبول
  

اءھداإل
إلى أئمتي وسادتي 
األثنى عشر أھدي 

لجھد المتواضع ھذا ا
وأسأل هللا تعالى 

حسن القبولیتقبلھا بأ
  الباحث

  

إلى أئمتي وسادتي 
األثنى عشر أھدي 

ھذا ا
وأسأل هللا تعالى 

یتقبلھا بأ
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  )١())من مل يشكر املنعم من املخلوقني مل يشكر ا عز وجل 

أتقدم جبزيل الشكر والثناء اجلميل إىل األساتذة األفاضل رئيس جلنة الدراسات العليا وأعضائها 
  .وأساتذتي األجالء الذين تتلمذت على أيديهم يف السنة التحضريية ملا بذلوه من جهد وحرص ومتابعة مستمرة 

وما   إطروحيتعلى قبوله األشراف على   الشمري
  .وتثبيت املالحظات و متابعة ما خطه الباحث 

لتسنمه منصب عمادة   األسديفرج ا  عبد احلميد
  .املناسب 

ة اإلطروحـ   هم العناء واجلهد يف قـراءة وأتقدم بالشكر اجلزيل إىل األساتذة رئيس جلنة املناقشة وأعضائها لتجشم
  .وتقوميها، آمال أن تكون رؤاهم ومالحظاهتم مكملة ألي نقص ال خيلو منه إال من عصمه ا تعاىل

  .فرتة الدراسة ورفدوني بالعون واملساعدة أهلي الكرام 
  .طروحة إل يد العون يف إجناز هذه اكل من قدم يل

  
  الباحث

  شكر وعرفان

من مل يشكر املنعم من املخلوقني مل يشكر ا عز وجل : ((  )r(قال الرسول األكرم

أتقدم جبزيل الشكر والثناء اجلميل إىل األساتذة األفاضل رئيس جلنة الدراسات العليا وأعضائها 
وأساتذتي األجالء الذين تتلمذت على أيديهم يف السنة التحضريية ملا بذلوه من جهد وحرص ومتابعة مستمرة 

الشمري  وأشكر أستاذي الفاضل األستاذ املساعد الدكتور حممد عليوي
وتثبيت املالحظات و متابعة ما خطه الباحث  أبداه من سعة صدر وبذل اجلهد

عبد احلميد وليد كما وأشكر عمادة كلية الفقه ممثلة بعميدها الدكتور
املناسب  رصه الدائم على توفري الظرف الدراسيحلو كلية الفقه 

وأتقدم بالشكر اجلزيل إىل األساتذة رئيس جلنة املناقشة وأعضائها لتجشم
وتقوميها، آمال أن تكون رؤاهم ومالحظاهتم مكملة ألي نقص ال خيلو منه إال من عصمه ا تعاىل

فرتة الدراسة ورفدوني بالعون واملساعدة أهلي الكرام  وأتقدم خبالص الشكر والتقدير إلىمن وقفوا جبانيب طيلة
كل من قدم يل إىل مجيع االستاذة يف كلية الشيخ الطوسي و وأتقدم بالشكر واالمتنان

                                                           
  . ٣١٣/  ١٦وسائل الشیعة ، : محمد بن الحسن الحر العاملي 

 

قال الرسول األكرم

أتقدم جبزيل الشكر والثناء اجلميل إىل األساتذة األفاضل رئيس جلنة الدراسات العليا وأعضائها  
وأساتذتي األجالء الذين تتلمذت على أيديهم يف السنة التحضريية ملا بذلوه من جهد وحرص ومتابعة مستمرة 

وأشكر أستاذي الفاضل األستاذ املساعد الدكتور حممد عليوي
أبداه من سعة صدر وبذل اجلهد

كما وأشكر عمادة كلية الفقه ممثلة بعميدها الدكتور
كلية الفقه 

وأتقدم بالشكر اجلزيل إىل األساتذة رئيس جلنة املناقشة وأعضائها لتجشم
وتقوميها، آمال أن تكون رؤاهم ومالحظاهتم مكملة ألي نقص ال خيلو منه إال من عصمه ا تعاىل

وأتقدم خبالص الشكر والتقدير إلىمن وقفوا جبانيب طيلة
وأتقدم بالشكر واالمتنان

                  
محمد بن الحسن الحر العاملي )١(
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  التصویبات
  التصویب  الصفحة  الكلمة

  معنى مادة األمر في اللغة واالصطالح        المحتویات     معنى مادة األمر ومبانیھا
  المحتویات                         والترجیح          واللترجیح             
  المراجع                          المحتویات           المرجع               

  تعدد األقوال في المباني                                 ١تعدد المباني                        
  اإلمامیة وأقوالھم في المسائل                           ٢اإلمامیة في المسائل               
  بحث مباني األوامر                            ٣بحث األوامر                       
  الوقوف على مبانیھا                            ٥الوقوف على المباني              
  أو ابن عمھ                          ١٢أو ابن ابن عمھ                    

  القوانین             ١٨+ ١٤+  ١٣القوإنین                          
  أیضاً                           ٢٠                   اأیضاً            

  المجدد الشیرازي                           ٣٠الروزدري                         
  األمر عقیب                          ٣٠األمر في عقیب                   
  خالل التطبیقات الفقھیة                          ٣١خالل التطبیقات                   
  الكشف                          ٣٨الك شف                            
  عدم وجوب اإلعادة                          ٤٢عدم اإلعادة                        
  بالشيء ال یقتضي                         ٥٦بالشيء یقتضي                    

  األقوال                          ٦١قوال                               ال
  البیع                          ٦٣كان البیع                            
  الحصول فال                          ٦٣الحصول ال                         
  لكان بحذائھ                          ٦٦ال كان بحذائھ                       
  توقیفیة                           ٧٦توقیفة                                
  وألن النھي                          ٨١ولن النھي                            
  الف ألخت                         ٨٢للختالف                              
  جواز تأخیر                           ٩٢جواز التأخیر                        
  الحیوان                            ٩٦الحیوإن                              
  تقیید الجملة                          ١٠٣تقید الجملة                          

  المدخول بھن                          ١١٣             المدخول بھم          
یخصغ                         ١١٣العقل بتخصیص                      العقل حیث 
  ألن أصالة                         ١١٦كأن أصالة                          
  لعدم وجود حجة                        ١١٦لعدم حجة                           
  فتعیین الباقي                          ١١٩فتعین الباقي                        

  ال یرون العقالء                       ١١٩        العقالء ال یرون            
  إلى سقوط                       ١٢٠        شسقوط                      

  الخوانساري                        ١٤٨        ي                الخوإنسار
  وما أشكلھ                        ١٦٢            وما إشكالھ              
  بال إذن                        ١٧٩           بال غذن                  

  فال یجري                          ١٧٩       فا یجري                     
  الروایة                         ١٨٤      الروالیة                      
  األربعین                          ١٨٤      األبعین                       

  التعارض والتعادل والترجیح                        ١٩١     التعارض والتعادل          
  ألحدھما                         ١٩١     دھما                        لح

  ویرجع إلى األصل                         ١٩٩    ویرجع األصل                
  والذي                         ١٩٩   واذي                            
 في صورة                         ١٩٩   عن في صورة                 
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  

الحمد D ربي العالمین والصالة والسالم على سیدنا ونبینا محمد  صلى هللا علیھ 
بھ المنتجبEEین إلEEى قیEEام یEEوم وعلEEى آلEEھ الطیبEEین الطEEاھرین المعصEEومین ، وعلEEى صEEح

  .الدین
ونEEزل علینEEا القEEرآن وبعEEد ، فEEإن مEEن نعEEم هللا تعEEالى أن أنعEEم علینEEا بEEدین اإلسEEالم 

لیخرج النEاس مEن الجاھلیEة األولEى إلEى صEراط مسEتقیم ، وقEد  ورحمة للعالمین ھدى 
ترشدنا إلى العبادة الحقة ویرشدنا إلى سبل السالم ، محكمة ومتشابھة ضمنھ نصوصاً 

لیبین لنEا ھEذه النصEوص ومEا فیھEا مEن أحكEام فیمEا ) ص(محمد وبعث لنا النبي األكرم 
Eرتحتاجھ األمة ، ثم أكمل لنا ھذه الرسEى عشEة األثنEده األئمEن بعEاقتفوا) ع(الة مEر  فEأث

إلى جنEب القEرآن الكEریم ،  إمامEاً بعEد إمEام مارسEوا فEي ھEذه الفتEرة تعلEیم ) ص(النبي 
وحثھم على التعلم والتعلEیم لشEتى العلEوم ومEن ھEذه العلEوم علEم األصEول والفقEھ  الناس

ومEارس ) ع(ئمEة مEارس الEبعض مEنھم دورھEم مEع األفبرز لنا عدد ھائEل مEن العلمEاء 
مEEدارك ھEEذه العلEEوم فتوسEEعت الكبEEرى الEEبعض اآلخEEر دورھEEم مEEا بعEEد زمEEن الغیبEEة 

كمEا ال یخفEى علEى أھEل العلEم وازدھرت ، وبمEا أن علEم األصEول لEھ األھمیEة الكبEرى 
علEى قواعEد عامEة  الحتوائEھفنجد أنھم وسعوا البحث فیھ وخصصEوا لEھ أبوابEاً مسEتقلة 

وتستمد منھ األحكام الشرعیة الفقھیEة فEیمكن عEد ن الفروع وكلیة تندرج تحتھا العدید م
نظریة وعلم الفقھ دراسة تطبیقیة ، ھEذا وال یخفEى أن أي علEم ال  علم األصول دراسة 

فEي النظریEات أو المبEاني أو األقEوال فEي كEل  االخEتالفسواء كان  االختالفیسلم من 
المسEتجدات التEي تتغیEر لیواكEب سEاھم فEي تطEوره  االخEتالفمسألة مEن مسEائلھ وھEذا 

 االخEتالفوبما أن علم الفقھ یستمد أحكامھ من علم األصول فEإن عبر الزمان والمكان 
ي علم األصول ینعكس على علم الفقھ فظھر لنا علم الفقھ المقارن نظراً الذي یحصل ف

المبEEاني ، وقEEد جEEاءت ھEEذه الدراسEEة للوقEEوف علEEى لتعEEدد المبEEاني وتعEEدد األقEEوال فیھEEا 
یة التEي أختلEف فیھEا علمEاء اإلمامیEة وتعEددت أقEوالھم فEي كEل مبنEى ، ثEم بیEان األصول

آثارھEEا فEEي المسEEائل الفقھیEEة وقEEد انقسEEمت علEEى قسEEمین ، فالقسEEم األول تعرضEEت فیEEھ 
للمبEEEاني األصEEEولیة وبیEEEان األقEEEوال فیھEEEا مراجعEEEاً للمسEEEألة عنEEEد القEEEدماء والمتEEEأخرین 

آلخEEر تعرضEEت فیEEھ للتطبیقEEات الفقھیEEة ومتEEأخري المتEEأخرین والمعاصEEرین ، والقسEEم ا
وجدیر بالEذكر إنEي نتیجة تعدد أقوالھم في تلك المباني التي أختلف فیھا علماء اإلمامیة 

عEاملي كتاب مفتاح الكرامة فEي شEرح قواعEد العالمEة للسEید محمEد جEواد ال اعتمدتقد 
  .في ذكر التطبیقات الفقھیة 

  
، وقEد  يتمھیEدمبحEث مھا مقدمEة وعلEى ثالثEة فصEول یتقEدھذا وقد انتظم البحث 

أھم المشاكل التEي واجھEت أھمیة الموضوع وسبب أختیاره وتعرضت في المقدمة إلى 
  .الباحث 

نبEذة مEن  وإعطEاءإلEى شEرح مفEردات العنEوان  يوتعرضت في المبحEث التمھیEد
  .سیرة السید جواد العاملي 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 Eد اإلمامیEاظ عنEث األلفEي وجاء الفصل األول بعنوان مباني مباحEا فEة وتطبیقاتھ
مفتEEاح الكرامEEة ، وقEEد انقسEEم علEEى خمسEEة مباحEEث ، حیEEث جEEاء المبحEEث األول بعنEEوان 

وقEEد أنقسEEم علEEى خمسEEة مطالEEب ، معنEEى األوامEEر ومبانیھEEا عنEEد اإلمامیEEة وتطبیقاتھEEا 
، ومبEاني اإلجEزاء ، واألمEر عقیEب الحظEر أو توھمEھ  ، األمEرمادة تناولت فیھا مباني 

  .اإلمامیة وتطبیقات ھذه المباني  ومباني الضد عند،  ومباني مقدمة الواجب
  

وجاء المبحث الثاني بعنوان مبEاني النEواھي عنEد اإلمامیEة وتطبیقاتھEا فEي مفتEاح 
ومبEاني ، ثالثة مطالEب تناولEت فیھEا مفھEوم النھEي ومبانیEھ حیث أنقسم على ، الكرامة 

النھEEي علEEى الفسEEاد فEEي العبEEادات ومبEEاني داللEEة  ، إجتمEEاع األمEEر والنھEEي فEEي الواحEEد
  .عند اإلمامیة وتطبیقات ھذه المباني والمعامالت 

  
وجاء المبحث الثالث بعنوان مباني المفاھیم عند اإلمامیEة وتطبیقاتھEا فEي مفتEاح  

وقد انقسم على أربعة مطالب تناولت فیھا معنى المنطEوق والمفھEوم ومبEاني ، الكرامة 
  .فھوم الغایة عند اإلمامیة وتطبیقات ھذه المباني مفھوم الشرط ومفھوم الوصف وم

  
وجاء المبحث الرابع بعنEوان مبEاني العEام والخEاص عنEد اإلمامیEة وتطبیقاتEھ فEي 

وقد أنقسم على أربعة مطالEب حیEث تناولEت فیھEا معنEى العEام والخEاص مفتاح الكرامة 
كEان المخصEص  وأدواتھ وأقسEامھ ، ومبEاني التمسEك بالعEام فEي الشEبھة المصEداقیة إذا
المتعقEب  االسEتثناءلفظیاً أو لبیاً ، ومباني حجیة العام المخصEص فEي البEاقي ، ومبEاني 

  .عند اإلمامیة وتطبیقات ھذه المباني لجمل متعددة 
  

وجاء المبحث الخامس بعنوان مباني المطلق والمقید عند اإلمامیة وتطبیقاتEھ فEي 
تناولEت فیھمEا معنEى المطلEق والمقیEد  وقد أنقسم علEى مطلبEین ، حیEث، مفتاح الكرامة 

وأدواتEEھ وشEEروطھ ، ومبEEاني حمEEل المطلEEق علEEى المقیEEد عنEEد اإلمامیEEة وتطبیقEEات ھEEذه 
  .المباني 

وجاء الفصل الثاني بعنوان مباني األصول العملیEة عنEد اإلمامیEة وتطبیقاتھEا فEي 
ستصEحاب حیEث تناولEت فیھEا مبEاني األمفتاح الكرامة ، وقد أنقسم على أربعة مباحEث 

والبراءة واالحتیاط والتخییر عند اإلمامیة مع بیان ما یتعلق فیھEا مEن أمEور وتطبیقEات 
  .ھذه المباني 

  
وجاء الفصل الثالث بعنوان مباني التعارض والترجیح عنEد اإلمامیEة وتطبیقاتھEا 

حیEث أنقسEم علEى مبحثEین تناولEت فیھمEا معنEى التعEارض والتعEادل في مفتاح الكرامة 
ومباني التعارض والتعادل والتEرجیح وتطبیقEات ھEذه المبEاني مEع التعEرض والترجیح 

  .لألمور التي تتعلق بھا 
  

  .ثم الخاتمة التي أشتملت على عدة مستخلصات ناتجة عن ھذه الدراسة 
  .والمصادر والمراجع حیث رتبتھا حسب ترتیب حروف األبجدیة 
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لفصل الثاني والثالEث ؛ من اأكبر وأوسع إن الفصل األول جاء والذي یالحظ أن 
وذلك ألني أعتمEد المنھجیEة المتبعEة عنEد القEدماء إلEى زمEن السEید جEواد العEاملي حیEث 

  .أنھم كانوا یبحثوا المستقالت العقلیة في مباحث األلفاظ 
  

ھEEذا وال أدعEEي أن بحثEEي وجھEEدي فEEي ھEEذه األطروحEEة المقدمEEة بEEین یEEدي لجنEEة 
وعلEEى أتEEم وجEEھ بEEل أنEEھ بحاجEEة إلEEى أعضEEاء المناقشEEة ھEEو عمEEل خEEالي مEEن األخطEEاء 

  .مالحظاتكم وتقویمكم حتى یصل إلى مرحلة القبول 
  

ھذا وأتقEدم بالشEكر الجزیEل إلEى عمEادة كلیEة الفقEھ متمثلEة بعمیEدھا الEدكتور ولیEد 
عبد الحمید فرج هللا األسدي وأقدم لھ التھاني لتسEنمھ منصEب عمEادة الكلیEة راجیEاً مEن 

  .عون ویوفقھ لتحمل أعباء ھذه المسؤولیة هللا تعالى أن یمد لھ ید ال
  

وأقEEدم بالشEEكر الجزیEEل لجمیEEع أسEEاتذتي األجEEالء الEEذین تتلمEEذت علEEى أیEEدیھم فEEي 
السEEنة التحضEEیریة لمEEا بEEذلوه مEEن جھEEد ومتابعEEة وحEEرص وأسEEأل هللا تعEEالى أن یEEوفقھم 

  .ویجزیھم خیر جزاء المحسنین 
  

Eاء لجنEل أعضEادة األفاضEل للسEاء وأتقدم بالشكر الجزیEمھم العنEة لتجشEة المناقش
وتقویمھا وأنEا متEیقن أن رؤاھEم ومالحظEاتھم سEتكون مكملEة ألي  األطروحةفي قراءة 

  .نقص ال یخلو منھ أي عمل وال یختص بھ إال من عصمھ هللا تعالى 
  

إلEEى أسEEتاذي الفاضEEل الEEدكتور محمEEد علیEEوي  واالمتنEEانوأتقEEدم بجزیEEل الشEEكر 
 وبEذل الجھEدومEا أبEداه مEن سEعة صEدر  أطروحتEيعلى الشمري على قبولھ األشراف 

  .مالحظات حول ما خطھ الباحث طیلة فترة الكتابة ال وتثبیت
  

وأتقدم بالشكر الجزیل إلEى كEل مEن مEد لEي یEد العEون والمسEاعدة فEي أنجEاز ھEذا 
  .األطروحة 

  
 .وأخر دعوانا أن الحمد D رب العالمین 
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  المقدمة

الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف الخلق محمد وعلى آلھ 
  . الدین من وأصحابھ المنتجبین إلى قیام یوأجمعی

 اختالف الرأي في كل علم من العلوم أمر طبیعي ، أنَّال یخفى فبعد ، أما 
ي انالثیة ، و یعد دراسة نظراألول فإنَّ ،  والفقھاألصول في علم االختالفومنھ  

 في الدراسة النظریة تنعكس آثاره على االختالف أنَّ نجد فإننایعد دراسة تطبیقیة ، 
 لم یغلق باب األجتھاد بل من خالل فتحھ اإلمامیَّة مذھب أنَّالدراسة التطبیقیة ، وبما 

 أنَّ نجد ولذلكي والفقھي ، األصول على الصعید يان إلى تعدد المبأدىباب االجتھاد ل
 كل مبنى مستنبط ھو ناتج من أنَّ، ونجد ل عالم من العلماء مبناه الخاص بھ لك

 والفقھیة ، األصولیةطریقة العالم في االستنباط وكیفیة تعاملھ وفھمھ للنص وقناعاتھ 
 من أنَّونجد شرعي ، الحكم على غیره وأفتى بال المبنى رجح ھذا ھاعلى أساسالتي 

  شرعيحكٍمبما رفضھ واسس مبنى آخر وأفتى بنى ور خالف ھذا المبجاء بعده قد
 یدل فھو یدل على سعة إنَّماآخر ، وھكذا أستمر الحال إلى وقتنا الحاضر ، وھذا 

 والفقھیة عند العلماء االجالء مع تغیر األزمنة واألمكنة ، األصولیةوتطور الملكة 
مع  ةالشرعیَّ األحكامإلى وحاجة الفرد بصورة خاصة والمجتمع بصورة عامة 

التعامل معھا ، ومن ھذا كیفیة مسائل مستحدثة لمعرفة الكم الھائل من البروز 
 ، اإلمامیَّة لعلماء األصولیةي انالمنطلق جاءت ھذه الدراسة لتسلیط الضوء على المب

 وسنأتي العالَّمة في الفقھ من خالل كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد وأثرھا
  .ل نقاط شكَّلتوضیح ھذه الدراسة على 
 خطوة من الخطوات التي تركز على المقارنة داخل یعد ھذا الموضوع

 في علم مایسالمذھب التي في الغالب تكون اآلراء المختلفة داخل المذھب قلیلة وال 
 محور انقھیة ، فكف عبارة عن قواعد كلیة تبنى علیھا المسائل الھنأل األصول

 في كل مبنى االختالفوبیان  للعلماء ةاألصولیي انالدراسة تسلیط الضوء على المب
، مع للتعرف على المسائل الفقھیة المقارنة التي نتجت عن تعدد المباني األصولیة 

  .العالَّمةالتعرض للتطبیقات الفقھیة في كتاب مفتاح الكرامة في شرح قواعد 
ي ان تتجلى فیھا الكثیر من الغایات وأھمھا معرفة مبطروحةأ ھكذا إنَّال یخفى 

 أثر انمع بیعندھم  األصولیة المسألة وتطور األصولیة في المسائل اإلمامیَّةعلماء 
، تطبیقات الفقھیة ل على المسائل الفقھیة من خالل عرض العدید من ااالختالفھذا 

ضافة طروحة إ من ھذه األمقارن ، والھدفالفقھ الفنتج عندنا على أساس ذلك 
بینھم فیما  مبنیة على المقارنة اإلمامیَّةماء تطبیقیة عند علنظریة و أصولیةدراسة 

ي ، والتعرض انیھم وأدلتھم التي استدلوا بھا على تلك المبانمن خالل عرض مب
ي ، مع التعرض للرأي الراجح اناالت التي أوردھا العلماء على ھذه المبشكَّلال

البالغة  مع سعة مجلداتھ الكرامة ، مع التعرض لدراسة كتاب مفتاح والمشھور منھا
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الكتب الفقھیة االستداللیة التي تعرض أھم الذي یعد من  ) ًا وعشرون مجلدستة( 
 الكتاب من  ، حیث یعد ھذاالعالَّمةفیھا السید جواد العاملي إلى شرح كتاب قواعد 

 ، وقد عمدت إلى األكثار من انھتمام البالغ من ذوي الشإلالكتب التي لم تنل ا
بداء رأي السید جواد العاملي في كل تطبیق منھا  الكتاب وإتطبیقات الفقھیة من ھذاال

  . متفقًا مع المشھور في الرأي أو مختلف معھم في ذلك انسواء ك
، ب ان موضوع في الغالب نجده یحتوي السھولة من جكلِّل إنَّال یخفى 

سواء  یمتاز بتوفر المصادر عنوانال فإنَّب آخر ، أما السھولة انوالصعوبة من ج
 الموضوع مع التقیید الموجود فإنَّ ، وأما من حیث الصعوبة  قدیمة أم حدیثةتانك

ي والتطبیقات الفقھیة ، وھذا یعني بذل الجھد ان یمتاز بالسعة وكثرة المبأنَّھفیھ إال 
في المطالعة ومراجعة آراء العلماء وأدلتھم وھذا بحد ذاتھ لیس بالشيء الیسیر ، 

ات ،  لتجاوزت ھذه االطروحة المئات من الصفحولوال التقیید في عدد الصفحات
 ، وال یخفى أیضًا صعوبة استیفاء الدراسة فیھ الموضوع حقھ وإعطاءلیتسنى 

الوضع األمني الذي یمر بالبالد وكون المشرف على ھذه اإلطروحة األستاذ 
 تحمل ليَّعالمساعد الدكتور محمد علیوي ھو من سكنة محافظة بغداد مما زاد 

   .اة من الوضع األمني انفر والمعمشقة الس
 األصولیةتتسم ھذه االطروحة بنوعین من السمات السمة األولى الدراسة 

یة الدراسة الفقھیة التطبیقة ، ومن ھذا المنطلق اعتمدت انالنظریة ، والسمة الث
ض  إذا تطلبت في توضیحھا لغًة واصطالحًا ، ثم التعرالمسألةمنھجیة عرض 

 للعلماء فیھا األصولیةي ان بحسبھ ، ثم عرض المب وشروطھا كًالھاانألقسامھا وأرك
، ثم التعرض لمستندھم فیھا ، ومن ثم المناقشة والترجیح ، ونفس المنھج تم تطبیقھ 

ي في األصول الفقھیة التطبیقیة ، مع مراعاة المنھجیة المتبعة للبحث المسألةعلى 
م البحث في ثالث فصول ظتنا، ھذا وقد ) ھــ١٢٢٦(زمن السید جواد العاملي 

 تناولت في المبحث التمھیدي التعریف إذرئیسیة یتقدمھا مبحث تمھیدي ومقدمة ، 
 ، والتعرض لسیرة السید جواد العاملي الذاتیة والعلمیة ، وجاء عنوانالبمفردات 
 وتطبیقاتھا في مفتاح اإلمامیَّةي مباحث االلفاظ عند ان مبعنوانب األولالفصل 

لعام والخاص ، وقد تناولت فیھ بحث األوامر ، والنواھي ، والمفاھیم ، واالكرامة ، 
 اإلمامیَّة العملیة عند األصولي ان مبعنوانبي ان، وجاء الفصل الثوالمطلق والمقید 

 االستصحاب ، والبراءة يان مبوتطبیقاتھا في مفتاح الكرامة ، وقد تناولت فیھ بحث
ي التعارض والترجیح ان مبعنوانبالفصل الثالث ، واالحتیاط ، والتخییر ، وقد جاء 

ي التعارض ، ان وتطبیقاتھا في مفتاح الكرامة ، وقد تناولت فیھ مباإلمامیَّةعند 
ي الترجیح ، ثم جاءت الخاتمة وقد أشتملت على أھم المستخلصات والنتائج انومب

  .التي خلص إلیھا البحث ، ثم قائمة المصادر والمراجع 
العنوان ال بل ، ني قد اكملت واستوفیت البحث في ھذه الدراسة ناھذا وال أدعي 

ما الكمال هللا تعالى ، وأسألھ وإنیغطیھ أطروحة واحدة بل بحاجة إلى عدة أطاریح 
 أنَّا وإن یتقبل ھذا الجھد بأحسن القبول فھو نعم المولى ونعم النصیر وآخر دعأنَّ

  .الحمد هللا رب العالمین 
  الباحث
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  يدالمبحث التمھی
ي والفقھ المقارن ونبذة من سیرة السید جواد ان مفھوم المب

  العاملي
 مفھ>وم الم>صطلحات     انقبل الدخول في موضوع البحث الب>د م>ن التع>رض لبی>            

  . تصور عام للموضوع قبل الدخول في صلبھ إعطاء من أجل عنوانالالواردة في 
  

  صطالح ي والفقھ المقارن في اللغة واالانمفھوم المب : األولالمطلب 
 Tة  انالمبTTي اللغTجم>ع مبن>ى وھ>>و م>صدر البن>اء ، والمبن>>ي ، ویجم>ع أی>ضًا عل>>ى       :ي ف 

 خير أَم من وإنه علَى تَقْوى مِن اللَّهِ ورِضْ    انأَفَمن أَسس بني  {: ، قال تعالى    )١(أبنیة  
ينب ــســأَس ــارٍ فَان فٍ هــر ــفَا ج لَــى شع ــه اهنت>>شیید والبن>>اء ، وقی>>ل ھ>>و ال)٢( }ار

   . )٣(شاء نواال
ًا إل>ى   ي أو الفقی>ھ اس>تناد     األص>ول ھو األساس ال>ذي یعتم>ده         (:ي في االصطالح    انالمب

راءه ونظریاتھ ف>ي الم>سائل الفرعی>ة ، أو    آدلیل خاص ، ثم یبني علیھ     
   .)٤()  أو األعتقادیة األصولیةیعتمده في المسائل 

تنباط الحك>م ال>شرعي م>ا ل>م ت>ستند ھ>ذه       ي وح>دھا ال تكف>ي ألس>   ان المبإنَّفیالحظ  
ال>>سید محم>>د س>>عید  أش>>ار حی>>ث ،  وت>>شخیص الموض>>وع  الموض>>وعاتي إل>>ى انالمب>>

ال ریب في اختالف الف>روع الفقھی>ة ف>ي االحتی>اج إل>ى دق>ة              : ( إلى ذلك بقولھ    الحكیم  
النظ>>ر واعم>>ال ال>>ذوق الفقھ>>ي ، البتن>>اء بع>>ضھا عل>>ى بع>>ض االس>>تظھارات الخفی>>ة       

لنكات الدقیقة أو بعض وجوه الجمع العرفي المحتاجة لح>سن ال>سلیقة ، أو              وااللتفات ل 
مالحظة بعض القرائن ككلمات األصحاب ومقدار االب>تالء ب>الحكم ، ونح>و ذل>ك مم>ا               

 وس>ھل  األص>ولیة ی>ھ   انال یتسنى إال للممارس الماھر ، ویعجز عنھ كثیر ممن تمت مب           
 وح>دھا ال تكف>ي ف>ي    األص>ولیة ي انالمب>  ف>إنَّ علیھ كثیر م>ن الم>سالك الفقھی>ة ب>سببھا ،       

القدرة على االستنباط ما لم یتی>سر ل>صاحبھا ت>شخیص موض>وعاتھا بنح>و تطم>ئن ب>ھ               
النفس ویركن إلیھ في مقام العم>ل ، وھ>و ال یت>سنى لك>ل أح>د ، خ>صوصا ف>ي بع>ض                        

  .)٥() الفروع 
 إل>ى   م>ن الطھ>ارة إل>ى ال>دیات بحاج>ة          م>سائل الفق>ھ      أنَّ نجد   فإننافإذا أتضح ذلك    

دراس>>ة ھ>>ذه  عل>>ىیین عكف>>وا األص>>ول أنَّ، ف>>نالحظ األص>>ولیة  يانمب>>الوق>>وف عل>>ى ال
، واھتمام>ًا كبی>رًا ، فب>ذلوا فیھ>ا م>ا       فأسدوھا عنای>ة فائق>ة      العلماء فیھا   ي  انمبالمسائل و 

، فعق>دوا لك>ل منھ>ا    والتعم>ق  ، وم>ا ت>ستحقھا م>ن التحق>ق         من التدقیق والتأم>ل     یناسبھا  
                                                 

 ) .ىمادة بن (٦٣المصباح المنیر : الفیومي  + ٨٦/ ٨لسان العرب : ابن منظور ) ١(

  .١٠٩:  التوبة ٢)(

   .٨٩معجم الفاظ الفقھ الجعفري ، : احمد فتح اهللا ) ٣(

  .١٢الجھد األصولي عند العالَّمة الحلي ، : بالسم عزیز شبیب ) ٤(

  .٦/٢٩٨:  المحكم في أصول الفقھ ٥)(
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، تبن>ى علی>ھ ف>روع كثی>رة         ال>ذي   كل>ي   الون  انق> الكن أن نطلق علیھا     یم، ف مبحثًا خاصًا   
وأبوابھ>ا المختلف>ة    بأق>سامھا المتباین>ة      یھ فروع كثیرة   تترتب عل  نجد أن المبنى الواحد   ف

ینطب>>ق عل>>ى ك>>ل أب>>واب الفق>>ھ م>>ن   ًاون>>ان ف>>ي الوج>>وب یع>>د قظ>>اھر األم>>ر أنَّ، فم>>ثًال 
د ، فال>ذي ی>ستعرض   النھ>ي عل>ى الف>سا   الطھارة إلى الدیات ونحوھ>ا كم>ن ق>ال بدالل>ة       

بتح>>ول وتط>>ور الفك>>ر  م>>ن ال>>شیخ المفی>>د إل>>ى وقتن>>ا الحاض>>ر ی>>شعر األص>>ولیةالكت>>ب 
تغی>ر المبن>ى فھ>و ی>دل عل>ى اخ>تالف ف>ي            ي فھو لیس مجرد تبدل ال>رأي ، أو          األصول

ي ان تع>دد المب>  أنَّ ، ومن ھنا نجد )١( المنھجیة ، وفي نمط التفكیر ، وصیاغة المطالب      
عك>>س عل>>ى  ان ھ>>ذا التع>>دد  م>>ن َث>>مَّ ، وي األص>>ول راج>>ع إل>>ى تط>>ور الفك>>ر   ص>>ولیةاأل

  . الواحدة المسألة إلى تعدد اآلراء في أدىوالمسائل الفقھیة 
 نآك>القر ،  ھ الم>صدر الت>شریعي      ن>  اتفق>وا ف>ي ال>دلیل أل       الفقھاءاألصولیون و  وإنَّ

 لك>>ل ألنوذل>>ك  ، ةاألص>>ولیي انوا ف>>ي المب>> إختلف>>ة واإلجم>>اع والعق>>ل ، وق>>د   وال>>سنَّ
ي األوام>>>ر ان كمب>>>،س>>>تمده م>>>ن تل>>>ك األدل>>>ة  االخ>>>اص ال>>>ذي ي أو فقی>>>ھ مبن>>>اهأص>>>ول

واألم>ارات كخب>ر اآلح>اد وظ>واھر األلف>اظ ،      ، والنواھي ، والعام والخ>اص ونحوھ>ا      
  . ونحوھا والتعارض والترجیح  العملیة كالبراءة واالستصحاباألصولو

  
 فقھ>ًا  نوالفھم ل>ھ ، وف>ي األص>ل الفھ>م ، یق>ال أوت>ي ف>ال       ھو العلم بالشيء    :الفقھ في اللغة    

 الْمؤمِنون لِينفِرواْ كَآفَّةً فَلَوالَ نَفَر مِن كُـلِّ     انوما كَ { :، قال تعالى    )٢(أي فھمًا فیھ    
 )٣( }اْ إِلَيهِم لَعلَّهم يحذَرونفِرقَةٍ منهم طَآئِفَةٌ لِّيتَفَقَّهواْ فِي الدينِ ولِينذِرواْ قَومهم إِذَا رجعو

، ق>ال   )٤() فھم الشيء وكل علم ل>شيء فھ>و فقھ>ھ   (  ھو : ، وفي المصباح المنیر   
   .)٥( }فَما لِهـؤالء الْقَومِ الَ يكَادون يفْقَهون حدِيثاً{: تعالى 

ث>م  ، ال>شيء إذا عرفت>ھ   وھو مصدر فقھ>ت  ،   )٦( تعلم الفقھ وھو العلم في الدین     ھو   : التفقھ
: ویق>ال  ،)٧( واع العل>م ن> أخص بھ علم الشریعة لسیادتھ وشرفھ وفضلھ علىٰ سائر         

إذا أراد اهللا بعب>د   : ((   ق>ال )u( وعن أبي عبد اهللا   ،   )٨( فقھت الكالم إذا فھمتھ   
  .)٩( )) خیرًا فقََّھُھ في الدین

                                                 
  .السید محمد حسین الرضوي   مقدمة المحقق . ٩ – ٨الوافیة ، : الفاضل التوني :  ظ ١)(

  ) .مادة فقھ( ، ٦٤٦ / ١٣لسان العرب ، :  إبن  منظور ٢)(
  .٧٨:  النساء ٣)(

  ) .مادة فقھ (٢/٤٧٩:  المصباح المنیر ٤)(

   .٧٨: النساء ) ٥(
  .٣٠٧/ ٣العین : الخلیل بن أحمد الفراھیدي: ظ ) (٦

  .٢٢٤٣/ ٦حاح الص: الجوھري  + ٤٣٠/ معجم مفردات الفاظ القران الكریم :  الراغب األصفھاني: ظ) ٧(
: الطریحwي  + ٥٦٨:تفwسیر غریwب القwران   : فخwر الwدین الطریحwي     + ٣/٤٦٥النھایة في غریب الحwدیث ،       : ابن األثیر   : ظ  ) ٨(

 .٣/٤٢١:مجمع البحرین
  .٣٢/ ١الكافي  :  الكلیني ٩)(
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 ٥

  الفرعی>ة ال>شرعیَّة م باألحك>ام  العل> ( : التعری>ف الم>شھور للفق>ھ ھ>و      :الفقھ فTي االصTطالح      
   . )١( ) من أدلتھا التفصیلیة وأستنباطھا

 بھ>>ا عل>ى العل>>م  عب>ارة ع>>ن الملك>ة الت>>ي یقت>در   : ( ھ ان>>وعرف>ھ ال>سید ج>>واد الع>املي ب   
  .)٢()  الفرعیة الظاھریة ، أو الواقعیة عن أدلتھا التفصیلیة الشرعیَّةحكام الیقیني باأل
علم بالحكم الواقعي ، أو عن الملك>ة الت>ي یقت>در بھ>ا      المجتھد قد یحصل لھ ال  فإنَّ

  .الیقیني ، أو الظن باألحكام الواقعیة عن ادلتھا التفصیلیة على العلم 
المج>>از ف>>ي   تعری>>ف ال>>سید ج>>واد الع>>املي أول>>ى م>>ن      الحقیق>>ة ف>>ي إنَّف>>یالحظ 

ھ>>ا ھ>>ي  انھ ی>>دعي ن>> یخ>>صھا بالقطعی>>ة ، ال بالقطعی>>اتالعام>>ل ف، التعری>>ف الم>>شھور  
، وق>د أش>ار    عل>ى ظاھرھ>ا   األحكاممتبادرة الظاھرة ، والعامل بالظن یجري بعموم   ال

یقول الم>راد ب>العلم الیق>ین      یعمل بالیقین    من   إنَّ: ( إلى ذلك السید جواد العاملي بقولھ       
یق>>>ول الم>>>راد ب>>>العلم الیقین>>>ي   الواقعی>>>ة ، وم>>>ن یعم>>>ل ب>>>الظن  األحك>>>ام، وباألحك>>>ام 

ھ یقطع بالحكم الظاھري ویظن ب>الحكم      نة ، أما األولى فال    وباألحكام الظاھریة الواقعی  
   .)٣() بالحكم الواقعي ھ قد یحصل لھ القطع نیة فالانوأما الثالواقعي ، 

 الجم>>ع والمقابل>>ة والتق>>ویم ، م>>أخوذ م>>ن ق>>رن بال>>شيء وھ>> :لغTTة فTTي الالمقTTارن 
 مبن>ي  ھ>و لف>ظٌ   ، وقی>ل    )٤(وقرن بینھما وقرن الشيء بالشيء وص>لھ ب>ھ وباب>ھ ض>رب              

، أح>دھما ی>دل     ان ص>حیح  نالقاف وال>راء والن>ون أص>ال       (أنَّللمفعول، من المقارنة إذ     
وَق>َرَن  . )٥( )علىٰ جمع شيء إلىٰ شيء، قرنُت الشيء أقرنھ قرنًا أي شددتھ إلىٰ ش>يء  

ص>احبتھ، وم>ن ھن>ا ق>الوا للزوج>ة          : ًاان> الشيء بالشيء وصلھ وجمعھ ب>ھ، وقارنت>ھ قر        
    .)٦( قرینة

  : االصطالح المقارن في
  :  المقارنة على صنفین أنَّذكر السید محمد تقي الحكیم 

 الفقھی>ة عل>ى ص>عید واح>د دون إج>راء موازن>ة             ب>اني  جمع اآلراء المختلف>ة ف>ي الم       -١
  .بینھا

 جم>>ع اآلراء الفقھی>>ة المختلف>>ة وتقییمھ>>ا والموازن>>ة بینھ>>ا بالتم>>اس أدلتھ>>ا وت>>رجیح   -٢
  . )٧( بعضھا على بعض

إلب>راز م>ا بینھ>ا م>ن الن>سبة أو       ، ة اآلراء الفقھیة بعضھا م>ع بع>ض        ھو مقابل  وقیل
  .)٨(للوقوف على الصواب ، العالقة

                                                 
 ٤٠ / ١ذكرى الشیعة ، :  األول  الشھید+  ، ٨ / ١تذكرة الفقھاء ، : العالَّمة الحلي +  ، ٣العویص ، : الشیخ المفید : ظ ) ١(

  .١٤ / ١٨الحدائق الناضرة ، : المحقق البحراني +  ، ١٢ / ١جامع المقاصد ، : المحقق الكركي + ، 

  .٦٠٤/ ١٩: مفتاح الكرامة ) ٢(

  .٦٠٥/ ١٩: م ، ن :  ظ ٣)(

  .٥٣٢مختار الصحاح ، : الرازي:  ظ ٤)(

  .٧٦/ ٥معجم مقاییس اللغة : ابن فارس ) ٥(

  .٢١٨/ ٦الصحاح : الجوھري : ظ ) ٦(

  .١٣:األصول العامة للفقھ المقارن: محمد تقي الحكیم : ظ ) ٧(

   .١٨النظریة العامة للفقھ المقارن ، : رزاق شریف :  ظ ٨)(
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 ٦

 ھو جم>ع آراء المجتھ>دین ف>ي الم>سائل الفقھی>ة للم>ذاھب الفقھی>ة المتعب>د بھ>ا           قیلو
  .)١(األساسیة وتقویمھا والموازنة بینھا ، بالتماس أدلتھا وترجیح بعضھا على بعض

ن>وع خ>اص م>ن      ھ  ان> بتعری>ف الفق>ھ المق>ارن       ل م>ا تق>دم یمك>ن        من خ>ال  فوعلیھ    
 ف>ي أب>واب الفق>ھ عن>د مختل>ف      ال>شرعیَّة حی>ث ی>راد ب>ھ العل>م باألحك>ام      ،  دراس>ة الفق>ھ  

ف>>>ي ع>>>صر واح>>>د أو جمی>>>ع  ،  الفقھ>>>اء ف>>>ي الم>>>ذھب الواح>>>د أو الم>>>ذاھب المتع>>>ددة  
 مح>دد   انم> أو ف>ي دائ>رة ز     ، كما في معرفة آراء أئم>ة الم>ذاھب وأص>حابھم         ، العصور

والوقوف على أدلتھم وقواعدھم المتبع>ة الت>ي        ، كما في معرفة فقھ الصحابة والتابعین     
م>ع الخ>وض ف>ي س>بر        ، ت منشًأ للخالف  انووجھات نظرھم التي ك   ، یستند إلیھا فقھھم  

، واختی>>ار أقربھ>>ا للح>>ق ، ومحاكمتھ>>ا بموض>>وعیة، وموازن>>ة بع>>ضھا ب>>بعض ، األدل>>ة
 ی>سمیھ الب>احثون م>ن الق>دامى بعل>م       انعنى قریب لم>ا ك>     وھو بھذا الم  ، وأوالھا بالقبول 

ع>>رض آراء الفقھ>>اء  ھ>>ي إنَّم>>اووجھ>>ات االلتق>>اء بینھم>>ا ، الخ>>الف أو عل>>م الخالفی>>ات
 ف>ي قربھم>ا م>ن الموض>وعیة ف>ي البح>ث وبع>دھما            انا یفترق>  ان>  ك وإنا  والموازنة بینھ>  

   .)٢( عنھا
  ة المقارنالمبانيموضوع 
 من حیث التقی>یم  المباني الصولیةاء المجتھدین في   موضوع ھذا العلم ھو آر     إنَّ

؛ مة عندھم، والتقید ب>آراء المجتھ>دین   والموازنة والترجیح اعتمادًا علىٰ األسس المسلّ   
راء المقلِّدة الذین یتبعون مراجعھم، حّت>ىٰ تقت>صر عل>ىٰ اآلراء األص>یلة              آوذلك إلبعاد   

م الذین ُعرفت لھ>م آراء فقھی>ة        وا أئمة مذاھب أم غیرھم من األعال      انللمراجع سواء ك  
 الرأي فیھا وإقامة إعطاءخاصة، فالمقارن ُملزم باستعراض مختلف اآلراء واألدلة و       

  .)٣( الترجیح علىٰ أساس موضوعي
األق>وال   بمعن>ى اخ>تالف   والبحث الذي نحن بصدده ھو المقارنة داخ>ل الم>ذھب      

وھ>ذا م>ا   ،  ن>ون علیھ>ا آرائھ>م   ویبالت>ي یعتم>دونھا   ،  اإلمامیَّةیي  أصولي عند   انالمبفي  
ي ان الح>دیث ع>ن ھ>ذه األس>س والمب>       إنَّ: ( أشار إلی>ھ ال>سید محم>د تق>ي الحك>یم بقول>ھ              

كمدخل لدراسة الفقھ المقارن ضرورة تقتضیھا طبیعة المقارنة ب>ل ال تك>ون المقارن>ة      
 ھ>>>ذه الدراس>>>ة تت>>>سم بال>>>سعة أنَّوبم>>>ا ، )٤() إال م>>>ن خ>>>الل م>>>ا ینتھ>>>ي إلی>>>ھ المق>>>ارن 

 م>>ن عن>>وانالھ>>ا م>>ن متطلب>>ات المقارن>>ة فسنقت>>صر بم>>ا یعطین>>ا     نل>>شمولیة وذل>>ك ال وا
م>ع ذك>ر التطبیق>ات الفقھی>ة الت>ي           ،ي المختل>ف فیھ>ا      انالمبمساحة للبحث واستعراض    

ي الت> و عنوانالي كما ھو واضح من      انختالفھم في تلك المب   الناتجة من إ  وا فیھا ،    إختلف
  . الكرامةمفتاح كتاب  في اتلھا تطبیقَوَجدُت 
  

  

                                                 
 .٣المذاھب الفقھیة ، :  ، نقًال عن ابراھیم الشاوي ١٧المقارنة والفقھ المقارن ، : صاحب محمد حسین نصار ) ١(

  .،بتصرف ٤٧الفقھ المقارن : أحمد حسن الخطیب  + ١٥-٩األصول العامة للفقھ المقارن ، : محمد تقي الحكیم  :  ظ٢)(
محاضرات في الفقھ المقارن القیwت علwىٰ   : عبد األمیر زاھد  + ١١/ األصول العامة للفقھ المقارن   : محمد تقي الحكیم    :  ظ ٣)(

  .م٢٠٠٧ - ٢٠٠٦/  كلیة الفقھ -طلبة الماجستیر 
  .١٦: األصول العامة للفقھ المقارن ) ٤(
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 ٧

  جواد العامليمحمد  نبذة من سیرة السید: ي انالثالمطلب 
 العاملي أحد أعالم ال>شریعة وأع>اظم فقھ>اء ال>شیعة ال>ذي              جوادمحمد   یعد السید 

ي ع>شر والق>رن الثال>ث ع>شر الھج>ري ، والمع>روف ب>صاحب                انعاش بین القرن الث>    
 كتاب>ھ  أنَّعریف ولك>ن بم>ا   وھو غني عن الت ،   العالَّمةمفتاح الكرامة في شرح قواعد      

ن سیرتھ الذاتی>ة والعلمی>ة   م ال بد من التعرض إلى نبذة   ان ك التطبیقات الفقھیة   محور  
  .لكي تكون كاشفة عن شخصیتھ وإبداعاتھ الفقھیة 

  
  سیرتھ الذاتیة : أوًال 

 اسمھ ونسبھ  -١
ھو السید محمد جواد بن محمد بن محمد الملقب بالطاھر بن حی>در ب>ن إب>راھیم        

 أحمد بن قاسم بن علي بن عالء الدین بن علي األعرج بن إب>راھیم ب>ن محم>د ب>ن                      بن
علي بن مظف>ر ب>ن محم>د ب>ن عل>ي ب>ن حم>زة ب>ن الح>سین ب>ن محم>د ب>ن عب>د اهللا ب>ن                   
عیسى ب>ن یحی>ى ب>ن الح>سین ب>ن زی>د ب>ن عل>ي ب>ن الح>سین ب>ن عل>ي ب>ن أب>ي طال>ب                  

)u( ،     نَّإموس>>وي و نفاتھ بالح>>سیني الح>>سني ال وق>>د ی>>صف نف>>سھ ف>>ي بع>>ض م>>ص 
.  م>ن جھ>ة أمھات>ھ وجدات>ھ     )u(تسابھ من جھ>ة الح>سن المجتب>ى وموس>ى الك>اظم           ان

وینتھي نسبھ إلى العت>رة الط>اھرة زی>د ب>ن عل>ي ب>ن الح>سین ب>ن أب>ي طال>ب وفاطم>ة                         
  ساب وأع>>>>>>رق ن>>>>>>سب االان>>>>>>فن>>>>>>سبھ ) u(الزھ>>>>>>راء س>>>>>>یدة ن>>>>>>ساء الع>>>>>>المین    

   .)١(األعراق 
  

   والدتھ ووفاتھ-٢
وھي إحدى قرى جب>ل عام>ل   " شقراء" العاملي في قریة   جواد  محمد  ولد السید   

 تاریخ والدتھ لم یضبط عل>ى التحقی>ق         ان ك وإن)  ھـ   ١١٦٤(  في حدود سنة   انفي لبن 
 ، وت>>وفي ال>>سید )٢(األم>>ین الع>>املي أثبتھ>>ا بھ>>ذه الح>>دود مح>>سن  ال>>سید أنَّوالتعی>>ین إال 

ل ی> ق، و )   م   ١٨١١ - ١٧٥١( ،  ) ھ>ـ  ١٢٢٦(في النجف األش>رف س>نة       ) رحمھ اهللا (
، وال>رأي الم>شھور ب>ین العلم>اء ھ>و وفات>ھ              )٣()  ھ>ـ  ١٢٢٨( تاریخ وفاتھ ھو سنة      انب

 قد عاش ب>ین     أنَّھ، وھذا یعني    )٤(كما ورد بعد إتمامھ مسألة اإلقرار       )  ھـ ١٢٢٦(سنة  
ي عشر والثال>ث ع>شر ، وق>د دف>ن ف>ي أح>دى حج>ر ال>صحن ال>شریف ف>ي             انالقرن الث 

 على یم>ین الخ>ارج م>ن ب>اب القبل>ة            )u(ابل لوجھ أمیر المؤمنین     لي المق الصف القب 
  وال>>داخل م>>ن ب>>اب الف>>رج الغرب>>ي بوص>>یة من>>ھ لرؤی>>ا رآھ>>ا وقب>>ره ھن>>اك م>>شھور           

  . )٥(ر امز
                                                 

: آغwا بwزرك الطھرانwي    +  ، ٢٨٨ / ٤أعیwان الwشیعة ،   : محwسن األمwین    + ١٤٣ / ٢األعwالم ،   : خیر الدین الزركلwي     : ظ  ) ١(
الwشیخ محمwد بwاقر الخالwصي و     :  مقدمwة المحقwق  ٢-١ / ١مفتwاح الكرامwة ،   : السید جواد العاملي   + ٢٧٢ / ١٥الذریعة  

  .١٦٨ / ٣معجم المؤلفین: ، عمر كحالة  + ٧٢٩ / ٢٢
الwشیخ    ، مقدمwة المحقwق  ٢ / ١مفتwاح الكرامwة   : الwسید جwواد العwاملي     + ٢٨٨ / ٤أعیان الwشیعة ،     : محسن األمین   : ظ  ) ٢(

 .محمد باقر الخالصي 
   .١/١: مفتاح الكرامة :  ظ ٣)(
  .٧٢٩ / ٢٢: م، ن : ظ ) ٤(

   .١/٢  و٢٨٩ / ٤: م، ن : ظ ) ٥(
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 ٨

    ألقابھ-٣
   بھ>>ا تبع>>ًا للم>>دن الت>>ي ول>>د فیھ>>ا وس>>كنھا    لل>>سید محم>>د ج>>واد ألق>>اب كثی>>رة لق>>بَّ  

  :منھا 
  .ھا فیالتي ولد  نسبة على قریة شقراء  :الشقرائي - ١
 وق>>د ش>>ارك غی>>ره م>>ن العلم>>اء ال>>ذین  انن>>سبة إل>>ى جب>>ل عام>>ل ف>>ي لبن>>  :العTTاملي  - ٢

 .ولدوا في جبل عامل في ھذا اللقب 
الت>>ي س>>كن ودرس وت>>وفي فیھ>>ا بع>>د النج>>ف األش>>رف مدین>>ة سبة إل>>ى  ن>> :النجفTTي - ٣

 . السید مھدي بحر العلوم الدراسة إلیھا على یدتقال ان
 ي لمدینة النجف األشرف ان الغري وھو االسم الثنسبة إلى أرض :الغروي  - ٤
 .نسبة إلى نسبھ الشریف  : العاملي السید الجواد  - ٥
 .نسبة ھذا اللقب جاءت بخطھ في بعض المجلدات من مفتاح الكرامة :الحسیني  - ٦
 ن>>سبة ھ>>ذا اللق>>ب ج>>اءت بخط>>ھ ف>>ي بع>>ض المجل>>دات م>>ن     :الحTTسني الموسTTوي - ٧

 . )١( أمھاتھ وجداتھ تسابھ من جھةنمفتاح الكرامة وذلك ال
 

  
  أسرتھ   - ٤

الح>سین ذي    جواد الع>املي ویت>صل ن>سبھ ال>شریف ب          تقدم الكالم عن نسب السید    
 ، وھ>و اب>ن   )u(بن علي بن الحسین بن علي بن أب>ي طال>ب   الدمعة بن زید الشھید     

ي م>>سجد ش>>قراء الكبی>>ر انأخ>>ي ال>>سید أب>>ي الح>>سن موس>>ى ال>>شھیر ف>>ي جب>>ل عام>>ل ب>>  
 ل>>ھ م>>ن الول>>د س>>تة ذك>>ور ان ال>>سید حی>>در وال>>د ال>>سید أب>>ي الح>>سن ك>>ف>>إنَّ، ومدرس>>تھا 

ی>ة  ان جم>ادي الث ٢٩ من جملتھم محم>د الملق>ب بالط>اھر وھ>و أكب>رھم ول>د ف>ي             انوابنت
والسید محمد الجواد ھو حفی>ده فھ>و محم>د الج>واد ب>ن محم>د ب>ن             ،  )  ھـ   ١١٣٠(سنة  

سید م>>ن أس>>رة تت>>سم ب>>العلم   ال>>إنَّ اب>>ن اب>>ن أخی>>ھ ، فیت>>ضح  أنَّ>>ھمحم>>د الم>>ذكور فعل>>م  
   .  )r(والتدریس وكیف ال وھو ابن الساللة الطاھرة عترة النبي محمد 

سمھ محمد ومنھ الذریة ، وھم ال>سید ح>سن ، وال>سید ح>سین      ا ًاوللسید محمد ولد  
 والموجود الیوم بع>ض أوالدھ>م    وبنتًا واحدة،    ،) رحمھم اهللا جمیعا  (. ، والسید عباس  

  . فاضال أدیباانلم یعقب ، وك، والسید عباس منھم 
جواد العاملي ویقال محمد الجواد      للسید حسن ولد فاضل جدا اسمھ السید         انوك

ب>ن  ) ص>احب مفت>اح الكرام>ة     (بن السید حسن بن السید محمد بن السید محم>د الج>واد             
بن ال>سید أب>ي الح>سن موس>ى ب>ن ال>سید          الملقب بالطاھر    األولي بن محمد    انمحمد الث 

ھیم ب>>ن أحم>>د ب>>ن قاس>>م الح>>سیني الحل>>ي الع>>املي النجف>>ي ول>>د ب>>النجف  حی>>در ب>>ن إب>>را
، )  ھ>ـ  ١٣١٨(وتوفي بالنجف في ذي القعدة الحرام س>نة     ) ھـ١٢٨٢( األشرف سنة   

ب>>الحمى الت>>ي فتك>>ت بالن>>اس فتك>>ا ذریع>>ا ف>>ي ذل>>ك الع>>ام حت>>ى   )  م ١٩٠١ - ١٨٦٥( 
س>>ت ھ م>>ن العم>>ر  ول>>، بلغ>>ت الجن>>ائز ف>>ي الی>>وم الواح>>د األربع>>ین م>>ن أھ>>ل النج>>ف     

                                                 
 ٤أعیان الشیعة ، : محسن أالمین  + ٢٣ / ٢خاتمة المستدرك : النوري  + ١٤٣ / ٢االعالم ، : خیر الدین الزركلي : ظ ) ١(

: التبریزي  +  ٧٨٠ / ٢٤مفتاح الكرامة ،   : السید جواد العاملي     + ١/١٦٦: الذریعة  : آغا بزرگ الطھراني      + ٢٨٨/ 
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ال>صحن ال>شریف ف>ي الحج>رة      جنازت>ھ جم>ع عظ>یم ودف>ن ف>ي      وش>یعّ ،  س>نة  وثالث>ون 
وأقیم لھ مجلس الفاتحة والت>رحیم ف>ي النج>ف ق>ام      ،  ھا أبوه وجده وأبو جده      المدفون فی 

ولم>ا ورد نعی>ھ إل>ى جب>ل عام>ل رث>اه ال>شعراء        ، بھ عمھ السید حسین ورثاه الشعراء    
أھ>>ل العل>>م والف>>ضل ف>>رغ م>>ن النح>>و وال>>صرف والمنط>>ق   م>>ن انك>>وق>>د الع>>املیون ، 

 ف>صیحاً ،   لسنًا،   لبیبًا ، فطنَا،    حاذقاً ان والفقھ ، وك   األصولوعلوم البالغة واشتغل ب   
، ك>ریم الطب>ع     ،  ة  رفی>ع الھّم>   ،   أبی>اً ،  ع>الي ال>نفس     ،   مقدامًا،   شجاعًا،   سخیًا،   تقیًا،  

ھ بمحاس>>ن ال>>صفات ، جم>>ع ان>>اء زم م>>ن ب>>ین أبن>>متمی>>زًا،  ل>>صنوف الكم>>االت جامع>>ًا
م>رآة الف>ضل واالس>تقامة ف>ي       (ه س>ماھا    بالتماس بعض الفضالء رسالة في أحوال ج>دَّ       

  واس>>توفى فیھ>>ا جمی>>ع أحوال>>ھ م>>ع تم>>ام التثب>>ت ف>>ي   ) أح>>وال م>>صنف مفت>>اح الكرام>>ة  
  . )١(النقل  

أم>>ا ص>>ھره  فھ>>و ال>>شیخ زی>>ن العاب>>دین اب>>ن ال>>شیخ بھ>>اء ال>>دین الع>>املي نزی>>ل      
   .)٢( عالما فاضال ان كاألولجف األشرف من ذریة الشھید الن
  
 عصره  -٥

  : األحداث التي حصلت في الفترة التي عاش فیھا كثیرة منھا إنَّ
 ھم>>ا مدرس>>ة انت ف>>ي تل>>ك الفت>>رة ب>>ارزة مدرس>>ت ان>>عن>>د قدوم>>ھ إل>>ى ك>>ربالء ك : أوًال

ج>ة ھ>ذا     نتی انوك> ،   بینھم>ا    ًا دائم>  النق>اش  انیین وك>  األص>ول یین ومدرسة   األخبار
 زع>>>یم مدرس>>>ة  اني حی>>>ث ك>>> انھ>>> أس>>>تاذه الوحی>>>د البھب النق>>>اش والمن>>>اظرات 

ن ییاألخب>ار  زع>یم مدرس>ة      انك> ال>ذي   ي  ان> بحر یوس>ف ال   شیخن على ال>   ییاألصول
قد تأثر بتلك األحداث وكتب رسالة في ال>رد عل>ى      العاملي   السید جواد    أنَّونجد  

  .ھا عند ذكر مؤلفاتھ یلإ شیریة سناألخبار
َت لى ك>ربالء والنج>ف والحل>ة وق>د َثبَّ>     ة على العراق وال سیما عجوم الوھابیَّ ھ: یًا  انث

ف>>ي س>>نة  : (  ھ>>ذا األم>>ر ف>>ي نھای>>ة كت>>اب ال>>شفعة بقول>>ھ      الع>>امليال>>سید ج>>واد 
ج>>اء الخ>>ارجي ال>>ذي أس>>مھ س>>عود ب>>ن عب>>د العزی>>ز ف>>ي جم>>ادي      ) ھ>>ـ ١٢٢٣(

ھ نَّ> أ الن>ذر ب اآلخرة من نجد بما یق>رب م>ن ع>شرین أل>ف مقات>ل أو أزی>د فجاءتن>ا          
 یداھمنا في النجف األش>رف غفل>ة ، فتح>ذرنا من>ھ وخرجن>ا جمیع>ًا إل>ى                   إنَّیرید  

ا عل>ى ح>ذر ق>د أحطن>ا بال>سور بالبن>ادق واالط>واب               ن> آا ل>یًال ، فر    انسور البلد فأت  
 عل>ى ح>ین   )u(فمضى إلى الحلة فرآھم كذلك ، ثم مضى إلى مشھد الح>سین        

ثبت>وا ل>ھ خل>ف ال>سور قت>ل م>نھم وقتل>وا              غفلة نھارًا فحاصرھم ح>صارًا ش>دیدًا ف       
منھ ورجع خائبًا ، ثم عاث في العراق فقتل من قت>ل وبقین>ا م>دة ت>اركین البح>ث            
والنظر على خوٍف منھ ووج>ل وال ح>ول وال ق>وة إال ب>اهللا العل>ي العظ>یم ، وق>د                     

فھا اهللا تع>الى والمدین>ة المن>ورة وق>د تعط>ل الح>اج ث>الث                استولى على مك>ة ش>رَّ     
 لل>سید   ان ، وق>د ك>     )٣() ن>دري م>اذا یك>ون وال ح>ول وال ق>وة إال ب>اهللا                سنین وم>ا    

                                                 
: حwسن الwصدر   +  ، ١٦٥ – ١٦٤ / ٩معجwم المwؤلفین   : عمر كحالwة  +  ، ٢٦٢ / ٤أعیان الشیعة ، : محسن االمین :  ظ   ١)(
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 إل>>ى كتاب>>ة رس>>الة ف>>ي   ھدور كبی>>ر ف>>ي ال>>دفاع ع>>ن النج>>ف األش>>رف مم>>ا دفع>>    
  .نشیر إلیھا عند ذكر مؤلفاتھھا بیضة اإلسالم وسن ال ؛وجوب الذب عن النجف

الف>>ضل وص>>دق  حك>>ى ل>>ھ بع>>ض أھ>>ل ال>>ورع و أنَّ>>ھ ذك>>ر حفی>>ده ال>>سید الج>>واد :ثالثTTًا 
 عظم>>ة بح>>ر العل>>وم وكم>>ال ھیبت>>ھ ف>>ي ص>>دور أھ>>ل  انالح>>دیث ف>>ي مع>>رض بی>>

 اعت>>زل ال>>درس والمجل>>س ثالث>>ة أی>>ام فاش>>تد األم>>ر عل>>ى تالمی>>ذه   نَّ>>ھإ، ع>>صره 
 علی>ھ فوق>ع اختی>ارھم عل>ى ص>احب            یرس>لوا إلی>ھ م>ن یك>ون جریئ>اً          أنَّوعزموا  

 فأج>>ابھم فلم>>ا رآه  مفت>>اح الكرام>>ة لعلمھ>>م بمنزلت>>ھ عن>>ده فالتم>>سوه عل>>ى ذل>>ك       
 عن>د مالحظ>ة   شكَّ لما دھمھ من الانھ كنَّإتبشر بھ وجعل یعتذر من اعتزالھ ب  اس

أخب>>ار األم>>ر ب>>المعروف والنھ>>ي ع>>ن المنك>>ر وم>>ا ورد م>>ن التح>>ریض علیھم>>ا   
 مما ل>م ی>تمكن   اني تمكنت في ھذا الزمانوالتھدید على تركھما لمن تمكن وقال      

كشف ع>ن  انوج عن عھدة ھذا التكلیف وال منھ غیري فلم یحصل لي یقین الخر 
 إال مع رؤیتك وذل>ك بیمن>ك وبركت>ك والحم>د هللا ث>م اخ>ذ بی>ده          شكَّقلبي حجاب ال  

  .)١(ھا كرامة للسید انوخرج مظھرا للجماعة 
  
  سیرتھ العلمیة: یًا انث
 أساتذتھ  -١

 ف>ي ج>و الدراس>ة      وع>اش  نشأ في أسرة دینیة       العاملي  السید جواد  إنَّتقدم الكالم   
 في جبل عامل عل>ى ع>م أبی>ھ أو اب>ن عم>ھ      قد قرأ أوًاللوم اإلسالمیة ، و لتدریس للع وا

س>>ة مق>>دمات العل>>وم اإلس>>المیة   اال>>سید أب>>ي الح>>سن موس>>ى وعل>>ى غی>>ره ف>>شرع بدر    
إلى الع>راق  العاملي ثم بعد أكمالھ تلك المقدمات سافر السید جواد  الدخیلة في التفقھ ، 

میة للمتعلم>>ین وال س>>یما ف>>ي الفق>>ھ الجعف>>ري   قاص>>دا النج>>ف لتح>>صیل العل>>وم اإلس>>ال  
ھ االعتقادیة والفقھیة مع عم أبیھ أو ابن ابن عمھ السید حسین بن أب>ي الح>سن                أصولو

 الجد ال>سید عل>ي س>افر    أنَّموسى ومعھما السید حسن بن أبي الحسن موسى وال یعلم          
 كربالء وج>د   ، فلما ورد)٢(معھما أو بعدھما لكنھ اجتمع معھما في النجف عدة سنین    

 المحق>ق محم>د ب>اقر       ھ>و محور تحقیقھا وتدریسھا    قطب رحا حوزة كربالء المقدسة و     
ول>ھ فیھ>ا ال>درس الع>امر والریاس>ة       ،  ي  ان محمد أكمل الشھیر بالوحی>د البھبھ>       اآلغابن  

وص>ھره  ، فآثر البقاء ھناك وعدل ع>ن النج>ف وأخ>ذ عن>ھ وع>ن اب>ن أخت>ھ        ، مة  المسّل
 قراءت>>ھ إنَّ، ویظھ>>ر ) الم>>سائلری>>اض (اطب>>ائي ص>>احب عل>>ى ابنت>>ھ ال>>سید عل>>ي الطب

ص>احب  (ر ع>ن ال>سید عل>ي       ھ یعّب>  وإن> ي ،   انت قبل قراءتھ على الوحید البھبھ     انعلیھ ك 
ي وقربن>>ي ان ف>>ي بع>>ض إجازات>>ھ وم>>صنفاتھ ب>>أول م>>ن علمن>>ي ورب>>)  الم>>سائلری>>اض
م ول>>م ی>>زل مالزم>>ا لدرس>>یھما م>>شغوال ب>>ذلك حت>>ى ع>>ن زی>>ارة النج>>ف ، ث>>  ، ي انوأدن>>

م فیھ>>ا ال>>سید مھ>>دي بح>>ر العل>>وم   المق>>ّدانوق>>د اش>>تھر ف>>ضلھ وك>>، خ>>رج إل>>ى النج>>ف 
ص>احب  (وعن تلمیذه الفقیھ الشیخ جعفر بن خ>ضر الجن>اجي         ،  خذ عنھ   أالطباطبائي ف 
 ف>ي وق>ت واح>د ، وع>ن الزاھ>د العاب>د ال>شیخ ح>سین ب>ن الح>اج نج>ف                        )كشف الغطاء 
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ص>>احب (المی>>رزا المحق>>ق القم>>يو) ال>>شیخ ح>>سین نج>>ف(التبری>>زي النجف>>ي الملق>>ب ب>>ـ
الطباطب>>ائي إل>>ى وفات>>ھ ، ث>>م اس>>تقل ال>>سید عل>>ي  ل>>درس  ، ول>>م ی>>زل مالزم>>ًا)ق>>وانینال

ولم یعد إلیھ بع>د رجوع>ھ   ،  انبالتدریس بعد سفر الشیخ جعفر كاشف الغطاء إلى إیر      
وع>ن ك>ل م>ن بح>ر     ،   یعبر عنھ بال>شیخ األكب>ر ال>شیخ جعف>ر جعلن>ي اهللا ف>داه                 انوك،  

 واح>>د ان ، وك>>)١( عل>>ى ع>>صمة أج>>داده العالَّم>>ةب) الم>>سائلری>>اض (وص>>احب العل>>وم 
 ث>م الع>راق ف>ي     انعصره في طول الباع وكثرة االطالع على كلم>ات الفقھ>اء ف>ي لبن>              

  .كربالء والنجف 
  
  

  تالمذتھ -٢
 ان وك> انبالتدریس بعد سفر أستاذه ال>شیخ جعف>ر إل>ى إی>ر         المترجم لھ   لقد أستقل   

  : لفقھاء الكبار وغیرھم منھم قد حضر درسھ عدد من ا
محمد حسن النجفي صاحب الجواھر وھو أول المتخرجین علیھ حی>ث ق>ال بحق>ھ                - ١

  .)٢()  المولى المتبحر السید العماد أستاذي السید محمد جواد: (
 .الشیخ جواد بن محمد تقي بن محمد المدعو بمال كتاب الكردي النجفي  - ٢
 .مال كتاب الشیخ مھدي بن الحسین بن محمد المدعو ب - ٣
 .الشیخ محسن األعسم  - ٤
السید صدر الدین محم>د ب>ن ص>الح ب>ن محم>د ش>رف ال>دین ب>ن إب>راھیم ب>ن زی>ن               - ٥

   . انالعابدین الموسوي العاملي المعركي الساكن بأصبھ
 .تھت لھ الریاسة العلمیة في جبل عاملانالسید علي بن السید محمد األمین الذي  - ٦
 .ي النجفي انلھزار جریبي المازندر محمد باقر ااآلغا محمد علي بن اآلغا - ٧
 .سبطھ الشیخ رضا بن زین العابدین الحلي  - ٨
 .ولده السید محمد   - ٩
  .)٣(وغیرھم من أفاضل العلماء  - ١٠
  
  
  إجازتھ -٣

 وأس>>اتذتھ ف>>ي  اإلج>>ازة بالروای>>ة م>>ن م>>شایخھ ف>>ي     الع>>امليأخ>>ذ ال>>سید ج>>واد  
  : التدریس وھم 

اس>>تجاز من>>ي الع>>الم العام>>ل ،    ( : ي حی>>ث ق>>ال ف>>ي إجازت>>ھ ل>>ھ     ان الوحی>>د البھبھ>> -١
والفاض>>ل الكام>>ل ، المحق>>ق الم>>دقق ، الم>>اھر الع>>ارف ، ذو ال>>ذھن الوق>>اد ، والطب>>ع    

  . )٤() ا السید السند السید محمد الجواد نالنقاد ، موال

                                                 
: مرآة الكتب : التبریزي +  ، ١١٣ / ٨الذریعة : آغا بزرك الطھراني + ، ٢٨٩ / ٤: اعیان الشیعة : محسن االمین  : ظ ١)(

٤٥٦.  

  .٣٣ / ١٣جواھر الكالم ، : محمد حسن النجفي : ظ ) ٢(
 .٤٥٦: مرآة الكتب : التبریزي  + ٢٩٠ / ٤أعیان الشیعة ، : محسن االمین : ظ ) ٣(

  .٤٥٥مرآة الكتب : التبریزي +  ، ٢٨٩ / ٤أعیان الشیعة ، : محسن االمین : ظ ) ٤(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٢

  والسید مھدي بحر العلوم الطباطبائي -٢
  والشیخ جعفر صاحب كشف الغطاء   -٣
 یق>ول ف>ي حق>ھ ال>سید ج>واد      ان الری>اض حی>ث ك>      السید علي الطباطب>ائي ص>احب      -٤ 

  .)١(ي اني وقربني وأدنانھ أول من علمني وربانالعاملي ب
: (  حی>ث ق>ال ف>ي إجازت>ھ ل>ھ      ق>وانین ال المحقق المیرزا أبو القاس>م القم>ي ص>احب      -٥

ع المطل>ع عل>ى   استجاز مني األخ في اهللا السید العالم العامل ، الفاضل الكامل ، المتتب         
، )  واآلث>ار ال>سید ج>واد الع>املي        األخب>ار الناق>د الم>ضطلع بمعرف>ة       األفك>ار،   األقوال و 

  . )٢() ھـ ١٢٠٦(وتاریخ إجازتھ لھ في جمادي األولى سنة 
  
  
  إجازاتھ  -٤

  :  على قسمین اإلجازة إلى تقسیم  العامليذھب السید جواد
ل>>نظم ف>>ي  ق>>سم للمحافظ>>ة عل>>ى ال>>یمن والبرك>>ة ، والف>>وز بف>>ضیلة ال>>شركة ف>>ي ا :أوًال 

تظم فیھ>>ا ف>>از ان>> م>>ن ألن العل>>م والحكم>>ة ، انسل>>سلة أھ>>ل بی>>ت الع>>صمة وخ>>ز  
بالمرتبة الفاخرة ، وفاز بسعادة الدنیا واآلخ>رة ، وھ>ذا ھ>و المع>روف الم>ألوف                 

  .  ال غیر انفي ھذه األزم
 قسم للمحافظة على الضبط وقوة االعتماد ، واألمن من التحریف والت>صحیف            :یًا  انث

لم>>تن واإلس>>ناد ، وھ>>ذا الق>>سم یج>>ري مج>>رى الق>>راءة عل>>ى ال>>شیخ وال>>سقط ف>>ي ا
 فی>ھ ،  ش>كَّ  ب>ین األق>دمین ال    فل>ق فی>ھ ، وھ>ذا أم>ر مع>روف أی>ضًا           والسماع من 

 حی>>ث ی>>ستجیزون الكت>>اب ال>>ذي نظ>>ره المجی>>ز   -ول>>ذا ت>>رى المج>>ازین یقول>>ون  
 یق>>ول أنَّ ح>>دثني وأخبرن>>ي م>>ن دون  -وع>>رف ص>>حتھ وش>>ھد باالعتم>>اد علی>>ھ   

ق>ال الع>الم   ( وھو ما ذكره المیرزا النوري في كتابھ خاتم>ة الم>ستدرك           . ة  إجاز
 آغ>>ا ف>>ي إجازت>>ھ للع>>الم الع>>الم - ص>>احب مفت>>اح الكرام>>ة -الجلی>>ل ال>>سید ج>>واد 

  .)٣( على قسمین اإلجازة: ي ان باقر المازندرآغامحمد علي ابن عالمة عصره 
  : نھم استجازه جل فضالء عصره موقد  اإلجازةوھو أحد مشایخ 

  
   تلمیذه الشیخ محمد حسن النجفي صاحب الجواھر -١
  ھ یروي عن أبیھ كل طرقھ ان ولده السید محمد ف-٢
   سبطھ الشیخ رضا بن زین العابدین العاملي -٣ 
ي النجف>>ي المت>>وفى ان محم>>د ب>>اقر الھ>>زار جریب>>ي المازن>>در اآلغ>>ا محم>>د عل>>ي ب>>ن -٤

   .)٤() ھـ ١٢٤٥(بالوباء سنة 

                                                 
 .الشیخ محمد باقر الخالصي) مقدمة المحقق .(٣ / ١مفتاح الكرامة : السید جواد العاملي : ظ ) ١(

 .٤٥٥مرآة الكتب : التبریزي +  ، ٢٨٩ / ٤أعیان الشیعة ،  : محسن االمین: ظ ) ٢(

  . ٢٤- ٢٣ / ٢خاتمة المستدرك ، : المیرزا النوري ) ٣(

 ١/١٦٧: الذریعة: آغا بزرگ الطھراني : ظ ) ٤(
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 ١٣

   .)ھـ١٢٢٥( سنة األولد الوھاب وتاریخ اجازتھ لھ في ربیع  المیرزا عب-٥
أولھ>ا الحم>د هللا ال>ذي نطق>ت     (  الشیخ جواد بن تقي ابن مال كتاب الكردي النجف>ي      -٦

  وأخ>>>>رى ل>>>>ھ أی>>>>ضا مخت>>>>صرة بت>>>>اریخ ) ھ انبح>>>>دیث وج>>>>وب وج>>>>وده آی>>>>ات س>>>>لط
  . )ھـ ١٢٢٦(
وش>ارك فیھ>ا   ) ھ>ـ ١٢٢٥(  الشیخ ح>سن ب>ن ال>شیخ محم>د عل>ي العب>ودي تاریخھ>ا             -٧

ولده الشیخ طاھر بن الحسن ووصفھ بالفاضل المخبت المقدس الع>الم العام>ل الكام>ل               
 الفھامة المحقق الم>دقق الم>أمون الم>ؤتمن ال>شیخ ح>سن نج>ل المرح>وم ال>شیخ           العالَّمة

  .)١(محمد علي العبودي ،  وغیرھم 
  
  
 األصولیةمؤلفاتھ الفقھیة و -٢

 انھ ك>>وإن>>،  األص>>ولیةات الفقھی>>ة وم>>ن المؤلّف>>العدی>>د الع>>املي  لل>>سید ج>>واد إنَّ
، لتم>اس م>ن أس>اتذتھ كم>ا ذك>ر ف>ي مقدم>ة العدی>د م>ن ھ>ذه الكت>ب            إف ھذه الكتب ب  یؤّل

ف>راده ف>ي ع>صره بم>ا ال ی>شاركھ فی>ھ غی>ره م>ن علم>اء                   وإنھ  انوھذا یدل على علو ش>     
  : ، ومؤلفاتھ ھي )٢(ھ انزم

  
 عبارة ع>ن ش>رح لكت>اب قواع>د      وھو :العالَّمةمفتاح الكرامة في شرح قواعد      - ١

ب>أمر م>ن أس>تاذه وش>یخھ األعل>م          ھ  وقد ألّف>  ،   في معرفة الحالل والحرام      األحكام
 یذكر جمیع األقوال    انشیخ جعفر كاشف الغطاء وقد أمره ب      ھ ال انفقھ في زم  واأل

ال>>واردة ف>>ي ك>>ل م>>سألة م>>ن تل>>ك الم>>سائل االجماع>>ات وال>>شھرات الم>>ذكورة         
ی>ھ بأس>امي م>صادر تل>ك        رح ف  ی>صّ  أنَّوجع>ل علی>ھ     ،   المنقولة في كتب الفقھاء   و

 .)٣(ویذكر فیھ الدلیل الذي لم یتعرض لھ األصحاب ، جماعات األقوال واإل
 وھذا الشرح م>ن تقری>ر بح>ث أس>تاذه ال>سید مھ>دي بح>ر         :شرح طھارة الوافي     - ٢

العلوم ، تكلم في أخباره سندا ومتنا ، وقد وجد بخطھ وأم>ر ال>سید محم>د ح>سن                   
 .)٤( التقریرات : عنوانبلشیرازي باستنساخھ ،  المجدد ا

                                                 
  .٢٩١ / ٤أعیان الشیعة ، : محسن االمین +  ، ١٦/ ١١+ ١/١٦٦: ، ن  م:  ظ ١)(
 . الشیخ محمد باقر الخالصي )مقدمة المحقق(  ٥ / ١،  تاح الكرامةمف: السید جواد العاملي : ظ ) ٢(
  .١١ / ١: م، ن :  ظ ٣)(
  .١٤/١٦٥الذریعة ، :آغا بزرگ الطھراني : ظ ) ٤(
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 ١٤

 تناول فیھا حكم العصیرین العنبي والزبیبي ،  كتبھا ب>أمر  :رسالة في العصرة     - ٣
ش>>یخھ ال>>شیخ األكب>>ر كاش>>ف الغط>>اء وكت>>ب علی>>ھ تقریظ>>ا ل>>شیخھ اآلخ>>ر ال>>شیخ  

 .)١(حسین نجف النجفي وجمع آخر من العلماء 
  .)٢( منظومة في الخمس - ٤
 نظمھا باسم أستاذه آیة اهللا بح>ر العل>وم ال>ذي ت>وفي س>نة         :لرضاع  أرجوزة في ا   - ٥

 ، ) ھـ ١٢١٢(
  على النبي الطاھر المختار      *الحمد هللا وصلى الباري  :أولھا 

  لیسھل الحفظ على الطباع* فھاك نظما راق في الرضاع : إلى قولھ 
 .)٣( السید المھدي فخر العصر *  ا عظیم األجرنمن یمن موال: إلى قولھ 

م>ن ام>الء    وھ>ي    :مناظرة السید مھدي بحر العلوم مع یھTودي فTي ذي الكفTل               - ٦
تلمیذه السید جواد العاملي ، كما یظھ>ر م>ن آخ>ر كت>اب مت>اجره ، وھ>و موج>ود           

 .)٤(عند حفیده السید جعفر بن باقر بن السید علي بحر العلوم 
٧ -   TTف الغطTTر كاشTTشیخ جعفTTر الTTشیخ األكبTTین الTTت بTTاظرات وقعTTي منTTالة فTTاء رس

ومكاتب>ات بینھم>ا ف>ي      :وبین السید المحقTق الTسید محTسن الكTاظمي البغTدادي             
 ف>>ي وإنالم>>سائل العلمی>>ة ، جمعھ>>ا ال>>سید محم>>د الج>>واد ب>>ن محم>>د الح>>سیني        

 .)٥(الرسالة بعض خط الشیخ األكبر بیده 
 السید محسن الك>اظمي كت>ب بخط>ھ عل>ى           وإن :یة  األخباررسالة في الرد على      - ٨

 .)٦(قریظا لطیفا وأورده بتمامھ ظھر ھذه الرسالة ت
 إنَّ( أوًال ك>>الم ال>>سید مح>>سن المق>>دس األعرج>>ي  فیھ>>ا  أورد :ءة اأصTTالة البTTر  - ٩

وتكلم في الرد علیھ ، ثم أورد ما كتب>ھ          ) الشغل الیقیني یستدعي البراءة الیقینیة      
 عن>وان بالسید محسن في الجواب عنھ ، ثم رد جوابھ وھكذا إل>ى آخ>ر الكت>اب ،         

وق>>د ج>>رى بینن>>ا وب>>ین س>>یدنا األمی>>ر  ( ھ اهللا وأق>>ول ، وق>>ال ف>>ي آخ>>ره مق>>ال س>>ّل
 )السید علي في ذلك وكتبناه في رسالة منفردة وكذا تحقیق س>یدنا ال>سید مھ>دي                 

 والنسخة الموجودة منھا عند الشیخ ھادي آل كاشف الغطاء كتب>ت ع>ن ن>سخة       ،

                                                 
  ٢٧٢ / ١٥الذریعة ، :آغا بزرگ الطھراني :  ظ ١)(
  ١٠٦ / ٢٣: م، ن : ظ ) ٢(
  ٤٧٥ / ١: م، ن :  ظ٣)(
  ٣٠٤ - ٣٠٣ / ٢٢: م، ن : ظ ) ٤(

  ٢٨٠ / ٢٢: م، ن:  ظ)٥(

  ١٨٢ / ١٠: م، ن : ظ ) ٦(
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 ١٥

ل>شیخ محم>د    ھ>ا ل  اناألصل التي علیھا ح>واش ام>ضائھا محم>د تق>ي ، والمظن>ون               
ص>احب حاش>یة المع>الم ، وأم>ا الرس>الة المف>ردة الت>ي تع>رض                 ي  اناألص>فھ تقي  

 عن>وان ب وآی>ة اهللا بح>ر العل>وم فت>أتي      الم>سائل فیھا للجواب ع>ن ص>احب ری>اض      
 . )١( في الجزئیة والشرطیة شكَّرسالة في ال

١٠ -     Tي الTادات        شكَّرسالة فTي العبTشرطیة فTة والTي الجزئیTموج>ودة بخط>ھ عن>د    : ف 
 السید عبد الحسین بن السید محمد بن السید حسن بن محمد ابن المصنف             حفیده

، وفیھ>>ا مباحثات>>ھ م>>ع ش>>یخھ ال>>سید ص>>احب الری>>اض ، وأح>>ال إلیھ>>ا نف>>سھ فیم>>ا  
  .)٢(كتبھ في أصالة البراءة 

. إذا غ>>صب غاص>>ب خم>>را ھ>>ل ی>>ضمنھ أم ال : (  أولھ>>ا :رسTTالة فTTي الغTTصب  - ١١
وم>ن قبی>ل ذل>ك دع>وى وارث     : ( ره آخ> . . ) . أقول ھ>ذا مت>صور عل>ى أق>سام         
 . )٣() تم الغصب ناقصا وعلى إتمامھ . العبد بعد موتھ رقا مع المولى 

 رس>الة ف>ي الری>اء ،        : رس>ائل     وف>ي ھ>ذه المجموع>ة أرب>ع        :في القTضاء    رسالة   - ١٢
ھ>>ل یج>>وز    : (االغ>>صب ، أولھ>> ، وف>>ي  وال>>سھو شكَّال>>وف>>ي الق>>ضاء ، وف>>ي 

ب>ل العك>س    : ( آخرھ>ا   . . .) خ>ذ م>ال اإلم>ام        الغیب>ة أ   انللقاضي والفقیھ في زم>    
 .)٤()  بل نقال خاصا برأسھ ثابت وأیضا ال نسلم كونھا عقدًا

 ) األص>ول تھ>ذیب  ( أو  :األصTول  طریق الوصول إلى علم    حاشیة على تھذیب    - ١٣
 . )٥(للعالمة الحلي 

 تقرب من خم>سة آالف بی>ت كتبھ>ا أی>ام قراءت>ھ              :حاشیة على طھارة المدارك       - ١٤
، ھ ی>صدق عل>ى ال>ثمن والم>ثمن       وإن> بدأ فیھا بتفسیر العوض     ،   العلوم   على بحر 

  .)٦(  بمبحث ملك العبد وعدمھاھوختم
ری>>اض ( كتبھ>>ا بالتم>>اس ش>>یخھ ص>>احب    :رسTTالة فTTي المواسTTعة والمTTضایقة     - ١٥

وأشار إلیھا ف>ي  ، اھا الرحمة الواسعة في المضایقة والمواسعة وسّم  ، )المسائل
 وم>>ا ی>>رد علیھ>>ا   الم>>سألة فیھ>>ا أدل>>ة األق>>وال ف>>ي    ن>>اوق>>ال بّی، مفت>>اح الكرام>>ة  

وقد استوفینا ذلك كلھ في الرسالة      : وقال أیضا   ،  واستوفینا الكالم أكمل استیفاء     
                                                 

  .١١٤ – ١١٣ / ٢: الذریعة:آغا بزرگ الطھراني :  ظ ١)(

 .٢١٠ / ١٤: م، ن : ظ ) ٢(

  .٥٧ / ١٦م، ن ، : ظ ) ٣(

  .١٣٦ / ١٧: م، ن:  ظ ٤)(

 .٥٤ /٦: م، ن :  ظ ٥)(

 .٥٤ / ٦: م، ن :   ظ ٦)(
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 ١٦

ن>ا الح>ال فیھ>ا بم>ا ال مزی>د علی>ھ حت>ى ات>ضح         وبّی، وذكرنا أخب>ار األق>وال كلھ>ا      
لواس>عة ف>ي   اھا بھ وھو الرحمة اریة بما سمین  ت حَ انوك،   الشكَّدفع اإل وإنالحال  
  .)١(لة المضایقة والمواسعة مسأ

 والعاری>>>>ة  ،والودیع>>>>ة،  عل>>>>ى كت>>>>اب الم>>>>ضاربة :حTTTTواش علTTTTى الروضTTTTة  - ١٦
 وبع>>ض الط>>الق  ، وتم>>ام النك>>اح ،وبع>>ض الوص>>ایا، والم>>ساقاة ، والمزارع>>ة 

  .)٢(تقرب من نصف الروضة 
 تق>>رب م>>ن مائ>>ة وع>>شرة أبی>>ات ق>>ال ف>>ي م>>دحھا بع>>ض    :منظومTTة فTTي الزكTTاة   - ١٧

 : ء الفضال
  قالئد تبر في ترائب أبكار * ھا انومنظومة غراء تزھو ك

  .)٣(فتبصر نظما ال یمل بتكرار *  تلوتھا إنَّوتعلو على أمثالھا 
  لة جTTواز العTTدول عTTن العمTTرة عنTTد ضTTیق الوقTTت إلTTى   أرسTTالة حقTTق فیھTTا مTTس  - ١٨

  .)٤( فراداإلحج 
ن أكب>ر م>ن     یدمجل> ع>ن    وھو عبارة    : األصولشرح الوافیة للفاضل التوني في       - ١٩

 ب>>سط فی>>ھ الك>>الم وتع>>رض ألغل>>ب  ، ت>>ام عل>>ى الظ>>اھر إال قل>>یًالق>>وانینالكت>>اب 
یین المتق>دمین والمت>أخرین ش>ارحي       األخب>ار یین و األص>ول كلمات األساطین م>ن     

الوافیة وغیرھم وذكر فی>ھ جمی>ع م>ا وق>ع م>ن المباحث>ة والمن>اظرة ب>ین العلم>ین            
م>>تقن ال>>سید مح>>سن الك>>اظمي    ال>>شیخ األكب>>ر ال>>شیخ جعف>>ر وال>>سید الفاض>>ل ال     

 أص>>ل الب>>راءة ف>>ي اج>>زاء العب>>ادات وأول الموج>>ود من>>ھ    انالبغ>>دادي ف>>ي جری>> 
ال یقال اختالف المتعلق ال>خ وآخ>ره ف>ي          : بخطھ الشریف في بطن الورقة قولھ       

 .)٥(التراجیح 
 . حاشیة على المعالم في مقدمة الواجب   -٢٠
 . رسالة في علم التجوید  -٢١
ھ>ا بی>>ضة  انفیھ>ا  اثب>>ت والت>ي    :النجTTف األشTرف رسTالة فTي وجTTوب الTذب عTن      - ٢٢

 . كتبھ متوفرة لدیھمختصرة كتبھا من حفظھ ولم تكن ، اإلسالم 

                                                 
  .٥٤ / ٦:ن  ، م +  ٩/٦٤٨ مفتاح الكرامة ،: السید جواد العاملي :ظ ) ١(

 .٥٤ / ٦الذریعة ، :آغا بزرگ الطھراني :  ظ ٢)(

 .٥٤ / ٦: م، ن : ظ ) ٣(

  .٥٤ / ٦: م، ن : ظ ) ٤(

   .٥٤ / ٦م، ن ، : ظ ) ٥(
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 ١٧

لة أفت>ى بھ>ا وخط>أه        ف>ي م>سأ     :جTرى بینTھ وبTین صTاحب الریTاض         رسالة فیمTا     - ٢٣
   ع>ن  حت>ى رج>ع ص>احب الری>اض       وجواب>اً  المترجم وت>راد الك>الم بینھم>ا س>ؤاالً        

 . قولھ
٢٤ -     Tواد العTTسید جTال الTق>>ال ف>ي ش>رحھ عل>>ى ال>وافي م>>ن تقری>ر أس>>تاذه     :املي رج 

ج>ال  ق>د كتبن>ا عل>ى ر      : السید مھدي بح>ر العل>وم عن>د بع>ض األبح>اث الرجالی>ة               
 كت>>ب تعلیق>>ات عل>>ى كت>>اب الرج>>ال   أنَّ>>ھ فیظھ>>ر األس>>تاذ مال>>ھ نف>>ع ف>>ي المق>>ام ،  

 .)١(ألستاذه 
ھ عن>د العلم>اء     ت> اندراس>تھ ومك   السید جواد العاملي من خالل م>ا تق>دم م>ن             إنَّیبدو  

ي ان بین علماء عصره من زمن حضوره على أس>تاذه الوحی>د البھبھ>    مشھورًاان ك أنَّھ
 أج>>الء العلم>>اء س>>واء م>>ن    وإن،  وص>>فاء ال>>ذات  انإل>>ى ی>>وم وفات>>ھ بال>>ضبط واإلتق>>   

لت عل>یھم م>سألة أرادوا تدری>سھا أو ت>صنیفھا     ش>كَّ وا إذا أانأو من غیرھم ك>  ،  مشایخھ  
 متعارض>>>ة األخب>>>ار األس>>>اطین م>>>ضطربین ف>>>ي كلم>>>اتھم و أو اإلفت>>>اء بھ>>>ا ووج>>>دوا 

 ل>م یك>ن   ف>إنَّ  الم>سألة وه عما حققھ ھو ف>ي تل>ك   یدھا ، سألانمتخالفة في مدالیلھا أو مس 
ل>>ھ تحقی>>ق فیھ>>ا التم>>سوا من>>ھ كتابتھ>>ا وتحقیقھ>>ا فیقف>>ون عن>>د قول>>ھ وتحقیق>>ھ ، لعلمھ>>م      

ھ بمح>ط  ان> وعرف،  علم>اء   وشدة ممارستھ لكلم>ات ال    ،  تقاده  انوجودة  ،  بغزارة اطالعھ   
ولخبرت>ھ بعل>م الرج>ال وھ>ذا یعك>س        ،   ومأخذ ب>راھینھم واس>تدالالتھم        ، ظار الفقھاء ان
   .٢ ھتھ عند العلماء وقربھ وعلو منزلتانمك

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                                                 

  .١٠٧ / ١٠الذریعة ، :آغا بزرگ الطھراني : ظ ) ١(

 . خ محمد باقر الخالصيالشی )مقدمة المحقق(  ٥ / ١،  مفتاح الكرامة: السید جواد العاملي : ظ  ٢
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 ١٨

  األولالفصل 
   اإلمامیَّةلفاظ عند ي مباحث األانمب

   مفتاح الكرامةوتطبیقاتھا في
  

  توطئة 
  

یون األص>ول  الت>ي تع>رض لھ>ا    األص>ولیة م المباح>ث   تعد مباح>ث األلف>اظ م>ن أھ>        

 ال یمك>ن التوص>ل إل>ى الحك>م ال>شرعي ال>وارد ف>ي        ھن> ألوذل>ك   ،  وبسطوا فیھ>ا الك>الم      

یین األص>ول ي  انالكتاب والسنة إال من خالل التعرض لھا ، ومن أجل التوقف على مب            

ام>>ر ، األومب>>اني  :  وھ>>ي الب>>د م>>ن التع>>رض لھ>>ذه المباح>>ث  ان فیھ>>ا ك>>وااختلف>>الت>>ي 

ونحوھ>ا م>ن الم>سائل     والع>ام والخ>اص ، والمطل>ق والمقی>د ،     والمف>اھیم ،    والنواھي ، 

التع>>رض وم>>ن جھ>>ة أخ>>رى  ، الت>>ي ت>>دخل تح>>ت ھ>>ذه المباح>>ث ألھمیتھ>>ا م>>ن جھ>>ة      

م>ع ذك>ر التطبیق>ات الفقھی>ة     في كل م>سألة ،      اإلمامیَّة عند   ةیاألصولي  انالمب ختالفال

ھ>>ا ب>>شيء م>>ن   انوس>>نأتي لبی،  ضًای>>أ فیھ>>ا واف>>اختلالت>>ي م>>ن كتات>>ب مفت>>اح الكرام>>ة    

   . من خالل المباحث اآلتیة التفصیل
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 ١٩

  األولالمبحث 
   وتطبیقاتھا اإلمامیَّةعند والنواھي ي األوامر انمب

  
  توطئة 

 األحك>>امدل>>ت عل>>ى ة عل>>ى ص>>یغ لفظیَّ>> احت>>وت م>>صادر الت>>شریع ق>>د إنَّ ش>>كَّال 
والت>ي  والن>واھي   من ھ>ذه ال>صیغ ، األوام>ر         ولمفھومیة  وابالداللة المنطوقیة    الشرعیَّة
أخ>تالف  وسنأتي للتعرض لھذه المباني وم>ا فیھ>ا م>ن     ،  مبانیھایین في األصول أختلف

 ف>>ي اخ>>تالفھم إل>>ى أدىي انمب>>ھ>>ذه الف>>ي یالح>>ظ أن تع>>دد األق>>وال   و  ،ب>>ین العلم>>اء 
الل المطال>>ب م>>ن خ>>وتطبیقاتھ>>ا  ب>>اني وس>>نأتي للتع>>رض لھ>>ذه الم التطبیق>>ات الفقھی>>ة 

   .اآلتیة
  

   وتطبیقاتھااإلمامیَّةعند ھا یانمبمر ومادة أمعنى  : األولالمطلب 
  

  مر في اللغة واالصطالح مادة أمعنى : أوًال 
  
 م>ستقیم ، وأم>وره   نوالراء ، یق>ال أم>ر ف>ال    والمیم ، أصلھ الھمزة ،   : مر في اللغة  األ

 األمر نقیض النھ>ي  نَّأمستقیمة وأمرتھ بكذا ، والجمع أوامر ، والمعروف         
، وق>>د كث>>ر وق>>وع األم>>ر ف>>ي اآلی>>ات والروای>>ات فبع>>ضھا ج>>اء ف>>ي م>>ادة  )١(

 وقول>ھ  )٢(} الْمـألَ يـأْتَمِرون بِـك لِيقْتُلُـوكَ    إنقَـالَ ياموسـى     { :األمر مث>ل قول>ھ تع>الى        

 ، وبعضھا جاء ف>ي ص>یغة األم>ر مث>ل     )٣(} وشاوِرهم فِي األَمرِ {: تعالى  

أَقِـم  {:  ، وقول>ھ تع>الى   )٤(}فَكُلُوا مِنها وأَطْعِموا الْبائِس الْفَقِري    {: لھ تعالى   قو
 ، وبعضھا جاء في المادة والصیغة مع>ًا      )٥(}الصالة لِدلُوكِ الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِْ     

ــ  {: مث>ل قول>>ھ تع>>الى   هلَيع ـطَبِراصةِ والبِالــص لَــكأَه ـرأْموقول>>ھ تع>>الى )٦(}او ،  :

  . )٧( }وأْمر قَومك يأْخذُوا بِأَحسنِها{

                                                 
 ٢٦ / ٤لسان العرب : ابن منظور  + ١٣٧/ ١معجم مقاییس اللغة ، : ابن فارس  + ٥٨١/ ٢الصحاح ، : الجوھري : ظ ) ١(

 ).مادة أمر.(

   .٢٠: القصص ) ٢(

   .١٥٩: آل عمران ) ٣(

   .٢٨: الحج ) ٤(

   .٧٨: االسراء ) ٥(

   .١٣٢: طھ ) ٦(

  .١٤٥: االعراف ) ٧(
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 ٢٠

 إلخ>راج  شائين> باإل ، والتقیی>د     شائين> اإلھي عبارة عن الطل>ب       : مر في االصطالح  األ
  .)١(الطلب الحقیقي الذي ھو اإلرادة القلبیة فال یطلق علیھا األمر إال مجازًا

  : ھي األوامر تنقسم على مادة وھیئة وو
وق>د أس>تعملت ف>ي ع>دة     )  م ـ ر  ـ أ (وھي الحروف التي تتكون منھا  : مادة األمر - ١

 . ، والفعل وغیرھا أھمھا الطلب والشيء ان كالطلب ، والشانمع
  
وھي ھیئتھ كصیغة ـ إفعل ـ ونحوھا كل ص>یغة ت>ؤدي مؤداھ>ا ف>ي        : صیغة األمر - ٢

" ت>صلي  "د عن>ھ نح>و    أو المج>ر  ، كالفعل المضارع المقرون بالم األم>ر     ،  الداللة  
والتھدی>>د وغیرھ>>ا ، الت>>ي وض>>عھا    ، والت>>ي ت>>ستعمل ف>>ي م>>وارد كثی>>رة كالبع>>ث     

الواض>>ع للدالل>>>ة عل>>>ى معن>>>ى خ>>>اص مف>>>اده أیج>>>اد الن>>>سبة الطلبی>>>ة ب>>>ین الطال>>>ب  
 .)٢(والمطلوب منھ والمطلوب 

  
   اإلمامیَّةأمر عند مادة ي انمب: یًا انث

، أو الندب  ،  مر ھل ھي الوجوب     یون في داللة مادة وصیغة األ     األصول أختلف
  :أو ھي للقدر المشترك بینھما على أقوال 

  
   .)٣( اإلمامیَّةا تدل على الوجوب وھو مشھور إنَّھ:  األولالقول 

  
، ك>ل م>ن ال>شیخ الطوس>ي     إل>ى  ب ھذا الق>ول  نس و تدل على الندب  ا  إنَّھ: ي  انالقول الث 

   .)٤( انوالشھید،  نوالفاضال
 

تدل على القدر الم>شترك ب>ین الوج>وب والن>دب وذھ>ب إل>ى ھ>ذا        ا  نَّھإ : القول الثالث   
  .)٥( والمجدد الشیرازي  ،القول السید المرتضى ، والشیخ البھائي

  

                                                 
  .٧٤مصطلحات الفقھ واصطالحات األصول ، :  علي المشكَّیني :ظ ) ١(

دروس في علم : محمد باقر الصدر  + ٤٧ -٤٤أصول الفقھ ،    : المظفر   + ١/٣٧٣نھایة الوصول ،    : العالَّمة الحلي   : ظ  ) ٢(

  .٣٠٩ – ١٠٩بیان األصول ، : لطف اهللا الصافي الكلبایكاني  + ٧١ -٦٦األصول 

ھدایwwwة : محمwwwد تقwwwي الwwwرازي   + ٨٤ األصwwwول ، قwwwوانین: القمwwwي  + ١١٠مفwwwاتیح األصwwwول ،  : طبwwwائي محمwwwد الطبا: ظ ) ٣(

أوثق الوسائل : موسى تبریزي  + ٦٧ / ٣تعلیقة على معالم األصول ، : االموسوي القزویني  + ٥٩٢ / ١المسترشدین ، 

 + ٦٣كفایwwة األصwwول : ونwwد الخراسwwاني االخ + ٢١٠بwwدائع االفكwwار ، : حبیwwب اهللا الرشwwتي  + ٣٨٩فwwي شwwرح الرسwwائل ،  

: لطف اهللا الصافي الكلبایكاني  + ٦٧ـ ٦٦ / ١محمد باقر الصدر دروس في علم األصول ،  + ٤٦أصول الفقھ ، : المظفر 

عبwد الجwواد علwم الھwدى      + ١٤٣/ ١دراسات في علwم األصwول ،    : علي الھاشمي الشاھرودي     + ١١٢/ ١بیان األصول ،    

   .٣٥٥ / ١: أصول الفقھ وقواعد االستنباط : فاضل الصفار  + ٨٩ـ ٨٨/ ١یم المباني في أصول الفقھ ، تحك: الخراساني 

  .٥٩ / ٣تعلیقة على معالم األصول ، : علي الموسوي القزویني : ظ ) ٤(

  .٢/٥تقریرات المجدد الشیرازي ، : الروزدري  + ١١٥زبدة األصول ،  +  ٥١/ ١الذریعة ، : ظ ) ٥(
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 ٢١

یون لمناق>>شة ھ>>ذه االق>>وال عل>>ى تف>>صیل مط>>ول ال ت>>سع     األص>>ولوق>>د تع>>رض  
  واالختالف اإلمامیَّةاالطروحة للتعرض لھا وسنكتفي بالتعرض للقول المشھور عند         

  : وھو فیھ
 دالل>ة األم>ر      مبن>ى  یون ف>ي  األص>ول  إختل>ف وق>د   األوامر ت>دل عل>ى الوج>وب         إنَّ

  :على الوجوب على أقوال 
   تك>>>>ون الدالل>>>>ة عل>>>>ى أس>>>>اس الوض>>>>ع للوج>>>>وب وھ>>>>و م>>>>شھور  إنَّ:  األولالقTTTTول 

  . )١( ییناألصول
   :مستندھم على ذلك 

 م>ن   انبق إل>ى االذھ>     المن>س  أنَّ ، حی>ث     )٢(سباقھ عن>ھ عن>د إطالق>ھ        ن> إل: التبادر   - ١
 .)٣(كلمة األمر ھو الطلب الحتمي االلزامي  والتبادر عالمة الحقیقة 

 یق>ال لم>ن     أنَّف>ال ی>صح     : عدم صحة السلب عن الوجوب وصحتھ عن الندب          - ٢
 یق>ال لم>ن طل>ب من>ھ م>واله           أنَّ لم ی>أمره ، وی>صح        أنَّھأوجب علیھ مواله شیئًا     

  .)٤( لم یأمره أنَّھفعًال مستحبًا 
هِ      {: قولھ تعالى   . أ: رد األستعماالت منھا    موا - ٣ خَالِفُون عـن أَمـرِ ي الَّذِين ذَرح٥(}فَلْي( 

 .)٦(ھ لو لم یكن األمر مفیدًا للوجوب لما ترتب على مخالفتھ تحذیر ان، ف
 ، حی>ث   )٧())  أشق على أمتي ألمرتھم بالسواك    أنَّلوال  ) : (( r(قول النبي   . ب

 . )٨(االستحباب نفى األمر بعد ثبوت 
 یحم>ل  أنَّالمستمر ق>د أوج>ب     علیھ و  العرف الشرعي المتفق     إنَّ: بناء العرف   . ج

 عل>ى الوج>وب ، دون   ب>داللتھا مطلق ھذه اللفظ>ة إذا وردت ع>ن ال>شارع المق>دس        
 األمر یفی>د الوج>وب م>ا ل>م ین>صب األم>ر       أنَّومن خالل ما تقدم یتضح     . )٩(الندب  

رك واس>>>تحباب الفع>>>ل أو غی>>>ر االس>>>تحباب م>>>ن قرین>>>ة ت>>>دل عل>>>ى اإلذن ف>>>ي الت>>>
  .المقاصد االخرى 

                                                 
ھدایwwwة : محمwwwد تقwwwي الwwwرازي   + ٨٤ األصwwwول ، قwwwوانین: القمwwwي  + ١١٠مفwwwاتیح األصwwwول ،  :  محمwwwد الطباطبwwwائي  :ظ ) ١(

أوثق الوسائل : موسى تبریزي  + ٦٧ / ٣تعلیقة على معالم األصول ، : االموسوي القزویني  + ٥٩٢ / ١المسترشدین ، 
 + ٦٣كفایwwة األصwwول : االخونwwد الخراسwwاني  + ٢١٠ بwwدائع االفكwwار ،: حبیwwب اهللا الرشwwتي  + ٣٨٩فwwي شwwرح الرسwwائل ،  

: لطف اهللا الصافي الكلبایكاني  + ٦٧ـ ٦٦ / ١محمد باقر الصدر دروس في علم األصول ،  + ٤٦أصول الفقھ ، : المظفر 
عبwد الجwواد علwم الھwدى      + ١٤٣/ ١دراسات في علwم األصwول ،    : علي الھاشمي الشاھرودي     + ١١٢/ ١بیان األصول ،    

   .٣٥٥ / ١: أصول الفقھ وقواعد االستنباط : فاضل الصفار  + ٨٩ـ ٨٨/ ١تحكیم المباني في أصول الفقھ ، : اساني الخر
  .٦٣كفایة األصول ، : االخوند الخراساني : ظ ) ٢(
  .٣٠٨ / ١مفتاح الوصول الى علم األصول ، : احمد البھادلي : ظ ) ٣(
  .٣٠٨/ ١م ، ن : ظ ) ٤(
   .٦٣: النور) ٥(
   .٦٦الفصول الغرویة في األصول الفقھیة ، : محمد حسین الحائري : ظ ) ٦(
  .١٧ / ٢الوسائل : الحر العاملي  + ٥٥/ ١من ال یحضره الفقیھ ، : الشیخ الصدوق  + ٢٢/ ٣الكافي ، : الكلیني : ظ ) ٧(
   .١١٣مفاتیح األصول ، : محمد الطباطبائي : ظ ) (٨

  .٥٣ / ١ الذریعة:السید المرتضى : ظ ) ٩(
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وال>سید  ،  بحك>م العق>ل وھ>و مخت>ار المی>رزا الن>ائیني             الدالل>ة    تك>ون    إنَّ : يانالقول الث 
  . )١(  ، والشیخ المظفرالخوئي

ـ لیس قیدًا في الموضوع ل>ھ وال>ـ   ـــ الوجوب نَّھ إ: (دلیل العقل   :مستندھم على ذلك    
م>ستعمل فی>ھ ؛ ب>ل من>>شأ ھ>ذا الظھ>ور م>ن جھ>>ة حك>م العق>ل بوج>>وب         وج>وب ـ ف>>ي ال    

زج>ار  نبعاث عن بع>ث الم>ولى واال  ن العقل یستقل بلزوم االفإنَّطاعة األمر ـ العالي ـ   
 الب>د  أنَّ>ھ عن زجره ، قضاء لحق المولویة والعبودیة فبمجرد بعث المولى یجد العق>ل           

 .)٢() ویأذن في مخالفتھبعاث ما لم یرخص في تركھ نللعبد من الطاعة واال
  

 ومق>>دمات الحكم>>ة وھ>>و مخت>>ار المحق>>ق   اإلطالقب>>الدالل>>ة  تك>>ون إنَّ: القTTول الثالTTث 
  . )٣(ضیاء العراقي 

 
  .)٤( تكون الداللة بحكم العقالء وھو مختار السید الخمیني إنَّ :القول الرابع 

  
وض جیب عن جمیع ھذه االدلة من حی>ث القب>ول وال>رفض وال ی>سعنا الخ>               أوقد  

 اتف>اقھم  ألنوذل>ك  ،  یین  األص>ول  ، فنكتفي بما ذھب إلیھ م>شھور       )٥(في ھذه التفاصیل    
وھ>ذا  ،   األوامر عندما تصدر من الشارع المقدس تكون ظاھرة في الوجوب            أنَّعلى  

 ھ>ذا الوج>وب م>دركا م>ن جھ>ة الوض>ع ، او            اني س>واء ك>    األص>ول ھو غای>ة م>ا یری>د        
 األم>ر  إنَّما تقدم من عرض لألدل>ة فیتح>صل       ومقدمات الحكمة ك   اإلطالقالعقل ، او    

ظ>>>اھر ف>>>ي الوج>>>وب م>>>ا ل>>>م ت>>>رد قرین>>>ة ص>>>ارفة لھ>>>ذا الوج>>>وب ، وھ>>>ذه األق>>>وال      
 داللتھ>>>ا عل>>>ى ألنواالحتم>>>االت واردة ف>>>ي ص>>>یغة األم>>>ر أی>>>ضا عل>>>ى ح>>>د واح>>>د ،  

  .)٦( العقالئي انالوجوب كداللة مادتھ مفروغ عنھا بحكم التبادر والوجد
  

                                                 
أصول الفقھ  + ١/١٣١محاضرات في أصول ، + ٩٦ – ١/٩٥، ) تقریر بحث النائیني للسید الخوئي(أجود التقریرات : ظ ) ١(

٤٩.  

  .٤٦أصول الفقھ ، : المظفر ) ٢(

 .١٦٣ – ١٦٢ / ٢-١، ) تقریر بحث آغا ضیاء للبروجردي(نھایة األفكار : ظ) ٣(

  .٢٥٧ – ٢٥٦ / ١: إلى علم األصول مناھج الوصول :  الخمیني : ظ ) ٤(

مناھج الوصول :  الخمیني +  وما بعدھا ١٨ / ٢بحوث في علم األصول ، : محمود الشاھرودي : للمزید من التفاصیل ظ ) ٥(

  .٢٥٦ -٢٤٧ / ١: إلى علم األصول 
 .١٨ / ٢بحوث في علم األصول ، : محمود الشاھرودي :  ظ ٦)(
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 ٢٣

  في مفتاح الكرامةت تطبیقاال: یًا انث
إلى  أدىاألوامر وداللتھا من حیث الوجوب والندب       یین في   األصولختالف  ا إنَّ

 وتب>>رز ال>>رأي  االخ>>تالف ھ>>ذا ب>>ین أث>>ر ف الفقھ>>ي وس>>نذكر ع>>دة تطبیق>>ات ت   خ>>تالاال
  : الراجح منھا

  
 و أسTتمعت ا،  الTسجدة الواجبTة     ما یوجTب     الحائض   رأتمسألة لو ق    :األولالتطبیق  

  .وجب علیھا السجود أو ال ؟  ، أو سمعت
  : على أقوال المسألة الفقھاء في ھذه إختلفلقد 
  

وقد أخت>اره اب>ن   ،  على التالي والسامع والمستمع     وجوب السجود   :األولالقول  
ي ، والمق>>>داد ان ، وال>>>شھید الث>>> األولال>>>شھید و الحل>>>ي ، العالَّم>>>ةأدری>>>س الحل>>>ي ، و 

  .)١( السیوري
  

 )u(سألت أب>ا جعف>ر   : (( ة أبو عبیدة الحذاء قال   روای :ومستندھم على ذلك    
 ، )٢()) ت من العزائم فالتسجد إذا س>معتھا      ان ك إنَّ: عن الطامث تسمع السجدة ؟ فقال       

ھ ال قائل بالفصل بین التالوة واالستماع كما اشار إلیھ ال>سید ج>واد الع>املي بقول>ھ            وإن
اع كم>ا ص>رح ب>ھ األس>تاذ ای>ده اهللا        ال قائ>ل بالف>صل ب>ین ال>تالوة واالس>تم           أنَّھولیعلم  ( 

   .)٣()  ـ وھو ظاھر لمن تتبع جعفر كاشف الغطاءتعالى ـ 
  

TTول الثTTویحی>>ى ب>>ن  ال>>شیخ الطوس>>ي ، وق>>د أخت>>اره  ، ال>>سجوداس>>تحباب :ي انالق
  . )٤( سعید الحلي 

  
 )u(سألت أب>ا جعف>ر   : ((  روایة أبو عبیدة الحذاء قال     :ومستندھم على ذلك  

 ، )٥()) ت من العزائم فالتسجد إذا س>معتھا       ان ك إنَّ  :السجدة ؟ فقال  عن الطامث تسمع    
  .)٦(ھا على حال ال یجوز معھا السجود ن ھذه الروایة محمولة على االستحباب الإنَّ

 ھ>>ذا المح>>شون  - طوس>>ي ال>>شیخ ال-ف>>سر كالم>>ھ  : ( سید ج>>واد الع>>املي  ق>>ال ال>> 
سجود ، وھ>و بمعون>ة المق>ام    ھ>ا عل>ى ح>ال ال یج>ب علیھ>ا ال>         نإ معن>اه    نأوالشارحون ب 

س>>معت أو والتئ>>ام أط>>راف الك>>الم ن>>ص أو ظ>>اھر اس>>تحابھ لھ>>ا ، تل>>ت أو    واألولوی>>ة 
   .)٧() استمعت 

                                                 
مسالك االفھwام   .+ ٢٠: البیان  + ١/١٥: تحریر األحكام  +  ٣٤٦ـ ٣٤٥ / ٢ختلف الشیعة ،   م + ٢٢٦ / ١السرائر  : ظ  ) ١(

 .١/١٠٨: التنقیح الرائع  + ٦٤ / ١، 
  . ٢/٥٨٤وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(
  .٢٥١/ ٣مفتاح الكرامة ، : ظ ) ٣(
  .٨٣: لشرائع الجامع ل +  ١٢٩/ ١: تھذیب األحكام  +  ١/١١٥األستبصار ، : ظ ) ٤(
  . ٢/٥٨٤وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٥)(
  .١/١١٥األستبصار ،  : وسيالشیخ الط: ظ ) ٦(

  .٣/٢٥١:   مفتاح الكرامة ٧)(
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 ٢٤

 إنَّ ون>دباً ،  أو اس>تمعت     تل>ت    إنَّ ھ>ا ت>سجد وجوب>اً     نَّإ أيالتف>صیل    :القول الثالث   
د والوحی>>، ، وق>>د اخت>>اره ال>>شیخ الطوس>>ي ، واب>>ن فھ>>د الحل>>ي ، وال>>صمیري   س>>معت 

  .)١(ي انالبھبھ
 اإلجماع الذي نقلھ الشیخ الطوسي على وج>وب ال>سجود           :مستندھم على ذلك    و

على القاريء والمستمع ، وعلى االستحباب للسامع من غی>ر تع>رض ل>ذكر الح>ائض            
  . )٢(  فھو شامل للحائض وغیرھااإلطالق ظاھره أنَّبما و، 

م>>>ر ط>>>الق األإو وظ>>>اھره الوج>>>وب  األولوالق>>>ول ال>>>راجح منھ>>>ا ھ>>>و الق>>>ول    
 عل>ى ذل>ك ،    دال بال>سجود ف>ي الع>زائم    مر اآلالخبر الوارد ألن؛  بالوجوب یدل علیھ    

أب>ي  ع>ن  ب>ي عب>داهللا   أ خب>ر عب>د ال>رحمن ب>ن     ألنغی>ر ظ>اھر    القول باألس>تحباب    وإن
د سجدة إذا س>معت   وتسجانسألتھ عن الحائض ھل تقرأ القر    (( :  قال   )u (عبد اهللا 

 ھ>>ذا الخب>>ر  إنَّ( وق>>ال ص>>احب المنتق>>ى   . )٣()) ال ت>>سجد  ال تق>>رأ و:ال>>سجدة ؟ ق>>ال  
، والق>ول الثال>ث فھ>و ج>امع للوج>وب واالس>تحباب          )٤( )یحتمل االستفھام االس>تنكاري   

  . ویمكن تقییده بالحائض ، فیحمل األمر على الوجوب اإلطالقومستندھم ظاھره 
  

  د  بعد الحم مسألة قراءة سورة كاملة في الصالة :يانالتطبیق الث
  :على أقوال  المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
ال>>>سید :  ق>>>راءة س>>>ورة كامل>>>ة بع>>>د الحم>>>د وق>>>د اخت>>>اره  وج>>>وب  :األولالقTTTول 

 العالَّم>ة المرتضى ، والشیخ الطوسي، و ابن حمزة الطوسي ، وابن زھرة الحلب>ي، و       
، یل>ي   المحقق االردب ، و ي  ان ، والمحقق الكركي ،  والشھید الث       األولالحلي ، والشھید    

ال>>سید و ،المجل>>سي ، وي ان>>البحروالمحق>>ق ، المق>>داد ال>>سیوري ، والفاض>>ل الھن>>دي و
  . )٥(  السید جواد العاملي،محمد العاملي 

، ف>القراءة أم>ر      )٦( }فَاقْرءوا ما تَيـسر مِنـه       {: قولھ تعالى    :ومستندھم على ذلك    
كخب>ر من>صور    الق>راءة ،    الداّل>ة عل>ى وج>وب      األخب>ار ، و واألمر حقیقة في الوج>وب      

ال تق>رأ ف>ي المكتوب>ة بأق>ل م>ن            : (( )u( ال>صادق     اإلم>ام  ابن حازم حیث یقول فی>ھ     
 الم>>راد ان لف>>ظ الق>راءة ش>>امل للحم>د وال>سورة ، ول>>و ك>    ألن،  )٧()) س>ورة وال ب>أكثر   

                                                 
  .١/٣٨مصابیح الظالم  + : ٥غایة المرام ،  + ١/١٦٦المھذب البارع ،  +  ١/٤٣١الخالف ، :  ظ ١)(

  .١/٣٨ظالم مصابیح ال: الوحید البھبھاني :  ظ ٢)(

  .٢/٤٨٥وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٣)(
  .١/٢١٢: حسن بن زین الدین العاملي : ظ ) ٤(

مختلwwف + ٧٧غنیwwة النwwزوع ،   + ٩٣الوسwwیلة ،  + ١٠٧/ ١ المبwwسوط  + ،٣٣٥/ ١الخwwالف  + ١٤٦االنتwwصار ، : ظ ) ٥(

المقاصد  + ٣٦١ -٣/٣٦٠ذكرى الشیعة ،  + ٣/١٣٠تذكرة الفقھاء ،  + ٢٧١/ ١منتھى المطلب ،  +  ١٤٢/ ٢الشیعة ،

مجمwع الفائwدة   + ٥٩٤/ ١الروضwة البھیwة ،    + ٢٤٣ـw  ٢٤٢/ ٢جwامع المقاصwد    + ٢٦٠روض الجنان ،     + ٢٤٤العلیة ،   

بحار  + ١١٥/ ٨الحدائق الناضرة ،  + ١٩٩ ـ١٩٨/ ١التنقیح الرائع  + ٤/٦كشف اللثام ،  + ٢٠٥-٢/٢٠١والبرھان ، 

  .٥٩ / ٧مفتاح الكرامة ،  + : ١١٥/ ٨الحدائق الناضرة  + ٣٤٧/ ٣مدارك األحكام ، + ١٢ / ٨٥االنوار 

  .٢٠: المزمل ) ٦(

  .٤/٧٣٦وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٧)(
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 ٢٥

ھ أظھ>>ر وأس>>ّد لع>>دم  ن>>الحم>>د خاّص>>ة لقی>>ل الحم>>د أو فاتح>>ة الكت>>اب ب>>دل الق>>راءة ، ال    
ء إل>ى  یمَّاإ بلفظ القراءة فیھ ظھور و   انذ على التعبیر بلفظ القراءة ، فاإلتی      الباعث حینئ 

ھا قراءة وكونھ>ا الحم>د وال>سورة یظھ>ر م>ن دلی>ل              أنَّ الواجب ھو القراءة من حیث       أنَّ
 نَّ>ھ ھا حمد لم یّتجھ التعبیر ب>القراءة ، أل       أنَّ الواجب ھو الحمد من حیث       انآخر ، ولو ك   

الرض>ا  اإلم>ام  ھ>ا ق>راءة ، وی>شیر إل>ى ذل>ك ق>ول             أنَّ م>ن حی>ث      ال عنایة حینئذ ب>القراءة    
)u(   ان للفضل بن شاذ)) :              انُأمر الناس بالقراءة ف>ي ال>صالة ل>ئّال یترك>وا الق>ر (( 
إذا قم>>ت  : )u(قل>>ت ألب>>ي عب>>د اهللا   : (( وص>>حیحة معاوی>>ة ب>>ن عم>>ار ، ق>>ال    ، )١(

فإذا قرأت : نعم ، قلت : ل  ؟ قانآللصالة أقرأ بسم اهللا الرحمن الرحیم في فاتحة القر  
 األم>ر  ف>إنَّ ، )٢()) نعم :  أقرء بسم اهللا الرحمن الرحیم مع السورة ؟ قال         نآفاتحة القر 

  .بقراءة السورة بعد الحمد واألمر حقیقة في الوجوب وارد 
  

 ولو ق>رأ   قراءة سورة كاملة في الصالة بعد قراءة الحمد      ستحبی :ي  انالقول الث 
 المحق>>ق الكرك>>ي ،وس>>الر ، والفاض>>ل اآلب>>ي ، : د اخت>>اره بع>>ض ال>>سورة أج>>زأ ، وق>>

   .)٣(الفاضل الھندي وي ، انالفیض الكاشوالسید محمد العاملي ، و
إیج>>>اب ال>>>سورة زی>>>ادة تكلی>>>ف واألص>>>ل عدم>>>ھ ،  إنَّ  :ومTTTستندھم علTTTى ذلTTTك

 إنَّ: ((  ، ق>>ال ، س>>معتھ یق>>ول )u(وص>>حیحة عل>>ي ب>>ن رئ>>اب ، ع>>ن أب>>ي عب>>د اهللا  
التعریف ف>ي الفری>ضة ل>یس      ) ال(و،    )٤())  تجوز وحدھا في الفریضة      فاتحة الكتاب 

تف>اء  نمعھود ، وال للحقیقة الس>تحالة إرادت>ھ ، وال للعھ>د ال>ذھني ال    الللعھد ، لعدم تقدم     
 المت>>ضمنة لج>>واز التبع>>یض األخب>>اروی>>دل علی>>ھ أی>>ضا . فائدت>>ھ ، فیك>>ون لالس>>تغراق 

س>ألتھ ع>ن رج>ل    : ((  ، ق>ال  )u( كصحیحة سعد بن سعد ، عن أبي الحسن الرضا 
 ال یق>>رأ الحم>>د أنَّی>>ة انق>>رأ ف>>ي ك>>ل ركع>>ة الحم>>د ون>>صف س>>ورة ، ھ>>ل یجزی>>ھ ف>>ي الث

 ، )٥()) یق>رأ الحم>د ث>م یق>رأ م>ا بق>ي م>ن ال>سورة                 : " ویقرأ ما بقي من السورة ؟ قال        
  فق>رأ بفاتح>ة      )u(صلى بنا أب>و عب>د اهللا        : (( وصحیحة إسماعیل بن الفضل ، قال       

  . )٦())  أعلمكم أنَّ أردت إنَّمااب وآخر سورة المائدة ، فلما سلم التفت إلینا وقال الكت
 األم>>ر كم>>ا تق>>دم وإنھ م>>شھور الفقھ>>اء ، ن>>أل األولوالق>>ول ال>>راجح ھ>>و الق>>ول  

وقد ،   الواردة بخالف ذلك محمولة على الضرورة        األخبار وإنحقیقة في الوجوب ،     
 المفھ>وم م>ن الن>صوص والفت>اوى ق>راءة           إنَّ( : ل>ھ   اشار لذلك السید جواد العاملي بقو     

 تركھ>ا وع>دم وجوبھ>ا       أنَّالحمد وسورة ، بل وج>وب ال>سورة م>ن ش>عار ال>شیعة كم>ا                 
 ال>واردة بخ>الف ذل>ك محمول>ة عل>ى ال>ضرورة ومنھ>ا             األخبارمن شعار مخالفیھم ، و    

  . )٧() على التقیة 

                                                 
  .٧٣٣/ ٤:  وسائل الشیعة: الحر العاملي )١(

  .٣١٣ – ٣/٣١٢الكافي ، :  الكلیني ٢)(

مفwاتیح   + ٣٤٧/ ٣مwدارك األحكwام ،    + ٢٤٣/ ٢جwامع المقاصwد    + ١٥٣/ ١وز كwشف الرمw   +  ٧٠ ـ  ٦٩المراسم ، : ظ ) ٣(

   .٦ / ٤كشف اللثام ،  + ١/١٣١الشرائع 

  .٢/٧١تھذیب األحكام ، : الشیخ الطوسي ) ٤(

  .٤/٧٣٧وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٥(

   .٤/٧٣٨وسائل الشیعة ، : الحر العاملي )٦(
   .٧/٦٥: مفتاح الكرامة : ظ ) ٧(
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 ٢٦

   العدد الذي تنعقد بھ صالة الجمعة  : التطبیق الثالث
  : تنعقد بھ صالة الجمعة على قولین ي  الفقھاء في العدد الذإختلف
 وھ>و  ، تنعقد صالة الجمعة بخمسة اش>خاص م>ن ض>منھم اإلم>ام            :األولالقول  
واب>>ن ادری>>س وس>>الر ، ال>>سید المرت>>ضى ، ال>>شیخ المفی>>د ، : وق>>د اخت>>اره الم>>شھور ، 

 العالَّم>>ةاآلب>>ي ، ووالفاض>>ل والمحق>>ق الحل>>ي ،  ویحی>>ى ب>>ن س>>عید الحل>>ي ،   الحل>>ي ، 
 واب>>ن فھ>>د الحل>>ي ،   والمق>>داد ال>>سیوري ،  ،األول ، وال>>شھید العالَّم>>ةواب>>ن الحل>>ي ، 

وال>>سید ج>>واد الع>>املي ،   ي ، والفاض>>ل الھن>>دي ،  انوال>>شھید الث>> والمحق>>ق الكرك>>ي ،  
   . )١(وعلي الطباطبائي 

  
یجم>ع  : (( ق>ال  ) u(ص>حیحة من>صور ع>ن ال>صادق      :ومستندھم على ذلTك   

وا أق>ل م>ن خم>سة ف>ال جمع>ة لھ>م       انوا خمسة فما زاد ، فإذا ك انإذا ك م یوم الجمعة    القو
 )٣()) وا خم>سة  ان لھم من یخطب جمعوا إذا ك> انإذا ك: ((  ، وموثقة عبد الملك      )٢()) 

ال یك>>ون الخطب>>ة والجمع>>ة  :  یق>>ول )u( اب>>و جعف>>رانك>>: (( ، وح>>سنة زرارة ق>>ال 
 ھ>ذه  نط>وق  مف>إنَّ  ، )٤()) إلم>ام وأربع>ة    وصالة ركعتین على أق>ل م>ن خم>سة رھ>ط ا           

والجمل>ة الخبری>ة تفی>د الوج>وب الظ>اھر العین>ي       ، ھ>و ثبوتھ>ا عل>ى الخم>سة       الروایات  
  . بوجود الخمسة وجوب الجمعة على فیدل ،  في الوجوب ظاھر األمر وإن

  
TTول الثTTتنعق>>د ص>>الة الجمع>>ة عین>>ًا ب>>سبعة اش>>خاص ، وتخیی>>رًا بخم>>سة   :ي انالق

ال>شیخ الطوس>ي ، واب>ن حم>زة الطوس>ي ،      :  اإلم>ام وق>د أخت>اره    نھممن ضماشخاص  
والمحقق االردبیلي ، والح>ر الع>املي ، والمحق>ق ال>سبزواري ،             ن زھرة الحلبي ،     بوا

  .)٥( يانوالوحید البھبھ

                                                 
 + ٩٤: الجwwامع للwwشرائع  + ١/٢٩٠: الwwسرائر  + ٧٧: المراسwwم  + ٣/٤١: جمwwل العلwwم والعمwwل   + ١٦٤: المقنعwwة : ظ ) ١(

الwwدروس   + ١/١٢٠: ایwwضاح الفوائwwد   + ٤/٣٤: تwwذكرة الفقھwwاء    + ١٧٢: كwwشف الرمwwوز   + ١/٩٤: شwwرائع اإلسwwالم  

الروضة  + ٢/٣٨٣: جامع المقاصد   + ٨٧: لموجز الحاوي   ا + ٢٢٥ – ١/٢٢٤: التنقیح الرائع    + ١/١٨٧: الشرعیَّة  

  .٤/٣٧: ریاض المسائل  + ٨/٣٢٦: مفتاح الكرامة  + ٤/٢٣٧: كشف اللثام  + ١/٦٦٦: البھیة 

  .٥/٨وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .٥/٨: م ، ن ) ٣(

  .٧/ ٥: م ، ن ) ٤(

وسwائل الwشیعة    + ٢/٣٣٨: مجمع الفائدة والبرھان   + ٩٠: ة النزوع   غنی + ١٠٣: الوسیلة   + ١/١٤٣: المبسوط  : ظ  ) ٥(

  .٦٥ -١/٦٤: مصابیح الظالم  + ٢٠: كفایة األحكام  + ٩-٥/٧: 
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 ٢٧

وا س>بعة ی>وم الجمع>ة       انإذا ك>  : (( صحیحة عمر بن زید      :ومستندھم على ذلك    
 تج>>ب : (( )u( ع>>ن الب>>اقر  ب>>ن م>>سلمحم>>دوخب>>ر م ، )١()) فلی>>صلوا ف>>ي  جماع>>ة  
: (( وروای>ة زرارة ق>ال    ، )٢()) ال تج>ب عل>ى اق>ل م>ن س>بعة        الجمعة بسبعة نف>ر ، و     

نف>>ر م>>ن الم>>سلمین وال تج>>ب عل>>ى س>>بعة : ؟ ق>>ال عل>>ى م>>ن تج>>ب الجمع>>ة : قل>>ت ل>>ھ 
جمعة ألقل من خمسة من المسلمین أحدھم اإلمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أمھ>م    

 ، فھ>>ذه الروای>>ات ت>>دل عل>>ى وج>>وب ال>>صالة ب>>سبعة نف>>ر والظ>>اھر ف>>ي  )٣()) ضھم بع>>
  .كون السبعة شرطًا والخمسة تخییرًا 

  
العدد خمسة مجمع>ًا عل>ى       أنَّیتضح من الروایات    : من األقوال   القول الراجح   و

وادل>>ة الم>>شھور فیھ>>ا دالل>>ة   ،  األم>>ر حقیق>>ة ف>>ي الوج>>وب   وإن، ثبوت>>ھ عن>>د الفقھ>>اء   
 ھ>و ال>راجح     األولفیكون الق>ول     ،ى كون العدد خمسة من ضمنھم اإلمام        صریحة عل 

تبع>ًا  ھ>ا ض>عیفة وم>ضمرة    نأي بانل عل>ى ادل>ة الق>ول الث>    ش>كَّ وھو المشھور ، ھذا وقد أ   
   .)٤(د الفقھاء وقد أشار لذلك السید جواد العاملي ألختالف المبنى الرجالي عن

ل بداللة األمر على الوج>وب وھ>و         السید جواد العاملي یذھب إلى القو      إنَّفیظھر  
ھ یظھ>ر م>ن   ن> إیین ، ول>ذا ف األص>ول حقیقة فیھ ، فھو یذھب إلى م>ا ذھ>ب إلی>ھ م>شھور       
 یتبن>ى ھ>ذا ال>رأي وعل>ى ض>وئھ      أنَّ>ھ التطبیقات التي تعرض لھ>ا ال>سید ج>واد الع>املي          

  .تعرض للمسائل الفقھیة ورجح القول بداللة األمر على الوجوب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٥/٩وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ١)(

  .٥/٩، :  م ، ن ٢)(

  .١/٤١١من ال یحضره الفقیھ ، :  الشیخ الصدوق ٣)(

  .٣٢٩ -٨/٣٢٧: مفتاح الكرامة :  ظ ٤)(
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 ٢٨

  مباني النواھي عند اإلمامیَّة وتطبیقاتھا : ثاني المطلب ال
الب>د م>ن التع>رض لمعن>ى النھ>ي ف>ي       النھ>ي  ص>یغة   قبل الدخول في مبنى م>ادة و      

  .اللغة واالصطالح 
  النھي في اللغة واالصطالح وأقسامھمعنى : أوًال 

   النھي في اللغة واالصطالح-١
 عنھ وتناھى أي ك>ف ،  تھىانخالف األمر ، ونھیتھ عن كذا ف : النھي في اللغة 

وتناھوا عن المنكر أي نھى بعضھم بعضًا ، ونفس نھاة أي منتھیة عن ال>شيء ، ق>ال      
والُنھی>ة بال>ضم    ، )١( }وا يفْعلُـون انوا الَ يتَناهون عن منكَـرٍ فَعلُـوه لَبِـئْس مـا كـَ      انكَ{: تعالى  

 فِـي ذَلِـك آليـاتٍ    إن{: ل تع>الى  ، ق>ا )٢(ھا تنھ>ى ع>ن القب>یح        نواحدة النھى وھي العقول أل    
هى لِي النهى {:قال تعالى . وقیل ھو الّزجر عن الشيء  . )٣( }لِأُوني ي ت الَّذِ ي عبداً إِذا * أَرأَ

 ان ب>القول أو بغی>ره ، وم>ا ك>    أنَّ یك>ون ، وھو من حیث المعنى ال فرق بین         )٤( }صلَّى
اجتن>ب ك>ذا ، أو بلفظ>ة ال تفع>ل ،           : ل نح>و     بلفظ>ة افع>    أنَّ یك>ون  بالقول ف>ال ف>رق ب>ین        

ال تفع>ل ك>ذا فنھ>ي م>ن حی>ث           : ال تفع>ل ك>ذا ، ف>إذا قی>ل           : ومن حیث اللفظ ھ>و ق>ولھم        
جرة{:نح>>و قول>>ھ تع>>الى . اللف>>ظ والمعن>>ى جمیع>>ا  ــش ه ال ، ولھ>>ذا ق>>ال )٥( }وال تَقْربــا هــذِ

جرةِ     {: ه الش كُما عن هذِ بى     {:  ، وقولھ )٦(}ما نَهاكُما ره ونَهبر قامم خاف نا م٧( }وأَم(.  
ي ع>ن الفع>ل وردع>ھ       انعبارة عن زجر العالي للد    ( ھو   : النھي في االصطالح  

استدعاء ترك الفعل بالقول مم>ن ھ>و دون>ھ ،    (، وقیل )٨() عنھ والزم ذلك طلب الترك    
یین صولاأل ، والمشھور بین     )٩() اقتضاء كف عن فعل على جھة االستعالء        : أو ھو   

شائي المتعل>ق بت>رك ال>شيء وعدم>ھ فھ>و یتح>د م>ع األم>ر         نعبارة عن الطلب اال   :( ھو
 متعل>ق  ف>إنَّ شائي ویفترق عنھ ف>ي المتعل>ق        نفي الحقیقة النوعیة أعني كونھ الطلب اال      

  .)١٠()الطلب في األمر ھو وجود الشيء ومتعلقھ في النھي ھو عدمھ 
  

                                                 
  .٧٩:  المائدة ١)(

مجمwwع البحwwرین ، : فخwwر الwwدین الطریحwwي  + ١٥/٣٤٣لwwسان العwwرب،: ابwwن منظwwور +٦/٢٥١٧الwwصحاح، :الجwwوھري : ظ ٢)(

 ) .مادة نھى(١/٤٢٤

  .٥٣:  طھ ٣)(

  .١٠ -٩:  العلق ٤)(

   .٣٥:  البقرة ٥)(

   .٢٠:  االعراف ٦)(

  .٤٠:  النازعات ٧)(

  .٧٤أصول الفقھ : ر محمد رضا المظف:  ظ ٨)(

  .٣٣٥/ ١مفتاح الوصول إلى علم األصول ، : احمد البھادلي :  ظ ٩)(

  .٢٧١مصطلحات الفقھ واصطالحات األصول ، : علي المشكَّیني :  ظ ١٠)(
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 ٢٩

    أقسام النھي-٢
     وم>شتقاتھا ، كقول>ھ تع>الى       " ن ، ھ>ـ ، ي     " دة النھ>ي     وتعن>ي م>ا    :مادة النھي: 

   .)١( }تَهواانوما نَهاكُم عنه فَ{
     وتعني كل ص>یغة ت>دل عل>ى طل>ب الت>رك أو ك>ل ص>یغة ت>دل                   :صیغة النھي 

ال "  ، كم>ا ذھ>ب إلی>ھ الم>شھور ، نح>و            )٢(على الزجر عن الفعل وردعھ عنھ       
 .ا  اجتنبوا وغیرھ– تفعل أنَّ ایاك –تفعل 

  
  اإلمامیَّةي النھي عند انمب: یًا انث

یون ف>ي مبن>ى م>ادة وص>یغة النھ>ي ھ>ل ھ>و حقیق>ة ف>ي التح>ریم                     األص>ول  إختلف
  :مجاز في غیره أو مشتركة بین الحقیقة والمجاز على أقوال 

 تدل على التحریم إال إذا دلت قرینة تصرفھ عن ذلك ، وھو             إنَّھا:  األولالقول  
ت>>>اره ال>>>سید المرت>>>ضى ، والمحق>>>ق الحل>>>ي ، واآلخون>>>د    ال>>>رأي الم>>>شھور ، وق>>>د أخ 

وال>سید  ي ، والسید الخوئي ، والشیخ المظفر ، والسید محمد ب>اقر ال>صدر ،             انالخراس
  .)٣(ي  انعبد الجواد الخراس

  :ومستندھم على ذلك 
  .ھا وضعت حقیقة للتحریم ان الوضع أي -أ

التح>ریم ، أم>ا غی>ره فیحت>اج      المتبادر من النھي ھ>و    ألن التبادر العرفي العام     -ب
  .)٤(إلى قرینة ، والتبادر عالمة حقیقة 

 
حقیقة في التحریم مجاز في غیره ، وھ>و مخت>ار ح>سن ب>ن               إنَّھا   :ي  انالقول الث 

  .)٥(ي  اني ، والمامق األصفھانزین الدین العاملي ، والمیرزا القمي ، ومحمد تقي
 ، ولھ>ذا  اإلط>الق ع>رف الع>ام عن>د      المتبادر منھ>ا ف>ي ال       إنَّ  :ومستندھم على ذلك  

یذم العبد على فعل ما نھاه المولى بقولھ ال تفعلھ ، واالصل ع>دم النق>ل ،  ولقول>ھ        
   .)٧( ال تفعل أنَّ ، والمطلوب بالنھي نفس )٦( }تَهواانوما نَهاكُم عنه فَ{: تعالى 

ى التح>ریم ،     وھو داللة النھ>ي بمادت>ھ وص>یغتھ عل>          األولالقول الراجح ھو القول     
ي وھ>و غای>ة م>ا    انوما استدل بھ المشھور أقوى من م>ا أس>تدل ب>ھ أص>حاب الق>ول الث>          

 الشارع قد وضع النھي للتحریم ، وبحك>م  أنَّھ بالوضع نجد    نَّیریده الشارع المقدس أل   
 أنَّالعقل الذي یح>سن إثاب>ة المطی>ع وعقوب>ة المخ>الف ، ویق>بح العك>س ، إض>افة إل>ى                       

  . النھي موضوع للتحریم أنَّالمات الحقیقة فینتج التبادر عالمة من ع
                                                 

  .٧: الحشر ) ١(
  .٧٤أصول الفقھ ، : المظفر : ظ ) ٢(
، ) تقریwwر بحwwث النwwائیني(اجwwود التقریwwرات  + ١٤٩: ل كفایwwة األصwwو +  ٧٦معwwارج األصwwول ،  + ١/١٧٥الذریعwwة ، :  ظ ٣)(

  .٢٤٠/ ١تحكیم المباني في أصول الفقھ ،  + ١/٧١دروس في علم األصول ،  + ٧٥أصول الفقھ ،  +  ١/٣٢٧
معارج األصول : المحقق الحلي  + ٩٠معالم الدین : حسن زین الدین العاملي  + ١/١٧٥الذریعة ، : السید المرتضى :  ظ ٤)(

 ١/٣٢٧اجود التقریwرات ،  : السید الخوئي تقریر بحث النائیني      + ٣/٣ھدایة المسترشدین   : محمد تقي الرازي     +  ٧٦،  
تحكwwیم : عبwwد الجwwواد الخراسwwاني +١/٧١دروس فwwي علwwم األصwwول،: محمwwد بwwاقر الwwصدر +٧٥أصwwول الفقwwھ ، : المظفwwر + 

  .٢٤٠/ ١المباني في أصول الفقھ ، 
  .٣/٤٣٢غایة اآلمال ،  + ٣/٣ھدایة المسترشدین + ٢٦٣ األصول، قوانین + ٩١ – ٩٠ ظ معالم الدین ، ٥)(
  .٧:  الحشر ٦)(
   .٩١ – ٩٠معالم الدین ، : حسن العاملي :  ظ ٧)(
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 ٣٠

  التطبیقات في مفتاح الكرامة : ثالثًا 
یھم ان إل>ى اخ>تالف مب>   أدىیین في مسألة مادة النھ>ي وص>یغتھ    األصول اختالف   إنَّ

في التطبیقات الفقھیة وسنذكر ع>دة تطبیق>ات ت>شیر إل>ى ھ>ذا االخ>تالف وتب>رز الق>ول                    
  .الراجح منھا 
  مسألة الصالة في جوف الكعبة للمختار : لاألوالتطبیق 
   : قولین على المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 تحریم الصالة في ج>وف الكعب>ة  ، وق>د اخت>اره ال>شیخ الطوس>ي ،                    :األولالقول  

   .)١(ي ، والسید جواد العاملي انوالقاضي ابن البراج ، والوحید البھبھ
ق>ال  ) u(ر،عن أب>ي عب>د اهللا    صحیحة معاویة بن عم>ا :ومستندھم على ذلك   

ل>م ی>دخل الكعب>ة ف>ي ح>ج        ) r( النب>ي    ف>إنَّ ال تصلى المكتوبة في جوف الكعب>ة ،         : (( 
وال عمرة ، ولكنھ دخلھا ف>ي الف>تح ف>تح مك>ة ، وص>لى ركعت>ین ب>ین العم>ودین ومع>ھ                   

  .، الناھیة عن ذلك واألصل في النھي الحرمة )٢()) أسامة بن زید 
ال تصلح ص>الة المكتوب>ة ف>ي ج>وف          : (( قال  ) u(وصحیح محمد عن أحدھما     

  .)٤( لم یكن ظاھرا في الحرمة إنَّ ، فلیس ظاھرا في الكراھة )٣()) الكعبة 
  

 كراھة الصالة في جوف الكعبة وھو الم>شھور ، وق>د أخت>اره اب>ن     :ي  انالقول الث 
  ، والمحق>>>قاألول الحل>>>ي ، وال>>>شھید العالَّم>>>ةادری>>>س الحل>>>ي ، والمحق>>>ق الحل>>>ي ، و

   .)٥(ي ، والمحقق األردبیلي ، والسید محمد العاملي  انالكركي ، والشھید الث
 المعتبر ف>ي    أنَّ مع   - كرھت الصالة في جوف الكعبة       إنَّما: ومستندھم على ذلك    

 للخروج م>ن خ>الف القائ>ل    -الصالة إلیھا الصالة إلى جزء من أجزائھا وھو حاصل  
 لی>ست إلیھ>ا ، والم>أمور ب>ھ ال>صالة إلیھ>ا ، وق>د                  الصالة فیھ>ا   أنَّبالمنع ، استنادا إلى     

وعلل>>ت الكراھی>>ة .  الم>>راد بال>>صالة إلیھ>>ا ال>>صالة إل>>ى ج>>زء م>>ن أجزائھ>>ا أنَّعرف>>ت 
   .)٦(وھي علة نادرة .  إلى كثرة المستدبرین أدىأیضا بجواز الجماعة فیھا ، فربما 
 النھ>ي  ألن حرم>ة ال>صالة ف>ي ج>وف الكعب>ة      األولوالراجح من القوال ھو القول     

الوارد ال یدل إال على الحقیقة وھو المعنى المتبادر ، نع>م یمك>ن الق>ول بالكراھ>ة ف>ي                     
حال اضطر إلى ذلك بناء على وقوع األزدحام الشدید بعدما دخل فیھا ودخ>ل الوق>ت                

  .وخاف الفوات 
  

                                                 
مفتwwاح + ٩٣:حاشwwیة مwwدارك األحكwwام +١/٧٦:المھwwذب+٢٧٠:النھایwwة + ٥/٢٧٩:تھwwذیب األحكwwام  +١/٤٣٩:الخwwالف:ظ) ١(

   .٥/٢٧٤: الكرامة 
 ٣/٢٤٦وسائل الشیعة ، : حر العاملي  ال٢)(

 ٣/٢٤٦وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٣)(

  .٥/٢٧٤: مفتاح الكرامة :  ظ ٤)(

جwwامع المقاصwwد ،   + ٣/٨٥ذكwwرى الwwشیعة ،   + ٤/١٦٥منتھwwى المطلwwب ،   + ٢/٦٧المعتبwwر ،  + ١/٢٠٤الwwسرائر ، :  ظ ٥)(

مwwwدارك  +  ١٣٥ - ٣/١٣٤كwwwشف اللثwwwام ،   + ٢/١٤٢ ، مجمwwwع الفائwwwدة والبرھwwwان  + ٢٩٩روض الجنwwwان ،  + ٢/١٣٦

  .٣/١٢٣األحكام ، 

  .١/١٥٢مسالك اإلفھام ، : الشھید الثاني :  ظ ٦)(
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 ٣١

  انمسألة تلقي الركب : يانالتطبیق الث
ع من أھل البادیة المتوجھین إلى   ویقصد بھ الذھاب إلى خارج البلد لشراء البضائ       

 الفقھ>اء ف>ي     إختل>ف  ، وق>د     )١(البلد لیشتروا منھم قبل وصولھم البلد ومع>رفتھم ال>سعر           
  : على قولین المسألةھذه 

 م>>ا دون أربع>>ة فراس>خ  ، وق>>د اخت>>اره التق>>ي  ان حرم>>ة تلق>>ي الركب>  :األولالقTول  
 ، وال>سید ج>>واد  األولھید  الحل>>ي ، وال>ش العالَّم>ة والقاض>ي ، واب>ن ادری>>س الحل>ي ، و   

   . )٢(العاملي ، والسید علي الطباطبائي 
  

) : u(ق>ال أب>و عب>د اهللا        : ((  روایة منھال القصاب ق>ال       :ومستندھم على ذلك    
م>>ا دون : وم>>ا ح>>د التلق>>ي ؟ ق>>ال : نھ>>ى ع>>ن التلق>>ي ق>>ال ) r( رس>>ول اهللا ف>>إنَّال تل>>ق 

   .)٣()) أربعة فراسخ : وكم الغدوة والروحة ؟ قال : غدوة أو روحة ، قلت 
ال یتل>ّق أح>دكم تج>ارًة     : (( ق>ال   ) u(وخبر عروة بن عب>داهللا ، ع>ن أب>ي جعف>ر             

 عل>ى تح>ریم التلق>ي لم>ن        ظ>اھر  النھي الوارد في الروایتین      فإنَّ ،   )٤()) خارج المصر 
  . یسكن في البلد انك

إلم>ام   اس>ناد النھ>ي م>ن ا   ألنھ>ا محمول>ة عل>ى التقی>ة        انوأورد على ھذه الروای>ات      
ف>ي أح>د أخب>ار منھ>ال ی>دل عل>ى ك>ون الخب>رین             ) r(إلى رس>ول اهللا     ) u(الصادق  

  .مرویین كذلك 
 كلم>ا عل>م ص>دوره للتقی>ة یج>وز العم>ل ب>ھ        أنَّ ق>ضت عل>ى   األصولیة القاعدة   وإن

 مك>>روه ول>>یس انكراھی>>ًة ون>>دبًا ، كالوض>>وء للم>>ذي ونح>>وه فیك>>ون حك>>م تلق>>ي الركب>>  
  . )٥(بمحرم 
  

 م>ا دون أربع>ة فراس>خ ، وق>د اخت>اره ال>شیخ        ان كراھة تلق>ي الركب>     :ي  انالقول الث 
المفید ، وأبو ص>الح الحلب>ي ، وال>شیخ الطوس>ي ، وس>الر ، واب>ن حم>زة الطوس>ي ،                    

 ، والمق>>>داد األول ، وال>>>شھید العالَّم>>>ة الحل>>>ي ، واب>>>ن  العالَّم>>>ةوالمحق>>>ق الحل>>>ي ، و 
  .)٦(ي ، والمحقق االردبیلي انالسیوري ، والشھید الث

                                                 
  .٢/٢٥٣تحریر األحكام ، : العالَّمة الحلي  + ٢/٢٧٥شرائع االسالم ، : المحقق الحلي : ظ ) ١(

 + ٢/١٠٠منتھى المطلب ،  + ٢/٢٣٨: السرائر  + ٥/٤٢تلف ،   التقي والقاضي نقلھ عنھما العالَّمة الحلي في المخ       :  ظ   ٢)(

  . ٨/١٦٨ریاض المسائل  + ٣٣٥/ ١٢مفتاح الكرامة  +  ٣/١٧٩الدروس الشرعیَّة ، 

  .٣٢٦/ ١٢وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٣(

  .١٢/٣٢٦وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٤)(

  .١٢/٣٣٥: مفتاح الكرامة : ظ ) ٥(
شرائع االسالم  + ٢٦٠الوسیلة ،  + ١٨٢المراسم ،  + ٣٧٥النھایة ،  + ٣٦٠الكافي في الفقھ ،  + ٦١٦المقنعة ، :  ظ ٦)(

 + ١١٦اللمعة الدمشقیة ،  + ١/٤٠٨ایضاح الفوائد ،  + ٥/٤٣مختلف الشیعة ،  + ١/٥٨٥تذكرة الفقھاء ،   + ٢/٢٠،  

  .٨/١٣٤ع الفائدة والبرھان ، مجم + ٣/٢٩٧الروضة البھیة ،  + ٢/٣٩التنقیح الرائع ، 
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ھ أش>>ترى م>>نھم م>>ن غی>>ر معرف>>ة م>>نھم ب>>سعر البل>>د ،  ن>> ال:ومTTستندھم علTTى ذلTTك 
ى ض>>رب ل>>م>>ا یع>>ود إ وإن النھ>>ي ال یع>>ود إل>>ى معن>>ى ف>>ي البی>>ع ،    ألنفی>>صح البی>>ع ،  

 تلق>>اه متل>>ٍق ف>>إنَّ((  ف>>ي الح>>دیث ال>>وارد بط>>رق الجمھ>>ور   ألنالخدیع>>ة واالض>>رار ، 
   .)٢(ثبت البیع مع ذلك  فأ)١()) فأشتراه فصاحبھ بالخیار إذا قدم السوق 

ن>ھ یظھ>ر فی>ھ ن>وع      ؛ الان وھو تحریم تلقي الركب>     األولوالقول الراجح ھو القول     
 ، وبم>ا  ان فال یعتبر تلق>ي للركب>  الشرعیَّة إذا عبر المسافة   غبنًا ، نعم ال یعد      غبنمن ال 

د  النھي یدل على التحریم فیكون ھو القول الراجح ، وقد أشار إلى ذلك السید ج>وا         أنَّ
 روایات النھي قد رویت في الجوامع الثالث>ة ـ الك>افي ، وم>ن ال     إنَّ: ( العاملي بقولھ 

 ـ وھ>ي متفق>ة عل>ى النھ>ي ع>ن ذل>ك ، وھ>و حقیق>ة          األحك>ام یحضره الفقی>ھ ، وتھ>ذیب   
 ال>ذي ھ>و أض>عف     ـ الحلی>ة ـ     عن>دھم ف>ي التح>ریم م>ع ع>دم المع>ارض س>وى األص>ل        

  .)٣()  عند الخاصة والعامة شيء بالنسبة إلیھا مع اعتبارھا وقوتھا
  

  مسألة إجارة األرض بالطعام وعدمھ : التطبیق الثالث
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

  
 الطع>>>ام م>>>ن نف>>>س زرع  ان حرم>>>ة إجارتھ>>>ا بالطع>>>ام ، س>>>واء ك>>>  :األولالقTTTول 

األرض أم ال ، وقی>>ل ھ>>و الم>>شھور وأجمع>>وا عل>>ى ذل>>ك ، وق>>د أخت>>اره اب>>ن ادری>>س     
ي ، ان الحلي ، والمقداد السیوري ، والمحق>ق الكرك>ي ، وال>شھید الث>      العالَّمةي ، و  الحل

   . )٤(والمحقق االردبیلي ، والسید جواد العاملي ، والسید علي الطباطبائي 
  

ع>ن  ) u(سألت أب>ا عب>د اهللا   : ((  صحیحة أبي بردة قال     :ومستندھم على ذلك    
وس>>>ألتھ ع>>>ن : ال ب>>>أس ، ق>>>ال : ال إج>>>ارة االرض المح>>>دودة بال>>>دراھم المعلوم>>>ة ق>>> 

) الخی>ر  (ف>إنَّ  ،  )٥())  م>ن طعامھ>ا ف>ال خی>ر فی>ھ            ان ك>  إنَّ  :إجارتھا بالطع>ام ؟ ، فق>ال      

                                                 
  .٣/١١٥٧صحیح مسلم ، : مسلم النیسابوري ) ١(

  .١٢/١٧٠تذكرة الفقھاء ، : العالَّمة الحلي : ظ ) ٢(

  .١٢/٣٣٥: مفتاح الكرامة : ظ ) ٣(

 مwwسالك + ٧/٣١٥جwwامع المقاصwwد ،   + ٢/٢٣التنقwwیح الرائwwع ،  + ٦/١٨٦مختلwwف الwwشیعة ،   + ٢/٤٤٦الwwسرائر ، : ظ ٤) (

   .٩/١١٨ ریاض المسائل ،  +٢٩ / ٢٠: مفتاح الكرامة   +١٠/١٠٠مجمع الفائدة والبرھان ،  + ١٤ -٥/١٣االفھام ، 

  .٧/٢٠٩تھذیب األحكام ، : الشیخ الطوسي ) ٥(
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 ٣٣

 ، وح>>سنة الوش>>اء )١(نك>>رة ف>>ي س>>یاق النف>>ي ، وال>>ذي ال خی>>ر فی>>ھ أص>>ًال ھ>>و الح>>رام   
عن الرجل أشترى م>ن  ) u(سألت الرضا : (( الصریحة بالداللة على الحرمة قال     

. ح>رام  :  یعطی>ھ م>ن األرض ؟ فق>ال    أنًَّا معلوم>ة بمائ>ة ك>ر عل>ى         انل أرضًا جرب  رج
 ُأشتري منھ األرض بكیل معلوم وحنطة م>ن  إنَّما تقول جعلت فداك  : فقلت لھ   : قال  

،فق>>د ص>>رح بحرم>>ة البی>>ع ف>>ي موض>>ع نف>>ي الخی>>ر ف>>ي     )٢())ال ب>>أس : غیرھ>>ا ؟ ق>>ال 
 ھو وجھ المنع م>ن ع>دم معلومی>ة ح>صول             البیع واإلجارة متحدین فیما    ألناإلجارة ،   

 م>ن االرض غی>ر م>ضمون وال ثاب>ت ف>ي      ان م>ا ك>    ألنالعوض وكمیتھ كیًال ووزن>ًا ،       
   .)٣(ال تجوز اإلجارة بھ وال البیع فالذمة ، وال ھو معلوم الحصول 

  
 TTول الثTTالطع>>ام م>>ن نف>>س  انكراھ>>ة إجارتھ>>ا بالطع>>ام وخ>>صوصًا إذا ك>>  : ي انالق 

شترط ص>>>احب األرض ی>>>صح ذل>>>ك ، وق>>>د أخت>>>اره ال>>>شیخ   األرض ، نع>>>م إذا ل>>>م ی>>> 
  .)٤(ي ان الحلي ، والفیض الكاشالعالَّمةالطوسي ، والمحقق الحلي ، و

  
) u(س>ألت أب>ا جعف>ر    : ((  روایة الفضیل بن ی>سار ق>ال   :ومستندھم على ذلك   
 ، ف>یمكن االس>تدالل   )٥())  من طعامھا فال خی>ر فی>ھ        ان ك إنَّعن إجارة األرض ، قال      

 خروج ذلك القدر منھ>ا غی>ر معل>وم    وإن لفظ الخیر یشعر بھ ، ألنعلى الكراھة ،   بھ  
   .)٦(، فربما ال یخرج منھا شیئًا ، أو یخرج غیر ذلك الوصف 

 الروای>ات الت>ي اس>تدلوا بھ>ا         ألن وھو القول ب>التحریم      األولوالقول الراجح ھو    
النھ>>ي حقیق>>ة ف>>ي  وإنص>>ریحة ف>>ي التح>>ریم ، فكی>>ف یحم>>ل التح>>ریم عل>>ى الكراھ>>ة ، 

 الروایات التي استدلوا بھا بعضھا متضمن الحرمة ال>صریحة          وإنالتحریم خصوصًا   
  .وبعضھا ظاھر فیھ التحریم 

  

                                                 
   .٢٠/٢٩مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ١)(

  .١٣/٢٣وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .٩/١٢٠ریاض المسائل ، : علي الطباطبائي السید :  ظ ٣)(

مفاتیح الشرائع  +٦/١٨٦مختلف الشیعة ،  + ١٠١تبصرة المتعلمین ،  + ١٤٨المختصر النافع ،  + ٤٣٩النھایة ، :  ظ ٤)(

 ،٣/١١٠.   
  .٧/١٩٥تھذیب األحكام ، : الشیخ الطوسي ) ٥(

  .٥/١٣مسالك اإلفھام ، : الشھید الثاني : ظ ) ٦(
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 ٣٤

 اإلمامیTَّة عند  یب الحظر أو توّھمھ     َقاألمر عُ ي  انمب : لثاالمطلب الث 
  وتطبیقاتھ 

  اإلمامیَّةعند یب الحظر أو توّھمھ َقاألمر ُعي انمب: أوًال 
ھ ی>دل عل>ى الوج>وب       ن> أ ص>یغتھ ف   م بمادت>ھ أ   انمر من المولى س>واء ك>       األ إذا جاء 

، ف>األمر   )١( }وإِذَا حلَلْتُم فَاصطَادوا  {: ولكن قد یرد األمر عقیب الحظر كقولھ تعالى         

في ھذه اآلیة ورد بعد حظر وھو تحریم المشرع للصید على المح>رم لح>ج أو عم>رة                
فھل ،   )٢())  دخروھاأار لحوم األضاحي أال ف    كنت نھیتكم عن ادخ     : (()r(، وقولھ   

عل>ى   ـبل عامة الناس ، أو الشخص المخاطب   من قـ وتوھمھأیدل األمر بعد الحظر 
  الوجوب أم ال ؟ 

  : على أقوال المسألةیون في ھذه األصول إختلف
  

، وق>د أخت>>اره ال>>شیخ  ظ>>اھٌر ف>ي الوج>>وب  بع>د الحظ>>ر   األم>>ر إنَّ : األولالقTول  
والمج>>دد ي ، ان الحل>ي ، ومحم>د تق>ي االص>فھ    العالَّم>ة لمحق>ق الحل>ي ، و  الطوس>ي ، وا 

  . )٣( الشیرازي
  

،  )٤( األمر بعد الحظ>ر یفی>د اإلباح>ة ، وھ>ذا ھ>و رأي الم>شھور              إنَّ يانالقول الث 
 األم>ر الواق>ع عقی>ب الحظ>ر ظ>اھر      وإن،  وقد فسر البعض اإلباح>ة بمعن>ى الرخ>صة          

صاري ن> المیرزا القمي ، وال>شیخ اال قد أختاره  ، وفي مجرد رفع الحظر دون اإللزام     
  .)٥( السبزواريالمحقق و، 

 
 – األم>ر عقی>>ب الحظ>ر ی>دّل عل>ى ك>>ون الم>راد بھ>ذه ال>>صیغة       إنَّ القTول الثالTث  

 ان ك> ف>إنَّ  مثل المراد بھا قبل ورود ھذا الحظر ، فھي تابع>ٌة لم>ا قب>ل النھ>ي ،        –فعًال  
قد أختاره محم>د آل   ، و  إباحة فإباحة  ان ك نوإ ندبًا فندب ،     ان ك وإنوجوبًا فوجوب ،    

   .)٦(الشیخ راضي ، وعالء الدین بحر العلوم 
                                                 

  .٢: ئدة الما) ١(

  .١٠/٤٤٢: بحار االنوار : المجلسي ) ٢(

 +  ١/٦٦٣ھدایة المسترشدین ،  + ٩٤ -٩٣مبادئ الوصول ،  + ٦٥معارج األصول ،  + ٧٣ -٢/٧١عدة األصول ، :  ظ ٣)(

   .٢/٤٣، ) تقریر بحث المجدد الشیرازي(تقریرات المجدد الشیرازي 

، )تقریwwر بحwwث الwwسید البروجwwردي  (حاشwwیة علwwى كفایwwة األصwwول  : حجتwwي  + ٦٣زبwwدة البیwwان ، : المحقwwق االردبیلwwي :  ظ ٤)(

١/٢٠٥.  

) تقریر بحwث الwسید أبwو الحwسن االصwفھاني     ( وسیلة الوصول + ١/١٧٣فرائد األصول  + ٩٠ -٨٩ األصول ،    قوانین: ظ  ) ٥(

٢١٨.   

  .١/٢٠٩): حث السید الخوئيتقریر ب(مصابیح األصول  +  ١/٤١١بدایة الوصول في شرح كفایة األصول ، :  ظ ٦)(
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 ٣٥

 األم>>ر معلق>>ًا عل>>ى زوال عل>>ة النھ>>ي  ان التف>>صیل ب>>ین م>>ا إذا ك>>:القTTول الرابTTع 
فیكون ظاھرًا في الرجوع إلى الحكم السابق قب>ل النھ>ي ، وب>ین م>ا إذا ل>م یك>ن معلق>ًا                       

  . )١(  ، وقد أختاره السید مرتضى الیزديبعلیھ فیكون ظاھرًا في الوجو
  

 صیغة األم>ر الواقع>ة بع>د األم>ر أو توھم>ھ غی>ر       ألن األجمال :القول الخامس   
ي انظاھرة في واحد من الموارد إال مع وجود القرینة ، وق>د أخت>اره اآلخون>د الخراس>     

یكون خالی>ًا   مورد منھا  ھ قلّ نأ ال مجال للتشبث بموارد االستعمال ، ف       نَّھإ: (حیث قال   
عن قرینة على الوج>وب ، أو االباح>ة ، أو التبعی>ة ، وم>ع ف>رض التجری>د عنھ>ا ، ل>م                
یظھر بعد كون عقیب الحظر موجبًا لظھورھا في غیر م>ا تك>ون ظ>اھرة فی>ھ ، غای>ة                  

  .)٢( )األمر یكون موجبًا إلجمالھا غیر ظاھرة في واحد منھا إال بقرینة أخرى 
  
ع>ًا ع>ن اإلذن ف>ي       ان م انلحظر السابق على ھذا األمر ك      ا إنَّ: ( ستدّل المشھور وا

 أنَّ>ھ فعل الشيء ، فإذا ورد األمر عقیب الحظر أو في مقام توّھمھ فظ>اھر الح>ال فی>ھ                
 األمر یك>ون ب>داعي اإلذن والت>رخیص ، ف>األمر ال ی>دّل عل>ى                 وإنع من فعلھ ،     انال م 

اإلذن والت>رخیص ،   األم>ر ال>ذي ی>دّل عل>ى الوج>وب ال یك>ون ب>داعي           ألنالوجوب ؛   
 ب>داعي الت>رخیص    أنَّ>ھ بل یكون بداعي اإللزام فال یكون داال على الوج>وب ، وحی>ث              

  . )٣() فیكون األمر حینئٍذ داال على اإلباحة 
  

وم>ا ذھ>ب   رأي الم>شھور ،      یمكن الجمع بین     نَّھإ ھذه األقوال    والقول الراجح من  
الحظ>ر أو توھم>ھ ی>دل عل>ى اإلباح>ة ،       األم>ر بع>د      إنَّي ، حیث    انإلیھ اآلخوند الخراس  

بقرین>>ة عام>>ة فم>>ثًال إذا وق>>ع األم>>ر بع>>د النھ>>ي فیك>>ون مف>>اده زوال ھ>>ذا النھ>>ي ویك>>ون 
م>>ن المتف>>اھم العرف>>ي  ألن لإلباح>>ة األع>>مالفع>>ل ال>>ذي زال عن>>ھ النھ>>ي مب>>اح ب>>المعنى 

كث>ر م>ن   أفح>سب وال ی>دل عل>ى    األمر الواقع عقی>ب الحظ>ر ھ>و رف>ع المن>ع والحظ>ر            
راد الخصوصیة فھو بحاجة إلى قرینة حالیة أو مقالیة لتعیین المعن>ى      أ، وأما إذا     ذلك

، ف>>إذا ق>>ال الطبی>>ب لمری>>ضھ ال ت>>شرب الح>>امض ب>>سبب الم>>رض ، وبع>>د    المطل>>وب 
تن>>اول الح>>امض فھ>>و ی>>دل عل>>ى ارتف>>اع المن>>ع ال>>سابق    : ش>>فائھ ومراجعت>>ھ ، ق>>ال ل>>ھ  

وبن>ى علی>ھ   تاره السید جواد الع>املي  وھو ما اخواإلباحة العامة في تناول الحامض ،       
   . الفقھیةالكثیر من المسائل الفقھیة التي سنتعرض لھا من خالل التطبیقات

  
  

                                                 
  .٢٣٦ -١/٢٣٥عنایة األصول ، : ظ ) ١(

  .٥٨،  )تقریر بحث البروجردي(تقریرات في أصول الفقھ : االشتھاردي  + ٧٧كفایة األصول ، : ظ  )٢(
  .١/٤١٠بدایة الوصول في شرح كفایة األصول ، : محمد آل الشیخ راضي ) ٣(
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  في مفتاح الكرامةالتطبیقات : یًا انث
 إلى تع>دد  أدىیون في مسألة األمر عقیب الحظر أو توھمھ        األصول أختالف   إنَّ

  : ومن ھذه التطبیقات المسألةذه األقوال في بعض المسائل الفقھیة التي ترتبط بھ
 فTTي زمTTن مTTسألة صTTالة الجمعTTة بTTین الوجTTوب العینTTي والتخییTTري    :األولالتطبیTTق 

  .الغیبة 
   : أقوال ھيعلى  المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

  
، وق>د أخت>اره ال>شھید         ف>ي زم>ن الغیب>ة       صالة الجمعة عیناً   وجوب  :األولالقول  

، ي ان والمحق>>>ق ال>>>سبزواري ، والف>>>یض الكاش>>>   ي ، وال>>>سید محم>>>د الع>>>املي ،  انالث>>>
   .)١(ي انوالمحقق البحر

  

جمعـةِ             {: قول>ھ تع>الى      :ومستندھم على ذلك     ي لِلـصالةِ مِـن يـومِ الْ هـا الَّـذِين آمنـوا إِذَا نُـودِ اأَيي
 لَكُم ريخ ذَلِكُم ع يوا الْبذَرا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ووعفَاسكُإن ونلَمتَع ٢( }نتُم(.   

والجمع>>ة واجب>>ة عل>>ى ك>>ل م>>ؤمن إال عل>>ى    : ((  )u(می>>ر الم>>ؤمنین  أوخطب>>ة 
   .)٣())  على رأس فرسخین انومن ك........ الصبي 
تج>ب عل>>ى  : قل>ت ل>ھ عل>ى م>>ن تج>ب الجمع>ة ؟ ق>ال       : (( ص>حیحة زرارة ق>ال   و

ح>دھم اإلم>ام ،   سبعة نفر م>ن الم>سلمین ، وال جمع>ة ألق>ل م>ن خم>سة م>ن الم>سلمین أ              
  .)٤()) فإذا اجتمع سبعة ولم یخافوا أّمھم بعضھم وخطبھم 

  : ھي بعدة ردودقد رد السید جواد العاملي على ھذا القول و
وأم>>>ا الق>>>ول ب>>>الوجوب العین>>>ي فھ>>>و عل>>>ى م>>>صادمتھ للإلجماع>>>ات     : ( قول>>>ھ  - ١

 شاذ نادر حادث ، أحدثھ بعض مت>أخري         األخبارعده عن مدلوالت    المتواترة وبُ 
 وإن ......  حریًا باإلعراض عنھ وجدیرًا بع>دم االش>تغال ب>ھ          انمتأخرین ، وك  ال

مراد الشارع ھو الصالة الجامعة للشرائط ، ومن ضمن الشرائط وجود اإلم>ام            
  .)٥()،وھذا غیر متحقق بعد زمن الغیبة فتكون غیر واجبة عینًا على كل مكلف

                                                 
: المحقق السبزواري  + ٤/٢٥مدارك األحكام ، : السید محمد العاملي  + ٥١ید الثاني ، رسائل الشھ: الشھید الثاني :  ظ ١)(

  .٩/٣٧٨الحدائق الناضرة ، : البحراني  + ١٨ -١/١٧مفاتیح الشرائع ، : الفیض الكاشاني  + ٢٠/٢٥كفایة األحكام ، 

  .٩:  الجمعة ٢)(

  .٥/٣وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٣(

  .١/٤١١من ال یحضره الفقیھ ، : دوق الشیخ الص) ٤(

  .٢٣٨-٨/٢٣٤: مفتاح الكرامة ) ٥(
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 ٣٧

ب ھ>ذا الق>ول أو أكث>رھم       الجملة الخبریة ال تدل على الوجوب عن>د أص>حا          إنَّ(  - ٢
ھا ف>ي مق>ام دف>ع ت>وھم     نومن قال بظھورھا في الوجوب ال یقول بھ في المقام أل      

 ـ  )u(ل بیت>ھ   وأھ> )r(الرس>ول   ـ طریق>ة  اس>تمرار الطریق>ة    انالحظر ، لمك> 
ال یلزم بوجوب المن>صوب  : ھ قال نأفك " لم یخافوا "على النصب وقرینة قولھ     

 ھناك زی>ادة فھ>ي المطلوبی>ة كم>ا         ان ك وإن ،   فال تدل على أزید من رفع الحظر      
، ھو المشھور ، وأما القول بدالل>ة األم>ر بع>د الحظ>ر عل>ى الوج>وب ف>ضعیف                    

 .)١() فكیف بالجملة الخبریة 
 تك>>ون الروای>>ة م>>ن ك>>الم ال>>شیخ ال>>صدوق ونق>>ل الح>>دیث ب>>المعنى        أنَّتم>>ل یح - ٣

ل>>>شیخ  الكلین>>>ي ، واألن لألخت>>>صار ، متع>>>ارف عن>>>د ال>>>شیخ ال>>>صدوق روم>>>اً   
 ال جمع>ة عل>ى أق>ل    إنَّ : (( )u(الب>اقر  اإلم>ام   الطوسي رویا عن زرارة عن      

  .)٢()) من خمسة ، أحدھم اإلمام 
  

 تحریم صالة الجمعة في الغیبة ، وقد اختاره ابن ادریس الحلي ،             :ي  انالقول الث 
وال>سید عل>ي   ،   وال>سید ج>واد الع>املي    الحلي ، والفاض>ل الھن>دي ،      العالَّمةوسالر ، و  
   .)٣(الطباطبائي 

 ص>>ارت ص>>الة إنَّم>>ا: (( ال>>صحیح الم>>روي ف>>ي العل>>ل   :ومTTستندھم علTTى ذلTTك  
 ألن بغی>>ر إم>>ام ركعت>>ین وركعت>>ین ،  ان م>>ع اإلم>>ام ركعت>>ین ، وإذا ك>> انالجمع>>ة إذا ك>>

 یخف>ف ع>نھم لمواض>ع    أنَّ )عزَّوج>ل (ح>ب اهللا  أالناس یتخطون إلى الجمع>ة م>ن ُبع>ٍد ف      
 اإلمام یحبسھم للخطبة وھم ینتظرون للصالة ، وم>ن     نالتعب الذي صاروا إلیھ ، وأل     

 الصالة مع اإلم>ام أت>م وأكم>ل لعلم>ھ وفقھ>ھ             نتظر للصالة فھو في حكم التمام ، وأل       ان
الروای>ة   أنَّف>یالحظ   ، )٤( )) ان الجمعة عید وصالة العید ركعت>  نوفضلھ وعدلھ ، وأل   

 ال یفھ>>م من>>ھ إال األخب>>اري  الجمع>>ة م>>ع اإلم>>ام ، ولف>>ظ اإلم>>ام ال>>وارد ف>> أنَّت>>دل عل>>ى 
 الوج>وب تخط>ي   أنَّھ األعلم واألفقھ واألفضل واألعدل ، ول>ذا نج>د       ناإلمام األصل ال  

الناس إلیھا عن ُبعد ولیس ذل>ك إال لكونھ>ا من>صب ش>خص مع>ین یج>ب تخط>یھم إلی>ھ               
بالت>صرف ف>ي من>صب    ألدائھا ، فمت>ى أقیم>ت بغی>ره ل>م ت>صح ، ف>ال یمك>ن األجت>راء               

 م>>ع اإلجم>>اع الفعل>>ي والق>>ولي عل>>ى االمتن>>اع م>>ن ھ>>ذا الت>>صرف إال  اإلم>>ام خ>>صوصًا
   .)٥(خاص وھو غیر حاصل في زمن الغیبة بأذنھ ال

                                                 
  .٨/٢٤٤: مفتاح الكرامة : ظ ) ١(

   .١/٤١٩األستبصار ، : الشیخ الطوسي  + ٣/٤١٩الكافي ، : الكلیني )(٢

: الكرامwwة مفتwwاح  + ٤/٢٢٢: كwwشف اللثwwام   + ١/٣١٧: منتھwwى المطلwwب   + ٢٦١: المراسwwم  + ١/٣٠٤: الwwسرائر :  ظ ٣)(

  .٤/٧٣: ریاض المسائل   +٨/٢٠٨

   .٢٦٤علل الشرائع ، : الشیخ الصدوق ) ٤(

  .٨/٢٣٠مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي  + ٤/٢٢٣كشف اللثام ، : الفاضل الھندي :  ظ ٥)(
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 ٣٨

أو م>ن ی>أمره ،    الوج>وب العین>ي الب>د فی>ھ م>ن اإلم>ام       نأل على ھذا القول ب    شكَّوأ
  . )١(في زمن الغیبة فكیف یكون حكم الصالة محرمة ، ھا مستحبة بدونھما وإن

م>ع اش>تراط الفقی>ھ       في زمن الغیب>ة     تخییریاً صالة الجمعة وجوب    :لثالثاالقول  
ابن زھرة الحلبي ، والمقداد ال>سیوري ، واب>ن         ، وقد أختاره  الجامع لشرائط األفتاء ،     

   .)٢(فھد الحلي ، والمحقق الكركي 
  

 ك>ذلك   ،ح>ال الغیب>ة  ام>ھ   الفقی>ھ الم>أمون كم>ا تنف>ذ أحك         إنَّ :ومستندھم على ذلTك     
  .  )٣(ھ منصوب من قبل اإلمام نفي الجمعة ، القتداء بھ یجوز اال
،  أكثر من قال بالجواز لم یشترط الفقیھ نَّإما حاصلھ   ل على ھذا القول     شكَّاوقد  

كثر المجوزین على عدم اشتراط الفقی>ھ وھ>م       أ: (  بقولھ   األولإلى ذلك الشھید    أشار  و
  .)٤()ین مصرح بأشتراط الفقیھ االجتماع والخطبتین وبان مع إمكالشرعیَّةبین مطلق 

  
 وج>>وب ص>>الة الجمع>>ة تخییری>>ًا م>>ن دون اش>>تراط الفقی>>ھ الج>>امع :القTTول الرابTTع 

ال>شیخ الطوس>ي ، ویحی>ى ب>ن      ، وھ>و اخت>اره   )٥(وھو الرأي المشھور لشرائط األفتاء  
   .)٦(  األولسعید الحلي ، والمحقق الحلي ، والشھید 

  
ق>ق  قولة على ذلك من قبی>ل م>ا ذك>ره المح   جماعات المناإل :ومستندھم على ذلك    

 إل>ى   )u( طبقة بعد طبقة من عصر أئمتنا        اإلمامیَّة ؤناع علما أجم: ( الكركي بقولھ   
  .)٧()  الغیبة انتفاء الوجوب العیني عن الجمعة في مثل زمنإعصرنا ھذا على 

  
 ف>ي زم>ن الغیب>ة ول>م     الم>سألة  التوق>ف حی>ث ل>م یتعرض>وا لھ>ذه       :القول الخامس   

حوا شیئًا ، وقد أختاره السید المرتضى ، والشیخ الطوسي ،وابن حمزة الطوسي             یرج
   .)٨( العالَّمة الحلي ، وابن العالَّمة، 

  
والقول الراجح ھو وجوب الصالة التخییري مع أشتراط الفقیھ الجامع ل>شرائط            

ط األفتاء ، وإذا اجتمع جمعًا من المؤمنین فیھم الع>دد المعتب>ر وح>صل إلم>امھم ش>رو                 
   .اإلمامة یمكنھم عقدھا ، فمع األجتماع یستحب األیقاع وتحقق البدلیة من الظھر 

                                                 
   .٨/٢٠٨: مفتاح الكرامة :  ظ ١)(

 + ١/٤١٣المھذب البارع ،  + ١٦٤غایة المراد  + ١/٢٣١: ئع التنقیح الرا + ٩٠: غنیة النزوع  + ٣٠٢: النھایة : ظ ) ٢(

  .٢/٣٧٥: جامع المقاصد 

   .١/٢٣١التنقیح الرائع ، : المقداد السیوري : ظ ) ٣(

  .٢٩١: روض الجنان )  ٤(

   .١/١٦٤غایة المراد ، : الشھید األول  + ٤/٢٧تذكرة الفقھاء ، : العالَّمة الحلي : ظ ) ٥(

  .١٠٢: البیان  + ١/٩٨: شرائع اإلسالم  + ٩٧: الجامع للشرائع  + ٣٠٢: النھایة : ظ) ٦(

  .٢/١٤٧: رسائل المحقق الكركي ) ٧(

: ایwضاح الفوائwد    + ١/٤٣: تحریر األحكام    + ١٠٣: الوسیلة   + ٨١: الجمل والعقود    + ٣/٤١: جمل العلم والعمل    : ظ  ) ٨(

١/١١٩.  
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 ٣٩

  يانالمبحث الث
   وتطبیقاتھا في مفتاح الكرامةاإلمامیَّةي المفاھیم عند انمب
  توطئة
 النزاع في المفاھیم یقع في الصغرى وھو ثبوت المفھ>وم وعدم>ھ ، ال      أنَّ شكَّال

 المق>صود   ف>إنَّ وم>ا زال البح>ث یق>ع ف>ي ال>صغرى            ،  م   المفھ>و  حجیَّةفي الكبرى وھي    
یین ف>ي  األص>ول ، ف>ال خ>الف ب>ین     منھ ھل للشرط والوصف ونحوھم>ا مفھ>وم أم ال ؟            

 المفھوم ینقسم على    أنَّ مع وجوده یوجد الظھور وھو حجة ، وبما          ألن المفھوم   حجیَّة
 مفھ>وم المخالف>ة   ةحجیَّ> یین اتفق>وا عل>ى   األص>ول  أنَّقسمین الموافق>ة والمخالف>ة ، فنج>د         

ختالف األصولیین في مباني    وسأتعرض لأل الفة  قسام مفھوم المخ  أ حجیَّة في   اوإختلفو
مفھوم ال>شرط وال>صفة والغای>ة ، أم>ا بقی>ة المف>اھیم فھ>ي ال مفھ>وم لھ>ا إال م>ع وج>ود              

م>ن  ھا ب>شيء م>ن التف>صیل       انوسنأتي لبی القرینة فحكمھا كحكم مفھوم الصفة ونحوه ،        
  . تیة اآلخالل المطالب

  
  

 وأقTسام  معنTى المنطTوق والمفھTوم فTي اللغTة واالصTطالح         : األولالمطلب  
  المفھوم

  
   واقسام المفھوممعنى المنطوق والمفھوم في اللغة واالصطالح: أوًال 

 أي تكل>م ب>صوت وح>روف تع>رف بھ>ا       ، من نطق ینط>ق نطوق>اً   :المنطوق في اللغة    
نط>ق ب>ھ الم>تكلم    ي ، والمنطق الك>الم بك>ل ش>يء فھ>و م>ا             انالمع

  .)١(وتلفظ بھ 
  

، منھ>ا ھ>و حك>م دل علی>ھ اللف>ظ ف>ي             )٢( ع>رف بتع>اریف عدی>دة        :المنطوق اصTطالحًا    
   .)٤(أو ھو الكالم الذي لھ مدلول مطابقي  ، )٣(محل النطق 

ع>>م أي ال>>ذي ی>>دل علی>>ھ الك>>الم بالمطابق>>ة أو ن الحك>>م ھ>>و المعن>>ى األوالم>>راد م>>
  . )٥( الخمسة األحكامحد أص التضمن أو اللزوم البین ال خصو

  

                                                 
الفیwروز   + ٥/٤٤٠معجwم مقwاییس اللغwة ،    : ابن فارس + ٤/١٥٥٩الصحاح : ي الجوھر+ ٥/١٠٤العین ، : الخلیل :  ظ  ١)(

مwادة  ( ، ٣٤١مختwار الwصحاح   : الwرازي   + ١٠/٣٥٤لسان العرب ، : ابن منظور  + ٣/٢٨٥القاموس المحیط ، : آبادي  

 ) .نطق

  .١/٣٤٧مفتاح الوصول إلى علم األصول ، : أحمد البھادلي : ظ ) ٢(

   .٧٩ل الفقھ أصو: المظفر :  ظ ٣)(

  .٨٧دروس في علم األصول ، : محمد باقر الصدر :  ظ ٤)(

   .١/٣٤٧مفتاح الوصول إلى علم األصول ، : أحمد البھادلي  + ٧٩أصول الفقھ ، : المظفر :  ظ ٥)(
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 ٤٠

ھ>ا ت>دل   ان، ف )١(  }فَـال تَقُـلْ لَهمـا أُفٍّ   {: وداللة المنطوق إما صریحة كقولھ تعالى      

، أوغی>ر ص>ریحة     " أف" بصراحة عل>ى تح>ریم إظھ>ار ال>ضجر م>ن الوال>دین بكلم>ة                
رقب>ة  اعت>ق    (( )r(ء كقول>ھ    یمَّ>ا  ، أو التنبی>ھ واأل     )٢(فتدل إما باالقتضاء كحدیث الرفع    

، أو االش>ارة م>ن قبی>ل إذا جمعن>ا ب>ین       )٣())  عام>دًا  انلمن واقع أھلھ في نھ>ار رم>ض   
ا   {: النصین كقولھ تعالى     رهش ثُون َثال الُهفِصو لُهمحنِ  { )٤( }ويامفِي ع الُهفِصن>ستنتج   )٥(}و 

  . )٦( أقل مدة الحمل ستة أشھرإنَّ
  

 وفھام>ة أي  م ال>شيء یق>ال فھم>ت ال>شيء فھم>اً        م>ن الفھ>م وھ>و عل>        :المفھوم في اللغة  
وعلم>>>ھ وعرف>>>ھ ، معرفت>>>ك ال>>>شيء بالقل>>>ب: وقی>>>ل الفھ>>>م،  علمت>>>ھ
 العل>م مطل>ق   ف>إنَّ فیھ إشارة إل>ى الف>رق ب>ین الفھ>م والعل>م،           ، بالقلب

تق>>>ال ال>>>نفس م>>>ن األم>>>ور     اناإلدراك، وأم>>>ا الفھ>>>م فھ>>>و س>>>رعة     
  . )٨(  }انها سلَيمفَفَهمنا{:  قال تعالى )٧( الخارجیة إلى غیرھا

شائي أو إخب>>اري ت>>ستتبعھ خ>>صوصیة  ان>>ھ>>و عب>>ارة ع>>ن حك>>م   : المفھTTوم اصTTطالحاً 
المعن>>ى ال>>ذي أری>>د م>>ن اللف>>ظ ، بتل>>ك الخ>>صوصیة ول>>و بقرین>>ة         

  كون>ھ م>دلوال التزامی>ًا للف>ظ    بإعتبار ، )٩( یلزمھ لذلك  انالحكمة وك 
  . )١١(أو ھو حكم دل علیھ اللفظ ال في محل النطق ، )١٠(

  :  ھي اٍن كلمة المفھوم تطلق ویراد بھا ثالثة معأنَّ )١٢(وقد ذكر الشیخ المظفر 
  المعنى المدلول للفظ الذي یفھم منھ  - ١
 ما یقابل المصداق  - ٢
 ما یقابل المنطوق  - ٣

  . ولین وھو المقصود بالبحثواالخیر ھو أخص من األ
                                                 

   .٢٤:  االسراء ١)(

   .١٥/٣٦٩وسائل الشیعة ، : الحر العاملي :  ظ ٢)(
  .١/١٧م تھذیب االخبار ، مالذ االخیار في فھ: المجلسي :  ظ ٣)(
   .١٥:  االحقاف ٤)(
   .١٤:  لقمان ٥)(
   .٣١٦األصول العامة للفقھ المقارن ، : محمد تقي الحكیم  + ١٦٨ األصول ، قوانین: المیرزا القمي :  ظ ٦)(
+ ١٧/٥٤٦: تwwاج العwwروس: الزبیwwدي + ١٢/٤٥٩: لwسان العwwرب : ابwwن منظwwور  + ٢٠٠٥ / ٥:الwwصحاح: الجwوھري  : ظ ) ٧(

  ) .مادة فھم (٦/١٣٣مجمع البحرین : الطریحي 
   .٧٩: طھ ) ٨(
   .١٩٣كفایة األصول ، :  اآلخوند الخراساني ٩)(
 .٤٦٨ / ١:نھایة األفكار: ضیاء الدین العراقي : ظ) ١٠(
   .١٦٧مطارح االنظار ، : االنصاري :  ظ ١١)(
   .٧٩أصول الفقھ ، : المظفر :  ظ ١٢)(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٤١

  أقسام المفھوم : یًا انث
 فإنَّ، )١() منطوق في االیجاب والسلب      موافقًا لل  انما ك (ھو  : مفھوم الموافقة  - ١

 م>>ساویًا ف>>ي الدالل>>ة ان المفھ>>وم أول>>ى س>>مي فح>>وى الخط>>اب ، أم>>ا إذا ك>>  انك>>
 .)٢(سمي لحن الخطاب 

 
، )٣()  مخالف>ًا للمنط>>وق ف>ي االیج>اب وال>>سلب    انم>>ا ك> (ھ>و  : مفھTوم المخالفTة   - ٢

 ال>شرط والوص>ف والغای>ة     ( ویسمى دلیل الخطاب ، ول>ھ أق>سام عدی>دة أھمھ>ا             
 .)٤() والحصر والعدد واللقب 

وا ف>>ي مفھ>>وم  إختلف>>، و )٥(ن ف>>ي مفھ>>وم الموافق>>ة   ییاألص>>ولوق>>د اتفق>>ت كلم>>ة   
 أي في حال تجرد المفھ>وم ع>ن         ،  ثبوت المفھوم وعدمھ   یث الصغرى   المخالفة من ح  

تف>اء ال>شرط   انتف>اء الحك>م عن>د    انالقرائن فھل لھ ظھور ف>ي المفھ>وم بحی>ث ت>دل عل>ى          
  . ال ؟ والوصف ونحوه أم
 ھ>>ذا االخ>>تالف م>>ن خ>>الل التع>>رض ألق>>سام مفھ>>وم المخالف>>ة ف>>ي انوس>>نأتي لبی>>

   .تیةالمطالب اآل
  
  

  وتطبیقاتھ اإلمامیَّةعند مفھوم الشرط ي انمب: ي انالمطلب الث
  

  اإلمامیَّةعند ي مفھوم الشرط انمب: أوًال 
لم>>شروط  الجمل>>ة ال>شرطیة ھ>ي األم>ر ال>>ذي یتوق>ف وج>ود ا     أنَّ فی>ھ  ش>كَّ مم>ا ال  

 ف>ي دالل>ة ال>شرطیة عن>د الثب>وت عل>ى       الشكَّإعلیھ فیسبب عدمھ عدم المشروط ، فال     
 إنَّ(  ، كقولن>>ا )٦(ھ>>ا ت>>دل عل>>ى ثب>>وت الج>>زاء عن>>د ثب>>وت ال>>شرط   نإبمعن>>ى ، الثب>>وت 

 فیجب اإلكرام عند المجيء وھ>ذا مم>ا ال اخ>تالف فی>ھ ، ب>ل وق>ع                   )جاءك زید فأكرمھ  
فھ>ل ینتف>ي   ، تف>اء  نتف>اء عن>د اال  نالل>ة ال>شرط عل>ى اال     یین ف>ي د   األص>ول االختالف بین   

 ، وك>>ذلك نظی>>ر الطھ>>ارة وال>>صالة إذ ال  أم ال ؟تف>>اء المج>>يءانوج>>وب اإلك>>رام عن>>د 
  . )٧(ولكن ال یالزم وجود الطھارة وجود الصالة ، تصح الصالة بدون طھارة 

                                                 
  .٨٠أصول الفقھ : المظفر  + ٢/٤١٩شدین ، ھدایة المستر:  الرازي ١)(

  .١/٣٧٧:عدة األصول: الطوسي : ظ )  ٢(

   .٨٠أصول الفقھ : المظفر  + ٢/٤١٩ھدایة المسترشدین ، :  الرازي ٣)(

  .٢/١٠٩أصول الفقھ وقواعد االستنباط ، : فاضل الصفار :  ظ ٤)(

أصwwول الفقwwھ وقواعwwد   : فاضwwل الwwصفار   + ٧٩ أصwwول الفقwwھ  :المظفwwر  + ٢/٥١٨نھایwwة الوصwwول، : العالَّمwwة الحلwwي  :  ظ ٥)(

   .٢/١٠٩االستنباط، 

  .١/٢٥٦نھایة النھایة ، : علي االیرواني : ظ ) ٦(
   .٢/١١٤أصول الفقھ وقواعد االستنباط ،: فاضل الصفار  + ١/٤٠٥مقاالت األصول ، : ضیاء العراقي : ظ ) ٧(
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  : یون في مفھوم الشرط على أقوال األصول إختلفوقد 
وقد ذھب إلی>ھ  المشھور   وھولة الجملة الشرطیة على المفھوم    دال  :األولالقول  

   .)١(صاري ن والشیخ اال الحلي ، الشیخ البھائي ،العالَّمةكل من المحقق الحلي ، و
  
 ف>>ي دالل>>ة الق>>ضیة ال>>شرطیة عل>>ى ثب>>وت الش>>كَّإ ال -١  :مTTستندھم علTTى ذلTTكو

كقولن>ا  ،  الج>زاء  انط ك>  الشرانالعالقة اللزومیة بین الشرط والجزاء ، بحیث كلما ك  
 ل>م یك>ن   ف>إنَّ ، وال یبع>د داللتھ>ا بالوض>ع        ) ت الشمس طالعة فالنھار موج>ود       انإذا ك ( 

 . )٢(ذلك بالوضع ، فال أقل من ظھورھا العرفي في ذلك والتبادر عالمة الوضع 
داللة القضیة الشرطیة على ترتب الجزاء على الشرط م>ن ترت>ب المعل>ول عل>ى           - ٢

ب ناشيء من عالقة ثبوتیة في الواقع ال لمجرد االتفاق والمصادفة         وھذا الترت ،  علتھ  
، كترت>>ب النھ>>ار عل>>ى طل>>وع ال>>شمس ، فل>>و ل>>م یك>>ن الج>>زاء مترتب>>ًا عل>>ى ال>>شرط         

تف>اء الج>زاء   انتف>اء ال>شرط ال یوج>ب    ان ف>إنَّ ا في رتبة واحدة   انومتأخرًا عنھ كما لو ك    
یبعد دع>وى الظھ>ور ال>سیاقي ف>ي     بل ینتفي الشرط دون الجزاء وال مدخلیة لھ بھ فال         

ذلك وھو مقتضى كون الكالم على وفق م>ا ھ>و الواق>ع بمقت>ضى تبعی>ة ع>الم االثب>ات              
  . )٣(لعالم الثبوت 

 دل عل>ى ذل>ك ف>ي الق>ضیة     وإن الترتب ب>ین الج>زاء وال>شرط         إنَّ  :ورد علیھ وأ
التام>ة   یدل على مطل>ق الترت>ب م>ن قبی>ل ترت>ب المعل>ول عل>ى العل>ة                    أنَّھالشرطیة إال   

 ب>العكس م>ن قبی>ل ترت>ب العل>ة عل>ى             انم ك>  أكترتب وجوب إكرام زی>د عن>د مجیئ>ھ ،           
 المفھ>وم ال یتوق>ف عل>ى    وإن،  )٤(المعلول كترتب طلوع ال>شمس عل>ى وج>ود النھ>ار        

  . )٥(كون الشرط علة للجزاء 
 داللة القضیة الشرطیة على كون ال>شرط عل>ة منح>صرة للج>زاء بحی>ث ال                 إنَّ - ٣

تف>اء  انھ لو لم یكن ك>ذلك ف      ن، وال یكون لشيء آخر دخل في علیتھ أل        یخلفھ شرط آخر    
 یخلفھ شرط آخر، ویمكن دعوتھا ب>إطالق     أنَّ انتفاء الجزاء إلمك  انالشرط ال یقتضي    

   .)٦(حصاره انالشرط ومقدمات الحكمة إلثبات 
                                                 

   .١٧٣مطارح االنظار  + ١٥٠زبدة األصول ،  + ٧٧معالم الدین ، :  ظ ١)(

: الwشیخ الخراسwاني    + ١٩٤كفایة األصwول ،  : اآلخوند الخراساني + ١٧٥ -١٧٤ األصول ، قوانین: المیرزا القمي :  ظ   ٢)(

   .٤٧٩/ ١،) إفادات المیرزا النائیني(فوائد األصول 

 ٤٧٩/ ١،) إفادات المیرزا النwائیني (ألصول فوائد ا : الشیخ الخراساني   + ١٩٤كفایة األصول ،    : اآلخوند الخراساني   :  ظ   ٣)(

   .١/٢٥٦نھایة النھایة ، : علي االیرواني +

  .١/١٦٥كفایة األصول في اسلوبھا الثاني ، : باقر االیرواني  + ١/٤٢٤منتھى األصول ، : حسن البجنوردي :  ظ٤)(

  .٩٠ -٨٩دروس في علم األصول ، : محمد باقر الصدر :  ظ ٥)(

  . ٤٨٠، ) إفادات المیرزا النائیني(فوائد األصول : لخراساني الشیخ ا:  ظ ٦)(
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 ومق>>>دمات الحكم>>>ة ك>>>ون ال>>>شرط عل>>>ة    اإلط>>>الق مقت>>>ضى إنَّ  :أورد علیTTTھو
اط>ة  ن لیست إال ما جعل شرطًا ھو تم>ام الموض>وع ال         اإلطالقة   قضی ألنمنحصرة ،   

 ھو ع>دم التقیی>د بقی>د آخ>ر ، وام>ا         اإلطالقھ ، فمقتضى    ان علیھ بی  انالجزاء بھ وإال لك   
عدم تعلق سنخ ھذا الحكم بموضوع آخر وھو ذات الموضوع مع قید آخر ف>ال یك>ون             

   .)١( اإلطالقمقتضى 
حم>ل ك>الم الغی>ر و جمی>ع خ>صوصیاتھ عل>ى              بناء العرف والعقالء على      إنَّ -٤

 م>ن اللغوی>ة ، ف>إذا عل>ق الحك>م عل>ى المج>ئ ، فكم>ا یفھ>م                     كونھا صادرة للفائدة ح>ذراً    
 ل>و ل>م یك>ن       نَّ>ھ إ ، بتقری>ب     العرف من أصل تعلیق الحكم على القی>د ك>ون القی>د دخ>یالً             

ة  ك>ون الخ>صوصی    دخیال لما ذكره المولى ، فك>ذلك یفھ>م م>ن خ>صوصیة القی>د أی>ضاً                
أیضا دخیلة ، وإال لما صح ذكره بخصوصھ ، بل وجب ذكر الجامع بین الواج>د لھ>ا            

 ی>>ستحكم أس>>اس المفھ>>وم بمعن>>ى   انوبھ>>ذا البی>> . والواج>>د لغیرھ>>ا م>>ن الخ>>صوصیات  
   .)٢(تفاء نتفاء عند االناال

فإذا تمت ھذه الشروط فھي تدل على داللة القضیة الشرطیة على المفھوم وھ>و             
م ال>>شارع م>>ن اللغ>>و والعب>>ث إال إذا دل دلی>>ل عل>>ى خالف>>ھ ، وق>>د ة ك>>الانال>>راجح ل>>صی

  . )٣( األصولیةذكر ھذا البحث مفصًال في أكثر الكتب 
  

 الجملة الشرطیة ال تدل عل>ى المفھ>وم إال ب>دلیل منف>صل وق>د                إنَّ :ي  انالقول الث 
   .)٤(السید المرتضى ، وابن زھرة ، والفاضل التوني اختاره 

، ول>یس    ھ>و تعلی>ق الحك>م ب>ھ          إنَّم>ا یر ال>شرط     ت>أث  إنَّ -١ :ومستندھم علTى ذلTك      
 یخلفھ وینوب منابھ شرط آخر یجري مجراه ، وال یخرج عن كونھ ش>رطًا    أنَّبممتنع  

 ، یمنع م>ن قب>ول ال>شاھد       )٥( }واستَشهِدوا شهِيدينِ مِن رِجالِكُم   {:  قولھ تعالى    فإنَّ،  

،  ش>رط ف>ي القب>ول    األولي إلى انضمام الثان، ف آلخرحتى ینضم إلیھ الشاھد ا الواحد  
فنیابة بعض الشروط عن بعض أكثر م>ن        ضم الیمین یقوم مقامھ أیضًا ،        أنَّثم علمنا   

ألحتمال قی>ام  تقاء الحرارة ، انتفاء الشمس ال یلزم ان فإنَّ تحصى ، مثل الحرارة ،      أنَّ
   .)٦(النار مقامھا ، واالمثلة لذلك كثیرة شرعًا وعقًال 

                                                 
   .١٨٤ -٢/١٨٢مناھج الوصول إلى علم األصول ، : السید الخمیني :  ظ ١)(

  .٣٠٠، ) تقریر بحث السید البروجردي(نھایة األصول : الشیخ المنتظري :  ظ ٢)(
 + ٢٧٠ -٤/٢٦٨تعلیقwwة علwwى معwwالم األصwwول ،  : قزوینwwي ال + ١٩٩ -١٩٤كفایwwة األصwwول ، : اآلخونwwد الخراسwwاني :  ظ ٣)(

  .٧٨-٥/٨٣، ) تقریر بحث السید الخوئي(محاضرات في أصول الفقھ : الشیخ  الفیاض 

   .٢٣٥الوافیة ،  + ٤٠٦الذریعة ، :  ظ ٤)(

  .٢٨٢:  البقرة ٥)(

  .١/٤٠٦الذریعة ، : السید المرتضى : ظ ) ٦(
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 ٤٤

 نیابة بعض ال>شروط ع>ن بع>ض ف>ي           ان بصدد إثبات إمك   ان ك إنَّ  :وأورد علیھ 
 الخ>صم ی>ّدعي ع>َدَم       أنَّمقام الثبوت وفي الواق>ع ، فھ>و مّم>ا ال یك>اد ینك>ر ، ض>رورة                   

 ب>صدد إب>داء احتم>ال    ان كوإنوقوعھ في مقام اإلثبات وداللَة القضّیة الشرطّیة علیھ   
 ل>>م یك>>ن بح>>سب القواع>>د اللفظّی>>ة راجح>>ًا أو    وقوع>>ھ فمج>>ّرد االحتم>>ال ال ی>>ضّره م>>ا   

   .)١(مساویًا ، ولیس فیما أفاده ما یثبت ذلك أصال ، كما ال یخفى 
  
 ، ـ>>> ـ>>> المطابق>>>ة والت>>>ضمن والمالزم>>>ة  ال>>>دالالتح>>>دى بإ ان ل>>>و دل لك>>>نَّ>>>ھإ - ٢

ـ>   ـ بین داللتھا على المفھوم وبین داللتھا بإحدى الدالالت ال>ثالث   ـ والمالزمة
 . )٢(ظاھرة 

 
طباقی>>ًا وال انتف>>اء ل>>یس م>>دلوًال  نتف>>اء عن>>د اإلن اإلألن باط>>ل نَّ>>ھإ   :وأورد علیTTھ

   .)٣(ضمامیًا وال إلتزامیًا للجملة الشرطیة ان

َغـاءِ         {:  قولھ تعالى    - ٣ ا إنوالَ تُكْرِهـوا فَتَيـاتِكُم علَـى الْبِ ن ـصتَح ندف>إنَّ  ، )٤( } أَر 

ا وبالقرین>ة ، ال یك>اد ینك>ر كم>ا           ان> ھوم أحی استعمال الجملة الشرطیة فیما ال مف     
 ی>>دعي ظھورھم>>ا فیم>>ا ل>>ھ المفھ>>وم إنَّم>>ام>>ا القائ>>ل ب>>ھ وإن وغیرھ>>ا ، ف>>ي اآلی>>ة

  .)٥( وضعًا أو بقرینة عامة
 

 مبن>ى الق>دماء یخ>الف مبن>ى المت>أخرین ،      إنَّالقول الراجح یالحظ على الق>ولین     
وھ>و ظھ>ور الفع>ل    ، على أمر عقالئ>ي   القدماء قد أسسوا بناء جمیع المفاھیم     أنَّفنجد  

الصادر من الغیر ومنھ التكلم بالخصوصیات في كونھ ص>ادرًا من>ھ لغایت>ھ النوعی>ة ،               
والغایة النوعیة للقید ھي الدخالة فتدل عل>ى المفھ>وم ، بینم>ا المت>أخرین اس>سوا مبن>ى                   

ب>>اطالق ال>>شرط وإج>>راء مق>>دمات الحكم>>ة إلثب>>ات    م>>نھجھم عل>>ى العلی>>ة المنح>>صرة   
 ومقت>>ضى بن>>اء  وع>>دمًار م>>داره وج>>ودًاو الج>>زاء مقی>>د بال>>شرط فی>>د وإنح>>صاره ، ان

  .العقالء فیثبت المفھوم للقضیة الشرطیة وھو الراجح 
  
  

                                                 
  .١٠٤ -١٠٣/ ٢، ) تعلیق السبزواري(ة األصول  كفای: اآلخوند الخراساني :  ظ ١)(

   .٢/١٠٤ : ، ن م:  ظ ٢)(

  .١٧٢مطارح االنظار ، : الشیخ االنصاري :  ظ ٣)(

  .٣٣:  النور ٤)(

  .١٩٨كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :  ظ ٥)(
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  في مفتاح الكرامةالتطبیقات : یًا انث
 أق>والھم  إل>ى تع>دد      أدىیھم  ان في مفھوم الشرط وتعدد مب>      األصولیین اختالف   إنَّ

 ت>شیر   فقھی>ة عدة تطبیق>ات تعرض لوسنبط بمفھوم الشرط   في المسائل الفقھیة التي ترت    
  :منھا ذلك إلى 

  
  الماء الجاري نجاسة  مسألة  :األولالتطبیق 

  : على قولین  المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
فیم>>ا إذا  فی>>ھ  وع>>دم اش>>تراط الكری>>ة ع>>دم نجاس>>ة الم>>اء الج>>اري : األولالقTTول 

ال>شیخ الطوس>ي ،   الم>شھور ، وق>د أخت>اره       إلیھ  وھو ما ذھب    القتھ نجاسة أو جاورتھ     
  . )١( والسید محمد العاملي  ،األولوالمحقق الحلي ، والشھید وابن زھرة الحلبي ، 

  
 االش>یاء كلھ>ا عل>ى الطھ>ارة ،     ف>إنَّ :  أصالة الطھ>ارة  -١ :مستندھم على ذلك   و

بھ>ا إال  ھا مخلوقة لمصالح العب>اد وال ی>تم النف>ع          نإال ما نص الشارع على نجاستھ ، ال       
  .بطھارتھا 

 ل>>م یق>>ف عل>>ى   نَّ>>ھإ األول ، وق>>ول ال>>شھید  )٢(ف>>ي المعتب>>ر  اإلجم>>اع المنق>>ول   - ٢
   .)٣(مخالف مما سلف 

ك>ل م>اء    : (( )u( ال>صادق   اإلم>ام   التي دلت على ذلك ، منھا قول       األخبار  - ٣
 ق>ال   )u(عن أبي عبداهللا     ، وصحیحة حریز     )٤())  قذر   أنَّھطاھر حتى تعلم    

الماء على ریح الجیفة فتوض>أ م>ن الم>اء وأش>رب ، ف>إذا تغی>ر          كلما غلب   : (( 
  .)٥()) الماء ، أو تغیر الطعم فال التتوضأ منھ وال تشرب 

  
 TTول الثTTوإذا نق>>ص نج>>س بمالق>>اة   ف>>ي الم>>اء الج>>اري   اش>>تراط الكری>>ة   :ي انالق

اد  والسید جو ،يان الحلي ، والشھید الث العالَّمة السید المرتضى ،   وقد أختاره    النجاسة
  . )٦( العاملي
  
العموم الوارد في ص>حیح محم>د ب>ن م>سلم ومعاوی>ة            -١ :مستندھم على ذلك    و

   الم>>اء ق>>در ك>>ر ال ینج>>سھ    انإذا ك>>: ((  ق>>ال )u(ب>>ن عم>>ار ع>>ن اإلم>>ام ال>>صادق    
  . ، فالعموم الوارد یدل على اشتراط الكریة في الماء الجاري )٧()) شيء 

                                                 
: مwwدارك األحكwwام  + ١/١١٩ة ، الwwدروس الwwشرعیَّ + ١/٤١المعتبwwر ،  + ٤٧٩غنیwwة النwwزوع ،  + ١/١٩٥الخwwالف ، : ظ ) ١(

١/٢٨ .   

  . ١/٤١: المحقق الحلي :  ظ ٢)(

  .٨: ذكرى الشیعة :  ظ ٣)(

  .١/٩٩وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٤)(

  .٣/٤الكافي ، :  الكلیني ٥)(

مwwسالك  + ١/٢١ تwwذكرة الفقھwwاء ،  + ١/٣٣٣نھایwwة األحكwwام ،  + ١/٤تحریwwر األحكwwام،   + ١/١٨٢قواعwwد األحكwwام ،  :  ظ ٦)(

 .١/٢٧٠مفتاح الكرامة،  + ١/٢٥٢الروضة البھیة ،  + ١/١٣االفھام ، 

  .٤٠ – ١/٣٩تھذیب األحكام ، : الطوسي  + ٢/٢الكافي ، :  الكلیني ٧)(
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ولكن یجب الجمع بین العم>ومین        الوارد ،  ا ال نمنع من العموم    نَّإ  :وأورد علیھ 
  .)١(ب الطھارة واإلجماع وقوة داللة المنطوق على المفھومانوالترجیح بینھما من ج

وق>د أش>ار إل>ى ذل>ك     ، التي تدل على العموم  مفھوم الشرط وداللة االستثناء    حجیَّة -٢
 حجیَّ>ة  انة ، لمك>  العموم ال>وارد عل>ى اش>تراط الكری>      إنَّ: ( السید جواد العاملي بقولھ     

وال یقال بینھا وبین ما دل على طھارة الماء عم>وم           مفھوم الشرط ولداللة االستثناء ،      
 لظھور العموم المطلق بین المفاھیم المذكورة وبین عمومات طھارة الم>اء   ، من وجھ 

 یقال بتخصیص عموم>ات طھ>ارة الم>اء بالم>اء المحق>ون القلی>ل وبع>ده یك>ون           أنَّإال  ،  
  . )٢(  )اقي ویحصل العموم من وجھحجة في الب

 ألني وھ>و اش>تراط الكری>ة ف>ي الم>اء الج>اري ،           انھو القول الث  والقول الراجح   
، أم>ا   الفقھاء اتفقوا على طھارة الماء إذا بلغ قدر كر وال ینجسھ شيء من النجاس>ات                

ن فم>ن الممك>  ،  الماء لم یبلغ قدر كر والقتھ النجاس>ة فكی>ف ال یحك>م بنجاس>تھ        انإذا ك 
ھ>و الق>ول   فیك>ون   مفھ>وم ال>شرط   حجیَّ>ة ، إضافھ إل>ى   یتغیر لونھ وطعمھ ورائحتھ      أنَّ
  .جحارلا

  
   مسألة التسلیم في الصالة :ي انالتطبیق الث
  : على قولین  المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

  
 ، وق>>د اخت>>اره ذھ>>ب الم>>شھور إل>>ى وج>>وب الت>>سلیم ف>>ي ال>>صالة   :األولالقTTول 

وس>الر ، واب>ن زھ>رة الحلب>ي ، والمحق>ق            ب>ن حم>زة الطوس>ي ،        السید المرتضى ، وا   
 ، وال>>>سید ج>>>واد يان>>> ، والمحق>>>ق البحراألولال>>>شھید والحل>>>ي ، والفاض>>>ل اآلب>>>ي ،  

   .)٣( العاملي
  
 المت>ضمنة لألم>ر بالت>سلیم    األخبار الوجوب وارد في إنَّ  :مستندھم على ذلك  و

 ،  )٤()) ة حت>ى إذا ف>رغ فلی>سلم         فلیتم ال>صال   ((  :ن خالد قال   ب انمنھا صحیحة سلیم  ،  
مض ف>>ي ص>>التك حت>>ى تف>>رغ ف>>إذا فرغ>>ت فاس>>جد س>>جدتي    ف>>أ(( ة الحلب>>ي وص>>حیح

فل>یمض ف>ي ص>التھ وإذا س>لم س>جد        (( وص>حیحة الف>ضیل     ،   )٥()) السھو بعد التسلیم    
  ومفھ>>>>>>>>وم ال>>>>>>>>شرط  ، واألم>>>>>>>>ر حقیق>>>>>>>>ة ف>>>>>>>>ي الوج>>>>>>>>وب    ،   )٦()) س>>>>>>>>جدتین 

   .)٧(حجة 
  

                                                 
  .١/٣٢مدارك األحكام ، : السید محمد العاملي :  ظ ١)(

  .٢٧١ -١/٢٧٠مفتاح الكرامة ، :  السید جواد العاملي ٢)(

كwwشف  + ١/٨٩شwwرائع االسwwالم ،   + ٨١غنیwwة النwwزوع ،   + ٦٩المراسwwم ، +  ٩٦الوسwwیلة ،  + ٢١١ الناصwwریات ، : ظ ٣)(

 . ٧/٥١٦مفتاح الكرامة ،   +٨/٤٧١الحدائق الناضرة،  + ٣٤اللمعة الدمشقیة ،  + ١/١٦٢الرموز ، 

  .٤/٩٩٥وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٤)(
  .٤/٩٩٤:  م ، ن ٥)(

   .٤/٩٩٧:  م ، ن ٦)(

  .٧/٥١٦مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٧)(
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 ٤٧

 TTول الثTTوق>>د اخت>>اره ال>>شیخ المفی>>د ،    لت>>سلیم ف>>ي ال>>صالة  اس>>تحباب ا :ي انالق ،
  . )١( الحلي ، والمحقق االردبیليالعالَّمةوالشیخ الطوسي ، وابن ادریس الحلي ، و

  . الوجوب زیادة تكلیف واالصل عدمھ إنَّ -١ :مستندھم على ذلك و
عل>ى   الدالة على وجوب>ھ والت>ي ت>دل          األخبار األصل مقطوع ب   إنَّ:  وأورد علیھ 

  . )٢( التسلیم التي تقدم ذكرھا وجوب
اإلم>ام  صحیحة محمد بن مسلم ، عن     :  على عدم الوجوب منھا      ة الدال األخبار - ٢

 ال إل>ھ إال اهللا وح>ده       أنَّإذا استویت جالسًا فق>ل أش>ھد        : ((  قال   )u(الصادق  
 ، )٣())  محم>>>دًا عب>>>ده ورس>>>ولھ ، ث>>>م تن>>>صرف     أنَّال ش>>>ریك ل>>>ھ ، وأش>>>ھد   

  .رعیة فال یختص بالتسلیم صراف لیس حقیقة شنفاال
صراف وتح>صیلھ حی>ث     ن>  باال ان الظاھر من الخبر طلب اإلتی     إنَّ:  ورد علیھ وأ

 بمعن>ى  المق>ام صرفت ، والجمل>ة الخبری>ة ف>ي    ان> ول>م یق>ل    ) ثم تن>صرف     ( )u(قال  
وإال الس>>تحال  غی>>ر حاص>>ل ان ك>>أنَّ>>ھصراف ی>>دل عل>>ى ن>>األم>>ر ، وطل>>ب تح>>صیل اال

ل>>ى ع>>دم الخ>>روج م>>ن ال>>صالة حت>>ى ی>>أتي ب>>المخرج وال      الخب>>ر داًال عانطلب>>ھ ، فك>>
صراف حقیق>>ة ف>>ي الت>>سلیم فف>>ي ص>>حیح ن>> االوإن. مخ>>رج بع>>د الت>>شھد س>>وى الت>>سلیم 

 )r( والنب>ي    )عزَّوج>ل (كلم>ا ذك>رت اهللا      : (( ق>ال    )u(ال>صادق   اإلمام  الحلبي عن   
)) صرفت  ان>  قلت السالم علینا وعل>ى عب>اد اهللا ال>صالحین فق>د              فإنَّ،  فھو من الصالة    

ھ منح>صر ف>ي   وإن> صراف ال یتحق>ق بال>سالم علی>ك ،    ن>  االان ، فقد حك>م ال>شارع ب>       )٤(
   .)٥(صراف نھ ھو االوإنالسالم علینا 

 ، )٦(وقد أطال الفقھاء بذكر الروایات التي استدلوا بھا عل>ى ع>دم وج>وب الت>سلیم          
 وردھ>ا   الش>كَّ العدی>د م>ن وج>وه اإل       السید جواد العاملي على ھ>ذه الروای>ات          أوردوقد  

  .)٧(قوة االستدالل بھا بما یتناسب مع 
 األم>ر   ألنوذلك  ،  في الصالة    وھو وجوب التسلیم     األولالقول الراجح ھو القول     

 وة الروای>ات الت>ي ت>دل عل>ى    حقیقة في الوجوب ومفھوم الشرط حجة ، إض>افة إل>ى ق>          
یحة منھ>>ا ص>>ح ،  أس>>تدل بھ>>ا ال>>سید ج>>واد الع>>املي عل>>ى ذل>>ك    يالت>>ووج>>وب الت>>سلیم  

ف>ي الرج>>ل ی>صلي ال>ركعتین م>>ن    : (( ق>ال   )u(الف>ضیل ب>ن ی>>سار ع>ن أب>ي جعف>>ر     
فل>یجلس م>ا ل>م یرك>ع وق>د تم>ت       :   یجلس بینھما ؟ ق>ال   إنَّالمكتوبة ثم ینسى فیقوم قبل      

 لم ی>ذكر حت>ى رك>ع فل>یمض ف>ي ص>التھ ف>إذا س>لم س>جد س>جدتین وھ>و            وإنصالتھ ،   
ف>ي ال>صالة ، حت>ى یك>ون ھ>ذا الت>سلیم             والتي تدل على وجوب التسلیم       ،   )٨()) جالس  

  . )٩(مفھوم الشرط حجة  وإنالفاصل بین إتمام الصالة وسجدتي السھو ، 
                                                 

مجمwع   + ٣/٢٤٣تذكرة الفقھاء ،  + ١/٢٥٦إرشاد االذھان  + ١/٢٤١السرائر ،    + ٨٩النھایة ،    + ١٣٩المقنعة ، :  ظ   ١)(

   .٢/٢٧٨الفائدة والبرھان ، 

   .٧/٥٢٣مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٢)(

  .٢/١٠١تھذیب األحكام ، : شیخ الطوسي ال) ٣(

  .٤/١٠١٢وسائل الشیعة ، :  الحر العالملي ٤)(

  .٧/٥٢٤مفتاح الكرامة  ، : السید جواد العاملي :  ظ ٥)(

   .٥/٣٢٣ – ٩/٤٧٩ – ٥/٤٦٤ – ٤/٩٩٢وسائل الشیعة ، : الحر العاملي :  ظ ٦)(

  .٥٣١ -٥٢٣/ ٧: مفتاح الكرامة :  ظ ٧)(
  .٤/٩٩٧وسائل الشیعة ، : ملي  الحر العا٨)(
   .٧/٥١٦: مفتاح الكرامة :  ظ ٩)(
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 ٤٨

   شرط األجل في القرض مسألة :التطبیق الثالث 
   : أقوالعلى  المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

ال إذا ش>>رط األج>>ل ف>>ي الق>>رض   أنَّ>>ھ ذھ>>ب م>>شھور الفقھ>>اء إل>>ى   :األولالقTTول 
ویحی>>ى ب>>ن س>>عید الحل>>ي ،  اب>>ن ادری>>س الحل>>ي ،  ، وق>>د أخت>>اره بمج>>رد العق>>د  یلزم>>ھ

والمحق>ق  والمق>داد ال>سیوري ،     ،   األولوال>شھید    الحل>ي ،     العالَّم>ة والمحقق الحلي ، و   
    .)١(ي اناالردبیلي ، والشھید الث

 فائ>دة المل>ك   ألنجواز أص>لھ الم>ستلزم لج>واز ش>رطھ ،       :مستندھم على ذلك    و
 ھو البدل فیستصحب    إنَّمالط علیھ غیره ، والثابت بالعقد والقبض للمقرض          ال یتس  أنَّ

 المراد بھ عدم لزوم األجل اّلذي اقتضاه        إنَّ األصّح   وإن یثبت المزیل ،     أنَّالحكم إلى   
العقد بحسب العرف ، وذلك ال یدّل إّال على عدم لزومھ بمجّرد العقد ، وھو ال ین>افي    

  . )٢(لزومھ مع الشرط 
، وق>د أخت>اره      رد العق>د  لزم>ھ بمج>   إذا شرط األج>ل ف>ي الق>رض ی         :ي  ان الث القول
 ، يان>>ي ، والمحق>>ق ال>>سبزواري ، والمحق>>ق البحر اني ، والف>>یض الكاش>>انال>>شھید الث>>

   .)٣( والسید جواد العاملي
 الح>سین  روای>ة  ال>شروط و وإلت>زام  عم>وم الوف>اء ب>العقود       :مستندھم على ذلك    و

عن رجل أقرض رجًال دراھم إلى أج>ل م>سّمى ث>ّم م>ات ،              سألتھ  : (( بن سعید ، قال     
أیحّل مال القرض بعد موت المستقرض من>ھ ؟ أم لورثت>ھ م>ن األج>ل م>ا للم>ستقرض                  

  . )٤()) إذا مات فقد حّل مال القارض: في حیاتھ ؟ فقال 
ب>>>ل ،  األج>>>ل الزم ف>>>ي الق>>>رض مطلق>>>ًا إنَّ )u(والتقری>>>ب فیھ>>>ا م>>>ن تقری>>>ره 

  . د القرض ، ومن مفھوم الشرط اّلذي ھو حّجة ظاھرھا كون ذلك في عق
ـ بمنع ظھورھا ف>ي المطل>وب ، إذ أق>صى           ــ القائل بعدم اللزوم     ـوما عساه یقال    

  . ما ھناك الداللة على صّحة األجل ال اللزوم اّلذي ھو المفروض 
ق>ضاء الم>ّدة    انظ>اھرة ف>ي ع>دم اس>تحقاق المطالب>ة قب>ل             » یحّل  «  لفظة   إنَّففیھ  
  . )٥( حال حیاة المستقرض المضروبة

ھ ی>ستحب  ن> م>دلولھا ، ال بل ب الصیغة بإیقاععلق ال یتستحباب ال  ا:القول الثالث   
   .)٦(سید علي الطباطبائي  سببھ ، وقد اختاره الوإیجادالقرض 

                                                 
الwwwدروس + ١٣/٣٣تwwwذكرة الفقھwwwاء ،  + ٢/٦٨شwwwرائع االسwwwالم ،   + ٢٨١: الجwwwامع للwwwشرائع   + ٢/٦١الwwwسرائر ، :  ظ ١)(

+ ٨٢ -٩/٨٠مجمwwع الفائwwدة والبرھwwان ،   + ٢/١٥٦: التنقwwیح الرائwwع   + ١٣٤اللمعwwة الدمwwشقیة ،  + ٣/٣٢٠الwwشرعیَّة ، 
   .٤/١٧الروضة البھیة 

  .١٦٨ -١٥/١٦٣مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٢)(
 -٢٠/١٣٢الحwwدائق الناضwwرة ،  + ١/٥٣٢كفایwwة األحكwwام ،  + ٣/١٢٦مفwwاتیح الwwشرائع ،  + ٣/٤٥٥مwwسالك االفھwwام ،  :  ظ٣)(

  .١٥/١٦٨: مفتاح الكرامة   + ١٣٤
  .١٣/٩٧ة ، وسائل الشیع: الحر العاملي : ظ ) ٤(

   .١٥/١٧٠مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٥)(

  .٤٨٥ -٤٨٤:  ریاض المسائل ٦)(
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 ٤٩

هـا الَّـذِين آمنـوا إِذَا تَـداينتُم بِـدينٍ إِلَـى            {:  قولھ تعالى    -١ :مستندھم على ذلك    و اأَيـلٍ  يأَج 
ــدلِ   بِالْع ــب ــنكُم كَاتِ يب ــب ــاكْتُبوه ولْيكْتُ ى فَ مــس العق>>د  الكتاب>>ة ف>>يإنَّ ، بدالل>>ة )١(}م 

 كال>َدین   ف>ي الق>رض أم ف>ي غی>ره    انسواء ك في العقد    تتضمن أستحباب ذكر الشروط   
   .والنسیئة
: ق>ال   التي تدل على استحباب ذلك  منھا روایة الحسین بن س>عید ،               األخبار -٢

سألتھ عن رجل اقرض رجال دراھم إلى أجل مسمى ، ثم م>ات الم>ستقرض أیح>ل       (( 
مال القارض عند موت المستقرض منھ أو للورثة من االجل مثل ما للم>ستقرض ف>ي    

   .)٢()) إذا مات فقد حل مال القارض : حیاتھ ؟ فقال 
وطر  الم>>>راد من>>>ھ ج>>>واز الت>>>أخیر المطالب>>>ة إل>>>ى ق>>>ضاء ال>>>   إنَّ  :وأورد علیTTTھ

   .)٣(واستحباب التأخیر ھو عین معنى الجواز 
  .  )٤(االجماع المنقول على استحباب شرط األجل  - ٣

 كی>>ف ی>>دعى اإلجم>>اع م>>ع وج>>ود المخ>>الف كم>>ا تق>>دم ف>>ي التع>>رض       :ویTTورد علیTTھ  
  .لألقوال 

  
وذل>ك لقول>ھ   ، ھو لزوم ش>رط األج>ل ف>ي العق>د      وي  انالقول الراجح ھو القول الث    

ه{: تعالى  اأَيي كَاتِب كُمنيب ب ى فَاكْتُبوه ولْيكْتُ مسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد نتُمايوا إِذَا تَدنآم ا الَّذِين
 الق>رض وم>ن جھ>ة    إعط>اء یلزم الطرفین م>ن جھ>ة    األجل في العقد     وإن،   )٥(}بِالْعدلِ

 الع>املي   ال>سید ج>واد   مفھوم ال>شرط حج>ة ولھ>ذا أش>ار    وإنرض ،   إرجاع المبلغ المقت  
 األجل الزم في القرض مطلقًا ، بل ظاھرھا كون ذلك ف>ي عق>د الق>رض        إنَّ : (بقولھ  

ـ بمن>ع  ـ> ـ القائل بع>دم الل>زوم   ــاّلذي ھو حّجة  ، وما عساه یقال       ، ومن مفھوم الشرط     
ظھورھا في المطلوب ، إذ أقصى ما ھناك الداللة على صّحة األجل ال الل>زوم اّل>ذي                 

  . )٦() ھو المفروض 
  
  
  

  
                                                 

   .٢٨٢:  البقرة ١)(

  .١٣/٩٧وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٢)(

  .١٥/١٦٩مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ) ٣(

  .١٥/١٦٨: م ، ن : ظ ) ٤(
   .٢٨٢:  البقرة ٥)(

  .١٥/١٧٠:  مفتاح الكرامة ٦)(
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  وتطبیقاتھ  اإلمامیَّةعند مفھوم الوصف ي انمب: المطلب الثالث 
  

  مفھوم الوصف أو الصفة معنى : أوًال 
أو موض>>وعھ ،  یقی>>د الحك>>م أنَّالم>>راد م>>ن الوص>>ف ك>>ل قی>>د ف>>ي الك>>الم ی>>صلح  

، والوص>>ف ی>>شمل الوص>>ف النح>>وي والح>>ال والتمیی>>ز والج>>ار         )١(بوص>>ف مع>>ین   
  . )٢( قیدًا للموضوع أنَّ یكون والمجرور وغیرھا مما یصلح

  
  :الوصف من حیث االعتماد على موصوفھ على قسمین  -١
  

 الموصوف والوصف مع>ًا م>ذكورین       أنَّ یكون ب،  الوصف المعتمد على موصوفھ       - أ
  ) .أكرم رجًال عادًال ( :في القضیة كقولنا

 ال یك>ون ف>ي الق>ضیة إال الوص>ف       انب> ،  الوصف غیر المعتمد عل>ى الموص>وف          -  ب
 ) .أكرم عادًال(:  كقولنا

 النزاع في مفھوم الوصف ی>شمل ك>ال الق>سمین       أنَّیین إلى   األصولوذھب بعض   
ھ ن> ي إلى مفھوم اللق>ب وذل>ك ال  انیین القسم الثاألصول، في حین أرجع بعض )٣(مطلقًا  

قُ والـسارِقَةُ   {:  ، نظی>ر قول>ھ تع>الى        )٤(تفاء الوص>ف ینتف>ي الموص>وف        انعند   والـسارِ
افَاقْطَعمهدِي٦(تفاء السارق ینتفي الموضوع فال مفھوم لمثلھا ان ، فعند )٥( }وا أَي( .  

  
  : أقسام ةالوصف من حیث النسبة بینھ وبین موصوفھ على اربع -٢
  
  ) . الضاحكاإلنسان ( :الوصف المساوي للموصوف كقولنا  - أ

 ) . الماشياإلنسان ( :الوصف األعم من الموصوف كقولنا -  ب
 ) . العالماإلنسان ( :وصوف كقولناالوصف األخص من الم -  ت
 . )٧() الغنم السائمة ( :الوصف األعم من الموصوف من وجھ كقولنا -  ث

یین في القسم الثالث والرابع في م>ورد االفت>راق       األصول بین   وقد وقع االختالف  
م>>ا وإنب الموص>>وف إذ الموض>>وع محف>>وظ ف>>ي المنط>>وق والمفھ>>وم فیھم>>ا      ان>>م>>ن ج

 األوللوص>>ف ف>>ي المنط>>وق دون المفھ>>وم ، أم>>ا الق>>سم  خ>>تالف بینھم>>ا ف>>ي تحق>>ق ااإل
ب الوص>>ف ل>>ضرورة حف>>ظ   ان>> م>>ورد االفت>>راق ف>>ي ج  ألني ف>>ال ن>>زاع فیھم>>ا   انوالث>>

   .)٨(الموضوع في المنطوق والمفھوم مما البد منھ 
                                                 

  .١/٩١دروس في علم األصول ، : محمد باقر الصدر :  ظ ١)(
  .٨٨أصول الفقھ ، : المظفر :  ظ ٢)(
كفایة األصول : اآلخوند الخراساني + ١٥١الفصول الغرویة ،: محمد الحائري + ١٨٤مطارح االنظار ، : االنصاري :  ظ   ٣)(

   .٢/٢١٥ل ، مناھج الوصو: الخمیني  + ٢٠٦، 
تقریر بحث ( أجود التقریرات   : السید الخوئي    + ١/٤٧٩،)  : إفادات المیرزا النائیني  (فوائد األصول   :  الشیخ الخراساني    ٤)(

  .١/٤٣٦منتھى األصول ، : حسن البجنوردي  + ١/٤٣٤) النائیني
  .٣٨:  المائدة ٥)(
  .٨٨أصول الفقھ ، : المظفر :  ظ ٦)(
   .٢١١قواعد أصول الفقھ على مذھب اإلمامیَّة ، :  القواعد الفقھیة واألصولیة لجنة تألیف:  ظ ٧)(

  .٨٩أصول الفقھ ، : المظفر  + ٢٠٧كفایة األصول ، : اآلخوند :  ظ ٨)(
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  اإلمامیَّةعند ي مفھوم الوصف انمب: یًا انث
  :  لینعلى قوعلى المفھوم أو ال لوصف ة اداللي یون فاألصول إختلف
، وق>د  یین إل>ى ع>دم داللت>ھ عل>ى المفھ>وم       األص>ول ذھب م>شھور       :األولالقول  

والفاض>>ل الت>>وني ، والمی>>رزا القم>>ي ،  وح>>سن الع>>املي ، أخت>>اره ال>>سید المرت>>ضى ،  
 ، وال>>شیخ المظف>>ر ، المی>>رزا الن>>ائینيي ، وانصاري ، واآلخون>>د الخراس>>ن>>وال>>شیخ اال

  . )١( والسید محمد باقر الصدر
  
  :ندھم على ذلك مستو
 القی>>د فیھ>>ا راجع>>ًا إل>>ى  یك>>ونأنیة عل>>ى المفھ>>وم ترتك>>ز عل>>ى  دالل>>ة الق>>ّضإنَّ - ١

 الوص>ف ف>ي الق>ضیة یك>ون قی>دًا       أنَّالحكم دون الموضوع أو المتعل>ق ، وبم>ا          
 ثب>>وت ألنللموض>>وع أو المتعل>>ق دون الحك>>م ف>>ال ی>>دل عل>>ى المفھ>>وم أص>>ًال     

 ثب>وت ش>يء   أنَّره ، ضرورة الحكم لموضوع خاص ال یدل على نفیھ عن غی  
 ف>>إنَّل>>شيء ال ی>>دل عل>>ى نفی>>ھ ع>>ن غی>>ره ، وھ>>ذا بخ>>الف الق>>ضیة ال>>شرطیة ،  

  . )٢(تفاء الشرط انتفاء عند نالحكم فیھا یكون معلقًا على الشرط فتدل على اال

حرمــــت علَــــيكُم أُمهــــاتُكُم وبنــــاتُكُم وأَخــــواتُكُم     {: قول>>>>ھ تع>>>>الى    - ٢
خِ وبنـات الْأُخـتِ وأُمهـاتُكُم الالتِـي أَرضَـعنكُم              وعماتُكُ م وخاالَتُكُم وبنات األَ

              مِـن ـورِكُمج تِـي فِـي حالال كُمائِببرو ائِكُمنِس اتهأُمةِ وضَاعالر مِن اتُكُموأَخو
بِهِن لْتُمختِي دالال ائِكُم٣( }نِس( . 

 للوصف مفھوم فت>دل     ان ك إنَّب االستدالل بھا على عدم المفھوم للوصف        وتقری
اآلیة الشریفة على عدم حرمة الربیبة التي ال تكون في حج>ر ال>زوج وال خ>الف ف>ي                   

  . )٤(حرمتھا مطلقًا فال وصف للمفھوم 
  .عدم تمامیة االدلة المذكورة للداللة على المفھوم  - ٣

                                                 
 + ١٨٣مطwارح االنظwار ،    + ٤٣٤ األصwول ،   قوانین+ ٢٣٣الوافیة ،    + ٢٩٠المعالم ،    + ٣٩٣-١/٣٩٢الذریعة ،   : ظ  ) ١(

دروس في علم  + ٩٠أصول الفقھ ،  + ٤٣٥ -١/٤٣٣، ) تقریر بحث النائیني (أجود التقریرات  + ٢٠٦ل ، كفایة األصو

   .٩٢-١/٩١األصول ، 

محاضرات في أصول الفقھ : اسحاق الفیاض  + ١/٥٠٢فوائد األصول ،: إفادات المیرزا النائیني : الشیخ الخراساني :  ظ ٢)(

  .١٣٠ -٥/١٢٩، ) تقریر بحث السید الخوئي(

   .٢٣: النساء ٣)(

   .٢/١٢٠، ) تعلیق السبزواري (كفایة األصول :  اآلخوند الخراساني ٤)(
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 TTول الثTTوق>>د اخت>>اره ال>>شیخ الطوس>>ي ، وال>>شیخ     ،  للوص>>ف مفھ>>وم نَّأ :ي انالق
  . )١( البھائي
  
  .لزوم اللغویة على القول بعدم المفھوم . ١ : مستندھم على ذلكو
 واج>دًا  ان مطلق>ًا س>واء ك>   ان الموضوع في القضیة الوصفیة لو ك>       إنَّ :ھ  تقریبو

  لذكر الوصف فائدة ، وصار لغوًا فصونًا لكالم الحك>یم ع>ن       انللوصف أم فاقدًا لما ك    
  . )٢(اللتھ على المفھوم اللغویة ال مناص من االلتزام بد

 تك>>ون فائدت>>ھ ت>>ضییق أنَّ الفائ>>دة ال تنح>>صر ف>>ي ذل>>ك ، إذ یمك>>ن  نَّإ  :ونTTوقش
 الحك>م ال ی>شمل جمی>ع ح>االت الموض>وع ،         أنَّ اندائرة الموضوع ف>ي الق>ضیة ، وبی>        

 نح>>و ال>>سالبة تف>>اء الحك>>م ، عل>>ى نح>>و ال>>سالبة الجزئی>>ة ال عل>>ىانفالوص>>ف ی>>دل عل>>ى 
تف>>اء س>>نخ الحك>>م ع>>ن م>>ورد ل>>یس واج>>دًا    انالكلی>>ة فل>>ھ مفھ>>وم مح>>دود والمفھ>>وم ھ>>و   

  . )٣(للوصف مطلقًا 
   اإلطالق .٢

ف>>ي الغ>>نم ال>>سائمة  : ((  اط>>الق الق>>ضیة الوص>>فیة كم>>ا ف>>ي قول>>ھ   إنَّ  :ھتقریبTTو
 لھ>ذا الوص>ف ش>ریك     أنَّ یك>ون  ، یدل على كونھا تمام الموضوع من دون          )٤()) زكاة

  . )٥(ال عدیل ، وإال لم یكن ھو في جمیع الحاالت موضوعًا و
حصار العّلة ف>ي الوص>ف ال تخ>تّص ب>صورة افتراقھم>ا           ان استفادة   نَّإ  :ونوقش
 الوص>ف م>ساویًا أو   ان الوصف أخّص م>ن وج>ھ ، ب>ل تع>ّم م>ا إذا ك>              انمعًا فیما إذا ك   

ن تل>ك ال>صورة بع>دم    أعّم مطلقًا أیضًا ، فال وجھ للتفصیل بین ھ>اتین ال>صورتین وب>ی            
  .  )٦(ھ فیھا ان النزاع فیھما وجریانجری
  إشعار الوصف بالعلیة للحكم  .٣

 الوصف الموجود في القضیة الوصفیة مشعر بعلیتھ للحكم ، فإذا           إنَّ  :ھتقریبو
  . )٧( المعلول فالوصف یدل على المفھوم تفىانتفت العلة ان

ھ>وم ، ب>ل ال ب>د ف>ي إثبات>ھ م>ن        مجرد اإلشعار ال یكفي ألثبات المف      نَّإ : ونوقش
إثبات ظھور الوصف في كونھ عل>ة للحك>م وھ>و ممن>وع ،ب>ل الظ>اھر ك>ون الوص>ف                     

   .)٨(قیدًا للموضوع أو المتعلق ال قیدًا للحكم 
 الوص>ف  ألنعدم داللة الوصف على المفھوم وذلك   القول األول ،    الراجح ھو   القول  

، ف>>>>إذا زال الوص>>>>ف زال یرج>>>>ع للموض>>>>وع أو للمتعل>>>>ق وال یرج>>>>ع إل>>>>ى الحك>>>>م  
 ال مفھوم للوصف إال إذا دلت علیھ قرینة ف>ي المق>ام            أنَّوبالتالي یتضح   ،  الموصوف  

  . )٩(فیصیر حجة 

                                                 
   .١٥١زبدة األصول ،  +  ٤٦٧/ ٢عدة األصول ، :  ظ ١)(
 .٢/٢١٦مناھج الوصول إلى علم األصول ، : الخمیني :  ظ ٢)(
دروس فwي علwم   : محمد بwاقر الwصدر   +٥/١٣٠،)ئيتقریر بحث السید الخو(محاضرات في أصول الفقھ :اسحاق الفیاض : ظ ٣)(

  .١/٩٢األصول ، 
  .١/٣٩٩عوالي اللئالي ، :  ابن ابي جمھور االحسائي ٤)(
  .٢/٢١٧مناھج الوصول إلى علم األصول ، : الخمیني :  ظ ٥)(
  .١٢١ / ٢، ) تعلیق السبزواري ( كفایة األصول : اآلخوند الخراساني :  ظ ٦)(
   .١٣٠ -٥/١٢٩، ) تقریر بحث السید الخوئي(اضرات في أصول الفقھ مح:  اسحاق الفیاض ٧)(
   .٥/١٣٠، ) تقریر بحث السید الخوئي (محاضرات في أصول الفقھ :  اسحاق الفیاض ٨)(
   .٤٣٤ األصول ، قوانین: المیرزا القمي :  ظ ٩)(
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  في مفتاح الكرامةالتطبیقات : ًا لثثا
 إال م>ع  دالل>ة الوص>ف عل>ى المفھ>وم        بع>دم    إل>ى الق>ول      السید جواد العاملي  ذھب  

  :ح من خالل التطبیقات التالیة وجود القرینة الدالة علیھ وھو ما سیتض
  

   للبائع أو المشتريالحیوانمسألة ثبوت خیار   :األولالتطبیق 
  :  على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

 للب>>ائع والم>>>شتري ، وق>>>د اخت>>>اره ال>>>سید  الحی>>>وانثب>>>وت خی>>>ار   :األولالقTTول  
   .)١(ي انوالفیض الكاشي ، انوالشھید الثالمرتضى ، 

  
ص>حیحة محم>د ب>ن    :  الدال>ة عل>ى ذل>ك منھ>ا     األخبار -١ : على ذلك    مستندھمو

 بالخی>ار حت>ى     انالبیع>  : )r(قال رسول اهللا    (( :  قال   )u(مسلم ، عن أبي عبد اهللا       
  . )٢())  بالخیار ثالثة أیام الحیوانیفترقا ، وصاحب 

 ع>>ن الرج>>ل  )u(س>>ألت أب>>ا عب>>د اهللا  : ((  ق>>ال انوص>>حیحة عب>>داهللا ب>>ن س>>ن  
دابة أو العبد ویشترط إلى یوم أو یومین فیموت العبد والداب>ة أو یح>دث فی>ھ                 یشتري ال 

عل>ى الب>ایع حت>ى ینق>ضي ال>شرط ثالث>ة أی>ام             :  ذل>ك ؟ فق>ال       انحدث ، عل>ى م>ن ض>م       
   .)٣( )) ویصیر المبیع للمشتري

 انالمتبایع>>>: ((  ق>>>ال )u(وص>>>حیحة محم>>>د ب>>>ن م>>>سلم ، ع>>>ن أب>>>ي عب>>>د اهللا  
   .)٤()) وفیما سوى ذلك من بیع حتى یفترقا ،  یوانالحبالخیار ثالثة أیام في 

 ألن؛ ثالث>ة أی>ام     م>دة    لكالھم>ا مع>ًا      الحی>وان  خی>ار    إنَّ حیث یفھ>م م>ن الروای>ات      
في فترة الخیار فھو ضامن فیما لو حدث         ینطبق على البائع     الحیوانالتعبیر بصاحب   

  . بالعقد الحیوانھ امتلك نشيء لھ ، وینطبق على المشتري ال
ھا لیست بواضحة السند مع ص>حتھا ول>یس فیھ>ا دالل>ة         ان الظاھر   : علیھ   دأورو

 الخی>>ار م>>ن ح>>ق الم>>شتري  أنَّی>>د فص>>ریحة وال تع>>ارض الروای>>ات الم>>شھورة الت>>ي ت 
   .)٥(خاصة 
  

   .)٦( ھذا القول حجیَّةعلى باإلجماع فقد أستدل السید المرتضى :  اإلجماع -٢
جم>اع م>ع وج>ود ھ>ذا الك>م م>ن الفقھ>اء               كیف ی>دعي ال>سید اإل      نَّھإ  :ورد علیھ أو

ح>صر  انول حتى من الفقھ>اء المعاص>رین ل>ھ ، فھ>و م>ردود ش>اذ ف            المخالفین لھ في الق   
   .)٧( شاذًا انالقائل بمضمونھ في مدعیھ فك

                                                 
   .١/٦: مفاتیح الشرائع  + ٣/٤٥٠: الروضة البھیة  + ٣/٢٠٠: مسالك اإلفھام  + ٤٣٣: االنتصار : ظ ) (١

  .٣٤٥ / ١٢وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .٣٥٢ / ١٢:  م ، ن ٣)(

  .١٢/٣٤٩:  م ، ن ٤)(

  .١٧٨ / ١٤مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٥)(

  .٤٣٣: االنتصار :  ظ ٦)(

  .١٤/١٧٩مفتاح الكرالمة ، :السید جواد العاملي :  ظ ٧)(
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 TTول الثTTوھ>>و  خ>>اص بالم>>شتري فق>>ط دون الب>>ائع ،  الحی>>وان خی>>ار إنَّ  :يانالق 
واب>ن زھ>رة الحلب>ي    والشیخ الطوسي ،    وسالر ،   الشیخ المفید ،     وقد اختاره    المشھور

 الحل>>>ي ، العالَّم>>>ةوالمحق>>>ق الحل>>>ي ، والفاض>>>ل اآلب>>>ي ، و، واب>>>ن ادری>>>س الحل>>>ي ، 
والمحق>>>ق الكرك>>>ي ، والمحق>>>ق األردبیل>>>ي ،  والمق>>>داد ال>>>سیوري ،  ، األولوال>>>شھید 

ي ، وال>>سید ج>>واد الع>>املي ، وال>>سید عل>>ي  ان>>والمحق>>ق ال>>سبزواري ، والمحق>>ق البحر 
  .)١(ائيالطباطب
ــالْعقُود  {:  قول>>ھ تع>>الى .١ :مTTستندھم علTTى ذلTTك  و ــوا بِ ــوا أَوفُ نآم ــذِين ــا الَّ هاأَي٢( }ي(،  

 بمج>رد العق>د فیك>ون الخی>ار      الحی>وان  الم>شتري ق>د تمل>ك        أنَّفیجب الوفاء بالعقد وبما     
  .من حقھ 
س>ألت اب>ا   : ((  الصریحة على ذلك منھا ص>حیحة عل>ي ب>ن رئ>اب ق>ال        األخبار.٢

ع>ن رج>ل اش>ترى جاری>ة لم>ن الخی>ار للم>شتري او للب>ائع أو لھم>ا                   )u(عبداهللا  
   .)٣()) الخیار لمن اشترى نظرة ثالثة أیام : كلیھما ؟ فقال 

 ؟ الحی>وان  م>ا ال>شرط ف>ي    )u(قل>ت ألب>ي عب>داهللا     : ((  روایة الف>ضیل ق>ال       - ٣
 ق>>ال ثالث>>ة أی>>ام ، ش>>رط ذل>>ك ف>>ي ح>>ال العق>>د أم ل>>م ی>>شترط ، ویك>>ون الخی>>ار     

فم>ا ال>شرط ف>ي    : للمبتاع خاصة في ھذه الم>دة م>ا ل>م یح>دث فی>ھ ح>دثًا ، قل>ت            
، ف>إذا افتراق>ا ف>ال خی>ار بع>د       بالخیار مالم یفترق>ا  انالبیع:  ؟ قال  الحیوانغیر  

 ، ومثلھ م>ا ورد ف>ي الك>افي     )٤())  یشترطا إلى مدة معینة      أنالرضا منھما إال    
  .)٥(والتھذیب 

فی>ھ دالل>ة عل>ى المطل>وب         : ( بروای>ة الف>ضیل   ستدًال  قال السید جواد الع>املي م>      
 الحی>وان الخی>ار ف>ي   :  التق>دیر  ف>إنَّ من وجوه ، منھا الحصر المستفاد م>ن التعری>ف ،           

 ی>دّل   إنَّم>ا ي  ان الث>  ف>إنَّ  بالخیار ،    وإنالمشتري للحی : وفرق بینھ وبین قولنا     . للمشتري  
 ف>ضیًال فھ>م ذل>ك    أنَّى ذل>ك  ویرش>د إل>  . بمفھوم الوصف فقط ، واألّول ب>ھ وبالح>صر       

 الخی>>ار أنَّي ان ، واإلم>>ام أثب>>ت ف>>ي ال>>سؤال الث>>    )u(فأع>>اد ال>>سؤال وأق>>ّره اإلم>>ام    
 ف>>ي ال>>سؤال  أنَّ>>ھھ>>ا ن>>ّصت عل>>ى   ان ، ف>>صارت الدالل>>ة ك الحی>>وانللب>>ائعین فیم>>ا ع>>دا   

 الخت>صاص ، م>ع ك>ون مث>ل ھ>ذا الوص>ف        ال>الم ل   أنَّللمشتري خاّص>ة ، م>ضافًا إل>ى         
 أخب>ارھم  ألن اُالخ>ر اآلتی>ة ،   األخب>ار  ھذا الخبر كاشفًا ع>ن ح>ال دالل>ة           انللتقیید ، فك  

)u(     ، فلیس فیھ عل>ى ص>ّحة س>نده ف>ي الكت>ابین وظھ>ور                یكشف بعضھا عن بعض 

                                                 
شرائع اإلسالم  + ٢/٢٤٤: السرائر  + ٢١٩: غنیة النزوع  + ٣٨٦: النھایة  + ١٧٣: المراسم  + ٥٩٢: لمقنعة ا:  ظ   ١)(

: التنقwwیح الرائwwwع   + ٣/٢٧٢: الwwدروس الwwwشرعیَّة   + ٢/٢٨٦: تحریwwwر األحكwwام   + ١/٤٥٧: كwwشف الرمwwوز    + ٢/٢٢: 

: الحدائق الناضرة    + ١/٤٦٣: كفایة األحكام    + ٨/٣٩٣: مجمع الفائدة والبرھان     + ٤/٢٩١: جامع المقاصد    + ٢/٤٥

   .١٨٢ / ٨: ریاض المسائل  + ١٧٥/ ١٤: مفتاح الكرامة  + ١٩/٢٥

  .١:  المائدة ٢)(

  .١٦٧قرب األسناد ، :  الحمیري ٣)(

  .٢/٥١فقھ القران ، :  الراوندي ٤)(

   .٧/٢٠تھذیب األحكام ، : الشیخ الطوسي  + ٥/١٧٠الكافي : الكلیني :  ظ ٥)(
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 خی>>ار المجل>>س مخ>>تّص بغی>>ر خی>>ار    أنَّداللت>>ھ إّال م>>ا لعّل>>ھ یت>>وّھم م>>ن ظھ>>وره ف>>ي      
   .)١()  ، فیكون متروك الظاھرالحیوان

ت الت>ي اس>تدلوا بھ>ا ص>ریحة ف>ي      ا الروای> ألني ان ھ>و الق>ول الث>     والقول الراجح 
 غ>رض الخی>ار   ألن م>ن ح>ق الم>شتري ول>یس للب>ائع ،      الحی>وان  خیار أنَّداللتھا على   

 حجیَّ>ة ، و  ، والب>ائع أعل>م م>ن الم>شتري ف>ال یحت>اج للخی>ار                 الحی>وان التأكد من سالمة    
  .لة علیھ فھوم الوصف مع وجود القرینة الدام
  
  

  جار األرض مدة لزرع وال یكمل فیھا وعدمھ ستئا مسألة :ي انق الثالتطبی
  :على أقوال  المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 ش>>رط نقل>>ھ ف>>إنَّرض م>>دة ل>>زرٍع ال یكم>>ل فیھ>>ا ،  إذا اس>>تأجر األ :األولالقTTول 

ال>>>شیخ الطوس>>>ي ،  ، وق>>>د اخت>>>اره جرةبع>>>د الم>>>دة ل>>>زم الم>>>ؤجر فیج>>>ب اإلبق>>>اء ب>>>األ
  وال>>>سید ج>>>واد   المحق>>>ق الحل>>>ي ، اب>>>ن ادری>>>س الحل>>>ي ،   لب>>>راج ، والقاض>>>ي اب>>>ن ا 

   .)٢(  العاملي
زرع ووض>ع بح>ق ول>یس متع>دیًا ب>ھ وال ظالم>ًا ف>ال                 نَّھإ :مستندھم على ذلك    و

ل>یس لع>رق     : (( )u( قول>ھ     ال>صفة كم>ا ف>ي      مفھ>وم  حجیَّ>ة عمًال ب یقلع قبل إدراكھ ،     
 ،  )٤(ل>ة المفھ>وم ف>ي ھ>ذا الح>دیث           ن أجمع>وا عل>ى دال     ویاألصول وإن،  )٣()) ظالم حق   

  . )٥()) من غرس في رباع قوم بإذنھم فلھ القیمة : (( وبخبر عائشة 
 البح>>>ث ع>>>ن ھ>>>ذا الح>>>دیث ونح>>>وه وظیف>>>ة الفقی>>>ھ دون     إنَّ -١ :وأورد علیTTTھ 

  .ي األصول
 الم>>راد أنَّظ>>اھر ال : ( ال>>سید ج>>واد الع>>املي بقول>>ھ    اإلی>>رادوأج>>اب ع>>ن ھ>>ذا   

 وبحث>وا عنھ>ا كال>سّید المرت>ضى ،وال>شیخ           األص>ول  اّلذین عمل>وا ب    ّیین الفقھاء األصولب
ّیین اّل>>ذین ق>>صروا عملھ>>م عل>>ى  األخب>>ارالطوس>>ي وَم>>ن ت>>أّخر عنھم>>ا اّل>>ذین ھ>>م غی>>ر  

 ولم یتصّرفوا في مفھوماتھا ومقتضیاتھا ، وھم اّلذین صّنف لھم ال>شیخ  األخبارمتون  
جم>اع ورد ف>ي خ>صوص ھ>ذه      االوإنالنھایة كما صّرح بذلك في خطبة المب>سوط  ،   

 ، والم>سالك ، ومجم>ع الفائ>دة    األحك>ام  كما في الخالف ، والشرائع ، وقواع>د       المسألة
   .)٦()   لھ قلعھ مع دفع االرش فلم یبق لھ وجھأنَّھ ، على انوالبرھ

 مفھوم الصفة من المفھوم المخالف لم ینعقد االجماع علیھا في شيء أص>ًال              حجیَّة -٢
  . المفھوم ، فالحجة من جھة الدلیل ال من جھة المفھوم حقیَّة على  دل دلیلفإنَّ، 

                                                 
   .١٧٦ -١٤/١٧٥:  مفتاح الكرامة ١)(

مفتwwwwwwاح  +٢/١٧٣:شwwwwwwرائع االسwwwwwwالم   + ٢/٤٣٣: الwwwwwwسرائر  +١/٤٣٢: المھwwwwwwذب  + ٥٢٠ -٣/٥١٩: الخwwwwwwالف :  ظ ٢)(

   .٧١١ -١٩/٧١٠:الكرامة
  .١٧/٣١١وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٣(

   .١٩/٧٠٩: مفتاح الكرامة : قال السید جواد العاملي ) ٤(

  .٦/٩١السنن الكبرى ، : البیھقي  + ٥/٢٩٧الكافي ، :  الكلیني : ظ ٥)(

   .١٩/٧١٠مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي : ظ ) ٦(
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 المفھوم المخالف لم یثبت بدلیل م>ن اجم>اع وال غی>ره فینبغ>ي التأم>ل ف>ي        حقیَّة إنَّ -٣
   .)١(ذلك 

ھ>>م ق>>د ان : (ي والثال>>ث ال>>سید ج>>واد الع>>املي بقول>>ھ انین الث>>اإلی>>رادواج>>اب ع>>ن 
ارة الظھار ، فإذا لم یكن مفھوم الصفة حّجة كی>ف  قّیدوا المطلق بمفھوم الصفة في كفّ 

یقّیدون بھا المطلق ؟  وحكى عن الشیخ البھائي في حاش>یة زبدت>ھ ع>ن الم>صّنف ف>ي                   
ت ف>ي مقابل>ة مطل>ق ك>أعتق     ان>  مفھوم ال>صفة إذا ك حجیَّة اإلجماع على   األصولنھایة  

  .)٢() جاء العالم : رقبة مؤمنة ال في مثل 
  
  

ج>ب  یاس>تأجر االرض لم>دة ال یكم>ل فیھ>ا ف>أطلق ی>صح وال              إذا   :ي  انالقول الث 
 ، العالَّم>>ةواب>>ن  الحل>>ي ، العالَّم>>ة، وق>>د أخت>>اره ال>>شیخ الطوس>>ي ، و األجرة ب>>اإلبق>>اء 

   .)٣( يان ، والشھید الثوالمحقق الكركي
  
 منفعة الم>دة  ألن ال حق لھ بعد المدة ،       أنَّھدخل على    نَّھإ :مستندھم على ذلك    و

ف>>ي مقابل>>ة الع>>وض ، ف>>ال ی>>ستحق باإلج>>ارة ش>>یئًا آخ>>ر ،وال ی>>رد م>>ا إذا ھ>>ي المبذول>>ة 
 التكلی>ف باإلزال>ة مف>ٍض إل>ى ض>یاع مال>ھ ول>م               فإنَّتخلف إدراك الزرع فتجاوز المدة      

یدخل في ح>ال العق>د علی>ھ فوج>ب اإلبق>اء ب>األجرة ، بخ>الف م>ا إذا دخ>ل ح>ال العق>د                       
   . )٤(ء حینئٍذ ھ ال وجھ لوجوب اإلبقاانعالمًا بعدم اإلدراك ف
 العلم>اء   أنَّ نج>د    فإنن>ا  مفھوم ال>صفة     حجیَّةوذلك ل  األولھو القول   القول الراجح   

 المخ>ّصص المّت>>صل ھ>و االس>تثناء المّت>صل ، والغای>ة ، وال>>صفة ،      أنَّق>د ذھب>وا إل>ى    
 ألن) إّال( ـ وال>>>شرط ، وب>>>دل ال>>>بعض فق>>>د جعل>>>وا التخ>>>صیص بال>>>صفة كاالس>>>تثناء ب 

ھ>م غی>>ر  ان ، ھ>و غی>>ر العلم>اء ، ومعن>>اه   )أك>>رم الرج>ال العلم>>اء  (:المخ>رج ف>>ي قولن>ا   
ھ>م  ان الجھ>ال غی>ر مك>رمین ال    ف>إنَّ  )أكرم العلماء ال الجّھال : (مكرمین ، كما إذا قال      

 ص>ریحًا أو  ان منصوص العلة حجة س>واء ك>       أنَّھم اطبقوا على    ان ، ثم    مسكوت عنھم 
)  مفھوم الصفةحجیَّة وھو اعتراف ب أكرم العالم وأھن الجاھل   : ظاھرًا كما في قولھم     

  . يان على الثاألول القول حج مفھوم الصفة حجة ویرإنَّوبھذا یتضح  ،)٥(

                                                 
   .٧/٢٣٣جامع المقاصد ، : المحقق الكركي : ظ ) ١(

   .٤/٣٤٦تعلیقة على معالم األصول ، : القزویني : ظ ) ٢(

 + ٢٣٤/ ٧جwwامع المقاصwwد ، + ٢٧٢ -٢/٢٧١ایwwضاح الفوائwwد ،  + ٢/٣١٣: تwwذكرة الفقھwwاء  + ٣/٢٥٧المبwwسوط ، :  ظ ٣)(

   .٥/٢٧: مسالك االفھام 

   .٥/٢٧مسالك اإلفھام ، : الشھید الثاني  + ٧/٢٣٣جامع المقاصد ، : المحقق الكركي :  ظ ٤)(

الوافیة :  الفاضل التوني  +٢٤٨ و ١٣٥تھیب األصول ، : العالَّمة الحلي  + ١٨٣معارج األصول ، : المحقق الحلي :  ظ ٥)(

  .٢/٤٧٣ھدایة المسترشدین ، : االصفھاني + ٢٧١ األصول ، قوانین: المیرزا القمي  +  ٢٣٧ -٢٣٦، 
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  وتطبیقاتھ  اإلمامیَّةعند مفھوم الغایة ي انمب: المطلب الرابع 
  في اللغة واالصطالح الغایة معنى: أوًال 

  
 قصاره أو من ألفھ إلى یائ>ھ      ، وھي مدى كل شيء     ا وغیي یَّ غَ مُع جَ :الغایة في اللغة    

أي نھای>ة  :  تفع>ل ك>ذا   أْن، وغایة ك>ل ش>يء منتھ>اه ، یق>ال غایت>ك             
  .)١(طاقتك أو فعلك 

  :ن  ولھا معنیی:الغایة في االصطالح 
  . یبلغ منھ إْنتطلق على نھایة الشيء والمراد بھا آخره وأقصى ما یمكن  - ١
 الشيء ویعبر عنھ>ا     تطلق على علة الشيء ویراد بھا الغرض الذي یقع ألجلھ          - ٢

 .)٢(ھا العلة من وراء بنائھ انبالعلة الغائیة كالسكنى في الدار ف
ــين {: نظی>>ر قول>>ھ تع>>الى ) إل>>ى(و) حت>>ى( ھم>>ا انوللغای>>ة أدات>> تَبتَّــى يوا حبــراشــوا و وكُلُ

جرِ طِ األَسودِ مِن الْفَ َخي ض مِن الْ يطُ األَب َخي  غایة جواز االكل أنَّى ، فھي تدل عل)٣(}لَكُم الْ
ـوا الـصيام إِلَـى        {:  ھ>ي طل>وع الفج>ر ، وقول>ھ تع>الى             انوالشرب في شھر رمض    أَتِم ثُـم

   .)٥( غایة وجوب اإلمساك ھو اللیل أنَّ، فتدل على )٤( }اللَّيلِ
  
  اإلمامیَّة عند ي مفھوم الغایةانمب: یًا انث

  :تین الغایة من جھمفھوم حجیة یون في األصول إختلف
   .وا في دخول الغایة في المغیى وعدمھإختلف :الجھة األولى 

  .وا في مفھوم الغایة إختلف :یة انثالجھة ال
  . الجھتین بشيء من التفصیل  االختالف في ھاتینانوسنأتي لبی

  
  :وا في دخول الغایة في المغیى وعدمھ على أقوال إختلف: الجھة األولى 
ف>>ال ت>>دخل ، كقول>>ھ ) إل>>ى(ن الغای>>ة واقع>>ًة بع>>د التف>>صیل ب>>ین ك>>و  :األولالقTTول 

وا الصيام إِلَى اللَّيلِ{: تعالى  أَتِم وبین كون الغایة واقعًة بعد حّتى فتدخل ، نحو )٦( }ثُم ،

،  ض>یاء ال>دین العراق>ّي     آغاالمحّقق   ، وھذا القول اختاره   ) كُل السمكة حّتى رأسھا   : (
   .)٧( يانوالسید محمد صادق روح

                                                 
تwاج العwروس ،   : الزبیwدي   + ٨/٥٨٣لwسان العwرب ،   : ابwن منظwور    + ٤/٤٥٧العwین ،    : الخلیل بن احمد الفراھیwدي      :  ظ   ١)(

٢٠/٣٥.   

  .٣/٤١٤تھى الدرایة من: محمد الجزائري :  ظ ٢)(

   .١٨٧:  البقرة ٣)(

  .١٨٧:  البقرة ٤)(

   .١٣٦/ ٢أصول الفقھ وقواعد االستنباط ،: فاضل الصفار :  ظ ٥)(

  .١٨٧: البقرة ) ٦(

   .٢٧٨ / ٢زبدة األصول ، : ظ السّید محّمد صادق الروحانّي  . ٣٥٣ . ٤١٥ / ١ظ مقاالت األصول ، ) ٧(
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: التفصیل بین كون الغایة من ج>نس المغّی>ى فت>دخل فی>ھ ، نح>و                  :ي  انلقول الث ا
، وب>ین كونھ>ا م>ن غی>ر جن>سھا ف>ال ت>دخل ،              ) یجب الصوم ف>ي النھ>ار إل>ى المغ>رب         (

وھ>ذا الق>ول وُن>سب إل>ى      ، )١())  ق>ذر  أنَّ>ھ كّل شيٍء طاھٌر حّتى تعل>م        : (()u(كقولھ  
   .)٢( األولالشھید 
  

  صارّيناختاره الشیخ اال  وقد   الغایة تدخل في المغّیى مطلقًا،       إنَّ  :القول الثالث 
  .)٤(وُحكي عن جماعة ،  )٣(

  
ة سر من البصر  : (ت الغایة للفعل ، نحو      انالتفصیل بین ما لو ك     :القول الرابع   

 )u(ت غای>ًة للحك>م كقول>ھ    ان>  المغّیى ، وبین ما لو ك ، فتدخل الغایة في   ) إلى الكوفة 
 ، فال تدخل الغایة ف>ي المغّی>ى ، واخت>اره           )٥())  قذر أنَّھ حّتى تعلم    كّل شيٍء طاھرٌ  : ((

   .)٦(الشیخ عبد الكریم الحائرّي 
  

لیس في المقام أصٌل لفظيٌّ یدّل على دخول الغایة في المغّی>ى             :القول الخامس   
 العملّی>ة ، واخت>اره      األص>ول  ھ>و التم>ّسك ب     شكَّأو خروجھا ، والمرج>ع ف>ي ص>ورة ال>          

  .)٧( ّمد حسین النائینّيالمیرزا مح
 الغایة ال تدخل في حكم المغّی>ى مطلق>ًا ، وھ>ذا الق>ول تبّن>اه          إنَّ: القول السادس   

   .)٨( الغایة خارجٌة عن المغّیى أنَّ األظھر وإنّي ، اناآلخوند الخراس
 الغایة ال ت>دخل ف>ي حك>م المغی>ى مطلق>ًا            أنَّیین ھو   األصولوالرأي المشھور عند    

 إل>ى س>ورة     نآق>رأت الق>ر   " ن>ا إذا قلن>ا      ن، ال واالرتكاز ال>ذھني    ،  لعرفي  وذلك للتبادر ا  
) حت>ى (ت أداة الغای>ة     ان> إال إذا ك  تھ>اء الغای>ة إلیھ>ا ال قراءتھ>ا ،           انفھو ی>دل عل>ى      " یس

  .)٩( الغایة داخلة ھنا باالتفاق فإنَّ) بیاءنمات الناس حتى اال(ھي العاطفة كقولنا 
  

                                                 
  .٥٨٣ / ٢مة مستدرك الوسائل ، خات: النوري الطبرسّي ) ١(

   .٥١٥ / ٢ھدایة المسترشدین ، : األصفھانّي :  ظ ٢)(

  .  ١٨٥مطارح االنظار ، : الشیخ االنصاري : ظ ) ٣(

 .٢٧٨ / ٢زبدة األصول، : الروحانّي + ٥١٥ / ٢ھدایة المسترشدین ، : األصفھانّي: ظ ) ٤(

  .٥٨٣ / ٢خاتمة مستدرك الوسائل ، :  النوري الطبرسّي ٥)(

   .٢٠٥ / ١درر الفوائد ، : ظ ) ٦(

  .٥٠٥ – ٥٠٤ / ٢، ) تقریر بحث المیرزا النائینّي(فوائد األصول : محّمد علّي الكاظمي :  ظ ٧)(
  .٢٧٨ / ٢زبدة األصول ، : الروحانّي  + ٢٠٩ -٢٠٨كفایة األصول ، : ظ ) ٨(

اآلخونwد   + ٥١٥ / ٢ھدایwة المwسترشدین ،   :  تقwي األصwفھانّي     محمwد  + ١٨٦ / ١ األصwول ،     قوانین: المیرزا القمي   : ظ  ) ٩(

 / ٢، ) تقریwر بحwث آغwا ضwیاء الwدین العراقwيّ      (نھایة األفكwار  : البروجردّي ، + ٢٠٩ -٢٠٨كفایة األصول ،   : الخراساني  

 الفقwھ  محاضwرات فwي أصwول   : اسwحاق الفّیwاض    + ٢٢٤ / ٢مناھج الوصول إلى علم األصول ،    : السید الخمیني    + ٤٩٨

   .٥/١٣٦، ) تقریر بحث السّید الخوئّي(
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 ٥٩

  :قوال مفھوم الغایة على أحجیة ن في ویاألصول إختلف: یة انالجھة الث
 التقیی>د   إنَّونسب إلى أكث>ر المحقق>ین       ،  داللة الغایة على المفھوم       :األولالقول  

 مفھ>وم الغای>ة أق>وى       حجیَّ>ة  إنَّبالغایة  یدل على مخالفة ما بعدھا لم>ا قبلھ>ا ، ب>ل قی>ل                 
 حجیَّ>ة  ق>ال ب مفھ>وم الغای>ة أق>وى م>ن مفھ>وم ال>شرط ، ول>ذلك           وإن ،   من باقي األق>سام   

 الحلي ، وال>سید     العالَّمة، وھو مختار      الشرط  مفھوم حجیَّةمفھوم الغایة كلُّ َمْن قال ب     
صاري ، والمی>رزا  ن> وال>شیخ اال حسن العاملي ، والشیخ البھائي ، والفاضل الت>وني ،        

 .)١( يان ، وجعفر السبحيانالقمي ، ومحمد تقي األصفھ
ر م>ن جع>ل ش>يٍء غای>ة للحك>م ھ>و ارتف>اع              المتب>اد  إنَّ - أ :مستندھم على ذلك    و

؛ إذ ل>و ل>م یرتف>ع الحك>م بح>صول غایت>ھ ل>زم م>ن ف>رض              الحكم بحصول ذلك ال>شيء    
  .)٢(وجود الغایة عدمھا ، أي ما ُفرض غایة للحكم لیس بغایٍة ، وھذا خلٌف 

ھ>و مقت>ضى تقیی>د الحك>م بالغای>ة ؛ إذ ل>و ل>م               ،   ارتفاع الحك>م بح>صول غایت>ھ         إنَّ -ب  
 م>ا ُجع>ل   انلحكم بحصول غایتھ لزم من فرض وجود الغایة ع>دمھا ، ولم>ا ك>      یرتفع ا 

ت الغای>ة  ان>  كإنَّتھاء أم>د الحك>م، ھ>ذا    ان الغایة ھي عبارة عن   ألنغایة للحكم بغایٍة ؛     
   .)٣(بحسب القواعد اللغة العربّیة قیدًا للحكم 

  
لی>ق الحك>م     تع أنَّحی>ث ی>رى      ،   ع>دم دالل>ة الغای>ة عل>ى المفھ>وم           :ي  انالقول الث 

تفائ>ھ أو إثبات>ھ إل>ى    ان یدّل على ثبوتھ إل>ى تل>ك الغای>ة ، وأّم>ا بع>دھا ف>ُیعلم             إنَّمابغایٍة ،   
  وال>>>>>سید م>>>>>صطفى ال>>>>>سید المرت>>>>>ضى ،وال>>>>>شیخ الطوسي، ، وھ>>>>>و مخت>>>>>ار دلی>>>>>ٍل

  .)٤( الخمیني
ھ ال ی>دل بنف>سھ   ان> ف الحك>م إذا عل>ق بغای>ة    نَّإ :مستندھم علTى ذلTك مTا حاصTلھ       و

تف>اؤه  انوما بع>دھا یعل>م   ھ یدل على ثبوتھ إلى تلك الغایة       ان، ف داه بخالفھ    ما ع  أنَّعلى  
طُ            {: ما علمنا قول>ھ تع>الى       وإنبدلیل ،   أو اثباتھ    َخـي وكُلُـوا واشـربوا حتَّـى يتَبـين لَكُـم الْ

طِ األَسودِ    َخي ض مِن الْ يإِلَى  { :وقولھ تعالى    ،   )٥( }األَب اميوا الص لِ أَتِموقولھ تعالى )٦( } اللَّي ، 
 :}   نرطْهتَّى يح نوهبالَ تَقْرم>ا بع>د الغای>ة بخالفھ>ا ب>دلیل ، وم>ا یعل>م ب>دلیل         إنَّ ،  )٧( }و 

  .)٨(غیر ما یدل اللفظ علیھ 
                                                 

مطارح االنظwار ،    + ٢٣٥ – ٢٣٢الوافیة ،  + ١٥٢زبدة األصول ،   + ٨١معالم الدین ،     + ١٤٠مبادئ الوصول ،    : ظ  ) ١(
تقریwر بحwwث الwwسّید  (تھwذیب األصwwول   + ٥٥٦  و ٥٠٩ / ٢ھدایwة المwwسترشدین ،   + ١٨٦ / ١ األصwwول ، قwوانین  + ١٨٦
   .٣٦٣ / ١، ) ّيالخمین

كفایwة األصwول   : الخراسwانّي ، اآلخونwد محّمwد كwاظم      + ٥٤٧ / ٢ھدایwة المwسترشدین،     : ظ األصفھانّي، الشیخ محّمد تقي      ) ٢(
الخمینwwّي ، لمحwwات األصwwول  + ٢ / ٣، ) تقریwwر بحwwث الروحwwانيّ (منتقwwى األصwwول  : عبwwد الwwصاحب الحكwwیم   + ٢٠٩ -٢٠٨

   .٢٨٢، ) تقریر بحث السّید البروجردّي(الشیخ المنتظري ، نھایة األصول  + ٢٩٧، )تقریرات بحث السّید البروجردّي(
منتھwى  : حسن البجنوردّي  + ١/١٨٦ األصول ، قوانین: المیرزا القمي   + ١٣٩مباديء الوصول ،    : العالَّمة الحلي   : ظ  ) ٣(

  .٢٠٤ / ١درر الفوائد ، : ظ عبد الكریم الحائرّي  . ٤٣٩ / ١األصول ، 
   .١٤٧ / ٥تحریرات في األصول ،  + ٤٧٨ / ٢عّدة األصول ،  + ٤٠٧ / ١الذریعة ، : ظ ) ٤(
  .١٧٨:  البقرة ٥)(
  . ١٧٨: البقرة ) ٦(

  .٢٢٢: البقرة ) ٧(

  .٤٠٨ – ٤٠٧/ ١الذریعة ، : السید المرتضى : ظ ) ٨(
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 ٦٠

اس>>ناد المحم>>ول إل>>ى ( التف>>صیل ب>>ین ك>>ون الغای>>ة قی>>دًا للحك>>م    :القTTول الثالTTث 
تف>>>اء الحك>>>م عن>>>د انفت>>>دل عل>>>ى ، تقیی>>>د المف>>>ردات أي تقی>>>د الجمل>>>ة ال ) الموض>>>وع 

، وھ>>و مخت>>ار ح>>صولھا ، وب>>ین كونھ>>ا قی>>دًا للموض>>وع ف>>ال دالل>>ة لھ>>ا عل>>ى المفھ>>وم  
   . )١( ، والسید الخمینيوالمیرزا النائینيي ، اناآلخوند الخراس

  
قی>دًا للموض>وع او المتعل>ق ف>داللتھا        ت  ان>  الغای>ة إذا ك    إنَّ  :مستندھم على ذلك  و
 الم>راد م>ن الوص>ف مطل>ق     أنَّعلى داللة الوصف علیھ ، حی>ث    لمفھوم ترتكز   على ا 

 وص>>فًا اص>طالحیًا أو ح>>اًال أو  انالقی>د الراج>>ع إل>ى الموض>>وع ، أو المتعل>ق س>>واء ك>    
بالغایة م>ن اح>دى ص>غریات التقیی>د     مییزًا أو ظرفًا أو ما شاكل ذلك ، وعلیھ فالتقیید    ت

ت قی>دًا للحك>م أي اس>ناد        ان> مفھ>وم ، وأم>ا إذا ك      بالوصف ، وقد تقدم عدم داللتھ على ال       
 مف>>اد الھیئ>>ة ھ>>و انعل>>ى داللتھ>>ا عل>>ى المفھ>>وم ب>>فاس>>تدل ، إل>>ى الموض>>وع المحم>>ول 

غای>ة لحقیق>ة الطل>ب والزم>ھ     شاء حقیق>ة الطل>ب ال الطل>ب الجزئ>ي ، فتك>ون الغای>ة                ان
   .)٢(ارتفاع حقیقتھ عند وجود الغایة ، وھذا ھو المفھوم 

، الق>ضیة    لم ی>ذكر     وإنمسبب عن سبب ،      الطلب   إنَّ  : حاصلھ  ما وأورد علیھ 
 لو ق>ال  كما انویساعده الوجدولیس فیھا داللة على حصره حتى تدل على المفھوم ،           

 ج>>اء زی>>د ف>>اجلس م>>ن وإن (  :ث>>م ق>>ال) اجل>>س م>>ن ال>>صبح إل>>ى ال>>زوال   (  :الم>>تكلم
 المغی>ى ل>یس   أنَّعن شف  ، فھو لم یكن مخالفًا لقولھ ، وھذا یك        ) ب  وغرالزوال إلى ال  

   .)٣(المعلول لعلة خاصة سنخ الحكم من أي علة تحقق بل السنخ 
 للغای>ة دالل>ة     ألن؛   م>ا ذھ>ب إلی>ھ الم>شھور       القول األول وھو  الراجح ھو   القول  و

فعن>د تحققھ>ا یرتف>ع    ،  وھو المتبادر من جعلھا غایة ل>ھ        ،   قید للحكم    وھوعلى المفھوم   

والَ تَقْربـوهن   {: كقول>ھ تع>الى     لغ>و ،    والشارع م>ن العب>ث      ة لكالم ال  انصیھ  وإن،   مالحك
نــرطْهتَّــى يفم>>ا زال>>ت الم>>رأة ل>>م تطھ>>ر ف>>الحكم منطب>>ق علیھ>>ا ، ف>>إذا طھ>>رت  )٤( }ح ، 

 ی>دل فھ>و ی>دل عل>ى     إنَّما الغایة مقیدة للحكم وھذا    أنَّوبھذا یتضح   ،  یزول الحكم عنھا    
  . مفھوم الغایة حجیَّة

                                                 
 +  ٢/٥٠٤، ) تقریwر بحwث المیwرزا النwائینيّ     (فوائwد األصwول  : محّمwد علwّي الكwاظمي     + ٢٠٩ -٢٠٨كفایة األصwول ،     :  ظ  ) ١(

   .٢٢٢ – ٢/٢٢٠مناھج الوصول ، 

تقریwwر بحwث الwwسید  (محاضwرات فwwي أصwول الفقwھ    : الفیwwاض  + ١/٢٠٤درر الفوائwد ،  : الwشیخ عبwد الكwwریم الحwائري     :  ظ ٢)(

  .٥/١٣٧،) الخوئي 

 .١/٢٠٤درر الفوائد ، : الشیخ عبد الكریم الحائري  :  ظ ٣)(

  .٢٢٢: البقرة ) ٤(
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 ٦١

  في مفتاح الكرامةیقات التطب: ًا ثالث
 إلى االخ>تالف ف>ي الم>سائل    أدىالغایة  مفھوم   مبنىفي  األصولیون  ختالف  إ إنَّ

  اآلتی>ة الفقھیة التي تتعلق بھا وسنشیر إلى ھذا األختالف من خالل التطبیق>ات الفقھی>ة          
:  

  مسألة مبیحیة التیمم لعبور الجنب من المسجد  : األولالتطبیق 
  :على قولین  لمسألةا الفقھاء في ھذه إختلف
، وق>د   یستباح بالتیمم كل ما یستباح بالماء أنَّھذھب المشھور إلى     :األولالقول  

 ، األولوال>>>شھید  الحل>>>ي ، العالَّم>>>ةاخت>>>اره ال>>>شیخ الطوس>>>ي ، والمحق>>>ق الحل>>>ي ، و 
والمحق>>ق ال>>سبزواري ، ي ، والمحق>>ق األردبیل>>ي ، انوال>>شھید الث>>والمحق>>ق الكرك>>ي ، 

   .)١(ي ، والسید جواد العاملي ناوالفیض الكاش
  
 الت>>یمم ی>>شرع لك>>ل م>>ا ی>>شرع ل>>ھ الوض>>وء لعم>>وم      إنَّ  :علTTى ذلTTك مTTستندھم و

 ع>ن الرج>ل ال یج>د        )u(سالت أب>ا عب>د اهللا       : (( المنزلة الواردة في خبر حماد قال       
:  ألب>ا ذر )r( ، وق>ول النب>ي   )٢()) ال ھو بمنزلة الم>اء      : الماء أیتیمم لكل صالة فقال      

 یدخل الم>سجد ویفع>ل   أنَّ ، فیمكن للمجنب المتیمم  )٣()) كفیك التراب عشر سنین     ی(( 
  .كل ما یفعلھ غیر المتیمم 

  
وذھب بعض من الفقھ>اء كفخ>ر المحقق>ین والفاض>ل الھن>دي إل>ى        :ي انالقول الث 

   .)٤( ان ومس كتابة القر ،واللبث في المساجد، استثناء دخول المسجدین 
  
ْغتَـسِلُوا        {:قولھ تعالى    :مستندھم على ذلك    و ي سبِيلٍ حتَّـى تَ ا إِالَّ عابِرِ بنالَ ج٥( }و(  ، 

 نحیث جع>ل غای>ة التح>ریم الغ>سل ف>ال ی>زول ب>التیمم وإال ل>م تك>ن الغای>ة غای>ة ، وال                       
ول>>یس لن>>ا ، م>>ا أم>>ره رف>>ع منع>>ھ وإن،  الت>>یمم ال یرف>>ع الح>>دث أنَّالن>>اس متفق>>ون عل>>ى 

عھ وال تفیده العموم>ات المتقدم>ة فیقت>صر عل>ى الیق>ین              منعھ من كل ما یمن     قاطع برفع 
  . )٦(من الصالة والخروج من الصالة 

ي ق>>د اس>>تدلوا بمفھ>>وم الغای>>ة عل>>ى  ان أص>>حاب الق>>ول الث>> إنَّالق>>ول ال>>راجح نج>>د 
 أص>>حاب إنَّ غای>>ة التح>>ریم الغ>>سل وال ی>>زول ب>>التیمم ، بینم>>ا نج>>د    ألن ق>>ولھم حجیَّ>>ة
 اإلط>>الق ألني انل الث>>أق>>وى م>>ن أدل>>ة أص>>حاب الق>>و  ة ق>>د اس>>تدلوا بأدل>>  األولالق>>ول 

                                                 
 + ٣٦البیwان ،   + ١/٢٢تحریر األحكwام ،   + ٣/١٤٧منتھى المطلب    + ١/٥٠شرائع االسالم ،     + ١/٣٤المبسوط ،   :  ظ   ١)(

 + ١٠٩ذخیwwرة المعwwاد   + ١/٢٤١مجمwwع الفائwwدة والبرھwwان ،    + ١/١١٦مwwسالك االفھwwام ،   + ١/٥٠٥جwwامع المقاصwwد ،  

   .٤/٤٩٢، مفتاح الكرامة  + ١/٥٩مفاتیح الشرئع ، 

   .٢/٩٩٥وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .٩٩٥/ ٢: م ، ن ) ٣(

  .٤٩٢ -٢/٤٩١كشف اللثام ،  + ٦٧ -١/٦٦إیضاح الفوائد ، : ظ ) ٤(

  .٤٣:  النساء ٥)(

  .٤٩٢ -٤/٤٩١مفتاح الكرامة ، :  السید جواد العاملي ٦)(
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 إطالقھ یقت>ضي االكتف>اء ب>ھ ف>ي العب>ادات            فإنَّ)) یكفیك عشر سنین     (( أنَّھالوارد في   
ھ ال ی>>راد االكتف>>اء ب>>ھ ف>>ي ال>>صالة ف>>ي البی>>ت دون   ان>>الم>>شروطة بالطھ>>ارة ، للقط>>ع ب

ول الم>ساجد ، م>ع    التیمم یبیح الصالة الت>ي ھ>ي أعظ>م م>ن دخ>       ندخول المسجد ، وال   
 بالطھ>>ارة ال>>صغرى والكب>>رى ، فإباحت>>ھ ل>>دخول الم>>ساجد بطری>>ق أول>>ى ،   إش>>تراطھا

ول>یس التم>سك ب>إطالق م>ا ذك>ره م>ن       . وإلطالق الحث على فعل الصالة في المسجد  
 ، وعل>ى ھ>ذا ف>ذكر االغت>سال ف>ي اآلی>ة خ>رج                اإلطالقالغایة بأولى من التمسك بھذا      

 یك>ون عن>د ال>ضرورة ، فیك>ون          إنَّم>ا  الت>یمم    ألناألص>ل ،     ھ>و    أنَّھمخرج الغالب ، أو     
  . ھو الراجح األولالقول 

  
  المأموم  واإلمام التباعد بین مقدار  مسألة :ي انالتطبیق الث
  : على قولین  تحدید مقدار التباعد الفقھاء في إختلف
الی>سیر بم>>ا ال یتخط>ى ال>>شبر وتحدی>ده م>>ن     التباع>>د   الم>>راد م>ن   :األولالقTول  
 ، األول الحل>>ي ، وال>>شھید العالَّم>>ةو، وق>>د أخت>>اره اب>>ن ادری>>س الحل>>ي ، قب>>ل الع>>رف 
   .)١(، والسید جواد العاملي ي انوالشھید الث

 ص>لى  إنَّ )u(ق>ال أب>و جعف>ر     : (( زرارة ق>ال  ح>سنة  :مستندھم على ذلك  و
 ناقوم وبینھم وبین اإلمام م>ا ال یتخط>ى فل>یس ذل>ك اإلم>ام لھ>م بإم>ام ، وأي ص>ف ك>               

أھلھ یصلون بصالة اإلمام وبینھم وبین الصف الذي یتقدمھم ما ال یتخطى فلیس تل>ك              
 ام>>رأة أیمَّ>>ا : ق>>ال أنَّإل>>ى ) ( ش>>برا واح>>دا  (  ش>>برا أو ج>>داراان ك>>وإنلھ>>م ب>>صالة ، 

 ج>اء  ف>إنَّ : قل>ت  : صلت خلف إمام وبینھا وبینھ ما ال یتخطى فلیس تل>ك ب>صالة ق>ال              
ی>دخل بینھ>ا وب>ین    : ب الرج>ل ؟ ق>ال       انیصنع وھي إلى ج    یصلي كیف    أنَّ یرید   انسان

 ال  التباع>د أنَّالل الروای>ة والع>رف یت>ضح    ، فم>ن خ>  )٢()) الرجل ، وتنحدر ھي ش>یئا       
  .)٣(یتخطى الشبر 

  
 ، األولد ال>شھی  وق>د اخت>اره      شبرھو ال  الیسیر   التباعد المراد من    :ي  انالقول الث 

وال>>سید عل>>ي  والمحق>>ق ال>>سبزواري ،  ،  وال>>سید محم>>د الع>>املي  واب>>ن فھ>>د الحل>>ي ،   
  . )٤(الطباطبائي 

  
س>>ألتھ (( :  ق>>ال )u(ع>>ن أب>>ي عب>>د اهللا روای>>ة عم>>ار  :مTTستندھم علTTى ذلTTك و

 إنَّعن الرجل یصلي بقوم وھم في موضع أسفل من موضعھ الذي یصلي فیھ ، فقال         
 أو عل>ى موض>ع أرف>ع م>ن موض>عھم ل>م تج>ز ص>التھم ،         ان االمام على شبھ الدك   انك
 ف>إنَّ  االرتف>اع ب>بطن م>سیل ،    ان أرفع منھم بقدر أصبع أو أكثر أو أق>ل إذا ك>        ان ك نَّفإ

                                                 
مwسالك االفھwام ،    + ٢٨٩ -٢٨٨الفوائwد الملیwة ،    + ١٣٦البیwان ،    + ٤/٢٦٣: تذكرة الفقھاء    + ١/٢٨٣: السرائر  : ظ  ) ١(

   .١٠/٧٠: مفتاح الكرامة  + ١/٣٠٦

  .٥/٤٦٢وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .١٠/٧٠مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٣)(

ریاض المسائل +٣١: كفایة األحكام  +٤/٣٢١مدارك األحكام، +١/٤٦٣: المھذب البارع  + ٤/٤٣٦: ذكرى الشیعة :  ظ ٤)(

 :٤/٣٠١.   
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 ٦٣

 ف>>ي موض>>ع منھ>>ا ارتف>>اع فق>>ام االم>>ام ف>>ي الموض>>ع     ان مب>>سوطة ، أو ك>>  أرض>>ًاانك>>
ھم في موض>ع منح>درة ق>ال        انالمرتفع وقام من خلفھ أسفل منھ واألرض مبسوطة إال          

ال :  أسفل م>ن موض>ع م>ن ی>صلي خلف>ھ ؟ ق>ال        قام االمامفإنَّوسئل : قال . ال بأس  : 
 ان أو غی>>ره ، وك>>ان ك>>ًاان>> الرج>>ل ف>>وق بی>>ت أو غی>>ر ذل>>ك دك ان ك>>وإن: ب>>أس ، ق>>ال 

 ی>صلي خلف>ھ ویقت>دي ب>صالتھ ،      أنَّاالمام یصلي على األرض أسفل منھ جاز للرجل         
 الزائ>>د عل>>ى ال>>شبر أنَّت>>دل بمفھومھ>>ا عل>>ى ف ، )١())  أرف>>ع من>>ھ ب>>شئ كثی>>ر  ان ك>>وإن

  .)٢(ممنوع ، وأما الشبر فیبنى على دخول الغایة في المغیى وعدمھ 
 مفھوم خب>ر عم>ار   ألن ال یتخطى الشبر أنَّ وھو   األولالقول  الراجح ھو    قولال

المتب>ادر إل>ى ال>ذھن والقری>ب م>ن      )  أرفع منھم بق>در أص>بع أو أكث>ر أو أق>ل      ان ك فإنَّ(
 الغای>>ة ال ت>>دخل ف>>ي أنَّیین األص>>ولالع>>رف ھ>>و م>>ا ال یتخط>>ى ال>>شبر والم>>شھور ب>>ین 

 أدق وأوض>>ح دالل>>ة عل>>ى   األولفیك>>ون اس>>تدالل اص>>حاب الق>>ول   المغی>>ى كم>>ا تق>>دم   
  .المطلوب 

  
   المجھول وعدمھ انضم مسألة :التطبیق الثالث 

  :  على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 ق>ال ال>>شخص ض>منت م>ن واح>>ٍد    فل>و ،  المجھ>>ول انض>م  ص>حة   :األولالقTول  

وق>>د أخت>>اره  الط>>رفین ، بإعتب>>اری>>ة ، وت>>سعة انع>>شرٍة احُتم>>ل ل>>زوم الع>>شرة وثم إل>>ى 
والشیخ الطوس>ي ، وال>شیخ ال>صمیري    وسالر ،   صالح الحلبي ،     وأبوالشیخ المفید ،    

   .)٣(والسید جواد العاملي والمحقق الكركي ،  الحلي ، العالَّمةو، 

،  )٤( }ا بِـهِ َزعِـيم  وإنـ هِ حِمـلُ بعِـريٍ   ولِمن جاء بـِ {:  قولھ تعالى  :مستندھم على ذلك    و

ھ ن>>، وال>>زعیم غ>>ارم الاالجن>>اس مجھ>>ول ویختل>>ف ب>>أختالف   حم>>ل البعی>>ر أنَّبدالل>>ة 
وھ>و م>ا   ق>رار  ، كالن>ذر واإل ، ف>صح م>ع الجھال>ة      م ح>ق ف>ي الذم>ة ع>ن معاوض>ة            التز

 ) ھنال>ق متاع>ك ف>ي البح>ر وعل>ّي ض>م      إ( كما إذا ق>ال لغی>ره    العھدة  انیعبر عنھ بضم  
  . المجھول انفصح ضم

                                                 
 ٥/٤٦٣وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ١)(

  .١٠/٧٠مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٢)(

 ٢/٨٦: ایضاح الفوائد    + ٢/٥٥٢: تحریر األحكام    + ٢٠٠: المراسم   + ٣٤٠: الكافي في الفقھ     + ٨١٥: المقنعة  : ظ  ) ٣(

  .٤٣٧/ ١٦: مفتاح الكرامة  + ٥/٣٢٥: لمقاصد جامع ا+ 

   .٧٢:  یوسف ٤)(
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 ٦٤

ــالْعقُود{: وقول>>ھ تع>>الى  ــوا بِ ی>>ة غی>>ر  اآلألنفھ>>و عق>>د یج>>ب الوف>>اء ب>>ھ ،  )١( }أَوفُ

مقیدة للمجھول والمعل>وم فت>صدق عل>ى العق>ود المجھول>ة والمعلوم>ة واالص>ل ص>حة                  
  .العقد 

 المجھول  ان أبطلنا ضم  إنا  نأل: (وقد أشار السید جواد العاملي على ذلك بقولھ         
 الغای>ة ینتف>ي الغ>رر ، فینتف>ي المقت>ضي للف>ساد ، فیبق>>ى       انم>ا ھ>و للغ>رر ، وم>ع بی>     ناف

ھ حی>ث وّط>ن نف>سھ عل>ى تل>ك الغای>ة ل>م یب>ق           نأصل الصّحة سالمًا عن المعارض ، ال      
 انوخ>>روج االبت>>داء إذا ك>> ، ّیین خ>>روج الغای>>ة  األص>>ول الم>>شھور عن>>د  ن ، والغ>>رر

ھ مب>>دأ االلت>>زام ، أو ن>> ، الاألول للط>>رف  تلزم>>ھ ت>>سعة إدخ>>االً وإن، )م>>ن(  لم>>دخوًال 
 الغای>>ة ف>>ي مث>>ل ھ>>ذا ألني ، انوإدخ>>اًال للط>>رف الث>>) م>>ن(ـ  ھ مق>>رون بن>>إخراج>>ًا ل>>ھ ال
   .)٢( )تدخل عرفًا

  
TTول الثTTال>>شیخ الطوس>>ي ، وق>>د اخت>>اره ،  المجھ>>ول ان ع>>دم ص>>حة ض>>م:ي انالق

   .)٣(ي انوالشھید الث  ، الحليالعالَّمةابن ادریس الحلي ، وو
  
نھ>ى ع>ن    : (( )r(ن النب>ي  یحتمل الغرر ك>البیع وأل  إنَّھ :مستندھم على ذلك  و
 ، فالشخص ال یعلم كم من المال علی>ھ یثب>ت ف>ي ذمت>ھ ، وال یوج>د دلی>ل                  )٤()) الغرر  

   .)٥( المجھول انعلى صحة ضم
ي م>ن   ان ما ذھ>ب إلی>ھ أص>حاب الق>ول الث>           ألن؛   األولالقول  والقول الراجح ھو    

 وم>ن ض>منھا    األدل>ة عل>ى ذل>ك   ، وقد تقدم ذكرفھو مردود علیھم  ،  الدلیل  عدم وجود   
 الم>>ال م>>ن الواح>>د إل>>ى الع>>شرة فیتب>>ادر إل>>ى ان، ولم>>ا ق>>ال ب>>ضممفھ>>وم الغای>>ة  حجیَّ>>ة

ی>>ة ونحوھ>>ا م>>ن ب>>اب المالزم>>ة ب>>ین االع>>داد ف>>ال یمك>>ن   ان الت>>سعة والثمانال>>ذھن ض>>م
  .الراجح  القول أنَّھالتي تسبقھا فیتضح تقال إلى العشرة مالم ینتقل عبر االعداد ناال

  
  

                                                 
  .١:  المائدة ١)(

  . ٤٣٧/ ١٦: مفتاح الكرامة ) ٢(

  .٣/٣٨٩: الدروس الشرعیَّة  + ١٤/٣٢٧: تذكرة الفقھاء  + ٢/٧٦: السرائر  + ٢/٨٠: الخالف : ظ ) ٣(

   .١٢/٣٣٠وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٤)(

  .٢/٧٧السرائر ، : ادریس الحلي ابن : ظ ) ٥(
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 ٦٥

  ثالثالمبحث ال
   في مفتاح الكرامة وتطبیقاتھاإلمامیَّةاص عند ي العام والخانمب

  توطئة
 فیھ>ا  نأ النصوص التي وردت من الشارع المقدس قد أمتازت ب>  أنَّمن المعلوم   

 البی>ع ی>دل عل>ى العم>وم         فلف>ظ  )١( }وأَحـلَّ اللَّـه الْبيـع     {: نحو قولھ تع>الى     نصوص عامة   

الزانِيـةُ والزانِـي فَاجلِـدوا    {: ونصوص خاصة كقولھ تع>الى  واع البیع ،  انفیدخل فیھ كل    
ئَةَ جلْدةٍ     غی>ر   فلفظ المائة ال یزاد فیھ وال ینقص ألنھ خ>اص ، و        )٢( } كُلَّ واحِدٍ منهما مِ

یین ، األص>ول  فیھ>ا  إختل>ف الت>ي    مسألة العام والخ>اص م>ن الم>سائل المھم>ة و           إنَّخفي  
وقد تناولنا في ھذا المبحث المسائل التي ترتبط بم>سألة الع>ام والخ>اص كمعن>ى الع>ام                   

التم>سك بالع>ام ف>ي ال>شبھة الم>صداقیة فیم>ا        مباني  والخاص في اللغة واالصطالح ، و     
 الع>>ام المخ>>صص ف>>ي الب>>اقي ،    حجیَّ>>ةمب>>اني ، و المخ>>صص لفظی>>ًا أو لبی>>ًا   انإذا ك>>
وا فیھ>ا ع>دد م>ن       إختلف> االستثناء المتعقب لجمل متعددة ، وسنذكر لك>ل م>سألة           ي  ومبان

وس>نأتي  ي على المسائل الفقھیة،   األصولالتطبیقات الفقھیة التي ستظھر أثر األختالف       
  .یة آلتمن التفصیل من خالل المطالب اھا بشيء انلبی
  

   وأدواتھ وأقسامھخاص العام والمعنى   :األولالمطلب 
  العام والخاص في اللغة واالصطالح معنى : أوًال 

  
 أصلھ عوم فھو ما یدور بین ال>شمول واالس>تیعاب واإلحاط>ة ، یق>ال      :العام في اللغة    

أي ش>>مل األم>>اكن أو : أي ش>>ملھم، وع>>م الخ>>صب عمھ>>م ال>>صالح والع>>دل  
، ومن>>ھ س>>میت النخل>>ة الطویل>>ة عمیم>>ة إلحاط>>ة ظلھ>>ا بم>>ا تحتھ>>ا ،   اناألعی>>

   .)٣( أدركت العمومة وتناولتھاوالقرابة إذا اتسعت 
  

                                                 
  .٢٧٥:  البقرة ١)(

  .٢ : النور ٢)(

 ٣/٣١٦:القwاموس المحwیط  : الفیwروز آبwادي   + ١٢/٤٢٣:لسان العرب: ابن منظور  +  ١٧٨فقھ اللغة ،    : ابن فارس   :  ظ   ٣)(

  ) .مادة عوم(
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) لفظ المستغرق لجمیع ما یصلح لھ بحسب وضع واحد           ال ھو (:العام في االصطالح    
، )٢()اللفظ الموضوع للداللة على استغراق اجزائ>ھ وجزئیات>ھ        (،وقیل ھو   )١(

 یلح>>ظ تل>>ك اآلح>>اد ت>>ارة أنَّ>>ھف>>نالحظ فی>>ھ اآلح>>اد المندرج>>ة تح>>ت الكل>>ي إال 
م منوط>>ًا بك>>ل منھ>>ا وت>>ارة عل>>ى نح>>و یك>>ون منوط>>ًا   عل>>ى نح>>و یك>>ون الحك>> 

اللفظ ال>شامل   (، وقیل ھو )٣(بالمجموع ، وأخرى یكون منوطًا بواحد منھا        
 ،  )٤() ھ علی>ھ ف>ي ثب>وت الحك>م ل>ھ            عنوان> طباق  انبمفھومھ لجمیع ما یصلح     

طب>اق  ن المفھ>وم ف>ي جمی>ع م>ا ی>صلح اال     انوھذا العموم ھو الشمول والسری  
 الشمول في مثل ذلك مدلول للفظ بحسب        إنَّمدلوًال لفظیًا حیث    ھ  نَّأل؛  علیھ  

  .)٥(الوضع 
  

... خ>ّصھ بال>شيء یخ>صھ خ>صًا وخ>صوصا وخ>صوصیة             (م>ن    :الخاص فTي اللغTة      
وتخ>صص  ،  ب>األمر  ناخ>تص ف>ال   : ویق>ال . أفرده بھ دون غی>ره    : واختصھ

ة، ویفھم منھ تفرد بعض الشيء بما ال یشاركھ فی>ھ الجمل>   ، )٦()فردانلھ إذا   
  .)٧(وذلك خالف العموم والتعمیم

  
( ، وقی>ل ھ>و   )٨() م>ا ق>صر ش>مولھ ع>ن جمی>ع األف>راد       (  ھو :الخاص في االصطالح    

أو المكلف ، أو المتعلق  ،  الحكم الذي ال یشمل إال بعض أفراد موضوعھ         
  .)٩()  اللفظ الدال على ذلك أنَّھأو ، 

ق>صر  ( ، وقی>ل ھ>و      )١٠() إخ>راج بع>ض م>ا تناول>ھ الخط>اب عن>ھ             (  ھو   :التخصیص  
إخراج بعض األف>راد ع>ن   ( ، وقیل ھو     )١١() الحكم المتعلق بالعام على بعض مدلولھ       

  .)١٢() اللفظ في نفسھ شامًال لھا لوال التخصیصان كْنأشمول الحكم العام بعد 
                                                 

  .١١١الوافیة ، :لفاضل التوني ا+ ١٢٣زبدة األصول ، : البھائي +١٢٠مباديء الوصول ، : العالَّمة الحلي ) ١(
   .١٥٢ھدایة المسترشدین ، : الرازي  + ١٩٢ األصول ، قوانین: المیرزا القمي ) ٢(
  . ١٥٢ھدایة المسترشدین ، : الرازي : ظ ) ٣(
   .١٠١أصول الفقھ ، : المظفر ) ٤(
  .١/٥١١، ) افادات المیرزا النائیني (فوائد األصول : الخراساني :  ظ ٥)(
  . )مادة خصص ( ٢٤ / ٧: لسان العرب:  منظور ابن) ٦(
  ).مادة خصص( ٢/٣١٢:القاموس المحیط-الفیروزآبادي:ظ+ ١٤٩:  مفردات غریب القران-الراغب األصفھانى : ظ ) ٧(
تقریwwر بحwwث (تقریwwرات فwwي أصwwول الفقwwھ : االشwwتھاردي  + ٣٠٥، ) تقریwwر بحwwث البروجwwردي(لمحwwات األصwwول :  الخمینwي  ٨)(

  .١٥٨، ) البروجردي
   .١٠١أصول الفقھ ، : المظفر ) ٩(
  .١٢٩مباديء الوصول ، : العالَّمة الحلي ) ١٠(
   .٣/٢٥٥ھدایة المسترشدین ، : الرازي ) ١١(

  .١٠١أصول الفقھ ، : المظفر ) ١٢(
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 ٦٧

  أدوات العام و أقسامھ: یًا انث
  أدوات العام  -١

وھ>ذا االس>تعمال   ، ملت فی>ھ   خاصة بھ قد استع  للعموم أدوات  أنَّ فیھ   شكَّمما ال   
 ، ال كم>>ا ذھ>>ب إلی>>ھ ال>>سید    )١( اإلمامیَّ>>ةعل>>ى نح>>و الحقیق>>ة والوض>>ع وھ>>و م>>شھور     

ھا مشتركة ب>ین الع>ام والخ>اص بالوض>ع ولكنھ>ا ظ>اھرة ف>ي العم>وم              انالمرتضى إلى   
  :، وھي )٢(
دل عل>>ى العم>>وم ی>> وم>>ا ف>>ي معناھ>>ا فھ>> و"قاطب>>ة "  كاف>>ة "جمی>>ع"و" ك>>ل  "ألف>>اظ   - أ

هـم أَجمعـون      {:  بالوضع كقولھ تعالى     والشمول جد الْمالئِكَـةُ كُلُّ فت>دل    )٣( }فَس ، 

  .اآلیة على اجتماعھم في السجود كلھم في حالة واحدة 
 }وأَحلَّ اللَّه الْبيـع { :المفرد المحلى بالم الجنس فھو یفید العموم كقولھ تعالى   الفظ    -  ب

 .ھو یفید العمومم الجنس و ، فلفظ البیع معرف بال)٤(
 اللفظ المفرد المنكر فھو ال یدل على العموم إال إذا وقع في سیاق نص دال علی>ھ            -  ت

نفت جمیع اآللھ>ة إال اهللا تع>الى ،       فقد دلت على العموم ألنھا      )ال إلھ إال اهللا     ( نحو  
:  العم>وم ، كقول>ھ تع>الى    انالنكرة في سیاق النھي أو النفي ، فالنھي والنفي یفی>د   و

ــنهم والَ { ــدٍ مِ ــى أَح ــصلِّ علَ نك>>رة ف>>ي س>>یاق النھ>>ي وھ>>و یفی>>د   " أح>>ٍد" ، فلف>>ظ )٥( }تُ

 ، الطھ>>ور ، والوق>>ت ، ةال تع>>اد ال>>صالة إال م>>ن خم>>س) : (( r(العم>>وم ، وقول>>ھ 
 ، فھي تفید نفي إعادة كل صالة إال م>ن ھ>ذه           )٦()) والقبلة ، والركوع ، والسجود      

 النھ>>ي عن>>ھ ھ>>و  ألن علی>>ھ حك>>م العق>>ل ؛  الخم>>سة ، فھ>>ي تفی>>د العم>>وم وھ>>ذا ی>>دل   
الطبیعة ف>ال یتحق>ق االمتث>ال إال بت>رك جمی>ع األف>راد فل>و ارتك>ب ف>ردًا واح>د یع>د             

 .مخالفًا  
الجم>>>ع المحل>>>ى ب>>>الم االس>>>تغراق أو اإلض>>افة ، فھ>>>ي ت>>>دل عل>>>ى العم>>>وم   الف>>اظ   -  ث

ــصن بِ{ :وال>>شمول كقول>>ھ تع>>الى  بتَري ــات ــسِهِن انوالْمطَلَّقَ ــروءٍفُ ــةَ قُ َث فالمطلق>>ات )٧( }َثال ،

                                                 
 + ١٠٢ معالم الدین ،: حسن العاملي  + ٨١معارج األصول ، : المحقق الحلي  + ١/١٠٣عدة األصول ، : الطوسي : ظ ) ١(

اآلخونwwد  + ٣٢مفwwاتیح األصwwول ،  : الطباطبwwائي + ١١٢الوافیwwة ، : الفاضwwل التwwوني   + ١٢٦زبwwدة األصwwول ،  : البھwwائي 

 .١/٤١٥بیان األصول ، : الكلبایكاني  + ١٠٢أصول الفقھ ، : المظفر  + ٢١٦كفایة األصول ، : الخراساني 
   .١/٢٠١الذریعة ، : ظ ) ٢(

  .٣٠: الحجر ٣)(

  .٢٧٥: رة  البق٤)(

  . ٨٤:  التوبة ٥)(

  .١/٢٦٠وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٦)(

  .٢٢٨:  البقرة ٧)(
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 ٦٨

يوصِـيكُم اللَّـه    {: جمع معرف بالم االستغراق وھو یفید العموم ، وقول>ھ تع>الى             
الَدِكُمفأوالدكم جمع معرف باإلضافة وھو یفید العموم )١(} فِي أَو ، . 

أسماء الشرط وھي من ، م>ا ، أینم>ا ، إن>ى ، ومت>ى ، وس>بب إفادتھ>ا العم>وم فیم>ا           - ج
،  )٢( }مـن يعمـلْ سـوءا يجـز بِـهِ         {كقول>ھ تع>الى      كونھا الفاظًا مبھم>ة دل إبھامھ>ا        نظن  

وق>>د تع>>رض  ، )٣(فلف>>ظ م>>ن أف>>اد العم>>وم عل>>ى أن ك>>ل م>>ن یعم>>ل س>>وءًا یج>>ز ب>>ھ    
یون لھ>ذه األلف>اظ ومناق>شتھا عل>ى نح>و التف>صیل ونح>ن ل>م نتع>رض لھ>ذه                     األصول

  .    )٤(اجع المصادر التالیة المناقشات خوفًا من اإلطالة وللمزید یر
       
   أقسام العام -٢

ھ حقیق>>ة ف>>ي جمی>>ع ن>>وال، وذل>>ك بلح>>اظ تعل>>ق الحك>>م بالع>>ام ، للع>>ام أق>>سام ثالث>>ة 
  :قد وردت أحكام كثیرة على طبقھا وھي فاألقسام 
  

 یسري الحكم الع>ام ف>ي جمی>ع أف>راده ب>دون اس>تثناء               أنَّ وھو   :العموم االستغراقي     . أ
ولك>>ل حك>>م  ، فیك>>ون ك>>ل ف>>رد وح>>ده موض>>وعًا للحك>>م    ، قالل عل>>ى نح>>و االس>>ت 

 الخ>اص ، وم>ن األدوات الت>ي ت>ستعمل ف>ي      انمتعلق بفرد من الموض>وع ع>صی   
وی>>سمى ب>>العموم  ، الداخل>>ة عل>>ى الجم>>ع   " ال>>الم"و"جمی>>ع"و" ك>>ل"ھ>>ذا الق>>سم  

ــالْعقُودياأَيهــا الَّــذِين آمنــوا أَوفُــوا {: قول>>ھ تع>>الى نح>>و ال>>شمولي وم>>ن تطبیقات>>ھ   ، )٥( }بِ

ب الوف>اء بجمی>ع العق>ود ك>البیع ،          وجیعني و فلفظ العقود جمع محلى بالالم وھو       
 .والزواج ونحوھا فھو یشملھا ویستغرقھا جمیعًا 

  

                                                 
 .١١:  النساء ١)(

   .١٢٣: النساء  ٢)(

   .١١٩قضایا لغویة قرآنیة ، : عبد األمیر كاظم زاھد . د:  ظ ٣)(
 -١٠٢معwالم الwدین ،    : حwسن العwاملي      + ١/٢٩٢العwدة ،    : الطوسwي    + ١٩٩ -١/١٩٨الذریعwة ،    : السید المرتضى   : ظ  ) ٤(

 + ١٥٢مفwwاتیح األصwwول ، : الطباطبwwائي  + ١١٣الوافیwwة : الفاضwwل التwwوني  + ١٢٦زبwwدة األصwwول ، : البھwwائي  + ١٠٤

الفwwصول : الحwwائري +  ومwwا بعwwدھا ٣/١٥٧ھدایwwة المwwسترشدین ، : الwwرازي  + ١٢٦ األصwwول ، قwwوانین: المیwwرزا القمwwي 

 ٢١٧ -٢١٦كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني + ٢١٥مطارح االنظار ، : الشیخ االنصاري  + ١٨٠ -١٧٩الغرویة ، 

، ) تقریwر بحwث الwسید الخwوئي     (محاضرات في أصول الفقwھ  : اسحاق الفیاض  + ١٠٣ -١٠٢أصول الفقھ ، : المظفر  +  

٥/١٥٣.  
  .١: المائدة ) ٥(
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 الحك>م ثابت>ًا لمجم>وع األف>راد بقی>د االجتم>اع             أنَّ یك>ون   وھ>و    :العموم المجموعي    .ب
 واح>>دًا ف>>الحكم ھن>>ا ع>>ام فیك>>ون المجم>>وع موض>>وعًا، ضمام إل>>ى بع>>ضھم ن>>واال

وی>سمى  " جمیع"و" مجموع"ومن أدواتھ الدالة علیھ ، ضمام نولكن مشروط باال 
ھ>>ا انف، ضمامي وم>>ن تطبیقات>>ھ أش>>واط الط>>واف ال>>سبعة ف>>ي الح>>ج    ن>>العم>>وم اال

  .ضمام فلو طاف أقل أو أكثر من ذلك بطل نمطلوبة بنحو اال
أنَّ ، وھ>و    ١ن باب المسامحة واضحة     العموم م أقسام   من   ُهَد عَ إنَّ : العموم البدلي  -  ت

 إمتث>ل ف>إذا  ،  الحكم فیھ على نحو التعلق بجمیع األفراد لك>ن عل>ى الب>دل             یكون
 یق>ع ك>ل ف>رد م>ن أف>راده عل>ى نح>و        أنَّفیج>وز  ، واحد من األفراد سقط الحكم  

وب>>أي " المف>>رد المحل>>ى ب>>الالم "و" أي"وم>>ن األدوات الم>>ستعملة فی>>ھ  ، الب>>دل 
ولك>ن ل>و ت>رك جمی>ع األف>راد یك>ون عاص>یًا ،               ،  ھ طاع>ة    مصداق أتى یكون ل>    

ــــا خطَـــــأً فَتَحرِيـــــر رقَبـــــةٍ      {: وم>>>>>ن تطبیقات>>>>>ھ قول>>>>>ھ تع>>>>>الى     مِنـؤقَتَـــــلَ م ـــــنمو  
فتحری>ر أي رقب>ة مؤمن>ة ال    ، ) أطعم أي فقیر ش>ئت   ( ، ونحو قولھم     )٢(} مؤمِنةٍ

 . التحدید من أفراد العموم یسقط التكلیف على
یین بالمناق>>شة األص>>ولمات ال>>شائعة للع>>ام حی>>ث تع>>رض لھ>>ا ُج>>ل    ھ>>ذه التق>>سی و

 .)٤(فى الخمیني طوھناك تقسیم آخر للعام ذھب إلیھ السید مص . )٣(واألخذ والرد 
  

                                                 
ھو ما یكون ترخیص تطبیق المأمور بھ على افراده فیھ مدلوال لفظیا ومستندة إلwى  : ال یخفى إنَّ المراد من العموم البدلي  ) ١(

وبھwذا یفتwرق العwام البwدلي عwن المطلwق البwدلي فwإنَّ اسwتفادة التwرخیص مwن            ) قلد أي مجتھد شwئت (الوضع ، كما في قولنا      
نwدرجا فwي العwام إنَّمwا ھwو مwا كwان العمwوم         المطلق البدلي إنَّما تستند إلى إجراء مقدمات الحكمة ال إلى الوضع وإنھ یكwون م    

البدلي فیھ مستفادا من الداللة الوضعیة واال فالعموم الشمولي أیضا ربما یكون مستفادا من اإلطالق ومقدمات الحكمة كما 
ستعماالت ، وغیرھما من الموارد الكثیرة في اال)) خلق اهللا الماء طھورا) ((r(وقول نبیھ } أحل اهللا البیع{في قولھ تعالى 

   .١/٤٤٣، )تقریر بحث النائیني(أجود التقریرات:السید الخوئي:ظ.الشرعیَّة والعرفیة
   .٩٢:  النساء ٢)(
أجود : السید الخوئي + ٢١٦كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني  + ١٥٢ -٣/١٥١ھدایة المسترشدین ، : الرازي : ظ ) ٣(

ضwwیاء  + ١/٥١٤) افwwادات المیwwرزا النwwائیني  (فوائwwد األصwwول  : لكwwاظمي ا + ٤٤٢/ ١) تقریwwر بحwwث النwwائیني  (التقریwwرات 
: البجنwوردي  + ١/٥٠٥،) تقریر بحث ضیاء العراقwي  (نھایة االفكار : البروجردي  +١/٤٣٠مقاالت األصول ،    : العراقي  

) ث البروجرديتقریر بح(نھایة األصول : المنتظري  + ١٠٢ -١٠١أصول الفقھ ، : المظفر  + ١/٤٤٢منتھى األصول ، 
محمwد سwعید    + ٣/٢٢٢) تقریwر بحwث الwسید محwد بwاقر الwصدر         (بحوث في علم األصwول      : الھاشمي الشاھرودي   + ٣١٨،  

   .٤/٢٣٩تحقیق األصول : علي المیالني  + ٢/١٣المحكم في أصول الفقھ : الحكیم 

مورد الخwالف فwي أنwَّھ عwام     } أوفوا بالعقود {: لى ربما ینقسم العام إلى االنواعي ، واألفرادي ، مثال قولھ تعا: (  حیث قال  ٤)(

انواعي ، أو أفرادي ، وھذا تقسیم صحیح ، وبناء على ھذا ال بد في تعریف العام من مالحظة ما ینطبق على العام بقسمیھ 

لي عام مجازا ، ومن العجیب توھم إنَّ العام البد. األفرادي ، واالنواعي ، من غیر لحاظ شمولھ للعام البدلي والمجموعي : 

فیكwwون تعریwwف العwwام ، بنwwاء علwwى . دون المجمwwوعي مwwع إنَّ المجمwwوعي لwwیس بعwwام قطعwwا ، بخwwالف البwwدلي كمwwا أشwwیر إلیwwھ  

اإلغماض عما أسلفناه قد عرف بتعاریف ال تخلو من المسامحات ، واألظھر أنَّھ ما یدل بالوضع على إنَّ الحكم یشمل جمیع 

 كان عاما انواعیا یكون المصداق نوعا ، ولو كان أفرادیا یكون المصداق شخصا ، وإن كان مصادیق مدخول أدواتھ ، فإنَّ

 .٢٠٧ – ٢٠٦ / ٥تحریرات في األصول : ظ ) الشمول طولیا فھو بدلي ، وإن كان عرضیا فھو استغراقي 
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  واع التخصیص انثالثًا 
 المخ>>صص إذا دخ>>ل عل>>ى الع>>ام ی>>ضیق معن>>اه وی>>ستثني من>>ھ اف>>راد ،  أنَّ ش>>كَّال

  :وھو ینقسم على قسمین ھما 
وھو فیما إذا اتصل الخ>اص بالع>ام ف>ي ك>الم واح>د م>ن                 :متصل  المخصص ال  - ١

االس>>تثناء ، وال>>شرط ،  ھ>>ي ویتحق>>ق ب>>أمور  ، أو وق>>ت واح>>د  ، نف>>س الم>>تكلم  
والغایة ، وبدل البعض من الكل ویندرج في الصفة سائر القیود المنضمة إلى             
 اللف>>ظ مم>>ا یوج>>ب تقیی>>د الحك>>م ب>>ھ ، ویلح>>ق ب>>ھ القرین>>ة الحالی>>ة المكتن>>ف بھ>>ا   

الكالم الدالة على إرادة الخصوص على وجھ یصح تعوی>ل الم>تكلم علیھ>ا ف>ي                
هـا الَّـذِين آمنـوا الَ تَـأْكُلُوا         {:  قول>ھ تع>الى      ال>شرعیَّة  م>راده وم>ن تطبیقات>ھ        انبی اأَيي

جارة عن تَراضٍ مِنكُم     إنأَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِالَّ       صدر إنَّف،  )١(} تَكُون تِ

ح>>اء ولك>>ن  ناآلی>>ة ی>>دل عل>>ى حرم>>ة أك>>ل الم>>ال ب>>ین الن>>اس ب>>أي نح>>و م>>ن اال     
خ>>رج األك>>ل الناش>>ئ م>>ن التج>>ارات والعق>>ود بقی>>د الرض>>ا م>>ن  أاالس>>تثناء فیھ>>ا 

 .الطرفین 
  
ب>ل  ،  وھو ما لم یتصل الخ>اص بالع>ام ف>ي ك>الم واح>د             :المخصص المنفصل    - ٢

ج>>وده قبل>>ھ أو بع>>ده   أو ف>>ي وق>>ت آخ>>ر عل>>م بو  ، یخ>>صص الع>>ام بك>>الم آخ>>ر   
فُـسِهِن  انوالْمطَلَّقَـات يتَربـصن بِ  {: ویتحقق بأمرین التخصیص اللفظي كقولھ تع>الى       

ثَـةَ قُــروءٍ  تعت>>د ب>>ال ف>>رق ب>>ین أنَّ ك>ل مطلق>>ة یج>>ب  أنَّ ، فھ>>ي ت>>دل عل>>ى )٢( }َثال 

الزوجة المدخول بھا ، وغیر المدخول بھا ، فھو حكم ع>ام ولك>ن قول>ھ تع>الى                  
ها الَّذِين آمنوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤمِناتِ ثُم طَلَّقْتُموهن مِـن قَبـلِ             {:  اأَييإن     ـا لَكُـمفَم نوه ـستَم 

ونَها    تَدةٍ تَععِد مِن هِنلَيع ا لَكُمفَم هِنلَيفاآلیة أفادت تخصیصًا منفصًال لھ>ذا  )٣(}ع ،

مدخول بھ>ن ، وأم>ا غی>ر الم>دخول          فقط على النساء ال   العام وھو وجوب العدة     
 فال ع>دة عل>یھن بع>د الط>الق ، والتخ>صیص غی>ر اللفظ>ي وھ>و اإلجم>اع                  نبھ

ــلِّ  {: ص عم>>وم اللف>>ظ كقول>>ھ تع>>الى   خ>>صحی>>ث یوحك>>م العق>>ل   ــالِق كُ خ ــه اللَّ
 .)٥(، فالضرورة تقضي بامتناع خلقھ لذاتھ )٤( }شيءٍ

                                                 
   .٢٩: النساء ١)(

  .٢٢٨: البقرة ) ٢(
   .٤٩: األحزاب ) ٣(

   .١٦: الرعد ) ٤(
   .٢٥٤قوانین األصول ، : المیرزا القمي + ١٧٨مفاتیح األصول ، : باطبائي الط: ظ ) ٥(
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 ان بالعام في الشبھة المصداقیة فیمTا إذا كT         التمسكي  انمب: ي  انالمطلب الث 
  وتطبیقاتھ  اإلمامیَّةعند ًا المخصص لفظیًا أو لبّی

  :نوع المخصص ل تبعًا على قسمین المسألةوسنبحث ھذه 
  . المخصص لفظیًا انالتمسك بالعام في الشبھة المصداقیة إذا كي انمب: أوًال 

مًال ، فتارة یكون األجمال   الخاص مج  ان إذا ورد عام مخصص وك     أنَّھال یخفى   
وأخ>>رى یك>>ون اإلجم>>ال بح>>سب   ، بح>>سب المفھ>>وم المعب>>ر عن>>ھ بال>>شبھة المفھومی>>ة    

 نج>س إال ب>ول   الحیوانبول ( كما لو ورد ، المصداق المعبر عنھ بالشبھة المصداقیة  
 ھ>ل ھ>و م>أكول اللح>م ك>ي یك>ون بول>ھ        الحی>وان  ھ>ذا  أنَّكنا ف>ي  ش>كَّ و، ) مأكول اللحم  

و ال یكون م>أكول اللح>م فیبق>ى تح>ت الع>ام نج>سًا ، وال خ>الف ف>ي ال>شبھة                      أ،  طاھرًا  
یین في الشبھة المصداقیة وھو ھ>ل یج>وز   األصولما وقع الخالف بین وإن،  المفھومیة  

   ال ؟ مسك بالعام إلثبات الحكم للفرد أوالت
 البد من التع>رض ألم>ر وھ>و     المسألةي في ھذه    األصولوقبل التعرض للخالف    

 الع>ام ل>م ینعق>د    ألن،  المخصص مت>صًال   ان في عدم التمسك بالعام إذا ك      الشكَّإ ال أنَّھ
لھ ظھور في العموم حتى یصح التمسك بھ في الفرد المشتبھ بل ال ظھ>ور ل>ھ إال ف>ي                

  .)١(الخصوص 
  

 المخ>صص منف>صًال     انیون ف>ي ج>واز التم>سك بالع>ام إذا ك>           األصول إختلفوقد  
  :على أقوال 

  
 التمسك بالعام مطلقًا ، وھو المنسوب إلى م>شھور الق>دماء           جواز  :األولالقول  

على الید م>ا أخ>ذت       : (( )r( الید لعموم قولھ     ان، ولذا أفتى مشھور القدماء بضم      )٢(
  ی>>>>>>ة أو انت أمان>>>>>>، وعم>>>>>>وم الی>>>>>>د ی>>>>>>شمل ك>>>>>>ل ی>>>>>>د س>>>>>>واء ك)٣()) حت>>>>>ى ت>>>>>>ؤدي 

  .)٤(یة وإنعد
  

اق الم>>ردد معل>>وم  الع>>ام عل>>ى الم>>صدعن>>وانطب>>اق ان نَّإ  : علTTى ذلTTكمTTستندھم
 الخ>اص علی>ھ   عن>وان طباق انفیكون العام حجة فیھ ما لم یعارض بحجة أقوى ، وأما      

  .)٥( العام حجیَّةفغیر معلوم فال یكون الخاص حجة فیھ ، فال یزاحم 
  

                                                 
حاشwwیة علwwى :حجتwwي+١/٢١٦درر الفوائwwد ، : عبwwد الكwریم الحwwائري   + ٢٢١كفایwwة األصwwول ، : اآلخونwد الخراسwwاني  : ظ ) ١(

محwسن  +٣١٨)تقریwر بحwث البروجwردي   (لمحwات األصwول  :الخمینwي + ١/٤٩٣،)تقریwر بحwث البروجwردي   (كفایة األصول  

  .١/٤٩٦الحكیم حقائق األصول،

تقریwر بحwث الwسید    (تھwذیب األصwول   :الwسبحاني   + ٢/٥١٨) تقریwر بحwث ضwیاء العراقwي       (نھایة االفكار   :البروجردي  :  ظ   ٢)(

   .٢/١٩)الخمیني

  .١٤/٨مستدرك الوسائل ، : حسین النوري ) ٣(

  .٤/١٧٣+ ٣/٤٠٧ف ، الخال: الطوسي  + ٤٦٨االنتصار ، : السید المرتضى : ظ ) ٤(

   .٢/١٧) تقریر بحث السید الخمیني(تھذیب األصول : السبحاني  + ١١أصول الفقھ ، : المظفر :  ظ ٥)(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٧٢

عدم جواز التمسك بھ مطلقًا ، ذھب إلیھ الكثیر من المتأخرین ،             :ي  انالقول الث 
  .)١(والسید الخوئي ،  والسید الخمیني كالمحقق العراقي ، والحائري ،

  
إنَّ الخ>>اص إنم>>ا ی>>زاحم الع>>ام فیم>>ا ك>>ان فع>>ًال حج>>ة وال    :مTTستندھم علTTى ذلTTك  

ال یك>>ون ) ال تك>>رم ف>>ساق العلم>>اء ( یك>>ون حج>>ة فیم>>ا أش>>تبھ أن>>ھ م>>ن أف>>راده فخط>>اب 
 )أك>رم العلم>اء  ( دلیًال على حرمة إكرام من شك في فسقھ من العلماء فال یزاحم مثل            

وال یعارضھ فأنَّھ یكون من قبیل مزاحم>ة الحج>ة بغی>ر الحج>ة وھ>و ف>ي غای>ة الف>ساد                      
فإنَّ الخاص وإن لم یكن دلیًال في الفرد المشتبھ فعالًَ إال أنھ یوجب أخت>صاص حجی>ة            

دل>یًال وحج>ة ف>ي الع>الم غی>ر          ) أكرم العلم>اء  (العام في غیر عنوانھ من األفراد فیكون        
وإن ك>ان م>صداقًا للع>ام ب>ال ك>الم إال أن>ھ ل>م یعل>م أن>ھ م>ن                      الفاسق فالمصداق الم>شتبھ     

 . )٢( مصادیقھ بما ھو حجة ألختصاص حجیتھ بغیر الفاسق
 ع>دم  م>ن ما ذھب إلیھ م>شھور المت>أخرین       القول الثاني وھو     الراجح ھو القول  و

 حج>>ة ان المخ>>صص لم>>ا ك>>نَّوذل>>ك أل، ج>>واز التم>>سك بالع>>ام ف>>ي ال>>شبھة الم>>صداقیة 
 العام حجیَّةھ موجب لقصر حكم العام على باقي أفراده ، ورافع ل       انام ، ف  أقوى من الع  

 الع>ام حج>ة فی>ھ وب>ین         انوك مردد بین دخولھ فیما ك     شكَّفي بعض مدلولھ ، والفرد الم     
خروجھ عنھ مع عدم داللة العام على دخولھ فیما ھو حجة فیھ ف>ال یك>ون الع>ام حج>ة              

 الع>ام علی>ھ معلوم>ًا فل>یس       عن>وان طب>اق   ان انفیھ بال مزاحم كما قیل في دلیلھم ولئن ك        
  .  طباق علیھ بما ھو حجةنھو معلوم اال

 
  .ًا  المخصص لبّیانالتمسك بالعام في الشبھة المصداقیة إذا كي انمب: یًا انث

 المخ>صص لبی>ًا عل>ى     انیون في جواز التمسك بالعام فیم>ا إذا ك>         األصول إختلف
 :أقوال ھي 

المخ>>صص اللب>>ي فیج>>وز التم>>سك بالع>>ام فی>>ھ ،      التف>>صیل ب>>ین    :األولالقTTول 
والمخصص اللفظ>ي ف>ال یج>وز التم>سك بالع>ام فی>ھ ، ون>سب ھ>ذا الق>ول إل>ى المحق>ق                        

، ولك>ن ال>سید البروج>ردي دف>ع ن>سبتھ إل>ى             )٣(صاري  نونسب إلى الشیخ اال   ،  النائیني  
 ف>ال یج>وز التم>سك بالع>ام      عنوان للمخصص   انصاري ونسب إلیھ ما إذا ك     نالشیخ اال 

ال>شیخ  ه  ، واخت>ار )٤( فیج>وز التم>سك بالع>ام    عن>وان ، وبین ما إذا لم یك>ن للمخ>صص       
  .)٥( السید الخوئيالمظفر و
 

                                                 
+ ٢/٥١٨) تقریwر بحwث ضwیاء العراقwي    (نھایwة االفكwار   : البروجwردي  + ١/١٨٤درر الفوائwد ،  : عبد الكریم الحwائري     :  ظ   ١)(

تقریر بحث السید (محاضرات في أصول الفقھ : اسحاق الفیاض   + وما بعدھا    ٢/٢٤٥مناھج الوصول ،    : السید الخمیني   

  .٥/١٨٣) الخوئي
  .١٤/٨مستدرك الوسائل ، : حسین النوري ) ٢(

  .٥٣٦) افادات المیرزا النائیني (فوائد األصول : الخراساني : ظ ) ٣(

   .٢٩٨ -٢٩٧) تقریر بحث البروجردي(نھایة األصول : المنتظري : ظ ) ٤(

  .١١٢أصول الفقھ، : المظفر  + ٣/٥٢٤منتھى الدرایة ، : محمد جعفر الشوشتري : ظ ) ٥(
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TTول الثTTالتف>>صیل ب>>ین المخ>>صص اللفظ>>ي ف>>ال یج>>وز التم>>سك بالع>>ام ،    :ي انالق
 م>راده ، وب>ین   ان یتكل علیھ الم>تكلم ف>ي بی>       أنَّوالمخصص اللبي المتصل الذي یصح      

 مراده فیجوز   ان یتكل علیھ المتكلم في بی     أنَّمنفصل الذي ال یصح     المخصص اللبي ال  
   .)١(ي انالتمسك بالعام وھو مختار اآلخوند الخراس

 
التف>>صیل ب>>ین المخ>>صص اللفظ>>ي ف>>ال یج>>وز التم>>سك بالع>>ام ،    :القTTول الثالTTث 

وب>ین المخ>صص   ، والمخصص اللبي الذي ال یوجب تقیید موضوع الحك>م وت>ضییقھ       
ج>ب تقیی>د موض>وع الحك>م فیج>وز التم>سك بالع>ام وھ>و مخت>ار المحق>ق              اللبي الذي یو  

 .)٢(النائیني 
 ، ول>ذا  )٣( وناق>شوھا عل>ى نح>و التف>صیل         الم>سألة یین لھ>ذه    األص>ول وقد تعرض   
 :  الراجح منھا انسنقتصر على بی

 ان ك> ھفإنَّ>  لّبّی>ًا  انإذا ك القول الثاني ؛ وذلك ألن المخصص الراجح  ھو  القول  و
 ف>ي غای>ة الوض>وح وال یحت>اج إل>ى مق>ّدمات       ان یّتكل علیھ المتكّلم أي ك>   أنَّ مّما یصحّ 

عق>>اد انع>>ة ع>>ن ان ب>>دیھّیًا وض>>رورّیًا ، ویع>>ّد عرف>>ًا م>>ن الق>>رائن المّت>>صلة الم  ان ك>>انب>>
  في مقام التخاطب ، فھو كـالمخّصصان بصدد البیانظھور للعاّم في العموم فـإذا ك

 ل>م یك>ن ـ    وإن ظھ>وٌر للع>اّم إّال ف>ي الخ>صوص ،     المّتصل ، حی>ث ال یك>اد ینعق>د مع>ھ    
 العقلّی>ة  األحكام من ان یحتاج إلى مقّدمات كما لو كان كإنَّالمخّصص اللّبّي ـ كذلك ـ   

النظرّیة ـ فالظاھر بقاء العاّم في المصداق المشتبھ على حّجّیتھ كظھوره فیھ ، والسرُّ  
ه حّج>ًة ل>یس إّال م>ا اش>تمل عل>ى الع>اّم        الكالم الُملقى م>ن ال>سّید إل>ى عب>د    إنَّفي ذلك ،   

الكاشف بظھوره عن إرادتھ للعموم والشمول ، فالبدَّ من إّتباعھ ما لم یقطع بخالفھ ،               
 ع>دّوًا  انھ ال یری>د إك>رام َم>ْن ك>    ان> وقطع العبد ب) يانأكرم جیر: (مثًال إذا قال المولى     

الة العم>وم باقی>ًة عل>>ى    أص> ألن،   ـ>ـ ـ فھ>ذا ھ>و المخ>ّصص اللّب>>ّي ف>ي المق>ام     ـ> ل>ھ م>نھم   
 بالنسبة إلى َمْن لم یعلم ولم یقطع بخروجھ عن عموم الك>الم ،  للعل>م بعداوت>ھ              حجیَّةال

  . )٤( حّجة أخرى بدون ذلك على خالفھوجود ؛ لعدم 
  
  
  

                                                 
  .٢٢٢ -٢٢١كفایة األصول ، :  ظ ١)(

  .٥٣٩ - ٥٣٦، ) افادات المیرزا النائیني (فوائد األصول : الخراساني :  ظ ٢)(

افwادات المیwwرزا  (فوائwد األصwwول  : لخراسwwاني ا + ٤٧٩ -١/٤٧٥، ) تقریwر بحwwث النwائیني  (أجwود التقریwwرات  : الخwوئي  : ظ ) ٣(

نھایة الدرایة في : االصفھاني  + ٥٢٦، ) تقریر بحث آغا ضیاء العراقي (نھایة االفكار : البروجردي  + ٥٣٦، ) النائیني

  .١١٤ -١١١أصول الفقھ : المظفر  + ١/٤٥٥منتھى األصول ، : البجنوردي  + ١/٦٤٠شرح الكفایة ، 

   .١٥٦ – ١٥٥ / ٢، )  تعلیق السبزواري( كفایة األصول: اني  اآلخوند الخراس٤)(
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  التطبیقات في مفتاح الكرامة : ثالثًا 
ت ان> ذا كیھم ف>ي م>سألة التم>سك بالع>ام فیم>ا إ          انیین وتعدد مب>   األصول أختالف   إنَّ

 إلى اختالفھم في المسائل الفقھیة الت>ي ت>رتبط بھ>ا وسن>شیر إل>ى         أدىالشبھة مصداقیة   
   : اآلتیةھذا االختالف من خالل التطبیقات الفقھیة

 یقTTیم البینTTة  أنَّ مTTسألة لTTو وجTTد عنTTد شTTخص سTTرقة ضTTمنھا إال        :األولالتطبیTTق 
  .بشرائھا فیرجع على بائعھا مع جھلھ 

  : على قولین  المسألةه  الفقھاء في ھذإختلف
وق>>د اخت>>اره اب>>ن    ،  إل>>ى بائعھ>>ا وع>>دم الرج>>وع ال>>سرقة  انض>>م  :األولالقTTول 

   .)١(ادریس الحلي ، والمحقق الكركي 
  
)) على الید ما أخذت حتى ت>ؤدي  : (( )u(عموم قولھ  :مستندھم على ذلك   و

 لھ الرجوع بھ>ا  ت قیمیة فكذلك ولیسان قیمتھا إذا تلفت وكان المراد ضم  ان ك فإنَّ،  )٢(
 الم>راد رجوع>ھ ب>الثمن م>ع بق>اء الع>ین       ان ك> وإن التلف ف>ي ی>ده وھ>و م>ضمون ،            ألن

 ل>م یك>ن عالم>ًا    إنَّعوض>ھا   عالمًا أو جاھًال ، وم>ع تلفھ>ا یرج>ع ب        انھ یرجع سواء ك   انف
  .بالحال 
  

 ، وقد اختاره ال>شیخ الطوس>ي        وھو مشھور الفقھاء   انعدم الضم  :ي  انالقول الث 
ي ، والسید ج>واد  ان ، والشھید الثاألول الحلي ، والشھید    العالَّمةلحلي ، و  ، والمحقق ا  

   .)٣( العاملي
  
ف>ي الرج>ل توج>د عن>ده         : (( )u(قول اإلمام ال>صادق      :ذلك  مستندھم على   و

ه سرقة فأق>ام    د من وجد عن   وإن،  )٤()) سرقة ھو غارم إذا لم یأت على بائعھا الشھود          
 جاھًال وتخیر مالكھا في الرج>وع عل>ى   ان ك إنَّ انالضمدفع عنھ قرار    انبینة بالشراء   

 انوع>دم التم>سك بالع>ام فیم>ا إذا ك>       ،   الخب>ر المتق>دم ل>م یثب>ت          وإنمن شاء مع تلفھا ،      
  .المخصص أقوى داللة من العام

 الم>شتري اق>ام بین>ة       ألن؛   اني وھ>و ع>دم ال>ضم      ان الراجح ھو القول الث>     قول  وال
ق>وى م>ن الع>ام ف>ال یمك>ن التم>سك          المخ>صص أ   وإن،   علی>ھ    انعلى ال>شراء ف>ال ض>م      

  . المخصص اقوى منھ انبالعام فیما إذا ك
  

                                                 
   .٤/٣٤جامع المقاصد ، : المحقق الكركي  + ٢/٢٢٥السرائر ، : ابن ادریس الحلي :  ظ ١)(

  .١/٢٢٤عوالي اللئالي ، :  ابن أبي جمھور االحسائي ٢)(

الwwwدروس  + ٢/٤٧٣نھایwwwة األحكwwwام ،  + ١/٥٨٣تwwwذكرة الفقھwwwاء ،  + ٣/٢٤٥شwwwرائع االسwwwالم ،  + ٣٦٩النھایwwwة ، : ظ ) ٣(

   .١٢/٢٩٠مفتاح الكرامة ،  + ١٢/٢٢٤مسالك االفھام ،  + ٣/١٦٩الشرعیَّة ، 

  .١٢/٢٥١وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٤)(
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   مسألة كفایة المشاھدة في مال اإلجارة وعدمھا:ي انالتطبیق الث
  : على قولین  المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
وقد اخت>اره اب>ن زھ>رة الحلب>ي ،       في مال اإلجارة    كفایة المشاھدة     :األولالقول  

   .)١(ید علي الطباطبائي والس
  
نھ>ى رس>ول اهللا    : (( )r(وقولھ ، عموم أصالة الصحة    :مستندھم على ذلك    و

)r(   َالجھال>ة  نفھ>و نك>رة ف>ي س>یاق النھ>ي فیفی>د العم>وم ، وال         ،   )٢()) رر عن بیع الغ 
 وإنرة ، والغرر منھي عنھما على وجھ العموم بحی>ث ی>شمل اإلج>ارة واألف>راد الن>اد               

  .ي الغرر بالمشاھدة ینف
  

  Tك>ابن ادری>س   وذھ>ب إلی>ھ م>شھور الفقھ>اء        ع>دم كفای>ة الم>شاھدة        :ي  انالقول الث
واب>ن   ، األول، وال>شھید   العالَّم>ة  الحل>ي ، واب>ن   العالَّم>ة الحلي ، والفاض>ل اآلب>ي ، و       

 وال>سید ج>واد   ي ،ان والف>یض الكاش>  ي ،انوال>شھید الث>  والمحقق الكركي ،  فھد الحلي ،    
   .)٣(العاملي 
وق>د  ،  اإلج>ارة ت>صح ف>ي ح>ال أرتف>ع معظ>م الغ>رر        إنَّ  :دھم علTى ذلTك  مTستن و

 ت>>صح المعاوض>>ة علیھم>>ا بع>>د   إنَّم>>ا المكی>>ل والم>>وزون  أنَّعھ>>د ف>>ي ع>>رف ال>>شرع   
ولم یكتنف الشارع بالمشاھدة في البیع وال عل>ة ل>ذلك س>وى             ،  علمھما بالكیل والوزن    

 ف>ي تحق>>ق ش>>رط ال>>صحة  شكَّ یح>>صل ال>>شكَّوبھ>ذا ال>> ، ع>>ة لإلج>>ارة انالجھال>ة وھ>>ي م 
 حینئ>>>ٍذ ف>>>ي ص>>>حة اإلج>>>ارة والعموم>>>ات مخص>>>صة باإلجم>>>اع عل>>>ى اش>>>تراط شكَّفی>> 

لطریق واحد والمنقح ل>ھ العق>ل واإلجم>اع وال ی>ضره ن>درة              لمنقح  الالمعلومیة فالمناط   
  .)٤( المخالف

 الجھال>ة والغ>رر منھ>ي عنھم>ا عل>ى وج>ھ             ألني  انالراجح ھو الق>ول الث>     والقول  
 الن>اتج ع>ن الجھال>ة    شكَّال>  أنَّث یشمل اإلج>ارة واألف>راد الن>ادرة ، وبم>ا            العموم ؛ بحی  

 ف>>>ي ص>>>حة اإلج>>>ارة فتك>>>ون العموم>>>ات مخص>>>صة باإلجم>>>اع عل>>>ى اش>>>تراط  شكَّفی>>>
  . المعلومیة ، فال یتجھ التمسك بأصل الصحة 

  
  

                                                 
  .٩/٢٠٢ریاض المسائل ،  + ٢٨٥غنیة النزوع ، :  ظ ١)(

  .١٢/٣٣٠وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٢)(

اللمعwة   + ٢/٢٤٧ایwضاح الفوائwد ،    + ٢/٢٩١تذكرة الفقھwاء ،   + ٣٢ -٢/٣١كشف الرموز ،  + ٢/٤٥٩سرائر ،   ال: ظ  ) ٣(

مwwسالك االفھwwام ،   + ١٠٣ -٧/١٠٢جwwامع المقاصwwد ،   + ٢٠٥المقتwwصر فwwي شwwرح المختwwصر ،     + + ١٦٣الدمwwشقیة ، 

   .٣٢٧ -١٩/٣٢٦مفتاح الكرامة ،  + ٢/٢٦١التنقیح الرائع ،  + ٥/١٧٨
  .١٩/٣٢٧مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي : ظ  ٤)(
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 ٧٦

 اإلمامیTَّة عنTد  ص فTي البTاقي    العTام المخTص  حجیTَّة ي انمبT : المطلTب الثالTث   
  وتطبیقاتھ

   اإلمامیَّة عند  العام المخصص في الباقيحجیَّةي انمب:  أوًال
 في عدم حجیتھ في المصداق الذي عل>م دخول>ھ ف>ي        الشكَّإإذا خصص العام فال     

 العام فی>ھ بع>د التخ>صیص م>ثًال          حجیَّةوأما في غیره فقد وقع الكالم في        ،  المخصص  
فھ>ل الع>ام حج>ة ف>ي     ) نھمال تك>رم الف>ساق م>   (ثم ق>ال   ) أكرم العلماء : (إذا قال المولى    

فیج>ب أكرام>ھ ، أو ل>یس    ) الع>الم غی>ر الفاس>ق   (أي حجة ف>ي  ؛ الباقي بعد التخصیص   
  .بحجة فیھ فال یجب أكرامھ 

  : على أقوال المسألةیون في ھذه األصول إختلفوقد 
 م المخ>>صص مت>>صًال أانس>>واء ك>>،  حج>>ة ف>>ي الب>>اقي مطلق>>ًا إنَّ>>ھ  :األولالقTTول 

واختاره كل من ال>شیخ الطوس>ي ، والمحق>ق الحل>ي ،            ،  مشھور  منفصًال وھو القول ال   
 الحل>>>ي ، وص>>>احب المع>>>الم ، والفاض>>>ل الت>>>وني ، وص>>>احب المف>>>اتیح ،      العالَّم>>>ةو

 وعب>>د الك>>ریم الح>>ائري   ، وومحم>>د ح>>سین الح>>ائري  والمی>>رزا القم>>ي ، وال>>رازي ،   
   .)١(وغیرھم 
 
ي الب>اقي س>واء      إذا ورد ع>ام مخ>صص فھ>و حج>ة ف>            إنَّھ  :مستندھم على ذلك  و

 المخ>>صص مت>>صًال أم منف>>صًال ، وال>>شاھد عل>>ى ذل>>ك ھ>>و الع>>رف والعق>>الء ف>>ي  انك>>
  .محاوراتھم واحتجاجاتھم 

   .)٢(صارينحجة وحكاه الشیخ االب لیس إنَّھ :ي انالقول الث
 
،  الباقي بع>د التخ>صیص مرتب>ة م>ن مرات>ب المج>از               إنَّ  :مستندھم على ذلك  و

لوا شكَّھ>م است>  وإن، )٣(دون غیره ترجیح م>ن غی>ر م>رجح       ین الباقي   یوھي متساویة فتع  
 المف>روض اس>تعمال الع>ام ف>ي        أنَّفي ظھور العام وحجیتھ في جمیع الباقي م>ن جھ>ة            

   .)٤(تمام الباقي مجاز واستعمالھ في بعض الباقي مجاز آخر أیضًا 
فیك>>ون  الع>>ام المخ>>صص بالمت>>صل ظ>>اھر عرف>>ًا ف>>ي الب>>اقي   إنَّ  :وأورد علیTTھ

 ف>ال وج>ھ     الش>كَّ إھ ، والمخصص بالمنفصل حجة فیھ بالسیرة المتشرعیة ب>ال           حجة فی 
   .)٥(لما قیل 
 الع>>ام المخ>>صص ف>>ي حجیَّ>>ةالق>ول ال>>راجح ھ>>و م>>ا ذھ>>ب إلی>>ھ الم>>شھور وھ>>و  و

للعب>د ع>ذرًا عن>د ع>دم     العق>الء  ال ی>رون  ف>  في المخصص المت>صل   ألن؛  الباقي مطلقًا   
سد ن> فھ>و ك>ذلك ، ب>ل ل>واله ال         ف>ي المنف>صل      مخص>صًا ، وأم>ا       ان العام ك>   اناالمتثال ب 

  . ما من عام إال وقد خص أنَّھ قائم على العمومات وقد اشتھر نباب االجتھاد ال

                                                 
: الطباطبائي  + ١١٦معالم الدین ، : حسن العاملي  + ٣٩تھذیب الوصول ،  + ٩٧معارج األصول ،    + ٢/٤العدة ،   : ظ  ) ١(

 درر + ١٩٩الفwصول الغرویwwة ،   + ٣/٢٩٩ھدایwة المwwسترشدین ،   + ٢٦٥ األصwول ،  قwwوانین + ٤٥٣مفwاتیح األصwول ،   
تقریwwwر بحwwwث  (وسwwwیلة الوصwwwول  : الwwwسبزواري  + ٢١٨كفایwwwة األصwwwول ،  : اآلخونwwwد الخراسwwwاني   + ١/٢١٢الفوائwwwد ، 
لمحwwات  :الخمینwwي + ١/٤٤٦منتھwwى األصwwول ،  : البجنwwوردي  + ١٠٧أصwwول الفقwwھ ،  : المظفwwر  + ٣٧٣، ) االصwwفھاني

  .٣٠٩،)تقریر بحث البروجردي(األصول 
  .١٩٢مطارح االنظار ، : ظ ) ٢(
   .٢١٨كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :  ظ ٣)(
  .١٠٧أصول الفقھ ، : المظفر :  ظ ٤)(
  .٥٠مجمع الفرائد في األصول ، : الشیخ علي الكاشاني : ظ ) ٥(
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 ٧٧

  التطبیقات في مفتاح الكرامة : یًا انث
 إل>ى   أدى الع>ام المخ>صص ف>ي الب>اقي          حجیَّةبنى    ن في م  ویاألصول اختالف   إنَّ

 تب>رز ھ>ذا االخ>تالف        فقھی>ة  ع>دة تطبیق>ات   سن>شیر إل>ى     واختالفھم في المسائل الفقھیة     
  :منھا 

  عند األداء مسألة فاقد الطھورین  :األولالتطبیق 
  : على قولین  المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
ویج>>ب علی>>ھ  ، ذھ>>ب م>>شھور الفقھ>>اء إل>>ى س>>قوط األداء فق>>ط        :األولالقTTول 

واب>ن  ة الطوس>ي ،  ، وقد اختاره الشیخ المفید ، والشیخ الطوسي ، وابن حم>ز         القضاء  
وال>سید محم>د   ي ، انوالشھید الثوالشیخ الصمیري ،    ،   األولادریس الحلي ، والشھید     

   .)١(والسید علي الطباطبائي العاملي ، 
والعموم>ات الت>ي ت>دل    ، عموم مطلوبیة ص>الة الفری>ضة    :مستندھم على ذلك  و

الصالة خی>ر  ((  : )u(وعموم قولھ ، تدل على وجوبھا فعلى األمر بھا في أوقاتھا     
    .)٢()) موضوع
  

، وق>>د اخت>>اره س>>قوط األداء والق>>ضاء إل>>ى  الفقھ>>اء ذھ>>ب بع>>ض :ي انلثTTالقTTول ا
 ، واب>>ن فھ>>د الحل>>ي ، والمحق>>ق    العالَّم>>ة الحل>>ي ، واب>>ن  العالَّم>>ةالمحق>>ق الحل>>ي ، و 

   .)٣(الكركي ، والسید جواد العاملي 
تف>>اء ال>>شرط وإنطھا ،  ال ص>>الة إال ب>>شرطھا وش>>روإنَّ :مTTستندھم علTTى ذلTTك و

تفائھ م>ن حی>ث ھ>و    ان ال من حیث     تفاء كون المشروط واجباً   انستلزم  على ھذا الوجھ ی   
تف>اء  انتفائ>ھ ی>ستلزم   ان أنَّھو حتى یلزم كون الطھور شرطًا لوجوبھ>ا ، ب>ل م>ن حی>ث          

ولذا أتفق على ، القدرة على المشروط ولو شرعًا والقدرة شرط في الوجوب إجماعًا          
 ی>>ستدل عل>>ى وج>>وب ق>>ضاء الفوائ>>ت م>>ن دون تقیی>>د أنَّألداء ، ویمك>>ن ع>>دم وج>>وب ا

 یكف>ي ف>ي الق>ضاء وج>ود س>بب         أنَّھیین  األصول ما اشتھر عند     إلىبالفریضة ، مضافًا    
 لم یجب فعًال لكن یؤید ع>دم وج>وب الق>ضاء بع>د             وإن،  وجوب األداء كدخول الوقت     

، وخروج  )٤())  أولى بالعذر    كلما غلب اهللا تعالى علیھ فھو      : (( )u( األصل قولھم 
  .)٥( العام المخصوص حجة في الباقي ألنالنائم غیر ضائر نحو 

 انالطھورین سواء ك   وھو في حال فقد الشخص       األول ھو القول    القول الراجح 
 ان كوإن، أحد الطھورین لھ في حبس او في غیره فیجب علیھ القضاء متى ما توفر            

 األولل>ة الق>ول      بأس بھا من حی>ث الق>وة لك>ن أد          ي ال انما استدل بھ أصحاب القول الث     
   .المسألةدل على أ

                                                 
كشف االلتباس ،  + ٢٣ذكرى الشیعة ،  + ١/١٣٩السرائر ،  + ٧١الوسیلة ،  + ١/٣١المبسوط ،  + ٦٠المقنعة ، : ظ ) ١(

   .٤/٢٧٥ریاض المسائل ، + ٢/٢٤٢مدارك األحكام ،  + ١٢٨روض الجنان ،  + ١/٣٨٦
  . ٣/٥١٨وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

جwwامع  + ١٠٩المwوجز الحwاوي ،    + ١/٦٨ایwضاح الفوائwد ،    + ٢/١٨٤تwذكرة الفقھwاء ،    + ١/٤٩شwرائع االسwالم ،   :  ظ ٣)(

   .٤/٤١٩مفتاح الكرامة ،  + ١/٤٨٦المقاصد ، 

  .٣٥٣ -٥/٣٥٢وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ٤)(

   .٤/٤١٩مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٥)(
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 ٧٨

  مسألة اختالف الوكیل والموكل في رد العین  :ي انالتطبیق الث
  : على قولین مسألة ھذه  الفقھاء في إختلف
 وق>د أخت>اره   قب>ول قول>ھ ،   و بغی>ر ُجع>ل      ان ك>  إنتقدیم قول الوكیل      :األولالقول  

 الحل>>ي ، العالَّم>>ةوالفاض>>ل اآلب>>ي ، و س>>عید الحل>>ي ،  ویحی>>ى ب>>ن  المحق>>ق الحل>>ي ،  
  .)١(والمحقق السبزواري والمحقق الكركي ،  والمقداد السیوري ،  ،األولوالشھید 
ھ قب>ضھ لم>صلحة     ن> وال،  ًا مح>ضًا    انأمین محسن إحس   إنَّھ :مستندھم على ذلك    و

ثی>>رة  ك>>الودعي ، إض>>افة إل>>ى ال>>شھرات المستفی>>ضة واإلجماع>>ات الك     انالمال>>ك فك>> 
 الناھی>ة ع>ن رم>ي    األخب>ار الصریحة والظاھرة على قبول قولھ في ال>رد م>ضافًا إل>ى           

البینة على الم>دعي والیم>ین عل>ى م>ن      : (( )u(األمین بالتھمة وتكلیفھ البینة كقولھ   
   .)٢()) كرنأ

  
 ، وال>سید  يانولھ ، وقد اختاره الشھید الث    قب عدم تقدیم قولھ وعدم      :ي  انالقول الث 

   .)٣( مليجواد العا
ة ال ان>> األمإنَّات بق>>ولھم ان>>س>>تنادھم إل>>ى أب>>واب األم  إ :مTTستندھم علTTى ذلTTك   و

ة ، وك>ذلك  ان>  بُجعل مع اشتراكھما في األم انتستلزم القبول كما لم تستلزمھ فیما إذا ك       
ني مِن سبِيلٍ واللَّـه غَفُـور ر        {:  والسبیل المنفي كقولھ تعالى      اناإلحس  }حِـيم ما علَى الْمحسِنِ

  . الیمین سبیل  فإنَّ، مخصوص )٤(
ل>>>وال اإلجم>>>اع : ( م>>ستدًال عل>>>ى ذل>>>ك بقول>>ھ    ج>>>واد الع>>>امليش>>>ار ال>>سید  أق>>د  و

لقلن>ا بقب>ول   ،  ھناك ُجعل انالمحصل من كالمھم في المقام على عدم قبول قولھ إذا ك   
وعدم>ھ   عل منافاة بین قبول قولھ بدون الجُ       ، وال  األخبار عموم تلك    انقولھ مطلقًا لمك  

، ة  انص حجة في الباقي ھذا مع تسلیم اشتراكھما في األم         باإلجماع ، إذ العام المخص    
 الُجع>ل  إنَّ تق>ول  أنَّع>ل ، إال  ُجة المح>ضة والت>ي م>ع ال   ان> وعدم الفرق واضح بین األم 

م>ا ھ>و الزم لذم>ة الموك>ل ، فیك>ون         وإنغیر متعلق بعین المال ك>المرھون والم>ستعار         
 ، وال یخل>و م>ن وج>ٍھ ل>وال اش>تمال قول>ھ عل>ى تعل>ق الح>ق            ة مح>ضة  انقبضھ قبض أم  

  .)٥()لھ ھو الباعث على اإلجماع الفارقولع، بذمة الموكل مستقرًا 
 توجی>>ھ الیم>>ین عل>>ى الوكی>>ل دلی>>ل عل>>ى   ألن؛ ي انالث>>الق>>ول الق>>ول ال>>راجح ھ>>و  

ــبِ{: ھ نف>>ي لل>>سبیل كم>>ا ف>>ي قول>>ھ تع>>الى ن>>ض>عفھ ال  س مِــن ني ــه غَفُــور مــا علَــى الْمحــسِنِ يلٍ واللَّ
ــيم وال>>سبیل المنف>>ي نك>>رة ف>>ي س>>یاق النف>>ي ف>>یعم ، وتخصی>>صھ ب>>بعض       ، )٦( }رحِ

  .أفراده ال ینفي حجیتھ في الباقي 

                                                 
 + ٢٠٤ -٢٠٣/ ١٥تذكرة الفقھاء ،  + ٢/٤١كشف الرموز ، + ٣٢٢الجامع للشرایع ،  + ٢/٢٠٥شرائع االسالم ، : ظ ) ١(

  .١/٦٨٤كفایة األحكام، + ٨/٣١٦مع المقاصد ، جا + ٢/٢٩٦التنقیح الرائع ،  + ٢/٢٩٨غایة المراد ، 

  .١٨/٢١٥وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٢)(

 .٣٩٥ / ٢١مفتاح الكرامة ،  + : ٣٨٧ -٤/٣٨٦الروضة البھیة ،  + ٥/٢٩٨: مسالك اإلفھام :  ظ ٣)(

   .٩١:  التوبة ٤)(
   .٣٩٥/ ٢١: مفتاح الكرامة : ظ ) ٥(

   .٩١:  التوبة ٦)(
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 اإلمامیTTَّةعنTTد تعTTددة االسTTتثناء المتعقTTب لجمTTل م ي انمبTT : المطلTTب الرابTTع
  وتطبیقاتھ

  یَّةاإلمامعند االستثناء المتعقب لجمل متعددة ي انمب: أوًال 
، وقی>ل   )١() اإلخراج عن المستثنى منھ دون األم>ر ال>الزم ب>ھ         ( ھو :االستثناء  

 المستثنى منھ في الم>ستثنى ف>ال ین>افي ثب>وت            عنوانتفاء طبیعي الحكم الثابت ل    نإ (ھو  
   .)٢()  المستثنى منھ عنوان آخر غیر عنوانبحكم مماثل لھ 

 االس>>تثناء المت>>صل   ھ>>والم>>سألةواالس>>تثناء المخ>>صوص ف>>ي البح>>ث ف>>ي ھ>>ذه     
ھو خارج ع>ن مح>ل      و في كالمین فھو المنفصل      انوأما لو ك  ،  الوارد في كالم واحد     

 انومـا كـَ  {:  كقولھ تع>الى    )٣(وال وجھ لھ كما ھو ظاھر       ،  البحث الستقاللھ باإلفادة    
ا إِالَّ خطَأً ومن قَتَلَ مؤمِنا خطَأً فَتَحإنلِمؤمِنٍ  مِنؤقْتُلَ ملِهِ إِالَّ  يةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرقُواإندصي { 

   . ؟، فاالستثناء قد یعود إلى الحكم األخیر ، أو إلى غیره)٤(
یون في تعق>ب االس>تثناء لجم>ل متع>ددة ـ الجم>ل المتعاطف>ة ـ         األصول إختلفوقد 

لى كل منھا ، أو ال ظھور لھ>ا ف>ي   ھل یعود التخصیص إلى خصوص األخیرة ، أو إ    
  :، على أقوال )٥(كل منھا 

 االس>>تثناء یرج>>ع إل>>ى جمی>>ع الجم>>ل ، وتخصی>>صھ ب>>األخیرة    إنَّ : األولالقTTول 
   .)٦(الشیخ الطوسي ھو مختار ـ وـ ـ قرینةـیحتاج إلى دلیل 
 االستثناء یرجع إل>ى خ>صوص الجمل>ة األخی>رة وھ>و مخت>ار            إنَّ  :يانالقول الث 

 .)٧( السید جواد العاملي، والمیرزا القمي، ومحمد حسین الحائري  الحلي ، ومةالعالَّ
 االستثناء موضوع لمطل>ق اإلخ>راج واس>تعمالھ ف>ي ك>ل ف>رد         إنَّ  :القول الثالث 

 یحت>اج إل>ى القرین>ة لك>ن لی>ست قرین>ة تعی>ین م>ن         أنَّ>ھ غیر ، من افراد اإلخراج حقیقة  
 ، وھ>و مخت>ار      ھ>یم ول>م تعتب>ر الھیئ>ة التركیبی>ة         قبیل قرینة المشترك بل قرینة إرادة تف      

 .)٨( السید حسن العاملي
 رجوع>>ھ ف>>ي ان ك>>ف>>إنَّع>>دم ظھ>>ور الك>>الم ف>>ي واح>>د منھم>>ا ،    :القTTول الرابTTع 

األخیرة متعینًا فیبقى ما عدا األخیرة مجمًال وھو مختار السید المرت>ضى ، واآلخون>د              
 .)٩(ي انالخراس

                                                 
  .٣/٢٣٧ھدایة المسترشدین ، :  الرازي ١)(

  .٣/٢١٤، ) تقریر السید محمد باقر الصدر(بحوث في علم األصول :  الشاھرودي ٢)(

مقwwاالت األصwwول ،  : ضwwیاء العراقwwي   + ٣/٣٠٤ھدایwwة المwwسترشدین ،  : الwwرازي  + ١/٢٤٣الذریعwwة ، : المرتwwضى :  ظ ٣)(

١/٤٧٥ .  

  .٩٢:  النساء ٤)(
  .٣٦٢، ) تقریر بحث البروجردي(نھایة األصول : المنتظري  + ٢٤٣كفایة األصول ، : اني اآلخوند الخراس:  ظ ٥)(

  .١/٣٢١عدة األصول ، :  ظ ٦)(

  .٢٢/٥٣٥مفتاح الكرامة ،  + ٢٩٢-١/٢٩١ األصول قوانین + ٢٠٤الفصول الغرویة  + ١٣٦مبادئ الوصول ، :  ظ ٧)(

   .١٢٣ -١٢١معالم الدین ، :  ظ ٨)(

  .٢٤٣كفایة األصول ،  + ١/٢٤٩عة ، الذری:  ظ ٩)(
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إذا تك>>رر الحك>>م دون الموض>>وع فیرج>>ع   التف>>صیل ب>>ین م>>ا    :القTTول الخTTامس  
أك>رم العلم>اء وأح>سنھم وأطعمھ>م واق>ض ح>وائجھم إال        (االستثناء إلى الجمی>ع كقولن>ا       

كرر الموضوع فیرجع إلى خصوص األخی>رة كقول>ھ تع>الى           ت، وبین ما إذا     ) الفاسقین
 :}هةِ شعبأْتُوا بِأَري لَم اتِ ثُمنصحالْم ونمري الَّذِينوثَم موهلِدفَاج اءاند ةادهش ملُوا لَهالَ تَقْبو ةلْدج ني

     الْفَاسِقُون مه ِئك لَ أُوا و دوا        * أَبلَحأَصو دِ ذَلِكعب وا مِنتَاب إِالَّ الَّذِينفإن      حِـيمر غَفُـور وإن،  )١(} اللَّـه 

 .)٢(مختار المحقق النائیني  الموضوع في المعنى واحدًا في الجمیع وھو انك
التفصیل بین ما إذا لم یتكرر الموضوع فیرجع االستثناء إل>ى           :القول السادس   

 الثابت>ة   األحك>ام  فیوجب تخصیصھ باإلض>افة إل>ى جمی>ع           ، المذكور في الجملة األولى   
لھ ، وبین ما إذا تكرر الموضوع فیرجع إلى ما أعی>د فی>ھ الموض>وع وم>ا بع>ده وھ>و                      

  .)٣( الخوئي مختار السید
إذا ل>>م یتك>>رر الموض>>وع یرج>>ع االس>>تثناء إل>>ى الجمی>>ع ، وإذا    :القTTول الTTسابع 

فیع>د رجوع>ھ إل>ى الجمی>ع وإل>ى      ، تكرر سواء تكرر في جمیع الجمل أو ف>ي بع>ضھا           
  .)٤(األخیرة محتمل وھو ما ذھب إلیھ السید الخمیني 

ء ف>>ي خ>>صوص  ھ>>و رج>>وع االس>>تثناال>>سید ج>>واد الع>>امليال>>راجح عن>>د الق>>ول و
 أنَّم>ن   )٥( ق>وانین الوالتحقیق ھو ما ذھ>ب إلی>ھ ص>احب         : ( الجملة األخیرة حیث قال     

الواضع تصور معنى اإلخراج عن المتعدد الواحد ووض>ع اللف>ظ ب>إزاء جزئیات>ھ ، إذ           
 واح>>دًا انل>>یس معن>>ى الع>>ام المت>>صور إال مفھ>>وم اإلخ>>راج ع>>ن متع>>دد واح>>د س>>واء ك>> 

ال أكل>>ت وال ش>>ربت إال باللی>>ل ،  : بواح>>د مج>>ازًا كقول>>ك  ب>>النوع أو متع>>ددات فُاول>>ت  
وكذلك الخصوصیات الموضوعة بإزائھا ھي خصوصیات ھ>ذا الكل>ي الواح>د لتب>ادر              

   .)٦() الوحدة وعدم تبادر اإلخراجات على سبیل البدل 
 ل>>م یثب>>ت وض>>ع جدی>>د للھیئ>>ة التركیبی>>ة    إنَّ>>ھأوًال  (  :ث>>م ق>>ال والوج>>ھ ف>>ي ذل>>ك   

 الحق>>>ائق إنَّی>>>ًا ان الجم>>>ل م>>>ع االس>>>تثناء واألص>>>ل عدم>>>ھ ، ث  اعإجتم>>>الحاص>>>لة م>>>ن  
 لم یثبت من الواض>ع إال الوض>ع ف>ي    أنَّھ وضعت على الوحدة بمعنى      إنَّماوالمجازات  

  .)٧() حال الوحدة فلیس ھذا المعنى مطلقًا وال مقیدًا بشرط الوحدة وال عدمھا 
  
  

                                                 
   .٥ -٤: النور ) ١(

  .٥٥٥، ) افادات المیرزا النائیني(فوائد األصول : الخراساني :  ظ ٢)(

  .٣٠٩ -٥/٣٠٨، ) تقریر بحث السید الخوئي(محاضرات في أصول الفقھ : اسحاق الفیاض :  ظ ٣)(

  .٣٠٨ -٢/٣٠٧مناھج الوصول ، :  ظ ٤)(

ال خwالف وال إشwكَّال فwي رجwوع االسwتثناء إلwى الجملwة        : (  ذكwر فwي خwصوص ذلwك قولwھ          قwوانین  إنَّ صwاحب ال     جدیر بالذكر  ٥)(

األخیرة على كل حال ، ضرورة إنَّ رجوعھ إلى األخیرة بال قرینة خارج عن طریقة أھل المحاورة ، إذ لم یعھد منھم ارجاع 

   .٢٨٧ -٢٨٦:  األصول قوانین )االستثناء إلى ما قبل األخیرة أو إلى الجملة األولى 

  .٢٢/٥٣٦:  مفتاح الكرامة ٦)(
  .٥٣٦/ ٢٢ :م ، ن ) ٧(
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  التطبیقات في كتاب مفتاح الكرامة: یًا انث
 إل>>ى أدى تعق>>ب األس>>تثناء لجم>>ل متع>>ددة    بن>>ى  ف>>ي مونیاألص>>ولتالف  اخ>>إنَّ

 فقھی>ة   تطبیق>ات شیر إل>ى ھ>ذا االخ>تالف م>ن خ>الل     تالفھم في المسائل الفقھی>ة وسن>      إخ
   :اآلتیة

  
، مسألة لو أمر المالك العامل بالسفر إلى جھTة فTسافر إلTى غیرھTا                  :األولالتطبیق  

لو ربTح حینئTٍذ فTالربح       أو بابتیاع شيء معین فابتاع غیره ضمن و       
  .على الشرط 

 ف>ي خ>صوص ال>ربح ھ>ل ھ>و المنھ>ي عن>ھ ، أو                 المسألة الفقھاء في ھذه     إختلف
  :على قولین ربح المأمور بھ 

ـ ال>>سفر، ـ>>فی>>ضمن إذا خ>>الف األم>>رین  ،  ال>>ربح عل>>ى ال>>شرط    :األولالقTTول 
 الحلب>ي ،  ، واب>ن زھ>رة   وقد اخت>اره ال>شیخ الطوس>ي     ـ وھو المشھور  ـوابتیاع المعین   

والمحق>>>ق الكرك>>>ي ،  الحل>>>ي ، العالَّم>>>ة ادری>>>س الحل>>>ي ، والمحق>>>ق الحل>>>ي ، وواب>>>ن
وال>سید ج>واد الع>املي ،    ي ، انوالمحقق السبزواري ، والفیض الكاش ي ،   انوالشھید الث 

   .)١( والسید علي الطباطبائي
  
ع>>ن الرج>>ل یعط>>ي الم>>ال    : (( ص>>حیح الحلب>>ي ق>>ال    :مTTستندھم علTTى ذلTTك   و

 ، )٢())  یخ>>رج ب>>ھ فخ>>رج ؟ ق>>ال ی>>ضمن الم>>ال وال>>ربح بینھم>>ا   أنَّوینھ>>ى الم>>ضاربة 
 عل>ى ال>راجح   األص>ولیة وإذا أجرین>ا القاع>دة    :(السید جواد الع>املي  قال   ، )٣(وغیرھا  

 ) ال>ربح عل>ى ال>شرط   إنَّھ مفادھ>ا  ن> أَّ ك منھا من رجوع االستثناء على األخی>رة خاص>ة        
)٤(.   

 TTول الثTTالعین والمث>>ل والنق>>د وغیرھ>>ا م>>ن وج>>وه   التع>>دي ل>>و تج>>اوز ب>>   :ي انالق
 العالَّم>ة ، وقد اختاره ابن حمزة الطوسي ، و      التصرف ولیس الربح على الشرط فقط       

   .)٥( األولالحلي ، والشھید 
  
 المتقدمة ت>دل عل>ى التع>دي إم>ا ص>ریحًا           األخبار ھذه   إنَّ  :مستندھم على ذلك  و

ت ان>  في ضمن العقد كإشتراطھاح ب صرَّإنَّ مثل ھذه األمثلة ألنأو باألولویة ، وذلك     
 : )u(ال>صادق  اإلم>ام  فیخالف ما شرط ، وقد قال : داخلة تحت عموم قول الحلبي   

                                                 
 + ٢/٢٤١تذكرة الفقھاء ،  + ٢/١٣٨شرائع االسالم ،    + ٤٠٨السرائر ،    + ٢٦٦غنیة النزوع ،     + ٤٢٨لنھایة ،   : ظ  ) ١(

 + ٣/٩١مفwwاتیح الwwشرائع ،  + ١/٦٨٢كفایwwة األحكwwام ،  + ٤/٣٥٢مwwسالك االفھwwام ،  + ١١٠-٨/١٠٩جwwامع المقاصwwد ، 

  .٩/٨١ریاض المسائل ،  + ٥٨٤/ ٢٠: مفتاح الكرامة 

  .١٣/١٨١وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .١٨٣ – ١٨٢ -١٣/١٨١وسائل الشیعة ، : الحر العاملي :  ظ ٣)(

  .٢٠/٥٨٤: مفتاح الكرامة ) ٤(

  .١٥٢اللمعة الدمشقیة ،  + ١/٤٣٥رشاد االذھان ، ا + ٣/٢٤٩تحریر األحكام ،  + ٢٦٤الوسیلة ، : ظ ) ٥(
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 وإنفي جوابھ على عمومھ من دون استفصال ھو ضامن الربح بینھما ونح>وه غی>ره        
  .)١( إشتراطھالم یصرح ب

إل>>ى الجمل>>ة  االس>>تثناء كم>>ا تق>>دم یع>>ود  ألن؛  األولالق>>ول ال>>راجح ھ>>و الق>>ول  و
ض>امن للب>ضاعة فیم>ا إذا تلف>ت         والعام>ل   على مبنى السید ج>واد الع>املي ،         ،  األخیرة  

غیر ضامن للربح فیكون حینئ>ٍذ ال>ربح عل>ى ال>شرط           لكنھ  ، و مع مخالفتھ ألمر المالك     
  .بینھما 

 
  . لھ علّي درھم ودرھم إال درھمًا : مسألة لو قال :ي انالتطبیق الث
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 ، وق>>>د اخت>>>اره ال>>>شیخ  االس>>>تثناء یع>>>ود إل>>>ى الجملت>>>ین مع>>>اً إنَّ   :األولالقTTTول 

   .)٢( ، والمحقق الكركي ، والمحقق االردبیلي األولالطوسي ، والشھید 
 یختص باألخیرة إذا لم یستغرق ، وأم>ا    إنَّما االستثناء   إنَّ  :مستندھم على ذلك  و

 م>ستغرقًا  انی>ع كم>ا یج>ب ع>وده إل>ى الم>ستثنى من>ھ ل>و ك>            معھ فیج>ب ع>وده إل>ى الجم       
 قرین>>>ة المق>>>ام تقت>>>ضي ع>>>وده إل>>>ى الجمی>>>ع ، واالخت>>>صاص  إنَّلالس>>>تثناء ، ووجھ>>>ھ 

ـ عل>ى  ـ>  ھو مع عدم القرینة ول>یس ع>ود االس>تثناء إل>ى األخی>رة خاص>ة           إنَّماباألخیرة  
قرین>ة س>وى الحم>ل     لكونھ حقیقة في ذلك فیمتنع حملھ على المجاز بدون            ــالقول بھ   

 ذل>>ك ال یكف>ي ف>>ي التج>>وز ب>>ل ال ب>>د م>ن أم>>ٍر آخ>>ر ی>>دل عل>>ى إرادة   ف>>إنَّعل>ى الحقیق>>ة  
 األص>>ل م>>ع ألنالمج>>از لج>>واز الغفل>>ة ع>>ن تع>>ذر الحقیق>>ة وع>>دم إرادة المج>>از ، ب>>ل   

الع>>ود إل>>ى األخی>>رة أق>>ل ، ف>>إذا عارض>>ھ أم>>ٌر آخ>>ر مخالفت>>ھ لألص>>ل أكث>>ر وھ>>و إلغ>>اء  
  .)٣( تعین ارتكاب العود إلى الجمیع االستثناء وجعلھ ھذرًا

  
  Tول الثTوق>د اخت>>اره ال>شیخ الطوس>>ي ،  ھ یع>ود إل>>ى الجمل>ة األخی>>رة  نَّ>>إ :ي انالق ،  

 ، والمق>داد    العالَّم>ة  الحل>ي ، واب>ن       العالَّم>ة وابن ادریس الحل>ي ، والمحق>ق الحل>ي ، و          
   .)٤( السیوري ، والسید جواد العاملي

 الت>>ي ت>>نص بع>>ودة االس>>تثناء إل>>ى     ص>>ولیةاألالقاع>>دة  :مTTستندھم علTTى ذلTTك   و
 رج>وع االس>تثناء إل>ى لف>ظ واح>د مع>ین وھ>و مقت>ضى         ألنخصوص الجمل>ة األخی>رة      

  .  القاعدة
 یق>ول  إنَّم>ا ،   القائ>ل برجوع>ھ إل>ى الجمی>ع          ألن؛   يانالقول الراجح ھو القول الث>     
تغرق  حینئ>ٍذ م>س    أنَّ>ھ  ش>كَّ وال  ي  انھ وض>ع وح>د    ن> ال،  برجوعھ على كل واح>دٍة واح>دة        

وجع>ل المجم>وع أم>رًا مركب>ًا فیرج>ع إلی>ھ            لكل واحٍد واحد ف>ال ی>صح اس>تثناؤه من>ھ ،             
 ألنھ حقیق>ة فیھ>ا   ان>  القائ>ل برجوع>ھ إل>ى األخی>رة یق>ول ب          وإنلیس م>رادًا ل>ھ جزم>ًا ،         

  . یعود إلى الجملة األخیرة إنَّماء االستثنا
                                                 

  .٢٠/٥٨٤مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي : ظ ) ١(

  .٩/٤٨٤مجمع الفائدة والبرھان ،   + ٩/٣٠٥جامع المقاصد ،  + ٣/١٤٧الدروس الشرعیَّة ،  + ٣/٣٦٤الخالف ،:  ظ ٢)(
   .٩/٣٠٦جامع المقاصد ، : المحقق الكركي :  ظ ٣)(

مختلwف الwشیعة    + ١٣/٣٩٩تذكرة الفقھاء ،  + ٣/١٥١شرائع االسالم ،    + ٢/٥٠٤السرائر ،    + ٣/١٠المبسوط ،   :  ظ   ٤)(

  .٥٦٧ -٢٢/٥٦٣مفتاح الكرامة ،  + ٣/٤٩٦التنقیح الرائع ،  + ٢/٤٥٤ایضاح الفوائد ،  + ٦/٢٤، 
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  رابعلمبحث الا
  اتھا في مفتاح الكرامة وتطبیقاإلمامیَّةي المطلق والمقید عند انمب
  

  توطئة 
وحالھ>ا  یین ھ>ي م>سألة المطل>ق والمقی>د          األص>ول  فیھ>ا    إختل>ف من الم>سائل الت>ي      

خ>ر ف>ال یبق>ى ھ>ذا       آه ن>ص    قی>د الع>ام والخ>اص حی>ث ی>رد ن>ص مطل>ق وی            كحال مسألة   
فھو لفظ مطلق یشمل كل الرجال ، ویمك>ن  ) رجل(النص المطلق على إطالقھ كقولنا   

ف>>ي المطل>>ق والمقی>>د وتع>>ددت یین األص>>ول إختل>>ف، وق>>د ) م>>ؤمنرج>>ل (تقیی>>ده بقولن>>ا 
دوات>ھ وش>روطھ ،     أومن المسائل التي سنتعرض لھا مفھوم المطل>ق والمقی>د و          یھم  انمب

حمل المطلق على المقید ، مع ذكر عدد من التطبیقات الفقھیة التي ظھر فیھا              ومباني  
   .المطالب اآلتیة من خالل ھا بشيء من التفصیلانھذا االختالف وسنأتي لبی

  
  .مفھوم المطلق والمقید وأدواتھ وشروطھ  : األولالمطلب 

  معنى المطلق والمقید في اللغة واالصطالح: أوًال 
 من طلق ، والمطلق الذي یتمكن صاحبھ م>ن جمی>ع الت>صرفات ،          :المطلق في اللغة    

  ما ال یقع فیھ االس>تثناء   األحكام الحل واإلرسال ، والمطلق من       اإلطالقو
، والمطلق تخلیة الوثاق یقال أطلقت البعیر من عقالھ وأطلقتھ وھو طالق            

 ، )١(وطلق بال قید ، ومنھ استعیر ط>الق الم>رأة فھ>و تخلیتھ>ا فھ>ي ط>الق        

ثَةَ قُروءٍ  انوالْمطَلَّقَات يتَربصن بِ  {: كقولھ تعالى    َثال وف>ي الح>دیث     )٢( }فُسِهِن ،  :

 ، ومعن>اه إباح>ة ك>ل ش>يء        )٣()) رد فیھ نھي  كل شيء لك مطلق حتى ی     (( 
  .حتى یرد فیھ نھي 

  
 ، وق>د ن>سبھ المحق>ق       )٤()ھ>و م>ا دل عل>ى ش>ائع ف>ي جن>سھ               (:المطلق في االصطالح    

م>>ا دل عل>>ى ح>>صة مھمل>>ة    ( :ھن>>أه برسَّف>>یین واألص>>ولالقم>>ي إل>>ى أكث>>ر  

                                                 
 ٥/٢٠٧مجمع البحرین ، : الطریحي  + ١٣/٣٠٧تاج العروس ، : الزبیدي + ١٠/٢٢٧لسان العرب ، : ابن منظور   :  ظ   ١)(

 ) .مادة طلق (٥٢٣مفردات ألفاظ القران ، : الراغب االصفھاني + 

   .٢٢٨:  البقرة ٢)(

  .١/٣١٧من ال یحضره الفقیھ ، : الصدوق ) ٣(

 + ٢١٥ر ، مطwwارح االنظwwا: االنwwصاري  + ١٤٣زبwwدة األصwwول ، : البھwwائي  + ١٥٠معwwالم الwwدین ، : حwwسن العwwاملي :  ظ ٤)(

  .١٢٥أصول الفقھ ، :المظفر+ ٢٤٣كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني + ٢٤٣كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني 
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، محتملة الصدق على حصص كثی>رة مندرج>ة تح>ت ج>نس تل>ك الح>صة            
 الكل>>ي ال>>ذي ی>>صدق عل>>ى ھ>>ذه الح>>صة وعل>>ى غیرھ>>ا م>>ن   وھ>>و المفھ>>وم

 یتناول كل فرد یصدق علیھ لف>ظ المطل>ق ب>ال            أنَّھ ، بمعنى    )١() الحصص  
، وعرف>>>ھ ص>>>احب ) الرج>>>ل(اس>>>تثناء ولك>>>ن عل>>>ى س>>>بیل الب>>>دل كقولن>>>ا   

م>ا دل عل>ى معن>ى       ( ھ  ان>  ب )٢( على التعریف المتق>دم      الشكَّالفصول بعد اإل  
 ، فھو یدل على اللف>ظ الموض>وع بك>ل          )٣() یًا  شائع في جنسھ شیوعًا حكم    

 یقصده اللفظ فیك>ون المعن>ى ح>صة مھمل>ة محتمل>ة لح>صص               أنَّما یصح   
ـ فخ>رج العَل>م الشخ>صي       ـ> ـ أي ف>ردًا منت>شرًا ب>ین أف>راد الج>نس             ــالجنس  

وألف>>>>اظ العم>>>>وم ال>>>>شمولي والمع>>>>رف ب>>>>الم العھ>>>>د الخ>>>>ارجي والنك>>>>رة  
 ال>شیوع الحكم>ي ھ>و خ>روج        نالمستعملة ف>ي ح>صة معین>ة والمق>صود م>          

  .)٤( داللتھا على معنى شائع وضعي ال حكميألنالعموم البدلي 
  
  

 عل>ى أقی>اد وقی>ود ، والمقی>د خ>الف المطل>ق فھ>و               ُعَم> ْج ویُ َدَی قَ  أصلھُ :المقید في اللغة    
   .)٥(الوضع الذي یقید فیھ 

  
  

 أخ>رج م>ن      وھو ما ال یدل على ش>ائع ف>ي جن>سھ ، أو ھ>و م>ا                 :المقید في االصطالح    
   .)٦() رجل مؤمن(الشیاع بوصف أو نحوه كقولنا 

 ل>>نفس اللف>>ظ ، لك>>ن ان والتقیی>>د وص>>فاإلط>>الق أنَّفیت>>ضح م>>ن خ>>الل التع>>ریفین 
 الم>دلول غی>ر   ان ك> وإن المدلول شائعًا سمي اللف>ظ مطلق>ًا ،       ان ك فإنَّبلحاظ المدلول ،    

  .شائعًا سمي اللفظ مقیدًا 

                                                 
  .٣٢١:  األصول قوانین) ١(

ما أما عدم االطراد فلشمولھ أللفاظ العموم البدلي ، كمن ، و: (  اشكَّل صاحب الفصول بعدم االطراد وعدم االنعكاس بقولھ         ٢)(

، وأي االستفھامیة ، فانھا تدل على معنى شائع في أفراد جنسھا مع انھا لیست من مصادیق جنسھا ، وأما عدم االنعكاس 

الحwائري الفwصول   : ظ ) فلعدم شwمولھ لأللفwاظ الدالwة علwى نفwس الماھیwة كأسwماء االجنwاس مwع انھwم عwدوھا مwن المطلwق                      

  .٢١٨الغرویة ، 

  .٢١٧یة الفصول الغرو: الحائري ) ٣(

  .٢١٧: م ، ن ) ٤(

  ) .مادة قید .(٥/٢١٤تاج العروس ، : الزبیدي + ٣/٣٧٤لسان العرب ، : ابن منظور :  ظ ٥)(

أصول :المظفر+٥١٥ -١/٥١٤،)تقریر بحث النائیني  (اجود التقریرات   : الخوئي   +١٥٠معالم الدین، : حسن العاملي   : ظ  ) ٦(

   .١٢٥الفقھ،
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   اإلطالقأدوات : یًا انث
 ف>>ي اإلط>>القھ>>ا أف>>ادت ان العدی>>د م>>ن االدوات الت>>ي إذا لوحظ>>ت وج>>دت  یوج>>د
  : الكالم وھي 

، وس>>واد ، وبی>>اض إل>>ى غی>>ر ذل>>ك م>>ن أس>>ماء     ، ورج>>لانسان>> ك:اسTTم الجTTنس  -١
ھ>>>>ا موض>>>>وعة ان، وال ری>>>>ب )١(الكلی>>>>ات م>>>>ن ج>>>>واھر وأع>>>>راض وعرض>>>>یات 

ا ، وی>سمى  مبھم>ة مھمل>ة ب>ال ش>رٍط أص>ًال ملح>وظ معھ>       ،  لمفاھیمھا بم>ا ھ>ي ھ>ي        
بالالشرط المقسمي فال تكون موضوعة لمفاھیمھا بشرط لح>اظ ش>يء معھ>ا حت>ى               

  .تكون موضوعة للماھیة بشرط شيء 
  
 كأسامة فھو موضوع بال لحاظ ش>يء مع>ھ أص>ًال ـ كإس>م الج>نس ـ        :علم الجنس  -٢

ـ وإال لما صح  ـرحلة  ویث كغرفة   ان ال حقیقي حالھ حال الت     ـوالتعریف فیھ لفظي ـ   
  . على االفراد بال تصرف أو تأویل حملھ

  
 المع>>رف ب>>الم الج>>نس كقولن>>ا    :ھ>>يوھ>>و عل>>ى أق>>سام   : المفTTرد المعTTرف بTTالالم  -٣

 ، أو العھد بأقسامھ العھ>د ال>ذھني ، والعھ>د    اإلنساناالستغراق كقولنا    الرجل ، أو  
ال>>ذكري والح>>ضوري ، والخ>>ارجي عل>>ى نح>>و االش>>تراك اللفظ>>ي أو المعن>>وي ،     

  .قسام من باب تعدد الدال والمدلولي كل فرد من االفالخصوصیة ف
 المفھوم منھا فیم>ا إذا وقع>ت النك>رة ف>ي الجمل>ة الخبری>ة نح>و رج>ل كم>ا            :النكرة   -٤

شائیة نح>و   ن>  ، أو ف>ي الجمل>ة اال       )٢(}وجاء رجلٌ مِن أَقْصى الْمدِينـةِ     {: في قولھ تعالى    

ل ھ>>و الف>>رد المع>>ین ف>>ي الواق>>ع   ھ>>و بنح>>و التع>>دد ال>>دال والم>>دلو  ) جئن>>ي برج>>ل (
طب>اق عل>ى غی>>ر   نالمجھ>ول عن>د المخاط>ب وھ>>و جاھ>ل بف>رد الرج>ل المحتم>>ل اال      

 ، وق>>د تع>>رض األع>>الم لھ>>ذه األدوات لتمیی>>ز داللتھ>>ا  )٣(واح>>د م>>ن أف>>راد الرج>>ل  
   .)٤(بالوضع أم بمقدمات الحكمة 

                                                 
المتأصلة التي كان بحذائھا شيء في الخارج كالwسواد والبیwاض ، أمwا العرضwّي یطلwق علwى           العرض یطلق على األعراض     ) ١(

: اآلخونwد الخراسwاني   : ظ . األمور االنتزاعیة التي ال مواطن لھا إال وعاء االعتبار كالزوجیة والملكیwة والحریwة ونحوھwا            

  .٢/٢٠٢)  تعلیق السبزواري(كفایة األصول 

   .٢٠:  القصص ٢)(

  .٥٣٤ – ١/٥٢٧بیان األصول ، : الكلبایكاني  + ٢٤٦ -٢٤٣كفایة األصول ، :  اآلخوند الخراساني :ظ ) ٣(

كفایwة  : اآلخوند الخراسwاني   + ٢١٨الفصول الغرویة ، : الحائري  + ٣٢٧ -٣٢٦ األصول ،    قوانین: المیرزا القمي   :  ظ   ٤)(

تقریر (نھایة االفكار   : البروجردي   + ١/٥١٥،) ائینيتقریر بحث الن  (اجود التقریرات   : الخوئي  + ٢٤٦ -٢٤٣األصول ،   

  .١/٥٢٧بیان األصول ، : الكلبایكاني  + ١٢٦ -١٢٥أصول الفقھ : المظفر  +  ٥٦٥، ) بحث آغا ضیاء العراقي
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   اإلطالقشروط : ثالثًا 
 أنَّ قد قیده الم>تكلم ف>ال یمكنن>ا        یكون أنَّإذا ورد كالم في ظاھره مطلق واحتملنا        

 بھ>>ذا اننتم>>سك بإطالق>>ھ ف>>ورًا ب>>ل ال ب>>د م>>ن وج>>ود مق>>دمات عقلی>>ة توج>>ب االطمئن>>      
 ، وم>>ن ھ>>ذه  )١( وھ>>ي م>>ا یعب>>ر عنھ>>ا بمق>>دمات الحكم>>ة أو قرین>>ة الحكم>>ة       اإلط>>الق

  :المقدمات 
ب>صدد   م>ن الجھ>ة الت>ي یك>ون     ـ>ـ  تمام المراد انإحراز كون المتكلم في مقام بی  - ١

 أص>ل ت>شریع   ان ف>ي مق>ام بی>   انـ ال اإلھمال أو اإلجمال كما لو ك>   ــ فیھا   انالبی
، م>>ن قبی>>ل )٢(ع انالحك>>م فق>>ط ، م>>ع ع>>دم قدرت>>ھ عل>>ى الك>>الم وع>>دم وج>>ود الم>>  

 تفاصیل الحكم كقول>ھ   ان أصل الحكم ولم یكن المتكلم في مقام بی        اناالكتفاء ببی 

 أص>ل الحك>م وھ>و    انھ>ا ف>ي مق>ام بی>    ان، ف)٣(} أُحِلَّ لَكُم صيد الْبحرِ    {:تعالى  

ھ>ا ، ف>>ال ی>>صح  انحلی>ة ص>>ید البح>ر ، وأم>>ا تفاص>یل الحك>>م فلی>>ست ف>ي مق>>ام بی    
التم>>سك ب>>إطالق اآلی>>ة والق>>ول بحلی>>ة ك>>ل م>>ا موج>>ود ف>>ي البح>>ر، ف>>ال یمك>>ن      

  .)٤( المقدمات المذكورة ي ما لم نطواإلطالقالتمسك ب
وإال ف>>ال یمك>>ن التم>>سك  ، ة وال منف>>صلة  ال ی>>أتي الم>>تكلم بقرین>>ة ال مت>>صل  إنَّ - ٢

ع>ة ع>ن أص>ل    انت متصلة فھي مانإذ مع وجود القرینة فإذا ك  ،  بإطالق كالمھ   
 أنَّعق>>د إال ان وإنت منف>>صلة ف>>الظھور ان>> كوإن اإلط>>القعق>>اد الظھ>>ور ف>>ي  ان

، م>ن   )٥( اإلرادة االس>تعمالیة ال تط>ابق اإلرادة الجدی>ة       إنَّالقرینة تك>شف ع>ن      

، فھي واردة في صدد )٦( }فَكُلُوا مِما أَمسكْن علَيكُم{: عالى قبیل قولھ ت

 ان میتة ول>یس ھ>و ف>ي مق>ام بی>      اصید الكالب المعلمة من جھة كونھ      یة حل انبی
ھا تتنجس فیجب تطھیرھا أم ال ؟ فلم یكن المتكلم في مق>ام           انمواضع االمساك   

 م>ن ھ>ذه الجھ>ة ل>ذا         القاإلط>  من ھذه الجھة فال ینعقد للكالم ظھور ف>ي           انالبی
                                                 

محمد  + ١/١٠٠نھایة النھایة ، : االیرواني  + ١/٣٩٦درر الفوائد في الحاشیة على الفرائد ، : اآلخوند الخراساني   :  ظ   ١)(

  .٢/٩٥دروس في علم األصول ، : باقر الصدر 

تقریر بحث (نھایة االفكار : البروجردي  + ٢١٣ -٢/٢١٢، ) تعلیق السبزواري(كفایة األصول : اآلخوند الخراساني :  ظ ٢)(

  .٤٢٧، ) تقریر بحث االصفھاني(وسیلة الوصول : السبزواري + ٥٦٧، ) آغا ضیاء العراقي

   .٩٦: المائدة ) ٣(

   .٢/٧٣أصول الفقھ وقواعد االستنباط ، : فاضل الصفار : ظ ) ٤(

تقریر بحث (نھایة االفكار : البروجردي  + ٢١٣ -٢/٢١٢، ) تعلیق السبزواري(كفایة األصول : اآلخوند الخراساني :  ظ ٥)(

، ) حwث االصwفھاني  تقریwر ب (وسیلة الوصwول  : السبزواري  + ١٣٦أصول الفقھ ،    : المظفر  + ٥٦٧،  ) آغا ضیاء العراقي  

  .٤٥٠ -١/٤٤٩مفتاح الوصول ، : احمد البھادلي  + ٤٢٧

 . ٤: المائدة ) ٦(
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 ف>ي مق>ام     ان ك>  إنَّ نلح>ظ ال>دلیل      أنَّ اآلی>ة ق>د قال>ت بحلیت>ھ ، لك>ن یج>ب               أنَّنجد  
 أصل الحكم ال تفاصیلھ ف>ال یمك>ن التم>سك         انھ یرید بی  ناإلجمال أو األھمال ال   

 تم>ام المعن>ى ول>م یقی>ده بقرین>ة مت>صلة            ان في مقام بی>    ان ، وأما إذا ك    اإلطالقب
 الشارع لو أراد التعیین لبین ذلك ولكن>ھ        ألن اإلطالقیفیدنا  أو منفصلة فحینئٍذ    

 ان ك>شف عق>ًال ع>>ن ع>دم إرادت>ھ وإال ك>>    انحی>ث ل>م یب>ین م>>ع قدرت>ھ عل>ى البی>>     
  .)١(مخالفًا للحكم 

 ال تكون إرادة المتكلم ل>بعض  أنَّتفاء القدر المتیقن في مقام التخاطب بمعنى       ان - ٣

ــسحوا { : كقول>>>ھ تع>>>الى )٢(اإلف>>>راد متیقن>>>ة وس>>>بب الت>>>یقن ھ>>>و الخط>>>اب    وامـ

ــينِ   بــى الْكَع ــم إِلَ ــدِيكُم  ... بِرءوسِــكُم وأَرجلَكُ أَيو ــوهِكُم جوا بِوحــس فَام

هواع الم>سح بالی>د أم بغیرھ>ا ،         ان>  إطالق لف>ظ الم>سح ی>شمل ك>ل           فإنَّ،   )٣( }مِن

 انن>اه ھ>و م>ا ك>      القدر المتیقن م>ن مع     أنَّوسواء وقع بظاھر الید أم بباطنھا إال        
  .)٤(بباطن الید خاصة لذا یحمل الحكم علیھ 

 الكالم المج>رد ع>ن القی>د یك>ون ظ>اھرًا      فإنَّ،  وإذا تمت ھذه المقدمات الثالث      ( 
 ان ق>د أراده واقع>ًا لك>   انوإال لو ك،  المتكلم ال یرید المقید   إنَّ وكاشفًا عن    اإلطالقفي  

ع م>>ن ان وال م>>ان وھ>>و ف>>ي مق>>ام البی>> حك>>یم وغی>>ر ھ>>ازلأنَّ>>ھ والمف>>روض انعلی>>ھ البی>>
 ان وإال لك>   اإلط>الق  أراد   أنَّ>ھ التقیید بحسب الفرض وإذا لم یبین ولم یقید كالمھ ف>یعلم            

 ك>ل ك>الم ص>الح للتقیی>د ول>م یقی>ده الم>تكلم م>ع كون>ھ حكیم>ًا               نَّإ بغرضھ وعلیھ ف>    مخًال
 ویك>ون حج>ة     ط>الق اإلھ یك>ون ظ>اھرًا ف>ي        ان>  والتفھ>یم ، ف    انملتفتًا جادًا وفي مقام البی    

   .)٥() على السامع والمتكلم
  

                                                 
  .٢/٧٤أصول الفقھ وقواعد االستنباط ،:فاضل الصفار  + ١٣٧ -١٣٦أصول الفقھ ، : المظفر : ظ ) ١(

تقریر بحث (نھایة االفكار : ي البروجرد + ٢١٣ -٢/٢١٢، ) تعلیق السبزواري(كفایة األصول : اآلخوند الخراساني : ظ ) ٢(

، ) تقریwر بحwث االصwفھاني   (وسیلة الوصwول  : السبزواري  + ١٣٦أصول الفقھ ،    : المظفر  + ٥٦٧،  ) آغا ضیاء العراقي  

 -١/٤٤٩مفتwwاح الوصwwول ، : احمwwد البھwwادلي  + ٧٢ -٢/٧١أصwwول الفقwwھ وقواعwwد االسwwتنباط ، : فاضwwل الwwصفار  + ٤٢٧

٤٥٠.  

  .٦:  المائدة ٣)(

   .٢/٧٥أصول الفقھ وقواعد االستنباط ، : فاضل الصفار : ظ ) ٤(
  .١٣٧أصول الفقھ ، : المظفر ) ٥(
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  وتطبیقاتھ عند اإلمامیّّة لمقید حمل المطلق على اي انمب: ي انالمطلب الث
   اإلمامیَّة عند حمل المطلق على المقیدي انمب: أوًال 

 المطل>>ق مخ>>الف للمقی>>د ف>>ي الحك>>م نظی>>ر    أنَّ یك>>ونإذا ورد مطل>>ق ومقی>>د فإم>>ا  
 المقی>د مواف>ق للمطل>ق ف>ي         أنَّ یك>ون  ، وأم>ا    ) ق رقب>ة ك>افرة    ال تعت>  (، و   ) أعتق رقبة (

   .المسألة، وسنتعرض لتفصیل ) اعتق رقبة مؤمنة(و) اعتق رقبة(الحكم نظیر 
  

  الحكم تكلیفیًاانالمطلق والمقید المتخالفین بالنفي واإلثبات وك -١
رقب>ة  اعت>ق  (و) ال تعت>ق رقب>ة   ( المطلق نافیًا ، والمقید مثبتًا نحو قولك         انإذا ك   - أ

م>ن قبی>ل المطل>ق ال الع>ام كم>ا ھ>و         ) ال تعتق رقب>ة   ( قولھ   إنَّبناء على   ) مؤمنة
  المخت>>>>>ار ف>>>>>ال ری>>>>>ب ف>>>>>ي حمل>>>>>ھ عل>>>>>ى المقی>>>>>د لتحق>>>>>ق التن>>>>>افي بینھم>>>>>ا     

 .)١(عرفًا 
وذل>ك ل>ضرورة    ،   ف>ي ھ>ذه ال>صورة م>ن حم>ل المطل>ق عل>ى المقی>د                  الشكَّإوال  

 إنَّ الع>رف ی>رى   ألن؛ مع بین ال>دلیلین   في الجالشكَّ، فال إ  تحقق التنافي بینھما عرفًا     
وج>>وب عت>>ق رقب>>ة مؤمن>>ة أو اس>>تحبابھ ل>>ھ یجتم>>ع م>>ع حرم>>ة عت>>ق الرقب>>ة مطلق>>ًا أو    

  . )٢(كراھتھ 
 انوھ>>ي عك>س ال>>صورة االول>>ى ، وك>> ،  المطل>>ق مثبت>>ًا والمقی>د نافی>>ًا  أنَّ یك>ون  -  ب

وال ) (أعت>>ق رقب>>ة (الحك>>م تكلیفی>>ًا م>>ع ك>>ون النھ>>ي ف>>ي المقی>>د تحریمی>>ًا نظی>>ر  
 .)٣( الحكم إلزامیًا أم ال انسواء ك) تعتق رقبة كافرة 

 وج>وب   ألن في حمل المطلق على المقید ف>ي ھ>ذه ال>صورة ، وذل>ك                الشكَّوال إ 
  أو استحبابھ ال یجتمع مع حرمة عت>ق الرقب>ة الك>افرة ف>ال ب>د م>ن       ، عتق الرقبة مطلقًا  

  .)٤(التقیید 
، وف>ي  ) وال ت>صل ف>ي الحم>ام   () ص>ل ( النھي في المقی>د تنزیھ>ي مث>ل          انإذا ك  -  ت

   ال>>>>سید الخمین>>>>ي م>>>>ع المحق>>>>ق الح>>>>ائري والمحق>>>>ق  إختل>>>>فھ>>>>ذه ال>>>>صورة 
 إنَّ : (وفي حمل المطلق على المقید حیث قال المحقق الح>ائري   ،   )٥(النائیني  

 م>ورد األم>ر ھ>و    انفلو ك> ، تعلق النھي بالطبیعة المقیدة ال بإضافتھا إلى القید  
نع>م ل>و أح>رز      ،  ة والمرجوحی>ة ف>ي م>ورد واح>د           الراجحی إجتماعالمطلق لزم   

                                                 
   .٢/٧٦، ) تقریر بحث السید الخمیني(تھذیب األصول : السبحاني :  ظ ١)(

  .٢/٣٣٣مناھج الوصول : الخمیني :  ظ ٢)(

   .٢/٧٦، ) تقریر بحث السید الخمیني(تھذیب األصول : السبحاني :  ظ ٣)(

   .٢/٣٣٣مناھج الوصول : الخمیني : ظ ) ٤(

 ٢/٥٨٢، ) تقریر المیرزا النائیني (فوائد األصول : الخراساني :  ظ ٥)(
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 الطبیع>>ة الموج>>ودة ف>>ي المقی>>د مطلوب>>ة كم>>ا ف>>ي العب>>ادة المكروھ>>ة ف>>الالزم  أنَّ
، وق>ال   )١()  خ>الف الظ>اھر    ان ك>  وإنصرف النھي إلى اإلضافة بحك>م العق>ل         

 الزم ألن تنزیھ>>ي فالظ>>اھر ع>>دم الحم>>ل ،   أنَّ>>ھت>>ارة نعل>>م   : (ال>>سید الخمین>>ي  
 المتعلق ، فال یبقى التنافي بینھما ، بل یحمل النھ>ي     انلترخیص بإتی التنزیھي ا 

: ( عل>>ى المرجوحی>>ة اإلض>>افیة ، أو االرش>>اد إل>>ى أرجحی>>ة الغی>>ر ، ف>>إذا ق>>ال   
 النھ>>ي تنزیھ>>ي الزم>>ھ  أنَّ، وعل>>م ) ال ت>>صل ف>>ي الحم>>ام  : ( ، وق>>ال ) ص>>ل 

ھا ان إتیانب: نھما  العرف یجمع بی   أنَّ في   الشكَّإھا فیھ ، فال     انالترخیص في إتی  
 وص>حیح ، ومرج>وح باإلض>افة إل>ى س>ائر االف>راد ، ف>ال وج>ھ                   فیھ راجح ذاتاً  

  .)٢() للحمل 
 النھ>ي ف>ي المقی>د تحریم>ي أو     أنَّ المطلق مثبت>ًا والمقی>د نافی>ًا ول>م یعل>م        انإذا ك  -  ث

خ>ر إذ   لآل ًاان>  یق>ع بی   إنَّ ك>ل واح>د ی>صلح        ف>إنَّ  ، فللتوقف فیھ مج>ال       )٣(تنزیھي  
ا الط>الق المطل>ق ویقی>د متعل>ق األم>ر بمقت>ضى       ان>  بیأنَّ یكونما یمكن  ك يالنھ
ھ تنزیھ>ي ،    وإن>  يًا للمراد م>ن النھ>     ان المطلق بی  أنَّ یكون  ،  كذلك یصلح      يالنھ

 ، اإلط>>الق األم>>ر دائ>>ر ب>>ین حم>>ل النھ>>ى عل>>ى الكراھ>>ة وحف>>ظ   أنَّوالحاص>>ل 
ل و حم>> وحمل>>ھ عل>>ى المقی>>د ولك>>ن االظھ>>ر ھ>>   اإلط>>القوب>>ین رف>>ع الی>>د ع>>ن   

 التن>افي كم>ا ھ>و عرف>ي         ألن عل>ى ظھ>وره ،       يالمطلق على المقید وابق>اء النھ>      
 . )٤(كذلك الجمع عرفي أیضًا 

  في الحكم المطلق والمقید متوافقین ان إذا ك-٢
عت>ق رقب>ة    أ(و) أعت>ق رقب>ة     (وھو م>ا إذا واف>ق المقی>د المطل>ق ف>ي الحك>م مث>ل                 

ك>م ـ الوج>وب ، واالس>تحباب ـ لك>ن       فھن>ا نج>د اتح>اد المطل>ق والمقی>د ف>ي الح      ) مؤمن>ة 
  :یین في الحمل وھو الجمع بین الدلیلین على أقوال األصول إختلف

  
 كم>ا یمك>ن الجم>ع    أنَّ>ھ وأحتج األكث>رون  : ما ذكره المحقق القمي       :األولالقول  

یمكن الجم>>ع بینھم>>ا بحم>>ل األم>>ر ف>>ي المقی>>د عل>>ى االس>>تحباب وإبق>>اء ف>>بینھم>>ا بالتقیی>>د 
ق>>ھ فیج>>زي عت>>ق الرقب>>ة مطلق>>ًا حت>>ى الك>>افرة ، ولك>>ن عت>>ق الرقب>>ة المطل>ق عل>>ى إطال 

  . )٥(المؤمنة أفضل 

                                                 
  .١/٢٣٦درر الفوائد ، : الحائري ) ١(

   .٣٣٤ -٢/٣٣٣مناھج الوصول ، : الخمیني ) ٢(

  .٢٣٣مطارح االنظار ، : الشیخ االنصاري ) ٣(
   .٢/٧٦، ) تقریر بحث السید الخمیني(ب األصول تھذی: السبحاني :  ظ ٤)(

 . ، بتصرف ٣٢٥ األصول ، قوانین: المیرزا القمي :  ظ ٥)(
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TTول الثTTصاري عل>>ى الجم>>ع ال>>ذي ذك>>ره المی>>رزا  ن>>م>>ا ذك>>ره ال>>شیخ اال  :ي انالق
 الجمع المذكور أولى من الجمع بحم>ل األم>ر ف>ي المقی>د عل>ى االس>تحباب ،                 أنَّالقمي  
رفًا ف>ي معن>ى لف>ظ المقی>د ، لم>ا م>ر م>ن         حمل المطلق على المقید لیس ت>ص      ألنوذلك  

 ھ>و بتع>دد ال>دال والم>دلول ال باس>تعمال المطل>ق ف>ي المقی>د حت>ى                إنَّم>ا  إرادة المقید    أنَّ
 تج>رد   أنَّ یلزم منھ التصرف في وجھ من وجوه المعن>ى ، حی>ث              إنَّمایكون مجازًا بل    

ي ھذا الوجھ ، طباقھ على االفراد والتقیید تصرف ف انلفظ المطلق یقتضي سعة دائرة      
 ــ>ـ ھ تصرف في نف>س األم>ر ـ  نوھذا بخالف حمل األمر في المقید على االستحباب ال      

 .   )١(ي ان على الثاألول وإذا دار األمر بینھما یقدم ـــالوجوب ـ
  :وھنا عدة صور تتفرع على المطلق والمقید المتوافقین وھي 

 ان إحراز وحدة الحك>م ب>   المطلق والمقید إلزامیین مع   ان إذا ك  :الصورة االولى   
یذكر  س>بب واح>د لھم>ا ف>یعلم وحدت>ھ م>ن نف>س الحك>م أو یعل>م وحدت>ھ م>ن الخ>ارج ،                        

فالمشھور )  ظاھرت فأعتق رقبة مؤمنة    إنَّ(و)  ظاھرت فأعتق رقبة   إنَّ: (نظیر قولھ   
   .)٢(یین حمل المطلق على المقید والجمع بین الدلیلین األصولبین 

المطل>>ق والمقی>>د إل>>زامیین م>>ع تع>>دد إح>>راز وح>>دة     ان إذا ك>>:یTTة انالTTصورة الث
 ظ>اھرت  إنَّ: ( یذكر لكل واحد منھما سبب یختلف ع>ن اآلخ>ر نظی>ر قول>ھ           انالحكم ب 

نسب المحقق الح>ائري ھ>ذه ال>صورة    )  أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة   إنَّ(و) فأعتق رقبة 
ضى ذھ>ب إلی>ھ الم>شھور ولع>ل وجھ>ھ م>ا ذك>ره ش>یخنا المرت>                : (إلى الم>شھور بقول>ھ      

 ب>>ین التقیی>>د ومخالف>>ة  إذا دار األم>>رأنَّ>>ھط>>اب ث>>راه ف>>ي ب>>اب التع>>ادل والت>>راجیح م>>ن  
 فب>>ورود م>>ا ی>>صلح ان ظھ>>ور المطل>>ق متق>>وم بع>>دم البی>>ألنلتقیی>>د أول>>ى اظ>>اھر آخ>>ر ف

، وذھ>ب المحق>ق الح>ائري ، والمی>رزا الن>ائیني ، وال>سید        )٣() ی>ة ی>صیر موھون>اً   انللبی
  . )٤( المطلق على المقید لعدم التنافي بینھما الخمیني إلى القول بعدم حمل

 المطلق والمقید إلزامیین مع عدم إحراز وحدة الحك>م     ان إذا ك  :الصورة الثالثة   
و )  ظ>اھرت ف>أعتق رقب>ة   إنَّ: (أو تعدده مع ذكر السبب في واح>د منھم>ا نظی>ر قول>ھ         

 المقید ،ف>ي    الظاھر عدم حمل المطلق على    : (قال السید الخمیني    ) أعتق رقبة مؤمنة  (
 التكلیف الذي لم یذكر فیھ السبب حج>ة عل>ى العب>د ف>ي ظ>رف ع>دم                   ألنھذه الصورة   

تحقق السبب الذي ذكر في اآلخر ، فال یجوز رفع الید عنھ والتخل>ف عن>ھ إل>ى وق>ت                 
   .)٥() فعلیة حكم اآلخر بإیجاد سببھ 
                                                 

   .٢٢٢مطارح االنظار ، : الشیخ االنصاري : ظ ) ١(

   .٢٥٠كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني : ظ ) ٢(

  .٢/٢٦٧،)تقریر بحث المیرزا ھاشم اآلملي(االنظارمجمع االفكار ومطرح :الشھرضائي+١/٢٣٧رر الفوائد، د: الحائري ) ٣(

منwwاھج : الخمینwwي  + ٥٨٠، ) افwwادات المیwwرزا النwwائیني(فوائwwد األصwwول : الخراسwwاني  + ١/٢٣٧درر الفوائwwد،:الحwwائري: ظ٤)(

  .٢/٣٣٧الوصول ، 

   .٣٣٨ -٢/٣٣٧مناھج الوصول ، :  الخمیني ٥)(
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ح>>راز  المطل>>ق والمقی>>د مثبت>>ین إل>>زامیین م>>ع ع>>دم إ ان إذا ك>>:الTTصورة الرابعTTة 
أعت>>ق رقب>>ة (و ) أعت>>ق رقب>>ة: (وح>>دة الحك>>م وع>>دم ذك>>ر ال>>سبب أص>>ًال نظی>>ر قول>>ھ    

ینبغ>>ي الحم>>ل عل>>ى  : ( إل>>ى الق>>ول بالحم>>ل بق>>ولھم   األص>>ولیینف>>ذھب بع>>ض) مؤمن>>ة
اء ل>م ی>ذكر ال>سبب أص>ًال ، أو أتح>د ال>سبب ، والحم>ل عل>ى تع>دده              ووحدة التكلیف س>   

، وذھ>>ب ال>>سید الخ>>وئي إل>>ى   )١() د بتع>>دد ال>>سبب ، أو وج>>ود دلی>>ل آخ>>ر عل>>ى التع>>د    
لم یكن مطلوب المولى في دلیل المطلق إلَّ>ا وج>ودا واح>دا ال جمی>ع        : (التفصیل بقولھ   

ا ل>سنا مكلَّف>ین بتكلیف>ین ،    ان>  فتارة نحرز وحدة الحكم ونقطع من الخ>ارج         -الوجودات  
 ف>إنَّ » ام>سح ناص>یتك ببلَّ>ة یمن>اك         « ث>ّم ورد    » امسح مق>ّدم رأس>ك      « : كما إذا ورد    

من المقطوع عدم وجوب الم>سح م>ّرتین عل>ى مق>ّدم ال>ّرأس ، فی>دور األم>ر ب>ین رف>ع                
 نحمل>ھ عل>ى المقّی>د    ان ب> اإلطالقإّما عن ظھور المطلق في : الید عن أحد الظھورین  

 الم>>>راد م>>>ن المطل>>>ق ھ>>>و المقّی>>>د ، أو ع>>>ن ظھ>>>ور المقّی>>>د ف>>>ي اإلل>>>زام    إنَّ، ونق>>>ول 
ف>ي وج>وب الم>سح ووج>وب     » ام>سح ببلَّ>ة یمن>اك      «  نحم>ل ظھ>ور      انبالخصوصّیة ب 

، وذھ>ب ال>سید   )٢() كونھ ببلَّة الیمنى على وجوب المسح واستحباب كونھ ببلَّة الیمنى           
ت>>ارة یح>>رز ك>>ون الحك>>م ف>>ي المطل>>ق عل>>ى نف>>س : (الخمین>>ي إل>>ى تف>>صیل آخ>>ر بقول>>ھ 

لمقی>د ،  الطبیعة ولم یحتمل دخالة قید آخ>ر ف>ي الموض>وع غی>ر القی>د ال>ذي ف>ي دلی>ل ا               
فال بد من حمل المطلق على المقید ، الحراز الوحدة عقال ، المتن>اع تعل>ق اإلرادت>ین        

 المقید ھو نفس الطبیعة مع قید ، فاجتم>اع الحكم>ین المتم>اثلین             ألنبالمطلق والمقید ،    
فیھما ممتنع ، فیقع التنافي بینھما ، فیحمل المطلق عل>ى المقی>د ، وأخ>رى یحتم>ل قی>د                     

وع فیتردد األمر بین حمل المطلق على المقید ورفع الی>د ع>ن ظھ>ور             آخر في الموض  
األمر في استقالل البعث ، وب>ین حف>ظ ظھ>ور األم>ر ، وك>شف قی>د آخ>ر ف>ي المطل>ق                    
یجعل>>ھ مخالف>>ا للمقی>>د ، وق>>ابال لتعل>>ق حك>>م م>>ستقل ب>>ھ ، والظ>>اھر حم>>ل المطل>>ق عل>>ى  

ل ظھ>ور ض>عیف ال       ظھ>ور األم>ر ف>ي االس>تقال        ألنالمقید ف>ي ھ>ذه ال>صورة أی>ضا ،           
  .)٣() یكشف بھ قید آخر

  : المطلق والمقید مثبتین غیر إلزامیین نظی>ر قول>ھ         ان إذا ك  :الصورة الخامسة   
فالم>شھور حم>ل المقی>د عل>ى     ) ی>ستحب عت>ق الرقب>ة المؤمن>ة    (و) یستحب عتق رقب>ة  ( 

  .)٤(تأكد االستحباب من دون حمل المطلق على المقید 
مطلق والمقید نافیین ظاھرین ف>ي التح>ریم نظی>ر           ال ان إذا ك  :الصورة السادسة   

یین ف>ي ھ>ذه     األص>ول  إختل>ف ) ال ت>شرب الخم>ر العنب>ي        (و  ) ال تشرب الخمر  : (قولھ  
الصورة ف>ذھب بع>ضھم إل>ى الق>ول بع>دم الحم>ل لع>دم التن>افي  بینھم>ا وع>دم المفھ>وم                        

ین من قبیل    الحمل والجمع بین الدلیل    انمكإ ، وذھب البعض اآلخر إلى القول        )٥(للقید  
  . )٦(إحراز وحد الحكم وعدمھا 

                                                 
   .٥/٥٠٠تحریرات في األصول ، : صطفى الخمیني م + ١/٣٨٠غایة المسؤول ، :  الشھرستاني ١)(

  .٢/٤١٠، ) تقریر بحث السید الخوئي(ھدایة األصول :  حسن الصافي ٢)(

  .٣٣٦ -٢/٣٣٥مناھج الوصول ، :  الخمیني ٣)(

  .٢٥١كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :  ظ ٤)(

   .٥٨١، ) راقي تقریر بحث آغا ضیاء الع(نھایة االفكار : البروجردي :  ظ ٥)(

   .٢/٣٣٧مناھج الوصول ، : الخمیني : ظ ) ٦(
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  التطبیقات في مفتاح الكرامة : یًا انث
ا مت>وافقین   ان> سواء ك حمل المطلق على المقید     مبنى  في  األصولیون  ختالف  إإنَّ  

وأث>ر ھ>ذا التع>دد ف>ي االخ>تالف ف>ي الم>سائل الفقھی>ة         ،  ھمیانأم متخالفین إل>ى تع>دد مب>       
   . اآلتیةل التطبیقات الفقھیةوسنشیر إلى ھذا االختالف من خال

  
   المصوغ من العاریة ان حكم ضم :األولالتطبیق 

ة ال ان>>> العاری>>ة أم ألن، وذل>>>ك عل>>>ى ق>>ولین   الم>>سألة  الفقھ>>>اء ف>>ي ھ>>>ذه  إختل>>ف 
   .)١(یضمنھا المستعیر إال بالتفریط أو التعدي 

   
یط فیضمنھ المستعیر مع عدم التع>دي والتف>ر  ، استثناء المصوغ     :األولالقول  

وھو مختار ال>شیخ المفی>د ، وال>شیخ الطوس>ي ، والمحق>ق الحل>ي ، والعالم>ة الحل>ي ،                  
والمحق>ق األردبیل>ي ، وال>سید    والشھید األول ، والمحق>ق الكرك>ي ، وال>شھید الث>اني ،       

   . )٢(جواد العاملي 
  
 ق>ال  )u( صحیحة عمار بن اسحاق ع>ن أب>ي عب>د اهللا     :مستندھم على ذلك    و

ھم>>ا ان م>>ن ذھ>>ب أو ف>>ضة ، ف ان إال م>>ا ك>>انل>>ى م>>ستعیرھا ض>>م العاری>>ة ل>>یس ع: (( 
 ، وصحیحة جمیل بن الدراج عن أبي عبداهللا         )٣())  اشترطا أو لم یشترطا      انمضمون

)u( ق>>ال  )) :    ی>>شترط ص>>احبھا ، إال  أنَّ إال انل>>یس عل>>ى ص>>احب العاری>>ة ض>>م 
طل>ق عل>ى     فیحم>ل الم   . )٤()) ھ>ا م>ضمونة اش>ترط ص>احبھا أم ل>م ی>شترط              انالدراھم ف 

 وجوب حمل المطل>ق عل>ى   إنَّ : (المقید وقد اشار إلى ذلك السید جواد العاملي بقولھ      
 الم>تكّلم أراد م>ن المطل>ق ف>ردًا واح>دًا معّین>ًا عن>ده غی>ر                  أنَّ ھ>و حی>ث یعل>م        إنَّماالمقّید  

   .)٥()  معّین عند المخاطب
  

                                                 
مwwسالك : الwwشھید الثwwاني  + ٦/٧٨جwwامع المقاصwwد ، : المحقwwق الكركwwي  + ٢/٢١٤تwwذكرة الفقھwwاء ، : العالَّمwwة الحلwwي : ظ ) ١(

 -١٧/٤٢٨رامwة ،  مفتwاح الك : الwسید جwواد العwاملي       + ٣/١٦٨مفاتیح الشرائع ،    : الفیض الكاشاني    + ٥/١٥٣االفھام ،   

٤٢٩.  

مختلwwف الwwشیعة ، + ٣/٢١٧تحریwwر األحكwwام ،   +٢/١٧٤االسwwالم ،  شwwرائع+  ٣/٣٩المبwwسوط ،  + ٦٣٠المقنعwwة ، :  ظ ٢)(

مجمwwع الفائwwwدة   + ١٥٨-٥/١٥٧مwwسالك االفھwwwام ،  + ٧٩-٦/٧٨جwwwامع المقاصwwد ،   + ١٥٦اللمعwwة الدمwwشقیة ،    +٦/٧١

  .١٧/٤٣٥مفتاح الكرامة ، + ١٠/٣٧٥والبرھان ، 

  .١٣/٢٤٠وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٣)(

  .١٣/٢٤٠: م ، ن ) ٤(

  .٤٣٦-١٧/٤٣٥مفتاح الكرامة ، ) ٥(
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 TTول الثTTاخت>>اره م>>ع التع>>دي والتف>>ریط ، وق>>د     الم>>صوغ انع>>دم ض>>م   :ي انالق
  . )١( يان ، والمقداد السیوري ، والفیض الكاشالعالَّمةبن  الحلي ، واالعالَّمة
: ((  ق>>>ال )u(ص>>>حیحة الحلب>>>ي ع>>>ن أب>>>ي عب>>>داهللا  :مTTTستندھم علTTTى ذلTTTك و

 انل>>یس عل>>ى م>>ستعیر عاری>>ة ض>>م   :  ، وق>>ال انمؤتمن>>ص>>احب الودیع>>ة والب>>ضاعة  
: ((  بقول>>>ھ انای>>>ة زاد أب>>> ، وب>>>نفس الرو)٢()) وص>>>احب العاری>>>ة والودیع>>>ة م>>>ؤتمن 

ل>یس  : فق>ال   ؟  انأو یسرق أعلى صاحبھ ضم    ھلك  یالمال ف وسألتھ عن الذي یستبضع     
  . المصوغ ان على عدم ضمن فتدال. )٣())  الرجل أمینًا أنَّ یكونعلیھ غرم بعد 

 الروایات ال>واردة الت>ي اس>تدلوا بھ>ا          ألن وذلك   ؛ األولالقول الراجح ھو القول     
 مع كون الحمل ھن>ا  األحكاما مورد من حمل المطلق على المقید في      مو،  أقوى داللة   

ویمك>>ن تقیی>>دھا مطلق>>ة ي انأص>>حاب الق>>ول الث>> الروای>>ة الت>>ي اس>>تدلوا بھ>>ا وإنمتوافق>>ًا 
  .بالمصوغ 

  
   مسألة إجارة األرض مشروطة بكون العوض طعامًا :ي انالتطبیق الث
  :ل اقوأعلى  المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 ال یك>>ون الطع>>ام مم>>ا  أنَّج>>واز اإلج>>ارة بع>>وض الطع>>ام ب>>شرط    :األول القTTول

ال>>شیخ الطوس>>ي ، واب>>ن ادری>>س الحل>>ي ،      ، وق>>د اخت>>اره  یخ>>رج م>>ن نف>>س االرض  
وال>شھید  والمحقق الكركي ،    والمقداد السیوري ،     الحلي ،    العالَّمةوالمحقق الحلي ، و   

   .)٤( والسید علي الطباطبائي، والسید جواد العاملي والمحقق االردبیلي ،  ، يانالث
 ع>ن   )u(اهللا  س>ألت أب>ا عب>د     : (( روایة أب>ي ب>ردة ق>ال         :مستندھم على ذلك    و

تھ ع>>ن وس>>أل:  ق>>ال ،ال ب>>أس : إج>>ارة االرض المح>>دودة بال>>دراھم المعلوم>>ة ، ق>>ال    
نكرة " فال خیر "، فكلمة    )٥())  من طعامھا فال خیر      انن ك إ: إجارتھا بالطعام ، فقال     

 ، ویؤی>د ذل>ك ح>سنة الوش>اء     )٦( النفي ، والذي ال خیر فی>ھ أص>ًال ھ>و ح>رام         في سیاق 
ًا ان>> ع>>ن الرج>>ل اش>>ترى م>>ن رج>>ل أرض>>ًا جرب )u(الرض>>ا اإلم>>ام س>>ألت : (( ق>>ال 

، فق>>د ص>>رح )٧(.....))  یعطی>>ھ م>>ن األرض ؟ فق>ال ح>>رام  أنَّمعلوم>ة بمائ>>ة ك>>ر عل>ى   
ا ان>> البی>>ع واإلج>>ارة كألنبالحرم>>ة ف>>ي البی>>ع ف>>ي موض>>ع نف>>ي الخی>>ر ف>>ي اإلج>>ارة ،    

متحدین فیما ھو وجھ المنع من عدم معلومیة حصول الع>وض وكمیت>ھ ك>یًال ووزن>ًا ،              
 م>ن األرض غی>ر م>ضمون وال ثاب>ت ف>ي الذم>ة وال ھ>و معل>وم الح>صول ال                     انفما ك 

   .)٨(تجوز اإلجارة بھ وال البیع 
  

                                                 
  .٣/١٦٨مفاتیح الشرائع ، + ٢/٢٤٩التنقیح الرائع ،  + ١٣٠-٢/١٢٩ایضاح الفوائد ، + ٢/٢١٥تذكرة الفقھاء ، :  ظ ١)(

  . ١٣/٢٣٧وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٢)(

  .١٣/٢٣٧وسائل الشیعة ، : الحر العاملي )٣(
التنقیح الرائع  + ٦/١٨٦مختلف الشیعة ،    + ٢/١٥٠شرائع االسالم ،     +  ٢/٤٤٦السرائر ،    + ٣/٢٥٥المبسوط ،   : ظ  ) ٤(

مفتwwاح  + ١٠/١٠٠مجمwwع الفائwwدة والبرھwwان ،  + ١٤-٥/١٣مwwسالك االفھwwام ،  + ٧/٣١٥جwwامع المقاصwwد ،  + ٢/٢٣٠، 

   .٩/١١٨ریاض المسائل ،  + ٢٠/٣٢ الكرامة ،

   .٧/٢٠٩تھذیب األحكام ، :  الشیخ الطوسي ٥)(

  .٢٩ / ٢٠مفتاح الكرامة ، :  ظ ٦)(

  .١٣/٢٣وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٧)(

   .٩/١٢٠ریاض المسائل ، : الطباطبائي :  ظ ٨)(
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  Tق>ق الحل>ي ،   المحوق>د اخت>اره     ،بع>وض الطع>ام   إجارتھ>ا  كراھ>ة  :ي انالقول الث
  . )١( يان الحلي ، والفیض الكاشالعالَّمةو

س>أل یعق>وب االحم>ر أب>ا        : ((  ص>حیحة أب>ي المع>زا ق>ال          :مستندھم على ذلك    و
 لي أخ وقد ھل>ك وق>د ت>رك ف>ي     ان ك أنَّھلحك اهللا   أص: ا حاضر فقال    وإن )u(اهللا  عبد

ًا وی>ؤاجر  م>ن ی>صنعھ خم>ر   خ یلي ضیعة لنا وھو یبیع العصیر ل      ولي أ ،  حجري یتیمًا   
: االرض بالطعام ، فأما ما یصیبني فقد تنزھت ، فكیف أصنع بنصیب الیت>یم ؟ فق>ال         

 تؤاجرھ>ا ب>الربع والثل>ث       أنَّأما إجارة االرض بالطعام فال تأخذ نصیب الیتیم منھ إال           
  ھذا الحمل بقول>ھ    السید جواد العاملي   وقد رد  ، وحملوه على الكراھة      )٢()) والنصف  

لكراھیة في غایة البعد م>ضافًا إل>ى مخالفت>ھ لظ>اھر النھ>ي ، وق>ضیتھ                 حملھ على ا  : ( 
 الطع>ام ال>ذي اس>تؤجرت االرض ب>ھ م>ن غیرھ>ا       انالمنع مطلقًا بحیث یشمل ما إذا ك>  

  .)٣()  منھما انلكنھ یجب تقییده بما إذا ك
  

 ،  م>ن غیرھ>ا  انحرمة إجارتھا بعوض الطعام مطلقًا حتى ل>و ك>         :القول الثالث   
  . )٤(القاضي ابن البراجوقد اختاره 

  
یشترط في اجارتھا اتحاد الجنس بینھما وبین م>ا زرع       إنَّھ : على ذلك    مستندهو

فیھا ، فلو آجرھا بشعیر وزرعھا حنطة لم یكن حنط>ة ، وی>دل عل>ى ذل>ك موثق>ة أب>ي                   
ال ت>>ؤاجر االرض بالحنط>>ة وال ب>>التمر وال ( (:  ق>>ال )u(ب>>صیر ع>>ن أب>>ي عب>>د اهللا 

 ال>>ذھب والف>>ضة  ألنربع>>اء وال بالنط>>اف ولك>>ن بال>>ذھب والف>>ضة ،   بال>>شعیر وال باأل
 ق>ال  )u(، وصحیحة الحلبي عن أبي عب>داهللا   )٥()) مضمون ، وھذا لیس مضمون      

   .)٦()) ال تستأجر االرض بالحنطة ثم تزرعھا حنطة : (( 
 وذلك من خالل تقیید المطلق وقد أشار إل>ى ذل>ك            األول ھو القول    القول الراجح 

أنَّ  المتقدم>ة ب>صحیحة الحلب>ي ب>        األخب>ار یمكن تقیید ھ>ذه     : (بقولھ   واد العاملي جالسید  
 أنَّ الم>>>راد ال ت>>>ستأجر االرض بالحنط>>>ة منھ>>>ا أو م>>>ن غیرھ>>>ا إذا كن>>>ت تری>>>د یك>>>ون

تزرعھا حنطة كما ھو مذھب القاضي اب>ن الب>راج ـ القائ>ل بالحرم>ة المطلق>ة ـ وذل>ك         
 ان ، ك>   األوللذین ھما االصل ف>ي التقیی>د        ھ في خبر أبي بردة والفضیل ال      انیمكن جری 

أي م>ن   "  م>ن طعامھ>ا    ان ك>  إنَّ"فیھم>ا أي الخب>رین        :)u( المراد من قول>ھ      إنَّیقول  
 وال>شاھد عل>ى ھ>ذا      األخب>ار  من غیرھا وبھ یحصل الجمع أی>ضًا ب>ین           انجنسھا ولو ك  

 )u(التقیید والجمع ما ورد عن یونس بن عبد الرحمن عن أبي جعفر وأبي عبداهللا               
 یؤاجر االرض بالطع>ام ویؤاجرھ>ا       أنَّھما سئال ما العلة التي من أجلھا ال یجوز          ان(( 

 ال>>ذي یخ>>رج منھ>>ا حنط>>ة وش>>عیر ، وال  أنَّالعل>>ة ف>>ي ذل>>ك : بال>>ذھب والف>>ضة ؟ ق>>اال 
                                                 

   .٣/١١٠ الشرائع ، مفاتیح + ١٠١تبصرة المتعلمین ،  + ١٤٨المختصر النافع ، :  ظ ١)(

  .١٣/٢١٠وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٢)(

  .٢٠/٣٠ مفتاح الكرامة ، ٣)(

  .٢/١٠المھذب ، :  القاضي ابن البراج ٤)(

   .٢١٠ -١٣/٢٠٩وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٥)(

  .١٣/٢٠٩:  م ، ن ٦)(
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ا نق>ول ی>شھد عل>ى ھ>ذا الجم>ع           ن، ال ) ١()) تجوز إجارة حنطة بحنطة ، وشعیر بشعیر        
ث>>م  ، )٢() لقواع>>د واعت>>ضاده بال>>شھرات واإلجماع>>ات  م>>ع موافقت>>ھ االعتب>>ار وااألول
 : الم>سألة  إلى التعرض لحمل المطلق على المقی>د وتف>صیل     السید جواد العاملي  ذھب  

 )٤( ، وغیرھ>ا  )٣(ا منفّی>ین فق>د حك>ى اإلجم>اع ف>ي المع>الم          ان المطلق والمقّید إذا ك    إنَّ( 
ال تعت>ق مكاتب>ًا     : (ل>وه بقولن>ا     ومّث.  ال یل>زم الجم>ع ب>ل یبق>ى المطل>ق عل>ى إطالق>ھ                 أنَّھ

 النھ>ي   وإنوبمالحظة ذلك یتخ>ّرج عل>ى ذل>ك ف>ساد كثی>ر             : (قال في المسالك    ). كافرًا
  مطل>>ق وال مناف>>اة بین>>ھ وب>>ین تح>>ریم ش>>رطھ م>>ن طعامھ>>ا حّت>>ى یجم>>ع بینھم>>ا بحمل>>ھ      

   . )٥() علیھ
  الحك>>م بوج>>وب العم>>ل  إنَّ: ( وھ>>و ع>>ین م>>ا ذھ>>ب إلی>>ھ المی>>رزا القم>>ي بقول>>ھ      
 اّتف>اقھم عل>ى ذل>ك مبن>ّي     وإن. بالمطلق والمقّید ھنا ال یتّم إّال بفرضھما عاّمًا وخاّص>ًا   
ة م>ن المطل>ق ال ب>شرط ف>یمكن     على مثالھم المشھور ، وإّال فعلى ف>رض إرادة الماھیَّ>    

   . )٦() الجمع بینھما بحمل المطلق على المقّید
  

إال  ، دلین لTم یTستحلف مTع البینTة        لبینTة عT   أقام المدعي ا  إذا   مسألة   :التطبیق الثالث   
  . الشھادة على میت فیستحلف على بقاء الحق في ذمتھأنَّ یكون

  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
  

 ان عل>ى الم>دعي الیم>ین فیم>ا إذا ك>       أنَّ فذھب مشھور الفقھاء إل>ى        :األولالقول  
 ي ،انوال>شھید الث>   الحلي ،   مةالعالَّو، وقد اختاره الشیخ الطوسي ،       المدعى علیھ میتًا    

  . )٧( ي ، والسید جواد العامليانوالمحقق السبزواري ، والفیض الكاش
  
قلت : (( قال   )u(عبد الرحمن بن أبي عبداهللا       روایة    :مستندھم على ذلك    و

 خبرني عن رجل یدعي قبل الرجل الحق فال یكون ل>ھ  )u(للشیخ موسى بن جعفر   
 المطل>وب ب>الحق   ان ك> فإنَّ:  قال   أنَّإلى  ..... ن المدعى علیھ    فیمی: البینة بمالھ ؟ قال     

 نقد مات فأقیمت علیھ البینة فعلى المدعي یمین باهللا الذي ال إلھ إال ھو لق>د م>ات ف>ال        
ا ال ندري لعل>ھ ق>د وف>اه ببین>ة ال نعل>م            ن حلف وإال فال حق لھ ، ال       فإنَّ حقًا لعلیھ ،     وإن

 ادع>ى   ف>إنَّ ن ثم ص>ارت علی>ھ الیم>ین م>ع البین>ة             موضعھا أو بغیر بینة قبل الموت فم      
 حی>ًا الُل>زم الیم>ین أو    ان المدعى علی>ھ ل>یس بح>ّي ول>و ك>          ألنوال بینة لھ فال حق لھ ،        

                                                 
   .٥١٨علل الشرائع ، :  الصدوق ١)(

  .٢٠/٣٢ مفتاح الكرامة ، ٢)(

  .١٥٢معالم الدین ، : حسن العاملي :  ظ ٣)(

  .١/٣٣١ األصول ، قوانین: المیرزا القمي :  ظ ٤)(

   .٥/١٣مسالك االفھام ، :  الشھید الثاني ٥)(

   .١/٣٣٢ األصول ، قوانین:  المیرزا القمي ٦)(

مفتwاح   + ٣/٢٥٨فwاتیح الwشرائع ،   م+ ٢/٦٩٣كفایwة األحكwام ،      + ١٣/٤٦٠مسالك االفھام ،     + ٨/١٥٩المبسوط ،   : ظ  ) ٧(

   .٢٤٣-٢٥/٢٣٧الكرامة ، 
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فھ>ي م>ع ص>راحتھا     ، )١()) الحق أو ی>رد الیم>ین علی>ھ ، فم>ن ث>م ل>م یثب>ت علی>ھ ح>ّق                
سندھا فقد تكّمل>ت     وقوة   )٢(ووضوح داللتھا واشتھار مضمونھا وروایة المحّمدین لھا        

واستدلوا على ذل>ك أی>ضًا ب>صحیحة محم>د ب>ن الح>سن ال>صفار حی>ث         . شرائط العمل   
ھل تقبل شھادة الوصي للمی>ت ب>دین         : (( )u(كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي        

إذا ش>>ھد مع>>ھ آخ>>ر ع>>دل فعل>>ى  : )u(ل>>ھ عل>>ى رج>>ل م>>ع ش>>اھد آخ>>ر ع>>دل ؟ فوق>>ع 
 أو ان ی>شھد ل>وارث المی>ت ص>غیرًا ك>         أنَّص>ي   أیج>وز للو  : المدعي الیمین فكتب إلی>ھ      

كبیرًا بحق لھ على المیت أو على غیرھا وھو القابض للوارث ول>یس للكبی>ر بق>ابض            
 ی>شھد ب>الحّق وال یك>تم ش>ھادتھ ، وكت>ب إلی>ھ         أنَّنعم وینبغي للوص>ي      : )u(؟ فوقع   

)u(                   أویقبل شھادة الوصي على المیت بدین م>ع ش>اھد آخ>ر ع>دل ؟ فوق>ع )u( : 
  .  وھو محل الداللة )٣()) م من بعد یمین نع

الیم>ین م>ن الم>دعي      على ھ>ذا االس>تدالل ول>م یقب>ل           المحقق االردبیلي    واعترض
وق>د ن>اقش ادل>ة الم>شھور بع>دة مناق>شات       ، وال االدلة التي استدل بھا مشھور الفقھ>اء        

 ال>>شیخ المق>>صود غی>>ر موس>>ى ب>>ن وإن ال>>سند ، ة روای>>ة عب>>د ال>>رحمن ض>>عیفأنَّمنھ>>ا 
ھا تحمل على االس>تحباب ،      وإن داللتھا على المطلوب فیھا تأمل       إنَّ وقال   )u(جعفر

ھا مشتملة على ما یخ>الف بع>ض قواع>دھم    وإنھا مكاتبة ،   انوناقش صحیحة الصفار ب   
  . )٤(مثل قبول شھادة الوصي فیما ھو وصي فیھ 

  
TTول الثTTھ وص>>ي ن>> الت ال>>شھادة عل>>ى المی>>تان>>فیم>>ا إذا ك اس>>تحباب األح>>الف :ي انالق
   .)٥(المحقق االردبیلي المقداد السیوري ، ووقد اختاره ،   شھادة الوصيوتستحب
 كتب إلیھ  إنَّھ : (()u(لصفار عن أبي محمد     صحیحة ا  :مستندھم على ذلك    و

 ینف>ذوا  أنَّرجل أوصى إلى ولده وفیھم كبار وقد أدركوا وفیھم ص>غار أیج>وز للكب>ار            
 ی>دركوا االوص>یاء   أنَّمیت بشھود عدول قبل     وصیتھ ویقضوا دیونھ لمن صح على ال      

 یقضوا دین أبیھم وال یحبسوه بذلك       أنَّلد  على الكبار من الوِ    : )u(الصغار ؟ فوقع    
 یق>ضوا ب>ذلك ال>شھود الع>دول ول>یس فی>ھ تع>رض        أنَّ لھ>م  أنَّ ، فھي ظاھرة ف>ي   )٦()) 

  . )٧( الحاجة ت الیمین مرادة لزم اإلغراء بالجھل والتأخیر عن وقتانالیمین ولو ك
 الروای>ة الت>ي اس>تدل بھ>ا مطلق>ة وغیرھ>ا       إنَّ السید جواد الع>املي     :وأورد علیھ 

  . )٨(مقیدة فیحمل المطلق على المقید 
 ظ>>اھر ألن؛ وھ>>و وج>>وب اس>>تحالف الم>>دعي   األولھ>>و الق>>ول الق>>ول ال>>راجح 

ھ>ا ،  ة علی>ھ فتك>ون مقی>دة لألط>الق ف>ي غیر     ل>ضَ َغالروایة یدل على وجوب الیم>ین المُ      
 الخب>ر ف>ي مع>رض    ألن ی>دل عل>ى الوج>وب    إنَّم>ا الوارد ف>ي الروای>ة   " علیھ" لفظ   وإن
  .شاء یفید الوجوب ناال

                                                 
   .١٨/١٧٢وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ١)(

  .٦/٢٢٩التھذیب ، : الطوسي  + ٧/٣٩٤الكافي ، : الكلیني :  ظ ٢)(

 . ٦/٢٤٧تھذیب األحكام ، : الطوسي  + ٣/٧٣من ال یحضره الفقیھ ، : الصدوق  + ٧/٣٩٤الكافي ، : الكلیني )٣(
  .١٦٠ – ١٢/١٥٨مجمع الفائدة والبرھان ، : ظ ) ٤(

  .١٢/١٦٢مجمع الفائدة والبرھان ،  + ٤/٢٥٦: التنقیح الرائع :  ظ ٥)(

  .١٣/٤٣٨وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٦)(

  .١٣/١٦٢مجمع الفائدة والبرھان ، :  االردبیلي ٧)(

   .٢٥/٢٤٢: مفتاح الكرامة :  ظ ٨)(
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  الفصل الثاني
  مباني مباحث الحجة عند اإلمامیة وتطبیقاتھا في مفتاح الكرامة

  توطئة 
بأعتبارھ>ا  مھم>ة  الحجة یعد من المباحث ال  مما ال شك فیھ أن البحث في مباحث         

ف>>ي مقاب>>ل الكت>>اب وبم>>ا أنھ>>ا لی>>ست دل>>یًال قائم>>ًا بنف>>سھ  ، اب>>ع للكت>>اب وال>>سنة م>>ن التو
 ، وق>د تعرض>نا    لغرض األخذ بالكتاب والسنة   فھي تحتاج لھما ألثبات حجیتھا      والسنة  

تھا ف>ي  في ھذا الفصل إلى مباني حجیة خبر الواحد ، واإلجماع ، والشھرة مع تطبیقا        
  .بشيء من التفصیل من خالل المباحث اآلتیة تي لبیانھا كتاب مفتاح الكرامة وسنأ

  
  المبحث األول 

  مباني حجیة خبر الواحد عند اإلمامیة وتطبیقاتھ في مفتاح الكرامة
  

خبر الواح>د ھ>و الخب>ر ال>ذي یفتق>د إل>ى ش>روط الخب>ر المت>واتر م>ن جھ>ة ال>سند               
 أم وإنھ قصر عن صفة الت>واتر ، أو ھ>و م>ا ل>م یبل>غ ح>د الت>واتر س>واء كث>رت روات>ھ            

   .)١(قلت ، ولیس شأنھ أفادتھ العلم بنفسھ ، نعم یفیده بانضمام القرائن إلیھ 
ولخبر الواح>د أھمی>ة كبی>رة ألن أعل>ب األحادی>ث ف>ي ال>سنة ال ت>صل لدرج>ة الت>واتر                       
فیكون أغلب األحكام المستفادة منھ ، وقد أختلف األص>ولیون ف>ي حجی>ة خب>ر اآلح>اد                  

 األختالف بی>نھم أدى إل>ى تع>دد اآلراء ف>ي الم>سائل      بین األعتبار وعدم االعتبار وھذا   
  : الفقھیة وسنأتي لبیانھا بشيء من التفصیل من خالل المطالب اآلتیة 

  
  خبر الواحد عند اإلمامیة مباني حجیة : المطلب األول 

الشك أن أصولیو اإلمامیة قد أتفقوا على حجیة خبر الواح>د المحف>وف ب>القرائن     
أختل>ف   ، وأما إذا لم یحتف بق>رائن موجب>ة للعل>م فق>د     )٢(المتواتر ألفادتھ العلم كالخبر   

  :خبر الواحد على أقوال ھذا النوع من الاألصولیون في مباني حجیة 
ال>>شیخ وھ>>و م>>شھور األص>>ولیین واخت>>اره م>>نھم ،   ن>>ھ حج>>ة بالجمل>>ة  إ :القTTول األول 

وال>سید   ،  )٦(الحل>ي  والعالم>ة   ، )٥( ، والمحقق الحلي   )٤( ، والشیخ الطوسي     )٣(المفید  

                                                 
  .٤١٦معالم الدین ، : ملي حسن العا:  ظ )١(

 ١/٨٧العدة ، : الشیخ الطوسي  + ٢/٢٩٩الذریعة ، : السید المرتضى  + ٢٨التذكرة بأصول الفقھ ، : الشیخ المفید :  ظ ٢)(

األصwول العامwة للفقwھ    : محمد تقي الحكیم  + ٣٢٠أصول الفقھ ،    : المظفر   + ٢٠٣معارج األصول ،    : المحقق الحلي   + 

 . ١٨٨المقارن ، 

  .٢٨: التذكرة بأصول الفقھ :  ظ )٣(

  .١/٨٦: العدة :   ظ )٤(

  .٢٠٥: معارج األصول :   ظ )٥(

   .٣/٣٧٠: نھایة الوصول :   ظ ٦)(
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 ، واآلخون>>>>د )٣(وال>>>>شیخ األن>>>>صاري   ، )٢(والمی>>>>رزا القم>>>>ي   ، )١(ح>>>>سن الع>>>>املي  
   .)٦( ، والسید محمد باقر الصدر )٥(والشیخ المظفر  ، )٤(الخراساني 

  :  عدة أدلة منھا :مستندھم على ذلك  
  

 القرآن الكریم  .١
س>>نتعرض آلی>>ة  )٧( فق>>د أس>>تدل األص>>ولیون عل>>ى حجی>>ة خب>>ر الواح>>د بع>>دة آی>>ات   

ـا                 {: قولھ تعالى   منھا  واحدة   موا قَوتُـصِيب ـوا أَننيـإٍ فَتَبببِن فَاسِـق كُمـاءج وا إِننآم ا الَّذِينه اأَيي
ني جهالَةٍ فَتُصبِحوا علَى ما فَعلْتُم نَادِمِ   .)٨( }بِ

وھو یرجع إلى مفھوم    فاسق  عند إخبار ال  أن اآلیة نطقت بوجوب التبین      . ١ :بتقریب  
ذاتیة لكونھ خبر الواح>د فیك>ون الزم>ًا    : والمراد من التبین حیثیتین األولى الوصف ،   

عرض>>یة لكون>>ھ خب>>ر فاس>>ق فیج>>ب العل>>م ب>>ھ       : التب>>ین واس>>تظھار الخب>>ر ، والث>>اني    
 ، فالعل>ة م>ن   وھذا یعني التثبت فیھ والتأني ف>ي ك>شفھ وإظھ>اره والعل>م ب>ھ            واستكشافھ  

تبین ھو كون الخبر خبر فاسق فإذا لم یكن المخبر فاسقًا بل كان عادًال فإم>ا           وجوب ال 
أن یجب قبول خبره بال تبین وأما أن یرد وال سبیل للرد ألنھ یستلزم عدم قب>ول خب>ر      

  . )٩( العادل فیتعین قبول الخبر وھو المطلوب
  

   .)١٠( أن القضیة الوصفیة لیست ذات مفھوم :وأورد على ھذا الدلیل 
 القرینة ف>ي الق>ضیة الوص>فیة ك>ان لھ>ا           قشة ھذا األیراد بأنھ متى ما وجدت      یمكن منا و

مفھوم فاآلیة تحثنا على وجوب التبین م>ن خب>ر الفاس>ق والقرین>ة الوص>فیة ھن>ا ف>سق                    
الراوي ألن أتصاف الخبر بكونھ خبر الواحد یكون مقدمًا بالرتبة على اتصافھ بخب>ر               

خبر الواحد فیستفاد انتفاتء وجوب التبین عن>د        الفاسق فأن موضوع خبر الفاسق ھو       
انتفاء خبر الفاسق ، ومع وجود الفاسق یجب التبین من أجل عدم الوقوع في الجھال>ة            

  .التي یترتب في حال عدم التبین الندامة 
من جھة مفھوم الشرط ألن الحكم بوجوب التبین عن النبأ الذي جيء بھ معل>ق بك>ون                  .٢

 في اآلیة الشریفة ھ>و طبیع>ي النب>أ ، والحك>م ھ>و وج>وب              الجائي بھ فاسقًا بالموضوع   
                                                 

  .٣٤٣: معالم الدین :  ظ )١(

   .٤٣٢:  األصول قوانین:   ظ )٢(

   .١/٧٨: فرائد األصول :  ظ )٣(

   .٢/٣١٠: كفایة األصول  :   ظ )٤(

  .٣٢١-٣٢٠: ول الفقھ اص:   ظ )٥(

  .١/٢٨٤: دروس في علم األصول :  ظ )٦(

  ٦١:التوبة : آیة اٌألذن  + ٤٣: النحل : آیة السؤال  + ١٥٩: البقرة : آیة الكتمان  + ١٢٢: التوبة  : آیة النفر :  ظ )٧(

  .٦: الحجرات ٨)(

  .٣٢٣ول الفقھ ، أص: الشیخ المظفر  + ١/٢٥٤فرائد األصول ، : الشیخ األنصاري :  ظ )٩(

  .١/٢٨٨أنوار الھدایة ، : السید الخمیني  + ٣/١٦٦فوائد األصول ، : المحقق النائیني :   ظ ١٠)(
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التبین والشرط المعلق علیھ الحكم ھو مجيء الفاسق بالنبأ فإذا انتفى الشرط ولم یك>ن            
  .)١(بل كان عادًال لم یجب التبین الجائي بالنبأ فاسقًا 

  
ض>وع  أن المفھوم ف>ي المق>ام م>ن ب>اب ال>سالبة بأنتف>اء المو               :وأورد علیھ بما حاصلھ     

وذل>>ك ألن ال>>شرط مج>>يء الفاس>>ق بالنب>>أ ، ومعل>>وم أن ع>>دم وج>>وب التب>>ین عن>>د ع>>دم    
مجيء الفاسق بالنبأ من باب عدم ما یتبین حیث ال خبر كي یتبین فی>ھ فیك>ون ال>شرط                  

ألن الموض>وع  ؛  فال تدل اآلی>ة عل>ى المفھ>وم   في المقام مسوقًا لبیان تحقق الموضوع  
 بأنتفاء مجيء الفاس>ق ، وعلی>ھ ف>ال ت>دل اآلی>ة              فیھا خصوص نبأ الفاسق ، وھو منتفٍ      

على عدم وجوب التبین عند مجيء خبر العادل ، إذ ع>دم وج>وب التب>ین عن>د مج>يء                  
خبر الع>ادل ل>یس مفھوم>ًا لوج>وب التب>ین عن>د مج>يء خب>ر الفاس>ق ؛ ألن المف>روض                  

 عن>د مج>يء خب>ر الع>ادل ، وإذا     – وھ>و الموض>وع ف>ي المنط>وق      –انتفاء نبأ الفاسق    
  . )٢( انتفى الموضوع ینتفي الحكم من باب السالبة بانتفاء الموضوع 

  
النبأ ومج>يء الفاس>ق ب>ھ    إن الشرط في اآلیة مركب من جزأین        :مناقشة ھذا األیراد    

فیكون أحدھما محققًا لموضوع الحكم في الجزاء لتوقفھ علیھ عقًال فال مفھوم للقضیة             
 محقق>ًا لموض>وع الحك>م    –مجيء الفاسق ب>ھ   –بالنسبة إلیھ ، وال یكون الجزء اآلخر        

، في الجزاء لعدم توقف الجزاء علیھ عقًال ، فتدل القضیة على المفھ>وم بالن>سبة إلی>ھ                   
ومفاده انتفاء وجوب التبین عند انتفاء كون اآلتي ب>ھ فاس>قًا ف>ال یج>ب التب>ین ف>ي النب>أ              

   .)٣(الذي جاء بھ العادل 
ب التبین وإذا جاء العادل بالنبأ فال یج>ب التب>ین      وعلیھ فإذا جاء الخبر من الفاسق فیح      

وعندھا یجب األخذ بھ وترتیب األثر علیھ وسیرة العقالء تؤی>د     عمال بمفھوم المخالفة    
  .ذلك 

  
 السنة الشریفة . ٢

یح>>صل أس>>تدل األص>>ولیون عل>>ى حجی>>ة خب>>ر الواح>>د م>>ن ال>>سنة بع>>دة روای>>ات    
الم>أمون م>ن الك>ذب ف>ي ال>شریعة       بانضمام  بعضھا إلى بعض العلم بحجیة خبر الثقة  

  :منھا 
باألع>>دل المتكفل>>ة لبی>>ان حك>>م الروای>>ات المتعارض>>ة م>>ن األخ>>ذ  األخب>>ار العالجی>>ة . أ 

فإنھ>ا دلی>ل عل>ى أن حجی>ة خب>ر الواح>د           واألصدق والمشھور والتخییر عن>د الت>ساوي        
وأن>>>ھ یج>>>ب األخ>>>ذ بأح>>>د الخب>>>رین     بالمع>>>ارض مف>>>روغ عنھ>>>ا   عن>>>د ع>>>دم ابتالئ>>>ھ   

أو كون>ھ م>شھورًا أو األخ>ذ    ین بمجرد كونھ صادرًا م>ن األع>دل أو األوث>ق            المتعارض
  .وسنتعرض لھذا النوع من الروایات في الفصل الثالث  .)٤(بأحدھما عند التساوي 

                                                 
   .٣١٦-٢/٣١٥كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :  ظ)١(

   .٢٥٨ – ١/٢٥٧فرائد األصول ، : الشیخ األنصاري :  ظ )٢(

  .١١٣-٣/١١١ ، نھایة األفكار: آغا ضیاء العراقي :   ظ )٣(

   .٣٣٢أصول الفقھ ، : الشیخ المظفر  + ٢/٣٣٤كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :  ظ ٤)(
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 ١٠٠

بالرجوع إلى أشخاص معینین على وجھ ع>دم الف>رق   األخبار اآلمرة في الرجوع   . ب
ای>>ة محم>>د ب>>ن س>>نان ع>>ن أب>>ي  كم>>ا ورد ف>>ي رو، ف>>ي الرج>>وع ب>>ین الفت>>وى والروای>>ة 

للفیض بن المخت>ار ف>ي ح>دیث ف>إذا أردت ح>دیثنا فعلی>ك بھ>ذا            : ((  قال   )u(عبداهللا  
زرارة بن أع>ین  : الجالس ، وأومأ إلى رجل من أصحابھ فسألت أصحابنا عنھ فقالوا        

ونحوھ>>ا م>>ن ھ>>ذا القبی>>ل ، حی>>ث ق>>ال ال>>شیخ األن>>صاري بھ>>ذا الخ>>صوص م>>ن      )١()) 
  ھ>>ذه الروای>>ات أن قب>>ول ق>>ول الثق>>ة ك>>ان مفروغ>>ًا عن>>ھ عن>>د        ھر وظ>>ا: ( الروای>>ات 

   .)٢() الراوي 
األخب>>ار اآلم>>رة ب>>الرجوع إل>>ى الثق>>ات والعلم>>اء منھ>>ا روای>>ة أحم>>د ب>>ن اب>>راھیم         .ج 

فإن>ھ ال  : ورد على القاسم بن العال ، وذكر توقیعًا شریفًا یقول فی>ھ      : (( المراغي قال   
، وق>د عرف>وا بأن>ا نفاوض>ھم      ثقاتن>ا  ا عن> فیما یؤدی>ھ  من موالینا في التشكیك     عذر ألحد   

  .  )٣( ))سرنا ونحملھم إیاه إلیھم 
األخبار اآلمرة بحفظ الروایات واستماعھا وض>بطھا وإبالغھ>ا منھ>ا م>ا روي ع>ن                . د

أكتب وبث علمك في بن>ي عم>ك    )u(قال لي أبو عبداهللا : (( المفضل بن عمر قال    
   .)٤()) إال بكتبھم ، فإنھ یأتي زمان ھرج ال یأنسون 

: ( قال الشیخ األنصاري م>شیرًا إل>ى األس>تدالل بمحم>وع ھ>ذه الروای>ات بقول>ھ                  
بالعم>>ل  )u(إل>>ى غی>>ر ذل>>ك م>>ن األخب>>ار الت>>ي ی>>ستفاد م>>ن مجموعھ>>ا رض>>ا األئم>>ة   

إال أن بالخبر ولم یفد القطع وقد ادعى في الوسائل تواتر األخب>ار بالعم>ل بخب>ر الثق>ة          
 ھو خبر الثقة الذي یضعف فیھ احتمال الكذب على وج>ھ ال یعتن>ي            القدر المتیقن منھا  

  . )٥() ویقبحون التوقف فیھ ألجل ذلك االحتمال بھ العقالء 
ر آحاد غیر متفقة عل>ى لف>ظ وال عل>ى معن>ى فتك>ون مت>واترة        أنھا أخبا :وأورد علیھا   

ٍذ ال یمك>>ن ، وحینئ>>لفظ>>ًا أو معن>>ى ف>>ال اعتب>>ار لھ>>ا إال إذا ثبت>>ت حجی>>ة أخب>>ار اآلح>>اد    
   .)٦(االستدالل بھا على حجیة أخبار اآلحاد وإال لزم الدور 

وعلم ص>دور  أنھا وإن كانت كذلك إال أنھا متواترة إجماًال          : على ھذا األیراد     دوقد ر 
وإن كانت واردة في خصوص الخبر الصحیح إال أن>ھ ف>ي جمل>ة               )u(بعضھا منھم   

موث>ق فیثب>ت ب>ھ حجی>ة خب>ر الثق>ة            تلك األخبار خبر صحیح یدل عل>ى حجی>ة الخب>ر ال           
   .)٧(وإن لم یكن عدًال 

  .)٨(وھناك أألدلة أخرى أستدل بھا على حجیة خبر الواحد لمزید من التفصیل یراجع
                                                 

  .٢٧/١٤٣وسائل الشیعة ، : الحر العاملي :   ظ )١(

  . وما بعدھا ١/٢٩٩:  فرائد األصول )٢(

   .١/٣٨وسائل الشیعة ، :   الحر العاملي )٣(

  .١٨/٦٥:  م ، ن )٤(

   .١/٣٠٩:  األصول  فرائد)٥(

  .٣٣١أصول الفقھ ، : الشیخ المظفر  + ٣٣٦ -٢/٣٣٥كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :   ظ )٦(

مwصباح األصwول   : السید الخوئي  + ٢/٤٧درر الفوائد ، : الحائري  + ٢/٣٣٦كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :  ظ  )٧(

 ،٢/١٩٣.   

فرائwد األصwول ،   : الشیخ األنwصاري   +  ١/٩ األصول ، قوانین: المحقق القمي  + ١/١٠٦دة ، الع: الشیخ الطوسي :   ظ   )٨(

-٣٣٣أصول الفقھ  ، : الشیخ المظفر +  وما بعدھا ٢/٣٣٨كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني  +  وما بعدھا    ١/٣١١

   .٢٠٥األصول العامة للفقھ المقارن ، : السید محمد تقي الحكیم  + ٣٣٨
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،  )١( السید المرت>ضى    وقد أختاره  التعبد بھ    موعد إنھ لیس بحجة مطلقًا      :القول الثاني   
   .)٥(، ابن ادریس الحلي )٤(، والطبرسي )٣(، وابن زھرة )٢(والقاضي ابن البراج 

  
  : مستندھم على ذلك 

فقد وردت آیات قرآنیة تنھ>ى ع>ن العم>ل ب>الخبر الواح>د منھ>ا          : القرآن الكریم  .١
خْرصون       {: قولھ تعالى    إِالَّ ي مه إِنو إِالَّ الظَّن ونتَّبِعي {: وقول>ھ تع>الى     . )٦( }إِن إِن

    قالْح ْغنِي مِن الَ ي ًئا الظَّن ي{:  ، وقولھ تعالى   )٧( } ش بِهِ عِلْـم لَك سا لَيم ف  )٨( }والَ تَقْ
، والخب>ر   فتدل ھذه الروایات على النھي عن اتباع الظ>ن والق>ول بغی>ر عل>م              . 

الواحد لم یحصل بھ القطع فھ>و ظن>ي وال یمك>ن ترتی>ب الحك>م ال>شرعي عل>ى            
 .ما ھو ظني 

 
 اتب>اع غی>ر العل>م ف>ي أص>ول ال>دین ف>ال یع>م                  أن اآلیات ناھی>ة ع>ن      :وأورد علیھا   

م>ن قب>ل الثق>ة    فتك>ون أخب>ار األح>اد    فروع الدین ، ولو علم ش>مولھا لف>روع ال>دین          
   .)٩(مخصصة لذلك العموم 

  
 السنة الشریفة  .٢

إذا  : (( )u(قول>ھ  : فقد وردت روایات تنھى عن العم>ل ب>الخبر الواح>د منھ>ا        
 شاھدین م>ن كت>اب اهللا فخ>ذوا ب>ھ وإال فقف>وا              جاءكم حدیث عنا فوجدتم علیھ شاھدًا أو      

س>ألت أب>ا   : ((  ، وروای>ة أب>ي یعف>ور ق>ال       )١٠()) ، ثم ردوه إلینا حتى نب>ین لك>م          عنده  
إذا : ع>>ن اخ>>تالف الح>>دیث یروی>>ھ م>>ن نث>>ق ب>>ھ وم>>ن ال نث>>ق ب>>ھ ؟ ق>>ال  )u(عب>>داهللا 

فخذوا ) ص(ورد علیكم حدیث فوجدتم لھ شاھدًا من كتاب اهللا أو من قول رسول اهللا             
 ، فھي تدل على عدم جواز األخذ باالخب>ار      )١١()) بھ ، وإال فالذي جاءكم بھ أولى بھ         

 )u(وتدعو إلى عرضھا على ما جاء ف>ي الكت>اب وم>ن األئم>ة              التي تخالف الكتاب    
  .فإذا وافقھا فبھ ، وإن خالفھا فیجب تركھع وعدم العمل بھ 

                                                 
  .٥٣١ -٢/٥٢٨: الذریعة :  ظ )١(

  .٤٧٥: غنیة النزوع :  ظ )٢(

   .٢/٥٩٨: المھذب البارع :  ظ )٣(

  .٩/٢٤٣: مجمع البیان :  ظ )٤(

  .١/٤٨: السرائر :  ظ )٥(

  .١١٦:  األنعام )٦(

   .٣٦:  یونس )٧(

  .٣٦:  األسراء )٨(

  .٢٤٦/ ١فرائد األصول ، : الشیخ األنصاري :  ظ )٩(

  .١٨/٨٠وسائل الشیعة ، : العاملي  الحر )١٠(

  .١٨/٧٨:   م ، ن ١١)(
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فكی>ف ی>ستدل    فأنھا أخب>ار أح>اد      اد   خاٍل عن السد    بھا االستدالل إن   :وأورد علیھا   
    .)١(بھا على عدم حجیة خبر الواحد فأنھ یستلزم الدور 

  .)٢(وھناك أدلة أخرى أستدل بھا أصحاب ھذا القول للمزید من التفاصیل یراجع
دلة التي اس>تدلوا     ھو القول األول وھو حجیة أخبار اآلحاد ألن األ         الراجحالقول  

وإضافة إلى أدلتھم نجد أن العقالء یأخ>ذون        ى المطلوب   حیث الداللة عل  بھا أقوى من    
 ال>ضعیف عل>ى كذب>ھ أو خطئ>ھ     باالحتم>ال وال یعتن>ون  بخبر من یطمئنون إل>ى ص>دقھ    

 ولھ>ذا األم>ر تطبیق>ات    االجتم>اعي وعلى ھذا قامت حیاة الناس ولواله ألختل الوض>ع        
ة م>ن ش>خص ثق>ة     على حكم المسألة الشرعیالفتوىكثیرة في حیاتنا الیومیة منھا أخذ   

وال نحتمل أنھ یك>ذب ، وك>ذلك وس>ائل األع>الم الت>ي تنق>ل األخب>ار فل>م ی>رد ردع م>ن               
  .الشارع على رد ھكذا نوع من األخبار 

  
  

  التطبیقات في مفتاح الكرامة : المطلب الثاني 
  

  إرث ولد الكافر : التطبیق األول 
واب>>ن أخ واب>>ن أخ>>ت أختل>>ف الفقھ>>اء ف>>ي فیم>>ا إذا ت>>رك الك>>افر أوالدًا ص>>غارًا ،  

  : مسلمین ھل یرثون من التركة أم ال یرثون على قولین ھما 
 إن ابن األخ یرث ثلثي التركة وابن األخ>ت ثلثھ>ا ، وینفق>ان عل>ى     :القول األول  

، ف>إن أس>لموا ص>غارًا دف>ع الم>ال إل>ى       األوالد بالنسبة فإن أدركوا قطعوا النفق>ة ع>نھم    
ل إل>یھم ، وإن ل>م یبق>وا     عل>ى اإلس>الم دف>ع الم>ا       ، ف>إن بق>وا     حتى یدركوا    )u(اإلمام  

فھو ألبن األخ وابن األخت أثالثًا إن اتح>دت الن>سبة ، وق>د اخت>اره ال>شیخ ال>صدوق ،                
وق>>>د ن>>>سب إل>>>ى أكث>>>ر ،  )٣(وال>>>شیخ المفی>>>د ، والف>>>یض الكاش>>>اني ، والح>>>ر الع>>>املي  

   .)٤(األصحاب 
: (( ق>>ال  )u( روای>>ة مال>>ك ب>>ن أع>>ین ع>>ن أب>>ي جعف>>ر  :مTTستندھم علTTى ذلTTك 

س>>ألتھ ع>>ن ن>>صراني م>>ات ول>>ھ اب>>ن أخ واب>>ن أخ>>ت م>>سلم وللن>>صراني أوالد وزوج>>ة   
أرى أن یعط>ي اب>ن أخی>ھ الم>سلم ثلث>ي م>ا ت>رك ویعط>ي اب>ن                : فق>ال   : نصارى ، قال    

أختھ المسلم ثلث ما ترك إن لم یك>ن لھ>ع ول>د ص>غار ، ف>إن ك>ان ل>ھ ول>د ص>غار ف>إن                     
كی>ف  :  ی>دركوا ، قل>ت   ما ورثا م>ن أب>یھم حت>ى   على الوارثین أن ینفقا على الصغار م    

، ویخ>رج وارث الثل>ث ثل>ث النفق>ة          یخ>رج وارث الثلث>ین ثلث>ي النفق>ة          : ال  ینفقان ؟ فق>   
ف>>إن أدرك>>وا قطع>>ا النفق>>ة ع>>نھم ، ف>>إن أس>>لموا وھ>>م ص>>غارًا دف>>ع م>>ا ت>>رك أب>>وھم إل>>ى  

 وإن ل>م یبق>وا   حتى یدركوا ، فإن بقوا على اإلسالم دفع اإلم>ام می>راثھم إل>یھم ،        اإلمام  

                                                 
  .٢/٣١٣كفایة األصول ، :  اآلخوند الخراساني )١(

 . وما بعدھا ٢٤٦/ ١فرائد األصول ، : الشیخ األنصاري  + ٥٣١ -٢/٥٢٨: الذریعة : السید المرتضى :  ظ )٢(

   .٣٧٩ / ١٧: وسائل الشیعة  + ٣/٣١٢: یح الشرائع مفات + ٧٠١: المقنعة  + ٤/٣٣٧: من ال یحضره الفقیھ :  ظ )٣(

: المحقwق األردبیلwي    + ٣٠ / ١٣مwسالك اإلفھwام  ،   : الشھید الثاني  + ٣٤٦ / ٢الدروس الشرعیة ، : الشھید األول   :  ظ   ٤)(

  .٤٨٣ / ١١مجمع الفائدة والبرھان ، 
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على اإلسالم إذا أدركوا دفع اإلمام المیراث إلى ابن أخیھ وابن أختھ ، ی>دفع إل>ى اب>ن             
   .)١()) أخیھ ثلثي ماترك وإلى ابن أختھ ثلث ما ترك 

 أنھا خبر آحاد وھي مخالفة للقواعد واإلجماع ، أو یمكن حملھ>ا             :وأورد علیھا   
 ، وقال المحقق األردبیل>ي      )٢(قبل البلوغ   على االستحباب أو تنزیلھا على عدم القسمة        

أن مالكًا لم ینص علیھ بمدٍح وال توثیق بل المذمة موجودة في حقھ بأنھ ل>یس م>ن             : ( 
   .)٣() ھذا األمر في شيء 

  
  

 إن ولد الكافر كافر وأنھ في حكم أبویھ وتابع لھم>ا ف>ال ی>دفن ف>ي           :القول الثاني   
ك>ل ك>افر یحجب>ھ الم>سلم ویرث>ھ ، وق>د اخت>اره          ومقابر المسلمین وال یقاد ب>ھ الم>سلم ،          

، والمق>>>داد وال>>>شھیدان والفاض>>>ل اآلب>>>ي ، والعالم>>>ة الحل>>>ي ، اب>>>ن ادری>>>س الحل>>>ي ، 
   .)٤(السیوري 

  
: ق>ال   )u(عن أب>ي عب>داهللا     روایة الحسن بن صالح     . ١ :مستندھم على ذلك    

   .)٥() )، والكافر ال یحجب المسلم وال یرثھ ویرثھ المسلم یحجب الكافر (( 
  .)٦(من فقیھ اإلجماع على أن ولد الكافر في حكم أبویھ وتابع لھما وقد أدعاه أكثر. ٢

القول ال>راجح ھ>و الق>ول األول ألن الروای>ة الت>ي اس>تدلوا بھ>ا ق>د وص>فت ت>ارة               
وأن الولد لیس ك>أبوه   ، )٨( ، وتارة وصفت بالصحیحة )٧(بأنھا من مشاھیر الروایات    

ر أنھ>م إن أرادوا أنَّ ول>د الكف>ر ك>اف     : ( د ج>واد الع>املي بقول>ھ        وقد أشار إلى ذلك السی    
ي ك>>ل ف>>، ف>>إن أرادوا أن>>ھ ف>>ي حكم>>ھ حقیق>>ي فممن>>وع كم>>ا اعترف>>وا ب>>ھ أن>>ھ ف>>ي حكم>>ھ 

ألن الولد یسبى ویتبع ال>سابي ول>یس        فأّول ممنوع ألنھ خالفھ في أشیاء كثیرة        األحكام  
ھ>>ذا   ،)٩()  مم>>ا خ>>الف أب>>اه فی>>ھ ك>>ذلك أب>>وه ، وول>>د المرت>>د ل>>یس كالمرت>>د ف>>الیكن ھ>>ذا

إض>>افة إل>>ى أن>>ھ م>>ع الت>>سلیم عل>>ى ك>>ون أن>>ھ خب>>ر آح>>اد فھ>>و حج>>ة ومنجب>>ر بعم>>ل            
  .األصحاب وقد تقدم أن خبر اآلحاد حجة 

                                                 
  .١٧/٣٧٩وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي )١(

المھذب البارع : ابن فھد الحلي  + ٩/٥٨مختلف الشیعة ، : العالمة الحلي  + ٣/٢٧٠: السرائر : لحلي ابن ادریس ا:  ظ )٢(

 ،٤/٣٣٩.  

  .١١/٤٨٤:  مجمع الفائدة والبرھان )٣(

مwسالك   + ٢/٣٤٦: الwدروس الwشرعیة    + ٩/٥٨: مختلف الwشیعة   + ٢/٤٢٣: كشف الرموز  + ٣/٢٦٩: السرائر  :  ظ   )٤(

  .٣٣ – ١٣/٣٢: اإلفھام 

  .١٧/٣٧٤وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي )٥(

  .٩/٥٨مختلف الشیعة ، : العالمة الحلي  + ٣/٢٦٩: السرائر : ابن ادریس الحلي :  ظ )٦(

  . ٢/٤٢٣كشف الرموز ، : الفاضل اآلبي :  ظ )٧(

   .٢/٣٤٥الدروس الشرعیة ، : الشھید األول  + ٩/٥٧مختلف الشیعة ، : العالمة الحلي :  ظ )٨(

  .١٢١ / ٢٤:  مفتاح الكرامة ٩)(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
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  میراث األنثى : التطبیق الثاني 
ولمعرف>ة  لتعطى ح>صتھا م>ن المی>راث       أختلف الفقھاء في طریقة معرفة الخنثى       

ق ھ>ي القرع>ة ، وع>د األض>الع ، وتوری>ث ن>صف الن>صیبین                ذلك وضعوا ثالث طر   
ولك>ن االخ>تالف ح>صل بی>نھم     باألعتب>ارات  وإنما یذھب إلى أح>دھا بع>د ع>دم التمیی>ز            

  :في طریقة عد األضالع على أقوال 
ال>>>سید إن ل>>>م یع>>رف أنث>>>ى أو ذك>>ر نع>>>د أض>>العھ وق>>>د اخت>>اره      :القTTول األول  

   .)١(لحلي المرتضى ، والشیخ الطوسي ، وابن إدریس ا
  

اآلی>ات الدال>ة عل>ى ح>صر الن>اس ف>ي ال>ذكور واألن>اث ،                  :مستندھم علTى ذلTك      
إن ش>>ریحاً  : (( ق>>ال  )u(روای>>ة محم>>د ب>>ن ق>>یس ع>>ن أب>>ي جعف>>ر      اإلجم>>اع ، وو

أیھ>ا القاض>ي اق>ض بین>ي        : القاضي بینما ھو في مجلس القضاء إذ أتت>ھ ام>رأة فقال>ت              
أفرجوا لھا فأفرجوا لھ>ا   :  أنت ، قال     ومن خصمك ؟ قالت   : وبین خصمي ، فقال لھا      

إن ل>>ي م>>ا للرج>>ال وم>>ا للن>>ساء ، ق>>ال  : م>>ا ظالمت>>ك ؟ فقال>>ت : ، ف>>دخلت ، فق>>ال لھ>>ا 
ف>>إني أب>>ول بھم>>ا  :  یق>>ضى عل>>ى المب>>ال ، قال>>ت  )u(ف>>إن أمی>>ر الم>>ؤمنین  : ش>>ریح 

وأعج>ب  : واهللا ما سمعت بأعجب من ھذا ، قالت      : جمیعا ویسكنان معا ، قال شریح       
جامعني زوج>ي فول>دت من>ھ ، وجامع>ت ج>اریتي           : قالت  : وما ھو ؟    : ذا ، قال    من ھ 

فول>>دت من>>ى ، ف>>ضرب ش>>ریح إح>>دى یدی>>ھ عل>>ى األخ>>رى متعجب>>ا ، ث>>م ج>>اء أمی>>ر         
یا أمیر المؤمنین لقد ورد على شئ ما س>معت بأعج>ب من>ھ            :  ، فقال    )u(المؤمنین  

ھ>و  : عن ذل>ك ، فقال>ت        )u(قصة المرأة ، فسألھا أمیر المؤمنین       ) ، ثم قص علیھ     
أتع>رف  : فالن ، فبع>ث إلی>ھ ف>دعاء فق>ال        : ومن زوجك ؟ قالت     : كما ذكر ، فقال لھا      

 يھ>>و ك>>ذلك ، فق>>ال ل>>ھ عل>>: نع>>م ھ>>ي زوجت>>ي ف>>سألھ عم>>ا قال>>ت ، فق>>ال : ھ>>ذه ؟ ق>>ال 
)u( :                 ی>ا قنب>ر    : النت أجر أمن راكب األسد حیث تقدم علیھا بھذه الحال ، ث>م ق>ال

یا أمیر الم>ؤمنین ال آم>ن علیھ>ا     : زوجھا  : امرأة فعد أضالعھا ، فقال      أدخلھا بیتا مع    
 عل>>ى ب>>دینار ، الخ>>صي وك>>ان م>>ن   )u(رج>>ال وال ائ>>تمن علیھ>>ا ام>>رأة فق>>ال عل>>ى    
ی>ا دین>ار أدخلھ>ا بیت>ا وعرھ>ا م>ن ثیابھ>ا        : صالحي أھل الكوفة وكان یث>ق ب>ھ فق>ال ل>ھ      

وك>ان أض>العھا س>بعة ع>شر        ومرھا أن تشد مئزرا وعد أضالعھا ، ففعل دینار ذلك           
 ثی>اب الرج>ال والقلن>سوة    )u(، تسعة من الیمین وثمانیة في الیسار ، فالب>سھا عل>ى            

ی>ا أمی>ر الم>ؤمنین ابن>ة     : والنعلین وألقى علیھ الرداء وألحق>ھ بالرج>ال ، فق>ال زوجھ>ا        
إني حكمت علیھا بحكم اهللا ع>ز   : )u(عمى وقد ولدت منى تلحقھا بالرجال ؟ فقال        

اهللا تب>>ارك وتع>>الى خل>>ق ح>>واء م>>ن ض>>لع آدم األی>>سر األق>>صى ، وأض>>الع    وج>>ل إن 
   .)٢()) الرجال تنقص وأضالع النساء تمام 

وق>>د أش>>تملت ھ>>ذه الروای>>ة عل>>ى ع>>د األض>>الع ، وقب>>ول خب>>ر الواح>>د وإن ك>>ان   
  .خصیًا إذا كان ثقة وغیرھا من األحكام الواردة فیھا 

إن التتبع ق>اٍض بع>د تحق>ق اإلجم>اع      (: قال السید جواد العاملي     :وأورد علیھا   
وإن المحقق العجلي أعترف بتوریث نصف النصیبین كان م>شھورًا ف>ي ع>صره           .... 

                                                 
   .٣/٢٧٩السرائر  + ٦٧٨: النھایة  + ٥٩٤: األنتصار :  ظ )١(

  .٣٢٨ / ٤من ال یحضره الفقیھ ، :  الشیخ الصدوق )٢(
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 ١٠٥

على إن إجماعھم ھذا مخالف بإجماع الخالف ال>دال         ن  اوأنھ كان علیھ برھة من الزم     
وأم>ا اآلی>ة فق>د أجی>ب عنھ>ا بأنھ>ا وردت م>ورد الغال>ب ، وأم>ا          على اعتبار القرع>ة ،     

وھ>>و فعل>>ى تق>>دیر ت>>سلیمھ فإنم>>ا ی>>رد عل>>ى القائ>>ل بالقرع>>ة  – ع>>د األض>>الع –ل>>ث الثا
حی>>ث ل>م یفرق>>وا ب>ین ال>>ذكر واألنث>ى ، وللح>>س فإن>ا كثی>>رًا م>>ا     مخ>الف ألھ>>ل الت>شریح   

الھ>م إال أن یك>ون ھن>اك مع>صوم فیع>ین لن>ا األض>الع         ذلك فلم نزدد إال شبھة      اعتبرنا  
، ولوال أن ھؤالء األج>الء رض>ي اهللا تع>الى    عد ویحدد لنا الحد ویبین لنا كیفیة حال ال       

   .)١() ذھبوا إلى عد األضالع لقلنا ال وجھ لھ أصًال إال بتأویل عنھم 
  

القرع>ة ، وع>د األض>الع ، وتوری>ث        التخییر بین األمور الثالث>ة       :القول الثاني   
، وق>د أخت>اره   نصف النصیبین ، في حال عدم مالحظة االعتب>ارات كمالحظ>ة الب>ول     

شھید األول ، واب>>>ن العالم>>>ة ، وال>>>شھید الث>>>اني ، والفاض>>>ل الھن>>>دي ، والمحق>>>ق     ال>>>
   . )٢(األردبیلي ، والسید جواد العاملي 

: (( ق>ال    )u(أب>ي عب>داهللا     حسنة ھ>شام ب>ن س>الم ، ع>ن            :مستندھم على ذلك    
یورث من حیث سبق بولھ : ؟ قال المولود یولد لھ ما للرجال ولھ ما للنساء      : قلت لھ   

إن خ>>رج منھم>>ا س>>واء فم>>ن حی>>ث ینبع>>ث ف>>إن كان>>ا س>>واء ورث می>>راث الرج>>ال     ، ف>>
   .)٣()) والنساء 

ثم إن الروایة التي استدلوا بھا لم تكن بالمكانة التي أدعاھا فیھا مضافًا إل>ى أن>ھ                 
إن (( ورد علیھا أعراض حی>ث روى ال>شیخ ال>صدوق بع>دما روى روای>ة األض>الع           

 وك>ذا النخل>ة والحمام>ة وإال ل>زم     )u(ض>لع آدم    حواء ما خلقت إال من فاضل طینة        
  .)٤())  كان ینكح بعضھ ویأكل بعضھ )u(ما یقولھ أھل التشنیع إن آدم 

وإن القول الراجح ھو القول الثاني ألن روایاتھم أقوى من حیث ال>سند والدالل>ة         
كان یظھر أن أصحاب الق>ول األول ل>م یلحظ>وا ھ>ذه الروای>ات فعمل>وا بروای>ة الخب>ر              

اح>د وأخ>>ذوا بظ>اھر اإلجم>>اع م>ن األص>>حاب ویمك>ن الق>>ول ب>أن ال>>شیعة مجمع>>ون      الو
عل>>ى ھ>>ذه الثالث>>ة عل>>ى س>>بیل التخیی>>ر فت>>صح دع>>وى اإلجم>>اع عل>>ى ك>>ل واح>>د   عل>>ى 

  .بانفراده 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٦٤١ / ٢٤:  مفتاح الكرامة )١(

 + ٩/٤٨٤: كشف اللثام  + ١٣/٢٤٦: مسالك األفھام  + ٤/٢٥٠: إیضاح الفوائد  + ٣٧٩ / ٢: الدروس الشرعیة :  ظ ٢)(

  .٢٤/٦٤٦: مفتاح الكرامة  + ١١/٥٧٦: مجمع الفائدة والبرھان 

  .٣٤٥ / ٩تھذیب األحكام : الشیخ الطوسي  + ١٥٧ / ٧الكافي ، :  الكلیني )٣(

  .٣٢٧ / ٤من ال یحضره الفقیھ ، :  الشیخ الصدوق ٤)(
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  نيالمبحث الثا
  مباني حجیة اإلجماع عند اإلمامیة وتطبیقاتھ في مفتاح الكرامة

  
 من األدلة المستقلة ف>ي مقاب>ل الكت>اب وال>سنة     مما ال شك فیھ أن اإلجماع ال یعد       

عن قول جماعة یستكشف من>ھ  ، وإن كان أحد األدلة على الحكم الشرعي فھو عبارة          
الذي یكشف عن اإلجم>اع     فالحجة ھو قول المعصوم     أو رضاه    )u(قول المعصوم   

وعبر عنھ باألتفاق ولكنھ اتفاق خاص بین أھل الحل والعقد من الم>سلمین عل>ى حك>م              
 ، وم>>ع ع>>دم وج>>ود المع>>صوم ل>>م یك>>ن ل>>نفس األجم>>اع واالجتم>>اع ب>>اآلراء )١(ش>>رعي 

المب>>اني ف>>ي حجی>>ة اإلجم>>اع   أق>>سام األجم>>اع و  ، وس>>نأتي لبی>>ان  )٢(اس>>تقالل بالدلیلی>>ة  
  .والتطبیقات الفقھیة من كتاب مفتاح الكرامة من خالل المطالب اآلتیة 

  
  ند اإلمامیة ومباني حجیتھ عجماع أقسام اإل: المطلب األول 

  أقسام اإلجماع : أوًال 
  : ینقسم االجماع على قسمین ھما 

بتتب>ع أق>وال أھ>ل    الفقی>ھ بنف>سھ    االجماع ال>ذي یح>صلھ   ھو :األجماع المحصل    .١
 .الفتوى 

لوجود اإلم>ام بی>نھم فك>ل جماع>ة كث>رت أو قل>ت وك>ان ق>ول         و إنما یكون حجة  وھ
ون حج>ة ألج>ل وج>وده بی>نھم ال          اإلمام في جملة أقوالھم فأجماعھ>ا حج>ة ألنھ>ا تك>           

   .)٣(ألجل اجماعھم 
 ھو االجماع الذي لم یحصلھ الفقی>ھ بنف>سھ وإنم>ا ینقل>ھ إلی>ھ        :االجماع المنقول    .٢

  .)٤(من حصلھ من الفقھاء سواء كان النقل لھ بواسطة أم بوسائط 
 

وھ>ذا اإلجم>اع ھ>و المنق>>ول بخب>ر الواح>د وق>د أختلف>>وا فی>ھ ألن الناق>ل ل>ھ ش>>خص          
  :إن النقل فیھ على قسمین وواحد 

ال یحتم>>ل تواط>>ؤھم عل>>ى  وھ>>و أن نج>>د كث>>رة م>>ن العلم>>اء    :النقTTل المتTTواتر    . أ
الك>>ذب بحی>>>ث ی>>>دعي ك>>>ل واح>>>د م>>نھم أن>>>ھ ح>>>صل اإلجم>>>اع بنف>>>سھ وی>>>سمى   

  .باإلجماع المنقول المتواتر 
وھو أن نجد فقیھ>ا أو أكث>ر بحی>ث ال یبلغ>ون ح>د الت>واتر ینقل>ون          : نقل اآلحاد    . ب

  . )٥(عًا حصلوا علیھ بأنفسھم ویسمى باإلجماع المنقول بخبر الواحدإلینا إجما
وقد أختلف الصولیون في حجیة اإلجماع المنقول بخبر الواح>د ھ>ل ھ>و حج>ة أم ال ؟              

  .وھذا ما سنتعرف علیھ من خالل البحث 
                                                 

  .٣٤٢أصول الفقھ ، :  الشیخ المظفر )١(

  .٢٥٥ -١/٢٥٤أنوار الھدایة ، :  الخمیني السید:  ظ )٢(

   .٢/٦٣٠الذریعة ، : السید المرتضى :  ظ )٣(

  .٣٥٦ -٣٥٥أصول الفقھ ، : الشیخ المظفر :  ظ )٤(

  .٢/١٠٨مفتاح الوصول إلى علم األصول ، : أحمد البھادلي :   ظ ٥)(
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  مباني حجیة اإلجماع عند اإلمامیة : ثانیًا 
  :بر الواحد على أقوال أختلف األصولیون في حجیة اإلجماع المنقول بخ

  
إنھ حجة مطلقًا عند مشھور األصولیین وال سیما عند كثی>ر مم>ن              :القول األول   

والمحق>ق الحل>ي ،     الشیخ المفید ، والشیخ الطوس>ي ،        : منھم  قال بحجیة الخبر الواحد     
، واآلخون>د الخراس>اني ،   والمی>رزا القم>ي   والعالمة الحلي ، وال>سید ح>سن الع>املي ،       

   .)١(مظفر ، والسید محمد تقي الحكیم ، والشیخ احمد البھادلي والشیخ ال
  

  : مستندھم على ذلك 
إن حجیتھ تعتمد على حجیة خبر الواحد فما ذكر من آیات وروایات ودلی>ل العق>ل          .١

على حجیة خبر الواحد فإن داللتھا على وجوب تصدیق خبر الثق>ة وت>صویبھ ف>ي          
ص بأنھ سمع الحكم من المعصوم ص>ح        نقلھ لغرض التعبد بما ینقل فإذا أخبر شخ       

كق>ول النب>ي     ،)٢( أن نبني على واقعیة نقلھ تصدیقًا لھ بمقتضى أدل>ة حجی>ة الخب>ر     
)r(   لعمار  )) :    یاعمار إن رأیت علیًا سلك وادیًا وسلك الناس وادیًا غیره فأسلك

   .)٣()) مع علي ودع الناس ، إنھ لن یدلك على ردى ولن یخرجك من ھدى 
فنقل>ھ ل>ھ ف>ي نق>ل فت>اوى         لإلجماع لما كان اإلجماع عنده محصًال لنف>سھ          إن الناقل  .٢

  .)٤(الواحد ألنھ من أفراده الفقھاء عن حس فیدخل تحت عنوان حجیة الخبر 
  

  وق>>د أخت>>اره ك>>ل م>>ن ق>>ال بع>>دم حجی>>ة خب>>ر         أن>>ھ ل>>یس حج>>ة   :القTTول الثTTاني  
   .)٥(الواحد 

عل>>ى ع>>دم حجی>>ة خب>>ر   ھ>>ي نف>>س األدل>>ة الت>>ي أوردوھ>>ا  :مTTستندھم علTTى ذلTTك  
  .الواحد ألن ھذا اإلجماع معتمد على القول بحجیة خبر الواحد 

  
ب>>ین نق>>ل إجم>>اع جمی>>ع الفقھ>>اء ف>>ي جمی>>ع الع>>صور  :  التف>>صیل :القTTول الثالTTث 

ال>>>ذي یعل>>>م فی>>>ھ طری>>>ق الح>>>دس ق>>>ول المع>>>صوم فیك>>>ون حج>>>ة ، وب>>>ین غی>>>ره م>>>ن     
 نحوھ>ا ق>ول المع>صوم ف>ال         المنقولة التي یستكشف منھا بقاعدة اللطف أو      ت  ااإلجماع

   .)٦(یكون حجة وقد أختاره الشیخ األنصاري 

                                                 
: معwwالم الwwدین  + ٣/٣١: نھایwwة الوصwwول  + ١٧٣: معwwارج األصwwول  + ٢/٦٠١: العwwدة + ٤٥الwwذكرة بأصwwول الفقwwھ :  ظ ١)(

: األصwول العامwة للفقwھ المقwارن          + ٣٥٧: أصول الفقwھ     + ٣٠٠/ ٢: كفایة األصول    + ٣٨٤:  األصول   قوانین + ٣٣٠

  .٢/١٠٨مفتاح الوصول إلى علم األصول ،  + ٢٤٥

  .٢/٣٠٢كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :   ظ )٢(

   .٣٨/٣٩األنوار ، بحار :  المجلسي )٣(

   .٣٧١: قواعد أصول الفقھ عند اإلمامیة : لجنة تألیف القواعد الفقھیة واألصولیة :  ظ )٤(

  .٢/٦٢٢الذریعة ، : السید المرتضى :  ظ )٥(

  . وما بعدھا ٢١٢/ ١: فرائد األصول :  ظ )٦(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٠٨

  :مستندھم على ذلك 
أن الناقل لإلجماع إن أحتمل ف>ي حق>ھ تتب>ع         : ( ما ذكره الشیخ األنصاري بقولھ      

فتاوى م>ن ادع>ى إتف>اقھم حت>ى اإلم>ام ال>ذي ھ>و داخ>ل ف>ي المجمع>ین ف>ال اش>كال ف>ي                     
تف>صیال  ، إذ ال ی>شترط ف>ي حجیت>ھ معرف>ة اإلم>ام           حجیتھ وف>ي إلحاق>ھ ب>الخبر الواح>د          

حین السماع منھ ولكن ھ>ذا الف>رض مم>ا یعل>م بع>دم وقوع>ھ وأن الم>دعي لإلجم>اع ال               
یدعیھ عل>ى ھ>ذا الوج>ھ وبع>د ھ>ذا ف>إن احتم>ل ف>ي حق>ھ تتب>ع فت>اوى جمی>ع المجمع>ین                      

 م>ام والمفروض أن الظاھر من كالمھ ھو اتفاق الكل الم>ستلزم ع>ادة لموافق>ة ق>ول اإل            
)u(     س>واء جعلن>ا المن>اط ف>ي حجیت>ھ تعل>ق خب>ره         فالظاھر حجیة خبره المنقول إلیھ

بنفس الكاشف الذي ھو من األمور المحسوسة المسلزمة ضرورة ألم>ر حدس>ي وھ>و        
 )u(  ، أو جعلنا المن>اط تعل>ق خب>ره بالمنك>شف وھ>و ق>ول اإلم>ام       )u( قول اإلمام 

لعلماء المتشتتین ف>ي األقط>ار ال>ذي یك>شف          ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق ا       ..... 
إال إلى الحدس الناشيء عن أحد األمور المتقدمة الت>ي   )u(عادة عن موافقة اإلمام    

مرجعھا إلى حسن الظن أو المالزمات االجتھادیة فال عب>رة بنقل>ھ ألن اإلخب>ار بق>ول                
 حدس>>ي غی>>ر م>>ستند إل>>ى ح>>س مل>>زوم ل>>ھ ع>>ادة لیك>>ون نظی>>ر اإلخب>>ار     )u(اإلم>>ام 

   .)١() بالعدالة المستندة إلى اآلثار الحسیة واإلخبار باألتفاق أیضًا حسي 
  

الت>ي أدع>ي فیھ>ا     ألن ال>ذي یتتب>ع الم>وارد الت>ي          ھ>و الق>ول الثال>ث        القول الراجح 
وھذا أمر یوجب اإلجماع مع وجود ھذا األدعاء غال أن ھناك المخالف لھذا اإلجماع          

، واألول>>ى التف>>صیل ف>>ي ن>>وع اإلجم>>اع  ت ع>>دم األطمئن>>ان لھ>>ذا الن>>وع م>>ن اإلجماع>>ا  
المنقول ف>إن ك>ان كاش>فًا ع>ن الحك>م ف>ي نظ>ر المنق>ول إلی>ھ ل>و ك>ان ھ>و المح>صل ل>ھ                     
فیكون حجة كما لو نقل إلینا أحد العلماء المتأخرین اإلجماع من الشیخ الطوسي فنقل               

 أن ولك>ن نج>د  ھذه الفتوى إنما ھي اعتقاد الشیخ الطوسي بالحكم الناشيء من الحدس   
فیك>ون النق>ل م>ن ھ>ذه الجھ>ة م>شموًال لحجی>ة               )u(ھذه الفتوى مالزمة لخبر اإلمام      

وب>ین م>ا إذا ك>ان النق>ل كاش>فًا ع>ن الحك>م ف>ي نظ>ر الناق>ل                  خبر الواحد فیكون حجة ،      
  .فقط دون المنقول إلیھ فال یكون حجة 

  
  
  

                                                 
  .٢١٤ -١/٢١٣:  فرائد األصول )١(
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 ١٠٩

  التطبیقات في مفتاح الكرامة : المطلب الثاني 
ي مب>اني حجی>ة اإلجم>اع أدى إل>ى اخ>تالفھم ف>ي التطبیق>ات                إن اختالف األصولیون ف>    

  .الفقھیة وسنأتي لبیانھا بشيء من التفصیل من خالل التطبیقات اآلتیة 
  وظیفة المنكلف في القراءات السبع والعشر :  التطبیق األول 

  : رءة بالقرات السبع أو العشر على قولین ھما أختلف الفقھاء في جواز الق
وال یج>وز أن یق>رأ بالع>شر         وجوب القراءة بالمتواتر وھي ال>سبع        :القول األول   

وال>سید محم>د   ، العالم>ة الحل>ي ، وال>شیخ ال>صمیري ، والمحق>ق الكرك>ي       وقد أختاره  
   .)١(العاملي ، والسید جواد العاملي 

: ((  ق>ال    )u(بإس>ناده إل>یھم     روای>ة ال>شیخ ال>صدوق       . ١  :مستندھم على ذلك  
ن إن اهللا ی>أمرك أن تق>رأ الق>رآ   : وجل یق>ول    ي آٍت من اهللا عزّ    أتان )r(قال رسول اهللا    

إن اهللا تع>الى ی>أمرك أن تق>رأ         : یاربي وسع على أمتي فقال      : على حرٍف واحد فقلت     
   .)٢()) على سبعة أحرف 

 ف>>ي رس>>م الم>>صاحف بھ>>ا وت>>دوین  – الق>>راءات ال>>سبع –اإلجم>>اع عل>>ى تواترھ>>ا  . ٢
حرف>ًا وحرك>ًة فحرك>ة مم>ا ی>دل عل>ى أن تواترھ>ا            الكتب لھا حتى أنھا معدودة حرف>ًا ف       

   .)٣(مقطوع بھ ، حیث أدعاه العلماء في أكثر من موضع 
  

 وج>>وب الق>>راءة ب>>القراءات ال>>سبع والع>>شر وق>>د اخت>>اره ال>>شھید   :القTTول الثTTاني 
   .)٤(األول ، والمحقق الكركي الشھید الثاني 

تواترھ>ا م>شھور ب>ین      اإلجماع المنق>ول بخب>ر الواح>د وأن          :مستندھم على ذلك    
   .)٥(المتأخرین 

 إن شھادة الشھید غیر كافی>ة ألش>تراط الت>واتر ف>ي الق>رآن ال>ذي            :وأورد علیھم   
   .)٦(یجب ثبوتھ بالعلم وال یكفي الظن فال یقاس بقبول اإلجماع بخبر الواحد 

                                                 
 + ٣/٣٣٨: مwwدارك األحكwwام  + ٢/٢٤٥: جwwامع المقاصwwد  + ١٢٠: ف األلتبwwاس كwwش + ١٤١ / ٣: تwwذكرة الفقھwwاء :   ظ )١(

   .٢١١/ ٧: مفتاح الكرامة 

  .٢/٣٥٨:  الخصال )٢(

الوحید البھبھاني  + ٨/٩٥الحدائق الناضرة ، : المحقق البحراني    + ٣/٣٣٨مدارك األحكام ،    : السید محمد العاملي    :  ظ   ٣)(

   .٢/٢١٨مجمع الفائدة والبرھان ، : حقق األردبیلي الم + ١٦٧ / ٢مصابیح الظالم ، : 

  .٢٤٥: المقاصد العلیة  + ١/١٠٨: الرسالة الجعفریة من رسائل المحقق الكركي  + ١/١٧١: الدروس الشرعیة :  ظ )٤(

  .٢٤٦روض الجنان ، : الشھید الثاني  + ١/١٧١الدروس الشرعیة ، : الشھید األول :  ظ )٥(

  .٣/٣٣٨مدارك األحكام ، : السید محمد العاملي  + ٢١٨ – ٢١٧ / ٢مجمع الفائدة والبرھان ، : دبیلي المحقق األر:  ظ )٦(
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 ١١٠

القول الراجح ھو القول األول ألن ما أستدل بھ أص>حاب الق>ول الث>اني ل>م تثب>ت          
ا تق>>دم ف>>ي بح>>ث المب>>اني األص>>ولیة ، بینم>>ا م>>ا أس>>تدل ب>>ھ أص>>حاب الق>>ول   حجیت>>ھ كم>>

  .األول أقوى من حیث الروایة واإلجماع المتواتر 
  بیع بیوت مكة وأراضیھا : لتطبیق الثاني ا

  : أختلف الفقھاء في حكم بیع بیوت مكة وأراضیھا على قولین ھما 
  

خت>>اره العالم>>ة الحل>>ي ، وق>>د أ ج>>واز بی>>ع بی>>وت مك>>ة وأراض>>یھا  :القTTول األول 
   .)١(والشھید الثاني ، والمحقق البحراني 

  

ون عن سبِيلِ اللَّهِ والْمسجِدِ {: قولھ تعالى  :مستندھم على ذلك  دصيوا وكَفَر الَّذِين إِن
ي ومـن يـرِ                  ف فِيـهِ والْبـادِ ي جعلْنـاه لِلنـاسِ سـواء الْعـاكِ ُظلْـمٍ نُذِقْـه مِـن عـذَابٍ            الْحرامِ الَّذِ   د فِيـهِ بِإِلْحـادٍ بِ

    .)٢( } أَلِيمٍ

  
أم>ا  فھ>ي   )  والب>ادي    س>واء الع>اكف فی>ھ     : ( قول>ھ تع>الى       :وتقریب األستدالل بھا  

  . )٣(فیكون بیعًا تبعًا ألثار التصرف  عنوة مفتوحة صلحًا أو
إن اهللا ح>بس   (( :ب>النھي عن>ھ بقول>ھ      )r(وربما علل المنع بالروایة ع>ن النب>ي         

عن مكة الفیل وس>لط علیھ>ا رس>ولھ والم>ؤمنین ، وأنھ>ا ل>م تح>ل ألح>د قبل>ي وال تح>ل                     
 ، وبكونھ>ا م>سجد آلی>ة األس>راء          )٤()) ألحد بعدي ، وإنما أحلت لي ساعة من النھ>ار           

مع أنھ كان من بیت أم ھاني ، ولكن الخبر ل>م یثب>ت ، وحقیق>ة الم>سجدیة منتفی>ة           ،   )٥(
  . )٦(ورة والشرف والحرمة ممكن واإلجماع غیر متحقق ، ومجاز المجا

  

                                                 
 .١٨/٤٣٣: الحدائق الناضرة  + ٣/١٦٨: مسالك األفھام  + ٢/٢٣قواعد اإلحكام ، :  ظ )١(

   .٢٥:  الحج ٢)(

   .٤/٩٧جامع المقاصد ، :  المحقق الكركي )٣(

  .٨/٥٢ي ، سنن البیھق:  البیھقي )٤(

  .١:  األسراء )٥(

   .١٨/٤٣٣الحدائق الناضرة ، : المحقق البحراني :  ظ )٦(
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 ١١١

وق>>د اخت>>اره ال>>شیخ الطوس>>ي ، واب>>ن إدری>>س   ع>>دم ج>>واز بیعھ>>ا :القTTول الثTTاني 
   .)١(الحلي ، والشھید األول ، وابن العالمة 

إنھا م>سجد   : إن عدم الجواز راجع ألحد أمرین األول        . ١ :مستندھم على ذلك    

ــ{: لقول>>ھ تع>>الى  ــبحان الَّ امِســرجِدِ الْح ــسالْم ــن هِ لَيلًــا مِ ي أَســرى بِعبــدِ أنھ>>ا : ، والث>>اني  )٢( }ذِ

أن ظاھر المذھب أن مكة فتح>ت  : ( كما أشار إلیھ الشیخ الطوسي بقولھ    فتحت عنوة   
عن>>وةً  بال>>سیف ث>>م آم>>نھم بع>>د ذل>>ك ، وإنم>>ا ل>>م یق>>سم األرض>>ین وال>>دور ألنھ>>ا لجمی>>ع    

أن یفعل على رجال المشركین فأطلقھم وعندنا أن لإلمام       )r(المسلمین ، ومّن النبي     
ف>ال یج>وز الت>صرف         ، )٣() ذلك وكذلك أموالھم مّن علیھم بھا لما رآه من المصلحة           

وال فیم>ا بن>ي   ألحد من المسلمین في رباعھا وبنائھا الموجود حین الفتح من دون إذٍن      
   .فیھا بآلٍة من التراب وأحجاره 

بأنھا مسجد وھذا مجاز للمجاورة ، وأنھا فتح>ت عن>وة     :یلدلوأورد على ھذا ال 
   .)٤(فھي أما مفتوحة صلحًا أو عنوة فیكون بیعًا تبعًا ألثار التصرف 

   .)٥(وال إجارتھا اإلجماع الذي أدعاه العلماء بعدم جواز بیعھا . ٢
ق>ل  بفتحھا عن>وًة م>ع تعلیل>ھ بن    إن في تقیید المنع بالقول     :وأرود على ھذا الدلیل     

اإلجماع المقبول بخبر الواحد منافرة ؛ ألن اإلجماع إن ثبت لم یتوقف على أمٍر آخر               
  . )٦(وإن لم یثبت افتقر إلى التعلیل بالفتح عنوًة وغیره 

 ویج>ب   وھ>و ج>واز بی>ع بی>وت مك>ة وأراض>یھا ،            القول األول   القول الراحج ھو    
 بن>ي ز بیع>ھ وب>ین م>ا        ت>راب الح>رم وأحج>اره فیج>و       غیر  ما بني بآلة من     التفصیل بین   

والذي ی>ستفاد   : ( فال یجوز ، وقد أشار إلى ذلك السید جواد العاملي بقولھ            في الحرم   
أقرھ>>ا ف>>ي أی>>دي أھلھ>>ا وش>>رط  )r(م>>ن أخب>>ار الط>>رفین والفت>>اوى واإلجماع>>ات أن>>ھ 

علیھم أن ال یمنعوا الحاج فال یصح لھ>م وال لغی>رھم بیعھ>ا ، ول>و بن>ي فیھ>ا بع>د ذل>ك                        
 ، ث>م أن اإلجم>اع   )٧()  من غیر أرض الح>رم ج>از بیعھ>ا تبع>ًا للت>صرف      بآلة محمولة 

  .الذي استدلوا بھ لیس بحجة ألنھ إجماع منقول بخبر الواحد 

                                                 
 -١/٤٢٧: ایwضاح الفوائwد      + ٣/٢٠٠: الwدروس الwشرعیة      + ٦٤٥ – ٦٤٤ / ١: الwسرائر    + ١٦٨ / ٢: المبسوط  :  ظ   )١(

٤٢٨.  

  .١:  األسراء )٢(

  .٣٣ / ٢:  المبسوط )٣(

   .٤/٩٧المقاصد ، جامع :  المحقق الكركي )٤(

   .٣/١٨٨: الخالف :  ظ )٥(

  .٢٤٨/ ٣الروضة البھیة ، :  الشھید الثاني )٦(

  .١٠٤/ ١٣:  مفتاح الكرامة )٧(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٢

  ثالثالمبحث ال
  مباني حجیة الشھرة عند اإلمامیة وتطبیقاتھا في مفتاح الكرامة

  
 ال ش>>>ك أن األم>>>ر إذا ش>>>اع وأش>>>تھر ب>>>ین ذوي ال>>>شأن كاألص>>>ولیین والفقھ>>>اء    

أیھم سواء كان ھ>ذا ال>شیوع ف>ي الق>ول أو العم>ل أو الفت>وى         فھو كاشفًا عن ر   ونحوھم  
وال یخفى أن ھذا األشتھار ال یخلو من المعارض والمخالف ل>ھ وس>نأتي لبی>ان معن>ى            
 الشھرة وأقسامھا ومب>اني حجیتھ>ا عن>د اإلمامی>ة وث>م التع>رض لتطبیقاتھ>ا الفقھی>ة ف>ي                    

  :مطالب اآلتیة كتاب مفتاح الكرامة من خالل ال
  

  معنى الشھرة في اللغة واالصطالح وأقسامھا : المطلب األول 
  الشھرة في الغة واالصطالح : أوًال 

   ظھ>>ور ال>>شيء ومعروفیت>>ھ ب>>ین الن>>اس یق>>ال ش>>ھر ف>>الن      :الTTشھرة فTTي اللغTTة   
   .)١(سیفھ 

انت>>>شار الخب>>>ر ، أو االس>>>تناد ، أو الفت>>>وى ، ( ھ>>>ي : الTTTشھرة فTTTي االصTTTطالح 
 م>>ستوعبًا لج>>ّل الفقھ>>اء أو المح>>دثین وھ>>ي دون مرتب>>ة اإلجم>>اع م>>ن حی>>ث       انت>>شارًا
   .)٢()االنتشار

  عب>>>ارة ع>>>ن اش>>>تھار أم>>>ر دین>>>ي ب>>>ین الم>>>سلمین ول>>>و ب>>>ین ع>>>دة ( ي ھ>>>: وقی>>>ل 
  .)٣() منھم 

  
  أقسام الشھرة : ثانیًا 

  :تنقسم الشھرة على ثالثة أقسام ھي 
عل>ى وج>ھ ال     ر من عدة رواة     نقل الخب وھي عبارة عن شیوع      :الشھرة الروائیة    .١

وھ>>ي م>>ن  ، ویقابلھ>>ا ال>>شذوذ والن>>درة بمعن>>ى قل>>ة الناق>>ل لھ>>ا   )٤(یبل>>غ ح>>د الت>>واتر  
 ، ف>>>القول بحجیتھ>>>ا المرجح>>>ات عن>>>د تع>>>ارض الخب>>>رین عل>>>ى م>>>سلك الم>>>شھور  

  .)٥( وصلوحھا مما ال ینبغي أن یكون موضعًا للكالم 
 عب>ارة ع>ن اش>تھار العم>ل     وھ>ي ) وت>سمى ال>شھرة باالس>تناد     (  :الشھرة العملیة    .٢

وبھذه ال>شھرة ینجب>ر ض>عف س>ند     إلیھا في مقام استنباط الحكم    بالروایة واالستناد   
الموج>ب ل>وھن الروای>ة وإن       وفي قبالھا إعراض الم>شھور      الروایة عند المشھور    

 ، وھذه الشھرة ال أش>كال ف>ي حجیتھ>ا           )٦(صحیحة أو موثقة من حیث السند       كانت  
 .مشھور ألنھا منجبرة بعمل ال

                                                 
  .٣/٣٥٧مجمع البحرین ، : الطریحي :  ظ )١(

  .٢١٢األصول العامة للفقھ المقارن ، : محمد تقي الحكیم :  ظ )٢(

  .١٥٥ واصطالحات األصول ، مصطلحات الفقھ: علي المشكیني :  ظ )٣(

  .٣٩٠أصول الفقھ ، : الشیخ المظفر :  ظ )٤(

  .٢١٣األصول العامة للفقھ المقارن ، : محمد تقي الحكیم :  ظ ٥)(

  .٢١٣:  ظ ، م ، ن ٦)(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٣

ویراد بھا انتشار الفتوى المعینة بین الفقھاء وشیوعھا بدرج>ة   :الشھرة الفتوائیة    .٣
ذی>>وع الفت>>وى الموجب>>ة  : (  ، وعب>>ر عنھ>>ا ال>>شیخ المظف>>ر بأنھ>>ا   )١(دون اإلجم>>اع 

وھ>>ذا ال>>شیوع  ، )٢() لألعتق>>اد بمطابقتھ>>ا للواق>>ع م>>ن غی>>ر أن یبل>>غ درج>>ة القط>>ع    
وھذه الشھرة قد اختلف فیھ>ا كلم>ات األص>ولیین    توى للفتوى ال یعلم مستند ھذه الف    

  .  وسنأتي للوقوف على ھذا األختالف في المطالب اآلتیة 
  
  

  عند اإلمامیة مباني حجیة الشھرة : المطلب الثاني 
  :أختلف األصولیون في حجیة الشھرة الفتوائیة على أقوال ھي 

  
حق>>ق النراق>>ي ، وال>>سید  وق>>د أخت>>اره ال>>سید الم مطلق>>ًا  إنھ>>ا حج>>ة :القTTول األول 
   .)٣(محمد الطباطبائي 

  
 فقل>>ت )u(الب>>اقر س>>ألت : (( مرفوع>>ة زرارة ق>>ال . ١ :مTTستندھم علTTى ذلTTك 

: ؟ فق>ال  أو الح>دیثان المتعارض>ان ، فبأیھمك>ا آخ>ذ          جعلت ف>داك ی>أتي ع>نكم الخب>ران          
 ب>ن    ، وقبول>ة عم>ر     )٤(..... )) یازرارة خذ بما أشتھر بین أصحابك ودع الشاذ الن>ادر         

ف>ي   عن رجلین من أص>حابنا بینھم>ا منازع>ة        )u(سألت أبا عبداهللا    : (( حنظلة قال   
ینظ>>ر اآلن إل>>ى م>>ا ك>>ان م>>ن     : ق>>ال ....... دی>>ن أو می>>راث فتحاكم>>ا إل>>ى ال>>سلطان     

روایتیھما عنا في ذلك الذي حكما ، الجمع علیھ بین أصحابك فیؤخذ ب>ھ م>ن حكمھم>ا            
   .)٥(..)).ابك فإن المجمع علیھ ال ریب فیھ ویترك الشاذ الذ لیس بمشھور عند أصح

  
 قولھ ـ خذ بما أشتھر ـ مطلق ومقتضى إطالقھ لزوم     :وتقریب األستدالل بھما

  .األخذ بكل ما ھو مشھور ومنھ الشھرة الفتوائیة ألنھا مشھورة بین األصحاب 
 لیس ھو الم>شھور الم>صطلح علی>ھ ب>ین الفقھ>اء بقرین>ة       –ولفظ ـ المجمع علیھ   

ل مقابلھ الشاذ الذي لیس بمشھور حتى یدل على وجوب األخذ بكل م>شھور ، ب>ل              جع
   .)٦(المراد منھ ھو ما أتفق الكل على روایتھ 

  
                                                 

  .٢/١٣٣دروس في علم األصول ، :  محمد باقر الصدر )١(

  .٣٩١:  أصول الفقھ )٢(

  .٤٩٩ -٤٨٠: مفاتیح األصول  + ١/١٤: مستند الشیعة :  ظ ٣)(

  .٣٠٣/ ١٧مستدرك الوسائل ، :  المیرزا النوري )٤(

  .٣٠٣  - ١٧/٣٠٢:   م ، ن )٥(

  .١٠٠ / ٢، ) تقریر بحث النائیني(أجود التقریرات : السید الخوئي :  ظ )٦(
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 ١١٤

إن الم>>ستفاد م>>ن الح>>دیثین ھ>>و ك>>ون ال>>شھرة الفتوائی>>ة    :وأورد علTTى الحTTدیثین 
 واألخذ بالروایة في مقام الفت>وى مرجح>ة للروای>ة الواج>دة ل>شرائط الحجی>ة م>ع قط>ع                    

النظر عن المعارض وأما كونھا بنفسھا حجة مستقلة فھو أمر آخ>ر یحت>اج إل>ى إلغ>اء          
   .)١(خصوصیة وھو ممنوع 

إن الظن الحاصل من الشھرة أق>وى م>ن الظ>ن الحاص>ل م>ن خب>ر الواح>د فال>دلیل             . ٢
وق>د أش>ار إل>ى ذل>ك      الذي یدل على حجیة الخب>ر الواح>د ی>دل عل>ى ال>شھرة باألولوی>ة                 

لك>ون الظ>ن   داللة أدلة حجیة خب>ر الواح>د علی>ھ ب>الفحوى      ( ني بقولھ   اآلخوند الخراسا 
   .)٢() الذي تفیده أقوى مما یفیده الخبر 

ال یبعد دع>وى ع>دم اخت>صاص     بناء على حجیة الخبر ببناء العقالء       :بناء العقالء   . ٣
بنائھم على حجیت>ھ ب>ل عل>ى حجی>ة ك>ل أم>ارة مفی>دة للظ>ن أو األطمئن>ان ألن ال>شھرة                  

  . )٣(للظن فال یبعد حجیتھا ببناء العقالء مفیدة 
  

إن ھذا المبنى غیر تام ألنھ یحتمنل أن یكون مالك حجیة الخب>ر   :وأورد علیھ   
كون>>ھ غال>>ب المطابق>>ة للواق>>ع باعتب>>ار كون>>ھ إخب>>ار ع>>ن ح>>س ، واحتم>>ال الخط>>أ ف>>ي    
الحس بعید جدًا بخ>الف اإلخب>ار ع>ن ح>دس كم>ا ف>ي الفت>وى ف>إن إحتم>ال الخط>أ ف>ي                         

ح>دس غی>ر بعی>د ویحتم>ل أی>ضًا دخ>>ل خ>صوصیة أخ>رى ف>ي م>الك حجی>ة الخب>>ر ،           ال
ومجرد احتمال ذلك كاف في منع األولویة المذكورة ألن الحكم باألولویة یحت>اج إل>ى                

   .)٤(القطع بالمالك وكل ما لھ دخل فیھ 
   

والمحق>ق  وقد أختاره اآلخون>د الخراس>اني ، و    عدم حجیتھا مطلقًا     :القول الثاني   
   .)٥(ئیني ، والمحقق العھراقي ، والسید الخوئي النا

  
إن ك>>ل م>>ا أوردوه أص>>حاب الق>>ول األول م>>ردود وال       :مTTستندھم علTTى ذلTTك   

الحجی>>ة ف>>ي خب>>ر الواح>>د ل>>یس ھ>>و ألن من>>اط ی>>نھض لألس>>تدالل عل>>ى حجی>>ة ال>>شھرة 
الظن الشخصي حتى یقال بأولویة ال>شھرة ف>ي الحجی>ة ألقوائی>ة الظ>ن الحاص>ل منھ>ا                   

، وإنما ذلك من جھة قیام دلی>ل بالخ>صوص عل>ى            ن الحاصل من خبر الواحد      من الظ 
                                                 

   .٥٤٣، ) تقریر بحث السید البروجردي (نھایة األصول : الشیخ المنتظري :  ظ )١(

  .٣٠٨/ ٢: ایة األصول  كف)٢(

   .٥٤٤ - ٥٤٣، ) تقریر بحث السید البروجردي (نھایة األصول : الشیخ المنتظري :  ظ )٣(

  .١٤٥/ ٢، ) تقربر بحث السید الخوئي (مصباح األصول : البھسودي :  ظ )٤(

مصباح : البھسودي  + ١٠١ / ٣: نھخایة األفكار  + ١٥٦ – ١٥٣/ ٣: فوائد األصول  + ٣٠٨/ ٢: كفایة األصول :   ظ )٥(

  .١٤٦/ ٢، ) تقربر بحث السید الخوئي (األصول 
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 ١١٥

وغیرھ>>ا ول>>و م>>ن جھ>>ة كون>>ھ مفی>>دًا للظ>>ن الن>>وعي ول>>ذلك نق>>ول     حجیت>>ھ م>>ن ال>>سیرة  
بحجیت>>ھ حت>>ى ف>>ي م>>ورد قی>>ام الظ>>ن الشخ>>صي عل>>ى خالف>>ھ ، وأم>>ا الروای>>ات الت>>ي       

 مخت>>صة بال>>شھرة ففی>>ھ م>>ع األغم>>اض عم>>ا ف>>ي س>>ند الروای>>ة نق>>ول أنھ>>ا أس>>تدلوا بھ>>ا 
   .)١(الروائیة وال عموم لھا یعم كل شھرة ومن المعلوم عدم تحقق الشھرة الفتوائیة 

  
ب>>ین ال>>شھرة إل>>ى زم>>ان ال>>شیخ الطوس>>ي حج>>ة وب>>ین    التف>>صیل :القTTول الثالTTث 

   .)٢(الشھرة المتأخرة لیست بحجة ، وقد أختاره السید البروجردي ، والسید الخمیني 
  

ھو حجیة نفس الشھرة في الم>سائل األص>لیة المبنی>ة عل>ى         :مستندھم على ذلك    
، وألن  )u(نقلھ>>ا بألفاظھ>>ا وك>>شف ال>>شھرة ع>>ن تلقیھ>>ا ع>>ن األئم>>ة المع>>صومین        

  : مسائل فقھنا على ثالثة أنواع 
الت>>ي ذكرھ>>ا الألص>>حاب ف>>ي    )u(الم>>سائل األص>>لیة الم>>أثورة ع>>ن األئم>>ة     .١

لھدای>ة والمقنع>ة والنھای>ة    كتبھم المعدة لنقل حصوص ھ>ذه الم>سائل ك>المقنع وا        
والمراسم والكافي المھذب ونحوھا ، حیث كان بناء األصحاب فیھا عل>ى نق>ل         
ھ>>ذه الم>>سائل بألفاظھ>>ا الم>>أثورة أو القریب>>ة منھ>>ا طبق>>ة بع>>د طبق>>ة وات>>صلت       
سلسلتھا إلى أصحاب األئمة فیك>ون وزانھ>ا وزان األخب>ار الم>أثورة ف>ي كت>ب             

  .الروایة 
 .مستنبطة من المسائل األصلیة باعمال االجتھاد والنظرالمسائل التفریعیة ال .٢
 .المسائل المتصدیة لبیان موضوعات األحكام وحدودھا وقیودھا  .٣

 موجب>ة للوث>وق     )u(فالشھرة من النوع األول تك>ون كاش>فة ع>ن تلقیھ>ا ع>ن األئم>ة                 
 بخ>الف الن>وعیین األخی>رین ألبتنائھم>ا عل>ى إعم>ال األجتھ>اد               )u(بصدورھا عنھم   

 فال تفید الشھرة فیھما شیئًا ، بل أن اإلجماع فیھا غیر مفید فإن اإلجم>اع فیھ>ا       والنظر
   .)٣(على وزان اإلجماع في المسائل العقلیة النظریة 

یظھر مما تقدم من عرض لألقوال واألدلة التي أس>تدلوا بھ>ا أن     : القول الراجح   
الدالل>>ة لت>>شمل م>نم ی>>ستفد األط>>الق وع>دم الخ>>صوصیة لل>>شھرة الروائی>>ة یق>ول ب>>سعة    

، والذي یب>دو ھ>و ع>دم    شھرة الفتوى ومن أقتصر على الشھرة الروائیة أنكر حجیتھا     
وال س>یما   ا عل>ى حجیتھ>ا      ستدالل بھ>  حجیة الشھرة الفتوائیة لعدم وجود أدلة تنھض لأل       

  .ذھاب المشھور من األصولیین على القول بعدم حجیتھا مطلقًا 

                                                 
  .١٠١  -١٠٠ / ٣) تقریر بحث السید البروجردي (نھایة األفكار : المحقق العراقي :  ظ )١(

  .٢٦٢ – ٢٦١ / ١: أنوار الھدایة  + ٥٤٣، ) تقریر بحث السید البروجردي ( نھایة األصول : الشیخ المنتظري :  ظ ٢)(

  .٥٤٣، ) تقریر بحث السید البروجردي ( نھایة األصول : الشیخ المنتظري :   ظ ٣)(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١١٦

  ي مفتاح الكرامة التطبیقات الفقھیة ف: المطلب الثالث 
 أدى إل>>ى اخ>>تالفھم ف>>ي  ال>>شھرة الفتوائی>>ة إن اخ>>تالف األص>>ولیون ف>>ي مب>>اني حجی>>ة   

  .التطبیقات الفقھیة وسنأتي لبیانھا بشيء من التفصیل من خالل التطبیقات اآلتیة 
  أول وقت المغرب : التطبیق األول 

  : أختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین 
ول وق>>ت المغ>>رب ھ>>و غیبوب>>ة ال>>شمس المعلوم>>ة وذھ>>اب        إن أ:القTTول األول 

والمحق>ق الحل>ي ،     ،  وقد أختاره ابن ادریس الحلي        وھو المشھور ،   الحمرة المشرقیة 
 ، والمحق>>>ق ال>>>سبزواري ، والمحق>>>ق الكرك>>>ي ، لث>>>انيوالعالم>>>ة الحل>>>ي ، وال>>>شھید ا

   .)١(والسید محمد العاملي ، والفاضل الھندي ، والسید جواد العاملي 
 ق>ال  )u(صحیح یونس بن یعقوب ع>ن اإلم>ام ال>صادق            :مستندھم على ذلك    

إن اإلفاض>>ة م>>ن عرف>>ات إذا ذھب>>ت الحم>>رة م>>ن ھ>>ا ھن>>ا وأش>>ار إل>>ى الم>>شرق       : (( 
 ع>ن وق>ت   )u(س>ألت أب>ا جعف>ر    : ((  ، وص>حیح زرارة ق>ال        )٢()) ومطلع الشمس   
ى غی>>اب الحم>>رة  ، وھ>>ذا ی>>دل عل>>)٣()) ح>>ین یب>>دو ثالث>>ة أنج>>م  : ق>>ال إفط>>ار ال>>صائم 

  .المشرقیة وال یعھلم ذھابھا إال بظھور النجوم 
  

 إن أول وقت المغرب ھو غیبوبة ال>شمس أو الق>رص أو تواری>ھ               :القول الثاني   
وس>الر ، واب>ن الب>راج ، والوحی>د          ، وقد أختاره الشیخ الصدوق ، والشیخ الطوسي ،          

   .)٤(البھبھاني 
 )u(ق>>ال ل>>ي أب>>و عب>>د اهللا   (( :  روای>>ة الج>>ارود ق>>ال   :مTTستندھم علTTى ذلTTك   

م>سوا ب>المغرب    : یاجارود ینصحون فال یقبلون وإذا سمعوا بشيء أذاعوه ، قلت لھم            
 ، )٥()) قل>>>یًال فتركوھ>>>ا حت>>>ى أش>>>تبكت النج>>>وم فأن>>>ا اآلن أص>>>لیھا إذا س>>>قط الق>>>رص 

 إذا غابت الشمس فق>د   )u(قال اإلمام الصادق    : (( وروایة داوود بن أبي یزید قال       
ألن جمی>>ع األخب>>ار مطلق>>ة ب>>أن وق>>ت الغ>>روب ھ>>ذا       و ، )٦())  المغ>>رب دخ>>ل وق>>ت 

  .ألنصرافھا لغًة وعرفًا إلى القرص دون الحمرة 
   .)٧( إنھا صدرت للتقیة وإلمكان التضرر من العامة :وأورد علیھا  

ةوب ألن>ھ الم>شھور وزوال الحم>رة عالم>ة الغ>ر          القول الراجح ھو الق>ول األول       
 جمیع ما ذكر من إجم>اع وأخب>ار ال>شھرة واحتی>اط      في ذلك وغیبوبة القرص وسندھم  
  .واعتبار ومخالفة العامة 

                                                 
 + ١٧٩: روض الجنwwان  + ٣١٠/ ٢: تwwذكرة الفقھwwاء   + ٦١/ ١: شwwرائع اإلسwwالم   + ١٩٦ – ١/١٩٥:  الwwسرائر :   ظ )١(

مفتwwwاح  + ٣٣/ ٣: للثwwwام كwwwشف ا + ٥٠/ ٣: مwwwدارك األحكwwwام   + ١٧ / ٢: جwwwامع المقاصwwwد   + ١٥: كفایwwwة األحكwwwام 

  .٧٩/ ٥:الكرامة

  .١٠/٢٩وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي )٢(

  .٨٩ / ٧:   م ، ن )٣(

  .٩٠: حاشیة مدارك االحكام  + ٦٩ / ١: المھذب  + ٦٢: المراسم  + ٧٤/ ١:المبسوط + ٣٥٠ /٢: علل الشرائع :   ظ )٤(

  .١٢٩/ ٣وسائل الشیعة ، :  الحر العالملي )٥(

  .١٣١ / ٣:   م ، ن )٦(

   .٨٣ / ٥مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :   ظ )٧(
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  فوات صالة العید على المكلف: التطبیق الثاني 
  :أختلف الفقھاء في فوات صالة العید على المكلف ولم یصلیھا على قولین ھما 

ه وھ>و الم>شھور وق>د أخت>ار        سقوط صالة العید مع زوال ال>شمس         :القول األول   
   .)١(والوحید البھبھاني والشھید األول ، والفاضل الھندي ، العالمة الحلي ، 

أن الم>>شھور ع>>دم الق>>ضاء بالكلی>>ة وال ف>>رق ب>>ین فواتھ>>ا  : مTTستندھم علTTى ذلTTك 
   .)٢(عمدًا أو نسیانًا أو جھًال ، وإنھ مذھب األكثر وإنھ أشھر القولین 

  
واتھا ، وقد أختاره أبي عل>ي ،   أستحباب قضاء صالة العید بعد ف      :القول الثاني   

   .)٣(والمحقق السبزواري ، والسید علي الطباطبائي 
إن ركب>>ًا ش>>ھدوا : ((  )r( الخب>>ر الم>>روي ع>>ن الرس>>ول :مTTستندھم علTTى ذلTTك 

أن یغ>>>دوا إل>>>ى  أنھ>>>م رأوا الھ>>>الل ف>>>أمرھم أن یفط>>>روا ، وإذا أص>>>بحوا     )r(عن>>>ده 
   .)٤()) مصالھم 

   .)٥(طریقنا  إنھا لم تثبت ب:وأورد علیھا 
الق>>ول ال>>>راحج ھ>>>و الق>>>ول األول لوج>>>ود اإلجم>>>اع المنق>>>ول وال>>>شھرة المحقق>>>ة  

، ولكن كیف یصح ھ>ذا الق>ول وق>د ثب>ت         والمحكیة وال غبار على صحة الفتوى بذلك        
ف>ي بح>>ث المب>اني األص>>ولیة إل>ى ع>>دم حجی>ة اإلجم>>اع المنق>ول وع>>دم حجی>ة ال>>شھرة       

ذي یبدو من خالل الروایات ھ>و أس>تحباب ق>ضاء       الفتوائیة وقد نقلنا ذلك بتفاصیلھ وال     
 )u(صالة العید لمن فاتتھ كما ورد في صحیح عبد اهللا ب>ن س>نان ع>ن أب>ي عب>داهللا             

فلیغت>سل ولیتطب>ب بم>ا وج>د ولی>صل      جماعة الناس ف>ي العی>دین   من لم یشھد  : (( قال  
ة   ، فت>دل الروای>ة عل>ى أس>تحباب ص>ال       )٦()) في بیت>ھ وح>ده كم>ا ی>صلي ف>ي جماع>ة              

  .العید لمن فاتتھ الصالة 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

                                                 
  .١/١٩٦: مصابیح الظالم  + ٤/٣٣٥: كشف اللثام  + ٢٩٩: روض الجنان  + ١/٣٤٣: منتھى المطلب :  ظ )١(

  .٢/٤٥٢جامع المقاصد ، : المحقق الكركي :  ظ )٢(

  .٩٧-٤/٩٦: ریاض المسائل  + ٣٢٠: لمعاد ذخیرة ا + ٤/٢٦٥: مختلف الشیعة :  ظ )٣(

   .١/٣٠٠سنن أبي داوود : ابیس داوود : ظ )٤(

  .٤/١٦٥ذكرى الشیعة ، : الشھید األول :  ظ ٥)(

  .٩٨ / ٥وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٦)(
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  الفصل الثالث
 عند اإلمامیة وتطبیقاتھا في مفتاح مباني المستقالت غیر العقلیة

  الكرامة
  توطئة

عن القواعد العقلیة التي یستنبط منھ>ا الحك>م ال>شرعي بع>د     فیھا  البحث   الشك أن 

لنتیج>>ة م>>ا ل>>م ض>>م مقدم>>ة ش>>رعیة إلیھ>>ا ، فالعق>>ل وح>>ده ال ی>>ستقل ف>>ي الوص>>ول إل>>ى ا 

ومن ھنا أختل>ف األص>ولیین ف>ي ھ>ذه المب>اني ب>ین وج>وب              یستعین بالحكم الشرعي ،     

 فیھ>ا منھ>ا     اختلف>وا وسنتعرض لعدة مب>اني     ذي المقدمة شرعًا ووجوب المقدمة شرعًا       

ر اجتم>>اع األم>>مب>>اني اإلج>>زاء ، ومب>>اني مقدم>>ة الواج>>ب ، ومب>>اني ال>>ضد ، ومب>>اني    

داللة النھي على الفساد في العب>ادات والمع>امالت ، عن>د    ومباني  والنھي في الواحد ،     

  . اإلمامیة ثم التعرض للتطبیقات الفقھیة في كتاب مفتاح الكرامة أصولیو
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 ١١٩

  المبحث األول
   في مفتاح الكرامة  وتطبیقاتھاإلمامیَّةي اإلجزاء عند انمب

  
   اإلجزاء في اللغة واالصطالح :المطلب األول 

جمع جزء ، یقال جزأت بال>شيء ج>زءًا ، أي اكتفی>ت ب>ھ وج>زئ               : ي اللغة جزاء ف اإل
  .)١(بھ أكتفى 

  
  ھ>>و الخ>>روج ع>>ن عھ>>دة التكلی>>ف بفع>>ل الم>>أمور ب>>ھ عل>>ى    : جTTزاء فTTي االصTTطالحاإل

م>ا یك>ون إذا أت>ى    وإنك>ون الفع>ل م>سقطًا للتعب>د ب>ھ      : ، وقی>ل ھ>و   )٢(وجھ  
   .)٣(المكلف مستجمعاً  لجمیع االمور المعتبرة 

 ی>>ؤتى ب>>ھ عل>>ى ذل>>ك ال>>نھج  أنَّھ>>و ال>>نھج ال>>ذي ینبغ>>ي  " عل>>ى وج>>ھ"والم>>راد ب>>ـ 
  .)٤(شرعًا وعقًال ال قصد الوجھ 

 ، ف>إذا أم>ر ال>شارع      )٥(وی>ة   ان األوامر على قسمین واقعیة وث     أنَّ فیھ   شكَّومما ال   
المقدس المكلف بشيء وجب علیھ االمتثال لھذا األمر حسب ما قرره ، كقول>ھ تع>الى                

:} و ةالوا الص( ، وقول الرس>ول      )٦(}أَقِيمr )) : (         ٧()) ص>لوا كم>ا رأیتم>وني أص>لي( ،

 ی>صلي كم>>ا یری>>د ال>شارع وبالكیفی>>ة الت>>ي یری>دھا ف>>إذا ص>>لى    أنَّفیج>ب عل>>ى المكل>>ف  
 مطیعًا لألمر الشرعي المكلف بھ ویكون فعلھ مجزیًا ومبرئًا للذمة ، وعلیھ            انھكذا ك 

ثناء وقتھا وال ق>ضاؤھا خ>ارج وقتھ>ا وھ>و م>ا یعب>ر عن>ھ        فال تجب اعادة الصالة في أ     
   .)٨(یًا ان بالمأمور بھ یكفي فیسقط بھ التعبد بھ ثان االتیألنباإلجزاء ، 

                                                 
 ) .مادة جزء(١/٢٥تاج العروس ، : الزبیدي  + ١/٤٠الصحاح : الجوھري :  ظ ١)(

  .١١١مبادئ الوصول ، : مة الحلي العالَّ: ظ ) ٢(

  .١٢٩ األصول ، قوانین: المیرزا القمي : ظ ) ٣(

  .٨١كفایة األصول ، : الخراساني  االخوند: ظ ) ٤(

والحكم الثانوي ھو ما . ھو الحكم المكلف بھ العبد ولكن لم یأت بھ العبد بسبب العذر كاالضطرار والجھل     : الحكم الواقعي   ) ٥(

   wشارع بwھ الwاھري ظ       جعلwطراري والظwى االضwwسم إلwواقعي وینقwم الwن الحكwصفار   : دیًال عwل الwد   : فاضwwھ وقواعwول الفقwأص

  .١/٣٧٧االستنباط 

   .٤٤:البقرة ) ٦(

  .٢٧٩ / ٨٢بحار االنوار ، : المجلسي ) ٧(

 .١/١٢٦نھایة األصول ،: المنتظري تقریر بحث البروجردي  + ٨٢كفایة األصول : االخوند الخراساني : ظ ) ٨(
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 ١٢٠

   اإلمامیَّةي اإلجزاء عند ان مب:المطلب الثاني 
األص>ل   ــ> الظ>اھري   ب>األمر    بالم>أمور ب>ھ      انیون في إجزاء األتی   األصول إختلف

  :الواقعي وعدمھ على أقوال باألمر مور بھ  على المأــ  ـالعملي
  

  ال>>سید المرت>>ضى ، وق>>د اخت>>ارهم>>شھور ال اإلج>>زاء مطلق>>ًا وھ>>و  :األولالقTTول 
 الحلي ، والفاض>ل الت>وني  ، والمحق>ق    العالَّمةوالشیخ الطوسي ، والمحقق الحلي ، و      

ومحم>د  النجفي ، والسید محمد الطباطبائي ، المیرزا القم>ي ، ومحم>د تق>ي ال>رازي ،         
  .)١(ي ، والشیخ المنتظري انحسین الحائري ، ومحمد االصفھ

 
في قاعدة التجاوز والفراغ    إن المتبادر من حكم الشارع        :ومستندھم على ذلك  

وك>ان ب>صدد   م>أمور ب>ھ   ھ>و أن المكل>ف ال>ذي أش>تغل بم>ا ھ>و           وسائر أحك>ام ال>شكوك      
م>ن الركع>ات    ا  بالصالة م>ثًال ث>م ش>ك ف>ي ش>يء م>ن خ>صوصیاتھ              الشارع  أمر  امتثال  

، أن عمل ھذا المكلف ما ھو مقتضى تكلیفھ الظ>اھري           واألفعال واألجزاء والشرائط    
ك>ان ممت>ثًال لم>ا ھ>و ب>صدد      أو ع>دم اإلتی>ان      تیان  أو اإل من البناء على األقل أو األكثر       

لعنوان الم>أمور ب>ھ ، ال أن>ھ عم>ل لغ>وًا إن خ>الف الواق>ع        امتثالھ ، وكان عملھ منطبقًا    
   .)٢(ستمر شكھ كان تاركًا لھذا العمل الخاص بحیث إن ا

  
TTول الثTTصاري ، ن>> ع>>دم اإلج>>زاء مطلق>>ًا وھ>>و م>>ا ذھ>>ب إلی>>ھ ال>>شیخ األ   :ي انالق

  .)٣(ي ، والمیرزا النائیني انومحمد حسین الشھرست
 

 الحكم الواقعي شيء واحد عند أھلھ ال یختلف ب>العلم            إنَّ  :ومستندھم على ذلك  
 ومن لم یدركھ فقد أخط>أ ، وذل>ك الحك>م ال>واقعي ناش>ئ                والجھل من أدركھ فقد أدركھ    

من مصلحة واقعّیة ال تختلف بالعلم والجھل ، وأّما الحك>م الظَّ>اھري فل>یس الم>صلحة               
فی>>ھ أم>>رًا ف>>ي ع>>رض م>>صلحة الواق>>ع ، ب>>ل المقت>>ضي لألم>>ر الظَّ>>اھري ھ>>و تل>>ك            

لك>ون العم>ل بھ>ا      ھا مقتضیة لوجوب العم>ل باألحك>ام الظَّاھرّی>ة          انالمصلحة الواقعّیة ف  
 )٤( لیس فیھ م>صلحة إلَّ>ا م>صلحة الواق>ع          إْنمقدمة إلدراك الواقع كاالحتیاط فالظَّھور      

.  
 

                                                 
+ ١٠٢الوافیwة ،  + ١١١مبwادئ الوصwول ،      +  ٧٣معwارج األصwول ،       + ١/٢١٢عدة األصwول     + ١/١٢٣الذریعة ،   : ظ  ) ١(

الفwصول   + ٢/٧٠١ھدایwة المwسترشدین ،    + ١٣١ األصول ، قوانین + ١٢٥مفاتیح األصول ،    + ١/٨٤الدرر النجفیة ،    

  .١٢٨ -١/١٢٦، ) تقریر بحث البروجردي( ایة األصولنھ + ١٢٥ – ١٢٠بحوث في األصول ،  +  ١١٦الغرویة ، 

  . ١٢٨ - ١٢٦، ) تقریر بحث السید حسین البروجردي(نھایة األصول : الشیخ المنتظري :  ظ )٢(
تقریwwر بحwwث المیwwرزا  (فوائwwد األصwwول  + ١/٢٨٤غایwwة المwwسؤول فwwي علwwم األصwwول ،   +  ٢٣ -٢١مطwwارح االنظwwار ، : ظ ) ٣(

  .٢٤٨ -١/٢٤٦، ) النائیني

  .١/٢٨٤غایة المسؤول في علم األصول ، : محمد حسین الشھرستاني :  ظ ٤)(
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 ١٢١

 األص>ول  ع>دم اإلج>زاء ف>ي األم>ارات واإلج>زاء ف>ي خ>صوص                :القول الثالث   
وھ>>و م>>ا ذھ>>ب إلی>>ھ اآلخون>>د    ، الجاری>>ة لتنق>>یح موض>>وع التكلی>>ف وتحقی>>ق متعلق>>ھ      

 .)١(ني ، والشیخ المظفر ي ، والسید الخمیانالخراس
م>>ارات وإیج>>اب العم>>ل عل>>ى  االج>>زاء م>>ع جع>>ل األ إنَّ :ومTTستندھم علTTى ذلTTك

 ل>>دى الع>>رف ان متنافی>>- االم>>ارات نأ ألج>>ل الك>>شف ع>>ن الواق>>ع كم>>ا ھ>>و ش>> -طبقھ>>ا 
 أو الموض>وعات ،     األحك>ام والعقالء ، ھذا من غیر فرق بین االم>ارات القائم>ة عل>ى              

 ھ>>و إنَّم>>اشف ع>>ن الواق>>ع ، وإیج>>اب العم>>ل عل>>ى طبقھ>>ا    م>>ؤدى األم>>ارة ھ>>و الك>> ألن
ق>الب وإال لخرج>ت   وإنلمحض الكاشفیة ع>ن الواق>ع المحف>وظ م>ن غی>ر ت>صرف فی>ھ                 

 من>ھ یج>ري ف>ي تنق>یح     ان ما كألن العملیة األصول ، بخالف  )٢(األمارة عن األماریة    
 ش>طره   تحقق ما ھو شرطھ أو  ان بلس انما ھو موضوع التكلیف وتحقیق متعلقھ ، وك       

كقاع>>دة الطھ>>ارة أو الحلی>>ة ، ب>>ل واست>>صحابھما ق>>وي بالن>>سبة إل>>ى ك>>ل م>>ا اش>>ترط        
 دلیل>ھ یك>ون حاكم>ًا عل>ى دلی>ل األش>تراط ، ومبین>ًا            ف>إنَّ بالطھارة أو الحلی>ة یج>زيء ؛        

ك>شاف الخ>الف فی>ھ ال    نأھ أعم من الطھ>ارة الواقعی>ة والظاھری>ة ف        وإنلدائرة الشرط ،    
 إنَّ(  ، ویمك>ن الق>ول بعب>ارة أخ>>رى    )٣( العم>>ل ل>شرطھ  انك>شاف فق>د  نیك>ون موجب>ًا ال  

 أنَّ تحقق>>ھ ، ف>>یفھم من>>ھ عرف>>ًا  انوك فی>>ھ بل>>سشكَّمف>>اد ترتی>>ب آث>>ار الطھ>>ارة عل>>ى الم>>  
 بھ>ذه الكیفی>ة ، ویك>ون        شكَّ بھا ف>ي حال>ة ال>       انالصالة المشروطة بالطھارة یمكن األتی    

 وواج>دًا  لم>ا ھ>و ش>رطھا وھ>و      المأتي بھ مع ھذه الكیفیة مصداقًا للصالة المأمور بھا 
  .)٤() معنى اإلجزاء 

یون لھ>>ذه االق>>وال وناق>>شوھا بمناق>>شات مطول>>ة لمزی>>د م>>ن األص>>ولوق>>د تع>>رض 
 .)٥(التفاصیل 

 المتب>>ادر م>>ن حك>>م ألن الم>>شھور ، الق>>ول األول وھ>>ووالق>>ول ال>>راجح منھ>>ا ھ>>و 
المكلف الذي أش>تغل     أنَّوك ، ھو    شكَّالشارع كقاعدة التجاوز والفراغ وسائر أحكام ال      

 ف>ي ش>يء   ش>كَّ  بصدد امتثال أمر ال>شارع بال>صالة م>ثًال ، ث>م     انبما ھو مأمور بھ وك    
 َعَمل ھذا المكل>ف  فإنَّمن خصوصیاتھا من الركعات واألفعال واألجزاء والشرائط ،   

 أو ع>دم   انما ھو مقت>ضى تكلیف>ھ الظ>اھري م>ن البن>اء عل>ى األق>ل أو األكث>ر أو األتی>                     
 الم>أمور ب>ھ ،   عن>وان  عملھ منطبقًا لان ممتثًال لما ھو بصدد امتثالھ ، وك   نا ، ك  اناألتی
 تارك>>ًا لھ>>ذا العم>>ل  انھ ك>>ش>>كَّ اس>>تمر إْن خ>>الف الواق>>ع بحی>>ث  أنَّ عم>>ل لغ>>وًا  أنَّ>>ھال 

   .)٦(الخاص 
                                                 

  .١٨٩أصول الفقھ ،  + ٣١٧ – ١/٣١٥مناھج األصول ،  + ٨٦كفایة األصول ، : ظ ) ١(

  .١/٣١٦مناھج الوصول ، : الخمیني : ظ ) ٢(

  .٨٦كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني : ظ ) ٣(

  .١/٣١٧ج الوصول ، مناھ: الخمیني ) ٤(
: المیwwرزا القمwwي   + ١٢٥مفwwاتیح األصwwول ،  : محمwwد الطباطبwwائي  + ٢٣ -٢١مطwwارح االنظwwار ،  : الwwشیخ االنwwصاري   :ظ ) ٥(

تقریwwر بحwwث (أجwwود التقریwwرات : الخwwوئي  + ٨٨ -٨١كفایwwة األصwwول ، : اآلخونwwد الخراسwwاني  + ١٢٩ األصwwول ، قwwوانین

أصwwwول :المظفwwwر+١/٢٤٥،)تقریwwwر بحwwwث ضwwwیاء العراقwwwي (نھایwwwة االفكwwwار : روجwwwردي الب + ١/١٩٣، ) المیwwwرزا النwwwائیني

 .١/١٩١حقائق األصول ، : محسن الحكیم +١٨٩الفقھ

  .١٢٨ -١/١٢٦، ) تقریر بحث البروجردي(نھایة األصول : : المنتظري : ظ ) ٦(
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 ١٢٢

   التطبیقات في مفتاح الكرامة :المطلب الثالث 
ى االخ>>>تالف ف>>>ي  إل>>>أدىیین األص>>>ول االخ>>>تالف ف>>>ي م>>>سألة اإلج>>>زاء ب>>>ین إنَّ

التطبیقات الفقھیة ، وقد اوردنا تطبیقات تسلط الضوء على ھذا االختالف والوص>ول   
  .إلى الرأي المشھور 

  
  مسألة غسل المیت المسلم من قبل الكافر مع وجود المسلم : األولالتطبیق 

  :  على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
  

 العالَّم>ة  اب>ن العالَّمة الحلي ، ود أختاره   وجوب إعادة الغسل ، وق      :األولالقول  
  .)١(ي ان ، والمحقق الكركي ، والشھید الثاألول، والشھید 

  
 المی>>ت ت>>نجس نجاس>>ة عرض>>یة بمباش>>رة الك>>افر      ألن :ومTTستندھم علTTى ذلTTك   

 الرتف>>اع ال>>ضرورة م>>ع وج>>ود الم>>سلم  وع>>دم وق>>وع الغ>>سل  اإلع>>ادةالتغ>>سیل فیج>>ب 
 بدلی>ة  وإن ،     )٢(مكن م>ن الم>اء لع>دم ارتف>اع الح>دث            الصحیح كما ین>تقض الت>یمم ب>الت       

غسل الضرورة عن الغسل الحقیقي غی>ر معلوم>ة ، إذ ال دلی>ل ی>دل علیھ>ا ، وس>قوط                   
 غی>ر متحق>ق ، إذ ال یل>زم م>ن امتن>اع التكلی>ف بفع>ل واج>ب ف>ي بع>ض              األولوجوب  

   .)٣(أزمنة وجوبھ لضرورة سقوط وجوبھ مطلقا 
  
  

 الحلي ، وال>سید عمی>د      العالَّمة ، وقد أختاره     اإلعادة عدم وجوب    :ي  انالقول الث 
   .)٤(الدین األعرج ، والفاضل الھندي ، والسید جواد العاملي  

  
 االمتث>ال   انمك الغسل صحیح من الكافر كالعتق ، وأل        إنَّ  :ومستندھم على ذلك  

   .)٥(المقتضي لإلجزاء 
  

مطلقًا عند الم>شھور ،      اإلجزاء حجة    ألني وذلك   ان الث لوالقول الراجح ھو القو   
 الغسل قد وقع في حال الضرورة فیقتضي اإلجزاء حت>ى م>ع وج>ود الم>سلم بع>د                   إنَّو

   .اإلعادةالغسل فال تجب 
  
  

                                                 
 ٢٣البیwان ،   + ٤٠ذكwرى الwشیعة ،    + ١/٥٨ایضاح الفوائد ،  + ٢/٢٣٢نھایة األحكام ،  + ١/٣٦٤ذكرة الفقھاء ،   : ظ  ) ١(

   .١١٦فوائد القواعد ، + ٣٦٣ -١/٣٦٢جامع المقاصد + 

  .١١٦فوائد القواعد ، : الشھید الثاني : ظ ) ٢(

  .١/٣٦٢جامع المقاصد ، : المحقق الكركي : ظ ) ٣(

مفتwاح الكرامwة    + ٢/٢١٧: ثام كشف الل + ١/٧٦: كنز الفوائد  + ١/١٧تحریر األحكام ،  + ١/٤٣٦منتھى المطلب  : ظ  ) ٤(

٣/٤٥٣.  

  .٤٥٣ -٤٥٢/ ٣مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي : ظ ) ٥(
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 ١٢٣

   االستدبار في أثناء الصالة وقد خرج الوقت للمكلفان مسألة لو ب:ي انالتطبیق الث
  

  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
  

 إعادة ال>صالة مطلق>ًا ، وق>د أخت>اره ال>شیخ المفی>د ، وال>شیخ                   یجب  :األولالقول  
 الحل>ي ،    العالَّم>ة الطوسي ، وسالر ، وابن حمزة الطوسي ، واب>ن زھ>رة الحلب>ي ، و               

   .)١( ، والمقداد السیوري ، والمحقق الكركي  األولوالشھید 
  

ال تع>اد   : (( ق>ال   ) u( صحیحة زرارة عن أب>ي جعف>ر         :ومستندھم على ذلك    
روای>ة  و ، )٢()) الطھور والوق>ت والقبل>ة والرك>وع وال>سجود       : ة إال من خمسة     الصال

عن رجل صلى عل>ى غی>ر القبل>ة ،          ) u(سألت أبا عبداهللا    : (( عمرو بن یحیى قال     
 ی>صلي ھ>ذه   أنَّیعی>دھا قب>ل   : ثم تبین لھ القبلة وقد دخل في وقت صالة أخ>رى ، ق>ال       

 فتعاد من القبل>ة ،  ًاة من األربعة الباقیة مطلق الصال ، فكما تعاد   )٣()) التي دخل وقتھا    
 الم>شروط ، فال>صالة إل>ى غی>ر القبل>ة فائت>ة              نتف>ى إ الشرط   نتفىإ القبلة شرط وإذا     وإن

  .ومن فاتتھ صالة یجب علیھ قضاؤھا 
  

 عدم وجوب إعادة ال>صالة وال ق>ضاء علی>ھ ، وق>د أخت>اره ال>سید                  :ي  انالقول الث 
 األول الحلي ، وال>شھید  العالَّمة والفاضل اآلبي ، والمرتضى ، وابن ادریس الحلي ،     

ي ، والسید محم>د الع>املي ، والف>یض          ان، وابن فھد الحلي ، والصمیري ، والشھید الث        
   .)٤(ي ، والمحقق السبزواري ، والفاضل الھندي ، والسید جواد العاملي انالكاش

  
 أب>ي عب>داهللا    صحیحة عبد الرحمن بن أب>ي عب>داهللا ، ع>ن      :ومستندھم على ذلك    

)u ( ق>>ال )) : ك ص>>لیت عل>>ى ان>> ل>>ك انت عل>>ى غی>>ر القبل>>ة ، وأس>>تبن>>أوإذا ص>>لیت
، فت>دل ال>صحیحة   )٥())  فاتك الوق>ت ف>ال تع>د     وإنت في وقت فأعد ،      وإنغیر القبلة ،    

 الخط>أ ف>ي خارج>ھ ال تج>ب          ان المكلف إذا فرغ من الصالة في الوقت واس>تب         أنَّعلى  
 اإلع>ادة  واالمتثال یقتضي اإلج>زاء ، و  مشروعًال دخوًالھ دخنإعادة تلك الصالة ، ال   

                                                 
: نھایwwwة األحكwwwام  + ٦٩: غنیwwwة النwwwزوع  + ٩٨:الوسwwwیلة  +٦١: المراسwwwم  + ١/٨٠المبwwwسوط ،  + ٩٧: المقنعwwwة :  ظ ١)(

   .٧٥ -٢/٧٤مع المقاصد ، جا + ١/١٧٧: التنقیح الرائع  + ٢٩: اللمعة الدمشقیة  + ١/٣٩٩
   .٣/٢٢٧وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .٢/٤٦تھذیب األحكام ، : الشیخ الطوسي ) ٣(

 ٤/١٩٥منتھى المطلwب ،    + ١/١٣٥: كشف الرموز    + ٢/٧٣: المعتبر   + ١/٢٠٥: السرائر   + ٢٠٢: الناصریات  : ظ  ) ٤(

مسالك االفھام  + ٩١: كشف االلتباس    + ٦٧:  الموجز الحاوي     +٣/١٨٠ذكرى الشیعة ،     + ٢/٦٩: مختلف الشیعة   + 

 + ٣/١٨٣كwشف اللثwام ،    + ١٦كفایwة األحكwام ،    + ١/١١٥: مفwاتیح الwشرائع    + ٣/١٥٢مدارك األحكwام ،    + ١/١٦١،  

 .٥/٤٢٠مفتاح الكرامة ، 

  .٤٨-٢/٤٧تھذیب األحكام ، : الشیخ الطوسي ) ٥(
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 ١٢٤

 ھ>و إذا ل>م تظھ>ر المخالف>ة ،      إنَّم>ا  االمتث>ال    وإن تثبت إذا تبین الخطأ في الوق>ت ،          إنَّما
ول>و تحق>ق االمتث>ال عن>د ظھ>ور          .  المطلوب حینئذ القبلة فال امتثال عند المخالف>ة          ألن

ضا إذا ظھ>ر اإلخ>الل بال>شرط ف>ي           ف>ي الوق>ت أی>      اإلع>ادة المخالفة لل>زم ع>دم وج>وب        
 في الوقت إذا أخل بشرط الواجب ، وإذا      اإلعادة بوجوب   الوقت ، وھو صرح مراراً    

 ل>م یك>ن فاس>دا ل>م یك>ن إخ>الل ب>شرط الواج>ب ،                  وإنأخل ب>ھ یك>ون الواج>ب فاس>دا ،           
ی>>ة إع>ادة وعوض>>ا عم>ا ف>>ات ش>>رطھ ،   انولی>ست الفری>>ضة إال واح>دة ، ول>>ذا تك>ون الث   

  .)١(جوب القضاء أیضا ومقتضى ذلك و
 الروای>>ات الت>>ي أس>>تدلوا بھ>>ا أص>>حاب   ألن؛ ي انوالق>>ول ال>>راجح ھ>>و الق>>ول الث>>  

 ف>>ي ح>>ال ع>>دم اجتھ>>اد المكل>>ف ف>>ي البح>>ث ع>>ن اتج>>اه القبل>>ة ، أم>>ا م>>ع      األولالق>>ول 
 ، إضافة إلى اإلعادة القبلة فمقتضى اإلجزاء یقضي بعدم    اناالجتھاد والبحث عن مك   

  .ي فیكون ھو األرجح انحاب القول الثداللة ما استدل بھ اص
  

داء الصالة مع غلبة الظن ببقاء الوقTت  أمسألة لو نوى المحبوس    : التطبیق الثالث 
  . الخروج انفب

  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
   الحل>>>>>>>ي ، العالَّم>>>>>>>ة ، وق>>>>>>>د أخت>>>>>>>اره  اإلع>>>>>>>ادة وج>>>>>>>وب  :األولالقTTTTTTTول 

  .)٢(  األولوالشھید 
 TTستندھم علTTكومTTل>>م ین>>وه ف>>ال یق>>ع   أنَّ>>ھ الواج>>ب علی>>ھ الق>>ضاء وبم>>ا    إنَّ :ى ذل   

  .)٣(فعلھ 
  

  Tول الثTم>ة الحل>ي والمحق>ق الكرك>>ي ،     ، وق>>د أخت>اره العالّ اإلع>ادة  ع>دم  :ي انالق
   .)٤(والسید جواد العاملي 

 بالم>أمور  انھ مكل>ف بظن>ھ وق>د واف>ق الواق>ع ، واألتی>      ن ال:ومستندھم على ذلك  
  .)٥( تكون بأمر جدید إنَّما اإلعادةوبھ یقتضي اإلجزاء 

لواق>>ع ا ألص>>ابة اقامت>>ھ للفع>>ل م>>ع ظن>>ھ   ألني انوالق>>ول ال>>راجح ھ>>و الق>>ول الث>>   
  .  وھذا ما ذھب إلیھ السید جواد العاملي اإلعادةیقتضي اإلجزاء وعدم 

                                                 
  .٤٢٠ -٥/٤١٩تاح الكرامة ، مف: السید جواد العاملي :  ظ ١)(

  .٧٩البیان ، + ١/١٤٣الدروس الشرعیَّة ،  + ١/٤٥١نھایة األحكام ،  + ٣/١١٠تذكرة الفقھاء ، : ظ ) ٢(

   .١/٢٦٦منتھى المطلب ، : العالَّمة الحلي : ظ ) ٣(

  . ٦/٦٦٠مفتاح الكرامة ، +  ٢/٢٣٢جامع المقاصد + ١/٣٧تحریر األحكام ،  + ١/٢٦٦منتھى المطلب : العالَّمة الحلي ) ٤(

   .٢/٢٣٢جامع المقاصد ، : المحقق الكركي : ظ )  ٥(
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 ١٢٥

  المبحث الثاني
   وتطبیقاتھااإلمامیَّةي مقدمة الواجب عند انمب

  
  ب وأقسامھا  مقدمة الواج:المطلب األول 

 العقل یحكم بوجوب مقدمة الواجب ـ أي ی>درك لزومھ>ا ـ ، ولك>ن ھ>ل       إنَّ شكَّال
ھا واجب>ة أی>ضًا ف>ي ال>شرع ، فالمالزم>ة ب>ین حك>م العق>ل وحك>م ال>شرع ھ>ي                        انیحكم ب 

   .المسألةموضع البحث في ھذه 
م>>ا وإن مقدم>>ة الواج>>ب واجب>>ة عق>>ًال ،  أنَّیین أتفق>>وا عل>>ى  األص>>ول أنَّول>>ذا نج>>د 

الن>>زاع بی>>نھم ف>>ي وجوبھ>>ا ش>>رعًا م>>ضافًا إل>>ى وجوبھ>>ا عق>>ًال ، وت>>رتبط م>>سألة مقدم>>ة  
الواج>>ب بكثی>>ر م>>ن الم>>سائل كالبح>>ث ع>>ن ال>>شرط المت>>أخر ، والمق>>دمات المفوت>>ة ،       

 یتجاھلھ>>ا أنَّي األص>>ولوعبادی>>ة بع>>ض المق>>دمات كالطھ>>ارات ال>>ثالث مم>>ا ال ی>>سع      
  .ویغفلھا 

  :یین على قسمین األصولوقد قسمھا 
وھ>ي م>ا یتوق>ف علیھ>ا نف>س          " المقدمة الوجوبی>ة    "  وتسمى   :مقدمة الوجوب    - ١

ھ>>ا تؤخ>>ذ ف>>ي   ان، وقی>>ل )١( تك>>ون ش>>رطًا عل>>ى ق>>ول الم>>شھور     انالوج>>وب ب>> 
 ، كاالستطاعة بالن>سبة     )٢(الواجب على وجھ تكون مفروضة التحقق والوجود        

لواج>>ب إل>ى الح>ج والبل>وغ والعق>ل والق>>درة بالن>سبة لجمی>ع التك>الیف وی>سمى ا        
 " .الواجب المشروط " بالنسبة إلیھا 

  
وھ>ي م>ا یتوق>ف علیھ>ا وج>ود          "المقدمة الوجودی>ة    "  وتسمى   :مقدمة الواجب    - ٢

وتحقق وامتثال الواجب بعد فرض عدم تقیید الوجوب بھا ، بل یك>ون بالن>سبة         
إلى مقدمات الوجود مطلقًا ، وال تؤخذ بالنسبة إلى الواجب مفروض>ة الوج>ود            

، كالوض>وء بالن>سبة إل>ى ال>صالة ،     )٣(تح>صیلھا مقدم>ة لتح>صیلھ      بل ال بد من     
 ."الواجب المطلق" ب بالنسبة إلیھا والسفر بالنسبة إلى الحج ، ویسمى الواج

ھ إذا ن> وقد وقع االختالف في مقدمة الواجب ، أو ما یسمى المقدم>ة الوجودی>ة ال        
صیل ت مفروض>>ة الح>>صول ف>>ال معن>>ى لوج>>وب تح>>صیلھا بمعن>>ى ال یج>>ب تح>>       ان>>ك

  .االستطاعة ألجل الحج 
  

                                                 
: محمwد حwسین االصwفھاني    + ١٩٢ھدایwة المwسترشدین ،   : االصفھاني  + ١/١٠٠ األصول ،    قوانین: المیرزا القمي   : ظ  ) ١(

تقریر ( حاضرات في أصول الفقھم: محمد اسحاق الفیاض  + ١٢١كفایة األصول ، : الخراساني  + ٧٩الفصول الغرویة، 

  .٢/٣٢٩، )بحث السید الخوئي

  .٤٦-٤٥مطارح االنظار ، : الشیخ االنصاري : ظ ) ٢(

  .٣/٣٦٠تعلیقة على معالم األصول ، : القزویني  + ٧٩زبدة األصول ، : البھائي :  ظ ٣)(
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 ١٢٦

  :وتنقسم المقدمة الوجودیة على قسمین 
 الجزء داخل ف>ي ق>وام المرك>ب ول>یس      ألن وسمیت داخلیة    :المقدمة الداخلیة    - ١

ج>>>زاء ، وھ>>>ي ج>>>زء الواج>>>ب مرك>>>ب وج>>>ود م>>>ستقل غی>>>ر نف>>>س وج>>>ود األلل
 المرك>>>ب أنَّ بإعتب>>>ارم>>>ا اعتب>>>روا الج>>>زء مقدم>>>ة ، فوإنالمرك>>>ب كال>>>صالة ، 

ف في وجوده على أجزائھ فكل جزء في نفسھ ھو مقدمة لوجود المرك>ب    متوق
 .)١(كتقدم الواحد على االثنین 

  
 وھ>>ي ك>>ل م>>ا یتوق>>ف علی>>ھ الواج>>ب ولھ>>ا وج>>ود م>>ستقل :المقدمTTة الخارجیTTة  - ٢

 .)٢(خارج عن وجود الواجب 
ي ، واالخون>د    انالشیخ محمد تقي االصفھ   : یین منھم   األصولكر جماعة من    انولقد  

ي ، والمی>>رزا الن>>ائیني ، والمحق>>ق ض>>یاء ال>>دین العراق>>ي ، وال>>سید الخ>>وئي  انس>>الخرا
   .)٣(شمول النزاع للمقدمة الداخلیة 

  
   الن>>>زاع وق>>>ع ف>>>ي المقدم>>>ة الخارجی>>>ة والت>>>ي ب>>>دورھا تنق>>>سم عل>>>ى   إنَّفیتح>>>صل 

  : قسمین
 ھي كل أمر یتوقف علیھ وجود الواجب توقفًا واقعیًا یدرك>ھ        :المقدمة العقلیة    - ١

ة بالشرع  ، كتوق>ف الح>ج عل>ى وج>وب تح>صیل              انقل بنفسھ من دون استع    الع
 .جواز السفر ، والتأشیرة ، وقطع المسافة 

  
 ھي كل أمر یتوق>ف علی>ھ الواج>ب توقف>ًا ال یدرك>ھ العق>ل                  :الشرعیَّةالمقدمة   - ٢

 ، )٤(بنف>>سھ ، ب>>ل یثب>>ت ذل>>ك م>>ن طری>>ق ال>>شرع ، وت>>سمى بال>>شرط ال>>شرعي   
 :ناف وھذه الشرط على ثالثة اص

 المشروط كالوضوء ، والغسل والوق>ت       انالشروط التي تتقدم وجودًا على زم       - أ
  . الشرط ھو ذات الوضوء والغسلأنَّ، بالنسبة للصالة بناء على 

الشروط التي تقارن في وجودھا وج>ود الم>شروط كاس>تقبال القبل>ة ، وطھ>ارة                 -  ب
 . الصالة انلباس المصلي ، وإباحة مك

 الم>>>شروط كإج>>>ازة المال>>>ك للعق>>>د الف>>>ضولي انال>>>شروط المت>>>أخرة عل>>>ى زم>>> -  ت
مصحح لھذه  المتأخرة   اإلجازة وقوع   فإنَّوإجازة الولي لزواج البنت الباكر ،       

 .)٥(العقود وإال وقعت باطلة 
 

                                                 
   .٢٠١أصول الفقھ ، : المظفر: ظ ) ١(

   .٢٠١: م ، ن :  ظ ٢)(

) تقریر بحث المیرزا النائیني( فوائد األصول: محمد الكاظمي  + ١١٥كفایة األصول ،  + ٢١٦ المسترشدین ،    ھدایة:  ظ   ٣)(

: محمwwد اسwwحاق الفیwwاض     + ١/٢٦٩،) تقریwwر بحwwث ضwwیاء الwwدین العراقwwي     (نھایwwة االفكwwار   : البروجwwردي    + ١/٢٦٨، 

 .٢/٣٠٢، ) تقریر بحث السید الخوئي(محاضرات في أصول الفقھ 
  .٢٠١أصول الفقھ ، : المظفر : ظ) ٤(

  .١/٣٩٤أصول الفقھ وقواعد االستنباط ، : فاضل الصفار : ظ ) ٥(
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  اإلمامیَّةي مقدمة الواجب عند ان مب:المطلب الثاني 
  :یون في وجوب مقدمة الواجب على أقوال األصول إختلف
، وذھ>>ب إلی>>ھ  )١(ا مطلق>>ًا وھ>>و المن>>سوب إل>>ى الم>>شھور    وجوبھ>> :األولالقTTول 

  .)٢(ي ، والمحقق العراقي اناآلخوند الخراس
TTول الثTTع>>دم وجوبھ>>ا مطلق>>ًا ، وھ>>و مخت>>ار الفاض>>ل الت>>وني ، المحق>>ق   :ي انالق 

ي ، والشیخ المظفر ، والسید مح>سن الحك>یم ، وال>سید الخ>وئي        انمحمد حسین االصفھ  
)٣ (. 

یل ب>>ین ال>>سبب وغی>>ره أی>>ضًا ، ولك>>ن العك>>س أي یج>>ب    التف>>ص:القTTول الثالTTث 
  .)٤(السبب دون غیره وھو ظاھر السید المرتضى 

 التف>>صیل ب>>ین ال>>شرط ال>>شرعي ف>>ال یج>>ب ب>>الوجوب الغی>>ري ،  :القTTول الرابTTع 
 واج>>ب ب>>الوجوب النف>>سي نظی>>ر ج>>زء الواج>>ب ، وب>>ین غی>>ره فیج>>>ب         أنَّ>>ھ  بإعتب>>ار 

  .)٥(ئیني بالوجوب الغیري وھو قول المیرزا النا
 التف>>صیل ب>>ین المقدم>>ة الموص>>لة ؛ أي الت>>ي یترت>>ب علیھ>>ا       :القTTول الخTTامس  

الواجب النفسي فتجب ، وبین المقدمة غیر الموص>لة ف>ال تج>ب ، وھ>و مخت>ار ال>شیخ         
  .)٦(ي انمحمد حسین االصفھ

 التف>صیل ب>ین م>ا ق>صد ب>ھ التوص>ل م>ن المق>دمات فیق>ع عل>ى               :القول السادس   
 ما لم یقصد بھ ذلك فال یقع واجب>ًا ، وھ>و الق>ول المن>سوب إل>ى      صفة الوجوب ، وبین  

 .)٧(صاري نالشیخ اال
 التف>>صیل المن>>سوب إل>>ى ص>>احب المع>>الم ال>>ذي أش>>ار إلی>>ھ ف>>ي  :القTTول الTTسابع 

مسألة الضد وھو اشتراط المقدمة بإرادة ذیھا ، فال تكون المقدم>ة واجب>ة عل>ى تق>دیر               
  .)٨(عدم إرادتھ 

ـ>ـ أي الج>زء ـ>ـ ف>ال تج>ب وب>ین        فصیل ب>ین المقدم>ة الداخلی>ة        الت :القول الثامن   
المقدمة الخارجیة فتجب ، وتبنى ھذا القول من یقول بخروج المق>دمات الداخلی>ة ع>ن              

 .)٩(محل النزاع 
یون لھ>ذه األق>وال وناق>شوھا وك>ل م>نھم ذھ>ب إل>ى ت>رجیح             األص>ول وقد تعرض   

یوا أص>ول  فیھا   إختلفي التي   انالمب ان ھذه الدراسة مقتصرة على بی     أنَّقول منھا وبما    

                                                 
  .٣٤٨بدائع االفكار ، : حبیب اهللا الرشتي : ظ ) ١(

 .١/٢٦٩،) تقریر بحث ضیاء الدین العراقي(نھایة االفكار : البروجردي   + ١٤٣كفایة األصول ، : ظ ) ٢(

حقائق األصول ، محمد  + ٢١٨أصول الفقھ ،  + ٤٠٢ -١/٣٩٧نھایة الدرایة في شرح الكفایة ،   +   ٢٢٢: الوافیة  : ظ  ) ٣(

 .٢/٣٠٢، ) تقریر بحث السید الخوئي( محاضرات في أصول الفقھ: اسحاق الفیاض 

  .١/٨٣الذریعة ، :  ظ ٤)(

 . ٢٥٦ -١/٢٥٥، )تقریر بحث المیرزا النائیني (أجود التقریرات : الخوئي : ظ ) ٥(

  .٨٦الفصول الغرویة ، : ظ ) ٦(

  .٧٢مطارح االنظار ، : ظ ) ٧(

  .٨٠معالم الدین ، : ظ ) ٨(

) تقریر بحث المیرزا النائیني(فوائد األصول : محمد الكاظمي  + ١١٥كفایة األصول ،  + ٢١٦ھدایة المسترشدین ،    :  ظ   ٩)(

: محمwwد اسwwحاق الفیwwاض   + ١/٢٦٩،) ن العراقwwيتقریwwر بحwwث ضwwیاء الwwدی  (نھایwwة االفكwwار  : البروجwwردي   + ١/٢٦٨، 

 .٢/٣٠٢، )تقریر بحث السید الخوئي (محاضرات في أصول الفقھ 
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 ١٢٨

 والوق>>>وف عل>>>ى ال>>>رأي ال>>>راجح فل>>>ذا س>>>نكتفي ب>>>التعرض ألدل>>>ة الم>>>شھور  اإلمامیَّ>>>ة
  .والمناقشات التي أعترضوا بھا على ھذه األدلة 

وق>د أس>تدلوا علیھ>ا بع>دة        والراجح من االقوال ھو وجوب مقدمة الواجب مطلق>ًا          
  : ھي أدلة 

ھ یج>>د م>>ن نف>>سھ حال>>ة   ان>>ل>>شيء ل>>و رج>>ع إل>>ى وجد   المری>>د ل إنَّ :األولالTTدلیل 
 انإجمالیة طلبیة متعلقة بمقدماتھ على وجھ لو حاول ك>شف تل>ك الحال>ة وتف>صیلھا لك>           

ق>اذ الول>د   انذلك في قالب األمر والطلب التفصیلي ، كما یرى مث>ل ذل>ك م>ن محبوبی>ة       
ضى ب>سلب    لم یكن عالما بھ ، بل وبالنسبة أیضا فمجرد الذھول عن الشيء ال یق              وإن

تف>>اء انح>>اء الوج>>ود ع>>ن ال>>شيء وك>>م م>>ن أم>>ور مرك>>وزة ف>>ي الخ>>اطر م>>ع       انجمی>>ع 
   .)١(االلتفات إلیھ 

م>>ة  إقاق>>د ت>>صدى غی>>ر واح>>د م>>ن: ( ي انوقری>>ب من>>ھ م>>ا قال>>ھ اآلخون>>د الخراس>>
 على المالزمة ، وما أتى بواحد منھم خ>ال ع>ن الخل>ل ، واألول>ى إحال>ة ذل>ك        انالبرھ

 إذا أراد ش>یئًا ل>ھ مق>دمات أراد    اإلن>سان  أنَّ أقوى ش>اھد عل>ى     ھأنَّ ، حیث    انإلى الوجد 
ویقول مولویًا تلك المقدمات لو التفت إلیھا بحیث ربما یجعلھا في قالب الطلب مثلھ ،          

مث>>ل ) أدخ>>ل( الطل>>ب المن>>شأ بخط>>اب  أنَّم>>ثًال بداھ>>ة )  اللح>>م ش>>تِرأل ال>>سوق ودُخ>>أ(
ھ حی>ث تعلق>ت إرادت>ھ بإیج>اد عب>ده      وإن>  ، في كونھ بعثًا مولویاً   ) أشتر(المنشأ بخطاب   

ھ یك>ون   وإن> األشتراء ، ترشحت منھا إرادة أخرى بدخول السوق ، بعد االلتف>ات إلی>ھ               
   .)٢() مقدمة لھ 

 عل>ى وج>وب المقدم>ة    انھ ال نسلم شھادة الوج>د نأ ب :وأعترض على ھذا الدلیل     
 ال ن>رى فیم>ا   انج>د  بع>د مراجع>ة الو     أنَّھبل ھو من أقوى الشواھد على عدمھ ، بداھة          

ذكر من المثال إال بعثًا واحدًا ، ولو سئل المولى بعدما أمر بشيء لھ مقدمات ھل ل>ك     
 ل>>ي بعث>>ًا واح>>دًا متعلق>>ًا انف>>ي ھ>>ذا الموض>>وع أم>>ر واح>>د او أوام>>ر متع>>ددة ؟ أج>>اب ب>>

   .)٣(بالفعل المطلوب 
  

ي الواجب عل>ى   بقفإنَّ لو لم تجب المقدمة لجاز تركھا ، وحینئٍذ       :ي  انالدلیل الث 
   .)٤(وجوبھ یلزم التكلیف بما ال یطاق وإال خرج الواجب المطلق عن وجوبھ 

                                                 
  .٨٣مطارح االنظار ، :  الشیخ االنصاري ١)(

  .١٢٦: كقایة األصول ) ٢(

  .٢٠٣ -٢٠٢، ) تقریر بحث البروجردي(نھایة األصول : الشیخ المنتظري : ظ ) ٣(

   .٣/٥١٩تعلیقة على معالم األصول ، : القزویني علي الموسوي : ظ ) ٤(
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 ١٢٩

 ال بد من اصالحھ بإرادة ع>دم المن>ع ال>شرعي الت>الي ف>ي          نَّھإ  :عترض علیھ ُأو
 وإرادة نت المالزم>ة واض>حة ال>بطال   ان>  ، وإال كالشرعیَّةالشرطیة األولى ال اإلباحة     

 حین إذ تركھا ، ال نف>س الج>واز وإال فمج>رد الج>واز               الترك عما أضیف إلیھ الظرف    
 الت>رك بمج>رد ع>دم المن>ع         وإنی>ة ،    انبدون الترك ال یصدق معھ القضیة ال>شرطیة الث        

 ل>م  وإنھ ان> شرعًا ال یوجب صدق إح>دى ال>شرطیتین ، وال یل>زم أح>د المح>ذورین ، ف       
 ، وق>د  اناعة واإلتی ، لكونھ متمكنًا من اإلط    ان ذلك بالعصی  ان ك أنَّھیبق لھ وجوب إال     

ھ>ا إرش>ادًا إل>ى م>ا        انأختار تركھ بترك مقدمتھ بسوء أختیاره مع حكم العق>ل بل>زوم إتی            
 الم>>راد م>>ن الج>>واز ج>>واز ان الم>>ستتبع للعق>>اب ، نع>>م ل>>و ك>> انف>>ي تركھ>>ا م>>ن الع>>صی

 المالزم>ة عل>ى ھ>ذا ف>ي ال>شرطیة       أنَّالترك شرعًا وعقًال یلزم أح>د المح>ذورین ، إال           
 جائزًا شرعًا وعق>ًال ،  أنَّ یكون لو لم یجب شرعًا ال یلزم     أنَّھعة ، بداھة    األولى ممنو 

   .)١( واجبًا عقًال ارشادًا ان كوإن ال یكون محكومًا بحكم شرعًا أنَّ انإلمك
  

 وجود األوامر الغیریة في الشرعیات والعرفیات من أوضح         إنَّ :الدلیل الثالث   
 فیھا مناط>ھ ،  انق بالمقدمة أمر غیري إال إذا كھ ال یتعلنالبراھین على المالزمة ، ال    

 في غیرھا أیضًا لعدم خصوصیة فیھا ، فیصح         ان المالك في ھذه الموارد ك     انوإذا ك 
   .)٢(تعلق الوجوب بھا لتحقق المالك 

  
 األوام>ر ال>واردة ف>ي ال>شرعیات والعرفی>ات ارش>اد إل>ى              نَّأ ب>  :وأعترض علیھ   

ر المق>>دمات التكوینی>>ة ، وأم>>ا ف>>ي المق>>دمات  ال>>شرطیة وال تك>>ون مولوی>>ة ھ>>ذا ف>>ي غی>> 
 األمر المتعلق بالمقدمة لیس بحسب الحقیقة متعلقًا بل ھو بالنظر الدقیق            فإنَّالتكوینیة  

   .)٣(تأكید للبعث المتعلق بذي المقدمة ولیس بعثًا مستقًال في قبالھ 
عتراض>>ات الت>>ي  إل الم>>شھور اق>>وى م>>ن ا إنَّ م>>ا اس>>تدل ب>>ھ دل>>ة األیظھ>>ر م>>ن  ف

كي ی>تم األم>ر    العاقل یعلم بوجوب المقدمة مطلقًا ، وذلك ل  ألن اإلنسان ؛  جھت إلیھا   و
ر ، ردا ال>ذھاب إل>ى الح>ج م>ثًال فیج>ب علی>ھ تح>صیل ج>واز ال>سف         أالذي یری>ده ، ف>إذا     

ح>>دى وس>>ائل النق>>ل ونحوھ>>ا م>>ن المق>>دمات حت>>ى     إوتأش>>یرة ال>>دخول ، والحج>>ز ف>>ي   
داء أن ھذه المق>دمات ال یمك>ن ألي ش>خص           ووبد ، متثال إلى أداء الواجب   یع اإل یستط

 .الواجب ، وعلیھ فالراجح ھو ما ذھب إلیھ المشھور من وجوب المقدمة مطلقًا

                                                 
  .١٢٧كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني : ظ ) ١(

  .١٢٦: م ، ن : : ظ ) ٢(
 + ٢٠١) تقریwر بحwث البروجwردي   (نھایwة األصwول     : الشیخ المنتظري    + ١/٤١١مناھج الوصول ،    : السید الخمیني   : ظ  ) ٣(

  .٢/٤٣٧، ) قریر بحث السید الخوئيت(محاضرات في أصول الفقھ : الفیاض 
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 ١٣٠

   التطبیقات في مفتاح الكرامة :المطلب الثالث 
یین في مقدمة الواج>ب ف>ي الم>سائل الفقھی>ة وس>نذكر             األصولأثر االختالف بین    

  : والعمل بالقول الراجح منھا فاالختالعدة تطبیقات تشیر إلى أثر ھذا 
  حكم من أراق الماء أو مر بماء فلم یتطھر للصالة ودخل الوقت  : األولالتطبیق 

  
  :  على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 ، األول الحل>>ي ، وال>>شھید العالَّم>>ة ، وق>>د أخت>>اره اإلع>>ادة وج>>وب  :األولالقTTول 

   .)١(والسید جواد العاملي  
  

د مخالف للقواعد وعاصي لألوام>ر      َعُیفرط في الماء فَ    نَّھ إ  : م على ذلك  ومستندھ
ت موص>لة ، أو عل>ة وس>ببًا والمف>روض ف>ي المق>ام              ان>  مقدمة الحرام حرام إذا ك     ألن،  
 إذا ن>ام فاتت>ھ   أنَّ>ھ ُھ فیفوت>ھ ال>صالة ، أو عل>م      یمَّ> َن یُ أنَّ>ھ ھا كذلك ، كما إذا اكل ما یعل>م          ان

  س>>>>>افر إل>>>>>ى ب>>>>>الد ال>>>>>روم أك>>>>>ل الح>>>>>رام وال>>>>>نجس وفاتت>>>>>ھ  إذا أنَّ>>>>>ھال>>>>>صالة ، أو 
   . )٢(الصالة 

  
  

 ، وق>د اخت>اره ال>شیخ الطوس>ي ، والمحق>ق            اإلع>ادة  عدم وج>وب     :ي  انالقول الث 
   .)٣( الحلي ، والمحقق الكركي ، والسید محمد العاملي  العالَّمةالحلي ، و

  
ق>ت ف>صلى ص>الة     أراق الماء ول>م یتطھ>ر ودخ>ل الو      نَّھإ :ومستندھم على ذلك    

ل>و  : (  الحل>ي بقول>ھ   العالَّم>ة ت ص>التھ مجزی>ة ، وأش>ار إل>ى ذل>ك            انبتیمم مشروع فك  
 معھ ماء فأراقھ أو مر بم>اء فل>م یتطھ>ر ودخ>ل الوق>ت وال م>اء ت>یمم وص>لى وال                      انك

   .)٤() اعادة اجماعًا
  

 م>ن ق>ال بوج>وب المقدم>ة ذھ>ب إل>ى الق>ول بوج>وب                أنَّوالقول الراجح یالح>ظ     
 ان مقدمة الواجب واجب تحصیلھا ، فإذا قام المكلف بأراقة الماء الذي ك>             ألن اإلعادة
 یتطھر للصالة ، فقد ترك العمل بمقدمة الواجب فیك>ون  أنَّ ال یفرط بھ ألجل    أنَّعلیھ  

عاصي وعلی>ھ التطھ>ر بالب>دیل وھ>و الت>یمم وعلی>ھ الق>ضاء وھ>و م>ا ذھ>ب إلی>ھ ال>سید                    
المقدم>ة ق>ال ب>صحة ال>صالة ول>م یرت>ب ش>یئًا              جواد العاملي ، ومن قال بع>دم وج>وب          
 عل>ى  إنَّتقال إلى البدیل عن الماء ، في ح>ین         نعلى من لم یحصل المقدمة بل قال باال       

 یجتھ>>د ف>>ي تح>>صیل الواجب>>ات وم>>ن ض>>منھا المق>>دمات الت>>ي ت>>تم بھ>>ا تل>>ك  أنَّالمكل>>ف 
  .الواجبات 

                                                 
   .٣٤٨/ ٤مفتاح الكرامة ، + ١/١٣١الدروس الشرعیَّة ،  + ١/٢١تحریر األحكام ، : ظ ) ١(

   .٤/٣٤٨مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي  + ١/١٣١الدروس الشرعیَّة ، : الشھید األول : ظ ) ٢(

مwدارك األحكwام ،    + ١/٤٦٩جwامع المقاصwد ،    + ٢/١٦٦ة الفقھwاء ،  تwذكر  + ١/٣٦٦المعتبwر،   + ١/٣٠المبwسوط ،  : ظ ) ٣(

٢/١٨٥.  

  .١٢٣ -٣/١٢٢: منتھى المطلب ) ٤(
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 ١٣١

  رديءالمسألة لو مزج الغاصب زیتھ بزیت المالك  : يانالتطبیق الث
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

 المال>ك ب>ین المث>ل ، والع>ین م>ع األرش ، وق>د أخت>اره                  یتخی>ر نَّ  أ :القول األول   
ي ، وحك>>اه المحق>>ق الحل>>ي ع>>ن   ان الحل>>ي ، والمحق>>ق الكرك>>ي ، وال>>شھید الث>>  العالَّم>>ة

   .)١(بعض األصحاب ، والسید جواد العاملي 
  

 ان حق المالك ال یسقط بالكلیة بفعل الغاصب مع إمك> إنَّ :ومستندھم على ذلك    
  .ھ مقدمة الواجبانالتوصل إلى البعض، والنقص في الخلیط یجب جبره باألرش ف

ھ یثب>>ت ف>>ي ك>>ل  ن>> ربوی>>ًا ، الان ك>>إنَّنئ>>ٍذ الرب>>ا ی یل>>زم حنَّ>>ھإ  :وأعتTTرض علیTTھ
   .)٢(معاوضة وھي متحقق فیما نحن فیھ 

 ت>>تم المعاوض>>ة ب>>دون الرب>>ا أنَّ یمك>>ن نَّ>>ھإ ویمك>>ن األجاب>>ة ع>>ن ھ>>ذا األعت>>راض
ل>>و : ( وذل>>ك ع>>ن طری>>ق ال>>صلح ، وق>>د أش>>ار إل>>ى ذل>>ك ال>>سید ج>>واد الع>>املي بقول>>ھ     

 یأخ>ذ أكث>ر م>ن       أنَّرضي المالك بدون حقھ منھ لزم الغاصب دفع>ھ ، ول>و اتفق>ا عل>ى                 
ق>>د  ذل>>ك بعأنَّ یك>>ونھ رب>>ًا ، إال ن>>حق>>ھ م>>ن ال>>رديء ودون حق>>ھ م>>ن الجی>>د ل>>م یج>>ز ال 

ذ ال مقابل إكثر منھ من الجید    أالصلح ، ویجوز العكس فیأخذ دون حقھ من الرديء و         
   .)٣( )  عند المشاحةما ھي تبرع ، واألولى الصلح في الجمیعوإنللزیادة 
  

ھ كالمستھلك ، وق>د أخت>اره ال>شیخ الطوس>ي          ن یضمن المثل ال   نَّھإ :ي  انالقول الث 
   .)٤( ، والمحقق األردبیلي األولي ، والشھید  الحلالعالَّمة، وابن إدریس الحلي ، و

 في حكم استھالك العین ألختالط ك>ل ج>زٍء م>ن م>ال        نَّھإ :ومستندھم على ذلك    
المالك بج>زٍء م>ن م>ال الغاص>ب ، وھ>و أدون م>ن الح>ق ف>ال یج>ب قبول>ھ فینتق>ل إل>ى                           

   .)٥(المثل 
 وإن ،  كم>>ا تق>>دم ة مقدم>>ة الواج>>ب واجب>> ألن األولوالق>>ول ال>>راجح ھ>>و الق>>ول   

 الزیت مما یستحیل فیھ   ألنالصلح بین الطرفین افضل من بقاء العین بذمة أحدھما ،           
یأخ>ذ الع>ین     یأخ>ذ المث>ل ، أو  أنَّ یتخیر المال>ك ب>ین     أنَّفصل الجید عن الرديء فیبقى      

  .مع األرش 
                                                 

 .٢٧٩ / ١٨: مفتاح الكرامة  + ٧/٥٦: الروضة البھیة  + ٦/٣٠٢: جامع المقاصد  + ٢/٣٩٥: تذكرة الفقھاء : ظ ) ١(

   .١٠/٥٢٩مجمع الفائدة والبرھان ،: ردبیلي المحقق اال + ٢/٤٨٧السرائر، : ابن ادریس الحلي : ظ ) ٢(

  .٢٨٠ -١٨/٢٧٩: مفتاح الكرامة ) ٣(

مجمع الفائwدة   + ٣/١١٠: الدروس الشرعیَّة  + ١/٤٤٧: إرشاد األذھان    + ٢/٤٨٢: السرائر   + ٣/٨٠: المبسوط  : ظ  ) ٤(

  .١٠/٥٤٤: والبرھان 

  .١٨/٢٧٩: مفتاح الكرامة : ظ ) ٥(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٢

  المبحث الثالث
   وتطبیقاتھاإلمامیَّةي  الضد عند انمب

   بالشيء یقتضي النھي عن ضده أم ال ؟  األمرإنَّھل : والمقصود ھنا ھو 
وقبل اإلجاب>ة ع>ن ھ>ذا الت>ساؤل الب>د م>ن التع>رف عل>ى معن>ى ال>ضد ف>ي اللغ>ة                       

 فی>>ھ ث>>م التع>>رض للتطبیق>>ات الفقھی>>ة    األص>>ولیةي انواالص>>طالح وأق>>سامھ ، ث>>م المب>>  
  .لیتسنى األجابة عنھ 

  
   معنى الضد في اللغة واالصطالح وأقسامھ:المطلب األول 
  معنى الضد في اللغة واالصطالح : أوًال 

كل شيء ضاد ش>یئًا لیغلب>ھ فال>سواد ض>د البی>اض ، نق>ول ھ>ذا                   : الضد في اللغة  
 ال یج>>وز ان ال>>شیئانض>>ده أو ض>>دیده ، ویجم>>ع عل>>ى أض>>داد ، والمت>>ضاد   

ويكُونُون علَـيهِم  {:  قال تعالى    )١(اجتماعھما في وقت واحد كاللیل والنھار     
ا ٢( }ضِد(.   

  
 األم>ر وجودی>ًا   اند لھ سواء كانوھو المنفي للشيء والمع   : في االصطالح الضد  

وھ>و بمعن>ى الت>رك أو    : أو عدمیًا ، فیطلق تارة على الضد العام الوجودي     
أحد االضداد الوجودیة ال بعینھ ، وأخرى على الضد الخاص العدمي وھو            

   .)٣(كل أمر وجودي ال یمكن أجتماعھ مع أمر وجودي آخر
  
  

   أقسام الضد  :ثانیًا
 بالم>>أمور ب>>ھ ، ك>>األمر بال>>صالة ی>>ستدعي    ان وھ>>و ت>>رك االتی>>  :الTTضد العTTام   - ١

  .وجوب فعلھا وحرمة تركھا 
 بالمأمور ب>ھ ،  انشغل بھ العبد یمنع من االتیان األمر الذي إذا   :الضد الخاص    - ٢

  ھ ال عالق>>>ة ب>>>ین ال>>>صالة ان>>>شغالھ بال>>>صالة وترك>>>ھ النفق>>>ة عل>>>ى عیال>>>ھ ف ان>>>ك
 .)٤(والنفقة 

 
 

                                                 
مادة  (٣/٢٦٣لسان العرب ،:ابن منظور+٣/٣٦٠احمد بن فارس معجم مقاییس اللغة،+٧/٦العین : ي الخلیل الفراھید:ظ) ١(

 ). ضدد–ضد 

  .٨١: مریم ) ٢(

: علwwwي المwwwشكَّیني  + ١/٢٥٧بیwwwان األصwwwول ، : لطwwwف اهللا الwwwصافي الكلبایكwwwاني   + ٢٢٠أصwwwول الفقwwwھ ، : المظفwwwر : ظ ) ٣(

  .١٦٠مصطلحات الفقھ واصطلحات األصول ، 

   .١/٤٠٣أصول الفقھ وقواعد االستنباط ، : فاضل الصفار : ظ ) ٤(
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 ١٣٣

  اإلمامیَّةي الضد عند ان مب:المطلب الثاني 
؟  المھل یستلزم النھي ع>ن ض>ده أ  یون في مسألة األمر بالشيء    األصول إختلف

وھ>>ذا األخ>>تالف وق>>ع ف>>ي ال>>ضد الع>>ام وال>>ضد الخ>>اص ول>>ذا سنق>>سم البح>>ث ف>>ي ك>>ال    
  الضدین 

  :على أقوال  اختلف األصولیون في الضد العام :أوًال 
  

  فھ>>و ی>>دل علی>>ھ األم>>ر بال>>شيء ھ>>و ع>>ین النھ>>ي ع>>ن ض>>ده ،  إنَّ : األولالقTTول 
  .)١(بالداللة المطابقیة وذھب إلیھ صاحب الفصول 

 
 النھي ع>ن الت>رك   ألن األمر بالصالة مثًال عین النھي عن تركھا ، إنَّوتوضیحھ  

   .)٢(عبارة عن طلب ترك الترك وھو عین طلب الفعل خارجًا 
  

  Tول الثTزئی>ة والت>>ضمن ،  ت>ضي النھ>ي ع>>ن ض>ده بالج    األم>ر بال>>شيء یق :ي انالق
 بالدالل>ة الت>ضمنیة ، وق>ال ص>احب المع>الم ق>د یطل>ق األم>ر وی>راد ب>ھ             وھو یدل علی>ھ   

الت>>رك وعل>>ى ھ>>ذا ی>>دل األم>>ر عل>>ى النھ>>ي عن>>ھ بالت>>ضمن ، وق>>د ذھ>>ب إلی>>ھ ص>>احب    
  .)٣( األولالمعالم في قولھ 

 
ل>ب الفع>ل والمن>ع       األمر یدل على الوجوب والوجوب مركب من ط        إنَّوتوضیحھ  

من الفعل فال محالة فاألمر بالشيء كما یدل على مطلوبیة فعل ال>شيء ھك>ذا ی>دل               
  .)٤(على المنع من تركھ وھو النھي عنھ 

 
 یھدل عل ی وي عن ضده استلزامًا ، فھ     األمر بالشيء یقتضي النھ   : القول الثالث   

ی>>رزا القم>>ي ، والمحق>>ق بالدالل>>ة االلتزامی>>ة البین>>ة وب>>المعنى االع>>م وق>>د ذھ>>ب إلی>>ھ الم
 االقت>ضاء عل>ى نح>و الل>زوم الب>ین           إنَّ ، وذھب المیرزا النائیني إلى القول        )٥(النراقي  

  .)٦(وبالمعنى االخص 
 

 أنَّ ال یلزم>>ھ وإن األم>>ر ب>>شيء إنَّ الل>>زوم الب>>ین ب>>المعنى االع>>م  إنَّوتوض>>یحھ 
 راض>یًا وینھ>ى     انیتصور ترك ھذا الشيء لكنھ إذا التفت إلى ترك المأمور بھ لم>ا ك>              

وأم>>ا . عن>>ھ ف>>النھي ع>>ن الت>>رك م>>ن ل>>وازم األم>>ر بال>>شيء لزوم>>ًا بین>>ًا ب>>المعنى االع>>م 
 األم>>ر بال>>شيء م>>الزم ال محال>>ة للنھ>>ي ع>>ن ترك>>ھ  إنَّالل>>زوم الب>>ین ب>>المعنى االخ>>ص 

   .)٧(بحیث عن تصور وجوب شيء یلزمھ بالبداھة تصور حرمة تركھ 
                                                 

  .٩٢الفصول الغرویة ، : محمد حسین االصفھاني : ظ ) ١(
  .١/٣٠٢فوائد األصول ، : ظ ) ٢(
  .٦٣معالم الدین ، : حسن العاملي :  ظ ٣)(
  .١٢٠مطارح االنظار ، : الشیخ االنصاري ) ٤(
  .١١٣ -١/١٠٨ األصول ، قوانین: المیرزا القمي :  ظ ٥)(
  .١/٣٠٣فوائد األصول ، :  ظ ٦)(
   .٣/٤٨المحاضرات ،  + ١٣٣كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني : ظ ) ٧(
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 ١٣٤

 : الخاص على أقوال أختلف األصولیون في الضد: ثانیًا 
 األمر بالشيء ال یقتضي النھي عن ضده الخاص وال الع>ام ،      إنَّ  :ولالقول األ 

 .)١(ي  انوھو ما ذھب إلیھ صاحب المعالم في قولھ الث
 ألن األم>>ر بال>>شيء یقت>>ضي تح>>ریم ض>>ده الخ>>اص ، وذل>>ك    إنَّ :ثTTانيالقTTول ال

ا مت>وافقین ف>ي     أنَّ یكون>  ب>د    ال   انوجود ال>ضد م>الزم لت>رك ال>ضد اآلخ>ر ، والمتالزم>             
 واجب>>ًا واآلخ>>ر حرام>>ًا ،  أح>>دھماأنَّ یك>>ونالحك>>م وال یمك>>ن اختالفھم>>ا ف>>ي الحك>>م ، ب>> 

ح>د ال>ضدین واجب>ًا ف>ال محال>ة یك>ون ت>رك اآلخ>ر أی>ضًا واجب>ًا حت>ى             أ انذا ك إوعلیھ ف 
   مختلف>>ین ف>>ي الحك>>م وھ>>و غی>>ر     ان المتالزم>>انیكون>>ا مت>>وافقین ف>>ي الحك>>م ، وإال ك>>   

 المكل>ف ع>اجزًا ع>ن الجم>ع     ان ، كالصالة وإزالة النجاسة عن الم>سجد إذا ك>     )٢(جائز  
خ>ر ، وھ>و مخت>ار ال>سید ج>واد       حدھما یقتضي تح>ریم اآل    أیجاب  إان و بینھما فھما ضد  

 .)٣(العاملي ، والسید محمد باقر الصدر 
التف>>صیل بع>>دم اقت>>ضاء النھ>>ي ع>>ن ال>>ضد الخ>>اص ، واقت>>ضائھ   : ثالTTثالقTTول ال

مر طالب لما أمر ب>ھ وإل>ى ع>دم ترك>ھ      اآلألن العام ، ونسب للمشھور ،      النھي بالضد 
ھ ن> إب>ل ربم>ا تك>ون ب>المعنى الب>ین بمعن>ى االخ>ص ف       ، ، والنسبة بینھما منع من ترك>ھ       

  .)٤(یلزم من تصور األمر بھ تصور النھي عن تركھ 
یون لھذه االق>وال وف>صلوا الق>ول فیھ>ا وقبل>وا بع>ض وردوا            األصولوقد تعرض   

 األم>>ر بال>>شيء ال  إنَّ ، وس>>وف نقت>>صر عل>>ى م>>ا ذھ>>ب إلی>>ھ الم>>شھور وھ>>و      بع>>ض
 م>>>دلوالت األوام>>>ر ألنیقت>>>ضي النھ>>>ي ع>>>ن ض>>>ده الع>>>ام كم>>>ا ت>>>صوره المتق>>>دمین ،  

، وھ>ذا الت>صور ل>یس ص>حیح عن>د           )٥(والنواھي عب>ارة ع>ن حق>ائق مركب>ة ال ب>سیطة             
ال یقت>ضیھ ـ األم>ر     أنَّ>ھ الح>ق  : ( المت>أخرین والمعاص>رین حی>ث ق>ال ال>شیخ المظف>ر       

ح>اء االقت>ضاء ، أي ل>یس    انبالشيء ال یقتضي النھي عن ضده الع>ام ـ ب>أي نح>و م>ن       
ھناك نھي مولوي عن الترك یقتضیھ نفس األمر بالفعل عل>ى وج>ھ یك>ون ھن>اك نھ>ي            

 ال نھ>ي مول>وي ع>ن ال>ضد الع>ام ف>ال       أنَّ>ھ وبم>ا   ..... مولوي وراء نفس األم>ر بالفع>ل        
حرم>>ة مولوی>>ة ، أي ال یح>>رم فع>>ل ال>>ضد الخ>>اص فثب>>ت   یح>>رم ت>>رك ال>>ضد الخ>>اص  

ی>ة وھ>ي ل>زوم الفع>ل     ان مدلوالت األوامر والنواھي حقائق وجد إنَّ ، ثم    )٦() المطلوب  
 األم>ر بال>شيء یقت>ضي النھ>ي ع>ن ض>ده        انعندھم وعلى ھذا ال یبق>ى مج>ال للق>ول ب>           

 اإلن>سان  ن وأل، یؤخ>ذ ف>ي معن>ى األم>ر حت>ى یقت>ضیھ        الترك ل>م  ألنالعام ، أي تركھ     
 المكل>ف   إنَّنا نرى   نفاعل باإلرادة واالختیار فطاعتھ ومعصیتھ ترجع إلى إرادتھ ، أل         

في مثال الصالة واإلزال>ة یك>ون اختی>اره ھ>و العل>ة الكفیل>ة بتحق>ق م>ا یخت>اره وم>ا ال                        
 إنَّ بأختی>ار المكل>>ف ال  انیخت>اره ، فوج>ود اح>د الفعل>>ین وع>دم اآلخ>ر كالھم>>ا مرتبط>      

 ت>رك ال>صالة عل>ة أو ج>زء العل>ة لإلزال>ة ، وت>رك               انلآلخ>ر ، ول>و ك>      احدھما معلول   
 اإلزال>ة ونق>یض   ِة فع>ل ال>صالة نقی>ضًا لعلَّ>       اناإلزالة علة أو جزء العل>ة لل>صالة ، لك>          

 فع>ل ال>صالة عل>ة لت>رك اإلزال>ة ، وھ>ذا ی>ؤدي        إنَّالعلة علة لنقیض المعل>ول ، فین>تج    
  .) ٧(رك اآلخر وعلة للترك نفسھ إلى الدور إذ یكون كل من الضدین معلوًال لت

 األم>ر  إنَّ السید جواد العاملي قد أخذ بقول المشھور وھ>و   أنَّولكن الذي نلحظھ    
بالشيء ال یقتضي النھي عن ضده العام ، ولكنھ قال بالنھي عن ض>ده الخ>اص وھ>ذا             

  .التي سنتعرض لھا ما سیتضح من خالل التطبیقات الفقھیة 

                                                 
  .٦٣معالم الدین ، : حسن العاملي : ظ ) ١(
  .٣/٣٦المحاضرات ،: الخوئي ) ٢(
  .١٨٤/ ١األصول ،دروس في علم : محمد باقرالصدر  + ١٢/٤٠٤مفتاح الكرامة ، : ظ ) ٣(
  .١/١٥١تحكیم مباني في أصول الفقھ ، : عبد الجواد الخراساني : ظ ) ٤(
  .١/١٤٢ األصول ، قوانین: المیرزا القمي  + ٧٠معالم األصول ، : حسن العاملي :  ظ ٥)(
  .٢٢٥-٢٢٢ أصول الفقھ ، ٦)(

أصwول الفقwھ   : فاضwل الwصفار    + ١٨٥م األصول ، دروس في عل: محمد باقر الصدر + ٢٢٢أصول الفقھ ، : المظفر :  ظ  ٧)(

   .١/٤٠٦وقواعد االستنباط ، 
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 ١٣٥

   في مفتاح الكرامةالتطبیقات: ثالث المطلب ال
ي ان فیھ>ا الفقھ>اء ألخ>تالف المب>    إختل>ف وردت العدید من التطبیقات الفقھیة التي   

  :  منھا المسألة في ھذه األصولیة
   في حوض قد اتخذه من جلد المیتة انلو توضأ من ماء ك : األولالتطبیق 

  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
تف>>اع ب>>ھ ف>>ي أي  نیت>>ة ال یطھ>>ر بال>>دباغ وال یج>>وز اال  جل>>د المإنَّ:  األولالقTTول 

وج>>ھ م>>ن الوج>>وه وم>>ن ض>>منھا الوض>>وء ، وق>>د اخت>>اره ال>>سید المرت>>ضى ، وال>>شیخ     
   .)١(ي ان ، والشھید الثاألول الحلي ، والشھید العالَّمةالطوسي ، و

 جلد المیتة ال یطھ>ر بال>دباغ ، وھ>و م>ن ض>روریات               إنَّ :ومستندھم على ذلك    
تفاع منھ في أي شيء ال في االستعمال الی>ابس وال الرط>ب ،      نفال یمكن اال  المذھب ،   

   .)٢(ھ الرأي المشھور بل إجماعي وإن
  

تف>>اع ب>>ھ ف>>ي ن جل>>د المیت>ة ال یطھ>>ر بال>>دباغ ، ولك>>ن یمك>ن اال  إنَّ :القTول الثTTاني  
ي نقل>>ھ عنھم>>ا ال>>شھید انالوض>>وء وتكمی>>ل ال>>سقف ، وق>>د اخت>>اره اب>>ن الجنی>>د وال>>شلغم  

ي ، وال>>سید ج>>واد  ان، وال>>شیخ ال>>صدوق ، والفاض>>ل الھن>>دي ، والوحی>>د البھبھ>>    األول
   .)٣(العاملي 

ق>ال  ) u( ال>صادق   اإلم>ام  ما رواه الشیخ الصدوق عن    :ومستندھم على ذلك    
 تجعل فیھا ـ جلد المیتة ـ م>ا ش>ئت م>ن م>اء أو ل>بن أو س>من وتتوض>أ          أنَّال بأس : (( 

 ، وال یت>>وھم ف>>ساد الوض>>وء لكون>>ھ اس>>تعماًال )٤()) من>>ھ وت>>شرب ولك>>ن ال ت>>صل فیھ>>ا 
 ، وق>د اس>تدل ال>سید        )٥( ھو جعل الماء فی>ھ ال إفراغ>ھ عن>ھ            إنَّماللمیتة ، فھنا استعمالھ     

 التفری>غ م>أمور ب>ھ والوض>وء ض>ده           إنَّ: ( جواد العاملي على صحة الوض>وء بقول>ھ         
عل>>ى بع>>ض واألم>>ر بال>>شيء یقت>>ضي النھ>>ي ع>>ن ض>>ده ، فم>>ع من>>ع ال>>ضدیة أوًال إال    

  .)٦() الوجوه ال نسلم االقتضاء على وجھ یقتضي فساد الضد 
 األم>>ر بال>>شيء ال یقت>>ضي النھ>>ي ع>>ن  ألني ، انوالق>>ول ال>>راجح ھ>>و الق>>ول الث>> 

یین وھ>>ذا م>>ا ذھ>>ب إلی>>ھ ال>>سید ج>>واد  األص>>ولض>>ده الع>>ام وھ>>و ال>>رأي الم>>شھور عن>>د  
 حت>ى ال ینج>سھ ش>يء     كرًا فصاعدًاأنَّ یكون العاملي ، ویصح الوضوء بالماء بشرط       
  .والروایة داللتھا واضحة على المطلوب 

  

                                                 
  .١٧٢: روض الجنان  + ٤٠: البیان  + ١/٥٠١: مختلف الشیعة  + ١/٦٢: الخالف  + ٢٠٦: االنتصار : ظ ) ١(

جامع المقاصwد  : الكركي المحقق  +  ١/١٩١منتھى المطلب ، : العالَّمة الحلي  + ٢٠٦االنتصار ، : السید المرتضى   :  ظ   ٢)(

  .١/٦٨مفاتیح الشرائع : الفیض الكاشاني  + ١٢كفایة األحكام ،: المحقق السبزواري  + ١/١٦٨، 

 ٢/٩٤: مفتاح الكرامة  + ١/٤٤٢: مصابیح الظالم  + ١/٤٢٤: كشف اللثام    + ١٨: المقنع   + ١٦: ذكرى الشیعة   : ظ  ) ٣(

– ٩٥.   

  .١/١١: من ال یحضره الفقیھ ) ٤(

  .١/٤٢٤كشف اللثام ، : الفاضل الھندي ) ٥(

  .٢/٩٤: مفتاح الكرامة ) ٦(
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 ١٣٦

  .مسألة إعادة البسملة إذا عدل إلى سورة أخرى  : يانالتطبیق الث
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
ی>ة ،   ان ذھب أكثر الفقھاء إلى إعادة البسملة إذا ع>دل إل>ى س>ورة ث               :األولالقول  
ي ، والمحق>ق ال>سبزواري   ان ، وال>شھید الث>  األوللي ، والشھید  الح العالَّمةوقد اختاره   

   .)١(ي ان المجلسي ، والمحقق البحرالعالَّمة، و
ال>>صادق اإلم>>ام  روای>>ة أب>>ي العب>>اس ع>>ن البزنط>>ي ع>>ن :ومTTستندھم علTTى ذلTTك 

)u (  قال )) :   یرج>ع إل>ى الت>ي    :  یقرأ سورة فیقرء أخرى ؟ قال أنَّفي الرجل یرید
 البسملة جزء من كل سورة ، والذي أتى ب>ھ ج>زء      وإن ،   )٢()) نصف   بلغ ال  وإنیرید  

ھ ل>و قرأھ>ا عم>دًا ل>م یتج>ھ      ن> المعدول عنھا ف>ال یج>زي ع>ن الج>زء المع>دول إلیھ>ا ، ال             
 ال>صالة للنھ>ي ع>ن قرائتھ>ا م>ن غی>ر ق>صد        ن ، بل ینبغي الق>ول ب>بطال      اإلعادةالقول ب 

 اإلع>ادة ًا توج>ب  انقراءة خاللھا ن>سی  الفإنَّ قرأھا ناسیًا   ان ك وإنوھو یقتضي الفساد ،     
م>>ن رأس ، ف>>القول بإع>>ادة الب>>سملة وم>>ا بع>>دھا ال غی>>ر ال ی>>تم عل>>ى تق>>دیري العم>>د        

 الم>صلي  ألن ، والذي ینبغي القطع بھ فساد القراءة على تقدیر العم>د للنھ>ي              انوالنسی
  .)٣(واالة لصالة لم یكن من غیرھا فلم یقدح بالمل ذلك من القراءة أنَّ من نیتھ انلما ك

 لو قرأ بع>د الحم>د    نَّھإ: (وقد أعترض السید جواد العاملي على ھذا القول بقولھ          
البسملة من غیر قصد سورة یجب علیھ إعادتھا إذا قصد سورة ، وأما مسألة وجوب               

 ھو القراءة ف>ي خ>الل آی>ات الحم>د أو ال>سورة ، وأی>ن ھ>ذا م>ن ذاك ؟  ،               إنَّماالمواالة  
 األم>ر بال>شيء یقت>ضي النھ>ي ع>ن ض>ده             إنَّیما إذا قیل ب>صحة      نعم یصح ھذا القول ف    

   .)٤() الخاص 
 TTول الثTTالب>>سملة إذا ج>>اء بھ>>ا بع>>د الحم>>د ، وق>>د اخت>>اره ،      إع>>ادة ع>>دم :ي انالق 

  .)٥(والمحقق الكركي ، والمحقق االردبیلي ، والسید جواد العاملي  
إال الم>ستفاد م>ن      ل>یس ھ>و      ن النھي الدال عل>ى ال>بطال       إنَّ  :ومستندھم على ذلك  

م>ا یقت>ضي ع>دم    وإن ن یقت>ضي ال>بطال  أنَّ>ھ األمر بقصد البسملة في السورة ، وال ن>سلم        
ھ ال یفھ>م م>ن وج>وب الق>صد بالب>سملة تح>ریم قراءتھ>ا                ن> االكتفاء بھ>ا م>ع ال>سورة ، ال        

   .)٦(بدونھ 
 األم>ر بال>شيء ال یقت>ضي النھ>ي        ألنوالقول الراجح ھ>و ع>دم إع>ادة الب>سملة ؛            

 منھ>ا وذل>ك ك>اٍف لی>دل         ًاسملة في ال>سورة یع>ین كونھ>ا ج>زء          إتباع الب  وإن ،عن ضده   
  .على صحة ھذا القول 

  
                                                 

ذخیwwرة  + ٢٧١روض الجنwwان ،  + ٣/٣٥٥ذكwwرى الwwشیعة ،  + ١/٢٥٤ارشwwاد االذھwwان ،  + ١/٣٩تحریwwر األحكwwام ، :  ظ ١)(

  .٨/٢٢٢الحدائق الناضرة ،  + ٨٥/١٨بحار االنوار ،  + ٢٨١المعاد ، 

  .٦/١٠١ئل الشیعة ، وسا: الحر العاملي ) ٢(

   .٢٧١روض الجنان ، : الشھید الثاني :  ظ ٣)(
   .٧/٢٧٨: مفتاح الكرامة ) ٤(

  .٧/٢٧٨مفتاح الكرامة  + ٢/٢٥١: مجمع الفائدة والبرھان  + ٢/٢٨١جامع القاصد ، :  ظ ٥)(

   .٧/٢٧٨مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٦)(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٣٧

مTTسألة حرمTTة البیTTع وكTTذا سTTائر المعTTامالت فTTي یTTوم الجمعTTة بعTTد   : التطبیTTق الثالTTث
    اناألذ

  
  :  على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

الت إل>>ى م>>ا ی>>شبھ البی>>ع  المع>>امعق>>اد الجمع>>ة وحرم>>ة  ان وج>>وب  :األولالقTTول 
جارة وغیرھا م>ن العق>ود ، واالیقاع>ات ، وك>ذلك المحاكم>ات ، وق>سمة الترك>ات                كاإل

 الحل>>ي ، وال>>شھید العالَّم>>ةوغیرھ>>ا مم>>ا یع>>د ش>>اغًال ، وھ>>و الم>>شھور ، وق>>د أخت>>اره   
 ، والمق>>داد ال>>سیوري ، واب>>ن فھ>>د الحل>>ي ، وال>>صمیري ، والمحق>>ق الكرك>>ي ،    األول

ي ، وال>سید    اني ، والفاضل الھندي ، والوحید البھبھ>       ان ، والفیض الكاش   يانوالشھید الث 
   .)١(جواد العاملي 

  

جمعـةِ             { :  قولھ تعالى    :ومستندھم على ذلك     ي لِلـصالةِ مِـن يـومِ الْ ها الَّذِين آمنوا إِذَا نُودِ اأَيي
      ذَلِكُم ع يوا الْبذَرا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ووعفَاس لَكُم ريخ إنونلَمتَع ش>كَّ ھ ال ان> ، ف)٢( } كُنتُم 

 األم>ر بال>شيء   ن أو إجارة أو غیرھما ، وال انفي تحریم البیع المنافي مطلقًا ، بیعًا ك       
   . )٣(یقتضي النھي عن ضده 

  
ط>>الق البی>>ع عل>>ى المعاوض>>ة  إاألول ھ>>ذا التح>>ریم الع>>ام عل>>ى  وق>>د حم>>ل ال>>شھید  
   . )٤(ه االصلي فیكون مستفادًا من اآلیة تحریم غیره المطلقة الذي ھو معنا

 المعن>ى   ألنھ مخ>الف للمعن>ى ال>شرعي ،         نوقد استبعد بعض الفقھاء ھذا الحمل ال      
   .)٥(الشرعي والمتبادر للبیع ھو أعم من الشراء ألطالقھ 

  

                                                 
 + ١/٢٣٠التنقwwیح الرائwwع ،  + ١/١٩١الwدروس الwwشرعیَّة ،   + ١/٤٥تحریwwر األحكwwام ،  + ١/٢٥٨إرشwاد االذھwwان ،  :  ظ ١)(

مفwاتیح الwشرائع ،    + ١/٢٤٥مسالك االفھام ،  + ٢/٤٢٧جامع المقاصد ،    + ١٦: غایة المرام    + ٨٩: الموجز الحاوي   

  .٨/٥٢٧مفتاح الكرامة ،  + ١/١٢٤: مصابیح الظالم  + ٤/٢٩٢كشف اللثام ،  + ١/٢٣

  .٩: الجمعة ) ٢(

  .٧٠ -٤/٦٩ریاض المسائل ، : السید علي الطباطبائي :  ظ ٣)(

  .٤/١٥٤: ذكرى الشیعة : ظ ) ٤(

: الوحیwد البھبھwwاني   + ٤/٧٧مwدارك األحكwام   : الwسید محمwد العwاملي     + ٢/٤٢٨جwامع المقاصwد ،   : المحقwق الكركwي   :  ظ ٥)(

  .١/١٢٤مصابیح الظالم ، 
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 ١٣٨

خت>صاص النھ>ي ب>البیع ف>ال        األن   عدم التع>دي إل>ى غی>ر البی>ع ،            :ي  انالقول الث 
    .)١( غیره ، وقد اختاره المحقق الحلي ، والمحقق االردبیلي یتعدى إلى

  

جمعـةِ        {:  قولھ تعالى  :ومستندھم على ذلك     ي لِلـصالةِ مِـن يـومِ الْ ها الَّذِين آمنـوا إِذَا نُـودِ اأَيي
   لَكُم ريخ ذَلِكُم ع يوا الْبذَرا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ووعفَاسكُنتُإن ونلَمتَع فدالل>ة اآلی>ة   )٢( }م ،

ھ ال وإن>> ، )٣(ھ تعب>>د ن> ال>صریحة عل>>ى تح>ریم البی>>ع فق>ط دون غی>>ره م>ن المع>>امالت ال    
 أنَّ>ھ داللة في اآلیة على تحریم ما یشبھھ وال على علة ، فاأللحاق قیاس بال نص ، ثم       

لإللحاق وال لآلیة و غیرھما ال أ،  أو إجارًة    ان في تحریم المنافي مطلقًا بیعًا ك      شكَّال  
   .)٤( خاصًا ان األمر بالشيء یقتضي النھي عن ضده ولو كألن، بل 

  
 ق>د عمم>وا الحك>م    األول أص>حاب الق>ول      إنَّالقول الراجح یالح>ظ عل>ى الق>ولین         

ي قیدوا التحریم بالبیع فق>ط ،    انفي اآلیة إلى ما یعم البیع وغیره ، وأصحاب القول الث          
شغال المكلف بالتج>ارة   ان اآلیة ناظرة إلى عدم      نأل؛   ولاألالقول  واألرجح منھما ھو    

 األم>ر بال>شيء   نَّإت یعمل بھا تعد ش>اغلة ل>ھ ، ث>م    انوتوجھھ إلى العبادة فأي تجارة ك  
ال یقتضي النھي عن ض>ده الع>ام ، ب>ل یقت>ضي النھ>ي ع>ن ض>ده الخ>اص وھ>و مبن>ى                 

  .السید جواد العاملي 
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                 
  .١١٥زبدة البیان ، : المحقق االردبیلي  + ٢/٢٩٧المعتبر ، : حلي المحقق ال: ظ ) ١(

  .٩:  الجمعة ٢)(

  .١١٥زبدة البیان ، : المحقق االردبیلي : ظ ) ٣(

  .٢/٣٧٩مجمع الفائدة والبرھان ، :  المحقق االردبیلي ٤)(
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 ١٣٩

  المبحث الرابع
 في مفتاح  وتطبیقاتھاإلمامیَّةاألمر والنھي في الواحد عند  إجتماعي انمب

  الكرامة
  

   معنى إجتماع األمر والنھي في الواحد:المطلب األول 
  

 ألن األمر والنھ>ي م>ن الم>سائل المھم>ة ، وذل>ك              إجتماع مسألة   أنَّ فیھ   شكَّمما ال   
بمادت>ھ وص>یغتھ    النھي إنَّالظاھر : ( ي انكل منھما ضد لآلخر یقول االخوند الخراس      

 متعل>>ق الطل>>ب ف>>ي إنَّف>>ي الدالل>>ة عل>>ى الطل>>ب ، مث>>ل األم>>ر بمادت>>ھ وص>>یغتھ ، غی>>ر  
، فقد یأتي العب>د بفع>ل یك>ون م>وردًا ألجتم>اع      )١() أحدھما الوجود ، وفي اآلخر العدم      

 ھذا الفع>ل م>ن حی>ث        فإنَّاألمر والنھي ، كما لو صلى الواجبة في الدار المغصوبة ،            
 ت>صرف غ>صبي منھ>ي عن>ھ ، فھ>ل ی>صح ھ>ذا                أنَّ>ھ مور بھ ، ومن حی>ث        صالة مأ  أنَّھ

األمر عقًال ؛ بحیث نحكم بصحة الصالة وارتكاب المع>صیة م>ن جھ>ة الغ>صب أم ال            
  .)٢( العبد بسبب الغصب انیصح ؟  فلذا نحكم بفساد الصالة وعصی

  
 ش>يء  االلتقاء االتفاقي بین المأمور بھ والمنھي عن>ھ ف>ي     : ( جتماع ھو ومعنى اإل 

 بعن>وان ل>ق النھ>ي   ع وتبعن>وان واحد ، وال یف>رض ذل>ك إال حی>ث یف>رض تعل>ق األم>ر                 
 ف>ي ش>يء     العنوان>ان  یلتق>ي    أنَّ ، ولك>ن ق>د یتف>ق ن>ادرًا           األول العنوانآخر ال ربط لھ ب>     

  .)٣()  فیھ وحینئٍذ یجتمع ـ أي یلتقي ـ األمر والنھي انواحد ویجتمع
  

 لھ وجودًا واح>دًا یك>ون ملتق>ى     أنَّ بإعتبارھو الفعل الواحد     : ( ومعنى الواحد ھو  
   ف>>>>ي مقاب>>>>ل المتع>>>>دد بح>>>>سب الوج>>>>ود ك>>>>النظر إل>>>>ى االجنبی>>>>ة  للعن>>>>وانینومجمع>>>>ًا 
  .)٤() والصالة 

                                                 
  .١٤٩:  كفایة األصول ١)(

  .١/٤٢٨أصول الفقھ ، : فاضل الصفار :  ظ ٢)(

  .٢٣٦أصول الفقھ ، : مظفر ال) ٣(

  .٢٣٧أصول الفقھ ، : المظفر ٤)(
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 ١٤٠

  اإلمامیَّةعند   األمر والنھي في الواحدإجتماعي ان مب:المطلب الثاني 
  : األمر والنھي في الواحد على أقوال إجتماعیون في مسألة األصول إختلف

 األم>>ر والنھ>>ي ف>>ي الواح>>د، وق>>د اخت>>اره ال>>سید      إجتم>>اع ج>>واز  :األولالقTTول 
األردبیل>>ي حك>>اه المحق>>ق  ، والمی>>رزا القم>>ي ،  والخوان>>ساريالمرت>>ضى ، والمحق>>ق 

 من م>سلمات ال>شیعة ، واس>تظھره م>ن     أنَّھ مستظھرا من كالمھ  انعن الفضل بن شاذ   
 .)١(ني ، والسید الخمیني  وغیرھم الكلیني ، والسید البروجردي ، والمحقق النائی

 بنف>>سھ ھ>>و متعل>>ق التكلی>>ف وال ی>>سري  العن>>وان إنَّ - أ :ومTTستندھم علTTى ذلTTك 
 ذل>>ك أنَّ یك>>ونین عل>>ى فع>>ل واح>>د ال یل>>زم من>>ھ   عن>>وانطب>>اق انالحك>>م إل>>ى المعن>>ون ف 

 الم>>أمور ب>>ھ م>>ع عن>>وان إجتم>>اعالواح>>د متعلق>>ًا للحكم>>ین ، ف>>ال یمتن>>ع االجتم>>اع ، أي  
   .)٢( األمر والنھي في واحد إجتماعھ ال یلزم منھ نالمنھي عنھ ال عنوان

بده البدیھیات ، فإذا أم>رت   أ رأیت جواز االجتماع من      انك إذا راجعت الوجد   ان –ب  
عبدك بخیاطة ثوبك ونھیتھ ع>ن الت>صرف ف>ي ف>ضاء دار الغی>ر ، فخ>اط العب>د ثوب>ك                      

ك م>ا  ان> ج>رة لع>دم اتی  حق األان>ت ال ت>ست   تق>ول ل>ھ      أنَّفي ف>ضاء الغی>ر فھ>ل یك>ون ل>ك            
مرتك بھ ؟ ول>و قل>ت ھ>ذا فھ>ل ال تك>ون م>ذمومًا عن>د العق>الء ؟ ب>ل ت>راه ممت>ثًال م>ن                أ

جھة الخیاطة وعاصیًا من جھة التصرف في فضاء الغی>ر ویك>ون ھ>ذا العب>د م>ستحقًا         
   .)٣( انألجر العبودیة واإلطاعة وعقاب التمرد والعصی

 الك>ون المنھ>ي عن>ھ غی>ر     أنَّاع ض>رورة  لیس من ب>اب االجتم>    (  :وأورد علیھ   
م>>ا أ متح>د م>>ع الخیاط>>ة وج>ودًا أص>>ًال ، كم>>ا ال یخف>ي المن>>ع إال ع>>ن ص>دق أح>>دھما ،    

ب النھ>ي ،  ان فیما غلب جانب األمر أو العصیاناإلطاعة بمعنى االمتثال فیما غلب ج    
 في التوصلیات   اننعم ال بأس بصدق اإلطاعة بمعنى حصول الغرض والعصی        ...... 

وأما العبادات فال یكاد یحصل الغرض منھا ، إال فیما صدر من المكلف فع>ًال غی>ر    ،  
   .)٤() محرم وغیر مبغوض علیھ 

 األمر والنھي لما وقع نظی>ره وق>د وق>ع كم>ا ف>ي العب>ادات          إجتماع لو لم یجز     نَّھإ –ج  
المكروھة كالصالة في مواضع التھمة وفي الحمام ، والصیام في ال>سفر وف>ي بع>ض                

   .)٥(ام األی
 ال ب>>د م>>ن الت>>صرف والتأوی>>ل فیم>>ا وق>>ع ف>>ي ال>>شریعة مم>>ا  نَّ>>ھإ (:وأورد علیTTھ 

 الظھ>>ور ال ی>>صادم  أنَّظ>>اھره االجتم>>اع ، بع>>د قی>>ام ال>>دلیل عل>>ى االمتن>>اع ض>>رورة     
                                                 

نھایwة  : الwشیخ المنتظwري    + ١٢٩:مطwارح االنظwار   : الwشیخ االنwصاري    + ١٤٠ األصwول ،   قwوانین : المیرزا القمwي    :  ظ   ١)(

 المیwwرزا افwwادات: (فوائwwد األصwwول  : الwwشیخ الكwwاظمي الخراسwwاني   + ٢٦٠ -٢٥٩، ) تقریwwر الwwسید البروجwwردي (األصwwول 

  .١/٢٤٠نھایة النھایة ، : علي الغروي االیرواني  + ٢/١٣١مناھج الوصول ، : السید الخمیني  + ١/٣٩٨) النائیني

  .٢٣٦أصول الفقھ ، : المظفر : ظ ) ٢(

  .٢٦٠، ) تقریر بحث البروجردي (نھایة األصول : الشیخ المنتظري :  ظ ٣)(
  .١٦٧كفایة الصول ، :  اآلخوند الخراساني ٤)(

  .١٣٩ – ٢/١٣٨مناھج الوصول ، :  السید الخمیني ٥)(
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 ١٤١

 واح>د ،    بعن>وان  الحكم>ین فیھ>ا      إجتم>اع  قضیة ظھور تلك الم>وارد ،        إنَّ ، مع    انالبرھ
   .)١() ین وبوجھین بعنوانبل باالمتناع مالم یكن وال یقول الخصم بجوازه كذلك ، 

  
إلی>ھ  ھ>و م>ا ذھ>ب        األم>ر والنھ>ي ف>ي الواح>د ، و          إجتم>اع  امتن>اع    :ي  انالقول الث 

،  وال>>سید ح>>سن الع>>املي ، وال>>شیخ محم>>د ح>>سین      الحل>>يالعالَّم>>ة  :م>>نھم الم>>شھور
ال>>سید ي ، وال>>شیخ المظف>>ر ، وانصاري ، واآلخون>>د الخراس>>ن>>الح>>ائري ، وال>>شیخ اال

 .)٢(ي انمحمد باقرالصدر ، ولطف اهللا الصافي الكلبایك
ف>الحق ھ>و الق>ول باالمتن>اع ،     : ي ان قال اآلخوند الخراس>    :ومستندھم على ذلك    

 أنَّكما ذھب إلیھ المشھور ، وتحقیق>ھ عل>ى وج>ھ یت>ضح ب>ھ ف>ساد م>ا قی>ل ، أو یمك>ن                      
  :د مقدمات یقال ، من وجوه االستدالل لسائر األقوال ، یتوقف على تمھی

  
 الخمسة متضادة في مق>ام فعلیتھ>ا       األحكام أنَّال ریب في     نَّھإ:  المقدمة األولى   

دة التام>ة ب>ین     ان> ، وبلوغھا إلى مرتبة البعث والزج>ر ، ض>رورة ثب>وت المناف>اة والمع              
 ل>م یك>ن بینھ>ا م>ضادة       وإن ،   ان والزجر عنھ في ذاك الزم     انالبعث نحو واحد في زم    

شائیة قب>>ل ن>>دة ب>>ین وجوداتھ>>ا األان>> المرتب>>ة ، لع>>دم المناف>>اة والمعم>>ا ل>>م یبل>>غ إل>>ى تل>>ك
 األم>ر والنھ>ي ف>ي واح>د ال تك>ون م>ن        إجتم>اع البلوغ إلیھا ، كما ال یخفى ، فاستحالة         
 بنف>>سھ مح>>ال ، ف>>ال یج>>وز عن>>د م>>ن یج>>وز أنَّ>>ھب>>اب التكلی>>ف بالمح>>ال ، ب>>ل م>>ن جھ>>ة 

   . )٣( التكلیف بغیر المقدور أیضًا
 أم>رًا معروف>ًا ب>ین      ان ك>  وإن في نف>سھا     األحكام حدیث تضاد    إنَّ : وأورد علیھا 

 ال ان وجودی> انھم>ا أم>ر   ان ب انھ ع>ّرف ال>ضد    ن>  مم>ا ال أص>ل ل>ھ ، ال         أنَّھصحاب إال   األ
 عل>ى موض>وع     انیتعاقب> انھم>ا   م>ا غای>ة الخ>الف       اآلخ>ر بین  یتوقف تعّقل أح>دھما عل>ى       

أم>>ور اعتباری>>ة قائم>>ة ب>>نفس     ال>>شرعیَّةواح>>د ال یت>>صل اجتماعھم>>ا فی>>ھ ، واألحك>>ام    
المعتب>>ر فی>>ھ ص>>دوریًا ، ولی>>ست أم>>ورًا وجودی>>ة وال حاّل>>ة ف>>ي الموض>>وع الخ>>ارجي    

   .)٤(فالتضاد بینھا مما ال أساس لھ 
  

 ، ھو فعل المكلف وم>ا ھ>و     األحكام متعلق   أنَّال شبھة في     نَّھإ :یة  انالمقدمة الث 
و اس>مھ ، وھ>و واض>ح ، وال    في الخارج یصدر عنھ ، وھو فاعلھ وجاعلھ ، ال م>ا ھ>             

تزاع>>ھ ت>صورا واختراع>>ھ ذھن>>ا ،  انت>>زع عن>ھ ، بحی>>ث ل>وال   انھ مم>>ا ق>د  عنوان> م>ا ھ>>و  
                                                 

  .١٦٢ -١٦١كفایة األصول ، :  اآلخوند الخراساني ١)(

 + ٢٣٦أصول الفقwھ   + ١٥٨كفایة األصول  + ١٢٩مطارح االنظار + ١٢٦: الفصول الغرویة    + ٩٣معالم الدین ،    : ظ  ) ٢(

  .١/٣٣٧ ، بیان األصول +  ١٧٩ -١/١٧٨دروس في علم األصول ، 

   .١٥٨كفایة األصول ، :  ظ ٣)(

تقریwwر بحwwث الwwسید   (محاضwwرات فwwي أصwwول الفقwwھ    : الفیwwاض +١٣٨ -٢/١٣٦منwwاھج الوصwwول ،  : الwwسید الخمینwwي  :  ظ ٤)(

  .٤/٢٤٨، )يالخوئ
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 بحذائ>>ھ ش>>ئ خارج>>ا ویك>>ون خ>>ارج المحم>>ول ، كالملكی>>ة والزوجی>>ة والرقی>>ة        انك>>ل
 أنَّوالحری>>ة والمغ>>صوبیة  ، إل>>ى غی>>ر ذل>>ك م>>ن االعتب>>ارات واإلض>>افات ، ض>>رورة 

 آل>ة للح>اظ    األحك>ام ما یؤخذ في متعلق     وإنجر ال یكون عنھ ،      البعث لیس نحوه ، والز    
متعلقاتھ>>ا ، واإلش>>ارة إلیھ>>ا ، بمق>>دار الغ>>رض منھ>>ا والحاج>>ة إلیھ>>ا ، ال بم>>ا ھ>>و ھ>>و     

   .)١(وبنفسھ ، وعلى استقاللھ وحیالھ 
TTل>>یس الوج>>ود الخ>>ارجي ، وإال یل>>زم طل>>ب   األحك>>ام متعل>>ق إنَّ :ا وأورد علیھ 

 ، والزج>>ر ع>>ن الموج>>ود ف>>ي النھ>>ي ، ف>>ال محال>>ة یك>>ون تح>>صیل الحاص>>ل ف>>ي األم>>ر
المتعلق ھو نفس الطبیعة بما ھ>ي وس>یلة إل>ى تح>صیل الغ>رض المترت>ب عل>ى الفع>ل              

   .)٢(الخارجي 
  

 تع>دد المعن>ون ، وال ین>ثلم    العن>وان  ال یوجب تعدد الوج>ھ و   نَّھإ :المقدمة الثالثة   
كثی>>رة ربم>>ا تنطب>>ق عل>>ى الواح>>د ،    المف>>اھیم المتع>>ددة والعن>>اوین ال ف>>إنَّب>>ھ وحدت>>ھ ،  

وتصدق على الفارد الذي ال كثرة فیھ من جھة ، بل بسیط من جمی>ع الجھ>ات ، ل>یس                  
فیھ حیث غی>ر حی>ث ، وجھ>ة مغ>ایرة لجھ>ة أص>ال ، كالواج>ب تب>ارك وتع>الى ، فھ>و                        
على بساطتھ ووحدتھ وأحدیتھ ، تصدق علیھ مفاھیم الصفات الجاللیة والجمالیة ، ل>ھ           

  . ألحد لحسنى واألمثال العلیا ، لكنھا بأجمعھا حاكیة عن ذاك الواحد الفرد ااألسماء ا
 تع>دد المعن>ون ال ی>دل عل>ى وح>دة            العن>وان  عدم إیجاب تعدد     إنَّ : اوأورد علیھ 

 واحدًا أو متعددًا ، وربما یكون متعددًا ف>ي الواق>ع       أنَّ یكون المعنون ، بل ھو أعم من       
   .)٣( وجودین وماھیتین ضمامیًا ذاان مركبًا أنَّ یكونب

  
 ال یك>اد یك>ون للموج>ود بوج>ود واح>د ، إال ماھی>ة واح>دة           نَّھإ :المقدمة الرابعة   

وحقیق>>ة ف>>اردة ، ال یق>>ع ف>>ي ج>>واب ال>>سؤال ع>>ن حقیقت>>ھ بم>>ا ھ>>و إال تل>>ك الماھی>>ة ،        
ت ان>> عل>ى ذاك ال یك>>اد یك>ون ك>ل منھم>>ا ماھی>ة وحقیق>ة ، وك     ان المت>صادق انفالمفھوم> 

 الطبیع>ي وف>رده ، فیك>ون الواح>د وج>ودا واح>دا ماھی>ة           انج كما ھو ش   عینھ في الخار  
 كم>ا یك>ون   أنَّ>ھ  تصادق علیھ متعلقا األمر والنھ>ي ، إال    وإنوذاتا ال محالة ، فالمجمع      

 ، وال یتف>اوت فی>ھ الق>ول بأص>الة الوج>ود أو       ماھیة وذات>اً   ، یكون واحداً    وجوداً واحدًا
   .)٤(أصالة الماھیة 

  

                                                 
   .١٥٨كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :  ظ ١)(

  .١٣١ -٢/١٣٠مناھج الوصول ،  : السید الخمیني :  ظ ٢)(
  .٤/٢٥١، ) تقریر بحث السید الخوئي (محاضرات في أصول الفقھ : الفیاض :  ظ ٣)(

   .١٥٩كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :  ظ ٤)(
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جتماع عقًال ، واألمتن>اع عرف>ًا ، ون>سب          التفصیل وھو جواز اإل    :القول الثالث   
   .)١(إلى المحقق األردبیلي 

 ال>>صالة ف>>ي ال>>دار المغ>>صوبة ھ>>و  ن ال>>سبب ل>>بطال إنَّ :ومTTستندھم علTTى ذلTTك 
النھ>>ي عنھ>>ا الم>>ستفاد م>>ن ع>>دم ج>>واز الت>>صرف ف>>ي م>>ال الغی>>ر ، ف>>ال تبط>>ل ص>>الة     

 العب>ادة م>ا ل>م       نعلم السبب تحق>ق ع>دم بط>ال       المضطر وال الناسي وال الجاھل ، وإذا        
 أم>ا الطھ>ارة ف>ي    ، عبادة مثل الصوم والزكاة انیتحد أو ما لم یكن التصرف في المك 

 إج>راء الم>اء عل>ى المغ>صوب ت>صرف ف>ي مل>ك الغی>ر حی>ث                   إنَّ قلن>ا    فإنَّالمغصوب  
 الوض>وء  نوقع في فضائھ ، لكنھ بعید فال ی>صح وإال ص>حت ، ویمك>ن مج>يء بط>ال                  

 إنَّم>ا ش>تغل ب>ھ ع>ن ذل>ك ف>صار حرام>ًا فیبط>ل ، وھ>و         أف مأمور بالخروج أنَّھجھة  من  
 أنَّعیتھ فیھ من حیث ھو عن الخ>روج حت>ى یح>صل المناف>اة ویمك>ن            انیتم لو فرض م   

 المباح إذ الشارع ال یج>ّوز الوض>وء ف>ي           ان مأمور بالوضوء في المك    أنَّھ شكَّیقال ال   
عرفا ولغة ف>ي مث>ل ھ>ذا الك>الم ع>دم الرض>ا               المغصوب وھو ظاھر والمفھوم      انالمك

ھ ل>>م ی>>أت بالم>>أمور ب>>ھ عرف>>ا نع>>م العق>>ل یج>>وز ال>>صحة ل>>و    ن>>ھ والن>>بالوض>>وء وبطال
 المغصوب بعد نھی>ك عن>ھ ی>صح وعوقب>ت بم>ا فعل>ت          انھ لو فعلت في المك    انصرح ب 

   .)٢(وبمثلھ یمكن القول في كثیر من العبادات بل في بعض المعامالت والمناكحات 
ھ ل>م ی>أت بالم>أمور    ن>  موضع االستفادة من ھذا الك>الم قول>ھ ال        إنَّ  : علیھ وأورد

ت خبی>ر بم>ا ف>ي ھ>ذه االس>تفادة إذ ل>م       وإن> بھ عرفا نعم العقل یجّوز الصحة لو ص>رح      
 ظاھر كالمھ ھو تعل>ق النھ>ي بالخ>ارج ع>ن          فإنَّنجد لكالمھ داللة على المدعى بوجھ       

 ال>صحة عق>ال عل>ى تق>دیر     انا م>ع إمك>   ف>سادھا عرف>  انالعبادة ومع ذل>ك ی>ستظھر إمك>    
   .)٣( أول كالمھ نص في االمتناع مطلقا فإنَّالتصریح 

ویمكن الق>ول    األمر والنھي    إجتماع جواز وھو   ولاألالقول  الراجح ھو   القول  و
  :  على ذلكضافة لألدلة التي استدلوا بھا باإل

الت>>دقیقات العقلی>>ة ،   تحم>>ل عل>>ى المف>>اھیم العرفی>>ة ال    ال>>شرعیَّة االدل>>ة إنَّ  :أوًال
 ف>ي   ان الفع>ل الواح>د ص>ار م>أمورًا ب>ھ ومنھی>ا عن>ھ ، فكی>ف یجتمع>                   أنَّوالعرف یرى   

  .واحد 
 حك>>م العق>>ل ب>>الجواز ھن>>ا مب>>تن عل>>ى وج>>ود مغ>>ایرة ب>>ین متعل>>ق األم>>ر  إنَّ: یTTًا انث

ومتعل>>ق النھ>>ي وھ>>ذه المغ>>ایرة بح>>سب التحلی>>ل مفھومی>>ة ال م>>صداقیة ، والمغ>>ایرة         
 ف>>ي اإلن>>سان المف>>اھیم العقلی>>ة الت>>ي ال عالق>>ة لھ>>ا بالفع>>ل ال>>ذي ینج>>زه   المفھومی>>ة م>>ن

م>>ا اجتم>>ع الح>>الل والح>>رام إال غل>>ب  ) : (( r( ،  ولق>>ول النب>>ي )٤(الواق>>ع الخ>>ارجي 
 العم>>ل عب>>ادة او  ن ، ومعن>>ى غلب>>ة الح>>رام عل>>ى الح>>الل بط>>ال    )٥()) الح>>رام الح>>الل 

  .معاملة 
  

                                                 
  .١٢٩مطارح االنظار ، : الشیخ االنصاري : ظ ) ١(

  .١٢٩مطارح االنظار ، : الشیخ االنصاري : ظ ) ٢(

  .١٢٩: م ، ن :  ظ ٣)(

  .١/٤٣٣أصول الفقھ ، : صفار فاضل ال: ظ ) ٤(

  .١٣/٦٨مستدرك الوسائل ، : الطبرسي ) ٥(
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   الكرامة  التطبیقات في مفتاح:المطلب الثالث 
 إختل>>>ف االم>>>ر والنھ>>>ي ف>>>ي الواح>>>د م>>>ن الم>>>سائل الت>>>ي    إجتم>>>اعتع>>>د م>>>سألة 

ختالفھم ف>ي الم>سائل الفقھی>ة وس>نذكر ع>دة      إلى  ھذا االختالف إ   أدىیین فیھا و  األصول
  :  منھا االختالفتطبیقات تشیر إلى ھذا 

  
مTTسألة لTTبس الرجTTال التكTTة والقلنTTسوة مTTن الحریTTر المحTTض فTTي       : األولالتطبیTTق 

  لصالة ا
  : الفقھاء في لبس الرجال التكة والقلنسوة من الحریر المحض على قولینإختلف

  
ت م>>>ن الحری>>>ر ان>>> حرم>>>ة ل>>>بس الرج>>>ال التك>>>ة والقلن>>>سوة إذا ك  :األولالقTTTول 

المحض ، وقد أختاره الشیخ الصدوق ، والشیخ المفید ، وال>سید المرت>ضى ، وس>الر               
 ، األول الحل>>ي ، وال>>شھید العالَّم>>ة و، واب>>ن حم>>زة الطوس>>ي ، واب>>ن زھ>>رة الحلب>>ي ،

وابن فھد الحلي ، والمحقق االردبیلي ، والسید محمد العاملي ، والمحقق ال>سبزواري   
   .)١( والسید علي الطباطبائي ،  ، والسید جواد العاملييان، والمحقق البحر

  
ع>>>ة م>>>ن ال>>>صالة ف>>>ي الحری>>>ر ، ان الماألخب>>>ار عم>>>وم :ومTTTستندھم علTTTى ذلTTTك 

أسألھ ھل ی>صلى  ) u(بي محمد   أكتبت إلى   : (( د بن عبد الجبار قال      وصحیح محم 
  ال تح>>ل ال>>صالة ف>>ي حری>>ر   : ف>>ي قلن>>سوة حری>>ر مح>>ض أو قلن>>سوة دیب>>اج ؟ فكت>>ب      

  .)٢()) محض 
ت ان>> ال>>صالة إذا كنالوج>>ھ ف>>ي بط>>ال: ( وم>ا ذك>>ره ال>>سید ج>>واد الع>>املي بقول>ھ   

یره فللنھ>ي ال>وارد ع>ن ال>صالة         ت مستورة بغ  انالعورة مستورة بھ ظاھر ، وأما إذا ك       
 )٣()) ال تحل الصالة في الحری>ر المح>ض      : (( في صحیح محمد بن عبد الجبار قال        

س>تحالة ك>ون الفع>ل الواح>د م>أمورًا ب>ھ منھی>ًا عن>ھ ، فمت>ى                    یقتضي الفساد أل   ، والنھي 
   .)٤()  منھیًا عنھ ال یكون مأمورًا بھ وھو معنى الفساد انك

  

                                                 
غنیwwة  + ٨٨الوسwwیلة،+٦٤المراسwwم ،+٣/٢٨جمwwل العلwwم والعمwwل  +١٥٠المقنعwwة  +١/٢٦٤مwwن ال یحwwضره الفقیwwھ،   :ظ ) ١(

 + ١/٣٢٦،المھwذب البwارع    + ٥٨ -٥٧البیwان ،   + ٢/٨١:مختلwف الwشیعة    + ٤/٢٢٥منتھى المطلب ،  +  ٦٦النزوع ،   

 + ٧/٩٧الحwدائق الناضwرة    + ١٦كفایwة األحكwام ،   + ٣/١٧٩مwدارك األحكwام ،    + ٨٤ -٨٣/ ٢مجمع الفائwدة والبرھwان ،      

  .٣/١٨٥ریاض المسائل  + ٥/٥٠٢مفتاح الكرامة ، 

   .٣/٢٧٣وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .٣/٢٧٢: م ، ن : ٣)(

  .٥/٥٠٢:  مفتاح الكرامة ٤)(
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 لبس الرجال التكة والقلن>سوة م>ن الحری>ر المح>ض ، وق>د                جواز :ي  انالقول الث 
 الحل>>ي ، العالَّم>>ةأخت>>اره ال>>شیخ الطوس>>ي ، والمحق>>ق الحل>>ي ، والفاض>>ل اآلب>>ي ، و     

   .)١(ي ان ، والمحقق الكركي ، والشھید الثاألولوالشھید 
  

س>ألت أب>ا   : (( ح>وص ق>ال    صحیح إسماعیل بن سعد األ     :ومستندھم على ذلك    
 ،  بدالل>ة     )٢()) ال  : ھل یصلي الرجل في ثوب ابریسم ؟ فق>ال          ) u(الحسن الرضا   

 النھ>ي ع>ن   وإن الحریر المح>ض لغ>ًة ھ>و الث>وب المتخ>ذ م>ن األبری>سم المح>ض ،          أنَّ
  .)٣( الثوب وھو ال یشمل التكة والقلنسوة بوجٍھ 

 وھ>>و حرم>>ة ل>>بس الرج>>ال التك>>ة والقلن>>سوة م>>ن األولوالق>>ول ال>>راجح ھ>>و الق>>ول 
 األم>ر والنھ>ي ف>ي    إجتم>اع ض وذل>ك ل>صریح الروای>ات ، ولدالل>ة ع>دم           الحریر المح>  

بھ>ا أص>حاب الق>ول       ل، والروایة ال>صحیحة الت>ي اس>تدّ       ھ یؤدي إلى فسادھا     نالواحد ال 
 ، ـ>ـ  الحریرـ>ـ ي داللتھ>ا ص>ریحة عل>ى تح>ریم ل>بس الث>وب المتخ>ذ م>ن األبری>سم                 انالث
ال یمك>ن تجزئتھ>ا وف>صلھا        في كون التك>ة والقلن>سوة ھ>ي م>ن ض>من الث>وب و               شكَّوال

  .عن الثوب 
  
  

   وعدمھمسألة رد السالم في الصالة : يانالتطبیق الث
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

  
 الحل>ي  العالَّم>ة  الصالة بترك رد السالم فورًا ، وقد أخت>اره       ن بطال  :األولالقول  

بزواري ، والوحی>>>د  ي ، والمحق>>>ق ال>>>س ان>>> ، والمحق>>>ق االردبیل>>>ي ، والمحق>>>ق البحر  
   .)٤(ي ، والسید جواد العاملي  انالبھبھ
  

بناءًا عل>ى وج>وب ال>رد الف>وري لل>سالم ومعن>اه تعجیل>ھ               (  :ومستندھم على ذلك    
بحیث ال یعد تارك>ًا ل>ھ عرف>ًا ، ف>ال ی>ضر إتم>ام كلم>ة أو ك>الم لوقوع>ھ ف>ي أثنائھم>ا ،                  

ع>ن ض>ده الخ>اص ، وعل>ى          النھي األمر بالشيء یقتضي     أنَّ یبتنى على    ن البطال وإن
 األم>>ر والنھ>>ي ، وعل>>ى ك>>ون وج>>وب ال>>رد فوری>>ًا ، وعل>>ى ك>>ون  إجتم>>اعع>>دم ج>>واز 

                                                 
تwذكرة   + ١/١٣٩كwشف الرمwوز ،    +  ٢/٨٩: المعتبwر    + ١/٦٩شرائع االسالم ،   + ١/٨٤: المبسوط   + ٩٨النھایة  :  ظ   ١)(

جwامع المقاصwد ،    + ١/١٥٠الدروس الwشرعیَّة ،  + ٣/٤١ذكرى الشیعة   + ١/٢٤٦:إرشاد االذھان    + ٢/٤٧٣الفقھاء ،   

  .٢٠٧: روض الجنان  + ١/٥٢٨الروضة البھیة ،  + ٢/٨٦

  .٣/٢٦٧وسائل الشیعة ، :  العاملي  الحر٢)(

  .٥/٥٠٣مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٣)(

: الحwدائق الناضwرة    + ١٢٣-٣/١٢٢مجمwع الفائwدة والبرھwان ،     + ١/٤٣تحریر األحكام ،    + ٢/٢٠٣مختلف الشیعة   :  ظ   ٤)(

   .١٤٤ -١٤٣ / ٨ مفتاح الكرامة + ٢/٣٢٠مصابیح الظالم ،  + ٣٦٧ذخیرة المعاد ، + ٩/٨١
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 ١٤٦

 الف>>ور ، وإال فم>>ا ارتكب>>ھ ف>>ي خ>>صوص  انق>>ضاء زم>>انالواج>>ب الف>>وري واجب>>ًا بع>>د  
، فق>>ال ال>>سید )١()  ال>>صالة نھ ی>>ستلزم بط>>الن>> بطالان ك>>أنَّ الف>>ور یك>>ون ب>>اطًال انزم>>

 یق>ال  أنھ مقت>ضى ال>دلیل عل>ى م>ا أظ>ن إال      ن>  ، النتج>ھ ال>بطال  فالم: ( جواد الع>املي    
   .)٢() ھ یسقط بالتأخیروإنھا ن مستلزما لبطالانبعدم وجوب الرد في الصالة إذا ك

  
 الصالة في ح>ال ل>م ی>رد عل>ى الم>سلم ، ب>ل ی>أثم عل>ى         ن عدم بطال :ي  انالقول الث 

میري ، والمحق>ق الكرك>ي       ، وابن فھد الحلي ، وال>ص       األولذلك ، وقد اختاره الشھید      
   .)٣(ي ، الفاضل الھندي ان، والشھید الث

  
 األم>ر بال>شيء ال یقت>ضي النھ>ي ع>ن ض>ده الخ>اص ،             إنَّ  :ومستندھم على ذلTك   

 ات>ى  وإنھ>ا ال تبط>ل    وإن النھ>ي ع>ن أم>ر خ>ارج          وإن األم>ر والنھ>ي ،       إجتماعوجواز  
   .)٤(بشيء من االذكار 

 فیجب عل>ى المكل>ف رد ال>سالم الف>وري إذا     األولوالراجح من األقوال ھو القول   
 كم>ا تق>دم وھ>و الق>ول     ان األم>ر والنھ>ي ال یجتمع>     وإنلم یكن أح>د مع>ھ ی>رد ال>سالم ،            

 وھ>>و الق>>ول نجتم>>اع األم>>ر والنھ>>ي ذھ>>ب إل>>ى ع>>دم ال>>بطال  إفال>>ذي یق>>ول بالم>>شھور 
 األم>>ر والنھ>>ي فیق>>ول بف>>ساد العب>>ادة وھ>>ذا   إجتم>>اعي ، وال>>ذي ی>>ذھب إل>>ى ع>>دم  انالث>>

  .واضح 
  
  

  .وقت عند المطالبة بالَدین وعدمھامسألة صحة الصالة في أول ال : التطبیق الثالث
  : على أقوال المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

 صحة الصالة ف>ي أول وقتھ>ا م>ع المطالب>ة بال>َدین ، وق>د أخت>اره                  :األولالقول  
   . )٥(ي ، والمحقق الكركي انالشھید الث
  

 الواج>ب الموس>ع ـ ال>صالة ـ یك>ون        أنَّا ال ن>سلم  ان>  -١ :ومTستندھم علTى ذلTك    
ھ ل>>م یق>>م علی>>ھ دلی>>ل وظ>>اھر األوام>>ر ال>>واردة ب>>ھ   ن>>ترك>>ھ مقدم>>ة لواج>>ب م>>ضیق ؛ ال 

ین عل>ى الف>ور    وجوب قضاء ال>دَ وإن في جمیع وقتھ إال ما اخرجھ الدلیل  ،           اإلطالق
 الق>ضاء   ھ ح>ین وج>وب ال>صالة إذا تحق>ق وج>وب           نینافي وجوب الصالة الموسع ؛ ال     

                                                 
  .٢/٢٣٠مصابیح الظالم ، :  البھباني ١)(

  .٨/١٤٦:  مفتاح الكرامة ٢)(

مسالك  + ٢/٣٥٧جامع المقاصد ،  + ١٣٤كشف االلتباس ،  + ٨٦الموجز الحاوي ، + ١/١٨٦: الدروس الشرعیَّة : ظ ٣)(

 .٤/١٨٤: كشف اللثام  + ٣٣٩روض الجنان ،  + ١/٢٣٢االفھام ، 

  .٤/١٨٤كشف اللثام ، : الفاضل الھندي  + ٤/٢٤ذكرى الشیعة ، : ید األول الشھ:  ظ ٤)(
   .١٤-٥/١٣جامع المقاصد ، : المحقق الكركي  + ١٥/٤١مسالك االفھام ، نقًال عن مفتاح الكرامة : الشھید الثاني : ظ ) ٥(
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 ١٤٧

 ل>م یب>ق وج>وب الق>ضاء خ>رج الواج>ب ع>ن        وإنعلى الفور یلزم تكلیف م>ا ال یط>اق        
  .)١(كونھ واجبًا 

وذلك لو  .  النھي یقتضي الفساد     أنَّالنھي عقلي ، لكن ال نقول       و اقتضاء األمر    إنَّ -٢
 أصّح ما یتمّسك بھ للصّحة ، إذ لو صّح ذلك لكث>ر ف>ي الن>اس القی>ل والق>ال                   انصّح ك 
ات ینھ>>>ون أكث>>>ر الن>>>اس ع>>>ن النافل>>>ة  اناھي ولوج>>>دت حمل>>>ة العل>>>م وأھ>>>ل ال>>>دی والتن>>>

تف>>اء ذل>>ك واس>>تقامة الطریق>>ة انویلزم>>ونھم بت>>أخیر الفری>>ضة إل>>ى آخ>>ر الوق>>ت ، وف>>ي  
ھ ، لكّن>ھ یل>زم عل>ى ھ>ذا        نعلى قدیم الدھر وسالف العصر على خالفھ دلیل على بطال         

 إّال -ني الصالة في المث>ال الم>ذكور     أع - األمر والنھي في الضّد المنھّي عنھ        إجتماع
 إنَّ ال یقت>ضي الكراھی>ة ، وكم>ا      أنَّ>ھ  النھي التبعي ال یقتضي التحریم كم>ا         إنَّ تقول   أن

   .)٢(الوجوب التبعي ال یستحّق علیھ ثوابًا وال على تركھ عقابًا 
  

  عدم صحة ال>صالة ف>ي أول وقتھ>ا م>ع المطالب>ة بال>َدین ، وق>د أخت>اره                    :ي  انالقول الث 
  .)٣( الحلي ، والمحقق االردبیلي ، والسید جواد العامليالعالَّمةابن ادریس الحلي ، و

 وأداء ـ>ـ  عن>د المطالب>ة    ـ>ـ  ق>ضاء ال>دین واج>ب م>ضیق    إنَّ :ومستندھم على ذلTك     
ال>>صالة ف>>ي أول وقتھ>>ا واج>>ب موس>>ع ، وك>>ل ش>>يء یمن>>ع م>>ن الواج>>ب الم>>ضیق فھ>>و 

م>أمور ب>ھ عل>ى الف>ور ، وال ی>تم إال بت>رك             ین ال  ال>دَ  ألن ،   )٤(قبیح بال خ>الف مح>صل       
العبادة ، وما ال یتم الواجب إال بھ فھو واجب ، وم>ا وج>ب ترك>ھ ففعل>ھ منھ>ي عن>ھ ،              

   .)٥( تبعیًا ان كوإنوالنھي في العبادات یقتضي الفساد 
 الصالة إضافة لألدل>ة الت>ي اس>تدلوا      نوقد استدل السید جواد العاملي على بطال      

 األم>ر والنھ>ي ف>ي ش>يٍء واح>ٍد           إجتم>اع تفاق علمائنا على عدم جواز      فال: ( بھا بقولھ   
 یق>>ع عل>>ى وج>>ٍھ حرام>>ًا بحی>>ث یق>>ع   أنَّ م>>ا أم>>ر ب>>ھ ال یت>>صور  إنَّشخ>>صي ، ومعن>>اه 

  .)٦() االمتثال سواء قلنا ببقاء التكلیف وعدمھ 
ي وھ>و ع>دم ص>حة ال>صالة م>ع المطالب>ة       انل ھ>و الق>ول الث>   اوالراجح م>ن األق>و    

 من الحق>وق الت>ي تتعل>ق بالن>اس ویج>ب ت>سدید م>ا بذمت>ھ مت>ى م>ا طالب>ھ ،                   ھنبالَدین ال 
 وقتھ مضیق والتوج>ھ    ألن یسدد الدین المطالب بھ      أنَّ وقت الصالة موسع فیمكن      وإن

 األم>ر والنھ>ي   إجتماعللواجب اآلخر فال یقع في المعارضة بین الواجبین ، وألمتناع          
  .في الواحد 

                                                 
  .١٤- ٥/١٣جامع المقاصد ، : المحقق الكركي :  ظ ١)(

  . ، نقال لقول الشھید الثاني ١٥/٤١مفتاح الكرامة ، : ي السید جواد العامل: ظ ) ٢(

 ١١٤ -٩/١١٣مجمwع الفائwدة والبرھwان ،     + ١٣/١٣تذكرة الفقھwاء ،   +٥/٣٤٨مختلف الشیعة ،+ ٢/٣٣السرائر ، : ظ  ) ٣(

   .١٥/٤٢مفتاح الكرامة ، + 

  .١٥/٣٣مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٤)(

   .١٥/٣٤مفتاح الكرامة ، : العاملي السید جواد :  ظ ٥)(

  .١٥/٣٨ م ، ن ٦)(
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  المبحث الخامس
نھي على الفساد في العبادات والمعامالت عند ي داللة الانمب

   وتطبیقاتھاإلمامیَّة
  

   معنى داللة النھي على الفساد في العبادات والمعامالت:المطلب األول 
  :مور تتعلق بھ أان قبل الدخول في ھذا المطلب البد من بی

النف>سي   المراد من النھي ھو الحرمة ، أي ما یعم النھي التحریمي والتنزیھي و           إنَّ. ١
 ھ>و النھ>ي التحریم>ي ،    ان ك>  وإنظ>اھر لف>ظ النھ>ي        ( :والغیري قال صاحب الكفای>ة      

كم>ا ال   ...... العن>وان  مالك البح>ث یع>م التنزیھ>ي ، ومع>ھ ال وج>ھ لتخ>صیص                أنَّإال  
 ان ك وإن تبعیًا فھو    ان أصلیًا وأما إذا ك    انوجھ لتخصیصھ بالنفسي فیعم الغیري إذا ك      

 في داللة النھي والتبعي منھ من مقولة المعنى         أنَّھا عرفت   خارجًا عن محل البحث لم    
ف>>إن داللت>ھ عل>>ى الف>>ساد عل>ى الق>>ول ب>>ھ فیم>ا ل>>م یك>>ن     ،  داخ>>ل فیم>>ا ھ>و مالك>>ھ أنَّ>ھ إال 

إنما یكون لداللتھ على الحرمة م>ن غی>ر دخ>ل ألس>تحقاق العقوب>ة عل>ى        لإلرشاد إلیھ  
   .)١( ) مخالفتھ في ذلك

  
 یت>صف  أنَّ ص>حیحًا ی>صح   أنَّ یك>ون  م>ا ی>صح   ألنال>صحة ،    الفساد ھو ما یقابل      . ٢

  .)٢( بالفساد
 ھو في النھ>ي التكلیف>ي المول>وي المتعل>ق بالعب>ادة           المسألةال في ھذه    شكَّ اإل وإن

 العبادة وفسادھا ، بحیث ال یجوز االكتفاء بھا ف>ي  نأو بالمعاملة ھل یكشف عن بطال  
 المعامل>ة   نھا مبغوض>ة للم>ولى وع>ن بط>ال        مقام االمتثال ، وال یمكن التقرب بھا لكون       

  .ثر أم ال ؟ اني بحیث ال یترتب علیھا األفي الث
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٢/١٥١مناھج الوصول ،: الخمیني  + ١٨١كفایة األصول ، : االخوند ) ١(

  .٢٦٣أصول الفقھ ، : المظفر :  ظ ٢)(
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  داللة النھي على الفساد في العبادات : أوًال 
 نإذا ورد نھ>>ي م>>ن ال>>شارع المق>>دس مخ>>تص بالعب>>ادة ، فھ>>ذا ی>>دل عل>>ى بط>>ال    

 تع>>الى بتل>>ك ھ كاش>>ف ع>>ن مبغوض>>یتھ لدی>>ھ ، وال ی>>صح التق>>رب إل>>ى اهللان>>العب>>ادة ، ال

ها الَّذِين آمنوا الَ تَقْربوا الـصالة         {:العبادة كقولھ تعالى     اأَيى  وإنـ يـكَارس تعل>ق   ف>إنَّ ،  )١( }تُم 

ت الصالة في نف>سھا عب>ادة ،   ان كوإن الصالة ،    نالنھي في حالة السكر موجب لبطال     
  .)٢( النھي عن العبادة یقتضي الفساد أنَّومن ھنا قالوا 

  
  داللة النھي على الفساد في المعامالت: یًا انث

إذا تعلق النھي بالمعاملة ھل یدل على فسادھا وعدم ترتیب االثر علیھ>ا أم ال ؟            
 ، )٣( النھ>ي ف>ي المعامل>ة ال یقت>ضي الف>ساد         نأیون إلى القول ب>    األصولفذھب مشھور   

مبغوض>یة ھ>ي     ال ألنكالبیع الغ>رري أو البی>ع وق>ت الن>داء ل>صالة الجمع>ة ونحوھ>ا ،                  
العقد وھي ال تمنع من صحة المعاملة لعدم توقف العقد على قصد القربة حت>ى ینافی>ھ     

جمعةِ فَاسعوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وذَروا {: النھي كقولھ تعالى  ي لِلصالةِ مِن يومِ الْ ها الَّذِين آمنوا إِذَا نُودِ اأَيي
ع يالبیع ال یدل على فساده فیدل على حرمة البیع وترتب اإلث>م            ، فاألمر بترك   )٤( }الْب 

 ، وقی>ل    )٥(تقالھ>ا   ان المبغوض البی>ع دون ال>ثمن والم>ثمن فی>صح            ألنعلیھ دون الفساد    
   .)٦(ھ یقتضي الفساد انب

  
  

  

                                                 
  .٤٣:النساء ) ١(

 ٣/١١٩ایwة المwسترشدین ،   ھد: محمwد تقwي رازي    + ١٦٣مطارح االنظار ، : الشیخ االنصاري : للمزید من التفاصیل ظ   ) ٢(

 + ١/٣٨٦مقwwاالت األصwwول ، : ضwwیاء العراقwwي  + ٤٠٤ – ١/٣٩٤أجwwود التقریwwرات ، :النwwائیني تقریwwر الwwسید الخwwوئي  + 

  + ١/٣٥٧بیwwان األصwwول ، : لطwwف اهللا الwwصافي الكلبایكwwاني + ٣/١٠٧بحwwوث فwwي علwwم األصwwول ، : محمwwود الwwشاھرودي 

 .٤٢٥/ ١ستنباط أصول الفقھ وقواعد اال:فاضل الصفار

كفایwة  : االخونwد الخراسwاني    + ٢٥٠: حسن العwاملي   + ١١٦معارج األصول ،    : المحقق الحلي   : للمزید من التفصیل ظ     ) ٣(

  .١/١٠٣: أصول الفقھ : المظفر  + ١٨٧األصول 

  .٩الجمعة ، :  ظ ٤)(

  .٦٥الجھد األصولي عند العالَّمة الحلي ، : بالسم عزیز شبیب :  ظ ٥)(

 ١٤٠الفصول الغرویة : االصفھاني:  ظ ٦)(
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 ١٥٠

ي داللة النھي على الفTساد فTي العبTادات والمعTامالت          ان مب :المطلب الثاني   
  اإلمامیَّةعند 

 
  :یون في داللة النھي على الفساد على أقوال األصول إختلف
 داللة النھي عل>ى الف>ساد مطلق>ًا ف>ي العب>ادات والمع>امالت ، وق>د           :األولالقول  

  .)١(اختاره الشیخ الطوسي ، والفاضل التوني ، والسید جواد العاملي 
  

 المنھ>>ي عن>>ھ ال یك>>ون م>>رادًا ومطلوب>>ًا للمكل>>ف ،      إنَّ :ومTTستندھم علTTى ذلTTك  
 الصحیحة واجبة ومندوبة تك>ون م>رادة ومطلوب>ة للمكل>ف ف>ال یك>ون المنھ>ي                  والعبادة

  .عنھ عبادة صحیحة وھو ظاھر 
  
  

 التف>صیل ب>ین دالل>ة النھ>ي عل>ى الف>ساد ف>ي خ>صوص العب>ادات           :ي  انالقول الث 
 الحل>>ي ، وح>>سن  العالَّم>>ةوعدم>>ھ ف>>ي المع>>امالت ، وق>>د أخت>>اره المحق>>ق الحل>>ي ، و     

 ، ومحمد تقي رازي ، وال>شیخ البھ>ائي ، ، ون>سبھ الفاض>ل        العاملي ، والمیرزا القمي   
ي ، اني ، ومحم>د ح>سین ال>شھرست   انالتوني إل>ى الكثی>ر ، وال>شیخ محم>د تق>ي األص>فھ         

والمی>>رزا الن>>ائیني ، آغ>>ا ض>>یاء العراق>>ي ، وال>>شیخ المظف>>ر ، وال>>سید عب>>د الج>>واد         
  . )٢(ي  انالخراس
  

  

ادات ی>>دّل عل>>ى ف>>ساد المنھ>>ّي     النھ>>ي ف>>ي العب>>  إنَّ -١ :ومTTستندھم علTTى ذلTTك   
 ؛ لكشفھ عن قبح المأتي بھ ، فھو غیر المأمور بھ ف>ال امتث>ال ،    )بحسب الشرع(عنھ

 النھ>ي ل>و دّل عل>ى الف>ساد ل>دّل علی>ھ       ألنوالنھي في المعامالت ال یدلَّ على الف>ساد ؛        

                                                 
  .١٢/٥٣: مفتاح الكرامة + ١٠١الوافیة ،  + ٢٦٢ -١/٢٦٠العدة ، : ظ ) ١(

ھدایة المسترشدین  + ١٦٠ األصول ، قوانین + ٩٦معالم الدین ،  + ١١٧مبادئ الوصول ، + ٧٧معارج األصول ، :  ظ ٢)(

غایwwwة المwwwسئول  +  ١٢٦ / ٣ھدایwwwة المwwwسترشدین ،  + ١٠١ الوافیwwwة ، +  ١٢٢ – ١٢١زبwwwدة األصwwwول ،  + ٣/١١٩، 

 ومwwwا ٢٦٥أصwwwول الفقwwwھ  +١/٣٨٦مقwwwاالت األصwwwول ،  + ١/٣٩٤) تقریwwwر بحwwwث النwwwائیني(اجwwwود التقریwwwرات  + ١/٣٢٣

   .٢٥٢/ ١:تحكیم المباني في أصول الفقھ+بعدھا
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ظاھٌر ، وأّم>ا  ھ بالمطابقة فن ، أّما بطالن باطالانإّما بالمطابقة ، أو بااللتزام ، والقسم 
   .)١(ھ بااللتزام  فلعدم اللزوم بین النھي وبین الفساد نبطال
 ذلك الشيء مقدورًا ؛ إلمتناع التكلیف  ان النھي ال یتعّلق بالشيء إّال فیما إذا ك        إنَّ_ ٢

بغیر المقدور ، وإذا ُفرض ف>ساد المنھ>ي عن>ھ ل>زم ع>دم الق>درة عل>ى تحّقق>ھ ب>النھي ،                
 ، )٢( ُیف>رض وقوع>ھ كم>ا ی>صّح تعّل>ق النھ>ي ب>ھ              أنَّبھ ، فالبدَّ    وھو ینافي تعّلق النھي     

 العب>ادة  ان النھي لم یتعّلق بالعبادة أو المعاملة الفاسدة ؛ إذ ال حرمة في إتی>    أنَّومعلوٌم  
 ص>>حیحًا حّت>>ى بع>>د النھ>>ي ل>>یمكن  أنَّ یك>>ونأو المعامل>>ة الفاس>>دة ، ف>>المنھّي عن>>ھ الب>>دَّ  

   .)٣(مخالفة النھي 
  

 النھ>>ي ال یقت>>ضي الف>>ساد وال ال>>صحة ، وق>>د   أنَّ التوق>>ف وھ>>و  :ثالTTث القTTول ال
 النھي من حی>ث اللغ>ة وع>رف    إنَّوالذي نذھب إلیھ : ( اختاره السید المرتضى بقولھ    

 .)٤()ما نعلم في متعلقھ الفساد بدلیل منفصل وإنأھلھا ال یقتضي فسادًا وال صحة ، 
 النھ>>ي إذا ورد عل>>ى  ألن ، ي وھ>>و الم>>شھور انوالق>>ول ال>>راحج ھ>>و الق>>ول الث>>   

العبادة فھو یدل على فسادھا ، وأم>ا إذا ورد ف>ي المعامل>ة ف>ال یقت>ضي ف>سادھا ، وق>د                  
ـ>> ال   النھ>>ي ال>>دال عل>>ى حرمتھ>>ا ـ المعامل>>ة     إنَّ: ( ي بقول>>ھ انأش>>ار اآلخون>>د الخراس>> 

س>واء  یقتضي الفساد لعدم المالزمة فیھ>ا لغ>ًة وال عرف>ًا ب>ین حرمتھ>ا وف>سادھا أص>ًال              
ت الحرمة متعلقة بنفس المعامل>ة بم>ا ھ>و فع>ل بالمباش>رة ، أو بم>ضمونھا بم>ا ھ>و              انك

 لم یكن السبب وال المسبب بما ھو فع>ل م>ن           وإنفعل بالتسبیب أو بالمسبب بھا إلیھ ،        
   .)٥() االفعال بحرام 

 وأش>ار إل>ى ذل>ك       األول ال>سید ج>واد الع>املي ق>د ذھ>ب إل>ى الق>ول                أنَّولكن نجد   
 كلھ>>ا ال>>شرعیَّة األحك>>ام ألن االص>>ل ف>>ي المع>>امالت والعب>>ادات الف>>ساد ،  إنَّ: (بقول>>ھ 
 ع>>دم ألنة ، ومنھ>ا ال>>صحة واالص>ل ع>دمھا ، وھ>>و یكف>ي ف>ي ثب>>وت الف>ساد ،       ی> توقیف

  . )٦( )الدلیل دلیل العدم 
  

                                                 
  .١٢١زبدة األصول ، : ظ الشیخ البھائّي  . ٧٧: ظ معارج األصول ) ١(

  . ١٦٦، ) تقریرات الشیخ االنصارّي(مطارح االنظار : ظ الكالنترّي ، الشیخ أبو القاسم ) ٢(

  .١/٤٧١فوائد األصول تقریر بحث المیرزا النائیني ، :  الكاظمي ٣)(

  .١/١٨٠:  الذریعة ٤)(

  .١٨٧:  كفایة األصول ٥)(

  .١٢/٥٣: مفتاح الكرامة : السید جواد العاملي :  لمزید من التفصیل ظ ٦)(
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   التطبیقات في مفتاح الكرامة:المطلب الثالث 
ف>>>ي العب>>>ادات لف>>>ساد  دالل>>>ة النھ>>>ي عل>>>ى امب>>>انياألص>>>ولیین ف>>>ي  اخ>>>تالف إنَّ

الم>سائل الفقھی>ة والت>ي س>نتعرض لھ>ا م>ن خ>الل              خ>تالفھم ف>ي     إوالمعامالت أدت إلى    
   .اآلتیة التطبیقات الفقھیة 

  
  قراءة العزائم في الصالة الواجبة  : األولالتطبیق 
  :  على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

  
ة الواجب>>ة ، وھ>>و م>>شھور  تح>>ریم ق>>راءة س>>ور الع>>زائم ف>>ي ال>>صال  :األولالقTTول 

الفقھاء ، وقد اخت>اره ال>شیخ ال>صدوق ، وال>سید المرت>ضى ، وال>شیخ الطوس>ي ، اب>ن                   
 ، والمحق>>>ق األول الحل>>>ي ، وال>>>شھید العالَّم>>>ةزھ>>>رة الحلب>>>ي ، والمحق>>>ق الحل>>>ي ، و

ي ، انالكرك>>>ي ، والمحق>>>ق االردبیل>>>ي ، وال>>>سید محم>>>د الع>>>املي ، والف>>>یض الكاش>>>       
   .)١( والسید جواد العاملي ي ،انوالمحقق البحر

  
ال تق>>رأ ف>>ي : (( ق>>ال ) u( روای>>ة زرارة ع>>ن أح>>دھما :ومTTستندھم علTTى ذلTTك 

   . )٢())  السجود زیادة في المكتوبة فإنَّالمكتوبة بشيء من العزائم ، 
ال :  ق>ال    أنَّم>ن ق>رأ أس>م رب>ك ف>إذا ختمھ>ا فلی>سجد إل>ى                 : (( وروایة سماعة قال    
 النھ>ي ال>وارد ف>ي ال>روایتین ی>دل عل>ى            ف>إنَّ  ،   )٣()) ي النافلة   تقرأ في الفریضة إقرأ ف    

ھا تستوجب ال>سجود ، وال>سجود الزائ>د     نتحریم قراءة العزائم في الصالة الواجبة ، ال       
 نھین>اه  إنَّم>ا األخ>الل بالواج>ب    إن>ھ ی>ستلزم مح>ذورین ،    عمدًا في الصالة باطل ، وال    

 ق>رأ العزیم>ة   فإنَّ ، )٤( أمرناه بھ    إنَّ ما زیادة سجدة في الصالة عمداً     أعن السجود ، و   
 لم یبلغ موضع ال>سجود ، للنھ>ي         وإنعمدًا بطلت الصالة بمجرد الشروع في السورة        

   .)٥(المقتضي للفساد 
  

                                                 
نھایة األحكام ،  + ٢/١٧٥المعتبر ،  + ٧٨غنیة النزوع ،  + ١/٤٢٦الخالف  + ١٤٥االنتصار ،  + ١٣٤الھدایة ،   : ظ  ) ١(

 ١/٦٠٧الروضة البھیwة ،   + ٢/٢٤٧جامع المقاصد ،  + ٣/٣٢٢ذكرى الشیعة ،    + ٣/١٤٦تذكرة الفقھاء ،     + ١/٤٦٦

 ٨/١٥٢الحدائق الناضرة،  + ١/١٣٢مفاتیح الشرائع، + ٣/٣٥١ألحكام ، مدارك ا + ٢/٢٣٢مجمع الفائدة والبرھان ، +

  .٨٨/ ٧مفتاح الكرامة ، +
  .٤/٧٧٩وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .٤/٧٧٩:  م ، ن ٣)(

  .٢/٢٤٧جامع المقاصد ، : المحقق الكركي  + ٢/١٧٥المعتبر ، : المحقق الحلي :  ظ ٤)(

  .٧/٨٨مفتاح الكرامة ،  : السید جواد العاملي: ظ ) ٥(
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 ف>>إنَّ ب>ضعف خب>>ري زرارة وس>ماعة وال یمك>>ن التعل>ق بھم>>ا ،    :وقTد أورد علیTTھ  
ول ب>المنع م>ن ق>راءة م>ا          الصالة بوقوع ھذه السجدة في أثنائھ>ا وج>ب الق>           نثبت بطال 

 أوجبن>ا ق>راءة   إنَّیوجبھ م>ن ھ>ذه ال>سور ، ویل>زم من>ھ المن>ع م>ن ق>راءة ال>سورة كلھ>ا                 
 أجزن>>ا أح>>دھما اخ>>تص المن>>ع بق>>راءة م>>ا   وإنال>>سورة بع>>د الحم>>د وحرمن>>ا الزی>>ادة ،   

 ال>>صالة ب>>ذلك كم>>ا ھ>>و الظ>>اھر اتج>>ھ  ن ل>>م یثب>>ت بط>>الوإن ،یوج>>ب ال>>سجود خاص>>ة 
   .)١(ا القول بالجواز مطلق

أم>>ا ض>>عف الخب>>رین  : (  ال>>سید ج>>واد الع>>املي بقول>>ھ   اإلی>>رادوأج>>اب عل>>ى ھ>>ذا  
   .)٢()  في واحد منھا بآلغاأنَّفمنجبر بالشھرة ومؤید باالجماعات على 

  
ز قراءة سور الع>زائم ف>ي ال>صالة الواجب>ة ، وق>د اخت>اره اب>ن        ا جو:ي انالقول الث 

  .)٣(ي حمزة الطوسي ، وسالر ، والسید محمد العامل
  

 سئل ع>ن  نَّھإ: ((قال ) u( حسنة الحلبي عن أبي عبداهللا :ومستندھم على ذلك   
الرجل یقرأ السجدة في آخر السورة قال یسجد ثم یق>وم فیق>رأ فاتح>ة الكت>اب ث>م یرك>ع          

   .)٤()) ویسجد 
س>ألتھ ع>ن الرج>ل یق>رأ     : (( ق>ال  ) u(وص>حیحة محم>د ب>ن م>سلم ع>ن أح>دھما       

)) ت م>ن الع>زائم   ان> ی>سجد وإذا ذك>ر إذا ك  :  ویسجد ، ق>ال     السجدة فینساھا حتى یركع   
ل>>ة فیھم>>ا عل>>ى ال عل>>ى ج>>واز ق>>راءة الع>>زائم ف>>ي الفری>>ضة وال د انفت>>دل الروایت>> . )٥(

  . الصالة نبطال
 ، وألبتن>اء ذل>ك عل>ى وج>وب إكم>ال ال>سورة        )٦(ضعف خب>ري زرارة وس>ماعة       و

   .)٧( وفوریة السجود مطلقًا انوتحریم الِقر
 وھ>و تح>ریم ق>راءة الع>زائم ف>ي الفری>ضة ، وذل>ك                األولراجح ھو الق>ول     القول ال 

 النھي یقتضي الفساد في العب>ادات ، والروای>ات الت>ي اس>تدل بھ>ا اص>حاب الق>ول               ألن
 تدل على ذلك ، وھي منجبرة بعملھم ، ویمكن حمل الروایات الت>ي اس>تدل بھ>ا                  األول

  .ي على النوافل اناصحاب القول الث
                                                 

  .٣/٣٥٢مدارك األحكام ، : السید العاملي :  ظ ١)(

  .٧/٨٦:   مفتاح الكرامة ٢)(

  .٨٥/ ٧: المراسم نقًال عن مفتاح الكرامة : سالر + الوسیلة ، : ابن حمزة الطوسي :  ظ ٣)(

  .٣/٣١٨الكافي ، :  الكلیني ٤)(

  .٢/٢٩٢تھذیب األحكام ، :  الشیخ الطوسي ٥)(

  .٤/٧٧٩وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٦)(

  ٣/٣٥٢مدارك األحكام ، : السید محمد العاملي :  ظ ٧)(
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مسألة اإلحالف بغیر اهللا من كتاب منزل أو نبي مرسل أو إمTام أو               : يانالتطبیق الث 
  . أو باالبوین انمك

 الفقھ>اء ف>ي ھ>ذه       إختل>ف المقصود من اإلحالف ھو في خصوص ال>دعوى ، وق>د            
  :  على قولین المسألة
  

 تحریم اإلحالف بغیر اهللا تعالى ، وھو الم>شھور ب>ین االص>حاب ،               :األولالقول  
 ، وال>>سید ج>>واد األول الحل>>ي ، وال>>شھید العالَّم>>ةادری>>س الحل>>ي ، ووق>>د اخت>>اره اب>>ن 

   .)١(العاملي 
  

) : u(قل>ت ألب>ي جعف>ر       : ((  حسنة محمد بن مسلم ق>ال        :ومستندھم على ذلك    
وما أشبھ ذل>ك ، فق>ال       " والنجم إذا ھوى    " " واللیل إذا یغشى     : " )وجلعزَّ(قول اهللا   

   .)٢())  یقسموا إال بھ إْنھ بما شاء ، ولیس لخلقھ  یقسم من خلقأْن )وجلعزَّ( هللا إنَّ
   .)٣(..... ))  یحلف الرجل إال باهللا أنَّال أرى : (( وصحیح الحلبي 

فتدل على حرمة اإلحالف بغیر اهللا تعالى وقد أشار السید جواد العاملي إلى ذل>ك            
 ،ل>دعوى  قد أستدل بھا االصحاب على االحالف لكون>ھ ی>ستلزمھ ف>ي مق>ام ا       : ( بقولھ  

الصحاب من>زل عل>ى خ>صوص        وكالم ا  األخبارطالق  إإنَّ   نقول   أنَّوحینئٍذ یصح لنا    
 الحل>>ف ألنل األم>ر ،  ش>>كَّا ل>>و أبقیناھ>ا عل>>ى أطالقھ>ا أ  ن> ح>الف فیھ>>ا ، ال ال>دعوى واإل 

بغیر اهللا جائز كما یأتي فیكون التحریم مختصًا بھ>ا ، ف>ال یح>صل الغ>رض المطل>وب         
   .)٤()  النھي یقتضي الفساد نالمنھا في الدعوى لإلجماع و

  
   .)٥(كراھة اإلحالف بغیر اهللا تعالى،وقد اختاره الشیخ الطوسي :ي انالقول الث

  
كت>>ب رج>>ل إل>>ى أب>>ي  : ((  روای>>ة عل>>ي ب>>ن مھزی>>ار ق>>ال  :ومTTستندھم علTTى ذلTTك 

:  أق>ول   أنَّي ألكره   وإن ذلك   انإلیھ واهللا ما ك   ) u( لھ شیئا فكتب     يیحك) u(جعفر
فت>>دل عل>>ى  . )٦())  یق>>ال م>>ا ل>>م یك>>ن أنَّح>>ال م>>ن األح>>وال ، ولكن>>ھ غمن>>ي واهللا عل>>ى 

  . في الدعوى أو في غیرھا انكراھة الحلف باهللا تعالى سواء ك
 الحل>>>ف مطلق>>>ًا مك>>>روه إال م>>>ع  ألن وذل>>>ك األولالق>>>ول ال>>>راجح ھ>>>و الق>>>ول  و

الضرورة ، وفي وجود الدعوى وإثب>ات ح>ق ش>خص تع>د ض>رورة ، فیح>رم الحل>ف                    
 النھي یقتضي فساد العبادة دون المعاملة وھ>و م>ا ذھ>ب إلی>ھ              وإناهللا تعالى فیھا    بغیر  

 النھ>ي یقت>ضي الف>ساد ف>ي العب>ادات      أنَّالمشھور ، لكن السید جواد العاملي ذھب إلى        
  .والمعامالت 

                                                 
  .٢٥٨ /٢٥مفتاح الكرامة   +٢/٩٦الدروس الشرعیَّة ،  + ٢/١٨٢السرائر ، :  ظ ١)(
  .١٨/٢٢٣وسائل الشیعة ، :   الحر العاملي ٢)(

  .١٦٠/ ١٦وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ٣)(

  .٢٦٠ -٢٥٩ -٢٥٨ /٢٥مفتاح الكرامة ) ٤(

  .٦/١٩١المبسوط ، :  ظ ٥)(

  .١٦/١١٥وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٦)(
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  مسألة صحة بیع الغاصب وعدمھ : التطبیق الثالث
  :  على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 صحة بیع الغاصب ، وقد أختاره الشیخ المفی>د ، وال>شیخ الطوس>ي                :األولالقول  

 ، األول الحل>>>ي ، وال>>>شھید العالَّم>>>ة، واب>>>ن حم>>>زة الطوس>>>ي ، والمحق>>>ق الحل>>>ي ، و 
   .)١(ي  اني ، والفیض الكاشانوالشھید الث

س>ألت أب>ا عب>د    (( :   روایة عبد ال>رحمن ب>ن الحج>اج ق>ال     :ومستندھم على ذلك    
:  من عن>دنا یف>سده ، ق>ال    إنَّال بأس ، قلت : من باع ما لیس عنده ، قال      ع )u(اهللا  

ما یقول في السلم قد باع صاحبھ ما لیس عنده       : باع ما لیس عنده ، قال       : ولم ؟ قلت    
 أعق>>ب المال>>ك  ف>>إنَّ حكم>>ھ حك>>م الف>>ضولي ؛  وإن ، )٣( وغیرھ>>ا م>>ن الروای>>ات  )٢()) 

  . فساد المعاملة  النھي ال یقتضيوإن صح البیع ، اإلجازة
  
  

ب>ن  اب>و ص>الح الحلب>ي ، و   أ ، وقد اختاره      عدم صحة بیع الغاصب    :ي  انالقول الث 
ي ، وال>>سید ان>> ، والمق>>داد ال>>سیوري ، والمحق>>ق االردبیل>>ي ، والمحق>>ق البحر  العالَّم>>ة

   .)٤(جواد العاملي 
) : (( u(  ال>صادق   خبر حكیم بن حزام حین سأل اإلمام       :ومستندھم على ذلك    

 ، )٥())  ھ>ذا البی>ع غی>ر ج>ائز     إنَّ یبیع الشيء ویمضي فیشتریھ ویسلمھ ، ق>ال      نَّأعن  
 ص>احبھا ال  ألن، وال نعل>م خالف>ًا للنھ>ي الم>ذكور وللغ>رر          ) ٦(وغیرھا من الروای>ات       

ا من سنخ واح>د لم>ا   ان التصرف قبل اإلذن غصبي وبعدھا شرعي ولو كوإنیبیعھا ،  
واع الت>صرفات   انجاز التصرف في مال الغیر ب      وال إثم ، ول    ان ضم األولترتب على   

 أذن المالك وإال أغرم لھ أج>رة ذل>ك أو قیمت>ھ فتك>ون              فإنَّبناءًا على اإلذن المتأخرة ،      
  .)٧(ن النھي یقتضي فساد المعاملة وھو باطل ضرورة ، وألالشرعیَّةتلك التصرفات 

 إنَّق>د حق>ق ف>ي فّن>ھ      أنَّھولیعلم : ( وقد أشار السید جواد العاملي إلى ذلك بقولھ      
النھي في المعامل>ة یقت>ضي الف>ساد ، إذا توج>ھ النھ>ي إل>ى نف>س المعامل>ة ك>النھي ع>ن               
التحلی>ل ف>ي النك>>اح والكنای>ات ف>ي الط>>الق ، أو إل>ى جزئھ>ا ، أو إل>>ى وص>فھا ال>>الزم        
كالنھي عن بیع المالمسة والمنابذة ، أما إذا توجھ إلى وصف مفارق منھي عن>ھ فیھ>ا           

الغ>>ش ونح>>وه فالظ>>اھر الف>>ساد أی>>ضًا ، وأم>>ا إذا توج>>ھ إل>>ى أم>>ر مق>>ارن   ك>>النھي ع>>ن 
 أو ھیئ>>ة مخ>>صوصة أو نح>>و ذل>>ك م>>ن األم>>ور الخارج>>ة ف>>ال ف>>ساد ،    انمف>>ارق كزم>>

واالصحاب حیث یقولون یدل على الفساد ینزل كالمھم على ما عدا االخیر ، وحی>ث            
   .)٨() یقولون ال یدل یحمل على االخیر

 م>>>ن المال>>>ك وب>>>دون لق>>>ول األول لكن>>>ھ م>>>شروط باإلج>>>ازة ھ>>>و اجحوالق>>ول ال>>>را 
 السید ج>واد الع>املي ق>د تبن>ى رأي الف>ساد ف>ي       أنَّ ال یصح البیع ، ولكن نرى        اإلجازة

العبادات والمعامالت ، وقد ذھب إلى ترجیح ف>ساد المعامل>ة وھ>ذا ال>رأي ی>صح فیم>ا                   
 المتعقب>ة للبی>ع     إلج>ازة ا بع>د البی>ع أم>ا م>ع وج>ود            اإلج>ازة إذا لم یكن البائع ق>د أعط>ى         

  .فیصح وھو ما ذھب إلیھ المشھور 
  

                                                 
 + ١٠/٢١٥تwwwذكرة الفقھwwwاء  + ١١٨المختwwwصر النwwwافع ،  + ٢٤٩الوسwwwیلة ،  + ٣٨٥النھایwwwة ،  + ٦٠٦المقنعwwwة ، :  ظ ١)(

  .٤٧ -٣/٤٦مفاتیح الشرائع ،+ ٣/١٩٢، مسالك االفھام  + ٣/١٩٢الدروس الشرعیَّة ، 
  .٣٧٥ -١٢/٣٧٤وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٢)(
  .٢٥٢-٢٤٩/ ١٢: م ، ن :  ظ ٣)(
مجمwwع الفائwwدة والبرھwwان   + ٢/٢٥التنقwwیح الرائwwع ،  + ٤١٧ -١/٤١٦ایwwضاح الفوائwwد ،  + ٣٥٢الكwwافي فwwي الفقwwھ ،  :  ظ ٤)(

  .١٢/٦٠١مفتاح الكرامة +  + ١٨/٣٧٨الحدائق الناضرة ،  + ٨/١٥٨
  .٥٩٧/ ١٢مفتاح الكرامة ،: السید جواد العاملي :  ظ ٥)(
  .٤٨٧االحتجاج ، : الشیخ الطبرسي :  ظ ٦)(
  .٥٩٧/ ١٢مفتاح الكرامة ،: السید جواد العاملي  + ٥٩٦/ ١٢الحدائق الناضرة ، : البحراني :  ظ ٧)(
   .١٢/٦٠١مفتاح الكرامة ، ) ٨(
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  رابعالفصل ال
  الكرامة وتطبیقاتھا في مفتاح اإلمامیَّةند ة ع العملیَّاألصولي انمب
  

  توطئة
 الفقی>>ھ إذا أراد حكم>>ًا ش>>رعیًا لم>>سألة م>>ا م>>ن قبی>>ل حك>>م ال>>صالة والبی>>ع          إنَّ

 أم>>ا ف>>ي الكت>>اب أو ال>>سنة أو ھ یج>>د لھ>>ذه الم>>سائل دل>>یًالان>>وش>>رب الخم>>ر ونحوھ>>ا ، ف

إجماع أو عقل وھ>ي م>ا یعب>ر عنھ>ا باألدل>ة األجتھادی>ة ، وت>ارة أخ>رى یحت>اج حكم>ًا                         

 ، أو التج>ارة االلكترونی>ة ونحوھ>ا ، ف>ال      البشريلمسألة مثل التدخین ، أو االستنساخ     

(  العملی>>ة أو م>>ا ت>>سمى باألدل>>ة الفقاھتی>>ة الت>>يص>>ولیج>د لھ>>ا دل>>یًال س>>وى الرج>>وع لأل 

 م>>ن حی>>ث الج>ري العمل>>ي، فھ>>ي تبح>>ث ع>>ن  شكَّتح>دد الوظیف>>ة العملی>>ة ف>>ي ظ>رف ال>>  

، وھ>>ي  )١( ) فی>>ھشكَّ ال>>دلیل االجتھ>>ادي، أو إجمال>>ھ، أو ال>>انمرج>>ع المجتھ>>د عن>>د فق>>د

ھ>ا  اناالستصحاب ، والبراءة ، واالحتیاط ، والتخییر ، وسنأتي لبی     : على أربعة أقسام    

یین فیھا مع ذكر تطبیقات فقھیة م>ن     األصولي  انبشيء من التفصیل والوقوف على مب     

  .من خالل المباحث اآلتیة كتاب مفتاح الكرامة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٤٦صول الفقھ ، أ:  المظفر ١)(
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  األولالمبحث 
   في مفتاح الكرامة وتطبیقاتھاإلمامیَّةالستصحاب عند ي اانمب
  توطئة

بالبح>ث والمناق>شة    یین  األص>ول یعد االستصحاب من المسائل المھمة التي تناولھا        
لمكلف كثیرًا ما یكون ف>ي موض>ع العم>ل بھ>ذا األص>ل ف>ي كثی>ر م>ن الم>سائل                      ا ألن؛  

 متیقن>ًا م>ن   انذا ك> إ عم>ل ب>ھ أم ل>م یلتف>ت ، ف>     أنَّ>ھ  ملتفتًا إلى انالتي تعرض لھ سواء ك 
 ف>ي الالحق>>ة فھ>و یبن>ي عل>ى الیق>>ین ال>سابق وع>دم االلتف>ات إل>>ى        ش>كَّ الحال>ة ال>سابقة و  

 شكَّ الفإنَّة ثوبھ ، وھو متیقن من طھارتھ السابقة      في نجاس  شكَّ الالحق كما لو     شكَّال
یین في ھذا األصل وتع>ددت      األصول إختلفیؤثر على الیقین السابق ، وقد       ال  الالحق  

تب>رز ھ>ذا االخ>تالف    فقھی>ة  یھم وسنتعرض لھذا االختالف مع ذكر عدة تطبیق>ات         انمب
  .وما الراجح منھا من خالل المطالب التالیة 

  
  

  ھ ان معنى االستصحاب في اللغة واالصطالح وأرك :األولالمطلب 
  تعریف االستصحاب في اللغة واالصطالح : أوًال 

 ذا ص>احب ، وك>ل       ان من صحب یقال اصحب الرج>ل إذا ك>         :لغة  ال  في االستصحاب
أي دع>اه إل>ى ال>صحبة       : ل استصحبھ   شيء الئم شیئًا فقد استصحبھ ویقا     

 .)١(والزمھ 
ف>ھ ال>شیخ البھ>ائي      عرَّم>ا   : بتعارف عدی>دة منھ>ا      عرف   :االستصحاب في االصطالح    

 األولي تعویًال على ثبوتھ ف>ي ال>زمن   انإثبات الحكم في الزمن الث  ( ھ  نأب
التمسك بثبوت ما ثب>ت ف>ي وق>ت أو       ( ھ  انفھ الفاضل التوني ب   ، وعرَّ )٢() 

ف>ھ   ، وعرَّ)٣() حال على بقائھ فیما بعد ذلك الوقت ف>ي غی>ر تل>ك الح>ال          
 نك>>ون حك>>م أو وص>>ف یقین>>ي الح>>صول ف>>ي اال   ( ھ ان>>ي بالمی>>رزا القم>> 

ف>ھ ال>شیخ الح>ائري    وعرَّ ، )٤()  الالح>ق   نوك البق>اء ف>ي اال     شكَّالسابق م>  
عبارة عن إبقاء ما علم ثبوتھ في الزمن السابق فیما یحتمل البقاء            ( ھ  انب

إبق>اء م>ا    ( ھ  ان> صاري ب ن> فھ ال>شیخ اال    ، وعرَّ  )٥() فیھ من الزمن الالحق     
الحك>م ببق>اء    (ھ  ن> أي ب انف>ھ اآلخون>د الخراس>     ، وعرَّ )٦( ) انم>ا ك>    على   انك

                                                 
الفیwروز   + ١/٥١٩لwسان العwرب ،   : ابwن منظwور      + ١/١٦١الwصحاح ،    : الجوھري   + ٣/١٢٤العین ،   : الفراھیدي  : ظ  ) ١(

 ) .مادة صحب (١/٩١القاموس المحیط ، : آبادي 

   .١٠٦زبدة األصول ، ) ٢(

  .٢٠٠الوافیة ، ) ٣(

 .٢٣ ، وانینقالحاشیة على استصحاب ال:  نقًال عن االنصاري ٤)(

  .٣٦٦ الفصول الغرویة ، ٥)(

   .١٩ ، قوانین الحاشیة على استصحاب ال٦)(
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 ١٥٨

ف>ھ ال>شیخ المظف>ر      ، وعرَّ  )١()  ف>ي بقائ>ھ      ش>كَّ حكم أو موضوع ذي حكم      
الحك>م ببق>اء م>ا      ( ھ  ن> أب ف>ھ ال>سید ال>صدر     ، وعرَّ  )٢( ) انإبق>اء م>ا ك>     (ھ  انب
  . )٣( ) انك

 ألنم>ن وج>ھ ،       التعریفات من ب>اب األش>ارة إل>ى االست>صحاب            وھذا التعدد في  
: ي بقول>ھ  انما أش>ار إلی>ھ اآلخون>د الخراس>    وھو تلك المعرفات ھي نفس األستصحاب     

ھا تشیر إل>ى مفھ>وم واح>د        انت شتى ، إال     ان ك وإن عباراتھم في تعریفھ     أنَّوال یخفى   (
   .)٤() في بقائھشكَّومعنى فارد ، وھو الحكم ببقاء حكم او موضوع ذي حكم 

 مفھوم االستصحاب واحد م>ع وج>ود ھ>ذا التع>دد            یكون أنَّولكن ھذا كیف یعقل     
  : یقال أنَّي ، والذي ینبغي انفي المب

ھ>و  :  كون>ھ م>ن األم>ارات فیك>ون تعریف>ھ            أنَّ االستصحاب تارة یبحث عل>ى       إنَّ
  . اآلحق نوك البقاء في االشكَّ السابق منكون الحكم متیقنًا في اال

ل>ى بقائ>ھ ومقی>>دة للظ>ن الن>>وعي ،     ال>سابق أم>>ارة ع نفك>ون الحك>م متیقن>>ًا ف>ي اال   
  .فیكون االستصحاب كسائر األمارات المفیدة للظن النوعي 

ھ>و الظ>ن   : ه م>ن ب>اب إفادت>ھ الظ>ن الشخ>صي فیك>ون تعریف>ھ          بإعتب>ار وإذا قیل   
 اآلح>>ق فیك>>ون نوك البق>>اء ف>>ي االشكَّ ال>>سابق م>>نببق>>اء حك>>م یقین>>ي الح>>صول ف>>ي اال 

عتبرة شرعًا في بعض المقام>ات ، ك>الظن       االستصحاب كبعض الظنون الشخصیة الم    
  .في تشخیص القبلة ، والظن بالركعات في الصلوات الرباعیة 

حك>م ال>شارع ببق>اء الیق>ین ف>ي          :  فیك>ون تعریف>ھ      األص>ول واما على القول بكون>ھ م>ن        
   .)٥( من حیث الجري العملي شكَّظرف ال

الخ>تالف ف>ي    االست>صحاب ن>اتج ع>ن ا   اتتعریف>  األخ>تالف ف>ي     أنَّیبدو للبح>ث    
 ، والمتأخرون اعتبروه أصًال     )٦( القدماء اعتبروه أمارة كاشفة عن الواقع        : إذ   المبنى

  عملی>>>>ًا یح>>>>دد الوظیف>>>>ة العملی>>>>ة للمكل>>>>ف ول>>>>یس ل>>>>ھ القابلی>>>>ة ف>>>>ي الك>>>>شف ع>>>>ن         
خ>تالف التع>اریف أساس>ھ أخ>تالف المبن>ى فم>ا ذھ>ب        ا أنَّفیظھر مما تقدم   ،   )٧(الواقع  

مستفاد من األدلة التي اس>تدلوا      واحد  التعاریف  مفھوم   أنَّ من   ياناآلخوند الخراس إلیھ  
 م>ن حی>ث    شكَّ الم>ستفاد من>ھ حرك>ة نق>ض الیق>ین بال>            ألن االستصحاب   حجیَّةبھا على   

   .شكَّالعمل ، والحكم ببقاء الیقین من حیث العمل في ظرف ال
  

                                                 
  .٣٨٤ كفایة األصول ، ١)(
  .٤٧٠ أصول الفقھ ، ٢)(
  .١/٢٤٤ دروس في علم األصول ، ٣)(
  .٣٨٤: كفایة األصول ) ٤(
   .٥/ ٤٨الخوئي ، موسوعة االمام ) تقریر بحث السید الخوئي (مصباح األصول : البھسودي : ظ )٥(
  .٧٥٦ -٢/٧٥٥العدة ، : الطوسي  + ٢/٨٢٩الذریعة ، : السید المرتضى :  ظ ٦)(
دروس فwي علwم   :محمد باقر الwصدر +٤٧٠المظفر أصول الفقھ،    + ٣٨٥-٣٨٤كفایة األصول ،    : اآلخوند الخراساني   : ظ  ) ٧(

  . ٢٤٤األصول
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   االستصحاب انركأ: یًا انث
  :ھ وھي انفر اركاتویستلزم مل باالستصحاب  العإنَّ
   حكم شرعيًا ذا حكما أو موضوعانالیقین أي الیقین بالحالة السابقة سواء ك - ١
 . في بقاء الحالة المتیقنة شكَّال - ٢
  .شكَّلق بھ العوحدة المتعلق فیھما أي ما یتعلق بھ الیقین ھو نفس ما یت - ٣
دیري  التقدیري وال الیقین التق    شكَّ ال یكفي ال   أنَّھ والیقین فیھ بمعنى     شكَّفعلیة ال  - ٤

 .لعدم صدق النقض بھ 
 یتح>>د أنَّوكة ف>>ي جمی>>ع الجھ>>ات أي  شكَّوح>>دة الق>>ضیة المتیقن>>ة والق>>ضیة الم>>   - ٥

 فق>ط  انالمحمول والموضوع والنسبة والحم>ل وھك>ذا وی>ستثنى م>ن ذل>ك الزم>             
 .من اجل رفع التناقض 

  ال یفصل بینھما یقین آخر أنَّ الیقین بمعنى ان بزمشكَّ الاناتصال زم - ٦
   .)١( لھ شكَّ لیتم صدق عدم نقض الشكَّعلى السبق الیقین  - ٧

 االست>>صحاب فی>>ھ وترت>>ب  ان إذا اجتمع>>ت ف>>ي موض>>ع أمك>>ن جری>> انفھ>>ذه األرك>>
  .ھ انحكمھ بعد ثبوت حجیتھ ومع تخلف بعضھا ال یمكن جری

  
   اإلمامیَّةاالستصحاب عند ي انمب: ي انالمطلب الث

  : االستصحاب على أقوال حجیَّةیون في األصول إختلف 
ذھ>ب إلی>ھ أكث>ر      ، و حّج>ة مطلق>ًا ف>ي جمی>ع اق>سامھ وص>وره              إنَّ>ھ  : األولالقول  

، وھو مختار الشیخ المفید ، والشیخ        ونسبھ صاحب المعالم إلى االكثر     اإلمامیَّةعلماء  
 ، الطوس>>>>ي ، وال>>>>سید ح>>>>سن الع>>>>املي ، وال>>>>شیخ الح>>>>ائري ، وال>>>>شیخ األن>>>>صاري 

والتبریزي ، واآلخوند الخراساني ، وآغا ضیاء العراقي ، وال>شیخ المظف>ر ، وال>سید           
  . )٢(محمد تقي الحكیم 

 
لیس بحّجة مطلقًا إال إذا دل دلیل شرعي على ذل>ك وھ>و م>ا                إنَّھ :ي  انالقول الث 

  ھ جمع>>>ًا ب>>>ین ح>>>التین مختلفت>>>ین ف>>>ي حك>>>م بغی>>>ر     ن>>>ذھ>>>ب إلی>>>ھ ال>>>سّید المرت>>>ضى ال  
  . )٣(داللة 

 
تع>ددت االق>وال ف>ي ھ>ذا        وق>د   ،  التفصیل في اق>سامھ وم>صادیقھ        :القول الثالث   

 : القسم وھي
 إنَّ(  :قول>>>>ھ  ص>>>>احب ال>>>>ذخیرة  ن>>>>سبھ المحق>>>>ق النراق>>>>ي إل>>>>ى   م>>>>ا   - أ

 ف>ي   شكَّ ھ>و ف>ي ص>ورة ح>صل ال>          إنَّم>ا االستصحاب اّلذي ثبت حجّیت>ھ      

                                                 
  .٤٤٠لحكیم ، األصول العامة للفقھ المقارن محمد تقي ا + ٤٧٤ -٤٧١أصول الفقھ ، : المظفر :  ظ ١)(

الفصول الغرویwة ،   + ١٧٤جامعة األصول ،  + ٢٣١معالم الدین ،  + ٢/٧٥٨العدة ،  + ٤٥التذكرة بأصول الفقھ ،    :  ظ   ٢)(

كفایwة   + ٤٣٢أوثق الوسائل فwي شwرح الرسwائل ،     + ٣/٥١فرائد األصول ،  + ٢٨ ،  قوانینالحاشیة على ال   + ٣٦٦

  .٤٤٣ -٤٤٢األصول العامة للفقھ المقارن ،  + ٤٧٥أصول الفقھ ،  + ٢/٣٤٢مقاالت األصول ،  + ٣٨٧، األصول 

  .٢/٨٢٩الذریعة ، : ظ ) ٣(
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 ١٦٠

 ف>>ي ك>>ون ال>>شيء  شكَّوج>>ود المزی>>ل القطع>>ي ، دون م>>ا إذا ح>>صل ال>>   
  ھ>و حّج>ة     االست>صحاب اّل>ذي    أنَّ وغرض>ھ  مع الیقین بوج>وده ،       مزیًال

االستصحاب في موضوع الحكم الشرعي دون االستصحاب ف>ي نف>س         
  .)١(الحكم الشرعي 

ھ>>و  االست>>صحاب اّل>>ذي أنَّ وھ>>و الخوان>>ساريم>>ا ذھ>>ب إلی>>ھ المحّق>>ق   -  ب
ي بع>د تحّقق>ھ ثاب>>ت   ن>  الحك>م الفال أنَّ عل>ى  ًا ش>رعی  دل>یالً أنَّ یك>ون حّج>ة  

لى حدوث حال كذا أو وقت ك>ذا م>ثًال مع>ّین ف>ي الواق>ع ب>ال اش>تراطھ                   إ
 أنَّبشيء اصًال ، فحینئ>ٍذ إذا ح>صل ذل>ك الحك>م یحك>م باس>تمراره إل>ى              

 ف>ي وج>وده     شكَّیعلم وجود ما جعل مزیًال لھ وال یحكم بنفیھ بمج>ّرد ال>            
 الحك>>م ان االست>>صحاب اّل>>ذي ثب>>ت حجّیت>ھ ھ>>و م>>ا إذا ك>> أنَّ، وغرض>ھ  

 ف>>ي شكَّغای>>ة معّین>>ة م>>ن وق>>ت مْع>>ّین أو حال>>ة معّین>>ة ووق>>ع ال>>    مغّی>>ى ب
حدوث تلك الغایة فیحكم بنفي تلك الغای>ة وثب>وت الحك>م باالست>صحاب          

 . )٢( ال یمكن اثباتھ باالستصحابالشرعیَّة األحكاموفیما سوى ذلك من 
 ال یمك>>ن اج>>راء أنَّ>>ھم>>ا ذھ>>ب إلی>>ھ الفاض>>ل الت>>وني ف>>ي الوافی>>ة وھ>>و     -  ت

م>>ا یج>>ري االست>>صحاب ف>>ي    وإن ال>>شرعیَّة األحك>>امي االست>>صحاب ف>> 
 .)٣( الشرعیَّة األحكام الوضعّیة وبتبعّیتھا یجري في األحكامبعض 

ھ>ا ف>ي   ان ، ویق>ول بجری ال>شرعیَّة  األحكامفالفاضل ینفي وجود االستصحاب في    
 الوض>>عیة م>>ن قبی>>ل ال>>دلوك لوج>>وب الظھ>>ر ، والك>>سوف لوج>>وب ص>>التھ ،   األحك>>ام

  .تھائھا ان االستصحاب فیھا من لحظة وقوعھا إلى انم جریونحوھا فیستلز
 

 االست>صحاب وق>د   حجیَّ>ة وھ>و  وھو القول األول    والذي یھمنا ھو القول الراجح      
ت ھ>ذه االدل>ة ال تخل>وا    ان>  كوإن ، )٤(أستدلوا على ذلك بع>دة أدل>ة وعم>دتھا الروای>ات          

  : نا سنتعرض لھا بنحو االختصار منھا انمن مناقشة إال 
  

  الروایات : ًال أو
 االستصحاب ومن ق>ال بحجیت>ھ ق>د ع>ول       حجیَّةوھي العمدة في االستدالل على      

  :علیھا منھا 
الرج>ل ین>ام وھ>و عل>ى وض>وء ، أیوج>ب            : قلت لھ   : ((  قال    صحیحة زرارة  - ١

ق>>د تن>>ام الع>>ین وال ین>>ام  : ی>>ازرارة :  علی>>ھ الوض>>وء ؟ ق>>ال  انالخفق>>ة والخفقت>>
 ح>رك  ف>إنَّ العین واُألُذن فقد وجب الوض>وء ، قل>ت          القلب واُألُذن ، فإذا نامت      

 قد نام ، حت>ى یج>يء   أنَّھال ، حتى یستیقن : في جنبھ شيء وھو ال یعلم ؟ قال      

                                                 
  .١٧٣جامعة األصول ، :  ظ ١)(

  .٧٦مشارق الشموس ، :  ظ ٢)(
  .٢٠٢الوافیة ، :  ظ ٣)(

  .٣٨٨كفایة األصول ، :  ظ ٤)(
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 ١٦١

 شكَّھ على یقین من وضوئھ ، وال ینقض الیقین بال>          انمن ذلك أمر بین ، وإال ف      
 . )١()) أبدًا ، ولكن ینقضھ بیقین آخر 

 بلزوم الحكم ببقاء الوض>وء معل>ًال        )u(المام  حكم ا  (:وتقریب االستدالل بھا    
  یج>>>>>>وز نق>>>>>>ض الیق>>>>>>ین  ال  الح>>>>>>ق وش>>>>>>كَّھ عل>>>>>>ى یق>>>>>>ین و وإن>>>>>>باألست>>>>>>صحاب 

  .)٢( ) شكَّبال
فیھ>ا والمع>روف    )u(بأنھا مضمرة حیث أضمر ذكر اإلم>ام        :  وأشكل علیھا 

  .)٣(عدم حجیة المضمرات 
ھ>>و زرارة ویمك>>ن األجاب>>ة ع>>ن ھ>>ذا األش>>كال إن الم>>ضمر ف>>ي ھ>>ذھع الروای>>ة   

  . فلم یكن ذلك مضرًا بحجیتھا )u(الذي ال یلیق بھ السؤال من غیر اإلمام 
 أی>>ضًا بأنھ>>ا ال ی>>ستفاد منھ>>ا حجی>>ة األست>>صحاب ف>>ي جمی>>ع         :وأشTTكل علیھTTا 

وإال ( وق>ال  قید الیقین  )u(حیث أن اإلمام  بل في خصوص باب الوضوء      الموارد  
ف>ي  في كلمة الیق>ین   األلف والالم ومن المحتمل أن تكون  ) فأنھ على یقین من وضوئھ    

ولی>>ست إل>>ى الیق>>ین بالوض>>وء عھدی>>ة أي اش>>ارة ) وال ی>>نقض الیق>>ین بال>>شك : ( قول>>ھ 
   .)٤(جنسیة 

،  ٥أن الظ>اھر إن ال>الم للج>نس كم>ا ھ>و األص>ل فی>ھ        وأجیب عن ھذا األش>كال      
التعلی>ل ب>>أمر  ) م>ن وض>>وئھ  وإال فأن>ھ عل>>ى یق>ین   (  )u(والظ>اھر ب>أن ق>>ول اإلم>ام    

والحال أن المرتكز في أذھان العق>الء      لیقین بالشك   فكأنھ یقول كیف تنقض ا    ارتكازي  
  .)٦(عدم نقض الیقین بالشك 

  
 أص>اب ث>وبي دم م>ن        إنَّ>ھ  : (()u(قل>ت ألب>ي جعف>ر       :  زرارة قال    صحیحة  - ٢

 أص>یب ل>ھ م>اء فأص>بت     أنَّرعاف أو غیره أو شئ من مني فعلمت أث>ره إل>ى     
ي ذك>رت بع>د ؟   ن> إ بثوبي شیئا ف>صلیت ث>م     نَّأالماء وحضرت الصالة ونسیت     

 ل>م أك>ن رأی>ت موض>عھ وق>د علم>ت       فإنَّقلت : تعید الصالة وتغسلھ قال    : قال  
 قد أصابھ فطلبتھ فلم أقدر علی>ھ فلم>ا ص>لیت وجدت>ھ ؟ ق>ال تغ>سلھ وتعی>د ،               أنَّھ

 ق>د أص>ابھ ول>م أت>یقن ذل>ك فنظ>رت فل>م أر ش>یئا ث>م                   أنَّ>ھ  ظنن>ت    ف>إنَّ قلت  : قال  
قلت ول>م  : تغسلھ وال تعید الصالة ، قال : رأیتھ فیھ بعد الصالة ؟ قال  طلبت ف 

 أنَّكت فل>یس ینبغ>ي ل>ك        ش>كَّ ك كنت على یق>ین م>ن نظافت>ھ ث>م            نال: ذاك ؟ قال    
 ق>د أص>ابھ ول>م أدر أی>ن ھ>و      أنَّھ قد علمت ينأ ابدا ، قلت فشكَّتنقض الیقین بال 

                                                 
  .١/١٧٤عة ، وسائل الشی:  الحر العاملي ١)(

  .١١ -١٠/ ٤الحلقة الثالثة في اسلوبھا الثاني ، :  باقر االیرواني ٢)(

  .٤/١٠م ، ن ، :  ظ ٣)(

  .٥٧-٣/٥٦فرائد األصول ، : الشیخ األنصاري :  ظ )٤(

  .٣٩٠ -٣٨٩اآلخوند الخراساني ، كفایة األصول ، :  ظ )٥(

  .١١/ ٤ الثاني ، الحلقة الثالثة في اسلوبھا: باقر االیرواني  : ظ ٦
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 ١٦٢

 أص>ابھا حت>ى تك>ون عل>ى         ھأنَّتغسل من ثوبك الناحیة التي ترى       : فاغسلھ قال   
 إنَّ أص>ابھ ش>ئ      أنَّ>ھ كت ف>ي    ش>كَّ  إنَّ يَّقل>ت فھ>ل عل>     : ین م>ن طھارت>ھ ، ق>ال         یق
 ال>ذي وق>ع     شكَّ ت>ذھب ال>    أنَّ تری>د ب>ذلك      إنَّم>ا ال ولكن>ك    : ظر فیھ فأقلبھ ، قال      ان

ت>>نقض : ا ف>>ي ال>صالة ، ق>>ال  وإن>>ى رأیت>ھ ف>>ي ث>وبي   انقل>>ت ف>>: ف>ي نف>>سك ق>ال   
 ث>م رأیت>ھ   شكَّ ل>م ت>  وإنكت في موضع منھ ث>م رأیت>ھ فی>ھ           شكَّالصالة وتعید إذا    

ك ال تدري لعلھ شئ وقع علیك       انرطبا قطعت وغسلتھ ثم بنیت على الصالة ف       
  . )١())  الیقین شكَّ تنقض بالأنَّفلیس ینبغي لك 

 حیث تعد ھذه الروایة م>ن أھ>م الروای>ات واص>حھا وق>د               :ووجھ االستدالل بھا    
ھیة أثارھ>ا عم>ق ال>راوي ودق>ة نظرت>ھ وال>ذي ھمن>ا منھ>ا                اشتملت على عدة مسائل فق    

ھو السؤال الثال>ث وال>سادس ، حی>ث ق>ال افت>رض زرارة ثالث>ة أم>ور ف>أوًال أفت>رض                
ی>ًا افت>رض البح>ث ع>ن النجاس>ة فل>م       انظن اصابة النجاس>ة لثوب>ھ ول>م یت>یقن بھ>ا ؟، وث        

ھ>ا  انن>ھ ل>م یفت>رض     وجد بع>د فراغ>ھ م>ن ال>صالة النجاس>ة ولك     أنَّھیجدھا ، وثالثًا ذكر   
 ف>إنَّ " فرایتھ>ا فی>ھ    "أو  " فرأیتھ"ولم یقل   " فرأیت فیھ "نفس النجاسة السابقة حیث قال      

 مق>>صوده رؤیت>>ھ بع>>د الف>>راغ نجاس>>ًة یحتم>>ل      ألنع>>دم ذك>>ره لل>>ضمیر یف>>تح مج>>اًال     
 )u(مغایرتھا للنجاسة السابقة ، وعلى ضوء ھذه االفتراضات الثالثة أجاب اإلمام          

 الح>ق ف>ي زوالھ>ا وال        شكَّ على یقین سابق بالطھارة و     انھ ك نألًال ب بصحة الصالة مع  
  . )٢( أبدًا شكَّینبغي نقض الیقین بال
ال>>صالة ف>>ي النجاس>>ة لی>>ستن بع>>د انك>>شاف وق>>وع ب>>أن اإلع>>ادة   :واشTTكل علیھTTا

ب>>ل ب>الیقین بأرتفاعھ>ا فكی>>ف ی>صح أن یعل>ل ع>>دم     نق>ضًا للیق>ین بالطھ>>ارة بال>شك فیھ>ا     
   .)٣(ض الیقین بالشك اإلعادة بأنھا نق

یك>ون ل>ھ مدخلی>ة     إن االنكشاف في األثناء یمك>ن أن        : ویجاب عن ھذا األشكال     
  یك>>ون ل>>ھ مدخلی>>ة ف>>ي ع>>دم ل>>زوم      بینم>>ا األنك>>شاف بع>>د الف>>راغ    ف>>ي ل>>زوم اإلع>>ادة   

   .)٤(اإلعادة 
من لم یدر في أربع ھ>و  : قلت لھ   ((:  قال    )u( زرارة ، عن أحدھما       صحیحة -٣

یركع ركعتین وأربع سجدات وھو ق>ائم بفاتح>ة   :  وقد أحرز الثنتین ؟ قال      أم في ثنتین  
الكتاب ویتشھد وال شئ علیھ وإذا لم یدر في ثالث ھو أو في أربع وقد أحرز ال>ثالث      

 ف>ي  شكَّ وال ی>دخل ال>  شكَّقام فأضاف إلیھا أخرى وال شئ علی>ھ وال ی>نقض الیق>ین بال>       

                                                 
  .٢/٣٦١علل الشرائع ، :  الصدوق ١)(
األصwول  : محمد تقي الحكwیم   + ٦/٣١٣تعلیقة على معالم األصول   : القزویني   + ٣/٦١فرائد األصول ،    : االنصاري  : ظ  ) ٢(

  .١٤ -٤/١٣الحلقة الثالثة في اسلوبھا الثاني ، : باقر االیرواني  + ٤٤٩العامة للفقھ المقارن ، 

  .٣٩٣كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :  ظ ٣)(

   .٢٤-٤/٢٣الحلقة الثالثة في اسلوبھا الثاني ، : باقر االیرواني :  ظ )٤(
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 ١٦٣

 ب>الیقین وی>تم عل>ى الیق>ین فیبن>ى          شكَّقض ال>  الیقین وال یخلط أح>دھما ب>اآلخر ولكن>ھ ی>ن          
   .)١())  في حال من الحاالتشكَّعلیھ وال یعتد بال

یعن>ى ال یبط>ل ال>ثالث المت>یقن فیھ>ا ب>>سبب       " شكَّال ی>نقض الیق>ین بال>   : " فقول>ھ  
 ف>ي الیق>ین   شكَّف ال>صالة ب>ل یعت>د ب>الثالث وال ی>دخل ال>          ان ی>ست  ان في الرابع>ة ب>     شكَّال

 ی>ضمھا إل>ى ال>ثالث وی>تم بھ>ا ال>صالة م>ن        انوك فیھ>ا ب>  شكَّابع>ة الم>  یعنى ال یعت>د بالر  
  " وال یخلط أحدھما باآلخر " غیر تدارك 

 بالركع>ة الرابع>ة حی>ث    ان المراد من الیقین ھو الیقین بع>دم االتی>    إنَّ ( :ھتقریبو
 بالركعة الرابعة فإذا ان كل مصلٍ  في بدایة شروعھ في الصالة لھ یقین بعدم االتی            أنَّ
   .)٢()  بھا ان بھا بعد فراغھ من الثالث استصحب عدم االتیان في االتیكَّش

ن>اظرة إل>ى االست>صحاب      أن ال تك>ون الروای>ة        إن من المحتمل     :وأشكل علیھا   
م>ن الیق>ین الیق>ین    فیكون المراد   یستدعي الفراغ الیقین    بل إلى قاعدة االشتغال الیقیني      

وال ینبغ>ي االكتف>اء بال>شك ف>ي ف>راغ      ة بفراغ الذم>ة وم>ن ال>شك ال>شك ق>ي ف>راغ الذم>         
   .)٣(الذمة وبناًء علیھ تكون الروایة أجنبیة 

وج>ود  ) وال ی>نقض الیق>ین بال>شك        (إن ظاھر جملة     :  ویجاب عن ھذا األشكال   
وم>>ن بال>>شك بالفع>>ل ، ف>>الیقین الثاب>>ت بالفع>>ل ال یج>>وز نق>>ضھ     لیق>>ین ل>>دى المكل>>ف   ا

ل>م یك>ن   ) االشتغال الیقیني(إلى قاعدة الشارة ا أنھ لوة كان أنھ لو كان المراد   الواضح
  ٤الیقین ثابتًا بالفعل بل المكلف یلزمھ السعي لتحصیلھ بعد ان لم یكن 

بن عل>ى الیق>ین ، قل>ت        أكت ف>  ش>كَّ إذا  : ق>ال    (( )u(بي الح>سن  أ موثقة عمار عن     -٤
وھن>>>اك الكثی>>>ر م>>>ن الروای>>>ات الدال>>>ة عل>>>ى ،  )٥()) نع>>>م  : )u(ص>>>ل ؟ ق>>>ال أھ>>>ذا 
  . )٦(صحاب للمزید یراجع االست

 ال معن>ى للبن>اء عل>ى        أنَّھ واضحة وبخاصة إذا تصورنا      حجیَّةوداللتھا على ال  ( 
الیقین إال البناء على المتیقن والتعبیر بھذا أصل یدل على س>عة القاع>دة وع>دم تقی>دھا           

  .)٧() في الموارد التي بعثت بالسائل على االستفسار والسؤال 
 االستصحاب حی>ث  حجیَّةستدالل بھذه الروایات على    ن إلى اال  وذھب المتأخرو 

 حجیَّ>>>ة ت>>>دل عل>>>ى  إنَّم>>>ا األخب>>>ارال یق>>>ال ھ>>>ذه  : (  الفاض>>>ل الت>>>وني یق>>>ول  أنَّنج>>>د 
ا نق>ول  ن>  الاإلط>الق االستصحاب في مواضع مخصوصة فال ت>دل عل>ى حجیت>ھ عل>ى            

                                                 
  .٣/٣٥٢الكافي ، :  الكلیني ١)(

  .٤/٣٧الحلقة الثالثة في اسلوبھا الثاني ، : باقر االیرواني ) ٢(

  .٦٣-٣/٦٢فرائد األصول ، : االنصاري :  ظ ٣)(

  .٤/٣٩الحلقة الثالثة في اسلوبھا الثاني ، : باقر االیرواني :  ظ )٤(

  .١/٣٥١من ال یحضره الفقیھ ، : الصدوق ) ٥(

  .١/٣٩٣االستبصار ،  + ١٥٩/ ٤تھذیب األحكام ، : الطوسي  + ٣/٣٣الكافي ، : الكلیني : ظ ) ٦(

  .٤٤٩األصول العامة للفقھ المقارن ، : محمد تقي الحكیم ) ٧(
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 ١٦٤

 العق>>ل یحك>>م م>>ن أنَّالح>>ال عل>>ى م>>ا ذك>>رت م>>ن ورودھ>>ا ف>>ي م>>وارد مخ>>صوصة إال  
 الدالة على حجیتھ مطلقًا ومن حكم الشارع ب>ھ ف>ي م>وارد مخ>صوصة               األخبارض  بع

  .)١() كثیرة 
 المستفاد من ما یعتمد علیھ من ھذه        أنَّعلم  إ: ( وقال صاحب الفصول الغرویة     

 االست>صحاب ف>ي االش>یاء الت>ي مقت>ضاھا البق>اء           حجیَّ>ة  ھي االصل في المقام      األخبار
  .)٢() واالستمرار 

اعتم>>د عل>>ى الروای>>ات  االست>>صحاب حجیَّ>>ة ك>>ل م>>ن ق>>ال بأنَّتق>>دم فیت>>ضح مم>>ا 
 في ارتفاعھ الحقًا ال یعتن>ى  شكَّالمتقدمة ناظر إلى كل أمر معلوم الوجود في السابق         

  . والعمل على ابقائھ على حالتھ السابقة وھو عین االستصحاب شكَّبھذا ال
  
  
  بناء العقالء : یًا انث

وا ش>كَّ یتعاملون مع االشیاء التي علموا بوجودھا سابقًا و العقالء حینما  أنَّ شكَّال
ھا موجودة ویالحظ ھذا ف>ي حی>اتھم عل>ى ال>صعید الخ>اص              انفي ارتفاعھا الحقا على     

 ب>ل  اإلن>سان استقرار بناء العق>الء م>ن   ( ھ انوالعام وھو ما یعبر عنھ صاحب الكفایة ب  
لحالة ال>سابقة وحی>ث ل>م     على العمل على طبق ا  الحیوانواع  انذوي الشعور من كافة     
ج>رت س>یرتھم ف>ي عملھ>م        ( العق>الء    أنَّ، فیت>ضح    )٣()  ماض>یاً  انیردع عنھ ال>شارع ك>     

 الالح>ق ف>ي بقائ>ھ       شكَّوا في سلوكھم العملي على االخ>ذ ب>المتیقن ال>سابق عن>د ال>              انوتب
وعلى ذلك قامت معایش العباد ولوال ذل>ك الخت>ل النظ>ام االجتم>اعي ولم>ا قام>ت لھ>م              

   .)٤() ةسوق وتجار
وا على ھذا العمل قبل مجيء االس>الم        ان العقالء قد تب   أنَّوالمالحظ على ما تقدم     

 العم>ل بالحال>ة ال>سابقة المتیقن>ة فی>ھ           أنَّ الشارع لو الح>ظ      أنَّوبعد مجیئھ ومن المتیقن     
 الموروث الروائي الذي ب>ین  أنَّخلل ومفسدة لنھى عنھ من خالل تشریعاتھ لكننا نجد      

 حجیَّ>>ةم>>ا عم>>ل ب>>ھ العق>>الء ب>>ل ام>>ضاه وھ>>ذا االم>>ضاء یع>>د دلی>>ل عل>>ى       ای>>دینا یؤی>>د  
  .االستصحاب 

                                                 
  .٢٠٧: الوافیة في أصول الفقھ ) ١(

  .٣٧١الفصول الغرویة في األصول الفقھیة ، :  محمد حسین الحائري ٢)(

  .٣٨٧كفایة األصول ، :  االخوند الخراساني ٣)(
  .٤٧٩أصول الفقھ ، : المظفر ) ٤(
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 ١٦٥

  االجماع : ثالثًا 
 نقلھ>>م لھ>>ذا أنَّ، وج>>دت  )١( األص>>ولیةم>>ن خ>>الل تتبع>>ي القاص>>ر ألغل>>ب الكت>>ب  

 أنَّ>ھ االست>صحاب حج>ة إلجم>اع الفقھ>اء عل>ى           : (  الحلي حیث قال     العالَّمةالدلیل عن   
 طرأ ما یزیلھ ام ال ، وجب الحكم ببقائھ عل>ى  أنَّھ في شكَّ المتى حصل حكم ، ثم وقع     

 ترجیح>>ًا ألح>>د طرف>>ي  ان االست>>صحاب حج>>ة ، لك>> ان اوًال ، ول>>وال الق>>ول ب>> انم>>ا ك>> 
 حجیَّ>>>ةلك>>>ن یت>>>ضح م>>>ن خ>>>الل االق>>>وال ف>>>ي      و،  )٢() الممك>>>ن م>>>ن غی>>>ر م>>>رجح    

ر عن>>ھ وھ>>و كم>>ا عب>> ،  ال یوج>>د اجم>>اع متحق>>ق فع>>ًال عل>>ى حجیت>>ھ   أنَّ>>ھاالست>>صحاب 
 ان مم>>ا ل>>ھ مب>> الم>>سألة تح>>صیل االجم>>اع ف>>ي ھ>>ذه  إنَّ(  :ي بقول>>ھ اناالخون>>د الخراس>>

وتبع>>ھ عل>>ى ذل>>ك ال>>شیخ المظف>>ر   ،  )٣()  ول>>و م>>ع االتف>>اق  الش>>كَّمختلف>>ة ف>>ي غای>>ة اإل 
   .)٤( والسید محمد تقي الحكیم وغیرھم

  
 تعلق>اً  م انعلى االخ>ذ ب>الحكم ال>ذي ك>        عتبار اتفاق االصحاب     فیمكن ا  انكیف ك و

 حجیَّ>>ة الالح>>ق ، واتف>>اقھم ھ>>و ال>>دلیل عل>>ى    ان فی>>ھ ف>>ي الزم>>  شكَّللیق>>ین ف>>ي مق>>ام ال>>  
 ، فاالستصحاب حجة لھ>ذا االجم>اع ، ول>وال قی>ام        اناالستصحاب الذي ھو إبقاء ما ك     
 العمل على طبق الحالة السابقة م>ن الت>رجیح ألح>د     اناالجماع علیھ من األصحاب لك    

 ف>ي الحك>م   شكَّ بع>د ف>رض ع>روض ال>      أنَّ>ھ لوض>وح   طرفي الممكن من غیر مرجح ،       
 الالحق یكون وجوده وعدمھ على ح>ّد س>واء ، وم>ع ك>ون وج>وده وعدم>ھ                 انفي الزم 

ع علیھ  على حّد سواء فترجیح طرف وجود الحكم على طرف عدمھ لوال قیام االجما            
 حجیَّ>>ة عل>>ى ان، وھ>>ذا االتف>>اق یتول>>د من>>ھ االطمئن>>  )٥(  م>>ن الت>>رجیح ب>>ال م>>رجح انلك>>
  العلم>>>>>>اء عل>>>>>>ى ُج>>>>>>ل  ل>>>>>>م یك>>>>>>ن حج>>>>>>ة فكی>>>>>>ف یتف>>>>>>ق  إنَّھ نَّ>>>>>>ألالست>>>>>>صحاب ا

  .حجیتھ 

                                                 
 ٤٨٤أصول الفقھ : المظفر  + ٣٨٨كفایة األصول ، : االخوند الخراساني + ٣/٦١فرائد األصول : الشیخ االنصاري :  ظ  ١)(

حقwwائق األصwwول ، : محwwسن الحكwwیم  + ٢/٣٤٦) تقریwwر بحwwث البروجwwردي  (حاشwwیة علwwى كفایwwة األصwwول  : حجتwwي + 

كفایwwة : جwwواد التبریwwزي  + ٧/٣٧٧محمwwد طwwاھر آل راضwwي ، بدایwwة الوصwwول فwwي شwwرح كفایwwة األصwwول ،    + ٢/٣٩٩

 + ٢٧٠أصول االستنباط في أصول الفقھ ، : النقي الحیدري علي  + ٥/١٣٧األصول دروس في مسائل علم األصول 

منتقwى األصwول   : عبwد الwصاحب الحكwیم     + ٥/٣٥مرتضى الفیروزآبادي ، عنایwة األصwول فwي شwرح كفایwة األصwول ،              

   .٧/٦٨منتھى الدرایة ، : محمد جعفر المروج  + ٦/٣٧) تقریر بحث السید محمد روحاني (

  .٢٥١ألصول ، مباديء الوصول إلى علم ا) ٢(

  .٣٨٨: كفایة األصول ) ٣(

تحكیم المباني في أصول الفقھ :عبد الجواد الخراساني  + ٤٤٧: األصول العامة للفقھ المقارن  + ٤٨٤أصول الفقھ ، : ظ ) ٤(

 ،١٣/ ٣.  

  .٣٧٧ /٧بدایة الوصول في شرح كفایة األصول ،: الشیخ محمد طاھر آل الشیخ راضي : ظ ) ٥(
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 ١٦٦

  التطبیقات في مفتاح الكرامة: المطلب الثالث 
ف>>>ي  إل>>>ى اخ>>>تالفھم أدى االست>>>صحاب ، بن>>>ى ف>>>ي ماألص>>>ولیون خ>>>تالف إ إنَّ

  :اآلتیة المسائل الفقھیة وسنشیر إلى ھذا االختالف من خالل التطبیقات الفقھیة 
 شTكَّ ـ و ــT  )١(ـ متحTدین متعTاقبین      ــT  حكم من تیقن الطھTارة والحTدث          :األولالتطبیق  

  .ھما تطھر وإال استصحبھان لم یعلم حالھ قبل زمفإنَّفي المتأخر 
  :  على أقوال المسألة الفقھاء في إختلف
 ف>ي الالح>ق ، وج>ب علی>>ھ    ش>كَّ إذا ت>یقن الطھ>ارة والح>>دث و   ھإنَّ>   :األولالقTول  

 و مخت>ار ھ>  عن>ھ وی>دخل ف>ي ص>التھ عل>ى یق>ین م>ن الطھ>ارة و         شكَّالوضوء لیزول ال>   
، وابن ادری>س الحل>ي   ، وسالر ،  والشیخ الطوسي   ،  المفید  الشیخ  و،  الصدوق  الشیخ  

 ، وال>>>سید محم>>>د الع>>>املي ،   األول الحل>>>ي ، وال>>>شھید  العالَّم>>>ةوالمحق>>>ق الحل>>>ي ، و 
  . )٢(والفاضل الھندي 

 حال>ھ قب>ل     قی>د بع>دم عل>م     ھ م نَّ> ة مطلق>ًا أل   یعی>د الطھ>ار    ھأنَّ  :ومستندھم على ذلك  
  . مطلقًا اإلعادة الوضوء شرط وجودي فیتوجب علیھ نَّھما ، وألانزم

  TTول الثTTالطھ>>ارة عل>>>م  ان ك>> إنَّھ نَّ>>>أیبن>>ي عل>>>ى خ>>الف ال>>سابق ؛ ف    أنَّ :ي انالق 
 الحدث عل>م بارتفاع>ھ وھ>و ش>اك          ان ك وإنتقاضھا وھو شاك في ارتفاع الناقض ،        انب

  . )٣(  ، والمحقق الكركي الحلي المحققلرافع وھو مختارتقاض اانفي 

 ل>م یقط>ع بالتعاق>ب وإال    إنَّالبن>اء عل>ى ال>ضد     یج>ب    إنَّ>ھ  :ومستندھم على ذلTك     
   .)٤(  ، ولو لم یعلم حالھ قبلھما تطھرأخذ بالنظیر

  . )٥( ھ عالم بارتفاع ناقض السابق أو رافعھنَّأ ب:وأورد علیھ 

                                                 
 من كونھما متحwدین فwي العwدد أي مwستویین كحwدث وطھwارة أو حwدثین وطھwارتین وعلwى ھwذا القیwاس فانھمwا إذا                    والمراد ١)(

، والمwراد بكونھمwا متعwاقبین    . استویا في العدد اتحدا فیھ كما صرح بھ في جامع المقاصد ، وأشار إلیwھ فwي  كwشف اللثwام               

وإنمwا اعتبwر االتحwاد    .  وكل حدث عقیب طھwارة ال حwدث آخwر    كون كل طھارة من متعلق الشكَّ عقیب حدث ال طھارة أخرى       

والتعاقب ، النھ بدونھما ال یطرد األخذ بمثل ما كان قبلھما ، النھ لو زاد عدد الطھارة مثال على الحدث وكان قبلھما محدثا       

في  جامع المقاصد وقwال  والمراد باالستصحاب الزم االستصحاب وھو البناء على نظیر السابق ، كما        . لم یكن االن محدثا     

اسwwتلزم یقینwwھ ، ذلwwك كونwwھ علwwى مثwwل الwwسابق علیھمwwا أو بنwwى علwwى مثwwل الwwسابق كانwwھ   فwwي كwwشف اللثwwام  معنwwى استwwصحبھ

استصحبھ ، النھ إنَّ علم السابق علیھما بال فصل فھو عالم بانھ على مثلھ وإن علم السابق علیھما بفصل أو احتمال فصل 

 بانتقاضھا وارتفاع ناقضھا وھو شاك في ارتفاع الناقض ، وإن كان الحدث علم بارتفاعھ وإنتقاض ، فإنَّ كان الطھارة علم

  .١/٥٨٤: الفاضل الھندي  + ١/٢٣٥: المحقق الكركي : رافعھ وھو شاك في ارتفاع الناقض ظ 

: شwwرائع االسwwالم  + ١/١٠٤: الwwسرائر +  ، ٤٠: المراسwwم  + ١/٢٤: المبwwسوط +  ، ٥٠: المقنعwwة +  ، ٧: المقنwwع :  ظ ٢)(

   .١/٥٨٤: كشف اللثام + ١/٢٥٤: مدارك األحكام  + ٩٨: ذكرى الشیعة  + ١/٣٠٨: مختلف الشیعة + ١/٢٤

  .١/٢٣٧: جامع المقاصد  + ١/١٧١المعتبر ، : ظ ) ٣(

   .١/٢٣٧: جامع المقاصد : المحقق الكركي : ظ ) ٤(

ذخیwرة  : الwسبزواري   + ١/٥٨٥كwشف اللثwام ،   : الفاضwل الھنwدي    + ١/٢٥٥مدارك األحكام ، : السید محمد العاملي   :  ظ   ٥)(

  .٤٣المعاد ، 
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 ١٦٧

 العالَّم>>ةوق>>د أخت>>اره ل بم>>ا علم>>ھ م>>ن حال>>ھ قبلھم>>ا ،  وھ>>و العم>>:القTTول الثالTTث 
  . )١( ي والسید جواد العامليانالحلي ، والوحید البھبھ

 نق>ض طھ>ارة وتوض>أ    أنَّ>ھ عن>د ال>زوال   المكلف  إذا تیقن    :ومستندھم على ذلك    
 ان ك> ف>إنَّ ھ یست>صحب حال>ھ ال>سابق عل>ى ال>زوال ،      ان>  في ال>سابق ، ف شكَّعند حدث و  

 نقض تلك الطھارة ثم توض>أ  إنَّھھ تیقن  نَّتطھرا فھو على طھارتھ ، أل     في تلك الحال م   
وك شكَّی>ة م>   ان یتوضأ من حدث مع بقاء تلك الطھارة ونق>ض الطھ>ارة الث            أنَّوال یمكن   

ھ ن>  مح>دث ، ال ن قب>ل ال>زوال مح>دثا فھ>و اال    ان ك> وإن . شكَّفیھ ، فال یزول الیقین بال>   
   . )٢(وك فیھا شكَّقضھا والطھارة بعد نقضھا متقل عنھ إلى الطھارة ثم نان أنَّھتیقن 

 یج>وز ت>والي الطھ>ارتین       إنَّ>ھ (:   ، والمحقق الكركTي    األولوأورد علیھ الشھید    
وتعاقب الحدثین ، فال یتعین تأخرالطھارة في الصورة األول>ى والح>دث ف>ي ال>صورة       

  .) ٣( )یةانالث

 عبارت>ھ ناطق>ة   ف>إنَّ  ،  فاس>د اإلی>راد وھ>ذا   ( : بقولھ  السید محمد العاملي    وقد رد   
وذل>>ك مم>>ا ی>>دفع احتم>>ال ت>>والي الح>>دثین      ، بك>>ون الح>>دث ناق>>ضا والطھ>>ارة رافع>>ة     

   .)٤( )وتعاقب الطھارتین
ي حی>ث   ان بق>ول اس>تاذه الوحی>د البھبھ>        ألخ>ذ وقد ذھب السید جواد الع>املي إل>ى ا        

  :  تتصور بصورتین المسألة إنَّ: (قال 
لطھ>>ارة الرافع>>ة ك>>ل واح>>د منھم>>ا واح>>دا  الح>>دث الن>>اقض واأنَّ یك>>ون  :األولTTى

  . غیر متعدد على الیقین 
 وقوع كل واحد منھما عل>ى الیق>ین ف>ي الجمل>ة ، فالق>در المت>یقن واح>د                    :یة  انالث

ا متح>دین أو متع>ددین ال یق>ین ف>ي واح>د منھم>ا ،         أنَّ یكون>  مع احتمال الزیادة باحتمال     
 أنَّ یك>ون  یل>زم عل>ى ھ>ذا    أنَّ>ھ ن ھم حملوا عبارتھ على الصورة األولى وغفل>وا ع>        انفك

وك>ذا  .  ، لغ>وا مح>ضا     شكَّوك فال یزول الیق>ین بال>      شكَّیة م انونقض الطھارة الث  :  قولھ
 خالف المطلوب   انوك فیھا ، لغوا ، بل ویفید      شكَّوالطھارة بعد نقضھا م   : یكون قولھ   

ده  م>را  أنَّ ف>ي التم>سك باالست>صحاب ، وغی>ر خف>ي             ان ھاتین الكلمتین ص>ریحت    ألن،  
یة والیقین الحاصل بوقوع حدث ناقض في الجملة وطھارة رافعة ك>ذلك           انالصورة الث 

 ما ذكره ق>وال ف>ي    انفك. ال ینفع إال بضمیمة االستصحاب كما ال یخفى على المتأمل           
  .)٥()  بالنسبة إلى أحد شقوقھا المسألة

  مقت>ضى العم>ل باالست>صحاب ھ>و إبق>اء          ألنالقول الراجح ھ>و الق>ول الثال>ث ؛          
 ت>>یقن ف>>إنَّ یعم>>ل بم>>ا علم>>ھ م>>ن حال>>ھ ال>>سابق ،  أنَّ فعل>>ى المكل>>ف ان عل>>ى ماك>>انماك>>

                                                 
  .٢/٥٦٨: مفاح الكرامة  + ٤٢حاشیة مدارك األحكام ،  + ١/٢١١:  تذكرة الفقھاء ١)(

  .١/٣٠٨ مختلف الشیعة ، ٢)(

  .١/٢٣٦: جامع المقاصد  + ٩٨: ذكرى الشیعة :  ظ ٣)(

   .١/٢٥٦:  مدارك األحكام ٤)(
   .٤٢حاشیة مدارك األحكام ، :  الوحید البھبھاني ٥)(
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 ١٦٨

 یتوض>أ ألداء ال>صالة ،   أنَّ ت>یقن الح>دث فعلی>ھ    وإنالطھارة است>صحبھا وعم>ل بھ>ا ،      
ھم قالوا بوج>وب الطھ>ارة مطلق>ًا س>واء عل>م بالطھ>ارة         ان ف األولأما بالنسبة إلى القول     

 أ نترك العمل باالستصحاب ، والتوضأنَّ القول فیجب  م بالحدث ، فلو صح ھذا     أو عل 
لكل صالة سواء علمنا بالطھارة والحدث ام ال ، وھذا ی>ستلزم الع>سر والح>رج ، أم>ا                   

 متیقنن>ًا بالطھ>ارة   اني فكیف یبني المكلف العاقل على خالف یقینھ ، فإذا ك         انالقول الث 
ك العم>ل بك>ل ق>ضیة متیقن>ة     ھ یستلزم ترانفعلیھ العمل بضدھا ، وھذا القول لو صح ف  

 یرض>ى  أنَّھ سیوقعنا في حالة إرب>اك وفوض>ى وقب>یح    نأوالعمل بضدھا ، وال محال ف  
  .الشارع المقدس بذلك ، فعلیھ لم یبقى إال األخذ بالقول الثالث 

  
   مسألة لو علم اتساع الوقت لصالة الجمعة وعدمھ :ي انالتطبیق الث
  :وال  على أقالمسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 ل>>و عل>>م ات>>ساع الوق>>ت لھ>>ا وللخطبت>>ین مخفف>>ة وجب>>ت الجمع>>ة ،   :األولالقTTول 

وإال س>>قطت ووجب>>ت الظھ>>ر ، وق>>د اخت>>اره ال>>شیخ الطوس>>ي ، والمحق>>ق الكرك>>ي ،       
    .)١( ، والسید جواد العاملي الحلي ، والمحقق الكركي العالَّمةو

 ، )٢()) ع>>ة م>>ن أدرك م>>ن الوق>>ت رك : (( )u( قول>>ھ :ومTTستندھم علTTى ذلTTك 
استصحاب یقین اتساع الوقت لخطبتین مخففتین وركعتین فیجب علیھ أدائھا ، وأم>ا             و

  .إذا علم وتیقن بعدم أتساع الوقت لھا سقطت ووجبت الظھر 
 TTول الثTTف>>ي س>>عة الوق>>ت  ش>>كَّو أیج>>ب ال>>دخول فیھ>>ا إذا عل>>م أو ظ>>ن    :ي انالق 

 وا عل>ى العل>م ب>ل زاد   وایقتصرفلم ،   المفھوم   وا قد وسع  مھانلخطبتین وركعة  ، فنجد      
وق>>د اخت>>اره  س>>عة الوق>>ت لمق>>دار خطبت>>ین وركع>>ة ،   ف>>يشكَّعلی>>ھ ص>>ورة الظ>>ن وال>> 

 شكَّتج>ب م>ع ظ>ن ات>ساع الوق>ت او ال>            : ( ، وتبعھ صاحب الم>دارك      ) ٣( األولالشھید  
  . )٤( )في السعة وعدمھا ألصالة بقاء الوقت 

ن تل>بس بالجمع>ة ف>ي الوق>ت      ھ م وإن،   أصالة بقاء الوقت     :ومستندھم على ذلك    
  .فیجب علیھ إتمامھا 

 الواج>ب المؤق>ت یعتب>ر وقوع>ھ ف>ي           نَّأب>  (:  السید جواد العاملي   :علیھ   وردأو
 یفی>د   إنَّم>ا  فیھ ال یحصل الیقین بالبراءة بالفع>ل واالست>صحاب ھن>ا             شكَّالوقت ، فمع ال   

  .) ٥() ظن البقاء وھو غیر كاٍف في ذلك 

                                                 
مفتwwwاح  + ٢/٣٦٩جwwwامع المقاصwwwد ،  + ١/٤٣تحریwwwر األحكwwام ،   + ١/٩٤شwwwرائع االسwwwالم ،  + ١/١٤٧المبwwسوط ،  : ظ ) ١(

 .٨/١٨٨: الكرامة 

  .٥/٤١وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٢)(

  .١/١٨٨: الشرعیَّة : الدروس ) ٣(

  .٤/١٦: محمد العاملي  السید ٤)(

  .٨/١٨٧:  مفتاح الكرامة ٥)(
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 ١٦٩

 الوق>>ت یت>>سع ألداء  أنَّالمكل>>ف إذا عل>>م   ألن ؛ األولالق>>ول ال>>راجح ھ>>و الق>>ول   
 الوق>ت ال یت>سع س>قطت    أنَّخطبتین مخففتین والركعتین ، وجب>ت الجمع>ة ، وإذا عل>م          

ووجبت الظھر ، وھو في الح>التین یعم>ل ف>ي حال>ة العل>م والیق>ین س>واء ب>االدراك أو                      
 إذا ل>م یعل>م إدراك     إنَّھ: (عدم االدراك ، وقد أشار السید جواد العاملي إلى ذلك بقولھ            
 یمتن>ع فعلھ>ا ویتع>ین    أنَّ>ھ جمیع الصالة مع الخطبتین مخففة تسقط الجمعة عل>ى معن>ى      

ی>ة  انم>ا إذا عل>م ع>دم اإلدراك ، والث         : إحداھما  : فعل الظھر ، وھو یصدق بصورتین       
 یج>ب فع>ل الجمع>ة ألص>الة بق>اء          أنَّھ في اإلدراك وعدمھ وینبغي في ھذا        شكَّما إذا   : 

 ال>>سید ج>>واد الع>>املي ق>>د إنَّ ، ف>>نالحظ )١( )ھ>>ا واست>>صحاب وج>>وب فعلھ>>ا ال>>سابق وقت
 أنَّ تحقیق>>ھ یبتن>>ي عل>>ى   ألن الواج>>ب ص>>الة الجمع>>ة   أنَّاس>>تدل باالست>>صحاب عل>>ى   

 یج>ب اداء ص>الة الجمع>ة وال    انًا ی>سعھ فم>ع تعی>ین الزم>    ان> التكلیف بفعل یستدعي زم  
  .لشارع شرعیة قضاءه  یثبت اأنَّ یشرع في خارجھ إال أنَّیمكن 

  
  في مجلس الرّد وعدمھعن المعیب مسألة اشتراط أخذ البدل  :التطبیق الثالث 
  : على أقوال المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 الحل>ي  العالَّم>ة  اشتراط  أخذ البدل في مجلس الرد ، وقد أخت>اره        :األولالقول  

   .)٢(، وابنھ 
 ارتف>>ع ، فل>و ل>م یق>بض ف>ي المجل>>س     األول الق>بض  أنَّ  :ومTستندھم علTى ذلTك    

 الف>سخ رف>ع الع>وض       أنَّ وبعب>ارة ُاخ>رى   .  ، فیبطل ال>صرف      بل القبض قللزم التفّرق   
  .ّین القبض حینئذ لیتحّقق التقابضولم یفسخ العقد ، فإذا لم یقدح في الصّحة سابقًا یتع

  وق>د أخت>اره المحق>ق     اشتراط أخ>ذ الب>دل ف>ي مجل>س ال>رد ،           عدم   :ي  انالقول الث 
   .)٣( العاملي ي ، والسید جوادان ، والشھید الثالكركي

 ی>ؤّثر ف>ي ص>ّحة البی>ع أو ال ،       أنَّ إّم>ا    األول الق>بض    إنَّ  :ومستندھم علTى ذلTك    
 البیع من رأس ، واألّول یستلزم عدم اشتراط ق>بض الب>دل ف>ي             ني یستلزم بطال  انوالث

 ف>>>صّح ب>>>ھ ال>>>صرف ،   م>>>ا یع>>>ّد ثمن>>>ًا ق>>>د تحّق>>>ق إنَّوبعب>>>ارة ُاخ>>>رى . مجل>>>س ال>>>رّد 
 یثبت خالفھ ، وما وقع غی>ر ك>اف ف>ي الحك>م بوج>وب التق>ابض ،               أنَّفیستصحب إلى   

 تحّق>ق  ف>إنَّ  القبض معتبر قبل تف>ّرق المتعاق>دین ،      وإنار بعد ثبوت البیع     صھ حكم   نال
  .لم یشترط غیره وإّال فسدت من رأس 

 الرض>>>ا  اخ>>>ذ الب>>>دل ی>>>دل عل>>>ى ع>>>دم ألني انھ>>>و الق>>>ول الث>>> والق>>>ول ال>>>راجح 
بج>>واز  المبی>>ع حقیق>>ة ھ>>و الب>>دل ، فینبغ>>ي لم>>ن ق>>ال       وإنب>>المقبوض قب>>ل التف>>رق ،   

قد استدل على ذل>ك  ل ، شكَّ أخذه في مجلس الرّد وال یست ال یشترطأنَّالمطالبة بالبدل  
باالست>>صحاب وعم>>ل ب>>المتیقن ال>>ذي ھ>>و ع>>دم اش>>تراط اخ>>ذ الب>>دل ف>>ي المجل>>س وھ>>و  

  .ظاھر 
                                                 

  .١٨٨/ ٨:  مفتاح الكرامة ١)(
   .١/٤٥٣ایضاح الفوائد ، : ابن العالَّمة  + ١٠/٤٣٢تذكرة الفقھاء ، : العالَّمة الحلي : ظ ) ٢(

  .١٣/٦٠٦مة ، مفتاح الكرا + ٣/٤٠١الروضة البھیة  + ٣/٣٤٢مسالك االفھام  + ٤/١٩٦جامع المقاصد ، :  ظ ٣)(
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 ١٧٠

  يانالمبحث الث
   وتطبیقاتھا في مفتاح الكرامةاإلمامیَّةبراءة عند ي الانمب
  توطئة

س>تعمالھا یترت>ب علی>ھ    إي م>سألة ال یعل>م م>اھو حكمھ>ا وھ>ل       المكل>ف ف>  ش>كَّ إذا 
 یعم>ل   أنَّلم یتوصل إلى شيء ،فیمكن      عن حكمھا   وبعد الفحص   أم ال یترتب ،     عقاب  
، ترن>>ت ونحوھ>>ا ن ال>>شبكة العالمی>>ة االعمال یترت>>ب علی>>ھ عق>>اب م>>ن قبی>>ل اس>>تبھ>>ا وال

ن>>صوص م>>ن ال ف>>يفیج>>ري أص>>ل الب>>راءة وال یترت>>ب علی>>ھ أث>>م أو عق>>اب كم>>ا ورد    
ا إِالَّ ما آتَاهـا {:الشارع المقدس كقولھ تعالى   نَفْس اللَّه ف فالتكلیف بما ورد ، ) ١( }الَ يكَلِّ

م>>ن احك>>ام فق>>ط وم>>ا ل>>م ی>>رد فی>>ھ ن>>ص ف>>ال تكلی>>ف فی>>ھ ، وس>>نتعرض لمعن>>ى الب>>راءة    
یین فیھ>ا والتطبیق>ات    األص>ول عھا ، واألدلة على حجیتھا مع ذكر االختالف ب>ین           واوإن

  .ة تیالفقھیة التي ترتبط بھا ، من خالل المطالب اآل
  

  واعھا نأومعنى  البراءة في اللغة واالصطالح  : األولالمطلب 
  البراءة في اللغة واالصطالح : أوًال 

 ُیق>ال ب>رأ م>ن األم>ر ب>راءًا وب>روًا،       - ال>راء  بف>تح الب>اء و  - من برأ :البراءة في اللغة  
ب>>رأت م>>ن الم>>رض  : ُیق>>الوبمعن>>ىٰ تب>>رَّأ من>>ھ وم>>ن تبعات>>ھ، فھ>>و ب>>ريء،    

ب>رأت م>ن الم>رض ب>راءًا ب>الفتح ،          : ُبرءًا، بالضم، وأھل الحج>از یقول>ون      
براءة مِن {: ، قال تعالى  )٢(ویقال برئت منك ومن العیوب والدیون براءة     

ــ سرــهِ و ني   اللَّ ــشرِكِ الْم ــن م مِ ــدتُّ اهع ــذِين ــى الَّ ، وب>>رأ اهللا الخل>>ق فھ>>و  )٣( }ولِهِ إِلَ

فالمتح>>صل م>>ن . )٥( ، وب>>ارأت الرج>>ل ب>>رأت إلی>>ھ وب>>رئ إل>>يّ )٤( الب>>اريء
  .المعنىٰ اللغوي ھو الخالص من تبعات الشيء والخلو منھا

( ، وقی>ل ھ>ي       )٦( ) ةال>شرعیَّ ة م>ن ال>شواغر      خلو الذمَّ  ( ھي : البراءة في اإلصطالح  
خل>و  (وقی>ل ھ>ي     ،  ) ٧( )ة من تعلق التكلیف مطلقًا ایجابیًا أو ندبیًا         خلو الذمَّ 

 ان من حیث الحقوق والتكالیف في حالة فقد       الشرعیَّةالذمة من المسؤولیة    
حك>م ال>شارع بب>راءة الذم>ة م>ن التك>الیف            (، أو ھي     )٨( )الدلیل علىٰ الحكم  

                                                 
   .٧ الطالق ،١)(

  )مادة برأ.(٨/ ١القاموس المحیط : الفیروز آبادي  + ٣٦/ ١الصحاح : الجوھري :  ظ٢)(

   .١: التوبة ٣)(

  )مادة برأ . (١/٢٣٦معجم مقاییس اللغة ، : احمد بن فارس بن زكریا :  ظ ٤)(

 )مادة برأ . (١/٣٣لسان العرب ، : ابن منظور :  ظ ٥)(

  .٢١٢معارج األصول ، : ق الحلي  المحق٦)(

  .٢/١٩٤الدرر النجفیة في الملتقطات الیوسفیة ، :  المحقق البحراني ٧)(
  .٢٧٩/ ٢ مفتاح الوصول –أحمد البھادلي  + ٤٠٤/ ١المعجم األصولي :  محمد صنقور علي ٨)(
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 ١٧١

ی>>ل قطع>>ي أو ام>>ارة ق>>ام عل>>ىٰ اعتبارھ>>ا دلی>>ل  الت>>ي ل>>م یق>>م عل>>ىٰ ثبوتھ>>ا دل
  .  )١( )ھانقطعي من العجز عن تحصیلھ بعد البحث عنھ في مظ

ت التعریف>ات فھ>ي ن>اظرة إل>ى م>سألة خل>و ذم>ة المكل>ف م>ن التكلی>ف                 انفكیف ك 
ولم ت>نھض علی>ھ حج>ة ج>از ش>رعًا وعق>ًال       ،  في وجوب شيء أو حرمتھ     شكَّفیما لو   

  . )٢(مونًا من عقوبة مخالفتھ أ ماني وكان وفعل الثاألولترك 
  
  

  واع البراءة انیًا انث
   :نوعینلى عالبراءة 

 النافی>>ة للحك>>م ال>>شرعي عن>>د  ال>>شرعیَّةالوظیف>>ة ( وھ>>ي : الTTشرعیَّة البTTراءة -١
الوظیف>ة المجعول>ة م>ن ال>شارع االق>دس        ( أو ھ>ي      )٣( ) فیھ والیأس من تح>صیلھ     شكَّال

 قی>>ام دلی>>ل علی>>ھ عن>>ده بع>>د موك لع>>دشكَّلی>>ف الم>>للمكل>>ف تق>>ضي ببرائ>>ة ذمت>>ھ ع>>ن التك
 المكل>ف ف>ي وج>وب ش>يء علی>ھ      ش>كَّ ، فل>و  )٤( )الفحص عنھ والیأس من العثور علیھ  

 في حرمة شيء علیھ بع>دم وجوب>ھ م>ن قبی>ل االب>تالء              شكَّمع علمھ بعدم حرمتھ ، أو       
والتي لم تك>ن  ة ة والعامَّبالعدید من الحوادث والموضوعات الجدیدة في حیاتنا الخاصَّ    

 ال>شرعي لت>شخیص حكمھ>ا       ان نتعامل معھا وف>ق المی>ز      أنَّ التشریع ونحتاج    انفي زم 
، وت>>دخین ال>>سكائر ،  ك>>شرب الم>>شروبات الغازی>>ة  منھ>>ا ومعرف>>ة الموق>>ف ال>>صحیح

ترن>>ت ـ والھ>>اتف الج>>وال      نواس>>تعمال ال>>شبكة العالمی>>ة ـ اال     الب>>شري ، واالستن>>ساخ 
 ف>>المكّلف عن>>د جھل>>ھ ب>>الحكم ال>>واقعي ویأس>>ھ م>>ن )٥(ونحوھ>>ا م>>ن الق>>ضایا المعاص>>رة 

 ال>شرعیَّة  لتع>یِّن ل>ھ وظیفت>ھ    الشرعیَّةالعثور علیھ یرجع في مقام االمتثال إلىٰ البراءة        
  الت>>ي تت>>ضمن رف>>ع تكلیف>>ھ ب>>الحكم ال>>واقعي تی>>سیرًا م>>ن اهللا تع>>الىٰ عل>>ىٰ عب>>اده ولطف>>ًا   

  .)٦( بھم
  : على قسمین الشرعیَّةوتنقسم البراءة 

 ما یكون في مستوى البراءة العقلّی>ة ، أي الب>راءة الت>ي أخ>ذ ف>ي موض>وعھا             - أ
 االحتیاط ، كما ھ>و الح>ال ف>ي الب>راءة العقلّی>ة عن>د           ان بنحو یرتفع حتى ببی    انعدم البی 

  . من یقول بھا 
 بنح>و   ان ما یكون في مستوى أرفع ، وھو ما أخذ في موضوعھا ع>دم البی>               -ب  

 ب>ین وج>وب االحتی>اط وق>ع     ھلكّن> ولحكم ، فل>و ل>م یب>ّین الحك>م            نفس ا  انال یرتفع إلَّا ببی   
  .)٧(التعارض بین دلیل البراءة ودلیل االحتیاط 

                                                 
  .٢٢٧/ ١ أصالة البراءة – أحمد الغریفي ١)(
  .٣٣٨األصول ، كفایة : االخوند الخراساني : ظ ) ٢(
  .٤٦٥/ األصول العامة للفقھ المقارن : محمد تقي الحكیم  + ٢٤٢مباديء الوصول إلى علم األصول :  العالَّمة الحلي ٣)(
   .١٩٩مدخل الى دراسة علم أصول الفقھ ، :  محمد جعفر شمس الدین ٤)(
أصwwول الفقwwھ وقواعwwد : فاضwwل الwwصفار +  ١٩٩مwwدخل الwwى دراسwwة علwwم أصwwول الفقwwھ ،  : محمwwد جعفwwر شwwمس الwwدین  :  ظ ٥)(

   .٢/٢٤٨االستنباط 
 .١٢٦/ مباديء أصول الفقھ : عبد الھادي الفضلي :  ظ٦)(
  .٨٣ – ٨١ /٣، )تقریر بحث السید محمد باقر الصدر(مباحث األصول ، : كاظم الحائري : ظ ) ٧(
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 ١٧٢

الوظیفة المؤمن>ة م>ن قب>ل العق>ل عن>د عج>ز المكل>ف               : ( ھي :البراءة العقلیة  -٢
حكم العق>ل بع>دم اس>تحقاق العقوب>ة     : (أو ھي ،  )١( )عن بلوغ حكم الشارع أو وظیفتھ     

 المكّل>ف عن>د جھل>ھ    أنَّوالم>راد ب>ھ   ،   )٢()  في حكمھ ولم یك>ن علی>ھ دلی>ل      كَّشعلىٰ ما   
 التي تعینھا   الشرعیَّةبالحكم الواقعي ویأسھ عن بلوغھ والعثور علیھ أو علىٰ الوظیفة           

ھ یرجع في مقام االمتثال إلىٰ البراءة العقلیة لُتعیِّن لھ وظیفت>ھ          ان، ف الشرعیَّةلھ البراءة   
  .)٣( ة لھ من عقاب الشارع بترك امتثال الحكم الواقعيالعقلیة المؤمن

 الب>راءة العقلی>ة عب>ارة       إنَّ ( بـالشرعیَّة عن البراءة العقلیة     وبذلك تمتاز البراءة    
 ، ف>>الحكم العقل>>ي م>>ن أول األم>>ر یتوج>>ھ عل>>ى المؤاخ>>ذة   انع>>ن ق>>بح المؤاخ>>ذة ب>>ال بی>> 

 الم>دركات العقلی>ة ل>یس م>ن          استحقاق المؤاخذة والعقوبة من    ألنواستحقاق العقوبة ،    
 ل>یس  أنَّ>ھ وظیفة الشارع وضعھ ورفعھ إال بوضع ما یكون منشأ ذلك أو رفع>ھ ، كم>ا             

 ألنمن وظیف>ة العق>ل الحك>م بج>واز االقتح>ام ف>ي ال>شبھة والت>رخیص ف>ي ارتكابھ>ا ،                     
 ھ>>>و انالزم حك>>>م العق>>>ل بق>>>بح المؤاخ>>>ذة ب>>>ال بی>>>: نع>>>م . ذل>>>ك م>>>ن وظیف>>>ة ال>>>شارع 

 الزم حك>م ال>شارع ب>الترخیص ھ>و ع>دم المؤاخ>ذة       أنَّتك>اب ، كم>ا   الترخیص في االر  
 م>ن أول األم>ر تتوج>ھ عل>ى ج>واز االرتك>اب عك>س             ال>شرعیَّة في االقتحام ، فالبراءة     

   .)٤() البراءة العقلیة
ق>د اش>تھر تق>سیم     : ( وھناك تقسیم آخر تبناه السید مصطفى الخمیني حی>ث ق>ال            

شرعیة ،  :  أقسامھا على ثالثة انوالحق  .  والعقلیة    ، الشرعیَّةیین للبراءة إلى    األصول
  :وعقالئیة ، وعقلیة 

وك ،  شكَّ فھ>ي م>ا ی>دل م>ن األدل>ة اللفظی>ة عل>ى حلی>ة الم>                  : ال>شرعیَّة أما البراءة   
یین ، حیث ذھبوا إل>ى      األخبار جماعة من    المسألةوإباحة الشبھة ، والمخالف في ھذه       

  .بعضھم القول بھ حتى في اإلیجابیةوعن . ةالتحریمیَّالشبھات االحتیاط في 
 ان فھي ما یدل علیھا حكم العقالء بق>بح المؤاخ>ذة ب>ال بی>       :وأما البراءة العقالئیة    

 ، وھ>ذا حك>م ی>ستوي فی>ھ جمی>ع العق>الء بالن>سبة        ان، والعقاب على المخالف>ة ب>ال برھ>    
 یعتق>دون  ھ>م انیین ، إال األخب>ار  ال مخالف فیھ حت>ى      أنَّھإلى جمیع الموالي ، والظاھر      

 بع>د قی>ام األدل>ة    ان العقاب لیس ب>ال برھ>  ان في الشبھات التحریمیة ، وب     انبتمامیة البی 
 األش>عري أی>ضا یلت>زم بالح>سن والق>بح العقالئی>ین ، ویعتق>>د       أنَّوغی>ر خف>ي   . اللفظی>ة  

  .بعدم عقالئیة العقاب المذكور
ع ص>>دور وأم>>ا الب>>راءة العقلی>>ة ، فھ>>ي مف>>اد حك>>م العق>>ل ودرك العاقل>>ة وامتن>>ا     

   .)٥()ھ قبیح ، ویمتنع صدور القبیح عنھ تعالى نالعقاب منھ تعالى في الشبھة ، ال
 أقسام البراءة یك>اد     فالتقسیم الذي تبناه السید مصطفى الخمیني یبرز لنا قسم جدید من          

   .یین أم إخباریین ونحوھمأصولا وان العقالء سواء كیتفق علیھ ُجل
                                                 

  . ٢٤٢مباديء الوصول إلى علم األصول : العالَّمة الحلي ) ١(

  .٤٧مصطلحات الفقھ واصطالحات األصول ، : شكَّیني  علي م٢)(

 .١٢٧/ مباديء أصول الفقھ : عبد الھادي الفضلي :  ظ٣)(

   .٣٤١ – ٣/٣٤٠، ) إفادات المیرزا النائیني(فوائد األصول ، :  الكاظمي الخراساني ٤)(
   .١٢٩ – ١٢٨ / ٧ تحریرات في األصول، ٥)(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٣

  عند اإلمامیَّةمباني البراءة : ي انالمطلب الث
  

  عند اإلمامیَّة الشرعیَّة البراءة مباني: أوًال 
   :  على قولینالشرعیَّة البراءة حجیَّةي یون فاألصول إختلف
ـ ـ>>الب>>راءة حج>>ة مطلق>>ًا ف>>ي ال>>شبھات الموض>>وعیة والحكمی>>ة إنَّ  : األولالقTTول 

   .)١(یین  األصولـ وھو رأي أكثر ــالوجوبیة ، والتحریمیة 
  

  : على ذلك ومستندھم
  االستدالل بالكتاب العزیز  -١

ا إِالَّ ما آتَاها{:  قال تعالى -أ نَفْس اللَّه ف    .)٢( }الَ يكَلِّ

 م>ا   الموص>ول    اس>م  الم>راد م>ن      أنَّ یك>ون   عل>ى    يمبن>  ( : وتقریب االستدالل بھا  
إال ال یكلف اهللا نفسا    " الوصول واإلعالم ، فیكون المعنى      " االیتاء  " التكلیف ، ومن    

 ) ال یكون التكلیف واصال ، فال تكلیف       شكَّوفي حال ال  " بتكلیف واصل إلى المكلف     
، فت>دل اآلی>>ة عل>>ى نف>ي الكلف>>ة م>>ن ناحی>ة التك>>الیف غی>>ر الواص>لة ، وعلی>>ھ فیك>>ون      )٣(

المعنى ال یكلف اهللا نفسًا بتكلیف إال ما آتاھا وإیتاء التكلیف إیصالھ إذ إیتاء كل شيء                
   .)٤( بحسبھ

  

ث رسوالً{: قال تعالى  -ب عتَّى نَبح ني   ) .٥(} وما كُنا معذِّبِ

إال بجع>>ل الرس>>ول ھن>>ا كنای>>ة ع>>ن الحج>>ة     ( ال ی>>تم  :بھTTا وتقریTTب االسTTتدالل  
، فیك>ون نف>ي التع>ذیب قب>ل         )٦( )الواصلة وھو ما تقت>ضیھ مناس>بة الحك>م والموض>وع            

ع>الى عل>ى عب>اده م>ع اس>تحقاقھم ل>ذلك          ت ُھ من>ة من>    انھ ك>  إتمام الحجة ببعث الرسل لعلَّ>     
   .)٧(وھو مؤدى البراءة 

  
  
  

                                                 
تعلیقwة  : علwى الموسwوي القزوینwي     + ٢/٢٠فرائwد األصwول ،   : االنwصاري   + ٣٧٨ معwالم األصwول ،  : حسن العاملي   :  ظ   ١)(

   .٣٥٤كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني  + ٦٤-٦/٦٣على معالم األصول ، 

   .٧ الطالق ،٢)(

   .٣/٣٣١، ) إفادات المیرزا النائیني(فوائد األصول ، : الكاظمي محمد جواد ) ٣(

  .٥/٣١) تقریر بحث السید محمد باقر الصدر(  بحوث في علم األصول ، :محمود الشاھرودي :  ظ ٤)(

   .١٥: اإلسراء ٥)(

  .٤٦٧ -٤٦٦األصول العامة للفقھ المقارن ، :  محمد تقي الحكیم ٦)(

   .٣٣٩كفایة األصول ، : االخوند الخراساني :  ظ ٧)(
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 ١٧٤

  ة االستدالل بالسنَّ -٢
  :بعدة روایات منھا الشرعیة  البراءة حجیَّةاستدل على 

حدیث الرفع أو الوضع وھو صحیحة حریز بن عبد اهللا عن أبي عب>د اهللا ال>صادق      -أ
)u(   قال  )) :    قال رسول اهللا)r(      انالخط>أ ، والن>سی    : ء   رفع عن أمتي تسعة أش>یا 

، وما أكرھوا علیھ ، وما ال یعلمون ، وما ال یطیقون ، وما اضطروا إلی>ھ ، والح>سد       
  . )١())ة في الخلق ما لم ینطقوا بشفة، والطیرة ، والتفكر في الوسوس

 ش>>رب ال>>سكائر ونحوھ>>ا مم>>ا ال یعل>>م إذا اإلن>>سان إنَّ  :وتقریTTب االسTTتدالل بھTTا
ـ رف>ع آثارھ>ا أو   ـ>  انـ كرف>ع الخط>أ والن>سی   ـ> معن>ى رفعھ>ا   حكمھا فھي مرفوعة عنھ و   

 ھ>>ذا الح>>دیث ج>>>اء للتعبی>>ر ع>>ن رف>>ع ال>>شارع الحك>>>م       وإن،  )٢( خ>>صوص المؤاخ>>ذة  
 أنَّ ویكون مفاد الحدیث رفع العقاب والمؤاخذة فنتوص>ل إل>ى   شكَّااللزامي في حال ال 

اد حك>م تكلیف>ي أو   الشيء الذي ال نعلمھ ال تترتب علیھ عقوبة وال یثب>ت ف>ي ذم>ة العب>       
 نلت>>زم أنَّكنا ف>>ي تعل>>ق التكلی>>ف ف>>ي الذم>>ة یمكنن>>ا   ش>>كَّوض>>عي مل>>زم فف>>ي ك>>ل م>>ورد  

  .) ٣( بحدیث الرفع وننفي تعلقھ وھو معنى البراءة

ك>ل ش>يء ل>ك مطل>ق     : ((  قال )u(معتبرة الصدوق ، عن اإلمام الصادق       -ب  
   .)٤( ))حتى یرد فیھ نھي 

تفیدنا عموم الحكم لكل شيء بال استثناء      ) كل(فظ   ل إنَّ  :وتقریب االستدالل بھا  
حت>ى ی>رد فی>ھ    (یعني مرسل ولم یقیده شيء وھو اإلباحة الظاھری>ة ، و      ) مطلق(ولفظ  
  ك>لَّ إنَّوالورود بمعن>ى الوص>ول أي حت>ى ی>صل إلین>ا فی>ھ نھ>ي فیك>ون مفادھ>ا                ) نھي

  .)٥(لبراءة ة حتى یصل نھي على خالفھا وھو معنى اشيء محكوم باالباحة الظاھریَّ
 ف>>ي االس>>تدالل بھ>>ذه الروای>>ات ف>>ي مناق>>شات مطول>>ة     )٦(  االع>>المإختل>>فوق>>د 

ي ان>  البراءة وسنتعرض لقول المحق>ق البحر  حجیَّةاالستدالل ب صلوا من خاللھا إلى     وت
  :وھو یرد بوجوه عدیدة : ( على االستدالل بھذه الروایة ما نصھ اشكلھوما 

ضاھاه مما استدلوا بھ أخب>ار آح>اد ال تفی>د إال الظ>ن     ھذا الخبر وما  إنَّ    :األول الوجھ
  .  المطلوبة فیھا القطع عندھم األصول من المسألة، و

TTھ الثTTھ>>ذا الخب>>ر وم>>ا ش>>اكلھ مواف>>ق للعام>>ة ، ل>>داللتھا عل>>ى التثنی>>ة ف>>ي  إنَّ  :ي انالوج

                                                 
  .٣٩٦/  ١٥وسائل الشیعة ، : الحر العاملي  + ٣٥٣التوحید ، :  الصدوق ١)(

  .٢/٢٨فرائد األصول ، : االنصاري :  ظ ٢)(

/ ٢أصول الفقھ وقواعد االستنباط : فاضل الصفار  + ٤٦٩ -٤٦٨األصول العامة للفقھ المقارن ، : محمد تقي الحكیم :  ظ ٣)(

٢٥٤.   

   . ١/٣١٧من ال یحضره الفقیھ ، :  الصدوق ٤)(

 ٢٥٤/ ٢أصول الفقھ وقواعد االسwتنباط  : فاضل الصفار  + ٤٧٤المقارن ، األصول العامة للفقھ : محمد تقي الحكیم  : ظ  ) ٥(

. 

محمد +  وما بعدھا ٦/١٦تعلیقة على معالم األصول ، : القزویني +   وما بعدھا ، ٢/٢٨فرائد األصول ، : االنصاري :  ظ ٦)(

 وما ٤٦٨العامة للفقھ المقارن ، األصول : محمد تقي الحكیم +  وما بعدھا ٢/٣٣دروس في علم األصول ، : باقر الصدر 

 .بعدھا 
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 ١٧٥

ھ ال توق>ف وال احتی>اط ف>ي         وإن> ھ ال وج>ود للت>شابھ فیھ>ا ،          وإن بالحل والتحریم    األحكام
 التي قدمناھا دالة عل>ى التثلی>ث والتوق>ف          األخبار كما ھو مذھبھم ، و     األحكامشئ من   

ووج>وب االحتی>>اط ف>>ي بع>ض وھ>>و المت>>شابھ ، وق>د تق>>رر ف>>ي أخبارن>ا وج>>وب األخ>>ذ     
  .  الرشد فیھ فإنَّبخالفھم 

 المف>روض ف>ي الخب>ر الم>ذكور ع>دم وج>ود النھ>ي وع>دم ح>صول              إنَّ: الوجھ الثالTث    
 وھ>>و النھ>>ي ع>>ن األخب>>ارف>>ا م>>ن ان النھ>>ي موج>>ود فیم>>ا أش>>رنا إلی>>ھ أنَّ العل>>م ، والح>>ال

وح>صل أی>ضا   .  والنھ>ي ع>ن ارتك>اب ال>شبھات       الشرعیَّة األحكامالقول بغیر علم في     
العلم منھا وھو العمل باالحتیاط في بعض أفراد موضع النزاع والتوقف في بع>ض ،               

ا قب>ل اكم>ال ال>شریعة أو    وعلى ھذا یكون مضمون ھذا الخب>ر وأمثال>ھ مخ>صوصا بم>         
 مضمونھا غیر موج>ود  ن ، فیبقى االاألخباربمن لم یبلغھ النھي العام المعارض لھذه     

  . عند العلماء العارفین بمعارضاتھا 
 ك>>ل خط>>اب إنَّوحاص>>ل معن>>اه  . ال>>شرعیَّة الحم>>ل عل>>ى الخطاب>>ات  :الوجTTھ الرابTTع 

بع>ض أف>راده یخرج>ھ    شرعي فھو باق على اطالقھ وعمومھ حت>ى ی>رد فی>ھ نھ>ي ف>ي            
ك>ل  (( و )١())  ق>ذر  أنَّ>ھ كل ش>ئ ط>اھر حت>ى تعل>م          : ((  ، مثل قولھم     اإلطالقعن ذلك   

 ونح>و ذل>ك م>ن    )٢( ))شئ فی>ھ ح>الل وح>رام فھ>و ل>ك ح>الل حت>ى تعل>م الح>رام بعین>ھ            
  . القواعد الكلیة والضوابط الجلیة 

ط وما یقابلھ>ا مواف>ق   العمل بھذا الخبر وما شابھھ خالف االحتیاإنَّ   :الوجھ الخامس 
م>ا الخ>الف ف>ي وجوب>ھ        وإن االحتیاط ف>ي المق>ام       انھ ال خالف في رجح    انلالحتیاط ، ف  

أو استحبابھ ، فالنافون للبراءة األصلیة على الوجوب والمثبتون لھا عل>ى االس>تحباب    
 الدالة على األمر باالحتیاط في الدین أوضح داللة وأكثر عددا فالعمل بھا            األخبار، و 

  . )٣()  البتة أرجح
  
    دلیل اإلجماع-٣

 وس>ننقل االجم>اع ال>ذي نقل>ھ ال>شیخ         )٤( وقد نقل االجماع غیر واح>د م>ن االع>الم         
  : وتقریره من وجھین : ( صاري وھو ما نصھ ناال

 أنَّ عل>ى  -یین األص>ول ویین األخب>ار  م>ن  –جماع العلماء كلھم  دعوى إ : األولالوجھ  
 أو نقل>ي عل>ى تحریم>ھ م>ن حی>ث ھ>و وال عل>ى         الحكم ف>ي م>ا ل>م ی>رد فی>ھ دلی>ل عقل>ي              

وھ>ذا  .  مجھول الحكم ، ھي البراءة وع>دم العق>اب عل>ى الفع>ل       أنَّھتحریمھ  من حیث     
الوجھ ال ینفع إال بعد عدم تمامیة ما ذكر من الدلیل العقلي والنقلي للحظر واالحتی>اط                

  . ، فھو نظیر حكم العقل اآلتي
 الحكم في ما ل>م ی>رد دلی>ل عل>ى تحریم>ھ م>ن       نَّأ دعوى اإلجماع على :ي  انالثالوجھ  

                                                 
  .٢/٥٨٣مستدرك الوسائل ، : حسین النوري ) ١(

  .٥/٣١٣الكافي ، :  الكلیني ٢)(

  .٥٠ -١/٤٩:  الحدائق الناضرة ٣)(

 + ٢٦٩أوثwwق الوسwwائل فwwي شwwرح الرسwwائل     : موسwwى تبریwwزي   + ٦/٢٦تعلیقwwة علwwى معwwالم األصwwول ،   : القزوینwwي :  ظ ٤)(

   .٣/٣٦٥، ) افادات المیرزا النائیني (فوائد األصول : لخراساني الكاظمي ا

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٧٦

  .)١() عدم وجوب االحتیاط وجواز االرتكاب فحیث ھو ، 

 موھ>ون ، ول>و      أنَّ>ھ : ( ي في خصوص االجماع المتق>دم       انوقال اآلخوند الخراس  
 مم>ا  الم>سألة  تح>صیلھ ف>ي مث>ل ھ>ذه      ف>إنَّ  االجم>اع المنق>ول ف>ي الجمل>ة ،           بإعتب>ار قیل  

  .)٢( ) واضح النقل علیھ دلیل بعید جدًا للعقل إلیھ سبیل ومن
  
    االستدالل بالعقل-٤
ی>>ستقل بق>>بح العقوب>>ة والمؤاخ>>ذة عل>>ى مخالف>>ة التكلی>>ف المجھ>>ول ، بع>>د       (ھ ان>>ف

 انھم>>ا ب>>دونھا عق>>اب ب>>ال بی>>  ان حج>>ة علی>>ھ ، ف انالفح>>ص والی>>أس ع>>ن الظف>>ر بم>>ا ك>>   
 ال حظن>ا وج>ود جمل>ة     ، ف>إذا   )٣() ان بشھادة الوج>د   ان ، وھما قبیح   انومؤاخذة بال برھ  

اس>تعمال ال>شبكة العالمی>ة    م>ن األش>یاء ـ كت>دخین ال>سكائر ، والم>شروبات الغازی>ة ، و       
 من الشارع یبین الموق>ف منھ>ا   انشرعي ولم یصل إلینا بی    ھا ولم نعلم حكم   ونحوھا ، 

ت محرم>ة عن>د الم>ولى    ان العقل یقضي بجواز التعامل معھا معاملة الحلیة إذ لو ك        فإنَّ
 ان إلینا ، فإذا فحصنا عن األدلة ولم نعثر عل>ى بی>  ان ذلك وإیصال البی انھ بی  علی انلك

ھ ظل>>م ن>>ت ف>>ي الواق>>ع محرم>>ة عن>>د الم>>ولى ال یمكن>>ھ معاقبتن>>ا الان>>وحكمن>>ا بالحلی>>ة وك
  .وقباحة منھ فحینئٍذ یمكننا إجراء أصالة البراءة والعمل بمقتضاھا 

  
لحكمیة الوجوبی>ة دون التحریمی>ة      البراءة حجة في الشبھات ا    إنَّ   :ي  انالقول الث 

 مع احتمال الوجوب تجري البراءة لنفیھ ، وم>ع احتم>ال التح>ریم ال تج>ري                أنَّبمعنى  
     .)٤(نییاألخبار ، وذھب إلى ھذا الرأي ما یجري االحتیاط بالترك لزومًاوإنالبراءة 
  

 :ومستندھم على ذلك 
 االستدالل بالكتاب العزیز   - أ

ف ما لَيس لَك {:  على اهللا بما ال یعلم كقولھ تعالى        اآلیات الناھیة عن القول    والَ تَقْ
وإن{: ، وقوله تعاىل )٥(}بِهِ عِلْمونلَما الَ تَعلَى اللَّهِ م٦(} تَقُولُوا ع(.   

 القول بالبراءة عند الجھل ب>الحكم اّتب>اع لم>ا ل>یس لن>ا ب>ھ عل>م وق>ول                     إنَّ بتقریب
  .على اهللا بما ال یعلم 

 اّتباع ما لیس لنا بھ علم ، والق>ول عل>ى اهللا بم>ا ال یعل>م                  انب  (:لى ذلك   ویرد ع 
 حك>>م أنَّ>>ھ یل>>زم ب>>الحكم ب>>البراءة وج>>واز االرتك>>اب عل>>ى   إنَّم>>اف>>ي محتم>>ل الحرم>>ة ،  

الواقعة من حیث ھي ، ولیس مبنى الق>ول ب>البراءة عل>ى ذل>ك ، وأّم>ا الحك>م ب>البراءة                 
یث الجھل بحكمھ>ا ال>واقعي فل>یس اّتباع>ًا لم>ا             حكمھا من ح   أنَّھوجواز االرتكاب على    

 العل>>م ب>>ھ م>>ن األدّل>>ة القطعّی>>ة ان عل>>ى اهللا بم>>ا ال یعل>>م ، لمك>>ال عل>>م لن>>ا ب>>ھ ، وال ق>>وًال
الناھضة بالبراءة في ال>شبھة ، وال س>ّیما العق>ل الم>ستقّل بق>بح العق>اب عل>ى الفع>ل أو                

  .) ٧( ) انالترك بال بی
                                                 

   .٥١ – ٥٠ / ٢فرائد األصول ، : االنصاري ) ١(

   .٣٤٣: كفایة األصول ) ٢(

  .٣٤٣كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :  ظ ٣)(

 . وما بعدھا ٤٤/ ١الحدائق الناضرة ،:  المحقق البحراني ٤)(
   .٣٦: االسراء ) ٥(

   .١٦٩:  البقرة ٦)(

   .٦/٦٤تعلیقة على معالم األصول ، : القزویني :  ظ ٧)(
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   االستدالل بالسنة -ب 
إذا ج>اءكم م>ا   : (( ......  ق>ال  )u(ب>ي الح>سن   أ ع>ن   اناعة ب>ن مھ>ر    خبر س>م  

   .)١()) تعلمون فقولوا بھ ، وإذا جاءكم ما ال تعلمون فھا ، وأومأ بیده إلى فیھ 
 إذا جاء ما ال نعلم بھ فال بد من االجتن>اب عن>ھ والتم>سك باالحتی>اط                  أنَّھبتقریب  

  .وعدم الخوض فیھ 
  االستدالل بالعقل –ج 

 ش>كَّ  أصل االشتغال اّلذي ھو أصل عقلي یج>ري فیم>ا عل>م اش>تغال الذّم>ة و        إنَّ 
 االش>>تغال الیقین>>ي ی>>ستدعي یق>>ین الب>>راءة ، وأّم>>ا   انف>>ي الب>>راءة ، الس>>تقالل العق>>ل ب>>  

 ف>ي   ان علمنا إجماال بالبدیھ>ة ب>      الشرعیَّةا قبل مراجعة األدّلة     نصغرى ھذا األصل فال   
ا بوجوب تركھا أجمع على وجھ الیق>ین ، وبع>د    الشریعة محّرمات كثیرة اشتغلت ذّمتن    

 ل>>م أنَّ>>ھ ظھ>>ر جمل>>ة م>>ن تل>>ك المحّرم>>ات المعلوم>>ة باإلجم>>ال إّال   وإنمراجع>>ة األدّل>>ة 
یحصل بذلك القطع بالخروج عن عھدة الترك الواجب علینا ، ب>ل القط>ع ب>ھ موق>وف                  

وإباحت>ھ ، إذ   عل>ى حّلیت>ھ   ًا ش>رعی على ترك كّل ما احتمل كونھ منھا إذا لم یك>ن دل>یالً           
  .  لم یقطع بإباحتھ في الواقع وإنمع وجود ھذا الدلیل یقطع بعدم العقاب على الفعل 

 یجب تحصیل الیقین بالبراءة إّما بیقین الخروج عن العھ>دة     أنَّھفصار المحّصل   
  .)٢(، أو بیقین عدم العقاب على الفعل ولو مع الحرمة واقعًا 

 البراءة ف>ي  انخصوص بعد تبنیھ عدم جری   ي في ھذا ال   انوقد قال المحقق البحر   
 یثب>ت دلیل>ھ    أنَّ نفي التحریم ف>ي فع>ل وج>ودي إل>ى            إنَّ( الشبھات التحریمیة  ما نصھ      

 یثب>ت دلی>ل تحریم>ھ ،    أنَّ األصل اإلباحة وعدم التحریم في ذلك الفع>ل إل>ى          أنَّبمعنى  
عام>ة كم>ال وأكث>ر    وھذه ھي الب>راءة األص>لیة الت>ي وق>ع الن>زاع فیھ>ا نفی>ا واثبات>ا ، فال                   

 بھ>ا ، حت>ى طرح>وا ف>ي مقابلتھ>ا         األحك>ام أصحابنا على القول بھ>ا والتم>سك ف>ي نف>ي            
 الموثق>>ة ، كم>>ا ال یخف>>ى عل>>ى م>>ن ط>>الع  األخب>>ار ال>>ضعیفة باص>>طالحھم ب>>ل األخب>>ار

كتبھم االستداللیة كالمسالك والمدارك ونحوھما ، فاألشیاء عندھم إما ح>الل أو ح>رام           
یین ـ ال>شیخ المفی>د ، والمحق>ق     األص>ول نا المحدثین وطائف>ة م>ن   خاصة ، وجملة علمائ

( الحل>>ي ـ  عل>>ى وج>>وب التوق>>ف واالحتی>>اط ، فاألش>>یاء عن>>دھم مبنی>>ة عل>>ى التثلی>>ث      
 األص>>ل أنَّ، وربم>>ا نق>>ل أی>>ضا الق>>ول ب>> ) ن وش>>بھات ب>>ین ذل>>ك ن وح>>رام ب>>یَّح>>الل ب>>یَّ

لحقی>>ق باالتب>>اع ، وھ>>و   ا-والح>>ق .  تثب>>ت اإلباح>>ة ، وھ>>و ض>>عیف   أنَّالتح>>ریم إل>>ى  
 البراءة في الشبھات اني ـ عدم جری ان ھو القول الث- )u(المؤید بأخبار أھل الذكر 

 ، وقد ذكر عدة وجوه اثبت بھا ص>حة اس>تداللھ س>نتعرض لھ>ا عل>ى      )٣( )التحریمیة ـ  
  : وجھ االختصار 

م>ن ق>ال   ما ع>داه ق>ول ب>ال دلی>ل فیج>ب اطراح>ھ ، وأدل>ة الخ>صم ـ          إنَّ   :األولالوجھ 
  . البراءة مطلقا ـ ال تنھض بالداللةحجیَّةب

                                                 
  .٢٧/٣٨وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ١)(

    .٨٣-٦/٨٢تعلیقة على معالم األصول ، : القزویني : ظ ) ٢(

   .١/٤٤:  الحدائق الناضرة ٣)(
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هللا ف>ي ك>ل واقع>ة حكم>ا ش>رعیا مخزون>ا عن>د                ان ب>  األخب>ار  استفاض>ة    :ي  انالوجھ الث 
 ق>د  األحك>ام  جمی>ع  انأھلھ حتى أرش الخدش والجلدة ونصف الجلدة ، وحینئ>ذ ف>إذا ك>        

 ألن ؟ ورد فیھ>>ا خط>>اب ش>>رعي فكی>>ف ی>>صح التم>>سك بأص>>الة الع>>دم واالس>>تدالل ب>>ھ 
 - بل ص>ار م>ن ض>روریات دینن>ا          - حیث استفاض في أخبارنا      اإلمامیَّةعندنا معاشر   

ق ْب لم ُیأنَّھ أودع علومھ عند أھل بیتھ وخصھم بھا دون غیرھم ، واستفاض أیضا             أنَّھ
 وإن جزئي وال كل>ي إال وق>د ورد فی>ھ خط>اب ش>رعي وحك>م إلھ>ي                  األحكام من   يءش

 في زمن تقیة وفتنة ، فقد یجیبون عن السؤال بما ھ>و    واانھم ك وإنجمیع ذلك عندھم ،     
الحكم ال>شرعي ال>واقعي ت>ارة وق>د یجیب>ون بخالف>ھ تقی>ة وق>د ال یجیب>ون أص>ال ، ف>ال                         
یتج>>ھ اج>>راء ھ>>ذا الك>>الم وال ص>>حتھ ف>>ي ھ>>ذا المق>>ام  ، وال تم>>ام ھ>>ذه القاع>>دة وال م>>ا   

ذي ھو عبارة ع>ن ع>دم    یترتب علیھا من الفائدة ، وال یمكن التمسك بالعدم األصلي ال          
  .تعلق التكلیف ووقوعھ بالكلیة 

ن وش>بھات   ن وح>رام ب>یَّ    ح>الل ب>یَّ    ( األحك>ام  بتثلی>ث    األخبار استفاضة   :الوجھ الثالث   
ولو تم ما ذكروا من العمل ب>البراءة األص>لیة المتق>ضي ل>دخول م>ا دل>ت                ) . بین ذلك   

 للتثلی>ث وج>ھ   انا ك>  ْم>  تحتھ ولَ  ن ، لم یبق للقسم الثالث فرد یندرج       علیھ في الحالل البیَّ   
  . بخالفھ األخبار، بل یتعین القول بالتثنیة وھو الحالل والحرام خاصة ، و

 م>>ع ع>>دم العل>>م ب>>الحكم   أنَّ>>ھ المتك>>اثرة ب>>ل المت>>واترة معن>>ى   األخب>>ار :الوجTTھ الرابTTع  
 أو من نوابھم ، وإال فالتوقف والوقوف على جادة       )u(الشرعي یجب السؤال منھم     

 ألم>>رھم ان للعم>>ل ب>>البراءة األص>>لیة أص>>ل ف>>ي ال>>شریعة لم>>ا ك>>  انول>>و ك>> . االحتی>>اط
)u(  بالتوقف وجھ.  

 ، ول>م  األخب>ار  جمل>ة م>ن الط>رق لت>رجیح       )u(ق>د ورد عن>ھ       أنَّ>ھ   :الوجھ الخTامس  
 الواج>ب م>ع االتف>اق       انیذكروا البراءة األصلیة في جملة تلك الطرق ، وحینئذ فإذا ك          

لحك>م م>ن ك>ل منھم>ا والتوق>ف ف>أي ت>رجیح بأص>الة                في جمیع تلك الط>رق ھ>و ت>رك ا         
  .)١() البراءة التي ذكروھا 

ویمك>ن الق>>ول  الب>راءة حج>ة مطلق>>ًا    أنَّ ، وھ>>و األولوالق>ول ال>راجح ھ>>و الق>ول    
 مضمون ھ>ذه االدل>ة م>ن    أنَّ البراءة ما حاصلھ حجیَّةأضافة إلى االدلة المتقدمة على     

ا عل>ى االحتی>اط إذا ن>سب إل>ى م>ضمون أدل>ة             الكتاب والسنة والعقل بع>د ت>سلیم داللتھ>        
 النسبة بین المضمونین ھي نسبة العموم والخصوص المطل>ق ، ـ العم>وم    فإنَّالبراءة 
ب ادل>>ة االحتی>>اط ل>>شمولھا لل>>شبھات البدوی>>ة وال>>شبھات ف>>ي أط>>راف العل>>م       ان>>ف>>ي ج

ب ادل>ة الب>راءة لع>دم ش>مولھا         اناالجمالي والشبھات بعد الفحص ، والخصوص في ج       
بل الفحص وال للشبھات في اطراف العلم االجمالي ـ وبمقتضى تحقق الن>سبة تك>ون    ق

 ادل>ة الب>راءة مطلق>ة     أنَّادلة البراءة مخص>صة ألدل>ة االحتی>اط ومقدم>ة علیھ>ا ، وبم>ا                
ذا ھ>> ، فتك>>ون ب)٢()) ك>>ل ش>>يء ل>>ك مطل>>ق حت>>ى ی>>رد فی>>ھ نھ>>ي   (( كالروای>>ة المتقدم>>ة 

  .)٣(  تشملھا أدلة االحتیاط أنَّفحص من  ال مخرجة للشبھات التحریمیة بعداإلطالق
  
  

                                                 
  .٤٧-١/٤٥الحدائق الناضرة ، :  البحراني ١)(

  .١/٣١٧ال یحضره الفقیھ ، من :  الصدوق ٢)(

  .٢٩٨ -٢/٢٩٧مفتاح الوصول إلى علم األصول ، :  أحمد البھادلي ٣)(
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دفTTع وجTوب  دة عT عارضTتھا بقا موالبTراءة العقلیTة   األدلTة علTى   : یTًا  انث
   عند اإلمامیةالضرر المحتمل 
ق>>بح (  الب>>راءة العقلی>>ة بالقاع>>دة الم>>شھورة  حجیَّ>>ة عل>>ى یوناألص>>وللق>>د اس>>تدل 

 وھ>>و ان العق>>اب ب>>ال بی>> أو م>>سلك قاع>>دة ق>>بح )  واص>>ل م>>ن ال>>شارع انالعق>>اب ب>>ال بی>> 
 العق>>ل ی>>درك ق>>بح عق>>اب  إنَّ(والت>>ي مفادھ>>ا  ، )١(الم>>سلك الم>>شھور وم>>ن الم>>سلمات  

ال>>شارع لعبی>>ده إذا ل>>م ی>>ؤذنھم بتكالیف>>ھ وخالفوھ>>ا ، أو آذنھ>>م بھ>>ا ول>>م ت>>صل إل>>یھم م>>ع  
  . )٢()ت اسباب االختفاء ویأسھم عن بلوغھا انفحصھم عنھا واختفائھا عنھم مھما ك

 ھ>ذه القاع>دة لكونھ>ا معارض>ة بقاع>دة دف>ع             ان ف>ي جری>    یوناألص>ول  فإختل> وقد  
  .الضرر المحتمل 

ومح>ط   : (ھ  یقول السید الطباطبائي ف>ي مع>رض بحث>ھ لھ>ذا االخ>تالف م>ا ن>صَّ                
 أم>ر وض>عھا ورفعھ>ا بی>د ال>شارع ، ب>ال          انالبحث فیھا ھو ال>شبھات الحكمی>ة الت>ي ك>          

 ف>ي  شكَّموض>وعھ ، أو م>ن جھ>ة ال>          ف>ي نف>س الحك>م م>ع العل>م ب           شكَّفرق بین ك>ون ال>     
 ف>ي مق>دار الموض>وع ، قل>ة وكث>رة ، م>ع ع>دم        شكَّمفھوم الموضوع ، أو من جھ>ة ال>        

ك>>ون الم>>ورد ارتباطی>>ا ، وال ف>>رق أی>>ضا ب>>ین ك>>ون ال>>شبھة تحریمی>>ة أو وجوبی>>ة ،        
یون على االحتی>اط  األخبار ـ في جمیع ما مر ، و الشرعیَّةوالمجتھدون على البراءة ـ  

 ـ>>>  الن>>>زاع ب>>>ین الط>>>ائفتین أنَّع ، إال ف>>>ي ال>>>شبھة الوجوبی>>>ة ، وال یخف>>>ى  ف>>>ي الجمی>>>
 م>ن الم>سلمات ب>ین العق>الء         ألن ص>غروي ال كب>روي ،        ــ> یین  األخب>ار یین ، و  األصول

 م>ن الم>سلمات بی>نھم وج>وب دف>ع ال>ضرر األخ>روي ،        أنَّھ ، كما  انقبح العقاب بال بی   
لعق>>اب عل>>ى قاع>>دة ال>>ضرر ، لع>>دم كم>>ا ال ش>>بھة ظ>>اھرا بی>>نھم ف>>ي تق>>دم قاع>>دة ق>>بح ا 

 ال>>شبھات البدوی>>ة انھ>>ا ، وحینئ>>ذ فالمجتھ>>د ی>دعي ب>> اناحتم>ال ال>>ضرر ف>>ي م>ورد جری  
ھ>ا ص>غرى لقاع>دة دف>>ع    اني ی>>دعي األخب>ار  ، وانص>غرى لقاع>دة ق>بح العق>>اب ب>ال بی>     

 واآلی>ات عل>ى ذل>>ك ،   األخب>>ارال>ضرر للعل>م االجم>الي ب>>التكلیف ، أو م>ن جھ>ة دالل>ة       
 واآلیات عل>ى ذل>ك ، فعل>ى ھ>ذا     األخبارد نفي العلم االجمالي ونفي داللة       فعلى المجتھ 

ي بقاع>دة  األخب>ار ال وجھ لتمسك المجتھد بقاعدة قبح العقاب ، وال وجھ أیضا لتمسك          
ما المھ>م ھ>و إثب>ات       وإنھا من الكبریات المسلمة فیما بین الطرفین ،         ندفع الضرر ، ال   

 األخب>>ار العل>>م االجم>>الي ، وثب>>ت ع>>دم دالل>>ة ىتف>>ان ال>>صغرى م>>ن الكب>>ریین ، ف>>إذا أنَّ
واآلیات على تحقق الضرر األخ>روي ، ف>ال محال>ة یك>ون ال>صغرى ص>غرى لقاع>دة                  

  .) ٣() قبح العقاب 
 بنفسھا مؤمنة ورافعة ألحتمال الضرر ،       ان قاعدة قبح العقاب بال بی     إنَّفیالحظ  

 مورد البراءة العقلیة ھ>و  ألن ؛یة انفمع قیامھا ال احتمال للضرر لیلجأ إلى القاعدة الث    
 ف>ي المكل>ف ب>ھ ،        شكَّ في أصل التكلیف بینم>ا م>ورد االحتی>اط ھ>و حك>م ال>               شكَّحكم ال 

 قیام القاع>دة االول>ى یك>ون رافع>ًا لموض>وع القاع>دة األخ>رى وواردًا            أنَّوبھذا یتضح   
 القاع>>>دتین یمك>>>ن أن ی>>>زول بمالحظ>>>ة ، ویمك>>>ن الق>>>ول إن التع>>>ارض ب>>>ین )٤( علیھ>>>ا

موض>>وعھا احتم>>ال ال>>ضرر   إن قاع>>دة وج>>وب دف>>ع ال>>ضررالمحتمل   عھما ف>>موض>>و
الحاص>>ل م>>ن المخالف>>ة م>>ع ج>>سامتھ قب>>ل الفح>>ص أو الی>>أس ع>>ن ال>>دلیل ، وغی>>ر ھ>>ذا   

  . )٥(الضرر تجري قاعدة قبح العقاب بال بیان 

                                                 
  .٢/٢٥دروس في علم األصول ، : محمد باقر الصدر +  ، ٤٨) تقریر بحث آغا ضیاء(تنقیح األصول : الطباطبائي :  ظ ١)(

  .٤٩٧األصول العامة للفقھ المقارن ، :  محمد تقي الحكیم ٢)(
  .٤٩ – ٤٨، ) تقریر بحث آغا ضیاء العراقي(تنقیح األصول) ٣(

  . بتصرف ٤٩٩األصول العامة للفقھ المقارن ، : محمد تقي الحكیم : ظ ) ٤(

  .١٨ – ٣/١٧بیان األصول:لطف اهللا الصافي الكلبایكاني  +٢/٢٩٠مفتاح الوصول إلى علم األصول : أحمد البھادلي :  ظ ٥)(
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 ١٨٠

  التطبیقات في مفتاح الكرامة : المطلب الثالث 
 إل>ى نق>ل ھ>ذا    أدىي فیھ>ا  اند المب>  البراءة وتعدمبنىفي األصولیون  ختالف  إ إنَّ

تب>رز ھ>ذا   الفقھیة ال>ي   االختالف إلى المسائل الفقھیة وسنشیر إلى عدد من التطبیقات          
   :منھااالختالف 
   اإلطالق مسألة لو نذر المكلف الطھارة على  :األولالتطبیق 

  : على أقوال المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
ت غایتھ واجبة كالصالة والط>واف      انما ك  ھو جعل الواجب منھا       :األولالقول  

و ، الواجبین ونحوھما ، وقد تجب الطھارة بنذر وش>بھھ وھ>و مخت>ار المحق>ق الحل>ي         
  .) ١( الحلي العالَّمة
  

  : اقوال ة ولھ ثالثاألول وھو ما ذھب إلیھ الشھید :ي انالقول الث
ف فی>ھ   سلك أس>لوبا خاص>ا خ>ال   أنَّھما ذھب إلیھ في كتاب االلفیة حیث نجد     - ١

 جع>>ل م>ا وج>>ب م>>ن الطھ>>ارة بالن>ذر وش>>بھھ ق>>سیما لم>>ا   أنَّ>>ھ: (الجمی>ع وھ>>و  
 موجب ما وج>ب بالن>ذر وش>بھھ    أنَّوجب منھا بسبب األحداث وھو یقتضي     

  .)٢()لیس ھو الحدث
 ع>>ین ف>>إنَّواع نل>>و تعل>>ق بج>>نس الطھ>>ارة ال ب>>اال   " : ( انالبی>>" وق>>ال ف>>ي    - ٢

لتمیی>ز   قی>د ا وإن، وء والغ>سل    خیر مطلقا تخیر ب>ین الوض>       وإنأحدھا تعین   
 أطلق الطھارة ف>األقرب حمل>ھ عل>ى المائی>ة           وإن بالتیمم اشترط عدم الماء ،    

وتبعھ ف>ي ذل>ك     .)٣( )  تعذر تعین التیممفإنَّالرافعة للحدث والمبیحة للصالة   
ویتخی>ر م>ع إط>الق ن>ذر الطھ>ارة ب>ین الوض>وء        : (ي حی>ث ق>ال     انالشھید الث 

  )٤( )عین التیمم تعذرا تفإنَّوالغسل ، 
أما لو نذر الطھارة مطلقا ففي تخیره بین الثالثة أو          " : (الروض"وقال  في     - ٣

حملھ على المائیة خاصة أو الترابیة أوجھ ، مبنیة على ما سلف م>ن الك>الم       
 مقولیة الطھارة على الثالثة ھل ھ>و بطری>ق االش>تراك أو التواط>ؤ               أنَّعلى  
 ؟ فعلى األولین یبرأ بكل واحد من الثالث>ة ،   یك أو الحقیقة والمجاز   شكَّأو الت 

لك>>ن ی>>شترط ف>>ي الت>>یمم تع>>ذر اآلخ>>رین ، وعل>>ى الثال>>ث یحتم>>ل قوی>>ا ذل>>ك      
ھ ن> صرافھ إلى الفرد األقوى وھ>و المائی>ة مخی>را ب>ین فردیھ>ا ، ال          انویحتمل  

المتیقن وإلى األضعف وھو التیمم ألصالة البراءة ، وھو أض>عفھا ، وعل>ى              

                                                 
   .١/٢١نھایة األحكام ، + ١/٨تذكرة الفقھاء ،+ ١/١١، شرائع االسالم :  ظ ١)(

  .٤٢:  االلفیة ٢)(

 .٣:  البیان ٣)(

  .١/١١:  مسالك االفھام ٤)(
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 ١٨١

ي ، ان وتبع>>ھ المحق>>ق الث>>  ،) ١() المائی>>ة خاص>>ة قطع>>ا  الراب>>ع ین>>صرف إل>>ى   
 .)٢(والسید محمد العاملي ، والمحقق السبزواري 

نذر الطھ>ارة یتحق>ق بن>ذر األم>ر الكل>ي      : ( تي  وعبارة السید محمد العاملي كاآل    
 ین>>ذر الطھ>>ارة والواج>>ب فع>>ل م>>ا  إنَّاألول>>ى  : انوبن>>ذر أح>>د جزئیاتھ>>ا ، فھن>>ا م>>سألت 

 ق>صد المعن>ى ال>شرعي بن>ي عل>ى ثبوت>ھ واحت>یج إل>ى           ف>إنَّ حقیق>ة ،    یصدق علیھ اللفظ    
وف>ي حمل>ھ عل>ى    .  قصد المعنى العرفي بني عل>ى م>ا تق>دم م>ن الخ>الف          وإنتعیینھ ،   

 مقولی>ة الطھ>ارة عل>ى    أنَّمن>شأھا  . المائیة خاصة أو الترابیة أو تخیی>ره بینھم>ا أوج>ھ      
یك أو الحقیق>ة والمج>از   شكَّ أو الت> واع الثالثة ھل ھو بطریق االشتراك أو التواط>ؤ   ناال

صرافھ إل>ى الف>رد     ان> ؟ فعلى األولین یتخیر وكذا على الثالث على األظھ>ر ، ویحتم>ل              
ھ المت>>یقن وإل>>ى األض>>عف تم>>سكا بأص>>الة الب>>راءة م>>ن الزائ>>د ، وھم>>ا      ن>>األق>>وى ، ال

   اإلط>>>الق وعل>>>ى الراب>>>ع یحم>>>ل عل>>>ى المائی>>>ة خاص>>>ة ، إذ األص>>>ل ف>>>ي       انض>>>عیف
  .  )٣( )الحقیقة

  
  

 یتعلق بالمراد م>ن اللف>ظ والن>اذر أع>رف بم>راده ،              إنَّماالنذر  إنَّ   :القول الثالث   
 من غیر قرین>ة واألص>ل فی>ھ الحقیق>ة ،            اإلطالق ینذر معنى لفظ الطھارة على       أنَّأي  

 يانوق>د اخت>اره الوحی>د البھبھ>       واع ال المعن>ى الكل>ي       ن>  ھ>و اال   إنَّماومراده من الطھارة    
  . )٤(ملي والسید جواد العا

  
 اإلط>الق ن تحصیل الحكم مع  والیأس مشكَّ في حال ال إنَّیالحظ  القول الراجح   

 ال>بعض  أنَّجراء أصالة البراءة فیتیمم ویعتب>ر عمل>ھ مبرئ>ًا لذمت>ھ ، ف>ي ح>ین                  یعمل بإ 
ذھب إلى مراد الناذر ونوع الطھارة ، وذھب البعض اآلخ>ر إل>ى تعل>ق الن>ذر بج>نس                

ف>>ي ح>>ال ع>>دم تحدی>>د ن>>وع الطھ>>ارة   إل>>ى التخیی>>ر ، فالطھ>>ارة وال>>بعض اآلخ>>ر ذھ>>ب 
وف>ي ح>ال عل>م فیرج>ع     ،  فیھ>ا عم>ل بأص>الة الب>راءة     شكَّفإذا  ،  ي  انفالراجح القول الث  

  . إلى القول الثالث وھو مراد الناذر 
  

                                                 
  .٢١:  روض الجنان ١)(

  .١٢ذخیرة المعاد ،  + ١/٢٤: مدارك األحكام  + ١٨٢ /٣:شرح األلفیة :  ظ ٢)(

  .١/٢٤:  مدارك األحكام ٣)(

  .١/١٤٥: مفتاح الكرامة  + ٧ : حاشیة المدارك:  ظ ٤)(
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 ١٨٢

   االستدبار للقبلةانلو صلى ثم ب: ي انالتطبیق الث
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

  
 خارج>ھ عام>دًا   ممطلقًا سواء علم في داخل الوق>ت أ   اإلعادة وھو    :ألولاالقول  

أو ناسیًا ، وھو رأي المشھور وقد اختاره الشیخ المفی>د ، وال>شیخ الطوس>ي ، وس>الر       
 الحل>>ي ، والمق>>داد ال>>سیوري ، والمحق>>ق الكرك>>ي ، وال>>سید   العالَّم>>ة، اب>>ن زھ>>رة ، و

   .)١(جواد العاملي 
  
: ال تع>>اد ال>>صالة إال م>>ن خم>>سة  (( : حیح زرارة  ص>>:مTTستندھم علTTى ذلTTك  و

، فكم>>ا تع>>اد ف>>ي األربع>>ة   )٢( ))الطھ>>ور ، والوق>>ت ، والقبل>>ة ، والرك>>وع ، وال>>سجود   
 القبل>>ة وإنشرق والمغ>>رب وم>>ا إلیھم>>ا بال>>دلیل ، الباقی>>ة فك>>ذا القبل>>ة خ>>رج م>>ا ب>>ین الم>>

ت>>ة وم>ن فاتت>>ھ  تف>اء ش>>رطھ ، فھ>ي إل>>ى غی>ر القبل>ة فائ    انش>رط والم>شروط منت>>ٍف عن>د    
   .)٣(صالة وجب علیھ القضاء إجماعًا 

  
 ناس>یًا أو عل>م بع>د    انھ ال قضاء علیھ في حال ك وإن اإلعادة عدم   :ي  انالقول الث 

 الحل>ي   العالَّمةخروج الوقت ، وھو مختار السید المرتضى ، وابن ادریس الحلي ، و            
والمحق>ق ال>سبزواري   ي ، ان ، والسید محمد العاملي ، والفیض الكاش     األول، والشھید   

   .)٤(، والفاضل الھندي 
  
 روای>>ة عب>>د ال>>رحمن اب>>ن أب>>ي عب>>داهللا ع>>ن أب>>ي عب>>داهللا  : علTTى ذلTTكمTستندھم و

)u(   قال  )) :    قال أبو عبداهللا)u(    ل>ك  انت على غیر القبل>ة واس>تب   وإن إذا صلیت 
  .)٥())  فاتك فال تعد وإنت في وقت فأعد وإنك على غیر القبلة ان

 وإن كل>>ف باالجتھ>اد ل>>م یج>>ب الق>>ضاء  إنَّ أنَّ>>ھواألص>ل  : (  الحل>>ي العالَّم>>ةق>ال  
  .)٦( )كلف باالستقبال وجب 

وھذا موافق لألصل وت>دل علی>ھ الروای>ات بإطالقھ>ا     : (قال السید جواد العاملي   
   .)٧( )وھي صحیحة والمعارض ضعیف

دة القول الراجح ھو الق>ول األول ألن القبل>ة مم>ا یج>ب ف>ي ح>ال اس>تدبارھا إع>ا         
 السید جواد الع>املي ق>د اس>تدل عل>ى           إنَّیالحظ  الصالة كما ورد في قاعدة ال تعاد ، و        

 ال>>ذي ص>>لى إل>>ى غی>>ر القبل>>ة حكم>>ھ  ألن شكَّف>>ي حال>>ة ال>>الب>>راءة أص>>ل  باألولالق>>ول 
  . فأستدل بأصالة البراءة مضافًا إلى الروایات الصحیحة ن لم یصلكحكم م
  

                                                 
التنقwwیح  + ١/٣٩٩: نھایwwة األحكwwام   + ٦٩:غنیwwة النwwزوع   + ٦١: المراسwwم  + ١/٨٠: المبwwسوط  + ٩٧: المقنعwwة : ظ ) ١(

   .٥/٤١٥: مفتاح الكرامة  + ٢/٧٤: جامع المقاصد  + ١/١٧٧: الرائع 

   .٣٠/٢٢٧وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٢)(

  .٥/٤١٥مفتاح الكرامة ، : جواد العاملي السید :  ظ ٣)(

مدارك األحكام  + ١/١٦٠:الدروس الشرعیَّة  + ٣/١٥٤: تذكرة الفقھاء  + ١/٢٠٥: السرائر  + ٢٠٢: الناصریات :  ظ ٤)(

   .٣/١٨١: كشف اللثام  +١٦:كفایة األحكام  + ١/١١٥: مفاتیح الشرائع  + ٣/١٥٢: 
 .٢/٤٨تھذیب األحكام ، :  الطوسي ٥)(

  .١/٣٩٩:  نھایة األحكام ٦)(

  .٥/٤١٧:  مفتاح الكرامة ٧)(
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 ١٨٣

  .للتكبیر في الصالة وعدمھ  مسألة رفع الیدین :التطبیق الثالث 
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 أستحباب رف>ع الی>دین ف>ي ك>ل تكبی>رة ف>ي ال>صالة ، وق>د اخت>اره                :األولالقول  

 الحل>ي ، والمحق>ق الكرك>ي ، والفاض>ل الھن>دي ، والمحق>ق             العالَّمةالمحقق الحلي ، و   
   .)١(والسید جواد العاملي ي انالبحر

  
 )u(وق>>ول اإلم>>ام ال>>صادق   ،ب>>راءة الذم>>ة   األص>>ل : علTTى ذلTTك  ومTTستندھم

وخب>ر الف>ضل ع>ن اإلم>ام الرض>ا       . )٢( ))رفع ی>دیك ف>ي ال>صالة زینتھ>ا        : (( لزرارة  
)u( )) : والتبت>ل   رف>ع الی>دین ض>رب م>ن االبتھ>ال            ألن بالتكبیر ،    ان یرفع الید  إنَّما

كره متبتًال متضرعًا مب>تھًال ،    العبد في وقت ذ    أنَّ یكون  عزَّوجلوالتضرع فأحب اهللا    
   .)٣())  في رفع األیدي إحضار النیة وإقبال القلب على ماقال وقصد ألن

  

رات الصالة ، وقد اخت>اره ال>سید   یوجوب رفع الیدین في كل تكب   :ي  انالقول الث 
   .)٤( يانوالفیض الكاش، المرتضى ، والمجلسي 

  
 الكثی>رة وف>ي قول>ھ تع>الى         األخب>ار ظ>واھر األوام>ر ف>ي        :ومستندھم على ذلTك     

} كبلِّ لِروإحنَفَصوبراءة الذمةاإلجماع  النحر ھو رفع الیدین بالتكبیر ، وفإنَّ )٥(}ر،.  

ھن>اك م>ن   و اإلجماع المدعى لیس بحجة ،  ألن ؛ األولالقول الراجح ھو القول     
ؤك>د   مراد السید المرتضى م>ن الوج>وب األس>تحباب الم   انقال باألستحباب ، إال إذا ك  

فیصح التم>سك باإلجم>اع ، وكی>ف یتم>سك بب>راءة الذم>ة م>ع وج>ود الن>صوص الدال>ة                      
على عدم الوجوب منھا خب>ر عب>داهللا ب>ن الح>سن ع>ن ج>ده عل>ي ب>ن جعف>ر ع>ن أخی>ھ             

)u(   قال  )) :   یرف>ع  أنَّ یرف>ع یدی>ھ ف>ي ال>صالة ، ول>یس عل>ى غی>ره               أنَّعلى اإلمام 
: ( ج>واد الع>املي إل>ى ع>دم الوج>وب بقول>ھ          ، وق>د أش>ار ال>سید         )٦( ))یدیھ في التكبی>ر     

  ائ>>ل ب>>ین بالف>>صل ب>>ین اإلم>>ام     وھ>>ذا دلی>>ل عل>>ى ع>>دم وج>>وب الرف>>ع مطلق>>ًا لع>>دم الق      
   .)٧( )وغیره

                                                 
الحwwwدائق +٣/٤٢٥:كwwwشف اللثwwام  + ٢/٢٤٠:  جwwwامع المقاصwwد    + ١/٢٦٩: منتھwwwى المطلwwب   + ٢/١٥٦: المعتبwwر  :  ظ ١)(

  .٧/٤٤: مفتاح الكرامة  + ٨/٤٢: الناضرة 

  .٤/٩٢١وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .٢٦٤ علل الشرائع ، :الشیخ الصدوق ) ٣(

  .١/١٢٦: مفاتیح الشرائع  + ٨٤/٣٥٢: بحار االنوار  + ١٤٨ -١٤٧: االنتصار : ظ ) ٤(

   .٢: الكوثر  )٥(

  .٢٠٨قرب االسناد ، :  الحمیري القمي ٦)(

  .٧/٤٤: مفتاح الكرامة  )٧(
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 ١٨٤

  المبحث الثالث
   في مفتاح الكرامة وتطبیقاتھاإلمامیَّةاالحتیاط عند ي انمب
  توطئة

ق>ل یحك>م بوج>وب     العق>ل والن ف>إنَّ  المكلف ف>ي ب>راءة ذمت>ھ م>ن التكلی>ف         شكَّإذا  
وھ>و م>ا یعب>ر عن>ھ     ،  بھذا الفعل على وجھ یطمئن بھ بفراغ ذمتھ من التكلی>ف            اناالتی

وھ>و یعن>ي اش>>تغال   ، بأص>الة االحتی>اط أو االش>تغال الیقین>>ي ی>ستدعي الف>راغ الیقین>>ي      
 ، ومن ھنا سنتعرض لمعن>ى االحتی>اط وأق>سامھ ،         الذمة بالتكلیف وفراغھا من عھدتھ    

ي ت>>رتبط ب>>ھ م>>ن خ>>الل ال>>شرعي والعقل>>ي ، والتطبیق>>ات الفقھی>>ة الت>>ي االحتی>>اط انومب>>
  .یة تالمطالب اآل

  
  تیاط في اللغة واالصطالح واقسامھاالحمعنى  : األولالمطلب 

  االحتیاط في اللغة واالصطالح معنى : أوًال 
اص>>لھ م>>ن ح>>وط، ُیق>>ال حاط>>ھ، یحوط>>ھ، وحیط>>ة، وحیاط>>ة،       :االحتیTTاط فTTي اللغTTة  

، واحت>>اط )٢( ، واالس>>م الحیط>>ة والحوط>>ة )١( ھانوص>>حفظ>>ُھ : بك>>سرھما
أَحطـت بِمـا    {: قال تعالى   ،  أي أخذ بالثقة وأخذ باالحزم      : الرجل لنفسھ   

ــهِ  ــطْ بِ ــم تُحِ : ، أي علمت>>ھ م>>ن جمی>>ع جھات>>ھ ، والحوط>>ة والحیط>>ة   )٣(}لَ
، أي االحتی>اط     )٥( ))خ>ذ بالحائط>ة ل>دینك     (( ، وفي الح>دیث     )٤( االحتیاط

ین واحت>>اط ب>>االمر لنف>>سھ أي اخ>>ذ بھ>>ا وھ>>و اح>>وط ل>>ھ أي  ف>>ي أم>>ر ال>>د
  .)٦( أوقى مما یخاف فأمنھ من العقاب

 بجمی>ع مح>تمالت التك>الیف فع>ًال      انالحكم بلزوم اإلتی   ( ھو   :االحتیاط في االصطالح    
 ب>ھ والعج>ز ع>ن تح>صیلھ باألدل>ة       شكَّـ عن>د ال>    ـ ان مع اإلمك  ــأو تركًا ـ  

 )٧( ) المق>ررة  األصولف العملي بأحد المعتبرة ، أو عن تحصیل الموق 
.  

وذلك إلخراج ما یستحیل مع>ھ      ،   ان مقید باإلمك  أنَّھفیالحظ من التعریف    
كم>>>ا ل>>>و احتم>>>ل المكل>>>ف وج>>>وب ش>>>يء ، االحتی>>>اط ب>>>الجمع أو الت>>>رك 

 .واحد وحرمتھ في وقت 

                                                 
  ) .مادة حوط. (٢٢٥ / ١٠تاج العروس : الزبیدي :  ظ١)(

 ) .مادة حوط.(٣٥٥/ ٢القاموس المحیط : الفیروز آبادي : ظ) ٢(

   .٢٢: النمل ٣)(

لwwwwسان :ابwwwwن منظwwwwور +١٠/٢٢٧تwwwwاج العwwwwروس، : الزبیwwwwدي  + ٣/٢٧٧العwwwwین ، : الخلیwwwwل بwwwwن احمwwwwد الفراھیwwwwدي   :  ظ ٤)(

 ) .مادة حوط.(٧/٢٧٩العرب

   .٤/١٧٧وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٥)(

 ) .ادة حوطم . (٤/٢٤٣مجمع البحرین ، : الطریحي :  ظ ٦)(

   .٢/٢٩٣مفتاح الوصول إلى علم األصول ، :  احمد البھادلي ٧)(
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  أقسام االحتیاط : یًا انث
  : ینقسم االحتیاط على قسمین ھما 

عبارة عم>ا یخ>رج ب>ھ المكل>ف م>ن عھ>دة التكلی>ف        ( وھو  :االحتیاط الشرعي    - ١
 بجمی>>ع انحك>>م ال>>شارع بل>>زوم اإلتی>>  ( ، أو ھ>>و )١() عل>>ى جمی>>ع االحتم>>االت   

 بھ>ا ، والعج>ز ع>ن تح>صیل واقعھ>ا           شكَّمحتمالت التكالیف أو اجتنابھا عند ال>      
  .)٢( ) بھا جمیعا أو اجتنابھا ان اإلتیانمع إمك

  
م العق>>ل بل>>زوم الخ>>روج ع>>ن عھ>>دة التكلی>>ف     حك>>(  وھ>>و :االحتیTTاط العقلTTي   - ٢

 .)٣()  ممكنًا انالمنجز إذا ك
، فت>>ارة یك>>ون الح>>اكم ب>>ھ ھ>>و ال>>شارع   ،  االحتی>>اط بق>>سمیھ ھ>>و الحك>>م  أنَّوبم>>ا 

  .وتارة یكون الحاكم بھ العقل ومنھ اشتقت ھذه األقسام 
  

عي  االحتی>اط ال>شر  أنَّوالفرق ب>ین االحتی>اط ال>شرعي واالحتی>اط العقل>ي ، ھ>و             
 ل>>یس ل>>ھ حال>>ة ال  م>>ن أول األم>>ر ورد عل>>ى موض>>وع یوج>>ب الع>>سر والح>>رج دائم>>اً   

 م>ن أدل>ة    ًاتوجب ذلك ، نظیر األمر بالجھاد ، فیكون االحتیاط ال>شرعي أخ>ص مطلق>              
 الوق>>ائع الم>>شتبھة لوحظ>>ت ق>>ضیة واح>>دة مجتمع>>ة    ألننف>>ي الع>>سر والح>>رج ، ذل>>ك   

  .األطراف قد حكم علیھا باالحتیاط 
 للعل>م اإلجم>الي   ك>ون طرف>اً   ت العق>ل ف>ي ك>ل واقع>ة          ف>إنَّ ط العقل>ي ،     وأما االحتی>ا  

ر الوق>ائع  ضمام س>ائ  ان> واقع>ة م>ع قط>ع النظ>ر ع>ن           یحكم باالحتی>اط ویل>زم ب>ھ ، وك>ل           
إلیھا ال تقتضي العسر والحرج ، بل العسر والح>رج یل>زم م>ن االحتی>اط ف>ي مجم>وع               

ف>>>ي ك>>>ل م>>>ن المظنون>>>ات    وموھوماتھ>>>ا ، و، وكاتھا شكَّوم>>>،  مظنوناتھ>>>ا ؛الوق>>>ائع 
وكات والموھومات یستقل العقل باالحتیاط لكونھا من أطراف العل>م اإلجم>الي     شكَّوالم

، فیكون حك>م العق>ل باالحتی>اط ف>ي الوق>ائع الم>شتبھة بمنزل>ة أحك>ام متع>ددة یل>زم م>ن                
 ألنرعای>>ة جمیعھ>>ا الع>>سر والح>>رج ، والب>>د حینئ>>ذ م>>ن التبع>>یض ف>>ي االحتی>>اط ،          

   .)٤(عقل تتقدر بقدرھا الضرورات عند ال

                                                 
  .١/٦٨الحدائق الناضرة ، : المحقق البحراني :  ظ ١)(

  .٤٩٧األصول العامة للفقھ المقارن ، :  محمد تقي الحكیم ٢)(

  .٥٠٥: م ، ن ) ٣(

  .٢٦٠ – ٢٥٩ / ٣، )نائیني إفادات المیرزا ال( فوائد األصول : الكاظمي محمد جواد :  ظ ٤)(
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  اإلمامیَّة عند الشرعي والعقلي االحتیاط يانمب: ي انالمطلب الث
  عند اإلمامیةاالحتیاط الشرعي ي انمب: أوًال 

  :  أقوال  ثالثة االحتیاط الشرعي علىحجیَّةیون في األصول إختلف
ون حج>ة ف>ي ال>شبھات الحكمی>ة التحریمی>ة دون الوجوبی>ة ود              إنَّھ : األولالقول  

 المكل>>ف ف>>ي حرم>>ة ش>>يء م>>ع علم>>ھ بع>>دم وجوب>>ھ  ش>>كَّف>>إذا ، ال>>شبھات الموض>>وعیة 
 اخت>اره المحق>ق   وھو ما،  في حرمتھ   شكَّبمعنى ترك ما    ،  یجب ھنا أجراء االحتیاط     

  .) ١( السبزواريالسید ي ، وانالمجلسي ، والمحقق البحرالعالمة الحلي ، و
 
س>ألت أب>ا   : (( لحج>اج ق>ال   ص>حیحة عب>د ال>رحمن ب>ن ا     :مستندھم على ذلTك     و
 أم على كل ، ، الجزاء علیھما     ان عن رجلین أصابا صیدا وھما محرم      )u(الحسن  

قلت .  یجزي كل واحد منھما عن الصید        أنَّال بل علیھما    : واحد منھما جزاء ؟ فقال      
إذا أص>بتم بمث>ل    : )u( بعض أصحابنا سألني عن ذلك فل>م أدر م>ا علی>ھ ، فق>ال      إنَّ

   . )٢( ))وا فعلیكم باالحتیاط ھذا فلم تدر
فھذه الروایة قد دلت على وجوب االحتیاط في بعض جزئی>ات الحك>م ال>شرعي              

 ال>سائل ع>الم بأص>ل    أنَّ ظاھر الروای>ة   ألن السؤال ، وذلك     انمع الجھل بھ وعدم إمك    
أو عل>ى ك>ل     ،   في موضعھ بكونھ علیھما مع>ا ج>زاء واح>دا            شكَّما  وإنوجوب الجزاء   
   .)٣( فرادهنامنھما جزاء ب

 االحتی>>>اط یج>>>ري ف>>>ي ك>>ل م>>>ن ال>>>شبھات التحریمی>>>ة  ان ھ>>>ذا الق>>>ول ب>> وین>>اقش 
خ>ذ   : (( )u(وقد وردت العدید من الروایات التي تؤكد ذلك منھ>ا قول>ھ             والوجوبیة  

ال یقت>>صر فق>>ط عل>>ى   ف>>ي ال>>دین ن>>ص ع>>ام ف>>   ، فأخ>>ذ الحائط>>ة   )٤( ))بالحائط>>ة ل>>دینك 
  .ًا الشبھات التحریمیة بل على الوجوبیة ایض

  
ت الحكمیة والموض>وعیة ،   في الشبھاانحجة مطلقًا سواء ك إنَّھ :ي انالقول الث 

والمج>>دد ال>>شیرازي ، وال>>سید   واآلخون>>د الخراس>>اني ،  وھ>>و مخت>>ار االس>>ترابادي ،   
  .)٥( يانمصطفى الخمیني ، والسید محمد روح

   :مستندھم على ذلك و
  الكتاب العزیز : أوًال 

ف ما لَيس لَك بِهِ عِلْموالَ{: منھا قولھ تعالى    )٦(} تَقْ

                                                 
  .١٦٣/ ٢تھذیب األصول  + ١/٦٨الحدائق الناضرة ،  +١٧٦/ ٨٥بحار االنوار ،  + + ٢/٢٨٦المعتبر ، : ظ ) ١(

   .١٣/٤٦وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٢)(

  .١/٧٣الحدائق الناضرة ، :  المحقق البحراني ٣)(

   .٤/١٧٧:  م،ن ٤)(

تقریرات آیة اهللا المجدد الwشیرازي  : الروزدري   +٣٤٩:  األصولكفایة  + ٤٥٥لشواھد المكیة ،    الفوائد المدنیة وا  : ظ  ) ٥(

تقریwر  (منقwى األصwول   : عبwد الwصاحب الحكwیم     + ٧٧/ ٧تحریرات األصول ،    + ٤/١١٥تقریر بحث المجدد الشیرازي ،      (

  .٤/٣٧٩) بحث السید محمد روحاني 

   .٣٦االسراء ) ٦(
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 الحك>>م بت>>رخیص ال>>شارع لمحتم>>ل الحرم>>ة ق>>ول علی>>ھ بغی>>ر عل>>م إنَّ :ھ تقریبT و
ھ>م ال یحكم>ون   ن لم یؤذن فی>ھ ، وال ی>رد ذل>ك عل>ى أھ>ل االحتی>اط ال       أنَّھوافتراء حیث   

ال بع>د   ھ ال یكون إ   انما یتركون ألحتمال الحرمة وھذا بخالف االرتكاب ف       وإنبالحرمة  
الحكم بالرخصة والعمل على االباحة وھذا ینافي مفاد اآلی>ة الناھی>ة ع>ن العم>ل بغی>ر           

  ).١ (علم

  .)٢( }اتَّقُوا اللَّه حق تُقَاتِه{: وقولھ تعالى 

 ظاھر اآلیة یدل على ل>زوم االحتی>اط واالتق>اء والت>ورع وترك>ھ         إنَّ :ھ  بقریبو
  .ینافي المأمور بھ في اآلیة 

  ) .٣(}والَ تُلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التَّهلُكَةِ{ : وقولھ تعالى

فس إل>ى التھلك>>ة وھ>>ذا م>>ا   اقتح>>ام ال>>شبھات التحریمی>ة إلق>>اء ب>>الن إنَّ :ھ تقریبT و
   .)٤ (یة كما ھو ظاھرحرمتھ اآل

  :وقد أجیب على ھذه االدلة بعدة وجوه منھا 
 فع>ل  إنو ھذا االس>تدالل منق>وض ب>شبھة الوج>وب وش>بھة الموض>وع          إنَّ - ١

 ف>ال مؤاخ>ذة عل>ى    انالشيء المشتبھ حكمھ أتكاًال على قبح العق>اب ب>ال بی>      
 .یین األخبارفعلھ وھو ما متفق علیھ بین المجتھدین و

  . اقتحام الشبھة مع وجود المؤمن الشرعي ال ینافي التقوى بحال إنَّ - ٢
 الھ>>الك بمعن>>ى العق>>اب وعل>>وم الع>>دم وبمعن>>ى غی>>ره یك>>ون ال>>شبھة         إنَّ - ٣

 .)٥(وال یجب فیھا االجتناب موضوعیة 
  
  ة  االستدالل بالسنَّ: یًا انث

 االحتی>اط بع>ضھا داللت>ھ ص>ریحة         حجیَّ>ة ھناك روایات عدیدة استدلوا بھا عل>ى        
  : والبعض اآلخر دل على التوقف والعمل باالحتیاط منھا 

 أمی>ر  إنَّ((ق>ال   : )u(م>ام الرض>ا     عن داوود ب>ن قاس>م الجعف>ري ع>ن اإل          .١
  ) .٦())ط لدینكأخوك دینك فأحت: قال لكمیل بن زیاد)u(المؤمنین 

 ) .٧ ())خذ بالحائطة لدینك) : (( u(قولھ .٢

 ) .٨ ())دع ما یریبك إلى ما ال یریبك (( .٣

                                                 
   .٢/٦٢فرائد األصول : ري الشیخ االنصا: ظ ) ١(
   .١٠٢: آل عمران ) ٢(
   .١٩٥:  البقرة ٣)(
  .٤٨٠األصول العامة للفقھ المقارن ، : محمد تقي الحكیم : ظ ) ٤(
  .٤٨٠األصول العامة للفقھ المقارن ،:محمد تقي الحكیم+ ٢/٦٣فرائد األصول : الشیخ االنصاري :  ظ ٥)(
   .١٨/١٢٣وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٦)(
   .٤/١٧٧: م،ن ) ٧(

  .٢٧/١٦٧وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٨(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ١٨٨

بع>>>د ذك>>>ر : (( ق>>>ال ) u(ع>>>ن عم>>>ر ب>>>ن حنظل>>>ة ع>>>ن اإلم>>>ام ال>>>صادق   .٤
 الوق>>وف عن>>د  ف>>إنَّ ك>>ذلك فأرج>>ھ حت>>ى تلق>>ى غمام>>ك ،     انالمرجح>>ات إذا ك>> 

 ) . ١ ())ت خیر من االقتحام بالھلكات الشبھا

 أنَّح>>ق اهللا عل>>ى العب>>اد   : (( ق>>ال ) u(روای>>ة زرارة ع>>ن أب>>ي جعف>>ر    . ٥
 ) .٢ ())یقولوا ما یعلمون یوقفوا عند ما ال یعلمون 

   حجیَّ>>>ةصاري ك>>>ل الروای>>>ات الت>>>ي أس>>>تدلوا بھ>>>ا عل>>>ى   ن>>>وق>>>د نق>>>ل ال>>>شیخ اال 
  .)٣ (االحتیاط

د أم>>رت باالحتی>>اط لل>>دین وھ>>و ال یك>>ون إال بع>>د     ھ>>ذه الروای>>ات ق>> إنَّف>>یالحظ 
  فی>ھ تعل>یالً  أنَّ االقتح>ام ف>ي الھلك>ة ال خی>ر فی>ھ أص>ًال م>ع               وإن،  ) ٤(احراز موضوعھ   

  . )٥(لوجوب االرجاء وھو قرینة على المطلوب 
 في ك>ون  شكَّ ال ینبغي الإنَّھ(صاري عن ھذه الروایات بقولھ      نوأجاب الشیخ اال  

، من قبیل أوامر األطباء المقصود منھا عدم الوقوع في الم>ضار     األمر فیھا لإلرشاد    
إذا قد تبین حكمة طلب التوقف ، وال یترتب على مخالفتھ عقاب غیر ما یترتب على                

 ت>رك  األخب>ار ًا م>ن الھ>الك المحتم>ل فیھ>ا ، ف>المطلوب م>ن تل>ك          انارتكاب الشبھة أحی  
 الھالك المحتم>ل ف>ي ارتك>اب      كل فإنَّالتعرض للھالك المحتمل في ارتكاب الشبھة ،        

، ولو سلم داللتھا على االحتیاط      ) ٦() ویجب التوقف الزمًا عقًال وشرعًا      ..... الشبھة  
 أنَّ، وبم>ا  )٧ (فھي معارضة بمثلھا مما یدل على البراءة وعند التعارض یقدم االرج>ح       

االحتی>اط   حجیَّ>ة ة البراءة حاكمة على أدل>ة االحتی>اط ف>ال ت>نھض ھ>ذه االدل>ة عل>ى                   ادلِّ
   .)٨ (الشرعي

  
  االستدالل بالعقل :ثالثًا 

 ال یحك>م ب>البراءة إال بع>د    أنَّ فیج>ب    ال>شرعیَّة فللقطع بثبوت االش>تغال باألحك>ام       
  .الیقین بھا وال یقین إال مع االحتیاط 

 یجب تحصیلھ على الق>در الثاب>ت المعل>وم          إنَّما الیقین بالبراءة    إنَّ  :وأجیب عنھ 
  االش>>>>تغال المحتم>>>>ل ف>>>>ال یج>>>>ب تح>>>>صیل الیق>>>>ین ب>>>>البراءة      م>>>>ن االش>>>>تغال وأم>>>>ا   

   .)٩(عنھ 
                                                 

   .١/٦٧الكافي ، : الكلیني ) ١(

  .١٨/١١٩وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .٦٦ -٦٣: فرائد األصول : ظ ) ٣(
 .لوب  فمع عدم أحراز الموضوع أو الشكَّ فیھ فال تتكفل ھذه الروایات في الداللة على المط٤)(

 . فھي مع داللتھا على المطلوب لكنھا ظاھرة في استحباب االحتیاط وھو حسن على كل حال ٥)(

  .٧٠ -٢/٦٩فرائد األصول ، :  الشیخ االنصاري ٦)(

  .٢/٣١٨، ) تقریر بحث السید الخوئي (مصباح األصول : البھسودي )٧(

  .میة إذا اقترنت بالعلم االجمالي إذا كان في الشبھة المحصورة یمكن إنَّ یقال انھا تدل على االحتیاط في الشبھات الحك) ٨(

   .٣٥٥الفصول الغرویة في األصول الفقھیة ، : محمد حسین الحائري : ظ ) ٩(
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 العم>>>ل باالحتی>>>اط ال حاج>>>ة فی>>>ھ إل>>>ى ال>>>سؤال  إنَّال ری>>>ب  إنَّ>>>ھ: ویTTTرد علیTTTھ 
بالضرورة ، فیكون وجوب السؤال من المكلف ألجل العم>ل ب>البراءة وال>سلوك عل>ى                

ھ>>ا ألج>>ل العم>>ل  ال>>شبھة ف>>ي طری>>ق الحك>>م ال یج>>ب ال>>سؤال فی إنَّمقت>>ضاھا ، بمعن>>ى 
مطلق>>ا أص>>ال ، ب>>ل یج>>ب ال>>سؤال ف>>ي ال>>شبھة الحكمی>>ة ألج>>ل العم>>ل ، وھ>>و مخ>>تص    

  .) ١( على السؤال خالف العمل باالحتیاط عمل بالبراءة ، فیتوقف العمل بھابصورة ال
  

ل>یس بحج>ة مطلق>ًا وھ>و مخت>ار المتق>دمین ف>ي األغل>ب ول>ذا                   إنَّھ :القول الثالث   
  .)٢( األصولیةتبھم نجدھم لم یتعرضوا لھ في ك

 
 االحتیاط أخب>ار آح>اد كخب>ر        حجیَّةما استدل بھ على      إنَّ  :مستندھم على ذلك  و

ھ ن> وال،  األص>ول ، فال نعمل بمثل>ھ ف>ي م>سائل    )٣( ))دع ما یریبك إلى ما ال یریبك  (( 
 العم>ل ب>البراءة االص>لیة م>ع ع>دم      وإن، مشقة لم یدل علیھ>ا ال>شرع فیج>ب اطراحھ>ا       

 االص>ل خلوھ>ا ف>ال ت>شتغل     ألنا ال نسلم اشتغال الذمة مطلقًا    وإن،  لة حجة   الداللة الناق 
،  یج>ب العم>ل ب>البراءة االص>لیة     ال>شرعیَّة إال مع قیام ال>دلیل فم>ع تق>دیر ع>دم الدالل>ة           

اطل>ة والعم>ل    االحتی>اط دالل>ة ض>عیفة ب>ل ب      وإنوذلك یرفع ما أومأ الیھ من االحتم>ال         
  .)٤( باالحتیاط غیر الزم

  

ت ال  ان>  نعم>ل بھ>ا ونأخ>ذ بھ>ا إذا ك          أنَّ أخبار اآلحاد یمك>ن      إنَّھذا القول   ناقش  وی
یین ووض>>عوا لھ>>ا األص>>ولتع>>ارض الكت>>اب العزی>>ز وال>>سنة ال>>شریفة ، وق>>د عم>>ل بھ>>ا  

 العمل بالبراءة یج>ب ف>ي   إنَّ، ثم ضوابط لكي یقبلوھا فالعمل بالدلیل أولى من أھمالھ    
اط یج>>ب ف>>ي ح>>ال ت>>وفر م>>سألة م>>شتبھ بھ>>ا ح>>ال ع>>دم العل>>م ب>>الحكم ، والعم>>ل باالحتی>>
 ش>>بھة الم>>سألةت ھ>>ذه ان>> یحت>>اط س>>واء كأنَّویتع>>ذر عل>>ى المكل>>ف تشخی>>صھا فیج>>ب  

  .تحریمیة ، أو شبھة وجوبیة 
ألنھ حسن على كل حال حیث ی>ذكر   االحتیاط مطلقًا ، حجیَّةوالقول الراجح ھو  

سن االحتی>اط ش>رعًا   إن>ھ ال ش>بھة ف>ي ح>    : ( اآلخوند الخراسني بھذا الخصوص قول>ھ      
وعقًال في الشبھة الوجوبیة والتحریمیة في العبادات وغیرھ>ا كم>ا ال ینبغ>ي االرتی>اب       

   .)٥( )في استحقاق الثواب فیما إذا احتاط وأتى أو ترك بداعي احتمال األمر والنھي 
  
  

                                                 
   .٤/١١٥تقریر بحث المجدد الشیرازي ، (تقریرات آیة اهللا المجدد الشیرازي : الروزدري :  ظ ١)(

وقwwد اشwwار إلwwى ذلwwك كwwل مwwن      + ٤/٤٤٥نھایwwة الوصwwول  : العالَّمwwة الحلwwي   + ٢/٨٣٧الذریعwwة ، : الwwسید المرتwwضى  :  ظ ٢)(

دروس فwي  : محمwد بwاقر الwصدر       + ٣/٥٨) تقریر بحث میرزا ھاشم االملي    (مجمع االفكار ومطرح االنظار     : الشھرضائي  

ات في علم األصول دراس: الشاھرودي  + ٤٧٩األصول العامة للفقھ المقارن : محمد تقي الحكیم  + ٢/٤٦علم األصول ، 

  .٤/٢٤٤كفایة األصول دروس في مسائل علم األصول ، : جواد التبریزي  + ٣/٦٢، ) تقریر بحث السید الخوئي (

  .٢٧/١٦٧وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٣)(

  .٢١٤معارج األصول ، :  المحقق الحلي ٤)(
 . ٣٥٠ -٣٤٩: كفایة األصول  ٥)(
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  االحتیاط العقلي : یًا انث
   االحتیاط العقلي حجیَّةاالستدالل على 

  : ھما عقلي بقاعدتین االحتیاط الةحجیَّاستدل على 
وھ>>>ي قاع>>>دة  ، ن ییاألخب>>>اریین واألص>>>ولق علیھ>>>ا ق>>>د اتف>>>  : االولTTTىالقاعTTTدة 

  ، )١(االشتغال الیقیني یستدعي البراءة الیقینیة 
 ھن>>اك عل>>م أجم>>الي أنَّھ>>و م>>ن المعل>>وم : وحاص>>ل اس>>تداللھم بالقاع>>دة االول>>ى  

ن ع>>دم العق>>اب وھ>>ذا ی>>ستدعي   بوج>>ود محرم>>ات یج>>ب تركھ>>ا باالجتن>>اب والیق>>ین م>>   
البحث والفحص عن ھذه الحرمات وال نعلم اجماًال بوج>ود م>ا ع>داھا ، فالعق>ل یحك>م              

  ، )٢(بوجوب االشتغال بما عدا المعلوم بالتفصیل فیجب االحتیاط 
  األصل في االفعال الحظر حتى تثبت اإلباحة  ، :الثانیة القاعدة 

 االصل في االفعال غیر الضروریة   أنَّو  ھ: یة  انوحاصل استداللھم بالقاعدة الث   
قب>ل ال>>شرع ھ>و الحظ>>ر وھ>و نتیج>>ة حك>م العق>>ل بق>بح الت>>صرف فیم>ا ھ>>و مل>ك للغی>>ر        

ھ ان الخارجی>ة ت>صرف ف>ي ملك>ھ وس>لط          انتف>اع باالعی>   نھ ب>دون إذن>ھ فاال     انوتحت سلط 
ق>>اب وع>>دم تنج>>ز  ذن من>>ھ قب>>یح عق>>ًال ف>>ال مج>>ال للق>>ول بع>>دم اس>>تحقاق الع  إوھ>>و ب>>ال 
 ی>تم إذا ل>م یك>ن ف>ي          إنَّم>ا ھ  ان> باحة ارتكاب محتم>ل الحرم>ة عق>ًال ف        إ المحتمل و  التكلیف

البین منج>ز للتكلی>ف غی>ر احتمال>ھ ف>ال مناف>اة ب>ین الق>ول بع>دم تنج>ز التكلی>ف بمج>رد                
  .)٣(االحتمال وبین الحكم بتنجز محتمل الحرمة وھو مؤدى القاعدة 

  :وقد رد على ھذه االستدالالت بما حاصلھ 
ش>>تغال بم>>ا ع>>دا المعل>>وم بالتف>>صیل غی>>ر مت>>یقن حت>>ى یج>>ب االحتی>>اط ،     االإنَّ - ١

نا عل>م أجم>الي ف>ا    والعلم االجمالي قبل الرجوع إلى االدلة ، وأما بعده فلیس ھ       
 العل>>>م االجم>>>الي ینح>>>ل إل>>>ى عل>>>م  إنَّ ، وبعب>>>ارة أخ>>>رى )٤( یج>>>ري االحتی>>>اط

ووجوبی>ة ف>ي    علمنا إجماًال بوجود تك>الیف تحریمی>ة   وإن بدوي   شكَّتفصیلي و 
   ان یج>>>>ري أص>>>>ل الب>>>>راءة وال یمك>>>>ن جری>>>> شكَّالم>>>>شتبھات وف>>>>ي حال>>>>ة ال>>>> 

 .) ٥(االحتیاط 
 قاع>>دة الحظ>>ر م>>ن القواع>>د الت>>ي ل>>م یتف>>ق علیھ>>ا العق>>الء وھ>>و مغی>>ا بغای>>ة  إنَّ  - ٢

تھ>ى الحظ>ر ب>ورود الن>صوص المثبت>ة لإلباح>ة كح>دیث              انوینتھي عن>دھا وق>د      
لحظ>>ر فالقاع>>دة العقلی>>ة تق>>ضي بق>>بح   اانالرف>>ع وال>>سعة ، فم>>ا ل>>م ی>>رد فی>>ھ بی>>  

 .)٦( انالعقاب بال بی

                                                 
محمد : یني یقتضي الفراغ الیقیني ، أو الیقین بالبراءة وھذا االختالف في اللفظ ال في المعنى ، ظ  عبر عنھا باالشتغال الیق١)(

فرائد األصول  + ٥٨ ، قوانینالحاشیة على استصحاب ال: الشیخ االنصاري  + ٢/٧٥٩ھدایة المسترشدین ، : تقي رازي 

  .٦/٨٢تعلیقة على معالم األصول ، : علي الموسوي القزویني  + ٢/٨٧، 

  .٢/٨٧فرائد األصول ، : االنصاري :  ظ ٢)(

   .٢٠-٣/١٩بیان األصول ، : الصافي الكلبایكاني ) ٣(

  .٢/٨٧فرائد األصول ، : االنصاري : ظ ) ٤(
  .٣٠٤/ ٢مفتاح الوصول إلى علم األصول ، : أحمد البھادلي : ظ ) ٥(
  .٣٠٦-٢/٣٠٥: م ، ن :  ظ ٦)(
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 االحتی>>اط المتق>>دم موض>>ع اخ>>تالف ب>>ین العلم>>اء ، لك>>ن      إنَّف>>یالحظ مم>>ا تق>>دم   
االحتیاط المستند إلى إجمال دلیل الحك>م ال>شرعي أو موض>وعھ وع>دم ح>صول العل>م            

ح>ال وھ>و    بالخروج من عھدة التكلیف وإلفراغ الذمة منھ فھو احتیاط حسن على كل             
  :، ویتحقق بأمرین  )١( مطلوب ومستحب شرعًا

وك وم>>رة بدون>>ھ كم>>ا ل>>و  شكَّ ت>>أتي ب>>ھ م>>رة م>>ع الم>>  انطری>>ق تك>>رار العم>>ل ب>>   - أ
كنا في ھذا السفر ھل ھ>و س>فر مع>صیة           شكَّسافرت المرأة بدون إذن زوجھا و     

  . تجمع بین القصر والتمام أنَّأم ال فیتوجب علیھا 
 واجب في العمل ونتجنب عن ك>ل م>ا نحتم>ل    ھأنَّ بكل ما نحتمل انطریق االتی  -  ب

 . بجلسة االستراحة في الصالة ان حرام االتیأنَّھ
  
  

  التطبیقات في مفتاح الكرامة : المطلب الثالث 
خ>>تالفھم ف>>ي الم>>سائل  إ إل>>ى أدى االحتی>>اط ف>>ي مب>>اني یین األص>>ول اخ>>تالف إنَّ
   :ةیة اآلتی الفقھتطبیقاتال ختالف من خاللوسنشیر إلى ھذا اإلالفقھیة 

   مسألة عصر الثوب بعد الغسل  :األولالتطبیق 
  : الفقھاء في عصر الثوب بعد الغسل على قولین ھما إختلف

 الماء المغسول تغمی>زًا أو لی>ًا    وجوب العصر وھو فعل یخرج بھ     :األولالقول  
س  الشیخ الصدوق ، وابن ادری> مما ینفذ فیھ ماء الغسالة ، وقد أختارهو كبسًا ونحوه  أ

 ، واب>>ن فھ>>د الحل>>ي ،  األول الحل>>ي ، وال>>شھید  العالَّم>>ةالحل>>ي ، والمحق>>ق الحل>>ي ، و 
   .)٢(والسید جواد العاملي 

الع>>الء ع>>ن اإلم>>ام ال>>صادق  أب>>ي ص>>حیح الح>>سین ب>>ن    :مTTستندھم علTTى ذلTTك و
)u( ))         م>ا ھ>و م>اء ،    انص>ب علی>ھ الم>اء م>رتین ف     : في البول یصیب الجسد ؟ ق>ال

اغ>>سلھ م>>رتین ، وع>>ن ال>>صبي یب>>ول عل>>ى  :  الب>>ول ؟ ق>>ال وس>>ألھ ع>>ن الث>>وب ی>>صیبھ
   .)٣( ))یصب علیھ ثم یعصره : الثوب ؟ قال 

 ، ویمك>ن الع>ذر بتنزیل>ھ    ا في الصبي ونح>ن ال نق>ول بھ>   ةرداو انَّھإ :علیھا یرد  
أو یحم>ل عل>ى م>ا إذا توق>ف     ، أو یحمل على العصر ألج>ل التجفی>ف        ،  على المتغذي   

 مخی>>>را ب>>>ین ال>>>صب القلی>>>ل والع>>>صر أو ب>>>ین ال>>>صب    علی>>>ھ زوال الع>>>ین ، فیك>>>ون 
  .المتعارف أو الكثیر ، فال یحتاج إلى العصر ، فتكون الروایة معموال بھا 

ی>صب  : ((  ف>ي ب>ول ال>صبي ؟ ق>ال     )u(ال>صادق  اإلم>ام  وحسنة الحلبي ع>ن    
  ،  )٤( )) قد أكل فاغسلھ غسًال ان كوإنعلیھ الماء ، 

                                                 
  .٢/٤٦دروس في علم األصول ، : محمد باقر الصدر  + ٣٧٤كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني :  ظ ١)(
 + ١/٢٧٧: نھایwwة األحكwwام  + ١/٤٣٥: المعتبwwر  + ١/٥٤: شwwرائع اإلسwwالم  + ١/١٨٧: الwwسرائر  + ١٤: الھدایwwة : ظ ) ٢(

مفتwwاح الكرامwwة   + ٥٩: المwwوجز الحwwاوي   + ٣: اللمعwwة الدمwwشقیة   + ١٤: ذكwwرى الwwشیعة   + ١/٢٣٩: إرشwwاد األذھwwان  
٢/١٦٠.   

  .٣/٥٥الكافي ، : الكلیني ) ٣(
  .٣/٥٦:  م ، ن ٤)(
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اء م>ن   ن>  یغ>سل الق>دح واال     إنَّ>ھ : (( ق>ال    )u(الصادق  اإلمام  وموثقة عمار عن    
ووج>>ھ . )١( )) ی>>صب فی>>ھ الم>>اء حت>>ى یدلك>>ھ   أنَّھ ال یجزی>>ھ وإن>>الخم>>ر ث>>الث م>>رات  

  .د من المایز وال مایز إال العصر  الغسل جعل مقابًال للصب فال بأنَّالداللة 
اء ، ولع>ل ل>ھ خ>صوصیة وأی>ضا للخم>ر نف>وذ         نھا واردة في اال   نَّ إ :ویرد علیھا   

ی>>ادة ات>>صال ف>>ال ب>>د م>>ن ال>>دلك ، وعل>>ى أي تق>>دیر ل>>وال إجم>>اع المعتب>>ر وش>>ھرة        وز
 الق>ول بع>دم   اناألصحاب وأصل بقاء المتنجس على حالھ وأصل عدم فراغ الذم>ة لك>        

 كفای>>ة ف>>ي وج>>وب االحتی>>اط ، فلعل>>ھ ال   شكَّوج>>وب الع>>صر قوی>>ا ، لك>>ن ف>>ي قی>>ام ال>>   
   .)٢(محیص عن القول بوجوب العصر بعدد الغسل 

 شكَّوذل>ك لقی>ام ال>   ،  السید جواد العاملي ق>د تم>سك بوج>وب الع>صر         إنَّحظ  فیال
  .  وأفتى بوجوب االحتیاط بعصر الثوب المتنجسالمسألةفي 

   :وق>>د أورد ال>>سید محم>>د الع>>املي والمحق>>ق ال>>سبزواري عل>>ى ھ>>ذا االس>>تدالل      
   الم>>ایز ال ینح>>صر ف>>ي الع>>صر ب>>ل ھ>>و الغم>>ز والج>>ري عل>>ى م>>ا ص>>رح ب>>ھ            إنَّ( 
   .)٣()م قو

 الفقھ>>اء یحكم>>ون إنَّ یق>>ال ال ری>>ب أنَّوالتحقی>>ق  (ث>>م ق>>ال ال>>سید ج>>واد الع>>املي 
بوج>>وب ال>>صب ف>>ي ب>>ول ال>>صبي م>>ن دون غ>>سل م>>ع حكمھ>>م بوج>>وب إخ>>راج ع>>ین   

 ال  ال>صب المخ>رج للع>ین ص>باً     ان ف>إذا ك>    ، ب>ول ص>بي      ان ك>  وإنالنجاسة عن الث>وب     
. ة فال یبقى فرق آخر إال الع>صر   مع استوائھما في وجوب إخراج عین النجاس غسًال
 ان الغسل یتحقق بال>صب المخ>رج للنجاس>ة ، س>واء ح>صل ع>صر أم ال ، ك>              انولو ك 

قول المع>صوم ف>ي خب>ر الح>سین  ب>ن أب>ي الع>ال وح>سن الحلب>ي  وغی>ره ـ الروای>ات             
اغ>سل الب>ول م>رتین وب>ول ال>صبي م>رة ، وھ>و خ>الف         : المتقدمة ـ یرجع إلى معنى   

 یلت>زم الق>ائلون بع>دم دخ>ول الع>صر        أنَّف فتوى األصحاب ، إال       وخال األخبارظاھر  
بكفای>ة وص>ول الم>اء إل>ى الب>>ول وع>دم ل>زوم إخ>راج عین>>ھ ع>ن الث>وب ، كم>ا احتمل>>ھ           
ص>>احب الم>>>دارك وھ>>>و ق>>>ول غری>>>ب ، لك>>>ن األص>>>حاب یكتف>>>ون ف>>>ي ب>>>ول ال>>>صبي  

  ومم>>>>>>ا ذكرن>>>>>>ا یفھ>>>>>>م الح>>>>>>ال ف>>>>>>ي     . ف>>>>>>صال نباالس>>>>>>تیعاب وال ی>>>>>>شترطون اال 
  . )٤( )المقام 

  
وجعلھ في مقاب>ل ال>صب   ،   اطالق الغسل دون التعرض للعصر       :ي  انالقول الث 

وھو الصب على الشيء إغم>اره بالم>اء والغ>سل ص>ب الم>اء حت>ى ین>زل عن>ھ وتبن>ى            
ھذا القول السید المرتضى ، والشیخ الطوس>ي ، والمحق>ق االردبیل>ي ، وال>سید محم>د                  

   .)٥( يانالعاملي ، والوحید البھبھ

                                                 
  .١/٢٨٣تھذیب األحكام ، :  الطوسي ١)(
  .٢/١٦٠: مفتاح الكرامة : ظ ) ٢(
  .١٦٢: ذخیرة المعاد  + ٢/٣٢٦: مدارك األحكام ) ٣(
  .١٥٧-٢/١٥٦: مفتاح الكرامة ) ٤(
مصابیح الظالم + ١/٣٢٧:مدارك األحكام  + ١/٣٣٣: مجمع الفائدة والبرھان  + ١/٣٧ :المبسوط  + ٩٧:االنتصار :  ظ ٥)(

 :١/٤٦٣. 
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 م>>ن الغ>>سل وال>>صب یطل>>ق ف>>ي الث>>وب  ك>>ًالإنَّال ری>>ب :ھم علTTى ذلTTك مTTستندو
والبدن فغسل أعضاء الوضوء غ>سل یقین>ا ، فجع>ل الم>ایز الع>صر مطلق>ا غل>ط ، ب>ل                      

 النی>>ة أنَّ الف>>ارق اش>>تمال الغ>>سل عل>>ى إم>>رار الی>>د وبع>>ض الع>>الج أو     أنَّربم>>ا یق>>ال  
صر إل>ى المقابل>ة ف>ي غای>ة        فاالستناد في إثب>ات الع>      ان وكیف ك  ،متفاوتة أو غیر ذلك     

  .الضعف 
 وھ>و وج>وب الع>صر عم>ًال باالحتی>اط م>ن أج>ل               األولالقول الراحج ھو القول     

إبراء الذمة والتیقن من إزالة عین النجاس>ة وق>د أش>ار ال>سید ج>واد الع>املي إل>ى ذل>ك                      
 ن وال ری>ب ف>ي بط>ال       ،  ــ وج>وب الع>صرـ    ــوالحق والتحقیق ما قد عرفتھ      ( : بقولھ  

 الغ>>سل حقیق>>ة ف>>ي ق>>در  انفك>>.  ق>>ال ب>>اطالق الغ>>سل وم>>ن تبع>>ھ عل>>ى ذل>>ك   ك>>الم م>>ن
وھ>ي ف>ي ك>ل    . مشترك بین الصب فق>ط وب>ین ال>صب والع>صر وھ>و إزال>ة النجاس>ة               

شئ بحسبھ ، ففي الثوب ال بد فیھا من العصر وفي غیره یكفي فی>ھ ال>صب ، فیرج>ع        
 وھو في كل شئ بح>سبھ فصال ن الغسل حقیقة في صب الماء مع اال     إنَّ یقال   أنَّالحال  

اختالف كلم>اتھم ف>ي م>درك الحك>م     سببھ   األصل في ھذا االختالف      أنَّفیالحظ  ،   )١( )
 الم>>اء القلی>>ل  وإن،  أج>>زاء النجاس>>ة ال ت>>زول إال ب>>ھ  إنَّ الباع>>ث عل>>ى الع>>صر  ألن، 

 أث>ر النجاس>ة ال یطھ>ر إال بع>د     ألنینجس بھا ، فل>و بق>ي ف>ي المح>ل ل>م یحك>م بطھ>ره              
  .على ھذا لو جف الماء على المحل ولم ینفصل لم یطھرففصال ،ناال

  
 في عدد صالة    شكَّ كما لو    شكَّ المكلف في موَجب ال    شكَّ مسألة لو    :ي  انالتطبیق الث 

  .االحتیاط ، أو في أفعالھا أو عدد سجدتي السھو او افعالھا 
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 الحل>>ي ، وال>>شھید العالَّم>>ة وق>>د اخت>>اره شكَّ ھ>>ذا ال>> ع>>دم االلتف>>ات إل>>ى  :األولالقTTول 
   .)٢(، والسید جواد العاملي   ، والمحقق الكركي ، والمحقق السبزوارياألول

وه في ھ>ذه    ّص، وقد خَ  )٣()) ال سھو في سھو      : (( )u( قولھ   :مستندھم على ذلك    و
   .شكَّ في موجب السھو ، فال یجب االلتفات لھذا الشكَّالصورة وبصورة ال

 ف>ي ركعت>ي االحتی>اط ب>ین     ش>كَّ ل>و قی>ل إذا    : ( المجل>سي    العالَّم>ة   :ورد علیھ أو
وك شكَّ یأتي بالم  أنَّھع في التشّھد    والواحدة واالثنتین وكذا في سجدتي السھو قبل الشر       

 ف>ي ش>ئ م>ن أفعالھم>ا قب>ل التج>اوز ع>ن المح>ّل األص>لي ی>أتي ب>ھ                     ش>كَّ فیھ ، وكذا لو     
 یخلو من قّوة ، لكن لم نّطلع على أحد م>ن األص>حاب ق>ال ب>ھ              وبعده ال یلتفت إلیھ فال    

 ان ك> وإن األخب>ار  إلطالق بع>ض  ن، وأیضًا یحتمل في صالة االحتیاط القول بالبطال     
ظاھرھ>>ا ال>>صلوات األص>>لیة الیومی>>ة ، وم>>ا ذك>>ره األص>>حاب ال یخل>>و م>>ن ق>>ّوة ، إذ     

 )٤( ))س>ھو ف>ي س>ھو    ال (( الظاھر من سیاق الخب>ر م>ن أّول>ھ إل>ى آخ>ره ش>مول قول>ھ               

                                                 
   .٢/١٦١: مفتاح الكرامة :  ظ ١)(
مفتwwاح  + ٣٦٩: ذخیwwرة المعwwاد   + ٢/١٣٦: رسwwائل الكركwwي   + ٤/٩٣: ذكwwرى الwwشیعة   + ٥٨: تبwwصرة المتعلمwwین  :  ظ ٢)(

 .٩/٤١٣: الكرامة 
 .٣/٣٦٠ ، الكافي: الكلیني ) ٣(
 .٣/٣٦٠: الكافي: الكلیني ٤)(
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ھ مّتف>ق علی>ھ ب>ین األص>حاب ، ول>و      ان> دھا بال>شھرة ب>ل ك  ی> ونظیره لھذه الصَور مع تأیّ  
   .)١( ) أحوط انعمل بالمشھور وأعاد الصالة ك

 یق>ول بق>وة االس>تدالل عل>ى     إنَّ>ھ : ول>ى  جھت>ین األ م>ن   راد فیھ   ی ھذا اإل  إنَّیالحظ  
ھ ن>  یتمسك بالقول باالحتی>اط ال     إنَّھ  :یةنا ، والث  شكَّ في صالة االحتیاط وال    اإلعادةعدم  
  . االحتیاط في الشبھات التحریمیة حجیَّةن الذین ذھبوا إلى ییاألخبارمن 

وك قب>ل تج>اوز المح>ل    شكَّ بالفع>ل الم>  ان االلتفات وال بد من االتی     :ي  انالقول الث 
  والمحق>>>>ق  ي ،ان>>>> المجل>>>>سي ، والمحق>>>>ق البحرالعالَّم>>>>ةوذھ>>>>ب عل>>>>ى ھ>>>>ذا الق>>>>ول  

  .  )٢( بیلياالرد
ھ ال یخل>و م>ن اش>تباه      وإن> ،  االص>ل بق>اء ش>غل الذم>ة         إنَّ   :مستندھم على ذلك    و

  .وك فیھ شكَّوالعمل فیھ باالحتیاط الزم ، ولعموم ما ورد في العود إلى الفعل الم
 ك>>ون األص>>ل بق>>اء ش>>غل نَّ إل: (ال>>سید ج>>واد الع>>املي م>>ا ن>>صھ  :علیTTھ أورد و
ز المح>>ل األص>>لي للفع>>ل ، وأم>>ا إذا تج>>اوز عن>>ھ ول>>م    ی>>صح إذا ل>>م یتج>>او إنَّم>>االذم>>ة 

وك شكَّیتجاوز عن المحل الذي قرره الشارع في أص>ل ال>صالة للع>ود إل>ى الفع>ل الم>                  
وق>د  ، فیھ فاألوامر األولى ال تشمل ھذا إذ المأمور بھ فیھ>ا إیق>اع ك>ل فع>ل ف>ي محل>ھ            

 وش>>مولھا ص>>الة تج>>اوز عن>>ھ فیحت>>اج إلی>>ھ إل>>ى دلی>>ل آخ>>ر ، فل>>م یب>>ق إال أدل>>ة الع>>ود    
  .)٣() ھا في أصل الصالة الیومیة اناالحتیاط وسجود السھو غیر مسّلم بل الظاھر 

 ، ولك>ن ل>یس   شكَّي وھو األلتف>ات إل>ى مث>ل ھ>ذا ال>     انالقول الراجح ھو القول الث  
ھ یج>ري فیھ>ا   ن> ، المن باب األحتیاط في الشبھات التحریمیة فقط بل بمطلق الشبھات        

ض ، ولك>>ن ال یج>>ب فیھ>>ا س>>جود ال>>سھو للح>>دیث المتق>>دم ،  ك>>ل م>>ا یج>>ري ف>>ي الف>>رائ 
   .شكَّ السید جواد العاملي ذھب إلى عدم االلتفات إلى ھذا الأنَّویالحظ 
  

 ان مTTسألة الTTشاة المTTأخوذة فTTي اإلبTTل والغTTنم أقلھTTا جTTذع مTTن الTTض :التطبیTTق الثالTTث 
  .)٤(ومن المعز الثني 

  : لغنم والمعز على قولین  الفقھاء في مقدار الزكاة المأخوذة من اإختلف
 مق>>دار الزك>>اة الم>>أخوذة م>>ن اإلب>>ل والغ>>نم أقلھ>>ا الج>>ذع م>>ن    نَّإ   :األولالقTTول 

الشیخ الطوسي ، وابن حم>زة      : قد أختاره    ومن المعز الثني ، وھو المشھور و       انالض
 ، األول الحل>>>ي ، وال>>>شھید العالَّم>>>ةالطوس>>>ي ، واب>>>ن زھ>>>رة ، والمحق>>>ق الحل>>>ي ، و 

   .)٥(والسید جواد العاملي ي،انوالوحید البھبھي،انیوري ، والشھید الثوالمقداد الس

                                                 
  .٥٣٣ -٥٣٢االربعین ، :  المجلسي ١)(
مجمwع الفائwدة   : المحقwق االردبیلwي    + ٩/٢٦٢الحدائق الناضرة ، : المحقق البحراني  + ٥٣٢االربعین ، : المجلسي :  ظ   ٢)(

  .٣/١٣٥والبرھان ، 
  .٩/٤١٣:  مفتاح الكرامة ٣)(
 + ١/٩٩المبwسوط  : الطوسwي  : ظ . م ما كمل لھ سبعة أشھر ، والثني بما كملت لwھ سwنة مwن المعwز      الجذع من اإلبل والغن ٤)(

  .١/٤٩١منتھى المطلب ، : العالَّمة الحلي 
: تwwwذكرة الفقھwwwاء  + ١/١٤٧: شwwwرائع اإلسwwwالم  + ١٢٣:غنیwwwة النwwwزوع  + ١٢٦: الوسwwwیلة  + ٥/١٠٠: المبwwwسوط :  ظ ٥)(

مwwwwwwwصابیح  + ١/٣٧٨: مwwwwwwwسالك اإلفھwwwwwwwام  + ١/٣٠٥: التنقwwwwwwwیح الرائwwwwwwwع  + ٢٣٥: الwwwwwwwدروس الwwwwwwwشرعیَّة + ٥/١٠٧
   .٢٣٨/ ١١:مفتاح الكرامة+٥٠:الظالم
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اإلجم>اع المنق>ول ف>ي بع>ض عب>ارات الفقھ>اء ، والخب>ر                :مستندھم على ذلك    و
 والثن>ي   ان یأخ>ذ الج>ذع م>ن ال>ض        سأنَّ>  أم>ر عامل>ھ      إنَّ>ھ  : (()r(المروي عن الرسول    

 وق>ال   )r(ا م>صدق رس>ول اهللا       انأت: (( ، وروایة سوید بن غفلة قال       )١()) من المعز   
 أنَّ، فھ>>ي ت>>دل عل>>ى  )٢( )) نأخ>>ذ الجذع>>ة والثنی>>ة أنَّ نأخ>>ذ الراض>>ع ، وأمرن>>ا  أنَّنھین>>ا 

  .المطلوب في الزكاة ما بلغ الجذعة من اإلبل والغنم والثنیة من المعز 
 الح>>دیث م>>ن ط>>رق العام>>ة وھ>>و غی>>ر      إنَّي ان>> المحق>>ق البحر   :أورد علیTTھو

  .)٣( و صح سنده فال یخلو من قوةنا فلأصولموجود في 

ل>م یتحق>ق    األولدعاه أص>حاب الق>ول   إ يالذاإلجماع المتقدم   إنَّ   : لباحثیبدو ل 
  .مع وجود المخالف لھم بالقول 

  
 المقدار الكافي في الزكاة ھو ما یسمى شاة مع غض النظر ع>ن  :ي انالقول الث 

صمیري ، والمحق>>>ق  المحق>>>ق الحل>>>ي ، واب>>>ن فھ>>>د الحل>>>ي ، وال>>> اخت>>>ارهالعم>>>ر وق>>>د 
   .)٤( يان ، والسید محمد العاملي ، والمحقق البحرسید السبزوارياالردبیلي ، وال

في خم>س م>ن االب>ل ش>اة          : (( )u( في قولھ    اإلطالق :مستندھم على ذلك    و
 ف>ي ن>ص الروای>ة وع>دم التتخ>صیص ی>دل       اإلطالق ، ف> )٥(  ))، وفي اربعین شاة ش>اة    

  .ء للذمة  مسمى الشاة یكون مبرإنَّعلى 
الق>ول واض>اف دلی>ل آخ>ر یؤی>د ص>حة         ھذا  ل السید جواد العاملي على      شكَّوقد ا 

ثّم القائلین بكفایة ما یسّمى شاة یرد عل>یھم نح>و م>ا أوردن>اه     : ( ھ   بما نصَّ  ولالقول األ 
 بع>د إطب>اق األص>حاب عل>ى خالف>ھ          -ویضّعف ذلك القول من أصلھ      . على المشھور   

ا یولد من الشاة حین والدتھ كافیًا والمالك مخّیر بینھ وب>ین         م ان لو ك  أنَّھ -كما سمعت   
غیره أو قیمتھ الشتھر وتوّفرت الدواعي على نقلھ فكیف ص>ار األم>ر ب>العكس ؟ وال          

م>>ا ین>>صرف إل>>ى ال>>شائع وإن ف>>ي ال>>نّص والفت>>وى ال ین>>صرف إلی>>ھ  اإلط>>الق أنَّری>>ب 
تمیی>ز ن>صب ال>شاة ع>ن     الغال>ب ، ولع>ّل المق>ام ف>ي ال>نّص مق>ام إظھ>ار ح>ّد الن>صب و         

ھ ، والمطلقون في الفتوى لیس بناؤھم علی>ھ ب>ل لعّل>ھ ل>و ذك>ر لھ>م       اننصب اإلبل وأسن  
ح>صر  ان وإنوالمن>ع م>ن أخ>ذ المری>ضة والھرم>ة وذات الع>وار              . لقضوا منھ العجب    

 اعتب>ار  إنَّالسّن فیھا یقتضي المنع من المتوّل>د م>ن حین>ھ بأولوی>ة ال تك>اد تنك>ر ، م>ع                     
 في اإلبل ألقّل ما یخرج منھا لعّلھ یق>ضي بع>دم كفای>ة المتوّل>د الم>ذكور        بنت المخاض 

ھ ال یرید المتوّلد المزب>ور ب>ل وم>ا فوق>ھ م>ا ل>م ی>صل        اناشتر شاة ف: ، وَمن قال لعبده  
 الزكاة عبادة توقیفیة فیج>ب فیھ>ا تح>صیل الب>راءة الیقینی>ة      إنَّثّم . إلى الجذع أو الثني   

 إط>الق لف>ظ ال>صالة والُغ>سل ال ی>سقط اعتب>ار            أنَّھ>ا ، كم>ا      ت الذّمة م>شتغلة ب    ان ك ألن
  .)٦() الھیئات المخصوصة

 أنَّ ال>>ذي ذھ>>ب إلی>>ھ الم>>شھور ، إض>>افة إل>>ى     األول ھ>>و الق>>ول  جحالق>>ول ال>>را 
 ال>سید ج>واد الع>املي       العبادات التوقیفیة ت>ستلزم الب>راءة الیقینی>ة ، وھ>و م>ا ذھ>ب إلی>ھ                

، وك>>ل إط>الق ول>>ھ تقیی>>د  ل الب>راءة الیقینی>>ة  ق>>د اج>>رى اص>الة االحتی>>اط لتح>>صی حی>ث  
بع>>ین ش>>اة ش>>اة بالجذع>>ة  رق>>یمكن تقیی>>د الروای>>ة ف>>ي خم>>س م>>ن األب>>ل ش>>اة ، وف>>ي أال  

  .والثنیة 
  

                                                 
  .٢/٢٣٠عوالي الآللي ، : ابن ابي جمھور االحسائي ) ١(
 . مع اختالف یسیر ٤/١٠٠السنن الكبرى ، :  البیھقي ٢)(
   .١٢/٦٦: الحدائق الناضرة :  ظ ٣)(
 + ٤/٧٧: مجمع الفائدة والبرھwان   + ٢٠٤: كشف االلتباس  + ١٢٥: الموجز الحاوي  + ١/١٤٧: شرائع اإلسالم :  ظ   ٤)(

  .١٢/٦٦: الحدائق الناضرة  + ٥/٩٣: مدارك األحكام  + ٣٦: كفایة األحكام 
   .٧/٦٠مستدرك الوسائل ، : حسین النوري  + ٣/٥٣٥الكافي ، :  الكلیني ٥)(
  .١١/٢٤٧: مفتاح الكرامة ) ٦(
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  المبحث الرابع
   في مفتاح الكرامة وتطبیقاتھاإلمامیَّة التخییر عند يانمب

  توطئة 
مكل>>ف م>>ن إذا ع>>رض للمكل>>ف حكم>>ین تعارض>>ا فیم>>ا بینھم>>ا بحی>>ث ال ی>>تمكن ال

 ال أنَّ>>ھھ م>>ن الجم>>ع بینھم>>ا ، وكم>>ا ان>>لع>>دم امك بھم>>ا مع>>ًا عل>>ى وج>>ھ االحتی>>اط اناالتی>>
 ، كت>ردد الطبیب>ة ف>ي أم>ر         انھ یستوجب الوقوع ف>ي الع>صی      نیتمكن من تركھما معًا ال    

ق>اذ  نالالجنین في رحم المرأة بین كون>ھ حی>ًا فیح>رم إس>قاطھ ، أم میت>ًا فیج>ب إس>قاطھ           
ر فكی>>ف تتعام>>ل م>>ع الموق>>ف ؟ ، وعل>>ى ھ>>ذا س>>نتعرض لمعن>>ى    حی>>اة األم م>>ن الخط>> 
 فیھ ، والتطبیق>ات الفقھی>ة الت>ي     األصولیةي  ان وأدلة حجیتھ ، والمب    التخییر وأقسامھ ،    

  .یة ت من خالل المطالب اآلترتبط بھ
  

  ھ لتخییر في اللغة واالصطالح وأقساممعنى ا : األولالمطلب 
  صطالح معنى التخییر في اللغة واال: أوًال 

 اصلھ خیر یقال رجل خیر وأمرأة خیرة ، واالسم الخی>رة ، وھ>ي            :التخییر في اللغة  
: ، ق>>ال تع>>الى  )١(تق>>اه واص>>طفاه انالتخیی>>ر وتخی>>ر ال>>شيء وأخت>>اره ، أي 

}    ــالجر ني تق>ى واص>طفى م>نھم س>>بعین    ان، أي  )٢(}واختَـار موسـى قَومـه سـبعِ

 یق>ال خیرت>ھ ب>ین    ،) ٣( بین الشیئین المتغ>ایرین  یكون إنَّمارجًال ، والتخییر    
  .)٤(رشیئین أي فوضت إلیھ الخیا

ھو وظیفة یقصد منھا رفع حیرة المكل>ف ف>ي مق>ام الج>ري              (:التخییر في االصطالح    
  .)٥() العملي 

   التخییر قسامأ: یًا انث
  :ھما ینقسم التخییر على قسمین 

 عل>>ى وج>ھ التخیی>ر كخ>>صال   طل>>ب ال>شارع أش>یاء  ( ھ>و   : التخییTر الTشرعي   - ١
مارتین للمكل>ف  جعل الشارع وظیفة اختیار إحدى األوھو  : ( ، وقیل   )٦() الكفارة  

، أو ت>>رجیح إح>>داھما عل>>ى االخ>>رى  الجم>>ع بینھم>>ا انمك>>إعن>>د تعارض>>ھما وع>>دم 
 .)٧( )حدى المرجحات إب

  

                                                 
  ٢٦٦ -٤/٢٦٥لسان العرب ، : ابن منظور  + ٤/٣٠١العین ، : الخلیل بن أحمد الفراھیدي :  ظ ١)(

   .١٥٥:  االعراف ٢)(

  .١/١٣٨مجمع البحرین ، : الطریحي :  ظ ٣)(

   .٢/٦٥٢الصحاح ، : الجوھري :  ظ ٤)(
  .٢١٩مدخل لدراسة علم أصول الفقھ ، : محمد جعفر شمس الدین ) ٥(

  .١٢٥ارح االنظار ، مط:  االنصاري ٦)(

  .٤٧٩األصول العامة للفقھ المقارن ، :  محمد تقي الحكیم ٧)(
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الم>أمور   المكلف مخیرًا في االمتثال ب>الكلي        نَّ یكون إوھو  (  :التخییر العقلي    -٢
وھو الوظیفة العقلیة التي یصدر عنھ>ا  ( ، وقیل  )١( )بھ بین االفراد المنطبقة علیھ   

   االم>>>ر ب>>>ین المح>>>ذورین وع>>>دم تمكن>>>ھ حت>>>ى م>>>ن المخلف>>>ة   انالمكل>>>ف عن>>>د دور
 .)٢( )القطعیة 

 
ختالف بین التخیی>ر ال>شرعي والعقل>ي ھ>و ف>ي المج>رى ، فمج>رى التخیی>ر                   فاإل
 مخی>را ب>ین أح>>د ال>شیئین ، فیم>ا إذا ل>>م یك>ن بینھم>ا ج>>امع        المكل>ف یك>>ون أنَّال>شرعي  

خطابي ، كما إذا دار األمر بین وج>وب أح>د ال>شیئین وحرم>ة اآلخ>ر أو وج>وب أح>د               
الشیئین ووجوب شئ آخر ال یجمعھما جنس قریب ، وإما مجرى التخییرالعقلي وھ>و      

ج>وب إك>رام ھ>ذا     بین ال>شیئین ج>امع خط>ابي ، كم>ا إذا دار األم>ر ب>ین و                انفیما إذا ك  
  ، فیكون المكل>ف مخی>راً    ھ یصح التكلیف باكرام العالم مبھماً     انالعالم أو ذلك العالم ، ف     

  .)٣( في إكرام أحد الفردین أو األفراد عقًال
  
  
  

   التخییرحجیَّةأدلة : ي انالمطلب الث
   الشرعيلتخییراالستدالل على ا: أوًال 

ال>>شرعي بالروای>>ات وھ>>ي العم>>دة ف>>ي   االحتی>>اط حجیَّ>>ةیون عل>>ى األص>>وللق>>د اس>>تدل 
  : االستدالل منھا 

  
 نقل>ت یجیئن>ا ال>رجال   : ((  ق>ال  )u(عن الحسین بن الجھم عن اإلمام الرضا   .١

 ف>إذا ل>م تعل>م       )u(وكالھما ثقة بح>دیثین مختلف>ین ، وال نعل>م أیھم>ا الح>ق ؟ ق>ال                  
  .)٤()) فموسع علیك بأیھما أخذت 

 

  .ھا ضعیفة السند ان ھذه الروایة بإن : علیھال شكَّوأ
ق>رأت ف>ي كت>اب لعب>د اهللا ب>ن محم>د إل>ى أب>ي                 : ((روایة علي ب>ن مھزی>ار ق>ال         .٢

 ف>ي ركعت>ي   )u( أصحابنا في روایاتھم ع>ن أب>ي عب>د اهللا         إختلف )u(الحسن  
ال : الفج>>ر ف>>ي ال>>سفر ، ف>>روى بع>>ضھم ص>>لھما ف>>ي المحم>>ل ، وروى بع>>ضھم        

 .)٥( )) عملت ھمایك بأیموسع عل : )u(تصلھما إال على األرض ، فوقع 
 ك>>ال ال>>صالتین  ألن دالل>>ة الروای>>ة عل>>ى التخیی>>ر ف>>ي أف>>راد الكل>>ي     إنَّف>>یالحظ 

  .صحیحة ومحققة للغرض 
  

                                                 
  .٣/٧٧٠تعلیقة على معالم األصول ، :  علي الموسوي القزویني ١)(

  .٥٢٣:  م ، ن٢)(

  .٣/٤٤٣، ) افادات المیرزا النائیني (فوائد األصول : الكاظمي الخراساني :  ظ٣)(

   .٢٧/١٢٢ل الشیعة ، وسائ:  الحر العاملي ٤)(

  .٢٧/١٢٢: م ، ن ) ٥(
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 ١٩٨

   العقلي تخییراالستدالل على ال: یًا انث
  : العقلي بعدة أدلة منھا  تخییر الحجیَّةیون على األصولاستدل 

 فی>>ھ إختل>>فس>>ألتھ ع>>ن رج>>ل (( :  ق>>ال )u( روای>>ة س>>ماعة ، ع>>ن أب>>ي عب>>داهللا  -١
 من اھل دینھ في أمر كالھما یرویھ ، أحدھما یرویھ باألخذ واآلخر ینھ>اه           نرجال

  .)١())خبره فھو في سعة حتى یلقاهیرجئھ حتى یلقى من ی: قال ، كیف یصنع ؟ 
ي ان األمر باألخ>ذ والث>     األول األمر بین محذورین     ان دور نَّإیالحظ من الروایة    

  .)٢( یختار احدھما وھذا االختیار یسمى التخییر العقليأنَّعلى المكلف األمر بالنھي و
 ف>>>ي المح>>>ذورین ُمجتمع>>>ین أو  ال>>>شرعیَّة األص>>>ول تع>>>ذُّر جع>>>ل األم>>>ارات و إنَّ -٢

 تبق>ىٰ الواقع>ة   أنَّحصر األمر بالتخییر العقلي، إذ ال یمكن انمنفردین في مقام الثبوت  
مق>>ام العم>>ل، وأّم>>ا األم>>ارات فیتع>>ذر جعلھ>>ا   ب>>دون حك>>م ویبق>>ىٰ المكّل>>ف ُمحت>>ارًا ف>>ي   

 لك>ل م>ن الوج>وب    حجیَّ>ة  ُیحی>ل ال>شارع   أنَّالستحالة التعبد بالمتناقضین، إذ ال یمك>ن     
 لم>>ا تنتھ>>ي إلی>>ھ م>>ن طل>>ب اعتب>>ار غی>>ر الواق>>ع  ال>>شرعیَّة األص>>ولوالحرم>>ة، وك>>ذلك 

ما غی>ر المع>ین   واقعًا مع العلم بالواقع لو جعلت بالنسبة لھم>ا مع>ًا وم>ع جعلھ>ا ألح>دھ          
ھ>ا ال تج>ري لمنافاتھ>ا للمعل>وم باإلجم>ال، إذ      انترجیح بال مرجح وك>ذا أص>الة الح>ل ف        

 شكَّنا ال نعلم إجماًال أما بالحرمة أو الوج>وب، ف>ال موض>وع ألص>الة الح>ل لع>دم ال>         ان
   .)٣( التخییر العقلي حجیَّة في تعیینھ فال یبقى إال القول بشكَّما الوإنبالحكم 

  
  اإلمامیَّة عند ي التخییرانمب: ثالث المطلب ال

 ـ الوج>وب ، والحرم>ة ـ>    ـ>ـ  االمر بین مح>ذورین      ان مسألة دور  إختلف األصولیون في  
وعدم ، قسام الحكم   أ الحكم الواقعي یدور بینھما وال مجال فیھ لبقیة          انجماًال ب إكالعلم  

ي  ف> ش>كَّ نھوض الحجة على اح>دھما بخ>صوصھ كم>ا ل>و دار االم>ر ب>ین مح>ذورین و        
موضوع التكلی>ف نظی>ر ت>ردد الم>رأة ف>ي أی>ام االس>تظھار ب>ین أداء ال>صالة وال>صوم             

 ف>ي ن>وع التكلی>ف بع>د العل>م بأص>لھ وموض>وعھ كم>ا ف>ي                   شكَّوعدم أدائھا ، أو عند ال     
 إختل>>فص>>الة الجمع>>ة ف>>ي ع>>صر الغیب>>ة إذا ترددن>>ا ب>>ین وجوبھ>>ا وحرمتھ>>ا ، فق>>د         

  : یون في مجرى الحكم على أقوال األصول
TTال>>شرعیَّة الب>>راءة عق>>ًال وش>>رعًا ، لعم>>وم أدل>>ة الب>>راءة    انجری>>  :األولول الق 

وال>>سید ال>>سید الخمین>>ي ،  وذھ>>ب إل>>ى ھ>>ذا الق>>ول انوحك>>م العق>>ل بق>>بح العق>>اب ب>>ال بی>>
  .)٤(ي انالخوئي ، والسید صادق الروح

) : u( القول بالبراءة شرعًا وعقًال م>ستند إل>ى قول>ھ        إنَّ :مستندھم على ذلك    
  . ، الحدیث ونحوه من أدلة البراءة )٥ (..... )) عن أمتي تسعة أشیاء رفع(( 

                                                 
  .١٠٨ / ٢٧:  م ، ن ١)(
  .٤٩٢األصول العامة للفقھ المقارن ، : محمد تقي الحكیم :  ظ ٢)(

  .٥٢٤: م ، ن :  ظ ٣)(
زبwدة  + ٢/٣٢٩، ) تقریر بحث السید الخwوئي    (مصباح األصول   : محمد البھسودي    + ١٧٤ -٢/١٧٣: انوار الھدایة   :  ظ   ٤)(

  .٣/٢٩٨: صول األ

  .٣٩٦ / ١٥وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٥)(
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 ١٩٩

 االم>>>ر ب>>>ین المح>>>ذورین یك>>>ون م>>>صداقین ان م>>>ورد دوران ب>>>:واشTTTكَّل علیTTTھ 
 نَّأ الوج>>وب غی>>ر معل>>وم یك>>ون مرفوع>>ًا وم>>ن حی>>ث      نَّألح>>دیث الرف>>ع فم>>ن حی>>ث    

 ألنث للمق>ام  ع م>ن ش>مول الح>دی   انالحرمة غیر معلومة تكون الحرمة مرفوعة وال م>     
  ).١(المخالفة العملیة وااللتزامیة غیر الزمتین 

  . انوأما البراءة العقلیة وھي قبح العقاب بال بی
  

 ان وفي ھذا الم>ورد ـ دور  ان مورد القاعدة قبح العقاب بال بیإنَّ  :واشكَّل علیھ
 وج>>ود العل>>م االجم>>الي ال یقت>>ضي  ألناالم>>ر ب>>ین المح>>ذورین ـ یقط>>ع بع>>دم العق>>اب      

  .)٢ (لتنجیز والتأثیر فالقطع بالمؤمن حاصل بال حاجة إلى حكم العقلا
  

 یؤخذ باحتم>ال الحرم>ة      نأوجوب األخذ بأحد االحتمالین تعیینًا ب      :ي  انالقول الث 
ن>سبھ  اختاره المحقق القمي ، والشیح محمد حسین األصفھاني و        وقد   ،   لقاعدة االحتیاط 

 وق>>>د أش>>>ار إلی>>>ھ اآلخون>>>د   ، )٣(إل>>>ى بع>>>ض االص>>>حاب   وغی>>>ره صاري ن>>>ال>>>شیخ اال
    .)٤( يانالخراس
  

، وإن دلی>>ل ول>>ى م>>ن جل>>ب المف>>سدة  أ دف>>ع المف>>سدة إنَّ  :مTTستندھم علTTى ذلTTك  
الحرمة أقوى م>ن دلی>ل األم>ر والوج>وب ؛ ألن اإلط>الق ف>ي ط>رف النھ>ي والحرم>ة              

ف>>>ي ط>>>رف دلی>>>ل األم>>>ر والوج>>>وب فإن>>>ھ ب>>>دلي ،   وھ>>>ذا بخ>>>الف اإلط>>>الق ش>>>مولي 
  .لي یتقدم على اإلطالق البدي في مقام المعارضة واإلطالق الشمو

  
، ألج>>ل أن دف>>ع   مطلق>>ًا إنَّ>>ھ ال وج>>ھ لت>>رجیح احتم>>ال الحرم>>ة  : وأشTTكل علیTTھ  

المفسدة أولى من ترك المصلحة؛ ضرورة أنھ رب واجٍب یك>ون مق>دمًا عل>ى الح>رام                 
في صورة المزاحمة بال كالم وال أشكال كما في صورة التصرف بالمغصوب ألجل              

فكیف یق>دم احتم>ال الح>رام عل>ى احتم>ال الوج>وب ف>ي ص>ورة ال>دوران                   نقاذ الغریق   إ
، وإنھ ال وجھ لتقدیم اإلطالق ال>شمولي عل>ى الب>دلي ؛            بین مثلیھما الوجوب والحرمة     

ألن العم>>وم وذل>>ك ألن ثب>>وت ك>>ال اإلطالق>>ین یتوق>>ف عل>>ى جری>>ان مق>>دمات الحكم>>ة     
إذ ل>و   ق ومتعلقھ ثابت بمقدمات الحكم>ة       المستفاد من النھي إنما یكون من جھة اإلطال       

   .)٥( كان على المتكلم بیانھكان المتعلق مقیدا بقید 
 

                                                 
  .١٧٩ -٢/١٧٨السید الخمیني انوار الھدایة ، : ظ ) ١(

  .٣/٤٤٨،) تقریر بحث المیرزا النائیني (فوائد األصول : محمد علي الكاظمي :  ظ ٢)(

حقائق األصول : محسن الحكیم    + ٢/١٨٥ : فرائد األصول   +١٢٧الفصول الغرویة ،     + ١/١٥٣ األصول ،    قوانین:  ظ   ٣)(

مرتwwضى الحwwسیني الفیwwروز   +٧/٦١بدایwwة الوصwwول فwwي شwwرح كفایwwة األصwwول ،   : محّمwwد طwwاھر آل راضwwي  + ٢٧٤ / ٢، 

 .٤/١٢٨عنایة األصول،:آبادي

  .٣٥٥: كفایة األصول :  ظ ٤)(

  .٦٢٣)  أبو الحسن األصفھانيتقریر بحث السید( وسیلة الوصول إلى حقائق األصول : السبزواري :  ظ ٥)(
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 ٢٠٠

الحك>م ب>التخییر عق>ًال ب>ین الفع>ل وب>ین الت>رك م>ن دون االلت>زام                 :ثالثالقول ال 
ش>>رعًا ب>>شيء م>>ن التخیی>>ر أو اإلباح>>ة أو م>>ع التوق>>ف وع>>دم الحك>>م ب>>الحكم الظ>>اھري 

، والمیرزا النائیني ، والمحقق العراقي ،       مرتضى األنصاري   الشیخ  واختاره  البراءة  
  . )١( والسید مرتضى الفیروزآبادي

إنَّھ ال فائدة في جعل الحكم ظاھري في المقام لع>دم خل>و               :مستندھم على ذلك    
لھ أثر شرعي ب>ل یك>ون جعل>ھ لغ>وًا      المكلف من الفعل أو الترك ، فال یترتب على جع         

؛ لع>دم ق>درة المكل>ف عل>ى     اإلجمالي عن الت>أثیر ف>ي التنجی>ز    ، وإن سقوط العلم العلم  
  ).٢(مراعاة العلم اإلجمالي باالحتیاط 

 

لفعل والترك عقًال واخت>اره  الحكم باإلباحة شرعًا والتخییر بین ا       :رابعالقول ال 
  .)٣( يان الخراسآلخوندا

لب>راءة  ت ا ان> فھ>و لم>ا ك    : وأما حكم العقل ب>التخییر بینھم>ا         :مستندھم على ذلك    
 ك>>ل م>>ن الفع>>ل   وإن والعقلی>>ة جاری>>ة ف>>ي خ>>صوص الوج>>وب والحرم>>ة ،     ال>>شرعیَّة

 وال ترجیح بینھما في الب>ین فالعق>ل یحك>م بینھم>ا ب>التخییر ف>ي مق>ام                 انوالترك متساوی 
  .)٤(العمل 

وأم>ا الق>>ول باإلباح>ة ش>>رعا والتخیی>ر عق>>ًال فھ>>و م>ستفاد م>>ن موثق>ة م>>سعدة ب>>ن      
ح>رام بعین>ھ    أنَّ>ھ ك>ل ش>يء ل>ك ح>الل حت>ى تعل>م          : ((  )u(صدقة ع>ن اب>ي عب>د اهللا         

  .)٥( ))فتدعھ 
 المراد الحالل والح>رام بمعن>اه       ان ك إن الحدیث شامل للمقام     نأب: ل علیھ   شكَّوأ

 م>>ؤداه إثب>>ات ج>>نس الحلی>>ة ال خ>>صوص الوج>>وب أو اناالع>>م ال>>شامل للواج>>ب ، وك>>
ي االباحة فال یشمل المق>ام     المراد منھ الحالل بمعناه االخص أ      ان ك إناالباحة ، وأما    

 یف>سر الحلی>ة فی>ھ       نأتفاء ، فال مجال للقول باإلباح>ة إال         ن اإلباحة فیھ قطعیة اال    نَّأبما  
  .)٦(  وھو غیر ظاھرالشرعیَّةباإلباحة 
الراجح من ھذه االقوال بعد التعرض لھا عل>ى نح>و االیج>از ھ>و الق>ول          القول  و

جیح أحد االحتمالین على اآلخر ترجیح بال        تر إنَّ: (االخیر واستدل علیھ بما حاصلھ      
لع>دم الت>رجیح ب>ین      : (ي  ان وھ>و م>ا قال>ھ اآلخون>د الخراس>          انمرجح وھو قبیح فیت>ساوی    

 ونحوھ>ا م>ن   ال>شرعیَّة  موثقة مسعدة الت>ي ت>دل عل>ى اإلباح>ة          وإن،   )٧() الفعل والترك 
 الحلی>ة باقی>ة   وإنوك الحرم>ة ،  شكَّ ی>دل عل>ى حلی>ة م>     إنَّم>ا  ھ>ذا الح>دیث      فإنَّالروایات  

 االم>>>ر ب>>>ین مح>>>ذورین ف>>>ي  ان یح>>>صل العل>>>م بالحرم>>>ة فین>>>درج م>>>ورد دور نَّأإل>>>ى 
  .)٨( ع من الشمول عقًال ونقًالانموضوع الحدیث لعدم العلم بالحرمة وعلیھ فال م

حصر بین الفعل والترك وعلى المكلف االمتثال إلى أحد         ان الفعل قد    إنَّفیالحظ  
 تج>>ري ال>شرعیَّة إال ب>>التخییر ب>ین اح>د الفعل>>ین واإلباح>ة    الفعل>ین وال یتحق>ق االمتث>ال    

لشمول أدلتھا للشبھات الحكمیة والموضوعیة فیكون التخییر في ھ>ذه ال>شبھات مبرئ>ًا         
  .لذمة المكلف 

                                                 
 + ٤٤٥ -٣/٤٤٤،) تقریwر بحwث المیwرزا النwائیني      (فوائد األصول   : محمد علي الكاظمي      +٢/١٨٣فوائد األصول ،    :  ظ   ١)(

  .١٣٠ / ٤عنایة األصول ، : مرتضى الحسیني الفیروز آبادي  + ٢/٢٢٤: مقاالت األصول 

محمد تقwي البروجwردي نھایwة األفكwار      + ٣/٤٤٨) قریر بحث المیرزا النائیني ت(فوائد األصول : محمد علي الكاظمي  :  ظ   ٢)(

   .٣/٢٩٣، ) تقریر بحث آغا ضیاء ضیاء الدین العراقي (

  .٣٥٥: كفایة األصول :  ظ ٣)(

   .١٧٥ -٢/١٧٤السید الخمیني انوار الھدایة ، :  ظ ٤)(

  .١٢/٦٠وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٥)(

  .٤٤٦ -٣/٤٤٥،) تقریر بحث المیرزا النائیني (فوائد األصول : علي الكاظمي محمد :  ظ ٦)(

  .٣٥٥:  كفایة األصول ٧)(

  .٢٧٥ -٢/٢٧٤حقائق األصول ، :  محسن الحكیم ٨)(
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  التطبیقات في مفتاح الكرامة : المطلب الرابع 
 إل>>>ى أدىیھم ان التخیی>>>ر وتع>>>دد مب>>> بن>>>ىیین ف>>>ي ماألص>>>ولاالخ>>>تالف ب>>>ین   إنَّ

  إل>>ى ع>>دد م>>ن التطبیق>>اتضرتعائل الفقھی>>ة الت>>ي ت>>رتبط بھ>>ا وس>>نالفھم ف>>ي الم>>ساخ>>ت
  .الفقھیة منھا 

  
  حكم استظھار المرأة ذات العادة العددیة خاصة:التطبیق األول 

  :یام على اقوال أأختلف الفقھاء فیما إذا تجاوزت ذات العادة عشرة 
 

 أی>ام االس>تظھار ویعن>ي وج>وب      إنَّ علیھا قضاء ما تركت>ھ م>ن ال>صالة       :القول األول   
 والمحق>ق  ، واب>ن فھ>د الحل>ي    ،وال>شھید األول  ،   وھو مختار العالمة الحلي      ،القضاء  
  . )١( والسید علي الطباطبائي  ،الكركي

 
وھ>و مخت>ار   ،   عدم وجوب األداء بل حرمتھ على وجوب االستظھار      :القول الثاني   

   .)٢(جواد العاملي والسید ، والوحید البھبھاني ، العالمة الحلي 
 

ال>سید  وھ>و مختار ،   التوقف بمعنى إنَّھا لیس علیھا القضاء  وال األداء           :القول الثالث   
   . )٣(والسید السبزواري ، والفیض الكاشاني ، محمد العاملي 

 
القول الراجح ھو القول بالتخییر في االستظھار وذلك ألن الستظھار إنما یك>ون م>ع               و

فق ألن األخبار الواردة في كون الزائ>د ع>ن الع>ادة طھ>رًا أو             وجودي الدم بأي لون ات    
وأما أن یبن>ي عل>ى    ،  حیضًا متعارضة جدًا فإما یبني على الترجیح وال مرجح ظاھر           

 .التخییر ومع عدم وجود المرجح یبقى خیار التخییر بین األداء والعدم 
 

  حكم صالة الجمعة في زمن الغیبة:التطبیق الثاني 
 تعرض>نا لھ>ا ف>ي       ء في حكم ص>الة الجمع>ة ف>ي زم>ن الغیب>ة عل>ى أق>وال                أختلف الفقھا 

 نَّالف>>صل األول ف>>ي تطبیق>>ات مب>>اني األم>>ر ُعَقی>>ب الحظروال>>ذي یھمن>>ا م>>ن الق>>ول  إ    
دار بین محذورین الوجوب والحرم>ة وال ش>ك ف>ي أن المكل>ف یك>ون م>ردد                  لو  األمر  

الة الجمع>ة وب>ین األتی>ان    بین أداء الجمعة وعدم أدائھا فیك>ون مخی>ر ب>ین األتی>ان ب>ص        
 . بالظھر فأي صالة یأتي بھا تكون مجزئة ومبرئة للذمة 

  
  
  

                                                 
ریwwاض  +١/٣٣٢جwwامع المقاصwwد،+٤٦المwwوجز الحwwاوي، + ١/٩٨الwwدروس الwwشرعیة، + ٢/٣٢١منتھwwى المطلwwب ، :  ظ ١)(

   .١/٣٧٥المسائل،

   .٣/٣٠٠مفتاح الكرامة ،  + ١/٢٩مصابیح الظالم ،  + ١/١٢٣نھایة اإلحكام ، :  ظ ٢)(

   .٤كفایة األحكام ،  + ١٥مفاتیح الشرائع ،  + ١/٣٣٦مدارك األحكام ، :  ظ ٣)(
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 ٢٠٢

  خامسالفصل ال
 وتطبیقاتھا في مفتاح اإلمامیَّةي التعارض والترجیح عند انمب

  الكرامة
  

  توطئة
م>>ًا ش>>رعیًا یواج>>ھ اختالف>>ًا ف>>ي    ی>>ستنبط حكنَّأ المجتھ>>د حینم>>ا یری>>د  إنَّ ش>>كَّال 

لدلیل یكون الوجوب ، وأخرى یكون الحرمة ونحوھا م>ن االختالف>ات       دلة ، فتارة ا   األ

م>>ع ق>>وة ك>>ال ال>>دلیلین وھ>>و م>>ا ی>>سمى التع>>ارض ، وإذا ح>>صل ھ>>ذا التع>>ارض فعل>>ى     

 ی>>ذھب إل>>ى ط>>رق الت>>رجیح الت>>ي م>>ن خاللھ>>ا یح>>ل ھ>>ذا التع>>ارض وھ>>ذه   نَّأالمجتھ>>د 

 ت ال>>>راوي ، وأخ>>>رى غی>>>ر المرجح>>>ات ت>>>ارة تك>>>ون من>>>صوصة ك>>>الترجیح ب>>>صفا   

ضبطیة واألعرفیة والتي یصار إلیھا عن>دما تت>ساوى المرجح>ات وق>د             منصوصة كاأل 

والت>>رجیح والت>>ي م>>ن خاللھ>>ا ی>>ستطیع والتع>>ادل  قواع>>د للتع>>ارض ونیاألص>>ولوض>>ع 

التع>ارض   مب>اني حصل لدیھ وسنأتي للوق>وف عل>ى   ی یحل التعارض الذي نَّأالمجتھد  

كت>اب  ھا ثم التع>رض لتطبیقاتھ>ا ف>ي         یین فی األصول أقوال ومعرفة   والتعادل والتراجیح 

  .من خالل المطالب اآلتیة مفتاح الكرامة 
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 ٢٠٣

  األولالمبحث 
   وتطبیقاتھاإلمامیَّةیھ عند انمفھوم التعارض ومب

  توطئة
إذا ورد دلی>>ل م>>ن ال>>شارع المق>>دس بخ>>صوص ق>>ضیة معین>>ة وورد دلی>>ل آخ>>ر    

وورد ) ي ع>صر الغیب>ة واجب>ة    ص>الة الجمع>ة ف>   (یعارض ھ>ذا ال>دلیل ، كم>ا ل>و ورد       
فیع>ارض أح>دھما اآلخ>ر ، وھ>و م>ن الم>سائل           ) صالة الجمعة في وقت الغیب>ة ح>رام       (

 ال بد من وضع قواعد لحل     انالمھمة التي تواجھ الفقیھ في مقام االستنباط ومن ھنا ك         
، وس>نتعرض   والعق>ل مثل ھذه المسائل بصورة صحیحة تتطابق مع م>وازین ال>شرع          

، والتطبیق>>>ات والتع>>>ادلي التع>>>ارض انوش>>>روطھ وأق>>>سامھ ، ومب>>> لمعن>>>ى التع>>>ارض
   .یةطالب اآلھا من خالل المانالفقھیة التي ترتبط بھ وسنأتي لبی

  
  

  معنى التعارض في اللغة واالصطالح  : األولالمطلب 
 م>>ن ع>>رض ، یق>>ال ع>>رض ل>>ھ أم>>ر ك>>ذا یع>>رض ، أي ظھ>>ر    :التعTTارض فTTي اللغTTة  

ض>ت كت>ابي بكتاب>ھ أي قابلت>ھ       وأعترض الشيء صار عارض>ًا ، وعار      
، وأعترض الشيء دون الشيء ، أي ح>ال دون>ھ ، وع>رض ال>شيء          )١(

، یق>>>ال  )٢( ت>>>صب ومن>>>ع وص>>>ار عارض>>>اً انیع>>>رض واعت>>>رض ، أي 
ع صدني من الم>ضي فی>ھ ،        انعرض في الطریق عارض أي منعني م      

   .)٣(ھا تمنع من التمسك بالدلیل نومنھ اعتراضات الفقھاء ال
  

عب>ارة   : (إنَّ>ھ قی>ل   :  عرف التعارض بتع>اریف ع>دة منھ>ا          :صطالح  التعارض في اال  
ـ أو ـ> ع>ن تن>افي م>دلول ال>دلیلین بالتن>اقض ـ كوج>وب ال>شيء وعدم>ھ            

ھ>>و تن>>افي   : (إنَّ>>ھ، وقی>>ل  )٤( )ـ ـ>> وج>>وب ال>>شيء وحرمت>>ھ  ـالت>>ضاد ـ>> 
، وقی>ل   )٥( ) تنافي مدلولیھما في مقام الجعل والت>شریع        بإعتبارالدلیلین  

                                                 
  ) .مادة عرض (٣/١٠٨٧الصحاح ، : الجوھري :  ظ ١)(

  ).مادة عرض(٢/٣٣٥اموس المحیط ، الق: الفیروزآبادي  + ٧/١٦٨لسان العرب ، : ابن منظور :  ظ ٢)(

 ) .مادة عرض (٤/٢١٢مجمع البحرین ، : الطریحي ) ٣(

   .٤/٧٠٠) تقریر بحث النائیني(فوائد األصول : الكاظمي  + ٤٣٥الفصول الغرویة ، :  محمد حسین االصفھاني ٤)(

 . ٢/٥٥٠منتھى األصول ، : البجنوردي  + ٤/١١فرائد األصول ، :  الشیخ االنصاري ٥)(
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 ٢٠٤

تنافي الدلیلین بحسب األدلة ومقام اإلثبات عل>ى وج>ھ التن>اقض             (  :إنَّھ
 .)١( )والتضاد حقیقة 

 )٢( یون لھ>>ذه التع>>اریف بالمناق>>شات المطول>>ة والت>>رجیح    األص>>ولوق>>د تع>>رض  
؛  ج>امع ألف>راد التع>ارض    ھن> ن التعاریف ھو التعریف األخیر وذل>ك ال  والذي یھمنا م  

م>>ا التع>>ارض وص>>ف   وإن ، ان ال متعارض>>انھم>>ا متنافی>> ان بان یوص>>فن الم>>دلوالألن
 امتناع ص>دق ال>دلیلین      ألن ،   ان على أمرین متنافیین ال یجتمع     نللدلیلین بما ھما دلیال   

 ینشأ من تن>افي الم>دلولین ، فینح>صر التع>ارض ف>ي مق>ام اإلثب>ات                  إنَّمامعًا وتكاذبھما   
   .)٣(ومرحلة الداللة 

  
  

ل>>دلیلین المتعارض>>ین وع>>دم  ت>>ساوي ا( وھ>>و :وھنTTاك مTTن یعبTTر عنTTھ بالتعTTادل   
 حجیَّ>ة ت>ساوي ال>دلیلین ف>ي االعتب>ار وال     ( ، وقی>ل ھ>و      )٤() مزیة ألحدھما على اآلخ>ر      

   .)٥( )حدھما مزیة وقوة على اآلخر ال یكون ألنأفي الواقع ب

 التع>>ارض ب>>ین  عن>>وانب الم>>سألة تعن>>ون نَّأسب ن>> االإنَّ: (ق>>ال ال>>شیخ المظف>>ر   
 یف>رض ف>ي م>ورد التع>ارض بینھم>ا           إنَّم>ا ب>ین األدل>ة      التع>ارض والت>رجیح      ألناالدلة  
یین في البح>ث وغ>ایتھم من>ھ معرف>ة كیفی>ة العم>ل باالدل>ة        األصول ھم ان لما ك  أنَّھغیر  

  .)٦( )المتعارضة عند تعادلھا وترجیحھا عنونوھا بالتعادل والتراجیح 
  
  
  
  
  

                                                 
  .٤٢٣أصول الفقھ ، : المظفر  + ٤٣٧كفایة األصول ، :  اآلخوند الخراساني ١)(

درر الفوائد : عبد الكریم الحائري  + ٤/١١فرائد األصول ، : االنصاري  + ٢/٢٦٧ األصول ، قوانین: المیرزا القمي :  ظ ٢)(

 + ٨١٦، ) ید أبwو الحwسن االصwفھاني   تقریwر بحwث الwس     (وسیلة الوصول إلwى حقwائق األصwول         : (السبزواري   + ٢/٢٦٢،  

   .٤/٣١٤: زبدة األصول : محمد صادق روحاني  + ٣/٣٤٦، ) تقریر بحث السید الخوئي (مصباح األصول : البھسودي 
   .٤٢٣أصول الفقھ ، : المظفر : ظ ) ٣(

  .٤/١٤٧، ) تقریر بحث المجدد الشیرازي: (تقریرات المجدد الشیرازي :  الروزدري ٤)(

   .١٣٥التعارض والتعادل والترجیح ، : كاشف الغطاء  علي ٥)(

  .٤٢١:  أصول الفقھ ٦)(
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  شروط التعارض وأقسامھ وصوره: ي انالمطلب الث 
  رض شروط التعا: أوًال 

  :  تعد مقومات للتعارض وھي )١(ن ییاألصولھناك عدة شروط ذكرھا 
 وج>>ود الحج>>ة القطعی>>ة  ألن،  ال یك>>ون أح>>د ال>>دلیلین أو ك>>ل منھم>>ا قطعی>>ًا    إنَّ - ١

  .ینافي الحجج األخرى ویرفعھا 
أال یك>>ون الظ>>ن الفعل>>ي معتب>>رًا ف>>ي حجیتھم>>ا مع>>ًا الس>>تحالة ذل>>ك بالمتك>>اذبین     - ٢

 .خر ویجوز في أحدھما دون اآل
ـ ص>لي الجمع>ة   ـ  نحو یتنافى مدلوالھما ولو عرضًا بلحاظ الدلیل الخارجي  إنَّ - ٣

ـ فھ>ذه مقدم>ة خارجی>ة أدت إل>ى          ـ> وصلي الظھر في یوم الجمع>ة عن>د ال>زوال           
 .و التضمني أو االلتزاميأ التنافي في مدلولھما المطابقي انالتنافي سواء ك

حج>ة ال یع>ارض      الأ ألنـ  ـ>  ةحجیَّ>  كل من ال>دلیلین واج>دًا ل>شرائط ال         أنَّ یكون  - ٤
 ان كال منھما لو خلي ونف>سھ ول>م یح>صل م>ا یعارض>ھ لك>                نَّأ بمعنى   ــالحجة ـ 

 .حجة یجب العمل بموجبھ 
 . للتعارض قواعده وللتزاحم قواعده ألن متزاحمین ن ال یكون الدلیالإنَّ - ٥
 م>>ع وج>>ود الحكوم>>ة ال یح>>صل ألنیك>>ون أح>>دھما حاكم>>ًا عل>>ى اآلخ>>ر ،  الإنَّ - ٦

 .رض تعا
 م>>>ع وج>>>ود ال>>>ورود یرتف>>>ع    ألن ال یك>>>ون أح>>>دھما واردًا عل>>>ى اآلخ>>>ر ،    إنَّ - ٧

 .التعارض 
عارض>>ین حت>>ى ی>>صح التع>>ارض فرھ>>ا ف>>ي المتا توي ی>>ستلزمھ>>ذه ال>>شروط ال>>سبعة الت>>

  .ال یحصل التعارض منھا  عدم توفر أي شرط بینھما وفي حال
  
  أقسام التعارض : یًا انث

ض بأق>سام ع>دة ویالح>ظ عل>ى ھ>ذه األق>سام             یون إلى تقسیم التع>ار    األصولذھب  
  :  ینقسم على قسمین أنَّھتحاد في المعنى فمنھا إل اللفظ واھا فيختالف فیإل انَّإ

   .األصولتعارض  - ١
 .)٢(وتعارض األحوال  - ٢

                                                 
كفایwة  : اآلخوند الخراساني  + ٤/١٨فرائد األصول ، : االنصاري  + ٢٣٤ -٢٣٣مباديء األصول ، : العالَّمة الحلي  :  ظ   ١)(

ح الوصwwwول إلwwى علwwwم األصwwwول ،  مفتwwwا: احمwwwد البھwwادلي   + ٤٢٣ -٤٢٢أصwwول الفقwwwھ ،  : المظفwwwر  + ٤٤١ -٤٣٧األصwwول ،  
٣٤٤-٢/٣٤٣.   
االصل عبارة عن الحكم المجعول للشاك لیس فیھ ناظریة وجھة كشف ، فھو كاالمارة حكم ظwاھري مجعwول فwي موضwوع                 ) ٢(

الجھل بالواقع ، وینقسم إلى االصل العملي كأصالة االستصحاب والبراءة ونحوھا ، أو لفظي مرجعھ إلى مقام وضع اللفظ       
لھ فwي معنwاه وارداة معنwاه منwھ ، كأصwالة عwدم الوضwع ، واصwالة عwدم االشwتراك ، واصwالة عwدم النقwل ، وأصwالة                واستعما

الظھور ونحوھا ، وینقسم إلى االصل الشرعي من قبیل االستصحاب الشرعي والبراءة الشرعیَّة ، واالصل العقلي من قبیل 
، وینقسم إلى االصل المحرز كأصالة الصحة ، وقاعدة الفراغ ، واالصل البراءة العقلیة ، واصالة التخییر واالحتیاط العقلي 

غیر المحرز من قبیل كالبراءة والتخییر الن حكم الشارع في مشكَّوك الحرمة ولیس بلwسان ترتیwب حكwم الواقwع ، وینقwسم             
  .إلى االصل المثبت واالصل غیر المثبت ، فإذا تعارض أي اصل مع أصل أخر یسمى تعارض األصول 

أما تعارض االحوال فإنَّ للفظ من ناحیة الوضع واالستعمال حاالت مختلفة وضعوا لكل منھا أسمًا خاصًا وعنوانًا معینًا 
والنسخ ، وتعارض المجاز مع  ولھ صور عدة من قبیل تعارض االشتراك مع النقل ، والمجاز ، والتخصیص ، واالضمار ،

تعارض التخصیص مع التقیید ، واالضwمار والنwسخ ، وتعwارض التقییwد مwع          التخصیص ، والتقیید ، واالضمار والنسخ ، و       
ظ . االضمار ، والنسخ ، وتعارض االضمار مع النسخ ، ونحوھا ولكل حالة تعارض تفصیل وترجیح وفق المرجح االقوى 

الفقwwwھ مwwwصطلحات : علwwwي المwwwشكَّیني  +  ٢٢٨ -٢/١٨٨تعلیقwwwة علwwwى معwwwالم األصwwwول ،  : علwwwي الموسwwwوي القزوینwwwي  : 
   .٥٩ -٢٦واصطالحات األصول ، 
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 ٢٠٦

  :  على قسمین  ینقسمأنَّھومنھا 
  .وھو ما یستحیل الجمع فیھ بین االدلة المتعارضة : التعارض الحقیقي  - ٣
وھو لیس بتعارض في الحقیقة لوج>ود ص>یغة للجم>ع ب>ین     : لي  كَّشالتعارض ال  - ٤

   .)١(ع انالدلیلین توجب العمل بكلیھما من دون م
  : على ثالثة أقسام ھي  ینقسمأنَّھومنھا 
وھ>>ي االدل>>ة الت>>ي تك>>شف لن>>ا ع>>ن الحك>>م      : التع>>ارض ب>>ین االدل>>ة المح>>رزة    - ١

 .الشرعي الواقعي 
 دلی>ل  أنَّ یكوني لفظي ، أو غیر لفظي ، وأما    دلیل شرع  أنَّ یكون الدلیل المحرز أما    

  .عقلي 
ھ>>ي االدل>>ة الت>>ي تح>>دد للمكل>>ف الوظیف>>ة     :  العملی>>ة األص>>ولالتع>>ارض ب>>ین   - ٢

  .شكَّالعملیة في حالة ال
فھ>و وق>وع التع>ارض ب>ین        :  العملی>ة    األص>ول التعارض بین االدلة المحرزة و     - ٣

  .)٢( االصل المحرز حجیَّةدلیل االصل العملي ، ودلیل 
 ف>یالحظ  اإلمامیَّ>ة یي أص>ول  عن>د  الم>سألة وھذه التقسیمات توحي إلى تطور ھ>ذه   

 وعبر  المسألة واألحوال ، ثم تطورت      األصولوا یقسموه إلى تعارض     ان القدماء ك  نَّأ
لي ، وم>>>ن ث>>>م ق>>>سمھ   شكَّعنھ>>>ا المت>>>أخرون وم>>>ن بع>>>دھم بالتع>>>ارض الحقیق>>>ي وال>>>     

 العملی>>ة األص>>ولتع>>ارض ب>>ین المعاص>>رون إل>>ى التع>>ارض ب>>ین االدل>>ة المح>>رزة وال 
والتع>>ارض بینھم>>ا وھ>>ذا یعن>>ي ع>>دم التوق>>ف عل>>ى الن>>صوص ف>>ي ح>>ل التع>>ارض ب>>ل  

  .وًال إلى الحكم الشرعي عمدوا إلى إعمال العقل والنقل لحل التعارض وص
  

  صور التعارض : ثالثًا 
  :للتعارض صور عدة یتحقق فیھا 

 بم>دلولھا ،   ینیة التي تفید العلم    التعارض الواقع بین االدلة الیق     :الصورة االولى   
  .جماعین إ أو من قبیل التعارض بین نصین في آیتین ،

 التع>>ارض الواق>>ع ب>>ین دلی>>ل ظن>>ي وآخ>>ر یقین>>ي ، م>>ن قبی>>ل    :یTTة انالTTصورة الث
التعارض بین آیة وروایة ، أو آیة ودلی>ل عقل>ي ، أو روای>ة ودلی>ل عقل>ي ، أو روای>ة             

  .وإجماع 
ول>>ى  ب>>ین روایت>>ین ظنیت>>ین ، م>>ن قبی>>ل ك>>ون األ     التع>>ارض:الTTصورة الثالثTTة  

   .)٣(محرمة ، واألخرى مجیزة 
وھذه الصور التي یقع فیھا التعارض ترجع إلى نوعیة الحكم الشرعي ومتعلقھ           

 ف>>>ي ح>>>ال التع>>>ارض بینھ>>>ا ی>>>صار إل>>>ى ح>>>ل ھ>>>ذا التع>>>ارض م>>>ن خ>>>الل  ش>>>كَّ، وال 
تفادة م>ن األدل>ة     المرجحات المنصوصة أو المرجحات غیر المنصوصة ، وذلك لألس        

  .وعدم أھمال أي دلیل ربما یصب في مصلحة المكلف 

                                                 
بحwوث فwي علwم    : محمwود الھاشwمي الwشاھرودي     + ٣/٢٢١بحر الفوائد فwي شwرح الفرائwد ،    : محمد حسن األشتیاني  :  ظ   ١)(

   .٢/١٨٢أصول الفقھ وقواعد االستنباط ، : فاضل الصفار  + ٧/٢٦،) تقریر بحث السید محمد باقر الصدر(األصول 

تقریر بحwث  ) (شرح الحلقة الثالثة(الدروس : عالء السالم  + ٢١٧/ ٢دروس في علم األصول ، :  الصدر محمد باقر: ظ  ) ٢(

  .٤/٢٧٥) السید كمال الحیدري

   .١٩٥ -٢/١٨٥أصول الفقھ وقواعد االستنباط ، : فاضل الصفار : ظ ) ٣(
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 ٢٠٧

   اإلمامیَّةي التعارض عند انمب: المطلب الثالث  
  : فیما بینھما على أقوال النیون فیما إذا تعارض دلیاألصول إختلف

 التخیی>>ر س>>واء وج>>د الم>>رجح أم ال ، وھ>>و م>>ا اخت>>اره م>>شھور       :األولالقTTول 
لنراق>>ي ، والمحق>>ق البحران>>ي ، واآلخون>>د الخراس>>اني ، وآغ>>ا   ك>>المحقق ایین األص>>ول

  .)١(ضیاء العراقي ، والمیرزا النائیني 
 خب>ر الح>سن ب>ن       ي دل>ت عل>ى التخیی>ر منھ>ا         الت>  األخب>ار  :مستندھم على ذلك    و

قلت لھ تجیئن>ا األحادی>ث ع>نكم مختلف>ة        : ((  قال   )u(الجھم عن أبي الحسن الرضا      
 یشبھھما فھ>و  ان كفإنَّ فقس على كتاب اهللا وأحادیثنا ،       فما جاءك عنا   )u(: ؟ فقال   
 ـ وكالھما ثقة ـ بحدیثین   نیجیئنا الرجال:  لم یكن یشبھھما فلیس منا ، قلت وإنمنا ، 

فإذا لم تعلم فموسع علیك بأیھما أخ>ذت   : )u(مختلفین ، فال نعلم أیھما أحق ؟ فقال    
التخییر وذلك بعد فق>د المرجح>ات أم>ا م>ع     ویة ھو ان األصل في القاعدة الث   فإنَّ،   )٢()) 

  . لھ مزیة الترجیح على من لم یكن لھ مزیة الترجیح انوجود المرجح فیقدم ما ك
 TTول الثTTنَّأ عل>>ى التخیی>>ر، وھ>>و   األخب>>ار دل ال>>دلیل م>>ن  وإن الت>>ساقط :ي انالق 

مقتضى القاعدة األولیة العقلیة في التعارض ب>ین الخب>رین المتعارض>ین ھ>و الت>ساقط                
ع عدم حصول مزیة ف>ي أح>دھما تقت>ضي الت>رجیح ، وق>د ن>سبھ ال>شیخ المظف>ر إل>ى                    م

   .)٣( اساتذتھ المحققون

 األم>ارات مجعول>ة عل>ى نح>و الطریقی>ة وال حاج>ة              إنَّ (:علTى ذلTك     مستندھم  و
 ال>شامل لك>ل منھم>ا ـ المتعارض>ین ـ       حجیَّ>ة  دلی>ل ال وإنللبحث عنھا بناء على ال>سببیة  

ع ال فعلی>ة    ان في كل منھما لوال الم     حجیَّةل على وجود المقتضي لل     ید إنَّمافي حد نفسھ    
 التعارض یقتضي تكاذبھما فال محالة یسقط أحدھما غیر المع>ین ع>ن     انع ولما ك  انالم

 األم>ر ك>ذلك فك>ل    ان اآلخر ، وإذا كحجیَّةعًا عن فعلیة  انالفعلیة أي یكون كل منھما م     
 لیك>ون منج>زًا للواق>ع یج>ب العم>ل ب>ھ ، ف>ال         الفعلی>ة حجیَّ>ة منھما لم تتم فیھ مقوم>ات ال    

یك>>ون أح>>دھما غی>>ر المع>>ین یج>>ب األخ>>ذ ب>>ھ فع>>ال حت>>ى یج>>ب التخیی>>ر ، ب>>ل حینئ>>ٍذ         
 الفعلی>>ة وخارج>>ًا ع>>ن دلی>>ل حجیَّ>>ة ك>>ًال منھم>>ا یك>>ون س>>اقطًا ع>>ن الإنَّ ، أي انیت>>ساقط

   .)٤(  )حجیَّةال

  

                                                 
مقاالت األصول  + ٤٤٥كفایة األصول ،  + ١/٣٠١الدرر النجفیة من الملتقطات الیوسفیة ،  + ٧٩جامعة األصول ، : ظ ) ١(

   .٧٧٠ – ٤/٧٦٩، ) تقریر بحث المیرزا النائیني(فوائد األصول : محمد علي الكاظمي  + ٢/٤٦٥، 
  .١٢١/ ٢٧وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ٢(

  .٤٣٤، أصول الفقھ :المظفر + ٢/٢٩٩، ) تقریر بحث النائیني(أجود التقریرات : السید الخوئي :  ظ ٣)(

  .٤٣٤أصول الفقھ ، : المظفر ) ٤(
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 ٢٠٨

ذا الجم>ع یك>ون جمع>ًا        وھ>  ھماطرح الجمع بین الدلیلین أولى من       :القول الثالث   
 ھ>>ذه القاع>>دة إنَّي انیًا وتبرعی>>ًا ، وق>>د ادع>>ى الوحی>>د البھبھ>> انعرفی>>ًا أو جمع>>ًا استح>>س

، ب>>ل وادع>>ى اب>>ن اب>>ي جمھ>>ور   )١(ھ ان>> ال>>شیخ الطوس>>ي إل>>ى زم انم>>شھورة م>>ن زم>> 
   .)٢( االحسائي كونھا مجمعًا علیھا بین العلماء

إلعم>>ال فیج>>ب الجم>>ع بینھم>>ا األص>>ل ف>>ي ال>>دلیلین اإنَّ  :ومTTستندھم علTTى ذلTTك 
 ل>وال وج>وب الجم>>ع   أنَّ>ھ ، بمعن>>ى  )٣(مھم>ا امك>ن الس>تحالة الت>>رجیح م>ن غی>ر م>رجح       

بینھما ـ الدلیلین المتعارضین ـ مھما أمكن للزم إم>ا طرحھم>ا أو ط>رح أح>دھما وھم>ا        
  .)٤( فنقیض المقدم حق وھو وجوب الجمع مھما أمكن نباطال

مل بالدلیلین ولكن المف>روض ف>ي المق>ام ع>دم         األصل ھو الع   نأ ب  :یھوأورد عل 
 العمل بظ>اھر ك>ل   انمكإال ما ھو الظاھر ، والمفروض عدم ھ ، إذ الدلیل لیس إ انإمك

 ، وم>ا یمك>ن العم>ل ب>ھ ھ>و الم>ؤول والموج>ھ                انواحد من الدلیلین ، إذ ھم>ا متعارض>        
وای>ات   العمل بظاھرھا یوج>ب س>د ب>اب الت>رجیح م>ع كث>رة الر            وإنولیس ھذا دلیًال ،     

  .)٥( الواردة في الترجیح بین الخبرین المتعارضین
  

 ـ>> ثال>>ث یخالفھم>>ادلی>>ل  التوق>>ف واالحتی>>اط وھ>>و الرج>>وع إل>>ى  :القTTول الرابTTع 
ـ كالرجوع إلى أصالة اإلباحة عند ورود الدلیلین على الحرم>ة   ـالدلیلین المتعارضین   

 األص>ول تقتضیھ بل ال یخرج في مقام العمل عن أحدھما على حسب ما           ،  والوجوب  
ھ ی>>ستلزم العم>>ل بنح>>و ی>>درك الواق>>ع م>>ع ان>>والقواع>>د الموافق>>ة ألح>>دھما ، واالحتی>>اط ف

كم>ا ل>و دل أح>دھما عل>ى الوج>وب واآلخ>ر عل>ى          ب>الجمع ب>ین ال>دلیلین عم>الً    اناالمك> 
، وق>د ن>سب   ) ٦(االستحباب أو اإلباحة ، وقد اختاره المحقق الحلي ، والفاضل الت>وني        

صاري ن>>> التوق>>>ف عل>>>ى الق>>>ول بالطریقی>>>ة إل>>>ى ال>>>شیخ اال ولاألص>>>ص>>>احب منتق>>>ى 
  . )٧( ي مع اختالف طریق كل منھماانواآلخوند الخراس

                                                 
  .١/٣٧٨عدة األصول ، : الطوسي  + ٢٣٤الفوائد الحائریة ، : الوحید البھبھاني : ظ ) ١(
  .٤/١٣٦:  ظ عوالي الآللي ٢)(
   .٤/٢٠فرائد األصول ، : الشیخ االنصاري :  ظ ٣)(
  .٢/١٧الرسائل ، : الخمیني :  ظ ٤)(
نھایwwة االفكwwار : البروجwwردي  + ٤/٢٠فرائwwد األصwwول ، : االنwwصاري  + ٢٣٥الفوائwwد الحائریwwة ، : ي الوحیwwد البھبھwwان:  ظ ٥)(

  .٤/٣٨٥، ) تقریر بحث آغا ضیاء (
   .٣٢١: الوافیة  + ١٥٦: معارج األصول : ظ ) ٦(
التعwارض  : (راساني  ، قال االخوند الخ٧/٣١٧،) تقریر بحث السید محمد روحاني(منتقى األصول :  عبد الصاحب الحكیم     ٧)(

وإن كان ال یوجب إال سقوط أحد المتعارضین عن الحجیَّة رأسًا ، حیث ال یوجب إال العلwم بكwذب أحwدھما ، فwال یكwون ھنwاك              
مانع من حجیَّة اآلخر إال أنَّھ حیث كان بال تعیین وال عنوان واقعًا ـ فانھ لم یعلwم كذبwھ إال كwذلك ، واحتمwال كwون كwل منھمwا         

م یكن واحد منھما بحجة في خصوص مؤداه لعدم التعیین في الحجwة أصwًال كمwا ال یخفwى ، نعwم یكwون مفwاد الثالwث         كاذبًا ـ ل  
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 ٢٠٩

: ((  ق>ال  )u( روایة علي بن محمد عن االمام الكاظم :ومستندھم على ذلك  
وس>ألتھ ع>ن العل>م المنق>ول إلین>ا ع>ن آبائ>ك        ..... كتبت إلى ال>شیخ أس>ألھ ع>ن ال>صالة          

 علینا فیھ ، فكیف العمل بھ على اختالفھ أو الرد إلیك فیما          إختلف قد   )u(وأجدادك  
 قولنا ف>ألزموه ، وم>ا ل>م تعلم>وه ف>ردوه إلین>ا       إنَّھما علمتم  : )u( فیھ ؟ فكتب   إختلف

 الحكم في مسألة ول>م نعل>م الم>رجح ف>التوقف أول>ى      إختلف إذا   أنَّھ فھو یدل على     )١()) 
  .من التعرض لھ والخوض فیھ 

ن ق>د عمل>وا بمقت>ضى الطریقی>ة ،          ییاألص>ول  إنَّھ>و   راجح من األق>وال     الوالقول  
 انھ لم>>ا ك>>ن>>ال؛ التوق>>ف  فق>>د ق>>ال بالت>>ساقط أو: والموض>>وعیة ، فم>>ن ق>>ال بالطریقی>>ة 

 طریق>ًا إلی>ھ واح>دًا والمف>روض تنافیھم>ا فی>ھ ، ف>ال وج>ھ                  انت األمارت>  انالواقع الذي ك  
ھ م>>ن الت>>رجیح ب>>ال ن>>ون اآلخ>>ر ، اللألخ>>ذ بأح>>دھما م>>ن ب>>اب كون>>ھ طریق>>ًا إلی>>ھ م>>ن د 

 إل>ى  - واقع>ًا    - أحدھما ھ>و الطری>ق       ن حجة فال  عنوانمرجح ، وأما كون أحدھما بال       
 أحدھما ھ>و الحج>ة ، ولم>ا یعل>م     انالواقع ، وحیث لم یعلم بھ بخصوصھ فیبقى العلم ب    

  .  ھو الحجة عنوانھ بخصوصھ فیكون أحدھما من دون عنوان
 انفالقاع>>دة األولی>>ة تقت>>ضي التخیی>>ر لع>>دم إمك>>     : وأم>>ا م>>ن ق>>ال بالموض>>وعّیة  

 ك>ل واح>د   انس>تلزام ذل>ك جع>ل حكم>ین مت>ضادین بالفع>ل ، ولم>ا ك>          ًا إل حجیتھما ، مع>   
منھم>>ا مقت>>ضیًا لجع>>ل الحك>>م الفعل>>ي الم>>شتمل عل>>ى الم>>صلحة فتركھم>>ا مع>>ًا ت>>رك           

  . معا انالمصلحة القطعّیة ، فالبد من األخذ بأحدھما لئال تفوت المصلحت
ویة المستفادة م>ن األدل>ة الخاص>ة ف>ي خ>صوص م>ورد التع>ارض            انلقاعدة الث وا

 كاالجم>اعین  األخب>ار تا من غیر ان األمارتین المتعارضتین إذا ك  نَّأفمجمل القول فیھا    
ت>ا خب>رین   انالمنقولین المتعارضین فالمدار على القاعدة األولیة المذكورة ، وأم>ا إذا ك  

ة الم>سماة بأدل>ة الع>الج ھ>ل ھ>و التخیی>ر مطلق>ا ، أو         الخاص>  األخبار المستفاد من    فإنَّ
 ل>م تك>ن   وإناألخذ بالمرجحات المنصوصة ، وإّال فالتخییر أو األخذ بكل ما لھ مزی>ة   

  .)٢(منصوصة وإّال فالتخییر 

 ل>>م تت>>وفر ف>>إنَّ ف>>ي ح>>ال التع>>ارض یج>>ب البح>>ث ع>>ن المرجح>>ات  إنَّفیتح>>صل 
  .، حسب ما تتوفر من قوة للدلیل فالقاعدة ھي التخییر أو التوقف واالحتیاط 

یین إلى عدم  قب>ول قاع>دة الجم>ع ب>ین ال>دلیلین              األصولھذا وقد ذھب العدید من      
   .)٣( على ظاھرھا وقیدوھا بقاعدة الجمع العرفي

                                                                                                                                           
بأحدھما لبقائھ على الحجیَّة وصالحیتھ على ما ھو علیھ من عدم التعین لذلك ال بھمwا ھwذا بنwاء علwى حجیwَّة األمwارات مwن                

طریقًا إال ما احتمل إصابتھ فال محالة كان للعلم بكذب أحدھما مانعًا من یكاد یكون حجة  باب الطریقیة كما ھو كذلك حیث ال
  .٤٤٠ – ٤٣٩كفایة األصول : ، ظ ) حجیتھ

  .٣/٥٨٤السرائر ، : ابن إدریس الحلي : ظ ) ١(

   .٢٧٥ -٦/٢٧٤بدایة الوصول في شرح كفایة األصول ، : محمد طاھر آل شیخ راضي : ظ ) ٢(

كفایwwة : اآلخونwwد الخراسwwاني  + ٤/٢٤فرائwwد األصwwول ، : االنwwصاري  + ٢٣٥الفوائwwد الحائریwwة ، : الوحیwwد البھبھwwاني :  ظ ٣)(

 ٦٤٦ -٦٤٥درر الفوائد : المحقق الحائري  + ٣/٣٤٩نھایة الدرایة في شرح الكفایة ، : االصفھاني  +  ٤٤١األصول ، 

  .٢/١٧الرسائل : الخمیني + 
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 ٢١٠

  مباني التعادل عند اإلمامیَّة: المطلب الرابع 
 عل>ى  ھھ>ا وعدم>  الجم>ع بین بنى التعادل بین األخبار بین     یون في م  األصول إختلف

  :أقوال 
 ان وھ>>و الم>>شھور وھ>>و فیم>>ا ل>>و ج>>اءت روایت>>       الج>>واز مطلق>>اً  :األولالقTTول 

 ف>ي الحك>م وع>دم وج>ود الم>رجح فحینئ>ٍذ یمك>ن الجم>ع بینھم>ا ب>التخییر ق>ال                     انمتعادلت
تع>>ادل االم>>ارتین ، أي ال>>دلیلین الظنی>>ین ، عن>>د المجتھ>>د یقت>>ضي       (ص>>احب المع>>الم  

، وقد اختاره   )١() عرف في ذلك من األصحاب مخالفا     ال ن . تخییره في العمل بأحدھما     
 الحلي ، والمیرزا القم>ي ، وال>سید ح>سن ب>ن زی>ن ال>دین الع>املي ، واآلخون>د                العالَّمة
  ). ٢ (يانالخراس

 الدال>>ة عل>>ى العم>>ل  األخب>>ارأض>>افة إل>>ى  :  م>>ا حاص>>لھ  ومTTستندھم علTTى ذلTTك  
 االم>>>>ارات ت>>>>شمل جیَّ>>>>ةح ف>>>>إنَّب>>>>التخییر وال>>>>شھرة القائم>>>>ة عل>>>>ى الق>>>>ول ب>>>>التخییر 

 ال یقدر عل>ى     أنَّھطباق عناوینھا علیھما فھي توجب العمل بھا وحیث         نالمتعارضین ال 
العم>>ل بھم>>ا مع>>ًا للتن>>اقض وال طرحھم>>ا رأس>>ًا للعل>>م ب>>شمول االدل>>ة لھم>>ا وال تعی>>ین      
أحدھما للعمل للزوم الترجیح بال مرجح فال جرم یلزم العق>ل ب>التخییر بینھم>ا ویك>ون                

  ) .٣ (حدھما ال على التعیین في الواقعالحجة أ
  

TTول الثTTالتخیی>>ر ف>>ي العب>>ادات فق>>ط والتوق>>ف ف>>ي غیرھ>>ا ، وذھ>>ب إلی>>ھ  :ي انالق 
  ).٤ (االسترابادي ، والحر العاملي
س>>ألت أب>>ا عب>>داهللا : ((  ق>>ال ان روای>>ة س>>ماعة ب>>ن مھ>>ر:ومTTستندھم علTTى ذلTTك 

)u (  ا عنھ ؟ ق>ال  ان، واآلخر ینھ ، واحد یأمرنا باالخذ بھ   انیرد علینا حدیث  : قلت :
 نعم>ل  أنَّالب>د  : ال تعمل بواح>د منھم>ا حت>ى تلق>ى ص>احبك فت>سألھ عن>ھ ، ق>ال ، قل>ت            

ھ ال یج>وز تبلی>غ ال>شریعة إل>ى      وإن>  ،   )٥ ())خذ بما فیھ خ>الف العام>ة        : بأحدھما ، قال    
زم ھ یل>  ن> العباد تبلیغًا ینتھي وصول امارتین متع>ادلتین ف>ي حك>م م>ن أحكام>ھ تع>الى ال                 

  .أحد المحذورات 
 

 واالحتی>اط ف>ي العم>ل إذا أمك>ن         األخب>ار  التوق>ف وت>رك العم>ل ب       :القول الثالTث    
:  الجاریة في المقام وقد ذھب إلیھ المحقق الحلي حی>ث ق>ال            األصولوإال فیتخیر من    

ــ أنَّ یكون  أما   إنَّھ(  ع>ن  ان ك فإنَّ) u(أو عن األئمة    ) r(ــ عن الرسول     انـ الحدیث ا 
 مطابقا لألصل أو ل>م یك>ن ،    ان المتأخر أولى سواءا ك    انوعلم التاریخ ، ك   ) r(النبي  
 أح>دھما ناس>خا یحتم>ل       أنَّ یك>ون  ھ كما یحتمل    ن جھل التاریخ ، وجب التوقف ، ال       وإن

 ).٧ (وتبعھ الفاضل التوني) ٦()  منسوخا أنَّ یكون

                                                 
   .٢٥٠لدین ، معالم ا: حسن بن زین الدین العاملي ) ١(
  .٤٥٤كفایة األصول  + ٢٥٠معالم األصول ،  + ٣٠٤ األصول ، قوانین + ٢٣٧مباديء الوصول ، :  ظ ٢)(
  .١٧٥التعارض والتعادل والترجیح ، : علي كاشف الغطاء :  ظ ٣)(
  .٧٧/ ١٨: وسائل الشیعة  +  ٤٦:الفوائد المدنیة :  ظ ٤)(
  .٣٥٨ -٣٥٧االحتجاج ، :  الطبرسي ٥)(
   .١٥٦:  معارج األصول ٦)(

  .٣٢١: الوافیة :  ظ ٧)(
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 ٢١١

) u( ال>واردة ب>التوقف ع>ن االئم>ة     األخب>ار  ما حاصلھ   :ومستندھم على ذلك    
أح>>دھما م>>ا ی>>دل عل>>ى التوق>>ف عن>>د مطل>>ق   : ف>>ي االم>>ر ب>>التوقف وھ>>ي عل>>ى ق>>سمین  

یھما ما یدل على التوقف عن>د تع>ارض الخب>رین وكالھم>ا ی>نھض حج>ة                انالشبھة ، وث  
للحك>>م ب>>التوقف ف>>ي المق>>ام وال تعارض>>ھا أخب>>ار التخیی>>ر وال ت>>صلح لمقاومتھ>>ا ، م>>ن   

وم>ا  ) : (( u( المیثمي م>ن قول>ھ       قبیل روایة الصدوق الطویلة عن أحمد بن الحسن       
لم تجدوه في شيء من ھذه الوجوه فردوا إلینا علمھ فنحن أول>ى ب>ذلك وال تقول>وا فی>ھ      

 م>ن  انتم طالبون باحثون حتى یاتیكم البی    وإنبآرائكم وعلیكم بالكف والتثبت والوقوف      
ف الوق>و : (( ق>ال   ) u(، وروایة عمر بن حنظلة ، عن اإلم>ام ال>صادق            )١ ())عندنا  

  ) .٢()) عند الشبھات خیر من االقتحام بالھلكات 

  
 

االص>ل  إلى  وجودھما كعدمھما ویرجع أنَّ یكون التساقط بمعنى    :القول الرابع   
أو القاعدة الموجودة في موردھم>ا وذھ>ب إل>ى ھ>ذا الق>ول ال>سید محم>د الطباطب>ائي ،                  

  .)٣ ()ساتذتنا المحققونأوعلیھ (الشیخ المظفر حیث قال و
  

 أم>ا لب>ي م>ن إجم>اع ونح>وه           حجیَّ>ة  دلی>ل ال   إنَّما حاصلھ    : م على ذلك  ومستندھ
ھ لیس فیھ عم>وم     نذي یؤخذ بھ منھ ھو القدر المتیقن منھ وھو غیر المتعارضین ال           لوا

أو اطالق ی>شمل المتعارض>ین لیك>ون م>دعي االخت>صاص محتاج>ًا إل>ى مخ>صص أو                   
لك ح>سن االس>تفھام     مقید ، وأما لفظي وھو منصرف ع>ن المتعارض>ین كم>ا ی>شھد ب>ذ               

 ح>سن االس>تفھام دلی>ل عل>ى ع>دم ش>مول         ف>إنَّ  األخبارفي صورة التعارض في بعض      
 ان االستفھام قبیح>ًا فیت>ساقط    ان الالزم األخذ بھ وك    ان للمتعارضین وإال ك   حجیَّةدلیل ال 
 مؤداھم>ا حكم>ًا     ان ك>  وإن بالكلیة فیرجع في موردھم>ا للقاع>دة أو األص>ل            حجیَّةعن ال 

  .ًا للمتعارضین ثالثًا مخالف
  
لة التخیی>ر   اص> أ وھ>و وھ>و مج>رى        األولالراجح من االقوال ھو الق>ول       القول  و

   م>>ع معرف>>ة م>>صدر الحك>>م وھ>>و م>>ا اخت>>اره ال>>سید ج>>واد       األخب>>ار وءف>>ي ح>>ال تك>>اف  
  . يالعامل

 والمناق>شة فیھ>ا مناق>شات مطول>ة ال ت>سع           الم>سألة یون لھذه   األصولوقد تعرض   
   .)٤(اجع مصادرھم ھذه الدراسة لھا وللمزید یر

  
  
  

                                                 
  .٢/٢٠:  عیون االخبار ١)(

  .١/٦٧الكافي ، :  الكلیني ٢)(

  .٤٣٤: أصول الفقھ + ١٩٩: مفاتیح األصول :  ظ ٣)(
ي علwي الموسwو   + ٤٥٥- ٤٥٤كفایwة األصwول ،    : اآلخوند الخراسwاني     + ٤/٣٣فرائد األصول ،    : الشیخ االنصاري   : ظ  ) ٤(

   .٢/٦٥٦درر الفوائد ، : عبد الكریم الحائري  + ٧/٦١١تعلیقة على معالم األصول ، : القزویني 
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 ٢١٢

  التطبیقات في مفتاح الكرامة : خامسال المطلب
 إل>ى أخ>تالفھم   أدىیھم انیین ف>ي م>سألة التع>ارض وتع>دد مب>     األصول أختالف  إنَّ

وسنشیر إلى عدة تطبیقات تبرز ھذا االختالف والترجیح عل>ى   األصولیةفي المسائل   
  .ضوء الرأي الراجح منھا 

  . مات المرتھن ولم یعلم الرھن  مسألة لو :األولالتطبیق 
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 إنَّ ك>>سبیل مال>>ھ ، أي  انل>>و م>>ات الم>>رتھن ول>>م ُیعل>>م ال>>رھن ك>>    : األولالقTTول 

 غ>افًال ج>اھًال ف>ي الترك>ة رھن>ًا بح>سب الواق>ع فم>ا ترك>ھ المی>ت               انالوارث مثًال إذا ك   
 فیك>>ون مال>>ھ ، وال یج>>ب علی>>ھ االجتن>>اب      مال>>ھأنَّ>>ھ فالظ>>اھر انالم>>رتھن م>>ن االعی>>  

 بع>ضھا ف>ي نف>س األم>ر رھن>ًا      ان ك> وإن في الترك>ة رھن>ًا   نَّأوالفحص ، لقیام احتمال  
 المكلف بھ ھ>و العم>ل   ألن بعضھا حرامًا وال یعلمھ الوارث وال یدري بھ  انكما إذا ك  

محق>>ق بالظ>>اھر ، وق>>د أخت>>ار ھ>>ذا الق>>ول اب>>ن ادری>>س الحل>>ي ، والمحق>>ق الحل>>ي ، وال  
  .)١(  ، والسید جواد العامليالكركي
  

سألت : ((  عن عمر بن ریاح القالء قال        صفوان روایة   :ومستندھم على ذلك    
 ع>>ن رج>>ٍل ھل>>ك أخ>>وه وت>>رك ص>>ندوقًا فی>>ھ رھ>>ون بع>>ضھا علیھ>>ا    )u(أب>>ا الح>>سن 

اسماء أصحابھا ، وبكم ھ>و رھ>ن ، وبع>ضھا ال ی>دري لم>ن ھ>و وال بك>م ھ>و رھ>ن ،                        
   .)٢()) ھو كمالھ : الذي ال یعرف صاحبھ ؟ فقال فما ترى في ھذا 

  

 TTول الثTTل>>و م>>ات الم>>رتھن ول>>م یعل>>م ال>>رھن فیج>>ب عل>>ى ال>>وارث      إنَّ>>ھ :ي انالق
ي ان الحلي ، والشھید الث> العالَّمةالفحص تحصیًال إلبراء الذمة ، وقد أختار ھذا القول    

   .)٣(  ، والمحقق السبزواري

 تشبھ نظیراتھا من الم>سائل ف>ي الودیع>ة          لةالمسأھذه  إنَّ    :ومستندھم على ذلك  
لو مات المستودع ول>م توج>د       : ( الحلي في باب الودیعة      العالَّمةحیث قال   ،  والقرض  

 عن>ده ودیع>ة أو      إنَّق>ر   أ ، ھ>ذا إذا      الش>كَّ إالودیعة في تركت>ھ فھ>ي وال>َدین س>واء عل>ى             
ي حیات>ھ ول>م توج>د    ت عنده فان مات وعنده ودیعة ، أما لو ك أنَّھعلیھ ودیعة ، أو ثبت      

   .)٤(  )الشكَّإ انبعینھا ولم یعلم بقاؤھا ففي الضم

إذا م>>>ات العام>>>ل ول>>>م یع>>>رف بق>>>اء م>>>ال  : (وق>>>ال أی>>>ضًا ف>>>ي ب>>>اب الم>>>ضاربة 
 ف>ي ذمت>ھ وص>ار ص>احبھ أس>وة الغرم>اء عل>ى          ـ>ـ ـ>ـ باقی>ًا     المضاربة بعینھ صار ثابت>ًا      

  .)٥( )الشكَّإ

 األولفعل>ى الق>ول   ، الق>ولین   یح>صل تع>ارض ب>ین      الم>سألة وعلى فرض تحق>ق     
  .ي یحكم ببقاء اصل الودیعة ومال المضاربةانوعلى القول الثلة البراءة ،ایحكم بأص

                                                 
  .٥٤٢/ ١٥: مفتاح الكرامة  + ١٢٩ – ٥/١٢٨: جامع المقاصد  + ٢/٨٠: شرائع االسالم  + ٢/٤٢٣: السرائر : ظ ) ١(
   .٥/٢٣٦الكافي ، :  الكلیني ٢)(

   .١/٧٠١: كفایة األحكام  + ٥/١٢٣:  مسالك االفھام  +٢/٢٠١: تذكرة الفقھاء :  ظ ٣)(

  .٢/١٢٠:  قواعد األحكام ٤)(

  .٢/٣٤٦:  م ، ن ٥)(
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 ٢١٣

 الموضوع في المقام إنَّ( : على ھذا القول بقولھ  السید جواد العاملي     لشكَّقد أ و
 ، أص>>ل الب>>راءة واص>>ل بق>>اء نغی>>ر الموض>>وع ف>>ي الب>>ابین إذ فیھم>>ا تع>>ارض أص>>ال 

 ف>ي ی>ده رھ>ن ول>م یوج>د ف>ي       أنَّ>ھ  ومال المضاربة ، وكذا الح>ال فیم>ا إذا عل>م      الودیعة
  .)١( )التركة ، واحتمل تلفھ بغیر تفریط وتصرفھ فیھ وبقاؤه غیر معلوم العین 

 الم>سألة  ال یوج>د تع>ارض ف>ي         إنَّ>ھ الواق>ع    ألن األولالقول الراجح ھ>و الق>ول       و
 الم>سائل ال یع>ارض أص>ل الب>راءة          أصل بقاء المال في ھذه     ألنمع وجود المرجح ،     

عل>ى الی>د م>ا أخ>ذت حت>ى       : (( )u(والمال غی>ر م>ضمون حت>ى م>ع وج>ود قول>ھ              ،  
ة ، وعلی>ھ ف>ال    انات ولم یعلم ھنا ما یزیل األم      ان، فھو مخصوص في االم     )٢()) تؤدي  

ل>م   : ( ، وقد اشار إلى ذلك السید جواد الع>املي بقول>ھ            المسألةیوجد تعارض في ھذه     
  .)٣()ى أصل البراءة سالمًا عن المعارضة واالصل عدمھ فیبقاننا ما یزیل األمیعلم ھ

  

  

   مسألة لو أقر رجل ببنوة ولد أمتھ لحق بھ :ي انالتطبیق الث
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

والمف>روض  ، ھ وبخلوھ>ا عم>ن ی>دخل علیھ>ا ح>الًال ك>زوٍج ونح>وه          ان> بشرط إمك 
  . ع من شرع انكونھ منھ وعدم الم

، وق>د  في حال أقر ببنوة ول>د أمت>ھ لح>ق ب>ھ والجاری>ة أم ول>د              نَّھ إ : األولالقول  
 االردبیل>>>ي  ، والمحق>>>قاألول الحل>>>ي ، وال>>>شھید العالَّم>>>ةاخت>>>اره المحق>>>ق الحل>>>ي ، و

  . )٤( والسید جواد العاملي

 أنَّ>>>ھباح>>>ة ، والظ>>>اھر إق>>>د اس>>>تولدھا ب>>>شبھة او إنَّ>>>ھ  :ومTTTستندھم علTTTى ذلTTTك 
   .استولدھا في ملكھ وھو المتحقق 

 الجاری>ة لی>ست ب>أم    وإنفي حال أقر ببنوة ولد أمتھ لح>ق ب>ھ    إنَّھ   :ي  انالقول الث 
  . )٥(يانوالمحقق الكركي والشھید الث الحلي،العالَّمةوقد اختاره الشیخ الطوسي ، ولد 

اح وتملكھ>ا   ـ بالنك ــ الجاریة   ــ استیالدھا ـ  نَّأ یحتمل   نَّھإ  :ومستندھم على ذلك    
اس>تولدتھا ف>ي   :  قال فإنَّھ یسأل عن كیفیة االستیالد ، انفبعد ذلك فال فتكون أم ولد ،       

 ف>ي لف>ظ المق>ر    ان ك> ف>إنَّ كر كیفیة االس>تیالد ،  وإن عین الولد   فإنَّت أم ولد ،     انملكي ك 
ھ>ا لی>ست   ان ، والرقیة أحوط ـ ب ن لم یكن قوالوإنما یستدل بھ على كیفیتھ حمل علیھ 

  .)٦( ولدأم 
 حصل تع>ارض    المسألة في ھذه    إنَّیالحظ  ھ  نَّ أل األولالقول  القول الراجح ھو     

ھ>ا أم ول>د ، وق>د أش>ار ال>سید ج>واد           نأھا لیست بأم ولد ، والظاھر ب      انبین األصل وھو    
                                                 

  .٥٤٢/ ١٥: مفتاح الكرامة ) ١(
  .١/٢٢٤عوالي الآللي ، : ابن ابي جمھور االحسائي  ٢)(

  .٥٤٢/ ١٥:  مفتاح الكرامة ٣)(

/ ٩: مجمع الفائدة والبرھان  + ٣/١٥٠: الدروس الشرعیَّة  + ٤/٤٣٥ :تحریر األحكام  + ٣/١٥٨: شرائع اإلسالم :  ظ ٤)(

 .٢٢/٦٦٦: مفتاح الكرامة  + ٤٥٦

   .٩/٣٥١: جامع المقاصد  + ١١/١٣٥: مسالك اإلفھام  + ١٥/٤٤١: تذكرة الفقھاء  + ٤٦ -٣/٤٥: المبسوط :  ظ ٥)(
  .٤٦ -٣/٤٥:  المبسوط ٦)(
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 ٢١٤

یرجع ذلك إلى تعارض األصل والظاھر ، ولع>ل        : (العاملي إلى ھذا التعارض بقولھ      
، )١()  أخ>ر  أصول الظاھر معتضد بنَّأطع األصل ، على الظاھر ھنا ظاھر شرع فیق  

 عنده الظاھر ھن>ا ظ>اھر ع>رف وع>ادة          ألنومن الفقھاء من قدم االصل على الظاھر        
  .)٢(فیقدم األصل علیھما ، 

 ل>>یس ف>>ي كونھ>>ا فراش>>ًا ل>>ھ أو ال ؟ ب>>ل تعلق>>ھ   الش>>كَّ اإلنَّأف>>یالحظ م>>ن الق>>ولین  
  .الشكَّإبتعلقھ في ملكھ أو بما یستلزمھ فال بالملك وتأخره عنھ وإال لو صرح المقر 

  
  

   مسألة الوصیة للحمل الموجود :التطبیق الثالث 
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف
 تأتي ب>ھ ألق>ل م>ن س>تة     نَّأ صحة الوصیة للحمل الموجود بشرط    :األولالقول  

 الحل>ي ، وال>شھید   ةالعالَّم> أشھر من ح>ین الوص>یة ، وق>د اخت>اره ال>شیخ الطوس>ي ، و                
   .)٣(ي ان ، والمقداد السیوري ، والمحقق الكركي ، والشھید الثاألول

  
ال ب>>د م>>ن وج>>ود الحم>>ل ح>>ال الوص>>یة ف>>ال ب>>د م>>ن   نَّ>>ھإ  :ومTTستندھم علTTى ذلTTك

ھ ح>ال الوص>یة ال یمك>ن حدوث>ھ ف>ال ب>د م>ن ف>رض          ن> اعتبار األقل من ستة أش>ھر ، ال       
كن فیھ تخلق الول>د ، فل>و ولدت>ھ ل>ستة أش>ھر      تقدمھ في وقت یمكن فیھ الوطء بحیث یم       

 تج>دده ـ أي   انفصاعدًا ولھا زوج أو مولى فلیس وج>وده بمعل>وم ح>ین الوص>یة إلمك>     
  .الوطء سواء بالزنى أو بالشبھة ـ فاألصل عدمھ 

  
 ت>أتي ب>ھ ألق>ل م>ن س>تة      نَّأالوصیة تصح للحمل وال ی>شترط  إنَّ  :ي  انالقول الث 

، وال>سید ج>واد    الحل>ي العالَّمةختاره المحقق الحلي ، و    أشھر من حین الوصیة ، وقد ا      
   .)٤( العاملي
  

 المستمرة من الوضع ألقصى     غلب األحوال والعادة  إنَّ أ  :ومستندھم على ذلك    
  .ھو الستة ال حكم لھ شرعًا الحمل ھو تسعة أشھر ، إذ النادر 
ص>ل  ح>صل تع>ارض ب>ین اال   ق>د  ھنا ھ یالحظ ني الانالقول الراجح ھو القول الث   

: ( ال>سید ج>واد الع>املي بقول>ھ     إلیھ أشار فیقدم الظاھر على األصل وھو ما      والظاھر  
   .  ، فھو یرجح باألصل)٥( ) إلى تقدیم الظاھر على األصل ــ التعارض ــومرجع ـ

  
  

                                                 
   .٢٢/٦٦٦:  مفتاح الكرامة ١)(

  .١١/١٣٥مسالك اإلفھام ، : الشھید الثاني  + ٩/٣٥١جامع المقاصد ، :  المحقق الكركي : ظ ٢)(

جwامع   + ٢/٣٦٨: التنقwیح الرائwع      + ٢/٣٠٦: الwدروس الwشرعیَّة      + ٢/٤٦٠: تذكرة الفقھwاء     + ٤/١٤: المبسوط  :  ظ   ٣)(

  .٦/١٩١: مسالك االفھام  + ١٠/٤٢: المقاصد 

  .١٠٨/ ٢٣: مفتاح الكرامة  + ١٢٦: تبصرة المتعلمین  + ١٦٣: المختصر النافع : ظ ) ٤(

  .١٠٨/ ٢٣:  مفتاح الكرامة ٥)(
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 ٢١٥

 مسألة سجدتي السھو بعد التسلیم أم قبل التسلیم فTي حTال الزیTادة      :رابعالتطبیق ال 
   .انوالنقص

  :  على ثالثة أقوال المسألةھاء في ھذه  الفقإختلف
تطلب اح>ضار النی>ة لھم>ا     سجدتي السھو بعد التسلیم وھو ما ی      نَّإ  :األولالقول  
ال>>شیخ ال>>صدوق ، : ي الم>>شھور وإلی>>ھ ذھ>>ب أكث>>ر الفقھ>>اء وق>>د اخت>>اره    أ، وھ>>و ال>>ر

،  األول الحل>>ي ، وال>>سید عمی>>د ال>>دین االع>>رج ، وال>>شھید    العالَّم>>ةالمحق>>ق الحل>>ي ،  
ي ، وال>سید ح>سن الع>املي ، والمحق>ق          انوالصمیري ، وابن فھد الحل>ي ، وال>شھید الث>          

   .)١(ي ، والسید جواد العاملي اني ، والوحید البھبھانالسبزواري ، والفیض الكاش
س>ألت أب>ا   : ((  ص>حیحة عب>د ال>رحمن ب>ن الحج>اج ق>ال       :ومستندھم على ذلTك    

ی>تم  : ق>ال   " أقیم>وا ص>فوفكم     : "ة یقول   عن رجل یتكلم ناسیًا في الصال     ) u(عبداهللا  
  ).٢())صالتھ ثم یسجد سجدتین فقلت سجدتا السھو قبل التسلیم ھما أو بعد؟قال بعد

إذا كن>ت ال ت>دري    :((ق>ال ) u( ، عن ابي عبداهللا     انوصحیحة عبد اهللا بن سن    
  ).٣())أربعًا صلیت أم خمسًا فاسجد سجدتي السھو بعد تسلیمك ثم سلم بعدھما

 سجدتي السھو بعد التسلیم وداللتھما صریحة      نَّأ الروایات تدل على     نَّإفیتضح  
  .على ذلك 

  
سجدتي السھو قبل التسلیم وینبغي على ھذا الق>ول االس>تغناء          إنَّ   :ي  انالقول الث 

، وق>ال جماع>ة بع>>دم    )٤(  الحل>ي العالَّم>ة ع>ن النی>ة ونق>ل ھ>ذا الق>ول المحق>>ق الحل>ي ، و      
   .)٥ (معرفة القائل بھ

) u(قل>ت ألب>ي جعف>ر    : ((  ق>ال  وردا روای>ة أب>ي الج>    :ندھم علTى ذلTك      ومست
ك إذا س>>لمت فق>>د ذھب>>ت حرم>>ة  ان>>قب>>ل الت>>سلیم ف: مت>>ى أس>>جد س>>جدتي ال>>سھو ؟ ق>>ال   

  ).٦()) صالتك 

 سجدتي السھو یأتي بھما المكلف قبل التسلیم ال بعده ، ث>م     إنَّفتدل الروایة على    
  .یسلم حفاظًا على حرمة الصالة 

  
ت س>>جدتي ال>>سھو للزی>>ادة فھ>>ي بع>>د    ان>> كإنَّ التف>>صیل بمعن>>ى  :الثالTTث القTTول 

ت للنقیصة فتكون قبل الت>سلیم ، ونق>ل جماع>ة ن>سبة ھ>ذا الق>ول إل>ى          ان ك وإنالتسلیم ،   
من كرر بعض أفعال الصالة في األخیرتین س>اھیًا        : ( أبي علي ابن الجنید حیث قال       

 ی>>سجد قب>>ل نَّأالف>>رض اس>>تحب  ع>>دل م>>ن النف>>ل إل>>ى  وإنس>>جد لل>>سھو بع>>د س>>المھ ، 
  ).٧ ()ھ نقص الصالة نسالمھ لسھوه عن نیة الفرض الذي قضاه ال

                                                 
ذكwرى الwشیعة    + ١/١٤٣: كنز الفوائwد   + ٣/٣٥٥: تذكرة الفقھاء  + ٤٥: المختصر النافع  + ١٠٨-١٠٥: المقنع : ظ  ) ١(

: مwwwدارك األحكwwwام   + ٣٥٤: نwwwان روض الج + ٤٤٨-١/٤٤٧: المھwwwذب البwwwارع   + ١/٢٠٦: غایwwwة المwwwرام   + ٤/٩٢: 

   .٩/٥٧٣: مفتاح الكرامة  + ٢/٣٤١: مصابیح الظالم  + ١/١٧٦: مفاتیح الشرائع  + ٣٨١: ذخیرة المعاد  + ٤/٢٨١

  .٣/٣٥٦الكافي ، :  الكلیني ٢)(

  .٣/٣٥٥الكافي ، :  الكلیني ٣)(

   .٣/٣٥٦: تذكرة الفقھاء  + ١/١١٩: شرائع االسالم :  ظ ٤)(

بحwار االنwوار ،   : المجلwسي   + ٣٨١ذخیwرة المعwاد ،   : السبزواري  + ٤/٢٨٢مدارك األحكام ،   : السید حسن العاملي    :  ظ   ٥)(

٨٨/٢٢٢.  

  .١/٣٨٠االستبصار ، :  الطوسي ٦)(

  .٩/٥٧٥مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي  + ١/٢٠٧الدروس الشرعیَّة ، : الشھید األول :  ظ ٧)(
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 ٢١٦

م>>ن ت>>رك ش>>یئًا م>>ن    ) : (( r(  م>>ا روي ع>>ن النب>>ي   :ومTTستندھم علTTى ذلTTك   
) ١ ()) س>جد قب>ل س>المھ       ان بنقص ان ك وإنصالتھ فلیسجد سجدتي السھو بعد سالمھ ،        

ف>>ي س>>جدتي ) u(ال اإلم>>ام الرض>>ا ق>>: (( ، وروای>>ة س>>عد ب>>ن س>>عد االش>>عري ق>>ال  
، وقی>ل ب>التخییر للجم>ع ب>ین         ) ٢()) السھو ، إذا نقصت قبل الت>سلیم ، وإذا زادت بع>ده             

   .)٣ (األخبار
 مستندھم الروایات الصحیحة وعم>ل      ألن وذلك   األولوالقول الراجح ھو القول     

 وھ>>ي ردواب>>ي الج>> أي م>>ستندھم روای>>ة  ان الق>>ول الث>> وإناكث>>ر الفقھ>>اء بھ>>ذا الق>>ول ،   
ضعیفة السند وض>عفھا یمن>ع العم>ل بھ>ا ، أم>ا الق>ول الثال>ث فالعم>ل ب>ھ محم>ول عل>ى                  

ھ قد ذھب إلیھ الكثیر من الجمھور ، وھو ما أشار إلی>ھ ال>سید ج>واد الع>املي         نالتقیة أل 
ھ مذھب مالك والعبارة المنقولة ع>ن اب>ي عل>ي      وإن مذھب أبي حنیفة     إنَّھنعم  ( : بقولھ  

   .)٤() ظاھرة في ذلك 
  
  

   وخفاء الصوتان مسألة حد الترخص بین خفاء الجدر :خامسالتطبیق ال
 الفقھاء في مسألة ح>د الت>رخص للم>سافر ف>ي الق>صر لل>صالة واالفط>ار                  إختلف

  : للصائم على قولین 
  

 انـ أي خفاء الج>در    ـي حد الترخص خفاء األمرین معًا        یشترط ف   :األولالقول  
ر العلم>>اء وق>>د اخت>>اره ال>>سید المرت>>ضى ،     ـ وھ>>و الم>>شھور وعلی>>ھ أكث>>   ـ>>وال>>صوت 

 ، وال>صمیري ، واب>ن فھ>د الحل>ي ،     األول الحلي ، والشھید  العالَّمةوالمحقق الحلي ،    
  ) .٥(ي ، والسید جواد العاملي ، والسید علي الطباطبائي انوالشھید الث

  
قل>>ت ألب>>ي عب>>داهللا  : ((  ص>>حیحة محم>>د ب>>ن م>>سلم ق>>ال   :ومTTستندھم فTTي ذلTTك  

)u ( ٦ ())إذا ت>وارى م>ن البی>وت        : ید السفر فیخرج متى یقصر ؟ ، قال         رجل یر ( ،
  .ــ  والصوت ـانوحملوا التواري عن البیوت أي خفائھما عنھ ـــ الجدر
 ال>سر ف>ي التعبی>ر بت>واري     إنَّ: (وقد ف>سر ال>سید ج>واد الع>املي الت>واري بقول>ھ        

مكلف ال یدرك ت>واري   النَّأ عنھ ال تواریھ عنھا مع وروده في الصحیح ھو           انالجدر
 إال ع>ن س>بیل الخ>رص والتخم>ین فكی>ف یجعل>ھ ال>شارع معی>ارًا ،             اننفسھ عن الجدر  

 یجب على  إنَّما القصر   ألنفالمعتبر ھو الخفاء عن نفس البیوت ال عن أھلھا ؛           ...... 
  .)٧ ()المسافر المقابل للحاضر والمعتبر حضور بیتھ ومنزلھ 

  
                                                 

  .١/١٢٥المبسوط ، : الطوسي +  باختالف یسیر ٤/١٨٠فتح العزیز ، : رافعي  عبد الكریم ال١)(

  .١/٣٤١من ال یحضره الفقیھ ، :  الصدوق ٢)(

  .٣٨١ذخیرة المعاد ، :  المحقق السبزواري ٣)(
  .٩/٥٧٥: مفتاح الكرامة ) ٤(

غایwة   + ١/٢١٠: الwدروس الwشرعیَّة     +  ١/٢٧٥: ارشاد االذھان    + ٢/٤٧٣: المعتبر + ٣/٤٧: جمل العلم والعمل    :  ظ   ٥)(

ریwwwاض  + ١٠/٤٥٠: مفتwwwاح الكرامwwwة  + ١/٣٤٦: مwwwسالك االفھwwwام  + ١/٤٨٩: المھwwwذب البwwwارع  + ١/٢٢٨: المwwwرام 

  .٤/٤٣٤: المسائل 

  .٣/٢٢٤تھذیب األحكام ، :  الطوسي ٦)(

  .٤٤٧ -٤٤٦/ ١٠:  مفتاح الكرامة ٧)(
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 ٢١٧

رخص اعتب>ار أح>د األم>رین وھ>و الم>شھور            ی>شترط ف>ي ح>د الت>        :ي  انالقول الث 
بین القدماء ، كالشیخ الصدوق ، والشیخ الطوس>ي ، وس>الر ، واب>ن ادری>س الحل>ي ،       

 األول الحل>ي ، وال>شھید   العالَّمةوتبعھم على ذلك المحقق الحلي ، والفاضل اآلبي ، و   
ي ، والمحق>>>ق االردبیل>>>ي ، وال>>>سید ح>>>سن الع>>>املي ، والمحق>>>ق    ان، والف>>>یض الكاش>>> 

   .)١(السبزواري 
  

 إنَّ>ھ ) : ((u( عن أب>ي عب>داهللا   ان صحیح عبداهللا بن سن:ومستندھم على ذلك    
 فق>صر ، وإذا  انإذا كن>ت ف>ي الموض>ع ال>ذي ال ت>سمع األذ     : سألھ عن التق>صیر فق>ال      

، فھ>>ي ت>>دل عل>>ى اعتب>>ار ش>>رط واح>>د للت>>رخص ، ) ٢()) ق>>دمت م>>ن س>>فرك مث>>ل ذل>>ك 
   .انت غالبًا فیكون حد الترخص بعدم سماع االذ أعلى الصوانذ األنَّأ بإعتبارو

  
ا ال نرض>ى    ن> إھ>ذا م>ستبعد ف    : (ي بقول>ھ    انالوحی>د البھبھ>   واشكَّل على ھذا القول     

بقول المصوبة فكیف نرضى بكون حك>م اهللا تع>الى تابع>ًا لمح>ض االعتب>ار ، نع>م ل>و                      
ھ>و خ>الف   ع من>ھ ، وم>ع ذل>ك     ان حكم اهللا ھو التخییر ب>ین الق>صر واإلتم>ام ف>ال م>              انك

 اعتب>>ر خف>>اء  إنَّواإلتم>>ام ،  ان أعتب>>ر األذإنَّظ>>اھر الح>>دیثین إذ كی>>ف یج>>ب الق>>صر   
 الظاھر من الحدیثین وجوب اإلتم>ام إل>ى الح>د الم>ذكور        نَّأأو بالعكس مع    ،   انالجدر

 مسافة كل واحد منھما واحدة وامتدادًا واحدًا فال معن>ى لم>ا            تانفإذا ك ،  والقصر بعده   
 كل واحد من األمرین إمارة على أم>ٍر واح>ٍد       فإنَّ في جواز التقصیر     ذكر من االكتفاء  
إذا ل>م ی>سمع   ) u( أمر ال>صوت معتب>رًا لق>ال المع>صوم           ان لو ك  أنَّھمعین متحد ، ثم     

صوت أھل البلد فالتعلیق دلیل عل>ى اعتب>ار ص>ورة ال>صوت ، وع>دم كفای>ة ال>صوت                  
 لم>>ا انن تواری>>ھ ع>>ن الج>>درفیك>>ون ھ>>ذا ش>>اھدًا آخ>>ر عل>>ى إرادة المعن>>ى االلتزام>>ي م>>

  ).٣ () البد من اتحاد المسافة في االمارتین أنَّھعرفت من 
  

ما استبعده االستاذ حت>ى  : (ال بقولھ   شكَّوأجاب السید جواد العاملي على ھذا اإل      
ی>ة فراس>خ م>ع اختالفھم>ا        انبنى علی>ھ م>ا بن>ى منق>وض بجع>ل ال>شارع م>سیر ی>وم وثم                 

 وتق>دیر الك>ر باالش>بار وال>وزن وغی>ر ذل>ك ، فق>د             ةال>شرعیَّ على الظاھر حدًا للمسافة     
  .)٤  ()جعل العالمتین المتفاوتتین عالمة على الحكم الشرعي

 ب>التخییر أول>ى م>ن    األخب>ار  الجم>ع ب>ین   األول ؛ ألنَّالق>ول  ھ>و  والقول ال>راجح   
طرح أحدھما وھ>و یع>د إض>افة ل>دلیل آخ>ر وق>د أش>ار ال>سید ج>واد الع>املي إل>ى ذل>ك                           

 بالتخییر ب>صدق ال>ضرب ف>ي االرض بال>سفر     األخبارقد یرجح الجمع بین     و: (بقولھ  
 الدال>ة عل>ى   األخبار الدالة على اعتبارھما وبین    األخباروبكونھ أقرب إلى الجمع بین      

  .)٥()  ال بد من الدخول إلى المنزل واالھل وبینھا أنَّھ
  

                                                 
كwwشف  + ١/١٣٤: شwwرائع االسwالم   + ١/٣٣١: الwسرائر   + ٧٥: المراسwwم  + ١/١٣٦: الطوسwي   + ١٢٥: المقنwع  : ظ ) ١(

مجمwwع الفائwwدة   + ١/٢٤: مفwwاتیح الwwشرائع   + ٤٦: اللمعwwة الدمwwشقیة   + ٤/٣٧٧: تwwذكرة الفقھwwاء   + ١/٢٢٦: الرمwwوز 

 .٤١١:ذخیرة المعاد  + ٤/٤٥٧: مدارك األحكام  + ٣/٣٩٧: والبرھان 

  .٤/٢٣٠تھذیب األحكام ، : الطوسي ) ٢(

  .١٣٩ -١/١٣٨:  مصابیح الظالم ٣)(
  .٤٤٩ / ١٠:  مفتاح الكرامة ٤)(

  .١٠/٤٥٠:  م ، ن ٥)(
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 ٢١٨

  يانالمبحث الث
  ح الكرامة وتطبیقاتھ في مفتااإلمامیَّةي الترجیح عند انمب

  
  توطئة

 ی>ستنبط   نَّأ عن>د الفقی>ھ ف>ي م>سألة أراد           ان متعارض>  ن إذا ورد دلیال   أنَّھال یخفى   
ھ یرجع إلى قواعد وضعت لحل مثل ھكذا من نوع من التعارض ، وھ>ذه       انلھا حكم ف  

القواع>>د ت>>ارة تك>>ون مرجح>>ات من>>صوصة ورد ذكرھ>>ا ف>>ي الن>>صوص ال>>واردة م>>ن      
حات غیر من>صوصة اس>تفیدت م>ن خ>الل ع>دة            الشارع المقدس ، وأخرى تكون مرج     

ي انومب>>، وس>>نتعرض لمعن>>ى الت>>رجیح ، وأص>>ناف المرجح>>ات واص>>نافھا ،     ق>>رائن 
ھ>ا م>ن خ>الل المطال>ب     انالترجیح ، والتطبیقات الفقھی>ة الت>ي ت>رتبط بھ>ا ، وس>نأتي لبی      

  .یة تاآل
  
  
   الترجیح في اللغة واالصطالح معنى : األولالمطلب 

من رجح الراء والجیم والحاء أص>ل واح>د ، یق>ال رج>ح ال>شيء                 :الترجیح في اللغة    
، ورجح>>ت بی>>دي ش>>یئًا أي وزنت>>ھ ونظ>>رت م>>ا ثقل>>ھ ورج>>ح   )١(إذا رزن 

 ورجح>>>ت ترجیح>>>ًا إذا  نًا ورجوح>>>ًا ، وأرجح>>>ت لف>>>ال ان>>>ال>>>شيء رجح
  . )٢( أعطیتھ راجحًا

  
  

لمزی>ة  خ>رى ف>ي العم>ل       م>ارتین عل>ى األ    ھو تقدیم أحد األ    ( :الترجیح في االصطالح    
التق>دیم بالمزی>ة المعتب>رة      : ( ، وقیل ھ>و      )٣( )لھا علیھا بوجھ من الوجوه      

آلخ>ر  ، فترجیح أحد الدلیلین عل>ى ا      )٤( ) وال التوھین    حجیَّةالتي لم تبلغ ال   
تجع>>ل العم>>ل ب>>ھ أول>>ى م>>ن ال>>دلیل اآلخ>>ر ، لوج>>ود المزی>>ة المعتب>>رة فی>>ھ 

،  )٥( ) عل>ى ص>احبھ       أحد المتعارض>ین بم>ا یق>وى ب>ھ         اناقتر : (أنَّھوقیل  
 ألنوھ>>>و التعری>>>ف الم>>>شھور كم>>>ا ن>>>سبھ المی>>>رزا حبی>>>ب اهللا الرش>>>تي   

  .)٦(  تحكمًا في الدلیلانالترجیح ال یكون إال بسبب وإال ك
  

                                                 
 ) .مادة رجح  (٢/٤٨٩معجم مقاییس اللغة ، : أحمد بن فارس بن زكریا : ظ ) ١(

  .) مادة رجح (٢/٤٤٥لسان العرب ، : ابن منظور  + ٣/٧٨العین ، : الخلیل بن أحمد الفراھیدي :ظ ) ٢(

  .٤/٤٧فرائد األصول ، : االنصاري ) ٣(

   .٧/٥٧٥تعلیقة على معالم األصول ، :  علي الموسوي القزویني ٤)(

  . ٤٢٨بدائع االفكار ، :  حبیب اهللا الرشتي ٥)(

  .٤٢٨:  م ، ن ٦)(
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 ٢١٩

  أقسام المرحجات : ي انالمطلب الث
  قسام المرجحات أ

  :المرجحات على قسمین  )١(یین األصولقسم مشھور 
  

جح>>>ات الت>>>ي ورد بھ>>>ا ن>>>ص دل عل>>>ى ل>>>زوم   وھ>>>ي المر:  المرجحTTTات المنTTTصوصة
  : المرجحات ھي هاألخبار وھذمراعاتھا عند حصول تعارض بین 

  
 ) .٢(الترجیح باالحدث  -١

  

 .)٣ (الترجیح بصفات الراوي - ٢

                                                 
أوثwwق : ي موسwwى تبریwwز  + ٣/٦٠٤ھدایwwة المwwسترشدین  :  محمwwد تقwwي رازي   + ٣٣٧الوافیwwة ، : الفاضwwل التwwوني  :  ظ ١)(

فوائد األصول : الكاظمي الخراساني  + ٤٤٦كفایة األصول ،  : اآلخوند الخراساني    + ٢٤٦في شرح الرسائل ،      الوسائل
مفتاح الوصول إلى علم األصول ، : احمد البھادلي  + ٤٥٠أصول الفقھ ،  : المظفر   + ٤/٧٧٥) إفادات المیرزا النائیني    (
٢/٣٥٦.  

: قwال  ) u(رواه الكلیني بسنده عن الحسین بwن المختwار عwن بعwض أصwحابنا ، عwن أبwي عبwد اهللا              مستند ھذا الترجیح ما      ٢)(
كنwت آخwذ باألخیر،فقwال    : قلwت  : أرأیتك لو حدثتك بحدیث العام ثم جئتني من قابل فحدثتك بخالفھ بأیھما كنت تأخذ ؟ قwال   ((

  .١/٦٧:،الكافي))رحمك اهللا : لي 
)(٣    wة عwرجح مقبولwwذه المwستند ھwال    ومwwة قwن حنظلwر بwwن عم  )) :   د اهللاwwا عبwألت أبwس)u (    اwwحابنا بینھمwن أصwwین مwن رجلwع

مwن تحwاكم إلwیھم فwي حwق أو باطwل فانمwا        : منازعة في دین أو میراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القwضاة أیحwل ذلwك ؟ قwال           
نھ أخذه بحكwم الطwاغوت ، وقwد أمwر اهللا إنَّ     تحاكم إلى الطاغوت ، وما یحكم لھ فانما یأخذ سحتا ، وإن كان حقا ثابتا لھ ، ال      

  . }یریدون إنَّ یتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا إنَّ یكفروا بھ { : یكفر بھ قال اهللا تعالى 
  .فكیف یصنعان ؟ : قلت 
قد ینظران إلى من كان منكم ممن قد روى حدیثنا ونظر في حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا فلیرضوا بھ حكما فاني : قال 

جعلتھ علیكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم یقبلھ منھ فانما استخف بحكم اهللا وعلینا رد والراد علینا الراد على اهللا وھو على حد 
  . الشرك باهللا 

فإنَّ كان كل رجwل اختwار رجwال مwن أصwحابنا فرضwیا أنَّ یكونwا النwاظرین فwي حقھمwا ،وإختلفwا فیمwا حكمwا وكالھمwا                      : قلت  
  یثكم؟إختلفا في حد

  .الحكم ما حكم بھ أعدلھما وأفقھھما وأصدقھما في الحدیث وأورعھما وال یلتفت إلى ما یحكم بھ اآلخر: قال
  .فانھما عدالن مرضیان عند أصحابنا ال یفضل واحد منھما على اآلخر ؟ : قلت 
ؤخwذ بwھ مwن حكمنwا ویتwرك      ینظر إلى ما كان من روایتھم عنا في ذلك الذي حكما بھ المجمع علیwھ مwن أصwحابك فی             : قال  

أمر بین رشده فیتبع ، وأمر بین : الشاذ الذي لیس بمشھور عند أصحابك فإنَّ المجمع علیھ ال ریب فیھ ، وإنما األمور ثالثة 
حالل بین وحرام بین وشبھات بین ذلwك ،  ) : r(غیھ فیجتنب ، وأمر مشكَّل یرد علمھ إلى اهللا وإلى رسولھ ، قال رسول اهللا          

  . الشبھات نجا من المحرمات ومن أخذ بالشبھات ارتكب المحرمات وھلك من حیث ال یعلم فمن ترك
  .فإنَّ كان الخبران عنكما مشھورین قد رواھما الثقات عنكم ؟ : قلت 
ینظر فما وافق حكمھ حكم الكتاب والwسنة وخwالف العامwة فیؤخwذ بwھ ویتwرك مwا خwالف حكمwھ حكwم الكتwاب والwسنة              : قال  

  . ة ووافق العام
جعلت فداك أرأیت إنَّ كان الفقیھان عرفا حكمھ مwن الكتwاب والwسنة ووجwدنا أحwد الخبwرین موافقwا للعامwة واآلخwر                    : قلت  

  .مخالفا لھم بأي الخبرین یؤخذ ؟ 
  . ما خالف العامة ففیھ الرشاد : قال 

  . جعلت فداك فإنَّ وافقھما الخبران جمیعا ؟ : فقلت 
  . أمیل ، حكامھم وقضاتھم فیترك ویؤخذ باآلخر ینظر إلى ما ھم إلیھ : قال 
  .فإنَّ وافق حكامھم الخبرین جمیعا ؟ : قلت 
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 ٢٢٠

 ) .١(الترجیح بالشھرة  -٣

 ).٢ (الترجیح بموافقة الكتاب -٤

   .)٣ (الترجیح بمخالفة العامة - ٥
ت الت>>>ي ل>>>م ی>>>رد ن>>>ص   اجح>>>وھ>>>ي المر :  منTTTصوصةالالمرجحTTTات غیTTTر  -٢

ع>دمت المرجح>ات المن>صوصة فھ>ي تعتم>د       انبخصوصھا والتي یصار إلیھا في حال       
ھ الشخ>>صي ، وھ>>ي ال ح>>صر لھ>>ا م>>ن قبی>>ل االض>>بطیة ،   ان>>عل>>ى ظ>>ن الفقی>>ھ وإطمئن

ھا توجب اقربیة المشتملة علیھا من التبین إلى الواق>ع          انواالعرفیة ، واالخبریة حیث     
)٤(.  

 یح>ل ھ>ذا التع>ارض فالب>د م>ن      نَّأدل>ة وأراد الفقی>ھ      فإذا حصل تع>ارض ب>ین األ      
الرجوع إل>ى المرجح>ات المن>صوصة وغی>ر المن>صوصة لیح>ل ھ>ذا التع>ارض وف>ي                   
حال عدم األخذ بھا یبق>ى التع>ارض قائم>ًا ب>ین األدل>ة وال یمك>ن حل>ھ إال بإھم>ال أح>د                        

 .الدلیلین أو كالھما 
  

  :صاري إلى تقسیم آخر وھو نوذھب الشیخ اال
تقلة في نفسھا متقوم>ة   ھي عبارة عن كل مزیة غیر مس      :حات الداخلیة   المرج - ١

  .ونحوھا لة الوسائطكصفات الراوي والفصاحة والنقل باللفظ وقبمعروضھا ،
 منھا م>ا ھ>و معتب>ر وھ>ي عب>ارة ع>ن ك>ل أم>ر م>ستقل               :المرجحات الخارجیة    - ٢

نھ>ا  وم. في نفسھ ولو لم یكن ھناك خبر مثل الكتاب وال>سنة واالص>ل العمل>ي                
  . )٥(ما ھو غیر معتبر كالشھرة الفتوائیة واالجماع المنقول ونحوھا 

  
                                                                                                                                           

الكwافي  :الكلینwي )).إذا كان ذلك فارجھ حتى تلقى إمامك فإنَّ الوقوف عند الwشبھات خیwر مwن االقتحwام فwي الھلكwات               : قال  
،٦٨ -١/٦٧.  

 العمل بالخبر عند مضمون الفقھاء یوجب الوثوق بwصدوره والمقبولwة   ومستند ھذا المرجح ھو الشھرة العملیة للخبر الن     ) ١(
ینظر إلى ما كان مwن روایwتھم عنwا فwي ذلwك الwذي حكمwا بwھ المجمwع          : قال ) : ((u(المتقدمة قد دلت على ذلك أیضًا قولھ       

 )) .ھ ال ریب فیھعلیھ من أصحابك فیؤخذ بھ من حكمنا ویترك الشاذ الذي لیس بمشھور عند أصحابك فإنَّ المجمع علی
ینظwر فمwا وافwق حكمwھ حكwم الكتwاب       : قwال  ) : ((u(ومستند ھذا المwرجح ھwو مwا ورد فwي مقبولwة حنظلwة المتقدمwة قولwھ              ) ٢(

، وصحیحة عبد الwرحمن بwن   )) والسنة وخالف العامة فیؤخذ بھ ویترك ما خالف حكمھ حكم الكتاب والسنة ووافق العامة     
إذا ورد علیكم حدیثان مختلفان فاعرضوھما على كتاب اهللا ، فما وافق كتاب اهللا ) : u(ادق  قال الص : (( ابي عبداهللا قال    

فخذوه ، وما خالف كتاب اهللا فردوه ، فإنَّ لم تجدوھما في كتاب اهللا فأعرضوھما علwى أخبwار العامwة ، فمwا وافwق أخبwارھم            
  .٢٧/١١٨عة ، وسائل الشی: الحر العاملي )) . فذروه ، وما خالف أخبارھم فخذوه 

إذا ورد علwیكم حwدیثان مختلفwان    ) : u(قال الصادق : ((  ومستند ھذا المرجح وصحیحة عبد الرحمن بن ابي عبداهللا قال   ٣)(
فاعرضوھما على كتwاب اهللا ، فمwا وافwق كتwاب اهللا فخwذوه ، ومwا خwالف كتwاب اهللا فwردوه ، فwإنَّ لwم تجwدوھما فwي كتwاب اهللا                

وسائل الشیعة : الحر العاملي )) . عامة ، فما وافق أخبارھم فذروه ، وما خالف أخبارھم فخذوه فأعرضوھما على أخبار ال
 ،٢٧/١١٨.  

    .٢/٢٠٧أصول الفقھ وقواعد االستنباط ،  + ٣٧٦القضاء ، : محمد حسن االشتیاني : ظ ) ٤(
   .٥/٤٣١ معالم األصول ، تعلیقة على: علي الموسوي القزویني  + ٤/٧٩فرائد األصول ، : االنصاري :  ظ ٥)(
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 ٢٢١

  اإلمامیَّةي الترجیح عند انمب: المطلب الثالث 
والتع>>دي ، یون ف>>ي االقت>>صار عل>>ى المرجح>>ات المن>>صوصة    األص>>ول إختل>>ف

  : علیھا على أقوال 
 وج>>وب االقت>>صار عل>>ى المرجح>>ات المن>>صوصة وع>>دم ج>>واز     :األولالقTTول 

ي ، والمی>رزا الن>ائیني ،       انعدي علیھا وقد اختاره الشیخ الكلیني ، واآلخوند الخراس        الت
  .)١(ي ، وأغلب المعاصرون ان ضیاء العراقي ، والسید أبو الحسن االصفھآغاو

 یقت>>ضي وج>>وب األخ>>ذ بك>>ل م>>ا   ان ك>>وإناالص>>ل إنَّ   :ومTTستندھم علTTى ذلTTك 
 اآلخ>ر واألص>ل ع>دمھا    حجیَّة في  شكَّ مرجحا ألحد المتعارضین ، لل     أنَّ یكون یحتمل  
 المت>یقن م>ن     ف>إنَّ  طالق>ات أدل>ة التخیی>ر،      یحب الخروج عما یقتضیھ األص>ل        أنَّھ، إال   

 في أحد المتعارضین أحد المزایا المنصوصة ، وال یستفاد م>ن            انتقییدھا ھو ما إذا ك    
 أو م>>ضمونا  س>>ندًاأدل>>ة الت>>رجیح وج>>وب االخ>>ذ بك>>ل مزی>>ة تقت>>ضي أرجحی>>ة أح>>دھما  

  .)٢(القول بوجوب التعدي عن المرجحات المنصوصة خال عن الدلیلف،

 وجوب التعدي إلى كل ما یوجب األقربیة إلى الواقع نوعًا وھ>و           :ي  انالقول الث 
ي ، اني ، والوحی>>د البھبھ>>ان>>الم>>شھور وق>>د اخت>>اره المحق>>ق الحل>>ي  ، والمحق>>ق البحر  

حبی>>>ب اهللا الرش>>>تي ، صاري ، والمی>>>رزا ن>>>وال>>>سید محم>>>د الطباطب>>>ائي ، وال>>>شیخ اال
  .)٣( والسید الخوئي ، والشیخ المظفر

الت>رجیح باألص>دقیة واألوثقی>ة ونحوھم>ا      إنَّ   :ومستندھم على ذلك مTا حاصTلھ        
 ألن المن>>اط ف>>ي الت>>رجیح كونھ>>ا موجب>>ة لألقربی>>ة إل>>ى الواق>>ع  نَّأمم>>ا فی>>ھ دالل>>ة عل>>ى 

 التعلی>ل بمقبول>ة حنظل>ة    األخذ بھا من باب إراءتھا للواقع فیتعدى عنھا ، وما ورد في   
م>ا خ>الف العام>ة ففی>ھ     : ، ق>ال  ... المشھور مما ال ری>ب فی>ھ        انب ((..... )u(بقولھ  

 قول>>>ھ ال ری>>>ب فی>>>ھ نف>>>ي الری>>>ب األض>>>افي ع>>>ن الروای>>>ة  ف>>>إنَّ،  )٤(...... )) الرش>>>اد 
 الروایة المشھورة أقرب إلى مطابق>ة الواق>ع         ألنالمشھورة ال نفي الریب عنھا حقیقة       

 الرشاد في خالفھم    ان المشھورة فیكون المناط ھو األقربیة ولما في التعلیل ب         من غیر 
 األدل>>ة القائم>>ة عل>>ى وج>>وب وإن،  )٥( ، فیج>>ب التع>>دي عل>>ى المرجح>>ات المن>>صوصة

                                                 
مقwاالت األصwول    + ٧٧٥/ ٤) : تقریر بحث المیرزا النائیني(فوائد األصول  + ٤٤٨: كفایة األصول  + ١/٨: الكافي : ظ  ) ١(

 + ٥٦٥، ) تقریwر بحwث الwwسید أبwو الحwسن االصwwفھاني    (وسwیلة الوصwwول إلwى حقwائق األصwwول    : الwسبزواري   + ٢/٤٧٦: 

  .٦/٢٠٧المحكم في أصول الفقھ ، : محمد سعید الحكیم  + ٢/٣٨٣إفاضة العوائد ، : محمد رضا الكلبایكاني 

تقریwwر بحwwث المیwwرزا   (فوائwwد األصwwول  : الكwwاظمي الخراسwwاني   .٤٤٨ -٤٤٧كفایwwة األصwwول ،  : اآلخونwwد الخراسwwاني  :  ظ ٢)(

   .٧٧٦ -٧٧٥/ ٤) : النائیني

مفwاتیح األصwول    + ٢٠٧: الفوائد الحائریة  + ١/٩٠ الناضرة ،   الحدائق: البحراني   + ١٥٥-١٥٤: معارج األصول   :  ظ   ٣)(

، ) تقریر بحث الwسید الخwوئي      (مصباح األصول   : البھسودي   + ٤٥٣: بدائع االفكار    + ٤/٧٥: فرائد األصول    + ٦٨٦: 

  .٤٦٢أصول الفقھ ،  + ٢/٤٢٢

   .٦٨ -١/٦٧الكافي ، :  الكلیني ٤)(

  .٤٤٧كفایة األصول ، : اآلخوند الخراساني  + ٧٥ _ ٤/٧٤صول ، فرائد األ: الشیخ االنصاري :  ظ ٥)(
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 ٢٢٢

ھ>ا  ان مقتضاھا العموم وعدم االختصاص ببعضھا ـ المنصوصة ـ وحیث  فإنَّالترجیح 
 ـعل>>ى المرجح>>ات المن>>صوصة ـ>>ـ أدل>>ة م>>ن ق>>ال بوج>>وب االقت>>صار ـ>>لی>>ست ناھ>>ضة 

  .)١( وعدم اختصاصھا بالمنصوص فیجب التعدي على المرجحات
ھو وجوب التعدي وذلك لق>وة أدل>تھم م>ن جھ>ة            و ھو القول الثاني  الراجح  القول  

 قاع>دتي التخ>صیص والتقیی>د ال تمن>ع م>ن العم>ل بالمرجح>ات                إنَّ، ومن جھ>ة أخ>رى       
 ان ال>>>ضابطة العام>>>ة عن>>>د فق>>>د  انلبی>>> ادل>>>ة التخیی>>>ر واردة  ألن، غی>>>ر المن>>>صوصة  

 وم>>ع وج>>ود المرجح>>ات یرتف>>ع موض>>وعھا وینبغ>>ي مراع>>اة الوث>>وق       ، المرجح>>ات 
 الت>رجیح باألص>دقیة واألوثقی>ة ونحوھم>ا فی>ھ      إنَّ ال مطلقًا ، ث>م      ان بالرجح انواالطمئن

 الظ>اھر م>ن أخ>ذ    ألنلواق>ع ؛  ا الترجیح بھا كونھا موجبة لألقربی>ة إل>ى     نَّأداللة على   
ل>>یس أخ>>ذھا بم>>ا ھ>>ي ص>>فة م>>ن ال>>صفات بحی>>ث یك>>ون لھ>>ا      ة ال>>صدق والوثاق>>ة  ص>>ف

 م>ا  موضوعیة ، بل الظاھر أخذھا مرجحًا بما فیھ إراءة للواقع ، فیتع>دى عنھم>ا لك>ل         
   .)٢(یكون فیھ أقربیة إلى الواقع ، وللمزید یراجع 

  
  

   التطبیقات في مفتاح الكرامة :رابعالمطلب ال
 وعدم>ھ ،    بالمرجح>ات  من قبیل األخذ     بنى الترجیح م األختالف الحاصل في     إنَّ

الفقھی>ة إل>ى   تطبیقات العكس على المسائل الفقھیة التي تتعلق بھا وسنشیر من خالل  ان
   .ھذا األختالف

  
   مسألة في من وجد الماء بعد تكبیرة اإلحرام :األولالتطبیق 

  : أقوال  علىالمسألة الفقھاء في ھذه إختلف
  

 وھ>>و ،وج>>د الم>>اء بع>>د تكبی>>رة اإلح>>رام اس>>تمر ف>>ي ص>>التھ     إذا  :األولالقTTول 
الرأي المشھور ، وقد اختاره الشیخ المفید ، والشیخ الطوسي ، وابن زھرة الحلب>ي ،       

 ، والمق>داد  األول الحل>ي ، وال>شھید   العالَّم>ة وابن إدریس الحلي ، والمحقق الحل>ي ، و      
ي ، والسید محم>د الع>املي    ناالسیوري ، والصمیري ، والمحقق الكركي ، والشھید الث        

  .)٣(، والمحقق السبزواري ، والسید جواد العاملي 

                                                 
  .٤٥٣بدائع االفكار ، : محمد حسن االشتیاني :  ظ ١)(

محمwwد حwwسن  + ٤٤٨ – ٤٤٧كفایwwة األصwwول ، : اآلخونwwد الخراسwwاني  + ٧٥ – ٤/٧٤فرائwwد األصwwول ، : االنwwصاري :  ظ ٢)(

  .٧٧٦ -٤/٧٧٥، ) إفادات المیرزا النائیني(فوائد األصول : لخراساني الكاظمي ا +  ٤٥٣بدائع االفكار ، : األشتیاني 

نھایwة   + ١/٥٠: شرائع االسالم    + ١/١٤٠: السرائر   + ٤٩٣: غنیة النزوع    + ١/٣٣: المبسوط   + ٦١: المقنعة  :  ظ   ٣)(

: جwامع المقاصwد    + ٢٣: غایwة المwرام    + ١/١٣٨: التنقwیح الرائwع    + ١/١٣٣: الدروس الwشرعیَّة     + ١/٢١٠: األحكام  

: مفتwwwاح الكرامwwwة  + ٩: كفایwwwة األحكwwwام  + ٢٤٧ – ٢/٢٤٥: مwwwدارك األحكwwwام  + ١/٤٦٢: الروضwwwة البھیwwwة  + ١/٥٠٨

٤/٤٩٨.  
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 ٢٢٣

 صحیحة أحمد بن محم>د ب>ن أب>ي ن>صر البزنط>ي ، ع>ن         :ومستندھم على ذلك    
: قلت ل>ھ    : ((  قال   )u( ، عن أبي عبداهللا      انمحمد بن سماعة ، عن محمد بن حمر       

لی>ھ ، ث>م ی>ؤتى بالم>اء ح>ین           رجل تیمم ثم دخل في الصالة وقد طلب الماء فلم یق>در ع            
 یت>یمم إال  نَّأ ل>یس ینبغ>ي ألح>د       أنَّھیمضي في الصالة ، وأعلم      : یدخل الصالة ، فقال     

  .)١()) في آخر الوقت 

 یجب على المكلف االجتھاد في تحصیل الم>اء إل>ى آخ>ر وق>ت               نَّھإفتدل الروایة   
د الم>اء بع>د تكبی>رة    الصالة فإذا ل>م یج>د فعلی>ھ العم>ل ب>الحكم الب>دیل ، ف>إذا عل>م بوج>و               

ھ اجتھد ف>ي تح>صیل الم>اء ول>م یج>ده ، ول>ضیق        ناألحرام فعلیھ المضي في صالتھ ال     
  .وقت الصالة 

  
یقطع ما ل>م یرك>ع ، وق>د اخت>اره ال>سید المرت>ضى ، وال>شیخ               إنَّھ   :ي  انالقول الث 

   .)٢( يانالطوسي ، والمحقق االردبیلي ، والفیض الكاش

  
س>ألت أب>ا عب>داهللا      : ((بد اهللا بن عاصم ، قال        صحیحة ع  :ومستندھم على ذلك    

)u(       ھ>و ذا  :  عن الرجل ال یجد الماء فیتیمم ویقوم في الصالة ، فج>اء الغ>الم فق>ال
 قد ركع فلیمض ف>ي  ان كوإن لم یركع فلینصرف ولیتوضأ ،  ان ك إنَّ: " الماء ، فقال    

  .)٣( ))صالتھ

ج>ده فتی>یم ، فف>ي ح>ال ت>وفر       قد أجتھد في تح>صیل الم>اء ول>م ی   نَّھإفتدل الروایة   
 یقطعھ>>ا م>الم یرك>ع وأم>ا إذا رك>>ع    نَّأالوق>ت الك>افي لقط>ع ال>>صالة وإعادتھ>ا ج>از ل>ھ       

  .فعلیھ المضي بالصالة ویعتبر عملھ مجزیًا ومبرئًا للذمة 
  

ی>ة إال م>ع ال>ضیق ، وق>د حك>اه      انیقطع ما لم یركع الركعة الث     نَّھإ :القول الثالث   
  .)٤( تب الحلي عن الكاالعالَّمة
  

س>>ألت أب>>ا عب>>د اهللا : (( روای>>ة عب>>د اهللا ب>>ن عاص>>م ق>>ال :ومTTستندھم علTTى ذلTTك 
)u(                      ھ>و ذا  :  عن الرجل ال یج>د الم>اء فت>یمم ویق>وم ف>ي ال>صالة فج>اء الغ>الم فق>ال

 رك>>ع فل>>یمض ف>>ي    ان ك>> وإن ل>>م یرك>>ع فلین>>صرف ولیتوض>>أ    ان ك>> إنَّالم>>اء ؟ فق>>ال  
  .)٦(  االستحباب، وقد حملھ الشیخ الطوسي على )٥()) صالتھ

  

                                                 
  .١/١٦٦االستبصار ، :  الطوسي ١)(

  .١/٦٤: ع مفاتیح الشرائ + ١/٢٤٠: مجمع الفائدة والبرھان  + ١/٢٦١: النھایة  + ٣/٢٦: جمل العلم والعمل :  ظ ٢)(

  .١٦٧ – ١/١٦٦االستبصار ، :  الطوسي ٣)(

   .١/٤٣٥: مختلف الشیعة : ظ ) ٤(

  .١٦٧ – ١/١٦٦االستبصار ، :  الطوسي ٥)(

  .١/١٦٧: م ، ن :  ظ ٦)(
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 ٢٢٤

 ْنأع ال>تمكن م>ن اس>تعمالھ إال       ی>نقض الت>یمم وج>ود الم>اء م>          نَّ>ھ إ :القول الرابTع    
ه وق>>د دخ>>ل ف>>ي ص>>الة وق>>راءة ، وق>>د اخت>>اره س>>الر ، وعل>>ي الطباطب>>ائي ،          یج>>دو

  .)١( يانوالمحقق البحر
  

 وھ>ي النی>ة والقی>ام والتكبی>رة     انقد أت>ى ب>أكثر االرك>     نَّھإ :ومستندھم على ذلك    
  .أكبر االفعال وھي القراءة و

 قطعھا  إنَّ أنَّھإذا وجد الماء بعد الشروع وغلب على ظنھ          نَّھإ :القول الخامس   
 لم یمكنھ ذلك ل>م  وإنوتطھر بالماء لم تفتھ الصالة وجب علیھ قطعھا والتطھر بالماء     

وھ>و  ، )٢( إل>ى أب>ن اب>ي عقی>ل ، واب>ن الجنی>د       األولر ، وقد نسبھ ال>شھید    یقطعھا إذا كبَّ  
  .محمول على االستحباب 

  
إذا وجده ف>ي ص>الة غی>ر مغنی>ة ع>ن الق>ضاء قطعھ>ا وإال                  نَّھإ :القول السادس   

 أنَّ>>ھ، ویظھ>>ر )٣( وق>>د اخت>>اره اب>>ن فھ>>د الحل>>ي ، وال>>صمیري، ف>>ال قط>>ع إذا تل>>بس بھ>>ا 
   .األولراجع إلى القول 

  
 أش>ھر ف>ي     ان محمد ب>ن حم>ر     ألن ، وذلك    األولوالراجح من األقوال ھو القول      

 ھ>>ذا نَّأالعدال>>ة والعل>>م م>>ن عب>>داهللا ب>>ن عاص>>م واألع>>دل مق>>دم عل>>ى غی>>ره ، ف>>یالحظ    
، الترجیح ھو ترجیح بأح>د الترجیح>ات المن>صوصة وھ>و الت>رجیح ب>صفات ال>راوي                  

تق>>ال إل>>ى الب>>دیل إال ف>>ي حال>>ة العج>>ز ع>>ن تح>>صیل       ن الم>>صلي ال ی>>ستطیع اال إنَّث>>م 
 یت>>یمم نَّأإل>>ى آخ>>ر الوق>>ت ول>>م یج>>ده فعلی>>ھ   األص>>یل ف>>إذا أجتھ>>د ف>>ي تح>>صیل الم>>اء   

  .ویصلي وعملھ مبرئًا للذمة 
  

  .؟  المبیع ھل یملك بالعقد أو ال نَّأ مسألة :ي انالتطبیق الث
  : على أقوال المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

  
ي الم>>شھور وق>>د اخت>>اره اب>>ن   أالمبی>>ع یمل>>ك بالعق>>د وھ>>و ال>>ر  إنَّ  : األولالقTTول 

 ، العالَّم>>ة الحل>>ي ، واب>>ن العالَّم>>ةالفاض>>ل اآلب>>ي ، ال>>صیمري ، و ادری>>س الحل>>ي ، و
ي ، والمحق>>ق األردبیل>>ي ،  ان>>ي ، والمحق>>ق البحرانوالمحق>>ق الكرك>>ي ، وال>>شھید الث>>   

  . )٤(ي ، والمحقق السبزواري ، والسید جواد العاملي انوالفیض الكاش
  
  

                                                 
  .٤/٣٨٠: الحدائق الناضرة  + ٢/٣٣٦: ریاض المسائل  + ٥٤: المراسم :  ظ ١)(
  .١١١: ذكرى الشیعة :  ظ ٢)(
  .١/٣٨١: كشف االلتباس  + ٥٧: جز الحاوي المو:  ظ ٣)(
إیضاح الفوائد  + ١١/١٥٥: تذكرة الفقھاء  + ٢/٤٦: غایة المرام  + ١/٤٦١: كشف الرموز  + ٢/٢٤٨: السرائر :  ظ ٤)(

مجمwwwع الفائwwwدة  + ١٩/٧١: الحwwwدائق الناضwwwرة  + ٣/٢١٥: مwwwسالك اإلفھwwwام  + ٤/٣٠٨: جwwwامع المقاصwwwد  + ١/٤٨٨: 
  .١٤/٣٠٣: مفتاح الكرامة  + ١/٤٧١: كفایة األحكام  + ٢/٥٠: التنقیح الرائع  + ٨/٤١٦: والبرھان 
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  :ومستندھم على ذلك عدة أدلة 
 لم یكن سببًا مع االفتراق ، إذ االفتراق ال مدخل ل>ھ حال>ة            العقد لو لم یكن سبباً     إنَّ -١

  .)١( ضمام عمًال باالستصحابنفراد عن العقد فال مدخل لھ حالة االناال

 ھ>ذا االفت>راق غی>ر مطل>ق االفت>راق ف>ال       ألنھ غی>ر واض>ح ،       انب: ل علیھ   شكَّوا
یكن بع>ده   یقال المال غیر ممل>وك قب>ل العق>د فل>           نأاستصحاب وھو معارض بمثلھ ، ك     

  . )٢( كذلك
 ، فیك>>ون ھ>>و الم>>ؤثر عم>>ًال تف>ى ان تف>>ىان كلم>>ا وج>>د العق>>د ثب>ت المل>>ك ، وكلم>>ا  نَّ>ھ إ -٢

   .)٣( انبالدور

ة مستفادة من خط>اب   لیس بحجة عندنا ما لم تكن العلیَّ  ان الدور إنَّل علیھ   شكَّوأ
والع>دم ال   ت>الزم الوج>ود   ألنأو مقطوعًا بھ>ا م>ن عق>ٍل أو ع>ادٍة م>ستمرة ال تنخ>رم ،            

 انیدل على العلیة ، كم>ا ف>ي الج>وھر والع>رض والح>د ، والمح>دود والحرك>ة والزم>                    
 كما في   األحكامعكاس غیر واجب في     ن التالزم في اال   نَّأوالمعلولین المتساویین على    

   .)٤( المشقة للتقصیر
جارة عن تَراضٍ مِـنكُم إنإِالَّ {: قولھ تعالى   - ٣ علق>ت إباح>ة    حی>ث  ،)٥( } تَكُون تِ

، وبعب>ارة    )٦( التصرف على التجارة فلو لم تكن مفیدة للمل>ك لم>ا ج>از التعلی>ق              
 ف>ي التراض>ي ، لع>دم قط>ع عالئ>ق المل>ك              قضاء الخیار م>دخالً   ن إل إنَّأخرى ،   

   .)٧( فیما شرط فیھ الخیار مع ما قد یقال من اإلجمال في التجارة
ة عب>ارة ع>ن ترت>ب األث>ر ،      ال>صح ألن البیع ص>حیح فیترت>ب علی>ھ أث>ره ،           إنَّ - ٤

وإال لبطل الخیار لترتبھ على العق>د فیك>ون ص>حیحًا فیتبع>ھ غایت>ھ وھ>و المل>ك            
  .)٨(وھو كما ترى 

 الغایة صالحیة الملك إذا حصل شرطھ والمل>ك الحقیق>ي م>ن تواب>ع الل>زوم         إنَّ - ٥
ھ السبب ال>شرعي لنق>ل المل>ك ھن>ا          ن المقتضي للملك وھو العقد موجود ال      انوب

ع مفق>>ود ، إذ ل>>یس إال انتق>>ال ع>>ین أو تملی>>ك ع>>ین والم>>  انھ ان>>عرف>>وه ب، ول>>ذا 
 موقوف>ًا وحینئ>ٍذ ال   انھ لو لم ینتق>ل لك>  انثبوت الخیار وھو غیر مناٍف للملك وب      

 . )٩( فرق بین المالك والفضولي إلى غیر ذلك مما ھو محل مناقشة
د ح>دثني م>ن س>مع أب>ا عب>         : ((  ، عن إسحاق بن عمار ق>ال         صفوان صحیحة   - ٦

رجل مسلم احتاج إلى بیع داره فج>اء     : ا عنده فقال    وإن وسألھ رجل    )u(اهللا  
                                                 

   .٥/٦٢مختلف الشیعة ، : العالَّمة الحلي : ظ ) ١(
  .١٤/٣٠٠مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٢)(

  .٥/٦٢مختلف الشیعة ، : العالَّمة الحلي :  ظ ٣)(

  . ١٤/٣٠١مفتاح الكرامة ، : السید جواد العاملي :  ظ ٤)(

   .٢٩:  النساء ٥)(

   .١/٤٨٨إیضاح الفوائد ، : ابن العالَّمة  + ٢/٥٠التنقیح الرائع ، : المقداد السیوري :  ظ ٦)(

  .١٠٧ – ٢/١٠٦غایة المراد ، : الشھید األول :  ظ ٧)(

  .٢/١٠٧: م ، ن :  ظ ٨)(

   .١/٤٨٨إیضاح الفوائد ، : ابن العالَّمة :  ظ ٩)(
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 ٢٢٦

 تك>>ون نَّأ م>>ن أبیع>>ك داري ھ>>ذه ، وتك>>ون ل>>ك أح>>ب إل>>يَّ  : إل>>ى أخی>>ھ ، فق>>ال  
:  ، فق>ال   ت>رد عل>يَّ  نَّأا جئتك بثمنھا إلى سنة    نأ إنَّ تشترط لي    نَّألغیرك على   
ت فیھ>ا غل>ة   ان> ھ>ا ك نَّإف:  علیھ ، قلت دھا جاء بثمنھا إلى سنة رُ    إنَّال بأس بھذا    

 ل>و  أنَّ>ھ الغل>ة للم>شترى ، أال ت>رى    : كثیرة فأخذ الغلة لمن تك>ون الغل>ة ؟ فق>ال          
 ، الم>شتملة    )٢(، وغیرھ>ا كأخب>ار خی>ار الت>أخیر          )١( ))ت م>ن مال>ھ    اناحترقت لك 

ھ  جاء قب>ل الثالث>ة فل>ھ بیع>ھ ـ أي مبیع>ھ ـ وإال ف>ال بی>ع ل>ھ بالتوجی>           إنَّ أنَّھعلى 
 م>ال العب>د للم>شتري مطلق>ًا أو        نَّأ الدال>ة عل>ى      األخب>ار من التقیید والمقابلة ، و    

 نَّأمع علم البائع من غیر قید بمضي زم>ن خی>ار الثالث>ة وغی>ره ب>ل ظاھرھ>ا             
ھ ان>  الدالة عل>ى س>قوطھ ب>الخطوة والتف>رق ف          األخبار، و  )٣(ذلك بمجرد الشراء    

، وب>أطالق كثی>ر م>ن    )٤(  بع>ده م>ا یج>ب  وإنیدل على حصول الملك والبی>ع قبل>ھ        
،  )٥(النصوص الدالة على جواز بیع المتاع قبل القبض مطلق>ًا كم>ا ف>ي بع>ض        

 كل مبی>ع تل>ف      نَّأ الدالة على    األخبار، وبمفھوم    )٦( وللبائع كما في بعض آخر    
  .)٧(قبل قبضھ فھو من مال بائعھ من دون تقیید بمضي زمن الخیار 

  
قضاء مدة الخیار مع عدم الفرق ما إذا  وإنیملك بالعقد    المبیع   إنَّ  :يانالقول الث 

،  )٨(  أو م>شتریًا ، وق>د اخت>اره ال>شیخ الطوس>ي           ان الخیار لھما أو ألحدھما بائعًا ك      انك
   .)٩( وابن سعید الحلي

اإلم>ام  ل ئس> : (( موثقة عبد الرحمن بن أبي عبداهللا ق>ال  : ومستندھم على ذلك   
، عن>ده   ط من رجل یوم>ًا أو ی>ومین فمات>ت    عن رجل أشترى أمة بشر     )u(الصادق  

 حت>ى   انلیس على الذي أش>ترى ض>م      :  ؟ قال    انوقد قطع الثمن على من یكون الضم      
   .)١١(المسألة الواردة بخصوص ھذه األخباروغیرھا من ،)١٠( ))یمضي شرطھ 

                                                 
  .١٢/٣٥٥وسائل الشیعة ، : الحر العاملي ) ١(

  . ١٢/٣٥٦: م ، ن :  ظ ٢)(

  .١٣/٣٢: م ، ن :  ظ ٣)(

  .١٢/٣٤٧وسائل الشیعة ، : الحر العاملي :  ظ ٤)(

  .١٢/٣٨٧: م، ن :  ظ ٥)(

  .٣٩٢ / ١٢: م، ن :  ظ ٦)(

  .٥٥/ ١٢: م، ن :  ظ ٧)(

انھم إنَّ لحظوا كالم : (ھب إلى ھذا القول وھذا ما اثبتھ السید جواد العاملي حیث قال  جدیر بالذكر إنَّ الشیخ الطوسي لم یذ٨)(

الشیخ في كتwاب الخwالف فھwو ظwاھرًا أو صwریحًا فwي أنwَّھ إذا كwان الخیwار للمwشتري وحwده یwزول عwن البwائع وال ینتقwل إلwى                      

إلطالق أو التفصیل ، وإن أمعنوا النظر في كتبھ المشتري حتى ینقضي الخیار ، فكیف یصح منھم حینئٍذ ما نسبوه إلیھ من ا

  .١٤/٢٩٧مفتاح الكرامة : ظ ) الثالثة في المواضع المتفرقة وحاولوا الجمع بین أطرافھ وجدوه غیر مخالف 

   .٢٤٨: الجامع للشرائع  + ٣/٢٢: الخالف :  ظ ٩)(

  .١٢/٣٥١وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ١٠)(

 . ١٢/٣٥٢: م ، ن :  ظ ١١)(
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 ٢٢٧

 األولقضاء الخیار مطلقًا ، وقد ن>سبھ ال>شھید    ان المبیع یملك ب   إنَّ :القول الثالث   
 الحل>ي ھ>ذا الق>ول إل>ى     العالَّم>ة ، وھذا الق>ول موافق>ًا للعام>ة  ون>سب     )١(ن الجنید  إلى اب 

  .)٢(الشافعي في أحد أقوالھ 
ھ ھن>>ا ح>>صل تع>>ارض فیت>>رجح الق>>ول   ن>> أل ؛األولل>>راجح ھ>>و الق>>ول  االق>>ول و
 الت>>ي اس>>تدلوا بھ>>ا عل>>ى ق>>ولھم ق>>د تعاض>>دت   األخب>>ار ألن:  عل>>ى بقی>>ة األق>>وال األول

، وھ>>و اح>>د المرجح>>ات )٣(العظیم>>ة ب>>ل مخالف>>ة جمھ>>ور الفقھ>>اء واعت>>ضدت بال>>شھرة 
  .یین كما تقدم األصولالمنصوصة التي عمل بھا 

  
   مسألة رجوع أحد الزوجین بھبتھ :التطبیق الثالث 
  : على قولین المسألة الفقھاء في ھذه إختلف

  
 یكره رجوع أحد الزوجین في ھبتھ وق>د اخت>اره ال>شیخ الطوس>ي               :األولالقول  

 حم>>زة الطوس>>ي ، واب>>ن إدری>>س الحل>>ي ، الفاض>>ل اآلب>>ي ، والمحق>>ق الحل>>ي ، نب>>ا و،
   .)٤(ویحیى بن سعید الحلي 

  
 ص>حیحة عب>د ال>رحمن ب>ن أب>ي عب>د اهللا ، وعب>د اهللا ب>ن             :ومستندھم على ذلك    

 ع>>ن الرج>>ل یھ>>ب الھب>>ة أیرج>>ع فیھ>>ا )u(س>>ألنا أب>>ا عب>>داهللا : ((   جمیع>>ا ق>>اال انس>>ن
تجوز الھبة لذوي القرابة والذي یثاب عن ھبتھ ویرجع ف>ي غی>ر    : شاء أم ال ؟ فقال  ان

 الناطق>ة بج>واز الرج>وع    األخب>ار  ، و)٦(، وص>حیحة محم>د ب>ن م>سلم           )٥()) شاءانذلك  
ت>>صار ، الخ>>الف ، والمب>>سوط ، نف>>ي مطل>>ق الھب>>ة ، وك>>ذلك باإلجم>>اع ال>>وارد ف>>ي اال

   .)٧(والغنیة وكذلك بالشھرة المعلومة المضافة إلى اإلجماع 
  

 العالَّم>ة  عدم جواز رج>وع أح>د ال>زوجین ف>ي ھبت>ھ وق>د اخت>اره        :ي انالقول الث 
 ، واب>>ن فھ>>د الحل>>ي ، والمحق>>ق الكرك>>ي ،     األول ، وال>>شھید العالَّم>>ةالحل>>ي ، واب>>ن  
ي ، وال>>>>سید ج>>>>واد اني ، والمحق>>>>ق ال>>>>سبزواري ، والف>>>>یض الكاش>>>> انوال>>>>شھید الث>>>>

  . )٨(العاملي
                                                 

  .٨/٢٠٥ریاض المسائل ، : علي الطباطبائي  + ٢٧٠/ ٣: الدروس الشرعیَّة :  ظ ١)(

   .١١/١٥٥: تذكرة الفقھاء :  ظ ٢)(

  .٩/٢١٣ و ٨/٣١٧المجموع ، : النووي  + ٢٦٥ -٥/٢٦٤بدائع الصنائع ، : الكاشاني :  ظ ٣)(

 ٢/٢٣٠: شwرائع االسwالم    + ٢/٥٩: ف الرمwوز    كwش  + ٣/١٧٣: السرائر   + ٣٧٩: الوسیلة   + ٣/٣٠٩: المبسوط  :  ظ   ٤)(

   .٣/٢٠٤: مفاتیح الشرائع + 

  .١٣/٣٣٨وسائل الشیعة ، :  الحر العاملي ٥)(

  .٣٣٩ -٣٣٨/ ١٣: م ، ن :  ظ ٦)(

المبسوط  + ٥٦٨ -٣/٥٦٧: الخالف : الشیخ الطوسي  + ٤٦٣االنتصار ، : السید المرتضى  + ٣٣٥ / ١٣: م ، ن :  ظ  ٧)(

  .٣٠٠غنیة النزوع ، : ابن زھرة الحلبي  + ٣/٣٠٩، 

جwامع   +  ٢١٢: المقتwصر   + ٢/٢٨٧: الwدروس الwشرعیَّة    + ٢/٤١٧: إیwضاح الفوائwد     + ٢/٤١٨: تذكرة الفقھاء   :  ظ   ٨)(

   .٢٢/١٩٥:مفتاح الكرامة+٣/٢٠٤:مفاتیح الشرائع + ٢/٣٣: حكام كفایة األ+٦/٤٧:مسالك اإلفھام+٩/١٦١:المقاصد

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٢٨

  
ل المستفاد من عمومات الباب ، م>ضافًا إل>ى قول>ھ            االص :ومستندھم على ذلك    

 ، فالعموم الوارد في اآلی>ة ی>دل عل>ى ع>دم ج>واز الرج>وع              )١( }أَوفُوا بِالْعقُودِ  {:تعالى  

ص>حیحة  ن الرج>وع ف>ي مطل>ق الھب>ة منھ>ا      ع>ة م>  ان المستفی>ضة الم األخب>ار في الھب>ة و  
 یرج>>ع إنَّوج>>ل عزَّال ینبغ>>ي لم>>ن أعط>>ى هللا  : (( )u(ال>>صادق اإلم>>ام زرارة ع>>ن 

ت أو ھب>ة حی>زت أو ل>م تح>ز     ان> ھ یرجع فیھ ، نحلة كانفیھ وما لم یعطھ هللا وفي هللا ، ف   
، وال یرجع الرجل فیما یھب المرأتھ وال المرأة فیما تھب لزوجھا حیز أو ل>م یح>ز ،       

ًئا تَأْخذُوا مِما آتَيتُموهن إنوالَ يحِلُّ لَكُم    {: الیس اهللا تعالى یقول      ي{: ، وقال )٢( } شفإن 
ا فَكُلُوه هنِيًئا مرِيًئا         نَفْس هءٍ مِنيش نع لَكُم نوھذا یدخل فیھ ال>صداق والھب>ة    ،)٣( }طِب ((

  . بخصوص ھذا الخبر األخبار، فیخص تلك )٤(
  

ھ الم>>>شھور والمعت>>>ضد باالجماع>>>ات   ن>>>ي الانھ>>>و الق>>>ول الث>>>   ال>>>راجح الق>>>ول 
 األول إلى ذلك السید جواد العاملي في معرض رده على الق>ول             والشھرات وقد أشار  

 عم>وم ج>واز الرج>وع       انوھنا عموم ،  ھذا االصل ال أصل لھ على االصح        : ( بقولھ  
، وعموم المنع ، وكل منھما اعتوره التخ>صیص إجماع>ًا ف>األول یھب>ھ ب>ذي ال>رحم ،                     

 لغوی>ًا وق>د أعت>ضدت        عمومات المنع عامة حقیقة عموم>اً      وإني یھبھ االجنبي ،     انوالث
في القرابة باالجماعات والشھرات ، وقویت على التخصیص عمومات الج>واز عل>ى        

ھا مطلقة ولیست عامة حقیقة كتلك أو لیست عریقة فی>ھ ، وق>د اعت>ضدت عموم>ات                  ان
المنع ھنا  بالصحیحة الصریحة في ذلك فیقوى القول بعدم جواز الرج>وع ھن>ا أی>ضًا                 

 ()٥(.   
ي عل>ى  انح الق>ول الث>  جترجیح ھنا جاء بعد حصول التع>ارض فت>ر      ال إنَّفیالحظ  

  .ھ معتضد بالشھرة واالجماع ومخالفة العامة ن الاألولالقول 
  
  

  رب العالمین والحمد هللا
     
  
  
  
  

                                                 
 . ١ : المائدة ١)(

  .٢٢٩:البقرة ) ٢(

  .٤:  النساء ٣)(

  .٧/٣٠الكافي ، :  الكلیني ٤)(

  .٢٢/١٩٥:  مفتاح الكرامة ٥)(
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 ٢٢٩

  الخاتمة
 العالمین والصالة والسالم على أفضل الخلق أجمعین محمد الحمد هللا ربِّ

تھى البحث ان نَّأین المعصومین ، بعد صلى اهللا علیھ وعلى آلھ الطیبین الطاھر
  : توصل البحث إلى المستخلصات التالیة 

ي وتبلوره األصول ھو نتاج تطور الفكر األصولیةي ان االختالف في المبإنَّ .١
 على الفكر الفقھي مما جعلھ مواكبًا من ثَّمعكس انعلى ید العلماء ، الذي 

، وفھم االجتھاد وأتساعھ فتح باب وذلك بسبب ؛  ياني والمكانللتطور الزم
 لھ األثر البالغ في انالنصوص بصورة أخرى غیر الصورة السابقة ، مما ك

  . وأثرھا في الفقھ األصولیةي انتعدد المب
یین في االغلب خالف في الدراسة األصولیین واألخبار االختالف بین إنَّ .٢

ھم في كثیر من  النظریة ، ال في الدراسة الفقھیة التطبیقیة ، بل نجداألصولیة
 . متفقین على الكثیر من المسائل والتطبیقات الفقھیة التي تقدم ذكرھا اناالحی

ومن ثم تطبیقھ  ،  ادلة تثبت صحة مبناهإعطاء تبني كل عالم لمبنى معین وإنَّ .٣
 .  إلى ظھور تغیر في الفتوى وظھور بارز للفقھ المقارنأدىعلى الفقھ 

ي والفقھي واكتفى األصول على الصعید الجمودمّدة زمنّیة ظھر فیھا مرت  .٤
المكلفین في تلك الفترات بالتقلید ؛ كالفترة التي مرت بھم بعد وفاة الشیخ 

 یكسروا ھذا القید نَّأالطوسي ، فبدأت تبرز حاجات ملحة فرضت على العلماء 
 .ویطوروا ھذا المسار كالذي حصل علي ید ابن ادریس الحلي ونحوھا

 علماء األصول والفقھاء راجع إلى تعدد فھمھم لألدلة إن أغلب األختالف بین .٥
رأي وأخذ بھ ناتج عن فھمھ لألدلة التي تدل علیھ من فكل عالم قد توصل إلى 

 .تعدد األقوال في المباني األصولیة والفقھیة ھنا وجدنا 
 كتاب مفتاح الكرامة یعد من أھم الكتب التي تعرضت لشرح كتاب قواعد إنَّ .٦

ھ من حیث الزمن متأخر عن الذي سبقھ لشرح كتاب نعھا ، ال وأوسالعالَّمة
القواعد ، ولذا فالذي یطلع على  كتاب مفتاح الكرامة سیجد آراء من سبقھ 

 في كتابھ ایضاح الفوائد ، والمحقق الكركي في كتابھ جامع العالَّمةكابن 
 السید نَّأالمقاصد ، والفاضل الھندي في كتابھ كشف اللثام ، وفي األغلب نجد 

جواد العاملي یتعرض إلى ھذه اآلراء تارة بالقبول وتارة بالرفض مع ذكر 
 .ال علیھا ، ھو بھذا األمر أما یعطي فكرة جدیدة ، أو فھمًا جدیدًا للنص شكَّاال

 كتاب مفتاح الكرامة مع سعة مجلداتھ ودقة نقلھ وتعرضھ إلى أغلب إنَّ .٧
 مسائل عدیدة منھا النكاح والمھر  لم یتعرض إلىأنَّھالمسائل الفقھیة ، إال 

 الفترة التي ألف فیھا الكتاب ألنة والرضاعة وغیرھا ، وھذا طبیعي انوالحض
ت تمتاز بالغزوات على مدینة النجف كما وجد في أواخر العدید من انك

 .المجلدات 
 ان السید جواد العاملي في بعض األحینَّأیالحظ في كتاب مفتاح الكرامة  .٨

 نَّأأحد الفقھاء ، وعند مراجعة الرأي والتدقیق فیھ نجد ینسب رأي إلى 
 راجع إلى فھم السید أنَّھصاحب الرأي لم یتبنى ھذا الرأي ، والذي أعتقده 

 . المراد منھ كذا فینسبھ إلیھ إنَّ لنصجواد العاملي ل
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 ٢٣٠

الشیخ  السید جواد العاملي یأخذ بالرأي الذي یذھب إلیھ أستاذه انفي األغلب ك .٩
 یخالف أستاذه ان ، والمیرزا القمي ، وفي بعض األحیشف الغطاءجعفر كا

ویعطي تصور آخر للمسألة ، لذا نجده في بعض المسائل یمیل إلى رأي 
 .المشھور ، وفي بعضھا یخالفھم 

إن األمر والنھي حقیقة في الطلب ، فاألمر ظاھر في الوجوب ، والنھي ظاھر  .١٠
 .دلة من الكتاب والسنة وذلك للتبادر وصحة السلب واألفي الحرمة 

في المعامالت إذا كان النھي عن في العبادات یدل على الفساد ، أما النھي  .١١
، أما إذا كان النھي عن المسبب فأنھ یقتضي المعاملة فال یقتضي الفساد سبب 
 .الفساد 

أختلف األصولیون في التمسك بالعام في الشبھة المصداقیة فیما إذا كان  .١٢
لبیًا ، فإذا كان المخصص لفظیًا فالمشھور ھو عدم جواز المخصص لفظیًا أو 

، فإذا كان مما یصح أن یتكل علیھ لبیًا المخصص التمسك بالعام ، أما إذا كان 
فیمكن اعتماده فال یتمسك بالعام ، أما إذا كان ال یمكن أن یعتمد علیھ فال یمكن 

 .أن نعده مخصصًا للعام 
، أما مفھوم الخالفة فقد أختلفوا وافقة حجة أتفق األصولیون  على أن مفھوم الم .١٣

في حجیة أقسامھ فال تكون حجة إال إذا كانت ھناك قرینة تدل علیھ وإال فھو 
 .لیس بحجة 

إن خبر الواحد حجة إذا كان الراوي ثقة وقد أنجبر خبره بعمل األصحاب ،  .١٤
 .وبخالف ذلك فال یكون حجة وال یمكن اعتماده في مقام االستنباط 

ال أكثر ، ولكن جماع المنقول ایس بحجة وإذا كان حجة فھو على ناقلھ إن اإل .١٥
 .من قال بحجیة الخبر الواحد قال بحجیتھ 

فإذا كانت الشھرة بین المتقدمین فھي حجة أختلف العلماء في الشھرة الفتوائیة  .١٦
 .أما إذا كانت بین المتأخرین فھي لیست بحجة لقربھا من زمن المعصوم ، 

ة وقد دلت علیھ الروایات بالرغم من إشكال العلماء علیھا ، األستصحاب حج .١٧
 .ولكن ھذه األشكاالت ال تنھض إلى رد األدلة التي استدلوا بھا 

ألن األدلة إن البراءة حجة مطلقًا في الشبھات الموضوعیة والحكمیة ، وذلك  .١٨
كل شيء لك مطلق حتى برد فیھ (( التي وردت مطلقة كما ورد في الروایة 

فتكون حجة في كلتا الشبھات بخالف من قال بعدم حجیتھا في ) )نھي 
 .الشبھات الحكمیة  ونحوھا 

إن األحتیاط حجة مطلقًا ألنھ حسن شرعًا وعقًال في الشبھات الموضوعیة  .١٩
 .في األوامر والنواھي والحكمیة ، وال شك في استحقاق الثواب عند االحتیاط 

والذي رحج منھا ھو الحكم باألباحة اختلف األصولیون في التخییر على أقوال  .٢٠
شرعًا والتخییر بینھما عقًال وذلك ألن األدلة إذا تساوت بین الوجوب والحرمة 
وال مرحج فیھا فالعقل یحكم بأختیار أحد األمرین في مقام العمل فیكون أختیار 

 .أحدھما مبرئًا لذمة المكلف 
رجحات سواء كانت إذا تعارض أو تعادل دلیالن فینبغي الترجیح بأحد الم .٢١

 .منصوصة كموافقة الكتاب والسنة ، أو غیر منصوصة كاألعدلیة واألوثقیة 
  

   الحمد هللا رب العالمیننَّأا ناووأخر دع
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 ٢٣١

  المصادر والمراجع
   الكریم خیر ما نبتدئ بھانالقر

  
  حرف األلف

  )ھـ٨٨٠ت(االحسائي ، محمد بن علي بن إبراھیم المعروف بإبن أبي جمھور  
بى العراقي ، تقدیم لئالي العزیزیة في االحادیث الدینیة  ، تح مجتعوالي ال .١

  ) .ھـ١٤٠٣( ، ١ ، مط سید الشھداء ، قم ، طشھاب الدین النجفي المرعشي

  )ھـ٩٩٣ت(االردبیلي ،أحمد بن محمد المشھور بالمقدس االردبیلي 
 ، تح محمد باقر البھیودي ، نشر المكتبة ان في أحكام القرانزبدة البی .٢

  ) .د،ت،ط(، ) د،ط( ،انرضویة إلحیاء اآلثار الجعفریة ، طھرال
 ، تح مجتبى العراقي ان في شرح إرشاد األذھانمجمع الفائدة والبرھ .٣

ي،منشورات جماعة من انوعلي بناه االشتھاردي وحسین الیزدي األصفھ
  ) .ھـ١٤١٢(، ) د،ط(المدرسین في الحوزة العلمیة ، قم ، 

  )  ھـ١٠٣٣ت (ّمد أمین االستر آبادّي ، الشیخ مح
 –  ، قم ١الفوائد المدنّیة ، تح الشیخ رحمة اهللا الرحمتي األراكي ، ط  .٤

 ).ھـ١٤٢٤(ابعة لجماعة المدّرسین ، مؤسسة النشر الت:  ، نشر وطبع انإیر
 )ھـ١٣١٩(ي ، میرزا محمد حسن اناالشتی
  .بحر الفوائد في شرح الفرائد ، ط قدیمة  .٥

  ) معاصر(االشتھاردي 
 –، قم ) تقریر بحث السّید حسین البروجردّي( الفقھ أصولیرات في تقر .٦

ط مؤسسة النشر اإلسالمّي التابعة لجماعة المدّرسین ، :  ، نشر وطبع انإیر
  ). ھـ ١٤١٧(، ١

  )ھـ ٤٢٥ت (ي ، الراغب اناألصفھ
 داوودي ، مط دار العلم ، دمشق ان عدنصفوان ، تح انمفردات ألفاظ القر .٧

  ) .ھـ١٤٢٦(،١نشر منشورات طلیعة النور ، ط  ، بیروت ، ، ودار الشامیة

  )  ھـ١٢٤٨ت (ّي ، الشیخ محّمد تقي اناألصفھ
ھدایة المسترشدین ، تقدیم الشیخ مھدي النجفّي ، قم ، نشر مؤسسة النشر  .٨

 .ت. التابعة لجماعة المدّرسین ، ال 
ّي مؤسسة النشر اإلسالم:  ، نشر وطبع ان إیر– ، قم األصولبحوث في  .٩

 ). ھـ ١٤١٦(التابعة لجماعة المدّرسین ، 

  )  ھـ١٣٦١ت (ي انّي ، الشیخ محّمد حسین الكمبان األصفھ
نھایة الدرایة في شرح الكفایة ، تح السّید مھدي أحدي أمیر كالئي ، قم  .١٠

  .)ش.ھـ١٣٧٤(١ط  ،مط أمیر،)u(تشارات سّید الشھداء اننشر  ،ان إیر–
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 ٢٣٢

  )  ھـ١٢٥٤ت (بن عبد الرحیم ّي ، الشیخ محّمد حسین ان األصفھ
 ، نشر دار إحیاء العلوم ان إیر– الفقھّیة ، قم األصولالفصول الغروّیة في  .١١

 ). ھـ ١٤٠٤(اإلسالمّیة ، مط نمونھ ، 
 )ھـ٧٥٤(األعرج ، السید عمید الدین عبد المطلب بن محمد 

الت القواعد ، تح مؤسسة النشر اإلسالمي ،  نشر شكَّكنز الفوائد في حل م .١٢
 ، ١ط ، ؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسین قم المشرفة م
  . )ھـ١٤١٦(

  )  ھـ١٣٧١ت (األمین ، السّید محسن العاملّي 
 الشیعة ، تح وإخراج حسن األمین ، بیروت ، دار التعارف انأعی .١٣

  ). م ١٩٨٣(للمطبوعات ، 

  )  ھ١٢٨١ت (صارّي ، الشیخ مرتضى بن محّمد أمین ناال
لجنة تحقیق تراث الشیخ :  ، تح وإعداد قوانینالى استصحاب حاشیة عل .١٤

  ). ھـ١٤١٥(  ، ١ط ، قم ، مط باقري األعظم ، 
 ، ان إیر– ، إعداد وتح لجنة تح تراث الشیخ األعظم ، قم األصولفرائد  .١٥

 ). ھـ١٤١٩(نشر مجمع الفكر اإلسالمّي ، 
مع الفكر المیزا أبي القاسمن الكالنتري ، مج: بقلم مطارح األنظار  .١٦

  ) .ھـ١٤٥٥( ، ١اإلسالمي ، ط 

  ) معاصر(ّي ، الشیخ باقر ناواإلیر
  ).  ھـ ١٤١٢(،٢ط ،ان إیر–قم ،ي،مط مھرانالحلقة الثالثة في أسلوبھا الث .١٧
 ،١ط  ، نشر بقّیة العترة ، مط زیتون ، يان في أسلوبھا الثاألصولكفایة  .١٨

  ). ھـ١٤٢٩(

  )  ھـ١٣٤٥ت (ّي ، الشیخ علّي الغروي ناواإلیر 
 ).تح. ال . مط . ال . ن . ال (نھایة النھایة ،  ط قدیمة ،  .١٩

  )ھـ٥٩٨ت(إبن إدریس ،أبو جعفر محمد بن منصور بن أحمد العجلي الحلي  
السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي ، تح ونشر مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم  .٢٠

  ) .ھـ١٤١٠(، ٢، ط

  )ھـ٤٨١ت(إبن البراج ، القاضي عبد العزیز الطرابلسي 
المھذب ، تح مؤسسة سید الشھداء العلمیة ، نشر مؤسسة النشر اإلسالمي  .٢١

  ) .ھـ١٤٠٦( ،) د،ط(، قم ،

  )ھـ٥٦٠ت(إبن حمزة ،عماد الدین أبو جعفر محمد بن علي الطوسي 
الوسیلة إلى نیل الفضیلة ، تح الشیخ محمد الحسون ، قم ،  نشر مكتبة آیة  .٢٢

 ) .ھـ١٤٠٨(، ١م ، طاهللا المرعشي النجفي، قم ، مط الخیا
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 ٢٣٣

  )ھـ٥٨٥ت(إبن زھرة، عز الدین حمزة بن علي الحسیني الحلبي  
غنیة النزوع ، تح إبراھیم البھادري ، نشر مؤسسة اإلمام الصادق ، مط  .٢٣

 ) .ھـ١٤١٧(  ،١اعتماد ، قم ، ط
 ، أبو طالب محمد بن الحسن بن یوسف بن المطھر الحلي العالَّمةإبن 

  )ھـ٧٧١ت(المشھور بفخر المحققین
االت القواعد ، تح وتعلیق حسین الموسوي شكَّإیضاح الفوائد في شرح إ .٢٤

ي ، وعلي بناه األشتھاري ، وعبد الرحیم البروجردي ، مط العلمیة ، انالكرم
  ) .ھـ١٣٨٧( ، ١قم ، ط

  )ھـ٣٩٥ت(إبن فارس ، أبي الحسین أحمد بن زكریا  
 مط ونشر الدار معجم مقاییس اللغة ، تح عبد السالم محمد ھارون ، .٢٥

 ) .م١٩٩٠ھـ ، ١٤١٠( ، ١ ، ط اناإلسالمیة بیروت ، لبن
  )ھـ٨٤١ت(إبن فھد الحلي ، جمال الدین أبي العباس أحمد بن محمد 

المھذب البارع في شرح المختصر النافع ، تح مجتبى العراقي ، مط ونشر  .٢٦
 ) .ھـ١٤٠٧(، ) د،ط(مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم ، 

 ، ١یر الفتاوي ، تح السید مھدي الرجائي ، ط الموجز الحاوي لتحر .٢٧
 قم –، مط سید الشھداء ، نشر مكتبة آیة اهللا المرعشي النجفي ) ھـ١٤٠٩(

 .المقدسة ، اشراف السید محمود مرعشي 
المقتصر في شرح المختصر ، تح السید مھدي الرجائي ، نشر مجمع  .٢٨

  . )ھـ١٤١٠( ، ١البحوث االسالمیة ، ط 

  )ھـ٧١١ت(الدین محمد بن مكرم  إبن منظور، جمال 
 ، ١ ، ط ان العرب ، مط دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنانلس .٢٩

 ) .م١٩٨٨ھـ ، ١٤٠٨(
 )ھـ٦٠٦(إبن االثیر ، مجد الدین 

 محمود أحمد –د الرواي النھایة في غریب الحدیث واألثر ، تح طاھر احم .٣٠
،  ان ایر–توزیع قم  للطباعة والنشر والان، نشر مؤسسة اسماعلیالطناحي 

 ).ھـ ١٣٦٤( ، ٤ط 
 )ھـ١٤٠٠(آل الشیخ راضي ، الشیخ محمد طاھر 

 ، تح محمد عبد الكریم الموسوي األصولبدایة الوصول في شرح كافیة  .٣١
 -١٤٢٥( ، ١ط  ،  قم ، نشر اسرة آل الشیخ راضي–البكاء ، مط ستارة 

  .)م٢٠٠٤

  
  حرف الباء

  )  ھـ١٣٧٩ت (غر الموسوّي البجنوردّي ، السّید حسن بن علّي أص
 .ت . ال . م . ال . ن .  ، ال األصولمنتھى  .٣٢
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 ٢٣٤

   ) ھـ١٤١١ت (بحر العلوم ، السّید عالء الدین 
، تح السّید محّمد علّي بحر ) تقریر بحث السّید الخوئّي (األصولمصابیح  .٣٣

  ). ھـ١٤٣١(٣ط ، ان لبن–، بیروت  نشر وطبع دار الزھراء ،العلوم 

  ) ھـ١١٨٦ت (شیخ یوسف بن أحمد ّي ، الان البحر
 ، نشر مؤسسة ان إیر–الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاھرة ، قم  .٣٤

  .ت . النشر التابعة لجماعة المدّرسین ، ال 
الدرر النجفّیة في الملتقطات الیوسفیة ، تح ونشر شركة دار المصطفى  .٣٥

  ) .م٢٠٠٢ – ١٤٢٣( ، ١ ، ط ان لبن–إلحیاء التراث ، بیروت 

  )  ھـ١٣٩١ت (لبروجردّي ، الشیخ محّمد تقي ا
 ، مط ان إیر–، قم ) تقریر بحث آغا ضیاء الدین العراقّي(نھایة األفكار  .٣٦

 ).  ھـ ١٤٠٥(ونشر مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدّرسین ، 
 )معاصر(بالسم عزیز شبیب 

ي ان تطبیقیة في الفقھ مب-  الحلي دراسة العالَّمةي عند األصولالجھد  .٣٧
 -١٤٣٢( ، ١ طبة العلویة المقدسة، ، مط ونشر العتموذجًاانلمختلف ا

 .)م٢٠١١

  )  ھـ١٠٣١ت ( البھائّي ، الشیخ محّمد بن الحسین بن عبد الصمد 
نشر ، مط زیتون  ،  ، تح الشیخ فارس حسون كریماألصولزبدة  .٣٨

 ). ھـ ١٤٢٣(  ١ط مرصاد، ، 
 البھادلي ، الشیخ أحمد كاظم

   - ، مط دار المؤرخ العربي بیروت األصوللم مفتاح الوصول إلى ع .٣٩
 ) . م٢٠٠٨ - ١٤٢٩( ، ٢ ، ط انلبن

  )ھـ١٢٠٥ت(ي انبالوحید البھبھ) المشھور( ي ، محمد باقرانالبھبھ
إلحیاء )u( ، تح ونشر  مؤسسة آل البیت األحكامالحاشیة على مدارك  .٤٠

 ) .ھـ١٤١٩( ، ١ قم ، ط –التراث ، مط ستارة 
 العالَّمةرح مفاتیح الشرائع ، تح ونشر مؤسسة مصابیح الظالم في ش .٤١

  ) .ھـ ١٤٢٤ (١ي ، ط انالمجدد الوحید البھبھ

  )  ھـ١٤١١ت ( البھسودي ، السّید محّمد سرور الواعظ 
نشر مكتبة ، مط العلمّیة ، ) تقریر بحث السّید الخوئّي (األصولمصباح  .٤٢

  ).ھـ ١٤١٧(،   ٥ط ، الداوري ، قم 

  )ھـ٤٥٨ت(د بن الحسین بن علي البیھقي ، أبي بكر أحم
 ) .د،ت،ط(، ) د،ط( ، انلبنبرى ، مط ونشر دار الفكر بیروت،السنن الك .٤٣
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 ٢٣٥

  حرف التاء

  )  ھـ١٣٠٥ت ( التبریزّي ، المیرزا موسى 
 ، مكتبة ان إیر–، قم ) الطبعة الحجرّیة(أوثق الوسائل في شرح الرسائل  .٤٤

 ).ش .  ھـ ١٣٦٩(النجفّي ، 
 )ھـ١٤٢٧(لمیرزا جواد التبریزي ، الشیخ ا

 قم ، نشر دار – ، مط نكین األصول دروس في مسائل علم األصولكفایة  .٤٥
  ) .ھـ١٣٨٧ -١٤٢٩( ، ١الصدیقة الشھیدة ط 

  
  حرف الجیم

  )  ھـ١٢٦٦ت (الجواھرّي ، الشیخ محّمد حسن النجفّي 
ي ، مط انجواھر الكالم في شرح شرائع االسالم ، تح وتعلیق عباس قوج .٤٦

  ) .ھـ١٣٦٥ (٢ ، ط ان طھر–شر دار الكتب االسالمیة خورشید ، ن

  )ھـ٣٩٨ت(الجوھري ، أبي نصر إسماعیل بن حماد الفارابي 
، مط دار إحیاء التراث العربي ، ) تاج اللغة وصحاح العربیة (الصحاح  .٤٧

  ) .م٢٠٠٥ھـ ، ١٤٢٦( ، ٤ ، ط انبیروت ، لبن

  
  حرف الحاء

  )  ھـ١٣٥٥ت ( الحائرّي ، الشیخ عبد الكریم 
 ، مط ونشر ان إیر–، قم ن القّمي درر الفوائد ، تح الشیخ محّمد مؤم .٤٨

 .ت.  ال ، ٥ط ، مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدّرسین، 
 )ھـ١٤٠٢(الحائري ، السید كاظم 

، مط مركز النشر ) تقریر بحث السید محمد باقر الصدر (األصولمباحث  .٤٩
  .)ھـ١٤٠٧( ، ١ط ، واالعالم االسالمي قم 

  ) ھـ١٣٨٣ت (تي البروجردّي ، الشیخ بھاء الدین  حّج
. ال . ن . ، ال ) تقریر بحث السّید البروجردّي (األصولحاشیة على كفایة  .٥٠

  .ت . ال . م 

  )  ھـ١١٠٤ت (الحّر العاملّي ، الشیخ محّمد بن الحسن 
، تح وتصحیح ) االسالمیة(وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة  .٥١

ي الشیرازي ، مط ونشر دار احیاء التراث العربي انم الربوتذییل عبد الرحی
  ) .م١٩٨٣ -١٤٠٣ (٥ ، ط ان لبن–، بیروت 

  )  ھـ١٤٠٣ت (الحكیم ، السّید عبد الصاحب الطباطبائّي 
 ٢ط  مط الھادي،، ) ّيانتقریر بحث السّید محّمد الروح (األصولمنتقى  .٥٢

  ) . ھـ١٤١٦(، 
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 ٢٣٦

  )  ھـ١٣٩٠ت (الحكیم ، السّید محسن 
  ). ھـ ١٤٠٨(،  ٥، ط  ان إیر–قم ،  مط الغدیر ، األصولحقائق  .٥٣

  )ھـ١٤٢٣ت (الحكیم ، محمد تقي 
 العامة للفقھ المقارن، مط ونشر المؤسسة الدولیة للدراسات ، األصول .٥٤

 ) .م٢٠٠١ھـ ، ١٤٢٢( ، ٤ ،  ط انبیروت ، لبن

  ) معاصر(الحكیم ، السّید محّمد سعید 
، ١ط اوید ، نشر مؤسسة المنار ،  الفقھ ، مط جأصولالمحكم في  .٥٥

  ). ھـ ١٤١٤(

  ) ھـ٤٤٧ت(الحلبي ، أبو صالح 
الكافي في الفقھ ، تح رضا أستادي ، نشر مكتبة اإلمام أمیر المؤمنین  .٥٦

)u(ان العامة ، أصفھ ، )د،ت،ط(،) د،ط. (  
الحلي ، أبو القاسم نجم الدین جعفر بن الحسن المشھور بالمحقق الحلي 

  )ھـ٦٧٦ت(
، نشر قسم الدراسات اإلسالمیة في اإلمامیَّة النافع في فقھ المختصر .٥٧

  ) .ھـ١٤٠٢( ،٢ ، طانمؤسسة البعثة ، طھر
المعتبر في شرح المختصر ، تح عدة من األفاضل ، مط مدرسة اإلمام  .٥٨

  ). ھـ١٣٦٤( ،٢قم،ط،)u(،نشر مؤسسة سید الشھداء)u(أمیر المؤمنین
علیق السید صادق الشیرازي شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام ،ت .٥٩

 ) .ھـ١٤٠٩( ، ٢ ، طانتشارات استقالل ، طھران، مط أمیر ، قم ، نشر 
، )u(مط سّید الشھداء  ، تح محّمد حسین رضوي ، األصولمعارج  .٦٠

 ١ط   ، ،ان إیر– ، قم للطباعة والنشر) u(نشر مؤسسة آل البیت 
  ).  ھـ١٤٠٣(

  )ھـ٦٩٠ت(الحلي ، یحیى بن سعید الھذلي 
جامع للشرائع ، تح جمع من الفضالء ، مط العلمیة ، قم ، نشر مؤسسة ال .٦١

  ) .ھـ١٤٠٥( ، ) د،ط( ، )u(سید الشھداء

الحلي ، أبو منصور جمال الدین الحسن بن یوسف المطھر األسدي المشھور 
  )ھـ٧٢٦ت( الحلي العالَّمةب

شر  ، تح فارس الحسون ، مط مؤسسة النانیمَّ إلى أحكام األانإرشاد األذھ .٦٢
  ) .ھـ١٤١٠(  ، ١اإلسالمي  ، قم ، ط 

تبصرة المتعلمین في أحكام الدین ، تح أحمد الحسیني وھادي الیوسفي ،  .٦٣
 ، انتشارات فقھیة طھرانتقدیم الشیخ حسین األعلمي ، مط أحمدي ، نشر 

  ) .ھـ١٣٦٨( ، ١ط
، تح إبراھیم البھادلي ، مط اإلمامیَّة على مذھب الشرعیَّة األحكامتحریر  .٦٤

  ) .ھـ١٤٢٠(، ١ ، ط)u(تماد ، قم ، نشر مؤسسة اإلمام الصادق اع
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 ٢٣٧

 إلحیاء التراث ، مط )u(تذكرة الفقھاء ، تح ونشر مؤسسة آل البیت  .٦٥
  ).ھـ١٤١٤(، ١مھر ، قم ، ط

 في معرفة الحالل والحرام ، تح ونشر مؤسسة النشر حكاماألقواعد  .٦٦
  ) .ھـ١٤١٣(اإلسالمي ، قم ، ط ، 

 المذھب ، تح قسم الفقھ في مجمع البحوث قیقمنتھى المطلب في تح .٦٧
ة الرضویة المقدسة ، نشر اناإلسالمیة ، مط مؤسسة الطبع والنشر في األست

  ) .ھـ١٤١٢( ،١ ، مشھد، ط انمجمع البحوث اإلسالمیة ، إیر
 ، تح مھدي رجائي ، نشر مؤسسة األحكام في معرفة حكاماإلنھایة  .٦٨

 ) .ھـ١٤١٠( ، ١ ، قم، ط انإسماعیلی
لف الشیعة ، تح ونشر مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة مخت .٦٩

 ) .ھـ١٤١٣( ، ٢ بقم المشرفة ، ط –المدرسین 
 ، لندن ، نشر مؤسسة اإلمام علّي األصولتھذیب الوصول إلى علم  .٧٠

)u(   ١، ط  )م ٢٠٠١  .(  
  ).ھـ١٤٠٤(،ان إیر–عالم اإلسالمّي قم مط مكتب اإلمبادئ الوصول، .٧١
 ، ان إیر– قم لي ، ، تح إبراھیم البھاداألصولى علم نھایة الوصول إل .٧٢

 ) .  ھـ١٤٢٥(، ١ط  ،)u(الناشر مؤسسة اإلمام الصادق 
  )ھـ٣٠٠ت(الحمیري ، أبو العباس عبد اهللا بن جعفر 

حیاء التراث ، قم ،  مط مھر إل)u(قرب اإلسناد ، تح مؤسسة آل البیت  .٧٣
 ) .ھـ١٤١٣(،  ١، ط

 )معاصر(الحیدري ، السید علي النقي 
 الفقھ وتأریخھ بأسلوب جدید ، نشر لجنة ادارة أصول االستنباط في أصول .٧٤

  .الحوزة العلمیة بقم المقدسة 

    
  حرف الخاء

  )  ھـ١٣٢٩ت (ّي ، اآلخوند محّمد كاظم انالخراس
 ألحیاء التراث ، مط ستارة ، )u( ، تح مؤسسة آل البیت األصولكفایة  .٧٥

  ) .ھـ١٤٢٩(  ٥، ط  ان إیر–قم 
، طبع ونشر مؤسسة  ارعي السبزوارّي، تح عباس الزاألصولة كفای .٧٦

  .) ھـ١٤٢٧(،  ١ط ،  ان إیر–قم النشر اإلسالمّي، 
درر الفوائد في الحاشیة على الفرائد ، مط ونشر مؤسسة الطبع والنشر  .٧٧

 - ١٤١٠( ، ١ ، ط ان ایر- انالتابعة لوزارة الثقافة واالرشاد االسالمي طھر
  ) . م ١٩٩٠

  )  ھـ١٤٠٩ت (، السّید روح اهللا لخمینّي ا
وار الھدایة ، تح مؤسسة تنظیم ونشر آثار اإلمام الخمینّي، ، قم، مط ان .٧٨

  . ) ھـ ١٤١٣(،  ١ط مكتب اإلعالم اإلسالمّي، 
  . ت . ال . م . ال . ن . الرسائل ، ال  .٧٩
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 ٢٣٨

، تح مؤسسة تنظیم ) تقریرات السّید حسین البروجردّي (األصوللمحات  .٨٠
  ١ط   ، ،ان إیر–، قم  مط مؤسسة العروجام الخمینّي ، ونشر آثار اإلم

 .) ھـ ١٤٢١(
  )  ھـ١٣٩٨ت (الخمینّي ، السّید مصطفى 

  .) ھـ ١٤١٨( ، ان إیر–  ، قم ١ط ) مط.د( ، األصولتحریرات في  .٨١
  )  ھـ١٠٩٩ت ( ، المحّقق حسین بن جمال الدین محّمد الخوانساري

  . ت .  ، ال )u(البیت  ، مؤسسة آل ان إیر–مشارق الشموس ، قم  .٨٢
  )  ھـ١٤١٣(الخوئّي ، السّید أبو القاسم 

، تح محّمد باقري، نشر )تقریر بحث المیرزا النائینّي(أجود التقریرات  .٨٣
  .مؤسسة صاحب األمر عّجل اهللا فرجھ ، ال ت 

 ي ، السید عبد الجواد علم الھدى انالخراس
ادي ، مط مؤسسة  الفقھ ، تح الشیخ حسین اآلزأصولي في انتحكیم المب .٨٤

 ، ١ ، نشر منشورات سجدة ، ط ان ایر–آل الرسول إلحیاء التراث قم 
 ) .ھـ١٤٢٦(

  
 حرف الدال

 ) ھـ٣٧٦(الدینوري ، أبي محمد عبداهللا بن مسلم 
مط ونشر منشورات محمد علي بیضون دار الكتب ،  األخبارعیون  .٨٥

  . )م ٢٠٠٣ – ١٤٢٤( ، ٣ط ، العلمیة 
  

  حرف الراء
  )ھـ٦٦٠ت(مد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي ، مح

 ، ط حدیثة ومصححة ، انمختار الصحاح ، مط دار القلم ، بیروت ، لبن .٨٦
  ) .د،ت،ط(

  )ھـ٥٧٣ت(الراوندي ، قطب الدین أبي الحسین سعید بن ھبة اهللا 
 ، تح السید أحمد الحسیني ، مط الوالیة ، قم ، نشر مكتبة آیة انفقھ القر .٨٧

 ) .ھـ١٤٠٥( ، ٢النجفي المرعشي ، ط اهللا العظمى 
 )ھـ٦٢٣(الرافعي ، عبد الكریم بن محمد 

  .فتح العزیز شرح الوجیز ، مط ونشر دار الفكر  .٨٨
  )  ھـ١٣١٢ت (الرشتي ، الشیخ حبیب اهللا 

  . ت . ال . م . ال . ن . بدایع األفكار ، ال  .٨٩
  ) معاصر(ّي ، السّید محّمد صادق انالروح
 ١ط  ، )u(نشر مدرسة اإلمام الصادق، مط قدس  ،األصولزبدة  .٩٠

  ).ھـ١٤١٢(
  )ھـ١٢٩٠ت(الروزدري ، علي 

الحیاء )u(تقریرات آیة اهللا المجدد الشیرازي ، تح مؤسسة آل البیت .٩١
 ).ھـ١٤٠٦( ، ١التراث ، مط قم ، ط
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 ٢٣٩

  حرف الزاي

  د عبد األمیر كاظم . زاھد أ 
 -یة الفقھ محاضرات في الفقھ المقارن القیت علىٰ طلبة الماجستیر، كل .٩٢

 .م٢٠٠٧

نھج األصولي لتحلیل دراسات نظریة وتطبیقیة في الم(قرآنیة لغویة  قضایا .٩٣
  )م٢٠٠٣/  ھـ ١٤٢٤(،١ بغداد العراق،ط –مط أنوار دجلة ) النص القرآني

  )ھـ١٢٠٥ت(الزبیدي ، محب الدین أبي فیض محمد مرتضى الحسیني الواسطي 
 ، مط  ونشر  دار تاج العروس من جواھر القاموس ، تح علي شیري .٩٤

  ) .م١٩٩٤ھـ ، ١٤١٤(، ) د،ط( ، انالفكر بیروت  ،لبن
  )  ھـ١٤١٠ت (الزركلي ، خیر الدین 

األعالم قاموس تراجم ألشھر الرجال والنساء من العرب والمستعربین  .٩٥
 .ت ، ال ٧ط  ، ان لبن– ، بیروت دار العلم للمالیین  ط موالمستشرقین ، 

 )معاصر(السالم ، عالء 
،مط ) یة ، تقریر بحث السید كمال الحیدريانشرح الحلقة الث(س الدرو .٩٦

  .) م٢٠٠٧-١٤٢٨(،١ ط،قم -  ان دار فراقد للطباعة والنشر ایرنشر ستارة،
  

  حرف السین
  ) معاصر(ي ، الشیخ جعفر انالسبح
، مط جاب قدس ، نشر دار )تقریر بحث السّید الخمینّي (األصولتھذیب  .٩٧

  ) .ش .  ھـ١٣٦٧( ، ٣ قم ،  ط -الفكر
  ) :  ھـ١٤١٤ت (السبزوارّي ، السّید عبد األعلى 

  .) ھـ ١٤١٧(   ٣ط   ، ،ان إیر–، قم مط الھادي  ، األصولتھذیب  .٩٨
) بالمحقق السبزواري(السبزواري ، محمد باقر بن محمد مؤمن المشھور 

  )ھـ١٠٩٠ت(
مط ونشر  تح مرتضى الواعضي ، ،  األحكامكفایة الفقیھ المشتھر بكفایة  .٩٩

  )ھـ١٤٢٣(،  ١ط  المدرسین ،ةالنشر اإلسالمي التابعة لجماع سةمؤس
 ، ط الحجرّیة،  ان إیر–قم ، ) u(مؤسسة آل البیت مط ذخیرة المعاد ،  .١٠٠
  ) .ت.ال(

  )  ھـ١٣٦١ت (السبزوارّي ، المیرزا حسن 
تقریر بحث السّید أبو الحسن  (األصولوسیلة الوصول إلى حقائق  .١٠١

 اإلسالمّي ، مط ونشر مؤسسة النشر ، تح مؤسسة النشر) ّياناألصفھ
 .) ھـ ١٤١٩(،  ١، ط ان  إیر–قم ، اإلسالمّي 

  )  ھـ٤٦٣ت (سّالر الدیلمي، حمزة بن عبد العزیز 
 النبویة ، تح السید محسن الحسیني األمیني ، األحكامالمراسم العلویة في  .١٠٢

، ) د،ط (مط أمیر ، قم ، نشر المعاونیة الثقافیة للمجمع العالمي ألھل البیت ،
  ) .ھـ١٤١٤(
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 ) ھـ٨٢٦(السیوري ، جمال الدین مقداد بن عبداهللا الحلي 
 عبد اللطیف الحسیني التنقیح الرائع لمختصر الشرائع ، تح السید .١٠٣

 قم ،  نشر مكتبة آیة اهللا السید المرعشي النجفي –، مط خیام الكوھكمري 
  .)ھـ١٣٢٤(،  قم المقدسة ، اشراف السید محمود المرعشي –العامة 

  
  

  حرف الشین
  

  )معاصر(الشاھرودي الھاشمي ، السّید علّي 
، مط محّمد ، ) تقریر بحث السّید الخوئّي (األصولدراسات في علم  .١٠٤

 ) . ھـ١٤١٩( ، ١نشر مركز الغدیر للدراسات اإلسالمّیة ، ط 
، مط ) تقریر بحث السید محمد باقر الصدر  (األصولبحوث في علم  .١٠٥

 معارف الفقھ االسالمي طبقًا لمذھب أھل البیت محمد ، نشر مؤسسة دائرة
)u( ٣ ، ط ، )م٢٠٠٥ – ١٤٢٦. ( 

  شریف ، رزاق محسن
موذجًا، انالنظریة العامة للفقھ المقارن كتاب الخالف للشیخ الطوسي  .١٠٦

  .م٢٠٠٧رسالة ماجستیر، مقدمة إلىٰ كلیة الفقھ، جامعة الكوفة، 

 شمس الدین ، الشیخ محمد جعفر 
 الفقھ ، مط دار الھادي للطباعة والنشر أصول علم مدخل إلى دراسة .١٠٧

 ) .م ٢٠٠٨ – ١٤٢٩( ، ١ ، ط ان لبن–بیروت ، والتوزیع 
 )ھـ١٤١٢(الشھرضائي ، محمد علي اسماعیل بور

مط ) تقریرات بحث میرزا ھاشم آملي (ظار نمجمع االفكار ومطرح اال .١٠٨
 ) .ھـ١٣٩٥ (،) ط.د ( قم ،–المطبعة العلمیة 

  )ھـ٧٨٦ت( محمد بن جمال الدین مكي العاملي  ،األولالشھید 
، تح و نشر مؤسسة النشر اإلسالمي اإلمامیَّة في فقھ الشرعیَّةالدروس  .١٠٩

  ) .   ھـ١٤١٢( ، ١التابعة لجماعة المدرسین ، قم ، ط 
 ، القواعد والفوائد ، تح ،عبد الھادي الحكیم ، نشر مكتبة المفید ، قم .١١٠

  ) .ھـ١٣٩٩ (انإیر
 ، انة ، مط قدس ، نشر منشورات دار الفكر ، قم ، إیراللمعة الدمشقی .١١١
  ) .ھـ١٤١١( ،١ط
إلحیاء )u(ذكرى الشیعة في أحكام الشریعة ، تح مؤسسة آل البیت  .١١٢

 ) .ھـ١٤١٩(، ١التراث ، مط ستارة ، قم،  ط
غایة المراد في شرح نكت االرشاد ، تح رضا المختاري ، علي  .١١٣

د أبو الحسن المطلبي ، مط مكتب ي نزاد ، السیانالمختاري ، علي أكبر زم
 قم ، نشر مركز االبحاث والدراسات االسالمیة ، قم ، –االعالم االسالمي 

  ) .ھـ١٤١٤( ، ١ط 
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 ٢٤١

  )ھـ٩٦٥ت(ي ، زین الدین علي الجعبي العاملي انالشھید الث
تر ، نشر نالروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة ، تح سید محمد كال .١١٤

  ) .ھـ١٣٨٦( ، ١جامعة النجف الدینیة ، ط
مسالك اإلفھام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،تح مؤسسة المعارف اإلسالمیة  .١١٥

 ) .ھـ١٤١٣(، ١، مط بھمن ، قم ، ط
 ، تح مركز االبحاث والدراسات ان في شرح ارشاد االذھانروض الجن .١١٦

 ) .ھـ١٤٢٢( ،١ قم ، ط – كتاب اناالسالمیة ، طبع ونشر بوست
محمد ( النفلیة ، تح مركز االبحاث االسالمي الفوائد الملیة لشرح الرسالة .١١٧

 فردي ، حسین بني ھاشم ، انحسین مولوي ، اسماعیل بیك المندالوي ، حس
، مط مكتب االعالم االسالمي  ، نشر مركز النشر ) ي انمحمد حسین مشھد

  . )ھـ١٤٢٠( ، ١، ط التابع لمكتب االعالم االسالمي 
   محّمد جعفر الشوشتري المرّوج الجزائرّي ، السّید

منتھى الدرایة في توضیح الكفایة، مط غدیر ، نشر مؤسسة دار الكتاب  .١١٨
  ) . ھـ١٤١٥( ، ٦، ط ) الجزائرّي(

  )  ھـ٤١٣ت (الشیخ المفید ، محّمد بن محّمد 
مؤسسة النشر التابعة لجماعة المدّرسین ، قم : المقنعة ، تح ونشر وطبع  .١١٩
 ) . ھـ١٤١٠ (،) ط.د  (،
خ محسن أحمدي ، مط دار المفید للطباعة والنشر العویص ، تح الشی .١٢٠

  ) . م ١٩٩٣ -١٤١٤( ، ٢ ، ط ان لبن-والتوزیع بیروت 
 )ھـ١٣١٥(ي ، محمد حسین الحسیني انالشھرست
 ) .طبعة حجریة ( ، األصولغایة المسؤول في علم  .١٢١

  
  

  حرف الصاد
  ) ھـ١٤٠٠ت (الصدر ، السّید محّمد باقر 

  ). ھـ١٤٠٦(ّي،اناللبن ت،دار الكتاب،بیرو٢، ط األصولدروس في علم  .١٢٢
  ) ھـ١٣٥١ت (الصدر ، حسن 

 –بیروت ، دار األضواء مط تكملة أمل األمل ، تح أحمد الحسنّي ،  .١٢٣
  .) م١٩٨٦(،  انلبن

الصدوق ، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسى بن بابویھ القمي 
  )ھـ٣٨١ت(

، ) د،ط(ماد ،قم ، المقنع ، تح ونشر مؤسسة اإلمام الھادي ، مط اعت .١٢٤
  ) .ھـ١٤١٥(
من ال یحضره الفقیھ ، تصحیح وتعلیق علي اكبر غفاري ، مؤسسة  .١٢٥

 ) .د،ت،ط( ، ٢النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین ، قم ، ط 
علل الشرائع ، تح محمد صادق بحر العلوم ، مط ونشر منشورات  .١٢٦

 .)م ١٩٦٦-١٣٨٥( النجف االشرف ،-  المكتبة الحیدریة ومطبعتھا العراق
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 ٢٤٢

 والفروع ، تح ونشر مؤسسة االمام الھادي ، مط األصولالھدایة في  .١٢٧
 ).ھـ١٤١٨( ، ١ط ،  قم –اعتماد 

  )معاصر(الصّفار ، الشیخ فاضل 
 ).ھـ١٤٣٠(، ١ط  الفقھ وقواعد االستنباط ، منشورات االجتھاد،أصول .١٢٨

 ) ھـ٩٠٠(ي انالصمیري ، الشیخ مفلح بن الحسن البحر
ي العاملي ، مط ان شرح شرائع االسالم ، تح جعفر كوثرغایة المرام في .١٢٩

 -١٤٢٠(، ١ ، ط ان لبن–دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع بیروت 
 . ، ) م١٩٩٩

كشف االلتباس في موجز أبي العباس ، تح ونشر مؤسسة صاحب  .١٣٠
 .) ط.ت.د ( ،١ط ،  قم -مط ستارة  قم المقدسة ، )u(األمر

 صنقور ، محمد علي 
 ، ٢ي ، مط عترت ، نشر منشورات نقش ، ط األصول المعجم .١٣١
  ) .م٢٠٠٥ھـ ١٤٢٦(

  
  حرف الطاء

  )ھـ١٢٣١ت(الطباطبائي  ، محمد علي 
 أحكام الشرع بالدالئل ، مط ونشر مؤسسة انریاض المسائل في بی .١٣٢

  ) .ھـ١٤١٢( ، ١النشر اإلسالمي ، قم ، ط 
  الطباطبائّي ، السّید محّمد رضا  

،  مط الحیدرّیة، ) یاء الدین العراقّيبحث آغا ضتقریر  (األصولتنقیح  .١٣٣
   .) ھـ١٣٧١ ( ،  األشرفالنجف

 )ھـ٥٤٨(الطبرسي ، أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب 
 للطباعة والنشر انمط دار النعم ، اناالحتجاج ، تح محمد باقر الخرس .١٣٤

  .، ) م١٩٦٦ – ١٣٨٦(النجف االشرف ، 
   ) ھـ١٣٨٩ت (ّي ، آغا بزرك انالطھر

ط  ، ان لبن–، بیروت مط دار األضواء یف الشیعة ، انالذریعة إلى تص .١٣٥
  ) . ھـ١٤٠٣(  ، ٣

  )ھـ١٠٨٥ت(الطریحي  ، فخر الدین بن محمد بن علي النجفي 
مجمع البحرین ، تح أحمد الحسیني ، مط ونشر المكتبة المرتضویة  .١٣٦

  ) .ھـ١٣٧٥( ، ٣ألحیاء اآلثار الجعفریة ، ط 
  )ھـ٤٦٠ت(مد بن الحسن الطوسي ، أبو جعفر مح

  ).ھـ ١٣٩٠(،ان إیر– انطھر، دار الكتب اإلسالمّیة مط االستبصار ،  .١٣٧
الخالف ، تح جماعة من المحققین ، نشر مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم ،  .١٣٨
  ).ھـ١٤٠٧) (د،ط(
 ، تح السید محمد تقي الكشفي ،مط الحیدریة ، اإلمامیَّةالمبسوط في فقھ  .١٣٩

  ) .ھـ١٣٨٧(،)د،ط(ة الحیاء اآلثار الجعفریة،،نشر المكتبة الرضویانطھر
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 ٢٤٣

تشارات قدس محمدي ، قم ، انالنھایة في مجرد الفقھ والفتوى ، نشر  .١٤٠
  ) .ھـ١٣٦٥) (د،ط(
 ٣ ، طان في شرح المقنعة للشیخ المفید ، تح حسن الخرساألحكامتھذیب  .١٤١

  ) .ھـ١٣٩٠( ،ان، مط  خورشید ، نشر دار الكتب اإلسالمیة ، طھر
 –قم ، مط ستارة صارّي القّمي ، ن، تح محّمد رضا اال األصولعّدة  .١٤٢

 .) ھـ١٤١٧  ( ،١ط  ، انإیر
، مط ي انتح محمد واعظ زادة خراس ، الجمل والعقود في العبادات .١٤٣

   .) ھـ١٣٤٧(، ) ط.د( ، اه مشھدشكَّانة دانجایخ
  
  

  حرف العین
  )ھـ١٢٢٦ت(العاملي ، السید محمد جواد الحسیني 

 ، تح محمد باقر الخالصي ، مط العالَّمة قواعد مفتاح الكرامة في شرح .١٤٤
، ١ونشر مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین ،قم ، ط

  ) .ھـ١٤١٩(
  ) ھـ١٠١١ت (ي انالعاملّي ، الشیخ حسن بن الشھید الث

معالم الدین ومالذ المجتھدین ، تح لجنة التح التابعة لمؤسسة النشر  .١٤٥
 ، الناشر مؤسسة النشر ان إیر–لمدّرسین ، قم اإلسالمّي التابعة لجماعة ا

  . ت . اإلسالمّي ، ال 
  ) ھـ١٠٠٩ت (العاملّي ، السّید محّمد 

 للطباعة والنشر ، )u( ، قم ، الناشر مؤسسة آل البیت األحكاممدارك  .١٤٦
  .) ھـ ١٤١٠(

  )ھـ١٣٦١ت(العراقي ، ضیاء الدین 
ابعة لجماعة نھایة األفكار ، مط ونشر مؤسسة النشر اإلسالمي الت .١٤٧

  ) .ھـ١٤٠٥(، ) د،ط(المدرسین قم ، 
 ، تح الشیخ محسن العراقّي والسّید منذر الحكیم ، ، قم األصولمقاالت  .١٤٨
   . ) ھـ١٤١٤ ( ١ط   ، نشر مجمع الفكر اإلسالمّي ، مط باقري ،ان إیر–

  
  رف الفاءح

  )ھـ١٧٥ت(الفراھیدي ، الخلیل بن أحمد 
ومي و إبراھیم السامرائي ، ترتیب كتاب العین ، تح مھدي المخز .١٤٩

  ) .ھـ١٤٢٥( ، ٢ ، ط انتصحیح أسعد الطیب ، مط ونشر أسوة ، طھر
  )  ھـ١٠٧١ت (ّي انالفاضل التوني، عبد اهللا بن محّمد البشروّي الخراس

: ناشرال قم، ،انمط مؤسسة اسماعیلی الوافیة، تح محّمد حسین رضوي، .١٥٠
  ). ھـ١٤١٢(  ، ١ط  مجمع الفكر اإلسالمّي، ،

لفاضل اآلبي ، زین الدین أبي علي الحسن بن أبي طالب ابن أبي المجد الیوسفي ا
 ) ھـ٦٩٠(

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٢٤٤

كشف الرموز في شرح المختصر النافع ، تح الشیخ علي بناه  .١٥١
 الحاج أغا حسین الیزدي ، نشر مؤسسة النشر االسالمي –االشتھاردي 

  ) . ھـ١٤٠٨( قم المشرفة -التابعة لجماعة المدرسین 
 د الھادي الفضلي ، عب

 ) .م٢٠٠٦( ، ان لبن– الفقھ ، مط  الغدیر بیروت أصولمباديء  .١٥٢
  ) معاصر(الفّیاض ، الشیخ محّمد اسحق 

، مط ونشر ) تقریر بحث السّید الخوئّي( الفقھ أصولمحاضرات في  .١٥٣
  ). ھـ ١٤١٩ (١ط  ،ان إیر–لجماعة المدّرسین ، قم مؤسسة النشر التابعة 
  ) معاصر(ضى الحسینّي الیزدّي الفیروز آبادّي ، السّید مرت

، قم  ، منشورات الفیروز آبادّي األصول في شرح كفایة األصولعنایة  .١٥٤
  ). ھـ ١٣٨٥(،  ٧ط ،  ان إیر–

  )ھـ٨١٧ت(الفیروز آبادي ، مجد الدین محمد بن یعقوب الشیرازي 
القاموس المحیط ، أعداد وتقدیم محمد عبد الرحمن المرعشلي ، دار  .١٥٥

  ) .م٢٠٠٣ھـ ، ١٤٢٤( ، ٢ ، ط انبي ، بیروت ، لبنإحیاء التراث العر
  )ھـ ٧٧٠ت(الفیومي ، أحمد بن محمد بن علي المقري الحموي 

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للرافعي ، مط دار الكتب  .١٥٦
 ) .م١٩٩٤ھـ ، ١٤١٤( ، ١ ،ط انالعلمیة ، بیروت ، لبن

 )معاصر(فتح اهللا ، أحمد 
، ١ ط ، الدمام –ي ، مط مطابع المدوخل معجم ألفاظ الفقھ الجعفر .١٥٧
  . )م ١٩٩٥ -١٤١٥(

  
  حرف القاف

  ) ھـ١٢٩٨ت(القزویني ، علي الموسوي 
 ، تح علي العلوي القزویني ، مط ونشر األصولتعلیقة على معالم  .١٥٨

  ) .ھـ١٤٢٢(،١مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین،قم ، ط 
  )  ھـ١٢٣١ت (القّمي، المحّقق أبو القاسم 

  .ت . ال . م . ال . ن . ، ال ) طبعة حجریة( ، األصول قوانین .١٥٩
  

  
  حرف الكاف

  ) ھـ١٤١١ -١٣٣١(كاشف الغطاء ، الشیخ علّي محّمد 
التعارض والتعادل والترجیح ، تح مؤسسة كاشف الغطاء العامة العراق  .١٦٠
 ، ١ زادة ، نشر ذوي القربى ، ط ان النجف األشرف ، مط سیلم–
 ) .ھـ١٤٣٠(

 )ھـ١٣٧٤(ي ، علي فریدة االسالم انلكاشا
 ، تح السید عبد الكریم الھاشمي البھشھري ، األصولمجمع الفرائد في  .١٦١

 ) .ھـ١٣٦٨( ، ٢ط ،  قم –مط أمیر 
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 ٢٤٥

 )ھـ٥٨٧(ي ، عالء الدین أبي بكر بن مسعود الحنفي الملقب بملك العلماء انالكاس
ط ،  ان باكست–یة بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، نشر مكتبة الحبیب .١٦٢
  . ) م١٩٨٩ -١٤٠٩( ، ١

  ) :  ھـ١٣٦٥ت (ّي ، الشیخ محّمد علّي انالكاظمي الخراس
، تعلیق الشیخ رحمة اهللا ) تقریر بحث المیرزا النائینّي (األصولفوائد  .١٦٣

، التابعة لجماعة المدّرسین ، الرحمتي األراكي ، مط ونشر مؤسسة النشر 
  ). ھـ ١٤٢٤(،   ٨ط ، ان  إیر–قم 

  كحالة ، عمر رضا 
  ). م ١٩٥٧( دمشق سوریا ، - معجم المؤّلفین ، مط الترّقي  .١٦٤

  )ھـ٤٤٩ت(الكراجكي ، أبي الفتح محمد بن علي 
 ، ٢كنز الفوائد ، مط الغدیر ، نشر مكتبة المصطفوي ، قم ، ط  .١٦٥
  ) .ھـ١٣٦٩(

  )ھـ٩٤٠ت(الكركي ، علي بن الحسین المشتھر بالمحقق الكركي 
 إلحیاء )u(ح القواعد ، تح مؤسسة آل البیت جامع المقاصد في شر .١٦٦

  ) .ھـ١٤٠٨(، ١التراث ، مط المھدیة ،قم ، ط
رسائل المحقق الكركي ، تح محمد الحسون ، مط الخیام ، قم ، نشر  .١٦٧

 ) .ھـ١٤٠٩(  ، ١مكتبة آیة اهللا المرعشي النجفي ، قم ، ط 
  )  ھـ١٣١٦ت (ترّي ، الشیخ أبو القاسم نالكال

 –، طبعة حجرّیة، قم )صارّينقریرات الشیخ االت(ظار نمطارح اال .١٦٨
  .ت. ، ال )u(، نشر وطبع مؤسسة آل البیت انإیر

  )  ھـ١٤١٤ت (ي ، السّید محّمد رضا انالكلبایك
 ).  ھـ ١٤١٠( ،١ ، قم ،ط انر ،  نشر دار القرإفاضة العوائد ، مط مھ .١٦٩
 ي ، الشیخ لطف اهللا الصافي انالكلبایك
لحجج ، نشر دائرة التوجیھ واالرشاد الدیني  ، مط ثامن ااألصول انبی .١٧٠

 ، ١، ط ، ي انفي مكتب آیة اهللا العظمى الشیخ لطف اهللا الصافي الكلبایك
 . )ھـ١٤٢٨(

  )ھـ٣٢٩ت(الكلیني ، أبو جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق ، 
 من الكافي ، تصحیح وتعلیق علي اكبر غفاري ، مط حیدري ، األصول .١٧١

  ) .ھـ١٣٦٣( ، ٥ ، ط انة ، طھرنشر  دار الكتب اإلسالمی
  
  

  حرف الالم
  اللجنة العلمیة في الحوزة الدینیة 

 ، أشراف محمد علي اإلمامیَّة والفقھیة على مذھب األصولیةالقواعد  .١٧٢
التسخیري ، مط فجر اإلسالم ، نشر المجمع العلمي للتقریب بن المذاھب 

  ) .م٢٠٠٤ھـ ، ١٤٢٥( ، ١ ، ط اناإلسالمیة  ، قم ، إیر
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 ٢٤٦

  رف المیمح
 ) ھـ ١٣٢٣(ي ، محمد حسن بن عبداهللا انالمامق

  ) .حجریة .ط(صاري،نغایة اآلمال في شرح المكاسب والبیع للشیخ اال .١٧٣
  ) :  ھـ١٢٤٢ت (المجاھد ، السّید محّمد بن السّید علي الطباطبائّي 

ط (  ،ان إیر–قم  ، )u(مؤسسة آل البیت مط  ، األصولمفاتیح  .١٧٤
  ) .ت. ال () حجرّیة

  )ھـ١١١١ت (جلسي ، محمد باقر الم
وار الجامعة لدرر أخبار أالئمھ األطھار ، مط دار إحیاء التراث نبحار اال .١٧٥

ھـ ، ١٤٠٣( ،  ٢ ، ط انالعربي ، ، نشر مؤسسة الوفاء ، بیروت ، لبن
 ).م١٩٨٣

 مط  ، تح السید مھدي رجائي ،األخبارمالذ االخیار في فھم تھذیب  .١٧٦
، ، اهللا المرعشي قم ، اشراف أحمد الحسیني  قم ، نشر مكتب آیة –الخیام 

 . )ھـ ١٤٠٦(، ) د،ط(
  ) .ال مط ، ن ، ت (االربعین ،  .١٧٧

) الشریف المرتضى علم الھدى( المرتضى ، علي بن الحسین الموسوي البغدادي 
  )ھـ٤٣٦ت(

، ) د،ط(تصار ، تح ونشر مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم ،ناال .١٧٨
  ).ھـ١٤١٥(
د أحمد الحسیني و السید مھدي رجائي ، مط رسائل المرتضى ، تح السی .١٧٩

  ) .ھـ١٤٠٥) (د،ط(سید الشھداء ، قم ، 
مسائل الناصریات ، تح مركز البحوث والدراسات العلمیة ، مط مؤسسة  .١٨٠

  ).ھـ١٤١٧(، ) د،ط(الھدى ، نشر رابطة الثقافة والعالقات اإلسالمیة ، 
اه ، شكَّنا، مط دوتقدیم وتعلیق أبو القاسم كرجي الذریعة ، تصحیح  .١٨١

 ).ش .  ھـ ١٣٤٦(،  انطھر
جمل العلم والعمل ، تح السید احمد الحسیني ، مط مطبعة اآلداب في  .١٨٢

 ) .ھـ١٣٧٨( ، ١النجف األشرف ط 
  )معاصر(ینّي ، الشیخ علّي شكَّالم

دفتر نشر : ونشر  طبع  ، قم ،األصولمصطلحات الفقھ واصطالحات  .١٨٣
  ). ھـ ١٤١٣(، ٥طالھادي ، 
  )  ھـ١٣٨٣ت (خ محّمد رضا المظّفر ، الشی

 ،  الفقھ ، مط مكتبة العزیزیة ، نشر منشورات الفیروزآباديأصول .١٨٤
  .)ت.ط.د(

  )  ھـ١٤٣١ت (المنتظري ، الشیخ حسین 
، قم ، مط الحكمة ) تقریر بحث السّید حسین البروجردّي (األصولنھایة  .١٨٥
 ). ھـ ١٣٧٥(،  ان إیر–

 )معاصر(ي ، علي الحسیني نالمیال
ي ، تح مركز تح ان على ضوء بحث السید الوحید الخراسصولاأل قیقتح .١٨٦

ي ن قم ، نشر علي الحسیني المیال– قم ، مط صداقت –وترجمة ونشر آالء 
 . )ھـ ١٤٢٣( ، ١ط،  ان ایر– قم –
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 ٢٤٧

  حرف النون
، ) بالمحقق النراقي(النراقي ، أحمد بن محمد مھدي بن أبي ذر المشھور 

  )ھـ١٢٤٥ت(
 إلحیاء )u(م الشریعة ، تح مؤسسة آل البیت مستند الشیعة في أحكا .١٨٧

 ) .ھـ١٤١٥( ،  ١التراث مشھد ، مط ستاره ، قم ، ط
 قم ، نشر – الفارسي ان، مط سلم ، تح رضا االستادي األصولجامعة  .١٨٨

  .) ھـ١٣٨٠ -١٤٢٢( ، ١ط  ، مؤتمر المولى مھدي النراقي
  د صاحب محمد حسین.نصار ، أ
ارنة ، بحث منشور في مجلة الملتقى ، القواعد الفقھیة عرض ودراسة مق .١٨٩

 ). م ٢٠٠٧( ،٢ ، السنة ٦العدد 
  )  ھـ١٣٢٠ت (النوري الطبرسّي ، الشیخ حسین 

 إلحیاء )u(خاتمة مستدرك الوسائل، تح ونشر مؤسسة آل البیت  .١٩٠
 ). ھـ ١٤١٥ ( ،١ط ، قم ، مط ستارة التراث، 

نشر دار  ، مط واناالحتجاج ، تح وتعلیق السید محمد باقر الخرس .١٩١
 .) ت.ط.د(،  النجف االشرف – لطباعة والنشر انالنعم

 )ھـ٦٧٦(النووي ، أبي زكریا محیي الدین بن شرف 
   .)ت.ط.د(، المجموع شرح المھذب ، نشر دار الفكر .١٩٢

  )ھـ٢٦١ت(النیسابوري  ، مسلم بن الحجاج القشیري 
 ،) د،ط( ، ان، دار الفكر، بیروت ، لبن) الجامع الصحیح(صحیح مسلم  .١٩٣
  ) .د،ت،ط(

  
  حرف الھاء
) بالفاضل الھندي ( ي المشتھر انالھندي ، بھاء الدین محمد بن الحسن األصفھ

  )ھـ١١٣٧ت(
 ، تح ونشر مؤسسة النشر اإلسالمي ، قم األحكامكشف اللثام عن قواعد  .١٩٤

  ) .ھـ١٤١٦(، ١، ط
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Abstract: 

It is known that each one of the many Islamic doctrines has rules and 
ways through which they deduce their rules. These rules and methods 
were developed by the scholars of each doctrine. One of those doctrines 
is the Imamate doctrine which is characterized by allowing the Ijtihad 
and faces all challenges and difficulties. This led to the appearance of 
several opinions and structures of each one of the scholars. This 
diversity is reflected on the jurisprudential issues. Therefore, in each 
Usuli issues we find several structures which were applied on the 
jurisprudential aspects. The difference in Usuli and jurisprudential 
structure produced what is called the comparative jurisprudence. This 
thesis came to direct the light towards the Usuli structures by the 
Imamate scholars and its jurisprudential applications in "Miftah Al-
Karama", and studying each one of those structures and the evidence on 
which they depend to adopt each structure. It has been revealed that we 
have several resulting Usuli and jurisprudential structures. This is an 
indication that the Imamate Usuli thought and the resulting structures 
are developed. This means that this thought did not remain the same 
since the time of the prophet. Therefore, we find that most of the 
differences took place between the Informers and the Usulis. Where the 
informers depended on the incoming texts and did not rationalize their 
thoughts when deducing the rules. This made the Imamate thought 
inflexible concerning the Usuli and jurisprudential issues. But later on, 
several scholars appeared " the Usuli's" who combined transferring and 
the mind and they gave the mind sufficient space for dealing with these 
issues. This made the Imamate thought regain its development and cope 
with all the changes taking place in the places and times. This gave a 
new understanding to the texts which many of the scholars have 
tackled. 

This study combined the study of the Usuli structures and what is 
probable of them as well as the jurisprudential structures and the 
probable ones. The applications depended on the "Miftah al-Karama" in 
discussing the rules of the scholar. The researcher reviewed the opinions 
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of those who preceded him and their Usuli and jurisprudential 
structures. The sudy reached several aspects: 

1- revealing the Usuli structures development from the time of the 
ancients to our time in every issue they reviewed. 

2- revealing the jurisprudential issue development till the time of Al-
Sayed Jawad Al-Ameli, the writer of " Miftah Al-Karama" and the extent 
to which it is affected.  

3- viewing the Usuli and Akhbaris structures in each issue and revealing 
their opinion in each aspect and revealing their effect on jurisprudence 
comparatively. 

4- noting the development of the Imamate thought from the time of 
occultation till our time and the way they dealt with the texts, 
understanding them and applying the mind and transfer on the Usuli 
and jurisprudential issues. 

5- providing  a vision of the structures development coping concerning 
the Usuli and jurisprudential issues through this type of comparative. 
Studies, because it directs the light towards comparing the Usuli 
structures and revealing the probable one of them  as well the probable 
ones of the jurisprudential issues.  
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