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 به نام خدا

ائت تا مباحث رسائل است که از ابتدای بحث بر يهجزوه حاضر بخش دوم از جزوه حاش

درس به صورت  پنجت و يسجزوه در ب ينمی شود. ا کثر را شاملاألقل و األ ينمر بدوران األ

ت عبارت از جلد دوم رسائل شيخ يسجزوه، حدود دو ينشده است. در ا يمی تنظيشآزما

ه است. يدت و پنجاه پرسش درباره آنها مطرح گرديسشده و حدود دوانتخاب  انصاری

ه و عبارت محشی در جواب آمده است. با يدآوری گردها از نه منبع جمعپرسش ينپاسخ ا

ات، بخش قابل يقموجود در تعل يدزمانی کالس درس و کثرت مطالب مف يتتوجه به محدود

ن هر ياگانه به صورت جداگانه در پاع نهبتوجهی از مطالب و نکات ارزشمند موجود در منا

 يناند. بدو تأمل گنجانده شده يقدرس و متناسب با مطالب آن درس، در بخشی به نام تحق

 اند. و تأمل مطرح شده يقت  مطلب ديگر نيز در بخش تحقيسبه دو يک، نزديبترت

 نوشتار دو هدف دنبال می شود: يندر ا

راستا، تالش شده تا عبارات فقهاء بزرگ  ينت اول: در اآشنا کردن طالب با منابع دس الف(

نده بر ارائه شرح يسا ذکر گردد تا طالب با قلم آنها آشنا شوند. به هيچ وجه، بناء نوينع

ده تا حتی المقدور از خودش جهت تالش کر ينت و به هميسی بر رسائل نيدجد

 پردازی نکند.عبارت

 يیهاآن بخش: سعی شده تا در رح شده در رسائلدن مباحث مطروز آمد کر المبحث الثانی:

د که گلوگاه ياينها و مطالبی بيهحاشت، يساز رسائل که مورد قبول مشهور فقهای بعدی ن

نده به مطالبی از يسچارچوب، نظر نو ينمخالفت فقهای بعدی را با شيخ نشان دهند. در ا

نظر  يلموجه در صدد تحرسائل است که مورد اعراض مشهور فقهاء بعدی است و به هيچ 

 ت.يسنده نيسنو يیت و لزوما آنچه که ذکر شده است، نظر نهايسبر مخاطب ن يششخصی خو
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، به طور ((ائمه اطهار براساس برنامه خواسته شده از سوی معاونت آموزش مرکز فقهی

هند و هفتاد يدم يلهای انتقادی تشکيهمتوسط حدود سی درصد بخش متن جزوه را حاش

های انتقادی در يهی انتخاب شده است. البته، سهم حاشيلهای توضيحی و تکميهحاش درصد از

 تر است. يشو تأمل ب يقبخش تحق

درس را به طور  يکای ای است که استاد کالس حواشی بتواند هفتهطراحی جزوه به گونه

ی است که در صورت آمادگی کالس و يه. بديدنما يسمتوسط در دو جلسه دو ساعته تدر

و تأمل را  يقواند مباحث مطرح شده در بخش تحقيتبرخورداری از فرصت مناسب، استاد م

اند که در ای انتخاب شدهو تأمل به گونه يق. مطالب بخش تحقيدنيز در کالس مطرح نما

، هيچ خللی به برنامه اصلی يدزمانی استاد آنها را مطرح ننما يتصورتی که به جهت محدود

 درس وارد نگردد. 

جزوه از حواشی رسائل انتخاب شده،  ينچند حدود هشتاد درصد مطالب مطرح شده در ا هر

های درس خارج که ناظر به سخنان شيخ يراز برخی تقر يیهانگاهی نيز به بخشيمولی ن

 ينهد. ايدم يلت درصد حجم جزوه راتشکيسانصاری هستند، در جزوه وجود دارد که حدود ب

ا يفنسبت به مطالب مطرح شده در رسائل نقش فراوانی امطالب در روزآمد کردن طالب 

 نند. يکم

ر دوستان قرار يای در اختيشنشده و به صورت آزما يشايرکه جزوه حاضر و ينبا توجه به ا

ضعف ها و کاستی ها را با نگارنده در  يمو طالب محترم خواهشمند يند، لذا از مدرسيرمی گ

 د. يراستفاده قرار گمورد  يین بگذارند تا در اصالح نهايام

 ی، بدين ترتيب است:يرگميزان بهره يبمنابع مورد استفاده، به ترت

 اوثق الوسائل از مرحوم محقق تبريزی يهحاش (1

  حاشيه سيد يزدی (2



3 

 

 اند که متعرض مطالب شيخ انصاری شده آثار امام خمينی (3

  نیيابحر الفوائد از محقق آشت (4

 ازیيرزا محمد حسن شيرمات يرتقر (5

  ئد الفرائد از مرحوم قمیقال (6

 ( محقق همدانی يه)حاش يهفوائد الرضو (7

 (يدو جد يم)قدخراسانیحاشيه آخوند  (8

 اندکه متعرض مطالب شيخ انصاری شده یيننائ زایيرات ميرتقر (9
ی، توکلی، يع)حجج اسالم شفانم از زحمات اعضای گروه پژوهشی يدن الزم ميادر پا

ری فراوان نمودند، ياجانب را  يناثر ا ينآوری اکه در جمعی و نوری( يکن، نياپورصدقی، آذر

 . يمتشکر را بنما يتنها

 ينو الحمد هلل رب العالم

 هجری شمسی  1393ی نسب سوم خرداد ينمصطفی حس يدس
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 (01إلی  01الدرس األول )ص 
ة مباحث ت  س یهو ف ةتمل هذا الدرس علی سبع عبارات لشیخنا األنصاری من مبحث الربائيش

 : التأم لو  یقللتحقمعروضة 

هذان القيدان اصطالحان من الوحيد البهبهاني؛ لمناسبة مذكورة » : األولی العبارة
 ( 71ص «.) الفقه و االجتهاد تعريف في

إن  الفقه : »الفقه و اإلجتهاد يفلتعر  ةاملذکور ناسبة املفی توضیح  الشريازياجملد د آية اهلل قال 
ة الفرعی ة، و ال ريب أن ه ال الشرعی  أخذ العلم يف تعريفه، حیث عر ف: بأن ه العلم باألحكام قد

أم ا  ة[ والفقاهتی  ]باألصولفلذا تقی د هذه  ؛ولاألصعلم للفقیه إال  يف مرحلة الظاهر يف جماري 
الفرعي  حبسب اجلهد  الشرعي  االجتهاد فنظرا إىل تعريفه باستفراغ الوسع لتحصیل الظن  باحلكم 

 0«.و الطاقة من ألفاظ الكتاب و السنة

شموله لغير مورد باعتبار  -و كون دليل تلك األمارة أعّم من وجه: »ةالثاني العبارة
على عدم الفرق في اعتبار تلك األمارة بين  اإلجماع بعد قيام ينفعال -اءةأصل البر 
 (71)ص « مواردها.

سی ما كتاب  -ما وقع يف بعض الكتبة إلی هذه إشار  التربيزی أن  احملق ق تظهر من کالم يس
ة و بني أدل   األصولة بأن  النسبة بني أدل   یهد علري ف ،من أن  األصل خمص ص بالدلیل -الرياض

نیة وىل أعم  من حیث وجود األمارة يف موردها و عدمه، و الثامن وجه، لكون األ األمارات عموم
 ح  يصزم القول باإلمجال فی مورد اإلجتماع و الیل، و حینئذ فمن حیث مشوهلا لغري موارد األصول

 ، من العموم و اخلصوص مطلقا.یصالتخص ةفی نسب إذ ال بد   ؛یصالقول بالتخص

                                                 
 6: 4دد محمد حسن الشريازي، تقريرات آية اهلل اجمل 0
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ان  احلكم باإلمجال يف مورد اإلجتماع يف املتعارضني من وجه إ»قال:  ث   هو مع عدم انعقاد  إّن 
ني باخلصوص، و إال  ال بد  أن يعمل به يف محل  اإلمجاع على عدم الفرق بني موارد أحد العام  

 0«اإلجتماع أيضا لإلمجاع املذكور. 

 أنّه و إن كان علمّيا، إاّل  الدليل الداّل على اعتباره فهوأّما  و: » ةالثالث العبارة
 (71)ص « األصل مفادّ ا نظير ظاهريّ يفيد إاّل حكما ال

علی  ظاهري  الفقاهتی علی األمارة و احلكم ال یلالدلإطالق  یهفی توج التربيزیاحملق ق قال 
 تفید العلم بالواقع، فیندرجأمارة الكل    على الفقاهت  لدلیل يتسامح يف إطالق اإن ه قد: »هامفاد  

ما كان  الفقاهت  فیه حینئذ ظواهر الكتاب و السن ة أيضا. و وجه التسامح واضح، ألن  الدلیل 
من حیث كونه جاهال، و ال ريب أن   ، و هو ما جعله الشارع للجاهلظاهري  مثبتا حلكم 

ل جهل املكل ف مؤد يات ظواهر الكتاب و السن ة لیست كذلك و إن كانت جمعولة يف حا
و لعل  هذا هو السبب يف هذا  -إلی أن قال-الواقع.يعتد  هبا مع العلم با البالواقع، و لذ

ما ذكرناه، و إن فارقتها من جهة فی األصوليات التسامح، لكون مؤد يات الظواهر شبیهة مبؤد  
 3«خرى كما أوضحناه. أ

 أّن دليل تلك األمارة و إن لم يكن كالدليل العلمّي رافعا لموضوع»: الرابعة العبارة
 (71)ص « األصل

اجلمهور ذهبوا إلی  أن   ،األصول العملی ةة و األمار  نيالفرق بفی  ،الیزدی یدالسهر من کالم يظ
ا أمران: كونه يف نفسه ناظرا إىل الواقع، و أن أن ه يعترب فیما يعترب أمارة و يكون دلیال اجتهادي  

                                                 
 77: 1أوثق الوسائل،  0

 .71 - 71: 1أوثق الوسائل،  3
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ه بدون أحد القیدين يكون أصال يكون اعتباره من حیث كونه ناظرا إىل الواقع، فلو كان اعتبار 
 فقال:  ،یهه خالف اجلمهور فة و لکن  ة االجتهادي  ا تقد م علیه األدل  عملی  

جعل الشارع مؤد اه واقعا تنزيال سواء كان مؤد اه ناظرا  اإلجتهادی   یلو التحقیق: أن  مناط الدل»
كما  ،اد فیه دلیال اجتهادي  ر احلقیقي ميكن أن يكون احلكم الوا إىل الواقع أم ال، ففي مورد الشك  

يبعد أن يكون اعتبار يد الكما  جعل أحد طريف الشك واقعا يعين تنزيال، لو استفید من دلیله
يأخذ  إذا استفید منه أن  الشاك  أم ا  املسلم و أصالة الصح ة يف فعل املسلم من هذا القبیل، و

0«باالحتمال الكذائي فهو األصل.
 

ال  ،التحقيق: أّن دليل تلك األمارة ... حاكم على األصل لكنّ : » ةالخامس العبارة
األدلّة أّما  ة، والشرعيّ يتّم بالنسبة إلى األدلّة  إنّماص له على: أّن ذلك مخصّ 

العقلّية القائمة على البراءة و االشتغال فارتفاع موضوعها بعد ورود األدلّة الظنّ ّية 
انتهاضها رافعا الحتمال العقاب كما  واضح؛ لجواز االقتناع بها في مقام البيان و

 (71)ص « هو ظاهر. 

و  یصو الورود و التخص ةاحلكوم) و إمجال الفرق بني هذه العناوين» ی: ینزا النائري قال امل
« ء عن موضوع الدلیل بذاته تكويناخروج الشي»أن  التخص ص عبارة عن  :هو ص(التخص  

عن موضوع التعب د  الشرعي  روج العامل باحلكم و كخ« أكرم العلماء»كخروج اجلاهل عن قوله: 
 العملی ة. األصولباألمارات و 

ء عن موضوع أحد الدلیلني حقیقة بعناية التعب د خروج الشي»الورود: فهو عبارة عن أم ا  و
ة، الشرعی   األصولالعقلی ة بالتعب د باألمارات و  األصولكخروج الشبهة عن موضوع « باآلخر

                                                 
 71 - 77: 1حاشیة فرائد األصول،  0
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منهما يكون على وجه احلقیقة، إال  أن  اخلروج كل    تخص ص يف كون اخلروج يففالورود يشارك ال
 يف التخص ص يكون بذاته تكوينا بال عناية التعب د، و يف الورود يكون بعناية التعب د.

تصر ف أحد الدلیلني يف موضوع اآلخر رفعا أو وضعا و لكن »عبارة عن  احلكومة: فهیأم ا  و
ااحلقیقة دلیل احلاكم  ففي« ال حقیقة بل حكما يتصر ف فیما يتكف له دلیل احملكوم من احلكم  إّن 

 بعناية التصر ف يف املوضوع. الشرعي  

تصر ف يف بال عام  كم عن بعض أفراد موضوع السلب احل»التخصیص فهو عبارة عن أم ا  و
امنهما كل    فالتخصیص يشارك احلكومة يف كون التصر ف يف« املوضوع حلكم يكون يف ا إّن 
ا، إال  أن  التصر ف يف احلكومة الشرعي   يكون بتوس ط التصر ف يف املوضوع، و يف التخصیص  إّن 

تالحظ النسبة بني دلیل احلاكم و احملكوم، بل اء يف احلكم، و ألجل ذلك اليكون التصر ف ابتد
اكم أضعف و كان ظهور احل يقد م احلاكم و لو كانت النسبة بینه و بني احملكوم العموم من وجه

و قد عرفت: أن  دلیل  من ظهور احملكوم، بداهة أن  حلاظ النسبة و قو ة الظهور فرع التعارض،
اميكن أن يعارض دلیل احلاكم، ألن  دلیل احملكوم احملكوم ال يثبت احلكم على فرض وجود  إّن 
وضوع أو ينفي وجود املو دلیل احلاكم  -كما هو الشأن يف مجیع القضايا احلقیقی ة  -موضوعه

 0«. «لیس بعامل ّ   النحوي»مع قوله: « أكرم العلماء»ميكن أن يعارض قوله: يثبته، فال

 األصولفي هذه الرسالة  المقصود بالكالم : أنّ و اعلم: »ةالسادس ةالعبار 
 (71)ص « المتضّمنة لحكم الشبهة في الحكم الفرعّي الكليّ 

 ؟حلكمی ةة يف الشبهة اارياجل األصولاملقصود منحصر فی  عی أن  ذا اد  ملا

                                                 
 174 - 177: 4فوائد االصول،  0



9 

 

ة الشرعی  هو العلم بالقواعد املمه دة الستنباط األحكام  األصولألن  علم : »التربيزیاحملق ق قال 
زئی ة فهي يتعل ق هبا إال  أحكام جالال ت أحكام املوضوعات اخلارجة الفرعی ة، فما تستنبط منها 
 0«داخلة يف الفقه دون األصول

قد تتداخل؛ ألّن المناط في االستصحاب  األصولّن موارد إ»  :ةالسابع العبارة
مالحظة الحالة السابقة المتيّقنة، و مدار الثالثة الباقية على عدم مالحظتها و إن  

 (74)ص« كانت موجودة.

الثالثة[ جارية فیما اذا   األصول: »]ن املقصود من تداخل األصولیافی ب اخلراسانیاحملق ق قال 
فاملورد  ،بقة غري ملحوظة، و جيرى فیه االستصحاب لو كانت ملحوظةكانت هناك حالة سا

خرى و ان كان ثالثة األصول الحالة سابقة يصلح لالستصحاب و لأل ذا كانت لهإالواحد 
 3« هو أو احدها.ال  إجيري فیه فعال ال

 التأّملو  يقللتحق

و  اإلجتهادی   یلدلفی مبدع مصطلح ال نییااآلشتاحملق ق من  یقهناک حتق املبحث األو ل:
اصطالحان من الفاضل املازندراين يف شرح الزبدة و شايعه ما ن  ذهب إلی أ یثح الفقاهتی  

الدلیل  ةتسمی)و هذا  : »و لکن أضاف ربيزیالتاحملق ق و وافقه  2الفريد البهبهاين يف فوائده
، الفقاهت  سمیته بالدلیل أوىل مم ا نقله املصن ف رمحه الل ه عن الوحید البهبهاين من ت( الفقهائيب

  3« ألن  القیاس حذف التاء مع حلوق ياء النسبة.
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ة الفقاهتی علی األمار  یلإطالق الدل نی جزم بأن  یااآلشتاحملق ق  أن   یکالخیفی عل :نیملبحث الثاا
ة املعتربة شرعا ة الظنی  ن  احلكم الثابت مبقتضى األدل  إ: » ة و لیس تسامحیا حیث قالعلی القاعد

فقت علیه  على مذهب أهل الصواب من املخط ئة كما ات   ظاهري  ة حكم الشرعی  األمارات و 
ة أيضا بالنسبة إىل األمارات القائمة على عام  ة، بل يكون األمر كذلك عند الكلمة علماء اإلمامی  
ة و ة، ... و لذا اشتهر أن  علم اجملتهد باحلكم مستفاد من صغرى وجدانی  املوضوعات اخلارجی  

كل ما أدى إلیه ظين فهو حكم الل ه يف   :ة و هيو كربى برهانی   ،هذا ما اد عى إلیه ظين   :هي
من  أعم   ظاهري  صرحيه كون احلكم ال ، فإن  ظاهري  احلكم املعلوم منهما هو احلكم ال فإن   ؛يحق  

ا يوهم قوله قبل ذلك يف بیان الفرق بني األصل و الدلیل كون ا األصول مفاد   حلكم و إن كان رمب 
  0«األصل كظاهر ما يرتاءى منه ذلك يف باب االستصحاب. فاد  خمتص ا مب ظاهري  ال

 نياجلمع ب ةییفا فی کیدا جیقق حتقنی قدحق  یااآلشتاحملق ق  أن   یکالخیفی عل :ثالثاملبحث ال
 ؛همایناحلکم الواقعی و احلکم الظاهری و لقد أجاد يف اإليراد علی خمتار الشیخ فی اجلمع ب

يوجب ال يف عروض احلكم الواقعي   حلاظ التجريد عن العلم و الشك و الظن   إن  » :الق یثح
 «يف صورة الشك مثال؛ ألن  املفروض عدم مالحظته ال مالحظة عدمه. انتفاء احلكم الواقعي  

احلكم  إن  » :اد مبا حاصلهير ه أجاب عن هذا اإلحکی عن الشیخ فی جملس البحث أن   ث   
العلم باحلكم و اجلهل ت المبالحظة عمومه و مشوله حل باملوضوع النفس األمري   قمل يتعل   الواقعي  

ميكن مالحظة العموم و فال ،ميكن اعتبارمها فیهران من مرتبة اجلعل و لذا البه كیف و مها متأخ  
ااإلطالق بالنسبة إلیهما، بل  فهما ة يف اخلارج، مضافا إىل اختالة التجريدي  هو متعل ق به باحلیثی   إّن 

و قد طال البحث بیين و بني »إلی أن قال « مفهوما و لیس هناك فعل واحد مصداق هلما
شیخنا قد س سر ه يف جملس املذاكرة يف اإلشكال املذكور يف هذا املقام و مل حيصل يل من إفاداته 

ال ذب  عنه فلعل ك هتدى إىل وجه دفعه و مم ا  ما يدفع به اإلشكال عن نفسي و زعمت أن ه

                                                 
 171: 4حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  0
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يف هذا املقام و عدم املسارعة فیه و أن ال تسلك سبیل طلبة عصرنا من  التأم ل أسألك ين  لك
  0«ما يسمعونه من غري تأم ل يف موضوع القضی ة و محموهلاكل    اإليراد على

و  احلکم الواقعی   نياجلمع ب ةی  یفاهلمدانی علی مذهب الشیخ فی کاحملق ق أورد  :رابعاملبحث ال
يرتفع التنايف و التعارض بني الدلیلني مبجر د اعتبار قید يف موضوع أحد ه البأن   احلکم الظاهری  

أكرم »املتعارضني، من دون تقیید موضوع اآلخر بعدم هذا القید، ضرورة حتق ق التنايف بني قولك 
اإلكرام مبا عدا الفاسق. و  يتقی د موضوع وجوبما مل« تكرم العامل الفاسقال»و « مجیع العلماء

ن  املفروض عدم اختصاص األحكام الواقعیة بالعاملني هبا، فال محالة جتتمع احلرمة إث حی
ة يف حق  من جهل ظاهري  مع اإلباحة ال -على تقدير ثبوهتا لشرب التنت يف الواقع -الواقعی ة
 3« حكمه

وف اد املألير اهلمدانی أجاب فی آخر کالمه عن اإلاحملق ق  أن   یکالخیفی عل س:اماملبحث اخل
د موضوع أحد بأن  تقییاحلکم الظاهری و الواقعی  نية اجلمع بی  یفعلی شیخنا األنصاری فی ک

، لیس كتقییده بسائر القیود يف عدم اجلدوى به يف رفع املعارضة، ما مل ك  املتعارضني حبال الش
، كما جيعل موضوع ما تقی   د به أخص  يتقی د موضع اآلخر مبا عدا مورد القید، فإن  التقی د بالشك 

متأخ ر عن احلكم اجملعول لذلك  ظاهري  حكم من موضوع اآلخر، كذلك يدل  على أن  حكمه 
ا، و التنايف ء من حیث هو يف الرتبةالشي ن ه لدى تنج ز إيندفع مبجموع هذين األمرين، حیث  إّن 

تالفهما يف ال موقع لألصل، و بدونه ال منافاة بني احلكمني، الخ -أي العلم به -احلكم الواقعي
  2الرتبة.

 و الظاهری   احلکم الواقعی   نيا آخر للجمع بيقهناک طر  أن   یکالخیفی عل :دساملبحث السا
 :یفالتکل مرتبتني لفعلیةی و هو متوقف علی وجود یناإلمام اخلم یدالسمن 
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 هي قبل العلم.ال ت إحدامها: الفعلی ة 

تكون من قبل العبد، و هو ال ت فع سائر املوانع هي بعد العلم و بعد ر ال ت و ثانیتهما: الفعلی ة 
 التكلیف الفعلي  التام  املنج ز.

إذا عرفت ما ذكرنا فإن ه ال بد  من االلتزام بأن  التكالیف الواقعی ة فعلی ة مبعناها ال ذي قبل تعل ق 
المتناع  العلم، و ال إشكال يف أن  البعث و الزجر الفعلی ني غري محق قني يف موارد اجلهل هبا،

ال ت البعث و التحريك الفعلی ني بالنسبة إىل القاصرين، فالتكالیف حبقائقها اإلنشائی ة و الفعلی ة 
تكون خمتص ة بطائفة دون تعم  مجیع املكل فني، و ال -إلیهال ذي أشرنا  باملعىن -من قبل املوىل

فإذا كان التكلیف  القاصرين. اإلرادة قاصرة عن البعث و الزجر الفعلي  بالنسبة إىل طائفة، لكن  
قاصرا عن البعث و الزجر الفعلی ني بالنسبة إلیهم فال بأس بالرتخیص الفعلي  على خالفها، و ال 

 امتناع فیه أصال، و ال يلزم منه اجتماع الضد ين أو النقیضني أو املثلني و أمثاهلا.

حبسب اإلنشاء و اجلعل، و  -ةذكرنا: أن  األحكام الواقعی ة و اخلطابات األو لی  مم ا  فتحص ل
عام ة لكل ی ة املكل فني جاهلني كانوا أو عاملني، لكن ها قاصرة عن  -قبل العلمال ت حبسب الفعلی ة 

هي مرتبة جريان األصل ال ت اجله ال منهم، ففي هذه املرتبة  البعث و الزجر الفعلی ني بالنسبة إىل
  0العقلي ال بأس يف جعل الرتخیص.

                                                 
 113 - 310: 0، أنوار اهلداية يف التعلیقة علي الكفاية 0
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 (32إلی  01الثانی )ص  الدرس
ة مباحث ثالث یهو ف ةتمل هذا الدرس علی مثان عبارات لشیخنا األنصاری من مبحث الربائيش

 : التأم لو  یقللتحقمعروضة 

و منشأ الشّك في األّول: إّما أن يكون عدم النّص في المسألة،  : »األولی العبارة
وران األمر في قوله تعالى: كمسألة شرب التتن، و إّما أن يكون إجمال النّص، كد

بين التشديد و التخفيف مثال، و إّما أن يكون تعارض النّصين، و منه  1َحتَّى َيْطُهْرنَ 
 (78)ص « اآلية المذكورة بناء على تواتر القراءات

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

دلیل الشامل لعل  املراد بالنص  هو مطلق ال» التربيزی: احملق ق قال  األولی: ةالجه
لإلمجاع و غريه أيضا، و إال  فال اختصاص ملوارد الرباءة مبوارد فقدان النص  فقط، و لعل  

 3«ختصیصه بالذكر ألجل كون بیان األحكام به غالبا.

، بل التعارض املذکور علی تواتر القرائات ه الشیخ القمي عدم ابتناءنب   :ةالثاني ةالجه
ا علی القول بعدم تواترها مع جواز االستدالل يضأ نينص  مثال لتعارض الة املذکورة اآلي

 2هبا. 

 (71)ص « فهاهنا أربع مسائل»  :العبارة الثانية
                                                 

 .111البقرة:  0
 .22: 2اوثق الوسائل،  3

 .117: 7قالئد الفرائد،  2
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و  كان األوىل أن جيعلها ثالث مسائل، إذ ال فرق بني فقد النص  »زدی: الی السی دقال 
ا و مل إمجاله قوال و دلیال، و ال كرامة يف زيادة التقسیم إىل أقسام ال يتفاوت حكمه

ك فیها بأخبار إلفراد مسألة تعارض النص ني وجه من جهة التمس   ،يفر ق أحد بینها، نعم
 0«التخیري أو االحتیاط على ما سیأيت يف محل ه

واقعا و التحريم ظاهرا و التحريم  :و ربّما نسب إليهم أقوال أربعة: »الثالثة العبارة
باعتبار العنوان. و يحتمل الفرق يبعد أن يكون تغايرها التوقف و االحتياط. و ال

 (11)ص « ة األخباريين.بينها و بين بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلّ 

قد نسب األقوال األربعة إلیهم الفريد البهبهاين قد س سره يف فوائده. و »نی: یاشتاآلاحملق ق قال 
فها مبجر د التعبري من جهة ظاهره بل صرحيه كونا متمايزة خمتلفة حبسب املعىن ال أن يكون اختال

اختالف ما ركنوا إلیه من األخبار الواردة مع عدم اختالف بینها حبسب املعىن، و املراد كما هو 
  3.«التأم لاملستظهر منها عند شیخنا قد س سره و الظاهر من كلمات األخباريني عند 

ط عموم و خصوص من یاالتوق ف و اإلحت نيف هو أن  النسبة با ما استظهره املصن  هذا و أم  
إذ التوقف أعم  حبسب املورد من االحتیاط؛ لشموله لألحكام املشتبهة يف األموال و  ؛وجه

األعراض و النفوس مم ا جيب فیها الصلح أو القرعة، فمن عرب  به أراد وجوب التوق ف يف مجیع 
، و أم   فمن عرب  به  ،ميرد التحر من موا ط أعم  یاا اإلحتالوقائع اخلالیة عن النص  العام  و اخلاص 

أراد األعم  من محتمل التحرمي و محتمل الوجوب، مثل وجوب السورة أو وجوب اجلزاء املرد د بني 
وىل الفرق بینهما: بأن  املعرب  باأل ة و الواقعی ة، فیحتملظاهري  نصف الصید و كل ه. و أم ا احلرمة ال

                                                 
 48: 1حاشیة فرائد األصول،  0

 111: 4حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  3
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، فاحلرمة الحظ احلرمة من حیث عروضها ملوضوع محكوم حبكم و قد ة. و املعرب  بالثانیة ظاهري  اقعي 
 0«الحظها من حیث عروضها ملشتبه احلكم.قد

. قيل: داللتها 2منها: قوله تعالى: ال يَُكلُِّف اللَُّه نَ ْفسًا ِإالَّ ما آتاها: » العبارة الرابعة
. و فيه: أنّها غير ظاهرة؛ فإّن حقيقة اإليتاء اإلعطاء، فإّما أن يراد 3واضحة

ء أو تركه ... و هذا المعنى موصول المال ... و إّما أن يراد نفس فعل الشيبال
 (17)ص « «.ما آتاه الّله»أظهر و أشمل؛ ألّن اإلنفاق من الميسور داخل في 

املراد باملوصولة هو التكلیف،  تقريب االستدالل باآلية: أن  » ازی: ري زا الشري ماحملق ق قال 
، و املراد باإليتاء هو اإلعالم، فیكون : ال ُيَكلِّفُ -هامس فهي مفعول مطلق لقوله عز  

املتنازع فیها،  التحرميی ةتكلیفا أعلمها به، فیشمل الشبهة إال   ف اللَّه نفسااملراد: ال يكل  
 ملا كانت و يقتضي عدم وجوب االحتیاط لعدم العلم بالتكلیف فیها بالفرض، و إال  

 3«شبهة.

 ؟أظهر و أمشل شيء أو ترکهة نفس فعل المل تکون اراد (1

أم ا األخري فلما يف املنت. و أم ا األو ل لعدم احتیاج هذا الوجه إىل التقدير »قال الشیخ القمی: 
 5«خبالف الوجه السابق

                                                 
 717 - 716: 1فرائد األصول،  0

 .1الطالق:   3
 .171قاله الفاضل النراقي يف املناهج:  2

 71: 4تقريرات آية اهلل اجملدد الشريازي،  3

 .116: 7قالئد الفرائد،  5
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بنفس الحکم و الفعل المحکوم  يفالتکل قتعلّ  ينإذ ال جامع ب: »الخامسة العبارة
 (11)ص « يهعل

 ؟نيامع فی البما هو الوجه فی القول بعدم اجل
اق التكلیف باحلكم تعل   ن  إ» ازی: ري زا الشري قال امل ق الفعل باملفعول املطلق يكون من باب تعل   إّن 
اقه بالفعل احملكوم علیه و تعل   ميكن ه الو ال ريب أن   .ق الفعل باملفعول بهيكون من باب تعل   إّن 

هما، فاليعقل كون لفظ باعتبار معىن ني يف معىن واحد، لعدم اجلامع بیناجتماع هاتني احلیثیت  
 0 «واحدا مفعوال مطلقا و به لفعل واحد يف استعمال واحد.

فی رواية عبد األعلی ... لكّنه ال ينفع في المطلب؛ ألّن  ،نعم» : السادسة العبارة
 (11)ص «  نفس المعرفة بالّله غير مقدور قبل تعريف الّله سبحانه

 مقدور؟ ريباهلل غة املعرف عی الشیخ أن  اد   یفک

يهتدي الال ت لعل  الوجه فیه هو كون املراد باملعرفة هي املعرفة الكاملة » التربيزی: احملق ق قال 
إلیها العباد بعقوهلم القاصرة ... و القرينة على هذا التأويل هو تعر ض السائل هلذا السؤال، إذ 

نفي اإلمام علیه الس الم للتكلیف من البعید حصول الشبهة يف وجوب أصل املعرفة. مضافا إىل 
من دون بیان من الل ه تعاىل، للقطع بثبوت التكلیف بأصل املعرفة و لو مع عدم بیان من الل ه 

 3«سبحانه. 

سابقا بعد البعث،  التعذيب اإلخبار بوقوع ظاهره : أنّ و فيه: »السابعة العبارة
 (11)ص « .فيختّص بالعذاب الدنيوّي الواقع في األمم السابقة

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 
                                                 

 .11: 4تقريرات آية اهلل اجملدد الشريازي،  0

 .11: 1اوثق الوسائل،  3
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 ما هو وجه استظهار شیخنا األنصاری؟ األولی: ةالجه

 0«إن  منشأ الظهور قرينة السیاق و لفظ املاضي.»قال الشیخ القمی: 

: أن   »ی: یناإلمام اخلم یدالسقال : ةثانيال ةالجه يف اآليات املتقد مة علیها  التأم لو فیه أو الا
اد بالعذاب فیها يوم القیامة، و أن  املر  الظاهر منها أن  اآلية راجعة إىل ف ذلك، ألن  يعطي خال

  وَ : »و هي قوله تعاىل 3خروي؛ لورودها يف سیاق اآليات املربوطة بیوم القیامة،هو العذاب األ
َتابًا يَ ْلَقاُه َمْنُشورًا* ِإْقرْأ ِكتاَبَك  ِإْنساٍن أَْلَزْمناُه طاِئَرُه في ُعُنِقِه َو ُنْخِرُج َلُه يَ ْوَم اْلِقياَمِة كِ كّل 
َيِضلُّ  إنّمايَ ْهَتِدي لِنَ ْفِسِه َو َمْن َضلَّ فَ  إنّمافَ  بِنَ ْفِسَك اْليَ ْوَم َعَلْيَك َحِسيبًا* َمِن اْهَتَدى َكَفى

َها َو ال َتِزُر واِزرٌَة ِوْزَر اخرى بيَن حتی نبعث رسوالَعَلي ْ  2«* َو َما ُكنَّا ُمَعذِّ
حاٍك عن  « َو ما ُكن ا ُمَعذِِّبنيَ »و ثانیاا: لو فرض أن  موردها ما ذكر، غري أن  التعبري بقوله تعاىل: 

كونه سن ة جارية للَّه عز  شأنه، من دون فرق بني السالفة و القادمة، و أن  تلك الطريقة سارية يف 
 «عام ة األزمان، من غري فرق بني السلف و اخللف.

                                                 
 .111: 7قالئد الفرائد،  0

رة عنها راجعة إلی العذاب ت املتأخ  ياو اآل ا راجعة إلی العذاب األخروی  یهمة علت املتقد  يااآل الخیفی أن   33
مة ت املتقد  يالت مع اآلهذه اآلية نز   روی أن   یثة الصدور. و حينو قر ق هیاللس نيئذ فاملعینو ح .ی  یو الدن
 . و اهلل العامل.ا فاملراد هو العذاب األخروی  یهعل

سألت خدجية رسول الل ه صل ى الل ه علیه و سلم عن أوالد املشركني، فقال: هم »ا شأن النزول فقد روی و أم  
بيَن حتی  َو ال َتِزُر واِزرٌَة ِوْزَر ُأْخرى»فنز لت:  من آبائهم، ث سألته بعد ما استحكم اإلسالم، َو َما ُكنَّا ُمَعذِّ

 .« نبعث رسوال

 .351ر.ک: أسباب النزول القرآين: 

 .71-77سورة االسراء،  2
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ه لیس من عدلنا و شأننا و دأبنا أن نُعذِّب أحداا يوم القیامة، إال  بعد إمتام فمعىن اآلية: أن   
 0«احلج ة علیه بإرسال الرسل و بیان األحكام

 التأّملو  يقللتحق

« ایهما آتإال   ف اهلل نفسال  يکال»ة آية شیخنا األنصاری استشکل علی دالل إن   املبحث األو ل:
التربيزی احملق ق مقدور فأجاب عنه  ريا بغیفتکل یسل یهفنص  ال ط فی ما یاباإلحت یفالتکل بأن  

ة واردة على متفاهم الشرعی  أن ه إن أراد ذلك عقال فمسل م إال  أن ه غري جمد، ألن  اخلطابات ب
  3.العرف، فیكفي يف االستدالل هبا كون الفعل غري مقدور يف نظر العرف و استجوده

ِبنَي َحَّتَّ نَ ْبَعَث َرُسوالا »قوله تعاىل:  إن   :نییاتاآلشاحملق ق قال  املبحث الثانی: .يف 2«َو ما ُكنَّا ُمَعذِّ
أورد  ث   ا قد متس ك هبا غري واحد للمقام وفاقا للفاضل التوين يف شرح الوافیة،سورة بين إسرائیل مم  

  3.الل به و أجاب عنهادة لإلستات ثالثيبتقر 

                                                 
 .118 - 111: 1؛ تنقیح األصول، 76: 1هتذيب األصول،  0
 14 – 11: 1أوثق الوسائل ،  3
 .186سورة البقرة: اآلية  2
 141 - 147: 4حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  3
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 (32إلی  32الدرس الثالث )ص 

مباحث  و فیه مخسة ةالدرس علی ست عبارات لشیخنا األنصاری من مبحث الربائ تمل هذايش
 .التأم لو  یقللتحق ةمعروض

ّن عدم الفعلّية يكفي في هذا المقام؛ ألّن الخصم يّدعي أّن في إ» : األولی العبارة
ال يعلم و يعترف بعدم  ارتكاب الشبهة الوقوع في العقاب و الهالك فعال من حيث

لالستحقاق على تقدير عدم الفعلّية، فيكفي في عدم االستحقاق نفي  المقتضي
 (14ص « ) الفعلّية

هلما: أن ه لو سل م اعرتاف اخلصم أو  : »نياخلراساين علی هذا الکالم من جهتاحملق ق استشکل 
يصري جدلی ا،  -حینئذ -ألن  االستدالل هبا ؛ا ملا صح  االستدالل باآلية أيضاباملالزمة بینهم

ينفعنا حنن القائلون بنفي املالزمة فال ثبت الدعوى باعتقاد اخلصم املعرتف باملالزمة. و أم افی
 االستدالل هبا إلثبات الرباءة.

ق العذاب نسل م اعرتاف األخباري ن باملالزمة بینهما. و األخباري  القائل باستحقاو ثانیهما: أن ه ال
ستحقاق و الفعلی ة فیها، إلمكان تعق بها التوبة و يد عي املالزمة بني االيف املعصیة املعلومة ال

 0«الشفاعة، فكیف يد عي املالزمة بینهما يف شبهة املعصیة؟!

َنٍة َو َيْحيى» : العبارة الثانية َمْن َحيَّ َعْن  منها: قوله تعالى: لِيَ ْهِلَك َمْن َهَلَك َعْن بَ ي ِّ
َنةٍ   (17)ص «. .في داللتها تأّمل ظاهر1بَ ي ِّ

                                                 

 71 - 74: 1؛ كفاية االصول،  788درر الفوائد يف احلاشیة على الفرائد:  0
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حيتمل ان يكون املراد باهلالك هو القتل، و بالبی نة البصرية احلاصلة لكل  » ازی: ري الشد د اجملقال 
للكف ار، فیكون  3الظاهرة يف غزوة بدر -أحد من ظهور معجزات النيب  صل ى الل ه علیه و آله

صل ى الل ه  أن ا فعلنا ما فعلنا يف تلك الواقعة من إظهار مقامات النيب   -و الل ه أعلم -املراد منها
باملد عى، و لو مل تكن  -هذا على -هلم لیقتل من يقتل عن بصرية، فال ربط هلا -علیه و آله

هي ظاهرة يف هذا املعىن مل تكن ظاهرة يف املطلوب أيضا، فتسقط باإلمجال عن االستدالل 
 2«هبا.

لتعبير لكّن اإلنصاف: أّن غاية األمر أن يكون في العدول عن ا» : الثالثة العبارة
بعدم الوجود إلى عدم الوجدان إشارة إلى المطلب، و أّما الداللة فال؛ و لذا قال 

« .4في الوافية: و في اآلية إشعار بأّن إباحة األشياء مركوزة في العقل قبل الشرع
 (16)ص 

يف « ال َأِجدُ »کن[منع إشعارها بذلك، إذ لعل النكتة يف العدول إىل مي» ]ازی: ري الشاجملد د قال 
لعدم كونه تكذيبا  5مقام الرد على الیهود كون الرد هبذه العبارة الشتماهلا على نوع من التأدب 

                                                                                                                                                 
 .41األنفال:  0

ق، قال سبحانه: ِإْذ أَنْ ُتْم یااآلية نزلت يف بیان قص ة غزوة بدر و نصرة املسلمني فیها، كما يشهد به السإن  3
نْیا َو الرَّْكُب َأْسَفَل ِمْنُكْم َو َلْو َتواَعْدُُتْ اَلْخَتَلْفُتْم يف اْلِمیعاِد َو لِكْن  َو ُهْم بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصوى بِاْلُعْدَوِة الدُّ

 لَِیْقِضَي اللَُّه أَْمراا كاَن َمْفُعوالا لَِیْهِلَك َمْن َهَلَك ....

 .16 - 17: 4تقريرات آية اهلل اجملدد الشريازي،  2

 .786الوافیة:  3

: إين ال أجد ما -إذا أريد نفي مدعاه بطريق التأدب و هذا كما يقال يف العرف يف نفي مدعى اخلصم 5
 .ء من الكتب، و ال يقال: إنه باطل أو كذب، لكونه موجبا الستخفاف املدعيتقول يف شي
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جمادلة معهم باألحسن، و قد امر صلى اللَّه علیه و آله هبا  -كما يف العبارة الثانیة  -هلم صرحيا
يف العدول هذا لیس بأبعد من ، و احتمال كون النكتة 0ِهَي َأْحَسنُ ال ت بقوله تعاىل: َو جاِدهْلُْم بِ 

 3«احتمال كونا ذاك إن مل نقل بكونه أظهر منه، كما هو لیس ببعید.

و لعّل هذه اآلية أظهر من سابقتها ألّن السابقة دّلت على أنّه ال »: العبارة الرابعة
يجوز الحكم بحرمة ما لم يوجد تحريمه فيما أوحى الّله سبحانه إلى النبّي صّلى 

على أنّه ال يجوز التزام ترك الفعل مع عدم دّل و آله و سّلم، و هذه تالّله عليه 
)ص « وجوده فيما فّصل و إن لم يحكم بحرمته، فيبطل وجوب االحتياط أيضا.

16) 

 ؟ما ذکر فی املنت رية بغظهرياأل یهکن توجميهل 

ا بالنسبة إ »قال الشیخ القمي:  ىل احلیوانات إن  سابقتها أسوأ حاال من جهة اخرى؛ و هي أن 
ها تأسیس أصالة احلل  يف اللحوم، و أين هو من تأسیس أصالة احلل  يف متام مفاد  و الذبائح؛ ف

 2«األشیاء املشتبهة؟!

تنهض على إبطال القول بوجوب إّن اآليات المذكورة ال: »الخامسة العبارة
أو  منها عدم التكليف فيما لم يعلم خصوصا غاية مدلول الدالّ  االحتياط؛ ألنّ 

 (11ص «.)عموما.

                                                 
 717النحل:  0

 11: 4تقريرات آية اهلل اجملدد الشريازي،  3

 .711: 7قالئد الفرائد،  2
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ن على عدم تدال   -تهماعلى فرض متامی   -اآليتني األخريتني خیفى أن  ال»ازی: ري ل املدق ق الشقا
ى اللَّه نظري قوله صل   -، أو السواء علم حكمه العام   -التكلیف فیما مل يعلم حكمه باخلصوص

مات ل فیهما هي احملر  ظاهر املوصو  فإن   ؛0«ء مطلق حَّت يرد فیه نيشي كل  : »-و آلهعلیه 
ة على جعلهما من اآليات الغري الدال   -هس سر  قد   -هالظاهر أن    أن  خیفى، إال  ة، كما الالواقعی  

3 .«املطلوب بوجه
 

ما ال »و يمكن أن يورد عليه: بأّن الظاهر من الموصول في : »السادسة العبارة
لغير المعلوم،  هو الموضوع، أعني فعل المكّلف ا -بقرينة أخواتها -«يعلمون

كالفعل الذي ال يعلم أنّه شرب الخمر أو شرب الخّل و غير ذلك من الشبهات 
 (18)ص « الموضوعّية، فال يشمل الحكم الغير المعلوم.

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

استشكل يف قد» یخ: اإلمام اخلمیين فی توضیح کالم الش السی دقال  األولی: ةالجه
بأُمور: منها ]ما أورده شیخنا األنصاری بأنه[ ال  حلكمی ةللشبهات امشول حديث الرفع 

هو « ما اضطر وا»و « ما استكرهوا»، و «ما ال يطیقون»شك  أن  املراد من املوصول يف 
؛ ألن  هذه العناوين الثالثة ال تعرض إال  للموضوع الشرعي  املوضوع اخلارجي ال احلكم 

ما »وحدة السیاق قرينة على املراد من املوصول يف  . فلیكنالشرعي  اخلارجي دون احلكم 

                                                 
، و هذه هي 61حديث  -من أبواب صفات القاضي 71الباب  -كتاب القضاء  ،714: 11الوسائل  0

 مرسلة الصدوق) ره(.

 11: 4تقريرات آية اهلل اجملدد الشريازي،  3
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هو املوضوع املشتبه، ال احلكم املشتبه اجملهول، فیختص  احلديث بالشبهات « ال يعلمون
 0«املوضوعیة.

إن  املوصول يف مجیع الفقرات مستعمل يف  »اخلوئی:  یدالس یهأورد عل :ةالثاني ةالجه
ء، و لذا يقال إن  املوصول من املرادف للشي معىن واحد، و هو معناه احلقیقي املبهم

ااملبهمات، و تعريفه  قال:  ملبحث اخلامس:هو بالصلة، فكأن ه )صل ى اللَّه علیه و آال إّن 
ء املضطر إلیه، و هكذا، يطیقون، و الشيء الذي الالذي اليعلم، و الشيء رفع الشي

ء املضطر األمر أن  الشياحد، غاية فلم يستعمل املوصول يف مجیع الفقرات إال  يف معىنا و 
ء ء املكره علیه، خبالف الشيينطبق خارجاا إال  على األفعال اخلارجیة، و كذا الشيإلیه ال

اجملهول فان ه ينطبق على احلكم أيضاا. و االختالف يف االنطباق من باب االتفاق من 
وصول كي يضر جهة اختالف الصلة ال يوجب اختالف املعىن الذي استعمل فیه امل

بوحدة السیاق، فان  املستعمل فیه يف قولنا ما ترك زيد فهو لوارثه، و ما ترك عمرو فهو 
محفوظة. و لو كان هذا  ء واحد فوحدة السیاقلوارثه، و ما ترك خالد فهو لوارثه، شي

يف املفهوم منطبقاا على الدار يف اجلملة االوىل، و على العقار يف الثانیة، و على األشجار 
الثالثة، فال شهادة لوحدة السیاق على أن  مرتوكات اجلمیع منطبقة على جنس واحد. و 

 3«املقام من هذا القبیل بعینه.

 التأّملو  يقللتحق

                                                 
 .21: 3؛ أنوار اهلداية يف التعلیقة على الكفاية،  32: 2هتذيب األصول،  0

 117 - 111: 7مصباح األصول ،  3
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َو ما كاَن اللَُّه لُِیِضلَّ »ة اإلستداللِ بآي ةی اعتقد بتمامی  یناإلمام اخلم یدالس ان   املبحث األو ل:
َ هَلُْم ما يَ تَُّقونَ قَ ْوماا بَ ْعَد ِإْذ َهداهُ    3.ایهة فدة الروايات الوار یمعلی الربائة بضم« 0ْم َحَّتَّ يُ َبنيِّ

قل ال أجد فی ما »ة اإلستدالل بقوله تعايل اهلمدانی ذهب إلی متامی  احملق ق  ان   املبحث الثانی:
ه صل ى الل ه لورود اآلية تعريضا على من مل يعرتف بنبو ت...« عمه يطما علی طاعم أوحی إلی محر  

علیه و آله و وحیه صل ى الل ه علیه و آله أي الیهود، حیث حر موا على أنفسهم بعض ما رزقهم 
الل ه، و من املعلوم أن  كون ما حر موه معلوم اإلباحة لدى النيب صل ى الل ه علیه و آله، ال جيدي 

ايف مقام احملاج ة و إسكات الیهود، و  ي حر متموه على أنفسكم مم ا لذأورد علیهم بأن  هذا ا إّن 
يعلم حرمته، فالتزامكم حبرمته افرتاء على الل ه، و التعبري عن هذا املعىن مبا عرب  مع أن  الیهود ال

جيحدون كونه صل ى الل ه علیه و آله مم ن يوحى إلیه، لعل ه للتنبیه على أن  هذا هو طريقه الذي 
له غري ضائر يف االحتجاج كما ال خیفى. و يعرف به األحكام اإلهلیة، و عدم تسلیم اخلصم 

يشهد ملا ذكر اآليات املتقد مة على هذه اآلية، كما ان ه يتم  هبا بنفسها االستدالل للمطلوب، و 
َة یَ هي قوله تعاىل: ُكُلوا ممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه َو ال تَ تَِّبُعوا ُخطُواِت الشَّْیطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنٌي* مَثانِ 

ْت َعَلْیِه أَْرحاُم أَْزواٍج ِمَن الضَّْأِن اثْ َننْيِ َو ِمَن اْلَمْعِز اثْ َننْيِ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم أَِم اأْلُنْ ثََینْيِ أَمَّا اْشَتَملَ 
ِبِل اثْ َننْيِ َو ِمَن اْلَبقَ  ِر اثْ َننْيِ ُقْل آلذََّكَرْيِن َحرََّم أَِم اأْلُنْ ثََینْيِ نَ بُِّئوين ِبِعْلٍم ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنَي* َو ِمَن اإْلِ

ْن َأْظَلُم ممَِّن اأْلُنْ ثََینْيِ أَمَّا اْشَتَمَلْت َعَلْیِه أَْرحاُم اأْلُنْ ثََینْيِ أَْم ُكْنُتْم ُشَهداَء ِإْذ َوصَّاُكُم اللَُّه هِبذا َفمَ 
ِإنَّ اللََّه ال يَ ْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنَي* ُقْل ال َأِجُد ...  َعَلى اللَِّه َكِذباا لُِیِضلَّ النَّاَس ِبَغرْيِ ِعْلمٍ  اف ْرَتى

هذه اآليات كادت تكون صرحية يف توبیخهم بتحرميهم على أنفسهم ما مل يعلموا  فان   2اخل
  3حرمته.

                                                 
 .777التوبة:  0
 161: 1تنقیح األصول،  3
 741 -747سورة األنعام:  2
 771 - 777الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية:  3
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بني ما ذكر فیه التسعة،  ةالرفع عديدة و خمتلف يثأن  طرق حد یکالخیفی عل املبحث الثالث:
؛ و كتاب 1قتصر فیه على األقل  منها. راجع إلی اخلصال، باب التسعة، احلديث و بني ما ا

، باب مجلة ما 117: 77؛ و الوسائل، ج 14التوحید للصدوق، باب االستطاعة، احلديث 
عفى عنه، احلديث األو ل. قد رواه الصدوق يف خصاله بسند صحیح، و هذا اخلرب و سنده هذا 

ثنا: أمحد بن محم   ثنا سعد بن عبد الل ه، عن يعقوب بن ؛ قال: حد  د بن حيىي العط ار قال: حد 
يزيد، عن مح اد بن عیسى، عن حريز بن عبد الل ه عن أيب عبد الل ه علیه الس الم، قال: قال رسول 

رفع عن ام ت تسعة: اخلطأ و النسیان، و ما اكرهوا علیه، و ما ال »الل ه صل ى الل ه علیه و آله: 
ال يطیقون، و ما اضطر وا إلیه، و احلسد، و الطرية، و التفك ر يف الوسوسة يف يعلمون، و ما 

و احلديث صحیح، رجاله كل هم ثقات؛ أم ا أمحد بن محم د بن حيىي «. اخللق ما مل ينطق بشفة
وقد العط ار، فهو و إن مل يوث ق صرحيا يف كلمات الرجالی ني املتقد مني، لكن ه من مشايخ الصدوق 

اهلل بن الغضائری الذی قدرواه عنه  یدبن عب نيا و الراوی اآلخر منه حسيثحد 711 رواه عنه
أمحد بن محمد بن عن ا ري األجالء کثال إنه قدروی يقفقد صح أن ؛ ايدينا فی ما بأيثحد 88

ألجل ذلك نرى أن  كثريا من املتأخ رين كالشهید الثاين و لعل فی حقه  یفجد تضعيو مل و  ییحي
ب املنتصر يعقوب بن يزيد فهو ابن مح اد األنباري السلمي ال ذي كان من كت اأم ا  ه.و غريه وث قو 

و مح اد بن عیسى أحد  0...«.و كان ثقة صدوقا، له كتاب البداء : »یبالل ه؛ قال النجاش
أصحاب اإلمجاع ال ذي ات فقت العصابة على وثاقته. و حريز بن عبد الل ه السجستاين أمره يف 

اخلرب قد صح  عن أئم تنا علیهم الس الم و »التربيزی: احملق ق ر من أن يعرف. قال اجلاللة أشه
  3.«أسندوه إىل النيب  صل ى الل ه علیه و آله؛ فما رمبا يتوه م من كونه نبوي ا ضعیفا ضعیف جد ا

ذكر أنه يف الوسائل عن حديث الرفع و ی باحث فی ینمام اخلماإل السی د إن   املبحث الرابع:
م د بن علي  بن احلسني، و يف التوحید و اخلصال عن أمحد بن محم د بن حيىي، عن سعد بن مح

عبد اللَّه، عن يعقوب بن يزيد، عن مح اد بن عیسى، عن حريز بن عبد اللَّه، عن أيب عبد اللَّه 
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 علیه السالم قال: )قال رسول اللَّه صلى اهلل علیه و آله و سلم: رُفع عن ام ت تسعة أشیاء:
اخلطأ، و النسیان، و ما اكرِهوا علیه، و ما ال يعلمون، و ما ال يُطیقون، و ما اضطُر وا إلیه، و 
احلسد، و الطرية، و التفك ر يف الوسوسة يف اخللق ما مل ينطقوا بشفة(.و أضاف أن هذه الرواية 

مة و اجمللسي و صحیحة؛ ألن  أمحد بن محم د بن حيىي و إن كان محل  الكالم، إال  أن ه وث قه الع ال 
تفاد وثاقته من باب أنه ممن نقل یسف ال إشكال يف وثاقته بلحاظ رواياته الكثرية يف أبواب الفقه

  0.اري عنه األجالء کث

الرفع بالشبهة املوضوعیة مبنع اقتضاء  يثدفع اختصاص حدالیزدی  یدالس إن   املبحث اخلامس:
 الثالثة املذكورة على األعم من احلكم و ن  عدم محل املوصول يفإ» :قال یثح يثق احلدیاس

ااملوضوع  م لعدم معقولیة اإلكراه و االضطرار مثال على احلكم ال لقصور يف عمو هو  إّن 
قابال للتعمیم فال وجه لرفع الید عن عمومه. سل منا « يعلمونما ال»املوصول، و مل ا كان يف 

التسعة أمرا واحدا مل ال يكون ذلك الواحد اقتضاء احتاد السیاق أن يكون متعل ق الرفع يف مجیع 
احلكم فیشمل الشبهة يف احلكم و هو واضح، و الشبهة يف املوضوع أيضا ألن  املوضوع املشتبه 
يصدق علیه أن ه مشتبه احلكم أعين حكمه اجلزئي. ... سل منا أن  احتاد السیاق يقتضي أن يكون 

االستدالل  املكلف كما ذكره، لكن يتم  متعلق الرفع يف اجلمیع خصوص املوضوع أعين فعل 
أيضا، و ذلك ألن  اجلهل بالفعل ال معىن له إال  باعتبار كونه متعل قا للحكم و إال  فالفعل باعتبار 
عنوان شرب هذا املائع غري جمهول بل باعتبار عنوان اخلمرية الذي هو متعل ق احلكم و موضوعه، 

ه شرب التنت بل بعنوان أن ه جمهول ال بعنوان أن  و حینئذ نقول: فعل شرب التنت موضوع كلي 
موضوع احلكم، فیصري معىن الرواية رفع مؤاخذة احلرام املكره علیه و احلرام اجملهول سواء كان 

  3شخصه جمهوال مع العلم بنوعه احملتمل اندارجه فیه أو كان نوعه جمهوال.
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 (23إلی  32الدرس الرابع ) ص 
أربعة مباحث  یهفالرفع و  يثن عبارات لشیخنا األنصاری من حدتمل هذا الدرس علی مثايش

 .التأم لو  یقمعروضة للتحق

سعة ما هو المناسب من من هذه التكّل   فلو جعل المقّدر في: »األولی العبارة
نسبة المؤاخذة إلى نفس  -بناء على تقدير المؤاخذة -ّن الظاهرأثره،... لک
 (11)ص « المذكورات.

« ما ال يعلمون»يعين بناء على أن يكون املؤاخذة هي األثر الظ اهر ل  »اين: دماهلاحملق ق قال 
كاخواته، فالظاهر كونا مقد رة يف اجلمیع على نسق واحد، فیكون هي بنفسها متعل قة للرفع و 

 0«ة.منسوبة إىل نفس املذكورات، فیختص  بالشبهة املوضوعی  

يحتمل أن يكون  -باعتبار داللة االقتضاء -أّن المقّدر في الرواية»: العبارة الثانية
« واحد من التسعة، و هو األقرب اعتبارا إلى المعنى الحقيقّي.كّل   جميع اآلثار في

 (11) ص 

 ثالث جهات للکالم: ةفی هذه العبار 

 :ةر فی الروايء علی وجود مقد  ة اإلقتضادالل ةی  یفکن  یاب فی األولی ةالجه

 ال إشكال يف عدم جواز إرادة الظاهر من نسبة الرفع إىل التسعة من إن ه»نی: یااآلشتاحملق ق قال 
حیث لزوم الكذب على الشارع بعد فرض وجود التسعة بالوجدان يف هذه األم ة فال بد  أن 
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يكون املراد مبقتضى العقل بالنظر إىل داللة االقتضاء خالف الظاهر منها إم ا باجملاز يف الكلمة 
  0«التصر ف يف النسبة. أو احلذف و التقدير أو

جعل كون احلديث من باب جماز صن ف امل كأن  » الیزدی:  یدالس یهأورد عل :ةالثاني ةالجه
يرتدد يف املقد ر و أنه مجیع اآلثار أو األثر املناسب أو خصوص املؤاخذة و  ث   احلذف مسل ما

سناد، فمعىن احلديث أن ه اد عى أظهرية األخري، لكن ا ّننع ذلك بل جنعله من باب اجملاز يف اإل
يف حديث صن ف رفع نفس التسعة لكن تنزيال مبالحظة رفع آثارها ، و هذا نظري ما قاله امل

من أن ه مل ا مل ميكن محله على حقیقته من إبقاء نفس الیقني ضرورة ارتفاعه « تنقض الیقنيال»
یقن، و حنن نقول فیه نظري بالوجدان فنحمله على عدم نقض آثار الیقني و إبقائها أي آثار املت

و إن كان  -مثالا  -فالنسیان: » قال یثح ییناإلمام اخلم یدالسو وافقه  3«ما قلنا هاهنا.
موجوداا حقیقة، لكن اد عي عدمه ألجل عدم ترت ب آثاره، فهو مثل )يا أشباه الرجال و ال 

ارجال(؛ حیث إن  نفي الرجولی ة  الرجال هلم، و ال هو باعتبار ثبوت ما هو من أوصاف  إّن 
 2«ء يف الكالمتقدير شي إىل -حینئذٍ  -حيتاج

اآلثار هو األقرب اعتبارا إلی املعنی  یعمج يرذهب شیخنا األنصاری إلی أن تقد :ةالثالث ةالجه
 ئذ نسأل أيهما مقدم عند التعارض؟ینأقرب عرفا و ح ةاملواخذ يری و تقدیقاحلق

                                                 
 177 - 176: 4ر الفوائد ىف شرح الفرائد، حب 0

 71: 1حاشیة فرائد األصول،  3
 301: 2تنقیح األصول،  2



29 

 

إذ من املعلوم ان ه لیس  ،نيقرباأل نيرب عرفا عند التعارض باألق مياخلراسانی إلی تقداحملق ق ذهب 
عرفاا، ال مبجر د االعتبار،  املدار يف الباب إال  الظ هور العريف ، و هو حيصل، مبا كان اقرب

 0تغفل.فال

لكّن النبوّي المحكّي في كالم اإلمام عليه الّسالم مختّص بثالثة » :الثالثة العبارة
 (11ص « ) ميع اآلثار مختص بها، فتأمل.من التسعة فلعل نفي ج

لعله إشارة إىل أنه إذا كان املقدر يف تلك الثالثة مجیع  التأم لاألمر ب»ازی: ري الشاحملق ق قال 
اآلثار فیبعد كونه يف غريها من الستة الباقیة خصوص املؤاخذة الستلزام ذلك للتفكیك ال ذي 

اجلمیع على نسق واحد، فبعد كون املراد يف تلك يأباه ظاهر السیاق، فإن ظاهره أن املقدر يف 
 3«منها ما ال يعلمون، فافهم.ال ت الثالثة رفع مجیع اآلثار، فالظاهر ذلك أيضا يف الستة الباقیة 

  و القول بأّن االختصاص باعتبار رفع المجموع و إن لم يكن رفع: »العبارة الرابعة
 (11ص « ) واحد من الخواّص، شطط من الكالم.كّل 

 هذا القول شططا من الکالم؟ ملاذا تعد  

اآلحاد  واحد منكل    إن إسناد فعل إىل العدد يقتضي إسناده إىل»ازی: ري الشاحملق ق قال 
 2«مستقال، و هذا وجه فساد ما قیل من أن اختصاص الرفع باعتبار اجملموع.
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و قّلة  و أضعف منه: وهن إرادة العموم بلزوم كثرة اإلضمار،»: الخامسة العبارة
 (17ص «. ) اإلضمار أولى. و هو كما ترى و إن ذکره بعض الفحول.

مة رمحه الل ه يف قواعده. و ملخ ص ما يرد علیه: »قال الشیخ القمی:  هذا الوجه محكي  عن العال 
فرد فرد من األثر لكي يلزم احملذور املزبور، بل املقد ر كل    أن  املقد ر يف صورة إرادة العموم لیس

ا  0«هو لفظ اآلثار؛ فحاله كحال املؤاخذة. إّن 

مجمال من  إذا كان صن لتلك الرواية فإن المخصّ ة مبيّ فعموم تلك األدلّ »: السادسة العبارة
بالنسبة إلى  ته كان عموم العامده بين ما يوجب كثرة الخارج و بين ما يوجب قلّ جهة تردّ 

 (11ص «.) ل.ا إلجماله، فتأمّ نيّ مب التخصيص المشكوك فيه

إن  النسبة بني النبوي  و العمومات عموم من وجه؛ : »التأم لن وجه یافی ب قال الشیخ القمی
ألن  ما دل  على أن  الصالة يف النجاسة باطل، عام  بالنسبة إىل العمد و النسیان كما أن  النبوي  

ك  يف خروج بعض عام  بالنسبة إىل النجاسة و غريه؛ فلیس النبوي  خباص  حَّت  يوجب إمجاله للش
 3«اآلثار عن حتت العمومات، فیكون املرجع فیه عمومها.

أن المراد برفع التكليف عدم توجيهه إلى المكلف مع قيام : »السابعة العبارة
 (11ص « ) المقتضي له، سواء كان هنا دليل يثبته لو ال الرفع، أم ال.

ابقا على أن  معىن الرفع هو إزالة تطللغة و االرتكاز قدی إلی أن  ایناإلمام اخلم یدالسذهب 
ء عن صفة الوجود بعد حتق قه و حتص له، فعلى هذا فلو استعمل مبعىن الدفع فال مناص عن الشي

العناية و ما به يتناسب االستعمال، و إنكار احتیاجه إىل العناية مكابرة ظاهرة. و ال عناية عرفا 
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و بالعكس، إال  أن  ذلك بضرب من العناية  يف احلديث. نعم، قد يستعمل الرفع يف مكان الدفع
فع يف مقام املنع عن تأثري املقتضي يف الوجود ة هو استعمال الدیقاحلق یهتضيقذی و التجو ز. وال

 0 ء الشیء املوجود.و استعمال الرفع يف مقام املنع عن بقا

 التأّملو  يقللتحق

الرفع، رفع مطلق اآلثار، لكن املراد  يثاهلمدانی أن  املراد حبداحملق ق استظهر  املبحث األو ل:
لو ال رفعها ال ت هي اآلثار  -بقرينة إطالق الرفع، و ورود الرواية يف مقام االمتنان -مبطلق اآلثار

ال يرتت ب على وضعها كلفة و خسارة علیه، ال ت لوقع املكل ف من قبلها يف كلفة، دون اآلثار 
كل ف، كما لو اكره على اداء واجب، أو أد اه خطأ أو فضال عم ا لو كان ثبوهتا أرفق حبال امل

  3.نسیانا، فان  الرواية ال تدل  على فساده، و لو على القول برفع مجیع اآلثار

« عرفا من األول و أظهر من الثاني أيضا هذا أقرب»قال شیخنا األنصاری:  املبحث الثانی:
أن  الظهور ال بد   نيستند الظهور و بأجاد الشیخ القمی فی ما أفاد فی ما هو م( لقد11)ص 

له من مستند و إال  فهو مردود على مد عیه، و ال ذي يصلح أن يكون مستندا للظهور املزبور بعد 
بداهة عدم انتهائه إىل الوضع إم ا القرب االعتباري  أو غلبة االستعمال يف املعىن الظاهر، أو 

  2.القرينة اخلاص ة على طبقه

ه تعاىل وضعه بوضع ما هو ألن   ة،علی األم   الرفع إمتنانی   يثحد اشتهر أن   املبحث الثالث:
مقتضاه من إجياب االحتیاط ال ذي هو سبب الستحقاق العقاب على خمالفة التكلیف اجملهول و 
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شعر بعدم مت( قوله )رفع عن أم   أن  مضافا إلی  ،هذا .ةمل يفعل فهو منة منه تعاىل على األم  
التربيزی إلی أن الظهور املذكور ناش من القرائن احملق ق و لکن ذهب  ممالرفع عن ساير األ

، ال من إضافة األم ة إىل ضمري املتكل م، ألن  علی کون اخلرب واردا مورد االمتنان ةالدال   ةاخلارجی  
 غايتها إفادة اختصاص األم ة بالنيب  صل ى الل ه علیه و آله، ال اختصاص الرفع هبم أيضا، إال  من

  0باب املفهوم املخالف، و ال اعتداد به هنا.

اخلوئی. بیان ذلك: أن  النزاع يف داللة الوصف على  یدالسکن اجلواب عنه مبا ذکره ميهذا و 
على انتفاء احلكم عن غريه، فلو ورد يف دل  املفهوم تارةا مبعىن أن  تقیید املوضوع أو املتعلق به ي

ى انتفاء وجوب االكرام عن غري مورده، يعين عن الرجل العادل علدل  الدلیل: أكرم رجالا عاملاا ي
على دل  أو الفاسق أو الفقري أو ما شاكل ذلك ولو بسبب آخر. واخرى مبعىن أن  تقییده به ي

على حنو االطالق، أو فقل: إن  معىن داللته على املفهوم هو داللته على  عدم ثبوت احلكم له
 حنو االطالق وأ ن ه غري ثابت له كذلك. نفي احلكم عن طبیعي موصوفه على

فإن كان النزاع يف املعىن األو ل فال شبهة يف عدم داللته على املفهوم هبذا املعىن، ضرورة أن  قولنا: 
على نفي وجوب االكرام عن حصة اخرى منه كالرجل العادل أو دل  أكرم رجالا عاملاا ال ي

 وط باملقام. مرب رياهلامشي أو ما شاكل ذلك، و لکن هذا غ

 يثدهبذا املعىن. و هذا مربوط حبعلى املفهوم دل  وإن كان النزاع يف املعىن الثاين فالظاهر أن ه ي
أن  . ونكتة هذه الداللة هي ظهور القید يف االحرتاز ودخله يف موضوع احلكم أو متعلقه إال  الرفع

على أن  وجوب االكرام مل دل  ، يتقوم قرينة على عدم دخله فیه، ففي مثل قولنا: أكرم رجالا عاملاا 
، بل ثبت خلصوص حصة خاصة منه وهي  -يثبت لطبیعي الرجل على االطالق ولو كان جاهالا

 الرفع يثحدعاملاا عادالا وهكذا، وفی  وكذا قولنا: أكرم رجالا هامشیاا، أو أكرم -الرجل العامل
قید ايت كل    الضابط أن  األمم. و  یعي  م ثبوت الرفع لطبدعلي عدل  ة تة النبوي  م  ة باألاألم   یدتقی

به يف الكالم فهو يف نفسه ظاهر يف االحرتاز ودخله يف املوضوع أو املتعلق، يعين أن  احلكم غري 
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مقیداا هبذا القید ال مطلقاا، وإال  لكان القید لغواا، فاحلمل على التوضیح أو غريه  ثابت له إال 
على دل  : أن  مثل قولنا: أكرم رجالا عاملاا وإن مل يخالف الظاهر فیحتاج إىل قرينة. واحلاصل

أ ن ه ال  نفي وجوب االكرام عن حصة اخرى من الرجل كالعادل أو حنوه ولو مبالك آخر، إال 
  0شبهة يف داللته على أن  وجوب االكرام غري ثابت لطبیعي الرجل على حنو االطالق.

ن بعد االعتراف يقيحسن الرجوع إلي المت إنّماه انّ »قال شیخنا األنصاری:  املبحث الرابع:
أن يراد إثبات ظهور الرواية من إاّل  بإجمال الرواية ال إلثبات ظهورها في رفع المؤاخذة

ة المثبتة حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم األدلّ  حيث إنّ 
ن ة مبيّ ك األدلّ آلثار تلك األمور و حملها على العموم يوجب التخصيص فيها فعموم تل

ده بين ما يوجب كثرة الخارج و ص إذا كان مجمال من جهة تردّ المخصّ  لتلك الرواية؛ فإنّ 
نا إلجماله بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبيّ  ته، كان عموم العامّ بين ما يوجب قلّ 

 ( 17)ص « ل و أجمل.فتأمّ 

و ورد دلیل منفصل جممل  عام   لو ورد هناك و هی: ةنی باحث عن مسألیااآلشتاحملق ق  ن  إ
يوجبه على تقدير آخر كما إذا ورد من املوىل أمر بإكرام يوجب ختصیصه على تقدير، و ال

العلماء و ورد منه ني عن إكرام زيد و كان مشرتكا بني عامل و جاهل فإن ه ال إشكال يف أن  
فعه و احلكم بأن ه ظاهر من إمجاله ال يسري يف ظهور العام، و أم ا سراية ظهوره يف إمجاله و ر 

 تأم ل. جهة أصالة العموم يف إرادة اجلاهل فهو محل  

بد  لكن ال ،لإلمجال العموم و من هنا أمر شیخنا قدس سره بالتأم ل و إن كان األظهر عندنا رفع
ال من دوران األمر يف املخص ص بني ما يوجب  ،أن يعلم أن  املقام من قبیل ما ذكرنا من املثال

فإّن المخّصص إذا كان مجمال »ة التخصیص و كثرته كما أفاده شیخنا يف الكتاب بقوله قل  
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، فإن  احلق  فیه عندنا و عنده قد س سر ه التفصیل بني املخص ص املت صل و املنفصل «إىل آخره
 1.إذا كان جممال حبسب املفهوم فیما
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 (33إلی  23الدرس الخامس ) ص 
مخسة مباحث  یهو فالرفع  يثرات لشیخنا األنصاری من حدتمل هذا الدرس علی ست عبايش

 .التأم لو  یقمعروضة للتحق

اإلعادة و إن كان حكما  وجوب من أنّ  حيث اّن وجوب اإلعادة: »األولی العبارة
شرعّيا، إاّل أنّه مترّتب على مخالفة المأتّي به للمأمور به الموجبة لبقاء األمر األّول، 

 (14ص « ) ة للنسيانالشرعيّ  و هي ليست من اآلثار

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

ال خیفى أن  وجوب اإلعادة لیس حكماا شرعی ا، بل »اخلراسانی: احملق ق قال  األولی: ةالجه
ا  0 «احلاكم به هو العقل من باب وجوب اإلطاعة و االمتثال. إّن 

لو كان املراد ما هو أعم  من » راسانی: اخلاحملق ق قال  :صن فکالم امل  یهتوجفی  ةالثاني ةالجه
القضاء يكون وجوهبا يف ضمن القضاء حكماا شرعی ا على ما هو الت حقیق من ان ه بفرض 

 3«جديد، و إال  فكاإلعادة يف كون وجوهبا عقلی اا من باب لزوم اإلطاعة، فال تغفل.

إلى شرطّية طهارة اللباس  يرّده: ما تقّدم في نظيره: من أّن الرفع راجع: »العبارة الثانية 
إّن شرطّية الطهارة شرعا مختّصة بحال :-بحكم حديث الرفع -بالنسبة إلى الناسي، فيقال
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و كذلك الذكر، فيصير صالة الناسي في النجاسة مطابقة للمأمور به، فال يجب اإلعادة. 
 (17ص « ) الكالم في الجزء المنسّي، فتأّمل

لتأم ل و بني  الوجه فیه يف جملس البحث، و جعله كون الشرطی ة و أمر با »نی: یاق اآلشتاحملق  قال 
 اجلزئی ة من األحكام الوضعی ة الت لیست جمعولة عنده وفاقا للمحق قني، فاإليراد يف محل ه.

ا و إن كانت غري جمعولة لكن ها منتزعة عن األحكام التكلیفی ة فاملرفوع أو ال و   و دعوى أن 
ب املشتمل علیهما و يرتت ب على رفعه ارتفاع املخالفة املذكورة فاسدة جد ا؛ بالذات األمر باملرك  

 0«ألن  جمر د ارتفاع األمر باملرك ب املشتمل علیهما اليقتضي تعل ق األمر باملركب اخلايل عنهما.

لدفع الضرر عن نفسه ال يدخل في عموم  و كذلك اإلضرار بمسلم»: الثالثة العبارة
؛ إذ ال امتنان في رفع األثر عن الفاعل بإضرار الغير؛... و  «ما اضطّروا إليه»

بإضرار مسلم، من باب عدم  كذلك رفع أثر اإلكراه عن المكره في ما إذا تعّلق
)ص « ... فافهم ينافي االمتنانالضرر لدفع الضرر عن الغير و ال وجوب تحّمل

17) 

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

اعلم أن ه إذا أكره شخص آخر على إتالف مال، و أمكن » التربيزی:ق ق احملقال  األولی: ةالجه
 له دفع الضرر عنه بإدخاله على اآلخر، هو يتصو ر على وجوه:

إال  أن ه دفعه  -بالفتح -أو ال و بالذات إىل املكره -بالكسر -منها: أن يتوج ه اإلضرار من املكره
حینئذ  -بالفتح -ارتفاع الضمان عن املكره عن نفسه بإدخاله على اآلخر. و ال ريب يف كون

 منافیا لالمتنان. ... 
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منها: أن يتعل ق الغرض أو ال و بالذات بإدخال الضرر على شخص، فأكره آخر على اإلضرار 
لالمتنان، لكون السبب هنا  -بالفتح -به. و ال ريب يف عدم منافاة ارتفاع الضمان من املكره

. هذا هو -بالكسر -احب املال منجربا بضمان املكرهأقوى من املباشر، فیكون ضرر ص
 0«املشهور.

ا يشكل ارتفاع احلكم التكلیفي فی الصور »التربيزی: احملق ق قال  :ةالثاني ةالجه إذا  خريةة األرمب 
عن الغري بإدخال ضرر يسري على نفسه، بأن أكره على اإلضرار بعرض  ريأمكن دفع ضرر کث

ثرية للغري، و أمكن له دفعه بتحم له لضرر يسري، و حینئذ فال بد  الغري أو على إتالف أموال ك
 3«من مالحظة أقوى الضررين.

لظاهر األخبار الكثيرة  مخالفته و ظاهره رفع المؤاخذة على الحسد مع: » العبارة الرابعة 
و يمكن حمله على ما لم يظهر الحاسد أثره باللسان أو غيره؛ بجعل عدم النطق باللسان 

 (16)ص « ا له أيضا.قيد

 ة؟ري لظاهر األخبار الکث ةما هو املقصود من املخالف

احلسد يأكل »و من األخبار قول رسول الل ه صل ى الل ه علیه و آله: » التربيزی: احملق ق قال 
قال الل ه تعاىل ملوسى بن عمران: ال »و قال علیه الس الم:  2«احلسنات كما يأكل النار احلطب

ذلك، و ال تتبعه نفسك، فإن   ما آتیتهم من فضلي، و ال متد ن  عینیك إىل حتسد الناس على
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احلاسد ساخط لنعمي، صاد  لقسمي الذي قسمت بني عبادي، و من يك كذلك فلست منه و 
 3 «إىل غري ذلك من األخبار املتكاثرة. 0«لیس مين  

ال ما بّينه ه للعباد يبينعلمه ما لم و فيه أّن الظّاهر مّما حجب الّله  : »الخامسة العبارة
و اختفى عليهم بمعصية من عصى الّله في كتمان الحق أو ستره فالرواية مساوقة لما 

إّن الّله تعالى حّد حدودا فال تعتدوها، و »ورد عن موالنا أمير المؤمنين عليه الّسالم: 
 فرض فرائض فال تعصوها، و سكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فال تتكّلفوها؛

 (47)ص  «.3«رحمة من الّله لكم

 أربع جهات للکالم: ةفی هذه العبار 

ما حجب »و حاصل ما ذكره: أن  قوله علیه الس الم:  »التربيزی: احملق ق قال  األولی: ةالجه
حيتمل أن يراد منه معىن: ما مل يبی نه الل ه تعاىل هلم. و حيتمل أن يراد منه « الل ه علمه عن العباد

تفى علمه علیهم ألجل طرو  احلوادث اخلارجة. و الظاهر هي إرادة املعىن األو ل، معىن: ما اخ
 3 «بقرينة نسبة احلجب إىل نفسه تعاىل. و علیه فال داللة يف الرواية على املد عى.

]السرت[ إخفاء احلق ، و بالثاين ]الکتمان[ لعل  املراد باألو ل »التربيزی: احملق ق قال  :ةالثاني ةالجه
 5«سه بالباطل بعد ظهوره.تلبی
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هو « موضوع عنهم»إن  الظاهر املتبادر من قوله:  »ی: یناإلمام اخلم یدالسقال  :ةالثالث ةالجه
رفع ما هو اجملعول، ال رفع ما مل يبني  من رأس و مل يبل غ، بل مل يأمر الرسل بإظهاره؛ فإن  ما  

. أضف إىل ذلك: أن ه خمالف كان كذلك غري موضوع بالضرورة و ال حيتاج إىل البیان. ..
 للمناسبة املغروسة يف ذهن أهل احملاورة.

و الداعي هلم الختیار هذا املعىن تصو ر أن  إسناد احلجب إىل اللَّه تعاىل ال يصح  إال  يف تلك 
الصورة، و أم ا إذا كان عل ة احلجب إخفاء الظاملني و ضیاع الكتب فاحلاجب نفس العباد، ال 

لیست حتت اختیار العباد يف الكتاب و السُّن ة إلیه ال ت ن  إسناد األفعال د بأير  و هذا هو تعاىل.
و ال إشكال يف صح ة إسناد « ُيِضلُّ َمْن َيَشاُء َو يَ ْهِدي َمْن يشاء»غري عزيز، مثل  تعاىل

 فیما حنن فیه أيضاا. احلجب إلیه تعاىل

 مناسبة احلكم و املوضوع، و نسبِة الرفع إىل فداللة هذا اخلرب على الرباءة تام ة؛ حیث إن  مقتضى
، و جعلها للعباد، و بی نها الشارع تعاىلال ت ، هو أن  األحكام «ما حجب اللَّه علمه عن العباد»

لكن حجب بعضها عن بعضهم، لكن ال لتقصري منهم، بل ألمر خارج عن اختیارهم، فهي 
 0 «مرفوعة عنهم.

تنظريها على قوله : » ة يف العبارةذکور ة املاملساوق نيفی تبی هلمدانیااحملق ق قال  :ةالرابع ةالجه
إذ ال تكلیف  ؛يف غري محل ه 3«إن  الل ه سكت عن أشیاء مل يسكت عنها نسیانا»علیه الس الم: 

 يف الواقع فیما سكت عنه. و هذا خبالف املقام، فان  التكلیف يف الواقع محق ق و لكن ه حجب
 2«اد، أي مل يوف قهم ملعرفتها ال ان ه مل يبی نها أصال.الل ه علمه عن العب
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و فيه ما تقّدم في اآليات من أّن االخباريّين ال ينكرون عدم »: السادسة العبارة
وجوب االحتياط على من لم يعلم بوجوب االحتياط من العقل و النقل بعد 

 (41و  47)ص « و التتّبع. التأّمل

بناء على كون  « الناس يف سعة ما ال يعلمون»ىن قوله علیه الس الم: إن  مع»اهلمدانی: احملق ق قال 
م يف سعة الشي« ما»كلمة  ء الذي ال يعلمونه، فمن مل يعلم حبرمة شرب التنت مثال موصولة، أن 

م يف  فهو يف سعة، أي ال جيب علیه االحتیاط فیه، و على تقدير كونا مصدرية، فمعناها أن 
فما مل يعلموا حبرمة شرب التنت فهم يف سعة منه. و محص ل املعنیني:  ء،سعة مد ة جهلهم بشي

إن ه ال جيب على الناس االحتیاط فیما ال يعلمون، و هذا يناقض قول األخباريني بوجوب 
 االحتیاط فیما ال يعلمون.

يقال: بعد أن أمر الشارع بالتوق ف عند الش بهة و االحتیاط فیه، خیرج شرب التنت اجملهول ال
 احلكم عن موضوع هذه الرواية، لصريورة احلكم فیه معلوما.

بأن  الناس يف سعة ما ال يعلمون، خیرج  الشارع حكم ألن ا نقول: لنا قلب الدلیل، فنقول بعد أن
امرنا بالتوق ف فیها، و حل ه أن  األمر بالتوق ف عند ال ت شرب التنت عن كونه من مواقع الشبهة 

الناس يف سعة ما »عن إجياب االحتیاط فیما ال يعلمون، و هذا يناقض قوله الش بهة عبارة أخرى 
ألن  املوضوع مت حد يف القضیتني، و احلكمان متناقضان، فال بد  فیهما من إعمال « ال يعلمون

 قاعدة اجلمع أو الرتجیح.

ه ما ذكره ما ال يعلمون تكلیفهم فیه يف مقام العمل، الجت  « يعلمونما ال»لو كان املراد ب ،نعم
 0«، و لكن ه خالف ظاهر الرواية.«أن  األخباريني ال ينكرون ... اخل»املصن ف من 

 التأّملو  يقللتحق
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الرفع، و هو أن  األحكام  يثالیزدی بإشكال فی حد یدالسمقرر كالم نب ه  املبحث األو ل:
كن االمتنان يف رفعها املرفوعة ال بد أن تكون أحكاما ثابتة يف الواقع أو قابلة للثبوت لو مل ي

ظاهرا أو دفعها واقعا حبیث كان يصح العقاب علیها لو ال الرفع و لو من جهة إمكان التحفظ 
أو االحتیاط، فحینئذ نقول يلزم من ذلك رفع األحكام عن اخلاطئ و الناسي إىل آخر الستة 

املنكرات جدا ال ميكن األول املقص رين بالنسبة إىل أحكام الشارع أو موضوعاهتا، مع أن  هذا من 
الیزدی بأن  املراد رفع احلكم عم ن وقع يف املذكورات من اخلطأ و  یدالسااللتزام به، و أجاب 

النسیان إىل آخره مسامحة يف ترك التحفظ أو غريه من املقدمات املقدورة االختیارية ال من أوقع 
اف إطالق الدلیل عنه البت ة، و لذا ة، النصر الشرعی  نفسه فیه عمدا للتوص ل إىل ارتكاب احملر مات 

ال نقول يف مثل هذا املثال بالرباءة كمن شرب املائع احملتمل اخلمرية برجاء كونه مخرا حرصا على 
  0شرب اخلمر فیعاقب علیه لو ات فق كونه مخرا.

الرفع و  يثا علی ما ذکره شیخنا األنصاری فی حديعالیزدی تفر  یدالسفرع  املبحث الثانی:
لو عزم املكل ف على ترك الصالة عصیانا بعد دخول الوقت و مضى مقدار أدائها و  حاصله

طرأ النسیان إىل آخر الوقت أو عذر آخر كاجلنون أو املوت أو احلیض و  ث   تنج ز التكلیف
حنوها فهل هو آث أم ال؟ وجهان حيتمل الثاين، ألن  تركه قبل طريان العذر كان مرخصا فیه ملكان 

أضاف أنه لو نذر شیئا من  ث    الوقت و بعد طريان العذر ال أثر له حبديث الرفع.التوسعة يف
الصالة أو غريها بالنذر املطلق و تركها حَّت مات بغتة لكن كان بانیا على الرتك حني متك نه فإن ه 
حيصل احلنث بذلك بالتقريب املذكور، خبالف ما لو مل يكن بانیا على الرتك فإن ه مرخ ص يف 

ه إىل زمان العلم باملوت أو الظن به، فإن مات بدون العلم أو الظن ما كان متعمدا يف الرتك ترك
و لذا ال يرتت ب علیه احلنث و ال العقاب، و هكذا بالنسبة إىل طريان سائر األعذار من غري 

  3املوت فتدب ر.

                                                 
 11: 1 حاشیة فرائد األصول، 0
 81 - 84: 1حاشیة فرائد األصول،  3
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ة األحكام الوضعیة الیزدی أشار إمجاال إىل وجه جمعولی یدالسأن  یکالخیفی عل املبحث الثالث:
  0.ال سیما اجلزئیة و الشرطیة

د بن : محم  سنده فهوأم ا  احلجب. يثی سند حدیناإلمام اخلم یدالسف ضع   املبحث الرابع:
[ عن أمحد بن محم د بن نيات محمد بن علی بن احلسیف]من تأل یدعن التوح يبفی التهذ احلسن

بن فض ال، عن داود بن فرقد، عن أيب حيىي، عن أبیه، عن أمحد بن محم د بن عیسى، عن ا
احلسن زكري ا بن حيىي، عن أيب عبد اللَّه علیه السالم قال: )ما حجب اللَّه علمه عن العباد فهو 

  .موضوع عنهم(

زه ییإلی مت يقو ال طر  مشرتك بني الثقة و الضعیف «يیزكري ا بن حيأبا احلسن »ه بأن  یفضعتأم ا  و
 3.ةا السند من هو ثقاملراد فی هذ و إحراز أن  

هكذا « يعلمونالناس يف سعة ما ال»لیه الس الم نقل شیخنا األنصاری قوله ع املبحث اخلامس:
من  ةاملعترب  كتبال، و الظاهر عدم وجود هذا اللسان يف األصولتعارف نقل الرواية يف كتب 

هم يف سعة »لها ورد ما يقارب هذا اللسان يف رواية السفرة، حیث ورد يف ذي ،األخبار، نعم
ة و اليبعد صح   3النوفلي، يدبن يز  نيحسو اإلشكال يف سند الرواية من جهة  2«. يعلمواحَّت  
 ته.ياء عنه و اعتمادهم علی روااألجال   ةرواي ةکثر   ةمن جه ایهتماد علاالع

                                                 
 11 – 11، : 1حاشیة فرائد األصول،  0
 148 - 141، : 1تنقیح األصول،  3
 .77من أبواب النجاسات، ح  71باب ، 411: 1الوسائل،  2

و عنونه « النخعي يلق ب بالنوفلي» قائال: -علیه الس الم -عد ه الشیخ يف الرجال يف أصحاب الرضا 3
، نوفل النخع، ابن محم د بن عبد امللك النوفلي»و النجاشي قائال: «. النوفلي له كتاب»هرست، قائال: الف

موالهم، كويف أبو عبد الل ه، كان شاعرا أديبا و سكن الر ي و مات هبا. و قال قوم من القم یني: إن ه غال يف 
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 (32إلی  33الدرس السادس )ص 
ة ن اإلستدالل بالسنتمل هذا الدرس علی تسع عبارات لشیخنا األنصاری فی ما بقی ميش

سبعة مباحث  یهو فنص  الناشئة من فقدان ال التحرميی ةة فی الشبهات احلکمیة ئإلثبات الربا
 .التأم لمعروضة للتحقیق و 

قال: سألته »منها: رواية عبد األعلى عن الصادق عليه الّسالم: »األولی:  العبارة
ء األّول ى أّن المراد بالشيبناء عل 0«ء؟ قال: العّمن لم يعرف شيئا، هل عليه شي

، فيكون المراد: هل حّتى ال يفيد العموم في النفي فرد معّين مفروض في الخارج
بناء على إرادة العموم أّما  ء المجهول؟ وء في خصوص ذلك الشيعليه شي

 (41)ص « فظاهره السؤال عن القاصر الذي ال يدرك شيئا.

 ؟بعض األحكامعلي  صن فمحلها امل یف، فکاملنفي  فی الرواية نکرة يف كالم « شیئا» إن  

إن  النكرة يف سیاق النفي و إن كان مفیدا لالستغراق، لكن إرادته يف املقام »قال الشیخ القمی: 
غري معقول؛ ألن  دائرة االستغراق: تارة: يالحظ بالنسبة إىل مجیع األشیاء و هذا غري محق ق 

الكائنات من مل يعرف شیئا رأسا حَّت  الرضیع؛ فإن ه عارف الوجود يف اخلارج؛ فإن ه مل يوجد يف 
 بشرب اللنب من ثدي االم .

                                                                                                                                                 

روى عن إمساعیل بن أيب زياد « ه كتاب التقیة.آخر عمره، و الل ه أعلم، و ما روينا له رواية تدل  على هذا؛ ل
 السكوين، و روى عنه إبراهیم بن هاشم.

 .552: 2قاموس الرجال، 

 471توحید: ال 0
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مل يقرع مسعه  و أخرى: يالحظ بالنسبة إىل األحكام، و هذا أيضا غري موجود؛ لعدم من
 3«اإلسالم، و لو فرض وجوده فهو يف غاية الندرة، فیبعد محل الكالم علیه. 0بصیت

. و فيه أن 3«ء عليهأيّما امرئ ركب أمرا بجهالة فال شي»ا: قوله: منه»  :العبارة الثانية
الظاهر من الرواية و نظائرها من قولك فالن عمل هكذا بجهالة هو اعتقاد الصواب أو 
الغفلة عن الواقع فال يعم صورة التردد في كون فعله صوابا أو خطأ. و يؤيده أّن تعميم 

لى التخصيص بالشاّك الغير المقّصر و سياقه يأبى عن الجهالة لصورة الترّدد يحوج الكالم إ
 (41ص « ) التخصيص، فتأّمل.

 أربع جهات للکالم: ةفی هذه العبار 

ظهور الرواية فیما أفاده من إرادة اجلهل املرك ب ال » نی: یااآلشتاحملق ق قال  األولی: ةالجه
اء يف السببی ة الغري املتحق قة البسیط الذي هو محل  الكالم ال إشكال فیه أصال لظهور كلمة الب

 3«إال  مع اجلهل املرك ب؛ ألن  الشك مبا هو ال يكون سببا كما هو واضح

 ؟یصعن التخص یاق الرواية آبیاون سيکمل  :ةالثاني ةالجه

                                                 
الصیت هو الذكر و الشهرة؛ و يف الصحاح: اجلمیل ال ذي ينتشر يف الناس دون القبیح. و أصله من الواو،  0

ا انقلبت ياء النكسار ما قبلها؛ كما قا  .81: 1لوا: ريح من الروح ؛ انظر تاج العروس و إّن 

 171 - 111 :0قالئد الفرائد،  3

 من أبواب اخللل يف الصالة، احلديث األو ل، مع تفاوت يسري. 11، الباب 148: 8 ،الوسائل 2

 181 :3حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  3
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 0«ء علیهأميا امرئ ارتكب أمرا جبهالة فال شي: »-فإن قوله: علیه السالم: »ازیري الشاجملد د قال 
يفید علیته لرفع املؤاخذة، و   -و هو اجلهل -ق احلكم فیه على الوصف املناسبباعتبار تعلی

 3«كونه علة له مناف لتخصیصه بالشاك الغري املقصر، لوجوده يف غريه أيضا مبثل وجوده فیه.

إشارة إىل عدم املناص من ارتكاب  التأم للعل  األمر ب»زی: التربياحملق ق قال  :ةالثالث ةالجه
ن قلنا بكون املراد باجلهالة اعتقاد الصواب أيضا، إذ ال ريب يف ثبوت املؤاخذة التخصیص، و إ

 2«على اجلاهل باألحكام إذا كان مقص را، سواء كان شاك ا أو معتقدا للصواب. 

 ه الرواية؟ذكیف يعاجل املشكلة يف فقه ه :ةالرابع ةالجه

يف الكتاب و السن ة؛ فانظر إىل قوله  إن  أمثال هذه الرتاكیب كثرية» ی: یناإلمام اخلم یدالسقال 
ا»تعاىل:  « َأْن ُتِصیُبوا قَ ْومااجِبَهاَلةٍ »و قوله تعاىل: « الت َّْوبَُة َعَلى اهلل لِلَِّذيَن يَ ْعَمُلوَن السُّوَء جِبَهاَلةٍ  إّن 

فیصح  أن يقال: إن  االرتكاب يكون عن « ... عن»مبعىن « الباء»... و علیه: فاملناسب جعل 
مع الفحص عن احلكم و عدم العثور علیه. ... فتلخ ص: أن  الرواية صحیحة سنداا و  جهالة،

 3«تام ة داللةا على الرباءة.

ء مطلق حّتى يرد كّل شي»و منها: قوله عليه الّسالم في مرسلة الفقيه: »  :الثالثة العبارة
ه في أماليه حيث ، و استند إلي6استدّل به الصدوق على جواز القنوت بالفارسية.5«فيه نهي

                                                 
 .11: 7التهذيب  0

 11: 4تقريرات آية اهلل اجملدد الشريازي،  3

 11-81: 1وثق الوسائل، أ 2
 .355 -352، 2؛ تنقیح األصول،  11 - 21: 2هتذيب األصول، 3
 .1من أبواب القنوت، احلديث  71، الباب 181: 6،. و انظر الوسائل111، احلديث 171: 7الفقیه  5
 .111، ذيل احلديث 171: 7الفقیه  1
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من  أوضح المطلب على جعل إباحة األشياء حّتى يثبت الحظر من دين االمامية. و داللته
 (41)ص « الكل

 ؟ایهعتماد علاإلفی عدم  املبحث اخلامس:مرسالت الصدوق )ر  نيالفرق بکن مي هل

 املعصوم ند الصدوق منت حديث إيلتإس. حاصله: إن یلی إلی تفصیناإلمام اخلم یدالس ذهب
شهادة منه على فهو  ةالصدوق به علی مسأل أو استدل  )علیه السالم( بصورة اجلزم و القطع 

حاٍك عن وجود قرائن   هويف نظره قدس سره، و  (علیه السالم)صح ة الرواية و صدورها عنه 
 0ا.یه فال اعتماد علو إال   إرساهلا ر  يضعن صح ة احلديث و معلومی ة صدوره فالكاشفة 

و قد يحتّج بصحيحة عبد الرحمن بن الحّجاج، في من تزّوج امرأة في »  :ارة الرابعةالعب
عّدتها، فقد يعذر الناس في  إذا كان بجهالة فليتزّوجها بعد ما تنقضيأّما  قال:»عّدتها: 

الجهالة بما هو أعظم من ذلك. قلت: بأّي الجهالتين أعذر، بجهالته أّن ذلك محّرم عليه، 
نّها في عّدة؟ قال: إحدى الجهالتين أهون من االخرى، الجهالة بأن الّله حّرم أم بجهالته أ

عليه ذلك؛ و ذلك ألنّه ال يقدر معها على االحتياط، قلت: فهو في االخرى معذور؟ قال: 
 (44و  41) ص  2«نعم، إذا انقضت عّدتها فهو معذور في أن يتزّوجها

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

ة ه علیه السالم حكم فیها باملعذوري  وجه االستدالل: أن  » ازی: ري الشاجملد د قال  ولی:األ ةالجه
ة فیها على الوصف املناسب، ق املعذوري  يف التزويج على املرأة يف العدة و رفع املؤاخذة علیه، و عل  

لرفع املؤاخذة  ةة و رفع املؤاخذة، فیستفاد منها كون اجلهل عل  ته للمعذوري  و هو اجلهل املفید لعلی  
مطلقا، سواء كان اجملهول موضوعا أو حكما، و سواء كان منشؤه يف الثاين اشتباه األمور 

                                                 
 11: 1هتذيب األصول،   0
 .4بواب ما حيرم باملصاهرة، احلديث من ا 71، الباب 477: 11 ،الوسائل 3
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ة على نفي املؤاخذة على ارتكاب أو إمجاله أو تعارضه. فتكون حج  نص  ة أو فقد الاخلارجی  
 0«هي املتنازع فیها.ال ت فیما ال نص  فیه  التحرميی ةالشبهة 

اه أن  »الیزدی:  یدالسل قا :ةالثاني ةالجه لو كان السؤال و [ ة]االستدالل هبذه الصحیحيتم   إّن 
من حیث العقاب و عدمه، و لیس كذلك ألن  السؤال بل اجلواب  اجلواب يف حكمه التكلیفي  

 3«ة و عدمها، فال دخل له مبا حنن فیه.من حیث احلرمة األبدي   صريح يف حكمه الوضعي  

إن  صرحيه  ف ؛ال تعلق له باملقام أصال يثدفقه احل ال إشكال فی أن  : » نییااآلشتاحملق ق قال و 
للعقد الواقع يف العد ة عن جهل أي تأثريه يف التحرمي  كون السؤال و اجلواب عن احلكم الوضعي  

بعد ما  فليزّوجهاأم ا إذا كان جبهالة »، ...، فإن  قوله علیه السالم يف اجلواب: الدائمي   األبدي  
صريح يف ذلك، و أن  املراد من « يعذر الناس يف اجلهالة مبا هو أعظم من ذلكد هتا فقدينقضي ع

املعذورية هو عدم تأثري عقده ملكان جهله يف جواز العقد علیها بعد انقضاء العد ة كما هو املراد 
م قلت بأي  اجلهالتني أعذر جبهالته أن  ذلك محر  »باملعذورية يف سؤال الراوي بعد ذلك بقوله 

ا يف »أي اجلهل بتحرمي العقد على املرأة يف عد هتا و هو اجلهل باحلكم « علیه أم جبهالته أن 
أي اجلهل بكونا ذات عد ة و هو اجلهل باملوضوع، كما هو املراد باألهونی ة يف جوابه « العد ة

: علیه السالم عن السؤال املذكور كما فهمه السائل أيضا و سأل من باب االحتیاط بقوله
إذا انقضت  ،نعم»، كما أن  اجلواب عنه بقوله علیه السالم: «قلت فهو يف األخرى معذور»

صريح يف ذلك أيضا، فالرواية ال تعل ق هلا باملعذوري ة من حیث « عد هتا فهو معذور يف أن  يزو جها

                                                 

 11- 41: 4تقريرات آية اهلل اجملدد الشريازي،  0

 .17 :3حاشیة فرائد األصول،  3
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صال، البحث و هو جواز العقد يف حال اجلهل و ترت ب آثاره أ على ما هو محل   احلكم التكلیفي  
 0«.بل هي نص  يف بیان احلكم الوضعي بالنسبة إىل اجلهل باحلكم و املوضوع معا صدرا و ذيال

تقدير، و محّصله لزوم كّل   إاّل أنّه إشكال يرد على الرواية على » :الخامسة العبارة
 (35)ص « التفكيك بين الجهالتين، فتدبّر فيه و في دفعه.

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

ريد باجلهالة يف املقامني معىن واحد و هو الغفلة و أإن  »قال الشیخ القمی:  األولی: ةلجها
 اجلهل املرك ب، فاختصاص التعلیل باألو ل مع اشرتاك الثاين له فیه من القبائح.

هو الغفلة و اجلهل املرك ب، و يف الشبهة املوضوعی ة هو  حلكمی ةو إن كان املراد هبا يف الشبهة ا
 3«ينبغي أن يصدر من ذوي األفهام.البسیط، فهو تفكیك يف الكالم ال لاجله

غاية ما ميكن ان يقال يف دفعه، هو ان  إرادة الغفلة يف »اخلراسانی: احملق ق قال  :ةالثاني ةالجه
يوجب الت فكیك يف اجلهالة حبسب املعىن فیهما، فإن ه من د املوضعني، و الش ك يف اآلخر الأح

  تعني  يف استعماله يف كال املوضعني يف املعىن العام  الش امل للغفلة و الش ك، لكن ملا  اجلائز، بل امل
كان الغالب يف اجلهل باحلكم هو الغفلة إذ مع وضوح هذا احلكم بني املسلمني قل ما يت فق مع 

 لكثرة االلتفات إلیه الش ك فیه، خبالف اجلهل بكونا يف العد ة، فان ه يتحق ق غالباا مع االلتفات
ا، و معه يريد أن يزوج هال ت ن يتخل ف الت فتیش من حال املرأة أأسبابه، إذا املتعارف حبیث قل  

ا يف العد ة أم ال، كما اليصادف مم ا يورث التفاته إىلن الأمن املستحیل عادة  خیفى، خص   ان 

                                                 
 181 - 186: 4حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  0
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ن  أدر على االحتیاط، نظراا إىل  قااإلمام علیه الس الم اجلاهل بالت حرمي باألعذري ة معل الا بكونه غري
 0« الغالب فیه الغفلة، خبالف اجلاهل بالعد ة.

فصار الحاصل: أّن ما اشتبه حكمه و كان محتمال ألن يكون حالال و  » :السادسة العبارة
بحيث لو فرض العلم  -أو تحته فوقه كليّ   ألن يكون حراما فهو حالل، سواء علم حكم

 (31)ص « أم ال. -في ضمنه لعلم حكمه باندراجه تحته أو تحّققه

و املراد بفوقی ة الكل ي أن يكون بني عنوان املشتبه و بني الكل یني اللذين » زی: التربياحملق ق قال 
علم حكمهما عموم من وجه، كلحم الغنم املشرتى من السوق املرد د بني املذك ى و املیتة مع 

من املذك ى و املیتة كل    النسبة بني عنوان حلم الغنم والعلم بإباحة املذك ى و حرمة املیتة، ألن  
 عموم من وجه، حبیث لو علمنا باندراج الفرد املشتبه حتت أحد هذين الكل یني لعلم حكمه.

و املراد بتحتی ة الكل ي أن يكون بني عنوان املشتبه و بني الكل یني اللذين علم حكمهما عموم و 
ه أعم  منهما، كاملائع املرد د بني اخلمر و اخلل  مع العلم خصوص مطلق، بأن كان عنوان املشتب

حبرمة اخلمر و حل یة اخلل، حبیث لو علمنا حتق ق عنوان املشتبه يف ضمن أحد هذين اخلاص ني 
 3«لعلم حكم الفرد املشتبه.

ء ليس هو خصوص المشتبه، كاللحم المشترى الظاهر أّن المراد بالشي»  :السابعة العبارة
إليهما، لكن « منه»بهما؛ إذ ال يستقيم إرجاع الضمير في  لحمير على ما مثّلهو لحم ا

 (41)ص « ليس في بعض النسخ.« منه»لفظة 

 ما؟یهإل« منه»فی  ريارجاع الضم یمتقيسمل ال
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كلمة )من( ظاهرة يف التبعیض، فمقتضاها هنا كون احلرام   نظرا إىل أن  »ازی: ري الشاجملد د قال 
مل يكن احلرام ء خصوص املشتبه ء و فردا منه، و على تقدير جعل الشيقسما من ذلك الشي

 الع حبرمتهعند االط   -مثال -ي املشتبه احلكم كشرب التنتء الكل  الشي فإن   ؛قسما منه، بل عینه
إذ املفروض عدم وجود القسمني فیه: أحدمها حالل، و اآلخر  ؛يكون احلرام نفسه، ال فردا منه

 0«حرام.

لم يعلم له معنى  -كما ذكره المستدل  -ء مقسما لحكمينو كون الشي: »الثامنه العبارة
 الحكمين إلى ؛ ألّن التقسيم«إنّه يجوز ذلك»ل، خصوصا مع قوله قّدس سّره: محصّ 

 (41)ص « الذي هو في الحقيقة ترديد ال تقسيم، أمر الزم قهرّي ال جائز لنا.

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

 ل؟، معنی محص  نيلم لکون الشیء مقسما للحکميعا مل ذملا األولی: ةالجه

يعقل كون واحد من األقسام، و الكل    قه علىإذ املعترب يف املقسم صد»ازی: ري الشاجملد د قال 
ما من عوارضه، ء من احلكمني، فإن  صادقا على شي -ال ذي هو املوضوع -ء املشتبه احلكمالشي

 3«ه.ال من أفراده و مصاديق

انه »دل  ن ه لو أريد من اجلواز ]فی قول املستأال خیفى » اخلراسانی: احملق ق قال  :ةالثاني ةالجه
كون الت قسیم امراا الزماا،   ينايفال 2العام  املقی د جبانب الوجود هو اإلمكان«[ جيوز لنا ذلک

 0«تغفل.فال
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خارجی فی نوعه القسمان ون المراد أن کل جزئی يکو على االستخدام » التاسعه: العبارة
المذکوران فذلك الجزئي لك حالل حتی تعرف القسم الحرام من ذلک الکلی 

 (41ص «.)فتدعه.

ا»ازی: ري الشاجملد د قال  املراد بلفظ  جعل املشار إلیه على تقدير االستخدام هو اجلزئي   إّن 
ه لواله خللت اجلملة ، ألن  «منه»و « فیه»ي ال ذي يعود إلیه الضمري يف ، دون الكل  «ءالشي»

 3«خیفى.ربط هلا إىل ذلك املبتدأ، كما العن ال -ءال ذي هو الشي -الواقعة خربا عن املبتدأ

 التأّملو  يقللتحق

د ير شیء مطلق حتی  کل  »ة الصدوق اخلراسانی باإلستدالل مبرسلاحملق ق أورد  املبحث األو ل:
و لکن أجاد  2الش ارع، وصل إلینا أو ال،ن  ورود الن هى يصدق مبجر د صدوره من أب «نی یهف

ی فی اجلواب عنه بأنه لیس املراد من الورود هو الصدور من جانب الشارع؛ یناإلمام اخلم یدالس
مجلة استقبالیة، و النهي املتوق ع وروده يف « يرد»النقطاع الوحي يف زمان صدور الرواية ألن  قوله: 

لیة الواردة على املوضوعات؛ ألن  ذلك بید الشارع، و لیست من النواهي األو  )ع( زمان الصادق 
  3قد فعل ذلك و ختم طوماره مبوت النيب )ص( و انقطاع الوحي.

حالل و حرام  یهشیء ف کل  » يثاهلمدانی معانی أربعة فی حداحملق ق احتمل  املبحث الثانی:
 ...«:فهو لک 
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اية حینئذ على الش بهة املقرونة بالعلم ، فتنطبق الرو اتء خصوص املشتبهاألو ل: أن يراد من الشي
 أو غري محصورة. ف التی بعض أطرافها خارج عن مورد ابتالء املکل  صورة احملاإلمجايل، 

 الثاين: ما ذكره املصن ف رمحه الل ه بالتقريب الذي ذكره.

احلرام  ، و هو أن يراد باحلالل و احلرام احلالل و«الوافیة»الثالث: ما قد يرتاءى من بعض عبائر 
 الشأين.

 أن يكون فیه احتمال احللی ة و احلرمة.« ء فیه حالل و حرامكل  شي»الرابع: أن يراد ب

استبعد املعنی الرابع إذ ال يتحمله ألفاظها إال  بالتكلیف و التقدير، مع عدم استقامة إرجاع  ث  
عم ا ينسبق إىل الذهن من الضمري إلیهما، و أبعد منه إرادة املعىن الثالث، ألن ه يف غاية البعد 

ة ينالرواية، فاملتعني  محل الرواية على أحد املعنیني األو لني، و قد أشار إىل أن  ثانیهما أظهر، بقر 
 0.املورد و هو اجلنب

مرسال عن « ء مطلق حَّت يرد فیه نصشي كل  » يثأخرج حد صن فامل ان   املبحث الثالث:
املضمون قد روی مسندا عن أمايل الشیخ )رمحه  هذا إن   :الیزدی یدالسقال لکن و  یهالفق
هكذا: احلسني بن إبراهیم القزويين عن محمد بن رهبان عن علي بن حبشي  ملبحث اخلامس:الال  

عن العباس بن محمد ابن احلسني عن أبیه عن صفوان بن حيىي عن احلسني بن أيب غندر عن أبیه 
األشیاء مطلقة ما مل يرد علیك أمر أو ني »م(: عن أيب عبد الل ه )علیه السالم( قال )علیه السال

  3«.ء يكون فیه حالل و حرام فهو لك حالل أبدا ما مل تعرف احلرام منه فتدعهشيكل    و
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و ما نقل فی عوالی  یهما نقل فی املنت عن الفق نيب يثهناک فرق فی احلد املبحث الرابع:
  0.الیزدی و باحث عنه یدالس یهاللئالی و قدالتفت إل

عبد الرمحن بن احلجاج مل  ةهناک احتماال آخر فی صحیح الخیفی أن   املبحث اخلامس:
ا كانت مزو جة و قد طل قت  صن فيتعر ض له امل و هو اجلهل بكونا يف عد ة من جهة اجلهل بأن 

هتا على ا غري مزو جة أصال أو كانت مزو جة و قد انقضت عد  أو مات عنها زوجها، و حيتمل أن  
حاكم كما كان يف الصورة األوىل بل  ره أو ذات بعل فعال، و لیس هاهنا أصل موضوعي  تقدي

محل الرواية  الیزدی و ذهب إلی أن   یدالسو لكن باحث عنه ة الثانیة أعنی استصحاب العد  
زاع بیننا و بني ال نال ت ة على هذا االحتمال أيضا غري مفید، ألن ه من الشبهة املوضوعی  

  3.فیها األخباريني  

من الكايف يف « مرسال عن الذكرى صن فما رواه امل»نی أورد یااآلشتاحملق ق  إن   املبحث السادس:
النوادر يف املعیشة بسنده الصحیح عن عبد الل ه بن سنان عن أيب عبد الل ه علیه السالم قال: 

، و «نه فتدعهء يكون فیه حرام و حالل فهو حالل لك أبدا حَّت  تعرف احلرام منه بعیكل  شي»
منه صحیحة أخرى البن سنان عن أيب جعفر علیه السالم عن اجلنب إىل أن قال فقال  قريب

ما فیه حالل و حرام فهو لك حالل حَّت  تعرف كل    أخربك عن اجلنب و غريه»علیه السالم: 
 یدالسهذا و حکاه  2.ةاالستدالل هبا عن شرح الوافی يب، و حکی تقر «احلرام منه بعینه فتدعه

بسند صحیح عن  3يف اجملل د األول من البحار ملبحث اخلامس:الیزدی عن اجمللسي )رمحه الال  
  5.عن أيب عبد الل ه )علیه السالم( التهذيب عن ابن محبوب عن عبد الل ه بن سنان
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ما ذکرها  ريأيضا بأخبار أخر غ ه ميكن أن يستدل  الیزدی إن   یدالسقال  املبحث السابع:
 0.صن فامل
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 (78إلی  41) ص  الدرس السابع

عبارات لشیخنا األنصاری فی اإلستدالل باإلمجاع و العقل  ستتمل هذا الدرس علی يش
أربعة مباحث  یهو فنص  ة من فقدان الئالناش التحرميی ةة فی الشبهات احلکمی ةإلثبات الربائ

 .التأم لو  یقللتحق ةضمعرو 

بعيد لشرب  جنس الشرب اللحم بأنّ  الفرق بين الشرب وأّما  : »ولیالعبارة األ
 (41)ص « .التتن بخالف اللحم، فمّما ال ينبغي أن يصغى إليه

يرتبط به إال  بعد ن  شرب التنت الإ: »ایدکون الشرب جنسا بع  یهفی توج قال الشیخ القمی
 منهما أيضاكل    توسیط الواسطة، بأن يقال: إن  الشرب بني قسمني شرب مائع و غري مائع، و

 0«بني أقسام، خبالف اللحم فإن ه ابتداء يقسم إىل أقسامه؛ هذا.

ا فيه حالل و يضل أاد األوّ ير فی اإل التأّمله أمر بيتأمل و ليتفل: »ةالثاني العبارة
 (41ص «.) في معنيين« حرام

 جهتان للتکلم: ةفی هذه العبار 

 :د الثانیيف اإليرا التأم لوجه  نیافی باألولی:  اجلهة

حَّت تعرف احلرام منه »قوله بلزوم استعمال قوله )علیه السالم( أم ا  و»الیزدی:  دیالسقال 
األدلة  حلكمی ةيف معنیني، فجوابه أوضح، إذ كون سبب العلم و املعرفة يف الشبهة ا« بعینه
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يف معنیني، بل « تعرف»ة و يف الشبهة املوضوعیة البی نة و حنوها ال يوجب استعمال لفظ الشرعی  
 0«سبب كانت. منه مطلق املعرفة من أي  املراد 

 :األول ديف اإليرا التأم ل وجه نیافی بالثانیة:  اجلهة

يقبل و احلرمة فعال خرج ما ال ىل احلل  ء ينقسم إشيكل    إذ لو أريد به»الیزدی:  یدالسقال 
يف نفس  االت صاف هبما أيضا، كما أنه حيصل به املقصود من مشوله ملا ينقسم إىل احلل  و احلرمة

 3 «األمر أو عندنا.

اإلجماع فتقريره على وجهين: األول دعوى إجماع العلماء  أّما  و: »ةلثالعبارة الثا
 (71ص « ) كّلهم، ...

؛ لكون املسألة مم ا أما باإلمجاع ... فال»ی: یناخلم اإلمام یدالس یهأورد عل يفید يف املقام أصالا
اا أن يكون املدرك إلمجاعهم هو تظافرت به األدل ة النقلیة و حكم به الع قل، فمن القريب جد 

 2«.تلك األدل ة

قّدس سّره؛ حيث صّرح في ديباجة  الكلينيّ  : ثقة اإلسالمفمنهم: » ةرابعالعبارة ال
ص «.)االحتياط ، و لم يلزم4الكافي: بأّن الحكم في ما اختلف فيه األخبار التخيير

77 ) 
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 التحرميی ةر القول بالرباءة فیما ال نص  فیه يف خصوص الشبهة استظها»الیزدی:  یدالس یهأورد عل
من العبارة احملكیة غريب، فإن  قوله بالتخیري فیما تعارض فیه النص ان الظاهر أنه من باب ترجیح 
أخبار التخیري الواردة يف مسألة التعارض على أخبار االحتیاط لكونا أقوى سندا و داللة، بل مل 

زرارة و يف سنده من الضعف ما  یاط يف خصوص املتعارضني إال  يف مرفوعةيرد األخذ باالحت
 0«خیفى.ال

الثاني اإلجماعات المنقولة و الشهرة المحققة فإنّها قد تفيد : »ةخامسالعبارة ال
 (74ص «.)القطع باالتّفاق.

 3تقادنانقله دعوى اإلمجاع، فإن  قول الصدوق اعمم ا  ءلیس يف شي»الیزدی:  یدالس یهأورد عل
أظهر العبارات املذكورة يف دعوى اإلمجاع، و ظهوره موهون بأن ه كثريا ما يعرب  هبذه العبارة فیما 

أم ا  ة املعروفة، مضافا إىل ضعف ظهوره يف نفسه يف دعوى اإلمجاع. واختاره يف املسائل اخلالفی  
ا ال 2عبارة احللي باحثني و غايته حكاية قني التزيد عن دعوى كون الرباءة مذهب احملق  فإن 
جه و هي غري دعوى اإلمجاع  فلم يزد عن دعوى إطباق العلماء يف معار  3قاحملق  أم ا  الشهرة. و

من أمثال هذه احلكايات يف غاية  حصول الكشف القطعي   ،خیفى. ... و كیف كانكما ال
 5«دعوى الشهرة احملققة يف محل ها على الظاهر. ،البعد. نعم
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و دعوى: أّن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بيان »  :ةسادسالعبارة ال
عقلّي فال يقبح بعده المؤاخذة، مدفوعة: بأّن الحكم المذكور على تقدير ثبوته ال 
يكون بيانا للتكليف المجهول المعاقب عليه، ... فال تصلح القاعدة لورودها على 

نّها فرع احتمال الضرر قاعدة القبح المذكورة، بل قاعدة القبح واردة عليها؛ أل
ص « ) أعني العقاب، و ال احتمال بعد حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان.

76) 

 ثالث جهات للتکلم: ةفی هذه العبار 

 إن  كالمه هذا مشتمل على جوابني: »ة األولی: قال الشیخ القمی: جلها

تكون بیانا للحكم الواقعي  احملتمل( الوجوب دفع الضرر (تقرير جوابه األو ل: أن  هذه القاعدة 
باق  -و هو اجلهل بالواقع -توجب إزالة الشبهة عن الواقع، فمناط عدم العقاب اجملهول حبیث

 حباله، فیكون املرجع قاعدة قبح العقاب دون هذه القاعدة.

و تقرير جوابه الثاين: أن  قاعدة قبح العقاب واردة على القاعدة املذكورة؛ و ذلك ألن  املراد 
هي من ال ت لضرر املذكور يف منت هذه القاعدة: إم ا أن يكون هو العقاب، أو غريه من املفاسد با

اخواص  األشیاء. فإن كان األو ل فوجه الورود أن  متعل ق الشك  يف املقام  هو التكلیف ال  إّن 
بعدم العقاب، و الشك  يف التكلیف ال يستلزم الشك  يف العقاب، بل يكون عل ة تام ة للقطع 

 0«العقاب حبكم قاعدة قبح العقاب. و إن كان الثاين فسیأيت اجلواب عنه بعید هذا.

الضرورة قاضیة بأن  املراد  أم ا جوابه األو ل ... فبأن  »الشیخ القمی:  یهأورد عل: الثانیة اجلهة
ابالبیان لیس رفع الشبهة و إزالة اجلهل عن الواقع، بل املراد به  و لو مع بقاء  هو قیام احلج ة إّن 

الشبهة، و قاعدة دفع الضرر احملتمل حج ة عقلی ة يف مورد اجلهل بالواقع، توجب ترت ب العقاب 
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توجب أيضا معرتف بأن  هذه القاعدة ال و األخباري  على خمالفة احلكم الواقعي  من حیث هو. 
ارفع اجلهل عن الواقع؛ ألن  مفروض كالم الفريقني   .. . هو ما ال نص  فیه. إّن 

و أم ا جوابه الثاين: أعين ما ذكره من ورود قاعدة قبح العقاب على قاعدة دفع الضرر احملتمل، 
ففیه: أن  هذا أمر محال؛ و ذلك ألن  الورود املزبور مستلزم للدور، و التايل أمر محال فكذا املقد م. 

و  .بالنسبة إىل الدلیلد، كما يف األصل ر او ورود عدم جريان البیان املالزمة: أن  شرط جريان امل
قاعدة دفع الضرر احملتمل لو كانت مورودة بالنسبة إىل قاعدة قبح العقاب يكون من شرط 
جريانا أيضا عدم جريان القاعدة الثانیة، و عدم جريان القاعدة الثانیة أيضا موقوفة على صح ة 

ن  صح ة العقاب العقاب، و صح ة العقاب موقوفة على جريان قاعدة دفع الضرر احملتمل؛ أل
موقوفة على قیام احلج ة، و تلك القاعدة هي هذه احلج ة، و هذا هو الدور املسطور بالنسبة إىل 

0 «الورود املذكور.
 

 : املشكلة عالج فی الثالثةاجلهة 

واحدة من قاعديت كل    ال معىن للحكومة و الورود يف املقام، فإن  » ی: یناإلمام اخلم یدالسقال 
كل ی ة مرك بة من موضوع و محمول،   ال بیان و وجوب دفع الضرر احملتمل، كربىقبح العقاب ب

كل ي  غري قابل للرفع، و محموهلا قبح العقاب علیه،   -أيضاا  -فموضوع االوىل عدم البیان، و هو
ا عبارة عن أن ه لو حتق ق يف مورٍد عدُم  فهي قضی ة موضوعها أمر كل ي  يف قو ة قضی ة شرطی ة؛ كأن 

بیان يقبح العقاب فیه، و هذا أمر غري قابل للرفع، فلو فرض صدور البیان يف مجیع األحكام ال
، فهذه القضی ة ة و عدم وجود حكمٍ الشرعی   اصادقة، فهذه الكربى الكل ی ة  -أيضاا  -غري مبنيَّ  إّن 

شرُب التنت مم ا تُنتج لو انضم  إلیها ُصغرى ثابتة إم ا بالوجدان أو بالربهان، كشرب التنت، فیقال: 
ما هو كذلك يقبح العقاب علیه، ينتج: أن  شرب التنت يقبح العقاب كل    مل يرد فیه البیان، و

                                                 
 .111-111: 7قالئد الفرائد،  0



60 

 

علیه، و الفرض أن  هذه الصغرى ثابتة بالوجدان، و أن  املكل ف استفرغ وسعه و تفح ص و 
 ينتج ما ذكر. اجتهد يف الطلب عن وجود البیان فیه، فلم جيده، فیضم  إلیها الكربى املذكورة،

ُكربى كل ی ة موضوعها أمر كل ي  غري قابل   -أيضاا  -و أم ا قاعدة وجوب دفع الضرر احملتمل فهي
ايف قو ة قضی ة شرطی ة، لكن ها  -أيضاا  -للرفع، و هي تُنتج إذا انضم ت إلیها صغرى ثابتة  إّن 

نت ثابتة قبل الفحص و بالوجدان أو بالربهان، و هي يف مثل شرب التنت فیما حنن فیه، و إن كا
الیأس عن الدلیل الحتمال الضرر و العقوبة فیه، و لكن ها غري ثابتة بعد الفحص التام  و الیأس 

إذ ال حيتمل العقاب و الضرر فیه، فإن ه بعد  -كما هو املفروض يف املقام  -عن الدلیل على احلرمة
عقاب علیه، فال يتحق ق فیه ُصغرى ثبوت عدم ورود البیان و احلج ة وجداناا حيكم العقل بقبح ال

قاعدة وجوب دفع الضرر احملتمل حَّت  يُنتج نتیجة ُتضاد  نتیجة القاعدة االوىل.فظهر مم ا ذكرنا: 
 0«أن  ما حنن فیه لیس مورد احلكومة و ال الورود، لواحدة من القاعدتني على االخرى.

 التأّملو  يقللتحق

معرفة « حّتى تعرف الحرام منه»اّن الظاهر من قوله: »قال شیخنا األنصاری:  املبحث األو ل:
ازی بأن ري الشاجملد د له دل  و است (41)ص « ءفي الشي وجوده فرض الذي الحرام ذلك

  3إعادة النكرة باملعرفة يفید أن املراد هبا هي النكرة خبصوصها.

روفا باالحتياط و إن  نعرف قائال معو بالجملة: فال»قال شیخنا األنصاری:  املبحث الثانی:
ا»التربيزي: احملق ق فقال ( 71)ص « كان ظاهر المعارج نسبته إلى جماعة جعله ظاهرا مع  إّن 

العمل باالحتیاط غري »يف املعارج نسب القول باالحتیاط إىل مجاعة بالصراحة قائال: احملق ق أن  
ون العمل باالحتیاط الزم، و صار آخرون إىل وجوبه، و قال آخرون: مع اشتغال الذم ة يك
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مث ل لذلك بولوغ الكلب يف اإلناء، الحتمال كون مراده من  ث   «واجبا، و مع عدمه ال جيب
  0«االحتیاط هو االحتیاط يف الشبهات الوجوبی ة خاص ة، بقرينة متثیله بولوغ الكلب

األشياء  و منهم: الصدوق؛ فإنّه قال: اعتقادنا أنّ » قال شیخنا األنصاری:  املبحث الثالث:
 .(71)ص  «3على اإلباحة حّتى يرد النهي

نقلها عن الصدوق إال  أن ه قال بأن  ال ت اهلمدانی: بأنه ال يظهر من هذه العبارة احملق ق  یهأورد عل
 ث   األصل يف األشیاء قبل ورود النهي اإلباحة، و هذه مسألة اخرى أجنبی ة عم ا حنن بصدده.

عى من عبارة الصدوق مبالحظة استشهاده، ملا ذهب إلیه باملرسلة، أضاف أنه ميكن استفادة املد  
و افتائه جبواز القنوت بالفارسیة تعويال على أصله، فیفهم من جمموع ذلك أن  غرضه من ورود 

  2النهي، وصوله إىل املكل ف، كما ال خیفى على املتأم ل.

ن و عرب  یاعقل علی قبح العقاب بال بالعقلی حبکم ال یل عن الدلعرب   صن فامل ان   املبحث الرابع:
ألن  القدر املسل م من  صن فامل ريالتربيزی تعباحملق ق اآلخرون بقبح التكلیف بالبیان. و استحسن 

حكم العقل حكمه بقبح العقاب بال بیان ال قبح التكلیف بدونه، و لذا جيوز إجراء الرباءة مع 
منهما مع القطع كل    د، فیقال: إن  األصل عدمء واحدوران األمر بني الوجوب و احلرمة يف شي

  3بثبوت أحدمها.
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 (10إلی  92الدرس الثامن ) ص 

و بعض  ةعبارات لشیخنا األنصاری من ما بقی من وجوه الربائ عشرتمل هذا الدرس علی يش
 .التأم لو  یقللتحق ةضأربعة مباحث معرو  یهة اإلحتیاط و فدل  أالبحث فی 

)ص « حال الصغر و الجنونة المتيقنة نها استصحاب البرائو م: »ولیالعبارة األ
71) 

االستدالل باالستصحاب يف املقام سواء قیل به من باب الظن  أو التعب د »نی: یااآلشتاحملق ق قال 
عرفت من األدل ة النقلیة و العقلی ة على الرباءة أو عدم متامی تها عند مم ا  مبين  على اإلغماض
ن ب، و إال  فال معىن لالستدالل به يف املقام حَّت  على القول باعتباره ماملستدل  باالستصحا

ملا عرفت ... من ، املستصحب من اللوازم و املقارناتينفك  من باب الظن  و إثباته مجیع ما ال
اختصاص جريانه مبا ترت ب األثر املقصود إتیانه باالستصحاب على املشكوك، أو الزمه ال على 

العلم، و إال  مل يكن معىن جلريان االستصحاب بالنسبة إلیه، فإذا فرض نفس الشك و عدم 
استقالل العقل بنفي املؤاخذة عند عدم العلم بالتكلیف مل يكن معىن الستصحاب عدم املنع و 

 ،الرباءة يف حال الصغر املرتت ب علیه عدم استحقاق العقوبة بواسطة إثبات اإلذن بالواسطة
0«فتدب ر.

 

 أمرا قابال للجعل فی الفعل فهو و إن كان يصاإلذن و الترخأّما  و» :ةنيثاالعبارة ال
 ليس الزما للمستصحبات الشرعيّ اإلذن   أنّ و يستلزم انتفاء العقاب واقعا إاّل 

 (61ص « ) بل هو من المقارنات ،المذكورة
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اب ال من ميكن إثبات القطع بعدم ترت ب العقاب على الفعل باالستصح »الیزدی:  یدالسقال 
جهة أن ه أثر للمستصحبات يف حال الصغر حَّت يقال إنه أثر عقلي ال ميكن إثباته، بل من جهة 

سواء كان عدم املنع  ،أن  عدم املنع عن الفعل مطلقا موضوع حلكم العقل بعدم ترت ب العقاب
 0«واقعا أو ظاهرا.

القابل  يرالغ يرة فی السابق و مناطها هو الصغموضوع البرائ» :ةثالثالعبارة ال
 (67)ص  «س من اإلستصحاب فتأمليافانسحابها فی القابل اشبه بالق ،يفللتکل

إحراز املوضوع يف  ه إشارة إىل أن  لعل  : »التأم لاألمر بالوجه فی ن یافی ب ازیري الشاجملد د قال 
ا -بناء على اعتبار االستصحاب من باب اإلخبار -موارد االستصحاب  هو موكول إىل نظر إّن 

هذا  جيعلون مثل ذلك التغاير منشأ لتبدل املوضوع، بل مع ذلك حيكمون بأن  العرف، و هم ال
له  -إذا أفاق -يبنون على مغايرة اجملنونو يتسامحون يف ذلك التغاير، فال هو ال ذي كان قبل،

إذا  -حيكمون مبغايرة الصيبهو، و كذا اليبنون و ال -حینئذ -هحال اجلنون، بل يقولون: إن  
 3«اد املوضوع بالنسبة إىل تینك احلالتني، فافهم.له حال الصغر، بل حيكمون باحت   -لغب

فإّن الحكم بترخيص الشارع لمحتمل الحرمة قول بغير علم و » :ةرابعالعبارة ال
افتراء؛ حيث إنّه لم يأذن فيه، و ال يرد ذلك على أهل االحتياط؛ ألنّهم ال 

تكاب، فإنّه حتمال الحرمة، و هذا بخالف االر يتركون ال إنّمايحكمون بالحرمة، و 
 (61)ص « يكون إاّل بعد الحكم بالرخصة و العمل باإلباحةال

 و األخباري لیس جمر د ترك األصويلإن  محط  البحث بني »ی: یناإلمام اخلم یدالس یهأورد عل
اإلفتاء و   هلا، بل محط  البحث هو جوازاألصويلاألخباري للمشتبه يف مقام العمل و ارتكاب 
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، و الثاين األصويل  احلكم جبواز ارتكاب الشبهة و جتويز الشارع له و عدمه، و األو ل دعوى 
... و باجلملة: ما ذكره الشیخ قدس سره  منهما إفتاء و نسبة إىل الشرعكل    ، ودعوى األخباري  

 يف املقام غري مستقیم.

ستدالل ملذهبه بظواهر الكتاب؛ لعدم حج ی ته أن ه ال يصح  لألخباري أو َمن ِقَبله اال مضافاا إىل
 0«عنده، فكیف يُتمس ك هبا؟!

)ص « الوجوب و الشبهه فی الموضوع ةمضافا إلی النقض بشبه» :ةخامسالعبارة ال
61) 

 کن اإلستدالل هبذا النقض إلثبات لزوم محل هذه األخبار علی اإلستحباب؟مي: هل ةمسأل

ىل أن يقال يف وجه ترجیح محل اهلیئة على االستحباب: هو فاألو »ی: یناإلمام اخلم یدالسقال 
و املوضوعی ة،  حلكمی ةو ا التحرميی ةأن  اآليات الشريفة املذكورة تشمل مجیع الشبهات الوجوبی ة و 

 التحرميی ةبإخراج الشبهات الوجوبی ة مطلقاا و  -و سیاقها آٍب عن التخصیص، بل ختصیصها
فاألمر دائر بني ارتكاب ذلك التخصیص األكثر املستهجن  مستهَجن مستبَشع، -املوضوعیة

التكلیفی ة فقط، و خروج سائر الشبهات عنها، و بني محل اهلیئة فیها  التحرميی ةبتقییدها بالشبهة 
 3«على االستحباب، و ال ريب يف أن  املتعني  هو الثاين.

لعقاب معلوم العدم فبأن الهالک بمعنی ا ةالتهلکة عن آيأّما  و» :ةسادسالعبارة ال
 (12) ص  «ا باتفاقيهون شبهة موضوعية اليجب اإلجتناب فيکه ير و بمعنی غ

 ة يف اآلية؟: ما هو املراد من التهلکةمسأل
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تُ ْلُقوا َو اَل : »خباري ون: قوله تعاىلمتس ك هبا األال ت و من اآليات »ی: یناإلمام اخلم یدالسقال 
لكن الظاهر أن  املراد من التهلكة الفساد؛ بطغیان الفقراء لفقرهم  ، و«التَّْهُلَكةِ  بأيِديُكْم إىل

الناشئ عن ترك األغنیاء أداَء حقوقهم و عدم إنفاقهم علیهم و إعانتهم؛ بقرينة ما قبلها فإن  
ِسُنوا إنَّ اللََّه التَّْهُلَكة َو َأحْ  َو أَْنِفُقوا يف َسِبیِل َو اَل تُ ْلُقوا بِأْيِديُكْم ِإىل: »صدر اآلية قوله تعاىل

ْحِسننيَ 
ُ
، فإن ه من احملتمل بقرينة صدر اآلية أن  املراد بالتهلكة ما ينشأ من عدم إنفاق «حيُِبُّ امل

األغنیاء؛ لعدم دفع الزكوات و الصدقات إلیهم، املوجب لِنشو الفساد منهم، كما يف زماننا 
 0«هذا.

الوقوف عند »و عبد األعلى:  و في روايات الزهرّي و السكونيّ  :ةسابعالعبارة ال
الشبهة خير من االقتحام في الهلكة، و تركك حديثا لم تروه خير من روايتك 

 (67)ص  «حديثا لم تحصه

 : ة حیث قالاحتماالت ثالث يثالتربيزی احتمل فی معنی احلداحملق ق  إن  

، بل ترويه على حيتمل أن يكون املعىن: تركك و عدم نقلك حديثا مل تروه و مل تنقله عن الغري»
 سبیل الوجادة مثال، خري من روايتك أحاديث مل حتصها كثرة.

هو احلديث الصادر عن املعصوم علیه الس الم يف نفس « حديثا»و حيتمل أن يكون املراد بقوله: 
من الرواية صفة مؤك دة أو حال منه مؤك د ملضمون عامله، « مل تروه»األمر. و قوله علیه الس الم: 

يف كون ذي احلال نكرة مع تأخ ر احلال عنه، لكون النكرة املنو نة بتنوين التنكري يف  و ال غرو
حكم املوصوفة باعتبار الواحدة املستفادة منه. و املعىن و الل ه أعلم: تركك حديثا صادرا عن 
املعصوم علیه الس الم يف نفس األمر يف حال كونك مل تروه، و وضعك له يف سنبله خري لك من 

من اإلحصاء، و هو كناية عن اإلحاطة « مل حتصه»روي ما مل حتط جبمیع جهاته. قوله: أن ت
ٍء َعَدداا. و محص ل املعىن يرجع إىل أن  َشيْ كل    جبهات احلديث، كقوله تعاىل: إن  الل ه قد َأْحصى
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س حديثا مل حتط جبمیع جهاته تركك روايته خري لك من روايته، و إن كان احلديث صادرا يف نف
 األمر عن املعصوم علیه الس الم.

من الروي ة مبعىن التفك ر، بأن كان حرف املضارعة مضمومة و « مل تروه»و حيتمل أن يكون قوله: 
الراء بعدها مفتوحة و الواو بعدها مكسورة مشد دة. و املعىن حینئذ: تركك حديثا مل تتأم ل يف 

 0« حتط هبا كثرة، فتدب ر.سنده أو معارضه أو داللته خري من روايتك أحاديث مل

ة في األمور العمليّ  كالهالتّ  و بعضها وارد في مقام النهي عن ذلك» :ةثامنالعبارة ال
 (68)ص « يةة الظنّ العقليّ  على االستنباطات

 : اذکر مثاال هلذا الصنف من األخبار؟ةمسأل

ا يوجب عدُم رعايِة ت ال  من هذه األخبار الشبهات،  ريی: املراد بکثیناإلمام اخلم یدالسقال  رمب 
االحتیاط فیها اخلَلل يف اصول العقائد و فساد االعتقادات مثل ما روي عن علی علیه السالم 

 أيضاا يف خطبة:

فَ َیا َعَجباا َو َما يلَ اَل أَْعَجُب ِمْن َخطَِإ َهِذِه اْلِفَرِق َعَلى اْخِتاَلِف ُحَجِجَها يف ِديِنَها اَل » 
ثَ َر َنيبٍّ َو اَل يَ ْقَتُدوَن ِبَعَمِل َوِصيٍّ َو اَل يُ ْؤِمُنوَن ِبَغْیٍب َو اَل يَِعفُّوَن َعْن َعْیٍب يَ ْعَمُلوَن يف يَ ْقَتصُّوَن أَ 

ْفَزُعُهْم الشُُّبَهاِت َو َيِسريُوَن يف الشََّهَواِت اْلَمْعُروُف ِفیِهْم َما َعَرُفوا َو اْلُمْنَكُر ِعْنَدُهْم َما أَْنَكُروا مَ 
اْمرٍِئ ِمْنُهْم ِإَماُم نَ ْفِسِه كل    َأنَّ يف اْلُمِهمَّاِت َعَلى آرَاِئِهْم كَ   اْلُمْعِضاَلِت ِإىَل أَنْ ُفِسِهْم َو تَ ْعوِيُلُهمْ يف 
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ا 0«َقْد َأَخَذ ِمْنَها ِفیَما يَ َرى ِبُعراى ثَِقاٍت َو َأْسَباٍب مُحَْكَماتٍ  يف مقام التوبیخ على  -أيضاا  -فإن 
 3«أجنبیة عم ا حنن فیه.العام ة 

بغی الشک فی کون ينه الأنّ  :ص الجواب عن تلک األخبارو ملخّ » :ةتاسعالعبارة ال
 (61ص « ) ا لإلرشاديهاألمر ف

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

 : هذا و ما ذکره سابقا من اجلوابمنافاة بنين عدم یافی ب األولی ةالجه

أشار إلیها على ال ت علیك أن  تسلیم داللة مجلة من األخبار خیفى ال »شتیاين: اآلاحملق ق قال 
ينايف محل مجلة منها على االستحباب ال وجوب التوق ف مع عدم انطباقها على محل  البحث، و

فإن  استفادة  ؛اجلواب عن تلك األخبار( إىل آخرهما أفاده يف اجلواب بقوله: )و ملخ ص 
اب يف اجلوا الوجوب و االستحباب فیما ذكره أو ال ينايف محل الط لب هي بالقرينة اخلاص ة فال إّن 

 2«.فیها على القدر املشرتك فیكون الداللة على اخلصوصی ة مبالحظة أخرى

 .و األمر اإلرشادي   قسم إلی األمر املولوي  يناألمر  إن  » ی: ینقال الشیخ مشک :الثانية الجهة

وجودة يف متعلقه غالبا حبیث حيكم العقل برتتب ل: هو البعث و الطلب احلقیقي ملصلحة مفاألو  
و العقوبة على خمالفته مضافا إىل مصلحة الفعل املطلوب، كغالب  استحقاق املثوبة على موافقته

فإذا أمر املوىل بالصالة و الصیام و حصل من العبد امتثال  .ةاألوامر الواقعة يف الكتاب و السن  
ا: حصول غرض املوىل من أمره و هو نیل العبد إىل املصاحل ب علیه أمران: أحدمهذلك األمر ترت  
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املوجودة يف الصالة و الصیام، و ثانیهما: حكم العقل باستحقاقه للجزاء و املثوبة بواسطة 
 حصول الطاعة منه.

 إخبارا عن ذي لیس بطلب و أمر حقیقة بل لیس بالدقة إال  ال   و الثاين: هو البعث الصوري  
 حبیث ال يرتتب لدى العرف و العقالء على موافقته إىل فعل ذي صالحدا إرشامصلحة الفعل و 

فوت تلك املصلحة، فقوله تعاىل: إال   الوصول إىل مصلحة العمل املرشد إلیه و على خمالفتهإال  
 بعث إىل إطاعة األوامر الصادرة منه تعاىل فهو أمر بالصالة و« َأِطیُعوا اللََّه َو َأِطیُعوا الرَُّسولَ »

الزكاة و احلج و حنوها فیجتمع حینئذ يف الواجبات و املستحبات أمران، أمرها األوىل من قوله 
صل و صم و حج و غريها، و أمرها الثانوي بواسطة انطباق عنوان اإلطاعة علیها، فلصالة 
ا ظهر و أمر بعنوان أنا إطاعة لألمر األول و األول حقیقي مولوي   الظهر مثال أمر بعنوان أن 
كما ذكرنا و الثاين إرشادي يهدي إىل املصلحة الثابتة يف متعلقه و هو اإلطاعة بإتیانه، فحینئذ 

نفس ما يف اإلطاعة مع قطع النظر إال   إذا أتى العبد بالظهر مل يرتتب على موافقة أمرها الثانوي
جزاء عن هذا األمر و هو درك مصلحة الظهر و ثواب إطاعة األمر املولوي، ال أنه يستحق 

إال   لألمر األول و جزاء و مثوبة لألمر الثاين، و لو خالف و مل يأت هبا مل يرتتب علیها أيضا
فوت مصاحل الظهر و ترتب عقاب األمر األول ال أن هنا عقابني أحدمها لألمر األول و الثاين 

 0«لألمر الثاين و هكذا سائر موارد اإلرشاد.

سواء   -لمحتمل مفسدة اخرى غير العقابو إن كان الهالك ا» :ةعاشر العبارة ال
كانت دينّية كصيرورة المكّلف بارتكاب الشبهة أقرب إلى ارتكاب المعصية، كما 

أموال  دّل عليه غير واحد من األخبار المتقّدمة أم دنيويّة كاالحتراز عن
 (11ص «)الظلمة

 ية؟یو دنعلی األمور ال «ةاإلحرتاز عن أموال الظلم»کن محل مثال مي یف: کةمسأل
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إن  احتمال الضرر الدنیوي  يف ارتكاهبا، و هو القصر يف العمر و الذل ة و  : »یخ القمیش  القال 
 0«أمثاهلما.

 التأّملو  يقللتحق

اّن الثابت باإلستصحاب هو ترتب اللوازم المجعولة » :شیخنا األنصاریقال  املبحث األو ل:
اهلمدانی و قال: احملق ق لبحث عنها تعرض لفقط، فقد (71)ص  «ة على المستصحبالشرعيّ 

هذا فیما إذا مل يكن املستصحب بنفسه أمرا شرعی ا، و إال  فیرتت ب علیه مجیع لوازمه، فما ذكره »
ة الشرعی  املصن ف رمحه الل ه يف هذا املقام مبين  على عدم كون عدم احلرمة أو الوجوب من االمور 

ة القابلة لالستصحاب الشرعی  إىل أن  االمور القابلة بنفسها من حیث هي لالستصحاب، نظر 
ة اجملعولة، و لیست العدمیات منها، ضرورة عدم كونا من اجملعوالت الشرعی  عبارة عن األحكام 

ة، فال يعم ها أدل ة االستصحاب، إال  بلحاظ آثارها، لو كان هلا أثر شرعي جمعول كغريها الشرعی  
ة لیس الشرعی  إن  املراد باالمور »ی هذا املبنی بأنهاستشکل عل ث   «من املوضوعات اخلارجیة.

إذ يكفي يف كونه شرعی ا كون زمام أمره خصوص األحكام اجملعولة، بل أعم  منها و من عدمها، 
، و سره أن ه ال مقتضى لصرف األخبار الناهیة عن نقض الیقني بالشك  وضعا و رفعا بید الشارع

ء الفالين من كان على يقني من وجوب الشي»قول عن مثل ذلك، إذ كما يصح  للشارع أن ي
ء فلیمض من كان على يقني من عدم وجوب شي»، كذلك له أن يقول «فلیمض على يقینه

، فكما أن  أمر الشارع بالبناء على الوجوب السابق مبنزلة إنشاء الوجوب بالفعل، و  «على يقینه
ذلك العدم، فال يقاس هذا باالمور اخلارجی ة كذلك أمره بالبناء على العدم السابق مبنزلة إمضائه ل

  3«ال يعم ها أدل ة االستصحاب إال  بلحاظ آثارها اجملعولة، كما ال خیفى على املتأم ل.ال ت 
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فالبد له من  ةالظنون الخاصةو لو فرض لبعضهم قل» :شیخنا األنصاری قال املبحث الثانی:
 ( 67)ص « لزوم الحرج ه حذرا عن يتالمنصوص علی حج يرالعمل بالظن الغ

هذا مبين  على ما سلكه القائلون حبجی ة مطلق الظ ن  من كون نتیجة »نی: یااحملقق اآلشتقال 
 دلیل االنسداد هي حجی ة الظ ن  ال التبعیض يف االحتیاط على ما عرفته من شیخنا قد س سره.

ا لقل تها، كما أن ه ال يلزم على ما سلكه فال يلزم التعس ر من االحتیاط يف املشكوكات أيضأم ا  و
أيضا على ما سلكنا يف نتیجة املقد مات على تقدير متامی تها من حجی ة خصوص الظن  القوي 

قول يف باب كل    االطمئناين حسبما عرفت تفصیل القول فیه، فاالستدالل املذكور ساقط على
  0الطريق إىل األحكام.

اللَّه  ٍء فَ ُردُّوُه إلىفإْن تَ َنازَْعُتم في َشي» ةآي ی أن  یناإلمام اخلم یدالساستظهر  املبحث الثالث:
  2غري مربوطة باملقام، بل مربوطة بباب احملاكمة و التنازع. 3«َو الرَُّسولِ 

ة بن محز ة قی قداحتمل معنی آخر ملوث  یناإلمام اخلم یدالسأن  یکالخیفي عل املبحث الرابع:
حَّت إذا بلغ موضعا منها قال له كف و  ض خطب أبیهبع عرض على أيب عبد اهلل هإن  : »ریاط

الكف إال   ال تعلمونمم ا  فیما نزل بكم قال أبو عبد اهلل علیه السالم إنه ال يسعكم ث   اسكت
إىل القصد و جيلو عنكم  فیه حَّت حيملوكم و الرد إىل أئمة اهلدى علیهم السالم و التثبت عنه

 یثح 3« تَ ْعَلُمونْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم الْسَئُلوا أَ افَ » :قال اهلل تعاىل احلقو يعرفوكم فیه  فیه العمى
األئم ة علیهم السالم لعل ه ألجل تفسري محزة اخلطبة مبا ال يصح ،  إن  األمر بالسكوت و الرد  إىل

ب و األدعیة يسعها فهمه، كما أن  كثرياا من اخلطالال ت و كان املطلب من املعارف الدقیقة 
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أحد، و لذا منعوا بعض كل    مشتملة على معارف دقیقة عمیقة اعتقادي ة ال يدركها عقل
أصحاهبم عن التكل م فیها، و أمروا بعضاا آخر بذلك، و ال بد  من إمعان النظر و تدقیقه يف 

خذ م فیها هو األفهمها، و لیست مثل الروايات املتضم نة لألحكام الفرعی ة؛ حیث إن  الالز 
ء . و باجلملة: حیث إن ه مل يُعلم أن  ما قُرئ على أيب عبد اللَّه أي  شيالعقالئي   مبفهومها العريف  

يصح  التمس ك هبا يف ی ة االعتقادي ة أو غريمها، فالاألصولكان؛ و أن ه من املسائل الفرعی ة أو 
  0املقام.
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 (20إلی  10الدرس التاسع ) ص 

ة ست   یهة اإلحتیاط و فدل  أبقی من مم ا  بارات لشیخنا األنصاریع ی عشرتمل هذا الدرس عليش
 .التأم لو  یقللتحق ةضمباحث معرو 

هذا كّله، مضافا إلى دوران األمر في هذه األخبار بين حملها على » :ولیالعبارة األ
ما ذكرنا و بين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبّية و الموضوعّية. و 

 ( 11و  17)ص « لىما ذكرنا أو 

 ة أمور:وجه األولوي  » الیزدی:  یدالسقال 

أحدها: أن  سیاق هذه األخبار آب عن التخصیص، فإن  ظاهرها كونا إرشادا إىل حكم العقل 
عنه يف بعض املوارد  و أن  هذا أمر مركوز يف العقول ال أن  الدخول يف اهللكة أمر تعب دي منهي  

 مرخ ص فیه يف بعض آخر.

ة مطلقا ا خلروج الشبهة املوضوعی  ين: أن  مثل هذا التخصیص مستهجن لكونه ختصیصا أكثري  الثا
فاق من األخباريني إال  نادرا ة أيضا بات  الوجوبی   حلكمی ةيف غري الشبهة احملصورة و خروج الشبهة ا

نص  و لفقد النص  أو إمجال ال التحرميی ة حلكمی ةسوى الشبهة ا عام  منهم، و ال يبقى حتت ال
 الشبهة احملصورة، و هو أقل  من املخرج بكثري.

الوقوف عند الشبهة »الثالث: ما أشار إلیه يف املنت من أن ه قد استعمل هذه القضیة أعين قوله 
التوق ف كما يف مقبولة عمر بن حنظلة و  تارة يف مورد وجوب« خري من االقتحام يف اهللكة

توق ف كما يف رواية الزهري و موث قة سعد بن زياد، صحیحة مجیل، و أخرى يف مقام رجحان ال
يكون املراد من اهللكة مطلق  ،مع أنا قضیة واحدة يراد منها معىن واحد، ... ، و على هذا
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األمر املرجوح الذي حيتمله املكلف يف مورد الشبهة، فیصري محص ل معىن القضیة أن  الوقوف عند 
لدخول يف الشبهة رمبا يقع فیما حيتمله من احملذور، الشبهة أمر راجح، و مع عدم الوقوف و ا

فإن كان احملتمل عقابا رمبا يقع فیه، و إن كان محذورا آخر من كراهة أو محر م واقعي بال عقاب أو 
 0«مفسدة ذاتیة دنیوية أو أخروية يقع فیه.

)ص « يخفى على من راجع تلك األخبار.و في كال الجوابين ما ال» :ةثانيالعبارة ال
14) 

ا لكثرهتا حيصل العلم منها بتواتر فإن  : »قال یث، حازیري الشاجملد د  نيمن اجلواب أشکل فی کل  
وجوب التوقف معىن، بل بتواتر لفظ بعضها إمجاال، فال حاجة فیها إىل تصحیح السند بوجه، 

 .3له ميكن ذلك يف بعضها، فظهر فساد اجلواب األو  مع أن  

اف يف تلك األخبار من أن املرادبالتوق   -قدس سره -هر مبا ذكره: ففساده يظ2الثاينأم ا  و هو  إّن 
التوقف يف العمل يف مقابل املضي فیه، كما يشهد به سیاقها و موارد أكثرها، ال التوقف يف 

 3«ما مل يعلم وصوله من الشارع.كل    احلكم و الفتوى اعتمادا على القیاس أو على

ره من الرجوع إلى التخيير مع التكافؤ فيمكن للخصم ما ذكأّما  و» :ةثالثالعبارة ال
على  -كما قيل  -منع التكافؤ؛ ألّن أخبار االحتياط مخالفة للعاّمة، التّفاقهم

 (17)ص « البراءة
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 ؟ طیاة علی أخبار اإلحترتجیح أخبار الربائح معترب لمرج   جديو هل ة: مسأل

لشهرة احملق قة، و هي مقد مة على سائر أخبار الرباءة أيضا موافقة ل»التربيزی: احملق ق قال 
 0«املرج حات.

و منع التخيير على تقدير التكافؤ؛ ألّن الحكم في تعارض النّصين » :ةرابعالعبارة ال
 (17)ص « االحتياط

يكون رد ا على فال ،صن فإن  هذا خالف التحقیق و خالف خمتار امل»الیزدی:  یدالسقال 
مراده هبذا الكالم اجلواب عن قبل اخلصم حبسب » دانی: اهلماحملق ق و لکن قال « اجملیب.

مقامه، و إال  فستعرف يف خامتة الكتاب أن  احلكم يف تعارض النص ني لدى املصن ف هو 
 3«التخیري.

لكن يوجد في أدلّة التوّقف ما ال يكون أعّم منه؛ فإّن ما ورد فيه : »ةخامسالعبارة ال
مله أخبار التوقف يشداخل في هذا الخبر و نهي معارض بما دّل على االباحة غير 

)ص « باإلجماع المرکب، فتأمل يهفنّص فإذا وجب التوقف هنا وجب فی ما ال 
17) 

هذا الکالم أن  األظهر فی معنی ن  إ :قال ث   هذا الکالم، ريهني فی تفسالتربيزی وجاحملق ق  ذکر
و هو ما « ء مطلقكل  شي»م: رض وجود مورد تشمله أخبار التوق ف دون قوله علیه الس اليف

 نص  فیه تعارض فیه نص ان، فإذا مشلته أخبار التوق ف و وجب فیه التوق ف وجب فیما ال
ا املعىن أيضا يصح  ختصیص األخبار املذكورة باخلرب املذكور. و يشري إىل هذباإلمجاع املرك ب، فال

 «.التوّقف خباريشمله أ»قوله: 
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 بار املذكورة معارضة مع ما دل  على التخیري فیما تعارض فیه نص ان.ث أورد علیه أو ال: أن  األخ

من قال بالرباءة فیما ال نص  فیه قال بالتخیري يف تعارض كل    و ثانیا: أن  اإلمجاع منقلب، إذ
 ... النص ني. 

 إشارة إىل أحد الوجهني أو الوجوه املذكورة. و حيتمل أن يكون إشارة إىل التأم لو لعل  األمر ب
منع ثبوت اإلمجاع املرك ب يف املقام، و إن قلنا بثبوت اإلمجاع بني القول بالتخیري فیما تعارض 

 0«فیه نص ان و القول بالرباءة فیما ال نص  فیه.

أمر فيها بالتوّقف، ال تخلو عن الّتي مع أّن جميع موارد الشبهة » :ةسادسالعبارة ال
)ص « أم حكما أم اعتقادا، فتأّمل. أن يكون شيئا محتمل الحرمة، سواء كان عمال

16) 

أخبار التوق ف حینئذ هو  مفاد  لعل  وجهه: أن  : »لن وجه األمر بالتأم  یافی ب قال الشیخ القمی
أخبار الرباءة ثبوت الرباءة يف  مفاد  التوق ف يف محتمل احلرمة عمال كان أم حكما أم اعتقادا، و 

و العموم و اخلصوص من دون التباين، فیخص ص القسم األو ل فقط، فیكون النسبة بینهما ه
  3«األو ل بالثاين؛ هذا.

قال: كتبت إلى : »-على األقوى -موثّقة عبد الّله بن وّضاح» :ةسابعالعبارة ال
العبد الصالح: يتوارى القرص و يقبل الليل و يزيد الليل ارتفاعا و تستتر عنّا 

 (16)ص « الشمس

 م:للکال تثالث جها ةفی هذه العبار 
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 :«علی األقوی»بقوله موث قة عبد اللَّه بن وض اح  صن فامل یدفی وجه تقی األولی ةالجه

احلََْسُن ْبُن مُحَمَِّد ْبِن مَسَاَعَة َعْن ُسَلْیَماَن ْبِن َداُووَد َعْن َعْبِد اللَِّه  »ا: ذة هكسند الرواي الخیفی أن  
اإلمام  یدالس فاعلم ان   ،اذا عرفت ذلک 0«( اِلِح )عْبِن َوضَّاٍح قَاَل: َكَتْبُت ِإىَل اْلَعْبِد الصَّ 

امبوث قة عبد اللَّه بن وض اح ،  ري الشیخ األعظم عن هذه الروايةلعل  تعب : »قال ییناخلم هو  إّن 
 3«ألجل تقدمي توثیق النجاشي لسلیمان بن داوود على تضعیف ابن الغضائري له.

 :« الليل ارتفاعا يزيد» قوله من ی املقصود ف الثانیة اجلهة

أي: يرتفع الظالم من األرض إىل طرف السماء، ألن ه إذا غربت الشمس » التربيزی: احملق ق قال 
 2 «حيدث يف األرض أثر ظلمة، فیزيد و يرتفع تدرجيا حَّت  يستوعب إىل عنان السماء.

 : ةمدلول الرواي املراد من فی الثالثة اجلهة

حتدث ال ت ظاهر أن  املراد بارتفاع احُلمرة هي احلمرة املشرقی ة ال »ی: ینمام اخلماإل السی دقال 
ا  ترتفع تدرجياا، ال احلمرة ال ت من جانب املشرق بانعكاس إشراق الشمس يف اهلواء، فإن 

ا لیست كذلك، فالسؤال  ااملغربی ة، فإن  ؛ يف أن ه هل جيوز الدخول الشرعي  هو عن احلكم  إّن 
سقوط القرص و استتارها، أو أن ه ال بد  أن يصرب حَّت  تزول احلمرة يف صالة املغرب مبجر د 

املشرقی ة؛ لالختالف بني الفريقني يف ذلك و مع ذلك مل يبني  اإلمام احلكم الواقعي و أمره 
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ا صدرت تقی ة خصوصاا مع كونا مكاتبة و  باالنتظار حَّت تذهب احلمرة فیظهر من ذلك أن 
 0 «األخباريني.حینئٍذ فال تدل  على مطلوب 

اإلفتاء باالحتياط لم ينفع فيما نحن فيه و  أريد باالحتياط فيه فإن : »ةثامنالعبارة ال
« إن أريد من االحتياط االحتراز عن الفتوى فيها أصال حتى باالحتياط فكذلك.

 (11ص )

الفتوی  ط فی الفتوی أویااهلل بن وضاح، اإلحت دة عب: ما هو مقصود اإلمام )ع( فی موثقةمسأل
 ط؟یاباإلحت

بعد قوله: « فعليكم االحتياط»مبا أن ه علیه السالم ذي ل قوله: » ی: یناإلمام اخلم یدالسقال 
فاملتبادر من األمر باالحتیاط هو االحتیاط « حّتى تسألوا عنه فتعلموا»، بقوله: «فلم تدروا»

 3«يف الفتوى و عدم التقو ل على اللَّه تعاىل.

ألنّه بمنزلة  ينتحسن بالنسبة إلی الديسال طة من اإلحتياهنا مرتب يسو ل » :ةتاسعالعبارة ال
 (87ص « ) األخ الذي هو لك

على تشبیه « أخوك دينك»قوله )علیه السالم(  صن فه محل املكأن  »الیزدی:  یدالس یهأورد عل
الظاهر بل  ،ه خالف الظاهرما عن دينك، و لكن  خربا مقد  « أخوك»الدين باألخ بناء على كون 

األصل  أن  اخلرب بصدد التوصیة على حفظ األخ و أنه مبنزلة دين الشخص و تقدمي اخلرب خالف
ه بتوه م أن ه يفهم منه أن  « فاحتط لدينك»ينايف ما ذكرنا قوله فیما بعده و ال دلیل علیه هنا، و ال
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يعين من  بصدد التوصیة بالدين، ألن  هذا نظري أن يقال: زيد أسد فاحفظ نفسك من األسد
 0«ر.فتدب   ،زيد

ذكرنا يظهر الجواب عن سائر األخبار المتقّدمة مع ضعف السند مّما  و»  :ةعاشر العبارة ال
 (87ص « ) في الجميع.

حيمل األمر يف باقي األخبار أيضا إم ا على اإلرشاد، أو على الطلب » التربيزی: احملق ق قال 
رسلة الشهید إىل منع كون الريبة فیها مبعىن املشرتك بني الوجوب و االستحباب. مضافا يف م

، الحتمال كونا مبعىن التهمة، و املقصود هو األمر برتك ما يوجب التهمة إىل ما ال  الشك 
قال اجلوهري: الريب: «. ات قوا مواضع التهمة»يوجبها، فمساقها مساق قوهلم علیهم الس الم: 

، و الريب: ما يريبك من األمر، و االسم ال . و ال الشك  ريبة بالكسر، و هي التهمة و الشك 
ريب يف عدم وجوب االجتناب عن التهمة. مع أن  املرسلة حینئذ ال ترتبط باملد عى من إثبات 

 3 «وجوب االحتیاط.

 التأّملو  يقللتحق

ف ترتقي إىل بأخبار التوق نياستدالل األخباريعن التربيزی أجوبة احملق ق  أورد املبحث األو ل:
  2اجع.ري فل یل. من شاء التفصمنها فقط نيإلی اثن صن فامل ر جوابا، أشارأربعة عش

على الرباءة حبیث يعارض أخبار التوقف  ةدال   أخبار الرباءة ن  إ :الیزدی یدالس قال املبحث الثانی:
أن  أخبار الرباءة نص  يف الرخصة و اإلباحة األصل بالنسبة إىل الدلیل فراجع و  و لیس من قبیل
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ر التوق ف على تقدير تسلیم متامیتها ظاهرة يف وجوب التوق ف ميكن محلها على مطلق و أخبا
  0و صرف الظاهر.نص  الرجحان كما محلناها فیجب تقدمي ال

إذا أصبتم مثل هذا فلم »فی معنی قوله )ع(:  الیزدی حاول الکالم یدالسان  املبحث الثالث:
بصیغة املبين للمجهول يعين إذا « أصبتم»قوله ».فقال: 3«تدروا فعليكم االحتياط حتى تسألوا

ابتلیتم مبثل هذا، و لیس بصیغة املبين للفاعل مبعىن الوصول و التعرض ألن ه يتعد ى بالنفس يقال 
أصابه ال أصاب به، و كیف كان تقريب االستدالل مبين على أن يكون املشار إلیه بلفظ هذا 

كم اجملهول و قد أمر فیه باالحتیاط فیشمل ما حنن واقعة الصید، و يكون املراد مبثله مطلق احل
خرج ما خرج من الشبهة الوجوبیة البدوية و الشبهة املوضوعیة و بقي  التحرميی ةفیه من الشبهة 

  2«الباقي.

من  باهلرب معنی أمره )ع( عرض للبحث عنالیزدی ت یدالسأن  یکالخیفی عل املبحث الرابع:
أنه ال بد  من أن حيمل على صورة مرجوحی تها، لعدم وثوق  ه علیالفتیا كاهلرب من األسد و تنب

ى ألهلها واجبة أو مندوبة  الشخص من نفسه يف القیام بوظیفته أو حنو ذلك، و إال  يكون الفتو 
  3خیفى.كما ال

ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل »قوله:  فیالیزدی  یدالس قال املبحث اخلامس:
 الستدالل باملرسلة مبفهوم الشرط و هو أن  من مل يسلك سبیلوجه ا لعل  : »5«االحتياط

االحتیاط فهو ناكب عن الصراط. و فیه: أنا يف مقام بیان حسن االحتیاط و هي كقوله 
االحتیاط سبیل النجاة، و لو كانت القضیة بصدد املفهوم فعمومه ممنوع، غاية األمر أنه يستفاد 
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نه ناكب عن الصراط و ذلك مسل م يف االحتیاطات الواجبة  منها أن  تارك االحتیاط قد يت فق أ
  0كمورد العلم اإلمجايل.

و ال مضايقة عن القول بوجوب االحتياط في هذه : »قال شیخنا األنصاری املبحث السادس:
  (11)ص  «الواقعة الشخصية

لتمكن من أن  مورد ابوجه الفرق بني هذه الواقعة و ما حنن فیه  إلی أن  الیزدی  یدأشار الس
استعالم حال الواقعة قلیل ال يلزم فیه حرج و مشقة من االحتیاط فیه خبالف موارد الشبهة يف 
أمثال زماننا الذي ال ميكن استعالم حاهلا النسداد باب العلم و اختفاء احلجة، فإن االحتیاط 

  3فیها موجب للمشقة الكثرية فتدب ر.
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 (23إلی  20الدرس العاشر )ص 

ثالثة  یهو فة اإلحتیاط بقی من ادلمم ا  عبارات لشیخنا األنصاری مثانالدرس علی تمل هذا يش
 .التأم لو  یقللتحق ةضمباحث معرو 

وجه الداللة أّن اإلمام )عليه السالم( أوجب طرح الشاذ معلال بأن » :ولیالعبارة األ
 (.81)ص « ...

رك الشبهة أعين مشكوك احلرمة محص له: أنه يستفاد من املقبولة وجوب ت»الیزدی:  یدالسقال 
بقرائن أربع: األوىل: تعلیل وجوب طرح اخلرب الشاذ بتثلیث األمور و االستشهاد بتثلیث النيب 

و من املعلوم أن اخلرب الشاذ داخل يف األمر املشكل يف  ملبحث اخلامس:)صلى الل ه علیه و آال
د مبنیان على كون األمر برتك األول و يف الشبهات يف الثاين، و صحة التعلیل و االستشها

بناء على كون املراد احملر مات « جنى من احملرمات»الشبهة واجبا. الثانیة: قوله )علیه السالم( 
على البناء « وقع يف احملرمات»يرتتب علیها العقاب. الثالثة: قوله )علیه السالم( ال ت الفعلیة 

بناء على أن  املراد من اهلالك « يعلمحیث الو هلك من »)علیه السالم(  املذكور. الرابعة: قوله
 0«هو العقاب كما هو الظاهر منه.

لم و يعال يثوقع فی المحرمات و هلک من ح» و قوله )ص(» :ةثانيالعبارة ال
)ص « دون هذا النبوّي في الظهور النبوّي المروّي عن أبي عبد الّله عليه السالم 

81.) 
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لة ذلك أدون من داللة هذا: أن  هذا مشتمل على بعض وجه كون دال» ازی: ري الشاجملد د قال 
ع يف وق»، و قوله: «جنا من احملر مات»القرائن املنتفیة يف ذلك، و هي قوله صل ى الل ه علیه و آله: 

 0« «يعلماحملر مات، و هلك من حیث ال

 (87)ص « مع أنّه إخراج ألكثر األفراد ...» :ةثالثالعبارة ال

و فیه: أن  املخرج نوع واحد و إن كان أفراده كثرية، و العربة بالنوع ال »ی: الشیخ القم یهأورد عل
اباألفراد. هذا مضافا إىل أن  إخراج األكثر  يقبح إذا مل يكن بیان احلكم بالنسبة إىل الفرد  إّن 

وىل: الباقي محال  الهتمام املتكل م، و إال  فال قبح فیه. و ما حنن فیه من هذا القبیل؛ فإذا قال امل
ال قبح فیه؛ ألن  مم ا  و أخرج مجیع الطوائف سوى الفقهاء اهتماما بشأنم، فهو« أكرم العلماء»

الباقي و إن كان قلیال حبسب الكم ، لكن ه كثري حبسب الكیف؛ كیف، و هم من اوىل الشرف، 
 3«و هذا النحو من التأدية يوجب جتلیلهم؟!

 (81)ص «  أّما العقل فتقريره ...» :ةرابعالعبارة ال

إم ا أن  :خیفى علیك االستدالل بالدلیل العقلي على مذهب األخباريال»نی: یااآلشتاحملق ق قال 
يكون من جهة كونه من العقل الفطري على أبعد الوجوه، أو الضروري الغري املعارض بالعقل أو 

جيوز إال  مذهبهم الألن  االستدالل به على النظري املعاضد بالنقل، أو يكون مبنی ا على اإللزام؛ 
 2«بأحد التقادير.
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قوله: و ليس الظن التفصيلي بحرمة جملة من األفعال كالعلم : » ةخامسالعبارة ال
 (88)ص « التفصيلي بها

قد مر  منا سابقا يف مسألة حجیة الظواهر من رسالة الظن عند تعر ض »الیزدی:  یدالس یهأورد عل
ذاك املقام، و أن  حال الظن بعد قیام الدلیل على  لنظري هذا اإلشكال و اجلواب يف صن فامل

اعتباره حال العلم التفصیلي يف انطباق املعلوم باإلمجال أو ال على املظنون، ألن ه بعد حكم 
الشارع باعتبار الظن و أن  مؤد اه واقع ال بد  أن ينطبق املعلوم باإلمجال علیه، إذ ال يزيد العلم 

واقع، و هذا املعىن حاصل يف الظن بعد حكم الشارع باعتباره،  التفصیلي على أن  املعلوم به
فمؤد اه واقع تنزيلي، لكن بعد فرض هذا التنزيل فاالنطباق قهري، أ ال ترى أنا بعد ما علمنا 
إمجاال بأن إحدى الصالتني من الظهر و اجلمعة واجبة فإذا قام دلیل ظين على وجوب خصوص 

التكلیف املعلوم باإلتیان بالظهر و عدم وجوب االحتیاط  الظهر مثال فال يشك أحد يف سقوط
 0«االنطباق القهري فتدب ر.  باجلمع بینه و بني اجلمعة، و لیس ذلك إال  من باب

 (81ص «)و الجواب اوال ...: »ةسادسالعبارة ال

 ی ةحلكمال خیفى علیك أن  األوىل أن جياب أو ال بالنقض بالشبهات ا» نی: یااآلشتاحملق ق قال 
ا أيضا من موارد العلم اإلمجايل الكل ي كما هو ظاهر، مع أن  جل  األخباري ني التزموا  الوجوبی ة، فإن 

 3«ىل الرباءة و مل يوجبوا االحتیاط.فیها بالرجوع إ

الوجه الثاني: أّن األصل في األفعال الغير الضرورية الحظر، كما » :ةسابعالعبارة ال
ة، فيعمل به حّتى يثبت من الشرع اإلباحة، و لم يرد نسب إلى طائفة من اإلماميّ 

 (11)ص « اإلباحة فيما ال نّص فيه.

                                                 

 . 741 - 748: 1حاشیة فرائد األصول،  0 

 .117 – 111: 4حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  3 



84 

 

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

ن  مبىن الوجه الثاين على لزوم دفع الضرر احملتمل أيضا إ» نی: یااآلشتاحملق ق قال  األولی: ةالجه
 0«مع عدم مالحظة العلم اإلمجايل باحملر مات

 : و سابقه یلهذا الدل نيالفرق ب نیافی ب الثانية الجهة

اإن  الفرق بني هذا و الوجه السابق »قال الشیخ القمی:  هو مبالحظة الوجود العلم اإلمجايل  و  إّن 
اعدمه، و إال  فاملدرك يف كلیهما   3«هو لزوم دفع الضرر احملتمل؛ فتدب ر. إّن 

 يهتنزلنا عن ذلک فالوقف کما علو لو : »نينقال عن األخباري ةثامنالعبارة ال
 (11)ص « ... ةفی العد يهالشيخان و احتج عل

 ، فما هو؟ادير ة محل إمن احتجاج الشیخ فی العد نياألخبارياستشهاد : ة مسأل

مم ا ال ربط هلا باملقام، فإن  محط  [ ةالتی ذکرت فی العد]هذه املسألة »ی: یناإلمام اخلم یدالسقال 
قبل ورود الشريعة و بعث الرسل و  -: هو أن ه هل األصل يف األشیاءالبحث و موضوعه فیها

هو احلظر و عدم جواز التصر ف فیها؛ ملا ذكر من  -إنزال الكتب و صدور األوامر و النواهي
ما حنن فیه، فإن  موضوعه و  خبالف البحث يف ... الدلیل علیه، أو أن  األصل فیها اإلباحة؟

، التحرميی ةو احتمل النهي و التحرمي يف مورٍد يف خصوص الشبهات مورد النزاع فیه: هو أن ه ل
فهذا االحتمال هل هو منجِّز للواقع لو فرض ثبوت التحرمي واقعاا فیه، و صح  العقاب علیه، كما 
هو مد عى األخباري، أو ال؛ لقبح العقاب بال بیان عقالا و حنوه من األدل ة املتقد مة للرباءة و لو 

 .األصويلهي واقعاا، كما هو مد عى فرض وجود الن
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الرباءة يف املسألة الثانیة، كما أن ه  و حینئٍذ فیمكن للقائل باحلظر يف املسألة االوىل أن يذهب إىل
 ميكن للقائل باإلباحة يف املسألة االوىل أن خیتار االحتیاط يف املسألة الثانیة.

لتغاير موضوعیهما، و محط  البحث فیهما، و و السر  يف ذلك: هو أن ه ال ارتباط بني املسألتني؛ 
 0«عدم التالزم بینهما، فاالستدالل لوجوب االحتیاط بذلك فاسٌد.

 التأّملو  يقللتحق
أجاب عن الوجه  ث   بوجهني آخرين، یثالیزدی عن أخبار التثل یدالسأجاب  املبحث األو ل:

وجیه. حاصل هذا ة، ملقبولاألول و لکن أضاف أن اجلواب الثانی يف أخبار التثلیث عدا ا
من ترك الشبهات » ملبحث اخلامس:اجلواب أن يقال إن  املراد من قوله )صلى الل ه علیه و آال

الرتغیب « جنى من احملرمات و من ارتكب الشبهات وقع يف احملرمات و هلك من حیث ال يعلم
فیها لشدة اعتنائه  إىل االحتیاط النديب و بیان بعض حكمه و هو أن  من ترك الشبهة و احتاط

مبا يكرهه الل ه ال يرتكب احملرمات املعلومة، و من ارتكب الشبهة لعدم مباالته يف الدين هان 
علیه ارتكاب احملرمات املعلومة و يتجر ى على ارتكاهبا و ال يبايل، فاألمر باالحتیاط و ترك 

ص ل مضمون الروايات الشبهة مقدمة حلكم وجوب ترك احملرمات املعلومة و إرشاد إلیه، فمح
الل ه فمن يرتع حول احلمى يوشك  و املعاصي محى»على هذا يصري موافقا لقوله )علیه السالم( 

 2«فمن ترك ما اشتبه علیه من اإلث فهو ملا استبان له أترك»و قوله )علیه السالم(  3«أن يدخلها
اخلرب الشاذ الذي فیه الريب أضاف أن هذا اجلواب يف املقبولة غري صحیح، إذ علل فیها طرح  ث  

أمر برتكها، و من املعلوم أن  ترك العمل باخلرب الشاذ وجهه ظهور عدم ال ت بأن ه من املشتبهات 
  3.على احملر مات املعلومةصدوره و كذبه ال أن  العمل به يوجب التجر ي 
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 املصدر السابق. 2
 .741 – 744: 1حاشیة فرائد األصول،  3



86 

 

دفع الضرر خمتلفة وجوب كلمات املاتن يف حكم العقل ب  الیزدی بأن   یدالسح صر   املبحث الثانی:
 ة:ه تکلم فی هذا احلکم بوجوه أربعن  إمضطربة، ف

يظهر من كالمه هاهنا منع ذلك بالنسبة إىل الضرر الدنیوي بل منعه يف الضرر املقطوع ( 0
 الدنیوي أيضا. 

ذكره يف ذيل الدلیل العقلي على حجیة مطلق الظن يف السابق اجلزم حبكم العقل مم ا  ( يظهر1
 ضرر احملتمل فضال عن املظنون أو املقطوع.بوجوب دفع ال

ذكره يف ذيل الدلیل العقلي على الرباءة أن  محتمل الضرر محر م االرتكاب من باب مم ا  ( يظهر1
املوضوعیة حَّت فیما إذا مل يصادف احلرام الواقعي، لكن على فرض تسلیم حكم العقل بوجوب 

 م العقل بل أرسله على ضرب من الرتدد.دفع الضرر احملتمل، إال  أنه مل يعرتف هناك حبك

ء أن  االنصاف يقتضي كما سیجي  التحرميی ةذكره يف ذيل مسألة الشبهة املوضوعیة مم ا  ( يظهر4
أن يقال إن  العقل حاكم بوجوب دفع الضرر احملتمل الدنیوي، لكن الشارع قد رخ ص لنا عدم 

ملعلومة كتعريض النفس للجهاد و حنوه التحر ز عنه كما رخ ص بل أمر باإلقدام على املضار ا
ذكر وجها آخر لوجوب دفع الضرر احملتمل  ث   ملصلحة و حكمة غالبة كاملثوبات األخروية،

شرعا و هو أن  الضرر املظنون دفعه واجب جزما حبكم العقل فیجب شرعا بقاعدة املالزمة، و مل 
احملتمل، فیجب دفع الضرر احملتمل يفر ق أحد بني الضرر املظنون بالظن غري املعترب و الضرر 

 باالحتیاط لعدم القول بالفصل.

إن  العقل حاكم بوجوب دفع الضرر احملتمل و إن  »و قال: ة املسأل یقض إلی حتقتعر   ث   هذا.
كان دنیويا، لكن حكمه هذا بالوجوب إرشادي ال يرتتب على خمالفته سوى الوقوع يف ذلك 

وب الذي يرتتب على خمالفته العقاب، فیحكم بالوجوب الضرر لو صادفه االحتمال ال الوج
ء سوى الوقوع يف الضرر الذي أقدم املكلف علیه كحكمه لكن ال حبیث يرتتب على خمالفته شي

بوجوب التحر ز عن العقاب األخروي فإن ه ال يرتتب على خمالفته إال  الوقوع يف ذلك الضرر الذي 
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خالفة عقابا آخر من جهة هذا الوجوب العقلي. فحكم مل يتحر ز عنه و ال يستحق على هذه امل
العقل بوجوب دفع املضار الدنیوية من قبیل الثاين، فال يستلزم حكما شرعیا بالوجوب حبیث 

وب االحتیاط كما يد عیه يكون على خمالفته عقاب أخروي كما هو املطلوب هنا بوج
 .0«.األخباري

، نيلألخباري البحث عن دلیل عقلی   نيی، حیناخلماإلمام  یدالس الخیفی أن   املبحث الثالث:
و كیفی ته و أقسامه؛ لشد ة االحتیاج إلیه يف  احنالل العلم اإلمجايل  ة ی  یفض إلی البحث عن کتعر  

املناط و املیزان يف حتق ق  و ذهب إلی أن   و حکمی   ی  یقذلك املقام. فانقسم اإلحنالل إلی حق
، و يتحق ق زواله بزوال الرتديد يف النفس، كما فیما حنن مجايل  زوال العلم اإل االحنالل احلقیقي  

بأحد  فیه؛ ملا عرفت من عدم بقاء الرتديد بنحو القضی ة املنفصلة بعد حصول العلم التفصیلي  
سقوط العلم  يف املقام مبعىن نقل حتق ق االحنالل احلكمي   ث   الطرفني، فیتحق ق االحنالل حقیقة.

 3.ري و املنج زي ةعن التأث اإلمجايل  

                                                 
 .777 – 776: 1حاشیة فرائد األصول،  0

املتدارک حبیث يالم علیه و يستحق الذم  ريأقول: االنصاف أن  العقل حيكم بقبح تعريض النفس للضرر غ
 األكید عند العقالء ، فهو نظري الظلم املتسامل علیه بقبحه و حرمته و اهلل العامل حبقیقة احلال.

 .111 – 171: 1تنقیح األصول،  3
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 (013إلی  22الدرس الحادی عشر ) ص 

األول و الثانی و الثالث من  یهالتنب لی سبع عبارات لشیخنا األنصاری منتمل هذا الدرس عيش
 .التأم لو  یقللتحق انضمبحثان معرو  یهو ف التحرميی ةة الشبه

ل له بأصل البراءة لكن هذا الظّن ال دليل على اعتباره، و ال دخ » :ولیالعبارة األ
يطاق، و ال بكالم ّية، و ال بمسألة التكليف بما الهي من األدلّة العقلالّتي 

 (11)ص « المحّقق.

 : فی توضیح الفقرات األربعه فی کالم املصنف التربيزیاحملق ق قال 

 أم ا عدم الدلیل على اعتباره فواضح، لعدم الدلیل على اعتبار مطلق الظن . ...»

. هذا إن قیست الرباءة إىل  و أم ا عدم دخله يف أصل الرباءة، فألن  حكم العقل هبا قطعي ال ظين 
الظاهر، و إن قیست إىل الواقع فهو قد ال يفید الظن  هبا، بل قد حيصل الظن  خبالفها من أمارة 

من عدم وجدان الدلیل دلیال علیها  غري معتربة كالقیاس و حنوه. فكیف يكون الظن  احلاصل
 ا؟مطلق

و أم ا عدم دخله يف مسألة التكلیف مبا ال يطاق، فألن  عدم االعتداد بالظن  احلاصل بعدم 
التكلیف الواقعي مع ثبوته فیه ال يستلزم التكلیف مبا ال يطاق، ألن  ما يستلزمه هو ثبوت 
التكلیف الفعلي يف الواقع مع عدم الدلیل علیه، ال ثبوت التكلیف الواقعي مطلقا كذلك، كما 

 هو واضح.
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المراد بالدليل المصّحح »فلما حق قه املصن ف رمحه الل ه بقوله: احملق ق و أم ا عدم دخله يف كالم 
...» .»0 

لين من االستصحاب باعتبار  و من هنا يعلم أّن تغاير القسمين األوّ » :ةثانيالعبارة ال
 (.11)ص « ة االستداللكيفيّ 

ل منهما لیس هبذا االعتبار بل باعتبار أن  القسم األو  نصاف أن  التغاير اإل»الیزدی:  یدالس قال
ا القسم هو أصالة الرباءة املصطلحة عندنا املتكف لة حلكم العمل من غري نظر إىل الواقع، و أم  

 3«الثاين و هو عدم الدلیل دلیل العدم فهو ناظر إىل احلكم الواقعي  

نه فی األحکام يال لجر ا من األوّ مورد نعم، هذا القسم الثانی أعمّ »  :ةثالثالعبارة ال
 (18)ص « هاير ة و غالعقليّ 

و أم ا الن سبة بني األصلني حبسب املورد فهي عموم من وجه؛ جلريان »نی: یااآلشتاحملق ق قال 
األصل املذكور يف املسائل االعتقادي ة و العملی ة دون املوضوعات اخلارجی ة، و جريان 

ی ة العملی ة و الفقهی ة و األصولعملی ة باملعىن األعم  من ة الالشرعی  االستصحاب يف األحكام 
املوضوعات اخلارجی ة دون املسائل االعتقادي ة، فغرضه قد س سره من احلكم بتعمیم مورد الثاين 

ا هو لدفع توه م كونه أخص  مطلقا من االستصحاب موردا ال لبیان كون االستصحاب أخص   إّن 
  2«منه مطلقا.
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مة کون الحکم الظاهری فی الفعل المشتبه دّ ة المتقمقتضی األدلّ  » :ةرابعالعبارة ال
ة ... و يالظنّ ة دلّ ة كونه من األهر من جماعيظذی الّ  أنّ إاّل  الحکم هی اإلباحة ...

باستصحاب البرائة إاّل  يهکون فمسّ يتال يثح ينياألصول ينهذا هو المشهور ب لعلّ 
 (11)ص « السابقة

 هات للکالم:ثالث ج ةفی هذه العبار 

 :ةالظاهري   ةباحلإلة ة املتقدماقتضاء األدل  ن یاب فی األولی ةالجه

العملی ة مبين  على ما هو التحقیق من  األصولإن  عد  أصل الرباءة يف » نی: یااآلشتاحملق ق قال 
ه القطع بعدم العقاب و مفاد  عدم إناطته بالظن بالواقع عقال و شرعا شخصا و نوعا، و أن  

 0«م يف مرحلة الظاهر.اإللزا

 :یةة الظن  دل  ة من األالربائ ةمجاع فی عد   ةالثاني الجهة

استفادة كون اعتباره لديهم من باب الظ ن، مبنی ة على ما نسب إلیهم من »اهلمدانی: احملق ق قال 
 3«القول حبج یة استصحاب احلالة السابقة الذي هو مستمسكهم، من باب إفادته الظ ن

 ف: اد علی املصن  ير فی اإل الثالثة الجهة

إن  مقتضى اعتبارها من باب الظن  و إن كان هو نفي احلكم الواقعي، » التربيزی: احملق ق  قال
في هو احلكم نلكن ينافیه متس كهم كثريا بقاعدة قبح التكلیف بال بیان، لصراحتها يف كون امل

م كثريا ما يتمس كون هبا مع حصو  الظاهری دون الواقعي ل الظن  خبالفها من األمارات غري مع أن 
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املعتربة، فال بد  أن يكون مرادهم بإفادهتا الظن  إفادهتا له غالبا، بأن تسامحوا يف ذكر ذلك وجها 
إن  إخراج كلماهتم من ظاهرها  :العتبارها، ...، ال أن  مستندهم يف احلقیقة هو ذلك. و باجلملة

 0«.مبا ذكرناه ملا ذكرناه أوىل، بل هو املتعني  

ص « )  و اقترانه مع االجتناب عن الحرام المعلوم في كونه ورعا » :ةخامسالعبارة ال
711) 

اجتناب الشبهة  هد ملا ذكرنا أيضا: أن  اإلمام علیه السالم أقرنيشو  يعين»ازی: ري الشاجملد د قال 
 كونه ورعا، و قال: و  مع االجتناب عن احلرام املعلوم يف كونه ورعا مبعىن أنه عل ة جعله قرينا له يف

كما أن الثاين ورع، فكذلك األو ل، فیكون حال الشبهة يف األمر باالجتناب عنها حال األمر 
كذلك، و   -أيضا -باجتناب احلرام املعلوم، فإن كان األمر بالثاين، إرشادي ا يكون األمر باألو ل

 3«رشاد.من املعلوم أن  األمر باجتناب احملر مات املعلومة لیس إال  لإل

ترّتب الثواب عليه؛ من حيث إنّه انقياد و إطاعة  و اليبعد التزام » :العبارة السادسة 
حكمّية، فيكون حينئذ حال االحتياط و األمر به حال نفس اإلطاعة الحقيقّية و األمر بها 

 (711)ص « في كون األمر اليزيد فيه على ما ثبت فيه من المدح أو الثواب لوال األمر.

 جهتان من الکالم: ةذه العبار فی ه

 ا: فی توضیحه األولی ةالجه
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على تقدير اإلرشاد أيضا، غاية  علیه الثواب برتت ب ملخ صه: هو االلتزام : »الشیخ القمیقال 
األمر أن ه حینئذ ينبعث عن اإلطاعة احلكمی ة و يعرب  عنه باإلحسان و التفض ل جزاء النقیاده، و 

 0«ينبعث عن اإلطاعة احلقیقی ة و يعرب  عنه بالثواب جزاء لعمله.على تقدير االستحباب 

هو  -أي مقايسة التجر ي باالنقیاد -يتوه م قضیة ذلكال »ازی: ري الشاجملد د قال  :ةالثاني الجهة
 أن يكون التجر ي مكروها.

شرعا،  ألنا نقول: إذا حتق ق أن  الذم  يف التجر ي على نفس الفعل املتجري به فیكشف عن حرمته
ألن  كل  مذموم عقال حرام شرعا من غري فرق بني مراتب الذم ، و املكروهات ال ذم  فیها أصال، 

ا ممدوحة بأقل  درجة املدح.  هذا خبالف املندوبات، فإن 

يتحق ق الذم  يف املناهي إال  يف احملر مات، و أم ا املدح يف األفعال املأمور هبا فیتحق ق و باجلملة: ال
ن واجبها و مندوهبا، فحصول الذم  يف طرف املناهي موجب للحرمة خبالف الفعل يف كل  م

 3«يوجب وجوبه.ور به، فإن  جمر د املدح علیه الاملأم

من »و لكّن الظاهر من بعض األخبار المتقّدمة مثل قوله عليه الّسالم: »  :ةسابعالعبارة ال
، و ...: هو كون األمر به «ارتكب الشبهات نازعته نفسه إلى أن يقع في المحّرمات

 (711ص « ) لالستحباب.

نازعته »وجه استظهار االستحباب مم ا ذكر أن  معىن قوله علیه السالم: »ازی: ري الشاجملد د قال 
أن  من ارتكب الشبهة حيصل لنفسه حالة شقوة حتمله على « نفسه إىل أن يقع يف احملر مات

هبا، فمن تركها يسلم من ذلك، و هذا مم ا يصلح أن  ارتكاب احملر مات املعلومة، حبیث ال يبايل
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يكون حكمة لالستحباب، فإنه أمر حسن ممدوح، و معه ميكن محل الطلب على االستحباب، 
 0 «بل ظاهر فیه.

 التأّملو  يقللتحق

فی اعتبار اصل  یلمن التفصاحملق ق ض إلی ما نسب إلی اخلراسانی تعر  احملق ق  ان   املبحث األو ل:
ا لیست بصادقة، فان ه لیس ما يورث ختی ل إ :ه و قالري لبلوی و غبه ا ة بني ما يعم  الربائ ن 

و منه القول باإلباحة لعدم : »املبحث اخلامس:الت فصیل يف عبارتیه إال  يف عبارته األوىل قوله )ر 
قوله  و ما يف عبارته الث انیة ةقائل باإلباحاحملق ق منه أن  یلخيت یثح« دلیل الوجوب و احلظر

 یلخيت یثح «ان ه لو كان هذا احلكم ثابتاا لدل  علیه إحدى تلك الد الئل: »املبحث اخلامس:)ر 
اخلراسانی بأن اإلباحة يف احملق ق  یهأم ا األوىل، فأورد عل .م به البلویيعفی ما إال   ميتمنه أنه ال

محل  الكالم، بل هو  لیس باملعىن ال ذي هو« و منه القول باإلباحة: »املبحث اخلامس:قوله )ر 
ا بأن  تعلیله يضأ یهو أم ا الث انیة، فأورد عل هو أحد األحكام.ال ت ة الواقعی ة الشرعی  اإلباحة 

ألن ه لو مل يكن علیه داللة لزم الت كلیف : »املبحث اخلامس:لقوله )ر « ذلك» املبحث اخلامس:)ر 
ن  مراده من احلكم املنفي  بذلك هو يشهد بصراحته ا« -إخل -مبا ال طريق للمكل ف إىل العلم به

م الد اللة احلكم الفعلي املنج ز، ضرورة ان ه ال تكلیف بنفس الواقع من حیث هو لیلزم من عد
يتفاوت احلال يف احلكم الفعلي حبسب الد لیل بني علیه الت كلیف مبا اليطاق. و من املعلوم ان ه ال

  3ن.، فتفط  حث اخلامس:املبما يعم  به البلوى و غريه، كما حق قه )قد  

 أن   و أوضحاحملق ق املنسوب إلی  یلصإلی التفا يضأض ازی تعر  ري الشاجملد د  ان   املبحث الثانی:
 قال: یثح ؛احملق قمن كالم  ةناشئ ةهذه النسب
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أن  یلفتخ، 0«الثانیة: أن يتبني  أنه لو كان هذا احلكم ثابتا لدل ت علیه إحدى تلك الدالئل» 
ألنه لو مل : »لذلک بقولهاحملق ق  یلم به البلوی مع غفلته من تعليعفی ما إال   تتمة التلک املقدم

، «يكن علیه داللة لزم التكلیف مبا ال طريق للمكل ف إىل العلم به، و هو تكلیف مبا ال يطاق
احلکم، إذ ال  ةفإن  هذا التعلیل صريح يف أن  مراده لیس نفي احلكم الواقعي، بل مراده نفی فعلی

تكلیف بنفس الواقع من حیث هو، حَّت  يلزم من عدم الداللة علیه التكلیف مبا ال يطاق، و 
مم ا  سواء كان -موردكل    هذا التعلیل ال خیتص  جريانه مبا يعم  به البلوى، بل يعم  غريه أيضا، فإن  

ا ال يطاق. إذا مل يكن على التكلیف به داللة واضحة لزم التكلیف مب -يعم  به البلوى أو مل يكن
مل يفص ل يف اعتبار أصل الرباءة بني ما تعم  به البلوى و بني غريه، بل قال هبا احملق ق فظهر أن  

احلكم اإلنشائی فال جتري فیه الرباءة مطلقا، لعدم أم ا  مطلقا بالنسبة إىل احلكم الفعلي، و
مع فساده يف  -الم احملق قالعقاب علیه على تقدير ثبوته، فما ختی له احملد ث املذكور حتقیقا لك

  3أصال.احملق ق ال ربط له مبقالة  -نفسه، كما ال خیفى على املتأم ل
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 (002إلی  013)ص  الدرس الثاني عشر

 حلكمی ةة ابقی من مباحث الشبهمم ا  عبارات لشیخنا األنصاری تمل هذا الدرس علی مثانيش
 .أم لالتو  یقضة للتحقثالثة مباحث معرو  یهو ف التحرميی ة

ه جاهل بالحکم من نّ إ يثحمن  –ه إذا منع الشارع المکلف انّ » :ولیالعبارة األ
)ص  «فتأّمل ،ة اإلذن و الترخيصمعنی اإلباح قل إباحته له واقعا ألنّ يعالفعل فال

716) 

ء يف لعل ه إشارة إىل عدم املنافاة بني املنع عن شي : »لوجه التأم   نيفی تبی اهلمدانیاحملق ق قال 
مقام العمل، و الرخصة يف فعله يف الواقع، فان  من اجلائز أن يكون ني الشارع عن ارتكاب 
املشتبه ... ، للتجن ب عن احملر مات الواقعی ة، نظري إلزام العقل بالتجن ب عن أطراف الشبهة 

ث ضي حرمة األطراف من حیيقتمفسدة احلرام املشتبه، و هذا ال احملصورة، حتر زا عن الوقوع يف
  0«ينايف إباحتها يف الواقع.هي، و ال

هو مع عدم أصل  إنّماالخامس: أّن أصالة اإلباحة في مشتبه الحكم » :ةثانيالعبارة ال
 (711)ص « ايهحاکم عل موضوعیّ 

اأقول: مبىن الشرط املزبور »قال الشیخ القمی:  هو قاعدة املزيل و املزال، و هي جارية  إّن 
 و ما حنن فیه من شعبها.، األصولبالنسبة إىل مجیع 

حكم كاإلباحة و أمثاهلا إذا عل ق على وجود سبب و شك  يف وجود هذا كل    و ضابطه: أن  
مزيل و األصل اجلاري يف  ء املوجود، فاألصل اجلاري يف طرف السببالسبب أو سببی ة الشي

                                                 
 .711الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية:  0



96 

 

صل ع وجوده، و األطرف احلكم مزال، و ال جمرى للثاين بعد جريان األو ل؛ ألن ه يرتفع الشك  م
يبقى شبهة حبكم الشرع لكي جيري أصالة ، و مع وجوده الاملوضوعي  يف املقام أصل سببی  

جمراها الشبهات؛ فإن ه كما يرتفع الشبهة بالعلم الوجداين  كذلك يرتفع بالعلم ال ت اإلباحة 
 0« املنبعث من احلكم بالعمل به. الشرعي  

كما اّدعاه ما خرج  إاّل  انيو ح ة  کلّ علی جواز تذکي لّ يدو عدم عموم »:ةثالثالعبارة ال
 (711) ص  «بعض

اآلية فهي قوله أم ا  العموم املد عى الظاهر أنه ما يأيت من اآلية و الرواية:»ازی: ري الشاجملد د قال 
ر م لیس احلرام إال  ما ح»الرواية فهي قوله علیه السالم: أم ا  إىل آخره، و 3تعاىل: ُقْل ال َأِجُد ...

ا، و مورد السؤال فیها 2...«اللَّه  هو جواز أكل بعض أصناف السمك، و الظاهر منها أنه  إّن 
حر م مم ا  ء مل يكناآلية، فكل  شي مفاد  ها مفاد  لیس احلرام إال  ما حر م الل ه يف الكتاب، فیكون 

هي شرط تأثري ال ت قعیة الل ه يف الكتاب حيكم حبل یته واقعا مبقتضي العموم، فیحرز به اإلباحة الوا
 3« التذكیة.

المفيد  «ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيِّباتُ »عّلق في قوله تعالى:  إنّمالو قيل: إّن الحل » :ةرابعالعبارة ال
للحصر في مقام الجواب عن االستفهام فكّل ما شّك في كونه طّيبا فاألصل عدم إحالل 

فإذا « الفواحش»و « الخبائث»علی  محمول فی القرآن يمالتحر  إنّ  :قلنا الشارع له.
)ص « ةباحة اإلجع إلی أصالير  ينو مع تعارض األصل يمفاألصل عدم التحر  يهف شکّ 
000) 
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هذا وجه آخر للحصر ... و هو حصر اإلمجايل  : »فی توضیحها نییااآلشتاحملق ق قال 
مفهوم الوصف ، و داللة القضی ة على احلصر لیست مستندة إىل ...للمحل الت يف الطی بات، 

حَّت  مينع سی ما يف الوصف الغري املعتمد على املوصوف احملق ق املذكور، بل من جهة ورودها يف 
، فمعناه أن  الطی ب حالل لیس «َيْسئَ ُلوَنَك ما ذا ُأِحلَّ َلُهمْ »جواب االستفهام يف سورة املائدة: 

، فیلزم أن يكون غريه حراما من إحراز كونه ان أو غريه فال بد  فإذا أريد احلكم حبلی ة حیو  ؛إال 
 «جيوز احلكم حبلی ته ألن ه معىن حصر احلل ی ة يف الط ی ب.طی با، و إال  فال

قلنا إّن التحريم »نا قد س سره من املعارضة بقوله: و أم ا ما أجاب به عنه شیخ»ث أضاف: 
 م داللة القضی ة علىيناقش فیه بأن  جمر د حترمي اخلبائث يف الكتاب العزيز مع عد، فقد«...

 0 «يفید شیئا، فإن  حترميها من حیث كونا من أفراد املفهوم.احلصر ال

بل الطّيب ما ال يستقذر، فهو أمر عدمّي يمكن إحرازه باألصل عند » :ةخامسالعبارة ال
 (777) ص  «.الشّك، فتدبّر

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

 :ذا الکالمن املقصود من هیابفی  األولی ةالجه

ايعين: أن  احلكم بتعارض األصلني »التربيزی: احملق ق قال  من كل    يتم  فیما لو كان عنوان إّن 
الطی ب و اخلبیث أمرا وجودي ا، و لیس كذلك، إذ الظاهر أن  الطیب عبارة عن عدم اخلباثة، كما 

ايشهد به معناها اللغوي، و هو عدم االستقذار، فتعلیق احلل  علیه  هو من هذه اجلهة ال من  إّن 
جهة كونا أمرا وجودي ا حَّت  يكون عدمها موردا لألصل. و باجلملة إن  موضوع احلرمة و احلل  
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ء بأحدمها ميكن إثبات عدمها باألصل، هي اخلباثة و عدمها، فمع الشك  يف ات صاف شي
  0«ء.فیثبت به إباحته من دون معارضة شي

ن  تقابل الط ی ب و اخلبیث تقابل التضاد  كما حكي إ: »نییااآلشتق احملق   یه: أورد علالثانیة اجلهة
عن الصحاح و القاموس، و يستفاد من تفسري الطی ب مبا يستلذ  به النفس و اخلبیث مبا 
يستكرهها و مل يعلم عدم ثالث هلما بل الثالث بني املعنیني موجود بالوجدان، فإذا ال معىن 

 3«ع إىل أصالة احلل  و عموم احلل ی ة يف اآلية و الرواية.للتعارض بني األصلني حَّت  يرج

وهم ان اإلجمال اذا کان فی  متعلق الحکم کان ذلک داخال يتو ربما » :ةسادسالعبارة ال
 (774)ص « و هو فاسد  في الّشبهة في طريق الحكم

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

 :منشأ التوهمحلكم و ما هو ريق اطة يف املراد من الشبه فی األولی ةالجه

املراد بالش بهة يف طريق احلكم هي الش بهة املوضوعی ة، فال جيب فیها »اخلراسانی: احملق ق قال 
ااالحتیاط و لو على مذهب األخباريني، و منشأ الت وه م ان  منشأ االشتباه فیها  هو عدم  إّن 

ن شأن الش ارع رفعه، كما هو شأن مجیع املعرفة بالوضع، فريتفع بالر جوع إىل العارف به و لیس م
 2«الش بهات املوضوعی ة.

 :فساد هذا التوهمفی وجه الن یاب فی الثانیة اجلهة
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ان يكون الش ك  يف  حلكمی ةوجه الفساد هو ان  املالك يف الش بهة اأم ا  و»اخلراسانی: احملق ق قال 
شؤه عدم املعرفة بالوضع، و ال شبهة مراد الش ارع، و ال ريب ان  الش ك  هاهنا فیه و إن كان من

يف ان  شأنه رفعه و تعیینه و ان كان قد يرتفع بالر جوع إىل غريه من العارف بالوضع أو عالئمه 
 0 «أيضاا.

عدا ما تقدم  يهعل يلط لعدم الدلياا عدم وجوب اإلحتيضا يهو األقوی ف» :ةسابعالعبارة ال
 (777)ص « ةالعاّلمة إلی زرار من مرفوعة « عوالي اللئالي»... مثل ما في 

على تقدير صح ة االستدالل  -«العوايل»ال خیفى علیك أن  رواية  »اهلمدانی: احملق ق  یهأورد عل
هو التخیري، و لكن موافقة  -على تقدير التكافؤ -ها أن  األصل يف تعارض اخلربينمفاد   -هبا

.أحد اخلربين لالحتیاط من املرج حات، و هذا خمالف ملا أرا  ده املستدل 

من اخلربين على كل    و يظهر أثر املخالفة فیما لو كان اخلربان خمالفني لالحتیاط، كما لو دل  
جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهة احملصورة، حبیث لو عمل بكل  منهما لزم فیه طرح العلم 

إباحة غريه، و ء و اإلمجايل، أو كانا موافقني لالحتیاط، كما لو دل  أحد اخلربين على حرمة شي
 3«اآلخر بعكسه، فلیتأم ل.

 (778)ص « باه مقتضی أدلتهميالکن هذا الوجه قد» :ةثامنالعبارة ال

أي هذا الوجه ال ذي وج ه به اإلشكال األو ل، ال ما وج ه به اإلشكال »اخلراساين: احملق ق قال 
ا يومهه العبارة فان ه لیس مبراد قطعاا. و تقدمي الن اقل لء أدل تهم فألن تعلیلهم إباأم ا  الث اين، كما رمب 

بأن  الغالب فیما يصدر من الش ارع من احلكم مم ا حيتاج إىل البیان، و ال يستغىن عنه حبكم 
 يعم  احلاظر، كما ال خیفى. ؛العقل
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يشمل خرب الد ال   0«يريبكا الدع ما يريبك إىل م»كما ان  استدالهلم على تقدمي احلاظر بقوله: 
، فال وجه جلعل الن اقل و املقر ر، و احلاظر و املبیح مسألتني، بل يكون مسألة على الوجوب

احلاظر و املبیح من جزئی ات مسألة الن اقل و املقر ر، كما حكى عن بعضهم تفريع تقدمي احلاظر 
 3«على تقدمي الن اقل.

 التأّملو  يقللتحقمباحث  ةثالث

جريان أصالة عدم قابلی ة احلیوان املشكوك يف  قدوقع الكالم بني األعالم يف املبحث األو ل:
ی عنان یناإلمام اخلم یدالسقابلی ته للتذكیة، و كذلك أصالة عدم التذكیة و عدمه، فصرف 

الشبهة يف املقام: إم ا حكمی ة،   قال إن یثا و حیهی ة فاألصولالقواعد  ما هو مقتضى الكالم إىل
ول حلمه كالغنم و الغري املأكول كالكلب، و مل يتبع كاملتول د من املأك  -كما لو شك  يف حیوان

ء يف التذكیة و حتق قها،  أحدمها يف االسم، بل كان طبیعة ثالثة، و كما لو شك  يف شرطی ة شي
ء كاجللل، فإن  الشبهة يف مجیع هذه الصور كاستقبال الذابح، و كما لو شك  يف مانعی ة شي

حلم مطروح مل يعلم أن ه ِمن مذك ىا أو ال، و كما لو شك  حكمی ة. و إم ا موضوعی ة، كما لو وجد 
يف حتق ق ما هو شرط للتذكیة املعلوم شرطی ته، كاالستقبال باملذبوح املعلوم شرطی ته، أو شك  يف 

 وجود مانع كاجللل املعلوم مانعی ته، فإن  الشبهة يف تلك املوارد موضوعی ة.

أنه إن اريد من استصحاب عدم ا، یهقدأجاد فأضاف و  ث   يف حقیقة التذكیة ةث  نقل أقواال ست
التذكیة استصحاب العدم األزيل فهو مثِبت؛ و إن اريد استصحاب عدم التذكیة مع حفظ 

 املوضوع فال حالة سابقة متیق نة له.
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، و أم ا الشبهة املوضوعی ة، كما لو وجد هناك حیوان زهق روحه، حلكمی ةهذا كل ه يف الشبهة ا
ة أو ال، و كما لو ُشك  يف وجود شرط أو عدم مانع، و الشرعی  لم أن ه مذك ىا بالكیفی ة لكن ال يع

فرض عدم أصل حُيرز به ذلك، فأصالة عدم التذكیة جارية فیه مع قطع النظر عن اإلشكال 
  0املتقد م الساري يف مجیع أقسام الشبهة.

احلکم فی  ون نفسيکنص  ال احلکم فی إمجال ذهب شیخنا األنصاری إلی أن املبحث الثانی:
 قد يفر ق بني املسألتنيیني و األخباريني جارية هنا أيضا و لكن األصولة و أدلنص  فقدان ال

، األصوليزدی، حاشیة فرائد  یدس»راجع الیزدی  یدالس ا و جواهبایهبوجوه ثالثة، تعرض إل
 «711و  761، 768، ص: 1ج

كمقبولة ة أخبار التخیري و أخبار التوقف  ث عن نسبحانی بیااآلشتاحملق ق ان  املبحث الثالث:
رواها املشايخ الثالثة، فإن ه حكم فیها بالتوق ف و اإلرجاء بعد فقد ال ت عمر بن حنظلة 

أضاف أن  احلكم بالتوق ف فیها مل ا كان خمتص ا بالتمك ن من إزالة الشبهة بالرجوع  ث   املرج حات،
ن أخص  من أخبار التخیري هبذه املالحظة، فريجع إلیها و إىل اإلمام علیه السالم نوعا فتكو 

حيكم يف أمثال زماننا بالتخیري، و ال إمجاع على عدم الفصل بني الزمانني، كما أن ه ال إمجاع على 
اد حكم العالج ترجیحا و ختیريا،   3.ها إعمال املرجحات فی موردهاري غة و بل ظاهر املقبولاحت 
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 (131إلی ص  111 الدرس الثالث عشر )من ص

 التحرميی ة املوضوعی ةة حث الشبهعبارات لشیخنا األنصاری من مب مخسرس علی تمل هذا الديش
 .التأم لو  یقللتحق ةضحث معرو امبثالثة  یهو ف

كورة ذ ة المأن األمثلإاّل  الإشکال فی ظهور صدرها فی المدعی» :ولیالعبارة األ
 (711)ص « حليةا مستندا إلی أصالة اليهالحل ف يسا ليهف

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

 :رواية مسعدة علي الربائةة اإلشکال فی دالل نیافی ب األولی ةالجه

، ألن  األمثلة و أم ا رواية مسعدة فهي أيضاا غري قابلة لالعتماد» ی: یناإلمام اخلم السی دقال 
یة اجملعولة يف الصدر، بل احلل یة فیها تكون احلل یة فیها مستندة إىل قاعدة احلل  املذكورة فیها ال

املتقد مة على قاعدة احلل یة يف موردها مثل الید و إقرار  األصولألجل وجود بعض األمارات أو 
العقالء على أنفسهم و استصحاب عدم كونا رضیعة له و كذا استصحاب عدم كونا اختاا له 

جعل قاعدة كل یة ث  إيراد أمثلة هلا خارجة بناءا على جريانه على خالف ما هو احلق.و باجلملة: ف
عنها داخلة يف قواعد اخر مستهجن ال يصدر من مثل اإلمام علیه السالم، فالرواية من هذه 

 0«اجلهة موهونة جد اا.

 :اإلشکال املذکور رفعفی  الثانیة اجلهة

فی مقام اإلستدالل بأخبار فی مقام آخر ) يثض إلی فقه هذا احلدتعر   ییناإلمام اخلم السی د إن  
لكن  : » قال یثا بذلک، حيضشكال فی املقام أکن رفع اإلميو لکن  دة الیأصالعلي  دالة
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تعني  كون هذه األمثلة من قبیل التنظري، ال بیان املصداق؛ ضرورة أنَّ قوله: )كل  
ُ
الظاهر بل امل

ء و ال على حرمته، و يكون ٍء هو لك حالل( معناه ... إذا مل يدل  دلیل على حل یة الشيشي
ء مشكوكاا فیه. مع أنَّه ... لیست مشكوكاا فیه فهو حالل، فموضوع احللی ة هو كون الشي

ٍء لك حالل( فال محیص األمثلة املذكورة يف الرواية مثاالا و مصداقاا ُمنطبقاا علیها قوله: )كل  شي
ما لو دل   ريوك فیه فهو حالل، نظٍء مشكشيكل    إال  أن حيمل على التنظري بأن يقال: إنَّ 

ء املشكوك ء مع قیام الدلیل علیها، كذلك للشيالدلیل على احللی ة، فكما أنَّ احللی ة ثابتة للشي
 فیه مبا أنَّه مشكوك فیه. 

و لعل ه علیه السالم كان بصدد رفع وسوسة بعض أصحاب الوسوسة، حَّت  ال يأخذهم الوسواس 
ٍء هو لك حالل حّتى تعلم أنَّه حرام كّل شي»الا قاعدة كل یة هي: يف املشكوك فیه، فذكر أو  

مل يكتف بذلك حَّت  أك ده بأنَّه ال فرق يف احللی ة بني أن يقوم الدلیل على احللی ة، أو و « بعينه
يكون املوضوع مشكوكاا فیه، فمث ل بأمثلة بعضها ارتكازي ة ُعقالئی ة، و بعضها شرعی ة، ث  مل 

 0«آخره. إىل« ذلك ... و األشياء كّلها على» أك ده بقوله:يكتف به حَّت  

ن هنا ... مدفوع بأن يابال ب يفن قبح التکلياو توهم عدم جر » :ةثانيالعبارة ال
)ص « ة إجماال و المعلوميالالنهی عن الخمر يوجب حرمة االفراد المعلومة تفص

717) 

املراد بالبیان يف تلك القاعدة هو ن  أ له ختی  أن   :منشأ توه م ذلك املتوه م»ازی: ري الشاجملد د قال 
 .حلكمی ةة بالشبهة اا خمتص  بیان الشارع، فلذا زعم أن  

ااملراد به  ه مدفوع بأن  لكن   ة مل يكن عقاب، فیقبح احلج   ة القاطعة للعذر، فما مل يتم  هو احلج   إّن 
فیما فقد أم ا  یال أو إمجاال، وة هو العلم باحلرام تفصة يف الشبهات املوضوعی  العقاب، و احلج  

                                                 

 .118 – 111االستصحاب:  0



104 

 

ة، فیقبح املؤاخذة على فیه احلج   فلم يتم   -كما هو املفروض يف املقام  -العلم بأحد الوجهني
 0«تقدير مصادفته للحرام الواقعي بال شبهة تعرتيه.

)ص .« م ... لم يسّلم وجوبه شرعافوجوب دفعه عقال لو سلّ » :ةثالثالعبارة ال
711) 

 ؟«لم وجوبه شرعايسمل »قال  فكیفثبوته عند الشرع أيضا، ة يقتضي املالزم ةقاعدان   ة:مسأل

لیس املقصود منه بیان معارضة حكم العقل و الشرع و تقدميه على  »التربيزی: احملق ق قال 
األو ل، لوضوح فساده، إذ ال ريب يف تطابقهما حبكم املالزمة، بل املقصود أن ه مع فرض حكم 

االرتكاب يكشف عن وجود  ضرر احملتمل، فال ريب أن  ترخیص الشارع يفالعقل بوجوب دفع ال
حيكم بوجوب دفع مثل هذا الضرر، ألن  ة، و العقل المصلحة فیه متداركة للمفسدة احملتمل

احكمه بوجوب الدفع   3«ال معه. ،هو مع عدم التدارك إّن 

ق بأمور اآلخرة و العقل فإن قيل: نختار أّوال: احتمال الضرر المتعلّ » :ةرابعالعبارة ال
 (711)ص « ة في عدم البيانن الحتمال المصلحيافع ترتبه من دون بيدال

خیفى علیك أن  ما ذكر أو ال ال تعل ق له بالشبهة املوضوعی ة أصال؛ ال»نی: یااآلشتاحملق ق  یهأورد عل
لبیان حَّت  نتكل م ألن  املفروض صدور البیان التام من الشارع و وصوله إىل املكل ف، فأين عدم ا

فیه أن ه ملصلحة أو ال هلا و قد جرى ذكره يف املقام غفلة و سهوا من القلم، و إال  فهو خمتص  
 2«كما صر ح به يف العد ة و غريها.  حلكمی ةبالشبهة ا
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لها من سبب  البدّ  في األمالكية و يمكن عدمه، ألن الحلّ » :ةخامسالعبارة ال
 (711)ص « ل باالستقراءمحلّ 

ن  يف األموال، فان ه يوهم بظاهره إ ،«األمالك يف»ن يقول بدل األوىل أ » ق اخلراسانی:ق  احملل قا
من أقوى األسباب ن  امللكی ة ف فیه إىل سبب، مع أصر  اا لإلنسان فعالا حيتاج جواز التكان ملك

 0«تغفل.املبیحة له، فال

 التأّملو  يقللتحق

و  «دفع الضرر احملتملوجوب »ة حول قاعدبحث ال اهلمدانیاحملق ق حاول  املبحث األو ل:
اقال إن  العقل  یثح یهفلقدأجاد  حيكم بقبح ارتكاب مظنون الضرر من حیث هو و ال  إّن 

يراها الشارع و ال يدركها العقل و ال ت استحالة يف أن يرخ ص الشارع يف ارتكابه لبعض املصاحل 
 يكون فیه مصلحة تتدارك هبا املضر ة، فلیس حكم العقل بوجوب التحر ز عنه معل ق على أن ال

عبارة الو العقل كما قد يرتاءى من ظاهر  يف احلكم جبواز ارتكابه شرعا تفكیك بني حكم الشرع
و منع استقالل العقل يف املضار الدنیوي ة منشؤه عدم كون الضرر  [.شیخنا األنصاریة ]عبار 

م على الضرر املوهوم أيضا إذا كان محضا فضال عن فیها ممحضا و إال  فالعقل مستقل  بقبح االقدا
املظنون و حیث ال يكون الضرر يف املضار الدنیوي ة محضا ال يستقل العقل بوجوب التحر ز عم ا 

تاج يف إثبات حرمته فیه مفسدة من بعض اجلهات فضال عن احتماله أو الش ك فیه، و لذا حن
  3.ةة التعب دي  ل  دشرعا إىل األ

الينفع »قة و قال دة بن صدة مسعالیزدی إلی البحث عن رواي یدالسض تعر   نی:املبحث الثا
ظهور الصدر و الذيل هلا بعد عدم انطباق األمثلة املذكورة على ما يوافق هذا الظاهر، بل 

سعی يف توجیه  ث   ،«أو الید نصرفهما عن ظاهرمها إىل ما يوافق موارد وجود األصل املوضوعي  
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ه فكأن   ،إن  األمثلة من باب التشبیه و التنظري»فقال:  يلة ظهور الصدر و الذو  ة قظة مبالحاألمثل
  0«.هو مشتبه احلكممم ا  یة كذلك غريهافكما أن  احلكم يف هذه األمثلة هو احلل   :قال

ة و عدم التذکی ةن أصالياض إلی البحث عن جر ی تعر  یناإلمام اخلم یدالس ان   املبحث الثالث:
 بأن   یهأورد عل ث   ،ن اإلستصحاب فی العدم اإلزلی  ياعلی جر إال   ی محصل هلاال معنه أن   نيب

ن السابق سالبة یقاملت ألن   ،جيری لعدم إحراز بقاء املوضوعال اإلستصحاب فی العدم األزلی  
  3.سالبة بانتفاء احملمول بانتفاء املوضوع و املشکوک الالحق
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 (031إلی  021الدرس الرابع عشر )ص 

 املوضوعی ةة ات الشبهیها بقی من تنبلشیخنا األنصاری مم   عبارات مثان هذا الدرس علی تمليش
 .التأم لو  یقللتحق ة مباحث معروضةأربع یهو ف التحرميی ة

ص «.) ينالقسم ينو قسم متردد ب»عن الشیخ احلر العاملی:  نقال :ولیالعبارة األ
711) 

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

املراد هبذا القسم ما كانت الشبهة ناشئة من اإلمجال يف » التربيزی: احملق ق قال  ولی:األ ةالجه
امفهوم متعل ق التكلیف، لدورانه بني األقل  املعلوم االندراج و األكثر املشكوك فیه. و  جعله  إّن 

و  عنده ما اشتبه حكمه التكلیفي، أعين: احلرمة حلكمی ةألن  الشبهة ا ،واسطة بني القسمني
اإلباحة، و احلكم فیما حنن فیه متبني  بالفرض، و الشبهة يف طريقه عبارة عم ا كانت الشبهة فیه 
ناشئة من اختالط االمور اخلارجة، و الفرض يف املقام خالفه أيضا.هذا بناء على ما يظهر من 

.  0«عبارة الشیخ احلر 

 :نيمالقس نيد بسم مرتد  ق دوجو ن اإلشکال فی یافی ب الثانیة اجلهة
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، فإن حلكمی ةد يف ذلك القسم، بل هو داخل يف الشبهة اأقول: ال ترد  » ازی: ري الشاجملد د قال 
االشبهة فیه  مها ما يشمل مفاد   موضوع احلكم، و هو الغناء و اخلبائث، بأن هي إلمجال إّن 

  0.«می ةحلكداخلة يف ا -أيضا -ه اجلهةالشبهة من هذن  أ األفراد املشكوكة، أو ال، و قد مر  

 (717)ص « فحملها على االستحباب أولى» :ةثانيالعبارة ال

ط علی اإلرشاد[، و يأيت یاهذا مناف ملا تقد م ]محل أکثر أخبار اإلحت» التربيزي: احملق ق قال 
إم ا على وجه اإلرشاد   من اختیار محلها على الطلب الراجح الشامل للوجوب و االستحباب.

الل هم  إال  أن يقال: إن  احلمل على االستحباب  أو على وجه األولوي ة؛یما تقد م، كما صر ح به ف
  3«أوىل منه. ،أوىل من ارتكاب التخصیص، و إن كان احلمل على مطلق الطلب الراجح

« ...يصق الخبر عن التخصيافيه مضافا إلى ما ذكرنا من إباء س» :ةثالثالعبارة ال
 (711)ص 

 :جهتان من الکالم ةفی هذه العبار 

 :یصعن التخص ق اخلربیاالسبب فی إباء سن یافی ب األولی ةالجه

ألن  تعلیل احلكم بعل ة عقلی ة جارية يف مجیع األفراد يأىب عن ختصیصه » التربيزی: احملق ق قال 
 2«ببعضها، ملنافاته ملقتضى العل ة

 :هذا اجلواباد علی ير فی اإلالثانیة:  اجلهة
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اخلرب الذي يأىب سیاقه عن التخصیص غري قوله )علیه السالم( إن أراد من »الیزدی:  یدالسقال 
من أخبار االحتیاط و التوق ف فإن ه يرجع إىل اإليراد السابق  0إىل آخره« حالل بني  و حرام بني  »

بعینه ... ، و إن أراد منه خصوص هذا اخلرب فاإليراد مت ضح الفساد ألن  احملد ث يد عي 
اد عاها، فأين التخصیص حَّت يقال إن  سیاق اخلرب ال ت للقرينة  می ةحلكاختصاص اخلرب بالشبهة ا

  3«آب عنه.

العموم  يثو أّما مسألة مقدار معلومات اإلمام عليه الّسالم من ح» :ةرابعالعبارة ال
ذلک ة في هر من األخبار المختلفيظاد يک... فالة علمه بها ييفو الخصوص و ک

 (714)ص « مئن به النفسيطما 

وفاقا ملن له إحاطة باألخبار الواردة يف باب كیفی ة علمهم  -احلق  » نی: یااآلشتاحملق ق قال 
ان و ما يكون و ما هو كائن، و كونم عاملني جبمیع ما ك  -صلوات الل ه علیهم أمجعني و خلقهم

ك و يعزب عنهم مثقال ذر ة، إال  اسم واحد من أمسائه احلسىن تعاىل شأنه املختص  علمه به تبار ال
ويل العزم من الرسل و املالئكة املقر بني فضال عم ن دونم أ... ضرورة أن  علم العاملني من  تعاىل،

م الصادر األو ل و العقل الكامل احملض و اإلنسان التام   يف مجیع العوامل، ينتهي إلیهم؛ فإن 
أو ما هو كائن؛ كما  يف علمهم جبمیع ما يكون يف متام العوامل فضال عم ا كان التمام؛ فال غرو  

هو مقتضى األخبار الكثرية املتواترة جد ا. و ال ينافیه بعض األخبار املقتضیة لكون علمهم على 
جهة قصور تقتضي بیان املطلب على غري وجهه من  الوجه املذكور؛ ألن  احلكمة قدغري

ال لو  عدم كذهبم من جهة التورية. و خرى من خوف و حنوه معأاملخاطب و نقصه أو جهة 
لفص لنا لك القول يف ذلك و أسأل الل ه تعاىل  ،خمافة اخلروج عن وضع التعلیقة بل عن الفن  

 .2«التوفیق لوضع رسالة مفردة يف هذا الباب
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بت يثريق الحكم ... طة في نعم يمكن ان يقال: إن الشبه» :ةخامسالعبارة ال
 (716)ص «. أفرادها الواقعية يعوجوب اإلجتناب عن جم

ال خیفى ما يف هذه العبارة، فإنه يف مقام التعلیل، ألن الدلیل املذكور » ازی: ري الشد د اجملقال 
 -قدس سره -أوىل بالداللة على وجوب التوقف و االحتیاط يف الشبهات املوضوعیة، فكان علیه

  0«: ألنه، إذ لیس املقام مقام االستدراك، كما ال خیفى.-مكان قوله: نعم -أن يقول

موجب الختالل النظام ...  يعط فی الجميافی أن اإلحت يبال ر » :ةسادسلالعبارة ا
 (711)ص « لمنافاته للغرض يمذكره فال يجوز األمر به من الحکمّما  بل يلزم أزيد

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

 :فی أمثال املقام النظام ختاللإ د منو قصن املیافی ب األولی ةالجه

                                                                                                                                                 

 و خنتم الكالم مبا روى عن اإلمام علي  النقي  علیه الس الم يف زيارة اجلامعة الكبرية: 

الوحي و معدن الرمحة و  السالم علیكم يا أهل بیت النبو ة و موضع الرسالة و خمتلف املالئكة و مهبط»
خز ان العلم ... و ذوى النهى و اويل احلجى ... السالم على محال  معرفة الل ه و مساكن بركة الل ه و معادن 
حكمة الل ه و حفظة سر  الل ه و محلة كتاب الل ه ... و عیبة علمه و حج ته و صراطه و نوره و برهانه ... و 

و خص كم بربهانه ... و  علمه و ارتضاكم لغیبه و اختاركم لسر ه ...أولو العلم من خلقه ... اصطفاكم ب
رضیكم خلفاء يف أرضه ... و حفظة لسر ه و خزنة لعلمه و مستودعا حلكمته و ترامجة لوحیه و أركانا 

و احلق  معكم و فیكم و منكم و إلیكم و أنتم  لتوحیده ... عصمكم الل ه من الزلل و آمنكم من الفنت ...
معدنه و مرياث النبو ة عندكم و إياب اخللق إلیكم و حساهبم علیكم و فصل اخلطاب عندكم و  أهله و

 «.آيات الل ه لديكم و عزائمه فیكم و نوره و برهانه عندكم و أمره إلیكم

 .776: 4تقريرات آية اهلل اجملدد الشريازي،  0
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ة املكلفني عام  يعين اختالل نظام نوع العباد، فإنه إذا أمر الشارع » ازی:ري الشاجملد د قال 
من بنائهم على العمل به اختالل أمورهم، لكونه شاغال هلم عن أكثر ما يتوقف  باالحتیاط يلزم

  0«علیه نظام أمورهم من التجارات و الصنائع إن مل نقل بكونه شاغال عن مجیعها.

 :«ذکرهمم ا  يدأز »قوله د من املقصو  نیافی ب الثانیة اجلهة
واحد واحد كل    بالنسبة إىل ي إىل اختالل النظام الشخصي  ا يؤد  ه رمب  فإن  »ازی: ري الشاجملد د قال 

خیفى، بل إىل مفاسد أخر غري االختالل، فإنه من موارد االحتیاط األموال و من املكلفني كما ال
لزم الوقوع يف احملرم، و هو التفتیش عن عیوب ه لو يبىن علیه فیهما يالفروج أيضا، و ال ريب أن  

ا يؤدي إىل العداوة و البغضاء بني الناس ال ذي هو مبغوض عند الشارع، و خمالف لغرضه، بل رمب  
ه إذا أراد أحد خیفى، فإن  إىل تلف النفوس و األعراض كما الا يؤدي الناس املخالفة لغرضه، بل رمب  
عرض املفتش  ا حيمله هذا على هتكوجبا لبغضه له، فرمب  ه يكون متفتیش حال آخر فال ريب أن  

 3«أو قتله.

فی أمر النکاح ... و  يدما ورد من التأک يععلی هذا جم لّ يدو » :ةسابعالعبارة ال
 (718)ص « علی عدم وجوب السوال قد تعارض هذه بما دلّ 

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

 :ط فی أمر النکاحیاة علی اإلحتال  بعض األخبار الد فی ذکر األولی ةالجه

َزَة َعْن مُحَمَُّد ْبُن احلََْسِن بِِإْسَناِدِه َعِن احلَُْسنْيِ ْبِن َسِعیٍد َعِن النَّْضِر ْبِن ُسَوْيٍد َعْن مُحَمَِّد ْبِن َأيب محَْ 
اِد قَاَل: قُ ْلُت أِلَيب َعْبِد اللَِّه ع َرُجٌل ِمْن َمَوالِیَك ي ُ  ْقرُِئَك السَّاَلَم َو َقْد أَرَاَد َأْن يَ َتَزوََّج ُشَعْیٍب احلَْدَّ

َو َقْد َكرَِه أَْن اْمرَأَةا َو َقْد َوافَ َقْتُه َو أَْعَجَبُه بَ ْعُض َشْأِنَا َو َقْد َكاَن هَلَا َزْوٌج َفطَلََّقَها َعَلى َغرْيِ السُّنَِّة 
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َأْمُر اْلَفْرِج أَْنَت تَْأُمرُُه فَ َقاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه ع ُهَو اْلَفرُْج َو  يُ ْقِدَم َعَلى تَ ْزِوجِيَها َحَّتَّ َيْسَتْأِمَرَك فَ َتُكونَ 
 0َفاَل يَ َتَزوَّْجَها. َو َنْحُن َنْحَتاطُ  َشِديٌد َو ِمْنُه َيُكوُن اْلَوَلدُ 

َعْن َمْسَعَدَة ْبِن زِيَاٍد  ْسِلمٍ محمد بن احلسن بِِإْسَناِدِه َعْن مُحَمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن حَيْىَي َعْن َهاُروَن ْبِن مُ 
َعْن َجْعَفٍر َعْن آبَائِِه ع َأنَّ النَّيبَّ ص قَاَل: اَل جُتَاِمُعوا يف النَِّكاِح َعَلى الشُّْبَهِة )َو ِقُفوا ِعْنَد 

ٌم َو َما َأْشَبَه َذِلَك فَِإنَّ اْلُوُقوَف الشُّْبَهِة( يَ ُقوُل ِإَذا بَ َلَغَك أَنََّك َقْد َرَضْعَت ِمْن لََبِنَها َو أَن ََّها َلَك مَحْرَ 
 3ِعْنَد الشُّْبَهِة َخرْيٌ ِمَن ااِلْقِتَحاِم يف اهْلََلَكِة.

 :م وجوب السوالدة علي عذکر بعض األخبار الدال  فی  ةالثانی اجلهة

ْیَثِم ْبِن َأيب َمْسُروٍق النَّْهِديِّ َعْن َأمْحََد مَحمَِّد ْبِن َأمْحََد ْبِن حَيْىَي َعِن اهلَْ  مُحَمَُّد ْبُن احلََْسِن بِِإْسَناِدِه َعن
قَاَل: قُ ْلُت  ْبِن مُحَمَِّد ْبِن َأيب َنْصٍر َو مُحَمَِّد ْبِن احلََْسِن اأْلَْشَعرِيِّ َعْن مُحَمَِّد ْبِن َعْبِد اللَِّه اأْلَْشَعرِيِ 

 قَ ْلِبِه َأنَّ هَلَا َزْوجاا فَ َقاَل َو َما َعَلْیِه َأ رَأَْيَت َلْو َسَأهَلَا اْلَبیَِّنَة  لِلرَِّضا ع الرَُّجُل يَ َتَزوَُّج بِاْلَمْرأَِة فَ َیَقُع يف 
 2َكاَن جيَُِد َمْن َيْشَهُد َأْن لَْیَس هَلَا َزْوٌج.

ِدي قَاَل: َسأَْلُت الرَِّضا مُحَمَُّد ْبُن يَ ْعُقوَب َعْن َعِليِّ ْبِن ِإبْ رَاِهیَم َعْن أَبِیِه َعْن َعْبِد اْلَعزِيِز ْبِن اْلُمْهتَ 
ِإنَّ َأِخي َماَت َو تَ َزوَّْجُت اْمرَأََتُه َفَجاَء َعمِّي فَادََّعى أَنَُّه َكاَن تَ َزوََّجَها ِسر اا  ع قُ ْلُت ُجِعْلُت ِفَداكَ 

ْنَكاِر َو قَاَلْت َما َكاَن بَ ْیيِن َو بَ یْ  ٌء َقطُّ فَ َقاَل يَ ْلَزُمَك َنُه َشيْ َفَسأَْلُتَها َعْن َذِلَك َفأَْنَكَرْت َأَشدَّ اإْلِ
 3 ِإق ْرَارَُها َو يَ ْلَزُمُه ِإْنَكارَُها.
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: َسأَْلُتُه مُحَمَُّد ْبُن احلََْسِن بِِإْسَناِدِه َعِن احلَُْسنْيِ ْبِن َسِعیٍد َعْن َأِخیِه احلََْسِن َعْن ُزْرَعَة َعْن مَسَاَعَة قَالَ 
ثَُه َرُجٌل ثَِقٌة أَْو َغرْيُ ثَِقٍة فَ َقاَل ِإنَّ َهِذِه اْمرََأيت َو لَْیَسْت يل  َعْن َرُجٍل تَ َزوََّج َجارِيَةا أَوْ  مَتَتََّع هِبَا َفَحدَّ

 0 بَ یَِّنٌة فَ َقاَل ِإْن َكاَن ثَِقةا َفاَل يَ ْقَربْ َها َو ِإْن َكاَن َغرْيَ ثَِقٍة َفاَل يَ ْقَبْل ِمْنُه.

ة لزوم اإلختالل عسر اإلستحباب بصور  يدتحد أنّ و ما ذکر من » :ةثامنالعبارة ال
 (711)ص « يقدح في وجوب االحتياط ال في حسنه إنّمافهو 

ما أفاده يف وجه دفع كون التحديد بذلك عسر من أن  دلیل احلرج ينفي »نی: یااآلشتاحملق ق قال 
احلكمة التكلیف اإللزامي باألمر احلرجي ال التكلیف النديب فهو ظاهر ال سرتة فیه أصال؛ ألن  

يف رفع التكلیف العسري و املوجب له مع تفويت املصلحة فیه على املكل ف هو التدارك 
ر األدل ة بالتسهیل و التسهیل مفروض يف التكلیف النديب فال مسو غ لرفعه، هذا مضافا إىل ظهو 

ت يكفي رعاية عدم وقوع املكل ف من غاية االحتیاط يف املوضوعا ،نعم .بنفسها يف نفي اإللزام
فإن  الشیطان يغتنم الفرصة و يتوس ل كثريا ما من طريق اإلطاعة إىل إلقاء املكل ف  ؛يف الوسواس

  3«يف اهللكة و الل ه العاصم.

 التأّملو  يقللتحقمباحث  ةأربع

، فمن ةعن فوائده الطوسی   العاملی احملکی   نی کالم الشیخ احلر  یااآلشتاحملق ق نقل  املبحث األو ل:
  2.اجعري فل البحث یلأراد تفص

...« و شبهات  نيحرام ب ،نيحالل ب»قوله )ص(  أن  بشیخنا األنصاری  جزم املبحث الثانی:
 الیزدی بأن   یدالس یهظاهرة يف حصر ما يبتلي به املكلف من األفعال يف ثالثة و لکن أورد عل

ذا، مضافا إىل أن  هذا نع ذلك الد عائه وجود القرينة على أن  املراد بیان أقسام احلكم همياحملد ث 
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ا»اإليراد إن ُت  يرد أيضا على التثلیث يف قوله )علیه السالم(  فكیف  ،إىل آخره« األمور ثالثة إّن 
ه ميكن أن تكون هذه الفقرة من فتدب ر. سل منا عدم وروده علیه إال  أن   ،يكون االستشهاد به أظهر

 حلكمی ةلك الفقرة األخرية أيضا بالشبهة اقرينة على اختصاص ت حلكمی ةاخلرب املختص  بالشبهة ا
ال مجیع ما يبتلى به املكل ف من احلكم و  ،و أن  املراد حصر األمور بالنسبة إىل احلكم

  0املوضوع.

يعم  ال ت ط، األشیاء یااستثىن من موارد حسن اإلحت یثالتربيزی حاحملق ق  نيب املبحث الثالث:
املتتب ع يف أحوال السلف يقطع جبريان عادهتم بارتكاهبا.  اد، بلوى و يكثر دورانا بني العبهبا البل

و قد ثبت استعمال النيب  صل ى الل ه علیه و آله و أوصیائه علیهم الس الم للسك ر و املعط رات، 
مع كونما معمولني يف بالد الكفر. و كانوا أيضا يستعملون أدهان األسواق، و يلبسون األقمشة 

، و هكذا. فال بد  من احلكم بعدم املشرتاة من األسوا ق، املتطر ق علیها الشبهة من وجوه شَّت 
  3رجحان االحتیاط يف أمثال ذلك، فتدب ر.

إباحة ما يحتمل الحرمة غير مختّصة بالعاجز عن »املبحث الرابع: قال شیخنا األنصاری: 
« لعقل و النقللعموم أدلّته من ا االستعالم، بل يشمل القادر على تحصيل العلم بالواقع

 (741)ص 

 یثح ةالعقلی   ةو لکن خالفه فی الربائ ةی  الشرع ةو إن وافقه فی الربائی یناإلمام اخلم یدالس إن  
 -كما هو احلق  و احملق ق  -أم ا الشبهة املوضوعیة فعلى تقدير جريان الرباءة العقلی ة فیها»قال: 

ص ل بني ما إذا توق ف امتثال التكلیف جيب مطلقاا، أو يفهل جيب فیها الفحص مطلقاا، أو الف
حيصل العلم هبا إال  وع التكلیف من املوضوعات الت الكما إذا كان موض  -غالباا على الفحص

فیجب الفحص، و بني غريه فالجيب،  -بالفحص عنه كاالستطاعة يف احلج  و النصاب يف الزكاة
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احلاصلة،  ى جمر د النظر يف املقد ماتأو يفص ل بني ما إذا كان حتصیل العلم غري متوق ف إال  عل
 جيب؟ وجوه بل أقوال.فیجب، و بني غريه، فال

و الظاهر هو وجوب الفحص مطلقاا؛ ألن  العقل احلاكم جبريان الرباءة العقلی ة فیها الراجعة إىل 
حيكم بذلك إال  بإحراز الصغرى و الكربى معاا، القبح العقاب من قبل املوىل قبل ثبوت الوظیفة 

مورهم. أدلیل على ذلك مراجعة العقالء يف عد الفحص و الیأس عن إحراز الصغرى، و الب
ترى أن ه لو أمر املوىل عبده بإكرام ضیفه و ترد د بني كون زيد ضیفه أم غريه، و كان قادراا على الأ

، فالال زم السؤال عن املوىل و العلم بذلك هل يكون معذوراا يف املخالفة مع عدم اإلكرام؟ كال 
 و التتب ع يف الشبهات املوضوعی ة أيضاا. حبكم العقل، الفحص

 هذا كل ه فیما يتعل ق بأصل اعتبار الفحص.

فالظاهر أن ه جيب إىل حد  الیأس عن الظفر بالدلیل، و هو يتحق ق باملراجعة إىل  ،و أم ا مقداره
فق يت  ع األبواب و إن كان قدح ص يف مجیجيب التفر فیها أدل ة احلكم غالباا، و الاحملال  الت يذك

يوجب الفحص يف مجیع ملناسبة، إال  أن  ذلك لندوره الخرى أذكر دلیل مسألة يف ضمن مسألة 
 0«خیفى.الع على دلیل مسألة منها، كما الاملسائل ألجل االط  
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 (092إلی ص  030الدرس الخامس عشر )ص 

و  الوجوبیة حلكمی ةة احث الشبهعبارات لشیخنا األنصاری من مب تسعتمل هذا الدرس علی يش
 .التأم لو  یقللتحق ةضثالثة مباحث معرو  یهف

و المعروف من األخباريين هنا موافقة المجتهدين في العمل  » :ولیالعبارة األ
 (741ص « ) بأصالة البراءة

هم یلة دلة مع عمومی  ة يف الشبهة الوجوبی  إلی الربائ تدعی ذهاب األخباری  يسشیء  أی  : ةمسأل
 هلا؟

على خصوص أخبار  التحرميی ةاملعروف منهم اعتمدوا يف الشبهة  لعل  »الیزدی:  یدالسقال 
و مل يعتمدوا على الوجوه الباقیة من أخبار  التحرميی ةالتثلیث و التوق ف الظاهرة يف الشبهة 

ااالحتیاط و حكم العقل و اآليات، و  اخلصم  ذكرها من ذكرها تأيیدا للمطلب أو إلزاما على  إّن 
ما لیستا عند األخباري   ؛ةكما يف االستدالل بظواهر اآليات و الوجوه العقلی   ة يف ني من احلج  فإن 

 0«خیفى.ء كما الشي

عند  مّ يت إنّماة األصليّ ک بالبرائة التمسّ » نقال عن احملدث األسرتآبادی   ةثانيالعبارة ال
من يقول بهما و ال  و كذلک عند ينللحسن و القبح الذاتيّ  يناألشاعرة المنکر 

 (035)ص « ينيقول بالحرمة و الوجوب الذاتيّ 

 جهتان من الکالم. ةفی هذه العبار 
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 :هنا« نيحلسن و القبح الذاتیا»املراد من  نیافی ب األولی اجلهة

ء، بل املراد به الثابت ف عن الشييتخل  لیس املراد بالذايت  هنا ما ال»  ازی:ري الشاجملد د قال 
ء مع ان الثابتان للشي[ احلسن و القبح الواقعی  املراد ]به الشرع. و بعبارة أخرى: إن  ء قبل للشي

ما ...  انقطع الن ظر عن أمر الشارع و نیه، و يقال هلما: العقلی   وجه توصیفهما بذلك: أن 
أمر ني: أي احلاصلني بالشرعی  من احلسن و القبح  -املنكرين هلما -مقابالن ملا يقول به األشاعرة
م يقولون: بنهیه، فاألمر إال   بأمره، و ال قبح فیهإال   ء ال حسن فیهالشي إن   الشارع و نیه، فإن 

 0«و النهي جاعالن للحسن و القبح، ال كاشفان عنهما.

 :هنا« احلرمة و الوجوب الذاتیني» راد منن املیافی ب الثانیة اجلهة

ما هو واجب أو حرام عقال كل    ني أن  و الوجوب ذاتی  املراد بكون احلرمة » ازی: ري الشاجملد د قال 
فهو كذلك شرعا مبعىن املالزمة بني حكم العقل و الشرع، فاملراد مبن يقول باحلسن و القبح 

ني هو املنكر للتالزم بني العقل و الشرع فیجوز يقول باحلرمة و الوجوب الذاتی  ني و الالعقلی  
يلتزم ا عنه و المنهی   ا بل واجبا و كذا كون احلسن الذايت  مبقتضى مذهبه كون القبیح الذايت مباح

 3«بذلك ذو مسكة

و لو کان ظاهرا فی الندب بنی علی جواز  »نقال عن احملدث األسرتآبادی:  ةثالثالعبارة ال
 (741ص« )  ءالترک و كذا لو وردت رواية ضعيفة بوجوب شي
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ان الرباءة فیما ال نص  فیه من الشبهة يستفاد من كالمه هذا جري»الیزدی:  السی د یهأورد عل
 ،ة، و هو مناف ملا صر ح به يف سابقه من لزوم االحتیاط يف حكم الشبهتني مطلقاالوجوبی  

 0«ر.فتدب  

فالظاهر أّن المسألة خالفّية، ... و األقوى فيه جريان أصالة » :ةرابعالعبارة ال
 ( 748)ص « ع المرّكب.البراءة لألدلّة األربعة المتقّدمة، مضافا إلى اإلجما 

منها ال ت استظهار كون املسألة خالفی ة مع االستدالل هلا باألدل ة األربعة »نی: یااآلشتاحملق ق قال 
 3«.لعل ه من جهة عدم االعتناء باخلالف و عدم قدحه ،اإلمجاع

)ص « الثاني: أنّه ال إشكال في رجحان االحتياط بالفعل ...» » :ةخامسالعبارة ال
771) 

فما وجه  2،ةیميالثالث من الشبهات التحر  یهيف التنب هذا العنوان منه رمحه الل ه قد سبق ة:سألم
 ؟! التكرار

إن  الكالم فیما سبق يف رجحان االحتیاط و يف املقام يف حتق ق موضوع »قال الشیخ القمی:
 3«االحتیاط يف العبادات إذا دار األمر فیها بني الوجوب و غري االستحباب.
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و الحکم بالثواب هنا أولی من الحکم بالعقاب علی تارک » :ةسادسعبارة الال
ص « ) ياعل محرما واقعيفو إن لم  ةط الالزم بناء علی أنه فی حکم المعصييااإلحت
771) 

 ؟األولوية ةجهما هي ة: مسأل

بیة و ل بداعي احملبو ميكن أن يكون وجه األولوية أن  احملتاط يفعل الفع» الیزدي:  السی دقال 
ا يفعله برجاء أن اليفعله بداعي إتیان مبغوض املاملتجر ي ال يكون مبغوضا و إن وجب وىل، بل رمب 

 0«علیه االحتیاط ظاهرا

يوجب تعّلق األمر به، بل ن ترّتب الثواب على هذا الفعل الو ما ذكرنا م » :ةسابعالعبارة ال
 (777)ص « عالعبد معه في حكم المطي هو ألجل كونه انقيادا للشارع و

ن  ترت ب الث واب على االحتیاط ه ال جمال له أصالا، و لو سل م أن  خیفى أال »ق اخلراسانی: قال احملق  
يوجب األمر به؛ كیف، و ترت ب الث واب علیه يتوق ف على إتیانه بعنوان االحتیاط املفروض توق فه 

اب متأخ ر طبعاا عن االحتیاط، األمر الناشئ من قبل ترت ب الث و  ،هاهنا على األمر. و باجلملة
 3«يعقل مدخلی ته يف حتق ق عنوانه.عن موضوعه، فال لبداهة تأخ ر احلكم

 -هذه األوامر يهف علوقّ يتذی الّ  –ط ياموضوع التقوی و اإلحت » :ةثامنالعبارة ال
ة دة علي وجه يجتمع فيه جميع ما يعتبر في العبان محتمل العباديابعد اتإاّل  قحقّ يتال

ص « ) ايهفة ون تلک األوامر منشأ للقربة المنويّ يکالتقرب... فاليجوز أن  ةنيّ حتی 
771) 
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 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

اخیفى أن  هذا اإلشكال ال »ی: یناإلمام اخلم یدالس: قال األولی اجلهة نشأ من ختی ل أن  القربة  إّن 
ااملعتربة يف العبادة  ة فیها املأخوذة يف متعل ق األمر؛...، مع أن  تكون كسائر الشروط املعترب  إّن 

ونه مقر باا و محبوباا، ألن ه األمر لیس كذلك، ... فیمكن اإلتیان به جبمیع ما اعترب فیه برجاء ك
 0«يعترب اجلزم بكون املأيت به مأموراا به و مقر باا، بل يكفي اإلتیان به برجاء ذلك.ال

 :فی الذکری یدتدالل الشهجواب آخر عن اس نیافی ب ةالثانی اجلهة

ة ال إطاعة ا كأوامر االحتیاط أوامر إرشادي  يف اجلواب عن اآليات أن   و احلق  »الیزدی:  یدالسقال 
 3«ا تابعة للمرشد إلیهو ال معصیة هلا و أن  

 التأّملو  يقللتحق

ّن محّل الكالم في هذه المسألة هو احتمال ا »قال شیخنا األنصاری: املبحث األو ل:
ء واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب الوجوب النفسّي المستقّل، و أّما إذا احتمل كون شي

آخر، فهو داخل في الشّك في المكّلف به، و إن كان المختار جريان أصل البراءة فيه 
 ( 741)ص « لكّنه خارج عن هذه المسألة االتّفاقّية.... أيضا، 

 یهض إلو لکن تعر   صن فالغريي مل يتعر ضه املأن هنا قسما آخر من الوجوب  یکالخیفی عل
يكون ذلك الغري مقی دا به  ء حبیث اليف الوجوب الغريي لشي ، و هو ما لو شك  الیزدی یدالس

كتقیید الكل  باجلزء و املشروط بالشرط، و هذا مثل ما إذا شك  يف وجوب نصب السل م مثال 
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ت الوجوب النفسي لذي املقدم ة، فإذا جرى فإن  ذلك يرجع إىل الشك يف ثبو  ؛بالوجوب الغريي  
  0.أصل الرباءة فیه مل يبق شك يف وجوب املقد مة

ن ذلک فی ياو فی جر » :الثانی یهجاء فی اکثر نسخ الرسائل فی التنب :نیاملبحث الثا
)ص  «أقواهما العدم :اإلستحباب وجهان يرالوجوب و غ ينالعبادات عند دوران األمر ب

ی اهلمدانی قو  احملق ق ة منها و لکن دة واحفی نسخ إال  « أقوامها» ريجد تعبيو و لکن مل ( 771
ازی( عدم ذكر ري زا محمد حسن شري حكى سی د مشاخینا )م »قال:  یثة حدهذه النسخة الواح

سب الظاهر من حتريفات املصن ف رمحه الل ه، فهو حب يف النسخة املرقومة خبط  « أقوامها»لفظ 
املعلوم من مذهب املصن ف رمحه الل ه جريان االحتیاط يف العبادات، و  و من ،كیف ال  النس اخ.

االكتفاء يف صح ة العبادة حبصوهلا بداعي األمر احملتمل، على تقدير مصادفة االحتمال 
  3«للواقع.

اد ير اللهّم إاّل أن يقال بعد النقض بورود هذا اإل»  :قال شیخنا األنصاری :لثاملبحث الثا
على النقض املزبور  أورداهلمدانی احملق ق ( و لکن 771)ص « بالعبادات ةاقعيفی األوامر الو 

بأن ه فرق بني أوامر االحتیاط و األوامر الواقعی ة املتعل قة بالعبادات، حیث أن ه ثبت يف هذه األوامر 
اباألدلة اخلارجیة أن  املقصود هبا لیس صرف إجياد متعل قاهتا كیف ات فق، و  ادها املقصود إجي إّن 

بداعي القربة، و هذا خبالف أوامر االحتیاط، فان ه مل يثبت ذلك فیها، بل ثبت خالفه، فان  
لیس إال  إجياد متعل قها أعين االحتیاط، و لذا قلنا إن   -بشهادة العقل و النقل -املقصود منها

ر باألوامر الواقعی ة األوامر املتعل قة هبا كأوامر اإلطاعة لیست إال  لإلرشاد، فال يقاس هذه األوام
 2اريد هبا اإلطاعة من حیث هي.ال ت 

                                                 
 .781: 1حاشیة فرائد األصول،  0
 .711الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية :  3
 .718الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية :  2



122 

 

 

 (013إلی ص  092ص  الدرس السادس عشر )

و الوجوبیة  حلكمی ةة الشیخنا األنصاری من مبحث الشبه اتعبار  تسع تمل هذا الدرس علیيش
 .التأم لو  یقللتحق ةضة مباحث معرو ست   یهف

الثواب  يهبظهورها فی ما بلغ ف ةا ... ثالثيضأ يهرد عليو و إن کان »ولی: العبارة األ
 (777)ص « المحض ال العقاب محضا أو مع الثواب

  صور الثواب احملض و العقاب محضا و العقاب مع الثواب؟يت یفة: کمسأل

فعل، و قد يتضم ن وجوبه التوص لي،  استحباب قد يتضم ن اخلرب الضعیف»التربيزی: احملق ق قال 
التعب دي. و األو ل مستلزم لإلخبار عن الثواب احملض. و الثاين عن العقاب و قديتضم ن وجوبه 

احملض، لعدم ترت ب الثواب على الواجبات التوص لیة ما مل يقصد امتثال األمر املتعل ق هبا. و 
 0«منهما.كل    الثالث عن

 يهحن ففی ما ن االستحباب الشرعیّ  ةاستفاد م من أنّ وهّ يتما أّما  و» :ةثانيالعبارة ال
ة الواردة في الموارد الكثيرة ير من األخبار الکث االستحباب الشرعیّ  ةاستفاد يرنظ

 (776)ص « « ح لحيتهمن سرّ »المقتصر فيها علي ذكر الثواب للعمل مثل قوله 

و ما حنن فیه: أن  الثواب [ هیتسر ح حلمن ]حاصل الفرق بني هذه األخبار »التربيزی: احملق ق قال 
ذه األخبار هو الثواب املرتت ب على نفس الفعل من حیث هو، و هو مستلزم لكون املوعود يف ه

الفعل من حیث هو مأمورا به وجوبا أو استحبابا، فیكون الثواب حینئذ مرتت با على اإلطاعة 
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يثاب مم ا  اإلتیان بالفعل بداعي كونه احلقیقی ة، خبالف ما حنن فیه، فإن  الثواب فیه مرتت ب على
و هو ال  حلكمی ةما هو ظاهر أخبار التسامح، فیكون الثواب مرتت با على اإلطاعة اعلیه، ك

 0«، خبالف األو ل.الشرعي  يستلزم االستحباب 

 يلفی تحص يبحکم العقل و الترغ يدفالغرض من هذه األوامر تأي»: ةثالثالعبارة ال
 (771)ص «  ينما وعد اهلل عباده المنقاد

ا بصدد جعل  مفاد  و األظهر يف بیان »  ی:یناإلمام اخلم یدالسقال  أخبار من بلغ أن يقال: إن 
الثواب ملن بلغه ثواب على عمل، فعمله رجاء إدراك ذلك الثواب، نظري اجلعل يف باب اجلعالة و 
الغرض من هذا اجلعل التحريص و الرتغیب على إتیان مؤد يات األخبار الواردة يف السنن، لئال  

و املستحب ات النفس األمري ة، فالغرض منه هو التحف ظ علیها باإلتیان بكل   تفوت السنن الواقعیة
 ما حيتمل كونه سن ة، سواء كان بلغ استحبابه بسند معترب أو غريه.

يستفاد من هذه األخبار استحباب العمل الذي بلغ استحبابه مطلقاا، حبیث كان و حینئٍذ: فال
ها جمر د جعل مفاد  و مزي ة فیه مقتضیة له، بل  ترت ب الثواب علیه خلصوصیة يف نفس العمل

تكون فیها خصوصیة راجحة و يكون ال ت الثواب علیه تفض الا ألجل التحف ظ على املستحب ات 
ترت ب الثواب علیها ألجلها. فهذه األخبار نظري األخبار الدال ة على ترت ب الثواب على املشي إىل 

احلسني علیه السالم؛ فإن  املشي احلج  أو زيارة قرب أيب عبد اللَّه ا يكون مقد مة، و املقد مة ال  إّن 
اتكون راجحة ذاتاا محبوبةا بنفسها، و لكن جعل الثواب علیها  التحريك هو ألجل احلث  و  إّن 

 3«خیفى.على ذي املقد مة، كما ال
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بل قد يناقش في تسمية ما يستحقه هذا العامل لمجّرد احتمال »: ةرابعالعبارة ال
 (771)ص « مر ثوابا و إن كان نوعا من الجزاء و العوضاأل

لعل املناقشة باعتبار ما اصطلح علیه املتكل مون من أنه يعترب يف الثواب أن »الیزدی:  یدالسقال 
يكون على وجه التبجیل و التعظیم، و احرتزوا هبذا القید عن التفضل و إال  فما يفهم من الثواب 

 0«فتدب ر. ،و اجلزاءعرفا لیس إال  مطلق األجر 

و الحاصل: أنّه كان ينبغي للمتوّهم أن يقيس ما نحن فيه بما  »: ةسخامالعبارة ال
« ورد من الثواب على نّية الخير، ال على ما ورد من الثواب في بيان المستحّبات.

 (778) ص 

من الرتديد و ال  خیفى ما يف العبارة، ألن  هذا لیس حاصال للشق  الثاينال»لتربيزی: ااحملق ق قال 
 3«الشق ني معا، بل هو حاصل ملا أجاب به عن التوه م املذكور يف الشق  األو ل.

ثّم إّن الثمرة بين ما ذكرنا و بين االستحباب الشرعّي تظهر في ترّتب  »: ةسادسالعبارة ال
 اآلثار الشرعّية المترتّبة على المستحّبات الشرعّية، مثل ارتفاع الحدث المترّتب على

الوضوء المأمور به شرعا؛ فإّن مجّرد ورود خبر غير معتبر باألمر به ال يوجب إاّل استحقاق 
الثواب عليه، و ال يترّتب عليه رفع الحدث، فتأّمل. و كذا الحكم باستحباب غسل 
المسترسل من اللحية في الوضوء من باب مجّرد االحتياط، ال يسوّغ جواز المسح ببلله، 

«  يمنع من المسح ببلله و إن قلنا بصيرورته مستحّبا شرعّيا، فافهم. بل يحتمل قويّا أن
 (778)ص 

 ظهور الثمرة يف موردين:هب إلی الشیخ قد س سر ه ذ إن  
                                                 

 .111: 1حاشیة فرائد األصول،  0 

 .178: 1أوثق الوسائل،  3 



125 

 

حیة كما لو قام خرب ضعیف على استحبابه و قلنا األو ل: جواز املسح ببل ة املسرتسل من الل  
بلته بناء على عدم ثبوت االستحباب جيوز املسح بت االستحباب باخلرب الضعیف، و البثبو 

  .بذلك اخلرب

يصح  ببلل ما بد  من أن يكون من بلل الوضوء و الاملسح ال ن  أب ق اخلراسانیق  ناقش يف ذلك احمل
و لو  ةل غسل املسرتسل من اللحیجيوز املسح ببلفال ،و لو كان مستحب اا فیه لیس من الوضوء

فال  تهمالزما جلواز املسح ببل  شیء فی الوضوء  بابإذا كان استح نعم، .ه مستحب  قلنا بأن  
ه يستلزم هذا االستحباب تني يف أعضاء الوضوء، فإن  ، كما إذا قیل باستحباب الغسل مر  إشکال

 0.خبالف املقام ة الغسلة الثانیةجواز املسح ببل  

االستحباب ه بناء على ثبوت فإن   ؛الثاين: ما إذا قام خرب ضعیف باستحباب الوضوء للنوم مثال
 .حيرز ارتفاع احلدث بها مع عدم ثبوته الدث، و أم  باخلرب الضعیف يرتفع احل

يعترب يف  من احملدث، و لكن الوضوء يف نفسه مستحب   ن  بأ الشیخ جواد التربيزی یهأورد علو 
ب فال جمال للتأم ل العمل برجاء االستحباب من قصد التقر   م أن  تقد  ته قصد التقرب، و قدصح  
3.ونه طهارة من احلدث باألصغريف ك

 

 ةأدل يهتجری في الوجوب التخييري و اإلباحة فالأّما لو شّك ف» : ةسابعالعبارة ال
 (771)ص « ةالبرائ

ء و إباحته، بعد العلم بأصل املراد ما لو دار األمر بني وجوب شي »اين: داهلماحملق ق قال 
رأسا، كما لو شك  يف أن  كف ارة قضاء شهر الوجوب يف اجلملة، ال ما إذا مل يعلم أصل الوجوب 
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ة بني الصوم و اإلطعام مثال -رمضان هل هو واجب ختیريي أو مستحب  ختیريي، فان ه  -املخري 
 0«ال شبهة حینئذ يف جريان أدل ة الرباءة، كما ال خیفى.

أحدهما اإلکتفاء بما يحسن مع  ينم نصّ و يحتمل عدمه لعمو » : ةثامنالعبارة ال
 (761)ص « ةالجماع ةمکن من التعلم و الثانی ندبيّ عدم الت

على جواز اكتفاء املكلف ىف الصالة مبا حيسن منها، و يعرف( هو ما  ل )ما دل  و  املراد من األ
الل ه فرض من الصالة الركوع و  ان  »رواه عبد الل ه بن سنان: قال ابو عبد الل ه علیه السالم: 

ح،  و يسب  االسالم ال حيسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكرب   السجود، أالترى لو أن  رجال دخل يف
 3«ىو يصل  

ن من القراءة على استحباب صالة اجلماعة، فانه شامل لصورتى التمك   و املراد من الثاىن )ما دل  
 و العجز عنها( هو مثل ما رواه زرارة و الفضیل:

الصالة فريضة. و لیس االجتماع »؟ فقال علیه السالم: «قلنا له: الصالة يف مجاعة فريضة هي»
 .2«ةه سن  مبفروض ىف الصلوات كلها و لكن  

السالم  کوجوب ردّ   يیفی الوجوب الکفا الکالم فی الشکّ  إنّ  ثمّ »: ةتاسعالعبارة ال
 (767)ص « ذکرنامّما  هريظو هو منهم  ةعلی جماعم ی إذا سلّ علی المصلّ 

 ر على وجوه:جوب الكفائي يتصو  يف الو  الشك   اعلم أن  »ازی: ري الشاجملد د قال 

 يف أصله فحینئذ ال إشكال يف جريان أصالة عدم الوجوب. ...  األول: ان نشك  
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د بینه و بني غريه يف تعیني مورده بعد العلم اإلمجايل بثبوت وجوب كفائي مرد   الثاين: ان نشك  
 ... جتري أصالة الرباءةفحینئذ ال... 

ى على مجاعة و هو منهم و بت ذلك يف حقهم كما إذا صل  يف دخوله فیمن ث الثالث: أن نشك  
فحینئذ جريان أصالة مقصودا  يف كون نفسه نشك  هو يعلم بكون غريه مقصودا بالسالم و لكن 

 0« السالم. بصورة عدم قیام غريه برد   ختتص  الرباءة 

 التأّملو  يقللتحق

)ص «  ّدم في أوامر االحتياطما قبله ما تق يردّ  و» قال شیخنا األنصاری  املبحث األو ل:
ان  ما ذكره يف التفص ي عن هذا اإلشكال » قال:  یثاهلمدانی حاحملق ق  یهأورد عل( و قد777

، كما أشار إلیه يف ذيل عبارته املتقد مة، الشرعي  مبين  على محل أوامر االحتیاط على االستحباب 
بار املستفیضة على استحباب ما ورد فیه فكذلك الكالم يف املقام، فان ه لو قلنا بداللة هذه األخ

كما   -لو محلناها على اإلرشادأم ا  وخرب ضعیف، أمكن التفص ي عن هذا اإلشكال مبا ذكر. 
، الشرعي  و أن  هذه األخبار ال تدل  على االستحباب  -هو مقتضى اعرتافه بورود اإليراد األو ل

التقدير التوجیه املتقد م كما ى هذا فهي غري جمدية يف تصحیح قصد التقر ب، و ال يت جه عل
  3«خیفى.ال

رسالة مفردة يف التسامح يف أدل ة کلمات التربيزی نقل  احملق ق أن  یکعلالخیفی  املبحث الثانی:
  2.اجعري فل یلمن شاء التفص .السنن للمصن ف قد س سر ه
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االستحباب ثّم إّن الثمرة بين ما ذكرنا و بين »قال شیخنا األنصاری:  املبحث الثالث:
 (778)ص « مترتّبة على المستحّبات الشرعّيةالشرعّي تظهر في ترّتب اآلثار الشرعّية ال

 ث إن الشیخ قد س سر ه ذكر يف الرسالة بظهور الثمرة يف موردين:»الشیخ جواد التربيزی:  قال 

و قلنا األو ل: جواز املسح ببل ة املسرتسل من اللحیة كما لو قام خرب ضعیف على استحبابه 
جيوز املسح ببلته بناء على عدم ثبوت االستحباب ت االستحباب باخلرب الضعیف، و البثبو 

يف تعلیقته على الرسالة، بأن ه إذا كان غسل  ق اخلراسانیق  ، و ناقش يف ذلك احملبذلك اخلرب
 ،املسرتسل من قبیل املستحب يف الواجب و ال يكون من أجزاء الوضوء لیجوز املسح ببلته، نعم

إال  أن يقال: ما دل  على اعتبار  زءا مستحبا فال بأس باملسح ببلتهلو كان مدلول اخلرب كونه ج
 املسح ببلة الوضوء كونا من بلة األعضاء األصلیة.

وجود انضمامي  أقول: اجلزء املستحب مع تغاير الواجب مع املستحب بأن يكون للمستحب
جيوز املستحب النفسي يف ضمن واجب فال بیلإىل الواجب غري صحیح، بل يكون دائما من ق

املسح ببلته إال  إذا كان استحبابه مالزما جلواز املسح ببلته، كما إذا قیل باستحباب الغسل مرتني 
 يف أعضاء الوضوء، فإنه يستلزم هذا االستحباب جواز املسح ببلة الغسلة الثانیة.

مثال فإنه بناء على ثبوت االستحباب  الثاين: ما إذا قام خرب ضعیف باستحباب الوضوء للنوم
حيرز ارتفاع احلدث به، و فیه أن الوضوء يف دث، و أما مع عدم ثبوته الباخلرب الضعیف يرتفع احل

نفسه مستحب من احملدث، و لكن يعترب يف صحته قصد التقرب، و قد تقدم أن العمل برجاء 
0«ة من احلدث باألصغراالستحباب من قصد التقرب فال جمال للتأم ل يف كونه طهار 

 

                                                 

 .222-222: 3دروس يف مسائل علم األصول،  0



129 

 

من شاء  .مبىن و هو أن  قراءة اإلمام بدل أو مسقط عنالیزدی  یدالسحث اب املبحث الرابع:
  0.اجعري فل یلالتفص

ه و ینبوجه غري مذكور يف املنت؛ فب ة التسامحورد علي االستدالل بقاعدأ املبحث اخلامس:
  3.أجاب عنه الشیخ القمی

خ جيب كذا اللفظ اختالف النسخة كما لو وجد يف بعض النسيلحق بإمجال  املبحث السادس:
 2.و يف بعضها يستحب بدله
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 (011إلی  019الدرس السابع عشر ) ص 
 حلكمی ةة ابقی من مبحث الشبهمم ا  عبارات لشیخنا األنصاری تمل هذا الدرس علی سبعيش

 التأم لو  یقللتحق حث معروضةامب ةثالث یهو فة الوجوبی

المروی فی اإلحتجاج  يع... التوق يرعلی األمر بالتخيّل يدمّما  و»لی: و العبارة األ
  يمما أخذت من باب التسليهان ... و بأيثی ... الجواب: فی ذلک حدير عن الحم

 (766)ص « کان صوابا

لعل  مراده أن  التكبري مل ا كان مستحب اا، و ورد فیه حديثان؛ » ی: یناإلمام اخلم یدالسقال 
، و كذا  أحدمها: يأمر بإتیانه، و ثانیهما: يرخ صه يف تركه، فاإلتیان به صواب؛ ألن ه مستحب 

تركه؛ ألن  األخذ بالدلیل املرخ ص يف املستحب  صواب، فاألخذ بكل  واحد منهما صواب، 
عن  یاون أجنبيک یهرضني، بل من حیث كون الواقع كذلك، فعلال من حیث التخیري يف املتعا

أن ه إذا أتیت بالتكبري من «: األخذ بأي هما من باب التسلیم»ملراد من ... و ا أخبار العالج
باب التسلیم فقد أتیت باملأمور به، و إن تركته من باب التسلیم تركته من باب الرتخیص 

مع أن  كون األخذ بكل  منهما صواباا موافقاا ... الوارد يف احلديث، و كالمها صواب. 
 يعقل؛ فإن ه مع فرض التعارض و التكاذب يكون من اجلمع المم ا  -كما هو ظاهره  -للواقع

 0«بني النقیضني أو الضد ين.

ة و ی وجوب شیء علی وجه الجزئييلدل ينب يرفإذا ثبت التخي»: ةثانيالعبارة ال
 (761)ص « ةالقطعية ... باإلجماع و األولويعىمها ثبت في ما نحن فيه 
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وض الكالم يف الشك  يف التكلیف، و مورد الرواية : أن  مفر ةوجه األولوي»قال الشیخ القمی: 
الشك  يف املكل ف به؛ فإذا مل يوجب اإلمام علیه الس الم االحتیاط يف الثاين ففي األو ل بطريق 

 0«أوىل.

لو اجري في المقام أصالة عدم اإلتيان بالفعل في الوقت فيجب »: ةثالثالعبارة ال
 (711)ص  «ء الكالم عليه.قضاؤه، فله وجه و سيجي

 القضاء؟احلكم ب ة: ما جهةمسأل

التربيزی حكومة االستصحاب املوضوعي على أصالة الرباءة عن الزائد املشكوك احملق ق وجهه عند 
 3 فیه.

ة و بين ما هذه األمثل ينالفرق ب و ربّما يظهر عن بعض المحّققين»: ةرابعالعبارة ال
 (711و  711)ص « قاذکرناه سابمّما  يههر النظر فيظنحن فيه ... و 

 :بینهما الفرق نببیفی ت األولی اجلهة

يف الزمان السابق بفوات مقدار معني  و لو بالعلم [ یال]تفصأن ه إذا علم »التربيزی: احملق ق قال 
]فی الشک فی سقوط نسي ذلك املقدار، فمقتضى القاعدة  ث   فائتة حني فوهتا،كل    بفوات
لعلم بالفراغ. و أم ا إذا شك  يف مقدار ما فات من غري سبق هو القضاء حَّت  حيصل ا[ یفالتکل

علم و نسیان منه، كما إذا علم إمجاال باشتمال عد ة من صلواته السابقة على خلل موجب 
ءة من الزائد على للبطالن، و مل يعلم كمی تها و إن مل يعلم بذلك حني العمل، فاحلكم هنا الربا
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و جعل األمثلة املذكورة من قبیل الثاين دون  [یفث التکلالقدر املتیق ن ]ألنا شک فی حدو 
 0 «األو ل.

حاصل ما أجاب به املصن ف رمحه الل ه هو منع الفارق بني »زی: التربياحملق ق قال الثانیة:  اجلهة
علم إمجايل منحل  على علم تفصیلي و شك  بدوي، فهو لیس موردا كل    الصورتني، نظرا إىل أن  

 3 «غال.حتیاط و االشتلال

صالة بعد وقتها اليعتّد و أّما ما دّل على أّن الشّك في إتيان ال»: ةخامسالعبارة ال
 (714)ص « يشمل ما نحن فيه. به، فال

 :به تد  يعالمم ا  املذکور الشک   علی أن  دل  مم ا  ّنوذج فی ذکراألولی  اجلهة

تیقنت أو شككت يف وقت مَّت اس»حسنة زرارة و الفضیل عن أيب جعفر علیه الس الم قال:  فی
صالة أن ك مل تصل ها صل یتها، و إن شككت بعد ما خرج وقت الفوائت فقد دخل حائل، فال 

 2«.إعادة علیك من شك  حَّت  تستیقن، و إن استیقنت فعلیك أن تصل یها يف أي  حال كنت

 :م مشوهلا ملا حنن فیهدالوجه لع نیافی ب ةالثانی اجلهة

ظهور احلسنة يف الشك   -كما صر ح به يف الرياض  -لعل  الوجه فیه »زی: التربياحملق ق قال 
البدوي، فال تشمل املشوب بالعلم اإلمجايل كما يف املقام. و لكن  املصن ف رمحه الل ه سیصر ح 

 0 «مبنع هذا الظهور.
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إذا  يهعن أبو  يهضيقثالثا فألنه لو تم ذلک جری فی ما أّما  و»:ةسادسالعبارة ال
 (716)ص « تزمون بذلکيلما فات منهما و الأظنهم شک فی مقدار 

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

 جيری؟ نيیهتوج إلی أی  ة : هذا النقض بالنسباألولی اجلهة

ا»الیزدی:  یدالسقال  جيري هذا النقض بالنسبة إىل التوجیه األول أعين االستصحاب فیقال  إّن 
لوقت و األصل عدم االتیان به، فیتحقق موضوع يعلم الويل بشغل ذمة املیت بالصالة يف ا

تغال فال جيري بالنسبة إىل قاعدة االشأم ا  ما فات عن أبويه، وكل    تكلیف الويل بوجوب قضاء
ألن  الشغل إن لوحظ بالنسبة إىل الويل فهو مشكوك ال يوجب الفراغ، و إن التوجیه املذكور، 

يف السابق و مشكوك اآلن إال  أن شك  الويل يف  لوحظ بالنسبة إىل املیت فهو و إن كان متیقنا
أداء املیت ما وجب علیه ال يثبت به شغل ذم ة الويل و ال املی ت، و لعل املیت كان متیق نا 

 3«بالرباءة بإتیان الواجب.

 هذا النقض: اخلدشة يفن یاب یة فالثانی اجلهة

ال وجه جلريان هذا النقض أصال  ما يقتضیه النظر الدقیق فهو أنهأم ا  و»الیزدی:  یدالسقال 
دل  حَّت بالنسبة إىل االستصحاب أيضا فضال عن قاعدة االشتغال، ألن  أخبار قضاء الويل ال ت

على أزيد من قضائه ما وجب على املی ت و اشتغل ذمة املیت فعال به كما هو ظاهر قوله )علیه 
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ء على الويل إال  إذا علم بأن  يف عدة أخبار، فال جيب القضا 0«و علیه صالة و صوم»السالم( 
 3 «على املیت صالة و صوما.

أّن من »و أضعف منه التمّسك فيما نحن فيه بالنّص الوارد في: »: ةسابعالعبارة ال
« ال يدري كم صّلى من كثرته عليه من النافلة ما ال يحصيه من كثرته، قضى حّتى

نّه مختّص بالنافلة، مع أّن بناء على أّن ذلك طريق لتدارك ما فات و لم يحص، ال أ
االهتمام في النافلة بمراعاة االحتياط يوجب ذلك في الفريضة بطريق أولى، 

  )716ص « ) فتأّمل.

 م:ثالث جهات للتکل   ةفی هذه العبار 

قلت »النص  هي صحیحة عبد الل ه بن سنان عن أيب عبد الل ه علیه الس الم قال: : ولیاأل اجلهة
ا كیف يصنع؟ قال: یه من صالة النوافل ما ال يدري ما هو من كثرهتله: أخربين عن رجل عل

  2«.يدري كم صل ى من كثرهتا، فیكون قد قضى بقدر ما علیه من ذلكفلیصل  حَّت  ال

مع ابتنائه على ما ذكره املصن ف قد س  -وجه األضعفی ة»التربيزی: احملق ق قال الثانیة:  اجلهة
 3«صیل الظن  أو العلم بالفراغ.هو عدم داللتها على وجوب حت -سر ه
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ا هي على ل أن  مراعاة االحتیاط يف النافلة إّن  وجه التأم   »ازی: ري د الشقال اجملد  الثالثة:  اجلهة
ة املذكورة ثبوته يف الفريضة كذلك ال وجوبا و كون ذلك يف ذي يقتضیه األولوي  فال   ،سبیل الندب

وع، بل حيتمل أن يكون املراد بیان استحباب التدارك النافلة بیانا لتدارك ما فات و مل خیص  ممن
 0 «على هذا النحو.

 التأّملو  يقللتحقمباحث  ةثالث

ی ري اإلحتجاج عن احلم فی الفتوى مبضمون التوقیع املروی   يذهب علیك أن  ال املبحث األو ل:
هذا  ض إلیتعر  ک بالتوقیع مشکال، قدو حینئذ يكون التمس  و من تبعه  املفید من شذوذات

يستلزم طرحه من جهة داللته ه بأن  طرحه من جهة ما ذكرناه الهالتربيزی و وج  احملق ق البحث، 
  3.جواز التبعیضعلى التخیري يف تعارض اخلربين، بناء على 

بالفراغ ) ص  ن  يظی حت   املشهور وجوب القضاء ذهب شیخنا األنصاری إلی أن   املبحث الثانی:
ن مورد حكم األصحاب هو ما إذا علم إمجاال بأن ه فاتت مدانی إاهلاحملق ق ( و لکن قال 711

منه فوائت، كما إذا علم إمجاال ببطالن كثري من صلواته أو فوهتا يف طول عمره مثال، من غري أن 
يعرف مقدارها، فإن  االقتصار يف مثل هذا الفرض على القدر املقد ر املتیق ن، و الرجوع فیما 

اية اإلشكال، بل األظهر يف مثل الفرض ما علیه املشهور، من وجوب عداه إىل الرباءة يف غ
ااالحتیاط، و  يرجع يف املشكوك إىل الرباءة فیما لو احنل  علمه اإلمجايل إىل علم تفصیلي و  إّن 

شك  بدوي، كما لو تأم ل بعد علمه اإلمجايل فذكر فوت عد ة صلوات مفص لة و شك  فیما زاد 
 علیها.

علمه مم ا  إال  مزيد حتري  فال، فاألخذ بالقدر املتیق ن التأم لالفرض الذي ال يزيده يف مثل أم ا  و
ترى إن ه لو سألت من كانت هذه حالته عن مقدار ما لیس حتلیال لعلمه اإلمجايل، أ الباإلمجال 
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حد ا ملا تیق ن بفوته جيیبك بال أدري، و ال يعني  ملعلومه اإلمجايل طرفا، و ال جيعل القدر املتیق ن 
  0.قول قوی   يف مثل هذه املوارد بوجوب االحتیاطکان، القول   یفکأدركه باإلمجال! و  

أّن االهتمام في النافلة بمراعاة االحتياط يوجب  »املبحث الثالث: قال شیخنا األنصاری: 
  )716ص « ) ذلك في الفريضة بطريق أولى، فتأّمل.

ن  يف الوجوب كلفة و الزاما، إة، حیث منع األولوي   لم  التأ و لعل  وجه» احملق ق اهلمدانی: قال 
خبالف املندوب فان ه مبين  على التوسعة و الرتخیص، فال مانع عن إشارة إىل ما هو األصلح 

دل  ييف رجحانه عقال و نقال، فهذا ال حباله، و هو االحتیاط يف مقام إحراز الواقع ال ذي ال ريب
 -يغ ذم ته و ختلیصه من العقابال يريد املكل ف إال  تفر  يف الواجب الذي -على أن  القضاء

3«يتحق ق إال  بذلك. ال
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 (022إلی  011)ص  الدرس الثامن عشر

 يناحملذور  نيعبارات لشیخنا األنصاری من مبحث دوران األمر ب تمل هذا الدرس علی تسعيش
 .التأم لو  یقللتحق ةضثالثة مباحث معرو  یهو ف

)ص  «الواجب و الحرام ينمطلب الثالث هو دوران األمر بال»ولی: العبارة األ
711) 

 اع؟ ز الن ل  هو محة: ما مسأل

يكون الفعل أو الرتك معلوم األمه یة يف نظر العقل، كما لو قد »ی: یناإلمام اخلم یدالسقال 
ترد د أمر الشخص بني أن يكون نبی اا جيب حفظه أو ساب  نيب مهدور الدم، و إم ا أن يكون 

ل األمه یة، و إم ا أن يعلم تساويهما. .... أم ا لو كان ألحد الطرفني مزي ة محتملة أو محتم
محق قة فال إشكال يف وجوب األخذ به لو كانت املزي ة و األمه یة مبثابة متنع من جريان الرباءة 

ود حَّت  يف الشبهات البدوي ة، كما يف املثال املتقد م من دوران األمر بني كون الشخص املوج
حلف على ال ت يف البني نبی اا أو شخصاا آخر جيب قتله، و كما يف دوران امرأته بني زوجته 

 0 «م ه، و كما يف غريها من املوارد.أوطئها أو 

 فالتوقّ باحة ظاهرا ... و ة وجوها ثالثة: الحكم باإلفی المسأل نّ إف»: ةثانيالعبارة ال
 (711و  718)ص « هينه أو البعين... و وجوب األخذ بأحدهما بع

 ها.ینبف، باإلباحة يف املقام مسامحة ريالتعب إن   ة:مسأل
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ان  معىن اإلباحة هو تساوي الفعل و الرتك، و معىن احلل یة هو » ی: یناإلمام اخلم یدالسقال 
هي  0علیه النصوص و الرواياتدل  عدم كون فعله محر ماا و ممنوعاا، فاحلل یة تغاير اإلباحة، و ما 

إباحة مشكوك احلرمة أصالا كما ء منها احلكم بحلل یة ال اإلباحة، فإن ه مل يرد يف شيأصالة ا
 3«خیفى.ال

لو كانا تعّبديّين محتاجين إلى قصد امتثال التكليف أو كان أحدهما  »: ةثالثالعبارة ال
في عدم جواز طرحهما و الرجوع إلى اإلباحة؛ ألنّه مخالفة  المعّين كذلك، لم يكن إشكال

 (711)ص « طعّية عملّية.ق

باحة خمالفة قطعی ة عملی ة سواء فعل ني ففى الر جوع اىل اإلمها تعبدي  ذا كان كالإ»قال التنکابنی: 
حدمها املعني  أذا كان إم ا أام باإلباحة ىف مرحلة الظ اهر و ميكن قصد القربة مع االلتز اذ ال ؛او ترك

 2«ی ة عملی ةتعب ديا ففى الر جوع الیها جتويز خمالفة قطع

و ليس العلم بجنس التكليف المرّدد بين نوعي الوجوب و الحرمة كالعلم  »: ةرابعالعبارة ال
)ص « بنوع التكليف المتعّلق بأمر مرّدد، حّتى يقال: إّن التكليف في المقام معلوم إجماال.

781) 

 العلم بنوعه؟ نيو ب یفالعلم جبنس التکل نيب یکما وجه التفکة: مسأل

ألن  الالزم من طرح العلم اإلمجايل يف األو ل هي املخالفة االلتزامی ة كما  »ي: ز التربيحملق ق اقال 
فیما حنن فیه، ألن  املكل ف حبسب العمل ال خیلو من فعل موافق الحتمال الوجوب، و عن ترك 
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ترك موافق الحتمال احلرمة، و الالزم من طرحه يف الثاين هي املخالفة حبسب العمل، ألن  من 
الظهر و اجلمعة أو القصر و اإلمتام أو شرب اإلنائني املشتبهني كان عمله خمالفا للتكلیف املعلوم 
إمجاال أو تفصیال ال محالة، و املسل م من قبح املخالفة هو الثاين دون األو ل، إذ ال دلیل علیه 

 0 «.رمحه الل هضع فها املصن ف ال ت سوى بعض الوجوه 

ة حكم اهلل فهو حاصل وجوب موافق يدالمراد بوجوب اإللتزام إن أر  نّ إ»: ةخامسالعبارة ال
 (021)ص « ة للوجوب و في الترك موافقة للحرمةفی الفعل موافق إنّ ف ؛في ما نحن فيه

خیفى ما فیه من القصور، فإن مراد الشیخ املوافقة العملیة بالقدر ال» ازی: ري الشاجملد د قال 
ة ا هو القدر املمكن. و ظاهر العبارة حصول املوافقة العملی  فإن   ؛هاة مناملیسور و هو االحتمالی  

 3«ة.القطعی  

 (المبحث الخامس ا فیير هذا الوجوب )وجوب األخذ بأحدهما مخ »: ةسادسالعبارة ال
 (787ص « ) و هو مفقود فالالزم هو التوقف يليحتاج إلی دل

ري و دلیله يف املقام فهو حكم العقل به أم ا وجه القول بالتخی: » نی قالیااآلشتاحملق ق  ان  
بضمیمة بطالن الرتجیح بال مرج ح بعد إثبات وجوب االلتزام بأحد احلكمني، من حیث إن  يف 
تركه و جتويز الرجوع إىل اإلباحة أو البناء على عدمهما و لو يف مرحلة الظاهر جتويز للمعصیة و 

 2«عقالخمالفة للواقع عمال و لو يف واقعتني و هو قبیح 

 (781)ص « مةة فهي مسلّ دفع المفسد ةأولويّ  أّما و»: ةسابعالعبارة ال
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ة نسل م القضیة بكل یتها، إذ لو فرض معارضة املفسدة الیسري ال» الیزدی:  یدالس یهأورد عل
حيكم العقل بارتكاب تلك املفسدة و حتم ل ضررها إلدراك هاتیك للمنفعة العظیمة أو الكثرية قد

ء كما يشهد بذلك روي ة العقالء يف جتاراهتم و معامالهتم و يرتد د و ال حيكم بشي املنفعة، و قد
هي من ال ت املفسدة األخروية أم ا  سائر أمورهم يف معاشهم، لكن هذا يف املضار الدنیوية، و

ة دفعها من جلب املنفعة فالظاهر استقالل العقل بأولوي   ،سنخ العقاب و البعد عن ساحة احلق  
ء عند أهل املعرفة أعاذنا الل ه من يسريها و  يعادله شين  يسري العقوبة و البعد كثري الأل ؛مطلقا

 0«كثريها مبحم د و آله )علیهم السالم(.

الشارح للوافية: جريان أخبار االحتياط أيضا في  السّيدو ظاهر كالم  »: ةثامنالعبارة ال
 (788)ص « المقام، و هو بعيد

 عد؟: ما هو وجه البةمسأل

دوران األمر فیه بني  ألجل إمكانه ألن  االحتیاط فیما حنن فیه و لو فرض» التربيزی: احملق ق قال 
ی ة، و ظاهر األخبار هو االحتیاط يف األصولالتعیني و التخیري، إال  أن  هذا احتیاط يف املسألة 
 3«املسألة الفقهی ة، و هو متعذ ر فیما حنن فیه بالفرض.

في مثل ذلك ال دليل على  ةالمخالفة القطعيّ  األخير بأنّ  فيضعّ  و» : ةعتاسالعبارة ال
عن مجتهده لعذر من موت أو جنون  دالمقلّ حرمتها كما لو بدا للمجتهد في رأيه أو عدل 

 (781)ص « أو فسق أو اختيار على القول بجوازه.

يقال، إن  املناط يف حرمة  ميكن الفرق بني ما حنن فیه و املثالني، بأن» التربيزی: احملق ق قال 
املخالفة العملی ة هو قبح ذلك عقال، لكونا خمالفة و معصیة للموىل. و هذا املناط موجود فیما 
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حنن فیه إذا فرض ختري  املكل ف ابتداء يف األخذ بأحد االحتمالني، و استدامة يف العدول عم ا 
 .... أخذ به أو ال

ا حنن فیه، ألن  اجملتهد عند رأيه األو ل ملتزم به و معتقد حبرمة و أم ا املثال األو ل فهو أجنيب  عم  
ال ت العمل خبالفه، و عند رأيه الثاين معتقد ببطالن رأيه األو ل، و لذا جيب علیه جتديد معامالته 

أوقعها على طبق رأيه األو ل، و إعادة عباداته كذلك يف الوقت، و قضائها يف خارجه إن قلنا 
ألو ل ال بأمر جديد. و ال دلیل على قبح املخالفة مبثلها، لكونا ناشئة من اخلطأ بكونه باألمر ا
 يف االجتهاد.

و أم ا املثال الثاين، فإن كان العدول عن عذر، مع عدم القول جبوازه عن اختیار، فالكالم فیه  
  …هو عدم اجلواز كما قر ر يف محل ه. … و إن كان عن اختیار فاألقوى فیه كسابقه. 

بالفرق بینه و بني ما حنن فیه،  0ذا كل ه مع اعرتاف املصن ف رمحه الل ه يف فروع العلم اإلمجايله
 3«فراجع.

 التأّملو  يقللتحقمباحث  ةثالث

ن يکمل  نيذهب شیخنا األنصاری إلی أن الواجب و احلرام إذا کانا تعبدي   املبحث األو ل:
ل و قد تأم  ة. ة عملی  ا خمالفة قطعی  ألن   ؛ةإشکال فی عدم جواز طرحهما و الرجوع إلی اإلباح

خیفى أن ذلك غري الزم يف بعض صور ال» قال:  یثإطالق هذا الکالم ح الشريازي فیاجملد د 
 ا ففیه صورتان: تعبدي  ه إذا كان أحدمها املعني  ا، فإن  ما إذا كان أحدمها املعني تعبدي  

 ة القربة.لكن بدون نی   دي  تقديره تعب  إحدامها: أن يقع العمل على طبق ذلك ال ذي هو على 
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ة ثانیتهما: أن يقع العمل على طبق ما يكون على تقديره توصلیا و ال ريب أن املخالفة القطعی  
ا  يلزم يف أوىل هاتني الصورتني ال غري. إّن 

 يف ثانیتهما فهي احتمالیة قطعا كما أن املوافقة معها أيضا احتمالیة.أم ا  و

ة أصال و ة العملی  يلزم املخالفة القطعی  ا اللو كان أحدمها الغري املعني تعبدي   و من هنا يظهر أنه
  0«مل يذكره.إال   لذلك وه( نه )قدس سر بی  قد

 ينو يضّعف ما قبله بأنّه يصلح وجها لعدم تعي»قال شیخنا األنصاری:  املبحث الثانی:
م ا عدم صالحی ته لتعیني أ»اهلمدانی: احملق ق قال  (781)ص « يرالوجوب، ال لنفی التخي

ااحلرمة، فألن كون إفضاء احلرمة إىل مقصودها أُت   ينفع بعد إحراز أصل احلرمة، و هي يف  إّن 
ذي هو يوجب قو ة االحتمال، و ال ضعف احتمال الوجوب ال  لوجه الاملقام مشكوكة، و هذا ا

ود غري قادح، بعد كون يفضي إىل املقصعاة احتماله، و كون الواجب قدال، جلواز مراسبب تام  
املكل ف معذورا يف ذلك، على تقدير الوجوب الذي لیس احتماله أضعف من احتمال احلرمة، 
فاملكل ف عند أخذه باحتمال الوجوب يعلم بأن ه على تقدير مصادفة االحتمال للواقع، إم ا آت 

 باملقصود، أو معذور يف ذلك.

ن ه بعد أن كان احتمال احلرمة مكافئا الحتمال ته وجها لعدم تعیني الوجوب، فألصالحی  أم ا  و
ال وجه  -على تقدير مصادفة االحتمال للواقع -الوجوب، و كونه أُت  يف اإلفضاء إىل املقصود

لى المهال هذا االحتمال، و لزوم االلتزام باحتمال الوجوب الذي لیس أرجح يف حد  ذاته، و ع
ا الحيصل الغرض، ف   3«خیلو عن دق ة.تدب ر فان ه التقدير املصادفة أيضا رمب 

 لکن  العلم جبنسه و  نيو ب یفالتکلالعلم بنوع  نيق بشیخنا األنصاری فر   ن  إ املبحث الثالث:
هما يف وجوب اخلروج عن عهدة ما علم مع اإلمكان، بأن ینعدم الفرق باهلمدانی جزم باحملق ق 

                                                 
 .741: 4تقريرات آية اهلل اجملد د الشريازي،  0
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لوس يف املسجد يوم اجلمعة، أو ترك متك ن من االحتیاط، كما لو علم إمجاال بتعل ق احللف باجل
ااجللوس يف السوق، و   -جيب االحتیاط عند دوران األمر بني احملذورين، كما فیما حنن فیهال إّن 

لعدم التمك ن، ال لقصور العلم عن التأثري يف تنجیز اخلطاب، كما قد يتحق ق نظريه، فیما لو علم 
، أو يف لوس يف املسجد يف أو ل الصبح مثالنوع التكلیف، كما لو ترك املخاوف علیه بني اجل

  0.مكان آخر يف ذلك الوقت
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 (313الی ص  020)من ص  الدرس التاسع عشر

 نيبقی من مبحث دوران األمر بمم ا  عبارات لشیخنا األنصاری تمل هذا الدرس علی ستيش
و  یقلتحقل ةضسبعة مباحث معرو  یهو فف به، فی املکل   بحث الشک  م بتداءو ا يناحملذور 
 .التأم ل

و  يرن من موضوعه هو المتحيقو المتأموضوع المستصحب  نّ إ»ولی: العبارة األ
 (711)ص « ل، فتأمّ يربعد األخذ بأحدهما ال تح

إشارة إىل أن  التحري  لیس بأمر وجودي  حَّت  يرتفع  لاألمر بالتأم   لعل  »قال الشیخ القمی: 
اباألخذ، و  ؛ أعين عدم إّن  يرتفع المم ا  العلم باحلكم و اجلهل به، و هذا هو أمر عدمي 

 0«باألخذ.

عدم ة الوطء ألصال يمالحکم فی ذلک هو تحر  ل: أنّ األوّ  د علیير و »: ةثانيالعبارة ال
جوب الشرب عدم وجوب الوطء. و علی الثانی: أّن الحكم عدم و صالة أو  ة بينهماالزوجيّ 

 (711)ص « لحلف على شربهاإلباحة و عدم اتي الصأو عدم حرمته جمعا بين 

ال معىن إلجراء أصالة عدم وجوب الوطء بعد أصالة عدم حتقق العالقة » نی: یااآلشتاحملق ق قال 
كما يستظهر من شیخنا قدس سره يف الكتاب، فإن  احلكم باحلرمة من جهة    ،الزوجی ة بینهما

متعاضدين، و منه يظهر  يرفع موضوع وجوب الوطء و إن كانا كونا أجنبی ة باألصل املوضوعي  
ق احللف احلكم بعدم تعل   فإن ه إذا كان مقتضى األصل املوضوعي   ؛الكالم يف املثال الثاين أيضا
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تفت إلی احتمال يلفال ،اخلل و اخلل احمللوف على شربهبشرب املائع اخلاص املرد د بني اخلمر و 
 0.«وجوب شربه

بعض هذه الروايات، مثل الثوب  المذكورة في األمثلة : إطالقو يؤيّده» : ةثالثالعبارة ال
المحتمل للسرقة و المملوك المحتمل للحّرية و المرأة المحتملة للرضيعة؛ فإّن إطالقها 

 (117)ص « يشمل االشتباه مع العلم اإلجمالي.

 ؟یدبالتأي ريباإلستدالل بالتعب ريعن التعب صن فة: ما هو وجه عدول املمسأل

تكون احلل یة فیها مستندة إىل قاعدة األمثلة املذكورة فیها ال ألن  » ی: ینممام اخلاإل السی دقال 
املتقد مة على  األصولاحلل یة اجملعولة يف الصدر، بل احلل یة فیها ألجل وجود بعض األمارات أو 

یعة قاعدة احلل یة يف موردها مثل الید و إقرار العقالء على أنفسهم و استصحاب عدم كونا رض
 3«ختاا لهأا استصحاب عدم كونا له و كذ

: ا شبهة غري محصورة، قالیهة يف األمثلة املذکورة فالشبه بعد توضیح أن   نییااآلشتاحملق ق  هذا و
ان  العلم اإلمجايل احلاصل على سبیل الغالب، مجیع أطرافه لیست محال  لالبتالء، و هذا النحو »

 2 «من العلم غري مؤث ر جزما.

فال « ء حالل حّتى تعلم أنّه حرام بعينهكّل شي»أّما قوله عليه الّسالم: »  :ةرابعالعبارة ال
تأكيد للضمير ... و أّما قوله عليه « بعينه»يدّل على ما ذكرت؛ ألّن قوله عليه الّسالم: 

                                                 

 .771: 7حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  0 

 .17: 1معتمد األصول،  3 

 .711: 7حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  2 
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، فله ظهور في ما ذكر؛ حيث إّن «فهو لك حالل حّتى تعرف الحرام منه بعينه»الّسالم: 
 (111)ص « معرفةقيد لل« بعينه»قوله: 

فی األول  یدتأک« بعينه »قوله  إن   یثح يثنياحلدفی  ينداملوک   نيب يقفر ت: ما الوجه فی الة مسأل
 فی الثانی؟ یدو ظاهر فی التقی

غاية ما ميكن أن يقال يف الفرق بینهما أن  صدر الرواية الثانیة مل ا فرض يف » الیزدی:  یدالسقال 
 «بعینهمنه معرفة احلرام »صار ذلك قرينة على كون املراد من  ء أن  فیه حالال و حراماالشي

 0«معرفته بشخصه لیخرج عن هذا االختالط املفروض )خبالف األولی(

خیفى علیك الوجه يف الظهور الذي ذكره دام ظل ه العايل حیث إن  ال» نی: یااآلشتاحملق ق قال 
اية و ركیك إىل غري النهاية، فال بد  أن تأكیدا للضمري اجملرور بعید يف الغ« بعينه»جعل قوله 

ة علي ا للمعرفیدا ال قیدألو ل، فإن ظاهره کونه تأکجيعل قیدا للمعرفة، و هذا خبالف احلديث ا
 3 «الوجدان و الرجوع إلی العرف.إال   یسو مدرکهما ل نيو منشأ الدعوي يثعكس احلد

                                                 

 .171 – 174: 1حاشیة فرائد األصول،  0 

 .711: 7 شرح الفرائد، حبر الفوائد ىف 3 

جاز أيضا تأكید الضمري اجملرور يف حنو: )مررت بك نفسك( ... من غري إعادة »الخیفی أن  اجلامی، قال: 
 .718 – 711: 7شرح مال جامي على منت الكافیة يف النحو، « اجلار.
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ا مع جعل اآلخر بدال نعم، لو أذن الشارع في ارتكاب أحدهم»: ةخامسالعبارة ال
عن الواقع في االجتزاء باالجتناب عنه جاز، فإذن الشارع في أحدهما ال يحسن 

 (114)ص « عن الحرام الواقعی ياإاّل بعد األمر باإلجتناب عن اآلخر بدال ظاهر 

 إذن الشارع باإلرتکاب؟  من ناحیةیالاملعلوم امجاال و املعلوم تفص نيالفرق بويل: ما األ اجلهة

 من جهة اخرى، یالهذا إشارة إىل الفرق بني املعلوم إمجاال و املعلوم تفص»التربيزی: احملق ق ل قا
 ا عنه، بأن يقنع عن الواقعظاهري  و هي قابلی ة املعلوم إمجاال جبعل الشارع أحد املشتبهني بدال 

جهات عند باجتناب أحدمها، لعدم املانع منه عقال، و وقوع نظريه شرعا، كالصالة إىل أربع 
اشتباه القبلة، لوضوح عدم حصول العلم بالواقع هبا، خبالف املعلوم تفصیال، لعدم تعق ل جعل 

 0«ة فرع اجلهل بالواقع.ظاهري  له مع فرض العلم به تفصیال، لوضوح كون البدلی ة ال ظاهري  دل  ب

س سره أن  معىن يظهر من الشیخ األعظم قد» ی: یناإلمام اخلم یدالس یهأورد علة: الثانی اجلهة
الرتخیص يف بعض األطراف، يرجع إىل جعل الطرف اآلخر بدالا عم ا ارتكبه لو صادف الواقع. 

 ... 

، بأن مم ا  و أنت خبري بأن  جعل البدلی ة يتوق ف على كون اجملعول بدالا  يصلح ألن يكون بدالا
قام ال يكون كذلك؛ ألن  يكون واجداا ملالك البدلی ة و صاحلا ألن يقوم مقام املبدل، و يف امل

 املفروض هنا هو دوران األمر بني احلرمة و غري الوجوب من األحكام الثالثة االخر.

الذي تكون فیه مصلحة راجحة كیف يعقل أن يكون بدالا  -مثالا  -و من املعلوم أن  املستحب  
 -جعل املستحب  عن احملر م الذي ال يكون فیه إال  مفسدة تام ة، فاإلذن يف ارتكاب احملر م و 

نتصو ره أصالا بعد كون املستحب  ذا المم ا  بدالا عنه و االكتفاء برتكه عن ترك احملر م -مثالا 
 مفسدة ملزمة. ...  مصلحة راجحة و احملر م ذا
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نعم للشارع أن يرخ ص يف بعض األطراف؛ إذ ال مانع منه عقالا و ال عرفاا، و لكن لیس مرجعه  
عن بعض، بل معناه اإلغماض و رفع الید عن احلكم الواقعي لو إىل بدلی ة بعض األطراف 

صادفه، ملصلحة أهم  من مصلحة الواقع، و هي مصلحة التسهیل و مفسدة التضییق املوجبة ألن 
تكون الشريعة مسحة سهلة حَّت  يرغب الناس فیها، كما هو الشأن يف الرتخیص يف مطلق 

 0«فتدب ر.  ، بعض مواردها كما مر  مراراا الشبهات البدوي ة مع ثبوت احلكم الواقعي يف

ء فيه حالل و حرام فهو شىكّل   أن» 2و حاصل معنى تلك الصحيحة »: ةسادسالعبارة ال
لك حالل حتى تعرف أن فى ارتكابه فقط او فى ارتكابه المقرون مع ارتكاب غيره ارتكابا 

 (114ص « ) للحرام

ضاف أن  املتفاهم من ألرواية من حیث السند و لكن ة هذه ابصح   جزمی یناإلمام اخلم یدالس ان  
هو الرتخیص يف املعصیة يف الشبهة املقرونة بالعلم اإلمجايل، و هي عند العرف و العقالء ظاهرها 

فی الشبهات ها؛ الستلزامه التناقض یتعن عموم یدرفع ال لکن ال بد  من ،صورة أيضاا شاملة للمح
ا حكي عن صاحب اجلواهر من ندور العامل مبي ده و أ فتحمل علي غري احملصورة ،احملصورة

 2هذه الرواية. بظاهر

 التأّملو  يقللتحقمباحث  ةسبع
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 «بَِعْيِنِه فَ َتَدَعهُ  اْلَحَرامَ  تَ ْعِرفَ  ُكلُّ َما َكاَن ِفيِه َحاَلٌل َو َحَراٌم فَ ُهَو َلَك َحاَلٌل َحتَّى»

 .023و  10: 3معتمد األصول،  2 



149 

 

أن ه حیث حكمنا بالتخیري يف »و هو  یدض إلی حبث مفالتربيزی تعر  احملق ق  ن  إ املبحث األو ل:
و جيوز له الفتوى ، هل جيب على اجملتهد أن يفت املقل د مبا اختاره، أحلكمی ةمسائل الشبهة ا

 . یهفذکر الوجهان ف« بالتخیري؟

يعتد  استفادهتا من األدل ة، و لذا ال اجملتهد نائب عن املقل د يف استنباط األحكام و أحدمها: ان  
ما ترج ح يف نظره فهو حكمه، و يتفر ع علیها األحكام الكل یة، فال ت  األصولبشك ه يف موارد 

 بد  له من اإلفتاء به. ال

ما: ان  القدر الثابت من األدل ة رجوع املقل د إىل اجملتهد و تقلیده له يف ما ثبت له باألدل ة، و یهثان
ال ريب أن  ختري  اجملتهد عقال أو شرعا يف األخذ بأحد االحتمالني أو اخلربين لیس حكما شرعی ا 

حسب الدواعي  ألحدمها على له من قبل الشارع، بل هو توسعة له من قبل الشارع يف اختیاره
اخلارجة، فإذا اختار أحدمها كان املختار هو احلكم اجملعول يف حق ه ما مل يعدل عنه، فال بد  له 

 من اإلفتاء مبا اختاره. 

  0إرشاد املقل د إىل األخذ مبا اختاره. ث   اإلفتاء بالتخیري، ث اختار، علی األحوط،

تخیري االستمراري، فال بد  من أن يراد من التخیري يعقل الا بأن ه الري کثدل   قد است املبحث الثانی:
 ال حتصل إال  بأخذه أبدا، ، و ذلك ألن  موافقة أحد املتعارضنييف أخبار الباب، التخیري البدوي  

حيصل امتثال هذا التكلیف إال  برتك الشرب أبدا يف ه لو قال ال تشرب اخلمر مثال الترى أن  أال
عصى و مل ميتثل النهي و إن من األوقات فقد  فلو شرب يف وقتمجیع الوقائع و األزمان، و إال  

 ترك يف سائر األوقات.

واقعة كل    الیزدی و أجاب عنه بأن  االمتثال أو املخالفة يعترب بالنسبة إىل یدالس یهض إلتعر  
واقعة وافق خطاب الشارع فقد امتثله و يستحق  به املدح و الثواب لو كان كل    واقعة، ففي

واقعة خالفه عصى و يستحق به الذم و العقاب بذلك، ألن  اخلطاب كل    إلطاعة، و يفبقصد ا
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واقعة حكمه من كل    الواحد ينحل  إىل خطابات عديدة فیما إذا كان متعد د الوقائع، و يلحق
 اإلطاعة و املعصیة، و لیس جمموع الوقائع أمرا واحدا باعتبار التكلیف هبا من حیث اجملموع حَّت  

لو اد عى أن  الظاهر املتبادر من أخبار التخیري  ،نعم .واحدة و معصیة واحدة أن  له إطاعة يتوه م
  0فتدب ر. ،كان قريبا  هو التخیري البدوي  

ة اجمللسي قائل جبواز ارتكاب مالعال   األصحاب هو أن   نياملعروف ب خیفی أن  ال املبحث الثالث:
و قیل: »عبارته احملكی ة غري صرحية يف ذلك، ألن ه قال: ن ة و لکدرجيی  ة التة القطعی  املخالفة العملی  

حيل  له اجلمیع، ملا ورد يف األخبار الصحیحة إذا اشتبه علیك احلالل و احلرام فأنت على حل  
انتهى موضع احلاجة، ألن ه حيتمل أن يريد به « حَّت  تعرف احلرام بعینه، و هذا أقوى عقال و نقال

  3ون الفتوى، و الفرق بینهما واضح.لیل دتقوية هذا القول حبسب الد

ة املخالفة حرم»أن  محل  الكالم يف مسألة  نياهلمدانی باحملق ق  الخیفی أن   املبحث الرابع:
ا «ةالقطعی   ء على اإلطالق، من غري تقیید هو يف ما إذا علم بثبوت وصف احلرمة لذات شي إّن 

ة، على ما يقتضیه ظواهر أدل تها، الشرعی  الیف ء، كما هو الشأن يف جل  التكبالعلم بذلك الشي
مضافا إىل القطع بذلك يف كثري من املقامات بواسطة املناسبات و العلل املنصوصة و غريها، و 

ثة للقطع بعدم كون العلم باملوضوع مأخوذا قیدا يف املور  ةة و اخلارجی  ائر القرائن الداخلی  س
 ة عن محل  خارج ل الفرض، فموارد القطع املوضوعی  ن  محل  الكالم يف مثإته. و حیث موضوعی  
  2.البحث

فی قوله علیه  یدتأک« بعينه»قوله  إن   یثح ؛يثنياحلد نيالفرق ب ذکرنا وجه املبحث اخلامس:
فی قوله علیه  یدظاهر فی التقی. هو « ء حالل حّتى تعلم أنّه حرام بعينهكّل شي»الس الم: 
 .«الحرام منه بعينه ل حّتى تعرففهو لك حال»الس الم: 
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ء وىل معرفة كون الشيحاصله: أن  الغاية يف الرواية األ .ق اهلمدانیهناک وجه آخر للمحق   
املرد د بني إناءين، فقد عرفت أن  إناء زيد بعینه حرام، و لكن ك مل متی زه بشخصه، ففائدة التأكید 

رادة التجو ز يف النسبة أو احملمول، و يف يف الرواية االوىل االهتمام يف اعتبار العلم، و دفع توه م إ
  0.ص متعل ق املعرفة، أي ذات احلرامالرواية الثانیة املبالغة يف تشخی

ان  حكم العقل بتنج ز  ، حاصلها:ةمهم   ةعن مسأل قاخلراسانی حق  احملق ق  ن  ا املبحث السادس:
فصیلي مانعاا و عل اجلهل الت  ن جيأاليعقل فاملعلوم بالت فصیل، ز حکمه بتنج  املعلوم باإلمجال ك

اجلهل عذراا، حبیث لو ورد ما دل  ميكن إبداء الو لتنج ز لة تامة العلم اإلمجايل  عل   ونیک، فعذراا 
ابداء املانع و کون اجلهل تعلیقي  يعقل فیه کذلک بل هو   یسلعلى ذلك فلیأو ل أو يطرح، أو 

 لى عدم جعل اجلهل عذراا.ع امعل ق العلم اإلمجالی  تنجیز ون يکا إّن  ، و عذرا

، كما يظهر مبراجعة الوجدان احلاكم يف مثل الباب، هو  یقأن  التحق ذهب إلیو  حكم تعلیقي 
و لیس حكمه هاهنا كحكمه به يف العلم الت فصیلي. و سر ه هو ان  الواقع يف العلم الت فصیلي  

حكماا واقعیاا على منكشف على ما هو علیه عند املكل ف، فلو جعل مع ذلك يف عذر يكون 
، فیلزم الت ناقض، خبالف العلم اإلمج ن  الواقع فیه مل ينكشف عنده  إف ؛ايل  خالف حكمه الواقعي 

كذلك، بل يبقى له بعد سرته، فلو جعل له العذر بلحاظ ذلك، فلیس ذا يف مرتبة حكمه 
  3الواقعي ، كي يلزم الت ناقض.

اهلل بن  دة عبصحیح ته، بالبحث عنیقفی تعل یاخلراسانی تصد  احملق ق  ان   املبحث السابع:
و  3«بَِعْيِنِه فَ َتَدَعهُ  اْلَحَرامَ  تَ ْعِرفَ  لُّ َما َكاَن ِفيِه َحاَلٌل َو َحَراٌم فَ ُهَو َلَك َحاَلٌل َحتَّىکُ »سنان 
ميكن األخذ بظاهر هذه الص حیحة إلعراض املشهور عنه، سی ما يف مثل هذا احلكم ال  ه ن  أاختار 
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ن  أ« بعينه»ارتكز خالفه يف العقل، فلیأو ل بأن يكون املراد من الت قیید بقوله علیه السالم  ال ذي
، و االطالع علیه، و الظ فر به حبسب اخلارج  احلكم باحلل ی ة مغیا مبعرفة احلرام الش خصي  اخلارجي 

ت فاق يف اخلارج، و بأن يعلم وجوده و حتق قه هاهنا يف قبال العلم بتحق ق القسم احلرام حبسب اال
لو من دون الظ فر به بالفعل، و إال  فال بد  من أن يطرح، ملا حق ق يف محل ه من سقوط اخلرب و لو  
كان يف أعال مراتب الصح ة من احلج ی ة، مبخالفة املشهور و إعراضهم عنه، بل كل ما زاد صح ة 

  0زاد وهناا.
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 (303إلي ص  319الدرس العشرون )ص 

و  یقللتحق انضمبحثان معرو  یهفو عبارات لشیخنا األنصاری  لدرس علی مثانتمل هذا ايش
 .التأم ل

و المسّلم منه ما إذا لم يسبق بالتكليف المعّين أو سبق التكليف »ولی: العبارة األ
ة بدال عن المتروك علي تقدير وجوبه دون بالفعل حتي يكون المأتي به فی کل دفع

 (117ص «.)العکس

 جهتان من الکالم: ةفی هذه العبار 

 :العبارة فی توضیح األولی اجلهة

إن  املسل م من التخیري االستمراري ما إذا مل يسبق فیه تكلیف مبعني  »التربيزی: احملق ق قال 
مطلقا، كما يف صورة دوران األمر بني الوجوب و احلرمة أو سبق التكلیف بالفعل، كما إذا علم 

و اجلمعة مثال. و أم ا إذا سبق التكلیف بالرتك، مثل ما لو  الوجوب و ترد د الواجب بني الظهر
علم التحرمي و ترد د احلرام حبسب احلكم بني أمرين، فال دلیل على جواز التخیري االستمراري 

 فیه.

و لعل  الوجه فیه أن ه إذا جاز التخیري يف صورة عدم سبق التكلیف مبعني  أصال أو سبقه بالفعل، 
لوجوب و احلرمة يف زمان و تركه يف زمان آخر، و كذا إذا أتى بأحد الفعلني فإذا ارتكب محتمل ا

اللذين علم وجوب أحدمها يف يوم و باآلخر يف يوم آخر، فكما حيصل القطع باملخالفة حینئذ،  
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كذلك حيصل القطع باملوافقة أيضا، خبالف التخیري االستمراري فیما ثبت التحرمي و ترد د احلرام 
 0«ستلزامه القطع باملخالفة محضا.بني أمرين، ال

 ا:یهعل ادير اإل فی ةالثانی اجلهة

قد يستشكل يف ما ذكره بأن  املانع لیس إال  املخالفة القطعی ة و هي »نی: یااآلشتاحملق ق قال 
واقعة لرفع قبحها فال يفرق بینهما و إال  كل    يف ظاهري  حاصلة يف املقامني و إن صاحل احلكم ال

 3« فال فرق أيضا.

« ء وجه جواز المخالفة فيهاأّما الشبهة الغير المحصورة فسيجي»: ةثانيالعبارة ال
 (111)ص 

من  2خیفى علیك أن  ما ذكره دام ظله هنا مناف ملا سیبىن علیهال» نی: یااآلشتاحملق ق  یهأورد عل
ل بقبح جتويز عدم جواز املخالفة القطعی ة يف الشبهة الغري احملصورة أيضا من حیث استقالل العق

املخالفة القطعی ة للتكلیف املعلوم باإلمجال من غري فرق بني الشبهتني. ... فلعل  ما ذكره مبين 
على ما علیه املشهور إذ كالمه يف املقام لیس يف حتقیق املسألة، بل مسوق لبیان فساد القیاس، 

يل يف عدم تنج ز اخلطاب و أن  يف الشبهة الغري احملصورة وجها يقتضي عدم تأثري العلم اإلمجا
ء وجه جواز املخالفة فیها بالواقع و كونا كالشبهة االبتدائیة اجملر دة كما يدل  علیه قوله فیجي

 3«خیفى.ري احملصورة يف غري محل ه كما الالقیاس بالشبهة الغ ،تقديركل    فافهم، و على
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کوم له علی المحکوم ه المحتحقّ يسته أخذ ما يفالحاکم فوظأّما  و»: ةثالثالعبارة ال
 (111)ص « بعلمه اإلجمالیّ ة ... و العبرة باألسباب الظاهريّ  يهعل

مسل م فیما إذا احتمل كون أخذه  ةأخذ احلاکم باألسباب الظاهري  »الیزدی:  یدالس یهأورد عل
ين يف  من واجدي املا موافقا للواقع ال فیما علم كونه خمالفا للواقع، و املقايسة بإذن املفت كال  حق  

ألن  مرجع إذنه إىل الفتوى بأن  الشاك يف جنابته  ؛جد يف غري محل هالثوب املشرتك يف دخول املس
فإن  أخذ  ؛، خبالف ما حنن فیهيتعل ق بفعل املفتیمم ا  س دخوهلماجيوز له دخول املسجد، و لی

  0.«حق   احلاكم للمال املقر  به و قیمته من املقر  من فعله يعلم بكون أحدمها من غري

ة القطعية ما توهم جواز المخالف يعفی جم يهفال بد من التوج» : ةرابعالعبارة ال
يمنع عنها العقل و النقل خصوصا إذا مّما  شرعی ألنها يلإلی طرح دل الراجعة

 (118ص « ) قصد من ارتكاب  المشتبهين التوصل إلى الحرام

م ظله بأن ه لیس خصوصی ة ملا ذكره، فإن ه إن  قد يورد على ما ذكره دا» نی: یااآلشتاحملق ق قال 
كان العلم اإلمجايل منج زا للخطاب املعلوم باإلمجال يف نظر العقل فارتكاب املشتبهني مم ا ال 
جيوز عند العقل سواء قصد من ارتكاهبما حتصیل العلم بالوصول إىل احلرام أو ارتكبهما من غري 

ملعلوم باإلمجال عنده فال وجه لاللتزام بعدم جواز هذا القصد و إن مل يكن منج زا للخطاب ا
 ارتكاهبما إذا قصد منه التوص ل إىل احلرام.

لكن ه نظري الذم على ال إشكال أن ه على التقدير األول يكون ذم القاصد أشد  عند العقالء،  ،نعم
مة.املتجر ي ال  3«يوجب شیئا عند األستاذ العال 
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ضی إلی إمکان يفتجويز ذلک  قائل بالجواز بأنّ الزام ال انّ » : ةخامسالعبارة ال
نظر،خصوصا على ما  مات علی وجه مباح ... محلّ المحرّ  يعل الی فعل جمالتوصّ 

 (111)ص « مّثل به من الجمع بين األجنبّية و الزوجة

ة، ما علم من اهتمامه يف أمر و ميكن أن يكون محط  نظره باخلصوصی  » اهلمداين: احملق ق قال 
 0.«و عدم رضا الشارع باالقدام على الشبهة فیها، إذا كانت مقرونة بالعلم اإلمجايل  الفروج، 

م غير جارية هنا بعد فرض كون المحرّ  أصالة الحلّ قلت: »: ةدسساالعبارة ال
ط و يامقتضی العقل ... هو اإلحت زا ... ألنّ فا باإلجتناب عنه منجّ مكلّ  الواقعيّ 

 (177)ص «  ينعن کال المشتبه زالتحرّ 

ان  حكم العقل بلزوم االحتیاط معل ق على عدم ورود الدلیل من » نی: یااآلشتاحملق ق  یهأورد عل
ى الشارع على جواز ارتكاب بعض األطراف يف الشبهة احملصورة، فاإلذن من الشارع وارد عل

 3« الشرعي  ميكن أن يصري لزوم االحتیاط مانعا من اإلذن حكم العقل بلزوم االحتیاط، فال

ة محتمل قلت: الظاهر من األخبار المذكورة البناء علی حلي»»: ةسابعلعبارة الا
 (171)ص « ... و لو سلم  يهالتحريم و الرخصة ف

اهذه األخبار  مفاد  ملخ ص اجلواب األو ل: أن  » قال الشیخ القمی:  هو الرتخیص و نفي  إّن 
 احلرج يف مورد الشبهة، ال إثبات موضوع احملل ل و احملر م.

الدلیل ثبوت الرتخیص يف الشبهة يف قبال الدلیل الواقعي  أو  مفاد  و الثاين: أن ه فرق بني أن يكون 
 0«جعل البدلی ة، و ما ينفع اخلصم هو الثاين، و لیس له يف هذه األخبار عني و ال أثر.
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 التأّملو  يقللتحقمبحثان 

 یقبالتحق يرجد املقام إلی حبث مهم   ض فیی تعر  یناإلمام اخلم یدالس خیفی أن  ال املبحث األو ل:
و هو أن  العلم اإلمجايل هل يكون عل ة تام ة بالنسبة إىل وجوب املوافقة القطعیة أم ال،  التأم لو 

بل ال يكون فیه إال  جمر د االقتضاء، ث  على فرض االقتضاء ال بد  من مالحظة األدل ة العام ة 
ص بالنسبة إىل بعض األطراف أم ال؟ و أم ا على القول املرخ صة و أن ه هل يستفاد منها الرتخی

بالعلی ة فال جمال هلذا البحث، ألن ه لو فرض داللتها على الرتخیص فیه فال بد  من رفع الید عنها، 
 للحكم العقلي القطعي خبالفها.

املوىل رضى يذي الال   الواقعي   ث أضاف أن  العلم اإلمجايل قد يكون متعل قه هو التكلیف الفعلي  
، و قد يكون هو التكلیف الثابت بإطالق الدلیل أو عمومه أو بقیام أمارة معتربة و مبخالفته أصالا

 حج ة شرعی ة.

ففي األو ل ال جمال للرتخیص و لو كان بالنسبة إىل بعض األطراف من غري فرق بني الشبهة 
راف و ال نسبة إىل مجیع األطاحملصورة و غريها. و يف الثاين ال محذور يف الرتخیص أصالا و لو بال

ألن  مرجع الرتخیص إىل رفع الید عن احلكم الواقعي ملصلحة أهم  من  ؛تلزم مناقضته أصالا 
مصلحة درك الواقع، كما أن ه ال بد  من االلتزام بذلك يف الرتخیص يف مطلق الشبهات البدوي ة مع 

 ثبوت احلكم الواقعي يف بعض مواردها. هذا حبسب نظر العقل.

أم ا العقالء الذين هم املرجع و املت بع يف فهم الكلمات الصادرة عن الشارع فالرتخیص يف مجیع  و
األطراف عندهم يكون ترخیصاا يف املعصیة و إذناا فیها، و هو مع قبحه غري معقول، فلذا 
اليعتمدون على ما ظاهره الرتخیص يف اجلمیع و يرفعون الید عنه. و أم ا الرتخیص يف البعض 

يعد ونه ترخیصاا يف املعصیة و إذناا يف ارتكاب اخلمر فیما إذا لظاهر أن ه ال بأس به عندهم و الاف
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يكون عندهم املنافاة بني حترمي اخلمر مطلقاا و الرتخیص يف محتمل اخلمري ة؛ ني، و الترد د بني املائع
 الختالف متعل ق احلكمني؛ ألن  أحدمها اخلمر و اآلخر مشتبه اخلمري ة.

يكون عندهم مانع من مشول أدل ة احلل  و أصالة الرباءة و االستصحاب و غريمها حینئٍذ: فالو 
لبعض األطراف لو قیل بعدم خروج أطراف العلم اإلمجايل عن مورد أدل تها؛ نظراا إىل أن  

 موضوعها صورة الشك  و عدم العلم، و هو يغاير صورة العلم و ترد د املعلوم بني هذا و ذاك.

ملة: فرق بني ما إذا مل يعلم باخلمري ة و احتمل عدمها، و بني ما إذا علم هبا و ترد د و باجل
طعاا، و أم ا الصورة الثانیة موصوفها بني شیئني، فالصورة االوىل يكون مورداا لتلك األدل ة ق

تكون عند العرف من موارد الشك  و عدم العلم حَّت  تشملها تلك األدل ة و إن كانت منها فال
  0.كوك اخلمري ة حقیقةاملائعني مش واحد منكل    نظر العقل، ألن  ب

قلت: الظاهر من األخبار المذكورة البناء علی »»قال شیخنا األنصاری:  املبحث الثانی:
  (171)ص « ... و لو سلم  يهة محتمل التحريم و الرخصة فحلي

صم مرك با من مقدمتني: إحدامها:  خیفى علیك أن ه مل ا كان دلیل اخلال» نی: یااآلشتاحملق ق قال 
األخبار مسوقة لبیان وجوب البناء على كون محتمل التحرمي هو املوضوع احملل ل،  كون

مة إبطال  ثانیتهما: وحدة الشك يف الشبهات املقرونة بالعلم اإلمجايل، فأراد األستاذ العال 
قدمة األوىل فمراده مم ا ال حيتاج إىل دلیله و إفساده مبنع كلتا املقد متني، أم ا ما ذكره يف منع امل

البیان إال  أن  اإلشكال يف توج ه املنع إلیها، توضیح اإلشكال: أن  القول بكون األخبار 
 مسوقة لبیان وجوب البناء على كون املشكوك هو املوضوع احملل ل حيتمل معنیني:

هو املوضوع احملل ل  أحدمها: أن يكون مسوقة للداللة على وجوب البناء على كون املشكوك
 املفروض وجوده قطعا على سبیل اإلمجال و كونه منطبقا علیه.
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ثانیهما: أن يكون مسوقة للداللة على وجوب البناء على كون املشكوك هو احلالل واقعا و كونه 
موضوعا محل ال يف نفسه كذلك ال كونه املوضوع احمللل املفروض وجوده، و الفرق بینهما غري 

املتأم ل إذا عرفت هذا فنقول إن أراد اخلصم من قوله هو املعىن األو ل، ففساده و ورود خمفي  على 
ما ذكره دام ظل ه علیه غري خفي  على ذي مسكة لكن ه ال يقول به قطعا و لیس مبراد له جزما،  
كیف و الزمه ختصیص داللة األخبار بناء علیه بالشبهات املقرونة بالعلم اإلمجايل، و إن أراد 

ملعىن الثاين فال إشكال يف صح ته؛ ألن ه معىن عدم االعتناء باحتمال احلرمة كما ال خیفى، و هو ا
  0«.يكفي يف إثبات دعواه على تقدير متامیة املقد مة الثانیة
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 (333إلی  309الدرس الحادی و العشرون ) من ص 

 یقللتحق ةضمعرو  ة مباحثمخس یهفو عبارات لشیخنا األنصاری  تمل هذا الدرس علی سبعيش
 .التأم لو 

تحصيل العلم بارتكاب الغير للحرام حرام من حيث التجّسس  »ولی: العبارة األ
 (177)ص « المنهّي عنه و إن لم يحصل له العلم.

يف كالم املصن ف رمحه الل ه إشارة إىل عدم استلزام حرمة التجس س حرمة » زی: التربياحملق ق قال 
صیة من وجهني: أحدمها: اختصاص األو ل بالبحث عن عثرات الغري، حتصیل العلم بتحق ق املع

فال يشمل البحث عن عثرات نفسه. و ثانیهما: أن  احلرام يف األو ل نفس التجس س و إن مل 
 0 «حيصل به العلم، خبالف ما حنن فیه.

 جواز التصرف في الجميع ألنه ظاهره هذا الخبر أن عن و الجواب»: ةثانيالعبارة ال
يتصدق و يصل و يحج بالبعض و يمسك الباقي فقد تصرف في الجميع بصرف 
البعض و إمساك البعض اآلخر فال بد إما من األخذ به و تجويز المخالفة القطعية 
و إما من صرفه عن ظاهره و حينئذ فحمله على إرادة نفي البأس عن التصرف في 

من حمل الحرام على حرام  البعض و إن حرم عليه إمساك مقدار الحرام ليس بأولى
خاص يعذر فيه الجاهل كالربا بناء على ما ورد في عدة أخبار من حلية الربا الذي 

 (171)ص « لم يعرف بعينه في المال المخلوط. ثمّ  أخذ جهال
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مع دل  إن  وجه اجلمع غري منحصر فیما ذكره املست: »فی توضیحها نییااآلشتاحملق ق قال 
هر اخلرب؛ ألن  هنا وجها آخر ميكن التوفیق بینهما بسببه و هو أن حيمل استلزامه للتصر ف يف ظا

احلرام اجملهول يف الفرض على ما يعذر اجلاهل فیه كالربا بناء على ما يستفاد من الروايات الكثرية 
من حلی ة الربا الذي أخذ جهال، ث  ال يعرف عینه يف املال املخلوط، و هذا الذي ذكرنا إن مل 

من الوجه الذي ذكره اخلصم فال أقل من مساواته له فیسقط الرواية عن االستدالل  يكن أظهر
ليس بأولى من »هبا هذا ملخ ص ما يستفاد من كالمه دام ظله، ث  إن  كالمه أخريا و هو قوله: 

 حيتمل وجهني:« کالربا الجاهل يهذر فيع حرام خاصّ  حمل الحرام على

 الربا. نفس علیه احملمول يكون أحدمها: أن

تقدير ال بد  أن كل    ثانیهما: أن يكون حراما آخر يعذر فیه اجلاهل كما يعذر يف الربا، و على
على املعذورية كاشفا عن أخذ العلم التفصیلي مأخوذا يف موضوع احلرمة واقعا مبعىن دل  جيعل ما 

 يكون حالال واقعا أن يكون معروض احلرمة الربا املعلوم تفصیال مثال، فما مل يعلم تفصیال
فیكون إطالق العذر حینئذ من باب التسامح كما ال خیفى و إال  فال معىن للعمل هبذه 
الروايات، بل ال بد  من طرحها؛ ملا عرفت مرارا من تقبیح العقل اإلذن من الشارع يف خمالفة 

األفهام  احلرام الذي تعل ق العلم به و لو إمجاال و هذا أمر ظاهر ال سرتة فیه عند دوي
 0«املستقیمة.

حمل تلك األخبار على الواحد ال بعينه في الشبهة المحصورة و »: ةثالثالعبارة ال
اآلحاد المعينة في المجردة من العلم اإلجمالي و الشبهة الغير المحصورة متعّسر، 

 (178)ص « متعذر بل
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 0.لفظ يف أكثر من معىناستلزامه الستعمال ال رالتعس   الوجه يف ن  إ :نییااآلشتاحملق ق  قال
یة الواحد ال بعینه ختیريا يف الشبهة احملصورة و على خبار على حل  محل تلك األ ن  إ: امن   توضیحه

د ىف التعیني و التخیري للفظ واح من االستعمالون يکة یة اجلمیع تعیینا يف الشبهات البدوي  حل  
االلتزام به ا خالف الظاهر فم  إاحد، و هو استعمال اللفظ يف اكثر من معىن و  معا، و هذا

 . رر أو مستحیل فااللتزام به متعذ  س  متع

جميع المال  حلّ  و من ذلك يعلم حال ما ورد في الربا من» : ةرابعالعبارة ال
 (178)ص « .المختلط به

املشهور مل يعملوا هبذه األخبار، فإن مل نعمل حنن أيضا هبا سقط » الیزدی:  السی دقال 
يتعد ى حكمه إىل غريه، فقد ورد حلیة ة الإن  للربا خصوصی   :ن عملنا هبا نقولاالستدالل، و إ

الربا بني الوالد و ولده و الزوج و الزوجة و الربا الذي أخذه حال اجلهل حبرمته و إن كانت عینه 
 3 «موجودة.

 يلرض من الدليفا الخبر معارضته لما ذالل بمثل هدة اإلستفائد»: ةخامسالعبارة ال
)ص « ل، فتأمّ ةلم تلک األدلّ يس... ف اير مخ ينواز ارتکاب أحد المشتبهعلی ج

117) 

اجلواب عن يف مقام  رمحه الل هن ه قد سبق من املصن ف ا »: ن وجه التأملیافی ب قال الشیخ القمي
ه حینئذ مفاد   … لإلرشاد، ا: أن  األمر فیهالتحرميی ةيف الشبهة  استدالل األخباري ني باألخبار

حكم العقل من حیث كونه من األحكام التعلیقی ة، فیكون أخبار الرباءة حاكمة  مفاد   لیس إال  
؛ و حینئذ يسقط ما ذكره املصن ف  : من رمحه الل هعلیه، كما هو كذلك بالنسبة إىل احلكم العقلي 
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اأن  الغرض من االستدالل به  هو وقوع التعارض بینه و بني أدل ة الرباءة، بل ختص ص به،  إّن 
 0«فیسلم حكم العقل بوجوب االجتناب بلحاظ الدلیل الواقعي .

 يهکن اإلعتماد عليما اإلنصاف عدم بلوغ ذلک حدّ  لکنّ »: ةسادسالعبارة ال
 ( 117)ص « مستقاّل 

 ؟مستقال   یهکن اإلعتماد علمية: مل المسأل

هو ظاهر و  الوجه فیما أفاده أن  االستقراء التام غري حاصل كما» نی: یااآلشتاحملق ق قال 
الن اقص غري مفید جزما لعدم رجوعه إىل الظن الل فظي على تقدير تسلیم االستقراء إال  على 

 3«ظاهري  الكل ي ال الشرعي  القول حبج یة الظن املطلق نظرا إىل رجوع الظن إىل الظن  باحلكم 

فكّل ما  يقّسم الغنم نصفين ثّم يقرع بينهما،»قال عليه الّسالم: » : ةسابعالعبارة ال
و « وقع السهم عليه قسم غيره قسمين، و هكذا حّتى يبقى واحد و نجا الباقي

« هي حّجة القول بوجوب القرعة، لكّنها ال تنهض إلثبات حكم مخالف لالصول. 
 ( 111)ص 

 ؟النهوضعدم علی  تدعی اإلدعاءيسشیء  ة: أی  مسأل

ل بالقرعة هنا سوى ما حكي عن ابن إلعراض األصحاب عنها، لعدم القو »التربيزی: احملق ق قال 
ا ال تكافئ ما تقد م من األدل ة على املختار.  2«طاوس، مع أن 
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 التأّملو  يقللتحقمباحث  ةخمس

زی الفرق بني املخالفة القطعی ة مبعىن اإلتیان مبا تعلم تفصیال أو التربياحملق ق  نيب املبحث األو ل:
القبیح  أن   نيم تفصیال أو إمجاال باملخالفة السابقة، و بإمجاال خمالفته للواقع، و بني حتصیل العل

  0.هو األو ل دون الثاين

التربيزی احملق ق ض ماهتا. تعر  ميكن فی املقام أن يستدل  على القول بالقرعة بعمو  املبحث الثانی:
أن  هذه العمومات لكثرة ورود التخصیص  :منها .ةذا اإلستدالل و أجاب عنه بوجوه ثالثهل

  3ا قد سقطت عن الظهور يف العموم، ما مل ينضم  إلیها عمل األصحاب املفقود يف املقام.علیه

« إن كان خلط الحرام الحالل»اهلمدانی محل قوله علیه الس الم احملق ق  ان   املبحث الثالث:
على ما إذا حصل اخللط عند العامل، بإرجاع ضمري كان إلیه، فتكون هذه الرواية كغريها من 

 -ر الدال ة على جواز األخذ من السارق و العامل و السلطان و حنوه، مم ا يستند احلل  فیهاألخبا
و وافقه احملقق اخلراسانی  2.لیمة عن املعارضإىل قاعدة الید، الس -بالنسبة إىل مورد االبتالء

 3ا.يضأ

من »حدامها إ. ثالث نسخحيتمل علی ة مساعة صدر موثق أن   یکعلخیفی ال املبحث الرابع:
من »و ثالثها  5کما فی الکافی«ةمن عمل بنی أميّ »و اآلخر کما فی املنت « ةال بنی أميّ عمّ 

سألت أبا عبد »لو كان عبارة صدر املوث قة هو: أن ه قال: . 1شییاکما فی الع« ةأعمال بنی أميّ 
واز حكم املعصوم جب ،فعلی هذا .«بين امیة عّمال منماال  الل ه علیه الس الم عن رجل أصاب
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 و إن كان يف البني إال  أن ه قلنا بأن ه لو كان يف أحد االرتكاب ألجل يد املسلم، فالعلم اإلمجايل  
 األطراف أمارة أو أصل بال معارض نأخذ به.

ی ینالعبارة كذلك مطابقة لنقل الکلكما كانت « بين امیة من عمل»كان عبارة املوث قة   و أم ا إذا
املال احلرام،  ن ظاهرها أن  نفس الشخص يكون آخذ، فیكو 0يبو الشیخ فی التهذ فی الکافی
ن  احلكم جبواز احلج  أو الصدقة بعد االختالط إ :ذ عمل بين امیة، فیمكن أن يقالو هو أخ

فیجوز له التصرف  املال خملوطا باحلرام لو رد  مخسهيكون من باب التخمیس، و أن ه بعد كون 
خرى، فعلى هذا ة األصر ح بالت خمیس، و يستفاد ذلك من األدل  فیه، غاية األمر أن  املوث قة مل ت

 3تكون مربوطة مبا حنن فیه. واهلل العامل أيضا ال

اشتهر يف ألسنة املتُأخ رين أنَّ عمومات القرعة قد وردت علیها ختصیصات   س:اماملبحث اخل
ا كانت محفوفة بقرائن و ق یود مل تصل إلینا، كثرية، بالغة حد  االستهجان، فُیستكشف منه أن 

فال جيوز التمس ك هبا إال  يف موارد عمل األصحاب على طبقها، و هذا ُمساوق لسقوط 
 محص ل كالمه:  ی غري ذلك.یناإلمام اخلم یدللس العمومات عن احُلج یة تقريباا، لکن قد ظهر

دم الرتجیح احم احلقوق مع عنَّه ال إشكال يف بناء الُعقالء على العمل بالقرعة يف موارد تز إ
يكون ترجیح يف البني، طرق فصل اخلصومة، لكن يف مورد ال. فالقرعة لدى الُعقالء أحد عندهم

 و ال طريق إلحراز الواقع.

ا لیست طريقاا ُعقالئی اا إىل الواقع، و ال كاشفاا عن اجملهول، بل  و أضاف أنَّه ال إشكال يف أن 
و أنَّ مصب  القرعة يف الشريعة لیس  ةت أمار یسفل يستعملها الُعقالء حملض رفع النزاع و اخلصام،

باستثناء مورٍد  -إال  ما لدى الُعقالء طابق النعل بالنعل؛ فإنَّ الروايات على كثرهتا بل تواترها
ا -واحٍد  ا اإلستثناء فهو قضی ة اشتباه الشاة املوطوءة فی وردت يف موارد تزاحم احلقوق. و أم   إّن 
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، التزم فینصاري في أشار إلیه شیخنا األة حيیي بن أكثم الذرواي ه بالتعب د يف املورد اخلاص 
اغريه، و إن أمكن أن يقال: إنَّ التعب د يف هذا املورد أيضاا  يتجاوز منه إىلال يكون ألجل  إّن 

و  1«َساِئُر اْلَغَنم نجیو »تزاحم حقوق الشیاه لنجاة البقی ة، كما أشار إلیه يف النص  بقوله: 
أنَّ هذا املورد أيضاا من قبیل تزاحم حقوق الشیاه يف بقاء  بنجاة سائره لعل ه إشارة إىل التغبري

، فإنَّ قطیع األغنام ؛ه من قبیل تزاحم حقوق أرباب الغنا حُيتمل أن يكون موردحیاهتا، و رمب  
  3يكون من أرباب ُمتفر قني غالباا، فتتزاحم حقوقهم.
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 (322إلی ص  339الدرس الثانی و العشرون ) من ص 

األول و الثانی و الثالث  اتیهالتنب عبارات لشیخنا األنصاری من ةتمل هذا الدرس علی عشر يش
 .التأم لو  یقللتحق ةضسبعة مباحث معرو  یهة احملصورة و فللشبه

بعد منع كون ما حكاه صاحب المدارك عن األصحاب مختّصا »ولی: العبارة األ
وع النجاسة في اإلناء أو ظهر اإلناء، فظاهرهم بغير المحصور، بل لو شّك في وق

 (116)ص « الحكم بطهارة الماء أيضا

إن  الوجه يف حكمهم بعدم وجوب االحتیاط يف الفرض و أمثاله ... أن  »نی: یااآلشتاحملق ق قال 
الشرط يف إجياب العلم اإلمجايل وجوب االحتیاط هو كون مجیع أطرافه محال  لالبتالء، فلو خرج 

ا عن محل االبتالء مل يؤث ر العلم املذكور يف إجياب االحتیاط، بل يكون حاله حال الشك بعضه
االبتدائي يف كون احلكم فیه الرجوع إىل الرباءة، و كالمهم يف بادي النظر و إن كان مطلقا إال  

 0«الت ام أن  مرادهم ما ذكرنا ال اإلطالق.  التأم ليعلم بعد  أن ه

اإلناء أو ظهر اإلناء فظاهرهم  النجاسة في وقوع في و شكل»: ةثانيالعبارة ال
عليه تأويلهم لصحيحة علي بن جعفر الواردة دّل الحكم بطهارة الماء أيضا كما ي

 (116)ص « في الدم الغير المستبين في الماء بذلك
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( ة ألن  الظاهر من قوله )ع للصحیحيالتأو  یسأن هذا لی یناإلمام اخلم یدالس یهأورد عل
، هو العلم بإصابة الدم اإلناء، و الرتديد بني وقوعها يف باطن اإلناء «فأصاب إناءه»فیها: 

  0أو ظاهره.

اتركوا ما ال بأس »و إلى هذا المعنى أشار صلوات الّله عليه بقوله: »: ةثالثالعبارة ال
 (111ص )«  «به حذرا عّما به البأس

 مر إرشادی؟املذکور علی أن األ يثاحلدل  يد یف: کةمسأل

، إال  أن  )املولوی( الشرعي  ن  األمر بالرتك و إن كان ظاهرا يف الطلب ا»التربيزی: احملق ق قال 
 3 «قرينة لصرفه عن ظاهره.« حذرا عم ا به البأس»تعلیله بقوله: 

مع العلم حرام شرعا و المفروض أن  ارتكابه الضرر الدنيوي ألن »: ةرابعالعبارة ال
الضرر طريق شرعي فالمقدم مع الظن كالمقدم مع القطع مستحق الظن في باب 

 (111)ص « للعقاب كما لو ظن سائر المحرمات بالظن المعتبر.

يف وجه ذلك، ففیه ان  وجوب االجتناب عم ا علم ضرره  ما ذكرهأم ا  »اخلراسانی: احملق ق قال 
ن العقاب على االرتكاب فیما إذا أيضا إرشادي  ال يرتت ب علیه إال  ما يرتت ب على املأمور به م

 2«.صادف الض رر و الت جر ي فیما إذا مل يصادف

فی األسندالل علی وجوب شکر المنعم بأن  ةقد ذکر العدلي »: ةخامسالعبارة ال
 (117)ص «  ةفی ترکه احتمال المضر 
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صرف العبد  املراد بشكر املنعم هو الثناء علیه ال املعىن االصطالحي و هو»الیزدی:  یدالسقال 
مجیع ما أنعمه الل ه فیما خلق ألجله كما توه م، و يشهد بذلك ما فر عوا على وجوبه من وجوب 

 0«معرفة الل ه على ما بی نه غري واحد من علمائنا يف االعتقادات.

هو مع  إنّماالثالث: أن وجوب االجتناب عن كال المشتبهين » : ةسادسالعبارة ال
 (111)ص « يراقعی علی کل تقدبالحرام الو  يفتنجز التکل

 ؟صن فة: ما الوجه فی ما ذکره املمسأل

ن  االجتناب عن أطرافها لیس إال  من باب املقد مة و التوص ل إىل ا»قال الشیخ القمی: 
، و حینئذ ال يتحق ق الوجوب بالنسبة إلیه إال  بعد تنج ز الوجوب  االجتناب عن احلرام الواقعي 

 3«، و ال نعين بتنج ز التكلیف باحلرام الواقعي  إال  هذا.بالنسبة إىل ذي املقد مة

فی أحدهما معلوما لکن ال علی وجه  يفو کذا لو کان التکل »: ةسابعالعبارة ال
مکن المکلف من ارتکابه ال يتالتنجز بل معّلقا على تمّكن المكّلف منه فإن ما ال 

 (111ص« ) لف منجزا باإلجتناب عنهيک

تكلیف، كل    يعين أن  التكلیف به مشروط بالتمك ن و القدرة كما هو شأن» الیزدی: یدالسقال 
و حینئذ فقبل حصول التمك ن ال تكلیف واقعا، فیدور األمر يف هذه الصورة بني ثبوت التكلیف 

و عرب باملعلق  و عدمه كالصورة األوىل، و يرجع إىل الشبهة البدوية بالنسبة إىل الطرف املقدور.
 2«و قد جری خالف اإلصطالح.ة مسامحمقام املشروط 
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ال ترى أّن زوجة شخص لو شّكت في أنها هي المطلقة أو غيرها أ »: ةثامنالعبارة ال
 (117.)ص «ة علي نفسهاأحکام الزوجي يبمن ضراتها جاز لها ترت

هذا املثال أجنيب عما حنن فیه بل هو من قبیل واجدي املين يف الثوب »الیزدی:  یدالسقال 
ألن  كون الضر ة مطل قة لیس محال لتكلیف ضر هتا أصال ال أنه خارج عن االبتالء  املشرتك
 0«فتدب ر.

سواء كان ظهره أو األرض القريبة  -إذ ال يخفى أّن خارج اإلناء »: ةتاسعالعبارة ال
 (116)ص « ليس مّما يبتلي به المكّلف عادة -منه

العلم اإلمجايل  بإصابة ظهر اإلناء  على يثمحل هذا احلد»ی: یناإلمام اخلم یدالس یهأورد عل
كما صنع   -أو باطنه احملتوي للماء، و محلها على خروج ظاهر اإلناء عن محل  االبتالء

مة األنصاري  رمحه اللَّه فال خیلو من غرابة؛ فإن  ظاهر اإلناء الذي يكون حتت يد  -العال 
بعد  -ئه؟! فال بد  من محلهااملكل ف و داخالا يف استعماالته كیف ال يكون محل  ابتال

رمحه  -شیخ الطائفة ها مبا فسره ري فساحتمل أن الصحیح تو  3 «يف إصابة املاء.  -ظهورها 
اا  -اللَّه ؛ یسون موجبا للتنجيکال -مم ا ال يدركها الطرف  -من أن  األجزاء الصغار جد 

 2رف لونا.تكون بنظر العال ت خلروجها عن املوضوع العريف ، كاألجزاء الصغار 

ص « ) جع إلی اإلطالقاتير إذا شک فی قبح التنجيز فأّما  و»: ةعاشر العبارة ال
118) 
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ی بأن  املخص ص الليب  يسري إمجاله إىل العام  مطلقاا؛ ضرورياا كان یناإلمام اخلم یدالس یهأورد عل 
 ئذ للتمسک باإلطالقینأو نظرياا، فال جمال ح

اللفظي مينع عن انعقاد الظهور إال  يف العام  املقی د بالعنوان املرد د  أم ا األو ل: فألن ه حبكم املت صل
 بني األقل  و األكثر، كالعلماء العدول، فال يثبت حج یته إال  يف املتیق ن ال املشكوك.

يستكشف عن أن   -و لو بعد برهة من الدهر -الثاين: فألن ه بعد االنتقال إىل حكم العقلأم ا  و
عموم كان أمراا غري صحیح، بل كان الكالم من أو ل األمر مقی داا بغري عنوان ما ختی له من ال

 0«املخص ص لوجود حكم العقل يف زمن الصدور؛ و إن كان املكل ف غري ملتفت.

 التأّملو  يقللتحقمباحث  ةسبع

ء اشرتاط كون طريف العلم اإلمجايل محل  ابتال التربيزی أن  مسألةاحملق ق  نيب املبحث األو ل:
من خواص  هذا الكتاب، و مل يسبق إىل املصن ف رمحه  -للمكل ف يف وجوب االجتناب عنهما

  3الل ه يف ذلك أحد فیما أعلم.

نی إلی القول بعدم استحقاق العقاب على خمالفة األمر برتك یااآلشتاحملق ق  مال املبحث الثانی:
استحقاق العقاب على خمالفة األمر ا نظرا إىل عدم ظاهري  املشتبهني و إن قلنا بكونه شرعی ا 

إال  على القول باستحقاق العقاب على التجر ي املمنوع عند شیخنا قدس سره، و علیه  ظاهري  ال
ال نفر ق بني كون الطلب شرعی ا و بني كونه إرشادي ا؛ لعدم ثبوت املالزمة بني استحقاق العقاب 

  2.مطلق بقول الشرعي  و الطلب 
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نی إلی أن ه لو كان األمر بوجوب االجتناب عن املشتبهني یااآلشتاحملق ق  تنبه املبحث الثالث:
شرعی ا مقتضیا للعقاب على خمالفته للزم االلتزام بتعد د العقاب بتعد د أطراف الشبهة زائدا على 

تقدير ضرورة تعد د املسب ب بتعد د سببه؛ ألن  املفروض أن  كل    عقاب خمالفة الواقع املفروض على
عل ة الستحقاق العقاب و خمالفة األمر الواقعي أيضا عل ة الستحقاق  ظاهري  األمر ال خمالفة

 0ر.عنوانان ال دخل ألحدمها باآلخ العقاب، فهما

هناک حبث فی أنه هل املؤاخذة على تقدير الوقوع يف احلرام بقدر املعلوم  املبحث الرابع:
من املقدار املعلوم، مثال لو علم بأن  أحد باإلمجال أو مطلقا و لو فرض الوقوع يف احلرام أزيد 

األشیاء الثالثة محر م و احتمل حرمة الباقیني أيضا و ارتكب اجلمیع و ات فق أنه كان اجلمیع محر ما 
يف الواقع فهل يعاقب بناء على كون وجوب االحتیاط إرشاديا صرفا عقابا واحدا بقدر املعلوم 

  3.الیزدی یدالس یهعرض إلباإلمجال أو يعاقب عقابات ثالثة؟ قد ت

أن  صحیحة علی بن جعفر ظاهرة فیما فهمه الشیخ من بالیزدی  یدالس جزم املبحث اخلامس:
الطرف من الدم، و محلها على ما ذكره من الشبهة احملصورة أو غريه بعد  العفو عما ال يدركه

یث تكون دلیال على فرض عدم العمل بظاهرها لإلمجاع أو غريه ال جيعلها ظاهرة فیما ذكر حب
املسألة فضال عن أن تكون ضابطة و میزانا لتشخیص موارد محل االبتالء و غريه، إذ ال شك أن  

  2املعىن املذكور معىن تأويلي.

صحیحة علي بن جعفر، عن أخیه أيب احلسن تعرض شیخنا األنصاری ل املبحث السادس:
فامتخط، فصار بعض ذلك الدم  موسى بن جعفر علیهما السالم، قال: سألته عن رجل رعف

إن مل يكن شیئاا يستبني يف املاء »ِقطَعاا صغاراا، فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟ فقال: 
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قال: و سألته عن رجل َرَعَف و هو يتوض أ، «. فال بأس، و إن كان شیئاا بیِّناا فال تتوض أ منه
 « ال»فتقط ر قطرة يف إنائه، هل يصلح الوضوء منه؟ قال: 

، العلم «فأصاب إناءه»ن  الظاهر من قوله: ی و قال إیناإلمام اخلم یدالسا يضأه تعرض ل 
ذيل الرواية، و وجه  -علیهدل  بل ي -بإصابة الدم اإلناء، ال خصوص املاء املوجود فیه، و يؤي ده

ان الدم بأن ه لو ك»السؤال عن صالحی ة الوضوء منه احتمال إصابته املاء، فأجاب علیه السالم: 
و باجلملة: فلیس مورد الرواية صورة العلم «. فیه مستبیناا فال يصلح، و لو مل يكن بیِّناا فال بأس

الشیخ أبو جعفر الطوسي: من فرض القطرة  جزم حلملها على ما محلهامبالقاة املاء للنجس، و 
ا لیست يف الشرع موضوعة حلكم، و لذا ال حكم لِ  ، فإن  َلون الدم مع وجود مم ا ال يدركها احلس 

  0أجزاء غري محسوسة منه يف موضوع اللون.

ن ما ذکره شیخنا األنصاری من أ   نيی بیناإلمام اخلم یدالس أن   یکعلال خیفی  املبحث السابع:
اإلبتالء صحیح بناء علی اخلطابات  فی ما خرج بعض أطرافه عن محل   یفز التکلعدم تنج  

يا أَيُّها »اخلطابات الكل ی ة العام ة مثل: أم ا  ابات القانونی ة، ولی القول خبطالشخصیة اجلزئی ة ال ع
ة، بل نوع القوانني الصادرة من الشرعی  و حنومها من اخلطابات « يا أَيُّها ال ذين آَمُنوا»و « الن اسُ 

  3.مجیع املوايل، كذلك فهي كل ی ة عام ة متوج هة إىل عموم املكل فني
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 (241إلی  231من ص ) ينالدرس الثالث و العشر 

الرابع و اخلامس و  اتیهالتنب عبارات لشیخنا األنصاری من تمل هذا الدرس علی مثانيش
 .التأم لو  یقللتحق ةضة مباحث معرو مخس یهة احملصورة و فالسادس للشبه

ألجل العلم اإلجمالي بوجود  المشتبهين منكّل   في الثابت أن »ولی:العبارة األ
فيهما هو وجوب االجتناب ... فارتكاب أحد المشتبهين ال يوجب الحرام الواقعي 

)ص « حد الخمر على المرتكب بل يجري أصالة عدم موجب الحد و وجوبه.
111) 

 ؟یتنيالقض نيب صن ففرق امل ذااملة: مسأل

وف على شرب ألن  تنج ز التكلیف بإقامة احلد  على شارب اخلمر موق» التربيزی: احملق ق قال 
 ، فال تكلیف هبا قبل شرب أحد املشتبهني حَّت  تتأت ى فیه قضی ة املقد مة العلمی ة. وواقعياخلمر ال

بعد شرب أحدمها فال مقتضى أيضا إلقامة احلد  علیه، لعدم العلم حبدوث سببه، بل األصل أم ا 
عدمه. نعم، بعد شرهبما حيصل العلم حبدوث سببه، و هو خارج مم ا حنن فیه. فمن هنا يفر ق 

ني األحكام الوضعی ة و الطلبی ة يف باب الشبهة احملصورة، لعدم تأيت  املقد مة العلمی ة على االوىل، ب
 0«خبالف الثانیة.

أبو المكارم في الغنية على تنجس الماء القليل بمالقاة  السّيددّل است»: ةثانيالعبارة ال
 (111)ص « ْجَز فَاْهُجرَو الرُّ  على وجوب هجر النجاسات في قوله تعالىدّل النجاسة بما 

                                                 

 .441 :2أوثق الوسائل، 0



175 

 

فنمنع أو الا أن يكون املراد بالرجز « َو الرُّْجَز فَاْهُجرْ »أم ا قوله تعاىل: : »ییناإلمام اخلم یدالسقال 
 0«هي األعیان النجسة، و ثانیاا كون املراد بالتهج ر هو التهج ر عنه و عم ا يالقیه.

 (147 )ص« لكّن الرواية ضعيفة سندا » : ةثالثالعبارة ال

 : ما وجه ضعف سندها؟ األولی اجلهة

]أما ضعف سندها[ فألن  عمرو بن مشر ضعیف. و عن النجاشي و » التربيزی: احملق ق قال 
عمرو بن مشر أبو عبداهلل »قال النجاشی:  3«الغضائري ث  اخلالصة رمیه بالكذب و الوضع. 

 2«فی کتب جابر اجلعفی يثأحاد يدجدا ز  یفاجلعفی عربی روی عن أبی عبد اهلل)ع( ضع

 مجاعهم على حرمة مالقي املیتة؟إة بل بکن اجنبارها بالشهر مي: هل الثانیة اجلهة

اإن  إمجاعهم على ذلك »التربيزي: احملق ق قال  هو ألجل جناسة املیتة ال ألجل حرمتها مطلقا.  إّن 
 3«إلیها، و مثله ال يصلح للجرب. إن ه مل يظهر منهم االستناد يف ذلك ...

عند ة و النجاسة الطهار ة تری أنه يجب الرجوع عند تعارض أصالال أ» : ةرابعالعبارة ال
ة إلی قاعد ينتتميم الماء النجس كّرا بطاهر و عند غسل المحّل النجس بماءين مشتبه

 (141)ص « ينهارة و التجعل القاعدة كأحد المتعارضطال
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طهارة املتم م بالكسر يوجب طهارة اجلمیع  إن  استصحاب»أما املثال األول فقال الشیخ القمی: 
اد حكم املاءين، كما أن  استصحاب جناسة املتم م بالفتح يوجب  بضمیمة اإلمجاع على احت 

 0 عارضان و بعد التساقط يرجع إىل قاعدة الطهارة.یتجناسة اجلمیع بضم  اإلمجاع املزبور، ف

تعاقبا، فقد علم حینئذ غسله مباء طاهر، إن  املراد هو غسله هبما م: »ا املثال الثانی فقالأم
فیقطع بزوال جناسته السابقة. و تنج سه باملاء النجس غري معلوم؛ الحتمال غسله به أو ال، فال 
يؤث ر فیه؛ فاملاء املتنج س مرد د بني وقوعه على محل  النجس فال حكم له، و وقوعه على محل  

 3«طاهر فیؤث ر فیه. و األصل الطهارة.

ة ففقد و لو کان العلم اإلجمالی قبل فقد المالقی و المالقا» : ةخامسال العبارة
و ال يخفى فالظاهر طهارة المالقی و وجوب اإلجتناب عن صاحب المالقی، 

 (144)ص « ايدج وجهه فتأمل

يعين إذا حصل العلم اإلمجايل قبل فقد املالقى و املالقاة فقد تنج زالتكلیف »الیزدی  یدالسقال 
باملشتبهني و حصل التعارض بني أصلیهما، فعند حصول املالقاة ال مانع من إجراء  متعل قا

األصل يف املالقي، و فقد املالقى ال يؤثر بعد احلكم بطهارة املالقي يف أن جيعل التعارض بني 
أصله و أصل الطرف اآلخر كما هو كذلك إذا كان العلم بعد فقد املالقى و املالقاة، و احلاصل 

املالقى بعد العلم و املالقاة ال يوجب انقالب حكم املالقي بالطهارة إىل احلكم بوجوب  أن  فقد
 االجتناب.

او ميكن أن يناقش يف ذلك بأن ا  حكمنا بطهارة املالقي قبل الفقدان ملكان التعارض بني  إّن 
جلاري األصل يف املالقى بالفتح و األصل يف الطرف اآلخر، فلما فقد املالقى و سقط األصل ا
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يف املالقى بالفتح بارتفاع موضوعه قام األصل يف املالقي بالكسر مقامه و حصل التعارض بینه و 
بني األصل يف الطرف اآلخر كما يف صورة فقد املالقى قبل العلم اإلمجايل على ما صر ح به يف 

 0«املنت قبیل هذا، و لعله إىل ذلك أشار بقوله فتأمل.

إلى ارتكاب بعض المحتمالت فإن كان بعضا معّينا  لو اضطرّ »: ةسادسالعبارة ال
فالظاهر عدم وجوب اإلجتناب عن الباقی إن کان اإلضطرار قبل العلم أو معه ... 

 .(147)ص « وجب اإلجتناب عن الباقی ينمع يربعضا غ يهو لو کان المضطر إل

 الفرق؟فی وجه الة: ما مسأل

الذي اضطر  إلیه حالل يف حق ه جزما، سواء كان جنسا  إن  الواحد املعني  » اهلمداين: احملق ق قال 
ء مشكوك احلل یة، فريجع فیه إىل األصل أو مخرا أو حنو ذلك أم مل يكن، و الطرف اآلخر شي
، حیث أن  االضطرار مل  السامل عن املعارض، و هذا خبالف ما لو اضطر  إىل واحد غري معني 

بل تعل ق مبا هو أعم   -تمال، كما يف الفرض السابقو لو على سبیل االح -يتعل ق بنفس احلرام
من احلرام، حبیث لو علم باحلرام تفصیال لوجب علیه االجتناب عنه، و اختیار الطرف اآلخر، و 
هذا دلیل على أن  ذلك احلرام املعلوم باإلمجال مت صف بالفعل بصفة احلرمة، جيب التجن ب عنه 

كل    ون العلم اإلمجايل منجز للتكلیف و عدمه، هو كونمع اإلمكان، فان  املعیار يف تشخیص ك
بكون ذلك احلرام املعلوم  -واحد من أطراف الشبهة على وجه لو علم املكل ف تفصیال

لتنج ز يف حق ه التكلیف باالجتناب عنه، و مقتضى كونه حراما بالفعل وجوب  -باإلمجال
میع، حكم العقل مبعذوري ته يف ترك التجن ب عنه برتك مجیع محتمالته، و حیث تعذ ر ترك اجل

 3«البعض الذي اضطر  إلیه، أي يف املخالفة االحتمالیة احلاصلة بفعل هذا البعض ال مطلقا.
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 (141)ص « نعم، لو قام بعد بطالن وجوب االحتياط ...»: ةسابعالعبارة ال

النسداد يف قبال قد أشار قد س سر ه هبذا إىل طريقة القوم يف نتیجة دلیل ا»قال الشیخ القمی: 
اخمتاره يف نتیجته. و الفرق بني الطريقتني  يظهر يف املشكوكات و املوهومات حیث إن ه يرجع  إّن 

فیها على االوىل إىل األصل املوجود فیها، و على الثانیة إىل العمل باالحتیاط ما مل حيصل 
 احلرج؛ فله رمحه الل ه دعويان:

ال بد  يف املشكوكات و  -الظن ، من جهة كونه حج ةبناء على أن  العمل ب -إحدامها: أن ه
 املوهومات من الرجوع إىل األصل.

ال بد  يف غري ما قام  -بناء على أن  العمل بالظن ، من جهة كونه أقرب إىل الواقع -و الثانیة: أن ه
 0«الظن  فیه على الرتخیص من العمل باالحتیاط إىل أن حيصل احلرج.

كل الفرق بين هذا و بين ما إذا نذر أو حلف على ترك و يش»: ةثامنالعبارة ال
الوطء في ليلة خاّصة، ثّم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد، و لكّن األظهر هنا وجوب 

 (141)ص « االحتياط، و كذا في المثال الثاني من المثالين المتقّدمين.
 ؟نياملسألت نيب فرقال ةة: ما جهمسأل
هو حتق ق االبتالء لكل  من طريف الشبهة  یهف وجهالنی أن یااآلشت احملق قالتربيزی و احملق ق أوضح 

حبسب العرف يف املثالني، خبالف مثال احلیض. حیث إن احلاكم بتقیید اخلطابات باالبتالء و  
كون متعل قها واقعة للمكل ف هو العرف. نعم، لو فرض ترد د األمر فیه أيضا بني أو ل الشهر و 

و لني أيضا. و باجلملة، إن  املدار يف االبتالء و عدمه على حكم العرف، الرابع و السابع كان كاأل
أضاف  ث   3 و لطول الزمان و قصره مدخل يف حكمهم بالنسبة إىل األفعال املتدر جة يف الوجود.
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يف إطالق وجوب االجتناب يف املثال الثاين، ألن  املسل م  التأم لو من هنا ميكن »التربيزی احملق ق 
اه منه فی  0«هو يف ما علم بابتالئه يف يومه مبعاملة ربوي ة إّن 

 التأّملللتحقيق و 

بني تنج س مالقى للن جس ة اخلراسانی عن ادعاء وجود املالزماحملق ق حث اقد ب املبحث األو ل:
ابأن  العقل احلاكم يف الباب بوجوب االجتناب  نجاسة مالقى أحد الط رفني، و ردهو احلكم ب  إّن 

من باب املقد مة العلمی ة، و هذا الباب منسد  يف طرف املالقى، كیف يتعد ى حكمه  حيكم به
محمد کاظم خراسانی، درر الفوائد يف احلاشیة على »راجع إىل ما لیس فیه مالكه و مناطه، 

 «144الفرائد، احلاشیةاجلديدة، ص: 

من حکم الفقهاء  اخلراسانی علی تعج ب صاحب احلدائقاحملق ق قد أورد ل املبحث الثانی:
محمد کاظم »راجع اخلطاب داللة بعدم  یهبه و عدمها يف ما حنن ففی البلل املشتة بالنجاس

 «147خراسانی، درر الفوائد يف احلاشیة على الفرائد، احلاشیةاجلديدة، ص: 

أصالة الط هارة يف املالقى مع  ةآخر فی توضیح عدم معارض انیاهناک بان  املبحث الثالث:
لفرائد ) طبع نی، حبر الفوائد ىف شرح ایامحمد حسن آشت»راجع لط هارة يف صاحبه، أصالة ا

 «111و  116، ص: 7جديد (، ج

هارة فی املالقی مع الطرف اآلخر من طة التعارض أصال ةلمسأهناک جواب عن  املبحث الرابع:
 یدالس»راجع ، يف املنتمم ا  أحسن فی اجلملةالیزدی و هو  یدالسه ینالعلم اإلمجالی، لقد ب
 «111و  117، ص: 1، جاألصولالیزدی، حاشیة فرائد 

                                                 
 .478 :2أوثق الوسائل، 0



180 

 

ة أن الظاهر من الحرم: »ة جابر اجلعفيرواي ريقال شیخنا األنصاری فی تفس املبحث اخلامس:
)ص « علی النجاسة فضال عن تنجس المالقيّل يدال يمة ألن مجرد التحر سفيها النجا

ن مورد السؤال إ»قال:  یثح ؛ی بوجه آخرینماإلمام اخل یدالسفسرها ( و لکن 141و  147
اهو وقوع الفأرة يف الطعام حبیث تفس خت فیه و انبث ت أجزاؤها، فحرمة أكل الطعام  هو من  إّن 

حیث إن ه مستلزم ألكل املیتة، و الدلیل على ذلك التعلیل الواقع يف الذيل الدال  على أن  ترك 
ء تستلزم تة، ضرورة أن ه مل يقل أحد بأن  حرمة شياالجتناب عن الطعام استخفاف بتحرمي املی

مضافاا  -ة األنصاري کما فعله العالم  –حرمة ما يالقیه. و محل احلرمة يف الرواية على النجاسة 
.  إىل أن ه خالف الظاهر، ال بینة علیه أصالا

بأجزائه فال و دعوى أن  الطباع تتنف ر من أكل الطعام الكذائي الذي صارت أجزاء املیتة خملوطة 
الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي من »ينبغي محل مورد السؤال علیه، مدفوعة بقول السائل: 

بل يف األزمنة املتأخ رة، كما خصوصاا بعد مالحظة حال األعراب يف صدر اإلسالم، « أجلها
 0 «خیفى.ال
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 (265إلی  251ص  ) ينالدرس الرابع و العشر 

ة دلة احملصورة و األبقی من الشبهمم ا  عبارات لشیخنا األنصاریتمل هذا الدرس علی تسع يش
 .التأم لو  یقللتحق حثامب ةثالث یهاحملصورة و ف رية غالشبهجتناب عن الستة لعدم وجوب اإل

)ص « اللفظّية و العملّية، فتأّمل. األصوللكّن الظاهر الفرق بين »ولی: العبارة األ
171) 

ا األصول العملی ةه الفرق: أن  اعتبار و وج»التربيزی: احملق ق قال  ، الشرعي  هو من باب التعب د  إّن 
او الفرض أن  العلم اإلمجايل خبالفها  يؤث ر يف سقوطها مع تنج ز التكلیف بالواقع، لسالمة  إّن 

اللفظیة، ألن  اعتبارها من باب  األصولمن املشتبهني عن املعارض بدونه، خبالف كل    األصل يف
 0«خبالفها. -و لو إمجاال -وعي املرتفع مع العلمالظهور الن

فإّن دعوى عدم شمول ما دّل على وجوب حفظ الفرج عن الزنا »: ةثانيالعبارة ال
 (171)ص « أو العورة عن النظر للخنثى، كما ترى

 ؟«کما تری»عرب عنه بقوله  یث: ما هو وجه الضعف حةمسأل

هنا هي قل ة وجود اخلنثى، و هي بنفسها من دون  ألن  منشأ االنصراف»التربيزی: احملق ق قال 
 3 «ضم  كثرة االستعمال إلیها لیست منشأ له.
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و المعروف فيها: عدم ة الغير المحصورة المقام الثانی فی الشبه»: ةثالثالعبارة ال
 (171)ص « وجوب االجتناب 

املصن ف رمحه الل ه  مقتضى نظم الطبیعي  تقدمي البحث عن املوضوع، إال  أن  »قال الشیخ القمی: 
اتبعا لبعضهم قد تقد م البحث عن احلكم؛ و لعل  النكتة: أن  البحث عن املوضوع  يقد م إذا   إّن 

 و أمثاله. كان بعنوانه منصوصا يف األدل ة؛ كما يف قوله تعاىل: َأَحلَّ اللَُّه اْلَبْیعَ 

مل يكن له هبذا العنوان يف مم ا  -رأعين الغري احملصو  -و املقام لیس كذلك؛ ضرورة أن  املوضوع فیه
ااألدل ة عني و ال أثر، و  املشتبهة يف املوارد املختلفة، و يف  هو عنوان منتزع من املوضوعات إّن 

 0«مثله ال بد  من تقدمي البحث عن احلكم و أدل ته لكي يعرف منه مقدار سعة دائرة موضوعه.

« فيض، و هو كاف في المسألة و بالجملة فنقل اإلجماع مست»: ةرابعالعبارة ال
 (171)ص 

 ؟ةهذه املسألة: ما هو خصوصیة مسأل

ملا سیشري إلیه من كون املسألة فرعی ة، و ال إشكال فیه، ألن ا إن سل منا  »التربيزی: احملق ق قال 
اصولی ة، فال ريب يف كونا يف الشبهات املوضوعی ة  حلكمی ةكون أصالة الرباءة يف الشبهات ا

 3«قد أشار إىل نظري ذلك يف مسألة االستصحاب. فرعی ة. و

 (161)ص « و هو ال يناسب مساق هذه األخبار، فتدبر»: ةخامسالعبارة ال

 بر؟دة: ما هو وجه التمسأل
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ال تدخل حتت ال ت ميكن منع كون الباقي نادرا، بل الشبهات البدوية » الیزدی:  یدالسقال 
بعض ال ت إىل أن  الشبهات احملصورة و غري احملصورة الشبهة غري احملصورة أيضا كثرية، مضافا 

أطرافها خارج عن محل االبتالء أيضا تبقى حتت العموم، و حینئذ يكون اخلارج أقل مبراتب من 
 0«الباقي، و لعله إىل ذلك أشار بقوله فتدب ر.

ظاهر في أّن « واحد ... الخبر مكان أجل أ من»فإّن قوله: » : ةسادسالعبارة ال
جّرد العلم بوجود الحرام ال يوجب االجتناب عن محتمالته. و كذا قوله عليه م

؛ فإّن الظاهر منه إرادة العلم بعدم تسمية «و الّله ما أظّن كّلهم يسّمون»الّسالم: 
 (161)ص « جماعة حين الذبح، كالبربر و السودان.

عظم: بإبداء االحتمال بأن  و أورد على االستدالل هبا الشیخ األ»ی: یناإلمام اخلم یدالسقال 
يوجب االجتناب عن جنب غريه الذي هو مشكوك املیتة يف اجلنب يف مكان واحد الجعل 

عدم وجوب الظن  أو القطع بالتسمیة و « ما أظن  كل هم يسم ون»بدوي، و بأن  املراد من قوله: 
عیة للحل ؛ و لو اخذ احلل یة، بل يكفي أخذها من سوق املسلمني، بناءا على أن  السوق أمارة شر 

من يد جمهول احلال. إال  أن يقال: إن  سوق املسلمني غري معترب مع العلم اإلمجايل، فال مسو غ 
  التأم للالرتكاب غري كون الشبهة غري محصورة، ث  أمر ب

و أنت خبري بضعف ما أورده؛ ألن  محلها على الشبهة البدوية بعید عن مساقها؛ إذ هي كالنص  
 اإلمجايل؛ خصوصاا مع مالحظة ذيلها. و معلوم أن  ذيلها لیس أجنبیاا عن الصدر. يف العلم
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إىل آخره بعید؛ ألن  قوله هذا ظاهر يف ...« ما أظن  »و ما احتمله يف معىن قوله علیه السالم: 
حصول القطع بعدم التسمیة؛ لكون الطائفتني لیستا من الطوائف اإلسالمیة. و على أي  حال: 

 0«رسلة ال غبار علیها، لو ال ضعفها سنداا.فداللة امل

أبی اجلارود و هو زياد بن املنذر أبو اجلارود اهلمداين. إلیه تنسب ة لعل ضعفها سندا من جه
اجلارودية من الزيدية. كان من أصحاب أيب جعفر علیه السالم و روى عن الصادق علیه السالم 

ل الكشي: زياد ابن املنذر أبو اجلارود مذموم قا... و تغري ملا خرج زيد )رض( و روى عن زيد. 
 3 يف ذمه و مسي سرحوبا باسم شیطان أعمى يسكن البحر. ةو ال شبه

إاّل أن يقال: إّن سوق المسلمين غير معتبر مع العلم اإلجمالّي بوجود » : ةسابعالعبارة ال
 (161)ص « الحرام، فال مسوّغ لالرتكاب إاّل كون الشبهة غير محصورة، فتأّمل

إشارة إىل منع عدم اعتبار سوق املسلمني مع العلم  األمر بالتأمل لعل»یزدی: ال السی دقال 
اإلمجايل بوجود احلرام يف السوق و لو مع االحنصار، بل السوق كالبی نة أمارة احللیة إال  مع العلم 

 2«التفصیلي باحلرمة.

إجماال بين المحتمالت، بعدم العلم  أّن اآلمر اكتفى في المحّرم المعلوم»  :ةثامنالعبارة ال
 (167)ص « التفصيلّي بإتيانه، و لم يعتبر العلم بعدم إتيانه، فتأّمل

إىل أن  مقتضى هذا الوجه جواز املخالفة القطعی ة  التأم للعل ه أشار باألمر ب» التربيزی:احملق ق قال 
للعلم إمجاال بكون أحد أطراف  و هو مناف 0ر ح به يف التنبیه األو ل،یصسبارتكاب اجلمیع، كما 
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الشبهة حراما أو جنسا يف الواقع، و لذا اختار هناك عدم جواز ارتكاب اجلمیع مع العزم علیه أو 
 3«مطلقا.

 التأّملو  يقللتحق

اللفظیة و العملی ة هو أن  العربة يف باب األلفاظ  األصولقد نقلنا أن الفرق بني  املبحث األو ل:
هو، يف كون مدلوله مرادا للمتكل م، و كون املدلول موردا البتالء بظهور اللفظ من حیث 

ال مدخلیة له يف ذلك، فمَّت علم إمجاال بورود ختصیص أو تقیید أو مم ا  املكل ف يف مقام عمله
ء من الظواهر، عرضه اإلمجال و سقط عن االعتبار، هذا، و لكن ارتكاب جتو ز بالنسبة إىل شي

نی أن  العلم اإلمجايل الذي يكون بعض أطرافه خارجا عن مورد االبتالء، اهلمدااحملق ق لقد حقق 
ال يصلح مانعا عن العمل مبا يقتضیه الش ك يف الط رف اآلخر الذي هو محل  االبتالء، من 

املقر رة للش ك، لفظی ة كانت أم عملی ة، و لكن فر ق بني ما هو مناط االبتالء  األصولالرجوع إىل 
اللفظی ة و العملیة، فان  العربة يف األو ل يكون مم ا جيري فیه األصل، مورد ابتالء  األصوليف جماري 

املكل ف من حیث احلاجة إىل معرفة ما أراده املتكل م هبذا الكالم، حبسب أغراضه الباعثة على 
فهمه، سواء كان ملدلوله أثر عملي بالنسبة إلیه أو إىل شخص آخر، أم مل يكن أصال، بل كان 

أرسلها مواله إلیه ال ت بیل القصص و احلكايات، فلو علم العبد إمجاال باشتمال الكتابة من ق
على فقرات مل يقصد هبا ظواهرها، و أشهد تلك الفقرات بغريها، مل جيز له االعتماد على ظواهر 

ل. فقرة منها جبريانا يف ما عداها، فیعرضها اإلمجاكل    ء منها. ملعارضة أصالة احلقیقة يفشي
) الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية (، ص:  األصولرضا مهدانی، حاشیة فرائد »راجع 
 «178و  171
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ة شیخنا األنصاری باإلمجاع إلثبات عدم وجوب اإلجتناب فی الشبهدل  است املبحث الثانی:
فأجاب عن  اد. حاصله: إن  املسألة أصولیة ال يدخل فیها اإلمجاع،ير إاحملصورة و هو محل  ريالغ

ذلک بأنه ّننع ذلك فإن  احلكم جبواز ارتكاب أطراف الشبهة و حل یتها مسألة فرعیة يدخلها 
یة أيضا  األصولاإلمجاع، و ال ينايف ذلك أن تكون املسألة ببعض االعتبارات داخلة يف املسائل 

شة يف هذا كأن يتكل م يف أن  العلم اإلمجايل الكذائي منج ز للتكلیف أم ال، نعم ميكن اخلد
الدلیل بأن  القدر املتیق ن من اإلمجاع و الضرورة هو فیما مل يكن مجیع األطراف محال لالبتالء، 

  0.فلیتأمل

فقد ذهب الشیخ القمی إلی  ،و النوعی   : هناک حبث فی معنی احلرج الشخصی  الثالثاملبحث 
مبا فیه حرج على شخص،  املراد من احلرج النوعی هو ما يكون حرجا على النوع، فال عربة أن  

بل أهل محل ة واحدة، بل البلد الصغري. و يف البلد املعظم إشكال. و كون احلرج فیه موجبا لرفع 
 3االحتیاط عن الكل ، أو عدمه عن الكل ، أو التفصیل بني مورد احلرج و غريه، وجوه.
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 (276إلی  266)من ص  ينو العشر  خامسالدرس ال

 ريغة الشبهمباحث عبارات لشیخنا األنصاری مم ا بقی من  أربعتمل هذا الدرس علی يش
 و التأم ل. یقللتحق ةضحث معرو امب ةأربع یهاحملصورة و ف

 (161)ص « فصور ارتكاب الكّل ثالث، عرفت كّلها» العبارة األولی:

 : ةالعبار  منمعرفتها  ةی  یفن صور اإلرتکاب و کیاق التربيزی فی بقال احملق  

جلمیع من دون عزم علیه من أو ل األمر. الثانیة:ارتكابه مع العزم علیه من إحداها: ارتكاب ا»
أو ل األمر. الثالثة: ارتكابه بقصد التوص ل به إىل احلرام الواقعي، بأن جعل ارتكاب الكل  مقد مة 

و »و إىل الثانیة بقوله: «. لكن مع عدم العزم على ذلك»الرتكابه. و إىل االوىل أشار بقوله: 
 0««.و لو قصد نفس احلرام»و إىل الثالثة بقوله: «. عه فالظاهرأم ا م

 (168)ص « اختلف عبارات األصحاب في بيان ضابط المحصور و غيره» :ةثانيالعبارة ال

ال ريب أن  اختالفهم يف ضابط احملصور و »االختالف:  ةی  یفق التربيزی فی توضیح کقال احملق   
بی نه لغة، حَّت  إن ه قد يقال: إن ه ال مصداق لغري احملصور غريه لیس حبسب مفهومهما اللغوي، لت

ا اخلالف يف بیان املراد  يف اخلارج حبسب احلقیقة اللغوي ة، إذ كل  موجود محصور ال محالة. و إّن 
منهما يف كلمات العلماء، فحملهما مجاعة على ظاهر ما يتفاهم منهما عرفا. و فس رمها بعض 

ا هي يف مفهومهما  آخر بالزم معنامها. و على يعين: يف املعىن املراد  -كل  تقدير، فالشبهة إّن 
3 «ال يف مصداقهما بعد تبني  مفهومهما. -منهما
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و فيه مضافا إلى أنّه إنّما يّتجه إذا كان االعتماد في عدم وجوب االجتناب » :ةثالثالعبارة ال
 (168)ص « على اإلجماع

قا بعنوان غري احملصور يف واحد ه مل جيعل احلكم متعل  أن  يعين »الیزدی فی توضیحها:  یدقال الس
ا بالنسبة إىل غري  يرجع يف فهم مدلول لفظ غري احملصور إىل العرف، أم  ة املسألة حَّت  من أدل  

ا اإلمجاع لو ُت  فنحن نقطع بعدم انعقاده على مة فواضح، و أم  ة املتقد  ة الست  اإلمجاع من األدل  
 0«اه إىل العرف، و لو كان منعقدا على اللفظ املذكور ُت  املیزان ظاهرا.هذا اللفظ لريجع يف مؤد  

قال كاشف اللثام في مسألة المكان المشتبه بالنجس: لعّل الضابط أّن ما » :ةرابعالعبارة ال
يؤّدي اجتنابه إلى ترك الصالة غالبا فهو غير محصور، كما أّن اجتناب شاة أو امرأة 

، انتهى. و استصوبه في مفتاح 2يؤّدي إلى الترك غالبامشتبهة في صقع من األرض 
 (117)ص « . و فيه: ما ال يخفى من عدم الضبط.3الكرامة

ا هو إذا التأدية إىل ترك الص الة غالبا إّن   إن  »ن وجه عدم الضبط: یانی فی بیاق اآلشتقال احملق  
من أن يالحظ بالنسبة إىل  بد  ترك التزويج ال لوحظ بالنسبة إىل آخر الوقت ال مطلقا كما أن  

و  .يفرض حتق قه يف الشبهة احملصورة أيضا. و حینئذ قد مل يكن معىن لهاملكان اخلاص  و إال  
 3«.النسبة بني ما ذكراه و الشبهة الغري احملصورة عموم من وجه :باجلملة

 و التأمل يقمباحث للتحق ةخمس

إلی جواز  ةبالنسب ةالست   ةواحد من األدل   کل    تضیيقما  نينی بیاق اآلشتاحملق   ان  ل: املبحث األو  
 قال: یثاألطراف و عدمه؛ ح یعارتکاب مج
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أم ا الوجه الذي اعتمدنا و هو اإلمجاع احملق ق فال إشكال يف عدم اجلزم بانعقاده على جواز »
م املخالفة القطعی ة و ارتكاب مجیع األطراف بعد احتمال كون املراد مم ا ذكره يف املقام من عد

هذا مضافا  ...وجوب االحتیاط يف مقابل الشبهة احملصورة الت حكموا فیها بوجوب االحتیاط 
إىل تصريح بعض أفاضل من تأخ ر بعدم اجلواز حاكیا له عن غريه، مع أنه على تقدير تسلیم 
ظهور كلماهتم يف اجلواز ال بد من صرفها عن ظاهرها حبكم العقل القاطع بقبح اإلذن يف 

على الشارع فتدب ر و منه يظهر أن ظهور األخبار على تقدير تسلیم داللتها على حكم املعصیة 
 ...  .املقام ال جيدي أيضا يف مقابل العقل املستقل، فال بد  من صرفها أيضا

يف عدم  هذا و أم ا الوجه الثاين: و هو عموم ما نفى احلكم احلرجي يف الشريعة، فال إشكال
الكل  الندفاع احلرج بتجويز ارتكاب ما عدا مقدار احلرام و لیس يف  داللته على جواز ارتكاب

 ... حتديده حرج قطعا، حَّت يقال بنفیه 

و أم ا الوجه الثالث: فال إشكال يف اقتضائه جواز ارتكاب الكل ، إال أن  بقاءه على هذا الظهور 
 . ... ينافیهملستقل فال بد من صرفه إىل ما الينايف حكم العقل ا

و إن كان هو نفي  «أ من أجل مكان واحد»ا الوجه الرابع: فالظاهر من قوله علیه السالم و أم  
يقتضي احلكم جبواز ارتكاب الكل  إال  أن  مقتضى قوله األطراف، فال وجوب االحتیاط عن مجیع

من حیث ظهوره يف إناطة احلكم منعا و ترخیصا بالعلم  «فما علمت منه»علیه السالم 
رام هو اجلواز، الل هم إال أن يصرف عن هذا الظهور مبالحظة حكم العقل كما التفصیلي باحل

 صرف عنه غريه هبذا الصارف العقلي.

و أم ا الوجه اخلامس: فمقتضاه جواز ارتكاب الكل  بناء على ما عرفت يف تقريبه أخريا و أما 
أن مبناه على عدم  نظرا إىل بناء على ما أفاده شیخنا يف تقريبه، فیمكن احلكم بعدم اجلواز

االعتناء باحتمال الضرر املوهوم و أم ا القطع بالضرر الالزم من ارتكاب الكل ، فالعقل مستقل  
 . ... بعدم جواز اإلقدام علیه
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هذا و أم ا الوجه الس ادس: فال إشكال يف اقتضائه جواز ارتكاب الكل  لكن قد عرفت خروج 
 0«عر ض حلكمه يف الكتاب فتدب ر.مقتضاه عن محل  البحث و لعل ه لذا مل يت

هل ». ففی بعض النسخ: یدهما بون بعینفی املنت، ب نيهناک نسخت الخیفی أن  املبحث الثانی: 
يجوز ارتكاب جميع المشتبهات في غير المحصورة بحيث يلزم العلم التفصيلّي، أم يجب 

لمشتبهات هل يجوز ارتكاب جميع ا»( و فی بعض آخر 166)ص « إبقاء مقدار الحرام
 قال:  یثالیزدی ح یدما السیهض إلتعر  « في غير المحصورة بحيث ال يلزم العلم التفصيليّ 

بحيث »هكذا يف بعض النسخ، و يف بعض النسخ « بحيث ال يلزم العلم التفصيلي» قوله »
، فعلى األول يكون القید احرتازا عما لو ارتكب مجیع «يلزم العلم التفصيلي بإسقاط لفظة ال

طراف دفعة فإن ه حرام تفصیلي ال جيوز ارتكابه قطعا، و على الثاين يكون فائدة القید هي األ
اإلشارة إىل أن  املراد بارتكاب مجیع األطراف ارتكاب مقدار من األفراد حبیث يعلم اشتماهلا على 

ز ارتكاب احلرام و إن مل يستغرق األفراد، مثال لو علمنا مبحر مني أو ثالثة بني األطراف هل جيو 
الشبهات و لو حصل العلم بارتكاب أحد احملر مني أو احملر مات، أم جيب إبقاء مقدار احلرام، و 

 3«باجلملة الغرض تعمیم العنوان حبیث يشمل املثال املذكور و ال خیتص  بارتكاب اجلمیع.

احملصور ما  األوىل يف بیان الضابط أن يقال: إن  غري ذهب الشیخ القمی إلی أن  :ملبحث الثالثا
كثر أطرافه و كان االجتناب عنها مورثا للحرج؛ فاملناط يف حتق قه أمران: كثرة األطراف، و إيراث 

 االجتناب عنها للحرج.

م ال يفهمون من لفظ غري احملصور إال  الكثرة.  أم ا األو ل: فیستفاد من فهم العرف؛ فإن 
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لیل احلرج؛ ألن  الدلیل اخلاص  كما تقد م و أم ا الثاين: فیستفاد من االستدالل يف املسألة بد
0.خیص ص العنوان العام  

 

أو مّثل مثاال من جّدد قبرا »قوله عليه الّسالم:  مثل»قال شیخنا األنصاری:  :رابعملبحث الا
بالجيم و الحاء المهملة و الخاء « جّدد»؛ حيث قرئ: 2«فقد خرج عن اإلسالم

 (116)ص « المثّلثة.بالجيم و الثاء « جدث»المعجمة، و قرئ 

اخلرب مروي  عن أمري املؤمنني علیه الس الم، و اختلف يف  : »فی توضیحه قال احملق ق التربيزی
هو جد د باجلیم ال غري، كما عن محم د بن احلسن الصفار. و حكي عنه  لفظه و معناه. قیل:

لیه يف األو ل. و عن سعد عدم جتديد القرب و تطیني مجیعه بعد مرور األي ام علیه و بعد ما طني  ع
الربقي: جدث،  بن عبد الل ه: حد د باحلاء غري املعجمة، مبعىن سن م قربا. و عن أمحد بن عبد الل ه

 و فس ر بالقرب.

و الذي أذهب إلیه أن ه جد د باجلیم، و معناه أن ه نبش قربا، ألن ه »و يف الفقیه بعد نقل اخلالف: 
 2انتهى.«  جتديده، و قد جعله جدثا محفورامن نبش قربا فقد جد ده و أحوج إىل

أن  -يعين: رواية اجلدث -و يف التهذيب يف معىن قول الربقي: ميكن أن يكون املعىن  هبذه الرواية
جيعل القرب دفعة اخرى قربا إلنسان آخر، ألن  اجلدث هو القرب، فیجوز أن يكون الفعل مأخوذا 

أن ه كان يقول: إن  اخلرب باخلاء و الدالني، و ذلك منه. ث  حكى عن محم د بن محم د النعمان 
ا  مأخوذ من قوله تعاىل: قُِتَل َأْصحاُب اأْلُْخُدوِد و اخلد  هو الشق ، يقال: خددت األرض خد 
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يكون النهي يتناول شق  القرب إم ا لیدفن فیه، أو على جهة  ،و على هذه الرواية 0أي: شققته.
 3«النبش
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