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ربعـة، يقـع الكـالم يف االستـصحاب األ أركـان بعد أن انتهى البحـث يف
 البحـث يف :ركان، ومن مجلة التطبيقات التي وقع الكالم فيهاقات تلك األيتطب

 .النزاعّحمل  عىل بيان ّتوقفيف املقام ي  وتوضيح البحث.االستصحاب التعليقي
ّ 

يف بقاء احلكم تارة يكون يف مرحلة اجلعل وأخـرى يف ّشك  أن ال:بيان ذلك
 .مرحلة املجعول

 إال مـن جهـة ّتـصوريف بقاء احلكم يف هذه املرحلـة ال يّشك أما األول، فال
 .يف نسخهّشك ال

عدم فعليـة موضـوعه  من جهة ًوأما الثانية فتارة ال يكون احلكم فيها فعليا
يف اخلارج، ولكن الفقيـه يفـرض وجـود املوضـوع بكامـل أجزائـه وقيـوده يف 

 له بل لـه ّ افرتاض ال واقع موضوعيّجمرداخلارج وثبوت احلكم له، وهذا ليس 
 .ة الرشعية يف الكتاب والـسنّّدلة ومنشأ صحيح وهو وجود األّواقع موضوعي

فالفقيـه يف ، <سّ بأحد أوصاف الـنجس تـنجّتغرياملاء إذا > ورد يف الدليل :ًمثال
 يف اخلـارج بأحـد أوصـاف ّتغـريمقام عملية االسـتنباط فـرض وجـود املـاء امل

ه حيثيـة تعليليـة أو ّتغرييف أن حيثية ّوشك ه بنفسه ّتغريالنجس ثم فرض زوال 
هنـا حيثيـة أرتكازية العرفيـة تقييدية، ويستظهر من مناسبة احلكم واملوضوع اال

يف بقـاء ّ يـشك  املاء، وحينئذ فبطبيعـة احلـالّموضوع النجاسة طبيعيتعليلية و
فقـط، فـال ًثا  وبقاء أو حـدوًاثة هلا حدوّ علّتغرييف أن الّشك نجاسته من جهة ال

ها فيفتي بنجاسته ءها، فإذا استصحب الفقيه بقائمانع عندئذ من استصحاب بقا
ً من الفقهـاء مجيعـا تكـون ة، ألن الفتاوى الفقهية الصادرةيبنحو القضية احلقيق
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 فتـوى الفقيـه  عـىل فعليـة احلكـم بفعليـة ّتوقـفبنحو القضايا احلقيقيـة وال ت
من القـضايا ًعا وى الفقيه مجياموضوعه يف اخلارج، وإال فالزم ذلك أن تكون فت
 .اخلارجية مع أن األمر ليس كذلك كام هو واضح

جـد املـاء ُ، كام إذا وً يكون احلكم فعليا بفعلية موضوعه يف اخلارج:وأخرى
يف بقـاء ّشك  فيـ،ه بنفـسهّتغـري بأحد أوصاف النجس ثـم زال ّتغرييف اخلارج و
 صفة تعليليـة ال تقييديـة ّتغري صفة الّها بعد إحراز أنءستصحب بقاَنجاسته، في

 .ويفتي هبا بنحو القضية احلقيقية
 :ومن الواضح أن االستصحاب يف هذه املوارد الثالثة تنجيزي

 وهو استصحاب بقاء اجلعل ،يف النسخّشك  يف مرحلة اجلعل عند ال:األول
 .سة وعدم نسخهّيف الرشيعة املقد

ال ًرا  وهي فعلية احلكم بفعليـة موضـوعه تقـدي، يف مرحلة املجعول:الثاين
 . من قبل الفقيه يف مقام عملية االستنباط وتطبيق الكربى عىل الصغرىًعا واق

هي مرحلة فعلية احلكم بفعلية موضـوعه يف  و، يف مرحلة املجعول:الثالث
 .اخلارج حقيقة

 ً األقسام الثالثة من االستصحاب مجيعا من االستـصحاب التنجيـزيهوهذ
يف مقابل االستصحاب التعليقي، ألن االستصحاب التعليقـي ال يـدخل حتـت 
يشء من األقسام املذكورة وال إشكال يف جريان االستـصحاب يف مجيـع تلـك 

ذا عقد هذا التنبيه للبحث عن االستصحاب التعليقـي فقـط وأنـه األقسام، وهل
  ال؟مجيري أ

 أن مورد هذا االستـصحاب هـو مـا إذا كـان موضـوع احلكـم :بيان ذلك
بخصوصيتني، فمع وجود كلتا اخلصوصيتني فيه فـاحلكم ثابـت لـه ًصا ّمتخص
يف بقـاء ّشك ت بـصورة أخـرى فيـّتبـدل، وأما إذا زالت صورة أحدمها وًجزما

 عـىل الـصورة األوىل يف الـصورة الثانيـة، بمعنـى أن اخلـصوصية ّعلقاحلكم امل
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يف بقائـه أي بقـاء ّشك ، وأما مع زواهلا فيً يقيناٍالزائلة لو كانت باقية فاحلكم باق
 غـىلإذا جعـل الـشارع حرمـة العنـب إذا كـام  فيستـصحب، ّعلقهذا احلكم امل

تـه ّ بـل فعلي،ًاّجعول ليس فعليـ فهنا امل، مل يغلُ لكنه بعد،عنبوجود ونفرتض 
ا نعلم بقضية رشطيـة  ولكنّ، فال علم لنا بفعلية املجعول اآلن، الغليانّحتققفرع 
 العنب بعـد ذلـك وأصـبح  ويبسّجف فإذا ، حلرمن هذا العنب لو غىلأ :وهي
ن هـذا أ بمعنـى ،يف أن تلك القـضية الـرشطية هـل ال تـزال باقيـةّ نشك ،ًزبيبا

 هنـا لـيس يف بقـاء اجلعـل ّالـشكال؟ فأو  حيـرم كالعنـبل هـ الزبيب إذا غىل
 إذ مل ؛ وليس يف بقاء املجعول بعـد العلـم بفعليتـه، إذ ال نحتمل النسخ؛ونسخه

 . يف بقاء تلك القضية الرشطيةّالشكنام إ و،يوجد علم بفعلية املجعول بعد
خول إن الصالة واجبة عىل املرأة اخلالية من احليض برشط د> :وكام إذا ورد

ًيف بقاء وجوب الصالة عليها من جهة أهنا رأت دمـا مـشتبها ّ شك ، ثم<الوقت ً
 . بني احليض واالستحاضة

االستـصحاب >عليـه اخلالف بني األعـالم، ويطلـق ّحمل وهذا الوجه هو 
 . <االستصحاب املرشوط> و<االستصحاب التقديري> و<التعليقي

 أن ّا االستـصحاب، إال جريـان هـذ+ النـائيني ّاملحقـققبل  )١(واملشهور
 .صبح املشهور بعده عدم اجلريانأ ف؛ املذكور برهن عىل عدم جريانهّاملحقق

 جراء االستصحاب التعليقيإبيان كيفية 
 الزبيـب  إىلبوا ذلـك بأنـه يـشارّ جريان االستصحاب، قر إىلالذين ذهبوا

يف بقاء تلك ّ نشك فهو حرام إن غىل، واآلنًسابقا ًبا إن هذا حينام كان عن: ويقال
 استصحبوا ّوإنامة، ّنجزم مل يستصحبوا احلرمة املّحيث إهن؛ احلرمة، فنستصحبها

 .<ن غىلإحيرم العنب >ة عىل الغليان ّعلقاحلرمة امل
                                                 

 .اية البحثهن يف االستصحاب التعليقي يف قوال إىل األري نش)١(
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ففي املثال املذكور توجد خصوصيات ثالث، نجزم بدخالـة خـصوصيتني 
بيـة  والثانية أي خـصوصية العن األوىلمن تلك اخلصوصيات، ومها اخلصوصية

 . لوال العنبية والغليان ملا جزمنا باحلرمة إذوالغليان،
 وهذه اخلـصوصية هـي ،يف مدخليتها يف احلرمةّ نشك واخلصوصية الثالثة،

فلو قلنا  ،ً وصار زبيباّخصوصية الرطوبة التي انتفت بعد أن يبس العنب وجف
و مل ا غىل، كام هو واضـح، ولـ إذبمدخلية خصوصية الرطوبة، فال حيرم الزبيب

 يفا غـىل، و إذيكن خلصوصية الرطوبة مدخلية يف احلرمة، فاحلرمة ثابتة للزبيب
 يف مدخليــة ّالــشك يف بقـاء احلرمــة هــو ّالــشك أن منــشأ ّيتــضحهـذا الــضوء 

 .خصوصية الرطوبة يف احلرمة
 خيفى أن االستصحاب التعليقي إنام يكون يف حالة فرض أن اخلـصوصية وال

 خـصوصية الغليـان ّحتقـقلـو فرضـنا ّألنـه  بعد، ّتحققالثانية وهي الغليان مل ت
 مـن أن نفـرض أن ّالبـدللعنب، ال تكون حالة الزبيبية موجـودة، وعـىل هـذا 

 زبيـب، وبعـد ذلـك غـىل، وعليـه  إىللّ أن حتـو إىلِ ويبس ومل يغلّالعنب جف
 .ةّنجزة، وليست حرمة مقَّمعلتكون احلرمة التي نستصحبها حرمة 

 

 :ض عىل االستصحاب التعليقي باعرتاضات ثالثةاعُرت
 ّ األولاالعرتاض

والـسيد   النـائينيّحقـقهذا االعرتاض أثاره مجاعة من األصوليني مـنهم امل
 : مرتبة اجلعل واالعتبار، والثانيـة: األوىل؛أن للحكم مرتبتني  وحاصله،اخلوئي

 . يف اخلارجية موضوعه وهي فعلية احلكم بفعل،مرتبة الفعلية
 اعتبار ال واقع موضوعي ّجمرد أما املرتبة األوىل، فألن احلكم يف هذه املرتبة 

فيـه إال ّشك  الّتصور وال ي،الذهنووجوده يف عامل االعتبار دا له يف اخلارج ما ع
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معنى النسخ هو رفع احلكم عـن مرتبـة اجلعـل ّ فإن يف النسخ،ّشك لامن ناحية 
 . من الزمانّخاصة أن جعله حمدود وبفرتة  عنًفيكون كاشفا

وأما املرتبة الثانية، فألن فعلية احلكم إنام هي بفعلية موضـوعه يف اخلـارج، 
 يف اخلارج بأحد أوصاف النجس صارت نجاسـته فعليـة، ّتغريفإذا وجد املاء امل
يف احلكم الرشعي ال خيلو من أن يكون يف مرتبة اجلعـل أو يف ّشك وعىل هذا فال

يف احلكم الـرشعي يف ّشك  الّتصوربة املجعول وال ثالث هلام، بمعنى أنه ال يمرت
مـا يف رتبـة إ أن يكـون ّيف احلكم الرشعي البـدّشك غري هاتني املرتبتني، فإذن ال

يف احلكم التعليقي ال يـدخل ّشك اجلعل أو يف مرتبة املجعول، واملفروض أن ال
 .ال يف مرتبة اجلعل وال يف مرتبة املجعول

يف ّشك فيها إنام هو يف بقـاء اجلعـل مـن جهـة الـّشك  أما يف األول فألن ال
ة ّعلقـيف بقـاء احلرمـة املهـو ّشك  ألن ال؛قَّعليف نسخ احلكم املّ شك  وال،نسخه

عىل العنب املغيل للزبيب املغـيل مـع اليقـني بعـدم نـسخها، رضورة أن حرمـة 
يف بقائهـا للزبيـب ّشك الـيف نسخها وإنـام ّ شك العنب املغيل غري منسوخة وال

 لبقـاء احلرمـة يف مرتبـة املجعـول ال ًااملغيل، وهلذا يكون استصحاهبا استصحاب
 .اجلعل

فيهـا إنـام هـو يف بقـاء احلكـم الفعـيل بفعليـة ّشك  أما يف الثانية، فـألن الـ
 قَّعلـيف احلكـم املّشك ، واملفـروض أن الـًأو تقديراًقا موضوعه يف اخلارج حتقي

ً شكا ليس  احلكم الفعيل، ألن فعلية احلكم منوطة بفعلية موضوعه يف اخلارج يفّ
 لعدم فعلية موضوعها يف ؛ة يف املقام ليست بفعليةّعلقبتامم قيوده، وأما احلرمة امل

ــي موضــوعها دون اجلــزء اآلخــر ــه أحــد جزئ  إذ ؛اخلــارج، ألن املوجــود في
املوجود يف املقام إنام  بقيدين، أحدمها العنبية و اآلخر الغليان، وّمقيدموضوعها 

 دون قيـده اآلخـر وهـو العنبيـة، ومـن ، وهو الغليان،هو أحد قيدي املوضوع
 . املعلوم أن احلرمة ال يمكن أن تكون فعلية إال بفعلية موضوعها بكال  قيديه
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 أنه ليس يف املسألة استصحاب احلكم الرشعي ال يف مرتبة اجلعل :فالنتيجة
 ليس بحكم رشعي بـل هـو عبـارة ّعلقه فاحلكم املوال يف مرتبة املجعول، وعلي

عن حكم العقل بثبـوت احلكـم بثبـوت موضـوعه يف اخلـارج بنحـو القـضية 
 احلكم، ومـن ّقق املوضوع يف اخلارج بتامم قيوده حتّققالرشطية، بمعنى أنه إذا حت

 والثبوت إنام هو حكم العقل باعتبار أنـه احلـاكم بـه ال ّحققالواضح أن هذا الت
 . عالرش

ها وجـود ّمقـدم ومن هنا قلنا أن القضية احلقيقية ترجع إىل قضية رشطيـة 
ِو    ا ـاس حـج ا يـت { قوله تعاىل :ًاملوضوع وتاليها ثبوت احلكم له، مثال ْ َ ْ   ِ ِِ ِ َ َ َ

ًمن استطاع إ ه س يال
ِ َ ِ ْ َ ِ َ َ ََ ْ ها وجـود املوضـوع وهـو ّمقدميرجع إىل قضية رشطية  }ْ

 بثبـوت كم فـإذن احلـاّاحلـج،ها ثبوت احلكم له وهـو وجـوب  وتالي،املستطيع
املالزمة بني وجود املوضوع يف اخلارج وثبوت احلكم لـه فيـه العقـل، واحلرمـة 

 .ة ترجع إىل هذه املالزمة بني الرشط واجلزاءّعلقامل
ها وجود املوضوع ّمقدمة هي القضية الرشطية ّعلق أن القضية املّ وهبذا يتبني

املحمول له، واحلاكم هبذه املالزمة العقل سواء أكانت القضية من وتاليها ثبوت 
 إىل ّعلـق احلكـم املّالقضايا التكوينية أم كانت من القـضايا الـرشعية، ألن مـرد

املالزمة، فـإذن لـيس هنـا حكـم رشعـي ال يف مرحلـة  اجلعـل وال يف مرحلـة 
منـه املالزمـة املجعول، ألن املوىل إذا جعل احلكم عىل موضوع، فالعقل ينتـزع 

بينهام وسببية املوضوع له عىل أساس استحالة انفكاك احلكم عنه، فاستصحاب 
 يرجع إىل استصحاب بقـاء املالزمـة والـسببية، والـسببية كـسببية ّعلقاحلكم امل

 ّرتتبالغليان حال الزبيب ال أثر هلا ألهنا بنفسها غري قابلة للتنجيز، واحلرمة ال ت
وجود الغليان، وهلذا ال جيري االستصحاب يف املسألة ال  عىل ّرتتبعليها وإنام ت

 لعدم فعليـة ؛ وال يف مرتبة املجعول،يف هذه املرتبةّشك  لعدم ال؛يف مرتبة اجلعل
  .احلكم بفعلية موضوعه يف هذه املرتبة
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ن حديث أخذ املوضـوع إ>:  بقوله+ النائيني ّاملحقق  أشار هذا البيانوإىل
 ب وكون وصف العنبية والزبيبية من اخلـصوصياتمن العرف يف باب االستصحا

أخذ املوضـوع يف ّ فإن ، عن املقامٌّأجنبيًعرفا  تبادهلا ببقاء املوضوع ّرضيالتي ال 
باب االستصحاب من العرف إنام هو بعد الفراغ عن تشخيص مفهوم املوضوع 

د  وبعـ،ب عليه احلكم يف لسان الدليل وتعيني ما ينطبـق عليـه املفهـومّالذي رت
 استـصحاب نجاسـة :مـن ،وأين هذا مما نحن فيه، ثبوت احلكم عىل موضوعه
أن النجاسة واحلرمـة  مع ؟قبل فرض غليانهًبا رته زبيالعنب وحرمته عند صريو
 واحلرمـة ، فقبل غليان العنب ال نجاسـة وال حرمـة،إنام يعرضان للعنب املغيل

ن ومـا ّتـيقفـأين امل ،والنجاسة التقديرية قد عرفت أنـه ال معنـى الستـصحاهبا
ّ فـإن ،بقى نجاسة الزبيب املغـيل وحرمتـه مـشكوكة احلـدوثتاملستصحب؟ ف

 نجاسـة ّأدلـةه ّ فال يعم،الزبيب املغيل غري العنب املغيل كمغايرة الفحم للحطب
 .العنب املغيل وحرمته

ه إذا أراد القائل باالستصحاب التعليقي استصحاب نفـس احلرمـة ّهذا كل
وإن أراد به استـصحاب املالزمـة بـني . ني عىل العنب املغيلوالنجاسة العارضت

 : ففيه-+ كام يظهر من كالم الشيخ - الغليان والنجاسة واحلرمة وسببيته هلام
ًأوال أن املالزمة بني غليان العنب ونجاسته وحرمته وإن كانت أزلية تنتزع  :ّ

 ويكـون ًنشائه النجاسـة واحلرمـة عـىل العنـب املغـيل أزالإمن جعل الشارع و
  أنـه قـد عرفـت يفَّإال ،يف بقاء املالزمـةّ للشك ًانقالب العنب إىل الزبيب منشأ

 ،أن املالزمة والسببية ال يعقل أن تناهلا يـد اجلعـل الـرشعي: الوضعيةاألحكام 
ــسببية يف ــة وال ــاء املالزم ــصحاب بق ــال جيــري است ــوارد ٍ يشءف ــن امل ّ ألن ،م

 .)١(<حلكم رشعيً موضوعا أو ًارشعيً حكام  وأن يكونّالبداملستصحب 
                                                 

 .٤٦٨ص ،٤ج:  فوائد األصول)١(
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الظاهر ابتناء هذا البحث عىل أن القيـود املـأخوذة يف >: وقال السيد اخلوئي
أو راجعـة إىل ، احلكم هل هي راجعة إىل نفس احلكم وال دخـل هلـا باملوضـوع

يكـون احلكـم الثابـت ،  فعىل تقدير القول برجوعها إىل نفس احلكم؟املوضوع
فـإذا ،  موضـوعهّقـقفيثبت احلكم عنـد حت، حلكم من اّخاصةة ّللموضوع حص

 ال ً فعليـاّاصـةكان احلكم بحرمته اخل، وجد العنب يف اخلارج يف مفروض املثال
 .يف بقائهّشك فال مانع من جريان االستصحاب فيه عند ال، حمالة

فال جمال جلريان االستصحاب  وأما عىل تقدير القول برجوعها إىل املوضوع
 ّرتتـب امل-وفعلية احلكـم . من العصري وغليانهًا ّمركبحينئذ فيه لكون املوضوع 
ن نـسبة أل، ة عىل وجود موضـوعه بـتامم أجزائـهّتوقف م- ّركبعىل املوضوع امل

 املعلـول إال بعـد ّقـقوال يمكـن حت، تـهّاحلكم إىل موضوعه نسبة املعلول إىل عل
لعدم ، نزلة العدمفوجود أحد جزئي املوضوع بم، جزاءة بام هلا من األّ العلّققحت

ًدا يف بقائـه ليكـون مـورّ نـشك  حكـم حتـىّحقـقفلـم يت،  احلكم عليـهّترتب
 -ن الصحيح يف القيود هو كوهنا راجعـة إىل املوضـوع إوحيث . لالستصحاب

فال جمال جلريـان االستـصحاب يف  -عىل ما ذكرنا يف مبحث الواجب املرشوط
 .)١(<املقام

 لّاألواجلواب عىل االعرتاض 
 :عىل هذا االعرتاض بجوابنيجيب أ

ذا اجلـواب يمكـن اسـتفادته مــن هــ: ينـصارلـشيخ األل: ّ األولاجلـواب
 وهو أننا نستـصحب سـببية الغليـان للحرمـة وهـي حكـم +عبارات الشيخ 

، كالرشطية واملانعيـة، فـسببية الغليـان ًونفياًتا إثبا أمره بيد الشارع ّ فعيلّوضعي
يف بقائهـا، نجـري استـصحاهبا، ومـن ّ شك فإذاحلرمة العصري العنبي معلومة، 

                                                 
 .١٣٧ص ،٣ج :مصباح األصول )١(



 ١٧  ..........................................................................................االستصحاب 

 عـىل يشء، فيكـون استـصحاهبا ًاّمعلقـولـيس  ّنجزالواضح أن السببية حكم م
 .ًتعليقياًبا  وليس استصحاّحجة، وهو ًتنجيزياًبا استصحا

، ّتقـدم جـواب الـشيخ امل<جـود التقريـراتأ> النـائيني يف ّاملحققوقد ذكر 
 أن مالزمـة احلرمـة َّإالن مل تكـن فعليـة إن احلرمة حـال العنبيـة وا>: حيث قال

صـدق ّ فـإن ، كانـت فعليـة-أعني هبا سببية الغليـان للحرمـة -للغليان حاهلا 
 وحيث إن هذه السببية ، كام هو ظاهر،القضية الرشطية ال يستلزم صدق طرفيها

 احلكم بحرمة الزبيب  عليهّرتتبمشكوكة حال الزبيبية فيستصحب وجودها وي
 االستـصحاب ّصحة لـ+ العالمة األنصاري ّمتسك وهبذا الوجه ،بعد الغليان
 .)١(<التقديري

ّونوقش اجلواب األول بأنه إن كان املقصود من استـصحاب الـسببية هـو  :ّ
ّ ألن ؛ّ تـام لـه بالفعـل بعـد الغليـان، فهـو غـريٌ أن حرمـة الزبيـب ثابتـةإثبات

 لعـدم وجـود ؛املثبـت األصل استصحاب السببية يف هذه احلالة تكون من قبيل
ا كانـت باقيـة، فحرمـة الزبيـب  إذن سببية الغليان للحرمـةإدليل رشعي يقول 

بـت احلرمـة عـىل ّالروايـات الـرشيفة رتّ ألن تكون ثابتة بالفعل بعـد الغليـان،
  ومن الواضح عـدم وجـود،<ذا غىلإ> حصول ذات الغليان، وبتعبري الروايات

نعم سببية الغليان للحرمـة تكـون  .يانبت احلرمة عىل سببية الغلّرواية رتأو  آية
 .ثابتة باملالزمة العقلية

 بقاء السببية مـن دون إثباتد ّجمروإن كان املقصود من استصحاب السببية 
 - فعلية احلرمة للزبيب بعد الغليـان، فهـو لغـو ألهنـا إثباتأن يكون املقصود 

حاب إنـام جيـري االستـصّ ألن ية؛ّعذرية واملّنجز التصلح للم بعنواهنا-السببية
 .التعذيرأو   التنجيزثباتفيام هو قابل إل

                                                 
 .٤١٢ص ،٢ج: جود التقريراتأ )١(
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 هو احلكم التكليفـي ّكلف وما يدخل يف عهدة املّنجزن املإ :أخرىوبعبارة 
األحكـام ّ فـإن للموىل ال السببية بني الغليان واحلرمة التي هي حكـم وضـعي،

يف  عقليـة انتزاعيـة وال تـدخل أحكـامالوضعية كاجلزئية والـرشطية والـسببية 
 الـسيد ّالعهدة، بل هي منتزعة عام جيعله الشارع ويـدخل يف العهـدة، وهلـذا رد

 مــن جريــان الــرباءة عــن اجلزئيــة + مــا قالــه صــاحب الكفايــة + الــشهيد
 .كثرقل واأل يف مبحث األّتقدمكام  ،والرشطية

 ّاملحققاختار  ؛ حيث العراقيّحققوهو للم: اجلواب الثاين يف مناقشة املريزا
 وهـي - االحتامل الثاين وهو استصحاب احلرمة الفعلية الثابتـة للعنـبّالعراقي

 ن الغليـاّحتقـق بسبب أهنا ليـست فعليـة لعـدم + النائني ّاملحققالتي رفضها 
 ّتـصور يكفـي فيـه فعليـة ً بتقريب أن صريورة احلكـم فعليـا-بحسب الفرض

، ًخلارح فعال املوضوع يف اّحتقق ذلك عىل ّتوقف وال ي،املوضوع يف ذهن احلاكم
 احلـاكم موضـوع احلكـم بالفعـل، وحينئـذ ّتصور حينام يًبل يصري احلكم فعليا
 وجيري استصحابه كام هو حال املجتهـد حيـنام يستـصحب ،ًيكون احلكم فعليا

مع عدم فعليتها يف اخلارج، فلو  األحكام املجتهد يستصحبّ فإن ،حكامبقاء األ
ملجتهـد أن ان ّملـا متكـًجـا م خار عـىل فعليـة احلكـًاّتوقفـكان االستـصحاب م

 ،عدامه، وكذلك يف حالة استصحاب األّتغرييستصحب نجاسة املاء الذي زال 
استصحابه، مما يعنـي االكتفـاء ّصح ، ومع ذلك يًالعدم غري موجود خارجاّفإن 

 .ًذهنياًأمرا بكون املستصحب 
ية احلكـم  فعلّتوقفنمنع >:  بقوله+ العراقي ّاملحقق هذا املعنى أشار وإىل

  مـن أن حقيقـة احلكـم ملـا عرفـت؛ جزائه وقيودهإعىل فعلية وجود موضوعه ب
 يف اخلطابـات املـرشوطة ً فعلية دائام-وهي اإلرادة الترشيعية املربزة باخلطاب -

ّتـام ن مرجع اإلناطة واالشرتاط فيها إىل فعلية اإلرادة واالشـتياق الأ و،وغريها
اإلرادة املطلقـة الراجعـة إىل االشـتياق إىل  قبال ،ً خارجيايشءيف فرض حلاظ ال
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مرجـع اإلناطـة فيهـا إىل  نأال  ،آخـر يف حلاظـه يشء  ال يف ظرف وجودءاليش
يـة مثـل هـذه ّحمركمرتبـة   نعم،ًقديري بفرض وجود املنوط به خارجااشتياق ت

 غـري ولكنـه ،ًأيـضاكإناطتها بالعلم بـه ًجا اإلرادة منوطة بوجود املنوط به خار
 يف فرض فعليـة َّالإما أفيد من عدم فعلية احلكم   نعم،اإلرادة أصل عليةمرتبة ف

 مـع ،التكليفيـة كـام هـو املعـروف األحكام  يف فرض جمعوليةّنام يتمإموضوعه 
 ال ،جيـابالبناء عىل أن حقيقة احلكم التكليفـي عبـارة عـن نفـس البعـث واإل

نـى أمكـن دعـوى كـون  فإنـه عـىل هـذا املب،اإلرادة الترشيعية املربزة باخلطاب
املجعول يف باب التكاليف من سنخ القضايا احلقيقية التـي يتبـع املجعـول فيهـا 

لـوال دعـوى كـون  - ًأيضا  وهذا،وجود موضوعه بقيوده يف الفعلية والفرضية
بفرض وجـود القيـد يف ط  منو-ًاملجعول حينئذ عىل وفق اإلرادة يف كونه فعليا

 يف استـصحاب احلكـم اإلشـكالجـه ّنـى يتفعـىل هـذا املب  وباجلملـة...حلاظه
 عىل اعتبار لزوم كون املستـصحب ً بناء،ً عليه خارجاّعلقالتعليقي قبل وجود امل

 إذ حينئذ ال فعلية للحكم املستصحب يف ،ً لصفحة الوجود خارجاً شاغالًفعليا
عىل ذلك يلزم املنع   ولكن، الغليان حتى يمكن استصحابهّحتققنحو املثال قبل 

ّ شـك قبل وجود موضوعاهتا فيام لو ًأيضا يةّالكل األحكام ستصحاب يفعن اال
 .)١(<تغيري بعض حاالت املوضوعأو  احتامل نسخ ألجل فيها

 عـىل ّتوقـف العراقي يرى أن فعليـة احلكـم ال تّاملحقق أن ّيتضحومن هنا 
 املوضـوع يف الـذهن، أي ّتـصور، بـل يكفـي يف فعليتـه ًفعلية املوضوع خارجا

ًرا  اعتبـاترادة، وليـس عـن اإلأخـرى عبـارة ييرى أن حقيقة احلكم ه +هّأن
ة عـىل الوجـود ّتوقفـرادة املـرشوطة منه اليـرى أن فعليـة اإلإ، وعليه فًجمعوال

ال رادة أمـر نفـيس اإلّ فـإن  الرشط وحلاظـه،ّتصوراخلارجي للرشط، بل يكفي 
                                                 

 .١٦٨ص ،١ق ،٤ج: األفكار هناية )١(
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 .اخلارجياألمر  إناطته بيمكن
هـا ّاألحكـام التكليفيـة التـي لب>: +العراقي  ّاملحقق هذا املعنى أشار وإىل

اإلرادة املربزة حينئذ أجنبية عن القضايا احلقيقية املصطلحة حتى فيام كـان منهـا 
االشـرتاط فيهـا بعـد قيامهـا  ومرجـع اإلناطـةّ فـإن ،االشرتاط وحو اإلناطةبن

 مـراأل ء يف فـرض  منـوط بوجـود الـيشّبامللحوظات الذهنية إىل اشتياق فعـيل
ء   يف قبال االشتياق الفعيل املطلـق نحـو الـيش، يف حال اإلنشاءّتحققظه املحلاو

ال إىل اشتياق تقديري، فاملنوط به فيهـا  ،حلاظه وء حتى يف فرضه  بيشمنوطغري 
ء بوجوده الفريض اللحاظي ال بوجوده العيني اخلارجي، كام هـو  ًدائام هو اليش

يكـون  مـراأل جـوده يف حلـاظمع فرض و وبموضوعه،الشأن يف إناطة اإلرادة 
ًاملربز باخلطاب حتى يف املرشوطات فعليا دائام ً، غايته كونه منوطا بوجود املنوط ً

نعـم مرتبـة ، ًعليتها إىل وجود املنوط به خارجابال احتياج يف ف مراأل به يف حلاظ
ية هـذه اإلرادة وفاعليتهـا منوطـة بـالعلم بوجـود املوضـوع واملنـوط بـه ّحمرك

 ،املنوط به عىل اخلـارجوهنا من تبعات تطبيق العقل عنوان املوضوع ، ألًخارجا
 أصــل لكــن ذلــك ال يوجــب إناطــة و،بدونــه ال حيكــم بوجــوب االنبعــاثو

هذه املرتبة مرتبـة تـأثري اخلطـاب يف  وكيف، ًالتكليف يف فعليته بوجوده خارجا
 ونه،مضم وحكم العقل بلزوم االنبعاث من بعث املوىل، ال مرتبة نفس اخلطاب

 ، مع وضوح حفـظ مـضمونهًأيضالذا ترى إناطة هذه املرتبة بالعلم باخلطاب و
 .)١(<ًجزما لاجله رف ظيف

 : مطلبنيذكرّأنه  + العراقي ّاملحقق ونوقش
، ًة عىل فعلية املوضوع خارجـاّتوقففعلية احلكم غري م ّأنذكر  :ّ األولاملطلب

 .هن املوضوع يف الذّتصوربل يكفي يف فعلية املوضوع 
                                                 

 .١٦٣ص ،١ق ،٤، جاألفكارية ا هن)١(
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فعلية احلكـم لـو  بأن  النائينيّاملحقق عىل ًنقضا أورد + أنه :املطلب الثاين
 ملـا أمكـن للمجتهـد أن يستـصحب ،ًة عىل فعلية املوضوع خارجاّتوقفكانت م

 . يف اخلارجّتغري، مع عدم وجود املاء املّتغرينجاسة املاء امل
 نيّ تاموكال املطلبني غري

 ّتوقـفالذي ذكر فيـه أن فعليـة احلكـم ال ت -ّ األول أما عدم متامية املطلب
 فلـام - املوضـوع يف الـذهنّتصور يكفي فيها ّوإنام، ًعىل فعلية املوضوع خارجا

ا بـام هـي صـورة إليهـمن أن الصورة الذهنية للموضوع إن نظرنـا ًسابقا  ّتقدم
جيـري فيـه   اجلعل والترشيع، لكن اجلعل هبـذا اللحـاظ الَّإالذهنية، فال يوجد 

 يف حـدوث ّالـشك ّوإنـام يف بقاء هذا اجلعـل، ّالشك لعدم ؛صحاب احلكماست
 .ّتقدماجلعل الزائد للصورة الذهنية للزبيب املغيل كام 

  إىل الصورة الذهنية للموضوع بام هي عني اخلارج، أي ننظـر إىلوإن نظرنا
 مرآة للعـصري العنبـي املوجـود يف اخلـارج، يصورة العصري العنبي املغيل بام ه

 حالة الزبيبية، لكن هـذا يعنـي  إىلحينئذ يمكن جريان استصحاب بقاء احلرمةف
 ،ًوافرتاضـاًرا  موضوع اجلعل يف اخلارج ولو تقديّحتققأن فعلية احلكم تدور مدار 

 . يف بقاء احلكم الفعيل بحرمة العصري وجيري استصحابهّالشكفيحصل 
جتهـد أن يستـصحب  املإمكـان وهو عدم -وأما عدم متامية املطلب الثاين 

املجتهـد حيـنام ّألن  فـ- يف اخلارجّتغري، مع عدم وجود املاء املّتغرينجاسة املاء امل
 ّحتقـق، فهو يفـرتض ّتغري بعد زوال الّتغريجيري استصحاب بقاء نجاسة املاء امل

 ّتـصوراملجتهد ال يّ فإن وهذا بخالف املقام يف البقاء،ّشك املوضوع بالكامل، في
 صورة العصري العنبـي املغـيل فهـذا ّتصورلو ّألنه لعنبي املغيل، صورة العصري ا

 صورة العصري العنبـي مـن ّتصوربل ي  حالة الزبيبية، إىليعني أن العنب مل يصل
وهذا اليكفـي يف  ،ً املوضوع كامالّتصوردون خصوصية الغليان، بمعنى أنه الي

ه ّتـصور هـو ًليـا الذي يكفـي لـصريورة احلكـم فعّوإنام، ًصريورة احلكم فعليا
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صورة جمموع املوضوع الذهنية بام هـي عـني اخلـارج ومرآتـه، وبتعبـري الـسيد 
أن كفاية ثبوت املجعول عىل فرض وجود موضوعه يف تـصحيح >: +الشهيد 

استصحابه يف نفس الفرض والتقدير يشء، وكفايـة الثبـوت التقـديري لـنفس 
ًرا وال تقديًجا  ال خاراملجعول يف تصحيح استصحابه دون تواجد متام املوضوع

 .)١(<ينبغي اخللط بينهام كام هو واضح يشء آخر، فال
 لّاألو لالعرتاض ّصنفمناقشة امل
 + العراقـيّاملحقق وجواب +نصاري  بطالن جواب الشيخ األّتبنيبعد أن 

ن ّ بادر الـسيد الـشهيد لتقـديم حتقيـق يتـضم+ النائيني ّاملحققعىل اعرتاض 
 . النائينيّاملحققعرتاض جابة الوافية عىل ااإل

  النـائيني يكـونّاملحقـق هو أن اعرتاض +وحاصل حتقيق السيد الشهيد 
 أن احلكم املجعول مـن  إىل ذلكّ عىل فرض آخر، ومردّ تام عىل فرض وغريًاّتام

 :الشارع له صيغتان
املغـيل  العصري العنبي>  هي أن يكون احلكم املجعول بلسان: األوىلالصيغة

 .<حرام
 .<ا غىل حرم إذالعنب>  أن يكون احلكم املجعول بلسان:ة الثانيةالصيغ

 والجيـري + النـائيني ّاملحقـقجـه اعـرتاض ّ يت األوىلفعىل ضوء الصيغة
رشطيـة   قـضية-املغيل حرام  العصري العنبي-هذه القضية ّ ألن االستصحاب؛

 . املغيل حرام  العصري العنبي:منتزعة من اجلعل وهو قول الشارع
وهـي التـي يكـون فيهـا احلكـم املجعـول  - نا بالصيغة الثانيـةأخذا  إذأما
ّ ألن ؛ًاّ تامـ النـائينيّاملحقـقيكـون اعـرتاض   فال-ا غىل حرم إذ العنب:بلسان

بـة عـىل عنـوان ّاحلرمة املرشوطة جمعولة من الشارع، وهـي قـضية رشطيـة مرت
                                                 

 .٢٨٧ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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اسـتمرار يف ّشك ، ويـًيقينـاًثا العنب، فالعنب موضوع القضية الـرشطية حـدو
ًذلك بقاء، فنستصحب تلك القضية الرشطية ويكون حاهلا حال احلرمة الفعلية 

 مـن غـري فـرق بـني أن يكـون جريـان ،املستصحبة يف سائر الشبهات احلكميـة
 بمعنى استصحاب احلكم اجلزئـي بعـد أن ،االستصحاب يف الشبهات احلكمية

الذي ّكيل احلكم ال يف اخلارج، وبني أن يكون استصحاب ًيكون موضوعه فعليا
 .ّيفرتضه املجتهد بافرتاض موضوعه الكيل

 

< ًقد نحرز كون احلكم منوطـا يف مقـام جعلـه بخـصوصيتني>: +قوله  •
وهنـاك خـصوصية ) إذا غىل العنب حرم(كخصوصية الغليان والعنبية يف مثال 

 .بحيث قد ال حيرم العنب اجلاف) رطوبة العنب(ثالثة وهي خصوصية 
حـدى اخلـصوصيتني معلومـة إ نفـرتض أن ،ويف هذه احلالـة>: +قوله  •

  خصوصية العنبية:مراده من اخلصوصيتني .< معلومة االنتفاءخرىالثبوت واأل
 .  خصوصية الغليان وهي املعلومة االنتفاءىخر واأل،وهي املعلومة الثبوت

 احلكم املعلوم أي أن. < والقضية الرشطيةقَّعلفاملعلوم هو احلكم امل>:  قوله•
 .<ىل حرمغا  إذالعنب> من اجلعل هو

خيفى أنه  ال <يقني بحدوثه يف بقائه واملجعول الّشك اجلعل الّألن >: قوله •
عول، فاجلعـل يشء واملجعـول ج أن اجلعل غري امل+ النائيني ّاملحققعىل مبنى 

مـن ّول  األ يف اجلـزءّتقـدمكـام  - أمر وراء اجلعل، أما عىل مبنى السيد الـشهيد
ه العقـل ولـيس لـه واقعيـة وراء ّتـصور يّول أمر ومهيعن املجأ -احللقة الثالثة

 .اجلعل الذي أوجده الشارع
 أي أن العنب الرطـب <ًوهذا االفرتاض يعني أن احلكم ليس فعليا>: قوله •
  .مل يغل
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يقـني  مـراده مـن املجعـول الـذي ال .<يقني بحدوثـه املجعول ال>: قوله •
 .يقني بحدوثها، بل يوجد يقني بعدم احلدوث  ال إذمة الفعلية،بحدوثه هو احلر

احلرمة ليست مـن اآلثـار الـرشعية للـسببية، بـل مـن اآلثـار ّألن >: قوله •
ب ّالـشارع رتـّ ألن مراده من ذات السبب هو الغليـان،< الرشعية لذات السبب

 .<ىل حرمغا  إذالعنب> :احلرمة عليه بقوله
 وذلك ألن الـسببية < من اآلثار الرشعية للسببيةألن احلرمة ليست>: قوله •

أمر انتزاعي ومفهوم ذهني المصداق هلا يف اخلارج، فهـي النـسبة القائمـة بـني 
 .السبب ونتيجته، واحلرمة سببها أمر خارجي

 ّيكـون إال واالعرتاض املذكور يقوم عـىل أسـاس أن املجعـول ال>: قوله •
ّعرتاض هـو عـدم صـحة االستـصحاب اال< ًفعليا بوجود متام أجزاء املوضوع

  .التعليقي لعدم متامية أركانه
 

 :ال خيفى إن العقود عىل قسمني
كـالبيع واإلجـارة ونحومهـا، باعتبـار أن  :العقود التنجيزيـة: القسم األول

واملـشرتى يملـك املـثمن  ،ًقـامطلًكـا  إمتام البيـع ملّمجردالبائع يملك الثمن ب
 يف عقد اإلجارة ونحـوه، ويف هـذا القـسم إذا شـككنا يف وهكذا احلال، كذلك

كان اخليـار  فإن لزوم عقد البيع يف مورد وفرضنا أن البائع قام بالفسخ، وحينئذ
ّثابتا للبائع، انفسخ العقد ورجع كل  من الثمن واملثمن إىل ملـك مالكـه األول، ً

ًوإن مل يكن اخليار ثابتا له وكان البيع الزما  وبقـي الـثمن يف ،خه، فـال أثـر لفـسً
يف بقاء ملكيـة ّ للشك  واملثمن يف ملك املشرتي، وهذا الرتديد منشأ،ملك البائع

 .  طرفني ملال اآلخر، وهذا واضحال من ّكل
 عىل مـوت املـويص، كـام ّعلقة املّكعقد الوصي :ةّعلقالعقود امل: القسم الثاين

ّ فـإن وكعقد اجلعالة،نة لزيد بعد موته، ّإذا أوىص شخص ببعض من أمواله املعي
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ّ فـإن ؛ وكالـسبق والرمايـة،نجـاز العمـلإاملجعول له ال يملك األجرة إال بعد 
 . السبق يف اخلارج وإصابة اهلدفّقق عىل حتّتوقفامللكية ت

 فـإن ،هيف اللزوم وعدمّوشك ويف هذه العقود إذا قام أحد طرفيها بالفسخ 
 ،ّانفسخ العقـد وانحـلًزا  كان جائ وإن،، فال أثر للفسخًكان العقد املفسوخ الزما

 فـإذا ؟يف بقائهـاّ للشك ةّعلقففي مثل ذلك هل جيري استصحاب بقاء امللكية امل
 وعـىل ،ل ال ينفسخ بالفسخّشككنا يف أن عقد الوصية الزم أو جائز، فعىل األو

 الثاين ينفسخ به، وعندئذ فإذا مات املويص بعد فسخ عقـد الوصـية، فـال حمالـة
ه لو مات قبـل الفـسخ ّنإ : به إىل املوىص له، ونقولقال املال املوىصيف انتّيشك 

باعتبار أن هـذه ، النتقل املال إليه اآلن كام كان، فيستصحب بقاء امللكية الفعلية
 هذا، ولكن الكـالم يف أن هـذا .يف بقائها بعدهّشك ة قبل الفسخ ويّتيقنامللكية م

 االستصحاب هل جيري أو ال؟
 :ًوجوهاواجلواب أن فيه 

 ما ذهب إليه الشيخ األنـصاري مـن أن هـذا االستـصحاب :الوجه األول
ه تعليقي فال جيري يف هذه العقود إلثبـات لزومهـا وعـدم انفـساخها، َّنإحيث 

 . )١( عليها يف اخلارجّعلقة قبل حصول املّعلقباعتبار أنه ال أثر هلذه العقود امل
ل املعـروف وهـو العـصري  عىل جريان االستصحاب يف املثا+وأما بناؤه 

ال من جهة أنه يقول بجريان االستصحاب التعليقي، بـل  ،ًباالعنبي إذا صار زبي
من جهة حتويل االستصحاب فيه إىل االستصحاب التنجيزي وهو استصحاب 

 هـو ّعلـقاملّ فـإن ،ةّمعلقـهذه السببية فعليـة وال تكـون ّ فإن بقاء سببية الغليان،
الزمة بينهام وبني الغليان وال السببية، وهذا مـا ذكـره حرمة العصري العنبي ال امل

، ً املستـصحب سـابقاّقـقال إشـكال يف أنـه يعتـرب يف االستـصحاب حت>: بقوله
. يف عدم اعتبار أزيد من ذلك ً أيضا وال إشكال، ّحققيف ارتفاع ذلك املّوالشك 

                                                 
 . مبحث خيارات املكاسب  انظر)١(
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ا غـال أو العنب حيـرم مـاؤه إذ: فإذا قلنا،  بحسبهء كل يشّققومن املعلوم أن حت
:  وبعبارة أخـرى-أما املالزمة . ومالزمة ، وملزوم، فهناك الزم، بسبب الغليان

ة بالفعل من دون تعليـق، وأمـا ّحقق فهي مت-سببية الغليان لتحريم ماء العصري
 بكونـه عـىل تقـدير امللـزوم، وهـذا ّمقيـد فلـه وجـود - وهي احلرمة -الالزم 

 مقابل عدمه، وحينئذ فـإذا شـككنا يف  يف نفسه يفّحققالوجود التقديري أمر مت
فـال أثـر للغليـان يف ، أن وصف العنبية له مدخل يف تأثري الغليان يف حرمة مائـه

 فـرق بـني هـذا وبـني سـائر ّفـأي، ًالتحريم بعد جفاف العنب وصريورته زبيبا
 .)١(<؟ًيف بقائها بعد صريورته زبيباّ شك األحكام الثابتة للعنب إذا

 النائيني من أن االستـصحاب يف املقـام لـيس ّحقق ذكره امل ما:الوجه الثاين
من االستصحاب التعليقي، بل هو من االستصحاب التنجيزي، ألن العقد وإن 

 كام هو احلال يف مجيع األلفـاظ ، احلصول وليس له بقاء ودوام واستقرارَّكان آين
ًعـا فألن للعقد نووأما بنظر العرف  هذا بنظر العقلَّ؛ فإن  وتنعدم ًفإهنا توجد آنا

 ولـه هبـذا اللحـاظ ،ه معاهـدة بـني املتعـاملنيّنإمن الثبات واالستقرار، حيث 
ن إه ّألنـ، يف بقائه بعد الفـسخّ يشك حدوث وبقاء لدى العرف والعقالء، وهلذا

 العقد، وهذا ّانفسخ وانحلًزا  وإن كان جائ، وال أثر للفسخً كان باقياًكان الزما
 بقاء العقد، وحينئذ، فال مانع من استصحاب بقائـه وهـو يفّ للشك  منشأّددالرت

 .)٢(من االستصحاب التنجيزي ال التعليقي
  النائينيّحققمناقشة السيد اخلوئي للم

 ً عـىل أن يكـون الفـسخ رافعـاّي مبنـ+حاصل هذه املناقشة بأن ما ذكره 
ًمقيداللعقد بأن يكون العقد  من باب ً بعدمه، وعندئذ يكون الفسخ رافعا للعقد ّ

                                                 
 .٢٢٣ص ،٣ج: فرائد األصول )١(
 .٤٦١، ص٤ انظر فوائد األصول ج )٢(
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 .انتفاء قيده
ولكن األمر ليس كذلك، ألن الفسخ قيد للملكية رافع هلا، إذ البائع بقولـه 

ًمقيدا، بل ًك املبيع للمشرتى ال مطلقاّبعت يمل  بعدم الفسخ، رضورة أن البـائع ّ
 أو ،حتى بعـد الفـسخًقا ما أن جيعل ملكية املبيع للمشرتي مطلإيف مقام الثبوت 
 بعدم الفسخ، واألول باطل وخالف الـرضورة الفقهيـة، ًداّمقيجيعل ملكيته له 

 . الثاين وكذلك املشرتيّفيتعني
وأما العقد يف مقام اإلثبات فهو مربز ملا هو معترب وجمعول يف مقام االعتبار 

 احلـصول وال بقـاء وال ّوالذهن وال شأن لـه غـري إبـرازه يف اخلـارج وهـو آين
 . بقاء العقداستمرار له، فإذن ال موضوع الستصحاب

ومن هنا أجاب السيد اخلوئي عن ذلك يف املقام بجـواب ثالـث وهـو أنـه 
 وثابت له قبل موت املويص ٌّ وهو فعيل، للموىص لهّيثبت بالوصية التعليقية حق

 . انتقال املال املوىص به إليه بعد موتهّ عقد الوصية، وهو حقّمجردوب
 عقد اجلعالة بـاألجر ّمجردب للمجعول له ّفيثبت حق، وأما يف باب اجلعالة

غري ثابت لغـريه ّاحلق  وهذا ، العملداملجعول فيه، وهو أنه يملك هذا األجر بع
يف أن هذا العقد ّشك من جهة الّاحلق يف بقاء هذا ّ يشك ، وبعد الفسخّيلوهو فع

وعـىل الثـاين فقـد ارتفـع ،  وال أثـر للفـسخٍالزم أو جائز، فعىل األول فهو باق
فـال مـانع مـن ، ّيف بقـاء هـذا احلـقّ للـشك  منـشأّدده، وهذا الرتئَبارتفاع منش

 .)١(ّ ال تعليقيٌّ وهذا االستصحاب تنجيزي،استصحاب بقائه
 مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

 العنوان االنتزاعـيّاحلق   هبذا إن أراد السيد اخلوئي ّنأ :حاصل هذه املناقشة
سـتحق م، وهي أن املجعول لـه لـو عمـل الاملنتزع عن القضية التعليقية يف املقا
                                                 

 .١٤٠، ص٣مصباح األصول ج   انظر)١(
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مال اجلعالة وانتقاله إليه، وأن املويص لو مات الستحق املوىص له املال املـوىص 
 .به

 عليـه أثـر ّتـب وال يرت، أنه ليس بأثر رشعي، بل هو أمر انتزاعي:فريد عليه
 .  وليست بأثر رشعي، أثر عقيلي وه، عليه فعلية امللكيةّتبرشعي، وإنام املرت

 : به أن اجلاعل جيعل بعقد اجلعالة أمرينن أرادإو
 . متلك املجعول له املال بالعملّ حق:األول
واألمـر الثـاين أثـر لألمـر   انتقال املال إليه بعد العمل أو بعد املوت،:الثاين
 عليـه ّتـب عليه، وعىل هذا فيستصحب بقـاء األمـر األول ويرتّتباألول ومرت

 .انتقال املال إليه بعد العمل
 أن اجلاعل يف كال البابني ال جيعل إال األمـر الثـاين وهـو ملكيـة :فريد عليه

 لوضوح أنه لـيس هنـا ؛املالك للمجعول له بعد العمل وللموىص له بعد املوت
إال إنشاء واحد وهو إنشاء امللكية للامل املجعول له وليس هنا إنشاءان، أحدمها 

اء واحـد وهـو إنـشاء ملكيـة املـال واآلخر إنشاء امللكيـة، بـل إنـشّاحلق إنشاء 
 لـه مـن قبـل ً يكـون جمعـوالّوال يوجـد هنـا حـق، للمجعول له بعـد العمـل

 .)١(اجلاعل
 

                                                 
 . ٢٩٤، ص٦ بحوث يف علم األصول ج )١(



 ٢٩  ..........................................................................................االستصحاب 

 
 
 
 
 
 

)( 

 

 
 مناقشة االعرتاض الثاين

  بوصول كرباه وصغراهّنجزاحلكم يت: ّ األولاجلواب
 ستصحاب جعل احلكم املامثلمفاد دليل اال: اجلواب الثاين



 ٥ ج -ّ العمليةُ، األصولرشح احللقة الثالثة .......................................................  ٣٠

  
 
 







 
 


 






 



 ٣١  ..........................................................................................االستصحاب 

 
 

 مر وهو أن االستصحاب إنام جيـري فـيامأ عىل بيان ّتوقفهذا االعرتاض ي
أو  ًاّنجـزملستـصحب ماا مل يكـن  إذأي - َّإالر، والتعـذيأو  ا كان يفيد التنجيزإذ

 .، وبال فائدةً يكون االستصحاب لغوا-ًاّمعذر
 الّألنـه  ؛إن االستصحاب التعليقي لغو وبـال فائـدة:  ذلك نقولّتبنيذا إو

 ة غري قابل للتنجيز،ّعلقاستصحاب بقاء احلرمة املّ ألن يفيد التنجيز وال التعذير؛
 عـىل ّكلـف املّهو احلرمـة الفعليـة، وهـي التـي يـستحق الذي يقبل التنجيز إذ

 .ً فعالا احلرمة عليهّنجزخمالفتها العقاب، لت
 التنجيـز والتعـذير، إثبـات أن الغرض من االستصحاب هـو ّيتضحوهبذا 
ة واملــرشوطة ال تقبــل التنجيــز، فيكــون استــصحاب احلرمــة ّعلقــواحلرمــة امل

ملرشوطة بالغليان وهـو لغـو وبـال فائـدة  احلرمة اَّإالاملرشوطة بالغليان اليثبت 
 .ًاليفيد تنجيزاّألنه 

ننا يمكن أن نستصحب احلرمة املرشوطة بالغليـان الثابتـة حـال إ :إن قلت
 ل العنـبّوجود العنب، وهبذا االستصحاب يثبت احلرمة الفعلية يف حالـة حتـو

 .ًاّنجز زبيب، ويكون االستصحاب مإىل
مة املـرشوطة بالغليـان يف حالـة العنـب  ملا كان استصحاب احلر:بيان ذلك

، صـارت ً الغليـان للزبيـب خارجـاّحتققا غىل حرم، فلو  إذيثبت لنا أن الزبيت
وهـو العنـب والغليـان، فيكـون ًجـا  موضوع احلكم خارّتحقق ل؛احلرمة فعلية
 .ًاحلكم فعليا
 احلرمـة َّإاليثبـت   إن استصحاب احلرمـة املـرشوطة بالغليـان ال:اجلواب

ّ ألن ، وذلكً املوضوع خارجاّتحقق، وال يثبت فعليتها بًيضاأطة بالغليان املرشو
 بـأن صريوة احلرمة املرشوطة بالغليان فعليـة الزم عقـيل، أي أن العقـل حيكـم
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، ً الغليـان خارجـاّحتققا  إذّتحققا غىل، فاحلرمة الفعلية ت إذا كان حيرم إذالزبيب
 ن احلرمة املـرشوطةإ : يقولّي رشعّ لعدم وجود نص؛ًرشعياوليس ذلك الزما 

ّ فـإن  األسـاستكـون حرمـة فعليـة، وعـىل هـذاًجـا  موضـوعها خارّحتققا إذ
 وهـو ، باالصل املثبـتَّإاليثبت احلرمة الفعلية  استصحاب احلرمة املرشوطة ال

 .ّحجةليس ب
 

 :أجيب عىل هذا االعرتاض بجوابني
 بوصول كرباه وصغراه ّنجزاحلكم يت: ّ األولاجلواب

جـد ال يوبأن هذا االستصحاب  -أجاب السيد الشهيد عىل قول املعرتض 
نقول أن احلكم يمكن  ّألنا ،صحيحغري  بأنه كالم -له أثر رشعي، ولذا الجيري

 ّحتقـق و،ا غـىل حـرم إذ الزبيـب: بوصول كرباه وهي احلكم الرشعيّنجزأن يت
 . أن هذا الزبيب غىل:الصغرى وهي
فهـي  ة، أما الكـربىّتحققتني من الكربى والصغرى مّقدما املتقام كلويف امل

استصحاب احلرمة املرشوطة بالغليان يف حالة وجـود ّ ألن ؛ثابتة باالستصحاب
 ًأيـضا زبيب، يثبت أن احلرمة املـرشوطة بالغليـان ثابتـة  إىللهّالعنب وعدم حتو

 فهـي ثابتـة -الزبيـب وهي غليان - زبيب، وأما الصغرى إىلل العنبّحينام حتو
يلــزم مــن ذلــك أن يكــون   احلرمــة والّنجــزبحــسب الفــرض، وعــىل هــذا تت

 ّنجـزفيام لو كـان التًتا  يلزم أن يكون االستصحاب مثب، نعم.ًاالستصحاب مثبتا
  إىلننـا مل نحـتجإ، وهـذا بخـالف املقـام فال أو ّ أن احلكم فعـيلإثبات  إىلبحاجة
 . األصل املثبتإشكال، وعليه فال يلزم  األوىلة يف املرحلً كون احلكم فعلياإثبات

 مفاد دليل االستصحاب جعل احلكم املامثل: اجلواب الثاين
 ّتقـدمبناء عىل أن مفاد دليل االستصحاب هو جعل احلكـم املامثـل الـذي 
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أو وجـوب   حيـنام خيـرب بوجـوب صـالة اجلمعـةًمثالبحثه، وحاصله أن الثقة 
صالة اجلمعـة، فـاحلكم املامثـل يعنـي أن أو حينام نستصحب وجوب  السورة،

 ًأو ممـاثال  ملا أخرب به الثقة،ً مماثالًتكليفياً حكام  جعلتّكلفالشارع يقول أهيا امل
استـصحاب بقـاء ّ فـإن للوجوب السابق الذي استصحبته، ويف املقـام كـذلك

ا غىل، والزم  إذاحلرمة املرشوطة بالغليان، يعني جعل حكم مماثل حلرمة الزبيب
 الغليـان ّحتققا  إذبوت احلرمة املرشوطة بالغليان أن حرمة الزبيب تكون فعليةث

 .ًخارجا
ومن الواضح أن صريورة حرمة الزبيـب املـرشوطة بالغليـان فعليـة، وإن 

 لالستـصحاب، ال للمستـصحب، وقـد ّ، لكنهـا الزم عقـيلً عقلياًكانت الزما
، ّحجـةنفس االستصحاب  يف مطاوي البحوث السابقة أن الالزم العقيل لّتقدم

االستـصحاب قـد ثبـت  أصـل  من أنّتقدم ملا ؛يةّنجزمن قبيل حكم العقل بامل
 . سواء كانت رشعية أم عقليةّحجةبالدليل املحرز وعليه تكون لوازمه 

 يثبـت <ا غـىل إذحرمـة العـصري العنبـي> باستـصحاب هّنـإ :أخرىبعبارة 
أي  - ا غـىل أهنـا إذبيـب والزم استـصحاب حرمـة الز<ا غىل إذحرمة الزبيب>

 مـن ّتقـدم؛ ملا ً الغليان خارجاّحتقق فعلية عند  إىلًل عقالّ تتحو- ةّعلقاحلرمة امل
، بخالف اللوازم العقليـة ّحجة وتكون ّترتتبأن اللوازم العقلية لالستصحاب 

 ، اللـذين طهـرًسني سـابقاّنائني املنتنجللمستصحب، فلو استصحبنا نجاسة اإل
 عـنهام ًالزم هذا االستصحاب وجوب االجتناب عقـالّ فإن ا،مهكالأو  أحدمها

 .ًالّ بيانه مفصّتقدم، وهو يثبت رغم أنه الزم عقيل لالستصحاب، كام ًمعا
 بعـد ّتحققاحلرمة الفعلية تّ فإن  بناء عىل مبنى من يقول باحلكم املامثل،نذإ
عقليـة لـنفس  ألهنا من اللـوازم الّحجة -احلرمة الفعلية- الغليان، وتكونّحتقق

ية اجـراء االستـصحاب إمكان ّيتضح، وهبذا ّتقدم كام ّحجةاالستصحاب وهي 
 .التعليقي عىل مبنى احلكم املامثل
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 جواب االعرتاض الثالث •

ü لصاحب الكفاية: ّ األولاجلواب 
ü نصارياجلواب الثاين للشيخ األ 

 قوال يف االستصحاب التعليقياأل •
ü  جريان االستصحاب التعليقي 
ü مطلقاّعلقعدم جريان االستصحاب امل ً 
ü ملوضوعا  إىل احلكم ورجوعه إىلالتفصيل بني رجوع القيد 
ü تفصيل آخر للسيد الشهيد 

 اعرتاضات األعالم عىل مقالة النائيني باحلكومة •
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 أنـه َّإال ني،ّتقدممنا بعدم متامية االعرتاضني املّلو سل: هذا االعرتاض يقول
، وذلـك ملعارضـته قَّعلـجيـري استـصحاب احلكـم امل عىل الرغم من ذلـك ال
احلرمة أحدمها  :ني ملا هو واضح من أن للزبيب حكم؛باالستصحاب التنجيزي

ية الثابتة للزبيب قبـل ّهو احلل اآلخر ، واحلكمًاملرشوطة بالغليان حال كونه عنبا
  غىل الزبيبفإذاة قبل أن يغيل، ّ فعليّليةحية الزبيب هذه ّ أن حلال خيفى و.غليانه
ها ؤيته الثابتة قبل الغليان، ويثبت بقاّيته، فنستصحب بقاء حلّيف زوال حلّنشك 

ًضـا  للزبيـب بعـد الغليـان معارّليـةبعد الغليان، وحينئذ يكون استصحاب احل
 الستصحاب حرمة الزبيب املرشوطة بالغليان، فيتساقط االستصحابان ويرجع

 .ّعدة احلل قاإىل
واحلاصل أن الزبيب كام يمكن احلكم بحرمته عىل تقدير الغليـان بواسـطة 

نة ّتيقة الفعلية املّنجزيته املّاستصحاب حكمه التعليقي، كذلك يمكن احلكم بحل
 .قبل الغليان بواسطة االستصحاب، فيتعارض االستصحابان ويتساقطان

 

 :أجيب هذا االعرتاض بجوابني
ال يوجـد تعـارض بـني : ّوفحـواه أنـه .لصاحب الكفايـة: ّ األولاجلواب
 بحكمـني غـري ًكـان حمكومـاًبا أن الزبيب عندما كان عن :هبيان و.االستصحابني
 .حرمة العنب بعد الغليان: الثاين. ية العنب قبل الغليانّحل: األول؛ متعارضني

 فـإذايـة، ّيـة للحلكذلك يكـون الغليـان غا، فكام أن الغليان رشط للحرمة
 ّحليـة :ّ األول،بـنفس احلكمـني ًأيـضا ً زبيب، يكـون حمكومـا إىلل العنبّحتو

 حـصلت الغايـة فـإذابعد الغليـان،   حرمة الزبيب: والثاين،الزبيب قبل الغليان
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 وبـذلك يكـون ،يةّيبقى جمال الستصحاب احلل ، والًمااوهي الغليان يكون حر
تعليقي وحده يف الـساحة مـن دون أن  أي االستصحاب ال،استصحاب احلرمة

 .ية وهو االستصحاب التنجيزيّيعارضه استصحاب احلل
اة بعدم الغليـان، واحلرمـة مـرشوطة بالغليـان ّ مغيّلية احلّنإ :أخرىبعبارة 

 عـن ثبـوهتام باالستـصحاب؛ ً القطع هبام، فـضالّيرض  كان كذلك الإذا، وًيضاأ
ًعـا  كـام كانـا م، باالستـصحابامهفيكونـان بعـد عروضـهام،  بيـنّلعدم التضاد

 .ً بال منافاة أصال،بالقطع
ة يف حالـة العنبيـة هـو ّعلقـاة واحلرمة املّية املغيّ احللثباتل إلّ املتكفّنإ ،نعم

 زبيـب هـو  إىلل العنـبّام كذلك حينام حتوثباهتل إلّالدليل االجتهادي، واملتكف
 .االستصحاب

 ويف ذات ىل،غــا  إذًامــن العنــب يمكــن أن يكــون حراإ: وإن شــئت قلــت
 واحلرمـة ّلية هذه احلّحيث إن الغليان، وّتحقق أن ي إىلالوقت هو حالل بالفعل

ن بعـد استـصحاهبام اثابتتـمها ن يف حالة العنبية وال تعارض بينهام، كذلك اثابتت
 .  زبيب إىلل العنبّيف حالة حتو

ية بعد ّنتفاء احلل بالغليان هو اّغياة املّليةن مقتىض استصحاب احلإ :وباجلملة
ة عليـه هـو ثبـوت ّعلقـحصول الغليان، كام أن مقتىض استـصحاب احلرمـة امل
 . احلرمة بعد حصوله، فال تعارض بني االستصحابني

 استـصحابه ّال يكـاد يـرض>:  بقولـه+ صاحب الكفاية إليه  أشاروهذا ما
ورة  رض، بعـدهّعلـقيف بقاء حكم املّ شك  كان قبل عروض احلالة التيٍعىل نحو

 ثبوته بعده ّ وما كان كذلك ال يكاد يرض،ّعلقق عليه املّى بعدم ما علّأنه كان مغي
 فيكونـان بعـد عروضـها ،ة بينهامّ لعدم املضاد؛ عن االستصحابًبالقطع فضال

 وقـضية ذلـك انتفـاء ،ًبالقطع قبل بال منافـاة أصـالًعا باالستصحاب كام كانا م
 فالغليـان يف املثـال كـام كـان ،ّعلـقليـه املق عّد ثبوت ما علّمجراحلكم املطلق ب
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ة بعد عـروض حالـة ّعلقيف حرمته املّ شك  فإذا،ّحليةللحرمة كان غاية للًطا رش
 ًحرمته فعالأو  يتهّ يف حلّالشك فيكون ،ًأيضااة ال حمالة ّيته املغيّيف حلّ شك ،عليه

يـة ّ احلل يف بقائه عـىل مـا كـان عليـه مـنّالشكمع ًجا خارًدا حّبعد عروضها مت
ة بعـد عروضـها ّعلقـ فقـضية استـصحاب حرمتـه امل،واحلرمة بنحو كانتا عليه

 فإنـه ،يتـهّ بعد غليانه وانتفاء حل،ًاة حرمته فعالّيته املغيّ الستصحاب حل؛املالزم
 كـام ال خيفـى بـأدنى ،بـدليل االستـصحابأو  قضية نحو ثبوهتام كان بـدليلهام

 .)١(<تغفل فالتفت وال ،التفات عىل ذوي األلباب
 ّ أن السيد اخلوئي وافق صاحب الكفاية عىل هـذا اجلـواب وعـربال خيفىو

عنه بأنه جواب متني، بعدما وضح اجلواب بعبارته، وإليك عبارة السيد اخلوئي 
: ا وبيانه بتوضيح منّـ، ما ذكره صاحب الكفاية:اجلواب الثاين>: واباجليف بيان 
ــانّأن احلل ــل الغلي ــب قب  وال جيــري فيهــا ، غــري قابلــة للبقــاءيــة الثابتــة للزبي

يـة يف العنـب كانـت ّاحللّ ألن  وذلـك؛حاكم عليه أصل  لوجود،االستصحاب
يـة ّ ويستحيل اجتامع احلل،ة عىل الغليانّمعلق إذ احلرمة فيه كانت ،اة بالغليانّمغي

ية يف الزبيب فهـي ّ وأما احلل،املطلقة مع احلرمة عىل تقدير الغليان كام هو واضح
ية التي كانت ثابتـة للعنـب ّة بني أهنا هل هي احللّردد أهنا مَّإالنة ّمتيقكانت وإن 
نـه فتكـون باقيـة أهنا حادثة للزبيب بعنواأو  ،اة بالغليانّ حتى تكون مغي،بعينها

يـة الـسابقة ّية جديدة وبقاء احللّ؟ واألصل عدم حدوث حلولو باالستصحاب
 فاملعارضـة ،ون قابلـة لالستـصحاب فـال تكـ، وهي ترتفع بـه،اة بالغليانّاملغي

 من أنـه إذا ؛ّ ما ذكرناه يف بحث استصحاب الكيل ونظري ذلك،ةّ تامة غريّاملتومه
 ،أّبني البول واملني فتوضـًا ّردد مً ورأى بلال،باحلدث األصغرًثا  حمدّكلفكان امل

 أصالة  وهو،حاكم عليه أصل  لوجود،احلدثّكيل مل يمكن جريان استصحاب 
                                                 

 .٤١٢ص:  كفاية األصول)١(
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 واملقام ، احلدث األصغر باحلدث األكربّتبدل اجلنابة وأصالة عدم عدم حدوث
 .)١(<ًاّ وهذا اجلواب متني جد،من هذا القبيل بعينه

 مناقشة السيد الشهيد لصاحب الكفاية
ردنـا استـصحاب أفـيام لـو ّتـام  صـحيح و+إن جواب صاحب الكفاية 

اة بالغليـان، ّيـة مغيـّن تلـك احللأية الثابتـة للعنـب قبـل الغليـان، باعتبـار ّاحلل
ة عىل الغليان، لكن يوجـد ّعلقواستصحاب بقائها ال يتعارض مع بقاء احلرمة امل
ية التنجيزية الثابتة للزبيـب قبـل ّيف املقام استصحاب آخر وهو استصحاب احلل

 بني كوهنـا ةّرددية مّحل، ًاّنجز مًهذا الزبيب قبل الغليان كان حالالّ ألن الغليان،
 ّليـةة عىل عدم الغليان، فنستصحب هـذه احلّمعلقية ّبني كوهنا حل مطلقة وّحلية
 ما بعد الغليـان،  إىليةزنجيية التّجرينا استصحاب احللأ إذا ما بعد الغليان، وإىل

 .ة عىل الغليانّعلقفعندئذ يعارض استصحاب احلرمة امل
اة ّة مغيـيّ زبيب، نعلم أهنا حل إىللهّ الثابتة للعنب قبل حتوّليةإن احل: إن قلت
اة بعـد ّيـة غـري مغيـّ حل إىلناة بالغليـاّية املغيّ هذه احللّتبدليف ّشك بالغليان، ون

اة املعلومـة قبـل ّيـة املغيـّ زبيب، فحينئذ نستـصحب تلـك احلل إىلل العنبّحتو
 .ًيضاأاة بالغليان ّية الثابتة للزبيب مغيّاجلفاف، ونثبت بذلك أن احلل

 التنجيزية ّليةاة للعنب، ال يثبت احلّية املغيّإن استصحاب بقاء احلل :اجلواب
اة ّ العنب الـسابقة املغيـّحليةا كانت إذّألنه  باملالزمة، َّإالاة ّية مغيّللزبيب أهنا حل

 بالغليـان ّمغيـاة الزبيـب ّحليـة أن تكـون ّالبـد زبيب، ف إىللهّ حني حتو إىلباقية
 يتـني للزبيـب،ّللـزم ثبـوت حل بالغليان، ّمغياة الزبيب ّحلية لو مل تكن  إذ،ًيضاأ
 ل العنـبّها حني حتوء بالغليان التي استصحبنا بقاّغياة السابقة املّليةاحلمها احدإ
 بالغليان، فيلـزم ثبـوت ّمغياة التي مل تكن ّلية هي احلخرى األّلية زبيب، واحلإىل

                                                 
 .١٤٢ص ،٣ج:  مصباح األصول)١(
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تني عـىل معلـول ّمـستقلتـني ّ الستحالة اجـتامع عل؛وهو باطل يتني للزبيب،ّحل
ّصح ا مل يـ إذ، وعـىل هـذاً مثبتـاًصـالأ ّغيـاة املّلية فيكون استصحاب احلواحد،

 .ة بال معارضّنجز املّلية، فحينئذ جيري استصحاب احلّغياة املّليةاستصحاب احل
 الثابتة ّلية الزبيب قبل الغليان، وهذه احلّحلية ال إشكال يف :أخرىوبعبارة 

غليان أم ال، فيمكن استـصحاب هـذه  بالّمغياةنعلم أهنا  للزبيب قبل الغليان ال
 . ما بعد الغليان إىلّليةاحل

 ّلية احلثباتإل  للعنبّغياة املّلية أن نستصحب بقاء احلال يمكنوال خيفى أننا 
أي  -  الـسابقةّليةا كانت احل إذجد دليل لفظي رشعي يقولال يو  إذ للزبيب؛ّغياةامل

 َّإال ،ًيـضاأ بالغليـان ّمغيـاةقة للزبيـب  الالحّلية بالغليان فاحلّمغياة -حالة العنبية
 الثابتـة ّليـة الثابتة للزبيب هـي نفـس احلّليةلو مل تكن احلّألنه باملالزمة العقلية، 

 ّحليـة للزبيب مغـايرة للأخرى ّحلية بالغليان، فالزم ذلك وجود ّغياةللعنب امل
يتـني ّالسابقة يف حالة العنبية التي استصحبناها، ومن الواضـح عـدم ثبـوت حل

 . تني عىل معلول واحد وهو حمالّمستقلتني ّليشء واحد؛ للزوم اجتامع عل
 ية تعارض االستصحاب التعليقي مـع التنجيـزيإشكالعىل  اجلواب الثاين

االستصحاب التعليقـي حـاكم عـىل االستـصحاب  بأن ،هو للشيخ األنصاري
م ربـام عـن>: ، حيـث قـالّقـدمالتنحيزي، فيكون االستصحاب التعليقي هو امل

 : وأخـرى، بانتفاء املوضوع وهو العنـب:تارة ؛يناقش يف االستصحاب املذكور
 بل ترجيحـه عليـه بمثـل الـشهرة ،بمعارضته باستصحاب اإلباحة قبل الغليان

الثابتة للعنـب بالفعـل  اآلثار ال دخل له يف الفرق بنيّ األول  لكن؛والعمومات
 حلكومة استصحاب احلرمة عـىل ؛د والثاين فاس،والثابتة له عىل تقدير دون آخر

 .)١(<تقدير الغليان عىل استصحاب اإلباحة قبل الغليان
                                                 

 .٢٢٢ص ،٣ج:  فرائد األصول)١(
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وجه حكومة االستـصحاب التعليقـي عـىل  ّ مل يبني+خيفى أن الشيخ  وال
بيان وجه ذلـك،   إىل+ النائيني ّاملحققومن هنا بادر  .يزينجاالستصحاب الت

 . يف البحث الالحقّيتضحكام س
االستـصحاب  بـأن نـصارينـائيني جـواب الـشيخ األ الّاملحققأوضح و

 عليه، وهـذا مـا ذكـره ً يف احلكم التنجيزي، فيكون حاكامّالشكالتعليقي يلغي 
ب ّ مسبّ واحلرمة والطهارة والنجاسة يف الزبيب املغيلّلية يف احلّالشكن إ>: بقوله
 ّتـبر يف كيفية جعل النجاسة واحلرمة للعنب املغيل وأن الشارع هل ّالشكعن 

أن الـشارع أو  ؟دلةايف مجيع مراتبه املتبً مطلقا النجاسة واحلرمة عىل العنب املغيل
؟ فاالستـصحاب  الزبيبّعىل خصوص العنب وال يعم النجاسة واحلرمة ّرتب

 ويثبـت بـه نجاسـة ،ّاألعم ني عىلّرتتبالتعليقي يقتيض كون النجاسة واحلرمة م
 .)١(<يةّ الطهارة واحلليفّ للشك  فال يبقى جمال،ّالزبيب املغيل

 أشكل عىل نفسه من أن الضابط يف احلكومة هـو + النائيني ّاملحققن إثم 
ثـر، آخـر يف األ أصل يف املوضوع وجيري أصل أن يوجد موضوع وأثر، وجيري

ثر، ويف املقام ليس كـذلك، يف األ األصل  عىلًيف املوضوع حاكام األصل فيكون
 موضـوعه  إىل التعليقي نسبة احلكـم إىللتنجيزيمل تكن النسبة بني احلكم اّألنه 
 حكومة االستصحاب التعليقي ال يمكن سببه، وعىل هذا  إىلب الرشعيّواملسب

 . عىل االستصحاب التنجيزي
 الـسببي إنـام ّالشكاجلاري يف األصل : ن قلتإف>:  بقولهإليه  أشاروهذا ما
 ّالـشكملشكوك فيـه يف طريف ا أحد املسببي إذا كان األصل ملوضوعًعا يكون راف

 كـام يف ، الـسببيّالـشكة عـىل املـشكوك فيـه بّرتتبالرشعية امل اآلثار بي منّاملسب
نجاسة الثـوب وإن ّ فإن ،طهارة الثوب املغسول بامء مشكوك الطهارة والنجاسة

                                                 
 .٤٦٦ص ،٤ج:  فوائد األصول)١(
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البـول الـذي أو  من الدم: تهاّمل تكن من آثار نجاسة املاء بل هي من آثار بقاء عل
 ،ة عىل طهارة املـاءّرتتبالرشعية امل اآلثار  أن طهارة الثوب منَّإال ،أصاب الثوب

 وألجل ذلك ،معنى حكم الشارع بطهارة املاء هو طهارة الثوب املغسول بهّفإن 
 ،يف نجاسـة الثـوبّللـشك ًعا قاعدة الطهارة رافأو  كان استصحاب طهارة املاء

واآلثار الـرشعية حكام  األ املسببي منّالشكطريف املشكوك فيه ب أحد فام مل يكن
اجلـاري يف  األصـل  السببي ال يمكن أن يكـونّالشكة عىل املشكوك فيه بّرتتبامل

األمـر   وفـيام نحـن فيـه لـيس،بّاجلاري يف املسب األصل ملوضوعًعا السبب راف
 يف ّالشكعن ًبا  وطهارته وإن كان مسبّية الزبيب املغيلّ يف حلّالشكّ فإن ،كذلك

ية الزبيـب وطهارتـه ّ أن عدم حلَّإال ، واحلرمة للعنب املغيلكيفية جعل النجاسة
 بـل الزم ، ونجاسـتهّة عىل حرمـة العنـب املغـيلّرتتبالرشعية امل اآلثار ليس من

 ّليـةه إىل الزبيـب هـو عـدم احلّتبدلـحتـى ً مطلقـا جعل حرمة العنب ونجاسته
النجاسـة  فاستـصحاب احلرمـة و،ينّ لـزم اجـتامع الـضدَّإال و،ًوالطهارة عقال

ين ّالـضد أحـد إثبـاتّ ألن ،ية الزبيب املغيل وطهارتهّالتعليقية ال يثبت عدم حل
 .)١(<املثبت األصل  عىل القول باعتبارَّإال اآلخر ّباألصل ال يوجب رفع الضد

املطلب حيث ذكر إمجال ب يف ّ مما سبإشكالثاره من أ عىل ما +جاب أثم 
 األصـل  يكـون هـو احلـاكم عـىلاجلـاري يف املوضـوع األصل أن: ما حاصله

 جـدال يوبهات احلكمية فـشيف الشبهات املوضوعية، وأما يف ال األثر  يفياجلار
اجلاري يف املوضوع هو احلاكم، وعىل هـذا  األصل يف املوضوع، كي يكونّشك 

 ني يلغـيّالـشك أحد يف األصل هو كون األصل والضابط حلكومة يكون امليزان
 .)٢(واملوضوعية  من دون فرق بني الشبهات احلكمية يف اآلخر دون العكسّالشك

                                                 
 .٤٧٦ص  ،٤ج:  فوائد األصول)١(
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هذا الكالم صـحيح يف  بأن ّتقدمق السيد الشهيد عىل جواب النائيني املّوعل
يف جانب احلكم التعليقي هـو  األصل قه عىل املقام وفرضّنفسه، لكنه حينام طب

 يف مورده مـن دون أنّ للشك ًياصل يف جانب احلكم التنجيزي، وملغالرافع لأل
ومل تعلـم نكتـة ًضا  النائيني غامّاملحقق لذلك، وعىل هذا بقي جواب ً وجهاّيبني

 .)١(حكومة االستصحاب التعليقي عىل االستصحاب التنجيزي
كالـسيد  األعـالم للنقـد مـن قبـلًدا  النائيني مورّحققملاكالم  صبحأولذا 

  .كومة وغريمها ومل يوافقوا عىل احل)٢(اخلوئي والسيد احلكيم يف املستمسك
 ينصاربيان السيد الشهيد جلواب الشيخ األ

ب الشيخ هو أن االستصحاب التعليقي إما حاصل بيان السيد الشهيد جلوا
 باملالزمـة العقليـة َّإالنفرتض أنه ال يثبت احلرمة الفعلية عند حـصول الغليـان 

 يثبـت بقـاء احلرمـة )االستصحاب التعليقي(صل املثبت، وإما نفرتض أنه واأل
 .ً الغليان خارجاّحتقق حرمة فعلية عند  إىلهلاّ حيوّ حالة الزبيبية ومن ثمإىل

إن افرتضنا أن االستصحاب التعليقي اليثبت احلرمة الفعلية عند حصول ف
االستـصحاب  ف- يف االعـرتاض الثـاينّتقـدمكام  -  باالصل املثبتَّإالالغليان 
 أثـر حلكـم ّجـد أيال يو  إذجريانـه ال أثـر لـه،ّ ألن جيري يف نفسه،  اليالتعليق

جيـري يف   ثبت أن االستصحاب التعليقـي الإذا الفعلية، و إىلمرشوط الينتهي
ّ ألن  معارضته مع االستـصحاب التنجيـزي، إىلتصل النوبة نفسه، فعىل هذا ال

 .ة عىل جريانه، وهو غريقابل للجريانّتوقفاملعارضة م
 ّحتقـقمـة الفعليـة عنـد وإن افرتضنا أن االستصحاب التعليقي يثبت احلر

 مـن أن احلكـم املامثـل ّتقـدمكام -، بناء عىل مسلك احلكم املامثلًالغليان خارجا
                                                 

 .٤١٣ص ،٥ج ،٢ق:  انظر مباحث األصول)١(
ّ سوف نذكر اعرتاضات األعالم عىل املحقق النائيني يف التعليق عىل النص)٢( ّ. 
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  فعىل هذا يكون االستـصحاب- الكربى والصغرىّحتققيثبت فعلية احلكم عند 
ا إليهللقاعدة املشار ًقا  عىل االستصحاب التنجيزي باحلكومة وفًاّقدمالتعليقي م

 ّقـدمصلني يعـالج مـورد األصـل اآلخـر دون العكـس،  األكان أحدّ كلام أنهب
ثبتنـا احلرمـة الفعليـة للزبيـب عنـد أا  إذعىل الثاين، ويف املقام أنناّ األول األصل

 ً عاملاّكلفالغليان بواسطة جعل احلكم املامثل لالستصحاب التعليقي، يكون امل
 لكـي جيـري يـةّليف احلّ شـك ّمكلـفيبقـى لل بحرمة الزبيب، وعندئذ الًدا ّتعب

، فاالستـصحاب التعليقـي حـاكم ّليـة بقاء احلثباتاالستصحاب التنجيزي إل
عند جريـان االستـصحاب التعليقـي ينفـي ّألنه عىل االستصحاب التنجيزي، 

جـراء ، فـال جمـال إلّالـشك، أي ينفـي ًاّتعبدموضوع االستصحاب التنجيزي 
 .االستصحاب التنجيزي، وهذا هو معنى احلكومة

ً أوالجراء االستصحاب التنجيزيإما املانع من  :إن قلت م يكـون ، ومن ثـّ
ً أوالبجريانهّألنه هو احلاكم،   ؟ ينفي موضوع االستصحاب التعليقيّ
يثبته االستصحاب التنجيزي هو بقـاء احلرمـة الفعليـة   إن غاية ما:اجلواب

جـد ال يو  إذللزبيب بعد الغليان، واليرفع موضـوع االستـصحاب التعليقـي،
 ّوإنـامة زائلـة، ّعلقـا كانت احلرمة الفعلية باقيـة، فاحلرمـة امل إذل لفظي يقولدلي

 .صل املثبتيكون ذلك باملالزمة العقلية واأل
 ملوضـوع اآلخـر، ويكـون ًصلني نافيامثلة التي يكون فيها أحد األومن األ

 ما لو علمنا بنجاسة الثوب، فلو غسل هـذا الثـوب بـامء مـشكوك : عليهًحاكام
 يف بقـاء نجاسـة ّالـشكئـذ حيـصل د، فعنًة، لكن نعلـم بطهارتـه سـابقاالطهار

استـصحاب بقـاء : ّ األولالثوب، فيوجـد يف املقـام استـصحابان متعارضـان،
 استـصحاب طهـارة املـاءّ فإن  استصحاب نجاسة الثوب،:طهارة املاء، والثاين

ية مـن اللـوازم الـرشعّألنـه يثبت طهارته، وبذلك يطهر الثـوب املغـسول بـه، 
يف بقـاء ّ شـك يبقـى لطهارة املاء، وعندئذ نكون قد علمنـا بطهـارة الثـوب وال
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نجاسته، وبذلك ينتفي موضوع االستصحاب اآلخر وهو استصحاب نجاسـة 
 يف بقاء نجاسته، وهبذا يكون استـصحاب ّالشك النتفاء موضوعه وهو ،الثوب

 . عىل استصحاب بقاء نجاسة الثوبًحاكام ً أصالطهارة املاء
 لو استـصحبنا بقـاء  إذذا بخالف ما لو استصحب بقاء نجاسة الثوب،وه

ّدل  لعدم وجود دليل لفظـي يـ؛نجاسة الثوب فهو ال يوجب العلم بنجاسة املاء
 املـاء نجـس، نعـمّ فـإن ا كانت نجاسته باقيـة باالستـصحاب إذعىل أن الثوب

 .ثبت املصليمكن أن تستفاد بقاء نجاسة املاء من املالزمة العقلية واأل
ا جـرى ينفـي موضـوع  إذاالستـصحاب التعليقـيّ فـإن ويف املقام كذلك

 . عىل التنجيزيًيقي حاكامل فيكون االستصحاب التع،االستصحاب التنجيزي
 نصاريمناقشة السيد الشهيد جلواب الشيخ األ

وهو حكومة االستصحاب التعليقـي عـىل  -نصاري إن جواب الشيخ األ
ة ّعلقـنا أن االستصحاب التعليقـي يثبـت احلرمـة املمّ فيام لوسلّم يت-التنجيزي

 .املثبت األصل ويثبت احلرمة الفعلية كذلك، من دون حصول حمذور
ة عـىل ّعلقـامل احلرمة ييثبته االستصحاب التعليقي ه ا قلنا أن غاية ما إذماأ

 ّمكلفصل املثبت، فحينئذ ال حيصل لل باألَّإالالغليان وال يثبت احلرمة الفعلية 
 ينعدم موضوع االستصحاب  ال الفعليةّليةية الفعلية، وبعدم انتفاء احلّلم باحللالع

 . عىل التنجيزيًيكون االستصحاب التعليقي حاكام ، فالّحليةالتنجيزي لل
 الفعليـة، ّحليـة االستـصحاب التعليقـي للإثبـاتبناء عىل عـدم : إن قلت

  وبال فائدة؟ًيكون جريانه لغوا
 وإن مل يثبـت ،ي البحث أن االستصحاب التعليقي يف مطاوّتقدم :اجلواب

استـصحاب بقـاء ّ ألن يلزم من ذلـك حمـذور اللغويـة، احلرمة الفعلية، لكن ال
   بـالعلم بـالكربىّتحقـق يّنجزالتّ ألن ،ّنجز حلكم العقل بالتٍة كافّعلقاحلرمة امل

) ة عـىل الغليـانّمعلقـ بالتـرشيع وهـو أن حرمـة الزبيـب ّكلـفوهي علم امل(
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تني الكـربى ّقـدما املتـ ويف املقـام كل)ً الغليـان خارجـاّحتقـقوهي (لصغرى وا
 .ةّنجز وعليه تكون احلرمة م،ناتّتحققوالصغرى م
 ّ ألن عـىل التنجيـزي،ًيكـون االستـصحاب التعليقـي حـاكام  هذا الوعىل

 . )١( ال ينفي موضوع االستصحاب التنجيزي، فيتعارضاناالستصحاب التعليقي
 

 :هناك ثالثة أقوال يف جريان االستصحاب التعليقي وعدمه، وهي
 جريان االستصحاب التعليقي: ّ األولالقول

 ّاملحقـق عىل ما حكى عنه + هذا القول السيد بحر العلوم إىلوممن ذهب
املـشهور عـىل عـدم الفـرق بـني >:  يف بحـر الفوائـد حيـث قـال+االشتياين

 يف +مة الطباطبائيّ حكاه العال،التنجيزي يف احلكم واالستصحاب التعليقي
ــي ــي صــنّفها يف مــسألة العــصري الزبيب ــا والرســالة الت يــة ّ عــىل حجًغــريه باني

ًاالستصحاب التعليقي مفصال  مـن مجـع، وتبعـه  )٢(< الكالم فيه غاية التفـصيلّ
 ّاملحقـق االشـتياين وصـاحب الكفايـة وّاملحقـقكالـشيخ االعظـم و نيّاملحقق
 :، وإليك كلامهتم يف املقامرسارهمأس اهللا ّقدراقي والسيد اخلميني الع

 ّحتقـقال إشـكال يف أنـه يعتـرب يف االستـصحاب >:  قـالنصاريالشيخ األ
يف عـدم  ًأيـضا وال إشـكال ،ّاملحقق يف ارتفاع ذلك ّالشك و،ًاملستصحب سابقا

العنـب :  قلنـا فإذا،بحسبه يشء ّ كلّحتقق ومن املعلوم أن ،اعتبار أزيد من ذلك
أما املالزمـة .  فهناك الزم وملزوم ومالزمة،بسبب الغليانأو  حيرم ماؤه إذا غىل

ة بالفعل مـن ّتحقق فهي م-سببية الغليان لتحريم ماء العصري:  وبعبارة أخرى-
                                                 

 آخـر، نـذكره يف ً يف احللقة، لكنه يف بحثه اخلارج ذكر حتقيقا+ هذا جواب السيد الشهيد )١(
 .ّالتعليق عىل النص

 .١٢٠ص ،٣ج:  بحر الفوائد يف رشح الفوائد)٢(
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 ، بكونه عىل تقدير امللزومّمقيد فله وجود ،وأما الالزم وهي احلرمة. دون تعليق
 وحينئـذ فـإذا ، يف نفـسه يف مقابـل عدمـهّتحقـقمـر موهذا الوجود التقديري أ

 فـال أثـر ،شككنا يف أن وصف العنبية له مدخل يف تأثري الغليان يف حرمـة مائـه
 فرق بني هذا وبني ّ فأي،ًللغليان يف التحريم بعد جفاف العنب وصريورته زبيبا

 .)١(<؟ًيف بقائها بعد صريورته زبيباّ شك الثابتة للعنب إذا األحكام سائر
ّاحلق عدم الفرق بني القسمني من االستـصحاب > : االشتياينّاملحققوقال 

 .ًأيضا ّ عىل ما عليه األستاذ العالمةًأصالًقا  فرّيؤثرّوأن تقديرية الوجود ال 
ًأما أوال ّ ً فألنه إن أريد مما ذكره يف بيان املنع أن الوجود التعليقي ليس قسام:ّ ّ ّ ّ 

ّم وإنام له شأنية الوجودمن الوجود بل هو داخل يف العد واسطة بني الوجود أو  ّ
  قسم من الوجود يفًأيضا ّ رضورة أن الوجود عىل تقدير؛ ففيه ما ال خيفى،والعدم

  ... نعم جيامعه العدم عىل تقدير.مع معه بل مها متناقضانجيمقابل العدم املطلق وال 
ًوأما ثانيا ّ فألنا نسلم كون املعتـرب يف جريـان االستـصح:ّ اب هـو الوجـود ّ

ّ وأنه ال يكفي الوجـود التعليقـي،التنجيزي ّ أنـا نقـول إن يف مجيـع مـوارد َّإال ،ّ ّ
ّاالستصحابات التعليقية يكون موجود منجز جيري االستصحاب فيـه ويكفـي  ّ

 .)٢(< عن إجرائه يف املوجود التعليقي
 ،ًاقـّمعلًطا  فيام إذا كـان مـرشواإلشكالال ينبغي >:  اخلراساينّاملحققوقال 

ّصـح  ففيام ،طروء بعض احلاالت عليه يف بقاء أحكامه ألجل يف موردّ شك فلو
 لعـدم االخـتالل ؛ةّعلقاستصحاب أحكامه املّصح استصحاب أحكامه املطلقة 

 .)٣(<ً بقاءّالشكوًتا بذلك فيام اعترب يف قوام االستصحاب من اليقني ثبو
                                                 

 .٢٢٣ص ،٣ج:  فرائد األصول)١(
 .١٢٠ص ،٣ج:  بحر الفوائد يف رشح الفوائد)٢(
 .٣١١ص:  كفاية األصول)٣(
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حاب يف جريانـه إىل احتياج االستـص وباجلملة>: + العراقيّاملحققوقال 
 جزاء والقيـود يـستلزم املنـع عنـه حتـى يفله من األ بامًجا وجود املوضوع خار

 يف ّالـشك فيها من جهة ّالشك موضوعاهتا سواء كان ّحتققية قبل ّالكلاألحكام 
ن االكتفاء برصف فرضـية وجـود املوضـوع يف  أ كام،من جهة أخرىأو  النسخ

 كتفـاء بـه يف استـصحاب احلكـم اجلزئـي يـستلزم االّاستصحاب احلكم الكيل
 بـني فرضـية متـام ،يف فرضية احلكم بفرضية وجود موضـوعه  إذ ال فرق؛ًأيضا

تقـدير ال وجـه ّ كـل  فعـىل.، وبـني فرضـية بعـضهجزائه ورشوطهأموضوعه ب
ما من املنع عن استصحاب احلكم التعليقي قبل إ بل ال حميص ،للتفصيل املزبور

مـا مـن االلتـزام إ و،ّحتـى يف احلكـم الكـيلً مطلقا عليه ّعلق املوضوع واملّحتقق
 عـىل االكتفـاء يف جريانـه بـرصف ًحتى يف احلكـم اجلزئـي بنـاءً مطلقا بجريانه

 .)١(<يقينه يف زمانًضا وجوده فر
إن التعليق إذا ورد يف دليل رشعي كـام لـو ورد >: +وقال السيد اخلميني

 ًأيـضا ن عـصريهأيف ّشك فـًبا ب زبي صار العنّ حيرم ثمن العصري العنبي إذ غىلأ
 ملـا ؛ فال إشكال يف جريـان استـصحابه مـن حيـث التعليـق،الأو  حيرم إذا غال
 الفعليـني وكـون ّالشك اليقني وّالإن املعترب يف االستصحاب ليس أعرفت من 

مـا فعليـتهام أ ، إليه وكال الرشطني حاصالنًمنتهياأو  املشكوك فيه ذا أثر رشعي
ثره فعلية احلكم أ هبذه القضية التعليقية ّالتعبد ّنالرشعي فألألثر  اماأ و،فواضح

 معناه ًرشعياالتعليق إذا كان ّ ألن ؛ عليه من غري شبهة املثبتيةّعلقلدى حصول امل
 ّعلق بني احلكم واملّرتتب وإذا كان ال، عليهّعلق املّحتقق بفعلية احلكم لدى ّالتعبد
 موضـوع ّحتقـق بمنزلة ً الغليان وجداناّتحقق ف، ال ترد شبهة املثبتيةًرشعياعليه 

 .)٢(<ًاحلكم الرشعي وجدانا
                                                 

 .١٦٨ص ،٤ج: األفكار هناية )١(
 .١٦٧ص ،١ج:  الرسائل)٢(
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 ً مطلقاّعلقعدم جريان االستصحاب امل: القول الثاين
 ّاملحقق هذا القول صاحب الرياض ووالده السيد املجاهد و إىلوممن ذهب

 :رسارهم، وإليك نبذة من كلامهتمأالنائيني والسيد اخلوئي قدس اهللا 
د مـشاخينا ّظاهر سي> : عن صاحب املناهل قوله+ينصارخ األنقل الشي

ــا  وفا-يف املناهــل  ــده ًق ــن وال ــا حكــاه ع ــدرس +مل ــار : - يف ال ــدم اعتب ع
 ّ يف رد-قال يف املناهل .  والرجوع إىل االستصحاب الثاين األول،االستصحاب

 د العالمـة الطباطبـائي عـىل حرمـة العـصري مـن الزبيـب إذا غـىلّ الـسيّمتسك
إنـه يـشرتط يف : - ودعوى تقديمـه عـىل استـصحاب اإلباحـة،ستصحابباال

تكليفي يف زمان من األزمنة أو  حكم وضعي أو  االستصحاب ثبوت أمرّحجية
د قابليـة ّجمـريكفي   وال، يف ارتفاعه بسبب من األسبابّالشك ثم حيصل ،ًقطعا

ح ّ وقـد رص، فاالستـصحاب التقـديري باطـل،الثبوت باعتبار من االعتبارات
 باستـصحاب ّتمـسك فـال وجـه لل، يف أثنـاء الـدرس+بذلك الوالد العالمة 
 . )١(<التحريم يف املسألة

الظاهر ابتناء هذا البحث عىل أن القيود املـأخوذة > :+ وقال السيد اخلوئي
راجعـة إىل أو  ،يف احلكم هل هي راجعة إىل نفس احلكم وال دخل هلا باملوضوع

 يكـون احلكـم الثابـت ،برجوعها إىل نفس احلكماملوضوع؟ فعىل تقدير القول 
 فـإذا ، موضـوعهّحتقـق فيثبت احلكم عنـد ، من احلكمّخاصةة ّللموضوع حص

 ال ً فعليـاّاصـة كان احلكم بحرمته اخل،وجد العنب يف اخلارج يف مفروض املثال
وأمـا عـىل .  يف بقائـهّالـشكاالستصحاب فيـه عنـد  فال مانع من جريان ،حمالة

 فال جمال جلريان االستصحاب فيـه لكـون ، برجوعها إىل املوضوعتقدير القول
 عـىل ّرتتـب امل-وفعليـة احلكـم . مـن العـصري وغليانـه ًا ّمركباملوضوع حينئذ 

                                                 
 .١٢٢ص ،٣ج:  انظر فرائد األصول)١(
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نـسبة احلكـم ّ ألن ،ة عىل وجود موضوعه بتامم أجزائهّتوقف م- ّركباملوضوع امل
 ّعلة الّحتقق بعد َّإال  املعلولّحتقق وال يمكن ،تهّإىل موضوعه نسبة املعلول إىل عل

 ّ ترتـب لعـدم؛جزئي املوضـوع بمنزلـة العـدم أحد  فوجود،جزاءبام هلا من األ
. لالستصحابًدا يف بقائه ليكون مورّ نشك  حكم حتىّتحقق فلم ي،احلكم عليه

 الصحيح يف القيود هو كوهنا راجعة إىل املوضـوع عـىل مـا ذكرنـا يف ّحيث إنو
 .)١(<ال جلريان االستصحاب يف املقام فال جم،مبحث الواجب املرشوط

 ملوضوعا  إىل احلكم ورجوعه إىلالتفصيل بني رجوع القيد: القول الثالث
العنـب الغـايل > ًمـثال التفصيل بني ما لو قال املـوىل إىلذهب السيد احلكيم 

 ًأن القيد إذا كان راجعا إىل املوضـوع مل:  فذكر<العنب إذا غىل حيرم> :أو قال <حيرم
 :ًاالستصحاب، وإذا كان راجعا إىل احلكم جرى االستصحاب، وذكر يف وجههجير 

 .  اليقني باحلكمّحتقق املوضوع، فهنا قد  إىلًأنه إذا كان راجعا إىل احلكم وليس
هـذا ّ فـإن إن اليشء الثابت إنام هو اجلعل، أما املجعول اخلارجي: وال يقال

ًا ّتـأخر مَّإال يوجد املجعـول يوجد اجلعل وال بأن تفكيك بني اجلعل واملجعول،
 . عن اجلعل، وهذا مستحيل، فإهنام متالزمان

وأما عصري الزبيب فاملعروف فيـه >:  السيد احلكيم بقولهإليهوهذا ما أشار 
ــل ــ  ...ّاحل ــة ل ــات املوجب ــض اجله ــارة إىل بع ــأس باإلش ــان ّصحةوال ب  جري

: ع األقـدس إذا ورد يف لـسان الـشار:فنقـول ،االستصحاب املذكور وعـدمها
 : فهناك أمور- ًمثال - )العنب إذا غىل ينجس(

 .سببية الغليان للنجاسة ولزوال الطهارة الثابتة للعنب قبل الغليان: أحدها
 .املالزمة بني الغليان والنجاسة: وثانيها
كان مرجع االستـصحاب  فإن .ة عىل الغليان ّعلقنفس النجاسة امل: وثالثها

                                                 
 .١٣٧ص ،٣ج:  مصباح األصول)١(
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 فهـو ،فس سببية الغليان للنجاسـةن إىل استصحاب - ًمثال -التعليقي يف املقام 
ته عىل كون السببية من املجعـوالت ّت صحّتوقفو من االستصحاب التنجيزي

.  ونحوهـا، وامللكيـة، والنجاسـة، مثل الطهارة،لة ذوات اآلثارّالرشعية املتأص
 .ّحملهر يف ّ كام حر،ولكنه خالف التحقيق

ــص ــه إىل است ــان مرجع ــو ك ــالم ل ــذا الك ــةوك ــن ،حاب املالزم ــه م  فإن
 هـي ّوإنـام ،ًرشعـا كام أن املالزمـة غـري جمعولـة ،ًأيضااالستصحاب التنجيزي 

 وإن كان مرجعه إىل .منتزعة من جعل احلكم الرشعي عىل تقدير وجود الرشط
 فـإن - كام هـو الظـاهر - عىل الغليان ّعلق امل،استصحاب نفس احلكم الرشعي

 فال جمال ، فال حكم قبل وجوده،ً الرشط خارجااملنوط به احلكم وجود بأن قلنا
أما إذا كان احلكـم . ن عدمه ّتيق بل امل، لعدم اليقني باملستصحب؛لالستصحاب

 يلـزم التفكيـك بـني ّ لـئال- كام هو التحقيـق -بوجود الرشط اللحاظي ًطا منو
ّ ألن ، واملعلولّعلةمن التفكيك بني الًدا  الذي هو أوضح فسا،اجلعل واملجعول

فيلـزم مـن وجـود اجلعـل ًرا  خيتلف معه اعتباّوإنام ،اجلعل عني املجعول حقيقة
ــاقض ــن ، واجــتامع الوجــود والعــدم،بــدون املجعــول التن ــه ال مــانع م  فعلي

ً حكام  وكون املجعول، يف ارتفاعهّالشك و، لليقني بثبوت احلكم؛االستصحاب
 .)١(ً< وجمعوالًرشعياً حكام  ال يقدح يف جواز استصحابه بعد ما كانيشءبًطا منو

 :، وذكر يف وجهه+السيد الطباطبائي اليزدي ًأيضا واختار هذا التفصيل
ّ ألن ة؛مـ بلسان القضية الرشطية فهذا يعنـي جعـل املالزينأنه لو أخذ القيد الثا

رشعيـة  القضية الرشطية مفادها املالزمة بني الرشط واجلزاء، فتـصبح املالزمـة
قـضية احلمليـة، فهـذا جعـل للمحمـول عـىل  ولو أخذ بلسان ال.وتستصحب
 . عقلية انتزاعيةَّإال واملالزمة ال تكون ،املوضوع

                                                 
 .٤١٥ص ،١ج:  مستمسك العروة الوثقى)١(
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ويمكـن منـع >: ات املريض حيث قالّنجز يف رسالة يف مإليهوهذا ما أشار 
ع الثبوت يف السابق ومن املعلوم أنه مل يقع ر أن االستصحاب ف: بيان ذلك.ذلك
 من استصحاب املالزمة بني وقوعه ّبدال ف،ف يف السابق حتى حيكم بنفوذهّترص

 وهـذه املالزمـة قـد . االستـصحاب التعليقـيأفراد وكذا يف سائر ،وبني النفوذ
 ،نه ذا حكم رشعـيأكون من املجعوالت الرشعية بحيث يصدق عىل املوضوع ت

 بحيث يكون غرضه جعـل هـذا احلكـم ىل،غ ماء العنب ينجس إذا : إذا قالكام
 مـاء العنـب : كـام إذا قـال،د يكون من األمور االنتزاعيـة وق.الشأين ملاء العنب

 هـذا :ن يقـالأ ًعقالّصح  لكن ي، فقبل الغليان ال حكم ملاء العنب.الغايل نجس
 وكـذا إذا ،ًرشعـافهذه املالزمة ليست جمعولـة  .ًساىل يصري نجغاملاء بحيث لو 

 جيـب :قـال وكـذا إذا .ّمكلففقبل االستطاعة ال حكم لل .ّج املستطيع حي:قال
ن ينتـزع أ للعقل ّ مع أن، وهكذاًالبلوغ ال حكم له أصال  إذ قبل؛عىل البالغ كذا

 .)١(< فالَّإال جاز استصحاهبا وًرشعا جمعوله ةكانت املالزم فإن املالزمة املذكورة
 ّتفصيل آخر للسيد الشهيد

 آخر غري ما اختاره الـسيد احلكـيم واليـزدي ًاختار السيد الشيهد تفصيالو
إن قصدت به جمعولية >: وله، بعد أن ناقش تفصيل العلمني بقمرسارهأس اهللا قد

ر مـواملالزمـة مـن األّ فـإن ،ًتها مبارشه، فهذا غري معقول مطلقاّة ورشعيماملالز
ها باعتبار رشعية منشأ انتزاعهـا، تّالتكوينية ال الترشيعية، وإن قصدت به رشعي

 .)٢(<العنب الغايل حيرم:  بلسانة ولو كانيلمتى يف القضية احلحفهذا ثابت 
أنه لو كـان القيـد الثـاين الـذي مل >هو وحاصل بيان تفصيل السيد الشهيد 
 ًمـأخوذاّ األول  عىل حالة القيـدّتغري ّيوجد يف الزمان السابق، ثم وجد بعد طرو

                                                 
 .١٧ص:  رسالة يف منجزات املريض)١(
 .٣٩٨ص ،٥ج ،٢ق:  مباحث األصول)٢(
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: يقـولأو  )العنـب الغـايل حيـرم(: يف عرض واحد، كأن يقـولّ األول مع القيد
  مل جيـر االستـصحاب، ولـو كـان القيـد) حيرمًوكان غالياًبا عنا كان  إذالعصري(

 سـواء كـان بلـسان قـضية ، بعنوان املوضوع لتقدير القيد الثـاينًمأخوذاّاألول 
بلـسان قـضية أو  )ا غىل حيـرم إذالعنب(: كقولهّ األول رشطية حممولة عىل القيد
 .تصحاب جرى االس)العنب حيرم الغايل منه(: محلية حممولة عليه كقوله

هـل يستـصحب :  الذي يقول+ة الشيخ النائينيغبل مّردنا أن نتكلأ إذاو
نستـصحب املجعـول، : التعليقية العقلية االنتزاعية؟ قلنـاأو  املجعول أو اجلعل

 ، إنام يأيت فـيامًمثال لعدم الغليان ًإن املجعول مل يكن فعليا: وقول الشيخ النائيني
 َّإالقيدين يف عرض واحـد، فـال يوجـد عندئـذ  ًمثالالغليان مع العنبية  ا كانإذ

حكم واحد وهو احلرمة وموضـوعه العنـب الغـايل، وهـذا احلكـم مل تفـرتض 
كـرشط أو   كموضـوعًا كان الغليان مأخوذا إذماأ. ته لعدم افرتاض الغليانّفعلي

أو   يف موضـوع القـضية التـي كـان موضـوعهاًللحرمة، وكان العنب مـأخوذا
ا غـىل  إذالعنـب(: قـالأو  )العنب حيرم الغايل منه(: لو قالرشطها الغليان، كام 

 ،ّقـضية أم: حدامهاإ ؛قضيتان: قلأو   ففي احلقيقة يوجد يف املقام حكامن،)حيرم
 وقد جعلت هذه القضية عىل العنـب، )حيرم الغايل منه( أو )ىل حيرمغ إذا(: وهي

لثانية هي التـي مل  وقد جعلت عىل الغليان، وا)حيرم(: قضية بنت وهي: والثانية
  األوىلتفرتض فعليتها لعدم افرتاض فعلية موضـوعها، وهـو الغليـان، ولكـن

 الفرتاض فعلية موضوعها، وهـو العنـب، فـنحن نستـصحب ًافرتضت فعلية
 .)١(<ّماحلكم األأو  ّمالقضية األ

 ا غىل إذاخلطأ يف مثال العصري العنبي
 <ىلغـا  إذالعنـب حـرام> املثال املعروف لالستصحاب التعليقي هو قوهلم

                                                 
 .٣٩٨، ص٥ج ،٢ق:  مباحث األصول)١(
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، فهـل يمكـن أن نستـصحب ً يف جانب املوضـوع وصـار زبيبـاّتغريطرأ ال فلو
 ...احلرمة املرشوطة بالغليان باعتبار أن الرطوبة واجلفاف من حاالت املوضوع

للحكـم ً موضـوعا العنب مل يقعّ ألن ؛ وذلكًلكن املثال غري صحيح فقهيا
يكون  بأن ا غىل، إذوايات هو العصري العنبيالوارد يف الرّ ألن بلسان الروايات،

  مـاؤه، فـاملغيلّوجفًبا  صار العنب زبيإذااملغيل ماء العنب، وليس املاء اخلارجي، و
 .ّهو املاء اخلارجي الذي اختلط مع أجزاء الزبيب، وهو خارج عن النص

 عـص  أصـابته   >: ×يب عبـد اهللا أففي صحيحة عبد اهللا بن سنان عـن 
 .)١(<و حرام ح  يذهب ثلثاه و ب  ثلثها ار فه

ال  ـرم العـص  >:  قـال×يب عبـد اهللا أاد بن عثامن، عن ّويف صحيحة مح
 فاملالحظ يف هذه الروايات ونحوها مما يشاركها يف املضمون ذاتـه ،)٢(<ح  يغ 

 .ًللحكم لكي يستصحب حكمه، وإن صار زبيباً موضوعا أن العنب مل يقع
لـو هـدم مـسجد : ستصحاب التعليقـي باملثـال التـايلويمكن التمثيل لال

: قلنـا فـإن .زالة نجاستهإ، يقع الكالم يف حرمة تنجيسه ووجوب ًوصار شارعا
زيـل عنوانـه ال أ فـإذا املسجد بالفعل، هة عىل ما يقال أنّرتتب املسجد مأحكامإن 
ز زالة نجاسته، كـام جيـوإه فيجوز تنجيسه والجتب أحكام عليه يشء من ّرتتبي

ة عـىل مـا كـان ّرتتب املسجد مأحكامإن : وإن قلنا .جلوس احلائض واجلنب فيه
، إنـام الكـالم حكـام األّعامة عليه ّترتتب، فًوإن مل يكن بالفعل مسجداًدا مسج
ومقتـضاه هـو حرمـة  ، األصـل إىل فريجع فيه،ا شككنا فيام هو املوضوع إذفيام

كـان تنجـيس هـذا  :ّاألول ال يف، فيقًزالة تعليقا، ووجوب اإلًالتنجيس تنجيزا
 وجـب -سّذا تنجإ - كان هذا املكان : ويف الثاين.صل بقاؤه واأل،ًاملكان حراما

                                                 
 .١:مة، احلديثّرشبة املحربواب األأاين من الباب الث وسائل الشيعة، )١(
 .١:مة، احلديثّرشبة املحر األبوابأ من  الثالث وسائل الشيعة، الباب)٢(
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 ويف ًتنجيزيـاّ األول  وألجـل كـون االستـصحاب يف.صل بقـاؤه واأل،تطهريه
 حرمـة التنجـيس وعـدم  إىل يف تعليقته+ النائيني ّاملحقق، ذهب ًالثاين تعليقيا
  .)١(ّتقدم كام  االستصحاب التعليقي عندهّحجيةم  لعد؛زالةوجوب اإل

 

 أن ّتبني الكالم يف االعرتاض الثالث وّتقدم .<..االعرتاض الثالث >:قوله •
 أن االستـصحاب : وهـو، لالعرتاض املذكور؛جيري االستصحاب التعليقي ال

 َّإالليقي، جيري التع التعليقي معارض باالستصحاب التنجيزي فيتساقطان، فال
يف  +مـا يف تقريـر الـسيد الـشهيد أأن هذا البيان عىل مستوى احللقـة الثالثـة، 

يـة جريـان إمكان  إىل بعـد ذلـكًالبحث اخلارج فقد دفع هذا االعرتاض منتهيـا
 .االستصحاب التعليقي

  استـصحابا جرىإذ:  أن يقال يف دفع االعرتاض املزبور+فاده أوحاصل ما 
لـيس ألجـل حكومـة  ، التنجيزيـةّليةجيري استصحاب احلال فاحلكم التعليقي 

 عدم متامية أركان االستـصحاب ألجل ّوإناماالستصحاب التعليقي عىل التنجيزي 
نه متى ما كانـت عنـدنا حالتـان سـابقتان أ> :يانببذلك  و،بحسب النظر العريف

  فاالستـصحاب،كانت إحدامها فقط جتمع أركـان االستـصحاب فإن ء واحد ليش
 ، ذاهتا مـستجمعة ألركانـهّمنهام يف حدّ كل ن كانتإ فيها دون األخرى، وجيري
  تكون احلالتان يف عرض واحد كام يف موارد تـوارد احلـالتني فاالستـصحابانًفتارة

َّن إحـدامها تكـون حاكمـة عـىل أنقصد بذلك  و.يتعارضان، وإن كانتا طوليتني
لتــي جيــري فيهــا  فهنــا تكــون احلالــة الناســخة هــي ا،ناســخة لــه واألخــرى

ة ّمركبـتكون احلالة الـسابقة : ن شئتم قلتمإاالستصحاب ال احلالة املنسوخة، و
                                                 

لـة النجاسـة زاإ وأ الـصالة ّصحةيشرتط يف  ال( العروة الوثقى، أحكام النجاسات، فصل )١(
 .ين، تعليقة النائيني وتلميذه مجال الدين الكلبايكا١٣ املسألة )عن البدن
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 . السابقة حالة سابقة هي زواهلا بالغليانّحليةبحسب احلقيقة وتكون لل
 الـذي، نظـري األسـتاذ ّليـةفاحلالة السابقة تكون هي احلرمة بالغليان ال احل

يف انقطاعه عن الـدرس كـان ّ شك نه لوإف ؛يوم يف الساعة املحدودةّ كل سّيدر
ًمل يكن ذلـك معارضـا باستـصحاب عـدم  واملستصحب استمراره يف التدريس

َّالتدريس الثابت بنحـو القـضية الفعليـة يقينـا قبـل سـاعة الـدرس ألن دليـل  ً
رتكازي ملفاد نقض اليقني ن يرصف إىل الفهم العريف واالأَّاالستصحاب البد و

 .)١(<تكازي يقتيض ما أرشنا إليهالفهم االر و،ّالشكب
ني مـن ّاملحقق لكثري من ما ارتكز لذلك وهوًدا ّ مؤي+وذكر السيد الشهيد 

ة عدم وجود معارض له عىل ّوارتكز لدهيم كاف، جريان االستصحاب التعليقي
ن اختلفـوا يف كيفيـة ختـريج عـدم إو - العراقـيّاملحقـق عدا  ما- تقدير القول

عدم املنافاة، وبتعبري السيد الشهيد أهنم  أو هة احلكومةنه هل من جأواملعارض، 
أصــابوا يف ارتكــازهم يف عــدم وجــود استــصحاب معــارض لالستــصحاب 

 . ختريج هذا االرتكاز آليةوا يف ؤن أخطإالتعليقي، و
 

نـه واجـه لكيقـي، االستصحاب التعل النائيني من حكومة ّاملحقق بيان ّتقدم
 : بعضها إىلنشري عالم،اعرتاضات من قبل األ

 اعرتض عىل حكومة االستصحاب التعليقي عىل االستصحابالسيد اخلوئي 
 : النائيني بام ييلّاملحققنها ّنصاري وبيالتنجيزي التي ذكرها الشيخ األ

يف مرتبــة   بعــد الغليــان-واحلرمــة يــةّ يف احللّالــشكأي  -ني ّالــشكن إ .١
، بـل كالمهـا مـسبب عـن العلـم ًابّواآلخـر مـسبًبا  أحدمها سـبدة، وليسواح
 زبيـب وغليانـه، إمـا  إىللـهّمجايل يف أن املجعول يف حالة جفاف العنب وحتواإل

                                                 
 .٢٩٢ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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 يف حرمة الزبيب بعد غليانه مسبوق بـأمرين ّالشك ّحيث إنأو احلرمة، و ّليةاحل
ا  إذحرمـة العنـب: لثـاين هذا الزبيب قبـل الغليـان، واّحلية: ّ األول؛مقطوعني

ية الزبيب قبل الغليان جيري االستصحاب التنجيـزي وحيكـم ّىل، فبلحاظ حلغ
ىل جيـري االستـصحاب غا  إذية الزبيب بعد الغليان، وبلحاظ حرمة العنبّبحل

 . ىل، ويتعارضان ويتساقطانغا  إذالتعليقي، وحيكم بحرمة الزبيب
 ب عن االستصحاب التعليقـي،ّمنا أن االستصحاب التنجيزي مسبّ لو سل.٢

 ذلـك ّوإنامبي، ّمسبّ كل أصل  عىلًسببي يكون حاكامّ كل أصل ليس: لكن نقول
 صل السببي، كـامالرشعية لأل اآلثار بي منّ املسبّالشكيف مورد يكون احلكم يف 

أو  طهـارة املــاءأصــالة ّ فـإن بــامء مـشكوك الطهــارة،ًسا ّمتنجـًبــا ا غـسلنا ثوإذ
 عىل استصحاب نجاسة الثوب، لكون طهـارة الثـوب ًكاماستصحاهبا يكون حا

حرمة الزبيـب بعـد الغليـان ّ فإن الرشعية لطهارة املاء، بخالف املقام اآلثار من
وبـال ً مطلقـا الرشعية جلعل احلرمة للعنب عىل تقدير الغليـان اآلثار ليست من

حكومـة، ، بل هي من اللوازم العقلية فال جمـال للًاختصاص هلا بحال كونه عنبا
 .)١(وعليه يبقى تعارض االستصحابني عىل حاله

 ّلية يف احلّالشك بأن اعرتض عىل احلكومة املذكورة ًأيضا +السيد احلكيم 
 يف احلرمـة والنجاسـة عـىل تقـدير ّالـشكوالطهارة بعد الغليان وإن كان عـني 

ة  يف كيفيـّالـشك ناشئ مـن - والطهارةّليةيف احل - املذكورّالشك لكن ،الغليان
هـا وسـائر ّيعمأو  ، بحـال العنبيـةّخيـتص وأنـه هـل ،جعل النجاسـة واحلرمـة

 االستـصحاب التعليقـي ّحيـث إن و.ًمـثال األحوال الطارئـة عليهـا كالزبيبيـة
 حـوال سائر األّلنجاسة يعم اأي أن جعل -يقتيض كون اجلعل عىل النحو الثاين 

 عـىل استـصحاب ًكاماالستصحاب التعليقي حا فيكون -لطارئة عليه كالزبيبيةا
                                                 

 .١٤١ص ،٣ج:  انظر مصباح األصول)١(
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 . والطهارةّيف احللّ للشك معه ال يبقى جمالّألنه  ، والطهارةّاحلل
ستصحاب املذكور مـع أن الـرشط يف اال عىل ًكيف يكون حاكام: فإن قلت

ملجـرى األصـل املحكـوم، كـام يف ً موضـوعا األصل احلـاكم أن يكـون جمـراه
ب املغـسول بـه، استصحاب طهارة املاء، احلاكم عىل استصحاب نجاسـة الثـو

 والطهــارة التنجيزيــان يف املقــام مــن أحكــام احلرمــة والنجاســة ّولــيس احلــل
 .تنيّالتعليقي
 باألصول اجلارية يف الشبهات املوضوعية، وأما الشبهات ّخيتصهذا : قلت

 ّالـشك لرفـع ً باألصـل الـسببي مقتـضياّالتعبـداحلكمية فيكفي فيها أن يكون 
 ّليةلغاء احتامل احلإ َّإالباحلرمة والنجاسة التعليقيتني  ّلتعبدب، إذ ال معنى لّاملسب

 ّليـة عىل استـصحاب احلًوالطهارة، فاستصحاب احلرمة والنجاسة يكون حاكام
 .والطهارة

 ً الوجه يف كون االستـصحاب التعليقـي مقتـضياّيتضحبأنه مل >: يرد عليهو
ال الزبيبيـة،  حلـًلكون جعل الشارع للحرمة والنجاسة يف العنب إذا غىل شامال

 لكون اجلعل عىل نحـو ً والطهارة التنجيزي مقتضياّوال يكون استصحاب احلل
 . بالعنب، وال يشمل الزبيبّخيتص

 يف ّالـشك مـن ًناشـئا واحلرمـة، ّ يف احللّالشك الوجه يف كون ّيتضحكام مل 
 بـأن يكـون ، ال يكون العكـسِعموم اجلعل وشموله حلال الزبيبية وعدمه، ومل

 ؟ يف ثبوت احلرمة عىل تقدير الغليانّالشك من ًناشئايف العموم  ّالشك
ًتـا  عقيل، فكيف يكون األصـل اجلـاري يف الناشـئ مثبء فهذا اليش:ًأيضاو

 . األثر للناشئ ال غريّوإنامألثر عميل ً موضوعا مع أن املنشأ ليس! للمنشأ؟
يف رشط  الوجه يف الفرق بني الشبهات احلكميـة واملوضـوعية ّيتضحكام مل 

، وال ّليـةيف الطهـارة واحلّللـشك ًعا احلكومة، وال يف كون األصل التعليقي راف
يف احلرمة والنجاسة التعليقيتني، ّللشك ًعا يكون االستصحاب اجلاري فيهام راف
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واحـد، وكيـف يكـون ّشك ني لّمقوم األصلني يف رتبة واحدة ون جمرييمع كو
 َّإالوهل األصـل املثبـت ! ملجراه؟ًرا ثحلكم ليس هو جمرى له وال أًتا األصل مثب

ز ألحـدمها ّفام الوجه املمي. من األصلنيّ كل رد يفّم فهو مطّمع أنه لو سل! هذا؟
 بخـالف األصـل ّلتعبـدلًبـا بحيث يكون األصل التعليقـي موج! عن اآلخر؟

ــا التنجيــزي، وال يكــون األصــل التنجيــزي موج ــدلًب  بخــالف األصــل ّلتعب
 هبام عىل نحو ّمتقومواحد، ّ شك  واحد، وموردهيام طرفااملهالتعليقي، مع أن دلي

اخلـروج بـه عـن القواعـد ّصح  وجهه، عىل نحو يـّيتضحفام ذكره مما مل . واحد
  .)١(<رة بينهم، املربهن عليها عندهمّاملقر

 

 ّتعلـق مّكـيل أن املشكوك حكمو النزاع يف االستصحاب التعليقي هّحمل  •
 يف بقائه من جهـة ّالشكفقد مانع، ويكون أو  بموضوع عىل تقدير وجود رشط

 . يف بعض حاالت املوضوعّتغريعرض 
 ّاملحقـق أن َّإالجريـان هـذا االستـصحاب،   النائينيّاملحقق املشهور قبل •
 .عدم اجلريانصبح املشهور بعده أانه فبرهن عىل عدم جري املذكور

إن هذا حينام كـان :  الزبيب ويقال إىلب التعليقي بأن يشارّقرب االستصحا •
 .يف بقاء تلك احلرمة، فنستصحبهاّ نشك فهو حرام إن غىل، واآلنًسابقا ًبا عن

 :اعرتض عىل االستصحاب التعليقي باعرتاضات ثالثة •
 ومـا هـو .فيـهّشـك  ال،أن ما له ثبوت فعيل وهو اجلعل :ّ األولاالعرتاض

، فهـو لـيس بيـد ّمعلـق ومـا هـو .ملجعول، ال يقني بحدوثه وهو اّالشكمورد 
 . ّالشكدنا ببقائه عند ّيعب الشارع كي

نستـصحب سـببية  :ّ األولاجلـواب :جيب عىل هذا االعرتاض بجوابنيأو
                                                 

 .٤٢١ص ،١ج:  مستمسك العروة الوثقى)١(
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 .ًونفياًتا إثباالغليان للحرمة وهي حكم وضعي فعيل أمره بيد الشارع 
 أن حرمـة إثبـات بأن كان املقصود مـن استـصحاب الـسببية هـو نوقشو

 .ّ تامالزبيب ثابتة له بالفعل بعد الغليان، فهو غري
 املوضـوع يف ّتصور يكفي فيه فعلية ًأن صريورة احلكم فعليا :اجلواب الثاين

 .ً املوضوع يف اخلارح فعالّحتقق ذلك عىل ّتوقف وال ي،ذهن احلاكم
 :يغتانأن احلكم املجعول من الشارع له ص :األولالعرتاض ا ّصنفناقش امل
 .<املغيل حرام العصري العنبي> :هي أن يكون احلكم املجعول بلسان: األوىل
فعىل ضوء  .<ا غىل حرم إذالعنب> :أن يكون احلكم املجعول بلسان: الثانية
 وعـىل ، النائيني والجيـري االستـصحابّاملحققجه اعرتاض ّيت  األوىلالصيغة

  .ًاّ تامني النائيّاملحققال يكون اعرتاض لصيغة الثانية ا
 .ال يفيد التنجيز وال التعذيرّألنه ؛  االستصحاب التعليقي لغو:ثايناالعرتاض ال •

 بوصـول كـرباه ّنجـز احلكـم يمكـن أن يتّ عىل هذا االعرتاض بأنأجيبو
 . الصغرى وهي هذا الزبيب غىلّحتققو وهي احلكم الرشعي

 .اب التنجيزي معارض باالستصحّعلقاستصحاب احلكم امل :االعرتاض الثالث•
 ؛ال يوجد تعـارض بـني االستـصحابني :ّألولااجلواب  :أجيب بجوابنيو

 ّحلية: ّ األول: بحكمني غري متعارضنيًكان حمكوماًبا الزبيب عندما كان عنّألن 
 .حرمة العنب بعد الغليان: الثاين، والعنب قبل الغليان

 استصحاب  يوجد يف املقام استصحاب آخر وهو: بأنه السيد الشهيدهاقشن
  . التنجيزية الثابتة للزبيب قبل الغليانّليةاحل

يزي، جلتعليقي حاكم عىل االستصحاب التناالستصحاب ا :اجلواب الثاين
 .ّقدمفيكون االستصحاب التعليقي هو امل

ن غاية ما يثبته االستصحاب التعليقي هـو احلرمـة إ :مناقشة السيد الشهيد
 . باالصل املثبتَّإالرمة الفعلية  وال يثبت احل،ة عىل الغليانّعلقامل
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 النسخ يف مرحلة املصلحة واإلرادة •
 النسخ يف مرحلة اجلعل واالعتبار •
  يف نسخ اجلعلّالشكأنحاء  •

ü يف بقاء نفس اجلعل ّ يشك أن: ّ األولالنحو 
ü يف تقييد احلكم منذ البدايةّالشك: النحو الثاين  

  عدم النسخثباتاالستصحاب إل بّتمسكية الإشكال •
ü ًأوال  ان عىل استصحاب عدم نسخ األحكام يف رشيعتاإلشكال :ّ
ü عىل استصحاب أحكام الرشائع السابقةاإلشكال: ًثانيا  

 معارضة استصحاب بقاء التكليف باستصحاب عدم التكليف  •
 النسخ وموارد وقوعه يف الرشيعة •
 األقوال يف استصحاب عدم النسخ •
 ب عدم النسخ يف الرشائع السابقةتطبيقات الستصحا •
 بحث حول القرعة •
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 استـصحاب عـدم النـسخ، وقبـل اإلشـكالمن التطبيقات التي وقع فيها 
 :  أن للحكم مرحلتنييفة ّقدم من تقديم مّالبدالولوج يف البحث 

 .مرحلة املصلحة واالرادة:  األوىلاملرحلة
 .مرحلة اجلعل واالعتبار: املرحلة الثانية

 

مـستحيل وهـو  أحـدمها :رادة عـىل نـوعنيالنسخ يف مرحلة املصلحة واإل
 : واآلخر جائز وهو النسخ املجازي، وإليك بيان كال النوعني،النسخ احلقيقي

 بـأن رادة، واإلوهو النسخ الذي يقع يف مرحلـة املـصلحة: النسخ احلقيقي
يعتقد بوجود مصلحة فيه، ثم ينكشف له أن املصلحة عىل خالفـه، ً حكام عّيرش

رادتـه التـي نـشأت مـن إفينسخه ويرتاجع عن تقديره السابق للمصلحة وعن 
 .ذلك التقدير اخلاطئ

 ، الباري سـبحانه وتعـاىلّومن الواضح أن هذا االفرتاض مستحيل يف حق
 إرادة تنـشأ مـن هـذا ّ تقدير للمصلحة وأيّ فأي،ًقالاجلهل ال جيوز عليه عّألن 

الظروف التي لوحظـت   مع حفظ، وعدولّتبدلالتقدير ال يمكن أن يطرأ عليه 
 . ذلك التقدير وتلك اإلرادة ّحتققعند 

 غـري ،القول بأن النسخ بمعنـاه احلقيقـي املـساوق للعـدولّصح وعىل هذا 
رادة  اإلّحتقـقصلحة واملفـسدة و احلكم الرشعي من تقدير املـئمعقول يف مباد

 .الكراهةو
وهو النسخ الذي يقع يف احلاالت التـي يفـرتض فيهـا أن : النسخ املجازي

ّأول د مـن ّاملصلحة الثابتـة للحكـم هلـا أمـد حمـد بأن اهللا تعاىل يعلم منذ البداية
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مدها، وأن االرادة التي حصلت بسبب ذلك التقـدير كانـت أ، وقد انتهى األمر
مـد أللمصلحة، فيكون معنـى النـسخ يف هـذه الـصورة هـو انتهـاء ًعا دة تبّحمد

 .ّأول األمرت هلا من ّاملصلحة املوق
 

 : حقيقي وجمازي،ًأيضاوهو عىل نوعني 
بحـسب ظـاهر لـسان  بدأل ا إىل وهو أن جيعل املوىل احلكم:النسخ احلقيقي

، لكـن املـوىل تعـاىل ّ بوقـت معـنيّمقيدق، غري الدليل، أي أن لسان الدليل مطل
نة، وبعد انتهاء هذه الفرتة ينسخه املوىل ّيعلم أن املصلحة تقتيض جعله لفرتة معي

ه ّيقيـد دون أن ّكلـفلو جعل املوىل احلكـم عـىل طبيعـي امل  ما:من قبيل، تعاىل
علمـه ملا سـبق يف ًعا  ثم بعد ذلك يلغي ذلك اجلعل ويرفعه تب،بزمان دون زمان

 .دة بزمان خمصوصّتعاىل من أن املصلحة حمد
 يف اجلعـل مل ينـشأ مـن عـدم علـم طالقاإلّ ألن وال يلزم من ذلك حمذور،

املوىل بدخل الزمـان املخـصوص يف املـصلحة، بـل قـد ينـشأ ملـصلحة أخـرى 
 . هبيبة احلكم وأبديتهّكلفكإشعار امل

يف وقـت ًدا ّكم حمـدوهو أن نفرتض أن اهللا تعاىل جعل احل: النسخ املجازي
 نسخ احلكـم، كـام لـو افرتضـنا أن ّ انتهى الوقت املعنيفإذا، ّأول األمرد من ّحمد

 مـن  األوىل بـأن يكـون يف الـسنةّقيـد املّكلـف املّاملوىل جعل احلكم عىل طبيعي
نتهى زمان املجعـول ومل يطـرأ تغيـري عـىل ا، فإذا انتهت تلك السنة ًمثالاهلجرة 

 .نفس اجلعل
 أن النسخ احلقيقي يف مرحلـة املـصلحة واإلرادة مـستحيل يف ّتضحيوهبذا 

 الباري تعاىل، وأما النسخ يف مرحلة اجلعل واالعتبار فهو ممكن وال إشكال ّحق
 .ً أم جمازياًفيه سواء كان حقيقيا
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 يف ّالـشكه تعاىل، يمكـن تـصوير ّبناء عىل أن نسخ اجلعل أمر ممكن يف حق
 :جلعل عىل نحوينا

 حيتمـل أن ّكلـفبمعنـى أن امل، يف بقاء نفس اجلعلّ يشك أن: ّ األولالنحو
بيـت   إىلهّ يعلـم بوجـوب التوجـّكلـفلغى هذا اجلعل، من قبيـل أن املأاملوىل 

فة، ففي هذه احلالة ّ الكعبة املرش إىليف نسخ هذا احلكم وحتويلهّ شك املقدس ثم
  إىلهّكان عىل يقني من جعل وجوب التوج ّألنهيمكن استصحاب عدم النسخ، 

  إىلهّيف نسخه، فيجري استصحاب بقاء وجـوب التوجـّ شك بيت املقدس، ثم
هذا االستصحاب من اليقني باحلدوث  أركان رّبيت املقدس وعدم نسخه، لتوف

 يف النـسخ يف هـذا النحـو هـو قـسم ّالشكومن الواضح أن  . يف البقاءّالشكو
 هنا يف نفـس بقـاء اجلعـل حقيقـة، ّالشكّ ألن  احلكمية؛ من الشبهة غريّمستقل

 .وليس يف سعة املجعول وحدوده
ا كـان املقـصود مـن  إذَّإالإن استصحاب بقاء اجلعل ال فائدة فيـه  :إن قيل

 َّإال بيـت املقـدس، و إىلهّاستصحاب بقاء اجلعل هو بقاء املجعول الفعيل للتوج
 إثبـاتومن الواضح أن  .ال فائدة فيه فعليته إثبات اجلعل فقط من دون إثباتف

 واملالزمة  باالصل املثبتَّإال ّالوجوب الفعيل بواسطة استصحاب بقاء اجلعل اليتم
 إثبـات الـرشعية يفيـد أن ّاألدلـةأو غريه مـن   لعدم وجود دليل لفظي؛العقلية

 .، نعم يمكن أن يستفاد ذلك بحكم العقلًا كان اجلعل باقيا إذالوجوب الفعيل
  إىل أن الحاجـةّتبـني فيام سـبق واإلشكال اجلواب عىل هذا ّتقدم: اباجلو
 ّوإنـام عىل سـبق فعليـة احلكـم، ّتوقف احلكم ال يّنجزتّ ألن  فعلية احلكم،إثبات
 والصغرى - وهي العلم باحلكم-  احلكم وصول الكربىّنجز تإثباتيف  يكفي

 تّحتققـ إذا و-ًمـثال إنـام هـو بيـت املقـدس إليـهه ّمـا يتوجـ بأن وهي العلم -
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 . احلكمّنجز تإثباتالصغرى والكربى يكفي يف 
 ّتمـسكننا يمكن أن نثبت بقاء اجلعـل وعـدم النـسخ بواسـطة الإ: إن قيل

 إطالقفبـ < بيـت املقـدس إىلهّتوجـ>:  الدليل اللفظي، كام لو قال املوىلإطالقب
 .زمنة يف مجيع األههذا الدليل نثبت بقاء اجلعل وعدم نسخ

ــاإلّتمــسكإن ال: واجلــواب  ّتمــسكالّ ألن  يف املقــام غــري ممكــن؛طالق ب
 يف تقييد مفاد الـدليل حـال كـون مفـاد الـدليل ّالشكيف حالة ّصح  يطالقباإل
 املـراد مـن العـامل هـو ّ وشككنا يف تقييده يف أن)كرم العاملأ(، من قبيل قوله ًثابتا

 تقييـد الوجـوب، يفّ نـشك العامل العادل أم مطلق العامل، ففي مثل هـذه احلالـة
 وهـذا .الـدليل أصل حرزنا ثبوتأالقيد، بعد أن  عدم طالقفيكون مقتىض اإل

 يف هـذه احلالـة  إذثبوت مفاد الدليل وعدمه، أصل  يفّالشكا كان  إذبخالف ما
كالمنا مـن ّحمل الدليل، و أصل ، لعدم إحراز ثبوتطالق باإلّتمسكالّصح الي

  بيت املقدس هو إىلهّ جعل وجوب التوج يف نسخ نفسّالشكّ ألن ؛هذا القبيل
ً شكا الدليل، وليس أصل يف بقاءّشك   .حرازهإيف تقييد مفاده، بعد ّ

 ّالشك وهو - يف نسخ اجلعل ّالشكنحاء أمن ّ األول النحو  أنّيتضحوهبذا 
 إطالق بّتمسك الال يمكن يمكن استصحاب عدم نسخه، لكن -يف بقاء اجلعل
 يف بقـاءّ شـك و يف املقام هـّالشكّ ألن  وعدم النسخ، بقاء اجلعلثباتالدليل إل

ً شكا الدليل وليسأصل   .ثبوته إحراز يف تقييد الدليل بعدّ
يف ارتفـاع ّ يـشك بمعنى أن،  يف تقييد احلكم منذ البدايةّالشك: النحو الثاين

 مـن ،جعلـه دة منـذّ يف تقييد احلكم بفرتة زمنية حمدّالشكاحلكم ونسخه بسبب 
 يف بقـاء ّالـشكّ فـإن  يف بقاء وجوب صالة اجلمعة يف زمـن الغيبـة،ّالشكقبيل 

 .وجوهبا هو بسبب احتامل ضيق احلكم املجعول وحتديده بزمان احلضور فقط
  سـعة احلكـم،ثبات الدليل اللفظي إلإطالق بّتمسكويف هذا القسم جيوز ال

 .نةّعي دليل وجوب اجلمعة لنفي التقييد بالفرتة الزمنية املإطالق بّتمسكفي
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 عدم النـسخ، فقـد استـشكل ثباتإل  باستصحاب بقاء اجلعلّتمسكأما ال
فيه بإشكال مشرتك بني استصحاب بقاء اجلعل يف رشيعتنـا وبـني استـصحاب 

 . من البحث القادمّيتضح الرشائع السابقة، كام سأحكام
 

يف بقاء احلكـم ّ شك اإذ( يف نسخ اجلعل ّالشكاستشكل عىل النحو الثاين من 
أحـدمها  ،نيإشـكال ب)دةّمن جهة احتامل تقييد احلكـم املجعـول بفـرتة زمنيـة حمـد

 :نياإلشكال وحاصل هذين  يف مجيع الرشائع بام يف ذلك رشيعتنامشرتك
ًأوال  ان عىل استصحاب عدم نسخ األحكام يف رشيعتاإلشكال :ّ

 الـذين عاشـوا يف زمـن فعليـة اجلعـل دفرا هو أن األاإلشكالحاصل هذا 
 حينام كان وجوب صـالة ^ئمة وقت حضورهم الذين عارصوا األفرادكاأل

 املوجودين اآلن الذين يراد استـصحاب وجـوب فراد، هم غري األًاجلمعة فعليا
 ومـع اخـتالف ،هم، أي يف زمن الغيبة، وعليه فيختلـف املوضـوعّاجلمعة بحق

 . املوضوع ال جيري االستصحاب
  الرشائع السابقةأحكام عىل استصحاب اإلشكال: ثانيا

 ّيف حـق ن احلكـم الثابـتإ : السابق، حيث يقولاإلشكالوهو نفس مفاد 
 استصحابه من ال يمكن الرشائع السابقة، حكام املعارصين ألفرادمجاعة من األ

 الذين مل يعارصوا تلـك الـرشائع، فـال يمكـن لـشخص مـسلم أن فرادقبل األ
تالف املوضـوع، خـال ؛×يف رشيعة النبي عيسى ًتا  ثابًناّمعيًام  حكيستصحب

هلـذا احلكـم ًا ن هذا الفرد الذي يريد استصحاب هذا احلكم مل يكن معـارصإأذ 
 .×يف رشيعة عيسى 
ني، الـسابقة ت عـارص كلتـا الـرشيعًاّمكلفـفيام لو فرضنا أن هذا نعم يمكن 

حدة املوضوع يف هذه احلالـة، ه يمكنه أن جيري االستصحاب؛ لوّنإالالحقة، فو
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، ًا الرشيعتني، وأنه قد حـرم عليـه يشء سـابقاتعارص كلًصا  فرضنا أن شخفإذا
 باستـصحاب ّتمـسك فال مانع من ال،يف بقاء احلرمة يف الرشيعة الالحقةّوشك 

 . احلرمة؛ لوحدة املوضوع يف هذه احلالةثباتعدم النسخ إل
ّ ألن ،م وحـدة املوضـوع عىل استصحاب عدم النـسخ هـو عـداإلشكالف
ني الذين عاشوا يف زمن اجلعـل، واملـشكوك هـو ّكلفن ثبوت احلكم عىل املّتيقامل

 آخرين يعيشون يف زمان غري زمـان اجلعـل، فـال توجـد أفرادثبوت احلكم عىل 
 .وحدة للموضوع، فال جيري االستصحاب

ن احلكـم إ>:  حيـث قـال، صاحب الفصول الغرويـةاإلشكالقد ذكر هذا 
ّ فإن . لتغاير املوضوع؛ آخرينّ ال يمكن استصحابه يف حق، مجاعةّابت يف حقالث

 ّالثابتـة يف حـق األحكام  يف ترسيةّتمسك وهلذا ن،هم مثله ال نفسهّما ثبت يف حق
ة عـىل ّمجاع واألخبار الدالاملعدومني باإلأو  املوجودين إىل الغائبنيأو  احلارضين

 .)١(<الرشكة ال باالستصحاب
 : بجوابنيّتقدم املاإلشكالن أجيب عو

أن احلكـم : أي، احلكم جمعول عـىل هنـج القـضية احلقيقيـة: ّ األولاجلواب
ني املوجـودين يف ّكلفـ املفـراد عىل األًالذي جعل يف الزمان السابق مل يكن جمعوال

ني يف ذلـك ّكلفذلك الزمان فقط، أي عىل هنج القضية اخلارجية، حتى يقال أن امل
 ضـوء القـضية احلقيقيـة، يفم يف هذا الزمان، بل احلكم املجعول الزمان هم غريه

أو مل يكـن  يف زمن اجلعـلًدا ر سواء كان موجوّ املقدّكلفأي أنه جمعول لعنوان امل
 وحـدة املوضـوع يف كـال الزمـانني، وهـذا ّتحقـق، وعىل هذا األساس تًموجودا

ً شكا فروض املّالشك، فيكون ًيكفي النتزاع عنوان احلدوث والبقاء عرفا يف بقـاء ّ
 ًزمانا ًاّتقدم فيجري االستصحاب، غايته أن هذا املوضوع يكون وجوده م،ما كان

                                                 
 .٣١٥ص:  الفصول الغروية)١(
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 . بوحدة املوضوعّيف القضية املشكوكة، وهو ال يرضًا ّتأخرنة ومّتيقيف القضية امل
  ببقـاءّالتعبـدوال خيفى أن هذا االستصحاب هو استصحاب تنجيزي، مفـاده 

 .ّكلفصالة اجلمعة امللحوظ بام هو صفة لطبيعي املكوجوب ّكيل املجعول ال
 كـان بنحـو القـضية إذا>:  بقولـه+ العراقـي ّاملحقـق إليـه  أشاروهذا ما
 الفعليـة فـرادني بنحو الـرسيان يف األّكلفلة للحكم عىل طبيعة املّالطبيعية املتكف

كـان  إذ بعـد أن ،إشـكال فال يلزم ،رة وجودهاّة الوجود والفرضية املقدّاملحقق
 الفعليـة والفرضـية لـوال فرادجلميع األّ األول مقتىض العموم ثبوت احلكم من

 يف النسخ وعدم عموم لفظي يقتـيض اسـتمراره يف ّالشكفال جرم عند : النسخ
 فـراد والزمه ثبوتـه لأل.مجيع األزمنة جيري فيه استصحاب البقاء وعدم النسخ

 املوجـودة فراد لألًيف ثبوته فعال ّالشكمنشأ ّ ألن ،املوجودة يف الرشيعة الالحقة
 فاستصحاب عدمه يكفي لنفي ،نام يكون هو النسخ ال غريهإة ّتأخريف األزمنة امل

 .)١(<ّالشكهذه اجلهة من 
 أننا يمكن أن نجـري :حاصلهو، جراء االستصحاب التعليقيإ: اجلواب الثاين

لو كانوا  ّتأخر املالزمان ني املوجودين يفّكلفاالستصحاب التعليقي بأن يقال أن امل
 يف ونّهـم، وهـم اآلن يـشكّموجودين يف الزمان السابق لثبت احلكم الفعيل يف حق

 .ّهم، فاالستصحاب تعليقيّهم، فيستصحب ثبوت احلكم بحقّثبوت احلكم بحق
، أي استـصحاب احلكـم ًا هو كون االستصحاب تنجيزيـّتقدمفاجلواب امل

 .ًاتعليقي، واجلواب الثاين كون االستصحاب ّنجزامل
وأ مـا االستـصحاب التعليقـي >:  بقولـه+ العراقي ّاملحققوهذا ما ذكره 

 فال غبـار يف جريانـه بالنـسبة إىل املوجـودين يف ،ته كام هو املختارّ عىل صحًبناء
 ،بحيث لو وجدوا كانوا حمكمني بكذاًسابقا هنم كانوا إ: الرشيعة الالحقة فيقال

                                                 
 .١٧٤ص ،٤ج: األفكار هناية )١(
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 الـسابق ّ يف نسخ حكم العامّالشكمرجع ّفإن  ،هم عىل ما كانوا عليهؤواآلن بقا
 وباالستـصحاب املزبـور ، يف بقاء القضية التعليقة واملالزمة املزبـورةّالشكإىل 

 .)١(<احيكم عليهم بوجوب كذ
  معارضة استصحاب بقاء التكليف باستصحاب عدم التكليف إشكال

 بأنـه )ياالستصحاب التنجيزي والتعليق( ورد عىل بقاء التكليف بصيغتيهُأ
هـم قبـل البلـوغ ّمعارض باستصحاب عدم فعلية ذلك التكليف الثابت يف حق

 يف ّكلـفاملّ ألن  رشط آخر مـن رشائـط ذلـك التكليـف،ّ أيّحتقققبل أو  ًمثال
 قبل أن يبلغ، ً يقينا-ًمثال -ه وجوب صالة اجلمعة ّر مل يثبت يف حقّالزمان املتأخ

ة عليه، فيمكنـه استـصحاب عـدم د بلوغه يف وجوب صالة اجلمعبعّ شك فإذا
  ثبوت التكليـف ثبوت هذا الوجوب عليه قبل بلوغه، ويكون استصحاب عدم

  الستصحاب بقاء التكليف وشـمولهًا معارض)ًمثالعدم وجوب صالة اجلمعة (
بـصيغته أو  ، سواء بصيغته التنجيزيةّأخرني الذين يعيشون يف الزمان املتّمكلفلل

 مـشابه لالعـرتاض عـىل اإلشـكال وهـذا .صحابانالتعليقية، فيتساقط االستـ
 بأنه معارض باستصحاب ،ا غىل إذاالستصحاب التعليقي املثبت حلرمة الزبيب

 . تساقط االستصحابني إىليّؤد الفعلية الثابتة قبل الغليان، مما يّليةاحل
نـه إزماننـا هـذا، فإىل لو استصحبنا بقاء وجوب قتال املرشكني : مثال آخر

فراد الذين يعيشون يف زمن حيتمـل النـسخ األإىل وجوبه بالنسبة معارض بعدم 
ذا احلكم خلصوص زمـان هع ّيف أن املوىل تعاىل رشّ للشك ًماننا هذا مثال،فيه كز

 أنه رشع خلصوص زمـان ّتيقن أو إىل قيام الساعة، والقدر امل×مام ور اإلضح
دم اجلعـل  جعله، فيجري فيـه استـصحاب عـيفّشك ، أما الباقي في×مام اإل

 .بلحاظ زمان الغيبة
                                                 

 .١٧٦ص:  املصدر السابق)١(
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 إشـكالض يف احللقة الثالثة جلـواب ّيتعر  مل+خيفى أن السيد الشهيد  الو
معارضة استصحاب عدم نسخ احلكم باستصحاب عدم فعلية احلكـم الثابـت 

 هنـاك ّتقـدمويكون اجلـواب امل>: قبل البلوغ، نعم يف بحثه اخلارج اكتفى بقوله
ض لـه ّوهـو مل يتعـر - ّتقدم ومراده من اجلواب امل،)١(<ًيضاأعليه يف املقام ًبا جوا

ية تعـارض االستـصحاب إشـكال هـو اجلـواب عـىل -ًيـضاأيف احللقة الثالثـة 
 الفعليـة الثابتـة قبـل ّلية باستصحاب احل،ا غىل إذالتعليقي املثبت حلرمة الزبيب

ق  يف التعليـّعلقالغليان، وقد ذكرنا ذلك اجلواب يف بحث استصحاب احلكم امل
ال فـ استصحاب احلكم التعليقي ا جرىإذ هو أنه ّتقدم، وحاصل ما ّعىل النص

حكومة االستصحاب التعليقي  ألجل ليس ، التنجيزيةّليةجيري استصحاب احل
االستـصحاب بحـسب النظـر  أركـان عـدم متاميـةّوإنام ألجل  ؛عىل التنجيزي

 فإن ،ء واحد ن ليشنه متى ما كانت عندنا حالتان سابقتاأ> :يانببذلك  و،العريف
ستصحاب جيري فيها دون  فاال،االستصحاب أركان كانت إحدامها فقط جتمع

 تكـون ً ذاهتـا مـستجمعة ألركانـه فتـارةّمنهام يف حـدّ كل ن كانتإاألخرى، و
 فاالستـصحابان -كـام يف مـوارد تـوارد احلـالتني -احلالتان يف عـرض واحـد 

 إحـدامها تكـون حاكمـة عـىل َّنأنقصد بـذلك  ويتعارضان، وإن كانتا طوليتني
 فهنــا تكــون احلالــة الناســخة هــي التــي جيــري فيهــا ،ناســخة لــه واألخــرى

ة ّمركبـتكون احلالة الـسابقة : ن شئتم قلتمإاالستصحاب ال احلالة املنسوخة، و
 فاحلالـة ، السابقة حالة سابقة هي زواهلا بالغليانّحليةبحسب احلقيقة وتكون لل
يـوم ّ كل  يدرسالذيية، نظري األستاذ ّبالغليان ال احللالسابقة تكون هي احلرمة 

يف انقطاعـه عـن الـدرس كـان املستـصحب ّ شـك ه لوّنإيف الساعة املحدودة ف
ًمل يكـن ذلـك معارضـا باستـصحاب عـدم التـدريس  واستمراره يف التدريس

                                                 
 .٢٩٧، ص٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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َّ ألن دليـل االستـصحاب ؛ًالثابت بنحو القضية الفعلية يقينا قبل ساعة الدرس
 ،ّرتكـازي ملفـاد نقـض اليقـني بالـشكن يرصف إىل الفهم العـريف واالأوَّالبد 
 .)١(<الفهم االرتكازي يقتيض ما أرشنا إليهو

ني مـن ّاملحقق لكثري من ما ارتكز لذلك وهوًدا ّ مؤي+وذكر السيد الشهيد 
ة عدم وجود معارض له عىل ّوارتكز لدهيم كاف، جريان االستصحاب التعليقي

ن اختلفـوا يف كيفيـة ختـريج عـدم إو - العراقـيّاملحقـقعدا   ما- تقدير القول
عدم املنافاة، وبتعبري السيد الشهيد أهنم  أو نه هل من جهة احلكومةأواملعارض، 

أصــابوا يف ارتكــازهم يف عــدم وجــود استــصحاب معــارض لالستــصحاب 
، وهـذا اجلـواب يمكـن أن ختريج هذا االرتكـازآلية وا يف ؤن أخطإالتعليقي، و

 .ًيف املقام أيضاجيري 
 
التغيري، وهو إزالة يشء : اإلزالة، وثانيهام: أحدمها: النسخ يف اللغة بمعنيني

 . ثم إقامة يشء آخر مقامه، ومنه االستنساخ
بـل، ثـم ينـسخ بحـادث ق كان يعمل بـه مـن ٌأمر: النسخ>: بن فارساقال 

ً يشء خلـف شـيئا فقـد ّوكـل. آية أخرىغريه، كاآلية ينزل فيها أمر، ثم تنسخ ب
 .)٢(<َ الشبابُ والشيبَّ الظلُوانتسخت الشمس. انتسخه

 أوجبـه ٍ ثـانٍ بحكـم،ّتقدم ٍإن النسخ رفع حلكم> وقال أبو هالل العسكري
 -ً مما كان مطلقـا يف العقـل-إن حتريم اخلمر وغريها : ة، وهلذا يقالسنّأو  كتاب
...  وال يـستعمل النـسخ يف العقليـات. يـة إباحته عقلّ ألن ؛ إلباحة ذلكنسخ

اللغـة كـسائر األسـامء  أصل ضعت له يفُ وّوالنسخ يف الرشيعة لفظة منقولة عام
                                                 

 .٢٩٢ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول، تقرير السيد حممود اهلاشمي)١(
 . ٤٢٤، ص ٥ج:  مقاييس اللغة)٢(
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أال تـراهم .  وأصله يف العربية اإلزالـة.الرشعية مثل الفسق والنفاق ونحو ذلك
 .)١(<نسخت الريح اآلثار: قالوا

 .لةاللغة مطلق اإلزا أصل ويظهر من ذلك أن النسخ يف
 رفع حكم ثابت بارتفـاع أمـده وزمانـه، سـواء :ّويف االصطالح عرف بأنه

إنه إعـالن الـشارع : أن يقالّصح واأل. الوضعيةأو  التكليفية األحكام كان من
 .ارتفاع حكم؛ النتهاء أمده وانتفاء مصلحة ترشيعه

هو رفع أمـر ثابـت يف الـرشيعة : النسخ يف االصطالح> :قال السيد اخلوئي
التكليفيـة أم  األحكام سة بارتفاع أمده وزمانه، سواء أكان ذلك املرتفع منّاملقد

الوضعية، سواء كان من املناصب اإلهلية أم من غريها من األمور التي ترجع إىل 
.  وهذا األخري كام يف نسخ القرآن من حيث الـتالوة فقـط،اهللا تعاىل بام أنه شارع

رشيعة ليخـرج بـه ارتفـاع احلكـم بـسبب الثابـت يف الـاألمر  قيدنا الرفع بّوإنام
 كارتفـاع وجـوب الـصوم بانتهـاء شـهر رمـضان، ،ً خارجـاهارتفاع موضـوع

 وارتفاع وجوب الصالة بخروج وقتها، وارتفاع مالكيـة شـخص ملالـه بـسبب
 وال إشكال يف إمكانه ،ً نسخاّيسمىال  األحكام هذا النوع من ارتفاعّ فإن ؛موته

 .)٢(<حد أوال خالف فيه من ،ووقوعه
عـالم  اإل:ويف الـرشع عبـارة عـن> :ّوعرف صاحب الرشايع النسخ بقوله
 عنه، عىل وجـه ٍ مرتاخٍّ رشعيٍ بدليل،بزوال مثل احلكم الثابت بالدليل الرشعي

ومـنهم مـن . ًومن الناس من جيعل النسخ رفعا . ًثابتا  األول لواله لكان احلكم
ّجيعله بيانا النتهاء مد  .)٣(<لّة احلكم األوً

                                                 
 . ٢١٦٥، الرقم٥٣٨ص :  معجم الفروق اللغوية)١(
 . ٢٩٦ص:  البيان يف تفسري القرآن)٢(
 .٢٣١ص:  معارج األصول)٣(
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 شبهة البداء اجلواب عىل
تابعة األحكام ّ ألن  يف إمكان النسخ؛اإلشكال عدم ّيتضح ّتقدم عىل ما ًبناء

 باختالف األزمان بلحـاظ ّتغري وهي ت،يف ترشيعها للمصالح واملفاسد الواقعية
ر هلم مـن العقـل والكـامل وحـاجتهم إىل مـا ّخصوصيات أهلها ومقدار ما قد

فألجل ذلك ربـام يكـون جعـل . الح قدر استعدادهمهيدهيم ويرشدهم إىل الف
ة ّأخر، دون مـا بعـده مـن األزمنـة املتـّحكم للبرش ذا مصلحة إىل زمـان معـني

 وجيعـل ملـن بعـدهم  األول،املقتضية ملصالح أخرى، فريتفع أمد ذلـك احلكـم
 ذلك معلوم لـذات البـاري قبـل ّوكل. حكم آخر حسب ما تقتضيه مصاحلهم

 .خ واملنسوخ كليهامترشيع احلكم الناس
ومن هنا ترتفع شبهة البداء املستحيل التي استشكل هبا اليهود والنصارى؛ 

 من أن النـسخ ّتقدم ملا ؛ق اجلهل إىل ذات الباري تعاىلُّبدعوى استلزام النسخ تطر
 جلهله تعاىل بأمد احلكم ودوام مـصلحة يف احلقيقة هو مقتىض حكمته تعاىل، وليس

 . وال يلزم منه البداء املستحيل،ريب يف إمكان النسخ فالترشيعه حتى يستحيل، 
 ، إذا ظهـر: بـدا يل الـيشء:تقـول. والبداء أصـله الظهـور> :قال أبو هالل

 ألجـل  فرتكته،ً إذا ظهر لك فيه رأي مل يكن ظاهرا لك،بدا يل يف اليشء: وتقول
 األحكام ويثبتـهوما ينسخه من . ً لكونه عاملا لنفسه؛وال جيوز عىل اهللا البداء. ذلك

والبداء هو  .ًإنام هو عىل قدر املصالح، ال أنه يبدو له من األحوال ما مل يكن باديا
 الواحد بنفس ما تنهاه عىل الوجه الذي تنهاه عنه والوقت الذي ّكلفأن تأمر امل

 .)١(< يف الرأيّددعىل الرتّدل يّألنه وهذا ال جيوز عىل اهللا؛ . تنهاه فيه عنه
 

 ،سـالميةخالف بني الفريقني يف اجلملة يف وقوع النـسخ يف الـرشيعة اإل ال
                                                 

 . ٢١٦٥الرقم . ٥٣٨ص:  معجم الفروق اللغوية)١(
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ٍما ن سخ مـن آيـة{: عىل ذلك قوله تعاىل ّاألدلة ومن أوضح َ ْ ِ ْ َ َ ٍأو ن ـسها نـأت  ـ   َ
ْ َ ِ ِ

ْ َ َ ِ ُ

َمنها ْ َأو مثلها   ِ ْ ث  مـن حيـ،نعم وقع اخلالف يف مـوارد وقوعـه .)١٠٦: البقرة( }ِ
ة مـن الكتـاب والـسنّّ كـل  ومن حيـث نـسخ،كليهامأو  احلكمأو  نسخ التالوة

 .واإلمجاع والعقل باآلخر
عى يف ّنحـاء النـسخ املـدأوينبغي قبل الورود يف هذا البحـث اإلشـارة إىل 

 :  إىل ثالثة أقسامهيمكن تقسيمو. رشيعة اإلسالم
رآن، ثم نـسخت من قبيل أن تكون آية من الق، نسخ التالوة دون احلكم .١

 . حكمها، كام قيل ذلك يف آية الرجميتالوهتا وبق
املـستند يف ّ ألن لكن الصحيح عدم وقوع هذا القسم مـن النـسخ؛ وذلـك

ة ّمـع أن يف مثـل هـذه األمـور املهمـ.  بعض أخبار اآلحادَّإالدعوى ذلك ليس 
 بنفسه دليل عىل كذب الـراوي؛ إذ لـو كـان ،اختصاص نقله ببعض دون بعض

 نقل نسخ تالوة آية الـرجم بعمـر؛ حيـث ّختصكام أنه قد ا. ًا لبان واشتهرواقع
عاة رويت عن عمر ّوتلك اآلية املد. عى أهنا من القرآن ومل يقبله املسلمونّإنه اد
 واهللا عزيز ،ًة نكاال من اهللاّإذا زنى الشيخ والشيخة فارمجومها البت>:  منها؛بوجوه
 .<ةّة بام قضيا من اللذّوها البتالشيخ والشيخة فارمج>:  ومنها<حكيم

: أخرج ابن أشته يف املصاحف عن الليث بن سـعد، قـال>: وقال السيوطي
وإن عمر أتى بآية الرجم، فلم يكتبهـا؛ .. من مجع القرآن أبو بكر وكتبه زيد ّأول 
  .)١(<كان وحدهّألنه 

 مـن نـسخ الـتالوة، وقـد أخرىة بوجود موارد ّالعام عى منّوهناك من اد
 . طالة لعدم اإلً مراعاة؛ال نريد اخلوض فيهاو ،)٢( األعالمجاب عنها مجلة منأ

 .ينّوهذا القسم مشهور بني الفقهاء واملفرس، نسخ احلكم دون التالوة .٢
                                                 

 . ١٠١، ص١ج:  علوم القرآن اإلتقان يف)١(
 . ٢٠٢ص:  يف  تفسري القرآن انظر البيان)٢(
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 .وهذا القسم موضع الكالم يف املقام. ًفوا فيه كتبا كثرية ّوقد أل
ًكثريا مـن ّ فإن ،ال خالف بني املسلمني يف وقوع النسخ>: قال السيد اخلوئي

وإن مجلـة مـن . أحكام الرشايع السابقة قد نسخت بأحكام الرشيعة اإلسـالمية
فقـد . أحكام هذه الرشيعة قد نسخت بأحكام أخرى من هذه الـرشيعة نفـسها

 وهـذا ممـا ، األوىله يف الصالة إىل القبلةّح القرآن الكريم بنسخ حكم التوجّرص
 ًكون يشء من أحكام القرآن منسوخا بـالقرآن، الكالم يف أن يّوإنام ،ال ريب فيه

 .)١(<بالعقلأو  باإلمجاع،أو  ة القطعية،بالسنّأو 
 مـن املـساحمة؛ لعـدم -خ القـرآن بالعقـل وهو نس-وال خيفى ما يف تعبريه 

 األصحاب عنه بالنسخ، فإنـه خـالف اصـطالح الفقهـاء كـام أشـار إليـه تعبري
 حيـث يكـون الـدليالن َّإال باحلقيقـة، وال يطلـق النـسخ>:  بقولهّ احليلّاملحقق
 .)٢(<ًمل يكن ذلك نسخا باحلقيقة ،أو أحدمها فلو كانا عقليني. رشعيني
 : قسمني آخرين إىلًأيضا ينقسمكم لنسخ يف احلوا

وهـذا ال ريـب فيـه، ، نسخ أحكام الرشايع السابقة برشيعة اإلسالم: األول
إلسـالم أحكـام الـرشايع أحكام انسخت لفة تبل من الرضوريات يف موارد خم

 .  يف ثنايا البحثإليهالسابقة، وقد أرشنا 
وذلـك مثـل نـسخ ، نسخ بعض أحكام هذه الرشيعة ببعضها اآلخر: الثاين

 بآيــة - وهــي بيــت املقــدس-  األوىله يف الــصالة إىل القبلـةّآيـة جــواز التوجــ
ِ و  {: واملنسوخ من هـاتني اآليتـني قولـه تعـاىل. االستقبال إىل املسجد احلرام َ

ِا م ق وا مغرب فأ نما تولوا  ثم وجه اهللا ُ ْ َ َ َ َْ ْ  َ ُ َ َ ََ ْ َْ َ ُ
ِ

ْ ُْ
 والناسـخ مـنهام قولـه )١١٥: البقرة( }ِ
ِفول وجهك شطر ا مسجد ا رام{: تعاىل َ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ َْ ْ َ َ ْ  َ  .)١٥٠: البقرة(}َ

َيـا   هـا {: ومن ذلك نسخ آية وجوب الصدقة للنجوى، وهي قوله تعـاىل َ َ

                                                 
 . ٣٠٣ص: صدر نفسه امل)١(
  . ٢٣٢ص : معارج األصول)٢(
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ِا  ًين آمنوا إذا ناجيتم ا رسول  قد وا    يدي  ـوا م صـدقة  ََ َ َ َ َ َْ ُ  َُ ْ َْ َ َ َْ ُ ُُ َ َ ََ  ُ ْ
ِ  ،)١٢: املجادلـة(}َ

أأشفقتم أن {: ة عىل ارتفاع وجوهبا، وهي قوله تعاىلّبآية أخرى بعدها دال
َ َ َْ ُ ْ َ وا ّتقد ْ

َ   يدي  وا م صدقات فإذ  م  فعلـوا وتـاب َ َ َ ََ ََ ُ َ َْ ْ َْ َ َْ
ِ ٍ ُ َ ْ َْ َ ُ اهللا علـي م فـأ يموا ا ـصالة وآتـوا ْ َ َ َ  ُُ ِ

َ َ َْ ُْ َ

َا ز ة َ   .)١٣: املجادلة( } 
ت إىل ّومن ذلك نسخ وجوب االعتداد وإنفاق الزوجة من مال الرجل امليـ

ًوا ين  توفون من م و ذرون أزواجا وصـية {:  املستفاد من قوله تعاىل،سنة كاملة َ ِ َ َ َ ًَ  ْ َُ َ َُ َ َْ ُْ ِ َ َ ِ  

َألزوا ْ َ ٍجهم متا  إ  ا ول    إخراج  َ ْ ِ َِ َْ  َ
ِ ِْ ْ َ ً َ   .)٢٤٠: البقرة(}ِ

ًوا ين  توفون مـن م و ـذرون أزواجـا {:  اآلية نسخت بقوله تعاىلهفإن هذ  َ َ َْ َُ َ َُ َ َ َْ ُْ ِ َ َ ِ  

َ   صن بأنفسهن أر عة أشهر وع ا فإذا بلغن أجلهن فال جناح ََ َ َ َ َ َُ َ َ ًَ َ َ َ ْ  ُ ُ َْ َ َ ََ َْ ْ
ِ

ْ َ ٍ
َ

ِ ِِ ُ  َ َ علي م  يما  علن َ ْ َ ََ َ ِ ْ ُ ْ َ

ٌ  أنفسهن با معروف واهللا بما  عملون خب  ِ َ َ ُ َ َ َْ َْ ُ
ِ ِ ُِ  َ ِ ُ ْ

ِ
َ

  .)٢٣٤: البقرة(}ِ
فق العلـامء عـىل ّوات>:  زوجها، قال الطربيسّوكذا بآية إرث الزوجة املتوىف

نفق عىل امرأتـه أكان الرجل إذا مات : وقال أبو عبد اهللا. أن هذه اآلية منسوخة
. ثم نسختها آيـة الربـع والـثمن.  ثم أخرجت بال مرياثً، صلب املال حوالمن

ِ    ـصن بأنفـسهن {:  ـسختها:  قـال×وعنـه . فاملرأة ينفق عليها من نصيبها ِِ ُ َ َ ْ  َ َ َ

ًأر عة أشهر وع ا ْ َ َ ََ ٍ
ُ ْ َ ََ  .)١(<و سختها آية ا وار ث ،}ْ

 الـزاين  حكـم حرمـة نكـاحَ نـسخٍوقد نقل الطربيس يف تفسريه عن بعض
ًا زا  ال ينكح إال زا ية{:  املستفاد من قوله تعاىل،والزانية عىل املؤمنني َ َِ َ  ُ ِ َ

ِ ًأو  ـ  ة    َ
ِ
ْ ُ

ٍوا زا ية ال ينكحها إال زان َ  
ِ َ َ َُ ِ َ ُ ِ َأو   ك وحرم ذ ِـك   ا مـؤمن  َ  ِ ِ ْ ُْ ُ ُْ َ َ َ َ ٌَ  َ  بقولـه )٣: النـور( }ِ

ُوأن حوا األيا  من {: تعاىل ِ َ َ َ ْ ُ ِ
َ ْم وا صاِ   من عباد م و مائ مَ ْ ُْ ُ  ِ ِ ِ َِ ِ َ ََ ْ َ   .)٣٢: النور( }ِ

هذه مجلة من موارد نسخ الكتاب بالكتاب، وقد وقع اخلالف بني الفريقني 
 .)٢(ض إليهاّيف نسخ كثري من آيات األحكام، واملقام ال يناسب للتعر

                                                 
 . ٣٤٥، ص ٢ج:  جممع البيان)١(
 .٤٠٤ - ٣٠٧ص:  انظرالبيان يف تفسري القرآن)٢(
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املـراد ، < احلكـمئ مبادىل إالنسخ بمعناه احلقيقي مستحيل بالنسبة>:  قوله•
  إىل أن النـسخ املجـازي بالنـسبةَّإالرادة،  احلكم هـي املـصلحة واإلئمن مباد

 . احلكم ال إشكال فيهئمباد
، <ومعقـول يف عـامل اجلعـل... النسخ بمعنـاه احلقيقـي مـستحيل >: قوله •

 . فهو معقول يف عامل اجلعلً أم جمازياًالنسخ سواء كان حقيقيا
 فيها احلكم عىل املوضوع ّعىل نحو القضية احلقيقية التي ينصببل >: قوله •

ًدا ، سواء كـان موجـوّكلفاملقدر هو املّكيل املراد من املوضوع ال، <رّاملقدّكيل ال
 .ًأو مل يكن موجودا يف زمن اجلعل

مقـصوده ، <ّ ببقاء املجعول الكيلّالتعبداستصحاب تنجيزي مفاده >: قوله •
 .ن قبيل وجوب صالة اجلمعةم :ّكيلمن املجعول ال

  يف استصحاب عدم النسخقوالاأل
 ً يف استصحاب النسخ وعدمه، إمتامـاقواليف خامتة البحث البأس بذكر األ

 أحكـام سواء يف استصحاب -اختلف يف استصحاب عدم النسخ فقد ؛ للفائدة
 : قولني إىل-يف رشيعتنا األحكام استصحابأو  الرشائع السابقة

  إىل األعـالمذهب مجلة مـن، جريان استصحاب عدم النسخ: ّ األولالقول
 رشيعتنـا، أحكـامأو   الرشائع السابقةأحكامسواء  األحكام  استصحابإمكان

ه املحـدث ّ العراقي والوحيـد البهبهـاين، وعـدّاملحققنصاري ومنهم الشيخ األ
 :االسرتآبادي من الرضوريات، وإليك بعض كلامهتم يف املقام

ً حكـام ال فرق يف املستصحب بني أن يكون>: +صاري نالشيخ األقال  •
   إذ املقتـيض موجـود،من أحكام الرشيعة الـسابقةً حكام يف هذه الرشيعة أمًتا ثاب
 .)١(<ً وعدم ما يصلح مانعا-وهو جريان دليل االستصحاب  -

                                                 
 .٢٢٥ص ،٣ج:  فرائد األصول)١(
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ن مـن ّتـيقبـني أن يكـون امل ًأيـضا ال فـرق>: + اخلراساين ّاملحقققال  •
يف بقائه وارتفاعـه بنـسخه يف ّ شك  إذا،الرشيعة السابقةأو  أحكام هذه الرشيعة

 .)١(< االستصحابّأدلة لعموم ؛هذه الرشيعة
 يف استـصحاب احلكـم الـرشعي إشـكالال >: + العراقي ّاملحقققال  •

 اّمأ و،سةّ هذه الرشيعة املقدأحكامحب من  يف النسخ إذا كان املستصّالشكعند 
وبعـد أن ذكـر  )٢(< فقد يناقش فيه بـوجهني،ابقة الرشايع السأحكامإذا كان من 

 عـدم متاميـة  إىل الرشائع السابقة، انتهىأحكامالوجهني يف مناقشة استصحاب 
 .)٣( الرشائع السابقةأحكامية جريان عدم نسخ إمكان واختار ،هذه املناقشة

 ذهـب بعـض آخـر مـن،  االستـصحاب يف املقـامّصحةعدم : القول الثاين
كـام -  جريان االستصحاب يف املقام، منهم صـاحب الفـصول عدم إىلاألعالم

 النائيني والـسيد اخلمينـي ّاملحقق القمي وّاملحقق و-ذكرنا قوله يف ثنايا البحث
 :والسيد اخلوئي، وإليك بعض كلامهتم

إذا ثبت بطريق صحيح أمر من الرشائع السابقة >:  قال+ القميّاملحقق •
يف أو   مثل أن يذكر يف القـرآن؟باعه أم الّلنا اتومل يثبت نسخه يف ديننا فهل جيوز 

يف رشع من الرشائع السابقة مثل قوله تعاىل  األحكام األخبار املتواترة حكم من
 اختلف األصوليون فيه ؟ونحو ذلكًرا وحصوًدا نه كان سيأ ×يف شأن حييى 
 نقـل ذلـك عـىل طريـق ’هّنبيـأو   واألقوى أنه إن فهم أنه تعاىل،عىل قولني

 وربام يقال . فالَّإال و،فنعمً مطلقا عىل حسنهّدل وبحيث ي ًأيضا دح هلذه األمةامل
 عىل ّوهو مبني .ً مطلقاّحجة يف استصحاب بقائه فهو ٍن عدم علم الناسخ كافأ

                                                 
 .٤١٢ص:  كفاية األصول)١(
 .١٧٤ص ،٤ج: اراألفك هناية )٢(
 .١٧٦-١٧٤ص:  املصدر السابق)٣(
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 .)١(<للقول بالنسخ ٍ وهو ممنوع ومناف.ًالقول بكون حسن األشياء ذاتيا
حـتامل أخـذ عنـوان غـري د اّجمـرن أال خيفـى >: قال +السيد اخلميني  •

 وال دافـع ،وحـدة القـضيتني إحـراز  للـزوم؛منطبق عىل املسلمني كفى يف املنع
ظــواهر الكتــب ّ ألن ؛املــشكوك يف نــسخها األحكــام لالحــتامل يف حكــم مــن

 والتغيـري ّ هبـا مـع ورود الـدسّتمـسكاملنسوخة الرائجة بينهم ليست قابلـة لل
ن احلكـم ثابـت أعلم ُهم وال عندنا حتى ي ليس عندّتغري وأصلها الغري امل،عليها

  العناوين املأخوذة يف موضـوع أحكـامهمِ والقرآن املجيد مل حيك،للعنوان الكذائي
 عـن متهيـد ّللمحكـيًعـا  تب،ل فيام جعلـوه ثمـرة للنـزاعّية كام يظهر بالتأمّالكل

 .)٢(<ا ذكرنا عدم جريان استصحاب أحكام الرشائع السابقةّل ممّفتحص. القواعد
: هنحن يف الدورة السابقة ناقشنا فيه بـام حاصـل>: قال +السيد اخلوئي  •
 ممـا ال بقـاء لـه بـل ينعـدم ّتصور واالعتبار كال، احلكم من األمور االعتباريةَّإن

فيـه هـو املعتـرب، وهـو ّ يـشك نبالغفلة ونحوها، فام له بقـاء اعتبـاري ممكـن أ
ًمقيداأو  ًلقا وأن يكون مطّالبد ّكلففراد املأبالقياس إىل  بعد استحالة اإلمهـال  ّ

ّألنـه ، ً حقيقـةٌ ال رفـعٌ النسخ مـن الـشارع دفـعّنأوقد ذكرنا . يف مقام الثبوت
وعليـه، فـإذا ثبـت إطـالق . لّكاشف عن مقدار سعة اجلعل وضيقه مـن األو

 ٍعىل إطالقه كافّدل الرشائع السابقة فنفس ما أو  احلكم الثابت يف هذه الرشيعة
ًتامل النسخ سواء كان دليال خارجيا كقوله يف دفع اح حالل  مـد حـالل > :’ً

كان إطالق دليل نفس ذلـك احلكـم أو   وإن ناقش فيه الشيخ،)٣(<إ  يوم القيامة
ًو    ا اس حج ا يت من استطاع إ ه س يال{كقوله تعاىل 

ِ َ ِ ِْ َ ِ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ   ِ ِِ ِ َ َ  .)٩٧: آل عمران( }َ
                                                 

 .، الطبعة احلجرية٤٩٥ص ،١ج:  قوانني األصول)١(
 .١٧٦ص ،١ج:  الرسائل)٢(
 . ٥٨ص ، ١ج : الكايف)٣(
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 لــزم البــداء َّإالدفــع ال رفــع، وّألنــه امل النــسخ، وال معنــى حينئــذ الحــت
يف سـعة املجعـول ّوشـك وإذا مل يثبـت لـه إطـالق . ه سبحانهّاملستحيل يف حق

ّشك ًنـا ليـّمتيق، فليس ثبوت ذاك احلكم لغري املوجودين يف ذلك العرص هوضيق
ًه إليهم يكون قياسا وإرساءؤيستصحب، بل أرساوفيه   للحكم عن موضوع إىل ً

له، ولو بنينـا عـىل  أساس فاستصحاب عدم النسخ يف نفسه ال ... ع آخرموضو
 . )١(<يةّالكل األحكام جريان االستصحاب يف

 

من التطبيقات والثمرات يف املقام، وفيام يـيل ًدا عد )٢(نصاريذكر الشيخ األ
 : للفائدةً منها إمتاماّنذكر املهم
 اهللا َّروي أن نبـي،  جواز الـرضب بالـضغث مكـان الـرضب بالـسوط.١
 )٣(<لئن عويف ليـرضهبا مائـة جلـدة> إبطائها ألجل  حلف عىل امرأته×أيوب

 وخذ  يدك ضغثا فا ب بـه وال  نـث إنـا { : خوطب بقوله تعاىل×فلام عويف 
ِ
ْ َ َْ َ َ َ َِ ِ ْ

ِ
َ ً ْ َ ِ ِ

ْ ُ

ِوجدناه صابرا نعم العبد إ ُ ْ َْ ْ َ ِ ً ِ َ َُ َ ْ ٌنه أوابَ  َ ُ  .)٩٧: آل عمران( } 
ّدل  من احلشيش والشامريخ وما شابه ذلك، فاستّوالضغث هو ملء الكف

  إىلباآلية الكريمة عىل أنه جيوز ملـن حيلـف أن يـرضب مائـة سـوط، أن يبـدهلا
 .ضغث من احلشيش والشامريخ

 باب بعـض االحـتامالت، ّ عىل سدّ أن االستدالل مبني+وناقشه الشيخ 
 إىل ّ مرشوط بقابلية املحدود عليه، فلـو انتهـى إجـراء احلـدّ إجراء احلدّنأوهو 
 كانت مـن ×، ولعل زوجة أيوب ّ الكثري به، سقط احلدرإحلاق الرضأو  موته

                                                 
 .١٤٩-١٤٨ص ،٤ج : دراسات يف علم األصول)١(
 .٢٢١، ص٣ج:  انظر فرائد األصول)٢(
 .٣٦٥، ص٨ ج: جممع البيان)٣(
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ن أ عليهـا، وبـام ّيوب مل يكن بأس من إجراء احلـدأهذا القبيل؛ إذ عندما حلف 
 ؛ إىل موهتاّإجراء احلد ّأدىمرضه قد طال فصارت الزوجة طاعنة يف السن فربام 

 فألجـل صـيانة حرمـة ّله سبحانه بالضغث، وأما عدم سـقوط احلـدّفلذلك بد
 . احللف باهللا سبحانه

 :قال يل سفيان الثوري: ي قالّاد املكّ عبّأن>: عىل ذلك ما رواه الصدوقّدل وي
أقـيم  فإن  وهو مريض،ىإين أرى لك من أيب عبد اهللا منزلة فاسأله عن رجل زن

هذه ا سألة من تلقـاء نفـسك، :  خافوا أن يموت، ما تقول فيه؟ فقال يلّ احلدعليه
إن : إن سفيان الثوري أمرين أن أسـألك عنهـا، فقـال:  فقلتأو أ رك بها إ ـسان؟

 بـا رأة س س  بطنه و دت عـرق فخذيـه وقـد ز اقد  )١(رسول اهللا أو  برجل أح 
ئة شمراخ ف  ه به   ة، و  هـا بـه  ر ضة، فأ ر رسول اهللا فأو  بعرجون فيه ما

ْوخذ  يدك ضغثا فا ب به وال  نث{:  س يلهما، وذ ك قو ّ  ة، وخ  َ َْ َ َ َِ ِِ ِْ
ِ
ْ َ ً ْ َ ِ ْ ُ{)٢(.  

 وبـام أن ،وبّوهناك احتامل آخر وهـو أن يكـون ذلـك مـن خـصائص أيـ
 ّل احلدّ فبد، عفا اهللا سبحانه عنها،ة كبرية يف طول مرضهّلت مشقّزوجته قد حتم

 .االحتجاج باآلية ّصح إىل ضغث، ومع هذه االحتامالت ال ي
اختلـف الفقهـاء يف أن  . جواز إجراء القصاص عىل من له عني واحـدة.٢

اجلاين إذا كان ذا عني واحدة وقد جنى عىل من له عينـان، وفقـأ إحـدى عينيـه، 
قامـة القـصاص عليـه، إ جـواز  إىل فذهب الـبعض؟الأو  فهل جيوز القصاص

 االنتقال إىل الدية، وقول ثالث قائل بجواز القصاص مـع  إىلعض آخروذهب ب
 .دفع نصف الدية

                                                 
وهـو عظـيم الـبطن، انظـر النهايـة يف غريـب : من احلـبن بالتحريـكاملستسقي، : األحبن )١(

 .٣٣٥ص ،١ج: احلديث
 . ٢٨ص ،٤ج:  من ال حيرضه الفقيه)٢(
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َ و ت نا عليهم  يهـا أن {: بقوله سبحانه  األول فيمكن االحتجاج عىل القول َ َ َ َِ ْ ِ
ْ َ ْ َ َ

َ  ا فس با فس والع  بالع  واألنف باألنف واألذن باألذن وا ـسن َ َ َِ
ُ ُُ ُ

ِ ِ ِ َِ َِ
َ ََ

ِ ْ َْ َْ َْ ِ ْ َ با ـسن وا ـروح   ْ ُ ُ َ   ِ
ٌقصاص َ قامـة القـصاص إعىل جـواز ّدل  اآلية يإطالق ّحيث إن )٤٥: املائدة( }ِ

 .مهاام فقد برص اجلاين بت إىلىّدأوإن 
الترشيع ولـيس يف مقـام بيـان  أصل اآلية يف مقام بأن :+وناقشه الشيخ 
 النظـر عـن ذلـك فـيمكن ّ بإطالقهـا، ولـو غـضّتمسكاخلصوصيات حتى ي

َ من ا تدى علـي م فا تـدوا عليـه بمثـل مـا ا تـدى {: الستدالل عليه بقولها َ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ِ
ْ ِ ِ ِ َ َ َْ ُ ْ ُ ِ

َ

َعلي م وا قوا اهللا واعلموا أن اهللا مع ا متق  ِ  ُ َُ َ َ َ َ ْ َْ َْ َْ َُ  ْ ُ  .)١٩٤: البقرة(}َ
نقـل ّ فـإن ،ت داللة اآليات فال حاجة إىل االستصحابّه لو متّ أنإىلًمضافا 

 إذ ليس القرآن بصدد ؛ً وتصويبا هلاًن إمضاءّ عليها يتضمّترشيعات بال ردهذه ال
 مـا ينقـل ّ هو كتاب هداية للبرش وحكمة، فكلّوإنامرسد القصص واحلكايات 

 . عليهّ إذا ما ردَّإالينا ل عّحجةويذكر فهو 
ذهب املشهور إىل لزوم تعيني املرأة عنـد  .ّنة بمهر غري معنيّ زواج غري املعي.٣

ً أواللتزويجا ن املهر ملك للبنـت أً، وحتديد مهرها بام خيرجه عن اجلهالة ثانيا، وّ
 بعـد مـا ورد مـاء -ًال لألب ثالثا، ولكن املستفاد مما دار بني شـعيب وموسـى 

َقال إ  أر ـد أن أن حـك {ً قال سبحانه حاكيا عن لسان شعيب ؛ غريها-مدين َ ِ
ُ ُْ َ ُ

ِ
 
ِ
َ َ

ِإحدى اب   ها   ِْ َْ ََ  َ ْ ُ   أن تأجر   ما  حجج فإن أ ممت ع ا فمن عندك وما أر ـد َ ُ
ِ
ُ َ ََ ََ َ َ َ َِ ِِ ْ ِ َ ًَ َْ َ ْ ْ َ َْ ِ ٍ َ ِ ِ

ْ َ َ

َأن أشق عليك ستجد  إن شاء اهللا مـن ا ـصاِ    َِ   ِ ُ َ
ِ ِ ُ ِ َ ََ َ ْ َ ُ َ َ قـال ذ ِـك ب ـ  و  نـك   مـا *َْ َ َ َ َ َ َْ َْ ِ

َ َ َ

َاألجل  قضيت فال عدوان   وا َ َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َُ ْ َ ِ َ َ ٌهللا   ما  قول و يلْ ِ َ ُ ُ َ َ َ َ  .)٢٨-٢٧: القصص( }ُ
ً أوالال تعينيأن يه بتّفقد زوج إحدى بن ًا ّرددد بـل مـَّ، وجعل املهر غري حمـدّ

عرش حجج، وانتفع شعيب بمهر بنته وهو عمل موسى ورعيه غنم أو  بني ثامين
 .ًشعيب، بل يستفاد من ذلك أمر رابع وهو جواز كون العمل مهرا 

والثالـث خفـاء األول  أن يف داللة اآليـة عـىل احلكـم: +لشيخ وناقشه ا
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 وذلــك الحــتامل أن يكــون الرتديــد يف مراســم اخلطوبــة ؛دون الثــاين والرابــع
 . ًوالتعيني يف مراسم عقد الزواج، فال يكون الرتديد دليال عىل جوازه يف العقد

 قـول  الظاهر بقـاء الرتديـد يف مقـدار املهـر إىل آخـر األجـل بـشهادة،نعم
َ   ما األجل  قضيت فال عدوان  {: موسى َ َ َ ْ ُ َْ َ َ َُ ْ َ ِ َ ََ ْ الظاهر أن الرتديد إنـام يـزول ّ فإن }َ 

 .عند اختتام العمل
ًا عـن انتفـاع ّوأما انتفاع األب بمهر البنت فألجل أنه مل يكن انتفاعه منفكـ

 مـا كـان يـرصف األب عـىل ّولعـل. البنت باعتبارمها من أعضاء أرسة واحدة
ً مما ينتفع بمهرها، مضافا إىل إذن الفحوى، وأما احلكم الرابـع ّالبنت مل يكن أقل

 .فال بأس به فقد ورد يف النص يف رواياتنا
ذهـب املـشهور إىل لـزوم  . اجلهل بالعوض يف اجلعالة وضامن ما مل جيب.٤

تعيني العوض يف اجلعالة كذهاهبم إىل بطالن ضامن ما مل جيب، ومع ذلـك فـربام 
قـال سـبحانه . فاد من بعض اآليات جواز كال األمرين يف الرشائع الـسابقةيست

م العـري الـذي جـاء مـن كنعـان ّاهتـحيـث ل يوسف ّعام أحد ًحاكيا عن لسان
َ م أذن  ؤذن   تها الع  إن م  سارقون{ :بالرسقة، وقال َ ٌ َُ

ِ
َ ْ ُ  

ِ ُ ِ
ْ َ َُ  َ َ  ُ ِ  فقد صـواع ا ملـك . . . ُ  ِِ َ َ َ ُ ُ ْ َ

َو ِمن جا َ ٌء به  ل بع  وأنا به ز يمَ ِ َ ِ ِ ِِ ِ
ْ َ َ َ ٍ

َ ُ ْ   .)٧٢ و٧٠: يوسف( }ِ
 :ة من فقرات ثالثّمركبفاآلية األخرية 

ِ فقد صواع ا ملك{: أ ِِ َ َ َ ُ ُ ْ  .ض هذه الفقرة إىل املال املفقودّ وتتعر}َ
ٍو ِمن جاء به  ل بع {: ب ِ َِ ُ ْ ِ ِ َ َ  وهو كعقد جعالة يشري إىل أن العـوض محـل }َ
 .ول املقدار وهو جمه،بعري

ٌوأنا به ز ـيم{: ج ِ َ ِ ِ
ْ َ َ  فهذه الفقرة تشري إىل ضـامن شـخص ثالـث عـن هـذا }َ

ُ فقد{: ت صيغة الكالم الوارد يف قولهّتغرياحلمل، ولذلك  ِ ْ ِأنا بـه {:  إىل قوله}َ ِ
ْ َ َ

ٌز يم ِ  . وهذا دليل عىل أن عاقد اجلعالة غري ضامن العوض،}َ
ُو ِمن جاء به  ـل {: عىل أن قوله ٌّاالستدالل مبني بأن :+وناقشه الشيخ  ْ ِ ِ ِ َ َ َ
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ٍبع  ِ  . فال حمذور يف ما وعد به،ه من باب الوعدّ من باب اجلعالة ولعل}َ
عـام ًخـصوصا يف  يومذاك )محل بعري( ّ وعىل فرض جعالته، فالظاهر تعني

 .نةّ بأمحال البعري واألكيسة املعيّ فقد كانوا يقتسمون الرب،املجاعة
ل ّ فقـد فـص،ية العوض، وأما جواز الضامن بام مل جيبه حول جمهولّهذا كل

 ٌ وسـببٍوما يكون هنـاك مقـتض  فال جيوز،ٍاملشهور بام إذا مل يكن هناك مقتض
ٌعلةوإن مل يكن هناك  زوا ضامن الدرك وهو تضمني املـشرتي ّ ولذلك جو،ةّ تامّ

ً  الحـتامل كونـه مـاال؛املتاع الذي يشرتيه من البائع حيث يضمنه شخص ثالث
 ّصـحة وهذا املقدار يكفـي يف ،للغري، فاملقتيض موجود، وهو العقد ورشاء املال

ًعقد اجلعالة صار مقتضيا الشـتغال ّ ألن من هذا القبيل، ًأيضا  واملقام،التضمني
 . أن يضمنه شخص ثالثّصح  في،ة اجلاعل باألجرةّذم

 حول القرعةبحث 
يعملـون كـانوا يـا هم زكرّبعض اآليـات عـىل أن بنـي إرسائيـل ونبـيّدل ت

 فخرجـت القرعـة ، حيث شارك زكريا معهـم يف تعيـني كافـل مـريم،بالقرعة
َوما كنت  يهم إذ يلقون أقال هم   هم ي فل  ـر م ومـا {:  يقول سبحانه؛سمهاب َ ََ ََ َ َْ َ َُ ُ ُْ  ْ ْ ُْ ُ َُ ََ ْ ْ ْ

ِ ِ
ْ َ َ ُ

َكنت  يهم إذ  تصمون ُ ِ َ ْ َ ْ
ِ ْ ِ

ْ َ َ َ ة باسـم وبالتـايل خرجـت القرعـ .)٤٤: آل عمـران( }ُ
َو فلها ز ر ا  ما دخل عليها ز ر ـا ا محـراب {:  قال سبحانه؛ل مريمّزكريا فتكف َ َ ََ َْ ِ

ْ   
ِ ِ
َ َ ََ َ َْ َ ََ  َ َ  ُ

ًوجد عندها رزقا ْ
ِ

َ َ َ َِ   .)٣٧: آل عمران( }َ
ًأن داللة اآلية عىل كوهنا أمرا مرشوعا عندهم ال: +وناقشه الشيخ  خفـاء  ً

ًلقرعة كانت أمرا شـائعا بـني البـرشفيها، بل يظهر من بعض اآليات أن ا  حيـث ،ً
 بتفريـق الـسفينة َّإال السفينة وكادت تغرق هبم ّة يونس عندما استقلّينقل يف قص

َإذ أ ـق {: من أحد الركاب، فاقرتعوا وخرجت القرعة بإسم يونس، قال سبحانه َ َ ْ ِ
ِإ  الفلك ا مشحون  ُ ْ َ ِ

ْ ُْ َ
َفساهم ف ن من ا مدحض  *ِ ِ َ ْ ُ ْ ِ َ ََ َ ََ   .)١٤١-١٤٠: الصافات( }َ
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ة عىل مرشوعية القرعة يف الرشيعة اإلسـالمية تغنينـا ّ الروايات الدال أنَّإال
 أننـا يف غنـى عـن االستـصحاب يف إىلًمـضافا عن استصحاب هذه األحكام، 

 .ة هذه املوارد، بل يكفي ورودها يف القرآن الكريمّعام
 

 البـاري ّ يف مرحلـة املـصلحة واإلرادة مـستحيل يف حـق النسخ احلقيقي•
تعاىل، وأما النسخ يف مرحلة اجلعل واالعتبار فهو ممكن وال إشـكال فيـه سـواء 

 .ً أم جمازياًكان حقيقيا
 : يف نسخ اجلعلّالشكنحاء أ •

فيــه  يف بقــاء نفـس اجلعــل، وهــذا النحـو يمكــنّ يــشك أن :ّ األولالنحـو
 بيـت  إىلهّجعل وجوب التوجقبيل  السابق من استصحاب عدم النسخ، لليقني

  إىلهّ يف نسخه، فيجري استصحاب بقـاء وجـوب التوجـّالشك، وًمثالاملقدس 
 .بيت املقدس وعدم نسخه

ا كان املقصود مـن  إذَّإال ،إن استصحاب بقاء اجلعل ال فائدة فيه: إن قيل •
 إثبـات ويت املقدس، ب إىلهّاستصحاب بقاء اجلعل هو بقاء املجعول الفعيل للتوج

 . باالصل املثبتَّإالالوجوب الفعيل بواسطة استصحاب بقاء اجلعل اليتم 
 احلكـم ّنجز تإثباتيف  يكفيّألنه  فعلية احلكم، إثبات  إىلالحاجة: اجلواب

 . والصغرى وصول الكربى
 ّتمـسكيمكن أن نثبـت بقـاء اجلعـل وعـدم النـسخ بواسـطة ال: إن قيل •

 . ي الدليل اللفظإطالقب
ــسكإن ال: اجلــواب ــاإلّتم ــام غــري ممكــن؛طالق ب ــسكالّ ألن  يف املق  ّتم

 يف تقييد مفاد الـدليل حـال كـون مفـاد الـدليل ّالشكيف حالة ّصح  يطالقباإل
 .ثبوت مفاد الدليل وعدمه أصل  يفّالشكا كان  إذفيامّصح ، وال يًثابتا
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ارتفـاع احلكـم يف ّ يشك أن : يف نسخ اجلعلّالشكنحاء أ من النحو الثاين •
 ويف هـذا ،جعلـه دة منـذّ يف تقييد احلكم بفرتة زمنيـة حمـدّالشكونسخه بسبب 
 . سعة احلكمثبات الدليل اللفظي إلإطالق بّتمسكالقسم جيوز ال

 مشرتك عىل إشكال يف نسخ اجلعل بّالشكاستشكل عىل النحو الثاين من  •
 ائع الـسابقة،يف الـرش األحكـام يف رشيعتنا واستـصحاب األحكام استصحاب

 ال يمكـن املعارصين للحكم السابق فراد مجاعة من األّيف حق احلكم الثابتبأن 
 . الختالف املوضوع؛ الذين مل يعارصوا ذلك احلكمفراداستصحابه من قبل األ

 : بجوابنيّتقدم املاإلشكالأجيب عن  •
 .احلكم جمعول عىل هنج القضية احلقيقية : ّ األولاجلواب

ني ّكلفـيقال أن امل بأن  اجراء االستصحاب التعليقي،إمكان :اجلواب الثاين
 لو كانوا موجودين يف الزمان السابق لثبـت احلكـم ّتأخرالزمان امل املوجودين يف
 فيستـصحب ،هـمّون يف ثبـوت احلكـم بحقّهم، وهـم اآلن يـشكّالفعيل يف حق

 .هم، فاالستصحاب تعليقيّثبوت احلكم بحق
 أي - بقـاء التكليـف بـصيغتيهإثباتلنسخ وورد عىل استصحاب عدم اُأ •

 بأنـه معـارض باستـصحاب عـدم -بصيغة االستصحاب التنجيزي والتعليقي
 رشط ّ أيّحتقـققبـل أو  ،ًمثالهم قبل البلوغ ّفعلية ذلك التكليف الثابت يف حق

 .آخر من رشائط ذلك التكليف



 
 
 

 

 

 

 ّاالعرتاض عىل استصحاب الكيل يف باب األحكام، واملوضوعات •
 النظريات املطروحة حول الكيل •

ü له وجود سعي يف اخلارجّكيل ال:  األوىلالنظرية 
ü موجود باخلارج بعني وجود الفردّكيل ال :النظرية الثانية 
ü نظرية املحدثني : النظرية الثالثة 

 فردواستصحاب الّكيل الفرق بني استصحاب ال •
ü الفرق يف العنوان التفصييل والكيل: ّ األولالفرق 
ü عىل أساس نظرية الرجل اهلمداين: الفرق الثاين 
ü العراقيّحققللم: الفرق الثالث  

 حكاميف األّكيل  الوارد عىل استصحاب الاإلشكالأجوبة األعالم عىل  •
ü االصفهاينّحققللم: ّ األولاجلواب  
ü العراقيّحققللم: اجلواب الثاين  
ü ضمن اخلصوصيةَّإالال يوجد ّكيل ال: اب الثالثاجلو  

  األحكام بالعناوينّتعلق عىل ّاألدلة •
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ــق الثالــث مــن تطب هــو  ه أركانــتطبيقــات أو يقــات االستــصحابالتطبي
هـو  األعـالم يف كلامتّكيل  أن املراد من ال إىل، وينبغي التنبيهّاستصحاب الكيل

 .ًيضاأالذي يقبل الصدق عىل كثريين، ويطلق عليه باجلامع ّكيل ذلك ال
ّخـاص،  ضمن فرد َّإال يف اخلارج ّتحقق أن يال يمكنأنه ّكيل حكام الأومن 

ّكيل ال واستصحاب .وأفراده كزيد وعمر أحد  ضمنَّإال ال يوجد ًالمث نسانفاإل
اجلـامع بـني أو  اجلامع بني فردين مـن احلكـمّكيل  ببقاء الّالتعبديف الرشيعة هو 

ا كان له أثر رشعي، من قبيل استصحاب حكم اجلـواز،  إذفردين من املوضوع،
ب واالسـتحباب  الوجـو: وهـي،ربعـةالتكليفيـة األ األحكـام ه جامع بـنيَّنإف

ــر والكراهــة واإل ــني الوجــوب كــصالة الظه ــة ب ــة اجلامع باحــة، وكاملطلوبي
 .ًمثالسة ّزيارة العتبات املقدكواالستحباب 

 ا إذو من قبيل اجلامع بني زيد وعمـر:ومثال اجلامع بني فردين من املوضوع
عـىل  األثـر ّرتتـبيف املـسجد، بحيـث ي إنـسان رشعي، كوجود ثرأ عليه ّترتب
، وكاحلـدث اجلـامع بـني احلـدث وعمـرأو  بينهام ال عىل خصوص زيد عاجلام
 . ًمثال املصحف ّكرب، وأثره حرمة مسصغر واألاأل

البحــث يف أن مها احــدإ يقــع يف جهتــني،ّكــيل والكــالم يف استــصحاب ال
 أم ال؟ّكيل االستصحاب هل جيري يف ال

ّكيل قسام الأ يف البحث  اجلهة الثانية وهي إىل جريانه، ننتقلإمكان ثبت فإذا
  األوىلثبت يف اجلهـةمل يا  إذ أما؟قسامه أم الأوهل جيري االستصحاب يف مجيع 

 . اجلهة الثانية إىل، فال تصل النوبةّ جريان استصحاب الكيلإمكان
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وتـارة يف بـاب  األحكـام تارة يف بـابّكيل فقد يعرتض عىل استصحاب ال
 :ملوضوعاتا

 يف باب األحكامّكيل االعرتاض عىل استصحاب ال
 التي املسالك واملباينوهي بيان ة، ّمقدمولوج يف البحث ينبغي تقديم قبل ال

 . ت يف تفسري روايات االستصحاب وحقيقتهّتقدم
ل مفـاد رواياتـه عبـارة عـن ّ متثـوماأن حقيقة االستصحاب : املبنى األول

ًيا إىل احلالـة الـسابقة ّتعبـد ًويقينـاًقـا طريّشك  الـرفظجعل الشارع اليقني يف 
، ومن هنـا )٢(اخلوئي والسيد )١( النائينيّحققامل املبنى للعمل هبا، وقد اختار هذا

 .  االستصحاب من األمارات)٣(وئيجعل السيد اخل
 للواقـع عنـد ًاّنجـز جعـل االستـصحاب م رواياتـهأن مفـاد: املبنى الثـاين

 . ية ال يشء آخرّعذرية واملّنجز اخلطأ، فإذن املجعول هو املًا عندّمعذراإلصابة و
أن مفادها اجلري العميل عىل طبق احلالـة الـسابقة يف ظـرف : املبنى الثالث

 . يف  بقائها والعلم هبا يف هذا الظرفّشك لا
 يف إثبات آثاره له، وقد ّتيقنأن مفادها تنزيل املشكوك منزلة امل: نى الرابعبامل
 .  بجعل احلكم املامثل للمستصحب أو حكمه أو املخالف لهنىبهذا امل عن َّيعرب

 هل االستصحاب جيـري فـيام إذا فـرض أن :ة، نقولّقدموبعد بيان هذه امل
 األول بنـى؟ واجلواب أنـه ال مـانع مـن جريانـه عـىل املّاملستصحب حكم كيل

 .  الرابعبنىوالثاين والثالث، واإلشكال إنام هو يف جريانه عىل امل
                                                 

 . ٣٤٣، ص٢ج:  أجو التقريرات)١(
 . ٢٦٤إىل٦، ص٣ج:  مصباح األصول)٢(
 . ٢٦٦، ص٣ج: مصباح األصول)٣(
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معنـاه إبقـاء ّ فـإن ،ّ األول، فال إشكال يف استـصحاب الكـيلبنىأما عىل امل
ًن كـان جزئيـا إًوجعله طريقا إىل اجلامع، ألن املستـصحب ًا ّتعبداليقني السابق 

 . طريق إليههو ًيا فّفاالستصحاب طريق إليه، وإن كان كل
ًا ّنجــزاالستــصحاب كــام يكــون مّفـإن  عــىل املبنــى الثــاين، كـذلك األمــرو

ّا له إذا كان كلّنجزًللمستصحب إذا كان جزئيا حقيقيا،ً كذلك يكون م ًيا، فـإذن ال ً
 . لهّنجزواستصحاب الفرد، فإنه عىل كال التقديرين مّكيل فرق بني استصحاب ال

ّ الثالث، فأيضا ال إشكال يف استصحاب الكـيلبنىوأما عىل امل ، ألن مفـاده ً
ًا عليها ال فرق بـني أن ّتبان األثر الرشعي مرتالعلم عىل طبق احلالة السابقة إذا ك

 ًيـاّ املستـصحب إذا كـان كلّية، غايـة األمـر أنّبقة جزئية أو كلان احلالة السوتك
 .جهة انطباقه عىل فردهمن إنام ّكيل فالعمل بال

فقـد  .)جعل احلكم الظـاهري املامثـل للمستـصحب(أما عىل املبنى الرابع 
ا لو بنينا عىل أن مفاد دليل االستـصحاب جعـل أنن: هحاصلبام استشكل عليه، 

، ًممـاثالً حكام  اجعل للمستصحبّمكلفحكم مماثل، بمعنى أن الشارع يقول لل
 ّالـشك آخر يف زمان ّ يعني جعل وجوب ظاهريًمثالفاستصحاب صالة اجلمعة 

وهـو جـامع الطلـب بـني  -ّكـيل الّ فـإن مماثل للوجوب السابق، فعىل هذا املبنى
 إىلّكـيل مرجع استصحاب الّ ألن  استصحابه؛ال يمكن -الستحبابالوجوب وا

ّ ألن السابق، وهـو حمـال،ّكيل  مماثل لوجوب الّالشكيف زمان ّكيل جعل وجوب 
 -وهـو اجلـامع - ه، واملفروض أن املستصحبأفراد أن يوجد يف أحد ّالبدّكيل ال

 وجـوده يف  يمكـنالاليشء الذي ّ ألن جياد اجلامع بال فرد،إليس بفرد، وال يعقل 
 .ً يكون جعله لغوا إذ ال معنى جلعله،-ّ وهو الكيل- اخلارج
ّ ألن الفـردين، أحد  ضمن-ًمثالالطلب ّكيل  -ّكيل  يمكن أن يوجد ال،نعم

 لعدم ؛ استصحابهال يمكنالطلب، لكن هذا ّكيل  فيه ًمثالوجوب صالة الظهر 
 . لكي يستصحبًناّمتيقكون حدوثه 
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 وجـوده يف اخلـارج، ال يمكن ،ّكيلبام هو  ،ّكيل الّ إنحيث :أخرىوبعبارة 
ه وإن كـان يمكـن أفـراداملوجـود ضـمن ّكيل ، والًفعليه يكون استصحابه لغوا
 للجزئـي ولـيس ًا االستصحاب فيه يكـون استـصحابّوجوده يف اخلارج، لكن

 . لعدم اليقني به؛لالستصحابًا ّطوهو ليس حم ،ّكيللل
 مـن قبيـل ؛جيـادهإ ال يمكـن فرد له يف اخلـارج الذي الّكيل وال خيفى أن ال

ه مـن فـراد هـو جـامع ألًمـثالجياد اجلنس بال فـصل، فـاحليوان إعدم معقولية 
الغنم، ال يمكن أن نجعل جامع احليوان بال فصل، واملقام مـن  و والبقرنساناإل

منزلـة بالطلب بمنزلة اجلنس، أما االستحباب والوجـوب فهـام ّ فإن هذا القبيل
 .جياد اجلامع بال فرد، وهو حمالإ، وجعل احلكم املامثل يعني ّل واحلدالفص

، وهـو حكـاميف باب األّكيل هذا هو حاصل االعرتاض عىل استصحاب ال
 .مفاد االستصحاب هو جعل احلكم املامثل بأن يرد عىل املبنى القائل

 تعليق السيد الشهيد عىل االعرتاض املذكور
ص مـن هـذا ّة وجـوه للـتخلّاض بعـد، عـىل هـذا االعـرت األعالمأجاب
إن هـذا :  يقـول+ هّنـأ َّإال ،)١(ة عنـد الـسيد الـشهيدّ تام، لكنها غرياإلشكال

 ًممــاثالً حكــام ل عــىل مبنــى احلكــم املامثــل وهــو أن يوجــدّاالعــرتاض يــسج
ين، يعنـي اجلـامع بـني الوجـوب ّللمستصحب وهو اجلامع العاري مـن احلـد

ام والنـدب، وهـذا تكليـف بـام ال يطـاق؛ زاإللـواالستحباب العاري من حد 
 عـن احلـدود، كـام ًالستحالة اجياد اجلامع بـني الوجـوب واالسـتحباب عاريـا

 .يستحيل اجياد اجلنس بال فصل
أحـد  ن مفاد دليـل االستـصحابإ: مبنى احلكم املامثل وقلنا نكرناأنعم لو 
 لـنقض العمـيلمن قبيل أن مفاد االستصحاب هو النهي عن ا -ة ّتقدماملعاين امل

                                                 
 .ّ يف التعليق عىل النصصنّفض ألجوبة األعالم عىل هذا االعرتاض مع مناقشات املّسنتعر )١(



 ٩٩  ..........................................................................................االستصحاب 

 ،ّ فحينئذ يمكن جريان استصحاب الكـيل-أو بقاء اليقني نّتيق بقاء امل إىلرشادأو اإل
يـة معقـول وال ّنجزبمقدار اجلـامع مـن حيـث املًدا ّتعب ً عاملاّكلفجعل املّألن 

 ّكلـفباجلامع، كام لو علـم املّتعلق مجايل امل فيه، ويكون بمثابة العلم باإلإشكال
 .الفردين باخلصوص أحد  بمقدار اجلامع وليسّنجزوجوبني، فيتحد الأ بًمجاالإ

 يف باب املوضوعاتّكيل االعرتاض عىل استصحاب ال
يف بـاب املوضـوعات مـن قبيـل استـصحاب احلـدث ّكـيل استصحاب ال

كرب، واالعرتاض عىل هـذا النحـو مـن صغر واحلدث األاجلامع بني احلدث األ
 عىل أفراد اجلـامع ولـيس ّرتتبلرشعي ما األثر أن: يقالبأن ّكيل استصحاب ال

  كـرب عـىل احلـدث األّرتتـب املصحف مّفحرمة مس عىل اجلامع بعنوانه،ًبا ّرتتم
كـرب صـغر، ال عـىل اجلـامع بـني احلـدثني األعىل احلدث األأو  -ًمثالاجلنابة  -

يستحيل ّكيل الّ ألن  وبال فائدة؛ًصغر، وعليه يكون استصحاب اجلامع لغواواأل
 فـراد األّنإ  إذلألثـر الـرشعي،ً موضوعا يف اخلارج، فال يعقل أن يقعأن يوجد 

 واجلزئيات هي التي يمكن أن توجد يف اخلـارج، وهـي التـي يمكـن أن تكـون
 .لآلثار الرشعيةًموضوعا 

ّكـيل  دخلوا يف بحـث وهـو أن الرسارهـمأس اهللا ّ قد األعالمومن هنا نجد أن
 مـن ّالبـد اإلشـكالاجلواب عىل هذا  ّيتضحهل يوجد يف اخلارج أم ال، ولكي 

 وأنه موجود يف اخلارج أم ال؟ّكيل عرض النظريات حول ال
 

 :توجد يف املقام ثالث نظريات
نظريـة الرجـل وهـي ، لـه وجـود وسـيع يف اخلـارجّكيل ال:  األوىلالنظرية

 .)١(، التي ذكرها الشيخ الرئيساهلمداين
                                                 

بـن سـينا مـع الرجـل اهلمـداين يف رشح ا احلكاية التي نقلهـا +ّذكر املحقق السبزواري  )١(
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كنـسبة األب  فـراد األإىلّكـيل  أن نـسبة الّيتـضح لنظريـةاهذه  أساس عىل
ة، ّتعـدده فهـي مأفـراديشء واحد، أمـا ّكيل الّ ألن ،بناء الكثريين األ إىلحداالو

 .ينّتعددبناء امل األ إىلب الواحده نسبة األأفراد  إىلفتكون نسبته
 :نظرية يوجد احتامالنهذه اليف و

 نـسانيف اخلارج بوجود واحد، فاإلًدا وموجّكيل أن يكون ال: ّ األولاالحتامل
ع عـىل ّواحد، لكنه مـوز إنسان  موجود يف اخلارج بوجود واحد، أي عندناًمثال
  هـوّوإنـام  الوسيع ليس يف قبـال البـاقني،نسانة، وهذا اإلّتعدد املنسان اإلأفراد

 .بناء األ إىلواسع موجود يف ضمن اجلميع، وهو ما يعرف بنسبة األبإنسان 
                                                                                                                   

ن إ غزير املحاسن يقـول ّ كبري السنًاملنظومة يف قسم املنطق أنه صادف يف مدينة مهدان رجال
 .٩٩ص: ملنظومةرشح اانظر ، الطبيعي موجود بوجود واحد عددي يف ضمن أفرادهّكيل ال

كـام زعمـه الرجـل اهلمـداين الـذي ... > :يف قـسم احلكمـةً أيـضا ّوقال املحقق السبزواري
أن الطبيعي واحد بالعدد ومع ذلـك ّظن صادفه الشيخ الرئيس بمدينة مهدان ونقل أنه كان ي

 رشح <ع عليـه الـشيخ وقـدح يف مذهبـه وشـنّ،صف باألضـدادّموجود يف مجيع األفراد ويت
  .١٠١ص: املنظومة

وإين أرى أن : أقـول>: ية اهللا حسن زادة آمـيل يف تعليقتـه عـىل رشح املنظومـةآوقال الشيخ 
أن ( :ًذلك العامل الكبري كان راسخا يف احلكمة املتعالية واحلقـائق العرفانيـة ويـشري يف قولـه

 النـوع ّ إىل رب)صف باألضـدادّالطبيعي موجود بوجود واحد عددي يف ضمن أفراده ويتـ
 واستوفينا البحـث عـن هـذا املطلـب ، ما استقصينا الكالم يف هذا األمر القويمراده عىلوأف

صاف وجـود واحـد ّتـا يف رسالتنا املعمولة يف املثل اإلهليـة، وهـي مل تطبـع بعـد، و،العظيم
ائي طـ إىل آخر ما نقله عنه الـشيخ األكـرب ال ،ّعددي يدل عىل أنه األضداد يف احلكم عليه هبا

ثل، وعقد الفـصل ًإلدرييس من فصوص احلكم، والشيخ الرئيس مل يكن قائال بامل اّيف الفص
 عـىل لـسانه ّ احلقىن كان يف كلامته األخرى جرإ عليهم وّاملذكور من إهليات الشفاء يف الرد

 .< العقيدة هبم، عىل التفصيل املذكور يف الرسالة املشار إليها لنـاّصحة الرأي باملثل وةيّيف حق
  .١٠١ص: مةرشح املنظو



 ١٠١  .......................................................................................االستصحاب 

 عـن ّمـستقليف اخلـارج بوجـود ًدا موجـوّكيل  أن يكون ال:ل الثايناالحتام
 له وجود خـارجي واحـد ثابـت يف عاملـه املناسـب، أمـا ًمثال نسانه، فاإلأفراد
وهـو  - ًمـثالالبقر كـموجودة يف اخلارج يف عاملهـا املناسـب،  ًأيضا ه فهيأفراد
 يف ةوجـوده مأفـرادبوجـوده املناسـب لـه، وكـذلك  موجود يف اخلـارج -ّكيل

 .وجودها املناسب هلا
 هو االحتامل الثاين، كـام يظهـر مـن تعبـري +وظاهر كالم السيد الشهيد 

ّكـيل ن للأ يف الواقـع اخلـارجي، وّتعـددال أعني>:  حيث قال+السيد الشهيد 
 ا نسبة األب الواحـدإليه تكون نسبته فراد واقعيات األعنًزا منحاًعا وسيًعا واق
 .)١(<بناء األإىل

 توجد فيه كلمة دي من تقرير لكلامت السيد الشهيد العنوجد الذي ي لكن
 فـراد واأل،أنـه وجـود واحـد عـددي يف اخلـارج> وجود هـواملام إن، و<ًمنحازا>

الطبيعـي موجـود يف اخلـارج بوجـود واحـد ّكـيل  أي ال<درجات هذا الوجود
، نات ومراتـب لـذلك املوجـود الواحـد الوسـيعّ تعيفرادعددي وسيع وأن األ

، ً والكثري واحداًاشكلوا عىل هذا املبنى بأنه يلزم أن يكون الواحد كثريأومن هنا 
 أن الـصحيح ّيتضحمع أن الوحدة والكثرة متقابلتان يف الواقع اخلارجي، وهبذا 

 .ال الثاينّ األول اهلمداين هو االحتامل يف نظرية الرجل
؛ ً بعيـد جـدافرادعن األيف اخلارج ًزا منحاّكيل فاالحتامل الثاين وهو كون ال

لزم له،  أفرادعن ًزا منحاّكيل ملا يلزم منه من لوازم فاسدة، من قبيل أنه لو كان ال
ه ليـسوا أفـرادوبـاقي إنـسان ّكـيل الّ ألن ؛فـرادية عـن األنـسان سلب اإلإمكان

 . إنسانب
ومـن هنـا ، هدافـرأعني وجود ولكن موجود باخلارج ّكيل ال :النظرية الثانية

                                                 
 .٢٣٩ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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 وموجـود ،يـة والوحـدةّ موجـود بالـذهن بالكل-نسانكاإل-  الطبيعينإقالوا 
 أما من حيث هو بمعنى مأخوذ ، فالطبيعي من حيث هو ال هوباخلارج بالكثرة،
ا وجـد يف إذّألنـه  وأما ال هو، فبمعنى أنـه مـأخوذ بقيـد الكثـرة، .بقيد الوحدة

د الـذهني  وجـد يف الوجـوإذاالوجود اخلارجي، فهو موجود بلباس الكثـرة، و
 موجـود باخلـارج بوجـود -نسانكاإل - الطبيعيّكيل فيوجد بلباس الوحدة، فال

 .هأفراد من الكيل، بل هو عني ًاطبيعي وليس جزءّكيل فهو  .. وه زيد وعمرأفراد
  إىلنسبة اآلبـاء الكثـريينه أفراد إىلّكيل بناء عىل هذه النظرية تكون نسبة ال

ّ ألن كل ،بناء الكثرييناأل فـرد ّ كـل يفّكـيل  املوجود من ال إذبنفسه،ّكيل هو فرد ّ
ية نـسانن اإلألـيس >: قـال صـدر املتـأهلني؛ غري املوجود منه يف فرد آخر بالعدد

الواحـد ّ فـإن ؛ يف كثريين كام أسلفنا ذكرهة بالعدد موجودةية واحدإنسانالكلية 
ًأمرا  الناس أفرادية إنسان ولو كانت .ة كثريةن يكون يف أمكنأ ّتصورالعددي ال ي

 إىل غري ذلك من ًساكناًكا ّسود متحرأبيض أ ً جاهالًبالعدد لزم كونه عاملاًدا واح
 أب واحـد إىل أوالد ة املعنى الطبيعـي إىل جزئياتـه نـسبة وليس نسب،املتقابالت
 املعنى الذي يعرض لـه ، نعم. بل كنسبة آباء إىل أبناء،إليههم ينسبون ّكثريين كل

 نـسبته إىل ّمجـرد بًاإنسانواحد ّ كل  وليسٍواحدّ كل هن يوجد يف يف الذّه كيلَّنأ
ية أخرى هي بالعدد إنسان واحد منها ّ بل لكل،ّية تفرض منحازة عن الكلإنسان

 .)١(<ما املعنى املشرتك فهو يف الذهن ال غريأ و،خرغري ما لآل
م املقـسم لألقـسا>:  الطباطبـائي يف هنايـة احلكمـة بقولـهإليه  أشاروهذا ما
 وهـي ،)الـال بـرشط املقـسمي(ى ّ وتسم،الطبيعيّكيل  ال: وهي،الثالث املاهية

ّكـيل واملوجود من ال. موجودة يف اخلارج لوجود بعض أقسامها فيه كاملخلوطة 
ولو كان املوجود منه يف األفـراد . فرد غري املوجود منه يف فرد آخر بالعدد ّ كل يف

                                                 
 .٧ص ،٢ ج:احلكمة املتعالية يف األسفار العقلية األربعة )١(
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 وكـان الواحـد ، وهـو حمـال،بعينـهًا بالعدد كان الواحد كثـريًدا اخلارجية واح
إن نـسبة املاهيـة إىل (: وهـذا معنـى قـوهلم.  وهو حمال ، بصفات متقابلةًصفاّمت

 ال كنـسبة األب الواحـد إىل أوالده ،أفرادها كنسبة اآلباء الكثريين إىل أوالدهم
يـة ّ نعـم هـي بوصـف الكل،فاملاهية كثرية يف اخلارج بكثرة أفرادهـا. )الكثريين
 .)١(<رتاك واحدة يف الذهنواالش

 ال يوجـد :هـذه النظريـة قـالواأصـحاب ، نظرية املحدثني: النظرية الثالثة
 . ال الكيلفراد، نعم ما موجود يف اخلارج هو األًيف اخلارج مطلقاّكيل ال

 عودة ألصل االعرتاض
 أن االعـرتاض عـىل ّيتـضح، ّبعد استعراض النظريات املطروحة يف الكـيل

يف ّكـيل نظرية الرجل اهلمداين التي تقول بوجود العىل ال يرد  ّكيلاستصحاب ال
، وكذلك ال يـأيت االعـرتاض إشكالاخلارج، وعليه فيجري االستصحاب بال 
 موجـود هيوجد يف اخلـارج، لكنـّكيل عىل نظرية الشيخ الرئيس التي تقول أن ال
 حاب؛ال إشـكال يف جريـان االستـص بعني وجود أفراده، فعىل هاتني النظريتني

 .موجود يف اخلارجّكيل الّألن 
يف بـاب املوضـوعات عـىل ّكـيل نعم يرد االعـرتاض عـىل استـصحاب ال

 .ًال يوجد يف اخلارج مطلقاّكيل النظرية الثالثة وهي التي تقول أن ال
عـىل ًبـا ّرتت عىل أفراد اجلـامع ولـيس مّرتتبالرشعي م األثر أن: بيان ذلك
اجلنابـة -كـرب  عـىل احلـدث األّرتتـبف م املـصحّفحرمة مس اجلامع بعنوانه،

صـغر، كـرب واألصغر، ال عىل اجلامع بـني احلـدثني األعىل احلدث األأو  -ًمثال
عىل النظرية الثالثـة ّكيل الّ ألن  وبال فائدة؛ًوعليه يكون استصحاب اجلامع لغوا

ن إ  إذلألثـر الـرشعي،ً موضوعا يستحيل أن يوجد يف اخلارج، فال يعقل أن يقع
                                                 

 .٩٣ ص: هناية احلكمة، العالمة الطباطبائي)١(
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 واجلزئيات هي التي يمكن أن توجد يف اخلـارج، وهـي التـي يمكـن أن ادفراأل
 من أن جريـان االستـصحاب يـشرتط ّتقدم ملا ؛لآلثار الرشعيةً موضوعا تكون
 .الرشعي عىل املستصحب األثر ّ ترتبفيه

الـرشعي األثـر  تّرتبـيـدينا إن أاملوجودة بني  ّاألدلة أن: وأجاب املصنّف
 ّ عليـه حرمـة مـسّرتتـباحلـدث الـذي يّكـيل ، كّعىل خصوص اجلامع الكيل

عىل عنـوان ًبا ّرتتمل يكن ماألثر ّ ألن ،ّاملصحف، فنستصحب هذا اجلامع والكيل
 .احلدثّكيل  عىل جامع وّرتتب مّوإنامكرب، األ أو صغراحلدث األ
 عىل اجلامع، ولكن مع ذلـك ال ّرتتبالرشعي وإن كان ي األثر إن :قالُقد ي

 -ًمـثالكعنـوان احلـدث  -ّكيل عنوان اجلامع والّ ألن ؛ّكيلجيري استصحاب ال
ّ ألن بام هو مـرآة للخـارج، ولـيس بـام هـو صـورة ذهنيـة، ّاألدلة  يف لسانأخذ

لالثـار الـرشعية، وعليـه فـال جيـري استـصحاب ًا ّطالصورة الذهنية ليست حم
 ّنحيـث إاخلارجي ال الصورة الذهنيـة، واألمر   من استصحابّالبد، بل ّالكيل

 مـن جريـان االستـصحاب يف ّالبد، فّاملوجود يف اخلارج هو الفرد وليس الكيل
 .كرباألأو  صغرالفرد اخلارجي كاحلدث األ

 أن جيري يف الصورة ال يمكنإن ما ذكرمتوه من أن االستصحاب : اجلواب
ّ ألن  جيـري بـام هـو مـرآة للخـارج،ّوإنام ، صحيح،احلدثّكيل الذهنية جلامع و

 ّترتتـب -احلرمة والوجوب والنجاسـة ونحوهـامن قبيل  - ةعيالرشاألحكام 
الـصورة ّ ألن ؛ اخلارجية ال عىل الصورة الذهنية بام هي صورة ذهنيةفرادعىل األ

 .حكام ومدار األّالذهنية ليست مصب
ها ّالرشعية مـن الوجـوب واحلرمـة مـصب األحكام  أن ذلك ال يعني أنَّإال

 عليهـا ّنـصبي أن ال يمكـن اخلارجيـة فـراداألّ ألن  اخلارجية مبـارشة؛فراداأل
ّ ألن  اخلارجي،ّ عىل املسّنصبت أن ال يمكن ًمثال ّاحلكم الرشعي، فحرمة املس

 عـىل ّ حرمـة املـسّتوقف يف اخلارج، وال تّهذه احلرمة ثابتة قبل أن حيصل املس
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 . اخلارجيّاإلتيان باملس
 وم ثابت يف الـرشيعة وإنالصّ فإن ً،مثالاألمر بالنسبة لوجوب الصوم  وهكذا

  احلكم بالصورة الذهنية بام هي صـورةّتعلق بالصوم، وهذا يعني أن ّكلف املِمل يأت
  اخلارج، أي باحلمل احلمل األويل ال باحلمل الشايع إىلا بام هي مرآةإليهًرا ية منظوّكل

 حكم  االستصحابّحيث إنالصناعي الذي هو موجود من موجودات الذهن، و
 .ه بعنوان من العناوين بام هو مرآة إىل اخلارجّتعلق من ّدالبرشعي ف

: من احللقة الثالثـة بقولـهّ األول  يف اجلزء+وهذا ما ذكره السيد الشهيد 
أو   سواء كان حكمه عـىل هنـج القـضية احلقيقيـة-ن احلاكم أن يعلم أوينبغي >

ّج احلـ كاحلكم بوجـوب ً وسواء كان حكمه ترشيعيا،عىل هنج القضية اخلارجية
نام إ -هنا يف املوقد أأو  النار حمرقة بأن  كاحلكمًخبارياإ وًتكوينياأو  ،عىل املستطيع

 ، حكمه يف احلقيقة عىل الصورة الذهنية ال عىل املوضوع احلقيقي للحكمّيصب
 ،بام هـو حـارض يف الـذهنَّإال  ّتعلقن يأ فال يمكن ًذهنياًأمرا ا كان ّاحلكم ملّألن 

ن كانت مباينـة للموضـوع اخلـارجي إ وهي و،لصورة الذهنيةاَّإال وليس ذلك 
 ،ًك نـاراّتـصورت النـار تـرى بّتـصور فأنـت إذا ، ولكنها عينه بنظر آخر،بنظر

ولكنك إذا الحظت بنظرة ثانية إىل ذهنك وجدت فيـه صـورة ذهنيـة للنـار ال 
ي ّتـصور وملا كان ما يف الذهن عـني املوضـوع اخلـارجي بـالنظر ال،النار نفسها

ن حيكم عليه بنفس ما هو ثابت للموضوع اخلارجي من أّصح  ،وباحلمل األويل
صـدار إنـه يكفـي يف أ وهـذا يعنـي .حراق بالنسبة إىل النـار كاإل،خصوصيات

ي عـني اخلـارج ّتـصوراحلكم عىل اخلارج إحضار صورة ذهنية تكون بالنظر ال
 باحلمـل يأ - وتـصديقية ّحـصةن كانـت بنظـرة ثانويـة فاإوربط احلكم هبـا و

 .)١(< للخارجً مغايرة-الشايع 
                                                 

ّوسيأيت ذكر األدلة عىل ذلك يف التعليق عىل النص. ٤٤ص ،١ج:  احللقة الثالثة)١( ّ. 
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لفرد اخلارجي كاستـصحاب احلـدث ااستصحاب ّ فإن  األساسوعىل هذا
 جيري يف الصورة الذهنية للحدث األصغر بام هي مرآة للخـارج، أمـا ،األصغر

 جيري االستـصحاب يف الـصورة الذهنيـة ،احلدثّكيل ، كّيف استصحاب الكيل
 ّرتتـباحلدث أثر رشعـي مّكيل رج، فيام إذا كان لاحلدث بام هي مرآة للخاّكيل ل

 . كربأ أم صغرأاحلدث سواء كان ّكيل ة عىل ّرتتب املًمثال ّ كحرمة املس،عليه
 

ه عني الفرد اخلارجي، وال يوجد وجـودان ّحيث إنّكيل ن الإ :لقائل أن يقول
واستـصحاب ّكـيل ام هو الفرق بني استصحاب الواآلخر للفرد، فّكيل أحدمها لل
 :يف املقام ذكر السيد الشهيد ثالثة فروق الفرد؟
 ّيف العنوان التفصييل والكيل: ّ األولالفرق
 من أن االستـصحاب كـام جيـري يف العنـوان التفـصييل، ً ذكره آنفاّتقدمما 

 و املـرآةاملأخوذ بنحـّكيل كذلك جيري يف العنوان الصغر، كاستصحاب احلدث األ
ه أفـراد  إىل بام هو مـرآةإليهاحلدث املنظور ّكيل  كاستصحاب ه اخلارجية،أفراد إىل

واستـصحاب الفـرد، ّكـيل  الفرق بني استصحاب الّيتضحاخلارجية، فعىل هذا 
 ً تفصيلياً عليه االستصحاب يمكن أن يكون عنواناّمن أن العنوان الذي ينصب

 وهـذا هـو ،صـغرج كاستـصحاب احلـدث األ اخلار إىل بام هو مرآةإليهًرا منظو
  إىل بـام هـو مـرآةإليـهًرا  منظـوًياّ كلً ويمكن أن يكون عنوانا.استصحاب الفرد

 .ّاخلارج، وهو استصحاب الكيل
فاالختالف بينهام يكمن يف العنوان الذي يطرأ عليه االستصحاب، وكـون 

خلـارج الـذي  حيكيان الوجـود اخلـارجي، وأن ا-ّالتفصييل والكيل -العنوانني 
 حيكي عنه العنوان التفصييل هو الفرد اخلارجي، واخلارج الذي حيكي عنـه العنـوان

 . هو طبيعي احلدث، غري ضائر بعدما كان االختالف بينهام يف العنواننيّكيل ال
ستصحاب للعنـوان االد جمرى االستصحاب وكون ّوال خيفى أن الذي حيد
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ّ فـإن ،ّاألدلـة الرشعي يف لـسان األثر أخذهو كيفية  ،ّكيلالتفصييل أم للعنوان ال
 كاحلـدث -عىل العنـوان التفـصييل ّاألدلة يف لسانًبا ّرتتا كان م إذالرشعياألثر 

الـرشعي  األثـر  جيري االستصحاب عىل العنوان التفصييل، وإن كان-األصغر
، جيري االستصحاب يف العنـوان ّعىل عنوان احلدث الكيل ّاألدلة يف لسانًبا ّرتتم
 .احلدثّكيل لكيل، كاستصحاب ا

ن املستصحب هو اخلارج، مع إ :رف يغفل عن هذه القضية ويقولُ الع،نعم
ط عنـوان ّ يستصحب اخلـارج مـن خـالل توسـّوإنامأنه ال يستصحب اخلارج، 

 .مجايلإّكيل ا ّا تفصييل وإمّ، إمّذهني
 عىل أساس نظرية الرجل اهلمداين: الفرق الثاين

 كلامت الـشيخ الـرئيس أن الرجـل اهلمـداين يـرى أن  أن املستفاد منّتقدم
نـات ّ مراتـب وتعيفرادله وجود واحد يف اخلارج، واأل نسانالطبيعي كاإلّكيل ال

 ،ًا ألففراد ثم صار عدد األًمثال مائة فراد كان عدد األفإذاذلك الوجود الوسيع، 
، فـرادذه األموجـود هبـّألنـه ، فرادع األّع وجوده بتوسّالطبيعي يتوسّكيل الّفإن 

 .فراد بوجود آخر منحاز عن األًاوليس موجود
واستـصحاب ّكـيل الفـرق بـني استـصحاب الّ فإن وبناء عىل هذه النظرية

 .حدمها غري اآلخرأ و،واحد والفرد كثريّكيل  ال، هو أنالفرد
 واستـصحابّكيل  من فرق بني استصحاب الّتقدم ما ّن فيه املصنّف أوناقش

ّكـيل غري الفرد؛ باعتبـار أن الّكيل  الرجل اهلمداين من أن ال ضوء نظريةيفالفرد 
لـيس لـه وجـود منحـاز ّكـيل الّ ألن ؛ وذلـكّ تـام كثريون، غريفرادواألًدا واح

 .فراد هو موجود بعني وجود األّوإنام يف اخلارج عن وجود الفرد، ّمستقل
  العراقيّحققللم: الفرق الثالث

صات ّ من الطبيعـي، واملشخـّاحلصة :إن الفرد اخلارجي يشتمل عىل أمرين
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ة مـن الطبيعـي وهـو ّ زيد الذي هو يف اخلارج يشتمل عىل حصًمثالالعرضية، ف
 ، وابن فـالن،صات وعوارض من الطول والعرض واللونّ، وله مشخنساناإل

ة ّصة، ومـن جممـوع احلـصّ ونحو ذلك من العوارض املشخ،يف املنطقة الفالنية
ة يكــون ّ جــرى استـصحاب احلــصفــإذا، ًداصة يكــون فـرّوالعـوارض املشخــ

صات ّ واملشخـّاحلـصة مـن ّركـب جرى استـصحاب املإذا، وّ للكيلًااستصحاب
 .للفردًبا يكون استصحا

 بعـروض ّبعـد أن كـان الكـيل>:  بقولـه+ العراقي ّاملحققوهذا ما ذكره 
ّ كـل ة بحيث يصري مـعّتعددص يف اخلارج بحصص مّصات عليه يتحصّالتشخ

ة األخرى مع شـخص فـرد ّته من الطبيعي غري احلصّ حصشخص وخصوصية
 فـرادنسبة الطبيعي إىل األّ ألن ،فرد أب من الطبيعيّ كل مع بأن  كام اشتهر،آخر

كـون مرجـع العلـم  فـال حمالـة ي، ال كـاألب الواحـد،كنسبة اآلباء إىل األوالد
ة صة بخـصوصيّة من الطبيعي متخصـّ إىل العلم بحدوث حصّمجايل يف الكيلاإل

 .)١(<ة بني كوهنا مقطوع االرتفاع وبني كوهنا مقطوع البقاءّردد مّخاصة
 من أن االستصحاب حكم رشعي وهو ال ً آنفاّتقدمما َّوناقشه املصنّف بأن 

ط العناوين، وعىل هذا تكـون ّ باخلارج بتوسّتعلق يّوإنام باخلارج مبارشة، ّتعلقي
 فـإن العنـاوين، أسـاس ىلعـّكيل التفرقة بني استصحاب الفرد واستصحاب ال

للفـرد، وإن ًبا كان مورد االستصحاب هو العنوان التفصييل كان ذلك استصحا
 .للكيلًبا كان مورد االستصحاب هو العنوان الكيل، كان ذلك استصحا

م أن ّالـشبهة نـشأت مـن تـوه أصـل  أن+ السيد الشهيد رىومن هنا ي
 االسـتدالل عـىل ّدمتقـط عنـوان، وقـد ّ عـىل اخلـارج بـال توسـّاحلكم ينصب

 .ًمن احللقة الثالثة، كام ذكرنا آنفاّ األول استحالة ذلك يف اجلزء
                                                 

 .١١٩ص ،٤ج، ١ق: األفكار هناية )١(
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 املراد من الشيئني <ا كان له أثر رشعي إذبني شيئني خارجيني>: +قوله  •
كـرب، صـغر واحلـدث األن كاحلـدث األان اخلارجيـااخلارجيني مهـا املوضـوع

 .ثواجلامع بينهام هو طبيعي احلد
 أي أن هـذا <إليـه عىل قبول املبنى املـشار ّتوقفوهذا االعرتاض ي>: قوله •

 يرد عىل مبنى احلكم املامثل، األحكام يفّكيل  عىل استصحاب الّتقدم املاإلشكال
 يف ضمن فرد من َّإال الستحالة وجود اجلامع ؛ جعلهال يمكنه ّاجلامع بحدّألن 
، وإليـك بعـض هـذه اإلشـكال هـذا نجابة عحاولوا اإل األعالم ه، لكنأفراد

 :جابة مع مناقشة السيد الشهيد هلاالوجوه من اإل
 

  )١(صفهاين اإلّحققللم: ّ األولاجلواب

 :  التاليةنقاطال ما ذكره من التفصيل يف ضمن ويمكن حتليل
ًه اجلامعي تكوينيا كان أم تـرشيعيا غـري ّامع بحدن إجياد اجلإ: النقطة األوىل ً

معقول، إذ معنى ذلك وجود اجلامع بدون وجود فرده ووجـود اجلـنس بـدون 
ال بوجود فصله، فإذن ال يمكن إجيـاد إ، وال وجود للجنس ّقوموجود فصله امل

صه بخصوصية الوجـوب أو النـدب، ّالطلب اجلامع املطلق وجعله بدون ختص
ة ّصها بخـصوصية الـشدّ اإلرادة املطلقـة بـدون ختصـّقـقحتوكذلك ال يمكن 

 املـصلحة ّقـقواحلتمية أو بخصوصية الضعف املساوقة للندبيـة، وال يمكـن حت
 . ها بخصوصية اللزومية والندبيةّصصاملطلقة بدون خت
ه ّصـصه اجلامعي بـدون ختّه بحدئبتامم مبادّكيل  إن إجياد احلكم ال:فالنتيجة
 . قول فرده غري معةبخصوصي

                                                 
 . ١٦٣، ص٣:  هناية الدراية)١(
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 غـري ،ً وواقعـاًحقيقـةّكـيل ه الّبحـدّكـيل ن جعل احلكـم الإ :النقطة الثانية
 ّتـصور وأما جعله اإلنشائي فال مانع منه، ومعنى جعل احلكـم إنـشاء .معقول

 وهـذا لـيس مـن ،أو إنـشاءًرا خبـاإاجلامع والتصديق به واستعامل اللفـظ فيـه 
 . ًودا بالذات للجامعجيس وجياد احلقيقي للجامع، ألن الوجود اإلنشائي لاإل

ًعل الداعي واقعا وحقيقـة، جن إنشاء احلكم إذا كان بداعي إ :النقطة الثالثة
 من اإلرادة احلقيقية املوجودة يف نفـس املـوىل الناشـئة مـن املـصلحة ئفهو ناش

 ٌلّثـ متمٌّ واقعيٌ فاحلكم املنشأ حكمًكانت املصلحة لزومية فإن الواقعية، وحينئذ
 . فاحلكم املذكور استحبايبًإن مل تكن لزومية يف الوجوب،

 مـن ئ، فهـو غـري ناشـًوأما إذا كان اإلنشاء بداعي جعـل الـداعي ظـاهرا
 .ة يف الواقعي احلقيقئاإلرادة الواقعية الناشئة من املباد

ــة ــة الرابع ــاهري إ: النقط ــني احلكــم الظ ــة ب ــاد  -ن املامثل ــذي هــو مف ال
 إنام هي يف اإلنشاء الظاهري الذي مل ّتيقنوبني احلكم الواقعي امل -االستصحاب 

 للحكـم الـواقعي يف ًالواقعية، فإذن ليس احلكم الظاهري مماثالينشأ من املبادي 
تامثـل نه ال متاثل بينهام يف املبادي واملالكات الواقعيـة، والإ مجيع اجلهات، حيث

اها الـذي ّؤد ملاإلنشاء، فمدلول األمارة حكم ظاهري إنشائي مماثلبينهام إنام هو يف 
 عىل تقدير املطابقة، ومفاد االستصحاب حكم ظاهري إنـشائي هو حكم واقعي

 .ّتيقنمماثل للم
ة بني الوجوب والندب، فيكون مفـاد ّردد ذات املطلوبية املّتيقنفإذا  كان امل

حتـى  ًعاال واقًرا االستصحاب جعل الطلب وإنشائه بداعي جعل الداعي ظاه
 فاملامثلـة إنـام هـي يف إنـشاء الطلـب ؛و النـدبللوجـوب أًقا يكون مصدا
 .)١(الظاهري

                                                 
 .١٣٩ص ،٥ ج:صفهاين عىل الكفايةّ انظر حاشية املحقق األ)١(
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   االصفهاينّحققمناقشة السيد الشهيد للم
بـني ًعـا جامّكـيل  كـان اللـو فيام َّ إالّ ال يتم+ أن ما ذكره :األوىلاملناقشة 
ــردين مت ــدين يف املّف ــقح ــاد ّتعل ــون مف ــذ يك ــدب، فعندئ ــالوجوب والن  ك

 بـني ّردداملامثـل للطلـب الـواقعي املـًرا ظـاهّكيل االستصحاب جعل الطلب ال
 .فرديه يف مرحلة اإلنشاء واجلعل ال يف مرحلة التطبيق

 ال يف الـصنف ّتعلـقبـني حكمـني خمتلفـني يف املًعا جامّكيل وأما إذا كان ال
 يف يـوم اجلمعـة إمـا بوجـوب صـالة اجلمعـة فيـه أو ًفقط، كام إذا علم إمجـاال

 بوجـوب القـرص أو ً إمجـاالٍلفقيـه يف مـوردبوجوب صالة الظهر، أو إذا علم ا
التامم وهكذا، ففي مثل ذلك ال يمكن استصحاب بقاء الوجوب اجلـامع بيـنهام 

ه اجلـامعي بـدون جعـل أحـد ّ لعدم إمكان جعل اجلامع بحد؛يف بقائهّ شك إذا
 الستحالة وجود اجلامع إال بوجود فرده بال فرق بـني أن يكـون اجلـامع ؛فرديه
ه ّلالستصحاب، فإذن ما هو مصبًدا ، وأما الفرد فهو ليس مورًتباريا أم اعًحقيقيا

ىل أن إلـه، هـذا إضـافة ًا ّب وما يمكن جريانه فيه فال يكون مص،ال يمكن جريانه
 . للوجوب الواقعيًوجوب اجلامع بني الفعلني ليس مماثال

ريـة  من أن املامثلة بني األحكـام الظاه+أن الزم ما ذكره : املناقشة الثانية
واألحكــام الواقعيــة إنــام هــي يف اإلنــشاء واجلعــل ال يف املالكــات واملبــادئ، 

صاف املنشأ واملجعول بالوجوب تارة وبالندب تارة أخرى إنام هو من ناحية ّوات
ً أيـضا  فاملنـشأً وإن كان ندبيا،كذلكً أيضا ًن كان لزوميا فاملنشأإاملالك، فاملالك 

صف بـالوجوب وال بالنـدب، ّظاهريـة ال تتـ، ونتيجة ذلك أن األحكام الّنديب
 ّصص ختـّألهنا ال متاثل األحكام الواقعية يف املالكات واملبـادئ، واملفـروض أن

احلكم بالوجوب تارة وباحلرمة تارة أخـرى أو بالنـدب تـارة وبالكراهـة تـارة 
 هبـذه ّخـصصأخرى إنام هو من ناحية املالك، فإذن مـا لـيس لـه مـالك فـال يت

يف ّ شك ، كام إذاًزم ذلك عدم جريان استصحاب الفرد أيضااخلصوصيات، وال
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هبذا االستصحاب ال  هّ فإن،بعد اليقني بوجوهبا كذلكًا بقاء جوب الصالة قرص
يمكن إال إثبات أصل اإلنشاء واجلعل املامثل للمستصحب يف ذلك، وال يثبـت 

 مل يكـن  عليها لزوم املوافقة وحرمة املخالفـة مـاّتببه خصوصية الوجوب املرت
فارق بني الوجوب والندب وبني احلرمة والكراهة يف مرحلة اجلعل واإلنـشاء، 
وإنام الفارق بينهام يف مرحلة املبادئ واملالكات، واملفروض أن احلكم املجعـول 
باالستــصحاب إنــام يامثــل احلكــم الــواقعي يف اإلنــشاء واجلعــل ال يف املبــادي 

 املجعول باالستـصحاب بـالوجوب صف احلكم الظاهريّواملالك، وهلذا ال يت
 لـزوم -ًمـثال - عىل استـصحاب بقـاء وجـوب القـرص ّتب وال يرت،أو الندب

املامثـل ًرا  باعتبار أن مفاده جعل وجوب القرص ظـاه؛االمتثال وحرمة املخالفة
لوجوب القرص الواقعي يف اإلنشاء واجلعـل فحـسب، ال يف املـالك واملبـادي، 

 ؛نـه ال مـالكأن جهة املالك واملفروض منام هو ه بالوجوب واحلتمية إّصصوخت
  .)١(ألنه ال يامثل احلكم فيه، هذا كام ترى

  العراقيّحققللم: اجلواب الثاين
ه الـواقعي ال ّبـالواقع بحـدق ّتعلـمجـايل م العراقي يرى أن العلم اإلّاملحقق
 فيه نام فرقه عن العلم التفصييل يف الصورة والعلم، فالعلم التفصييلإباجلامع، و

شة مبهمـة، ّة مشوّمجايل فهو صورة مغربة، بخالف العلم اإلّصورة واضحة جلي
غايتـه   للفـرد،ًابحسب الروح هو استـصحابّكيل فعىل هذا يكون استصحاب ال

ًجـا ، وهـذا وإن مل يكـن عالً ال املعلو م تفصيالًمجاالإأن الفرد هو املبهم املعلوم 
 يف استـصحاب ًكـن جريانـه فقهيـا، لكنـه يمًصـولياأاحلكم ّكيل الستصحاب 

 .)٢(مجايلاحلكم يف موارد العلم اإل
                                                 

 .٢٣٧ص ،٦ ج: انظر بحوث يف علم األصول)١(
 .٢٣٧ص:  املصدر السابق)٢(
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  العراقيّحققمناقشة السيد الشهيد للم
 . بالواقعّتعلق ال ياإلمجايله من أن العلم ّ يف حملّتقدم املبنى، كام ّصحة عدم .١
 يف الواقع، كام لو علمنـا بوجـوب ّمجايل قد اليكون له تعني إن العلم اإل.٢
نسبة ّ فإن ،ًوكان الواقع هو وجوهبام معاًعا اجلمعة واحتملنا وجوهبام مأو  الظهر

 واحـد، وعليـه كيـف جيعـل ّمجايل عىل حد العلم اإل إىلكال الوجوبني بشخصه
 .)١(ًاالعلم واقعّتعلق  شخيص ملّحكم مماثل باالستصحاب مع عدم وجود تعني

  ضمن اخلصوصيةَّإالال يوجد ّكيل ال: اجلواب الثالث
 ًا لالستـصحابّ ضمن اخلصوصية، واخلصوصية ليست حمطَّإالال يوجد ّيل كال
لـو يف ضـمن  وبحـسب الفـرض، فعليـه يثبـتّكيل  االستصحاب هو الّوحمط

املامثل وجعل اخلصوصية، ويكـون ّكيل خصوصية من باب املالزمة بني جعل ال
 .  االستصحاب ال األصلّحجيةهو دليل  ومارةهذا من لوازم األ

 لسيد الشهيد للجواب الثالثمناقشة ا
 يراد ّوإنامًمل يكن واردا يف مورد استصحاب اجلامع،  َّإن دليل االستصحاب

ّإثباته بـإطالق اخلطـاب، واملفـروض أن مـا هـو حمـط  االستـصحاب وواجـد َّ
ألركانه ال يمكن جعل احلكم املامثل االستصحايب فيه، وما يمكن جعله فيـه ال 

 . )٢(فال يشمله اخلطاب ، أركان االستصحاب فيهّتتم
ً بنـاء ،ال جواب عليهّكيل َّن االعرتاض عىل استصحاب الأ ّيتضح ّتقدمومما 

 أصـل  اإلشـكال بإنكـارّنام ينحـرص حـلإ وعىل قبول مبنى جعل احلكم املامثل
 . املبنى
وأما يف باب املوضوعات فاالعرتاض ينشأ مـن أن األثـر الـرشعي >: قوله •

                                                 
 .٣٢٣ص ،٥، ج٢ق:  انظر مباحث األصول)١(
 .٣٢١ص:  املصدر السابق)٢(
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 أي أن األثـر الـرشعي كحرمـة < ال عىل اجلامع بعنوانـه اجلامعأفراد عىل ّرتتبم
أو عـىل احلـدث  ،ًمـثالكـرب كاجلنابـة  عـىل احلـدث األّرتتـب املـصحف مّمس
 احلرمة عـىل ّترتتبمل ّ فإن صغر،كرب واأل ال عىل اجلامع بني احلدثني األ،صغراأل

 .احلدثّكيل احلدث، فال جيري استصحاب ّكيل استصحاب 
عنوان التفـصييل جيـري فيـه االستـصحاب بـام هـو مـرآة كام أن ال>: قوله •
ة عـن ّ يف الـرشيعة كمـرآة معـربإليـهصغر املنظور كعنوان احلدث األ <للخارج

 .صغر اخلارجياحلدث األ
ــه • ــا >: قول ــام ذكرن ــرد ظوب ــصحاب الف ــني است ــي ب ــارق احلقيق ــر الف ه

 بـام ذكرنـا مـن أن االستـصحاب كـام جيـري يف العنـوان، <ّاستصحاب الكيلو
ّكيل مجايل ال كذلك جيري يف العنوان اإل،صغرالتفصييل كاستصحاب احلدث األ

 إليـه كام يف استصحاب احلدث املنظـور ،ه اخلارجيةأفراد  إىلاملأخوذ بنحو املرآة
 .ه اخلارجيةأفراد  إىلكمرآة
 للواقـع فهـو إنـام ًوموصالًا ّنجزمً حكام ن االستصحاب باعتبارهإ>:  قوله•

ــقي ــهّتعل ــق أي ي< ب ــ بمّتعل ــة؛ّتعلق ــصحاب النجاس ــة يف است ّ ألن ه كالنجاس
 .ًذهنياًأمرا  أن يكون املستصحب ّالبد ف،االستصحاب أمر ذهني

 

 :، منهاّأدلةبالعناوين بعدة  األحكام ّتعلقعىل ّدل است
 :يمكن بيانه بالصورة التالية: ّ األولالدليل

احلكم من االعتبار ّألن ؛ ر الذهنيةموحلكم الرشعي من األ ا:ّاملقدمة األوىل
 .املوجود يف ذهن احلاكم

األمـر  ّتعلـقإذ لـو ؛  بـأمر ذهنـيَّإال ّتعلـقاألمر الـذهني ال ي : الثانيةّاملقدمة
  إىلأو انقـالب اخلـارج  خـارجي إىلالذهني بأمر خارجي، للزم انقالب الذهني

 . غري ما هو عليه حمال إىلن أن انقالب اليشءه مّذهني، وهو حمال؛ ملا ثبت يف حمل
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 أن يكـون املحمـول ّالبـد، فًا كـان خارجيـا إذن املوضـوعإ :وبتعبري آخـر
 بيـنهام؛ ّحتـاد السـتحال اال-ً لو كان املحمـول ذهنيـاأي - َّإال، وًيضاأخارجيا 

  إىليعنـي انقـالب الـذهنيّألنـه  بـني اخلـارجي والـذهني، ّحتـادالستحالة اال
 .هو حمال  ذهني إىلانقالب اخلارجيو  أخارجي
 . بالصورة الذهنيةَّإال ّتعلقال ت األحكام أن: فينتج

 -احلكـم -ًا بـالوجود اخلـارجي لكـان ّتعلقلو كان احلكم م :الدليل الثاين
 عليـه يف آن واحـد، وهـو حمـال؛ ًاّتقـدمة عن الوجود اخلـارجي ومّرتبًا مّتأخرم

 ملـا هـو ه عنـه رتبـة،ّتـأخرارجي يقتـيض  احلكم بالوجود اخلـّتعلقّ ألن وذلك
َّنه من مبادئ الوجـود اخلـارجي، أ العارض عن معروضه، مع ّتأخرواضح من 

ًفيستحيل أن يكون عرضا من أعراضه ْ َ)١(. 
عارضة عىل الوجود اخلـارجي، ة وّتعلق األحكام ملو كانت :الدليل الثالث

ء من مـصاديقه   بعد يشقّتحقمل ي وفال يمكن أن يطلق عىل احلكم الذي مل يمتثل
ء مـن الـصلوات  مل يـأتوا بـيش وّيف اخلارج أنه حكم، كـام لـو عـىص املكلفـون

واحلكـم الـرشعي يف حـالتي األمـر  النحفـاظ بالرضورة،  وهو باطل،ًخارجا
 .)٢(ًاالمتثال معا والعصيان

 بالعناوين والـصورة ّتعلقت األحكام عىل أنّدل التي ت ّاألدلة وغري ذلك من
 .ةالذهني

                                                 
 .٣٣ج:  بحوث يف علم األصول)١(
 .٣٢ص: ق املصدر الساب)٢(





 
 
 
 
 

)( 

 

 
 ّ يف بقاء الكيلّالشكمنشأ  •

ü  يف حدوث الفردّالشك من ًناشئاّكيل  يف بقاء الّالشكأن يكون  
ü  يف حدوث الفردّالشك من ًئاناشّكيل  يف بقاء الّالشكأن ال يكون  

 ّ األولالقسم؛ أقسام استصحاب الكيل •
ü ًصيالمعلوم تفّكيل أن يكون ال:  األوىلاحلالة  
ü معلوم امجاالّكيل أن يكون ال: احلالة الثانية ً

  يف جريان االستصحاب يف احلالة الثانية عىل مبنى العراقياإلشكال •
  ؟ّكيلهل يغني استصحاب الفرد عن استصحاب ال •
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ا كـان  إذفيامّكيل  استصحاب الإمكان وثبت  األوىلبعد أن انتهينا من اجلهة
 عليه، يقع الكالم يف اجلهة الثانيـة وهـو البحـث يف أقـسام ّرتتبله أثر رشعي م

 .)١(الثالثةّكيل صحاب الاست
 .له منشآنّكيل  يف بقاء الّالشكومرجع هذا التقسيم هو أن 

  يف حدوث الفردّالشك من ًناشئاّكيل  يف بقاء الّالشكأن يكون : لّواأل
أ ّة بني البـول واملنـي، فتوضـّرددبخروج رطوبة مّاملكلف  علم لو كام: وذلك

، وإن ًصـغر، فقـد ارتفـع قطعـااألومل يغتسل، فلو كان الفرد احلادث هو احلدث 
 ئناشـّكيل  يف بقاء الّالشك ف.ً قطعاٍكرب، فهو باقكان الفرد احلادث هو احلدث األ
كـرب هـو فـرد كرب، ومن الواضح أن احلدث األمن حدوث الفرد وهو احلدث األ

 . يف حدوث الفردّالشك من ئناشّكيل  يف بقاء الّالشكّ فإن ، وعليهّمن الكيل
احلـدث   فلو كان الفرد احلادث هو.ا عكس، أي اغتسل ومل يتوضأ إذ ما:ومثله

ّ ألن ؛ٍصـغر فهـو بـاقكرب فقد ارتفع، وإن كان الفرد احلادث هو احلـدث األهو األ
 ً. ال مشكوكاًقطعياًأمرا كرب ا كان احلدث األإذصغر الغسل يزيل احلدث األ

لو علم بـدخول  كام : يف الفردّالشك من ًئا ناشّالشك حلالة كون :مثال آخر
ّ نـشك ، لكـنً خرج من املسجد قطعاًا املسجد، وبعد ذلك علمنا أن زيد إىلزيد

ّكـيل يف بقـاء ّ نـشك  خلـروج زيـد، ففـي هـذهً املسجد مقارنا إىلوبدخول عمر
 .و هو حدوث الفرد وهو دخول عمرّالشك، ومنشأ نساناإل

                                                 
 .ّ نذكره يف التعليق عىل النص+ضافه السيد اخلوئي أّهناك قسم آخر الستصحاب الكيل  )١(
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 يف حدوث الفرد ّالشك من ًئاناشّكيل  يف بقاء الّالشكأن ال يكون : الثاين
 أم ًا بني كونه زيـدّردد املسجد، وهو م إىلمن قبيل أن نعلم بدخول شخص

، ًيـضاأ فيحتمل خروجـه ًا فيحتمل خروجه، وإن كان عمرًا، فلو كان زيدًاعمر
 ؛ يف حدوث الفـردّالشك ألجل  ليسنساناإلّكيل يف بقاء ّ نشك ففي هذه احلالة

 نه زيد بعينهأ ً لو كان الفرد احلادث معلوما حتىّتحققمّكيل  يف بقاء الّالشكّألن 
، وهذا يكشف عـن ّتحققمّكيل  يف بقاء الّالشكحال فّ كل  بعينه، فعىلوعمرأو 

 يف حدوث الفرد، بل هو مـسبب ّلشك لليسّكيل  يف بقاء الّالشكأن السبب يف 
 .ًا أم عمرًا املسجد سواء كان زيد إىلعن احتامل خروج الشخص الداخل

ّ 

، كـام قسام الثالثة الستـصحاب الكـيل ندخل يف بحث األّاملقدمةبعد هذه 
 :للمشهورًعا  السيد الشهيد تبذكرها
ّكـيل  يف بقـاء الّالـشكا كان  إذهو فيامّكيل من استصحاب الّ األول القسمو
 : يف حدوث الفرد، وهلذا القسم حالتانّالشك من ًناشئا

 ً تفصيالًامعلومّكيل ن يكون الأ:  األوىلاحلالة
مـن جهـة ّكـيل يف بقاء الّ شك  ثمّضمن فرد معنيّكيل ا علم بوجود ال إذكام
لمنـا ِيف الـدار لع إنـسان  يف بقاء ذلك الفرد، من قبيـل أن نعلـم بوجـودّالشك

 . يف بقاء الكيلّالشكيف بقاء زيد يف الدار، فيلزم ّ نشك بوجود زيد فيها، ثم
 أركـان  لتامميـة؛ا كان له أثر رشعـي إذفيامّكيل يستصحب الويف هذه احلالة 

 أي سـواء عـىل مبنـى ،ة يف البحث السابقّتقدماالستصحاب عىل مجيع املباين امل
عـىل أو  ،ةّ استصحاب احلـصإىلّكيل ع استصحاب الِرجُ العراقي الذي يّاملحقق

بنـى عـىل مأو  ،مبنى الرجل اهلمداين وهو أن املستصحب هو الوجـود الـسعي
 . وهو أن املستصحب هو اخلارج املنكشف بالعنوانصنّفامل
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ة موجـودة يف اخلـارج ّاحلـصّ ألن ؛ العراقـي فواضـحّاملحققمبنى أما عىل 
 .استصحاهبا يهنا معلومة احلدوث مشكوكة البقاء، فيجرإضمن زيد، ف

موجـود يف اخلـارج ضـمن زيـد ّكيل  الًأيضاأما عىل مبنى الرجل اهلمداين ف
 . بقائها، فيستصحبيفّشك وي

هـو الواقـع ّكـيل الّ ألن ؛ًأيـضا فواضـح +وأما عىل مبنى الـسيد الـشهيد 
 .املحكي، وهو معلوم احلدوث مشكوك البقاء، فيستصحب

 .ركانهأر ّلتوفّكيل فعىل مجيع هذه الوجوه جيري استصحاب ال
ً  امجاالًامعلومّكيل أن يكون ال: احلالة الثانية
تقديرين، ال عـىل تقـدير اليف بقائه عىل كال ّشك  ويًالمجاإمعلوم ّكيل أي أن ال

 يف املـسجد، بـسبب العلـم نـساناإلّكـيل  بوجود ًمجاالإواحد، من قبيل أن يعلم 
الحتامل خروج الـداخل  ؛ّكيليف بقاء الّ يشك بدخول زيد أو خالد يف املسجد، ثم

 . أثر رشعيا كان له إذفيامّكيل ، فيستصحب بقاء الًا أم خالدًاسواء كان زيد
 فيحتمـل خروجـه، ًاا كان الداخل زيدإذّألنه  ؛نساناإلّكيل  يف بقاء ّالشكف

لـيس ّكـيل  يف بقـاء الّالـشك ف،ًيـضاأ فيحتمل خروجه ًا كان الداخل خالدإذاو
مسبب عن ّكيل  يف بقاء الّالشكيف   يف حدوث الفرد، بل السببّالشك من ًناشئا

 .احتامل ارتفاع الفرد الداخل
  يف جريان االستصحاب يف احلالة الثانية عىل مبنى العراقيلاإلشكا

 مـن كـون صنّفعـىل مبنـى املـّكـيل يف احلالة الثانية جيـري استـصحاب ال
العنـوان ّ ألن مجـايل ال التفـصييل،املستصحب هو اخلار ج املحكي بـالعنوان اإل

حلدوث ن اّمتيق - يف املثالنسانوهو عنوان اإل -مجايل الذي هو عني اخلارج اإل
 .ومشكوك البقاء، فيجري استصحابه

عىل مبنى الرجل اهلمداين من كون املستصحب  ًأيضا وجيري االستصحاب
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ذلـك الوجـود ّ ألن االستـصحاب، أركـان رّهو الوجود السعي، وذلـك لتـوف
 .ن احلدوث مشكوك البقاء، فيجري استصحابهّمتيقالوسيع الواحد 

  استـصحابإىلّكـيل ع استـصحاب ال العراقي الذي يرجّاملحققأما عىل مبنى 
 لعـدم اليقـني ؛صات، فقد يستـشكل يف هـذا االستـصحابّة دون املشخّاحلص

 . من الفردينّبحدوث أي
، لكن ًاخالدأو  ًا املسجد إما زيد إىل إننا وإن علمنا بكون الداخل:بيان ذلك

فـال ، وعليـه نـسان من اإلّاحلصة يف ًاّردد يف الشخص الداخل يعني تّددهذا الرت
 مـن ّاحلـصةنة، فال نعلـم أن ّمتيق املسجد  إىل الداخلةنسان من اإلّاحلصةتكون 
 يف ّدد املسجد هل هي ضمن زيد أم ضمن خالد، وهذا الـرت إىل الداخلةنساناإل

االستـصحاب وهـو اليقـني  أركـان مـنّ األول ر الركنّاحلدوث يعني عدم توف
 .باحلدوث، وعليه فال جيري االستصحاب

 ففـي ،لغينا ركنية اليقني باحلدوث، وقلنا أن احلدوث فقط يكفـيأ ا إذنعم
، + العراقـي ّاملحقـقهذه احلالة ال إشكال يف جريان االستصحاب عىل مبنى 

تني والفـردين ّمـن احلـصّ كـل حال وإن كانّ كل ة عىلّيعلم بحدوث حصّألنه 
 .مشكوك احلدوث
ًعـا ب واقملستصحاحدوث هو لالستصحاب ا كان املوضوع  إذ:واحلاصل

ا كـان  إذمجـايل، وأمـا فهـو حمفـوظ يف مـوارد العلـم اإل يف املقـام،ّاحلـصةهو و
ة كـالفرد ّة، فاحلـصّاملوضوع اليقني بحدوث ما هو موضوع احلكم وهو احلـص

 .  كالفردً متاماّاحلصةيقني بلحاظ يشء منهام، فحال   بني مصداقني الةّرددم
لـه حالتـان، ويف ّاألول  مـن القـسمّكـيل صحاب الت أن اسّيتضحوهبذا 

 ة، أمـا يف احلالـة الثانيـّ جيري عىل مجيع املبـاين يف تفـسري الكـيل األوىلاحلالة
 وعىل مبنى الرجل اهلمـداين، وال جيـري عـىل مبنـى صنّف مبنى املفيجري عىل

 . العراقيّاملحقق
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 أن  أي<حـالّ كـل  عىلٍيف هذه احلالة جارّكيل واستصحاب ال>: +قوله •
، ّعـىل مجيـع الوجـوه يف تفـسري الكـيلّ األول جيري يف القسمّكيل استصحاب ال

عىل مبنى السيد أو  ،وجود وسيعّكيل سواء عىل مبنى الرجل اهلمداين وهو أن ال
نا ّفـرس أو  اخلـارج، إىلهو العنوان اجلامع وهـو مـرآةّكيل  من أن ال+الشهيد 

ة املوجودة يف اخلارج، فعىل مجيع هـذه ّص العراقي بأنه احلّاملحققعىل مبنى ّكيل ال
 .ةّ تاماالستصحاب أركان املبناين تكون

يف بقائـه عـىل كـال ّشك  ويـًمجـاالإ ًمعلوماّكيل أن يكون ال: الثانية>: قوله •
 املسجد، ولكنه ال يعلم خصوص الداخل،  إىل إنسان أي يعلم بدخول<تقديريه
 ًا الذي دخل سواء كـان زيـدساننيف خروج هذا اإلّ يشك خالد، ثم أم أهو زيد
 . يف املسجدنساناإلّكيل  يف بقاء ّالشك، فيحصل ًاأم خالد

 ؟هل يغني استصحاب الفرد عن استصحاب الكيل
أن استـصحاب : ، حاصـله+ اخلراسـاينّاملحقـق إليـههناك بحث أشار 

هـل يغنـي ّكـيل استصحاب الأو  ،ّ استصحاب الكيلإثباتالفرد هل يغني عن 
 الفرد؟عن استصحاب 

 فلو قـال .ال يغني عن استصحاب الفردّكيل من الواضح أن استصحاب ال
ّالتـصدق ّهللا عـيل >ً أيضا  وقال<يف البيت إنسان ا كان إذبدرهمّالتصدق ّهللا عيل >

 وجود زيـد يف ًرشعا ال يثبت نسان فاستصحاب بقاء اإل<ا كان فيه زيد إذبدينار
ا كـان  إذبـهّالتـصدق ما الدينار فيجب  بدرهم، وأَّإالّالتصدق البيت، فال جيب 

 .خالف فيهالبقاء زيد جمرى لالستصحاب، وهذا مما 
 هل يغني استـصحاب الفـرد : وهو،لكن وقع البحث والكالم يف العكس

عنـد استـصحاب الفـرد، فيجـب ّكـيل  أثر الّرتتب، أي يّعن استصحاب الكيل



 ١٢٥  .......................................................................................االستصحاب 

يت، وعىل هذا يكون بالدرهم والدينار عند استصحاب بقاء زيد يف البّالتصدق 
 ؟ّ، إلغناء استصحاب الفرد عن استصحاب الكيلًلغواّكيل استصحاب ال

 ًأيـضاّكـيل ثـر الأ بـالفرد لرتتيـب ّالتعبـدذكر صاحب الكفاية أن يف كفاية 
 :نيوجه

ّكـيل  أي أن وجـود ال- يف اخلـارج-أن الطبيعي عني الفـرد  :ّ األولالوجه
 فيكـون ، بـالطبيعي املوجـود بوجـودهّبـدتع بـالفرد ّالتعبد ف،بعني وجود الفرد

 . ثر الفرد أكام يفيد ترتيب ّكيل ثر الألرتتيب ًدا  بالفرد مفيّالتعبد
 بـالفرد ّالتعبد فال يكون ،والفرد بالنظر العريف اثنانّكيل أن ال :الوجه اآلخر

 .)١( وهو املعترب يف هذا الباب،ّبالكيلًدا ّتعبًعرفا 
استصحاب الفرد ال يغنـي عـن استـصحاب  أن إىلوذهب السيد اخلميني 

ّالتصدق ّهللا عيل : ا قال إذ، كامًمثال نسانعىل عنوان اإلًبا ّرتتم األثر ا كانإذّكيل ال
 إليـه، وهـذا مـا أشـار ّ، لعدم عينية الفرد للكـيلإنسانا كان يف البيت  إذبدرهم
ثيــة غــري حيّكــيل حيثيــة الّ ألن ،ًعــدم إغنائــه عنــه مطلقــا: والتحقيــق>: بقولــه

 ،باملوضـوعات األحكـام ّتعلـقاخلصوصيات الفردية يف عامل االعتبـار ومقـام 
احلكم ّ فإن ،غري اعتبار إجياب إكرام زيد وعمروإنسان ّ كل فاعتبار إجياب إكرام

 وهـي غـري اخلـصوصيات الفرديـة ،فـردّ كـل بحيثية إنسانيةّ األول  يفّتعلققد 
لوجـود واملختلفـني يف احليثيـة حـدين يف اّاملت أحـد رساء احلكـم مـنإ فـ،ًعرفا

 .)٢(< باألصل املثبتَّإالباالستصحاب ال يمكن 

                                                 
 .٦٩ص ،٣ج:  انظر هناية الدراية)١(
 .١٢٦ص ،١ج:  الرسائل، السيد اإلمام؛٨٤ص  :+ االستصحاب، السيد اخلميني )٢(
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 االعرتاضات الواردة •

 عدم جريان االستصحاب عىل مبنى العراقي. ١
 انتفاء الركن الثاين. ٢
 هو الصورة الذهنيةّكيل املوجود من ال. ٣
 ببي عىل املسببيحكومة األصل الس. ٤
 معارض باستصحاب عدم الفرد الطويلّكيل استصحاب ال. ٥

  الشبهة العبائية •
 من القسم الثاينّكيل تطبيقات فقهية الستصحاب ال •
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وهي ة يطلق عليها القسم الثاين من استصحاب الكيل، ّتقدم امل األوىلاحلالة
ا علمنـا  إذكـام،  من حـدوث الفـردًئاناشّكيل  يف بقاء الّالشكاحلالة التي يكون 

ن البقاء، من قبيل املثال ّمتيقن االرتفاع وّمتيق بني ّرددضمن فرد مّكيل بوجود ال
 أ ومل يغتـسل،ّة بني البول واملني فتوضّردد وهو ما لو علم بخروج رطوبة مّتقدمامل

 ، وإن كان الفرد احلـادثًصغر فقد ارتفع قطعافلو كان الفرد احلادث هو احلدث األ
 مـن حـدوث الفـرد ئناشّكيل  يف بقاء الّالشك، فً قطعاٍ، فهو باقكربهو احلدث األ

 .ّكرب هو فرد من الكيلكرب، ومن الواضح أن احلدث األوهو احلدث األ
 أ، فلـو كـان الفـرد احلـادث هـوّ أي اغتسل ومل يتوضـ،ا عكس إذومثله ما
 ؛ٍصغر فهو بـاقكرب فقد ارتفع، وإن كان الفرد احلادث هو احلدث األاحلدث األ

 .ً ال مشكوكاًقطعياًأمرا كرب ا كان احلدث األإذصغر لغسل يزيل احلدث األاّألن 
 يف املسجد، بـسبب العلـم بـدخول نساناإلّكيل  بوجود ًوكام لو علم امجاال

الحتامل خروج الداخل سـواء  ؛ّكيليف بقاء الّ يشك خالد يف املسجد، ثمأو  زيد
 .ا كان له أثر رشعي إذفيامّكيل ، فيستصحب بقاء الًا أم خالدًاكان زيد

 لتامميـة )١(بجريان االستصحاب يف هذا القـسم األعالم وقد التزم مجع من
 إلطـالق دليـل ً يف البقاء، فيكـون مـشموالّالشكركانه من اليقني باحلدوث وأ

ة عىل وجـوده، ّرتتباملاآلثار ّكيل يف الاألصل  عىل جريان ّرتتباالستصحاب، وي
 .ها عىل عنوان احلدثّرتتبف يف مثال احلدث ل املصحف الرشيّكحرمة مس

ّكـيل وقد أورد عىل إجراء االستصحاب يف هذا القسم مـن استـصحاب ال
 :بعدة اعرتاضات

                                                 
 .ّىل النص العلامء يف هذا القسم من االستصحاب يف التعليق عأقوال سنذكر )١(
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ّ 

ّكـيل رجـاع الإهو ّكيل  يف استصحاب ال+ العراقي ّاملحقق أن مبنى ّتقدم
ن جيـري االستـصحاب يف هـذا القـسم لعـدم أ ال يمكـنا ة، فعىل هذّ احلصإىل

، األصـغر واألكـرب بـني ّردداحلدث املّكيل اليقني باحلدوث، كام يف مثال العلم ب
ــال يعلــم ب ــصةف ــل  احلادثــة ّاحل ــصةهــي ه ــدث ّاحل   األكــرب ضــمن احل

 الركنّخيتل  ومع عدم اليقني بحدوث املستصحب )البول( األصغرأم  )اجلنابة(
 .جيري االستصحاب فال األول،

 يف ّالـشكوهو  ًأيضاوكذلك ال جيري االستصحاب الختالل الركن الثاين 
، وإن ً قطعـاٍ أي اجلنابـة، فهـو بـاقاألكرباحلدث إن كان هو ّ ألن البقاء، وذلك

 .-توضأ بحسب الفرضّألنه  - ً فهو مرتفع جزمااألصغركان هو 
تفـسري وفـق  جيـري من القسم الثـاين الّكيل  أن استصحاب الّيتضحوهبذا 

 اإلمجـايليـة العلـم ّنجزم أركان والثاين منّ األول  الختالل الركنّاحلصةبّكيل ال
 . يف البقاءّالشكومها اليقني باحلدوث و
ّكـيل  عـىل تفـسري الٌّإن االعرتاض املذكور مبنـي: ّ األولمناقشة االعرتاض

 ّالواقـع املرئـيهـو ّكـيل  من أن ال+ة، وال يرد عىل مبنى السيد الشهيد ّباحلص
 بـام خذُأ الذي اإلمجايلمجايل، وعليه يمكن استصحاب هذا العنوان بالعنوان اإل

ن ّمتـيقمجـايل كعنـوان احلـدث هو مرآة للخارج، ومن الواضح أن العنـوان اإل
 .احلدوث مشكوك البقاء، فيستصحب

 

االستـصحاب  أركان ن الثاين منأن الرك: الكفاية، وحاصله ذكره صاحب
ً شـكا  فيـه لـيسّالشكّ ألن  يف املقام؛ٍ يف البقاء منتفّالشكوهو  ّ ألن يف البقـاء،ّ
إمـا ّمتعلـق مجـايل إ يقـني َّإالإذ ليس عندنا  ، به اليقنيّتعلقبغري ما ّمتعلق  ّالشك
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 ّالـشك، أمـا ّرددبـالواقع املـّمتعلـق ، أي األكرب وإما باحلدث األصغرباحلدث 
ً شكا  يف املقامّالشك، فال يكون ّرددبالواقع امل ًاّمتعلقفليس   . يف البقاءّ

 أحـد هـو عـىل و،ّرددموجـود يف ضـمن فـرده املـّكيل ن الإ :أخرىبعبارة 
 فلـو .مقطـوع العـدم اآلخـر عىل التقدير وتقديريه مقطوع االرتفاع بالوجدان،

ًعـا ، فقـد ارتفـع قطًمـثال األصغرهو احلدث ّكيل  يف ضمنه الّتحققكان الفرد امل
هـو ّكـيل  يف ضـمنه الّتحقـق بحسب الفرض، ولو كان الفرد املّكلف املؤّلتوض

عـدم حدوثـه، فيثبـت عدمـه األصـل  و، فهو مشكوك احلدوثاألكرباحلدث 
 .ّالتعبد و األصل بضميمة الوجدان إىلٍ منتفّالشك، فّالتعبدب

 الـذي يكـون -ّاص  ذاك اخلـّرددوت>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله
ن االرتفـاع ّمتـيق بـني -يف ضمنه ويكون وجوده بعـني وجـوده ًدا موجوّكيل ال

 .)١(<ومشكوك احلدوث املحكوم بعدم حدوثه
ن احلــدوث ّمتــيقيــة ّبوصــف الكلّكــيل إن ال :مناقــشة االعــرتاض الثــاين

 يف ّالـشكاالستصحاب من اليقـني باحلـدوث وركنا  فيه ّومشكوك البقاء، فيتم
ّألن ما العلم بحدوثه؛ فـأاحلدث معلوم احلدوث ومشكوك البقاء، ّكيل اء، فالبق
ما كونه مشكوك أ، واألصغر واألكرب بني ّردد يعلم بخروج حدث منه مّكلفامل

 كـان إن، فـاألصـغر واألكرب بني احلدث ّرددمّكيل منشأ حدوث الّألن البقاء؛ ف
 .فهو باق األكرب، وإن كان ً فهو مرتفع قطعااألصغراحلدث هو 

 اإلشـكالن أ، حيـث ذكـر + صـاحب الكفايـة إليهوهذا اجلواب أشار 
 ّتحققاملّكيل غري ضائر باستصحاب ال>:  يف البقاءّالشك وهو عدم وجود ّتقدمامل

 ّدد كـان الـرتّوإنـام ، يف حدوثه وبقائهّالشك مع عدم إخالله باليقني و،يف ضمنه
 ،بيـنهامًا ّرددللذين كان أمـره مـني اّاخلاص أحد باستصحابًرا بني الفردين ضائ

                                                 
 .٤٠٦ص: كفاية األصول )١(
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 .)١(< كام ال خيفى،ركني االستصحاب أحد خالله باليقني الذي هوإل
 وهـو وجـوب رعايـة التكـاليف املعلومـة ّ مطلب مهم إىلشارأ +لكنه 
 اإلمجـايل فيام علم تكليـف يف البـني، أي أن العلـم ،نيّة عىل اخلاصّرتتب املًإمجاال

 ّاصـةاخل اآلثار ني يوجب االحتياط برتتيبّاص واحد من اخلّبثبوت احلكم لكل
 جيـب رعايـة ّ بني البول واملنيّرددني، ففي مثال السائل املّ واحد من اخلاصّلكل

تني ّني، من قبيل غسل املالقي به مـرّة عىل اخلاصّرتتب املًالتكاليف املعلومة إمجاال
 .)٢(وعدم اللبث يف املساجد وعدم قراءة العزائم

 

 ضمن أفراده، من قبيل احلدث األكرب واألصـغر، َّإال ّتحققال يّكيل بام أن ال
 ضمن احلدث األصغر فهو معلوم االرتفـاع، فـال ّتحققمّكيل كان الّ فإن وعليه

احلـدث األصـغر معلـوم ّ ألن ضمن احلدث األصغر؛ّكيل استصحاب الّصح ي
 . االرتفاع
ّكـيل استصحاب الّصح  ضمن احلدث األكرب، فال يًاّتحققمّكيل إن كان الو

 مقطوع البقاء عىل فرض حدوثـه، فـال األكرباحلدث ّ ألن ؛ًأيضا ضمنه ّتحققامل
 أن استـصحاب ّتقـدموقـد ) ّاملفهوم الـذهني للكـيل( الصورة الذهنية َّإاليبقى 

هي صورة ذهنيـة ليـست الصورة الذهنية بام ّ ألن ية غري صحيح؛الصورة الذهن
 .الرشعية اآلثار ّرتتبلًدا مور

ننا ال نريد أن نستصحب الـصورة الذهنيـة بـام إ :مناقشة االعرتاض الثالث
أهنـا ليـست : التي هي موجود من موجودات الذهن، ليقالوهي صورة ذهنية 

، أفـراد بـام هـي فرادالرشعية، كام أننا ال نريد استصحاب األ اآلثار ّ ترتبمورد
                                                 

 .٤٠٦ص: انظر كفاية األصول )١(
 .ض له يف التعليقّ نتعرٍصفهاين عىل هذا االعرتاض بجواب دقيقجاب املحقق اإلأ وقد )٢(
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 نستـصحب الـصورة ّوإنام أهنا إما مقطوعة االرتفاع وإما معلومة البقاء،: الليق
الذهنية بام هي حاكية عـن اخلـارج، أي نستـصحب الـصورة الذهنيـة باحلمـل 

 مـن ّتقـدم ملا ؛ نستصحب الواقع املكشوف بعنوان من العناوين:، بمعنىيلّاألو
لواقع اخلارجي  الرشعية تعرض عىل اُحكام واألّأن االستصحاب حكم رشعي

ط العناوين احلاكية عنه، ومن الواضح أن الواقـع املـشكوك هـو الـصورة ّبتوس
 وهو مفهوم احلدث يف املثال، والصورة الذهنيـة معلومـة ،مجالية، أي اجلامعاإل

 .احلدوث ومشكوكة البقاء، فتستصحب
 العراقي من تفسري استـصحاب ّاملحقق عىل مبنى ّتقدم املاإلشكالنعم يرد 

والتي يراد استـصحاهبا ًسابقا  املعلومة ّاحلصةّ ألن ،)١(ةّباستصحاب احلصّيل كال
 ،ّردد بالفرد املـّيسمى، وهو ما األصغرو أكرب ضمن احلدث األ ة بني كوهناّرددم

 قـد ّكلـفاملّ ألن ؛األصـغرحدى احلصتني مقطوعة االنتفاء وهي احلدث إّألن 
، َّجلامع وليس هو الفرد املعنين حدوثه ليس هو اّتيقتوضأ بحسب الفرض، فامل

يني، وهو ال جيري عـىل األصول، كام هو معروف يف كلامت ّردد هو الفرد املّوإنام
 .مبنى السيد الشهيد

 

 األصـل  مـن اسـتذكار معنـى حكومـةّالبـد هذا االعـرتاض ّيتضحلكي 
 أن: يمكن توضـيح هـذه القاعـدة باملثـال التـايلاملسببي، و األصل السببي عىل

مـن ف، ًنجساًبا  لو غسلنا به ثوّ ومن ثم.يف طهارة املاء فنستصحب طهارتهّنشك 
ن أ وهـذا معنـاه ، طهارة املاء أن يطهر الثوب بغـسله بـهأحكامالواضح أن من 

 طهـارة الثـوب مـنّ ألن أن الثوب قد طهر؛ًدا ّتعباستصحاب طهارة املاء حيرز 
                                                 

ّتقدم الفرق بني احلص )١( صات ّة هـي الواقـع اخلـارجي بـال مشخـّ أن احلـصوهـوة والفـرد، ّ
 .صات العرضيةّ املشخعرضية والفرد هو الوجود اخلارجي مع
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ن النجاسـة وعـدم ّمتـيقالثوب النجس فهـو   أما،الرشعية للمستصحبثار اآل
 ألننا ال نعلم ما إذا كان قـد غـسل ،ال أو يف أنه طهرّ نشك  واآلن،ًطهارته سابقا

جلريان استـصحاب النجاسـة وعـدم  األركان  وبذلك تتواجد،ًبامء طاهر واقعا
 .الطهارة يف الثوب

سببي هو الذي يعالج املشكلة يف مرحلة ال األصل نإ : ذلك نقولّتبنيذا إو
نا بطهـارة الثـوب ّتعبـداالستصحاب يف طهارة املاء وي أصل املوضوع، فيجري

 .بعد غسله به
 ،بّاملسببي فهو الذي يعالج املـشكلة يف مرحلـة احلكـم واملـسب األصل أما

 .فيجري استصحاب نجاسة الثوب
 .ألصلني وتعارضهامفيتناىف االصالن، وهذا معنى التنايف بني نتيجتي ا

 الـسببي عـىل األصـل ة وهـي تقتـيض تقـديمّمهمـ قاعدة ومن هنا تتضح
الثـاين  األصـل األصلني يعالج مـورد أحد كانّ كلام نهأ بمعنى ،املسببياألصل 

 .عىل الثاينّ األول  األصلّقدمدون العكس 
 طهـارة الثـوب؛ًدا ّتعبـالسببي حيـرز لنـا األصل   نجد أنّتقدمففي املثال امل

 وال ،املسببي ال حيرز لنا نجاسة املاء األصل  ولكن،ألهنا أثر رشعي لطهارة املاء
 األسـاس  وعىل هذا، حلكمهًرشعياًرا ثبوت املوضوع ليس أثّ ألن ينفي طهارته؛

 .املسببي األصل السببي عىل األصل ّقدمي
االستـصحاب الـسببي حـاكم عـىل  بـأن يون عـن ذلـكاألصول َّوقد عرب

 يف نجاسة ّالشكاملسببي هو األصل  الركن الثاين يفّ ألن ،سببياالستصحاب امل
 ، يف طهارة املاء ونجاستهّالشك أما الركن الثاين يف السببي فهو ،الثوب وطهارته
 ،الرشعي وهو طهارة الثـوب األثر السببي حينام حيرز األصل ومن الواضح أن

  ولكـن،سة الثـوب يف نجاّالشكسوف هيدم الركن الثاين لألصل املسببي وهو 
 ال هيـدم الـركن ّتقـدمنجاسة املاء كـام  إحراز املسببي باعتبار عجزه عناألصل 



 ١٣٧  .......................................................................................االستصحاب 

فيجـري فيـه   األركـان،ّ تـامالسببي األصل  وعليه يكون،الثاين لألصل السببي
 .املسببي فقد اهندم ركنه الثاين فال جيري فيه األصل االستصحاب، أما

يف القسم الثـاين ّكيل  استصحاب الإن:  نقولّاملقدمةوبعد أن اتضحت هذه 
 سببي حـاكم عليـه، أصل ركانه، وذلك لوجودأرت مجيع ّال جيري حتى لو توف

 يف حـدوث احلـدث ّالـشكب عـن َّ يف بقاء اجلـامع وارتفاعـه مـسبّالشكّألن 
، وعـدم اجلـامع األكـرب وعدمه، فبقاء اجلامع معلـول حلـدوث احلـدث األكرب

 استـصحاب عـدم حـدوث ّحيـث إن، وكـربمعلول لعدم حدوث احلـدث األ
 املـسببي وهـو ّالـشكاجلـاري يف  األصـل سببي، وهو حاكم عىل أصل األكرب

 يثبـت األكـربصالة عدم حـدوث احلـدث أبّألنه احلدث، ّكيل استصحاب بقاء 
 احلـدث،ّكيل بعدم بقاء ًدا ّتعب حيصل العلم ّ ومن ثماألكربعدم حدوث احلدث 

، وعليـه ال ًاّتعبداملسببي ورافع ملوضوعه األصل   عىلّقدمالسببي ماألصل ّألن 
 هّتبدلـ يف البقـاء وّالشكاحلدث، الرتفاع موضوعه وهو ّكيل جيري استصحاب 

 . العلم بارتفاعهإىل
:  بقولـهاألصـول يف فرائـد +ي نـصاروهذا االعرتاض ذكره الشيخ األ

وك  يف حـدوث ذلـك املـشكّالـشكعـن ًبا ّمـسب] ّالكـيل[ يف بقائه ّالشككون >
مـن ّألنـه  ، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر املـشرتك،احلدوث

 .)١(<آثاره
 األصـل  عـىلًالسببي إنام يكون حاكام األصل إن: مناقشة االعرتاض الرابع

طهـارة املـاء ّ فـإن ،ّتقـدماملسببي إذا كانت املالزمة بينهام رشعية،كام يف املثـال امل
  لورود الدليل الـرشعي القائـل؛زم طهارة الثوباملغسول به الثوب النجس يال

ّكـيل وجـود الّ فـإن  غسل بامء طاهر فهو طاهر، وأمـا يف املقـامّمتنجسّ كل بأن
                                                 

 .١٩٣ص ،٣ج:  فرائد األصول)١(
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 بـأن العقـل حيكـمّ ألن ؛ًرشعـا  الً عىل وجود الفرد وعدمه عقالّرتتبوعدمه ي
الطبيعي يوجد وينعدم بوجـود الفـرد وعدمـه، وال يوجـد دليـل مـن اآليـات 

، ًاحلدث ليس باقيـاّكيل ّ فإن ،ًاّتحققكرب مت يقول إذا مل يكن احلدث األوالروايا
 .بيّصل السببي عىل املسب أن ال حكومة لألّيتضحوهبذا 

عىل أنـه لـو >:  حيث قال،)١( اخلراساين يف كفايتهّاملحققوهذا اجلواب ذكره 
يكـاد  وال ،ًم أنه من لوازم حدوث املشكوك فال شبهة يف كون اللزوم عقليـاّسل
 .)٢(<ًرشعا  ما هو من لوازمه وأحكامهَّإال بأصالة عدم احلدوث ّرتتبي

 

معـارض ّألنـه  ًئا، لكنـه ال جيـدي شـيّمنا جريان استصحاب الكـيلّلو سل
 .باستصحاب آخر فيتساقطان

 ّه يف اخلـارج، ويف حمـلأفـرادي بانتفاء ينتفّكيل من الواضح أن ال: بيان ذلك
 -ّتقـدم كام يف املثـال امل-األصغرمنتفيان، أما احلدث ّكيل كالمنا أن كال فردي ال

أ بحـسب الفـرض، وأمـا احلـدث ّ قد توضـّكلفاملّألن  بالوجدان، ٍفهو منتف
 ّ وبـضم،مـشكوك احلـدوثّألنـه  باستصحاب عدم حدوثه، ٍ فهو منتفاألكرب

عدم وهو استصحاب ( ّالتعبد  إىل)ً قطعااألصغررتفاع احلدث وهو ا( الوجدان
 وهبـذا .ّ ينتفـي الكـيلَّومن ثـم ،ّكيل ينتفي كال فردي ال)األكربحدوث احلدث 

   الوجــدان إىلّ املنــضماألكــرب أن استــصحاب عــدم حــدوث احلــدث ّيتــضح
 .ّقاء الكيل معارض الستصحاب ب)األصغروهو ارتفاع احلدث (

احلـدث، ّكـيل  ببقـاء ّالتعبـد  إىليّؤديّكيل ستصحاب الن اإ :أخرىبعبارة 
                                                 

ض لـذكرها يف التعليـق ّعالم عىل هذا االعرتاض، نتعـريرادات لألإخرى وأتوجد أجوبة  )١(
 .ّعىل النص

 .٤٠٦ص:  كفاية األصول)٢(
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صـغر مع علمنا بارتفاع احلدث األ -كرب  عدم حدوث احلدث األُواستصحاب
 . فيتعارضان،احلدثّكيل  بعدم بقاء ّالتعبد  إىليّؤد ي-بالوضوء

ملعارضته باستصحاب عـدم حـدوث  ؛ّكيلوعليه فال جيري استصحاب ال
 . األصغر الوجدان بارتفاع  إىلّ املنضماألكرباحلدث 

يف املقـام ًقـا  حتقيّقـدم ي+الـسيد الـشهيد : مناقشة االعـرتاض اخلـامس
سواء بنحو رصف الوجود، أي ّكيل  عىل الّرتتبالرشعي تارة ي األثر إن: ويقول

 لكن فرض املحال ً، أم مل توجد، وهذا وإن كان حماالفرادوجدت احلصص واأل
بـام هـو وجـود ّكـيل الـرشعي عـىل وجـود الثر  األّرتتبيأخرى ، وًليس حماال

 فعـىل ،)١(للحكـم بعنواهنـاً موضـوعا  وفـردّحصةّ كل للحصص بحيث تكون
ري  جيـ)بنحـو رصف الوجـودّكيل  عىل الّرتتباألثر الرشعي موهو أن ( األول

 موضوع احلكـم، وال يمكـن نفـي استـصحاب ثباتإلّكيل استصحاب بقاء ال
انتفاء ّ ألن  الوجدان؛ وذلك إىلهّ مع ضمكرباألباستصحاب عدم احلدث ّكيل ال
، كـام هـو واضـح، فـال ًرشعيـا ًتني، وليس الزماّالزم عقيل النتفاء احلصّكيل ال

كـرب، واستصحاب عـدم احلـدث األّكيل يوجد تعارض بني استصحاب بقاء ال
 .من دون معارضّكيل وعليه فيجري استصحاب بقاء ال

بام هـو وجـود ّكيل  عىل وجود الّرتتبيالرشعي  األثر وهو أن (وعىل الثاين
 ال جيـري )للحكـم بعنواهنـاً موضـوعا  وفـردّحصةّ كل حلصص بحيث تكون
 األكـربيف نفسه حتى يعارض باستصحاب عدم احلدث ّكيل استصحاب بقاء ال

 لـيسّكـيل وجـود الّ ألن ؛ وذلـكاألصغر الوجدان بانتفاء احلدث  إىلهّمع ضم
 .ستصحابهللحكم الرشعي ليجري اًموضوعا 

                                                 
ّة هنا ما ذهب إليه املحقق العراقي يف تفسري الكيل باحلصص، بل املـّليس املراد من احلص )١( راد ّ

 .ة هنا هو الفردّ احلصمن
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. < بل باجلامعّردد بالواقع املّتعلق ال ياإلمجايلالعلم : واجلواب> :+ قوله •
 عـىل االعـرتاض الثـاين، وهنالـك + اخلراسـاين ّاملحققهذا حاصل جواب 

 :، وهو كام ييل+صفهاين  اإلّحقق للمّجواب آخر أدق
هلـا  بـامّكيل ة من الّو احلص ه-ًاّتعبد إما وجداناً أو -ما هو معلوم االرتفاع 
 فيـه ّتحقـق، فلـم يًأيـضاالتي ال يقني بحدوثه ّاص،  اخلّمن اخلصوصية والتعني

الطبيعي ال بـام هلـا ّكيل  أي ذات ال-ًنة واقعا ّ املتعيّاحلصةوأما ذات . ًالركنان معا
ّ األول نـة احلـدوث يف الزمـانّمتيق ف-ذاك أو  هبـذا الفـردّاص  اخلـّمن التعـني
يف ارتفاعهـا ّ يـشك  إذ ال علم بارتفاعها، بـل؛كة البقاء يف الزمان الثاينومشكو

واحـتامل كـون ) وهـو القـصري(ّاص  اخلـّوبقائها من جهة القطع بزوال التعني
 ارتفـاع َّإال وارتفاع الفرد ال يقتـيض )أي الفرد الطويل( الباقي ّنها هو التعنيّتعي

 . نة بهّ املتعيّاحلصة
 وإن كـان ، عنه بالقدر املشرتك هناَّ املعربُّالطبيعي>: بقوله إليهوهذا ما أشار 

 لـه ، فهو بحسب وجوده الـواقعي- ّتقدم باملعنى امل-وجوده بعني وجود الفرد 
.  بذاتـهً وربام يكون معلوماّله من التعني  بامً أنه ربام يكون معلوماَّإال ،ّنحو تعني

  بنفسه يف- الفرد القصري هنا ّ وتعني، الفرد الطويلّ املفروض أن تعنيّحيث إنو
كي يكون ًعا  ال ثبوت له واقّ بني نحوي التعنيّردد املّ جمهول والتعني-منهام ّكل 

 ذات َّإالبـني الفـردين لـيس األمـر   فـاملعلوم يف فـرض دوران،ًله ثبـوت علـام
بـني كـون ذات  -ٍ بوجه–  وال مالزمة،ة وذات الطبيعيّي ذات احلصأ ،ّاملتعني
نـني يكـون بقـاء ّالتعي أحد  وبعد زوال،ًمعلوما ًأيضا نهّ وكون تعيً معلوماّاملتعني

هـو أو   البـاقيّنه هـو التعـنيّ الحتامل كون تعي؛ً وارتفاعه مشكوكاّذات املتعني
 وهـي غـري ،نة بـهّة املتعيّ وارتفاع الفرد ال يقتيض اال ارتفاع احلص، الزائلّالتعني
 ،ًنهـا علـامّغري تعيًعا نها واقّد عرفت أن تعيوق. ةّ بل املعلوم ذات احلص،معلومة
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،  هبا العلمّتعلقة التي ّ غري القطع بزوال ذات احلص،نةّة متعيّفالقطع بزوال حص
هبـا ّتعلـق ة املّ بارتفاع ذات احلـصّالتعبد غري ،نةّة متعيّ بارتفاع حصّالتعبدكام أن 
 بـل ملكـان القطـع ،عه بارتفاّتعبد وال ، فاملعلوم حدوثه ال علم بارتفاعه.العلم

 .)١(<ة وبقائهاّيف ارتفاع ذات احلصّيشك ّخاص  ّبزوال تعني
 األجوبة عىل االعرتاض الرابع

حيكم عليه استصحاب ّكيل  استصحاب الّ أن االعرتاض الرابع هو أنّتقدم
ومـا عىل االعرتاض الرابع عدم حدوث الفرد الطويل، وفيام ييل بعض األجوبة 

 :اتأورد عليها من إيراد
 ال ٌّعقـيلّكـيل التالزم بني حدوث الفـرد الطويـل وبقـاء ال: ّ األولاجلواب

 . هذا اجلواب يف ثنايا البحثّتقدم، وقد ّرشعي
 عـىل عـدم ٌّإن هـذا اجلـواب مبنـي: ّ األولمناقشة السيد اخلوئي للجـواب

 فـال - كام هو الـصحيح-وأما إذا قلنا بجريانه . يف العدم األزيل األصل جريان
 .ًعدم كون احلادث طويال أصل  من جريانمانع

يف  األصـل  عـىل عـدم جريـانّوهذا اجلـواب مبنـي>: وهذا ما ذكره بقوله
 فـال ،هّوأما إذا قلنا بجريانه كام هو الصحيح عىل ما ذكرنا يف حملـ. العدم األزيل 

 ولذا بنينا يف الفقـه عـىل عـدم ،ًعدم كون احلادث طويال أصالة مانع من جريان
 .)٢(< لألصل السببي احلاكم عليه يف مواردّتصحاب الكيلجريان اس

 الـسببي عـىل األصـل ّتقـدمساسـها يأن السببية التي عـىل إ: اجلواب الثاين
 أي توجـد اثنينيـة كطهـارة املـاء ،بي إنام تكون بني امللزوم والزمـهّاملسباألصل 

 ،يف املقـام بني الالزم وامللـزوم مفقـود ّتعدداحلاكمة عىل نجاسة الثوب، وهذا ال
                                                 

 .١٦٨ص ،٣ج : هناية الدراية يف رشح الكفاية)١(
 .١٠٥ص ،٣ج:  مصباح األصول)٢(
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مـن لـوازم ّكـيل  وعدم كـون وجـود ال،لوجود الفردّكيل لعدم مغايرة وجود ال
 .موجود بعني وجود الفردّكيل  بل ال،وجود الفرد

ن بقاء القدر املشرتك إنام هـو بعـني إ>: وهذا ما ذكره صاحب الكفاية بقوله
 .<الذي يف ضمنه ال أنه من لوازمهّاص بقاء اخل

عن كون احلادث هو احلـدث ًبا ّوإن كان مسبّكيل اء الإن بق: اجلواب الثالث
 ،األكـرباحلدث ليس من لوازم عدم حـدوث احلـدث ّكيل ، لكن ارتفاع األكرب

 لوضوح أن نفي ؛احلدثّكيل ال يالزم ارتفاع ال عدم حدوث احلدث األكربّألن 
ب عـن كـون ّاحلدث مـسبّكيل ، بل ارتفاع ّ عىل نفي العامًاليكون دليالّاص اخل

 ولكن ليس له حالة سابقة حتى يستصحب كـون ،األصغراحلادث هو احلدث 
 .احلدثّكيل  عليه ارتفاع بقاء ّرتتب وياألصغراحلادث هو احلدث 

 يف بقـاء ّالـشكم كـون ّوتـوه>:  بقوله+وهذا ما ذكره صاحب الكفاية 
املـشكوك ّاص  يف حدوث اخلـّالشكعن ًبا ّ مسبّرددالذي يف ضمن ذاك املّكيل ال

 لعـدم كـون بقائـه ،ًوثه املحكوم بعدم احلدوث بأصالة عدمـه فاسـد قطعـاحد
ن ّتـيق بل من لوازم كـون احلـادث امل،وارتفاعه من لوازم حدوثه وعدم حدوثه

 .)١(<البقاءأو  ن االرتفاعّتيقذاك امل
 عـىل +أورد الـسيد اخلـوئي  :مناقشة الـسيد اخلـوئي للجـواب الثالـث

دوث الفـرد الطويـل لـو كانـت مانعـة عـن عدم حـ بأن أصالة اجلواب الثالث
 فهـي مانعـة عنـه بطريـق أوىل عـىل القـول ةبناء عىل الـسببيّكيل استصحاب ال

 بل جريـان االستـصحاب يف ،إن العينية ال تنفع>: و هذا ما ذكره بقوله. بالعينية
 .)٢(< منه عىل السببيةاإلشكالعىل العينية أوىل بّكيل ال
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السببي ال  األصل أن: ، حاصله+النائيني  ّحققوهو للم: اجلواب الرابع
 إذا مل يعـارض بمثلـه، ويف املقـام يعـارض َّإالاملسببي  األصل ًيكون حاكام عىل

عـدم حـدوث  أصـل  يعـارضاألكـربعدم حدوث احلـدث أصل ّ فإن بمثله،
عدم  أصل يعارضًا كبريًثا عدم كون احلادث حد أصل احلدث األصغر، كام أن

 السببي تصل النوبة إىل األصل رضا تساقطا، وبعد سقوط، وإذا تعاًكونه صغريا
 . ّاملسببي، وهو استصحاب بقاء الكيلاألصل 

 ،الـسببي األصل بي فرع جريانّاملسب األصل سقوط>: وهذا ما ذكره بقوله
عدم حدوث الفـرد أصالة ّ ألن ،يف ناحية السبب األصل وفيام نحن فيه ال جيري

ّكيل  فيبقى استصحاب بقاء ال،الفرد الزائلالباقي معارضة بأصالة عدم حدوث 
 .)١(<والقدر املشرتك بال مزاحم

 عـىل مـا +أورد الـسيد اخلـوئي  : النائينيّحققمناقشة السيد اخلوئي للم
بني الطويل والقـصري األمر  دوران بأن ّتقدم النائيني من اجلواب املّاملحققأفاده 

 به، ويكـون ّتصمنهام أثر خم واحد ّأن يكون لكل:  أحدمها؛ عىل وجهنيّتصوري
ً، فحينئذ وإن كان ما ذكر من تعارض األصـلني صـحيحا، ًأيضاهلام أثر مشرتك 

الرشعية بواسطة  اآلثار ّنجز لت؛ّ أنه ال فائدة يف جريان االستصحاب يف الكيلَّإال
 . ّالعلم اإلمجايل، فيجب رعاية االحتياط وترتيب آثار الكيل

 بـه، ّتصمشرتك، ويكون للفرد الطويل فقط أثر خم أن يكون هلام أثر :ثانيهام
 بـال –الـسببي  األصـل  وهو–عدم حدوث الفرد الطويل  أصالة فحينئذ تكون

ّمعارض، فيكون حاكام عىل استصحاب الكيل يف الفـرد  األصـل ، لعدم جريـانً
 .)٢( أثر عليهّرتتبالصغري، حيث ال ي
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 الشبهة العبائية
ض له الـسيد الـشهيد يف احللقـة الثالثـة، ّرهناك بحث مرتبط باملقام، مل يتع

 الـسيد ّاملحقـق وهو البحث املعـروف بالـشبهة العبائيـة، وهـذا البحـث أثـاره
 . +إسامعيل الصدر

 بعد االلتزام بطهارة املالقي ألحد أطراف الـشبهة -ص هذه الشبهة ّو ملخ
ه، طـراف عبـاءة ال يعـرف بعينـأ أحـد سّ تنجًمجاالإنه لو علمنا أ -املحصورة 

 فالقـى جـسم اإلنـسان ،ًمثالر األعىل ّاألسفل، ثم طه وبني األعىلًا ّرددوكان م
القـى ّألنـه ، ًأيـضا من احلكم بعدم نجاسته ّالبدهو األسفل، ف و اآلخراجلانب

ًطاهرا يقينيا وأحد طريف الشبهة، ء مـنهام ال توجـب   املفروض أن مالقـاة يش إذً
هو احلكم بنجاسة املالقي للطـرفني، ّكيل النجاسة، مع أن مقتىض استصحاب ال

ّفالبد من رفع اليد عن جريان االستصحاب يف الكيل القول بنجاسة املالقي  أو ،ّ
 . ألحد أطراف الشبهة املحصورة، لعدم إمكان اجلمع بينهام يف املقام

 إذ بعـد عـدم احلكـم بالنجاسـة عنـد مالقاتـه ؛ومثل هذا احلكـم غريـب
 إليهـا مالقـاة اجلانـب ّكـم بنجاسـته إذا انـضمر، فكيـف حيّللجانب غري املطه

بعبـارة  و.ر؟ لوضوح عدم تـأثري مالقـاة الطـاهر يف االنفعـال بالـرضورةّاملطه
 .مشكوك النجاسة ويلزم احلكم بنجاسة مقطوع الطهارة: أخرى
ال يمكـن البنـاء ًبا غريً حكام هاهنا يستلزمّكيل ن استصحاب الأ: ّحصلوامل
 . )١(يف الشبهة العبائية األعالم  ما ذكرهّحمصل هذا .عليه

 التزام السيد اخلوئي بالشبهة العبائية
 نه ال مـانع منـه،أ االعرتاف بنتيجة الشبهة العبائية و إىلالسيد اخلوئي ذهب

 املالقاة للطرف الطاهر مع احلكم ّمجرد بًاهراطاحلكم بنجاسة اليد املالقية ّألن 
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ىل مـستوى األصـول العمليـة بطهارة ذلك الطرف أمـر معقـول، يلتـزم بـه عـ
 .ياهتا بني املتالزمات أمر لـيس بعزيـزّؤدالتفكيك يف مّ فإن ،واألحكام الظاهرية
فاإلنصاف يف مثـل مـسألة العبـاءة هـو احلكـم بنجاسـة > :وهذا ما ذكره بقوله

املالقي ال لرفع اليد عن احلكم بطهارة املالقي ألحد أطراف الشبهة املحـصورة 
ّكـيل  من أنه عىل القـول بجريـان استـصحاب ال+الصدرعىل ما ذكره السيد 

 من رفع اليد عن احلكم بطهارة املالقي ألحد أطـراف الـشبهة، بـل لعـدم ّالبد
احلكم بطهـارة ّ ألن جريان القاعدة التي نحكم ألجلها بطهارة املالقي يف املقام،

ان إمـا أن يكـون جلريـ واملالقي إما أن يكون الستصحاب الطهارة يف املالقـي،
 كيف كـان يكـون و.عدم مالقاته النجس أصالة هو واالستصحاب املوضوعي

ًاجلاري يف املالقي يف مثل مسألة العباء حمكوما باستصحاب النجاسـة يف األصل 
والمنافـاة بـني . العباءة، فمن آثار هذا االستصحاب هو احلكم بنجاسة املالقي

 لألصـل ؛استه يف مثل املقاماحلكم بنج واحلكم بطهارة املالقي يف سائر املقامات
ًالتفكيـك يف األصـول كثـري جـدا، ّ فـإن اجلاري يف املالقي، األصل احلاكم عىل

ًإن املاء قـد القـى شـيئا كـان :  جلميع أطراف العباءة نقولًمثالفبعد مالقاة املاء 
ًنجسا، فيحكم ببقائه عىل النجاسة لالستصحاب فيحكم بنجاسة املاء، فتـسمية 

 .)١(<لشبهة العبائية ليست عىل ما ينبغيهذه املسألة با
 .وا إىل دفع هذه الشبهةّ تصد<همّس اهللا رسّقد>األعالم  لكن

  عىل الشبهة العبائيةاب النائينيجو
الـذي هـو  - ضوء مبنى املشهور يف النائيني عن هذه الشبهة ّحققأجاب امل
سـة حمكـوم  أن املالقي ألحـد طـريف العلـم اإلمجـايل بالنجا: وهو،ًخمتاره أيضا
 : بطريقني-بالطهارة
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 أن استصحاب بقـاء النجاسـة اجلامعـة يف هـذه املـسألة لـيس مـن :األول
يف هـذا القـسم عبـارة ّكيل يف القسم الثاين من أقسامه، ألن الّكيل استصحاب ال
 . بني فردين أحدمها قصري العمر واآلخر طويل العمرّرددعن اجلامع امل

ة بني مكانني مهـا الطـرف ّردداحد شخيص موأما يف املقام، فالنجاسة فرد و
 وال ندري أهنـا وقعـت عـىل الطـرف ،األيمن من العباءة والطرف األيرس منها

يف الـدار ولكـن ال نـدري ًدا  ما إذا علمنا بأن زي:األيمن أو األيرس، ونظري ذلك
كان يف الطرف الرشقي فقد مات الهنـدام  فإن ،أنه يف الطرف الرشقي أو الغريب

حينئـذ ّشك ًا، فيـّرف ووقوعه عليه، وإن كان يف الطرف الغريب بقي حيهذا الط
 .يف بقاء حياة زيد فيها، وعندئذ ال مانع من استصحاب بقاء حياته

 ، بل هو من استـصحابّولكن هذا االستصحاب ليس من استصحاب الكيل
 مـا إذا اشـتبه درهـم شـخص بـدرمهني :ه الفردي، ومن هذا القبيلّالفرد بحد
واحد يف بقـاء درمهـه، الدرهم الصاحب ّوشك حد هذه الدراهم أقد ُفلآلخر و

، بل هـو مـن ّفال مانع من استصحاب بقائه، ولكنه ليس من استصحاب الكيل
 .استصحاب الفرد

وعىل هذا فاملستصحب يف املقام ليس هو النجاسة اجلامعة بـل فـرد واحـد 
د اهللا واملجهول عندنا،  من العباءة يف الواقع املعلوم عنَّشخيص يف موضوع معني

،  يف أنـه القـاه أو الّ للشك  عىل استصحاب بقائه فيه نجاسة املالقيّتبفال يرت
فإذن ال مانع من استصحاب عدم مالقاتـه لـه أو أصـالة الطهـارة فيـه، وهـذا 

املالقـي إذ القـى كـال ّ فـإن بخالف ما إذا كان املستصحب النجاسـة اجلامعـة،
قـى النجاسـة اجلامعـة املستـصحبة، وهلـذا حيكـم اجلانبني مـن العبـاءة فقـد ال

 .ًبنجاسته ووجوب االجتناب عنه ظاهرا
 أن استصحاب بقاء نجاسة العباءة ال جيري يف نفسه، ألنه إن أريد به :الثاين

استصحاب بقائها بمفاد كان الناقصة، فال حالة سابقة هلا؛ إذ ال نعلـم بنجاسـة 
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 .  بقائها فيه بسبب أو آخريفّ يشك  من العباءة حتىّالطرف املعني
ة، فهـو ال يثبـت أن اليـد ّد به استصحاب بقائها بمفـاد كـان التامـرين أإو

صاف ّاملالقية للعبـاءة مالقيـة لنجاسـتها، ألن هـذا االستـصحاب ال يثبـت اتـ
 .العباءة بالنجاسة إال عىل القول باألصل املثبت

مة بالوجدان، وبعـد إن نجاسة العباءة بمفاد كان التامة معلو: بعبارة أخرى
ة ال ّ واستصحاب بقائها بمفاد كان التامـ.يف بقائها فيهاّ يشك غسل أحد طرفيها

املالزمـة ّ فـإن يثبت نجاسة الطرف غري املغسول إال عىل القول باألصل املثبت،
 وبقائهـا يف الطـرف غـري ابني بقاء النجاسة يف العباءة بعـد غـسل أحـد طرفيهـ

 . إال أنه ال يمكن إثباهتا باالستصحابًقالاملغسول وإن كانت ثابتة  ع
ة ّ استصحاب بقاء النجاسة يف العباءة بمفاد  كـان التامـّنإ :ن شئت فقلوإ

صاف الطرف غري املغسول هبا بمفـاد كـان الناقـصة إال عـىل القـول ّال يثبت ات
ذا مل جيـر االستـصحاب يف املـسألة تنـدفع الـشبهة بانتفـاء إباألصل املثبـت، فـ

 .)١(موضوعها
 النـائيني مـن أنـه يمكـن أن ّاملحققفاده أ عىل ما +أورد السيد اخلوئي و
 بـأن  الناقصة من دون تعيني موضع النجاسة،االستصحاب يف مفاد كان نجري

 : نقول ونشري إىل املوضع الواقعي،
طـرف مـن هـذا : نقولأو  اآلن كام كان، وً العباءة كان نجساهخيط من هذ
الطـرف حمكـوم بالنجاسـة أو  كـام كـان، فهـذا اخلـيطاآلن  وًالعباءة كان نجسا
 املالقـاة مـع طـريف ّحتقـق واملالقاة ثابتة بالوجدان، إذ املفروض ،لالستصحاب

 .)٢(حمالةالعباء، فيحكم بنجاسة املالقي ال 
                                                 

 .٣٩٤ص ،٢انظر أجود التقريرات، ج )١(
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 :تنيّمقدم عىل ّمبني؛ خر للسيد اخلوئيآجواب ة ّوثم
ايل بالنجاسـة حمكـوم إن املالقي ألحد أطراف العلـم اإلمجـ :ة األوىلّقدمامل

 .بالطهارة بأصالة الطهارة أو استصحاهبا
 إن استصحاب بقاء نجاسة واقع اجلانب مـن العبـاءة جيـري:ة الثانيةّقدمامل

 .يف بقاء نجاستهّللشك 
نة يف املالقي ألحد أطراف ّ أن األصول املؤم+تني ذكر ّقدموبعد هاتني امل

ة إنـام جتـري إذا مل تكـن حمكومـة العلم اإلمجايل بالنجاسة يف الـشبهة املحـصور
 عىل استـصحاب بقـاء ّتب فإذن يرت-بالفتح - ىَباستصحاب بقاء نجاسة املالق

ً وهلذا يكون حاكام عـىل أصـالة الطهـارة فيـه أو ،يِ نجاسة املالقىَنجاسة املالق
 . عليها باجلمع الداليل العريفًاّتقدمم

مـن العبـاءة مهـا اجلانـب وعىل هذا ففي املقام إذ القت اليد كـال اجلـانبني 
املغسول واجلانب غري املغسول، فقد علم بمالقاهتا للجانب املحكوم بالنجاسـة 

س مالقيه كـذلك، ّتنجًعا واقًسا ى إذا كان نجَاملالقّ فإن بمقتىض االستصحاب،
 د مـن نجاسـته،ّ، ألن نجاسته تتولـًس مالقيه ظاهراّتنجًرا ظاهًسا وإذا كان نج

 . وإن كانت ظاهرية فهي ظاهرية، واقعيةكانت واقعية فهيفإن 
 ّثـمً وال فرق بني أن تكون اليد املالقية للجانب املغـسول مـن العبـاءة أوال

 ّ ثـمًالّبأن القت اجلانب غري املغسول أو، اجلانب غري املغسول منها أو بالعكس
 .)١(اجلانب املغسول

 جواب الشهيد الصدر عىل الشبهة العبائية
لتفصيل بني ما إذا القى املالقي اجلانـب املغـسول مـن اذكر السيد الشهيد 

ّال ثمّالعباءة أو اجلانب غري املغسول، وبني ما إذا القـى اجلانـب غـري املغـسول  ً
                                                 

 .١١٢ص ،٣ج :مصباح األصول )١(
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ّال ثم اجلانب املغسول، فعـىل األوّمنها أو ل استـصحاب بقـاء نجاسـة املالقـى ً
فاملرجع ًبالفتح معارض باستصحاب بقاء طهارة املالقي بالكرس فيسقطان معا، 

 .ًقاعدة الطهارة، وعىل الثاين فاملالقي بالكرس حمكوم بالنجاسة ظاهرا
أما عدم متامية الشبهة يف الفرض األول، فألن اليـد إذا القـت : ووجه ذلك

تان ّ ثم اجلانب غري املغسول، فتكون هنـا حـصًالّاجلانب املغسول من العباءة أو
الثانيـة طهارهتـا بـني و املالقـاة، من الطهارة الواقعية، األوىل طهـارة اليـد قبـل

 .  بعد املالقاة األوىل وقبل املالقاة الثانية، أياملالقيني
ة األوىل من الطهارة، فقد ارتفعت بمالقاهتا لكـال اجلـانبني مـن ّوأما احلص

العباءة باعتبار أهنا بمالقاهتـا هلـا فقـد القـت الـنجس الثابـت لواقـع أحـدمها 
 .  باالستصحاب

 إن استصحاب بقاء النجاسة عىل إمجاهلا يف واقع أحد طريف :وبعبارة أخرى
ة الثانيـة ّ باستصحاب بقاء احلـصٌ معارض،العباءة إلثبات نجاسة املالقي كاليد

من الطهارة الواقعية للمالقي وهي الطهارة بني املالقاتني، ألننا نقطع ببقاء هذه 
مـا إىل  الطهـارة الطهارة إىل ما بعد مالقاته للطرف املغسول، فنستصحب هـذه

 ًغـسول، وهـذا االستـصحاب ال يكـون حمكومـابعد مالقاتـه للطـرف غـري امل
ة ّرددهذه النجاسة املجملة املـّ فإن باستصحاب بقاء النجاسة املجملة يف العباءة،

 للطهـارة الثانيـة ًلطرفني من العباءة عـىل تقـدير ثبوهتـا إنـام تكـون رافعـةابني 
ًني معا، باعتبار أنـه إذا القـى كـال اجلـانبني فقـد للمالقي وهو اليد قبل املالقات

ًالقى النجس الثابت باالستصحاب، وهـذا االستـصحاب يكـون حـاكام عـىل 
ثـار نجاسـة آاستصحاب بقاء طهارته، باعتبار أن نجاسة املالقـي بالكـرس مـن 

ا الطهـارة الثابتـة ّ من النجاسة الواقعيـة والظاهريـة، وأمـّ األعم، بالفتحىاملالق
ع الوجداين بني املالقاتني، فاستصحاب بقائها إىل مـا بعـد املالقـاة الثانيـة بالقط

ة بـني هـذا الطـرف مـن العبـاءة ّردد باستصحاب بقاء النجاسة املًليس حمكوما
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وذاك الطرف، ألن هـذا االستـصحاب ال يثبـت أهنـا يف اجلانـب اآلخـر وهـو 
م بقـاء النجاسـة الطرف غري املغسول إال عىل القـول باألصـل املثبـت، ألن الز

 إال أن ،ًهــا يف هــذا الطــرف الــذي القــاه املالقــي ثانيــاءاملجملــة وإن كــان بقا
ــإذن ال ــة، ف ــت هــذه املالزم ــصحاب ال يثب ــداالست ــارة ّتعب ــاء هــذه الطه  ببق

 .ةّرددباالستصحاب غري حمكوم باستصحاب بقاء النجاسة املجملة امل
اتني للمالقـي التـي ة بـني املالقـّتيقنـوإن شئت قلت عن هـذه الطهـارة امل

ًبا عن نجاسة اجلامع بني الطـرفني عـىل ّ ال يكون زواهلا مسب:هاؤيستصحب بقا
، وإنـام يكـون ارتفاعهـا بنجاسـة ىَب نجاسة املالقي عن نجاسة املالقّ تسبّحد

إال عـىل ّكـيل  وهـي ال تثبـت باستـصحاب ال،خصوص الطرف غري املغـسول
 .القول باألصل املثبت

 ال ، وهـو عنـوان أحـد اجلـانبني،صحاب نجاسة اجلـامع استّ إن:فالنتيجة
فاملرجع  ،ًعا من عىل استصحاب طهارة اليد، بل يتعارضان فيسقطاًيكون حاكام

 .أصالة الطهارة
ي بالكـرس ِوأما متاميتها يف الفرض الثاين، فـألن أصـالة الطهـارة يف املالقـ

 .)١( بالفتحىَحمكومة باستصحاب بقاء نجاسة املالق
 ال +عدم متامية الـشبهة العبائيـة، فـام أفـاده الـسيد الـصدر: لّفاملتحص
 . ّ يف جريان القسم الثاين من استصحاب الكيلًيصلح إشكاال

 
من القسم الثـاين، ومـن ّكيل هناك بعض التطبيقات الفقهية الستصحاب ال

 :هذه التطبيقات
 بـني البـول ّرددًا وبعد ذلك خرج منه بلل مـّ متطهرفّكللو كان امل :ّاألول

                                                 
 .٢٥٢ص ،٦ج : انظر بحوث يف علم األصول)١(
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 االرتفـاع بالوضـوء، ّأ، فلو كان احلدث هو األصغر فهو قطعيّواملني، ثم توض
  البقاء، فام هو احلكم يف هذا الفرض؟ ّولو كان احلدث هو األكرب فهو قطعي

ء، ً فلو كان البلل بوال لوجـب الوضـو،ًراّ ملا كان متطهّكلفن املإ: اجلواب
واحد من طريف العلم ّ كل  األثر عىلّ ترتبًا لوجب الغسل، وألجلّولو كان مني

صار األصـالن يف كـال اجلـانبني متعارضـني، فأصـالة عـدم حـدوث احلـدث 
األصغر معارض بأصالة عـدم حـدوث احلـدث األكـرب فيتـساقطان، ويكـون 

م،  بـه العلـّتعلـقر الـذي ّاملرجع بعد سقوطهام هو استـصحاب احلـدث املـؤث
االشـتغال ّ ألن الوضوء والغسل،:  العقل باجلمع بني الطهورينّوعندئذ يستقل

 .الرباءة اليقينيةاليقيني يستدعي 
 بني البول واملني ّرددًلو كان حمدثا باحلدث األصغر وخرج منه بلل م: الثاين

 فام هو احلكم؟ 
ّألنه ر، تقديّ كل البللني عىل أحد العلم اإلمجايل بخروج عدم تأثري: اجلواب

ً قطعا الفرتاض كونه حمدثا باحلدث األصغر، فـال ّيؤثرلو كان البلل هو البول مل  ً
عىل وجوده، حتى ينفي باألصـل ولـو كـان  األثر ّ ترتبلعدم األصل جيري فيه

يف احلدث األكرب بال معارض  األصل احلادث هو املني لوجب الغسل، فيجري
 .  باألصلىعىل وجوده فينف األثر ّرتتبل

 . وعدم جريانه األصل ه حولّهذا كل
 ّتعلـقالعلـم مل يّألن وأما عدم جريان استصحاب اجلامع بـني احلـدثني؛ فـ

ً ملا عرفت من أن احلدث لو كـان صـغريا ؛استصحابهّصح ر حتى يّباحلدث املؤث
 . ً لكونه حمدثا به من ذي قبلّيؤثرفال 

ّنعم لو كان حدثا كبريا ألث ً ألصـل، ففـي هـذا ر، ولكنه مشكوك مرفـوع باً
 . املورد يقترص عىل الوضوء وال جيب اجلمع

 أنه حمدث باحلدث األكرب وبعد ذلك خرجت منـه ّكلفعلم امل لو: الثالث
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ًا، لعدم كـون ّنجزة بني البول واملني، فال يكون هذا العلم اإلمجايل مّرددرطوبة م
وج البـول وال عـىل خـر األثر ّ ترتب لعدم؛ًرا عىل كال التقديرينّالعلم فيها مؤث
 . ً بعد كونه جنباّعىل خروج املني
 بـني البـول ّرددلو فرضنا أن احلالة السابقة جمهولة وخرج منه بلل م: الرابع

ّألنـه أ، فهذه الصورة من قبيل الشبهة املصداقية للعلم اإلمجايل، ّ، ثم توضّواملني
 .  والغسل، وجيب اجلمع بني الوضوءّنجزًرا، فالعلم اإلمجايل مّلو كان متطه

 تقـدير، ّ كل ًا عىلّنجز ماإلمجايلًولو كان حمدثا باحلدث األصغر، كان العلم 
 . ر فيكفي الوضوءّاستصحاب حلدث غري مؤث واستصحاب اجلامع هو

ًا أصـال لّنجـزًولو كان حمدثا باحلدث األكرب، مل يكن العلم اإلمجايل م ه ّتعلقـً
ًر مطلقا، سواء أكان بوال أم ّبحدث غري مؤث  .ًاّمنيً

 من االحتياط باجلمع بني ّالبد بني إحدى الصور السابقة فّردده مّحيث إنو
 .  باالحتياطَّإال لعدم حصول الرباءة اليقينية ؛الطهارتني
 نجاسة يشء بني كوهنا ذاتية وبني كوهنـا عرضـية، ّرددلو فرضنا ت: اخلامس
و غـسله ، فلـّمتـنجسصوف غـنم أو   بني كونه صوف خنزير،ّرددكالصوف امل

 البقـاء، فريجـع إىل استـصحاب ّ االرتفاع وقطعـيّبني كونه قطعياألمر  ّدديرت
 . اجلامع بني النجاستني للعلم باجلامع يف زمان واحد



 
 
 
 
 

)( 

 

  والثانية األوىل يف الصورتنيقوالاأل •
ü تنيّتقدمعدم اجلريان يف الصورتني امل 
ü يتنّتقدمتفصيل بني الصورتني املال 
ü ًريان مطلقااجل 

 قوال يف الصورة الثالثةاأل •
ü جريان االستصحاب 
ü الصورة الثالثة ليست من موارد استصحاب القسم الثالث 

  يف استصحاب القسم الرابع من استصحاب الكيلقوالاأل •
ü جريان االستصحاب 
ü عدم جريان االستصحاب 
ü التفصيل 
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 : تـارة، عن حـدوث الفـردًابّالذي يكون مسبّكيل  يف بقاء الّالشك أن ّتقدم
، وهـو القـسم الثـاين مـن اإلمجايل بالعلم ً يف حدوث الفرد مقروناّالشكيكون 

ً شـكا  يف الفردّالشك يكون :أخرى الكالم عنه، وّتقدمالذي ّكيل استصحاب ال ّ
 املسجد وعلمنـا بخروجـه مـن املـسجد،  إىل، من قبيل علمنا بدخول زيدًبدويا

ً شكا وشككنا قبـل خروجـه، عـىل أو  ج زيد خلروً مقارناو يف دخول عمرًاّبدويّ
 .ّ، وهذا هو القسم الثالث من استصحاب الكيلإنسان املسجد من ُنحو مل خيل

 

 : ثالث صور إىلمن القسم الثالثّكيل يمكن تقسيم استصحاب ال
ة فـرد مـع ّاحـتامل معيـألجل ّكيل  يف بقاء الّالشكا كان  إذ: األوىلالصورة

 املسجد، واحتملنـا  إىلرد املعلوم االرتفاع، من قبيل ما لو علمنا بدخول زيدالف
 بخروج زيـد ً املسجد، ثم علمنا تفصيال إىل معه يف وقت دخولهومصاحبة عمر

 ّ ترتـبا فـرض إذ يف املسجد فيامنساناإلّكيل من املسجد، فهل يستصحب بقاء 
 ثر رشعي عىل هذا االستصحاب؟أ

ا علمنـا بخـروج زيـد مـن  إذ، لكـن األوىل الـصورة عـني:الصورة الثانية
 مسجد عند خروج زيد، فهل يستصحب بقاء  إىلواملسجد احتملنا دخول عمر

  عىل هذا االستصحاب؟ّثر رشعيأ ّ ترتبا فرض إذ يف املسجد، فيامنساناإلّكيل 
احـتامل حـدوث مرتبـة ألجل ّكيل  يف بقاء الّالشك إذا كان :الصورة الثالثة

ا علمنـا بارتفـاع  إذ، كـامأخـرىوجودها بعد العلم بارتفـاع مرتبـة من مراتب 
ة مراتبـه، ّارتفاع السواد بعامأو  السواد الشديد واحتملنا حدوث مرتبة ضعيفة،

 السواد؟ّكيل فهل يمكن استصحاب بقاء 
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 والثانيــة ومل  األوىل تعــرض للـصورتني+وال خيفـى أن الــسيد الـشهيد 
 .)١(ض للصورة الثالثةّيتعر
 من القسم الثالثّكيل ي السيد الشهيد يف استصحاب الرأ

 أي يف - ً عـدم جريـان االستـصحاب مطلقـا إىل+ذهب السيد الشهيد 
أو  سـواء يف الفـرد االستصحاب، أركان رّ لعدم توف- والثانية األوىلالصورتني
علـم  ًازيـدّ ألن ستصحاب يف الفرد فواضـح؛اال أركان رّ، أما عدم توفّيف الكيل
 فهـو ال يقـني ويف بقائـه ليستـصحب، وأمـا عمـرّ شـك ، فال يوجـدبخروجه

ً شكا  فيهّالشكبدخوله، فيكون   . يف احلدوثّ
 ؛بإمكان جريـان االستـصحاب فيـه: ، فقد يقالّأما االستصحاب يف الكيل

 ًر، لعلمنـا تفـصيالّ يف البقاء، فاليقني باحلـدوث متـوفّالشكلليقني باحلدوث و
 حـني و يف البقاء فهو الحتامل دخول عمـرّالشكما  املسجد، وأ إىلبدخول زيد
 معلـوم احلـدوث نـساناإلّكـيل  املسجد، فيكـون  إىلقبل دخولهأو  دخول زيد

 مشكوك البقاء، فيستصحب؟
 يف  الصحيح عـدم جريـان االستـصحاب: يقول+ أن السيد الشهيد َّإال
هـو وحـدة  واإلمجـايليـة العلـم ّنجزم أركان  الختالل الركن الثالث من؛املقام

 عـىل فـرض بقائـه يكـون وجـوده نساناإلّكيل ّ ألن ،نة واملشكوكةّتيقالقضية امل
بوجـود الفـرد، وعـىل فـرض وجـود ّكيل وجود الّ ألن ،ًه حدوثادلوجوًرا مغاي

هـو وجـوده ضـمن ًسـابقا ن احلدوث ّتيق املنساناإلّكيل وجود ّ فإن ًالفرد فعال
املـشكوك ّكـيل يد من املـسجد، والزيد، وهو معلوم االرتفاع، لعلمنا بخروج ز

ّتعلـق  ملًااحلـدوث مغـايرّمتعلـق ، فيكون و ضمن عمرنسانه هو وجود اإلؤبقا
 .احلادث واملشكوكّمتعلق الركن الثالث وهو وحدة ّيختل ، فّالشك

                                                 
 .ّ العلامء يف الصور الثالث يف التعليق عىل النصأقوال سنذكر )١(
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ر ّر مـع تكثـّهو ذات الطبيعي الـذي يتكثـّكيل ن املراد من الإ :أخرىبعبارة 
، بل هو أمر واحد فراد بجميع األً قائامًشخصيا ًدا، فليس الطبيعي موجوفراداأل

 األوالد  إىل كنسبة اآلباءفراد األ إىل، فنسبة الطبيعيفرادر األّر مع تكثّ يتكثّنوعي
 ،ّ األولن هـو الطبيعـي املوجـود يف ضـمن الفـردّتيق وعىل هذا فامل-ّتقدمكام -

يلـزم أن القـضية واملحكوم بالبقاء هو الطبيعي املوجود يف ضمن الفرد الثاين، ف
 نةّتيقاملشكوكة غري القضية امل

ويف املقام نجد أن ،  جريان االستصحاب يف العنوانصنّفمبنى امل: إن قلت
 ولو فرض عدم جريان االستـصحاب ه،أفراد واحد وإن اختلفت نسانعنوان اإل

 من القسم الثاين؟ّكيل يف املقام فام الفرق بينه وبني جريان استصحاب ال
 .ري االستصحاب يف العنوان بام هو كاشف عن اخلارججي :اجلواب
لالستصحاب، لكنه كـذلك ال ًا ّبوإن كان مصّكيل أن العنوان ال: توضيحه

 أن ّالبدبام هو عنوان وصورة ذهنية، بل بام هو كاشف ومرآة للواقع اخلارجي، ف
ن احلدوث مشكوك البقاء بام هو كاشف عن الوجود اخلـارجي، ويف ّمتيقيكون 
لعـدم وجـود واقـع  ركان؛لألًعا  اخلارج جام إىلبام هو مرآةّكيل ام اليكون الاملق

ن احلــدوث مــشكوك البقــاء ّمتــيق ويقــال أنــه إليــهخــارجي يمكــن أن يــشار 
، فال ًلوجود ه حدوثاًرا  يف املسجد مغاينساناإلّكيل ليستصحب، فيكون وجود 

رتفاعه واملشكوك هو قد علم باّكيل ن للّتيقالوجود املّ ألن االستصحاب،ّصح ي
ه، أفـراد ّتعـدد بّتعـدديّكـيل وجـود الّ ألن  األول،آخر غري الوجـودّكيل وجود 

ً شكا  يف احلقيقة ليسّالشكف ال ن، بـل يف احلـدوث، ومثلـه ّمتـيقيف بقاء ما هو ّ
كــام هــو واضــح، بخــالف القــسم الثــاين مــن  ، جمــرى لالستــصحابيكــون

 ومـشكوك -وعمـرأو   بني زيد-هّحتققفيه معلوم ّكيل الّ فإن استصحاب الكيل،
 ّالـشكن احلـدوث، وّمتيق املسجد  إىلنساناإلّكيل  من أن دخول ّتقدم ملا ؛البقاء

 نـساناإلّكيل ، فام هو مشكوك البقاء هو نفس وعمرأو  ضمن زيدّكيل يف كون ال
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 ضمن فرد آخر كـام هـو احلـال يف القـسم ًاّتحققآخر م ًاّكليوليس ًسابقا املعلوم 
املشكوك البقاء، وعليه ّكيل  للًااملعلوم احلدوث مغايرّكيل لث، الذي يكون الالثا

ّمتعلـق  الختالل الـركن الثالـث، وهـو أن يكـون ؛فال جيري فيه االستصحاب
 .اليقنيّمتعلق  عني ّالشك

، وحاصل هـذه ّضح الضابطة يف جريان االستصحاب يف الكيلّومن هنا تت
مـن ًناشـئا  يف البقـاء ّالـشكذي يكـون الـّكـيل الضابطة هي أن استصحاب ال

وجـد العلـم  فـإن مجـايل وعدمـه، وجود العلم اإلإىلًعا حدوث الفرد يكون تاب
 علـم  إىلّانحـلأو  مجـايلإا مل يوجـد علـم  إذمجايل فاالستصحاب جيري، أمااإل

تفصييل، فال جيري االستصحاب، وهذه هي ضابطة االستـصحاب يف خمتلـف 
نجـد أن ّكـيل في القسم الثالـث مـن استـصحاب ال، فّقسام استصحاب الكيلأ

 و أمـا عمـر، علم تفـصييل بخـروج زيـد مـن املـسجد إىلّمجايل منحلالعلم اإل
 .ّبدويّ شك  يف كونه يف املسجد هوّالشكف

 

 .<ّ بالقسم الثالث من استصحاب الكيلم يف كلامهتّيسمىو>: + قوله •
 أقـوال، وفيام يـيل ًا ثالثًاصورّكيل  ال أن للقسم الثالث من استصحابّتقدم
 :ية االستصحاب وعدمه يف هذه الصورإمكانيف األعالم 

 

 فيهامعدم اجلريان : ّ األولالقول
، ّ يف الـصورتني املتقـدمتنيعـدم جريـان االستـصحاب إىلذهب املشهور 

 :ليك بعض كلامهتمإو
 يف ّالـشك مـن جهـة ، يف بقائـهّالشكإذا كان >:  قال+  اخلراساينّاملحقق

 ،الذي كان يف ضمنه بعد القطـع بارتفاعـهّاص آخر يف مقام ذاك اخلّخاص قيام 
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وجـود الطبيعـي وإن كـان ّ فـإن ، أظهره عدم جريانـه،ففي استصحابه إشكال
 من أفراده لـيس مـن نحـو وجـود ّتعدد أن وجوده يف ضمن املَّإال ،بوجود فرده

 ، فلو قطع بارتفـاع مـا علـم وجـوده منهـا.هاّتعدد حسب ّتعدد بل م،لهواحد 
أو  ،يف وجود فرد آخر مقارن لوجود ذاك الفردّ شك  وإن،لقطع بارتفاع وجوده

يف االسـتحباب بعـد القطـع بارتفـاع ّ شـك  كـام إذا،بمالكهأو  الرتفاعه بنفسه
 .)١(<حادثأو  االجياب بمالك مقارن

ن وجود الواحد النـوعي وجـود بـالعرض، إ>: ل قا+ صفهاين األّاملحقق
 الفرد املقطوع به، فـام هـو موجـود َّإال من انتهائه إىل ما بالذات، وليس هو ّالبدو

 ووجـود آخـر ،ً، قـد ارتفـع يقينـاًبالعرض، ويتبع ما هو موجـود بالـذات يقينـا
ولـيس للواحـد ّ األول بالعرض ملوجود آخـر بالـذات مـشكوك احلـدوث مـن

 ما بالـذات ّتعدد مع - بالذات، وال وجود بنحو الوحدة بالعرض النوعي وجود
وبوجود واحـد عـددي، يكـون بوحدتـه ّكيل أو وجود ال  عىل أصالة املاهيةَّإال -

 وال خيفى املراد مـن )٢(<نات متباينة كام حكاه الشيخ الرئيس عن بعضّلتعيًضا معرو
 .ً الحقا سيأيت بيانهحكاية الشيخ الرئيس عن البعض هو الرجل اهلمداين، كام

يف اخلارج بعـني ًدا ن كان موجوإن الطبيعي وإف>: قال + العراقي ّاملحقق
وجود فرده ال بوجود آخر ممتاز عن وجود فرده ولكن بعد ما يغـاير وجـوده يف 

 ًأيـضا هؤوكـان بقـا اآلخـر فرد وجـوده يف ضـمن الفـردّ كل اخلارج يف ضمن
يف ًا ّد هو عني حدوثه حـيشءن بقاء الأ كحدوثه تابع بقاء الفرد وحدوثه بلحاظ
 فال حمالة يكون العلم بانعدام ،وبقاءًثا كونه من تبعات اخلصوصية الفردية حدو

 ؛ مــع العلــم بارتفــاع وجـود الطبيعــي الــذي حــدث يف ضــمنهًالفـرد مالزمــا
                                                 

 .٤٠٧ص:  كفاية األصول)١(
 .١٧٧ص ،٣ج: كفاية هناية الدراية يف رشح ال)٢(
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ما حدث يف ضـمن فـرد آخـر ّ ألن ،ه بحدوث فرد آخر منهّبقائه بحد الستحالة
وحينئـذ  ،غري ما علم بحدوثه يف ضمن الفـرد الـسابقّكيل  للنام هو وجود آخرإ

 يف اخلارج يف الزمان ّ لوجود الكيلًن كان احتامالإوّكيل وجود فرد آخر للفاحتامل 
ممـا ّألنـه  ،ً ولكن الوجود املشكوك ال يكون بقاء للوجود املعلوم سـابقاالالحق

ً شـكا يف الوجود املشكوك ّالشك فال يكون ،علم بارتفاعه بارتفاع الفرد املعلوم ّ
 ّيتـضح وبـذلك ،حتـى جيـرى فيـه االستـصحابًا ّديف بقاء ما علم بحدوثه ح

يف القـسم الـسابق ّ فـإن ، وبـني القـسم الـسابقّالفرق بني هذا القسم من الكيل
 أحـد  يف ضـمنّتحقق والقدر املشرتك بني الفردين بوجوده املّيكون نفس الكيل

 مـن جهـة احـتامل كـون ّتـأخراع يف الزمـان املالفردين مشكوك البقاء واالرتفـ
 ،ّالـشكلليقـني وًزا ه مركّ بحدّ ففيه يكون وجود الكيل،احلادث هو الفرد الباقي

 وانـام ، به اليقني السابقّتعلق بعني ما ّتعلق فيه مل يّالشكّ فإن بخالف هذا القسم
  فلـذلك ال جيـرى فيـه،غـري مـا علـم بحدوثـهّكـيل بوجود آخـر للّمتعلق هو 

 .)١(<االستصحاب
يف اخلـارج إنـام ّاص إن العلم بوجود الفرد اخلـ>:  قال+  النائينيّاملحقق

ال أنه يـالزم العلـم ّاص يف ضمن الفرد اخلّكيل ة من الّيالزم العلم بوجود حص
 ،وبقـاءًثا ة حدوّدخل يف وجود احلصّاص  بل للفرد اخل،بام هو هوّكيل بوجود ال

ة املوجـودة يف ّتغـاير احلـصّاص يف ضمن الفرد اخلاملوجودة ّكيل  من الّاحلصةو
ة إىل ّتعـدد نـسبة اآلبـاء املفـرادإىل األّكـيل إن نسبة ال:  ولذا قيل،ضمن فرد آخر

 هبـا ّتعلـق التـي ّاحلـصة و اآلخـر،ّحصة تغاير ّحصة فرد ّ فلكل،ةّتعدداألبناء امل
 بحدوثـه  التي كانـت يف ضـمن الفـرد الـذي علـمّاحلصةإنام هي ًسابقا اليقني 

 وال علـم بحـدوث ،ًأيـضاه ّ التي ختـصّاحلصة ويلزمه العلم بارتفاع ،وارتفاعه
                                                 

 .١٣٤ص ،٤ج: األفكار هناية )١(
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 يف بقائه ليستصحب؟ّ يشك ن الذيّتيق فأين امل، أخرى يف ضمن فرد آخرّحصة
 بداهة أنـه ؛هّيف غري حملّكيل وقياس املقام بالقسم الثاين من أقسام استصحاب ال

التي علـم بحـدوثها يف ضـمن ّكيل  من الّصةاحليف بقاء نفس ّ يشك يف القسم الثاين
 بعينها ببقائـه، ّاحلصة الحتامل أن يكون احلادث هو الفرد الباقي فتبقى ؛ّرددالفرد امل

 ّحـصة يف حـدوث ّالـشكن حـدوثها وّتـيق املّاحلـصةوأين هذا من العلم بارتفـاع 
 .)١(<أخرى؟ كام يف القسم الثالث، فام بينهام أبعد مما بني املغرب واملرشق

 يتنّتقدمالقول الثاين التفصيل بني الصورتني امل
 جريـان إمكـان، حيث قال ب+نصاري  الشيخ األإليهوهذا القول ذهب 
ويف >:  دون الصورة الثانية، وهذا ما ذكره بقوله األوىلاالستصحاب يف الصورة

ًرا نظـ]  والثانية األوىلأي الصورتني[يف كال القسمني ّكيل جريان استصحاب ال
ّوشـك  وإن علم بارتفاع بعض وجوداتـه ،وعدم العلم بارتفاعهًسابقا ه ّتيقن إىل

ذلك مانع مـن إجـراء االستـصحاب يف األفـراد دون ّ ألن ،يف حدوث ما عداه
يف ّكـيل بقاء الّ ألن ،عدم جريانه فيهامأو  . نظريه يف القسم الثاين ّتقدم كام ،الكيل

 ، وهو معلـوم العـدم،ًن سابقاّتيقملاخلارج عبارة عن استمرار وجوده اخلارجي ا
 حيث إن الباقي يف اآلن الالحق ،وهذا هو الفارق بني ما نحن فيه والقسم الثاين

 ،التفـصيل بـني القـسمني أو ،ًن سـابقاّتـيقحاب هو عـني الوجـود املباالستص
 ،ً الحتامل كون الثابت يف اآلن الالحق هو عني املوجود سابقال،ّ األوفيجري يف

بني أن يكون وجوده اخلـارجي عـىل نحـو ال يرتفـع ًسابقا املعلوم ّكيل ل اّددفيرت
 ، وأن يكون عىل نحو يرتفع بارتفـاع ذلـك الفـرد،بارتفاع الفرد املعلوم ارتفاعه

 ، واستصحاب عدم حـدوثّ حقيقة إنام هو يف مقدار استعداد ذلك الكيلّالشكف
 .)٢(<قواها األخري أ،وجوه. ّالفرد املشكوك ال يثبت تعيني استعداد الكيل

                                                 
 .٤٢٤ص ،٤ج:  فوائد األصول)١(
 .١٩٦ص ،٣ج:  فرائد األصول)٢(
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 ًاجلريان مطلقا: القول الثالث
، + عبـد الكـريم احلـائريعـالم، كالـشيخ  بعض األإليهوهو ما ذهب 

لو جعلت الطبيعـة باعتبـار رصف الوجـود مـع قطـع النظـر عـن >: حيث قال
 ًخصوصياته الشخصية موضوعا للحكم كام أوضـحنا ذلـك يف مـسألة اجـتامع

بانعدام متام الوجـودات َّإال ن هذا املعنى ال يرتفع أ فال إشكال يف ،النهي واألمر
ال يـصدق  و،يف مقابل العـدم املطلـقّألنه ة؛  يف زمن من األزمنة الالحقّاصةاخل

مع  اآلخر يف وجود الفردّ شك حينئذ لو و،بعد انعدام الوجوداتَّإال العدم هذا 
 فمــورد ن واحتمــل بقــاؤه بعــد ارتفــاع الفــرد املعلــوم،ّتــيقذلــك املوجــود امل

 أحـد  مـن دون اخـتاللّتحقـقاستصحاب اجلامع بمالحظة رصف الوجـود م
 يف ّالـشكاليقني برصف وجود الطبيعة غري قابل لإلنكـار وكـذلك ّ فإن ركنيه،

 ّحتقـق يف ّالـشك يف كون فرد يف اآلن الالحـق ّالشكالزم ّ ألن بقاء هذا املعنى؛
ّ ألن بقـاء الحـدوث؛مـر األ ه يف نفسّحتققهو عىل تقدير  و،رصف الوجود فيه

ًهذا املعنى من الوجود يف مقابل العدم املطلـق، فحدوثـه فـيام إذا كـان مـسبوقا 
  فيـهّالـشكه بقـاء فّحتققـنه ليس كذلك، فعىل تقدير أبالعدم املطلق واملفروض 

يف وجـود ّ شـك هو ما لـو و اآلخرمما ذكرنا يظهر حال القسم... يف البقاءّشك 
  .)١(<ًع املوجود من دون تفاوت أصال الرتفاًفرد آخر مقارنا

 الوجـود املـضاف إىل بـأن  مقالة الشيخ احلـائريصفهاين اإلّاملحققأجاب 
 فالـذي .ه مـن القيـودّتعلقـ يف مأخـذ بحسب مـا ، لهٌ لعدمه وطاردٌبديل ٍيشء

الوجـودات ّأول و>ينقض العدم املطلق هو مفهوم ليس لـه مطـابق يف اخلـارج 
وما يرى من أن عدم مثلـه يوجـب بقـاء . القائم مقامهناقض للعدم البديل له و

عدم ّ ألن  بل،للعدم املطلقًضا كونه ناق  ليس من جهة- عىل حاله -ية ّالعدم كل
                                                 

 .٥٣٧ص ،٢ج: فوائد درر ال)١(
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 وال بـرشطية  اآلخـر،الوجودات يالزم عدم ثـاين الوجـودات وثالثهـا إىلّأول 
 ًانيابلحاظ عنوان الوجود املفروض فَّإال  ليست -ناته ّ بلحاظ تعي- ءوجود يش
 مثلـه ّحيـث إن ؛ناهتـا الواقعيـةّإىل طبيعة غـري ملحوظـة بتعيًمضافا  ،يف مطابقه
 ويوجـب ، احلكـمي فلـذا يـرس، من هويات تلك املاهيـةٍهويةّ كل يصدق عىل

  الفعلية والتحقيق، وهو معنى مالحظـةّ الفرض والتقدير إىل حدّخروجها من حد
 حتـى يكـون ،يف اخلـارجًدا واحًقا  ال أن هلذا املفهوم مطاب،الوجود بنحو السعة

 .)١(<ناتّنة بأحد التعيّ يف بقائه بعد اليقني بوجود مضاف إىل ماهية متعيّالشك
أن استـصحاب رصف : الرجل اهلمداين بتقريب ًأيضا  ذلك إىلوممن ذهب

 بمعنـى ، عنه وجـودّ وهو املوجود بنحو ال يشذ،الوجود باملعنى املصطلح عليه
 ومـن الواضـح أن رصف ،عىل نحو الوحـدة يف الكثـرةأن نالحظ املوجودات 

الوجـود  أصـالة  بنـاء عـىل-وهـذا املفهـوم . ر ّى وال يتكث ال يتثنّيشءوجود ال
ّ ألن ، لـه مطـابق يف اخلـارج-ن الكثرة املاهوية اعتباريـة عرضـية أ و،وبساطته

ت  وعليـه فأنحـاء وجـودا،حقيقة الوجود بناء عىل هذا املبنى واحدة ال ثاين هلا
 يف ّالـشك وعدم كون ،نات اعتباريةّالتعيّ ألن ،نات واحدةّبمالحظة التعيّكيل ال

 ومـع وحـدهتام ، مـع الوجـود املـشكوك،نّتيق الوجود املّتغريالبقاء إنام بلحاظ 
 . فيجري االستصحاب، يف البقاءّالشك ال يبقى مانع عن ،مهاّتعددوعدم 

 لكنهـا واحـدة ،حـدةن كانـت واإ و،ن حقيقـة الوجـودإ :واجلواب عليـه
 ، وقطع النظر عن الكثـرات؛ لكوهنـا ماهويـة اعتباريـة،بلحاظ متام الوجودات

 ّتعدد حتى ،له يف حقيقة الوجودّوبمالحظة أن غري حقيقة الوجود ال يعقل ختل>
 وجـود َّإال ، ال مطـابق لـه- هبـذا املعنـى -ورصف الوجـود . حقيقة الوجود 

 وأمـا رصف حقيقـة ،ملنبسط عـىل مـا سـواهس اّ وفيضه املقد، اسمهّالباري عز
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حتـى ًجـا  فال مطابق له خار،النارأو  رصف حقيقة املاءأو  ،الندبأو  الوجوب
إىل وحـدهتا املاهويـة ورصافتهـا يف ًمـضافا  - طبيعـة مـن الطبـائع ّيكون الكل

  .)١(<ره فإنه حقيق بهّ فتدب، وحدة ورصافة يف الوجود-املاهية
 

احـتامل ألجـل ّكـيل  يف بقـاء الّالـشكحاصل هذه الصورة هو ما لو كـان 
ا  إذ، كـامأخـرىحدوث مرتبة من مراتب وجودها بعـد العلـم بارتفـاع مرتبـة 
ارتفاع السواد أو  علمنا بارتفاع السواد الشديد واحتملنا حدوث مرتبة ضعيفة،

 :يها قوالنة مراتبه، وفّبعام
صـفهاين  اإلّاملحقـقمن ّ كل ذهب إليه، جريان االستصحاب: ّ األولالقول

  عىل الرغم من أهنم ذهبـوارسارهم،أس اهللا ّقد النائيني ّاملحقق العراقي وّاملحققو
 : وإليك بعض كلامهتم،نياألولي االستصحاب يف الصورتني  عدم جريانإىل

 ،له امتـداد  يف ما-أن املستصحب  عليك ىال خيف>: قال صفهاين اإلّاملحقق
 ولـيس مـن ،املنطبـق عـىل املرتبـة الـشديدة والـضعيفةّكيل  نفس ال-واشتداد 

 ّن أًا سـابقا منّـّ ملـا مـر،صّم أن الوحدة مساوقة للتشخّ بتوه،استصحاب الفرد
 َّإال ،صّ والوجود عني التـشخ- يف الوجوديات - هو الوجود ًاملستصحب دائام
الطبيعـي أو  ،ًية والفردية إضـافة الوجـود إىل الطبيعـي حمـضاّلأن املالك يف الك

لـه احلركـة  ويف مـا.  يمنـع عـن صـدقه عـىل كثـريين - فـردي ّ بتعني- ّاملتعني
 ال بلحـاظ فـراد بلحـاظ األّتبـدل وال،آن فـرد مـن الطبيعـةّ كـل واالشتداد يف

تكامالته أنه يف احلركة يف اجلوهر من مراتب اساألمر   غاية،ص الوجوديّالتشخ
ويف احلركـة يف . يتبادل الصور النوعية من املنوية والدمويـة والعقليـة وغريهـا 

 بقـاء ذات اإلرادة ال بمرتبتهـا - هنا - واملفروض ، يتبادل املراتب،ًمثالالكيف 
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 .)١(<نةّتيق املرتبة القوية املّالذي ليس له تعنيّكيل  يف بقاء الَّإالّ يشك  فال،القوية
 يف البقاء ألجل احـتامل بقـاء مرتبـة مـن ّالشكما كان > :العراقي ّاملحققوقال 

املستصحب بعد اليقني بارتفاعه بمرتبة أخرى، كالسواد الشديد الذي علـم بـورود 
أو بقائه بمرتبة أخرى دونه، فقـد عرفـت كونـه عـىل  ةّيف زواله باملرّشك املاء عليه ف

تكون يف الضعف بمثابة حيـسبها ها تارة ءوجهني من حيث إن املرتبة التي حتتمل بقا
 .من مراتبهًعرفا  كوهنا ّالعرف مباينة مع املوجود السابق، وأخرى بمثابة تعد

 فجريان االستصحاب فيه مبني عـىل كفايـة وحـدة القـضية :لّا الوجه األوّمأ
 فعىل ما سـيأيت مـن َّالإة العقلية يف جريان االستصحاب، وّنة واملشكوكة باملداقّتيقامل

 .نظار العرفية، فال جيري فيه االستصحاباية ذلك واعتبار وحدهتام باألعدم كف
 فيجري فيه االستصحاب بال كالم الجـتامع أركانـه فيـه :ما الوجه الثاينأو

نظـار ة العقليـة واألّ القضيتني باملداقّاحتاد يف البقاء وّالشكمن اليقني بالوجود و
 كان ، يف ذات املحدودً اختالفا حيث إنه بعد عدم اقتضاء تبادل احلدود،العرفية

ّ ألن ،ً وضعفاً شدةدلةايف مجيع املراتب املتبًظا املوجود السابق بذاته وهويته حمفو
 ّزها عامّص املرتبة ومتيّيف خصوص احلدود املوجبة لتشخًضا ّام كان ممحّنإالتبادل 

ــب ــع املرات ــوظ يف مجي ــداه، ال يف ذات املحــدود املحف ــاء  .ع ــل بق ــإذا احتم ف
 ؛ّكـيلستصحب ولو بمرتبة ضـعيفة، فـال جـرم جيـري فيـه االستـصحاب الامل

لـت تـرى ّبـل إن تأم ،ي والعـريفّمن النظـر الـدقّ كل لصدق البقاء يف مثله عىل
اجلـاري فيـه ّكـيل من أقسام استصحاب الّ األول الفرض يف القسماندراج مثل 
ــّهبويّ األول  النحفــاظ املوجــود،ّمــن الــشخص والكــيلّ كــل استــصحاب ه ت

مـن َّإال  وعـدم كـون احلـدودات املختلفـة دلـةاته يف مجيع املراتب املتبّوشخصي
 ال مـن احلـدودات ،عن فرديتـه للطبيعـيًغا احلدودات العارضة عىل الفرد فار
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 .)١(<الفرد ة لفرديةّقومامل
 الفـرد ّتبـدلوهو ما إذا احتمـل : أما الوجه الثالث> : النائينيّاملحققوقال 

ن ّمتـيقإىل فرد آخر وكان حمتمل احلـدوث مـن مراتـب ًعا ارتفاوًثا ن حدوّتيقامل
 وهذا إنام يكون إذا كان احلـادث ،جريان االستصحاب فيه:  فاألقوى،احلدوث

 ، كالكيفيات النفـسية واخلارجيـة،ً وضعفاًةّة ختتلف شدّتعددن ذا مراتب مّتيقامل
نحو ذلـك مـن  وكذا السواد والبياض و، بل العلم ذو مراتبّالشكوّظن الّفإن 

زالت  ّ ثم، من السواد كالشديدّخاصة فإذا كان احلادث مرتبة ،األلوان اخلارجية
 فـال ،تلك املرتبة ولكن احتمل أن تكون قد خلفتها مرتبـة أخـرى مـن الـسواد

نـة احلـدوث ّتيقوالقدر املشرتك بني املرتبـة املّكيل مانع من جريان استصحاب ال
تبادل املراتـب ال يوجـب اخـتالف ّ فإن ،دوثواالرتفاع واملرتبة املشكوكة احل

 ،يف مجيـع املراتـبًدا  ووجـوً النحفاظ الوحدة النوعية ماهيـة،الوجود واملاهية
 ، عـداهاّزهـا عـامّص املرتبـة ومتيّ الذي يوجب تشخّوالتبادل إنام يكون يف احلد

 علـم  فإذا،صّ والتشخّ فاملرتبة القوية واجدة للمرتبة الضعيفة مسلوبة احلدَّإالو
 ،ًته وحقيقته حمفوظاّن هبويّتيقلشديدة إىل املرتبة الضعيفة فيكون املا املرتبة ّتبدلب

وأما إذا احتمل  . ّتبدل هذا إذا علم بال، آخرّس بحدّ وتلبّغايته أنه سلب عنه حد
ن ّتـيق فيحتمـل بقـاء امل، إىل مرتبة أخرى بعد العلم بزوال املرتبة الـسابقةّتبدلال

 القضية املشكوكة مع القضية ّحتاد ال، فيجري فيه االستصحاب،هته وحقيقتّهبوي
نحـو ّ ألن ،يف مجيع املراتـب حقيقـةّكيل  النحفاظ وجود ال،ً وعرفاًنة عقالّتيقامل

 .)٢(<وجود السواد يف السواد الشديد ويف السواد الضعيف واحد ال خيتلف
 هـي ّوإنامليست من استصحاب القسم الثالث، الصورة  هذه : القول الثاين
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من موارد استصحاب القسم األول، وعليه فيكون االستثناء هلذه الـصورة مـن 
 . ذهب إليه السيد اخلميني والسيد اخلوئي.االستثناء املنقطع

 مرتبة من العرض الذي فيه عـرض ّتبدلما احتامل أو> :قال السيد اخلميني
ّ ألن ،ً وكامل بمرتبة أخرى فهو ليس مـن القـسم الثالـث رأسـاصعريض ونق

فـاحلمرة الـشديدة إذا  .ًعرفا وًته باقية يف مجيع املراتب عقالّشخصية الفرد وهوي
 ًما عقالأ ، فرد بفرد آخرّتبدله من الكامل إىل النقص ّتبدل ليس ،صارت ضعيفة

 املراتب عندهم يف أمثاهلا من قبيـل احلـاالت ّنفألًعرفا ما أ و،فواضح عند أهله
رة وضعفها من حاالت نفـس احلمـرة مـع بقائهـا ة احلمّ فشد،ون لليشءؤوالش
 .)١(<الثالث الّ األول من القسم  فاالستصحاب يف مثلها،ًصاّوتشخًتا ذا

إن جريان االستصحاب يف مثل األمثلة املذكورة وإن >: وقال السيد اخلوئي
ه من القسم الثالـث مـن استـصحاب ّعدّصح  أنه ال يَّإال ، فيهإشكالكان مما ال 

ة ّنه بعد كون الفرد الالحق هو الفرد السابق بنظر العرف وكـون الـشد فإ،ّالكيل
 والضعف من احلاالت، يكون االستصحاب من االستصحاب اجلاري يف الفرد،

 .)٢(<له ال خلصوصية الفرد األثر إذا كانّكيل من استصحاب الّ األول القسمأو 
 

الكـيل، مـن استـصحاب ًعا أضاف قسام راب +ال خيفى أن السيد اخلوئي 
 : بمثالني القسمل هلذا ّوقد مثوحكم بجريان االستصحاب فيه، 
 ما إذا علمنا بدخول زيد يف الـدار ثـم علمنـا :املثال األول مثال عريف وهو

وعىل هذا، فـإذا علمنـا بخـروج  . غريهم فيها وال ندري أنه زيد أّمتكلمبوجود 
فلم يبـق ًدا  فيه، ألنه إن كان زيّتكلميف بقاء املّ نشك الزيد عن الدار فبطبيعة احل
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يف بقائه فيها، وحينئـذ ال ّ للشك  منشأّدد، وهذا الرتٍ وإن كان غريه فهو باق،فيها
 . أثره عليهّترتبمانع من استصحاب بقائه فيها و

، ألن يف هذا ّوهذا غري داخل يف القسم الثالث من أقسام استصحاب الكيل
 بني فردين أحدمها قصري العمر واآلخـر طويـل ّرددبوجود جامع مالقسم يعلم 

عنوان التفـصييل، وعلـم العلم بوجود الفرد بـ، العمر، وأما يف املقام فهنا علامن
يف سـائر يوجد مثل ذلـك  وال ،ّتكلمبالعنوان االنتزاعي اجلامعي وهو عنوان امل

 ما إذا علمنا بوجـود: عالقسم الراب> :وهذا ما ذكره بقولهاألقسام كام هو واضح، 
 وعلمنا بارتفاع هذا الفرد، ولكن علمنا بوجـود فـرد معنـون بعنـوان َّفرد معني

حيتمل انطباقه عىل الفرد الذي علمنا ارتفاعه، وحيتمل انطباقـه عـىل فـرد آخـر، 
، وإن كـان ّعىل الفرد املرتفع، فقد ارتفـع الكـيلًقا فلو كان العنوان املذكور منطب

 .)١(<ظاهرّ األول وامتياز هذا القسم عن القسم. باقّكيل ه فالعىل غريًقا منطب
 بجنابتـه يـوم األربعـاء ّكلـف وهو مـا إذا علـم امل،واملثال الثاين فرع فقهي

يف أنه أثر اجلنابة الـسابقة ّوشك ًا يف ثوبه، ّواغتسل منها ثم رأى يوم اخلميس مني
الـث بـنفس املـالك، أو أثر جنابة جديدة، وهـذا املثـال خـارج عـن القـسم الث

 .وكذلك خارج عن سائر األقسام كام هو واضح
ة بـني فـردين ّرددويف هذا املثال ال مـانع مـن استـصحاب بقـاء اجلنابـة املـ

ّ للـشك  منـشأّدد، وهذا الرتوع االرتفاع واآلخر مشكوك احلدوثأحدمها مقط
ــة ــة املجمل ــاء اجلــامع وهــو اجلناب ولكــن هــذا االستــصحاب حمكــوم ، يف بق

تصحاب املوضوعي وهو استصحاب عدم حدوث جنابة أخرى لـه، ألن باالس
 يف جنابـة أخـرى، كـان مقتـىضّ شك  إذا علم باجلنابة واغتسل منها ثمّكلفامل

 . االستصحاب عدم حدوثها، هذا من ناحية
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ن استصحاب بقاء اجلنابة اجلامعة ال جيـري يف املقـام، إ :ومن ناحية أخرى
لفـرد لالرتفاع وفرد مشكوك احلدوث، أما بالنسبة ة بني فرد مقطوع اّرددألهنا م

 وأما بالنسبة إىل الفرد الثاين فهو ال يثبت هـذا ،األول فال أثر هلذا االستصحاب
  .باألصل املثبتالقول عىل  إالالفرد 

 .واضحّ األول والفرق بني هذا القسم وبني القسم
 ّ شـكال يوجـد  الثاينهو أن الفرد يف القسمفأما الفرق بينه وبني القسم الثاين 

أحد الفردين املحتملني مشكوك احلدوث مـن االبتـداء، ّ ألن يف بقاء ما حدث؛
مـا علمنـا بحدوثـه ّ فإن واآلخر مقطوع االرتفاع، وهذا بخالف القسم الرابع،

 .حيتمل انطباق عنوان آخر عليهّألنه جد علم بارتفاعه، ال يوحمتمل البقاء، و
بعد اشـرتاكهام يف احـتامل تقـارن فـرد  - الثالثأما الفرق بينه وبني القسم 

يف القـسم الثالـث   أنـه ال يوجـد- الذي علمنا ارتفاعهّآخر مع هذا الفرد املعني
األمر نحتمل قيام  ، غايةّبوجود فرد معنيّمتعلق  املوجود علم واحد ّوإنامعلامن 

علم : نيفيه علمّ فإن أو مع ارتفاعه، بخالف القسم الرابع، فرد آخر مع حدوثه
 . وعلم بوجود ما حيتمل انطباقه عىل هذا الفرد وعىل غريه،ّ فرد معنيبوجود

 

 جريان االستـصحاب يف هـذا  إىليذهبأحدها أقوال  يوجد يف املقام ثالثة
ل بـني ّ واآلخر يـرى عـدم جريـان هـذا االستـصحاب، وثالـث يفـص،القسم

 :قوال منه، وإليك خالصة هذه األصورتني
 جريان االستصحاب يف القسم الرابع: ّ األولالقول

 .ً آنفاّتقدم، كام +هذا القول السيد اخلوئي   إىلوممن ذهب
 عدم جريان االستصحاب يف القسم الرابع: القول الثاين

  عدم جريان االستصحاب يف هذا القسم، كصاحب إىلذهب مجع من الفقهاء
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 ، فحكمـوارسارهـمأ تسّ قدالسيد اليزدي والسيد احلكيم والسيد اخلمينياجلواهر و
 :، وفيام ييل بعض كلامهتمّتقدمبعدم وجوب الغسل عليه، كام يف املثال امل

أن يراد بكـالم األصـحاب مـا هـو املتعـارف >:  قال+ صاحب اجلواهر
يف الثـوب  ّ وهو أهنم جيدون املني،الوقوع الكثري الدوران يف غالب أفراد الناس

  ويعلمون أنه منهم لكن مل يعلموه أنه من جنابة سابقة قد اغتسل عنهـاّختصامل
 ويكـون املـدار ، ذلك أوجبوا االغتـسالّمجرد فإنه حينئذ ب،دةّالحقة متجدأو 

 .ه تشعر به بعض كلامت بعضهمّ كام لعل،عىل نفي احتامل كونه من غريه
من املعلوم أنه ّألنه   األول،لوجهقليل الفائدة كا ًأيضا إن ذكر ذلك :ال يقال

العلـم ّ ألن ،إنـه اشـتباه:  ألنا نقول، منه جيب عليه االغتسالّإذا علم كون املني
 إذ قد يكون مـن جنابـة قـد اغتـسل ، من وجوب االغتسالّ منه أعمّبكون املني

 .)١(< بيقني مثلهَّإالعنها وال ينقض اليقني 
وعلـم أنـه منـه ومل يغتـسل ًا ّمنيه إذا رأى يف ثوب>: + وقال السيد اليزدي

ها بعد خروجـه، ّ من الصلوات التي صالّتيقن وجب عليه الغسل وقضاء ما ،بعده
يف ّ شـك  وإذا،ا الصلوات التي حيتمل سبق اخلروج عليها فال جيب قضاؤهاّوأم

 إذاًصا أو من غريه ال جيب عليه الغسل، وإن كان أحوط، خـصو  منهّأن هذا املني
اغتسل به، وإذا علم أنه منه ولكن مل يعلم أنه من جنابة سابقة ًا ّصتكان الثوب خم

 .)٢(< لكنه أحوطًأيضا أو جنابة أخرى مل يغتسل هلا ال جيب عليه الغسل منها
إذا علم أنه منـه ولكـن مل يعلـم أنـه مـن جنابـة >: + وقال السيد احلكيم

 ،ًأيـضا ه الغـسل ال جيـب عليـ،جنابة أخرى مل يغتسل هلاأو  سابقة اغتسل منها
 .)٣(<لكنه أحوط

                                                 
 .١٨ص ،٣ج: جواهر الكالم  يف رشح رشائع االسالم )١(
 .٥٠١ص ،١ج: العروة الوثقى )٢(
 .٢٥ص ،٣ج: مستمسك العروة الوثقى )٣(
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وعلم أنـه منـه ومل يغتـسل ًا ّمنيلو رأى يف ثوبه >: + وقال السيد اخلميني
ا التي حيتمـل وقوعهـا ّ وأم،ها بعدهّ جيب عليه قضاء الصلوات التي صال،بعده

قبله فال جيب قضاؤها، ولو علم أنه منه ومل يعلم أنه مـن جنابـة سـابقة اغتـسل 
ى مل يغتسل منها فالظاهر عدم وجوب الغسل عليه وإن كـان أو جنابة أخر منها

 .)١(<أحوط
 التفصيل: القول الثالث

ا علـم بوجـود فـردين  إذ التفـصيل بـني مـا إىل+ اهلمداين ّاملحققذهب 
 علـم بوجـود عنـوانني ّوإنـاما مل يعلم بـه،  إذيف تعاقبهام وعدمه، وبني ماّوشك 
ّ األول واحد، فيجـري االستـصحاب يفعىل فرد أو  طباقهام عىل فرديننحيتمل ا

وعلم أنـه منـه ومل حيتمـل ًا ّمنيولو رأى بثوبه > :دون الثاين، وهذا ما ذكره بقوله
بعـده أو  يف حدوثـه قبـل الغـسلّ شـك كونه من اجلنابة التي اغتسل منها لكـن

ها فقد مضت وال إعادة عليه ّا ما صالّمأ و، فيام بعدّوجب عليه الغسل ملا يصيل
 فلقاعدة االشتغال القاضـية ّما وجوب الغسل عليه ملا يصىلأ و.ّصحة اللقاعدة

ى ّبوجــوب حتــصيل القطــع بالطهــارة التــي هــي رشط يف الــصالة وال يتمــش
نة احلاصلة بالغـسل ملعارضـته باستـصحاب احلـدث ّتيقاستصحاب الطهارة امل

 إثبـاتيف ًرا ّ املوجود يف الثوب وعدم العلم بكونـه مـؤثين عند خروج املنّتيقامل
 املنـاط يف االستـصحابّ ألن ؛التكليف الحتامل حدوثه قبل الغسل غري ضـائر

 وال شبهة ،بسبب سابقأو  وجوده يف هذا احلني سواء حدث التكليف بهإحراز 
 ووقوع الغـسل عقيـب اجلنابـة املعلـوم ،ييف ثبوت اجلنابة حال خروج هذا املن

 .)٢(<ثبوهتا يف هذا احلني غري معلوم
                                                 

 .٣٧ص ،١ج: ةحترير الوسيل )١(
 .٢٢٣ص ،١ج: مصباح الفقيه )٢(
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، فقـد يعـرتض عـىل ّإجـراء استـصحاب الكـيل أصـل  يف: األوىلاجلهة •
 . يف باب املوضوعاتأخرىو األحكام تارة يف بابّكيل استصحاب ال

يف باب األحكام، هو لو بنينـا عـىل أن ّكيل االعرتاض عىل استصحاب ال •
 .مفاد دليل االستصحاب جعل حكم مماثل، فال يمكن استصحابه

 .ل عىل مبنى احلكم املامثل وال يرد عىل بقية املباينّ هذا االعرتاض يسج•
 أن األثـر: يف باب املوضوعات بـأن يقـالّكيل االعرتاض عىل استصحاب ال •

وعليه يكون  عىل اجلامع بعنوانه،ًبا ّرتت عىل أفراد اجلامع وليس مّرتتبالرشعي م
 .لألثر الرشعيً موضوعا أن يقعال يعقل ّكيل الّ ألن ؛ًاستصحاب اجلامع لغوا

 : ثالثّالنظريات املطروحة حول الكيل •
 .له وجود وسيع يف اخلارج وهي نظرية الرجل اهلمداينّكيل ال: األوىل
 .موجود باخلارج بعني وجود الفردّكيل ال :الثانية
 .ًيف اخلارج مطلقاّكيل نظرية املحدثني التي تنكر وجود ال: الثالثة

يف باب املوضوعات عىل النظرية الثالثة وهـي ّكيل اب اليرد عىل استصح •
 .ًال يوجد يف اخلارج مطلقاّكيل التي تقول أن ال

املوجـودة بـني  ّاألدلـة بـأن اض املـذكوررتجواب السيد الشهيد عىل االعـ
احلدث الـذي ّكيل الرشعي عىل خصوص اجلامع الكيل، كاألثر  بتّيدينا إن رتأ
 .ف، فنستصحب هذا اجلامع والكيل املصحّ عليه حرمة مسّرتتبي

أن يكـون :  األوىل احلالـة،له حالتـانّكيل من استصحاب الّ األول القسم •
يف ّ شـك ، ثـمّضمن فرد معـنيّكيل ا علم بوجود ال إذ، كامً تفصيالًامعلومّكيل ال

ّكـيل ويف هذه احلالة يستصحب ال،  يف بقاء ذلك الفردّالشكمن جهة ّكيل بقاء ال
 .ةّتقدماالستصحاب عىل مجيع املباين امل أركان  له أثر رشعي، لتامميةا كان إذفيام

يف بقائـه عـىل كـال ّشك  ويـًمجـاالإ ًامعلومـّكيل أن يكون ال: احلالة الثانية •
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 .ا كان له أثر رشعي إذفيامّكيل تقديرين، فيستصحب بقاء الال
من فرد ضّكيل ا علمنا بوجود ال إذالقسم الثاين من استصحاب الكيل، كام •

 مـن ئناشـّكـيل  يف بقـاء الّالـشكن البقـاء، فّمتـيقن االرتفاع، وّمتيق بني ّرددم
 هو فرد مـن األكربأن احلدث ، ومن الواضح األكربحدوث الفرد وهو احلدث 

 .ركانهأ األعالم بجريان االستصحاب يف هذا القسم لتاممية بعضوقد التزم ، ّالكيل
بعـدة ّكيل القسم من استصحاب الأورد عىل إجراء االستصحاب يف هذا  •

 :اعرتاضات
 لعـدم ؛عدم جريان االستصحاب عىل مبنى العراقـي: ّ األولاالعرتاض •

 .اليقني باحلدوث
، وال يـرد ّاحلصةبّكيل  عىل تفسري الٌّ أن االعرتاض املذكور مبني:تهمناقش •

 .اإلمجايلهو الواقع املرئي بالعنوان ّكيل  من أن الصنّفعىل مبنى امل
ً شـكا  فيه ليسّالشكّأن  : االعرتاض الثاين•  ّتعلـق ّالـشكّ ألن يف البقـاء،ّ

 . به اليقنيّتعلقبغري ما 
 ّن احلدوث ومشكوك البقاء، فيـتمّمتيقبوصف الكلية ّكيل  أن ال:تهمناقش • 

 .االستصحاب  ركنافيه 
 ضـمن احلـدث األصـغر فهـو ًاّتحققـمّكيل  الكانإن : الثالثاالعرتاض  •

 ضـمن احلـدث األكـرب، فهـو مقطـوع ًاّتحققمّكيل رتفاع، وإن كان المعلوم اال
 .البقاء عىل فرض حدوثه

 .واقع املكشوف بعنوان من العناوينالا نستصحب ّ بأن:ته مناقش•
 يف حـدوث ّالشكعن ب مسبّكيل  الء يف بقاّالشكإن : االعرتاض الرابع •

 . ارتفاعه فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه،ذلك املشكوك احلدوث
املـسببي إذا  األصـل  عـىلًالسببي إنـام يكـون حـاكام األصل نأ :تهمناقش •

 عـىل ّرتتـبوعدمـه يّكـيل وجـود الّ فإن ويف املقام كانت املالزمة بينهام رشعية،
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 .ًرشعا الًوجود الفرد وعدمه عقال
 :من القسم الثالثّكيل صور استصحاب ال •

ة فـرد مـع ّاحـتامل معيـألجل ّكيل ال يف بقاء ّالشكا كان  إذ: األوىلالصورة
 .الفرد املعلوم االرتفاع
ا علمنـا بخـروج زيـد مـن  إذ، لكـن األوىلعـني الـصورة: الصورة الثانية

 .سجد عند خروج زيدامل  إىلواملسجد احتملنا دخول عمر
احـتامل حـدوث مرتبـة ألجل ّكيل  يف بقاء الّالشكإذا كان : الصورة الثالثة

 .أخرىالعلم بارتفاع مرتبة من مراتب وجودها بعد 
لعـدم  ؛ً مطلقـا عدم جريـان االستـصحاب إىل+ذهب السيد الشهيد  •
 .يف الكيلأو  االستصحاب، سواء يف الفرد أركان توافر



 
 
 
 
 

)( 

 

 ب املوضوعّحاالت ترك •
ü أو املجموع املوضوع عنوان االقرتان 
ü جزاءاملوضوع ذات األ  

ــصحاب يف ذوات : قطــة األوىلالن • ــان االست ــق احلــال يف جري حتقي
 األجزاء

 االعرتاض عىل جريان االستصحاب يف جزء املوضوع •
  عىل اجلزء غري الثابت ّتوقفاحلكم م: ّ األولاجلواب •
 جزء من املوضوع له جزء من احلكمّ كل :اجلواب الثاين •
 ر اجلزء اآلخّحتققجزء هو موضوع برشط ّ كل :اجلواب الثالث •
 احلكم املرشوط غري جمعول من الشارع : مناقشة اجلواب الثالث •
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هو املراد   بيان ماّتقدم موضوع، وقد  إىلحكم رشعي حيتاجّ كل خيفى أن ال
 ًمـثال ف.اهو املراد من احلكم الـرشعي، ومّتعلقمن املوضوع وما هو املراد من امل

، واملوضـوع هـو ّكلـفاحلكم هـو جعـل الوجـوب عـىل امل :ّاحلجيف وجوب 
فهو نفس ّتعلق ما املأ وغريها، وّصحة اجلامع للرشائط، كاالستطاعة والّكلفامل

 .ّاحلج
 . الكالم فيهّتقدم، فقد حكامفيام يرتبط باستصحاب األو

 :نيلموضوع املستصحب صورتلح أن أما استصحاب املوضوع فمن الواض
غـري ًطا بـسيًدا واحـًأمـرا  أن يكون املوضوع املستـصحب : األوىلالصورة

جزاء، من قبيل العدالة التي هي موضوع جلـواز االئـتامم يف صـالة أ من ّمركب
 .واز رشبهجلطهارة املاء التي هي موضوع أو  ،)١(اجلامعة

، من قبيل حكـم ًاّمركبًأمرا  املوضوع املستصحب  أن يكون:الصورة الثانية
أن يكـون : ّ األول؛ مـن أمـرينّمركـبموضوع هذا احلكـم ّ فإن جواز التقليد،

 ّمركـبموضوعه ّ فإن ،من قبيل إرث الولدأو  ً،أن يكون عادال: ، والثاينًجمتهدا
 .سالم االبنإ: ب، والثاينموت األ :ّ األول؛من أمرين

ة، وهـي ّركبلق عليها املوضوعات املوالكالم يقع يف الصورة الثانية التي يط
تها بـسبب االخـتالف ّحجيمن تطبيقات االستصحاب التي وقع االختالف يف 

 .ب املوضوعّيف مدلول صورة ترك
                                                 

 ،ليس املقصود من البساطة يف املقام البساطة باملعنى الفلسفي، بل البساطة بمعنـى الوحـدة )١(
نحوها، ولذا قد يكون الـيشء و من قبيل العدالة واالجتهاد ،ّمركبأي أن اليشء واحد غري 

ًمركبا ، وإن كان ً عرفاًواحدا  .ً عرفاًن البساطة هنا هو كون اليشء واحدا، فاملراد مًفلسفياّ
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 :ب املوضوع حالتانّلرتك
ــة ــر أن: األوىلاحلال ــأ  إىل ينظ ــو التقي ــوع بنح ــزاء املوض ــوعّج  د واملجم

من العناوين، كام لو قال   عىل عنوانًاّرتتبالرشعي مواالقرتان، أي يكون احلكم 
سـالم االبـن، فيكـون احلكـم إب مـع جتمع موت األاا  إذيرث اإلبن: الشارع

ب مـع ّب الشارع احلكم عـىل تقيـد مـوت األّرتأو  عىل عنوان االجتامع،ًبا ّرتتم
 بّرتتـب عن اسالم االبن، أي أن احلكـم م موت األّتأخرعىل أو  سالم االبن،إ

 أحـدمها : مـن جـزئنيّركـب، من قبيل احلكم بنجاسة املاء املّتأخرعىل عنوان ال
 .ًعدم كون املاء كرا: مالقاة املاء للنجاسة، واآلخر

املوضـوع الـذي هـو ذات  ب احلكم عىلَّ أن يكون الشارع رت:احلالة الثانية
دخلية يف  مّاالقرتان أيأو  املجموعأو  دّجزاء، من دون أن يكون لعنوان التقياأل

 .موضوع احلكم
 املجموعأو  املوضوع عنوان االقرتانإذا كان :  األوىلاحلالة

 التي يكون موضوع احلكم الرشعي فيهـا هـو عنـوان مـن  األوىليف احلالة
جـزاء، فلـو ّالتقيـد، ولـيس ذوات األأو  املجموعأو  العناوين كعنوان االقرتان

ّعـىل تقيـد املالقـاة بعـدم أو  زئنيب الشارع نجاسة املاء عىل عنوان اقرتان اجلّرت
جـراء إ ال يمكـنففي هذه احلالـة  جزاء،عىل عنوان جمموع األأو  ،ًاّكون املاء كر

وهو املالقـاة الثابتـة بالوجـدان  اآلخر  اجلزء إىلهّ وضمّكريةاستصحاب عدم ال
 هـو أن ،ّكريـة استـصحاب الإمكـان، والسبب يف عدم ًإلثبات كون املاء نجسا

 :ّكرية استصحاب الاملقصود من
 املالقــاة الثابتــة  إىلهّ ونــضمّكريــةإمــا بمعنــى أننــا نستــصحب عــدم ال •

 .املجموعأو  دّالتقيأو  بالوجدان، مع قطع النظر عن عنوان االقرتان
الفـرض أن الـشارع مل يكـن قـد ّ ألن  احلكـم؛ّ ترتب يفٍلكن هذا غري كاف
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 ّوإنـام ،جـزاء مبـارشةات األذو  عىل- وهو انفعال املاء بالنجاسة-ب احلكم ّرت
 . املجموعأو  دّالتقيأو  ة من االقرتانّتقدمالعناوين امل أحد عىلًبا ّرتتكان احلكم م

وهـو  اآلخـر  اجلـزء إىلهّ ونـضمّكريةوإما بمعنى أننا نستصحب عدم ال •
ّتقيـد عـدم  أو  مـع املالقـاة،ّكريةن، فيثبت اقرتان عدم الااملالقاة الثابتة بالوجد

 يثبـت ّومـن ثـم - واملالقـاةّكرية عدم ال-من جمموع اجلزئني أو  باملالقاةةّكريال
 .احلكم وهو نجاسة املاء

 ؛املثبت واملالزمـة العقليـة األصل ّحجية عىل القول بَّإالّصح لكن هذا ال ي
والقـى ًا ّرا مل يكـن كـ إذرواية تقـول أن املـاءأو  لعدم وجود دليل لفظي من آية

 ّكرية اقرتان عدم الّحتققأو   باملالقاةّكريةّنوان تقيد عدم ال عّحتققالنجاسة، فقد 
 . مع املالقاةّكرية عنوان املجموع من عدم الّحتققأو  مع املالقاة،

 جزاء املوضوع ذات األإذا كان : احلالة الثانية
جزاء بام هي، مـن دون  عىل ذوات األًاّرتتبوهي احلالة التي يكون فيها احلكم م

 . مدخلية يف موضوع احلكمّأو االقرتان أي أو املجموع ّن التقيدأن يكون لعنوا
  إىليني، وقد ذهب املـشهوراألصولوهذه احلالة هي التي وقع اخلالف فيها بني 

 بالوجـدان، كمالقـاة ًاجزاء املوضوع حمرزأ أحد جريان االستصحاب، فلو كان
 باالستـصحاب حـرازهإ، فيمكن ّكريةوهو عدم ال اآلخر املاء للنجاسة، واجلزء

، وبذلك نحكم بانفعال املاء بالنجاسـة، ّكريةا كانت احلالة السابقة عدم ال إذفيام
جزاء حالة سابقة، ا كان هلذه األ إذجزاءوهكذا جيري االستصحاب يف بعض األ

 بالوجـدان، وهـذا البيـان ًاحمـرزّ األول  احلكم بعد أن كان اجلزءّرتتبومن ثم ي
 .املهملة، وفيام ييل بيان املطلب بشكل تفصييلبنحو جممل أي بنحو القضية 

 جـزاءإن االستصحاب يف احلالة الثانية جيري يف ذوات األ :البيان التفصييل
 :ر رشطانّا توف إذفيام
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جـزاء مـن دون أن  عـىل ذوات األًاّرتتبـأن يكـون احلكـم م :ّ األولالرشط
 .موضوع احلكم مدخلية يف ّاالقرتان أيأو  املجموعأو  ّيكون لعنوان التقيد
 يف ّالـشكاالستصحاب من اليقـني باحلـدوث و أركان رّ توف:الرشط الثاين

 .يف بقائهاّ يشك نة سابقة،ّمتيق أن يكون للجزء املستصحب حالة ّالبدالبقاء، ف
 :وعليه فالبحث يقع يف نقاط ثالث

 البحث يف الكـربى، وهـي جريـان االستـصحاب يف ذوات : األوىلالنقطة
 .جزاءاالستصحاب يف تلك األ أركان رتّوفا ت إذ،جزاءاأل

 وهي متـى يكـون احلكـم ل،ّ األو البحث يف صغرى الرشط:النقطة الثانية
 .جزاءعىل ذوات األًبا ّرتتم

 يف ّالـشك يف حتقيق صغرى الرشط الثاين وهـي متـى يكـون :النقطة الثالثة
 .ًالبقاء حمفوظا

 

  جريان االستصحاب يف جزء املوضوع فـيامإمكان األصوليني املشهور بني
جـزاء وأن  عـىل ذوات األًاّرتتب ومها كون احلكم م- انّتقدمر الرشطان املّا توفإذ

  وكـون اجلـزء-يف بقائهـاّ يـشك نة سـابقة،ّمتيقيكون للجزء املستصحب حالة 
ية جريان االستـصحاب هـو أن رشط مكانإ بالوجدان، والوجه يف ًاحمرزاآلخر 

 للتنجيز والتعذير، ويف املقام لو ًقابالهو كون املستصحب  جريان االستصحاب
ب  وجوب االجتنـاّنجز سوف يت-ّتقدمكام يف املثال امل - ّكريةاستصحبنا عدم ال

 .إشكالاملالقاة، وعليه فيمكن جريان االستصحاب بال  إحراز عن املاء بعد
 ب املسلم يوم اجلمعـة وعلمنـانة رشعية بموت األّخربتنا بيأ  لو:مثال آخر

سـلم قبـل أسـالمه وهـل إسالم الوارث وهو االبن، ولكن شككنا يف تاريخ إب
بعده فال يرثه؟ ففـي هـذه احلالـة يمكـن استـصحاب عـدم  أم ريثهفبيه أموت 
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 ً حكـامّنجزسالم االبن يإبيه فال يرثه، فاستصحاب عدم أ حني موت  إىلسالمهإ
 .رث للولد وهو عدم ثبوت اإلًارشعي

 االعرتاض عىل جريان االستصحاب يف جزء املوضوع
ــوع ــزء املوض ــصحاب يف ج ــان االست ــىل جري ــرتض ع ــأن اع ــل  ب دلي

االستصحاب مفاده جعل احلكم املامثل، أي جعـل حكـم آخـر مماثـل للحكـم 
 -ثـال يف املّكريـةعـدم ال - السابق، واحلال أن املستصحب يف املقام وهو اجلـزء

  عـىل جـزئنيّرتتباحلكم وهو انفعال املاء بالنجاسة مّ ألن ليس له حكم مماثل،
 واآلخـر املالقـاة، وعليـه فـال يمكـن استـصحاب جـزء ّكريـةعدم الأحدمها 

 يمكن أن جيعل يف دليـل ليس له حكم لكيّألنه  -ّكريةعدم ال -املوضوع فقط 
، وهـو لـيس ّركـباملاالستصحاب حكم مماثل له، وما له حكم هـو املوضـوع 

 .لالستصحابًا ّبمص
  أن االعرتاض املذكور يقوم عىل املبنـى القائـلال خيفى: مناقشة االعرتاض

 عـدم ّتقدممفاد دليل االستصحاب جعل احلكم املامثل للمستصحب، وقد بأن 
 أنه يكفي يف تنجيز احلكـم وصـول + يرى السيد الشهيد  إذمتامية هذا املبنى،

 ) املوضـوعّحتقـقوهـي ( والـصغرى ) الرشعي للحكـموهي اجلعل(الكربى 
ّ ألن ال حمذور يف جريان االستـصحاب يف جـزء املوضـوع، األساس وعىل هذا

س املـاء ّوهـي تـنج( حيصل بوصول الكربى والـصغرى، أمـا الكـربى ّنجزالت
وهـي (  فهي واصلة ومعلومة بالفرض، وأما الصغرى)ةالقليل املالقي للنجاس

املالقــاة حمــرزة ّألن  فــ)ّكريــةوهــي املالقــاة وعــدم ال موضــوع احلكــم ّحتقــق
 . فهي حمرزة باالستصحابّكرية وأما عدم ال،بالوجدان

 ،بيهأ حني موت  إىلسالم االبنإعدم  إحراز ّمجردرث االبن، فبإويف مثال 
 حكـم ّرتتـبرث الولد حتى ولـو مل يإحيكم العقل بحصول النتيجة وهي عدم 

 .سالم االبنإ عىل عدم ّرشعي
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مفـاد  بأن جوبة بناء عىل املبنى القائلأجيب عن االعرتاض املذكور بثالثة أ
 .مستصحبلدليل االستصحاب جعل احلكم املامثل ل

  عىل اجلزء غري الثابتّتوقفاحلكم م: ّ األولاجلواب
خـر  اآلا ثبت اجلـزء إذ فيامّركبجزئي املوضوع امل أحد يمكن استصحاب

 ً، اليكون موقوفاًجزئي موضوعه وجدانا أحد ّحتققاحلكم بعد ّ ألن بالوجدان،
له، فيثبت باستصحاب هذا اجلـزء مـا ً حكام  عىل اجلزء اآلخر، فيكونَّإال ًرشعا

 ثبـوت إىلًجـا س املاء حمتاّ ثبتت املالقاة بالوجدان، يكون احلكم بتنجفإذايامثله، 
، فكـأن صـاحب هـذا الوجـه يفـرتض أن  املـاءّكريـةوهـو عـدم  اآلخر اجلزء

، ويف املقام جـزء املوضـوع ً خيرج عن كونه موضوعاًا صار وجدانيا إذاملوضوع
فقـط  اآلخـر  احلكم عىل اجلزءّرتتبهنا حاصلة بالوجدان، فيإهو املالقاة حيث 

، فال يكون احلكم لكـال اجلـزئني، وعـىل هـذا فـال حمـذور يف ّكريةوهو عدم ال
 عليـه احلكـم ّرتتـب هـو الـذي يّكريـةعـدم الّألن  ،يـةّكراستصحاب عـدم ال

 .الرشعي
احلكم أمر  :جزائهأ مجيع ّتحقق بَّإال ّتحققاحلكم ال ي: ّ األولمناقشة اجلواب

جـزاء املوضـوع؛ إذ أىل إقسيمه لت بسيط يدور أمره بني الوجود والعدم، وال معنى
جـزاء أ مجيـع ّتحقـقب َّإال احلكـم ّتحقـق وجـود واحـد، فـال يَّإالاحلكم ليس له 
 ال يعني أنه خرج عـن كونـه ً أحد جزئي املوضوع وجداناّحتقق ّجمردموضوعه، و
  .للجزءً حكام  صريورته إىلّمركبللً حكام ، وأن احلكم ينقلب من كونهًموضوعا

 جزء من املوضوع له جزء من احلكمّ كل :اجلواب الثاين
تصحاب، يمكن أن نجري نا بمبنى احلكم املامثل يف دليل االسأخذحتى لو 

 اآلخــر ا ثبــت اجلــزء إذ فــيامّركــبجزئــي املوضــوع امل أحــد االستــصحاب يف
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 مـن احلكـم ٍجزءّ كل  فينال،جزاء املوضوعألًعا  تبّاحلكم ينحلّ ألن بالوجدان؛
 جزء مـن احلكـم، ّحتقق ، جزء من املوضوعّحتقق ّفكلام من وجود احلكم، ًمرتبة

 .مماثل لتلك املرتبة من وجود احلكمواستصحاب اجلزء يقتيض جعل حكم 
ًعـا إن تقسيط احلكـم تب :عدم معقولية تقسيط احلكم: مناقشة اجلواب الثاين

 بوجـود مجيـع َّإالاحلكم أمر بسيط ال يوجد ّ ألن جزاء املوضوع غري معقول،أل
 .جزاء من األّمركبللً حكام جزاء خلف كونهه، وفرض ثبوته ألحد األئجزاأ

  اجلزء اآلخرّحتققجزء هو موضوع برشط ّل  ك:اجلواب الثالث
نا بمبنى احلكم أخذأننا حتى لو : فضل الوجوه وحاصلهأه ّوهذا الوجه لعل

جزئـي  أحـد املامثل يف دليل االستصحاب، يمكن أن نجـري االستـصحاب يف
ّ ألن كـل بالوجـدان، اآلخر ا ثبت إذ، فيامّركباملوضوع امل جـزء هـو موضـوع ّ

استـصحاب اجلـزء ّ فـإن  األساسزء اآلخر، وعىل هذا اجلّحتققللحكم برشط 
 . يقتيض جعل حكم مماثل هلذا احلكم املرشوط

جـزاء  األّحتقق يثبت له احلكم برشط ّركبجزاء املأجزء من ّ كل بمعنى أن
 ،ًمثال، أي نستصحب القضية الرشطية، فاحلكم بانفعال املاء بالنجاسة خرىاأل
 اجلـزء ّتحقـقبًطا بـت لـه احلكـم مـرشو يث جزءّ عىل كال اجلزأين، وكلّرتتبم

 ّحتقـق بـرشط ّكريـة عـىل عـدم الّرتتـباآلخر، فاحلكم بانفعال املاء بالنجاسة ي
عـىل املالقـاة بـرشط  ًأيـضا ّرتتباجلزء اآلخر، واحلكم بانفعال املاء بالنجاسة م

 ومن ثم يمكن ّكرية، وعىل هذا يمكن أن نجري استصحاب عدم الّكريةعدم ال
 . مماثل لهٌ حكمعلُأن جي

إن احلكـم  .احلكم املرشوط غري جمعول من الشارع: مناقشة اجلواب الثالث
 من الشارع لكي يمكن أن جيعـل لـه حكـم ًجمعوالً حكام  ليسّتقدماملرشوط امل

العقل  ، فينتزعّركب هو حكم ينتزعه العقل حينام يثبت احلكم عىل املّوإناممماثل، 
، وهـذا نظـري مـا خـرىجزاء األ األّحتققبرشط جزء ّ كل  عىلّرتتبأن احلكم م
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 ّاملحقـقعىل مدرسـة  ، يف اجلواب الثاينّعلق يف بحث استصحاب احلكم املّتقدم
 ثبـاتا غـىل إل إذ<حرمة العصري العنبـي> استصحاب ّصحةالعراقي، من عدم 

ا غىل ليست حرمة جمعولة  إذحرمة العصري العنبيّ ألن ا غىل، إذ<حرمة الزبيب>
 هـي أمـر ينتزعهـا ّوإنـام حالة الزبيبية،  إىل لكي يمكن استصحاهبا،عمن الشار

احلكـم بانفعـال ّ فـإن هنااألمر  العقل من ثبوت احلرمة للعصري العنبي، وهكذا
ً جمعـوالً حكـام  املالقاة ليسّحتقق برشط ّكرية عىل عدم الّرتتباملاء بالنجاسة امل

 .من الشارع، بل هو أمر انتزاعي من قبل العقل
 

 من قبيل طهارة املاء التي هي <ًإذا كان املوضوع للحكم بسيطا>: +قوله  •
 .موضوع جلواز رشبه

د أو انتـزع منهـا ّنفرتض أن هذه العنـارص لوحظـت بنحـو التقيـ>: قوله •
 بقيـد كـون املـائع ّكريـةد كام لو كان املستصحب هو الّمثال التقي  <عنوان بسيط

 االستصحاب هو ألن االستـصحاب يف املقـام مثبـت، انإمكًا، وسبب عدم ّكر
 .ّكر يثبت أن املاء ّكريةألنه باستصحاب ال

 .والصالةّج من قبيل عنوان احلفأما العنوان البسيط 
ًوأخرى نفرتض أن هذه العنارص بذواهتا أخذت موضوعا للحكم >: قوله •

ون موضـوع مـن قبيـل أن يكـ  < عنوان انتزاعيّبدون أن يدخل يف املوضوع أي
 .ًرث هو موت املورث حال كون الوارث مسلاماإل

أحدها يف أصل الكربى القائلة بجريـان االستـصحاب يف أجـزاء >: قوله •
سـطر أ قبـل بـضعة صنّف الرشطان مها ما ذكرمها امل<املوضوع ضمن الرشطني

يف ّوالـشك ر اليقـني باحلـدوث ّ احلكم عـىل ذوات األجـزاء وتـوفّترتب> ومها
 .<البقاء
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 هّب املوضوع من العرض وحملّترك:  األوىلاحلالة •
 هّ من عدم العرض وحملّمركباملوضوع : احلالة الثانية •
  واحد ّ من عرضني ثابتني ملحلّمركباملوضوع : احلالة الثالثة •
 زيلقوال يف العدم األاأل •

ü زيلعدم جريان استصحاب العدم األ: ّ األولالقول 
ü جريان االستصحاب يف العدم األزيل: القول الثاين 
ü التفصيل: القول الثالث 
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 جريـان أيالبحـث يف الكـربى، (  األوىل مـن النقطـةصنّفبعد أن فـرغ املـ
 )جـزاءرت أركان االستصحاب يف تلـك األّا توف إذجزاء،االستصحاب يف ذوات األ

ق صـغرى ّة التي يتمحور الكالم فيهـا عـن حتقـرشع يف البحث يف النقطة الثاني
 جزاء املوضـوع، دونأعىل ذوات ًبا ّرتتوهو أنه متى يكون احلكم مّ األول الرشط

 . املجموعأو  االقرتانأو  ّعىل العنوان االنتزاعي كعنوان التقيدًبا ّرتتأن يكون م
 يف ًيبدي تفصيال  الذي+ النائيني ّاملحققض لكالم ّويف هذه النقطة نتعر

جـزاء املوضـوع وبـني كونـه أعـىل ذوات ًبا ّرتتبني كون احلكم مًطا املقام وضاب
 .ّ عىل نحو التقيدّمركبعىل موضوع ًبا ّرتتم

 :حدى حاالت ثالثإأن املوضوع لكل حكم له : وحاصل هذا التفصيل
العـرض ّ ألن ،ّحملـهمـن العـرض وًا ّمركبن يكون املوضوع أ : األوىلاحلالة

وجوده يف نفـسه الـذي بـه يكـون  أحدمها لعقيل له اعتباران،بحسب التحليل ا
 ويقع قبال اجلوهر، واآلخر وجوده لغـريه الـذي هـو وجـود ًا استقالليًاوجود

نعتي ال استقالل له يف الوجود، والكالم هنا يقع فيام لـو كـان وجـود العـرض 
جـوب  فـاحلكم وهـو و< العـاملنسانكرم اإلأ>:  من قبيلًا نعتيًالغريه أي وجود

 .نسانا اإلّحمله والعامل، فالعاملية عرض ونسان عىل اإلّرتتب مكراماإل
، مـن ّحملـهمن عدم العرض وًا ّمركب أن يكون موضوع احلكم :احلالة الثانية
ففـي هـذه احلالـة  )١(< اخلمسني إىلضّاملرأة غري القرشية تتحي>: قبيل قول املوىل

                                                 
هم، ّاملراد بالقرشية هي املنتسبة إىل قريش وهو النرض بن كنانـة جـد>: قال صاحب احلدائق )١(

 مـن ً وبعضهم جعله احـتامال،ّمن املراد االنتساب إليه ولو باألأوظاهر مجلة من األصحاب 
 ئـة ومن ثم اعترب نحو ذلـك يف املبتد يف ذلك بسبب تقارب األمزجة،ً مدخالّ لألمّنإحيث 
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 )ّوهـي املحـل( املرأة  منّكبمر اخلمسني  إىلضّنجد أن موضوع احلكم بالتحي
 .)وهي العرض( وعدم القرشية

 ّمـن عرضـني ثـابتني ملحـلًا ّمركبـ أن يكون موضوع احلكـم :احلالة الثالثة
 موضـوع ّحيـث إنواحد، كام هو احلـال يف وجـوب تقليـد املجتهـد العـادل، 

 واحـد وهـو ّن ملحلا من االجتهاد والعدالة، ومها عرضّمركبوجوب التقليد 
 مـن عرضـني ثـابتني ًاّمركبـ، وكذلك احلال فيام لو كان موضوع احلكـم التقليد
 ّمركـبرث موضـوع اإلّ فـإن بيه،أرث الولد بعد موت إني، كام يف احلكم بّملحل

 ّام اثنان، مها الوالد وهـو حمـلّحملهسالم االبن، وإب ومن عرضني مها موت األ
 .سالمه إلّللموت، واآلخر الولد وهو حمل

 .+ النائيني ّاملحقق ما ذكره  إىلحلاالت نأيتبعد بيان هذه ا
 ّحملهب املوضوع من العرض وّترك:  األوىلاحلالة

كرم أ، كام يف ّحملهب موضوع احلكم من العرض وّففي هذه احلالة وهي ترك
عـىل ًبـا ّرتت النائيني أن احلكم وإن كـان مّاملحققعي ّ، يد أو العامل العادلنساناإل

 احلالـة هلة، لكن يوجد برهان عقيل عـىل أن مثـل هـذ وذات العدانسانذات اإل
 أن يؤخذ العرض بام هـو وصـف ّالبد ّحملهب املوضوع من العرض وّوهي ترك

 .؛ أي يؤخذ عىل نحو النعتية والوصفيةّحملهعن ًدا ّجمر، وال يلحظ يف ذاته ّحلهمل
، ّحملـهب املوضـوع مـن العـرض وّا ترك إذعىل أنه(  النائينيّاملحققّدل است

 بـأن )ّحملـه عـن ّمستقال، وال يؤخذ ّحله أن يؤخذ العرض بام هو وصف ملّالبد
 ومعنـى الوجـود النعتـي هـو ،ً دائـامّالوجود اخلارجي للعرض هو وجود نعتي

                                                                                                                   
ه ال خيفـى أنـه ال يعلـم يف ّنأَّن شاء اهللا تعاىل من الرجوع إىل اخلاالت وبناهتا، إال إكام سيأيت 

 فاألصل يقتيض عدم القرشـية واستـصحاب ،ن هؤالء سوى اهلاشمينيِمثل هذه األزمان م
 .١٧٥، ص٣ج: ئق النارضةاحلدا. <التكليف يف غري اهلاشمية بناء عىل القول املشهور
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مـن ًا ّمركبـ هبذا الوصف، فيكـون املوضـوعد ّ أي أن هذا املوضوع متقي،ّالتقيد
 بقطـع النظـر عـن نـسان والعدالة، وليس كون املوضـوع هـو ذات اإلنساناإل

ّألنـه ، وذلـك نسانّبقطع النظر عن التقيد باإل ّالتقيد بالعدالة، وال ذات العدالة
 مع قطع النظر عـن العدالـة وعـىل ذات نسانعىل ذات اإلًبا ّرتتلو كان احلكم م

 مـن دون نـسان ذات اإلّحتقـقا  إذ، للزم أنـهنسانالعدالة مع قطع النظر عن اإل
 كـرامآخر، لثبت احلكم بوجوب اإل إنسان عدالة ولو يفت ذات الّحتققالعدالة و

 الثـاين نـسانت يف اإلّحتققـالعدالـة قـد ّ ألن ً،وإن مل يكن عادالّ األول نسانلإل
 وهذا خلـف مقـصود املـوىل ل،ّ األونسانة يف اإلّتحقق منسانوكذلك ذات اإل

 ف بالعدالـة،صّ املتنسان اإلإكراممقصود املوىل هو ّ ألن  العادل،نسانكرم اإلأمن 
 أن يكـون ّالبد، ّحملهمن العرض وًا ّمركبا كان  إذوهذا يكشف عن أن املوضوع

 . للموضوعًا أي بنحو يكون العرض نعتي،ّاملقصود من موضوع احلكم هو التقيد
 مـن ًافاحلاصل مـن هـذا الربهـان هـو أن وجـود العـرض لـو كـان جـزء

مــن  اآلخــر  بــاجلزء بنحــو نعتــي مــرتبطً أن يكــون مــأخوذاّالبــد ف،املوضــوع
  ال أن املوضوع هـو ذات العدالـةنساناملوضوع، فيكون املوضوع هو عدالة اإل

 نـسانا كـان اإل إذ لو كان كـذلك للـزم فعليـة احلكـم حتـى إذ،نسانذات اإلو
 .آخر، وهو خلف مقصود املوىل إنسان ، كام لو وجدت العدالة يفًفاسقا

 األوصـاف ذا كـان مـن قبيـلإّاص إن العنـوان اخلـ>: وهذا ما ذكره بقوله
لة أم ّمـن العنـاوين املتأصـّاص سواء كان ذلك العنوان اخلّعام القائمة بعنوان ال

ًا ّمركبـمن العناوين االنتزاعية فال حمالة يكون موضوع احلكم بعد التخـصيص 
 عنـه يف كـالم ّ أعني به مفاد ليس الناقصة املعرب،من املعروض وعرضه القائم به

ّعـام ن انقـسام الأهـو   يف ذلـكّ والـرس، بالعدم النعتـي+يالعالمة األنصار
نام هو يف مرتبة سـابقة عـىل انقـسامه باعتبـار إباعتبار أوصافه ونعوته القائمة به 

ه طالقـإلًعـا  مـا ورافٍ عـن تقييـدًكاشـفا فإذا كان دليـل التخـصيص .مقارناته
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،  األويلالنقـسام من أن يكون هذا التقييد بلحاظ اّالبد فّاملقدمة األوىلبمقتىض 
أعني به االنقسام باعتبار أوصافه ونعوته، فريجع التقييد إىل التقييد بام هو مفـاد 

إىل التقييد بعدم مقارنته لوصفه القائم به ًعا ليس الناقصة؛ إذ التقييد لو كان راج
ّعـام مـن عنـوان الًا ّمركبـ ليكون املوضوع يف احلقيقة ّالتامةعىل نحو مفاد ليس 

 باإلضافة إىل جهة طالقما أن يكون ذلك مع بقاء اإلإ ف، املحمويلوعدم عرضه
 ّأكـرم العلـامء اال(اق من العلـامء يف قـضية ّلريجع استثناء الفسًتا كون العدم نع

أو  ال يكون معهم فسق سواء كـانوا فاسـقني أم ال بأن د العلامءي إىل تقي)فساقهم
ن ال يكونـوا فاسـقني أفـيهم  ًايكون ذلك مع التقييد من جهة كون العدم معترب

 ؛فالنه غـري معقـول  األولماأ ، وكال الوجهني باطل،ن ال يكون معهم فسقأو
والتقييـد بالعـدم ًتـا  مـن جهـة كـون العـدم نعطـالقلوضوح التدافع بـني اإل

نه مـستلزم للغويـة التقييـد بالعـدم املحمـويل لكفايـة ما الثاين فألأ و،املحمويل
 النائيني وهو إذا ّاملحققوهذا هو امليزان الكىل عند  )١(<التقييد بالعدم النعتي عنه

الالزم فيه أن يكون التقييـد بلحـاظ ّ فإن ّحملهمن العرض وًا ّمركبكان املوضوع 
 . )٢(ليس الناقصة مفاد كان الناقصة أو

 زيلالفرق بني العدم النعتي والعدم املحمويل والعدم األ
ة يف الفرق بني العدم النعتي والعـدم ّقدمقبل بيان احلالة الثانية ينبغي بيان م

 .املحمويل
املـرأة >: ، كـام لـو قيـلّ للمحـلً هو العدم الذي يؤخذ وصفا:العدم النعتي

لة من ذلك ّ بحيث تكون القضية املتشك< مخسني إىلصفة بغري القرشية حتيضّاملت
                                                 

 .٣٢٩ص ،٢ج: جود التقريراتأ )١(
ورد عليه السيد اخلوئي، وله بيان آخر يف رسالته يف اللبـاس أّ هذا البيان من املحقق النائيني )٢(

 . ّض لذكرمها يف التعليق عىل النصّاملشكوك، نتعر



 ٥ ج -ّ العمليةُ، األصولرشح احللقة الثالثة .....................................................  ١٩٤

 . وهي املرأة غري القرشية،قضية إجيابية معدولة املحمول
إن تقابل الوجود النعتي الـذي هـو مفـاد كـان >: +ائيني  النّاملحقققال 

 عنه بالعريض املحمول مع العدم النعتـي َّالناقصة ونفس املعنى االشتقاقي املعرب
نام هو من قبيل تقابل العدم وامللكة الذي يـشرتط إالذي هو مفاد ليس الناقصة 

ام القابـل فيه وجود املوضوع ويمكن فيه ارتفـاع املتقـابلني بارتفـاع موضـوعه
صاف هبام؛ إذ املوضوع بعد وجوده هو الذي يوجد فيـه الوصـف، فيكـون ّلالت

ما املوضوع قبل وجوده أ، وًال يوجد فيه ذلك فيكون العدم نعتاأو  ،ًتاالوجود نع
 .)١(<العدم النعتيأو  يعرضه الوجود النعتي ألن فهو غري قابل

: ، كـام لـو قيـلًتـا ونعً وهو العدم الذي مل يؤخذ وصـفاالعدم املحمويلأما 
ن ذلـك قـضية سـالبة  مـلةّ بحيـث تكـون القـضية املتـشك،ليست املرأة قرشية

فالقرشـية هنـا مل تلحـظ .  مخـسني إىلاملرأة ليست بقرشية حتيض:  وهي،ةّحمصل
بالعـدم ى ّيـسم لـوحظ الوصـف يف نفـسه، وهـذا العـدم ّوإنـام للمرأة، ًوصفا

رشيك الباري >، كام لو قلنا ًوليس وصفاً ذات العدم وقع حمموالّ ألن املحمويل،
 ً. حيث نجد أن ذات العدم وقع حمموال<الربد معدوم>أو  ،<معدوم
الفرق بني العـدمني النعتـي واملحمـويل هـو الفـرق بـني مفـاد القـضية و>

، )املـرأة غـري قرشـية(ة، فاملعدولـة كقولـك ّحـصلاملعدولة والقضية السالبة امل
 مـن صـدق ّ، والتي يكون صدقها أعم)ة قرشيةليست املرأ(ة كقولك ّحصلوامل

ى بالـسالبة ّ وتـسم،موضوعها، ألهنا تصدق حتـى يف فـرض انتفـاء املوضـوع
 وهي ثابتة وصادقة منذ األزل، وهذا بخالف املعدولة فإهنـا ال ،بانتفاء املوضوع

ًالعــدم أخــذ فيهــا مــضافا إىل ّ ألن  مــع فــرض وجــود موضــوعها،َّإالتـصدق 
ًمقيدااملوضوع و  قبـل ّتحقـقد بنفسه ربط وإضـافة وجوديـة ال تّبه، وهذا التقي ّ

                                                 
 .٣٣٦ص ،٢ج:  أجود التقريرات)١(
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 .)١(<ً املوضوع خارجا، فال حالة سابقة أزلية لهّحتقق
 ،بـهًقا حـادث مـسبوّ كـل فهو العدم املطلق الذي يكـون: أما العدم األزيل

 ،ه يف الوجودّحتققحادث بحدوث احلادث وّ كل وينتقض هذا العدم بالنسبة إىل
 هـو بعد وجوده، فال يكـون هـذا العـدم دث بعد حدوثه وانعدمفلو ارتفع احلا

 اخللقفقبل أن خيلق اهللا  . يشءالعدم األزيل، بل هو عدم آخر حادث بعد وجود ال
 .زيلة الوجود، وهذا هو العدم األّتحققكانت ذوات االشياء معدومة وغري م

حمـويل هـو العدم املّ ألن زيل؛ أن العدم املحمويل هو العدم األّيتضحوهبذا 
 .زلثابتة منذ األ ذاتّعدمية كل ذات العدم، و
النعتـي هـو العـدم ّ ألن ؛زيل أن العدم النعتـي غـري العـدم األّتبنيوكذلك 

 ثم يثبت لـه وصـف ًالّ من وجود يشء أوّالبدامللحوظ بام هو وصف لليشء، ف
 .)٢(ثبوت يشء ليشء فرع ثبوت املثبت لهّ ألن العدم،

 ّحمله من عدم العرض وّمركبوع املوض: احلالة الثانية
ففي هذه احلالة نجد  )٣(< اخلمسني إىلضّاملرأة غري القرشية تتحي>: من قبيل

وعدم ) ّوهي املحل (املرأة  منّمركب اخلمسني  إىلّأن موضوع احلكم بالتحيض
 عىل اتصاف املـرأة بغـري القرشـية، ال أن ّرتتباحلكم مّفإن  .)العرض (القرشية

 .جزاء ذوات األعىل ّباحلكم منص
                                                 

 .)٧٧(، حاشية رقم ٣٣٢ص:  احللقة الثالثة، القسم الثاين)١(
 للمثبت له قبـل ثبـوت الثابـت، انظـر هنايـة ً هذه قاعد ة فرعية تفيد أن اليشء توجب ثبوتا)٢(

 .١٨٦ص: احلكمة
إذا بلغت املرأة مخسني سنة مل تـر >:  قال× عن أيب عبد اهللا ً عن ابن أيب عمري مرساليرو )٣(

بواب جـواز االغتـسال أ من ٣٨الباب ، وسائل الشيعة .<َّمحرة إال أن تكون امرأة من قريش
 .٢زار، حإبغري 
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 ه، وهـو أنـ األوىل يف احلالةّتقدموالربهان عىل ذلك هو عني الربهان الذي 
عىل املرأة بوصف أهنا غري قرشية، للزم أن لـو وجـدت ًا ّبلو مل يكن احلكم منص

ّ احلكـم بتحـيض ّرتتـب لأخـرىمـراة ا ذات عدم القرشية يف ّحتققذات امرأة و
 .ً تكن قرشية، وهذا خالف مراد املوىل قطعا اخلمسني، وإن مل إىل األوىلاملرأة

 ،ّحملـهإذا كان الرتكيب من العـرض و>:  النائيني بقولهّاملحقق  أشارهذاإىل 
ن تكـون اجلهـة النعتيـة أ ّالبـد بـل ،ثر لهأتني ال ّفاألصل بمفاد كان وليس التام

 ،ليس الناقـصتنيأو  بمفاد كان األصل  حتى جيرى،ّتحققوالوصفية مسبوقة بال
 ويكـون للجهـة النعتيـة ، لهًووصفاًتا  انام يكون نعّحملهالعرض بالنسبة إىل ّألن 

بحيـال ذاتـه يف مقابـل ً شيئا  العرضأخذ وال يمكن ،حمالة والتوصيفية دخل ال
 ،ّمحلـه وبّحلـه إذ وجود العرض بنفسه ولنفسه عني وجـوده مل،القائم بهّحل امل

 وهـذا ال ،للحكـمً موضـوعا هّمحلـ العرض بام هـو قـائم بأخذفال حميص من 
 .)١(<بهّحل يكون اال بتوصيف امل

 عـىل اتـصاف املـرأة بغـري القرشـية، ال أن ّرتتـب أن احلكـم مّيتضحوهبذا 
زل، وعليـه زيل ثابت منـذ األأ الذي هو عدم جزاءعىل ذوات األ ّباحلكم منص
ه يف ؤ إجـراال يمكـنجراء االستصحاب يف العدم النعتي، وكذلك إفال يمكن 

 .لعدم األزيل املحمويلا
 أي املـرأة بوصـف - أما عدم إمكان إجراء االستصحاب يف العدم النعتـي

ما وجد زمان سابق ثبت فيه اتصاف املرأة بعدم القرشـية ّألنه ف -أهنا غري قرشية
 ،وصف املرأة بعدم القرشية تكوينيّ ألن ؛ّالشكه يف زمان َءلكي نستصحب بقا
ا بعـدم القرشـية، فهـي منـذ ّصفة بالقرشية وإمّتما تكون مإأي من حني تولدها 

تولد غري قرشية، فال يوجد زمان سابق كـان أن ا ّوالدهتا إما أن تولد قرشية وإم
                                                 

 .٥٣٢ص ،٢-١ج:  فوائد األصول)١(
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 .ّالشك زمان  إىلهؤفيه االتصاف بعدم القرشية ليستصحب بقا
ن ّمتيقزيل وإن كان العدم األّألن زيل ف استصحاب العدم األإمكانأما عدم 
 ؛، لكن استـصحابه لغـو وبـال فائـدةًل ومشكوك البقاء الحقازالثبوت منذ األ

 وليس عـىل ،صاف املرأة بعدم القرشيةّعىل ات -بحسب الفرض - احلكم ّرتتبل
 .ذات عدم القرشية
 احلكم الرشعي، لكنه ال ّرتتبلًا ّب أن العدم النعتي وإن كان مص:واحلاصل

 ؛وهو اليقني باحلـدوثاالستصحاب  أركان منّ األول ر الركنّ لعدم توف؛جيري
 .لعدم وجود حالة سابقة لكي جيري استصحاهبا
ر ّزيل وإن تـوفالعدم األّألن زيل؛ فوأما عدم استصحاب العدم املحمويل األ

ر الـركن الرابـع ّ أنه مل يتـوفَّإال، ًن الثبوت سابقاّمتيقوهو كونه ّ األول فيه الركن
 .الرشعي عليه األثر ّ ترتبأي عدم

 يمكن أن نثبت العـدم النعتـي مـن خـالل استـصحاب العـدم نناإ :قد يقال
، وعنـد ًا الثبـوت سـابقّتحقـقزيل معدم القرشية األّ ألن زيل، وذلكاملحمويل األ

 وحينام يثبـت ،زيلالعدم األء  نجري استصحاب بقاّالشك زمن  إىل يف بقائهّالشك
 .ة بعدم القرشيةصاف املرأّ العدم النعتي الذي هو اتإثباتزيل يلزم منه العدم األ

 َّإال ّزيل اليتم العدم النعتي باستصحاب العدم األإثباتإن دعوى : اجلواب
رواية تقول أو   لعدم وجود دليل لفظي من آية؛صل املثبت واملالزمة العقليةباأل

 عـىل استـصحاب ذات عـدم القرشـية ّرتتـبأن وصف املرأة بعدم القرشـية م
 مل يستـصحب + النـائيني ّاملحقـقجـد أن  ومن هنا ن.ة املرأةدالثابت قبل وال
 يف قرشيتها فيام بعد، ولذا مل حيكـم ّالشكالثابت قبل والدهتا حالة  عدم القرشية
ًا ّباستـصحاب عـدم القرشـية مل يكـن مـصّ ألن  اخلمـسني، إىلضّعليها بالتحي

 ً آنفاّتقدم عىل العدم النعتي، وّرتتبالرشعي م األثر ّوإنامالرشعي،  األثر ّرتتبل
ّ ألن نـة،ّمتيقليس لـه حالـة سـابقة ّألنه أن العدم النعتي ال جيري يف هذه احلالة 
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 لذلك الوصف، وأما ً ما فاقداً عىل وجود املوضوع آناّتوقفسبق العدم النعتي ي
 األصـل  عـىلَّإال ّيـتم  العدم النعتي فهو الثباتزيل إلجراء العدم املحمويل األإ

 .املثبت واملالزمة العقلية
املـساوق  األوصـاف مـاأو>:  النـائيني بقولـهّاملحقـق مـا أشـارا ليـه وهذا

فيهـا ّحمل  فال ، وغري ذلك، كالقرشية والنبطية، لوجود موصوفهاًوجودها زمانا
.  لعـدم وجـود احلالـة الـسابقة ،بمفاد كـان ولـيس الناقـصتني األصل جلريان

 يثبـت جهـة ه الّنـأّإال  ًن كـان جاريـاإتني وّواألصل بمفـاد كـان ولـيس التـام
 .)١(<عىل القول باألصل املثبتَّإال التوصيف 
 ات من استصحاب العدم النعتيءاستثنا
 استـصحابه، كـام يف مثـال املـرأة غـري ال يمكـن أن العدم النعتي ً آنفاّتقدم

 عـىل ّتوقفالعدم النعتي يّ ألن القرشية، لعدم وجود حالة سابقة للعدم النعتي،
لذلك الوصف، واحلـال أن العـدم النعتـي، كـام يف  ًدا ما فاقًوجود املوضوع آنا

 صف هبا املرأة بعـدم القرشـية،ّمثال املرأة غري القرشية مل توجد له حالة سابقة تت
وصف القرشية للمرأة وصف تكـويني، فهـي منـذ والدهتـا إمـا أن تولـد ّألن 

صاف بعـدم ّتولد غري قرشية، فال يوجد زمـان سـابق كـان فيـه االتـ وأقرشية 
 .ّالشك زمان  إىلهؤشية ليستصحب بقاالقر

بعض احلاالت  لكن يستثنى من عدم جريان االستصحاب يف العدم النعتي
ة ّتـأخرالتي تكـون م األوصاف  استصحاب العدم النعتي، وهياالتي جيري فيه

صفة هبـا يف زمـان كالفـسق ّ، بحيث تكـون الـذات غـري متـًعن الذات وجودا
 نـسان عـىل اإلكرام وجوب اإلّ ترتبيل ما لوا، من قبوالعدالة والعلم ونحومه

 بعدم الفسق عدم نعتي، ولكن مـع ًمثالاتصاف زيد ّ فإن صف بعدم الفسق،ّاملت
                                                 

 .٥٢٣ص ،٢-١ج:  فوائد األصول)١(
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 بعـدم ًاصفّ كـان متـًاذلك يمكن أن نجري استصحابه، كـام لـو فـرض أن زيـد
 .يف بقائه، فنستصحب بقاء عدم الفسقّ نشك ، واآلنًالفسق سابقا

 وجـود  إىل استصحاب عدم القرشية يرجعكانإم أن عدم ّيتضحومن هنا 
خصوصية يف وصف القرشية، وهو أن وصف القرشية من األوصاف التكوينية 

 ن املرأة منذ والدهتا إما أن تولد قرشـية وتبقـىإ  إذ،ّتغري والّتبدلالتي ال تقبل ال
 وصف الفسق فهـو  إىلبد، أما بالنسبة األ إىل وإما مل تكن قرشية وتبقىبدأل اإىل

صف بكونـه ّ وبعد ذلك يتنسان، فيمكن أن يولد اإلّتغريل والّدبوصف قابل للت
 . أو بعدمهًقا فاس

 : عىل قسمني األوصاف واحلاصل أن
ًة عن الـذات وجـودا، بحيـث تكـون ّتأخرالتي تكون م األوصاف :لّاألو

صفة هبا يف زمان، كالفـسق والعدالـة والعلـم وغريهـا، ويف هـذا ّالذات غري مت
يف فـسق ّ شـك فيها، كام إذاّ شك ا إذمكن استصحاب العدم النعتي فيامي القسم

 .الرشعي األثر  عليهّرتتبزيد، فيستصحب عدم فسقه وي
ًوصاف التي تقرتن بالذات وجودا، بحيث تكـون ثابتـة للـذات، األ :الثاين

صف به الـذات، كالقرشـية والنبطيـة وغريمهـا، ويف هـذا ّ زمان مل تتّتصورفال ي
مـذ الثابتة للذات  األوصاف  استصحاب العدم النعتي ألهنا منيمكنال القسم 

 . بيانهّتقدم، كام ّتغري والّتبدل وال تقبل الوجودها،
 واحدّحل  من عرضني ثابتني ملّمركباملوضوع : احلالة الثالثة

ّحل من عرضني ثابتني ملًا ّمركبا كان موضوع احلكم  إذ بامّتصهذه احلالة خت
 موضـوع ّحيـث إنال يف وجـوب تقليـد املجتهـد العـادل، كام هو احلـواحد، 

واحـد وهـو ّحل ن ملا من االجتهاد والعدالة، ومها عرضّمركبوجوب التقليد 
 مـن عرضـني ثـابتني ًاّمركبـالتقليد، وكذلك احلال فيام لو كان موضوع احلكـم 

 ّمركـبموضـوع اإلرث ّ فـإن ني، كام يف احلكم بإرث الولد بعد موت أبيه،ّملحل
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ّحمـل ام اثنان، مها الوالد وهـو ّحملهسالم االبن، وإب وعرضني مها موت األمن 
 .سالمهإلّحمل للموت، واآلخر الولد وهو 

 أن هذا الرتكيـب ملوضـوع احلكـم  إىل النائينيّاملحققويف هذه احلالة ذهب 
ّ عىل التقيد ّرتتب من جزأين، ال أن احلكم مّمركب أن موضوع احلكم  إىليرجع
 يثبـت احلكـم ال سـاس وعىل هـذا األ-تنيّتقدمكام يف احلالتني امل - صافّواالت
 .ّجزئيه بالوجدان واآلخر بالتعبد أحد  لثبوت،حمالة

  لـيس-ًمـثالاالجتهـاد والعدالـة  - والوجه يف ذلك هو أن هذين اجلزأين 
 عـىل ّرتتـب احلكم مّوإنام لآلخر، ًحمال أحدمها  لآلخر، وال يعتربًوصفاأحدمها 
باالستـصحاب  أحـدمها إثبـاتدالة وذات االجتهاد، وعليـه فـيمكن ذات الع

 .واآلخر بالوجدان
عـىل ًبـا ّرتتكان احلكـم محيث  يف احلالتني السابقتني ّتقدموهذا بخالف ما 

 - األوىلكـام يف احلالـة -  العادلنسان، كاإلّحمله من العرض وّركباملوضوع امل
 نـسانومـن الواضـح أن اإل ،اننس عىل العدالة واإلّ ترتبحيث نجد أن احلكم

بالنسبة للحالـة األمر  ، وهكذاً بكونه عادالًصفاّ من أخذه متّالبد للعدالة، فّحمل
صفة ّ، كـام يف املـرأة املتـّحملهعدم العرض و ب املوضوع فيها منّالثانية التي ترك

ا  من أخذهّالبد لعدم القرشية، وعليه فًبعدم القرشية، التي تكون فيها املرأة حمال
 .صفة بعدم القرشيةّمت

أو مـن  واحـد،ّحـل من عرضني ملًا ّمركبا كان  إذواحلاصل أن موضوع احلكم
 ؛ني، ففي هذه احلالة يمكن أن جيـري االستـصحاب يف ذات اجلـزأينّعرضني ملحل

 . باآلخرًاّمقيد لآلخر، وعليه فال يؤخذ أحد اجلزئني ًني حمالئلعدم كون أحد اجلز
 

 نـسان كاإلّحملـهمـن العـرض وًا ّمركبـاملوضوع تارة يكـون >: +قوله •
مـن قبيـل ّاص العنـوان اخلـ ا كـان إذ النائيني ذكر أنـهّاملحقق أن ّتقدم .<العادل
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أو االنتزاعيـة،  لةّ، سواء كان من العناوين املتأصّاألوصاف القائمة بعنوان العام
املعـروض وعرضـه مـن ًا ّمركبفال حمالة يكون موضوع احلكم بعد التخصيص 

باعتبار أوصافه ونعوته القائمـة بـه ّعام القائم به، وبرهن عىل ذلك بأن انقسام ال
 .نام هو يف مرتبة سابقة عىل انقسامه باعتبار مقارناتهإ

 :  عىل ذلك بوجهنيأورد السيد اخلوئيو
 إحـراز ة التي يمكنّركبنكار مجيع املوضوعات املإنه يستلزم أ: ّ األولالوجه

 وعـىل ، فيهـاّتقـدم جلريان الرتديـد امل،خر باألصلزائها بالوجدان واآلجأأحد 
 بـل تكـون ، بنحـو الرتكيـبًا مـأخوذًا املـذكور ال نجـد موضـوعّاملحقققول 

 . مأخوذة بنحو الوصفًاملوضوعات دائام
 ،به به من أوصـافه ونعوتـهّتعق اآلخر أو جزء مع اجلزءّ كل ن مقارنةإ :بيانه

وعىل . من مقارناته ّألنه  ، عىل ذات اجلزءً رتبةًاّتقدمبارها مفيكون االنقسام باعت
ه مـن إطالقما أن يكون مع بقاء إ اآلخر ن تقييد اجلزء بوجود اجلزءإ: هذا نقول

ال،  أو سواء قارنه اجلـزءًا معترب اآلخر  فيكون اجلزء اآلخر،جهة مقارنته للجزء
 . اآلخرمع تقييده بمقارنته باجلزءأو 

 من جهة املقارنة والتقييد من جهـة طالق التدافع بني اإلّتحققي ّ األولفعىل
 لكفاية التقييد باملقارنة ؛ًوعىل الثاين يكون التقييد بنفس اجلزء لغوا. نفس اجلزء 

مـن ً مطلقـا ما أن يكـون، إد الركوع بالسجودّيُإذا ق ًمثال  ففي باب الصالة،عنه
ًيدامقأو ،  التدافعّتحقق في،به بالسجودّجهة تعق  فيكون التقييد ،به بالسجودّ بتعقّ

 .ًبنفس السجود لغوا
 ،ًآخر خارجاًأمرا ه بام يالزم ّتعلقمأو  ن تقييد موضوع احلكمإ: الوجه الثاين
 فمع تقييد الصالة ،ه باإلضافة إليهإطالق وال ،األمر لتقييده بذلك ًال يبقي جماال

هـا طالق كـام ال جمـال إل،القبلـةإىل القبلة فال جمال لتقييدها بعدم كوهنا إىل دبـر 
 وعليه فإذا كـان التقييـد . بذلكطالق بل يرتفع جمال التقييد واإل،باإلضافة إليه
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 طـالق وال اإل، فال جمال حينئذ للتقييد به، للعدم النعتيًبالعدم املحمويل مالزما
ى ّ كـي يتـأت، والتقييـدطـالق بل ترتفع بـذلك قابليـة املـورد لإل،باإلضافة إليه

 فإنه يرفع قابليـة ،  كام هو احلال بالنسبة إىل التقييد بالعدم النعتي،ديد املزبورالرت
 .)١( والتقييد من جهة العدم املحمويلطالقاملورد لإل

ّ النائيني عرب يف رسالته التي وضعها ّاملحقق ذكر أن +لكن السيد الشهيد 
قـسامه أ  انقـسام املوضـوع بلحـاظ صـفاته عـىلّتقـدمبأن  يف اللباس املشكوك

 .)٢( الواقعّمهال يف لببلحاظ مقارناته إنام هو من نتائج عدم معقولية اإل
 

زيل، وحاصل اخلـالف هـو ية استصحاب العدم األإمكانوقع البحث يف 
 فلو .ً األوصاف املقارنة للذات وجودا من قبيل وصف عدم القرشية للمرأةيف

 القرشـية فإهنـا حتـيض إىل َّإاليض إىل اخلمـسني ورد يف الرشيعة أن املـرأة حتـ
يف كون إمرأة قرشية أم ال، فهل يمكـن إجـراء استـصحاب ّ شك  فإذا،نيّستال

 : يف املقام ثالثةقوالعدم قرشية املرأه بلحاظ عدم وجود املرأة يف السابق؟ األ
 زيلعدم جريان استصحاب العدم األ :ّ األولالقول
 بيـان مقالـة ّتقـدم النائيني والسيد اخلمينـي، وقّاملحق هذا القول  إىلذهب
 النـائيني، وبعـد أن ذكـر ّاملحقـقأما السيد اخلمينـي فقـد تبـع ،  النائينيّاملحقق

عـدام عدم جريـان استـصحاب األ: ضح مما ذكرناّفقد ات>: ، قالًاات مخسّقدمم
 .)٣(<ًمطلقا املقام أمثال األزلية يف

                                                 
 .)١(، هامش رقم٣٣١ص ،٢ج: راتيجود التقرأ انظر )١(
 .٣٣٨ص ،٣ج:  األصولم بحوث يف عل)٢(
 .٢٦٩ص ،٢ج:  مناهج الوصول إىل علم األصول)٣(
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 العدم األزيلجريان االستصحاب يف : القول الثاين
 : اخلراساين والسيد اخلوئيّاملحقق : هذا القول إىلوممن ذهب

بعـد ّعـام ال خيفـى أن البـاقي حتـت ال: إيقـاظ>:  اخلراسـاينّاملحقـققال  •
ّخاص، ا كان غري معنون بعنوان ّصل، ملّأو كاالستثناء من املت ختصيصه باملنفصل

راز املـشتبه منـه باألصـل كـان إحـّاص،  عنوان مل يكن ذاك بعنوان اخلـّبل بكل
ّعـام ، فبذلك حيكم عليه بحكم الً ممكنا- ّ ما شذَّإال -املوضوعي يف غالب املوارد 

 أصـل ام ال يوجد عنوان جيري فيـهّ به بال كالم، رضورة أنه قلّتمسكوإن مل جيز ال
أن امرأة تكـون قرشـية، فهـي وإن كانـت ّ شك  إذاً:مثال .ح به أنه مما بقي حتتهّينق

 أصـالة  أنَّإالأو غريهـا،  حيرز أهنا قرشـية أصل أو غريها، فال ما قرشيةإ وجدت
 إىل َّإال االنتساب بينها وبني قريش جتدي يف تنقيح أهنا ممن ال حتـيض ّحتققعدم 
ّدل باقية حتت ما  ًأيضااملرأة التي ال يكون بينها وبني قريش انتساب ّ ألن ،مخسني

 .)١(< واخلارج عن حتته هي القرشية، مخسنيعىل أن املرأة إنام ترى احلمرة إىل
وكيـف كـان عـىل هـذا يكـون العـدم املـأخوذ يف >: وقال السيد اخلوئي •

 بحسب طبعه مـن دون ً حممولياً من اجلوهر وعدم وصفه عدماّركباملوضوع امل
ففي املثال املعروف املرأة التي حتيض . نقيضني أو ينّدضلزوم لغوية وال اجتامع 

ّ يـشك زيلأصافها هبـا ّصف هبذه الصفة، وعدم اتّي املرأة التي ال تتإىل مخسني ه
ه حني وجودها، فيستصحب، فيلتئم املوضوع مـن دون أن يكـون هـذا ّتبدليف 

 .)٢(<ًاالستصحاب مثبتا
 التفصيل: القول الثالث

 :ل بني حالتنيّ حيث فص، العراقيّاملحقق إليهذهب 
                                                 

 .٢٢٣ص:  كفاية األصول)١(
 .٢٦٤ص ،٢ج:  دراسات يف علم األصول)٢(
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 ة عن وجـود الـذات،ّتأخريف رتبة م ًا كان العرض مأخوذا إذ: األوىلاحلالة
 .ففي هذه احلالة ال جيري االستصحاب

، ففي هذه احلالة جيري ت يف مرحلة نفس الذاًا كان مأخوذا إذ:احلالة الثانية
 عىل املختار يف أمثال هذه النسب واإلضافات>: االستصحاب، وهذا ما ذكره بقوله

عـدام األزليـة قة بنفـسها باأل كالفوقية والتحتية مسبو،خارجيةًرا من كوهنا أمو
صف ّن مل يكن جمـال الستـصحاب وجـود املتـإ فعليه و،عن عدم طرفيهاًدا زائ
 يف طرف العدم ولكن ،دم اليقني باحلالة السابقة لع،بعدمهام أو  والتقارنّتقدمبال

التقارن ولو قبـل وجـوده أو  ّتقدمصاف احلادث بالّال بأس باستصحاب عدم ات
نه قبل وجوده مل يكـن أ الكذائي يشء فيقال يف ال،ةّحصلة املبنحو القضية السالب

 فـإذا ،ه عىل ما كـانؤ واألصل بقا،صافه به حال وجودهّيف اتّشك  بكذا فًصفاّمت
صفة بكذا بحيث كان حليـث االتـصاف املزبـور ّعىل الذات املتًبا ّرتتم األثر كان

لذات بالوصـف ولـو نفي اتصاف ا األثر  فال حمالة يكفي يف نفي،هّ ترتبدخل يف
 ال اتـصافه ، اتـصافه بـهُ عـدمٍء بـيشيشءصاف الـّنقيض اتّ ألن قبل وجودها؛

كالقـضايا ًجـا  كي يقتىض وجود املوصـوف خار، بنحو القضية املعدولة،بعدمه
  نقيضّجمردوحينئذ فبعد كفاية  ،بالنسبة إليهًتا املزبور مثب األصل املوجبة ويكون

طرف من النقيـضني بـال احتيـاج ّ كل  استصحاب عىل النقيض يفّرتتباملاألثر 
صاف ّ فال قصور يف استصحاب عـدم اتـ،عىل نفس املستصحب األثر ّ ترتبإىل

 ّرتتـبامل األثـر  لنفـيّحصلالذات بالوصف ولو قبل وجودها بنحو السلب امل
 وبـذلك نلتـزم بجريـان استـصحاب العـدم بمفـاد لـيس ،صفةّعىل الذات املت

 .)١(<ائره من مثل القرشية ونحوهاالناقصة فيام هو من نظ

                                                 
 .٢٠٠ص ،٤ج: األفكار هناية )١(
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 وجود جهالة يف صور ثالث •
 ةّتقدم يف الصور املقوالاأل •

ü  جريان االستصحاب يف مجيع الصور 
ü والثانية فقط األوىلجريان االستصحاب يف الصورة  
ü ة وجيري يف الثانية والثالث األوىلعدم اجلريان يف الصورة 

  ومناقشتهاألولصحاب القول أاستدالل  •
 رجحان القول الثاين واختيار القول الثالث •

 أقسام جمهويل التاريخ •
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 ّالشكا يتمحور يف حتقيق صغرى الرشط الثاين، وهي متى يكون نالكالم ه
 ؟ً الحقاًاومشكوكًسابقا  ًناّمتيق، بمعنى أنه متى يكون اجلزء ًيف البقاء حمفوظا
 مـن ّمركـبس املاء الطـاهر ّ بتنجلو فرضنا أن موضوع احلكم: مثال ذلك

، ًاّ إذ لو كان املـاء كـر؛ًاّمها مالقاة املاء للنجس والثاين عدم كون املاء كر :جزئني
عـدم أو   املالقـاة- اجلـزئني أحـد فلـو انتفـى .س بمالقاة النجاسةّفهو ال يتنج

 .س املاء بمالقاته للنجاسةّ فال يتنج-ً بمعنى صار كراّكريةال
 :ن أن يفرض وجود حالتنيويف املقام يمك

، بل حيتمـل ّكرية ال إىلهّتبدل وّكرية أن ال يعلم بارتفاع عدم ال: األوىلاحلالة
 . يف ذلكّالشك حني  إىلّكريةبقاؤه عىل عدم ال

 حاصـلة -من املوضوعّ األول وهي اجلزء -ويف هذه احلالة نجد أن املالقاة 
ا ثبت باالستصحاب، حيث كنّـ، فيّكريةوهو عدم ال اآلخر بالوجدان، أما اجلزء
أم ال، فنستـصحب ًا ّريف أن املاء صـار كـّ نشك  واآلنّكريةعىل يقني من عدم ال

 ّوإنـاموال خيفى أن هذه احلالـة ال كـالم فيهـا،  .يته، وحيكم بنجاسة املاءّعدم كر
 .البحث وقع يف احلالة الثانية اآلتية

ل ّكن نحتمـل حـصول حتـو ول،ّكرية أن يعلم بارتفاع عدم ال:احلالة الثانية
 بعد املالقاة، وعىل هذا فقد يقال بنجاسة املـاء اآلن، وإن احتمـل ّكرية ال إىلاملاء

 .ًله كراّحصول املالقاة بعد حتو
 لكـي نستـصحب ّكريـةبعـدم الّ شك ويف هذه احلالة قد يقال بعدم وجود

ال ًرا  املاء كـ ومع اليقني بصريورة،ّكرية، ألننا عىل يقني من ارتفاع الّكريةعدم ال
 .ّكرية استصحاب عدم اليمكن

، ًاّ وحتـول املـاء كـر<ّكريـةعدم ال>ا عىل يقني بارتفاع ا كنّ إذ:أخرىوبعبارة 



 ٢١١  .......................................................................................االستصحاب 

 نعلم أن هذا االرتفاع هل حصل قبل مالقاة النجاسة، أم بعد املالقاة؟ ولكن مل
ر ّ زمن املالقاة، بعـدم تـوف إىلّكريةشكل عىل استصحاب عدم الُأومن هنا 

 معلـوم االرتفـاع بحـسب ّكريـةعدم الّ ألن  يف البقاء،ّالشكركن الثاين وهو ال
  ليستصحب؟هئيف بقاّ شك الفرض، فال يوجد

 التاريخ، وهي من َني بمجهويلياألصولوهذه هي احلالة املعروفة يف كلامت 
 :  إىل السبب يف ذلك يرجعّ، ولعلاألصولدة يف علم ّاملسائل املعق

ًأوال  .ا من الشقوق كثرة ما فيه:ّ
 .نيّاملحققو األعالم  كثرة ما فيها من االختالف بني:ًثانيا
 .ه يف الفقًة االبتالء هبا عملياّ شد:ًثالثا

 :يف هذه احلالة بني صورتني األعالم قّية حال فقد فرأوعىل 
 هي صورة مالحظة عمود الزمان يف ساعاته وآناته، أي أننا : األوىلالصورة

 ّ، وهذا يتمّكريةيف بقاء عدم الّ للشك ، فال وجودّ كر إىلاملاءل ّحينام علمنا بتحو
  األوىلا الحظنــا عمــود الزمــان يف مجيــع ســاعاته، أي الحظنــا الــساعة إذفــيام

ن، فـال اآل  إىلصلّه الزمان املتّنإلثالثة وغريها من الساعات، فاوالساعة الثانية و
 .ً فعالّكريةال للعلم بارتفاع عدم ؛ّكريةيف بقاء عدم الّ شك يوجد

 زمن املالقاة، الذي هـو  إىل يف البقاء بالنسبةّالشك مالحظة :الصورة الثانية
  مشكوك البقـاءّكرية املالقاة، وعىل هذا يكون عدم الإىلًبا زمن نسبي، أي منسو

 ّكريـةموضوع احلكم بنجاسة املاء هو بقاء املاء عىل عدم الّ ألن  حني املالقاة،إىل
ًا ّصـار كـر هـل أنهّ نشك ، لكنًاّننا ال نعلم بصريورة املاء كر، أل زمن املالقاةإىل

عـدم ّ فـإن ليحكم بطهارته، وعليه، املالقاةبعد قبل املالقاة ليحكم بنجاسته، أم 
 زمن املالقاة، وحينئذ جيـري استـصحاب عـدم  إىل يكون مشكوك البقاءّكريةال
 . وحيكم بنجاسة املاء،ّكريةال

يف بقـاء عـدم ّ شـك ا الحظنا عمود الزمان فال يوجـدإذ  أنهّتقدم مما ّتبنيو
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 زمـن املالقـاة، ففـي هـذه احلالـة إىلًبا  منسوّكريةا الحظنا عدم ال إذ، أماّكريةال
 . زمن املالقاة إىلّكرية يف بقاء الّالشكيصدق 

وبناء عىل مالحظة عمود الزمان قد يستشكل يف جريان االستصحاب لعـدم 
 يف البقاء، ففي حالة العلم بـزمن املالقـاة والعلـم ّالشكر الركن الثاين وهو ّتوف

ً، كام لو علمنا بحصول املالقاة ظهرا، وبـصريورة املـاء ّكريةعدم ال بزمن ارتفاع
ل ّ املاء، وبعد العرص نعلم بتحوّكريةًا وقت العرص، إذ قبل العرص نعلم بعدم ّكر

 .البقاءيف ّ شك جدال يوًا، ففي هذه احلالة ّاملاء وصريورته كر
 

 :التايلنحو ال الكالم بأن يقع ّالبد املطلب ّيتضح أنه لكي صنّفأفاد امل
ا كانا  إذ- ً أي صريورة املاء كرا- ّكريةإن زمن املالقاة وزمن ارتفاع عدم ال

 ّشكال لعدم توفر الركن الثاين وهو ؛معلومني، فال جيري االستصحاب يف املقام
يف ّ شـك  مـن فـرضّالبـد، ولكن لكي جيري االستصحاب ّتقدميف املقام، كام 

ين، أي يف زمن األمر من فرض وجود جهالة، إما يف كال ّالبدالبقاء، وعىل هذا ف
 حـدمها،أنفرض اجلهالة يف تاريخ أو  ،ًاّصريورة املاء كر ومن املالقاةّ كل وتاريخ

يف  األعـالم ، وقد اختلفًاحتملة ثالثوعىل هذا األساس تكون صور اجلهالة امل
 .ً واآلراء ثانياً،الّحكمها عىل آراء ثالثة، وفيام ييل نستعرض الصور أو

  إىلل املـاءّمن زمن املالقاة وزمن حتوٍّبكل  أن يكون اجلهل : األوىلالصورة
 .ّكريةال

ًا، والعلـم بـزمن ّ أن يكون اجلهل بـزمن صـريورة املـاء كـر:الصورة الثانية
 .قاةاملال

ًا، واجلهل بزمن املالقاة، وهـي ّ العلم بزمن صريورة املاء كر:الصورة الثالثة
 .عكس الصورة الثانية

 .ًأيضاحول هذه الصور فهي ثالثة  األعالم لهاّ التي سجقوالوأما األ
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 جريان االستصحاب يف مجيع الصور : ّ األولالقول
 ،)٢(د اخلـوئي والـسي)١(كالـشيخ األعظـم األعـالم وهو مذهب مجاعة من

 زمـن  إىل يف الصور الـثالثّكرية جريان استصحاب عدم الإمكانحيث قالوا ب
وهـو  اآلخـر املالقاة، لكن هذا االستصحاب معـارض باستـصحاب الطـرف

أن املالقـاة هـل ّ نشك  ألننا،ًاّ حني صريورة املاء كر إىلاستصحاب عدم املالقاة
ّا أم بعد حتوّحصلت قبل صريورة املاء كر فيجـري استـصحاب عـدم  ًا،ّكـر هلـً

 .ًاّ زمن صريورة املاء كر إىلحصول املالقاة
 جيري يف مجيع الصور، لكنـه معـارض ّكريةوعىل هذا فاستصحاب عدم ال
 ّنأ: ًا، وهـذا يعنـيّ زمـن حتـول املـاء كـر إىلباستصحاب عدم حصول املالقاة

 . ة بسبب املعارضّالتعبدال جيري وال يشمله دليل ّ األول االستصحاب
  والثانية فقط األوىلجريان االستصحاب يف الصورة: القول الثاين

 والثانية وعدم جريانـه يف الـصورة  األوىلجريان االستصحاب يف الصورة
جهالـة ى أن االستصحاب جيري يف صورة جهالة تـاريخ املالقـاة ونالثالثة، بمع

، ّكريـةعـدم ال، فيجري يف صورة جهالة تاريخ ارتفـاع ًاّتاريخ صريورة املاء كر
  . وجهالة تاريخ املالقاةّكريةوال جيري يف صورة العلم بتاريخ ارتفاع ال

  والثالثة وجيري يف الثانية األوىلعدم اجلريان يف الصورة: القول الثالث
 يف ّكريـة صاحب الكفاية هو عدم جريان استصحاب عـدم الإليهما ذهب 

 .خصوص الصورة الثانية والصورة الثالثة، لكنه جيري يف  األوىلالصورة
 ً، فيام لو كان تـاريخ األمـرين جمهـوالّكريةأي ال جيري استصحاب عدم ال

                                                 
 .٦٦٧، ص٢ ج: رسائل األنصاري)١(
 .٢٠٤-٢٠٣، ص٣ج:  مصباح األصول)٢(
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 لكنـه جيـري يف ،ّكريـةوكذلك ال جيري يف صورة العلم بتاريخ ارتفـاع عـدم ال
 . ً فيام لو كان تاريخ املالقاة معلوماّكريةصورة اجلهل بتاريخ ارتفاع ال

 لّوصحاب القول األأاستدالل 
 زمن  إىلالصور الثالث يف ّكريةهو جريان استصحاب عدم الّ األول لالقو
 وهـو اآلخـر  باستصحاب الطرفًاوإن كان هذا االستصحاب معارضاملالقاة، 

 .ً حني صريورة املاء كرا إىلاستصحاب عدم املالقاة
ل ّا الحظنا الزمان النسبي أي زمان حتو إذاصحاب هذا القول بأنناّدل واست

، أي أن بقـاء ّالـشك زمن املالقاة، فحينئذ حيصل فيه  إىل بالقياسّكرية ال إىلاملاء
 أركــان  زمــن املالقــاة مــشكوك، ويكــون الــركن الثــاين مــن إىلّكريــةعــدم ال

أن املالقاة هـل حـصلت ّ نشك ، ألنناًراّ يف البقاء متوفّالشكاالستصحاب وهو 
ّقبل صريورة املاء كرا أم أهنا حصلت بعد حتـو ، فنستـصحب عـدم ًاّل املـاء كـرً

الرشعي وهو نجاسة املـاء األثر ّ ألن ًا،ّ زمن صريورة املاء كر إىلحصول املالقاة
 . يف زمن املالقاةّكرية عىل بقاء عدم الّرتتبم

 للعلم بعـدم ؛يف بعض الصورّ شك نعم لو الحظنا عمود الزمان فال يوجد
 .ًاّ والعلم بصريورة املاء كرّكريةال

ّا أجنبـيّ املالقاة قبل صريورة املـاء كـرّحتققدم إن استصحاب ع :إن قلت ً 
ًا، ال ّوقبل صريورة املـاء كـر ، املالقاةّحتققاستصحاب عدم ّ ألن عن املعارضة،

 فـإذا عـىل املالقـاة، ّرتتـبالرشعي ياألثر ّ ألن  عليه أثر رشعي يف نفسه،ّرتتبي
 هـو كـون املـاء ّرتتـبًا، فـاألثر الـرشعي املّقبل صريورة املاء كـر املالقاة كانت
 هـو كـون ّرتتـبًا، فاألثر الرشعي املّ، وإن كانت املالقاة بعد صريورته كرًانجس

 قبـل -عـدم املالقـاة   أن املـراد مـن استـصحابّيتـضحًاملاء طاهرا، وعىل هذا 
 ل املـاءّت بعد أن حتـوّحتقق إثبات الزمه، وهو أن املالقاة قد - ًاّصريورة املاء كر
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املثبـت  األصل أن هذا من :لكن يرد عليه، ًيكون املاء طاهرا، ومن ثم ّكرية الإىل
واملالزمة العقلية، لعدم وجود دليل لفظـي يفيـد أن املالقـاة إذا مل حتـصل قبـل 

 . ًاّ أن تكون حاصلة بعد صريورة املاء كرّالبدًا، فّصريورة املاء كر
 إىل زمـن املالقـاة ّكريـة أن استـصحاب عـدم الّيتضح األساس وعىل هذا

جيري بال معارضة، وإن كان يمكن يف أمثلـة أخـرى جريـان االستـصحاب يف 
الـرشعي عليـه، وحينـذاك حتـصل  األثـر ّرتتـبًلكونـه قـابال ل اآلخر الطرف

 .املعارضة، ويتساقط االستصحابان
س املاء هو املالقاة يف حال عدم كون املـاء ّ إن موضوع احلكم بتنج:اجلواب

ًا ينتفـي موضـوع ّالقاة قبـل الـصريورة كـروباستصحاب عدم حصول امل ،ًاّكر
استصحاب عدم املالقاة أمـر قابـل للجريـان يف ّ فإن س املاء، وعليهّاحلكم بتنج

 .س املاءّنفسه وبجريانه ينتفي موضوع احلكم بتنج
الـرشعي  األثـر ضح كفاية هذا املقدار من االستـصحاب لتحقيـقّوهبذا تت

 األثـر  يف إثبات احلكم فقط، بلًنحرصاالرشعي ليس ماألثر ّ ألن  عليه،ّرتتبامل
 .نفيهأو   من إثبات احلكمّالرشعي أعم

هـو جريـان االستـصحاب يف الـصور الـثالث ّ األول ذن حاصل القـولإ
 .ةّتقدمامل

 ّ األولمناقشة القول
مــن إمكــان جريــان  األعــالم  بعــضإليــهالــذي ذهــب ّ األول إن القــول

، لعـدم جريـان االستـصحاب يف ّ تاماالستصحاب يف مجيع الصور الثالث غري
 . ّكريةزمان ارتفاع عدم ال وهي الصورة التي يعلم فيها الصورة الثالثة،

 جريـان االستـصحاب يف الـصورة الثالثـة هـو أنـه قـد إمكانووجه عدم 
 بيـنام بقـي ً، كام لو كان وقت الظهر مـثالّكريةفرضنا العلم بوقت ارتفاع عدم ال
ث ال نعلم أنـه هـل حـصلت املالقـاة وقـت ًوقت حصول املالقاة جمهوال، حي
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 .بعدهأو  قبله،أو  ،ًأيضاالظهر 
ًولكن رغم هذا نفرتض أن وقت املالقاة واقعا هو قبل الظهر وهو الـساعة 

س املاء باملالقـاة فيـه ّن دليل تنجإٍالتاسعة، ولكننا ال نعلم بذلك، وحينئذ نقول 
 .احتامالن

 إىل ّكريـة عىل بقاء عـدم الّرتتبس مّعىل أن التنجّدل أن ي: ّ األولاالحتامل
وقت املالقاة، فلو فرضنا أن املالقاة قد حصلت يف الساعة التاسعة قبل الظهـر، 

 الساعة التاسعة، بـرشط  إىلّكرية عىل بقاء عدم الًاّرتتبس مّ أن يكون التنجّالبدف
 .صف الساعة التاسعة بأهنا زمن املالقاةّأن تت

 إىل الوقت ّكرية التنجس عىل بقاء عدم الّ ترتبىلعّدل  أن ي:االحتامل الثاين
 بكونه وقت املالقاة، لكـن مـن دون تقييـد املوضـوع بكونـه ّقيداملالواقعي غري 
 .زمن املالقاة

، فيكـون ًذا افرتضـنا أن زمـن املالقـاة كـان يف الـساعة التاسـعة صـباحاإف
 من دون حاجـةًحا ا الساعة التاسعة صب إىلّكرية عىل بقاء عدم الًاّرتتبس مّالتنج
 . اتصافها بأهنا زمن املالقاةإىل

 إىل وقت ّكريةوهو استصحاب بقاء عدم ال -ّ األول ينا عىل االحتاملنفإذا ب
 وقـت  إىلّكريـة يكـون استـصحاب بقـاء عـدم ال-املالقاة بام هو وقت املالقاة
 دليـل ، حيـث ال يوجـدًا عقليـًا والزمـًامثبت ً أصالاملالقاة بوصفه زمن املالقاة،

 أن تكـون املالقـاة ّالبد إىل زمن املالقاة، فّ إذا استمرّكريةعدم ال بأن لفظي يفيد
 . قد حصلت يف نفس هذا الزمن، بل هذا الزم عقيل

 إىل ّكريـة أي استـصحاب بقـاء عـدم ال-ينا عىل االحتامل الثاين نما إذا بأو
 أن واقـع َّإال ،قيلالزم عأو  مثبت أصل  فهو وإن مل يلزم منه-واقع زمن املالقاة

ًزمن املالقاة كام حيتمل أن يكون واقعا قبل الظهر ويف الـساعة التاسـعة أي قبـل 
، كذلك حيتمل أن يكون بعد الظهر أي بعـد صـريورة املـاء ّكرية ال إىلل املاءّحتو
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 بحسب الفرض وهـو ّكريةنا نعلم بوقت ارتفاع عدم الّحيث إنًا، وعىل هذا فّكر
ن ّمتـيق للً الظهـر إبقـاء إىلّكريـةكون استصحاب بقاء عدم ال أن يّالبدالظهر، ف

فيـه يف ّ يشك السابق إىل الوقت الذي يعلم فيه بارتفاعه، وليس إىل الوقت الذي
، ّالشكً لليقني باليقني، وليس نقضا لليقني بًابقاء يكون نقضبقائه، ومثل هذا اإل

أن يكـون وهو خالف رشط جريان االستـصحاب، الـذي اشـرتط يف جريانـه 
اليقـني  ولـيس مـن مـصاديق نقـض ،ّالـشكمورده من مصاديق نقض اليقني ب

 .باليقني
ًعي أن هذا املورد من موارد نقض اليقني باليقني جزمـا، ّوال خيفى أننا ال ند

ًعىل تقدير كون زمن املالقاة واقعا هو قبل وقت ارتفـاع ّألنه  نحتمل ذلك؛ ّوإنام
ًعة صباحا، ال يكون مـن مـوارد نقـض اليقـني  أي يف الساعة التاسّكريةعدم ال

، ولكن عىل تقدير كـون زمـن ّالشكباليقني، بل يكون من موارد نقض اليقني ب
ً املعلوم سابقا، يكون من مـوارد نقـض ّكريةاملالقاة هو بعد وقت ارتفاع عدم ال

 .اليقني باليقني
عمـوم  بّتمـسكً كافيا للمنـع مـن الّالشكيكون مثل هذا ساء وعىل هذا األ

 بعمـوم دليـل يف مـورد مـن ّتمـسك الإمكـانلعـدم س املاء باملالقاة، ّدليل تنج
 بعمـوم دليـل ّمتـسك موضوعه يف ذلك املورد، فلـو ّحتقق إحراز  بعدَّإالاملوارد 

يف عدالتـه دون إحرازهـا، ّ يـشك  كي يثبت وجوب إكرام من<عادلّ كل أكرم>
 . ، وهو غري جائزيف الشبهة املصداقيةّعام  بالّتمسكيكون من ال
 إىل واقـع زمـن املالقـاة ال ّكريـة عىل أن استـصحاب عـدم الًبناء :إن قلت

 أن َّإالجيري؛ للزوم حمذور احتامل كون املورد من موارد نقض اليقـني بـاليقني، 
 واقـع زمـن املالقـاة، لكـن  إىلّكريةهذا املحذور يلزم فيام لو استصحبنا عدم ال

 إىل زمـن املالقـاة بـام هـو زمـن ّكريـةحبنا عدم الهذه املحذور اليلزم لو استص
مـل انطباقـه عـىل تال حي زمن املالقاة هذا بقيد كونه زمـن املالقـاة،ّ ألن املالقاة،
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 وهو الظهر، نعم قد حيتمـل انطباقـه ّكريةالوقت الذي علمنا فيه بارتفاع عدم ال
 .ًا من القيدّجمرد ّكريةعليه لو أخذنا عدم ال

 إىل زمن املالقاة بام هـو زمـن املالقـاة ّكريةب عدم ال إن استصحا:اجلواب
ًا عـىل بقـاء ّرتتبـم األثـر فرض الكالم هو عىل تقدير كونّ ألن خالف الفرض؛

 إىل زمـن املالقـاة ّكرية إىل واقع زمن املالقاة، وليس عىل بقاء عدم الّكريةعدم ال
مـن املالقـاة بـام هـو  إىل زّكريةبام هو زمن املالقاة، ملا عرفت من أن بقاء عدم ال

  لـزوم حمـذور إىليّؤد أنه يـّتقدم وقد  األول،زمن املالقاة، هو فرض االحتامل
 .املثبتاألصل 

 رجحان القول الثاين واختيار القول الثالث
 فـيام ّكريـةعدم جريان استصحاب عـدم ال  إىل أن القول الثاين يذهبّتقدم

ّ يتبني رجحان هذا القـول، ّقدمت ضوء ما يف، وّكريةإذا علم بزمن ارتفاع عدم ال
 حتى ّكريةهذا القول يذهب إىل استصحاب عدم الّ ألن ه،إطالقلكن ليس عىل 

 ّتقدم وعدم ارتفاعه جمهويل التاريخ، لكن ّكريةولو كان كال زمني ارتفاع عدم ال
عدم قبول جريان االستصحاب عىل إطالقـه يف جمهـويل التـاريخ، إذ يف فـرض 

، ّكريـةاستـصحاب عـدم ال أحدمها د موردان ال جيري يفجهالة التارخيني يوج
 . جيري يف املورد الثاين منهامّوإنام

، وهو ما لـو كـان ّكريةالذي ال جيري فيه استصحاب عدم ال :ّ األولاملورد
 ًأيـضا ّكريـةًا بني زمانني، وكذلك زمن ارتفاع عدم الّرددزمن املالقاة للنجس م

ة بـني ّردداملالقـاة مـ من قبيل ما لـو فرضـنا أنًا بني نفس هذين الزمانني، ّرددم
 والساعة الثانية من النهار، ففي هذه احلالـة يكـون زمـن ارتفـاع  األوىلالساعة
 ّكريـةنجزم بارتفاع عـدم ال: ًا بني نفس هاتني الساعتني، ومعهّردد مّكريةعدم ال

الثانيـة أو  ىل األو سواء كان يف الـساعةّكريةارتفاع عدم الّ ألن يف الساعة الثانية،
حال، ومـع اجلـزم بارتفـاع عـدم ّ كل يف الساعة الثانية عىل هّحتققفال إشكال يف 
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 زمن املالقاة هـو الـساعة الثانيـة، ًا يف الساعة الثانية حيتمل أن يكون واقعّكريةال
 وهو يف الساعة الثانية، فهـذا يعنـي ّكريةوبام أننا قد فرضنا العلم بارتفاع عدم ال

ن إنام هو إبقاء له إىل الوقت الذي نعلم فيه بانتقاضـه، ّتيق املّكرية الأن إبقاء عدم
ال  ًقاضـه كـام عرفـت ذلـك سـابقا، ومعـهفيه بانتّ يشك وليس إبقاء له إىل زمن

 .ّكرية استصحاب عدم الهجيري في
، كـام لـو ّكريـة وهو املورد الذي جيري فيه استصحاب عدم ال:الثاين املورد

 املالقاة، كام لو كان ّردد أوسع من زمن تّكريةرتفاع عدم ال اّرددفرضنا أن زمن ت
والساعة الثانية والساعة الثالثة   األوىلًا بني الساعةّردد مّكريةزمن ارتفاع عدم ال
 والـساعة الثانيـة مـن  األوىل بـني الـساعةّردداملالقاة فهو م من النهار، أما زمن

 إىل واقـع زمـن ّكريـةم الالنهار، ففي هذه احلالة جيـري استـصحاب بقـاء عـد
 فيجـري فيـه  األوىلواقع زمن املالقاة إن كـان هـو الـساعةّ ألن املالقاة، وذلك

 ال  األوىليف الـساعةّألنه  بال إشكال،  األوىل إىل الساعةّكريةاستصحاب عدم ال
،  األوىل يف الـساعةًاالرتفـاع وإن كـان حمـتمالّ ألن ،ّكريـةنجزم بارتفاع عدم ال

ًبه، وهكذا لو كان زمن املالقاة واقعا هو الساعة الثانية من النهـار، لكن ال يقني 
 اليقـني بارتفـاع عـدم ّوإنـام يف الساعة الثانيـة، ّكريةال يقني بارتفاع عدم الّألنه 
ً يف الساعة الثالثة، وإن كان االرتفاع حمتمال يف الساعة الثانيـة، لكـن دون ّكريةال

 الساعة الثالثـة هـي الوقـت الـذي نقطـع تكون األساس اليقني فيه، وعىل هذا
تقـدير، لكـن املفـروض أننـا ال نريـد ّ كـل  عىلّكريةونجزم فيه بارتفاع عدم ال

 املفروض أنا نريد استـصحاب ّوإنام إىل الساعة الثالثة، ّكريةاستصحاب عدم ال
 . والساعة الثانية األوىل بني الساعةّردد إىل واقع زمن املالقاة املّكريةعدم ال
االستصحاب جيري يف الـصورة ّ ألن ؛ رجحان القول الثاينّيتضحن هنا وم

 وكـذلك ال جيـري  األول، يف شكلها األوىلالثانية ال غري، وال جيري يف الصورة
  إىل يـذهب+أن السيد الشهيد : االستصحاب يف الصورة الثالثة، وهذا يعني
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يان االستـصحاب يف خيتار جرّألنه اختيار القول الثالث، ولكن ال عىل إطالقه، 
، بينام صاحب القول الثالث خيتار عدم جريـان  األوىلل الثاين من الصورةالشك

 . فيها بكال شكليهاّكريةاستصحاب عدم ال
 يف الصورة الثالثة، ّكريةعدم جريان استصحاب عدم ال: ّتقدمواحلاصل مما 

م  للـزو؛ األوىلمـن الـصورةّ األول لالـشكوكذلك ال جيري االستصحاب يف 
كـون املـورد مـن مـوارد نقـض اليقـني  إحـراز عـدم أو ، املثبت األصلحمذور

 .ّالشكب
املفـروض ّ ألن ،ّكريةأما يف الصورة الثانية فيمكن جريان استصحاب عدم ال

، بخـالف فيها أن وقت املالقاة معلوم، حيث فرض أنه الساعة الثانية مـن النهـار
 ّتبنيالثالثة، وقد و والثانية  األوىلعة بني الساّردد فإنه مّكريةوقت ارتفاع عدم ال

 الـذي هـو - إىل وقـت املالقـاة ّكريـةيف مطاوي البحث أن استصحاب عدم ال
 ّكريـة لعدم اليقني بارتفاع عـدم ال؛ًليس نقضا باليقني -الساعة الثانية من النهار

لنهار، إذ  يف الساعة الثالثة من اّكرية اليقني بارتفاع عدم الّوإنام ،الساعة الثانية يف
 .ً معلوما عىل مجيع التقاديرّكريةيف هذا الوقت يكون ارتفاع عدم ال

 

ربعـة أأن جمهـويل التـاريخ عـىل  األعـالم ذكر صاحب الكفاية وغريه مـن
 عـىل نـوع وجـود احلـادث عنـد وجـود ّرتتـبالرشعي إمـا ياألثر ّ ألن قسام؛أ

 .وجود احلادث اآلخرعىل نوع عدمه عند أو  احلادث اآلخر،
عدمـه بنحـو كـان أو   عىل نوع وجود احلـادثّرتتبتقدير فإما يّ كل وعىل

 :قسام أربعة، وهيبنحو كان الناقصة، فتكون جمموع األأو  ،ّالتامة
 الرشعي عىل نوع وجود احلادث عنـد وجـود احلـادث األثر ّرتتب أن ي.١
 .ّالتامةكان عىل نحو مفاد اآلخر 
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 الرشعي عىل نوع وجود احلادث عنـد وجـود احلـادثر  األثّرتتب أن ي.٢
 .الناقصةكان عىل نحو مفاد اآلخر 
الرشعي عىل نوع عدم احلادث عند وجود حادث آخـر  األثر ّرتتب أن ي.٣

 .عىل نحو مفاد النفي الناقص
الرشعي عىل نوع عدم احلادث عند وجود حادث آخـر  األثر ّرتتب أن ي.٤

 . فهذه هي األقسام األربعة للموضع األول.ّعىل نحو مفاد النفي التام
 :قساموفيام ييل بيان هذه األ

 ّالتامةعىل وجود احلادث عىل نحو مفاد كان  األثر ّ ترتب:ّ األولالقسم
 :وهذا القسم له أربع صور

،  ًاّتـأخرم أحدمها عىل وجودًبا ّرتتالرشعي م األثر أن يكون:  األوىلالصورة
 مـوت املـورث عـىل مـوت ّتقـدم عـىل ّرتتـبمما إذا فـرض أن اإلرث : مثاله

 .ه وحيكم بعدم اإلرثّتقدمالوارث، فيستصحب عدم 
ًا عىل الزوج، فعليه كفنهـا، وأمـا إذا ماتـت ّتقدمكام لو كان موت الزوجة م

أو  ًاّتقـدميف أهنا ماتت مّ شك ًماتا متقارنا، فليس كفنها عليه، فإذاأو  بعد الزوج
ًا وحيكـم بعـدم وجـوب ّتقـدم عدم كون موهتـا مًمتقارنا يستصحبأو  ًاّتأخرم

 .كفنها عىل الزوج
استصحاب عـدم مـوت مـسلمهام ّ فإن ،ًاملتوارثني كافرا أحد أو كام لو كان
 عليه األثـر، وهـو إرث املـسلم، وال ّرتتب ويٍالكافر جار اآلخر إىل زمان موت

ر  أثـّ ترتـب لعـدم؛جيري استصحاب عدم موت الكافر إىل زمان موت املـسلم
الكـافر ال ّ ألن  موتـه عـن مـوت املـسلم،ّتأخررشعي له حتى يف ظرف العلم ب

 .يرث املسلم
 .ًا ّتأخرم أحدمها ًا عىل وجودّرتتبالرشعي م األثر  أن يكون:الصور الثانية
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ب عليها طهارة الثـوب إذا كانـت ّ للامء، فريتّتنجسمالقاة الثوب امل: مثاله
 ّكرية يف الطهارة، سواء كانت املالقاة قبل الّتؤثر  فالَّإال املاء، وّكريةة عن ّتأخرم

 .ًا وحيكم بنجاسة الثوبّتأخر معها، فيستصحب عدم وجودها مًةمتقارنأو 
 .ًمتقارنا أحدمها ًا عىل وجودّرتتبالرشعي م األثر  أن يكون:الصورة الثالثة

بـرية يف ًة رشطـا لتـأثري التكّ بناء عىل كون النيـ-تقارن التكبرية للنية : مثاله
ًتقارنا مع النيـة حرمـة قطـع  عىل وجود التكبرية مّرتتب في-الدخول يف الصالة 

. ة عنهـاّتـأخرمأو  ة عليهـاّتقدمـ عليه إذا كانـت التكبـرية مّرتتبالعمل، وال ي
 مع النيـة وحيكـم بعـدم حرمـة قطـع ًةٍوحينئذ يستصحب عدم وجودها متقارن

 .العمل
 ّرتتـب للنية يف الغـسل االرمتـايس، فيتقارن انغامس مجيع البدن: مثال آخر

ًعىل وجود الغسل متقارنا معها رفـع احلـدث األكـرب وحـصول الطهـارة، وال 
يف ّ شـك ًا عنهـا، فـإذاّتـأخرًا عليهـا، وال مّتقـدمعىل وجوده م األثر  هذاّرتتبي

 .ًوجودها متقارنا فيستصحب عدمه وحيكم بعدم حصول الطهارة
مـنهام ال بنحـو ّ كـل الـرشعي عـىل وجـود  األثـرّرتتـب ي:الصورة الرابعة

 . تقارنأو  ّتأخرأو  ّتقدمبل سواء ّخاص، 
وذهب صاحب الكفاية إىل عـدم جريـان االستـصحاب يف هـذه الـصورة 

 .)١(<منهامّ كل  أركانه يفّتحققل اآلخر ملعارضته باستصحاب العدم يف>
 عي لـسبقالـرش األثـر أنه إذا كان: وخالفه السيد اخلوئي، فأفاد ما حاصله

 مـنهام؛ وكـذا إذا كـانّ كـل  بأصالة عدم السبق يفّتمسكفي اآلخر منهام عىلّكل 
أثر، فال مانع مـن  ًأيضا  اآلخره عنّتأخرعىل اآلخر، وكان ل أحدمها لسبقاألثر 

 . ّتأخرجريان االستصحاب يف عدم السبق وال
                                                 

 .٤٢٥ص:  كفاية األصول)١(
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 .  الحتامل التقارن؛وال معارضة بني األصلني يف كلتا الصورتني
عـدم  أصالة ال جتري ، اآلخرعىل أحدمها ، لو كان لنا علم إمجايل بسبقنعم
، ومعارضـتها بأصـالة  األوىليف الـصورة اآلخـر  للمعارضة بعدم سبق؛السبق

 . )١( يف الصورة الثانيةّتأخرال
 : التايلنحو ال هذه الصور ب إىلوقد أشار صاحب الكفاية

 أحـدمها الرشعي لوجود األثر فتارة كان>: ا بقولهإليه أشار  األوىلالصورة
 .)٢(<خر، وال له بنحو آخرالتقارن، ال لآلأو  ،ّتأخرالأو  ّتقدممن الّخاص بنحو 
 .)٣(<آخر وال له بنحو>ة ّتقدمما الصورة الثانية فذكرها بقوله يف العبارة املأ

مـنهام ّ كـل لوجـود األثـر بخـالف مـا إذا كـان>وإىل الصورة الثالثة بقوله 
 .<كذلك

 . )٤(< أنحاء وجودهّأو لكل>: ا بقولهإليهلصورة الرابعة فأملح أما ا
 دون  األوىل هو أن االستصحاب جيري يف الصور الثالثّتقدموحاصل ما 
 .األصولأو   لوجود التعارض بني األصلني؛الصورة األخرية

 . األربعهبصورّ األول هذا متام الكالم يف القسم
  احلادث عىل مفاد كان الناقصة عىل وجود األثر ّ ترتب:القسم الثاين

فـال مـورد هاهنـا >:  اخلراسـاين إىل عـدم جريانـه وقـالّاملحققوقد ذهب 
لـو كـان اإلرث :  مثال ذلك<لالستصحاب، لعدم اليقني السابق فيه بال ارتياب

ّ عىل كون موت املورث متًاّرتتبم  عـىل مـوت الـوارث، ففـي هـذه ّتقدم بالًصفاّ
                                                 

 .٢٠٧ص ،٣ ج: مصباح األصول)١(
 .٤٢٥ص:  كفاية األصول)٢(
 . املصدر السابق)٣(
 . املصدر السابق)٤(
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 ًمـثال ّ لعدم اليقني السابق بكـون مـوت املـورث؛احلالة ال جيري االستصحاب
؛ وهلذا ّتقدم بالًصفاّارث، واليقني لنا بعدم كونه متو عىل موت الّتقدم بالًصفاّمت

 .ض صاحب الكفاية لذكر الصور األربع التي ذكرها يف القسم األولّمل يتعر
 اخلوئي خـالف صـاحب الكفايـة، وذهـب إىل جريـان ّاملحققلكن السيد 

صاف ّلـذلك بأنـه ال يعتـرب يف استـصحاب عـدم االتـًا ّتمـسكحاب ماالستص
صافه بـه حـني مل يكـن ّصف به، بل يكفي عـدم اتـّبالسبق وجوده يف زمان مل يت

 .)١(ًأيضاًموجودا، فيجري االستصحاب يف املقام 
 جريـان االستـصحاب يف املقـام، حيـث  إىلوكذلك ذهب السيد اخلمينـي

 يشء وال يف ّحتقـق أصـل  يفّالشكتصحاب مع ال إشكال يف جريان االس>: قال
وجممل الكـالم  ... الزمان أجزاءه بالنسبة إىل ّتأخره وّتقدم يف ّالشكجريانه مع 

ال   األول فعـىل،كـذلكأو أحـدمها  ن يكونا جمهويل التاريخأما إن احلادثني أفيه 
خـر أو  اآلعـىل أحـدمها ّتقـدمعىل عـدم ًبا ّرتتم األثر إشكال يف جريانه إذا كان

 دخـول زيـد ّتقـدم عنـوان ّحتقق فاستصحاب عدم .ّالتامةمقارنته له بنحو كان 
 . كاستصحاب ساير العنـاوين املـضايفة معـه كـذلكٍ جار،عىل عمرو يف البيت

بأحـد  أحدمها عىل سلب اتصافًبا ّرتتم األثر وكذا ال إشكال يف جريانه إذا كان
 عىل عمـرو ًاّقدممل يكن مًدا زين أ فاستصحاب ،العناوين عىل نحو كان الناقصة
ًدا ن زيـأه قبل دخوهلام يصدق َّ فإن، لتاممية أركانه؛يف دخول البيت مما ال مانع منه

 الـصادق مـع نفـي ّحـصل عىل عمرو يف الدخول بنحو السلب املًاّقدممل يكن م
 دخول زيد عىل عمرو بنحـو كـان ّتقدمعىل ًبا ّرتتم األثر  وكذا إذا كان،املوضوع

 .)٢(< عىل عمرو لسلب األثرًاّقدم فيستصحب عدم كون زيد م،صةالناق
                                                 

 .٢٠٧، ص٣ج: األصول انظر مصباح )١(
 . املصدر السابق)٢(
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 عىل عدم احلادث بمفاد النفي الناقص األثر ّ ترتبالقسم الثالث
، < يف زمـان حـدوث املالقـاةّاملاء غـري الكـر>كأن يكون موضوع األثر وذلك 

 األصـل ، فال جيري فيـهّتأخر واملّتقدم واملالقاة، ومل نعلم املّكريةوعلمنا بحدوث ال
 ً كـون املـاء موصـوفاثبـات إل- زمـان املالقـاة إىلّكريةأي أصالة عدم ال - املذكور

ّ موصوفا بالعدم يف وقت ثمه عىل اليقني بكونّتوقفيّألنه بالعدم املذكور،  يف ّ يـشك ً
ّ ألن غري معلوم االتصاف،ل ّاألوبقائه عىل ما كان من الوصف املذكور، إذ املاء من 

 كان املاء )املالقاة( ًا عن زمان حدوث اآلخرّتأخرإن كان وجد م )ّكريةال(الوصف 
 له فهو غري موصـوف، وحيـث ًأو مقارنا ًاّتقدم بالعدم املذكور، وإن كان مًموصوفا

 .صافه بذلك يف مجيع األزمنةّيف اتّ شك  فقدّتقدمأو م ّتأخرمل يعلم أنه م
مل يكـن : ع، بأن يقـالوأما استصحاب عدم املاء بصورة السالبة بانتفاء املوضو

يف انقالبـه يف جانـب ّشك ، وقد انقلب العدم يف املـاء إىل الوجـود ونـّكريةماء وال 
 .ّ، فهو ال يثبت موضوع األثر، أي املاء غري الكرّ فنستصحب عدم املاء الكر،ّكريةال

يف  أحـدمها لعدم األثر وأخرى كان>: ىل هذا أشار صاحب الكفاية بقولهإو
 ّاملهم األثر  فيام كان،ليس بمورد لالستصحاب ًأيضا تحقيق أنه فال اآلخر،زمان

صف بالعـدم يف زمـان ّاملتـ للحادث األثر يكون، بأن للحادث عىل ثبوتهًبا ّرتتم
 بـل قـضية االستـصحاب ،لعدم اليقني بحدوثه كذلك يف زمان اآلخر حدوث

 .)١(< كام ال خيفى،عدم حدوثه كذلك
  ّعدم احلادث عىل نحو النفي التامعىل  األثر ّ ترتب:القسم الرابع
 ّاملحقـق املـاء عنـد املالقـاة، فقـد منـع ّكريـةة عـىل عـدم ّرتتبكالنجاسة امل

 بزمـان اليقـني، ّالـشكصال زمـان ّله بعدم اتّوعل األصل اخلراساين من جريان
 . وهذا ما يأيت الكالم فيه يف البحث الالحق

                                                 
 .٤٢٦ص:  كفاية األصول)١(
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ول الثالث من عدم  اختار الق+ يف البحث السابق أن السيد الشهيد ّتقدم
 زمان املالقاة يف صورة اجلهل بكـل مـن  إىلّكريةجريان استصحاب بقاء عدم ال

 وزمان مالقاة النجاسة، وهو خمتار صاحب الكفايـة <ّكريةعدم ال>زمان ارتفاع 
 . منهامٌّ، لكن االختالف بينهام يف الدليل الذي ساقه كلًيضاأ

ض اليقني قملورد من موارد نز كون ااحرإ هو عدم صنّفحيث كان دليل امل
ن صاحب إ، بل يمكن أن يكون من موارد نقض اليقني باليقني، يف حني ّالشكب

 عدم االستـصحاب ّعلة، فذكر أن صنّف خيتلف عن دليل املًالكفاية ساق دليال
 بزمـان اليقـني، وهـذا مـا ّالشكيف احلالة املذكورة هو عدم إحراز اتصال زمان 

وكـذا فـيام كـان ...   ليس بمورد لالستـصحابًأيضا نهالتحقيق أ>: ذكره بقوله
، وإن كان عىل يقني منـه يف آن قبـل ًعىل نفس عدمه يف زمان اآلخر واقعاًبا ّرتتم

ه وهـو زمـان ّصال زمـان شـكّ لعـدم إحـراز اتـ؛زمان اليقني بحدوث أحدمها
 .)١(<صال حدوثه بهّ الحتامل انفصاله عنه بات؛حدوث اآلخر بزمان يقينه

 

صال زمـان ّاتـ إحـراز  صاحب الكفاية بعـدمةرا أن عب)٢(صنّفوقد ذكر امل
 من املشكالت، ألهنا من العبـارات التـي ال ختلـو تصبحأ بزمان اليقني ّالشك

 واّ فرس)٣(صفهاين النائيني والعراقي واإلّاملحققك األعالم غالق، ولذا نجدإمن 
بعض التفسريات ملراد صاحب  خر، وفيام ييلهذه العبارة بتفسري خيتلف عن اآل
                                                 

 .٤٢٠ص:  كفاية األصول)١(
 .٣١٢ص ،٦ج:  بحوث يف علم األصول)٢(
 .م هلا تفسري األعالم هلذه العبارة مع مناقشاهت الالحقّ سنذكر يف التعليق عىل النص)٣(
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 .الكفاية من عبارته املذكورة
 : ًاات ثالثّقدمحاصل هذا التفسري هو أن هنا م: ّ األولالتفسري

 .  واليقني بعدم املالقاةّكريةوجود اليقني بعدم ال: ّاملقدمة األوىل
ع عـدم  إما ارتفاحدث أي، حدمهاأ حدث  األوىليف الساعة:  الثانيةّاملقدمة

 .و حصول املالقاةأًرا ك  وصريورة املاءّكريةال
 . يف الساعة الثانية حدث اآلخر: الثالثةّاملقدمة

  األوىل إما حدث يف الساعةّكريةارتفاع عدم ال بأن مجايلإفيوجد لدينا علم 
وإما يف الساعة الثانية، مع األخذ بنظر االعتبار بعدم وجـود تقـارن زمـاين بـني 

 :ويف املقام يوجد احتامالن .االرتفاعاملالقاة وبني 
 أن يكــون ّالبــد، ف األوىلأن املالقــاة حــدثت يف الــساعة :ّ األولاالحــتامل
 . يف الساعة الثانيةّكريةحدوث عدم ال

 أن املالقاة حدثت يف الساعة الثانية، وعليه يكـون حـدوث :االحتامل الثاين
 . األوىل يف الساعةّكريةعدم ال
الذي هو زمـن املالقـاة  - ّالشك زمان  إىلّكريةحب عدم الردنا أن نستصأذا إف

 صالّفيلزم ات ، األوىلكان زمن املالقاة املشكوك هو الساعة فإن -حدى الساعتنيإيف 
 .إشكال، وعليه فيجري االستصحاب بال ّكرية بزمان اليقني بعدم الّالشكزمان 

 أن جيري االستصحابا كان زمن املالقاة هو الساعة الثانية، فال يمكن  إذولكن
 حـدث ّكريةفرض حدوث املالقاة يف الساعة الثانية يعني أن ارتفاع عدم الّألن 

، ممـا  األوىلًا تكون معلومة يف الساعةّ وعليه فصريورة املاء كر، األوىليف الساعة
 يف بقـاء ّالشك وبني زمان ّكرية حصول فاصلة بني زمان العلم بعدم ال إىليّؤدي

، وعىل  األوىلًا يف الساعةّذا الفاصل هو العلم بصريورة املاء كر، وهّكريةعدم ال
 ّالشكصال زمان ّات إحراز  أن جيري االستصحاب، لعدمال يمكن األساس هذا

صال بـني زمـان ّاالتـإحـراز رشوط جريان االستصحاب  بزمان اليقني، إذ من
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 . وزمان اليقنيّالشك
ًيوم اخلميس، وإبنه كان كافرا يف ًا يف ّلو فرضنا أن الوالد كان حي: مثال آخر
، فعدم موت الوالـد املـورث وعـدم إسـالم الولـد الـوارث ًيضاأيوم اخلميس 

 . ن يوم اخلميسّمتيقكالمها 
هو زمان حـدوث أحـدمها، وهـو يـوم اجلمعـة ّ األول ونفرض أن الزمان
 . أو إسالم الوارث الذي حدث فيه موت،

آلخر، هـو يـوم الـسبت وهـو ونفرض أن الزمان الثاين هو زمان حدوث ا
زمان حدوث ما مل حيدث يف يوم اجلمعة، أي إما حدوث موت املـورث فـيام إذا 
كان إسالم الوارث يف يوم اجلمعـة، وإمـا إسـالم الـوارث فـيام إذا كـان مـوت 

 . املورث يف يوم اجلمعة
  يفّالـشك منهام حيتمل حدوثه يف يوم اجلمعة ويـوم الـسبت، وزمـان ّفكل

 .ًمـثال بني يوم اجلمعة ويوم السبت، ّرددمان وجود اآلخر، وهو مهو زأحدمها 
 ّالـشككان زمان حدوث موت الوالد املـورث هـو يـوم اجلمعـة، فزمـان فإن 
صل بزمـان ّ غـري متـّالـشكصل بزمان اليقني، وإن كان يوم الـسبت فزمـان ّمت

ت،  يـوم الـسبّالـشكزمان اليقني وزمان موته يوم اخلميس وزمان ّ ألن اليقني،
؛ وهكـذا الكـالم بالنـسبة إىل ّالشكفيوم اجلمعة فاصل بني زمان اليقني وزمان 

 بزمـان اليقـني، فـال جيـري ّالشكصال زمان ّإسالم الولد الوارث، فلم حيرز ات
 . بزمان اليقنيّالشكصال زمان ّات إحراز  لعدم؛االستصحاب

 ^اد من قـوهلمن املستفإ>:  النائيني بقولهّاملحقق إليه  أشارو هذا التفسري
 بحيـث ،صل بهّ لليقني املتّالشك هو املنع عن ناقضية )ّالشكال تنقض اليقني ب(

ام ل فك،ّالشك والزمان الذي بعده هو زمان ،الزمانني هو زمان اليقني أحد يكون
 فيه من احلكم بجريان االستصحاب والبناء فيه عـىل ّالبدأحرز فيه هذا املعنى ف

 أمـا عـىل .قطع بعدمه فال جيري االستصحابأو  فيهّك  شامّ وكل،احلالة السابقة
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يف جريانه فال حمالة ًا صال إذا كان معتربّن االت وأما عىل األول فأل،الثاين فواضح
ً شكا هّحتقق يف ّالشكيكون  ًا ّمتـسك به حينئذ يكون ّتمسك موضوعه، فالّحتققيف ّ

 الستـصحاب مـن يف جريـان اّالبـد وعىل ذلـك ،بالعموم يف الشبهة املصداقية
 .)١(<ّالشك اليقني وَصال زماينّاتإحراز 

 :بوجهنيّ األول نوقش التفسريوقد 
إن املطلـوب  :بحسب الواقع  باليقنيّالشكصال ّال يشرتط ات: ّ األولالوجه

 بـاليقني باحلـدوث، بحـسب ًصالّ يف البقاء متـّالشكر ّيف االستصحاب هو توف
  هي زمان-سب الفرضبح –  األوىللساعةعلمنا ال بحسب الواقع، ويف املقام أن ا

 مجايلالعلم اإلّ ألن ، وذلكّكرية، وليس زمان علمنا بحدوث الً واقعاّكريةحدوث ال
 الـساعة الثانيـةأو   األوىلباجلامع بني حدوثها يف الساعةّمتعلق  ّكريةبحدوث ال

الواقع، بًقا ّتعل ماإلمجايل وليس كون العلم - عىل مبنى السيد الشهيدّتقدمكام  –
 بالتحديـد،  األوىل يف الـساعةّكريةال يوجد علم بحدوث ال األساس وعىل هذا

 .من جريان االستصحابًعا  واليقني، ومانّالشك بني زمان ًلكي يكون فاصال
 أن نفـرتض ّالبـدبـالواقع، فّمتعلـق  اإلمجايلعىل أن العلم  بل حتى لو بنينا

، ويكفـي يف ً تفـصيلياًلكـان علـام َّإالطـراف، ومن األّ كل  يفّالشكجمامعته مع 
، وهلذا يرى صاحب الكفايـة جريـان االستـصحابني ّالشكاالستصحاب هذا 

مجـايل بـالرتخيص، وال يـرى أن ذلـك مـن نقـض اميني يف طريف العلم اإلاإللز
 .)٢(اليقني باليقني

وهو جـواب  :موردّ كل النقض بعدم جريان االستصحاب يف: الوجه الثاين
                                                 

ض ّنتعـر ه،ّفرس عىل ماًإشكاال ي ّوقد أورد املحقق النائين. ٤٢٩ص ،٢ج:  أجود التقريرات)١(
 . الالحقّلذكره يف التعليق عىل النص

 .٣١٣ص ،٦ج: انظر بحوث يف علم األصول )٢(
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 بزمـان ّالـشكاتـصال زمـان  إحـراز أنه بناء ما ذكر من لـزوم :، حاصلهّنقيض
مورد، ولـيس فقـط ال ّ كل اليقني باحلدوث، يلزم عدم جريان االستصحاب يف
ة التـي اختـار صـاحب ّتقدمـجيري يف املقام، ومن مجلة املوارد الصورة الثانية امل

 صاحب الكفايـة قـد افـرتض يفّ ألن الكفاية جريان االستصحاب فيها، وذلك
الصورة الثانية العلم بكون املالقاة حدثت يف الساعة الثانية، يف حني يبقى تاريخ 

 ،الثالثة وهكـذاأو  الثانيةأو   األوىله الساعةّ، فلعلًمجاالإ ًا معلومّكريةحدوث ال
 ّ، ومـن ثـم األوىل يف الـساعةّكريـةحيتمل حدوث ال: نقول األساس وعىل هذا

 ل يقني باالنتقـاضّأي ختل - لتي علم باالنتقاض هي الساعة ا األوىلتكون الساعة
 بزمـان ّالشكصل زمان ّ وعليه ال يت- يف البقاءّالشكبني اليقني باحلدوث وبني 

 التـي علـم فيهـا  األوىل واليقني وهو الساعةّالشكاليقني حلصول الفاصل بني 
ّ كـل بل يرد الـنقض باالستـصحاب يف> .، أي علم باالنتقاضّكريةبحصول ال

 علم بانتقاض احلالة السابقة املراد استصحاهبا لثبوت هذا العلـم اإلمجـايل مورد
 .)١(<ًأيضاالزمانني فيه  أحد باالنتقاض يف

 

ّبقي علينا أن نشري اىل ما اخرتناه وإن كـان قريبـا جـد>: قوله • ًا مـن القـول ً
لث، إذ يف القول الثالـث  للقول الثاًاألنه مل يكن مطابق <ًقريبا>ـعبري بتال .<الثالث
عدم جريـان االستـصحاب يف الـصورة الثالثـة ويف إىل  اخلراساين ّحققذهب امل

 قال بعدم جريان االستصحاب صنّفن املإيها، يف حني ّالصورة األوىل بكال شق
 . األول من الصورة األوىلّيف الصورة الثالثة والشق

 أي عىل < عىل هذا التقديرن الساعة األوىلأًونالحظ عىل ذلك أوال > :قوله •
 .ة املاء واملالقاةّتقدير حصول الفصل بني قل

                                                 
 .٣١٤ص ،٦ج:  املصدر السابق)١(



 
 
 
 
 
 

)( 

 

 مناقشة السيد الشهيد للتفسري الثاين •
ü جزاء عىل ذوات األّرتتباألثر الرشعي م 
ü النقض بعدم جريان االستصحاب يف الصورة الثانية 

 ولالتفسري األ؛ اهتاتفسريات كالم اآلخوند ومناقش •
  النائينيّحققتفسري آخر للم •
  االصفهاين لكالم اآلخوندّاملحققتفسري  •
  العراقي لكالم اآلخوندّاملحققتفسري  •
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صـدق نقـض أحـدمها : ينأمرخيفى أنه يشرتط يف االستصحاب وجود  ال
ًدا ين ال يكـون مـوراألمر وبدون هذين ، يف البقاءّالشك وثانيهام ،ّالشكاليقني ب

 يف شـمول ّالبـد ف،خبـار الـواردة يف االستـصحاب للخطابـات واألًمشموالو
 ومـع ، يف االبقـاءّالـشكصـدق الـنقض و إحـراز خطابات االستصحاب من

ها جلريـان االستـصحاب إطالقخبار و بعموم األّتمسكالّصح  فيهام ال يّالشك
ويف املقـام  . بالعمومات يف الشبهة املصداقيةّتمسكيكون نظري الّألنه يف املورد؛ 

 .ّالشك الحتامل وجود فاصل بني اليقني وبني ؛ال جيري االستصحاب
يف زمـن املالقـاة، ًا ّرس املاء هو عدم كون املاء كّإن موضوع تنج: بيان ذلك

مـا إحـدمها، أ ّتحقـق هـي زمـن اليقـني ب األوىلوعىل هذا لو فرضنا أن الساعة
 .ًاّاملالقاة وإما صريورة املاء كر

 واملالقاة، ّكرية الّتحققالساعة الثانية هو زمن اليقني والعلم بولوفرضنا أن 
 يف ّالـشك والثانيـة، فيكـون زمـان  األوىل بني الـساعةًاّردد مّالشكيكون زمان 

، وقد يكون زمـن  األوىلا كانت املالقاة حصلت يف الساعة إذ فيام األوىلالساعة
نـا ّحيـث إنو ،الـساعة الثانيـة يف الساعة الثانية فيام لو حصلت املالقاة يف ّالشك

 بـني ً فاصـال األوىليف الساعة الثانية، فتصري الـساعةًعا  املالقاة واقّحتققنحتمل 
 لعـدم ؛ وهـو الـساعة الثانيـةّالشك وبني زمان  األوىلزمان اليقني وهو الساعة

 . هي ساعة املالقاة األوىلكون الساعة
 

 جزاء عىل ذوات األّرتتبالرشعي م األثر :األوىل املناقشة
الـرشعي وهـو  األثـر هـو أن: ّ األول؛ن صاحب هذه التفسري ذكر أمرينإ
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 .د بزمن املالقاةّ املقيّكرية عىل عدم الّرتتب م-ّتقدمكام يف املثال امل - س املاءّتنج
 حيصل قبل د بزمن املالقاة الّ املقيّكرية يف عدم الّالشكالثاين هو أن األمر و

 .زمان املالقاة
 األثـر وهـو أن - ّ األولاألمـر ين باطـل، أمـا بطـالناألمـرمن  ً كالّلكن
مـن أن  )١(ّتقـدم فلـام - بـزمن املالقـاةّقيـد املّكريـة عىل عدم الّرتتبالرشعي م

الـرشعي  األثر ا فرض كون إذَّإالة ال جيري ّركباالستصحاب يف املوضوعات امل
الـرشعي  األثـر ا كـان إذ وال جيـري االستـصحاب،زاءجـ عىل ذوات األًاّرتتبم
 .ً مثبتاًصالأ لكونه ،دّ عىل عنوان التقيًاّرتتبم

 بـزمن املالقـاة ّقيد املّكرية يف عدم الّالشكوهو أن  -الثاين األمر  أما بطالن
يف الـساعة ًعـا قلو كان زمن املالقاة حصل واّألنه  ف-ال حيصل قبل زمان املالقاة

 بزمن املالقـاة قـد حـصل يف ّقيد املّكرية يف عدم الّالشك أن يكون ّدالبالثانية، ف
، فهـذا  األوىل املذكور قد حـصل يف الـساعةّالشك، إذ لو مل يكن  األوىلالساعة

 وال يف الساعة الثانيـة، أمـا  األوىل ال يف الساعةً اليكون حاصالّالشكيعني أن 
يف الـساعة ًعـا املالقـاة واق فالحتامل كون زمـن ؛ األوىلعدم حصوله يف الساعة

هـو ًعا الثانية، وأما عدم حصوله يف الساعة الثانية؛ فالحتامل أن زمن املالقاة واق
 بزمن املالقاة ّقيد املّكرية يف عدم الّالشك، ومن الواضح أن انتفاء  األوىلالساعة

 إمـا  بـزمن املالقـاةّقيد املّكرية يف عدم الّالشك إذ أننا نعلم أن ؛خمالف للوجدان
 . وإما يف الساعة الثانية األوىلحصل يف الساعة

 عـىل ذات عـدم ّرتتبس املاء مّالرشعي وهو تنج األثر  أنّيتضح ّتقدمومما 
 يف جريـان  إشـكال د باملالقـاة، وعليـه فـالّ املقيـّكرية وليس عىل عدم الّكريةال

 ىل إهـرظ زمـان اليقـني الـذي هـو قبـل ال إىلّكريةاستصحاب بقاء ذات عدم ال
                                                 

 .٢١٠ص: القسم الثاين انظر احللقة الثالثة، )١(
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 ّكريـة الساعة الثانية والثالثة وهكذا، فيثبت أن عدم ال إىل وكذلك األوىلالساعة
 . بهّالشك زمن  إىلزمن اليقنيمن صل ّهو عدم واحد مت
 عـىل ذات ّرتتـب الي-س يف املثـالّوهو التنج -ثرالرشعي ن األإ: إن قلت

مـع فيـه مـع  يف زمـان اجتّكرية عىل ذات عدم الّرتتب يّوإنام وحده ّكريةعدم ال
يف عـرض واحـد ظـرفهام الزمـاين واحـد، عا  وقني بمعنى وجود زماني،املالقاة

 األثـر ّرتتـبيف الساعة الثانية، فـال يًعا وعليه فلو فرضنا أن املالقاة حصلت واق
  لعدم وجود اجلزء الثاين وهو املالقاة؟ األوىلالرشعي يف الساعة

زمنـة، الـرشعي يف مجيـع األ األثـر ّ ترتبال يوجد دليل عىل لزوم: اجلواب
الـرشعي عـن زمـن اليقـني، مـادام زمـن  األثر ّ ترتب زمنّتأخروال حمذور يف 

ن هـو ّتيق املشكوك واملّكرية بزمن اليقني، ومن الواضح أن عدم الً متصالّالشك
 .صلّعدم واحد مت

احلكـم  بـأن  عـىل يقـنيا لو كنّ: املطلب نأيت باملثال التايل وهوّيتضح يكول
 عـىل اجتهـاد زيـد ّرتتـبم -وجـوب الطاعـة أو وهو جواز التقليد - الرشعي

 عىل يقني من اجتهاد زيد قبل طلـوع الفجـر، لكـن بعـد طلـوع اوعدالته، وكنّ
يف جريان استصحاب بقاء اجتهاده حتى ّشك  يف اجتهاده، فهنا الناالفجر شكك
، كام لـو ّلشكا يف فرتة زمن ًاّرتتبالرشعي وهو وجوب التقليد م األثر لو مل يكن

ه بعـد انتهـاء ّنـإة ثـالث سـاعات، فّفرضنا زوال العدالة بعد طلوع الفجـر ملـد
الـثالث  الثالث ساعات جيري استـصحاب بقـاء اجتهـاده، وإن مل جيـر خـالل

الـرشعي يف تلـك  األثـر ّرتتبعدالته يف تلك الفرتة، فال ي إحراز ساعات لعدم
 عىل بقاء االجتهاد فقـط، ّرتتبي د الالرشعي وهو جواز التقلياألثر ّ ألن الفرتة،
الـرشعي  األثر ّرتتبال ي  عىل االجتهاد والعدالة، ومع زوال العدالةّرتتب يّوإنام

ة عـن ّتـأخروإن كانـت م األثـر ّ ترتـبفرتةّ فإن عىل بقاء االجتهاد فقط، وعليه
 .عن جريان االستصحابًعا زمان اليقني باالجتهاد، لكنها ال تكون مان
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ة باملالقــاة بنحــو ّقيــد املّكريــةنا عــدم الأخــذا  إذأنــا: ّتقــدما واحلاصــل ممــ
املثبـت  األصل جزئيه من أحد استصحابّ ألن الرتكيب، مل جير االستصحاب؛

 إذاة، وّركبـ يف استصحاب املوضـوعات املّتقدمالكالم كام ّحمل وهو خارج عن 
 زمـان اليقـني  يف زمان املالقاة بنحو الرتكيب والظرفيـة كـانّكريةنا عدم الأخذ
 قبل زمان ّكريةعىل عدم ال األثر ّ ترتب عدمّجمرد ال حمالة، وّالشك بزمان ًصالّمت

 . بجريان االستصحاب كام هو واضحّاملالقاة ال يرض
 النقض بعدم جريان االستصحاب يف الصورة الثانية: املناقشة الثانية

لـصورة  للزم عدم جريان االستصحاب حتـى يف اّن هذا التفسري لو تمإ
، وهي ّتقدمالثانية التي اختار صحاب الكفاية جريان االستصحاب فيها كام 

 ّحيث إن، ً جمهوالّكرية الّحتقق وتاريخ ًالتي يكون فيها تاريخ املالقاة معلوما
 املالقـاة يف الـساعة الثانيـة، وفـرض حتقـقالصورة الثانية هي صورة فرض 

، وهـل ّكريةان ارتفاع عدم ال، وعدم العلم بزمّكريةاجلهل بتاريخ حصول ال
 جريان استـصحاب  إىل أم الثانية، فذهب صاحب الكفاية األوىلهو الساعة

 الـساعة الثانيـة التـي هـي  إىلقبل الظهر بـساعةًتا  الذي كان ثابّكريةعدم ال
 .ساعة املالقاة

، ة بزمن املالقاةّقيد املّكريةعىل عدم الًبا ّرتتم األثر  أنه لو كان:لكن يرد عليه
  األوىلالـساعةّ ألن ؛ وذلـك األوىل يف الساعةّالشك ّحتققلكان الزم ذلك عدم 

 يف هذا الفرض يف الـساعة الثانيـة، ّالشك حصل ّوإنامليست هي ساعة املالقاة، 
 بني زمان اليقني الذي هو قبـل الظهـر وبـني ً فاصال األوىلوعليه تكون الساعة

 . وهو الساعة الثانيةّالشكزمان 
 عـن ّالـشك فام ذكره صاحب الكفاية من احتامل انفصال زمـان وعىل هذا

 . جريان االستصحاب فيها إىلزمان اليقني يرد عىل الصورة الثانية التي ذهب
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 تفسريات كالم اآلخوند ومناقشاهتا
 ّالـشك تفسريان لكالم اآلخوند يف شبهة انفـصال زمـان صنّف من املّتقدم

 .يراداتإ من اات وما أورد عليهري هذه التفس إىل ييل نشريعن زمان اليقني، وفيام
 . يف ثنايا البحثّتقدم النائيني كام ّحققوهو للم: ّ األولالتفسري
ي عىل هـذا التفـسري بـام نأورد النائي: ّ األول النائيني للتفسريّاملحققجواب 

ني  واليقـّالشكّ ألن  يف حصول االتصال وعدمه،ّرددوتّ شك ال يوجد: حاصله
أو  صاهلامّاتـ إحـراز  إمـا مـنّالبد، فّددمن الصفات الوجدانية التي ال تقبل الرت

 .  واليقنيّالشكانفصاهلام، فال معنى حلصول الشبهة املصداقية بالنسبة إىل 
 ال -ن باملـشكوك ّتـيق هو املنع عن انتقاض امل<ال تنقض>نعم، لو كان مفاد 

ل وعدمه جمال، لكوهنام من الصفات  يف حصول االتصاّدد فللرت-ّالشكاليقني ب
 .)١(ّالشكالواقعية التي تقبل 

 كالم اآلخوند بـام ّاخلوئي فرسالسيد : ّ األولجواب السيد اخلوئي للتفسري
 النائيني ثم أورد عليه بأنه ال يعترب يف االستـصحاب سـبق اليقـني ّاملحققه ّفرس
 ّتقـدم املعتـرب ّنـاموإً جريان االستصحاب مع حدوثهام معا، ّصحة ل؛ّالشكعىل 

ن هو احلـدوث واملـشكوك ّتيقيكون امل بأن ن عىل زمان املشكوك فيه،ّتيقزمان امل
ًسـابقا  ملـا عرفـت ،ّحمصلاإلنصاف أنه ال يرجع إىل >: فيه هو البقاء، حيث قال

 جريـان ّصحة لـ،ّالـشكمن أنه ال يعتـرب يف االستـصحاب سـبق اليقـني عـىل 
ن عـىل زمـان ّتـيق زمـان املّتقـدم املعتـرب ّنـاموإ ،ًاالستصحاب مع حدوثهام معا

ومـا .  واملـشكوك فيـه هـو البقـاء ،ن هو احلدوثّتيقيكون امل، بأن املشكوك فيه
مـن  )ألنك كنت   يق  مـن طهارتـك فـشككت(: ×يستفاد من ظاهر قوله 

                                                 
 .٤٢٨ص ،٢ج:  انظر اجود التقريرات)١(



 ٥ ج -ّ العمليةُ، األصولرشح احللقة الثالثة .....................................................  ٢٤٤

 بعد اليقني، فهو ناظر إىل غلبة الوقـوع يف اخلـارج، ال أنـه معتـرب يف ّالشكحدوث 
ــرب يف جريــان ًثــا  حادّالــشكنعــم فــيام إذا كــان . حاب االستــص بعــد اليقــني يعت

ل يقـني آخـر ّ بزمان اليقني، بمعنى عـدم ختلـّالشكاالستصحاب فيه اتصال زمان 
، بـل يـصدق نقـض ّالشك مل يصدق نقض اليقني بَّإال، وّتقدمبينهام، كام يف املثال امل

صحاب يف املقام، فإنه بعـد اليقـني وعليه فال مانع من جريان االست. اليقني باليقني 
ل بـني ّيف بقائه إىل زمان موت والده، ومل يتخلّ نشك سالم الولد يوم اخلميسإبعدم 

 ّتـصوروال ت. ّالشكواألول  بني اليقني ً يقني آخر حتى يكون فاصالّالشكاليقني و
ات، دراكـ وغريمها مـن اإلّالشكالشبهة املصداقية يف األمور الوجدانية من اليقني و

 .)١(<أم ال ًاّ شك أن لهيف  أم ال، أوًايف أن له يقينّ للشك فإنه ال معنى
  النائينيّحققتفسري آخر للم

 آخر لعبارة صـاحب الكفايـة ً تفسريااألصول النائيني يف فوائد ّاملحققذكر 
 بأحـد اجلـزأين ّالتعبـدمـن جـزأين، فًا ّمركبإذا كان  األثر أن موضوع :حاصله

مـع ّألنه باألصل، أو  حرازه بالوجدانإما أ ، اآلخراجلزءراز  إحيكون يف صورة
 ؛ً به لغـواّالتعبدعىل ذلك اجلزء، فيكون  األثر ّرتتبال ي اآلخر اجلزء إحراز عدم
 .عليه وحده األثر لعدم

 ،عدم املـوت: ّ األول؛نيئ من جزّمركبويف املقام املوضوع لألثر الرشعي 
 بعدم املـوت ّلتعبداإلسالم ال معنى لاز  إحرزمان اإلسالم، ومع عدم: اآلخرو

 بعدم املوت ّالتعبدف. اإلسالم حمرز يف اآلن الثالث و أثر عليه وحده،ّ ترتبلعدم
 حيـث ّالـشكزمان ّألنه يف اآلن الثالث، ّصح نام يإيف زمان اإلسالم عىل تقديره 

 ّ شـكهو اإلسالم املضاف إليه عدم املوت، فيكون فيـه و اآلخرأحرز فيه اجلزء
 إحـراز  يف اآلن الثـاين لعـدمّالتعبـدّصح واليـ. بعدم املوت يف زمـان اإلسـالم

االستـصحاب  و بعدم املوت هبذه اإلضـافةّالشكاإلسالم فيه، فال يكون زمان 
                                                 

 .١٨٥، ص٣ج:  مصباح األصول)١(
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 ؛ بزمـان اليقـنيّالـشكصال زمـان ّاتـ إحـراز  لعـدم؛ يف اآلن الثالـثٍغري جار
 . الحتامل كون احلادث يف اآلن الثاين هو املوت

زمان اإلسـالم بنحـو  وإن كان عدم املوت األثر موضوع بأن :اب عنهوأج
 ّالـشكعدم اتصال زمـان  ألجل لكنه ليس و،ٍالتقييد، فاالستصحاب غري جار

 بزمـان اإلسـالم كـي ّقيـدعـدم اليقـني الـسابق بالعـدم امل ألجـل باليقني، بـل
الم كان زمـان اإلسـ بأن بنحو الرتكيب األثر وإن أخذ يف املوضوع. يستصحب

فيـه ّ يشك اآلن الثاينّ ألن صل بزمان اليقني،ّ متّالشك لعدم املوت، فزمان ًظرفا
 غاية األمر.  للشكًالثالث زمانا ومن اآلنني الثاينّ كل ، فيكونًأيضابعدم املوت 

 ًأساسـياًقـا هو لـيس فر و اآلن الثالث يفرتق عن الثاين بإضافة اإلسالم إليه،ّنأ
 .)١( بعدم املوتّلتعبدايوجب االختالف من ناحية 

  االصفهاين لكالم اآلخوندّاملحققتفسري 
 يف ّالـشكاملـراد مـن اليقـني و بـأن  عبارة اآلخوندّ األصفهاين فرسّاملحقق
ًن زمانـا، إذ ّتيقن واملشكوك، فمراده اعتبار اتصال املـشكوك بـاملّتيقكالمه هو امل

إنام يصدق فيام إذا كان النقض ّ فإن  عنه،ّبدون االتصال ال يصدق النقض املنهي
ًقطع النظر عـن اخـتالفهام زمانـا أمـرا واحـدا، ومـع مع  واليقني ّالشكّمتعلق  ً ً

يف ّ شـك ن ال يكونـان كـذلك، فـإذاّتـيقانفصال زمان املـشكوك عـن زمـان امل
 ّتمـسكيف صدق النقض، فتكـون الـشبهة مـصداقية ويمتنـع الّ شك االتصال

 .  فيها<ال تنقض>بعموم 
 االستـصحايب ّالتعبـدوالوجه يف اعتباره هـو أن >:  بقولهإليه ر أشاوهذا ما

 مـع املوجـود باحلقيقـة، ّالتعبـدصال املوجـود بّبقاء، والزمه اتـ بعنوان اإلّتعبد
بقـاء الوجـود، ولـذا لـو أيقـن إبالوجود فقط ال بًدا ّتعب لكان َّالإ وًناّمتيقلكونه 

                                                 
 .٥٢١-٥١٧ص ،٤ج:  األصول انظر فوائد)١(
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يف الوجـوب يف ّ شـك ثـميف زمان، ثم أيقن بعدمه يف زمان آخـر،  يشء بوجود
ً شكا ّالشكزمان ثالث، مل يكن هذا  يف البقاء، وال اجلري العميل عىل طبقه إبقاء ّ

   للوجوب، وأما وجـه تطبيقـه عـىل مـا نحـن فيـه، فهـو أنـا لـو فرضـناًعمليا
زمـان اليقـني بعـدمهام األول كـان :  أزمنة ثالثة-  يف مسألة االسالم واملوت-
أحدمها زمان االسالم، واآلخر زمـان املـوت، فـإذا (ث ، وكان الثاين والثالًمعا

 زمـان حـدوث املـوت، كـان عـدم )صل بزمـان اليقـنيّكان الزمان الثاين، املتـ
 زمانـه بزمـان اليقـني، بعدمـه، وإذا كـان ًصالّ مت- هو املشكوك -سالم فيه اإل

سـالم فيـه، وهـو سـالم هـو الزمـان الثالـث، كـان عـدم اإلزمان حدوث اإل
األمـر يف عـدم  وهكـذا كـان.  زمانه عن زمان اليقني بعدمه ًنفصال م،املشكوك

  )ال تـنقض(  بعمـومّتمـسكسالم، فإنه كـذلك، فالاملوت يف زمان حدوث اإل
  .)١(<املصداقية يف الشبهةّعام بالًا ّمتسك يكون -ني ّمن العدمني اخلاصّ كل  يف-

 صفهاين عىل كالم اآلخوند اإلّاملحققجواب 
 بـأن ، أورد عليهً االصفهاين كالم اآلخوند بام ذكرنا آنفاّحققامل ّبعد أن فرس

ن بـام هـو ّتـيقصال زمان املشكوك بام هو مـشكوك بزمـان املّاملعترب هنا إنام هو ات
 ركنـي ّحتقـقّ ألن ن،ّتـيقصال زمـان ذات املـشكوك بزمـان ذات املّن، ال اتّمتيق

 عىل ّتوقفًا، بل إنام ين واملشكوك واقعّتيق عىل ثبوت املّتوقفاالستصحاب ال ي
ًن حاصال يف أفق اليقني وكون املشكوك حاصال يف أفق ّتيقكون امل ، وعليه ّالشكً

ن، ّمتـيقن بام هـو ّتيقفيكون املعترب هو اتصال زمان املشكوك بام هو مشكوك بامل
املـشكوك هـو عـدم مـوت املـورث يف زمـان إسـالم ّ ألن وهو حمرز يف املقـام،

فـاآلن الثـاين زمـان  - أي يوم اجلمعـة-الزمان الثاين الوارث، وهو حاصل يف 
 .)٢( عن زمان اليقنيّالشك، فال ينفصل زمان ًأيضا ّالشك

                                                 
 .٢٤٦، ص٣ج:  هناية الدراية يف رشح الكفاية)١(
 .٢٤٦ص ،٣ج:  انظر هناية الدراية يف رشح الكفاية)٢(
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  العراقي لكالم اآلخوندّاملحققتفسري 
أن يف فــرض العلــم :  العراقــي كــالم اآلخونــد بــام حاصــلهّاملحقــق ّفــرس

 يف ّالشكو -موت املورث، واآلخر إسالم الوارثأحدمها  -بحدوث احلادثني 
 : من فرض أزمنة ثالثةّالبد ّتأخر واملّتقدمامل

 . يوم اخلميس، وهو يوم اليقني بعدمهام:اأحده
 ً.فيه إمجاال أحدمها  يوم اجلمعة، وهو يوم العلم بحدوث:ثانيهام
 احلـادثني مـع العلـم اإلمجـايل ّتحقق يوم السبت، وهو زمان اليقني ب:ثالثها

فكان هناك . ا موت املورث وإما إسالم الوارثًبكونه ظرفا حلدوث أحدمها، إم
 : علامن إمجاليان

أي يـوم ( العلم اإلمجايل بحصول موت املـورث يف الزمـان الثـاين :اأحده
 . عىل البدل)أي يوم السبت(الثالث  أو )اجلمعة

 . الزمانني عىل البدل أحد  العلم اإلمجايل بحصول إسالم الوارث يف:ثانيها
صحاب عدم إسالم الوارث املعلوم يـوم اخلمـيس وعليه فال جمال الست

إىل زمان موت مورثه، الحتامل أن يكون زمـان موتـه يـوم الـسبت ويكـون 
زمان إسالم الولد يوم اجلمعة، فينتقض يقينه السابق بعدم إسـالمه بـاليقني 

وهـو يـوم (الالحق بإسالمه، فال حيرز اتصال زمـان اليقـني بعـدم إسـالمه 
وهكذا ال جمال الستـصحاب . فيه، وهو يوم السبت ّالشكبزمان  )اخلميس

عدم موت املورث إىل زمان إسالم الوارث، الحتامل كون زمان إسالمه يوم 
السبت وكون زمان موته يوم اجلمعة، فيحتمل انتقاض اليقني السابق بعـدم 

وحينئـذ ال حيـرز .  يف يوم اخلميس باليقني الالحق باملوت يوم اجلمعةاملوت
 يف املوت، بل حيتمل انفـصاهلام ّالشكليقني بعدم املوت بزمان اتصال زمان ا

 . باليقني اإلمجايل الناقض
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ولكـن انقـضه > :فيحتمل أن يكون املورد من موارد ذيل الرواية: وباجلملة
  .)١( لكون الشبهة مصداقية<ال تنقض>الرجوع إىل عموم ّصح  فال ي<بيقني آخر
  العراقي عىل اآلخوندّاملحققجواب 
ــقرد أو ــدّاملحق ــىل كــالم اآلخون ــي ع ــاع   العراق ــم اإلمجــايل بارتف ــأن العل ب

 ال يـصلح للفـصل بـني اليقـني )الثـاين والثالـث(الزمانني  أحد  يفاملستصحب
حلادث اآلخر، السـتحالة  يف بقائه يف زمان حيتمل وجود اّالشكباملستصحب و

 أحـد لثاين الذي هوانطباق املعلوم باإلمجال بام هو معلوم باإلمجال عىل الزمان ا
 إنـام - كجميـع الـصفات الوجدانيـة-طريف العلم، رضورة أن العلم اإلمجـايل 

 بالصورة الذهنية لليشء، وال يرسي إىل الصورة اخلارجيـة، بـل الـصورة ّتعلقي
 مشكوكة، فال يعقل احتامل الفـصل بـاليقني اإلمجـايل بـني اخلارجية يف نفسسها

 . )٢( املستصحب إليهّان الذي يراد جرزمان اليقني بعدم املستصحب والزم
 

 أي حتقيق احلال يف جريان االستصحاب يف ذوات األجزاء: النقطة األوىل •
ال واالقـرتان، ويف هـذه احلالـة  د واملجموعّ املوضوع بنحو التقيأجزاء  إىلينظر
وهـو املالقـاة  اآلخـر  اجلـزء إىلهّ وضـمّكريـةجراء استصحاب عدم الإ يمكن

 . املثبت واملالزمة العقلية األصل منّألنه  الثابتة بالوجدان؛
املوضوع الذي هـو ذات  ب احلكم عىلّأن يكون الشارع رت: احلالة الثانية •
 .مدخلية يف موضوع احلكم دّ، من دون أن يكون لعنوان التقيجزاءاأل

  جزء املوضوع فياممكان جريان االستصحاب يفإ األصوليني واملشهور بني
                                                 

 .٢١٠ص ،٤ج: األفكار هناية )١(
 .٢١١ص ،٤ج: األفكار هناية )٢(
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 .انّتقدمر الرشطان املّا توفإذ
 عـىل ّه ال يـتم بأنـاعرتض عىل جريان االستصحاب يف جـزء املوضـوع، •

 . جعل احلكم املامثلمبنى كون مفاد االستصحاب
 .نوقش االعرتاض املذكور بعدم متامية مبنى احلكم املامثل •
  بناء عىل املبنى القائلجوبةأعن االعرتاض املذكور بثالثة  األعالم جابأ •

 .مفاد دليل االستصحاب جعل احلكم املامثل ملستصحببأن 
ا  إذ، فـيامّركـبجزئي املوضـوع امل أحد يمكن استصحاب :ّاجلواب األول

احلكـم أمـر بـسيط يـدور أمـره بـني بـأن نوقش  و.بالوجدان اآلخر ثبت اجلزء
 . املوضوعأجزاء تقسيمه عىل  إىلالوجود والعدم، وال معنى

جـزء مـن ّ كل  فينال،جزاء املوضوعألًعا  تبّ أن احلكم ينحل:اجلواب الثاين
احلكم مرتبة من وجود احلكم، واستصحاب اجلزء يقتـيض جعـل حكـم مماثـل 

 .نوقش بعدم معقولية تقسيط احلكم، ولتلك املرتبة من وجود احلكم
 ّققحت يثبت له احلكم برشط ّركب املأجزاءجزء من ّ كل أن: اجلواب الثالث

 مـن ًجمعـوالً حكـام  لـيسّتقدمن احلكم املرشوط املبأنوقش  وخرى األجزاءاأل
 .الشارع

 أن والضابطة يف ذلـك ،من ذواتًا ّمركب متى يكون احلكم :النقطة الثانية •
ن يكون املوضـوع  أ: األوىلاحلالة :حدى حاالت ثالثإاملوضوع لكل حكم له 

مـن ًا ّمركبـأن يكون موضـوع احلكـم : ةاحلالة الثاني و.ّحملهمن العرض وًا ّمركب
من عرضني ًا ّمركبأن يكون موضوع احلكم : احلالة الثالثةو .ّحملهعدم العرض و

 .واحدّحل ثابتني مل
ويف املقـام يمكـن أن . ً يف البقـاء حمفوظـاّالشكمتى يكون : النقطة الثالثة •

 :يفرض وجود حالتني
، بل حيتمـل ّكرية ال إىلهّتبدل ويةّكر أن ال يعلم بارتفاع عدم ال:احلالة األوىل
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 ويف هذه احلالة نجـد أن املالقـاة . يف ذلكّالشك حني  إىلّكريةبقاؤه عىل عدم ال
 . فيثبت باالستصحابّكريةوهو عدم ال اآلخر حاصلة بالوجدان، أما اجلزء

ل ّ ولكن نحتمـل حـصول حتـو،ّكرية أن يعلم بارتفاع عدم ال:احلالة الثانية
 بعد املالقاة، وعىل هذا فقد يقال بنجاسة املـاء اآلن، وإن احتمـل يةّكر ال إىلاملاء

 .ًاّله كرّحصول املالقاة بعد حتو



 ٢٥١  .......................................................................................االستصحاب 

 
 

 : أقسامهّيف خامتة بحث االستصحاب نشري باختصار إىل أهم
 

، ً ال وضـعياً تكليفـاًفيه حكـاموهو االستصحاب الذي يكون املستصحب 
، وهـذا واضـح ال رّ استصحاب وجوب الـصالة أو الـصوم أو التطهـمن قبيل

يف عدم إمكانية االستصحاب رفض ذلك وقال ب الفاضل التوين غبار عليه، لكن
 ّدلــةن األحكــام الــرشعية ال تثبــت إال باألإ>: األحكــام التكليفيــة، حيــث قــال

 عظـم األصـوليني، لكن م)١(<واالستصحاب ليس منها، املنصوبة من قبل الشارع
 .)٢(قولرفض هذا ال

 

، ً ال تكليفيـاً وضـعياًوهو االستصحاب الذي يكون املستصحب فيه حكام
 وقـع اخلـالف يف جريـان بعـض ، نعـم.األسباب والرشوط واملوانع: من قبيل
 .يف السببية واملانعيةّشك  من قبيل ال،مواردها

حاب املختلف فيه ال يكون إال يف األحكـام االستص>: قال صاحب الوافية
مـن  -لألحكـام اخلمـسة ، واملوانـع، والـرشائط، األسـباب:  أعني-الوضعية 

كام يقال يف املـاء ، ، ووقوعه يف األحكام اخلمسة إنام هو بتبعيتهاهنا كذلكإحيث 
 يف ه جيب االجتنـاب عنـهبأن: ه من قبل نفسهّتغريإذا زال ،  بالنجاسةّتغري املّالكر

أن النجاسة كانت ثابتة قبـل : مرجعه إىلّ فإن ،هّتغريلوجوبه قبل زوال ، الصالة
                                                 

 .٢٠٠ص:  الوافية)١(
 .٨٧ص ،١ق ،٤ج :، هناية األفكار١٤٨ –١٢١، ص٣ج:  انظر فرائد األصول)٢(
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: م إذا وجد املاء يف أثناء الصالةّويقال يف املتيم، فتكون كذلك بعده، هّتغريزوال 
ًرا  ومـأموًاّمكلفـكان : أي، فكذا بعده، إن صالته كانت صحيحة قبل الوجدان

قبـل وجـدان ًرا ّأنه كان متطه: مرجعه إىلّ فإن ،فكذا بعده، مه قبلهّبالصالة بتيم
 .)١(<والطهارة من الرشوط، فكذا بعده، املاء
 

، ً حيث يكون فيه زمان اليقني فعليا،وهو من أفراد االستصحاب املصطلح
يف بقائـه عـىل ّوشـك  ًكام إذا علـم بطهـارة ثوبـه فعـال، ًاستقبالياّشك وزمان ال

،  طهارة الثوب ليثبتهـا اآلن ليـوم غـدًفيستصحب فعال،  اليوم اآليتالطهارة يف
ومل متكنـه الطهـارة ًرا فمن كان معـذو، ومن موارده جواز البدار لذوي األعذار

فله أن يستصحب بقـاءه ، يف بقاء عذره إىل آخر الوقتّوشك املائية أول الوقت 
 .مّويدخل يف الصالة بالتيم

 تة،ّة املفوّقدم النائيني يف بحث املّحقق املتوهذا االستصحاب ورد يف كلام
الـشيخ منـع ًم راكعـا، فـذكر أن الوجـه يف يف مسألة إدراك اجلامعة بإدراك اإلما

ًمام راكعا؛ لكونه مثبتـا، قاء اإلتصحيح صالة املأموم باستصحاب باألنصاري ل
انعقـاد اجلامعـة بركـوع  مـن عـدم + العالمة األنصاريأفادهما >: حيث قال

فإنه يبتنى عىل أن يكـون موضـوع احلكـم ًعا  راكاإلماميف بقاء ّشك أموم عند الامل
 ،اإلمـام اجلامعة هو العنوان البسيط املنتزع عن ركوع املأموم حـال ركـوع ّققوحم

إىل زمان ركـوع املـأموم ال يثبـت ًعا  راكاإلمام استصحاب بقاء أنومن الواضح 
 .)٢(<صل املثبت القول باألعىلَّإال  هذا املوضوع ّققحت

ــن ــقامل لك ــوّحق ــائيني ج ــال ّ الن ــتامل، عم ــذا االح ــم ه ــداء رغ ًز االقت
                                                 

 .٢٠٣ص :الوافية )١(
 .٤٦٤ص ،١ج : أجود التقريرات)٢(
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 ّقـقمـا  إذا كـان موضـوع احلكـم هـو نفـس حتأو>: حيث قالباالستصحاب، 
 ّقـق يف املوضوع كنايـة عـن حتأخذمها يف زمان واحد من دون أن يكون نيئاجلز

 ّوع احلكـم بـضم موضـإحـراز إمكان يف إشكال فال ،عنوان بسيط منتزع منهام
 .)١(<األصلالوجدان إىل 

ان يـفـرق يف جر نـه الإ>: أما السيد اخلوئي فذهب إىل جريانه، حيـث قـال
كـام إذا علمنـا ، ًواملـشكوك فيـه فعليـاًقا  سابّتيقناالستصحاب بني أن يكون امل

 واملـشكوك فيـه ً فعلياّتيقنأو يكون امل، ًوشككنا يف بقائها فعالًقا بعدالة زيد ساب
، ً اليوم اآليت مـثالوشككنا يف بقائها إىل، كام إذا علمنا بعدالة زيد اآلن، ًقباليااست

 االستـصحاب وإن كـان ّأدلةومورد بعض ، ى باالستصحاب االستقبايلّويسم
ألنـك كنـت   يقـ  مـن ... >: ×كام يف قولـه، هو القسم األول باخلصوص

، دم الفرق بـني القـسمنيإال أن عموم التعليل يف بعضها يقتيض ع < ...طهارتك
 عىل أن مـالك االستـصحاب هـو ّ يدل)إن ا ق  ال ينقض با شك(: ×إذ قوله

واملـشكوك فيـه ًقا  سابّتيقنبال فرق بني كون امل، عدم جواز نقض اليقني بالشك
 .)٢(<ً واملشكوك فيه استقبالياً فعلياّتيقنوكون امل، ًفعليا

 

ً الـذي يكـون املستـصحب فيـه أمـرا وجوديـا ال وهو استصحاب األصل
 أو الوجـوب ّكريـةاستـصحاب الطهـارة أو النجاسـة أو ال: ًعدميا، مـن قبيـل

 .ً أو حكامًواالستحباب، وال فرق بني كون املستصحب موضوعا
 فقد وردت )٣(نزاع بني األصولينيّحمل يف كون هذا االستصحاب ّ شك وال

                                                 
 .٤٦٣، ص١ ج:أجود التقريرات) ١(
 .٨٩ص ،٣ج :مصباح األصول )٢(
 .٢٧، ص٣ج:  فرائد األصول)٣(
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 : عن القائلني به تفاصيل عديدة
 .ً أو رشعياًالتفصيل بني ما إذا كان مدرك احلكم عقليا: نهام

ريه، والكثري من التفاصيل األخرى، غوالتفصيل بني احلكم اجلزئي : ومنها
 . االستصحابّحجيةيف األقوال يف  ّتقدمكام 

 

اليقـني : لوهو استصحاب األمور االعتقادية واألفعال اجلوانحية، من قبيـ
 .)١(يف بقاء إمامته، فيستصحب بقاء إمامتهّوالشك بإمامة إمام 

 ؛نفى الشيخ األنصاري جريـان االستـصحاب يف األمـور االعتقاديـةوقد 
 .)٢(ثر الرشعيباعتبار انخرام بعض أركانه من قبيل انعدام األ

م األمـور ّل الكـالم يف هـذا املجـال وقـسّفـصفقـد  اخلراسـاين ّحققأما امل
 : عتقادية إىل قسمنياال

ً فيهـا رشعـا هـو االنقيـاد ّ األمور االعتقادية التي كان املهـم:القسم األول
، ةّعـامل القلبيـة االختياريـوالتسليم واالعتقاد بمعنى عقد القلب عليها من األ

ًفال إشكال يف جرياهنا سواء وقعت حكام يف االستصحاب أو موضوعا، برش  طً
 . وما شابهّوالشك صحاب من اليقني احتوائها جلميع أركان االست

ً فيها رشعا وعقـال هـو القطـع هبـا ومعرفتهـا، مـن قبيـل ّوقد يكون املهم ً
ًحاب فيها إن كانت حكـام، وال جيـري إن صتفاصيل يوم القيامة، فيجري االست

 .ًكانت موضوعا
:  األمور االعتقادية التي جيب حتصيل اليقني فيهـا، مـن قبيـل:القسم الثاين

  االستـصحاب فيهـا؛ ألن االعتقـاداتى، وهذه ال يرجممااإلة أو حياة ّبونفس الن
                                                 

  .٢٠٧، ص٤ج: صول دراسات يف علم األ)١(
 . ٢٦٠-٢٥٩ص ،٣ ج: فرائد األصول)٢(
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 . )١( جريان االستصحاب من وجود أثر رشعي يفّالبد ،كسائر املوضوعات
بأن اليقني يف هـذه األمـور :  عدم اجلريان هناوذكر السيد احلكيم الوجه يف

 يبقـى الّشك يوجـب ارتفـاع املوضـوع، ومـع الـّوالشك مأخوذ يف املوضوع، 
 . )٢(الستصحاب ال يوجب اليقني، كام هو واضحاموضوع لكي يستصحب، و

 يف عدم جريان االستصحاب يف واإلشكالل ّ ينبغي التأمال>: وقال النائيني
 .)٣(<ة واإلمامةّكالنبو، األمور االعتقادية املطلوب فيها العلم واليقني

،  باحلـدوث جريان االستصحاب منـوط بـاليقنيّنإ>: وقال السيد اخلوئي
فبعـد متاميـة هـذه األمـور جيـري ، ّتعبـد للً وكون األثر قـابال،يف البقاءّوالشك 

أم مـن األمـور ، سواء كان املستـصحب مـن األمـور اخلارجيـة، االستصحاب
،  لكونه من األصـول العمليـة-م اختصاصه باألمور اخلارجية ّوتوه. النفسانية

بأن معنـى كونـه ،  مدفوع- باألعاملنها  عَّفال جيري إال يف أفعال اجلوارح املعرب
 االجتهاديـة التـي هـي كاشـفة عـن ّدلـةأنه ليس مـن األ: من األصول العملية

وليـست كاشـفة ، األصول العملية وظائف عملية للجاهل بالواقعّ فإن ،الواقع
، ًواجبـاء فلو كان التباين القلبي عىل يش، ة باألمور اجلوارحيةّال أهنا خمتص، عنه

ال مـانع مـن جريـان ،  بقائه من جهة الشبهة احلكمية أو املوضوعيةوشككنا يف
نعم ال جمال جلريان االستـصحاب يف األمـور التـي جيـب فيهـا . االستصحاب

 ّرتتـب فال ي،ّتعبدلل ً قابالٍ لعدم كون األثر حينئذ،ًمثالة ّ كالنبو:واملعرفةاالعتقاد 
 .)٤(<عىل االستصحاب

                                                 
 .٤٢٢ص : كفاية األصول)١(
 .٥١٣ص ،٢ج : حقائق األصول)٢(
 .٤٣١ ص،٤ج: فوائد األصول )٣(
 .٢١٤ص ،٣ج :مصباح األصول )٤(
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م  كاحلركــة ّ والتــرصّة عــىل التقــيضّ األمـور التدرجييــة هــي األمــور املبنيـ
 :، وهي عىل أربعة  أقسام)١(مّوالتكل
 تدرجيية متام املوجـودات؛ ألن يعلامء والفالسفة، وهالما ال يدركه إال . ١

 كـام ،، سواء أكانت هلا حركة جوهريةًاًح من املبدأ الفياض أنا فآنّوجودها يرتش
 .اتّجردات، أم مل تكن كام يف امليف املادي

 لكن يدركه عند التدقيق، مثـل احلركـة املوجـودة ،ما يغفل عنه العرف. ٢ 
 .يف الرساج الكهربائي أو الزيتي

لدى العرف، كجريان ماء النبـع وسـيالن دم ًسا ًما يكون ظاهرا وحمسو. ٣
 .احليض
ا وحـدة  ولكـن تكـون هلـ،عـةّما يكون يف الواقع من املوضوعات املقط. ٤
 .مّ، كالقراءة والتكلةاعتباري

 ال إشكال يف جريان االستصحاب يف القسم األول الثاين والثالث إذا كـان 
وإنام اإلشـكال يف القـسم الرابـع، فقـد   املوضوع فيها،ّحتادي؛ العهناك أثر رش
 الوحـدة العرفيـة وإن كانـت ّقـق عـىل حتًنـاءب ا االستصحاب فيهٌأجرى بعض

 . ني ّحققهب إليه كثري من املاعتبارية، وقد ذ
وهنـاك . عدم اعتبار التساحمات العرفية هنـا ي املانعني من جريانه هّحجةو
للـذهاب مـن ًدا د الداعي فال جيري، كام إذا كان زيد مريّل بني ما إذا احتّمن فص

ما إذا تعددت الدواعي فيجري، كام إذا كـان أالنجف إىل بغداد من أول األمر، و
 جديد لـه ٍلذهاب من النجف إىل كربالء، ثم شككنا يف حصول داعلًدا زيد مري

 .للذهاب من كربالء إىل بغداد
                                                 

 .١٥١ص ،١ق ،٤ج : هناية األفكار)١(
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األمـور التدرجييـة الغـري : أعني، وأما القسم الثاين>:  قال الشيخ يف الفرائد
م والكتابة وامليش ونبع املاء من العني وسـيالن دم احلـيض مـن ّ كالتكل-ة ّالقار

ًرا ء االستصحاب فيام يمكـن أن يفـرض فيهـا أمـ فالظاهر جواز إجرا-الرحم 
 - ً مـثال-م ّفيفـرض الـتكل، نظري ما ذكرنـاه يف نفـس الزمـان، ًاّمستمرًدا واح

ة أجـزاء ذلـك ّيف قلـّشك يف بقائه ألجل الـّوالشك ، ًواحداًرا جمموع أجزائه أم
 بـني ّرددفيستـصحب القـدر املـشرتك املـ، الفرد املوجود منه يف اخلارج وكثرهتا

ًمقيـدا وهـو مـا كـان - أما القسم الثالث ... ليل األجزاء وكثريهاق  - بالزمـان ّ
 بزمـان ّقيـد املءأن اليش: ووجهه. فينبغي القطع بعدم جريان االستصحاب فيه

وقـد ، وجود املوجود األول يف اآلن الثاين: ألن البقاء، ال يعقل فيه البقاءّخاص 
ــة االستــشكال يف جريــان االستــصحاب يف اّتقــدم لكــون ، ألحكــام التكليفي
  يفًوعـدماًدا صات التي هلا دخل وجـوّصة باملشخّاهتا هي األفعال املتشخّمتعلق
 .)١(<ومن مجلتها الزمان،  احلكمّتعلق

 

ل ا استـصحاب عـدم اشـتغهـو من استصحاب الرباءة األصـلية املقصود
الـرباءة :   ى عند بعضهم بَّويسم>: شيخ األنصاري، قال المة بتكليف رشعيّالذ

، )٣(<استـصحاب حـال العقـل>ـ بـًى أبـضاّويـسم، )٢(<أصالة النفـيو األصلية
، ومن مـصاديقه استـصحاب عـدم التكليـف يف ً املستصحب فيه عدماويكون

، ة العقليـّدلة من األ هذا االستصحابّيعد و،)٤(حال الصغر السابق  عىل البلوغ
                                                 

 .٢٠٨-٢٠٥، ص٣ ج: األصولفرائد: أنظر )١(
 .٢٧ص ،٣ج :املصدر السابق )٢(
 .٢٦٦ص: )األنصاري(، احلاشية عىل استصحاب القوانني ٢٧٨ص : القوانني املحكمة)٣(
 .١٨٦ص ،٤ج : فوائد األصول)٤(
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 عىل ذلـك بـسرية ّتدل واس، ة رجع إىل الرباءة األصلي الرشعيةّدلةألفإذا انتفت ا
عىل أصالة عدم القرينة : ً باألصول العدمية عموما من قبيلّتمسكالعلامء عىل ال

 .النقل واالشرتاك وغري ذلك
فإذا ، ة عن الشواغل الرشعيةّ الذمّعلم أن األصل خلوا>:  احليلّحقققال امل

،  يف انتفائـه بـالرباءة األصـليةّتمسكجاز خلصمه أن ي، ًا رشعيً حكامٍعّعى مدّاد
لكـن لـيس كـذلك ، لكان عليه داللـة رشعيـةًتا لو كان ذلك احلكم ثاب: فيقول

 :تنيّمقدم ببيان إال هذا الدليل ّوال يستمرفيجب نفيه 
، طرق االستدالالت الرشعية نضبطبأن ، ًانه ال داللة عليه رشعا: إحدامها

 .ها عليه عدم داللتّونبني
ت عليـه إحـدى تلـك ّلـدلًتـا أنه لو كـان هـذا احلكـم ثاب ّنبنيأن  :والثانية
 إىل ّمكلـفبـام ال طريـق لل[لزم التكليـف ، ألنه لو مل يكن عليه داللة، الدالئل
 ملـا ّدلـة األولو كان عليه داللـة غـري تلـك، اقبام ال يط] وهو تكليف، العلم به

 يف تلـك األحكـامنـا انحـصار ّن قـد بيلكـ، ]فيها[ الرشع منحرصة ّأدلةكانت 
   .)١(< عىل نفي احلكمً كون ذلك دليالّوعند هذا يتم. الطرق 

 

 ؛ رمضانرهترتيب جواز األكل والرشب عىل عدم طلوع الفجر يف ش :ثالهم
ُ وا وا  وا ح  ي ب  ل م ا يط األ يض{ :لقوله تعاىل ْ َُ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ُ ُ  َ َُ  َ ْ َْ ْ َ فعنـد  )١٨٧: البقرة( }ُ

 اخلـيط األبـيض نستـصحب عدمـه، وكـذلك ترتيـب وجـوب ّيف تبنيّشك ال
َأقم ا صالة ِ  وك ا شمس إ  { :ًالصالة عىل عدم انتصاف الليل، وفقا لقوله تعاىل

ِ ِ ِْ  ِ ُ ُ َ َ  ِ
َ

ِغسق ا ليل
ْ  

ِ
َ  الغسق نستصحب ّققيف حتّشك  أي انتصافه، فعند ال)٧٨: اإلرساء( }َ

 .ب عليه األثرّعدمه ونرت
                                                 

 .٢١٣ص : معارج األصول)١(
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 االختالف يف تفسري الزمـان،  نتيجةستصحاباالذا وأشكل عىل جريان ه
 مـن آنـات قـصرية ّمركـبج، أو أنه موجود ّنه موجود واحد وحقيقته التدرأو

.  القـضيتنيّاحتادل صح االستصحاب؛ باعتبار ّ، فإذا قلنا باألوأّومتباينة ال تتجز
ذا الزمان، أما عىل القول الثـاين فيـشكل هيف بقاء ّوشك  اليقني بزمان ّتعلقفقد 

بجريانه حتى عـىل القـول الثـاين : لكن قيل. جريانه، باعتبار اختالف القضيتني
املستصحب هنا نفـس ّ فإن رغم اختالفهام حقيقة،ًعرفا  القضيتني ّحتادوذلك ال

 .)١(هؤالزمان ال قطع الزمان وأجزا

                                                 
، ١، ق٤ج: ؛ هناية األفكار٤٠٧ص: ؛ كفاية األصول٢٠٣، ص١ج: فرائد األصول: انظر )١(

 .٢٦٨، ص٦ج: بحوث يف علم األصول. ١٤٥ص 





 
 
 
 
 

 

 

 
 . متهيد

 . قاعدة اجلمع العريف.١
ّ التعارض املستقر عىل ضوء دليل احلجية.٢ ّ. 
 .ّ حكم التعارض عىل ضوء األخبار اخلاصة.٣





 
 
 
 
 
 

 

 

 عدم التعارض بني األصلني •
 ّعدم التعارض بني القطعيني والقطعي والظني •
 ّوقوع التعارض بني الدليلني الظنيني •
 لني اللفظينيأقسام التعارض بني الدلي •
 ًاصطالحا والتعارض لغة •
 عوامل نشأة االختالف يف األخبار •
 منشأ التعارض من وجهة نظر الروايات •
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 بعـد االنتهـاء مـن ّدلـةدرج األعالم عىل أن يفردوا البحث يف تعـارض األ
، فعقـد هـذه +البحوث األصولية، ويف نفس هذا املسار سار الشهيد الصدر 

 .)١ (ّدلةاخلامتة يف البحث يف تعارض األ
 

 :  يف نقاط أربعةّدليمكن هيكلة البحث يف تعارض األ
 الكـالم ّوهي بمثابة التمهيد للدخول يف البحـث، وخيـتص: النقطة األوىل

 .فيها يف تعريف مصطلح التعارض
 .يدور البحث فيها حول قاعدة اجلمع العريف: النقطة الثانية
، وهـل ّألوليةالبحث يف حكم املتعارضني بمقتىض القاعدة ا: النقطة الثالثة

 التـساقط -مع قطع النظر عن األخبار العالجية - التعارض يف ّألوليةالقاعدة ا
 ؟أم التخيري بني املتعارضني

 ضـوء القاعـدة يفس البحث فيها عن حكم املتعارضني ّكر: النقطة الرابعة
                                                 

التعـادل : (أن األعالم ذكروا يف عنوان هذه املـسألة عبـارات خمتلفـة، فقـد يقـال: ال خيفى )١(
التعـادل : (وقد يقال. ٢٧٣ص: ، وإرشاد الفحول٢٦٦ ص:كام يف معامل الدين )والرتجيح
:  وهناية السؤول،٢ص، ٤ج:  وبحر الفوائد٧ ص،٤ج: ، كام يف فرائد األصول)والرتاجيح

وقـد . ٢٢٩ص: كام يف مبـادئ الوصـول) الرتجيح يف األخبار: (، وقد يقال٤٣٢ص ،٤ج
الكفايـة عـن هـذه وعـدل صـاحب : كام يف مبادئ الوصول) الرتاجيح بني األخبار: (يقال

 . ٤٣٨ص: كفاية األصول) ّيف تعارض األدلة واألمارات: (العناوين بقوله
 ّواألوىل تبـدل العنـوان> :ّقال املحقق النـائيني؛  من تلك العناوينوالظاهر أن هذا العنوان أوىل

دليلني املتعارضـني، ل التعادل والرتجيح من األوصاف واحلاالت الالحقة لّبالتعارض، فإن
 . ٦٩٩ ص،٤ج:  فوائد األصول.<م واجلامع بينهامّ األنسب جعل العنوان للمتعمفكان
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إمـا عـىل ّتـدل  والتي ، ضوء األخبار العالجيةيفالثانوية، أي حكم املتعارضني 
وسـنبدأ يف .حّخذ بام يشتمل عىل املرجالتخيري بني املتعارضني وإما عىل لزوم األ

هـذا  ّتـضحلكـي يو. مـصطلح التعـارضهذا املقطع ببيان النقطـة األوىل، أي 
 : ات التاليةّقدم للمّتعرضينبغي الاملصطلح، 

 انحالل احلكم إىل جعل وجمعول: ة األوىلّقدمامل
إىل جعل وجمعـول، وأن ّنحل  يف مطاوي األبحاث السابقة أن احلكم يّقدمت
 ّقـقعل ثابت بترشيع املوىل للحكم، أمـا املجعـول فهـو ال يثبـت إال عنـد حتاجل

ل ّ ومن الواضح أن الـدليل الـرشعي اللفظـي متكفـًجا،موضوعه وقيوده خار
 فهـو ، املجعـول خيتلـف مـن فـرد إىل آخـرّ ألنلبيان اجلعل ال لبيان املجعـول،

هللا {: ًفقوله مثال ذاك؛ لتواجد القيود، ّ حق هذا وغري موجود يفّ حقموجود يف
ً  ا اس حج ا يت من استطاع إ ـه سـ يال

ِ َ ِ ِْ َ ِ َ َ ََ ْ ْ ْ َ ْ  ِ ِ  َ  مدلولـه جعـل ،)٩٧: آل عمـران( }َ
الوجـوب  -  هـذاّ ألن الوجوب املجعول،ّقق عىل املستطيع، ال حتّوجوب احلج

 تابع لوجود االستطاعة، وال نظر للموىل إىل ذلك، فمـدلول الـدليل -املجعول
 .و اجلعل ال املجعول هًدائام
 صور التنايف بني احلكمني: ة الثانيةّقدمامل

 :  صور بيان التنايف بني احلكمني بثالثيمكن
 اجلعـل أي مرحلـة إنـشاء التنايف بني احلكمـني يف مرحلـة: الصورة األوىل

 والـدليل اآلخـر ّاحلـج،وترشيع احلكم، كام لو كان أحد الدليلني يأمر بوجوب 
 .ّقدم كام تّمتضادة األحكام التكليفية ّ ألن هنا بني اجلعلني؛ فالتنايف،هينهى عن

التنايف بني احلكمني يف مرحلة املجعول والفعلية، من قبيـل : الصورة الثانية
 عـىل ّيممجعل املوىل وجوب الوضوء عىل الواجد للـامء، وجعـل وجـوب التـ

 من الشارع، ًا بني اجلعلني؛ إذ يمكن صدورمها معٍالفاقد له، فهنا ال يوجد تناف
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 للـامء ثبـت ً إن كان واجـداّكلف املّ ألن؛ًتهام معاّولكن املجعولني ال يمكن فعلي
وهو الوضـوء، وإن مل يوجـد املـاء ثبـت املجعـول الثـاين وهـو ّاألول املجعول 

 . واحد يف حالة واحدةّكلف عىل مً، وال يمكن ثبوت املجعولني معاّيممالت
 . باب الورودن يفويف هذه الصورة يدخل الدليال

التنايف بني احلكمني يف مرحلـة االمتثـال، أي أنـه ال يوجـد : الصورة الثالثة
بني اجلعلني وال بني املجعولني، ولكـن حيـصل التنـايف يف مرحلـة امتثـال ٍتناف 

، كـام يف حـاالت ًه امتثـاهلام معـاال يمكن ّكلفاحلكمني املجعولني، بمعنى أن امل
 ًاّ مقيدًين مثالّضد من الّ بنحو يكون األمر بكلّتبين عىل وجه الرتّضداألمر بال
، كـام أنـه ً اآلخر، فباإلمكـان صـدور جعلـني هلـذين األمـرين معـاّضدبرتك ال

 كـال ّكلـف؛ وذلـك فـيام إذا تـرك املًباإلمكان أن يصبح جمعوالمها فعليني معـا
 بـني  قيده، ولكن التنـايف واقـعّحقق لتًمن املجعولني ثابتاّ كل ين، فيكونّضدال

 من قبيل ما لو ورد األمـر بإنقـاذ ًمعا، أن يمتثلهام ّكلف إذ ال يمكن للم؛امتثاهلام
، فيكـون ًه امتثـاهلام معـاال يمكنـ ّكلف بغريقني، لكن املالغريق، ثم بعدها ابتيل

 .ى هذه الصورة بالتزاحمّ إلنقاذ اآلخر، وتسمًاّضد وًواحد منافياّ كل إنقاذ
يف وعدم إمكان االجتامع تارة بني نفـس اجلعلـني،  أن التناّتحصل يّقدممما ت

 .وأخرى بني املجعولني، وثالثة بني االمتثالني
هـو  )١ ( أن التعـارض بـاملعنى املـصطلحّتـضحتني يّقدموبعد بيان هاتني امل

 .التنايف بني الدليلني يف مرحلة اجلعل واإلنشاء
 تـارة بأنـه  مدلول الدليل هو اجلعل والترشيع، فيكون التعارضّحيث إنو

التنايف بني مدلويل الدليلني بلحاظ جعل الدليلني، وتارة أخرى هو التنـايف بـني 
 .الدليلني بلحاظ مدلوليهام وجمعوهلام

                                                 
ّلنص التعراسيأيت يف التعليق عىل ) ١(  .ض ألقوال األعالم يف تعريف التعارضّ
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يكـون  )ّال تـصل (و) ّصل (أو) ّال حتج (و)  البيتّحج (ففي مثل خطاب
بـني يف مرحلـة اجلعـل، بـل كـان ٍتنـاف التنايف يف مرحلة اجلعل، أما إذا مل يكن 

 مـن ّقدم ملا ت؛املجعولني أو بني االمتثالني، فال يرتبط هذا التنايف بمدلول الدليل
ً ليست مدلولة للدليل، فال حيـصل - عن مقام امتثالهً فضال-أن فعلية املجعول 

 إن ّتوضـأ(  لعدم التنايف بني مـدلوليهام، كـام يف خطـاب؛التعارض بني الدليلني
أنقـذ ذاك  (و) أنقـذ هـذا الغريـق ( أو خطـاب) إن فقد املاءّيممت( و )وجد املاء
 بـني اخلطـابني يف ٍ لعدم وجـود تنـاف؛، فال يدخالن يف باب التعارض)الغريق

 .مرحلة اجلعل
 

 : يمكن تصوير ثالث صور من التعارض
 .التعارض بني دليلني اجتهاديني، كالتعارض بني اخلربين: الصورة األوىل
التعارض بني أصلني عمليني، كالتعارض بني أصل الرباءة : يةالصورة الثان

واالستصحاب، فلو شككنا يف وجوب صالة اجلمعـة يف زمـن الغيبـة، فأصـل 
الرباءة يقتيض عدم الوجوب، أما االستصحاب فيقتيض بقاء الوجـوب الثابـت 

 .يف عرص ما قبل زمن الغيبة
لـدليل االجتهـادي، التعارض بني األصـل العمـيل وبـني ا: الصورة الثالثة

 .ً عىل احلرمة مثالّدالكالتعارض بني الرباءة واخلرب ال
 إال يف الصورة األوىل ّحققن التعارض املصطلح ال يتإ:  نقول ذلكّتبنيإذا 

 . التنايف بينهام يف مقام اجلعلّحقق لت؛وهي التعارض بني الدليلني املحرزين
وجد تعارض بيـنهام، ففـي  فال ي،أما الصورة الثانية وهي األصول العملية

مثال استصحاب بقاء وجوب صالة اجلمعة وأصل الرباءة عن ذلك الوجوب، 
 بـني الـدليلني اللـذين يكـشفان ّحقـق التعـارض يتّ؛ ألن بيـنهامًامل نجد تعارض

 لـيس -كاالستـصحاب والـرباءة  -اجلعل، ومن الواضح أن األصول العملية 
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 معنـى الـرباءة هـو ّ ألنام جعل بنفسه،واحد منهّ كل هلام كاشفية عن اجلعل، بل
 عـىل اجلعـل ًعدم وجوب املشكوك، وهذا بنفسه جعـل رشعـي ولـيس دلـيال

 نه جعل بنفسه، إذ االستـصحابإالرشعي، وهكذا األمر بالنسبة لالستصحاب ف
 .هو وجوب إبقاء احلالة السابقة، وهذا الوجوب بنفسه حكم رشعي

 ليحـصل التنـايف ٌّوحمكي> مدلولن األصل العميل ليس له إ: بعبارة أخرى
بلحاظ مدلوليهام أو داللتهام، وإنام لألصل معلول وأثـر عـىل فـرض الوصـول 

 . )١(<ية، فال داللة له عىل نفي األصل اآلخرّعذرية واملّنجزوهو امل
وأما يف الصورة الثالثة وهي حالـة التنـايف بـني الـدليل االجتهـادي وبـني 

 عـىل احلرمـة مـع الـرباءة عـن احلرمـة، ّدالاألصل العميل، كتعارض اخلرب الـ
 من أن األصل ال يكشف عـن اجلعـل ّقدم ملا ت؛فكذلك ال يوجد تعارض بينهام

 .حيصل التنايف بينه وبني الدليل االجتهاديلكي  ّلكيلا
 ينايف مـدلول اخلـرب، نعـم ّ مدلول وحمكيفاألصل العلمي كالرباءة ليس له

ير الذي هو أثر لألصل وبـني ثبـوت التنجيـز التنايف يف احلقيقة بني ثبوت التعذ
 :ًالذي هو أثر الدليل االجتهادي، حيث يستحيل صدقهام معا، فيكون التعـارض

ّيدل عىل ذلك التعذير أي دليل األصل وبني حجية الدليل املحرز بني ما ّ. 
 

ه ّ ألنـ يعقـل التعـارض بيـنهام؛ قطعيـني، فـالاإن الدليلني املحرزين إذا كان
 . املتنافيني وهو حمالّحقق إىل القطع بتّؤديي

وال خيفى أن املقصود من الدليلني القطعيـني مـا كانـا قطعيـني مـن حيـث 
اللة دون الـسند، أو بـالعكس، فـال ّقطعي الدحدمها أالداللة والسند، فلو كان 

؛ ظنّـيقطعي مـع الـدليل ال تعارض الدليل الّققأما عدم حت .ً قطعياًيكون دليال
                                                 

 .٢٤ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ه يقتيض القطـع ّ ألن،ظنّيحال عىل الدليل الّ كل  عىلّقدمفألن الدليل القطعي م
 .ّجيةدليل يقطع بخطئه يسقط عن احلّ وكل بخطأ املعارض،
يبقـى   مع الـدليل القطعـي الظنّيالدليل ال حال تعارضيف : بعبارة أخرى

 التعـارض بيـنهام ال يمكـنه، بل  يف مفاده ومعناّحجة ظهور وال ظنّيللدليل ال
ّظـن، ألنللًدا  مفيظنّيحتى لو فرض بقاء الدليل ال  الزم التعـارض بيـنهام هـو ّ

 . املتنافيني، وهو غري ممكنّظن اجتامع القطع وال
 

ني، وهذا من الواضحات التي ظنّيخيفى أن التعارض يقع بني الدليلني ال ال
 .اج إىل بيانال حتت

ّظـن ، وهو الّالنوعيّظن  هو الظنّييف الدليل الّظن وال خيفى أن املقصود بال
 .املعترب من قبيل خرب الثقة

 : يمكن تقسيم الدليلني الظنّيني اللذين يقع التعارض بينهام إىل أقسام ثالثةو
أن يكون التعارض بني دليلني لفظيـني، إمـا بـني آيتـني مـن : ّاألولالقسم 

ة املتـواترة أو أخبـار ة أو بـني الكتـاب والـسنّاب أو بني روايتني مـن الـسنّالكت
 .اآلحاد

أن يكون التعارض بني دليلني غري لفظيني، كالتعـارض بـني : القسم الثاين
 .×اإلمجاع والسرية، أو التعارض بني تقريرين لفعل من قبل املعصوم 

غـري لفظـي، أن يكون التعارض بـني دليـل لفظـي ودليـل : القسم الثالث
 .ة وبني اإلمجاع أو السريةمن الكتاب والسنّّ كل كالتعارض الواقع بني

 أقسام التعارض بني الدليلني اللفظيني
 : ني قسمعىل، فالتعارض بينهام نيإذا كان الدليالن لفظي

وهو التعارض البدوي الـذي يمكـن  :ّالتعارض غري املستقر: ّاألولالقسم 
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، حيـث يـرى ّاص واخلـّالعـامليلني، كـاجلمع بـني رفعه باجلمع العريف بني الـد
، وعليـه يكـون التعـارض ّالعام قرينة شارحة للمقصود من ّاصالعرف أن اخل
 . بنظر العرفّستقربينهام غري م

 يف كال الدليلني، كام لو ورد يف ّترصفبل يف أحيان أخرى نجد أن العرف ي
ِّال تـصل نافلـة : (قـولويف آخـر ورد دليـل ي) ِّصل نافلـة العـشاء(:  قولهٍدليل
 عـىل االسـتحباب بقرينـة الـدليل الثـاين، ّاألولفالعرف حيمل الدليل ) العشاء

 .ّاألولوحيمل الدليل الثاين عىل نفي الوجوب بقرينة 
وا لذكر امليـزان يف مـورد التعـارض ّ تعرضس اهللا أرسارهمّقد األعالم ّنإ َّمُث
 التعارض هـو إمكـان اجلمـع بـني ، فذكروا أن ميزان هذا النحو منّستقرغري امل

ي، حيث محلوا ّتربعالدليلني يف نظر العرف دون ما ليس كذلك، كام يف اجلمع ال
ال بـأس : (، ومحلـوا قولـه)العذرة النجـسة( ، عىل)ثمن العذرة سحت: (قوله

 ال عربة هبذا اجلمع، فإنـه ال دليـل ّإذ إنه، )العذرة الطاهرة (، عىل)بثمن العذرة
 . ًياّتربعًمع من الطرح ولو كان مجعا عىل أولوية اجل
فكام جعلوا ظهور أحد الكالمني قرينة عىل تفسري الكـالم اآلخـر : وهكذا

جعلوا ظهور احلال يف نظـر العـرف ًضا فأيًا للجمع بينهام، ّمسوغيف نظر العرف 
ًمسوغا للجمع بني ظهور احلـالني، كـام لـو مل يقـم يف مـورد آخـر يف مقـام بيـان  ّ

 ّيناه يتوضأ مع املضمضة، فإن العرف يف مثله جيمع بني ظهوري احلالنيالوضوء، رأ
ّفيحمل املضمضة عىل أهنا جزء مستحب يف الوضوء يف املورد األول؛ ولذا تركهـا، ّ 

 .غ اإلتيان بهّيسوّستحب وحيمل ظهور حاهلا يف املورد الثاين عىل أهنا جزء م
 عالجـه ال يمكـنلـذي وهـو التعـارض ا: ّالتعارض املستقر: القسم الثاين

ه يف الوقت الذي يثبت ّ ألن،ّجيةإىل دليل احلٍحينئذ باجلمع، بل يرسي التعارض 
 ّ ألن؛ً هلـام معـاّجيةمها ينفي اآلخر، فيستحيل شمول نطاق دليل احلّحجية أحد

 )ّصـل: ( كام لو ورد دليل يقول،ين أو املتناقضنيّضدالزم ذلك جواز اجتامع ال
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  للعرف أن جيمع بني الدليلني،ال يمكن ففي هذه احلالة )ّصلال ت: (وآخر يقول
 لكال ً السند شامالّحجية أن يكون دليل ال يمكن ّستقره يف حالة التعارض املّألن

 الظهـور أن تكـون شـاملة لكـال ّجية حلال يمكنالدليلني املتعارضني، وكذلك 
ّ ألن كـل تناقضني، يعني اجلمع بني املّجية الزم شموهلام بدليل احلّ ألنالدليلني؛ ّ

ب اآلخـر، ومـن هنـا ّ ويف الوقت ذاته ينفي ويكذ،واحد منهام يثبت مفاد نفسه
، وعليـه يكـون معنـى رسايـة ّجيةقال األعالم أن التعارض يرسي إىل دليل احل

 هو عدم شـموله لكـال الـدليلني، إذ لـو كـان دليـل ّجيةالتعارض إىل دليل احل
ّ كـل ، وهذا يعني أنّجية بني نفس مدلول احلً يشملهام معا حلصل التنايفّجيةاحل

 . وغري ثابت، وهو مجع بني النقيضنيًثابتاواحد منهام يكون 
 .هذا كله يف الدليلني اللفظيني

ًضـا أما الدليالن غري اللفظيني أو املختلفني، فالتعارض بيـنهام يكـون تعار
ًا دائامّستقرم  العـرف ّ ألنفظيني؛ إىل اختصاص اجلمع العريف بالدليلني اللً نظرا؛ً

ّتـضاد  واحد لرفع مـا يـرون مـن التنـايف والّمتكلمإنام جيمعون بني كالمني من 
 ^م ّ ألهنـ مـن هـذا القبيـل؛^بينهام، والروايات الصادرة عن أهل البيت 

 واحد يمكن تفـسري ّمتكلم الكالم الصادر من ّ ألن واحد، وذلكّمتكلمبمنزلة 
هذا بخالف اإلمجاع أو السرية أو التعـارض ه قابل للتأويل، وّ ألنبعضه ببعض؛

حـدمها بـاآلخر، وهـذا بخـالف أ ّيفـرسبني تقريرين للمعصوم، فال يمكن أن 
 .حدمها باآلخرأ ّيفرسظهور الكالم وظهور احلال، حيث يمكن أن 

، ًاّستقرمـًضـا  التعارض بني الدليلني غري اللفظيـني يكـون تعارّحيث إنو
 ،ّجيـةيالحـظ دليـل احلٍحينئذ يتهام، وّليل حجذكروا بأن التعارض يرسي إىل د

 ّدلـةيالحـظ نـوع التعـارض يف أٍحينئـذ  فًيـا،لفظًيال يتهام دلّكان دليل حجفإن 
يـتهام ّ، وإن كان دليـل حجّستقر أو غري مّستقر لكي يعرف أنه تعارض مّجيةاحل

 .ًاّستقر سرية العقالء، فالتعارض يكون مّجيةغري لفظي، كام لو كان دليل احل
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ّ 

  .<عارض املصطلحتال>: +قوله •
 عارضـه؛ أي جانبـه :لفظ التعارض مأخوذ من: ً واصطالحاًالتعارض لغة

 .  باب التفاعل، فال يقع إال بني طرفني من وهو مصدر،وعدل عنه
 فالتعـارض يف اللغـة بمعنـى التعانـد والتامنـع املـستتبع للتكـافؤ ّمن ثـمو

 والتعـادل وكـذلك ّدلـةنوان هـذه املـسألة بتعـارض األوالتعادل، كام يناسبه ع
 . التعبري باملتكافئني

ًوحيتمل كونه مأخوذا من املعارضة بمعنى املحاذاة واملقابلة واملـساواة، كـام 
 عدل اآلخر وحماذيـه نيواحد من املتعارضّ كل يناسبه التعبري بالتعادل، أي كون

 . تي امليزانّ مثل كف،ومقابله
وعارضـته بمثـل مـا ... رست حياله: عارضته يف املسري؛ أي>: قال اخلليل

واعـرتض ... ت املعارضـةّ ومنـه اشـتق،صنع، إذا أتيت إليه بمثل ما أتى إليـك
 .)١ (<فالن عريض إذا قابله وساواه يف احلسب

وعارضته مثـل مـا .  رست حياله:وعارضته يف املسري أي>: وقال اجلوهري
  .)٢(<عارضت كتايب، أي قابلتهو. صنع، أي أتيت إليه بمثل ما أتى

والعرضية هبذا املعنى تارة تكون بمالك التامثل واملباراة بني الشيئني، فيقـال 
  وتارة تكون العرضية بمالك التناقضه، مثلأنشدي، بمعنى ّعارض فالن شعر املتنب

حـدمها يف أ نحو تقابـل ومبـاراة بيـنهام بجعـل ًوالتكاذب بني شيئني، فإنه أيضا
 .)٣(ي الكالمان املتكاذبان باملتعارضنيّر، وعىل أساس هذه املناسبة سمعرض اآلخ

                                                 
 .٢٧٢، ص١ج: كتاب العني، اخلليل الفراهيدي) ١(
 .١٠٨٧ص ،٣ج: الصحاح، اجلوهري) ٢(
 .١٣، ص٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٣(
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 : ّعددةف بتعريفات متّ فقد عرًحا،أما التعارض اصطال
كـام نـسبه الـشيخ إىل  -فـوا التعـارض ّتعريف املشهور، حيـث عر: ّاألول
 وقـال .)١(<ّتـضادتنايف مدلويل الدليلني عىل وجه التنـاقض أو ال>  بأنه-املشهور

طلق يف االصطالح عىل تنـايف الـدليلني ومتـانعهام باعتبـار ُوأ>:  العراقيّحققامل
ين وثبـوت النقيـضني؛ ّضدهلام إىل اجتامع الأواملدلول واملنكشف هبام من حيث 

للمـشهور بتنـايف مـدلويل الـدليلني عـىل وجـه ًعـا  تب+فه الشيخ ّولذلك عر
افيني نفـسه يف مقـام واحـد مـن املتنـّ كـل  من جهة عرضّتضاد،التناقض أو ال

 .)٢(<ة عن الواقع وإثباته عىل غريهءاإلرا
فه بتعريف آخـر حيـث ّ اخلراساين عدل عن هذا التعريف وعرّحققلكن امل

 بحـسب الداللـة ومقـام اإلثبـات عـىل وجـه ّدلةتنايف الدليلني أو األ> نهإ: قال
 .)٣(<ّتضادالتناقص أو ال
ه عن تعريف املشهور هو ألجـل  اخلراساين أن السبب يف عدولّحققوذكر امل

 التنايف بني املدلولني ثابـت ّ ألنإخراج موارد اجلمع العريف عن نطاق التعريف،
 ّقـدم فيشمله تعريف املشهور، أما عـىل تعريفـه املتًضا،يف موارد اجلمع العريف أي
 . لعدم التنايف بحسب الداللة مع وجود اجلمع العريف؛فال يشمل تلك املوارد

 النـائيني أن تعريـف املـشهور غـري شـامل ملـوارد اجلمـع ّحققوقد ذكر امل
 .)٤ ( لعدم التنايف بني املدلولني يف هذه املوارد؛العريف

وذكر السيد اخلوئي أن الدليلني إذا كانـت نـسبة أحـدمها إىل اآلخـر قابلـة 
 أو الـورود أو احلكومـة أو التخـصيص، فـال ّتخصصللجمع العريف، كنسبة ال

                                                 
 .١١ص ،٤ج: فرائد األصول) ١(
 .١٢٤ص ،٢ق، ٤ج: هناية األفكار) ٢(
 .٤٣٧ص: كفاية األصول) ٣(
 .٧١٥-٧١٠، ص٤ج: انظر فوائد األصول) ٤(
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ٍأي تناف يوجد   .)١(بني مدلوليهام، وخيرجان عن التعارضّ
 وملـا كـان . بأنه التنايف بـني مـدلويل الـدليلني+فه السيد الشهيد ّوقد عر

 ، للتعارض هـو التنـايف بـني اجلعلـنيّحققمدلول الدليل هو اجلعل، فالتنايف امل
 خلروج مرتبة املجعول ومرتبة االمتثـال ؛دون التنايف بني املجعولني أو االمتثالني

  .ّقدمن مفاد الدليل، كام تع
 .<ّدلةاخلامتة يف تعارض األ>: +قوله  •

جعل صاحب الكفاية مبحث التعارض من مقاصد علم األصول، ولـيس 
 ّأهـم الوجـه يف ذلـك هـو أن مباحـث التعـارض مـن ّولعل. من خامتة مباحثه
 البحث يف مباحث التعارض هـو يف الواقـع بحـث عـن ّ ألناملسائل األصولية،

يتها؛ وقد ذهب مجلـة مـن ّ األخبار بعد وجود املقتيض حلجّحجيةانع عن فقد امل
ين إىل جعله خامتة ملباحث األصول، كام يف ّخرأتني وبعض املّقدماألعالم من املت

الفصول الغروية، ومعامل الدين، وفرائد األصـول ومفـاتيح األصـول، وفوائـد 
 إىل شهيد الـسيد الـ وقـد ذهـب،)٢(األصول، ومنتهى األصول، وهناية األفكار

 .ًجعله خامتة أيضا
ًا للكـالم ّ يكـون مفـرسًا ألن الكالمـني صـاحل أحدذا كانإف>: +قوله  •

خيفـى   ال.<اآلخر مجع بينها بالنحو املناسب، ومثل الكالم يف ذلك ظهور احلـال
ات املقاميـة، بـل طالقـأنه ال فرق بني ظهورات الكالم وظهـورات احلـال كاإل

 عـىل مـا هـو التحقيـق ترجـع إىل داللـة احلـال ً بنـاءًة أيـضاميْكِالدالالت احل
ّدال تصورالتصديقية إىل نفي القيد من دون   . عليهّي لفظيّ
                                                 

 .٣٤٧، ص٣ج: انظر مصباح األصول) ١(
 ؛٧ص ،٤ج : ؛ فرائـد األصـول٢٥٠ص: ؛ معامل الـدين٤٣٥ص: انظر، الفصول الغروية) ٢(

 ؛٥٥ص ،٢ج: منتهى األصـول ؛٦٩٩ص ،٤ج: ؛ فوائد األصول٦٧٩ص: مفاتيح األصول
 .١٢٤ص ،٢، ق٤ج: هناية األفكار
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 كيف وقـع التعـارض : األسئلة واالستفهامات املطروحة يف املقامّأهممن 
، بـل قـد يستـشكل  املعـصومنيّئمةبني األحاديث والنصوص الصادرة عن األ

 مـع أن الـرشيعة اإلسـالمية ^لذلك بأنه كيف نـشأ التعـارض يف روايـاهتم 
فال وجـود لالخـتالف يف آيـات . ّحملهكام ثبت يف ّتضاد هة عن التناقض والّمنز

ِأفال  تدبرون القـرآن و ـو  ن مـن عنـد  ـ  اهللا {: القرآن الكريم، كام قال تعاىل ِ ْ َْ ِ ِ ِ َ َ ََ ْ َ ََ ْ ُ ْ ُ  َ َ َ َ َ

َ و ًجدوا  يه اختالفا كث اَ َِ َِ ً ْْ ِ ِ ُ  ).٨٢: النساء( }َ
ّ إىل االعتقاد بعصمة األئمة، ويستشهد لذلك بتعـارض كب التشكيّوقد يترس

، بـل ألجـل ذلـك ^الروايات واختالف مضامني النصوص الصادرة عنهم 
 ليسوا إال جمتهدين كـساير ّئمةة ومن حذا حذوهم بأن األّالعامزعم بعض أبناء 

 . ين، وأن األحاديث الصادرة عنهم ليست إال تعابري عن آرائهم االجتهاديةاملجتهد
وقد أجيب عن هذه الشبهة باالستدالل بوجوه عقلية ونقلية عـىل عـصمة 

 .  املعصومنيّئمةاأل
ا خارج عن مقـام البحـث، ّ ألهن؛^وال نريد أن نلج يف بحث عصمتهم 

 يف وقوع االختالف والتعارض  العوامل التي هلا دخلّأهملكن نشري ها هنا إىل 
 . يف مقام اإلثبات والنقل واإلخبار^فيام وصل إلينا من أخبارهم 

  العامل الذايت.١
 يف ال تعـارض فيهـاعى فيهـا التعـارض، ّدُ مـن املـوارد التـي يـًا كثريّلعل

 وجـود ّتـصورّاحلقيقة، إال أن املجتهـد الـذي يـامرس عمليـة االسـتنباط قـد ي
ّنص يف فهـم الـ ي يعيـشه، لتـأثريهذليه الواقع الـذهني الـتعارض، نتيجة ما يم
إما جلهله باللغة وعدم إحاطتـه بـدقائقها، وإمـا : ذلكّمرد وتشخيص املعنى، و

 .لغفلته عن وجود بعض القرائن أو قرينية املوجود
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  أحكام الرشيعة بواسطة النسخّتغري .٢
 يف نـشوء ظـاهرة ةّؤثر العوامل املـّأهم النسخ يف األحكام الرشعية من ّيعد

 .التعارض بني األحاديث
  بمعنى رفع احلكم بعـد وضـعه،ا نسخ حقيقيّإم: ومن الواضح أن النسخ

 عدم اإلشكال فيه، بل هو أمر واقع يف الرشيعة، فهذا النوع ّقدمترشيعه، وقد تو
من النسخ ليس من باب التعارض والتنايف بني الدليلني بحسب الداللة ومقـام 

ً الدليل الناسخ حينئذ ال يكون مكذبا للدليل املنسوخ، ال بلحـاظ ّ ألناإلثبات، ِّ ٍ
استمراره، وإنـام  وداللته عىل أصل احلكم املنسوخ وال بلحاظ داللته عىل دوامه

ّيكون داال عىل تبدل احلكم و ّه ثبوتا بعـد أن كـان نظـر املـرشع عـىل طبـق ّتغريً ً
ًبقاء حقيقة وًاملنسوخ حدوثا ً . 

 لرشيعة الذي يرجع إىل التخصيص بلحاظ عمـود الزمـان،وإما النسخ يف ا
أن الناسخ يكشف عن انتهاء أمد احلكم املنـسوخ وحمدوديتـه بـذلك الزمـان، و

ًإن كان بحسب ظاهر دليله مطلقا من ناحيـة الزمـان، > و فهذا النوع من النسخ
فسوف يندرج النسخ يف باب التخصيص الذي هو أحد أقـسام التعـارض غـري 

 املعارضة بني أصل داللة الـدليل املنـسوخ عـىل اسـتمرار حتصل حيث ،ّستقرامل
وقـد يـدور األمـر بـني أن يكـون الـدليل . دوامه وبني الدليل الناسـخ واحلكم

ًا لـبعض ّخمصـصً ورافعـا السـتمراره، أو يكـون ّقـدمً ناسخا للحكم املتّاخراملت
ّأفراده فيكون بيانا إلرادة اخلصوص من أو  .)١(<األمر لً

لواضح أن التعارض الذي حيصل من هذا النوع من النـسخ ينحـرص ومن ا
 وال تشمل النصوص الصادرة عـن ’يف دائرة النصوص الصادرة عن النبي

 ’ من انتهاء عرص الترشيع بانتهاء عـرص النبـي ّحمله؛ ملا ثبت يف ^ ّئمةاأل
                                                 

 .٢٩ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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ّ املعــصومني ليـست إال بيانــا ملـا رشّئمـةوأن األحاديـث الـصادرة عــن األ ً عــه ّ
 . تفاصيلها و من األحكام’لنبيا
  ضياع القرائن والغفلة عنها.٣

:  األسباب التي تـوهم وقـوع التعـارض يف روايـات أهـل البيـتّأهممن 
 ^ّئمة أو عن أحد األ’ّالصادر عن النبيّنص ضياع القرائن املكتنف هبا ال

إمـا لتقطيـع األحاديـث، أو نقلهـا بـاملعنى أو عـدم : ذلكّمرد والغفلة عنها، و
من قبيل مـا ورد يف واليـة ؛ الع عىل خصوصيات دخيلة يف سياق احلديثّاالط

يف . <أنـت وما ـك ألبيـك>: ’ يف أموال ولده عـن النبـي ّترصفاألب عىل ال
 ّما حيـل: قلت أليب عبد اهللا>: حني ورد يف صحيحة احلسن بن أيب العالء أنه قال

: فقلـت لـه: يـه، قـال إلّقوته بغري رسف إذا اضطر: للرجل من مال ولده؟ قال
 أنـت وما ـك ألبيـك؟:  أبـاه، فقـال لـهمّقـدففقول رسول اهللا للرجل الذي أتاه 

يا رسول اهللا هذا أ  وقد ظلم  مـ ا  عـن : إنما جاء بأبيه إ  ا   فقال: ×فقال
، فأخ ه األب أنه قد أنفقه عليه و  نفسه، فقال أنت وما ك ألبيـك و ـم ي ـن ّأ 

 .)١(<س األب  البن؟  أو  ن رسول اهللا  عند ا رجل  ء،
 ّ النبـويّ الـنصىل جتريدإه السائل ّ حاول يف هذه الرواية أن ينب×فاإلمام 

 . ة بهّالع الناقل عىل القرائن احلافّاملنقول عن سياقه؛ لعدم اط
حدثني سلمة ابن حمرز أنه كان >: وب، قالّومثله ما رواه صفوان عن أيب أي

كان يوم النحر طاف بالبيت وبالصفا واملروة ثم رجـع إىل منـى  حتى إذا ،عّيتمت
فـالن قـد : ومل يطف طواف النساء، فوقع عىل أهله، فذكره ألصـحابه، فقـالوا

فـذهبت إىل : ، قـال سـلمةة فسأل أبا عبد اهللا فأمره أن ينحر بدن.فعل مثل ذلك
 بام قال همفرجع إىل أصحابه فأخرب. ل س عليك  ء: أيب عبد اهللا فسألته، فقال

                                                 
 . ٨، من أبواب ما يكتسب به، ح٧٨ب  ،٢٦٥، ص١٧ج : وسائل الشيعة) ١(
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: قاك وأعطاك من غريه كدرة، فرجعت إىل أيب عبد اهللا فقلـتّ ات:فقالوا:  قال.هل
وقد فعل فالن مثل ما فعلـت فـأمره أن ينحـر . قاكّات: إين لقيت أصحايب فقالوا

ًدا وهـو يعلـم، وأنـت ّقيتك ول ن فالن فعلـه متعمـّصدقوا، ما أت: ×، فقال ةبدن

 .ال واهللا مـا كـان بلغنـي: قلـت: ؟ قـاللغك ذ ـكفعلته وأنت ال تعلم، فهل  ن ب
 .)١(< ل س عليك  ء:×فقال

م التعـارض بـني ّه يف هذا احلديث عىل نشأة توهّ نب×فهنا نجد أن اإلمام 
الع األصـحاب عـن اخـتالف ّ مـن ناحيـة عـدم اطـ×أحاديث أهل البيت 

حاالت السائلني، من حيث العلم بـاحلكم واجلهـل والنـسيان وثبـوت العـذر 
 . حكمهّتغري هلا مدخلية يف ّكلفعدمه، ومن الواضح أن حاالت املو
 التقية. ٤

تهم مـن املخـالفني ّ تقيـّئمةمن مجلة أسباب وقوع التعارض يف نصوص األ
ّون حكام يف جملـس تقيـنّب يت^ كانوا ًفأحيانا . املعاندين يف بيان األحكام ة مـن ً

م آنـذاك، وكـان ذلـك بعض اجلالسني املخالفني الذي كانوا جواسيس للحكـا
ذلـك املجلـس أو   قبـل-نـوه ّ احلكم الواقعي الـذي بيّضداحلكم الصادر تقية 

قل احلديثان كالمهـا يف اجلوامـع الروائيـة، فوقـع  أصحاهبم، فنُّ خلواص-بعده
 .التعارض بذلك بني النصوص

ة أيب ّموثقـ :منهـا، ^وهذا السبب أشارت إليه نصوص متضافرة عنهم 
. فيما  هر فيـه بـالقراءة: ×ت أبا عبد اهللا عن القنوت، فقال سأل>:  قال؛بصري

رحـم اهللا : ×ها؟ فقالّيف اخلمس كل: إين سألت أباك عن ذلك فقال: فقلت له
ً، ثم أتو  ش   فأفت تهم با قيةّأ  و ن أصحاب أ  أتوه فسأ وه فأخ هم با ق ّ>)٢(. 

                                                 
 . ٥تاع، حات االستمّكفار، من أبواب ١٠ب ،١٢٥، ص١٣ج: وسائل الشيعة) ١(
 .١٠، من أبواب القنوت، ح١ب، ٢٦٣، ص٦ج: وسائل الشيعة) ٢(
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 ×و بصري أبا عبـد اهللا  الذي سأل أب-فالظاهر من الرواية أن يف املجلس 
 .×قى منهم اإلمام ّتا مجاعة من املخالفني حارضين، ممن -عن ذلك
يا ز اد ما تقـول  ـو : قال يل>:  قال×رواية أيب عبيدة عن أيب جعفر : ومنها

ّأفت نا رجال  ن يتوال . علـت فـداكُأنت أعلم ج: قلت له:  قالنا   ء من ا قية؟ً
إن أخـذ بـه : ويف رواية أخـرى: قال. ًوأعظم أجراإن أخذ به فهو خ    : ×قال 

 .)١(<أجر، و ن تر ه واهللا أثم
:  قال×صحيحة أمحد بن حممد بن أيب نرص عن أيب احلسن الرضا : ومنها

قال أبو جعفر يف القنوت إن شـئت فاقتنـت وإن شـئت فـال تقنـت، قـال أبـو >
 .)٢(< هذاّة فال تقنت وأنا أتق ّو ذا  نت ا قي: ×احلسن

يا أبا عمرو  :×قال أبو عبد اهللا >: صحيحة أيب عمرو الكناين، قال: ومنها
ثتك  ديث أو أفت تك بفتيا ثم جئ   بعد ذ ك فسأ   عنـه فأخ تـك ّأرأيت  و حد

بأحدثهام :  قلت بأيهما كنت تأخذ؟، الف ما كنت أخ تك أو أفت تك  الف ذ ك
 .وأدع اآلخر

ُ أ  اهللا إال أ ن يقد أصبت يا أبا عمرو،: ×فقال  أما واهللا ل  فعلـتم . ًاّد  َعبّ
 .)٣(<ةّ  ا   دينه إال ا قيّ وجلّذ ك إنه      ول م، أ  اهللا عز

 الـذي قـال -) األحـدث (علم أنُفبقرينة كالم اإلمام يف ذيل هذه الرواية ي
ل اإلمـام ّعلـ هو اخلرب املوافق للتقية، وإال مل ي-ع اآلخرَأبو بصري إنه يأخذه ويد

 .ًإصابة أيب بصري يف أخذه بأحدثهام بكونه عمال بالتقية
قـرأ مـ  ا: ×قال يل أبو عبد اهللا >: صحيحة عبد اهللا بن زرارة قال: ومنها

                                                 
 .٢، من أبواب صفات القايض، ح٩ب: وسائل الشيعة) ١(
 .١، من أبواب القنوت، ح٤ب : املصدر) ٢(
 . ١٧، من صفات القايض، ح٩ب: وسائل الشيعة) ٣(
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ّإنما أعيبك دفا  م :   وا ك ا سالم، وقل و  ـسارعون إ  ّ عنك، فإن ا اس والعـدً
ّ  من قر ة ّ وعليك با صالة ا ـست. هّه ونقرّ فيمن  ب بإدخال األذى دناه   نهو ناه ّ

ّواألر ع ، وعليك با ج أن تهـل  بـاإلفراد، وتنـوي الفـسخ إذا قـدمت  كـة فطفـت ّ
 ّثـم. وأحللـت إ  يـوم ال و ـة. ّوسعيت فسخت ما أهللت بـه، وقلبـت ا ـج عمـرة

ًاستأنف اإلهالل با ج مفردا إ  م ، واشهد ا نافع بعرفات وا زدلفـة، فكـ   ذ ك حـجّ
ّوا بـه و قلبـوا ا ـج ّوهكذا أ ر أصحابه أن يفعلوا أن يفسخوا ما أهل ’ رسول اهللا

  إحرامه  سوق ا ي ساق معه، فإن ا سائق قارن،  ’ و نما أقام رسول اهللا. عمرة
ّ ح  يبلغ ا دي  له، و له ا حـر بمـ ، فـإذا بلـغ أحـلّوالقرن ال  ل ّ هـذا ا ي . ّ
 وا ي أتاك به أبو بص  من صالة ، صدركّ زم ذ ك وال يضيقنا متع فّأ رناك به حج ا

ّع بالعمرة إ  ا ج، وما أ رنا به مـن أن يهـلّإحدى و س ، واإلهالل با مت ع ّ بـا متّ
ف  ء مـن ذ ـك َوال  ـال.  وتصار ف   ك ما  سعنا و سع مٍف  ك عندنا معان

 .)١(< وا مد هللا رب العا  ،هّا ق وال يضاد
بلغ  أنـك >: ، قال×خرب معاذ بن مسلم النحوي عن أيب عبد اهللا : ومنها

نعـم وأردت أن أسـألك عـن ذلـك قبـل أن : قلـت  ا ـاس؟ تقعد   ا امع فتف
 فـإذا عرفتـه ،ل فيـسألني عـن الـيشءج الريء إين أقعد يف املسجد، فيجأخرج،

كم ّتكم وحـبّود الرجـل أعرفـه بمـيءباخلالف لكم أخربته بـام يفعلـون، وجيـ
جـاء :  فـأقول. وجييء الرجل ال أعرفه وال أدري من هو،فأخربه بام جاء عنكم

: × فقـال. فأدخل قولكم فـيام بـني ذلـك.عن فالن كذا وجاء عن فالن كذا
 ونحو ذلك من النصوص املتضافرة التـي تـشاركها )٢(<اصنع كذا فإ  كذا أصنع

 .يف املضمون ذاته
                                                 

 . ١١، من أبواب أقسام احلج، ح٥ب: وسائل الشيعة) ١(
 .٣٦، من أبواب صفات القايض، ح١١ب: يعةوسائل الش) ٢(
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  والتزويرّالدس. ٥
 ^ة أسباب وقوع االختالف والتعارض يف أحاديث أهل البيـت من مجل

 نوسّن واملدلـوّقد كثـر الوضـاعف ^ والتزوير والوضع والتدليس يف رواياهتمّالدس
ومن هنا كان الرواة يعرضـون أصـوهلم الروائيـة عـىل . يف األخبار واألحاديث

خيص لتـش^ّئمـةثني الكبـار مـن مـشاخيهم وإىل األّء واملحـدّالفقهاء األجال
 مجلة من النصوص توقد أشار .متييزها عن غريهاواألخبار املجعولة املكذوبة 

 .)١(<يا فيض إن ا اس أولعوا با كذب علينا>: ^قوله : منها؛ إىل هذه الظاهرة
 ×ً أيضا بسنده عن هشام بن سامل أن سمع أبا عبـد اهللاكيشما رواه ال: منهاو
   أ  و أخـذ كتـب أصـحابه، و ن د ا كـذبّ ن ا غـ ة بـن سـعيد يتعمـ>: يقول

أصحابه ا ـس  ون بأصـحاب أ  يأخـذون ا كتـب مـن أصـحاب أ  فيـدفعونها إ  
، ثم يـدفعونها ×  فيها ال فر وا زندقة و سندها إ  أ  عبد اهللاّا غ ة، ف ن يدس

 مـا  ن   كتـب أصـحاب أ  عبـد ّهـا   ا ـشيعة، فـ ّإ  أصحابه فيأ رهم أن ي ثو
 .)٢(<ه ا غ ة بن سعيد   كتبهمّ فذاك  ا دسّمن الغلو ×اهللا

ما رواه الكيش بسنده عن يونس بن عبد الرمحن أن بعض أصـحابنا : ومنها
ك يف احلديث وأكثـر إنكـارك ملـا ّيا أبا حممد ما أشد>: سأله وأنا حارض، فقال له

هـشام بـن ثني ّحـد:  األحاديث؟ فقالّيرويه أصحابنا، فام الذي حيملك عىل رد
ًال تقبلوا علينا حديثا، إال ما وافـق القـرآن :  يقول^احلكم أنه سمع أبا عبد اهللا 

ّوا سنة أو  دون معه شاهدا من أحادي نا ا تقدمة، فإن ا غ ة بن سعيد لعن ً  ّ اهللا دسهّ
قوا اهللا وال تقبلوا علينا مـا خـالف ّفات. ث بها أ ّ  كتب أصحاب أ  أحاديث  م  د

ّنا وسنة ن يّ قول ر وافيت العراق فوجدت هبـا قطعـة : قال يونس.. ’ نا  مدّ
                                                 

 .٥٨ح، ٢٩، ب٢٤٦، ص٢ ج:بحار األنوار) ١(
 .٤١٩ص ،٢ج: رجال النجايش )٢(
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من أصحاب أيب جعفر ووجدت أصحاب أيب عبد اهللا متوافرين فسمعت منهم 
، فأنكر منها أحاديث ^ فعرضتها بعد عىل أيب احلسن الرضا ،وأخذت كتبهم

 كـذب   إن أبا ا طـاب: وقال يل. ^كثرية أن تكون من أحاديث أيب عبد اهللا 
ون هـذه ّلعن اهللا أبا ا طاب، و ذ ك أصـحاب أ  ا طـاب، يدسـ ^ أ  عبد اهللا

 .)١(<ا هذا   كتب أصحاب أ  عبد اهللاناألحاديث إ  يوم
 يف مناظرته مع حييى ×ما رواه يف االحتجاج عن أيب جعفر الثاين : ومنها

 ةابـّ ا كذّقـد كـ ت  :  الـوداعّحجـة يف ’ قـال رسـول اهللا>: بن أكثم قال
ّدا فلي بوّ متعمّفمن كذب  . وستك  فإذا أتا م ا ديث فاعرضوه . أ مقعده من ا ارً

 .)٢( <...ّ   ا كتاب اهللا وس 
قلـت >: ما رواه يف اخلصال بسنده عن سليم بن القيس اهلـاليل قـال: ومنها

 سري القـرآنً سمعت من سلامن واملقداد وأيب ذر شيئا من تفـّإين: ×ألمري املؤمنني
 غري ما يف أيدي الناس، ثم سمعت منك تصديق ما ’ اهللا ّوأحاديث عن نبي

سمعت منهم، ورأيت يف أيدي الناس أشياء كثرية من تفسري القرآن ومن األحاديث 
ه باطـل، أفـرتى النـاس ّ اهللا أنتم ختالفوهنم فيها وتزعمون أن ذلـك كلـّعن نبي

فأقبـل : ون القرآن بآرائهم؟ قـالّيفرسدين وّ متعم’يكذبون عىل رسول اهللا
ًفهم ا ـواب، إن   أيـدي ا ـاس حقـا و ـاطال وصـدقا اقد سألت ف:  فقال× ّعيل ًً ّ

ًو ذبا وناسخا وم سوخا ً ًا وخاصا و كما وم شابها وحفظا ووهماّو م ً ً ً ً ً ذب   ُوقد ك. ًّ
  أيهـا ا ـاس قـد كـ ت  : ’ ً  عهده ح  قام خطيبا، فقـال ’ رسول اهللا

 .)٣(<ذب عليه من بعدهُثم ك. أ مقعده من ا ارّي بولًدا فّ متعمّابة، فمن كذب  ّا كذ
                                                 

 . ٦٣، رواية٢٩ ب،٢٥٠ ص،٢ج: بحار األنوار) ١(
 . ٢، ح ٢٩، ب ٢٢٥، ص٢ج: بحار األنوار) ٢(
 . ١ من صفات القايض، ح ١٤، ب ١٥٢ ص،١٨ج:  الشيعةوسائل) ٣(
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  اختالف الزمان واملكان.٦
 تأثري الزمان واملكـان يف تغيـري األحكـام، :م التعارضّسباب توهأ ّأهممن 

رات حادثـة يف ّوالسبب يف ذلك هو أن اختالف األزمان واألقطار وبسبب تطو
اس مـن اجلهـات االقتـصادية والثقافيـة ورشائـط العـيش ختتلـف أوضاع النـ

 .  األحكامّتغريموضوعات األحكام وت
 تـرشيعه يوليس هذا التأثري للزمان واملكان إال يف بعض األحكام ممـا يبتنـ

هـا أو ّتعلقخـذ يف مُعىل أساس مصالح وحكم مرتبطة بالزمان واملكان، أو مـا أ
 . الف الزمان واملكانموضوعها خصوصية خيتلف صدقها باخت

 : ومن النصوص التي أشارت إىل تأثري الزمان واملكان يف اختالف األحكام
إن : قلـت لـه>:  يف حديث قال×ما رواه حكم بن عتيبة عن أيب جعفر  •

إنمـا  ×فقـال : الديات إنام كان تؤخذ قبل اليوم من اإلبل والبقر والغنم، قال
مها ّما ظهر اإلسالم و ـ ت ا ـورق   ا ـاس قـسفل.  ن ذ ك   ا وادي قبل اإلسالم

 .)١(<أم  ا ؤمن    ا ورق
 الزمان يف اختالف نوع الدية، وأن مـا ّتغريوهي واضحة الداللة عىل تأثري 

 عليه النصوص الصادرة من ّدلت غري ما ×ة إىل زمان الباقر جرت عليه السنّ
 . ’  عنهينّاخر املتّئمةالباقر واألاإلمام 
عىل تغليظ دية القتل الواقع يف أشـهر احلـرم، وكـذا القتـل ّدل ما : نهاوم •

سـألت أبـا عبـد >: الواقع يف احلرم الرشيف، ففي صحيح كليب األسدي، قال
 .)٢(<دية وثلث: ×عن الرجل يقتل يف الشهر احلرام ما ديته؟ قال  ×اهللا 

 خطـأ يفقتـل  عن الرجـل ×سألت أبا عبد اهللا >:  وصحيح زرارة قال•
                                                 

 .٨ ح،، من الديانات النفس٢ب: عةوسائل الشي) ١(
 . ١ح: املصدر السابق) ٢(
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 .)١(<م شهر ن متتابع  من أشهر ا رموعليه ا ية وص: ×أشهر احلرم، فقال 
 رجل قتـل يف احلـرم؟ ×أليب جعفر : قلت>: ويف صحيحة اآلخر، قال •
 .)٢(<بع  من أشهر ا رماعليه دية وثلث و صوم شهر ن متت: قال

 كان احلرم الرشيف يفموهي واضحة الداللة يف تأثري زمان الشهر احلرام و
 . أتغليظ الدية، فأومهت املعارض مع ساير نصوص املقام الواردة يف دية قتل اخلط

 .  رشب اخلمر ألجل وقوعه يف شهر رمضانّظ حدّعىل تغلّدل وكذا ما 
من قبيل ما رواه املشايخ الثالثة بإسنادهم عن جابر، رفعـه عـن أيب مـريم، 

قد رشب اخلمر يف شـهر  بالنجايش احلارثي الشاعر ×أيت أمري املؤمنني >: قال
رمضان، فرضبه ثامنني، ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد، فرضبه عرشين، فقال 

يا أمري املؤمنني هذا رضبتني ثامنني يف رشب اخلمر وهذه العرشون ما هـي؟ : له
 ّظ حـدّ عـىل تغلـّدالـة وهي )٣(<ئك    ب ا مر   شهر ر ضان  هذا  جر:قال

 .ه يف شهر رمضانرشب اخلمر؛ ألجل وقوع
  عن حبس حلوم األضـاحي’ّما رصح فيه باختصاص هني النبي : ومنها

 ’ بزمان النبي- فوق ثالثة أيام يف منى ووجوب إخراجها منها بعد الثالثة-
ته يف ذلك الزمان، وارتفاع هذا النهي ّة حاجتهم إىل اللحم وقلّلفقر الناس وشد

بور، وال ريب يف تأثري اختالف األزمـان  النتفاء املالك املز؛^ ّئمةيف زمان األ
ّ األعصار يف ذلك كام هو واضـح، وإن كـان مرجعـه إىل تغـري موضـوع ّوميض

التكليف ورشائطه باختالف الزمان، وهذا ما أشارت إليه صـحيحة حممـد بـن 
 هنى أن حتبس حلوم األضـاحي ’كان النبي >:  قال×مسلم عن أيب جعفر

                                                 
 . ٣ح: املصدر السابق) ١(
 . ٤ح: املصدر السابق) ٢(
 .١ح:  املسكرّ، من أبواب حد٩ب: املصدر السابق) ٣(
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 .)١(<ا اليوم فال بأس بهّ، فأمام من أجل احلاجةّفوق ثالثة أي
 عن حـبس حلـوم ×سألت أبا عبد اهللا >:  وصحيح مجيل بن دراج قال•

 إنمـا ’اهللا إن رسـول ،ال بأس بذ ك ا ـوم: األضاحي فوق ثالثة أيام بمنى، قال
ٍال ألن ا اس  نوا يومئذ  هودين، فأما ا وم فال بأسّن  عن ذ ك أو ّ ً>)٢(. 

عـىل جـواز حـبس حلـوم ّدل م املعارضة بـني مـا ّ توه×فقد دفع اإلمام 
 . من منع ذلك’وي عن النبي راألضاحي بمنى فوق ثالثة أيام وبني ما 

 عن أكل حلوم احلمر األهليـة ’عىل اختصاص هني النبي ّدل ما : ومنها
اف فقـداهنا باعتيـاد ُلـة النـاس وخيـَ احلمر األهليـة كانـت محّ ألن؛’بزمانه 

 . ر األزمانئوليس كذلك يف سااملسلمني عىل أكلها، 
أهنام سأاله : ×زرارة عن أيب جعفر  و من قبيل صحيحة حممد بن مسلم•

عن أ لها يوم خي  و نما  ’ ن  رسول اهللا:  فقال.عن أكل حلوم احلمر األهلية
 .)٣(ّن  عن أ لها   ذ ك ا وقت ألنها  نت  ولة ا اس

ن  >:  قال×ن أيب جعفر ومثله الصحيحة األخرى ملحمد بن مسلم ع •
مـن أجـل ظهورهـا  افـة أن  عن أ ل  وم ا م ، و نما ن  عنهـا ’ رسول اهللا

 .)٤(<يفنوها ول ست ا م   رام
 ّالبدعىل اختالف حكم لبس الثياب باختالف األزمان، وأنه ّدل ما : ومنها

 .نسانيف اختيار نوع الثياب وجنسه من مراعاة أهل الزمان الذي يعيش فيه اإل
 إذ ×ًكنت حارضا عند أيب عبـد اهللا >: مثل صحيح محاد بني عثامن قال •

 كـان يلـبس × بـن أيب طالـب ّأصـلحك اهللا ذكـرت أن عـيل: قال له رجـل
                                                 

 . ٤ح : ، من الذبح٤١ب : وسائل الشيعة) ١(
 .١، من األطعمة املحرمة ح٤ب: املصدر السابق) ٢(
 . ٥ح: املصدر السابق )٣(
 . ٦ح: املصدر السابق) ٤(
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 ونـرى عليـك اللبـاس ،اخلشن، يلبس القميص بأربعة دراهم، وما أشبه ذلـك
زمـان ال  ن يلـ س ذ ـك    ×إن   بن أ  طالب :  له×فقال : د؟ قالّاجلي

ّينكر، و و ل س مثل ذ ك ا وم  شه ّر به، فخ    زمان  اس أهله، غ  أن قائمنـا إذا ُ

 .)١(<وسار  س ته × قام ل س  اس  
نـا أنـا ب :  يقول× سمعت أبا عبد اهللا>: وصحيح عبد اهللا بن سنان قال •

جعفـر تلـ س يـا :   الطواف و ذا رجل  ذب ثو ، و ذا عباد بن كث  ا  ي فقـال
: فقلـت! ؟× مثل هذه ا ياب وأنت   هذا ا وضع مع ا  ن ا ي أنت فيه من  

  زمان  ستقيم   ما ل س فيه، و و ل ست مثـل  ×  اش  ته بدينار، و ن  ّفرق 
 .)٢(<هذا  راء مثل عباد: ذ ك ا لباس   زماننا لقال ا اس

 .)٣( بن خنيسّوخرب معىلومثلهام خرب مسعدة مرفوعة حممد بن عيل  •
ّ كـل  كان يستلم احلجـر يف’عىل أن ما ورد من أن النبي ّدل ومنها ما  •

املـسلمني، فكـان  ة عـددّ بـه يف زمانـه لقلـّطواف فريضة ونافلـة كـان خيـتص
ًيكن استالمه موجبا لالزدحام، وكان ذلك يوجـب  األصحاب يفرجون له ومل

 . ٍ وقتئذسنّةفارتفعت هذه ال لكثرة الناس ّئمة؛زمن األ االزدحام يف
ا ّكنـ>: ×قـال أبـو عبـد اهللا: ر قـالّعليه صحيحة معاوية بن عامّيدل و •
 .)٤(<عليه ما ا وم فقد ك  ا اسأّالبد أن  ستفتح با جر و تم به ف: نقول

كنت أطـوف وسـفيان >:  قال×عبد الرمحن بن احلجاج عن أيب عبد اهللا 
 يـصنع ’ ا عبـد اهللا كيـف كـان رسـول اهللايا أبـ: ي، فقالالثوري قريب منّ

                                                 
 .٨ح: املصدر السابق )١(
 .٩ح : املصدر السابق) ٢(
ــروع الكــايف) ٣( ــشة٦٥، ص٥ج: ف ــاب املعي ــزي ٤٤٢، ص٦، ج١، ج١ب: ، كت ــاب ال ، كت

 . ٢ح:  تشمري الثياب، باب٤٥٦، ص ٨ اللباس ح اب ب،والتجميل
   .١ح: ، من الطواف١٦ب: وسائل الشيعة) ٤(
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ّ ـستلمه     طـواف فر ـضة  ’  ن رسول اهللا: باحلجر إذا انتهى إليه؟ فقلت

 فلام انتهيـت إىل احلجـر جـزت ومـشيت فلـم ًال، عني قليّتخلفف:  قالونافلة،
 كـان يـستلم ’ يا أبا عبد اهللا أمل ختربين أن رسول اهللا: أستلمه، فلحقني فقال

فقد مررت به فلم تـستلم، : بىل، قال: طواف فريضة ونافلة؟ قلتّكل  احلجر يف
ما ال يرون  ، و ن إذا انت  إ  ا جر  ’  إن ا اس  نوا يرون  رسول اهللا:فقلت

 .)١(<أفرجوا   ح   ستلمه و   أ ره ا زحام
ن أهـل  أن ما يـرتاءى مـن اخـتالف األحاديـث الـصادرة عـّقدممما تّتبني 
مـا إىل جهـة إليلها إنام نشأ من العوامل واألسباب التي ترجع مدا يف ^البيت

 والتدليس ووضعها، أو إىل ّصدورها، أو اختفاء قرائن سياقها، أو عملية الدس
 ً أيضاّتبنيني، وّكلفّتغري األحكام بتبع اختالف الزمان واملكان وخصوصيات امل
 × ّئمة بعصمة األّأن ما وقع من اختالف األحاديث وتنايف مضامينها ال يرض

 .يف يشء من مواردها
ليل م التنايف والتعارض يف مـداّط يتوهفالفقيه الذي يامرس عملية االستنبا

 .األحاديث لغفلته عن بعض األسباب املذكورة وغريه من األسباب الداخلية
 إنـام نـشأ مـن دأب الـشارع ّستقر غـري املـّالتعارض البـدويّأن ًمضافا إىل 

سريته عىل إلقاء العمومات واملطلقات وختصيصها وتقييدها واستقرار منهجه و
ألصحاب وغـريهم االخـتالف اات منفصلة، فأوهم ذلك ّمقيدات وّمخصصب

 . والتعارض بني األخبار يف بادئ النظر، كام هو واضح
 منشأ التعارض من وجهة نظر الروايات

 إىل وجود مناشـئ ^أشارت مجلة من النصوص الواردة عن أهل البيت 
عديدة لوجـود لتعـارض واالخـتالف يف األخبـار، وعـدم اختـصاص ذلـك 

                                                 
 .١ح: ، من الطواف١٦ب: املصدر السابق )١(
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 يف ’ًبزماننا، بل كان االختالف واقعـا يف األحاديـث الـصادرة عـن النبـي 
 .×وعهد عيل  عهده

د كـذب ّعىل كـون منـشأ االخـتالف إمـا تعمـّدل فمن هذه النصوص ما 
هله بام ورد مـن ًالراوي لنفاقه، أو وهم الراوي وعدم حفظه احلديث متاما، أو ج

 . ةّقيدة واملّخصصالنصوص والروايات الناسخة وامل
 عىل بن إبراهيم بن هاشم عن أبيـه امثل معتربة سليم بن قيس التي رواه •

عن محاد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليامين، عـن أبـان بـن أيب عيـاش، عـن 
سـلامن إين سـمعت مـن : ×قلت ألمري املؤمنني >: سليم بن قيس اهلاليل قال
 أشياء من تفسري القرآن ومـن األحاديـث عـن رسـول ّومن املقداد ومن أيب ذر

ملـا سـمعت مـنهم، ًقا  غري ما يف أيدي الناس، ثم سمعت منـك تـصدي’اهللا
ورأيت يف أيدي الناس أشياء كثرية مـن تفـسري القـرآن ومـن األحاديـث عـن 

 أفـرتى ًال، باطهّ أنتم ختالفوهنم فيها، وتزعمون أن ذلك كان كل’رسول اهللا 
فأقبـل : ون القرآن بآرائهم؟ قـالّيفرسدين، وّأهنم يكذبون عىل رسول اهللا متعم

ًقد سألت فافهم ا واب، إن   أيدي ا اس حقا و اطال، وصد: َّ عيل وقال×عيل  ًقا ّ

ًو ذبا، وناسخا ً وم سوخا، وخاصا و ما، و كما وم شابهاً ً ً ً، وحفظا ووهماًّ ذب ُ، وقد كـً
 ّأيهـا ا ـاس قـد كـ ت  : ً  عهـده حـ  قـام خطيبـا فقـال ’ ل اهللا  رسو

ذب عليه من بعده، و نما ُأ مقعده من ا ار، ثم كّ فلي بوًداّ متعمّا كذابة، فمن كذب  
   :أتا م ا ديث من أر عة ل س  م خا س

ج أن ّ وال يتحـرّع  إلسـالم با لـسان، ال يتـأثمّرجل منافق مظهر  إليمـان متـصن
ًدا، و و علم ا سلمون أنه منافق  ذب ما قبلوا منه ّمتعم ’  ذب   رسول اهللاي

 وقـد رآه وسـمع منـه، ’ هـذا قـد صـحب رسـول اهللا: قوه، و كنهم قا واّو م يصد
ك ووصفهم بما ّوأخذوا عنه وهم ال يعرفون حا ، وقد أخ ك اهللا عن ا نافق  بما خ 

ْو ذا رأ {: وصفهم فقال عز وجل َ َ َ
ِ ِتهم  عجبك أجسا هم و ن  قو وا  سمع لقو ِهمَ ْ ْ َْ ِ ْ ُ ْ ُ َُ َْ َْ ُ ُ َ َ

ِ َ
ُ َ َ

ِ ْ  ّ ثـم}ُ
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ّ وا إ  أئمة ا ـضالل وا  ة إ  ا ـار بـا زور وا كـذب ّ وتقر’ بقوا بعد رسول اهللا

موهم   رقـاب ا ـاس وأ لـوا بهـم ا نيـا، و نمـا ّوهم األعمال، وحكّوا هتان ح  و 
  .  إال من عصم اهللا، فهذا أحد األر عةا اس مع ا لوك وا نيا

ده ّ  م  فظه   وجهه فأوهم فيه و م يتعمـً ش ئا’ ورجل سمع من رسول اهللا
، ’ أنا سمعته من رسـول اهللا: ًكذبا، فهو   يديه يقول به و عمل به و رو ه، و قول

  .و و علم ا سلمون أنه وهم  م يقبلوه، و و علم هو أنه وهم  رفضه
 أ ر به ثم ن  عنه وهـو ال يعلـم، أو ًش ئا ’ سمع من رسول اهللاورجل ثالث 

ثم أ ر به وهو ال يعلم، فحفظ ا  سوخ ثم  م  فـظ ا اسـخ، و ـو  ء سمعه ن  عن 
  . علم أنه م سوخ  رفضه

ً  لكـذب وخوفـا مـن ًمبغضا ’ ورجل رابع  م ي ذب   اهللا وال   رسو 

م، بل حفـظ ا ـديث كمـا سـمع   وجهـه، ّوه، و م يت’   رسول اهللاًاهللا وتعظيما
فجاء به كما سمعه  م يزد فيه و ـم يـنقص منـه، وعلـم ا اسـخ مـن ا  ـسوخ، فعمـل 

ّونهيه مثل القرآن ناسخ وم سوخ و م  ’ با اسخ ورفض ا  سوخ، وأ ر رسول اهللا

 ا ـ م   وجهـان  م ’ ّوخاص و  م وم شابه، قد  ن ي ون من رسول اهللا
 .)١(<ّ و م خاص مثل القرآنّ م

ما بـال أقـوام يـروون عـن >:  قال×وصحيح ابن مسلم عن أيب عبد اهللا  •
  .)٢(< من م خالفهءهمون با كذب، في ّال يت ’ فالن وفالن عن رسول اهللا

ما بايل أسألك : ×قلت أليب عبد اهللا >: وصحيح منصور بن حازم قال •
م جييئك غريي فتجيبه فيها بجواب آخـر ؟ عن املسألة فتجيبني فيها باجلواب، ث

فـأخربين عـن أصـحاب : قلـت: ، قالإنا  يب ا اس   ا ز ادة وا قصان: فقال
                                                 

 . ١، باب اختالف احلديث، ح٦٣-٦٢، ص١ج: أصول الكايف) ١(
 .٢، ح٦٤ص: املصدر السابق) ٢(
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: بـل صـدقوا، قـال:  أم كـذبوا؟ قـال’د ّ صدقوا عىل حممـ’رسول اهللا 
ف ـسأ   ’أما تعلم أن ا رجل  ن يأ  رسول اهللا: فام باهلم اختلفوا؟ فقال: قلت

يبه فيها با واب ثم  يبه بعد ذ ك ما ي سخ ذ ـك ا ـواب، ف ـسخت عن ا سألة فيج
  .)١(ً<األحاديث بعضها بعضا

ّ من اجلواب عىل الزيادة والنقصان بيان العام يف رواية واخلـاص×ومقصوده ّ 
 .)٢( والناسخ يف أخرىّقيديف أخرى وكذا املطلق أو املنسوخ يف رواية وامل

ّ  

ى املصطلح هـو التنـايف بـني الـدليلني يف مرحلـة اجلعـل  التعارض باملعن•
 .واإلنشاء

 ّحقـق إال بـني الـدليلني املحـرزين، لتّحقـقن التعارض املـصطلح ال يتإ •
 .التنايف بينهام يف مقام اجلعل

 بـني ّحقـق التعـارض يتّ ألنأما األصول العملية فال يوجد تعارض بينهام،
ليس هلا كاشفية عن اجلعل،  ل العمليةالدليلني اللذين يكشفان اجلعل، واألصو

 مـن أن ّقـدم ملـا ت؛وكذا ال تعارض بني الـدليل االجتهـادي واألصـل العمـيل
 .األصل ال يكشف عن اجلعل

 إىل القطـع ّؤديه يـّ ألن ال تعارض بني الدليلني املحرزين إذا كان قطعيني،•
 . املتنافيني وهو حمالّحققبت

 ّقدم الدليل القطعي مّ ألن؛ظنّيدليل الال تعارض بني الدليل القطعي وال •
دليـل ّ وكل ه يقتيض القطع بخطأ املعارض،ّ ألن،ظنّيحال عىل الدليل الّ كل عىل

 .ّجيةيقطع بخطئه يسقط عن احل
                                                 

 .٣، ح٦٥ص: املصدر السابق )١(
 .٤٠-٢٨ص ،٧: انظر بحوث يف علم األصول) ٢(
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 .نيظنّي التعارض يقع بني الدليلني ال•
ّظـن ، وهو الّنوعيالّظن  هو الظنّييف الدليل الّظن وال خيفى أن املقصود بال

 .من قبيل خرب الثقةاملعترب 
 : ، فالتعارض بينهام له قسامننيإذا كان الدليالن لفظي •

وهو التعارض البدوي الذي يمكـن : ّستقرالتعارض غري امل: ّاألولالقسم 
 .رفعه باجلمع العريف بني الدليلني

 عالجـه ال يمكـنوهو التعارض الـذي : ّستقرالتعارض امل: والقسم الثاين
 .ّجيةإىل دليل احلٍحينئذ رض باجلمع، بل يرسي التعا

ًضـا ن، فالتعارض بينهام يكـون تعاراأما الدليالن غري اللفظيني أو املختلف •
 العـرف ّ ألنإىل اختصاص اجلمع العريف بالدليلني اللفظيني؛ًرا  نظ؛ًئامًا داّستقرم

ّتـضاد  واحد لرفع مـا يـرون مـن التنـايف والّمتكلمإنام جيمعون بني كالمني من 
 ^م ّ ألهنـ مـن هـذا القبيـل؛^والروايات الصادرة عن أهل البيت بينهام، 
 واحد يمكن تفـسري ّمتكلم الكالم الصادر من ّ ألن واحد، وذلكّمتكلمبمنزلة 

ه قابل للتأويل، وهذا بخالف اإلمجاع أو السرية أو التعـارض ّ ألنبعضه ببعض؛
 بخـالف مها بـاآلخر، وهـذا أحـدّيفـرسبني تقريرين للمعصوم، فال يمكن أن 

 .مها باآلخر أحدّيفرسظهور الكالم وظهور احلال، حيث يمكن أن 
 



 
 
 
 
 
 

 

 

 خروج الورود عن باب التعارض •
 أقسام الورود •
 تعريف الورود عند األعالم •
 أحكام الورود •
 تطبيقات فقهية عىل الورود •
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 سبب خروجـه ّتضحالغرض من هذا البحث هو بيان معنى الورود، لكي ي
 عـىل  يف احللقة السابقة تعريف الورود وهو يطلقّقدمعن باب التعارض، وقد ت

 .حاالت التنايف بني املجعولني مع عدم التنايف بني اجلعلني
 :  الورود يف حالتنيّتصوروي

كـام لـو ملوضوع الدليل اآلخـر، ًفيا أن يكون أحد الدليلني نا: األوىلاحلالة 
، فمـن )ّيممتـ: ( الفاقـد للـامءّكلـفثـم قـال للم) ّتوضأ: (ّكلفل املوىل للماق

الدليلني ليس بني اجلعلني، وإنـام بـني املجعـولني، الواضح أن التنايف بني هذين 
، إذ يف حالة وجـود املـاء ّكلفيني يف عهدة املّإلمكان أن يكون كال الدليلني فعل

 ،ّيممملوضوع املجعول يف دليل التـًفيا  الوضوء ويكون دليله ناّكلفجيب عىل امل
 .د هو فقدان املاء، واحلال أن املاء موجوّيمم موضوع دليل التّألن

ًدا ًا وموجـّموسـعأن يكون أحد الدليلني وهو الدليل الـوارد : احلالة الثانية
ّ إال ِفـتُال ت( ل املـوىلاقـكـام لـو لفرد من موضوع احلكم يف الـدليل املـورود، 

، ففي هذه احلالة جيوز اإلفتاء فيام لو قامت عند )ّحجةاألمارة : (ثم قال) ّحجةب
، وعـىل هـذا ّحجة أساس األمارة هو إفتاء ب األمارة، فيكون اإلفتاء عىلّكلفامل

ّ األمارة واردا عىل دليل عدم جـواز اإلفتـاء إال بّحجيةيكون دليل  ه ّ ألنـ؛ّحجـةً
ً فردا من موضوعه حقيقةّققحي ً. 

ملوضوع الدليل ًفيا  فيام لو كان أحد الدليلني ناّحقق أن الورد يتّتضحوهبذا ي
 .ًلفرد منه حقيقةًدا اآلخر، أو موج

يف تعريف الـورود هـو لبيـان الفـرق بـني  )حقيقة (ـخيفى أن تعبرينا بوال 
 .)كلامت األعالم يف تعريف الورودعند  (الورود واحلكومة كام سيأيت بيانه

ّأي  الـدليل الـوارد عـىل املـورود ال حيتـاج إىل ّقـدمبرهـان ت> وال خيفى أن
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 فـال ّجيـةدليـل احلحظا بالنسبة إىل و الوارد واملورود إن لّ ألنة إضافية؛رمصاد
 لعدم التنايف بينهام يف مرحلة الداللـة مـا دام اجلعـالن ؛ًحمذور يف شموله هلام معا

ً هلام معـا عـىل القاعـدة، وإن لوحظـا ّجيةغري متنافيني، فيؤخذ بإطالق دليل احل
 تقـديم الـوارد، بمعنـى أن املجعـول يف ّتعـنية املجعـول فيّبالنسبة إىل عامل فعلي

ًهو الذي يكون فعليا دون املجعول املورود، وهـذا مـستنبط مـن الدليل الوارد 
 .)١(< مفاد أحد الدليلني بعدم اآلخر، كام هو واضحّتقيدنفس فرض الورود و

 

 خـارج عـن بـاب -الورود -  أنهّتضح من معنى الورود يّقدمبناء عىل ما ت
ني اجلعلني ومدلويل الـدليلني، أمـا  التعارض هو التنايف بّ ألنالتعارض، وذلك

ًموسعا  يكون الوارد ٍالورود فهو التنايف بني املجعولني بنحو يف الـدليل املـورود ّ
 .ًقا له حقيقةّأو مضي

ًإن الورود إما أن يكون أحد الـدليلني نافيـا ملوضـوع احلكـم يف : بيان ذلك
ضـوع احلكـم يف لفرد من موًدا الدليل اآلخر، وإما أن يكون أحد الدليلني موج

ا خروج الورود املثبـت للموضـوع ّمأ: الدليل اآلخر، وعىل هذا األساس نقول
كـام  -ته للخربّحجي خرب الثقة بعد إثبات ّحجيةعن التعارض؛ فألجل أن دليل 

 املفتـي أن ّكلـفيفسح املجال أمام دليل جواز اإلفتاء، لكي يمكـن للم -ّقدمت
، وال يكون غرض خرب الثقة عـدم جـواز يفتي عىل أساس استناده إىل خرب الثقة

 وبني دليل ّحجةّ التعارض بني دليل عدم جواز اإلفتاء إال بّحققاإلفتاء، لكي يت
 .ّحجةاألمارة 

ًجـا وأما خروج الورد عن باب التعارض يف حالة كون أحـد الـدليلني خمر
 ّيممتملوضوع الدليل اآلخر، فألجل أن التنايف بني دليل الوضوء ودليل الًفيا ونا

                                                 
 .٤٨، ص٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(



 ٣٠١ .......................................................................................ّتعارض األدلة 

 أن يثبـت وجـود ال يمكـنليس بني اجلعلني وإنام بني املجعـولني، بمعنـى أنـه 
 وجوب الوضوء يرتفع موضوع وجوب ّقق مع وجود املاء، بل متى ما حتّيممالت
، فال تنايف بينهام يف مقام اجلعـل والتـرشيع، فـال حيـصل بيـنهام تعـارض ّيممالت

 .باملعنى املصطلح
معارضـة يف حـاالت ّأي ال توجـد >:  بقولـهوهذا ما ذكره الـسيد الـشهيد

  ولـو كانـا ذا جمعـولني متنـافيني؛ًال،الورود بني اجلعلني، إلمكان اجتامعهام فعـ
 اجـتامع املجعـولني، ال يمكـنام ال يقتضيان جمعوهلام يف عرض واحد، وإنام ّألهن

 .)١(<نن ال اجلعالفطرفا املعارضة يف موارد الورود مها املجعوال
 

 واآلخـر ،أحدمها الورود مـن أحـد اجلـانبني: نيالخيفى أن للورود تقسيم
 . وسيأيت بياهنام يف البحث الالحق،الورود من اجلانبني

  اجلانبني وهو تقسيمه إىل أقسام ثالثـة، أحدويوجد تقسيم آخر للورود من
دليل ملوضـوع الـًعـا  يكون رافً الدليل الوارد إثباته تارةّتكفل احلكم الذي يّألن

ًاملورود بفعليته، وأخرى يكون رافعا له بوصوله، وثالثة يكون رافعا له بامتثاله،  ً
 : وإليك تفصيل هذه األقسام

ًتكفال أن يكون الدليل الوارد م: ّاألولالقسم  ًعـا تـه رافّحلكـم يكـون بفعليّ
 ّمقيـدملوضوع احلكم الثابت بالدليل املورود، بحيث يكون الدليل املورود كأنه 

م فعلية الدليل الوارد، من قبيـل دليـل حرمـة إدخـال اجلنـب إىل املـسجد، بعد
 اإلجارة لكنس املسجد، فانه إذا كانـت حرمـة إدخـال اجلنـب إىل ّصحةودليل 

بعبـارة .  إجارة اجلنب لكنس املـسجدّصحة عدم ّحققاملسجد فعلية، فعندئذ يت
بصدق عنوان إدخال لة ّن فعلية احلكم إنام تكون بفعلية موضوعه املتمثإ: أخرى

                                                 
 .املصدر السابق) ١(
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 .ّكلفاجلنب، ولو مل يعلم هبا امل
 عىل دليل وجـوب ، عىل حرمة يشءسنّة داللة الكتاب أو الّقدمت: مثال آخر
 أن ّمجـردهـذا احلكـم ب َّ فـإن،سنّةخالف الكتاب والًطا ّ إال رش،الوفاء بالرشط

خـالف ًطـا ملوضـوع وجـوب الوفـاء بالـرشط إال رشًعا يكون رافًليا يصبح فع
 .سنّةكتاب أو الال

يستحيل أن يكون احلكم املـرشوط بعـدم >: عبري السيد الشهيد يف بحثه وبت
 إذ لو أريد إثباته من دون إناطته بعدم وجود احلكـم اآلخـر ًيا،احلكم اآلخر فعل

 وإن أريد إثباتـه بـام هـو .ً كان خلف ما هو مفروض يف لسان دليله إثباتا،املنايف
 عدم اآلخر إنام يكون ّ ألنيل االنطباق يف املورد؛منوط بعدم اآلخر، فهو مستح

يـة، وهـو ّمه عنـه يف األّبارتفاع موضوعه الذي يكون باالمتثال بواجب ال يقـل
يـة، فريجـع إىل اشـرتاط األمـر بـه ّأمه ّأقـل لو فرض أنه لـيس ّاألولالواجب 

 .)١(<باالشتغال به وهو من طلب احلاصل املستحيل
ًتكفال ليل الوارد مأن يكون الد: القسم الثاين ًعـا حلكم يكـون بوصـوله رافّ

بعـدم العلـم د ّملوضوع احلكم يف الدليل املـورود، أي أن الـدليل املـورود مقيـ
) ّليـةأصالة احل (ودليل) أمر مشكلّلكل القرعة  ( من قبيل دليل؛بالدليل الوارد

، ةّليـ يشء وحرمتـه قبـل علمـه بـدليل أصـالة احلّحليةد يف ّ تردّكلففلو أن امل
ه، وحيق له أن جيري القرعة، أما لو وصل إىل ّ حقفيصدق عليه عنوان املشكل يف

يشء حالل حتى تعرف أنـه  َّكل ( يف األمر املشكل وعلم أنّلية دليل احلّكلفامل
ينتفي صدق عنوان املشكل، وهذا يعني أنه لكي يرتفع عنوان ٍحينئذ ه ّنإف) حرام

ّدا البداملشكل ويكون دليله مورو  ّجمـرد وصول الدليل الـوارد، وال يكفـي  منً
 . يف املثالّليةترشيع وجعل الدليل الوارد وهو أصالة احل

                                                 
 .٥١ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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عىل دليل رفع ًدا  حلكم رشعي يكون وارّتكفلالدليل القطعي امل: مثال آخر
ه ّفـرس اللفـظ وهـو العلـم ومل نّإذا اقترصنا يف الغاية عىل حـاق - ال يعلمونما 
ً وإال يكون مثاالّتنجزبال  وصـول ّجمـرد ّ فـإن- للقسم الثالث من أقسام الورودّ

ًاحلكم بالدليل القطعي يكون رافعـا ملوضـوع الـرباءة، وكـذلك حـال الـدليل 
 .القطعي بالنسبة إىل حرمة اإلفتاء بغري علم

ملوضـوع احلكـم يف الـدليل ًعـا أن يكون الدليل الـوارد راف: القسم الثالث
ّبمعنى أن الدليل املورود مقيـد بعـدم  وله،ووص املورود بامتثاله، وليس بفعليته

امتثال الدليل الوارد، وهذا من قبيل دليل وجوب الـصالة الـذي يزامحـه دليـل 
دليل وجوب الصالة التي هي واجـب  فإن وجوب إزالة النجاسة عن املسجد،

واجـب هـي ّمقيد بعدم االشتغال بامتثال إزالة النجاسة عن املسجد التـي ّمهم 
 اشـتغل بإزالـة النجاسـة عـن ّكلفإىل وجوب الصالة، فلو أن امل بالقياس ّأهم

 .)١(ّقدميرتفع موضوع وجوب الصالة، كام تن ل فاملسجد،
ّما يقال يف باب الزكاة من اشرتاط عدم تنجز حرمة الترصف عليه : خرآمثال  ّ

ّيف النصاب أثناء احلول، فلو تنجز عليه ذلك ارتفع موضوع الزكاة، ألن موضـوع  ّ
ّ مقيد بالتمكن من الترصف، ومع تنجز احلرمة ال يتمكن من الترصفالزكاة ّّ ّّ ّ. 
 ،ًعـاورشًعقـال  الواجبات التي يشرتط فيها القـدرة ً القسم أيضااومن هذ>

ّاحلـج  املنايف عليه، من قبيل ما يذكر مـن أن وجـوب ّتنجز ّمجردبمعنى يرتفع ب
ً الـرشط موضـعا وإن كـان هـذا -  معـه واجب آخر يتناىفّتنجزمرشوط بعدم 
 وجـوب رصف ّتنجز عىل عدم ّتوقف وما يقال من أن الوضوء ي-ًاّللبحث فقهي

 .)٢(<املاء يف وجه آخر
                                                 

 .ّانظر القسم األول من احللقة الثالثة) ١(
 .٥٢ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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 تقسيم آخر للورود
 من الورود هو الورود من جانب واحـد، ويف املقـام هنـاك تقـسم ّقدمما ت

 : آخر يكون فيه الورود من جانبني، وله أقسام ثالثة
ني حلكمني مرشوطني بعدم اآلخر، ّتكفللدليالن مأن يكون ا: ّاألولالقسم 

ملوضـوع ًعـا واحـد مـنهام رافّ كل ّ منهام مقيد بعدم اآلخر، فيكونًبمعنى أن كال
عـىل وجـوب النـذر ّدال مع الدليل الّاحلج عىل وجوب ّدال اآلخر، كالدليل ال

ًعا مها راف أحدبعدم اآلخر، بحيث يكون ثبوتط ّبعد فرض أن كال منهام مرشو
بام أنه واجب عىل تقدير عـدم معارضـته ّ فإن احلج  عليه،ًاوضوع اآلخر وواردمل

بالنسبة لوجوب الوفاء األمر ًبالنذر، يكون وجوب الوفاء بالنذر منتفيا، وهكذا 
 فيكون وجـوب ّاحلج،بالنذر، فبام أنه واجب عىل تقدير عدم املعارضة بوجوب 

 .ًمنفياّاحلج 
 يأخـذ ً من اجلانبني، ويكون معقوال، ولكنه الأن يكون الورود: القسم الثاين

مفعوله يف كال الطرفني، بل يكون أحد الورودين هو املحكم دون اآلخـر، مـن 
ًا ّمقيـد -وهـو وجـوب الوفـاء بالنـذر - قبيل أن يكون احلكم يف أحد الدليلني

 -ّوهو وجوب احلج - بعدم ثبوت حكم عىل اخلالف، واحلكم يف الدليل الثاين
ًفعليـا، ويرتفـع بـذلك ّاحلـج دم امتثال الوفاء بالنذر، فيكـون وجـوب  بعّمقيد

موضوع وجوب الوفاء بالنذر، بل يستحيل أن يكون مفاد وجوب الوفاء بالنذر 
 ثبوت مفـاد وجـوب الوفـاء بالنـذر يف ّ ألن؛ّملوضوع وجوب احلجًعا  ورافًثابتا

ّاحلـج ة فعلية وجوب  غري حالة امتثاله هي حالّ ألنغري حالة امتثاله غري ممكن،
التي يرتفع معها وجوب الوفاء بالنذر، وثبوت مفاد وجـوب الوفـاء بالنـذر يف 

 ؛ المتناع اختصاص حكـم بفـرض امتثالـه؛ًة غري ممكن أيضاّخاصحالة امتثاله 
 . االمتثال فرع ثبوت احلكم، فيلزم الدورّألن

 إىل ّؤدي، فيـًأن يكون الورود من اجلانبني وال يكون معقوال: القسم الثالث
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مـن ّ كـل  من قبيل أن يكون احلكـم يف؛وقوع التعارض بني الدليلني املتواردين
لرفـع ًا مـنهام صـاحلّ كـل ّبعدم حكم فعيل عىل اخلالف، فيكـونًدا ّالدليلني مقي

مـنهام عـىل ّ كـل  وجـودّتوقفًموضوع اآلخر ومانعا من وجوده، ومعنى ذلك 
  وجـودّ ألنم مانعه، وهو مستحيل؛ اليشء عىل عدّتوقفعدم اآلخر، من باب 

 عـدم اآلخـر موقـوف عـىل ّحيث إنعىل عدم اآلخر، فًفا مها إذا كان موقوأحد
 عىل وجود نفـسه، وهـو دور، وعليـه ّاألول وجود ّتوقف، فيلزم ّاألولوجود 

ني، فتـشملهام أحكـام ّتـوقفيقع التعارض بني الدليلني؛ للعلـم بكـذب أحـد ال
 .عىل اآلخرالتعارض رغم ورود أحدمها 

 ّتوقف عىل فعلية اإلزالة، وعدم اإلزالة مّتوقفكام لو قلنا أن عدم الصالة م
 .ّحمله يف ّقدمعىل فعلية الصالة، وهذا دور، كام ت

 عـىل عـدم فعليـة وجـوب ةّتوقفـ فعلية وجوب الصالة م:وبعبارة أخرى
 . عىل عدم فعلية وجوب الصالةةّتوقفاإلزالة، وفعلية اإلزالة م

 ؟ّاألول ما الفرق بني هذا القسم والقسم :إن قلت
 لـو كـان وجـوب ًا يكون وجـوب الـصالة ثابتـّاألوليف القسم  :اجلواب

 .عىل فعلية وجوب الـصالةًفا ّتوق يف نفسه، وعدم اإلزالة ليس مًاإلزالة معدوما
ّ املعلق عليه هو العدم بالفعل هنا ال العدم يف نفسه وبقطع النظر ّنإ>: آخروبتعبري 

ّن املعلق عليه هنا هو عدم اآلخر بنحو القضية إ: فعلية اآلخر، وإن شئتم قلتمعن 
الفعلية، وهناك عدم اآلخر بنحو القضية الرشطية اللوالئيـة الـصادقة حتـى مـع 

ّ إمكان األول واستحالة الثالث؛ ألنهّعدم صدق طرفيها، وهذا هو رس  إىل ّؤدي يـّ
مـنهام ّ كـل عل، الذي يعني مانعيـةمن احلكمني عىل عدم اآلخر بالفّ كل ّتوقف

ًمفصال استحالة ذلك ّقدمعن اآلخر، وقد ت  الستلزامه الـدور، ّضدمبحث ال  يفّ
 .)١(< الظاهرين يف ذلكنيومن هنا يقع التنايف والتكاذب بني الدليل

                                                 
 .)٨٢(، تعليقة رقم ٤١٦، ص٢احللقة الثالثة، ق) ١(
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وقد أشار السيد الشهيد إىل أن هذا القسم من التوارد غري معقول يف نفـسه 
ّيد كل تقألنه مستلزم ل>: بقوله ّ كـل ّتوقـفمن اخلطابني بعدم اآلخر املـستلزم لّ

 عـىل ّضد الـّتوقفعي ّمنهام عىل عدم اآلخر، وهو دور، نظري ما يقال، فيام إذا اد
ه اآلخر، وهبذا االعتبار سـوف يقـع التنـايف بـني الـدليلني ال باعتبـار ّضدعدم 

 فـال يعقـل  منهام مرشوط بعدم اآلخـر،ًاملفروض أن كال فإن اجتامع احلكمني،
اقتضاؤمها للجمع بني احلكمـني، بـل ألجـل القطـع بكـذب أحـد الظهـورين 

 .)١(<ًالستحالة صدقهام معا
 

ّعرف األعالم الورود بأنه ارتفاع موضوع أحـد الـدليلني بالـدليل اآلخـر 
ّحقيقة ووجدانا، ال تنزيال وادعاء وتعبدا، كـام يف احلكومـة، وممـن رص ً ً ًّ ًّ ح هبـذا ً

ما الورود فهـو عبـارة عـن كـون أحـد أ>: ّالتعريف املحقق العراقي، حيث قال
 بحيـث لـوال ًوحقيقـةًدانا ملوضوع دليـل املـورود وجـًعا الدليلني بجريانه راف

مـارات املعتـربة بالنـسبة إىل كـام يف الطـرق واألًيـا، جريانه لكـان املـورود جار
 االمـارة بقيامهـا يف إن حيـث ،تخيـرية واالحتياط والءكالربا، األصول العقلية

فريتفع الالبيان الذي ، عىل الواقعًيانا  تكون بًمورد عىل الوجوب أو احلرمة مثال
عنـد قيامهـا عـىل اإلباحـة ّؤمن  املـّحقـقكام أنـه يت، هو موضوع الرباءة العقلية

، فريتفع احتامل الرضر والعقوبة الذي هـو موضـوع حكـم العقـل باالحتيـاط
 ،ّخـصص نظـري الت،ّتحري الذي هو موضوع حكمـه بـالتخيري الًأيضاويرتفع به 

 يكـون خـروج املـورد عـن حتـت دليـل ّخصصن يف التأغري أن امليز بينهام هو 
بخالفـه يف ، كام يف خروج زيـد اجلاهـل عـن عمـوم أكـرم العلـامءًيا، اآلخر ذات
مـن  ّترصف ناشئ عن ّخروج املورد عن حتت دليل املورود عريض، فإن الورود

                                                 
 .٥٤ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 بدليله لكان دليل املورود ّلتعبدبحيث لوال عناية ا،  بدليل الواردّلتعبدالشارع با
 .)١(<للموردًمال وشاًريا جا

ّوكذلك عرفه هبذا التعريف املحقق النائيني، حيث قال فهو : وأما الورود>: ّ
 ّلتعبـدعـن موضـوع أحـد الـدليلني حقيقـة بعنايـة ايشء خروج ال( عبارة عن
مـارات  باألّلتعبـد الشبهة عـن موضـوع األصـول العقليـة با كخروج)باآلخر

مـنهام ّ كـل  يف كون اخلـروج يفّخصصفالورود يشارك الت، واألصول الرشعية
بـال ًوينـا  يكـون بذاتـه تكّخصصإال أن اخلروج يف الت، يكون عىل وجه احلقيقة

 .)٢(<ّلتعبد، ويف الورود يكون بعناية اّلتعبدعناية ا
أنه إذا قامـت األمـارات واألصـول الـرشعية يرتفـع والغرض من متثيلهم 

ًموضوع االصل العقيل وجدانا وحقيقة بعناية ا ّ بـدليل كـل مـن األمـارة ّلتعبـدً
 . واألصل الرشعي

ّوعىل هذا األساس فرقوا بني تقدم األمارات عىل األصول الـرشعية وبـني  ّ
ّبأن التقدم األول : ّتقدمها عىل األصول العقلية، فقالوا ًمارات عىل األصول األ(ّ

) األمارات عـىل األصـول العقليـة(ّمن قبيل احلكومة، والتقدم الثاين ) الرشعية
ًمن باب الورود؛ نظرا إىل كون ارتفاع موضوع األصل العمـيل الـرشعي بقيـام 
ّاألمارة تعبديا بارتفـاع حكـم الـشك، ال ارتفـاع صـفة الـشك حقيقـة، وهـذا  ّ ً ّ

 وهو عدم البيان يف أصـل الـرباءة -وعه بخالف األصل العقيل؛ حيث إن موض
ّ يرتفع بقيام األمارة وجدانا، وهذا ما رصح به الشيخ األنـصاري بقولـه-ًمثال ً :

،  كأصــالة الــرباءة العقليــة-ه بحكــم العقــل ّمــؤدان كــان األصــل ممــا كــان إ>
ألن ،  وارد عليه ورافع ملوضـوعهً فالدليل أيضا-واالحتياط والتخيري العقليني 

                                                 
 .١٧ص، ٢ ق،٤ج: هناية األفكار) ١(
 .٧١٤ص ،٤ج: فوائد األصول) ٢(
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ومـورد الثالـث ، وموضوع الثاين احـتامل العقـاب، ل عدم البيانّألوموضوع ا
. ذلك يرتفع بالـدليل العلمـي املـذكورّ، وكل ح ألحد طريف التخيريّعدم املرج
 كان ذلـك - كاالستصحاب ونحوه -ه من املجعوالت الرشعية ّمؤداوإن كان 
جمـرى أنه حيكم عليـه بخـروج مـورده عـن : بمعنى، عىل األصلًاكام الدليل ح
إال أنه  -ّشك  أعني ال-فالدليل العلمي املذكور وإن مل يرفع موضوعه ، األصل

  .)١(<يرفع حكم الشك
 

 :  أحكامه وهي كام ييلّأهمإىل نشري  معنى الورود، ّتضحبعد أن ا
ًمتـصالال فرق يف تقديم الورود بني كون الـدليل الـوارد : ّاألول  بالـدليل ّ

ًفيا  من حقيقة الورود وال خيلق تناّيغري االنفصال الّ ألن عنه؛ًاملورود أو منفصال
يف مرحلة الداللة مادام اجلعالن غري متنافيني، وعىل هـذا يكـون حكـم الـوارد 

 .)٢(ًا والوارد املنفصل واحدّتصلامل
الدليل الوارد  فإن يف حالة الورود، وعىل هذاًرا الربط لألقوى ظهو: الثاين

 املورود حتى لو كان ظهـوره مـن أضـعف الظهـورات، وإن  عىل الدليلّقدميت
 . ظهور الدليل املورود من أقوى الظهورات

 لبيان ّتعرضاملورود ال يو الوارد يرفع موضوع املورود حقيقة، ّ ألنو ذلك
ٍأي تناف حال موضوعه، فال يوجد  بينهام يف الداللة، ومن الواضح أن الرتجيح ّ
 .ايف يف الداللةبأقوائية الظهور يف حالة التن

: ذلـك وًا،يّتعبدً الوارد بني كونه قطعيا أو كونه ّقدمعدم الفرق يف ت: الثالث
ًا ّتعبـدًا بـالورود وّتعبـد بصدور اخلطاب الوارد يكـون بنفـسه ّتعبد دليل الّألن

                                                 
 .١٣،ص٤ج: فوائد األصول) ١(
 .٤٨ص ،٧ج:  علم األصولانظر بحوث يف) ٢(
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 ال ينايف داللة الدليل املـورود، ّتعبد وهذا ال،ًبارتفاع موضوع دليل املورود أيضا
 تعـارض حقيقـي ال بـني نفـس الـوارد ّتـصورقتـضاءاته، فـال ي مـن اًوال شيئا

  الـواردّحجيـة وال بـني ، الوارد والـدليل املـورودّحجيةواملورود والبني دليل 
 .  املورودّحجيةدليل و

 كـام سـيأيت إن ، بخـالف احلكومـة،أن الورود ال حيتاج إىل الناظرية: الرابع
 .  عىل ذلك أمرانّتفرعي وشاء اهللا تعاىل،

 آثار موضوع احلكم يف الدليل املورود، ال نحتـاج إلثبـات ّ تعدد يف حالة.أ
 الرجـوع واحلاجـة إىل اإلطـالق فـرع ّ ألنمجيع اآلثار إىل إطالق دليل الـوارد،

ًيثبت املوضوع تكوينا وحقيقة بـال حاجـة إىل  ، فإذا كان الواردلنظراحلاجة إىل ا
 .  حاجة لإلطالق عليه مجيع آثاره والّتب، فال حمالة يرتلنظرا

 كـام - زمان الوارد عن زمـان املـورود ّخرأل اشرتاط تّ أنه ال يمكن ختي.ب
 إىل لنظـرً فإن الوارد لـيس كاحلـاكم حمتاجـا إىل ا-م ذلك يف الدليل احلاكم ّتوه

  .ًمثالً إليه فرع ثبوته سابقا عليه لنظرم أن اّاملورود حتى يتوه
ًا يف األلفـاظ ّترصفه ليس ّ ألن،ّ لفظين الورود ال حيتاج إىل لسانأ :اخلامس

 يف ركن مـن أركـان ّ حقيقيّ معنويّترصفمن قبيل احلكومة التنزيلية وإنام هو 
الدليل املورود، وهو املوضوع، وذلك يكون حتى يف فرض عدم وجـود لـسان 

 .)١(هذا بخالف احلكومة التنزيلية كام سيأيت و للدليل الوارد،ّلفظي
 

 . بني الثالث واألربع واخلمس يف الصالةّشك مسألة ال: ل ّاألوالتطبيق 
ني والـثالث تـبـني االثنّشك  حكم الـّترتباملعروف يف حكم هذه املسألة 

واألربع، من البناء عىل األربع وإمتام الصالة، ثم االحتياط بركعتني من قيام، ثم 
                                                 

 .٥٨ص ،٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ١(
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 . )١(ركعتني من جلوس
 بأصـالة عـدم الركعة اخلامسةمل رفع احتامل احتنصاري  الشيخ األّولكن

 وقد نفـى جريـان ،بني الثالث واألربعّشك إىل الّشك زيادة اخلامسة وإرجاع ال
عىل وجوب البناء عىل األكثر عىل األصل ّدل أصالة عدم زيادة الرابعة بورود ما 

ني بـّشك  وهـي الـ-واعلم أن يف مسألتنا الرابعة >: ، وهذا ما ذكره بقولهاملزبور
وهو رفـع احـتامل اخلمـس بأصـالة ًعا،  رابًامال احت-الثالث واألربع واخلمس 

 .ر بني الثالث واألربع فيعمل عملهفيدور األم، عدم زيادة خامسة
أن مقتىض أصالة عدم الزيادة هو نفي الرابعة واخلامسة كلتـيهام : بيان ذلك

، د عليه بالنـسبة إليهـاعملنا هبا بالنسبة إىل اخلامسة لعدم الدليل الوار، باألصل
ومقتـىض األصـل وإن كـان هـو نفـي ، بني الثالث واألربـعّشك فريجع إىل ال

عىل وجوب البناء عـىل األكثـر وارد عـىل األصـل ّدل  لكن ما - ً أيضا-الرابعة 
 .)٢(<فيبنى عىل األربع

ّلو وجد يف األرض اململوكـة بـالبيع كنـزا، فعر: ثاينالتطبيق ال فـه الواجـد ً
 يف وجـوب تعريـفٍحينئذ فأنكره، فقد وقع الكالم  – الذي كان قبله –لاملك ل

 . املالك األسبق
ًوجوبه؛ نظرا إىل كونه أيضا ذا اليد، فحكمه حكم املالـك إىل مجاعة فذهب  ً
 . الذي بعده

ناقش يف ذلك ؛ بدعوى ورود اليد الالحقـة عـىل نصاري ولكن الشيخ األ
مل متنع اليد الالحقة عن ملكية الكنز لواجـده  فإذا ،اليد السابقة وكوهنا مزيلة هلا

  ًبعد إنكار ذهيا، ال تنفع اليد السابقة القديمة يف املنـع قطعـا؛ لـزوال موضـوعها
                                                 

 . ّ، الصورة الثامنة مما له عالج من صور الشك٢٣٢، ص١ج: انظر منهاج الصاحلني) ١(
  .٢٠٠ص: أحكام اخللل يف الصالة) ٢(
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 فـذكر ل،ّاألوولو مل يعرفه املالك >: قال؛ باستيالء اليد الالحقة -وهو امللك  -
 فحكمـه حكـم د،الي كان ذا - ً أيضا- ألنه عليه،فه املالك السابق ّمجاعة أنه يعر

ك مـع اشـرتاكهم يف اليـد ّ وقد يشكل وجه حكمهم بالرتتيب بني املال.بعدهمن 
 لكن يمكن دفعه بأن اليد احلادثة واردة عىل اليـد .الرتتيب وإن كان عىل ًقا،ساب

ولـذا لـو ، فام مل يمنع احلادثة بإنكـار ذهيـا مل ينفـع القديمـة، القديمة ومزيلة هلا
 .)١(<م احلادثةّتداعيا تقد

عـى أهنـا التـي ّداع وئلو أرجـع املـشرتي سـلعة عـىل البـا: التطبيق الثالث
إن هـذا الـسلعة ليـست بـسلعتي : ع أنكر وقالئولكن البا، اشرتاها وأهنا معيبة

عن التـذكرة واإليـضاح حكى السيد اخلوئي فقد ، وإنام سلعتي غري هذه املعيبة
واردة عـىل سـاير األصـول  الـّصحةًم قول املشرتي؛ مستندا إىل أصـالة الـّدبتق

 خيانـة املـشرتي ّادعـىع إذا ئني أن الباّحققفذكر فخر امل>: حيث قالاملعارضة، 
 هـو أن ّصحةفـإن مقتـىض أصـالة الـ، فاألصل عـدم اخليانـة، واملشرتي ينكره

، وإن كـان هنـا أصـول أخـرى إنكـارهاملشرتي مل خين السلعة وهـو صـادق يف 
فـإن ،  القـبضّصـحةدم حدوث العيـب ووهي أصالة عدم اخليار وع، ةّتعددم

هي واردة عىل تلك األصول التـي ليـست و،  من قبيل األماراتّصحةأصالة ال
 الفخـر يف املـسألة الثانيـة فـيام إذا كـان ّادعـىوباجلملـة قـد . ناظرة إىل الواقـع

 عـىل ّصحة لقيام أصـالة الـ؛االختالف يف دعوى اخليانة أن القول قول املشرتي
 .)٢(<وأن بقية األصول ساقطة كام ال خيفى، ة منهعدم صدور اخليان

 عـاهّفاد أوصـافه ّ املبيع أو تغـريّلو اختلف املتبايعان يف تغري: رابعالتطبيق ال
إن هذا املبيع غري الذي وقـع عليـه العقـد، وألجلـه امتنـع مـن : املشرتي وقال

                                                 
 . ١٤٤ص: كتاب اخلمس للشيخ األنصاري) ١(
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ًال ِّمعل وثبوت خيار الفسخ له؛  املشرتي مجاعة بتقديم قولَكم فح،تسليم الثمن
،  عليـهّبينة أو بإقامة بإقرارهبأن املشرتي هو الذي ينتزع منه الثمن، فال ينتزع إال 

ًا ّمتـسكتقديم قـول البـايع ووجـوب تـسليم الـثمن؛ إىل آخرون يف حني ذهب 
 . بأصالة اللزوم
 هبذا األصـل بـدعوى ورود استـصحاب ّتمسكعىل الاألنصاري وأشكل 

عى املشرتى أنه غري الذي وقـع ّداالذي  -لفعيل  الوصف اا هبذد العقّتعلقعدم 
وبـام >: ، حيث قـالً عىل أصالة اللزوم؛ نظرا إىل أنه األصل السببي-عليه العقد

، حيـث إن املبيـع ملـك املـشرتي،  بأصـالة اللـزومّتمـسكذكرنا يظهر فساد ال
 ىينفـف، ط املشرتي عىل الفسخّوإنام اختالفهام يف تسلًقا، فاّوالثمن ملك البائع ات

 . )١(<م من قاعدة اللزومّبام تقد
من قبيل ورود األصـل  ،نصاري جاء يف كالم الشيخ األوالشاهد هنا أن ما
 . يّسببالسببي عىل األصل امل
 عىل كون الدار يف ّبينةً أحد دارا يف يد غريه وأقام ّادعىلو : التطبيق اخلامس

 وختلـع اليـد ّبينـةم الّ تقـد، أمم اليـد حينئـذّفهل تقـد، يده باألمس أو منذ شهر
 .خالف؟ ّبينةالفعلية عن الدار وتعطى الدار إىل الذي أقام ال

 .  بامللك يف الزمان السابقّبينةوكذلك الكالم فيام لو شهدت ال
  ؛ ألن اليـد وامللـكّبينـةفعن مجاعة من الفقهاء تقديم اليـد وعـدم سـامع ال

عـيل إال باالستـصحاب، ولكنـه  ال يثبتان امللـك الف-ّبينةالسابقني الثابتني بال -
 . مقطوع باليد الفعلية

رشايع؛ حيث أشـكل عـىل حب الاومن هؤالء ص. ّبينةوعن مجاعة تقديم ال
ًو ادعى دارال>: ، وقاللّالقول األو  أهنـا كانـت يف يـده ّبينـة، وأقام  يف يد إنسانّ

                                                 
 . ٢٧٨، ص٤ ج:كتاب املكاسب) ١(
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، وكذا لو شهدت له بامللـك أمـس .ّبينةأمس، أو منذ شهر، قيل ال يسمع هذه ال
 األقـرب ّ وفيـه إشـكال، ولعـل،ألن ظاهر اليد اآلن امللك، فال يدفع باملحتمل

 .)١(<القبول
، واستشكل عليه بأنه ال وجـه فقد رفض قول الرشائعاجلواهر أما صاحب 
ولكنـه ال  ،ًاحلكـم ببقـاء ملكـه فعـال، إال االستـصحابو ّدعيلتقديم قول امل

ألهنا د اليد عىل االستصحاب؛ وورًيصلح للمعارضة مع اليد الفعلية؛ نظرا عىل 
ل كلامت اجلميع مـا فيهـا مـن ّوباجلملة ال خيفى عىل من تأم>: قال، حيث أمارة

 إذ من املعلوم أن املراد يف املسألة الـسابقة ؛اخللط واخلبط يف موضوعات املسائل
 نتـنيّمـن البيّ كـل  امللك احلادث كونّبينة امللك القديم عىل ّبينةمنا فيها ّالتي قد

 اخلارج عنهام ويتعارضان يف ذلـك، ولكـن إحـدامها كللاملًفعال تشهد بامللك 
أو يبقـى ٍحينئـذ ح ّتشهد مع ذلك بملك سابق ال تعارضها األخرى فيه، فـرتج

عن املعارض، وهذه غري الشهادة بامللك أمـس فقـط أو باليـد ًاملا استصحابه س
 ملـا ًهو ال يصلح معارضا عليه، فإنه ليس إال استصحاب ذلك، وّدالةالسابقة ال

، ، إذ هو وارد عىل االستصحاب وقـاطع لـهًة من امللك فعاليتقيض به اليد احلال
 . )٢(<فال مدخلية هلذه املسألة يف تلك

 ّتوضأ املاء، وكذا من د للصالة ثم وجّيمممن فقد املاء فت: السادسالتطبيق 
 ال  وضوءهمع اجلبرية بأن ّ فالتزم املشهور يف املتويض،مع اجلبرية ثم ارتفع عذره

بانتقاضه بعد وجـدان املـاء، كـام التزموا  ّيمم التيفولكن ينتقض بارتفاع عذره، 
 .  بذلك يف العروةأفتى

 مقتىض القاعـدة ّنأ و، واحدٍالسيد اخلوئي حكم بأن املوردين من وادلكن 
                                                 

 .٨٩٩، ص٤ج: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام) ١(
 . ٤٥٥-٤٥٤، ص٤٠ج: جواهر الكالم) ٢(
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ًواردا  واجلبـرية ّيممًنظرا إىل كون إطالق دليـل التـ؛ فيهام كليهام عدم االنتقاض
عىل إطالق دليل الطهارة املائية يف كال املـوردين، إال أن النـصوص املستفيـضة 

 ومـن هنـا حيكـم يف ،، ومل ترد يف اجلبـريةّيممنا من مقتىض القاعدة يف التتأخرج
 اجلبرية وإجزائه حتى بعد ارتفاع العـذر، ّصحةمقتىض القاعدة ويلتزم بباجلبرية 
 الطهارة املائيـة ّأدلة إطالق الطهورية وارد عىل ةّأدل وإطالق>: قال؛ ّيممدون الت

ا  فلـو كنّـ. عن موضوعها وهو احلدث بالوجـدانّيمملكوهنا موجبة خلروج املت
نحن وهذه املطلقـات لقلنـا ببقـاء الطهـارة الرتابيـة بعـد وجـدان املـاء وعـدم 

 حيـث ،م املـشهور بـذلك يف املتـويض مـع اجلبـرية التزمنا والتزكامانتقاضها به 
 من الوضوء الـصحيح مل ينـتقض ّمتكنكروا أنه لو ارتفع عذره بعد الوضوء وذ

عىل طهورية الوضوء مع اجلبرية لذوي األعذار ّدل  ما إلطالق وذلك ؛هؤوضو
 ألن املوضوع فيهـا هـو ؛عىل وجوب الطهارة املائيةّدل  ما إطالقفإنه وارد عىل 

ملكلف يف كال املقـامني غـري  فإن ا، واحدٍ واملقام وتلك املسألة من واد،املحدث
 الطهـارة ّأدلـة إطـالقفال وجه لـدعوى شـمول ،  من املاء ألنه معذورّتمكنم

ّاملائية للمتيمم وكوهنا مقتضية لوجوب الوضوء أو الغسل يف حق  ه وعدم جريـانّ
 دليـل اجتهـادي اإلطـالق ألن ؛استصحاب بقاء الطهارة الرتابية بعد الوجدان

وجـه يف ذلـك هـو األخبـار املتـضافرة التـي أكثرهـا  بـل ال،م عىل األصلّيتقد
 . )١(<ّيمم عىل أن وجدان املاء ناقض للتّدلت وقد ،صحاح

لع عىل عورات املؤمنني بـالنظر إىل مـا حيـرم ّطامسألة من : السابعالتطبيق 
ع حكموا بجواز رميه بحـصاة دعليه، فقد أفتى الفقهاء بجواز زجره، فلو مل يرت

ًردعا ودفاعاوعود ومعراض ونحوه؛   اجلناية عليه بذلك، فقد أفتـوا ّتفق وإذا ا،ً
 .ضامن عليه هدر الٍحينئذ بأن اجلناية 
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ع والـدفاع عـن ّ ردع املتطلـّتوقـفوهذا ال خالف فيه بني الفقهاء فـيام إذا 
بـال خـالف، بـل >: العرض عليه، بل أمجعوا عىل ذلـك، كـام قـال يف اجلـواهر

 .)١(<دفع عليها الّتوقفاإلمجاع بقسميه عليه مع 
 عليه النصوص كصحيح محاد وخرب العالء بـن الفـضيل وأيب ّدلتًوأيضا 

 .)٢(بن مسلمابصري وزرارة وصحيح 
 حكموا بالـضامن؛ لكونـه ،ٍ لو بادر عىل الرمي والرضب من غري زجرلكن

 خرجـت عـن اإلمجـاع وهـذه الـصورة ،ًيا فينـدرج يف عمومـات الـضامنّتعد
 .وإطالقات النصوص

ت اجلنايـة قبـل الزجـر إذا ّتفقـال إشكال يف احلكم بالضامن فيام إذا اثم إنه 
 . علم بحصول االرتداع واإلزعاج بالدفع باألسهل

ًوأما عنـد اجلهـل بـذلك، فقـد حكـم يف اجلـواهر بعـدم الـضامن؛ عمـال 
ات مـا إذا طالقـ ثم جعل أوىل من ذلك يف العمل هبذه اإل،ات النصوصإطالقب

 فجهـل ،ّبينـةتدرج وتقديم الدفاع باألسهل، ومل تكن لـه  الدافع رعاية الّادعى
 .ذلك
 يف املقـام حّ وجعل األصل املرج،قد حكم يف اجلواهر بعدم الضامنٍحينئذ ف

لذلك بـورود األصـل ّستدل  وا،عدم الضامن، ما مل يعلم حصول سبب الضامن
الة  عىل أص-ع عىل عورات املؤمننيّوهو هدر دم املتطل - املستفاد من النصوص

 النـصوص بـإطالقوأوىل مـن ذلـك العمـل >: ، وإىل هذا أشـار بقولـهالضامن
أو  ً الّج أوّاملزبورة بعد حصول العنوان، هلدر الدم مع اجلهل بأن الدافع قد تـدر

 املزبور وارد عـىل اإلطالق مستفاد من ّيكون أصل رشعيٍحينئذ  ذلك، وّادعى
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 .)١(< الضامنفال حيكم به حتى يعلم حصول سبب، أصالة الضامن
 ،والوجه يف الورود أن موضـوع أصـالة الـضامن حرمـة دم املـؤمن ومالـه

ع عـىل ّ املفروض داللة مطلقات نصوص املقام عىل عدم حرمة دم املتطلـّولكن
فاألصل املستفاد من هـذه املطلقـات يعـدم ويزيـل موضـوع . عورات املؤمنني
ن النـصوص  أل؛ل عـىل األصـاألمـارة يرجـع إىل ورود وهـذا. أصالة الضامن
 . ع من قبيل األمارةّة هلدر دم املتطلّتضمناملزبورة امل

: × قولـهّدل مسألة من أدرك ركعـة يف الوقـت؛ حيـث : الثامنالتطبيق 
 صالة مـن ضـاق ّصحة عىل )٢(<من أدرك ركعة من الصالة، فقد أدرك الصالة>

 .  الوقت ووقعت ساير ركعاته يف خارج الوقتوقته فأدرك ركعة يف
مـن أدرك ركعـة مـن (ة حكومـكر السيد اخلميني أن الوجه يف ذلك هو وذ

وهذا مـا أشـار  اشرتاط الوقت، ّأدلةأو وروده عىل  )الصالة، فقد أدرك الصالة
وكذا ما ) من أدرك ر عة من ا صالة فقد أدرك ا صالة(: قوله يف النبوي>: إليه بقوله
 ملـن أدرك ًعة الوقت حقيقةما توسإ:  حيتمل يف بادئ األمر أحد معانّيف العلوي

مـا تنزيـل الـصالة الناقـصة إوًيا، اضـطرارًتـا الركعة فيكون خارج الوقـت وق
ما تنزيل مقـدار ركعـة مـن الوقـت منزلـة متـام إوّتامة، بحسب الوقت منزلة ال

ه ّاملطلـوب وتوجـّتم  وإنـام يـ،ما تنزيل خارج الوقت منزلـة الوقـتإو، الوقت
فإنـه مـع توسـعة الوقـت ، لّراد منهـا املعنـى األواحلكومة أو الورود لو كان امل

عىل الصحيحة ونتيجتها ًاكام فيصري دليله حًنا،  يرفع خوف الفوت وجداًحقيقة
  .)٣(<ًملوضوعها تكويناًفيا ومن، الورود

                                                 
 .٦٦٢، ص٤١ج: جواهر الكالم) ١(
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يف ّشـك يف اإلتيان باحلمـد، أو ّشك من دخل يف السورة ف: تاسعالتطبيق ال
 .  الالحقةة اآليةءحال قرايف آية من احلمد وهو 

 قـول لعـدم شـمولًفوقع الكـالم يف جريـان قاعـدة التجـاوز فيـه؛ نظـرا 
 )١(<ّيا زرارة إذا خرجت من  ء ثم دخلت   غ ه، فـشكك لـ س  ـ ء>: الصادق
يف األفعـال ) خرجـت مـن يشء: (× يف قوله) يشء (؛ بدعوى ظهورللمقام

 . إىل ذلك) غريهخلت يف دثم : (يف قوله) غريه (، أو دعوى انرصافّستقلةامل
 الـذي هـو األجـزاء -ن من مدلولـه ّيف غري املتيقّنص ال المجوعىل فرض إ

 وقع الكالم يف األصل الذي يرجع إليه حينئـذ، فهـل هـو أصـل -ّستقلةغري امل
عدم وجوب الرجوع إىل املـشكوك؛ ألصـالة عـدم عـروض الـسهو املوجـب 

    االشتغال؟ةلاصللرتك، أو يرجع إىل أصل عدم اإلتيان باملشكوك، أو أ
أصـل عـدم وجـوب (ل ّم األصـل األوّتقـدإىل  الـشيخ األنـصاري ذهب

عـىل ) الرجوع إىل املـشكوك؛ ألصـالة عـدم عـروض الـسهو املوجـب للـرتك
بعـد بحـث  - قال، حيث ًال بوروده عليهام؛ ألنه األصل السببيّاألخريين؛ معل

لـصور املختلـف فيهـا منا إمجال الروايات بالنسبة إىل هذه اّثم لو سل>: -طويل
لنـا عـن ّأو تنز،  عليهـاّتفقن من مدلوهلا هي الصور املّبحيث يكون القدر املتيق

 وقلنا باختصاص الروايات بتلك وال حيتمل فيهـا الداللـة عـىل -ًضا  أي-ذلك 
اخلــالف ألجــل وجــود القــرائن الداخليــة أو اخلارجيــة، ّحمــل معنــى يــشمل 

أن مقتـىض األصـل ّشـك  وال ، األصلفالواجب الرجوع يف موارد اخلالف إىل
ألصالة عدم عـروض الـسهو املوجـب ، عدم وجوب الرجوع إىل املشكوك فيه

يف فعل املـشكوك فيـه وتركـه ّشك ألن ال، ألهنا واردة عليهام ومزيلة هلام، للرتك
ومـع أصـالة الـسهو فـيحكم ، يف عـروض الـسهو وعدمـهّشك  عن الـّمسبب

                                                 
 . ١حديث: ، من أبواب اخللل٣٣باب: الوسائل) ١(
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 الـذي - ّحملـهمقـصوده مـن و. )١(<ّحملـهناه يف ّققحوقد . ةّ وبرباءة الذمباإلتيان
ي يف ّسببم االستـصحاب الـسببي عـىل املـّمبحـث تقـدهو  -أحال البحث إليه

 .)٢(مسألة تعارض االستصحابني
ّ 

الغرض من هذا البحث هو بيان معنى الورود، وسبب خروجه عن باب  •
املجعولني مع عدم التنايف بني التعارض، والورود يطلق عىل حاالت التنايف بني 

 :  الورود يف حالتنيّتصوروي .اجلعلني
ليل اآلخـر، كـاألمر ملوضوع الدًفيا أن يكون أحد الدليلني نا: احلالة األوىل
 .م عند فقد املاءّمبالوضوء والتي

ًا ّموسـع -وهـو الـدليل الـوارد -أن يكـون أحـد الـدليلني : احلالة الثانيـة
 .احلكم يف الدليل املورودلفرد من موضوع ًدا وموج
 ّحجيةسبب خروج الورود املثبت للموضوع عن التعارض؛ هو أن دليل  •

 املفتـي أن ّكلفخرب الثقة يفسح املجال أمام دليل جواز اإلفتاء، لكي يمكن للم
يفتي عىل أساس استناده إىل خرب الثقة، وال يكون غرض خرب الثقة عـدم جـواز 

 وبني دليل ّحجة بَّ بني دليل عدم جواز اإلفتاء إال التعارضّحققاإلفتاء، لكي يت
 .ّحجةاألمارة 

ًجـا وأما خروج الورود عن باب التعارض يف حالة كون أحد الـدليلني خمر
 ّيممملوضوع الدليل اآلخر، هو أن التنايف بـني دليـل الوضـوء ودليـل التـًفيا ونا

ن يثبـت وجـود  أال يمكـنليس بني اجلعلني وإنام بني املجعـولني، بمعنـى أنـه 
 . مع وجود املاءّيممالت

                                                 
 . ٩٢ص: أحكام اخللل يف الصالة) ١(
 . ٣٩٤، ص٣ج:  انظر فرائد األصول)٢(



 ٣١٩ .......................................................................................ّتعارض األدلة 

 : للورود أقسام ثالثة •
ًتكفال أن يكون الدليل الوارد م: ّاألولالقسم  ًعـا حلكـم يكـون بفعليتـه رافّ

 .ملوضوع احلكم الثابت بالدليل املورود
ًتكفال أن يكون الدليل الوارد م: القسم الثاين ًعـا حلكم يكـون بوصـوله رافّ

 . املورودملوضوع احلكم يف الدليل
ملوضـوع احلكـم يف الـدليل ًعـا أن يكون الدليل الـوارد راف: القسم الثالث

 .املورود بامتثاله، وليس بفعليته ووصوله
 : يكون فيه الورود من جانبني، وله أقسام ثالثة تقسيم آخر للورود الذي •

 ،ني حلكمني مرشوطني بعدم اآلخرّتكفلأن يكون الدليالن م: ّاألولالقسم 
 .ملوضوع اآلخرًعا واحد منهام رافّ كل فيكون

 ولكنـه ال ًال،أن يكون الورود مـن اجلـانبني، ويكـون معقـو: القسم الثاين
 .م دون اآلخرّد الورودين هو املحكيأخذ مفعوله يف كال الطرفني، بل يكون أح

 إىل ّؤديًأن يكون الورود من اجلانبني وال يكون معقوال، فيـ: القسم الثالث
مـن ّ كـل  من قبيل أن يكون احلكـم يف؛ بني الدليلني املتواردينوقوع التعارض

لرفـع ًا مـنهام صـاحلّ كـل ّبعدم حكم فعيل عىل اخلالف، فيكـونًدا ّالدليلني مقي
 .ًموضوع اآلخر ومانعا من وجوده

 يكون وجـوب ّاألولأنه يف القسم : ّاألولالفرق بني هذا القسم والقسم  •
ًفا ّتوق يف نفسه، وعدم اإلزالة ليس مًزالة معدوما لو كان وجوب اإلًاالصالة ثابت

 . عىل فعلية وجوب الصالة





 
 
 
 
 

 

 

 

 املراد من قاعدة اجلمع العريف •
 ّاملتكلم ملقصود ّفرسأنحاء الكالم امل •
 ّجيةة هتدم الظهور التصديقي واملنفصلة هتدم احلّتصلالقرينة امل •
 ّاألولِ معرفة الكالم املفرس للكالم الضابطة يف •
 اختصاص اجلمع العريف يف صورة القرينة املنفصلة •

 ّتطبيقات فقهية •
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ّبعد أن تم الكالم يف املراد من مصطلح التعارض، وأنه ينقسم إىل التعـارض 
 ّستقراملـ، يأيت الكـالم يف بحـث التعـارض غـري ّستقراملغري التعارض املستقر و

 التعارض البدوي الذي يمكن رفعه باجلمع العريف بـني : أن املقصود منهّقدموت
 قرينـة ّاص، حيـث يـرى العـرف أن اخلـّاص واخلـّالعامني الدليلني، كاجلمع ب

 بنظـر ّستقر، وعليه يكون التعـارض بيـنهام غـري مـّالعامشارحة للمقصود من 
 . فسيأيتّستقرالعرف، أما البحث يف التعارض امل
 يف خصوص قاعدة اجلمع العريف التي ّستقريقع البحث يف التعارض غري امل

 .بواسطتها جيمع بني املتعارضني
 : ويقع البحث يف قاعدة اجلمع العريف يف جهات مخس

 .لبحث يف املراد من اجلمع العريفا: اجلهة األوىل
البحث يف أقـسام اجلمـع العـريف، أي أقـسام التعـارض غـري : اجلهة الثانية

 . من احلكومة والتخصيص والتقييد، وبيان الفرق بني هذه األقسامّستقرامل
 ّنإ  حيثة لقاعدة اجلمع العريف، منّالعامكام البحث يف األح: اجلهة الثالثة

 ؟ختصيص هذه األحكام باحلكومة أو الورود أو التخصيص أو التقييد
البحث عن نتائج اجلمع العريف بالنسبة إىل الدليل املغلـوب، : اجلهة الرابعة

 يأيت الكـالم عـن حكـم -ّخصصكتقديم امل -نا الدليل الغالب ّقدمأي بعد أن 
 وملـاذا يبقـى بعـد أن ،مقدار يبقىّأي ّ أو تقيد، وبّختصصطلق الذي  أو املّالعام

 .ّمتكلم للّديعرفنا أنه ليس املراد اجل
لقاعـدة، وبعـض املـصاديق لالبحث عن بعض التطبيقات : اجلهة اخلامسة

 . من موارد قاعدة اجلمع العريفايف كوهنّالتي وقعت حمل االختالف بني األعالم 



 ٣٢٥ .......................................................................................ّتعارض األدلة 

 اجلهة التي يدور البحـث فيهـا حـول املقـصود مـن وهي :اجلهة األوىلأما 
 :؛ وهييقع البحث فيها ضمن نقاط مخسفقاعدة اجلمع العريف، 

 املراد من قاعدة اجلمع العريف. ١
 وفق املوازين العرفية ّمتكلمكالم صدر من ّ كل قاعدة اجلمع العريف هي أن

 ّتكلمر مـن املـويعمل به، إال إذا صد ،ّحجةوالضوابط العقالئية، يكون ظهوره 
ًفـرسا ظهور آخر يكون م ، ويطلـق عـىل الظهـور الثـاين ّاألوللظهـور الكـالم ّ

 . ألجل تفسري كالمهّتكلم من قبل املّبالقرينة، فالقرينة هي الكالم املعد
 ّملتكلم ملقصود اّفرسأنحاء الكالم امل .٢

 رّتـصو ألحد كالميه لتفسري مقصوده من الكالم اآلخـر يّتكلمإن إعداد امل
 : عىل نحوين
 لتفـسري ًا كالمّ نفسه يعدّتكلمبمعنى أن امل: اإلعداد الشخيص: ّاألولالنحو 

 .ّاألولمقصوده من كالمه 
وهذا اإلعداد قد يكون بعبارة رصحية وواضحة، كام إذا قال يف أحد كالميه 

قصد بكالمي السابق كذا وكذا، وقد ال تكون العبارة رصحية وواضحة، وإنـام أ
إىل مفاد ًرا  من خالل ظهور الكالم الثاين يف كونه ناظّاألولد كالمه يفهم مقصو

 . ّاألولالكالم 
هـا ّتكفل يف موضـوع القـضية التـي ّترصف يكون بلسان الًوهذا النظر تارة

ال ربـا بـني الوالـد : (، ثـم قـال)الربـا حـرام: ( كام لو قال املوىل،الكالم اآلخر
 يف ّتـرصف بلـسان الّاألولدلول الكـالم الكالم الثاين نـاظر إىل مـفإن ) وولده

موضوع احلرمة، إذ ينفي انطباق احلرمة عىل الربـا بـني الوالـد وولـده، ولـيس 
 للتنبيـه عـىل أن الكـالم الثـاين ّادعاء لسان وّجمرداملقصود نفيه حقيقة، وإنام هو 

 .  ليكون قرينة عىل حتديد مدلولهّاألولناظر إىل مفاد الكالم 
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ال :  يف حممول القضية، كام لو قـال املـوىلّترصفظر بلسان ال يكون النًوتارة
 نـاظر ّ ال حكم يؤدي إىل الرضر، فإن هذا الكالم من املوىل:يأ ،رضر يف اإلسالم

إىل األحكام الثابتة يف الرشيعة وينفي وجودها يف حالـة الـرضر، فيكـون ًمجاال إ
 . يف غري حالة الرضراألحكام الرشعية هو ترشيعهاّدلة قرينة عىل أن املراد بأ

  بنـاؤهّسـتقر العريف اّتكلمبمعنى أن امل: ّنوعي الّاإلعداد العريف: النحو الثاين
 قرينة عـىل ّعني بكالمني من هذا القبيل أن جيعل من أحدمها املّكلم تّكلامعىل أنه 
 جيـري وفـق الـضوابط العرفيـة ّ أنـهّمـتكلمّ كـل  األصـل يفّحيث إناآلخر، و

ًرا  ظاهر حاله هو ذلك، فيكون الظهور للكالم اآلخـر ظهـوللمحاورة، فيكون
تأثري، سـوى ّأي  ّتكلم، من دون أن يكون لتفسري شخص املّاألول للكالم ًاّنوعي

 .أنه واحد من العرف
ًعا موضـوّخـص  إعـداد الكـالم األّنـوعي الّومن حاالت اإلعداد العريف

ًددا ليكون قرينة وحم ًا ّفـرس مّاصحيث يعتـرب اخلـ ًعا،موضوّعم ملفاد الكالم األّ
تأثري يف تفسري العرف سوى أنـه ّأي  ّمتكلمبنظر العرف، دون أن يكون للّعام لل

، بـل ّقيـد وتقييد املطلـق باملّاص باخلّالعام ختصيص ّتعنيمنهم، ومن هنا د واح
 ؛ًفـابدرجـة ملحوظـة وواضـحة عرًرا  منه ظهوّأقلظاهر عىل ما هو ّ كل تقديم

واألظهـر ّخص  يعتمد عىل الكالم األّتكلم عىل أن املّعامةة لوجود بناءات عرفي
 . والظاهرّالعاميف تفسري 
 ّجيةة هتدم الظهور التصديقي واملنفصلة هتدم احلّتصلالقرينة امل .٣

 الكالم عنها يف القسم ّقدمت ة،ّقدم من تقديم مّالبد هذه النقطة ّتضحلكي ت
 :نيم ظهوركالّلكل  من احللقة الثالثة، وهي أن ّاألول

 وهو انسباق املعنى إىل الذهن عند سامع اللفـظ، ّالظهور التصوري،: ّاألول
 الـذهن ّتـصور ًمـثال )أسـد (ذا سمع لفظإية، فّتصور عنه بالداللة الَّالذي يعرب

 حتى لو فرض صدورها من اصـطكاك حجـرين ،معناها وهو احليوان املفرتس
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مـصدر ّأي  عند سامع اللفـظ مـن قّحقأو من نائم، فهذا االنسباق إىل الذهن يت
ًاملـا كان، واملنشأ هلذا الظهـور هـو الوضـع، لكـن بـرشط أن يكـون الـسامع ع

 .بالوضع
هو الظهور الذي قصد منـه إخطـار املعنـى يف و: الظهور التصديقي: الثاين

 ّمـتكلممـن ًرا  أن يكـون الكـالم صـادّالبـدوعليه  ًا،ّذهن السامع وإرادته جد
 )ًرأيـت أسـدا (ّتكلمن للكالم إرادة تصديقية، فاذا قال امل لكي تكوّملتفت جاد

واملنشأ هلذا الظهـور  املعنى الذي خيطر يف ذهن السامع هو احليوان املفرتس، ّفإن
 . بأن ما يقوله يريدهّتكلمهو ظهور حال امل

 يف ّقـدم كـام ت- يّتـصورة عـىل الظهـور الّتـصلوتأثري القرينة املنفصلة وامل
نثلم يف يال  )١(ما ًي كثرياّتصور هو أن الظهور ال:- احللقة الثالثة منّاألولالقسم 

اذهـب إىل : (ة أو املنفصلة عىل اخلالف، فلو قـال املـوىلّتصلحالة قيام القرينة امل
جـاءت ) خـذ العلـم منـه (فتارة نفرض أن القرينة وهي) البحر وخذ العلم منه

خـذ (خرى أن هذه القرينـة وأ) اذهب إىل البحر ( وهوّاألولة مع الكالم ّمتصل
 ففي كلتا احلالتني يبقـى الظهـور ّاألول،جاءت منفصلة عن الكالم ) العلم منه

 . ي لكلمة البحر يف معناه احلقيقيّتصورال
ي حمفوظ سواء كانت القرينـة عـىل اخلـالف ّتصورواحلاصل أن الظهور ال

 .ة أم منفصلةّمتصل
ة واملنفصلة عىل ّتصل القرينة املة نتساءل عن مدى تأثريّقدمت هذه املّتبينإذا 

 الظهور التصديقي؟
ة عــىل اخلــالف فــإن الظهــور ّتــصل يف حالــة وجــود القرينــة امل:واجلــواب

                                                 
ها استعامل اللفظ مع القرينة، ففي هـذه ً احرتازا عن احلاالت التي يكثر في<ًكثريا >لفظب ّعرب) ١(

نس ذهني باملعنى اجلديد املقرون مـع القرينـة، وعليـه فيـزول الظهـور أاحلاالت قد حيصل 
 .فظ من معناه احلقيقيّري للّالتصو
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 للمعنى املجـازي ّتكلمل إىل ظهور تصديقي يف إرادة املّالتصديقي يزول ويتحو
 عليـه ّدلـت اإلنسان العامل، وهـو الـذي -كام يف املثال السابق -هو ومن البحر 

 ).وخذ العلم منه (قرينة وهيال
ًفظ يبقى حمفوظـا، ويف ّأما يف حالة القرينة املنفصلة، فإن الظهور التصديقي لل
) اذهـب إىل البحـر: (هذه احلالة حيصل تعارض بني ظهور ذي القرينة وهو قولـه

 العلـم وخـذ: (يف إرادة املعنى احلقيقي من البحر، وبني ظهور القرينة وهي قولـه
 ّقـدم املعنى املجازي من البحر وهو اإلنـسان العـامل، وعـىل هـذا ييف إرادة) منه

، ّجيـةالظهور األقوى، وهو ظهور القرينة، فيسقط ظهـور ذي القرينـة عـن احل
 . القرينة دون ذي القرينة هو عبارة أخرى عن اجلمع العريفّحجيةواألخذ ب
ة أو ّتـصلاملي ال ينثلم مع قيام القرينـة ّتصور أن الظهور الّتضح يّقدمومما ت

 كذلك أن الظهور التصديقي ينهدم مـع القرينـة ّتضحاملنفصلة عىل اخلالف، وا
ة عىل اخلالف، والينهدم مع قيـام القرينـة املنفـصلة عـىل اخلـالف، نعـم ّتصلامل

 وهـذا ، ظهور القرينةّقدم، ويّجيةيسقط الظهور التصديقي لذي القرينة عن احل
 .القرينة مع القرينةهو معنى اجلمع العريف بني كالم ذي 

 ّاألول للكالم ِّالضابطة يف معرفة الكالم املفرس. ٤
 ألحــد كالميــه لتفــسري ّتكلم يف النقطــة الثانيــة أن إعــداد املــّتبــنيبعــد أن 

 وإمـا بنحـو اإلعـداد ّمقصوده من الكالم اآلخر إما بنحـو اإلعـداد الشخـيص
واضحة، كام إذا قـال ، قد يكون بعبارة رصحية وّ، ففي اإلعداد الشخيصّنوعيال

 .قصد بكالميأ :يف أحد كالميه
ففـي هـذه احلالـة يطـرح  ،ّنوعي الّأما إذا كان الكالم بنحو اإلعداد العريف

ًا ِّ يف كالمه الثاين، مفرسّتكلمه املّما هي الضابطة يف كون ما أعد: ّاألول: سؤاالن
 ؟ّاألوللكالمه 

 عليـه العـرف، ّسـتقرن مـا اما هي الضابطة وامليزان يف كو: والسؤال الثاين
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 ؟ّاألولًا للكالم ِّمفرس
 ّتكلم املـهّالضابطة وامليزان يف معرفة ما أعد فإن ،ّاألولأما بالنسبة للسؤال 

 ّتكلم ما كان ظهور حـال املـأي إذا، ّتكلم هو ظهور حال املّاألول كالمه ريفسلت
ًفرسا  كالمه مّيف أنه أعد  ّ يف كالمه الثاين بـأنمّتكل املّرصح، كام لو ّاألوللكالمه ّ

 .ّقدم كذا وكذا؟ كام تو هّاألولمقصودي من كالمي 
 أن القرينة الناشئة من اإلعداد الشخيص حتتـاج إىل ظهـور ّتضحوعىل هذا ي

ًفـرسا  يف كونـه مّتكلمكالم امل ، ومـن الواضـح أن ظهـور كـالم ّاألوللكالمـه ّ
 ّتكلم نأخذ بظهـور حـال املـ يف تفسري كالمه ال نرجع فيه إىل العرف، بلّتكلمامل

 .سواء طابق املوازين العرفية والعقالئية أم ال
 ّسـتقرما هي الضابطة وامليزان يف كون مـا ا - أما اجلواب عن السؤال الثاين

 فهو أن الضابطة يف ذلك هـو أن الكـالم -؟ّاألولًا للكالم ِّعليه العرف، مفرس
 َ ارتفـع التعـارض بيـنهام، ومل يبـقذاإف ،ّاألولصل بالكالم ُالثاين املنفصل إذا و

 الكالم الثـاين قرينـة ّ، ففي هذه احلالة يكون العرف قد أعدّاألولظهور الكالم 
 القرينـة يف حالـة اتـصاهلا تزيـل ظهـور الكـالم ّ ألن؛ّاألولعىل تفسري الكـالم 

 من قبيـل مـا لـو ًفا، عرّجةاحل هو -وهو القرينة -، ويكون الكالم الثاين ّاألول
ال تكـرم العلـامء : (ثم بعد ذلك قال يف كالم منفصل) أكرم العلامء (ّتكلمملقال ا
، يكـون ّاألول، ففي هذه احلالة لو وصلنا الكـالم الثـاين مـع الكـالم )ّفساقال

معارضـة بـني ّأي والنجـد ) ّفـساقأكرم العلـامء وال تكـرم العلـامء ال: (هكذا
 قـد ارتفـع، باتـصاله -علامءوهو أكرم ال - ّاألول ظهور الكالم ّ ألنالكالمني،

ة ترفع الظهور يف ذي القرينة، وهـذا بخـالف ّتصل القرينة املّ ألنبالكالم الثاين،
ففي هذه احلالـة لـو ) ّال حتج: (وبعد ذلك قال منفصال) َّحج: (ما لو قال املوىل

 ّحققأي تت) ّوال حتجّحج : (، يكون هكذاّاألولوصلنا الكالم الثاين مع الكالم 
 .عىل حالهّاحلج  يف وجوب ّاألولة بينهام، ويبقى ظهور الكالم املعارض
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 اختصاص اجلمع العريف يف صورة القرينة املنفصلة. ٥
 يف حالـة القرينـة املنفـصلة، إذ لـو ي أن الضابطة يف اجلمع العـريف هـّقدمت

 . لكي يعارض الكـالم الثـاينّاألولة اليبقى ظهور للكالم ّمتصلكانت القرينة 
ن التعارض فرع وجود ظهورين الجيتمعان، ومع وجود القرينة إ: ىبعبارة أخر

 .، فينتفي التعارضّاألولة يمتنع انعقاد ظهور تصديقي يف الكالم ّتصلامل
) أكـرم العلـامء األتقيـاء: (ّمتـصل يف كالم ّتكلممن قبيل أن يقول املوذلك 

ًضـا  معارففي هذه احلالة ال يبقى ظهور إلكرام العلامء يف العمـوم لكـي يكـون
 وهـذا ،مـع بيـنهام مجـع عـريفُلظهور القيد يف العدول منهم، فـال يمكـن أن جي

أكـرم : ( من قبيـل مـا لـو قـال املـوىلًال،بخالف ما لو كان الكالم الثاين منفص
ففـي هـذه ) ّفساقالتكرم العلامء ال: (ثم بعد ذلك قال يف كالم منفصل) العلامء

، فـيمكن أن ّاألولًا لظهـور الكـالم احلالة يكون ظهور الكالم الثـاين معارضـ
 .مع بينهام مجع عريفُجي

 ،ّستقر يف حالة التعارض غـري املـّحقق أن اجلمع العريف يتّقدم مما تّتحصلف
ه مع القرينـة ّ ألنة عن موارد اجلمع العريف؛ّمتصلوعليه خترج حالة كون القرينة 

 . الثاين ظهور لكي يتعارض مع الكالمّاألولة اليبقى للكالم ّتصلامل
 

ّكل قرينة إن كانت متصلة بـذي القرينـة منعـت مـن انعقـاد >: +قوله  • ّ
ّأي القرينة املتـصلة متنـع العـام يف العمـوم يف املـراد .<ًالظهور التصديقي أساسا ّ

 .ّاالستعاميل واجلدي
 .<م ّّوإن كانت منفصلة مل ترفع الظهور، وإنام ترفع حجيته؛ ملـا تقـد>: قوله •

 ويف اجلزء الثاين حتت) احرتازية القيود وقرينة احلكمة(ّ اجلزء األول يف بحث يف
 ).ّاخللط بني الظهور واحلجية(عنوان 
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 نصاري ضابطة اجلمع العريف عند الشيخ األ
ّيظهــر مــن كــالم الــشيخ األنــصاري أن التقــدم الــداليل ألحــد الــدليلني 

ن أا عىل اآلخر يف الداللة، واملتعارضني عىل اآلخر إنام هو بمالك أظهرية أحدمه
 :األظهرية

ّإما تكون بمالحظة القرائن الشخصية احلافة بأحد املتعارضني، وهـي ال  •
ّتدخل حتت ضابطة، بل تابعة ملا تقتضيه القرائن اخلاصة، وخيتلف مالك التقـدم  ّ

ّحينئذ باختالف املوارد والقرائن املختصة هبا ٍ . 
ّعية املوجودة يف نوع املتعارضني، من دون  وإما تكون بلحاظ القرائن النو•

دخل للقرائن الشخصية، وذلك كموارد الـدوران بـني عمـوم دليـل ومفهـوم 
ّاآلخر، فيقع الكالم يف تقدم املفهوم عىل العموم بتخصيصه، ومن ذلـك مـوارد 

  .الدوران بني التخصيص والنسخ، وبني التقييد والتخصيص
ة يف أحـد الـصنفني مـن املتعارضـني، بمالحظة القرينة املوجـود: وثالثة •

ّفريجح عىل اآلخر ألجلها، وذلك مثل التعارض بني العـامني أو املطلقـني فـيام  ّ
: ًإذا كان ارتكاب التخصيص أو التقييد فيه بعيـدا، وهـذا مـا أشـار إليـه بقولـه

ومرجعهـا إىل تـرجيح ، ات يف الداللـةّرجحـا فيه من بيان املفلنرجع إىل ما كنّ>
 . الظاهراألظهر عىل

واألظهرية قد تكون بمالحظة خـصوص املتعارضـني مـن جهـة القـرائن 
 .وهذا ال يدخل حتت ضابطة، الشخصية

يف ًرا كـأن يكـون أحـدمها ظـاه، وقد تكـون بمالحظـة نـوع املتعارضـني
، فيقـع الكـالم يف  يف املفهوم، فيتعارضـانً ظاهرةًية رشطً واآلخر مجلة،العموم

وكتعارض التخـصيص والنـسخ يف بعـض أفـراد  . ترجيح املفهوم عىل العموم
 .والتخصيص والتقييدّاص، واخلّعام ال
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ني أو املطلقني عـىل اآلخـر ّكرتجيح أحد العام، وقد تكون باعتبار الصنف
 .)١(<لبعد التخصيص أو التقييد فيه

ّ 

 : وقع البحث يف قاعدة اجلمع العريف يف جهات مخس •
كالم صـدر ّ كل مرتبطة بقاعدة اجلمع العريف وهي أنأبحاث : اجلهة األوىل

ّمن متكلم وفق املوازين العرفية والضوابط العقالئية، يكون ظهوره حجة، ويعمـل ّ 
ّبه، إال إذا صدر من املتكلم ظهور آخر يكون مفرسا لظهور الكالم األول، ويطلـق ً ّ ّ 

 .القرينة :عىل الظهور الثاين
 :ّتكلم ملقصود املّفرس املأنحاء الكالم: النقطة الثانية •

 لتفسري ًا كالمّ نفسه يعدّتكلمبمعنى أن امل اإلعداد الشخيص،: ّاألولالنحو 
 ة، وهذا اإلعداد قد يكـون بعبـارة رصحيـة وواضـحّاألولمقصوده من كالمه 

 من خالل ظهور الكـالم ّاألولكذلك، وإنام يفهم مقصود كالمه يكون وقد ال 
 . ّاألول مفاد الكالم إىلًرا الثاين يف كونه ناظ
  بنـاؤهّستقر العريف اّتكلم، بمعنى أن املّنوعي الّاإلعداد العريف: النحو الثاين

 قرينة عـىل ّعني بكالمني من هذا القبيل أن جيعل من أحدمها املّكلم تّكلامعىل أنه 
ّرا نوعي فيكون الظهور للكالم اآلخر ظهو،اآلخر  .ّاألولا للكالم ً
 واملنفـصلة هتـدم ،ة هتدم الظهور التـصديقيّتصلالقرينة امل :النقطة الثالثة •
 ّجيةاحل

 هي ظهور ّاألول للكالم ِّالضابطة يف معرفة الكالم املفرس: النقطة الرابعة •
ّ كالمه مفرسا لكالمه األولّيف أنه أعد ّحال املتكلم ً ّ. 

و أن هـف :ّاألولًا للكـالم ِّ عليه العرف مفـرسّستقرأما الضابطة يف كون ما ا
                                                 

 .٩٣ص ،٤ج: فرائد األصول) ١(
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ذا ارتفع التعارض بيـنهام، ومل إف ،ّاألولالكالم الثاين املنفصل إذا وصل بالكالم 
 الكـالم الثـاين ّ، ففي هذه احلالة يكون العرف قد أعـدّاألوليبق ظهور الكالم 

 .ّاألولقرينة عىل تفسري الكالم 
اختصاص اجلمـع العـريف يف صـورة القرينـة املنفـصلة، : النقطة اخلامسة •

ه مع القرينـة ّ ألنة عن موارد اجلمع العريف؛ّمتصلرج حالة كون القرينة وعليه خت
 . ظهور لكي يتعارض مع الكالم الثاينّاألولة اليبقى للكالم ّتصلامل

 

ال خيفى أن ديدن الفقهاء عىل اجلمـع بـني األخبـار والنـصوص املتخالفـة 
وائـي، وهـذا مـا نلمـسه واملتعارضة، سواء باجلمع العـريف أم بـشاهد ثالـث ر

 . وإليك بعض هذه التطبيقات،ًواضحا يف خمتلف الفروع الفقهية
  باملوضوعًالصالة يف النجس جهال: لّالتطبيق األو

ّدلت طائفة من النـصوص عـىل صـحة الـصالة ونفـي اإلعـادة والقـضاء  ّ
ّمطلقا، ملن صىل يف نجس جاهال باملوضوع، ثم تبني لـه ذلـك بعـد فراغـه مـن  ً ٍ ّ ً

  .)١(الة؛ كصحيحي أيب بصري والعيص وخرب عيل بن جعفرالص
ّودلت طائفة أخرى عىل وجوب اإلعادة يف املقام، مثل صحيح وهـب بـن 

ّعبد ربه وموثق أيب بصري ّ)٢( . 
ّودلت طائفة ثالثة عىل نفي وجوب اإلعادة يف نفس الفرض، كصحاح ابن 

 .)٣(سنان وعبد الرمحن وأيب بصري
ُئفة األوىل بام محلت عليه الطائفتـان األخريتـان، عـىل وال ريب يف تقييد الطا

                                                 
 .١٠ و٦ و ٢، من أبواب النجاسات، ح٤٠باب:  الوسائل)١(
 .٩ و٨النجاسات، حديث ، من أبواب ٤باب :  الوسائل)٢(
 .٧ و٥، و٣ح:  املصدر)٣(
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فرض احلمل واجلمع، كام ال ريـب يف الرجـوع إليهـا عنـد عـدم إمكـان اجلمـع 
 .ّواحلمل واستقرار التعارض بني الطائفتني األخريتني وتساقطهام لو فقد املرجح

 : ُولكن مجع بني األخريتني بوجهني
ثالثـة عـىل القـضاء بـشهادة إمجـاع  محل نـصوص الطائفـة ال:ّالوجه األول

ٍاألصحاب عىل عدم وجوب القـضاء حينئـذ، ولظهـور صـحيح العـيص بـني 
ٍ، فالنتيجة حينئذ ختصيص الطائفة األوىل بالثانيـة )١ (القاسم وخرب عيل بن جعفر

 .والتفصيل بني اإلعادة والقضاء
املقام؛ ٍوال خيفى أن هذا اجلمع من قبيل اجلمع بشاهد ثالث وهو اإلمجاع يف 

ّألنه احلجة، وكذا بشهادة صحيحة العيص الواردة يف الصالة يف الثوب النجس 
ًأياما، دون خرب عيل بن جعفر لضعفه بوقوع عبد اهللا بن احلسن يف طريقه ّ. 

 محل النـصوص اآلمـرة باإلعـادة عـىل االسـتحباب؛ بقرينـة :الوجه الثاين
مـل األمـر الـوارد يف الطائفـة ُرصاحة الطائفة الثالثة يف اجلواز، فمـن أجلهـا حي

 . الثانية عىل االستحباب
ّوقد رجح السيد احلكيم الوجه الثاين للحمل عىل األول بقوله فإنك جتد >: ّ

أن محل نصوص اإلعادة عىل االستحباب أوىل من محل هذه النصوص وغريهـا 
 .)٢(<عىل خصوص نفي القضاء

 مسألة مقدار الدالء املنزوحة: ثاينالتطبيق ال
ت طوائف خمتلفة من النصوص يف مقدار الدالء املنزوحة من البئـر إذا ورد

ّحيث وردت فيها طائفة من النصوص دلت عىل وجوب نـزح : وقعت فيه فأرة
 .ّسبع دالء، وطائفة أخرى منها دلت عىل وجوب نزح ثالث دالء

                                                 
 .١٠ و٦ح:  املصدر)١(
 .٥٣١، ص١ج:  مستمسك العروة)٢(
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ّوقد مجع املحقق بينهام يف املعترب بحمل الطائفة األوىل عىل مـا إذا تفـسخت  ّ
ّفأرة، ومحل الطائفة الثانية عىل ما إذ مل تتفسخ، واستند يف هذا اجلمع إىل روايـة ال

ّأيب أسامة ورواية أيب سـعد املكـاري الدالـة عـىل وجـوب نـزح سـبع دالء إذا 
ت عـإذا وق>: ّتفسخت الفأرة الواقعة يف البئـر، والروايـة عـن أيب عبـد اهللا قـال

 .)١(<دالءخت فانزح منها سبع ّالفأرة يف البئر فتفس
وضعف أيب سعيد ال يمنع من العمـل >:  قال- بعد االستناد إليهام-ّثم إنه 

 عىل الفرق وإن ّدالة ألهنا جتري عىل هذا جمرى األمارة الالوجه،بروايته عىل هذا 
 .)٢(< يف نفسهاّحجةمل تكن 

وأشار بـذلك إىل >:  بقوله- بعد نقل كالمه-وأورد عليه صاحب اجلواهر 
 شاهد اجلمع يشرتط فيـه أن يكـون ّوهي أن، ن يف األصولَّ أن تدومسألة ينبغي

بـل قـد يقـال إن ،  ألنه من قبيل القـرائن؛ال يشرتط فيه ذلك يف نفسه أوًا معترب
 ألن شاهده حـاكم ؛لّ النظر األوهوواألقوى ،  للجمعًالشهرة قد تكون صاحلة

اكم عىل الدليل الواحـد من احلًا فهو أوىل باشرتاط كونه معتربًمعا، عىل الدليلني 
 .)٣(<ّعاممن املطلق أو ال

 الصالة يف املقابر: التطبيق الثالث
ّهناك طائفة من النصوص دلت عىل جواز الـصالة يف املقـابر، وطائفـة ثانيـة 
ورد فيها النهي عن الصالة يف املقابر، وقد مجع الفقهاء بني هاتني الطائفتني بحمل 

ًة األوىل يف اجلواز ومحـال للنهـي يف الثانيـة عـىل ًالنهي عىل الكراهة؛ أخذا برصاح
 . شاهد هذا اجلمع اإلمجاع عىل اجلواز )٤(الكراهة، وقد جعل يف اجلواهر

                                                 
 .١ من أبواب املاء املطلق، حديث١٩باب:  الوسائل)١ (
 .٧٢، ص١ج:  املعترب، العالمة احليل)٢(
 .٢٤٧، ص١ج:  جواهر الكالم)٣(
 .٣٥٣، ص٨ج: املصدر نفسه )٤(
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 بأن هذا اجلمـع يهً، مستدال عل السابق كالمهعناجلواهر ثم عدل صاحب 
ن شـاهد إ>: ال حيتاج إىل شاهد من خـارج النـصوص املتعارضـة، حيـث قـال

 اجلـواز ّأدلـة، ومـن املعلـوم رجحـان ّألدلة بعد فرض تكافؤ ااجلمع حيتاج إليه
عـىل الكراهـة التـي هـي بعـد ٍحينئذ  محل املنايف ّتعنيوداللة، فيًدا واعتضاًدا سن

التسامح فيها أوىل مـن الطـرح، بـل الظـاهر انـسياقها إىل الـذهن بعـد فـرض 
ن  مـع معلوميـة كـو،عـىل اجلـوازّنص رجحان املقابل، وصريورته بـذلك كـال

 ّحجـة بالطريق املعتـرب ^ واحد وأن اخلرب الوارد عنهمّكلمكالمهم بمنزلة مت
 .)١(< املسموع منهمةعلينا يعامل معامل

                                                 
 .٣٥٣، ص٨ج:  السابق املصدر)١(
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ين مـن ّاخراحلكومة من املصطلحات اجلديدة التي مل يكن هلـا أثـر بـني املتـ
 )هـ١٢٠٦-١١١٨(  البهبهاينّحققإىل عهد امل )هـ٧٢٦-٦٤٨( ّعرص العالمة احليل

 .)١(احلكومة من مبتكرات الشيخ األنصاريّتعد عن القدماء، و ًفضال
وهـي  -  واجلمـع العـريفّستقروقد وقع البحث يف أقسام التعارض غري امل

مورد من موارد اجلمـع ّ كل يف نكات اجلمع يف -احلكومة والتقييد والتخصيص
 أن مـنًسـابقا  ّقـدممن موارد اجلمع العـريف؛ ملـا ت العريف، بعد أن خرج الورود

الواضـح  بني ظهـورين، ومـن ّستقراجلمع العريف هو فرع وجود تعارض غري م
، ّمع بينهام مجـع عـريفُأن الورود مل يوجد فيه تعارض بني الوارد واملورود كي جي

وعليه فاجلمع العريف بالنسبة إىل الورود من قبيل السالبة بانتفاء املوضـوع، كـام 
ّيف املثال املتقدم يف مسألة صحة اإل جارة عىل املبـاح وبـني دليـل حرمـة إدخـال ّ

 . تعارض يف البني َّأياجلنب إىل املسجد لكنسه، فال نجد بينهام 
 تقـديم : من أقسام اجلمع العريف هو احلكومة، واملقصود هباّاألولوالقسم 

ال ربـا بـني الوالـد >الدليل احلاكم عىل الدليل املحكوم، كـام يف حكومـة دليـل 
 ّسمى يـ<ال ربـا بـني الوالـد والولـد> ، فـدليل<رمة الربـاح>  عىل دليل<والولد

 . بالدليل املحكومّسمى، في<حرمة الربا> بالدليل احلاكم، أما دليل
 ّقـدم ما هي النكتة التي عىل أساسها ي:يف بحث احلكومة هوّهم والسؤال امل

 الـدليل ّقـدم وعىل أسـاس هـذه النكتـة لت؟الدليل احلاكم عىل الدليل املحكوم
 هذا النحو مـن اجلمـع العـريف ّ السبب يف أنّتضحكم عىل الدليل املحكوم ياحلا

 .يطلق عليه اسم احلكومة
                                                 

 .سيأيت مزيد توضيح لبحث احلكومة وتعريفها عند الشيخ وما يرد عليه يف التعليق) ١(
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ّ  

 : يف مقام بيان نكتة تقديم احلاكم عىل املحكوم يوجد اجتاهان
  النائينيّحقق امل ذكرهام: ّاألولاالجتاه 

 ، فانه ال يتعارضًئالدليل احلاكم حينام يثبت أو ينفي شين اإهذا االجتاه يقول 
 .مع ما يثبته الدليل املحكوم

 نظـر ّ نظر دليل املثبت وهو الدليل احلاكم غـري حمـطّن حمطإ: بعبارة أخرى
 التعارض جيـب أن ّ ألنهو الدليل املحكوم، فال يلزم التعارض؛والدليل النايف 
 .ىل يشء واحدعفيه  نظر اإلثبات والنفي ّيكون حمط

ن القضية احلقيقية مرجعها إىل قـضية إ:  النائيني يقولّحققإن امل: بيان ذلك
 <الربـا حـرام>ها املوضـوع وتاليهـا املحمـول واحلكـم، فقـضية ّقدمرشطية، م

 إذا كانـت املعاملـة ربويـة فهـي حـرام، ومـن :ل إىل قضية رشطية وهـيّتتحو
نفيه، أي ال تثبت موضوعها، ت الواضح أن القضية الرشطية ال تثبت الرشط وال

 إذا كانـت :ن هذه املعاملة ربويـة، وإنـام تقـولإ إن رشطي موجود و:فال تقول
 القضية الرشطية هلا نظـر إىل املـالك بـني ثبـوت ، نعم.املعاملة ربوية فهي حرام
 .اجلزاء وثبوت الرشط

 بمعنـى <الربا بني الوالد والولـد> :الدليل احلاكم مفاده فإن  ذلكّتبنيوإذا 
 معاملة ربوية، وهذا ال يتعارض مع الـدليل تأن املعاملة بني الوالد والولد ليس

ن املعاملة بني الوالـد إ الدليل املحكوم ال يقول ّ ألن؛<الربا حرام> املحكوم وهو
 .والولد هي معاملة ربوية، لكي يتعارض مع الدليل احلاكم

 إذ ال نظر هلا ؛ط أو نفيه إثبات الرشّتكفلواحلاصل أن القضية الرشطية ال ت
إال عىل املالزمة بني ثبوت اجلزاء وثبوت الرشط، والدليل احلاكم القائـل بعـدم 
ثبوت الربا بني الوالد والولد ناظر إىل الرشط يف الـدليل املحكـوم، سـواء كـان 



 ٣٤٣ .......................................................................................ّتعارض األدلة 

ّإثباتا للرشط أو نفيا له، وعىل هذا اليكون حمط ً  َّ الدليلني هو حمـط أحد النفي يفً
 . التعارض بني الدليل احلاكم واملحكومّحققت يف الدليل اآلخر لكي يتاإلثبا

يعتـرب يف التعـارض أن ال يكـون >:  بقوله النائينيّحققوهذا ما أشار إليه امل
يثبـت  -الربا حرام :مثل -ًأحد الدليلني حاكام عىل الدليل اآلخر، فإن املحكوم 

، وأمـا الـدليل )ة الـرشطيةأي بنحـو القـضي (احلرمة عىل تقدير ربوية املعاملـة
 ال ربا بـني الوالـد :ً بقوله مثال-احلاكم فهو ناظر إىل إثبات ذلك التقدير أو نفيه 

وكيفام كان فقد  ...  فال يعقل املعارضة بينهام، وهذا ظاهر ال سرتة عليه-وولده
ظهر أنه ال يعترب يف احلكومة إال ما عرفـت مـن كـون الـدليل احلـاكم بمدلولـه 

، فتكـون هموضـوع الـدليل املحكـوم أو يف حممولـيف  ّترصفًموجبا للاملطابقي 
 .)١(<ّتخصصنتيجتها هي التخصيص، كام أن نتيجة الورود هو ال

ة إلثبـات ّتكفلـن القضايا احلقيقيـة مإ>: وقد أوضحه السيد اخلوئي، بقوله
ًفيـا ة لبيان وجود املوضوع نّتعرضقدير وجود املوضوع، وليست متاحلكم عىل 

إخباريـة كانـت أو :  بال فرق بني كوهنا من القضايا الرشعية أو العرفية-ًتا وإثبا
 . إثبات احلرمة عىل تقدير وجود اخلمر)اخلمر حرام(: مفاد قولنا فإن -إنشائية 

أو لـيس بخمـر، فهـو أمـر خـارج عـن مـدلول ًرا وأما كون هذا املائع مخـ
وضـوع، فـال منافـاة بينـه  يف املّترصفدليل احلاكم شأنه الال ّحيث إنالكالم، و

عىل ثبوت احلكم عىل تقدير وجـود املوضـوع، فـال ّدال وبني الدليل املحكوم ال
عىل أن هذا املـائع لـيس ّدال عىل حرمة اخلمر والدليل الّدال منافاة بني الدليل ال

 .بخمر
َوحرم ا ر ا{: وكذا ال منافاة بني قوله تعاىل   َ َ ال ر ـا بـ  >: × وبـني قولـه }َ

 ومفـاد الثـاين ، ثبوت احلرمة عىل تقدير وجـود الربـاّاألول إذ مفاد <  وا و ا وا
                                                 

 . يسريّترصف، ب٥٠٥ص ،٣أجود التقريرات، ج) ١(
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 .عدم وجوده
وكـذا ال .  الـرشعي تنتفـي احلرمـة ال حمالـةّتعبـدوبعد انتفاء الربا بينهام بال

 ّ فـإن االستصحاب واألمارة القائمة عىل ارتفاع احلالـة الـسابقة،ّدلةمنافاة بني أ
ومفـاد . فيـهّشك احلكم بالبقاء عىل تقدير وجود الـ االستصحاب هو ّدلةمفاد أ

 الرشعي ال يبقى ّتعبد وبعد ثبوت االرتفاع بال.األمارة هو االرتفاع وعدم البقاء
وال فرق يف عدم جريان االستصحاب مع قيام األمارة . موضوع لالستصحاب

ّشك  الـ إذ بعـد ارتفـاع؛بني كوهنا قائمة عىل ارتفاع احلالة السابقة أو عىل بقائها
 الرشعي ال يبقى موضوع لالستـصحاب يف الـصورتني، فكـام ال جمـال ّتعبدبال

 عىل الطهارة، فكذا ال جمـال جلريانـه ّبينةجلريان استصحاب النجاسة بعد قيام ال
 .)١(< عىل بقاء النجاسةّبينةبعد قيام ال

 ّاألولمناقشة االجتاه 
تثبـت رشطهـا أو  ية الالقـضايا الـرشطّأن ن ما ذكره مـن إ: املناقشة األوىل

 صـحيح وال إشـكال فيـه، لكـن يف النتيجـة القـضية -وهو املوضـوع -نفيه ت
 الـرشط وهـو ّ ألنً جزمـا،ّحقـقإذا وجـد رشطـي فـاجلزاء مت: الرشطية تقول

 الـدليل املحكـوم :، واجلزاء بمنزلة املعلول، ففـي املقـامّعلةاملوضوع، بمنزلة ال
 املـدار ّ ألناملة ربوية هي احلرمة الواقعيـة؛ن الربا حرام، ومدار كون املعإيقول 

) الربـا حـرام: ( هي العناوين الواقعية، فـاذا قـالّدلةيف العناوين املأخوذة يف األ
معاملة مع الزيادة من أحد الطرفني ّ كل  أي أن،فاملراد من الربا هو الربا الواقعي

ت ّققـذا حتإفـفهي ربا سواء كانت بني الوالد والوالـد وولـده أم بـني غريمهـا، 
 الـرشط يف القـضية الـرشطية فتثبـت ّققمعاملة ربوية بني الوالد وولده، أي حت

 احلرمة غري موجودة كـام :احلرمة، وهبذا تتعارض مع الدليل احلاكم الذي يقول
                                                 

 .٢٥٢، ص٣ج: مصباح األصول) ١(
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، أي أن الدليل احلاكم ال ينفي صـدق عنـوان )الربا بني الوالد وولده (هو مفاد
ًي تنفى املعارضة بينه وبني الدليل املحكوم واقعا،  املعاملة كهعىل هذًعا الربا واق

ًا واعتبارا، فتتّتعبدوإنام ينفي صدق كون املعاملة ربوية   . املعارضة بينهامّحققً
  واحلاصل أن القضية الرشطية إذا ثبت رشطها وهـو كـون املعاملـة ربويـة

املعاملـة،  الرشط وهـو حرمـة ّحقق أن يتّالبدف، املعاملة بني الوالد وولده كام يف
 .كون املعاملة ربوية مع الدليل احلاكم الذي ينفي وهو يتعارض

هـو مـا كـان )  الربا حرام ( لو كان الرشط املأخوذ يف القضية الرشطية،نعم
) الربا بـني الوالـد وولـده (يكون الدليل احلاكمٍحينئذ بنظر الشارع واعتباره، ف

ًواردا وليس حاكام،  .ًاّتعبدًالدليل املحكوم حقيقة ال ه يرفع موضوع الربا يف ّ ألنً
 الرشط يف القضية الرشطية هو الربا الـواقعي، ّ ألنلكن املقام ليس كذلك؛

 . التعارض بني مدلويل الدليلني ال حمالةّحققوعليه يت
 احلكومة التـي ّيفرسحاصل هذه املناقشة هي أن هذا االجتاه  :املناقشة الثانية

ال ربـا بـني  (ودليـل) الربـا حـرام (ل قولـهمن قبي تكون بلسان نفي املوضوع،
الدليل احلـاكم ينفـي الربـا الـذي هـو موضـوع يف الـدليل  فإن )الوالد وولده
 احلكومة التي تكون بلـسان ّيفرس ال يمكنه أن -ّاألولاالجتاه  - املحكوم، لكنه

) ما ال نفس لهميتة س املاء ّال ينج (و) ال رضر (و) ال حرج (نفي احلكم، كام يف
ن الـدليل إدم وجود النظر إىل نفي املوضوع يف الـدليل املحكـوم كـي يقـال لع

 .املحكوم ال يثبت موضوعه وال ينايف الدليل احلاكم
عىل أن هذا البيان قـارص عـن إثبـات وجـه >:  بقولهصنّف املهوهذا ما ذكر

 منها ما اليكـون بلـسان نفـي ّ ألنالتقديم يف مجيع حاالت احلكومة وأقسامها؛
 .)١(<املوضوع

                                                 
 .١٦٧ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(



 ٥ ج -، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ................................................................  ٣٤٦

 لسيد الشهيدما ذكره ا: االجتاه الثاين
 : وهذا االجتاه هو الصحيح، ويمكن صياغته بالشكل التايل

ة ّقدمـوهـذه امل. الدليل احلـاكم نـاظر إىل الـدليل املحكـوم: ّاملقدمة األوىل
 .ّواضحة، كام تقدم يف بحث احلكومة وهي عبارة عن نظر أحد الدليلني إىل اآلخر

ّ كلام كان أحد الدليلني ناظرا إىل اآلخر، فاملقـدم هـو الـدليل :ّاملقدمة الثانية ً ّ
العقالء بحسب الغلبة اخلارجيـة  فإن وهذه الكربى هي كربى عقالئية، .الناظر

ون الدليل الناظر عىل الدليل اآلخر، باعتبار أن الـدليل النـاظر هـو دليـل ّقدمي
 .َّ عىل املفرسّقدم يتِّ لآلخر، واملفرسّفرسم

 الـدليل احلـاكم عـىل الـدليل املحكـوم مـن بـاب أنـه نـاظر إىل مّقد يتنذإ
ًرا لتقديم احلـاكم عـىل ّاملحكوم، فنفس نظر أحد الدليلني عىل اآلخر يكون مرب

 .املحكوم
 : حالة كون الدليل احلاكم يثبت خـالف مـا يثبتـه املحكـوم:بعبارة أوضح

 نـسبة الـدليل ّ ألنًتكون من حاالت التعارض بني الـدليلني مـدلوال وداللـة،
احلاكم إىل الدليل املحكوم نسبة القرينة إىل ذي القرينة، فتكـون القرينـة متنافيـة 

 ّتكلم من قبل املـّعدة كون الدليل احلاكم قرينة شخصية مّجمردمع ذي القرينة، و
 أن نحتـاج إىل كـربى ّالبـد لنا وجه تقديم احلاكم عىل املحكوم، وعليـه ّال يبني

ّ النهـائي ّحـدد لتفسري كالمه يكون هو املّتكلمه املّ ما يعدن ظهورإ: عرفية تقول
 ودون التسليم هبذه الكربى كمـصادرة عقالئيـة يف بـاب .ملدلول جمموع كالمه
نظر أحد الدليلني لآلخر ال ّجمرد  ّ ألن فرض احلكومة،ّجمرداملحاورات ال يكفي 

يـة تكفـي بنفـسها وهـذه الكـربى العقالئ. ّجيةًرا لتقديمه عليه يف احلّيكون مرب
ًمتـصال سواء كـان  لتخريج احلكومة وتقديم الدليل احلاكم عىل املحكوم  بـه أو ّ

 نكتـة أن ّ ألنفال نحتاج يف تقديم احلاكم املنفـصل إىل يشء آخـر،. ًمنفصال عنه
 أن ينصب القرينة بنفسه لتحديد مرامه من خطابـه نـسبتها إىل القرينـة ّمتكلملل
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ة ال يبقـى ظهـور ّتـصل يف حالة القرينة امل، نعم. سواءّداملنفصلة عىل ح وةّتصلامل
ظهـور  فـإن للـدليل احلـاكم، أمـا القرينـة املنفـصلةًضـا لدليل املحكوم معارا

لظهور الـدليل احلـاكم، لكـن الـدليل ًضا املحكوم يبقى عىل حاله ويكون معار
 . لظهور الدليل املحكومّجيةاحلاكم هيدم احل

 

 ّتـضح السبب املوجب لتقديم الدليل احلاكم عىل املحكوم، واّدمق مما تّتبني
إىل الدليل املحكوم وقرينـة عـىل ًرا أن النكتة يف ذلك هو كون الدليل احلاكم ناظ

 ملراده النهائي، ونظر الدليل احلـاكم للـدليل املحكـوم يمكـن أن ّتكلمحتديد امل
 :  ثالثروص بّتصوري

يل احلـاكم إىل الـدليل املحكـوم بلـسان أن يكون نظر الدل: الصورة األوىل
للمحكـوم، سـواء كـان ذلـك بأحـد أدوات ًا ِّفرسالتفسري، أي يكون احلاكم م

هـذه حكومـة  وً أو بام يكون مستبطنا لذلك،، مثل أعني ونحوه،التفسري البارزة
 . تفسريية

أن يكون نظر الدليل احلاكم إىل موضوع الـدليل املحكـوم، : الصورة الثانية
، )الربا حرام(  الناظر إىل موضوع حرمة الربا<ال ربا بني الوالد وولده> لمن قبي

فالدليل احلاكم يرفع موضوع الربا يف الدليل املحكوم، لكن هذا الرفع هو رفـع 
 للتنبيه عىل أن الكالم الثـاين نـاظر ّادعاء لسان وّجمرد، فهو ًعائي وليس حقيقةّاد

املعاملـة التـي  فـإن ىل حتديد مدلوله، وإال ليكون قرينة عّاألولإىل مفاد الكالم 
 سواء كانـت بـني ،ً فيها الزيادة من أحد الطرفني هي معاملة ربوية واقعاّحققتت

 .الوالد وولده أم بني غريمها
املأموم مع ّشك ونحوه مثل نفي ) ّالشك  كث  ا شك: (×مثال آخر قوله 

ًاكام الـدليل احلـاكم حـمثل هذه احلاالت يكون يف  هّ فإنحفظ اإلمام وبالعكس،
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املأموم أو اإلمام مـن ّشك وّشك كثري الّشك  لسانه إخراج ّ ألن الشك؛ّدلةعىل أ
 .ًالتنزيّشك صفة ال

 كـام ًعا،ِّموسـ بالتضييق، بل قد يكون ّخيتص وال خيفى أن الدليل احلاكم ال
، فإنـه حـاكم عـىل )الطواف بالبيت صـالة: (يف حاالت التنزيل من قبيل قوهلم

ه نـاظر إىل تلـك األحكـام ّ ألنـ<ال صـالة إال بطهـور>:  أحكام الصالة وهـوةّدلأ
 .ل الطواف منزلة الصالةَّ إذ ينز؛ ملوضوعها بالتنزيلّموسعو

 إىل احلكم يف الدليل املحكوم ًاأن يكون الدليل احلاكم ناظر: الصورة الثالثة
ال رضر يف >: ل نفي الرضر من قبيـّدلةوليس إىل املوضوع، من قبيل ما يقال يف أ

إىل األحكـام ًمجـاال هـذا نـاظر إ فـإن  إىل الرضر،ّؤدي ال حكم ي:يأ، <اإلسالم
 فيكـون قرينـة عـىل أن املـراد ،الثابتة يف الرشيعة وينفي وجودها يف حالة الرضر

 . سائر األحكام ترشيعها يف غري حالة الرضرّدلةبأ
ُينجس ا اء ميتة ما ال نفس   ال: (وكذلك احلديث فهـذا احلـديث حـاكم )  

ّألولي النجاسة اّدلةعىل أ  . س املاء بمالقاته للنجاسةّ التي تثبت تنجةّ
واحلاصل أن اجلامع بني هذه الصور الثالث هو كون الدليل احلاكم يكـون 

عـىل أن ّيدل  أنه يشتمل عىل ظهور زائد : بمعنى،ًناظرا إىل مفاد الدليل املحكوم
ل املحكوم، فيكون الدليل احلاكم قرينـة شخـصية  يريد حتديد مفاد الدليّتكلمامل

  .)١(عىل حتديد مراده النهائي
 

 ّاألول احلـاكم عـىل املحكـوم، ّقدم من وجود اجتاهني يف تّقدم عىل ما تًبناء
 املذكور عىل أسـاس أن الـدليل احلـاكم ّقدميذهب إىل أن التو النائيني ّحققلمل

                                                 
سمني، وسـيأيت يف التعليـق مها إىل قّ احلكومة بتفسري جامع، وإنام قسّفرسالسيد اخلوئي مل ي) ١(

 .ّعىل النص بياهنام ومناقشة السيد الشهيد
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 ّ حمطّ ألنال يتعارض مع ما يثبته الدليل املحكوم، هّ فإن،ًئابت أو ينفي شيحينام يث
 ّ ألن نظـر الـدليل املحكـوم، فـال يلـزم التعـارض؛ّنظر الدليل احلاكم غري حمط
االجتـاه و، ًا واحـدًئاشـيفيـه  نظر اإلثبات والنفي ّالتعارض جيب أن يكون حمط

يل احلاكم عـىل أسـاس أنـه نـاظر  الدلّقدم تّنأ: وهو يذهب إىلللمصنّف الثاين 
 : يمكن بيان الفرق بني االجتاهني بام ييلو للدليل املحكوم، ّفرسوم

 الدليل احلاكم عىل املحكـوم ّقدمت ّفإن بناء عىل االجتاه الثاين :ّالفارق األول
ً عىل كون الدليل احلاكم ناظرا إىل الدليل املحكـوم، فلـو مل يكـن نـاظراّتوقفي ً 

 الـدليل احلـاكم حتـى لـو كـان ّ ألنعىل الدليل املحكوم؛ًاكام  حإليه، فال يكون
لسانه لسان نفي املوضوع، فهو ال ينفي موضوع الدليل املحكوم حقيقـة، وإنـام 

ًلبـا يستعمل هذا اللسان لكي ينفي احلكم، وعليه يكـون مفـاد الـدليل احلـاكم  ّ
 ذا اللـسانًوحقيقة نفي احلكم، ولكن بلسان نفي املوضوع، ومن الواضح أن ه

 يؤتى به لكي يثبـت نظـر الـدليل احلـاكم إىل دليـل - أي لسان نفي املوضوع-
 .ه عليه بالقرينيةّقدماملحكوم وت

 ًفال يشرتط كون احلاكم نـاظرا إىل الـدليل املحكـوم، ّاألولأما عىل االجتاه 
هذا االجتاه ليس من باب احلكومـة، وإنـام هـو بمثابـة حسب  احلاكم ّقدم تّألن

ىل إد وه عـىل املـورّقدمـ الوارد، ومن الواضح أن الدليل الوارد ال حيتاج تالدليل
ه ينفي موضـوع الـدليل املـورود، ّ ألنإثبات نظره إىل الدليل املورود وحلاظه له؛

 سواء كان الـدليل الـوارد ًزما،ومع نفيه ملوضوع الدليل املورود ينتفي احلكم ج
ًناظرا إىل املورود أم مل يكن ناظرا إليه ال ر ا ب  >  نجد أن دليلّقدم، ففي املثال املتً

يرفع صدق عنوان الربـا عـىل املعاملـة بـني األب وولـده، فيكـون  <ا وا  وو ه
كالدليل الوارد الذي يرفـع املوضـوع يف الـدليل املـورود مـن دون احلاجـة إىل 

 .النظر
مـوارد الـورود تكـون  فـإن  الفرق بني احلكومة والـورود،ّتضحومن هنا ي
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 الدليل الوارد يرفـع موضـوع ّ ألن عن التعارض احلقيقي بني الدليلني؛ًارجةخ
معارضـة بـني الـدليل الـوارد ّأي الدليل املـورود حقيقـة، وعليـه فـال توجـد 

 . يف بحث الورودّقدمواملورود، كام ت
 .ًاّتعبدأما احلكومة فهي ترفع موضوع الدليل املحكوم 

ّ يفرس كيفية تقدم الدليل احلاكم عىل الدليل ّ إن االجتاه األول ال:الفارق الثاين ّ
ال (و) ال رضر(و ) ال حـرج(املحكوم فيام إذا كان النظـر إىل نفـي احلكـم كـام يف 

لعدم وجـود النظـر إىل نفـي املوضـوع يف الـدليل ) ما ال نفس لهميتة س املاء ّينج
 .احلاكماملحكوم كي يقال أن الدليل املحكوم ال يثبت موضوعه وال ينايف الدليل 

عىل أن هذا البيان قارص عن إثبات وجـه التقـديم يف >: وهذا ما ذكره بقوله
 .)١(< منها ما اليكون بلسان نفي املوضوعّ ألنمجيع حاالت احلكومة وأقسامها؛

 احلاكم عىل املحكوم إذا كـان نظـر احلـاكم ّقدم نكتة تّيفرساه ّنعم هذا االجت
 .إىل نفي املوضوع يف الدليل املحكوم

 الدليل احلاكم عـىل املحكـوم سـواء ّقدم النكتة يف تّيفرس ينام االجتاه الثاينب
 .ّقدمنفي احلكم كام تأو كان بلسان نفي املوضوع 

 

واملعـروف أن > +ال خيفى أن احلكومة من مبتكرات الـشيخ األنـصاري 
 أن أحد الالمعني من تالمذته التقى به يف درس الـشيخ صـاحب اجلـواهر قبـل

عرف الشيخ بني الناس وسأله سؤال امتهان واختبار عن ُف عليه وقبل أن يّيتعر
إنـه حـاكم :  تقديم دليل عىل آخر جاء ذكرمها يف الدرس املذكور، فقـال لـهّرس
ة أشـهر عـىل ّحيتاج إىل أن حتـرض دريس سـت: وما احلكومة؟ فقال له: قال. عليه
 . عالقة التلميذ بأستاذه لتفهم معنى احلكومة، ومن هنا ابتدأتّقلاأل

                                                 
 .١٦٧ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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كـم ] وإن كان فيه نوع من املبالغـة[حيتاج إىل درس ستة أشهر ًعا إن موضو
ه من البيان، ّه حقِّحيتاج إىل البسط يف البيان يف التأليف، بينام الشيخ يف كتبه مل يوف

قـة يف غـضون ّ يف التعادل والرتاجيح، وبعـض اللقطـات املتفرءإال بعض اليش
يف كتـب األصـوليني مـن بعـده، وإن كـان ًحـا  املوضوع متأرجكتبه، ولذا بقي

 .)١(<رةّعند أهل العلم يف العصور املتأخًحا مقصودهم ومقصوده أصبح واض
 تعريف الشيخ األنصاري للحكومة

 ًاّتعرضـ بمدلوله اللفظـي منيبأن يكون أحد الدليل: ف الشيخ احلكومةّعر
لـدليل اآلخـر عـن بعـض أفـراد ًحلال الدليل اآلخر، ورافعا للحكم الثابـت با

ًنا ملقدار مدلوله مسوقا لبيان حالهّمبيموضوعه فيكون   نظري الـدليل عـىل نفـي ،ً
مام أو املـأموم أو بعـد أو مع حفظ اإلّشك يف النافلة أو مع كثرة الّشك حكم لل

ة ألحكام الـشكوك فلـو فـرض ّتكفل املّدلةنه حاكم عىل األإالفراغ من العمل، ف
ً وال خـصوصا مل يكـن مـوردا ً الشارع حكـم املـشكوك ال عمومـاأنه مل يرد من ً

 .)٢ (يف هذه الصورّشك  النافية حلكم الّدلةلأل
 تعريف صاحب الكفاية للحكومة

عدل صاحب الكفاية عن تعريف الشيخ للحكومة؛ ألجل إخـراج بعـض 
 ا، لعـدم التنـايف بـنيهـفيه يرى عدم دخول هذه املوارد ّ ألناملوارد من احلكومة،

يف عـدد ّشاك  عىل أن وظيفة الّاملدلولني يف تلك املوارد، فال تعارض بني ما يدل
 ونحـو ّشك،لكثري الـّشك  عىل أنه الّالركعات هو البناء عىل األكثر وبني ما دل

 تنايف مدلوهلام، ّمجردفال تعارض بينهام ب>: ذلك من املوارد، وهذا ما ذكره بقوله
                                                 

 .٢٢٢ص ،٤ج: أصول املظفر) ١(
 .١٤ص ،٢ج: فرائد األصول) ٢(
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عارض واخلصومة، بأن يكون أحدمها قـد سـيق إذا كان بينهام حكومة رافعة للت
ًقدما ية ما أريد من اآلخر، مّ إىل بيان كمًناظرا  .)١(<ًراّكان أو مؤخّ

ظـاهره عـدم >: هلـذا املقطـع مـن الكفايـةًحا  األصفهاين شارّحققوقال امل
 -ّ بام هو دال- ّاملعارضة يف مرحلة الداللة مع املنافاة بني املدلولني، مع أن الدال

 .حظة فنائه يف مدلوله يوصف بوصفه، بالعرض، فيستحيل منافاة املـدلولنيبمال
، فمـن ّجيـةوعدم منافاة الدالني وإن أريد عدم املنافاة من حيـث الدليليـة واحل

 ّأن احلكومة إذا كانت بني خربين متنافيني مـن حيـث املـدلول، فكـل: الواضح
تهام ّحجيـر، ويـستحيل  يف نفسه عىل مدلولـه، املنـايف ملـدلول اآلخـّحجةمنهام 

 .دليلني متعارضنيّ كل الفعلية عىل مدلولني متنافيني، وهذا شأن
 ّإحـدامها مـن حيـث اللـب: أن احلاكم واملحكـوم هلـام جهتـان: فالتحقيق

واألخـرى مـن حيـث اللـسان . والواقع، وهو ليس إال إثبـات احلكـم ورفعـه
لكثـري ّشـك ال (ًمثال  ،واين ويف هذه املرحلة ال تنايف بني مدلوهلام العن.والعنوان
 رفـع حكـم َّ والواقع إالّ الشكوك، ليس بحسب اللبّدلة باإلضافة إىل أ)الشك

الثابـت بعمـوم دليلـه، أو ّشك  حلكـم الـٍ وهـو منـافّشك،عن كثري الـّشك ال
 الشكوك ّدلة كام أنه بحسب اللسان والعنوان ليس إال رفع املوضوع، وأ.إطالقه
ال منايف له، ًوانا ، بل إثبات حكمه، فمدلول احلاكم عنل إثبات املوضوعّال تتكف

، من حيـث احلكومـة وإن كـان لـه املعـارض ً ومدلوالً وداالًفال تعارض دليال
 .)٢(<من غري جهة احلكومةًيال ودل داال واملنايف و

 :  رضورة وجود أمرين يف احلكومةّتضحوهبذا ي
 .لهًخر وشارحا  الدليل اآلإىلًأحد الدليلني ناظرا كون : لّاألو

                                                 
 .٤٣٧ص: كفاية األصول) ١(
 .٣٨٨ص ،٣ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ٢(



 ٣٥٣ .......................................................................................ّتعارض األدلة 

، مثـل ّ يف أحـدمها املعـنيّتـرصفبال: العـرف جيمـع بيـنهام تـارةأن : الثاين
، ّألوليـة اّألدلـة واإلكـراه واالضـطرار عـىل ار نفي احلرج والـرضّأدلةحكومة 
 فـيهام، أو يف ّترصفً فيهام معا، بأن يكون كالمها قرينة عىل الّترصفبال: وأخرى

 . م األمارات املعتربة عىل األصول الرشعيةّبتقدل لذلك ّومث. َّأحدمها املعني
 :  عن كالم الشيخ األعظم يف موضعني اآلخوندويفرتق كالم

  الما اعتربه الشيخ األعظم يف احلكومة من لغوية الدليل احلاكم لو :أحدمها
 . مل يعترب ذلك  الذيصاحب الكفايةبخالف الدليل املحكوم؛ 

ًدليل احلـاكم متفرعـا عـىل الـدليل املحكـوم  ما اعتربه الشيخ كـون الـ:ثانيهام ّ
ًومتأخرا عنه؛  وعليـه >: أما صاحب الكفاية فلم يعترب ذلك، كام أشار إىل ذلك بقولهّ

ّفال تعارض بينهام بمجرد تنايف مدلوهلام، إذا كان بينهام حكومة رافعة للتعـارض 
ّواخلصومة، بأن يكون أحدمها قد سيق ناظرا إىل بيان كم مـن اآلخـر، ية ما أريد ً

ّمقدما كان أو مؤخرا، أو كانا عىل نحو إذا عرضا عىل العرف وف ً ًّ ّق بيـنهام بالتـرصف ّ
ّرد يف مثـل األدلـة املتكفلـة لبيـان أحكـام ّيف خصوص أحـدمها، كـام هـو مطـ ّ

ّاملوضوعات بعناوينها األولية، مـع مثـل األدلـة النافيـة للعـرس واحلـرج والـرضر  ّ
م يف مـثلهام ّ بعناوينها الثانوية، حيث يقدألحكامهاّفل  واالضطرار، مما يتكواإلكراه

ًاألدلة النافية، وال تالحظ النسبة بينهام أصال  . )١(< كام ال خيفىّ ويتفق يف غريمها،ّ
ًا عىل الدليل املحكوم ّتفرعكون الدليل احلاكم مى ًأيضا نف  النائينيّحققوامل

 دليـل ّتـرصفك ترجـع إىل ن احلكومة يف مجيع ذلـإ>: ، حيث قالًا عنهّتأخروم
 مّ، من غري فرق بني أن يتقـدّترصفاحلاكم يف عقد وضع دليل املحكوم بنحو من ال
 . )٢(< عنهّتأخر والترشيع أو يّلتعبددليل املحكوم عىل دليل احلاكم يف الورود وا

                                                 
 .٤٣٧ص: كفاية األصول) ١(
 . ٧١٣، ص٤ج: صولفوائد األ) ٢(
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  ضابطة احلكومة عند السيد اخلميني
ا ضـابط مـأو>: للسيد اخلميني كالم حول ضـابطة احلكومـة، حيـث قـال

ولـو باملالزمـة  -ض ّ مـن التعـرٍض أحد الـدليلني بنحـوّن يتعرأاحلكومة فهو 
كـان ، ضـها ذلـكّ ممـا ال يتعرىأخـر حليثيـة مـن حيثيـات -العرفية أو العقلية

ه أو املراحـل الـسابقة عـىل احلكـم أو ّتعلقض يف موضوعه أو حمموله أو مّالتعر
ليلني لتوسـعة دائـرة موضـوع  أحـد الـدّتعرضفلو :] إىل أن قال. [الالحقة له

ًقـدما ه أو حكمـه يكـون مّتعلقاآلخر أو تضييقه أو حلدود حمموله أو م ًاكام وحـّ
،  الـشكوكّأدلـةبالنـسبة إىل ،  عىل نفسه بالـسهوّال سهو ملن أقر: عليه مثل قوله

فقوله زيد عامل أو ليس بعامل أو الضيافة إكرام أو ليس بإكرام وأمثاله حاكم عـىل 
ْوما جعل علـي م {: وكذا قوله، اآلخره ّتعرضه ملا ال يّتعرض العلامء لقوله أكرم ُ ْ َ َ ََ َ َ َ

ٍ  ا ين من حرج َ َ ْ ِ ِ ه بمدلوله للجعـل الـذي ال ّتعرض األحكام لّأدلةحاكم عىل  }ِ 
فـإذا ،  ملجعوليتهاّتعرضكانت جمعولة بالرضورة ألهنا ملا مل تّألدلة وإن ه اّتعرضت

 ال ّألدلـةعـىل تلـك اًفـا م عرَّ يقـدّ بأمر حرجيّتعلق ي اجلعل ملّنأ دليل بّتعرض
 وهلـذا ،م الظهوريّم يف مقابل التقدّ بل هذا نحو آخر من التقد،ألقوائية ظهوره

 فـأدنى ،مـن وجـه عـىل معارضـهّعـام م الّال تالحظ النسبة بني الـدليلني فيقـد
 .)١(<م عىل أقواهاّالظواهر يقد
 يف مـا يرجـع إىل توسـعة أو فّتـرص ال تـشمل احلكومـة إىل أن+فيشري 

 احلكم أو موضوعه، أو مبادئه مما يكون يف رتبة سبب ثبوت ّتعلقتضييق نطاق م
أحـد يف  ّتـرصفمـن الّخـاص يل بنحـو ّق دائرة احلكم األويياحلكم، أو إىل تض

م أحدمها عىل اآلخر بمـالك ّالدليلني أو كليهام؛ بحيث إذا عرضا عىل العرف قد
 . لوالهتهّنظره إليه ولغوي

                                                 
 . ٢٣٩، ص١ج: الرسائل) ١(
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  النائيني للحكومةّحققتقسيم امل
 .  النائيني احلكومة إىل واقعية وظاهريةّحققم املّقس
إذا كان مفاد الدليل احلاكم توسعة موضوع الـدليل هي احلكومة الواقعية و

ً وواقعا؛ بإدخال ما كان خارجـاًاملحكوم أو تضييقه حقيقة  أو إخـراج مـا كـان ً
ًداخال واقعا :  عـىل قولـه تعـاىل<ال ر ا ب  ا وا  وا ـو >:  قولهحكومة، من قبيل ً

َوحرم ا ر ا{   َ َ  )١(< صـالةتطواف ا ي>: وأما بالتوسعة فمثل قوله.  هذا بالتضييق،}َ
 . ىل دليل وجوب الصالة وأجزائه ورشائطهإبالنسبة 
ما إذا كان مقتىض الدليل احلاكم إعدام موضوع فهي  احلكومة الظاهرية أما
 ّأدلـة األمـارات عـىل ّأدلـةًحكوم يف عامل التـرشيع ظـاهرا، كحكومـة الدليل امل

 بقيـام األمـارة – املأخوذ يف موضـوع دليـل األصـل –ّشك األصول؛ لزوال ال
 أحد ّترصفثم إن >: ، وهذا ما أشار إليه بقولهً األمارة، ال حقيقةّحجية بّلتعبدبا

ة املوضـوع أو تـضييقه يكون بتوسعة دائـر: ًتارة، الدليلني يف عقد وضع اآلخر
زيد عامل أو : كقوله،  فيهً ما يكون داخالبإخراجعنه أو ًجا  ما يكون خاربإدخال

: عقيب قولهّشك لكثري الّشك ال : كقوله) أكرم العلامء: (ليس بعامل عقيب قوله
يكون : وأخرى. وأمثال ذلك) بني الثالث واألربع فليبن عىل األربعّشك من (

 ملوضوع الدليل اآلخر يف عامل التـرشيع مـع بقائـه يف عـامل  أحد الدليلنيبإعدام
ني يـبتة لّتكفلـ املّألدلـةل من احلكومة إنام تكون فيام بني اّ والقسم األو.التكوين
فهو إنام يكون : وأما القسم الثاين منها، واحلكومة فيها واقعية،  الواقعيةاألحكام

                                                 
ات ّكفـار مـن ١١، وبـاب١حـديث: ، مـن أبـواب الوضـوء٥بـاب: انظر وسائل الشيعة) ١(

الطواف املفـروض إذا زدت عليـه مثـل (ًوورد أيضا : ٢ حديث،ّاالستمتاع من كتاب احلج
: لوسـائلا). إن الطـواف فريـضة وفيـه صـالة: (وقولـه) الصالة املفروضة إذا زدت عليها

 . ٢ حديث،ات االستمتاعّكفار، من ١١باب
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 رية، واحلكومة فيها إنام تكـون ظاهريـة، الظاهاألحكامة لبيان ّتكفلّفيام بني األدلة امل
عىل األصول الـرشعية وكحكومـة األصـول ًقا  مطلاألماراتوذلك كحكومة 

 .)١(<يّسببالتنزيلية عىل غريها وكحكومة األصل السببي عىل األصل امل
 مناقشة السيد اخلميني للنائيني

كومـة ا تقـسيم احلّمـأو>: ّ املتقـدم بقولـهتقـسيمأورد السيد اخلميني عىل ال
 كـام ال ، ال مالك لهّ فمام-كام صنعه بعض أعاظم العرص -بالظاهرية والواقعية 

ألن تقديم دليل عىل دليل آخر إذا كان عىل نحو احلكومة وحتت الـضابط ، خيفى
واخـتالف النتيجـة ال ًحا، حتى يكـون التقـسيم صـحيًفا م فال يكون خمتلّاملتقد
ال  (مُّ الـشكوك كتقـدّأدلـةعـىل ) ِّالشكلكثري  َّشكال  (مُّح التقسيم فتقدّيصح
 ّألدلة اّتعرضم مفهوم آية النبأ عليها من حيث ّ وتقد، األصولّأدلةعىل ) تنقض

 ّألدلـةم اُّوباجلملة ال يكـون نحـو تقـد،  املقابلة هلاّألدلةه اّتعرضاحلاكمة ملا ال ي
يف األحكـام  احلاكمـة ّألدلـةم اُّلنحـو تقـدًفـا احلاكمة يف األحكام الواقعية خمال

 .)٢(<التقسيم َّصحى يّالظاهرية حت
 تقسيم السيد اخلوئي للحكومة

اجلامع بني أقسام احلكومة هو كون الدليل احلـاكم ّأن  يف ثنايا البحث ّقدمت
عـىل أن ّيـدل  بمعنى أنه يشتمل عىل ظهور زائد ،ًناظرا إىل مفاد الدليل املحكوم

 فيكون الدليل احلاكم قرينـة شخـصية ، يريد حتديد مفاد الدليل املحكومّتكلمامل
 ، احلكومـة بتفـسري جـامعّيفرسعىل حتديد مراده النهائي، لكن السيد اخلوئي مل 

 : ًمها رأسا إىل قسمنيّام قسّإنو
 والرشح، بحيث لو مل يكن الـدليل املحكـوم لنظراحلكومة بمالك ا :ّاألول

                                                 
 . ٥٩٥، ص٤ج: فوائد األصول) ١(
 . ٢٤١، ص١ج: الرسائل) ٢(
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ًموجودا لكان الدليل احلاكم لغوا  األحكـام الواقعيـة ّلـةدّومثل هلا بحكومـة أ. ً
 عىل دليل حرمـة ،بعضها عىل بعض، كحكومة دليل نفي الربا بني الوالد وولده

  .ّألولية األحكام اّدلة عىل أ<ال رضار وال رضر>حكومة دليل  والربا،
ّاحلكومة بمالك رفع املوضوع، ومثل هلا بحكومة األحكام الظاهرية  :الثاين

 . عىل األصول العمليةبعضها عىل بعض، كحكومة األمارات 
 لنظـروالظاهر أن مقصوده أن احلكومة يف األحكام الواقعية تكون بمـالك ا

ًدائام، فلوال وجود الدليل املحكوم لكان الدليل احلاكم لغوا ً. 
 احلكومـة يف ّ ألن؛أما يف حكومة األحكام الظاهرية فلم يكن األمر كـذلك

 األمـارة ال ّحجيـة، فـإن دليـل األحكام الظاهرية وإن مل يوجد الدليل املحكوم
  .ًمثال» فع ما ال يعلمونُر«يلغو حتى لو فرضنا ورود الدليل املحكوم وهو 

 : ا احلكومة فهي عىل قسمنيّوأم>: وهذا ما ذكره السيد اخلوئي بقوله
للمـراد مـن ًحا ما يكون أحد الدليلني بمدلوله اللفظي شار: ّاألولالقسم 

ة من نحو أي وأعنـي، أم مل يكـن ِّفرسبكلمة مًرا َّالدليل اآلخر، سواء كان مصد
 بحيـث لـو مل يكـن الـدليل املحكـوم ًحا، ولكن كـان لـسانه شـار،هباًرا ّمصد
 فإنـه )ال ر ـا بـ  ا ـوا  وا ـو : (× كقوله ًغوا،لكان الدليل احلاكم لًدا موجو

لكـان عىل حرمة الربا، إذ لو مل يرد دليل عىل حرمـة الربـا، ّدال شارح للدليل ال
 ...ًغوا ل- بعدم الربا بني الوالد والولد -احلكم 

ملوضوع احلكـم يف ًعا  أن يكون أحد الدليلني راف:من احلكومة  القسم الثاين
. ّاألوللـه كـام يف القـسم ًحا وإن مل يكن بمدلوله اللفظـي شـار، الدليل اآلخر

 مـن الـرباءة واالستـصحاب: وهذا كحكومة األمارات عىل األصول الـرشعية
ــة أو  ــشبهات احلكمي ــة يف ال ــن األصــول اجلاري ــا م ــراغ وغريه ــدة الف وقاع

 هلـا، ً األصـول وشـارحةّدلة األمارات ال تكون ناظرة إىل أّدلةأ ّ فإناملوضوعية،
َّغـوا، فـإن لكان جعل األمارات لًبحيث لو مل تكن األصول جمعولة ًمـثال اخلـرب  ً
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ًغـوا  اخلـرب لّحجيـةكـون وال يلزم .  أم الّحجة، سواء كان االستصحاب ّحجة
 االستصحاب، إال أن األمارات موجبة الرتفاع موضوع ّحجيةعىل تقدير عدم 

 .)١(<وال تنايف بينهام ليدخل يف التعارض.  الرشعيّتعبداألصول بال
 مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

 إننا نجد يف باب األحكام الواقعية أن احلاكم ال يلغو حتى لو مل يرد الـدليل
 -  حـسب مبنـاهم-ًجعلها علام  و األمارةّحجيةاملحكوم، كام يف حكومة دليل 

 .  األحكام الواقعيةّدلةعىل دليل حرمة اإلفتاء بغري العلم الذي هو من أ
ها ُ وفرضـ،القرينية الشخـصيةلنظر و بمالك اَّوعليه فاحلكومة ال تكون إال

 . ح صحيُ وأخرى بمالك رفع املوضوع غريلنظرتارة بمالك ا
نعم ختتلف احلكومة يف وسائل إثبات الناظرية وأساليبها كام أرشنـا إليـه يف 

 . يف مطاوي البحثّقدمأقسام احلكومة الذي ت
وما أفيد يف حكومة دليـل األمـارة عـىل دليـل األصـل بمـالك رفـع > 

أنـه :  للحكومة غري الناظرية، فريد عليهّاملوضوع لو أريد منه مالك مستقل
 فالـدليل الـذي ،ً يف األصل مطلق ما يعتربه الشارع علـامإن فرضت الغاية

ًجعل األمارة علـام يكـون واردا عـىل دليـل األصـل ال حـاكام عليـه وإن . ًً
فرضت الغاية العلم الوجداين الذي هو املعنى احلقيقي له، فإن كـان دليـل 
ب يف  ّـجعل األمارة علام تعبدا إنام جيعل ذلك اسـتطراقا إىل ترتيـب مـا رت ً ً ّ ً

ًليل األصل عىل العلم من األثر العمـيل، أصـبح نـاظرا إىل مفـاده، وإن مل د
ًيكن كذلك وإنام دل عىل جمرد فرض غري العلم واعتباره علام فهـذا ال أثـر  ّ ّ
ّله، وال يثبت به آثـار العلـم ال بالـدليل املحكـوم، ألن الغايـة فيـه العلـم 

ه مل ّ يـدل عـىل ترتيـب أثـر ّـاحلقيقي ال االعتباري، وال بالدليل احلاكم، ألن
                                                 

 .٣٤٨ص ،٣ج: مصباح األصول) ١(
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ّ وال قيمـة ملجـرد هـذا ،ًرشعي وإنام غايته أنه اعتـرب مـا لـيس بعلـم علـام
 .)١(<االعتبار

 .<...إن النظر الذي هو مالك التقديم>:  قوله•
 السيد الشهيد يف احللقة الثالثة، وإنام همل يذكرّمهم ينبغي اإلشارة إىل مطلب 
 يف احلكومـة، ّحققة الشخصية التي تت أن القرين:ذكره يف بحثه اخلارج وحاصله

 كـذلك مـن ّحقـق من طريق نظر أحـد الـدليلني إىل اآلخـر، تتّحققفهي كام تت
نـه الـشارع مـن املحكـامت ّ، من قبيل ما عيّتكلممن املّعام  ّخالل قرار شخيص

 عىل املتشاهبات وحتديد املـراد النهـائي منهـا، ً الكتاب، لتكون قرينةّمُالتي هي أ
 بالقرينـة عـىل ظهـور ِّنيُ ظهـور الـدليل الـذي عـّقدمذه احلاالت يتففي مثل ه

 الدليل احلـاكم عـىل الـدليل ه عىل أساسّقدمالدليل اآلخر بنفس املالك الذي يت
 .)٢(املحكوم وإن مل توجد خصوصية النظر إىل الدليل اآلخر

 

 هبـا ّي ختـتص األحكام التّأهمبأس باإلشارة إىل يف خامتة بحث احلكومة ال
 : هي كام ييل و)٣(احلكومة، التي أشار إليها السيد الشهيد يف بحثه اخلارج

ًمتـصالإن الدليل احلـاكم إذا كـان . ١ إذا كـان  و. بـالكالم يرفـع الظهـورّ
 . يف ثنايا البحثّقدم دون الظهور، كام تّجية فريفع احل،ًمنفصال عنه

يف احلاكم املنفصل بأقـسامه  ّشك باملحكوم عند الّتمسكال إن امليزان يف. ٢
ذا إ فـ.ه املنفـصل بأقـسامهّخمصصيف ّشك ّ بالعام عند الّتمسكهو نفس ميزان ال

 بـاملحكوم يف ّتمـسكجيـوز الٍحينئـذ  ف، يف باب التخصيصّالعام بّتمسكجاز ال
                                                 

 .١٧٠ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .١٦٩ص: انظر املصدر السابق) ٢(
 .١٧١ص: املصدر السابق) ٣(
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ه، فال ّخمصصيف ّشك  عند الّالعام بّتمسك ويف حالة عدم جواز ال.باب احلكومة
 .حكوم باملّتمسكجيوز ال

ًمتصال وكذلك ابتالء الدليل احلاكم باإلمجال إذا كان   بالدليل املحكوم هو ّ
رسيـان  و بـهّتـصل بذلك من حيث تأثريه عىل ما اّتصل املّخصصعني ابتالء امل

 من أن تقديم الـدليل احلـاكم ّقدمذلك هو ما تّ كل السبب يف واإلمجال منه إليه،
 . يكون بمالك القرينية

حتى لو كان ظهوره أضعف من ظهور الـدليل ّقدم احلاكم يت إن الدليل .٣
 الدليل احلاكم من أقوى الظهـورات وال يطبـق علـيهام ةاملحكوم، وكانت دالل

  ةّمقيـد الظهـور يف الـدليل املحكـوم ّحجية ّ ألنقانون تقديم أقوى الظهورين،
 ّكلمت بأن ال يرد تفسري مـن املـ- بحكم الكربى العقالئية املفرتضة للحكومة -

ًعىل ورود ذلك التفسري مهام كان ضعيفا يستحيل ّيدل ظهور ّأي  ف.عىل اخلالف
 فال تصل النوبة إىل تقديم ، مع ظهور الدليل املحكومّجيةًأن يكون مزامحا يف احل

أقوى الظهورين، وهذا هو السبب يف عدم مالحظة النسبة أو درجة الظهور بني 
 . حكوم يف موارد احلكومةمفاد الدليل امل ومفاد الدليل احلاكم

 يف احلكومة من إثبات نظر الدليل احلاكم إىل الدليل املحكوم سواء ّالبد .٤
ًكان رفعا أم وضعا، فلو  الدليل عـىل أن الطـواف بالبيـت صـالة، فاملقـدار ّدل ً

الذي يثبت من آثار الصالة وأحكامها للطواف هبذا الدليل للطواف إنام يكـون 
 نكتة احلكومة إذا كانـت عبـارة ّ ألنل إىل أحكام الصالة،بمقدار نظر هذا الدلي

 .  بحدودهّحددالتفسري فال حمالة تتلنظر وعن ا
ّوكذلك احلال يف حكومة أدلة نفي احلرج والرضر عىل أدلة األحكام األوليـة ّ ّ، 

 .  وهذا واضح، ال أكثر،ّفإهنا حتكم عىل أدلة األحكام بمقدار إطالق نظرها إليها
ّحلكومة باألدلة اللفظية، وال تشمل األدلة العقلية واللبية، بل  اختصاص ا.٥ ّ ّ

ً ال تكون ترصفا حقيقيـا-ّكام تقدم -ّال معنى لشمول احلكومة هلا؛ ألن احلكومة  ً ّ 



 ٣٦١ .......................................................................................ّتعارض األدلة 

 يف الـدليل احلـاكم إىل مفـاد لنظرًيف الدليل املحكوم ثبوتا وإنام هي خصوصية ا
ظيـة وخصائـصها، ولـذلك ال ون الداللـة اللفؤ من شلنظر وا،الدليل املحكوم

 .نحوه و كاإلمجاعّلبية الّدلةحتكيمها يف الفقه عىل األ وإعامهلاّصح ي
 

ًإذا تيمم اجلنب بدال من الغسل، ثم أحدث باألصغر: ل ّالتطبيق األو  وكان ،ّ
ً  بـدالّيممجوب إعادة التـإىل واملشهور ، فقد ذهب له ماء بمقدار الوضوء فقط

 ودليلهم ، بالوضوء لو وجد ماء بقدر الوضوءاالكتفاءمن الغسل، وعدم جواز 
 الصالة، فـال للدخول يفً عىل أكثر من كونه مبيحا ّيمم التّأدلةًظاهرا عدم داللة 

 ّتمـسكن الكـومـن هنـا ال يم. ًعىل تنزيلـه منزلـة الطهـارة املائيـة مطلقـاّدل ت
 البـدل مـن الغـسل باحلـدث مّيم من جهة إثبـات عـدم انتقـاض التـبإطالقها

القـول  هذا ذهـب الـسيد اخلمينـي إىل ويف مقابل. األصغر، كام يف الغسل نفسه
، ووجـوب رصف املـاء املوجـود للوضـوء وجـواز ّيممبعدم وجوب إعادة الت

 انتقاضـه مل وعـدّ األوّيممًاالكتفاء بـه؛ نظـرا إىل ارتفـاع احلـدث األكـرب بـالت
 . باحلدث األصغر

 منزلـة ّيمم البدليـة وتنزيـل التـّأدلـة بمقتـىض إطـالق لـكّواستدل عىل ذ
 وعـىل فـرض الواقعيـة،الطهارة املائية يف مجيع اآلثار الشاملة حلصول الطهـارة 

مقتىض إطالقها حصول الطهـارة ، إال أن ّم حصول الطهارة الواقعية بالتيممعد
اط الطهـارة يف  اشـرتّأدلـة عـىل ّألدلـة هذه اةموًية؛ نظرا إىل حكّلتعبدالتنزيلية ا

 .الصالة؛ بداللتها عىل توسعة موضوع دليل االشرتاط إىل الطهارة الرتابية
هـذا فـيام إذا قلنـا بحـصول >: ؛ قـالبعد بحـث طويـلوهذا ما أشار إليه 

 ألن القائل هبا ال يمكنـه رفـع ؛وكذا إذا قلنا باالستباحة،  واضحًالطهارة حقيقة
 فمـع ، عـىل خالفـهّ أو نقـيلّدليل عقـيلّدل ام  املتواترة إال بّألدلةاليد عن ظاهر ا

،  عىل حصول التنزيليـة منهـاّألدلةحتمل اًعا قيامه عىل عدم حصول الطهارة واق
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لكـن بلـسان ، كما أن أحـدمها حـ)الرتاب أحد الطهورين: (فيكون معنى قوله
 . )١(< املوضوع وهو من أوضح موارد احلكومةّققحت

الـسيد ّسـتدل  فاة عن فاقد الطهـورين،مسألة سقوط الصال: التطبيق الثاين
 عـىل قولـه) ال صـالة إال بطهـور: (× سـقوطها بحكومـة قولـهميني عىل اخل

يقتيض بعمومـه أو إطالقـه كان أن الثاين وإن : بتقريب، )٢()ا صالة ال ت ك  ال(
ق ّل يـضيّوجوب الصالة عىل فاقد الطهورين وعدم سقوطها عنـه، إال أن األو

 يـؤت بـه، مـن الركعـات ّ بنفـي الـصالة عـام-هو الـصالةو - موضوع الثاين
: قـال؛ ًحاكام عىل قاعدة امليـسوروكذا يكون . والسجدات واألذكار بغري طهور

ا ـصالة : (حاكم عىل مثل قوله) ة إال بطهورال صال: (ارةرإن قوله يف صحيحة ز>
  وهو حاكم عـىل،عىل فرض ثبوته؛ ألن الصحيح رافع ملوضوعها) ال ت ك  ال

: عدم جواز الرتك عىل فرض املوضوع، بل من أوضح موارد احلكومـة، كقولـه
 وكـذا يكـون ، الـشكوكّأدلةً، مثال بالنسبة إىل )   نفسه با ـسهوّال سهو  ن أقر(

: ً، حاكام عىل قاعدة امليسور، إن كـان املـراد مـن قولـه)ة إال بطهورال صال(: قوله
 . )٣(< امليسورة ال تسقط؛ لعني ما ذكرأن الطبيعة) ا  سور ال  سقط با عسور(

 الصدر بوجوه دله الشهيّستدل فقد ا. اعّمسألة نجاسة الفق: التطبيق الثالث
حكومة النصوص التي أطلـق فيهـا عنـوان اخلمـر عـىل الفقـاع، : ثالثة، ثالثها

 حيـث ًا بإطالق التنزيـل،ّمتسكفيستفاد منه إجراء متام األحكام بام فيها النجاسة 
من الروايات عىل تطبيق عنوان اخلمر ّدل  وهو ما ، دليل احلكومة:الثالث>: قال

ًمتـسكا  ، بام فيها النجاسة، فيستفاد منه إجراء متام األحكام،اعّعىل الفق بـإطالق ّ
د بن سنان واحلسن بـن ّر وحممّال وعامّا وابن فضّ فالحظ روايات الوش.التنزيل

                                                 
 . ٢٣٢، ص٢ج: كتاب الطهارة، السيد اخلميني) ١(
 ٧ - ٦:  من أبواب القيام حديث١باب وسائل الشيعة، ) ٢(
 . ٢١٠، ص٢ج: كتاب الطهارة للسيد اإلمام) ٣(
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 ويف بعـضها التعبـري ،خلمـر بعينهـاهـي ا:  وقد ورد يف بعضها،)١(اجلهم وزاذان
 .)٢(< هو مخر جمهول أو مخرة استصغرها الناس: ويف بعضها،باخلمرية

 له كـون ّ، ثم تبني إىل جهةّى واجتهد يف القبلة فصىلّمن حتر: التطبيق الرابع
  : طائفتان من النصوصففي املقام ،صالته إىل غري جهة القبلة

ًة الواقعة عىل غري جهة القبلـة جهـال عىل وجوب إعادة الصالّتدل : األوىل
الطهـور وا وقـت والقبلـة : ال مـن  ـسةإال تعـاد ا ـصالة : (×  كقوله؛ً نسياناوأ

 . )٣()وا ر وع وا سجود
.  ما بني املرشق واملغرب قبلة ملثل الـشخص املفـروضّعىل أنّتدل  :الثانية

 الرجـل عـن>: × لـصادقمـام ااإلر، أنه سأل ّكام يف صحيحة معاوية بن عام
ًيقوم يف الصالة، ثم ينظر بعد ما فرغ، فريى أنه قد انحرف عـن القبلـة يمينـا أو 

 .)٤(<قد  ضت صالته وما ب  ا  ق وا غرب قبلة:  له× ًشامال، فقال
الكـالم، إال أن الثانيــة ّحمـل فمقتـىض الطائفـة األوىل وجـوب اإلعــادة يف 

 عـىل مـا بـني -إىل القبلـةوهو الصالة  -حاكمة عليها بتوسعة موضوع احلكم 
 الصالة، ّصحة بوعىل هذا األساس حيكم ،الشخصذلك املرشق واملغرب ملثل 

 . وعدم وجوب اإلعادة يف الوقت والقضاء يف خارج الوقت، بال فرق بينهام
 وبـني <ال تعـاد>  النـسبة بـني حـديثلكانـتهذه احلكومة، وعليه فلوال 

 <ال تعاد>حديث ّدل فقد ،  وجه العموم واخلصوص منالطائفة الثانيةنصوص 
. ّصحة عـىل الـ<ما بني املرشق واملغـرب> نصوص ّدلت و،عىل وجوب اإلعادة
 .باحلكومة <ما بني املرشق واملغرب قبلة> روايةم ّ وتقد،فيقع املعارضة بينهام

                                                 
 .املحرمة من أبواب األرشبة ٢٧ باب ،سائل الشيعةو) ١(
 . ٤٥٠، ص٣ج: رشح العروة الوثقى للشهيد الصدر) ٢(
 . ١ من أبواب القبلة حديث٩ باب ،وسائل الشيعة) ٣(
 . ١، حديث١٠ابب: املصدر) ٤(
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مـن ّالبد >:  قال- بحث طويل  يف- فإنه ؛لنائينيّوهذا ما أشار إليه املحقق ا
يف الوقت ويف خارجه إذا كانت الصالة بني املغـرب ًقا دة مطلالقول بعدم اإلعا
إن مـا بـ  ا غـرب وا ـ ق : مـةّة من األخبـار املتقدّ يف عد×واملرشق، لقوله 

ًفرسا عىل األخبار اآلتية ومًاكام وهذا يكون ح. قبلة  الـصالة إىل ّملوضـوعها وأنّ
 ألن ما بينهام يكـون ؛رشقغري القبلة إنام هي الصالة التي مل تكن بني املغرب وامل

. ومع هذه احلكومة ال جمال ملالحظة النسبة وأهنا تكون بالعموم من وجـه، قبلة
ال تعـاد ا ـصالة إال : ×ن هذه األخبار كام تكون حاكمة عىل قولـه إ: وباجلملة
كـذلك تكـون ، ع دائرة القبلـةِّ هذه األخبار توسّ فإن، منها القبلةّ وعدمن  س

 فال حميص عن ) إ  غ  القبلـةّمن ص  ( يف األخبار اآلتية×حاكمة عىل قوله 
  .)١(<إذا كانت الصالة بني املرشق واملغربًقا القول بعدم وجوب اإلعادة مطل

ّ 

 ويف .املقصود من احلكومة هو تقديم الدليل احلاكم عىل الدليل املحكـوم •
 :تفسري ذلك اجتاهان

 نظر دليل املثبـت وهـو ّلنائيني الذي يقول أن حمطّلمحقق ال: ّاألولاالجتاه 
هـو الـدليل املحكـوم، فـال يلـزم و نظـر الـدليل النـايف ّالدليل احلاكم غري حمط

ّالتعارض؛ ألن التعارض جيب أن يكون حمط عـىل يشء فيه  نظر اإلثبات والنفي ّ
 . واحد

 :  بعدد من املناقشاتّاألولنوقش االجتاه 
 وهـو كـون املعاملـة ،ضية الرشطية إذا ثبت رشطهـان القأ: املناقشة األوىل

 الرشط وهـو حرمـة ّحقق أن يتّالبدف -املعاملة بني الوالد وولده كام يف -ربوية 
 .املعاملة، وهو يتعارض مع الدليل احلاكم الذي ينفي كون املعاملة ربوية

                                                 
 . ١٩٥، ص١ج: ّ كتاب الصالة للمحقق النائيني تقريرات الكاظمي)١(
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 احلكومـة التـي تكـون بلـسان نفـي ّيفـرسأن هـذا االجتـاه : املناقشة الثانية
 .) ال ربا بني الوالد وولده (ودليل) الربا حرام( من قبيل قوله وضوع،امل

  :كام ييلللسيد الشهيد، وهو الصحيح، ويمكن صياغته : االجتاه الثاين
 الدليل احلاكم ناظر إىل الدليل املحكوم :ّاملقدمة األوىل
 الـدليل  هـوّقـدمإىل اآلخر، فاملًرا  الدليلني ناظ أحدام كانّ كل:ّاملقدمة الثانية

العقالء بحسب الغلبة اخلارجيـة  فإن وهذه الكربى هي كربى عقالئية، .الناظر
ون الدليل الناظر عىل الدليل اآلخر، باعتبار أن الـدليل النـاظر هـو دليـل ّقدمي
 .َّ عىل املفرسّقدم يتِّ لآلخر، واملفرسّفرسم

 أقسام احلكومة •
الـدليل املحكـوم بلـسان أن يكون نظر الدليل احلـاكم إىل : الصورة األوىل

 . التفسري، وهذه حكومة تفسريية
أن يكون نظر الدليل احلاكم إىل موضوع الـدليل املحكـوم، : الصورة الثانية

فالدليل احلاكم يرفع موضوع الربا يف الدليل املحكوم، لكن هذا الرفع هو رفـع 
 .عائي وليس حقيقةّاد

إىل احلكم يف الدليل املحكوم  ًاأن يكون الدليل احلاكم ناظر: الصورة الثالثة
هـذا فـإن :  نفي الـرضر مـن قبيـلّدلةوليس إىل املوضوع، من قبيل ما يقال يف أ

 . إىل األحكام الثابتة يف الرشيعة وينفي وجودها يف حالة الرضرًمجاال ناظر إ
  والثاينّاألولالفرق بني االجتاه  •

لدليل احلاكم عىل املحكـوم  اّقدمت فإن بناء عىل االجتاه الثاين: ّاألولالفارق 
ًرا ً عىل كون الدليل احلاكم ناظرا إىل الدليل املحكـوم، فلـو مل يكـن نـاظّتوقفي

 .عىل الدليل املحكومًاكام إليه، فال يكون ح
 فال يشرتط كون احلـاكم - النائينيّحقق وهو اجتاه امل- ّاألول االجتاه يفأما 

كم عـىل هـذا االجتـاه لـيس مـن بـاب  احلاّقدم تّ ألنًناظرا إىل الدليل املحكوم،
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 .احلكومة
 كيفية ّيفرس ال - النائينيّحققوهو اجتاه امل - ّاألولإن االجتاه : الفارق الثاين

 إىل نفي احلكم كـام يف  الدليل احلاكم عىل الدليل املحكوم فيام إذا كان النظرّقدمت
 الـدليل احلـاكم ّدمق النكتة يف تّيفرس بينام االجتاه الثاين ،)رضرال  (و) ال حرج(

 .ّقدم كام ت، نفي احلكمو سواء كان بلسان نفي املوضوع أ،عىل املحكوم
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 أنحاء التقييد •
 ّتصلالتقييد امل: ّاألولالنحو  •
 التقييد املنفصل: النحو الثاين •

ü ًأن يكون لسان دليل التقييد لسانا رصحيا ً 
ü ًأن اليكون لسان التقييد رصحيا 
ü للمطلقّضاد ن مفاد القيد إثبات حكم مأن يكو 

ّالوجه يف تقديم املقيد عىل املطلق • ّ 
 قاعدة تقديم التقييد عىل التخصيص •
 تطبيقات فقهية •
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 من أقـسام اجلمـع العـريف وهـو ّاألولبعد أن انتهينا من البحث يف القسم 
 .احلكومة، نرشع يف البحث يف القسم الثاين من تلك األقسام وهو التقييد

ات احلكمـة ّقـدمق الثابـت بمواملراد من التقييد هو رفع اليد عـن اإلطـال
، فـام هـو ّمقيـدباعتبار وجود القيد، فاذا ورد دلـيالن أحـدمها مطلـق واآلخـر 

 ّ، هل يكون عىل أساس املقيد أم عىل أساس املطلق؟ّتكلم النهائي ملراد املّحددامل
 النهـائي ملـراد ّحـددّ املقيد ويكـون هـو املّقدموال خيفى أنه يف هذه احلالة يت

 . من البحثّتضحام سي، كّتكلمامل
 :  التقييد عىل نحوين إىل أنريشنقبل الولوج يف البحث و

ّ 

 ويف )ّأكرم الشعراء وال تكـرم فـساقهم(ّمتصل كام لو قال املوىل بكالم واحد 
 معارضـة اإلطـالق ّ ألنتعارض حقيقي بني الـدليلني،ّأي هذا القسم اليوجد 

 الـدليل ّحيـث إنات احلكمـة، وّقدم التقييد هي فرع متامية معىلّدال للدليل ال
ًمتصال،عىل التقييد جاء ّدال ال وعليـه ات احلكمـة، ّقـدمًحقيقيـا ملًعا  فيكون رافّ

ّيكون الدال عىل التقييد واردا عىل الدليل الدال عىل اإل ّدال  الـّطالق؛ ألن الدليلًّ
 .، أي ينفي موضوع اإلطالقعىل التقييد ينفي موضوع الدليل املورود حقيقة

عـىل ّدال عـىل التقييـد رافـع لـنفس الـدليل الـّدال  الدليل ال:وبعبارة أدق
عىل اإلطالق، وهبذا اليبقى لـدينا ّدال  ملوضوع الدليل الًااإلطالق، وليس رافع

ظهور إطالقي للدليل املورود، فال يبقى لدينا دليالن، وإنام يكون املوجـود هـو 
التقييد هو رفـع اليـد عـن >: ليه السيد الشهيد بقوله إا أشاروهذا م دليل واحد،

 ّهذا الـدال و. عىل التقييدّات احلكمة باعتبار وجود دالّقدماإلطالق الثابت بم
ًمتصالنفرضه : تارة : أخـرى و)همّفـساقال تكـرم  وأكرم الشعراء (، كام إذا قالّ
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 ني؛ّقي بني الـدالتعارض حقيّأي  ال يوجد األوىلًنفرضه منفصال، ففي الصورة 
وجـود واحلكمـة ات ّقدم عىل التقييد فرع متامية مّ معارضة اإلطالق للدالّألن
اآلخـر ّدال ات احلكمة فهو وارد عىل دليلية الّقدم عىل التقييد رافع ملّ متصلّدال

، فـإن مـا ّقدمهو نحو من الورود يغاير الورود املت وعىل اإلطالق ال عىل مفاده،
ان يعني ارتفاع املوضـوع ملفـاد أحـد الـدليلني بـسبب مفـاد  من الورود كّقدمت

. ا هذا فيعني ارتفاع دليلية أحد الدليلني بسبب دليلية الدليل اآلخـرّمأ و،اآلخر
، إذ مل يبق بعد ّجيةرسايته إىل دليل احل ووهذا هو مالك عدم استحكام التعارض
 .)١(<الورود املذكور دليالن، بل دليل واحد

 . التقييد ال إشكال فيه وإنام الكالم يف التقييد املنفصل وهذا النحو من
 

، )ولـتكن الرقبـة مؤمنـة( : ثم قال بعد ذلك)اعتق رقبة: ( كام لو قال املوىل
ّدال  بعد تقسيم الدليل ال، يف البحث الالحقّتضح كام سي،البحثّحمل وهذا هو 

 .عىل التقييد إىل ثالثة أقسام
ًأن يكون لسان دليل التقييد لسانا رصحيا: ّاألولالقسم  ً 

ة ّمقيـدفلـتكن الرقبـة : (ثم بعـد ذلـك قـال) اعتق رقبة: (كام لو قال املوىل
 حلكومته عليه، لكـون لـسانه ؛ عىل املطلقّقيد املّقدم ففي هذا القسم ي.)باإليامن

مـن أفـراد القـسم  إىل الدليل املطلق، وعىل هذا يكـون هـذا القـسم ًا ناظرّقيدامل
 . وهو احلكومة، من أقسام اجلمع العريفّاألول

 ًأن اليكون لسان التقييد رصحيا: القسم الثاين
ًأن اليكون لسان التقييد رصحيـا، إال أن لـسانه يثبـت حكـام موافقـا ملفـاد  ًً

وقـال ) اعتق رقبـة: (الدليل املطلق، ولكن ضمن دائرة أضيق، كام لو قال املوىل
                                                 

 .١٨٠ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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فأحد الدليلني أضيق مـن اآلخـر، وهـذا القـسم ) تق رقبة مؤمنةاع: (موىل آخر
 : ّيمكن أن يصور بثالث صور

يف أن احلكم واحـد أم ّشك عدم العلم بوحدة احلكم، أي ن: الصورة األوىل
) وجوب عتق مطلق الرقبـة (، فنحتمل أن املوىل أصدر حكمني، أحدمهاّتعددم

تبار أن الرقبة املؤمنة أفضل ، باع)وجوب عتق خصوص الرقبة املؤمنة(واآلخر 
؛ إذ ال حمـذور يف ّقيـدأفراد الرقاب، ويف هذه احلالة ال تعارض بـني املطلـق وامل

 ّكلـفّ أحدمها مطلق واآلخـر مقيـد، وإذا تـركهام امل،صدور حكمني من املوىل
 . يعاقب بعقابني

أن نحـرز وحـدة احلكـم، أي نعلـم أن اإلفطـار يف شـهر : الصورة الثانيـة
ة واحدة، إما عتـق رقبـة أو عتـق رقبـة مؤمنـة، فـاملوجود هـو ّكفار رمضان له

) عتق الرقبة (تكليف واحد فقط، ويف هذه الصورة يقع التعارض بني الدليلني،
 .ًاّمقيدً احلكم الواحد ال يكون مطلقا وّ ألن،)عتق الرقبة املؤمنة(و

 دّقيـومن اجلدير بالذكر أن احلكم يف هـذه الـصورة يـشمل مـا لـو كـان امل
ًمتصال  ال ينعقد ّتصل املّقيد يف امل، نعم.ًال منفصّقيدلو كان امل  وكذلك يشمل ما،ّ

 املنفصل ينعقد الظهـور للمطلـق، ّقيدً بيانه آنفا، ويف املّقدمظهور للمطلق، كام ت
يف  ةّقدمـ، للـضابطة العقالئيـة املتّقيـد ظهـور املّقـدم ويّجيةلكن يسقط عن احل

 إذا -صاله بكـالم آخـرّعىل فـرض اتـ - كالمّ كل نقاعدة اجلمع العريف وهي أ
 عليـه، ّقـدم أن يكون عىل فرض انفصاله عنـه يّالبدًكان رافعا لظهور اآلخر، ف
) اعتـق رقبـة (يف حالة اتصاله بدليل) اعتق رقبة مؤمنة (ويف املقام نجد أن دليل

 .يةّ املقيد بمالك القرينّقدميف اإلطالق، وعليه في) اعتق رقبة (يرفع ظهور
 عىل املطلق ترجع يف احلقيقـة إىل نفـس النكتـة ّقيدإن نكتة تقديم امل :هـبيـتن

التي ذكرناها يف باب احلكومة، مع فرق وهو أنه يف باب احلكومة يكون اإلعداد 
ة لتفـسري كالمـه، أمـا يف بـاب التقييـد ّخاص يعد قرينة ّتكلم أي أن املًا،شخصي
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 . للمطلقّفرس مّقيدأن امل ال شخيص، أي ّنوعيفاإلعداد للقرينة 
ّوهبذا يتضح أن إثبات تقديم املقيد املنفصل عىل املطلق وعدم رساية التعارض  ّ

ّ متوقـف عـىل التـسليم كربويـا بنكتـة تقـدم احلـاكم عـىل ،ّبينهام إىل دليل احلجيـة ً ّ
 ّحـدد لتفسري كالمـه هـو املّتكلمه املّ وهذه النكتة هي أن ظهور ما يعداملحكوم،
ّجموع كلامته مع ضم كربى عقالئية ثانية وهي وجود كاشف نوعي وهـوالنهائي مل ّ 

، فهـم ّمقيـدمها مطلـق واآلخـر  أحدأن العقالء والعرف إذا كان لدهيم كالمان
 .ًا للمطلق، مع االلتفات إىل أن الشارع سار عىل طريقتهمّفرس مّقيدجيعلون امل

 عىل املطلق بمـالك ّقيدن تقديم املإ>: وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد بقوله
 عـىل ّتوقـفالقرينية بعد فرض انعقاد الظهـور اإلطالقـي يف املطلـق بالفعـل ي

ن البيـان املخـالف إ :دعوى قرينيته بلحاظ املرحلة الثالثة من الظهور بأن يقـال
ّموضوعا معدّخص األ  . ًولو كان منفصال عنهّعم ً عرفا لتفسري األً

 املنفـصل عـىل املطلـق وعـدم رسيـان ّيـدق املّقـدمأن إثبات ت: وهكذا نرى
 احلـاكم ّقدمً موقوف عىل التسليم كربويا بنكتة تّجيةالتعارض بينهام إىل دليل احل

 ّحـدد لتفـسري كالمـه يكـون هـو املّتكلمه املـّ وأن ظهور ما يعـد،عىل املحكوم
مصادرة أخرى تثبت صغرى هـذه النكتـة، ّضم و ّالنهائي ملدلول جمموع كلامته،

ًموضوعا ّخص  للبيان املخالف األّتكلم عن إعداد املّنوعيد كاشف وهي وجو
ّ والكاشف النوعي هو بنـاء العـرف عـىل ذلـك، وأصـالة تبعيـة ّعم،لتفسري األ

 .)١(< للبناءات العرفية يف جمال املحاورةّتكلمامل
 عـىل املطلـق؛ النتفـاء ّقـدم يتّقيـد إىل أن امل+ ذهب الشيخ األنـصاريو

 ّتـصل املّقيد املنفصل، كام هو احلال يف املّقيدطالقه بعد ورود املظهور املطلق يف إ
بعـدم ًطا يكون ظهور الكالم يف اإلطالق منوّ ومن ثم .الذي يرفع ظهور املطلق

                                                 
 .١٨٤ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 .ذكر القرينة ولو منفصلة
 الظهور مناقشة ّحجيةيف بحث   من احللقة الثالثةّاألول يف القسم ّقدموقد ت

ح هو أن القيد املنفصل ال يلغـي ظهـور املطلـق يف  أن الصحيّتبنيهذا الوجه، و
يلـزم عـدم  - املنفصل هيـدم ظهـور اإلطـالقّقيدأي لو كان امل -إطالقه، وإال 

 ظهـور الكـالم ّ ألن باإلطالق يف موارد احتامل البيان املنفصل؛ّتمسكإمكان ال
ًيف اإلطالق إذا كان منوطا بعدم ذكر القيـد ولـو منفـصال، فـال يمكـن إحـراز  ً

 .هور الكالم يف اإلطالق مع احتامل ورود القيد يف كالم منفصلظ
 ّصـحةمـن متاميـة اإلطـالق و واضـحوالدليل عىل ذلك هو أن ما نلمسه 

كالمه املطلـق، وعـدم نـصب قرينـة عـىل   منّتكلم انتهاء املّمجرد به بّتمسكال
ّسد نـ الً عىل عدم ذكر القيد ولو منفصالّتوقفتقييده، ولو فرضنا أن اإلطالق ي

ليـه الـسيد  إات احلكمة، وهذا مـا أشـارّقدمباب مّسد باب إثبات اإلطالق وان
 ّتـصل املّقيد عىل عدم املّتوقفأن الداللة اإلطالقية ت: الصحيح>: الشهيد بقوله
إنام يوجب سقوطها  و املنفصل ال يرفع الداللة اإلطالقيةّقيدء امل فحسب، وجمي

 .ّجيةعن احل
جـده مـن متاميـة الداللـة اإلطالقيـة وانعقادهـا مـا ن: والربهان عىل ذلك

 من املطلق وعـدم نـصب قرينـة عـىل ّتكلم انتهاء املّمجرد هبا بّتمسك الّصحةو
ة عىل عدم القرينة املنفصلة ّتوقفن الداللة اإلطالقية لو كانت مإتقييده، يف حني 
ات ّقـدمبـاب مّسد ملا أمكن إثبـات اإلطـالق يف مـورد وال نـًضا عىل التقييد أي

 .احلكمة، إذ ال يمكن إحراز رشطه وهو عدم التقييد املنفصل
 أصالة عدم القرينة إنام ّ ألنإمكان إحرازه بأصالة عدم القرينة،: مّوال يتوه

جتري فيام إذا كان هناك ظهور يف مقام اإلثبـات يقتـيض إفـادة معنـى واحتمـل 
ة، ومرجعهـا ورود القرينة عىل خالفه، ففي مثل ذلك جتري أصالة عدم القرينـ

 .  االحتاملّجردّعدم جواز رفع اليد عن كشفه النوعي مل و،ًا إىل أصالة الظهورّلب
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 ظهـور ّ أي-ات احلكمـة ّقدم عن ملنظر بقطع ا-وأما يف املقام، فال يوجد 
  .)١(<يقتيض إفادة اإلطالق

 للمطلقّضاد أن يكون مفاد القيد إثبات حكم م: القسم الثالث
 من ّحصةيف ّضاد عىل إثبات حكم مً داال ّقيدالدليل املهذا القسم يكون فيه 
ال تعتق : (ثم قال يف خطاب آخر منفصل )اعتق رقبة: (املطلق، كام لو قال املوىل

، ًا تكليفيـًحكـام) ال تعتق رقبـة كـافرة (، بنحو يكون اخلطاب الثاين)رقبة كافرة
أرشـدك أن احلكـم ، بمعنـى ّاألول إىل احلكم ًاوإال لو كان هذا اخلطاب إرشادي

 ّقيـد املّقـدم وهـو تّقدم املتّاألول بعدم الكفر، فهذا يرجع إىل القسم ّمقيد ّاألول
 .احلكومةوعىل املطلق من باب النظر 

يكـون القيـد وهـو اخلطـاب  املقصود من هذا القسم هو أن فإن وعىل هذا
 .ًرشادياإال ًفيا ًالثاين هنيا تكلي

وبـني ) اعتـق رقبـة( ّاألولخلطـاب ويف هذا القـسم يقـع التعـارض بـني ا
 ّ ألنومورد التعـارض هـو الرقبـة الكـافرة؛) ال تعتق رقبة كافر (اخلطاب الثاين

 واخلطـاب ، يشملها باإلطالق، فيقول جيب عتق الرقبة الكـافرةّاألولاخلطاب 
 عىل املطلق سواء ّقيد املّقدمحيرم عتق الرقبة الكافرة، فيتعارضان وي: الثاين يقول

ت يف اجلمـع ّقـدم وحدة احلكم أم ال، وذلـك للقاعـدة العرفيـة التـي تأحرزنا
 إذا رفع ظهور الكـالم ،صاله بكالم آخرّكالم عىل فرض اتّ كل  وهي أن،العريف
 .ً عليه عرفا من باب القرينيةّقدم، فهو يف فرض انفصاله عنه يتّاألول

 وحدة احلكم  عىل املطلق سواء أحرزناّقدم مّقيد أي أن امل- ومن هذه اجلهة
 الذي اشرتط إحراز وحـدة احلكـم ّاألول خيتلف هذا القسم عن القسم -أم ال 
 . عىل املطلقّقيد املّقدم التعارض وتّققيف حت

                                                 
 .١٨١ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 . التصديقي<وإن كان اخلطابان منفصلني انعقد الظهور>: + قوله •
 ألنـه <صالألنه قرينة بدليل إعدامه لظهور املطلـق يف فـرض االتـ>:  قوله•

 .ّعىل فرض االتصال فإن القرينة تعدم الظهور التصديقي يف العام
 ).أن(خرب لـ ) عىل أن (.<..ّم أن البناء العريف عىل أن كل ّوقد تقد>:  قوله•

 

إن مناط تقديمه عـىل >: ّقال السيد اخلميني يف وجه تقديم املقيد عىل املطلق
 .)١(<س إال أقوائية ظهور القيد يف القيدية من املطلق يف اإلطالقاملطلق لي

ّإن وجه تقديم املقيـد عـىل املطلـق مـن بـاب أقـوى : ّوقال املحقق النائيني
 يكون بمنزلة القرينة ّقيدمر يف امل األّنوذلك أل>الظهورين، بل من باب القرينة؛ 

 يف ناحيـة القرينـة يكـون واألصل اجلاري، لقمر يف املطعىل ما هو املراد من األ
  .)٢(<عىل األصل اجلاري يف ذي القرينةًاكام ح

ألقوائيـة > هو :ّوقال السيد حممد الروحاين يف وجه تقديم املقيد عىل املطلق
 .)٣(<ظهوره يف معناه من ظهور املطلق فيه

 

ّمن قواعد التقدم الداليل تقدم التقييد عىل التخ صيص عنـد الـدوران بـني ّ
ال : ّختصيص العام وبني تقييد اإلطالق، كام إذا قال املوىل أكرم العلامء، ثـم قـال

ّتكرم الفاسق، فدار أمر العامل الفاسق بني دخوله حتـت احلكـم األول أو الثـاين، 
ّفعىل تقديم العام عىل املطلق يلزم التقييد من جانب الثاين، فيكون املراد التكـرم 

                                                 
 .٢٣٣ص:  االستصحاب، السيد اخلميني)١(
 .٥٧٧ص ،١ج:  فوائد األصول)٢(
 .٣٠٠ص ،٧ج: منتقى األصول)٣(
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ّغري العامل، وعىل العكس يلزم التخصيص يف العموم، فهل يقـدم تقييـد الفاسق 
 ّاملطلق عىل ختصيص العام أو ال؟

ّ تقديم العام عىل املطلق ولزوم التـرصف يف الثـاين اختار الشيخ األنصاري ّ
ّدون األول، وعلل ذلك بأن انعقاد اإلطالق يبتني عىل عدم بيان القيـد، ولكـن  ّ

ّض للشمول، وذكر املخصص من قبيل وجـود املـانع مـن ّالعام نفسه بيان ومقت ِ ٍ
ّوإذا شككنا يف وجود املانع ألجل الـشك يف ثبـوت التخـصيص . تأثري املقتيض

والزم . عند الدوران بني التقييد والتخصيص، جتري أصالة عدم وجـود املـانع
ّذلك حتكيم العام وتقييد اإلطالق بعمومه؛ لفرض وجود املقتيض له، فريتفع به 

 . ّ بتحكيم العام الذي هو البيان- الذي هو عدم البيان-مقتىض اإلطالق 
ّاملطلق دليل تعليقي؛ لكونه معلقا عىل عـدم البيـان، والعـام : بعبارة أخرى ًّ ّ

ّدليل تنجيزي لكونه بنفسه بيانا، من غري أن يتوقف عىل بيان، والعمل بالتعليقي  ً ّ
ألن >: ، وإىل هذا أشار بقولهيوجب طرح التنجيزي عند الدوران، دون العكس

فعدم البيـان للتقييـد جـزء ، بيانّعام وال، احلكم باإلطالق من حيث عدم البيان
فـإذا ، للعمـومّعام والبيان للتخصيص مانع عن اقتضاء ال، من مقتيض اإلطالق

ثبت بيان التقييد ، واملفروض وجود املقتيض له، دفعنا املانع عن العموم باألصل
والعمل ، دليل تنجيزيّعام  وال،فاملطلق دليل تعليقي،  لإلطالقوارتفع املقتيض

  .)١(< موضوعه عىل عدمهّتوقفل ؛بالتعليقي موقوف عىل طرح التنجيزي
 مناقشة صاحب الكفاية للشيخ األنصاري

ّحاصل مناقشة صاحب الكفاية للشيخ هو أن الداللـة اإلطالقيـة تتوقـف 
ًيان مطلقا متصال كـان أم منفـصال، وإال ّعىل عدم البيان املتصل ال عىل عدم الب ً ّ ً

ّيلزم عدم انعقاد اإلطالق إذا عثرنا عـىل املقيـد يف دليـل منفـصل، والزم ذلـك 
                                                 

 . ٩٦، ص٤ج: فرائد األصول) ١(



 ٥ ج -، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ................................................................  ٣٧٨

ّعدم جواز التمسك يف سائر املوارد بحجة أن العثور عىل املقيد املنفـصل أبطـل  ّ ّ
ٍاإلطالق، وبذلك يتضح أن عدم العثـور عـىل املقيـد املتـصل كـاف ّ  يف انعقـاد ّّ

ّإلطالق وحتقق املقتيض، فإذا شككنا يف تقييد املطلق بالعام فهو شك يف وجـود ا ّ ّ
ّيـضا يف العـام إذا أًا يف انعقاد اإلطالق، كام هو احلال ّاملانع واملزاحم، وليس شك ً

 عدم البيـان الـذي ّنأ: وفيه>: ّشككنا يف وجود املخصص، وهذا ما ذكره بقوله
إنام هو عدم البيان يف مقـام التخاطـب ال ، مات احلكمةّهو جزء املقتيض يف مقد

إال وقد ّعام من  ما: قيلما وأغلبية التقييد مع كثرة التخصيص بمثابة ، إىل األبد
قـضية مـن مالحظـة خـصوصياهتا املوجبـة ّ كـل يفّالبـد ف، غري مفيـد، ّصُخ

 .)١(<رّفتدب، ألظهرية أحدمها من اآلخر
ًم بعد كونه صـاحلا للقرينيـة عـىل ّإن العا: بام حاصلهوأجابه السيد اخلوئي  ّ

 ال فـرق - كام اعرتف به صاحب الكفاية يف بحث الواجـب املـرشوط-التقييد 
ًبني كونه متصال بالكالم وبني كونه منفصال، كام يف املقـام، غايـة األمـر يكـون  ً ّ

ّ حجة ما مل يرد العام املنفصل ؛ نظرا إىل حتقق مـا - يف مفروض الكالم -املطلق  ً ّ ّ
وإنام ينقلب حكم املطلـق . ّعليه حجية اإلطالق حينئذ، وهو عدم البيانعلقت 

ّمن حني ورود العام، ال من أول األمر ّ . 
ًنعم يكشف وصول العام املنفصل عن عـدم كـون ظـاهر اإلطـالق مـرادا  ّ
ّجديا من أول األمر ال من حني وروده، لكن الظهـور منعقـد للمطلـق وحجـة  ّ ً ّ

ّ نظـري حجيـة األصـول العمليـة قبـل الوصـول إىل ّقبل وصول العام املنفصل،
ّاألمارات، وهذا بخالف العام املتصل فإنه مانع عن انعقـاد الظهـور للمطلـق،  ّ

ّعـام  إذ بعد كون ال+ والصحيح ما ذكره الشيخ>: وإىل هذا املعنى أشار بقوله
كام اعرتف به صاحب الكفايـة يف بحـث الواجـب ، للقرينية عىل التقييدًا صاحل

                                                 
 .٤٥٠ص: كفاية االصول) ١(
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ًتصالرشوط ال فرق بني كونه مامل  أنـه مـع األمـرغايـة .  عنهً بالكالم أو منفصالّ
 ،عليـه قَّعلـ املّحقـقلتّعام  ما مل يرد الّحجة اإلطالق يكون ًمنفصالّعام ورود ال

وبعـده ينقلـب احلكـم مـن حـني ورود . ّعام وهو عدم البيان إىل زمان ورود ال
 غـري اإلطالقحيكم بأن ّعام  وصول الإن حني: ال نقول، األمرل ّال من أوّعام ال

األصـل  َّ، فـإناألمـاراتنظري األصول العملية بالنسبة إىل ، مراد من هذا احلني
وبعد قيامها يرفع اليد عـن األصـل مـن حـني .  عىل خالفه أمارةبع ما مل تقم َّمت

غايـة ،  واملقام كـذلك-ل ّكان مفادها ثبوت احلكم من األو وإن - األمارةقيام 
املنفـصل ّعـام وال.  مـانع عـن انعقـاد الظهـور يف املطلـق ّتصلاملّعام  أن الراألم

 وهذا املقدار ال .املطلق من لفظ باإلطالقة ّدي اإلرادة اجلّتعلقكاشف عن عدم 
 .)١(<عىل املطلقّعام يوجب الفرق يف احلكم من وجوب تقديم ال

 

 ش النجس بتقـاطر املطـر عليـهمسألة طهارة الثوب أو الفر :ّالتطبيق األول
ّونفوذه يف مجيع أجزائه، من غري احتياج إىل العرص أو تعدده، كام أفتى به الـسيد 

 . ّووافقه املحشون )٢(اليزدي يف العروة
 . وقد وردت فيه طائفتان من النصوص

ّالنصوص الدالة عىل طهارة كل يشء رآه املطر: األوىل ّ . 
 . اعتبار العرص يف تطهري ما يقبل العرص باملاءّما دل من النصوص عىل : الثانية

وتتعارض الطائفتان يف الثوب والفرش الذي تقاطر عليـه املطـر مـن غـري 
ّعرص، فيدل دليل اشرتاط العرص عىل عدم حصول الطهارة، ولكن يـدل دليـل  ّ

 . ّمطهرية ماء املطر عىل طهارته
                                                 

 . ٣٧٧، ص٣ج: مصباح االصول) ١(
 . ٣٩، ص١ج:  العروة الوثقى)٢(
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ّوقد يستدل لتقديم نصوص مطهرية ماء املطر؛ بأهنا إنام ّ دلـت عـىل طهـارة ّ
ّكل ما رآه املطر بالعموم، ولكـن نـصوص اشـرتاط العـرص إنـام تـشمل املقـام 

 . ّ تقدم العموم- املبحوث عنها-ومقتىض القاعدة .  باإلطالق
 اإلطـالقأنه بعـد فـرض >: وقد أشار إىل ذلك السيد الشهيد الصدر بقوله

هو عالج التعارض؟ قـد ما ، رية ماء املطرّمن دلييل اشرتاط العرص ومطهّ كل يف
إن دليل املطهريـة : أحدمها ؛رية ماء املطر لوجهنيّ دليل مطهإطالقيقال بتقديم 

 ودليل االشرتاط شـموله )رآه ماء املطر فقد طهرّكل يشء  (بالعموم ملكان قوله
 . )١(<اإلطالقم العموم عىل ّفيقد، باإلطالقملاء املطر 

 صغروي يرد عىل االسـتدالل ولكن السيد الشهيد أشار إىل وجود إشكال
، ن العموم إنام هو بلحاظ األفرادأ: يرد عليه>: هبذه القاعدة يف املقام، حيث قال

وأما كون الطهارة ثابتة ملا رآه ماء املطر مـن حـني الرؤيـة أو بعـد انفـصال مـاء 
وإنـام ، )ءيشّكـل  ( فهذا ال يرتبط بالعموم األفرادي الـذي هـو مفـاد،الغسالة
 األحوايل الذي يقتيض ثبوت الطهارة يف متام األحوال من حني القباإلطيرتبط 
، للحكم باملطهريـةًعا إن جعل الرؤية نفسها موضو: نعم يمكن أن يقال، الرؤية

فيكون نفـي ، مؤونة إضافيةّأي للتعبري عن عدم االحتياج إىل ًفيا يعترب لسانا عر
وهلذا ، باإلفادة بنفسهًدا صوومق، ملثل هذا اللسانًفيا  عرًالرشوط الزائدة مدلوال

بـام بعـد  ال يقبل تقييد الطهـارة)  رآه ماء املطر فقد طهرءّكل يش(ن نرى أن لسا
 ؛ عىل ورود أداة العموم يف هـذا اللـسانّتوقفال ي -ّتملو  - ٌ وهذا بيان،العرص

 . )٢(< بظهور عنوان الرؤية يف نفي سائر العنايات الزائدةّتمسكألن مرجعه إىل ال
بعد خراهبـا  -  األرض اململوكة للغري باإلحياءمسألة إحياء :بيق الثاينالتط

                                                 
 . ٢١، ص٢ج:  رشح العروة الوثقى)١(
 . ٢٢-٢١، ص٢ج:  رشح العروة الوثقى)٢(
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ّ حيث اختلف يف أهنا هل تبقى عـىل ملـك املحيـي األول أم أهنـا -ًومواهتا ثانيا
 تدخل يف ملك املحيي الثاين باإلحياء؟

ّواستدل مللكية األرض للمحيي األول، بظهور قوله  ً أرضـا من أح >: ×ّ

ّيف امللكية الدائمة غري املؤقتة سواء عـرض عليهـا اخلـراب بعـد ، )١(<ً واتا ف   
ّإحيائها، أم ال، ومع إطالق امللكية الثابتة للمحيي األول ال جمال لشمول عموم 
ًاملوصول للمحيي الثاين؛ نظرا إىل كون األرض ذات مالك حتـى بعـد خراهبـا، 

ّوال جيوز متلك ملك الغـري إال بناقـل رشعـي   مـن مـصاديق -اء غـري اإلحيـ-ّ
 . التجارة عن تراض

ًوأشكل عىل ذلك متسكا هبذه القاعدة، بتقريب أن األمر دائر بـني األخـذ : ّ
ّبإطالق امللكية وختصيص عموم املوصول باملحيي األول واحلكم بإبقاء ملكيـة 

، وبني األخذ بعموم املوصول وتقييد إطالق امللكية ض له حتى بعد خراهبااألر
راب واملوتان واحلكم بانتفاء مالكية األوىل بعروض اخلراب بام قبل عروض اخل

 .واملوتان، وبدخوهلا يف ملكية املحيي الثاين
وحاصل الكالم يدور األمر بني التقييد والتخـصيص، ومقتـىض القاعـدة 

 . تقديم التقييد واحلكم بكون األرض بعد خراهبا للمحيي الثاين
 : شكالّوقد أجاب املحقق األصفهاين عن هذا اإل

ًأوال ّ بمنع كلية قاعدة تقدم التقييد عىل التخصيص، بل إنام املسلم جرياهنا :ّ ّّ
 .يف كالمني ألحدمها اإلطالق ولآلخر العموم، ال يف كالم واحد مثل املقام

ّ بأن يف تقدم كل من التقييد والتخصيص عىل اآلخر إنام يتبع مـا هـو :ًوثانيا ّ
ّات من حيث قوة ظهور أحدمها وضـعف األظهر، وهو خيتلف باختالف املقام

م التقييـد عـىل ّ تقـدَّفبـأن: وأما اجلواب عن الثاين>: وهذا ما ذكره بقوله. اآلخر
                                                 

 . ٦و٥حديث: ، من أبواب إحياء املوات١باب:  وسائل الشيعة:انظر )١(
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ة الظهـور الوضـعي ّبل يتبع املقامات من حيث قو، يتهّالتخصيص ليس عىل كل
ّ كل  ظهورّم منه ما إذا كانا يف كالمني قد استقرّمع أن املسل، اإلطالقيوالظهور 

حيـث ال ، وأما يف كالم واحـد فـالّدي،  اجلّتهام النوعية عن املرادّ وكاشفيمنهام
،  ملجموع الكالم عن املـرام إال بتامميـة الكـالمّ الظهور والكشف النوعيّيستقر

 ًاتـه سـعةّتعلقملدخولـه بمًعـا  من حيـث كـون عمـوم املوصـول تاب-والظاهر 
الـذي يملـك األرض ملكيـة ل ّال مـورد لـه إال املحيـي األوّعام  أن ال-ًقاوضي

 . )١(<تةّقؤمطلقة غري م
 حيـث يـدور األمـر فيهـا بـني ل،ّنجاسة خرء الطري اجلال: التطبيق الثالث

إطالقات طهارة خرء الطري؛ التي تشمل بإطالقها حالتي اجللـل وغـريه، وبـني 
ّعموم نجاسة خرء اجلـالل الـشاملة للطـري اجلـالل فيـدور األمـر بـني تقييـد . ّ

ل وبـني ختـصيص العمـوم املزبـور ّاحلكم بنجاسة خرء الطري اجلـالاملطلقات و
 . واحلكم بطهارة خرئه

ّومتسك الفقيه اهلمداين هبذه القاعدة وحكم بتقـدم التقييـد ونجاسـة خـرء  ّ
إن استفادة طهارة خرء الطري الذي عرض له وصف >: ّالطري اجلالل؛ حيث قال

 اإلطـالق؛ هي بأصالة إنامّ كل طري س عن خرءأّاجللل من عموم املوثقة النافية للب
مـا اسـتفادة أو ،ّعـامن الطري يف حالتي اجللل وعدمه مـصداق واحـد هلـذا الأل

وصـف حيـث إنـه بعـروض  -نجاسته من عمومات النجاسة بأصالة العموم 
يكـن  فينـدرج يف موضـوع العمومـات ومل -اجللل له يعرض له وصف احلرمة

 ، بني التقييد والتخـصيصاألمر فيدور ،ًالّ لكونه قبل االتصاف حمل، قبلهًداخال
 . )٢(<ل أهونّواألو

                                                 
 .٣١-٣٠، ص٣ج: ّ حاشية املكاسب، للمحقق األصفهاين)١(
 . ٥١٩ص: ، القسم الثاين١ج: لطبع القديم، ا مصباح الفقيه)٢(
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ات احلكمـة ّقـدماملراد من التقييد هو رفع اليد عـن اإلطـالق الثابـت بم •
 .باعتبار وجود القيد

 :  التقييد عىل نحوين•
أكـرم (ّمتـصل كام لو قال املوىل بكالم واحد ، ّتصلالتقييد امل: ّاألولالنحو 

تعارض حقيقـي بـني ّأي يوجد  ، ويف هذا القسم ال)همّفساقشعراء وال تكرم ال
 .الدليلني

 ثـم قـال بعـد )اعتق رقبة: (التقييد املنفصل، كام لو قال املوىل: النحو الثاين
 .البحثّحمل ، وهذا هو )ولتكن الرقبة مؤمنة( :ذلك

 : الدليل عىل التقييد املنفصل عىل ثالثة أقسام •
ًأن يكون لسان دليل التقييد لسانا رصحيا، كام لو قـال املـوىل: ّاألولالقسم  ً :

ففي هـذا القـسم ) ة باإليامنّمقيدفلتكن الرقبة : (ثم بعد ذلك قال) اعتق رقبة(
 . حلكومته عليه؛ عىل املطلقّقيد املّقدمي

ًأن اليكون لسان التقييد رصحيـا، إال أن لـسانه يثبـت حكـام : القسم الثاين ً
 وهـذا النحـو يمكـن أن .د الدليل املطلق، ولكن ضمن دائرة أضـيقًموافقا ملفا

 : ّيصور بثالث صور
يف أن احلكم واحـد أم ّشك عدم العلم بوحدة احلكم، أي ن: األوىلالصورة 

؛ إذ ال حمـذور يف صـدور ّقيـد، ويف هذه احلالة ال تعارض بني املطلـق واملّتعددم
 يعاقـب ّكلـفوإذا تـركهام املّحكمني من املوىل أحدمها مطلق واآلخـر مقيـد، 

 . بعقابني
 أن نحرز وحدة احلكم، أي نعلم أن اإلفطار يف شهر رمـضان: الصورة الثانية

ة واحدة، إما عتق رقبـة أو عتـق رقبـة مؤمنـة، ويف هـذه الـصورة يقـع ّكفارله 
 .َاّمقيدً احلكم الواحد ال يكون مطلقا وّ ألنالتعارض بني الدليلني؛
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ة مـن ّيف حـصّضاد يكون مفاد القيـد إثبـات حكـم مـأن  :القسم الثالث •
ال تعتق : (ثم قال يف خطاب آخر منفصل )اعتق رقبة: (املطلق، كام لو قال املوىل

، ال ًا تكليفيـًحكام) ال تعتق رقبة كافرة (، بنحو يكون اخلطاب الثاين)رقبة كافرة
 .ًاإرشادي

وبـني ) بـةاعتـق رق(ّاألول ويف هذا القـسم يقـع التعـارض بـني اخلطـاب 
 ّقـدموي، ومورد التعارض هو الرقبة الكافرة) ال تعتق رقبة كافر (اخلطاب الثاين

 . عىل املطلق سواء أحرزنا وحدة احلكم أم ال، وذلك من باب القرينيةّقيدامل



 ٣٨٥ .......................................................................................ّتعارض األدلة 

 
 
 
 
 
 

 

 

 ة ّتبالثمرة املرت و أم األظهرية؟ّخصية بمالك األّاصتقديم اخل •

  ومناقشتهوجهال اإلشكال عىل •

 الفرق بني احلكومة والتخصيص عند األنصاري والنائيني •
 تطبيقات فقهية •
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التخصيص هو القسم الثالث من أقسام اجلمـع العـريف، وهـو عبـارة عـن 
 عن احلكم املحمول عليه مع حفـظ املوضـوع، كـام إذا ّالعامخراج بعض أفراد إ

 .ال تكرم العامل الفاسق: أكرم العلامء، ثم قال: قال
فالتخــصيص يــشارك احلكومــة يف قــسم التــضييق، أي يف مــورد إخــراج 

، لكنه يفـرتق عـن احلكومـة بـأن التخـصيص ّالعام عن حكم ّاصموضوع اخل
 ّالعام من أفراد ّاص مع االعرتاف بأن اخلّالعام حكم  عنّاصخيرج موضوع اخل

 .ًال تكرم زيدا العامل: ومصاديقه، ولذلك يقول
هي خترج املورد عن حكم فأما احلكومة يف املوارد التي تشارك التخصيص، 

ًعـاء، كـام يف ّ إدّالعام، لكن بلسان نفي املوضوع، أي أنه ليس من مصاديق ّالعام
عن حكم عمومـات ّشك فهو يعني إخراج كثري ال) لشكلكثري اّشك ال: (قوله
ً وهذا اإلخراج بصورة نفي كونه من مصاديق الشاك، فال يكون حمكوما ّشك،ال

 . بحكمه
 

 : للتخصيص ثالثة أقسام
ًأن يكون التخصيص بلسان التخصيص رصحيا، من قبيل أن : ّاألولالقسم 

 بالفقراء العدول ّحكم اإلكرام خمتص (:لوقيوبعد ذلك ) أكرم الفقراء: (يقول
 النظـر، بمـالك ّاصويف هـذا القـسم ال خـالف يف تقـديم الـدليل اخلـ ).فقط
كـام يف قولـه أعتـق  -  من التقييـدّاألول فيكون حكمه حكم القسم احلكومة،و

، غايـة احلكومـةوالنظـر  بمالك ّقيد املّقدم في -رقبة، ثم قال لتكن الرقبة مؤمنة
ة، ويف التخــصيص مـات احلكّقـدمالتقييـد اســتفدنا الـشمول بماألمـر أنـه يف 

 . استفدنا العموم بأداة من أدوات العموم
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ًأن اليكون التخصيص رصحيا وبلسان التخـصيص، كـام إذا : القسم الثاين
ّعام يدل ورد   ّالعامه إىل عنوان ّ لسان متوجوذّخاص عىل العموم باألداة، وورد ّ

:  بالسلب واإلجياب، كام إذا قالنيّتفقمع كوهنام م ،ّالعامبنحو أضيق من عنوان 
 .)أكرم الفقراء العدول: (ثم قال) أكرم الفقراء(

 :  عىل نحوينو، وهّقيدويف هذا القسم جيري نفس احلكم يف امل
أن ال نحرز وحدة احلكم، وإنام نحتمل صدور حكمـني مـن : ّاألولالنحو 

 بعـىل وجـوّيـدل فقراء، واآلخر  إكرام البعىل وجوّيدل قبل املوىل، أحدمها 
؛ ّاص واخلـّمعـا تعارض بني الّحققإكرام الفقراء العدول، ففي هذا النحو ال يت

 بـبعض ّخـاصواآلخـر ّعام حمذور يف صدور حكمني أحدمها ّأي لعدم وجود 
 .ّالعامأفراد 

أن نحرز وحدة احلكم، أي علمنا أن احلكم واحد، واليوجـد : النحو الثاين
 ّ ألن، ويف هذا النحو حيـصل التعـارض؛ّخاصواآلخر للّعام للحكامن أحدمها 
 ّاصًا، من دون فرق بني كون اخلـّخاصًا وّ أن يكون عامال يمكناحلكم الواحد 

ًمتصال  فهو يرفع ظهـوره يف ّالعام عىل تقدير اتصاله بّاصن اخلإً أو منفصال؛ إذ ّ
 ّالعـام عـىل ّقدم ويّعامالة ّحجي فهو يرفع ّالعامالعموم، وعىل تقدير انفصاله عن 
صاله ّكـالم عـىل فـرض اتـّ كـل ة وهي أنّقدمبالقرينية، أي للقاعدة العرفية املت

ًا عىل فرض انفصاله ّقدم، فيكون مّاألولكالم آخر إذا كان يرفع ظهور الكالم ب
أكـرم (صاله بـدليل ّدليل إكرام الفقراء العدول عىل فرض ات فإن عنه، ويف املقام

 . انفصالهة عليه يف صورّقدمظهوره يف العموم، في يرفع )الفقراء
يكـون التخـصيص  وهو نفس القـسم الـسابق وهـو أن ال: القسم الثالث

ًرصحيا وبلسان التخصيص، إال أهنام خيتلفان يف الـسلب واإلجيـاب، أي يكـون 
ًتكفال مّاصاخل  )عـاملّ كل أكرم: (، من قبيل أن يقولّالعام إلثبات نقيض حكم ّ

 أكـرم: (، كام لو قـالّالعاماحلكم  ّضد ّاصأو كان حكم اخل) لفاسقوال تكرم ا(
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 لـبعض حـصص ًاّضد يكون ّاصاخل فإن )حيرم إكرام الفاسق: ( وقال)عاملّكل 
، يعني ّفساقًعامل سواء كان فاسقا أم ال، وال تكرم العلامء الّ كل  أكرمّ ألن،ّالعام

 .كرم متناقضانال جيوز أن تكرم، ويف هذه احلالة يكون أكرم وال ت
 .ّقيد يف املّقدم من باب النظر واحلكومة، كام تّاص اخلّقدمويف هذا القسم ي
 عـىل ّاص أنه مل يقع اخلالف بني األصوليني يف تقديم اخلّقدمواحلاصل مما ت

 :، وإنام وقع اخلالف بينهم يف نقطتنيّالعام
)١(ّ 

 هــل هــو بمــالك ّالعــام عــىل ّاصاختلــف األصــوليون يف أن تقــديم اخلــ
ه ّقدمـ هي النكتـة املوجبـة لت،ّخصية بام هي أّخصية، بحيث تكون باألّخصيةاأل

ً أقـوى ظهـورا يف ّاصه هـي األظهريـة، بمعنـى أن اخلـّقدمـعليه، أم أن نكتة ت
أكـرم : (انثـم ورد بـنفس اللـس) عـاملّ كل أكرم: ( فلو قال؟الشمول يف مورده

ظهـور   يف مورده أقوى منّاص احلالة نجد أن ظهور اخلهففي هذ) العامل العادل
، أمـا ّاص بعمومه ومل يـرد بخـصوص اخلـّاص يشمل اخلّالعام ّ؛ ألن فيه،ّالعام
 .ّالعام فقد ورد بخصوص مورده، فيكون أقوى يف شموله ملورده من ّاصاخل

 ّالعـام عىل ّاصيف أن تقديم اخل أن اخلالف بني األصوليني وقع ّتضحهبذا ي
 . أو بمالك األظهريةّخصيةإما بمالك األ

ان يف ّتفقـ وإن كانـا يّهنـامأوخلـالف اهذا ّاملرتتبة عىل ثمرة اليمكن تصوير و
ال : (بعض املصاديق، لكن قد خيتلفان يف مـصاديق أخـرى، كـام إذا قـال املـوىل

فلـو بنينـا عـىل ) ري القـانعأكرم الفق: ( وقالّخاصثم جاء ) جيب إكرام الفقراء
  بال إشكال؛ّالعام عىل ّاص اخلّقدم، فيّخصية بمالك األّالعام عىل ّاصتقديم اخل

 .ّالعاممن ّأخص  ّاص اخلّألن
                                                 

 . تأيت يف األبحاث الالحقة، وهي انقالب النسبة،النقطة الثانية) ١(
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 ّاص اخلّقدم بمالك األظهرية، فال يّالعام عىل ّاصأما لو بنينا عىل تقديم اخل
مها  أحـد فرع وجود ظهـورينهريةظ باألّقدم التّ ألن؛ّقدم يف املثال املتّالعامعىل 

 يف مورده وهو الفقري القانع، والظهور الثـاين هـو ظهـور صـيغة ّاصظهور اخل
ه لوال ظهور صيغة األمر بإكرام الفقري القانع يف ّ ألناألمر باإلكرام يف الوجوب،

ًا ّخمصصالوجوب، ملا استفدنا وجوب إكرام خصوص الفقري القانع، كي يكون 
 ملـورد الفقـري ّاصمنا أقوائية ظهور اخلـّ، فلو سل)الفقراءال جيب إكرام ( لعموم

م ّيف الشمول للفقري القـانع، فـال نـسل) ال جيب إكرام الفقراء( القانع من ظهور
 يف وجوب إكرام الفقري القانع من ظهـور ال جيـب إكـرام ّاصأقوائية ظهور اخل

يـح يف نفـي ظاهر أو رص) كرام الفقراءإال جيب (ّ ألن الفقراء يف نفي الوجوب؛
عىل الوجـوب، ) أكرم (وجوب اإلكرام، فنفي وجوب اإلكرام أقوى من داللة

 هـو أقوائيـة ّالعام عىل ّاص اخلّقدموعىل هذا األساس لو بنينا عىل أن املالك يف ت
 يف الوجـوب ّاص ظهـور اخلـّ ألن،ّاص تقديم اخلـال يمكنالظهور، ففي املقام 

 . يف نفي وجوب اإلكرامّالعامور أضعف من ظه) أكرم الفقري القانع (وهو
إنـام ّعـام ب للّ املتعقـّاصدعوى أن اخلـ>:  بقولهصنّفوهذا ما أشار إليه امل

، فينطبق عليه قانون ّالعام داللته من داللة أقوائيةواألظهرية  عليه باعتبار ّقدميت
 . تقديم األظهر عىل الظاهر وتقديم أقوى الداللتني عىل أضعفهام

  :يرد عليها إشكاالنو هذه املحاولة 
 يف ّالعـامّ اخلـاص عـىل ّقـدم من تفـسري تّتمكنأهنا ال ت: )١(األولاإلشكال 

 عـامل، ّال جيـب إكـرام أي( ّ من داللة اخلاص، كام لو قالّالعاممورد أظهرية داللة 
ات ّقـدم وبنينا عىل أن داللة األمر عىل الوجـوب بـاإلطالق وم)وأكرم النحوي

                                                 
يف احللقـة الثالثـة، وسـوف نـذكره يف التعليـق عـىل املصنّف  له ّتعرض مل يشكال اآلخراإل) ١(

 .ّصنال
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 وأن حيمل األمر ّالبد من داللة األداة عىل العموم، فاحلكمة التي تكون أضعف
ّاالستحباب حينئذ، ألقوائيـة داللـة العـام اللفظيـة عـىل إطـالق ّيف اخلاص عىل 

 ّصصخيـ وَ عـىل مـن عـدا النحـوينيّالعـام فلام ذا حيمـل ،صيغة األمر احلكمي
 .)١(<األقوى باألضعف واألظهر بالظاهر؟

 ّصيةخ بمالك األّاص اخلّقدمالصحيح ت
 لـيس أقوائيـة ّالعـام عىل ّاص اخلّقدمذهب السيد الشهيد إىل أن املالك يف ت

ت ّقدم هو القاعدة العرفية التي تّقدم، وإنام املالك يف التّالعام عىل ّاصظهور اخل
إذا كـان يرفـع ظهـور ّالعـام  يف حالة اتصاله بّاص وهي أن اخل،يف اجلمع العريف

 عليـه، ّقـدم، فيتّالعـامون قرينة عىل املراد من ، فهو عىل فرض انفصاله يكّالعام
 ّاص بحالة كون ظهـور اخلـّتصة خمتومن الواضح أن هذه القاعدة العرفية ليس

ًضـعف ظهـورا مـن أ ّاصأقوى، بل تكون هذه القاعدة شاملة حلالة كـون اخلـ
 عىل الرغم من أقوائية ظهـور ّالعام عىل ّاص اخلّقدمًنفا، حيث تآ ّقدم، كام تّالعام
 فهـو يرفـع ظهـوره، فيكـون يف ّالعام بّتصل إذا اّاصاخل ّ فإن،ّاص عىل اخلّالعام

 ّالعـام، حتى لـو فرضـنا أن ّالعامه عىل ّقدمحالة انفصاله عنه قرينة عرفية عىل ت
 .ّاصًأقوى ظهورا من اخل

 بمالك األظهرية ال يعني ّالعام عىل ّاص اخلّقدم أن ت:ومما ينبغي التنبيه عليه
نـا نـسلم أن ّ ألن األظهـر عـىل الظـاهر،ّقـدمألظهرية من موجبات تعدم كون ا

 األظهر عىل الظاهر يف موارد كثرية، لكن يف ّقدماألظهرية من القرائن املوجبة لت
 ليس بمالك األظهرية ّقدمن مالك التإ:  نقولّالعام عىل ّاص اخلّقدماملقام وهو ت

 . ّخصيةوإنام بمالك األ
                                                 

 .١٩١ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 ظهرية باألّاص اخلّقدم عىل وجه ت)١(الثايناإلشكال 
 يف ّالعـام لنا الـسبب يف بقـاء ّيفرسأن هذا الوجه ال : حاصل هذا اإلشكال

 يف ّالعـاممتام الباقي، ومن هنا نجد أن من ذهب إىل هذا الوجه عالج مسألة بقاء 
 ّ ألن،ّجيـةأن التبعـيض يف الـدالالت مـن حيـث احل: حاصله الباقي ببيان آخر

 هـو مـراد ّالعـامفـرد مـن أفـراد ّ كل عىل إرادة متام أفراده، بمعنى أنّيدل  ّمالعا
ًضمنا، وحينام تسقط إرادة بعض األفراد بالتخصيص، فال يوجب ذلك سقوط 

 يف دالالته الضمنية لألفراد األخـرى غـري ّحجة ّالعام، فيبقى ّجيةالباقي عن احل
 .ّاصأفراد اخل

 مـع محـل كالمـه عـىل إرادة +ألعظـم وقد نسب هذا البيان إىل الشيخ ا
ي للكـالم، ّتـصورمرحلة الداللة االستعاملية التي تكون عـىل وزان املـدلول ال

 داللـة ّ بـأن:واألوىل أن جياب بعد تـسليم جمازيـة البـاقي>: وهذا ما ذكره بقوله
فرد من أفراده غري منوطة بداللته عىل فرد آخر مـن أفـراده، ولـو ّ كل  عىلّالعام

لة جمازية، إذ هي بواسطة عدم شموله لألفراد املخصوصة، ال بواسطة كانت دال
 دخول غريها يف مدلوله، فاملقتيض للحمل عىل الباقي موجـود واملـانع مفقـود،

 املانع يف مثل املقام إنام هو ما يوجب رصف اللفظ عن مدلوله، واملفـروض ّألن
فاألصـل ّشـك   بغـريه، فلـوّخـصصانتفاؤه بالنسبة إىل الباقي الختـصاص امل

 .)٢(<عدمه
 من الشيخ األنصاري، بأن الداللة ّقدمأشكل اخلراساين واخلوئي عىل ما تو

االستعاملية هي الداللة عىل إرادة إخطـار املعنـى املوضـوع لـه اللفـظ يف ذهـن 
                                                 

ّاإلشكال األول تقدم بصفحتني) ١( ّ. 
 .٢١٩ص: مطارح األنظار) ٢(
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 .ً للعموم فقد استعمل اللفظ يف غري ما وضع له رأساّتكلمالسامع، فإذا مل يرد امل
هذا البيان عىل مرحلـة الداللـة  ّ اخلراساين والسيد اخلوئيقّحقق املّمن هنا طبو

 ّة بعدد األفراد، فكـلّجديأن هناك دالالت : التصديقية الثانية للكالم، بتقريب
، فإذا سـقط ّدي دخوله يف مراده اجلّتكلمفرد يشمله العموم يكون ظاهر حال امل

 . بعض تلك الدالالت فال وجه لسقوط الباقي
 ال خيفى أن داللتـه عـىل: قلت>:  بقولهّاملحقق اخلراساينليه وهذا ما أشار إ

فرد إنام كانت ألجل داللته عـىل العمـوم والـشمول، فـإذا مل يـستعمل فيـه ّكل 
واحـد مـن ّ كل  وكان إرادةًزا، جما- كام هو املفروض-واستعمل يف اخلصوص 

ًزا ه جمـا فيـّالعاممراتب اخلصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه، واستعامل 
، وال مقتيض لظهوره فيـه، ّرجحبال مًحا  ترجيّ بعضها بال معنيّتعني كان ًنا،ممك

رضورة أن الظهور إما بالوضع وإما بالقرينة، واملفروض أنه ليس بموضوع له، 
فـرد عـىل حـدة ّ كـل ومل يكن هناك قرينة، وليس له موجب آخر، وداللته عـىل

 يوجب ظهوره يف متام البـاقي بعـد حيث كانت يف ضمن داللته عىل العموم، ال
عدم استعامله يف العموم، إذا مل تكن هناك قرينة عىل تعيينه، فاملانع عنه وإن كـان 

باألصل، إال أنه ال مقتيض له بعد رفع اليد عن الوضع، نعم إنام جيـدي ًعا مدفو
 .)١(<ًاجيد لّقناه يف اجلواب، فتأمّ حقإال يف العموم، كام فيامًمال إذا مل يكن مستع

إىل ّنحـل  مّ فإن العامًا،ّة وإن كان تامّقدمما أفيد من امل>: وقال السيد اخلوئي
 عليهـا، ّتـبًأحكام عرضية، كام أن الداللة أيضا كذلك، ولكـن النتيجـة ال ترت

 يف ّالعـام واحـدة، وهـي اسـتعامل ّعلـة مجيع الدالالت معلـوالت لّ ألنوذلك
يثبت ذلـك فـال  ًالالت عرضا وإما إذا ملذا ثبت ذلك يثبت مجيع الدإالعموم، ف

 .يثبت يشء منها
                                                 

 .٢٢٠ص: كفاية األصول) ١(
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 ن يـستند إىلأ وّالبـد مـن اللفـظ ّتكلماستكشاف مراد امل: وبعبارة واضحة
ة، ّالعامـة وإما إىل القرينـة ّاص أمور ثالثة، إما إىل الوضع وإما إىل القرينة اخلأحد

ه احلقيقـي،  غـري مـستعمل يف معنـاّالعـام ّ ألنأما الوضع فمفقود يف الفـرض؛
ً مـستعمال يف ّالعامفكام يمكن أن يكون ٍحينئذ ة، وّاصة واخلّالعاموهكذا القرينة 

 .)١(<لّفتأم. لّ لألوّعنيًمتام الباقي حيتمل أن يكون مستعمال يف بعضه، فام هو امل
 بأن هذا البيان من صـاحب ّقدم يف معرض مناقشته ملا تشهيدذكر السيد الو

 ّالعـاميتـه يف ّ املجموعي ولـو فـرض متامّالعاميف ّتم ال يالكفاية والسيد اخلوئي 
 ّالعـام يف ّالعـامتغراقي؛ لعدم وجود دالالت تصديقية عديدة بعدد أفـراد االس

املجمـوعي، وإنـام املوجـود هـو داللــة تـصديقية واحـدة عـىل إرادة املجمــوع 
ي ال  يف متام الباقّالعام ّحجيةن مبنى إكموضوع واحد ذي حكم واحد، يف حني 

 .)٢(تغراقياالس ّالعام املجموعي وّالعاميفرق فيه بني 
 الفرق بني احلكومة والتخصيص عند الشيخ األنصاري

بقرينة حكـم العقـل بعـدم  ،ّعامًبيانا للالبد أن يكون  ّخصصاملأن : لّاألو
 ّفـرسومّعـام  ولكن احلاكم بيان للّاص،جواز إرادة العموم مع األخذ بدليل اخل

 .له بلفظه
 يف مـدلول اآلخـر ّترصفللًصاحلا ّاص واخلّعام من الّ كل أن يكون: ثاينال

ّعـام  ختـصيص الّتعـنيًقطعيـا، وّاص إذا كان ظاهرين يف مدلوهلام ومل يكـن اخلـ
 ّترصف بخالف احلكومة، فإن احلاكم يصلح بنفسه للّاص،حيتاج إىل ترجيح اخل

 ّتـرصفليل املحكـوم لل وال يصلح الد،ىل قرينةإيف الدليل املحكوم، بال حاجة 
 .يف احلاكم بال قرينة

                                                 
 .٢٤٤ص ،٢ج: دراسات يف علم األصول) ١(
 .١٩٢ص ،٧ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٢(
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ًا أو أظهـر مـن ّنـصّاص عىل كون دليل اخلـّيتوقف  التخصيص أن: الثالث
م عـىل املحكـوم وإن مل يكـن أظهـر ّ وهذا بخالف دليل احلاكم، فإنه يقدّعام،ال

والفـرق بينـه >: وهذا ما أشـار إليـه بقولـه. منه، بل كان أضعف منه يف الظهور
 احلـاكم العقـل، هو بحكم إنام ّعام،للًيانا  بّخصصأن كون امل: صالتخصيوبني 

 للمـراد ّفـرس وهذا بيان بلفظه ومّاص،باخلبعدم جواز إرادة العموم مع العمل 
 . فهو ختصيص يف املعنى بعبارة التفسريّعام،المن 

 دار األمـر ًاظنّيوإن كان ّعام،  طرح عموم الّتعني ًإن كان قطعياّاص،  اخلّثم
منهام لرفع اليـد بمـضمونه عـىل تقـدير ّ كل ويصلح، طرحه وطرح العمومبني 

 بـه يكتفيفإنه ، بخالف احلاكم، من الرتجيحّالبد ف، مطابقته للواقع عن اآلخر
 بـاملحكوم يف رصف احلـاكم عـن يكتفـيوال ، يف رصف املحكوم عـن ظـاهره

 . املذكورة  ذلك بمالحظة األمثلةّتضحكام ي، بل حيتاج إىل قرينة أخرى، ظاهره
م ّ فالثمرة بني التخـصيص واحلكومـة تظهـر يف الظـاهرين، حيـث ال يقـد

ألن رصفه عن ظاهره ال حيسن بال قرينـة ، املحكوم ولو كان احلاكم أضعف منه
 عـىل تـرجيح ّتوقـفوأما احلكم بالتخصيص في، هي مدفوعة باألصل، أخرى

اخلصوص بقرينة  وإال أمكن رفع اليد عن ظهوره وإخراجه عن ّاص،ظهور اخل
 .)١(<صاحبه

  النائينيّحققاملالفرق بني احلكومة والتخصيص عند 
ًا لفظيا ح النائيني مل يرتض هبذا الفرق ونفى اعتبار كون احلاكم شارّحققامل ً

 وإنام ّعام، يف نفسه معارض لدليل الّخصص دليل املّنأق بينهام بّوفر. للمحكوم
ًعىل أصالة ظهور العام؛ نظرا ّاص هور اخلحلكومة أصالة ظّعام م عىل دليل الّيقد

ّاص أخص إىل كون نسبة موضوع دليل اخل ًمطلقـا بالنـسبة إىل موضـوع دليـل ّ
                                                 

 . ١٥-١٤، ص٤ج: فرائد األصول) ١(
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 ولكن احلاكم ليس تقديمه عىل املحكوم من أجل ذلـك؛ لعـدم كونـه يف .ّعامال
 ّتعـرضًنفسه معارضا للدليل املحكوم، بل إنام هو بمقتىض ذات احلكومة التي ي

 ولو كانت النسبة بينهام العمـوم واخلـصوص ،لعقد وضع املحكومفيها احلاكم 
 .من وجه

ن املقابلة بينهام إنام يكون ملكان أن أحد الدليلني إ>: وهذا ما أشار إليه بقوله
 .وجـهعىل اآلخر ولو كانت النسبة بينهام العمـوم مـن ًاكام يكون بنفسه ح: تارة

إال أن أصالة ، للدليل اآلخر ًضايكون أحد الدليلني يف حد نفسه معار: وأخرى
ّاص، فـإن واخلـّعـام كال،  عىل أصالة الظهور يف اآلخرًالظهور فيه تكون حاكمة

ولكـن أصـالة ، ولـو يف بعـض املـدلولّعام يف حد نفسه معارض مع الّاص اخل
فرتتفـع ، يف العمومّعام ظهوره يف التخصيص تكون حاكمة عىل أصالة ظهور ال

 .)١(<املعارضة من بينهام
 

فيام ييل عدد من التطبيقات الفقهية لقاعدة تقديم التخصيص عـىل النـسخ 
ّالتي استدل هبا الفقهاء يف فروع فقهية متعددة ّ : 

 يف بــدن احليــوان ّتخلــف املّحليــةحرمــة الــدم املــسفوح و: ّاألولالتطبيــق 
ِقل ال أجد   ما أو  إ{:  يستفاد من قوله تعاىل.املذبوح َ ِ

ُ َ ِ ُ ِ
َ ْ ُ   رما   طاعم  طعمه ُ ُْ َ َ ٍ ِ َ ََ ً َ َ ُ  

ًإال أن ي ون ميتة أو دما  سفوحا ًُ ْ َْ َ َْ َ ًَ َ َْ َ ُ  
ّحرمة الدم املسفوح وحليـة  )١٤٥: األنعام( }ِ

ّغريه املتخلف يف بدن احليوان املذبوح، وهـو الـدم اخلـارج مـن احليـوان حـال 
الدم بالذبح، بـل بقـي أما الدم غري املسفوح فهو الذي الذي مل خيرج من . ذبحه

 . ّوختلف يف عروق احليوان املذبوح وبدنه
ّولكن يعارضها إطالق آية أخرى دلت عىل حرمة مطلق الدم، وهـي قولـه 

                                                 
 . ٧٢١، ص٤ج: فوائد األصول) ١(
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ِحرمت علي م ا ميتة وا م و م ا   ر{: تعاىل ِ ِ
ْ ُ ْ  َ َ َُ ُ ُ َ َْ َْ ْ ْ ُ َْ  . )٣: املائدة( }َ

ّطلق الدم، بنـاء عـىل تـأخر واألمر دائر بني نسخ اآلية األوىل واحلكم بحرمة م
ّنزول الثانية وبني ختـصيص الثانيـة بـاألوىل، وإخـراج الـدم املـسفوح والتمـسك 

 . ومقتىض القاعدة تقديم التخصيص. ّبمفهوم األوىل يف حلية غري املسفوح
ّ نظرا عـىل شـهرة تـأخر -لكن الشهيد الصدر استظهر ترجيح آية التحريم ً

َقل ال أجد   ما {: ّة الدم املتخلف؛ حيث قال إلثبات طهار-نزول سورة املائدة ِ ُ ِ
َ ْ ُ

ًأو  إ   رما   طاعم  طعمه إال أن ي ـون ميتـة أو دمـا  ـسفوحا ً ً َُ ْ َْ َ ََ َْ َ ًَ َ َ َ َْ َ ُ ُ ْ 
ِ ُِ ٍ ِ

َ  َ ُ  َ ِ
حيـث . } ...ُ
 ذلـك بالـدم اخلـارج ّفرسفإن ، به عىل اختصاص احلرمة بالدم املسفوحّستدل ي

 ّفـرس وإن . حتـى بعـد خروجـهّتخلففوح يشمل املحال الذبح فالدم غري املس
 غـري اخلـارج مـن ّتخلف غـري املـسفوح بـاملّبالدم املنصب من العرق فيخـتص

 .وعىل كال التقديرين تثبت الطهارة باملالزمة، العرق
 :وهناك اعرتاضان عىل هذا االستدالل

ْحرمـت{:  تقديم إطـالق آيـة التحـريم يف قولـه تعـاىل:لّاالعرتاض األو َ  ُ 
ِعلي م ا ميتة وا م و م ا   ر ِ ِ

ْ ُ ْ َ َ َُ  ُ َ َْ َْ ْ ْ ُ حيـث ال يعلـم بورودهـا قبـل تلـك ،  عليها}َ
 آية التحريم لورودها يف ّتأخرإن مل يدع االطمئنان ب،  باملسفوحّصصاآلية كي خت

، ةّسورة املائدة التي هي آخر سورة نزلت، وتلك اآليـة يف سـورة األنعـام املكيـ
 فـإن املـورد ؛بع إطالقهـاّآية التحريم أو احتامل ذلك يكون املت ّتأخرومع العلم ب

وإن كان من موارد الدوران بني النسخ ورفع اليد عن اإلطالق األزماين يف آيـة 
إال أنه ، أو التخصيص ورفع اليد عن اإلطالق األفرادي يف آية التحريم، األنعام

أو ًزمـا مـة جّتقديف خصوص املقـام ال يوجـد إطـالق أزمـاين آليـة األنعـام امل
ألهنا ال تنفي وجود حرام يف الواقع غري مـا ذكـر مـن العنـاوين، وإنـام ًال، احتام

 إىل ذلك احلني، فال ينايف أن يوحى إليـه ’ تنفي وجدانه فيام أوحي إىل النبي
 هذا عـىل تقـدير إحـراز . فال معارض إلطالق آية التحريم،م آخرَّبعد ذلك حمر
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يف وجـود ّشك  فيكون من موارد الـ،ّتأخرم والّيف التقدّشك  وأما مع ال،هاّتأخر
 .)١(<ّحجية العموم وّخصص إلطالقه التي يكون األصل فيها عدم املّخصصامل

 جواز النكاح مع الكتابية: ثاينالتطبيق ال
ّعمال بني املتأخرين كام -وأشهرمها  )٢( حيث وردت يف هذه املسألة روايتان ً

ّكاح الدائم وجواز املتعة وملك اليمني، كـام رصح  عدم جواز الن-)٣(يف اجلواهر
ّبذلك يف الرشايع، ووجهه يف اجلواهر بأن ذلك مقتىض اجلمع بني دليلني ّ . 

وهو الذي اختاره شيخ الطائفة يف التبيان يف أحد اجلمعـني بـني اآليتـني، 
َوا محـصنات مـن ا يـن أوتـوا الكتـاب{يف قولـه >: حيث قـال ََ َِ ِْ  ُْ ُ َ ِ ْ ُ ْ ُ  )٥: ائـدةامل( }َ
 : تأويالن

: واملــراد بقولــه. أن يكــون املــراد بــذلك الالئــي أســلمن مــنهن: أحــدمها
ِوا محصنات من ا مؤمنات{ َ َِ ِْ ُ ُْ ْْ ُ َ ْ . اإلسـالم لـدن عـىلُ يف األصل مؤمنات وّ من كن}َ

 اهللا بذلك َّ فبني،الكافرة إذا أسلمت جون من العقد عىلّحرتًقيل إن قوما كانوا ي
 .  حكى ذلك البلخي.فلذلك أفردهن بالذكر ،أنه الحرج يف ذلك

؛ ألنـه جيـوز عنـدنا مـنيلـك اليم وأ ذلك بنكـاح املتعـة ّأن خيص :والثاين
أنه روى أبو اجلارود عن أيب جعفـر أن  هن بعقد املتعة، وملك اليمني، عىلؤوط

ِوال تنكحوا ا م  ت{: ذلك منسوخ بقوله َ
ِ
ْ ُ ُْ ِ َ ِ حـ  يـؤمن َ ْ ُ روي  )٢٢١: البقـرة( }َ 

ِوال  مـسكوا بعـصم الكـوافر{: لـهوهـو منـسوخ بق: عن أيب عبد اهللا أنـه قـال ِ َ َ ْ ِ ِ َِ ِ
ُ ْ ُ َ{ 

 . )٤()١٠: املمتحنة(
                                                 

 . ١٩٤-١٩٣، ص٣ج: للسيد الشهيد الصدر:  رشح العروة الوثقى)١(
 . ٢و١، حديث٤وباب. ٣و٢و١حديث:  من أبواب ما حيرم بالكفر٢و١باب:  الوسائل)٢(
 . ٢٨، ص٣٠ج:  جواهر الكالم)٣(
 . ٤٤٦، ص٣ج: تفسري التبيان.  قال)٤(
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ولكن صاحب اجلواهر مل يرتض هبذا التفصيل وحكم بجواز نكاح الكتايب 
ِوال تنكحـوا ا مـ  ت{: أن قولـه تعـاىل: ًمطلقا، وعلل ذلك بـام حاصـله َ

ِ
ْ ُ ُْ ِ َ ال  }َ

اللته عىل حرمـة نكـاح مجيـع الكتابيـات بعمومـه، ولكـن يمكـن إشكال يف د
ِ  ا وم أحل ل م الطيبات وطعام ا يـن أوتـوا الكتـاب حـل {: ختصيصه بقوله تعاىل َِ َ ََ َ َِ ْ  ْ ُ ُ َُ ِ ُ َ ُ ُ  ُ َ ْ َ ْ

ِل م وطعام م حل  هم وا محصنات من ا مؤمنـات وا محـصنات مـن ا   ْ ْ َْ َِ ِ ُِ ُ ُ َُ َ َ ََ َ َْ ْ ُُ ُ َُ َ َِ ْ ْ ْ ْ   ِ ْيـن أوتـوا ُ ُ ُ َ

ِالكتاب من  بل م إذا آت تمـوهن أجـورهن  ـصن   ـ   ـسافح  وال متخـذي  ِ ِ ُ َ ََ َ َِ ِ َ ُ ُ َُ ْ َ ِ ِ ْ ُ   ُْ ُ ُ َْ ُ َ
ِ ُ ْ َ ِ َِ َ ْ

ٍأخدان َ ْ  كـام تفيـده -ن األمـر دائـر بـني نـسخ الثانيـة بـاألوىل أو. )٥: املائدة( }َ
جح هو التخصيص،  وبني ختصيص األوىل بالثانية، وأن الرا-النصوص املعتربة

لكـن ال >: بعد عدم ثبوت نسخ الثانية، كام هو التحقيق، وهذا مـا ذكـره بقولـه
ِوال تنكحـوا ا مـ  ت{: ريب يف داللة قوله تعاىل َ

ِ
ْ ُ ُْ ِ َ عـىل منـع  )٢٢١: البقـرة( }َ

: لقولـه تعـاىل... ًإال أن التحقيـق اجلـواز مطلقـا ] إىل أن قـال[ًالنكـاح مطلقـا 
آخرها التي هي من سورة املائدة املشهورة يف أهنـا حمكمـة إىل ...) واملحصنات(

 .)١(<ال نسخ فيها
 بعد االستشهاد لذلك بنصوص من السنّة واجلـواب عـن بعـض -ثم قال 

فإنه ال ريب يف أن املراد من أهل الكتـاب مـن ثبـت مـنهم عـىل >: -املناقشات 
الـواردة يف  والنـصوص - عىل ما قيـل -ين ّفرسالكفر دون من أسلم باتفاق امل

ولواله لكـان ، عىل أهنا منسوخةّدال الّنص عىل أن العمدة للخصم ال، تفسريها
ّ كـل وعـىل. فاألمر دائر بني النسخ والتخصيص ٍحينئذ الواجب التخصيص، و

 وقـد عرفـت الكتابيـات، فاملراد باملحصنات مـن الـاليت مل يـسلمن مـن ،حال
  .)٢(<ا ناسخةعىل أهنّيدل  بل قد عرفت ما نسخها،رجحان عدم 

                                                 
 . ٣١و٢٨، ص٣٠ج: مال الكجواهر) ١(
 . ٤٢، ص٣٠ج:  الكالمجواهر)٢(
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ّ 

التخصيص هو القسم الثالث من أقسام اجلمع العريف، وهـو عبـارة عـن  •
 .ّإخراج بعض أفراد العام عن احلكم املحمول عليه مع حفظ املوضوع

ّخيرج موضـوع اخلـاص عـن حكـم ه عن احلكومة بأنالتخصيص يفرتق  •
ّالعام مع االعرتاف بـأن اخلـاص مـن أفـراد العـام و أما احلكومـة يف ،مـصاديقهّّ

ّهي خترج املورد عن حكم العام، لكن بلـسان فاملوارد التي تشارك التخصيص، 
  .نفي املوضوع

 : ثالثة للتخصيص أقسام •
 .ًأن يكون التخصيص بلسان التخصيص رصحيا : ّالقسم األول
 : عىل نحوينوهو . ًأن اليكون التخصيص رصحيا: القسم الثاين
ال نحرز وحدة احلكم، وإنام نحتمل صدور حكمـني مـن أن : ّالنحو األول

 .دّقيّففي هذا النحو ال يتحقق تعارض بني املطلق وامل، قبل املوىل
ّيحـصل التعـارض؛ ألن احلكـم فأن نحـرز وحـدة احلكـم، : النحو الثاين

ًا وخاصا، من دون فرق بني كون اخلاص متصال ّيكون عامالواحد ال يمكن أن  ّ ّ ًّ ً
 .ًأو منفصال

يكـون التخـصيص  وهو نفس القـسم الـسابق وهـو أن ال: قسم الثالثال
ّيقـدم ف ،ًرصحيا وبلسان التخـصيص، إال أهنـام خيتلفـان يف الـسلب واإلجيـاب

 .ّاخلاص من باب النظر واحلكومة
ّتقـديم اخلـاص بمـالك : وقع اخلالف بني األصوليني يف نقطتني، األوىل •
  أم األظهرية؟ّخصيةاأل

 . أو األظهريةّخصيةبمالك األّاص ّبة عىل تقدم اخلّتوجد ثمرة مرتت •
ّالصحيح تقدم اخلاص بمالك األّإىل أن  ذهب السيد الشهيد •  .ّخصيةّ
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قع اخلالف فيها بني األصـوليني هـي انقـالب النـسبة،  التي والنقطة الثانية
يتهـا مـن كثـرة االبـتالء ّأمهة يف علـم األصـول، وتنبـع ّوهي من املسائل املهمـ
 .ّدلة التعارض القائم بني األّواالحتياج إليها يف حل

 لـو فـرض : وهـو،واملقصود من انقالب النسبة يمكن بيانـه باملثـال التـايل
) أكرم الفقـراء( ًا، أحدمها بلسانّستقرً تعارضا منيرض متعانيّ عامنيورود دليل

 فمن الواضح أن النسبة بني هـذين الـدليلني ،)ال تكرم الفقراء: ( يقولاآلخرو
 . املعارضة بينهامتحصلهو التباين، ف

فهـذا ) ّفـساقال تكـرم العلـامء ال: (لكن إذا فرضنا ورود دليل ثالث يقول
كـرام إفيجـب ) أكرم الفقراء ( وهوّاألول ًا للدليلّخمصصالدليل الثالث يكون 

املطلق، وهـذا ممـا ال واخلصوص  النسبة بينهام هي العموم ّ ألنالعلامء العدول؛
 .إشكال وال خالف فيه

وإنام وقع اإلشكال واخلالف بني األصوليني يف أن مفاد النسبة بني الدليلني 
ليل الثالـث أم أن  بالـدّاألول ّالعـامني هل تلحظ بعـد ختـصيص ّالعامني ّاألول

 ؟ّاألول ّالعامالنسبة قبل ختصيص 
ني بالقياس إىل مـدلوهلام ّالعام هل تلحظ النسبة بني الدليلني :بعبارة أخرى
منهام من القرائن املنفصلة، أم تلحظ النـسبة بـني ّ كل  يرد عىلّمع قطع النظر عام

 دمها؟حأني بعد إعامل القرائن املنفصلة التي ترد عىل ّالعامالدليلني 
 أي قبـل ،ني قبـل إعـامل القـرائن املنفـصلةّالعـامن لوحظت النسبة بني إف

ني هـي ّالعـام بالدليل الثالث، فسوف تكون النـسبة بـني ّاألول ّالعامختصيص 
 أمـا إذا لوحظـت النـسبة بـني .ًاّستقرًالتباين، ويكون التعارض بينهام تعارضا م
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ني ّالعـامثالث، فتكون النـسبة بـني  بالدليل الّاألول ّالعامني بعد ختصيص ّالعام
جيـب (ّاألول  ّالعـام ّ ألنبعد التخصيص هي نسبة العموم واخلصوص املطلق،

ال جيـب إكـرام الفقـراء  ( بالدليل الثالـث وهـوّخصصبعد أن  )إكرام الفقراء
، )جيـب إكـرام الفقـراء العـدول (:-ّاألول ّالعـامأي  - يصبح مفـاده) ّفساقال
 نـسبة ي هـ)ال جيب إكـرام الفقـراء ( الثاين القائلّالعامىل كون مفاده إيٍحينئذ و
 .ّعماملطلق إىل األّخص األ

لـني ّني األوّالعـامني هل تلحظ بني ظهـوري ّالعامواحلاصل أن النسبة بني 
ني ّالعـامقبل انقالهبام إىل نسبة العموم واخلصوص املطلق أم أن مفاد النسبة بني 

، ّحجـةصوص املطلق باملقدار الـذي يكـون تلحظ بعد انقالهبا إىل العموم واخل
 ؟ بانقالب النسبةّسمىوهو ماي

 

 عىل انقالب النسبة وعـدمها، وحاصـل هـذه ّتبوال خيفى وجود ثمرة ترت
ني تلحـظ بعـد ّالعامعىل فرض انقالب النسبة بمعنى أن النسبة بني : الثمرة هي

كرام الفقري الفاسق، ووجوب إكرام الفقري إ عدم وجوب االنقالب، فهذا يعني
 ّتمـسكالعادل، والسبب يف عدم وجوب إكرام الفقـري الفاسـق، هـو ألجـل ال

، أما وجوب إكرام الفقراء )ّفساقوهو ال تكرم الفقراء ال( بظهور الدليل الثالث
بعـد ختصيـصه ) أكـرم الفقـراء وهـو( ّالعـام ّاألولالعدول؛ فألجل أن الدليل 

 بعـد ّاألول ّالعامأي  - صار مضمونه) ّفساقتكرم الفقراء ال ال( بالدليل الثالث
 . وجوب إكرام الفقراء العدول-التخصيص

 الدليل ّصص بعد التخصيص، خيّاألول ّالعام وهو ّاألولومضمون الدليل 
: ّاألول الثـاين بالـدليل ّالعـامفينتج بعد ختصيص ) ال جيب إكرام الفقراء (الثاين

 ).ّفساقجيب إكرام الفقراء الال (
 : ني قبل االنقالب، فالنتيجة هيّالعاموأما عىل فرض مالحظة النسبة بني 
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جيـب إكـرام ( ّاألول الـدليل ّ ألنالفقراء العـدول؛إكرام  عدم وجوب .١
كرام الفقراء العدول، لكن هذا الدليل بعد إعىل وجوب ّيدل وإن كان ) الفقراء

نرجع إىل األصول ٍحينئذ ، ف)ال جيب إكرام الفقراء( أن تعارض مع الدليل الثاين
 وكذا الرباءة من وجـوب ،العملية وهي الرباءة من حرمة إكرام الفقراء العدول

 .إكرامهم
ال تكـرم ( عدم وجوب إكرام الفقري الفاسق، بمقتـىض الـدليل الثالـث .٢

 .لعدم وجود معارض له) ّفساقالفقراء ال
بكوهنـا هـل تكـون  ن البحث يف مالحظة النسبةومما ينبغي التذكري به هو أ

 لعمـوم ّخـصصام يأيت يف حالة كون الدليل الثالـث املَّ إن، قبلهمبعد االنقالب أ
 ّالعـامبـه سـوف يرتفـع ظهـور  صالهّه يف حالة اتـّ ألن عنه،ً منفصالّاألول ّالعام
يف  تلحـظ ة هـل يقال أن مالحظة النـسب ألنال معنىٍحينئذ  يف العموم، وّاألول

الظهـور بعـد  ظهور الدليل يف العموم قبل ختصيصه أم تلحظ يف ظهور الـدليل
 ؟ّاحلجةالتخصيص وهو الظهور 

 ّالعـامويف مقام اجلواب عن كيفية مالحظة النسبة وهل هي بعد ختـصيص 
 :)١( اجتاهان؟ بالدليل الثالثّاألول

ّ 

ىل أن املـدار عـىل مالحظـة الظهـورين باملقـدار الـذي هذا االجتاه يذهب إ
 :  فيه، ويمكن تقريب هذا البيان بالشكل التايلّحجةيكونان 
 . فيهّحجةإال بمقدار ما يكون  ًيكون معارضا املعارض ال: األوىلة ّقدمامل

 بـني الـدليلني إذا كـان ّحقـقة هـو أن املعارضـة تتّقدموالدليل عىل هذه امل
 بينهام معارضـة، ّحقق دون اآلخر فال تتّحجةمها  أحدا إذا كان، أمّحجةكالمها 

                                                 
 .ّسنذكر يف التعليق عىل النص األقوال يف مسألة انقالب النسبة) ١(
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 .ّحجة مع الالّاحلجةإذ ال تتعارض 
ّ كل حجةإن قاعدة اجلمع العريف تقتيض قرينية: ة الثانيةّقدمامل عـىل ّأخـص  ّ
 .ّعم األّاحلجة

 ّقـدم التـي تّاص واخلـّالعـامبمعنى أن كربى القرينية واجلمع العـريف بـني 
عـىل ّخص  األّاحلجة، تقتيض قرينية ّستقريف بحث التعارض غري املالكالم عنها 

 .ّعماأل
ّعام األولال ن ظهورإ: تني نقولّقدمبعد بيان هاتني امل ) أكرم الفقـراء ( وهوّ

 يف خصوص الفقراء العدول، لتخصيـصه ّحجة يف العموم، وإنام هو ّحجةليس 
ه تكـون املعارضـة بـني  وعليـ.)ّفـساقالتكرم الفقـراء ال( بالدليل الثالث وهو

  الثـاين وهـوّالعام يف خصوص الفقراء العدول، وبني ظهور ّاألول ّالعامظهور 
تكـون ٍحينئـذ ، وّفـساقالـشامل للفقـراء العـدول وال) ال جيب إكرام الفقراء(

 .املطلقّعم املطلق إىل األّخص النسبة بينهام نسبة األ
 ّدلـةحظة النـسبة بـني األن مالإ>:  بقوله+ النائيني ّحققوهذا ما ذكره امل

أن : ّقـدمام هي ألجل تـشخيص كوهنـا متعارضـة أو غـري متعارضـة، وقـد تّإن
 إنام هو ألجل حكايتها وكشفها عـام ال يمكـن جعلـه وتـرشيعه ّدلةتعارض األ

 إنام يكون بمقدار كشفها وحكايتهـا عـن ّدلةاهتا، فالتعارض بني األّؤديمّتضاد ل
 يقتـيض تـضييق دائـرة ّالعـامأن ختصيص : واضح ومن ال.املراد النفس األمري

 ّالعـامالتخصيص يكشف ال حمالة عن عـدم كـون عنـوان  فإن ؛كشفه وحكايته
 لـو مل يكـشف عـن ّاص دليـل اخلـّ ألن،ّاصمتام املراد، بل املراد هو ما وراء اخل

 ّخـصص دليـل املّحجية، فالزم ّجية به وسقوطه عن احلّتعبدذلك يلزم لغوية ال
تـه بـام عـدا ّحجي يف متام املدلول وقرص دائـرة ّجية عن احلّالعامليل هو سقوط د

 النـسبة إنـام ّ ألن بعمومه طرف النسبة،ّالعامال معنى جلعل ٍحينئذ ، وّخصصامل
 الـذي ّالعـامالحظ بني احلجتني، فالذي يكون طرف النسبة هو البـاقي حتـت ت
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 أو ّمتـصل ّمخصصب ٍني من وجهّالعام أحد ّخصص فيه، فلو ّحجة ّالعاميكون 
 فـيام عـدا عنـوان ّحجـة يف متـام املـدلول ويكـون ّجيـة يسقط عن احل،منفصل

 اآلخر، وال حمالة تنقلب ّالعامته وبني ّحجي، فتالحظ النسبة بينه بمقدار ّاصاخل
انقـالب النـسبة بـني :  وباجلملـة.النسبة من العموم من وجه إىل العموم املطلق

 وحكومـة أصـالة الظهـور ّالعام عىل ّاصقديم اخل إنام يكون من ثمرات تّدلةاأل
من أن النسبة بـني : وبذلك يظهر ضعف ما قيل. ّالعامفيه عىل أصالة الظهور يف 

 املنفصل ال يـزاحم الظهـور ّخصص وامل، إنام تكون بام هلا من الظهوراتّدلةاأل
 .)١(<، فالتخصيص باملنفصل ال يوجب انقالب النسبةّجيةوإنام يزاحم احل

 ّاألولقشة السيد الشهيد لالجتاه منا
 ّحقـقتني، وإنام اخلالف مـع املّقدم من هاتني املاألوىلة ّقدمال إشكال يف امل

  فيها أن قاعدة اجلمع العـريف تقـول بتقـديمّادعىة الثانية التي ّقدمالنائيني يف امل
ّكل حجة   املعارضـةّ ألن؛ّ ولكن هذا الكالم غـري تـامّعم، األّاحلجةعىل ّأخص  ّ

 من التمييز بني املعارضة وبـني ّالبد إال بني احلجتني، لكن ّحققوإن كانت ال تت
 .القرينية

 كالم لـه ّ أنهاعتبار: ّاألول ؛ اعتبارينّتضمندليل لفظي يّ كل نإ: بيان ذلك
 هـذا الكـالم ّ أنـه اعتبـار:، واالعتبار اآلخر هـوّتكلمظهور كاشف عن مراد امل

واملعارضة بني الدليلني وإن كانت بلحاظ االعتبار ، ّتكلم يف إثبات مراد املّحجة
 التعارض هو التنايف بـني احلجتـني، لكـن القاعـدة ّ ألنالثاين أي بني احلجتني،
 ّحجة بام هو ّاص فيها تقديم اخلّادعى النائيني التي ّحققالعرفية التي اعتمدها امل

كـام يعقـل تقـديم  هّ ألنـ، هي يف الواقع مصادرة عىل املطلوب؛ّاحلجة ّالعامعىل 
 بام هـو كـالم ّاص، كذلك يعقل تقديم اخلّاحلجة ّالعام عىل ّحجة بام هو ّاصاخل

                                                 
 .٧٤٨ص ،٤ج: فوائد األصول) ١(
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ًا يف نفسه، كـام ّخاص منذ البداية ّاألول، كام لو كان ظهور الدليل ّالعامظاهر عىل 
فانـه يـصلح ) جيب إكرام الفقـراء العـدول: (ل األمر يقولّلو كان لسانه من أو

 أقوى يف الشمول ملورده ّاص من أن اخلّقدمليل الثاين، ملا تلتخصيص الدٍحينئذ 
 الناشـئة مـن ختصيـصه ّاألول الـدليل ّخـصيةال تكفـي أ ، ويف املقـامّالعـاممن 

  .بالدليل الثالث
مـن بـاب كونـه ّعـم عـىل األّخص  األّقدموالوجه يف ذلك هو أن العرف ي

 ّجـرد ملّالعـام عـىل ّاص، وال يكون تقديم اخلـّالعامأظهر يف الشمول ملورده من 
تكـرم الفقـراء  ال(ختصيص الدليل الثالث  َّ فإنته، وعىل هذا األساسّخصوصي

 ّيغـري منـه، ال ّفـساقوإخـراج ال )جيب إكـرام الفقـراء( ّاألولللدليل ) ّفساقال
 يف إكرام الفقراء العدول ويصريه أقوى من ظهـور الـدليل ّاألولظهور الدليل 

 . عليهّقدمكي ي) فقراءال جيب إكرام ال(الثاين 
 أقوى من الدليل الثاين فـيام لـو فـرض ّاألول يمكن أن يكون الدليل ،نعم

أكـرم  (بلـسان كـام لـو ورد  بلسان إكرام الفقراء العدول،مراألل ّوروده من أو
 ورد منـذ ّاألول ّالعـام، لكـن هـذا خـالف الفـرض وهـو أن )الفقراء العدول

 .ّفـساقالـشامل للفقـراء العـدول وال) فقـراءإكـرام ال (وهوّعام البداية بلسان 
ال تكـرم الفقـراء  ( منه بسبب ختصيص الدليل الثالـثّفساقوخروج الفقراء ال

 يف الفقـراء العـدول )ّاألول ّالعـامظهور  (ال يستوجب أقوائية ظهوره) ّفساقال
 .ًا لهّخمصصكي يكون ) ال تكرم الفقراء ( الثاينّالعاممن ظهور 

 التـي هـي ّخصيةأن األ: الصحيح>:  السيد الشهيد بقولهليهإوهذا ما أشار 
 بلحاظ ذات املـدلول ّخصيةميزان القرينية بحسب املرتكز العقالئي إنام هي األ

ً عقالئيـا يف هـذه ة النكتـة النوعيـة امللحوظـّ ألنال بلحاظ املقدار املعتـرب منـه،
ية وإنام هي ّتعبدت القرينية بعد وضوح أن البناءات العقالئية يف أمثال املقام ليس

 توجـب مرتبـة مـن تركيـز نظـر ّخـصيةبنكات الطريقية والكاشفية، هي أن األ
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 عـىل ذلـك ّالعـامّالدليل عىل احلكم اخلاص أقوى من مرتبة تركيز نظر الـدليل 
ومـن . ّاحلكم اخلاص املـشمول لـه بـالعموم، وهـو معنـى األظهريـة النوعيـة

ل نكتة لألظهرية النوعية وبالتايل ّشكالواضح أن هذه الدرجة من الرتكيز التي ت
 بلحـاظ ذات املـدلول ال ّخصيةون األؤ إنام هي من شّالعامّلقرينية اخلاص عىل 

 سقوط جـزء مـن املـدلول ّجمرد ّ ألن منه،ّاحلجة بلحاظ ما هو املقدار ّخصيةاأل
ً شيئا من درجة ظهور اللفظ بالنسبة إىل باقي ّيغري لسبب خارجي ال ّجيةعن احل

ّفراد، وال يعطي للدليل ظهورا أشداأل  بالنـسبة إىل تلـك األفـراد الباقيـة لكـي ً
 .)١(<ماّعام يصلح للقرينية عىل 

 .ّتام النائيني من انقالب النسبة غري ّحقق أن ما أفاده املّتضحوهبذا ي
 

أي أن املـدار هـو عـىل إن األساس يف مالحظة النـسبة هـو قبـل انقالهبـا، 
، وهو + اخلراساين ّحققالظهورين بام مها ظهوران، وهذا االجتاه ذهب إليه امل

 .االجتاه الصحيح
إن النـسبة إنـام هـي بمالحظـة >: وهذا مـا ذكـره صـاحب الكفايـة بقولـه

 ال ينـثلم بـه ً منفصل ولـو كـان قطعيـاّمخصص بّالعامالظهورات، وختصيص 
 يف البـاقي، ّحجـةته، ولذلك يكون بعد التخـصيص ّحجيظهوره، وإن انثلم به 

 ّ بكـلّالعـام من ختصيص ّالبدفانقدح بذلك أنه .. .ألصالة عمومه بالنسبة إليه
ًقدما  ولو كان بعضها مًقا،واحد من اخلصوصيات مطل  ما مل يلزم منـه ًيا،أو قطعّ

ة ألفـراده، كـن مـستوعبت ولو مل ًفا،حمذور انتهائه إىل ما ال جيوز االنتهاء إليه عر
مـن معاملـة التبـاين بينـه وبـني ٍحينئـذ  ّالبد عام إذا كانت مستوعبة هلا، فًفضال

 جانبها أو اختري فيام مل ّرجحجمموعها ومن مالحظة الرتجيح بينهام وعدمه، فلو 
                                                 

 .٢٩٣ص ،٧ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 ّقـدم طرفـه أو ّرجح بخالف ما لو ًال،يكن هناك ترجيح فال جمال للعمل به أص
 املحذور مـن التخـصيص هخصوص ما ال يلزم مع طرحًختيريا، فال يطرح منها إال 

فـربام يقـع ٍحينئـذ بغريه، فإن التباين إنام كان بينه وبـني جمموعهـا ال مجيعهـا، و
 . فال تغفلًا،أو ختيريًحا  ببعضها ترجيّخصصالتعارض بني اخلصوصيات في

حـدة، وقـد ظهـر منـه حاهلـا فـيام ّهذا فيام كانت النسبة بني املتعارضات مت
ّأخـص ان من وجه مع مـا هـو ّ، كام إذا ورد هناك عامّعددةالنسبة بينها متكانت 
 ومعاملة العمـوم مـن ّالعام عىل ّاص من تقديم اخلّالبدمن أحدمها، وأنه ًقا مطل

ني من الرتجيح والتخيـري بيـنهام، وإن انقلبـت النـسبة بيـنهام إىل ّالعاموجه بني 
مـن أنـه ال وجـه إال ملالحظـة  ملا عرفـت ؛العموم املطلق بعد ختصيص أحدمها

 .)١(<النسبة قبل العالج
 

 عنـد ّخصية التي هي مالك القرينية األّخصية املراد باألّنإثم >: +قوله  •
، وفيهـا تفاصـيل كثـرية، ّعـددة متًا صور النقالب النسبةنى أ ال خيف<..املقارنة

 .)٢ (ومن أراد التفصيل مراجعة فوائد األصول
 

 مالحظة النسبة بعد انقالهبا:  ّاألولالقول 
أي جيـب أن نـدخل يف املعارضـة غـري ،  النـائينيّحققما ذهب إليه املوهو 

تـه ال ّحجي ماسـقطت ّ ألن،ّخصص بسبب املّاألول ّالعامته من ّحجيماسقطت 
 .ًضامعنى أن يكون معار

 النـائيني، الـسيد اخلمينـي قّحقن ذهب إىل هذا القول، باإلضافة إىل املممو
                                                 

 .٤٥٣ص: كفاية األصول) ١(
 .٧٤٨-٧٤٠ص ،٤ج: انظر فوائد األصول) ٢(
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 .والسيد اخلوئي
 ما إذا كان التعارض بني أكثـر مـن :املبحث الثالث>: قال السيد اخلميني •

ومنهـا مـا ورد دلـيالن متباينـان فقـد يـرد ... هتـاّدليلني وهي كثرية نـذكر مهام
 )أكرم العلـامء(:  كقوله،املطلقّخص  ألحدمها فتنقلب نسبتهام إىل األّخصصامل
أكـرم ( يـصري مفـاد ) العلـامءّفـساقال تكـرم ( : فـإذا ورد،) تكرم العلامءال(و

 وقـد يـرد ).ال تكـرم العلـامء( :من قولـهّأخص  وهو )أكرم عدوهلم( ):العلامء
 كـام ورد يف ،بموضـوع ٌّ كـلّ فيخـتص، آخر ويرتفع االختالف بيـنهامّخمصص
ال ( : بعد التخصيص)ال تكرم العلامء( فيصري مفاد )أكرم عدول العلامء( :املثال

، وقـد يـرد )أكـرم عـدول العلـامء( : لقولهٍ وهو غري مناف) العلامءّفساقتكرم 
أكـرم ( : وتنقلب نسبتهام إىل العمـوم مـن وجـه كـام لـو ورد يف املثـالّخمصص
 النسبة بني قوله أكرم العلامء غـري ّ ألن؛) العلامءّفساق وال تكرم ،ي العلامءّنحوي

 إىل غري ذلك من مـوارد ،من وجهّأعم ني ّ العلامء النحوي منهم وال تكرمّفساقال
 . )١(<انقالب النسبة

 وحتقيـق هـذا .ولكن الصحيح هو انقالب النـسبة>: وقال السيد اخلوئي •
 :تنيّقدمالبحث يقتيض ذكر م

 .ًالفظ دالالت ثالثّلكل  أن :ّاملقدمة األوىل
 وهذه الداللـة . املعنىالنتقال الذهن إىلًبا  كون اللفظ موج:الداللة األوىل

 ... عىل إرادة الالفظّتوقفال ت
ّ داللة اللفظ عىل كون املعنى مرادا للمتكلم باإلرادة االسـتعاملية :الداللة الثانية ً

 وهـذه .)ّأي داللة اللفظ عىل أن املـتكلم أراد تفهـيم هـذا املعنـى واسـتعمله فيـه(
 ...ا بالداللة الوضعيةّالداللة تسمى عند القوم بالداللة التصديقية، وعندن

                                                 
 .٣٦ص ،٢ج: الرسائل) ١(
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 ،ةّدي باإلرادة اجلّمتكلمللًدا داللة اللفظ عىل كون املعنى مرا: الداللة الثالثة
 ... عندنا بالداللة التصديقيةّسمىوهي التي ت

مـنهام ّ كل  إال باعتبار كونّحققأن التعارض بني دليلني ال يت :ّاملقدمة الثانية
ذ ال معنى لوقوع التعـارض بـني مـا هـو يف نفسه لوال املعارضة، إًيال  ودلّحجة
 .ّحجة وما ليس بّحجة
 القول بانقالب النـسبة، ّصحةة األوىل يستنتج ّقدمة إىل املّقدمهذه املّضم وب

، وقـام دليـل آخـر ّالعـام لـذلك ّخمـصصثـم ورد دليـل ّعام فإنه إذا قام دليل 
 إخـراج مـا  ومعارضه، بعدّالعام من مالحظة النسبة بني ّالبد فّعام،معارض لل
، ّخصص بالنسبة إىل ما خرج منه باملّحجة ال يكون ّالعام ّ ألن،ّخصصيشمله امل

 .)١(<هّتصورفالتصديق بانقالب بالنسبة ال حيتاج إىل أزيد من 
 عدم انقالب النسبة: القول الثاين

 يف مطـاوي ّقـدم كـام تصنّفوقد ذهب إىل هذا القول صاحب الكفاية وامل
 :  العراقيّحقق األصفهاين واملّحققمن املّ كل  الدعوىالبحث ووافقه عىل أصل

  يف باب املحـاورات-إن مقتىض األصل العقالئي >  :ّقال املحقق األصفهاين •
ة، ّديـ عـن اإلرادة اجلًاّنوعيـًفا  كون الظاهر كاش-ة عىل اإلفادة واالستفادة ّاملبني

 ًضـا،أو عرًتا هر فيه ذافيام هو ظاًمال كام أن مقتىض الوضع أو القرينة كونه مستع
تني عىل األخـرى، مـن شـؤون هـذه ّ، وتقديم إحدى احلجّجيةواملعارضة واحل

 ّحجيـة االسـتعامل ال ّمجـردة، وإال فّديالكاشفية النوعية عن املراد باإلرادة اجل
 .ّحجـة عـىل ّحجةتني، أو تقديم ّ التعارض يف الدليلني واحلجّتصورفيه، حتى ي

ب عليه ليس له دخـل يف انقـالب ّتب الظهور وما يرتومنه تعرف أن عدم انقال
 . بالنظر إىل مآل األمر ونتيجتهَّالنسبة التي هي مبنى التعارض والرتجيح إال

                                                 
 .٣٨٨ص ،٣ج: مصباح األصول) ١(
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 ّ كاشـف طبعـي- يف مقام اإلفـادة واالسـتفادة - إلقاء الظاهر ّألن: وذلك
، ةّجيـ وهذه الكاشفية النوعيـة مـالك احلًا،ّد وجً عن إرادة الظاهر حقيقةّنوعي

 ّاحلجـة فالقطع بعـدم إرادة العمـوم، أو قيـام .دون الكاشفية الفعلية الشخصية
، ومـع ّعىل عدم إرادته، ينايف كشفه الفعيل عن إرادة العمـوم ال كـشفه النـوعي

 ّالعـام اآلخر هنا معاملة ّاص يعامل مع اخل- العموميّ النوعي-انحفاظ كشفه 
ن عادته إفادة مرامه بشخصني مـن م ّتكلم، وال فرق بني أن يكون املّاصمع اخل

 الكاشـفية النوعيـة، مثلـه مـا مل ّيغري هذا البناء ال ّ ألن؛كالمه، أو مل يكن كذلك
يظهر عدم القرينة املنفصلة وال شهادة لعدم جواز العمل بالعلم قبـل الفحـص 

عدم الظفـر بـه ال حيـدث  فإن  لعدم حصول الكاشفية النوعية،؛ّخصصعن امل
كشف له، كام أن الظفـر بـه يوجـب اخـتالل كـشفه، وإال لـرسى كاشفية ملا ال 

 .)١(<ّالعام املنفصل إىل ّخصصإمجال امل
 إذا كان التعارض بـني أكثـر مـن :األمر اخلامس>:  العراقيّحققوقال امل •

ان متعارضـان بالتبـاين، ّما إذا ورد عامـ الصورة اخلامسة... دليلني، ففيه صور
فإنه بمالحظة ورود دليل ثالـث قـد  . تكرم العلامءكقوله أكرم العلامء، وقوله ال

ىل العمـوم مـن إيقال بانقالب النسبة بينهام من التباين إىل العموم املطلق تارة، و
دليل الثالث إخـراج عـدول العلـامء مـن الما لو كان مفاد ّاألول ف . أخرىٍوجه
فإنـه  )العلـامءأكـرم ( : العلامء من قولهّفساق، أو إخراج )ال تكرم العلامء(قوله 

 .ني إىل العموم املطلقّالعامتنقلب النسبة بذلك بني 
 ،ًقـا بعـضها عـىل إرث الزوجـة مـن العقـار مطلّدالـة الّدلة األ:ومن ذلك

 ّن كانـت أمإرثها من العقـار إ وبعضها عىل ًقا،رثها منها مطلإوبعضها عىل عدم 
 . )٢(<ولد

                                                 
 .٤٠٩ص ،٣ج: رشح الكفايةهناية الدراية يف ) ١(
 .١٦٤ص ،٢ ق ،٤٤ ج: هناية األفكار) ٢(
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 التفصيل: القول الثالث
حيث ذهب إىل التفصيل بني ما إذا كانت نـسبة ، يوهو خمتار الشيخ األنصار

ّاملتعارضات نسبة واحدة، كام لو كانت نسبتها نسبة اخلاص إىل العام :  قـالً مـثال.ّ
وبـني ) ال تكرم الرصفيني: (، ثم قال)ال تكرم النحويني: (، ثم قال)أكرم العلامء(

) أكـرم العلـامء: (لهّورد عام، نحو قو: ً مثال،ما إذا كانت نسبة املتعارضات خمتلفة
ٍثم ورد عام آخر نسبته مع األول نسبة العمـوم مـن وجـه ّ ال تكـرم : ( نحـو قولـهّ

 ).ّيستحب إكرام العدول: (ّ، ثم ورد خمصص ألحدمها مثل قوله)ّفساق العلامء
وعـىل . انقالب النسبة، بل يلزم رعاية النسبة الـسابقةّصح  ال يّاألولفعىل 
 .ورعاية الرتتيب والنسبة املنقلبةانقالب النسبة ّصح الثاين ي

إن كانـت : إن النسبة بني املتعارضـات املـذكورة>: وهذا ما أشار إليه بقوله
 ٍفإن كانـت النـسبة العمـوم مـن وجـه .نسبة واحدة فحكمها حكم املتعارضني

حيـرم إكـرام ( و )جيب إكرام العلامء: (ات، مثل قولهّرجحوجب الرجوع إىل امل
 وإن . االجـتامعّمـادةيف ّلكـل فيتعـارض ا) إكرام الشعراءّستحب ي(و ) ّفساقال

 ّخـصص هبـام ّالعام فإن مل يلزم حمذور من ختصيص ًقا، مطلًكانت النسبة عموما
حيـرم ( و )جيب إكرام العلـامء: ( وإن لزم حمذور، مثل قوله.هبام، مثل املثال اآليت
 ّزم من ختصيص العـامفإن الال) يكره إكرام عدول العلامء(و ) ّإكرام فساق العلامء

ّهبام بقاؤه بال مورد، فحكم ذلك كاملتباينني، ألن جمموع اخلاصني مباين للعام ّ ّ>)١(. 
 ّخـصية النكتة يف جعـل األّ ألنبل هو املطابق للمرتكزات العرفية>: قوله •

خيفى أن السيد الشهيد ال يريد أن يقول  ال .<.. عادةّخصيةبه األّقرينة هي ما تسب
، ولكـن ّخـصيةقوائية، وإنام الصحيح عنده هـي األ يف التقديم هي األأن النكتة
 . هبذه النكتة العقالئيةّقدم األخص؟ فيجيب أنه يتّقدمملاذا يت

                                                 
 .١٠٣ص ،٤ج: فرائد األصول) ١(
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إن لقاعدة انقـالب النـسبة مـوارد كثـرية يف خمتلـف الفـروع الفقهيـة مـن 
 .هتاّاملعامالت والعبادات، نكتفي بذكر بعض مهام

 ما ورد من الروايات املتعارضة يف ضامن العارية: ّاألولرع الف
 : عىل طوائف  وهذه الروايات

عىل نفي ضامن العارية بقول مطلق، كصحيح احللبي ّدل ما : األوىلالطائفة 
 .)١(<ل س    ستع   ر ة ضمان، وصاحب العار ة وا وديعة  ؤتمن>: ×الصادقعن 

 .)٢(ّ وموثق مسعدةيح حممد بن مسلمومثله صحيح عبد اهللا بن سنان وصح
عىل نفي ضـامن العاريـة مـع عـدم االشـرتاط وعـىل ّدل ما : الطائفة الثانية

كصحيح احللبي عـن أيب  .ضامهنا مع االشرتاط؛ أي اشرتاط ضامهنا عند التلف
إذا هلكت العار ة عند ا ستع   م يضمنه، إال أن ي ون >:  حيث قال×عبد اهللا 

 .)٣(<اش ط عليه
 وإن مل يـشرتط ًقـا،عىل الضامن يف عارية الـدنانري مطلّدل ما : الطائفة الثالثة

ال تـضمن العار ـة، : ×قال أبو عبد اهللا >: كصحيح عبد اهللا سنان قال، الضامن
إال أن ي ون قد اش ط فيها ضمان إال ا نان ؛ فإنها  ـضمونة و ن  ـم  ـش ط فيهـا 

 .)٤(ً<ضمانا
عىل نفي الضامن يف غري عارية الدنانري وإثباته فيهـا،  ّيدلما : الطائفة الرابعة

ل س   صاحب العار ـة >: قال ×كحسنة عبد امللك بن عمرو عن أيب عبد اهللا
ضمان، إال أن  ش ط صـاحبها، إال ا راهـم؛ فإنهـا  ـضمونة، اشـ ط صـاحبها أو  ـم 

                                                 
 .٦، من أحكام العارية، ح١ب، ٢٣٧ص، ١٣ح: وسائل الشيعة) ١(
 .١٠ و٣، ح٢٣٦ ص،١٣ج: املصدر السابق) ٢(
 .١ح: املصدر السابق) ٣(
 .١، ح٣ب: املصدر السابق) ٤(
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 .)١(< ش ط
ة ّموثقـ كًقـا، مطلعىل ضامن عارية الذهب والفضةّدل ما : الطائفة اخلامسة

العار ـة لـ س   >:  قـال‘ر عـن أيب عبـد اهللا أو أيب إبـراهيمّإسحاق بن عـام
 .)٢(< ستع ها ضمان إال ما  ن من ذهب أو فضة فإنهما  ضمونان اش طا أو  م  ش طا

العاريـة : ×قلـت أليب عبـد اهللا >: وكذلك ما ورد يف صحيح زرارة قال
َ فتوى فال يلز ك تواه إال ا هـب والفـضة فإنهمـا  يع ما استعرته: مضمونة؟ فقال ِ

َيلزمان إال أن  ش ط عليه أنه م  توى  م يلز ـك تـواه، و ـذ ك  يـع مـا اسـتعرت  ِ
 .)٣(<فاش ط عليك  ز ك، وا هب والفضة الزم  ك و ن  م  ش ط عليك

عىل ثبوت الضامن مـع ّيدل ت هذه الطوائف نجد أن النسبة بني ما ّتبينوإذا 
 هي نسبة العمـوم مـن وجـه، فقـد يكـون ،اتّخصص وبني سائر امل،شرتاطاال

 .وربام يكـون االشـرتاط يف عـاريتهام االشرتاط يف غري عارية الدرهم والدينار،
  .وقد تكون عارية الدرهم أو الدينار بال اشرتاط

ّيـدل  نجدها بني ما -أي العموم واخلصوص من وجه -وعني هذه النسبة 
عىل الضامن مـع االشـرتاط ّيدل ة، وبني ما ّارية الذهب والفضعىل الضامن يف ع

 .اتّخصص بجميع هذه املّالعام ومقتىض القاعدة هو ختصيص ًضا،أي
 بجميـع هـذه ّالعـاموقد ذكر السيد اخلوئي أن الوجـه يف لـزوم ختـصيص 

 -ات ّخصـص بني امل-من أنه إذا كانت النسبة : ًذكرناه سابقا ما ات هوّخصصامل
عىل نفي الضامن يف غـري ّيدل  وأما ما . بجميعهاّالعام ّصص خي،ن وجهالعموم م

 ،عىل نفـي الـضامن يف غـري عاريـة الـدينارّيدل  وإثباته فيها وما ،عارية الدرهم
 عـىل نفـي الـضامن يف غـري عاريـة ّدالـة فهام بمنزلة روايـة واحـدة ،وإثباته فيها

                                                 
 . ٣ح: املصدر السابق) ١(
 .٤ح: املصدر السابق) ٢(
 .١ح: املصدر السابق) ٣(
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عـىل نفـي الـضامن يف ّيدل  منهام ّاألول إذ ، وإثباته يف عاريتهام،الدرهم والدينار
 وعىل إثباته يف عارية الدرهم بالترصيح، والثاين مـنهام ،عارية الدنانري باإلطالق

 وعىل إثباته يف عاريـة الـدينار ،عىل نفي الضامن يف عارية الدرهم باإلطالقّيدل 
مـنهام واإلجيـاب يف اآلخـر مجـع عـريف ّ كل  وبني إطالق السلب يف،بالترصيح

 فيجمع بينهام عىل النحـو ،منهام باإلجياب يف اآلخرّ كل إطالق السلب يفبتقييد 
 ، ويصري حاصل مضموهنام نفي الضامن يف غري عارية الـدرهم والـدينار.املزبور

عىل نفي الـضامن يف غـري ّيدل  وبني ما ،وإثباته يف عاريتهام وتقع املعارضة بينهام
 )أي العقـد الـسلبي مـن الـروايتني ( وإثباته يف عاريتهام،ةّعارية الذهب والفض

 ،ةّعىل نفي الضامن يف غري عاريـة الـذهب والفـضّيدل معارض باإلجياب يف ما 
 والنسبة بينهام هي العمـوم مـن وجـه، الختـصاص العقـد .وإثباته يف عاريتهام

السلبي منهام بنفي الضامن يف مثل عارية الكتب، واختصاص اإلجيـاب يف هـذه 
وجيتمعـان يف عاريـة الـذهب .  يف عارية الدرهم والدينارالرواية بإثبات الضامن

 ومقتىض القاعدة تـساقطهام فيـه والرجـوع إىل .ّة غري املسكوكني كاحليلّوالفض
 .)١(<عىل نفي الضامن بقول مطلقّيدل  الذي ي الفوقّالعام

  بالنجاسةّتغرياملّلكر انفعال املاء ا: الفرع الثاين
ّعد انقالب النـسبة، انفعـال املـاء الكـر مقتىض اجلمع بني نصوص املقام ب

ّاملتغري بالنجاسة، والوجه يف انقالب النسبة يف املقام، أن الروايات عىل ثـالث 
 .طوائف

 يف صـحيح ×الراكـد، كقولـه ّلكـر عىل اعتصام اّدل ما : الطائفة األوىل
 )٢(<ء  م ينجسه  ّإذا  ن ا اء قدر كر>:  قال×اهللا  ر عن أيب عبدّمعاوية بن عام

                                                 
 .٣٩٧، ص٣ج: مصباح األصول) ١(
 .٢ ح،، من املاء املطلق٩ ب ،١١٧ ص،١ج: وسائل الشيعة) ٢(
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ّلكـر  عىل عدم انفعـال املـاء اّدلت حيث ،)١( نصوص معتربةّعدةعىل ذلك ّدل و
 . أم الّتغري سواء ًقا،بمالقاة النجس مطل
ًا كـان أم ّ كـرًقـا، مطلّتغريعىل انفعال املاء الراكـد بـالّدل ما : الطائفة الثانية
 ح ا يفـة، ّ ما غلب ا اء   ر>:  قال×ز عن أيب عبد اهللا يدونه، كصحيح حر

ّفتوضأ من ا اء وا ب، فإذا تغ  ا اء وتغ  الطعم، فال توضأ منه وال   ب ّّ ّ>)٢(. 
 بـه ّيقول يف املاء يمـر>: ×وصحيح أيب خالد القامط أنه سمع أبا عبد اهللا 

ّإن  ن ا اء قد تغ  ر ه أو طعمـه فـال  ـ ب : الرجل وهو نقيع فيه امليتة واجليفة

ّ و ن  م يتغ  ر ه وطعمه فا ب وتوضأّوال تتوضأ منه، ّ>)٣(. 
 ّ ألنونسبة هذه الطائفة مع نصوص الطائفة األوىل هي العموم مـن وجـه؛

ّلكر أعم ا ّلكـر مـن اّأعم  بالنجاسة ّتغري بالنجاسة ومن غريه، كام أن املّتغريمن املّ
 . وغريه

اة الـنجس وإن مل  مالقـّمجردعىل انفعال املاء القليل بّدل ما : الطائفة الثالثة
 عن ×سألت أبا احلسن >: مثل صحيح أمحد بن حممد بن أيب نرص، قال .ّتغريي

 .)٤(< اإلناءي  : ×الرجل يدخل يده يف اإلناء وهي قذرة؟ قال 
 كـام ،ه وقلبه، ويمكن كونه من باب اإلفعالّكب: كفأه كمنعه: ويف القاموس

 املراد به إراقة املاء )٥(يم األنصاري يف رواية أيب مر)فأكفى رأسه: ( به يف قولهّعرب
 .)٦(وهو كناية عن التنجيس كام قال يف وسائل الشيعة

                                                 
 .١ ح،١٠٢ ص،١ج: املصدر السابق) ١(
 .٦ و٥ و١ح: املصدر السابق) ٢(
 .٤ح: املصدر السابق) ٣(
 .٧، ح٨ ب،١١٤ص، ١ ج:املصدر السابق) ٤(
 .١٢ح: در السابقاملص) ٥(
 .٤: ح: املصدر السابق) ٦(
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إذا أدخلـت يـدك يف اإلنـاء >:  قـال^ سامعة عن أيب بصري عنهم ّموثقو
 فـإن أدخلـت ،قبل أن تغسلها فال بأس إال أن يكون أصاهبا قذر بول أو جنابـة

 .)١(< املاءيدك يف املاء وفيها يشء من ذلك فأهرق ذلك
 عـن رجـل معـه إنـاءان ×سألت أبا عبد اهللا >: ته األخرى قالّموثقويف 

فيهام ماء وقع يف أحدمها قذر ال يدري أهيام هو، وليس يقدر عـىل مـاء غريمهـا، 
ّيهر قهما  يعا و  يمم: قال ً>)٢(. 

اء بالنسبة إىل الطائفة الثانية، وهبا خيرج املًقا مطلّأخص وهذه الطائفة الثالثة 
القليل عن موضوع دليل انفعال املاء الراكد بالتغيري، فيصري مفاد الطائفة الثانيـة 

تنقلـب نـسبتها مـع ٍحينئـذ بالتغيري، وّلكر وهو ا ،انفعال غري القليل من الراكد
 الطائفـة األوىل ّتخصصالطائفة األوىل من العموم من وجه إىل العموم املطلق ف

 .ّتغريبالّلكر النتيجة انفعال املاء ا وتصري .الثانية ويرتفع التعارض
 االسـتعانة>: وهذا ما ذكره السيد الشهيد يف رشح العروة الوثقى، حيث قال

ا يف الوجه السابق نفرض  ولكن بوجه آخر، فقد كنًّضا،بكربى انقالب النسبة أي
 ،ني من وجهّالعام االفرتاق ألحد ّمادةنشوء انقالب النسبة من خمصوص خيرج 

 ألحـد ّخمـصصعى إمكان انقالب النسبة عىل أساس وجود ّلوجه يدويف هذا ا
ّيال يدل إن لدينا دل:  بأن يقال،ني املتعارضني بنحو التساويّالعام بإطالقـه عـىل ً

ّيـدل  ٍدليل ثانًضا  ولدينا أي،ال  أوّتغري سواء حصل ال،باملالقاةّلكر عدم انفعال ا
 وهـذا الـدليل هـو ً،الّ أوّتغريل ال سواء حص،باملالقاةّلكر بإطالقه عىل انفعال ا
 من ماء مررت به وأنا يف سـفر قـد بـال فيـه ّسألته عن كر(: رواية أيب بصري قال

، وهـذان الـدليالن )ّال تتوضـأ منـه وال  ـ ب منـه: محار أو بغل أو إنسان؟ قال
 ّتغـري مـنهام يـشمل كلتـا حـالتي الً بمعنـى أن كـال،متعارضان بنحو التساوي

                                                 
 .٢ح: املصدر السابق) ١(
 .٢ح: املصدر السابق) ٢(
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يف مـورد ّلكـر  وهو ما ورد يف نفـي االنفعـال عـن ا،دليل ثالث وهناك .وعدمه
ال   ب مـن سـؤر ا  ـب ( : من قبيل قوله يف رواية أيب بصري،ةّاملالقاة غري املغري

ًإال أن ي ون حوضا كب ا  ست  منه  فإن العادة قاضية بـأن رشب الكلـب مـن ،)ً
 ،ةّاملالقـاة غـري املغـريبًدا  مورّتصة فهذه الرواية خم.هّتغريحوض كبري ال يوجب 

د ّ فيقيـ،باملالقـاةّلكـر عىل انفعـال اّدال من الدليل الثاين الًقا مطلّأخص فتكون 
مـن ًقـا مطلّأخـص  وبذلك يـصبح ، املاءّتغريالدليل الثاين بام إذا أوجب البول 

 ّتغريس بـالّيـنجّلكر  فينتج أن ا،ءال ينجسه يشّلكر عىل أن اّدال  الّاألولالدليل 
 والتحقيـق ًضا، عىل انقـالب النـسبة أيـّ وهذا الوجه مبني.س باملالقاةّجوال ين

 .)١(<ا يف األصولخالفه عىل ما بينّ
 اجلمع بني النصوص الواردة يف منع بيع العذرة وجوازه: الفرع الثالث

ً عىل حرمة بيع العـذرة مطلقـا، ّدلتحيث وردت طائفة من هذه الروايات 
تـه ّموثق ويف .<ثمـن العـذرة مـن ا ـسحت>: × ة سامعة عن أيب عبـد اهللاّموثقك

ين رجـل أبيـع إ:  وأنـا حـارض فقـال×سأل رجل أبا عبد اهللا >: األخرى قال
 .)٢(< يع العذرةبال بأس :  وقال،حرام بيعها وثمنها: العذرة فام تقول؟ قال

 كـام يف ًقا، طائفة أخرى من هذه الروايات عىل جواز بيع العذرة مطلّدلتو
 .)٣(<ال بأس ب يع العذرة>:  قال×مضارب عن أيب عبد اهللا خرب حممد بن 

واملالحظ أن النسبة بني هاتني الطائفتني هي نـسبة التبـاين، ولكـن يمكـن 
عىل جواز البيع يف عذرة ما يؤكل حلمه وأرواثـه مـن ّدل تقييد مطلقات املنع بام 

ة املنـع  بنـاء عـىل إناطـ-  عـىل طهارهتـاّدالـة بل النصوص ال،اإلمجاع والسرية
                                                 

 .١٠٩، ص١ج: رشح العروة الوثقى) ١(
 . ٢و ١ح :  من أبوب ما يكتسب به٤٠ ب،١٢٦ ص،١٢ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .٣ح: املصدر السابق) ٣(
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 فتنقلب النسبة بني الطائفتني من التباين إىل العموم واخلـصوص -بنجاسة العذرة
وهـذا مـا أشـار إليـه . املطلق، فتكون النتيجة عدم اجلواز يف عذرة غري املـأكول

 بتقييـد روايـات املنـع ،يمكن اجلمع بني الروايـات>:  بقوله+السيد اخلميني 
تنقلب النـسبة بـني الطـائفتني املتبـاينتني إىل  ف،باإلمجاع والسرية فيام يؤكل حلمه

باألخص، فصارت النتيجة عـدم اجلـواز ّعم  فيقيد األ،املطلقّخص واألّعم األ
 .)١(<يف عذرة غري املأكول
عىل نجاسة مالقـي امليتـة مـن ذي الـنفس ّدل اجلمع بني ما : الفرع الرابع
 عىل طهارتهّدل وبني ما ً السائلة مطلقا
ال يفـسد >:  يف صـحيح حفـص×رد عن اإلمام البـاقر و ام: ّمثال األول

 .)٣( ومثله مرفوع حممد بن حييى.)٢(<ا اء، إال ما  نت   نفس سائلة
سألته عـن >:  قال× بن جعفر عن أخيه موسى ّصحيح عيل: الثاينل امث

: ت، هل يصلح له الصالة فيه قبل أن يغسله؟ قـالّالرجل يقع ثوبه عىل محار مي
 . النسبة بني هاتني الطائفتني هي التباينّ فإن)٤(< فيه وال بأسّه و صلل س عليه غسل

ولكن وردت هناك طائفة ثالثة أمر فيها بغسل مالقي املاء أو السمن الـذي 
ت عـإذا وق>:  قال×تقع فيه الفأرة ومتوت، كام يف صحيح زرارة عن أيب جعفر 

ًو ن  ن ذائبا فال تأ لـه  ا يليها،ًالفأرة   ا سمن فماتت فيه، فإن  ن جامدا فألقها وم

وصـحيح معاويـة بـن وهـب عـن أيب عبـد ، )٥(<واستصبح به، وا ز ت مثل ذ ـك
أمـا ا ـسمن :  جرذ مات يف زيت أو سمن أو عـسل، فقـال:قلت>:  قال،×اهللا

                                                 
 .٤١، ص١ج: املكاسب املحرمة للسيد اإلمام اخلميني) ١(
 .٢ ح،، من النجاسات٣٥ ب ١٠٥١ص، ٢ج: )الطبعة اإلسالمية (وسائل الشيعة) ٢(
 .٥ح: املصدر السابق) ٣(
 .٢ ح،، مما يكتسب به٦ ب،٦٦ ص،١٢ج: املصدر السابق) ٤(
 .٥، ح٢٦ ب،١٠٣٥ص: املصدر السابق) ٥(
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 .)١(<والعسل فيؤخذ ا رذ وما حو  وا ز ت  ستصبح به
 رطبـة ت إىل مالقيها إذا كانـعىل رساية النجاسة من امليتةّتدل فهذه الطائفة 

 إىل هـذا .س مالقي امليتّ عموم تنجّتخصصوعدم رسايتها من امليتة اليابسة، ف
سية امليتـة ّ بإطالقها عىل عدم منجـّدلتفإهنا >: اجلمع أشار السيد اخلوئي بقوله

 والنسبة بينها وبني ما ،ملالقيها كانت املالقاة يف حال الرطوبة أم يف حالة اجلفاف
إال أن األخبار اآلمرة بغسل ما يالقـي . هي التباينًقا  عىل نجاسة امليتة مطلّدلت

 عىل نجاسة مالقي امليتة الرطبة ّدالةاملاء أو السمن الذي تقع فيه الفأرة ومتوت ال
 وهبذا انقلبت النـسبة ،دت إطالق الصحيحة بام إذا كانت ميتة احلامر يابسةّقد قي

 الصحيحة بعـد تقييـدها ّ ألنن إىل العموم املطلق،بينها وبني املطلقات من التباي
 داللتها عىل نجاسـة امليتـة ّتقيدن املطلقات، فمًقا مطلّأخص ة تكون ّبامليتة اجلاف

 .)٢(<ّحملهحناه يف ّ وهذا هو انقالب النسبة الذي صح،بام إذا كانت رطبة
 ًث بالعذرة نسياناَّالصالة يف الثوب امللو: الفرع السادس 

 ويف ثوبه عذرة مـا ال يؤكـل إذا كـان ّهور بإعادة الصالة إذا صىلحكم املش
 الـصالة يف مـا ّصحةعىل عدم ّدال  ابن بكري الّموثقله بإطالق ّتدل ًنسيانا، واس

 .عن جهل أو نسيانًقا ما يؤكل حلمه مطلال 
 النـسبة ّ ألن ابن بكري، حديث ال تعـاد الـوارد يف النـايس؛ّموثقويعارض 
م من وجه، فتقع املعارضة بينهام يف الصالة يف ما ال يؤكل حلمـه بينهام هي العمو

 . ًنانسيا
 صـالة اجلاهـل يف مـا ال يؤكـل ّصـحةعىل ّدل ولكن صحيح عبد الرمحن 

 ويف ثوبـه ّ عـن الرجـل يـصيل×سألت أبا عبد اهللا >:  حيث قالًنا،حلمه نسيا
                                                 

 .١ح: املصدر السابق) ١(
 .٥٤٩، ص١ج: كتاب الطهارة: التنقيح) ٢(
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 .)١(< يعلم فال يعيدإن  ن  م: ور أو كلب، أيعيد صالته؟ قالعذرة من إنسان أو سنّ
 من <ال تعاد> فتنقلب النسبة بينه وبني حديث ، ابن بكريّموثق ّصصوبه خي

 <ال تعـاد> بـه عمـوم حـديث ّخـصصالعموم من وجه إىل العموم املطلـق، في
 كـان ا ويف ثوبه عذرة ما ال يؤكل إذّوحيكم برأي املشهور إعادة الصالة إذا صىل

 .ًنسيانا
املـشهور وجـوب اإلعـادة يف >: لسيد احلكيم بقولـهىل هذا املعنى أشار اإو
ال تقبـل تلـك ا ـصالة : (×  ابن بكري من قولـهّموثقله بام يف ّتدل سا و،النايس

لظهـور كونـه يف بيـان حكـم الـصالة )  اهللا تعا  أ لهّ   غ ه  ا أحلّح  يص 
:  حـديث، وبينـه وبـني) فعليه اإلعادةّإذا صىل: ( كأنه قيلّكلف،الواقعة من امل

 الختـصاص احلـديث بالنـسيان ؛، وإن كـان هـو العمـوم مـن وجـه)ال تعاد(
 ّوثـق وعمـوم امل، وسـائر مـوارد اخللـل)ال يؤكـل(وعمومه للخلل من حيث 

للنسيان واجلهل واختصاصه باخللل من حيـث ال يؤكـل، إال أنـه بعـد خـروج 
فتنقلـب بالنـايس، ًا ّص بمقتىض الـصحيح الـسابق يبقـى خمتـّوثقاجلاهل عن امل

 .)٢(< عليهّقدممنه فيًقا مطلّأخص ويكون ) ال تعاد (النسبة بينه وبني حديث
 روايات حرمة بيع اخلنزير: الفرع السابع

 ًقـا،بعمومه أو إطالقه عىل حرمة بيع اخلنزير مطلّدل فمن هذه الروايات ما 
 ّوأما وجوه ا رام من ا يع وا  اء ف >:  يف خرب حتف العقول×كقول الصادق 

 عنه من جهة أ له أو   ه أو كـسبه أو ن احـه ّأ ر ي ون فيه الفساد  ا هو من 
 .)٣(<نظ  ا يع با ر ا، أو ا يع  لميتة، أو ا م، أو  م ا   ر... أو  لكه

                                                 
 . ٥ ح،، من النجاسات٤٠ب، ١٠٦٠ ص،٢ج: وسائل الشيعة) ١(
 . ٣٤٩، ص ٥ج: مستمسك العروة الوثقى) ٢(
 . ١ ح، مما يكتسب به،٢ ب،٥٥ص ، ١٢ج: وسائل الشيعة) ٣(
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: ته، كـصحيح أيب بـصري قـالّعىل جواز بيـع اخلنزيـر وصـحّدل ومنها ما 
 الرجل مـال فيبيـع بـني يديـه  عن الرجل يكون له عىل×سألت أبا عبد اهللا >

 .)١(<ال بأس: ًمخرا وخنازير يأخذ ثمنه، قال
 .  وتتعارضان،والنسبة بني هاتني الطائفتني هي التباين

 عـىل عـدم جـواز بيـع اخلنزيـر ّدلـتولكن يف املقام وردت طائفة أخـرى 
 يف × كقول اإلمـام الكـاظم ، كان أو غريهًياّللمسلم وجوازه لغري املسلم، ذم

: ة عيل بن جعفر، يف نرصانيني باع أحدمها اخلنزيـر إىل أجـل ثـم أسـلامصحيح
 .)٢(<إنما   ا من، فال بأس أن يأخذه>

. بمفهوم احلرص عىل عدم جـواز غـري أخـذ الـثمن بعـد اإلسـالمّدل فإنه 
 بيعـه قبـل ّصـحةعـىل ّدل ومرجعه إىل حرمة بيع اخلنزيـر بعـد اإلسـالم، كـام 

 . الثمن بعد اإلسالماإلسالم، وإال ملا جاز أخذ
سـألته عـن >:  قـال×ومثله يف الداللة خرب معاوية بن سعيد عن الرضـا

ين هل يبيع مخره وخنازيره ويقـيض َنرصاين أسلم وعنده مخر وخنازير، وعليه د
 .)٣(<ال: دينه؟ قال
ي ّيل عـىل رجـل ذمـ: ×قلـت أليب عبـد اهللا>: قـال  منصورّموثق هومثل
ما  ك عليـه ّإن:  يل أخذها؟ فقالّر وأنا حارض، فيحل فيبيع اخلمر واخلنزي،دراهم
 .)٤(<اك دراهمكّ فقض،دراهم

ني من التباين ّالعام فتنقلب النسبة بني ، الطائفة املانعةّختصصة ّوثقوهبذه امل
والصحيح أن يقـال إن الظـاهر مـن >: كام قال السيد اخلوئي .إىل العموم املطلق

                                                 
 .٥، ح٦٠ ب،١٧٢ص: املصدر السابق) ١(
 . ١ ح،بواب ما يكتسب بهأ، من ٦١ ب،١٧٢ ص،١٢ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .١، ح٥٧ب: املصدر السابق) ٣(
 . ١ ح،٦٠ب: صدر السابقامل) ٤(
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إنمـا   ا مـن فـال بـأس أن  (اإلسناد يف رواية قرب ×خرب منصور، ومن قوله
 ،ي اخلنزيـر قبـل اإلسـالمّومن رواية عامر بن موسى هو جواز بيع الذم) يأخذه
ّأخص  إذن فتنقلب النسبة وتصري املانعة ،ًعىل حرمة بيعه مطلقاّيدل د هبا ما ّفيقي

ك قـد  ولكنّ.)١(<ي بيع اخلنزيرّة هلا، وعليه فال جيوز لغري الذمّمقيدزة وّمن املجو
  .يّ بالذمّعرفت أن التقييد ال خيتص

 املاء يف الفم للمضمضة: الفرع الثامن
د أو لالستنشاق أو لوضوء الصالة فسبق املاء ّكام لو متضمض الصائم للترب

فقد اختلفت النـصوص يف الداللـة عـىل بطـالن الـصوم ووجـوب  .إىل حلقه
 . القضاء بذلك، وهي عىل ثالث طوائف

عىل عدم وجوب القضاء عىل الصائم إذا دخـل املـاء ّدل ا م: الطائفة األوىل
 ×سألت أبا عبد اهللا>: ة عامر الساباطي قالّموثقًيف حلقه باملضمضة مطلقا، ك

 ل س عليـه  ء إذا: عن الرجل يتمضمض فيدخل يف حلقه املاء وهو صائم، قال
 ،س عليـه  ءلـ : فإن متضمض الثانية فدخل يف حلقه املاء؟ قال: ، قلتد ذ ـكّ م يتعم
 .)٢(<ه  ء وال قضاءيوقد أساء، ل س عل: فقال:  قال؟فإن متضمض الثالثة: قلت

ة ّموثقعىل التفصيل بني التمضمض للوضوء وبني غريه، مثل ّدل ما : الثانية
سألته عن رجل عبث باملاء يتمضمض به ما عطش فدخل حلقه، >:  قال،سامعة
 .)٣(<أس بهعليه قضاؤه، و ن  ن   وضوء فال ب: قال

ر بمفهـوم الـرشط بالتمـضمض لغـري ّة عـامّوثقة ملّخمصصة ّوثقفإن هذه امل
 .الوضوء بالداللة عىل وجوب القضاء لو سبق املاء إىل احللق حينئذ

                                                 
 .١٣٩ص ،١ج: مصباح الفقاهة )١(
 .٥ ح،، من ابواب مما يمسك عنه الصائم٢٣، باب ٥٠، ص٧ج: وسائل الشيعة )٢(
 .١ح: املصدر السابق )٣(



 ٤٢٩ .......................................................................................ّتعارض األدلة 

عــىل التفــصيل بــني التمــضمض لوضــوء الفريــضة وبــني ّدل  مــا :الثالثــة
ىل احللـق يف عىل وجوب القضاء إذا سبق املاء إّدل التمضمض لوضوء النافلة، ف

 .ّاألولالثاين دون 
 للصالة فيدخل ّتوضأيف الصائم ي>: ×مثل صحيح محاد عن أيب عبد اهللا 

إن  ن وضوؤه  صالة فر ضة فلـ س عليـه  ء، و ن  ن وضـوؤه :  فقال،املاء حلقه
 .)١(< صالة نافلة فعليه القضاء

و ن ا صائم   شهر ر ـضان  ـستاك مـ  شـاء، >: وكذلك مقطوعة يونس قال
ّتمضمض   وقت فر ضة فدخل ا اء حلقه فلـ س عليـه  ء وقـد تـم صـومه، و ن 

 . )٢(<تمضمض   غ  وقت فر ضة فدخل ا اء حلقه فعليه اإل دة
 الطائفة الثانية بداللتها عىل نفي وجوب القـضاء يف ّختصصوهذه الطائفة 

 . التمضمض لوضوء النافلة
ا قاعدة انقالب النسبة من خمتلـف إىل غري ذلك من موارد عديدة جتري فيه

 .الفروع الفقهية يف العبادات واملعامالت
 

لـني ّاخلالف بني األصـوليني يف أن مفـاد النـسبة بـني الـدليلني األو وقع •
 بالدليل الثالث أم أن النـسبة قبـل ّاألول ّالعامني هل تلحظ بعد ختصيص ّالعام

 ؟ّولاأل ّالعامختصيص 
بعـد إذا لوحظـت ّأن النـسبة بـني العـامني هـي الثمرة يف انقـالب النـسبة،  •

كرام الفقري الفاسـق، ووجـوب إكـرام الفقـري إاالنقالب، فهذا يعني عدم وجوب 
 : ّوأما عىل فرض مالحظة النسبة بني العامني قبل االنقالب، فالنتيجة هي. العادل

                                                 
 .١ح، ٢٣، ب٤٩ص، ٧ج: املصدر السابق) ١(
 .٣ح: املصدر السابق) ٢(



 ٥ ج -، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ................................................................  ٤٣٠

 . عدم وجوب الفقراء العدول.١
 . إكرام الفقري الفاسق عدم وجوب.٢
  :يف املقام اجتاهان يف مالحظة النسبة •
 .مالحظة النسبة بعد االنقالب: ّاألولاالجتاه  •
 الـدليل ّخـصيةال تكفـي أ يف املقـام: ّاألولمناقشة السيد الشهيد لالجتاه  •
عـىل ّخـص  األّقـدم العـرف يّ ألن الناشئة من ختصيصه بالدليل الثالـث؛ّاألول
، وال يكـون تقـديم ّالعـامباب كونه أظهـر يف الـشمول ملـورده مـن من ّعم األ
 .تهّ خصوصيّجرد ملّالعام عىل ّاصاخل

 مالحظة النسبة قبل االنقالب: االجتاه الثاين •
إن األساس يف مالحظة النـسبة هـو قبـل انقالهبـا، أي أن املـدار هـو عـىل 

، وهو +اخلراساين  ّحققالظهورين بام مها ظهوران، وهذا االجتاه ذهب إليه امل
 .االجتاه الصحيح



 
 

 

 بكـر أبـو املناقـب أبـو املـسلمني عـامل الـدين كامل  القرآن، علوم يف اإلتقان .١
 - لبنان م،١٩٩٦ - ١٤١٦: الطبع سنة األوىل،: الطبعة الشافعي، السيوطي

 .الفكر دار
 انيـة،الث الطبعـة اخلـوئي، للـسيد، النـائيني بحـث تقريـر التقريرات، أجود .٢

 .قم – مصطفوي منشورات ش، ١٣٦٨
 الـشيخ واملجتهـدين الفقهاء أستاذ األعظم لشيخا ،الصالة يف اخللل أحكام .٣

: حتقيـق، األعظـم الـشيخ تـراث حتقيق جلنة عدادإ ،+األنصاري مرتىض
 .قم -باقرى :املطبعة، ١٤١٣ األول ربيع - األوىل الطبعة التحقيق جلنة

 الطيعـة هـ١٢٥٠ واملتوىف الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد الفحول، إرشاد .٤
 .هـ١٣٩٩ املعرفة دار بريوت، األوىل،

 ،املقدسـة قـم فـرع ،اخلميني اإلمام آثار ونرش تنظيم مؤسسة االستصحاب .٥
  . ه ١٤١٧ شعبان

 إسـحاق بـن يعقـوب بـن حممد جعفر وأب سالماإل ثقة ،الكايف من األصول .٦
 ةّعـد مـن مـأخوذة نافعة عليقاتت مع ، ه ٣٢٩ سنة املتوىف ،الرازي الكليني
ــق صــححه ،رشوح ــه وعل ــرب عــيل علي ــاري، أك ــب دار النــارش الغف  الكت
 .هـ١٣٨٨  ،الثالثة الطبعة ،، طهرانآخوندي مرتىض سالميةاإل

 ،هــ١١١١ املتـوىف املجليس، تقي حممد بن باقر حممد لعالمةا األنوار، بحار .٧
 .هـ١٤٠٣بريوت، الوفاء، مؤسسة

 .احلجرية الطبعة، اآلشتياين حسن حممد ريزاالفوائد، امليف رشح  الفوائد بحر .٨
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 األوىل الطبعـة ، الـصدربـاقر حممـد الـسيد الوثقى، العروة رشح يف بحوث .٩
 .األرشف النجف - اآلداب مطبعة

 ، الـسيدبحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصـول العمليـة .١٠
 بـاقر الـشهيد الـسعيد الـسيد حممـد بحـاثًحممود اهلاشمي، تقريرا أل

 .م١٩٩٧، ٢ مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، ط،الصدر
 أبـو الـسيد العلميـة احلوزة زعيم األكرب المام االقرآن، تفسري يف البيان .١١

 ،والتوزيـع والنـرش للطباعـة الزهـراء دار اخلـوئي، املوسـوي القاسم
 .م ١٩٧٥ -هـ ١٣٩٥ الطبعة ،لبنان – بريوت

 احلـسن بـن حممـد جعفـر وأبـ فـةالطائ شـيخ القرآن، تفسري يف التبيان .١٢
 .هـ١٤٠٩ بريوت العريب، الرتاث حياءإ دار هـ،٤٦٠ املتوىف الطويس،

 واملجتهـدين العلـامء سـيد واملـسلمني سـالماإل حجـة ،الوسيلة حترير .١٣
 روح سيدالـ احلـاج األعظم وموالنا العظمى اهللا آية والدين امللة رئيس
ــي، املوســوي اهللا ــة اخلمين ــة، الطبع ــة الثاني  النجــف - اآلداب مطبع

 .هـ١٣٩٠ األرشف
 الطبعـةسـامعيليان، إ ،تعليقة عىل احللقة الثالثة، السيد حممود اهلاشـمي .١٤

 .م ١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ الثانية
 أيب السيد العظمى اهللا آية لبحث ًتقريرا ،الوثقى العروة رشح يف التنقيح .١٥

 دار: النـارش، الغـروي التربيـزي عـيل املـريزا تـأليف اخلوئي، القاسم
 .قم ،للمطبوعات هلاديا

، اإلسـالمية الكتـب دار، النجفـي حـسن حممد لشيخا ،الكالم جواهر .١٦
 .ش ١٣٦٧

ــق حاشــية .١٧ ــشيخ املكاســب، عــىل اإلصــفهاين املحق  حــسني حممــد ال
  ) .اإلسالمية الذخائر جممع: ط ( اإلصفهاين،
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 الـشيخ تـراث حتقيـق جلنـة: حتقيـق، القوانني استصحاب عىل حلاشيةا .١٨
، ١٤١٥ األول  ربيـع،األوىل الطبعـة، قـم - بـاقري :املطبعة، األعظم
 الـشيخ ملـيالد الثانيـة املئويـة الـذكرى بمناسـبة العـاملي املؤمتر: النارش

 .األنصاري
 محـدأ بـن يوسـف لـشيخا الطـاهرة، العرتة حكامأ يف النارضة احلدائق .١٩

 النـرش مؤسـسة يرواين،األ تقي حممد حتقيق ،هـ١١٨٦ املتوىف البحراين
 .قم سالمي،اإل

 صـدر الربـاين الفيلـسوف األربعة، ةالعقلي االسفار يف املتعالية احلكمة .٢٠
 العـريب، الـرتاث حيـاءإ دار ،هــ١٠٥٠ املتوىف الشريازي، حممد الدين
 .لبنان - بريوت

ــم األ .٢١ ــات يف عل ــول، دراس ــراص ــسيد اخلــوئي، تقري ــسيدل ــيل  ال  ع
 ،ىل مؤسسة دائرة معارف الفقـه اإلسـالمي، الطبعـة األو،الشاهرودي

 .م١٩٨٨
ّدرر الفوائد، العالمة آيـة اهللا العظمـى الـشيخ عبـد الكـريم احلـائري،  .٢٢

مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني يف قم املقدسة، حتقيق 
 .الشيخ حممد مؤمن القمي، الطبعة اخلامسة

ــائل، .٢٣ ــسيد  الرس ــي، اهللا روحال ــوىف اخلمين ـــ١٤١٢ املت ــسة ،ه  مؤس
 .ش١٣٦٨ قم اسامعيليان،

 سـنة هــ،١٣٣٧ املتـوىف اليـزدي، لـسيدا املريض، منجزات يف رسالة .٢٤
 - قـم - والتوزيـع والنرش للطباعة إسامعيليان مؤسسة ١٣٧٨: الطبع
 .إيران

 قـم، أمـري،  مطبعـة . هــ ٦٧٦املتـوىف ،يلاحلـ ملحقق، ااإلسالم رشائع .٢٥
 .هـ ١٤٠٩
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 زادة حـسن الـشيخ اهللا آيـة :عليـه علـق املنطـق، قسم املنظومة، رشح .٢٦
 .األميل

 هــ،٣٩٣ املتوىف اجلوهري محاد بن سامعيلإ ،)اللغة صحاح( الصحاح .٢٧
 بــريوت للماليــني، العلــم دار عطــار، الغفــور عبــد بــن محــدأ حتقيــق
 .هـ١٤٠٧

 اليـزدي الطباطبـائي كاظم حممد السيد العظمى اهللا آية ،الوثقى العروة .٢٨
 ،+العظــام الفقهــاء مــن ةّعـد تعليقــات مــع  ه ١٣٣٧ ســنة املتـوىف

 .املرشفة بقم املدرسني جلامعة التابعة االسالمي النرش ؤسسةم
 الـشيخ واملجتهـدين الفقهـاء أسـتاذ األعظـم للـشيخ األصـول فرائد .٢٩

 تـراث حتقيـق جلنـة إعداد،  ه ١٢٨١ - ١٢١٤ +األنصاري مرتىض
 الفكـر جممـع: قـم، أمـني حممـد بـن مرتىض، أنصاري األعظم الشيخ

 .هـ١٤١٩، اإلسالمي
 من، احلجرية الطبعة، اإلصفهاين حسني حممد لشيخ، االغروية الفصول .٣٠

 .هـ١٤٠٤ ،اإلسالمية العلوم إحياء دار منشورات
 حممد عيل الكـاظمي، الطبعـة األوىل، : تقرير،فوائد األصول، املريزا النائيني .٣١

 .فةّقم املرشبمؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني هـ، ١٤٠٩
 األول املجلــد، احلجريــة الطبعــة، مــيالق ملحقــقا ،األصــول قــوانني .٣٢

 .هـ١٣٢٤ الثاين واملجلد،  هـ١٣٧٨
 اإلسـالمية العلميـة املكتبـة: ط ()األصـول قوانني (املحكمة القوانني .٣٣

 .القمي القاسم أبو ،)١٢٨٧ عام وطبعة
 .ش١٣٦٣ ،طهران ،اإلسالمية الكتب دار، الكليني لشيخ، االكايف .٣٤
 جلنـة: حتقيـق ،+صارياألنـ مرتـىض األعظم الشيخ ،اخلمس كتاب .٣٥

 .اهلادي مؤسسة،  هـ١٤١٥ ،األوىل الطبعة التحقيق



 ٤٣٥ .......................................................................................  فهرس املصادر

 العلميـة احلـوزة زعـيم حمارضات الوثقى، العروة مستند الزكاة، كتاب .٣٦
 حجـة العالمـة: املؤلـف ،اخلـوئي القاسـم أبـو السيد العظمى اهللا آية

 ،١٤١٣، األوىل الطبعة الربوجردي مرتىض الشيخ واملسلمني االسالم
 .قم - العلمية: املطبعة

 آيـة: املقرر ،النائيني حسني حممد املريزا العظمى اهللا آية ، الصالة كتاب .٣٧
 النـرش مؤسـسة: ونـرش حتقيـق ،الكاظمي عيل حممد الشيخ املحقق اهللا
 التابعـة سـالمياإل النرش مؤسسة ، ه ١٤١١ األوىل الطبعة، سالمياإل

 .فةّاملرش بقم املدرسني جلامعة
 جلنـة. هــ١٢٨١ املتـوىف، األنـصاري، مرتـىض لشيح، االصالة كتاب .٣٨

 .هـ١٤١٥، األنصاري الشيخ تراث حتقيق
 العلميـة احلوزة زعيم حمارضات الوثقى، العروة مستند الصالة، كتاب .٣٩

 حجـة العالمـة: املؤلـف ،اخلـوئي القاسـم أبـو السيد العظمى اهللا آية
 يمجـاد، األوىل الطبعـة الربوجردي مرتىض الشيخ واملسلمني االسالم
  .قم - العلمية: املطبعة، ١٤١٣ اآلخرة

 العلميـة احلـوزة زعيم حمارضات ،الوثقى العروة مستند ،الصوم كتاب .٤٠
، العـايل ظلـه دام اخلـوئي املوسـوي القاسـم أبو السيد العظمى اهللا آية

 .هـ١٣٦٤: الطبع سنة ،الربوجردي مرتىض الشيخ تأليف
 جلنـة: حتقيـق ،ياألنصار مرتىض الشيخ األعظم لشيخا ،الصوم كتاب .٤١

 .قم-باقري: املطبعة ١٤١٣ حمرم :األوىل الطبعة ،التحقيق
 اهللا آيـة لبحـث ًتقريـرا ،الوثقى العروة رشح يف التنقيح الطهارة، كتاب .٤٢

 املـريزا العالمـة: املؤلـف، اخلوئي املوسوي القاسم أبو السيد العظمى
 بعـةالط، قـم ،للمطبوعـات اهلادي دار: النارش ،التربيزي الغروي عىل

 .ـه ١٤١٠ جةاحل ذي ،الثالثة



 ٥ ج -، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ................................................................  ٤٣٦

 موالنا العظمى اهللا آية األعظم واألستاذ األكرب العالمة ،الطهارة كتاب .٤٣
 .قم ،مهر مطبعة  اخلميني، املوسوي اهللا روح آقا احلاج اإلمام

 ١٧٥ - ١٠٠ الفراهيـدي أمحد بن اخلليل الرمحن عبد وبأ ،العني كتاب .٤٤
، الـسامرائي إبـراهيم دكتورالـ ،املخزومـي مهـدى الدكتور حتقيق،    ه

 . ه ١٤٠٩ ،إيران ،الثانية الطبعة اهلجرة، دار مؤسسة
،  مؤسـسة أنـصاريان، قـم املقدسـة، املحقق اخلراساين،كفاية األصول .٤٥

 .هـ١٤١٢الطبعة األوىل، 
 ونـرش تنظـيم مؤسـسة: ونرش حتقيق ،اخلميني اإلمام  االصول ملحات .٤٦

 .االوىل الطبعة ١٤٢١ - ١٣٧٩ ،اخلميني اإلمام آثار
ً، تقريرا البحاث آيـة اهللا العظمـى مباحث األصول، السيد كاظم احلائري . ٤٧

 .هـ١٤٠٧ّاملؤلف، الطبعة األوىل، : السيد حممد باقر الصدر، النارش
 إخـراج، ٧٢٦:  املتوىفاحليل العالمة، األصول علم إىل الوصول مبادئ .٤٨

 رمـضان، ةالثالث الطبعة، البقال عيل حممد احلسني عبد: وحتقيق وتعليق
 .اإلسالمي اإلعالم مكتب، ١٤٠٤

 احلـسن بـن الفـضل عـيل وأبـ لـشيخا القـرآن، تفـسري يف البيان جممع .٤٩
 .بريوت املعرفة، دار هـ،٥٦٠ املتوىف الطربيس

 آية مكتبة منشورات من، الطربيس لشيخا ،القرآن تفسري يف البيان جممع .٥٠
 ق ١٤٠٣ - املرعيش اهللا

 املتـوىف احلكـيم، الطباطبـائي سنحمـ لـسيد، االوثقى العروة مستمسك .٥١
 .هـ ١٣٩١ األرشف، النجف اآلداب، مطبعة هـ ١٣٩٠

 ١٤١٣املتـوىف اخلـوئي، املوسـوي القاسم أيب لسيد، ااألصول مصباح .٥٢
 .هـ ١٣١٧ قم، العلمية، مطبعة. هـ

 الـسيد البحـاث ًتقريـرا، التوحيدي عىل حممد الشيخ الفقاهة، مصباح .٥٣



 ٤٣٧ .......................................................................................  فهرس املصادر

 .املحققة ،األوىل قم - الداوري مكتبة: النارش اخلوئي،
 الـصدر، مكتبـة، هــ١٣٢٢ املتـوىف اهلمـداين، رضا آقا الفقية، مصباح .٥٤

 .احلجرية الطبعة
 مـن، احلجريـة  الطبعـة،الكالنـرت القاسـم أيب لشيخا ،األنظار مطارح .٥٥

 .^البيت آل مؤسسة منشورات
 .هـ ١٤٠٣ - ^البيت آل مؤسسة، احليل ملحققا ،األصول معارج .٥٦
 مؤسـسة، الثـاين الـشهيد نجـل حسن لشيخا ،األصول يف الدين معامل .٥٧

 .هـ١٤٠٦ - اإلسالمي النرش
 مـن ًوجزءا العسكري هالل أيب لكتاب احلاوي اللغوية الفروق معجم .٥٨

 االسـالمي النـرش مؤسـسة حتقيـق ،اجلزائـري الدين نور السيد كتاب
 .املقدسة بقم املدرسني جلامعة التابعة

 حتقيـق ،زكريـا بـن فـارس بـن دأمح احلسني أيب ،اللغة مقاييس معجم .٥٩
 النحويـة الدراسـات قـسم ،الـرئيس هارون حممد السالم عبد وضبط
 مكتـب :النـرش مركـز اللغوي، املجمع وعضو ًسابقا العلوم دار بكلية

 .االسالمي االعالم
 منـشورات مـن، احلجريـةالطبعـة ، املجاهـد لـسيدا ،األصول مفاتيح .٦٠

 .^البيت آل مؤسسة
 العظمـى اهللا آيـة األعظـم واألسـتاذ األكرب المةالع ّاملحرمة، املكاسب .٦١

 تـذييالت مـع +اخلمينـي املوسوي اهللا روح آقا احلاج اإلمام موالنا
 ،والتوزيــع والنــرش للطباعــة اســامعيليان مؤســسة ،الطهــراين ملجتبـى
 .ـه ١٤١٠ الثالثة الطبعة

 .اإلسالمي النرش مؤسسة، الصدوق لشيخا ،الفقيه حيرضه ال من .٦٢
 مؤسـسة ،+اخلميني االمام السيد األصول، علم اىل الوصول مناهج .٦٣



 ٥ ج -، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ................................................................  ٤٣٨

 .هـ١٤١٤ قم اخلميني، االمام رآثا ونرش تنظيم
: تـوىفامل البجنـوردي، املوسـوي أصغر عىل بن حسن األصول، منتهى .٦٤

١٣٧٩. 
 اخلـوئي، القاسـم أبـو الـسيد العظمى اهللا آية فتاوى، الصاحلني منهاج .٦٥

 نرش، قم - مهر: املطبعة   ه ١٤١٠ احلجة ذو ،والعرشون الثامنة الطبعة
 .العلم مدينة

هناية األفكار، املحقق العراقي، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة  .٦٦
 .هـ١٤٠٥فة، ّقم املرشباملدرسني 

 الـشيخ: وتعليـق تصحيح وحتقيق، الطباطبائي حسني حممدهناية احلكمة،  . ٦٧
هـ، ١٤١٧ ،املنقحة عرشة الرابعة الطبعة، السبزواري الزارعي عيل عباس
 .املرشفة بقم املدرسني جلامعة التابعة اإلسالمي النرش مؤسسة

 -مهـدوي انتـشارات ،اإلصـفهاين حـسني حممـد لشيخا ،الدراية هناية .٦٨
 .أصفهان

 الــرحيم عبــد الــدين مجــال األصــول، منهــاج بــرشح الــسؤول هنايــة .٦٩
 .هـ١٣٤٣ القاهرة الكتب، عامل ،هـ٧٧٢ املتوىف اآلسنوي،

 طـاهر: حتقيـق هــ،٦٠٦ وىفتـامل األثري، ابن ديث،احل غريب يف النهاية .٧٠
 ش، ١٣٦٤ الرابعـة، الطبعـة الطنـاحي، حممـد حممـود، الـزاوي أمحد

 .ايران – قم ،والتوزيع والنرش للطباعة إسامعيليان مؤسسة
 اهللا آيـة مكتبـة خمطوطـات من، الكاظمي لسيد، االوافية رشح يف الوايف .٧١

  .١٩٢١ الرقم حتت، املرعيش
 ّ إىل حتـصيل مـسائل الـرشيعة، حممـد بـن احلـسن احلـرعةوسائل الشي .٧٢

 .ّقم املقدسة،  هـ١٤١٤العاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 



 
 

 

  ٥..............................................االستصحاب التعليقي) ٩٤(
  ٦...................................................................تطبيقات

  ٦............................................استصحاب احلكم املعلق. ١
  ٩.............................. النزاع يف االستصحاب التعليقيّحترير حمل

  ١١............................بيان كيفية إجراء االستصحاب التعليقي

  ١٢..............................االعرتاضات عىل االستصحاب التعليقي

  ١٢...................................................ّاالعرتاض األول

  ١٦......................................ّاجلواب عىل االعرتاض األول

  ٢٢..................................ّمناقشة املصنّف لالعرتاض األول

  ٢٣......................................................يق عىل النصتعل

  ٢٤........................................................تطبيقات فقهية

  ٢٦..............................ّمناقشة السيد اخلوئي للمحقق النائيني

  ٢٧.................................مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

  ٢٩........................االعرتاض الثاين عىل االستصحاب التعليقي )٩٥(

  ٣٢...............................................قشة االعرتاض الثاينمنا

  ٣٢................ّاحلكم يتنجز بوصول كرباه وصغراه:  ّاجلواب األول

  ٣٢..........مفاد دليل االستصحاب جعل احلكم املامثل: اجلواب الثاين

  ٣٥......االستصحاب التعليقي معارض بالتنجيزي: االعرتاض الثالث )٩٦(

  ٣٨.............................................جواب االعرتاض الثالث



 ٥ ج -، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ................................................................  ٤٤٠

  ٤١..............................مناقشة السيد الشهيد لصاحب الكفاية

  ٤٥........................بيان السيد الشهيد جلواب الشيخ األنصاري

  ٤٧......................مناقشة السيد الشهيد جلواب الشيخ األنصاري

  ٤٨.....................................األقوال يف االستصحاب التعليقي

  ٤٨........................جريان االستصحاب التعليقي: لّالقول األو

ًعدم جريان االستصحاب املعلق مطلقا: القول الثاين ّ................٥١  

  ٥٢م ورجوعه إىل املوضوعالتفصيل بني رجوع القيد إىل احلك:   القول الثالث

  ٥٤..........................................ّتفصيل آخر للسيد الشهيد

  ٥٥................................اخلطأ يف مثال العصري العنبي إذا غىل

  ٥٧......................................................تعليق عىل النص

  ٥٨.......................اعرتاضات األعالم عىل مقالة النائيني باحلكومة

  ٦١...........................ّخالصة البحث يف استصحاب احلكم املعلق

  ٦٣............................................استصحاب عدم النسخ )٩٧(

  ٦٦.................................النسخ يف مرحلة املصلحة واإلرادة. ١

  ٦٧..................................النسخ يف مرحلة اجلعل واالعتبار. ٢

  ٦٨............................................ّأنحاء الشك يف نسخ اجلعل

  ٧٠....................إلثبات عدم النسخّإشكال التمسك باالستصحاب 

  ٧٣......معارضة استصحاب بقاء التكليف باستصحاب عدم التكليف

  ٧٥...........................................النسخ يف اللغة واالصطالح

  ٧٧............................................اجلواب عىل شبهة البداء

  ٧٧..............................موارد وقوع النسخ يف الرشيعة اإلسالمية

  ٨١......................................................تعليق عىل النص

  ٨١.................................األقوال يف استصحاب عدم النسخ



 ٤٤١ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ٨٤.................تطبيقات الستصحاب عدم النسخ يف الرشائع السابقة

  ٨٨.................................................بحث حول القرعة

  ٨٩............................خالصة البحث يف استصحاب عدم النسخ

  ٩١..................................................استصحاب الكيل )٩٨(

  ٩١............................يف أصل إجراء استصحاب الكيل: اجلهة األوىل

  ٩٦........................يف أصل إجراء استصحاب الكيل:  اجلهة األوىل

  ٩٦..................ّاالعرتاض عىل استصحاب الكيل يف باب األحكام

  ٩٨.........................تعليق السيد الشهيد عىل االعرتاض املذكور

  ٩٩..............ّكيل يف باب املوضوعاتاالعرتاض عىل استصحاب ال

  ٩٩.......................................ّالنظريات املطروحة حول الكيل

  ١٠٣...........................................عودة ألصل االعرتاض

  ١٠٦......................ّالفرق بني استصحاب الكيل واستصحاب الفرد

  ١٠٦..........................ّيف العنوان التفصييل والكيل: ّالفرق األول

  ١٠٧.................... نظرية الرجل اهلمداينعىل أساس: الفرق الثاين

  ١٠٧...................................ّللمحقق العراقي: الفرق الثالث

  ١٠٩.....................................................تعليق عىل النص

  ١٠٩.....ّأجوبة األعالم عىل اإلشكال الوارد عىل استصحاب الكيل يف األحكام

  ١٠٩...............................ّللمحقق اإلصفهاين: ّاجلواب األول

  ١١١..........................ّسيد الشهيد للمحقق االصفهاينمناقشة ال

  ١١٢...................................ّللمحقق العراقي: اجلواب الثاين

  ١١٣.............................ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق العراقي

َّالكيل ال يوجد إال ضمن اخلصوصية: اجلواب الثالث ّ..............١١٣  

  ١١٤...................................ّاألدلة عىل تعلق األحكام بالعناوين



 ٥ ج -، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ................................................................  ٤٤٢

  ١١٧..........................................أقسام استصحاب الكيل )٩٩(

ّيف أقسام استصحاب الكيل: هة الثانيةاجل ّ..............................١١٨  

  ١٢٠.............................................بقاء الكيلمنشأ الشك يف 

ّأن يكون الشك يف بقاء الكيل ناشئا من الشك يف حدوث الفرد  • ًّ ّ...١٢٠  

ّأن ال يكون الشك ناشئا من الشك يف حدوث الفرد • ًّ..............١٢١  

  ١٢١...................................ل من استصحاب الكيلّالقسم األو

ًأن يكون الكيل معلوما تفصيال:  احلالة األوىل ً ّ.......................١٢١  

ًأن يكون الكيل معلوما امجاال: احلالة الثانية ً ّ.........................١٢٢  

  ١٢٢اإلشكال يف جريان االستصحاب يف احلالة الثانية عىل مبنى العراقي

  ١٢٤.....................................................تعليق عىل النص

  ١٢٤................هل يغني استصحاب الفرد عن استصحاب الكيل؟

  ١٢٧.............................. من استصحاب الكيلالقسم الثاين )١٠٠(

  ١٣٢.......عدم جريان االستصحاب عىل مبنى العراقي: لّاالعرتاض األو

  ١٣٢..................................انتفاء الركن الثاين:  االعرتاض الثاين

  ١٣٤.............ّاملوجود من الكيل هو الصورة الذهنية:  االعرتاض الثالث

  ١٣٥................ّحكومة األصل السببي عىل املسببي: االعرتاض الرابع

  ١٣٨ّاستصحاب الكيل معارض باستصحاب عدم الفرد الطويل: االعرتاض اخلامس

  ١٤٠.....................................................تعليق عىل النص

  ١٤١.....................................ألجوبة عىل االعرتاض الرابعا

  ١٤٤.....................................................الشبهة العبائية

  ١٤٤................................التزام السيد اخلوئي بالشبهة العبائية

  ١٤٥.................................جواب النائيني عىل الشبهة العبائية

  ١٤٨..........................جواب الشهيد الصدر عىل الشبهة العبائية



 ٤٤٣ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ١٥٠...................ّاب الكيل من القسم الثاينتطبيقات فقهية الستصح

  ١٥٣..................ّاألقوال يف استصحاب الكيل من القسم الثالث )١٠١(

  ١٥٥............................ّالكيل من القسم الثالثصور استصحاب 

  ١٥٦..........ّرأي السيد الشهيد يف استصحاب الكيل من القسم الثالث

  ١٥٨.....................................................تعليق عىل النص

  ١٥٨...............................األقوال يف الصورتني األوىل والثانية. ١

  ١٥٨...................................عدم اجلريان فيهام: ّالقول األول

  ١٦١.....................ّ التفصيل بني الصورتني املتقدميتنالقول الثاين

  ١٦٢......................................ًاجلريان مطلقا:  القول الثالث

  ١٦٤..لثالثّاألقوال يف الصورة الثالثة من استصحاب الكيل من القسم ا. ٢

  ١٦٧...................................القسم الرابع من استصحاب الكيل

  ١٦٩............األقوال يف استصحاب القسم الرابع من استصحاب الكيل

  ١٦٩................جريان االستصحاب يف القسم الرابع: ّالقول األول

  ١٦٩............عدم جريان االستصحاب يف القسم الرابع: القول الثاين

  ١٧١............................................التفصيل:  القول الثالث

  ١٧٢.................................خالصة البحث يف استصحاب الكيل

  ١٧٥............................ات املركبةاالستصحاب يف املوضوع )١٠٢(

  ١٨٠..............................................حاالت تركب املوضوع

  ١٨٠.........إذا كان املوضوع عنوان االقرتان أو املجموع: احلالة األوىل

  ١٨١.......................إذا كان املوضوع ذات األجزاء: احلالة الثانية

  ١٨٢...حتقيق احلال يف جريان االستصحاب يف ذوات األجزاء:   النقطة األوىل

  ١٨٣.............االعرتاض عىل جريان االستصحاب يف جزء املوضوع

  ١٨٤..................................ّأجوبة أخرى عىل االعرتاض املتقدم



 ٥ ج -، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ................................................................  ٤٤٤

  ١٨٤...............ّتوقف عىل اجلزء غري الثابتاحلكم م:  ّاجلواب األول

  ١٨٤............ّكل جزء من املوضوع له جزء من احلكم: اجلواب الثاين

ّكل جزء هو موضوع برشط حتقق : اجلواب الثالث   ١٨٥.....اجلزء اآلخرّ

  ١٨٦.....................................................تعليق عىل النص

ً يكون احلكم مركبا من ذوات األجزاءمتى: النقطة الثانية )١٠٣( ّ........١٨٧  

ّتركب املوضوع من العرض وحمله:  احلالة األوىل ّ...................١٩١  

  ١٩٣............والعدم األزيلالفرق بني العدم النعتي والعدم املحمويل 

ّاملوضوع مركب من عدم العرض وحمله: احلالة الثانية ّ..............١٩٥  

  ١٩٨...........................استثناءات من استصحاب العدم النعتي

ّاملوضوع مركب من عرضني ثابتني ملحل واحد: احلالة الثالثة ّ.......١٩٩  

  ٢٠٠.....................................................تعليق عىل النص

  ٢٠٢...............................................قوال يف العدم األزيلاأل

  ٢٠٢................عدم جريان استصحاب العدم األزيل: ّالقول األول

  ٢٠٣.................جريان االستصحاب يف العدم األزيل: القول الثاين

  ٢٠٣............................................التفصيل:  القول الثالث

  ٢٠٥.................يف البقاء حمفوظاّمتى يكون الشك : النقطة الثالثة )١٠٤(

  ٢١٢............................وجود جهالة يف صور ثالث واألقوال فيها

  ٢١٣.......................جريان االستصحاب يف مجيع الصور: ّاألول

  ٢١٣.........جريان االستصحاب يف الصورة األوىل والثانية فقط: الثاين

  ٢١٣....عدم اجلريان يف الصورة األوىل والثالثة وجيري يف الثانية: الثالث

  ٢١٤....................................ّاستدالل أصحاب القول األول

  ٢١٨.........................رجحان القول الثاين واختيار القول الثالث

  ٢٢٠.................................................اريخأقسام جمهويل الت



 ٤٤٥ .......................................................................................فهرس الكتاب 

ّترتب األثر عىل وجود احلادث عىل نحو مفاد كان التامة: ّاألول ّ....٢٢١  

  ٢٢٣........صةّترتب األثر عىل وجود احلادث عىل مفاد كان الناق:  الثاين

  ٢٢٥...........ّالثالث ترتب األثر عىل عدم احلادث بمفاد النفي الناقص

ّترتب األثر عىل عدم احلادث عىل نحو النفي التام: الرابع ّ...........٢٢٥  

  ٢٢٧......................ّشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقني )١٠٥(

  ٢٢٨...........................ّشبهة انفصال زمان الشك عن زمان اليقني

  ٢٣٠.............................................تفسريات عبارة اآلخوند

  ٢٣٤.....................................................تعليق عىل النص

  ٢٣٥....................................التفسري الثاين لعبارة اآلخوند )١٠٦(

  ٢٣٩...................................مناقشة السيد الشهيد للتفسري الثاين

  ٢٣٩...........وات األجزاءّاألثر الرشعي مرتتب عىل ذ:  املناقشة األوىل

  ٢٤٢النقض بعدم جريان االستصحاب يف الصورة الثانية: املناقشة الثانية

  ٢٤٣.....................................................تعليق عىل النص

  ٢٤٣................................تفسريات كالم اآلخوند ومناقشاهتا

  ٢٤٥..........................ّتفسري املحقق االصفهاين لكالم اآلخوند

  ٢٤٦...................... اإلصفهاين عىل كالم اآلخوندّجواب املحقق

  ٢٤٧.............................ّتفسري املحقق العراقي لكالم اآلخوند

  ٢٤٨...............................ّجواب املحقق العراقي عىل اآلخوند

  ٢٤٨................................خالصة البحث يف املوضوعات املركبة

  ٢٥١....................................................أقسام االستصحاب

  ٢٥١....................................يةاستصحاب األحكام التكليف. ١

  ٢٥١....................................استصحاب األحكام الوضعية. ٢

  ٢٥٢..........................................االستصحاب االستقبايل. ٣



 ٥ ج -، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ................................................................  ٤٤٦

  ٢٥٣..........................................االستصحاب الوجودي. ٤

  ٢٥٤................................االستصحاب يف األمور االعتقادية. ٥

  ٢٥٦......................................استصحاب األمور التدرجيية. ٦

  ٢٥٧........................)أصالة النفي(استصحاب الرباءة األصلية . ٧

  ٢٥٨................................................استصحاب الزمان. ٨

 

  

  ٢٦٣...............................................تعريف التعارض )١٠٧(

  ٢٦٤...................................................................متهيد

  ٢٦٤...........................................ما هو التعارض املصطلح؟

  ٢٦٧.......................................................هيكلية البحث

  ٢٦٨....................انحالل احلكم إىل جعل وجمعول:  ّاملقدمة األوىل

  ٢٦٨...........................صور التنايف بني احلكمني: ّاملقدمة الثانية

  ٢٧٠..........................................عدم التعارض بني األصلني

  ٢٧١........................يني والقطعي والظنيعدم التعارض بني القطع

  ٢٧٢..................................وقوع التعارض بني الدليلني الظنيني

  ٢٧٢.............................أقسام التعارض بني الدليلني اللفظيني

  ٢٧٥.....................................................ّتعليق عىل النص

  ٢٧٨................................ّكيف نشأ التعارض يف األدلة الرشعية

  ٢٧٨..................................................العامل الذايت. ١

  ٢٧٩............................ّتغري أحكام الرشيعة بواسطة النسخ. ٢

  ٢٨٠.....................................ضياع القرائن والغفلة عنها. ٣

  ٢٨١.......................................................... التقية.٤



 ٤٤٧ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ٢٨٤................................................ّالدس والتزوير. ٥

  ٢٨٦........................................اختالف الزمان واملكان. ٦

  ٢٩٠............................نشأ التعارض من وجهة نظر الرواياتم

  ٢٩٣......................................................مّخالصة ما تقد

  ٢٩٥..............................................الورود والتعارض )١٠٨(

  ٣٠٠....................................خروج الورود عن باب التعارض

  ٣٠١........................................................أقسام الورود

  ٣٠٤................................................تقسيم آخر للورود

  ٣٠٦..........................................تعريف الورود عند األعالم

  ٣٠٨........................................................أحكام الورود

  ٣٠٩...........................................تطبيقات فقهية عىل الورود

  ٣١٨......................................................مّخالصة ما تقد

  ٣٢١...............................مةالنظرية العا قاعدة اجلمع العريف )١٠٩(

  ٣٢٥...................................املراد من قاعدة اجلمع العريف. ١

ّأنحاء الكالم املفرس ملقصود املتكلم. ٢ ّ.............................٣٢٥  

ّالقرينة املتصلة هتدم الظهور التصديقي واملنفصلة هتدم احلجية. ٣ ّ..٣٢٦  

ّالضابطة يف معرفة الكالم املفرس للكالم األول. ٤ ِّ..................٣٢٨  

  ٣٣٠..............اختصاص اجلمع العريف يف صورة القرينة املنفصلة. ٥

  ٣٣٠.....................................................تعليق عىل النص

  ٣٣١........................ضابطة اجلمع العريف عند الشيخ األنصاري

  ٣٣٢......................................................مّخالصة ما تقد

  ٣٣٣.......................................................تطبيقات فقهية

  ٣٣٣.................ً النجس جهال باملوضوعالصالة يف:  ّالتطبيق األول



 ٥ ج -، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ................................................................  ٤٤٨

  ٣٣٤........................مسألة مقدار الدالء املنزوحة: التطبيق الثاين

  ٣٣٥...................................الصالة يف املقابر: التطبيق الثالث

  ٣٣٧........................................................احلكومة )١١٠(

  ٣٤٢.......................م احلاكم عىل املحكومّاجتاهان يف بيان سبب تقد

  ٣٤٢.............................ّما ذكره املحقق النائيني: ّاالجتاه األول

  ٣٤٤..............................................ّمناقشة االجتاه األول

  ٣٤٦................................ما ذكره السيد الشهيد: االجتاه الثاين

  ٣٤٧.......................................................أقسام احلكومة

  ٣٤٨.......................................ّالفرق بني االجتاه األول والثاين

  ٣٥٠.....................................................ق عىل النصتعلي

  ٣٥١................................تعريف الشيخ األنصاري للحكومة

  ٣٥١.................................تعريف صاحب الكفاية للحكومة

  ٣٥٤.....................................ضابطة احلكومة عند السيد اخلميني

  ٣٥٥...................................ّتقسيم املحقق النائيني للحكومة

  ٣٥٦...........................................مناقشة السيد اخلميني للنائيني

  ٣٥٨................................مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

  ٣٥٩......................................................أحكام احلكومة

  ٣٦١.......................................... احلكومةتطبيقات فقهية عىل

  ٣٦٤......................................................مّخالصة ما تقد

  ٣٦٧..........................................................التقييد )١١١(

  ٣٧٠..........................................التقييد املتصل: لّالنحو األو

  ٣٧١.........................................التقييد املنفصل: النحو الثاين

ًسانا رصحياأن يكون لسان دليل التقييد ل: ّالقسم األول ً.............٣٧١  



 ٤٤٩ .......................................................................................فهرس الكتاب 

  ٣٧١......................ًأن اليكون لسان التقييد رصحيا:  القسم الثاين

  ٣٧٥.....ّأن يكون مفاد القيد إثبات حكم مضاد للمطلق:  القسم الثالث

  ٣٧٦.....................................................تعليق عىل النص

  ٣٧٦.....................................الوجه يف تقديم املقيد عىل املطلق

  ٣٧٦.................................. التقييد عىل التخصيصقاعدة تقديم

  ٣٧٧.........................مناقشة صاحب الكفاية للشيخ األنصاري

  ٣٧٩.......................................................تطبيقات فقهية

  ٣٨٣......................................................مّخالصة ما تقد

  ٣٨٥............................................التخصيص وأقسامه )١١٢(

  ٣٨٨....................................................أقسام التخصيص

  ٣٩٠..........ّ بمالك األخصية أم األظهرية؟ّتقديم اخلاص:  النقطة األوىل

ّالصحيح تقدم اخلاص بمالك األخصية ّ ّ............................٣٩٢  

  ٣٩٣.....................................................تعليق عىل النص

ّاإلشكال الثاين عىل وجه تقدم اخلاص باألظهرية ّ...................٣٩٣  

  ٣٩٥..................األنصاريالفرق بني احلكومة والتخصيص عند الشيخ 

  ٣٩٦...............ّالفرق بني احلكومة والتخصيص عند املحقق النائيني

  ٣٩٧.......................................................تطبيقات فقهية

  ٣٩٩............................جواز النكاح مع الكتابية: التطبيق الثاين

  ٤٠١......................................................مّخالصة ما تقد

  ٤٠٣.................................................. النسبةانقالب )١١٣(

  ٤٠٧.............................الثمرة عىل القول بانقالب النسبة وعدمها

  ٤٠٨..........................مالحظة النسبة بعد االنقالب: لّاالجتاه األو

  ٤١٠................................ّمناقشة السيد الشهيد لالجتاه األول



 ٥ ج -، اخلامتة رشح احللقة الثالثة ................................................................  ٤٥٠

  ٤١٢..........................مالحظة النسبة قبل االنقالب: االجتاه الثاين

  ٤١٣.....................................................ق عىل النصتعلي

  ٤١٣.............................................األقوال يف انقالب النسبة

  ٤١٣.........................مالحظة النسبة بعد انقالهبا:  ّالقول األول

  ٤١٥...................................عدم انقالب النسبة: القول الثاين

  ٤١٧............................................التفصيل:  القول الثالث

  ٤١٨..............................................تطبيقات انقالب النسبة

  ٤١٨......ما ورد من الروايات املتعارضة يف ضامن العارية: ّالفرع األول

ّانفعال املاء الكر املتغري بالنجاسة: الفرع الثاين ّ......................٤٢٠  

  ٤٢٣......اجلمع بني النصوص يف منع بيع العذرة وجوازه: الفرع الثالث

  ٤٢٤........... . ّاجلمع بني ما دل عىل نجاسة مالقي امليتة : الفرع الرابع

ًالصالة يف الثوب امللوث بالعذرة نسيانا:  الفرع السادس َّ............٤٢٥  

  ٤٢٦...........................روايات حرمة بيع اخلنزير: الفرع السابع

  ٤٢٨..............................املاء يف الفم للمضمضة: الفرع الثامن

  ٤٢٩....................................خالصة البحث يف انقالب النسبة

  ٤٣١..........................................................فهرس املصادر

 ٤٣٩..........................................................فهرس الكتاب


