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 :فيام سبق حول ثالث قواعد وهيّتقدم الكالم 
وهي قاعدة االشتغال، عىل مـسلك ة يلّ األو القاعدة العقلية:وىلالقاعدة األ
اعة، وقاعدة قبح العقاب بال بيـان عـىل الطّ حق ، وهي نظرية+ السيد الشهيد

 .مسلك املشهور، وهي الرباءة العقلية
 .ّقاعدة الرباءة الرشعية يف الشك غري املقرون بالعلم اإلمجايل: القاعدة الثانية
 . مجايلاملقرون بالعلم اإلّ الشك أصالة االشتغال يف: القاعدة الثالثة

العمليـة وهـي قاعـدة   األصـولالثالـث مـن األصـل ا اآلن فندخل يفّأم
الوجـوب واحلرمـة، مقابـل ي أ ،مـر بـني حمـذورينالتخيري يف حالة دوران األ

 . االشتغال، وبعد ذلك نتناول قاعدة االستصحابأصالةصالة الرباءة وأ
وقبل الولوج يف البحث يف دوران األمر بني حمـذورين، نتنـاول البحـث يف 

 .مر بني الوجوب واحلرمة واإلباحةدوران األ
 :يف التكليفّ الشك أقساممة يف بيان ّ بمقدهد لّضح املطلب نمهّلكي يتو

 :ةّتعدد يف التكليف صور مّللشك
ّالشك يف أصل ثبـوت التكليـف وعدمـه، وهـو مـا سـم: وىلالصورة األ  يّ

ّبالشك البدوي، كالـشك  هـو يلّوّ يف حرمـة رشب التـتن، وتقـدم أن حكمـه األّ
 . رباءة العقلية عىل مبنى قبح العقاب بال بيانّاالشتغال عىل مبنى حق الطاعة، وال

 وهي الوظيفة العمليـة الثانويـة -فق اجلميع عىل جريان الرباءة الرشعيةّويت
 . ّتقدم يف هذه احلالة كام -ّعند الشك

 التكليـف ّتعلـق يف مّ كالشكمجايلاملقرون بالعلم اإلّ الشك :الصورة الثانية
صـالة  أو ا صالة اجلمعـةّلم بوجوب إمالتكليف، كالع أصل بعد العلم بثبوت

 . بحثهّتقدمالظهر يف ظهر يوم اجلمعة، وقد 
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 أن يعلم بثبـوتب، ً أيضامجايلاملقرون بالعلم اإلّ الشك وهي: الصورة الثالثة
 أو احلرمـة أو التكليف، لكنـه ال يعلـم أن التكليـف هـل هـو الوجـوبأصل 
ا مبـاح، ّا واجـب وإمـّم وإمـ حـراّمـاإرشبـه   يف أن هذا املاءّ كالشك؟.باحةاإل

 .البدوي بني الوجوب واحلرمةّ الشك ويطلق عليه
د بـني ّ مـرده، لكنً أيضامجايلاملقرون بالعلم اإلّ الشك وهي: الصورة الرابعة

ا بحرمته، ويطلـق ّ وإمّبوجوب صوم معنيّ إما ّاحلرمة فقط، كالشكوالوجوب 
 .مر بني حمذورينعليه دوران األ

 .ًض هلا الحقاّالتعر، وسيأيت كثر واألّقلبني األّلشك  ا:الصورة اخلامسة
ثبـوت التكليـف، والوظيفـة العلميـة  أصـل يفّ الـشك  الكالم عنّتقدمو
املقـرون بـالعلم ّ الـشك يف أم البـدويّ الشك ، سواء يفًورشعاً عقال رة فيهّاملقر
 .)احتامل الرتخيص واحتامل الوجوب ( الذي يدور بني احتاملنيمجايلاإل

املـستبطن ّي الشك أ  هذا البحث سوف يقع الكالم يف الصورة الثالثة،ويف
البـدوي بـني ّي الشك أ الحتامل احلرمة واحتامل الوجوب واحتامل الرتخيص،

الذي يـدور ّ الشك يف الوجوب واحلرمة، وكذلك الصورة الرابعة وهي البحث
 .مر بني حمذوريندوران األ أي بني احتامل الوجوب واحلرمة فقط،

 :عىل هذا يقع البحث يف صورتنيو
 البدوي بني الوجوب واحلرمةّ الشك  حالة.١
  دوران األمر بني املحذورين.٢
 

بـني ّ الـشك البـدوي بـني الوجـوب واحلرمـة هـوّ الشك  أنّتقدمنا فيام َّبي
 التكليـف، كـام لـو علـم أصل العلم بثبوتالرخصة مع  أو الوجوب أواحلرمة

 . مباحّإما حيرم وّإما ا جيب رشبه وّمإبأن املائع الذي أمامه ّاملكلف 
العقـيل والقاعـدة  األصل بلحاظ أي ويقع الكالم يف هذه احلالة بلحاظني،
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 . الرشعي والقاعدة الثانويةيلم األصل العوبلحاظلية ّ األوالعملية
ّحالـة الـشك البـدوي بـني يف ليـة ّ األوةة العمليـإن احلكم العقيل والقاعد

 هو الـرباءة العقليـة عـىل كـال ،الوجوب واحلرمة بلحاظ األصل العميل العقيل
 .)الطاعةّ حق مسلك قبح العقاب ومسلك(املسلكني 
 مـن الوجـوب ًكـالّك قبح العقـاب بـال بيـان فواضـح؛ ألن ا عىل مسلّأم

 .عليه فيقبح العقاب عليهاموغري معلوم وغري مبني، و احلرمة مشكوكو
 من احـتامل الوجـوب احلرمـة، وإن ًالطاعة، فألن كالّ حق ا عىل مسلكّأم
زين يف نفسهام بحكم العقل، لكن يف املقـام يعجـز العقـل عـن احلكـم ّكانا منج

احتامل الوجوب معارض باحتامل احلرمة، فال يمكن ّ ألن ؛ وذلكًبتنجيزمها معا
 هامّنجزيت، فتبطل مّمرجحترجيح بال  اآلخر ا دونمهأحد، وتنجيز ًتنجيزمها معا

 .ًوحينئذ جتري الرباءة العقلية عنهام معا ،ًمعا
ه عىل مسلك قبح العقاب بـال بيـان يكـون ّنإف لكن عىل فرق بني املسلكني

الطاعـة فعـدم التنجيـز ّ حق ا عىل مسلكّ لعدم املقتيض للتنجيز، أمّنجزعدم الت
 .ًمكان الفعل والرتك معاإ لعدم ؛امع النقيضنيلوجود املانع وهو لزوم اجت

 وجود الفرق بني حالة احتامل الوجوب واحـتامل الرتخـيص ّتضحوهبذا ي
 الرباءة وىلوبني احتامل احلرمة والوجوب والرتخيص، حيث جتري يف احلالة األ

ّ حـق  عىل مـسلك)الرباءة(العقلية عىل مسلك قبح العقاب بال بيان، وال جتري 
 جتـري )احـتامل احلرمـة والوجـوب والرتخـيص (ينام يف احلالة الثانيةالطاعة، ب

 .الرباءة العقلية عىل كال املسلكني
 

 الـرباءة ّأدلـةّ إذ إن الة هي الرباءة الـرشعية،هذه احلإن الوظيفة العملية يف 
كـال مـن ّ ألن هـا للمـورد،إطالق شـاملة ب- لرفعمن قبيل حديث ا -الرشعية 

 .الوجوب واحلرمة غري معلوم
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  .االستدالل عىل استحالة تنجيز العلم اإلمجايل: ّاملقام األول •
 .ة وعدم جرياهناّؤمنيف إمكان جريان األصول امل: املقام الثاين •

 :حذوريناألقوال يف دوران األمر بني امل
 لينيّيف صورة كون الواقعة واحدة مع كون الطرفني توص. أ •

ü ًرباءة عقال ورشعاجريان ال. ١ ً 
ü ًعدم جريان الرباءتني معا .٢ 
ü عدم جريان الرباءة الرشعية .٣  
ü ّأدلة الرباءة الرشعية ال تشمل املقام. ٤ 

ًتخيري رشعيا أم عقليايف كون ال. ب • ً 
ü ًاعييناألخذ بأحد االحتاملني ت. ١ 
ü ًاألخذ بأحد االحتاملني ختيريا. ٢ 
ü ًالتخيري بني الفعل والرتك عقال. ٣  
ü مع احلكم عليه باإلباحة الرشعية ًاحلكم بالتخيري عقال. ٤ 

 .تطبيقات فقهية •
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 )أصـالة التخيـري(يون حتت عنـوان صولاألتناوله ال خيفى أن هذا البحث 
االحتيـاط و وهـي الـرباءة ،ربعـة املعروفـةالعمليـة األ األصـول  مـنّالتي تعد

 بـنيمـر دوران األ: ً أيـضاواالستصحاب وأصالة التخيـري التـي يطلـق عليهـا
 يف دوران األمـر بـني مجـايلية العلم اإلّنجزقبل الولوج يف م ولكن .املحذورين

 :ماتّ تقديم عدد من املقدينبغياملحذورين وبيان حكمهام 
 ّ الـشك:هوو ،يف بيان املراد من دوران األمر بني املحذورين: وىلّاملقدمة األ

ق واحـد، ّ متعلـ عىل)الوجوب واحلرمة( لزامس اإلن بجمجايلاملقرون بالعلم اإل
دواء وإذا مل ّ ألنـه ه؛ا جيـب رشبـّبأن هذا املائع الذي أمامه إمّ املكلف كام لو علم

بـني الوجـوب مـر مخـر، فيـدور األّ ألنـه حيـرم رشبـه؛ّإما  و، يموتّفإنهيرشبه 
بـني مر يف تعريف دوران األ   واحد؛ ولذا قال السيد اخلوئيّتعلقواحلرمة عىل م

ه ّتـصافبني الوجوب واحلرمة مع عدم احتامل امر دوران األاملراد به >: حمذورين
ً شـكا الـرباءة لكونـه إىل  مع احتامل ذلك يرجـع فيـهّفإنهبغريمها،  يف التكليـف ّ

الوجوبيـة  أو ي، بـل هـو أوىل بجريـان الـرباءة مـن الـشبهة التحريميـةلزاماإل
 .)١(<هإمكان االحتياط فيه لعدم ّأدلةاملحضة؛ لعدم جريان 

لالستـصحاب، وإال  ً مـوردا الطـرفنيأحد جيب أن اليكون : ةنية الثاّاملقدم
يعتـرب يف >بقولـه  السيد اخلـوئي إليه جيب العمل باالستصحاب، وهذا ما أشار

عليـه  إذ لالستـصحاب،ً موردا النزاع أن ال يكون أحد الطرفني بخصوصهّحمل 
 .)٢(<ال، وجيب العمل عىل طبق االستصحاب بال إشكمجايلالعلم اإلّينحل 

                                                 
 .٣٢٧ص ،٣ج: صول دراسات يف علم األ)١(
 . املصدر نفسه )٢(
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 :بني حمذورينمر لدوران األّأنحاء متعددة  هنالك :ةلثّاملقدمة الثا
كـام يف املثـال ، لياتّبـني املحـذورين يف التوصـمر دوران األ: ّالنحو األول

ّ ألنـه ا جيـب رشبـهّبأن هذا املائع الذي أمامه إمّ املكلف ، وهو ما لو علمّتقدمامل
 .مخر فيحرم رشبهّإما  يموت، وّفإنهدواء وإذا مل يرشبه 
 أو بني املحذورين فـيام لـو كـان أحـد احلكمـنيمر دوران األ: النحو الثاين

، مع وحدة الواقعة، كام لـو دار أمـر املـرأة بـني وجـوب الـصالة ًدياّكالمها تعب
حـدمها ولـو أ إحرازوحرمتها عليها من جهة احتامهلا الطهر واحليض، مع عدم 

حرمة العمل ولـو  أي ،ً عىل احلائض ذاتا عىل حرمة الصالةًباالستصحاب، بناء
م، وإال فقـد تركـت ّتـت بـاملحرأكانـت حـائض فقـد  فإن ة القربة،ّمن دون ني

 .بني حمذورينمر الواجب، فيدور األ
ّإن ما تقدم مـن النحـوين الـسابقني، تـارة يكـون يف واقعـة : النحو الثالث ّ

 الواقعة، مـن قبيـل ّددتعمع وأخرى يكون  ّواحدة، كام تقدم يف األمثلة السابقة،
ًيوم اخلميس واجلمعـة معـا أو حيـرم حمرم يف ّ إما ًناّ معيًبأن فعالّ املكلف أن يعلم

 .)١(ًيوم اخلميس واجلمعة أيضا
 : يقع الكالم يف مقامنيّهذه املقدماتبعد 

ّ 

 يف مجيـع املـوارد مجـايلنجيـز العلـم اإلعدم ت إىل ينيصولذهب مشهور األ
 يف  كـام سـيأيت بيانـه،ًدياّبـكالمها تع أو الطرفنيأحد ماعدا ما لو كان  - ةّتقدمامل

تنجيزه لوجوب املوافقة القطعية غري ممكـن، وكـذلك ّ ألن -التعليق عىل النص
ّتنجيزه حلرمة املوافقة القطعية غري ممكن أيضا، ألن ذلك غري مقدور للمكلـف ّ ً، 

                                                 
 مـع وحـدة الواقعـة، نيليّحلالة واحدة وهي ما لو كان الطرفان توصَّ إال  املصنفّتعرض مل ي)١(

 .ّ الدوران يف التعليق عىل النصأنحاء حلكم بقية ّتعرضنسو
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ّإذ إن املكلف إما  ّ تـى بالفعـل فهـو وإن أ فـإن أن اليفعـل،ّإما أن يفعل الفعل وّ
احتمل املوافقة القطعية، لكنه وقع يف حمـذور املخالفـة االحتامليـة، الحـتامل أن 
يكون الواقـع هـو حرمـة الفعـل، وإن تـرك الفعـل فهـو وإن احتمـل املوافقـة 

املية؛ الحتامل أن يكون الواقع هـو االحتاملية لكن وقع يف حمذور املخالفة االحت
 مجـايل وتنجيـز العلـم اإل.ًبالفعل والرتك معا اإلتيان وجوب الفعل، فال يمكنه

نسبة العلم ّ ألن ،ّمرجحترجيح بال ّ ألنه غري معقول؛ اآلخر ألحد الطرفني دون
 .ليهام واحدةإمجايل اإل

عيـة وحلرمـة  لوجـوب املوافقـة القطمجـايل أن تنجيز العلم اإلّتضحوهبذا ي
ً منجـزا مجـايلاملخالفة القطعية غري ممكن، وعليه فال يكـون العلـم اإل يف مـوارد ّ

 بني الفعل والـرتك، وهـذا ًاّ يف املقام خمريّكلفاملفيكون  .الدوران بني حمذورين
 . ينيصولمما ال خالف فيه بني األ

ال : قالوالتحقيق أن ي>: بحثه بقولهتقريرات  يف صنّفليه املإوهذا ما أشار 
 ّي يف املقـام عـىل حـدلزامـ يف أن العلـم اإلمجـايل بـالتكليف اإلشكالينبغي اإل

عىل ثبوت التكليف، فإن بيانية العلـم ّتام العلوم اإلمجالية يف سائر املقامات بيان 
وكاشفيته ذاتية كام هو واضح، وإنام الربهان قائم عىل استحالة تأثري هـذا العلـم 

 ملولويةاالطاعة وّ حق خاله يف دائرةإدالرتك يف املقام وأو  يان يف تنجيز الفعلبوال
 يقتيض وجوب املوافقة القطعية وال حرمـة املخالفـة نهذا العلم ال يمكنه أّألن 

ممكنـني بحـسب والثاين غـري ّ، إذ األول الحتامليةافقة ااملو القطعية وال وجوب
ام يّ حق الطاعة فوثبوتّالفرض، والثالث ترجيح بال مرجح، فاستحالة التنجيز 

حكـامن عقليـان يـشكالن ح ّجال مربهو خارج عن القدرة واستحالة الرتجيح 
بمجموعهام الربهان عىل عدم اقتضاء العلـم اإلمجـايل يف مـوارد الـدوران بـني 

 .)١(<هذا حال العلم اإلمجايل باإللزام. املحذورين لتنجيز يشء
                                                 

 .١٥٣ص ،٥ج :صول بحوث يف علم األ)١(
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ًخمـريااملقـام يكـون يف ّ املكلـف يني عىل أنصولاتفاق األّوهبذا يتضح   بـني ّ
 .مجايل الستحالة تنجيز العلم اإل؛ والرتكالفعل

 يف املقام، هـل يمنـع جريـان مجايلية العلم اإلّنجزاختلفوا يف أن عدم منعم 
 ؟الرباءة العقلية والرشعية لنفي احتامل الوجوب املشكوك واحلرمـة املـشكوكة

 .هذا ما نتناوله يف البحث الالحق
 

ًخمريايف املقام يكون ّ املكلف يني عىل أنصولبعدما ثبت اتفاق األ   بني الفعلّ
يـة العلـم ّنجز، اختلفـوا يف أن عـدم ممجـايل الستحالة تنجيز العلم اإل؛والرتك
امل  يف املقام، هل يمنـع جريـان الـرباءة العقليـة والـرشعية لنفـي احـتمجايلاإل

 وقد اختلفت كلامت األصوليني يف املقام ،الوجوب املشكوك واحلرمة املشكوكة
من حيث جريان الرباءة العقلية أو الرشعية أو عدم جريـاهنام وجريـان التخيـري 
َّالعقيل أو التفصيل يف جرياهنام عىل أقوال خمتلفة، ومل يتعرض املصنّف إال لقـول  ّ

 .)١(ّمع االعرتاضات املتوجهة إليه رشعيةجريان الرباءة العقلية والواحد وهو
لوجـوب ّ منجـز  مـا دام غـريمجايل العلم اإلّأنيرون  صحاب هذا القولفأ

 من جريـان ًاملوافقة القطعية وحلرمة املخالفة القطعية، فال يمكن أن يكون مانعا
ّ؛ ألن مـا الرباءة العقلية الرشعية عـن الوجـوب املـشكوك واحلرمـة املـشكوكة

، وحيـث مجـايلالعلم اإلَّ إال  ليس هورباءتنين جريان الع ًون مانعايمكن أن يك
 من جريـان ً؛ فال يكون مانعاًاّنجز يف املقام يستحيل أن يكون ممجايلأن العلم اإل

ً مـوردا  يف نفـسهطرفّ كل ، بعدما كانمجايلاإلمن طريف العلم ّ كل  يفرباءتنيال
ًرباءة العقلية فألن كـال مـن الوجـوب ّ، أما الالعقلية والرشعية رباءتنيجلريان ال

واحلرمة جمهول، فيصدق عدم البيان بالنسبة إليهام، بقاعـدة قـبح القعـاب بـال 
                                                 

 .صفحة الالحقةتها يف الّدلأقوال وبقية األىل ّتعرض إنس )١(



 ١٩ ......................................................  ً يف الوجوب واحلرمة معاّ عند الشكالوظيفة

ّوأما الرباءة الرشعية، فلعموم حديث الرفع ونحوه مما دل عىل رفع احلكم . بيان ّ
 .عند اجلهل به

 ّوقد ذهب إىل هذا القول كل من السيدين اخلـوئي واخلمينـي؛ قـال الـسيد
 الـرباءة ّأدلـةلعموم ، وهذا هو الصحيح. ًوعقالً رشعا ريان الرباءةج>: اخلوئي

وحلكم العقـل بقـبح العقـاب عـىل ، الرشعية وعدم ثبوت ما يمنع عن شموهلا
 .)١(<احلرمة للجهل به املوجب لصدق عدم البيان أو خصوص الوجوب

 ...واحلرمة د بني الوجوب ّليف املردالتكّأما أصل و>: وقال السيد اخلميني
 وبالنـسبة، نوع التكليف لقاعدة قبح العقاب بال بيـان إىل فعدم العقاب بالنسبة

ذا كله بالنـسبة إىل ه. املوافقة القطعية للتكليف بينهام لعدم قدرة العبد عليهاإىل 
أنـه ال مـانع مـن شـمول : لتحقيقفـا... ّ، وأما األصول الرشعيةاألصل العقيل

 .)٢(<حديث الرفع للمقام
 

ًّ 

 عـن هـذه إمجالية، واليك ملحة أقوالها مخسة ّ ومن أمهدةّهذه األقوال متعد
 : ومناشئهااألقوال

 ً ورشعاًجريان الرباءة عقال: األولالقول 
 .قشاته يف ثنايا البحثم هذا القول مع مناّ وقد تقد

 ًعدم جريان الرباءة العقلية والرشعية معا: القول الثاين
أمـا الـرباءة : ق العراقـي وأفـاد يف وجـه ذلـكّوقد اختار هذا القول املحق

ًزا بالنـسبة إىل املوافقـة ّالعقلية، فألن العلم اإلمجـايل يف املقـام وإن مل يكـن منجـ
                                                 

 .٣٢٩ص ،٢ج:  األصول مصباح)١(
 .١٧٩-١٧٤ص ،٢ج :نوار اهلدايةأ )٢(
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املوافقـة خالفة القطعية العملية وال بالنسبة إىل القطعية العملية وال بالنسبة إىل امل
 العقـيل االحتاملية، ولكن مع ذلك ال جتري الرباءة العقلية، وذلك ألن الرتخيص

ّيف الفعل أو الرتك وإن كان ثابتا، إال أن كل ألن  تـرخيص لـيس بـرباءة عقليـة، ً
 افقـةّالرتخيص تارة يكون بمالك االضطرار وعـدم الـتمكن مـن املخالفـة واملو

ن الرتخـيص يف املقـام إ وحيـث ،القطعيتني، وأخرى يكون بمالك عدم البيـان
 .مستند إىل االضطرار ال إىل عدم البيان، فال موضوع للرباءة العقلية فيه

ن إ فـ،ًال يصلح املقام للحكم التخيريي أيـضا: (ىل هذا املعنى أشار بقولهإو
 كـام يف املتـزامحني ً أو عقليـا، كان كام يف باب اخلصالً رشعيا- احلكم التخيريي

 ، عىل املخالفة بـرتك كـال طـريف التخيـريً يكون يف مورد يكون املكلف قادراإنام
مثـل  ال يف ،ً بأحدمها وعدم تـركهام معـااإلتيان عىل ً التخيريي باعثااألمرفكان 

 عن ًف تكويناّ املكلّفإنه بعد عدم خلو ؛املقام الذي هو من التخيري بني النقيضني
 ً املولوية فيـه لكونـه لغـواوإعامل التخيريي بينهام لألمرفعل أو الرتك ال جمال ال

يـة ّة الـرباءة وأصـالة احللّنه ال جمـال جلريـان أدلـإ :اجلهة نقول  وهبذه... ًحمضا
 وذلـك ال مـن جهـة مـا ، الرتخيص يف الفعل والرتكإلثباتواإلباحة يف املقام 

بل من جهـة اختـصاص  ،ثل الفرضتها عن مّ من انرصاف أدل+  الشيخأفاده
 ، آخـرٍ الرتخيص يف الفعل والـرتك بمنـاطجرياهنا بام إذا مل يكن هناك ما يقتيض

 فمـع فـرض حـصول الرتخـيص ، غري مناط عدم البيـان،من اضطرار ونحوه
 إىل الرتخــيص األمــربحكــم العقــل بمنــاط االضــطرار والتكــوين ال ينتهــى 

 .)١()الظاهري بمناط عدم البيان
  الثالث عدم جريان الرباءة الرشعية القول

 أن احلكم يف هـذه :وأفاد يف وجهه )٢(ق النائيني ّوقد اختار هذا القول املحق
                                                 

 .٢٩٣، ص٣ج: هناية األفكار )١(
 .٢٣٢ ص،٢ج: أجود التقريرات )٢(
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ًاملسألة هو التخيري بني طرفيهـا عقـال مـن دون أن يكـون فيهـا حكـم ظـاهري 
 .رشعي

 :ة حماوالتّوقد حاول إلثبات ذلك بعد
يــة للــيشء ّدهــا جعـل احلل أن الروايــات التـي يكــون مفا:املحاولـة األوىل

ية يف هـذه املـسألة غـري ّاملشكوك كروايات احلل ال تشمل املقام، ألن جعل احلل
د بـني الوجـوب واحلرمـة وال ثالـث هلـام، ومـن ّ ألن حكم املسألة مرد؛حمتمل

 وأمـا فـيام إذا ،صالة احلل إنام جتري فيام إذا احتمل مطابقتها للواقعأالواضح أن 
صـالة أ أن ًنا نعلم يف املقام وجداناإال يمكن جعلها، وحيث علم بمخالفتها له ف

 وهلــذا ال يمكــن جعلهــا، ألن جعــل احلكــم ، يف املــسألة خمالفــة للواقــعّاحلــل
 .الظاهري لليشء منوط باحتامل مطابقته للواقع

ة الرباءة إذا كانت من قبيل حديث الرفع، بأن يكـون ّأن أدل :املحاولة الثانية
 وقد أفاد يف وجـه ذلـك ، فال تشمل املقام،عند عدم العلم بهلساهنا رفع احلكم 

ًأن رفع احلكم عن مورد سواء كان احلكم الواقعي أم الظاهري ال يمكـن إال إذا 
 بداهة أن وضع احلكم إذا مل يكن يف مورد فال موضع للرفـع، ،أمكن وضعه فيه

 ال يمكن ن مفاد حديث الرفع، رفع إجياب االحتياط، فمن الطبيعي أنهإوحيث 
 ،رفعه عن مورد إال إذا أمكن وضعه فيه، وإال فال معنى للرفع وال موضوع لـه

 ،ً من الفعـل والـرتك معـاّويف املقام بام أنه ال يمكن وضع إجياب االحتياط لكل
 .ً يكون مشموال حلديث الرفعلكيًفال يمكن الرفع أيضا 
 أم ّروايـات احلـلة الرباءة الرشعية سواء أكانت مـن قبيـل ّفالنتيجة أن أدل

 . كانت من قبيل حديث الرفع، ال تشمل مسألة دوران األمر بني املحذورين
 من الفعـل ّ بأن وضع إجياب االحتياط لكل،وناقش السيد اخلوئي يف ذلك

 الستلزامه التكليف باجلمع بني النقيـضني وهـو ؛ًوالرتك معا وإن كان ال يمكن
 .ً أيضا استحال الوضع استحال الرفعامستحيل، فإذ
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 ّإال أن الكالم يف املقام ليس يف جعل إجياب االحتياط لكل من الفعل والرتك
نه مستحيل، ومع استحالته ال مقتيض للرفع، بل الكالم إنام هـو إًمعا لكي يقال 

 وحد مـنهام يف نفـسه وبقطـع النظـر عـن ّمكان جعل إجياب االحتياط لكلإيف 
ًنـا أو للـرتك ّاالحتيـاط للفعـل معياآلخر، كام أن بإمكان الشارع جعل إجيـاب 
ً فيكون مشموال إلطـالق حـديث ،ًكذلك، فإذا كان ذلك ممكنا من قبل الشارع

  واحد من الوجـوبّ امللحوظ يف احلكم الظاهري هو كلأنفيه : (حيث قال.الرفع
 مع قطـع النظـر عـن فيه، واحد منهام مشكوك ّ كلأن باعتبار ،ًمستقالواحلرمة 
 ومفـاد رفـع .الـرتك هو الرتخيص يف ً رفع الوجوب ظاهرا فيكون مفاد،اآلخر

 فكيـف يكـون جعـل احلكـم الظـاهري الفعل، هو الرتخيص يف ًاحلرمة ظاهرا
 للغوية احلكم ً املكلف من الفعل أو الرتك موجباّ؟ مع أنه لو كان عدم خلوًلغوا

هر  وهـو ظـا،ًلغـوا ً لكان جعل اإلباحة الظاهرية يف غري املقام أيـضاالظاهري،
 .)١()الفساد

ب عليه أثـر ّ أن جعل احلكم الظاهري إنام يمكن فيام إذا ترت:املحاولة الثالثة
 ويف املقام ال فائدة يف جعل احلكم الظاهري ،ً وإال لكان جعله لغواّرشعي عميل

ًوتكوينـا، باعتبـار أن  ًوهو الرتخيص يف الفعل أو الرتك، وذلك ألنه ثابت عقال
فعل أو الرتك؛ الستحالة ارتفـاع النقيـضني كـاجتامعهام، اإلنسان ال خيلو من ال

فإذن ما هو أثر أصالة الرباءة الرشعية، الذي هو الرتخيص يف الفعـل أو الـرتك 
ًوهو ثابت تكوينا وعقال، فألجل ذلك ال يكون مشموال إلطالق أدلـة الـرباءة  ً ً

 .ومنها حديث الرفع
 العقيل يف املقام إنام هـو بأن الرتخيص التكويني: وأجاب عنه السيد اخلوئي

 بااللتزام بالفعل أو بـالرتك، وأمـا إذا ألزمـه َفّ املكلُلزم الشارعُثابت فيام إذا مل ي
                                                 

 .٣٣٠ ص،٢ ج:مصباح األصول )١(
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ق عىل عـدم ّبأحدمها، فال حيكم العقل بالرتخيص بينهام، ألن حكمه بذلك معل
ًنا وإال فينتفي حكمه بانتفاء موضوعه، وهذا ما ذكـره ّإلزام الشارع بأحدمها معي

 ّنإ فـ، مـن احلكمـني بخـصوصهّ كـلد بالنسبة إىلّن املورد قابل للتعبإ: (لهبقو
 ال ً من الوجوب واحلرمة مـستقالّ تالحظ بالنسبة إيل كلإنامالقدرة عىل الوضع 

 أمـر مـنهام بخـصوصه ّ وحيث إن جعل االحتيـاط بالنـسبة إىل كـل،ًإليهام معا
 ّ كـلانحينئـذ فلـام كـو ... ًا هبذا اللحاظ ممكنـًفال حمالة كان الرفع أيضا ؛ممكن

 وتكـون الـرباءة،ة ّ ألدلـً كـان مـشموالً،جمهـوالواحد من الوجوب واحلرمـة 
 .)١() من الفعل والرتكّالنتيجة هو الرتخيص يف كل

 ة الرباءة الرشعية ال تشمل املقامّأدل: رابعالقول ال
ة ّ أن املنـساق مـن أدلـ: وأفاد يف وجه ذلك،اختار هذا القول السيد الشهيد

ّالسيام أصالة احلل أهنا عالج مولوي حلـاالت التـزاحم بـني األغـراض الرباءة  ّ
اللزومية واألغراض الرتخيصية يف مقام احلفظ بتقديم الغرض الرتخييص عـىل 

 .الغرض اإللزامي، ال عالج التزاحم بني غرضني إلزاميني كام يف املقام
 واخـتالط األحكـام ن التزاحم احلفظي يف موارد االشـتباهإ :بعبارة أخرى

اإللزامية باألحكام الرتخيصية إنام هـو يف احلقيقـة بـني املالكـات واألغـراض 
ة أصـالة الـرباءة ّ وعليه فتكون أدلـاللزومية واملالكات واألغراض الرتخيصية،

 . حلاالت التزاحم بينهامًا مولويًاعالج
عية للمقـام ة الرباءة الـرشّاملنع عن شمول أدل: (ىل هذا املعنى أشار بقولهإو
 عـالج مولـوي أهنـا ّأصالة احلـل مثل ً، ألن املنساق منها خصوصاةإثباتيبنكتة 

مية والرتخيـصية يف مقـام احلفـظ بتقـديم لزاحلاالت التزاحم بني األغراض اإل
 كـام يف نيالغرض الرتخييص عىل اإللزامي ال عالج التزاحم بني غرضني إلزامي

                                                 
 .٣٣٠، ص٢ج: مصباح األصول )١(



 ٣ ج-ّصول العملية ُ رشح احللقة الثالثة، األ.......................................................  ٢٤

 .)١()املقام
ان أصالة الرباءة يف املقام ذكـره الـسيد الـشهيد وهناك وجه آخر لعدم جري

ة بغـري املقـام وال إطـالق هلـا، ّة الرباءة الرشعية خمتـصّأن أدل:  حاصله،)٢(ًأيضا
ّجزما للقطع بعدم احلل  :ية، وأما حديث الرفع فألن املراد من املوصـول يف قولـهً

مقام، ألن ن كان عنوان الوجوب أو احلرمة، فهو شامل للإ) رفع ما ال يعلمون(
ًكال من الوجوب واحلرمة مما ال يعلم فيكونان مرفوعني ظاهرا  وإن كان املـراد ،ً

 فـاحلكم الثابـت يف املقـام ،باملوصول واقع احلكم املشكوك ال وجوده العنـواين
 فال يكـون هنـا إال رفـع ٍل يف أحدمها يف الواقع، وحينئذّ ومتمث،دّواحد ال متعد

ع الظاهري يف مقابـل الوضـع الظـاهري، فـال ن الرفإواحد ال رفعان، وحيث 
 ويف مـوارد . احلديث عىل الرفـع إال يف مـورد يعقـل يف الوضـع الظـاهريّيدل

دوران األمـر بــني املحـذورين ال يعقــل الوضـع الظــاهري؛ السـتحالة املوافقــة 
 القطعيتني، وأما املوافقة واملخالفة االحتامليتني فهي رضوريـة، بداهـة واملخالفة
 .ف ال خيلو من الفعل أو الرتك؛ الستحالة ارتفاع النقيضني كاجتامعهامأن املكل

واملراد من احلديث املعنى الثـاين دون املعنـى األول، بقرينـة أن املـراد مـن 
، العلم الصحيح املطـابق للواقـع ال األعـم منـه ومـن )ما ال يعلمون (العلم يف

رمة كليهام ليسا مطـابقني العلم باحلواجلهل املركب، باعتبار أن العلم بالوجوب 
د إنــام هــو عنوانــه ّللواقــع، عــىل أســاس أن احلكــم يف الواقــع واحــد واملتعــد

ًن هناك حكام واحدا يف الواقع وثابتـا أكالوجوب أو احلرمة، بل ظاهر املوصول  ً ً
 وعـىل هـذا فمعنـى احلـديث هـو رفـع احلكـم  .ف ال يعلمـهّفيه ولكن املكلـ

ًير ثبوت احلكم املشكوك واقعا، ومعـه يعلـم الظاهري يف موارد الشك عىل تقد
                                                 

 .١٥٦، ص٥ج: بحوث يف علم األصول )١(
 .١٥٧ ص،٥ج : بحوث يف علم األصول )٢(
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إذا مل يكن هناك تكليـف يف الواقـع أو الظـاهري إذا كـان بجامع الرفع الواقعي 
 .هنا تكليف فيه
ن حديث الرفع ال يشمل املقام، ألن املـشكوك احلكـم الـواقعي أ :فالنتيجة

نـه ال يمكـن وضـعه يف املقـام، فـال يمكـن رفعـه بـل ال إوهو واحد، وحيث 
 .وضوع له حينئذم

ًًً 

نـة ّبناء عىل أن موارد دوران األمر بني األمرين غري مشمولة لألصـول املؤم
، وفيام ًا أم عقليًا فهل يكون التخيري بينهام رشعي،كأصالة الرباءة العقلية الرشعية

 .  األقوال يف هذه املسألةّنذكر أهم ييل
 ً بأحد االحتاملني تعيينااألخذ: ول األالقول
ر، وقد ذكـروا والبناء عليه يف مرحلة الظاه - احلرمة-نهيترجيح جانب الأي 

ّلذلك وجوها متعددة تعرض هلا املحقق القمي يف القوانني ّّ  : ومن هذه الوجوه،)١(ً
 النهي أقوى داللة من األمر: الوجه األول

ر، ألن النهـي يـستلزم انتفـاء مجيـع أن النهي أقوى داللـة مـن األمـ: ببيان
 . بخالف األمر،األفراد

وم، ألن داللـة مأن النهي واألمر متساويان يف الداللة عىل الع :وأورد عليه
مات احلكمة، وال فـرق بيـنهام ّكل من األمر والنهي عىل العموم إنام يكون بمقد

أشـار إليـه وهـذا مـا . إال من جهة أن العموم يف النهي شمويل ويف األمـر بـديل
ه بقرينة ّتعلقن ذلك من جهة إطالق مأ :وقد أورد عليه: (صاحب الكفاية بقوله

 .)٢() فرد كانّاحلكمة، كداللة األمر عىل االجتزاء بأي
                                                 

 .١٥٣، ص١ج :قوانني األصول )١(
 .١٧٦ص: كفاية األصول )٢(
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 دفع املفسدة أوىل من جلب املنفعة: الوجه الثاين
  ن النهــي عــن الغــصباملنفعــة؛ أل أن دفــع املفــسدة أوىل مــن جلــب أي

 فيهـا، بالصالة يكشف عـن املـصلحة األمر وفيه،فسدة يكشف عن امل -ًمثال -
  مـن تـرجحّوعىل هـذا األسـاس البـد املصلحة،ودفع املفسدة أوىل من جلب 

  .األمرالنهي عىل 
إذ أن أولوية دفع املفسدة عىل إطالقهـا ممنوعـة؛ : وأورد عليه صاحب القوانني

 يف تـرك هـذا  ال بـدل لـه بحيـث انحـرص يف فـرد، فـانّلو كان هناك واجب معني
 بـني املفـسدتني فعـل األمر مفسدة كفعل املحرمات، وحينئذ فيدور ًالواجب أيضا

 مـنهام، وبـام أن مفـسدة تـرك ّ مـن مالحظـة األهـمّالغصب وترك الصالة، فالبد
 .)١( عىل النهياألمر وهو معنى تقديم ، من فعل الصالةّم، فالبدّالصالة أهم، فتقد
 االستقراء: الوجه الثالث

 أن الشارع رجح نجدكثري من موارد اجتامع األمر والنهي لع ّتتبإجراء عند 
م النهـي عـىل ّتقـد  عـىلّيدل وهذا ، وراعى جانب النهي دونه،األمرالنهي عىل 

: ومنهـا: (ذكـر هـذا الوجـه صـاحب الكفايـة بقولـه وقـد ، موردّ يف كلاألمر
كحرمـة  فإنه يقتيض ترجيح جانـب احلرمـة عـىل جانـب الوجـوب ،االستقراء

 .)٢()الصالة يف أيام االستظهار، وعدم جواز الوضوء من اإلناءين املشتبهني
 :صاحب الكفاية بثالثة وجوه وأورد عليه
؛ ألن اعتبار االستقراء ًداّتعبية االستقراء ّ أنه ال دليل عىل حج:الوجه األول

، ّن الظـون غاية ما يفيده االستقراء ه ألحاصل،منوط بإفادته العلم وذلك غري 
  .ًشيئا ّال يغني من احلقوهو 
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ال  - أي االسـتقراء-، لكنـه ي اعتبار االستقراء الظنّـّ لو سلمنا:الوجه الثاين
ّالظـن ع موارد كثرية حتـى حيـصل ّ من تتبّ بل البداملوردين،هبذين ّالظن ل ّحيص
 .الغلبةمن 

 ،بمـوردين قّأنـه يتحقـاالستقرائي وّالظن كفاية ب لو سلمنا :الوجه الثالث
  ألهنـام،موارد ترجيح احلرمة عـىل الوجـوب  منالكن املوردين املذكورين ليس

فهي ا حرمة الصالة فيام بعد العادة  أم، عن ترجيح احلرمة عىل الوجوبانّأجنبي
 وهـو استـصحاب ،ألهنـا مـستندة إىل أصـل موضـوعي؛ أجنبية عىل الرتجيح

أما حرمـة الـصالة  و.ب أحكامه يف أيام االستظهارّحدث احليض املوجب لرتت
 لكـون ًداّ املثبتة تعبـاإلمكانقاعدة هي مستندة عىل بالنسبة إىل غري ذات العادة ف

  .ًالدم حيضا
 أنـه ال دليـل عـىل اعتبـار :وفيه (:وهذا ما أشار إليه صاحب الكفاية بقوله

م ّ ولـو سـل.املقدارم فهو ال يكاد يثبت هبذا ّ ولو سل.القطع ما مل يفد االستقراء،
 ً وال عـدم جـواز الوضـوء مـنهام مربوطـا،حرمة الصالة يف تلك األيـامفليس 
 واالستـصحاب اإلمكـانن حرمة الـصالة فيهـا إنـام تكـون لقاعـدة  أل،باملقام

 .)١() فيحكم بجميع أحكامه،ًاملثبتني لكون الدم حيضا
ضح بطالن القول برتجيح جانب النهـي عـىل احلرمـة، وقـد ذكـر ّوهبذا يت

ي هرى يف موضع آخر من الكفاية، للقول برتجيح جانب الناآلخوند مناقشة أخ
 ،ًال وجه لرتجيح احتامل احلرمة مطلقـا: (عىل األمر، وحاصل هذه املناقشة هي

 واجـب يكـون َّبُ رضورة أنـه ر، أن دفع املفسدة أوىل من ترك املـصلحةألجل
ه يف صورة م عىل احتاملّ فكيف يقد، عىل احلرام يف صورة املزامحة بال كالمًماّمقد

  )٢()مثليهامالدوران بني 
                                                 

 .١٧٧ص: املصدر السابق )١(
 .٣٥٧ص: كفاية األصول )٢(
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 ًوجوب األخذ بأحد االحتاملني ختيريا: ينقول الثاال
 عليه بقياس املقام بتعارض اخلـربين ّ عنه بالتخيري الرشعي، واستدلَّ ويعرب

ن اخلربين املتعارضـني إ، حيث  عىل احلرمة واآلخر عىل الوجوب أحدمهاّالدال
ن من املوافقـة ّ ألجل عدم التمك-قاب بال بيانقبح الع-ال جتري الرباءة العقلية

 .تنيّواملخالفة القطعي
قياس املقام بصورة التعارض قياس مـع (ن بأ: وأورد عليه صاحب الكفاية
 فـالتخيري حينئـذ ،ية اخلـرب مـن بـاب الـسببيةّالفارق فإنه إذا بني عىل كون حج

 ، بهاألخذط وجوب ملنا ً فرد من اخلرب يكون واجداّ كلّنأل؛ يكون عىل القاعدة
 كام ً بأحدمها ختيريااألخذ وجب ً هبام معااألخذفمع تعارض اخلربين ملا مل يمكن 

 ّ مجيعها فإنـه يتخـريإعاملهو القاعدة يف مجيع املقتضيات املتزامحة التي ال يمكن 
 وحينئـذ ال جمـال ،ً معـاإنقاذمهـاللـذين ال يمكـن ا كـالغريقني األعاملبينها يف 

 من احتاميل الوجوب واحلرمة ال اقتضاء ً كالّنإصورة التعارض فلقياس املقام ب
ن بني عـىل كـون إ و، بينهام من جهة التزاحمّ به حتى يتخرياألخذله يف وجوب 

ن كان هو التـساقط إن األصل عند التعارض وإحجية اخلرب من باب الطريقية ف
ح ّ وجـود املـرج إال أنه ملا قام الدليل عىل الرتجيح مـع،دون الرتجيح والتخيري

والتخيري مع عدمه أمكن أن يكون الوجه فيه هو الطريقية النوعيـة التـي عليهـا 
 ومن املعلوم عدم وجود صـفة الطريقيـة املـذكورة يف احـتاميل الوجـوب ،اخلرب

 .)١() قياسهام بذلك املقامّف يصحي فك،واحلرمة
 ًالتخيري بني الفعل والرتك عقال: ثالثالقول ال

 مـن دون احلكـم بـيشء مـن التخيـري أو ًثابت للعبد تكوينـا أي التخيري ال
 .ً وال واقعاًظاهرا  أو الرباءة، الاإلباحة
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، كـام األنـصاري الـشيخ إىل هـذا القـول )١(األصـفهاينق ّ وقد نسب املحق
 احلكـم : ثالثـةًفـإن يف املـسألة وجوهـا( : مـا لفظـهاألصولح به يف فرائد ّرص

ويعني بـذلك الوجـه [  التحريم وغري الوجوب نظري ما حيتمل،ًباإلباحة ظاهرا
 ً بمعنى عدم احلكم بـيشء ال ظـاهرا،فّوالتوق] ثم قال األول من وجوه املسألة

 فال حـرج يف الفعـل وال ، ومرجعه إىل إلغاء الشارع لكال االحتاملني،ًوال واقعا
ويعني بذلك الوجه الرابع [ح ّ لزم الرتجيح بال مرجوإاليف الرتك بحكم العقل 

يعني بذلك الوجـه [ووجوب األخذ بأحدمها بعينه ] من وجوه املسألة، ثم قال 
ويعني به الوجه الثالث من وجوه [أو ال بعينه ] الثاين من وجوه املسألة، ثم قال 

باإلباحـة  يف تقريـب الوجـه األول أي احلكـم ًطـويال املسألة، ثم ساق الكـالم
 ّ عـىل كـلكم العقل بقبح املؤاخذةة اإلباحة الرشعية وحّ وبيان عموم أدلًظاهرا

ف ّفـالالزم هـو التوقـ] ه حتى قـال ّ إىل أن عدل عن هذا كل،من الفعل والرتك
دليل عىل عدم  وال ، باحلكم الواقعي عىل ما هو عليه يف الواقعإالوعدم االلتزام 

 .)٢() الواقعة عن حكم ظاهري إذا مل نحتج إليه يف العملّجواز خلو
يف مـوارد دوران : (، حيـث قـالق النـائينيّ املحقـًيضاأواختار هذا الوجه 

األمر بني املحـذورين ال يمكـن جعـل التخيـري الـرشعي الـواقعي وال جعـل 
ن التخيري إ ف- كالتخيري يف باب تعارض الطرق واألمارات -التخيري الظاهري 
 فال يمكن جعل مـا هـو احلاصـل ،ً وتركه حاصل بنفسه تكويناءبني فعل اليش

فـألن :  وأما الوظيفة العقلية... ً ظاهرياً أو جعالً واقعياًاء كان جعال سو،بنفسه
ه ومل ؤالتخيري العقيل إنام هو فيام إذا كـان يف طـريف التخيـري مـالك يلـزم اسـتيفا

 كالتخيري الذي حيكم به يف باب التزاحم ،ف من اجلمع بني الطرفنيّن املكلّيتمك
 مـن ّ لعدم ثبوت املالك يف كـل،لكيس كذ ل ويف دوران األمر بني املحذورين-

                                                 
 .٥٦٩، ص٢ج: هناية الدراية )١(
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 فالتخيري العقيل يف باب دوران األمر بـني املحـذورين إنـام ،طريف الفعل والرتك
هو من التخيري التكويني، حيث إن الشخص ال خيلو بحسب اخللقة من األكـوان 
األربعة، ال التخيري الناشئ عن مالك يقتضيه، فأصالة التخيري عنـد دوران األمـر 

 مـن أصـالة اإلباحـة :األخـرىوأما األصـول . لفعل وتركه ساقطةبني وجوب ا
 فـال جمـال احلرمة، الرشعية والعقلية واستصحاب عدم الوجوب وعدم والرباءة

 أمـا .ّخيصه ولكن ال بمالك واحد بل عدم جريان كل واحد منها بمالك ًأيضا،هلا 
 بــني  إىل عــدم شــمول دليلهــا لــصورة دوران األمــرً فمــضافا،أصــالة اإلباحــة

 كـام هـو الظـاهر ّ بام إذا كان طرف احلرمة اإلباحة واحلـلّ فإنه خيتص،املحذورين
ولـيس يف بـاب دوران  < فيه حالل وحرام فهو لك حاللء يشّكل> :×من قوله

 .)١() بل طرف الوجوبّاألمر بني املحذورين احتامل اإلباحة واحلل
إذا (: األفكـار العراقي، حيث قـال يف هنايـةكذلك ممن اختار هذا الوجه و

 مـن الواجـب واحلـرام ّ يكون كل:فتارة  بني الوجوب واحلرمةءدار حكم اليش
 .فقّ املوافقة كيفام اتّمجرد يسقط الغرض منه بًلياّاملحتملني توص

 فال شبهة يف حكم العقل بالتخيري بيـنهام بمعنـى عـدم : الصورة األوىلأما
ف وعدم قدرته عىل مراعاة العلم ّ إىل اضطرار املكلًاحلرج يف الفعل والرتك نظرا

 من الفعل أو الـرتك، فيـسقط ًه يف الواقعة تكويناّ باالحتياط وعدم خلواإلمجايل
 حينئذ عن التأثري بعني اضطراره املوجب خلروج املورد عن قابلية اإلمجايلالعلم 

بلية  يف التنجيز يف ظرف قاً يكون مؤثراإنام اإلمجايل العلم أنالتأثر من قبله بداهة 
ف نحـوه وهـو يف املقـام غـري ّ للمكلـً وباعثـاًن يكون داعيا ألباإلمجالاملعلوم 
 ً وحرمتـه صـاحلاءد بـني وجـوب الـيشّر حيث ال يكون التكليف املـردّمتصو

 .)٢() أو تركهءللداعوية عىل فعل اليش
                                                 

 .٤٤٤ص ،٣ج: صولاألانظر فوائد  )١(
 .٢٩٣، ص٣ج: األفكارهناية  )٢(
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  الرشعيةباإلباحةمع احلكم عليه ً احلكم بالتخيري عقال: رابعالقول ال
 بـني وجـوب األمردار  إذا>: اآلخوند اخلراساين، حيث قال إليهوقد ذهب 

 بعـد هنوضـها عليـه ًة عـىل أحـدمها تفـصيالّ لعدم هنوض حجـ؛ وحرمتهءيش
 لعمـوم النقـل، وحكـم العقـل ؛ً ونقالًاحلكم بالرباءة عقال: ، ففيه وجوهًإمجاال

 األخـذ للجهل به، ووجوب ؛بقبح املؤاخذة عىل خصوص الوجوب أو احلرمة
ف عـن ّ، مـع التوقـً، والتخيري بني الرتك والفعـل عقـالً أو ختيرياًا تعيينابأحدمه

 لعـدم ؛، أوجههـا األخـريً، أو مع احلكم عليـه باإلباحـة رشعـاًاحلكم به رأسا
 لك حالل حتى تعرف أنـه ء يشّكل(الرتجيح بني الفعل والرتك، وشمول مثل 

 .)١(<ً وال نقالً له، وال مانع عنه عقال)حرام
 د الواقعةّين مع تعدر بني املحذومراألدوران 

 إمـا ًنـاّ معيً فعـالّبأنً إمجاال، من قبيل أن يعلم املكلف وهي الصورة الثالثة
، ففي هذه الـصورة نجـد ً أو واجب فيهام معاًيوم اخلميس واجلمعة معام يف ّحمر

 مـن اليـومني، وإن كـان يـستحيل ّأن العلم اإلمجايل يدور بني حمذورين يف كـل
 .ه القطعية وال يقبل التنجزخمالفت

 :هنا علامن إمجاليان آخران يمكن خمالفتهام القطعيةلكن يوجد 
 بوجوب الفعـل يف يـوم اخلمـيس أو ًالعلم إمجاالهو  :العلم اإلمجايل األول

الفعـل يـوم  وخمالفته القطعية تكون بالرتك يـوم اخلمـيس و،حرمته يوم اجلمعة
 .الرتك يوم اجلمعة وفعل يوم اخلميس موافقته القطعية بالأن كام ،اجلمعة

 بحرمـة الفعـل يـوم اخلمـيس أو ًالعلـم إمجـاال هـو والعلم اإلمجايل الثـاين
 . خمالفته أو موافقته القطعية عكس األول و،وجوبه يوم اجلمعة
ترك يف اآلخـر  و بأنه لو فعل يف أحد اليومنيً يعلم املكلف إمجاال:واحلاصل

                                                 
 .٣٣٥ص: األصولكفاية  )١(
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ن كانت غري ممكنة ألن موافقة كل من إ القطعية وواملوافقة. خالف خمالفة قطعية
 املوافقـة االحتامليـة بـرتكهام يف أن إالتعاكس موافقـة اآلخـر  والعلمني تزاحم

فهل جتب املوافقة االحتامليـة بعـد الفـراغ عـن  .اليومني أو فعلهام كذلك ممكنة
 منجزية العلم اإلمجايل يف التدرجييات؟

 ألن املعلـوم ،وجوب املوافقة االحتامليـةق األصفهاين إىل عدم ّذهب املحق
فـال يمكـن  ،باإلمجال ليس عدا تكليفـني أحـدمها التكليـف يف يـوم اخلمـيس

، واآلخـر القطعيـةوافقتـه م الستحالة خمالفته القطعية وة العلم اإلمجايل؛منجزي
، زيته الستحالة خمالفته القطعيةّيستحيل منج ًالتكليف يف يوم اجلمعة وهو أيضا

علامن اإلمجاليان التدرجييان فهام منتزعان من العلمني اإلمجاليني الـدائرين ما الأو
ص ّ بتكليـف جديـد وراء التكليفـني اللـذين رخـًبني املحذورين وليـسا علـام

  .)١(فيهام
يمكـن فـرض عرضـية العلـم اإلمجـايل (بأنـه  وأورد عليه الـسيد الـشهيد

 النـذر بالفعـل يف كـل مـن ّتعلـق ماإ بأنه ًالتدرجيي يف املقام، كام إذا علمنا ابتداء
 فالرتك يف كل واحد من اليـومني مـع الفعـل يف ، منهامّاليومني أو بالرتك يف كل

الفعـل يف اليـوم  واليوم اآلخر طرفان للعلم اإلمجـايل يف عـرض طرفيـة الـرتك
ق به يف عـرض واحـد علـامن إمجاليـان ّ التكليف قد تعلأن وهذا يعني ،الواحد

  .)٢()حلرمة خمالفته القطعية ًزاّاآلخر يكون منج وزّ ينجنأأحدمها ال يمكن 
 

 ما إذا كان عنده ماء وتراب، وعلم بغـصبية أحـدمها، فقـد :التطبيق األول
إذا كـان ( :م؛ حيـث قـالّحكم السيد يف العروة بأنه ال جيوز الوضوء وال التـيم

                                                 
 .٥٦٧، ص٢ج: انظر هناية الدراية يف رشح الكفاية )١(
 .١٦٣، ص٥ج: بحوث ف علم األصول )٢(
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بية أحـدمها ال جيـوز الوضـوء والتـيمم، ومـع عنده ماء وتـراب، وعلـم بغـص
 .)١()االنحصار يكون فاقد الطهورين

ًوأشكل عليه السيد اخلوئي بنفي البعد عن وجوب الوضوء حينئذ؛ معلـال 
ال يبعد وجوب الوضوء؛ ألنه من :(بأنه من الدوران بني املحذورين، حيث قال

 فيحكم بالتخيري، وإذا  من الوضوء والتيمم،ّدوران األمر بني املحذورين يف كل
 .)٢()جاز الوضوء مل ينتقل األمر إىل التيمم

 يف كون هذه املسألة من قبيل الدوران بني املحـذورين عـدم إمكـان ّوالرس
 . املوافقة القطعية

 ما لو مل يتمكن األسري واملحبوس من تعيني شـهر رمـضان، :التطبيق الثاين
 . ًرا من بني الشهورمها شهّبتخري )٣(العروة يف فقد حكم السيد 

وأشكل عليه بأن املأخوذ يف الواجب املأمور بـه إنـام هـو واقـع التعيـني يف 
ن ّوهذا بمكـان مـن اإلمكـان وإنـام ال يـتمك. اخلارج احلاصل بنفس االحتياط

ً فال مناص له من االحتياط حتصيال للعلـم .املكلف من العلم بالتعيني، ال نفسه
 . ًولو مل يعرفه بعينه تفصيالًبإتيان ما هو الواجب واقعا، 
نعم هنـا يشء، وهـو أنـه كـام يعلـم :(ل ذلك بقولهّولكن السيد احلكيم عل

 بنـاء عـىل أن حرمتـه –بوجوب صوم شهر رمضان يعلم بحرمة صوم العيدين 
د شهر رمضان بني الشهور يكون املقام من قبيـل الـدوران بـني ّ فمع ترد–ذاتية 

 كام هو مقتـىض حكـم العقـل ،الصوم واإلفطار بني ّ وحينئذ يتخري،املحذورين
 .)٤() ال التخيري يف تعيني الشهر كام ذكر،عند الدوران بني املحذورين

                                                 
 . ٢٠١، ص١ج: ىالعروة الوثق )١(
 .٩٧ص  ،١٠ ج:التنقيح )٢(
 .٥٥، ص٢ج :العروة الوثقى )٣(
 . ٤٧٧ ص،٨ج: مستمسك العروة الوثقى )٤(
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 عدم إمكان املوافقـة : يف كون املقام من قبيل الدوران بني املحذورينّوالرس
وإن أمكـن املخالفـة القطعيـة بـصيام مجيـع الـسنة أو بـرتك صـومها ، القطعية 
 . كذلك

ً ما لو كان هناك ترابان اشتبه املباح منهام باملغصوب؛ نظـرا :ق الثالثالتطبي
م باملباح للصالة وإىل حرمتـه باملغـضوب، فيـدور األمـر بـني ّإىل وجوب التيم

 .حمذورين
  .بوجوب االجتناب عنهام )١(وقد حكم السيد يف العروة

 َّكـلالـصحيح يف هـذه املـسألة أن ( :ق عليه السيد اخلوئي بقولـهّولكن عل
 ألنه إن كان مغـصوبا ،واحد من الرتابني من موارد دوران األمر بني املحذورين

 كام .هّز احلرمة يف حقّ ومعه تتنج،ف من تركهّن املكلّفهو حيرم الترصف فيه لتمك
م بـالرتاب ّن املكلـف مـن التـيمّأنه إذا كان هو املباح فهو جيب التيمم به لـتمك

 إال أنـه .احلـرامم الواجب أو ّ أنه التيمإحرازن من ّ غاية األمر أنه ال يتمك،املباح
 فيقطـع بامتثـال الواجـب كـام يقطـع بارتكـاب ،م بكل مـنهامّن من التيمّيتمك
ن املكلف مـن املوافقـة ّ وحيث أن املخالفة القطعية غري جائزة وال يتمك،احلرام

قـة واملخالفـة  فينتقل األمر إىل املواف،ن من املخالفة القطعيةّالقطعية كام ال يتمك
 من احلكم بتخيري املكلـف بـني التـيمم هبـذا الـرتاب أو ّ إذن البد.االحتامليتني

 وخمالفـة للتكليـف التحريمـي ً احـتامالالوجـويببذاك ألنه موافقـة للتكليـف 
 .)٢(ً)احتامال

                                                 
 . ٣٦٤، ص١ج: العروة الوثقى )١(
 . ٩٣ – ٩٢، ص١٠ج: التنقيح )٢(
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 :  يف املقامّجمموعة اعرتاضات إىل القائلني بجريان األصول املؤمنة هتِّوج
 

 ًنـاءالعراقي عىل املنع من جريان الرباءة العقليـة ب + ّحققوهو اعرتاض امل
 .عىل مسك قبح العقاب بال بيان

بـني مـر يف مـوارد دوران األّ منجـز ري غـمجـايل أن العلم اإلّسلمنالو : بيانه
هـذا يعنـي أن ف موافقته القطعية وال خمالفته القطعيـة، إمكان لعدم ؛املحذورين
 ّمكلـفالرتك، لكن هذا الرتخيص العقـيل لل أو بالفعلّ املكلف صّالعقل يرخ

 ضـوء قاعـدة يف العقلية التي حيكم هبا العقـل الرتك، ليس هو الرباءة أو للفعل
ترخيص حيكم به العقـل هـو بـراءة ّ كل ليسّ ألنه  بال عقاب، وذلكقبح البيان
 :الرتخيص يدور مدار مالكنيّ ألن عقلية،

 العـاجز عـن إدانة إمكانالرتخيص بمالك االضطرار وعدم : ّاملالك األول
 .االمتثال، كام يف موارد التكليف بغري املقدور

 .ان عىل التكليفيكون الرتخيص العقيل بمالك عدم البي: املالك الثاين
  .ومن الواضح أن الرباءة العقلية هي ما كانت باملالك الثاين

يـة ّنجز مإبطـالريـد هبـا ُأ الرباءة العقلية إن  األساس فإن إجراءوعىل هذا
ه بنفس الرباءة العقليـة، فهـو ّنجزيت تبطل ممجايلأن العلم اإل أي ،مجايلالعلم اإل
عدم البيـان موضـوع ّ ألن رع عدم البيان، الرباءة العقلية فّ ألن إجراءمستحيل؛

الـرباءة  (القاعـدةّ ألن لـيس ببيـان، أو فالرباءة العقلية ال حتكم أن هذا بيانهلا، 
 ال تثبت موضوعها، كام أن احلكم ال يثبت موضوع نفسه، فحينام يقول )العقلية
 ّتعلـقنـام يليس بعامل، وإ أو  عاملًا فهذا احلكم ال يثبت أن زيد<أكرم العامل>املوىل 



 ٣ ج-ّصول العملية ُ رشح احللقة الثالثة، األ.......................................................  ٤٠

 ه، ويف املقـامإكرامـ يف الرتبة السابقة، فحينئذ جيـب ًاحلكم بمن يثبت كونه عاملا
كـام يف أن يثبت عدم البيان يف الرتبة السابقة، بغري قاعـدة الـرباءة العقليـة، ّالبد 

ًموارد الشك، ألن الشك ليس بيانا ّّ ّ. 
ّوأما يف املقام فال يوجد شك، وإنام املوجود هو العلم ا إلمجايل بجنس اإللـزام، ّ

ومن الواضح أن العلم هو بيان، وعىل هذا فلكي جتـري قاعـدة قـبح العقـاب بـال 
ّبيان، البد من جتريد العلم اإلمجـايل عـن صـفة البيانيـة، ويمكـن أن نجـرد العلـم  ّ

هـي قاعـدة عـدم إمكـان إدانـة وقاعدة أخرى اإلمجايل من بيانيته من خالل تطبيق 
ّ منجزيـة العلـم اإلمجـايل يف املقـام لدورانـه بـني دممن خالهلا عالتي أثبتنا العاجز، 

ّ وهبذا يتضح أن العلم اإلمجايل .حمذورين، وبالتايل سقوط العلم اإلمجايل عن البيانية
ّال يمكن أن تبطل منجزيته بقاعدة قبح العقاب بال بيان إال بعد إبطال بيانيته َّّ َ. 

 وبيانيتـه مجـايلية العلـم اإلّنجز مطالإب الرباءة العقلية بعد إجراءريد أوإن 
قاعدة عدم ّ ألن  العاجز، فال معنى لذلك؛إدانة إمكانبقاعدة االضطرار وعدم 

 إجـراء الرتخـيص العقـيل، فيكـون إثبـات بنفـسها ّكفل العاجز تتإدانة إمكان
 . وبال فائدةًاالرباءة العقلية لغو
 الـرباءة ّأدلـةل جلريـان ال جمـا>: بقولـه  العراقـيّحققامل إليه وهذا ما أشار

 الرتخيص يف الفعل والـرتك وذلـك ال ثبات واإلباحة يف املقام إلّليةوأصالة احل
بل مـن جهـة ، ها عن مثل الفرضّأدلت من انرصاف + فاده الشيخأمن جهة ما 

 الرتخـيص يف الفعـل والـرتك مل يكن هناك ما يقتـيض إذا اختصاص جرياهنا بام
 فمـع فـرض حـصول ،غري منـاط عـدم البيـانبمناط آخر من اضطرار ونحوه 

مــر إىل الرتخــيص بحكــم العقــل بمنــاط االضــطرار والتكــوين ال ينتهــى األ
 إن الرتخـيص : ولـئن شـئت قلـت.الرتخيص الظـاهري بمنـاط عـدم البيـان

 ، عـن التـأثريمجايلهو يف ظرف سقوط العلم اإلّ إنام الظاهري بمناط عدم البيان
حكم العقل بمناط االضـطرار فـال يبقـى جمـال هو  -حيثام كان  -واملسقط له 
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حصول الرتخيص حينئذ يف الرتبة ًنظرا إىل  الرباءة العقلية والرشعية ّأدلةجلريان 
 .)١(<السابقة عن جرياهنا بحكم العقل بالتخيري بني الفعل والرتك

 لقاعدة قبح العقاب بال بيان، فإنه - ها هنا -وال جمال >: وقال صاحب الكفاية
ّ وإنام يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن مـن املوافقـة - ها هنا -ر فيه ال قصو ّ

 .)٢(<القطعية كمخالفتها، واملوافقة االحتاملية حاصلة ال حمالة، كام ال خيفى
 الـرباءة العقليـة إجـراءعـىل نفـي ّسـتدل  ا-كذلك-  األصفهاينّحققاملو

و هـو وصـول  -بيـان بدعوى أن مدركها هو قاعدة قبح العقاب بال بيـان، وال
ً إىل املكلف تفصيال أو إمجاال التكليف ً بـني مـر  يف دوران األّمكلف حاصل لل-ّ

ّ ألن املكلف املحذورين، ، وعليـه فـال  إليهيلزامه التكليف اإلّبتوجًإمجاال يعلم ّ
 .جتري قاعدة قبح العقاب بال بيان لوجود البيان يف املقام

 ؛فعلية التكليف منوطة بأمرينّ ألن ؛ّنجزمغري ّتوجه إليه  التكليف املّنعم إن
  قـدرة: يف املقـام، وثـانيهامّحقـقوهـو متّ إىل املكلف  وصول التكليف:أحدمها

 أن ّتـضح التكليف، وهو مفقـود يف املقـام، وهبـذا يّتعلقبم اإلتيان عىلّاملكلف 
اق يف استحقً عقال  من االمتثال املعتربّتمكناملانع من فعلية التكليف هو عدم ال

 ،إن فعليـة التكليـف منوطـة بـأمرين>: قال يف هناية الدرايـة؛ العقاب عىل تركه
 ،ه وال ربـط ألحـدمها بـاآلخرّتعلقـالقـدرة عـىل م: خر واآل،وصوله: أحدمها
موافقتـه  التكليف واستحقاق العقاب عىل خمالفته القطعيـة وتـرك ّنجزكذلك ت

 .تفــصييل واإلمجــايلّالوصــول األعــم مــن ال: أحــدمها: القطعيــة منــوط بــأمرين
 ن من املوافقة القطعية وترك املخالفة القطعية وال ربط ألحـدمهاّالتمك: خرواآل

أن العلـم ال ّأمـا و. ن املزبور من بيانية العلمّوجه الحتساب التمك  فال،باآلخر
يف علم بوجوب فعل  إذا  أنه: ففيه،ه بجنس التكليفّتعلقم ّيصلح للبيانية بتوه

                                                 
 .٢٩٣ص ،٣ج: فكار هناية األ)١(
 .٤٠٥ص:  األصول كفاية)٢(
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ّ غد ال علم له إال بجنس التكليف ومع ذلـك يـؤثر للـتمكن اليوم أو حرمته يف ّ َّ
علم بوجوب اجللوس يف مكان يف اليـوم واجللـوس يف  إذا  كام أنه،من االمتثال

ّمكان آخر يف اليوم ال يؤثر يف التنجز مع أنه متعلق بنوع التكليف ّ  ّ لعدم التمكن؛ّ
 مـن ّتمكنام املـانع عـدم الـ وإن،قابل للتأثريًمطلقا من االمتثال فيعلم أن العلم 

 .)١(<يف استحقاق العقاب عىل تركهً عقال االمتثال املعترب
الـرباءة ّأمـا >:  النائيني، حيـث قـالّحققاملً أيضا هذا القول إىل وممن ذهب

 ويف بـاب دوران األمـر بـني ،فـألن مـدركها قـبح العقـاب بـال بيـان: العقلية
 علـم اإلمجـايل كعدمـه ال يقتـيضوجود الّ، ألن املحذورين يقطع بعدم العقاب

 إىل  حاصل بنفسه بال حاجـةّؤمن فالقطع بامل- ّتقدم بالبيان امل-التنجيز والتأثري 
 .)٢(<حكم العقل بقبح العقاب بال بيان

 ن الرباءة العقليةالسيد الشهيد االعرتاض عىل جريامناقشة 
 إجـراءمـن الغرض ّ ألن ؛ّغري تامعىل جريان الرباءة العقلية إن االعرتاض 

 والرتخيص يف خمالفتـه ليقـال مجايلية العلم اإلّنجز مإبطالالرباءة العقلية ليس 
 إدانـةبقاعـدة قـبح ّ منجـز  غـريمجـايلالعلـم اإلّ ألن نه حتصيل حاصل ولغو؛إ

ّ كـل يـةّنجز احتامل مإسقاط الرباءة العقلية هو إجراءالعاجز، وإنام الغرض من 
 من احتامل الوجوب واحلرمة ليسًكال ن من الوجوب واحلرمة، ومن الواضح أ

ًبيانا وجدانا   الـرباءة العقليـة للتـأمني إجراءيمكن  األساس يف نفسه، وعىل هذاً
 .عن احتامل الوجوب واحلرمة

ّأمـا ، مجـايليـة العلـم اإلّنجز أن قاعدة قبح إدانة العاجز تبطل م:واحلاصل
احـتامل الوجـوب مـن ّ كـل يـةّنجزقاعدة قبح العقاب بال بيـان فهـي تبطـل م

 العاجز هو غـري مـا تقـوم بـه قاعـدة قـبح إدانة فام تقوم به قاعدة قبح .واحلرمة
                                                 

 .٥٦٥ص ،٢ج:  هناية الدراية)١(
 .٤٤٨ص ،٣ج:  األصول فوائد)٢(
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بعـد  -  الـرباءةإجـراء ّدعىإن املـ>:  الـسيد الـشهيد وكام قال.العقاب بال بيان
 عن احتامل الوجوب واحلرمة يف نفسه، -مجايلية العلم اإلّنجزالفراغ عن عدم م
ق الـرباءة العقليـة إلثبـات التـأمني مـن ّ، فنطبلزاماإلب إمجايل كام لو مل يكن علم

يف نفسه ولو كان مالك االضطرار الـذي يـسقط العلـم ّتام ناحيته، فهذا مالكه 
، فام ينفى بـالرباءة العقليـة غـري مـا ينفـى بمـالك ً أيضاًاّ عن البيانية تاممجايلاإل
 .)١(< العاجز عن الوظيفة العمليةةدانإ إمكانرضار وعدم اإل

  

ة ّدلأ أن ما كان من :حاصله عىل الرباءة الرشعية بام  النائينيّحققاعرتض امل
جيـري إلثبـات  <  ء  ك حالل حـ  تعـرف أنـه حـرامّ >الرباءة الرشعية بلسان 

ليس من هـذا  الواقعية، ومقامنا ّلية احله الظاهرية يف املورد الذي حيتمل فيّليةاحل
بني احتامل الوجوب واحتامل احلرمة، فال يوجـد احـتامل مر يدور األ إذ ؛القبيل

 .ّ احللأصالةلسان  ب الرباءةإجراء، فال يمكن ّحليةلل
فهو جيري إلثبات الرفـع ) فع ما اليعلمـونُر(الرباءة بلسان ّ أدلة وإن كان من

يف املـورد الـذي يعقـل  َّ إالالظاهري، ومن الواضح أن الرفع الظاهري ال يعقل
الرفـع هنـا ظـاهري يقابـل ّ ألن -إجيـاب االحتيـاط أي -فيه الوضع الظاهري

 االحتياط جتـاه إجيابالوضع الظاهري وهو إجياب االحتياط، وحيث يستحيل 
بني حمذورين، فال يمكـن مر  لدوران األ؛الوجوب املشكوك واحلرمة املشكوكة

 .الرفع والرباءة الرشعية
فع مـا ال ُر: فألن مدركها قوله الرباءة الرشعيةّأما >: + النائيني ّحقققال امل

 ويف موارد دوران األمر بني املحـذورين ال ، والرفع فرع إمكان الوضع،يعلمون
 ال عـىل سـبيل التعيـني وال عـىل سـبيل ،يمكن وضع الوجوب واحلرمة كليهام

                                                 
 .١٥٥ص ،٥ج:  األصول بحوث يف علم)١(
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 ّأدلة ف، الرفعّلقتع ومع عدم إمكان الوضع ال يعقل - وجهه ّتقدم كام -التخيري 
 .)١(<ً أيضا املقامّالرباءة الرشعية ال تعم

عدم شمول دليلهـا  إىل ً فمضافا-أصالة اإلباحة ّأما >: ويف موضع آخر قال
كان طرف احلرمة اإلباحة  إذا  بامّلصورة دوران األمر بني املحذورين فإنه خيتص

 ) فهو لك حاللفيه حالل وحرامّكل يشء ( :×كام هو الظاهر من قولهّاحلل و
بـل طـرف ّاحلـل وليس يف باب دوران األمر بني املحذورين احـتامل اإلباحـة و

 .)٢(<الوجوب
 ال تشمل املقـامّاحلل  ّأدلةن إ>: حيث قالً أيضا وهو ما ذكره السيد اخلوئي

ّأصــال، ألن  . فيهــاّ الــشك هــوً رشعــا املــأخوذ يف احلكــم باإلباحــة الظاهريــةً
 وعدم كون الفعل ً، يف الواقع إمجااللزامعلم بثبوت اإلواملفروض يف املقام هو ال

 ويف موضع آخـر ذكـر أن )٣(<ً؟ فكيف يمكن احلكم باإلباحة ظاهرا،ً يقيناًمباحا
 وهـو ّليـةجتري يف املورد الذي حيتمل أن يكـون الواقـع حمتمـل احلّاحلل  أصالة

 .)٤(مفقود يف املقام
الـرباءة ّ أدلـة  أن ظـاهر: ببيـانصفهاين الرباءة الرشعية اإلّحققوقد نفى امل

ه ّنجـز بالعلم، فـام كـان ت-أي الرباءة - كوهنا يف مقام معذرية اجلهل وارتفاعها
ى، وما كان من ناحية َّ للغاية واملغيًوعدمه من ناحية العلم واجلهل كان مشموال

 الرباءة، وما نحـن فيـه مـن قبيـل ّأدلة من االمتثال وعدمه فال ربط له بّتمكنال
ي معلـوم، وإنـام لزامـ التكليـف اإلّ تعلـقّ، فـإن لعدم القصور يف العلـم؛ينالثا

ن إ>:  حيـث قـال؛يلزامـ من امتثال التكليـف اإلّتمكند الْالقصور من جهة فق
                                                 

 .٤٤٨ص ،٣ج:  األصولائد فو)١(
 .٤٤٥ص ،٣ج:  املصدر السابق)٢(
 .٣٢٩ص، ٢ج:  األصول مصباح)٣(
 .٣٢٩ص ،٣ج:  األصول انظر دراسات يف علم)٤(
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 فـام ، كوهنا يف مقام معذورية اجلهـل وارتفاعهـا بـالعلم- الرباءةّأدلة - ظاهرها
 ومـا ،ىَّ للغايـة واملغيـًاله وعدمه من ناحية العلم واجلهل كان مشموّنجزكان ت

 .)١(< الرباءةّأدلة من االمتثال وعدمه فال ربط له بّتمكنكان من ناحية ال
 مناقشة االعرتاض عىل الرباءة الرشعية

 ّليـة احلهجتـري يف املـورد الـذي حيتمـل فيـّاحلـل إن قوله أن أصـالة : ًالّأو
 ّليـةة عىل أن تكـون احلّتوقف الظاهرية غري مّليةاحل فاجلواب عنه هو أن، الواقعية

ّمتقوم بالشك الواقعية حمتملة، ودعوى أن احلكم الواقعي  واالحتامل صحيحة، ّ
الظـاهري، بـل   باحتامل حكم واقعي مماثل للحكـمّتقومهلكن ليس املراد منها 

مـع ّ ألنـه تنجيـزه، أو  بعدم العلم باحلكم الواقعي الذي يراد التأمني عنـهّتقومه
ًمؤمنا جلعل يشء وجود العلم ال معنى  ً أو منجـزا عنهّ  ّنإلـه، ويف املقـام حيـث ّ

 . الواقع املشكوك، أي عن الرباءة للتأمني عنهأصالةالواقع مشكوك فتجري 
 الوضـع الظـاهري إمكـان بّمتقـومإن دعـوى أن الرفـع الظـاهري : ًوثانيا

احتامل الوجوب وحـده ّ ألن صحيحة، لكن الوضع الظاهري يف املقام معقول؛
 االحتياط، وكذلك احتامل احلرمة وحده يمكن لـه إجياب بًوضعه ظاهرايمكن 

  وإن كـان-الوجـوب واحلرمـة - الوضع الظـاهري، نعـم جممـوع الوضـعني
رفع الوجوب يقابل وضع الوجـوب فقـط، ّ ألن ، لكن هذا ال أثر له،ًمستحيال

الـذي يقابـل  فـإن وال يقابل جمموع الوضعني، وكذلك احلال يف جانب احلرمة
 .فع احلرمة هو وضعها فقط ال وضع جمموع الوضعنير

إن مـورد دوران األمـر بـني املحـذورين يكـون >: + مام اخلمينـيقال اإل
فمن حيث إن الوجوب غري معلـوم يكـون الوجـوب  .مصداقني حلديث الرفع

 وال يكـون ، ومن حيث إن احلرمة غري معلومة تكون احلرمـة مرفوعـة،ًمرفوعا
                                                 

 .٥٦٥ص ،٢ج:  هناية الدراية)١(
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ّ كـل  وال إشكال يف إمكان وضـع،ع مفاد دليل الرفعاملجموع من حيث املجمو
 فـام ال يمكـن وضـعه هـو ،واحد مـن الوجـوب واحلرمـة يف مـورد الـدوران

 -واحـد مـنهامّ كل  وهو- وما يكون مفاده ، وهو ال يكون مفاد الرفع،املجموع
 .)١(< فيمكن رفعه،يمكن وضعه

نفـي الـرباءة صـفهاين يف مقـام  اإلّحقـقومنه يظهر اجلـواب عـام أفـاده امل
 مـن ّتمكنه من ناحية عدم الـّنجزأن ما كان عدم ت :الرشعية، وحاصل اجلواب

 أمـر انتزاعـي، ولـيس بمجعـول ّفإنـهي، لزامـالتكليـف اإل أصل االمتثال هو
 أي - نـوع التكليـفّأمـا رفع بدليل الرفع، وُ كي يًرشعي، فال يكون موضوعا

 .ع من جريان الرباءة عنه فهو قابل للوضع وال مان- نفس الوجوب واحلرمة
أنـه ال مـانع مـن : والتحقيـق>: مام اخلميني بقولههذا اجلواب أشار اإلوإىل 

ّأمـا و. املخالفة العملية وااللتزامية غري الزمتنيّ ألن شمول حديث الرفع للمقام،
اجلـامع بـني  أي -نفـس اإللـزام ّ ألن املنافاة بني اإللزام والرفـع فـال مـانع منـه،

 فهو ليس بمجعول رشعي، بل هو أمـر انتزاعـي، ومـا هـو -رمة الوجوب واحل
جـنس  أو نوع التكليف، فمفهـوم اإللـزام أي املجعول نفس الوجوب واحلرمة،

 اجلعـل بـه، ونـوع التكليـف ّتعلقواحد منهام مما مل ي أو التكليف كمفهوم أحدمها
 .)٢(<مشكوك فيهّ ألنه الذي هو جمعول غري مانع من جريان احلديث،

 

ّ أدلة من أن + هو االعرتاض الذي أفاده السيد الشهيداالعرتاض الثالث 
 لـزام بجـنس اإلمجـايل الرتخـيص يف طـريف العلـم اإلثبـاتالرباءة الرشعية إل

املنـساق ّ ألن بني احلرمة والوجـوب،مر منرصفة عن مثل املورد وهو دوران األ
                                                 

 .١٧٨ص، ٢ج :التعليقة عىل الكفاية نوار اهلداية يفأ )١(
 .ر السابقد املص)٢(
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يـة لزامغـراض اإلاءة الرشعية هو عالج املوىل حلالة التزاحم بني األربل اّأدلةمن 
ي، لزامـوالرتخيصية يف مقام احلفظ بتقديم الغرض الرتخييص عىل الغـرض اإل

، وال باحـةوجـوب واإلباحة أو بني البني احلرمة واإلمر كام يف موارد دوران األ
 .ني إلزاميني كام يف املقامبني غرضمر  ملوارد دوران األ- الرباءة- هاّأدلتتشمل 

بـني مـر كانت الـرباءة الـرشعية ال جتـري يف مـوارد دوارن األ إذا :إن قيل
وهـذا يعنـي ثبـوت احـتامل احلرمـة  + املحذورين، كام أفـاده الـسيد الـشهيد

ّ حق عىل مبنى السيد الشهيد وهوً أيضا الرباءة العقلية ال جتريّ ألن والوجوب؛
احتامل احلرمة والوجوب وال يوجد مـا  ، فيلزم ثبوتية االحتاملّنجزالطاعة وم
 .هامّنجزيتينفي م

ّد الشهيد وإن كان ينكـر الـرباءة العقليـة ويـرى منجزيـة ّإن السي :اجلواب
 إذا ية االحـتامل فـيامّنجزالطاعة، ولكن ال يرى مّ حق  عىل مسلكًاالحتامل بناء
بتعـارض ّ ألنـه ر؛ مع احـتامل الطـرف اآلخـًالطرفني معارضاأحد كان احتامل 

ًاالحتامل منجزا الطرفني كام هو يف املقام، ال يرى  ؛ لوقوع التزاحم بني املقتضينيّ
 ّ وعىل هذا األساس ال يكون كل من احـتامل) احلرمة الوجوب ومقتىضمقتىض(

ً منجزا احلرمة واحتامل الوجوب  .الطاعةّ حق يف نفسه وإن كان عىل مسلكّ
يـة احـتامل ّنجزإن قيـل بم>: الـشهيد بقولـههذا املعنـى أشـار الـسيد وإىل 

 ّ فكـل- كام هـو املختـار-نكار قاعدة قبح العقاب بال بيانإالتكليف يف نفسه و
ً منجزا  ونفسه كانّواحد من االحتاملني لو خيل  فـإن الرتك، أو ه من الفعلّتعلقملّ

امل مـن احـتّ إىل كـل ه وهو معقـول يف املقـام بالنـسبةّتعلق مّنجزاالحتامل إنام ي
الوجوب واحتامل احلرمة يف نفسيهام، وإنام يقع بيـنهام التـزاحم يف مقـام التـأثري 

تـرجيح بـال  اآلخـر حـدمها دونأحمال، وتنجيز ً معا تنجيزمهاّ ألن واالقتضاء؛
 .)١(<ً يشء منهام وهو معنى التخيري عقالّنجز، فال يتّمرجح

                                                 
 .١٥٤ص ،٥ج: اشميتقريرات اهل األصول،  بحوث يف علم)١(
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 املقطع السابق عن دوران األمر بـني املحـذورين يف صـورة كـون ّحتدثنا يف
تكون الواقعـة ّ األول أنه يفّ األول الفرق بني هذا املقام واملقاموالواقعة واحدة، 

حـرام،  أو واجـبّ إما ًناّ معيًعلم أن فعال إذا ، كامًاليّواحدة مع كون الفعل توص
رين مع تكـرر الواقعـة، مـن قبيـل أن بني حمذومر هو دوران األفاملقام الثاين ّأما 

 .ًواجب فيها مجيعاّإما أيام الشهر وّ كل حمرم يفّ إما ًناّ معيًيعلم أن فعال
 املخالفــة القطعيــة للعلــم ال يمكــن - وحــدة الواقعــة- ّ األولويف املقــام

 مـن املوافقـة ٌّيف حالـة الفعـل حيتمـل كـلّ ألنه  وال املوافقة القطعية له؛مجايلاإل
 .، وكذلك يف حالة الرتكاملخالفة
 وإن كانت املوافقة القطعية مستحيلة، لكـن املخالفـة ّفإنهيف املقام الثاين ّأما 

 ويرتكه يف يوم آخر، ففي هذه احلالة ً وذلك بأن يفعل الفعل يوما،ة ممكنةّيقطعال
  يف الواقع فاملفروض أنه ارتكبـه يف يـوم، وإن كـان الفعـلًلو كان الفعل حراما

  .نه تركه يف يومأملفروض فاًواجبا 
ّ 

هي قاعدة عدم إمكان إدانـة العـاجز التـي تـربهن عـىل عـدم >: + قوله •
يف حالـة دوران احلكـم بـني  .<...صالحية العلـم اإلمجـايل املـذكور للمنجزيـة

ن العاجز ال يـدان، إحمذورين ال ثالث هلام اليمكنه االمتثال للعجز عنه، وحيث 
يبقى عندنا علـم إمجـايل بتكليـف  ايل ال ينجز التكليف، وبالتايل الفالعلم اإلمج

 .)وبالتايل سقوطه عن البيانية: (+منجز وهو معنى قوله 
ّألن تلك القاعدة بنفسها تتكفل الرتخيص العقيل وال حمـصل >: + قوله • ّ

بمعنى أن قاعدة عـدم إمكـان تكليـف العـاجز  <للرتخيص يف طول الرتخيص
ني الفعـل والـرتك، وال معنـى للرتخـيص بـالرباءة العقليـة بعـد تفيد التخيري ب

 .إدانة العاجز الرتخيص بقاعدة عدم إمكان
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أنـه عـىل املكلـف أن يتجنـب  وقد ذهب السيد اخلوئي يف هـذه احلالـة إىل
 وذلك بأن خيتار إما الفعل طوال أيام ،املخالفة القطعية ويأيت باملوافقة االحتاملية

ق ّ بـصدور حلفـني تعلـًو علم إمجاالل: (هذا ما ذكره بقولهالشهر وإما الرتك، و
 فيـدور ، واشـتبه األمـران يف اخلـارج، آخرأمر واآلخر برتك ،أحدمها بفعل أمر

 فقد يقال بالتخيري بني الفعـل والـرتك ، منهام بني الوجوب واحلرمةّ يف كلاألمر
 مـع ،ملحـذورين بني ااألمر منهام من موارد دوران ً بدعوى أن كال،يف كل منهام

 ، فـيحكم بـالتخيري،استحالة املوافقة القطعية واملخالفة القطعيـة يف كـل مـنهام
ن  أل، ولكنـه خـالف التحقيـقً كام جاز تـركهام معـااألمرين بكال اإلتيانفجاز 
ن مل إ واألمـريند بني الوجوب واحلرمة يف كـل مـن ّ املردباإللزام اإلمجايلالعلم 

 ،فقة القطعية واملخالفة القطعية يف كل منهام كـام ذكـر الستحالة املوا،ثرأيكن له 
 بوجـوب اإلمجـايل العلم )أحدمها: ( آخرانإمجالياند يف املقام علامن ّإال أنه يتول

 اإلمجــايل والعلــم ، بحرمــة أحــدمهااإلمجــايل العلــم )الثــاين(، وأحــد الفعلــني
 اإلمجـايلالعلـم  كـام أن ، للموافقة القطعيةً حتصيالام هباإلتيانوجوب يقتيض الب

 ً حيث إن اجلمع بـني الفعلـني والرتكـني معـا، كذلكًباحلرمة يقتيض تركهام معا
 ، العلامن عن التنجيـز بالنـسبة إىل وجـوب املوافقـة القطعيـةيسقطفمستحيل، 

 ّ فال مانع من تنجيز كل، الفعلني أو برتكهامبإجيادولكن يمكن خمالفتهام القطعية 
 ،م بيانـهّ فإهنا املقدار املمكن عىل ما تقد،خالفة القطعيةمنهام بالنسبة إىل حرمة امل

 للموافقــة ً حتـصيال،وعليـه فـالالزم هــو اختيـار أحــد الفعلـني وتـرك اآلخــر
 .)١() من املخالفة القطعيةًاالحتاملية وحذرا

ًالثالث االعرتاض عىل شمول أدلة الـرباءة الـرشعية عمومـا>: + قوله • ّ> 
أو  )٢(<ّ   ء  ـك حـالل>:  الرشعية من قبيـل قولـهأي سواء كان بلسان الرباءة

                                                 
 .٣٣٩ص ،٢ج: مصباح األصول )١(
 .١٥٣، ص٣ج:  من ال حيرضه الفقيه)٢(
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ق ّضح أن السيد الشهيد يذهب إىل مقالة املحقـّوهبذا يت) يعلمون فع ما الُر (لسان
النائيني يف االعرتاض عىل جريان الرباءة الـرشعية يف حـال دوران احلكـم بـني 

حلكـم بـني د اّحمذورين، لكن بدليل آخر وهو انرصاف أدلة الرباءة إىل مورد ترد
 .اإللزام والرتخيص

وعليه فالرباءة الرشعية ال جتري ولكن العلم اإلمجايل املذكور غري >:  قوله•
 لعدم إمكان تنجيزه وذلك لعدم إمكـان املوافقـة القطعيـة وال املخالفـة <زّمنج

 .القطعية
 كـام لـو حلـف املكلـف <وأما مع افرتاض كونه يف أكثر من واقعة>:  قوله•

 مـن الثـوبني حلـف عـىل ًاالثوبني، وترك لبس اآلخر، ثم نيس أيعىل لبس أحد 
ًام حلف عىل تركه، فهنا يمكـن املخالفـة القطعيـة بـأن يلبـسهام يومـا ّلبسه وأهي

 . آخرًوينزعهام يوما
 فللنزاع ]أي تعدد الواقعة[إن كان عىل الوجه الثاين : (وقال املحقق النائيني

 فـام اختـاره ،إن التخيري بـدوي:  فقيل. جمالً أو استمرارياًيف كون التخيري بدويا
 يف الليـايل ً أن خيتاره أيضاّاملكلف يف ليلة اجلمعة األوىل من الفعل أو الرتك البد

 وليس لـه أن خيتـار يف الليلـة الالحقـة خـالف مـا اختـاره يف الليلـة ،الالحقة
 للتكليـف  فإنه لو اختلف اختياره يف الليايل لزم منـه املخالفـة القطعيـة،السابقة

 وإمـا يف الليلـة ، إما يف الليلة السابقة،ق احلنثّنه يعلم بتحقإ ف،املعلوم باإلمجال
 فألجل الفرار عن حصول املخالفة القطعيـة البـد مـن أن يكـون ،التي هو فيها
 .ًالتخيري بدويا

ق هبا التكليف ّن املخالفة القطعية مل يتعلإ ف، ولكن للنظر يف ذلك جمال،هذا
 بحيث تكون املخالفة القطعية كسائر املحرمـات الـرشعية قـد ًعاالتحريمي رش

 بل قبح املخالفة القطعية كحسن الطاعـة مـن ، املولوي الرشعييق هبا النهّتعل
 وحكم العقل بقبح املخالفة ،املستقالت العقلية التي ال تستتبع اخلطاب املولوي
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الفة ال حيكـم العقـل  وإال فنفس املخالفة بام هي خم،القطعية فرع تنجز التكليف
 .)١()بقبحها ما مل يتنجز التكليف

 يف كـل ليلـة مـن ليـايل ًما نحن فيه ال يكون التكليف منجـزا نإ :ولذا قال
 متعـددة، فكون الواقعة ، ألنه يف كل ليلة منها األمر دائر بني املحذورين،اجلمعة

ران خروج املـورد عـن كونـه مـن دويوجب ل املعلوم باإلمجال وّال يوجب تبد
ق التكليف إنام هو الوطي أو الرتك يف كـل ليلـة ّ متعلألن ،األمر بني املحذورين

 وال يالحـظ انـضامم . ففي كل ليلة يدور األمر بني املحذورين،من ليايل اجلمعة
 ألن ؛إن األمر فيها ال يدور بني املحذورين:  حتى يقال،الليايل بعضها مع بعض

 ،ًة ومن الـرتك يف مجيعهـا أيـضاّليايل املنضمن من الفعل يف مجيع الّاملكلف يتمك
 ومـع اختيـار ،ومن التبعيض ففي بعض الليايل يفعل ويف بعضها اآلخـر يـرتك

التبعيض تتحقق املخالفة القطعية ألن الواجب عليه إما الفعل يف اجلميـع وإمـا 
ق احللـف والتكليـف ّألن الليايل بقيد االنضامم مل يتعل:  وذلك،الرتك يف اجلميع

 ،ق احللف والتكليف كل ليلة من ليايل اجلمعة مستقلة بحيال ذاهتـاّ بل متعل،اهب
 ففي كل ليلة يدور األمر فيها بني املحذورين ،ةّ من مالحظة الليايل مستقلّفالبد

 .)٢(ويلزمه التخيري االستمراري
عمدة شبهة من التزم بتقديم حرمة املخالفة وكـون : (وقال املحقق العراقي

 هو أن حكم العقـل بلـزوم املوافقـة التدرجييـة بنحـو االقتـضاء ،ًيابدوالتخيري 
 عـىل ّلعليـةم اّ ومع التزاحم تقدة،ّالعليوبحرمة املخالفة القطعية التدرجيية بنحو 

 وذلك البيان ال ينايف عدم التنجيز .املوافقة فيحكم باحلرمة دون لزوم االقتضاء،
 الـشبهة مـن منجزيـة العلـم يء وإنـام جتـ،بالنسبة إىل كل آن آن بنحـو الدفعيـة
 بالنـسبة إىل ًقـاّ وهـذا املعنـى وإن كـان متحق،اإلمجايل باحلرمة بنحـو التـدريج

                                                 
 .٤٥٤ ، ص٣ج: فوائد األصول )١(
 .املصدر السابق )٢(
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 فيبقـى تنجـزه ، إال أن تنجزه بنحو املوافقة التدرجيية كان ملغـىًالوجوب أيضا
إن : وىل يف اجلـواب أن يقـالَ وحينئـذ األ.بالنسبة إىل املخالفة القطعية عىل حاله

ال > بني امتثال لزوم املوافقة وحرمة املخالفة القطعية إذا كان بمنـاط عدم اجلمع
 وإنـام الفـرق يف ّلعليـة،فالعقل يف هذا املقام ال يفرق بينهام باالقتـضاء وا< يطاق

ص الـرشعي يف أحـد الطـرفني بمنـاط يخرت يف قابلية العلم للّلعليةاالقتضاء وا
  والرتخيص يف املقـام هـو < يطاقال> بال نظر إىل مناط ،الرباءة الرشعية وعدمه

 ،ية واقتضاء بمنـاط واحـدّويف هذا املقام نسبة حكم العقل عل <ال يطاق>بمناط 
 .)١()كام ال خيفى

 

بني الوجوب واحلرمـة والرتخـيص، وقـع الكـالم يف هـذه مر  دوران األ•
 وبلحـاظ ،ليـةّ األوالعقـيل والقاعـدة العمليـة األصل  بلحاظ:احلالة بلحاظني

 .يل الرشعي والقاعدة الثانويةمالعاألصل 
ة يـلّ األوةّالعميل العقيل فاحلكم العقيل والقاعدة العمليـ األصل بلحاظّأما 

يف هذه احلالة هو الـرباءة العقليـة عـىل كـال املـسلكني، مـسلك قـبح العقـاب 
 عـىل مـسلك قـبح ّفإنـه؛ لكن عـىل فـرق بـني املـسلكني، الطاعةّ حق ومسلك
ّ حـق عىل مـسلكّأما  لعدم املقتيض للتنجيز، ّنجزبال بيان يكون عدم التالعقاب 

 إمكـان لعـدم ؛ وهو لزوم اجتامع النقيضني، لوجود املانع؛الطاعة فعدم التنجيز
 .ًالفعل والرتك معا

 يلالعم األصل العميل الرشعي فالوظيفة العملية بلحاظ األصل بلحاظّأما 
 إذ الوجوب واحلرمة هي الرباءة الـرشعية،البدوي بني ّ الشك الرشعي يف حالة

ّ ألن هـا للمـورد،إطالق الرباءة الرشعية من قبيل حديث الرفـع شـاملة بّأدلةّإن 
                                                 

 .٤٥٣ص ،٣ج: تعليقة املحقق العراقي عىل فوائد األصول )١(
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 . من الوجوب واحلرمة غري معلومًكال
 :دوران األمر بني املحذورين يف مقامنييف بحث  وقع الكالم •

 يف هـذه املـوارد ايلمجاالستدالل عىل استحالة تنجيز العلم اإل: ّاملقام األول
 أن تنجيزه لوجوب املوافقة القطعية غري ممكن، وكذلك تنجيزه حلرمـة :وحاصله

، وعليـه فـال ّمكلـفذلك غري مقـدور للّ ألن ،ً أيضااملوافقة القطعية غري ممكن
ً منجزا مجايليكون العلم اإل  يف ّكلـفيف موارد الدوران بني حمذورين، فيكون املّ

ًخمريااملقام    .ينيصولفعل والرتك، وهذا مما ال خالف فيه بني األ بني الّ
 ؛؛ فيمكن املخالفة القطعيـةًدياّحدمها تعبأ أو نيديّكان الطرفان تعب إذا ،نعم

 .إلمكان أن يأيت بالفعل من دون نية القربة
 .ة وعدم جرياهناّؤمنامل األصول  جريانإمكانيف : املقام الثاين •

 :اذكرت يف املقام وجوه كثرية، منه
 يف املقـام مجايلالعلم اإلّ ألن ؛ةّجريان الرباءة العقلية والرشعي: ّالقول األول

من طـريف ّ كل  يفرباءتني من جريان الً؛ فال يكون مانعاًاّنجزيستحيل أن يكون م
العقليــة  - رباءتــنيجلريــان الً مـوردا طــرفّ كــل ، بعــدما كـانمجــايلالعلـم اإل
 .-والرشعية

اعتمـد القـائلون حيـث ة، ّؤمنامل األصول  جريانإمكانعدم : القول الثاين
 إىل هـتّجُة يف املقـام عـىل جمموعـة اعرتاضـات وّؤمنـامل األصول بعدم جريان

 .ةّؤمنامل األصول القائلني بجريان
 ّ ألن إجــراءجريـان الــرباءة العقليـة حتــصيل حاصـل؛: ّاالعـرتاض األول

 مجـايلأن العلـم اإل أي ،مجـايلية العلم اإلّنجز مإبطالريد هبا أالرباءة العقلية إن 
 الـرباءة العقليـة ّ ألن إجـراءه بنفس الرباءة العقلية فهو مستحيل؛ّنجزيتتبطل م

يـة العلـم ّنجز مإبطـال الـرباءة العقليـة بعـد إجـراءريد أفرع عدم البيان، وإن 
  العاجز، فال معنى لذلك؛إدانة إمكان وبيانيته بقاعدة االضطرار وعدم مجايلاإل
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 الرتخـيص العقـيل، إثبـات بنفـسها ّكفل العاجز تتإدانة إمكاندة عدم قاعّألن 
 . وبال فائدةًا الرباءة العقلية لغوإجراءفيكون 

 إجـراء نوقش االعرتاض عىل جريان الرباءة العقليـة بـأن الغـرض مـن •
ّ ألن  والرتخـيص يف خمالفتـه؛مجـايلية العلم اإلّنجز مإبطالالرباءة العقلية ليس 

 إجـراء العـاجز، وإنـام الغـرض مـن إدانةبقاعدة قبح ّ منجز  غرييلمجاالعلم اإل
 .من الوجوب واحلرمةّ كل يةّنجز احتامل مإسقاطالرباءة العقلية هو 

الـرباءة ّ أدلـة هو االعرتاض عىل الرباءة الـرشعية بـأن: االعرتاض الثاين •
 الـذي جيـري < يشء لك حالل حتى تعرف أنه حـرامّكل>الرشعية منها بلسان 

مقامنـا ال يف  الواقعيـة، وّلية الظاهرية يف املورد الذي حيتمل يف احلّليةإلثبات احل
فهو ) رفع ما اليعلمون(الرباءة بلسان ّ أدلة  وإن ما كان منّحليةيوجد احتامل لل

يف َّ إال جيري إلثبات الرفع الظاهري، ومن الواضح أن الرفع الظاهري ال يعقـل
 وحيث يستحيل الوضع الظاهري فـال ،لظاهرياملورد الذي يعقل فيه الوضع ا
 .يمكن الرفع والرباءة الرشعية

 :  نوقش االعرتاض عىل الرباءة الرشعية بام ييل•
 الواقعيـة حمتملـة، ّليةة عىل أن تكون احلّتوقف الظاهرية غري مّليةاحل نإ ً:الّأو

 .زهتنجي أو  بعدم العلم باحلكم الواقعي الذي يراد التأمني عنهةّمتقومبل 
 الوضـع الظـاهري إمكـان بّمتقـومإن دعوى أن الرفـع الظـاهري : ً وثانيا

احتامل الوجوب وحـده ّ ألن صحيحة، لكن الوضع الظاهري يف املقام معقول؛
 االحتياط، وكذلك احتامل احلرمة وحده يمكن لـه إجياببًظاهرا يمكن وضعه 

 ن وإن كــا)لوجــوب واحلرمــةا(الوضــع الظــاهري، نعــم جممــوع الوضــعني 
 .، لكن هذا ال أثر لهًمستحيال

عىل بعض ألسنة الرباءة الرشعية، الذي أفـاده الـسيد : االعرتاض الثالث •
 الرتخـيص يف طـريف العلـم ثبـاتالـرباءة الـرشعية إلّ أدلـة من أن + الشهيد



 ٥٥ ......................................................  ً يف الوجوب واحلرمة معاّ عند الشكالوظيفة

بـني احلرمـة مـر  منرصفة عن مثل املورد وهـو دوران األلزام بجنس اإلمجايلاإل
 الرباءة الرشعية هو عالج املوىل حلالة التـزاحم ّأدلةمن املنساق ّ ألن والوجوب،

ية والرتخيصية يف مقام احلفظ بتقديم الغرض الرتخيـيص لزامغراض اإلبني األ
 .يلزامعىل الغرض اإل

 الواقعـة مـن قبيـل أن ّتعـددبني املحذوين مـع مر دوران األ: املقام الثاين •
، ويف املقـام ًواجب فيها مجيعاّإما  الشهر وأيامّ كل حمرم يفّ إما ًناّ معيًيعلم أن فعال

ن املخالفة االحتاملية ممكنة وذلك بأن  أالإوإن كانت املوافقة القطعية مستحيلة، 
 .  ويرتكه يف يوم آخرًيفعل الفعل يوما





 
 

 الوظيفة العملية يف حالة الشك    
        )           ٤( 

 
 

 

ّ 

 ّيم الرئييس لألقل واألكثرتقسال •
 ّالدوران بني األقل واألكثر يف األجزاء .١
 رشائطّالدوران بني األقل واألكثر يف ال .٢
 دوران الواجب بني التعيني والتخيري العقيل .٣
 دوران الواجب بني التعيني والتخيري الرشعي . ٤

ّمالحظات عامة حول األقل واألكثر • ّ 
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ّالشك بني األقل واألكثر االستقاللي: وىلاحلالة األ •  نيّ
ّالشك بني األقل واألكثر االرتباطي: احلالة الثانية •  نيّ

ü الدوران بني األقل واألكثر يف األجزاء.١ ّ 
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 صورةكـة، ّتعـددًا م يف التكليـف صـورّذكرنا يف البحث السابق أن للـشك
 البدوي، وصورةّ بالشك يّسمثبوت التكليف وعدمه، وهو ما  أصل يفّالشك 
  التكليـف بعـد العلـم بثبـوتّتعلـق يف مّ كالشكمجايلاملقرون بالعلم اإلّالشك 
 أو اجلمعـةّ إمـا تكليف، كالعلم بوجوب صـالة يف ظهـر يـوم اجلمعـة،الأصل 

البـدوي ّ الشك  الذي يطلق عليهمجايلاملقرون بالعلم اإلّ الشك الظهر، وصورة
، الـذي ً أيـضامجـايلاملقـرون بـالعلم اإلّ الشك بني الوجوب واحلرمة، وصورة

 . بني حمذورينمر يطلق عليه دوران األ
ّي الشك بني األقل واألّأما الصورة اخلامسة وه  ّحمل البحث،هي ، التي كثرّ

 :هذه الصورة هلا حالتان
ّ 

ً واجبـا عـىل تقـدير وجوبـه يكـون األكثـر  بهّتميزأن ما يهذه احلالة معنى 
ّإمـا بـدرهم وّإما   لغريهًاأنه مدينّ املكلف ، كام لو علمّقل عن وجوب األًمستقال

 ًفسيكون ممتـثال  وكان يف الواقع مدين بدرمهني،ًاحداو ًبدرمهني، فلو دفع درمها
 دّمن قبيـل مـا لـو تـرد أو ، بمقدار الدرهم اآلخرًبمقدار درهم واحد، وعاصيا

 ًا واحـدًاصام يوم فإن يومني، أم  واحد يوم عليه قضاء صومه جيبيف أنّاملكلف 
 للواجـب يف ذلـك اليـوم فقـط ً ممتثال يومني، يكونوكان الواقع وجوب صيام

 . لوجوب صيام اليوم اآلخرًوعاصيا
صـيام يـوم،  أو فراد، فلكل درهـمبعدد األّمر متعددة اوومنه يعرف أن األ

 .زائهإ بّأمر مستقل
، وذلك للعلم التفصييل به، ّقل وجوب األّنجزعالم يف تال إشكال بني األو
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وجوب الزائد فهـو مـشكوك ّأما األكثر، ّقل أم األهو ًواقعا سواء كان الواجب 
قـبح ( عـىل مـسلك املـشهور ًورشعـاً عقـال  بدوي، فتجري عنه الـرباءةّبشك

 ).الطاعةّحق  ( فقط عىل مسلك السيد الشهيدً ورشعا)العقاب بال بيان
وال إشـكال يف جريـان الـرباءة >: بقوله +  العراقيّحقق املأشارهذا وإىل 

 النحـالل ؛يف الفرض األول واألكثر ّران الواجب بني األقلعند دو األكثر عن
منهـا امتثـال وعـصيان ّ لكل ]يكون[ة بنحو ّخطابات مستقل إىل اخلطاب بمثله

ال قـصور  األكثـر  يف وجوبّ حينئذ والشكّ فمع العلم بوجوب األقل،ّمستقل
ملعلـوم واالكتفـاء باخلطـاب ا األكثر له عند العقل يف جريان الرباءة يف مثله عن

 .)١(<ّهه باألقلّتوج
 ومهـا غـري :األقـل واألكثـر االسـتقالليني: (قال السيد مصطفى اخلميني

 ومالكـات ،دةّ رضورة أن االستقاليل خمـصوص بتكـاليف متعـد،االرتباطيني
 ، بخـالف االرتبـاطي، حسبام هو املشهور عـنهم، وإطاعات وعقابات،عديدة

 ّ ألن األقـل، واألكثـرّ ليس مـن األقـل لكونه، فيه الرباءةّوإن احلكم عند الكل
من  وهذا .ه منه برضب من املساحمةُّ فعد، واألكثر مشكوك،ًمعلوم التكليف ذاتا

 غري فرق بني االستقاليل يف الواجبات، كالـدين والـصلوات القـضائية والـصيام
م ّ حمـرّ فـإن األقـل، كخطوات املجاز باملسجدين،ماتّ أو يف املحر،وأمثال ذلك
 .)٢() وكساعات املكث يف املسجد وهكذا، وهكذا األكثر،عىل حدة

د بني األقل واألكثر االستقالليني فهـو ّاملرد (:وقال صاحب منتهى الدراية
 حقيقـة، إذ ال إمجـال يف املكلـف بـه بـه، يف املكلف ّ عن الشكًخارج موضوعا

                                                 
 .٢٥٧ص ،٢ج: صول مقاالت األ)١(
 :؛ منتهـى األصـول٣٧٣، ص٣ج: فكارهناية األ: ، وانظر١٥، ص٨ج: حتريرات يف األصول )٢(

 .٣٠٣ص ،٢ج
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لزائـد قـه باّ يف تعلّ ويشكّق التكليف باألقلّ بتعلاألمررضورة أنه يعلم من أول 
  .)١()عليه

 

 له ً واحداًاالرتباطيني يعني أن هناك وجوباّقل واألكثر بني األمر دوران األ
ّتعلق إما امتثال واحد وعصيان واحد، وهو م  علـم إذا ، كـامكثربـاأل وأ ّقـلباألّ

ّاملكلف بوجوب الصالة، وترد  .ورشائط أو تسعة أجزاء ة بني عرشةدت الصالّ
 :ويقع البحث يف هذه احلالة يف اجلهات التالية

يف أن جلـسة ّ شـك ، كـام لـوجـزاءيف األّقـل واألكثـر  الدوران بـني األ.١
 ؟ليست بجزء أم االسرتاحة هل هي جزء من الصالة

ل يف أن الطمأنينة هّ شك يف الرشائط، كام لوّقل واألكثر  الدوران بني األ.٢
 ؟ليست برشط أم هي رشط يف الصالة

 الدوران بني التعيني والتخيري العقيل، كام لو أمر املـوىل بعتـق رقبـة مـن .٣
مـصداق  َّأي منها، فحينئذ حيكم العقل بـالتخيري، فـًناّد مصداقا معيّدون أن حيد

  خيتار؟منها
أو  اعتـق>  : املـوىلقـال الدوران بني التعيني والتخيري الرشعي، كـام لـو .٤

املوىل نفـسه هـو ّ ألن ؛ًمور يكون رشعيا فالتخيري هنا بني هذه األ<صم أو طعمأ
 .ى إلثبات هذا التخيريّالذي تصد

 يلحـقأاالرتبـاطيني، ّقل واألكثر يف األّ الشك ومنشأ النزاع يف املقام هو أن
 يفّ بالـشك أنه يلحق م أللرباءةً األكثر موردا يف التكليف ليكون وجوبّبالشك 
 لقاعدة االشتغال؟ً موردا به ليكونّلف املك

  مشكوك فيه، فأحلقـهكثرن وباألّ متيقّقلأن التكليف باأل إىل فبعضهم نظر>
                                                 

 .١٣ص ،٦ج: منتهى الدراية )١(
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ّقـل ده بـني األّوحدة التكليـف وتـرد إىل يف التكليف، وبعض آخر نظرّبالشك 
يف ّ الـشك ، إنـامًنـاّبـه، لكـون التكليـف متيقف َّ املكليفّ بالشك فأحلقهواألكثر 
 .)١(<بهّ املكلف يفّ الشك ، فيكونكثر واألّقل عىل األانطباقه

 .ًقسام تباعا عن هذه األّتكلموفيام ييل ن
ّ 

 ت أجزائهـا بـني تـسعة أوّرددبوجوب الصالة وتّ املكلف ما لو علم: مثاله
هـي هـل  -ّقـل ما عـدا األ- األجزاء يف هذه احلالة هو أنّ الشك شأنعرشة، وم

 واألكثـر يف ّوالوظيفـة العمليـة عنـد الـدوران بـني األقـل؛ جزء من الواجـب
 بسبب العلم، أما الزائد فهو مشكوك بالـشك البـدوي ّز األقلّاألجزاء هي تنج

 فيكون جمرى للرباءة الرشعية، وهذا هو خمتار السيد الشهيد ومجلة من األعالم؟
 : أقوالة ثالث إىل ني فيهّحققاختلفت كلامت امل

 جريان الرباءة العقلية والرشعية عن الزائد: ّ األولالقول
  الشيخ األنصاري وصاحب الفصول والعالمة االشـتيايناختار هذا القول

صــفهاين والــسيد اخلــوئي والــسيد اخلمينــي والــشهيد  العراقــي واألّحقــقوامل
 :، وإليك بعض كلامهتم يف املقامالصدر

ّ الوجه األول من الوجـوه التـي أقيمـت يف يفالشيخ األنصاري ذكرنا قول 
ّاإلجابة عىل الربهان األول عىل أصالة االحتياط يف الدوران بني األقل واألكثر، ّ 
ًوحاصل ما أجابه الشيخ يف املقام أن األقل واجب يقينا بالوجوب اجلـامع بـني  ّ
ّالوجوب النفيس والوجوب الغريي، إذ لو كان الواجب يف الواقـع هـو األقـل 

ّكون األقل واجبا نفسيا، ولو كان الواجب يف الواقع هو األكثر فيكون األقـل في ًّ ً
ّواجبا غرييا، فالتكليف بالنسبة إىل األقل منجز عىل كل تقدير، بخالف األكثـر،  ّّ ً ً

                                                 
 .٤٢٦ص ،٢ج:  األصول مصباح)١(
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 . فيكون جمرى للرباءة
 ًه ناهـضاّأدلتأصل الرباءة وإن كان باعتبار عموم >: قال؛ صاحب الفصول
 األجـزاء نفـي وجـوبّيـصح كالنفـيس فّ الـشك ي عنـدبنفي الوجوب الغري

أن املـستفاد مـن َّ إال ،املرشوط وّفعل الكل إىل ل هباّوالرشائط املشكوكة للتوص
 نفي احلكم ال إثبات لوازمه العاديـة ككـون املاهيـة املجعولـة ّرده إنام هو جمّأدلت
ي اجلزئيـة عـىل نفـً دليال  فال يصلح،ذلك الرشط وءاة عن اعتبار ذلك اجلزّمعر

 .)١(< به املاهية املخرتعةّوالرشطية ليتعني
االرتباطيني ّاألقل واألكثر فيندرج يف صغريات ... > :؛ قال العراقيّحققامل

 . )٢(< عىل املختار يف جرياهنا يف تلك املسألةًفيجري فيه الرباءة بناء
ا ال نقـول ّأنـ: التحقيـق يف تقريـب االنحـالل>:  قـالّحقق االصـفهاين؛امل

تقدير فـرع  أي ه عىلّنجز حتى يقال بأن ت-لغريه  أو لنفسهّ إما - ّاألقلبوجوب 
 ّمقدمـة يف مبحـث ّحقـقكـام  األجـزاء  بل،ةّتقدمفيلزم املحاذير املّنجز األكثر ت

 ؛يّمقـدم ّمات داخلية لكنها غري واجبة بوجوب غرييّالواجب وإن كانت مقد
 نفـيس واحـد منبعـث عـن إرادة بل هناك وجوب، هّملا ذكر من املحذور يف حمل

، ّ باألرس التـي عـني الكـلجزاءنفسية واحدة منبعثة عن غرض واحد قائم باأل
 باألرس وزان الوجـود العلمـي جزاءفوزان الوجوب النفيس الواحد القائم باأل

 كالـسقف والقبـاب ٍة معانّ كالدار املؤلفة من عد، بمعنى تأليفي تركيبيّتعلقامل
باألرس ليس كانبـساط البيـاض  األجزاء نبساطه عىل تلكوا، واجلدران وغريها

بـل كانبـساط ،  من البياض بنفـسهّقطعة منه حظّ لكل عىل اجلسم بحيث يكون
 ّكل فإن املجموع ملحوظ بلحاظ واحد ال، الوجود الذهني عىل املاهية الرتكيبية

                                                 
 .٣٥٧ص:  الفصول الغروية)١(
 .٢٦٨ص ،٣ج: فكار هناية األ)٢(
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 ال ريـب يف أن هـذا الوجـوب النفـيس الشخـيص : فنقـول،هّجزء بلحاظ خيص
 ّتعلـق وانبساطه بغري ذلك ال، واحدّتعلقب أجزاء م أصله منبسط عىل تسعةاملعلو

فهذا الوجوب النفيس الشخـيص املعلـوم ، عىل اجلزء العارش املشكوك مشكوك
ً منجزا ًبمقدار العلم بانبساطه يكون فعليا املجهـول ال مقتـىض  اآلخر وباملقدارّ

 هو الوجوب النفيس الـذي ّاألقلوحيث إن املنبسط عىل ذات ، هّنجزته وتّلفعلي
ه عـىل تكليـف آخـر ّنجـزته وتّ فعليّتوقففال ي، ملوافقته وخمالفته ثواب وعقاب

 .)١(<غري معلوم احلال
فـال جيـب ،  بالفعل املأمور بهًاّتعلقإن كان التكليف م>: قال ؛السيد اخلوئي

فهو   بغرض املوىلًكون املأمور به وافياّأما و. به املوىلأمر بام َّ إال اإلتيان عىل العبد
فلو فـرض عـدم متاميـة ، ن يأمر العبد بام يفي بغرضهأفعليه  ،من وظائف املوىل

 فال يكون العبـد ،العبدً مستندا إىل البيان من قبل املوىل ال يكون تفويت الغرض
ّ أن فكـام. التكليـف أصـل  ال يزيـد الغـرض عـىل:وباجلملة.  للعقابًاّمستحق

، يان من املوىل مورد لقاعدة قبح العقـاب بـال بيـانالتكليف الذي مل يقم عليه ب
كذلك الغرض الذي مل يقم عليه بيان من املوىل مورد لقاعدة قـبح العقـاب بـال 

فكـام أن التكليـف بالزائـد عـىل القـدر ،  واألكثرّاألقلبني مر فإذا دار األ. بيان
،  بـال بيـانًابـا من قبل املوىل فيكون العقاب عليه عقّحجةن مما مل تقم عليه ّاملتيق

بـه عـىل ّفإنه عىل تقـدير ترت، األكثرّاألقل أو به عىل ّكذلك الغرض املشكوك ترت
وعـىل . ّاألقـل العقاب عـىل تفويتـه بـرتك ّوصح ،ةّ عليه تامّجة كانت احلّاألقل

وكـان العقـاب عـىل  ، من قبـل املـوىلّجةمل تقم عليه احل األكثر به عىلّتقدير ترت
 ... بال بيانًاباعق األكثر تفويته برتك

ن إص الكالم فيـه أنـه ّوملخ. ملقام الثاين يف جريان الرباءة الرشعية وعدمها
                                                 

 .٦٢٧ص ،٢ج : هناية الدراية)١(
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ً أيـضا  يف جريان الرباءة الرشعيةشكالفال ينبغي اإل، قلنا بجريان الرباءة العقلية
باعتبـار كونـه سـعة عـىل طالق، يف اإل األصل وهو عدم جريان. بمالك واحد

 األصـل فيجري.  عليه ليشمله حديث الرفع ونحوهًوال يكون تضييقاّكلف، امل
عدم التقييـد بمعنـى قـبح العقـاب  األصل ّنإفكام قلنا ، يف التقييد بال معارض

، كذلك نقول برفع املؤاخذة عىل التقييـد لكونـه ممـا ال يعلـم، عليه لعدم البيان
 .)١(<فيشمله مثل حديث الرفع

 األجزاء  منًباّب مرتكّون املرك عىل كّجةإذا قامت احل>:  قال؛السيد اخلميني
 عليه فال يمكن أن يكون األمـر ّجةمع عدم قيام احلّأما و،  إليهاًالكذائية ومنحال

ب ال يكون األمـر ّللمركيشء يف جزئية ّ الشك فمع،  إليهاً عليها وداعياّحجةبه 
 ّلـقتعوالعلـم ب،  إنام تكون بالعلمّجةرضورة أن متامية احل ؛ عليهّحجة به ّتعلقامل

ملـا  ؛ب منهـاّب املركـّالتي علم برتك األجزاء  عىلّحجةب إنام يكون ّاألمر باملرك
 إليهـا ًكونـه مـنحالَّ إال  به لألجزاء ليسّتعلق داعوية األمر املّعرفت من أن رس

ب واعتبـاره فيـه عنـد ترتيـب ّيف املركيشء يف دخالة ّ الشك فمع،  منهاًباّومرتك
 . عليهّحجةب ّكال يكون األمر باملر، أجزائه

االرتباطيني هو ّاألقل واألكثر العقيل يف باب  األصل أن: ل مما ذكرناّفتحص
وبـذل جهـده يف ، بّفإذا اجتهد العبد يف حتـصيل العلـم بـأجزاء املركـ، الرباءة
، بّللمركـ أجزاء  عىل عدةّجةوقامت احل،  بمقدار ميسورهّدلةص عن األّالتفح

فـأتى بـام ، ٍآخـر جـزءيشء يف اعتبار ّشك و، ًعاوعلم أن املوىل قد أخذها فيه قط
ويكـون ، ً عاصـياّال يعـد، وترك غريها مما هو مشكوك فيـه،  عليهّجةقامت احل

 .)٢(<العقاب عىل تركه بال بيان وال برهان
                                                 

 .٤٣٧ص ،٢ج:  األصولمصباح)١(
 .٢٨٢ص ،٢ج: نوار اهلدايةأ )٢(
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ّاألثـر اخلـاص يف  وتـارة يفـرض األثـر املـشرتك، >: قـال؛ السيد الـشهيد
 لألثر املـشرتك بلحـاظ الـسبب، ّيكون العلم اإلمجايل بالنسبة وموضوع واحد،

ّكام لو علم إمجاال بأنه استدان من زيـد مخـسة دنـانري، أو نـذر أن يعطيـه عـرشة 
ال إشكال يف جريان الـرباءة عـن  وّهذا يف احلقيقة خارج عام نحن فيه، ودنانري،

ّاألكثر، فإن فرضا اسـتقالليني، كـام يف الـد وّالزائد، لدوران األمر بني األقل  ينّ
 .)١(<ّ االنحاليل، فالرباءة جارية بال كالمالنذرو

 ًعدم جريان الرباءة مطلقا ال العقلية وال الرشعية: القول الثاين
: املـسرتشدين صـفهاين يف هدايـة إىل هذا القول الشيخ حممـد تقـي األالم

وقع النزاع املعروف بني املتأخرين يف إجراء األصل يف أجزاء العبادات املجملة >
فذهب مجاعة منهم إىل جريان األصـل يف ذلـك وجعلـوا . كوكةورشائطها املش

ومنعـه آخـرون حيـث . إجراءه فيها كإجرائه يف التكاليف املستقلة من غري فرق
أوجبوا مراعاة االحتياط يف ذلك وحكموا بأن ما شـك يف جزئيتـه أو رشطيتـه 
فهو جزء ورشط، يعنـون بـه أنـه يف حكـم اجلـزء والـرشط يف توقـف احلكـم 

وملـا .  كام قد يتوهم،عىل اإلتيان به، ال أنه جزء أو رشط بحسب الواقعبالصحة 
مل تكن املسألة يف كتب األصحاب ما عدا مجاعة من متأخري املتأخرين، اختلف 
النسبة إليهم يف املقام، فقد عزى بعـض مـن القـائلني بـاألول ذلـك إىل ظـاهر 

من يقـول بالثـاين كلامت األوائل واألواخر واستظهر نفي اخلالف فيه، وبعض 
عزاه إىل أكثر األصحاب، ملا يرون يف كلامهتم مـن االسـتناد يف ذلـك إىل أصـالة 

ويـدل عليـه . وكيف كـان فـاألقوى هـو الثـاين. الرباءة تارة واالحتياط أخرى
 .)٢(<...وجوه 

                                                 
 .٣٢٧، ص٥ج: صولبحوث يف علم األ )١(
 .٥٦٣ص ،٣ج: هداية املسرتشدين)٢(
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 جريان الرباءة الرشعية دون العقلية: القول الثالث
فال وجه معـه للـزوم >: حيث قالهو خمتار االخوند اخلراساين يف الكفاية و

 وللـزم ، لـو مل حيـصل الغـرضّ ولـو بإتيـان األقـلً أصال،املعلوممر مراعاة األ
 ليحـصل القطـع بـالفراغ بعـد القطـع ،مـع حـصوله األكثـر االحتياط بإتيـان

هـذا بحـسب .  فـافهم، بسبب بقاء غرضـهّاألقل الحتامل بقائه مع ،باالشتغال
هر أن عموم مثل حديث الرفع قاض برفع جزئية النقل فالظاّأما و. حكم العقل

 ّاألقـلد أمـره بـني ّد عـام تـردّ والـرتدمجـال فبمثله يرتفع اإل،يف جزئيتهّ شك ما
  .)١(<لّنه يف األوّ ويعي،واألكثر

 األكثـر وجـوب>: ّوكذلك ذهب إىل هذا القول املحقق النائيني، حيث قال
بجريـان الـرباءة : وقيـلًلقـا، مطبعدم جريـان الـرباءة : فقيل، عىل أقوال ثالثة

ّأمـا  ...وهـو األقـوى، بالتفصيل بني الرباءة العقليـة والـرشعية: وقيلًمطلقا، 
رفـع القيديـة إنـام هـو مـن وظيفـة ّ ألن فال حمذور يف جرياهنـا: الرباءة الرشعية
غايته أن وضعها ورفعهـا إنـام يكـون بوضـع منـشأ االنتـزاع ، الشارع كجعلها

فكام أن للـشارع ، باألكثر وبسطه عىل اجلزء املشكوك فيهوهو التكليف ، ورفعه
 :’كذلك للشارع رفعه بمثل قوله،  اجلزء الزائدّب عىل وجه يعمّباملركمر األ

، ة يف مبحـث الـرباءةّتقدمـ الـرشعية املّدلة ونحو ذلك من األ<رفع ماال يعلمون>
به مر طالق األويثبت إّاألقل،  عن مجال ويرتفع اإلمجايلالعلم اإلّينحل وبذلك 

 ..وكون وجوبه ال برشط عن انضامم الزائد إليه
 ّاألقلال جيوز االقتصار عىل ] ّأما بالنسبة لعدم جريان الرباءة العقلية فقال[

ّعقال، ألنه  وال ،  يف االمتثال واخلروج عن عهدة التكليف املعلوم يف البـنيّيشكً
والعلـم . ئـدة املـشكوكة اخلـصوصية الزاّبعـد ضـمَّ إال حيصل العلم باالمتثال

                                                 
 .٣٦٦ص:  األصول كفاية)١(
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هو عني العلم يشء برشط  أو د بني كونه ال برشطّ املردّاألقلالتفصييل بوجوب 
ومثل هذا العلم التفصييل ال يعقـل  ،ّاألقل واألكثرد بني ّ بالتكليف املردمجايلاإل

 النحـالل ً موجبـامجـايليلـزم أن يكـون العلـم اإلّ، ألنـه أن يوجب االنحـالل
 .)١(<نفسه

                                                 
 .١٥٥ص ،٤ج:  األصولفوائد )١(
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  الـرباءة عنـدّدلـة ألًمشكوك، فيكون مشموال األكثر أن وجوبّتوهم ُ يقد
معلوم الوجوب ّ ألنه  فقط؛ّقلباأل اإلتيان يف التكليف، فيحكم بوجوبّالشك 
ة بـراهني ّوجوب، لكن يف مقابل ذلك طرحـت عـدمشكوك الّ األكثر ألنه دون

 .لعدم جريان الرباءة وأن الصحيح يف املقام هو لزوم االحتياط
 جريـان الـرباءة إمكـانقيمت عىل عـدم أ الرباهني التي تعرضوفيام ييل نس

 .االرتباطينيّقل واألكثر بني األّ الشك العقلية والرشعية يف
 

ّقـل واألكثـر بـني األمـر مـسألة دوران األن أهذا الربهـان حيـاول إثبـات 
 بني املتبـاينني، فيجـري فيـه مـا جيـري يف العلـم مجايلاالرتباطيني من العلم اإل

 .كثرتيان باأل، وذلك باإلًعقال من وجوب االحتياط مجايلاإل
ًجـزا  من موجود يف املقام، فيكـونمجايلإن العلم اإل: بيان ذلك  عـن ًاومانعـّ

واجلزء العـارش  التسعةاألجزاء  ليس أطرافه مجايلجريان الرباءة، وهذا العلم اإل
 ً ال حيتمل أن يكـون بـديال)وهو اجلزء العارش (وجوب الزائدّ ألن فقط؛ وذلك

البـديل ّ ألن ؛مجـايل لـه يف العلـم اإلً مقابالً، فال يمكن أن جيعل طرفاّقلعن األ
 . وليس اجلزء العارش فقطة جمموع العرش هو)ّقلاأل (للتسعة
ّتعلق إما  يف املقام هو العلم بوجوب ممجايلذن العلم اإلإ  أجـزاء أو بالتسعةّ

 ارتبـاط امتثـال بعـض أي الوجـوب ارتبـاطي،ّ ألن بمجموع العرشة أجـزاء،
واالرتباطيـة تـساوق الوحـدة والوحـدة  ، األجـزاء األخـرىبامتثـالاألجزاء 

َّ إال مع فرض الكثرة، فيكـون ً وأكثر حقيقةّال يعقل أقلتساوق التباين؛ إذ 
ال  ومعـه ،ً إمجاليا بـني متبـايننيًالعلم اإلمجايل يف املقام بحسب احلقيقة علام
العلـم   مـن أحـد طـريفًا جزءهيمكن إجراء األصل لنفي وجوب الزائد؛ لكون
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ا يف طراف معـارض بجرياهنـ، وعليه فإجراء الرباءة يف أحد األ)١(<اإلمجايل
ّاآلخر، فيتساقطان، فيكون العلم اإلمجايل منجزا لكال الطرفني، كام تقدم ً ّ. 

ًوجوهـا صفهاين يف هداية املسرتشدين حيـث ذكـر هذا القول اإل إىل هبذ
 األمـر بطبيعـة العبـادة ّ إذا تعلـقأنـه>:  منهـا،كثرية يف لزوم االحتياط يف املقـام

أنـه َّ، إال ًة هبا قطعـاّثبت اشتغال الذماملفروضة فقد ارتفعت به الرباءة السابقة و
 ،املشتملة عىل األكثـرّاألقل، أو يدور األمر بني االشتغال بالطبيعة املشتملة عىل 

 ،ينَّ كام يف مـسألة الـد، مندرجة يف احلاصلة باألكثرّاألقلوليست املشتملة عىل 
 اط هنـاك بـني لعدم ارتب؛ّاألقل باشتغاهلا بٍة هناك باألكثر قاضّفإن اشتغال الذم

 وقـضاء ،بـالبعض األجـزاء املفروض ارتباط بعـض، إذ بخالف املقاماألجزاء 
والقـول بـأن .  وكوهنا يف حكم العدم الـرصفّجزء منها بزوال الكلّ كل زوال

،  بخالف العكس ال يثمر يف املقـامً بالتكليف باجلزء قطعاٍالتكليف بالكل قاض
أن َّ، إال ّالتبعي بـاجلزء يف ضـمن الكـل التكليف ّتعلقالقدر املعلوم من ذلك إذ 
ً أيـضا ، واختـار)٢(< به تكليف عىل اإلطالق ولو انفصل عن بقية األجزاءّتعلقي

 .)٣(هذا القول صاحب الكفاية يف حاشيته عىل الكفاية
 

 :ربعةأجيب عىل هذا الربهان بوجوه أ
ّ 

ّ بالعلم التفصييل بوجوب األقل عىل كل تقـدير،ّ هذا العلم اإلمجايل منحلّإن ّ 
ًبا نفسيا أو وّإما وج  . داخلية لهّمقدمة؛ لكونه جزء الواجب وً غريياًوجوباً

                                                 
 .٣٢٧ص ،٢ج:  األصول بحوث يف علم)١(
 .٥٦٣ص ،٣ج:  هداية املسرتشدين)٢(
 .٢٣٠ص ،٤ج:  انظر حاشية الكفاية)٣(
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 بالوجوب اجلامع بـني الوجـوب النفـيس ً واجب يقيناّقلإن األ: توضيحه
ًقل واجبـا  فيكون األّقللواجب يف الواقع هو األلو كان ا إذ والوجوب الغريي، ّ

ًقـل واجبـا ، فيكـون األكثـر، ولو كان الواجب يف الواقـع هـو األًنفسيا ، ًغرييـاّ
ّقل منجزاأل إىل فيكون التكليف بالنسبة  األكثـر فـإن تقـدير، بخـالفّ كل عىل ًاّ
أمور  للمـًكـان مـشكوك اجلزئيـة جـزءا إذا فـيامً واجبـا أمره يدور بني أن يكون

ّ الشك ، فيكونً للمأمور به واقعاًامل يكن جزءً واجبا إذا وبني أن ال يكون ،ًواقعا
 .، فتجري فيه الرباءةًبدويا إىل األكثر بالنسبة

فالعلم اإلمجايل فـيام : وباجلملة>: بقوله  األنصاريفاده الشيخأوهذا الوجه 
م اإللـزام  لكـون أحـد طرفيـه معلـو، يف وجوب االحتيـاطّمؤثرنحن فيه غري 

 .)١(<ًواآلخر مشكوك اإللزام رأساًتفصيال 
 عـىل تـسليم ّتوقـفهذا الوجـه م>:  بقولههذا الوجهالسيد الشهيد وناقش 

  الداخليةّقدمةتسليم أن امل] ّمتوقف كذلك عىل[ داخلية، وّمقدمة جزاءكون األ
ين ممنـوع عنـدنا،  األمـرصف بـالوجوب الغـريي، وكـالّ اخلارجية تتّقدمةكامل
 .)٢(< الواجبّمقدمةبحث  إىل ا موكولإبطاهلقيقها مع وحت

مات داخليـة، ّمقـد األجـزاء بـأنّ أي سلمنا - بمباين هذا الوجهّولو سلمنا
 يرد عليه، بأنه -مات اخلارجيةّمات الداخلية تتصف بالوجوب كاملقدّ املقدوأن

 :احتاملنيأحد ال خيلو من 
 أي  هو االنحالل احلقيقيمجايلإلاملراد من انحالل العلم ا :ّاالحتامل األول

 رسايـة العلـم مـن بمعنى -مجايلية العلم اإلّنجزركان مأانثالم الركن الثاين من 
 إىل  رسى مـن اجلـامعمجـايل ويف املقام قد يقـال أن العلـم اإل-الفرد إىل اجلامع

                                                 
 .٣٢٢ص ،٢ج:  األصول فرائد)١(
 .٣٠٧ص الثاين، من القسم ٢ ج:صول مباحث األ)٢(
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لعلم التفـصييل بـاّ فينحـل العلـم اإلمجـايل؛ ،، وبذلك ينهدم الركن الثاينّقلاأل
 .تقديرّ كل  عىلّقل األبوجوب

 الفـرد إىل  االنحالل احلقيقـي بـرساية العلـم مـن اجلـامعّ أن:واجلواب عنه
 ّ للجامع املعلوم باإلمجال، كام تقـدم،ًحيصل فيام إذا كان املعلوم بالتفصيل مصداقا

 ّ األمر ليس كذلك؛ ألن اجلامع املعلوم باإلمجـال هـو الوجـوبنجد أنويف املقام 
 ّ، ألنً غرييـاً كان وجوبـاحتى لوّهو وجوب األقل فملعلوم التفصييل ّالنفيس، أما ا

 كـان الواقـع هـوإذا (ً نفـسيا ًدة بـني كوهنـا وجوبـاّالتسعة أجزاء من الصالة مرد
 فـال يكـون )كثركان الواقع هو وجوب األإذا  (ً غريياًوبني كوهنا وجوبا )ّاألقل

 .ليه فال حيصل االنحالل، وعمجايل للمعلوم باإلًاملعلوم التفصييل مصداقا
  أن يراد باالنحالل االنحالل احلكمي أي اهندام الركن الثالث:االحتامل الثاين
ّقل منجز بدعوى أن األ ّهـو األقـل ًواقعا سواء كان الواجب  أي حال،ّ كل عىلّ

ّأو األكثر، وحينئذ ال جتري الرباءة عن األقل وإن  ،ام جتري عن األكثر بال معـارضّ
 .ّرباءة يف الطرف األكثر يسقط العلم اإلمجايل عن املنجزيةوإذا جرت ال

كـان ّ ألنـه إذا تقـدير؛ّ كـل ه عـىلّنجـز ال يقطـع بتّقل أن األ:فاجلواب عنه
الوجـوب ّ ألن ؛ّنجـز فلـيس بمًذا كان وجوبه غريياإ، وّنجزفهو مً نفسيا وجوبه

نـه مـن أ-يس يف بحث الواجب الغريي والنفّتقدم كام ،ّنجزالغريي غري قابل للت
 ؛ومنفصلة عن الوجوب النفيس ةً للتحريك املولوي بصورة مستقلًليس صاحلا

وكـذلك  ، بام هو امتثال لـهًامتثال الوجوب الغريي ال يستتبع ثواباولذا نجد أن 
 ؛ السـتحقاق العقـابً مستقالًموضوعاليست خمالفة الوجوب الغريي نجد أن 

 سوى ما للواجـب النفـيس مـن ومالكات الواجب الغريي ليس له مبادئّألن 
 وعليه فال يكون العلـم باجلـامع -)١(  استحقاق العقابّتعدد فال معنى ل،مالك

                                                 
 .٣٧٠ص ،١ج:  انظر احللقةالثالثة)١(
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بـل  تقـدير،ّ كـل عـىلّ منجز  بوجوبً علامّقلبني الوجوب النفيس والغريي لأل
، ومن الواضح أن مـا ال ّنجزال يقبل الت  وبني ماّنجزعلم باجلامع بني ما يقبل الت

 . ًاّنجزيكون م الّنجزيقبل الت
 

أن العلـم : ، حاصـلهً األنصاري أيـضاوهذا الوجه مأخوذ من كالم الشيخ
م التفـصييل  بـالعلّاملشتمل عىل الزائـد منحـلّاألقل أو األكثر اإلمجايل بوجوب 

  .ّبالوجوب النفيس لألقل
 أي ،كثـرضـمن األ أو ًاستقالالّ إما ،ً نفسياًجب وجوبا واّقل األّأن :ودليله

ً األقل يعلم بوجوبه وجوباّأن ّ نفسيا مردّ  بـني الوجـوب النفـيس االسـتقاليل ًداً
ً فوجـوب الـصالة إن كـان متعلقـا.وبني الوجوب النفـيس الـضمني  بالتـسعة ّ

ًفيكون وجوب التـسعة نفـسيا اسـتقالليا ً، وإن كـان متعلقـاً   بالعـرشة فيكـونّ
ًوجوب التسعة نفسيا أيضا، غاية األمـر يكـون وجوبـه نفـسي ، وعليـه ًا ضـمنيًاً

ّ، وهو معلوم تفصيال وإن كان مردًاّيكون وجوب األقل نفسي  بني االسـتقاليل ًداً
مصداق للجامع  -ّالوجوب النفيس لألقل - والضمني، وهذا املعلوم التفصييل

 .مجايلالعلم اإلّينحل ، فمجالاملعلوم باإل
 عـىل ًاّ رد"قلـت"بعنـوان   األنصاريالشيخيف كلامت  جاء هذا الوجه وقد

نختـار هنـا أن اجلهـل : قلـت>:  حيث قالمجايلالقائلني بعدم انحالل العلم اإل
، حلكـم العقـل بقـبح ّكلـفامل إىل ه التكليـف بـاملجهولّمانع عقـيل عـن توجـ

 وال ، بيـانب عن ترك اجلـزء املـشكوك مـن دونّاملسب األكثر املؤاخذة عىل ترك
يف يكفـي ، إذ  من حيث هو من دون بيانّاألقليعارض بقبح املؤاخذة عىل ترك 

 أو غ للمؤاخذة عليه العلم التفصييل بأنه مطلوب للشارع باالستقاللّالبيان املسو
 .)١(< ومع هذا العلم ال يقبح املؤاخذة،يف ضمن األكثر

                                                 
 .٢٣٢ص ،٢ج:  األصول فرائد)١(
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براز وجود التبـاين إ من خالل جابة عىل هذا الوجهّوقد حاول املحققون اإل
ذا وجـد التبـاين بيـنهام اليكـون العلـم إ، وكثر ووجوب األّقلبني وجوب األ

، مجـايل بأحد طريف العلـم اإلً تفصيلياًحال علامّ كل  عىلّقل بوجوب األمجايلاإل
 : وهي مناقشتانت من تلك املناقشاّبه، ونذكر املهمّينحل لكي 

 مجال للمعلوم باإلً مصداقا املعلوم بالتفصيل ليس:وىلاملناقشة األ
املـشتمل عـىل الزائـد ال يمكـن ّقل أو األكثر  بوجوب األمجايلإن العلم اإل

املعلوم بالتفصيل ّ ألن ؛ وذلكّقلانحالله بالعلم التفصييل بالوجوب النفيس لأل
 هـو الوجـوب )اجلـامع (مجالاملعلوم باإلّ ألن ،مجال للمعلوم باإلًليس مصداقا
 فهـو )ّقـلوجـوب األ(املعلـوم بالتفـصيل ّأمـا يد االستقاليل، د بقّالنفيس املقي

د بني االستقاليل والضمني، فال يكـون املعلـوم بالتفـصيل ّالوجود النفيس املرد
 . للمعلوم باإلمجال، فال حيصل االنحاللًمصداقا
للوجـوب،  ّحـد   إن االستقاللية:جاب السيد الشهيد عىل املناقشة األوىلوأ

 ال يـدخل -أي احلـد-، وهوّ به احلدّتعلقلوجوب لغري ما بمعنى عدم شمول ا
الذي تشتغل به العهدة هو ذات الواجب النفيس مـن دون قيـد ّ ألن العهدة؛يف 
ّالستقاللية، ألن قيد االستقاللية غري قابل للتنجز؛ ألن االستقاللية أمر ذهنـيا ّّ 

فـالعلم >ّ املكلـف منتزع من الوجـوب االسـتقاليل، ولـذا ال يـدخل يف عهـدة
، لكـن معلـوم هـذا ً بالوجوب النفيس االستقاليل وإن مل يكـن مـنحالمجايلاإل

، والـذي ّنجـزالوجوب للتّ حد العلم ال يصلح للدخول يف العهدة، لعدم قابلية
 هـو الـذي - هّبقطع النظر عن حـد - بذات الوجوب مجايل هو العلم اإلّنجزيت
 بـالعلم التفـصييل املـشار ّنحـل وهذا العلـم م، معلومه ويدخله يف العهدةّنجزي

 .)١(<إليه
                                                 

 .٣٢٩ص، ٥ج:  األصول بحوث يف علم)١(
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ّقل  بوجوب األمجايلإن العلم اإل: وحاصلها  النائينيّحققهذه املناقشة للم
بـالعلم التفـصييل بـالوجوب النفـيس ّينحـل املشتمل عىل الزائـد، ال أو األكثر 
ّقـل إمـا العلـم التفـصييل بوجـوب األّ ألن ؛كثـرضـمن األ أو ً استقالالّلألقل ّ

ّ ألن  وعليـه فـال حيـصل االنحـالل،مجـايل هو عني العلم اإلًضمنا أو ًاستقالال
 هو وجوب التسعة مطلقة من جهة انضامم اجلـزء ً استقالالّقلمعنى وجوب األ

 اجلزء العـارش بمعنـى ّد بضمَّغري مقيًمطلقا  ًوجوب التسعة وجوبا أي ،العارش
 هـو وجـوب التـسعة مقيـدة ً ضـمناّقـلوجوب ال برشط، ومعنى وجوب األ

 ّ بـضمً مقيـداً وجوبـايعنـنأنه وجوب برشط يشء،  أي بانضامم اجلزء العارش،
أي  ( العلم التفـصييل بوجـوب التـسعة مطلقـةّنأاجلزء العارش، ومن الواضح 

  بوجوب التسعة مطلقـةمجايل هو عني العلم اإل)ًضمناأي  (دةّمقي أو ً)استقالال
 رش، فكيف حيصل االنحالل؟ اجلزء العاّدة بضمّمقيأو 

ّقل إما  العلم التفصييل بوجوب األنذإ  إمجـايل  هـو علـمًضمنا أو ًاستقالالّ
وجوب التسعة ال برشط، ويف مثل هـذه احلالـة  أو لوجوب التسعة برشط يشء

 .مجايلال انحالل للعلم اإل
 االنحـالل يف املعلـوم ّنأواحلاصـل >:  النائيني بقولـهّحقق املأشارهذا إىل 

ّاألقـل املطلقـة كـام يف مـوارد  إىل  إنام يكون بـانقالب القـضية املهملـةمجالاإلب
إنـام هـو ًتفـصيال يف املوارد االرتباطية فاملعلوم ّوأما  ،الغري االرتباطينيواألكثر 

 انحـالل العلـم ّتصور فكيف ي،األبد إىل  والقضية مهملة،مجالعني املعلوم باإل
 .)١(<د واالمهالّه من الرتد مع بقائه عىل ما هو عليمجايلاإل

 أو د بـني كونـه ال بـرشطّ املـردّاألقـلالعلم التفصييل بوجوب > أن بمعنى
                                                 

 .٢٨٨ص، ٢ج: جود التقريراتأ )١(
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ومثـل  ،ّاألقـل واألكثـرد بني ّهو عني العلم اإلمجايل بالتكليف املرديشء برشط 
يلـزم أن يكـون العلـم ّ، ألنـه هذا العلم التفصييل ال يعقل أن يوجب االنحالل

 .)١(<الل نفسه النحًاإلمجايل موجبا
 جواب السيد الشهيد عىل املناقشة الثانية

 بتصويره أن العلـم -مجايلية العلم اإلّنجز النائيني لعدم مّحققإن حماولة امل
 وبـني وجـوب ً اسـتقالالّقل مها وجوب األ، يدور بني طرفني متبايننيمجايلاإل
لـيس ّ ألنـه ة، ال يدخل يف العهـدطالقاإلّ ألن ة، وذلكّ غري تام- ً ضمناّقلاأل
 . عىل ذات الطبيعةً زائداًاجزء

 ًأمـرا أو )وهو عدم حلاظ القيـد (ً عدمياً، سواء كان أمراطالقاإلّ ألن ذلك
 ّنجـز ال يقبـل التطالق فعىل كال القـولني فـاإل)وهو حلاظ عدم القيد( ًوجوديا

 ًائداه زإجيابم الصورة الذهنية وليس له حمكي يراد ّيقوّ ألنه والدخول يف العهدة،
  يعنـي مالحظـة اجلـزء الزائـدّفإنـهعىل ذات الطبيعة، وهـذا بخـالف التقييـد 

ة ّكان التقييد هو مالحظة اجلزء العارش، فتكون الذم إذا  ومن الواضح)العارش(
 مجـايل التنجيـز للعلـم اإلإثبـاتريـد ُأ األسـاس فـإن مشغولة بـه، وعـىل هـذا

 ؛ فهو غري ممكـن)الق والتقييدّوجوب إما التسعة باإلطأي  (باإلطالق والتقييد
 مجـايلريد إثبات التنجيـز بـالعلم اإلُأ وإن ّنجز، ال يقبل التطالقوصف اإلّألن 

حرى يكون لـدينا علـم باأل أو ،ّ فهو منحلّنجزبالوجوب بالقدر الذي يقبل الت
 .كثر واألّقلبوجوب األ إمجايل ل علمّ، ال أنه يتشكّقلتفصييل بوجوب األ

للوجوب ّ حد   االستقالليةخصوصية اإلطالق كخصوصيةإن > :ببيان آخرو
بحسب عامل اجلعل والتكوين، وهو ال يدخل يف العهدة، وإنام الـذي يـدخل يف 

مـا بلحـاظ ، بـل ً مـنحالمجايلالعهدة ذات الوجوب، وبلحاظه يكون العلم اإل
                                                 

 .١٦٠ص ،٤ج:  األصول فوائد)١(
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 .بحسب احلقيقةً إمجايل أصال يدخل يف العهدة ال علم
 وهو عامل اجلعـل والتكليـف مجايلبأن معلومنا اإل:  أن يقالّصحفالتعبري األ

 للتنجيـز والـدخول يف ًأنه ليس بخصوصياته قـابالَّ إال وإن كان ال انحالل فيه،
 وهـو ذات الوجـوب ّنجزانحالله، وما يدخل يف العهدة ويت إىل العهدة لنحتاج

 بدوي يف الزائد، فال يوجد علامن ّيوجد فيه علم تفصييل بوجوب التسعة وشك
 مجـايلا باآلخر، كام يصنع يف سائر موارد انحالل العلم اإلأحدمهّحل لكي يراد 

والعلم التفصييل بالفرد، بل املقـام بلحـاظ عـامل العهـدة وهـو ذات الوجـوب 
 علـم واحـد ّالاالنحالليني الذي ليس فيه إّقل واألكثر كموارد الدوران بني األ

يظهر ممـا يـيل أن دعـوى ولكـن سـ: ، وهذا هـو املقـصود بقولـه األمرمن أول
 .)١(<االنحالل غري صحيحة

ران بلحـاظ عـامل واذا كان الـد>:  السيد الشهيد بقولهأشارهذا املعنى وإىل 
ليـست تلـك  إذ الصورة الذهنية للموىل، فال يقتيض ذلك وجـوب االحتيـاط،

 فيام نحن فيه من هـذا القبيـل؛ وذلـكمر ، واألًمولوياّ املكلف الصورة يف عهدة
لتقييد الثابت يف عامل الصور الذهنية للموىل وإن كان له ما بـازاء يف حمكـي اّألن 

زاء يف حمكـي إ الثابت يف عامل الصور الذهنية ليس له ما بطالقالصورة، لكن اإل
 وحكاية عـىل مـا ًالصورة، وإنام شغله عبارة عن أن جيعل الصورة أوسع انطباقا

عـىل َّطـالق إال بـق لـوال اإليف اخلارج، فتنطبق عىل عـدة فـروض مل تكـن تنط
 .)٢(<بعضها

ّقـل  بـني األمجـايلبـراز العلـم اإل النائيني إلّحقق أن حماولة املّتضحوهبذا ي
 .بصورة متباينة غري صحيحةواألكثر 

                                                 
 .)٤٤( حاشية رقم ٤٣٢ص، ٣ حاشية السيد حممود اهلاشمي عىل احللقة الثالثة، ج)١(
 .٣١٦ص سم الثاين،ق من ال٤ج: تقريرات السيد احلائريصول، مباحث األ )٢(
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ب برز للمنع عن جريان الرباءة هو العلـم بـالوجوأ الذي مجايلإن العلم اإل
 واالستقاللية والضمنية، ومن الواضح أن مثل طالقبخصوصياته كوصف اإل

 واجب نفيس ، فحينام نقول وجوب التسعةّنجزهذه اخلصوصيات ال تصلح للت
واجبـة ّ إمـا قولنا وجوب التـسعة أو ، مع اجلزء العارشًضمناّإما  وًاستقالالّإما 

من االسـتقاللية الـضمنية  بانضامم العارش، فهذه اخلصوصيات ًداّمقيًمطلقا أو 
 هبذه اخلـصوصيات موجـود، مجايل، وعليه فالعلم اإلّنجزونحوها غري قابلة للت

 للـدخول يف طـالق، لعدم صـالحية وصـف االسـتقاللية واإلّنجزلكنه غري م
ّللتنجـز، فحينئـذ ال لوحظ العلم بالوجوب بالقدر الذي يصلح ّأما إذا العهدة، 

ّاألقـل وشـك جود هـو علـم تفـصييل بوجـوبًيوجد علم إمجايل أصال، واملو ّ 
 االشـتغال يف ّأن الربهان األول عىل أصالةّبني وهبذا يت . يف وجوب الزائدّبدوي
، بـل لعـدم وجـود ّمنحـل ّ إمجايلساقط، ليس ألجل وجود علمّقل واألكثر األ
 .ً أصالبني املتباينني إمجايل علم

ري صـحيحة؛ ألهنـا  سـاقطة وغـمجـايلن دعوى انحالل العلـم اإلفإ وعليه
نـك قـد أواآلخر تفصييل، مع  إمجايل تستبطن االعرتاف بوجود علمني أحدمها

 يف ّ بـدويّ وشـكّقـلعرفت أن املوجود علم واحد فقط وهو علم تفصييل باأل
 .وجوب الزائد

 

ّقـل  بـني األمجـايلن العلـم اإلأ وحاصـله + هذا الوجـه للـسيد اخلـوئي
 أن مـن رشائـط تنجيـز ّتقـدم ملا ؛ النحالل الركن الثالث؛ً حكامّمنحلواألكثر 
 يف نفـسه، ويف ّؤمنمن الطرفني جمـرى لألصـل املـ ّ كل أن يكونمجايلالعلم اإل

ً ألن كالهكذا؛مر املقام ليس األ  يف ّؤمنمن الطـرفني لـيس جمـرى لالصـل املـ ّ
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لعـدم ّ إمـا  الـرباءة لنفيـه؛إجـراء فال يمكن ّاألقلننا حينام نأيت لطرف إنفسه، ف
 .للزوم الوقوع يف املخالفة القطعيةّإما معقوليته، و

 إجـراء؛ فألنـه إن أريـد ّقـل الـرباءة عـن األإجراءفرض عدم معقولية ّما أ
ّ ألن ، فمن الواضـح أن هـذا غـري معقـول؛كثرباأل اإلتيان  معّقلالرباءة عن األ

، كثربـاأل اإلتيان  فال يمكنّقل جرت الرباءة عن األذاإف ، األكثر جزء منّقلاأل
 . غري معقولكثران باأليت مع اإلّقلفجريان الرباءة عن األ

 فهذا يعنـي الوقـوع ًأيضا،ترك األكثر  مع ّقل الرباءة عن األإجراءريد أوإن 
 فقد تركته، وإن كـان الواجـب ّقللو كان الواجب هو األ إذ باملخالفة القطعية،

، وحينئذ جتري الرباءة ّقل، اذن ال جتري الرباءة عن األً أيضافقد تركته  األكثرهو
 .بال معارض األكثر عن

 ،ولكنـا نقـول بـاالنحالل احلكمـي>: بقولـه ه السيد اخلـوئيأرادوهذا ما 
 طـالق وإن كان حيتمل انطباقـه عـىل خـصوصية اإلمجالاملعلوم باإلّ أن بمعنى

 تكون إحدى اخلصوصيتني جمرى لألصلَّوعىل خصوصية التقييد إال أنه حيث 
 ملـا ذكرنـاه ؛يف إحدامها يف حكـم االنحـالل األصل  كان جريان،دون األخرى

يف أطرافـه  األصـول  عىل تعـارضّتوقف ممجايلة من أن تنجيز العلم اإلّغري مر
 طـالقمهـال اجلـامع بـني اإل بنحـو اإلّاألقـلعد العلم بوجـوب ب ف،وتساقطها

نـا علـم بإحـدى اخلـصوصيتني حتـى يلـزم االنحـالل والتقييد وإن مل يكـن ل
 كـان ،بـال معـارض األصل جلريانً موردا أنه حيث يكون التقييدَّ، إال احلقيقي

وهـذا .  فيكـون بحكـم االنحـالل،مجـايل عن تنجيز العلـم اإلًجريانه فيه مانعا
 ؛يف واحـد مـنهام األصـل  لعدم جريان،االنحالل احلكمي ال يكون يف املتباينني

 .)١(<األصلني يف املتباينني يتساقطان للمعارضة، فإن تالئه باملعارضالب
                                                 

 .٤٣٢ص ،٢ج : األصول مصباح)١(
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 مناقشة السيد الشهيد للوجه الرابع
ّالتـي يمكـن أن توجـه إليـه املالحظة لكن إن هذا الوجه صحيح يف نفسه، 

يبتنـي هـذا الوجـه ّ ألن انحالل الركن الثالث، وذلك إىل  النوبة ال تصلهي أن
والثاين والثالث ثم يـدعي اهنـدام ّ األول ر فيه الركنّفيتو إمجايل عىل وجود علم

 عـدم ّتقدم لكنطرافه، ّاملؤمنة يف أ األصول الركن الثالث، ألجل عدم تعارض
 يف ّ بـدويّ وشكّقل، وإنام احلاصل هو علم تفصييل باألً إمجايل أصالوجود علم

 . وجوب الزائد
 

كـان املعلـوم التفـصييل  إذا ل حيصلفاجلواب عليه أن االنحال>: +  قوله•
 انحـالل أنحـاءيف النحو الثالث من  <ّتقدم كام مجال للجامع املعلوم باإلًمصداقا
 .)١(مجايلالعلم اإل

ّفاجلواب عليه أن الوجوب الغريي ال يساهم يف التنجيز كام تقـدم > : قوله•
 ّاألقـلوجـوب  (ّة القـول بـأنّأي اجلواب عىل عدم صـح .<ّيف مباحث املقدمة

كوجوب الـسري  ً غريياّ وجوب األقلنألنه عىل فرض كو)  حالّز عىل كلّمنج
ّيكون واجبا رشعيا إال يف ضمن العرشة وال يـستحق نه الإ، فّإىل احلج ً ف ّ املكلـً

ن التـسعة يف ضـمن إالعقاب عىل ترك الواجب الغريي، وعىل هذا األسـاس فـ
ايل ملطلق التسعة وإن كانت  هي طرف للعلم اإلمج- أي جمموع العرشة-العرشة

بنحو الواجب الغريي، ألن التسعة إن كانت بنحو الواجـب الغـريي ال تكـون 
ًواجبة رشعا وال تقع يف طرفا يف علم إمجايل، وبالتايل ال يبقى هناك مورد ل قول لً

 . والزائد جتري فيه الرباءة، حالّز عىل كلّ منجّ األقلّبأن
أي العلــم . < إليــهلم التفــصييل املــشار بــالعّوهــذا العلــم منحــل>:  قولــه•

                                                 
 .٢٣٩ص ،٥ج:  انظر بحوث يف علم األصول)١(
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 .حال، والزائد مشكوكّ كل  عىلّقلالتفصييل بوجوب األ
 ّوما هو معلـوم بالتفـصيل يف األقـل.. أن اجلامع: واجلواب األول> : قوله•

  .<ًالوجوب النفيس ولو ضمنا فال انحالل
 .وعليه يكون املورد من موارد أصالة االشتغال

 .<ز وال يدخل يف العهدةّ التنجّواحلد ال يقبل> : قوله•
ً اإلنـسان مـثال هـو ّ هبا، فحـدّص ويتعنيّ هو ماهية اليشء التي يتخصّاحلد

 وقال احلكيم الـسبزواري يف رشح املنظومـة واآلمـيل يف درر .)١(احليوان الناطق
 .)٢(مل عىل اجلنس والفصلت هو الذي يشّاحلد: الفوائد

  .)٣( وناقصّتام:  والرسمّ احلد، ورسمّحدإىل م املناطقة التعريف ّوقس
 الواجـب ّباألقـل .< بالعلم التفصييل املشار إليـهّوهذا العلم منحل> : قوله•
ومنهـا أن العلـم : ( حال والزائد املشكوك، كـام أشـار إليـه عنـد قولـهّعىل كل

 ).ّ بالعلم التفصييل بالوجوب النفيس لألقلّاإلمجايل املذكور منحل
ّإن وجوب األقل إذا كان استقالليا فمتعلقه األقـل : اجلواب الثاين> : قوله• ً
 . إليه الزائد، أم ال، مع قطع النظر عن مبطلية الزائدّأي سواء انضم .<ًمطلقا
أن اإلطالق سواء كان عبارة عن عـدم حلـاظ : ًويالحظ عليه أيضا> : قوله•

الـسيد عدم حلاظ القيد هو قـول  .<القيد أو حلاظ عدم القيد ال يدخل يف العهدة
الشهيد يف اإلطالق، أما حلاظ عدم القيد فهو قول الـسيد اخلـوئي، كـام قـال يف 

                                                 
ــة )١( ــةانظــر احلكم ــة األربع ــفار العقلي ــة يف األس ــة ١٢٨ص  ،٣ج:  املتعالي ــة العالم ، تعليق

 ).١(رقم : الطباطبائي
 .٣٨٨، ص١ج:  درر الفوائد؛١٣٦ ص: رسم اجلوهرالفريدة األوىل يف: رشح املنظومة )٢(
 ؛٥٠ص: )هتـذيب املنطـق(حاشية مال عبد اهللا اليـزدي عـىل ؛ ١١٦ص: انظر منطق املظفر )٣(

قـسم :  والتنبيهـاتإلشـاراتارشح  ؛١٩٤ ص:يف رشح منطـق التجريـداجلوهر النـضيد 
 . ٩٥ صاملنطق
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 .)١(حمارضاته
سـيظهر  . <ولكن سيظهر مما ييل أن دعوى االنحالل غـري صـحيحة> : قوله•

 .يف الفقرة الالحقة
ًكام أن دعوى االنحـالل سـاقطة أيـضا ألهنـا تـستبطن االعـرتاف >:  قوله•

 إمـا بنحـو ّومهـا العلـم بكـون وجـوب األقـل .<نحاللبوجود علمني لوال اال
 .اإلطالق وإما بنحو التقييد

..  .ال يــدخل يف العهــدة ...طــالقأن اإلً أيــضا ويالحــظ عليــه>:  قولــه•
يمكن طلب الصالة  ه فإنالطهارة، إىل من قبيل الصالة بالنسبة .<بخالف التقييد

دة بالطهارة، ّة املقيبنحو مطلق من حيث الطهارة وعدمها، ويمكن طلب الصال
القيـد يكـون  فـإن فاملطلوب يف الفرض الثاين هو الصالة مع تقيدها بالطهـارة،

 ).طالقاإل (ّ األوله، بخالفّتعلق يف العهدة ضمن مًداخال
 

                                                 
 .١٧٥ص ،٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري )١(



 
 
 
 
 
 

 

 

ّ 

  للمصالح واملفاسدحكامتبعية األ: ّاملقدمة األوىل •
 العقل حيكم بتحصيل الغرض: ّاملقدمة الثانية •
ّالشك يف املحصل جمرى أصالة االشتغال : ّاملقدمة الثالثة • ّ 
 مناقشة السيد الشهيد للربهان الثاين •

ü للغرض مراتب ودرجات: ّالوجه األول 
ü ّالغرض يتنجز بالوصول: الوجه الثاين 
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االرتبـاطيني ال ّقل واألكثر د بني األّ أن الواجب املرد: الثاينحاصل الربهان
أن يكـون الغـرض أمـر ّ البد ، بلً أيضا بينهامًداّيمكن أن يكون الغرض فيه مرد

يف حـصول الغـرض، ّصل له شك  حيّقللألّ املكلف حني امتثاللكن  ،وحداين
 الغـرض، ّحققن بتّ لكي يعلم ويتيقكثرتيان باأل من االحتياط واإلّوعليه فالبد

 للغـرض ولـذا يكـون ّحـصليف املّ الشك من مواردّقل واألكثر باألّ الشك ذنإ
 .جمرى ألصالة االشتغال، وال جتري فيه الرباءة

 :مات ثالثّعىل مقديبتني بيان هذا الربهان و
 أن مـسلك يف ال إشكال :حكام للمصالح واملفاسدتبعية األ: ّقدمة األوىلامل

اهتا من املصالح ّتعلقالعدلية قائم عىل أن االحكام الرشعية تابعة للمالكات يف م
عليه ّ يرتتب عها املوىل ناشئة من مالكّفعال التي يرش فعل من األّواملفاسد، فكل

 .غرض
ن املوىل تارة يوجـب علينـا إ: يل الغرضالعقل حيكم بتحص: ّاملقدمة الثانية

 : تارة يقـولًغراض، فمثال من األًغرضاّ املكلف خرى يدخل يف عهدةأ و،ًفعال
 وهـذا هـو وجـوب فعـل )مل يمـت أم ارضب الكافر بالـسيف، سـواء مـات(

ب ّ، يعنـي الغـرض املرتتـ)اقتل الكـافر( :يقول أخرى الرضب بالسيف، وتارة
 . الكافر هو موتهعىل رضب

 حكام فقط، هل األّكلفما هو الذي يدخل يف عهدة امل: لسؤال املطروحوا
 غراض؟ األيالذي يدخل يف العهدة ه مأ

أن ّالبـد ، فةدخـل التكليـف يف العهـد إذا  إن العقل حيكـم بأنـه:واجلواب
 ،، فكام حيكـم العقـل بوجـوب امتثـال احلكـم والتكليـفً أيضايدخل الغرض

غراض اللزومية، ومن هنا يقول الـسيد  األحتصيلوب جوبكذلك يدرك العقل 
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غـراض ق بني اللزوم بـني التكـاليف املولويـة واألّبأن العقل ال يفر + الشهيد
املولوية، فكام يدرك العقل لزوم حتصيل واجب مولـوي كـذلك يـدرك بلـزوم 

 الوجـوب يف حكـم العقـل ّتعلـق فحال الغرض حـال م،حتصيل غرض املوىل
 . الوجوبّتعلقبلزوم حتصيل م

ّالشك يف املحصل جمرى أصالة االشتغال: ّاملقدمة الثالثة أن مـن الواضـح  :ّ
ذا إ االشـتغال ال الـرباءة، فـصالةألً موردا يف حتصيل غرض املوىل يكونّالشك 

 أم -قتل الكافر  وهو- غرض املوىلّققوىل للكافر هل حتشككت أن الرضبة األ
 .ض اللزومي للموىلبرضبتني لتحقيق الغر اإلتيان  منّالرضبتني، فالبد

ّقـل يف األّالـشك : الكـالم فنقـولّ إىل حمل مات نأيتّ املقدهت هذّتضحذا اإ
 االشـتغال، أصـالةيف حتصيل الغرض فتجـري ّ الشك يكون من مواردواألكثر 

 ّففي املثال املتقدم الغرض من الصالة هو النهي عن الفحشاء واملنكر، وحتصيل
 أن نـأيت ّ مـشكوك، فالبـد-التـسعة أجـزاء أي - ّهذا الغرض باإلتيان باألقـل

ّباألكثر لكي نعلم بتحقق الغرض، ألن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ّ. 
، حيـث <إن قلـت>نصاري بعنـوان وهذا الربهان جاء يف كلامت الشيخ األ

 البتنائها عىل مصالح ،الرشعية كلها من هذا القبيلمر اإن األو: قلت فإن>: قال
مـن قبيـل  أو مـن قبيـل العنـوان يف املـأمور بـهّ إما  فاملصلحة فيها،بهيف املأمور 
املشهور بني العدلية أن الواجبات الرشعية إنـام وجبـت : وبتقرير آخر. الغرض

غـرض  أو هو املأمور به حقيقةّ إما  فاللطف، يف الواجبات العقليةًلكوهنا ألطافا
ّ شك ماّ كل بإتيانَّال  إ وال حيصل، فيجب حتصيل العلم بحصول اللطف،لآلمر

 .)١(<تهّيف مدخلي
 ،بـاألكثرَّ إال ال يكاد حيـرزمر األ إىل إن الغرض الداعي>: +خونداآلقال 

                                                 
، وقد أجاب عنه الشيخ وناقشه صاحب الكفاية فـيام سـيأيت ٣١٩ص ،٢ج: ألصول ا فرائد)١(

 .ّيف التعليق عىل النص
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والنواهي للمصالح مر ااملشهور من العدلية من تبعية األو إليه  عىل ما ذهبًبناء
 يف ً وكــون الواجبــات الــرشعية ألطافــا، عنــهّواملفاســد يف املــأمور بــه واملنهــي

يف إطاعـة ً عقـال  اعتبار موافقـة الغـرض وحـصولهّ وقد مر،واجبات العقليةال
 .)١(< كام ال خيفى،من إحرازه يف إحرازهاّالبد  ف،وسقوطهمر األ

 

 : ناقش السيد الشهيد هذا الربهان بوجهني
 للغرض مراتب ودرجات: ّ األولالوجه

شكل عليه السيد اخلـوئي ثـم انـربى أ و، النائينيّحققوهذا الوجه ذكره امل
 النـائيني ببيـان آخـر يـدفع ّحقـقالسيد الشهيد لتصحيح الوجه الذي ذكـره امل

 .)٢( السيد اخلوئي، ونحن نقترص عىل ما ذكره السيد الشهيد فقطإشكال
 وحاصل الوجه الذي ذكره السيد الشهيد هو أن هذا الربهان مبني عـىل أن

 وتـرك اجلـزء ّذا صـىلإ، فّحققال يتّحقق أو أن يتّ إما وحداينالغرض أمر بسيط 
 . فال حيصل الغرض من الصالة،يف الواقع عرشة أجزاءالصالة  تخري وكاناأل

ّ لكـل ل الكالم، وال دليل عـىل أنّلكن كون الغرض أمر بسيط وحداين أو
غـراض أن يعـدم، بـل األّإمـا أن يوجـد وّمـا إ ًا وبـسيطًا وحدانيًاواجب غرض

 أجزاء  فمن جاء بالواجب مع التسعة،حكام هلا درجات ومراتببة عىل األّاملرتت
عىل، نعـم لـو  الغرض األّققحي أجزاء  ومن جاء بالعرشة،دنى الغرض األّققحي

، فهذا يعنـي وجـوب حتـصيل الغـرض كثرقام العلم التفصييل عىل وجوب األ
ن هو ّاملتيق أن املعلوم ، معكثره مل يقم دليل عىل وجوب األّنإعىل، لكن حيث األ

 ومـا زاد ،ّدنى هو وجـوب األقـلّوجوب األقل، فيكون الواجب والغرض األ
                                                 

 .٣٦٤ص:  األصول كفاية)١(
 .ّيف التعليق عىل النصعليه  يشكال السيد اخلوئإما قاله املحقق النائيني و  سنذكر)٢(
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 . يف العهدة األكثر  لعدم العلم بدخول؛يكون جمرى ألصالة الرباءة
يمكن أن ً أيضا إن الغرض>: +  هلذا الوجه يقول السيد الشهيدًوتوضيحا

بفرض الغرض عبـارة عـن ّ إما جب،كنفس الواّقل واألكثر  بني األًداّيكون مرد
بعنـوان منطبـق عليهـا يف طـول  أو ،ًبذاهتا لكوهنا حسنة ذاتـاّ إما فعالنفس األ

ّ بـني األقـل واألكثـر، أو ًاألمر كعنوان الطاعة فيكون األمر بلحاظ الغرض دائرا
د من الفعل ولكن يكون له مراتب عديدة وبعض مراتبـه ّبفرض أن الغرض يتول

ب عـىل ّ يف أن الغرض املرتتـّشكُ وي،َّها إال باألكثرُّ كلَستوىفُوال ت ،ّحتصل باألقل
ً جزء حيقق غرضاّفعال، فكلّالفعل متعدد بعدد األ  ولكـن -ً أو هنائيـاًعـدادياإ - ّ

ّ يف أن الكامل يف جممـوع تـسعة مـن ّالكامل املطلوب يف حصول جمموعها، فيشك
ًة لكون الغرض أيضا دائـراها فرضيات معقولّغراض أو عرشة، فهذه كلتلك األ ً 

 .)١(< فيجري عليه نفس ما جرى عىل الواجب،كثرّبني األقل واأل
 ه أمر واحد بسيط؟ّ فلعل،عىلدنى واألب بني األّ الغرض مرك: من قال:إن قيل

 يكفي عدم الدليل عىل وحدة وبساطة الغرض عىل جريان الرباءة :اجلواب
 حيرز وحـدة الغـرض وبـساطته،  حيث ال>ـ، فًاعن احتامل كون الغرض بسيط

 االحتياط، بل جتري الرباءة عن احـتامل وجـود ثباتالربهان املذكور إلّيتم فال 
 .)٢(< كام هو واضحكثرباألَّ إال غرض وحداين ال يسقط

  بالوصولّنجزيت الغرض: الوجه الثاين
 لقـسم يف اا ذكرناهـّمقدمة هذا الوجه بشكل واضح ينبغي تقديم ّبنيتلكي ي

ن مقام الثبـوت إ :قلناحيث  يف بحث اجلعل واالعتبار، من احللقة الثالثةل ّاألو
 ، مرحلـة املـالك واملـصلحةوىلللحكم له مراتب ومراحل ثـالث، املرحلـة األ

                                                 
 .٣٣٧ص ،٥ج:  األصولبحوث يف علم )١(
 .٣٣٨ص:  املصدر السابق)٢(
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 ، واملرحلة الثالثة مرحلة جعـل احلكـم،رادة املنبعثة من املالكوالثانية مرحلة اإل
املــالك واملــصلحة  (الثانيــة ووىلوقلنــا أن حقيقــة احلكــم مــرتبط باملرحلــة األ

املرحلة الثالثة فهي عمل صياغي تنظيمي اعتاده ّأما  )رادة املنبعثة من املالكواإل
 النقطـة وجـود ه هلـذًالعقالء ومشى الشارع عىل طريقتهم، لكن ذكرنـا تعميقـا

الطاعـة عـىل العبـد، ّ حق هي بيان مركز اجلعل، وهذه احلاجة أخرى إىل حاجة
يشء يدخل يف عهدته، وهل الـداخل  أي كن للعبد معرفةفمن خالل اجلعل يم

  لنـا مركـزّاجلعل واالعتبار يعنيفاليشء بضيقه،  أم هذا اليشء بعرضه العريض
الطاعة الذي يدخل يف عهدة العبد، الـذي حيكـم العقـل بوجـوب امتثالـه ّحق 
 ذمته ، وعند ذلك يستطيع العبد أن يفرغًته يقيناّ للموىل وأن يفرغ العبد ذمًطاعة

 وغري واضح، عند ذلك ًكان ما يدخل يف عهدته مبهام إذا اّمأمما دخل يف عهدته، 
ال يعلـم مـاذا دخـل يف عهدتـه حتـى يفـرغ تلـك ّ ألنه  الرباءة،إجراءيمكن  ال

 .العهدة من ذلك الشغل اليقيني
بغض النظر عـن  - فوائد اجلعل واالعتبارّأهم  واحدة من ّوهبذا يتضح أن

 .الطاعة للموىل تعاىلّ حق  تعيني وحتديد مركز-  وصياغتهاحكامتنظيم األ
 أن الغـرض ّسـلمنالو : الكالم فنقولّ إىل حمل  نأيتّقدمةت هذه املّتضحاذا ا

، فمـع ذلـك نحكـم كثـر واألّقـلد أمر حتـصيله بـني األّأمر وحداين بسيط ترد
 ًاقـّتعلم إن كـان ، األمـراجلعـل وهـوّ ألن ، وذلـككثـر الـرباءة عـن األإجراءب

جمــرى ألصــالة ّقــل واألكثــر بــني األمــر األ كــون دوراني فحينئــذ ،بــالغرض
 ّققثر الحتامل حت أ فحينئذ ال، يف العهدةًمل يكن الغرض داخالّأما إذا االشتغال، 
الغـرض ّ ألن  وجيري الرباءة عن الزائد،ّقل، فيمكن أن يأيت باألكثرالغرض باأل

ًنجز عقال إنام يت براز مطلوبيتـه، إي املوىل جلعله وّبتصدًونا  مقركان إذا بالوصولّ
 فـال يـدخل يف العهـدة، وعليـه فـاحتامل  للغرض،االعتباروفام مل يثبت اجلعل 

 . ال أثر لهكثرتيان باأل الغرض باإلّققحت
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والربهان الثاين يقوم عىل دعوى أن املورد من موارد الـشك يف >: + قوله •
من أن املورد من مـوارد الـشك يف  -ح أن هذا الربهان م يف الرشّتقد .<املحصل
ذكـره الـشيخ  - باإلتيـان بـاألكثرّل يف الغـرض، وال حيـرز الغـرض إالّاملحص

 : بوجهني+ لكن أجاب عنه ،األنصاري
ّإن مسألة الرباءة واالحتياط ليست مبنية عىل مذهب مشهور  :الوجه األول ّ

قاهتا لكـي يقـال ّلح واملفاسد يف متعلالعدلية من تبعية األوامر والنواهي للمصا
ف عـىل إتيـان ّ من إحراز إطاعة األمر املتوقـّبأن يف إحراز حصول الغرض البد

، فـيمكن البحـث عـن ّاألكثر، بل الكالم يف جريان الرباءة وعدمه يف املقام عام
م فيها عىل مذهب بعض العدليـة مـن وجـود املـصلحة يف نفـس ّاملسألة والتكل
 صدور األمر من املـوىل، كـاألوامر االمتحانيـة أو عـىل مـذهب األمر يكفي يف

 .ًاألشاعرة من عدم التبعية أصال ولو يف نفس األمر
ة عىل كـون كـل ّسألة الرباءة واالحتياط غري مبنين مإ>: وهذا ما ذكره بقوله

م فيهـا عـىل مـذهب ّ فـنحن نـتكل،واجب فيـه مـصلحة وهـو لطـف يف غـريه
 أو مذهب بعض العدليـة املكتفـني بوجـود ،القبحاألشاعرة املنكرين للحسن و

 .)٢()١(<املصلحة يف األمر وإن مل يكن يف املأمور به
 كون الكالم يف املسألة عىل مذهب األشـاعرة، ّنبأ وناقشه صاحب الكفاية

وإن ينتج حكم العقل بالرباءة، إال أنه ال جيدي لنا القائلني بمذهب املشهور من 
 مذهب بعض العدلية ال جيدي لنا؛ الحتامل أن يكون العدلية، وكذا الكالم عىل

مقصود البعض أنه جيوز أن تكون املصلحة يف نفس األمر كام جيوز أن يكـون يف 
املأمور به، وعليه فيحتمـل أن تكـون املـصلحة يف املـأمور بـه، ومعـه اليمكـن 
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 .٣٣٨-٣٣٧ ص:من القائلني بأن املصلحة تكون يف نفس األمر صاحب الفصول يف )٢(
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االقتصار عىل األقل، لعدم العلم بحصول الغرض بـه، واىل هـذا املعنـى أشـار 
 ال جيدي من ذهـب - عىل مذهب األشعري -ن حكم العقل بالرباءة إ: (ولهبق

 الحـتامل ، بل من ذهب إىل ما عليه غري املشهور،إىل ما عليه املشهور من العدلية
 هـو مـا يف - عـىل هـذا املـذهب أيـضا - ومصلحته األمرأن يكون الداعي إىل 

 .)١()ًالواجبات من املصلحة وكوهنا ألطافا
 بـه ال عـىل ُأيت، ولذا لـو ًن نفس الفعل من حيث هو، ليس لطفاإ>: الوجه الثاين

ــّوجــه االمتثــال مل يــصح ــادة ّ ومل يرتت ب عليــه لطــف وال أثــر آخــر مــن آثــار العب
فيحتمـل أن : الصحيحة، بل اللطف إنام هو يف اإلتيان به عىل وجه االمتثال، وحينئـذ

جه الفعل ليوقـع الفعـل عـىل  يف امتثاله التفصييل مع معرفة وًيكون اللطف منحرصا
ح مـن العدليـة بكـون العبـادات الـسمعية إنـام وجبـت لكوهنـا ّ من رصّ فإن،وجهه
ح بوجوب إيقاع الواجب عىل وجهـه ووجـوب ّ يف الواجبات العقلية، قد رصًألطافا

ر فـيام نحـن فيـه، ألن اآليت بـاألكثر ال يعلـم أنـه الواجـب أو ّ وهذا متعذ،اقرتانه به
 ويظهـر مـن آخـر )٢(+ ح بعـضهم كالعالمـةّق يف ضـمنه، ولـذا رصّ املتحقّاألقل
 .)٤(< عىل وجههًات ليوقع كالّز األجزاء الواجبة من املستحبّوجوب متي: )٣(منهم

 :بمناقشتني صاحب الكفاية وناقشه
ًفـا عـىل ّإن حصول املـصلحة يف العبـادات وإن كـان متوق :املناقشة األوىل

ري غل، إال أن اعتبار معرفة األجزاء وقصد وجهها اإلتيان بالعبادة بقصد االمتثا
  معلوم، بل ال جمال الحتامل اعتبارمها، رضورة أنه لو كان قصد وجـه األجـزاء

                                                 
 .٣٦٥ص: كفاية األصول )١(
  .٤٩٥ص :الشيعة خمتلف )٢(
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ً معتربا يف االمتثال ملا كان االحتياط يف املتباينني أيضا ممكنا، -املنوط بمعرفتها - ً ً
ًجه األجزاء معتربا يف كام لو دار األمر يف العبادة بني القرص والتامم وكان قصد و

ًامتثاهلا ملا أمكن فيها االحتياط بإتياهنا قرصا ومتاما، ألنه لو أراد إتيان العبادة من  ً َ
ِدون قصد وجه األجزاء يف حتقق االمتثال، ما زاد عىل الركعتني فلم يأت هبا عىل  ّ
د ّوجه صحيح، ألن املفروض اعتبار قصد وجه األجزاء يف حتقق االمتثال، ولـو أرا
ّاإلتيان هبا متاما مع قصد ما زاد عىل الـركعتني فلـم يـتمكن منـه، ألن قـصد وجـه ً 

 متوقف عىل العلم بجزئيتها، وال علم بجزئية ما زاد عىل الركعتني، وال إشكالاألجزاء 
يف إمكان االحتياط يف املتباينني، وهذا دليل عىل اعتبـار عـدم قـصد وجـه األجـزاء يف 

 . ما قاله الشيخ من عدم إمكان االحتياط بإتيان األكثرّ، وعليه فال يتمالعبادة
 وإن كـان العبـادة،وحصول اللطـف واملـصلحة يف : (وهذا ما ذكره بقوله

 إال أنه ال جمال الحتامل اعتبار معرفـة االمتثال، هبا عىل وجه اإلتيانف عىل ّيتوق
نـا كـام  كيف؟ وال إشكال يف إمكان االحتياط هاهوجهها، وإتياهنا عىل األجزاء

 .)١() وال يكاد يمكن مع اعتباره،يف املتباينني
ّ إن اعتبار قصد الوجه وإن قد يتفوه بـه يف الكتـب الفقهيـة، :املناقشة الثانية

إال أن املقصود منه اعتباره يف العبادة يف اجلملة ال يف كـل واحـد مـن األجـزاء، 
صد وجـوب ّوهذا املقدار يمكن معـه حتقـق االحتيـاط بإتيـان األكثـر بـأن يقـ

 .الواجب بالوجوب النفيس
ع وضـوح بطـالن احـتامل اعتبـار قـصد الوجـه مـ: (قال صاحب الكفاية

ح بوجوب إيقاع الواجـب عـىل وجهـه ّ واملراد بالوجه يف كالم من رص،كذلك
 ال وجـه أجزائـه مـن ، هو وجه نفسه من وجوبه النفـيس،)٢(ووجوب اقرتانه به
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 بوجهـه غايـة ًان الواجـب مقرتنـا وإتيـ،وجوهبا الغـريي أو وجوهبـا العـريض
 النطباق الواجب عليه ولو كـان هـو ،اإلمكان بإتيان األكثر بمكان من ًووصفا
 .)١()ف معه قصد الوجهّى من املكلّ فيتأت،ّاألقل

يل ّدي والتوصـّيف مبحث التعبـ  حاصل هذا الوجه أنه تقدم:املناقشة الثالثة
 حيكـم يف إنـام العقـل ّن فأل؛ً عقالماأ .ً وال نقالًعدم اعتبار قصد الوجه ال عقال

 يف ً وليس قصد الوجه مما حيتمل دخالته عقـال،ب فيهاّالعبادة بكفاية قصد التقر
 يقـال يف أنن غايـة مـا يمكـن  أل،ب عىل العبادة املأمور هبـاّحتقق الغرض املرتت

 إذا إال ًنه ال حيكـم العقـل بـصدور الفعـل حـسناأ هو ًاعتبار قصد الوجه عقال
 هـو يف إنام حكم العقل بذلك أن ومن الواضح ، الفعل بداعي حسنهإتيانقصد 

 كرضب اليتيم فإنـه ال ،الواجبات العقلية التي مالكها التحسني والتقبيح العقيل
 ولـيس ، إذا صدر بداعي التأديبإال ً بعنوان احلسن عقالًيكون الرضب معنونا

 بـل املـالك ،التقبيح العقـيلاملالك يف الواجبات الرشعية املولوية هو التحسني و
 ،نه البد وأن يكون ذا مصلحة لو اطلع عليها العقل لرآها الزمة التحـصيلأفيه 

 .فاملدار يف الدخالة يف الغرض يف الواجبات الرشعية يدور مدار بيان الشارع
 ،األمـر يف األمـرى مـن قبـل ّخـذ مـا يتـأتأ بإمكـانن قلنـا إ فـ،ما النقلأو

 أخـذه إمكانن قلنا بعدم إ و، عدم لزوم قصد الوجه اللفظي يكفي يففاإلطالق
ن قصد الوجـه ممـا يغفـل  أل؛ املقامي يكفي يف عدمهفاإلطالق ،ق األمرّيف متعل

كام ،  يف حتقق الغرض العبادي لكان عىل الشارع بيانهً فلو كان دخيال،عنه العامة
ر قـصد إن اعتبـا: ( والتوصيل، واىل هـذا أشـار بقولـهّتعبديتقدم يف مبحث ال

 .)٢()الوجه مما يقطع بخالفه
ال : ( بعدم اعتبار قصد الوجه، حيث قـالّالسيام وأن الشيخ األنصاري أقر
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 .٣٦٦ص: كفاية األصول )٢(



 ٣ ج-ّصول العملية ُ رشح احللقة الثالثة، األ.....................................................  ١٠٠

 مل يقدح يف التعيني وكان الـداعي اة العبادة وإن نوى خالف وجهه إذّيبعد صح
ب هبـا إىل اهللا مـن هـذه ّ وقصد التقر، باملطلوبية املطلقةًصفاّعىل العمل كونه مت

 ً خالفـا،ف التعيـني عليـهّ مع توقَّذا ال جيب قصد األداء والقضاء إالوك .اجلهة
 عـىل صـورة توقـف ً أو بعضاً وحيتمل محل كالمهم كال، ومجاعة+ف للمصنّ
تعيـني ذات الفعـل مثـل :  هلـامً فيكون املراد من التعيني املذكور مقـابال،التعيني

العارضـة لـه بعـد  حتـى مـن اجلهـات ً ال تعيينـه مطلقـا،ً أو عـرصاًكونه ظهرا
 .)١() مثل الوجوب والندب واألداء والقضاء،التكليف

ومن هذا يظهر لك قوة القول باستئناف الـصالة : (ويف كتاب الطهارة قال
 واإلعـادة، بل هو أحوط مـن اإلمتـام اجلملة، مع أنه أحوط يف جديدة،بطهارة 

 .)٢()قل بهألنه مستلزم لفوات قصد الوجه الذي قال األكثر بوجوبه وإن مل ن
 ،عىّ مـن املـدّأخصاألنصاري ن ما تقدم يف كالم الشيخ إ :املناقشة الرابعة

 ال خيـتص -االرتبـاطنيوهو جريـان الـرباءة يف األقـل واألكثـر  -عى ّ املدألن
 ، التوصـلياتّ بـل يعـم، هبـا عـىل وجـه قـريباإلتيانبالعبادات التي يعترب فيها 
بها عىل ّلوم عدم اعتبار قصد الوجه يف ترت ومن املع،الشتامهلا أيضا عىل املصالح

ف استيفاء الغرض فيها عىل فعل األكثر مـع عـدم لـزوم ّ فيتوق،تلك الواجبات
 ّ وحـديث قـصد الوجـه خمـتص، عـن قـصد الوجـهًقصد االمتثال فيها فضال

ن اعتبار قصد الوجه مـن إ: (هو واضح، وهذا ما أشار إليه بقولهبالعبادات كام 
 بام البد أن يـؤتى ّ مع أن الكالم يف هذه املسألة ال خيتص،فهرأس مما يقطع بخال

 .)٣()به عىل وجه االمتثال من العبادات
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ق األصفهاين وأجاب ّوبعد هذا املناقشات من صاحب الكفاية انربى املحق
ّعن هذه املناقشات دفاعا عن مراد الـشيخ األنـصاري، ونحـن ال نتعـر ض هلـا ً

  .)١(مراعاة لعدم اإلطالة
ًأوالويالحظ عىل ذلك >: +ولهق •  . <ًدا ّأنه من قال بأن الغرض ليس مرد: ّ

شكل عليه السيد اخلـوئي أ النائيني، وّحقق أن هذا الوجه ذكره املًذكرنا آنفا
 النائيني ببيـان آخـر ّحققثم انربى السيد الشهيد لتصحيح الوجه الذي ذكره امل

 . السيد اخلوئيإشكاليدفع 
الذي ذكره املـريزا النـائيني وجـواب الـسيد اخلـوئي وفيام ييل نذكر الوجه 

 :  بام حاصلهشكالاإل أصل عن + النائينيّحققعليه، حيث أجاب امل
 :أن الغرض عىل نحوين

 إىل الفعل املأمور به نـسبة املعلـول إىل أن تكون نسبة الغرض :ّالنحو األول
 الفعـل عىلّ يرتتب الغرضّ أي أن قطع األوداج، إىل ة، كالقتل بالنسبةّته التامّعل

 )وهـو القتـل(، فالغرض ّكلفآخر خارج عن قدرة املأمر املأمور به بال توسط 
 .ةّته التامّاملعلول عىل علّ ترتب )وداجوهو قطع األ( عىل الفعل املأمو بهّيرتتب 

بـة ّاآلثـار املرتت إىل فعـال ختتلـف بالنـسبةإن األ>: وهذا ما أشار إليه بقولـه
ط بني الفعل ّ لألثر من دون أن يتوسً توليدياًيكون سببا: ارةت: الفعل، فإن عليها

كان الفعل الـصادر عـن الفاعـل متـام  إذا وهذا إنام يكونّمقدمة أخرى، واألثر 
اجلـزء األخـري ، أو ة حلصول األثر بحيث مل يشاركه يف ذلك فعل فاعل آخرّالعل
 ّردجمـّ األول أن يكـون: والظـاهر.  حلصوله وإن سبقه فعل فاعل آخرّعلةمن ال

فعال اخلارجيـة فإنـه بة عىل األّ يف اآلثار التكوينية املرتتًفرض ال واقع له خارجا
 .ة مـن األشـخاصّويشرتك فيه مجلة من االفعال الصادرة عن عدَّ إال ما من أثر
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 ّعلـةفالذي يمكن وقوعه يف اخلارج هـو أن يكـون الفعـل جـزء األخـري مـن ال
حـراق والـرضب بالـسيف حلـصول نار حلصول اإللقاء يف الكاإل،  األثرّلرتتب
ة ّلقاء بالنـار والـرضب بالـسيف يكـون هـو اجلـزء األخـري لعلـاإل، فإن القتل
مـن حيـازة احلطـب ومجعـه  ؛خـرُاأل األجزاء  من سبقّوالبد، حراق والقتلاإل

وغـري ذلـك مـن ، وإرضام النار فيه وإخراج احلديد من معدنه وصناعة السيف
 .)١(<َّحيصيها إال اهللا تعاىلّقدمات التي ال امل

 إىل الفعل املأمور بـه نـسبة املعلـول إىل  أن تكون نسبة الغرض:النحو الثاين
 عـىل ّتوقـفالغرض عىل الفعل املـأمور بـه، بـل يّ يرتتب عدادية، فالالعلل اإل

 فـإن ة،ّكحـصول الـسنبل مـن احلبـّ املكلف خارجة عن قدرةّمقدمات أخرى 
. عدادية اإلّقدماتهو الزرع والسقي ونحومها من امل ّ املكلفالفعل الصادر من

، ّكلـفخارجة عن قـدرة املّمقدمات أخرى  عىل ّتوقفحصول السنبل فيّأما و
 .ًكحرارة الشمس وهبوب الريح مثال

عداديـة حلـصول إ ّمقدمـةيكون الفعل وأخرى >: وهذا ما أشار إليه بقوله
، ة عن قـدرة الفاعـل وإرادتـهخر خارجُأفيتوسط بني الفعل واألثر أمور ، األثر

الفعل الصادر عـن ، فإن ً والعنب زبيباً والبرس رطباًكام يف صريورة الزرع سنبال
،  الـزرعّمقـدماتحرث األرض ونثر البذر ونحـو ذلـك مـن َّ إال الفاعل ليس

مـن : خـرُأ ّ إىل مقـدماتبـل حيتـاج، وهذا بنفسه ال يكفي يف حـصول الـسنبل
غري ذلك من األسباب التي جرت عليهـا العـادة إرشاق الشمس ونزول املطر و
ّ ألن فمثـل هـذه اآلثـار ال تـصلح،  هذه اآلثـارّققبحسب اإلرادة اإلهلية يف حت

بل هي تكون مـن الـدواعي والعلـل الغائيـة النقـداح ،  هبا إرادة الفاعلّتعلقت
وهـذا بخـالف املـسببات  .لعـدم القـدرة عليهـا ؛إرادة الفعل يف نفس الفاعـل
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 هبا إرادة الفاعل لكوهنا مقدورة لـه ولـو بتوسـط ّتعلقفإهنا بنفسها ت، ةالتوليدي
  لألثر وبـني مـاً توليدياًكان الفعل سببا إذا والفرق بني ما. القدرة عىل األسباب

 أن ّممـا يـصحّ األول األثـر يف، فـإن  إعدادية له مما ال يكاد خيفـىّمقدمةكان إذا 
الثـاين فـال ّأمـا و. وجد له بإرادته واختيـارههو املّ، ألنه الفاعل حقيقة إىل يستند
خلروجـه عـن قدرتـه ، الفاعل وال يكون هو املوجد له إىل  أن يستند األثرّيصح

 يف بطـالن اشـرتاط ّوهـذا هـو الـرس،  به إرادتـهّتعلقوال يمكن أن ت، واختياره
ه ّ ألن-ح به الفقهاء ّ كام رص- يف ضمن العقد ً والبرس رطباًصريورة الزرع سنبال

 .)١(<رشط غري مقدور للمرشوط عليه
فيجـب القطـع ّ األول لو علمنا أن الغرض من النحـو: َّإذا تبني ذلك نقول

 أو  بنفس الغرضًاّتعلق مثباتيف مقام اإلمر بحصوله، بال فرق بني أن يكون األ
 لالحتيـاط، فيجـبً مـوردا كان واألكثر ّبني األقلمر ته، ففي مثله لو دار األّبعل

 . للقطع بغرض املوىلًباألكثر حتصيالاإلتيان 
 يف أن حـصول إشـكاللو علمنا بـأن الغـرض مـن النحـو الثـاين فـال ّأما 

ة التكليف بغري املقـدور، فـال جيـب ّ لعدم صح؛ للتكليفًاّتعلقالغرض ليس م
َّ املكلف إال اإلتيان عىل ويف مثلـه لـو . به املوىل وهو نفس الفعل املأمور بهأمر بام ّ

ّ كـل ، للعلـم بوجوبـه عـىلّاألقـلب اإلتيـان وجب واألكثر ّبني األقلمر دار األ
 .  لعدم العلم به؛لألصلً األكثر موردا  وكان وجوب،تقدير
ليجـب ّ األول من النحـوهو لو شككنا يف ذلك ومل نعلم بأن الغرض ّأما و

 إىل من النحـو الثـاين لريجـع أو ،ّاألقل واألكثربني مر االحتياط عند دوران األ
 -أمر املوىل-كان، فإن املوىل إىل أمر  من الرجوعّ فالبد،الة الرباءة عن األكثرأص
ُو ن كنتم جنبا فـاطهروا{:  كام يف قوله تعاىل، بالغرضًاّتعلقم   َ ً ُ ُُ ْ ْ ُ ْ ِ مـر  األّتعلقحيث  }َ

                                                 
 .املصدر السابق )١(
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، بالطهارة من احلدث، ففي مثل هذه احلالة يستكشف أن الغـرض مقـدور لنـا
 ، لقـبح التكليـف بغـري املقـدور؛ مل يأمر املوىل احلكيم بـهًلو مل يكن مقدوراّألنه 

 للعلـم بغـرض ًحتـصيالّاألقل واألكثـر بني مر فيجب االحتياط عند دوران األ
 .املوىل 

ة بالـصالة ّتعلقـاملمر او بفعـل املـأمور بـه كـاألًاّتعلقـوإن كان أمر املـوىل م
لـو ّألنـه  - فيستكشف منه كون الغـرض غـري مقـدور لنـا ،والصوم ونحومها
 وعنـد ذلـك ال - ّقدمـةه باملّتعلقـبه أوىل من مر  األّتعلق لكان ًالغرض مقدورا

 .ّاألقل واألكثر بني مر جيب االحتياط عند دوران األ
 بـنفس الفعـل املـأمور بـه ّتعلـققـد مـر األ، فـإن واملقام من هـذا القبيـل

بام  اإلتيان َّ إال فال جيب علينا، للتكليفًاّتعلقالغرض ليس مّ أن ويستكشف منه
 . )١(األصل إىل فريجع فيهّأما األكثر و. ّاألقل التكليف به وهو ّتعلقعلم 

  النائينيّحققإشكال السيد اخلوئي عىل جواب امل
 ّتقدموفيه ما >: عىل ما ذكره املريزا النائيني بقوله + وأشكل السيد اخلوئي
 :غرضانب عىل املأمور به ّ من أن املرتتّيف بحث الصحيح واألعم

العلل  إىل املأمور به نسبة املعلول إىل الغرض األقىص الذي نسبته) أحدمها(
 . للتكليفًاّتعلق وال مّمكلف للً فليس مقدورا،االعدادية

 الفعل املأمور به نـسبة املعلـول إىل تهعدادي الذي نسب الغرض اإل)ثانيهام(
 بـاب العـدم مـن ّ بـسد عنه يف كالم بعض األسـاطنيَّ وقد يعرب،ةّته التامّعلإىل 

 فعىل القول بوجـوب حتـصيل الغـرض ،الفعل املأمور بهّقدمة أي ناحية هذه امل
املأمور به  إىل  للعلم هبذا الغرض الذي تكون نسبتهًباألكثر حتصيال اإلتيان جيب

ّ املكلـف  عن قـدرةً فكون الغرض األقىص خارجا،ةّته التامّعل إىل نسبة املعلول
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كان الغـرض  إذا فيام ، بعد االلتزام بوجوب االحتياطكال،شال يفيد يف دفع اإل
الغـرض االعـدادي ّ، ألن ةّة التامـّاملعلول عىل العلـّ ترتب  عىل املأمور بهًباّمرتت

تيــان  يكفــي لوجــوب االحتيــاط واإلّاألقــلتيــان إ يف حــصوله بّالــذي نــشك
 .)١(<باألكثر

                                                 
 .٢٣٦ص ،٢ج:  األصول مصباح)١(
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االقتصار عـىل امتثـال  إذ ؛يف مقام االمتثالّ الشك عىلالثالث ز الربهان ّيرك
ّاألقل فقط وترك الزائد يوجب الشك يف االمتثال، وهو   .جمرى ألصالة االشتغالّ

مـة أشـار إليهـا الـسيد اخلـوئي، ّ من بيـان مقدّوقبل بيان هذا الربهان البد
 واألكثر إنـام هـو فـيام إذا كـان ّ بني األقلاألمر يف دوران نزاع الّ حملحاصلها أن

أن الواجـب لـو بـ نعلم  أي أننا، للتكليف بنحو ال برشط القسميًاّتعلق مّاألقل
 يف التكليـف ً وأما إذا كان األقل مأخوذا. باألكثراإلتيانه ّ ال يرضّكان هو األقل

 بـني القـرص األمـردوران حالـة  كـام يف بـاألكثر، اإلتيان هّحيث يرضبرشط ال 
دوران فيه من قبيـل الـدوران بـني ال لكون الكالم، فهو خارج عن حمل ،والتامم
 .املتباينني

 هـو فـيام إذا إنـام يف دوران األمر بني األقل واألكثـر  الكالم:أخرىبعبارة >
 ال ، بـرشط الً وإذا كـان األقـل مـأخوذاباألكثر، اإلتيانكان مقتىض االحتياط 

بل مقتىض االحتياط  ،ًن الزائد مبطال الحتامل كو؛األكثر بإتيانيمكن االحتياط 
ولذا كان مقتىض االحتياط عند الشك .  مرة، وباألكثر أخرىّ باألقلاإلتيانهو 

 وهذا هو امليزان يف متييز .فقط بالتامم اإلتيانيف القرص والتامم هو اجلمع بينهام ال 
 ّإذا تبـنيو .)١(< واألكثر عـن دوران األمـر بـني املتبـايننيّدوران األمر بني األقل

 : ذلك نقول
ّ إما األقـل ب،ً معلوم تفصيالّقلإن وجوب األ ّإمـا  وّ أجـزاء مـستقلةتـسعةّ

ّقل منجز  فاأل-أي مع اجلزء العارش - ضمنية أجزاء تسعةّاألقل ب ّ املكلـف عـىلّ
 تـسعةّ املكلـف ّذا صـىلإللخروج مـن العهـدة، فـ  فيجب امتثالهّعىل كل حال،
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 ّمكلف، فلم حيصل للً من دون السورة، مثال-ةّالتسعة مستقل أي -فقط أجزاء 
عىل تقـدير أن الـصالة هـي ّ ألنه القطع باالمتثال والفراغ اليقيني من التكليف،

 أجزاء  لكن عىل تقدير أن الصالة عرشة، يسقطالتكليف فإن ،فقط أجزاء تسعة
ــضمنية- ّ ألن ؛ يــسقط التكليــف وال خيــرج مــن العهــدةفــال -أي التــسعة ال

ذا كان دخول التكليف يف العهدة إ ف.ً وسقوطاًالضمنية مرتابطة ثبوتاالوجوبات 
من االحتيـاط وأن ّالبد ، وعليه فً أيضاًأن يكون خروجه مرتابطاّالبد ، فًمرتابطا

الـشغل اليقينـي يـستدعي الفـراغ > لقاعدة ؛العرشة األجزاء يأيت بالصالة ذات
 .<اليقيني

يف اجلزء ّ الشك حتياط يف املقام ليسهو أن منشأ اال إليه ومما جيدر االلتفات
العارش لكي يقال أنه جمرى للرباءة، بل منـشأ االحتيـاط هـو رعايـة للتكليـف 

الـشغل >سـاس قاعـدة أ عىل ّنجز بالعلم التفصييل اليقيني الذي يتّنجز املّقلباأل
 .<اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني

 قال يف مقام بيـان إذل من ذكر هذا الربهان هو صاحب الفصول، ّ أوّولعل
املعلـوم >الفرق بني جريان الرباءة يف بعض املوارد وعدم جرياهنا يف املقـام بـأن 

ًمطلوبيته يف اجلملة إما مستقال ً أو منضامّ ّ وال سبيل إىل تعيني األول بأصالة عـدم ،ّ
ّتعلق الوجوب التبعي باجلزء أو الرشط املشكوك فيه؛ ألن ذلك أصل مثبـت وال  ّ

َّ ودعـوى أن التكليـف ال يتعلـق إال بالقـدر املبـني وإال لـزم .ه عنـدناتعويل علي ّ
ّالتكليف باملجمل وهو حمال، ممنوعة؛ ألن املجمل الذي ال جيوز تعلـق التكليـف  ّ

 .)١(<به هو املجمل الذي ال سبيل إىل امتثاله، وظاهر أن املقام ليس منه
 مناقشة الربهان الثالث

ا عىل مبنـى الـسيد أحدمههان يوجد جوابان، جابة عىل هذا الربيف مقام اإل
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 ًا يبتنـي عـىل أن االمتثـال لـيس مـسقط- احللقة الثالثـة- الشهيد ومل يذكره هنا
للتكليف، بخالف مبنى املشهور القائلني بأن االمتثال مسقط للتكليف، كـام أن 

 .)١(ً أيضاالعصيان مسقط للتكليف
ملـشهور القـائلني بـأن االمتثـال اجلواب املذكور يف املتن فهو عىل مبنى اّأما 

 لكـن ،مسقط للتكليف، وهذا اجلواب مذكور يف كلامت األصـوليني الـسابقني
 . كام سيأيت+ هو السيد اخلوئيه الصورة ه هبذّنقحأوضح من 

ة مـن التكليـف ّوحاصل جواب املشهور هو أن عـدم اليقـني بفـراغ الذمـ
 حالة كون سـبب الـشك هـويف ً عقال املعلوم، إنام يوجب االحتياط واالشتغال

الوجـوب املعلـوم ّ ألن  وهذا غري حاصـل يف املقـام،،هّتعلقبم اإلتيان يفّالشك 
سـقوط   يفّ، وإن كـان يـشكّقـلباألّ أتـى املكلـف ، قدبالفرض ّقل باألّاملتعلق

 هذالكن مثل  باجلزء العارش، ً مرتبطاً ضمنياً الحتامل كونه وجوباّقلوجوب األ
 إىل  بوجوب زائد، فريجـع فيـهّقليف ارتباط وجوب األ ّ إىل الشكيرجعّالشك 
 .أصالة االشتغال ، وليس إىل  الرباءة عن وجوب الزائدأصالة

 إجراء، بـل بـّقـلاألوجـوب الرباءة يثبت سقوط  أصل  وال يعني ذلك أن
 مـن وجـوب ئغري مطالب من جهة عدم السقوط الناشـّ املكلف الرباءة يكون

 يف ً وال داخـالً عنـوان سـقوط التكليـف لـيس الزمـانإ>: آخرالزائد، وبتعبري 
يف اخلارج، واملفـروض أن مر  به األّتعلقتيان ما إً عقال العهدة، وإنام املطالب به

بحسب الفـرض والزائـد ّ املكلف  الذي جاء بهّقلاأل إىل ّمنحلمر  به األّتعلقما
 .)٢(<من ناحيتهً عقال ًالذي جرت الرباءة عنه، فال يكون مطالبا

 ّ من الـشكً يكون ناشئا:ًتارة  يف السقوطّ الشكإن: (وبتعبري السيد اخلوئي
 كـام إذا علمنـا ،ف بعد متاميـة البيـان مـن قبـل املـوىلّيف صدور الفعل من املكل

                                                 
 . عىل النصناسوف نذكر جواب السيد الشهيد يف آخر البحث يف تعليق )١(
 .)٤٥( ، تعليقة رقم٤٣٢ احللقة الثالثة، القسم الثاين، ص)٢(
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 ففي مثل ذلـك جتـري قاعـدة ،تياننا هباإ وشككنا يف ًبوجوب صالة الظهر مثال
بل املوىل ووصول التكليـف إىل  لتاممية البيان من ق،وإشكالاالشتغال بال شبهة 

 مـن العلـم بـالفراغ ّ فالبد، يف سقوط التكليف بعد وصوله الشكإنام ،املكلف
 .بحكم العقل

 فـال يعلـم ، من عـدم وصـول التكليـف إىل املكلـفً يكون ناشئا:أخرىو
ن الـشك يف سـقوط التكليـف إ ف،العبد بام هو جمعول من قبل املوىل كام يف املقام

 ففي مثـل ذلـك كـان جعـل ، من الشك يف جعل املوىلًيكون ناشئا ّ األقلبإتيان
 فريجع إىل األصل العقيل وهـو قاعـدة ، فيهًالتكليف بالنسبة إىل األكثر مشكوكا

 فبعـد ، واألصل النقيل املستفاد مـن مثـل حـديث الرفـع،قبح العقاب بال بيان
 ،الوجـدان بً موجـوداًن كان الشك يف سقوط التكليف واقعـاإ باألقل واإلتيان

نه مما ال بأس بـه بعـد العلـم بعـدم العقـاب عـىل أ إال ،الحتامل وجوب األكثر
 .)١() بقبح العقاب بال بيانّ والعقل مستقل. لعدم وصوله إلينا؛خمالفته

 

وهذا الربهان جيـري  .+ عراقي الّحقق هلذا الربهان هو املّتعرضل من ّأو
الواجبـات ّ ألن يف الواجبات االرتباطية التي حيـرم قطعهـا عنـد الـرشوع هبـا؛

ا حيرم قطعها عند الرشوع هبا كالصالة التـي قـام أحده: االرتباطية عىل نحوين
خـرى أو هـا،ّيف مـوارد خمـصوصة ذكـرت يف حملَّ إال الدليل عىل حرمة قطعهـا
ي ال حيرم قطعها عنـد الـرشوع هبـا، كـالطواف سـبعة الواجبات االرتباطية الت

كـام  جديـد، ٍ أن يقطعهـا ويبـدأ بطـوافّمكلفاشواط مرتابطة، حيث جيوز لل
 .بعض الفقهاءذهب إىل ذلك 

دخل يف الصالة ثـم قـرأ الفاحتـة ثـم  إذا أن االنسان: وحاصل هذا الربهان
                                                 

 .٤٣٢، ص٢ج: مصباح األصول )١(
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 بني املتبـاينني،ايل  إمجالسورة بعد الفاحتة، حيصل عنده علم ركع، من دون قراءة
الصالة بال سورة وهـي هـذه الـصالة التـي ّ إما الصالة الواجبة يف الواقع،ّألن 
الصالة الواجبة يف الواقع هي الصالة مع الـسورة، ّإما  و، فيحرم قطعها؛يهاّيصل

ه بني حرمة القطع وبني إعادهتا واستبداهلا أمرفيجب إعادهتا مع السورة، فيدور 
ً منجـزا  يكون العلـم اإلمجـايل،كذلكمر ذا كان األإ و.بصالة مع السورة لكـال ّ

ن يصيل صالة أحرمة قطع الصالة التي رشع هبا وبعد إمتامها جيب  أي ،الطرفني
أصالة الرباءة عن الصالة املعادة تعـارض أصـالة الـرباءة عـن ّ ألن مع السورة،

 .حرمة قطع هذا الفرد
:  حيـث قـال<ةزاحـة شـبهإ>وان ذا الربهان بعن ه العراقيّحققوقد ذكر امل

يف ّاألقـل واألكثـر من الصورة األوىل وهو ما يكون الرتديد بـني ّ األول القسم>
  يف جزئية السورة أو جلسة االسـرتاحة للـصالةّ كالشك،ب املأمور بهّ املركاءأجز
 قد يقال يف الفرض املزبـور بوجـوب االحتيـاط :إزاحة شبهة ]:اىل أن قال[ ...

جيـاد مـشكوك املانعيـة يف إنـه بأ بدعوى ،عادهتاإام هذه الصالة ومتإباجلمع بني 
 بوجـوب أحـد مجـايلترك مشكوك الرشطية فيهـا حيـصل العلـم اإل أو الصالة

تيـان فـرد آخـر مـن إعادهتـا بإ أو متام هذا الفرد من الـصالةإا ّمإمرين عليه األ
املتبـائنني ال إىل   املزبـورمجايلرجوع العلم اإل وبعد .الصالة مباين مع هذا الفرد

ّاألقل واألكثر البد  ثـر ألصـالة أ وال ،متام واإلعادةمن االحتياط باجلمع بني اإلّ
الرباءة اجلارية يف مشكوك املانعية والرشطية قبل طـروه يف الـصالة مـع وجـود 

 .)١(<متام والتامم واقتضائه وجوب االحتياط باجلمع بني اإلمجايلهذا العلم اإل
  العراقـي وهـوّحققل مثال املّأن السيد الشهيد بد : إليهتومما جيدر االلتفا

تكبـرية ملحونـة ّ املكلـف ّكـرب إذا مثال آخر وهو ما إىل يف جزئية السورةّالشك 
                                                 

 .٤١٨ص ،٣ج: فكار هناية األ)١(
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حرمـة  أو بوجـوب إعـادة الـصالة إمجـايل يف كفايتها، فيحصل له علـمّشك و
عــادة، اجلــزء إن شــمل امللحــون حــرم القطــع، وإال وجبــت اإلّ ألن قطعهــا؛

 الرباءة عن حرمـة القطـع أصالة الرباءة عن وجوب الزائد مع أصالةتعارض فت
فيتساقطان، ومن ثم جيب االحتياط بإمتام الصالة والرشوع بأخرى ذات تكبرية 

 .غري ملحونة
 وهـو - العراقـيّحقـق السبب يف عدول السيد الشهيد عـن مثـال املّولعل
 <ال تعـاد> جريان قاعـدة كانإممثال التكبرية امللحونة، هو ألجل  إىل -السورة

السورة ليست مـن املـوارد اخلمـسة ّ أو ألن ، عند ترك السورةلتصحيح الصالة
 فـيمكن <مـن مخـسَّ إال ال تعـاد الـصالة>التي تعاد ألجلهـا الـصالة بقاعـدة 
ال > بقاعـدة -يف جزئية الـسورةّ الشك وهو - تصحيح الصالة يف مثال العراقي

ً اإلمجايل اليكون منجـزا العلم وعليه فمثل هذا<تعاد جـزاء هـذا الفـرد مـن ؛ إلّ
مثال التكبرية  إىل السورة؛ ولذا عدل السيد الشهيدالتي أتى هبا من دون الصالة 

 . لكون التكبرية من االمور الركنية التي تعاد الصالة ألجلها
 مناقشة السيد الشهيد للربهان الرابع

ً البد أواليقول السيد الشهيد إننا ّ  مـسألة حرمـة قطـع الـصالة يف حّنق أن نّ
مـن ّ األعـم الـصالة فهل حيـرم قطـع؟ صالة حيرم قطعها ّ أيعلم الفقه، لنرى

 وقـد ؟تهاّحيرم قطع الصالة الصحيحة التي حكم الـشارع بـصح أم الصحيحة
ه أن الصالة التي حيرم قطعها هي الصالة الصحيحة يف نظر الشارع ّ يف حملّحقق

 .ًولو ظاهرا
 عىل الـصالة املفروضـة يف -الصالة الصحيحة أي -لعنوان وانطباق هذا ا

 وجوب التكبـرية أو جزئية السورة(املقام فرع جريان الرباءة عن وجوب الزائد 
 أو الـسورة(ذا جـرت الـرباءة عـن الوجـوب الزائـد إ ف)يف مثال املتناألخرى 
 ةبـّوتثبت حرمة قطعها، فحرمة القطـع مرتتًظاهرا ة الصالة ّ ثبتت صح)التكبري
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ً أصال مؤمنا عىل جريان الرباءة عن الزائد، فال يعقل أن يستتبع ّ عن حرمة القطع ً
 الـرباءة عـن حرمـة أصـالة إجراء جلريان الرباءة عن الزائد؛ الستحالة ًمعارضا
الـرباءة عـن الزائـد هـي التـي ّ ألن يلزم من وجود الـيشء عدمـه،ّ ألنه القطع،

الرباءة لنفـي حرمـة القطـع التـي وجدت حرمة القطع، فكيف يعقل أن جتري أ
 ؟الرباءة عن الزائد أصل  منةدّهي متول

املستفاد من دليل حرمة قطع الصالة ليس بأكثر من حرمة قطع >: ببيان آخر
 االكتفـاء بـه يف مقـام ّمكلـفما يمكن لل أي ،ًوظاهراًواقعا الصالة الصحيحة 

زئيــة الزائــدة اجل أو االجتــزاء، وهــذا يعنــي أن جريــان الــرباءة عــن الــرشطية
 ملوضوع حرمة القطع وجريان الرباءة عنها، فال يمكـن للـرباءة ّنقحاملشكوكة م

بة ّ لكوهنا يف طوهلا ومرتت؛حة للصالةّعن حرمة القطع أن تعارض الرباءة املصح
 .عىل جرياهنا

ّ ألنـه ح،ّاملصح األصل نه يستحيل أن تكون معارضة معإ: وإن شئت قلت
، ً يكـون حمـاال،وكل يشء يلـزم مـن وجـوده عدمـه .يلزم من وجودها عدمها

  .)١(<حّاملصح األصل  بجريانمجايل للسقوط وانحالل العلم اإلّفتتعني
 

كـر يف ُ الـذي ذمجـايلهذا هو املانع اخلامس مـن موانـع انحـالل العلـم اإل
موضوعي عند املـشهور، لكـن  أصل  عىلًناءاملشهور، وهو وجه وجيه ب كلامت
 .+ املوضوعي غري مقبول عند السيد الشهيد األصل هذا

ّقـل واألكثـر إىل أساس هذا الربهـان يقـوم عـىل حتويـل الـدوران بـني األ
 .ني من وجهّالدوران بني عام

 األصـل  يف بيـانّمقدمـةوقبل الولوج يف بيان هذا الربهـان ينبغـي تقـديم 
                                                 

 .)٤٧( تعليقة رقم،٤٣٣ ص،٢ج:  احللقة الثالثة)١(
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هـو ، وحاصل هـذا األصـل تكأ عليه املشهور يف االستداللاملوضوعي الذي ا
يف  أو  يف احلكـمًيف عبادتـه خـصوصيةّ املكلف قصد إذا مبنى فقهي يف مسألة ما

بالعمل العبادي بقـصد االسـتحباب، ّ املكلف  كام لو أتى، خالفهاّ فتبنيّتعلقامل
سجد أتـى بالـصالة باملـ أو  وبـالعكس،ّ بعد ذلك أنه واجب ال مستحبّوتبني

 بطبيعـة الـصالة ّتعلـقبقصد وجوب الصالة باملسجد ثـم تبـني أن الوجـوب 
 . بخصوص الصالة باملسجدًاّتعلقوليس م

كـان قـصده بنحـو االشـتباه يف  إذا  مـابني ةل صاحب العروَّويف املقام فص
نـه زيـد أ ّتـصورمـام مجاعـة بإ خلـف ّكان بنحو التقييد، كام لو صىل أو التطبيق

أي  - االشـتباه يف التطبيـق نه خالد، فإن كان من بابأ ّك تبنيالعادل، وبعد ذل
 فحكم صاحب العـروة - ً أيضاّ فهو يصيلًانه خالد وليس زيدأ ّأنه حتى لو تبني

 أنه لوكان االمـامأي  - لو كان من باب التقييدّأما  .ة صالتهّيف هذه احلالة بصح
ه بقيد كون االمام هو أن  أيكان خالد، فهو ال يصيل خلفه، لكن إذا ، يصيلًازيد
 الخـتالل قـصد ؛ فحكم صاحب العروة ببطالن صـالته-  ال يصيلَّ، وإالزيد

؛  يف الواقـع مل يقـصدً وما كـان ثابتـا، يف الواقعًما قصده مل يكن ثابتاّ ألن القربة؛
 وال الوجـوب ،ال جيـب قـصد األداء والقـضاء وال القـرص والـتامم>: + قال

 بل لو قصد أحـد األمـرين يف ،لتعيني عىل قصد أحدمها اّتوقفمع َّ إال والندب
امتثـال األمـر  كأن قصد ،كان عىل وجه االشتباه يف التطبيق إذا ّصح اآلخر مقام

ًاملتعلق به فعال ختيـل أنـه ، أو بـالعكس، أو ًقـضائيال أنه أمر أدائـي فبـان ّ، وختيّ
كـان عـىل وجـه  ّأمـا إذاو.  وكذا القرص والـتامم،بالعكس أو ًوجويب فبان ندبيا

األمـر ، أو قصد امتثال األمر األدائي ليس إال إذا  كام،ًالتقييد فال يكون صحيحا
قـني عـىل العـروة ّوأكثـر املعل. )١(< فإنه باطـل،فبان اخلالف ،َّ إالالوجويب ليس

                                                 
 .٤٣٩ص ،٢ج :عروة الوثقى ال)١(



 ١١٩ ............................................................  ّ يف األقل واألكثر ّالوظيفة عند الشك

 .بحث الفقه إىل  عىل هذه الفتوى، وتفصيله موكولهوافقو
 :ّ، وبدوره يبتني عىل مقدمتنين نأيت لتقرير الربهاّقدمةذا تبينت هذا املإ
 د الواجب املعلوم له حاالت ثالثّ ترد:وىل األّقدمةامل

د الواجب بني متباينني، كـام لـو علـم بوجـوب الـصالة ّ ترد:احلالة األوىل
الظهـر، وال خـالف يف وجـوب االحتيـاط يف  أو د أمره بني صالة اجلمعةّوترد

 .جلمعة الظهر وا؛هذه احلالة فيأيت بكلتا الصالتني
 أجـزاء  يف عـددّردد، كام لو تكثر واألّقلد الواجب بني األّ ترد:احلالة الثانية

 .عرشة أو الصالة بني كوهنا تسعة
يـأيت  أي وجـوب االحتيـاط،ّ األول واختلف يف هذه احلالـة عـىل قـولني،

 . فقطّقل، والثاين عدم وجوب االحتياط، فيكتفي باألكثرباأل
، كرامني من وجه، كام لو أمر املوىل بـاإلّاجب بني عامد الوّ ترد:احلالة الثالثة

  اهلاشمي، فبني هـذه العنـواننيإكرام العادل وبني إكرامبني كونه مر د األّثم ترد
 هاشـمي : عموم من وجه، ألهنام جيتمعان يف شخص واحد)العادل واهلاشمي(

 .ا دون اآلخرأحدمه ّحققوعادل، ويفرتقان، بأن يت
ّ إمـا  االحتيـاطّحقـق هو االحتياط يف هذه احلالة، ويتوالظاهر من املشهور

 شخـصني إكرامبـّإما  و)العدالة واهلاشمية(ً معا  شخص حيمل العنواننيإكرامب
ا عــادل واآلخــر هاشــمي، وال خيفــى أن وجــوب االحتيــاط يف حالــة أحــدمه

أحـد  لوجوب ؛هّنجزيت وم،مجايل ألجل العلم اإل؛ني من وجهّالدوران بني العام
 من قبيل وجـوب الـصالة ، باملتبايننيمجايلني، كام هو احلال يف العلم اإلامكراإل
 .دة بني الظهر واجلمعةّاملرد

 الواجـب ّرددتـ إذا  هو وجـوب االحتيـاط فـيامّقدمةواحلاصل من هذه امل
 .ني من وجهّبني عامًإمجاال املعلوم 
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 من العامني من وجهّد بني األقل واألكثر ّالواجب العبادي املرد: ّاملقدمة الثانية
د بـني ّالـرتد إىل يمكن حتويلـهّقل واألكثر  الواجب العبادي بني األّردد تّإن
 .ني من وجه، وعليه جيب االحتياطّالعام

 ، لكن يمكن حتويلـهًا مطلقًاعمومّقل واألكثر الخيفى أن بني األ: بيان ذلك
 قـد كثربـاألمـر أل وامتثال اّقلباألمر متثال األاّ ألن  وذلك؛ني من وجهّعامإىل 

 .خرا دون اآلأحدمه ّحقق بأن يت؛جيتمعان وقد يفرتقان
 وحـده بقـصد كثربـاألّ املكلـف تيانإ، ففي حالة كثر واألّقلاجتامع األّأما 
 .كثراألّقل أو الواقعي، سواء كان األمر امتثال األ

 مـن -أجـزاءالتـسعة  -  فقـطّاألقل، كام لو جاء بكثر عن األّقلويفرتق األ
 . كام هو واضح،لسورةدون ا

 كثرالذي يأيت باألّ ألن ،ً فال خيلو من خفاء بدواّقلعن األ األكثر افرتاقّأما 
 وزيـادة، لكـن يمكـن ّقـلمـشتمل عـىل األّ ألن األكثـر ؛ً حتامّقلفهو ممتثل لأل
 ،ًاليّ ال توصـًا؛ وذلك فيام لو كـان الفعـل عباديـّقلعن األ األكثر تصوير افرتاق

بحيث لو  ، األكثر بقيد أن الواجب هو-أجزاء العرشة - كثراألأن يأيت ب فيمكن
 ًامقيـد األكثـر عنـوانيـأيت بفهو ال يصيل، فهنـا  أجزاء كان الواجب هو التسعة

، ّقـلعـن األ األكثـر ، فهنا افرتق األمر هو الواجب ملا امتثلّقلبنحو لو كان األ
 ً كي يكون تـرشيعا رجاء للمطلوبية وليس بنحو اجلزمكثرولنفرض أنه أتى باأل

 )كثـر بقيد أن الواجب هو األكثراأل ( هبذا الشكلّصىل إذا  للعمل، وعليهًمبطال
 . عىل تقدير وجوبهّقل، ولكنه مل حيصل امتثال األكثرفقد حصل امتثال األ

يف عبادتـه ّ املكلـف قـصد إذا ، وهو ماّتقدماملوضوعي امل األصل  عىلًبناءف
 إن كـان قـصده بنحـو ّ فيـصح، خالفهاّ فتبنيقّتعليف امل أو خصوصية يف احلكم

 ؛الل بقـصد القربـةخـ لإل؛يبطل إن كان من باب التقييداالشتباه يف التطبيق، و
 .  يف الواقع مل يقصدً وما كان ثابتا، يف الواقعًما قصده مل يكن ثابتاّألن 
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ني ّ نسبة العـاميهّقل واألكثر  هو أن النسبة بني األّقدمة حاصل هذه املنذإ
 .وىل األّقدمة ضوء امليفجيب االحتياط  األساس من وجه، وعىل هذا

 .هذا متام تقرير الربهان اخلامس
 مناقشة الربهان اخلامس

وذلك لـبطالن املبنـى الفقهـي الـذي اتكـأ عليـه  ؛ّتامإن هذا الربهان غري 
مـر بـصدق االمتثـال حتـى لألّ يرض ة الّالتقييد املذكور يف الني فإن االستدالل،

  من انبعـاثأكثرال يشرتط يف العبادة  إذ ؛ًفعليامر  مادام االنبعاث عن األّقلباأل
  فـيام لـو جـاءً ضـمنياّقلباألمر  امتثال األّقق حتى لو حتًفعليامر عن األّاملكلف 
 .كثرباألّاملكلف 

ما ذكره الفقهاء من التفصيل بني االشتباه بالتطبيق وبني التقييـد ّفيتضح أن 
ا االشـتباه يف التطبيـق أحـدمهي ّ صورتني نـسمّوال نتعقل>ن به والنؤمّتام غري 
، ونجـري الـرباءة يف بـاب شـكالخرى بالتقييد، فنحن يف سعة من هذا اإلواأل
 .)١(<بال مشكلة يف املقام األجزاء من حيثّقل واألكثر األ

د ّرجعـت تـردأ الثانيـة التـي ّقدمـةوببطالن هذا املبنـى الفقهـي تـسقط امل
ني مـن وجـه، ّده بـني العـامّتـرد إىل ،ّقل واألكثـربني األًإمجاال وم الواجب املعل

 .وحينئذ يسقط هذا الربهان عىل وجوب االحتياط
 

 ً ومبطلـةًت الزيـادة فيهـا مانعـةربهذا الربهان جيري يف الواجبات التي اعتـ
ب مـع ّكـ بقصد اجلزئية للمرٍللفعل العبادي كالصالة، والزيادة هي اإلتيان بفعل

ٍ فلو جاء املكلف بجزء.ً له رشعاًاعدم وقوعه جزء  مشكوك يف الصالة بعنوان أنه ّ
ّجزء يف الصالة، فالصالة حينئذ تكون باطلة؛ ألنه ترشيع حمر  . عنهّم منهيّ

                                                 
 .٣٣٣ص، ٢ق، ٤ج: صول، تقريرات السيد كاظم احلائري مباحث األ)١(
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ّ املكلف إذا شك نأوحاصل هذا الربهان هو   ًابني أن تكـون الـسورة جـزءّ
 بوجـوبّ إمـا ،إمجـايله علـم ل عنـدّ، سوف يتـشكًاليست جزء أو من الصالة

 حيـرمأو  – ًذا فرضـنا أن الـسورة جـزء مـن الـصالة واقعـاإ -بالسورة اإلتيان 
 ؛ّنجـز ممجـايل لعدم ثبوت جزئيتها يف الصالة، وهذا العلـم اإل؛بالسورةاإلتيان 

هبـا،  اإلتيـان بالسورة وحرمـة اإلتيان يدور بني أمرين متباينني مها وجوبّألنه 
ورة أو وجـوب الـصالة بوجوب الصالة مـع الـسًإمجاال علم ن : أخرىوبعبارة

 .قصد هبا اجلزئيةيسورة الاخلالية عن 
هنـا جـزء مـن أن يأيت بالسورة ال بعنـوان أمن االحتياط وهو ّالبد وعليه ف

يـأيت بالـسورة مـن دون  أي ،املطلوبية يف اجلملة أو ،الصالة بل برجاء املطلوبية
 .قصد اجلزئية

ن رجاء املطلوبية واضح أاملطلوبية واملطلوبية باجلملة هو والفرق بني رجاء 
 . فالَّهبا وإال أتى كانت واجبة فقد فإن وهو أن يأيت بالسورة باحتامل مطلوبيتها،

 .من الوجوبية واالستحبابيةّ األعم املطلوبية أصل هوفاملطلوبية يف اجلملة ّأما 
سورة هي قرآن يـصدق  عىل السورة، باعتبار أن الّوتطبيق عنوان املستحب

ّ إمـا  فيـأيت بالـسورة-هّكام ثبت يف حمل -حال ّ كل  والذكر حسن عىل،عليه ذكر
 . ألهنا قراءة قرآن يصدق عليه ذكر؛بعنوان أهنا مستحبة أو بعنوان أهنا واجبة

 مناقشة الربهان السادس
ن  اإلتيا بالعلم التفصييل بكونً حقيقياً منحل انحالالمجايلإن هذا العلم اإل

ًتفـصيال  يف اجلزئيـة يعلـم ّالـشاكّ ألن  للـصالة،ًبالسورة بقصد اجلزئية مـبطال
مـن ًواقعـا  ًالسورة إن مل تكن جزءاّ ألن بالسورة بقصد اجلزئية، اإلتيان بمبطلية

 ، من الصالة واقعـاًاالصالة فهي مبطلة للصالة كام هو واضح، وإن كانت جزء
ّ أيضا ألن اإلتيان فهي مبطلة للصالة يف جزئيتهـا ّ الـشك ا بقصد اجلزئيـة مـعهبً

الـيشء ّ ألن يشمله الوجوب الـضمني للـسورة،ال م مبطل للصالة، ّترشيع حمر
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 .ًيمكن أن يكون واجبا املحرم ال
ً شـكا ًايان بالسورة مـشكوكتيكون وجوب اإل األساس وعىل هذا ، ًابـدويّ

هبـا إلتيـان  اعارضه الـرباءة عـن حرمـةتوهو جمرى ألصالة الرباءة من دون أن 
بالـسورة بقـصد  اإلتيـان ال معنى جلريان الرباءة عـن حرمـة إذ بقصد اجلزئية؛

وال جيري يف فـرض العلـم، ّ الشك العميل جيري يف فرضّ ألن األصل اجلزئية،
بالسورة بقـصد اجلزئيـة فـال يكـون جمـرى  اإلتيان واملفروض أننا نعلم بحرمة

 .للرباءة
 

قيمت عىل وجوب االحتيـاط أة التي ّ أن مجيع الرباهني الستّتقدممما ّاتضح 
ّ منجـز غـري األجـزاء يفّقـل واألكثـر  بـني األمجـايلة، وعليه فالعلم اإلّغري تام

 يف ّبـدويّشـك  وّقـل بوجـوب األيلعلم تفصي إىل ينتهيّ ألنه ،كثرلوجوب األ
ّ ألنه شـك رباءة عن الزائد؛، فتجري الكثراأل يف التكليـف الزائـد وهـو جمـرى ّ

 .ألصالة الرباءة
 

ما ذكر مـن اجلـواب . <واجلواب عىل ذلك... الربهان الثالث >: + قوله •
 فحاصل جوابه عن هـذا الربهـان +يف املتن كان جواب املشهور أما عىل مبناه 

 غري معقـول، إذ لـو أريـد بـه سـقوط ًقوط الفعلية باالمتثال أساساإن س: (هو
 أريـد سـقوط فعليـة املجعـول بارتفـاع إن و بالنـسخ،إالاجلعل فهو ال يكـون 

 أخـذ قيـد أنمن الواضح  و، فيهً يكون عدم االمتثال قيداأنموضوعه فهو فرع 
 أنمـن املعلـوم  و،املحبوبية و بل باعتبار دخله يف املالكًيف املوضوع ليس جزافا

ما فيه املالك ال خيرجه عن  و فيه ألن صدور املحبوبًس دخيالعدم االمتثال لي
مراجعة املطلوب التكويني، نعـم قـد  و كام يظهر بمراجعة الوجدانًكونه حمبوبا
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 . ذلك أمر آخر كام ال خيفى و،ًال يكون الفرد الثاين بعد الفرد األول حمبوبا
اقط بحسب  السإنام وو عليه فكربى سقوط الفعلية باالمتثال غري صحيحة

عي الشك يف سـقوط الفعليـة ُّيف املقام لو اد وكيته،ّحمر واحلقيقة فاعلية التكليف
 ّ ادعي الشك يف سـقوط الفاعليـة جتـاه األقـلإن و فيها،ّنه ال شكأفقد عرفت 

حمركيتـه ال تكـون بـأكثر مـن اإلتيـان  و املعلـومّ فاعلية األقلأنفمن الواضح 
  بـاب عدمـهّسـد وقـهّني لزوم اإلتيـان بمتعل تكليف تعّن فاعلية أيإ ف،ّباألقل

 الشك يف سقوط فاعليـة التكليـف بالزائـد إنام و،ًق ذلك خارجاّاملفروض حتقو
 .)١()جمرى للرباءة و التكليف به مشكوكأنلكن املفروض 

تفصيل  .<وهكذا نعرف أن األصل يف نفسه ليس له دور معقول>:+قوله •
 إىل التفـصيل بجريـان الـرباءة البحث يف كالم صـاحب الكفايـة الـذي ذهـب

 :الرشعية دون العقلية وقد ذكر لذلك أمرين
 أن العلم اإلمجايل يف املقام مانع عـن جريـان الـرباءة العقليـة، :األمر األول

عىل أساس أهنا حيث كانت عقلية فجرياهنا ال يوجب انحـالل العلـم اإلمجـايل 
، فجرياهنا يوجب انحالل ًدا وبحكم الشارع، وهذا بخالف الرباءة الرشعيةّتعب

 .ًدا وبحكم الشارعّالعلم اإلمجايل تعب
 عـىل نقطـة وهـي اسـتحالة انحـالل العلـم ّ إن هذا الوجه مبنـي: وبكلمة

مـا  ّاإلمجايل يف املسألة حقيقة، ألنه يلزم من فرض انحالله عدم انحاللـه، وكـل
 يلزم من فرض وجود اليشء عدم وجوده، فوجوده مستحيل يف اخلارج 

 ما تقدم من استحالة انحالل هذا العلم اإلمجايل بالعلم التفـصييل: ان ذلكبي
، ألن العلم التفصييل به هو نفس العلـم اإلمجـايل يف املـسألة، ألن العلـم ّباألقل

مل بالنـسبة إىل خـصوصيته، وهلـذا لم تفصييل بالنسبة إىل اجلامع وجماإلمجايل ع
                                                 

 .٣٣٥ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول )١(
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، ألنـه تفـصييل بالنـسبة إىل اجلـامع  هو عني العلم اإلمجـايلّيكون العلم باألقل
وجممل بالنـسبة إىل خـصوصيته مـن االسـتقاليل أو الـضمني، فـالعلم بأصـل 
وجوب األقل تفصييل وبالنسبة إىل خـصوصياته إمجـايل، وعـىل هـذا فـانحالل 

الـيشء ية ّكعل العلم اإلمجايل بالعلم التفصييل باألقل، معناه انحالله بنفسه وهذا
 ه فـال يمكـن انحـالل العلـم اإلمجـايل يف املقـام بـالعلملنفسه مستحيل، وعليـ

أصـالة  التفصييل باألقل، فإذا مل ينحل العلم اإلمجايل فهو بيـان ورافـع ملوضـوع
 .الرباءة العقلية، ألن موضوعها عدم البيان واملفروض أن العلم اإلمجايل بيان

الة حيكـم  أن الغرض يف املقام معلوم كالوجوب، وعليه فال حم:األمر الثاين
ته عنه باعتبار أنه حقيقـة احلكـم وروحـه، ومـن ّالعقل بلزوم حتصيله وفراغ ذم

ة منـه إال باإلتيـان ّالواضح أنه ال يمكن حتصيل القطـع بحـصوله وفـراغ الذمـ
 فـال يمكـن أن ،ًن العقل حيكم بلزوم حتصيله جزمـاإباألكثر، وعىل هذا فحيث 

 السـتحالة صـدور حكمـني ،حيكم بالرباءة عـن األكثـر وقـبح العقـاب عليـه
متناقضني من العقل، والزم حكمه بلزوم حتصيل الغرض هو اإلتيان بـاألكثر، 

صـالة الـرباءة أ فلذلك ال جتـري ،ن بحصول الغرضّألن املكلف إذا أتى به تيق
صـالة الـرباءة الـرشعية فـال مـانع مـن جرياهنـا يف املقـام، ألن أمـا أالعقلية، و

لواقعي وهو حمـرز بالنـسبة إىل وجـوب األكثـر موضوعها عدم العلم باحلكم ا
 .جرائها فيهإلعدم العلم به، ومعه ال مانع من 

 ً أيضا- بثبوت التكليف بينهام اإلمجايلاحلق أن العلم : (بقولهوهذا ما ذكره 
 ... ًق بثبوتـه فعـالّزه به حيث تعلـّ لتنجاألكثر، بإتيان ً يوجب االحتياط عقال-

 يف ّ برفع جزئيـة مـا شـكٍوم مثل حديث الرفع قاضوأما النقل فالظاهر أن عم
 ويعينـه ،د أمره بني األقل واألكثـرّد عام تردّ والرتداإلمجال فبمثله يرتفع ،جزئيته

 .)١()يف األول
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 مناقشة السيد اخلوئي لصاحب الكفاية
 يمنع عـن ،صالة الرباءة العقليةأإن هذا العلم اإلمجايل كام يمنع عن جريان 

 عىل دفع العقاب عـىل ّ من أهنا ال تدلّ ملا مر،ًرباءة الرشعية أيضاصالة الأجريان 
 عىل ذلـك ّ وهي ال تدل،ّت عىل األقلّترك حتصيل الغرض املشكوك، إال إذا دل

 . إال عىل القول باألصل املثبت
ة التفكيـك بـني الـرباءة العقليـة ّالتحقيق عدم صح (:وهذا ما ذكره بقوله

دم جريان الرباءة العقلية كام هو املفروض ال جمـال  وأنه عىل تقدير عوالرشعية،
 لو اإلمجايل الغرض الواصل بالعلم ... وذلك ألن.ًأيضاجلريان الرباءة الرشعية 

 فال ينفع الرجوع إىل مثـل حـديث ،لزم حتصيله عىل كل تقدير كام هو املفروض
يث  عليـه حـدّ إذ غاية ما يدل، األقلبإتيانالرفع مع الشك يف حصول الغرض 

ة الرباءة الرشعية هو رفع اجلزئية عن اجلـزء املـشكوك فيـه ّنحوه من أدل والرفع
اجلزئيـة عـن اجلـزء  ومن املعلوم أن رفع . بمعنى عدم العقاب عىل تركه،ًظاهرا

 .ّ عىل األقلًباّ عىل كون الغرض مرتتّ ال يدلًاملشكوك فيه ظاهرا
عليهـا كـون الغـرض ب ّ أصالة عدم جزئية املشكوك ال يرتت:بعبارة أخرى

 ًبـاّ كـون الغـرض مرتتفـإحراز ، لعدم كونه من آثاره الرشعية، عىل األقلًباّمرتت
 اإلتيـان فيجـب ، عىل القول باألصـل املثبـت وال نقـول بـهّعىل األقل هبا مبني

 . حصول الغرضإلحرازباألكثر 
 بعد االلتزام بوجوب حتصيل الغـرض بحكـم العقـل وكـون :بعبارة ثالثة

ً  لكونه داال، ال ينفع الرجوع إىل مثل حديث الرفع، برتك حتصيلهًمعاقباف ّاملكل
 ال عىل رفع العقـاب بـرتك حتـصيل ،عىل عدم العقاب برتك اجلزء املشكوك فيه

 .)١()الغرض
                                                 

 .٤٣٩، ص٢ج: مصباح األصول )١(
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 مناقشة الشهيد الصدر للسيد اخلوئي
ّحاصل مناقشة الشهيد الصدر بالنقض أوال وباحلل  .ً ثانياً

ه الـسيد اخلـوئي منقـوض بالـشبهات البدويـة،  فألن ما ذكـرأما النقض،
صالة الرباءة عن الوجوب أو احلرمة يف هذه الـشبهات إنـام تكـون أبتقريب أن 

مؤمنة من ناحية التكليف فحسب دون احتامل الغرض، فإذن البد من التمسك 
بأصالة الرباءة العقلية للتأمني من ناحية احتامل الغرض، والزم ذلك أن الـرباءة 

 الرباءة العقلية إليها، وحينئـذ ّضمإىل ً يف الشبهات البدوية بحاجة دائام الرشعية
 إذ جيوز االكتفـاء بأصـالة ،ًفيلزم كون الرباءة الرشعية يف الشبهات البدوية لغوا

 .الرباءة العقلية فيها لدفع احتامل العقاب
 للـنقض ً:أوال: ذلـك و؛ّو هـذا اإلشـكال غـري تـام: (وهذا ما ذكره بقوله

ن مـن ناحيـة التكليـف ّة الرباءة لو كانت تؤمّن أدلإرد الشبهات البدوية، فبموا
ن عنـه ّ فاحتامل الغرض يف مـوارد الـشبهة البدويـة ال مـؤم،فقط دون الغرض

 الرباءة الرشعية يف الشبهات أنهذا معناه  وسوى الرباءة العقلية عىل القول هبا،
  .)١()يلزم لغويتها فًالبدوية بحاجة إىل ضم الرباءة العقلية دائام

 فألن التكليف احلقيقي الذي هو قابـل للتنجيـز والتعـذير هـو ،ّوأما احلل
، ألنه بام هـو اعتبـار ّالتكليف الذي فيه روح ومبدأ ال بام هو اعتبار فارغ مستقل

 .  إىل ما وراءه وهو الغرض واملبدأةملحوظ آلة ومرآ
ة والـرباءة الـرشعية، وعىل هذا فيمكن دعوى التفصيل بني الـرباءة العقليـ

 ، بـدون انحـاللًوذلك ألن الغرض حيث إنه واحد يف الواقع ومعلـوم إمجـاال
 فعدم جرياهنا من جهة أنـه ، ومعه ال موضوع للرباءة العقلية،ًفيكون البيان تاما

املوضوع هلا، وأما الرباءة الرشعية فحيث إن موضوعها الشك يف التكليف وهو 
                                                 

 .٣٤٥ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول )١(
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 مـن جرياهنـا، ّ وعليـه فالبـد،ًن متحققا يف املقامالشك يف وجوب األكثر، فيكو
 فالنتيجـة أنـه يمكـن ،ًنـت عـن روح التكليـف وحقيقتـه أيـضاّفإذا جـرت أم
 .التفكيك بينهام

ً متماموهذا ما أشار إليه بقوله  إنـام ً أو تعـذيراً التكاليف تنجيزاإن: ًو ثانيا: (ّ
األغـراض، إذ  وبـادئبام هي حافظة ملـا وراءهـا مـن امل وتلحظ بمعناها احلريف

 اعتبارات جوفاء ال معنى للتنجيز أو التعـذير إالبقطع النظر عن ذلك ال تكون 
ن بالداللـة العرفيـة ّعنها، فالرباءة الرشعية اجلارية عن التكليف املشكوك تـؤم

 .هو الغرض من ورائه وجوهره واملطابقية عن روح التكليف
 داينجـونـه إ الغرض حيث  بانتنيءالرباعليه يمكن دعوى التفصيل بني و

م ّ مع قطع النّظر عـام تقـد- بالنسبة إليه ّ البيان تامأنمعلوم فال انحالل فيه كام و
ما الـرباءة الـرشعية أ فال جتري بلحاظه قاعدة قبح العقاب بال بيان، و-ه ّيف حمل

ن عن روح ّبجرياهنا عنه تؤم وًالذي ليس وجوبه معلوما وفهي جتري عن الزائد
 ).جوهره والتكليف

 

 : حالتنيّقل األكثر إىل يف األّ الشك تنقسم حاالت
  بـهّتميـزاالستقاليل، بمعنى أن ما يّقل واألكثر بني األّ الشك :احلالة األوىل

، وال إشـكال ّقـل عن وجوب األًمستقالً واجبا عىل تقدير وجوبه يكوناألكثر 
م التفـصييل بـه، سـواء كـان ، وذلـك للعلـّقل وجوب األّنجزبني االعالم يف ت

 ّوجـوب الزائـد فهـو مـشكوك بـشكّأمـا األكثـر، ّقل أم هو األًواقعا الواجب 
قبح العقاب بـال  ( عىل مسلك املشهورًورشعاً عقال بدوي، فتجري عنه الرباءة

 .الطاعةّحق  فقط عىل مسلك ً ورشعا)بيان
 ً هنـاك وجوبـاأن أي ،االرتبـاطيّقـل واألكثـر بني األّ الشك :احلالة الثانية
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ّتعلق إما  له امتثال واحد وعصيان واحد، وهو مًواحدا ، وله كثرباألّإما  وّقلباألّ
 :ةّتعددحاالت م

 جزاءيف األّقل واألكثر  الدوران بني األ:وىلاأل
 :  جريان الرباءة العقلية والرشعيةإمكانقيمت عدة براهني عىل عدم ُأ

 مـن ،ّني األقل واألكثر االرتباطينيأن مسألة دوران األمر ب :ّ الربهان األول
ّالعلم اإلمجايل بني املتباينني، وهو العلم بوجوب متعلق إمـا بالتـسعة أجـزاء أو  ّ

ّ لألقل، فيتنجزًابمجموع العرشة أجزاء، فيكون األكثر مباين ّ. 
 :ربعةأجيب عىل هذا الربهان بوجوه ُأ :ّمناقشة الربهان األول

 ّقل بالعلم التفصييل بوجوب األّ منحلمجايلإن هذا العلم اإل :ّالوجه األول
ًبا نفسيا أو وّ إما وجتقدير،ّ كل عىل  ّمقدمـة؛ لكونه جزء الواجب وً غريياًوجوباً

 .داخلية له
هـي  األجـزاء  عىل القـول بـأنّتوقفنه مأناقش السيد الشهيد هذا الوجه ب

 صف بـالوجوبّ الداخليـة تتـّقـدمات داخليـة، والقـول بوجـوب املّمقدمات
 .ّ اخلارجية، وكالمها غري تامّقدماتكامل

املشتمل عىل الزائد  أو األكثر ّ أن العلم اإلمجايل بوجوب األقل:الوجه الثاين
  واجـب وجوبـاّقـلاألّ ألن ؛ّقـل بالعلم التفصييل بالوجوب النفـيس لألّمنحل
، وهـو ًا نفـسيّقل، وعليه يكون وجوب األكثرضمن األ أو ًاستقالالّ إما ،ًنفسيا

 بــني االســتقاليل والــضمني، وهــذا املعلــوم ًداّوإن كــان مــردًتفــصيال علــوم م
ّينحـل ، فمجـال مصداق للجامع املعلوم باإل)ّقلالوجوب النفيس لأل(التفصييل 
 .مجايلالعلم اإل

ة ّجابـة عـىل هـذا الوجـه بعـدّحققـون اإل حـاول امل:مناقشة الوجه الثـاين
 :مناقشات

 .مجال للمعلوم باإلًتفصيل ليس مصداقا أن املعلوم بال:املناقشة األوىل
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للوجـوب، ّ حـد   إن االستقاللية:جواب السيد الشهيد عىل املناقشة األوىل
الذي تشتغل به العهدة هو ذات الواجب النفـيس ّ ألن  ال يدخل بالعهدة؛ّواحلد

 .من دون قيد االستقاللية
املـشتمل عـىل  ّقـل أو األكثـر بوجوب األمجايل إن العلم اإل:املناقشة الثانية

ضـمن  أو ً اسـتقالالّبالعلم التفصييل بالوجوب النفيس لألقـلّينحل الزائد، ال 
ّقل إما العلم التفصييل بوجوب األّ ألن ؛كثراأل  هو عني العلم ًضمنا أو ًاستقالالّ
 . وعليه فال حيصل االنحالل،مجايلاإل

 . يف العهدة أن اإلطالق ال يدخل:جواب السيد الشهيد عىل املناقشة الثانية
برز للمنع عن جريـان الـرباءة هـو أ الذي مجايل إن العلم اإل:الوجه الثالث

 واالستقاللية والضمنية، ومن طالقالعلم بالوجوب بخصوصياته كوصف اإل
، واذا لــوحظ العلــم ّنجـزالواضـح أن مثــل هـذه اخلــصوصيات ال تــصلح للت

، ً إمجـايل أصـالم، فحينئـذ ال يوجـد علـّنجزبالوجوب بالقدر الذي يصلح للت
 .بدوي يف وجوب الزائدّشك  وّقلواملوجود هو علم تفصييل بوجوب األ

 بـني مجايلإن العلم اإل أي ،مجايل االنحالل احلكمي للعلم اإل:الوجه الرابع
  . النحالل الركن الثالث؛ً حكامّمنحلّقل واألكثر األ

فـسه، لكـن  إن هذا الوجه صحيح يف ن:مناقشة السيد الشهيد للوجه الرابع
 وذلـك ؛انحالل الركن الثالـثإىل النوبة ال تصل  هو أن إليه ةّتوجهاملالحظة امل

 ّقل، وإنام احلاصل هو علم تفصييل باألً إمجايل أصال من عدم وجود علمّتقدمملا 
 .  بدوي يف وجوب الزائدّوشك

ن االرتبـاطيني ال يمكـّقل واألكثر د بني األّ أن الواجب املرد:الربهان الثاين
 ًاأن يكـون الغـرض أمـرّ البـد ، بـلً أيـضا بيـنهامًداّأن يكون الغرض فيـه مـرد

، ولذا يكون جمرى ألصالة كثرتيان باألمن االحتياط واإلّالبد  وعليه ف،ًاوحداني
 .االشتغال
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 : ناقش السيد الشهيد هذا الربهان بوجهني
أن ّمـا إ ًا وبـسيطًا وحدانيًاواجب غرضّ لكل ال دليل عىل أن :ّالوجه األول

 .حكام هلا درجات ومراتببة عىل األّغراض املرتتأن يعدم، بل األّإما يوجد و
ًنجز عقال  أن الغرض إنام يت:الوجه الثاين ي ّبتصدً مقرونا كان إذا بالوصولّ
االعتبـار فـال يـدخل يف وبراز مطلوبيته، فام مل يثبت هـذا اجلعـل إاملوىل جلعله و

 . ال أثر لهكثرتيان باألغرض باإل الّققالعهدة، وعليه فاحتامل حت
 أجزاء  بالتسعةّقلاألّ إما ،ًتفصيال معلوم ّقلإن وجوب األ :الربهان الثالث

ّقـل منجـز  فاأل-أي مـع اجلـزء العـارش - التـسعة الـضمنيةّإما  وّمستقلة  عـىلّ
 .للخروج من العهدة فيجب امتثاله ،ّاملكلف

ة مـن التكليـف املعلـوم، ّ الذم عدم اليقني بفراغّن إ:مناقشة الربهان الثالث
 يفّ الـشك هوّشك يف حالة كون سبب الً عقال إنام يوجب االحتياط واالشتغال

 . وهذا غري حاصل يف املقام،هّتعلقبماإلتيان 
 هذا الربهـان جيـري يف الواجبـات االرتباطيـة التـي حيـرم :الربهان الرابع

 الصالة حيصل عنـده دخل يف إذا أن االنسان: قطعها عند الرشوع هبا؛ وحاصله
الصالة بـال سـورة ّ إما الصالة الواجبة يف الواقع،ّ ألن بني املتباينني، إمجايل علم

الـصالة الواجبـة يف الواقـع ّإما  و،يها فيحرم قطعهاّوهي هذه الصالة التي يصل
مـره بـني حرمـة أهي الصالة مع السورة، فيجب إعادهتا مـع الـسورة، فيـدور 

كذلك يكـون مر ستبداهلا بصالة مع السورة، واذا كان األالقطع وبني إعادهتا وا
ً منجزا العلم اإلمجايل  .لكال الطرفني ّ

ه أن الـصالة التـي حيـرم ّ يف حملّققُح :مناقشة السيد الشهيد للربهان الرابع
، وانطباق هذا العنـوان ًقطعها هي الصالة الصحيحة يف نظر الشارع ولو ظاهرا

لصالة املفروضة يف املقـام فـرع جريـان الـرباءة  عىل ا-الصالة الصحيحة أي -
ذا جرت الرباءة عن الوجوب الزائد، ثبتت صحة الصالة إ ف.عن وجوب الزائد
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بة عىل جريان الرباءة عن الزائد، ّوتثبت حرمة قطعها، فحرمة القطع مرتتًظاهرا 
ً أصال مؤمنا فال يعقل أن يستتبع ّ   جلريـان الـرباءة عـنًعن حرمة القطع معارضاً

يلـزم مـن وجـود ّ ألنه  الرباءة عن حرمة القطع،أصالة إجراءالزائد؛ الستحالة 
 .اليشء عدمه

يمكـن ّقـل واألكثـر  الواجـب العبـادي بـني األّردد إن ت:الربهان اخلامس
 األكثـر ني من وجه، وعليه جيب االحتياط، وافـرتاقّ بني العامّددالرت إىل حتويله
 .ًاليّ ال توصًا فيام لو كان الفعل عباديّقلعن األ

وذلـك لـبطالن املبنـى  ؛ّتـام إن هذا الربهان غري :مناقشة الربهان اخلامس
 .الفقهي الذي اتكأ عليه االستدالل

ّ أن املكلف إذا شـك :الربهان السادس  مـن ًابـني أن تكـون الـسورة جـزءّ
 اإلتيـان بوجـوبّ إمـا ،إمجايلل عنده علم ّ، سوف يتشكًاليست جزء أو الصالة
 اإلتيـان حيـرمّإمـا  و-ًفرضنا أن السورة جزء من الـصالة واقعـا إذا - بالسورة
يدور ّ ألنه ؛ّنجز ممجايل لعدم ثبوت جزئيتها يف الصالة، وهذا العلم اإل؛بالسورة

يأيت بالـسورة ال بعنـوان  أن من االحتياط وهوّالبد بني أمرين متباينني، وعليه ف
 .ملطلوبية يف اجلملةا أو هنا جزء من الصالة بل برجاء املطلوبيةأ

 ً حقيقيـاً انحـالالّ منحـلمجـايل إن هذا العلـم اإل:مناقشة الربهان السادس
ّ ألن  للـصالة،ًبالـسورة بقـصد اجلزئيـة مـبطال اإلتيـان بالعلم التفصييل بكون

 .بالسورة بقصد اجلزئية اإلتيان بمبطليةًتفصيال  يف اجلزئية يعلم ّالشاك
 االرتبـاطي يفّقـل واألكثـر بـني األمر  األ من بحث دورانالنتيجة النهائية

ّ منجـز غـري األجـزاء يفّقـل واألكثـر  بـني األمجـايلالعلـم اإل أن :هياألجزاء 
 بـدوي يف ّ وشـكّقـل بوجـوب األيلعلم تفصي إىل ينتهيّ ألنه ،كثرلوجوب األ

 .، فتجري الرباءة عن الزائدكثراأل
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 ّبيان حمل البحث •
 أقسام الرشائط  •
 ّيف مسألة الدوران بني األقل واألكثر يف الرشائطّصنف حتقيق امل •
ّعدم الفرق يف إجراء الرباءة بني كون الرشط للمتعلق أو ملتعلق املتعلق • ّ ّ 
ّيف إجراء الرباءة يف رشطية متعلق املتعلقّ يفصل العراقي • ّ 
 ّللمحقق العراقيّصنف مناقشة امل •
 ةيف املانعيّ الشك حكم •
 ّاألقوال يف مسألة الدوران بني األقل واألكثر يف الرشائط •

ü النقليةوإجراء الرباءة العقلية : ّالقول األول 
ü عدم جريان الرباءة العقلية وجريان الرباءة النقلية: القول الثاين 
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يف ّقـل واألكثـر بـني األمـر  دوران األ الكـالم يف البحـث الـسابق يفّتقدم
 جريان الرباءة عن اجلـزء  إىل إمكانانتهى + ن السيد الشهيدأ ّتبني، وجزاءاأل

 .ّقل باألتياناملشكوك واالكتفاء باإل
 .يف الرشائطّقل واألكثر بني األمر ويف هذا البحث نتناول دوران األ

ّ حمل البحث، ثم وقبل الولوج يف البحث ينبغي بيان الـرشائط  أقـسامبيـان ّ
 :-ّ  يف مقدمتني- ة يف املقامّتصورامل
ّّ 

 : دةّالتخيري له موارد متعد ودوران األمر بني التعيني أن من الواضح
وذلك  :دوران األمر بني التعيني والتخيري يف املسألة األصولية: ّاملورد األول

ة ّمرجحـة يف أحدمها حيتمـل أن تكـون ّني مع ثبوت مزيّمن قبيل تعارض النص
 بـني  دائـريف هذه الـصورة، فـاألمرّ حتى عىل التخيريّيدل عدم إطالق  ولذهيا،
يف مثـل هـذه احلالـة  و أحدمها بنحو التخيـري،ّحجيةبني  و ذي املزية فقطّحجية

غـريه فهـو ّ وأما .ىل كال التقديرين عّجيةة مقطوع احلّذا املزيّ ألن يلتزم بالتعيني،
 ّ فيتعـني، يـالزم القطـع بعـدمهاّجيـةيف احلّ الشك نإحيث  و.ّجيةمشكوك احل

 . ةّااللتزام بذي املزي
مـن وذلك  :دوران األمر بني التعيني والتخيري يف باب التزاحم: املورد الثاين

ني تعيني حمتمـل ة، فيدور األمر بّمهيقبيل التزاحم بني واجبني أحدمها حمتمل األ
 .ً أيضايف مثل ذلك يلتزم بالتعيني و.بني غريه والتخيري بينه وةّمهياأل

وذلـك  :دوران األمر بني التعيني والتخيري يف مقـام االمتثـال: املورد الثالث
 مـن اإلطاعـة التفـصيلية بـني ّتمكنمن قبيل دوران األمر يف مقام الطاعة مع ال
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. ًعقال أو التخيري بينها وبـني اإلطاعـة اإلمجاليـة )طاعة التفصيليةي اإلأ( ّتعينها
 ،ّ يف حتقــق االمتثــال وســقوط التكليــفّ للــشك؛ًواحلكــم هــو التعيــني أيــضا

تـستدعي الفـراغ اليقينـي االشـتغال >باالقتصار عىل اإلطاعة اإلمجالية وقاعدة 
 .<اليقيني
بـني البحـث يف الـدوران ّحمل خيفى أن مجيع هذه املوارد الثالثة ليست  وال

 .يف الرشائطّقل واألكثر األ
 التكليف ّتعلقعلم ب إذا وهو ما :-ّوهو حمل البحث يف املقام - املورد الرابع

 بني غريه، كام وبنحو التخيري بينه أو واجب بنحو التعينيّ أنه يفّ وشك ّبأمر معني
ّ أنـه يفّ وشك ،ًعمداعلم بوجوب العتق عند القدرة عليه عىل تقدير اإلفطار إذا 

ّخاصة أو أنه خمريواجب عليه  ّ   .-ًمثال  -بني الصوم  و بينهّ
ّتضح أنه ومن هنا ي   األمر بطبيعـةّ إذا تعلقما البحث يف املقامّحمل ليس من ّ

 التخيري بينـه أو يف تعيني ذي اخلصوصيةّيشك يف أخذ خصوصية فيها، فّوشك 
ّحمـل طية كذلك، بل الرش ويف اجلزئية واألكثر ّمجيع موارد األقل ّ فإنبني غريه،و

يف ّ وشـك - كـالعتق يف املثـال -علـم مالحظـة ذي اخلـصوصية  إذا الكالم ما
ً أو خمريا اعتباره بخصوصه  .بني غريه وبينهّ

 أو  بـرشطنيًاالبحث بني كـون الواجـب مـرشوطّحمل ليس  : أخرىعبارةب
 -ًمـثال كالعتق -ّمرشوط بالرشط املعنيهل ثالثة، وإنام البحث يف أن الواجب 

  ؟بينه وبني غريهّ خمري مأ
ّ 

 :رة يف املقام عىل نحوينّيمكن تقسيم الرشائط املتوف
 ، من قبيل رشطية الـصالة بالطهـارة، فالطهـارةّ رشائط املتعلق:ّالنحو األول

 أخـذ يفّ الـشك  هـوّتعلـق يف رشطيـة املّ وهو الصالة، والشكّتعلقرشط يف امل
 .تّيف رشطية الطهارة يف صالة امليّ الشك  من قبيل؛ّتعلقد عىل املرشط زائ



ّثالثة، األصول العملية  رشح احللقة ال.....................................................  ١٣٨  ٣ ج–ُ

ّرشائط متعلق املتعلق: النحو الثاين اعتـق >: ، من قبيل الرقبة يف قـول املـوىلّ
 . هو الرقبةّتعلق املّتعلق هو العتق، ومّتعلق فامل،<رقبة

، ّتعلق املّتعلقرشط يف م أخذ يفّ الشك  هوّتعلق املّتعلق يف رشطية مّوالشك
 .يف رشطية اإليامن يف الرقبةّ الشك من قبيل

 -ّتعلق املّتعلقيف مّتعلق أو يف املّ الشك  كانٌسواء أي - وعىل كال التقديرين
ًأمرا وجوديا مغايرايكون ًتارة  ً ًأمرا عدميا مع املرشوط، وأخرى يكون ً  ّول، واألً

لطهارة أمر وجودي، الصالة، فا إىل  من قبيل الطهارة بالنسبة)األمر الوجودي(
 .من قبيل مانعية لبس ما ال يؤكل حلمه يف الصالة) األمر العدمي (والثاين

 

 فقـد ذهـب صنّفامل إىل بالنسبةّ، أما يف هذه املسألة )١(دةّ متعدأقوالهنالك 
االكتفاء باإلتيان  و-الرشط املشكوك أي - جريان الرباءة عن وجوب الزائدإىل 
 .جزاءيف األّقل واألكثر  كام هو احلال يف مسألة الدوران بني األّقل،باأل

ّ عىل الرباءة عن الزائد عىل مقدمة تقـدمت يف ال+ هيبتني استداللو قـسم ّ
ّبحصة معينـةصه ّصحيده، يعني ّقيتّ أن األمر ينبسط عىل املقيد و:حاصلهاّاألول  ّ. 

ّلطهارة يعني حتصص هذا الواجب بحصة خاصة، ممـا بافاشرتاط املوىل الصالة  ّ ّ
ّوعىل تقيده بـذلك القيـد ) وهو الصالة(يعني أن األمر منبسط عىل ذات الفعل 

ّ وقد أشار املصنّف إىل هذه املقدمة يف احللقة الثانية حتت عنـوان )وهو الطهارة(
مـة الـرشعية ّيف مـورد املقد>:  وذكر فيها أنـه<ّاملسؤولية جتاه القيود واملقدمات>

ّتعلق األمر باملقييالوجودية قد  ّواملقيـد عبـارة عـن ]. أي الصالة عن طهـارة[ دّ
ّذات املقيد والتقيد، و ّمقدمة عقلية للتقيد] الوضوء[ّن املقدمة املذكورة أّ ّ>)٢(. 

                                                 
 .  اهللا تعاىلشاء نإ ّالتعليق عىل النص بعدآخر سوف نذكر األقوال ) ١(
 .٢٠٠ص: دروس يف علم األصول) ٢(
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يف التقسيم الثالث من مسألة شمول الوجوب ّمرة أخرى وذكر هذا الكالم 
مـر يعني حتصيص الواجب هبا وجعـل األًقيدا ا ه أخذّنإ>: الغريي، حيث قال

ًمتعلقا  ً واجبا نفسيا ته الرشعيةّمقدم الفعل بّتقيد فيكون ،ّتقيدبالّ  ال القيد ًضمنياً
 : كـان اجلـواب،بالقيدأمر به مر  فاأل، منتزع عن القيدّتقيد الّ إن:قيل فإن .نفسه

ّتقيد ألنه  يف حصول الًكان دخيال وإن القيدأن  لكن هذا ال يعني كونه  ،طرف لهّ
 من الوجود والواقعية مغـاير لوجـود ّ له حظّ بام هو معنى حريفّتقيد بل ال،عينه
 .)١(<ًالنفيس ضمنامر  األّتعلق وذلك هو م،طرفيه

ّوهبـذا يتبـني أن ّإىل تقيـد الفعـل ) الـصالة(  مرجـع الـرشطية يف الواجـبّ
ّالشك يف الـرشطية شـكّالواجب بقيد وانبساط األمر عىل التقيد، وعليه يكون   ًاّ

ّيدخل يف عهدة املكلف يف حالة وجود الـرشط  ّيف التقيد، وإذا الحظنا مقدار ما
ً أي أننا نعلـم علـام تفـصيليا بوجـوب ،ّ بني األقل واألكثرًاّوعدمه، نجده مردد ً

ّأصل الصالة، لكنا نشك يف وجوب تقيده بالطهارة، فنجري الرباءة عن التقيد ّ ّ. 
 الواجـب ّتـردديف وجوب الرشط وعدمه هو من قبيـل ّشك  ال إن:إن قيل

يدور أمره بني الـصالة الفاقـدة لـرشطية ّ ألنه بني متباينني، املوجب لالحتياط،
 هاميتـن كلأالطهارة وبني الـصالة الواجـدة لـرشطية الطهـارة، ومـن الواضـح 

 أمـران متباينـان، ولـيس مـن مـوارد )الصالة الواجدة للطهارة والفاقـدة هلـا(
 .، وعليه جيب االحتياطكثر واألّقللدوران بني األا

ّإن هذا يصح فيام إذا الحظنـا حـد الواجـب، أو الوجـوب، فـإن: اجلواب ّ ّ 
ّالتقيد بالطهارة وعدمه حد ّ ويكـون العلـم بـه مـن حـاالت تـردد ،ان للواجبّ

ّالواجب بني متبـاينني، أمـا إذا الحظنـا عـامل املقـدار الـذي يـدخل يف العهـدة 
ّهذا الرتدد تردد بني األقـل واألكثـر، أن  العهدة نرى ّحلال؛ ألنه يف عاملفيختلف ا ّ ّ

                                                 
 .٢٨٢ص: نفسهاملصدر ) ١(
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ّألنا نعلم باشتغال الذمة بأصل الصالة ونشك يف اشتغاهلا بالتقيد بالطهارة ّ ّ . 
ّحيث إنه مبني -ّواحلاصل أن الشك يف الرشطية   - عىل النظر إىل عامل العهدةّ

ّألقل واألكثر، ال أنه مبنيّفالبد أن يكون من موارد الدوران بني ا  عـىل النظـر إىل ّ
ّحد الواجب أو الوجوب ليكون من باب تردد الواجب بني متباينني ّ. 

 

ّإن ما تقدم من االكتفاء باألقل والرباءة عن الرشط الزائد ال يفرق فيـه بـني أن  ّ
ّ أو إىل متعلق املتعلق-أي الواجب-ّ إىل متعلق األمرًرشط املشكوك راجعايكون ال ّ. 

 :ّتقدم كام ،إن الرشوط عىل نحوين: بيان ذلك
الـصالة، فـالوجوب هـو  إىل  كالطهارة بالنسبةّتعلقرشط امل: ّالنحو األول

 من -الصالة - ّتعلق احلكم، والطهارة هي رشط املّتعلقاحلكم، والصالة هي م
 والعربية ، هو العتقّتعلق وامل،ط العربية يف العتق، فالوجوب هو احلكمقبيل رش
 .ّتعلقرشط امل

 يامنمن قبيل رشطية اإل -أي املوضوع - ّتعلق املّتعلقرشط م: النحو الثاين
 .هإكراماشرتاط العدالة بالفقري الذي جيب  أو اعتق رقبة،: يف الرقبة يف قوله

 ّتعلـقمل أو ،ّتعلـق للمًطـارش ن الـرشطسواء كا أي - وعىل كال التقديرين
يف التكليـف ّ الشك يكون منّ ألنه  جتري الرباءة عن الرشط املشكوك،-ّتعلقامل

 .ّقل واألكثربني األمر من موارد دوران األّ ألنه الزائد الذي هو جمرى للرباءة،
 . بيانهّتقدمواضح كام مر ، فاألّتعلقرشط املّأما 
ّعلق املتعلق فيكون أمر الواجـب يـدور بـني كونـه ّأما الرشط الراجع إىل متو ّ
ن عتق إلو كانت كافرة، ومن الواضح و رقبة مؤمنة وبني عتق مطلق الرقبة عتق

 نة زائدة وهي رشطية اإليامن، فيدور األمرو ملا فيه من مؤ؛الرقبة املؤمنة هو األكثر
ّبني األقل واألكثر الذي تقدم كونه جمرى للرباءة عن األكثر واال  .ّكتفاء باألقلّ
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والتحقيق فيها عـىل ضـوء مـا > : بقوله+وهذا ما أشار إليه السيد الشهيد 
هـو جريـان الـرباءة عـن  األجـزاء بلحـاظّقل واألكثر م يف الدوران بني األّدتق

ًرشطـا  أو  التكليف كالطهارة يف الصالةّتعلقملًوجوب الرشط سواء كان رشطا 
 ّ إىل تقيـدمرجـع الـرشطيةّ ألن  عتـق الرقبـة، كاشرتاط اإليامن يفّتعلق املّتعلقمل

ّ شك  فيهاّ، فالشكّحمله يف ّتقدم كام ّتقيدالواجب بقيد زائد وانبساط األمر عىل ال
ّقل  وهو من الدوران بني األّقيدً املذكور زائدا عىل األمر بذات املّتقيديف األمر بال

 أو الواجـبّ حـد بلحاظ ما يدخل يف العهدة وإن مل يكن كذلك بلحاظواألكثر 
ً انحالال حقيقيـامجايلب، وهذا يعني انحالل العلم اإلجوالو علـم تفـصييل  إىل ً
ّقل وشك بدوي باأل ّ  .)١(<بالزائد بلحاظ ما يدخل يف العهدة فتجري الرباءة عنهّ

 

 املقام هـو االنحـالل بالنـسبةأن الصحيح يف إىل  +  العراقيّحققذهب امل
 فريى ّتعلق املّتعلقم إىل ًاكان الرشط راجعّأما إذا ، ّتعلقامل إىل الرشط الراجعإىل 

 .التفصيل يف حاالته
ّإن الرشوط الراجعة إىل متعلق املتعلق عىل نحوين: بيان ذلك ّ. 

 :ىلّ تكون من الرشوط القابلة إلضافتها إىل املتعلق، فـإذا قـال املـو:ًفتارة •
 ف إذا أراد أن يعتق رقبة كافرة ثم علم أن الرقبة املطلوب عتقهـاّاعتق رقبة، فاملكل

 يمكن أن يـضاف إىل الرقبـة وذلـك - اإليامن-هي الرقبة املؤمنة، فالرشط هنا 
ًبتحويلها من رقبة كافرة إىل رقبة مؤمنة؛ ألن جعل الكافر مؤمنا أمر  . ممكن ّ

ّعلـق املتعلـق الرشوط الراجعـة إىل مت:خرىأو •  والتـي ال تكـون قابلـة ،ّ
 من قبيل رشط اهلاشـمية بالنـسبة إىل الفقـري الـذي جيـب ؛ّإلضافتها إىل املتعلق

ّإكرامه، فلو أراد املكلف إكرام الفقري غري اهلاشمي، ثم علم بأن الواجب إكرامه 
                                                 

 .٣٥٢، ص٥ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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هو الفقري اهلاشمي، ففي هذه احلالة جيب إلغاء الفقـري غـري اهلاشـمي واإلتيـان 
ًفقري هاشمي، ألن الفقري غري اهلاشمي اليمكن جعله هاشمياب ّ. 

  الـرشطّ يف احلاالت التي يمكن ضـم:العراقيّاملحقق  يقول ، ذلكّإذا تبني
 جتـري الـرباءة عـن ،مؤمنـة إىل يف حالة حتويل الرقبة مـن كـافرة  كامّتعلقاملإىل 

 ، ويكـونكثـر واألّقـليكون من موارد الدوران بـني األّ ألنه الرشط املشكوك،
ً شكا يف الرشط الزائدّالشك  يف التكليـف الزائـد الـذي جتـري بـه الـرباءة عـن ّ
، يـامنالرشط الزائد وهـو اإلّ ضم معّإما  وًمطلقاّما إالعتق مطلوب ّ ألن الزائد،

يف وجـوب ّوشـك  -تقـدير ّ كل حمفوظ عىلّ ألنه -ّقلفيوجد علم تفصييل باأل
 .اءة عن الزائد وجيري الربّقلالزائد، فيأيت باأل

، كـام حالـة رشط ّتعلـقامل إىل  الرشطّيف احلاالت التي ال يمكن أن يضمّأما 
 ّقـل الفقري، فـال يكـون املـورد مـن مـوارد الـدوران بـني األإكراماهلاشمية يف 

عىل تقـدير وجـود ّ ألنه تقدير؛ّ كل  عىلً ليس حمفوظاّقلاألّ ألن  وذلك؛كثرواأل
 للفقـري غـري اهلاشـمي كـرام اإلإلغـاءمـن ّ البد ري الفقإكرامرشط اهلاشمية يف 

 مـا إىل الرشطّ ضم يفّ الشك  وعليه فال يكون من،واستبداله بفقري هاشمي آخر
، فـال يكـون مـن ًايمكن صـريورته هاشـمي الفقري غري اهلاشمي الّ ألن به؛أتى 

، وعـىل هـذا ال جتـري الـرباءة عـن الـرشط كثـر واألّقلموارد الدوران بني األ
بحسب احلقيقة ّ الشك ألن؛  آخرًا هاشميًاأن يكرم فقريّ املكلف شكوك، وعىلامل

ّ كـل  فيـه عـىلً حمفوظـاّقلالذي ليس األ اآلخر الفعل أو يف وجوب هذا الفعل
يريـد أن يـأيت بـه يف  أو مـا أتـى إىل أمر زائدّ ضم يف وجوبّ الشك حال، فليس

 .كثر واألّقلاخلارج ليكون من الدوران بني األ
 :التحقيق يف املقام هـو التفـصيل>: بقوله العراقي إليه ا التفصيل أشاروهذ

 ًقـابال الطبيعي أفرادفرد من ّ كل يكون القيد املشكوك فيه عىل نحو يكون أن بني
 وبـني مـا ال يكـون كـذلك ، يف الرقبـةيـامن به كالقيام والقعـود واإلّتصافلال
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 رجوعً نظرا إىل الرباءةّول إىل  األفيام كان من قبيل - باملصري كاهلاشمية ونحوها
ٍالشك حينئذ  وجـود ّأول الطبيعي وينطبق عليه أفرادما يفرض كونه من ّ كل  يفّ

هـي بـرشط  أو  الفاقـدة للخـصوصيةّصةأن الواجب هـذه احلـ إىل - الطبيعي
ّقـل واألكثـر األ إىل ها عليها فريجـعّوجداهنا للخصوصية الزائدة القابلة لطرو

ًمتحـدايكون القيـد  أن  من غري فرق بني،هاّها ونقليّ عقليجتري فيه الرباءةو  مـع ّ
 . معه يف الوجودًمغايرا عنه وًيكون خارجا أن  وبني، بهًقائاماملرشوط و

ّ الشك حينئـذ إىل الـشك  لرجوع؛االشتغال إىل :ويف الثاين يف أن الواجـب ٍّ
لذي هو اجلامع بينها وبني الفاقد ا أو  الواجدة للخصوصيةّصةهو خصوص احل

الـدوران بـني التعيـني مـر إىل  فينتهـى األ،يوجد مع اخلـصوصية ألن غري قابل
بنـاه يف الـدوران بـني اجلـنس ّ بني املتباينني بنحو ما قرمجايلوالتخيري والعلم اإل

 . فيجب االحتياط بإتيان الواجد للخصوصية،والنوع
بنظر العقل يف الفرق املزبور بعد اقتضاء التكليف بالطبيعي الرصف  ّوالرس

  اخلـصوصيةّمجيع أفراد الطبيعي لطـرو ّمطلوبية أول وجوده هو أن يف فرض قابلية
ّعليه يكون كل ما يفرض عند العقل كونه أول وجود هلذه الطبيعة يعلـم بمطلوبيـة ّ 

ها ّهو مع اخلصوصية الزائدة القابلة لطرو أو يف أنه هو الواجبّإنام الشك ذاته و
 أفـرادفرض عدم قابلية بعض  بخالف ،ّقل واألكثرألبذلك يندرج يف ا و؟عليه

 فإنه لو فرض كون الفرد الفاقـد للخـصوصية ، اخلصوصية عليهّطروالطبيعي ل
 الحـتامل كـون ، املحفوظـة يف ضـمنهّصة وجـوده ال يعلـم بمطلوبيـة احلـّأول

 فينـدرج ،جيادهـا فيهـاالقابلـة إل أو  الواجدة للخصوصيةّصةاملطلوب هي احل
خصوص  أو  بني اجلامع بني الوجودينٍحينئذ الواجب ّرتدد ل،تبايننيبذلك يف امل

 .)١(< فيجب فيه االحتياط بإتيان الواجد للخصوصية،الواجد للخصوصية
                                                 

 .٤٠٠، ص٣ج: هناية األفكار) ١(
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  العراقيّحققمناقشة السيد الشهيد للم
عـامل االمتثـال يف  إىل  صحيح فيام لو كان نظرنا+  العراقيّحققإن كالم امل

ّلـضم  قد ال يصلح ًن املأيت به خارجاإل يمكن أن يقال اخلارج، ففي عامل االمتثا
 . واستبداله بفرد جديدًلغائه رأساإمن ّالبد ، فإليهالزائد 

 ّ أن امليزان يف مالحظة الدوران هو عامل اجلعل وتعلق الوجـوب:ويرد عليه
 نجـد أنوالوجـوب  يف عـامل اجلعـلواالمتثال يف اخلارج، ووليس عامل التطبيق 

 نعلم وىل، ففي احلالة األكثر واألّقلران بني األوكلتا احلالتني من الدالدوران يف 
، فتجـري الـرباءة عنـه، ويف يامن بـاإلّتقيـديف وجوب الّنشك بوجوب العتق و

 باهلاشـمية، ّتقيـديف وجـوب الّنشك  الفقري، وإكراماحلالة الثانية نعلم بوجوب 
مل اجلعـل والعهـدة يكـون أنـه يف عـا إىل  ذلـكّ، ومـردً أيضافتجري الرباءة عنه

يف عروض هـذا الوجـوب ّيشك  هو ذات الطبيعي، وًجزمامعروض الوجوب 
التكليف، حيـث  أصل  يفّمل يمكن، فالشك أم كاملعىل التقييد، سواء أمكن اإل

يف ّيـشك طعـام الفقـري، وإطبيعـي  وأجيزم بجعل الوجوب عىل طبيعي العتـق 
 .)١(مية، فينفى هذا التقييد بالرباءةجعل الوجوب عىل التقييد باملؤمنة وباهلاش

 

ًأمـرا وجوديـا يكـون ًتـارة  ،املـشكوكمـر  هذا البحـث أن األّأول يف ّتقدم ً
ًأمرا عدمياخرى يكون أ و،كالطهارة يف الصالة  من قبيل اشرتاط الصالة بعـدم ً

تني جتـري الـرباءة  عنه باملانع، ففي كلتا احلـالَّيعرب الذي ،لبس ما ال يؤكل حلمه
 الـصالة، ّصـحةالبكاء مـن   فلو شككنا يف مانعية.عن الرشط واملانع املشكوك

 الـرباءة عـن إجـراءفيمكن أن نجري الرباءة عن هذه املانعية، كام هو احلـال يف 
 إىل  يرجــع- الــرشط واملــانع- ين األمــركــالّ ألن الــرشط املــشكوك، وذلــك

                                                 
 .ّيوجد بيان آخر هلذا الوجه سوف نذكره يف التعليق عىل النص )١(
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، فيكون  األمربعدم ذلكمر أو ذلك األه بّتقيدنة وّ معيّحصةحتصيص الواجب ب
نـة مـن التكليـف مـن و مؤّشـدأّ ألنه ؛كثر هو األّمعنيأمر  بعدم ّقيدالتكليف امل

 األكثـر ، فنجري الرباءة عنّقل الذي هو األّاملعنيمر دون التقييد بعدم ذلك األ
 .  بعدم املانعّقيدوهو التكليف امل

 ّعند الشك يف الرشطية ووجوبّوهبذا يتضح عدم الفرق يف جريان الرباءة 
ًأن يكون القيد املشكوك أمرا وجوديا وهو ما يعرب عنه بالرشط عادة>القيد بني  ّ ً ً، 

ّأو عدم أمر وجودي وهو مايعربعنه باملانع، فكام ال جيب عىل املكلف إجيـاد مـا  ّ
حيتمل رشطيته، كذلك ال جيب عليه االجتناب عام حيتمـل مانعيتـه؛ وذلـك ملـا 

االنحالل احلقيقي بلحاظ عـامل الوجـوب باملقـدار الـداخل يف عهـدة ّتقدم من 
 .)١(<ّاملكلف

 

هنالـك . <ّألن امللحوظ فيه إنام هو عامل اجلعل وتعلق الوجوب>: + قوله •
ّبيان آخر ذكره السيد الشهيد ملناقشة املحقق العراقي، يتألف من مقـدمتني ّ ، كـام ّ

 : حيث قال احلائري،ت السيديف تقريرا
إنـام هـو  ، أخرىوبلون التقييدًتارة  طالقن اليشء بلون اإلُّ تلوّنأ :األوىل>

 طالق الـيشء بـاإلّتـصفبلحاظ عـامل التطبيـق فـال يّأما بلحاظ عامل اجلعل، و
يف عامل جعـل وجـوب ًمثال  بالفقدان والوجدان، فالرقبة ّتصفوالتقييد، وإنام ي

يـامن واجدة لإلّ إما يف عامل التطبيق فهيّأما ، ونيامة باإلّ أو مقيدمطلقةّ إما العتق
 . والتقييدطالقاإل فيها ّتصوري فاقدة له، والأو 

 بـني االنحـالل الـذي نحـن اخرتنـاه يف ً جوهريـاًأن هنا اختالفا: الثانيةو
، واالنحـالل الـذي اختـاره جـزاءبلحـاظ األّقل واألكثـر بني األمر دوران األ

                                                 
 .٣٥٣، ص٥ج :بحوث علم األصول )١(
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اخرتنـا االنحـالل بلحـاظ نفـس التكليـف، إننا  فيف ذلك، +  العراقيّحققامل
ًإنه لو لوحظ ذات التكليف ملغياوبحسب عامل العهدة، حيث قلنا  ّ  عنه حدوده، ّ

ّألهنا ال تدخل يف العهدة، تردد ال حمالـة بـني األقـل ّ األكثـر،  ويكـون الزائـد  وّ
ّمشكوكا بالشك البدوي ّلكن املحقق العراقي ال يقول باالنحالل هبذا  .ً  املعنـى،ّ

ّ مل يــرصح يف مقــام تقريــب +ّإنــام يقــول بــاالنحالل بمعنــى آخــر، وهــو و
االنحالل بذلك، ولكنّنا نقتنص هذا املبنى له من كالمه فيام اختاره فيام نحن فيه 

 ال يقول باالنحالل بلحاظ نفس التكليف باعتبـار عـامل +من التفصيل، فهو 
  .)١(<العهدة

ّ 

 النقليةو الرباءة العقلية إجراء: ّ األولالقول
حيـث   النـائينيّحقـق وامل)٢(نـصاريمن الشيخ األّ كل ذلك إىل وقد ذهب

 سـواء كـان منـشأ انتـزاع ،فيهّ الشك جتري الرباءة العقلية والرشعية عند>: قال
ًأمرا مباينـا الرشطية  ً أو متحـداللمـرشوط يف الوجـودً  وإن كـان جريـان ، معـهّ
 .)٣(<أوضحّ األول الرباءة يف
ًنقـال أيـضا وً عقـال  الـرباءة إىل إجراء العراقي فقد ذهبّحققاملّأما  مـع  -ً

:  حيـث قـال-ّتقدم، كام ّتعلق املّتعلقم إىل تفصيل يف حاالت الرشوط الراجعة
 فـالكالم ،نعـهيف رشائط املأمور به ومواّقل واألكثر بني األ كان الرتديدّأما إذا و>

ً عقـال هـي الـرباءةً أيـضا  واملختار فيها، بحرفًحرفا األجزاء فيه هو الكالم يف
ًأمرا خارجايكون منشأ انتزاع الرشطية  أن  من غري فرق بنيًنقالو  عن املـرشوط ً

                                                 
 .٣٥٠ص، ٢ق، ٤ج:مباحث األصول) ١(
 .٣٥٧، ص٢ج:  فرائد األصول)٢(
 .٢٠٨، ص٤ج: فوائد األصول) ٣(
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ً، أو متحدا معه يف الوجودًمبائنا يشء مرجع رشطيـة ، فإن  بهًقائام مع املرشوط وّ
 به يف موضوع التكليف النفيس يف ّتقيداعتبار دخل ال إىل انللمأمور به بعد أن ك

 للموضـوع ولـو ًا جـزءّتقيـد الوجوب به بحيث كان الّتعلقاملرتبة السابقة عىل 
يشء يف رشطيـة ّ الـشك  فـال حمالـة يكـون مرجـعًخارجـا، ونفس القيد ًحتليال

هـي  يشء أويف أن موضوع التكليف النفيس هـي ذات الـّ إىل الشك للمأمور به
 .)١(<هاّها ونقليّ الرباءة عقليّأدلة فتجري فيه ، بأمر كذائيّتقيدمع ال

: ، حيث قالًنقالوً عقال إجراء الرباءةًأيضا إىل  السيد اخلوئيوهكذا ذهب 
ّن املالك يف االنحالل كام عرفت سابقا إنام هو العلم بتعلـقإ: التحقيق أن يقال> ً 

ّطلـق واملقيـد، وعـدم معارضـة األصـل ّالتكليف بالطبيعي املردد أمـره بـني امل
اجلاري يف ناحية التقييد باألصل اجلاري يف ناحية اإلطـالق، واملقـام مـن هـذا 
ًالقبيل، فإن التكليف يف املثال قد تعلق بعتق طبيعي الرقبة املردد بني كونه مطلقا  ّ ّ ّ

ًباإلضافة إىل الكفر واإليامن أو مقيدا بخصوص اإليامن، وبـام أن التقييـد  كلفـة ّ
ّزائدة مل يتم احلجة عليها، فأصالة الرباءة العقلية والنقليـة يدفعـه، وال يعـارض  ّ

 .)٢(<دون الضيقيقتيض التوسعة ذلك بأصالة الرباءة عن اإلطالق الذي 
النقليـة يف وإجـراء الـرباءة العقليـة ًذهب أيضا إىل   السيد اخلمينيكذلكو
يان الرباءة موجـود يف مجيـع املـوارد  إن مالك جر>: عليه بام لفظهّستدل املقام وا

 ويف ، فإن مجيع األمثلة يف الوجود اخلـارجي موجـودة بوجـود واحـد،ةّتقدمامل
 فالصالة املـرشوطة بالطهـارة ،املعلوم واملشكوك فيه إىل ّاالنحالل العقيل تنحل
 واإلنـسان عـني ، كام أن الرقبة املؤمنة عني مطلقهـا فيـه،عني الصالة يف اخلارج

 يف مجيعهـا -ً أيـضا - وهو ، وإنام االفرتاق يف التحليل العقيل،وهكذا. . ناحليوا
                                                 

 .٣٩٧، ص٣ج: هناية األفكار) ١(
 .٤٣٦، ص٣ج: انظر دراسات يف علم األصول) ٢(
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ّينحـل  كـذا ، الـصالة املـرشوطة بالـصالة واالشـرتاطّ فكام تنحل،عىل السواء
 إىل  بالنـسبةّجـة ففي جريان الرباءة وعدم متاميـة احل،اإلنسان باحليوان والناطق

 .)١(<الزائد ال فرق بني مجيع املوارد
 عدم جريان الرباءة العقلية وجريان الرباءة النقلية: لثاينالقول ا

 أمـا الـرباءة ،ىل عدم جريان الرباءة العقلية يف املقامإذهب صاحب الكفاية 
 عـىل انحـالل ّالرشعية فتجري؛ وذلك ألن جريان الرباءة العقلية يف املقام مبني

 وجوب األكثـر،  يفّ بدويّ وشكّالعلم اإلمجايل بالعلم التفصييل بوجوب األقل
دة بـني الطبيعـة ّ، ألن املعلوم باإلمجـال الطبيعـة املـردّنه غري منحلواملفروض أ

ة ّدة بقيد والطبيعة الفاقدة للقيد، ومن الواضح أن الطبيعة يف ضـمن احلـصّاملقي
ًحدة معها وجودا وخارجا، عىل أساس أن وجود الطبيعة عني وجـود ّدة متّاملقي ً

فاقدة للقيد مباينـة هلـا، ألن املاهيـة ال بـرشط مباينـة ة الّفردها ويف ضمن احلص
تني متبـاينتني وال ّد بـني مـاهيّ مـردق العلم اإلمجايلّللامهية برشط ال، فإذن متعل

ن حتى يمكن انحالل العلم اإلمجايل، وهذا بخالف مـا إذا ّيكون بينهام قدر متيق
لـسورة ال تكـون ً يف جزئية السورة مثال للصالة، ألن الـصالة مـع اّكان الشك

ّمباينة للصالة بدون السورة ألن بينهام قدرا متيق  :ًنا، وهذا ما أشار إليه بقولهً
 وبـني ،ومطلقـهيشء بـني املـرشوط بـمـر  حـال دوران األّإنه ظهر مما مر>
 بـل كـان ًعقال، وأنه ال جمال ها هنا للرباءة ،ه كاحليوانّ وعام،نسان كاإلّاصاخل
 ،هاهناّ يتوهم ال يكادّقل واألكثر  يف األّتوهمنحالل امل فإن اال،فيهام أظهرمر األ

ًأن األجزاء التحليلية ال يكـاد يتـصف بـاللزوم مـن بـاب املقدمـة عقـال، بداهة  ّ ّ
ّفالصالة مثال يف ضمن الصالة املرشوطة أو اخلاصة موجـودة بعـني وجودهـا،  ً

ر هبا، تها تكون متباينة للمأموّويف ضمن صالة أخرى فاقدة لرشطها وخصوصي
                                                 

 .٤٠١، ص٢ج: نوار اهلدايةأ) ١(
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نعم ال بأس بجريان الرباءة النقلية يف خصوص دوران األمـر بـني . كام ال خيفى
ّلداللة مثل حديث الرفـع عـىل عـدم رشطيـة مـا شـك يف ... املرشوط وغريه 

 .)١(<رشطيته
 : عليه السيد اخلوئي  بإيرادينأوردو

ً حكـام، ّل إال أنه منح،ً حقيقةّن مل ينحلإ إن العلم اإلمجايل يف املقام و:األول
د، ّق بالوجوب اجلامع بني املطلـق واملقيـّبتقريب أن العلم اإلمجايل يف املقام متعل

 أصالة الرباءة ال جتري عن اإلطالق لعدم الكلفة فيه، فـال مـانع مـن ّنإوحيث 
 العلـم ّ لعدم املعارض هلـا، فـإذن ينحـل؛جرياهنا يف الطرف اآلخر وهو التقييد

 ذلك بني أصالة الرباءة الـرشعية والعقليـة، فكـام أن ًاإلمجايل حكام، وال فرق يف
 .األوىل جتري فكذلك الثانية
ن املـالك يف االنحـالل جريـان األصـل يف بعـض إ>: وإىل هذا أشـار بقولـه

 ّق التكليـف بطبيعـيّ تعلـّنإ واملقام كذلك، ف.ً مراراّكام مر األطراف بال معارض
يـامن يامن والكفر أو التقييد بخصوص اإلطالق بالنسبة إىل االد بني اإلّالرقبة املرد

، طـالق والتقييـد يف خـصوصية اإلّ إنـام الـشك،نّ وهذا هو القدر املتـيق،معلوم
 ً عليه، فال يكون مورداً وكلفةًف ال ضيقاّطالق توسعة عىل املكلن يف اإلإوحيث 

 . جلريان األصل يف نفسه، فتجري أصالة الرباءة عن التقييد بال معارض
 مجايل املوجب النحالل العلم اإل،ًناّ متيقّ املراد من كون األقل:رىبعبارة أخ
 ّقيـدن وجود الطبيعـي يف ضـمن املإن يف مقام االمتثال، كي يقال ّليس هو املتيق

 نّبل املراد هو املتـيق، نّمباين مع وجوده يف ضمن غريه، فال يكون هناك قدر متيق
ن يف ّشكال يف وجـود القـدر املتـيقوال ينبغي اإل. ق التكليف وثبوتهّيف مقام تعل
 إنـام ،نّطالق والتقييد متيقد بني اإلّق التكليف بالطبيعي املردّ تعلّنإهذا املقام، ف

 ؛طالق والتقييد فتجري الرباءة عن التقييد بال معـارضيف خصوصية اإلّالشك 
                                                 

 .٣٦٨ص: كفاية األصول) ١(
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 . )١(<ًعىل ما ذكرناه مرارا
 ّاإلشكال يف موارد الـشك جلرى هذا ّإن ما ذكره من اإلشكال لو تم: الثاين

ّيف اجلزئية أيضا، وذلك ألن الشك  يف الـرشطية، ّ عن الـشكّ يف اجلزئية ال ينفكً
 يف ّ يف جزئية الـسورة للـصالة شـكّ، فإذا شكاألجزاء لسائر ٌ جزء رشطّإذ كل

  صحة التكبـريةً: بجزء آخر، مثالٌ جزء مرشوطّ ألن كل،األجزاءرشطيتها لسائر 
 ً بكوهنـا مـسبوقةٌة الفاحتـة مـرشوطةّ وصـح، بالفاحتةًوقةمرشوطة بكوهنا ملح
 وعـىل هـذا فأصـالة الـرباءة عـن جزئيـة . بالركوع وهكـذاًبالتكبرية وملحوقة
تها لسائر  األجزاء، رضورة أنـه ال ّ عن أصالة الرباءة عن رشطيّالسورة ال تنفك

جزاء مـع اء أصالة الرباءة عن جزئية السورة دون رشطيتها لسائر األرجمعنى إل
 ّك جلرى يف الـشّشكال لو تمن هذا اإلإ>: تها، حيث قالّأن منشأ رشطيتها جزئي

 :  واحد من األجزاء له اعتبارانّ، وذلك ألن كلًيف اجلزئية أيضا
 .ًق به ضمناّب متعلّق باملركّ الوجوب املتعلّنأاعتبار اجلزئية و :األول
 ّ ألن الكـالم يف األقـل؛بـهد ّن سائر األجزاء مقيـأ اعتبار الرشطية و:الثاين

 ، يف الرشطية باالعتبار الثاينًاّ يف اجلزئية شكّواألكثر االرتباطيني، فيكون الشك
 . )٢(< يف الرشطيةّشكال املذكور، فال وجه الختصاصه بالشكفيجري اإل

ّ 

 الزائـد مـن خـالل أن  عىل جريان الـرباءة عـن+ السيد الشهيدّستدل ا •
 الفعـل الواجـب بقيـد وانبـساط ّ إىل تقيد)الصالة( مرجع الرشطية يف الواجب

الحظنـا إذا ، وّتقيـديف ال ًاّ شكيف الرشطيةّ الشك ، وعليه يكونّتقيدعىل المر األ
 ًاّردديف حالة وجود الرشط وعدمـه، نجـده مـّ املكلف مقدار مايدخل يف عهدة

                                                 
 . ٤٤٦، ص٢ج: مصباح األصول) ١(
 . املصدر نفسه) ٢(
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ًعلـام تفـصيلياننا نعلم أ أي ،ّقل واألكثربني األ الـصالة، لكنـا  أصـل  بوجـوبً
 .ّتقيده بالطهارة، فنجري الرباءة عن الّتقيديف وجوب ّنشك 
 والرباءة عن الرشط الزائـد ال يفـرق فيـه ّقل من االكتفاء باألّتقدمإن ما  •

 أو إىل -أي الواجـب -ّتعلـق األمـرم إىل ًبني أن يكون الرشط املشكوك راجعـا
 .قّتعل املّتعلقم

 إىل أن الصحيح يف املقام هو االنحالل بالنـسبةإىل   العراقيّحقق ذهب امل•
 فـريى ّتعلـق املّتعلـقم إىل ًاكان الرشط راجعّأما إذا ، ّتعلقامل إىل الرشط الراجع

 هضـافت إلًقـابالالرشط كان  إذا  الرباءة عن الرشط املشكوك،، بجريانالتفصيل
 ّقـليكون من مـوارد الـدوران بـني األّبة؛ ألنه كرشط اإليامن يف الرق ّتعلقاملإىل 
 هاضـافت والتي ال تكون قابلة إلّتعلق املّتعلقم إىل الرشوط الراجعةّ، أما كثرواأل
ّ فال جتري الرباءة؛ ألنـه -الفقري إىل من قبيل رشط اهلاشمية بالنسبة - ّتعلقاملإىل 
 .كثر واألّقليكون من موارد الدوران بني األال 

 أن امليزان يف مالحظـة الـدوران هـو : العراقيّحققللمصنّف امل مناقشة .٤
االمتثال يف اخلارج، ومـن و والوجوب، وليس عامل التطبيق ّتعلقالعامل اجلعل و

الواضح أن يف عـامل اجلعـل والوجـوب يكـون الـدوران يف كلتـا احلـالتني مـن 
 .كثر واألّقلالدروان بني األ

املـشكوك مـر املشكوك سواء كان األر م الرباءة عن األإجراءال فرق يف . ٥
ًأمرا وجوديا  ً أم أمرا عـدمياكالطهارة يف الصالةً  ّصـحة كامنعيـة الـضحك مـن ً

 . الصالة، ففي كلتا احلالتني جتري الرباءة عن الرشط واملانع املشكوك
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مـر  مـسألة دوران األ:كثر واألّقلبني األمر ان األرمن املسائل املرتبطة بدو
وجـوب وبني بني وجوب جامع مر  األّترددبني التعيني والتخيري العقيل، كام لو 

ّتعلق إما بني وجوب ممر  بعينها من اجلامع، كام لو دار األّحصة  ّخـاصبعنـوان ّ
 كـاحليوان، فيـدور ًصدقاّأعم  لكنه ًمفهوما،بعنوان آخر مغاير له  أو ن،نساكاإل
العقـل ف للحيوان، ًالوجوب إن كان ثابتاّ ألن بني التخيري والتعيني العقيل؛مر األ
 ً مـن بقيـة أفـراد احليـوان، وإن كـان ثابتـافرد  وبنينسانكم بالتخيري بني اإلحي
 . من دون ختيريّخاصة به َّنسان تعنيلإل

بـني التخيـري مـر بني التخيري والتعيني العقيل يقابـل دوان األمر ان األردوو
لبيان البدائل التي حيـصل هبـا امتثـال فيه ى املوىل ّوالتعيني الرشعي الذي يتصد
ًتعمـدافطـار مالواجب، كام يف كفارة اإل ة بـني العتـق ّخـري يف شـهر رمـضان املّ

بـني التعيـني مـر  دوران األ:ويطلق عـىل البحـث يف املقـام . والصيامطعامواإل
مرتبط بأمور عقلية حتليليـة، كـاجلنس والنـوع والفـصل ّ ألنه والتخيري العقيل؛

 . يف مطاوي البحثّتضح، كام سيهاونحو
ّ 

يـري بـني التعيـني والتخمـر  أن دوران األ:لة وهـيأوقع النزاع يف هذه املـس
 ، لتجري الرباءة عـنكثر واألّقلبني األمر  دوران األصاديقالعقيل هل هو من م

 مجـايلبني املتباينني، فيكون العلم اإلمر أنه من دوران األ أم ،وهو التعينياألكثر 
 .ركانهأ، وال جمال إلجراء الرباءة فيه لتاممية ًاّنجزم

التعيـني والتخيـري مـن بـني مر سألة دوران األ إىل أن مانتهى السيد الشهيد
 .ّتضح، كام سيكثرالذي جتري فيه الرباءة عن األّقل واألكثر موارد األ
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بالنسبة حلكم الدوران بني التعيني والتخيري العقيل، كام لو طلـب املـوىل ّأما 
د ّ حيـوان حمـدإطعـاموىل هو  بني كون طلب املّتردد حيوان وّ املكلف إطعاممن
الحظنـا  إذا د، ففي مثل هـذه احلالـةّ حيوان غري حمدإطعاموبني ًمثال نسان اإلك
  أهنـام مفهومـان متغـايران،ّال شكنسان واحليوان بلحاظ كوهنام مفهومني، فاإل

نسان، ويكون الدوران بني التعيني والتخيـري مفهوم احليوان غري مفهوم اإلّألن 
 .النسبة بني املفهومني هي نسبة التباينّ ألن ران بني املتباينني؛العقيل من الدو

 ًالوحظا من جهة عـامل الـصدق يف اخلـارج، فنجـد بيـنهام عمومـ إذا  لكن
نسان، لكون احليوان يـصدق  من اإلً صدقاّأعماحليوان ّ ألن ًا؛ مطلقًاوخصوص
فـسه، ويكـون عىل نَّ إال نسان ال يصدقن اإلإنسان وعىل غريه، يف حني عىل اإل

ّ ألن ،كثر واألّقلالدوران بني التعيني والتخيري العقيل من موارد الدوران بني األ
وهـو  األكثر نسان، فتجري الرباءة عن من مفهوم اإلً صدقاّأعممفهوم احليوان 

 نـة زائـدة عـىل وجـوب اإلطعـام،وّ ألن فيه كلفة ومؤ)نسانإطعام اإل(التعيني 
 .نسان فقط دون غريه من أفراد احليواناإلوهي كون وجوب اإلطعام خلصوص 

 احلكم يف مسألة الدوران بني التعيـني ّتبنيلكي ي: والتحقيق يف ذلك هو أنه
يشرتط فيه أن يكون بني مفهومني متغايرين يف املفهومية، والتخيري العقيل الذي 

ّالبد من بيان حاالت التغاير بني املفهومني، ألن التغاير بني املفهومني له   :ناحالتّ
 مـن وذلك: ساس اإلمجال والتفصيل يف اللحاظأالتغاير عىل : احلالة األوىل

مفهوم احليوان وهو اجلنس منـدمج ّنسان، ألن مفهوم احليوان ومفهوم اإلقبيل 
 نـساناإل إذ ،مجـال واإلّنسان وهو النوع وحمفوظ فيه، ولكن عىل نحو اللفباإل

  فيهلناطقية، لكن احليوانية ملحوظة احليوانية واّتضمنهو حيوان وناطق، فهو ي
 . ال التفصيلمجالبنحو اإل

 بنحـو نـسانأن احليوان موجود يف اإل أي  البساطة،: هنامجالواملراد من اإل



ّثالثة، األصول العملية  رشح احللقة ال.....................................................  ١٥٨  ٣ ج–ُ

 هـو احليـوان النـاطق، وسـيأيت مزيـد نـساناإلّ ألن البساطة ال بنحو الرتكـب؛
 .ّنص يف التعليق عىل المجالتوضيح ملعنى اإل
يف احلالة الثانية التغاير  :تغاير بني املفهومني يف ذات امللحوظال: احلالة الثانية

 يف اللحاظ وتفصيليته، كام لو مجال اإلّردال يف جم بني املفهومني يف ذات امللحوظ
باهداء يشء له ونحو ذلك طعام أو فق سواء باإلّ زيد كيفام اتإكرامعلم بوجوب 

 لـيس كـراممفهـوم اإلأن   فقط، ففـي هـذه احلالـة نجـدطعامه باإلإكراموبني 
 خيتلـف كراممفهوم اإلّ ألن  انحفاظ اجلنس يف النوع،طعام يف مفهوم اإلًحمفوظا

 .خر من اآلً صدقاّأعما يف اخلارج أحدمه بذاته، وإن كان طعامعن مفهوم اإل
 ّن من حاالت التغاير بني املفهومني يتضح أن الدورانان احلالتاّإذا تبينت هات
 ساس اإلمجال والتفـصيلأالتغاير بني املفهومني عىل (حلالة األوىل بني املفهومني يف ا

التغـاير بـني املفهـومني هـو ّ ألن ؛كثـر واألّقـلهـو دوران بـني األ )ظاحليف ال
باإلمجال والتفصيل، ومن الواضـح أن اإلمجـال والتفـصيل مـن خـصوصيات 

و ذات هـّ املكلـف الذي يدخل يف عهـدةّ ألن  التي ال تدخل يف العهدة،اللحاظ
  وبـني)وهـو اجلـنس(  ّد بني األقلّامللحوظ، ومن الواضح أن ذات امللحوظ مرد

 .فتجري الرباءة عن األكثر، وهو إكرام اإلنسان بخصوصه) وهو النوع (األكثر
أن االختالف هنا اختالف حلاظي، ال اخـتالف يف امللحـوظ، : واخلالصة>

ملحدود، هذا ما ذهبوا إليه إن اجلنس والفصل أجزاء للحدود، دون ا: ولذا قالوا
 .يف املقام

الكمـون ّ حـد الحظنامهـا بـام هلـام مـن إذا لنوعا اجلنس وّإن: وعليه نقول
فيـه احليـوان يبـاين ّ أنـه  بـامنـسانوأكثـر، فاإلّأقـل والتفصيل كانا متباينني، ال 

 والتفـصييل مجـايلاإلّاحلـد احليوان امللحوظ بالتفصيل ال بالكمون، ولكن هـذا 
الذي يدخل يف العهدة، وإنام الذي يدخل يف العهدة هو ذات املحـدود ليس هو 

 ّقـل هـي نـسبة األ-بام مها ذات املحدود وامللحوظ -وامللحوظ، والنسبة بينهام 



ّالوظيفة عند الشك يف األقل واألكثر  ّ....................................................... ١٥٩ 

، ّ يف العهـدة قطعـي-أعني احليوان -  تلك املاهية التي هي بالقوةّ، فتأيتكثرواأل
 .)١(< مشكوك- وهو الفصل-  مقدار زائد عليه فيهاّوتأيت
 فالتبـاين بـني )التغاير بـني املفهـومني يف ذات امللحـوظ(احلالة الثانية ّأما و

التبـاين بـني مفهـوم ّ ألن املفهومني ثابت يف ذات امللحوظ ال يف كيفية حلاظهام،
 حاصل يف ذاتيهام، ومن هنا يكون الدوران فـيهام بـني طعام ومفهوم اإلكراماإل

ّ إمـا :ّذمـةالـذي يـدخل يف العهـدة والّ ألن ،ركث واألّقلمتباينني، وليس بني األ
ام مفهومـان متباينـان يف ذات ّحيـث إهنـ، وكراممفهوم اإلّإما  وطعاممفهوم اإل
، وإن كـان بيـنهام يف ًاّنجز ومًا بينهام ثابتمجايلأن يكون العلم اإلّالبد ف امللحوظ،

ن  اإلتيـا يـساوق)طعـاماإل(ا أحـدمهبّ ألن اإلتيـان اخلارج عموم وخـصوص،
 .كرام اإلأفرادمن سائر ّأخص ) طعاماإلأي  (باآلخر، لكونه
 وعـدم مجـايل أن احلكم يف احلالة الثانيـة هـو تنجيـز العلـم اإلّتضحوهبذا ي

 . جريان الرباءةإمكان
 

دار بـني مفهـومني  إذا مـن أن الواجـب( يف احلالـة الثانيـة ًآنفـا ّتقدمإن ما 
ه، إطعامـبوجـوب  أو فـقّبوجوب إكرام زيد كيفام اتّ إما ، كالعلمًتغايرين ذاتام

ثبت التغاير بني امللحوظني، وتكون هذه احلالة من الدروان بني املتبـاينني ومـن 
العنـوانني ّأخص جتري الرباءة عن ّأنه  بل الصحيح ّتام، غري )ثم جيب االحتياط

 .)كراموجوب اإل( ّعم العنوان األ وال تعارضها الرباءة عن)طعاموجوب اإل(
 )طعـاموجـوب اإل( كثـرالرباءة عن وجـوب األ أن والدليل عىل ذلك هو

وهـو وجـوب  اآلخـر  مع الطرف،ليس هلا دور معقول لكي تصلح للمعارضة
 الرباءة للتـأمني هبـا إجراء بُأريدإن ّ ألنه )فقّ كيفام اتكراموجوب اإلأي  (ّقلاأل

                                                 
 .٣٥٤ص، ٢ق، ٤ج: مباحث األصول) ١(
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ّقـل أي وهـو األ(ّخص بـاأل اإلتيـان مـع) كـرام اإلوهوأي األكثر  (ّعمعن األ
مـن تـرك ّكـرام، البـد وهو اإلّ األعم مع تركّ ألنه  فهو غري معقول؛.)طعاماإل
ّعـم، ألن  تـرك األعنـدّخص باأل اإلتيان يمكن الّ ألنه ؛طعاموهو اإلّخص األ ّ
 تـرك  الرباءة التأمني يف حالةإجراء بُأريد، وإن ّخص نفي األّتضمنيّ األعم نفي
ّ ألنـه ،ً أيضا فهو غري ممكن)طعاماإل(ّخص األ ه تركّتضمن بام ي)كراماإل (ّعماأل

 عـن ّيـؤمنالعمـيل ال  أن األصـل ترخيص يف املخالفة القطعية، ومن الواضـح
 عن املخالفة االحتاملية، وعليه فتجري الـرباءة عـن ّيؤمناملخالفة القطعية وإنام 

 .ل احلكميبال معارض، وهو معنى االنحالّخص األ
 واحلاصل هو أن االختالف فيام دار بينهام العلم اإلمجايل هنا، هو اخـتالف>

ن إ عـىل هـذا يمكـن القـول ًوبنـاء...  يف امللحـوظًيف اللحاظ، وليس اختالفـا
االستبطان والتفصيل، فهام ّ حد الحظنامها بام هلام من إذا اجلنس والنوع يف املقام

، كـرام بـام أنـه يـستبطن فيـه اإلطعاممفهوم اإلن  فإ،أكثروّأقل ن، وليس امتباين
 . امللحوظ بالتفصيل، وليس بام هو مستبطنطعاميباين اإل

 أن الـذي يـدخل يف العهـدة إنـام هـو ذات املحـدود :ًولكن عرفت سـابقا
   تكـون النـسبة بيـنهامٍحينئـذ والتفصييل، ومجايلاإلّاحلد وامللحوظ، وليس هذا 

 ً، فام هو يف العهدة قطعـاكثر واألّقل نسبة األ-حوظبام مها ذات املحدود واملل -
 الذي هو اجلنس، وجتري الرباءة عـن اخلـصوصية الزائـدة كرامهو وجوب اإل

 .)١(<طعامالتي هي الفصل املشكوك، وهو خصوص اإل
 

 )٢(األنـصاري  ذلك الشيخذهب إىل :إجراء الرباءة عن األكثر: ّالقول األول •
                                                 

 .٣١٠، ص١٢ج: بحوث يف األصول، تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر )١(
 .٣٥٧، ص٢ج: فرائد األصول) ٢(
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 . يف البحثّتقدمكام  صنّفوامل
 الـرباءة وعـدمها بعـد تقـسيمه مـسألة إجـراءيف  ل السيد اخلوئيّوقد فص
 :ثالثة أقسام، هي إىل بني التعيني والتخيريمر دوران األ

ما إذا دار األمر بـني التعيـني والتخيـري يف مرحلـة اجلعـل يف : ّالقسم األول
 هي واجـب هليف صالة اجلمعة يف عرص الغيبة ّ إذا شك ، كامحكام الواقعيةاأل

 احلالـة هـو الـرباءة عـن وجـوب مـا هن املرجع يف هذإختيريي، فقال  أم تعييني
 ، التكليف باجلامع أمر معلـومّتعلق>ل ذلك بأن ّ، وعلًتعيينياً واجبا حيتمل كونه

 .)١(< العقليةالرباءة إىل من الفعلني جمهول، فريجع فيهّ كل ه بخصوصّتعلقو
ما إذا دار األمـر بـني التعيـني والتخيـري يف مرحلـة اجلعـل يف : القسم الثاين

علـم هـل هـو يف أن تقليـد األّ إذا شـك ، كـامّحكام الظاهرية ومقام احلجيـةاأل
 مـن االحتيـاط واحلكـم بـالتعيني،ّ البد واجب ختيريي، وهنا أم واجب تعييني

ختيرييـة قـاطع للعـذر يف مقـام  أو نيـةيا تعيدة بني كوهنّه مردّحجيتما علم >ّألن 
 ّحجـةاملحتمل كونه  اآلخر الطرفّأما  يف مقام الظاهر، وّذمة للئاالمتثال ومرب

ًجية عقال  فهو حمكوم بعدم احلًختيريا ّ الـشك  مـن أنّحملـه ملا عرفـت يف ؛ًرشعاوّ
يف ّ شـك  الفعليـة، فكلـامّجيـة يف مقام اجلعل مساوق للقطـع بعـدم احلّجيةباحل

االعتامد عليه يف مقام العمل، كـام ّيصح  ال ،موضوعية أو  حكميةةه لشبهّحجيت
 .)٢(<ًاملوىل ولو ظاهرا إىل اهّمؤد ّيصح إسنادال 

وهو إذا دار األمر بني التعيـني والتخيـري يف مقـام االمتثـال >: القسم الثالث
اك غريقـان كـان هنـ إذا كـام. )٣(<فيه هو احلكم بـالتعينيّاحلق ف ،ألجل التزاحم

َّتمكن إال ، ومل نًاّا نبيأحدمهحيتمل كون  بـني مـر  فيـدور األ،مـن انقـاذ أحـدمهاّ
                                                 

 .٤٤٣، ص٣ج: دراسات يف علم األصول) ١(
 .٤٤٤-٤٤٣ص: املصدر السابق) ٢(
 .٤٤٤، ص٣ج: انظر دراسات يف علم األصول) ٣(
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ًتعيينا أو ختيريا وجوب إنقاذه   .بينه وبني اآلخرً
  النائينيّحققاملو ذلك صاحب الكفاية إىل ذهب :االحتياط: القول الثاين •

 . اهللامرمحه والعراقي
يـان الـرباءة النقليـة يف خـصوص نعم ال بأس بجر>: قال صاحب الكفاية

 لداللـة ، وغريهّاصبني اخلمر  دون دوران األ،بني املرشوط وغريهمر دوران األ
 ولـيس كـذلك ،يف رشطيتـهّ شـك مثل حـديث الرفـع عـىل عـدم رشطيـة مـا

 فيكـون الـدوران ّاص، فإهنا إنام تكون منتزعة عن نفس اخلّاص،خصوصية اخل
 .)١(<ًداّ جيّتأمل ف،ني املتبايننيغريه من قبيل الدوران ب بني وبينه

 -بـني املـرشوط ومطلقـه مـر أن الفرق يف جريان الـرباءة يف دوران األأي 
بـني مر  وعدم جرياهنا يف دوران األ-يف الرشائطّقل واألكثر بني األمر دوران األ
 هـو أن الـرشطية -الـدوران بـني التعيـني والتخيـري العقـيل - ّاصالعام واخلـ

الـشارع، فتكـون قابلـة للوضـع والرفـع، بتبـع منـشأ أمر  خصوصية تنتزع من
فيـه، ّ الشك  فال مانع من نفيها بحديث الرفع عند-وهو أمر الشارع -انتزاعها 

ا منتزعـة عـن ّفإهنـ، كخصوصية الناطقية للحيوان، ّاصبخالف خصوصية اخل
 يـدور ٍحينئـذذات املأمور به، ال من أمر خارج عنه كي تكـون قابلـة للرفـع، و

، فيكونـان مـن قبيـل املتبـاينني، ّ ووجـوب العـامّاصبـني وجـوب اخلـمر األ
 .ً احتياطاّاصباخل اإلتيان واالشتغال اليقيني يقتيض

ّوهبذا يتـضح أن صـاحب الكفايـة ذهـب يف هـذه املـسألة إىل االحتيـاط، 
ّقـل بـني األمـر  وهـي مـسألة دوران األبخالف ما ذهب إليه يف املسألة السابقة

 .هو الرباءة ورشائطيف الواألكثر 
الرتديد بني اجلنس والنوع وإن كان يرجع بالتحليل >: ّوقال املحقق النائيني

                                                 
 .٣٦٨ص: كفاية األصول) ١(
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 بنظر العـرف يكـون مـن الرتديـد بـني ًخارجاأنه َّ، إال واألكثرّقل األ إىل العقيل
 ،ًله من املعنى املرتكز يف الذهن مباين للحيـوان عرفـا  بامنساناإلّ، ألن املتباينني

 فـالالزم هـو االحتيـاط ،احليـواننـسان أو بوجوب إطعـام اإلًاال إمجفلو علم 
من وجـوب إطعـام ّ إىل كل نسبة حديث الرفعّنسان، ألن  خصوص اإلإطعامب
مـنهام جتـري وتـسقط ّ كـل  وأصالة الرباءة يف،سواءّ حد  واحليوان عىلنساناإل

لـم مـن العّالبـد  عـىل حالـه، ومجـايل فيبقـى العلـم اإل،باملعارضة مع األخرى
نـسان، بإطعام خـصوص اإلَّ إال  وال حيصل ذلك،باخلروج عن عهدة التكليف

 .)١(<ً أيضا يستلزم إطعام احليواننسانإطعام اإل، فإن مجع بني األمرينّألنه 
 مـالك ّقـق عىل وجوب االحتياط، بعـدم حتّستدل فقد اي العراقّحققاملّأما 

 يف ضـمن ًحمفوظـا  نحو يكون عىلّقلاملالك هو كون األّ ألن فيه،ّقل واألكثر األ
 الطبيعي املطلـق بـام هـو جـامع احلـصص الّ ألن ، وهو مفقود يف املقام؛كثراأل

 ّاصـة اخلّصة، بل إنام املحفوظ يف ضمنه هو احلً يف ضمن زيد مثالًيكون حمفوظا
 إىل مـن الرجـوعّ البـد ، وعليـهكثـر واألّقـلمن الطبيعـي، فـال ينـدرج يف األ

 .االحتياط
 أو من قبيـل اجلـنس والنـوعّقل واألكثر األ لو كانّأما و>: عراقيوبتعبري ال
 أو  مطلـق احليـوانإطعـامبـني وجـوب مـر دار األ إذا  كـام،ّصةالطبيعي واحلـ

 ففي جريـان الـرباءة فيـه ،خصوص زيدنسان أو  اإلإكراموجوب نسان، أو اإل
 يف كـون الـشبهة فيـه مـن شـكاله اإلُ منـشأإشكال،عن اخلصوصية املشكوكة 

مـن جهـة ... فيه وجـوب االحتيـاط املتبائنني، ولكن األقوىّقل واألكثر أو األ
منـاط  فـإن بحسب التحليـل العقـيل،ّ حتى فيهّقل واألكثر  مالك األّققعدم حت

عـىل ّقـل يكون األ أن  هو-ّمرةكام عرفت غري  -ّقل واألكثر كون الشبهة من األ
                                                 

 .٢٠٨، ص٤ج: فوائد األصول) ١(
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يـات ّنظـري الكلاألكثـر   يف ضـمنً حمفوظـاّاصـةته اخلّنحو يكون بذاتـه وحـص
 ومـن ، ضـعفه يف ضـمن شـديدهاّكة املحفـوظ ضـعيفها بذاتـه ال بحـدّاملشك

  .)١(<الواضح عدم صدق املناط املزبور يف مفروض البحث
 

 والتفصيل مجالساس اإلأيكون عىل ًتارة التغاير بني املفهومني >: + قوله •
 النـوع وحمفـوظ فيـه، ولكـن بنحـو اجلنس مندمج يف فإن كام يف اجلنس والنوع

 .<خرى يكون التغاير يف ذات امللحوظأ، ومجال واإلّاللف
ن الفرق بني العنوانني إ>: قالي وهو أناملطلب بشكل آخر، يمكن بيان هذا 

يكون يف نفس العنوان كاالحرتام واإلكـرام، فـإهنام مفهومـان متباينـان يف ًتارة 
االحـرتام ّ ألن العمـوم املطلـق يف اخلـارج؛ن كانا متصادقني بنحـو إاملفهومية و

 من العنوان اآلخـر، مـن قبيـل ًا، وأخرى يكون أحد العنوانني جزءً أيضاكرامإ
 اإلنـسان هـو احليـوان ّحيـث إنالعـامل والفقيـه،  أو عنواين اإلنسان واحليوان،

 . الناطق، والفقيه هو العامل بالفقه
حقيقة بلحـاظ مـا هـو  واألكثر ّقلففي احلالة الثانية يكون الدوران بني األ

 التكليـف ينبـسط ّحيث إن التكليف ومعروضه وهو العنوان املأمور به، ّتعلقم
 ّحـال، والـشكّ كل ًه، فيكون العنوان العام مأمورا به عىلّتعلقم أجزاء عىل متام

ًص لـه، فبنـاء ّه باجلزء الثاين منه الذي هو الفصل املخصّتعلقيف انبساط األمر و
 . ً أيضال العلم اإلمجايل يف موارد الدوران املذكور يكون املقام منهنحالاعىل 
 التكليف، نعم هناك ّتعلقنحالل بلحاظ ما هو مايف احلالة األوىل، فال ّأما و

ًصـدقا لكـي ّ األعـم انحالل حكمي من ناحية عدم جريان الرباءة عن العنوان
حـال، ّ كـل يان عـىلعصّ األعم تركّ ألن ،ّيعارض جرياهنا عن العنوان األصح

                                                 
 .٣٩٧-٣٩٦، ص٣ج: األفكارهناية ) ١(
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 بال معـارض رغـم فعليـة العلـم اإلمجـايل وعـدم ّخصفتجري الرباءة عن األ
 .)١(<انحالله، وهو معنى االنحالل احلكمي

فإن اجلنس منـدمج يف النـوع وحمفـوظ فيـه، ولكـن بنحـو اللـف >:  قوله•
  .<واإلمجال

 :معنينيأحد  عىل مجاليطلق اإل
ام يـستطيع أن ّل، مـن قبيـل أن الرسـهبام وهو ما يقابل التفـصياإل: ّاألول
يعلـم مـا هـي هـذه لوحات، لكن قبل أن يرسم هـذه اللوحـات ال  يرسم عرش

 هنـا مجـال فاإلًاللوحات، لكنه يعلم إمجاال أنه يستطيع أن يرسم تلـك اللوحـات،
 .صولهبام، وهو املعنى املستعمل يف علم األيراد به اإل
، فامللكة عند املجتهد وقدرتـه عـىل كة املجتهدَ من قبيل مل؛البساطة: الثاين

 .هبام، بل بنحو البساطةاالستنباط ليس بمعنى اإل
 ويكـون التفـصيل ،ًضـعف وجـودا أّ األول بـاملعنىمجـالوعليه يكون اإل

 عـىل ًاّمقـدمًأقـوى وجـودا فيكـون  باملعنى الثاين فهـو مجالا اإلّمأ عليه، ًاّمقدم
 .التفصيل بحسب مراتب الوجود

 فلسفيةجواب عن شبهة 
 واحـد - زيـد ك- نـسانأنكم تقولون إن اإل: هناك شبهة فلسفية حاصلها

تـان، ماهيـة احليوانيـة ّ ماهي- الـذي هـو حيـوان نـاطق- حقيقة، مع أن يف زيد
 واحـد ًان زيدإخرى، وهذا يتناىف مع قولكم ا غري األمهاحدإوماهية الناطقية، و

 ّتـضمنقيقـة، مـع أنـه ي واحـد حنسان اإلّنإحقيقة؟ فكيف اجلمع بني قولكم 
 تني ومها ماهية احليوانية وماهية الناطقية؟ّماهي

 :  هلذه الشبهة، حاصلهً جوابا+ وقد ذكر السيد الشهيد
                                                 

 ).٥٠( ، حاشية رقم٤٣٤، ص٢ ق:احللقة الثالثة) ١(
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، فليس مرادنا مـن اجلزئيـة أن نسانن احليوان جزء من اإلإننا عندما نقول إ
 واحـد احليوانية تقابل الناطقية، والناطقية تقابل احليوانية، وإال يلزم مـا فـرض

، هـو أن احليوانيـة نـسانيكون اثنني، بل مرادنا مـن أن احليوانيـة جـزء مـن اإل
 . بنحو البساطة ال بنحو الرتكيبنسانموجودة يف اإل

 اجلنس منـدمج يف النـوع وحمفـوظ ّنإف> :ومن هنا كان تعبري السيد الشهيد
منـدمج هذا املعنى وهو أن اجلـنس  إىل  إشار ة<مجال واإلّفيه، ولكن بنحو اللف
 .بّبنحو البساطة، البنحو الرتك أي يف النوع بوجود واحد

 يوجد إشـكال يف بـاب>:  بقوله-بحثهيف تقريرات كام  - +وهذا ما ذكره 
إن : حيث يقـال) اإلنسان حيوان ناطق(د باجلنس والفصل كقوهلم ّالنوع املحد

ر ٍإن مفهــوم النــوع بــسيط، فعندئــذ يظهــ: ًأيــضاعــني املحــدود، ويقــال ّاحلــد 
 مـن اإلنـسان أو ًاوالناطق جـزءمن احليوان ّ كل أنه هل يكون: ال، وهواإلشك

ّيكون كل منهام بإزاء متام اإلنسان؟ فعىل األول  ب مفهـوم اإلنـسان، ّيلـزم تركـّ
املفـروض وحـدة  إذ وعىل الثاين تلزم وحدة مفهوم احليـوان ومفهـوم النـاطق؛

 .هوم الناطقمفهوم احليوان مع اإلنسان، ووحدة اإلنسان مع مف
 املـاهوي املوجـود يف احليـوان ّعـددبأن هذا الت: وأجابوا عن هذا اإلشكال

 املـاهوي ّعددوهذا الت. بنحو الكمون واإلمجال يف اإلنسانً أيضا الناطق موجود
يلـزم مـن ّ حتـى لتني؛ّمن املاهتني متحـصّ كل ليست إذ ال ينايف وحدة الوجود؛

 بواسـطة ّتحـصصل وتّة تتحـصّة بالقوّهي الوجود، بل اجلنس ماّعددمها تّعددت
  واخـتالف.ة واحـدة ووجـود واحـدّل ماهيـّالفصل، فال مانع من أن تتحـص

 إنام نشأ مـن اخـتالف اللحـاظ ّعدده بالوحدة والتّمفهوم النوع عن مفهوم حد
يلحظ بلحـاظ تفـصييل وأخـرى يلحـظ بلحـاظ إمجـايل، ًتارة دون امللحوظ، ف

مجال والتفـصيل، فقـد يـرى اإلنـسان احلديقـة وذلك يشبه اختالف الرؤية باإل
رة مـن ّ األشياء املتكثـّعددية الوحدة واإلمجال، وقد يراها برؤية التفصيل وتؤبر
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 .)١(<األوراد واألشجار واألغصان وغريها
 .< العنواننيّأخصولكن مع هذا جتري الرباءة عن وجوب >: قوله •

ّأخـص ريـان الـرباءة عـن جهـو الـصحيح ّما تقدم يف احلالة الثانية من أن 
 مجـايليـة العلـم اإلّبنـاء عـىل علّيـتم االقتـضاء وال  بمسلك ّخيتص> العنوانني

االنحـالل بلحـاظ عـامل لوجوب املوافقة لعدم انحالله حقيقة، وال جيدي فيـه 
فيكـون الـدوران  ، اآلخـر عـنّا امتثاله ال ينفـكأحدمهتثال وأن مالتطبيق واال
ملا عرفت من أن امليزان  ؛ّقل واألكثرًبه خارجا بني األ اإلتيان منّ البد بلحاظ ما

الـذي يـدخل يف العهـدة ّ ألنـه ؛ بـهّتعلـقمالحظة عامل الوجوب الرشعي وما 
 فيكـون احـتامل انطبـاق ،ًوبلحاظه يكون األمر دائرا بـني مفهـومني متغـايرين

ًخص منجزا عقال  عىل األمجالاملعلوم باإل ً ّ ة بني ّهمال حمالة، وهذه من الفروق املّ
 .)٢(<املسلكني

كام أن من يرى ارتفاع موضوع قاعدة قبح العقاب بـال بيـان بـنفس العلـم 
 ؛ فيقول بالرباءة الرشعية دون العقليـة،ل يف املقامّله أن يفصّ البد ،ً أيضامجايلاإل

 . ّ ثابت وغري منحلمجايلالعلم اإلّألن 
 

 مـن ّأنـه :بني التعيني والتخيـري العقـيلمر النزاع يف مسألة دوران األوقع  •
 وهو التعيـني، األكثر ، لتجري الرباءة عنكثر واألّقلبني األمر دوران األموارد 

 .ًاّنجز ممجايلبني املتباينني، فيكون العلم اإلمر أنه من دوران األأم 
 : التغاير بني املفهومني له حالتان•

 والتفـصيل يف مجـالسـاس اإلأ أن يكون التغاير بيـنهام عـىل :احلالة األوىل
                                                 

 .٣٥٣ص، ٢ق، ٤ج: مباحث األصول، تقريرات السيد احلائري) ١(
 .٣٥٤ ص،٥ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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 .ننسااللحاظ، من قبيل مفهوم احليوان ومفهوم اإل
 التغاير بني املفهومني يف ذات امللحوظ، كام لو علم بوجـوب :واحلالة الثانية

 . فقططعامه باإلإكرامفق وبني ّ زيد كيفام اتإكرام
 ّقـلملفهـومني مـن الـدوران بـني األ يكون الدوران بني اوىلففي احلالة األ

 والتفصيل من خـصوصيات اللحـاظ التـي ال تـدخل يف مجالاإلّ ألن ؛كثرواأل
 . بخصوصهنسان اإلإكرام، وهو كثرفتجري الرباءة عن األ العهدة،

فالتباين بني املفهومني ثابت يف ذات امللحوظ ال يف كيفيـة  ّوأما احلالة الثانية
 ًا بيـنهام ثابتـمجـايلهام بني متباينني، فيكون العلـم اإليكون الدوران فيف حلاظهام،

 .ًاّنجزوم
ّأخـص جتـري الـرباءة عـن  أي  الصحيح جريان الرباءة يف احلالة الثانية،•

وجـوب  (ّعم وال تعارضها الرباءة عن العنوان األ)طعاموجوب اإل(العنوانني 
 تـصلح لكـي لـيس هلـا دور معقـول األكثـر الرباءة عن وجوبن أل، )كراماإل

 اإلتيـان  مـعّعـم،لتـأمني هبـا عـن األا الـرباءة إجراء بُأريدإن ّ ألنه للمعارضة؛
ّ األعم البـد مع تركّ ألنه ، فهو غري معقول؛ّخصباأل ، وإن ّخـصمـن تـرك األّ
، فهـو ّخـصاأل ه تـركّتضمنبام يّ األعم  الرباءة التأمني يف حالة تركإجراء بُأريد

 . املخالفة القطعيةترخيص يف ّ ألنه ،ً أيضاغري ممكن
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 املباين الرئيسية يف تفسري الواجب التخيريي •
 ّحكم دوارن الواجب بني التعيني والتخيري الرشعي عىل املبنى األول •

ü عىل جريان الرباءة يف املقام+إشكال العراقي  
ü يّ للمحقق العراق+مناقشة السيد الشهيد+ 

 حكم دوارن الواجب بني التعيني والتخيري الرشعي عىل املبنى الثاين •
 حكم دوارن الواجب بني التعيني والتخيري الرشعي عىل املبنى الثالث •

ü  ّحماولة املحقق النائيني إلثبات التعيني 
ü مناقشة السيد الشهيد ملحاولة النائيني إلثبات التعيني 
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مـسألة دوران الواجـب بـني : ّقـل واألكثـرمن املسائل املرتبطة ببحـث األ
 قـسم يف الّتقـدمكـام  -التعيني والتخيري الرشعي، واملقصود بالتخيري الـرشعي 

لـسان يف مر ة لألّتعلق مّرتدد هو ما لو كانت البدائل املذكورة عىل نحو ال-ّاألول
ّإمـا ًفطر عمدا يف شهر رمضان بوجـوب أارة من ّيل، كام لو أمر املوىل يف كفالدل

 يف هـذه ّكلفعتق رقبـة، فـامل أو صيام شهرين متتابعني أو ًني مسكيناّإطعام ست
. العتـقطعام أو اإل أو الصومّ إما  يف الكفارة بني البدائل الثالثة وهيّاحلالة خمري

مل يؤخـذ  الـذي ا بخالف التخيري العقـيلشارع، وهذبلسان ال أخذ فالتخيري هنا
 يكـون ٍ عىل نحوّ كيلّ الوجوب بعنوان عامّتعلقمن لسان الشارع وإنام ينشأ من 

 فـإن  العـامل،إكـراماملطلوب رصف وجود ذلك العنـوان، مـن قبيـل وجـوب 
يف ّ املكلـف  والعقـل حيكـم بتخيـري،كـرام وهـو اإلّ بعنوان عامّتعلقالوجوب 

  .كرامأفراد طبيعة اإلمن  واحد ّجياد تلك الطبيعة بأيإ يفمر امتثال هذا األ
ّ متعددة يف تفسري الواجب التخيريي، وتتحـدٍوهنالك مبان  ضـوء تلـك يفد ّ

املباين للواجب التخيريي ما لو كان دوران األمر بني التعيـني والتخيـري الـرشعي 
 مـن املتبـاينني ّمن األقل واألكثر االرتباطي، ليكون جمرى للرباءة عن األكثـر، أم

لتدخل مسألة دوران األمر بني التعيني والتخيري الرشعي يف االحتياط ال الـرباءة، 
 .ّوعىل هذا األساس البد من استعراض املباين الرئيسية للواجب التخيريي

 

ٌتعلقن الوجوب مإ: ّاملبنى األول  ًلكـن مـرشوطا و، واحد من البدائلّ بكلّ
 .  بأحد البدائلّحققغرض املوىل واحد يتّ ألن  وذلك،برتك البدائل األخرى

 ن الوجوبأالتخيري العقيل، فيلتزم بإىل  رجاع التخيري الرشعيإ :املبنى الثاين
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ا، وهذا هو خمتـار الـسيد أحدمه فيكون الواجب هو عنوان ،ً باجلامع دائامّتعلقي
ّإما و ... ًأن يكون عقلياّ إما  املحتمل يف املقامإن التخيري>: حيث قال + اخلوئي

يف املاهية مع ما علم وجوبـه ًمباينا كان املحتمل وجوبه  إذا ، كامًأن يكون رشعيا
 ّتعمـد مـن املثـال يف كفـارة ّتقدميف اجلملة، ومل يكن بينهام جامع عريف، نظري ما 

لقـسم المنـاص مـن  أن الوجوب التخيريي يف هذا اّحملهفطار، وقد سبق يف اإل
  .)١(<شياءاأل أو الشيئني أحد  عنه بعنوانَّه باجلامع االنتزاعي املعربّتعلق

، لكـن فـرادوجوبات بعدد األ إىل إن التخيري الرشعي يرجع: املبنى الثالث
 .فراد األخرىواحد منها مرشوط برتك األّ كل وجوب

وميني إن الواحب التخيريي يرجـع إىل وجـود غرضـني لـز: بعبارة أخرى
يني للموىل، غري أهنام متزامحان يف مقام التحصيل، بمعنى أن استيفاء أحدمها ّفعل

ّيعجز املكلف  ّن استيفاء اآلخر، ولذا حيكم املوىل بوجـوب كـل مـن الفعلـني عُ
 .ًمرشوطا برتك اآلخر

ّإذا تعلق األمر بأحـد الـشيئني > : حيث قال+وهذا خمتار صاحب الكفاية 
َّب كل واحد عىل التخيري، بمعنى عدم جواز تركـه إال إىل أو األشياء، ففي وجو ّ

بفعل أحدمها، ّبدل، أو وجوب الواحد بعينه، أو وجوب كل منهام مع السقوط 
إنـه إن كـان األمـر بأحـد : والتحقيق أن يقال.  عند اهللا، أقوالّأو وجوب املعني

إذا أتـى ّالشيئني بمالك أنه هناك غرض واحد يقوم به كل واحد مـنهام، بحيـث 
بأحدمها حصل به متام الغرض، ولذا يسقط به األمر، كان الواجـب يف احلقيقـة 

، وذلـك ًال رشعيـا ًهو اجلامع بينهام، وكان التخيري بينهام بحسب الواقـع عقليـا
لوضوح أن الواحد ال يكاد يصدر من االثنني بـام مهـا اثنـان، مـا مل يكـن بيـنهام 

 .)٢(<ة واملعلولّخية بني العلجامع يف البني، العتبار نحو من السن
                                                 

 .٤٣٩ص ،٣ج: دراسات يف علم األصول) ١(
 .١٤٠ص: كفاية األصول) ٢(
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 ًاللواجب غرضـّ األول املبنىيف هو أن  ّ األولوالفرق بني هذا املبنى واملبنى
  بعـدمّمقيـدالبـدائل فـراد أو  واحد من البدائل، وكل من األّ حيصل بأيًاواحد

إذا ، وطعـامباإل اإلتيـان أن املوىل يقول ال مالك للصوم عند، أي خرباآلاإلتيان 
 ّالك ينتفي اخلطاب، ألن اخلطاب كاشف بمدلوله االلتزامي عن املـالك،انتفى امل

 فتوجـد - الثالث- عىل هذ املبنىّأما ومع عدم املالك المعنى لوجود اخلطاب، 
 بـه، ّخـاص والعتق له غـرض طعام من اإلّبعدد البدائل، فكلّ متعددة أغراض

ّ كـل أن أي خر،باآل اإلتيان ولذلك اليمكن أن حيصل الغرض من أحدمها عند
 جاء بأحد العـدلني، أي إذا ً ال مالكاًخطابا اآلخر  بعدمّمقيدواحد من العدلني 

:  لكن الساقط هو اخلطاب فقط، وبتعبري الـسيد الـشهيد،ّفعيلً معا مالكهامفإن 
مل يكن إطالق ال للخطاب وال للمالك، لكن يف هذا املبنـى ّ األول أنه يف املبنى>

 بكال تيان، ولكن املوىل مل يأمر باإلًمطلقامن العدلني ّكل  يفرض ثبوت املالك يف
ن يف امن بـاب أن املالكـني متنافيـّ إما لتزاحم يف باب االغراضل، ًالعدلني مجعا

 . )١(< ملصلحة التسهيلٍ منافًمن باب أن اجياهبام مجعا أو ،ًخارجامقام التحصيل 
مـر  حكم دوران األت مباين الواجب التخيريي سوف نرشع يف بيانّإذا تبين

 ضوء هذه املباين يف تفسري الواجب التخيـريي يفبني التعيني والتخيري الرشعي، 
 . من مسألة الدوران بني التعيني والتخيري اآلخر الذي هو الطرف
ّ 

 ولكـن ، مـن البـدائل واحـدّ بكـلّتعلـقوهو أن الوجـوب مّ األول املبنى
، ً وخطابـاًمالكا اآلخر  بعدمّمقيدمنهام ّ أي كل ، األخرى برتك البدائلًمرشوطا

وهـو (اآلخـر ّ فإن رشط الفـرد –ًمثال  طعاماإل-بدائلحد الأبّأتى املكلف إذا ف
املرشوط عـدم عنـد عـدم رشطـه، بمعنـى أن فعليـة ّسوف يعدم؛ ألن  )العتق

                                                 
 .٣٥٦، ص٢ق ،٤ج: مباحث األصول) ١(
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 أتـى باإلطعـام فـسوف يعـدمن باإلطعام، فـإذا ّوجوب العتق مقيد بعدم اإلتيا
ّرشط فعلية العتق، وحينئذ ال جيب العتـق، فريجـع إىل وجـوبني مـرشوط كـل  ٍ
منهام برتك اآلخر، فيدور األمر بني وجـوب العتـق إذا تـرك اإلطعـام ووجـوب 

 .طعم إن مل تعتقأ أو ،اإلطعام إذا ترك العتق، كام لو قال اعتق إن مل تطعم
بني كون مر  كام لو دار األ،بني بني التعيني والتخييري الرشعيمر دار األإذا و
، فاحلكم هو الـرباءة طعام بينه وبني اإلًا ختيرييًاواجبّإما  وًا تعيينيًاواجبّ إما العتق

ً إمـا تعيينـا العتق الذي علـم وجوبـهّ ألن عن الوجوب التعييني للعتق،؛ ّإمـا وّ
 اإلتيان يف وجوبه يف حالّيشك ، وّ شك بالطعام، واجب يف حال ترك اإلًختيريا
، طعـام بوجوب العتق يف حالـة تـرك اإلً، وهذا يعني أننا نعلم تفصيالطعامباإل
، فتجري الرباءة عن وجوب العتـق يف حالـة طعاميف وجوبه يف حالة اإلّنشك و
ّينحـل مـرشوط، ف أو يف أن وجوب العتق مطلقّنشك  أخرى ، وبعبارةطعاماإل

ه، ّققـ فيه يف حال عدم حتّ الرشط، والشكّقق العتق يف حال حتالعلم بوجوبإىل 
ن إّ املكلـف ، بمعنـى أنًونتيجة ذلك هـو التخييـري عمليـا، فتجري الرباءة عنه

يف وجوب العتـق، ّيشك أطعم سوف  إذا ، لكنهًجزماعتق فهو ممتثل للتكليف أ
ّوهبذا يتضح أنه عىل املبنى األول تكو .فيجري الرباءة عن العتق ن مـسألة دوران ّ

ّاألمر بني التعيني والتخيري الرشعي من موارد دوران األمـر بـني األقـل واألكثـر 
 . وهو التعيني،االرتباطي، فنجري الرباءة عن األكثر

 إشكال العراقي عىل جريان الرباءة يف املقام
العلـم التفـصييل  إىل مجـايلعىل انحالل العلـم اإل  العراقيّحققعرتض املا

، طعـام يف وجوبـه يف حالـة اإلّ، والـشكطعـامق يف حالة ترك اإلبوجوب العت
 .طعامفتجري الرباءة عن هذا الوجوب يف حالة اإل

 طرفـاه ّغري منحل إمجايل إبراز علممن خالل  وحاصل االعرتاض املذكور 
ً ألن كالإلزاميان ومتباينان؛ من الوجوب التعييني للعتق والوجوب التخيـريي  ّ
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يتني تكون لزام إلزامية يفقدها اآلخر، وكل من احليثيتني اإليشتمل عىل حيثيةله 
ن فيتـساقطان، فيكـون العلـم األصالجمرى ألصل الرباءة يف نفسها، فيتعارض 

لكـي ًتعيينـا بـالعتق  اإلتيـان ، وجيب االحتياط، وعليـه فيجـبًاّنجز ممجايلاإل
لقطعيـة سـواء كـان  املوافقـة اّققحيّ ألن اإلتيان بالعتق  املوافقة القطعية،ّحققتت

 .ًختيرييا أم تعيينياً واجبا العتق
 واحليثية اإللزامية يف طرف التعيني وهو الوجوب التعييني للعتق، هي حيثيـة
 اإللزام بوجوب العتق وعدم جواز تركه سواء أطعم أم مل يطعم، بمعنى عدم جـواز

ّترك العتق مطلقا، ألن الوجوب التعييني ال جيزي عنه غريه، وهذه احل يثية اإللزاميـة ً
 . خر، وهو الوجوب التخيريييف طرف التعيني ال يشتمل عليها الطرف اآل

 أو وهـو الوجـوب التخيـريي للعتـق اآلخر ية يف الطرفلزاماحليثية اإلّأما 
 ّحقـقتتّلـضم هبذا اّ ألنه ؛طعامترك اإل إىل ترك العتقّ ضم ، فهي حرمةطعاماإل

 احليثيـة ال يـشتمل عليهـا الوجـوب املخالفة القطعية، ومـن الواضـح أن هـذه
 املخالفة القطعية برتك ّحققعىل الوجوب التعييني للعتق تتّ ألنه التعييني للعتق؛

ّ ضـم مـنّ ألنـه ترك العتق؛طعام إىل ترك اإلّ ضم العتق فقط، فال يكون بأس يف
 .ًماّترك الواجب، وهو ليس حمر إىل املباح

وجـوب ّ إمـا يتني، وهـولزامني اإلاحليثيتبإحدى  إمجايل ل علمّوهبذا يتشك
من ترك العتـق، وهـذا العلـم عىل  طعامحرمة ترك اإلّإما طعم وأالعتق عىل من 

الـرباءة عـن ّ ألن ،هام يف طرفيه وتـساقطّ األصل املؤمن؛ لتعارضّنجز ممجايلاإل
 ممـن تـرك طعـام بالرباءة عن حرمة تـرك اإلٌطعم، معارضةأوجوب العتق ممن 
 تيـان ووجوب املوافقة القطعية، وذلـك باإلمجايل العلم اإلالعتق، فيجب تنجيز

  املوافقـة القطعيـة سـواء كـان العتـقّحقـق بالعتق تتتيانباإلّ ألنه بالعتق فقط،
ًواجبا تعيينا أم   .ًياريختيً

يف ّ الـشك إن مرجـع>: بقولـه +  العراقيّحققوهذا املعنى هو ما ذكره امل
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 ا بوجـوبّمـإ ،مجـايلالعلـم اإلٍحينئـذ إىل  ًاختيرييـ أو ًتعيينيـاًيشء واجبا كون ال
ّمطلقـا حتـى بخصوص الذي علم بوجوبه يف اجلملة وحرمـة تركـه اإلتيان  يف ً
املحتمـل كونـه  اآلخـر ا بحرمة تركّمإ و، لهًبام احتمل كونه عدال اإلتيان ظرف
هـو ّ إنـام مجـايل والزم هـذا العلـم اإل.بـذلك اإلتيـان  له يف ظـرف عـدمًعدال

 ، خصوص ما علـم وجوبـه يف اجلملـةإتيانبتحصيل الفراغ اليقيني باالحتياط 
بام علـم  اإلتيان  منّتمكن له عند عدم الًبام احتمل كونه عدال اإلتيان ووجوب

 .)١(<وجوبه الضطرار ونحوه
  العراقيّحققمناقشة السيد الشهيد للم

هـذا  يف منع االنحالل احلقيقي، ولكنـه يبقـى ًإن هذا الوجه وإن كان متينا
 وذلـك إلمكـان ّتقـدم،بمالك االنحـالل احلكمـي املّ منجز  غريمجايلالعلم اإل

ممـن ّ حتـى بـالعتق اإلتيان  وهي لزوموىلية األلزامجريان الرباءة عن احليثية اإل
لزميـة الثانيـة يف طـرف الوجـوب تعارضها الرباءة عـن احليثيـة اإل طعم، والأ

 إمكـان؛ وذلك لعدم طعامترك اإل إىل ترك العتقّ ضم التخيريي التي هي حرمة
يـة للوجـوب لزاميـة الثانيـة وهـي احليثيـة اإللزامجريان الرباءة عن احليثية اإل

يلزم الرتخـيص ّ ألنه  وذلك)طعامترك اإل إىل ترك العتقّ ضم حرمة (التخيريي
 والعتـق طعـام هذه الرباءة يعني جـواز تـرك اإلّ ألن إجراءيف املخالفة القطعية،

هـو تـرخيص يف املخالفـة ً معـا العتـقو طعـامواضـح أن تـرك اإل، ومن الًمعا
 .ص يف املخالفة القطعيةّترخ الرباءة الّ ألن ؛القطعية، وهو غري ممكن

 اإلتيـان  وهي لزوموىلية األلزامة عن احليثية اإلء الرباإجراءوهذا بخالف 
 بـل ،لقطعيـة هذه الرباءة ال نقع يف املخالقة اإجراءبّ ألنه طعم،أممن ّ حتى بالعتق

، وال ً تعيينيـاًنقع يف املخالفة االحتاملية عىل تقدير كون وجـوب العتـق وجوبـا
                                                 

 .٢٨٩ص ،٣ج: اية األفكارهن) ١(
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 . الرباءة للتأمني عن املخالفة االحتامليةإجراءحمذور يف 
ك العتـق يعنـي تـرك الواجـب رتـطعام إىل  ترك اإلّضم>إن  : آخروبتعبري 

الـدوران بـني التعيـني يف ّ األعم يه، وهو خمالفة قطعية كرتكّالتخيريي بكال شق
 أصـل  هبا التأمني عنُأريدلو  إذ جراء الرباءة عنه،والتخيري العقيل، فال معنى إل

 التـأمني ُأريد، فاملفروض العلم بحصول خمالفته، وإن مجالالتكليف املعلوم باإل
 .)١(<عن تكليف آخر، فال تكليف غريه بحسب الفرض، وهذا واضح

يتني وإن كان لزام احليثيتني اإلإحدى بثبوت مجايل أن العلم اإلّتضحوهبذا ي
ه، وهـو معنـى  أطرافـاملؤمنـة يف األصـول لعدم تعارض ؛ّ منجز، لكنه غريًثابتا

 .)٢(االنحالل احلكمي
 

 الرشعياملبنى الثاين يف تفسري حقيقة الواجب التخيريي هو إرجاع التخيري 
ًمتعلقا لذي يكون الوجوب فيه االتخيري العقيل إىل  باجلامع، فيكون الواجب هو ّ

 .اأحدمهعنوان 
الواجـب عـىل ّ ألن  يكون بني متباينني،مجايلومن الواضح أن هذا العلم اإل

ا، ومـن أحـدمهعىل تقدير التخيريية فهو عنـوان ّأما ينية هو العتق، ويتقدير التع
 بـني مجايلا، وعليه يكون العلم اإلأحدمهتق مباين ملفهوم الواضح أن مفهوم الع

 ومفهـوم كـرام، كـام هـو احلـال يف تبـاين مفهـوم اإلأكثـروّأقل متباينني ال بني 
 .املقاميف ، وعليه فال انحالل حقيقي طعاماإل

 ّ، منحـلً حقيقياً هذا العلم اإلمجايل عىل الرغم من عدم انحالله انحالالّ أنَّإال
 يف نـة بـني أطرافـه، والوجـهّ وذلك لعدم تعارض األصـول املؤمً؛كميا حًانحالال

                                                 
 ).٥١( ، حاشية رقم٤٣٤، ص٢ق :احللقة الثالثة) ١(
 .ّثبات التعيني، نذكرها يف التعليق عىل النصق النائيني إلّتوجد حماولة أخرى للمحق) ٢(
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ذلك هو أن أصالة الرباءة جتري عن الوجوب التعييني للعتق، دون أن تعارضها 
 الـرباءة عـن وجـوب إجراء بـُأريـدإن ّ ألنه ا،أحدمهأصالة الرباءة عن وجوب 

 ري معقـول؛بـالعتق، فهـو غـ اإلتيان ا معأحدمها وهو الرتخيص يف ترك أحدمه
 ّتـضمن ي)اأحـدمهعنوان  (= ّعمنفي األّ ألن اآليت بالعتق قد أتى بأحدمها،ّألن 

ا هو الرتخيص يف أحدمه الرباءة عن إجراء بُأريدوهو العتق، وإن ّخص نفي األ
ه تـرك ّتـضمنبـام يّ األعم أي التأمني من ناحية ترك -من مل يعتق ّ حق ا يفأحدمه

ترخيص يف املخالفة القطعيـة؛ ومعـه فـال ّ ألنه ؛ فهو ممتنع- وهو العتقّخصاأل
الرباءة يف الرتخيص يف املخالفة القطعية، وهذا بخالف جرياهنـا يف  أصل جيري
كون خمالفة احتاملية، تبجرياهنا ّ ألنه ،ًوهو الرباءة من العتق تعييناّ األول الطرف

 . الرباءة جتاه املخالفة االحتامليةإجراءوال حمذور يف 
 زيد إكرامبني مر  يف املسألة السابقة من دوران األّتقدميف املقام كام والكالم 

 أن التغـاير ّتقـدم، فقـد ّخاصةه إطعام، وبني كرام اإلأنحاء نحو من ّ بأيًمطلقا
 فيكون الـدوران )طعاممفهوم اإلكرام ومفهوم اإل ( بني املفهومنيًوإن كان ثابتا

وجـوب (العنـوانني ّأخص اءة عن  لكن الصحيح جريان الرب،فيهام بني متباينني
 ).وجوب اإلكرام (ّوال تعارضها الرباءة عن العنوان األعم) اإلطعام

 )طعـاموجـوب اإل(كثـر الرباءة عن وجوب األ أن  هو:والدليل عىل ذلك
وهـو وجـوب  اآلخـر  مع الطرف،ليس هلا دور معقول لكي تصلح للمعارضة

لتأمني هبـا عـن  ا الرباءةإجراء بُأريدإن ّ ألنه ) كيفام اتفقكراموجوب اإل (ّقلاأل
 فهـو )طعـاماإل أي ،ّقـلاأل (ّخصباأل اإلتيان مع) كراموهو اإلاألكثر  (ّعماأل

وهـو ّخـص مـن تـرك األّكـرام البـد وهو اإلّ األعم مع تركّ ألنه غري معقول؛
ّعـم، إذ إن عنـد تـرك األّخص بـاأل اإلتيان اليمكنّ ألنه ؛طعاماإل ّ األعـم نفـيّ
 ّعـم الـرباءة التـأمني يف حالـة تـرك األإجراء بـُأريد وإن ّخص،ي األ نفّتضمني
ّ ألنـه ،ً أيـضا فهـو غـري ممكـن)طعـاماإل (ّخـصاأل ه تـركّتضمن بام ي)كراماإل(
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 عـن ّيـؤمنالعمـيل ال  أن األصـل ترخيص يف املخالفة القطعية، ومن الواضـح
جتـري الـرباءة عـن  عن املخالفة االحتاملية، وعليـه ّيؤمناملخالفة القطعية وإنام 

 .بال معارض، وهو معنى االنحالل احلكميّخص األ
أنـه َّ إال  بني املتباينني يف املقـام،ً وإن كان ثابتامجايل أن العلم اإلّتضحوهبذا ي

 .نة يف أطرافهّاملؤم األصول  لعدم تعارض؛ًاّنجزليس م
 

، فـرادوجوبـات بعـدد األ إىل ن التخيري الـرشعي يرجـعأبنى الثالث هو امل
 األخـرى، فيوجـد غرضـان فرادط برتك األورشمواحد منها ّ كل لكن وجوب

لزوميان للموىل أحدمها الغرض اللزومي يف العتق، واآلخر الغـرض اللزومـي 
 ًجزاان، بنحو يكون حتصيل أحدمها معّ، لكن هذين الغرضني متضادطعاميف اإل

 ً، بـل يـأمر بـه مـرشوطاً منهام تعييناّعن حتصيل اآلخر، ولذا ال يأمر املوىل بكل
  ضوء هذا املبنى هو االحتياط؛ والسبب يف ذلك هـو أنيفواحلكم  .برتك اآلخر

ًتعيينـا أو ختيـريا يف وجوب العتق ّالشك  يف أن اإلطعـام هـل ّ إىل الـشك يرجـعً
ال؟ ويف مثلـه حيكـم العقـل  أم لعتـقعجز عن استيفاء الغرض اللزومي مـن اُي

ّ ألن املكلف باالشتغال؛ يف قدرته عـىل االمتثـال، فـال ّوشك لو علم بالتكليف ّ
يف سقوط التكليف بعد العلـم  ًاّ شكيكونّ ألنه  يف ترك التكليف،ًيكون معذورا

ّ الـشك : وبعبارة منطقية نقول.به، وهو جمرى ألصالة االشتغال، كام هو واضح
يف القـدرة جمـرى ألصـالة االشـتغال، ّ شك يف القدرة، وكلّ الشك منيف املقام 

 .فيكون املقام جمرى ألصالة االشتغال
 

 البحـث ّتقدم .< .. مبانةّ يف حكم هذا الدوران عىل عدّتكلمون>: +  قوله•
 ضـوء املبـاين يف التخيـري يفيف دوران الواجب بني التعيـني والتخيـري الـرشعي 
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، ه فقط، ومل يذكر املبنى الرابع فيـٍ يف املتن ثالثة مبانصنّف وقد ذكر املالرشعي،
 ّفيام ييل نذكر املبنـى الرابـع مـع كيفيـة حـل و له يف البحث اخلارج،ّتعرضنعم 

 .ساس هذا املبنىأالدوران بني التعيني والتخيري الرشعي عىل 
 الوجـوب رجـاعإ هـو -ّ اختاره املحقق العراقي الذي-وحاصل هذا املبنى 

  ة وجوبات بعدد البدائل مع فرض ضيق يف جانـب الوجـوبّالتخيريي إىل عد
  ولكن ال بنحو التعليق واالشرتاط يف نفس الوجـوب بـل،ّ هو عىل املبنى األولكام

ّن يكون الواجب بعض مراتب وجـود املتعلـق بأ: (ّيف املتعلقالتعليق واالشرتاط 
 . )١()اآلخر ملقارنة مع عدم العدل بعض أبواب عدمه وهي أبواب عدمه اّأي سد

بناء عىل هـذا ب بني التعيني والتخيري الرشعي جدوران الواو حكم مسألة 
 ّيف وجـوب سـدّ إىل الـشك من رجوعهّ األول  عىل املبنىّتقدمهو عني ما املبنى 

، وعىل هذا األسـاس يف خصوص حال عدم اإلطعامًمطلقا أو باب عدم العتق 
ال يعـارض بـالرباءة عـن  و، يف غري هذا احلال التعينيجتري الرباءة عن وجوب

 .ّيف املبنى األول  توضيحه،ّتقدمتركه كام  إىل ترك اإلطعامّ ضم حرمة
 يف التعيينية والتخيريية يكون مرجـعّ شك ول>: +وهذا ما أشار إليه بقوله 

 ّ إنَمُ ثـ، يقتضيه اخلطاب التخيريي فتجري فيها الرباءةّجهة زائدة عامّالشك إىل 
الـرباءة العقليـة فـال حيتـاج يف ّ، وأمـا الرباءة الرشعية إىل بالنسبةً أيضا هّكل ذلك

 كـون ّردنية صفة وجودية بـل يكفـي يف جرياهنـا جمـيالتعي إىل إثبات أن جرياهنا
 .)٢(< للعقوبةًاملشكوك بخصوصه موجبا

  التعينيثبات النائيني إلّحققحماولة امل
ن أ: إلثبـات التعيـني، وحاصـلها+نائيني ّهناك حماولة أخرى للمحقق ال

                                                 
 .٣٥٧، ص٥ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٢٨٩، ص٣ج: هناية األفكار) ٢(
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ه ، لكنـ اآلخـرّتعلـقبم اإلتيـان  بعـدمًن كـان مـرشوطاإالوجوب التخيريي و
 وجوب العتـقّ ألن ،دوثيف احلبقاء ال ّعدم اإلتيان باملتعلق يف حالة المرشوط ب

أن يف ّيـشك لكـن يف حـني اإلتيـان باإلطعـام ،  األمـرّأول ثابت مـن -ًمثال -
يكـون يف الـسقوط ّمن الواضـح أن الـشك  وط أم مل يسقط،وجوب العتق سق

 . جمرى أصالة االحتياط
  التعينيإلثباتمناقشة السيد الشهيد ملحاولة النائيني 

 ّتعلـقبم اإلتيان الوجوب التخيريي بعدمال وجه الشرتاط  :وىلاملناقشة األ
عـل بل الغاية من الواجـب التخيـريي حتـصل بج>  البقاء فقط،، يف حالةاآلخر

 بحيث يستكشف عدم ثبوت وجوب العتـق ، األمرّأول من ًالوجوب مرشوطا
 .)١(<يكفينا يف املقام احتامل ذلك و،ًني مسكيناّملن أطعم ست

مـع ،  الرشطية يف مرحلـة البقـاء فقـطّنأمنا اجلزم بَّلو سل> :املناقشة الثانية
ل جتري يف  ب،يف حدوث التكليفّ الشك  بمواردّن الرباءة ال ختتصإذلك نقول 

يف سـعة التكليـف ّ الـشك مهـام كـانّ ألنه ،ً أيضاًيف التكليف بقاءّ الشك موارد
 بقطـع النظـر عـن -البقاء جرت الـرباءة عنـه  أو سواء كان يف مرحلة احلدوث

يف ّ الـشك ر لتخصيصها بمـواردّال مرب و إلطالق دليلها-مسألة االستصحاب 
ّ الـشك  لعدم؛ال ال جتري الرباءةيف االمتثّ الشك حدوث تكليف، نعم يف موارد

لو فرض سقوط الفعليـة باالمتثـال  وبحسب احلقيقة يف الفعلية بل يف الفاعلية،
كان مـن ناحيـة  إذا يف السقوطّ الشك يقال بعدم شمول دليل الرباءة ملواردإنام ف

 .)٢(<ل ضيق أصل اجلعل كام يف املقاماالمتثال ال من ناحية احتام
 إىل  نأخذ املبنى الثالث بأن مرجـع الوجـوب التخيـريي:ًوثالثا>: + قوله •

                                                 
 .٣٥٦ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .صدر نفسهامل) ٢(
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 يف مطاوي البحث وجود فرق بـني هـذا ّتقدم .<وجود غرضني لزوميني للموىل
 ّللواجب غرض واحد حيـصل بـأيّ األول املبنىيف  هوهو أنّ األول املبنى واملبنى

 ًر مالكـاختيان باآل بعدم اإلّمقيدالبدائل فراد أو  من األّواحد من البدائل، وكل
انتفـى إذا ، وطعـامباإل اإلتيان مالك للصوم عند أن املوىل يقول ال أي ،ًوخطابا

اخلطاب كاشف بمدلوله االلتزامي عن املالك، ومـع ّ ألن املالك ينتفي اخلطاب،
 عـىل املبنـى الثالـث فتوجـد أغـراضّأما معنى لوجود اخلطاب،  عدم املالك ال

 بـه، فهـام ّخـاص والعتـق لـه غـرض عـامط من اإلّبعدد البدائل، فكلّمتعددة 
 باآلخر، اإلتيان يمكن أن حيصل الغرض من أحدمها عند ان، ولذلك الّمتضاد

جـاء ، أي إذا ًمالكـا  الًخطابـا اآلخـر  بعـدمّمقيدواحد من العدلني ّ كل أنأي 
 وموجود بالفعل، لكن الساقط هو اخلطاب ٌّفعيلً معا مالكهام فإن بأحد العدلني

 .فقط
الطـرفني  أحـد يكون امتثالّ األول  أنه عىل املبنى:فرق آخر حاصلهوهناك 

ا ينتفـي رشط بأحـدمهإذا أتى ، فًيف املالك فعال اآلخر  الطرفّتصاف يف اًطارش
 بالفعـل يف كـال ًاملـالك يبقـى ثابتـا فـإن ا عىل املبنى الثالثّمأمالك،  املالك فال
ٍ املكلـف حينئـذتـه أن، غايًبـالطرفني معـاّ املكلف لو أتىّ حتى الطرفني  يكـون ّ
 . يف قدرته عىل حتصيل أحد املالكني بعد امتثاله ألحد الطرفنيًاّشاك أو ًعاجزا

 

املقصود من التخيري الرشعي هو ما لو كانت البدائل مذكورة عـىل نحـو  •
ًمتعلقا  ّرتددال يف تفـسري ّ متعـددة ٍي، وهنالك مبـانيف لسان الدليل الرشعمر لألّ

د ما لو كـان ّ ضوء تلك املباين للواجب التخيريي يتحديفالواجب التخيريي، و
االرتبـاطي، ّقـل واألكثـر بني التعيـني والتخيـري الـرشعي مـن األمر دوران األ

 ؟من املتباينني أم ،كثرليكون جمرى للرباءة عن األ
 :تخيريي هياملباين الرئيسة يف تفسري الواجب ال •
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 ً ولكـن مـرشوطا، بكل واحد من البدائلّتعلقالوجوب مأن : ّاملبنى األول
 .برتك البدائل األخرى

 ّنأالتخيـري العقـيل فيلتـزم بـ إىل رجـاع التخيـري الـرشعيإ: املبنى الثـاينو
 .ً باجلامع دائامّتعلقالوجوب ي

، فـراددد األوجوبات بع إىل  التخيري الرشعي يرجعّ أنفهو املبنى الثالثّأما 
 .  األخرىفرادط برتك األورشمواحد منها ّ كل لكن وجوب

، هـو ّ األولبني التعيني والتخيري الرشعي عـىل املبنـىمر  حكم دوارن األ•
  .الرباءة عن الوجوب التعييني للعتق

  وذلك بـإبراز علـم،مجايلعىل انحالل العلم اإل  العراقيّحقق اعرتض امل•
ن فيتـساقطان، األصـال فيتعـارض  إلزاميان ومتباينان؛ طرفاه ّغري منحلإمجايل 

 .مجايل العلم اإلّنجزفيت
 يف ً إن هذا الوجه وإن كان متينـا: العراقيّحققللم  مناقشة السيد الشهيد•

بمـالك ّ منجـز  غـريمجـايلمنع االنحالل احلقيقي، ولكنه يبقـى هـذا العلـم اإل
 وىليـة األلزام عـن احليثيـة اإلمكان جريان الرباءة إلّتقدم،االنحالل احلكمي امل

طعـم، وال تعارضـها الـرباءة عـن احليثيـة أممن ّ حتى بالعتق اإلتيان وهي لزوم
 .مية الثانية يف طرف الوجوب التخيريي الزاإل

 :بـني التعيـني والتخيـري الـرشعي عـىل املبنـى الثـاينمر حكم دوارن األ •
 .ه أطرافنينة بّاملؤم األصول وذلك لعدم تعارض ؛ًاالنحالل حكام

بني التعيني والتخيري الرشعي عىل املبنـى الثالـث هـو مر  حكم دوارن األ•
ًتعيينـا أو ختيـريا يف وجـوب العتـق ّ الـشك االحتياط؛ والسبب يف ذلك هـو أن ً

يف أن اإلطعام هل يعجز عـن اسـتيفاء الغـرض اللزومـي مـن ّ إىل الشك يرجع
 .ال؟ ويف مثله حيكم العقل باالشتغال أم العتق
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 ، ومناقشتهاالستدالل باالستصحاب إلثبات االحتياط •
 االستدالل باالستصحاب إلثبات نتيجة الرباءة •

ü  استصحاب عدم الزائد بمثلهإشكالية معارضة 
ü إثبات االحتياط باالستصحاب مناقشة السيد اخلوئي يف  
ü إلثبات الرباءة باالستصحاب وجه آخر  
ü  ةاالستصحاب إلثبات الرباءفائدة 
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ّقـل واألكثـر بـني األمـر بعد الفـراغ مـن املـسائل االساسـية يف دوران األ
االرتباطيني، بقي علينا أن نذكر يف ختام هذا البحث مسائل ومالحظات عامـة 

ّقل واألكثر األعم حول األ يف  و األجـزاء أيفّقـل واألكثـر من الـدوران بـني األّ
دور  والـرشعي، مـن قبيـل البحـث يف يف التعيني والتخيـري العقـيل و أالرشائط

 والبحــث يف حكـم الـدوران بـني اجلزئيــة ،االستـصحاب يف مـسألة الـدوران
 .ًونحوها من املسائل التي تأيت تباعا ،واملانعية
ّ  

 منّواألكثر أعم ّقل البحث يف دور االستصحاب يف مسألة الدوران بني األ
بـني التعيـني والتخيـري  و األجزاء أيف و أيف الرشائطّقل واألكثر الدوران بني األ

 .الرشعي والتعيني والتخيري العقيل
ّقل واألكثر ني باالستصحاب عند الدوران بني األّحقق بعض املّستدلوقد ا

 . رباءة آخر باالستصحاب إلثبات نتيجة الٌ بعضّستدلإلثبات االشتغال، فيام ا
 

  مـنّ وهي جريان االستصحاب يف الكـيلّمقدمةيبتني هذا االستدالل عىل 
 . من القسم الثاينّذا ينبغي بيان معنى االستصحاب الكيللالقسم الثاين، 

د ببقـاء ّ هو التعبـّ أن املقصود من استصحاب الكيل)١( يف احللقة الثانيةّتقدم
ثـر أكـان لـه  إذا اجلامع بـني شـيئني خـارجيني أو  بني فردين من احلكماجلامع
 :ثالثة أقسام، هي إىل  وينقسم،ّرشعي

                                                 
 .٤٠٠ص :دروس يف علم األصول، احللقة الثانية) ١(
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 ًمعلومـا ّهـو أن يكـون الكـيلو :ّاستصحاب الكـيل مـن القـسم األول .١
 ،يف خروجـهّوشك املسجد  إىل يف بقائه، كام لو علم بدخول زيدّيشك  وًتفصيال

 وبـام هـو وجـود لطبيعـي ،جد بام هو وجـود لزيـدفهنا الوجود احلادث يف املس
 عـىل ًاّرتتبـ فإن كان األثر الـرشعي م،ن احلدوث ومشكوك البقاءّ متيق،نساناإل

 جـرى استـصحاب - يف املسجدًموجوداح ما دام زيد ّبأن قيل سب -وجود زيد 
ًمرتتبان كان األثر إ و،الفرد  يف إنـسانح مـا دام ّ بأن قيل سـب- ّ عىل وجود الكيلّ

 . جرى استصحاب الكيل -املسجد
يف حـدوث الفـرد ّ الـشك أن يكون : من القسم الثاينّاستصحاب الكيل. ٢
د ، كام لو علـم بحـدث مـردمجايلبالعلم اإلً مقرونا ّ يف بقاء الكيلّب للشكّاملسب

مـن ّ كـل لـوحظ إذا يف ارتفاعه بعد الوضوء، فهنـاّيشك بني األصغر واألكرب و
لـوحظ جـامع  إذا  ولكـن،تصحاب فيـه غـري متواجـدة فأركان االس،الفردين

 فيجـري ،ً ومـشكوك بقـاءًن حـدوثاّ وجـوده متـيقّنأاحلدث أمكـن القـول بـ
 .رشعي أثر كان له إذا استصحابه

 كام لو علم بدخول زيد وبخروجه : من القسم الثالثّ استصحاب الكيل.٣
، ج فيهـا زيـد قد دخل يف نفس اللحظة التي خرًيف أن خالداّيشك  ولكن ًأيضا،

، فقد يقال بجريـان استـصحاب إنسان املسجد من ُقبل ذلك عىل نحو مل خيلأو 
 .ً مشكوك بقاءًحدوثان ّ متيقنسانجامع اإلّ، ألن ّالكيل

 وقد وقع االختالف يف جريان االستـصحاب وعـدم جريانـه يف القـسمني
 .ينريخاأل

ن االسـتدالل بيـا إىل  من القـسم الثـاين، نـأيتّوبعد بيان استصحاب الكيل
 :؛ فنقولباالستصحاب عىل االحتياط

ّحيـث إن ة، ّتـوفر من القسم الثـاين يف املقـام مّ استصحاب الكيلأركانإن 
 وجـوب التـسعةّ إمـا د بني فردين، مهاّ بجامع الوجوب املردًيعلم يقيناّاملكلف 
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يف أن اجلـامع هـل ّ شـك بالتـسعةإذا أتـى وجوب العرشة أجزاء، فّإما وأجزاء 
ًمتعلقا ن كان اجلامع إّ ألنه ال؟أم  سقط ، ًجزماته ّ فقد فرغت ذم)التسعة (ّقلباألّ

ًمتعلقا وإن كان الوجوب  ّوشـك ، فهنا يقني باجلـامع ٍ فهو باق)العرشة (كثراألبّ
 .يف الفراغ منه، فيستصحب بقاء اجلامع بني الفرد القصري والطويل

 ّتقدممناقشة السيد الشهيد لالستدالل امل
د بـني ّاستصحاب جـامع الوجـوب املـردّ ألن ؛ّاالستدالل غري تامإن هذا 

 نفـس  أو إثبـات)العـرشة (كثـر وجـوب األإثبـاتيراد بـه ّ إما :كثر واألّقلاأل
 هو الزم لبقاء اجلـامع األكثر ، باعتبار أنكثر وجوب األإثبات ُ فإن أريداجلامع،

ّباألقل، وهـذا يعنـي أن ى  أت وإنًباقيايكون  بني التسعة والعرشة، فاجلامع ّرددامل
َّ األكثـر إال  ال يثبت بقـاءاألكثر الزم عقيل لبقاء اجلامع، لكن استصحاب اجلامع

باملالزمة العقلية، ومـن الواضـح أن االستـصحاب ال يثبـت اللـوازم العقليـة 
 .)١( يف احللقة الثانيةّتقدمللمستصحب، كام 

ّ ألن ا ال أثـر لـه، نفـس اجلـامع، فهـذإثبات باستصحاب اجلامع ُأريدوإن 
ومل يثبت االحتياط؛ ملـا ، ّقلباأل اإلتيان  بالعلم الوجداين قبلًمعلومااجلامع كان 

ّتقدم يف املباحث السابقة من أن العلم باجلـامع الينجـز سـوى األقـل، و ّ جتـري ّ
 .الرباءة عن األكثر
 ّ أن ينجـز)االستصحابأي ب (دّ بالتعبلذي ثبت يستطيع اجلامع اوعىل هذا ال

لتنجيـز  قتـضائه، بل يكون اجلـامع الثابـت باالستـصحاب أوىل بعـدم اكثراأل
 األكثـر بالعلم الوجداين، فعـدم تنجيـزّ منجز غري األكثر  من أنّتقدم، ملا كثرألا

 .)٢(أوىل) أي باالستصحاب (دي للجامعّبالعلم التعب
                                                 

 .٣٩٤ص: دروس يف علم األصول، احللقة الثانية) ١(
 ،ثبـات االحتيـاطهناك مناقشة أخرى للسيد اخلـوئي عـىل االسـتدالل باالستـصحاب إل) ٢(

 .ّنذكرها يف آخر البحث يف التعليق عىل النص
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ن بقـاء إ>: حيث قال + ينصاروقد جاء هذا اجلواب يف كلامت الشيخ األ
 بعـد فـرض ،باالستـصحاب ال جيـديّقل واألكثر د بني األّب األمر املردوجو

 باألصـل  لـو قلنـا،نعـم.  يف االحتيـاطٍغري جمـدّ الشك ن قبلّكون وجود املتيق
 يثبت كون الواجـب هـوّقل باأل اإلتيان  وأن استصحاب االشتغال بعد،املثبت

 .)١(< أمكن االستدالل باالستصحاب،به اإلتيان فيجباألكثر 
 

 نتيجة الرباءة عن وجـوب الزائـد يف مـوارد ثبات باالستصحاب إلّدلُاست
 يف البقاء، ّركانه من اليقني باحلدوث والشكأر ّاالرتباطيني، لتوفّقل واألكثر األ

وحاصل االستدالل هو أننا نستصحب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخـول 
علـم نقبل التـرشيع  أو  فقبل دخول الوقت،.الثابت يف صدر الترشيع أو الوقت

 لصالة قبل الوقتلعدم فعلية اً واجبا  مل يكن-ًمثال السورة  -أن وجوب الزائد 
حكـام مل تنـزل دفعـة األّ ألن الـصالة يف بدايـة الـرشيعة، أصـل عدم ترشيعأو 

 -وهو السورة - ديف أن الزائّ نشك بعد الترشيع أو وبعد دخول الوقت واحدة،
 )الـسورة( فنستـصحب عـدم وجـوب الزائـد ؟ال أم هل هي جزء من الصالة

ال فـرق يف نفـي الزائـد  إذ  عدم وجوب الزائد هو نفس نتيجة الـرباءة؛إثباتو
 . )٢(بالرباءة أو املشكوك باالستصحاب

  واجلواب عنهاستصحاب عدم الزائد بمثله ية معارضةإشكال
، كثـرثبـات نتيجـة الـرباءة عـن األائـد إلإن استصحاب عدم وجـوب الز

يف صدر  أو ألننا قبل الوقت معارض بعدم الوجوب االستقاليل للتسعة أجزاء،
                                                 

 .٣٢٦ص ،٢ج: فرائد األصول) ١(
ض لـه ّجاب عنه، نتعرأثبات الرباءة باالستصحاب، و آخر إلًالشيخ األنصاري وجهاذكر ) ٢(

 . شاء اهللا تعاىل  إنّيف التعليق عىل النص
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 أو  وبعد دخول الوقت،الترشيع نقطع بعدم الوجوب االستقاليل للتسعة أجزاء
 أم هل هـو ثابـت،  الوجوب االستقاليل للتسعة أجزاءيف أنّ نشك بعد الترشيع

عـدم ة، وهـي اليقـني بّتـوفر االستـصحاب مأركان حلالة نجد أنفي هذه اال، ف
 الوجوب  يف حدوثّ والشكة ذات التسعة أجزاء،الوجوب االستقاليل للصال

، فنستـصحب عـدم الوجـوب االسـتقاليل االستقاليل للـصالة تـسعة أجـزاء
 التسعة أجـزاء غـري جمزيـة، فيتعـارض االستـصحابان، للتسعة، وهذا يعني أن

 يتعارض مع عدم وجوب الزائـد إلثبـات أن  ّ التسعة املستقلةاستصحاب عدم
 بـني مجـايل فيتساقط االستصحابان، ومعه يكون العلم اإل، جمزيةّالتسعة املستقلة

 .ًاّنجزمّقل واألكثر األ
ن هـذا االستـصحاب إ>: حيـث قـال  ذكره السيد اخلـوئيشكالوهذا اإل

 األمـر ّتعلـق الـذي ّتيقناملّقل  من أن األً إليه آنفامعارض بمثله حسب ما أرشنا
ّقـل  التكليـف باألّتعلـق فكـام أن ، والتقييدطالقوالتكليف به أمره دائر بني اإل

طالق  التكليف به عىل نحو اإلّتعلق كذلك ،عىل نحو التقييد مشكوك احلدوث
 ويف ،مجـايل للعلم اإلٍ االستصحاب فيهام منافإجراء ف،مشكوك احلدوثًأيضا 

 .)١(<ّمرجح أحدمها ترجيح بال
 استـصحاب عـدم الوجـوب االسـتقاليل للتـسعة ال ّنأ :وجواب اإلشكال

ّ؛ ألنه ال يرتتب عليه تنجيز وال تعذير، إذ إن االستـصحاب جيـري فـيام إذا يجير ّ ّ
 . فائدة، وعليه فال يصلح للمعارضة بالًاّترتب عليه أثر، وإال فيكون جريانه لغو

هـو أن استـصحاب عـدم  صحابوالسبب يف عدم وجود أثر هلـذا االستـ
باملالزمة،  أجزاء  إن أريد به إثبات وجوب العرشة،الوجوب االستقاليل للتسعة

، وإن أريـد باستـصحاب عـدم الوجـوب ّحجـة، وهـو لـيس بًمثبتاً أصال كان
 فهو ترخيص يف - التسعة أجزاء-االستقاليل للتسعة التأمني يف حال ترك األقل

                                                 
 .٤٤٥ص ،٢ج: مصباح األصول) ١(
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ّ؛ ألنه بـرتك األقـل البـد أن لتأمني باألصل العميلّ، وال يصح ااملخالفة القطعية ّّ
َّيرتك األكثر، ألن األكثر ليس هو إال الصالة تـسعة أجـزاء باإلضـافة إىل جـزء  ّ
ّآخر، واإلتيان باجلزء العارش فقط غري مطلوب، وعىل هـذا فـال يـصح التـأمني 

ّبجريان استصحاب عـدم األقـل، ألنـه تـرخيص يف املخالفـة ال طعيـة، ومـن قّ
ّلواضح أن األصل املؤمن اليؤمن املخالفة القطعيةا ّ. 

 األركان، واالستـصحاب ّ أن االستصحاب املثبت للرباءة تامّتضحوهبذا ي
 . يف نفسهٍاملثبت لالحتياط غري جار

 

  االحتياط باالستصحاب إثبات يفمناقشة السيد اخلوئي 
 إلثبـات وجـوب ذكر املصنّف مناقـشة واحـدة يف جريـان االستـصحاب
 : االحتياط، وهناك مناقشة أخرى ذكرها السيد اخلوئي حاصلها

 حـاكم عـىل هـذا - األكثـر وجـوب أي -ن أصالة عدم الفـرد الطويـل إ
ن من ناحية الوجـوب املعلـوم عـىل تقـدير كونـه األكثـر، ّمؤم واالستصحاب

 خـرجوبعد ذلـك   باألصغرًحمدثاننظر فيه إىل حالة الشخص الذي كان  نحنو
من الناحية الفقهيـة ال إشكال ففي هذه احلالة   يف أنه بول أم مني،منه بلل مشتبه

 احـتامل بقـاء احلـدث ّجـرديف عدم وجوب الغسل عليه بعد إتيانه بالوضـوء مل
 ّنقح بـاألكرب املـً وذلك جلريان استصحاب عـدم كونـه حمـدثا؛املعلوم باإلمجال

  .لوجوب الوضوء عليه
 ّن جريان القسم الثاين من استصحاب الكـيلإ>: قولهوإىل هذا املعنى أشار ب

 يف األصـل ألجل تعارض،  بني املرتفع والباقيًاّمرددعىل كون احلادث ّمتوقف 
 ، بـني األصـغر واألكـربًراّ ممن كان متطهّحقق احلدث املتّ إذا ترددكام، منهامّكل 
 د الوضوءفبع،  األصغرّقق األكرب معارض بأصالة عدم حتّققأصالة عدم حتفإن 

 ومـا ًيقينـا بني ما هو مرتفع ًاّمرددلكونه ، ن حدوثهّيف ارتفاع احلدث املتيقّنشك 
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، فيام مل تتعارض فيـه األصـولّأما و. ّستصحب احلدث الكيلُفي،  كذلكٍهو باق
الوجـدان فلـم يبـق جمـال  األصـل إىل بل أحرز حال الفـرد احلـادث بـضميمة

ثـم احتمـل ،  باألصغرًحمدثاّ املكلف انك إذا  كام،ّاستصحاب الكيل إىل للرجوع
ففـي مثـل ذلـك ال معنـى ، ًاّعروض اجلنابة له بخروج بلـل حيتمـل كونـه منيـ

. ًنـاّاحلدث األصغر كـان متيقّ، ألن  بعد الوضوءّاستصحاب الكيل إىل للرجوع
  هذاّوبضم. األكرب فتجري أصالة عدم حدوث، األكرب إىل يف انقالبهّ الشك إنام

فلـم يبـق جمـال جلريـان ، وجدان حيرز الفرد احلادث وأنه األصغرالاألصل إىل 
. نّهو املتـيقّقل وجوب األ ّ، فإنواملقام من هذا القبيل بعينه. ّاستصحاب الكيل

فلـم ّقـل،  يف األّويتعـني، حيرز حال الفرد األكثر وبضميمة أصالة عدم وجوب
 .ّ جمال جلريان استصحاب الكيلَيبق

 إذا  إنـام هـو فـيامّلقسم الثاين من استصحاب الكيلا إىل  الرجوع:وباجلملة
 ًنـاّلو كان أحـد الفـردين متيقّأما و.  بني املرتفع والباقيًاّمرددكان الفرد احلادث 

ال تـصل النوبـة إىل فـ، فيه بـال معـارض األصل فيجرى،  فيهًمشكوكاواآلخر 
 .)١(<ّاستصحاب الكيل

  الرباءة باالستصحاب ثبات إلوجه آخر
ــدم اال ــن خــالل ّتق ــرباءة، م ــة ال ــات نتيح ــصحاب إلثب ــتدالل باالست س

عدم الوجوب الثابـت أو استـصحاب عـدم الوجـوب الثابـت يف استصحاب 
 .بداية الرشيعة

آخـر لالستــصحاب ًوجهـا  يف الفرائـد + نـصاريلـشيخ األوقـد ذكـر ا
 ك يف عـدم وجـوبّأنـه يمكـن التمـس: ومما ذكرنا يظهر>:  قال؛ الرباءةثباتإل

فإهنا سليمة يف هذا املقام عن املعارضة بأصالة عـدم ، الة عدم وجوبهبأصاألكثر 
                                                 

 .٤٤٣ص ،٢ج: مصباح األصول) ١(
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ّقل، ألن وجوب األ  ّتـرددو.  فال جيري فيه األصلًتفصيالمعلوم ّقل وجوب األّ
وجوبه بني الوجوب النفـيس والغـريي مـع العلـم التفـصييل بـورود اخلطـاب 

ْور ك فك {: التفصييل بوجوبه بقوله  َ َ َ  َ ِوقو وا هللا{ :وقوله، )٣: املدثر (}َ ُ ُ َ قان  َ ِ ِ َ{ 
ُفاقرءوا ما ت   منه{: وقوله ،)٢٣٨: البقرة( ْ ِ َ  َ َ َ ُ َ ْ ُاركعـوا {: وقولـه، )٢٠: املزمل( }َ َ ْ

ُواسجدوا ُ ْ مـن ) ٤٣: ، وآل عمـران٤٣: كام يف البقرة(، وغري ذلك )٧٧: احلج( }َ
 أو لوجـوبعدم اّاخلطابات املتضمنة لألمر باألجزاء، ال يوجب جريان أصالة 

 .)١(<أصالة الرباءة
 ّتمـسك الّنإ:  عىل هـذا الوجـه بـام حاصـله+ األنصاري جاب الشيخأو

فهـو غـري  ن قصد به نفي العقاب عىل ترك األكثـرإ األكثر بأصالة عدم وجوب
ّرد الشك جمّ، ألن االستصحاب إىل انتفاء العقاب ال حيتاج فيهّ ألن ؛ّتام  ٍفيه كافّ

فيكـون االستـصحاب مـن حتـصيل ، قـاب بـال بيـانيف نفيه بقاعـدة قـبح الع
قـصد بـه نفـي آثـار الوجـوب النفـيس االسـتقاليل  وإن اصل، وبال فائدة،احل

 .ً أيضاالنفيس االستقاليلّقل فهو معارض بأصالة عدم وجوب األ، لألكثر
 بأصـالة عـدم ّتمـسكأن ال: لكن اإلنصاف>: وإىل هذا اجلواب أشار بقوله

إن قصد به نفـي أثـر :  املقام، بل هو قليل الفائدة، ألنهوجوب األكثر ال ينفع يف
 وإن كـان غـري معـارض ،الوجوب الذي هو اسـتحقاق العقـاب برتكـه، فهـو

ّبأصالة عدم وجوب األقل كام ذكرنا، إال أنك قد عرفت فيام تقدم يف الـشك يف  ّ َّ ّ
فع يف  ال ين- ً أو حتريامً وجوبا- ّأن استصحاب عدم التكليف املستقل: التكليف

ّدفع استحقاق العقاب عىل الرتك أو الفعل، ألن عدم استحقاق العقـاب لـيس 
 ّمن آثار عدم الوجوب واحلرمة الواقعيني حتى حيتاج إىل إحرازمها باالستـصحاب

ٍبل يكفي فيه عدم العلم هبـام، فمجـرد الـشك فـيهام كـاف ّ  يف عـدم اسـتحقاق ّ
ك يف حرمة العمل ّالتمسعند  وقد أرشنا إىل ذلك .العقاب بحكم العقل القاطع

                                                 
 .٣٢٣ص ،٢ج: فرائد األصول) ١(
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ٍإن الـشك يف حجيتـه كـاف: ّ بأصالة عدم حجيته، وقلنـاّبالظن ّ  يف التحـريم وال ّ
ة عـىل الوجـوب ّرتتبـوإن قصد به نفي اآلثار امل. حيتاج إىل إحراز عدمها باألصل

 بأصـالة عدمـه يف ٌ، فأصالة عدم هذا الوجوب يف األكثر معارضةّالنفيس املستقل
ّبقى هلذا األصل فائدة إال يف نفي ما عدا العقـاب مـن اآلثـار املرتتّاألقل، فال ت بـة َّ

 .)١(<عىل مطلق الوجوب الشامل للنفيس والغريي
  الرباءةثباتفائدة االستصحاب إل

ك باالستــصحاب ألجــل إثبــات ّ فائــدة التمــسّن أ العراقــيّحقــقذكــر امل
ألجـل دفـع مـن االهتامم هبذه اجلهة، هو  األكثر ونفي وجوبّقل ووجوب األ

ّالعلـم التفـصييل  إىل ّانحـل وإن ن العلم اإلمجايلأاالحتياط بواسطة  إىل يذهب
 ًتفـصيالاملعلوم ّقل  يف وجوب األكثر، لكن وجوب األّالشكّقل وبوجوب األ

َّ إال  امتثالـهّحقـق ال يتًإذا كان ضـمنيا و،ًكونه ضمنيا وً بني كونه استقاللياّمردد
 . بإتيان األكثر
ّمقتىض العلم التفصييل باشتغال الذمة باأل ّ فإن، األساساوعىل هذ  هـو ّقلّ

قـد  و.بإتيان األكثـرّ إال هو ال يكونّقل، وّلزوم حتصيل الفراغ التفصييل عن األ
 .صاحب الفصول إىل هذا البيان  العراقيّحققنسب امل

 ثبـاتأي مـن الوجـوه التـي ذكـرت إل[ ومنهـا>: بقولهأشار إليه وهذا ما 
كام عن الفصول بتقريب ّقل ث بالعلم التفصييل باالشتغال باألّالتشب] طاالحتيا

 ومل يكن من هـذه اجلهـة ًمشكوكاكان  وإن ن التكليف باجلزء أو الرشط الزائدأ
ة العقلية َءّما يقتيض تنجزه ووجوب اإلتيان به بل كان من هذه اجلهة جمرى للربا

تقتـيض لـزوم اإلتيـان بـه ن هنـاك جهـة أخـرى أّلقبح العقاب بـال بيـان، إال 
ّواستحقاق العقوبة عىل تركه عـىل تقـدير تعلـق التكليـف بـه، وهـي اسـتتباع 

                                                 
 .٣٢٤ص ،٢ج: املصدر السابق) ١(
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 حيث إنـه ؛بحكم العقل للفراغ اليقيني عنهّقل االشتغال اليقيني بالتكليف باأل
بعد ارتباطية التكليف واحتامل دخل الزائد الناشئ من احتامل وجـوب األكثـر 

 اإلتيـان بلـزوم العقـل ّ يستقل،خلروج عن عهدتهواّقل يف سقوط التكليف باأل
 . للمأمور بهًعىل نحو يقطع بوقوعه عىل صفة الوجوب وكونه مصداقاّقل باأل

ّ إال  ذلـكّحققال يتً األكثر وجدانا ومع ارتباطية التكليف واحتامل وجوب
 ّنجـزمل يعلم باخلروج عـن عهـدة مـا تّقل لو اقترص عىل األ، إذ  باألكثرتيانباإل
، ً كـان احتامليـاٍحينئـذ فالفراغ عن عهـدة التكليـف .يه من التكليف املعلومعل

 .زه العقل مع جزمه باالشتغالّومثله مما ال جيو
 فرع حصول الغرض الـداعي ً إن سقوط التكليف واقعا:قلت ولئن شئت

يف سـقوط ّيـشك يف حـصول الغـرض فّيـشك  ومع احتامل دخل الزائـد ،عليه
 بلـزوم حتـصيل القطـع بـالفراغ ّ والعقل يستقل،تهالتكليف واخلروج عن عهد

 .)١(<عند اجلزم باالشتغال
  العراقي هلذا الوجهّحققمناقشة امل
قام دليل عىل كون الواجـب  إذا : هذا الوجه بأنهنع  العراقيّحققأجاب امل

دون األكثر، ال يبقى جمال هلـذا القـول، لتـشخيص مـا هـو الواجـب ّقل هو األ
 .ن عهدتهالذي يلزم اخلروج ع

 الثانيـة مـن أن حكـم ّقدمـةنـاه يف املّيندفع بـام بي>:  العراقيّحققوبتعبري امل
واملقـدار ، العقل بتحصيل اجلزم بالفراغ تابع ملقدار ثبوت االشتغال بـالتكليف

 األجـزاء وهيّقل هو التكليف بذات األّ إنام املعلوم ثبوت االشتغال به يف املقام
 .وعدمه األكثر  ضمناملعلومة املحفوظة بذاهتا يف

 الفـراغ عـن عهـدة ّحقـقيف اخلـارج يتّقـل  األإتيـانبّ أنـه :ومن الواضـح
                                                 

 .٣٨٨، ص٣ج: هناية األفكار) ١(
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 الفـراغ عـن عهـدة، فإن املشكوكة إليه األجزاء ّ به ولو مل تنضمّتعلقالتكليف امل
 ال يكـون قـصور يف ٍ عىل نحو،ه يف اخلارجّتعلقباجياد مّ إال تكليف ال يكونّكل 
 ّنجـزمـا ت إىل  اخلـروج عـن العهـدة بالنـسبةّحقـقحمالـة يتجياده ال إ وب، بهّاملأيت

 .ال أم اجلزء املشكوك إليه ّالتكليف به سواء انضم
ّرد الشك وجم  املـأيت ّتصافواّقل يف حصول الغرض وسقوط التكليف باألّ

رية الفعلية غري ضائر باملقصود بعد عـدم القـصور يف ّبه بالوجوب الفعيل واملؤث
 .)١(< وفائه بالغرض به يفّاملأتىّقل األ

ّ 

 ّركان استـصحاب الكـيلأأن ب باالستصحاب إلثبات االحتياط، ّدلُستا •
ّحيث إن املكلف رة، ّمن القسم الثاين يف املقام متوف  بجـامع الوجـوب ًيقينايعلم ّ

وجـوب العـرشة أجـزاء، ّإمـا وء  أجزاوجوب التسعةّ إما  بني فردين، مهاّرددامل
 .فيستصحب بقاء اجلامع بني الفرد القصري والطويل

استـصحاب ّ ألن متاميـة هـذا االسـتدالل؛ إىل عدم ذهب السيد الشهيد •
، فهـو كثر وجوب األإثبات به ُأريدن إّقل واألكثر  بني األّرددجامع الوجوب امل

 .ستصحباالستصحاب ال يثبت اللوازم العقلية للمّ ألن باطل
ّ ألن  نفـس اجلـامع، فهـذا ال أثـر لـه،إثبات باستصحاب اجلامع ُأريدوإن 

 .ّقلباأل اإلتيان  بالعلم الوجداين قبلًمعلومااجلامع كان 
 نتيجة الرباءة عن وجوب الزائد يف مـوارد ثبات باالستصحاب إلّاستدل •
 دخول االرتباطيني، باستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبلّقل واألكثر األ

 .هو نفس نتيجة الرباءةالذي الثابت يف صدر الترشيع،  أو الوقت
استصحاب عدم الزائـد معـارض بعـدم الوجـوب االسـتقاليل :  إن قيل•

                                                 
 .٣٨٩ص ،٣ج: هناية األفكار) ١(
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  وهـذا يعنـي أن التـسعة،يف صـدر التـرشيع أو للتسعة أجزاء، ألننا قبل الوقت
 ،ةّأجزاء غري جمزية، فيتعارض االستصحابان، استصحاب عدم التسعة املـستقل

 ّمع عدم وجوب الزائد إلثبات أن التسعة املستقلة جمزية فيتـساقط االستـصحابان
 .كثر واألّقل بني األمجايل العلم اإلّنجزفيت

إن ّ ألنه استصحاب عدم الوجوب االستقاليل للتسعة ال أثر له؛:  اجلواب•
ً أصـال مثبتـاباملالزمة، كان أجزاء أريد به إثبات وجوب العرشة  بـه ، وإن أريـدً
 . فهو ترخيص يف املخالفة القطعية- التسعة أجزاء-التأمني يف حال ترك األقل
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 األقوال يف مسألة الدوران بني املانعية واجلزئية •

ü االحتياط: ّالقول األول 
ü التخيري: القول الثاين 
ü وارد التفصيل بني امل:القول الثالث 
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وهـي مـن  -املانعيـة و الـدوران بـني اجلزئيـة :ّمن تنبيهات األقل واألكثر
 يشء ّتـردد من قبيل مـا لـو -كام سيأيت-للخالف ًت موردا صبحأاملسائل التي 

ّ ألن ،عدمـه رشط أو وجـوده رشطّ إمـا أن الـيشء أي ،ًمانعاًجزءا أو بني كونه 
ّتردد املكلـف ، كام لو ًطا، فيكون عدمه رشًنعااملانعية يعني كون الوجود ما بـني ّ

  الصالة، فريجـع ذلـكّصحةمانع من  أم كون السورة هل هي جزء يف الصالة،
بوجوب  أو  طبيعة الصالة بوجودهّتقيد بّتعلق بوجوب زائد ممجايلالعلم اإلإىل 

 مـن ًاهـذا اجلـزء إن كـان جـزءّ ألن دمـه، طبيعـة الـصالة بعّتقيد بّتعلقزائد م
 فالواجـب ًنعـا بوجوده، وإن كـان ماّمقيد فالواجب -ًمثال  الصالة - الواجب

 الرباءة عـن ّ ألن أصالة،ّنجز ممجايل بعدمه، ومن الواضح أن هذا العلم اإلّمقيد
 ّتقيـدتتعارض أصالة الرباءة عن الفاجلزئية معارض بأصالة الرباءة عن املانعية، 

 بالعـدم، فتتـساقط الرباءتـان، فيجـب ّتقيـد الرباءة عـن الأصالةالوجود، مع ب
ا الـصالة مـع مهاحـدإتني، ّ االحتيـاط، بتكـرار الفعـل مـرّحققاالحتياط، ويت

 .)١(خرى الصالة من دون السورة واأل،السورة
بـني جزئيـة مـر إذا دار األ>: يث قـالح صاحب الكفاية إليه وهذا ما ذهب

 وال يكـاد ، لكان من قبيـل املتبـاينني،قاطعيته أو بني مانعيته و،رشطيتهيشء أو 
 مـع ،تنيّ االحتياط بإتيان العمل مـرمكان إل،يكون من الدوران بني املحذورين

 .)٢(< كام هو أوضح من أن خيفى أخرى، وبدونه،ّيشء مرةذاك ال
ّأمـا إذا سع مـن الوقـت، ّكان هناك مت إذا تني فيامّلكن جيب تكرار الفعل مر

                                                 
 .آخر املقطعسنشري إىل األقوال يف هذه املسألة يف ) ١(
 .٣٧٣ص: كفاية األصول) ٢(
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 املخالفـة ّمكلـف واحدة، ففي هـذه احلالـة جيـوز للّرةملَّ إال كان الوقت ال يسع
 ّ صالة واحـدة خمـريّيصيل أي الوجهني، أحد  وذلك باالقتصار عىل،االحتاملية

 .بدونه و أباجلزء اإلتيان بنيفيها 
وهـذا هـو القـول الثـاين يف  .ّبأن العلم اإلمجايل يف املقام غري منجز: قد يقال

  العلـم اإلمجـايل يف املقـام، وذلـك بنـاء عـىلّنجزعدم ت إىل ة الذي يذهبلأاملس
نة لكـي ّاملؤم األصول صياغات الركن الرابع، وهي الصياغة القائلة بأن ىحدإ

  جريـان:الرتخيص يف املخالفة القطعيـة، ويف املقـام إىل يّؤدتأن ّ البد تتعارض
ّ ألن املكلف إمـا عملية،املخالفة القطعية ال إىل يّيؤد املؤمنة الاألصول  ّ أن يـأيت ّ
 ؛، وهذا ليس خمالفـة قطعيـةً الصالة مع السورة مثالّيصيل أي شكوك،باجلزء امل

ّإما ، وً هي الصالة املطلوبة واقعا- السورة- الحتامل أن تكون الصالة مع اجلزء
ليس خمالفـة ً أيضا يرتك اجلزء املشكوك فيأيت بالصالة من دون السورة، وهذاأن 
ًواقعـا،  الحتامل أن تكون الصالة من دون السورة هي الصالة املطلوبـة ؛يةقطع
 اإلتيـان ة مع اجلزء املشكوك والصالة من دون الصال- ذن عىل كال التقديرينإ

 ال تكون خمالفة قطعية، وإنام خمالفة احتاملية، وعليه فاملخالفـة القطعيـة -باجلزء
 .غري ممكنة

 الـصالة مـع الـسورة - ًك الـصالتني معـانعم حتصل املخالفة القطعية برت
 لكن هذه املخالفة القطعيـة بـرتك الـصالتني لـيس -والصالة من دون السورة

 يف الطرفني، وإنام سببها العصيان، وهي ناشـئة مـن ّ األصل املؤمنسببها جريان
 .ًترك جزء معلوم الوجوب تفصيال

صـلني ألوما تريده هـذه الـصياغة للـركن الرابـع هـو أن يكـون جريـان ا
املخالفــة القطعيـة، بنحـو تــستند  إىل يّ يـؤدمجـايلنني يف طـريف العلــم اإلّاملـؤم

 .مجايلنني يف طريف العلم اإلّني املؤماألصلجريان  إىل املخالفة القطعية
ّ ألنه إما يمكن املخالفة القطعية ويف املقام ال ال  أو أن يأيت بـاجلزء املـشكوكّ
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 املخالفـة القطعيـة، وعليـه فينفـى كالمهـا قّحقـيأيت، وعىل كال التقديرين ال تت
 التخيري بني الطرفني، لكون املورد مـن ي الرباءة يف الطرفني، والنتيجة هأصالةب

 .موارد الدوران بني املحذورين
دار األمـر بـني إذا >: ، حيـث قـال+ الشيخ األنصاري إليه وهذا ما ذهب

 ففي التخيـري ،ه زيادة مبطلةكونًجزءا أو بني كونه ًنعا، أو ماًطا أو رشيشء كون 
وجوب  أو -بني الوجوب والتحريميشء من دوران األمر يف ذلك الّ ألنه - هنا

...   وجهان،وأخرى بدونهيشء  مع ذلك الّمرةاالحتياط بتكرار العبادة وفعلها 
 فـألن ،يف الرشطية واجلزئيةّ الشك من أصالة الرباءة مع: بناء عىل ما اخرتناهّأما 

َّ إال مـن الفعـل والـرتك لـيسّ كل إجراء الرباءة عن اللزوم الغريي يفاملانع من 
 من ًواحداّ، ألن  بالعملّتعلقت ألهنا ال ، وهي غري قادحة،لزوم املخالفة القطعية

يف  باألصـل  فال يلزم مـن العمـل، مع العبادةّوتركه رضورييشء فعل ذلك ال
 .)١(<ئنني كالظهر واجلمعة كام كان يلزم يف طرح املتبا،نةّكليهام معصية متيق

إن املخالفـة القطعيـة للعلـم  . املخالفـة القطعيـةإمكانالصحيح : اجلواب
أو )  بوجودهّتقيدال(، وذلك كام لو فرضنا أن اجلزئية ً أيضا املذكور ممكنةمجايلاإل

 ّفإنـه، ففي هذه احلالة يمكن املخالفـة القطعيـة، ّأمر قريب ) بعدمهّتقيدال(املانعية 
 )ًمـثالكالـسورة  (باجلزء املشكوك اإلتيان  أن يأيت بالواجب معّمكلفيمكن لل

مـة بقـصد ّتـه متقوّجزئيّ ألن  فقـد خالفـه؛ًجزءاكان  فإن من دون قصد القربة،
، فقـد ًنعـاماكان القربة، وهو مل يأت بذلك اجلزء بقصد القربة، وعىل فرض أنه 

ّ ألن املكلــف ؛ً أيــضاخــالف التكليــف  و اجلــزء الــشكوكقــد أتــى باملــانع وهــّ
 . بنفس وجود ذلك اجلزء وإن مل يقصد القربةّحققمانعيته تتّ ألن )السورة(

ّ معـا مؤدننيّني املـؤماألصـلوعليه يكون جريـان  ذن يف املخالفـة اإل إىل ًيـاً
                                                 

 .٤٠١ص، ٢ج: فرائد األصول) ١(
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 مجـايل العلـم اإلّنجـز يتَّن، ويتـساقطان، ومـن ثـماألصـالالقطعية، فيتعارض 
 .فيجب االحتياط

 من جريان األصل عن> ا ذهب إليه الشيخ األنصاريّوهبذا يتضح بطالن م
 لكون الـدوران بـني املحـذورين، وال يمكـن خمـالفتهام ؛ًاملانعية والرشطية معا

 .)١(<القطعية
 

كـان هنـاك  إذا تني فـيامّ بتكرار الفعل مـرّحققويت .االحتياط: ّالقول األول
 يف ّتقـدم، كـام ملـصنّفصاحب الكفاية وا إليه لوقت، وهذا ماذهبسع من اّمت

 . الرشح
بـني مر ذا دار األإ>:  النائيني، حيث قالّحققاالحتياط امل إىل وكذلك ذهب

بالواجب  اإلتيان منّال بد بني جزئيته ومبطلية زيادته ف أو ومانعيتهيشء رشطية 
  األمر يفّوذلك فإن ؛قة القطعية للموافًحتصيال ؛ أخرىومع عدمهًتارة  به ًمقرتنا

 هبـا ّتعلقمل يمر ن األأّ إال  بني املحذورينً هبا وإن كان دائراّشخص الصالة املأيت
 ،والـرشائط األجـزاء  له هي طبيعة الـصالة بـام هلـا مـنّتعلقباخلصوص بل امل

ّمتكن املكلف واملفروض   وحيـث إن انطباقهـا عـىل إحـدى ،جيادها كذلكإمن ّ
من اجلمع بيـنهام كـام يف ّالبد  ف،منهام مشكوك ّكلوعىل ًإمجاال لوم الصالتني مع

 . )٢(<ألطرافاالقبلة بني  أو اشتباه الثوب الطاهر بغريه
 . يف البحثّتقدم، كام  األنصاري الشيخيه إلوذهب .التخيري: القول الثاين
السيد اخلـوئي،  إليه وهذا القول ذهب . التفصيل بني املوارد:القول الثالث

 :ل بني موارد ثالثة، وهيّحيث فص
                                                 

 .٣٦٤ص ،٤ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٣١٦ص ،٢ج: جود التقريراتأ) ٢(
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 طوليـة وال أفـراد، مل تكن له ً شخصياًكان الواجب واحداإذا : ّ األولاملورد
َّتمكن املكلف إال ضاق الوقت ومل ي إذا عرضية، كام ّ بصالة واحـدة،  اإلتيان منّ

 .سّيف الثوب املتنج أو ًهبا عاريا اإلتيان بنيمر ودار األ
 يف حكم :التنبيه الرابع>: فاده بقولهأري، وهذا ما وحكم هذا املورد هو التخي

بمعنـى ، قاطعيتـه أو وبني ما نعيته، رشطيتهيشء أو بني جزئية مر  األّ إذا ترددما
. تركـهيشء أو فعـل هـذا الـّ إما ين يف الواجب األمرباعتبار أحدًإمجاال أنا نعلم 

  إذا كان الواجـب ما:األوىل: وحتقيق الكالم فيه يستدعي البحث يف مسائل ثالث
ضـاق الوقـت ومل  إذا كـام،  طولية وال عرضـيةأفرادمل تكن له ، ً شخصياًواحدا

َّتمكن املكلف إال ي ّ  ًهبـا عاريـا اإلتيان بنيمر ودار األ، بصالة واحدة اإلتيان منّ
املوافقـة إشـكال، إذ واحلكم فيه هو التخيري بال شـبهة و، يف الثوب املتنجسأو 

 فلم يبقًيقينا،  غري جائزة ًملخالفة القطعية برتك الصالة رأساوا، رةّالقطعية متعذ
 .)١(<وهذا واضح. ين األمر واحد منّاملوافقة االحتاملية احلاصلة بكلَّإال 

 طولية أفرادمل يكن للواجب ، وإن ةّعددكانت الوقائع مت إذا  ما:املورد الثاين
.  عنـهًنعـاما أو لـصوم يف اًطـارشيشء بني كـون مر دار األ إذا كام، وال عرضية

َّحيث إن املكلو  أن ّمكلـففلل،  فاحلكم فيه هـو التخيـري االبتـدائيّعددبه متف ّ
ن يأيت به يف يوم ويرتكه أوال جيوز له . الرتك كذلك أو خيتار الفعل يف مجيع األيام

ن العقل حيكم بقبحهـا أ ّتقدموقد .  للمخالفة القطعيةًلكونه موجبا، يف يوم آخر
 تفصيل الكالم ّومر. من جهةً أيضا درجيية مالزمة للموافقة القطعيةولو كانت ت

 .)٢(بني املحذورينمر فيه يف بحث دوران األ
 ذا أفراد طولية، كـام يف مثـال املـورد ًإذا كان الواجب واحدا: املورد الثالث

َّ إذا ضـاق الوقـت ومل يـتمكن املكلـف إال مـن اإلتيـان بـصالة :وهو -ّاألول  ّ ّ
                                                 

 .٤٨٥، ص٢ج: مصباح األصول) ١(
 .٤٨٥ص: انظر مصباح األصول) ٢(
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 مـع سـعة - أو يف الثـوب املتـنجسًر األمر بني اإلتيـان هبـا عاريـاواحدة، ودا
ّتيان بالواجب مع هـذا الـيشء مـرة الوقت، واحلكم فيه وجوب االحتياط واإل

ّوبدونه أخرى، وذلك ألن املأمور به هو الطبيعي، وله أفـراد طوليـة، فـاملكلف  ّ
عية بـرتك العمـل ّمتمكن من املوافقة القطعية بتكرار العمل، ومن املخالفة القط

ً، فيكون العلم اإلمجايل منجزا للتكليف ال حمالة، فيجـب االحتيـاطًرأسا ّوأمـا . ّ
ّعدم التمكن من املخالفة القطعية يف الفرد اخلارجي الستحالة ارتفاع النقيضني 
ّفهو ال ينايف تنجيز العلم اإلمجايل بعد متكـن املكلـف مـن املخالفـة القطعيـة يف  ّ

ّو الطبيعة، إذ االعتبار إنام هو بام تعلق به التكليـف ال بـالفرد أصل املأمور به وه
 .)١(< فال مناص من القول بوجوب االحتياط يف املقام،اخلارجي
 

ًجـزءا أو  يشء بـني كونـه ّتـرددالدوران بني اجلزئية واملانعية، كام مـا لـو  •
 طبيعة الـصالة ّتقيد بّتعلق بوجوب زائد ممجايلالعلم اإل  إىل، فريجع ذلكًنعاما

هـذا العلـم  و طبيعـة الـصالة بعدمـه،ّتقيـد بّتعلـقبوجوب زائـد م أو بوجوده
 الـرباءة عـن اجلزئيـة معـارض بأصـالة الـرباءة عـن ّ ألن أصالة،ّنجز ممجايلاإل

ا مهاحـدإ االحتياط بتكـرار الفعـل مـرتني، ّحققاملانعية، فيجب االحتياط، ويت
 .خرى الصالة من دون السورة واأل،الصالة مع السورة

سع مـن الوقـت، وإال ّكان هنـاك متـ إذا تني فيامّ جيب تكرار الفعل مر،نعم
 .الوجهني أحد  وذلك باالقتصار عىل، املخالفة االحتامليةّمكلففيجوز لل

 يف  وهذا هو القول الثـاين-ّنجزن العلم اإلمجايل يف املقام غري مإ:  قد يقال•
ن الرابع، وهي الـصياغة القائلـة صياغات الرك إحدى وذلك بناء عىل -املسالة
الرتخـيص يف املخالفـة  إىل يّؤدتـأن ّ البـد نة لكي تتعـارضّاملؤم األصول بأن

                                                 
 .٤٨٥ص ،٢ج: مصباح األصول) ١(
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املخالفـة القطعيـة  إىل يّؤد تـنـة الّاملؤم األصـول  جريـان:القطعية، ويف املقـام
ّ ألن املكلف إما العملية، ّ  ؛شكوك، وهـو لـيس خمالفـة قطعيـةء املـأن يأيت باجلزّ

أن يـرتك ّإمـا ، وًواقعـاالحتامل أن تكون الصالة مع اجلزء هي الصالة املطلوبة 
 ؛ليس خمالفة قطعيـةً أيضا اجلزء املشكوك فيأيت بالصالة من دون السورة، وهذا

 .ًواقعاالحتامل أن تكون الصالة من دون السورة هي الصالة املطلوبة 
 املخالفة القطعية؛ وذلـك كـام لـو فرضـنا أن إمكانحيح الص:  اجلواب.٣

أمر قـريب، ففـي هـذه  ) بعدمهّتقيدالأي (املانعية  أو ) بوجودهّتقيدالأي (اجلزئية 
- باجلزء املـشكوك اإلتيان احلالة يمكن املخالفة القطعية، بأن يأيت بالواجب مع

 .  من دون قصد القربة-ًمثال كالسورة 
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ّ 

 
 ّالفرق بني األقل واألكثر يف الواجبات ويف املحرمات •
 ّحكم الدوران بني األقل واألكثر يف املحرمات هو الرباءة •

ü ية جريان الرباءة يف املحرمـات وّمناقشة املحقق العراقي يف أول
 من الواجبات

ü عىل املناقشة املتقدمة السيد الشهيدجواب ّ 
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ويف املقـام يقـع يف الواجبـات، ّقـل واألكثـر  كـان البحـث يف األّتقـدمفيام 
ّالبحث يف دوران األمر بني األقل واألكثر يف املحرمات، والنزاع فيها هو  عني ما ّ

 األكثـر حرم هل هويف الواجبات، بمعنى أن املّقل واألكثر النزاع يف األ  منّتقدم
 أو ة بني تـصوير رأس احليـوان فقـطّمرددعلم بحرمة  إذا ، من قبيل ماّقلاأل مأ

يـده مل يكـن  أو رسم متام جسمه ما عدا رجلـهإذا فحرمة تصوير كامل جسمه، 
 )وهي حرمة تصوير متام جـسم احليـوان( األكثر بني حرمةمر ، فيدور األًحراما

ة ّمـرددفيام لو علم بحرمة أو ) ير رأسه فقطوهي حرمة تصو( ّقلوبني حرمة األ
  .حرمة حلق بعضها أو بني حرمة حلق متام اللحية

يف املحرمـات معكوسـة عـام ّقل واألكثـر وال خيفى أن النتائج يف بحث األ
 من البحث ّتضحيف الواجبات، كام سيّقل واألكثر كانت عليه يف الدوران بني األ

 .يف الفرق بينهام
 ماتّيف الواجبات ويف املحر واألكثر ّقلالفرق بني األ

يف املحرمات خيتلف عام عليه ّقل واألكثر أن البحث يف األصنّف إىل أشار امل
 :يف املحرمات يف جهتني

 ّإن وجوب األكثر يف الدوران بني األقـل واألكثـر يف الواجبـات: اجلهة األوىل
 كـام يف مثـال دوران ،ّقـلنة زائدة عـىل األوفيه مؤّ ألن األكثر نة،و مؤّشدهو األ

 ب مـنّتتطلـ أجزاء عرشة، فمن الواضح أن العرشة أجزاء أو الصالة بني تسعة
 .أجزاءموؤنة زائدة عىل التسعة ّاملكلف 
ّ ألن مؤونـة،ّأقـل يكـون  األكثـر ّ فـإنمـات،ّيف املحرّقل واألكثر يف األّأما 

نـاب عنهـا  يكفـي يف االجت-ًمثال وهو حرمة رسم متام جسم احليوان  -األكثر 
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 للحـرام، ًا مرتكبـّيده فال يعد أو جزء من اجلسم، فلو ترك رسم رجله ّ أيبرتك
ّقل، ألنه نة هو األو مؤّشدوعىل هذا يكون األ د بحرمة رسم الـرأس فقـط، ّحمدّ

 ّشـداألّ ألنـه ؛ّقـلمات عن األّيف املحرّقل واألكثر نجري الرباءة يف األ ومن هنا
 .مؤونة

بيان أكثر هو الـذي نجـري عنـه الـرباءة،  إىل حيتاجإن الذي  : أخرىبعبارة
حرمة الـرأس  أم ، هل حرمة متام جسم احليوانأكثربيان  إىل حيتاجما ففي املقام 

ّ ألن  هـو حرمـة الـرأس فقـط،أكثـربيان  إىل فقط؟ من الواضح أن الذي حيتاج
، ءجـز ّ أييكفي يف اجتناهبـا تـركّ ألنه مؤونة؛ّأقل يكون  األكثر اجتناب حرمة

 واملـشكوك حرمتـة هـو رسـم )كثراأل (ن حرمته هو رسم متام اجلسمّاملتيقّألن 
  أن حرمـةّتـضح، ومن هنا يّقل فنجري الرباءة عن األ)ّقلوهو األ (الرأس فقط

 . يف باب الواجبّقليف باب احلرام تناظر وجوب األاألكثر 
 بـني ّرتدديف الواجبـات قـد يـكثـر واألّقـلإن الدوران بني األ: اجلهة الثانية

ّقـل واألكثـر األّأما  بني التعيني والتخيري، ّرتدديف الرشائط، وقد يّقل واألكثر األ
هـي  األكثـر حرمةّ ألن  بني التعيني والتخيري؛ّرتددمات فهو منحرص بالّيف املحر

 ّكلف، فاملًختيريا أحد األجزاء ة وجوب تركّحرمة ملجموع الفعل، فتكون يف قو
جـزء آخـر، وهـذا  ّ أو أياليد أو مة أن يرتك رسم الرجليكفيه يف اجتناب احلر
 حرمـة - ة هبـذا اجلـزء باخلـصوصّتعلقـاحلرمة مّ ألن ،ّقلبخالفه يف حرمة األ

 هـذا -جـزاءاأل أحـد  بني وجوب تركًاّمر مردد فيكون األ-ًمثال رسم الرأس 
 أن ّتضح وبني وجوب ترك هذا اجلزء باخلصوص، ومن هنا ي-كثرمن طرف األ

  .التعيني ويف املحرمات يشابه الدوران بني التخيريّقل واألكثر ران بني األالدو
 ّعن األقلمات هو الرباءة ّيف املحرّقل واألكثر حكم الدوران بني األ

، وال تعارضـها الـرباءة عـن ّقـلهو جريان الرباءة عن حرمة األهنا احلكم 
ة وجوب تركـه ّ قو يف)حرمة رسم الرأس فقط (ّقلحرمة األّ ألن ،كثرحرمة األ
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  يف قـوة وجـوب تـرك أحـد)حرمـة رسـم متـام اجلـسم( األكثر ، وحرمةًتعيينا
بني التعيني والتخيري، ومـن الواضـح أن الـدوران مر ، فيدور األًختيريااألجزاء 

 وذلـك -ال احلقيقـي -ي بني التخيري والتعيـني حيـصل فيـه االنحـالل احلكمـ
حرمة رسم الرأس (ّقل ي عن حرمة األالرباءة جترّ ألن النحالل الركن الثالث؛

 )رسـم متـام اجلـسم(كثـر  من دون أن تعارضـها الـرباءة عـن حرمـة األ)فقط
يكون  األكثر جرياهنا عن حرمةّ ألن ؛كثرالستحالة جريان الرباءة عن حرمة األ

هو جواز رسـم متـام  األكثر معنى الرباءة عنّ ألن  يف املخالفة القطعية؛ًترخيصا
سواء كان احلرام املعلـوم  أي ،تقديرّ كل هو معلوم احلرمة عىلجسم احليوان، و

وعليـه  )متـام جـسم احليـوان (كثراأل أم )رسم الرأس فقط (ّقل هو األمجالباإل
 وهو يعني الرتخيص يف ،ّقل الرتخيص يف األّتضمني األكثر يكون الرتخيص يف

ص ّيرخال  ّاملؤمن األصل  أنّتقدم، ومجالاملخالفة القطعية للحرمة املعلومة باإل
 .القطعيةاملخالفة  عن

 وهـو حرمـة رسـم الـرأس فقـط، ّقل أن الرباءة جتري عن األّتضحوهبذا ي
ص من حرمة متام اجلسم بـرتك ّفيحرم عليه رسم متام اجلسم، لكنه يمكن التخل

 .)١(هئأحد أجزا
 

ّاألقل واألكثر يف املحر>: + قوله•   .<ماتّ
ّيف الـدوران بـني األقـل واألكثـر يف ن جريان الرباءة  أقي العراّحققذكر امل
ّ ألن ّالدوران بني األقـل واألكثـر يف الواجبـات؛ أوىل من جرياهنا يف ّاملحرمات

  هنـاك ال جيـري هنـا،ّبعض وجوه املنع عن جرياهنا يف جانب الوجوب لـو تـم
                                                 

ّ أن الرباءة هنا أوىل من جرياهنا يف الدوران بني األقـل واألكثـر يف +ذكر املحقق العراقي ) ١(
 .ّالواجبات، وسيأيت ذكرها واملناقشات حوهلا يف التعليق عىل النص
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ل حـاّ كل ن عىلّمتيقّقل ن وجوب األمن أ + ا ذكره صاحب الفصولملذلك و
ذلـك ال  و،الـشغل اليقينـي يـستدعي الفـراغ اليقينـي وً،الاستقالًضمنا أو ا ّمإ

ال  هذا الوجـه و.سقوط التكليف وال يقطع بالفراغّقل باأل إذ باألكثرّ إال يكون
 فام هـو ، تركه برتك جزء منهّحققيقطع بت األكثر و حرمته هوّتيقناملّ ألن هناّيتم 
هو و( ما مل يرتك وً مرتوك حتام)جم احليوانوهو تصوير كامل ح ( احلرمةّتيقنم

  .)١( األمرّأول مشكوك احلرمة من )تصوير بعض منه
 مات من الواجباتّية جريان الرباءة يف املحروّمناقشة املحقق العراقي يف أول

ً األقل يف املقام أيضا معلوم احلرمة ّنأوقد يناقش يف ذلك ب ًا اسـتقالال أو ّمإّ
ًاله وعدم عـصيانه إال برتكـه رأسـا وال يعلم بامتثًضمنا  ًنـةوؤ مّ األشـد، نعـم.ّ

ّ يف جانـب الوجـوب كـان هـو الوجـوب الـضمني لألقـل دون ًواألكثر زمحـة
ّ احلرمة االسـتقاللية لألقـل ًنةوؤ مّ فاألشد، بينام هنا األمر بالعكس،االستقاليل

ب بعينـه جيـري يف بـا وعليه فربهان صاحب الفصول -كام أرشنا -ال الضمنية 
ّمات، ألن حرمة املجموع تستلزم حرمة كل جزء ضمنا، وعـىل هـذا فـإن ّاملحر ً ّّ

ّم بني األقل واألكثر يصح أن يقالّدوران أمر املحر ّإن األقل معلوم احلرمة عىل : ّ
ًكل حال إما استقالال أو ضـمنا، والـشغل اليقينـي يـستدعي الفـراغ اليقينـي،  ً ّ ّ

َّوالفراغ اليقيني ال يتحقق إال برت  .ّك األقلّ
 ةّتقدم عىل املناقشة امل السيد الشهيدجواب

ّن املناقشة املتقدمة غري تامةأ إىل +ذهب السيد الشهيد  مـا ّ وأن الـصحيح،ّ
 : ملا ييلوذلك + العراقي ّحققيقوله امل

ًأوال> ن الـذي أإشكال يف ال  ف،للحرمة الضمنيةًال  معقوًنا معنىّتصور لو :ّ
 ،هو احلرمـة االسـتقاللية ال الـضمنيةّ إنام كم العقل بحّنجزيت وّتشتغل به الذمة

                                                 
 .٣٦٢ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول) ١(



ّالوظيفة عند الشك يف األقل واألكثر  ّ....................................................... ٢١٥ 

عليه فقانون الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ال  وبخالف باب الوجوب،
يمكن تطبيقه يف املقام عىل احلرمة الضمنية كام كان يمكن تطبيقه عىل الوجـوب 

 . الضمني
ون مـن االنحـالل يف احلـرام يكـّقل واألكثر ن جريان الرباءة بني األإ: ًيانثا

ّ ألن التخيري ال االنحـالل احلقيقـي، واحلكمي كجرياهنا يف الدوران بني التعيني
ة وجوب ّالذي يكون يف قو األجزاء  احلرمة جمموعّتعلقن مأتعني  األكثر حرمة

  احلرمة هـو اجلـامع بـنيّتعلقن مأتعني ّقل حرمة األ و،ً األجزاء ختيرياترك أحد
 ذاك اجلزء بالذات، وة وجوب ترك هذا اجلزء بالذاتّوالذي يكون يف قاألجزاء 

 فـرد،ّحـصة واآلخـر  و التكليف بني عنوانني أحدمها جامعّتعلقهذا دوران ملو
 وإنـام الـذي ال انحـالل حقيقـي فيـه والتخيـري وهذا من الدوران بني التعينيو

ال تعـارض بـالرباءة ّقل ن الرباءة عن حرمة األأعىل أساس  واالنحالل حكمي
حال فيكون خمالفـة قطعيـة ّ كل فعل املجموع يعلم بحرمته عىلّ ألن ؛ األكثرنع

 .)١(<ال يمكن الرتخيص فيها
ّ  

 األكثر أو م هل هوّهو أن املحر مات،ّيف املحرّقل واألكثر  الدوران بني األ•
 أو صوير رأس احليـوان فقـطة بـني تـّمـرددعلم بحرمـة  إذا ، من قبيل ماّقلاأل

 ؟حرمة تصوير كامل جسمه
 : مات من جهتنيّيف الواجبات ويف املحرّقل واألكثر  الفرق بني األ•

ــة األوىل ــر  إن وجــوب:اجله ــني األ األكث ــدوران ب ــر يف ال ــل واألكث يف ّق
 يكـون كثريف املحرمات، فاألّقل واألكثر يف األّأما نة، و مؤّشدالواجبات هو األ

 .ّقلة، فنجري الرباءة عن األمؤونّأقل 
                                                 

 .٣٦٣ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول) ١(



ّثالثة، األصول العملية  رشح احللقة ال.....................................................  ٢١٦  ٣ ج–ُ

 ّرتدديف املحرمات منحـرص بـالّقل واألكثر األبني إن الدوران : اجلهة الثانية
هي حرمـة ملجمـوع الفعـل، فتكـون يف  األكثر حرمةّ ألن بني التعيني والتخيري؛

احلرمة ّ ألن ،ّقل، وهذا بخالفه يف حرمة األًختيريا أحد األجزاء قوة وجوب ترك
  . اجلزء باخلصوصة هبذاّتعلقم

 ّ حكم الدوران بني األقل واألكثر يف املحرمات هو الـرباءة، وال تعارضـها•
ة ّ يف قـو)حرمة رسـم الـرأس فقـط (ّقلحرمة األّ ألن ،كثرالرباءة عن حرمة األ
ة وجـوب ّ يف قـو)حرمة رسم متـام اجلـسم( األكثر ، وحرمةًوجوب تركه تعيينا

بني التعيني والتخيري، فيحصل االنحـالل مر ، فيدور األًختيريا األجزاء ترك أحد
 .لركن الثالثاحلكمي؛ النحالل ا
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 حلاق الشبهة املوضوعية بالشبهة احلكميةإ •
 +ّ للمحقق النائيني+مناقشة السيد الشهيد •
 ّاألقوال يف الشبهة املوضوعية لألقل واألكثر •

ü ياطاالحت: ّالقول األول 
ü الرباءة: القول الثاين 
ü التفصيل بني التكاليف: القول الثالث 
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ّمـن الـدوران بـني األقـل  كان البحث يف الشبهة احلكمية، واملراد ّتقدمفيام 
، سواء كان كثرباألّقل أم  باألّتعلق هل الشبهة احلكمية هو أن اجلعلواألكثر يف 

 التكليف بـني الـصالة ّترددمات، كام لو ّيف املحر وأيف الواجبات ّقل واألكثر األ
ت احلرمة املعلومة بني حرمة رسم متـام ّترددفيام لو  أو وبني عرشة، أجزاء سعةتب

 .جسم احليوان وبني حرمة رسم الرأس فقط
 .ّ األقل واألكثر بنحو الشبهة املوضوعيةواآلن يقع البحث يف الدوران بني

، حيث يوجـد ّتعلق املّتعلق املراد باملوضوع هنا هو مّومن اجلدير بالذكر أن
فـاحلكم هـو  )عتق رقبـةإ: ( فلو قال املوىل.ّتعلق املّتعلق ومّتعلقلدينا حكم وم

 . هو الرقبةّتعلق املّتعلق هو العتق، ومّتعلق وامل،الوجوب
هـي : كثـر واألّقـلبـني األمـر هة املوضـوعية يف دوران األواملراد من الشب

باحلـاالت اخلارجيـة، ال ّ املكلـف جهـل إىل فيهـاّ الشك ّالشبهة التي يكون مرد
 ّصـحةيؤكل حلمه مـانع مـن  بأن ما الّ املكلف جهله باجلعل، من قبيل أن يعلم

 ال؟ أم مما يؤكل حلمهصنع يف أن هذا الثوب هل ّيشك الصالة، و
 ّ هل يوجد دوران بني األقل واألكثر يف الشبهات:ل املطروح يف املقاموالسؤا
  املوضوعية؟

 

ّإحلـاق الـشبهة املوضـوعية عنـد الـشك باألقـل  إىل ذهب الـسيد الـشهيد ّ
ّ عند الشك يف األقل واألكثر، كام إذا علم املكلف بـأن واألكثر بالشبهة احلكمية ّ ّ

ّا ال يوكل حلمه مانع يف الصالة وشك يف أن هذا اللباس هل هو مما يؤكل حلمه م
ّأو ال، فتجري الرباءة عن مانعية مأكول اللحم يف صحة الصالة، أو الرباءة عـن 
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ّوجوب التقيد بعـدم كـون الثـوب ممـا يؤكـل حلمـه؛ ألن الـدوران يف الـشبهة  ّ
ّاملوضوعية عند الشك يف األقل واألكثر يرجع حق ّيقـة إىل الـدوران بـني األقـل ّ

ّواألكثر، ومرده إىل العلم بوجوب األقل  العلم بوجوب الصالة مـع عـدم أي (ّ
ّوهـو تقيـد الـصالة بعـدم كوهنـا بمـأكول ( يف وجوب الزائد ّوالشك) ّتقيدها
ّفتجري الرباءة عن التقييد، ألن الشك يف مانعيـ) اللحم ة يشء أو عـدم مانعيتـه ّ

تكليف الزائد، بال فرق بني الشبهة احلكمية أو املوضوعية، ّيرجع إىل الشك يف ال
 .ّواملرجع فيه هو الرباءة كام تقدم

كون هلـا موضـوع يالتفصيل بني التكاليف التي ّذهب املحقق النائيني إىل و
ّمتعلق املتعلق أي -خارجي  ؛  وبني التكاليف التي ليس هلا موضـوع خـارجي-ّ

 أو اجلـزء( يف الواجبـات الـضمنيةاألكثـر ّقـل وبـني األمـر ن دوران األأفذكر 
تصوير الـشبهة املوضـوعية فيـه ، يكون ّتعلق املّتعلق ومّتعلقالتي هلا م) الرشط
يف أن ّوشـك يؤكل حلمه مانع من الصالة،  أن ما الّ املكلف ، كام لو علمًمعقوال

ّقـل املـانع بـني األأمـر يـدور ؛ حيث ال أم يؤكل حلمه هذا الثوب هل هو مما ال
ّاألقل وجوب الصالة مـع عـدم تقيـدها  ّ فإن.بنحو الشبهة املوضوعيةاألكثر و ّ

 كون الثوب ممـا  بعدمّتقيدل الصالة مع الّيمثّبغري مأكول اللحم، أما األكثر فهو 
ٌالواجب متعلق بموضوع خـارجي هـو اللبـاس،  :، ففي هذه احلالةيؤكل حلمه ّ

ّفيمكن تصور الشبهة املوضوعية عند الشك بني ا  .ّألقل واألكثرّ
، فـال ً كام يف وجوب القراءة مثال،مل يكن للتكليف موضوع خارجيّأما إذا 

 بنحـو الـشبهة املوضـوعية، وال يكـونّقل واألكثر فيه بني األمر  األّرتددمعنى ل
َّالشك إال  يف أن الواجـب هـل هـو احلمـد ّيـشك احلكم، كـأن  أصل من ناحيةّ
 بموضـوع ًاّتعلقـ مل يكـن م- القـراءةوهـو- احلمد فقط، فالواجب أم والسورة

 ّ وعليه فالـشك.ّكلفقول يصدر من املَّ إال  ألهنا ليس؛خارجي، كام هو واضح
، جـزاءيف األّقل واألكثر يف وجوب قراءة السورة وعدمها وإن كان يدور بني األ
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 منشأه اجلهل باجلعل، وليس اجلهـل باملوضـوع اخلـارجي؛ لعـدم وجـود َّلكن
يف املوضوع اخلارجي من قبيل السالبة بانتفاء ّ الشك  فيكونوضوع اخلارجي،امل

 . ق اجلهل بهّلليس له موضوع خارجي لكي يتع إذ ؛املوضوع
الـذي لـه يكـون ) الـرشط أو اجلـزء(  أن الواجـب الـضمنيّتضحوهبذا ي
بنحـو الـشبهة فيـه ّقـل واألكثـر  دوران البحث بـني األّتصور يمكن ،موضوع

ّقـل  بـني األٍ دورانّتصوريكن موضوع خارجي فاليمكن مل ّأما إذا املوضوعية، 
 .يف الشبهات املوضوعيةواألكثر 

إن األحكام الـرشعية الوجوبيـة والتحريميـة >: وهذا ما ذكره املريزا بقوله
الصادر عنـه بتحريـك عـضالته ّ املكلف ها بفعلّتعلقبعد ما كان ال حميص عن 

 كالصالة حيث - بموضوع خارجي ّتعلقال يكون هلا ّ، إما عن إرادته واختياره
مـن دون ّ املكلف األفعال واألقوال الصادرة عن جوارحَّ إال ها ليستَءإن أجزا

 بموضـوع ّتعلـقأن يكـون هلـا ّإما و...  - بموضوع خارجيّتعلقأن يكون هلا 
مل يكـن للتكليـف  فـإن ...  كوجوب إكرام العامل وحرمة رشب اخلمر،خارجي
ّ املكلـف يتـه سـوى وجـود شـخصّيعترب يف فعل فال ، بموضوع خارجيّتعلق
يكـون ّ املكلـف  فعنـد وجـود، املعتـربة فيـهّاصـة للـرشائط العامـة واخلًواجدا

لـيس للعلـم دخـل يف فعليـة ، إذ مل يعلـمّ املكلـف أو ، علـم بـهًفعلياالتكليف 
 العقوبـة عـىل ّ وتـصحّنجز وبعد العلم به يت- ّحمله كام أوضحناه يف -التكاليف 
 .)١(< الشبهة املوضوعيةّقق حتّتصور ويف هذا القسم من التكاليف ال ي،خمالفته

  النائينيّحققمناقشة السيد الشهيد للم
 الواجب الضمني الذي لـه موضـوع ه يفّمن أن(  من املريزا النائينيّتقدمما 

ــل واألكثــر بنحــو الــشبهة  ــني األق ّخــارجي يمكــن تــصور دوران البحــث ب ّ
                                                 

 .٣٠٣-٣٠٠، ص٢ج: جود التقريراتأ :؛ وانظر٣٩١ص ،٣ج: ألصولفوائد ا) ١(
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ّن موضوع خارجي فاليمكن تصور دوران بـني األقـل ّاملوضوعية، أما إذا مل يك ّ
؛ إلمكان تـصوير الـشبهة املوضـوعية ّ غري تام)واألكثر يف الشبهات املوضوعية

 يف الواجبات التي هلـا : أي،يف كال القسمني) اجلزء أو الرشط( للواجب الضمني
التي ليس هلا موضوع خارجي، كـام يف  أو  كام يف لباس املصيل،موضوع خارجي

 .جوب السورةو
ّأما القسم األول   الواجبات التي هلا موضوع خارجي، كام يف لباس املصيل-ّ

 .ّتقدمره املريزا فيام ّواضح كام صومر  فاأل-
 الواجبات التي ليس هلا موضوع خارجي، كام يف وجوب -ّأما القسم الثاين

وذلـك يف الشبهة املوضوعية؛ ّقل واألكثر يف األّ الشك  فيمكن تصوير-السورة
 ّصحةنفسه، من قبيل حالة املرض وحالة الّ املكلف من خالل مالحظة حاالت

ّ املكلـف ن السورة كانـت واجبـة عـىلأ، فلو افرتضنا ّكلف عىل املتعرضالتي 
ّ املكلف شك وغري واجبة عىل املريض، لكنالسليم،   يف مرضه، هل هو مـريضّ

 ويكون الواجب عليـه هـو ب عليه قراءة السورة،جت فال ،ًكان مريضا فإن ال،أم 
جـب عليـه قـراءة الـسورة، ت فًقراءة احلمد فقط، وإن كـان صـحيحاّقل أي األ

 .قراءة احلمد مع السورة األكثر أي فيكون الواجب عليه
يف جزئيـة الـسورة، مـع أهنـا ّيشك يف هذه احلالة ّ املكلف ومن الواضح أن

 . له بموضوع خارجيّتعلقواجب ضمني ال 
ّ ألنه شك اءة عن اجلزء املشكوك؛واحلكم هنا الرب  .يف تكليف زائدّ

ّ 

 فــرض ذهــب إليــه الــشيخ األنــصاري، حيــث. االحتيــاط: ّالقــول األول
منـه  واألكثر،ّقل و مصداقه بني األّمرددّأمر بمفهوم مبني  إذا موضوع الكالم ما

 أو ثالثـونّ أنـه يفّشك  فـ،ني اهلاللـنيهو ما ب ووجب صوم شهر هاليل، إذا ما
 أو هو الفعل الرافـع للحـدث وأمر بالطهور ألجل الصالة إذا مثل ما وناقص،
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 .الغسل الرافعني أو ء للوضوء  يف جزئية يشّاملبيح للصالة، فشك
 ،ًتفـصيال معلوم ني التكليف بمفهوم مبّنجز بلزوم االحتياط لت+م َحكف

 . هو جمرى قاعدة االشتغالّقل، واأله بّققهو يف حتّ إنام ّالشكو
للمـأمور يشء يف جزئيـة ّ إذا شك  فيام:املسألة الرابعة>: وهذا ما ذكره بقوله

 مـصداقه ّمرددأمر بمفهوم مبني  إذا به من جهة الشبهة يف املوضوع اخلارجي كام
 وهو ما بني اهلاللـني -وجب صوم شهر هاليل  إذا ما: ومنه. واألكثرّقل بني األ

، أمـر بـالطهور ألجـل الـصالة إذا مـا: ومثل. ناقص أو  يف أنه ثالثونّك فش-
 أو للوضـوءيشء يف جزئية ّشك ف، املبيح للصالة أو أعني الفعل الرافع للحدث

 التكليـف ّنجـزاملفـروض تّ، ألن االحتيـاط: والالزم يف املقام. الغسل الرافعني
فمقتىض أصالة عدم ّقل، األه بّققيف حتّ الشك وإنامًتفصيال، بمفهوم مبني معلوم 

وال جيري هنا ما . باألكثر اإلتيان عدم االكتفاء به ولزوم: ه وبقاء االشتغالّققحت
منـه يف ّ البـد البيان الذيّ، ألن  عىل الرباءةّ من الدليل العقيل والنقيل الدالّتقدم

 ذافإًتفصيال، نه ّفال يقبح املؤاخذة عىل ترك ما بي، التكليف قد وصل من الشارع
 حيكـم بوجـوب -ً أيـضا -والعقـل . ه يف اخلارج فاألصل عدمـهّققيف حتّشك 

أال  . املبني املـأمور بـهّأعني املفهوم املعنيًتفصيال، القطع بإحراز ما علم وجوبه 
ال  أم  كأن مل يعلم أنه أتى هبا-املعلومة  األجزاء يف وجود باقيّ شك أنه لو: ترى

 .)١(<هبا؟ اإلتيان وب كان مقتىض العقل واالستصحاب وج-
ّعند الشك يف األقل  بني ما نحن فيه وبني الشبهة احلكمية رقالف ذكر أن َّمُث ّ

 الـشبهة احلكميـةيف  أن نفـس التكليـف : هو،التي حكمنا فيها بالرباءةواألكثر 
وهـذا ، ه باملـشكوكّتعلقـوبـني ًال  بني اختصاصه باملعلوم وجوبـه تفـصيّمردد

، املؤاخذة عىل ترك املشكوك إىل مرجعهّ، ألن ىض العقلالرتديد ال حكم له بمقت
                                                 

 .٣٥٣ص ،٢ج: فرائد األصول) ١(
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 .وهي قبيحة بحكم العقل
 مبـني ا التكليف فيهـّتعلقم فإن - أي الشبهة املوضوعية-  فيهما نحنّأما و

ه يف ّققـيف حتّ الـشك وإنـام، ف للعقل والنقل فيهّال ترصًتفصيال،  معلوم ّمعنيو
العقـل من الواضـح أن و، هّققدم حتاألصل عو، املعلومة األجزاء اخلارج بإتيان

 .)١(ّحققيف التّ الشك عندبوجوب االحتياط  ّيستقل
 .ّ، كام تقدم يف الرشح+ذهب إليه الشهيد الصدر. الرباءة: القول الثاين
التفصيل بني التكاليف التي هلـا أي . التفصيل بني التكاليف: القول الثالث
ليف التي لـيس هلـا موضـوع وبني التكافتجري فيه الرباءة، ، موضوع خارجي

ّ، فالجتري فيها الرباءة، كام تقدم تفصيله يف ثنايا البحث، وهو ما ذهـب خارجي
 ّإليه املحقق النائيني

ّ 

 ّ الـشبهة التـي يكـون مـرد:ّقـل واألكثـر املراد من الشبهة املوضوعية لأل•
 باحلاالت اخلارجية، ال جهله باجلعل، كام لـو علـمف ّ املكلجهل إىل فيهاّالشك 

يف أن هـذا الثـوب ّيشك  الصالة، وّصحةبأن ما اليؤكل حلمه مانع من ّاملكلف 
 ال؟ أم هل هو مما يؤكل حلمه

 : قوالنّقل واألكثر  يف الشبهة املوضوعية لأل•
يف الـشبهات ّقـل واألكثـر بـني األمـر اختـصاص دوران األ: ّالقول األول

 . كمية، وال جيري يف الشبهات املوضوعيةاحل
التفصيل بني التكاليف التي تكون هلا موضوع خارجي وبـني : القول الثاين

 . التكاليف التي ليس هلا موضوع خارجي
التـي هلـا موضـوع خـارجي، ) الـرشط أو اجلزء( ففي الواجبات الضمنية

                                                 
 .٣٥٣ص ،٢ج: انظر فرائد األصول) ١(
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 ية، كـام لـو علـميف الشبهة املوضـوعّقل واألكثر يمكن تصوير الدوران بني األ
يف أن هذا الثوب هـل هـو ّوشك أن ما اليؤكل حلمه مانع من الصالة، ّاملكلف 

 ال؟  أم مما اليؤكل حلمه
، فـال ًمل يكن للتكليف موضوع خارجي كام يف وجوب القراءة مـثالّأما إذا 

 بنحـو الـشبهة املوضـوعية، وال يكـونّقل واألكثر فيه بني األمر  األّرتددمعنى ل
َّالشك إال  .احلكم أصل من ناحية ّ

ص يف إمكـان تـصوير الـشبهة ّتـتلخ  النـائينيّحقـقللمصنّف  مناقشة امل•
 .يف كال القسمني) الرشط أو اجلزء(املوضوعية للواجب الضمني

ّأما القسم األول  الواجبات التـي هلـا موضـوع خـارجي، كـام يف لبـاس - ّ
 .واضحمر  فاأل-املصيل

التـي لـيس هلـا موضـوع خـارجي، كـام يف  الواجبـات - ّأما القسم الثـاين
يف الشبهة املوضوعية؛ ّقل واألكثر يف األّ الشك  فيمكن تصوير-وجوب السورة

 .نفسهّ املكلف وذلك من خالل مالحظة حاالت
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ّ 

 
  يف إطالق اجلزئية والرشطية يف حالتي املرض والسفرّالشك •

 ّتعذرطالق اجلزئية والرشطية يف حالتي النسيان أو ال يف إّالشك •

 ّالشك يف إطالق اجلزئية حلالة النسيان : ّاملقام األول •
ü ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت 
ü ارتفاع النسيان يف داخل الوقت 

ü الدوران يف حالة النسيان أوىل بجريان الرباءة 

 وجوه أخرى إلمكان تكليف النايس  •

 يه األمر إىل العاجز أو النايساملانع الداخيل لتوج •

ü عدم شمول األمر للعاجز والنايس: التقريب األول 

ü ّالتمسك بحديث الرفع: التقريب الثاين 
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، ففـي كثـر واألّقـلبـني األمر ة يف دوران األّهذا التنبيه من التنبيهات املهم
ّ إذا شك املكلـف بعد أن فرغنا من البحث فيام :+ صنّفهذا التنبيه يقول امل يف ّ

املانعيــة للواجــب يف حالــة عــدم وجــود دليــل لفظــي  أو الــرشطية أو اجلزئيــة
 إىل األصـول املـشكوك، نرجـعمـر مانعية األ أو جزئية وأاجتهادي عىل رشطية 

 سواء كـان املـشكوك - للمشكوكّقل واألكثر العملية يف مسألة الدوران بني األ
 .كثرالرباءة عن وجوب األ أصل  وهو-ًنعاماًطا أم رشًا أم جزء

 رشطيتـه أو ويف املقام نفرض أننا يوجد عندنا دليل لفظي عىل جزئيـة يشء
مانعيته، لكن شككنا يف أن هذا الدليل اللفظي عىل جزئية ذلك اليشء هل له أو 

ليس له أم  السفر أو الرشط يف حالة املرض أو  حلالة النسيان لذلك اجلزءإطالق
 املـوىل بوجـوب قـراءة الـسورة يف الـصالة، وشـككنا أن  أمرلوًمثال ، فإطالق

أن قـراءة الـسورة واجبـة يف  أم ايف حالة النسيان هلّ حتى السورة هل هي واجبة
 ر فقط؟ ّحالة التذك

، ففي هذه احلالـة ً أيضا يشمل حالة النسيانإطالقن كان للدليل اللفظي إف
 إىل حيتـاججزاء ّ، تكون صالته باطلة، ألن اإلًسياناأ السورة نالذي مل يقرّاملكلف 

 .مل يأت باملأمور عىل الوجه املأمور بهّ ألنه جزاء،دليل، ومقتىض القاعدة عدم اإل
 .، فصالته صحيحةً حلالة النسيان مثالإطالقوإن مل يكن للدليل اللفظي 

مـر لسابقة لدوران األ الفرق بني مسألتنا يف املقام واملسألة اّتضحوعىل هذا ي
 الـرباءة يف مـورد إجـراءالـرشطية، ففـي املقـام  أو يف اجلزئيةّقل واألكثر بني األ

يف املـسائل الـسابقة ّأمـا يف سـعته وضـيقه، ّنـشك وجود الدليل االجتهادي، و
فهو يف حالـة عـدم وجـود دليـل اجتهـادي ال ّقل واألكثر بني األمر لدوران األ

 .ام هلًية وال نفيااجلزئ أو  للرشطيةًإثباتا
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  الـدليل وعدمـه للجزئيـة والـرشطيةإطـالقيف ّ الـشك ومن الواضـح أن
 إىل يرجـع الـسفر أو املـرض أو واملانعية يف الواجب االرتباطي حلالـة النـسيان

 -ًمـثال قراءة السورة -باجلزء املشكوكّ ألن اإلتيان ؛كثر واألّقلالدوران بني األ
 وبـني كوهنـا )من دون الـسورةأي ( أجزاء عةبني الصالة تسمر يعني دوران األ

 للـدليل اللفظـي إطـالقفرضنا عدم وجود إذا ف )مع السورةأي ( أجزاء عرشة
 ّقـلهـو األّ املكلـف فالواجب عىلّ أو التعذر، السفر أو املرض أو حلالة النسيان

 .كثر للدليل اللفظي فالواجب هو األإطالقفقط، وإن وجد 
العـذر لـيس  أو النـسيان أو املـرض أو الـسفرمن ّ املكلف وبام أن حاالت

 إطـالق يف بعـضها، كحالـة شـكال لوجـود اإل؛بمستوى واحد من الوضـوح
 اجلزئيـة لـصورة إطـالقيف ّ الـشك جلزئية لصورة نسيان ذلـك اجلـزء وحالـةا

 وبعـد ذلـك نتنـاول  البحث يف حالتي املرض والـسفر،ًالّوألذا نتناول  ره،ّتعذ
 .شكالهام اإل وقع فينياحلالتني اللت

 

 إطـالقيف ّ شـك رشطية يشء للواجب، لكـن أو ، كام لو علم بجزئيةوهذا
 أو  يف شـمول هـذه اجلزئيـة حلالـة املـرضّالرشطية، فشك أو دليل هذه اجلزئية

ّوشـك الواجبة، بأن السورة جزء يف الصالة ّ املكلف السفر، من قبيل ما لو علم
 .السفر أو يف جزئيتها يف حالة املرض

 أو الـرشطية املـشكوكة واحلكم يف هذه احلالة هو جريان الرباءة عن اجلزئية
وهو الصالة من  (ّقلدوران الواجب بني األ إىل يف هذه احلالةّ الشك مرجعّألن 

كم  فيكون احلكم هو عني احل).وهو الصالة مع السورة( واألكثر )دون السورة
الرشطية وهـو الـرباءة عـن وجـوب الزائـد؛  وأاجلزئية  أصل يفّ الشك يف حالة

 إىل  الكالم فيه، وقلنا أنه يرجـعّتقدمالذي ّقل واألكثر ألهنا من الدوران بني األ
 . بوجوب الزائد فيكون جمرى ألصالة الرباءةّ والشكّقلالعلم التفصييل باأل
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ّ 

حـالتني، يف عـدمها  أو  وقع يف جريـان الـرباءةشكال أن اإلّتقدمذكرنا فيام 
الـرشط،  أو يف إطالق اجلزئية والرشطية لصورة نسيان اجلـزءّ الشك ومها حالة

 :ره، وعليه يقع البحث يف مقامنيّهام حلالة تعذإطالقيف ّ الشك وحالة
  اجلزئية حلالة النسيان قإطاليف ّالشك : ّاملقام األول
 ّتعذريف اإلطالق حلالة الّ الشك :املقام الثاين

ّ ّ  

 دل عىل جزئيـة يشء كوجـوب قـراءة الـسورة يف ّكان لدينا دليل لفظي إذا
ّ صـىل املكلـف الصالة الواجبة، وشككنا يف سعة هذا الدليل وضـيقه، كـام لـو ّ

مل يأت بقراءة الـسورة يف ّ أنه رّنسى قراءة السورة، وبعد الفراغ من الصالة تذكو
 يـشمل حالـة إطـالقففي هذه احلالـة إن قلنـا أن دليـل اجلزئيـة فيـه  الصالة،

كـون ي بالصالة عىل وجهها املأمور به، فال ِالنسيان، فهذا يعني أن النايس مل يأت
 .ًجمزيا

شمل يـ يف حالة التـذكر فقـط، وال ّة خمتصوإن قلنا أن دليل اجلزئية للسور
نفيهـا، فهـذا  أو  عىل جزئية السورة يف هـذه احلالـةّخاصالنايس، ومل يقم دليل 

أتى باملأمور به عىل وجهه، وهو يقتيض ّ ألنه معناه أن صالة النايس تكون جمزية،
احلالـة هـذه ّ ألن ،ً جمزياّقل، جلريان الرباءة عن اجلزء املنيس، ويكون األِجزاءاإل

يف حالة النسيان، الذي يكـون  األجزاء يفّقل واألكثر من موارد الدوران بني األ
 .جمرى ألصالة الرباءة عن الزائد املشكوك

 :من حتقيق الكالم يف حالتنيّ البد :قال + صنّفلكن امل
 . أن يكون ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت:احلالة األوىل
 .لوقتيف داخل االنسيان  ارتفاعأن يكون : احلالة الثانية
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  ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت:وىلاحلالة األ
أنـه ال إشـكال وال شـبهة يف عـدم  + الـسيد الـشهيد رىيف هذه احلالة ي

وجوب قضاء الصالة خـارج الوقـت، سـواء قلنـا بجريـان الـرباءة يف مـسألة 
 .ةمل نقل بجريان الرباء أم االرتباطينيّقل واألكثر الدوران بني األ

االرتبـاطيني ّقـل واألكثـر والوجه يف ذلك أنه يف مـسألة الـدوران بـني األ
، كثـريف األّإمـا  وّقـليف األّمـا إة يوجد علم بوجود جامع، وهذا اجلامع ّتقدمامل

 . ّتقدمأم ال، كام  ّنجز ممجايل أن هذا العلم اإلّتقدمومن هنا وقع البحث فيام 
يقـع يف ّ الـشك ّنإ فـ-د خروج الوقـتارتفاع النسيان بع أي -يف املقامّأما 

باجلامع بني  إمجايل وجوب القضاء خارج الوقت، ففي هذه احلالة ال يوجد علم
ارتفاع النسيان كان خارج الوقـت بحـسب الفـرض، فـال ّ ألن ،كثر واألّقلاأل

 ف بام نـسيه، نعـم حيـصل لـه علـمَّيكل النايس الّ ألن ،كثرحيتمل التكليف باأل
بوجوب القضاء عليـه، ومـن الواضـح أن ّإما  ما أتى به وّصحةبّ إما وهوإمجايل 

ّ الشك إىل الشك مرجع هذا وهو وجـوب القـضاء  يف وجوب استقاليل جديد،ّ
ّمـصاديق الـشك  ما أتى بـه يف الوقـت، وهـو مـن أوضـح ّصحةيف حالة عدم 

 .ى للرباءةرّالبدوي الذي يكون جم
ذا الفـرض ال عالقـة لـه  أن جريان الرباءة عن القـضاء يف هـّتضحوهبذا ي

االرتباطيني، سواء قلنـا بجريـان الـرباءة يف ّقل واألكثر مسألة الدوران بني األب
 .مل نقل بجريان الرباءةّقل واألكثر أم مسألة الدوران بني األ

 داخل الوقت ارتفاع النسيان يف :احلالة الثانية
لقـراءة الـسورة نسيانه  إىل  من الواجب ثم التفتًجزءاّ املكلف نيس إذا كام

يف داخـل ّ ألنـه ؛ًاالتكليـف فعليـفي هذه احلالة يكـون وهو يف داخل الوقت، ف
والناقصة ّتامة باجلامع بني الصالة الّ إما  التكليفّتعلقبني مر الوقت، فيدور األ
ّإما تعلقيف حالة النسيان، و التكليف باجلامع بني ( ّاألولفقط، وّتامة  بالصالة الّ
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النـايس، فـال ّ حـق  يعني عدم ثبوت جزئية الـسورة يف)ةالناقصوّتامة الصالة ال
 معناه ثبـوت جزئيـة )فقطّتامة  التكليف بالصالة الّتعلق (، والثاينعادةجتب اإل

وجـوب اجلـامع عادة، فيكون الـدوران بـني النايس، فتجب اإلّ حق السورة يف
ًوبني وجوب الصالة التامة تعيينا  فاجلامع هـو ،ثرّ، من الدوران بني األقل واألكّ

ّاألقل والصالة التامة هي األكثر، وحيث إن وجـوب األقـل ّّ  واألكثـر ن،ّ متـيقّ
 .بال معارضة األكثر مشكوك، فنجري الرباءة عن وجوب

داخـل   ارتفاع النسيان يفحالة( تيجة العملية يف احلالتنينّوهبذا يتضح أن ال
وهـي الـرباءة عـن واحـدة ) ارتفاع النسيان بعد خروج الوقـت، وحالة الوقت
نعم، الفرق بينهام أنه يف احلالة األوىل جتري الـرباءة سـواء قلنـا بجريـان . الزائد

ّالرباءة يف حالة الدوران بني األقل واألكثر االرتباطيني أم مل نقل بـذلك، أمـا يف  ّ
ّاحلالة الثانية فهي من موارد األقل واألكثر، وهو جمرى للرباءة كام تقدم ّ. 

 نصاري األ اعرتاض الشيخ
يف داخـل  إليـه  من الواجـب والتفـتًنيس جزءاّ املكلف إذا  من أنّتقدمما 

ّاجلـامع بـني الـصالة التامـة ( ّقل التكليف باألّتعلقعنده بني مر الوقت، يدور األ
 . فتجري الرباءة عن األكثر)ةّالصالة التام( ّ وبني تعلقه باألكثر)والصالة الناقصة

اعرتض عـىل ذلـك وقـال إن هـذا التـصوير  +  األنصاريأن الشيخَّ إال 
أمكـن تكليـف  إذا فـيامّيـصح النـايس،  إىل بالنسبةّقل واألكثر للدوران بني األ

 .ًالنايس ال يرى نفسه ناسياّ ألن ؛، لكن تكليف النايس حمالّقلالنايس باأل
ّقل إما  إن التكليف باأل:بيان ذلك أن يكـون ّإمـا  بالنايس وًاّأن يكون خمتصّ

، ّكلـف املّعل هذا اخلطاب عىل عنـوان طبيعـيُر، بأن جّ للنايس وللمتذكًشامال
 :وعىل كال التقديرين غري صحيح

ّأما األول النايس ال يرى نفسه ّ ألن  فهو حمال،-ّقل اختصاص النايس باأل-ّ
 إىل ، وال يمكن أن يلتفـتإليه ًاهّ، وعليه فال يمكن أن يكون اخلطاب موجًناسيا
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نسيانه يزول النـسيان وينقلـب  إىل  االلتفاتّجردنه يف حال النسيان، بل بمنسيا
 ًكـاّ وحمرًيمكـن أن يكـون باعثـا ر، وبام أن التكليف للنـايس الّاملتذك إىل النايس

وإىل موضـوعه، فـال يمكـن توجيـه  إليـه مـع االلتفـاتَّ إال للعبد نحو العمل
 .ًفعال إليه التكليف

 فهو -رّللنايس وللمتذكًال  شامّقلون التكليف باأل وهو أن يك- ّوأما الثاين
، مـع أن املتـذكر ال يكتفـي ّقـلر باألّيلزم أن يكتفـي املتـذكّ ألنه ؛ً أيضاّغري تام

، وهو خـالف مـا ّاالكتفاء بالناقص يعني إلغاء جزئية اجلزء املنيسّ ألن ،ّقلباأل
ا نعلم بجزئيـة اجلـزء  يف حالة التذكر، ألننّ املنيسء التكليف باجلزّتعلقعلم من 
 ال ّقل أن األّتضحيف جزئيته للنايس، وهبذا يّ نشك ا لكنّ، املتذكرّمكلف للّاملنيس

النـايس، وإنـام حيتمـل إجـزاؤه عـن الواجـب، ّ حـق يفً واجبـا يمكن أن يكون
، ويف مثل ّقليف سقوطه عن النايس باألّيشك ، وكثرهو األ األصل فالواجب يف

 .ل جتري أصالة االشتغالذلك ال جتري الرباءة، ب
أي يف [األقوى فيها >: بقوله + األنصاري هذا اإلشكال أشار الشيخوإىل 

أن يقـوم َّ إال أصالة بطالن العبادة بنقص اجلـزء سـهوا] ًمسألة ترك اجلزء سهوا
ّصحة، ألن  عىل الّ أو خاصّدليل عام  يف ًجـزءا يف حال العمد كان ًجزءاما كان ّ

 وهو ، للمأمور بهً به موافقاُّ فلم يكن املأيت،بّفى انتفى املرك فإذا انت،حال الغفلة
 .معنى فساده

 فـإن ،عموم جزئيته حلال الغفلة فألن الغفلة ال توجب تغيري املأمور بـهّأما 
 األمـر ّغفـل عـن الـسورة يف األثنـاء مل يتغـري إذا املخاطب بالصالة مع السورة

، من الشارع أمر آخر حني الغفلة إليه بة ومل حيدث بالنس،قبل الغفلة إليه هّاملتوج
. ً أصال هبا من غري سورة غري مأمور هبا بأمرّ فالصالة املأيت،غافل عن غفلتهّألنه 

 السـتحالة تكليـف ؛ه األمـر بالـصالة مـع الـسورة إليـهّعدم توج: غاية األمر
 ً نظري من غفل عن الصالة رأسـا، الغفلةت فالتكليف ساقط عنه ما دام،الغافل
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هبا بمقتىض األمر  اإلتيان  وجب عليهٍ فإذا التفت إليها والوقت باق،نام عنها أو
 .)١(<لّاألو

 نصاريجواب الشهيد الصدر عىل اعرتاض األ
 إمكـانعـدم ّقـل أو  وهو استحالة تكليـف النـايس باألّتقدمإن املحذور امل

  وذلـك إلمكـانّتـام،ر، غـري ّالـشامل للنـايس واملتـذكّ املكلـف التكليف عىل
والصالة الناقصة املقرونة بالنسيان، وذلـك ّتامة التكليف باجلامع بني الصالة ال

ر ّباملتـذكّتامـة ، بنحو تقييد الصالة الّكلف املّطبيعيًها إىل ّوجبجعل التكليف مت
حـدى إجيـب عليـه ّ املكلـف : اخلطاب هكـذاّوالصالة الناقصة بالنايس، فكأن

اليلـزم منـه حمـذور  و،ًلناقصة إن كان ناسـيا واًراّإن كان متذكّتامة ال: الصالتني
 .ّقلر عىل األّالنايس وال حمذور اقتصار املتذك إىل عدم إمكان وصول التكليف

حمـذور عـدم إمكـان وصـول أي  (ّ األولوالوجه يف ذلك، هو أن املحذور
موضوع التكليف ليس هو النـايس، بـل ّ ألن ى هنا؛ّ ال يتأت)النايس إىل التكليف

 بأفـضل ًأن النـايس يـرى نفـسه آتيـامـر ، غايـة األّكلف املّطبيعياملوضوع هو 
 .، وهذا ال حمذور فيهًهام قيمةّتني من اجلامع، مع أنه قد أتى بأقلّاحلص
ّ ألن ؛ً أيـضا فهـو ال يـرد)ّقـلر عـىل األّحمذور اقتـصار املتـذك (الثاينّأما و

 بالنـسيان، وعليـه ً مـرشوطاّقـل باألّتعلـق، بل ًمطلقا ّقل باألّتعلقالتكليف مل ي
 .ّقلر ال يكتفى منه باألّفاملتذك

عنـد ّقـل واألكثـر بـني األمـر  عدم وجود مانع من دوران األّتضحوهبذا ي
والصالة الناقصة املقرونـة ّتامة  هو اجلامع بني الصالة الّقلالنايس، والطرف األ

 .ةّفهو الصالة التام األكثر الطرفّأما بالنسيان، 
  ني لـدفع الـشبهة التـي أثارهـا الـشيخّحققـمـن امل مجلـة ّتعرضهذا وقد 

                                                 
 .٣٦٣ص ،٢ج: فرائد األصول) ١(
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 حيـث ذكـروا أنـه يمكـن -+ النائينيّحقق وامل+  اخلراساينّحقق منهم امل-
 . من البحث اآليتّتضح، كام سيّقلتصوير تكليف للنايس باأل

 أجوبة أخرى للسيد الشهيد
 :ذكر السيد الشهيد ثالثة أجوبة مل يذكرها يف املتن، هي

 ّر يف أثناء الوقت وارتفاع نـسيانه شـاكّن النايس بعد التذكإ: اجلواب األول
 وهـو ّ يف سقوطها عنه باإلتيان باألقلّة عليه ال أنه شاكّيف وجوب الصالة التام
ل ذلك بأن الصالة الناقـصة الـصادرة مـن النـايس إذا ّالصالة الناقصة، وقد عل

د وجوب الـصالة ّتقية، فال حمالة ّ بمالك الواجب وهو الصالة التامًكانت وافية
ف بالصالة الناقصة يف حالة النسيان، وعليـه فوجـوب ّ املكلِة بام إذا مل يأتّالتام

 يف حـال ّر وارتفـاع النـسيان مـرشوط بعـدم اإلتيـان باألقـلّاألكثر بعد التـذك
ًا يف حـدوث ّل األمر، فإذن يكون النايس بعد ارتفاع النسيان شاكّالنسيان من أو

 . وهو مورد ألصالة الرباءة،ةّامالوجوب بالصالة الت
 الـصادر ّ ألن األقل؛ً يف التكليف أيضاّنه من الشكإ>: وإىل هذا أشار بقوله
د وجوب األكثـر ال حمالـة بـام إذا مل ّ بمالك الواجب تقيًمن النايس إذا كان وافيا

 فيكـون مـن ،ل األمـرّ بنحو رشط الوجـوب مـن أوً نسياناّف باألقلّ املكلِيأت
 .)١(< وهو جمرى الرباءة،أصل حدوث التكليف يف ّالشك

ً نسيانا ليست بنحـو ّمنا أن رشطية عدم اإلتيان باألقلّلو سل: اجلواب الثاين
ً رافعا ملوضوع وجوب األكثر حدوثا ّم بحيث يكون اإلتيان باألقلّالرشط املتقد ً

ك  بمالكه، فإذا استويف مـالٍ، باعتبار أنه وافًبل هو مسقط لوجوب األكثر بقاء
 يف ّ يف حال النسيان سقط وجوبـه، فـإذن الـشكّوجوب األكثر باإلتيان باألقل

ًاملقام وإن كان يف سقوطه، ولكن مع ذلك ال يكون مـوردا لقاعـدة االشـتغال، 
                                                 

 .٣٧٢ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 يف سقوط التكليف مـن ناحيـة االمتثـال واسـتيفاء فاعليـة ّألن موردها الشك
وىل هبا، وأما يف املقام فيكـون  املّ مع العلم بحدوده التي هيتم،التكليف وانتهائها

 ّر بعد اإلتيـان باألقـلّ يف حدود اهتامم املوىل وغرضه، فإن النايس إذا تذكّالشك
 يف اهتامم املوىل بـاألكثر وغرضـه، وال يـدري أنـه ينتهـي ّيف حال النسيان يشك

 واملرجـع ، يف التكليـفّ يف حال النسيان أو ال، وهذا من الـشكّباإلتيان باألقل
 ً نـسياناّ رشطية عدم اإلتيان باألقلّأنلو افرتضنا >:  حيث قال؛صالة الرباءةفيه أ

 موضـوع وجـوب األكثـر ّر بحيث يرفع إتيان األقـلّليست بنحو الرشط املتأخ
ن كـان يف إ وّ فالـشك، السـتيفاء مالكـه؛ فقـطً بل يسقط التكليف بقاءًحدوثا

 يف املسقط بـل ّوان الشك بصدق عنً جريان االشتغال ليس منوطاّنأ ّالإاملسقط 
 من ناحية االمتثال واستيفاء فاعلية التكليف مـع اجلـزم ّمنوط بأن يكون الشك

 يف حـدود اهـتامم املـوىل ّيريده، ويف املقام يكون الشك و به املوىلّبحدود ما هيتم
 فتجري عنـه الـرباءة الـرشعية ،ً يف أصل التكليف بقاءّوغرضه وهو من الشك

 ،نعم قد يقال بجريان استصحاب بقاء التكليف يف املقـام.  هباوالعقلية عىل القول
 .)١(<مر آخرأوذاك 

منا أن أصالة الرباءة ال تشمل موارد ّننا لو سلأمن  ما ذكره: اجلواب الثالث
إال أنه مع ذلـك فـالرباءة وإن ،  يف املسقط للتكليف بلحاظ مرحلة اجلعلّالشك

نـه ال أ إال ً يف سقوطه بقـاءّن الشككانت ال جتري عن وجوب األكثر، باعتبار أ
مانع من إجراء الرباءة العقلية بل الرشعية عن وجـوب األكثـر بلحـاظ مالكـه 

، وأمـا الذي هو حقيقة الوجوب وروحه، أما جريان الرباءة العقلية فهو واضح
 يف أنه حتميـل مـن قبـل الـشارع ّ ما يشكّ مورد جرياهنا كلّ فإنالرباءة الرشعية
إن ، ّ وعىل هـذا فتكليـف النـايس باألقـل.خبارسان اإلنشاء أم اإلسواء أكان بل

                                                 
 .املصدر نفسه) ١(
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كان ال يمكن عىل القول باستحالة تكليفه، إال  أنه ال مانع من إخبار الشارع بأنه 
 وهـذا املقـدار يكفـي يف جريـان الـرباءة ،مشتمل عىل مالك يفي بمالك األكثر

 .الرشعية عن األكثر
 يف ثبوت املالك لوجوب األكثر، ّر يشكّن النايس بعد التذكإ :بعبارة أخرى

ً يف حالة النسيان إن كان وافيا بمالك األكثر فال مالك  لـه، وإن ّ إتيانه باألقلّألن
ّمل يكن وافيا فمالكه ثابت، ونتيجة ذلـك هـو الـشك  يف ثبـوت املـالك لألكثـر ً

صـالة الـرباءة عـن ثبـوت  مثل ذلك ال مانع من الرجوع إىل أوعدم ثبوته، ويف
ّصالة مـا يكـون ثقـال عـىل املكلـاأل كه، ألن موردمال ف وكلفـة عليـه، ومـن ً

ًبتـا فهـو ثقـل وكلفـة، باعتبـار أنـه حقيقـة االواضح أن مالك األكثر إذا كـان ث
ن الـرباءة ال تـشمل مـوارد أمنا ّلو سل>: التكليف وروحه، وهذا ما ذكره بقوله

 الـرباءة حينئـذ وإن مل ّنأ يف املسقط للتكليف هبذا العنوان مع ذلك قلنا بـّالشك
ننـا أال إ ،بقـاءاليف سقوط ّالشك تكن جتري عن التكليف بمعنى الوجوب ألن 

 أو الرشعية عـن هـذا التكليـف - عىل القول هبا -يمكننا إجراء الرباءة العقلية 
ق مالكـه ّخبـار عـن حتقـ حيث كـان يمكـن للمـوىل اإل؛بلحاظ مالكه وروحه

 سـواء كـان ،ً رشعاً ما يكون حتميالّجمرى الرباءة كل ّنإ ف،ً الصادر نسياناّباألقل
 اهتاممـات ً وما هو موضوع التحميل املولـوي عقـال،خباربلسان اإلنشاء أو اإل
  .)١(< فيها جرت الرباءة عنها ال حمالةّ فإذا شك،املوىل املربزة بأغراضه

  يف إطـالق اجلزئيـة أوّ جريان الرباءة يف مـوارد الـشكإمكانضح ّ يتوهبذا 
 يف ّاألكثـر أو مـن الـشك وّالرشطية حلالة النسيان لكونه من الدوران بني األقل

 ّأصل التكليف من دون ارتباط ذلك بشبهة عدم إمكان تكليف النـايس باألقـل
  .مّكام تقدته يف نفسه ّالتي أثارها الشيخ يف املقام رغم عدم متامي

                                                 
 .٣٧٢ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 ني عىل اعرتاض الشيخ األنصاريّحققجواب بعض امل
 أنـه + األنـصاري ني يف اجلواب عىل اعـرتاض الـشيخّحققض املذكر بع

، مـن دون أن يلـزم حمـذور عـدم وصـول ّقل تصوير تكليف النايس باأليمكن
، وذلـك مـن ّقـلر عـىل األّالنايس وال حمذور جواز اقتـصار املتـذك إىل اخلطاب

 :خالل خطابني
من ّاألعم ّ املكلف  عىل طبيعيّقلاخلطاب الذي يوجب األ: ّاخلطاب األول

 .النايس أو رّاملتذك
 .رّعىل خصوص املتذك األكثر اخلطاب الذي يوجب: اخلطاب الثاين
ّ املكلف األعم  عىل طبيعيّقلوجوب األ (ّ األولففي اخلطاب  رّمن املتـذكّ

عـىل خـصوص ًال مل يكـن جمعـوّ ألنـه النـايس؛ إىل هَّ يمكن أن يوجـ)النايسأو 
، ومـن الواضـح أن النـايس يعلـم أنـه ّكلـف املّالنايس، وإنام جعل عىل طبيعي

 .اخلطاب إليه ، فيصلّمكلف
 فـال يلـزم منـه )رّعىل خـصوص املتـذك األكثر وجوب (اخلطاب الثاينّأما 

 . ، كام هو واضحّقلر عىل األّجواز اقتصار املتذك
، وال كثـراألّقـل أو األّ إمـا النايس هـوّ حق ن الواجب يفأ ّتضحومن هنا ي

 .ورحمذ ّ أييلزم منه
ثم ال يذهب عليـك أنـه >: إذ قال +  اخلراساينّحققوهذا اجلواب ذكره امل

 كـذلك ،الرشطية يف هذا احلـال بمثـل حـديث الرفـع أو كام يمكن رفع اجلزئية
ه اخلطـاب ّوجـ إذا  كـام، االجتهاديةّدلةيمكن ختصيصهام هبذا احلال بحسب األ

 دليـل ّ وقـد دلًمطلقـا،لـه يف دخّ شك  الذاكر والنايس باخلايل عامّعىل نحو يعم
ه بوجوب اخلـايل ّالنايس خطاب خيص إىل هِّوج، أو الذاكرّ حق آخر عىل دخله يف
 ال بعنوان النايس كـي يلـزم اسـتحالة إجيـاب ذلـك ّ أو خاص،ّبعنوان آخر عام
لـذلك ّ تـوهم  كام،ال حمالة إليه  خلروجه عنه بتوجيه اخلطاب،عليه هبذا العنوان
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الرشطية بحال الذكر وإجياب العمـل اخلـايل عـن  أو ئيةاستحالة ختصيص اجلز
 .)١(< فال تغفل، عىل النايسّاملنيس

 بـل ، لكـن ال بعنـوان النـايس،النايس أمر ممكن إىل أي أن توجيه التكليف
 :بأحد طريقني

 <ه اخلطابّوج إذا كام>: ّتقدم اخلراساين بقوله املّحققامل إليه ما أشار: ّاألول
، ًناسـيا أو ًذاكـراّ املكلـف ليف بام عدا اجلزء املنيس، سواء كان التكّتعلقأن يأي 
 النـايس ّ تكليف آخر خلصوص الذاكر باجلزء الذي يـذكره، فيخـتصّتعلقثم ي

 .ٍ ال بعنوان أنه ناسّمكلف بعنوان أنه ّبالتكليف بام عدا اجلزء املنيس
ه اخلطـاب ّيوجـ أي <...النايس إىل هِّأو وج> :بقوله +  إليهما أشار: الثاين
، ًواقعـا بل بعنوان آخر مـالزم للنـسيان ،النايس، ال بعنوان النايس إىل بالناقص

 . حال النسيانًكاّ وحمرًكعنوان قليل احلافظة وغري ذلك، فيكون اخلطاب باعثا
 واحلاصل أنه يمكن توجيه اخلطاب إىل النايس بعنوان آخر غري عنوان النـايس

 . بحال الذكر وختصيصهام بحال النسيانفيمكن اختصاص اجلزئية أو الرشطية
:  إمكان تكليف النايس بقولـه) اهللا مـا رحمه( عن شيخه  النائينيّحققوقد ذكر امل

 وتكليفه بام عدا اجلـزء ّمكلف للًإمكان أخذ النايس عنوانا إىل يرجع: وحاصله>
ّ إال تـوهم أن املانع من ذلك لـيس:  بتقريب،املنيس  إىل كـون النـايس ال يلتفـتَّ

فرع مر امتثال األّ، ألن ه إليهّاملتوجمر  فال يمكنه امتثال األ،سيانه يف ذلك احلالن
ال مـر بأن امتثال األ: ولكن يضعف ذلك. ّمكلف للًعنواناخذ ُ أما إىل االلتفات

 بل يمكـن ، له بخصوصهًعنوانا أخذ ما إىل ًملتفتاّ املكلف ف عىل أن يكونّيتوق
ق عليه من العنوان ولو كـان مـن بـاب اخلطـأ يف ما ينطب إىل االمتثال بااللتفات

بالعنوان الذي يعتقد أنه واجد له وإن أخطـأ  إليه هّاملتوجمر  فيقصد األ،التطبيق
 ًنـسيانه بـل يـرى نفـسه ذاكـرا إىل  والنايس للجزء حيـث مل يلتفـت،يف اعتقاده

                                                 
 .٣٦٨ص: كفاية األصول) ١(
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 ،التطبيـقاخلطـأ يف  إىل  فيـؤول،ل أنه أمر الـذاكرّبتخي إليه هَّاملتوجمر فيقصد األ
 ً عنوانـا<النـايس> فأخـذ ،بـاألداء والقـضاء يف مكـان اآلخـرمـر نظري قصد األ

 وال مانع عنه ال يف عامل اجلعل والثبوت وال يف مكان أمر بمكان من اإلّمكلفلل
 .)١(<عامل الطاعة واالمتثال

ّوهبذا يصح أن يكون الواجب عند النايس بني األقل واألكثر ّ)٢(. 
 ني عىل اعرتاض الشيخّحققر جلواب بعض املمناقشة الشهيد الصد

 عـىل ّقـل وجـوب األ-ّ األولاخلطـابّ ألن  وذلـكّتـام،إن ما ذكروه غري 
ّ املكلف األعم طبيعي  : ال خيلو من صور أربع-النايس أو رّمن املتذكّ

 باجلزء العـارش، فيكـون تيان باإلّمقيد ّقل أن يفرض أن األ:الصورة األوىل
املفـروض ّ ألن ، فيلزم خلـف الفـرض؛ّقلال األ األكثر املطلوب من النايس هو

 .ّتامة غري وىل، وعليه فالصورة األّقلتكليف النايس باأل
 من ناحية انضامم الزائد ّ األول مطلقأن يفرض أن اخلطاب: الصورة الثانية

 مطلـق مـن حيـثّ املكلـف وعدم انضاممه، فاخلطاب الذي موضـوعه طبيعـي
باجلزء العارش، وبناء عـىل هـذه الـصورة،  اإلتيان عدم  أوباجلزء العارشاإلتيان 

 ّمكلـفر ّ، وهو خلف الفرض من أن املتذكّقل باألًاّمكلفر ّيلزم أن يكون املتذك
ًتامة أيضاالصورة الثانية غري  فإن ، وعليهكثرباأل ّ. 

ّ األول مقيدأن يكون اخلطاب: الصورة الثالثة ر ّاملتـذك إىل  بالزائـد بالنـسبةًاّ
 .ّقل باألًاّمكلف، والنايس كثر باألًاّمكلف من ناحية النايس، فيكون املتذكر ًاومطلق

يكفي، ّ األول اخلطاب الثاين بل نفس اخلطاب إىل  أننا ال نحتاج:ويرد عليه
                                                 

 .٢١١ص ،٤ج: فوائد األصول) ١(
مكان توجيه اخلطاب إىل النـايس وجريـان إثبات إن يف وقّ املحقهاهنالك وجوه أخرى ذكر) ٢(

 .الالحقة صفحاتالض هلا يف ّنتعرسالرباءة عن اجلزء أو الرشط املنيس، 
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  فـال نحتـاج،ر يعمل بحسبهّ واملتذك، يعمل بحسبه، فالنايس يعمل بحسبهٌّوكل
 .ٍخطاب ثانإىل 

 يف ً توجيهـات ليـسا، لكن يرد عليها أهنًوجيها ًوهذه الصورة تعترب توجيها
 ّتقدمكام  -  اهللامـا رحمه - نصاري مناقشة الشيخ األيف الصدر مقابل توجيه الشهيد

 .لفاظهأ تللشهيد الصدر، وإن اختلفّ األول اجلواب إىل ، فهو رجوعًآنفا
 .ّمقيدال مطلق وال  أي ،ًمهمالّ األول أن يكون اخلطاب: الصورة الرابعة

التقابـل يف عـامل ّ ألن رد عليه أن اخلطاب املهمـل يف عـامل اجلعـل حمـال؛وي
 ال نيالنقيـضّ ألن ،ًجياب، وال يمكن انتفاؤمها معـااجلعل هو تقابل السلب واإل

ًتامة أيضاجيتمعان وال يرتفعان، فهذه الصورة غري  ّ. 
 أن تكليـف ّتـضح، وكـذلك يّقـل تكليف النـايس باألإمكان ّتضحوهبذا ي
ّ ألن املكلف ،كثر واألّقل من موارد الدوران بني األالنايس ، ّقلجيزم بتكليفه باألّ

 .ال؟ فتجري الرباءة عنه أم  بالزائدّمكلفيف أنه هل ّيشك وقد أتى به، لكن 
 يف حالة النسيان أوىل بجريان الرباءةّقل واألكثر الدوران بني األ
إن : ، فيقـوللّ األو مـن اجلـوابّهنا جييب بجواب أدق + السيد الشهيد

جلـزء مـن الواجـب، ّ املكلف يف حال نسيانّقل واألكثر دوران الواجب بني األ
من جرياهنا يف بقية حاالت الـدوران  األكثر أوىل بجريان الرباءة فيه عن وجوب

ة ّجعل اجلزئية والرشطية، وعل أصل  يفّاالرتباطيني، كالشكّقل واألكثر بني األ
ملوردين، وهذا الفارق جيعل الرباءة يف الـدوران  بني اّذلك هو وجود فارق مهم

وهذا الفـارق هـو ، ولوية القطعيةيف حالة النسيان جتري باألّقل واألكثر بني األ
حيصل للنايس بعـد ارتفـاع النـسيان، ّقل واألكثر  بوجوب األمجايلأن العلم اإل

 بحسب الفرض، ومن الواضح أن ّقلوهو قد أتى وامتثل ألحد طرفيه وهو األ
ّ ألن املكلف ؛ وذلكًاّنجز ال يكون ممجايلمثل هذا العلم اإل ، ّقلباأل أتى بعد أنّ

االبتالء، وعليه فال معنى جلريان الرباءة يف طرف ّحمل  قد خرج عن ّقليكون األ
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 .بال معارض األكثر ، فتجري الرباءة عن وجوبّقلاأل
 بامتثالـه، ً، فقد سـقط قطعـاّقلن التكليف لو كان هو األإ : أخرىوبعبارة

، كثره بـاألّتعلقتقدير، بل هو عىل تقدير ّ كل فال يوجد علم فعيل بالتكليف عىل
 يف املقام يدور مجايللو فرضنا أن العلم اإلّ حتى ،ًاّنجز ممجايلفال يكون العلم اإل

االبـتالء ّحمـل طرفيه قد خرج عـن ّ ألن أحد ،كثر واألّقلبني متباينني ال بني األ
ا، وبعـد ذلـك أحـدمهن وتلـف ءانـاإن قبيل ما لوكان عنـدنا باالمتثال، فهو م

 ال مجـايل أن مثـل هـذا العلـم اإلّتقـدما، فقد أحدمهبنجاسة  إمجايل حصل علم
 .االبتالءّحمل  خلروج أحد طرفيه عن ّنجزيت

ًأو من قبيل ما لو زار املكلف أحد اإلمامني، ثم علم إمجاال بوجوب زيـارة  ّ
  مـام الـذي مل تـزره، الـذي زرتـه أو اإل مـاميارة اإلّأحدمها، فالواجب هو إما ز

الثـاين؛ لعـدم   شبهة بجريان الرباءة عن وجوب زيارة اإلمامالفهنا ال إشكال و
ّ خلـروج أحـد طرفيـه عـن حمـل االبـتالء ؛ّتنجز العلم اإلمجـايل يف هـذه احلالـة

ّبـني األقـل ً فضال عام لو كان ،ّباالمتثال حتى لو كان العلم اإلمجايل بني متباينني
 .واألكثر

 مجـايلالعلـم اإل فـإن الـرشطية؛ أو اجلزئيـة أصـل يفّ الشك وهذا بخالف
، وإن مل نقبـل ًاّنجـزبأحد طرفيـه، فـيمكن أن يكـون م اإلتيان حيصل فيهام قبل

 .)١(ّتقدم بالرباءة، كام ّن، ووجوب الزائد منفيّ متيقّقلوجوب األّ ألن ذلك؛
 

 تكليف النـايس إمكانيف عدم   األنصاريوقعت الشبهة التي أثارها الشيخ
 إمكـان إثبـات أخـر يف ًني، فـذكروا وجوهـاّحققاالبرام عند املو النقض َمورد

، وإليـك الـرشط املنـيس أو النايس وجريان الرباءة يف اجلزء إىل توجيه التكليف
 :بعض هذه الوجوه

                                                 
 .ليهاإض ّنتعرسهنالك فروض أخرى ) ١(
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 ،+ النـائينيّحقـقوامل + اخلراسـاينقّحقـلم لومها: ّ األول والثاينالوجه
 . البحث  الكالم عنهام يف ثناياّتقدم

كـن ويم>:  وهذا ما أشـار إليـه بقولـه:ّللمحقق االصفهاين: الوجه الثالث
، امللتفـت والنـايسّ املكلـف إىل  االستحالة إنام يلزم من تنويـعإشكالدفعه بأن 
 فيلـزم املحـال ا املنـيس النايس بحسب الدليل االجتهادي باألمر بام عـدّفيختص

ًاآليت، ولزوم التنويع بمالحظة أن عنوان املكلف ليس مأمورا   بتامم األجـزاء وإالّ
 ّ، واالخر بعنوان خـاص،ّلزم اجتامع أمرين وبعثني عىل النايس، أحدمها بعنوان عام

 ،ً األجـزاء واقعـابعنـوان مـأمور بـتاممّ املكلـف قلنـا بـأن إذا وهذا بخالف مـا
 أو اجلـزء املجهـول إىل باإلضـافةمـر من فعلية األً رشعا جلهل مانعوالنسيان كا
بالتامم مع ّ إىل املكلف الواقعي باألصالةمر  وال مانع من اجتامع األ،اجلزء املنسى

 بحـديث الرفـع ّتمـسكوفيـه أن كيفيـة ال.  لنـسيانهالفعيل بام عدا املنـيسمر األ
هولة فهي مرفوعة من حيث اجلهل  جماملنيسمر إن جزئية األ: يقالًتارة ف. خمتلفة

  رفعها برفـعّصحي النسب ىحدإ بحيث لو مل يكن النسيان ،هبا ال من حيث نسياهنا
 ّبالكلمر  األّتعلقيف جزئيتها احتامل ّ الشك معنىّ، ألن يراد وارد فاإل،اجلهل هبا

 ؟ فكيـف جيـامع االحـتامل،ّ واملفروض أنه حمال،ّواحتامل تعلق األمر بام عدا املنيس
َّواقعـا إال  ًا وإن كان جزءّإن املنيس: وأخرى يقال أن النـسيان مـانع عـن فعليـة ً

  .)١(< ... ال يستلزم احتاملٍحينئذ فهو ،فاملأيت موافق للمأمور به الفعيل، اجلزئية
 :ن الصالة يكـون هلـا مراتـبمن أ:  العراقيّحقق ما ذكره امل:رابعالوجه ال
كـان  إذا  فكـام أنـه. صالة بحسب املـوردّلكلا و،مرتبة للنايس و،مرتبة للذاكر

 ،الركـوع خيتلـف قيـام الـشاب مـع الـشيخ اهلـرم والواجب يف الصالة القيـام
 ،انّقيام بعض الشيوخ يكـون مثـل ركـوع بعـض الـشب فإن كذلك يف الركوعو
 ، مصداق لهّالكل فإن ،ذاك وبصدق الطبيعي عىل هذاّ يرض هذا االختالف الو

                                                 
 .٦٥٩ص ،٢ج: هناية الدراية) ١(
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 .مرتبة لغريه ووجود مرتبة للنايسّيرض  فكذلك يف املقام ال
ن أ بأنه مـن املمكـن شكال عن اإلّيمكن التفيص>: وهذا ما أشار إليه بقوله

ّ حق كل به يفّ املكلف يكون من الذاكر والنايس هي الطبيعة اجلامعة بـني الزائـد ّ
اجلـامع بـني املـصاديق  أخـذ ها القائل بالصحيح يف مقامّتصوروالناقص التي ي

م هبا فرديـة صـالة ّهو يف خصوصية الفرد املتقوّ إنام دخل النسيان ّ، وإنةاملختلف
النايس للطبيعة املأمور هبا عىل نحو يكون االختالف بـني الـذاكر والنـايس مـن 

 احلـاالت ّطـروطائفة حسب ّ كل  منّ من حيث إن املتميشًجهة املصداق حمضا
املـأمور بـه فإنـه  أصـل  ال يف،خرى من اآلّ غري ما يتمشّخاصاملختلفة مصداق 

 رضورة ؛ّ اجلـزء املنـيسا يف تكليف النايس بام عـدًثبوتاعىل هذا البيان ال حمذور 
مـر الطبيعة املأمور هبا وانبعاثه كالـذاكر عـن األٍحينئذ إىل  التفات النايس إمكان

ن أ يعتقـد بـ-من جهة غفلته عن نـسيانه -ّ أنه  غايته، بالطبيعة املأمور هباّتعلقامل
ى من الذاكر ولكنـه بعـد خـروج ّ من قبله هو املصداق املتمشىّداق املتمشاملص

مثل هذه الغفلة واخلطـأ يف التطبيـق ّ يرض والتكليف المر ز األّاملصاديق عن حي
 .)١(<والتكليفمر يف عامل املصداق بمقام انبعاثه عن األ

ره الوجه الثاين الـذي ذكـعني وهو :  ما ذكره السيد اخلوئي:اخلامسالوجه 
م بـه ّني بام يتقـوّكلفة املّعام إىل ه التكليفَّيوج أن اآلخوند اخلراساين، وحاصله

 جزئيتهـا ّ فتخـتص،والرشائط األجزاء ف خصوص الذاكر ببقيةَّالعمل ثم يكل
 .ورشطيتها بحال الذكر
 نـه حيتـاجإاستحسن هذا الوجه يف مقام الثبوت، لكن قال   والسيد اخلوئي

، ثبـاتلـذكر الـدليل يف مقـام اإل + ىّ، وقد تـصدثباتالدليل يف مقام اإلإىل 
 األمر باألركان فيها مطلـق بالنـسبة، فإن وقد ثبت ذلك يف الصالة>: حيث قال

                                                 
 .٤٢٠ص ،٣ج: هناية األفكار) ١(
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 بحـال الـذكر ّوالرشائط فاألمر هبا خمـتص األجزاء بقيةّأما و. نيّكلفة املّعامإىل 
ردة يف وغـريه مـن النـصوص الـوا) ّال تعاد ا صالة إال من  س (بمقتىض حديث

 إىل أنه ملتفـتَّ إال نسيانه إىل كان غري ملتفت وإن وعليه فالنايس. ّخاصةموارد 
ل أن مـا ّ غاية األمر أنه يتخي، فيأيت به بام أنه املأمور به،أن ما يأيت به هو املأمور به

هـو األمـر  إليـه هّاألمـر املتوجـن أ و،يأيت به مماثل ملا يأيت به غريه من الـذاكرين
 العمل بعد وجود األمر الفعيل يف ّصحةبّ يرض ل مما الّوهذا التخي. ليهمه إّاملتوج
 .)١(<كيفية األمر إىل ً وإن مل يكن النايس ملتفتا، به للمأمور بهّ ومطابقة املأيت،هّحق

 عىل إمكـان تكليـف النـايس، ً اىل جريان الرباءة يف املقام بناء+ثم ذهب 
ًتيان بالعمل مـستجمعا جلميـع األجـزاء إلًنا من  اّف إذا كان متمكّذكر أن املكل

طـالق اجلزئيـة أو إ يف ّالـشكوالرشائط بعد نـسيان جـزء أو رشط منـه يكـون 
جـزاء تى به مـن األأ يف جواز االكتفاء بام ًاّالرشطية أو تقييدمها بحال الذكر شك
ر بعـد جتـاوز ّ من الـصالة، وتـذكًاف جزءّوالرشائط وعدمه، فإنه إذا نيس املكل

تيـان هبـا مـستجمعة جلميـع عادهتـا واإلإ لزمـه ًن كانت اجلزئية مطلقةإفه، ّحمل
وال ، تى بهأ اكتفى بام ، بحال الذكرًدةّ مقيُ وإن كانت اجلزئية،جزاء والرشائطاأل

جـزاء  مـن األٍء لـيشً به حينئذ مل يكن فاقداّ ألن العمل املأيت؛جتب عليه اإلعادة
 هو الرباءة ًوعليه فيكون املرجع أيضا.  بهّوالرشائط، فينطبق املأمور به عىل املأيت

بعد ما عرفت مـن إمكـان تكليـف ، عن وجوب اجلزء أو الرشط حال النسيان
 . جزاء والرشائطالنايس بغري ما نسيه من األ

دة بني ّ املردًد مثالّ بعد العلم بوجوب الصالة وبجزئية التشه:بعبارة أخرى
 دّاجب بني خصوص املشتمل عىل التـشهد الوّ، تردرطالق والتقييد بحال الذكاإل

 ّنـام الـشكإ ًأو اجلامع بينه وبني الفاقد له حال النسيان، فيكون القدر اجلامع معلوما
                                                 

 .٤٦٠ص ،٢ج: مصباح األصول) ١(
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ن، وهـو ّطـالق، فيؤخـذ بالقـدر املتـيقد عـىل اإلّيف خصوص املشتمل عىل التشه
د حـال ّد حال الذكر، ويرجـع إىل الـرباءة يف املـشكوك فيـه والتـشهّوجوب التشه

 .)١()بيانه مّمكان تكليف النايس عىل ما تقدإهذا بناء عىل ما هو الصحيح من . يانالنس
رجع هـو قاعـدة االشـتغال، ملا عىل القول باستحالة تكليـف النـايس فـاّأم

، ًوأما بناء عىل استحالته، فام صدر من النايس غري مـأمور بـه يقينـا>: حيث قال
 يف وفائه بغرض املوىل وعدمه، ّ من الشكًفساده يكون ناشئا وتهّ يف صحّفالشك

تيـان بالعمـل  واحلكم بوجوب اإل،فال مناص من الرجوع إىل قاعدة االشتغال
تيان بغري املـأمور بـه ن سقوط األمر باإل أل؛الرشائط وجزاء جلميع األًمستجمعا

 . حيتاج إىل دليل مفقود يف املقام عىل الفرض
 .مكان تكليف النايس إ يف مّرة التي أرشنا إليها عند التكلموهذه هي الث

ومما ذكرناه ظهر احلال من حيث جريان الرباءة وعدمه فيام إذا اسـتند تـرك 
  .)٢(<كراه ونحومها، فال حاجة إىل اإلعادةاجلزء أو الرشط إىل االضطرار أو اإل

ّ نشك اّنإ>: وحاصله:  الشيخ عبد الكريم احلائريهما ذكر: سادسالوجه ال
  النـاقص الـذي أتـى بـهّركـب بغـري املًاّمكلفلغافل صار ا أن بعد ارتفاع العذر
  فاألصـل، وثبوت االقتضاء بالنسبة إىل اجلزء الفائت ال دليل عليه،واألصل عدمه

 . )٣(<األكثرّقل ومورد دار األمر فيه بني األّ كل الرباءة عنه كام هو الشأن يف
مـن لـيس الغـرض >: +حيث قال : وهو لالمام اخلميني: سابعالوجه ال

، أو نحـو مـا هـو املطلـوبّ املكلـف حتريـك إىل ًصريورته وسـيلةَّ إال اخلطاب
باملـأمور هبـا مـر ا األوّتعلق من العبودية لو فرض أن يف نفس ًاّتمكنصريورته م

َّ املكلف إال من جهة عدم حصول كامالت، ً واقتضاءًمالكا باإلتيـان عـىل نعـت ّ
                                                 

 .٤٦٤ص ،٢ج: مصباح األصول) ١(
 .املصدر نفسه) ٢(
 .١٤١ص ،٢ج: درر الفوائد) ٣(
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 تكـون اخلطابـات الواقعيـة ٍحـال ّأي وعىل، باألمرَّ إال وهو ال حيصل، العبودية
ّتـام،  الّركـبوهـو امل،  للعامد نحو ما هو املطلـوب منـهًكةّة بالطبائع حمرّتعلقامل

فـال معنـى ، ب النـاقصَّوهـو املركـ، وللغافل الساهي نحو ما هو املطلوب منه
ه ّثـم تنبـ، ب النـاقصَّفإذا أتى الساهي باملركـ.  منهامّالختصاص اخلطاب بكل

ّ حتـى يف حال النـسيان إليه  هل كان له اقتضاء بالنسبةّن اجلزء املنيسيف أّوشك 
 ؛هّيمكن جريان الرباءة يف حقـ، اإلعادة إىل حتتاجّ حتى ال وأ، ةّتكون صالته تام

مـن غـري فـرق بـني النـسيان املـستوعب  ،ّقل واألكثرلعني ما ذكرنا يف باب األ
بعـني  إىل األجـزاء ًب كـان داعيـاّ باملركّتعلقاألمر املّ، ألن جلميع الوقت وغريه

ّ املكلـف  إليها قد أتـىًالتي كان داعيا األجزاء والفرض أن، بّاملرك إىل داعويته
 إىل ً ويكون داعياًإتياهنا ثانيا أخرى إىل  يف أن األمر هل له دعوةّواحلال شاك، هبا

 .فاألصل فيه يقتيض الرباءة؟ ال، أم إتيان اجلزء املنيس
ًات األقل واألكثر إشكاالقام من صغريأن امل: واحلاصل  .)١(<ً وجواباّ

 

 بلـسان اإلخبـار عنهـا يف تإن أجزاء الصالة ورشائطها وموانعهـا إن كانـ
ك بإطالقها إلثبـات ّالروايات والنصوص وكان هلا إطالق، فال مانع من التمس

 ً وال حمذور فيه أصـال،،ًلقا حتى يف حالة النسيان والعجزتها مطّتها أو رشطيّجزئي
غاية األمر أن مقتىض إطالق الرشطية أو اجلزئية سقوط التكليف يف  هذه احلالة 

 . واستحالة بقائه، وإال لزم التكليف بغري املقدور
 إذا ×وأما إذا كان بلسان األمر، كاألمر بالقيـام يف الـصالة كـام يف قولـه 

يمكـن توجيـه هـذا األمـر إىل هـل  أو األمر بالقراءة فيها ونحوها، ف)٢(قوي فلـيقم
                                                 

 .٣٣٨ص ،٢ج: نوار اهلدايةأ) ١(
 .  من أبواب القيام٦، باب ٤٩٥، ص٥ج: وسائل الشيعة )٢(
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براز إطالق يف دليـل اجلزئيـة تـارة بـ أو النايس؟ يف هذه احلالة نوقش اإلالعاجز
 :براز مانع خارجي عنه، فهنا تقريبانإك به، وأخرى بّمانع داخيل عن التمس

 عدم شمول األمر للعاجز والنايس :لّالتقريب األو
 واإلطـالق لـه يف نفـسه بالنـسبة إىل ،ر ال يشمل العـاجز والنـايسن األمإ

ه إىل ّ كالنسيان واخلطأ واالضطرار، بـل هـو موجـّكلفاحلاالت الطارئة عىل امل
ما من جهة اقتضاء إن، عىل أساس أن التكليف مرشوط بالقدرة، ّالقادر واملتمك

 حكم العقل بقبح أومن جهة )١(ق النائيني ّنفس اخلطاب بذلك كام اختاره املحق
 . تكليف العاجز
ك بإطالق دليل اجلـزء أو الـرشط أو املـانع ّنه ال يمكن التمسإ: واخلالصة

 الرجوع إىل إطالق دليل الواجب إن كان له ّإذا كان بلسان األمر، وعليه فيتعني
ن مل إ وبه ينفي جزئية اجلزء املشكوك أو رشطية الرشط املشكوك فيـه، و،إطالق

 .  الرجوع إىل األصل العميل ّفيتعنييكن له إطالق 
 لتقريب األول اجواب السيد اخلوئي عىل

ً أن األمـر إذا كـان مولويـا فـال : بتقريـب)٢( أجاب السيد اخلوئي عىل ذلك
ف من العجز والنسيان ّإطالق له يف نفسه بالنسبة إىل احلاالت الطارئة عىل املكل

ر هو إجياد الداعي يف نفـس ونحومها، عىل أساس أن الغرض من وراء هذا األم
قـه ّب كـون متعلّ، ومـن الواضـح أن ذلـك يتطلـهقـّف نحو اإلتيان بمتعلّاملكل

ا باقتضاء نفس اخلطـاب أو مـن جهـة حكـم العقـل بقـبح تكليـف ّمإًمقدورا 
العاجز، فلهذا ال يمكن توجيه األمـر املولـوي إىل العـاجز والنـايس ألنـه لغـو 

 . وجزاف
                                                 

 . ٢٦٤، ص١ج: جود التقريرات أ)١(
 . ٤٦٤، ص٢ج:  مصباح األصول)٢(
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ات ورشائطهـا، فإهنـا قة بذوات أجـزاء العبـادّعلوهذا بخالف األوامر املت
ً ومفادها اإلرشاد إىل جزئيـة أجزائهـا ورشطيـة رشائطهـا، مـثال أوامر إرشادية

إرشاد إىل رشطية القيام يف الصالة، واألمـر بالـصالة ) إذا قوي فليقم( :×قوله
 عن طهور إرشاد إىل رشطيته، واألمر بالقراءة فيها إرشاد إىل جزئيتهـا وهكـذا،
ًوعىل هذا فال مانع من أن  تكون رشطية القيام للصالة ثابتة مطلقا حتى يف حال 

 وكذلك رشطية الطهور وجزئية القراءة وغريها، وال يلزم ،النسيان والعجز عنه
ف إذا نـيس القـراءة أو القيـام، ّ حمـذور، غايـة األمـر أن املكلـّمن إطالقهـا أي

اءة أو القيـام عنـه، السـتحالة فمقتىض القاعدة سقوط وجوب الصالة مع القر
بقاء وجوهبا، وإال لزم التكليف باملحال، وعىل هذا فال مانع من أن يكون لدليل 

 . ًاجلزء أو الرشط إطالق يشمل بإطالقه صورة العجز والنسيان أيضا
 وكذلك النهـي ،ًن كان ظاهرا يف املولويةإون األمر يف نفسه إ :بعبارة أخرى

اجـة إىل قرينـة وال يمكـن بـدوهنا، هـذا يف األوامـر  بح،واحلمل عىل اإلرشـاد
 . ةّوالنواهي االبتدائية املستقل

وأما األوامر أو النواهي الـواردة يف أبـواب العبـادات واملعـامالت، فإهنـا 
ً اجلزئية أو الرشطية أو املانعية دون احلكم املولـوي، مـثال ظاهرة يف اإلرشاد إىل

 ًاإلرشاد إىل أن الشارع جعل القـراءة جـزءظاهر يف ا) إذا قوي فليقم( :×قوله 
هلا، واألمر بالصالة مستقبل القبلة إرشاد إىل أن الشارع جعـل اسـتقبال القبلـة 

كل إرشاد إىل مانعية لبـسه عـن الـصالة ؤًرشطا هلا، والنهي عن الصالة فيام ال ي
 . وهكذا

يس أن املتفاهم العريف من األمر بالصالة عن قيـام أو طهـور لـ: واخلالصة
ًهو وجوب الصالة عن قيام أو طهور مولويا بل هـو إرشـاد إىل رشطيـة القيـام 
والطهور هلا، ومن األمر بالصالة مستقبل القبلة اإلرشاد إىل رشطية االسـتقبال 
للصالة، ومـن األمـر بـالقراءة فيهـا اإلرشـاد إىل جزئيـة القـراءة هلـا وهكـذا، 
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ورشائطهـا كانـت ظـاهرة يف ت قـة بـأجزاء العبـاداّواحلاصل أن األوامـر املتعل
أجزائها ورشطية رشائطها وليست بأوامر مولوية، ألن األمر اإلرشاد إىل جزئية 

ًق بذات العبادة كالصالة مثال، وهذه األوامر يف مقام بيان األجزاء ّاملولوي متعل
ك بإطالقهـا إلثبـات اجلزئيـة أو ّوالرشائط، وعـىل هـذا فـال مـانع مـن التمـس

ال النسيان أو العجز، ومن هذا القبيـل النـواهي الـواردة يف الرشطية حتى يف ح
 ذلـك، فـإن ري أو يف احلريـر أو غـ، كالنهي عن الصالة فيام ال يؤكل،هذا الباب

 ،ًمفادها اإلرشاد إىل أن املوىل جعل لـبس مـا ال يؤكـل يف الـصالة مانعـا عنهـا
 . وكذلك لبس احلرير وهكذا

ً ظاهرا يف املولوية الرصفة، إال أن هـذا ن كانفسه وإ أن األمر يف ن:فالنتيجة
الظهور ينقلب يف أبواب العبادات واملعامالت إىل ظهور يف اإلرشاد إىل اجلزئيـة 

  .)١(أو الرشطية، وكذلك احلال يف النواهي الواردة يف هذه األبواب
 مناقشة الشهيد الصدر للسيد اخلوئي

ة بذلك ممنوعـة، وهلـذا التحقيق أن فرضية انسالخ األمر بالقيد عن املولوي
ّنرى االستهجان عرفا إذا رص قـرأ الـسورة يف الـصالة ا : بأن قـال؛ح باإلطالقً

ًولو كنت عاجزا، فهذا األمر ال يزال مولويا، غاية األمر أنه ليس بداعي مـال ك  ً
ًنفيس ضمني أو استقاليل، بل بداعي اجلزئية أو  الرشطية، وهلذا يكون مرشوطا 

ِإذا  مـتم إ  ا ـصالة {:ًمـا رصحيـا، كقولـه تعـاىلإ بالـصالة وإنام يفرض اإلتيان  َ
ِ ِْ ُ ْ ُ َ

ْفاغسلوا وجوه م ُ َ ُ ُ ْ ُ ِ  أو بحـسب املتفـاهم العـريف مـن منـرصف ).٦: املائـدة( }...ْ
 إذا :قرأ السورة يف الصالة، فـإن العـرف يفهـم مـن ذلـكا :الكالم، كام إذا قال

 هـذا األمـر ّزئيـة، صـح ولكـون الـداعي مـن ورائـه اجل.يت فاقرأ السورةّصل
ّاملولوي بلحاظ الصالة االستحبابية أيضا مع أن األمر الـضمني املتعلـ ق هبـا يف ً

                                                 
 .٤٦٤ص ،٢ج: مصباح األصولظر ان) ١(
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 .)١(ًالصالة االستحبابية ليس إلزاميا
 : حيث قال، ًثم ذكر السيد الشهيد جوابا آخر

ن وجـوب الـسورة مـالزم مـع وجـوب أن املوىل بصدد بيان أقد يفرض >
 والزمـه سـقوط وجـوب ،الـسورةوجبت الة ام وجبت الصّالصالة بحيث كل

الصالة عند سقوط وجوب السورة بالعجز ونحوه، وهذا املطلـب كـام يمكـن 
 ،ام وجبـت الـصالة وجبـت الـسورةّ كلـ:للموىل بيانه بأدوات العمـوم فيقـول

 إذا قمـت :ن يقولأمات احلكمة بّض عنه باإلطالق ومقدّن يعوأكذلك يمكن 
 أو ًن األمر بـاجلزء املـرشوط رصحيـاأينئذ يقال بوح، للصالة فاقرأ السورة فيها

 ظـاهر بحـسب املتفـاهم العـريف يف بيـان املالزمـة ّ بفرض اإلتيان بالكلًضمنا
 س اهللاّقـد( وهلـذا كـان الفقهـاء ؛ ووجوب ذلك اجلزءّالكلاملطلقة بني وجوب 

 ال يزالون يستفيدون من األمر بـاجلزء أو الـرشط اجلزئيـة والـرشطية )أرسارهم
رون إشـكال اختـصاص الطلـب ّن أورد علـيهم املتـأخأ حلال العجـز إىل حتى

 وبـني الفهـم ّوا يف مقام التوفيـق بـني الـصناعة والفـنّ فاضطر،واألمر بالقادر
ن هذه األوامر ليست مولوية بل إرشـاد إىل أم اجلواب بّالعريف الواضح إىل جتش

 لـيمكن إطالقهـا ،ً وبذلك حاولوا سلخها عن املولوية رأسا،اجلزئية والرشطية
ها عىل املولويـة والطلـب ولكـن إطالقهـا لبيـان ؤن الصحيح بقاأ مع ،للعاجز

ام سـقط وجـوب اجلـزء ّ ووجوب اجلـزء بحيـث كلـّاملالزمة بني وجوب الكل
 .)٢(<ًضا أيّبالعذر سقط وجوب الكل

 ك بحديث الرفع ّ التمس:التقريب الثاين
 التـرشيع الـذي يعنـي رفـع حكمـه  يف عاملّن املستفاد منه رفع املنيسأبدعوى 

 وهو تـرك ً نسياناً ملا يقع خارجاّ الرفع تنزييل أنوهو اجلزئية أو الرشطية، أو بدعوى
                                                 

 . ٣٧٦، ص٥ج: انظر بحوث يف علم األصول) ١(
 . ٣٧٦، ص٥ج: انظر بحوث يف علم األصول )٢(
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 . ة العملّفيثبت صح ً،داّ وتعبً تنزيالً فكأنه ال ترك للسورة خارجاً،السورة مثال
 :د بالقول السيد الشهيهوأورد علي

يف جزء الوقت من دون اسـتمراره إن أريد تطبيق ذلك عىل مورد النسيان >
 ً يف خـصوص ذلـك الوقـت لـيس موضـوعاّن املنيسأ فمن الواضح ،إىل آخره

 . املوجود يف لوح الترشيع السورة يف متام الوقتوإنام  ، حتى يرفعّحلكم رشعي
 فحديث الرفع وإن ، إىل آخر الوقتّ أريد تطبيقه عىل مورد النسيان املستمروإن

ن رفع حكم السورة ال يعنـي إجيـاب أنه من الواضح أال إه لزوم وكان يرفع حكمه
 .  هذا الرفع يكون برفع أصل وجوب الصالةّ بل لعل،الصالة عليه بال سورة

 ال رفـع اجلزئيـة ،ّحديث الرفع غايته رفع األمر باجلزء املنيس: وبتعبري آخر
  فاملالزمـة بـني إجيـاب الكـل. منتزع من األمـر بـاجلزءّالتي هي حكم وضعي
مت اإلشارة إليها ال يمكن نفيها بحديث الرفـع ليثبـت ّوإجياب اجلزء التي تقد

 . )١(< عىل النايسّوجوب األقل
ّ  

يف إطالق اجلزئية والرشطية حلـالتي املـرض والـسفر، ّ الشك حالة حكم •
يف هـذه ّ الـشك مرجعّ ألن ملشكوكة؛الرشطية ا أو هو جريان الرباءة عن اجلزئية

 . كثر واألّقلدوران الواجب بني األ إىل احلالة
  : اجلزئية حلالة النسيان، له حالتانإطالقيف ّ الشك •

وال إشكال وال شـبهة يف ، ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت: احلالة األوىل
 .عدم وجوب قضاء الصالة خارج الوقت

 ّقل يكون من الدوران بني األسيان يف داخل الوقت،ارتفاع الن: احلالة الثانية
 . األكثر الرباءة عن وجوبصالة، وهو جمري ألكثرواأل

                                                 
 .  املصدر نفسهنظرُأ )١(
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 عىل ذلك وقال إن تكليف النايس غري ممكـن؛ نصاري اعرتض الشيخ األ• 
 .ًالنايس ال يرى نفسه ناسياّألن 

بإمكان التكليف باجلامع  نصاريالصدر عىل اعرتاض األ جواب الشهيد •
 .والصالة الناقصة املقرونة بالنسيانّتامة  الصالة البني

بإمكـان  نـصاريني يف اجلواب عىل اعرتاض الشيخ األّحققذكر بعض امل •
 إىل ، من دون أن يلزم حمذور عدم وصول اخلطابّقلتصوير تكليف النايس باأل

 :، وذلك من خالل خطابنيّقلر عىل األّ وال حمذور جواز اقتصار املتذك،النايس
ّ املكلف األعم  عىل طبيعيّقلاخلطاب الذي يوجب األ: ّاألول  رّمن املتـذكّ

 .النايسأو 
 .رّعىل خصوص املتذك األكثر اخلطاب الذي يوجب: الثاين

 ّنأني عىل اعرتاض الـشيخ، بـّحققجواب بعض امل ناقش الشهيد الصدر •
ّ املكلـف األعـم ّ عـىل طبيعـيّقـل وجوب األ-ّ األولاخلطاب  أو رّمـن املتـذكّ
 : ال خيلو من صور أربعة-النايس

 بــاجلزء العــارش، فيلــزم خلــف تيــان باإلّمقيــد ّقــل أن األ:الــصورة األوىل
 .ّقلاملفروض تكليف النايس باألّ ألن الفرض؛

 من ناحيـة انـضامم الزائـد وعـدم ّ األول مطلقأن اخلطاب: الصورة الثانية
، وهـو خلـف ّقـل باألًافـّمكلر ّانضاممه، لكن يرد عليه لـزوم أن يكـون املتـذك

 .كثر باألّمكلفر ّالفرض من أن املتذك
ّ األول مقيداخلطاب: الصورة الثالثة  من ًاومطلقر ّاملتذك إىل  بالزائد بالنسبةًاّ

ًر مكلفاّناحية النايس، فيكون املتذك ً باألكثر، والنايس مكلفاّ  .ّ باألقلّ
 .ّ األولاخلطاب كفاية : ويرد عليه

، ويرد عليـه أن اخلطـاب املهمـل يف ًمهمالّ األول خلطابا: الصورة الرابعة
 .جيابالتقابل يف عامل اجلعل هو تقابل السلب واإلّ ألن عامل اجلعل حمال؛
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 حالة العلم بثبوت الرشط أو عدم ثبوته حلالة العجز •
 زء وعدم ثبوهتام يف العجز اجلوحالة اجلهل بثبوت الرشط  •

ü  ّيف حالة كون التعذر غري مستوعب لتامم الوقت: األوىلاجلهة 
ü  لتامم الوقتً يف حالة كون العذر مستوعبا:الثانيةاجلهة  

 ة املحرزةّدل ضوء األيفحتديد احلكم الرشعي  •
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 أو بجـزء اإلتيـان عنّ املكلف  هي احلالة التي يعجز:رّاملراد من حالة التعذ
عجـز عـن  أو ، كام لو عجز عن القيام أثنـاء الـصالةّركبرشط من الواجب امل

 : يف مبحثنيهذا املقامويقع الكالم يف حتصيل الطهارة املائية والرتابية للصالة، 
ّ التعذر الرشطية حلالة أو  لدليل اجلزئيةإطالقيف حالة العلم بثبوت : ّاألول

 .رّالة التعذاإلطالق حلالعلم بعدم ثبوت أو 
 .رّاجلزء حالة العجز يف حالة التعذ أو يف حالة اجلهل بثبوت الرشط: الثاين

 

الـرشطية يـشمل حالـة  أو  لدليل اجلزئيةإطالقيوجد ًتارة ويف هذه احلالة 
 .يف حالة العذرّ حتى ًرشطه ثابتا أو  يكون جزء الواجبٍحينئذالعذر، و
ففـي ّ التعذر، الرشطية يف حال أو  لدليل اجلزئيةإطالق هناك يسخرى لأو

 أو قط، فال يكون اجلزء فّتمكن يف حال الًالرشط ثابتا أو هذه احلالة يكون اجلزء
  .به اإلتيان  يف حالة العجز عنً ثابتاًاالرشط جزء
يف حالـة ّ حتـى رشطـه ثابتـا أو  وهو أن يكون جزء الواجـب-ّ األولفعىل
الـرشط، وال  أو العاجز عـن اجلـزءّ املكلف  يسقط الواجب بأكمله عن-العذر

نـد عـدم جزئـه،  عدم عّركباملّ ألن يطالب ال بالواجب الكامل وال بالناقص؛
ه، وال ّتعلقـواملرشوط عدم عند عدم رشطه، والتكليف مرشوط بالقدرة عـىل م

 ًعـاجزا أو  عن الواجب بأكملـهًعاجزاّ املكلف فرق يف هذه احلالة بني أن يكون
 .ه، كام هو واضحئجز أو عن رشطه

 فهـو يعنـي - فقطّتمكن يف حال الًالرشط ثابتا أو كون اجلزء - وعىل الثاين
ّ ألنـه  بالنـاقص؛تيـانالواجب ولو مـن دون رشط، فيطالـب العـاجز باإلبقاء 

 ّفإنـه بالناقص حال العجز، كام هو احلال عند فقـد الطهـارتني، تيان باإلّمكلف
 .والرشائط األجزاء ببقيةّ املكلف اإلتيان جيب عىل
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 :الكالم يف جهتنيو
 غري مستوعب لتامم الوقتّ التعذر  يف حالة كون:وىلاألاجلهة 

 سـوف -غـري مـستوعب لـتامم الوقـتّ التعذر  وهي كون-اجلهة يف هذه 
ّتامـة بوجوب اجلامع بني الصالة الناقـصة والـصالة الّ إما  علمّمكلفحيصل لل

ّتامة خاصةبوجوب الصالة ال أو ؛ّتامةوبني الصالة ال  . عند ارتفاع العجزّ
رشطيتـه إن  أو رّ هو أن جزئية املتعـذمجايلوالوجه يف حصول هذا العلم اإل

ًكانت ساقطة يف حال التعذر، كان التكليف متعلقا ّ بـني الـصالة التامـة  باجلامعّّ
كـان ّ التعـذر، يف حالّ حتى ًرشطيته ثابتة أو رّوإن كانت جزئية املتعذ .والناقصة
ًمتعلقا التكليف   يـدور مجايلارتفاع العذر، وهذا العلم اإلعند ّتامة بخصوص الّ
وهو ( األكثر  وبني)الناقصةّتامة أو  الصالتني الإحدىوهو وجوب ( ّقلبني األ

 واحلكم يف هذه احلالة هو جريان الرباءة عن وجـوب )ّتامةخصوص الصالة ال
 ّقـل مـن جريـان الـرباءة يف حـاالت الـدوران بـني األّتقدم، بناء عىل ما كثراأل
 . بالصالة الناقصةتياناالكتفاء باإل ، وعليه تكون النتيجةكثرواأل

صـالة ناقـصة يف ّ إذا صـىل فيامّ يتم  بالصالة الناقصةتيانلكن االكتفاء باإل
ارتفـاع العـذر يف آخـر الوقـت، فعليـه الـصالة  إىل ر صالتهّأخّأما إذا الوقت، 

 .ٍ حينئذاهب اإلتيان قادر عىلّ ألنه ؛ّتامةال
يشء لو علـم بجزئيـة >: ، حيث قال+ آلخوند اخلراساينهذا ذهب اوإىل 

 ولـو يف ًمطلقـا ًطـارشًجـزءا أو بني أن يكون  األمر  ودار،رشطيته يف اجلملةأو 
 ، منـهّتمكن يف خصوص حال الًطارشًجزءا أو  وبني أن يكون ،حال العجز عنه

 ال عـىل ،ه عىل املأمور بٍحينئذ لعدم القدرة ؛ّولبالعجز عنه عىل األمر فيسقط األ
ًمتعلقا الثاين فيبقى   مـن إطـالق ،ين األمـر أحـدّ ومل يكن هناك ما يعني،بالباقيّ

 أو إطالق دليل املأمور به مع إمجال دليل اعتبارهًطا، أو رشًجزءا أو دليل اعتباره 
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 العقـاب عـىل تركـه بـال بيـان ّ فـإن، العقل بالرباءة عن البـاقيّ الستقل،إمهاله
 .)١(<رهانواملؤاخذة عليه بال ب
 ّتمكن يف حـالتي الـًالـرشط دخـيال أو يف كون اجلـزءّ الشك بمعنى أنه مع

 ّ، وعدم وجود دليـل اجتهـادي يعـنيّتمكنيف خصوص حال الً معا أو والعجز
 بعضبـ اإلتيان ّتعذر إذا حدى الكفتني، جتري الرباة العقلية عن وجوب الباقيإ

 .باقي بال بيانالعقاب عىل ترك الّ ألن رشطه؛ أو الواجبأجزاء 
 وحالة النسيانّ التعذر تيالفرق بني حال

يف ّقـل واألكثـر  بـني األّرتددأن الفرق بني حالـة الـ : إليها جيدر االلتفاتمم
ة هـو أنـه يف حالـة ّتقدمـيف حالـة النـسيان املّقل واألكثـر وبني األّ التعذر حالة

يكـون  حلالـة البالفعـل، ويف هـذه ا اإلتيـان  بعـدمجايلالنسيان حيصل العلم اإل
ً منجزامجايلالعلم اإل  بيانه يف ّتقدمعن االبتالء بامتثاله، كام أحد أطرافه خلروج  ؛ّ

 .البحث يف حالة النسيان
 العـاجزّ ألن ؛ّقـلباأل اإلتيان  حيصل قبلمجايليف حالة العذر فالعلم اإلّأما  
 ّقـل األيـدور بـني إمجايل بالفعل، فيحصل له علم اإلتيان عجزه قبل إىل ملتفت

وهو خصوص ( األكثر  وبني)ّ الصالتني التامة أو الناقصةإحدىوهو وجوب (
 .)ةّالصالة التام

ّتقدم مـن أن دوارن ملا  ؛ّ، ومل ترتتب عليه ثمرةًوهذا الفرق وإن مل يكن فارقا
 .ّاألمر بني األقل واألكثر يكون جمرى ألصالة الرباءة

  لتامم الوقتًالثانية يف حالة كون العذر مستوعبا اجلهة
 إذا كـام) وهي حالة كون العذر مستوعبا لتامم الوقـت (عىل اجلهة الثانيةّأما 
 لـتامم الوقـت، ومل ً وكان العذر مـستوعبا،رشطها أو بجزء الصالة اإلتيان رّتعذ

                                                 
 .٣٦٩ص: كفاية األصول) ١(
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بوجـوب الـصالة ّ إمجايل إما فهنا حيصل علم يف خارج الوقت،َّ إال يرتفع العذر
ّتامة خـارج الوقـت،  بالصالة التيانالقضاء واإلوجوب  أو الناقصة يف الوقت،

 . الواجبات التي جيب فيها القضاءإذا كان الواجب من 
كانـت سـاقطة يف حـال رشطيتـه  أو رّن جزئية املتعذأ هو :والوجه يف ذلك

رشطيته  أو ّتعذر التكليف بالصالة الناقصة يف الوقت، وإن كانت جزئية املّتعلق
خـارج ّتامة بالصالة الاإلتيان و ثبت وجوب القضاءر، ّ التعذيف حالّ حتى ثابتة

أن الـرباءة  أي  الرباءة يف طرفيه،أصالةلتعارض ّ إمجايل منجز الوقت، وهذا علم
، وجتـب عن وجوب الناقص معارضة بالرباءة عن وجـوب القـضاء فيتـساقطان

 ،بالـصالة الناقـصة داخـل الوقـتّ املكلف املوافقة القطعية التي تقتيض أن يأيت
 . خارج الوقتّتامة وبالصالة ال

 

 هـو جريـان -ّاصـةاخلّ األدلـة بقطع النظر عـن - أن مقتىض القاعدة ّتقدم
 ّأدلـةولكن قـد توجـد ّ أو التعذر، الرباءة عن اجلزئية املشكوكة يف حال النسيان

 : بأحد وجوه ثالثةّحققيتحمرزة حتدد احلكم الرشعي يف هذه احلالة، وهذا 
ّ أن يقوم دليل خاص عىل إطالق اجلزئية جلميـع احلـاالت أو :ّالوجه األول

َّال تعـاد الـصالة إال مـن >، كحـديث ّتعـذراختصاصها بحالة عدم النـسيان وال
ّيـدل فهـذا احلـديث  )١(< والسجود، والركوع، والقبلة، والوقت، الطهور:مخسة

 ّ له، فلو نـيس املـصيلًراّ أو متذكً سواء كان ناسياالركوع جزء من الصالة،عىل أن 
 . ّ عىل جزئيته حتى يف حالة النسيان<تعاد ال> لداللة حديث ؛الركوع فصالته باطلة

يف ّ حتـى  الـصالةّصـحة رشطية الطهـارة يف إطالق دليل عىل ّأو كام لو دل
 .ته باطلـة، فصالّالطهارة وصىلّ املكلف نيس إذا حالة النسيان، ففي هذه احلالة

                                                 
 .١٤فعال الصالة، احلديث أّالباب األول من أبواب : وسائل الشيعة) ١(
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 .ًا ذكريًا رشطت وليسّومن هنا قالوا إن الطهارة رشط واقعي
ّتضح أنه إذا في يف حالـة ّ حتـى رشطيـة يشء أو  عىل جزئيـةّخاصقام دليل ّ
 أو العذر، فاحلكم الرشعي هو بطالن الفعل فيام لو فقد هذا الـرشط أو النسيان

 .ًعجزا أو ًااجلزء ولو نسيان
والنـسيان ّ التعـذر ليل اجلزئية إطالق يشمل حالة أن يكون لد:الوجه الثاين

 عىل وجوب ّخاصمن قبيل قيام دليل .  للرباءةٍحينئذفيؤخذ بإطالقه، وال جمال 
ال صـالة ملـن مل يقـرأ بفاحتـة >ًمثال قراءة سورة الفاحتة يف الصالة كام يف الرواية 

 .ن والعجز هذا احلديث يثبت جزئية الفاحتة حلالة النسياإطالقفب )١(<الكتاب
في هذا الوجه كان امللحوظ هـو فوال خيفى الفرق بني هذا الوجه وسابقه، 

 ّتمـسك بإطالقـه، بيـنام يف الوجـه الـسابق، كـان الّتمـسكدليل اجلزء نفسه، في
 .بإطالق دليل آخر غري دليل نفس اجلزء، كحديث ال تعاد

زء،  أن يكون لدليل الواجب إطالق يقتيض عدم اعتبـار اجلـ:الوجه الثالث
 حلالـةًمـثال ، فليس فيه داللة عىل إطالق دليل السورة ًويكون دليل اجلزء جممال

ّ التعـذر والنسيان، وال داللة فيه عىل عدم وجوب قراءة السورة يف حالةّالتعذر 
دليـل الـصالة القائـل بـأن ، أي دليل نفس الواجـب إىل  فهنا نرجع،النسيانأو 

 ،ً أيضا دليل الواجب مطلقّحيث إن ف،<ةأقيموا الصال>الصالة واجبة من قبيل 
 ،ة الصالة صحيحة من دون الـسوروأن سواء قرأت السورة أم ال، ّأي يقول صل

ر ّن لدليل اجلزئية املجمل، وهو ثبوت اجلزئية يف حالة التـذكّفيؤخذ بالقدر املتيق
 ًاّمقيـد، ويكـون ّتعـذرويف حالة القدرة، فال جتب السورة يف حالـة النـسيان وال

النـايس ّ املكلـف ليل الواجب لغري حالتي النسيان والعذر، وعليه جيب عـىللد
 .بفقط، وانتفاء الزائد بإطالق دليل الواجّقل باأل اإلتيان والعاجز

                                                 
 .٥٣٥ص: الطرائف يف معرفة مذاهب الطوائف) ١(
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 إذا طرأ العجز أثناء الوقت
تيـان  إذا طرأ العجز يف أثناء الوقـت فهـل جيـب اإلهأنوقع البحث عندهم 

 جلزء أو الرشط أم ال؟ اّتعذربالباقي بعد 
بفـرض  ّخمـتصجريان هذا االستـصحاب وينبغي أن يعلم أن البحث عن 

  بحسب تعبري السيد الـشهيد؛ ألنهذا هو الصحيح العجز دون النسيان، وّطرو
زوال  وبعـد إتيـان العمـل و،يقني سابق والحقّشك حال النسيان ليس هناك (

اهري بمـالك حافظيـة النسيان ال جمال جلريـان االستـصحاب ألنـه حكـم ظـ
التكليف الواقعي املشكوك، ووجوب الناقص بعد اإلتيان بـه ال معنـى حلفظـه 

 فال جمـال ،باالستصحاب بل عىل تقدير ثبوته قد انحفظ بنفسه يف املرتبة السابقة
ليس اإلشكال مـن ناحيـة اللغويـة لكـي  وللحكم الظاهري يف فرض النسيان،

عدم وجوب القضاء، بل اإلشـكال يف  وزاءجب األثر عليه بلحاظ األّيقال برتت
 . )١( )عدم معقولية احلكم الظاهري االستصحايب يف نفسه

 : تيان بالباقي  بأمرين عىل وجوب اإلّاستدل
 .ّقل، أي استصحاب بقاء وجوب األاالستدالل باالستصحاب: األول
 .االستدالل بالروايات: الثاين

 االستصحاببعىل وجوب اإلتيان بالباقي االستدالل . ١
 هـو الوجـوب الـضمني وهـو ّإن الوجوب املعلـوم لألقـل :وقد يرد عليه

مقطوع االرتفاع، مع أن املراد إثباته باالستـصحاب هـو الوجـوب االسـتقاليل 
 . )٢( وهو مشكوك  احلدوثّقللأل

                                                 
 .٣٧٩ص ،٥ج:  بحوث يف علم األصول)١(
 .٣٧٩ص ،٥ج: انظر بحوث يف علم األصول) ٢(
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 :ة تقريباتّم توجد عدّ املتقدشكالدفع اإليف مقام و
 وهو ّالوجوب الضمني لألقلاستصحاب بقاء اجلامع بني  :التقريب األول

 . والوجوب االستقاليل له،ّتعذرة الفاقدة للجزء أو الرشط املّاحلص
 : ، بقولهعليه السيد الشهيدوأورد 

، ألن الوجوب الـضمني ّه من استصحاب القسم الثالث من الكيلَّنإ ً:الّأو
منـه هـو نام حيتمل بقاء اجلامع ضمن فرد آخـر إ و، معلوم االرتفاعً سابقاّتيقنامل

 .هو مشكوك احلدوثوالوجوب االستقاليل  
 الـذي ال يقبـل التنجيـز اآلن ّ اجلامع بني الوجوب الضمني لألقلإن: ًثانيا

 ،ً لـو علـم بـه وجـداناّتنجـز ال يقبـل ال،الوجوب االستقاليل لـه و،للعجز عنه
إن أريـد و هذا إذا أريد إثبات جامع الوجوب وتنجيزه، ؟فكيف باالستصحاب

 . )١(ت كان من األصل املثبّده وهو الوجوب االستقاليل لألقلإثبات فر
هذا االستصحاب حمكـوم   بأن :لّوعىل التقريب األق العراقي ّوأورد املحق

 ّيف وجوب األقلّالشك باستصحاب بقاء جزئية املشكوك إىل زمان العجز، ألن 
احلالـة، يف ثبوت اجلزئية يف حال العجز وعدم ثبوهتا يف هـذه ّالشك ب عن ّمسب
ب عـن ّجـزاء الباقيـة وعدمـه مـسبيف بقاء الوجـوب لألّالشك ن إ>:  قالحني

فإنه عىل تقدير بقاء اجلزئية يف حـال ، هّتعذر يف حال ّتعذريف بقاء جزئية املّالشك 
، فأصالة بقـاء اجلزئيـة يف حـال ًب رأساّ يقطع بارتفاع التكليف عن املركّتعذرال

مـر مـع جريـان ة، فـال ينتهـي األّ البقيـاالضطرار يقتيض سقوط التكليف عن
 .)٢(<استصحاهبا الستصحاب بقاء وجوهبا

إن أريـد مـن اجلزئيـة : ( بـالقول العراقيّحققوأورد الشهيد الصدر عىل امل
 فهـذا سـبب عقـيل لـسقوط الوجـوب ال ،دخالته يف حتصيل الغرض واملـالك

                                                 
 .٣٨٠ص ،٥ج: ر بحوث يف علم األصولظان) ١(
 . ٤٥٠، ص٣ج: هناية األفكار )٢(
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 مقطـوع  بـالوجوب الـضمني فهـذاًرشعي، وإن أريد من اجلزئية كونـه واجبـا
، وإن أريد املالزمة بني وجوب الصالة ووجوب هـذا اجلـزء ّتعذرالعدم حال ال

ن املالزمة بينهام يف حال القـدرة وعـدم ّام املتيقّنإ و،ل األمرّفهي مشكوكة من أو
 ّن هذه املالزمة يف عرض عدم وجـوب األقـلأ عىل ، وهو مقطوع البقاءّتعذرال

 باألكثر وال سـببية وال مـسببية بيـنهام ًائامء ثالث هو كون املالك ق معلوالن ليش
ه يظهـر مـن ّى الصالة كام لعلّوإن أريد من اجلزئية دخالته يف مسم. ًحتى تكوينا

 حلكـم ًال موضوعا وً رشعياًن هذا ليس حكامأ فمن الواضح ،عبائر تقرير بحثه
  . )١(<ى الصالةّرشعي، ألن الواجب هو واقع املأمور به ال مسم

ّمـا للمركـّ إذا مل يكـن مقوّتعـذرإن اجلـزء أو الـرشط امل :اينالتقريب الث ب ً
كالصالة، فال مانع من استـصحابه، وذلـك ألن مركـز الوجـوب اجلـامع بـني 

 بمثابة اجلهات التعليلية ّتعذرالواجدة له والفاقدة، باعتبار أن اجلزء أو الرشط امل
تقاليل هـو للواجب ال اجلهات التقييديـة، وعـىل هـذا فمركـز الوجـوب االسـ

طبيعي الصالة اجلامع بني الواجدة هلذا اجلزء أو الرشط والفاقـدة لـه، ويكـون 
 اجلـامع، وعـىل أسـاس ّ بطبيعـيّتعلـقيف بقاء الوجـوب املّشك  للًأه منشّتعذر

ً دخـال يف الوجـوب ال الواجـب،  فـإذن ال ّتعذراحتامل أن للجزء أو الرشط امل
جوب الباقي، هذا نظري مـا إذا حكـم ب عليه وّمانع من استصحاب بقائه ويرتت

ّشـك ه بنفـسه، وّه بأحد أوصاف النجس ثم زال تغريّبنجاسة املاء من جهة تغري
يف بقاء نجاسته، فال مانع من استصحاب بقائها، باعتبار أن التغري بنظر العـرف 
حيثية تعليلية ال تقييدية وموضوع النجاسة هو طبيعي املاء، هذا غاية ما يمكـن 

 . يف تقريب هذا االستصحابأن يقال 
نـام يفيـد يف إكون احليثية تعليلية ال تقييديـة > بأن  السيد الشهيدهوأورد علي

                                                 
 .٣٨٠ص ،٥ج:  بحوث يف علم األصول)١(
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 ًبقـاء وً فقـط أو حـدوثاًيف كوهنا دخيلة حدوثاّالشك جريان االستصحاب عند 
 الكر بالنجاسة هـل يوجـب زوال نجاسـته أم ال؟ ّ زوال تغريّنأيف ّشك كام لو 
 ، ال تقييديـة، حيثية تعليلية ملعروض النجاسـة وهـو املـاءًمثال ّ التغريّنأفيقال ب

ما إذا كانت احليثية مما يعلم بدخالتها يف احلكـم أفيجري استصحاب نجاسته، و
 فال جمال ،تهّ بحيث يعلم انتفاء شخص ذلك احلكم ولو النتفاء علً وبقاءًحدوثا

 ؛يه من هذا القبيـلن، وما نحن فّ للقطع بزوال احلكم املتيقٍلالستصحاب حينئذ
ه شـخص ّتعـذر يف الواجب بحيـث يـسقط بّتعذرألن املفروض دخالة اجلزء امل

يف حدوث وجوب آخر، فدعوى اندراج املقـام ّشك نام يإ وًذلك الوجوب يقينا
ة تعليلية أو تقييدية خلط بني مبحث التفـصيل ّتعذرحتت ضابطة كون احليثية امل
ّالـشك ثية التقييدية والتعليلية يف موارد  بني موارد احلي:يف جريان االستصحاب

بني املقـام الـذي  و فقطً أو حدوثاًبقاء وًيف دخالة قيد يف موضوع احلكم حدوثا
ام حيتمل حدوث حكـم ّنإ و، حالّيف سقوط احلكم بانتفاء قيده عىل كلّشك ال 
قاء يف البّالشك ق ّحده لتحقو كون احليثية تعليلية يكفي ّنألوا بّكأهنم ختي و.آخر

ه ليس األمر كذلك، فقد تكون احليثيـة ّنأ مع ،وعدم اجلزم بزوال احلكم السابق
يف البقاء بل يقطع بالزوال، وقد تكون احليثية تقييديـة ّشك تعليلية ومع ذلك ال 

 .)١(< فقط يف احلكمً الحتامل دخالتها حدوثا؛يف البقاءّشك ومع ذلك ي
جزاء هو عني وجوبه  أحد األرّتعذوجوب الباقي بعد  ّإن :التقريب الثالث

 عىل اجلزء الزائـد ًه كان منبسطاّنإ الوجوب، حيث ّقبله، وانام خيتلف عنه يف حد
 نظـري ،واآلن يقف عليه، فنستصحب ذات املحدود بقطع النظـر عـن املحـدود

 . هتاّها بعد زوال شدّاستصحاب ذات احلمرة بقطع النظر عن حد
االشـتداد  ووب ال يعقل فيه االنبساطالوج> أن: وأورد عليه السيد الشهيد

                                                 
 .٣٨٠ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 أو البـاقي، ّ بالكـلّتعلـقنام هو اعتبار وتكليف مإلكي نستصحب مرتبة منه، و
حدمها غري اآلخر ومباين معه يف الوجود، فام كان يعلم مـن وجـوب البـاقي أو

 . يف ثبوت شخص وجوب آخر عليهّشك ام يّنإ وسقوطه ويقطع بزواله
اإلرادة  وّ نفـس احلـبّنإ فقـد يقـال ،ّاحلب ودة لو الحظنا عامل اإلرا،نعم

ه ّنَّإال أته ال يف أصله، ّ يف شدً اجلزء الحتامل كونه دخيالّتعذرن يبقى مع أيمكن 
 ال ّتعـذره، ألن الّبحد وتهّ بشدّاحلب وبحسب هذا العامل من املمكن بقاء اإلرادة

 اإلرادة وّبليس مـن ناحيـة بقـاء احلـّالشك نام يسقط الطلب، فإ وّيزيل احلب
  أو األكثـر،ّهنـا األقـلأ تلـك اإلرادة ال يعلـم ّتعلـق مّنأمن ناحية ّالشك ام ّنإو
 ًبنـاءَّإال  ّها باألقـلّتعلقاإلرادة ال يثبت  وّاستصحاب بقاء شخص ذلك احلبو

 ،ّه باألقـلّتعلقجامعها املعلوم  واستصحاب أصل اإلرادة وعىل األصل املثبت،
 استـصحاب اجلـامع بـني الوجـوبني بلحـاظ عـامل  يرجـع إىلً سابقاًلو ضمناو

  . )١(<ما ال يقبل ونه جامع بني ما يقبل التنجيزأ ما فيه ّأقل واملبادئ واإلرادة
شـكال املـذكور مـن مة ال تستطيع دفع اإلّ التقريبات املتقدّنأضح ّ يتوهبذا 

 ،ّلن الوجوب الـضمني لألقـّ املتيقّنإ حيث ؛نّ الوجوب املشكوك غري املتيقأن
 . واملشكوك الوجوب االستقاليل

ن أافـرتاض >  عـىلّ مبنـيشـكالهـذا اإلأصـل  يذكر السيد الشهيد بأن ّمُث
  إلمكان جعل الوجوب؛نه ال وجه لهأ مع ، بحاجة إىل إجياب جديدّإجياب األقل

 وعليـه فيكـون ،ّتعـذر يف حـال الّل األمر عىل اجلامع بني األكثر واألقـلّمن أو
أي . ل األمـر عـىل أحـد التقـديرينّس التكليف الثابت مـن أويف بقاء نفّالشك 

 من القسم الثـاين حيـث يعلـم بجعـل ّيكون املقام من موارد استصحاب الكيل
 ٍ فهو منتفً باألكثر تعييناًاّتعلقنه لو كان مإالقصري، ف ود بني الطويلّوجوب مرد

                                                 
 .٣٨٠ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 . ٍ باجلامع بالنحو املذكور فهو باقًاّتعلق، ولو كان مًجزما
 مـن عـدم جريـان ً هذا االستـصحاب يـرد عليـه مـا ذكرنـاه مـراراّنَّال أإ

بـني وجـوب يقبـل  واستصحاب اجلامع بني وجوب ال يقبل التنجيز النقضائه
ك  فـام ظنّـ، ال يكفي يف املنجزيةًالتنجيز، ألن مثل هذا اجلامع لو علم به وجدانا

 . )١(<د به؟ّبالتعب
 )قاعدة امليسور( ياتبالرواعىل وجوب الباقي  االستدالل .٢

 عىل وجوب الباقي بعد العجز عن بعض األجزاء عىل أساس ّحيث استدل
ة، ّعي استفادهتا من بعـض الروايـات اخلاصـّيت بقاعدة امليسور،  ادّقاعدة سم
 : هي ثالث رواياتو .ص بثالث طوائفّوهي تتلخ

 ،’ اهللاخطبنا رسـول(ة، قال ّ ما رواه أبو هريرة بطرق العام:الرواية األوىل
 عام يا رسـول ّكلأ : فقال رجل.واّ فحجّأيها ا اس قد فرض اهللا علي م ا ج :فقال

 و قلت نعم  وجـب، و ـا  :’، فقال رسول اهللا ً حتى قاهلا ثالثا’اهللا؟ فسكت 
فإنما هلك من  ن قبل م ب ـ ة سـؤا م ، ذرو  ما تر ت م :’، ثم قال استطعتم

و ذا نهيـت م عـن ، فائتوا منـه مـا اسـتطعتم ء أ رت م   فإذا .واختالفهم   أن يائهم
 .)٢(<فدعوه ء 
فيقع الكالم ،  يف داللتها)وأخرى( يف سند هذه الرواية )تارة(يقع الكالم و

 :يف مقامني

                                                 
 .٣٨٢ص ،٥ج: وث يف علم األصولبح )١(
؛ ٢٠٦ :،  حـديث٥٨ص  ،٤ج:آليلمضمون هذه الرواية ورد بألفاظ خمتلفة، انظر غوايل ال) ٢(

 ،٨ج :؛ صـحيح البخـاري١٠٢ص ،٤ج :؛ صـحيح مـسلم٣١ص ،٢٢ج :بحار األنـوار
 .١٤٢ص
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 يف سند الرواية: املقام األول
 راوهيـا أبـو هريـرة ّنأام ّ السي،ال شبهة يف أن الرواية من املراسيل الضعاف

 يف الكذب عىل ًداّثبات كونه متعمى إلّ وقد تصد،أظهر من أن خيفىالذي حاله 
  .)١(  سامحة السيد رشف الدين العاميل’  اهللارسول

ام رواهـا ّنـإمي األصـحاب، وّهنـا غـري موجـودة يف كتـب متقـدأام ّوالسي
 ،ً، وهذا الكتاب  لـيس موثوقـا بـهيل كتاب غوايل الآلّ عن حمكيًالرون نقّاملتأخ

قدح عليه من ليس عادته القدح يف الكتـب، كـصاحب احلـدائق ى للّوقد تصد
ًالذي يرى أن الروايات املوجودة يف الكتب املعتربة مجيعا روايات قطعيـة سـندا  ً
وإن رويت بطريق اآلحاد، ولكنها يف الواقع روايات متواترة، ومع ذلك نـاقش 

خبـار نـسبة صـاحبه إىل التـساهل يف نقـل األ>: يف الكتاب املذكور حيـث قـال
 كام ال خيفى عىل من وقـف ،ها بسمينها وصحيحها بسقيمهاّمهال وخلط غثواإل

 .)٢(<عىل الكتاب املذكور
حممد بن عـيل بـن إبـراهيم األحـسائي وايل هو الشيخ غوصاحب كتاب ال
، فذهب األكثـر ً ومدحاً، وقد اختلف يف شخصه قدحااملعروف بابن أيب مجهور

ً فاضـال ًكـان عاملـا>:  يف أمـل اآلمـل+اميل  العـّإىل مدحه وتوثيقه، قال احلر
 .)٤(<ثّفاضل حمد>: وقال يف موضع آخر )٣(<..راوية

 .)٥( <...ًامّ متكلً جمتهداًكان فاضال...>: + البحراين ّحققوقال امل
ث ّالعامل الفقية النبيـل املحـد... >:  يف املقاييس+ الكاظمي ّحققوقال امل

                                                 
 .عبد احلسني رشف الدين املوسوي للسيد ،ابو هريرة: رانظ) ١(
 .٩٩ص  ،١ج: احلدائق النارضة) ٢(
 .  ٢٥٣ص ،٢ج: أمل اآلمل) ٣(
 .. ٢٨٩ص ،٢ج: أمل اآلمل) ٤(
 .١٦٧ص: لؤلؤة البحرين) ٥(
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 مـن ر اهللا يوم النشوهراهيم بن أيب مجهور سقام حممد بن عيل بن إبّاحلكيم املتكل
 .)١( <...الرشاب الطهور

ف والعرفان، وال خيفـى عـدم تـأثري ذلـك يف ّنعم قدح فيه بميله إىل التصو
أه مـن هـذه  النـسبة كـصاحب املـستدرك ونفـى ّن بعضهم قدر برإبل  .وثاقته

 .)٢(الشبهة عنه
ختلـف يف اسـم الكتـاب فال خيفى أنه قـد ا: وأما مضمون الكتاب وحمتواه

) يلعــوايل الــآل(ه ّباإلعجــام، وبعــضهم ســام) يلغــوايل الــآل(ه بعــضهم ّفــسام
 .)٣(ل مما ال أصل لهّباإلمهال، وذهب صاحب الذريعة إىل أن األو

وقد وجدت يف هذا الكتاب روايات خمتلفة ليست عىل نسق واحد، فبعض 
 روايـات أيب هريـرة، ة كمسند ابن حنبل، وبعضّالروايات نقلها من كتب العام

 .وعائشة وغريمها
م، ين الكتاب بعض الروايات املخالفة للمذهب مما ظاهرها التجـسّوتضم
تـرون : (، أو روايـة..)فوضع يده ب  كـت  حـ  وجـدت بـرد أنا لـه: (كام يف رواية

 ). آدم   صورتهقإن اهللا تعا  خل: (أو)  م يوم القيامة كما ترون القمر  لة ا درّر 
ة، كـام يف مـا روي عـن ّن بعض الروايات املوافقـة ملـذهب العامـّام تضمك
، إىل غـري ذلـك مـن ) فيهّفيصيل’ أفرك املني عن ثوب رسول اهللا : (عائشة

 .وهذه الروايات هي عمدة اإلشكاالت عىل الكتاب .الروايات
 انجبار هذه الروايات بعمل االصحاباالنصاري دعوى الشيخ 

ك هبـا بـني ّضعف أسنادها جمبور باشـتهار التمـس>: قال الشيخ يف الفرائد
                                                 

 .٣٣١ص ،١ج: انظر مستدرك الوسائل) ١(
 .٣٣٣، ص٢ج :مستدرك الوسائل) ٢(
 .٣٨٥ص ،١٥ج: الذرية إىل تصانيف الشيعة) ٣(
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 هبـا ّ، حيـث اسـتدل)١(<عّكام ال خيفى عىل املتتبـ، األصحاب يف أبواب العبادات
: الثالث(>: دة، منها يف باب الصالة حيث قال ّحب الرياض يف مواضع متعداص

 ) االسـتقالل اعتمـدّتعذرولو ( ...)ركن مع القدرة( يف الفرائض )وهو: القيام
، ، ومل يـسقط عنـه القيـام عنـدناً واحـداً يف النـصوص ونحـوه قـوالّعىل ما مر

  .)٢(<امليسور ال يسقط باملعسور: للنصوص بأن
 الرواية بعمل املشهور مناقشة  دعوى انجبار

 . عدم ثبوت أصل هلذه الدعوى.١
هنـم عملـوا إنعـم ، عدم ثبوت استناد األصحاب عليها يف مقام العمل .٢

ور يف باب الصالة فقط، لكن ليس من جهة هذه الروايات، بل مـن بقاعدة امليس
لصالة ا: (وئي قال السيد اخل.سقط بحالجهة رواية أخرى وهي أن الصالة ال ت

 × ويستفاد ذلك مما ورد يف املستحاضة مـن قولـه،ً قطعياًمجاعاإال تسقط بحال 
 ، أو بالنـساء  إذ ال نحتمـل االختـصاص باملـستحاضة)٣(<ال تدع ا صالة   حال>

 عـن القيـام ً نحو كان ولـو بتعجيـز نفـسه اختيـاراّتياهنا بأيإ من ّفالصالة البد
 .)٤()بأدائها كاملة

 د عمل األصحاب ال يوجب االنجبارّن جمرأ(ما ذكره السيد اخلوئي من . ٣
عىل ما ذكرنـاه يف ، يةّ غري داخل يف موضوع احلجًبعد كون اخلرب يف نفسه ضعيفا

 .)٥()هّحمل
                                                 

 .٣٩٠ص ،٢ج: فرائد األصول) ١(
: الفوائـد احلائريـة؛ وانظـر ٣٧١ص ،٣ ج:رشع بالـدالئلياض املسائل يف بيان أحكام الر) ٢(

 .١١٧ص ،١ ج:لتنقيح الرائعا ؛٥٢٢ص : األصولمفاتيح ؛٤٤٧ص
 .٣٧٥ص ،١ج :االستبصار) ٣(
 .٣٧٣ص ،٣ كتاب احلج، ج:املعتمد يف رشح املناسك) ٤(
 .٤٧٨ص ،٢ج: مصباح األصول) ٥(
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، ً عىل املقام أصالّ النسائي بوجه آخر ال يدلسنن يف  وردت هذه الرواية.٤
 ء و ذا نهيـت م عـن ، ف  وا بـه مـا اسـتطعتم ء فإذا أ رت م  ( ’وهو قوله 
، يف هذه الرواية ظاهرة يف كوهنا زمانيـة )ما(  كلمةالواضح أنومن  )١()فـاجت بوه

 وهـذا ،نـد االسـتطاعة والقـدرةأمور به عتيان باملفمفاد الرواية هو وجوب اإل
 . )٢( عن املقام ّاملعنى أجنبي

 املقام الثاين يف داللة الرواية
احتامالت ..) فأتوا منه: (’ يف قوله<من>ق النراقي ملعنى كلمة ّذكر املحق

 : أربعة
 . فأتوا بعضه، أي البعض الذي استطعتم:ّولاأل

مـا (: ’ قولـه للتبعـيض، ويكـون املفعـول<من(أن تكون كلمة  :الثاين
 .فأتوا ما استطعتم حال كونه بعضه: فيكون املعنى). استطعتم

فأتوا به ما دامت : فيكون املعنى.  مرادفة للباء<من( أن تكون كلمة :الثالث
 .استطاعتكم
للموصـول،  وًبأن تكون بيانـا للمـأيت أ،  بيانية<من(أن تكون كلمة : الرابع

 . )٣(ً أو كالًنه بعضافأتوا ما استطعتم م: وعليه يكون املعنى
  أنن االسـتدالل بالروايـة يف املقـام متوقـف عـىل إ:وقال صاحب الكفاية

 ليـست <مـن> احلال أن الظاهر مـن الروايـة أن و بمعنى التبعيض،<من> تكون
 بقرينة املورد هو الكيل الذي له أفراد <اليشء>ظاهرة يف التبعيض، ألن املراد من 

ألجزاء، فإن املسؤول عنـه يف الروايـة هـو وجـوب ب من اّ املركّطولية ال الكل
                                                 

 .١١١ص ،٥ج :سنن النسائي) ١(
 .٤٧٨ص ،٢ج:انظر مصباح األصول) ٢(
 .٢٦٥-٢٦٢ص: عوائد األيام )٣(
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 ذي األفـراد ّالروايـة بـالكيل ّص األمر بـه، فتخـتّتعلق وعدمه بعد ّتكرار احلج
وعليـه ال تـشمل الروايـة .  بمقدار اسـتطاعتكمّالطويلة، ويكون مفادها الكيل

 .ّفاالستدالل هبا عىل املقام غري تام.  البحثّب ذا األجزاء الذي هو حملّاملرك
 تقريب الشيخ االنصاري لالستدالل بالرواية

 ّ وعليـه يـتم، يف التبعـيض ال البيانيـة<من> ذهب الشيخ اىل  أن ظهور لفظ
ً مطلقـا  بمعنى الباء " من "ن كون إ>: االستدالل بالرواية عىل املقام، حيث قال

وبيانية يف خصوص املقـام خمـالف للظـاهر بعيـد، كـام ال خيفـى عـىل العـارف 
 بناء عـىل -يشء والعجب معارضة هذا الظاهر بلزوم تقييد ال. ب الكالمبأسالي

 ّسـتطيع منـه، ثـمأ األمر بإتيان ما ّ بام كان له أجزاء حتى يصح-املعنى املشهور 
 إتيان مجيعه، ثم ارتكاب التخصيص فيه بإخراج ما ال جيري ّتعذرتقييده بصورة 

ضع، إذ ال خيفى أن التقييدين األولني ، كام يف كثري من املواًفيه هذه القاعدة اتفاقا
إخراج ، نعم. وظهوره حاكم عليهام ، "الخ . . .  فأتوا منه ": يستفادان من قوله

أن : واحلاصـل. وال بأس به يف مقابل ذلك املجاز البعيـد ، كثري من املوارد الزم
 .)١(<املناقشة يف ظهور الرواية من اعوجاج الطريقة يف فهم اخلطابات العرفية

 بيان األصفهاين لكالم الشيخ
 اليمكـن أن يكـون :ً األصفهاين تقريبا لكالم الشيخ، حاصـلهّحققأفاد امل

 بيانية، وإنـام موضـوعة للداللـة عـىل التبعـيض بمعنـى االقتطـاع <من>معنى 
 نـسبة ّواإلخراج أي إخراج البعض، سواء أكانت نسبة ذلك الـبعض إىل العـام

 فرد من أفراده، ّ لصدق البعض عىل كلّرد إىل الكيلب أم نسبة الفّاجلزء إىل املرك
 نحو إحاطة وشـمول ألفـراده، فيـصدق أن اخلـارج منـه ّعىل أساس أن للكيل

ن ختـصيص إن كان خالف الظاهر، وحيـث إبعض أفراده، وما ذكره صحيح و
                                                 

 .٣٠٠ص ،٢ج: فرائد األصول )١(
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، فيكون ذلك قرينة عىل أن املراد من الـيشء ًالرواية بغري موردها مستهجن عرفا
 . فرادي واملجموعي، فإذن ال تنايف بني الرواية وموردها األّعام من الّأعم

ًيصلح أن يكـون بيانـا للـيشء،   ال-وهو الضمري -  مدخوهلاًمضافا اىل أن
 فالـذي يومهـه أن االتيـان ال، مبهم، وأما معنى كوهنا بمعنى البـاء ألن الضمري

تيـان قـد ذ اإلى بالباء، ولكـن األمـر لـيس كـذلك، إّى بنفسه، وإنام يتعدّيتعد
ًوال يـأتون ا ـأس إال قلـيال{ ى بنفسه كقولـه تعـاىلّيتعد ِ َ

 ْ
ِ َ َْ َْ َ ُ َ وقـد  )١٨: األحـزاب( }َ

ٍيأ   بفاحشة مب نة{ :ى بالباء، كقوله تعاىلّيتعد ٍَ َ َ  َ ِ َ ِ َ ِ
 :حيث قال، )١٩: النساء( }ْ

ظ ولف،  إما تبعيضية أو بيانية أو بمعنى الباء"من"ال خيفى عليك أن كلمة (
مـا  ’ يف قولـه "ما"وكلمة . ّ أو الكيلّب أو العامّ إما أن يراد منه املرك"يشءب"

وال ريـب أنـه ال معنـى .  أن يراد منها املوصولة أو املصدرية الزمانيـة ،استطعتم
، ءيش لً ألن مدخوهلا الضمري وال يمكن أن يكون بيانا؛ بيانية"من"لكون كلمة 

ى بنفـسه ّتيـان يتعـد اإلّ ألن؛ّ غري متعـني وكوهنا بمعنى الباء؟كيف وهو مبهم
َوا ـال  يـأ   الفاحـشة{ :ل قوله تعاىلّفمن األو. تارة، وبالباء أخرى َ ِ َ

ْ َ ِ
ْ َ ِ
، وقولـه }َ 

َوال يأتون ا أس { :تعاىل َْ َْ ْ َ ُ ًإال قليالَ ِ َ ٍيأ   بفاحشة مب نـة{ : ومن الثاين قوله تعاىل}ِ  ٍَ َ َ ُ َ ِ َ ِ َ ِ
ْ{ ،

د بأشياء  ّّى عن املتعد يكنّامّ بل عن الواحد، وإندّاملتعدبه عن ى ال يكنّيشء ولفظ ال
 الذي له وحدة جنسية أو نوعية أو صنفية أو املركب الـذي ّفيدور األمر بني الكيل

 ّ إذ الفرد ليس بعض الكيل؛ّن التبعيض ال يالئم الكيلإ وحيث ،له وحدة اعتبارية
 " مـا " كلمـة ّ كـام أن،ه أجـزاءب الـذي لـّحمالة يراد منه املركـ فال ،بل مصداقه

 ."توا ائ فـ"  × لقولهًاملصدرية الزمانية فيكون مفعوالظاهرة يف املوصول دون 
 ةّتوا به مـدائ ف:ال ،توا ما تستطيعونه منهائ ف،ب ذي أجزاءّ إذا أمرتكم بمرك:فاملراد

 .)١()استطاعتكم
                                                 

 .٧٠٢ص ،٢ج:انظر هناية الدراية ) ١(
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 تأييد الشهيد الصدر لألصفهاين
ب هاألصفهاين يف غاية املتانة، ثم ذكر أن ما ذذكر السيد الشهيد أن ما أفاده 

 لوجـود مناقـشات أخـرى حـول هـذه الروايـة ربـام ؛يمكن املصري إليه إليه ال
 : ومن هذه املناقشات،مجال مدلوهلاإتستوجب 

  للتـرشيعًكـاّن يكـون حمرأ السؤال بنفـسه يمكـن ّنأ ظاهر احلديث ّنإ. ١
ن التـرشيع يتبـع إب يف بابـه، فـهـذا غريـ و إليه بحيث لو سئل لوجب،ًهاّمنبو

 . فحصهم واملفاسد الواقعية ال سؤال السائلني واملصالح
 ،لو وجب ملا استطاعوا و، لوجب، لو قال نعم’ النبي ّنأن ظاهره إ .٢

 نأ  فكيـف يعقـل،ه مع عدم االستطاعة يرتفع الوجوبّنأ مع ،فيرتكوا فيكفروا
 . ًاراّيكونوا بذلك كف

اجلـزء مل يناسـب مـع مـورد  وّ ختصيصها بباب الكلن القاعدة لو أريدإ .٣
الفرد فتصوير ذلك يكـون بأحـد  وّلو أريد جعلها تشمل باب الكيل واحلديث،

 . ها غريبة يف املقامّأنحاء ثالثة كل
 فـأتوا بـأفراده -بنحو رصف الوجود -ء  ام أمرتكم بيشّ كل:ن يرادأ :األول
 . ما استطعتم

 األمر برصف الوجـود ال يقتـيض أكثـر ّنإ ف؛و هذا كام ترى تناقض واضح
 . من اإلتيان برصف الوجود

 أكرم : كام يف مثل،بنحو مطلق الوجود -ء  ام أمرتكم بيشّ كل:ن يرادأ: الثاين
هذا ال يناسب مورد الرواية، فان األمـر  و.فراده ما استطعتمأ فأتوا من -العلامء
 عـىل تقـدير ’ي هو خالف مقصود النبـ و ليس بنحو مطلق الوجود،ّباحلج

ام أمـرهم ّ حيث كان يريد نفي لـزوم ذلـك عـىل املـسلمني كلـ؛صدور احلديث
 . لكفروا و ملا استطاعواَّالإ و،ء بيش

هـي  و،ّدلةن يكون املقصود جعل قاعدة يف مقام االستفادة من األأ :الثالث
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ًأيضا هذا  و. فيحمل عىل مطلق الوجود ال رصف الوجود،ء نه متى أمرهم بيشأ
ما أكثر أوامر الشارع التي هـي  و،نطبق عىل املورد، كام أنه أمر غريب يف بابهال ي

 . )١(<بنحو رصف الوجود
  األقـىص للتكـاليفّية للحدّ ذكر أن الصحيح أن مفاد هذه الرواية قاعدة كلّمُث

 أكثر هجيب امتثال  أمر يصدر من املوىل الّ كلّ أن:، بمعنىى األدنّالرشعية ال احلد
ه األدنى فيتبع دليله، وأن املراد من االسـتطاعة ّر املستطاع، وأما ما حدمن املقدا

 .ًة عرفا ال القدرة العقليةّهي االستطاعة العرفية أي ما يقابل احلرج واملشق
من املعقول افرتاض مجلة مـن >: شكال األول بقوله عن اإل+ ثم أجاب 

حمذور يف إبـدائها ابتـداء نه لوجود َّإال أ ًاألحكام واجدة للمالك اللزومي واقعا
ال بعـد إع ّ ال ترش،نيّكلفه إليها من قبل املّتوج وهّأو للحاجة إىل حصول نوع تنب

َيـا   هـا ا يـن { نظري ما يف اآليـة الكريمـة ،السؤال أو اإلحلاح من قبل املسلمني ِ  َ َ َ

ِآمنوا ال  سأ وا  ن أشياء إن  بد ل م  سؤ م و  َ ْ ُْ ُ ُْ َْ ََ َ ُ ْ ِْ َ َ َْ َ َْ ُ ُ َن  سأ وا  نها حـ   ـ ل القـرآن  بـد َ ْ َ ُْ ُ ْ ُ ْ ُ  ُ َ ِ َ َ ُ
َ ْ َْ

ٌل م  فا ا   نها وا   فور حليم ٌِ َ ُ َ ُ ُ ْ  َ َ َ َْ َ ُ ه ّنإبناء عىل إرادة األحكام منها ال املعاجز، ف }َ
ه ال ّنإخبار عن القضايا اخلارجية فال اإل وال يناسب مع كون اخلطاب للمؤمنني

 . آيات و كتاب ترشيعيناسب نزول القرآن الذي هو
نه بناء عىل هذا املعنى يكـون َّإال أوهكذا يظهر وجود معنى معقول هلذا احلديث 

ن ال يلزم منه أ األقىص لالمتثال ّ احلدّنأه يدل عىل ّ ألن؛ الكالمّ عن حملًاحلديث أجنبيا
 .)٢(< اجلزء أو الرشط؟ّتعذرأين هذا من مسألة لزوم الباقي بعد  وة،ّمشق وحرج

 الرواية عىل قاعدة امليسورلالستدالل ب أخرى تقشامنا
 :أورد األعالم عىل االستدالل بالرواية مناقشات أخرى، منها

                                                 
 .٣٨٧ص ،٥ج: بحوث يف علم االصول) ١(
 .٣٨٨ص  ،٥ج:بحوث يف علم األصول) ٢(
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  النائينيّحققمناقشة امل
 الذي له أفراد طولية، وال تـشمل ّحيث ذهب إىل اختصاص الرواية بالكيل

 .  وذلك بقرينة مورد الرواية؛ املركب من األجزاءّالكل
...) أ رت م  ـ ء( :’ من قوله ّ والكيلّ من الكلّ إرادة األعم أفاد أنّمُث

 لعـدم اجلـامع بـني األجـزاء واألفـراد، ؛يف األكثـر) من(توجب استعامل لفظة 
، ّيف األعـم) مـن( استعامل كلمـة ّوحلاظ األجزاء يباين حلاظ األفراد، فال يصح

 . )١(فيه) يشء( استعامل كلمة ّوإن صح
 ي العراقّحققمناقشة امل
) يشء(د مـن كلمـة فا العمـوم املـستأن عىل االسـتدالل بالروايـة بـ أورد

مات احلكمـة، ّ إنام هو من جهة اإلطـالق ومقـدّوالكيل ّ من الكلّلوشموله لك
ن يف مقام التخاطب فال جمـال لألخـذ ّماهتا انتفاء القدر املتيقّ من مقدّنإوحيث 
 الـذي ّ يقتضيه املورد من الكـيلن يف املقام، وهو ماّ لوجود القدر املتيق؛بإطالقه

 منـه، ّتعـذر االستدالل هبا عىل إثبات وجود ما عدا اجلزء املّ أفراد، فال يصحوذ
 ّنإن يقـال أشكال عىل داللة الرواية عىل املطلوب هو وىل  يف اإلَاأل>: حيث قال

ام هـو مـن جهـة ّنـإ ّ والكيلّ من الكلّيف الرواية لكليشء العموم املستفاد من ال
ن يف ّمات انتفـاء القـدر املتـيقّوحيث إن من املقـد، مات احلكمةّطالق ومقداإل

ن يف مقـام ّطالقه يف املقام لوجود القدر املتيقإخذ بمقام التخاطب، فال جمال لأل
فـراد، فإنـه مـع وجـود أ الذي حتتـه ّ وهو ما يقتضيه املورد من الكيل،التخاطب

ك ّ التمـسّى يـصحّ حتـّوالكـيل ّطالق يعـم الكـلذلك ال يبقى له ظهور يف اإل
 .)٢(< إليهّثبات وجوب ما عدا اجلزء املضطربظهوره إل

                                                 
 .٢٥٥-٢٤٥ص ،٤ج:فوائد األصول) ١(
 .٤٥٦ص ،٣ج: هناية األفكار) ٢(
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 مناقشة السيد اخلميني
ق النـائيني ّملصنف وإشكال املحقاأجاب عن إشكال بعد ما  -حيث ذهب 

أن : ، وحاصل مـا أفـادهّإىل اختصاص الرواية بالكيل -عىل االستدالل بالرواية
 ّىل صـدرها إرادة األفـراد، ال األجـزاء، وال األعـمالظاهر من الرواية بـالنظر إ

 - عـن عكاشـة ’منهام، فإن الظاهر من صدر الرواية أن إعراض رسول اهللا 
  واعرتاضه عليه يكون من جهة أن العقل حيكم بأن الطبيعة إذا وجبت-أو رساقة

 مصداق منها، فبعد هذا احلكم العقيل ال جمال للـسؤال ّييسقط وجوهبا بإتيان أ
: و و قلـت! نعم؟: و  م ما يؤمنك أن أقول:(اإلرصار عليه، ولذا قال رسول اهللا و

 . سنةّيف كل:  أي)نعم،  وجب
وأمـا بـالنظر إليـه فالظـاهر منـه إرادة األفـراد، ال >: وهذا ما ذكـره بقولـه

أي صـدر [  ملخالفتهام لسوق احلديث، فإن الظاهر منه؛ منهامّاألجزاء وال األعم
 راضه عن عكاشة أو رساقة واعرتاضه عليه، ملكان أن العقل حيكـم أن إع]الرواية

فبعد هذا احلكم . ل مصداق منهاّبأن الطبيعة إذا وجبت يسقط وجوهبا بإتيان أو
:  بنـاء عـىل هـذا النقـل’ولـذا قـال ، العقيل ال جمال للسؤال واإلرصار عليه

وأمـا مـع .  سنةّيف كل أي ،نعم،  وجب: واهللا  و قلت! نعم؟: و ك، ما يؤمنك أن أقول
ل ّوهـو الـسقوط بإتيـان أو،  فيكون عىل طبـق حكـم العقـل)نعم(: عدم قوله

 قاعـدة - بعد هذا السؤال واجلواب - )...يشء إذا أمرتكم ب(: املصاديق، فقوله
 )مـا(لفظة  ل املصاديق، فحينئذ تكونّية مطابقة حلكم العقل من السقوط بأوّكل

فـأتوا منـه زمـان يشء  إذا أمرتكم بـ: زمانية، أي مصدرية)ما استطعتم(: يف قوله
 ّ بـصدد حتميـل كـل’ ّاستطاعتكم، وليـست موصـولة حتـى يكـون النبـي

 ؛بّمصداق مستطاع، فإنه خالف مساق احلديث، فحينئذ ال معنى إلرادة املركـ
 .)١(<إتيان متام أجزائه ال بعض أجزائه لنا من َّب إذا وجب علينا البدّفإن املرك

                                                 
 .٣٨٨ص ،٢ج: أنوار اهلداية) ١(
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 يد اخلوئيمناقشة الس
 ملعنى الرواية حمتمالت ثالثة اختار ثالثها، وهوكون كلمـة +بعد ما ذكر 

. مـصدرية زمانيـة) مـا( وكون كلمة ،زائدة أو كوهنا للتعدية بمعنى الباء) من(
 . )١(وعليه فال جمال لالستدالل بالرواية عىل املقام

  الربوجرديسيدمناقشة ال
 يف مقـام ’ ّالنبـيهر منها عـدم كـون ن الظاإ ف-ًضافة إىل ضعفها سندا باإل

 عىل إثبات ّالترشيع والتأسيس، بل حيتمل كونه يف مقام اإلرشاد واملوعظة، فال تدل
 :ومن ضعف الداللة من وجوه>:  منه، حيث قالّتعذروجوب ما عدا اجلزء امل

أن ًأيـضا  حيتمـل ،جـزاءه كام حيتمل أن يكون التبعيض بلحاظ األّنأ :لّاألو
 .فراد األيكون بلحاظ

 لكنـه ،يـت ونفـسهاّجـزاء لـو خلمنا داللتها بلحاظ األّن سلإه وّنأ :الثاين
 عـن ً حيـث ورد جوابـا،فـرادبمالحظة موردها ال حميص عن كونه بلحاظ األ

 .مره بهأ بعد ّالسؤال عن تكرار احلج
ه كان يف مقام الترشيع والتأسيس، بل حيتمل كونه ّنأه مل يظهر منه ّنأ :الثالث

ل، ّرشاد واملوعظـة والنـصيحة، بـل هـذا االحـتامل أقـوى مـن األوام اإليف مق
 .)٢(<ّكان يف مقام ردع السائل عن تكرار احلج ’ألنه

 ةنيالرواية الثا
ه ّنـأ ×عـن أمـري املـؤمنني ًأيـضا هي املرسلة املنقولة عن كتاب الغوايل و
فيجري فيها وهي كسابقتها من حيث السند،  )٣()ا  سور ال  سقط با عسور( :قال

. مجيع ما ذكرناه يف الرواية السابقة من املناقشات السندية وال حاجة إىل اإلعـادة
                                                 

 .٤٧٨ص ،٢ج: مصباح األصول )١(
 .٣١٠ص ،٢ج :احلاشية عىل كفاية األصول) ٢(
 .٢٠٧حديث ،٥٨ص ،٤ج :يلوايل الآلع) ٣(
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ف عـىل ّيتوقـكام ذكر السيد الـشهيد وأما من حيث الداللة فتحقيق الكالم فيها 
 وهي أمور ، بيان املحتمالت

ِفـال رفـث وال فـسوق وال جـ{ بلسان النفي نظـري ًن يكون هنياأ :لّاألو َ ََ ُ ُ َ َ ِدال   ََ
َ َ

َ ا ج
 . كاجلمل اخلربية يف مقام اإلنشاء و عىل بعض التفاسري،ًبناء )١٩٧: البقرة( }ْ

 بلحـاظ ً أو نفياًن يقصد به جعل احلكم إثباتاأ بً ترشيعياًن يكون نفياأ :الثاين
املقـصود منـه ) ا و  وال ر ا ب  ا وا (لوح الترشيع ال اإلخبار عن اخلارج كقوله 

 . ً ال نفي وقوعه خارجا،ز الربا بينهامترشيع جوا
ٍوما جعل علي م   ا ين من حـرج{ : كقولهً إخبارياًن يكون نفياأ :الثالث َ ََ َْ ِ ِ  ِ ْ

ُ ْ َ َ ََ َ{ 
 . )٧٨: ّاحلج(

عالم يف التعليق عىل االسـتدالل كلامت األإىل  ضوء هذه التفاسري نأيت يفو
 .بالرواية يف املقام
 ق اخلراساينّخمتار  املحق

، ولكـن حينئـذ  بلسان النفيًن يكون هنياأيث اختار التفسري األول وهو ح
ات، وحينئذ ّطالق امليسور للمستحبإتقع املعارضة بني ظهور النهي يف احلرمة و

 عـىل وجـوب ّال ترجيح ألحدمها عىل اآلخر، فتصبح الرواية جمملة، فـال تـدل
 .تيان بالباقي يف الواجباتاإل

 لعـدم ؛ًعدم داللتـه عـىل عـدم الـسقوط لزومـا> :وهذا ما أشار إليه بقوله
م داللته عىل أنه بنحو اللزوم، إال أن يكون ّاختصاصه بالواجب، وال جمال لتوه

، بـسبب سـقوطه عـن ً كـان أو نـدباً وجوبا،له من احلكم املراد عدم سقوطه بام
حيـث إن ، املعسور، بأن يكون قضية امليسور كناية عـن عـدم سـقوطه بحكمـه

هـو  )١()ال رضر وال رضار(ن مثله هو ذلك، كام أن الظـاهر مـن مثـل الظاهر م
                                                 

 .٣ من أبواب إحياء املوات، احلديث ١٢، الباب٣٤١، ص١٧ج: وسائل الشيعة) ١(
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ه عبارة عن عدم سقوطه بنفسه وبقائه عـىل ّله من تكليف أو وضع، ال أن نفي ما
ات عـىل ّ كي ال يكون له داللة عـىل جريـان القاعـدة يف املـستحبّكلفعهدة امل

 .)١(< آخرجوب امليسور يف الواجبات عىلوجه، أو ال يكون له داللة عىل و
 مناقشة الشهيد الصدر لصاحب الكفاية

 عـىل التفـسري األول مـن ٍهـذا االعـرتاض مبـتنذكر الـشهيد الـصدر أن 
التفسري األول خـالف  و. عىل األخريين كام ال خيفىّال يتمومة ّالتفسريات املتقد
 :ذلك و؛الظاهر يف نفسه

 فهـي ظـاهرة يف إذا كانت داخلة عىل الفعـل املـضارع،) ال(أن كلمة : ًالّأو
 . النفي ال النهي

 يف الروايـة )يـرتك( ّمادة يف هذه الرواية ختتلف عن )يسقط(ة ّ أن ماد:ًوثانيا
 يف مقابـل ّكلـفا فعـل املّأهنـة الرتك قابلة للنهي عنه، باعتبـار ّ مادّنالسابقة، أل

 ابلـة مبـارشة حتـى تكـون قّكلـف السقوط فليست فعل املّمادةا ّمأ، وبالوج
 يف املقـام هـي ّادة، إال أن املـفّن كـان فعـل املكلـإأما اإلسقاط فهو وللنهي، و

 . السقوط ال اإلسقاط
ظـاهرة يف النهـي، إال أنـه ال تعـارض بـني ) ال(منا أن كلمـة ّ لو سل:ًالثوثا

ات، ألن ظهـور النهـي يف ّظهور النهي يف احلرمـة وإطـالق امليـسور للمـستحب
 َّ البـده ظهور امليسور يف اإلطالق، فإنه بالوضع، فهو أقوى  منّنإاحلرمة حيث 
من هو  ًل عىل الثاين تطبيقا لقاعدة محل الظاهر عىل األظهر الذيّمن تقديم األو

 . أحد موارد اجلمع الداليل العريف
قد يقال بناء عىل تسليم املعارضـة بتقـديم ظهـور املحمـول يف > ثم ذكر أنه

سائر موارد ختصيص اخلطـاب ات كام يف ّاحلرمة عىل إطالق املوضوع للمستحب
                                                 

 .٣٧٢ص: كفاية األصول) ١(
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 عـىل ًه ال جيعل قرينة عىل عدم إرادة اللزوم مـن املحمـول حفاظـاّنإ فًموضوعا
 ات مـن امليـسورّ اللهم اال إذا فرض استهجان إخراج املستحب،إطالق املوضوع

    .)١(<هو بال وجهو

 خمتار السيد اخلوئي
 كانـت نـاظرة إىل اختار السيد اخلوئي التفسري الثاين بتقريب أن الرواية لـو

 إكـرام بعـض ّتعـذر و، عـاملّ والفرد، كام إذا أوجب املوىل إكرام كـلّباب الكيل
أفراده، كان مفادها اإلرشاد إىل عدم سقوط وجوب إكرام سائر األفـراد،  هـذا 

 املجمـوعي ّن مل تكن هناك رواية، وأما إذا كانت ناظرة إىل العـامإعىل القاعدة و
ًالرتباطية، كان مفادها مولويـا وداال عـىل وجـوب البـاقي بات اّل يف املركّاملتمث ً
نه ال قرينة عىل تعيني إ، وحيث ً كال األمرين حمتمالّ بعض أجزائه، فإنّتعذربعد 

أحدمها دون اآلخر ال يف نفس الرواية وال من اخلارج، فال يمكن اجلمع بيـنهام، 
ية يف قبال اإلرشـادية فإذن ال حمال تصبح الرواية جمملة، وال يمكن تعيني املولو

ً هـذه األصـالة إنـام جتـري فـيام إذا كـان املوضـوع حمـرزا، ّنبأصالة املولوية، أل
ًإنام هو يف املولوية واإلرشادية، ويف املقام ال يكون املوضوع حمرزا، ألهنا ّالشك و
فرادي فاملناسب هو اإلرشـادية، وإن كانـت نـاظرة  األّن كانت ناظرة إىل العامإ

 املجموعي فاملناسب هو املولوية، والروايـة جمملـة مـن هـذه الناحيـة، ّإىل العام
 .)٢(بةّفإذن ال يمكن االستدالل هبا عىل عدم السقوط يف باب الواجبات املرك

 مناقشة الشهيد الصدر للسيد اخلوئي 
 ّ بـل يـتم،  عىل التفـسري الثـاينال يبتني +الشهيد بأن ما ذكره  ذكر السيد

 النهي عن إسقاط سـائر الواجبـات االسـتقاللية ألن، ًأيضا لّاألوالتفسري عىل 
                                                 

 .٣٨٤ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول )١(
 .٤٦٩ص ،٣ج :ولانظر دراسات يف علم األص) ٢(
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نعم عـىل االحـتامل الثالـث . الفرد وّ إذا كان املوضوع الكيلًيكون إرشادياًأيضا 
 تقـدير ّ عـىل كـلًخبار الرصف ال جيري هذا اإلشكال إذ يكون إرشـادياأي اإل

 . سوف نذكرهّبقطع النظر عام
  : ييلثم أورد عىل مقالة السيد اخلوئي بام

الفـرد أو  وّ حال سواء أريد به الكيلّن هذا اخلطاب مولوي عىل كلإ ً:الّأو>
ل يكون احلكم املولـوي نفـس اجلعـل األول ّاجلزء، غاية األمر عىل األو والكل

 ّنَّإال أ ،ل التأكيد ال تأسيس حكـم جديـدّبخالفه عىل الثاين، نعم يلزم عىل األو
هـو  و بلحاظ أمر خـارج عـن مـدلول اللفـظالتأكيدية هنا تنتزعان والتأسيسية

عليه فال مانع من إطالق امليـسور لكـال  وب،ّ أو املركّسبق خطاب األمر بالكيل
 . التأكيدية بلحاظ اآلخر وإن انتزعت التأسيسية بلحاظ أحدمها والبابني

نام مها إ وريني للخطابّ تصونياملولوية ليستا مدلولني لفظي ون اإلرشاديةإ ً:ثانيا
ما اللفظ من أمر أ وي،ّاملراد اجلد ويتان مرتبطتان بمرحلة املدلول التصديقيخصوص

 خباريـة،أو هني أو إخبار فمستعمل يف معناه املوضوع له من النسبة اإلنـشائية أو اإل
 ،اإلرشادية يف مورد ون جيمع املولويةأعليه فلو كان املدلول التصديقي مما يناسب و

 إذ ال يلزم من ذلـك اسـتعامله يف ؛ًطاب موضوعاال موجب لتخصيص اخل وفال حمذور
 .)١(<فظ بنحو االستعاملّ للًن هذه اخلصوصية ليست مدلوالأ ملا ذكرناه من ؛معنيني

 صفهاينخمتار اإل
 األصفهاين اىل أن الرواية ظاهرة يف خصوص سقوط امليسور ّحققذهب امل

د هـو امليـسور مـن  ع عىل الثبوت، ولو كان املراّمن األجزاء؛ ألن السقوط متفر
ٍم سقوط احلكم عن فرد بسبب سـقوطه عـن فـرد آخـر ّفراد، فال وجه لتوهاأل

م الـسقوط إال يف امليـسور مـن ّليحكم عليه بعدم الـسقوط، فـال يناسـب تـوه
                                                 

 .٣٨٥ص ،٥ج:بحوث يف علم األصول) ١(
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 عىل الثبـوت بوجـه مـن ًعاّ متفرَّالسقوط ال يكون إالإن >: األجزاء، حيث قال
راد مل يكن موهم لسقوط احلكم عن فرد ففلو كان املراد امليسور من األ، الوجوه

د اجلمـع يف ّ جمـرّبسبب سقوطه عن فرد آخر ليحكم عليه بعـدم سـقوطه، فـإن
م الـسقوط إال ّ من الغافل، فال يناسب توهّم السقوط إالّالعبارة ال يوجب توه

 . )١(< رضب القاعدة واحلكم بعدم سقوطهّ فيصح،جزاءيف امليسور من األ
 صفهاينأل لمناقشة السيد الشهيد

 ّهلـذا ال يـصح ود املوضوعية للحكم ال يناسب التعبري بالـسقوط،ّن جمرإ(
 من افـرتاض َّ، بل البدًسناد السقوط إىل املاء إذا ارتفع احلكم بإباحة رشبه مثالإ

د ّهذا ال يكفي فيـه جمـر و،يسقط وء الساقط بحيث هيوي ية لليشّأمه وّنوع علو
  . )٢()عىل عاتقهّكلف و لوجوده يف عهدة املًاملوضوعية ما مل يكن ذلك مساوقا

 خمتار العراقي
 يشء ّق العراقي ظهور الرواية يف عدم سقوط امليسور مـن كـلّاختار املحق

 واألفـراد امليـسورة ّ من األجزاء امليسورة من الكـلّبسقوط معسوره، وهو أعم
هة  فـال شـبامليـسور ال يـسقط باملعـسور ×ما قوله أو>: من الكيل، حيث قال

يف داللته عىل املطلوب لظهوره كالرواية السابقة يف عـدم سـقوط امليـسور ًأيضا 
ب، ّجزاء امليـسورة مـن املركـبسقوط معسوره الشامل بعمومه لأليشء  ّمن كل

أمكـن دعـوى  ،يشءبل لوال ظهـور الـالم فيـه يف كونـه للجـنس املـساوق للـ
قـال ذلـك يف مـورد ام يَّنـإنـه ألوضـوح ، جزاءأ ذي ّب والكلّاختصاصه باملرك

يكون نحو ارتباط بني امليسور واملعسور يف التكليف بحيث يقتيض سقوطه عـن 
 ذي ّ يف املركـب والكـلَّوال يكون ذلـك إال ،ًأيضااملعسور سقوطه عن امليسور 

ام هـو ّنإشكال يف أن املراد من عدم سقوط امليسور إ حال  ال ّوعىل كل ...جزاء أ
                                                 

 .٧٠٣ص ،٢ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
 .٣٨٦ص ،٥ج: بحوث يف علم األصول) ٢(
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 ّ القاعدة حينئذ لكلّ فتعم..واالستحبايب  الوجويبعدم سقوطه بام له من احلكم 
 .)١(< بال ورود حمذور يف البنيّمن ميسور الواجب واملستحب

 خمتار النائيني
ىل ظهور الروايـة يف خـصوص امليـسورمن األجـزاء إذهب املحق النائيني 

امليـسور ال يـسقط  × قولـه>: ومتامية داللتها عىل ما نحـن فيـه، حيـث قـال
إذ ليس فيه ما يوجب محله عىل ، هوره فيام نحن فيه مما ال يكاد خيفى فظباملعسور

واملـراد ، ال يسقط بمعـسورهيشء  ّبل ظاهره أن ميسور كل، فرادامليسور من األ
، من عدم سقوط امليسور عدم سقوطه بام له من احلكم الوجويب أو االسـتحبايب

 معناه عدم ّنإ فّال تنقض اليقني بالشك:  يف أخبار االستصحاب×نظري قوله 
 ، ومن هنا جيـري االستـصحاب يف التكـاليفّالشكن بام له من احلكم بّنقض املتيق

 .)٢(<ّ من ميسور الواجب واملستحبً كالّفالقاعدة تعم، الوجوبية واالستحبابية
 مناقشة السيد اخلميني للعراقي والنائيني

كـم الوحـداين ذكر السيد اخلميني يف إيراه عىل العلمـني املـذكورين أن احل
ة بـاملجموع الوحـداين ال يمكـن ّتعلقـب واإلرادة الوحدانيـة املّالثابت للمركـ

ب بعـدم بعـض ّ، وعـدم بقـاء املركـّتعلـقمها بعد عدم بقـاء املوضـوع واملاؤبق
ألن احلكـم : (، فكيف يمكن بقاؤمها، وهذا مـا ذكـره بقولـهّاألجزاء رضوري

 يسقط - وجوب غريي أو نفيس ضمني إنه:  سواء قلنا- بامليسور ّتعلقل املّاألو
فنـسبة الـسقوط ، والثابت له إنام هو حكم آخر بأمر آخر،  بعض األجزاءّتعذرب

 . )٣(<لّبخالف االحتامل األو، إليه حيتاج إىل املساحمة
                                                 

 .٤٥٧ص ،٣ج: هناية األفكار) ١(
 .٢٥٥ص ،٤ج: فوائد األصول) ٢(
 .٣٩١ص  ،٢ج:أنوار اهلداية ) ٣(
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 الرواية الثالثة
 أنه ×ًأيضا عن أمري املؤمنني  وهي املرسلة املحكية عن كتب عوايل الآليل

 . )١( <ّهه ال ي ك  ّ ما ال يدرك > :قال
ف عـىل ّ يتوقـ-أي وجـوب البـاقي -واالستدالل هبا  عىل مـا نحـن فيـه 

 :أمرين
الكـل األفـرادي، أو ) هّكلـ: ( يف قولـهّ إما أن يكون املراد من الكـل:لّاألو

 ّ منـه ومـن الكـلّ أو األعم-ب ذي األجزاءّ املرك- املجموعي ّخصوص الكل
 .األفرادي
مطلـق ) ...مـا يـدرك: (×ن املراد من املوصول يف قوله  إما أن يكو:الثاين

 .بل كان املراد منه خصوص الواجبًا، ّتحبسً واجبا كان أو م-الفعل املأموربه 
 يف املجمـوعي، ّفذهب الشيخ األنصاري  إىل ظهور الكل: لّا األمر األوّأم

عـل  هو الف)...ما يـدرك(: ×ووجه الظهور هو أن املراد من املوصول يف قوله 
دة كي يقال بظهوره يف أن األفعـال ال يـسقط بعـضها  ّالواحد، ال األفعال املتعد

، وال ّ احلكـم بـأفراد العـامّتعلـق بمورد ًاّ البعض اآلخر، فيكون خمتصّتعذرمع 
 .  )٢(ب من األجزاءّ يف الفعل الواحد إال جمموعة املركّمعنى للكل
 إىل -لّمنا بـاألمر األوّلـو سـل - فذهب صاحب الكفاية: ا األمر الثاينّوأم

عدم ظهور املوصول يف خصوص الواجـب، بـل ذهـب إىل ظهـوره يف مطلـق 
 عىل َّ احلديث إالّوحينئذ فال يدل. ًاّتحبسًسواء كان واجبا أو م، الفعل املأمور به

، ّ مـستحبّرجحان اإلتيان بباقي األجزاء، رضورة أن اإلتيان بأجزاء املستحب
 يف املجمـوعي ال ّبعـد تـسليم ظهـور كـون الكـلف، وأمـا الثالـث>: حيث قال

 ً واجبـا-تيان بباقي الفعل املـأمور بـه ال داللة له إال عىل رجحان اإل ،فرادياأل
                                                 

 .٢٠٧ ، احلديث٥٨، ص ٤ج: عوايل الآليل؛) ١(
  .٣٩٤، ص٢ج :انظر فرائد األصول )٢(
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ولـيس ، هامّلظهور املوصول فيام يعم،  بعض أجزائهّتعذر عند - ًاّكان أو مستحب
لـو مل ،  لتخصيـصه بالواجـبً موجبـا-م ّ لو سل- يف الوجوب <ال ي ك>ظهور 

 قرينة عىل إرادة خصوص الكراهـة أو مطلـق املرجوحيـة ّيكن ظهوره يف األعم
ولو قيـل بظهـوره فيـه يف ،  يف اللزوم هاهناًوكيف كان فليس ظاهرا، من النفي
 .)١(<غري املقام

ذهـب إىل ظهـوره يف خـصوص الواجـب بـدعوى أن نـصاري الشيخ األ
قرينـة عـىل أن ظاهر يف الوجـوب، وظهـوره يف الوجـوب ) ال ي ك: (×قوله

 . )٢(املراد من املوصول خصوص الواجب
 وهـو مجلـة -) ال يـ ك: ( بأن ظهور مثل قولـهوأورد عليه صاحب الكفاية

 يف الوجوب مما ال ينكر، إال أن ظهوره فيه ليس قرينة عىل أن املراد مـن -خربية
 يشمل ّإن املوصول بنفسه عام: املوصول خصوص الواجب، بل يمكن أن يقال

بحملـه ) ال يـ ك(ف يف ظهـور ّ، وعمومه قرينة عىل التـرصّب واملستحبالواج
ّعىل الكراهة أو مطلق املرجوحية، فال يدل  احلـديث عـىل وجـوب البـاقي مـن ّ

 .األجزاء
 مناقشة السيد اخلوئي لصاحب الكفاية

 :رادينيأورد السيد اخلوئي عىل صاحب الكفاية بإ
 يف مفهـوم ًن الوجوب ليس داخال ما ذكرناه يف مباحث األلفاظ من أً:الّأو

مـر هـو الطلـب  مفهـوم األّنإاألمر، وال احلرمـة داخلـة يف مفهـوم النهـي، فـ
 العقل بعد صدور الطلب من املوىل حيكـم ّنإام هو بحكم العقل، فّنإوالوجوب 

 ، للعقاب عىل ترك ما أمر املـوىل بفعلـهًاّويرى العبد مستحق. بلزوم إطاعة املوىل

                                                 
 .٣٧٢ص :كفاية األصول) ١(
 .٣٩٤ص ،٢ج: فرائد األصول) ٢(
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 .وجوبوهذا هو معنى ال
 ًاّوكذا احلرمة إنام هي بحكم العقل بلـزوم اإلطاعـة وكـون العبـد مـستحق

مـر يف مـوارد الوجـوب فلـم يـستعمل األ،  املوىل عنـهىللعقاب عىل فعل ما هن
 . يف معنى واحدَّواالستحباب إال

  وعدمه، فعىلإنام التفاوت بينهام يف ثبوت الرتخيص يف الرتك من قبل املوىل
 مـع ًتيان بالفعل، فكان الفعـل راجحـام العقل بلزوم اإلكل حلاألول مل يبق جما

وعىل الثاين حيكم العقل بلزوم . وهذا هو معنى االستحباب. الرتخيص يف تركه
 . وهذا معنى الوجوب.  عىل قانون العبوديةًتيان بالفعل جريااإل

يشء  املستعمل فيـه يف مـوارد احلرمـة والكراهـة ّنإوكذا احلال يف النهي، ف
ام التفاوت بينهام يف ثبوت الرتخيص من قبل املوىل عىل الفعل وعدمـه، ّنإحد وا

 . بحكم العقلً وعىل الثاين حراما،ًل كان الفعل مكروهاّفعىل األو
 ؛ات ال ينايف ظهور النهي يف التحـريمّن شمول املوصول للمستحبأل ّفتحص

لـزوم االتيـان  الرتخيص برتك املقدور من أجزائها ال ينـايف حكـم العقـل بّنأل
 .بعد عدم ثبوت الرتخيص يف تركها، جزاء الواجبأباملقدور من 

 من أجزاء الواجب يـستلزم وجوبـه ّتعذرتيان بغري امل رجحان اإلّنإ :ًثانياو
 أو غري مـرشوع فرجحانـه ًمر دائر بني كونه واجبا األّنإ ف؛لعدم القول بالفصل

 .)١(< كام هو ظاهر،مستلزم لوجوبه
 يـدور أمرهـا بـني -ىل ضـعفهاإًمـضافا  -لتحقيـق أن الروايـة  ذكر أن اّثم

ن ّب مع التمكّ االتيان بمجموع أجزاء املركّتعذرالوجوب املولوي بحملها عىل 
ىل حكم العقـل بعـدم سـقوط واجـب إرشاري وبني الوجوب اإل، من بعضها

رشـاري لكـي  غريه، وبام أنه اليوجد جامع بـني الوجـوب املولـوي واإلّتعذرب
                                                 

 .٤٨١ص ،٢ج: مصباح األصول) ١(
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 أحـدمها، لـذا تكـون ّ الرواية شاملة هلام، وعدم وجـود قرينـة عـىل تعـنيتكون
 .)١(الرواية جمملة غري قابلة لالستدالل

ّ ّ 

 .عدم ثبوته حلالة العجز أو حالة العلم بثبوت الرشط: ّاملبحث األول
الرشطية يـشمل حالـة  أو ية لدليل اجلزئإطالقيوجد ًتارة  :ويف هذه احلالة

 .العاجز ّ املكلف يسقط الواجب بأكمله عنفالعذر، 
 ّ التعـذر،الـرشطية يف حـال أو  لدليل اجلزئيةإطالق مل يكن هناك :خرىأو

فيطالـب ،  فقـط،ّتمكن يف حـال الـًالرشط ثابتـا أو ففي هذه احلالة يكون اجلزء
ّ ألنه مكلف بالناقص؛تيانالعاجز باإل   .ناقص حال العجز بالتيان باإلّ

حالة اجلهل بثبـوت الـرشط اجلـزء وعـدم ثبـوهتام يف حالـة : املبحث الثاين
 :العجز، وفيه جهتان

غـري مـستوعب لـتامم الوقـت، فيحـصل ّ التعـذر  حالة كون:اجلهة األوىل
 أو ؛ّتامـةبوجوب اجلـامع بـني الـصالة الناقـصة والـصالة الّ إما  علمّمكلفلل

ّتامة خاصبوجوب الصالة ال  يدور بني مجايل عند ارتفاع العجز، وهذا العلم اإلةّ
وهـو  ( األكثـر وبـني)الناقـصةّتامة أو  الصالتني الإحدىوهو وجوب ( ّقلاأل

، واحلكم يف هذه احلالة هو جريان الرباءة عن وجوب )ّتامةخصوص الصالة ال
 . كثراأل

ّمجايل إمـا  إ لتامم الوقت، فهنا حيصل علمًكون العذر مستوعبا: اجلهة الثانية
ّتامة  بالصالة التيانوجوب القضاء واإل أو بوجوب الصالة الناقصة يف الوقت،

كان الواجب من الواجبات التي جيـب فيهـا القـضاء، وهـذا  إذا خارج الوقت،
 الرباءة يف طرفيه، فتجب املوافقة القطعية التي أصالةلتعارض ّ منجز ّ إمجايلعلم

                                                 
 .٤٨٢ص ،٢ج: انظر  مصباح األصول )١(
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 .هخارجّتامة ناقصة داخل الوقت وبالصالة البالصالة الّ املكلف تقتيض أن يأيت
املحـرزة، وهـذا ّ األدلـة ضـوءيف حتديد احلكـم الـرشعي  :لثاملبحث الثا

 : بأحد وجوه ثالثةّحققيت
 أو  عىل إطالق اجلزئية جلميـع احلـاالتّخاصأن يقوم دليل : ّالوجه األول

 .ّتعذراختصاصها بحالة عدم النسيان وال
والنـسيان، ّ التعذر ليل اجلزئية إطالق يشمل حالةأن يكون لد: الوجه الثاين

 .  للرباءةٍحينئذفيؤخذ بإطالقه، وال جمال 
يقتيض عدم اعتبـار اجلـزء،  أن يكون لدليل الواجب إطالق: الوجه الثالث

ن منه، وهو ثبوت اجلزئية يف غـري ّ، فيؤخذ بالقدر املتيقًويكون دليل اجلزء جممال
 .والنسيانّ التعذر حالتي

 



 
 
 
 

 

 

 
 .ّ أدلة االستصحاب.١
  االستصحاب أصل أو امارة؟ .٢
 .  أركان االستصحاب.٣
 . مقدار ما يثبت باالستصحاب.٤
 . عموم جريان االستصحاب.٥
 .  تطبيقات.٦
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 ٢٩٧ ........................................................................................  االستصحاب

 
 
 
 

 

 

 يف تعريف االستصحاب: ّاملقدمة األوىل •
 تصحاباالستاريخ  :ّاملقدمة الثانية •
  االستصحابّحجيةاألقوال يف : املقدمة الثالثة •
 وغريه من القواعداالستصحاب تمييز بني ال: لرابعةّاملقدمة ا •

ü االستصحاب القهقهرائي 
ü قاعدة اليقني 
ü املقتيض واملانع 

 ؟مسألة أصولية أم فقهيةاالستصحاب هل : امسةاملقدمة اخل •
ü االستصحاب مسألة أصولية: ّالقول األول 
ü التفصيل بني الشبهات احلكمية واملوضوعية: اينالقول الث 
ü االستصحاب من املسائل الفقهية: القول الثالث 
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 ٢٩٩ ........................................................................................  االستصحاب

 
 

 :قسمني إىل تقسيم البحث إىل العملية األصول أرشنا يف بداية البحث يف
 إىل  وقـد انتهينـاّشك،البحث يف القاعدة العملية يف حالة الـ: ّالقسم األول
 :التاليةالعملية  األصول استعراض قواعد

 االشتغال بحكم العقـل، بنـاء عـىل خمتـار أصالةوهي : ّالقاعدة األولية .١
خمتار املشهور عىل عىل ، وكذلك البحث يف الرباءة العقلية بناء + دالسيد الشهي

 .ساس قبح العقاب بال بيانأ
 .وهي الرباءة الرشعية: القاعدة الثانوية .٢
 .ّمنجزية العلم اإلمجايل .٣

ل القاعـدة الرابعـة مـن ّالبحث يف االستصحاب، الذي يمثـ: القسم الثاين
 .ّشكالعميل يف حالة الد املوقف ّالقواعد العملية التي حتد

 :ّقدماتوقبل الولوج يف بحث االستصحاب ينبغي تقديم عدد من امل
ّ  

استصحبت : فيقال .)١(االستصحاب يف اللغة من الصحبة، بمعنى املالزمة
 استصحبت احلـال: حبي، ومن هنا قيلاص معي أي جعلته لتهمح: الكتاب وغريه

 .)٢(، كأنك جعلت تلك احلالة مصاحبة غري مفارقةًكت بام كان ثابتاّإذا متس
ّأما اصطالحا فقد عرف بتعاريف متعددة، فعرفه املصنّف ِّ ّّ  يف احللقة الثانيـة ً

 . )٣(بأنه احلكم ببقاء ما كان
                                                 

 .١٤٠ص، ٢ج: تاج العروس) ١(
 ). صحب( مادة ، ٩٩، ص٢ج: جممع البحرين، ٣٣٣:  املصباح املنري)٢(
 .٣٧٦ص :انظر احللقة الثانية) ٣(
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 كلامت األصوليني من الشيعة اإلمامية يف تعريف االستصحاب
يف  األصـول لـامت علـامء جمموعة مـن كتعرضالتعريف نسهذا لتوضيح 

 .تعريف االستصحاب
هو إثبـات احلكـم يف الـزمن الثـاين >االستصحاب : الشيخ البهائي قال .١
 .)١(<ّولعىل ثبوته يف األًال تعوي

 أو االستـصحاب هـو كـون حكـم>: يف القـوانني قـال يّ القمـّحققامل. ٢
 .)٢(< مشكوك البقاء يف اآلن الالحق، احلصول يف اآلن السابقّوصف يقيني

ف ّعنـد األصـوليني عـر>: قـال األصـول يف فرائـد  األنـصاري الشيخ.٣
 ، واملراد باإلبقاء احلكـم بالبقـاء،" إبقاء ما كان ": ها وأخرصهاّ أسد،بتعاريف

 ،ة اإلبقـاء هـو أنـه كـانّ فعل،يته للحكمّ بعلٌودخل الوصف يف املوضوع مشعر
 .)٣(<دليله أو تهّفيخرج إبقاء احلكم ألجل وجود عل

ن عباراهتم يف تعريفه إ>: ف االستصحابيعر قال يف ت اخلراساينّحققامل .٤
 وهو احلكـم ببقـاء ،مفهوم واحد ومعنى فارد إىل  تشرياأهنَّ، إال ىّوإن كانت شت

 .)٤(<يف بقائهّك ُ شموضوع ذي حكم أو حكم
 واحـد ٍمدلول إىل رجاع التعاريف إلٌخيفى أن ظاهر هذه العبارة حماولة وال
 . وإن كانت العبائر خمتلفة،م واحدومفهو

ــ ــة غــري تام ــسجمّة؛ ألنّلكــن هــذه املحاول ــع كــون  هــذا التعريــف ين  م
 ، وال ينسجم مع كون االستصحاب أمارة كام ذهـبًا عمليً أصالاالستصحاب

 أو <..أو كـون حكـم> ، حيث أخذ يف هذه التعـاريف كلمـةّالقمي ّحققاملإليه 
                                                 

 .١٠٦ص: زبدة األصول) ١(
 .٢٣ص:  عن حاشية عىل القوانني للشيخ األنصاريً، نقال٥٧، ص٢ج: القوانني )٢(
 .٩ص ،٣ج: فرائد األصول) ٣(
 .٣٨٤ص: كفاية األصول) ٤(



 ٣٠١ ........................................................................................  االستصحاب

صحاب الذي يتالءم مع كون االستـصحاب  مما يبدو منه كاشفية االست<ثبوت>
 .أمارة

ما ذكره من كـون ّأما >: صول يف مصباح األ+وهذا ما ذكره السيد اخلوئي
ــشرية ــاريف م ــد إىل التع ــى واح ــحيح،معن ــري ص ــاين يف ، فغ  الخــتالف املب

تعريف االستصحاب بأنه حكم الشارع بالبقـاء يف ّيصح  وكيف ،االستصحاب
مـارات مـا األ؟ فـإن مـاراتستـصحاب مـن األ عىل كون االًبناءّ الشك ظرف

 .تعريفها باحلكمّيصح  فال ،ينكشف احلكم هبا
 إىل أمـرين ال إىل ن البحث يف االستصحاب راجـعإ: يقال أن والذي ينبغي

 :أمر واحد
 .مارات عىل كونه من األًالبحث عنه بناء :ّولاأل
 .البحث عنه بناء عىل كونه من األصول :الثاينو

 فالـصحيح يف ،النـوعيّللظـن مـارات املفيـدة ول بكونه من األعىل القّأما 
 ًنـاّعن بعضهم من أن االستصحاب كون احلكـم متيق + تعريفه ما نقله الشيخ

ن  يف اآلًنـاّكون احلكـم متيق ّفإن. ن الالحقن السابق مشكوك البقاء يف اآليف اآل
كـسائر  فيكـون االستـصحاب ،النـوعيّللظـن مارة عىل بقائه ومفيـد أالسابق 

ًحجـة أيـضا  ويكون املثبـت منـه ،النوعيّللظن مارات املفيدة األ عـىل مـا هـو ّ
عـىل ّ حتـى  االستـصحاب املثبـتّحجيـةكان لنا كالم يف  وإن ،املعروف بينهم

مـن ّالبـد  ف،عىل القول بكونه من األصـولّأما و... مارات القول بكونه من األ
لكن ال بام ذكـراه مـن  ،لكفايةتعريفه باحلكم كام وقع يف كالم الشيخ وصاحب ا

االستصحاب عىل هذا التقدير ، فإن موضوع ذي حكم أو أنه احلكم ببقاء حكم
عىل احلكم ببقاء ّيدل  وعمدهتا صحاح زرارة وليس فيها ما ،خبارمأخوذ من األ

مـن ّ بالـشك  بل املستفاد منها حرمة نقض اليقـني،موضوع ذي حكم أو حكم
 فالصحيح ّشك،يقني من حيث العمل يف ظرف ال واحلكم ببقاء ال،حيث العمل
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 إن االستصحاب هو حكـم الـشارع ببقـاء :يف تعريفه عىل هذا املسلك أن يقال
 .)١(<من حيث اجلري العميلّ الشك اليقني يف ظرف

ّالبد وعليه هو كون االستصحاب أمارة،  واحلاصل من كالم السيد اخلوئي
 احليثيـة عبـارةهـذه شفة عن البقـاء، و عىل احليثية الكاًأن يكون تعريفه مشتمال

 ن االستـصحابإأخرى عن اليقني باحلدوث، وعىل هذا األساس ينبغي أن يقال 
 .< يف البقاءّ والشك،اليقني باحلدوث>: هو

ت يف ّتقـدمبثالثة أجوبـة  عىل ما ذكره السيد اخلوئي وأجاب السيد الشهيد
 : احللقة الثانية وحاصلها

ًأوال ليـست قائمـة   احليثية الكاشـفية عـن البقـاء، فهـيمنا بوجودّلو سل: ّ
 ، بـل قائمـة بـنفس احلـدوث،يف البقـاءّ الـشك  عـنً فـضال،باليقني باحلدوث

مـارة تلك األ إىل ًاطريقَّ إال اليقني فهو ليسّأما  ،ما حيدث يبقى أن بدعوى غلبة
ي  التـي هـ، من قبيل اليقني بوثاقة الـراوي،ىوال مدخلية له يف أن ما حيدث يبق

 ، نعـم.مة باليقني بوثاقـة الـراويّ خرب الثقة متقوّ أن حجيةالوثاقة، ال إىل طريق
 .اليقني طريق ملعرفة الوثاقة

يف ّ شـك فـال ته،ّعـىل أصـلي أو عىل أمارية االستصحاب سواء بنينا :ًوثانيا
 واخلـالف ، جمعول من قبل الشارع يف مورد االستصحابّوجود حكم ظاهري

 أم ن االستـصحاب أمـارة،إليقـال ؟ هو بنكتـة الكـشفيف نكتة جعله وهل  -
 ال ربـط لـه بـذلك -عميل؟ أصل ن االستصحابإليس بنكتة الكشف، ليقال 

احلكــم الظــاهري املجعــول يف مــورد االستــصحاب، وعليــه يمكــن تعريــف 
 بذلك احلكـم الظـاهري املجعـول الـذي يالئـم كـال املـسلكني االستصحاب

 . يةاألصلمارية واأل
                                                 

 .٦ص ،٣ج: مصباح األصول) ١(



 ٣٠٣ ........................................................................................  االستصحاب

 ً من تعريف لالستصحاب ليس معنـى جامعـاّتقدممنا أن ما ّو سلل: ًوثالثا
 مرجعيـة احلالـة هّ تعريـف االستـصحاب بأنـمكـانأنه باإلَّ إال لكال املسلكني،
حمفوظ أمر  اليقني باحلدوث، وهذه املرجعية :، ويراد باحلالة السابقةًالسابقة بقاء

، ًماريـة واألصـلية معـااأل املسالك واالجتاهات، ألهنا عنوان ينتزع منّ كل عىل
مـن ً رشعـا لسان جيعـل بـه االستـصحاب ّ أي الفرتاضًويبقى املجال مفتوحا

جعل احلكم ببقاء  أو لسان جعلها كاشفة، أو ة،ّنجزلسان جعل احلالة السابقة م
 .)١(هذه األلسنة، كام هو واضحّ كل املرجعية تنتزع منّ ألن ن،ّاملتيق

إن االستـصحاب :  يف تعريفه هـو أن يقـالاألوىل>: قال  النائينيّحقق امل.٥
املوضـوع مـن حيـث  أو  بـاحلكمّتعلقعبارة عن عدم انتقاض اليقني السابق امل

 اليقني وهذا املعنى ينطبق عىل ما هو ّتعلقيف بقاء مّ بالشك األثر واجلري العميل
 .)٢(<ذلكَّ إال خبار، وليس حقيقة االستصحابمفاد األ
 كـام يناسـب -ن االستـصحاب أ: والتحقيـق> :صفهاين األّحقق قال امل.٦
 .)٣(<بقاء العميل هو اإل-ات منه ّاملشتق
إن حقيقة االستصحاب عنـد القـوم : األوىل أن يقال>:  العراقيّحقق امل.٧
 .)٤(<ًداّ تعبً أم يقيناًا التصديق ببقاء ما كان ظنّ:تهمّبرم

 إىل أحـد ها يشريمجيع  نجد أن،ة لالستصحابّتقدممن خالل التعاريف امل
 :ركائز ثالثة، هي

ّ ألن  االستصحاب أمارة عقلية تقتيض بقاء اليقـني الـسابق،:الركيزة األوىل
فالعقالء يعتربون اليقني السابق أمـارة وعالمـة عـىل ّالظن، اليقني السابق يفيد 

                                                 
 .٣٧٧ص :انظر احللقة الثانية) ١(
 .٣٠٧ص ،٤ج: فوائد األصول) ٢(
 .٩ص ،٣ج:هناية الدراية) ٣(
 .٣-٢ص، ٤ج: هناية األفكار) ٤(
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 . ًبقائه الحقا
سـة ّاالستصحاب ليس أمارة عىل البقاء، لكن الرشيعة املقد: الركيزة الثانية

 . عته لصون الواقع وإبقائهّرش
 أو  أمـارةّأنه ال يعد أي العملية، األصول االستصحاب من: الركيزة الثالثة

 يـساعد اإلنـسان عـىل ّعمـيل أصل للحفاظ عىل الواقع وصونه، وإنام هوًأصال 
، كام هو احلال يف استعامل أصول الـرباءة والتخيـري ّاختاذ القرار يف موضع الشك

 . واالشتغال
عطـاء ملحـة إمجاليـة عـام قيـل يف إا بصدد مناقشة األقوال؛ وإنام ألجل ولسن

 .ّتعريف االستصحاب، وسيأيت تفصيل هذا البحث يف األدلة عىل االستصحاب
ومن اجلدير بالذكر أن املراد باالستصحاب يف مقام البحث هو االستـصحاب 

 . عليهب اآلثار الرشعيةّ لرتتًدنا به الشارع باعتباره موضعاّالذي تعب
 

ستعمل يف النـصوص الـرشعية ُمن الواضـح أن كلمـة االستـصحاب مل تـ
 أن جد يف الروايات الرشيفة، ولذا يمكـنُ مفاد االستصحاب وّلكن، االسالمية

 وهو زمـن صـدور - ^ يكون بدء تأريخ مفاد االستصحاب من زمن األئمة
 . ه فيها عنوان االستصحاب وإن مل يصطلح علي-الروايات 

 أصـويل ّ نـصّأول ّية، فلعـلصولمصطلح االستصحاب يف الكتب األّأما 
 مصطلح االستصحاب هو ما ورد يف رسـالة الـشيخ املفيـد األصـولية ّتضمني

احلكـم > :حيـث قـال، املخترصة التي ذكرها تلميذه الكراجكي يف كنز الفوائـد
وما ثبت فلـن جيـوز ، بت باليقنيحكم احلال يثّ، ألن باستصحاب احلال واجب

 .)١(<بواضح الدليلَّ إال االنتقال عنه
                                                 

 .١٩٤ص ،٢ج :كنز الفوائد) ١(



 ٣٠٥ ........................................................................................  االستصحاب

ا ّتعرضـف، ) اهللا مـا رحمه(الشيخ الطويسو وتبعه عىل ذلك تلميذاه السيد املرتىض
لكن نفى الـسيد ،  بصورة أوسع-ة ّوالعد، الذريعة:  يف كتابيهام األصوليني-له 

 ّتعلقعند التحقيق ال يرجع املف، استصحاب احلالّأما و>: فقال، هّحجيت املرتىض
إن الرائي للامء يف الصالة قد : ألهنم يقولون، بغري دليلً حكام أنه أثبتَّ إال إىل هبا

فيجب أن يكون عىل هذه ، ه يف الصالةّ وجوب مضيمجاعثبت قبل رؤيته له باإل
ّ، ألن وهذا مجع بني احلالني يف حكم من غري داللـة جامعـة، احلال مع رؤية املاء

 لـه يف ًمها وواجـداامن حيث كـان غـري واجـد للـامء يف إحـد، حلالني خمتلفانا
 .)١(<ى بني احلالتني من غري داللة؟ّفكيف يسو، األخرى
والـذي يمكـن أن >حيـث قـال ، ثبته يف هناية بحثهأفقد  الشيخ الطويسّأما 

لـو كانـت احلالـة : من أن يقـال إليه ينرص به طريقة استصحاب احلال ما أومأنا
 فلـم ّدلـةعنـا مجيـع األّوإذا تتب، لكان عىل ذلك دليلّ األول ة للحكمّثانية مغريال

 عىل أن حكـم ّدل، عىل أن احلالة الثانية خمالفة للحالة األوىلّيدل نجد ما فيها ما 
 .)٢(< عىل ما كانٍاحلالة األوىل باق

ً مبينا<اخلالف> ّمقدمةوقال يف   ّحـتجمسألة بدليل نّ كل وأن أقرن>:  طريقتهّ
ة مقطوع هبا، أو إمجـاع، ظاهر قرآن، أو سنّ: به عىل من خالفنا موجب للعلم من

 .)٣(<أو دليل خطاب، أو استصحاب حال عىل ما يذهب إليه كثري من أصحابنا
ه وعللـه بـام ّحجيتـوأثبـت ، ابن إدريس يف مواضع عديـدةّوقد تعرض له 

 فال يرجع عن اليقـني>: من قبيل، يشبه التعليل الوارد يف روايات االستصحاب
لكنـه قـال يف ، )٤(<بيقـني مثلـهَّ إال فال خيرج عن ذلك اليقني>أو  <بيقني مثلهَّإال 

                                                 
 .٧٥٥ص ،٢ج :الذريعة) ١(
 .املصدر السابق) ٢(
 .٤٥ص ،١ج :اخلالف) ٣(
 .٦٣ص ،١ج :الرسائر) ٤(
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 .)١(<وعندنا أن استصحاب احلال غري صحيح. .. >: موضع آخر
 :)٢(أقسام ثالثةإىل م االستصحاب ّقس  احليلّحققامل
 . ك بالرباءة األصليةّوهو التمس،  استصحاب حال العقل.١
 .  استصحاب عدم الدليل.٢
ثـم . وهـو االستـصحاب املـصطلح عنـدنا،  استصحاب حال الـرشع.٣

استصحاب حـال >: حيث قال،  استصحاب حال الرشعّحجية عىل نفي ّستدلا
 عىل االسـتمرار صـالة ّستدلفيقول امل، م جيد املاء يف أثناء الصالةّالرشع كاملتيم

ّحجـة ألن ليس هـذا و، مرشوعة قبل وجود املاء فيكون كذلك بعده تهـا ّرشعيّ
ثم مثل هـذا ال يـسلم عـن املعارضـة ، برشط عدم املاء ال يستلزم الرشعية معه

ّأمـا و. كـون مـشغولة بعـدهت مـشغولة قبـل اإلمتـام فّذمةال: ألنك تقول، بمثله
 ً فيكـون العمـل بـه عمـال،لعدم اليقـني بثمرتـه ؛القياس فال يعتمد عليه عندنا

بـل ، عوى اإلمجاع من الصحابة عـىل العمـل بـه مل يثبـتود،  املنهي عنهّبالظن
أحدمها مقـيس ّ ألن فليس ،يشءبيشء  بك من متثيل ّفام يمر، أنكره مجاعة منهم

  .)٣(<بل الشرتاكهام يف الداللة الرشعية ال للقياسية اآلخر عىل
ّاملحقق احليلّأكد    حيث<معارج األصول>ّحجية استصحاب حال الرشع يف  ّ

كـان ، فـإن أن ننظر يف الدليل املقتيض لذلك احلكم: ي نختاره نحنوالذ>: قال
فإنه يوجب ، ًكعقد النكاح مثال، وجب القضاء باستمرار احلكمًمطلقا، يقتضيه 
 كقولـه ؛فإذا وقع اخلالف يف األلفاظ التي يقـع هبـا الطـالقًمطلقا،  الوطء ّحل

 ّحـل: لـو قـال ]هبـا[ عالطالق ال يقـ] أن[ّستدل عىل امل، فإن ةّوبري، ةّأنت خلي
ً  بعـدها، لكـان اسـتدالالًالوطء ثابت قبل النطق هبـذه، فيجـب أن يكـون ثابتـا

                                                 
 .٥٣ص ،١ج :املصدر) ١(
 .٣٣ص ،١ج: تربعامل) ٢(
 .املصدر السابق) ٣(



 ٣٠٧ ........................................................................................  االستصحاب

ً اقتـضاه مطلقـا، وال يعلـم أن - وهـو العقـد -ّ، ألن املقتيض للتحليـل ًصحيحا
 .)١(< باملقتيضً، عمالًاأللفاظ املذكورة رافعة لذلك االقتضاء، فيكون احلكم ثابتا

ّأول من استدل عىل حجي والد الشيخ البهائي ّ بالروايات يف االستصحاب  ةّّ
ّوأول من متـس>: ذلك بقوله العقد الطهامسبي، كام ذكر الشيخ األنصاري ك هبـذه ّ

 والد الشيخ البهائي، فيام حكي عنه يف العقد الطهامسبي، - فيام وجدته -األخبار 
 .)٢(<ر عنهمّوتبعه صاحب الذخرية وشارح الدروس، وشاع بني من تأخ

 االستصحاب يف زبـدة األصـول، ّحجيةولده الشيخ البهائي فقد أثبت ّأما 
يف االستصحاب وهو إثبات احلكم يف الزمن الثـاين : املطلب الرابع>: حيث قال
 ًوخالفـا،  ألكثر أصـحابناًوفاقاّحجة، واألظهر أنه ّول،  عىل ثبوته يف األًتعويال

 .نيّتكلموأكثر امل، وأغلب احلنفية، + للمرتىض
ًأوال ثبوت احلكم:  لنا ر ّولـواله مل تتقـر،  بقـاؤهّ ما يزيله فيظنّقق وعدم حتّ
 إرسـال املكاتيـب واهلـدايا مـن ّولعد، وفيه ما فيه، كام قاله البيضاوي، املعجزة

 .)٣(< يف بقائهاّيف الزوجية كالشكّ الشك ولكان، ًالبعد سفها
صحاب، حيـث  االستـّحجيـةنفـى ) صاحب املدارك(السيد حممد العاميل

َّحجـة إال أن االستـصحاب لـيس بّاحلق و>: قال يل عـىل ثبوتـه ل الـدّيف مـا دلّ
ك إىل أن يثبـت االنتقـال، ّلمالسبب املكاستصحاب امللك عند جريان ، ودوامه

 االستـصحاب نفـإذ،  الرباءةّحققأن تت إىل  عند جريان اإلتالفّذمةوكشغل ال
 . )٤(<ةّتقدمرشعي كاألمثلة امل، أو اءةك بدليل عقيل كأصالة الربّعبارة عن التمس

                                                 
 .٢١٠ص :معارج األصول) ١(
 .١٤ص ،٣ج: فرائد األصول) ٢(
 . ١٠٦ص: زبدة األصول) ٣(
 .٤٦ص ،١ج :محكامدارك األ) ٤(
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ق لـه يف ّوتطـر، ة يف االستصحابّكتب رسالة مستقل + الوحيد البهبهاين
، هذا االستقراءأن : واحلاصل>: حيث قال، هّحجيت ًداّكتابه الفوائد احلائرية مؤك

ما حـصل مـن االسـتقراء  إىل  االستصحاب املشريةّحجيةخبار الظاهرة يف واأل
 .)١(<تكفي للحكم

 يف ّتعلــقالــذي مجــع مــا ي +نــصاريالــشيخ األ إىل أن وصــل الــدورإىل 
فبحـث يف ، ًاّ فنيـًب أبحاثه ترتيباّ ورت،ق يف الكتب املختلفةّاالستصحاب ما تفر
؟ ال أو وأنـه مـسألة أصـولية، أمارةً أصال أو وعن كونه، تعريف االستصحاب

يف وذكـر ، ومناقـشتهقـول ّ كـل واالستدالل عـىل، واألقوال فيه، وعن أقسامه
 ة كاالستصحاب الكيل والتعليقي واالستـصحابّالتنبيهات بعض األمور املهم

 ثـم ذكـر رشوط االستـصحاب ثـم مـا يعارضـه مـن، ونحو ذلـك، يف الزمان
 . ومعارضته مع نفسه، واألماراتاألصول 

ً أصال عملياَ االستصحابُ الشيخّوقد عد   إىل جانب األصول العملية الثالثـةً
 االستـصحاب ّإن عـد>: وهي الرباءة واالحتياط والتخيري، حيث قالرى األخ

 أصـل  نظري-بوصف كونه مشكوك احلكم يشء من األحكام الظاهرية الثابتة لل
بناء عىل كونـه ّأما و،  عىل استفادته من األخبارّ مبني-الرباءة وقاعدة االشتغال 

عـىل ، واالسـتقراءنظـري القيـاس ،  اجتهـاديّمن أحكام العقل فهو دليل ظنـي
العمليـة  األصـول ذكرنـاه يفّول، وحيث إن املختـار عنـدنا هـو األ. القول هبام

 .)٢(<رة للموضوعات بوصف كوهنا مشكوكة احلكمّاملقر
 

ًحجيته مطلقا: القول األول هب إىل هـذا القـول مـن املتـأخرين الـشيخ ذ. ّ
                                                 

 .٢٧٧ص: الفوائد احلائرية) ١(
 .١٣ص ،٣ج: فرائد األصول) ٢(



 ٣٠٩ ........................................................................................  االستصحاب

 .)١(لكفايةاآلخوند صاحب ا
ًالقول الثاين عدم حجيته مطلقا  : هبـا عـىل ذلـكّ التـي اسـتدلّدلـة األمن. ّ

َإن الظـن ال  غـ  مـن {: مـن قبيـل، ّاآليات والروايات الناهية عن العمل بالظن ِ ِ
ْ ُ  َ   

ًا ق ش ئا ْ َ  َ ا وقـوف عنـد ا ـشبهات خـ  مـن ( :×وقول املعصوم  )٢٨: النجم( }ْ
 يثبت  االستصحاب هو الظن، وهـو ا وباعتبار أن أقىص م)٢()االقتحام   ا ل ت

يـة مثلـه، وأنـه ال جيـوز ّ عنه هبذه اآليات والروايات، وال دليل عـىل حجٌّمنهي
 .)٣(إثبات املسائل األصولية بأخبار اآلحاد

 :ًية االستـصحاب مطلقـاّج هبا عىل عدم حّ التي استدلّدلةوكذلك من األ
 هذا االستدالل عن البحراين، إذ قـال ، وقد وردمف يف جمهول احلكّلزوم التوق

إن هذا املوضـع مـن املواضـع غـري املعلـوم >:  االحتجاج باالستصحابّيف رد
ت عليه النصوص، وقد تواترت األخبار يف مثـل ّ يف غري ما دل،حكمه تعاىل فيها

 .)٤(<ف واالحتياطّذلك بوجوب التوق
وهذا القول يقيض باعتبار  .التفصيل بني العدمي والوجودي: القول الثالث

قــال الــشيخ االستــصحاب يف األمــر العــدمي وعــدم اعتبــاره يف الوجــودي، 
ل وعدمه يف ّا التفصيل بني العدمي والوجودي باالعتبار يف األوّأم>: األنصاري

ين، حيـث اسـتظهر مـن عبـارة فهو الذي ربام يستظهر من كالم التفتـازا، الثاين
 خــالف منكـري االستــصحاب إنــام هــو يف أن: يف نقــل اخلــالف )٥(العـضدي

                                                 
 .٤٣٩ص:  كفاية األصول)١(
 مـن ال ؛١٠ ديث، احلـبـاب اخـتالف احلـديث كتاب فضل العلم،. ٦٨ص ،١ج : الكايف)٢(

 .أبواب القضايا واألحكام، ٩٣ص ،٣ج :حيرضه الفقيه
 .٢٨٥ص :القوانني املحكمة يف األصول:  انظر)٣(
 .٥٥ص ،١١ج : احلدائق النارضة)٤(
 .٤٥٣ص ،٣ج :صولرشح خمترص األيف  )٥(
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إن خالف احلنفية املنكـرين لالستـصحاب : التفتازاينقال . اإلثبات دون النفي
 .)١(<إنام هو يف اإلثبات دون النفي األصيل

أن القـول باعتبـار : وهـو ... آخـر ًن هنا إشكاالإ>: قال الشيخ األنصاري
إذ مـا ، ره يف الوجوديـاتم يف اعتبـاّاالستصحاب يف العدميات يغني عن التكل

 ّ يلـزم مـن الظـنّ إال ويف مـورده استـصحاب عـدميّمن مستصحب وجودي
 ّه، فـإنّ مـا يكـون عـدم ضـدّببقاء املستـصحب الوجـودي، وأقـلّالظن ببقائه 

 عــن عــدم املــوت، ّ عــن عــدم النجاســة، واحليــاة ال تنفــكّالطهــارة ال تنفــك
 ّوالظـن، ن أضدادهما عداه  عن عدم مّوالوجوب أو غريه من األحكام ال ينفك

 مـن القـول ّفالبـد، ببقاء تلك الوجوداتّالظن  عن ّببقاء هذه األعدام ال ينفك
ح به يف كالم العضدي وغـريه، َّ عىل ما هو الظاهر املرصً بناءًخصوصا، باعتباره

  .)٢(<بالبقاءّالظن من أن إنكار االستصحاب لعدم إفادته 
 ،ة األخبـارّ وخاصـ، عـىل االستـصحاب الـواردةّدلة األًونوقش أيضا بأن

ال تـنقض : (د بالعدميات أو الوجوديات، فقـد ورد فيهـاَّة، ومل تقيّمطلقة أو عام
 .)٣(وهذا واضح يف اإلطالق) ّا ق  با شك

وسـيأيت . التفصيل بني الشبهة احلكمية والشبهة  املوضـوعية: القول الرابع
 .البحث فيه

 .وسيأيت بحثه. ّ الرشعي الكيل وغريهالتفصيل بني احلكم: القول اخلامس
وهـو القـول  .التفصيل بني احلكـم التكليفـي والوضـعي: القول السادس

ذهب إىل هـذا وممن . بجريان االستصحاب يف األحكام الوضعية دون التكليفية
م احلكـم إىل أقـسام ّ قسمات، حيثّة مقدّ، بعد أن قدم عد الفاضل التوينقولال

                                                 
 .٥٦٥ص ،٣ج : حاشية التفتازاين)١(
 .١٠٤ص ،٣ج: فرائد األصول )٢(
 .١١١ص ،٣ج : فرائد األصول)٣(



 ٣١١ ........................................................................................  االستصحاب

 :هيوة ّست
واملطلـوب ، )الواجب واملندوب(تضائية املطلوب فيها الفعل األحكام االق
 ).الوضعية(و) اإلباحة(والتخيريية ، )احلرام واملكره (ّفيها الرتك والكف

ّتا، فإنّ عىل رأيه بأن األمر والطلب إذا كان مؤقّثم استدل  ثبوت النـدب أو ً
باتـه يف  جزء من أجزاء الوقت ثابت بنفس الطلب واألمر، وإثّالوجوب  يف كل

ل، وإذا مل ّ ال باستصحاب نفس الطلب واألمر األوّالزمان الثاين بحاجة إىل نص
ّتا فبحاجة إىل نصّيكن مؤق ته تكـون ّ األمر عىل التكرار، وإال فذمّ كذلك إذا دلً

 زمان كان، ونسبة أجزاء الزمان إليه نسبة واحـدة يف ّمشغولة حتى يأيت به يف أي
ًا أيضا ال مورد لالستصحاب فيه، ومل يكن مـن قبيـل  وهذ، يف مجيعهاًكونه أداء

 .تطبيق االستصحاب
وال يمكن القول بأن إثبات احلكم يف القسم خارج وقته من مـوارد تطبيـق 

 .ًاالستصحاب، فإن هذا ال جيوز إمجاعا، ومل يقل به أحد
م إجـراء ّ وكذا الكـالم يف النهـي احلـرام واملكـروه، فهـو أوىل بعـدم تـوه

فيــه؛ ألن مطلقـه ال يفيــد التكـرار، وكــذلك حـال التخيــريي، االستـصحاب 
 .ر فيهاّواالستصحاب ال يتصو

ا األحكام الوضعية وهي السببية والرشطية واملانعيـة، فينبغـي النظـر يف ّ أم
دة ّ أو مقيـ- كاإلجيـاب والقبـول-تها ما إذا كانت مطلقة دون تقييد بزمان ّيكيف

 إذ يف األخـري يكـون -وكـذا الكـسوفًكالدلوك سببا للـصالة  - ّبوقت معني
 .ًالسبب وقتا للحكم

ال يف إ أن االستـصحاب املختلـف فيـه ال يكـون ّفظهر مما مر> :إىل أن قال 
 .)١(<األحكام الوضعية

                                                 
 .٢٠٢-٢٠٠ص : الوافية)١(
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 ال ينفـي وقـوع االستـصحاب يف األحكـام ومن الواضح من كالمـه أنـه
تـصحاب يف  إىل االس االستصحاب يف األحكام التكلفيـةرجعُالتكليفية، لكنه ي

ووقوعه يف األحكام اخلمسة إنـام هـو >: وهذا ما ذكره بقولهاألحكام الوضعية، 
بأنه : ه من قبل نفسهّ بالنجاسة، إذا زال تغريّ املتغريّبتبعيتها، كام يقال يف املاء الكر

أن : ه، فـإن مرجعـه إىلّجيب االجتناب عنه يف الصالة، لوجوبه قبل زوال تغـري
م إذا ّه، فتكون كذلك بعده، ويقـال يف املتـيمّبل زوال تغريالنجاسة كانت ثابتة ق

إن صالته كانت صحيحة قبل الوجدان، فكذا بعده، : وجد املاء يف أثناء الصالة
أنـه : مه قبله، فكذا بعده، فإن مرجعـه إىلّ بالصالة بتيمً ومأموراًاّمكلفكان : أي

 .)١(<الرشوطوالطهارة من ، فكذا بعده،  قبل وجدان املاءًراّكان متطه
 .ا مراعاة لالختصارهعرضنا عنأوهناك أقوال أخرى 

ّ  

 أن صنّفيف احللقة الثانية، حيث ذكـر املـً أيضا  تفصيلهاّتقدم ّقدمةوهذه امل
هنالك قواعد مزعومة تشابه االستصحاب، ولكنهـا ختتلـف عنـه يف حقيقتهـا 

 :ذه القواعدومن ه
 قاعدة االستصحاب القهقرائي. ١

كون بـه يف بـاب ّيتمس و)٢(يدعى هذا االستصحاب يف اللغة بأصالة الثبات
 مـن قبيـل مارية والكشف، يقوم عىل أساس األّعقالئي أصل الظهورات، وهو

ّما يتمسك به العقالء إلثبات اللغة، حيث إن  ّعيـنهم تغـريأ ّ العقالء مل يروا بـأمّ
 ظواهر كثرية يف ّها يف غاية البطء، وهذا بخالف تغريّ؛ لكون تغريًنادرا َّ إالاللغة
وهلـذا يكـون ثبـوت معنـى ؛  واملرض ونحوهـاّصحة كاحلياة واملوت وال،املالع

                                                 
 .٢٠٣ -٢٠٢ص : املصدر السابق)١(
 .١٤، ص٦ج: بحوث يف علم األصول )٢(



 ٣١٣ ........................................................................................  االستصحاب

وجبـت أي تـه، ولـو بنحـو الغلبـة الـشديدة الئ لبقاًلغوي عند العقالء مستلزما
 ذاك ّيف تغـريّوشـك معنـى كان لـه  إذا  فاللفظ.ارتكاز أصالة الثبات يف نظرهم

، وهذا مـا ّ عدم التغريأصالةاملعنى عىل إمجاله وبقطع النظر عن تعيينه، بنوا عىل 
ّ ضـم  معنـى اللفـظ يف زماننـا،ّتعـني إذا ّ ثم.ينطبق عليه االستصحاب الطردي

هذا االستصحاب الذي هو يف احلقيقة أمارة ال أصل، وتكـون مثبتاتـه  إىل ذلك
 - مثبتاته كون معنى اللفظ يف مـا سـبق ّحجيةلك باعتبار ، واستنتج من ذّحجة
 . هو هذا املعنى-ًأيضا
 إال اليقـني الـسابق هذا االستصحاب حيوي مجيع أركـان االستـصحابو

ًن حاليـا ّأن نتـيق: سابق، ومثالهّشك   فإن اليقني فيه الحق وال؛الالحقّالشك و
د صـدوره مـن نـر عبثبـوت هـذا الظهـوّشك ، ونَّبظهور اللفظ يف معنى معني
 األمـر حقيقـة يف الوجـوب يف عرفنـا احلـارض، ّنا بأنّاملعصوم، وكذلك إذا تيق

وشككنا يف هذه احلقيقة يف العرف املايض، فمقتىض هـذا االستـصحاب كوهنـا 
 .ًكذلك يف ذلك الزمان أيضا
وحيكـم ، يف مبدئـهّشك  يف زمان ويءقد يوجد يش>: قال الشيخ األنصاري

ى َّوقد يسم،  واألصل عدمه،ره الزم حلدوث حادث آخر قبلهّخ تأّألن، مهّبتقد
إذا ثبــت أن صــيغة األمــر حقيقــة يف : مثالــه. يذلــك باالستــصحاب القهقــر

يف كوهنا كـذلك قبـل ذلـك حتـى حتمـل خطابـات ّشك و، الوجوب يف عرفنا
مقتىض األصـل كـون الـصيغة حقيقـة فيـه يف ذلـك : فيقال، الشارع عىل ذلك

د  ّإذ لو كان يف ذلك الزمان حقيقـة يف غـريه لـزم النقـل وتعـد ،بل قبله، الزمان
 وقد استظهرنا املثبت،صل  بناء عىل األّوهذا إنام يصح. واألصل عدمه، الوضع
يف وحـدة ّالـشك  صـورة :ومـورده اللفظيـة،فق عليه يف األصـول ّأنه مت ًسابقا

ملعلـوم يف يف مبـدأ حـدوث الوضـع اّشـك د و ّ أما إذا علم التعد.ده ّوتعداملعنى 
فقـوا يف مـسألة ّ ولـذا اتاملعلـوم، فمقتىض األصل عدم ثبوته قبل الزمان زماننا،
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 .)١(<ية عىل أن األصل فيها عدم الثبوتاحلقيقة الرشع
 يف موضـع َّة إالّفهـذا االستـصحاب ال يكـون حجـ>: وقال السيد اخلوئي

يف أنه هل كـان ّشك  وً يف العرف فعالًناّوهو ما إذا كان معنى اللفظ متيق، واحد
 كذلك أم ال؟ فيحكم بكون اللفظ حقيقة يف اللغة ^يف اللغة أو عرف األئمة 

 هـذا االستـصحاب يف ّحجيـةو. بأصالة عـدم النقـلًأيضا  ^وعرف األئمة 
 علينـا بـاب ّ النـسدحجيتـه ولـوال العقـالء،خصوص هذا املورد ثابتـة ببنـاء 

 ظاهرة يف غـري مـا - ^هم  يف عرف- األخبار الحتامل كون ألفاظ ؛االستنباط
 وكـذا ألفـاظ التـسجيالت املـذكورة يف كتـب .احلارضهي ظاهرة فيه يف عرفنا 

وهذا ال ، ً زماناً ومقارناً ذاتاًحداّمتّالشك  اليقني وّتعلق يكون مأنوإما . القدماء
ّالـشك فتـارة يكـون ، من حيث الزمـانّالشك ر إال مع اختالف اليقني وّيتصو
 كام إذا شككنا يوم اخلميس يف عدالـة زيـد يـوم األربعـاء ثـم  عىل اليقنيًماّمقد

فإنه جيـب عليـه ،  فيهإشكالوهذا مما ال ، علمنا يوم اجلمعة عدالته يوم األربعاء
ه ّل شـكّن بعـد تبـدّوالعمـل بوظيفـة املتـيق، ًاّ ما دام شاكّبوظيفة الشاك العمل
، الـساريّالـشك  بىّويـسم، ّالـشك عـىل ًماّوأخرى يكون اليقني مقد، باليقني

 كـام إذا علمنـا يـوم اخلمـيس بعدالـة زيـد يـوم ، اليقنيّتعلقلرسيانه إىل نفس م
 الحتامل أن يكـون علمنـا ؛األربعاء وشككنا يوم اجلمعة يف عدالته يوم األربعاء

 .)٢(< وهذا مورد قاعدة اليقني،ًباّ مركًهالالسابق ج
  غـري موجـود- بحـسب احلقيقـة-أن االستصحاب القهقرائي : لّفتحص

، وأن االستصحاب الثابت يف باب اللغة باملعنى املرتكز يف أذهان العقـالء ًأصال
 .االستصحاب الطردي نفسه إىل مرجعه

                                                 
 .٢٥٤، ص٣ج:  فرائد األصول)١(
   .٢، ص١٥ج: ، مصباح الفقاهة٩، ص٣ج:   مصباح األصول)٢(



 ٣١٥ ........................................................................................  االستصحاب

 اليقنيقاعدة  .٢
َّشك، إال هذه القاعدة تشرتك مع االستصحاب يف افـرتاض اليقـني والـ  أنّ

حـاظ نفـس الفـرتة  وبل، به اليقـنيّتعلق بنفس ما ّتعلقيف قاعدة اليقني يّالشك 
 ال بـنفس ،نّ ببقـاء املتـيقّتعلـق يّيف موارد االستـصحاب فالـشكّوأما  ،الزمنية

 . هبا اليقنيّتعلقاملرحلة الزمنية التي 
وإنـام  ،يف البقـاءّ بالشك ًم دائامّن ركن االستصحاب ال يتقوإ : أخرىبعبارة
ُ شك أركنه هو كان حدوثها وقعت حادثة و إذا فيه الفراغ عن احلدوث، كامخذ ّ
ــردد ــةًاّم ــساعة الثاني ــساعة األوىل وال ــني ال ــشك  و، ب ــاّي ــا ،يف ارتفاعه  فإنن

 وجودهـا املـشكوك يف ّباالستصحاب نثبت وجودها يف الـساعة الثانيـة مـع أن
 ومـع ، بني احلدوث والبقـاءّمردد بل هو ،حال ّ أي عىلً الثانية ليس بقاءةالساع

 . هذا يثبت باالستصحاب
يف نفـس ّ شـك الركن فيهـا هـوّ ألن ني، فهي ليست كذلك؛قاعدة اليقّأما 

 .ًناّاحلدوث الذي كان قبل هذا متيق
يف ّ أن الـشك :ومن نتائج الفرق املذكور بني االستصحاب وقاعـدة اليقـني

جيتمـع معـه  أن  وهلذا يستحيل،لليقني السابقً تكوينا موارد قاعدة اليقني ناقض
ّوأما الشك  ،يف زمان واحد  . حقيقةًاالستصحاب فهو ليس ناقضايف موارد ّ

  واملانع قاعدة املقتيض.٣
 يف وجـود املـانع ّ والـشكقاعدة التي يبنى فيها عند إحراز املقتـيضالوهي 

 املـاء عـىل البـرشة ّ مـن قبيـل صـب- بالفتح-عىل انتفاء املانع وثبوت املقتىض 
ة معـه، يف وجود مانع عىل البرشة ال حتـصل الطهـارّالشك لتحصيل الطهارة، و

 . ف عىل وجود املقتيض فحسب، بل عىل عدم املانع كذلكّفالطهارة ال تتوق
 ولكـنهام ّشك،االستصحاب يف وجود اليقني وال وهذه القاعدة تشرتك مع 
 لوضـعهام يف ً خالفـا، ومها املقتـىض واملـانع،ً ذاتاّفيها متعلقان بأمرين متغايرين
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 .ه فيًهام واحد ذاتاّتعلق حيث إن م؛االستصحاب
 كذلك يف حيثيات الكـشف ،مة هلاّوكام ختتلف هذه القواعد يف أركاهنا املقو

حيثية الكشف يف االستـصحاب تقـوم عـىل أسـاس ، فإن النوعي املزعومة فيها
  وحيثية الكشف يف قاعدة اليقني تقوم عىل أسـاس غلبـة،احلادث يبقى أن غلبة

املانع تقوم عـىل أسـاس  و وحيثية الكشف يف قاعدة املقتيض،اليقني ال خيطئأن 
 .)١(رة يف معلوالهتاّاملقتضيات نافذة ومؤث أن غلبة

 

 ؟ فقهية أم  االستصحاب مسألة أصوليةّأنيني يف صولوقع البحث بني األ
ية وفرقهـا عـن صولفى أن هذا البحث يبتني عىل تعريف القاعدة األ خيوال

 :عدة الفقهية، وفيام ييل بيان االجتاهات يف هذه املسألةالقا
 يةأصولاالستصحاب مسألة : ّ األولالقول

يمكن تقريب أن االستصحاب من املسائل األصولية عنـد الـسيد الـشهيد 
 :متنيّمن خالل مقد

، حيث ذهب اىل +من خالل تعريف علم األصول عنده : املقدمة األوىل
 العلم بالعنارص املـشرتكة يف االسـتدالل الفقهـي وأن املراد من علم األصول ه

 . ّة التي يستعملها الفقيه كدليل عىل اجلعل الرشعي الكيلّخاص
 ،ة خـصائصّ يضع للمسألة األصولية عدل يف هذا التعريف نجد أنه ّوبالتأم

 :هي )٢(وهذه اخلصائص
 ّ ال خيـتصً مـشرتكاًعنـرصااملسألة األصولية ن تكون أ :األوىلاخلصوصية 

 .  دون باب من أبواب الفقهٍبباب
                                                 

 .٣٧٨ص: املصدر السابق) ١(
 .٣١، ص١ج: انظر بحوث يف علم االصول )٢(



 ٣١٧ ........................................................................................  االستصحاب

 التي يامرسها الفقيه يف جمال استنباط احلكـم الـرشعي ّدلةن األإ: بيان ذلك
 : تكون عىل قسمني

، مـن ّ معـنيّ يف استنتاج حكـم فقهـيً معتمداًاّ خاصً ما يكون دليال:األول
ليل نه قد يستند إليه الفقيـه كـدإ، فًلغة) الصعيد(قبيل البحث عن مدلول كلمة 

 بـه يف ّ يـستدلً مـشرتكاًه ال يكون عنرصاّنأ َّعىل إثبات حكم رشعي يف الفقه إال
 . عةّأبواب فقهية متنو

 يف خمتلف األبـواب الفقهيـة، كالبحـث عـن ً مشرتكاً ما يكون دليال:الثاين
ة يف تـشخيص ّه يوفر للفقيه قاعدة عامـّنإحتديد مدلول صيغة األمر أو النهي، ف

  األمـر ّمـن الواضـح أن أو هنـي، وٍلـة ألمـرّرشعية املتكفمداليل النصوص الـ
 .  دون بابّان بباب فقهيّالنهي ال خيتصو

رهـا ّتطو وع املامرسـات الفقهيـة االسـتدالليةّوقد لوحظ من خالل توس>
ن القسم الثاين من عنارص االستنباط هذه باعتبار اشرتاكه يف أكثـر مـن أ ًتدرجييا
يات االستنباط يكون أوسع من البحث الفقهي يف ته يف عملّعمومي وّ فقهيٍباب

 من بحوث مـسألة ًهذا الباب أو ذاك، بحيث مل يكن من الصحيح اعتباره جزءا
 . مسألةّنة، أو تكرار البحث عنه يف كلّة معيّفقهي

 تدرس فيه تلـك العنـارص ّفراد احلديث عنه يف فصل مستقلإبل الصحيح 
هناك يف البحوث الفقهيـة كمـصادرات مفـروغ حة ّق النتائج املنقّ ثم تطبًاّكربوي

 البحث عن هذا القسم من عنارص االسـتنباط ينفـصل أمن هنا بد و.ًعنها سلفا
 لـه ّ عن البحـوث الفقهيـة حتـى أصـبح عـىل شـكل علـم مـستقلً فشيئاًشيئا

 . ّمنهجه اخلاص وزةّخصائصه املتمي
ج مسائل اللغة  مميزات املسألة األصولية، وهبا خترّفهذه اخلصوصية من أهم

كذلك مجلـة مـن القواعـد الفقهيـة،  والتي مل يبحثها األصوليون عن التعريف،
 . )١(<ل عنارص مشرتكةّألهنا ال تشك

                                                 
 ٣١ص ،١ج :بحوث يف علم األصول )١(
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ن يكون هذا العنرص املشرتك مـن عنـارص االسـتدالل أ :الثانيةاخلصوصية 
 الفقيـه يامرسـهاالسـتدالل الـذي هـو االستدالل الفقهـي املراد من  و،الفقهي
ا النطـاق  يـدخل يف هـذذا ملإفـ، ّلوظيفة جتـاه اجلعـل الـرشعي الكـيللتحديد ا

هنـا إفة، ّقاعدة الفراغ أو أصـالة الـصحمن قبيل ، ًاالستدالل ال يكون أصولياف
 ًة بالشبهات املوضوعية وال تقع عنرصاّ ولكنها خمتصً مشرتكاًإن كانت عنرصاو

 . ّد للوظيفة جتاه جعل رشعي كيلّيف االستدالل املحد
ــةاخلــ ــشرتك مرتبطــاأ :صوصية الثالث ــرص امل ــة ًن يكــون هــذا العن  بطبيع

ة وليس من العنارص املشرتكة يف عمليات االسـتدالل ّاالستدالل الفقهي خاص
 علـم ّنإإال كان بحثه مـن وظيفـة علـم املنطـق ال األصـول، فـ وعىل العموم،

ــة املنطــق للفقــه خاصــ ــارص املــشرتكة يف ،ةّاألصــول بمثاب  فهــو يبحــث العن
 ّ بيــنام يبحــث املنطــق عــن العنــارص املــشرتكة يف طبيعــي،الســتدالل الفقهــيا

 . االستدالل
ن يكون هذا العنرص املشرتك ممـا يـستعمله الفقيـه يف أ :اخلصوصية الرابعة
، ومن دون فرق بـني أنحـاء ّ عىل اجلعل الرشعي الكيلًاالستدالل الفقهي دليال

 .يف املقدمة الثانيةتوضيح ذلك و ،ةّالدليلية من كوهنا لفظية أو عقلية أو رشعي
  الفقيه يف استدالله الفقهي عىل أقسام ها التي يعتمدّدلةاأل: املقدمة الثانية

 دليل تكـون داللتـه عـىل أسـاس الوضـع ّ كلوهو  :)١( الدليل اللفظي.١
 . ًالتقرير أيضا و فيشمل داللة الفعلّاللغوي أو العريف العام

 وهو الدليل الـذي تكـون داللتـه عـىل أسـاس : الدليل العقيل الربهاين.٢
 . ط برهانّعالقات ومالزمات واقعية تثبت بحكم العقل البدهيي أو بتوس

هـو الـدليل القـائم داللتـه عـىل أسـاس و : الدليل العقـيل االسـتقرائي.٣
                                                 

 .٣٢ص ،١ج: املصدر السابق )١(
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 .  االستقرائيةّدلة يف األّحساب االحتامالت الذي هو األساس العام
 لتشخيص الوظيفة العملية ًله الشارع دليالهو ما جعو : الدليل الرشعي.٤

 . جتاه احلكم الرشعي املشتبه
ص الوظيفـة جتـاه ّ كـربى عقليـة تـشخّهو كـلو : الدليل العقيل العميل.٥

 . االحتياط العقليني و، كقاعديت الرباءةً أو تنجيزاًالواقع املشكوك تعذيرا
  إذ ؛التوالقسم األول من هذه األقسام يـشمل مباحـث األلفـاظ والـدال

ّيكون البحث فيها عن الدليلية اللفظية وحتديد مدلول ألفاظ عام ة تعترب عنارص ّ
 . عةّمشرتكة الستنباط احلكم الرشعي يف أبواب فقهية متنو

 والقسم الثاين يشمل بحوث املالزمات العقلية الثابتة بني األحكام أو بينهـا
 ،هّء للنهي عـن ضـد ر بيشاقتضاء األم ومةّاهتا، كبحث وجوب املقدّتعلقبني مو
 واقتضاء النهـي للفـساد، وبحـوث اشـرتاط القـدرة يف ،اجتامع األمر والنهيو
 ،هّتعلقـ وإمكان أخذ القيود املختلفة يف موضوع التكليف أو م، التكليفّتعلقم

وغري ذلك من املسائل العقلية األصولية التـي يكـون البحـث فيهـا عـن سـنخ 
 هبـا ّالتي يستدل وه أو موضوعهّتعلقم وبني احلكمالعالقة الثابتة بني حكمني أو 

يكون  وهّتعلق أو حتديد موضوع احلكم أو م،الفقيه عىل إثبات حكم آخر أو نفيه
 . ً برهانياًاّمالك الداللة يف مجيع هذه البحوث عقلي
ن دليليـة إالتواتر، فـ والسرية وة اإلمجاعيّوالقسم الثالث يشمل مسألة حج

 .ن استقرائية ال برهانية تكوّدلةمثل هذه األ
 إلثبـات ًرة رشعـاّالقواعـد املقـر ووالقسم الرابع يشمل بحـوث احلجـج

 : الوظيفة العملية، وهي عىل قسمني
تكون دليليتها عىل أساس الكـشف والطريقيـة إىل الواقـع و.  األمارات.١

ة االحـتامل يف التـزاحم بـني األحكـام يف ّ بحسب الروح ترجيح قويالذي يعن
 . حلفظمرحلة ا
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 وتكـون دليليتهـا عـىل أسـاس تـرجيح املحتمـل يف .األصول العملية. ٢
 .التزاحم املذكور

التخيـري العقليـة التـي  واالحتيـاط ووالقسم اخلامس يشمل مسألة الرباءة
 . ص العقل يف مواردها ما هو الوظيفة جتاه احلكم الرشعي املشتبهّيشخ

ضح أن االستصحاب من املسائل ّتمتني يّم من املقدّ بناء عىل ما تقد:النتيجة
 -مـة األوىلّكـام يف املقد-  النطباق خصائص املسألة األصولية عليـه؛األصولية

،  دون بـاب بباب من أبواب الفقهّ ال خيتصه من العنارص املشرتكة التيَّنإحيث 
 الفقيـه يامرسـهّ مـن عنـارص االسـتدالل الفقهـي الـذي )االستـصحاب(وأنه 

وأنه من العنارص املشرتكة املرتبطـة ، ّاجلعل الرشعي الكيللتحديد الوظيفة جتاه 
وأنـه مـن العنـارص املـشرتكة التـي يـستعملها  بطبيعة االستدالل الفقهي فقط،
 .، هذا من جهةّ عىل اجلعل الرشعي الكيلًالفقيه يف االستدالل الفقهي دليال

ومن جهة أخرى نجد أن االستصحاب يدخل يف القسم الرابع من احلجج 
 .، كام ذكرت ذلك املقدمة الثانية إلثبات الوظيفة العمليةًرة رشعاّلقواعد املقراو

 .ضح أن االستصحاب من املسائل األصوليةّوهبذا يت
رة ّالقواعد املقربعد أن ثبت كونه من احلجج و -إن االستصحاب : إن قيل

 هل هو من األمارت أم من األصول؟ - إلثبات الوظيفة العمليةًرشعا
كـام سـيأيت بحثـه  نه من األصول العملية وليس من األمـارات،إ :اجلواب

 .ًالّمفص
ية صـول الضابط يف املـسألة األ كون بناء عىل؛كون مسألة أصوليةتوكذلك 

 الفرعيــة، وهــذا ينطبــق عــىل  األحكــامدة يف طريــق اســتنباطّكوهنــا ممهــهــي 
ن إ - ًثالمـ -فيقال ، ال أم ف بمعنى احلكم ببقاء احلكم،ِّاالستصحاب سواء عر

 ُّ البقـاء، وكـلُ مـشكوكٍبعـالج أو ه بنفـسهّ بعـد زوال تغـريّنجاسة املاء املتغـري
ــاق ــاء ب ــةٍمــشكوك البق ــيام.، فنجاســة هــذا املــاء باقي كــان جمــرى  إذا  هــذا ف
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، ّجيـةيا كاحلً حكـام أصـولكان جمراه إذا ، وكذلك فيامًفرعياً حكام االستصحاب
 عىل كونـه مـن املـسائل ٌاحلكمية شاهد شبهاتجريانه يف الّ ألن هو واضح؛كام 
 .يةصولاأل

 عـىل تعريفـه بأنـه ًية بنـاءصولاالستصحاب من املسائل األوكذلك يكون 
ّلم ثبوته، ألن البحث عن حجية االستصحابُعبارة عن بناء العقالء عىل بقاء ما ع ّ 

ه عنـد ئـالبحث عن ثبوت التالزم بني ما علـم ثبوتـه وبـني بقا إىل  يرجعٍحينئذ
 .ّكلف عن فعل املّجنبيأعقالء وعدمه، ومن الواضح أن هذا البحث ال

ال خيفـى أن البحـث >:  حيث قال+  اخلراساينّحققامل إليه وهذا ما ذهب
ه مسألة أصـولية، حيـث يبحـث فيهـا لتمهيـد قاعـدة تقـع يف طريـق ّحجيتيف 

استنباط األحكام الفرعية، وليس مفادها حكم العقـل بـال واسـطة، وإن كـان 
ً إال حكـام وربـام ال يكـون جمـرى االستـصحاب؟ هي إليـه، كيـفينت  ًأصـولياَّ

لـو كـان عبـارة ّأما و. ، هذا لو كان االستصحاب عبارة عام ذكرناً مثالّجيةكاحل
من مالحظـة ثبوتـه،  ئش به الناّالظن أو لم ثبوته،ُعن بناء العقالء عىل بقاء ما ع

 .)١(<فال إشكال يف كونه مسألة أصولية
 :يةأصولاالستصحاب مسألة ح بكون ّرصن ممو
 التحقيق كوهنا من املسائل األصولية، لوضوح>: قال + العراقيّاملحقق  •

 ثبـات إلًيقـع وسـطا أن الغرض من هذا العلم بعد أن كان تنقيح ما يـصلحأن 
الفقيه عند عدم انكشاف الواقع لديـه  إليه نتهييما  أو ية الفرعية،ّحكام الكلاأل

رشعية، فـال جـرم يكـون  أو رة عقليةّن الوظائف العملية املقر مّعلمي أو بعلم
 املقياس يف أصولية املسألة بكوهنا من القواعد التي هلا دخل يف الغرض الـداعي

 صنف منهـا لـوحظ ،صنفني إىل مسائله يرجعّحيث إن تدوين هذا العلم، وإىل 
                                                 

 .٣٨٥ص: كفاية األصول) ١(
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 يف طريـق  وكان من شـأنه الوقـوع،ًناقصا فيه احلكاية والكشف عن الواقع ولو
ية كاألمـارات، وصـنف آخـر  األمرية والوظائف النفسّ الكل األحكاماستنباط

الفقيـه يف مقـام العمـل يف  إليـه منها مل يالحظ فيه هذه اجلهة، بل كان مما ينتهـي
 ّ وكان لكـل،ًعقلية أو ً كالقواعد العملية رشعية،ظرف اجلهل بالواقع واستتاره

 كان االستـصحاب ،ن هذا العلمِّوُله دمن الصنفني دخل يف الغرض الذي ألج
ّأهـم بـل مـن  ، األصـول مـن مـسائل علـمً عىل مجيع املسالك معدوداةال حمال
 .)١(<مباحثه
 أن االستصحاب من املسائل األصـولية، ّاستدل عىل :صفهاينّاملحقق اإل •
 ً الواقـع عنوانـاإثبـات الواسـطة يف ّ بمعنـى الواسـطة، وهـي تعـمّجيـةبأن احل

يــة ّنجز مطلــق املّ، فــتعمًاّنجــز وتً الواقــع أثــراإثبــات، والواســطة يف ًواعتبــارا
ريـة اجلهـل يف املـسائل ّية االحـتامل ومعذّنجزرية، ويدخل البحث عن مّواملعذ
 .يةصولية، وعليه يكون االستصحاب من املسائل األصولاأل

 الواقـع إثبـاتا بمعنى الوساطة يف ّمإ ّجيةاحلأن : التحقيق>: + وبتعبريه
 واملبحـوث ،ًاّنجز وتًثراأ الواقع إثباتبمعنى الوساطة يف ّما إو ،ًاعتبارا أو ًواناعن

 واملبحوث عنه يف علم ،وساطة اخلرب ونحوه بأحد الوجوه األصول عنه يف علم
ّ حـد  وعليه فالعلم املـأخوذ يف، احلكم ألوساطهاإثباتالفقه قيام الواسطة عىل 

مـن ّأعـم ني من حيث االقتضاء والتخيري فّكلالفقه حيث قيل إنه علم بأفعال امل
 عـىل ّنجـزمـن العلـم بـاحلكم وقيـام املّأعم العلم الوجداين والعلم التنزييل بل 

تيـة لـيس لـه عنـوان الوسـاطة آ فيام ليس له جهـة الكاشـفية واملر،نعم. احلكم
البحث  فيدخل ،ريةّية واملعذّنجزمطلق املّجية إىل من تعميم احلّالبد  ف،ثباتلإل
ّن منجزية االحتامل وعن معذع  .)٢(<ًرية اجلهل أيضا يف املسائل األصوليةّ

                                                 
 .٦، ص٤ج: هناية األفكار) ١(
 .٤٠٨-٤٠٥ص ،٢ج: هناية الدراية) ٢(
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 االستصحاب وخرب ّحجيةوبام ذكرناه تكون مسألة >: قال اإلمام اخلميني •
 ،وإىل ما ذكرنا يرجع قـول بعـض الـسادة الفحـول، الثقة من املسائل األصولية
ال تـنقض : هعىل احلكم يف مورده وجعـل قولـً دليال حيث جعل االستصحاب

، وهبـذا )١(<خـرب الثقـة إىل  نظري آية النبأ بالنسبة؛عىل الدليلً دليال ّاليقني بالشك
 .يةصولالستصحاب من املسائل األّيتضح أن ا

 التفصيل بني الشبهات احلكمية والشبهات املوضوعية: القول الثاين
مـن كميـة احل االستصحابات اجلارية يف الشبهاتتكون  هذا القولحسب 

االستصحابات اجلارية يف الشبهات املوضوعية فتكـون ّأما ية، وصولسائل األامل
هـو ّاحلـق >: حيث قـال  النائينيّحققامل إليه  وهذا ما ذهب.من القواعد الفقهية

التفصيل بني االستصحابات اجلاريـة يف الـشبهات احلكميـة واالستـصحابات 
ستصحاب مـن املـسائل يكون اال: ّ األول ففي،اجلارية يف الشبهات املوضوعية

 .يكون من القواعد الفقهية:  ويف الثاين،األصولية
 أن املسائل األصولية عبارة عن الكربيـات التـي تقـع يف :هو توضيح ذلك
 وبذلك متتاز عن مسائل سـائر العلـوم ،ية الرشعيةّ الكل األحكامطريق استنباط

:  وبقولنا، العلوم خترج مسائل سائر)الكربيات(:  فبقولنا،وعن القواعد الفقهية
 ... خترج القواعد الفقهية)يةّ الكلاألحكام(

يـة وال يمكـن أن ّأن النتيجة يف املسألة األصولية إنـام تكـون كل: واحلاصل
 ولـو ، وهذا بخالف النتيجة يف القاعدة الفقهية فإهنا تكون جزئية،تكون جزئية

 .يةية ففي مورد آخر تكون جزئّفرض أنه يف مورد كانت النتيجة كل
 هـو أن النتيجـة يف املـسألة ،ز بني املسألة األصولية والقاعـدة الفقهيـةئفاملا

بعـد التطبيـق َّ إال نيّكلفـ بعمل آحاد املّتعلق ال يًياّكلً حكام  تكونًاألصولية دائام
                                                 

 .حتقيق مع تذييالت ملجتبى الطهراين انظر الرسائل، السيد اخلميني،) ١(
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هـا ّتعلقالنتيجة يف القاعدة الفقهية فقد تكون جزئية ال حتتـاج يف ّأما  و،اخلارجي
 .)١(< تكون كذلكًغالبا بل ،يقالتطب إىل بعمل اآلحاد

  الفقهيةقواعداالستصحاب من ال: القول الثالث
يف حاشـيته  + ني مـنهم العالمـة املـشكينيّحققاختار هذا القول بعض امل

 .صوليف مصباح األ + والسيد اخلوئي )٢(عىل الكفاية
ال ريب يف كون االستصحاب قاعدة فقهية عىل املختـار مـن >: قال اخلوئي

بالشبهات املوضوعية واألحكام اجلزئية، ويكون امليـزان فيـه بيقـني اختصاصه 
ده بانتقـاض حالتـه ّن علـم مقلـإه، فهـو جيـري االستـصحاب، وّد وشـكّاملقل
عـىل املعـروف مـن جريانـه يف الـشبهات ّأما  و.قاعدةّ كل سابقة، كام هو شأنلا

ل جلهتـني ّية، فدليل االستصحاب بعنوانه الواحـد متكفـّاحلكمية واألحكام الكل
بحسب انطباقه عىل املوارد املختلفة، من غري أن يـستلزم منـه اسـتعامل اللفـظ يف 
أكثر من معنى واحد، كحديث الرفع الشامل للـشبهات احلكميـة واملوضـوعية، 

ًاخلـرب بنـاء عـىل شـموله للموضـوعات، فمـن حيـث جريانـه يف ّودليل حجيـة 
، ومـن حيـث جريانـه يف الشبهات املوضوعية يكون االستصحاب قاعدة فقهيـة

ه، فـإذا ّمسألة أصولية، ويكون امليزان فيه بيقني املجتهـد وشـكالشبهات احلكمية 
ّشك املجتهد يف حرمة وطئ احلائض بعد انقطاع دمهـا قبـل أن تغتـسل، أجـرى 

ًد غــافال عــن ذلــك رأســا، ويكــون أثــر ّاستــصحاب احلرمــة، ولــو كــان املقلــ ً
حلرمة، كام جاز له اإلفتاء هبا عنـد علمـه االستصحاب للمجتهد جواز اإلفتاء با

 إىل يّ وجـوب التقليـد ورجـوع العـامّأدلةد بمقتىض ّاملقل إليه باحلرمة، فريجع
 .)٣(<العامل

                                                 
 .٣١٠-٣٠٧، ص٤ج: فوائد األصول) ١(
 .٣٨٢ص ،٤ج: بو احلسن املشكينيألمريزا لحاشية عىل الكفاية  )٢(
 . ٨ص٤ج: دراسات يف علم األصول) ٣(
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يف أن البحث عـن االستـصحاب  :اجلهة الثانية>: مصباح األصولوقال يف 
عىل القول باختصاص ّأما  :فنقول؟ فقهية أو  عن مسألة أصوليةًهل يكون بحثا

يـة ّ الكل األحكـامه يفّحجيتـ االستصحاب بالشبهات املوضوعية وعدم ّحجية
البحث عن قاعدة فقهية مـستفادة  إىل فالبحث عنه يرجع، اإلهلية كام هو املختار

فيكون االستصحاب من القواعد الفقهية كقاعدة الطهارة وقاعدة ، خبارمن األ
وال يكفـي ، الالحق من املقلد ّ اليقني السابق والشكٍحينئذويعترب فيه ، التجاوز

 بالطهارة من ًناّد متيقِّفلو كان املقل .دّتكليف املقل إىل هام من املجتهد بالنسبةّققحت
بقاء الطهـارة إفتاء بله من اإلّالبد ف، املجتهد إىل يف احلدث فرجعّوشك احلدث 

ّ إنـام جتهد من املّ اليقني والشك،نعم. ً بكونه حمدثاًناّكان املجتهد متيقًال وإن عم
 .)١(<دّيعتربان يف جريان االستصحاب بالنسبة إىل تكليف نفسه ال بالنسبة إىل املقل

 

                                                 
 .٧ص ،٣ج:  مصباح األصول)١(
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ّ 

بـالثبوت يف ّالظـن حاصل هذا الدليل هو أن الثبـوت يف الـسابق يوجـب 
 .الزمان الالحق، فيجب العمل به

  :هاوإليك بعض عالم بتعابري خمتلفة، االستدالل يف كلامت األاوقد ورد هذ
والذي يمكن أن ينرص به طريقة استصحاب احلـال >: قال :الشيخ الطويس

لكان عـىل ّ األول ة للحكمّكانت احلالة الثانية مغريلو : من أن يقال إليه ما أومأنا
عىل أن احلالة الثانيـة ّيدل  فلم نجد ما فيها ما ّدلةعنا مجيع األّوإذا تتب، ذلك دليل

 .)١(< عىل ما كانٍ عىل أن حكم احلالة األوىل باقّدل، خمالفة للحالة األوىل
وإال لـزم ، رّاملـؤث عـن ٍألن الباقي حال بقائـه مـستغن>: قال :ّالعالمة احليل

 ولوال القول باالستـصحاب.. حتصيل احلاصل، فيكون الوجود أوىل به، وإال افتقر
 .)٢(<ّمرجحطريف املمكن من غري حد  ألًلكان ترجيحا

ممكـن ّ األول الثابـت يف الزمـان>: التـايلنحو لبـا رهّقـر :الشيخ األنصاري
ر ّد مـؤثّت بقـاؤه مـا مل يتجـد فيثب- وإال مل حيتمل البقاء -الثبوت يف اآلن الثاين 

فإذا كان التقدير تقدير عدم  .رّالستحالة خروج املمكن عام عليه بال مؤث ؛العدم
 .)٣(<فيجب العمل عليه، العلم باملؤثر فالراجح بقاؤه

 ّإن الثبوت يف السابق موجب للظـن>: ره بالبيان التايلّقر:  اخلراساينّحققامل
 .)٤(<به يف الالحق

                                                 
 .٧٥٨ص ،٢ج :ة األصولّعد) ١(
 .٢٥١ص : الوصولئمباد) ٢(
 .٨٦ص ،٣ج :فرائد األصول) ٣(
 .٣٨٨ص: كفاية األصول) ٤(
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واملقصود منه هنـا  . حكم العقل:الدليل الثاين>: ره بام ييلّقر :الشيخ املظفر
يشء يذعن باملالزمة بني العلم بثبوت الـ، إذ ال العميل، هو حكم العقل النظري

أي . ببقائـهّ الـشك يف الزمان السابق وبني رجحان بقائه يف الزمان الالحق عنـد
ل العلم ببقائه يف الزمان يف زمان ثم طرأ ما يزلزيشء علم اإلنسان بثبوت  إذا أنه

وإذا حكم العقـل ،  فإن العقل حيكم برجحان بقائه وبأنه مظنون البقاء،الالحق
وإىل هذا يرجـع مـا . برجحان البقاءً أيضا أن حيكم الرشعّالبد برجحان البقاء ف

احلكم الفالين قد كـان أن : نقل عن العضدي يف تعريف االستصحاب بأن معناه
 .)١(<ما كان كذلك فهو مظنون البقاء وكل ،ومل يعلم عدمه

 مناقشة الدليل العقيل
 :نوقش هذا الدليل من قبل األعالم بمناقشات كثرية منها

 -ل املنكرين للدليل العقيل لالستصحابّوأوهو  -  مناقشة السيد املرتىض.١
أنـه َّ إال إىل  هبـاّتعلـقال يرجـع امل فعند التحقيـق، استصحاب احلالّأما و>: قال
إن الرائي للامء يف الـصالة قـد ثبـت قبـل : ألهنم يقولون، بغري دليلًحكام  أثبت

فيجب أن يكون عىل هذه احلال مع ، ه يف الصالةّ وجوب مضيمجاعرؤيته له باإل
احلـالني ّ، ألن وهذا مجع بني احلالني يف حكم من غـري داللـة جامعـة، رؤية املاء
،  لـه يف األخـرىً وواجـدامهاامن حيث كان غري واجد للـامء يف إحـد، خمتلفان

ّ األول وإذا كنا أثبتنا احلكم يف احلـال !؟ى بني احلالتني من غري داللةّفكيف يسو
ينا بيـنهام ّسـو، فإن كان ذلك الدليل يف تناول احلالني، فالواجب أن ينظر، بدليل
وإن كان تناول الدليل إنام هو للحال األوىل . هنا استصحاب حالاوليس ه، فيه
وال جيوز إثبات مثـل احلكـم هلـا مـن غـري ، ل الثانية عارية من دليلفاحلا، فقط
،  من داللة جمرى األوىل لو خلت مـن داللـةّوجرت هذه احلال مع اخللو، دليل

                                                 
 .٢٩٣ص ،٢ج :أصول الفقه) ١(
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َّ األول إال فإذا مل جيز إثبات احلكم وجرت احلاالن جمرى ، فكذلك الثانية، بدليلّ
 .)١(<مسألة بداللةّل  كاختصاص، أو من دليل جيمعهامّ البد مسألتني يف أنه

ره كـام ّقر أن  بعد-ناقش هذا االستدالل فقد :نصاري مناقشة الشيخ األ.٢
ر رجحان عدمه املستلزم لرجحـان ّمنع استلزام عدم العلم باملؤث>: بقوله -ّتقدم
 ّقـقمـن أن مـا حت: ما ذكره العضدي وغـريه إىل مع أن مرجع هذا الوجه، البقاء

 -اجلـواب  ّحمصلو. فهو مظنون البقاء،  يعلم عدمهمل أو  عدمهّوجوده ومل يظن
منـع كـون  :-تهم الراجعة إىل دعوى حصول ظن البقاءّعن هذا وأمثاله من أدل

ع مــوارد ّكــام يــشهد لــه تتبــ،  بقائــهّ لظــنً مقتــضياًســابقايشء  وجــود الــّردجمــ
  النـوعيّالظـن مع أنه إن أريد اعتبـار االستـصحاب مـن بـاب . االستصحاب

 -ملـانع ًال  بالبقاء وإن مل يفـده فعـّ وطبعه يفيد الظنّكونه لو خيلد ّجر يعني مل-
ًال فعـّالظـن وإن أريد اعتباره عند حصول . ً أصالأنه ال دليل عىل اعتباره: ففيه
مـن أصـالة : فهو وإن استقام عىل ما يظهر من بعـض مـن قـارب عـرصنا، منه

 الشخيص ّحصول الظنأن القول باعتبار االستصحاب برشط َّ، إال ّ الظنّحجية
أنه يف املورد الواحد خيتلف احلكم باختالف األشـخاص واألزمـان ّ حتى -منه 

  .)٢(< مل يقل به أحد فيام أعلم-وغريها 
 :بوجهني وذلك :ّمناقشة املحقق اخلراساين. ٣

 رضورة أن ؛بالبقـاءّللظـن ّمنع اقتضاء جمرد الوجـود الـسابق : ّالوجه األول
ة ّه، إذ وجـه احلاجـة إىل العلـئـر كذلك يف بقاّ حدوثه إىل املؤثاملمكن كام حيتاج يف

بقاء املمكن يبقى عىل إمكانـه بعـد وجـوده ّأن املحدثة هو اإلمكان، ومن املعلوم 
 تقتـيض - وهـو اإلمكـان-ر يف حـدوث املمكـن ّ فالعلة املحوجة إىل املـؤث.ًأيضا

                                                 
 .٨٣١ص ،٢ج: الذريعة) ١(
 .٨٦ص ،٣ج: فرائد األصول) ٢(
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ّاحتياج املمكن يف بقائه أيضا إىل املؤث ملمكن بحدوثه عن اإلمكان ر؛ لعدم خروج اً
 .هذا ما يرجع إىل اجلواب عن الدعوى األوىل. ًالذايت وإن صار واجبا بالغري

ًال  بالبقاء فعّ الثبوت للظنّردمنع اقتضاء جم: وفيه>: بقولهأشار إليه وهذا ما 
َّ أصال إال فإنه ال وجه له، ًوال نوعا كون الغالب فيام ثبت أن يدوم مع إمكـان أن ً
 .)١(<وهو غري معلوم، ال يدوم

أنـه الدليـل عـىل َّ إال  بالبقـاء،ّم اقتضاء الثبوب للظـنِّلو سل: الوجه الثاين
  لعمـوم مـاّ، بل الدليل قائم عىل عدم اعتبار الظنّحجةيكون  ، فالّاعتبار الظن

 .ّ الظنعباّ عىل النهي عن العمل واتّدل
مع ، تباره باخلصوصفال دليل عىل اع، ولو سلم>: بقولهأشار إليه وهذا ما 
 .)٢(< عىل عدم اعتباره بالعمومّجةهنوض احل

 :حيث قال. هذا الدليل بوجهنيّاملظفر ناقش  : مناقشة الشيخ املظفر.٤
 :الدليل العقيل فيه جمال للمناقشة من وجهني>

فإنـا ، ويكفي يف تكذيبها الوجدان. عاةّاملالزمة العقلية املد أصل يف: ّاألول
ّ الشك  ببقائها عندّ حيصل العلم باحلالة السابقة وال حيصل الظن ماًنجد أن كثريا

 .ً ثبوهتا سابقاّجردمل
 حـصول ، فإن أقـىص مـا يثبـت هبـا،عىل تقدير تسليم هذه املالزمة :الثاين

ّيـدل بضميمة دليـل آخـر َّ إال  ال يثبت به حكم الرشعّوهذا الظن . بالبقاءّالظن
 .د بـالظنّ عـىل حرمـة التعبـّى ممـا دلباخلصوص ليـستثنّالظن  هذا ّحجيةعىل 

فال تنهض هذه املالزمـة العقليـة عـىل . الشأن يف إثبات هذا الدليلّ كل والشأن
 هـذا ّحجيةولو كان هناك دليل عىل . بنفسها عىل احلكم الرشعيً دليال تقديرها

                                                 
 .٣٨٨ص: كفاية األصول) ١(
 .املصدر نفسه) ٢(
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وإنـام تكـون ، ال املالزمة،  باخلصوص لكان هو الدليل عىل االستصحابّالظن
إن الشارع حيكم برجحان البقاء : ثم ما املراد من قوهلم. ة ملوضوعهّققاملالزمة حم

فإنه إن كان ،  موجب لإلهيام واملغالطةهفإنه عىل إطالق؟ عىل طبق حكم العقالء
 . فال معنى له،املراد أنه يظن بالبقاء كام يظن سائر الناس

الزمـة بـل  هذا الرجحان فهذا ال تقتضيه املّحجيةوإن كان املراد أنه حيكم ب
وإن كان املراد أنـه حيكـم بـأن البقـاء . دليل آخر كام ذكرنا إىل حيتاج إثبات ذلك

  فهذا وإن كان تقتضيه املالزمـة،-يعلم بذلك  أي -مظنون وراجح عند الناس 
ال يكـشف  إذ ؛ولكن هذا املقدار غري نافع وال يكفي وحده يف إثبات املطلـوب

ورضاه بـه والنـافع ّالظن عن اعتباره هلذا عند الناس ّالظن  علمه بحصول ّردجم
مظنـون يشء  ال حكمه بأن هـذا الـ،يف الباب إثبات هذا االعتبار من قبله للظن

 .)١(<البقاء عند الناس
 .مناقشة السيد الشهيد. ٥

 . ًالكربى معا وو يرد عىل هذا االستدالل منع الصغرى> :+قال 
 ،ّطبعهـا مورثـة للظـن ويتّ فلعدم كون احلالة السابقة لو خل؛ا الصغرىّمأ
  بـاختالف املـواردًينـشأ مـن حـساب احـتامالت خمتلفـة جـداّالظـن هذا  ّفإن
 يف بحـوث ّتقـدم عـىل مـا ،غري ذلك مـن األمـور ومقدار البقاء واألشخاصو

االسـتدالل بالـسرية ّ وأمـا ،مالكـه ويف األمـاراتّالظن سابقة عن كيفية نشوء 
ذلك ال يعلـم كونـه عـىل أسـاس ّ ألن د،فغري سديّالظن العقالئية عىل حصول 
يكون عىل أسـاس  أن ًبل من املحتمل قوياّالظن حصول  والكاشفية املوضوعية
هلـذا قيـل بثبـوت  و.األنس الذهني ببقاء احلالة الـسابقة وّاحلالة الذاتية الومهية

د هـذه احلالـة ّتتأكـً أيـضا هلـذا و،يف احليوانـاتّ حتى اجلري عىل احلالة السابقة
                                                 

 .٢٩٣ص ،٢ج: رأصول املظف) ١(
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ًتية كلام كانت احلالة السابقة أكثر التصاقاالذا  كـان أكثـر ابـتالء هبـا و باإلنـسانّ
 .  هلاًممارسةو

 ال ،م حـصولهِّلو سـلّالظن  مثل هذا ّحجية فلعدم دليل عىل ؛ا الكربىّمأو
ّ إال أن  لعدم ثبوته، اللهم؛ّخاصال بدليل  و، لعدم متاميته؛بدليل االنسداد العام

 . )١(<فة عىل الظنّهي غري متوق و القادمةّدلةألأحد ا إىل يراد الرجوع
 

املراد من سرية العقالء هو استقرار العقالء عـىل العمـل عـىل طبـق احلالـة 
عـي ّمضاء الـشارع لـه، بـل ادإ يثبت ًرشعا،السابقة، وبضميمة عدم الردع عنه 

 .ل عىل طبق احلالة السابقةنواع احليوان عىل العمأقيام سرية ذوي الشعور من 
 واآلمدي حيث )٢( االستصحاب الرازيّحجية هبذا الدليل عىل ّستدلوقد ا

عدمـه ولـه أحكـام يشء أو وا وجـود ّققـحت إذا ن العقالء وأهل العـرفإ> :قال
ّخاصة به، فإهنم يسو  غون القضاء واحلكم هبا يف املستقبل من زمان ذلك الوجـودّ

، ن مراسلة من عرفوا وجوده قبل ذلك بمدد متطاولةإهنم جييزوّ، حتى العدمأو 
 به قبل تلـك ّويشهدون يف احلالة الراهنة بالدين عىل من أقر، وإنفاذ الودائع إليه

 . )٣(<ملا ساغ هلم ذلك، بقاء ما كان عىل عىل ما كان األصل ولوال أن. احلالة
ن  االستـصحاب مـّحجيـة بالـسرية العقالئيـة عـىل ّستدل من اّأول ّولعل

 وبعده كثـر )٤(علم األصول إىل  يف كتابه هناية الوصولّمامية هو العالمة احليلاإل
  .ً، لريفض أخريا االستصحابّحجيةاالستدالل بالسرية العقالئية عىل 
                                                 

 .١٩ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(
 .٥٥٩ص ،٢ج: املحصول يف علم أصول الفقه) ٢(
 .١٢٨  ص،٤ج : اإلحكام يف أصول األحكام) ٣(
 .٣٦٦، ص٤ ج:هناية الوصول إىل علم األصول) ٤(
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 يةاإلمامتقريب االستدالل بالسرية العقالئية عند علامء 
 : تنيّمقدممامية من خالل عند اإل األصول ِّقرب هذا الدليل يف علم

 .ثبوت بناء العقالء عىل االستصحاب يف أمورهم املختلفة:  األوىلّقدمةامل
 .إمضاء الشارع لبناء العقالء:  الثانيةّقدمةامل

 . ّحجية االستصحاب يف األمور الرشعية: النتيجة
 وىل األّقدمةعالم يف تأييد املكلامت األ

ّاملحقق القمقال  •  أو  وجـودهّقـقحت مـا ّن الوجدان السليم حيكم بـأنإ>: يّ
، فهو مظنون البقاء،  عارض يرفعهّطرو بّ ومل حيصل الظنٍوقت أو ٍعدمه يف حال

  .)١(<بناء العاملّالظن وعىل هذا 
 مـن حكـم الوجـدان وبنـاء صنّفما ذكـره املـ> :الشيخ األنصاريوقال  •

من حيث احتامل كون ذلك من جهـة ، وإن خدش فيه بعض، العقالء عىل ذلك
أنه لو قطع النظر عن مجيع األمور اخلارجية : أن االنصافَّ، إال رجيةالقرائن اخلا

وكذا بناء العقالء عىل مراعـاة احلالـة ، ح عنده البقاءّفالظاهر أن الوجدان يرتج
بل لو اعتذر أحدهم عن ترك ترتيب أحكام احلالة اليقينيـة الـسابقة يف . السابقة
 ّدُلع، نت وال ظننت ببقائهاّ تيقبأين احتملت عدمها وما: يف بقائهاّ الشك صورة

وكيـف كـان، فـال جمـال ] ثم قـال...[هذا االعتذار أقبح من الرتك املعتذر عنه
 .)٢(<إلنكار كون حكم الوجدان وبناء العقالء عىل مراعاة احلالة السابقة

وهذه الدعوى يف اجلملة ممـا ال إشـكال فيهـا وال > :ّاملحقق النائيني وقال •
ت الطريقـة العقالئيـة عـىل العمـل باحلالـة ّقـد اسـتقرّ ألنه ،إنكارها إىل سبيل

كـام يـشاهد ذلـك يف مراسـالهتم ، يف ارتفاعهـاّ بالـشك السابقة وعدم االعتناء
                                                 

 . ٨٧ص: احلاشية عىل القوانني) ١(
 . ٨٨ص: املصدر السابق) ٢(
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 إىل النيـل، فـإن بل لـوال ذلـك يلـزم اخـتالل النظـام، ومعامالهتم وحماوراهتم
 حلالـة الـسابقة،ًف غالبا عىل البناء عىل بقاء اّ والوصول إىل االغراض يتوق،املقاصد

احليـاة ف يف ترتيـب آثـار بقـاء ّيف بقاء احلياة لو أوجب التوقـّ الشك رضورة أن
 .ت أبواب املراسالت واملواصالت والتجارات، بل مل يقم للعقالء سوقّالنسد

ت عىل ترتيـب ّ يف أن الطريقة العقالئية قد استقرّتأملال ينبغي ال: وباجلملة
 وليس عملهـم عـىل ذلـك ألجـل حـصول ،رتفاعيف االّ الشك آثار البقاء عند

بداهة أنه ال وجه حلصول االطمينـان ، ملحض الرجاء، أو االطمينان هلم بالبقاء
عـىل ّ يرتتـب مل إذا فيامّيصح والعمل برجاء البقاء إنام ، يف البقاءّ الشك مع فرض

 مـع أنـه، وإال ال يكاد يمكن ترتيب آثار البقاء رجاء، عدم البقاء أغراض مهمة
عـىل احلالـة فعمـل العقـالء ،  املهمـةّالوقـوع يف املـضار أو حيتمل فوات املنافع

جرت عـىل  السابقة ليس ألجل الرجاء وال حلصول االطمينان، بل لكون فطرهتم
 .)١(<ن من املرتكزات يف أذهان العقالءّ فصار البناء عىل بقاء املتيق،ذلك

من العقـالء وإن مل يكـن يف ّ بالشك دّإن التعب>: جود التقريراتأوقال يف  •
 ّال خيتـلّ حتـى أنه يمكن أن يكون ذلك بإهلام مـن اهللا تعـاىل،َّ إال ًنفسه معقوال،

 . )٢(<أمور معاشهم ومعادهم
البنـاء  والـسرية أصـل و لكن الصحيح ثبـوت>قال  :+الشهيد الصدر •

 لـو عـىل أسـاس الـوهم والعقالئي عىل العمل طبق احلالـة الـسابقة يف اجلملـة
افـرتاض بقـاء احلالـة  إىل ألنس الذهني الـذي يميـل اإلنـسان عـىل أساسـهاو

األنـس  و ذلك الوهمًها عادةؤالسابقة، بل نفس ما ذكروه من الغفلة يكون منش
 ىهنم جيرون عىل طبق احلالة السابقة يف موارد قـد ال يكتفـأهلذا نجد  والذهني،

عـدم  و الـنفسَ سـكونَ فكأن ذلك األنـس الـذهني أوجـب.بالظنّ حتى فيها
                                                 

 . ٣٣٢، ص٤ج: فوائد األصول) ١(
 . ٣٥٧ص: أجود التقريرات) ٢(
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البناء العقالئي ذكر كثري مـن  أصل يشهد عىل ثبوت واعتنائها باحتامل اخلالف،
 إذ ؛هـو كـذلك و، نظـام املعـاشّلواله الختلّ أنه قال بعضهمّ حتى ،العلامء هلا

لواله الضـطرب نظـام املعـاش بـني  و،كثري من األمور متيش بربكة هذه الغفلة
  .)١(< املعتربّالظن أو حتياطالناس لو أريد إقامته عىل أساس اال

 مناقشة االستدالل عىل االستصحاب بسرية العقالء
 .و الثانيةأ وىل األّقدمةعىل امل ًسواءة مناقشات هلذا االستدالل ّهناك عد
 وىل األّقدمةمناقشة امل
 مضـاممة مـن كلامهتـإليك إة مناقشات، وّ بعدوىل األّقدمةعالم املناقش األ

 .وىل األّقدمة املّيف رد
:  قـال-ّقدمـة كالمـه يف تأييـد هـذه املّتقـدمبعـدما  - الشيخ األنصاري •

بالبقـاء ألجـل ّالظن أن بناء العقالء إنام يسلم يف موضع حيصل هلم : واجلواب>
 أو سـواء وافقـت احلالـة الـسابقة، فـإهنم يف أمـورهم عـاملون بالغلبـة، الغلبة

، حـال ال يغلـب فيـه الـسالمةأال ترى أهنم ال يكاتبون من عهدوه يف ، خالفتها
 إليه  وال يرسلون-عىل سبيل االحتياط الحتامل احلياة َّ إال -عن املهالك ًال فض

وال ،  عـىل األطفـالًامّقـي أو  يف األمـوالًاّوال جيعلونـه وصـي، البضائع للتجارة
وا يف نـسخ ّوتراهم لـو شـك، كان من أهل االستدالل إذا دونه يف هذا احلالّيقل

للطهارة فـال ً رشعا وا يف رافعية املذيّولو شك، عي يبنون عىل عدمهاحلكم الرش
 . يبنون عىل عدمها
يف احلكم الرشعي مـن غـري ّ الشك  أهنم غري بانني يفّفالذي أظن: وباجلملة

أهنم لو شـكوا يف بقـاء حكـم : اإلنصاف، نعم. جهة النسخ عىل االستصحاب
ولعـل هـذا مـن ، عـىل العـدم يف حدوثه يف البناء ّ فليس عندهم كالشكّرشعي

                                                 
 . ٢١-٢٠ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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لم مـن بنـاء ُملا ع ؛فإهنا أمارة عىل العدم، جهة عدم وجدان الدليل بعد الفحص
والكـالم يف . بعدم الوجودّالظن  عدم الورود يستلزم ُّفظن، الشارع عىل التبليغ

 -د بام ال يعلـم ّحكم العقل بقبح التعبّ ضم  من غري-ه ّجردبمّالظن اعتبار هذا 
 بعدما اختار عدم اعتبار االستـصحاب يف -ة ّ قال يف العد؛لرباءةا أصل يف باب

والذي يمكن أن ينترص به طريقة استصحاب : -مثل املتيمم الداخل يف الصالة 
ّ األول ة للحكـمّلو كانـت احلالـة الثانيـة مغـري: من أن يقال إليه احلال ما أومأنا
عـىل أن احلالـة ّيـدل هـا مـا  فلم نجد فيّدلةوإذا تتبعنا مجيع األ، لكان عليه دليل

 . عىل ما كانٍ عىل أن حكم احلالة األوىل باقّدل، الثانية خمالفة للحالة األوىل
وذلـك خـارج عـن ، االسـتدالل بطريـق آخـر إىل هـذا رجـوع: فإن قيل

، إن الذي نريد باستصحاب احلال هـذا الـذي ذكرنـاه: قيل. استصحاب احلال
 . )١(<قائل بهغري ذلك فال يكاد حيصل غرض الّأما و

أن املقــصود > ايف كفايــة األصــول حاصــلهمناقــشته   اخلراســاينّحقــقامل •
، وكفايـة ًداّباالستدالل هبذا البناء إثبات تعويل العقالء عىل احلالة الـسابقة تعبـ

مع أنـه : فيهّ الشك  عليه يف حالة آثارهتيبن لرتّمتيقنفس الوجود السابق بام هو 
د لـيس ّالتعبـّ ألن ً املحض يف عمل العقالء به ارتكازا؛دّال معنى للتعب إذ ممنوع،

د العقـالء ّمن شأن العقالء بام هم عقالء، وإنام هو من شأن الشارع الـذي يتعبـ
 :  أمور ثالثةدمنشأ عقالئي، وهو أح إىل من استنادهّ البد بأمور الرشيعة؛ بل

ت عـادة كان له ابن يف بلد آخـر، وجـر إذا فقد يكون منشؤه االحتياط، كام
الوالـد يف حيـاة ابنـه، ّ شك  حاجاته املالية، فإنه لوّنفاق عليه وسداألب عىل اإل

ًاألموال رجاء واحتياطا؛ حذرا من ابـتالء ابنـه بـضيق املعـاش عـىل  إليه أرسل ً ً
 . ًتقدير بقائه حيا

                                                 
 . ٩٦ – ٩٤، ص٣ج: فرائد األصول) ١(
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بـه، وذلـك كالتـاجر الـذي ّ أو الظـن وقد يكون منشؤه االطمئنان بالبقـاء
ّ كل مـرةص عن بقائهّ، فإنه وإن مل يتفح أخرىاجر يف بلدةت إىل يرسل البضائع ّ ،

ولكنه مطمئن بحياته، ولذا يرسلها إليه بحيث لو علم بموت مجاعـة مـن أهـل 
ًقطعـا؛  إليـه تلك البلدة، واحتمل كون وكيله منهم، مل يرسل األمـوال اخلطـرية

 . ه بالبقاءلزوال اطمئنانه، بل ظنّ
 مسكنه ّغري إذا ه الفعيل يف بقاء ما كان، كامّوقد يكون منشؤه الغفلة عن شك

وهـذا يف احليوانـات . داره األوىل إىل وغفل عنه، فإنه قد يسلك الطريق املنتهـي
ل عادهتـا ال ّأظهر ألجل عادهتا احلاصلة من تكـرار الفعـل الـسابق، ومـع تبـد

َّ األول إال اّ إىل حملهترجع ء وعليه فليس مـن ارتكازيـات العقـال. ألجل الغفلةّ
ّدا باملتيقّالعمل تعب جـه االسـتدالل بـه ّيف بقائه كـي يتّ الشك ن السابق يف ظرفً

 . )١(<عىل اعتبار االستصحاب
ل ّربـام يتخيـ>: بام حاصله أجاب صاحب الكفاية صفهاين األّحققاملّولكن 

وحكم العقل مـن ، ة املوجودة فيهمقلاأن بناء العقالء إنام هو من جهة القوة الع
 :فيه إذ ؛فاسدّ توهم  بالبقاء مما ال يعقل وهو- ًا ولو ظنّ-يشء لدون إدراك ا

ًأوال ال دخل لـه ، عىل اجلري عىل طبق احلالة السابقةًال إن بناء العقالء عم: ّ
، ًاظنّـ أو ًاأن يكون قطعـّ إال بحكمهم بالبقاء بمعنى إذعاهنم فإنه الذي ال يعقل

 .دون البناء العميل
بـل ، بالبقـاءّالظـن ىل البناء العمـيل ال ينحـرص يف إن الباعث هلم ع: ًوثانيا

ة ّتعلقـامل، ظ عىل املقتـضيات الواقعيـةّيمكن أن تكون احلكمة الداعية هلم التحف
 . )٢(<غراض العقالئيةهبا األ

                                                 
 . ٥٦ص ،٧ج:كفاية منتهى الدراية يف رشح ال) ١(
 .٢٨ص ،٥ج:هناية الدراية) ٢(
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التحقيـق عـدم ثبـوت هـذه > :بقوله وىل األّقدمةملاناقش السيد اخلوئي و •
 : لة السابقة عىل أنحاء خمتلفةعملهم عىل طبق احلا، فإن السرية من العقالء

تـاجر  إىل ً كام يرسل تـاجر أمـواال،يكون عملهم الطميناهنم بالبقاء: ًفتارة
ولـذا ،  احلالة السابقةّردال لالعتامد عىل جم، الطمينانه بحياته أخرى آخر يف بلدة

كام لو سمع أنه مات مجاعة من التجار يف تلك البلـدة  -لو زال اطمينانه بحياته 
  .ًاألموال قطعا إليه  يرسل مل-

 إىل كمن يرسل الـدرهم والـدينار، ً واحتياطاًيكون عملهم رجاء :وأخرى
 إليـه يف حياتـه فريسـلّ شـك ثم لو،  آخر ليرصفهام يف حوائجهٍابنه الذي يف بلد

 . من وقوعه يف املضيقة عىل تقدير حياتهًللرجاء واالحتياط حذراًأيضا 
ّ حتـى  فليس هلم التفـات، عن البقاء وعدمهيكون عملهم لغفلتهم: ًوثالثة

داره بـال  إىل يءكمن جيـ،  عىل احلالة السابقةًفيعملون اعتامدا، ّحيصل هلم الشك
ومن هـذا البـاب جـري احليوانـات عـىل احلالـة ، بقاء الدار وعدمه إىل التفات
فلـم يثبـت اسـتقرار سـرية ، البقاء وعدمـه إىل فإنه بال شعور والتفات، السابقة

 . عىل احلالة السابقةًقالء عىل العمل اعتامداالع
ًويدل عىل ما ذكرنا أن ارتكاز العقالء ليس مبنيا  عىل التعبد، بأن كان رئيسهم ّ

قد أمرهم بالعمل عىل طبق احلالة السابقة، بل هو مبني عىل منشأ عقالئي، كـام أن 
ا جهة عقالئيـة  العقالئية، ولو كانت هنئمجيع ارتكازيات العقالء ناشئة من املباد

 . ا من مجلتهمّنإتقتيض العمل عىل طبق احلالة السابقة لفهمناها، ف
هلام إهلـي إهو بّ إنام أن عملهم عىل طبق احلالة السابقة  النائينيّحققوذكر امل

 .  للنظامًحفظا
ولو كان ،  النظام عليهم بعدّ االستصحاب مل خيتلّجيةأن املنكرين حل : وفيه

 . )١(< عىل املنكرينّالختل، لكحفظ النظام يقتيض ذ
                                                 

 . ١١، ص٣ج: مصباح األصول) ١(
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 أن الـذي يبـدو يل>بـأن  السيد حممد تقي احلكيم عـىل الـسيد اخلـوئي ّورد
االستصحاب من الظـواهر االجتامعيـة العامـة التـي ولـدت مـع املجتمعـات 

،  حلفظ نظامها واسـتقامتهاًوستبقى ما دامت املجتمعات ضامنة، ودرجت معها
،  عن االستصحاب ملا استقام نظامها بحـالترفع يدها أن ر للمجتمعاتّولو قد

ّفالشخص الذي يسافر مثال ويرتك بلده وأهله وكل   لو ترك للـشكوك،صل بهّ ما يتً
  أمكن لـه ملا، ومل يدفعها باالستصحاب- وما أكثرها لدى املسافرين- سبيلها إليه

ة ت حركتهم االجتامعيـّولشلً أصال، ن يرتك عتبات بيتهأبل ، يسافر عن بلدهأن 
ن عملهم عىل طبق احلالة إ( :+فقول شيخنا النائيني ، وفسد نظام حياهتم فيها

 .ال خيلو من أصالة وعمق نظر)  للنظامًالسابقة إنام هو بإهلام إهلي حفظا
ولـو ،  النظام عليهم بعدّ االستصحاب مل خيتلّحجيةومناقشته بأن منكري 

فـاملنكرون ّ إىل تأمـل، اج عىل املنكرين حتتّكان حفظ النظام يقتيض ذلك الختل
وا يف واقع حياهتم عن اجلـري عـىل ّ االستصحاب عندما أنكروها مل يتخلّجيةحل

وكونه ظاهرة اجتامعية يـصدر . وا عنه يف الرشعياتّوفق االستصحاب وإن ختل
ًعنها الناس يف جمتمعاهتم حتى مع الشك صـدورا ّ  كـام هـو الـشأن يف - ً تلقائيـاّ

ّالظـن  الرجـاء أو االحتيـاط أو ً ينايف أن يلتقـي أحيانـا ال-الظواهر االجتامعية 
بالبقاء أو االطمئنان أو غريها، لكن هذه األمور ليست هي الباعثـة عـىل خلـق 

، وإنام هي من وسـائل التربيـر عـن الـسلوك عـىل وفقهـا يف ّهذه الظاهرة ككل
 .)١(<رةّفاته منطقية ومربّل لإلنسان الفرد أن مجلة ترصَّبعض األحيان، مما خيي

  الثانيةّقدمةمناقشة امل
 الثانيـة هـي أن الـشارع مل يـردع عـن هـذه سـرية العقـالء ّقدمة أن املّتقدم

ة، وهو يعلم أهنا سترسي عىل األمور الرشعية، وهذا يكشف عن رضـاه ّتقدمامل
                                                 

 .٤٦٠-٤٥٩ص: األصول العامة للفقه املقارن) ١(
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 . ّحجةوإمضائه هلذه السرية، فيكون االستصحاب 
 : ذكر واحدة منها مناقشات نقترص عىلّعدة بّقدمةونوقشت هذه امل

 وهـو ٍعلـم أن الـشارع بـه راضُمل ي>: حيث قال؛  اخلراساينّحققمناقشة امل
ة عىل النهي عن ويكفي يف الردع عن مثله ما دل من الكتاب والسنّ، ٍعنده ماض

بـاع ّفال وجـه الت، االحتياط يف الشبهات أو  عىل الرباءةّوما دل، اتباع غري العلم
 .)١(<باعه من الداللة عىل إمضائهّ اتيفّ البد هذا البناء فيام

 التمييز بني بحث االستصحاب وبني بحـث ّتضمنوجواب اآلخوند هذا 
اسـتقرار سـرية >ح بـأن ّ خرب الواحد رصّحجية خرب الواحد، ففي بحث ّحجية

 إىل تّواسـتمر،  عىل العمل بخـرب الثقـة-من ذوي األديان وغريهم -العقالء 
ومـن ، رضورة أنه لو كان الشتهر وبان ؛ّ نبيّال ويص وّومل يردع عنه نبي، زماننا

 .ً أيضاالواضح أنه يكشف عن رىض الشارع به يف الرشعيات
بـاع غـري ّوالروايات املانعة عـن ات، يكفي يف الردع اآليات الناهية: إن قلت

ٌوال  قـف مـا لـ س  ـك بـه علـم{: وناهيك قوله تعاىل، العلم ْ ِ ِ ِ َ
َ ََ ْ َ ُ َْ ، )٣٦: رساءاإل( }َ

ًو ن الظن ال  غ  من ا ق ش ئا{: له تعاىلوقو ْ ُ  َ  َ ْ ْ ِ ِ ِ
ْ  .)٢٨: النجم( }َ  

أهنـا وردت  إىل  مـضافا-فإنـه ، ال يكاد يكفي تلك اآليات يف ذلـك: قلت
 لـوال أنـه ّتـيقنام املّم فـإنّولو سـل، يف أصول الدينّالظن عدم كفاية  إىل ًإرشادا

 ال - ّحجـةمل يقم عىل اعتبـاره الذي ّالظن إطالقها هو خصوص  إليه املنرصف
ف عـىل عـدم ّالردع هبا يتوقّ ألن وذلك، عىل وجه دائرَّ إال يكاد يكون الردع هبا
ف ّوهو يتوق، تقييد إطالقها بالسرية عىل اعتبار خرب الثقة، أو ختصيص عمومها
 .)٢(<ة هلاّ أو مقيدصةّوإال لكانت خمص، عىل الردع عنها هبا
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ة العقالئيـة ريبالـس وند يف التمييز بني االستداللاآلخ  من جوابّتقدمومما 
 االستصحاب ودورهـا ّحجية خرب الواحد وعدم االستدالل هبا عىل ّحجيةعىل 

 : من خالل وجهنيالفرق  ّتضح خرب الواحد يّحجيةيف 
بـاع غـري العلـم لـسرية العقـالء يف ّتابعمومات النهـي عـن  األخذ :ّاألول

 . الثقة فال ردع هلذه العمومات عنهيف العمل بخربّأما االستصحاب، 
يشرتط اإلمضاء يف اعتبار سرية العقالء يف االستصحاب، وال يكفي : الثاين

إثبات اإلمضاء، فاليمكن االسـتدالل  إىل عدم الردع فقط، وبام أننا الطريق لنا
 . االستصحابّحجيةبالسرية عىل 

عـدم ثبـوت ح اآلخوند بكفايـة ّوهذا بخالف مسألة خرب الثقة، حيث رص
 . الردع يف إثبات إمضاء الشارع للسرية العقالئية فيه

  اخلراساينّحقق النائيني للمّحققمناقشة امل
واآليات الناهية عن العمل بـام > :بقولهّ األول  النائيني الوجهّحققناقش امل

 الظـواهر وخـرب ّحجية يف ّتقدمملا  ؛تكون رادعة عنها ألن وراء العلم ال تصلح
 أن مجيع موارد السرية العقالئية خارجة عن العمل بـام وراء العلـم من: الواحد
مـن أن اآليـات الناهيـة عـن : يف املقـام  اخلراساينّحققفام أفاده امل. صّبالتخص

، العمل بام وراء العلم تصلح لكوهنا رادعة عن السرية العقالئية فـيام نحـن فيـه
تلك اآليات ال يمكن أن تكون من أن :  اخلرب الواحدّحجية منه يف ّتقدمينايف ما 

باحلالة السابقة لو مل  األخذ مع أن بناء العقالء عىل، رادعة عن الطريقة العقالئية
 ّيكن أقوى من بنائهم عىل العمل باخلرب الواحد فال أقل من التساوي بـني املقـامني،
 فكيف كانت اآليات رادعة عن بناء العقالء يف املقام ومل تكن رادعة عنه يف ذلك

 .)١(<أنه ال فرق يف اعتبار السرية العقالئية يف كال املقامني: فاألقوى؟ املقام
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  اخلراساينّحققمناقشة السيد اخلوئي للم
ً األول أيضا الوجه وناقش السيد اخلوئي ّ، ألن هـاّحجيتهـو ّاحلق ف>: بقولهّ

 مـع القـدرة -وعدم الـردع . الشارع مع القدرة عىل الردع مل يردعهم عن ذلك
مـن أنـه تكفـي يف  +ما ذكره صـاحب الكفايـة ّأما و. عىل الرضاّيدل  -ه علي

هـو ...  اخلـرب ّحجيـةيف بحـث ...  الردع اآليات الناهية عن العمل بغري علـم
،  اخلـربّحجيـةجواب ثالث ذكرناه يف بحـث  إىل ًمضافاً أيضا، الواجب يف املقام

الحـتامل خمالفـة الواقـع ، عدم العمل بالظن إىل رشاديةإوهو أن اآليات الناهية 
واالبتالء بالعقاب، كام يف حكم العقل بوجوب دفع الرضر املحتمـل، فـال تـشمل 

ٍالظن الذي يكون حجة ببناء العقالء، للقطع باألمن من العقاب حينئذ ّ ال   والعقـل،ّ
،  يف املقامٍجارً أيضا وهذا اجلواب. من من العقابألاحيكم بأزيد مما حيصل معه 

 لو قيل ، اخلربّحجيةك باستصحاب ّ يف هامش الكفاية من التمس-نعم ما ذكره 
الكـالم ّ، ألن  ال جيري يف املقـام-من السرية واآليات عن االعتبار ّ كل بسقوط

 . )١(<كام هو ظاهر، ا باالستصحابإثباهت االستصحاب وال يمكن ّحجيةيف 
 الئيةتأييد السيد حممد تقي احلكيم القول بإمضاء الشارع للسرية العق

حيث ، إمضاء الشارع للسرية العقالئيةالقول بد ّالسيد حممد تقي احلكيم أي
فعـرص ، ةّ ما ذكرناه من كوهنا مـن الظـواهر االجتامعيـة العامـّوإذا صح>: قال
 من املجتمعات ليبتعد عـن ً من العصور وال جمتمعه بدعاًما كان بدعا ’ّالنبي
 ولـو ردع عنهـا - ً حتام- ’ نبيفهي بمرأى من ال، ل وشيوع هذه الظاهرةّمتث

فعـدم ردع ، ث عنه التـأريخّوهو ما مل حيد، لكان ذلك موضع حديث املحدثني
 وهو قادر عىل الـردع عـن ّخاصة وب،عىل رضاه وإقراره هلاّيدل عنها  ’ النبي
ودعـوى الـردع عنهـا باآليـات الناهيـة عـن .  وليس هناك ما يمنعه عنه،مثلها
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ثنا عنهـا ّة عندما حتـدأوردناه يف مبحث السنّ أن ما سبق يرد عليها ّالعمل بالظن
 .)١(<وحساهبا نفس احلساب

 

 احليل ّحققية هو املاإلمامعالم أ عىل االستصحاب من ّستدل من اّأوللعل 
احلكـم ) بقـاء (أطبق العلامء عىل أن مع عدم الداللة الرشعية جيب>: حيث قال

 . )٢(<هذاّ إال وال معنى لالستصحاب، ءة األصليةعىل ما تقتضيه الربا
االستـصحاب األقـرب أنـه >: ، حيـث قـالّوجاء من بعد العالمـة احلـيل

يف أنـه هـل ّ الـشك وإلمجاع الفقهاء عىل أنه متى حصل حكم ثم وقـع... ّحجة
ًأوالال، وجب احلكم بالبقاء عىل ما كان  أم طرأ ما يزيله ّ>)٣( . 
صاحب املعامل والفاضل اجلـواد، كـام ذكـر الـشيخ عن ًمجاع أيضا ونقل اإل

 .)٤(صولذلك يف فرائد األ
 مجاع لإلعالممناقشة األ

 االستـصحاب ّحجيـة عـىل مجاع اخلراساين االستدالل باإلّحققناقش امل •
 خمتلفـة يف غايـة ٍ يف مثل هذه املسألة مما له مبانمجاعإن حتصيل اإل: وفيه> :بقوله
، مل يكن وكان مع اخلالف مـن املعظـم إذا  عامًفضال ،ولو مع االتفاقشكال، اإل

ولو ،  لذلكًونقله موهون جدا، يف اجلملةًمطلقا أو ه ّحجيتعدم  إىل حيث ذهبوا
 .)٥(<ه لوال ذلكّحجيتقيل ب
ناقش املـصنّف يف >: يف رشح عبارة صاحب الكفاية ّوقال املحقق االصفهاين •

                                                 
 . ٤٦٠ص: األصول العامة للفقه املقارن) ١(
 . ٢٠٨ص: معارج األصول) ٢(
 . ٢٥١ – ٢٥٠ص: مبادئ الوصول إىل علم األصول) ٣(
 .٥٤ص ،٣ج: د األصولئانظر فرا) ٤(
 . ٣٨٨ص: كفاية األصول) ٥(
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ّأن اإلمجاع إما حمصل: اإلمجاع بام حاصله ّ وإما منقول، ويرد عىل األول وجهانّ ّ: 
يف املسألة التـي  ×  الكاشف عن قول املعصوممجاعأن حتصيل اإل: ّاألول

لعـدم كـشفه عـن إمجـاع ، مع االتفـاقّ حتى هلا مدارك خمتلفة يف غاية الصعوبة
بعـضها  إىل وبعـضهم، بعـض تلـك املبـاين إىل الحتامل استناد بعضهم، ديّتعب

ومـن ، تـهّمـن احـتامل مدركيّأقـل وال ، ً مـدركياٍحينئـذ اعمجفيكون اإل، االخر
ــه ال عــربة بــه ووجــه عــدم كــشفه عــن رأي . العــربة باملــدرك، إذ املعلــوم أن

يمكـن أن يكـون ، إذ  واضـح-مجـاع اإلّحجية الذي هو مناط - ×املعصوم
 له بناء عىل عدم متاميـة ًمنكراًمثال ث يف اعتبار االستصحاب ببناء العقالء ّاملتشب

ًدلة أيضا لعدم متامية سائر األ ؛مستنده املزبور  . يف نظرهّ
ومع ، لكثرة األقوال يف املسألة،  باطلة من أساسهامجاعأن دعوى اإل: الثاين

 :وجهانً أيضا ويرد عىل الثاين. ً أصالكثرهتا ال حيصل االتفاق
لكـون نقلـه ،  يف خـصوص املقـامّحجـة املنقـول لـيس مجاعأن اإل: ّاألول
 .خلالف املعظم، ًموهونا

 . )١(<ّحمله يف نفسه كام ثبت يف ّحجة املنقول ليس مجاعأن اإل: الثاين
 

يف الفوائـد  الوحيد البهبهاين ذكر االستدالل باالستقراء عىل االستصحاب
ّإن الفقهـاء ربـام : يقـال و.ّوىل التمـسك باالسـتقراءَواأل>: احلائرية، حيث قال ّ

ّبحكم كيل بتتبـع جزئيـات كثـرية غايـة الكثـرة،حيكمون  ّ ّحـد حيـصل هلـم  إىل ّ
ّاالعتقاد بعدم مدخلية اخلصوصية مثل ًرشعا، ّحكمهم بحجية شهادة العدلني : ّ

ّحـد رسـخ يف أذهـان  إىل هذه الكثرة موجودة يف االستـصحاب، و.غري ذلكو
ّأن احلكم الرشعي: ّاملترشعة  ّليـل رشعـي،د إىل ثبت فثبوت خالفـه حيتـاج إذا ّ

                                                 
 . ٦٩، ص٧ج:  منتهى الدراية)١(
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ّلذلك ال يزال فقهاؤنا يتمـسكون بـذلك  ويصعب عليهم جتويز خالف ذلك،و
ّالفقهية من دون تأمل وّيف كتبهم االستداللية  . تزلزل وّ

ّاألخبار الظاهرة يف حجيـة االستـصحاب  وّان هذا االستقراء،: و احلاصل ّ
 .)١(<ما حصل من االستقراء تكفي للحكم إىل املشرية
 :يقـولحيـث ىل خمتاره يف االستـصحاب، ع نصاريشيخ األبه الّستدل وا

فلـم ، يف بقاء احلكم السابق املشكوك مـن جهـة الرافـعّ الشك عنا مواردّا تتبّنإ(
ــن  ــهّأولنجــد م ــوردا إال آخــره إىل  الفق َّ م ــاء ً ــه بالبق ــشارع في ... وحكــم ال
 . )٢(<أن هذا االستقراء يكاد يفيد القطع: واإلنصاف

 باالستقراءمناقشة االستدالل 
ّ حجيـة  عـىلّمـن اسـتدل باالسـتقراءعـىل  نـصاريعثر بعد الـشيخ األأمل 

 أن هـذا االسـتقراء نـاقص وال يفيـد هـيولعل العلة يف ذلـك  ،االستصحاب
 . االطمئنان الكامل

 . االستصحابّحجية ثباتأن مجيع هذه الوجوه ال تنهض إل: لّواملتحص
ة ّعـددلنصوص الروائيـة املتوالعمدة يف االستدالل عىل االستصحاب هو ا

 .ًالحقا ّتضحكام سي

                                                 
 . ٢٧٦ص: الفوائد احلائرية) ١(
 . ٥٥ – ٥٤، ص٣ج: فرائد األصول) ٢(





 
 
 
 

 

 

 

 االحتامالت يف اجلزاء - يف فقه الرواية •
ü ًراّ ومقدًأن يكون اجلزاء حمذوفا 
ü فإنه عىل يقني من وضوئه :اجلزاء هو قوله  
ü وال ينقض اليقني بالشك:اجلزاء هو قوله  

 ؟الرواية إىل االستصحاب أم إىل قاعدة املقتىض واملانعنظر هل  •
 ؟ّعامةهل يستفاد من الرواية جعل االستصحاب قاعدة  •

 حجية املضمرات •

 ّة أو املوضوعيةّعدم اختصاص الرواية بالشبهة احلكمي •
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 ٣٥١ ........................................................................................  االستصحاب

 
 

، حيـث يـستفاد منهـا  عىل االستـصحاب الروايـاتالعمدة يف االستدالل
 :يات هذه الرواتعرض االستصحاب، وفيام ييل نسِ قاعدةِيةّكربى كل

 

 االستـصحاب صـحيحة زرارة ّحجيـةهبا عـىل ّستدل من الروايات التي ا
 روى عن حممـد بـن احلـسن ّفإنهقض الوضوء من الوسائل، االواردة يف باب نو

 :قلت لـه>:  قال، عن زرارة، عن حريز، عن محاد،بإسناده عن احلسني بن سعيد
 :فقال؟ خلفقتان عليه الوضوء أتوجب اخلفقة واٍالرجل ينام وهو عىل وضوء

ب َذن والقلب وجـذن، فإذا نامت الع  واأليا زرارة قد تنام الع  وال ينام القلب واأل
ّال ح   س يقن أنـه قـد : قال؟ ومل يعلم بهيشء ك عىل جنبه ّرُفإن ح: قلت. ا وضوء

ً قـ  أبـدا، و ال فإنه   يق  مـن وضـوئه وال تـنقض ا ّ من ذ ك أ ر ب ءّنام، ح  ي 
ُبا شك، و نما تنقض  .)١(<ه بيق  آخرّ

ضـامرها ال إأن َّ إال  املسؤول فيهـا؛اإلمام، لعدم ذكر مرةوهذه الرواية مض
مجعت العصابة عـىل تـصديقه، أخري هلا هو مما الراوي األّ ألن تها،ّيقدح يف صح

مـرو موىل لبني عبد اهللا بـن عبن أعني بن سنسن  زرارة >: فقد قال النجايش فيه
شيخ أصحابنا .  أبو احلسن، بن ذهل بن شيبانّمرةام بن ّالسمني بن أسعد بن مه

ًتكلام مً فقيهاً وكان قارئا،همّتقدميف زمانه وم  قـد اجتمعـت فيـه ،ً أديبـاً شـاعراّ
 .)٢(< فيام يرويهً صادقا،خالل الفضل والدين

                                                 
 .١بواب نواقض الوضوء، حأّوسائل الشيعة، الباب األول من ) ١(
 .١٧٥ص: رجال النجايش) ٢(
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ني مـن أصـحاب ّولأمجعت العصابة عىل تصديق هؤالء األ>: وقال الكيش
 ، زرارة:ةّني سـتّولـأفقـه األ] ثم قال[  وانقادوا هلم بالفقه،‘الباقر والصادق 

 .)١(<ة زرارةّوأفقه الست...و
 . )٢( × مامومن هنا نقول من البعيد أن زرارة يستفتي غري اإل

 

داللة الرواية عىل االستصحاب والبناء عىل احلالة السابقة واضحة، حيـث 
 ًكاّيف انتقاضـه بـالنوم، متـسّ الـشك حكم ببقاء الوضوء مع × مامن اإلنجد أ

 .عىل وضوءّ املكلف باستصحاب احلالة السابقة وهي حالة كون
 لوجود مناقشات يف داللة الرواية عـىل ؛مجاللكن هذا االستدالل بنحو اإل

 تفـصيل ّحيـث إنمن البحث يف جهات ثـالث، وّالبد االستصحاب، وعليه ف
 .مجال هلذه اجلهات بنحو اإلّتعرض يف احللقة الثانية، سوف نّقدمتالكالم 

 . يف فقه الرواية:اجلهة األوىل
قاعـدة  أم إىل االستـصحاب إىل البحـث يف أن نظـر الروايـة: اجلهة الثانيـة
 ؟املقتيض واملانع

يـستفاد منهـا أ لكن ،لة الرواية عىل االستصحابالم دّلو سل: اجلهة الثالثة
 ة بباب الوضوء؟ّبواب الفقه أم خمتصأية يف كثري من ّ قاعدة كلجعل االستصحاب

 

 من وضوئه، ٍ فإنه   يق  ال و> ×والبحث يف هذه اجلهة يف حتليل مفاد قوله
 : وذلك من خالل البحث يف نقطتني؛<ّوال ينقض ا ق  با شك

                                                 
 .٢٥٥ ص،٢ج: نقد الرجال للتفريش:  عنً؛ نقال١٧٠رجال الكيش، ص) ١(
ًة املضمرات، مضافا اىل إثبات أن االمام الـذي ّيّ البحث يف حجّعليق عىل النصسيأيت يف الت) ٢(

 .×مام الباقرسأله زرارة هو اإل
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كيـف اعتـرب  :معنـىب ؛ لليقـنيًاضناقّ الشك يف كيفية اعتبار: النقطة األوىل
 وثابـت عـىل ٍ بـاقًحدوثا مع أن اليقني بالطهارة ، لليقنيًنقضاّ الشك البناء عىل

  ؟فقد حصل يف البقاء ال يف احلدوثّ الشك اّمأ، هحال
 لليقني ًعىل أنه حمدث، فال يكون ذلك منافياّ املكلف ففي هذه احلالة لو بنى

 ؟ ّالشك إىل  اليقني، فكيف يسند نقضًحدوثابالطهارة 
ُيعترب الشك ناقضا لليقني إذا ألغيت مالحظة الزمان :اجلواب ً ّ. 

 ّتعلـقلليقـني فـيام لـو ً تكوينـا ًيكون ناقـضاّ الشك هو أن: وتوضيح ذلك
نفـس اليقـني ّ الـشك إىل رسىّ إال إذا  به اليقني، وهذا ال حيـصلّتعلقبنفس ما 

يف زمـان ّ الـشك ن أن جيتمع اليقني مـع اليمكٍحينئذ، وًد معه زماناّالسابق واحت
 . واحد، كام هو احلال يف قاعدة اليقنيّتعلقواحد وعىل م

 فيمكن أن جيتمعـا، وال ّشك،ان فال تنايف بني اليقني والّتعلقتغاير امل إذا اّمأ 
ّتعلق الـشك  اليقني باحلدوث وّ إذا تعلق لليقني، كامً تكوينياًناقضاّ الشك يكون ّ

 . االستصحاببالبقاء، كام يف
 لليقـني ّيف قاعدة اليقني ناقض تكوينيّ أن الشك نعرف األساس وعىل هذا
يف مورد االستـصحاب ّن الشك أ، وً وزماناًيهام ذاتاّتعلق لوحدة م؛املفرتض فيها
 واآلخر ، باحلدوثّتعلقأحدمها مّ ألن  لليقني املفرتض فيه؛ً تكوينياًليس ناقضا

 . ن يف وقت واحد وهلذا جيتمعا، بالبقاءّتعلقم
نـاقض ّنـه إ  فيقالّشك،ال إىل  أنه بالرغم من ذلك قد يسند نقض اليقنيَّإال
تلغى مالحظة الزمـان، فـال  أن عملت عناية عرفية وهيُأ وذلك فيام لو ،لليقني

زمانني، زمان احلدوث وزمان البقاء، بل نلحظه بـام هـو  إىل ًعاّيكون اليشء مقط
 رى التعبري يف الرواية بالنقض، حيث أسند الـنقض وهبذا االعتبار ج،واحدأمر 

 .ًوهني عن جعله ناقضاّإىل الشك 
وهـي ؛ ×مـامكالم اإلاجلملة الرشطية يف يف حتديد عنارص  :النقطة الثانية



ّثالثة، األصول العملية  رشح احللقة ال.....................................................  ٣٥٤  ٣ ج–ُ

ّ س يقن أنه قد نام حـ  يـ ّح  > :× قوله فإهنـا مجلـة ، )..ّ مـن ذ ـك أ ـر بـ ءّ
اجلـزاء ففيـه ثالثـة ّوأمـا قـد نـام، ه ّ أنـ إن مل يستيقن: والرشط فيها هو،رشطية

 :احتامالت
 ًراّ ومقدًأن يكون اجلزاء حمذوفا: ّ األولاالحتامل
 <.. فإنه   يقـ >:  ويكون قوله<فال جيب عليه الوضوء>ر هو ّاملقدزاء واجل

: حيث قـال + األنصاري الشيخ إليه  وهذا ما ذهب،للجزاء املحذوفًال تعلي
ة ّ قامـت العلـ، حمـذوف<ه عىل يقـنيّوإال فإن> :× إن جواب الرشط يف قوله>

ة مقـام ّ وإقامة العلـ،فّتكل إىل  وجعلها نفس اجلزاء حيتاج،مقامه لداللتها عليه
ُو ن  هـر بـالقول فإنـه {:  مثل قوله تعـاىل، يف القرآن وغريهًاجلزاء ال حتىص كثرة  ِ

َ
ِ ْ
َ ْ
ِ ْ َ ْ
َ ْ
ِ َ

َ علم ا   وأخ  ْْ َ َ   ُ َ ْإن ت فروا فـإن ا  غـ   ـن م{ قوله، و)٧: طه( }َ ُ ْ َ  ِ
َ َ   ِ ِ

َ ُ ُ َْ : الزمـر( }ْ
ٌومن  فر فإن ر  غ  كر م{ قوله، و)٧ َِ ِ

َ َ َ   ِ َ ََ َ ْ ِ ومن  فر فإن { قوله، و)٤٠: النمل( }َ
َ َ ََ َ ْ َ

َا  غ   ن العا م  ِ َ َ َْ ْ  ِ
َ َ َفإن ي فر بها هـؤالء  قـد و{ قوله و،)٩٧: آل عمران( }  ْ َُ َ ِ َ َ َِ ْ

ُ ْ ْ ِ
َ نـا َ ْ  

َبها قوما ل سوا بها ب افر ن ِ ِ
َ ِ ِ َِ َُ ْ َ ًَ ْإن   ق  قـد  ق أخ   مـن { قوله، و)٨٩: األنعام( }ْ ِْ ُ َ ٌ

َ َ َ َ ْ َ َْ ِ
َ ْ ِ

ُ بل ْ غري ذلـك، ، إىل ٤: فاطر }...َْتب ذُد كَقَ  َوكُب ذَُ  يْإن{ وقوله ،٧٧: يوسف }َ
عـىل يقـني ّ، ألنـه ضوءإن مل يستيقن أنه قد نام فال جيب عليه الو: فمعنى الرواية

 .)١(<من وضوئه يف السابق
 : ما ييليالحظ عىل هذا االحتامل :ّ األولمناقشة االحتامل

ًأوال  .يف املحاورة  األصل  وهو خالف،أنه التزام بالتقدير: ّ
 ّنيُعدم وجوب الوضوء يكون قد بـّ ألن التزام بالتكرار بال فائدة؛ّأنه : ًثانيا

 إليـه  يف جزائها املقـدر، وهـذا مـا أشـارّمرة و،الرشطية قبل اجلملة ّمرةتني، ّمر
نه عىل هذا يلـزم التكـرار يف اجلـواب وبيـان إ>: ، حيث قال+  النائينيّحققامل

                                                 
 .٥٦، ص٣ج: فرائد األصول) ١(
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 )ّال، حـ   ـس يقن: (×معنـى قولـه ، فـإن تني بال فائدةّحكم املسؤول عنه مر
 ،ء هو أنه ال جيـب عليـه الوضـو)يشءك يف جنبه ّرُحفإن (: عقيب قول السائل
 يلـزم التكـرار يف )فال جيـب عليـه الوضـوء( بمثل )ّوإال(: فلو قدر جزاء قوله

 .)١(< وهو ال خيلو عن حزازة،ر السؤالّ من دون أن يتكر،اجلواب
 مناقشة النائينيجواب السيد الشهيد عىل 

 فهـو - وهي أن التقدير خـالف األصـل-ّأما اجلواب عىل املالحظة األوىل
صلة عـىل ّام ليس عىل خالف األصل؛ لوجود القرينـة املتـن التقدير يف مثل املقأ

ح بعدم وجوب الوضوء قبل اجلملة الرشطية مبـارشة؛ ّتعيينه وبيانه، حيث رص
 × ح بعدم وجـوب الوضـوء بقولـهّجاب زرارة، رصأ حينام × مامّألن اإل

 <فـال جيـب الوضـوء>ـ أي ال جيب الوضوء، وعليه فيكون تقدير اجلـزاء بـ<ال>
 .  لألصل يف باب املحاورات العرفيةًعد ترصيح، وهو ليس خمالفا بًتقديرا

ق مـن ّ التكرار امللفّ فإن- أنه يلزم التكرار- اجلواب عىل املالحظة الثانيةّأما 
، بمعنـى ً حقيقيـاً وليس هذا تكرارا،الترصيح والتقدير ليس عىل خالف الطبع

لعرفيـة، كـام هـو يف املحـاورات ا األصل يكون خالفّ حتى تكرار نفس اللفظ
 . فهذا االحتامل ال غبار عليه من هذه الناحية،واضح

  <ه عىل يقني من وضوئهّفإن>اجلزاء هو قوله : االحتامل الثاين
نشاء ككثري من  هبا اإلُأريد فيكون مجلة خربية ،ص بذلك من التقديرّفيتخل

 .نشاءاجلمل اخلربية الواقعة يف مقام اإل
مـن الواضـح أن >: ، حيث قـال+صفهاينأل اّحققذلك امل إىل وقد ذهب

 عىل يقينه ًباقياكونه  إىل  يف مقام البعث-خبار عن الكون عىل يقينه بالوضوء اإل
 وهو معنى معقول كسائر ، وعدم رفع اليد عنه، حقيقة إبقاء اليقني- عليه ًوثابتا

                                                 
 .٣٣٦ص ،٤ج: فوائد األصول) ١(
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 .)١(<ما أخرب عن وقوعه إىل  املراد منها البعث،موارد اجلملة اخلربية
 َّفيتعـني> :+ ، حيث قالّبأن هذا االحتامل هو املتعني  النائينيّحققد املوأفا

 بتأويـل اجلملـة ، هـو اجلـزاء)فإنه عىل يقني مـن وضـوئه (× أن يكون قوله
 .)٢(<اجلملة االنشائية إىل اخلربية

ال ربط فيه بني الرشط ّ أنه يالحظ عىل هذا االحتامل: مناقشة االحتامل الثاين
 بل هـو ثابـت ،ب عىل عدم اليقني بالنومّاليقني بالوضوء غري مرتتّ ألن واجلزاء؛

يف كفايتـه، حيـث  +  اخلراسـاينّحقـقحال، وهذه املالحظة ذكرها امل ّ أيعىل
غـري ) آخـرهإىل . .. فإنـه عـىل يقـني: (واحتامل أن يكون اجلزاء هو قولـه>: قال

َّيصح إال  فإنه ال ،سديد الغايـة  إىل  وهـو،بإرادة لزوم العمـل عـىل طبـق يقينـهّ
 .)٣(<بعيد

 تعديل الشهيد الصدر لالحتامل الثاين
 بني الرشط واجلـزاء، هـو أن حيمـل قولـه ّرتتبالتصوير الصحيح حلفظ ال

 ًداّن تعبـّنشائية يراد هبا احلكم بأنه متيقإ عىل أنه مجلة <فإنه عىل يقني من وضوئه>
اليقـني  ّ فـإن منـه؛ث عن اليقني الـواقعي بوقـوع الوضـوءّخربية تتحدمجلة ال 
حكـم ّ ألنـه  عىل عدم اليقـني بـالنوم؛ًباّمرتتدي بالوضوء يمكن أن يكون ّالتعب

 .حال ّ أي لليقني الواقعي بالوضوء فإنه ثابت عىلًرشعي، خالفا
 - من تعديل لالحـتامل الثـاين+  ذكره هوّعام جاب الشهيد الصدرقد أو

نشائية يراد هبـا احلكـم إنه مجلة  عىل أ<فإنه عىل يقني من وضوئه>أن حيمل قوله ب
نـشاء خـالف  محل اجلملة املذكورة عىل اإل وحاصل اجلواب هو أن-ّتيقنبأنه م

 أهنا مجلـة < عىل يقني من وضوئهّفإنه>: × الظاهر من قولهّ ألن ؛ًظاهرها عرفا
                                                 

 .٤٣ص ،٣ج: هناية الدراية) ١(
 .٣٣٧ص ،٤ج: فوائد األصول) ٢(
 .٣٨٩ص: كفاية األصول) ٣(
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 .نشائيةإخربية خترب عن اليقني السابق بالوضوء، ال أهنا مجلة 
نشاء حاصل يف موارد كثـرية ة اخلربية وإرادة اإلإن استعامل اجلمل :إن قلت

 الإذا نشاء، فلم وإرادة اإل<يعيد>بقوهلم ^ ئمةيف الرشيعة، كام يف تعبريات األ
 يكون املقام من هذا القبيل؟

 إن استعامل اجلملة اخلربية وإرادة االنشاء ممكن يف اجلملة الفعليـة ال :قلت
 وإىل .نـشاءعامل اجلملة االسمية يف مقام اإلعهد استيمل  إذ االسمية كام يف املقام،

مل نعثـر عـىل اسـتعامل اجلملـة >: بقولـه + هذا اجلواب أشـار الـسيد اخلـوئي
 . جيب عليه القيام:ويراد به -ًمثال - بأن يقال زيد قائم ،االسمية يف مقام الطلب

 أو ،يعيـد، أو أعـاد: ً اجلمل اخلربية الفعلية استعملت يف مقام الطلب كثريا،نعم
اجلملة االسمية فلم يعهد اسـتعامهلا يف ّأما و. ًمن زاد يف صالته استقبل استقباال

 .)١(<مقام إنشاء الطلب
  <ّوال ينقض اليقني بالشك>اجلزاء هو قوله : االحتامل الثالث

ه عىل يقني مـن وضـوئه، فـال ّحيث إنمل يستيقن أنه نام، فّ املكلف إذا أنأي 
 .ّينقض اليقني بالشك

 .)٢(للرشط تتميم أو  فهو متهيد للجزاء<...فإنه عىل يقني من>قوله ّوأما 
اجلـزاء ال ّ، ألن هذا االحتامل أضعف مـن سـابقه: مناقشة االحتامل الثالث

 هـو اجلـزاء ملـا <ّوال ينقض اليقـني بالـشك>: أنه لو كان قوله، أي يناسب الواو
  عـنهام،ًاّردجمـ أو اء بالفـًراّمصدّ إما  تصديره بالواو، بل الصحيح أن يكونّصح
 .)٣(يف الكفاية  اخلراساينّحققهذا الضعف يف هذا االحتامل أشار املوإىل 

                                                 
 .١٧، ص٣ج: مصباح األصول) ١(
 .ّف، نذكرمها يف التعليق عىل النصض هلام املصنّّ هنالك احتامالن آخران للجزاء مل يتعر)٢(
 .٣٨٩ص: كفاية األصول) ٣(
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 خمتار الشهيد الصدر
، ّ األولاالحتاملاألقوى هو ّتبني أن الثالث، ي وبعد بطالن االحتاملني الثاين

 .ال جيب عليه الوضوء: وتقديرهر، ّن اجلزاء حمذوف ومقدوهو أ
مـن االجابـة عنـه لكـي ّ البـد ،ّ األوليرد عىل االحتامل إشكال هناك ،نعم

فـال جيـب >ر هـو َّ هـو أن اجلـزاء املقـدشـكالته، وحاصل هذا اإلّحيكم بصح
 فهو بمثابـة التعليـل هلـذا اجلـزاء،) فإنه   يق  من وضوئه (قولهّأما  و<الوضوء

 عىل يقنيّ املكلف هو كونّ الشك عادة الوضوء عندإأن سبب عدم وجوب  :أي
 .ًواقعي حقيقي سابقا

عىل ّ املكلف  هو أن< عىل يقني من وضوئهّفإنه>: × لكن الظاهر من قوله
 ال أنه عىل يقني بالوضوء يف السابق، ومن الواضح أن ، اآلن بالوضوءّيقني فعيل

اليقني الواقعي بالوضوء لـيس ّ، ألن اليقني الفعيل ال ينسجم مع اليقني الواقعي
 فظهـور ،)فإنه كان عـىل يقـني مـن وضـوئه(يقال ٍينئذ أن ح بل املناسب ًفعليا،

 عـىل محلهـا عـىل اإلنـشائية ال ًخـذ قرينـةّاجلملة املذكورة يف فعلية اليقني قـد يت
 .ّتقدم وهو ما يتوافق مع االحتامل الثاين امل،اإلخبار

  تفرتضون أن فعلية اليقني ال تنسجم مع محله عىل اليقني الواقعي؟َمل: فإن قيل
ّإنـام ) وال يـنقض اليقـني بالـشك (يف مجلـةّ إىل الشك  النقضإسناد إن :قلنا

حدوث وبقـاء، كـام  إىل ألغيت خصوصية الزمان وعدم تقطيع اليشءّيصح إذا 
 لليقـني وال يكـون اليقـني ًناقضاّ الشك ال يكون  وبناء عىل هذا، توضيحهّتقدم
 .ً أيضا بهّفعيل ٍّ شكع بالوضوء مّ فعيلٍ اجتامع يقنيإمكان؛ لعدم ٍحينئذ ًفعليا

مـن دفـع ّ البـد  لـذاّتـام، غري شكال أن هذا االعرتاض عىل اإلّتبنيوهبذا ي
 .يف تصوير اجلزاءّ األول االحتاملّيتم  لكي شكالاإل

) فإنه عىل يقـني مـن وضـوئه (الظاهر أن ظهور مجلة:  نقولشكالدفع اإللو
  وهكـذا نعـرف،يف الفعلية أقوى من ظهور اليقني ،نشائيةإيف أنه مجلة خربية ال 
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كان عىل يقني من ّ، ألنه مل يستيقن بالنوم فال جيب الوضوءّ أنه إذا مفاد الروايةأن 
، ولذا قال الـشهيد الـصدر ّشكينقض اليقني بال أن وال ينبغي ،ّ شكوضوئه ثم

وداللتها عىل االستـصحاب والبنـاء عـىل >: يف داللة الرواية عىل االستصحاب
اضـحة، وإنـام نـوقش فيهـا بابـداء احـتامل اختـصاصها ببـاب احلالة السابقة و

وسـيأيت البحـث يف الروايـة وبيـان  )١(<يف النـومّالـشك ًالوضوء مطلقا أو عند 
 .ةّاستفادة االستصحاب كقاعدة عام

 

ّتعلق الشك هو أن يمورد جريان االستصحاب ن إ :قد يقال ن، ّيف بقاء املتيقّ
 لالسـتمرار والبقـاء ًقـابالالوضـوء لـيس ّ ألن وليس احلال يف الرواية كـذلك؛

يف حدوث النوم، وينطبق ذلـك عـىل قاعـدة ّإنام الشك  و،يف بقائهّ الشك ليعقل
 ، والنـوم رافـع ومـانع عنهـا، للطهـارةٍالوضـوء مقـتضّ، ألن  واملـانعاملقتيض
وهـو النـوم، مـشكوك مورد الرواية معلوم وهو الطهـارة، واملـانع  يف فاملقتيض

 .- بالفتح - َفيبني عىل أصالة عدم املانع وثبوت املقتىض
 وهلـذا ،رض له يف الرشيعة بقـاء واسـتمرارُبأن الوضوء قد ف: وأجيب عنه

 ولـيس ،نه عىل وضوءأ بّ كام يقال للمصيل، عن احلدث بأنه ناقض للوضوءِّربُع
ّالفرتاضه أمرا مستمرّذلك إال  ّ فيتعلق الشك ببقائهًاً  . وينطبق عىل االستصحاب،ّ
عي ّن الوضوء عىل ما يستفاد من إطالقه الـرشعي واملتـرشإ>: صنّفقال امل

 بعـد إيقـاع ّكلف فامل، للدوام واالستمرارً قابالًمراأيف الروايات قد اعترب بنفسه 
 ًداّ تعبـً باقيـاًمـراأه فعل الوضوء يكون عىل وضوء بحيث يعتـرب نفـس وضـوئ

يف نفس احلـديث ًأيضا  و، النواقضّأدلة ومن هنا يسند إليه النقض يف ،ًاعتباراو
 فكلمـة الوضـوء يف ألـسنة )هـو عـىل وضـوء والرجل ينـام( يف صدره ّقد عرب

                                                 
 .٢٥ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول) ١(
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 -معه تكون أركـان االستـصحاب  و،ن حتمل عىل هذا املعنىأ وّالروايات البد
بل محـل . قهام بالوضوء هبذا املعنىّكن افرتاض تعل مما يم- ّالشك وأعني اليقني

املانع خالف الظاهر، ألن مقتـىض سـياق حـذف  واحلديث عىل قاعدة املقتيض
 وحـدة ،سـناد الـنقض إلـيهامإكذلك  و، يف اجلملة الثانيةّالشك وق اليقنيّمتعل
 .)١(< كام ال خيفى،ً واحداّتعلقاملانع ال يكون امل ويف قاعدة املقتيض وقهام،ّمتعل

 

  داللة الرواية عىل االستصحاب، يقع الكالم يف أنه هل يـستفادّتبنيبعد أن 
 عـىل أكثـر مـن ّال تدل م، أ كقاعدة عامةّمنها جعل االستصحاب عىل وجه كيل

 ؟يف احلدثّ الشك جريان االستصحاب يف باب الوضوء عند
ف اىل أن الصحيح  هو إمكان االستفادة مـن الروايـة كقاعـدة ذهب املصنّ

 :×أن قضية االستصحاب قضية ارتكازية بقوله  ة لالستصحاب بتقريبّعام
 أنه ظاهر يف أن التعليل فيه يكون بأمر مرتكز :، بتقريب)فإنه   يق  من وضوئه(

ار هذا االرتكـاز  االستصحاب وضيقها تدور مدّحجيةيف الذهن، وعليه فسعة 
املدار موردها، وحيث أن ذلك االرتكاز ثابت يف غـري موردهـا، فيكـون قرينـة 

 .عىل التعدي من موردها إىل سائر املوارد
يف أذهان العرف  إن التعليل إذا كان بيشء مركوز>: وهذا ما أشار إليه بقوله

ًبحـدودها سـعة شارة اىل النكتة املركوزة ًحمالة يكون ظاهرا يف التقريب واإل فال
ًوضيقا، واملركوز يف األذهان هو عدم نقض اليقني بام هو يقـني بـال خـصوصية 

 .)٢(<والتعميم طالق، ومن هنا يستفاد اإلهه بالوضوء أو بغريّتعلقل
                                                 

 .٣٥ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول )١(
 .٢٨، ص٦ج: بحوث يف علم األصول )٢(

    =ي الرواية من موردهـا اىل سـائر املـوارد،ّعد األعالم لتهاخرى ذكرأهناك وجوه وقرائن 
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 :بحاثأيف املقام ثالثة . <الرواية األوىل>: قوله •
 ×مام الباقر إلمام الذي سأله زرارة هو ايف كون اإل: البحث األول

ال أهنـا مـسندة إىل موالنـا أيب إن كانت مضمرة يف التهـذيب، إ الرواية وإن
، )٢(الفـصولو )١(ة كـالقواننيّ يف مجلة من كتب أصحابنا األجل×جعفر الباقر 

احلدائق ومنـاهج ك(وذكر صاحب منتهى الدراية أهنا مسندة يف مجلة من الكتب 
بادي، وحمكـي فوائـد العالمـة امني االسـرت والفوائد املدنية لألالفاضل النراقي

ومـن املعلـوم ، الطباطبائي وفوائد الوحيد البهبهاين ومفاتيح األصول والوافيـة
 يكشف عـن ×ة من أساطني املذهب للرواية إىل املعصوم ّسناد هذه العدإأن 

ومثله يورث الوثـوق بـل القطـع ، ظفرهم باألصل املشتمل عىل الرواية مسندة
 .)٣()مام عليه الصالة والسالمد باإلصال السنّبات

  البحث الثاين يف صحة الرواية
ة سـندها، لكـون ّممـا ال ينبغـي اإلشـكال يف صـح: صحيحة زرارة األوىل

وهبـذا اإلسـناد عـن ( :ة والثقات، إذ رواها شيخ الطائفة هكذاّرواهتا من األجل
ا ّ أمـ. )٤()...قلـت لـه: احلسني بن سعيد عن محاد عـن حريـز عـن زرارة، قـال

وأما طريـق الـشيخ إىل احلـسني . احلسني ومن قبله فمن الثقات وأعيان املذهب
ده اهللا مـن ّأخربين به الشيخ أيـ(فهو كام ذكره يف احلديث الثامن من نفس الباب 

                                                                                                                   
ض ّنتعـرسـوف ثالثة يف الرواية ىل وجود جهة إً، مضافا ّض هلا يف التعليق عىل النصّنتعر= 

 ؟ة بأحدمهاّ هل الرواية شاملة للشبهة احلكمية واملوضوعية أم خمتص: وهي،هلا يف التعليق
 .٢٧٨، ص ٢ج:قوانني األصول )١(
 .٣٧٠ص :يةالفصول  الغرو )٢(
 .٣٨ص ،٣ج:منتهى الدراية )٣(
 .٨ص ، ١ج :هتذيب األحكام، و١٧٥، ص١ ج:وسائل الشيعة )٤(
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أمحد بن حممد بن احلسن عن أبيه عن حممد بن احلسن الصفار عن أمحد بـن حممـد 
وهـذا ). ًن مجيعا عن احلسني بن سـعيدبن عيسى، وعن احلسني بن احلسن بن أبا

ته من جهة عدم التنصيص عىل وثاقة أمحد بـن ّالطريق وإن أمكن البحث يف صح
حممد بن احلسني بن الوليد وإن كان من املشايخ العظام، لكن للشيخ إىل حممد بـن 

والواسـطة فيـه أبـو ، )١(ًاحلسن بن الوليد طريقا آخر ذكـره يف مـشيخة التهـذيب
وأمـا . ًي، وهو موثق بتوثيق النجايش ملشاخيه عمومـاّبن أيب جيد القماحلسن عيل 

 .)٢( شأهنم غري خفيةةار وأمحد بن حممد بن عيسى فجاللّبن الوليد والصفا
  املضمراتّحجية يف :البحث الثالث
  يف تعريف املضمر:اجلهة األوىل

كـأن . ى فيه عن ذكر اسـم املـسؤول بـذكر ضـمريه  هو الذي يكنّ:املضمر
  . )يقول( أو )قال( أو )عنه( أو )سمعته( أو )سألته(يقول الراوي 

 جمموعة كبرية مـن األحاديـث أثبتهـا مـشاخينا األقـدمون يف :املضمراتو
وتبلـغ ثالثامئـة وتـسعني (مضمرات سامعة بن مهران :  ومن أشهرهاجماميعهم
، )٤()ًلــغ ثامنيــة وســبعني مــوردابوت(زرارة بــن أعــني ومــضمرات ، )٣()ًمــوردا

ى ّوتـسم. ومضمرات حممد بـن مـسلم الثقفـي، ومـضمرات عـيل بـن جعفـر
 . ًأيضا )املقطوعة(  املضمرة ب

 ضامر عوامل اإل: اجلهة الثانية
 :دة منهاّمتعدعوامل لضامر وقوع اإلعالم ل األّ عل

                                                 
 . من املشيخة٦٥، ص١٠ج: هتذيب األحكام )١(
 . ٧٢ص ،٧ج :انظر منتهى الدراية يف توضيح الكفاية )٢(
 .٣٠٩ص ،٩ج :ثمعجم رجال احلدي )٣(
 .٢٥٥ص ،٨ج :معجم رجال احلديث )٤(
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ذلك أن بعض الرواة كـان ال يـستطيع التـرصيح باسـم اإلمـام : التقية .١ 
يشها حتت سطوة القمـع واإلرهـاب األمـوي أو لظروف سياسية قاسية كان يع

 ال حيتـاج إىل ًوهو أمـر معـروف تارخييـا . )الضمري(العبايس فيستعمل الكناية 
 .التدليل والتمثيل 

 : موضعنيالتقطيع يفوكان حيدث هذا : تقطيع األخبار من األصول .٢ 
 واحـد، ه عن إمامّف يف كتابه كلّات املؤلّ تأيت مرويحيناموذلك : الكتب ) أ

ضمريه، بـ ّمـام مكتفيـاكر اسم اإلذوبعد ذلك اليل الكتاب، ّفيذكر اسمه يف أو
 لقواعد البالغـة ً ومراعاةًل الكتاب، اختصاراّ عىل ترصحيه باالسم يف أوًاعتامدا

 .املنايف للبالغةامللزمة باالبتعاد عن التكرار 
 ّيـضم ً طـويالًقد يـروي الـراوي حـديثاّأنه وذلك : احلديث الطويل ) ب

 ّثـم، ل احلـديثّمـام يف أوجمموعة كبرية من األسئلة وأجوبتها، فيذكر اسـم اإل
وحيـنام مجعـت اجلوامـع . وهكـذا  ... )فقـال كـذا(، )وسألته عن كذا(: يقول

فوها إىل تفريق األحاديث التي يف الكتاب أو الفقرات التـي يف ّالكربى عمد مؤل
 مل يـسمحوا ألنفـسهم بـأناحلديث الطويل عـىل أبـواب الفقـه ومواضـيعه، و

احلديث غري  يف ًفاّ هذا منهم ترصّ يعدّمام يف موضع الضمري لئاليذكروا اسم اإل
 . جائز

فـق يف ّيت>: ىل ذلـك بقولـهإوقد أشار الشيخ حسن صاحب منتقى اجلـامن 
بل يشار ، مام الذي يروي احلديث عنهبعض األحاديث عدم الترصيح باسم اإل

ة، وليس ذلـك ّن األصحاب أن مثله قطع ينايف الصح مجع مّإليه بالضمري وظن
ن القرائن يف تلـك املواضـع تـشهد بعـود الـضمري إىل عىل إطالقه بصحيح، أل

 أن :ه بنحو من التوجيه الذي ذكرناه يف إطالق األسـامء وحاصـل×املعصوم 
 ^في كتبـه كـانوا يـروون عـن األئمـة  من قدماء رواة حـديثنا ومـصنًّكثريا

حكـام التـي يف وإن كانـت األ، ن مـا يروونـه يف كتـبهم مجلـةويوردو، مشافهة
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مام الذي يـروي  اإليّ، ويسمًسألت فالنا: ل الكتابّفيقول يف أو، الروايات خمتلفة
 إىل أن تنتهـي ، أو نحـو هـذا،وسـألته: ، ثم يكتفي يف البـاقي بالـضمري فيقـولعنه

ن إعادة االسم إذلك، فقتيض ت  وال ريب أن رعاية البالغة .االخبار التي رواها عنه
 وملا أن نقلـت تلـك األخبـار ً.الظاهر يف مجيع تلك املواضع تنافيها يف الغالب قطعا

إىل كتاب آخر صار هلا ما صار يف إطالق األسامء بعينه فلـم يبـق للـضمري مرجـع، 
 . )١(<لكن املامرسة تطلع عىل أنه ال فرق يف التعبري بني الظاهر والضمري

ا التقيـة أو تقطيـع ّإمـ: إن سبب اإلضامر>: اين يف املقباسوقال الشيخ املامق
ا ًسـألت فالنـ(: فإهنم كانوا يكتبون يف صدر سؤاالهتم. . األخبار من األصول 

ثم بعد تقطيعهـا ومجعهـا يف . وهكذا .. )فقال كذا.. سألته عن كذا ( و)عن كذا
 .)٢(<ًفة صار مشتبهاّالكتب املؤل

 مـضمرة ّيق عىل قول الشهيد الثـاين يف حـقة تعلّحوايش الروضة البهييف و
قولـه والروايـة >: هّ ونـص.والرواية جمهولة املـسؤول : حيث قالحممد بن مسلم

 ^ألن من عادة أصـحاب األئمـة،  يف الروايةًجمهولة املسؤول هذا ليس طعنا
وسـألته عـن (: ثـم كـانوا يقولـون، أهنم كانوا يذكرون املسؤول يف أول الرواية

، ًثون الروايـات وجعلوهـا أبوابـاّضمري املسؤول، وملـا مجـع املحـديراد إ ب)كذا
 .)٣(<أوردوها عىل ما وجدوها يف كتب القدماء فصارت مقطوعة

ق غري واحـد مـن ّضامر يف أخبارنا فقد حقأما اإل>: قال صاحب احلدائقو 
فإن الظاهر أن منـشأ ذلـك هـو أن ، أصحابنا أنه غري قادح يف االعتامد عىل اخلرب

سـألت (: ب األصول ملا كان من عادهتم أن يقول أحدهم يف أول الكالمأصحا
حتـى ، وسـألته أو نحـو ذلـك: ثم يقول، ي اإلمام الذي روى عنهّ ويسم)ًفالنا

                                                 
 .٤٤٢ص ،٢ج: جلامنمنتقى ا )١(
 .٣٣٤ص ،١ج: مقباس اهلداية )٢(
 .١٤١ص ،٢ج: الروضة البهية )٣(



 ٣٦٥ ........................................................................................  االستصحاب

 كام يشهد به مالحظة بعض األصول املوجـودة اآلن ،تنتهي األخبار التي رواها
ه عـن ذلـك وكان ما روا، ككتاب عيل بن جعفر وكتاب قرب اإلسناد وغريمها

 بالطهارة وبعـض بالـصالة وبعـض ّتعلقفبعضها ي،  خمتلفةً أحكاما×اإلمام 
بـوا األخبـار ّ ملـا بو)رضـوان اهللا علـيهم(واملـشايخ الثالثـة ، بالنكاح وهكـذا

 حكم من تلك األحكام ووضعوه يف بابه بصورة مـا هـو ّاقتطعوا كل، بوهاّورت
 كون املسؤول غـري ّ الناظر فظنوقع االشتباه عىل، مذكور يف األصل املنتزع منه

 .)١(< وجعل هذا من مجلة ما يطعن به يف االعتامد عىل اخلرب×اإلمام 
 للحـديث عنـد روايتـه لـه عـن إتكال الراوي عـىل القرينـة املـصاحبة .٣ 

لكن اختفت تلك القرينـة ، عليها يف معرفة مرجع الضمرياملعصوم التي اعتمد 
 . الطوارئ للرتاثبسبب

 اتية املضمرّحجيف : لثةاجلهة الثا
 الرجـوع إليـه واعتبـاره ةّ احلـديث املـضمر ومـرشوعيّحجيـة اختلف يف 

 :عىل ثالثة أقوال ، ًمصدرا
 التفصيل :  القول األول

ة الـرواة الفقهـاء ّبني مـا إذا كـان الـراوي املـضمر مـن أجلـ أي التفصيل 
جـاء . كثر وإليه ذهب األ . ّحجةوبني غريه فال يكون مضمره ، ّحجةفمضمره 

مقطوعـة ( لقـول املـاتن ً يف طبعتها احلجرية رشحـا)الروضة البهية(يف حاشية 
املقطوعـة هـي الروايـة التـي مل يعلـم فيهـا أن املـروي عنـه > :)حممد بن مسلم
فإن كـان الـراوي فيهـا .  ويقال هلا املضمرة )وسألته(: مثل قوله، املعصوم أم ال

يتها، ّ بن مسلم، فاألظهر عند األكثر حجة واألعيان مثل زرارة وحممدّمن األجل
 وإن مل يكــن : أي)ألن الظـاهر أن مـثلهام ال يـسأل إال مــن املعـصوم وإال  فـال

                                                 
 .٤٧٩ص ،١ج: احلدائق )١(
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 . )١(< مقطوعتهّحجيةة واألعيان فال يقال بّالراوي من األجل
 عـىل مـضمرة ًتعقيبـا: حيـث قـال،  اخلراساينّحققوممن قال هبذا القول امل

قلـت (:  االستصحاب والتي يقول فيهـا زرارةّحجية  هبا عىلّزرارة التي استدل
 ّوهذه الرواية وإن كانت مضمرة إال أن إضامرها ال يـرض> :)...الرجل ينام : له

وهو ممن ال يكـاد يـستفتي مـن غـري ، رها مثل زرارةِباعتبارها حيث كان مضم
 .)٢(<املستفاد من تكرير السؤال ام مع هذا االهتاممّ ال سي×ماماإل

ضـامر  بـأن اإل:ًثانياو ...ً أوال>: ًيد اخلوئي تعقيبا عىل الرواية ذاهتاوقال الس
 مـن أن يـسأل غـري ً شأناّفإنه أجل، من مثل زرارة ال يوجب القدح يف اعتبارها

 ّ هذا خيانة جيـلَّنإف، املعصوم ثم ينقل لغريه بال نصب قرينة عىل تعيني املسؤول
مـر غاية األ، ًسؤول هو املعصوم يقينا عىل كون املّضامره يدلإف، مثل زرارة عنها

وال ،  باعتبارهـاّال يـرضيشء وهـذا . ‘ ه ال يعلم كونـه البـاقر أم الـصادقَّأن
 .)٣(<ماميون ثقاتإ مجيع الرواة ّنإ ف؛ضامر من جهة اإلّإشكال يف سندها إال

 ً مطلقاّجيةاحل: الثاينالقول 
 مـن غـريهم مـن ة الـرواة وفقهـائهم أمّأي سواء كان الراوي هلا من أجلـ

وهـو ظـاهر . ة األخـرىّبات الصحّرشيطة أن تتوافر الرواية عىل متطل، الثقات
  )احلـدائق(كالم الشيخ صاحب املعـامل الـذي حكـاه عنـه الـشيخ البحـراين يف 

:  قال يف معرض االستدالل عىل ما يعفى من الدم يف الصالة-ختاره ا بعد أن -
وروايـة إسـامعيل ، شيخ املتقدم ذكـرهحسنة حممد بن مسلم بطريق ال: وثانيهام>

 مل وأجاب يف املختلف عن احلسنة املذكورة بأن حممد بن مـسلم. متانّاجلعفي املتقد
                                                 

 . ١٤١ص ،٢ج :الروضة البهية )١(
 .٣٨٩ص :كفاية األصول )٢(
 .١٤ص، ٣ج: مصباح األصول )٣(



 ٣٦٧ ........................................................................................  االستصحاب

إال ، مـامخبار عن اإلوعدالته وإن كانت تقتيض اإل: قال، ×يسنده إىل اإلمام 
 الـشيخ ّحقـق املّوهللا در. س فيه يعني حـديث ابـن أيب يعفـوربأن ما ذكرناه ال ل

، وأمـا جوابـه عـن الثـاين فمنظـور فيـه:  ذلك فقالّ حيث رد)املعامل(يف حسن 
ه عىل أن املقتيض لنحو هذا اإلضـامر يف األخبـار ارتبـاط ّوذلك ألن املامرسة تنب

دة ّفق وقوع أخبار متعدّ، فكان يت^بعضها ببعض يف كتب روايتها عن األئمة 
ا يوجـب إعـادة ذكـر وال فـصل بينهـ، ة عن إمام واحـدّيف أحكام خمتلفة مروي

ثـم إنـه ملـا .  باالسم الظاهر فيقترصون عىل اإلشـارة إليـه باملـضمر^اإلمام
. ق هـذا اللـبسّعرض لتلك األخبار االقتطاع والتحويل إىل كتـاب آخـر تطـر

رين ألهنـم ال ّوإال فقد كان املناسب رعاية حال املتـأخ، ومنشأه غفلة املقتطع هلا
وقـد ،  إنام سـاغ لقـرب البيـانمجالل ذلك اإلواستعام. عهد هلم بام يف األصول

ل يظهر أنـه ال ّوالتأمولكن عند املامرسة ، صار بعد االقتطاع يف أقىص غاية البعد
 ويـسنده إىل شـخص ث بحديث يف حكم رشعـيّيليق بمن له أدنى مسكة أن حيد

 ^ء أصحاب األئمةّفكيف بأجال، جمهول بضمري ظاهر يف اإلشارة إىل معلوم
 األخبـار ّر يف كالم املتـأخرين ردّولقد تكث. سلم وزرارة وغريمها كمحمد بن م

 هـذا وقـد كـان األوىل. بمثل هذه الوجوه التي ال يقبلهـا ذو سـليقة مـستقيمة 
ة حديث ّ يف اجلواب عن االحتجاج هبذا احلديث بعد حكمه بصح+للعالمة 

فور أرجـح يف  أن حديث ابن أيب يعَّإال، ورجوع كالمه يف جوابه، ابن أيب يعفور
أن جيعل يف وجه الرجحان كون ذلك من الصحيح ، االعتبار من خرب ابن مسلم

  .)١(<وهذا من احلسن
 ً مطلقاّجيةعدم احل : الثالثالقول

أي سواء كان الراوي املضمر من وجوه الـرواة وفقهـائهم كـزرارة أو مـن 
                                                 

 .٣١١ص، ٥ج :احلدائق )١(
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هـو ، و×املعـصوم الحتامل عود الـضمري فيهـا إىل غـري ، غريهم من الثقات
وذلك ألنه مع وجود الفقهـاء، وأهـل الفتـوى واآلراء  . ّجيةيكفي يف عدم احل

 ^ معروفة منترشة بني أصحاب األئمةتهم كاناءرآكأصحاب اإلمجاع، وأن 
 ،كآراء يونس، والفضل بن شاذان وغريمها، فال يطمأن إىل أنه نقل قـول اإلمـام

 . ه ذكر رأي نفسهّولعل
. اين هذا القول إىل مجـع مـن األصـحاب نسب الشيخ حسن بن الشهيد الث

سألته (: ل منهام يف مضمر حممد بن مسلمّ حيث خدش األو،واختاره الشهيدان
 بأنـه جمهـول )يعيـد الـصالة: ؟ قـالً ركعتني أم أربعاّعن الرجل ال يدري صىل

صـاحب كام اختـاره . )١()مامإفيحتمل كونه غري (: به الثاين بقولهّوعق، املسؤول
سأله رجـل عـن (:  خدش يف صحيح حممد بن إسامعيل بن بزيع حيثاجلواهر

 فـال )التهـذيب( و)الكـايف( بأنـه مـضمر يف )الخ... رجل مات وترك أخوين 
 .)٢(يصلح للمعارضة

 .<اخلفقة واخلفقتان>: قوله •
 : وىف احلـديث ،خفق الرجل حرك رأسه وهو نـاعس> :<الصحاح>قال يف 

 رضب ّوكـل. خفـق األرض بنعلـهو. كانت رؤوسهم ختفق خفقة أو خفقتـني
إذا رضبـه بـه رضبـة ، خفقه بالسيف خيفق وخيفـق: يقال. خفق: عريضيشء ب

 . )٣(<خفيفة
 .<ّأنه حكم ببقاء الوضوء مع الشك: وتقريب االستدالل> :قوله •

ّوإال فإنه عىل يقـني (: × ذكرنا يف مطاوي البحث ثالثة احتامالت يف قوله
ًشك أبدامن وضوئه، والينقض اليقني بال  :وهناك احتامالن آخرآن مها) ّ

                                                 
 .٧١٧ص ،١ج:رشح اللمعة )١(
 .١٩٠، ص٢٩ج: جواهر الكالم )٢(
 ١٤٦٩، ص٤ج: الصحاح )٣(



 ٣٦٩ ........................................................................................  االستصحاب

  األصفهاينّحققللم: االحتامل الرابع
ً جزاء مع احلفاظ عىل ظهوره <هفإنه   يق  من وضـوئ> :وهو أن يكون قوله

أنه إن ) َّوإال فإنه عىل يقني من وضوئه(: ًيف مقام اإلخبار جدا، فيكون مفاد قوله
َّيقينه بوضوئه وال موجـب النحاللـه إال ٍمل يستيقن بالنوم الناقض فهو باق عىل 

وإال فإنـه عـىل يقـني مـن : (ه فيكـون قولـّشك، وال ينقض اليقـني بالـّشك،ال
 .بمنزلة الكربى...) وال ينقض اليقني: (بمنزلة الصغرى، وقوله) وضوئه

فمنزلـة اليقـني ، ه النوم عىل الوضـوءّحيث إن>: ّوهذا ما ذكره املحقق نفسه
 عىل - ًحدوثا -يشء ب الّوترت، الوضوء منزلة الرافع له بقاءمن اليقني ب، بالنوم

، ح للـرشط واجلـزاءّ عىل عدم رافعه مصح- ً بقاء-يشء ب الّوترت، عدم مانعه
فيه بلحاظ ّ، أو إىل الشك اليقني بخالفه إىل  نقض اليقنيإسناد ّصحةواملفروض 

يكون اليقـني بعـدم  فال َّالإو.  عن احلدوث والبقاءّ اليقني والشكّتعلقجتريد م
ًلليقني بحدوثه، وال الـشك يف بقائـه ناقـضا ًناقضايشء بقاء ال  لليقـني بحدوثـه، ّ

هو أنـه إن مل يـستيقن بـالنوم ) ال فإنه   يق  من وضوئه و( × وعليه فمفاد قوله
ّ إال وال موجـب النحاللـه واضـمحالله،  عىل يقينـه بوضـوئهٍالناقض فهو باق

، بمنزلة الـصغرى.) .. فإنـه ال و: (× فقوله. ّشك بالوال ينقض اليقنيّشك، ال
ّ، ألن  وهـذا أوجـه الوجـوه األربعـة.بمنزلة الكربى) وال ينقض ا ق : (وقوله

وظـاهر اجلملـة ، لهّ علة  الًظاهر اجلملة الرشطية كون الواقع بعد الرشط جزاء
طئـة والعليـة  فالتو، ال بعنوان البعث والزجـرًاخلربية كوهنا بعنوان احلكاية جدا

 .)١(<نشائية خالف الظاهرواإل
 مام اخلمينيلإل: االحتامل اخلامس

َّمقدرا، لكن املقدر ليس مـا ذكـره ) وإال: (وحاصله أن يكون اجلزاء لقوله ًّ
وإن وجب الوضوء قبل االستيقان لزم نقض اليقـني : (رّالشيخ، بل يكون املقد

                                                 
 . ٤٥، ص٣ج :هناية الدراية )١(
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ّدر وبيـان لفـساد نقـض اليقـني قرينة عىل املق) فإنه عىل يقني: (وقوله). بالشك
ًبالشك ولزومه أيضا ّ. 

ّحينئذ البـد  ف،فإنه عىل يقني من وضوئه: ن اجلزاء هو قولهإ>: +وبتعبريه  ٍ
، أو جيري عىل يقني منـه أو فيجب البناء عىل يقني من وضوئه: كقوله، من تقدير

جلـزاء هـو ن اأالقول بّ، وأما يكون ذلك كناية عن لزوم البناء العميل عىل اليقني
 إىل  من غري تقدير بتأويل اجلملـة اخلربيـة،فإنه عىل يقني من وضوئه: نفس قوله
 لو صدر )فإنه عىل يقني من وضوئه(: قوله، فإن فهو يف غاية الضعف، اإلنشائية

 إىل البعـث أن  مـع،فليحصل اليقني بالوضوء :ّأنه  يصري املعنى،بداعي اإلنشاء
ّ الـشك  اليقـني يف زمـانّقـقملـراد إنـشاء حتيكون ا، أو حتصيله خالف املقصود

اعتبـار ّ ألن ؛)وال تنقض اليقـني بالـشك(:  فال يناسب مع قوله،ًداّ وتعبًاعتبارا
اإلنـشائية ال  إىل خباريـةوتأويل هـذه اإل، انّمع اعتبار بقائه متضادّ الشك إلغاء
 يظهر  كام،جيب بناء العمل عىل طبق اليقني بالوضوءّ أنه يكون املعنى أن يوجب

 .)١(<أمثاهلا من اجلمل اخلربية الصادرة بداعي اإلنشاءّتأمل إىل بال
 وجوه  وقرائن أخرى لالستفادة من الرواية قاعة عامة

 اخلراساين من أن األصـل يف الـالم أن يكـون ّحقق ماذكره امل:الوجه األول
 يقـني فإنـه عـىل(اليقني يف >: ، حيث قالهاجلنس قرينة ما مل تقم قرينة عىل خالف

فإنـه عـىل (: وسـبق، كام هو األصل فيه،  مع أن الظاهر أنه للجنس)من وضوئه
 .)٢( <ًمع كامل املالءمة مع اجلنس أيضا،  ال يكون قرينة عليه)إىل آخره... يقني 

ن الـالم موضـوع ألـو فـرض > :ّبـأن ذلـك يـتمالسيد الشهيد  فيهوناقش 
 هلذا ال يكون اسم اجلـنس وه،ّلق يف حمِّهو ممنوع عىل ما حق و،لالستغراق اجلنيس

د معنـاه ّه يـرتدّنـأهذا يعني  و،ًاالستغراق وضعا و عىل العمومً بالالم داالَّاملحىل
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نـه مـشرتك أ أو -ّق اخلراسـاينّ كام ذكـر املحقـ- للتزيني ًن يكون موضوعاأبني 
عىل كـل حـال ال يمكـن إثبـات  والعهدي، وأو معنوي بني التعيني اجلنيس ّلفظي

 ألنـه يف خـصوص املقـام ؛مات احلكمـةّمقـد و حتـى باإلطالقـاتاقاالستغر
اإلشارة إىل اليقـني بالوضـوء يف  وهو سياق العهد و،حمفوف بام يصلح للقرينية

 .)١(<احلديث
ال تـنقض (ً اخلراسـاين أيـضا مـن أن قـضية ّحقـق ما ذكره امل:الوجه الثاين
الواضح أن القـضية قضية ارتكازية عند العرف والعقالء، ومن ) اليقني بالشك

 ّاالرتكازية تتبع االرتكاز يف السعة والضيق ملوردها، فـإذن بطبيعـة احلـال تـدل
: ً االستصحاب مطلقا، حيـث قـالّحجية ضوء هذا االرتكاز عىل يفالصحيحة 

 )إىل آخره... ال تنقض (: وقد انقدح بام ذكرنا ضعف احتامل اختصاص قضية>
فإنـه ينافيـه ظهـور التعليـل يف أنـه بـأمر  ،ًاّبباب الوضـوء جـدّالشك باليقني و

يف غـري ّالـشك  مـع ّده تعليـل احلكـم باملـيضّويؤيـ، ًدي قطعـاّارتكازي ال تعب
 .)٢(<الوضوء يف غري هذه الرواية هبذه القضية أو ما يرادفها

ًأن مـن املحتمـل قويـا أن > من )٣( اخلراساين ّحقق ما ذكره امل:الوجه الثالث
فإنه كان من وضوئه ( : قال×ظرف ال باليقني، فكأنه  بالّتعلق م)من وضوئه(

ًد، فـضال عـن ّ وعىل هذا، فـاليقني يف الـصغرى مطلـق وغـري مقيـ.)عىل يقني
ّال ينقض اليقني أبدا بالـشك( :×الكربى، وهي قوله   وعليـه فالـصحيحة .)ً

مع أنه غـري ظـاهر يف اليقـني  >:ًة االستصحاب مطلقا، حيث قاليّ عىل حجّتدل
، )يقـني(ـ  بـالظرف ال بـًاّتعلقـ م)من وضوئه(ة احتامل أن يكون ّلقو ،بالوضوء

وعليه ال يكون األوسط إال ، فإنه كان من طرف وضوئه عىل يقني:  املعنىّنأوك
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  .)١(<لّكام ال خيفى عىل املتأم، ال اليقني بالوضوء، اليقني
ليقني يف  النائيني واخلـوئي مـن أن املـراد بـاانقّما ذكره املحق: الوجه الرابع

 وهـو ّ اليقـني ال اليقـني اخلـاصُّطبيعي) فإنه عىل يقني من وضوئه( :×قوله 
ة ذات يـاليقني بالوضوء، وقد أفاد يف وجه ذلك أن اليقني مـن الـصفات احلقيق

قه بدون وجود املضاف إليه يف اخلارج، فكـذلك ال ّاإلضافة، فكام ال يمكن حتق
، هّتعلقـفيه إنام هو مـن جهـة أنـه مقه بدون املوضوع، وذكر الوضوء ّيمكن حتق

  .وأما ذكره باخلصوص فإنام هو من جهة أنه مورد السؤال، وإال فال خصوصية له
ل موطنـه ّ بـالعرض، واألوًانـّ بالذات ومتيقًانّن لليقني متيقإ :بعبارة أخرى

الذهن وهو عني اليقني فيه، وال فرق بيـنهام إال باعتبـار كاإلجيـاد والوجـود يف 
ن ّ من عـامل الوجـود، واملتـيقّوالثاين موطنه خارج الذهن وهو أعم. اتالتكويني

د مفهوم وصورة يف عـامل الـذهن وال واقـع موضـوعي لـه، واليقـني ّبالذات جمر
  . يف اخلارجّتعلقف عىل وجود املّد صورة فيه، وال يتوقّن بالذات جمرّبلحاظ املتيق

ج، واليقني احلقيقي إنـام ن بالعرض، فله واقع موضوعي يف اخلارّوأما املتيق
فة به، وعليـه فـذكر ّن بالعرض ألن حقيقته حقيقة إضافية متوقّهو بلحاظ املتيق

 يف الواقع، وأما خصوصه ّتعلقق بدون املّالوضوء هنا باعتبار أن اليقني ال يتحق
 اليقـني ّنإ>: بقولهالسيد اخلوئي فمن جهة أنه مورد السؤال، وهذا ما أشار إليه 

 والـبغض وغريمهـا مـن ذوات ّكاحلـب، الـصفات ذات اإلضـافةمن ّالشك و
، عراض اخلارجية يف االحتياج إىل املوضوعوهي مشرتكة مع باقي األ، اإلضافة

ن اليقني كـام حيتـاج يف إف،  إىل املوضوعً مضافاّتعلقوممتازة عنها باالحتياج إىل امل
ن َّ وهـو املتـيقّتعلـقكـذا حيتـاج إىل امل، ن بالكرسِّوجوده إىل املوضوع وهو املتيق

 مـن ّالبـد، ام ذكر اليقني يف كالمّ فكل،يشء بًاّتعلق مَّفال وجود لليقني إال، بالفتح
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 . الكالم يف اإلفادةّ مل يتمَّوإال، هّتعلقذكر م
 عىل اعتبار ّ ال يدل- فإنه   يق  من وضـوئه: × يف قوله -فذكر الوضوء 

 إنام هو ّتعلقبل ذكر امل، ّالشكخصوصية الوضوء يف عدم جواب نقض اليقني ب
وذكر خصوص الوضوء إنام هو لكون مورد الـسؤال ، لعدم متامية الكالم بدونه
، فبعد كون ذكر الوضوء ملا ذكرنا ال العتبار اخلصوصية، واجلواب هو الوضوء

فـال اختـصاص ، بـعّ هـو املت- ّا ـشكو نقض ا ق  ب - ×طالق قوله إيكون 
 .)١(<لالستصحاب بباب الوضوء

، إذ ً الستفادة التعميم أيضاٍ هذا املقدار غري كافّنأ>: السيد الشهيد وناقشه
 يه و، من مورد السؤال ال أكثرّ التعليل إعطاء قاعدة أعمُن يكون مالكأيمكن 

 أي حرمـة نقـض اليقـني ،ةّيف املقام قاعدة االستصحاب يف باب الوضوء خاص
 كـام هـو املـورد -يف النـوم ّلـشك ا سواء كان مـن ناحيـة ،فيهّالشك بالطهور ب

 .  أو غريه-للصحيحة 
 ء مركوز يف أذهان ن التعليل إذا كان بيشأتتميم هذا الوجه ببيان : والصحيح

 اإلشارة إىل النكتة املركوزة بحدودها و يف التقريبً فال حمالة يكون ظاهرا،العرف
يقـني بـال املركوز يف األذهـان هـو عـدم نقـض اليقـني بـام هـو  و،ًضيقا وًسعة

 .)٢(<التعميم ومن هنا يستفاد اإلطالق وه بالوضوء أو بغريه،ّتعلقخصوصية ل
فـس لفـظ الـنقض يف  نّنأ مـا ذكـره الـسيد اخلـوئي مـن :الوجه اخلـامس

 عىل أن العربة باليقني إنام هو باعتبار ّفإنه يدل ،ّا شكوال ينقض ا ق  ب: ×قوله
وال جيـوز نقـض املـربم ،  وغري مربمّحتريّالشك و، أن اليقني أمر مربم مستحكم

 . )٣(بأمر غري مربم بال اعتبار خصوصية الوضوء
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 املوضـوع وخلـط بـني مناسـبة احلكـم>: هوأورد عليه الـسيد الـشهيد بأنـ
ن هـذه إسناده إىل اليقني بحسب عامل اللغة، فـإ ومناسبة استعامل كلمة النقضو

اليقني (د إليه جامع اليقني االستعامل سواء كان املسن واملناسبة تصحيح لإلسناد
فعدم دخالة القيد يف تلـك املناسـبة ال  .)اليقني بالوضوء(ة منه ّأو حص) بال قيد

 . )١(< كام هو واضح،دّسناده إىل املقيإيبطل صحة 
مـن أن قاعـدة عـدم نقـض اليقـني   ما ذكره السيد اخلوئي:الوجه السادس

بمنزلـة ّالشك ء، ألن اليقني وة ارتكازية لدى العرف والعقالّقاعدة عامّالشك ب
 فإذا دار األمر. غري مأمون: واآلخر. مأمون من الرضر واخلطر: أحدمها؛ طريقني

مة، ّ، فإذن أصل القاعدة مسلّل متعنيّبينهام، فال شبهة يف أن اختيار الطريق األو
 ن قاعـدة االستـصحابإوالكالم إنام هو يف تطبيقها عىل قاعدة االستصحاب، وحيث 

ّصداقا هلا حقيقة، فيكون انطباقها عليهـا تعبـليست م ًديا، وهـذا معنـى عمـوم ً
، فإنه إشارة إىل أن عدم جواز ًأبـدا :×قوله >: قاعدة االستصحاب، حيث قال

،  ارتكازية ال اختصاص هلـا بمـورد دون مـوردّكليةقاعدة ّالشك نقض اليقني ب
 .)٢(< أخرى يف رواية)ال ينبغي(وتكون هذه الكلمة يف الصحيحة بمنزلة 

 إشكال عىل استفادة االستصحاب كقاعدة عامة
 عـىل ً بنـاء، من احلـديثّكلية كربى  عدم إمكان استفادة:شكالحاصل اإل

نام يكون بمقدار الـرشط إ للرشط ألن اجلزاء ًجوابا)  ّال تنقض ا ق  با شك(جعل 
 .ء قاعدة االستصحاب بباب الوضوّختتص وعليه ، ال أكثر من ذلكًضيقا وًسعة

 :وأجاب السيد الشهيد بام ييل
 بنـاء عـىل جعـل اجلـزاء جممـوع اجلملتـني شكالة هذا اإل عدم متاميً:الّأو
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غـري مربـوط ) وال تنقض ا قـ  با ـشك(بحسب مرحلة اإلثبات، إذ يكون قوله 
 .بخصوص اليقني بالوضوء

إعـامل هـي  ّكليةالكربى الالطرق والوجوه التي يمكن استفادة  من :ًوثانيا
 ّكليـةاالرتكازات املقتضية النعقاد ظهور احلديث يف إمضاء كـربى  وناسباتامل

 إطالق بحـسب مـا هـو ّ فحتى لو مل يكن يف النص،مركوزة ولو بمرتبة ضعيفة
 .)١( من مثل هذا السياقّكلية كفانا ذلك يف اقتناص كربى ، اللفظّحاق

ة ّصحاب العامـ قاعدة االستـةاستفادَّأن م من ّبناء عىل ما تقد :إشكال آخر
 سـاسك باالرتكاز العريف، وعىل هذا األّمن هذه الرواية كان عىل أساس التمس

مكان استفادة التعميم من هذه الرواية وذلك ألن االرتكاز دليل إقد يقال بعدم 
 .نّي يلزم االقتصار فيه عىل القدر املتيقّلب

 خـصوصية االرتكاز العريف يف املقام يلغي> عىل ذلك بأن صنّفجاب املأو
مات احلكمـة يف ّطـالق ومقـد ويف طوله جيـري اإل،املورد يف مقام فهم احلديث

 .)٢(<حمالة  فيثبت التعميم ال،يف احلكمّالشك نفي أية خصوصية أخرى غري اليقني و
 عدم اختصاص الرواية بالشبهة احلكمية أو املوضوعية

عية، حيث ذكر صاحب الكفاية أن الرواية شاملة للشبهة احلكمية واملوضو
ً الـشك قـابالمن احلكم الـرشعي وموضـوعه مـعّ كل ثم إنه حيث كان>: قال ّ 

، تنزيل املوضـوع بجعـل مماثـل حكمـهمر غاية األ، ف وتأويلّللتنزيل بال ترص
ظـاهرة ) ال تـنقض ( كان قضية- ً إليه آنفا كام أشري-وتنزيل احلكم بجعل مثله 

واختـصاص املـورد ، وضوعيةيف اعتبار االستصحاب يف الشبهات احلكمية وامل
 ّكليـة بعـد مالحظـة أهنـا قـضية ًخـصوصا، باألخرية ال يوجب ختصيصها هبـا
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 .)١(<جل االستدالل هبا عىل حكم املوردقد أيت هبا يف غري مورد أل، ارتكازية
بعــض ألفــاظ الروايـة خيتلــف عــام موجــود يف  .<وىلالروايــة األ>: قولـه •

عـن >: يث وردت يف التهذيب هبـذا الـشكل باملفهوم، حّخيل الوسائل، لكنه ال
الرجل ينام وهو عـىل وضـوء أتوجـب اخلفقـة واخلفقتـان :  قلت له:زرارة قال

 فإذا نامـت العـ  .ذنقد تنام الع  وال ينام القلب واأل ،يا زرارة :عليه الوضوء؟ فقال
: قال ؟ومل يعلم بهيشء ك إىل جنبه ّرُ حَّنإ ف:قلت .ذن والقلب فقد وجب ا وضوءواأل

وال ،  فإنه   يق  من وضوئه  و ال،ّ ب ٌ من ذ ك أ رءه قد نام ح  ي ّنأال ح   س يقن 
 .)٢(<ول ن ينقضه بيق  آخرّا شك  بًينقض ا ق  أبدا

 .< مركوزّ كونه بأمر عريفيفوظهور التعليل >: قوله •
ة،  يف شمول الرواية للـشبهة املوضـوعيًتارةيمكن أن يستشكل : بيان ذلك

 .يف شموهلا للشبهة احلكميةوأخرى 
 فألنه يعتـرب يف املجعـول :ّأما اإلشكال يف شمول الرواية للشبهة املوضوعية

ّالرشعي أن يكون قابال للجعـل والتنزيـل، وحيـث إن املوضـوع اخلـارجي  ً– 
ّن يتعلـق أل غري قابل للجعل والتنزيل الرشعي، فعىل هـذا ال معنـى –كالعدالة 

 .  باملوضوع-بام هو شارع - اجلعل من الشارع
 فألن مـورد الروايـة هـو ؛ّوأما اإلشكال يف شمول الرواية للشبهة احلكمية

ّ حيث إن الشك يف انتقاض الطهارة نشأ مـن احـتامل حتقـق الشبهة املوضوعية، ّّ
 وعىل - النوم هلاةناقضي أي -بأصل احلكم النوم باخلفقة أو اخلفقتني بعد العلم 

 . لشبهة احلكميةااية هذا فال تشمل الرو
 وهـو عـدم شـمول - ّ عـن اإلشـكال األول+وأجاب صاحب الكفاية 

 بأن التعليـل الـوارد يف الـصحيحة ظـاهر يف كونـه -الرواية للشبهة املوضوعية
                                                 

 .٣٩٢ص: كفاية األصول )١(
 .٨-٧ص ،١ج: هتذيب األحكام )٢(
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ًتعليال بأمر ارتكازي عقالئي، ومقتىض اإلطالق يف الرواية شموله لكـل يقـني 
ّتعلق باملوضوع أو باحلكم؛ نعم إذا تعلق با ) ال تـنقض(ملوضـوع يكـون مقتـىضّ

ّع، وأما إذا تعلق باحلكم يكـون مقتـضاه جعـل وجعل حكم مماثل حلكم املوض ّ
 .حكم مماثل لنفسه

 - وهو عدم شمول الرواية للشبهة احلكميـة- وأجاب عن اإلشكال الثاين
ّبأن العربة بعموم الوارد، ال بخصوصية املورد، فإن مقتىض االستدالل بكـربى 

 .  التعميمارتكازية هو
 

 . وقع البحث يف الرواية يف جهات•
 وذلـك ،نـاقض لليقـنيّنه إ  فيقالّشك،ال إىل يسند نقض اليقنيأن  أمكن •

 . مالحظة الزمان إلغاءعملت عناية عرفية وهيُأفيام لو 
 مجلـة  فإهنـا× يف حتديد عنارص اجلملة املذكورة الواردة يف كالم اإلمام •
اجلـزاء ففيـه ثالثـة ّوأمـا قـد نـام، ّ أنـه  إن مل يستيقن: والرشط فيها هو،رشطية

 :احتامالت
فـال جيـب عليـه >ر، والتقدير هـو َّن اجلزاء حمذوف ومقدأ: ّاالحتامل األول

 .  للجزاء املحذوفً تعليال<فإنه عىل يقني الخ >:  ويكون قوله<الوضوء
 :ويالحظ عىل هذا االحتامل

ًأوال  .يف املحاورة  األصل  وهو خالف،أنه التزام بالتقدير: ّ
 التزام بالتكرار بال فائدة: ًثانيا

 :ةّتقدمعىل املناقشة امل دأجاب السيد الشهي •
اجلواب عىل املالحظة األوىل، فهو أن التقدير يف مثـل املقـام لـيس عـىل ّأما 

 .خالف األصل
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ق من الترصيح والتقـدير َّامللفاجلواب عىل املالحظة الثانية، فإن التكرار ّأما 
 .ليس عىل خالف الطبع 

 ً، فيكـون مجلـة)فإنه عىل يقني من وضوئه(اجلزاء هو قوله : االحتامل الثاين
 .نشاء هبا اإلُأريدخربية 

 .ال ربط فيه بني الرشط واجلزاءّ أنه :يالحظ عليه
 أن  أي<ّوال ينقض اليقـني بالـشك>أن يكون اجلزاء قوله : االحتامل الثالث

ه عىل يقني من وضوئه، فال ينقض اليقني ّحيث إنمل يستيقن أنه نام، فّاملكلف إذا 
تتمـيم  أو  فهـو متهيـد للجـزاء<فإنه عىل يقني مـن وضـوئه>قوله ّوأما  ّشك،بال

 . للرشط
 .ّوهذا االحتامل أضعف من سابقه، ألن اجلزاء ال يناسب الواو والرشط

ّالحتاملني الثاين والثالث، يتبـني أن بعد بطالن ا: +خمتار الشهيد الصدر •
 .ّاالحتامل األول هو األقوى

 عقـلُ لالسـتمرار والبقـاء ليًقـابالالوضوء لـيس ّأن حيث : اجلهة الثانية •
  .ً، فال تكون الرواية موردا لالستصحابيف بقائهّالشك 

 .رض له يف الرشيعة بقاء واستمرارُبأن الوضوء قد ف: وأجيب عنه
ّ ألن يستفاد من الرواية جعل االستـصحاب قاعـدة عامـة؛: ةاجلهة الثالث •

 وحتكـيم مناسـبات احلكـم املوضـوع ، بأمر عريفًظهور التعليل يف كونه تعليال
 .املركوزة عليه



 
 
 

 

 

 

 .ً سابقا مع العلم بالنجاسةًعن حكم الصالة مع النجاسة نسيانا. ١
 ة بالثوب املعلوم نجاسته باإلمجال عن الصال.٢
 :؛ احتامالتّعن الظن بالنجاسة والصالة معها. ٣

ü  حصول العلم بعدم النجاسة بعد الفحص 
ü  ّبعدها وشك بأهنـا هبا العلم بعدم النجاسة قبل الصالة والعلم

 السابقة
ü  عدم العلم بعدم النجاسـة بـالفحص والعلـم بالنجاسـة بعـد

 الصالة بأهنا السابقة
ü حني الفحص وحني وجدان النجاسة بعد الصالةّالشك  

 كيفية التطهري مع العلم اإلمجايل. ٤
 ّوجوب الفحص وعدمه مع الشك يف اإلصابة . ٥
 رؤية النجاسة وهو يف الصالة. ٦
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 املـسؤول × مامواضح ؛ لعدم ذكر اإل، كام هو ًمرة أيضاهذه الرواية مض
 نّخـري هلـا هـو ممـالـراوي األّ ألن تها،ّضامرها ال يقـدح يف صـحإأن َّ إال فيها؛

 .ةّتقدم بيانه يف الرواية املّتقدم كام ،مجعت العصابة عىل تصديقهأ
جوبتهـا، ومـورد أة مـع ّسئلة سـتأ الشتامهلا عىل ؛ومتتاز هذه الرواية بطوهلا

صنّف  املـأنَّ إال و اجلواب عـن الـسؤال الثالـث والـسادس،االستدالل فيها ه
ّحمـل  ملـا يف ذلـك مـن فائـدة يف فهـم ؛سئلة يف هـذه الروايـة مجيع األتعرضيس

 × مـام الـذي كـان حيـيط بالـسائل وبإجابـة اإلّمعرفة اجلوّ ألن االستدالل؛
 .يساهم يف فهم االستدالل بشكل واضح

 : بتهاجوأسئلة مع  هذه األتعرضوفيام ييل نس
ً  

 أو يشء غـريه أو أصاب ثويب دم رعـاف: ففي الرواية أن زرارة سأل بقوله
أن أصـيب لـه مـن املـاء فأصـبت وحـرضت الـصالة  إىل  فعلمت أثرهّمن مني

تعيـد >: × ال قـ.ين ذكـرت بعـد ذلـكإيت ثـم ّ وصـلًونسيت أن بثويب شيئا
 مـع ًبالصالة مع النجاسـة نـسيانا اإلتيان فالسؤال عن حكم .<الصالة وتغسله

 بوجوب إعادة الصالة ووجوب الغـسل، × ؟ فأجابًالعلم بالنجاسة سابقا
ن َل يف بعضها بأن النـايس هتـاوّلُ وعً أيضا،خرُأوهذا احلكم قد ورد يف روايات 
ومـن الواضـح أن هـذا املقطـع مـن  ،هّحملـكر يف ُيف التطهري دون اجلاهل، كام ذ

 .االستداللّحمل  عن ٌّجنبيأالرواية 
 

قـد أصـابه فطلبتـه فلـم ّ أنه فاين مل أكن رأيت موضعه وعلمت: قال زرارة
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 .<تغسله وتعيد>: ×  قال؛يت وجدتهّأقدر عليه فلام صل
ال يعلـم ّ ألنـه  بنجاسة الثوب والـصالة معهـا؛مجايلإلالعلم ا فالسؤال عن

  فهو علـم<فطلبته فلم أقدر عليه>ـبموضع النجاسة، كام هو واضح من التعبري ب
 بوجوب اإلعـادة وعـدم الفـرق بـني ×  فأجاب،يف الشبهة املحصورةإمجايل 

 .ية، فتكون الصالة باطلةّنجز بالنجاسة والعلم التفصييل يف املمجايلالعلم اإل
 إمكـان ظـاهر يف عـدم <فلـم أقـدر عليـه>وال خيفى أن املقصود من فقـرة 

 ل بعـد الفحـصّ بالنجاسة تبدمجايلالنجاسة، وليس أن علمه اإلّحمل تشخيص 
عـىل عـدم ّيـدل عـدم وجدانـه للنجاسـة ال ّ ألن النجاسـة، أصل يفّإىل الشك 
زوال العلـم ال مالزمة بني عدم القدرة عىل الوجـدان وبـني  إذ ،ً أصالوجودها

 .  بالنجاسةمجايلاإل
غ للـدخول يف ّل أن عدم تشخيص النجاسـة مـسوّفالصحيح أن زرارة ختي

 .الصالة مع النجاسة
 إىل ل علمـهّ ألمكنت دعـوى احـتامل تبـد<مل أره>بـ  ّنعم لو كان زرارة عرب

 .قاعدة اليقني إىل ًشارةإاليقني السابق، فيكون املورد  إىل هّ ورسيان شكّشك،ال
 ّ أنالنجاسـة، الّحمـل  تـشخيص إمكـان الفقرة املذكورة ظاهرة يف عدم ًاذإ

  .النجاسة أصل يفّ إىل الشك لّ بالنجاسة تبدمجايلعلمه اإل
 

 ذلـك فنظـرت فلـم أر ّتـيقنصابه ومل أأقد ّ أنه ظننت فإن قلت: قال زرارة
؟ قلت مل ذلـك <تغسله وال تعيد الصالة>: ×  قال؟يهيت فرأيت فّ صلّ ثمًشيئا
ألنك كنت عىل يقني من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لـك أن >: × قال

 <ًّتنقض اليقني بالشك أبدا
، وبعد ّ بالنجاسة، ففحص، ومل جيد، فصىلصابة اإلّه لو ظنّفالسؤال عن أن

لغسل وعدم  بوجوب ا× مام فأجاب اإل؟االنتهاء من الصالة وجد النجاسة
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 ولـيس ينبغـي نقـض ّشـك، من الطهارة ثـم ٍ لكونه عىل يقني،وجوب اإلعادة
 .ّشكاليقني بال

 .االستدالل يف هذه الروايةّحمل وهذه الفقرة مع الفقرة السادسة هي 
 .ةأربع فيه احتامالت ّتصورُوهذا السؤال من زرارة ي

 حصول العلم بعدم النجاسة بعد الفحص : ّ األولاالحتامل
ه بعـد الفحـص ّ أنـ<ًر شيئاأفنظرت ومل >:  يكون مقصود زرارة من قولهأن

وجد النجاسة، ّ صىل  بالنجاسة، ولكنه ملاصابةحصل له العلم والقطع بعدم اإل
 .ّأول األمر هبا من ّوعلم بأهنا نفس النجاسة التي كان قد ظن

 عـىل هـذا االحـتامل ال يكـون املـورد مـن مـوارد ًومن الواضـح أنـه بنـاء
 أثنـاءال يف ّ الـشك ستصحاب وال من مـوارد قاعـدة اليقـني، لعـدم وجـوداال

 علـم بعـدم النجاسـة، وبعـد ه الصالة يوجد عندّ ألنه أثناءالصالة وال بعدها،
  افـرتض وجـود× مـامحصل له العلـم بالنجاسـة، مـع أن اإلً أيضا الصالة
ن كنـت عـىل يقـني مـ>: ×  حيث قالّشك، من قواعد الًق قاعدةّوطبّالشك 

م بعـدم إرادة هـذا االحـتامل يف  األساس نجـز وعىل هذا< شككتّطهارتك ثم
 .هذا املقطع من السؤال

 ّالعلم بعدم النجاسة قبل الصالة والعلم هبا بعدها وشك بأهنا السابقة: الحتامل الثاينا
كـام يف -أي أنه ملا فحص حصل له علم ويقني بعدم النجاسة قبـل الـصالة

يف أهنا هـل ّوشك بعد االنتهاء من الصالة وجد نجاسة،  لكن -ّ األولاالحتامل
وقعـت اآلن عـىل ثوبـه؟ فهـل  أخرى نجاسة أم هي النجاسة التي قطع بعدمها

 قاعدة اليقني؟ أم جيري االستصحاب
من االستـصحاب وقاعـدة ّأركان كل ال خيفى أنه عىل هذه الفرضية توجد 

 .ا القاعدتنيتاليقني فتجري كل
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أي بعـد -ة حـال الـسؤالّتـوفران االستـصحاب فهـي مبالنسبة ألركـّأما 
 صـابة اإلّكـان عـىل يقـني بالطهـارة قبـل ظـنّ ألنـه  ال حال الصالة،-الصالة

ا فحص حصل له يقني بعدم النجاسـة، ّومل -ًمثال  عند رشاء الثوب -بالنجاسة
فدخل الصالة، وملا انتهى من الصالة، حصل له اليقني بوجود النجاسـة، لكنـه 

ً أيـضا  هذه النجاسة هي النجاسة التي فحص عنها ومل جيدها وحيتملحيتمل أن
يف بقـاء هـذه ّوشـك  صـابةأهنا نجاسة جديدة؟ فهنا يقني بالطهارة قبل ظن اإل

 × مـامفتى اإلأ الصالة، فيجري استصحاب الطهارة، ومن هنا أثناءالطهارة 
 طهارتـك ألنك كنت عىل يقني من> × ذلك بقولهًال ّبعدم إعادة الصالة معل

 .<ًّثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقني بالشك أبدا
ّنـه إّشك، إذ ال إليه  يوجد يقني قد رسىّفإنهتواجد أركان قاعدة اليقني، ّأما 

يف أهنا هل هي النجاسة التي فحـص ّ شك ملا علم بوجود النجاسة بعد الصالة،
، وهـذا وىلجاسـة األ يف أهنـا النّال؟ فعىل هذا فهـو شـاك أم عنها وقطع بعدمها

اليقني الذي حصل له بعد الفحص عن النجاسـة،  إىل رسىّ الشك يعني أن هذا
 .فتجري قاعدة اليقني

قاعدة اليقـني إنـام هـو بلحـاظ مـا بعـد  أو وال خيفى أن هذا االستصحاب
حـال الـصالة؛ والوجـه يف  أو حال السؤال ال بلحاظ قبل الـصالة أي الصالة

 وال يوجـد ،أوحال الصالة فهو قاطع بعـدم النجاسـةالصالة  ذلك هو أنه قبل
  فال يكون جمرى لالستـصحاب، وال لقاعـدة اليقـني، نعـم حـصلّشك،لديه 

قاعـدة اليقـني  أو له بعد االنتهاء مـن الـصالة، فيجـري االستـصحابّالشك 
  .بلحاظ ما بعد الصالة

 االستصحاب أم إىل قاعدة اليقني إىل × مامهل نظر اإل
 جريـان قاعـدة اليقـني وقاعـدة االستـصحاب عـىل هـذه كانإم عىل ًبناء

فليس ينبغي لك أن تـنقض >:  ملا قال×مام  أن اإل:الفرضية، يبقى السؤال هو
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االسـتدالل عـىل ّيـتم  هل مراده قاعدة االستصحاب، ومن ثـم <ّاليقني بالشك
 قاعدة اليقني، فال يمكن × مراده أم ، االستصحاب عىل هذه الفرضيةّحجية

  االستصحاب؟ّحجية ثبات هبا إلكّتمسال
ق قاعـدة االستـصحاب يف املقـام ال ّ طب× مامواجلواب عىل ذلك أن اإل

عـىل أن ّيـدل  ال <فرأيت فيه>: قاعدة اليقني، والوجه يف ذلك هو أن قول زرارة
زرارة رأى نفس النجاسة السابقة التـي فحـص عنهـا، وإال لكـان املناسـب أن 

يكون مقصوده رؤية نجاسة حيتمـل أهنـا  األساس ذا وعىل ه<فرأيته فيه>: يقول
 النجاسة السابقة، وال يقطع بأهنا هي، وعليه جيري االستصحاب بعد الـصالة،

 عنـده -بعد االنتهاء من الـصالة -يف ظرف السؤال ّ ألنه يف ظرف السؤال،أي 
 أثنـاءيف بقاء هـذه الطهـارة ّ شك  وعنده،صابةيقني سابق بالطهارة قبل ظن اإل

 .الة، فيجري استصحاب الطهارةالص
 .شاء اهللا تعاىل نإوسيأيت مزيد توضيح هلذه النقطة يف اجلهة الثالثة اآلتية 

عدم العلم بعدم النجاسـة بـالفحص والعلـم بالنجاسـة : االحتامل الثالث
 بعد الصالة بأهنا السابقة

 كان الفـرض أنـه ثاين ال، ففي االحتاملثاين الهذا االحتامل عكس االحتامل
وحصل له اليقني بعدم النجاسة، وبعد االنتهاء من الـصالة حـصل لـه  فحص

نجاسة جديـدة،  أم يف أهنا نفس النجاسة السابقةّوشك العلم بوجود النجاسة، 
عىل هذا االحـتامل فيفـرض أنـه بعـد الفحـص مل حيـصل لـه العلـم بعـدم ّأما 

 مـن نجاسـة النجاسة، وبعد االنتهاء من الصالة حصل له العلم بأن مـا وجـده
 .هي عني النجاسة التي فحص عنها

 ٌ وعىل هذا االحتامل يكون يف جريان االستصحاب وقاعدة اليقني تفـصيل
 :حاصله
 ّ بالطهـارة قبـل ظـنًكان عاملـاّ ألنه  جريان االستصحاب حال الصالة؛.١
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 ّصـحةحب الطهارة ويثبت به صعند الفحص، فيستّوشك  بالنجاسة، صابةاإل
 .الصالة
بعد الفـراغ مـن ّ، ألنه ريان االستصحاب بعد الفراغ من الصالةعدم ج. ٢

يف النجاسة، وإنام حصل له اليقني بأن هذه النجاسة هـي ّ شك الصالة ال يوجد
ّ شك حتـى النجاسة السابقة التي فحص عنها ومل جيدها، فال يوجد لديه يمكـن ّ

 .جريان االستصحاب
مـة بيقـني ّقاعـدة اليقـني متقوّن ، ألقاعدة اليقني، فال جتري يف املقامّأما  .٣
مل حيـصل ّ ألنـه الـشك؛ إليـه  ويف املقام ال يوجـد يقـني رسىّشك،ال إليه رسى

حني رؤية النجاسـة بعـد الـصالة، ّ إليه الشك بالفحص عىل يقني، لكي يرسي
 وإنام الذي حصل له هو اليقني بالطهارة قبل ظن اإلصابة، أي عند رشاء الثـوب،

 .ّ إليه الشك حني رؤية النجاسة بعد الصالةِاليقني مل يرسومن الواضح أن هذا 
ّوهبذا يتضح أنه عىل هذا االحتامل يمكن االستدالل عىل حجية االستـصحاب ّ 

 .حال السؤال أي  ال بعد الفراغ من الصالة،،بلحاظ حال الصالة
 حني الفحص وحني وجدان النجاسة بعد الصالةّ الشك :االحتامل الرابع
يفـرتض أن ّ األول ، ففـي االحـتاملّولل عكس االحتامل األوهذا االحتام

زرارة حصل له اليقني بعدم النجاسة قبل الصالة، وبعد االنتهاء من الصالة ملـا 
 .رأى النجاسة حصل له يقني بأهنا النجاسة السابقة

حـني الفحـص وحـني وجـدان ّ الـشك عـىل هـذا االحـتامل فيفـرضّأما 
 فقبـل - قبل الـصالة وبعـدها-يف كلتا احلالتنيمل حيصل له العلم  أي ،النجاسة

يف النجاسة، ّ شك  فحصل له،الصالة فحص ومل حيصل له العلم بعدم النجاسة
 النجاسة، مل حيصل له العلم بـأن مـا وجـده انبعد الفراغ من الصالة ووجدّأما 

 . من نجاسة هي التي كان قد فحص عنها
 وال ،لـصالة وبعـدهاوعىل هذا الفرض يمكن جريان االستصحاب قبـل ا
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 :جتري قاعدة اليقني، وتوضيح ذلك
 عىل يقني بالطهـارة قبـلّ ألنه  يمكن جريان االستصحاب قبل الصالة،.١
 .حني الفحص، فيجري استصحاب الطهارةّ شك بحصول النجاسة، ثمّالشك 
نه عىل يقـني مـن الطهـارة إ، إذ  يمكن جريان االستصحاب بعد الصالة.٢

د الصالة أن ما وجده من نجاسة هل هي السابقة التـي بعّوشك قبل الفحص، 
 .ال، فيجري استصحاب الطهارة أم فحص عنها

 إليـه  رسىٍمـة بيقـنيّقاعدة اليقني، فال يمكن جرياهنـا؛ ألهنـا متقوّأما  .٣
يف حصول ّ الشك يقني واحد بالطهارة قبلَّ إال  ويف املقام ال يوجد عندناّشك،ال

 إليـه ِبالنجاسـة مل يـرسّ الـشك ليقني بالطهارة قبـلالنجاسة، ومن الواضح أن ا
 . برؤية النجاسة بعد الصالةّالشك 

 أنه عىل هذا االحتامل يمكن جريان االستصحاب قبل الصالة ّتضحوهبذا ي
 االستـصحاب ّحجيـةحال السؤال، وعليه فيمكن االستدالل عىل  أي وبعدها

 .عىل هذا الفرض
، ًيقينـافاسـد ّ األول  أن االحتاملّتضح يةربعوبعد بيان هذه االحتامالت األ

 عـىل االستـصحاب، لكـن االسـتدالل عـىل  ّبقيـة االحـتامالت فهـي تـدلّأما 
 . ال قاعدة اليقني،رادة االستصحابإاستظهار  إىل االحتامل الثاين حيتاج

 

؟ غـسلهأ ف،صـابه ومل أدر أيـن هـوين قد علمت أنه قد أإقلت ف: قال زرارة
ّتغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قـد أصـاهبا حتـى تكـون عـىل >: ×قال ّ

؛ لعـدم معرفـة ًإمجـاال فالسؤال عن حكم النجاسة املعلومـة <يقني من طهارتك
ّ حتى بنجاستهاًإمجاال  بوجوب تطهري الناحية التي علم × موضعها، فأجاب

 .حيصل له اليقني بالطهارة
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؟ نظـر فيـهأيشء أن قلت فهل عيل إن شـككت يف أنـه أصـابه : قال زرارة
 <ّال ولكنك إنام تريد أن تذهب الشك الذي وقع يف نفسك>: ×قال

ّ الشك شـكا بـدويفهو سؤال عن وجوب الفحص عند ً ّ صـل أ بصـابةباإلًا ّ
  .النجاسة

م وجوب الفحص، بـل بعـدم وجـوب النظـر، كـام هـو بعد × فأجاب
 .مؤونة زائدة  إىل  فإنه حيتاج، عن الفحصًاملذكور يف السؤال، فضال
أن تريـد َّ إال أنه ليس عليك تكليف بـالفحص والنظـر،: وحاصل اجلواب
الذي وقع يف نفسك، ولو من جهـة عـدم الوقـوع يف ّ الشك االحتياط وإذهاب

ولكنـه ال ، خر فلـك النظـرُأ ومالقاته أشياء ًساونه نجظهر ك إذا ةّاحلرج واملشق
 .جيب عليك 

 

 ّحجيـةهبام عىل ّستدل  الفقرة الثانية من الفقرتني التي اّتضمنهذا السؤال ي
 ففـي ، الـصالةأثنـاءاالستصحاب، وهو السؤال عن رؤيـة النجاسـة وهـو يف 

تـنقض >: × نا يف الـصالة قـالأن رأيته يف ثويب وإ: قلت: ارةالرواية، قال زر
ًالصالة وتعيد إذا شككت يف موضع منه ثم رأيته، وإن مل تـشك ثـم رأيتـه رطبـا ّ 

ه يشء أوقـع ّ ألنك ال تـدري لعلـ؛قطعت الصالة وغسلته ثم بنيت عىل الصالة
ى فهو قد سأل عن حكـم مـن رأ ،<ّعليك فليس ينبغي أن تنقض اليقني بالشك

 :بالتفصيل بني صورتني × فأجاب  الصالة،أثناءالنجاسة 
يف موضع النجاسة قبل الصالة، ثم رأى ّ شك  أن يكون قد:الصورة األوىل

يف موضــعها قبـل الـصالة، فهنــا ّ شـك  الـصالة النجاسـة الــسابقة التـيأثنـاء
تـنقض الـصالة وتعيـد إذا >: × ، حيـث قـالعـادة بوجـوب اإل×أجاب
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 .< رأيتهّمشككت يف موضع منه ث
قبل الـصالة، ّ بالشك إن كانت رؤية النجاسة غري مسبوقة:  الصورة الثانية

 أم لكن رأى النجاسة وهو يف الـصالة ومل يـدر أكانـت النجاسـة قبـل الـصالة
، لكن يغسلها ويبني عـىل عادة بعدم وجوب اإل× حدثت يف األثناء، فأجاب

 .ًمثال   كاالستدبار،مل يلزم ما يوجب البطالن إذا الصالة
 حكمه بعدم وجـوب اإلعـادة بـاحتامل حـدوث النجاسـة يف × لّ وعل
هـذه الـصورة أشـار ّبالـشك، وإىل  فال ينبغي نقـض اليقـني بالطهـارة ،األثناء
ًوإن مل تشك ثم رأيته رطبا>: بقوله×ماماإل  قطعت الصالة وغسلته ثـم بنيـت ّ

ي أن تـنقض عىل الصالة؛ ألنك ال تدري لعله يشء أوقـع عليـك، فلـيس ينبغـ
  .<ّاليقني بالشك

 : احتامالن× مامويف جواب اإل
 شـارة اإلوىلمن الـصورة األ× مامأن يكون مقصود اإل: ّاالحتامل األول

 هبـا، لكـن مجـايلالعلـم اإل أن رؤيته للنجاسة هو أي ،مجايلصورة العلم اإلإىل 
 <.. رأيتـهّإذا شـككت يف موضـع منـه ثـم>: × يف موضعها، حيث قالّيشك 
 . الصالةإعادة بوجوب × مفحك

 البـدوي،ّ الـشك حالة إىل شارة يف الصورة الثانية اإل× ويكون مقصوده
إن رؤيته للنجاسة غري مسبوقة بالعلم هبا، وملا رأى النجاسة وهو يف الصالة أي 

: ×  حيث قال،حدثت يف األثناء أم يف أهنا كانت قبل الصالةّ الشك حصل له
ّوإن مل تشك ثم>  يف صـالته ّ بوجوب تطهري ثوبه، واملـيض×  فحكم<... رأيتهّ

 .بال حاجة إلعادهتا
 البدوي،ّ الشك  حالةوىلأن يكون املقصود من الصورة األ: االحتامل الثاين

يف كون النجاسة قبل الصالة، ثم رأى النجاسة أثنـاء الـصالة وعلـم ّأي الشك 
 . ببطالن الصالة× فيها، فحكمّ شك هنا نفس ماأ
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 البـدوي،ّ الشك حالة عدم إىل شارة من الصورة الثانية اإلويكون مقصوده
رآها دفعـة  إذ  بالطهارة قبل الصالة، فاحتمل كوهنا وقعت اآلن،ًكان قاطعاأي 

 .ّصحة بال× واحدة من دون احتامهلا قبل ذلك، فحكم
 .)١(يف املتن صنّف هلا املّتعرضدات ومعززات مل يّ من االحتاملني مؤيّولكل

 االستــصحاب عــىل كــال االحتاملــني، إلمكــان ّحجيــةبــات إث: النتيجــةو
استصحاب الطهارة يف حالة رؤية النجاسة يف أثنـاء الـصالة مـع عـدم القطـع 

 .بوجودها قبل الصالة
بوجود النجاسة قبل الصالة سواء كـان قطعـه بنحـو ّ املكلف قطع إذا نعم
هنـا الـسابقة، أوعلم بعد رؤيـة النجاسـة ّبدوي الّ الشك بنحو أم مجايلالعلم اإل

 . وجيب إعادة الصالة،ففي هذه احلالة ال جيري االستصحاب
 نصاريإشكال الشيخ األ

عـىل  اإلمامعى التهافت والتعارض بني جواب ّاد + األنصاري إن الشيخ
 الثـاين ّ عىل السؤال الثالث، ففي الشق× السؤال السادس لزرارة وبني جوابه

يف موضـع النجاسـة قبـل ّا شـك إذ - ىل السؤال الـسادسع اإلماممن جواب 
الصالة ثم دخل الصالة فرأى نجاسة يف ثوبه وقطع بأهنا النجاسة التي فحـص 

: عادهتا حيث قالإ ببطالن الصالة ووجوب × مام حكم اإل-عنها ومل جيدها
 ولكن هـذا اجلـواب <تنقض الصالة وتعيد إذا شككت يف موضع منه ثم رأيته>

 عـىل ً عـىل الـسؤال الثالـث بنـاء× مع جوابـهواحلكم ببطالن الصالة يتنايف 
 العلـم بعـدم ّمكلفاالحتامل الثالث الذي يفرض أنه بعد الفحص مل حيصل لل
 مـا وجـده مـن نجاسـة ّالنجاسة، وبعد االنتهاء من الصالة حصل له العلم بأن

 جلريـان ؛عـادة بعدم لـزوم اإل× هي عني النجاسة التي فحص عنها، فحكم
                                                 

 .ّدات يف التعليق عىل النصّض هلذه املؤيّنتعر )١(
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 بالنجاسـة صابة بالطهارة قبل ظن اإلًكان عاملاّ ألنه ة؛االستصحاب حال الصال
  . الصالةّصحةحب الطهارة ويثبت به صعند الفحص، فيستّوشك 

عادة يف السؤال السادس مع وقوع جـزء مـن الـصالة يف فحكمه بلزوم اإل
عـادة يف الـسؤال الثالـث، مـع النجس، يتنايف مع حكمه بعدم لـزوم اإل الثوب

 . يف الثوب النجسوقوع الصالة بتاممها
سـابق عـىل ّ شـك  فـيهامكال املـوردين  أن ص يفّيتلخ +  الشيخإشكالف

 الحق، والفرق بني املـوردين أنـه يف الـسؤال الثالـث انكـشفت ٌالصالة ويقني
 ويف السؤال السادس انكشفت النجاسة بعد االنتهاء من ،النجاسة أثناء الصالة

أن تكـون الـصالة باطلـة يف ّالبـد  ف،وعىل هذا إذا كانت الصالة باطلةالصالة، 
 .كال املوردين
 كانت الصالة صحيحة وهي مجيعها واقعة يف الثوب الـنجس إذا :بل نقول

وقـع نـصفها يف  إذا تكون صـحيحةأن  وىلاألمن  ف- كام يف السؤال السادس-
 .الثوب النجس
ً سوأ حاالأن وقوع نصف الصالة يف الثوب النجس ليس إ : أخرىوبعبارة

 .وع متامها يف الثوب النجسمن وق
الفـرق بـني يوجب مع أنه .. >:  ورد يف كلامت الشيخ بقولهشكالوهذا اإل

 كام هو ، فال يعيد وبني وقوع بعضها معها فيعيد،وقوع متام الصالة مع النجاسة
 .)١(<وتعيد إذا شككت    وضع منه ثم رأيته: بعد ذلك × ظاهر قوله

 شيخ األنصاريجواب السيد الشهيد عىل إشكال ال
 بعد بيان نكتـة حيتمـل العـرف أن تكـون شكالكن اجلواب عىل هذا اإلمي
 الصالة يمكن أثناء النكتة هي أن انكشاف النجاسة يف ه بني احلاليتن، وهذًفارقا

                                                 
 .٦١ص ،٣ج: فرائد األصول) ١(
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ّأمـا عـادة،  وبالتـايل احلكـم بلـزوم اإل،أن يكون له مدخلية يف بطـالن الـصالة
 . عادهتاإ الصالة وعدم ةّصحله مدخلية يف فانكشافها بعد الصالة 

ّ املكلف إذا صىل إن :توضيح ذلك ثنـاء أ رأى النجاسة يف ّيف ثوب نجس ثمّ
 : خصوصياتّ عدة تكون له،الصالة

ــن دون علمــه :األوىل ــنجس م ــن الــصالة يف الثــوب ال ــوع مقــدار م  وق
ّن املكلف ّإنه لو فرضنا أ إذ ،ًراّمتأخَّ إال بالنجاسة، ركعـة النجاسة يف ال إىل التفتّ

 . وقعت يف الثوب النجسوىل فالركعة األ،الثانية
حالة كونه يف الصالة يف الثـوب الـنجس، مـع العلـم هبـا مـن دون : الثانية

النجاسـة  إىل ملا التفتّ املكلف أن أي االشتغال بعمل صاليت، ولو يف آن واحد،
ثوب، لـو يف الركعة الثانية، ففي الفرتة الواقعة بني علمه بالنجاسة وبني غسله لل

 .كانت آن واحد، فهو قد كان يف الصالة مع النجاسة املعلومة 
أنـه بعـد أن علـم  أي ببـاقي الـصالة يف الثـوب الطـاهر، اإلتيـان : الثالثة

 .  منها يف الثوب الطاهرًا مقدارّبالنجاسة وبعد غسلها، فقد صىل
وجـب الفـرق بـني يمنهـا  ًاّ أيـ نـأيت لنـرى،نت هـذه اخلـصوصياتّتبيإذا 

 وعـدم الـبطالن يف ،ثنـاءصورتني، بمعنى بطالن الصالة يف االنكشاف يف األال
 .االنكشاف بعد الفراغ منها

 فـال - طـاهرٍبباقي الـصالة يف ثـوب اإلتيان  وهي- اخلصوصية الثالثةّأما 
 ّ الـذي صـىلّل العرف دخلها يف بطالن الصالة، وأن يكـون حـال املـصيلّيتعق
 كامل صـالته بثـوب نجـس ّن صىلّ ممً حاالسوأأ من صالته بثوب طاهر ًاجزء
 .خالف االرتكاز العريفّ ألنه ،ًجهال

 وهي حالة كونه يف الصالة يف الثوب النجس، مع - اخلصوصية الثانيةّوأما 
ل كوهنا هـي املبطلـة ّ ال يتعقًيضاأ ف- العلم هبا من دون االشتغال بعمل صاليت

وهي صورة ما لـو  - الثاين ّلشق نفس الفقرة يف ايف مامللصالة بعد أن حكم اإل
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مل يعلم بسبق النجاسة قبل الصالة، لكن رأى النجاسة وهو يف الصالة ومل يـدر 
 الـصالة وعـدم ّصحةبـ -حـدثت يف األثنـاء أم أكانت النجاسـة قبـل الـصالة
 ؛ قطعـت ا ـصالةًثـم رأيتـه رطبـاّشك و ن  ـم  ـ>: × وجوب اإلعادة، حيث قـال
ه  ء أوقـع عليـك فلـ س ي ـب  أن ّنـك ال تـدري لعلـوغسلته ثم ب يت   ا صالة أل

  .<ّبا شكتنقض ا ق  
 ّ إن النجاسة املعلومة يف آن من آنات الكـون يف الـصالة يف الـشق:إن قلت

 حادثـة اآلن، ت الصالة، وليسّأولمن تلك الفقرة هي نجاسة بقائية من ّاألول 
 فقـد ،وهنا نجاسة حادثة اآلن الثاين، فقد حيتمل كّالنجاسة املعلومة يف الشقّأما 

يكون هذا هو الفارق ببطالن الصالة التي علم يف آن من اآلنـات الكونيـة أهنـا 
 .نجاسة بقائية، وليس مطلق النجاسة ولو كانت حادثة

إن هذه التفرقـة غـري عرفيـة، فـالعرف ال حيتمـل دخـل بقائيـة : اجلوابف
 . والبطالنّصحةوحدوثية النجاسة يف ال

 وهـي وقـوع مقـدار مـن - وىلتبقـى اخلـصوصية األسـاس  األوعىل هذا
 هي الفـارق بـني -ًراّمتأخَّ إال الصالة يف الثوب النجس من دون علم بالنجاسة

ثنـاء أالصورتني، فتكون الصالة باطلـة يف حالـة حـصول العلـم بالنجاسـة يف 
السادس، بخالف الـصورة السؤال وهي مورد ( وىلالصالة، كام يف الصورة األ

 التي يكون العلم بالنجاسة بعد الفـراغ مـن )وهي مورد السؤال الثالث (ةالثاني
 ومن الواضح أن هذا الفـارق يقبلـه العـرف .يحةح فتكون الصالة ص،الصالة

 وعـدم بطالهنـا يف الـصورة وىليف التفصيل بني بطالن الـصالة يف الـصورة األ
 .الثانية
 

 )مـتّعل( .< إىل أن أصيب له من املـاءمت أثرهّفعل  ...دم رعاف> :+هلقو •
قـال يف جممـع  والرعـاف. جعلت عالمة عـىل أثـر النجاسـة أي بتشديد الالم،
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ف الرجل مـن بـايب قتـل َعَر:  يقال.هو الدم الذي خيرج من األنف( :البحرين
عـاف، ويقـال الرعـاف ُّإذا خرج الدم من أنفه، واالسم الر:  لغةُّونفع، والضم

 .هنا عظم بيان لـدمفرعاف . الدم نفسه
 . )١()من ا ر ف ء ل س   ا ر ف وضوء، وال يقطع ا صالة  :يف احلديثو
 .<ألنك كنت عىل يقني من طهارتك ثم شككت>: × لهقو •

زمـان، لـو يف سـالف األوصابته بالنجاسة، إ ّاليقني بطهارة الثوب قبل ظن
 .من خروج الثوب من املصنع أو بمن حني رشاء الثو

 < قطعت الصالة وغسلتهًثم رأيته رطباّشك وإن مل ت> :× لهقو •
 اإلتيـان جل غسل الثوب، مـن دونقدار قليل ألمبمعنى قطعت الصالة ب

 . متام الغسل يواصل الصالة من حيث قطعهاإبام يبطلها، وبعد 
 .<ّق قاعدة من قواعد الشكّوطب> :لهقو •

ّ الشك إما املقصود من قواعد  .دة اليقنيقاع أو قاعدة االستصحابّ
 ة عـىل االحتاملـنيّرتتبأي أن النتيجة امل. <والنتيجة املفهومة واحدة> :لهقو •

النجاسة املرئيـة ّ ألن ر يف االستدالل بالرواية عىل االستصحاب؛ّواحدة وال يؤث
 جرى استصحاب الطهـارة ّالإ و،علم بسبقها بطلت الصالة إذا يف أثناء الصالة
 .كامل الصالة إوكفى غسلها و

 :داتّزات، ومؤيّ من االحتاملني معزّولكل
 ّ األولدات االحتاملّمؤي

ّلو كان املراد من الشك هو الشك املقـرون بـالعلم اإلمجـايل، : ّد األولّاملؤي ّ
ّلكان هذا تكرارا ملا مىض يف الفقـرة الثانيـة، وملـا مـىض يف الفقـرة الرابعـة، ألن  ً

ّوبا نفـسيا، وإنـام هـو مقدمـة وجوب الغسل املذكور يف الفقرة الرابعة ليس وج ً ً
                                                 

 .١٩٥ص ،٢ج: جممع البحرين )١(
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ًلصحة الصالة، والعرف ال يفرق بـني فـرض كـون العلـم اإلمجـايل ثابتـا قبـل  ّ ّ
 .ًالصالة وكونه عارضا يف أثناء الصالة

 .ّهـو نفـي أصـل الـشك)  ّوإن مل تـشك: (الظـاهر مـن قولـه: د الثاينّاملؤي
) ع منـهيف موض(ّبغض النظر عن كلمة ) إن شككت: (وكذلك الظاهر من قوله

 هو إثبات - وسيأيت الكالم فيه-ته عىل إرادة العلم اإلمجايل ّيّالتي قد تدعى قرين
 .ّأصل الشك

مدخلية الرؤيـة يف ) ثم رأيته(أن الظاهر من قوله : ّوهو املهم: د الثالثّاملؤي
بطالن الصالة، ومع فرض وجود العلم اإلمجايل بالنجاسة تبطل الصالة بقطـع 

 .النظر عن الرؤية
 دات االحتامل الثاينّؤيم

ّلو كان املراد من الشك هو الشك البدوي لكانت كلمة . ١ ّ ) يف موضع منه(ّ
 .زائدة، وبال فائدة

ّلو كان املراد من الشك هو الشك البـدوي، لكـان باإلمكـان يف الـشق . ٢ ّ ّ
 عدم العلم بأن النجاسة التي رآهـا كانـت موجـودة -ً أيضا-ّاألول أن يفرض 

َمن قبل، فلم   . )١(!ّهذا الفرض يف الشق الثاين فقط؟× ذكر اإلمام ِ

                                                 
 .٦٣ص ،٥ج ،٢ق :مباحث األصول، تقرير السيد احلائري) ١(
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 ق قاعدة االستصحاب ال اليقنيّطب × ماميف أن اإل: اجلهة األوىل •
  بلحاظ حال السؤال ال حال الصالةجريُأاالستصحاب : اجلهة الثانية •

ü  ّاستغراب زرارة يدل عىل االستصحاب حـال الـصالة ال حـال
 السؤال

الزم االستصحاب حال الصالة القطع بوقوعهـا مـع : اجلهة الثالثة •
 النجاسة

ü جزاء احلكم الظاهري عن الواقعيإ: ّاجلواب األول 
ü ّالـرشط الــواقعي للطهـارة أعـم مـن الواقعيــة : اجلـواب الثـاين

 والظاهرية
 ّكليةثبوت االستصحاب بنحو القاعدة ال :اجلهة الرابعة •

ü  الـصالة التـي وقعـت يف إعـادة لعدمتوجيه الروايات األخرى 
ً النجاسة جهال
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 ٤٠٣ ........................................................................................االستصحاب 

 
 

 أن االستدالل بالروايـة عـىل كـربى االستـصحاب وقـع يف ّتقدم فيام ّتبني
 وردت يف <ّبالـشكفليس لك أن تنقض اليقني >مجلة ّ ألن موضعني من الرواية؛

 يف ظهور الـصحيحة يف قاعـدة وال إشكال. جواب السؤالني الثالث والسادس
؛ وذلـك لـرصاحتها يف وىلاالستصحاب بشكل أوضح وأرصح من الرواية األ

ّ علـة  عـنً رصحيا×مام زرارة قد سأل اإلّ ألن ؛التعليل بقاعدة االستصحاب
فلـيس ينبغـي لـك أن >:  بقوله× مامأن تعبري اإل إىل ًاحلكم وضابطته، مضافا

، وهذا ممـا وىلى االستصحاب من الرواية األ أظهر يف داللته عىل كرب<...تنقض
 املستفادة مـن هـذه الروايـة ّكليةكالم فيه، وإنام الكالم يف أن تلك القاعدة ال ال
 . ويف كيفية االستفادة منها ذلك؟قاعدة اليقني أم هي االستصحابأ

فيام ييل نرشع يف بسط الكالم يف كيفية االستدالل عىل قاعـدة االستـصحاب 
 :تدالل، ويقع البحث يف مقامنيبفقريت االس
 .من االستداللل ّ األوالبحث يف املوقع: ّاألول
 .)١(من االستدالل ثاين الالبحث يف املوقع: الثاين

ّ ّ  

 عن الـسؤال، حيـث ×مام من االستدالل هو جواب اإلّ األول املوضع
 ذلـك فنظـرت ّتـيقنن ظننت أنه قد أصابه ومل أإف>: لورد يف سؤال زرارة أنه قا

فلم :  قلت.تغسله وال تعيد الصالة: × يت فرأيت فيه، قالّ، فصلًفلم أر شيئا
ألنك كنت عىل يقني من طهارتك فشككت، فليس ينبغـي لـك أن : ذلك؟ قال

                                                 
 .ويقع هذا البحث يف اجلزء الالحق) ١(
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  .<ًّتنقض اليقني بالشك أبدا
 :ويقع البحث يف هذا املقام يف جهات

× 

 وقلنــا أن ،ربعــةأ ت أن هــذه الفقــرة مــن االســتدالل فيهــا احــتامالّتقــدم
 االستـصحاب ّحجيـة، لذا كـان االسـتدالل عـىل ًجزماباطل ّ األول االحتامل

محلـه عـىل االحـتامل الثـاين ّأمـا ،  عىل محله عىل االحتامل الثالث والرابعًافّمتوق
 .ق قاعدة االستصحاب ال اليقنيّطب× مامقرينة عىل أن اإل إىل اجفيحت

ق قاعـدة ّطبـ× مـاموالبحث يف هذه اجلهة يقع يف االستدالل عىل أن اإل
 .االستصحاب ال قاعدة اليقني

قاعـدة االستـصحاب ال ل ×مـام رادة اإلإوقبل بيـان االسـتدالل عـىل 
حينام  مامإلا أن ستدالل، وهي هلا دور يف االّمقدمةقاعدة اليقني ينبغي أن نذكر 
 متعارف، وال يدخل إنسان بام هو ّتكلم ي× ، فهويكون يف مقام بيان األحكام

 فقـرة يف مـاميكـون جـواب اإلغيب يف املقـام، وعـىل هـذا األسـاس علمه بال
 من سؤال زرارة، وليس عىل اساس علم ًساس ما يستفاد عرفاأاالستدالل عىل 

 .زرارةبالغيب بام يف نفس  اإلمام
عـىل قاعــدة × مـامإن تطبيــق كـالم اإل:  نقـولّقدمـةت هـذه املّإذا تبينـ

مـام، اإل ركان االستصحاب يف سؤال زرارة وجوابأ ّتوفر؛ لّاالستصحاب تام
 .ّالتي مل تتوفر أركاهناخالف قاعدة اليقني ب

 فهـي موجـودة، -الحقّوشك  وهي يقني سابق -ركان االستصحابأّأما 
 وهـو ظـاهر يف أنـه كـان <صابهأظننت أنه قد >: فاد من قولهفاليقني السابق يست

لـيس مـن املعقـول أن  إذ صابة بالنجاسـة، اإلّعىل يقني بطهارة الثوب قبل ظن
 . بطهارة الثوب منذ خلق وصنع الثوبًاّيكون زرارة شاك

 . بالنجاسةصابة اإلّ زرارة كان عىل يقني من طهارة الثوب قبل ظنًذاإ



 ٤٠٥ ........................................................................................االستصحاب 

ّأما الشك   ّحيـث إنتقـدير يف الـسؤال، ّ كـل  فهو مفـروض عـىلالالحق،ّ
عند رؤيته النجاسة بعد الفراغ من الصالة، فيحتمل أهنـا ّ الشك زرارة حصل له

 يف املقام قاعدة مـن × مامق اإلّالنجاسة التي فحص عنها ومل جيدها؛ ولذا طب
 .ّشكقواعد ال

ــضحوهبــذا ي ــامّت ــىل أن اإلم ــة ع ــة عرفي ــ×  وجــود قرين ق قاعــدة ّ طب
 .الستصحابا

ذلـك  إىل الـساريّ الـشك مة باليقني معّأركان قاعدة اليقني فهي متقوّأما و
َّيتم إال إذا وهذا ال .اليقني  :ر أمرانّتوفّ

ه فحـص ّحيث إنأن زرارة حصل له اليقني بالطهارة بعد الفحص، : ّاألول
 .عن النجاسة ومل جيدها

يف أهنـا نفـس ّ شـك بعد أن وجد النجاسة بعد الفراغ مـن الـصالة،: الثاين
 الـساريّ الشك ، وهو معنىنجاسة جديدة أو  التي فحص عنهاوىلاألالنجاسة 

 .اليقني السابقإىل 
منا به ّ فحتى لو سل-اليقني السابق إىل الساريّ الشك  وهو-الثاينمر األّأما 

 أم يف أهنـا الـسابقةّ شـك وأنه بعد الفراغ من الصالة ورؤيته للنجاسة حصل له
 وهـو حـصول -ّولاليقـني الـسابق، لكـن األمـر األ إىل  شكه رسىأن أي ال،

ال  إذ ،<ًفنظرت فلم أر شيئا>:  غري ظاهر من قوله-اليقني بالطهارة بعد الفحص
 لـيس ألجـل أن -يستفاد من ذلك حصول العلم له بالفحص بعـدم النجاسـة

  عـىل التـدقيق يفٍهـذا مبـتنّ ألن ؛عىل الوجودّيدل الفحص وعدم الوجدان ال 
 ما حيصل لـه القطـع بالطهـارة ً االعتيادي كثريانسان واإل،حساب االحتامالت

غلبيـة كـشف عـدم الوجـدان عـىل عـدم أبواسطة الفحص وعدم الوجـدان ب
 .يةّمور احلسالوجود يف أمثال الطهارة ونحوها من األ

 غري ظاهرة يف اليقـني <ًفنظرت فلم أر شيئا>: قوله أن بل الوجه يف ذلك هو
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جود، وإن كانت صاحلة للتعبري عن فرض حصول اليقني واالطمئنان، بعدم الو
نـسان  أن حيـصل اإلًلـيس دائـامّ ألنـه للتعبري عن غري ذلك،ً أيضا لكنها صاحلة

 مـا ال حيـصل بـالفحص اليقـني ًبالفحص عىل اليقني بعدم الوجدان، بل كثـريا
 .بالعدم

 بالعدم؟ ما حيصل له بالفحص اليقني ًغالبا نسانإن اإل: إن قلت
 ما ال حيصل لـه ً كثريانسان أن اإلً إن هذه الدعوى ممنوعة، خصوصا:قلت

 .مل يعتمد عىل هذه الغلبة املذكورة إذا وذلك، اليقني بالعدم بالفحص
 يف حصول اليقني واجلزم بالعدم ً ليس ظاهرا<ًفنظرت فلم أر شيئا> قوله ًذاإ

 .بعد الفحص، وعليه فتكون جمملة من هذه الناحية
 وهـو اليقـني بالطهـارة بعـد -لقاعدة اليقنيّ األول الركنّتضح أن هبذا يو

 الـركن ّتـوفر عـىل <فرأيـت فيـه> منا داللة قولهّر، وإن سلّ غري متوف-الفحص
 .اليقني بالطهارة إىل الساريّ الشك  وهو،الثاين

وعىل هذا فالصحيح أن الرواية يف هذا املـورد نـاظرة إىل االستـصحاب ال 
 .نيقاعدة اليق

 

يف املقـام  × مـامجراه اإلأاالستصحاب الذي  أن يف هذه اجلهة يبحث يف
 الذي الينبغي نقض اليقني به هل هوّ الشك أن أي هل هو بلحاظ حال الصالة

 الحـتامل ؛ةيف النجاسـة بعـد الـصالّ أم الشك احلاصل يف أثناء الصالة،ّالشك 
  النجاسة بعد الصالة؟ّطرو

كـان قـول  فـإن وهذا يعتمد عىل ما يستظهر من التعبري الوارد يف الروايـة،
 بمعنـى أنـه بعـد -أي تعبري زرارة بعد الفراغ من الصالة- <فرأيت فيه>: زرارة

 ومل يعثر عليها، ففي هذه ًالّوأالفراغ من الصالة رأى النجاسة التي فحص عنها 
 بعد الفراغ من الـصالة؛ أي ال معنى جلريان االستصحاب حال السؤال،احلالة 
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 مـع النجاسـة، وال قيمـة للحكـم الظـاهري مـع ّحصل له العلم بأنه صىلّألنه 
جـرى االستـصحاب أقـد × مـامالعلم باحلكم الواقعي، وهـذا يعنـي أن اإل

يف النجاسـة ّ شـك يف حـال الـصالة يوجـد عنـدهّ ألنـه بلحاظ حال الـصالة،
 .تصحب الطهارة الثابتة قبل الصالةفيس

 يف حـصول اليقـني ً ظـاهرا-<ًفنظرت فلـم أر شـيئا>: وإن كان قول زرارة
بعدم النجاسة قبل الصالة وبعد الفحص، فال معنى جلريان االستصحاب حال 

 عنـده يوجـد الصالة وهو عىل يقني بعدم النجاسة، فـال إىل دخلّ ألنه الصالة،
ّشك حتى   .ثناء الصالةأاب الطهارة استصح إىل حيتاجّ

جـرى االستـصحاب أ × مـام أن اإل- صنّف كام يقـول املـ-والصحيح 
ّ ألن ركان االستصحاب بعد الـصالة دون حـال الـصالة،أر ّحال السؤال، لتوف
فيجـري  ،يف هـذه الطهـارةّ شـك ّ بأنه كان عـىل طهـارة، ثـمًانّالسائل كان متيق

القرينـة عـىل ذلـك هـو أن قولـه حـني الـصالة، و إىل استصحاب بقاء الطهارة
 عىل أن زرارة رأى نفس النجاسة السابقة التي فحص عنها ّ ال تدل<فرأيت فيه>

 أي -<لرأيتهـا فيـه> لاقـومل جيدها، ولو كان مقصوده هـو النجاسـة الـسابقة ل
ف املفعول به يشهد عـىل أن مقـصوده لـيس اليقـني بالنجاسـة ْ فحذ-النجاسة

تكون هذه النجاسة املشكوك هبـا قـد حـدثت بعـد السابقة، وذلك الحتامل أن 
أن زرارة قـد ذكـر يف الـسؤال  إىل ًا، مضافالصالة وليست هي النجاسة السابقة

 حيث ذكر املفعول به إلرادته وجود ما سبق، وهـذا <يت وجدتهّفلام صل>الثاين 
 هـي النجاسـة تالنجاسة التي رآها ليـس أن يعني أن حذف املفعول يشهد عىل

 . الحتامل أن تكون نجاسة قد عرضت بعد الصالةالسابقة،
 بعـد الـصالة، أي  بلحاظ حـال الـسؤالًياوعليه يكون االستصحاب جار

 يف أهنا النجاسة التي فحص عنهاّيشك كان عىل يقني من الطهارة السابقة وّألنه 
 . فيستصحب الطهارة،نجاسة جديدة عرضت عليهأم 
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اب حال السؤال، توجد مقابلهـا  االستصحإثباتإن القرينة عىل : إن قلت
.  عىل جريان االستصحاب حال الصالة وليس حـال الـسؤالّتدل أخرى قرينة

 عـىل أنـه فحـص ومل حيـصل لـه ّ الدال<ًفنظرت فلم أر شيئا> والقرينة هي قوله
عىل يقني ّ ألنه اليقني بعدم النجاسة، فيجري استصحاب الطهارة حال الصالة،

، ّأنه شاك أي صالة فهو ليس له يقني بعدم النجاسة وحينام دخل ال،من الطهارة
 . حال الصالةفيستصحب الطهارة

: قولهّ ألن يمكن جريانه، وذلك إن االستصحاب حال الصالة ال: اجلواب
   يف حـصول اليقـني بعـدم النجاسـةًن مل يكـن ظـاهراإ و<ًفنظرت فلم أر شـيئا>

فنظرت > التعبري لكن هذا - االستصحاب حال الصالةإجراءومن ثم يمكن  -
منـه زرارة حـصول اليقـني بعـدم النجاسـة بعـد   حيتمل أن يقصد<ًفلم أر شيئا
 قـد × مـام هذا االحتامل ثابت، فال يمكن أن يكـون اإلّحيث إنالفحص، و

ف عىل ّاالستصحاب حال الصالة يتوقّ ألن جرى االستصحاب حال الصالة،أ
  ، وبـام أن هـذا الفـرض حينام دخل الـصالة بعـد الفحـصًاّأن زرارة كان شاك

، فال يمكن أن يكـون ً مل يكن ثابتا- حينام دخل الصالةًاّوهو كون زرارة شاك -
 .جرى االستصحاب حال الصالةأقد  × ماماإل

 عىل االستصحاب حال الصالة ال حال السؤالّيدل استغراب زرارة 
جـرى االستـصحاب  أمـام اإل أن عـىلّلقائل أن يقول بوجود قرينـة تـدل

حال الصالة ال حـال الـسؤال، والقرينـة عـىل ذلـك هـو أن زرارة قـد بلحاظ 
 الصالة بعد رؤية النجاسة وعلمـه بأهنـا ّصحة ب× ماماستغرب من حكم اإل

مـع  ّيعلـم بأنـه قـد صـىلّ ألنـه النجاسة السابقة التي فحص عنهـا ومل جيـدها،
 صــالته؛ ولــذا ســأل زرارة ّصحةيقــول بــ مــامالنجاســة الواقعيــة، مــع أن اإل

 احلكم؟ّ علة عن ×مامإلا
 العه عىلّطامع جاللة مقامه ورفعة شأنه يف  -ومن البعيد أن يكون زرارة  



 ٤٠٩ ........................................................................................االستصحاب 

 ألجـل ّصحةهـو الـّ الـشك  مل يكن يعلم بأن احلكـم عنـد- والقواعداألحكام
 الـصالة ّصحةاالستصحاب، فيسأل، ومن ثم يستغرب حيـنام يـأيت اجلـواب بـ

يمكـن  بالنجاسة، ومـع قطعـه بـذلك ال ّ صىلقاطع بأنه قدّ ألنه عادهتا،إوعدم 
 أن يكـون االستـصحاب ّجريان االستصحاب حـال الـسؤال، وعليـه فيتعـني

 .فهذه قرينة عىل جريان االستصحاب حال الصالة. بلحاظ ما قبل الصالة
يمكن توجيـه اسـتغراب زرارة، بأنـه كـان  أنه السيد الشهيدرى ي: اجلواب

بعـدم ّالظن ع احتامل النجاسة للثوب هو غ للدخول يف الصالة مّيعتقد أن املسو
قـد ّالظـن  هـذا ّحيث إنالنجاسة احلاصل من الفحص وعدم رؤية النجاسة، و

 مامزال حينام رأى نجاسة بعد الصالة حيتمل أهنا السابقة، لذا كان يتوقع من اإل
عادهتا، وألجـل هـذا اسـتغرب زرارة مـن إ حيكم ببطالن الصالة ووجوب أن

الة، وعليـه فـال يكـون اسـتغرابه قرينـة عـىل جريـان  الصّصحة ب× حكمه
 : ملا ييلاالستصحاب حال الصالة

حكـام  بالقواعـد واألً، لكنـه صـار عاملـاً فقيهـاً إن زرارة وإن كان عاملا.١
 عـن هـذه املـسألة، وهـل أن × مـامننا ال نعلم تاريخ سؤاله لإلإبالتدريج، و

 باالحكام؟ والـذي يـشهد ًرفاوعاًال  جليًوقت السؤال وقع بعد صريورته عاملا
 الروايـة عـن أن هذا السؤال وقع من زرارة يف بداية أمـره هـو سـؤاله يف نفـس

يـة العلـم ّنجزعى وضوحها، كعدم وجـوب الفحـص، ومّ يدقد أخرى حكامأ
 .× الباقراإلمامالرواية عن  وإن امّ بنجاسة الثوب، السيمجايلاإل

إن زرارة بالتـدريج >:  حيث قاليف تقريراته +صنّف امل إليه أشار  وهذا ما
 عن هذه ×  وال ندري تأريخ سؤاله لإلمام،ًأصبح عارفا باألحكام والقواعد

 قبلهـا، وتـشهد لعـدم مأ باألحكـام ًاملسألة، وأنه هل وقع بعد صريورته عارفـا
 عنـد صـدور هـذه القبيلالعه عىل القواعد وعدم استيعابه ألحكام من هذا ّاط

ّبـدوي الّ الـشك  يف نفس هذه الرواية، كسؤاله عن فرضالرواية مجلة من أسئلة
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ًال، مع أن من الواضح فقهيـا عـدم وجـوب  مأيف النجاسة، وأنه جيب الفحص 
ًالفحص، وكسؤاله عن أنه لو علم إمجاال بنجاسة موضع من ثوبه فـامذا يـصنع، 

من غسل أطراف العلم اإلمجايل، وكسؤاله عـن الـصالة يف ّ البد مع وضوح أنه
ًب مع علمه إمجاال بنجاسة موضع منه، مع وضوح بطـالن هـذه الـصالة، الثو

  )١(< األمر الدخول فيهاّأولله من ّيصح وأنه ال
ألجـل التـدقيق  ماماإل إىل  حيتمل أن يكون زرارة يف توجيه هذه االسئلة.٢

ة، ولـذا ّ، الستيضاح القواعد والنكات العام×ه  منأكثروالتشقيق لالستفادة 
 .تشقيقات والفروض التي افرتضها يف نفس الروايةنجد كثرة ال
عىل أن النجاسة التي رآهـا ّيدل منا وقبلنا هذا االستغراب وقلنا أنه ّولو سل

 االستـصحاب بلحـاظ إجـراء أن يكون ّزرارة هي النجاسة السابقة، فهنا يتعني
 آخر وهو أن مورد الرواية ليس مـن إشكالكان كذلك ينشأ إذا حال الصالة، و

 ّ ألن إجـراء، بل من مـوارد نقـض اليقـني بـاليقني،؛ّبالشكرد نقض اليقني موا
االستصحاب حال الصالة يعني أن النجاسة التي رآها بعد الصالة هـي نفـس 

كـون املـورد ي العلم بوقوع الصالة بالنجاسة، ف وعليه حيصل،النجاسة السابقة
ستـصحاب عـىل اعـدة االق مـامق اإلّمن موارد نقض اليقني باليقني، فكيف طب

 بمـسألة عـدم جـواز عـادة وعدم اإلّصحة ال× لّهذا املورد يف الرواية، وعل
 . سوف نتناوله يف اجلهة الثالثةشكال وهذا اإل.ّبالشكنقض اليقني 
 

لـيس بعـد الـصالة، جري بلحاظ حال الصالة وألو قلنا إن االستصحاب 
 إشـكالعىل هـذا ينـشأ ف عىل رؤية النجاسة السابقة، <فرأيت فيه>بعد محل مجلة 

 ّ بصحة الصالة× مام أن صالته وقعت مع النجاسة، فكيف حكم اإل:حاصله
                                                 

 .٧١ص ،٥ج ،٢ق: مباحث األصول) ١(
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ّعادهتا، مع أن االستصحاب حكم ظاهري، واحلكم الظاهري حجة مـا مل إعدم و
 .لظاهري للواقع فال يمكن الرجوع إليهينكشف الواقع، فإذا علم بمخالفة احلكم ا

نه بعد العلم بوقوع الصالة يف النجاسة سـوف خيـرج هـذا إ : أخرىبعبارة
 عـىل ًاملورد من الرواية عن قاعدة االستصحاب، فال يكون سؤال زرارة منطبقا

يكون من موارد نقض اليقني باليقني ال نقض اليقـني ّ ألنه قاعدة االستصحاب،
 قاعدة االستصحاب يف جوابـه عـىل سـؤال مل × مام اإلّ، فكيف يبنيّبالشك

ينطبق عليه، فيلزم خروج السؤال عن قاعدة االستصحاب، ومـن الواضـح أن 
 القاعدة،  إىل إمجاليّ عن قاعدة االستصحاب يؤد-أي السؤال- خروج املورد

  .االستدالل بالرواية عىل االستصحابّيصح  ال ّومن ثم
 : بأحد جوابنيشكالا اإل عىل هذعالمأجاب األولقد 
 احلكم الظاهري عن الواقعيجزاء إ: ّ األولاجلواب

 عـىل كـربى ٍعـادة مبـتنيف الرواية بعـدم وجـوب اإل× مامإن تعليل اإل
احلكم الظاهري عن الواقعي، ولو انكشف جزاء إ مسترتة يف هذا التعليل، وهي

:  حيث قـالرشيف العلامء  عنًنقال +نصاريخالفه، وهذا ما ذكره الشيخ األ
 ، بمالحظـة اقتـضاء امتثـال األمـر الظـاهري لإلجـزاء،التعليل لعدم اإلعادة>
 .)١(<عىل تلك القاعدة وكاشفة عنهاً دليال كون الصحيحة من حيث تعليلهاتف

 من الواقعية والظاهريةّأعم لطهارة ارشط : اجلواب الثاين
 الـواقعي  عىل أن الرشطًا مبتنيعادة بعدم وجوب اإل× مامإن جواب اإل

من الطهـارة الواقعيـة ّ األعم  الصالة ليس هو الطهارة الواقعية فقط، بلّصحةل
 االستصحاب حال الصالة يثبت الطهـارة الظاهريـة إجراءوالظاهرية، وعليه ف

                                                 
 تقريـرات درسـه يف ضـوابط :يف العلامء، انظر عن رشً؛ نقال٦٠، ص٣ ج:فرائد األصول) ١(

  .٣٥٤ص: األصول
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ولـو انكـشفت خمالفتـه ّ حتـى  الـصالة،ّصحة للرشط الواقعي لـًاّققويكون حم
ّ يـرض  حـال الـصالة، فـالللواقع وحصول العلم بعد الصالة بنجاسة الثـوب

  . الصالةّصحةب
مـن الطهـارة الواقعيـة ّ األعـم وهو أن الرشط الـواقعي هـو(وهذا املعنى 

 ّفـاد بـأنأ، حيـث جـزاءيف بحث األ + صاحب الكفاية إليه  ذهب)والظاهرية
 -كأصـالة الطهـارة -العمليـة التـي جتـري يف الـشبهات املوضـوعية األصول 
احلكم الواقعي برشطية الثوب الطـاهر  أن  بمعنى، الواقعية األحكامف يفّتترص

ّ األعـم  فيكون الـرشط الـواقعي،سع بواسطة أصالة الطهارةّ يت،ًيف الصالة مثال
الثوب املشكوكة طهارته الذي جـرت  من الطهارة الواقعية والظاهرية، فيشمل

 وهذا نحـو مـن التـصويب يف ، يف الواقعًلو كان نجساّ حتى فيه أصالة الطهارة
الـصالة يف مثـل هـذا الثـوب تكـون  أن العمليـة، الـذي ينـتج األصول عضب

سع ّالــرشطية قــد اتــّ، ألن عادهتــا عــىل القاعــدةإ، وال جتــب ًواقعــاصــحيحة 
 .موضوعها 

 ٌ طـاهرٍ يشءّكـل>: × وهـو قولـه - دليل أصالة الطهـارة ّإن: بيان ذلك
ّحتى تعلم أنه قذر  اهر يف الـصالة؛ عىل دليل رشطية الثوب الطـً يكون حاكام-<ّ

جيـاد فـرد إ الطهارة، لسان توسعة موضوع ذلك الدليل وأصالةلسان دليل ّألن 
 . موجود وهو الطهارة الظاهرية-وهو الطهارة - الصالة ّصحة فالرشط ل.له

 الصالة لو ّ فال تصح،مارة فقطوهذا بخالف ما لو ثبتت طهارة الثوب باأل
 بـل ،مارة ليس جعل احلكـم املامثـل األّحجيةمفاد دليل ّ ألن انكشف اخلالف؛
ّ ألن ع موضـوع دليـل الـرشطية؛ّ دليلـه ال يوسـّنإية، فـّنجزجعل الطريقية وامل

 مـارة ال تقـول هـذاموضوع دليل الرشطية هو الثوب الطاهر، ومن الواضح أن األ
 عـىل دليـل رشطيـة ً بل تقول هذا حمرز الطهارة، وعليه فال يكون حـاكام،طاهر

 بـني + ل صـاحب الكفايـةّفص األساس الصالة؛ وعىل هذاالثوب الطاهر يف 
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املوضـوعية  األصـول  عـىل أنى فبنـ،ة للموضـوعّنقحـمارات واألصول املاأل
 .ماراتاملوضوع دون األ  عىل ذلكّرتتبع دائرة احلكم الواقعي املّتوس

باملأمور بـه بـاألمر جزاء اإلتيان إ يف: املقام الثاين>: وهذا ما أشار إليه بقوله
ن ما كان منه جيـري يف تنقـيح مـا هـو موضـوع أ: والتحقيق. ظاهري وعدمهال

 كقاعـدة ،شـطره أو  ما هـو رشطـهّقق وكان بلسان حت،هّتعلقالتكليف وحتقيق م
مـا ّ إىل كـل  ونحوها بالنـسبة، بل واستصحاهبام يف وجه قوي،يةّاحلل أو الطهارة

 ، عـىل دليـل االشـرتاطً فإن دليله يكون حاكام؛ية جيريّاحلل أو اشرتط بالطهارة
 فانكـشاف ،مـن الطهـارة الواقعيـة والظاهريـةّأعم  وأنه ، لدائرة الرشطًيناّومب

 إليـه  بـل بالنـسبة، النكشاف فقدان العمل لـرشطهًاخلالف فيه ال يكون موجبا
 وهـذا بخـالف مـا كـان منهـا ،يكون من قبيل ارتفاعه من حني ارتفاع اجلهـل

 فـإن دليـل ، فـال جيـزي،مارات كام هو لسان األًواقعا،بلسان أنه ما هو الرشط 
 فبارتفـاع اجلهـل ،ه حيث كان بلسان أنه واجـد ملـا هـو رشطـه الـواقعيّحجيت

 .)١(<ً بل كان لرشطه فاقدا،ينكشف أنه مل يكن كذلك
 .لكال اجلوابني مناقشة السيد الشهيدّ األدلة وسيأيت يف بحث تعارض

 

بعد ثبوت داللة الرواية عىل االستصحاب وليس عىل قاعدة اليقـني، يقـع 
الكالم يف اجلهة الرابعة يف أن هذا االستصحاب الـذي ثبـت هبـذا املقطـع مـن 

بنحـو القاعـدة  أم الرواية هل هو ثابت يف خصوص املورد وهو طهارة الثـوب
  الشاملة جلميع املوارد؟ّكليةال

ية ثابـت بنحـو استصحاب املستفاد من هذا املقطع من الروإن اال: اجلواب
 لعني ما ورد يف الرواية السابقة، وهو كون الرواية واردة يف مقام ؛ّكليةالقاعدة ال

                                                 
 .٨٦ص: كفاية األصول) ١(
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ّ فإنه عـىل ّإال>: ×  ورد التعبري بقولهوىلالتعليل بأمر ارتكازي، ففي الروية األ
، ويف هـذه ًمركوز عقالئيـا التعليل بأمر ا وهو تعليل ظاهر يف كون هذ<يقني من

زرارة ّ ألن رصح؛أوضـح وأاالرتكازي بنحو مر الصحيحة قد ورد التعليل باأل
لـيس >: × احلكم، وقد جاء يف اجلـواب التعبـري بقولـهّ علة  عنًسأل رصحيا

 يف الداللـة عـىل التعليـل وىلرصح مـن الـصحيحة األأوضـح وأ وهو <ينبغي
، ومن الواضح أن ّم نقض اليقني بالشك، وهي عدً مركوزة عقالئياّكليةبكربى 

 .االرتكاز العقالئي ال يفرق بني طهارة الثوب وغريه
مـن االسـتدالل يف ّ األول هذا متام الكالم يف السؤال الثالث وهـو املقطـع

 .الصحيحة
 

 . <الرواية الثانية>: +  قوله•
الـذي  × مـامإل اً لعدم ذكر زرارة رصحيـا؛مرة أن هذه الرواية مضّتقدم

نضيف هنا أن هذه الرواية قـد  وتها،ّبصحّ يرض ن االضامر الإنه، وقلنا عرواها 
 عـن ، عن عيل بن إبـراهيم، عن أبيهًيف العلل مسندا + رواها الشيخ الصدوق

 .)١( ×  عن أيب جعفر، عن زرارة، عن حريز، عن محاد،أبيه
 ً يف النجاسة جهالتوجيه الروايات األخرى لعدم إعادة الصالة التي وقعت

 .<... إىل االستصحابعادةفكيف يستند يف عدم وجوب اإل>: +  قوله•
ال خيفى أنه مع قطع النظر عن قاعدة االستـصحاب، يمكـن توجيـه عـدم 

، سـواء كـان يف داخـل الوقـت ًعادة للصالة التي وقعت يف النجاسة جهـالاإل
يل ما رواه زراره يف  لعدد من الروايات، من قب؛ عن القضاء خارج الوقتًفضال

فـرغ مـن ّ حتـى دم أو  ويف ثوبه جنابةّعن رجل يصيل × يب عبد اهللاسؤاله أل
                                                 

 .٨٠الباب ،٣٦١، ص٢ج :علل الرشائع) ١(
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 .)١(<مضت صالته، وال يشء عليه>: قال؟ صالته ثم علم
 عـن × سألت أبا عبـد اهللا>: عن عبد اهللا بن سنان قال أخرى ويف رواية

ثوبه جنابة قبـل إن كان قد علم أنه أصاب : قال؟ دم أو رجل أصاب ثوبه جنابة
ّ ثم صىل فيه ومل يغسله فعليه أن يعيد ما صىلّأن يصيل ، وإن كان مل يعلم به فليس ّ

 .)٢(<عليه إعادة 
عن الرجـل  × سألت أبا عبد اهللا>: وعن عبد الرمحن بن أيب عبد اهللا قال

إن كان مل : قال؟  أيعيد صالته،كلب أو ورسنّ أو  ويف ثوبه عذرة من إنسانّيصيل
 .)٣(<ال يعيديعلم ف

فتـى املـشهور أونحوها من الرويات التي تشاركها يف املضمون ذاته والتي 
 .ساسهاأعىل 

فرغ فالظـاهر عـدم ّ حتى بالنجاسةًال إن كان جاه> : االردبييلّحققامل: قال
 ، مثـل الـشيخ يف االستبـصار، وهو مذهب مجع من األصحاب،ًمطلقااإلعادة 

 يف املنتهى صنّف وامل، والشيخ املفيد،إدريس وابن ، والسيد،وموضع من النهاية
 ّذكـر املنـي:  قـال×  عن أيب عبـد اهللا،ودليله صحيحة حممد بن مسلم. وهنا
إن رأيت املني قبل أو بعـد مـا تـدخل يف :  ثم قال، من البولّده وجعله أشدّفشد

يت فيه ّالصالة فعليك إعادة الصالة، وإن أنت نظرت يف ثوبك فلم تصبه ثم صل
وعن عبد الرمحان بن أيب . بعد فال إعادة عليك، وكذلك البول) فرأيته(يته ثم رأ

إنسان  ويف ثوبه عذرة من ّ عن الرجل يصيل× سألت أبا عبد اهللا: عبد اهللا قال
 .)٤(<إن كان مل يعلم فال يعيد: قال؟ كلب أيعيد صالته أو ورسنّأو 

                                                 
 .٤٧٤ص ،٣ج ؛٢ح، بواب النجاساتأ من ٤٠باب : وسائل الشيعة) ١(
 .٣ح: املصدر السابق) ٢(
 .٥ح :املصدر السابق) ٣(
 .٣٤٢ص ،١ج :جممع الفائدة) ٤(
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ّد املذكور يصح خرى بأن االستناأو... جيب عىل ذلك تارةأقد >: +  قوله•
ًأو الطهارة الواقعية حتقق فردا ،إذا افرتضنا أن االستصحاب  .<ً حقيقياّ

التـصويب >حتت عنوان ّ األول هذا البحث يف اجلزء + ذكر السيد الشهيد
يف اجلزء الثـاين حتـت عنـوان ً أيضا  وذكره< الظاهرية األحكامبعض إىل بالنسبة

 . جزاءإل ويف بحث ا< التنزيلية واملحرزةصولاأل>
 ..ًجيب عىل ذلك تـارة بـأن االسـتناد إىل االستـصحاب أوقد >: +  قوله•

 .<بأن الرشط الواقعي هو اجلامع.. خرى أو .. بمالحظة كربى مسترتة
  من اجلوابنيّتقدممناقشة السيد اخلوئي ملا 
 إىل ً وروحـاًاّيف أن هـذين اجلـوابني يرجعـان لبـ + ناقش الـسيد اخلـوئي

جوابني، والوجه يف ذلك هو أنه ال معنى إلجـزاء احلكـم با جواب واحد، وليس
 الـواقعي، ومـن دون ّصحةبتوسـعة دائـرة رشط الـَّ إال الظاهري عن الـواقعي

احلكم الظاهري بعـد انكـشاف جزاء إ لّ الواقعي فال يتعقّصحةتوسعة رشط ال
 .فرق بني اجلوابني ّ أياخلالف، وعليه فال يوجد

 ذلـك ال خيلـو مـن ّكـل>: بقولـهألصـول  ايف مـصباح + وهذا ما ذكـره
ّأعـم  هو كـون الـرشط جزاءالظاهري عىل اإلمر معنى داللة األّشكال، ألن اإل

ّ ألن  وذلـك؛ التعبريّرد واالختالف بينهام يف جم،من الطهارة الواقعية والظاهرية
ّ الـشك مـا داممـر  عـن األجـزاء لإلٍالظاهري مقتضمر باملأمور به باألاإلتيان 
 جزاء فال معنى لإل،وكشف اخلالفّ الشك بعد زوالّأما و. إشكال بال ًموجودا
 بانتفـاء موضـوعه وهـو ٍ منتـفٍحينئذالظاهري مر األّ، ألن الظاهريمر عن األ
قلنـا ، فـإن بعدمـه أو  عنـهجزاءنقـول بـاإلّ حتى  فليس هنا أمر ظاهري،ّالشك
رة الواقعيـة مـن الطهـاّأعـم الواقعي فمعناه كـون الـرشط مر  عن األجزاءباإل

يشء عنـه بـجـزاء  اإل ال يعقل،لو كان الرشط هو الواقعي فقطّ، ألنه والظاهرية
 ثم انكشف بعد الصالة ،نة عىل أهنا هي القبلةّجهة لقيام البيّ صىل إىل  فمن،آخر
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غـري  إىل  التـي أتـى هبـا-هذه الصالة جزاء إ  فمعنى أخرى،كون القبلة يف جهة
مـن القبلـة ّ األعـم و كـون الـرشط هـ-ة القبلة جه إىل جهة القبلة عن الصالة

ال معنى للقـول بـأن الـرشط هـو القبلـة ّ، ألنه نةّالواقعية والظاهرية الثابتة بالبي
 .)١(< أخرىالواقعية وجتزي عنها جهة

 مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي
ّ إذ إن ؛عىل ذلك بوجود الفرق بـني اجلـوابني+ جاب السيد الشهيدأوقد 
سعة دائرة الرشط الواقعي هي سعة الواجب، بمعنى أن الواجب ليس معنى تو

هو خصوص الصالة مع الطهارة الواقعية، بل الواجب هو الصالة مـع اجلـامع 
الصالة مع ّ ألن بني الصالة مع الطهارة الواقعية والصالة مع الطهارة الظاهرية،

 .الواقعية كالصالة مع الطهارة ًالطهارة الظاهرية واجدة للمالك متاما
احلكـم الظـاهري عـن الـواقعي فـال ينحـرص يف توسـعة دائـرة جزاء إّأما 

 الظاهري التضييق يف دائرة الوجوب،جزاء إ الرشطية، بل يمكن أن يكون معنى
ت للمـالك ومـانع مـن حتـصيل ّ الصالة مع الطهارة الظاهرية مفوإتيانأن أي 

ني، وهـذا بفـرق بـني اجلـوا الّتضحاملالك للصالة مع الطهارة الواقعية، وهبذا ي
: سـتاذفـاده األأيرد عـىل مـا >:  يف تقريراته بقوله+ الفرق ذكره السيد الشهيد

احلكـم الظـاهري يف جـزاء إ ال ينحرص وجه إذ  بني اجلوابني،ً وروحاًاّبالفرق لب
 مـن ّتوسعة الرشطية ودائرة الواجب والذي يعني حصول مالك الواجب بكـل

الوجـوب وتقييـد وجـوب ون بمعنى تضييق دائرة الطهارتني، بل يمكن أن يك
 ًتـاّ مع الطهـارة الظاهريـة لكونـه مفوّهور الواقعي، بمن مل يصلطالصالة مع ال
 .)٢(< حتصيلهإمكان عن ًنعاللمالك وما

                                                 
 .٥٧ص ،٣ج:  األصولمصباح) ١(
 .٥١ص ،٦ج: بحوث يف علم األصول) ٢(





 
 

 

 أنـصاريان مؤسـسة: النارش، ١٣٧٧: توىفامل الدين رشف السيد، هريرة أبو .١
 .قم ،والنرش للطباعة

 الثانيـة، الطبعـة اخلـوئي، للـسيد ،النـائيني بحـث تقرير تقريرات،ال أجود .٢
 .قم ،مصطفوي منشورات ش، ١٣٦٨

 ،بـريوت ،العلميـة الكتـب دار ،حـزم ابـن، األحكـام أصـول يف اإلحكام .٣
 .هـ ١٤٠٥

 . هـ١٤١٠ ،اإلسالمي النرش مؤسسة ،احليل لعالمة، ااألذهان إرشاد . ٤
 .هـ١٣٩٠ ،الميةاإلس الكتب دار ،الطويس لشيخ، ااالستبصار .٥
 مؤسـسة آل البيـت، العامة يف الفقه املقـارن، حممـد تقـي احلكـيماألصول  .٦

 .م١٩٧٩الطبعة الثانية، ، عليهم السالم للطباعة والنرش
عـالم اإلسـالمي، الطبعـة صول الفقه، الشيخ حممد رضا املظفر، مركز اإلأ .٧

  .  هـ١٤١٥الثانية، 
 مؤسـسة قـم، األوىل، الطبعـة ميني،اخل اإلمام اهللا روح لسيدا ،اهلداية أنوار .٨

 .هـ١٣١٤ اخلميني، اإلمام آثار نرش
ــن بــاقر حممــد لعالمــةا األنــوار، بحــار .٩  املتــوىف( املجلــيس، تقــي حممــد ب

 .هـ١٤٠٣بريوت، الوفاء، مؤسسة ،)هـ١١١١
 ، الـسيدبحوث يف علم األصول، مباحث احلجج واألصـول العمليـة .١٠

 ،الـصدر لسعيد السيد حممد بـاقر الشهيد ابحاثًحممود اهلاشمي، تقريرا أل
 .م١٩٩٧، ٢مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، ط
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دار الفكـر  تاج العروس، الزبيدي، حممـد رضـا، حتقيـق عـيل شـريي، .١١
 . لبنان- بريوتم،١٩٩٤ -هـ١٤١٤ ، للطباعة والنرش والتوزيع

 آثـار ونرش تنظيم مؤسسة اخلميني، مصطفى اهللا آية صول،األ حتريرات .١٢
 .هـ١٤١٨ ،وىلاأل الطبعة ميني،اخل ماماإل
 آل مؤسـسة، واحلديثـة احلجريـة بعةطال ،ّاحليل لعالمة، االفقهاء تذكرة .١٣

 . هـ١٤١٤ - ^البيت
 .هـ١٤١٦ ،اإلسالمي اإلعالم مكتب ،الثاين شهيد، الالقواعد متهيد . ١٤
 مكتبـة ،)املقـداد الفاضـل( السيوري اهللا عبد بن املقداد، الرائع التنقيح .١٥

 .هـ١٤٠٤ لنجفي،السيد املرعيش ا
 شيخلـ ،عليه اهللا رضوان املفيد للشيخ املقنعة رشح يف األحكام هتذيب .١٦

 قّوعلـ قـهّحق ، ه ٤٦٠ املتـوىف ،الطويس احلسن بن حممد جعفر أيب الطائفة
، ةّسـالمياإل الكتب دار اخلرسان، املوسوي حسن السيد احلجة دناّسي عليه
 .هرانط
 اهللا عليـه َّ رسـول اهللا صـىلاجلامع املسند الصحيح املخترص مـن أمـور .١٧

: حتقيـق ،إسـامعيل بـن اهللا حممـد عبد أبو، ، البخاريوسننه وأيامه، مَّوسل
 .هـ١٤٢٢، ١، دار طوق النجاة، بريوت، طحممد زهري بن نارص النارص

 ،الميةاإلسـ الكتـب دار ،النجفـي حـسن حممـد لـشيخ، االكـالم جواهر .١٨
 .ش ١٣٦٧

، الطـويس الدين نصري خواجه ،التجريد منطق رشح يف النضيد اجلوهر .١٩
ــق، هـــ١٠٥٠: وىفتــامل  ،بيــدار انتــشارات، ّاحلــيل العالمــة: الــشارح حتقي

 .ش١٣٦٣
 .للحجتي الربوجردي بحث تقرير، األصول كفاية عىل حاشية .٢٠
 مطبعـة ،هــ ١٣٥٨ املتوىف املشكيني، احلسن أيب ملريزاا ،الكفاية حاشية .٢١
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 .هـ١٤١٣ قم، لقامن،
: حتقيـق ،األنـصاري مرتىض لشيخا ،القوانني استصحاب عىل احلاشية .٢٢

 هــ، ١٤١٥ األول ربيـع، األوىل الطبعـة، األعظم الشيخ تراث حتقيق جلنة
 .قم - باقري: املطبعة

 الطبعـة، هــ١٣٩٠: ، املتـوىفاحلكـيم حمـسن الـسيد، األصول حقائق .٢٣
 . هـ١٤٠٨، قم ،بصرييت مكتبة: نارشال، الغدير: املطبعة، اخلامسة

 محـدأ بـن يوسـف للـشيخ الطـاهرة، العرتة حكامأ يف النارضة احلدائق .٢٤
 النـرش مؤسـسة يـرواين،األ تقـي حممـد حتقيـق ،هـ١١٨٦ املتوىف البحراين

 .قم سالمي،اإل
 صـدر الربـاين الفيلـسوف األربعة، ةالعقلي سفاراأل يف املتعالية احلكمة .٢٥

 بـريوت العريب، الرتاث حياءإ دار، هـ١٠٥٠ املتوىف الشريازي، حممد الدين
 .لبنان -
 .بريوت ، هـ١٤٠٦احللقة الثانية، دار الكتاب، الطبعة الثانية،  .٢٦
 ،لسيد اخلـوئي، تقريـر عـيل الـشاهروديلصول، دراسات يف علم األ .٢٧

 .م١٩٨٨ ،مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي، الطبعة األوىل
اهللا العظمـى الـشيخ عبـد الكـريم احلـائري، ّدرر الفوائد، العالمة آيـة  .٢٨

سـة، حتقيـق ّسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة املدرسـني يف قـم املقدّمؤس
 .الشيخ حممد مؤمن القمي، الطبعة اخلامسة

 الطبعـةسـامعيليان، إ ،تعليقة عىل احللقة الثالثة، السيد حممود اهلاشـمي .٢٩
  .م ١٩٨٦ -  ه ١٤٠٦ الثانية

ء، بـريوت األضـوا دار ،الطهراين عالمةال ،الشيعة فتصاني إىل الذريعة .٣٠
 .هـ ١٤٠٣  لبنان-
 آل مؤسـسة، واحلديثـة احلجريـة الطبعة األول، لشهيدا ،الشيعة ذكرى .٣١
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 .هـ١٤١٩ ،^البيت
 مؤسسة النـرش اإلسـالمي التابعـة جلامعـة ،رجال النجايش، النجايش .٣٢

 . هـ١٤١٦ الطبعة اخلامسة،، فةّاملدرسني بقم املرش
 .ش١٣٦٨ ،قم اسامعيليان، مؤسسة اخلميني، اهللا روح الرسائل، .٣٣
 انتــشارات ،الكالنــرت الــسيد حتقيــق ،الثــاين لــشهيدا ،البهيــة الروضـة .٣٤

 .هـ١٤١٠ -داوري
 الـدين زيـن: السعيد لشهيدا ،الدمشقية اللمعة رشح يف البهية الروضة .٣٥

 ش،١٣٨٦ ،األوىل الطبعة هـ،٩٦٥-٩١١ ،)الثاين الشهيد (العاميل اجلبعي
 . ش١٣٨٩ -الثانية عةالطب

 ،واحلديثـة احلجريـةالطبعـة  الطباطبـائي، عـيل لـسيدا ،املسائل رياض .٣٦
 .هـ١٤١٢ ،اإلسالمي النرش مؤسسة

: حتقيـق، )١٠٣١: املتـوىف(، العـاميل البهـائي الـشيخ، األصـول زبدة .٣٧
، األوىل  الطبعـة،مرصـاد: النـارش، زيتـون: املطبعـة، كـريم ونّحس فارس
 . هـ١٤٢٣

 مؤسـسة النـرش هــ،١٤١٠  الطبعة الثانية،،ادريس احليلالرسائر، ابن  .٣٨
 .فةّاإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني بقم املرش

 .العريب الرتاث إحياء دار ، شعيب بن أمحد ،النسائي سنن .٣٩
 بـن حممـد الـدين نصري الطويس، قّملحق، اوالتنبيهات اإلشارات رشح .٤٠

 . هـ١٤٠٣ اب،الكت نرش مركز ،)هـ ٦٧٢ املتوىف( احلسني، بن حممد
 زادة حـسن الـشيخ اهللا آيـة عليـه، قّعلـ املنطـق، قسم املنظومة، رشح .٤١

 .األميل
 هــ،٣٩٣ املتـوىف ،اجلـوهري محـاد بـن سامعيلإ، اجلوهري، الصحاح .٤٢

 .هـ١٤٠٧ بريوت للماليني، العلم دار عطار، الغفور عبد بن محدأ حتقيق
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 يـفرش دروس تقريـرات القزوينـي، إبراهيم لسيدا ،األصول ضوابط .٤٣
 .هـ١٢٧٥ ،احلجرية الطبعة ،العلامء

: املتـوىف(، طـاووس ابـن السيد، الطوائف مذاهب معرفة يف لطرائفا .٤٤
 .قم ،امّخي :املطبعة، ١٣٩٩، األوىل الطبعة، )هـ٦٦٤

 حتقيـق الطـويس، احلسن بن حممد الطائفة لشيخ الفقه، أصول يف العدة .٤٥
 .هـ١٤١٧ قم ستارة، مطبعة القمي، نصارياأل رضا حممد

 اليـزدي الطباطبـائي كاظم حممد السيد العظمى اهللا آية ،الوثقى العروة .٤٦
 النـرش مؤسسة العظام، الفقهاء من ةّعد تعليقات مع ، ه ١٣٣٧ سنة املتوىف

 .فةّاملرش بقم املدرسني جلامعة التابعة االسالمي
 .هـ١٣٨٥ ،النجف ،احليدرية املكتبة ،الصدوق لشيخ، االرشائع علل . ٤٧
 .هـ١٤١٧ ،اإلسالمي اإلعالم مكتب ،النراقي فاضلل، ااأليام عوائد .٤٨
 قـم، ،الـشهداء سـيد مطبعـة األحـسائي، مجهور أيب ابن، الآليل عوايل .٤٩

 .ق ١٤٠٣
، الـشيخ إبـراهيم البهـادري:  حتقيـق،غنية النزوع، ابن زهـرة احللبـي .٥٠

ــسبحاين،: إرشاف ــام هـــ١٤١٧ الطبعــة األوىل، جعفــر ال ، مؤســسة اإلم
 .قم ،×الصادق

 الـشيخ واملجتهـدين الفقهـاء أسـتاذ األعظـم لـشيخا ،ولاألص فرائد .٥١
 الشيخ تراث حتقيق جلنة إعداد ،)ـه١٢٨١املتوىف(، +األنصاري مرتىض
 .هـ١٤١٩ ،اإلسالمي الفكر جممع: قم ،األعظم

 من احلجرية،الطبعة  اإلصفهاين، حسني حممد لشيخا ،الغروية الفصول .٥٢
 .هـ١٤٠٤ ،اإلسالمية العلوم إحياء دار منشورات

 حممـد عـيل الكـاظمي، الطبعـة : تقرير،فوائد األصول، املريزا النائيني .٥٣
قـم بمؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة املدرسـني هـ، ١٤٠٩األوىل، 
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 .فةّاملرش
 الفكر جممع قة،ّاملحق األوىل الطبعة البهبهاين، الوحيد  احلائرية، الفوائد .٥٤

 .هـ١٤١٥، اإلسالمي
 النـرش مؤسـسةطبعة و احلجريةبعة طال ،يلاحل لعالمةا ،األحكام قواعد .٥٥

 .هـ١٤١٣ ،اإلسالمي
 .قم املفيد، مكتبة منشورات من األول، لشهيدا ،والفوائد القواعد .٥٦
 . احلجرية بعةطال القمي، حقق، املاألصول قوانني .٥٧
 أمـري اإلمام مكتبة منشورات من احللبي، الصالح أليب ،الفقه يف الكايف .٥٨

 .إصفهان ،×املؤمنني
 .ش١٣٦٣ ،طهران ،اإلسالمية الكتب دار الكليني، شيخل، االكايف .٥٩
 .النائيني حسني حممد املريزا العظمى اهللا آية درس تقرير، الصالة كتاب .٦٠

 سةّمؤسـ: ونـرش حتقيـق ،الكـاظمي عيل حممد الشيخ املحقق اهللا آية: رّاملقر
 .ـه ١٤١١ ،األوىل الطبعة االسالمي، النرش

 جلنـة. هــ١٢٨١ املتـوىف، ي،األنـصار مرتـىض للشيح: الصالة كتاب .٦١
 .هـ١٤١٥ ،األنصاري الشيخ تراث حتقيق

 العلميـة احلوزة زعيم حمارضات الوثقى، العروة مستند الصالة، كتاب .٦٢
 واملسلمني سالماإل حجة العالمة ،اخلوئي القاسم أبو السيد العظمى اهللا آية

 املطبعـة ،١٤١٣ اآلخـرة ىمجاد ،األوىل الطبعة الربوجردي مرتىض الشيخ
 .قم ،العلمية

 جلنـة: حتقيـق ،األنصاري مرتىض الشيخ األعظم لشيخا ،الصوم كتاب .٦٣
 .قم - باقري: املطبعة ،١٤١٣ ،األوىل الطبعة ،التحقيق

 العلميـة احلـوزة زعـيم حمارضات الوثقى العروة مستند ،الصوم كتاب .٦٤
 مرتـىض الـشيخ تأليف ،اخلوئي املوسوي القاسم أبو السيد العظمى اهللا آية
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 .هـ١٣٦٤،جرديالربو
 الـشيخ تـراث حتقيـق جلنـة: حتقيـق، األنصاري الشيخ، الطهارة كتاب .٦٥

: النـارش، قـم ،األنبيـاء خـاتم: املطبعـةهـ، ١٤٢٨، الثالثة الطبعة، األعظم
 .اإلسالمي الفكر جممع

،  مؤسـسة أنـصاريان، قـم املقدسـة، املحقق اخلراساين،كفاية األصول .٦٦
 .هـ١٤١٢الطبعة األوىل، 

 خمطوطـات مـن، هــ١١٨٦: تـوىفامل البحراين املحققن، لؤلؤة البحري .٦٧
 .الرتاث إلحياء العاميل الفقيه مركز موقع

بحاث آيـة اهللا العظمـى ً، تقريرا ألمباحث األصول، السيد كاظم احلائري .٦٨
 .م١٤٠٧ّاملؤلف، الطبعة األوىل، : السيد حممد باقر الصدر، النارش

، هــ٧٢٦:  املتـوىفّاحلـيل مـةّالعال، األصـول علم إىل الوصول مبادئ .٦٩
، الثالثـة الطبعـة، البقـال عـيل حممـد احلـسني عبد: وحتقيق وتعليق إخراج
 .اإلسالمي اإلعالم مكتب، ١٤٠٤ رمضان

 ،هــ١٠٨٥ املتوىف الطرحيي، الدين ريخ ين،ّالنري ومطلع البحرين جممع .٧٠
 .هـ١٤٠٨ ،ةّسالمياإل الثقافة نرش مكتب

 مجاعـة منـشورات مـن ييل،األردبـ ملقـدس، اوالربهـان الفائـدة جممع .٧١
 .قم ،املدرسني

ًالشاهرودي، تقريـرا احلسيني  السيد عيل .حمارضات يف الفقه اجلعفري .٧٢
 هـ١٤٠٨ ، دار الكتاب اإلسالمي،الطبعة األوىل، ألبحاث السيد اخلوئي

 الطـربي، عمـر بـن حممد الرازي، فخر ،الفقه أصول علم يف املحصول .٧٣
 .هـ ١٤٠٨ بريوت، العلمية، الكتب دار )هـ٦٠٦ املتوىف(
 ّ بقـم املقدسـة،اإلسالمي النرش مؤسسة ،احليل لعالمةا ،الشيعة خمتلف .٧٤

 .هـ١٤١٣
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 آل مؤسـسة ،العـاميل املوسـوي عـيل بن حممد لسيدا ،األحكام مدارك .٧٥
 .^البيت

قـم،  العـاميل، أمحـد بن عيل الدين زين الثاين، الشهيد االفهام، مسالك .٧٦
 .احلجرية عةبالط بصرييت، مكتبة

 الطـربيس النـوري حـسني ريزا املاملسائل، ومستنبط الوسائل كمستدر .٧٧
 الطبعـة الرتاث، إلحياء ^البيت آل مؤسسة حتقيق ، ه ١٣٢٠ سنة املتوىف
 .م١٩٨٧ -  ه ١٤٠٨ األوىل قةّاملحق

 املتـوىف احلكـيم، الطباطبـائي حمـسن لـسيد، االوثقى العروة مستمسك .٧٨
 .هـ ١٣٩١ األرشف، النجف اآلداب، مطبعة ،هـ١٣٩٠

 ١٤١٣ املتـوىف اخلـوئي، املوسـوي القاسم وأب لسيد، ااألصول مصباح .٧٩
 .هـ ١٣١٧ قم، العلمية، طبعةامل. هـ
 الـسيد البحـاث ًتقريـرا ،التوحيدي عىل حممد الشيخ الفقاهة، مصباح .٨٠

 .املحققة األوىل ،قم ،الداوري مكتبة اخلوئي،
 صدر،الـ مكتبـة، هــ١٣٢٢ املتـوىف اهلمـداين، رضا آقا الفقية، مصباح .٨١

 .احلجرية الطبعة
 .هـ١٤٠٥ ،قم، اهلجرة دار، لفيوميا ،املنري املصباح .٨٢
 .هـ١٤٠٣ ،^البيت آل مؤسسة، ّاحليل ملحققا ،األصول معارج .٨٣
نجـم الـدين أبـو القاسـم جعفـر بـن ، املحقق  يف رشح املخترصاملعترب .٨٤

نارص مكارم شـريازي، :  إرشاف،ة من األفاضلّتصحيح عد، يلاحلسن احل
 .هـ١٤١٣ قم، ،×الشهداءمؤسسة سيد 

 العظمـى اهللا آية العلمية احلوزة زعيم حمارضات ،الوثقى العروة معتمد .٨٥
 املطبعـة ، اخللخـايل رضـا الـسيد بقلم، اخلوئي املوسوي القاسم أبو السيد
 .قم ،العلمية
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 للطباعـة الزهراء دار ،اخلوئي القاسم وأب لسيدا ،احلديث رجال معجم .٨٦
  .هـ١٤٠٣ ،بريوت ،والنرش

ــ .٨٧ ــسيدا ،األصــول اتيحمف ــة  ،املجاهــد ل ــةالطبع  آل مؤســسة ،احلجري
 .^البيت

دي، ّالـشيخ جمتبـى املوحـ:  حتقيـق،صول، املحقق العراقيمقاالت األ .٨٨
ــذر احلكــيم، هـــ، جممــع الفكــر ١٤٢٠الطبعــة األوىل املحققــة، الــسيد من

 .سةّم املقد، قاإلسالمي
لصدوق، تعليق بو جعفر حممد بن عىل بن بابويه اأمن ال حيرضه الفقيه،  .٨٩

الطبعـة ، قمبلحوزة العلمية لعيل أكرب الغفاري، منشورات مجاعة املدرسني 
 .الثانية

 الـسعيد اجلليـل شيخ، الواحلسان الصحاح األحاديث يف اجلامن منتقى .٩٠
 ـ،هـ ١٠١١ املتـوىف ،الـشهيد الدين زين بن احلسن منصور وأب الدين مجال
 يف املدرسـني جامعـة اتمنـشور ،الغفـاري أكـرب عىل عليه قّوعل حهّصح
 .فةّاملرش بقم العلمية احلوزة

: وىفتـامل البجنـوردي، املوسـوي أصغر عىل بن حسن األصول، منتهى .٩١
 .هـ١٣٧٩

 دار مؤسـسة، جّاملـرو اجلزائـري جعفـر حممـد الـسيد، الدرايـة منتهى .٩٢
، الـسادسة الطبعـة، مطبعـة الغـدير، والنـرش للطباعة) اجلزائري (الكتاب
 . هـ١٤١٥

 . لبنان-، بريوت، الشيخ حممد رضا، دار التعارفظفرمنطق امل .٩٣
 .هـ١٤٠٦ ،اإلسالمي النرش مؤسسة ،الرباج ابن قايض، البّاملهذ .٩٤
ق العراقي، مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعـة ّهناية األفكار، املحق .٩٥

 .هـ١٤٠٥فة، ّقم املرشباملدرسني 
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 ،ي األصفهاين الشيخ حممد حسني الغرو،ة الدراية يف رشح الكفايةيهنا .٩٦
 قـم، ،× زاده املازنـدراين، انتـشارات سـيد الـشهداءرمضان قيل: حتقيق
 .م١٩٩٥

 ،الگلبايگاين اهللا آية مكتبة خمطوطات من ،ّاحليل لعالمةا ،الوصول هناية .٩٧
 .٣٤٩٥/١٨/١٥ الرقم حتت

 مؤسسة، ١٢٤٨: توىفامل ،الرازي تقي حممد الشيخ، املسرتشدين هداية .٩٨
 .فةّاملرش بقم املدرسني جلامعة ةالتابع اإلسالمي النرش

 اهللا آيـة مكتبـة خمطوطات من ،الكاظمي لسيد، االوافية رشح يف الوايف .٩٩
 .١٩٢١ الرقم حتت ،املرعيش

 ّ إىل حتـصيل مـسائل الـرشيعة، حممـد بـن احلـسن احلـروسائل الشيعة .١٠٠
 .ّ قم املقدسة، هـ١٤١٤العاميل، مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، 



 
 

 

 
  ٧..................................ّالشك البدوي يف الوجوب واحلرمة) ٤٥(

  ١١.....عقيلّحالة الشك البدوي بني الوجوب واحلرمة بلحاظ األصل العميل ال

  ١٢..ّحالة الشك البدوي بني الوجوب واحلرمة بلحاظ األصل العميل الرشعي

  ١٣......................................... املحذوريندوران األمر بني )٤٦(

  ١٦..............االستدالل عىل استحالة تنجيز العلم اإلمجايل:  لّاملقام األو

  ١٨.............ياهناّيف إمكان جريان األصول املؤمنة وعدم جر:  املقام الثاين

  ١٩.................................األقوال يف دوران األمر بني املحذورين

  ١٩.. األقوال يف صورة كون الواقعة واحدة مع كون الطرفني توصليني:ً الّأو

ًجريان الرباءة عقال ورشعا: القول األول ً............................١٩  

  ١٩...............ًعدم جريان الرباءة العقلية والرشعية معا: القول الثاين

  ٢٠............................القول الثالث عدم جريان الرباءة الرشعية

  ٢٣....................ّأدلة الرباءة الرشعية ال تشمل املقام: القول الرابع

  ٢٥...........................ً أم عقلياً األقوال يف كون التخيري رشعيا:ًانياث

  ٢٥..........................ًاألخذ بأحد االحتاملني تعيينا: القول األول

  ٢٥............................النهي أقوى داللة من األمر: الوجه األول

  ٢٦......................دفع املفسدة أوىل من جلب املنفعة: الوجه الثاين

  ٢٦............................................االستقراء:  الوجه الثالث

  ٢٨..................ًوجوب األخذ بأحد االحتاملني ختيريا: القول الثاين
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  ٢٨........................ًالتخيري بني الفعل والرتك عقال:  القول الثالث

  ٣١.ًاحلكم بالتخيري عقال مع احلكم عليه باإلباحة الرشعية: القول الرابع

  ٣١.........................ّدوران األمر بني املحذورين مع تعدد الواقعة

  ٣٢...............................ر بني األمرينتطبيقات فقهية لدوران األم

  ٣٥................ّاالعرتاضات عىل عدم إمكان جريان األصول املؤمنة )٤٧(

  ٣٩................الرباءة العقلية حتصيل حاصلجريان : االعرتاض األول

  ٤٢...........مناقشة السيد الشهيد االعرتاض عىل جريان الرباءة العقلية

  ٤٣.......................رشعيةاالعرتاض عىل الرباءة ال:  االعرتاض الثاين

  ٤٥...............................مناقشة االعرتاض عىل الرباءة الرشعية

  ٤٦.....................االعرتاض الثالث عىل بعض ألسنة الرباءة الرشعية

  ٤٨.............................ّدوران األمر بني املحذوين مع تعدد الواقعة

  ٤٨.......................................................ّتعليق عىل النص

  ٥٢........................................................خالصة ما تقدم

 

ّتقسيم حاالت الشك يف األقل واألكثر )٤٨( ّ..............................٥٩  

  ٦١.............. واألكثر االستقاللينيّّحالة الشك بني األقل: احلالة األوىل

  ٦٣................  واألكثر االرتباطينيّحالة الشك بني األقل: احلالة الثانية

  ٦٤............................... واألكثر يف األجزاءّالدوران بني األقل. ١

  ٧١..........ّالرباهني عىل أصالة االشتغال يف األقل واألكثر االرتباطيني )٤٩(

  ٧٥...........................وجود العلم اإلمجايل يف املقام: الربهان األول

  ٧٦..................................................مناقشة الربهان األول

  ٧٦...... ولو بالوجوب الغرييانحالل العلم اإلمجايل باألقل: لّ األوالوجه

  ٧٩............انحالل العلم اإلمجايل بالوجوب النفيس لألقل:  الوجه الثاين
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  ٨٠.....ًاملعلوم بالتفصيل ليس مصداقا للمعلوم باإلمجال:  شة األوىلاملناق

  ٨١..........................................................املناقشة الثانية

  ٨٢..............................جواب السيد الشهيد عىل املناقشة الثانية

  ٨٤.......................عدم وجود العلم اإلمجايل يف املقام: الوجه الثالث

  ٨٤.........................االنحالل احلكمي للعلم اإلمجايل: الوجه الرابع

  ٨٦...................................مناقشة السيد الشهيد للوجه الرابع

  ٨٦.......................................................تعليق عىل النص

ّ واألكثر من الشك يف املحصلّدوران األمر بني األقل: ن الثاينالربها )٥٠( ّ.٨٩  

  ٩٣.....................................مناقشة السيد الشهيد للربهان الثاين

  ٩٣.............................للغرض مراتب ودرجات: ّالوجه األول

  ٩٤...............................ّالغرض يتنجز بالوصول:  الوجه الثاين

  ٩٦.......................................................تعليق عىل النص

  ١٠٤...................ّإشكال السيد اخلوئي عىل جواب املحقق النائيني

  ١٠٧...ّبراهني أخرى عىل أصالة االشتغال يف األقل واألكثر االرتباطيني )٥١(

 ١١٢...........................................مناقشةوالثالث الربهان 
  ١١٤االحتياط يف العلم اإلمجايل يف الواجبات التي حيرم قطعها:  الربهان الرابع

  ١١٦...............................مناقشة السيد الشهيد للربهان الرابع

  ١١٧......... واألكثر من وموارد العامني من وجهاألقل: الربهان اخلامس

  ١١٩..............ّتردد الواجب املعلوم له حاالت ثالث: ّاملقدمة األوىل

ّالواجب العبادي املردد بني األقل واألكثر من العامني من وجه: ّاملقدمة الثانية ّ....١٢٠  

  ١٢١...........................................مناقشة الربهان اخلامس

  ١٢١.....................................................الربهان السادس

  ١٢٢...........................................مناقشة الربهان السادس
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  ١٢٣.......ّمن بحث األقل واألكثر االرتباطي يف األجزاء: النتيجة النهائية

  ١٢٣.....................................................تعليق عىل النص

  ١٢٦.............................صاحب الكفايةمناقشة السيد اخلوئي ل

  ١٢٧...............................مناقشة الشهيد الصدر للسيد اخلوئي

  ١٢٨......................................................خالصة ما تقدم

  ١٢٩......................ّالدوران بني األقل واألكثر يف األجزاء:  األوىل

  ١٣٣............................ واألكثر يف الرشائطّالدوران بني األقل )٥٢(

  ١٣٦.......... واألكثر يف الرشائطّ البحث يف األقلّبيان حمل: املقدمة األوىل

  ١٣٧........................................أقسام الرشائط: مة الثانيةّاملقد

  ١٣٨.......................ىل جريان الرباءة عن الزائداستدالل املصنف ع

ّعدم الفرق يف إجراء الرباءة بني كون الرشط للمتعلق أو ملتعلق املتعلق ّ ّ١٤٠  

ّالرباءة يف رشطية متعلق املتعلقتفصيل العراقي يف إجراء  ّ..............١٤١  

  ١٤٤.............................ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق العراقي

  ١٤٤................................................ّحكم الشك يف املانعية

  ١٤٥.....................................................تعليق عىل النص

  ١٤٦.............. واألكثر يف الرشائطّاألقوال يف مسألة الدوران بني األقل

  ١٤٦........................إجراء الرباءة العقلية والنقلية: لّالقول األو

  ١٤٨.....عدم جريان الرباءة العقلية وجريان الرباءة النقلية: القول الثاين

  ١٥٠....................... واألكثر يف الرشائطّخالصة الدوران بني األقل

  ١٥٣............................دورن األمر بني التعيني والتخيري العقيل )٥٣(

  ١٥٦...........دوران األمر بني التعيني والتخيري العقيل النزاع يف ّحترير حمل

  ١٥٧..................احلكم يف مسألة الدوران بني التعيني والتخيري العقيل

  ١٥٩...............................ة الثانيةالصحيح جريان الرباءة يف احلال
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  ١٦٠...................األقوال يف مسألة دوران األمر بني التعيني والتخيري

  ١٦٤.....................................................تعليق عىل النص

  ١٦٥...........................................جواب عن شبهة فلسفية

  ١٦٧..........................خالصة الدوران بني التعيني والتخيري العقيل

  ١٦٩......................دوران الواجب بني التعيني والتخيري الرشعي )٥٤(

  ١٧٢...........................املباين الرئيسية يف تفسري الواجب التخيريي

  ١٧٤.....لّيري الرشعي عىل املبنى األوحكم دوارن األمر بني التعيني والتخ

  ١٧٥.........................إشكال العراقي عىل جريان الرباءة يف املقام

  ١٧٧.............................ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق العراقي

  ١٧٨......حكم دوارن األمر بني التعيني والتخيري الرشعي عىل املبنى الثاين

  ١٨٠.....حكم دوارن األمر بني التعيني والتخيري الرشعي عىل املبنى الثالث

  ١٨٠.....................................................تعليق عىل النص

  ١٨١..............................ّحماولة املحقق النائيني إلثبات التعيني

  ١٨٢...............السيد الشهيد ملحاولة النائيني إلثبات التعينيمناقشة 

  ١٨٣................خالصة دوران الواجب بني التعيني والتخيري الرشعي

  ١٨٥...................................... واألكثرّتنبيهات حول األقل )٥٥(

  ١٨٧. واألكثرّدور االستصحاب يف مسألة الدوران بني األقل: التنبيه األول

  ١٨٧..........................حاب إلثبات االحتياطاالستدالل باالستص

  ١٨٩...........................ّمناقشة السيد الشهيد لالستدالل املتقدم

  ١٩٠.......................االستدالل باالستصحاب إلثبات نتيجة الرباءة

  ١٩٠.......إشكالية معارضة استصحاب عدم الزائد بمثله واجلواب عنه

  ١٩٢.....................................................تعليق عىل النص

  ١٩٢............شة السيد اخلوئي يف إثبات االحتياط باالستصحابمناق
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  ١٩٣............................وجه آخر إلثبات الرباءة باالستصحاب

  ١٩٥.................................فائدة االستصحاب إلثبات الرباءة

  ١٩٦.................................ّمناقشة املحقق العراقي هلذا الوجه

  ١٩٧......... واألكثرّخالصة دور االستصحاب يف دوران األمر بني األقل

  ١٩٩..........................الدوران بني اجلزئية واملانعية: التنبيه الثاين )٥٦(

  ٢٠٥........................األقوال يف مسألة الدوران بني املانعية واجلزئية

  ٢٠٧.......................خالصة البحث يف الدوران بني اجلزئية واملانعية

  ٢٠٩....................................... واألكثر يف املحرماتّاألقل )٥٧(

ّالفرق بني األقل واألكثر يف الواجبات ويف املحرمات ّ...............٢١١  

ّحكم الدوران بني األقل واألكثر يف املحرمات هو الرباءة عن األقل ّّ٢١٢  

  ٢١٣.....................................................تعليق عىل النص

ّمناقشة املحقق العراقي يف أولوية جريان الرباءة يف املحرمات من الواجبات ّ.٢١٤  

  ٢١٤..........................ّيد الشهيد عىل املناقشة املتقدمةجواب الس

  ٢١٥........................ واألكثر يف املحرماتّخالصة البحث يف األقل

  ٢١٧..................................ّ املوضوعية لألقل واألكثرالشبهة )٥٨(

  ٢١٩.............................إحلاق الشبهة املوضوعية بالشبهة احلكمية

  ٢٢١.............................ّمناقشة السيد الشهيد للمحقق النائيني

  ٢٢٢.......................... واألكثرّاألقوال يف الشبهة املوضوعية لألقل

  ٢٢٤.................. واألكثرّخالصة البحث يف الشبهة املوضوعية لألقل

  ٢٢٧........................... يف إطالق دخالة اجلزء أو الرشطّالشك )٥٩(

  ٢٣٣...........ّالشك يف إطالق اجلزئية والرشطية يف حالتي املرض والسفر

  ٢٣٤........رّّالشك يف إطالق اجلزئية والرشطية يف حالتي النسيان أو التعذ

  ٢٣٤................... يف إطالق اجلزئية حلالة النسيانّالشك:  لّاملقام األو
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  ٢٣٥....................ارتفاع النسيان بعد خروج الوقت:  احلالة األوىل

  ٢٣٥.......................ارتفاع النسيان يف داخل الوقت: احلالة الثانية

  ٢٣٦........................................شيخ األنصارياعرتاض ال

  ٢٣٨....................جواب الشهيد الصدر عىل اعرتاض األنصاري

  ٢٣٩........................................أجوبة أخرى للسيد الشهيد

  ٢٤٢.............ّجواب بعض املحققني عىل اعرتاض الشيخ األنصاري

  ٢٤٤.ّمناقشة الشهيد الصدر جلواب بعض املحققني عىل اعرتاض الشيخ

  ٢٤٥....ّالدوران بني األقل واألكثر يف حالة النسيان أوىل بجريان الرباءة

  ٢٤٦..................................وجوه أخرى إلمكان تكليف النايس

  ٢٥١......................األمر اىل العاجز أو النايساملانع الداخيل لتوجيه 

  ٢٥٢................عدم شمول األمر للعاجز والنايس: ّالتقريب األول

  ٢٥٢..........................جواب السيد اخلوئي عىل التقريب األول

  ٢٥٤...............................مناقشة الشهيد الصدر للسيد اخلوئي

  ٢٥٥............................ّالتمسك بحديث الرفع: التقريب الثاين

  ٢٥٦............ يف إطالق دخالة اجلزء أو الرشطّخالصة البحث يف الشك

  ٢٥٩........................رّّالشك يف اإلطالق حلالة التعذ: املقام الثاين )٦٠(

  ٢٦٢...............حالة العلم بثبوت الرشط أو عدم ثبوته حلالة العجز. ١

  ٢٦٣.....حالة اجلهل بثبوت الرشط واجلزء وعدم ثبوهتام يف حالة العجز. ٢

  ٢٦٣.......ّيف حالة كون التعذر غري مستوعب لتامم الوقت:  اجلهة األوىل

  ٢٦٤............................ّالفرق بني حالتي التعذر وحالة النسيان

  ٢٦٤..............ًة يف حالة كون العذر مستوعبا لتامم الوقتاجلهة الثاني

  ٢٦٥.........................ّحتديد احلكم الرشعي يف ضوء األدلة املحرزة

  ٢٦٧.....................................................تعليق عىل النص



ّثالثة، األصول العملية  رشح احللقة ال.....................................................  ٤٣٦  ٣ ج–ُ

  ٢٦٧..........االستدالل عىل وجوب اإلتيان بالباقي باالستصحاب. ١

  ٢٧٢......)قاعدة امليسور(االستدالل عىل وجوب الباقي بالروايات . ٢

  ٢٧٣.......................................يف سند الرواية:  املقام األول

  ٢٧٤...دعوى الشيخ االنصاري انجبار هذه الروايات بعمل االصحاب

  ٢٧٥.......................دعوى انجبار الرواية بعمل املشهورمناقشة  

  ٢٧٦........................................املقام الثاين يف داللة الرواية

  ٢٧٧......................تقريب الشيخ االنصاري لالستدالل بالرواية

  ٢٧٧......................................بيان األصفهاين لكالم الشيخ

  ٢٧٩...................................تأييد الشهيد الصدر لألصفهاين

  ٢٨١............................................ق العراقيّمناقشة املحق

  ٢٨٢.............................................مناقشة السيد اخلميني

  ٢٨٣..............................................مناقشة السيد اخلوئي

  ٢٨٣.........................................مناقشة السيد الربوجردي

  ٢٨٣......................................................الرواية الثانية

  ٢٨٤............................................ّخمتار  املحقق اخلراساين

  ٢٨٦................................................خمتار السيد اخلوئي

  ٢٨٦...............................مناقشة الشهيد الصدر للسيد اخلوئي

  ٢٨٧...................................................خمتار اإلصفهاين

  ٢٨٨..................................مناقشة السيد الشهيد لألصفهاين

  ٢٨٨......................................................خمتار العراقي

  ٢٨٩......................................................خمتار النائيني

  ٢٨٩...........................مناقشة السيد اخلميني للعراقي والنائيني

  ٢٩٠......................................................الرواية الثالثة



 ٤٣٧ .............................................................................فهرس الكتاب  

  ٢٩١.............................ايةمناقشة السيد اخلوئي لصاحب الكف

  ٢٩٣....................رّ يف اإلطالق حلالة التعذّخالصة البحث يف الشك

 

  ٢٩٧..................................مباحث متهيدية يف االستصحاب )٦١(

  ٢٩٩..............................يف تعريف االستصحاب:  مة األوىلّاملقد

  ٣٠٠.....االستصحابكلامت األصوليني من الشيعة اإلمامية يف تعريف 

  ٣٠٤...................................تأريخ االستصحاب: املقدمة الثانية

  ٣٠٨........................األقوال يف حجية االستصحاب: املقدمة الثالثة

  ٣١٢..........التمييز بني االستصحاب وغريه من القواعد: مة الرابعةّاملقد

  ٣١٢.................................قاعدة االستصحاب القهقرائي. ١

  ٣١٥...................................................قاعدة اليقني. ٢

  ٣١٥...........................................قاعدة املقتيض واملانع. ٣

  ٣١٦............االستصحاب هل مسألة أصولية أم فقهية: املقدمة اخلامسة

  ٣١٦.........................االستصحاب مسألة أصولية: ّالقول األول

  ٣٢٣التفصيل بني الشبهات احلكمية والشبهات املوضوعية:  القول الثاين

  ٣٢٤...................االستصحاب من القواعد الفقهية:  القول الثالث

  ٣٢٧..........................................ّاألدلة عىل االستصحاب )٦٢(

  ٣٢٩..........................................الدليل العقيل: لّالدليل األو

  ٣٣٠..............................................مناقشة الدليل العقيل

  ٣٣٤...........................................سرية العقالء: الدليل الثاين

  ٣٣٥.............تقريب االستدالل بالسرية العقالئية عند علامء اإلمامية

  ٣٣٥..............................ّكلامت األعالم يف تأييد املقدمة األوىل

  ٣٣٧................مناقشة االستدالل عىل االستصحاب بسرية العقالء



ّثالثة، األصول العملية  رشح احللقة ال.....................................................  ٤٣٨  ٣ ج–ُ

  ٣٣٧..............................................ّمناقشة املقدمة األوىل

  ٣٤١..............................................ّمناقشة املقدمة الثانية

ّمناقشة املحقق النائيني للمحقق اخلراساين ّ.........................٣٤٣  

  ٣٤٤...........................ّمناقشة السيد اخلوئي للمحقق اخلراساين

  ٣٤٤تأييد السيد حممد تقي احلكيم القول بإمضاء الشارع للسرية العقالئية

  ٣٤٥...............................................اإلمجاع:  الدليل الثالث

  ٣٤٥...........................................مناقشة األعالم لإلمجاع

  ٣٤٦.............................................االستقراء:  الدليل الرابع

  ٣٤٧.....................................مناقشة االستدالل باالستقراء

  ٣٤٩................................الروايات الدالة عىل االستصحاب )٦٣(

  ٣٥١...........................................................الرواية األوىل

  ٣٥٢...........................................تقريب االستدالل بالرواية

  ٣٥٢...........................................يف فقه الرواية:  اجلهة األوىل

ًأن يكون اجلزاء حمذوفا ومقدرا: ّاالحتامل األول ًّ...................٣٥٤  

  ٣٥٥..........................جواب السيد الشهيد عىل مناقشة النائيني

  ٣٥٥.........<ّفإنه عىل يقني من وضوئه>اجلزاء هو قوله :  االحتامل الثاين

  ٣٥٦..............................در لالحتامل الثاينتعديل الشهيد الص

  ٣٥٧.......<ّوال ينقض اليقني بالشك>اجلزاء هو قوله :  االحتامل الثالث

  ٣٥٨...............................................خمتار الشهيد الصدر

  ٣٥٩...نظر الرواية إىل االستصحاب أم إىل قاعدة املقتيض واملانع؟:  اجلهة الثانية

  ٣٦٠.هل يستفاد من الرواية جعل االستصحاب قاعدة عامة؟: اجلهة الثالثة

  ٣٦١.....................................................تعليق عىل النص

  ٣٦١....يف كون اإلمام الذي سأله زرارة هو اإلمام الباقر: البحث األول
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  ٣٦١.....................................البحث الثاين يف صحة الرواية

  ٣٦٢...............................ّيف حجية املضمرات: البحث الثالث

  ٣٦٢....................................يف تعريف املضمر:  اجلهة األوىل

  ٣٦٢......................................عوامل اإلضامر: اجلهة الثانية

  ٣٦٥..................................ّيف حجية املضمرات: اجلهة الثالثة

  ٣٦٥............................................التفصيل:  ولالقول األ

ًاحلجية مطلقا:  القول الثاين ّ........................................٣٦٦  

ًعدم احلجية مطلقا: القول الثالث ّ..................................٣٦٧  

  ٣٦٩..............................ّللمحقق األصفهاين: االحتامل الرابع

  ٣٦٩.................................لإلمام اخلميني: االحتامل اخلامس

  ٣٧٠.............. الرواية قاعة عامةوجوه  وقرائن أخرى لالستفادة من

  ٣٧٤....................إشكال عىل استفادة االستصحاب كقاعدة عامة

  ٣٧٥.............عدم اختصاص الرواية بالشبهة احلكمية أو املوضوعية

  ٣٧٧...................................خالصة االستدالل بالرواية األوىل

  ٣٧٩.............................سئلة ستةواجلواب عن أ الرواية الثانية )٦٤(

  ٣٨٤.ًًعن حكم الصالة مع النجاسة نسيانا مع العلم بالنجاسة سابقا: السؤال األول

  ٣٨٤........... نجاسته باإلمجالعن الصالة بالثوب املعلوم: السؤال الثاين

  ٣٨٥....................ّعن الظن بالنجاسة والصالة معها: السؤال الثالث

  ٣٨٦........حصول العلم بعدم النجاسة بعد الفحص: ّاالحتامل األول

  ٣٨٦..ّالعلم بعدم النجاسة قبل الصالة والعلم هبا بعدها وشك بأهنا : االحتامل الثاين

  ٣٨٧.......... إىل قاعدة اليقني أم إىل االستصحاب×هل نظر اإلمام 

  ٣٨٨............ .   عدم العلم بعدم النجاسة بالفحص : االحتامل الثالث

  ٣٨٩....   ّالشك حني الفحص وحني وجدان النجاسة : االحتامل الرابع



ّثالثة، األصول العملية  رشح احللقة ال.....................................................  ٤٤٠  ٣ ج–ُ

  ٣٩٠...................عن كيفية التطهري مع العلم اإلمجايل: السؤال الرابع

  ٣٩١..ّعن وجوب الفحص وعدمه مع الشك يف اإلصابة: السؤال اخلامس

  ٣٩١..................عن رؤية النجاسة وهو يف الصالة: السؤال السادس

  ٣٩٣..........................................إشكال الشيخ األنصاري

  ٣٩٤................ الشهيد عىل إشكال الشيخ األنصاريجواب السيد

  ٣٩٦.....................................................تعليق عىل النص

ّمؤيدات االحتامل األول ّ...........................................٣٩٧  

  ٣٩٨...........................................ّمؤيدات االحتامل الثاين

  ٣٩٩..........كيفية االستدالل بالرواية الثانية عىل قاعدة االستصحاب )٦٥(

  ٤٠٣..................ل من االستداللّالبحث يف املوقع األو:  لّاملقام األو

  ٤٠٤....ّ طبق قاعدة االستصحاب ال اليقني×يف أن اإلمام :  اجلهة األوىل

  ٤٠٦ُاالستصحاب أجري بلحاظ حال السؤال ال حال الصالة: اجلهة الثانية

  ٤٠٨....ّاستغراب زرارة يدل عىل االستصحاب حال الصالة ال حال السؤال

  ٤١٠.........الزم إجراء االستصحاب حال الصالة القطع بوقوعها :   اجلهة الثالثة

  ٤١١................إجزاء احلكم الظاهري عن الواقعي: ّاجلواب األول

  ٤١١..........ّرشط الطهارة أعم من الواقعية والظاهرية: ب الثايناجلوا

  ٤١٣...............ّثبوت االستصحاب بنحو القاعدة الكلية: اجلهة الرابعة

  ٤١٤.....................................................تعليق عىل النص

  ٤١٤.......توجيه الروايات األخرى لعدم إعادة الصالة التي وقعت يف 

  ٤١٦..........................ّمناقشة السيد اخلوئي ملا تقدم من اجلوابني

  ٤١٧................................مناقشة السيد الشهيد للسيد اخلوئي

  ٤١٩..........................................................فهرس املصادر

 ٤٢٩..........................................................فهرس الكتاب


