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 به نام خدا
و ملحقات آن را حبث استصحاب  رسائل است که يهزوه حاشجزوه حاضر خبش سوم از ج

درس به صورت  دوو ت يسجزوه در ب ينود. ايششامل م ةالصح   ةات أصاليهن تنبياپاتا 
عبارت از جلد سوم رسائل  شصتجزوه، حدود صد و  ينشده است. در ا يمی تنظيشآزما

ه است. يدو حدود صد و هشتاد پرسش درباره آهنا مطرح گردانتخاب شده  انصاری يخش
ه و عبارت حمشی در جواب آمده است. يدآوری گردها از هشت منبع مجعپرسش ينپاسخ ا

ات، خبش قابل يقموجود در تعل يدزمانی کالس درس و کثرت مطالب مف يتبا توجه به حمدود
ن ياگانه به صورت جداگانه در پاهشت توجهی از مطالب و نکات ارزمشند موجود در منابع

. اندو تأمل گنجانده شده يقهر درس و متناسب با مطالب آن درس، در خبشی به نام حتق
 اند. و تأمل مطرح شده يقمطلب ديگر نيز در خبش حتق به صد و چهل يک، نزديبترت ينبد

 نوشتار دو هدف دنبال می شود: يندر ا
راستا، تالش شده تا عبارات فقهاء بزرگ  ينول: در االف( آشنا کردن طالب با منابع دست ا

نده بر ارائه شرح يسا ذکر گردد تا طالب با قلم آهنا آشنا شوند. به هيچ وجه، بناء نو ينع
پردازی ده تا حتی املقدور از خودش عبارتجهت تالش کر  نيت و به مهيسی بر رسائل نيدجد

 نکند.
از رسائل   ييهاآن خبش: سعی شده تا در آمد کردن مباحث مطرح شده در رسائلب( روز 

د که گلوگاه خمالفت ينياها و مطالبی بيهحاشت، يسکه مورد قبول مشهور فقهای بعدی ن
نده به مطالبی از رسائل يسچارچوب، نظر نو  يننشان دهند. در ا يخفقهای بعدی را با ش

نظر شخصی  يلماست که مورد اعراض مشهور فقهاء بعدی است و به هيچ وجه در صدد حت
 .تيسبر خماطب ن يشخو 

، به طور ائمه اطهار براساس برنامه خواسته شده از سوی معاونت آموزش مرکز فقهی
هند و هفتاد يدم يلهای انتقادی تشکيهمتوسط حدود سی درصد خبش منت جزوه را حاش
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های يهی انتخاب شده است. البته، سهم حاشيلی و تکميحهای توضيهدرصد از حاش
 رت است. يشو تأمل ب يقادی در خبش حتقانتق
واند يتی است که در صورت آمادگی کالس و برخورداری از فرصت مناسب، استاد ميهبد

و  يق. مطالب خبش حتقيدو تأمل را نيز در کالس مطرح منا يقمباحث مطرح شده در خبش حتق
ی استاد آهنا را زمان يتاند که در صورتی که به جهت حمدودای انتخاب شدهتأمل به گونه

 ، هيچ خللی به برنامه اصلی درس وارد نگردد. يدمطرح ننما
جزوه از حواشی رسائل انتخاب  ينهر چند حدود هشتاد درصد مطالب مطرح شده در ا

 يخهای درس خارج که ناظر به سخنان شير از برخی تقر  ييهانگاهی نيز به خبشيمشده، ولی ن
هد. يدم يلت درصد حجم جزوه راتشکيسکه حدود بانصاری هستند، در جزوه وجود دارد  

ا يفمطالب در روزآمد کردن طالب نسبت به مطالب مطرح شده در رسائل نقش فراوانی ا ينا
 نند. يکم

ر دوستان قرار يای در اختيشزمانشده و به صورت آ يشاير که جزوه حاضر و   ينبا توجه به ا
ا را با نگارنده در يهاستها و کضعف ميو طالب حمرتم خواهشمند نيسد، لذا از مدر ي گمی

 د. ي مورد استفاده قرار گ يين بگذارند تا در اصالح هنايام
 ی، بدين ترتيب است:ي گميزان هبره يبمنابع مورد استفاده، به ترت

 تربيزیموسی اوثق الوسائل از حمقق  يهحاش (1
  حاشيه سيد يزدي (2
 اند شدهکه متعرض مطالب شيخ انصاری   آثار امام مخيين (3
  نیياآشتحممد حسن حبر الفوائد از حمقق  (4
  قمیغالم رضا قالئد الفرائد از مرحوم  (5
 ( مهدانیرضا حمقق  يه)حاش يهفوائد الرضو  (6
 (يدو جد مي)قدحممد کاظم خراسانیحاشيه آخوند  (7
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 اندشده که متعرض مطالب شيخ انصاری  ييننائ زایي ات مير قر ت (8
ی، توکلی، يع)حجج اسالم شفات اعضای گروه پژوهشی امن از زمحيدن الزم ميادر پا

ری فراوان منودند، ياجانب را  يناثر ا ينآوری اکه در مجعی و نوری(  يکن، نياپورصدقی، آذر 
 . ميتشکر را بنما يتهنا

 نيو احلمد هلل رب العامل
 هجری مشسی  1314ی نسب سوم خرداد ينمصطفی حس يدس
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 الفهرس
 5 (61إلی  7الدرس األو ل ) من ص 
 61 (55إلی ص  67الدرس الثانی )من ص 

 55 (11إلی  51الدرس الثالث )من ص 
 52 (55إلی  17)من ص  الدرس الرابع

 11 (52إلی  51)من ص  الدرس اخلامس
 31 (11الی  52من ص ) الدرس السادس
 55 (75الی  11)من ص  الدرس السابع

 51 (25إلی  75الدرس الثامن )من ص 
 17 (555إلی  696)من ص  الدرس التاسع

 73 (552إلی  551الدرس العاشر )من ص 
 25 (555إلی  552الدرس احلادی عشر )من ص 
 95 (515إلی 556الدرس الثانی عشر )من ص 
 656 (535إلی  511الدرس الثالث عشر )من ص 

 661 (555إلی   537)من ص  الدرس الرابع عشر
 669 (575إلی  555الدرس اخلامس عشر )من ص 
 651 (523إلی  571الدرس السادس عشر )من ص 
 613 (155إلی  525الدرس السابع عشر )من ص 
 633 (161إلی  155الدرس الثامن عشر )من ص 
 656 (153إلی   161الدرس التاسع عشر )من ص 

 652 (133إلی  155الدرس العشرون ) من ص 
 675 (155إلی  135الدرس احلادی و العشرون )من ص 
 625 (175إلی  151الدرس الثانی و العشرون )من ص 
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 (16إلی  7ل ) من ص لدرس األو  ا
د الثالث لفرائد نا األعظم األنصاری من ابتداء اجملل  يخعبارات لش تمل هذا الدرس علی أربعيش

 : لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة سبعن تضم  األصول و ت

عر ف بتعاريف، أسد ها و أخصرها:" إبقاء ما كان"، و المراد »  العبارة األولی:
)ص « و دخل الوصف في الموضوع مشعر بعليته للحكم .باإلبقاء الحكم بالبقاء

1) 

يتوج ه على ما أفاده شيخنا قدس سره و الش يخ يف املعامل أن  االكتفاء  »نی: يااآلشت احملق ققال 
جيوز يف ، العرفي ة عليه حملدود و ليس له ظهور و داللةاحلد  مبا له إشعار بالقيد املعترب يف ايف 

للغرض و هو الد اللة على  يفي باملقصود فيكون نقضا  ه الألن   ؛بل يف غيه أيضا   مقام الت حديد؛
ما له دخل يف لة على يف الد ال املراد، بل االهتمام بشأن الت عاريف يقتضي ذكر ما يكون صرحيا  

يوجب اإلخالل مبا له دخل ار، و االهتمام بشأن االختصار الجيوز االكتفاء باإلشعاملعر ف فال
االستصحاب بأن ه: احلكم ببقائها كان لكونه كان، فإنه مشتمل على  يعر ف أن فاألوىل يف املراد.

من غي فرق بني أن  مجيع ما له دخل فيه و منطبق عليه من غي أن يكون أخص  منه، أو أعم ،
يكون مبناه على العقل، أو الش رع، و هو سامل عم ا يتوج ه على الت عاريف الث الثة املذكورة من 
االكتفاء باإلشعار على تقدير تسليمه و جعل اإلبقاء و اإلثبات، مبعىن احلكم بالبقاء و 

 6«الث بوت.

حكم أو وصف يقيني   تعريفه بأن ه:" كون و أزيف التعاريف »العبارة الثانية: 
يخفى أن  كون ك البقاء في اآلن الالحق"؛ إذ الالحصول في اآلن السابق مشكو 

                                                 

 266: 6حبر الفوائد،  6 
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)ص « حكم أو وصف كذلك، هو محق ق مورد االستصحاب و محل ه، ال نفسه 
11) 

 : للبحث نجهتا فی هذه العبارة

 «:صفحکم أو و »قوله فی يداحلکم و الوصف بالرتد نيعطف بال يهفی توج ولية األالجه

مور ، و بالوصف األشرعي ة مطلقا  مور الالظاهر أن  مراده باحلكم األ» ی: التربيز  احملق ققال 
 5«ديد.اخلارجة، مثل رطوبة الثوب و كر ية املاء و حياة زيد و حنوها. و لذا عطفه بالرت  

 : قال يثح یينالنائ احملق قمن الفقهاء علی کالم املصنف هنا. منهم  يکثأورد   الثانية: الجهة

احلصول يف اآلن  فتعريفه بكون حكم أو وصف يقيين   علي کون اإلستصحاب من األمارات»
بالبقاء و   إذ ما هو موجب للظن   ؛من أحسن التعاريف ،السابق مشكوك البقاء يف اآلن الالحق

ه مورد ن  مة األنصاري )قده( من أكاشف عنه هو ذلك و ال يرد عليه ما أورده شيخنا العال  
ته ليس هناك ما يكون كاشفا عن الواقع غي على أماري  بناء   هن  ؛ ضرورة أتصحاب ال نفسهلالس
ة كما هو على جعل االستصحاب من األصول العملي   إيراده )قده( مبين   ن  و الظاهر أ ،ذلك

اإلمام السي د  و وافقه 1«على جعله من األمارات التعريف املذكور مبين   الصحيح و لكن  
على أن  بناء   -أسد  التعاريف فما جعله الشيخ األعظم قدس سره»  :قال يثح ؛یيناخلم

هو أزيف التعاريف، و ما جعله أزيف التعاريف هو أسد ها علی هذا  -االستصحاب أمارة
 3«املبنی.

                                                 

 13: 5أوثق الوسائل،  5 

 343: 2أجود التقريرات،  1 

 1: 4تنقيح األصول، ؛ 4و  3حاب: االستص 3 
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مور: ]األمر[ األو ل ]: هل االستصحاب أصل بقي الكالم في أ »العبارة الثالثة: 
ء عد  االستصحاب من األحكام الظاهري ة الثابتة للشي عملي  أو أمارة ظن ية؟[ أن  

مبني  على  -نظير أصل البراءة و قاعدة االشتغال -بوصف كونه مشكوك الحكم
على كونه من أحكام العقل فهو دليل ظن ي  بناًء  استفادته من األخبار، و أم ا

 ( 13 )ص «اجتهادي ، نظير القياس و االستقراء، على القول بهما. 

 :جهتانة هذه العبار فی 
 :ةو األمار  األصل العملی   نيالفرق بن يافی ب األولی الجهة

و  يال  ی دلا شرطان تسم  يهة إن وجد فره الستنباط األحکام الفرعي  ة املقر  الطرق الشرعي   فی أن  خيال
مها  ا الشرطان أصال کأصالة الربائة أو أحديهجد فيو ، سواء مل ياعمل می أصال   تس  ال  و إ أمارة  

 کاإلستصحاب. 
أن تکون هلا جهةکشف فی حد  ترب فی األمارة أمران: أحدمها:يعه ن  إ»ی: ينالنائ احملق ققال 
ون يکما: أن يهالشارع صفه الکاشفية. ثان يهطيعکن أن ميبذاته ال ون کاشفا  يکما ال فإن   ذاهتا؛

ا أن ما األصل فهو إم  لکشفها. و أ ا  يم، أی کان اعتبارها تتمکوهنا کاشفة    يثاعتبارها من ح
ن يکون له جهةکشف و لکن مل يکا . و إم  جهةکشف کأصالة الربائة و احلل   يهون فيکال

 5«ياعمل فی نظر الشارع و اعتربه أصال   ة  بل کانت جهةکشفه ملغا ،اعتباره من تلک اجلهة

 :ةحكام الظاهري  املراد من األ نيافی ب :الثانية الجهة

 خفي  على الويف  أن  احلكم الظاهري  له إطالقان:غي »القمی:  يخقال الش

يف حق  اجلاهل سواء جعل اجلهل يف موضوعه أم ال، كالطرق و األدل ة  أحدمها: ما أجری
االجتهادي ة؛ فإن  األحكام املستفاد منها أحكام ظاهري ة مبالحظة ما دل  على حج ي تها؛ ضرورة أن  

 ل، و هبذا اإلطالق جرى مجاعة.املأمور بالرجوع إليها ليس إال  اجله ا
                                                 

 .155: 3فوائد األصول،  5
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إىل الواقع، و هذا خمتص   ظرا  و الثاين: ما أخذ الشك  و اجلهل يف موضوعه من غي أن يكون نا
 صول العملي ة، و هبذا اإلطالق جرى املصن ف رمحه الل ه يف غي موضع من الكتاب.باأل

ث اإلجزاء و الثانی موجود فی ل موجود فی حباإلطالق األو   فی أن  خيال 1«و املعىن األو ل أعم .
 . نيصولي  فی کتب األ و الفقاهتی   الی االجتهادی   يلالدل يمتفس

ي في السرائر االعتماد على هذه األخبار رب ما يظهر من الحل   »العبارة الرابعه: 
ره من قبل نفسه ب ر بعد زوال تغي  حيث عب ر عن استصحاب نجاسة الماء المتغي  

 (15)ص « ها مأخوذة من األخبار.و هذه العبارة ظاهر أن   ،«نقض اليقين باليقين»

فهو ضعيف، من  ... ا استظهار التمس ك من احلل ي يف ]السرائر[أم  » نی: يااآلشت احملق ققال 
، و إال  فهذا التعبي موجود يف كالم حيث إن  االت فاق يف الت عبي ال ظهور له يف االستناد أصال  

، و يف كالم الش هيد قدس سره كما سيأيت يف الكتاب، و من هنا الشيخ يف مواضع من مبسوطه
 7«فيه بعد االستظهار من كالم الش هيد فيما سيأيت. لتأم لأمر شيخنا قدس سره با

 :لتأم لو ا يقحقللت  سبعة مباحث 

مام اإلالسي د  هايناالستصحاب. ب احتماالت حبسب الثبوت فی هناک المبحث األو ل:
تمل أن يكون االستصحاب أصال  عملي ا  كأصالة احلل  و الطهارة.أ :منها .یيناخلم تمل  نَّه حيح و حيح

تمل أن يكون أمارة  أن يكون أصال  شرعي ا  للتحف ظ على الواقع، و يكون ححج ة عليه. و حيح
تمل أن يكون أمارة   على أن يكون اعتباره من ِقَبل الشرع.بناء   قةشرعي ة، كخرب الث   ، ة  عحقالئي   و حيح

تمل أن يكون أصال  عحقالئي ا  يكون  على كون اعتباره من جهة بناء العقالء.بناء   كخرب الثقة و حيح
                                                 

 21: 2قالئد الفرائد،  1 

 281: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  7 
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لة الصح ة بناء العحقالء على العمل به ال ألجل طريقي ته إىل الواقع، بل حِلْكمة دفع احلرج، كأصا
دفع احلرج، ال ألجل صول العحقالئي ة اليت شحر عت عندهم ألجل ِحْكمة بناء  على كوهنا من األ

 الطريقي ة العحقالئي ة.

حستقل ة؛ أي ال  
تمل أن يكون دليال  عقلي ا  من العقلي ات الغي امل يت تنتهي إىل احلكم الشرعي  ال و حيح

الزمة بني وجوب الشي
ح
 ء و وجوب مقد مته.باالستقالل، بل بضمِّ محقدِّمة شرعي ة، كاحلكم بامل

ا هي القضايا العقلي  و أم ا احتمال كونه من العقل ستقلَّة فممنوع؛ ألهن 
ح
نتهية إىل احلكم ة ي ات امل

ح
امل

ٍء آخر وراء احلكم العقلي ، كاحلكم بأنَّ الظلم قبيح، و جتويزه على الشارع توس ط شيالشرعي  بال
أنَّ  و الخيفىقبيح، و القبيح حمال عليه، فينتج: أنَّ الظلم حرام حبسب حكم الشرع. 

حستقل ة؛ الحتياجه إىلال -اء  على أخذه من العقلبن -اباالستصح
 يكون من العقلي ات امل

عل صغرى للكربى العقلي ة.   2خطاب شرعي  جيح

 اخلراسانی ذهبوا إلی أن   احملق قف و منهم املصن   ،نيمن األصولي ا  ي کث  فی أن  خيال المبحث الثانی:
ا تشي إىل مفهوٍم واحد يف تعريف اإلستصحاب و إن كانت شت   نيعبارات األصولي و  9، إال  أهن 

ميكن اجلمع بني مجيع االحتماالت يف ال»قال:  يثح ؛یيناإلمام اخلمالسي د  ميهأورد علقد
بحدَّ و أن جيعل عملي ا  ال فإنَّ من جعله أصال   عدم اجلامع بينها؛ب و استدل  « تعريف االستصحاب

ارة على د قصور اليد عن الواقع، و من جعله أمالشك موضوعا ، و يقول: إنَّه وظيفة للشاك  عن
  65«جيتمعان.ى حنو املوضوعي ة، و مها مم ا اليعترب الشك  علالواقع البحدَّ و أن ال

                                                 

 5االستصحاب: 2 

 212؛ درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد: 167: 3كفاية االصول،  9

 1: 4؛ تنقيح األصول، 3-4االستصحاب: 65 
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« رج إبقاء الحكم ألجل وجود عل ته أو دليلهيخف» :نصارینا األيخقال ش المبحث الثالث:
فإبقاء احلكم ألجل بقاء عل ة ذلك  ،يلة و الدلالعل   نيب ا  يفلط هناک فرقا   فی أن  خي( و ال1)ص 

احلكم، كاحلكم ببقاء حرمة مائع ألجل بقاء سكره، و إبقاء احلكم ألجل وجود دليله، كحل ي ة 
، إذ کان، فليسا استصحابا    يفدقيق احلنطة مبا دل  على حل ي تها على مجيع احلاالت. و ک

 .ابقا  بالبقاء فيه ألجل أنه كان س االستصحاب هو ما كان احلكم

التربيزی يف كون النقل فی االستصحاب من املعنی  احملق قمن  يقهناک حتق المبحث الرابع:
؛ من قبيل النقل الكل ي إىل بعض أفراده، أو نقل أحد املتباينني اللغوی إلی املعنی اإلصطالحی  

 -ه الل هكما ذكره املصن ف رمح  -إىل اآلخر و اختار أن ه من قبيل الثاين، ألن  االستصحاب لغة
. و  املتيق ن، و يف االصطالح هو احلكم ببقاء ء مصاحبا  أخذ الشي السابق إىل زمان الشك 

السابق للمكل ف إىل زمان  املتيق نمرجع هذا املعىن إىل حكم الشارع أو العقل ببقاء احلكم 
ه، و ل ء مصاحبا  شك ه، و ال ريب أن  الشارع أو العقل ليس مبستصحب للحكم، مبعىن أخذ شي

ا صار احلكم مصاحبا   و  66للمكل ف بواسطة حكم الشارع أو العقل. ال املكل ف كذلك، بل إمن 
  65.ا  يضأ هذا البحث موجود فی حبر الفوائد

ظاهر  يفإن  هذا التعر » القمی:  احملق ق يفاخلراسانی علی تعر  احملق قأورد  المبحث الخامس:
الش ك، ضرورة ظهوره يف كون الظ رفني للوصفني، ال يف اعتبار كون زمان اليقني سابقا  على زمان 

للحصول و البقاء، و إال  لو مل يستدركا مجيعا  لكان الث اين مستدركا ، و اليعترب يف االستصحاب 
 61«أزيد من اليقني باحلدوث و لو حدث مع الش ك  يف البقاء دفعة.

كون اعتبار االستصحاب عند   . حاصله: إن  جمر دادا  ير اليزدی إالسي د  نقل المبحث السادس:
ة و إال  لكان كل  دليل معترب من ح اندراجه يف األدل ة العقلي  القدماء من باب إفادة الظن  ال يصح  

                                                 

 ؛ 8: 5أوثق الوسائل،  66 
 ÷264: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  65 
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و هو  ا  عقلي   يسم ى دليال   باب الظن  كالشهرة و االستقراء، و كذا كل  دليل معترب بالقطع أيضا  
 خالف مسلکهم.

بل  ،بالبقاء تصحاب عند القدماء ليس عبارة عن الظن  مث أجاب عنه مبا حاصله: ان  االس 
زمان املشكوك مالزمة ظن ية، و ء سابقا و ثبوته يف اليكون عبارة عن املالزمة بني ثبوت الشي

. و هذا موافق ملا ذکره كان احلاكم هبذه املالزمة هو العقل صح  أن يقال إن ه دليل عقلي  ملا  
علی هذا اجلواب و أجاب عنه  ينادير إالسي د  نقل مث   (16)ص  .نا األنصاری فی املنتيخش

  63ة.بثالث أجوب

( و هناک 11)ص « استصحاب الحال  » ينا األنصاری بتعبيخ شعرب   المبحث السابع:
هادی الطهرانی  يختفاد من کالم الشيس ة و هی ما هو املقصود من استصحاب احلال؟مسأل

 عند الفقهاء االصولي ني مم ن سلف علی أمور: يطلق االستصحاب ه ته للرسائل أن  يقفی تعل

 ،استصحاب حال الش رع أي استصحاب احلكم الشرعي  : منها ،استصحاب حال العقل :منها
راد به استصحاب احلكم الثابت :منها

ح
منها:  ،باإلمجاع استصحاب حال االمجاع و امل

و  يف حصول النقل. استصحاب حال اللغة فيما لو ثبت كون اللفظ حقيقة يف معىن، و شك  
 65 غالبا. يهاکتفوا بعنوان اإلستصحاب فی کتبهم من دون ذکر للمضاف إل يناملتأخر  لکن  

 اسئلة

 ما هو االستصحاب فی اللغة؟ (1
 لالستصحاب؟ املعنی االصطالحی   نيب (2
 ؟يفالتعار  ه لالستصحاب أسد  يفتعر  ف أن  عی املصن  اد   يلدل بأی   (3
 ه؟يلته أو دلء احلکم ألجل بقاء عل  االستصحاب ابقا يفرج من تعر خي يفک (4

                                                 

 18-3:21حاشية فرائد األصول، 63 
 62: 2حمج ة العلماء: 65 
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 ؟يهلالستصحاب و املناقشة ف نيصاحب القوان يفأذکر تعر   (5
ف فی هذا لالستصحاب و ما هو نظر املصن   نيصاحب القوان يفه تعر ج  يو  يفک (6

 ؟يهالتوج
 شارح املختصر و صاحب الوافية لالستصحاب؟ يفما هو تعر  (7
 ؟هل االستصحاب أمارة أو أصل عملی   (8
 ة؟ف مبحث االستصحاب فی مباحث األصول العملي  املصن  ملاذا ذکر  (1

 ک باألخبار فی االستصحاب؟ل من متس  (من أو  11

 ت املستقل ة؟ياون االستصحاب عند القدماء من العقليک( هل 11

 جد استناد و اعتماد إلی أخبار االستصحاب فی القدماء؟يو (هل 12
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 (52إلی ص  17)من ص  الدرس الثانی
 األمر الثالث إلی السادسنا األعظم األنصاری من يخعبارات لش مثانرس علی تمل هذا الديش

مباحث معروضة  ةسبعن تضم  و تض لألخبار نا األنصاری قبل التعر  يخمن األمور التی ذکرها ش
 : لتأم لو ا يقللتحق

ة للمسائل من المبادئ التصديقي  يكون مسألة االستصحاب  » ة األولی:العبار 
لم تتبي ن في علم آخر احتيج إلى بيانها في نفس العلم، كأكثر  و حيث ةصولي  األ

 (17)ص « المبادئ التصو ري ة.

 ستصحاب؟ة انطباقها علی مسألة اإلي  يفة و کة و التصوري  ي  يقهی املبادی التصد ماة: مسأل

إن  التصديق بوجود موضوع العلم يعد  من املبادئ قدقالوا ما حاصله: اليزدی السي د قال 
و إىل ذلك  61كما صر ح به يف حاشية هتذيب املنطق للمحق ق التفتازاينة لذاك العلم  ديقي  التص

ة يف العلم يكون مات املوجودو املقد   يمر املفاهالبحث عن تصو   کما أن   أشار املصن ف يف املنت
إىل  على اعتبار االستصحاب من باب الظن  يرجع البحث فيهبناء   ن هإ يثو ح ؛له ا  تصوري   دأ  مب

 على ثبوت احلكم الظاهري   البحث عن ثبوت حكم العقل بالظن  بالبقاء ليكون ذلك دليال  
ة فيجع البحث إىل التصديق بدليلي   رده بعد فرض حج ية الظن  املذكور؛يف مو  الفرعي  

آخر  يفهناک تعر  67.صولة لعلم األي  يقون من املبادی التصديکف ،االستصحاب و عدمها
، إن لتأم لو ا يقتی ذکره فی التحقياة و هو املشهور فی زماننا، ي  يقة و التصدللمبادی التصوري  

 شاء اهلل.
                                                 

 665احلاشية على هتذيب املنطق:  61 
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أن  موضوع االصول ذوات األدل ة من حيث »ذكر بعضهم:  ،نعم » ة الثانية:العبار 
و لعل ه موافق لتعريف االصول «. يبحث عن دليلي تها أو عم ا يعرض لها بعد الدليلي ة

 (18)ص « عد الممه دة ...بأن ه:" العلم بالقوا

 ؟ةاملوافق يبما هو تقر  :ةمسأل

تقريب املوافقة: أن  قولنا: الكتاب حج ة أو السن ة حج ة يصدق عليه أن ه » التربيزی:  احملق ققال 
ا يتم  على تقدير كون املراد باألدل ة ال يت هي موضوع  من القواعد املمه دة لالستنباط، و هو إمن 

 -ال بوصف كوهنا أدل ة، و إال  مل يصح  احلمل، إذ لو كان املراد بالكتاب مثالعلم االصول ذواهتا 
 62«ء على نفسه.لزم محل الشي و دليال   هو ذلك بوصف كونه حج ة   -الذي هو املوضوع

د وهذا من فع للمقل  ينالمجتهد فقط و ال  يهتاج إليحا فهی مم  » :ة الثالثةالعبار 
 (69)ص « ةاألصولي   الجهة خواص  

مة األنصاري هاهنا أنَّ املناط يف كون »ی: يناإلمام اخلمالسي د  يهعل أورد  اجلهةيظهر من العال 
 ا  باجملتهد، و أن ال يكون للمقلِّد حظ  فيها. ... اصولي ة أن يكون إجراؤها يف مواردها خمتص  

ما »كقاعدة:   كذلك،  تكونالفقهي ة و القواعد الفرعي ة ال فإنَّ كثيا  من املسائل خيفى ما فيه؛و ال
الع على حدود تلك القاعدة و و عكسها؛ فإنَّ االط  « يحضمن بفاسدهاليحضمن بصحيحه ال

ستفاد من قاعدة مقدار سرياهنا ال ميكن إال  للمجتهد، و ال حظ  للمقل د ف
ح
ما »يها، فامل

القاعدة  يحضمن بفاسدها، و بعد تتميم هذههو أنَّ كلَّ معاملة اليحضمن بصحيحها ال« اليضمن
 69«إىل اجتهاد.  ،يحضمن بصحيحها و أي تها يحضمناج يف تشخيص أنَّ أي ة معاملة الحيت

                                                 

 21: 5أوثق الوسائل،  62 
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كاستصحاب   -معنى االستصحاب الجزئي  في المورد الخاص   »ة الرابعة: العبار 
ليس إال  الحكم بثبوت النجاسة في ذلك الماء النجس  -نجاسة الماء المتغي ر

م الشرعي ؟! و هل الدليل عليه إال  قولهم عليهم سابقا، و هل هذا إال  نفس الحك
"؟!   (21)ص « الس الم:" ال تنقض اليقين بالشك 

علی  يلستصحاب دلاإل أن   هنا و اعتقد يخکل علی کالم الشاستش یيناإلمام اخلمالسي د  ن  إ
التنقض »و دليل اعتبار اإلستصحاب هو قوله)ع(  ة مثال  يبة فی عصر الغاجلمعة وجوب صلو 

( قوله: )الف «.قني بالشك  الي علی  يلذی هو دلال   ستصحابدليل على االتنقض اليقني بالشك 
من أن  االستصحاب دليل  حبر العلوم موافق لإلرتکازالسي د کالم   أن   فظهر 55.احلکم الشرعی  

( دليل على ، و أن  قوله عليه السالم: )الالشرعي   على احلكم الفرعي   تنقض اليقني بالشك 
 56.الدليل

ن  المناط في اعتبار االستصحاب على القول بكونه من باب إ »ة الخامسة: العبار 
 (21)ص « التعب د الظاهري، هو مجر د عدم العلم بزوال الحالة السابقة

 علی هذا الکالم؟ يل: ما الدلةمسأل

بيقني مثله،  نقض اليقني إال   ألن  مجلة من األخبار اآلتية ناص ة بعدم جواز» التربيزی:  احملق ققال 
، و الشك  لغةو أ خالف، ففي أعم  من الظن ، فيشمل الظن  بال خرى بعدم جواز نقضه بالشك 

 55«القول باعتباره من باب األخبار ال مناص من القول باعتباره مطلقا حت  مع الظن  باخلالف

                                                 

  11-11: 4قيح األصول، تن 55 

 .6، سطر 35، الفائدة 116فوائد حبر العلوم،   56

 43: 5أوثق الوسائل،  55 
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 (22)ص  «فاخراج الظن  منه مم ا ال وجه له»ة السادسة: العبار 

يعين أن  استخراج الظن  و استفادته من إطالق األخبار : »هايحفی توض دياليز السي د قال 
الشاملة لصورة الشك  و الظن  مم ا ال وجه له، و ال حاجة يف توجيه العبارة إىل ما قيل من أن  

 51«فتدب ر. ،فإن ه بعيد عن سوق الكالم ؛املراد إخراج الظن  باخلالف منه مم ا ال وجه له

 (22)ص  و يمكن استظهار ذلك من الشهيد في الذكرىة السابعة: العبار 

فيج ح الظ ن  عليه كما »حمل  االستظهار حبسب الظ اهر هو قوله )قد ه(: »اخلراسانی:  احملق ققال 
ن  الظ ن  املعترب يف العبادات ليس إال  الظ ن  الش خصي، ال : أ، و وجهه«مط رد يف باب العبادات

 55«فافهم. 53«األعم  

مراده من الشك  مجر د االحتمال، بل ظاهر كالمه أن  المناط في  »الثامنة: ة العبار 
، هو الظن  أيضاً  اعتبار االستصحاب من باب ، أخبار عدم نقض اليقين بالشك 

 (23)ص « فتأم ل

 ؟لتأم ل: ما هو وجه الةمسأ

ملناط يف اعتبار لعل ه إشارة إىل منع ما استظهره من كالم الشهيد من أن  ا»اليزدی: السي د  قال
هو الظن ، إذ ال وجه لالستظهار سوى تعبيه عن  االستصحاب من باب األخبار أيضا  

                                                 

 36: 3حاشية فرائد األصول ،  51 

 .18ذكرى الشيعة:  53
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هذا التعبي  عني عبارة اخلرب، و ال داللة يف« ينقضه الشك  الاليقني »االستصحاب بقوله: 
 51 .«على اعتبار االستصحاب من باب األخباربناء   مبجر ده على أن ه يتكل م

 لتأم لو ا يقللتحقسبعة مباحث 

بل  ،ةو األصولي  ة الفقهي   اجلهة نيوجه التمايز ب فی أن   نياحملق ق نيهناک حبث ب المبحث األو ل:
مسائل ن  متايز إ»اليزدی و قال: السي د  يهض إلتعر  ، العلوم هو املوضوع أو الغاية مسائل کل   نيب

ألة تبحث عن أحوال موضوع صول بتمايز موضوعهما، فكل  مسعلم الفقه عن مسائل علم األ
صول، أحوال موضوع االصول داخلة يف األ الفقه داخلة يف علم الفقه، و كل  مسألة تبحث عن

ة مسألة حاول إثبات أصولي   مث  « و هذا من القضايا املشهورة: إن  متايز العلوم بتمايز موضوعاهتا.
جعل  يثاخلراسانی ح حملق قاو فی قباله  57ة من هذا الطريق.ستصحاب فی الشبهات احلکمي  اإل

 52 و مراده غرض املدو ن، ال احملص ل. مالک متايز العلوم بتمايز األغراض

القواعد املمه دة ة کوهنا من ألة مساملناط فی أصولي أن نيب اليزدیالسي د  ن  إ المبحث الثانی:
 يقلتطباملمه دة القواعد ة و هی من ة و هذا يف قبال القواعد الفقهي  األحکام الفرعي   الستنباط

ه أورد علی هذا املالک بأن   مث  املشهور من علم األصول.  يفو هذا موافق لتعر ة. األحکام الفرعي  
، فمن شاء حاول أن أجاب عن هذا النقض مث   ،من املسائل يالنتقاضه بکث جامعا   يسل

  59اجع.ي فل يلالتفص

فی الشبهات  حج ية االستصحاب عن البحث كون  يف ه ال إشكالن  نعلم أ المبحث الثالث:
 ما نقل عن ال  إ سائل االصولي ة و مل جند خمالفا  على تقدير اعتباره من باب العقل من املة احلکمي  
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جد يو ه ن  أ ا  يضأ نيوجه هذا اإلشتهار و بالتربيزی  احملق ق نيب. نيوانة القالقمی فی حاشي احملق ق
ا بتمايز موضوعاهتا، أو حدودها، أو هو إم  لتمايز مسائل العلوم و مخس طرق فی الکتب 

. و أحلق هبا التدوين و الشهرة، و ب  يعه علی مجن  أ نيخواص ها و لوازمها على سبيل منع اخللو 
 15اجع.ي فل يلفمن شاء التفص ،ةصولي  أة هذه الطرق مسأل

حدامها: صول أو الفروع مثرتني. إكروا لكون مسألة االستصحاب من األو قد ذ  المبحث الرابع:
 -يف املعارج احملق قو صر ح به  -إىل املشهور فيها بأخبار اآلحاد، ملا نسبعدم جواز التمس ك 

على  بناء   قليد فيها،خرى: عدم جواز الت. و األةاملسائل االصولي   من عدم جواز العمل بالظن  يف
  16.ربيزیالت احملق قض إلی هذا البحث تعر  . ا  ة جد  يفصول. و األولی ضعكوهنا من األ

ل م اعتبار الشك  الفعلي يف موضوع يسن الاليزدی مم  السي د  فی أن  خيال المبحث الخامس:
ا يعترب  ،االستصحاب و الفعلی جمر د عدم العلم بزوال احلالة السابقة أعم  من الشك   عندهبل إمن 

 ن باحلدث، مث  يقتبالفعل، لذا أفتی ببطالن الصالة فی ما  و الغفلةالفعلی و الوهم الفعلی الظن  
لو تيق ن باحلدث مث  غفل و صل ى يف حال الغفلة مث  »قال:  يث؛ حشک   ی، مث  صل   غفل، مث  

التفت بعد الصالة و شك  يف أن ه تطهر قبل الصالة أم ال، حكم ببطالن صالته مستندا إىل 
 و هلذا .بتهيثو حاول أن  ال  ا اختاره مفص  فقد حبث عم   «جريان االستصحاب قبل العمل

  15.مثرات كثية فی الفقه املبحث

للحدث إذا التفت إلى حاله في  المتيق ن» نا األنصاری قال: يخش ن  إ المبحث السادس:
، جرى االستصحاب في حق ه، فلو غفل عن ذلك و صل ى بطلت صالته؛  الالحق فشك 

 ( 25)ص« يجري في حق ه حكم الشكلسبق األمر بالطهارة، و ال

                                                 

 25-26: 5أوثق الوسائل،  15 
 31: 5أوثق الوسائل،  16 
 31 – 48: 3حاشية فرائد األصول،  15 
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للحدث إم ا أن يلتفت فيحصل له الشك  و يصل ي مع شك ه، و إم ا أن يلتفت  تيق ناملخيفى أن  ال
، مث  يغفل عن شك ه فيصل ي، و يلتفت إىل شك ه بعد الفراغ. و حينئذ إم ا  فيحصل له الشك 

يلتفت إال  يف الشك  له قبل الصالة، و إم ا الحيتمل ذلك، و إم ا أن ال حيتمل تطهيه بعد عروض
 . ةالصور خمتلفهذه الفراغ، فيحصل له الشك  حينئذ و احکام  الة أو بعدأثناء الص

أم ا االوىل، فال إشكال يف بطالن الصالة فيها، لعدم تأيت  قصد القربة مع الشك  يف الطهارة.و 
 و أم ا الثالثة، فاحلكمأم ا الثانية، فالظاهر صح ة الصالة فيها، لقاعدة الشك  بعد الفراغ. 

جل سبق األمر بالطهارة باالستصحاب، و عدم جريان قاعدة الشك  بعد الفراغ. البطالن، ألهو 
، ألن  استصحاب بقاء احلدث يقضي بوقوع أيضا و أم ا الرابعة، فالظاهر هو احلكم بالبطالن

األجزاء الباقية بال طهارة. و قاعدة الفراغ أيضا غي جارية، أم ا بالنسبة إىل الصالة فلفرض عدم 
ا، و أم ا بالنسبة إىل الطهارة املشكوك فيها فلعدم صدق الفراغ بالنسبة إليها.و أم ا الفراغ منه

  11اخلامسة، فهي كما ذكره املصن ف رمحه الل ه من احلكم بالصح ة فيها.

و هو موافق  اليزدیالسي د  عن ي ةيقاملبادی التصوري ة و التصد يفر نقلنا تع :المبحث السابع
 يفن هناک تعر لک 13حممد تقی املصباح اليزدی يخالشکاألستاذ هل املعقول  أ بعض يفلتعر 

ة التصوري   املبادي أن   :. حاصلها  يضأ یينالنائ احملق قمن کلمات  و هو مستفاداخلوئی  يدآخر للس
عبارة عن املباحث ال يت توجب التصديق  ةو املبادي التصديقي  عبارة عن شرح املوضوع و احملمول، 

  15وع.بثبوت احملمول للموض

                                                 

 48-41: 5أوثق الوسائل،  11 
 : .1آموزش فلسفه،  13 
 411: 1مصباح األصول ) مباحث الفاظ(،  15 
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تالمذته نقلوا أن ه ذهب إلی کون حبث  األو ل؛ ألن   يفأن  مراد املصن ف هو التعر  و الظاهر
ه من فی قبال من ذهب إلی أن   17لعلم األصول 11من املبادی األحکامي ة اجتماع األمر و النهی

 يفلتعر علی اي ة يقفی قبال املبادی التصدو ال معنی للمبادی األحکامي ة  12املبادی التصديقي ة
 19ة.ة و التصديقي  فی املبادی التصوري   الثانی تکون املبادی منحصرة   يفالثانی؛ إذ علی التعر 

 ةأسئل

 ة؟ة أو فقهي  ة أصولي  االستصحاب مسأل ةمسألهل  (1
 ؟ ملاذا؟يال  أو بعد الفراغ عن کونه دلمبا هی هی ة ان موضوع علم األصول ذوات األدل   (2
 ة، بناء  من املسائل األصولي  ة الَبهات احلکمي   فیما هو الغموض فی کون االستصحاب  (3

 ة؟علی کونه من األصول العملي  
 ة؟أذکر اإلشکال فی کون االستصحاب من املسائل الفرعي   (4
 ف فی ما أفاده.البحر العلوم فی املقام و مناقشة املصن  السي د کالم   نيب  (5
اری فی الشبهة ة فی االستصحاب اجلة أو أصولي  هل البحث فی کون االستصحاب فقهي   (6

 ما؟يهة أو کلة أو املوضوعي  احلکمي  
 د باألخبار؟علی کونه من باب التعب  بناء   ،ن االستصحابياأذکر مناط جر   (7
 البهائی فی املقام؟ يخما هو کالم الش (8

                                                 

إن ه كان للقدماء مباحث يبحث فيها عن معاندات األحكام و »الربوجردی:  نيحس يدقال الس 11 
 653هناية األصول:  «مالزماهتا، يسم وهنا باملبادئ األحكامي ة

 1: 1تقريرات آية اهلل اجملدد الشيازي، ؛  514: 1مطارح األنظار،  17 

 111 .6و أجود التقريرات  35: 5هذا ما اختار احملق ق النائيين  يف فوائد االصول  12 

 679 -672: 3احملاضرات  19 
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ن يااملناط فی جر  ه بأن  ؤ ل فی الذکری ارتضااألو   يدتظهر من کالم الشهيس يفک (1
 ؟الشخصی   االستصحاب هو الظن  

 الساری(؟ )الشک   نييقاالستصحاب و قاعدة ال نيما الفرق ب(65

 االستصحاب املصطلح و استصحاب القهقری؟ نيالفرق ب ني( ب66

 :ني( اذکر حکم الصلوة فی املسألت65

 ی.صل   مث   ،غفل عن حاله مث   ،شک   مث   ،ف باحلدثن املکل  يقالف( لو ت

 فی کونه حمدثا   التفت و شک   مث   ،یصل  غفل عن حاله و  مث   ،ف باحلدثن املکل  يقب( لو ت
 .را  حال الصالة أو متطه  
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 (66إلی  56)من ص  الدرس الثالث
 ات اإلستصحابيمفی تقسنا األعظم األنصاری يخعبارات لش مخستمل هذا الدرس علی يش
 : لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  ةثالثن تضم  و ت

)ص « كفاية العل ة المحدثة لإلبقاء.  لىع الجهة هذه و ببنائهم» ة األولی:العبار 
27) 

 ؟هذا اإلستدالل علی اختصاص النزاع بالوجودی   عی داللةاد   يفکة:  مسأل

عدم، و لذا اشتهر بتقريب أن  احملتاج إىل العل ة يف البقاء هو الوجود دون ال »زی: التربي احملق ققال 
ذكر يكشف عن عدم اخلالف يف  على ما اجلهةتعل ل، فبنائهم اخلالف يف أن  األعدام ال

  35«االستصحابات العدمي ة.

مع ما سيمر  بك من  المقام لها في أم ا دعوى اإلجماع، فال مسرح» ة الثانية:العبار 
 (28)ص « تصريحات كثير بخالفها

مة يف جملس البحث يريد أن جيعل هذا الكالم »نی: يااآلشت احملق ققال  كان األستاذ العال 
 جوابني:

املعلوم إىل الص غرى، و من  اجلهةدمها: عدم اجلدوى لإلمجاع هنا من حيث رجوع الكالم يف أح
  يكشف عن قول املعصوم.أن االت فاق فيه مم ا ال

 36«ء من نقل اخلالف.... ثانيهما: املنع من حتق قه مبالحظة ما سيجي

                                                 

 52: 5أوثق الوسائل،  35 



23 

 

من شأنه أن يؤخذ  الذي الحكم الكل ي   الحكم الشرعي  يراد به تارةً  »ة الثالثة:العبار 
الخاص  في الموضوع  خرى يراد به ما يعم  الحكم الجزئي  و أ...  من الشارع

 (33)ص «  الخاص  

مة يف جملس البحث ،احلكم الش رعي» نی: يااآلشت احملق ققال   ،حسب ما صر ح به األستاذ العال 
ن رفع الش ك  الواقع ميكان بيانه من وظيفته، حبيث الهو ما من شأنه أن يؤخذ من الش ارع و ك

فيه إال  بالر جوع إليه، أو إىل ما قر ره للر جوع إليه يف حق  اجلاهل باحلكم، كاألدل ة و األصول و 
فوجوب إكرام زيد العامل و  ،ا  يكون جزئي  ، و قدا  يكون كلي  اجملتهد يف حق  العامي ، و هذا قدقول 

لكن بيانه له قديكون  له إال  الش رع؛ ال مبني   ؛حكم شرعي   ،من حيث كونه عاملا   ،عدم وجوبه
يكون بطريق اخلصوص، كما إذا سئل عن وجوب إكرام زيد العامل فأجاب بطريق العموم، و قد

تكرم أو ال ل أكرم كل  عامل إال  زيدا  بوجوب إكرام كل  عامل، أو خصوص مورد السؤال، أو قا
 إىل غي ذلك. زيدا  

بعد العلم حبكم العامل و  ، أو جاهال  يف كونه عاملا   ك  شجوب إكرام زيد من حيث البيان و  ،نعم
ليس من شأن  ،أو جاهل منه هبذه اجلهة، ببيان أن ه عامل ك  اجلاهل يف الش رع، مبعىن رفع الش

 35«.، و هذا يسم ى بالش بهة يف احلكم اجلزئي  الش ارع قطعا  

نفس الحکم  أخبار االستصحاب التدل  علی اعتباره فی ان   »ة الرابعة:العبار 
، و إن ما ت و األصل في ذلك . فی موضوعاته و متعل قاتهعلی اعتباره  دل  الشرعی 

عندهم: أن  الشبهة في الحكم الكل ي ال مرجع فيها إال  االحتياط دون البراءة أو 
 (34)ص « االستصحاب؛ فإن هما عندهم مختص ان بالشبهة في الموضوع.

                                                                                                                                                 

 317: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  36 

 313: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  35 
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 فی هذه العبارة جهتان للبحث:

 احلکم و املتعل ق: نين الفرق بيااألولی فی ب اجلهة

، ولکن ةق و املوضوع فی األحکام الوضعي   فرق بني املتعل  ال هی أن  ينالنائ احملق قمن کالم  يداستف
 ةوع عبار وضاملو  فللمكل   فعل اختيارى   عن ةق عبار إذ املتعل   ؛هما فرقينب ةالتكليفي  حكام األ فی

كرام هو اإل  قهو متعل  وجوب هو ال شرعى  الكم احل ان   «كرم العلماءأ» یمثال ف .قاملتعل   قمتعل  عن 
 31.وجوبلل ا  قمتعل   ونيکق اكرام و هو متعل  « ءعلماال»و موضوعه 

 :قال يثح نیيااآلشت احملق ق، منهم يکثهذا الکالم  علی  الثانية أورد اجلهة

ألن   ؛ة ليس هو االحتياط مطلقا  ألخباري  خيفى عليك أن  األصل يف الش بهة احلكمي ة عند اال»  
يظهر من  ،بناء أكثرهم على عدم وجوب االحتياط يف الشبهة الوجوبي ة من احلكمي ة. نعم

 33«.بعضهم احلكم بوجوب االحتياط فيها أيضا  

إن ما لم ندرج هذا التقسيم في التقسيم الثاني مع أن ه تقسيم  »ة الخامسة:العبار 
لمفص ل المذكور و إن كان هو التفصيل بين الحكم ألحد قسميه؛ ألن  ظاهر كالم ا

، إال  أن  آخر كالمه ظاهر في إجراء االستصحاب في نفس  التكليفي  و الوضعي 
 (36)ص « األسباب و الشروط و الموانع، دون السببي ة و الشرطي ة و المانعي ة

مة يف هذا االعتذار، ال كرا: »قال يث؛ حاليزدیالسي د اعتذار املصنف فی هذا املقام  أورد علی
 و التكليفي   إىل التفصيل بني احلكم الوضعي   إم ا أن يكون راجعا   35ألن  تفصيل صاحب الوافية

                                                 

 6: 4فوائد األصول،  31 

 315: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  33 

 .212الوافية:  35
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إىل التفصيل بني السبب و الشرط و املانع و غيها من املوضوعات األخر و  أو يكون راجعا  
 31« الثاين.تقسيم لبعض أقسام التقسيم خيرج عن أن ه ، التقدير األحكام، و على أي  

 لتأم لو ا يقللتحقثالثة مباحث 

خالف أم  حمل   اإلستصحاب العدمی   التربيزی فی أن   احملق قمن  يقهناک حتق المبحث األو ل:
ال. حاصله: أن  العمدة يف دعوى خروج العدمي ات من حمل  النزاع هو ما اد عاه صاحب الرياض 

ا صول العدمي ة من مالحظة عمل العلماء باأل نشأت من اإلمجاع، و ال ريب أن  هذه الدعوى إمن 
، و ال ريب أن  العمل من حيث كونه من قبيل األفعال ال ظهور له يف اجلهة اليت و فروعا   اصوال  

وقع عليها، إلمجاله من هذه اجلهة. و حينئذ نقول: إن  املد عى يف املقام حج ية االستصحابات 
إىل ثبوته يف الزمان األو ل، كما هو  الثاين مستندا   العدمي ة، مبعىن كون ثبوت العدم يف الزمان

ألن  غاية ما يستفاد من  ، و هذا غي ثابت من عمل العلماء؛املأخوذ يف مفهوم االستصحاب
جهة عملهم حكمهم بثبوت األعدام عند الشك  يف ثبوهتا، و أم ا كون ذلك من جهة 

ر موافقة املؤد ى له، مثل قاعدة الشك  استصحاب العدم باملعىن الذي عرفته، أو ألجل قواعد أخ
يف املانع مع إحراز املقتضي، حيث حيكمون بعدم املانع يف مواردها، و قاعدة كون عدم الدليل 
دليل العدم، و قاعدة الرباءة و حنوها، فال داللة لعملهم على تعيني أحد هذين األمرين. فيحتمل 

لفاظ، مثل أصالة عدم النقل أو االشرتاك و أن يكون بنائهم على العدم يف مباحث األ ياقو 
 يلدل يلصيص أو التقييد أو حنو ذلك، من باب کون عدم الدلأصالة عدم قرينة اجملاز أو التخ

 - مع إنكاره لالستصحاب مطلقا   -علم اهلدی-املرتضى السي د  و من هنا ترى أن  . العدم
 37د الشك  يف الوجود. على العدم عن مل ينكر البناء -كان أو عدمي ا    وجودي ا  

                                                 

 52 - 53: 3حاشية فرائد األصول،  31 

 61 - 62: 5سائل ، أوثق الو  37 
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استدالهلم على إثبات  (،21)ص  فی املنت ،األنصارینا يخنقل ش المبحث الثانی:
و أجاب عنه بوجوه  ر الظاهر االختصاص بالوجودي  االستصحاب باستغناء الباقي عن املؤث  

 يثح ؛يخالش يسآخر عن جملس تدر  نی جوابا  يااآلشت احملق قو لکن نقل ( 21)ص  ةدمتعد  
  قال:

مة يف جملس البحث جوابا  » آخر عن االستدالل املذكور يف غاية املتانة و  ذكر األستاذ العال 
الباقي حيتاج  ن  و هو أ ،فألن  الن زاع املذكور ،هور اختصاصه بالوجودي  الوجاهة و هو املنع من ظ

، «العل ة»على لفظ  هذا كل ه لو كان االستظهار مبني ا   .ضا  جيري يف العدمي ات أي ،إىل املؤث ر أم ال
ألن  تعبيهم هبذه ، ]فاألمر أوضح[ يف الوجودي   «الباقی»على ظهور لفظ  ا لو كان مبني ا  و أم  

 32«وجود تعبي أجلى منه يف املقصود. ا هو من ضيق الت عبي و عدمالعبارة إمن  

سيم آخر هو بتقاملذکور فی املنت التقسيم  ف تبديلللمصن  األوىل  فی أن  خيال المبحث الثالث:
يكون املستصحب مم ا دل  دليل على قد حترير حمل  النزاع و هو أن هأنفع و أدخل يف املطلوب من 

يكون كذلك، و ال ريب أن  القسم الثاين حمل  منحصر يف العلم دون غيه و قد الأن  طريق ثبوته 
د الشك  يف بقاء املستصحب ألن ه عن ؛زاعللن   ميكن أن يكون حمال   النزاع، و أم ا القسم األو ل فال

باالستصحاب و  ميكن إثباته ظاهرا  فال ،مبقتضى الدليل املفروض ظاهرا  يقطع بعدم ثبوته 
  39«.حنوه

 أسئلة

 ف االستصحاب؟م املصن  اعتبارات، قس   بأی   (1
ت عن حمل  النزاع فی ياالعلماء فی خروج استصحاب العدم يفاذکر رأی شر   (2

 ؟  يهاالستصحاب و مناقشة املصن ف ف
                                                 

 311: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  32 

 52 - 53: 3حاشية فرائد األصول،  39 



27 

 

ما فی باب يهة فی التمس ک باألصول الوجودي ة أو العدمي ة أو کلي هل تکون الس  (3
 األلفاظ؟

باستغناء الباقی عن  ،ثبات االستصحابالفقهاء علی إاستدالل بعض ب تدل  يس فيک   (4
 ؟؟ ما جواب املصن ف عنهفی اختصاص النزاع بالوجودی   ،املوث ر

عن  ی املسم ی بالربائة األصلي ة، خارجا  ت، کاستصحاب النفياون بعض العدميکهل  (5
 حمل  النزاع فی االستصحاب؟

عن حمل  النزاع فی االستصحاب؟ )اذکر  ون استصحاب احلکم الشرعی  خارجا  يکهل  (6
 (يهو احملق ق اخلوانساری ف نيللحکم الشرعی  و رأی األخباري   نيإطالق

 ما.يهن االستصحاب فياجر ی  و الوضعی  و اخلالف فی يفاحلکم التکل نيالفرق ب نيب (7
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 (25إلی  67)من ص  الدرس الرابع
ات اإلستصحاب و يمنصاری فی تقسنا األعظم األيختمل هذا الدرس علی اربع عبارات لشيش
 : لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة ن ثالثتضم  و ت

 و هو اب مع ثبوت الحكم بالدليل العقلي  ق االستصحفي تحق   ان   » ة األولی:العبار 
 (37)ص «  الً تأم   ل به إلى حكم شرعي  المتوص   الحكم العقلي  

 ة؟ق موضوع االستصحاب فی األحکام العقلي  حق  يتة: مل المسأل

مة، ليس يف »نی: يااآلشت احملق ققال  مث  إن  الكالم يف املقام، حسب ما صر ح به األستاذ العال 
ا الكالم يف أصل حتق ق اعتبار االستصحاب يف األحكام العقلي ة بعد حتق ق موضوع ه، بل إمن 

إن ه ال إشكال و ال ريب يف أن ه يشرتط يف حتق ق موضوع االستصحاب و : موضوعه، فنقول
ة من مجيع اجلهات املأخوذة فيه، إال  أن  الفرق املتيق نصدقه كون القضي ة املشكوكة عني القضي ة 

وت للموضوع املفروض فيها و يف القضي ة ة متيق ن الث باملتيق نبينهما كون احملمول يف القضي ة 
املشكوكة مشكوك الث بوت حبيث يصدق على احلكم باحملمول يف القضي ة املشكوكة أن ه إبقاء 

يصدق و معىن االستصحاب، فاالستصحاب العلى ما ه للحكم و إثبات له يف موضوعه األو ل  
ببقاء احملمول مع القطع بوجود املوضوع،  ا  إال  على تقدير كون الش ك يف الز مان الث اين متعل ق أبدا  

ة عند ذوي األفهام املستقيمة و العقول الكاملة أن  القضايا العقلي ة كل ها مبي ن و من املعلوم ضرورة  
ء إال  بعد حيكم بشيألن  العقل ال ؛حيث احملمول أبدا  ميكن عروض الش ك فيها من و مفص لة ال

ه من األعدام و الوجودات املقتضية له اقتضاء العل ية الت امة اإلحاطة جبميع ما له دخل يف وجود
القضايا العقلي ة  يعقل له احلكم به، ... فاملوضوع يفانفكاك املعلول عنها، و إال  ال ال يت ميتنع

كان احلكم الش رعي   ول، و إال  امتنع احلكم به، و مل ابد  من أن يكون عل ة تام ة لوجود احملمال
حسب ما هو قضي ة الت الزم  ملا هو معروض للحكم العقلي   عارضا   حلكم العقلي  املستند إىل ا
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يصدق معه اليف نفس املوضوع ف ك  من جهة الش فيه دائما   ك  بد  من أن يكون الشفال
 55 .«االستصحاب موضوعا  

و  لكن ه مانع عن الفرق بين الحكم العقلي   ،هذا مسل م :قلت»ة الثانية: العبار 
 ؛ن أخبار االستصحاب و عدمهياجر  يثال من ح ،ث الظن  بالبقاءمن حي الشرعي  

 (31)ص « ق موضوع المستصحب و معروضه بحکم العرفه تابع لتحق  ن  فإ

يكفي بقاء املوضوع  أيضا  على كون االستصحاب من باب الظن   بناء  »اليزدی: السي د  يهأورد عل
من االستقراء أو الغلبة، و ال ريب أن   ناش ،على تقدير تسليمه ،ألن  الظن  املذكور يف العرف؛

]أی بالدق ة بالعرف  مم ا يكون موضوعاهتا باقية ،املوارد املستقرأ هبا فيها و املتحق قة هبا الغلبة
لو أجاب عن السؤال بدل اجلواب املسطور بالفرق بني ما   ،نعم ال بالدق ة الفلسفي ة.العرفي ة[، 

العقل فيعترب بقاء موضوعه بالدق ة، و بني ما كان بدليل  كان املستصحب من أصله ثابتا  
 56«... كان له وجه.  فيكفي بقاء موضوعه عرفا   بالدليل الشرعي   املستصحب ثابتا  

رافع  على استمرار الحكم إلى حصول ن  دليل المستصحب إم ا أن يدل  ا » ة الثالثة:العبار 
.  (41ص « )  أو غاية و إم ا أن اليدل 

املراد بالرافع ما كان له تأثي يف رفع احلكم الثابت حبيث لواله كان »يزی: الترب  احملق ققال 
عن انتهاء  ، كاحلدث الرافع للطهارة و الطالق لعالقة الزوجي ة، و بالغاية ما كان كاشفا  مستمر ا  

الذي جعل غاية لوجوب  ، كالليلاستعداد احلكم السابق و انقضائه، حبيث لواله مل يكن ثابتا  
 55«فإن  النهار ينتهي بوصول آخره، و دخول الليل يكشف عن انتهائه.  نهار؛صوم ال

                                                 

 321: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  55 

 63: 3حاشية فرائد األصول، 56 

 87: 5أوثق الوسائل،  55 
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تی ياه ما سيديو وا أن املراد منهما فی املقام واحد و ينو ب 51نياحملق قمن  يهذا و لکن خالفه کث
فی الغاية  فشک  » بقوله عرب   يثح ؛ية االستصحابف فی ذکر األقوال فی حج  من املصن  
 .يهلذا التعب ق معنی  يبمل  ،ه لو کان األمر کما ذکره صاحب األوثقن  مع أ 53«الرافعة له

ون من جهة المقتضی ... و يکفی بقاء المستصحب قد الشک   ن  إ»  ة الرابعة:العبار 
 (47و  46)ص « الرافع ون من جهة طرو  يکقد

قتضي يف م»ی: يناإلمام اخلمالسي د  قال
ح
قابل الرافع الظاهر من كلمات الشيخ أنَّ مراده من امل

ستصحب إذا كان له استعداد بقاء و استمرار، و 55هو ما يكون معروفا  بني األعالم
ح
: من أنَّ امل
و أم ا إذا شك   افع له، يكون من الشك  يف الرافع.اقتضاء دوام و قرار، و شك  يف حدوث أمر ر 

ة ذلك، فيكون من يف مقدار استعداد بقائه و قابلي ة دوامه، و كان الشك  يف زواله من ناحي
قتضي

ح
قتضي هو من الشك  يف امل

ح
قتضي يف باب اطات األحكام و ليس مراده من امل

ح
و ال امل

قتضي للطهارة، کما 
ح
قتضي للملكي ة، و الوضوء امل

ح
حسب بات الشرعي ة، كالعقد امل

األسباب و امل
 51«هما بعض الفقهاء.تومه  

 لتأم لو ا يقللتحقثالثة مباحث 

ما کان  نيب يال  و صاحب احلدائق تفص نا األنصاری عن الغزالی  يخقل شن ل:المبحث األو  
إن  مراد الغز ال من حال اإلمجاع،  :و لکن ميكن أن يقال ،هي غ نيباإلمجاع و ب املستصحب ثابتا  

                                                 

 151 - 151: 5دروس يف مسائل علم األصول،  51 

 .51: 3فرائد األصول،  53 
عراقی، هناية األفكار،  ينء الديا؛ ض 76خوانساری، مشارق الشموس فی شرح الدروس:  نيحس»ظر ان 55
4 :78» 

 16 - 17االستصحاب:  51 
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و كذا مراد صاحب احلدائق، هو حال كل  دليل يكون مثل اإلمجاع يف سكوته عن الز مان الث اين، 
ه إذا  ، ألن  الغز ال من املنكرين مطلقا   ،دل ة الل فظي ة، أو الل بي ة، فيكون على هذاسواء كان من األ

كان للد ليل إطالق، أو عموم بالن سبة إىل الز مان الث اين مل يكن إثبات احلكم فيه من جهة 
  57خيفى.من جهة الت مس ك بالد ليل كما ال، بل الت مسك باالستصحاب قطعا  

خمتاره فی  ن  نا األنصاری هو أيخح به شصر  ذی األعالم و ال   نياملعروف ب ن  إ المبحث الثانی:
 هينکما ب  ،کذلک  يساألمر ل و لکن   ؛(51فی املعارج )ص  احملق قاب هو نفس خمتار اإلستصح

قتضي هو ال   احملق قألنَّ مراد  ؛یيناإلمام اخلمالسي د 
ح
حسب بات من امل

ذي يف باب األسباب و امل
قتضي للحل ية، و مراَده من الرافع هو رافع هذا االقتضاء، كما هو الشرعي ة، كعق

ح
د النكاح امل

يف ذيل أخبار االستصحاب ما هو  يخالظاهر من كالم الش ، و لکن  52صريح ذيل كالمه
 ذهب:  احملق قفإنَّ  ؛احملق قكالم   يرجع كالم الشيخ إىل، فبناء  عليه المن مذهبه عروفامل

و  حلكم هو إطالق األدل ة أو عمومهاالستصحاب مطلقا  إن كان مراده من دليل اإنكار ا إم ا إىل
قتضي و الرافع هو  هو الشك  يف التقييد أو التخصيص من الشك  يف الرافعي ة

ح
أو كان مراده من امل

قتضي و املانع  
ح
أو إجراء االستصحاب فيما إذا كان  كما محل الشيخ كالمه عليه أو ال  قاعدة امل

حسب ب محطلقا ، كعقد النكاح الذي اقتضى احلل ية  -أي السبب الشرعي   -ياملقتض
قد اقتضى امل

  محطلقا ، و شك  
ح
ا رافعة له أم ال، فيستصحب حكم امل قتضي إىل أن يعلم الرافع، و يف ألفاظ أهن 

 59الشيخ و ما هو املعروف من مذهبه.ء مم ا ذكر إىل ظاهر كالم يرجع شيال

ن اإلستصحاب فی يانا األنصاری ذهب إلی عدم إمکان جر يخش ن  إ المبحث الثالث:
لُّ من تأخ ر عنه تارة : بأن ا و لکن أورد عليه جح ا يهة املستندة إلة و ال الشرعي  األحکام العقلي  

بوجود املناط يف نسل م لزوم تبني  موضوع حكم العقل و مناطه؛ إلمكان أن يكون العقل قاطعا  ال
                                                 

 317: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  57 
 .211معارج االصول:  52
 18 - 11االستصحاب:  59 
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محقي د بقيود على سبيل اإلمجال و اإلمهال، و مل يكن ما تعل ق به  مور، أوموضوع مرك ب من أ
جيري يشك  يف بقاء ما هو املناط، فال عنده، فإذا زال قيد أو جزء غي مقو م له املناط محفص ال  

ستكشف منه مم ا ال مانع منه مع بقاء 
ح
، و لكن جريان احلكم امل استصحاب نفس احلحكم العقلي 

 15.حتمال بقاء املناط يف الناقصاملوضوع عحرفا ؛ ال

الزمة بني ححكم الشرع و العقلخرىو أ
ح
ا هي يف -موضوعا  و مناطا   -: بأنَّ امل مقام الكشف  إمن 

و الداللة، ال حبسب الواقع، فيحتمل أن يكون هناك مالك آخر حبسب الثبوت قائم بالناقص، 
ی و اختار يناإلمام اخلمالسي د  ادات آخرير ما و إلی ايهض الغي املناط القائم بالكامل. قد تعر  

.جواز جريان االستصحاب يف األح ستكشفة من احلكم العقلي 
ح
 16كام امل

                                                 
 .22 - 23 :4؛ هناية األفكار،  321: 4؛ فوائد االصول،  176درر الفوائد:  15
 .12 - 14االستصحاب:  16 
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 (25إلی  26)من ص  الدرس الخامس
االستدالل باالمجاع و  نا األعظم األنصاری فیيختمل هذا الدرس علی مخس عبارات لشيش

 : لتأم لو ا يقللتحقث معروضة ة مباحعشر  تضم نتو ة األولی يحاالستقراء و الصح

فاق ظهور کلمات جماعة فی االت   :لاألو   :لنا علی ذلک وجوه» ة األولی:العبار 
 (53)ص « .يهعل

ن  هذا الن حو من االت فاق املستند إىل ما نقطع بفساد ]مدرکه و إ» نی: يااآلشت احملق ق يهأورد عل
يكشف حبكم ء، و الا الجيدي يف شيصحاب من األمارات و هذا[ مم  االست هو ذهاهبم إلی أن  

، و كيف باملنقول سي ما مع مالحظة وجود املخالفة عن عن رأي الر ئيس جزما   احلدس القطعي  
 15«مجاعة.

عنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من ا تتب  ن  : أالثانی» ة الثانية:العبار 
 حكم الشارع فيه بالبقاء، ا إال  ل الفقه إلى آخره موردفلم نجد من أو   ،جهة الرافع

 (54)ص « بالخالف  مع أمارة توجب الظن  إال  

: أن ه إن أراد به االستقراء التام  املفيد للقطع فهو ممنوع. و و يرد عليه أو ال  » التربيزی:  احملق ققال 
 لعدم الدليل على اعتباره. به االستقراء الناقص فهو غي جمد؛إن أراد 

                                                 

 355: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  15 
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يعترب يف االستقراء كون املشكوك فيه من سنخ األفراد املستقرأ فيها، و ما ذكر من : أن ه و ثانيا  
 األمثلة من قبيل الشبهة املوضوعي ة، و املقصود إثبات اعتبار االستصحاب يف األحكام الكل ية

 11.«ايضأ

 (55)ص « ها اإلضماريضر  المنها: صحيحة زرارة و »  ة الثالثة:العبار 

 فمن وجوه: ،و أم ا عدم إضرار إضمارها: »التربيزی احملق ققال 

أحدها: أن  اإلضمار من مثل زرارة يف حكم اإلظهار، لغاية بعد أن يروي مثله عن غي اإلمام 
 13عليه الس الم.

ا مستندة إىل الباقر عليه الس الم يف  و ثانيها: أن  الرواية و إن كانت مضمرة يف التهذيب، إال  أهن 
 15 «ني ة لألمني األسرتآبادي.الوافية و الفوائد املد

                                                 

 18: 5أوثق الوسائل،  11 

، يبا، مثل ما روی عن عبدالواحد بن خمتار األنصاری  )هتذي املعصوم کث يفی أن  زرارة روی عن غخيال 13 
( و ما 11و  18ةالقدر، ح يلل ني، باب تعي11ة، ج يع؛ وسائل الش 51، باب احکام الطالق، ص 8ج 

 ني( و ما روی عن عبد امللک بن أع63، باب احکام الطالق، ص 8، ج يب)هتذ نيبن أع يروی عن بک
، 1، ج يب)هتذ ني( و ما روی عن محران بن أع84، ص 25، باب احکام الطالق، ح 8، ج يب)هتذ

ثبوت الکفر و االرتداد، ح  ، باب1ة، ج يع؛ وسائل الش 68، ص 22باب احکام الذبائح واألطعمة، ح 
 ين املروی  عنه غيکأخذ الرواية و أخذ باجلواب تعب دا، فلم  نيا حيه( و ... فاملهم  أن  الراوی ان کان فق5

ة األولی و الثانية بل يحاملعصوم تعب دا. و فی املقام أن  منت الصح يبقول غ يهاملعصوم لعدم جواز أخذ الفق
أخذ بقول املسوول عنه تعب دا،  يثا و حيهأخذ الرواية کان فق نيسائل )زرارة( حل  علی أن  اليدو الثالثة 

 املعصوم؛ فتم  املطلوب. ين املسوول عنه غيکفلم 

 111: 5أوثق الوسائل،  15 
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نه على يقين  فإ  و إال  »جواب الشرط في قوله عليه السالم:  ان  »  ة الرابعة:العبار 
نفس الجزاء يحتاج إلى  اة مقامه لداللة ما عليه، و جعلهقامت العل   ،محذوف...« 

 (56)ص « فتكل  

ون اجلزاء يکو مل ال« ضوئهمن و  ينيقه علی ن  فإ»ف فی کون اجلزاء نفس قوله تکل   : أی  ةمسأل
 جواب الشرط حمذوف؟ عی أن  حتی اد  « ال ينقض اليقين بالشك  »نفس قوله )ع( 

من  ينيقه علی ن  فإ»وجه عدم صح ة جعل قوله )ع( » اليزدی:  السي د فقال ،لا األو  م  أ
اعتبارا  ة و لوبد  من كون الشرط عل ة للجزاء يف القضية الشرطي  نفس اجلزاء ]هو[ أن ه ال« وضوئه

أي و إن مل « و إال  »بني قوله [ يق]أی  تعلو هذا املعىن مفقود فيما حنن فيه، و أي  عل ية 
 11« «فإن ه على يقين من وضوئه»يستيقن أن ه قد نام و بني قوله 

ا مل حيتمل كون اجلزاء نفس قوله » التربيزی:  احملق قفقال  ،ا الثانیم  أ ينقض اليقين ال»إمن 
 17 «معهودي ة كون اجلزاء مصد را بالواو.لعدم « بالشك  

« ) ينيقالجنس من ال ةفی هذا االستدالل اثبات اراد و المهم  » ة الخامسة:العبار 
 (58ص 

 فی هذه العبارة جهتان للبحث:

کل  ية االستصحاب فی  ة األولی لزرارة علی حج  يحکن االستدالل بالصحمي يف: کاألولی اجلهة
 وضوء؟باب و عدم اختصاصها بباب ال
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 116: 5أوثق الوسائل،  17 
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ة وجوه ثالثة لالستدالل هبا على حج ية يقاخلراسانی فی التعل احملق قتفاد من کالم يس
 االستصحاب يف كل  باب:

فی خيس ؤال من دون خصوصي ة، و الجملر د ان ه مورد ال« من وضوئه » يالتعب منها: ظهورها يف أن  
من »ن ه مبىن  على أن يكون فإ يف الت قييد ممنوع،« ن ه على يقين من وضوئهفإ»ن  ظهور قوله أ

و كان املعىن: «[ الکون»ن متعل قا بالظرف ]و هو قا باليقني و ليس ببعيد ان يكو متعل  « وضوئه
نی عن يااآلشت احملق قا نقل هذا الوجه مم   فی أن  خيفان ه يكون من ناحية وضوئه على يقني. ال

  12.نا األنصاریيخجملس درس ش

قضه جنس ينذات استحکام ال نييقجنس ال ن  الالم للجنس، و أاملنت و هو كون  منها ما فی
و فی کربی  يلفی مقام التعل« بدا بالشکأ ينيققض الينال»ه ذکر قوله يديو . و الشک  

األبواب من دون اختصاص بالوضوء. و  يعجار فی مج يلهذا التعل فی أن  خياالستدالل. و ال 
کن اجلواب عنه ميو لکن  ياعهدا ذکر  ييصفالوضوء  نييقهن الظهور املذکور بسبقه بيو قد 

فی غي الطهارة عن احلدث  فی موارد متعد دة« بدا بالشکأ ينيققض الينال» بتکرار قوله )ع(
 ا بالوضوء.ون خمتص  يکعلى اليقني هبا فال احلكم باملضي   يلتعل ة وي لکثيف الروايات ا

                                                 

 362: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  12 

مة يف جملس البحث أن ه اليتوق ف االستدالل بالر واية على إمهال » نی: ياتقال احملق ق اآلش ذكر األستاذ العال 
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 «املعىن أن ه كان متيق نا بالوضوء فشك  فيه، و كل  يقني الينقض بالش ك 
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ة االرتكازي ة العقالئي ة و هذه القضي ة منها: ظهور الس ياق يف إرادة إدراج املورد حتت القضي  
  19.يادو ان کان تطبيقها على االستصحاب تعب   االرتكازي ة العقالئي ة عام  

 الوضوء: يدالغاء ق وجه فی ةالثاني اجلهة

و وجه إلغاء قيد الوضوء يف التعليل أن  ذكره مبالحظة تطبيق عموم التعليل »اليزدی: السي د  قال
، و يكون العل ة «ألن ه رم ان حامض ؛تأكل هذا الرم انال»هو نظي ما إذا قيل السؤال ف على مورد

 75 «.و ذكر الرم ان يف التعليل لالشارة إىل انطباق العل ة على املورد«. نفس احلموضة»

  لتأم لو ا يقللتحقتسعة مباحث 

 -ى مطلقافيما عدى الشك  يف املقتض -و مم ا يدل  على حج ية االستصحاب المبحث األو ل:
استقرار طريقة العقالء يف أمورهم، على عدم ترتيب أثر الوجود على ما لوجوده أثر إال  بعد إحراز 
وجوده، و اليعتنون باحتمال وجوده أصال إال  من باب حسن االحتياط يف بعض املوارد. و 

ل ما يقتضي مرجع ما ذكرنا إىل أن  العقالء اليعتنون يف رفع اليد عم ا هم عليه مبجر د احتما

                                                 

قاعدة ارتكازية مسل مة؛ فإن  اليقني و الشك  مبنزلة « عدم جواز نقض اليقني بالشك»أی إن  قاعدة  19 
طريقني، يكون أحدمها مأمونا  من الضرر و اآلخر حمتمل الضرر، فإذا دار األمر بينهما، ال إشكال يف أن  

ا هو املرتكز عند العقالء هو اختيار الطريق املأمون. فتطبيق هذه الكربى  االرتكازي ة على االستصحاب إمن 
بالتعب د الشرعي  ألجل هذه الصحيحة و غيها من الروايات اآلتية. و ال مانع من كون الكربى مسل مة  
ارتكازي ة مع كون بعض الصغريات غي واضحة، فإن  اجتماع الضد ين مما ال إشكال و ال خالف يف كونه 

من جهة أن ه هل يكون « ء واحدجواز اجتماع األمر و النهي يف شي» حماال ، مع أن ه وقع اخلالف بينهم يف
 .21: 2اجتماعهما من قبيل اجتماع الضد ين أم ال. مصباح األصول، 

 313ر.ک: درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد: 

 71: 3حاشية فرائد األصول،  75 
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احملتمل، و  يقخالفه، و نراهم يعل لون جريهم على ما بأيديهم من العمل و عدم االعتناء بالطر 
ألجل هذا األمر املغروس يف األذهان، اليعتين العقالء باحتمال وجود القرينة يف رفع اليد عن 

تمال موت املعي، و ظواهر القول و الفعل، و ال الوكيل باحتمال موت املوك ل، و ال املستعي باح
ء باحتمال ال املت هب باحتمال موت الواهب قبل قبض العني املوهوبة، و ال العبد املأمور بشي

موت مواله و انتقاله إىل غيه، أو فسخ عزمه، و كذا اليلتفت إىل التكاليف ال يت حيتمل صدورها 
الذات إىل قبح العقاب من دون من مواله يف ترك امتثاهلا بعدم العلم، من دون التفاته أو ال و ب

  76بيان، أو اعتمادا على الظن  ببقاء احلالة السابقة من نفي التكليف.

 ه خمتص  ع فی الفقه بأن  نا األنصاری بالتتب  يخادا علی استدالل شير نقلنا ا المبحث الثانی:
ا اإلشكال نا األنصاری عن هذيخنی نقل تفص ى شيااآلشت احملق ق ة، و لکن  بالش بهات املوضوعي  

يف جملس البحث بأن  عدم وجدان املخالفة يف الش بهات املوضوعي ة يوجب الظ ن  بأن  احلكم يف 
الش بهات احلكمي ة أيضا هو البناء على احلالة الس ابقة فيما كان الش ك من الش ك يف الر افع 

أن  حكم سنخ للحكم الش رعي، حيث إن  من االستقراء يف الش بهات املوضوعي ة حيصل الظ ن ب
الش ك يف الر افع هو البناء على احلالة الس ابقة، ألن  االستقراء الص نفي حيصل منه الظ ن بالن وع و 

 75 مل يوجد خمالفة يف سائر األصناف.اجلنس أيضا ما 

تی رواها الشيخ يف التهذيب عن ة األولی لزرارة هی ال  يحالصح ن  فی أخيال :المبحث الثالث
ف ار، عن أمحد بن ن حمم د بن احلسن، عن أبيه، عن حمم د بن احلسن الصاملفيد، عن أمحد ب

أبان مجيعا، عن احلسني بن سعيد، عن مح اد، عن حسن بن حسني بن حمم د بن عيسى و 
فی  يدبن سع نيی حسإل يخالش يقحريز، عن زرارة، عنه عليه الس الم. أما صح تها، فطر 

إلی ما فی الفهرست، ألن  أمحد بن  يبهذالسند فی الت يضکن تعو يم، فيحالفهرست صح
موجودا فی  يسو لکن ه ل يهو هو خمتلف ف يبموجود فی سند التهذ يدحمم د بن احلسن بن الول

                                                 

 321 - 331رضا مهدانی، الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية:  76 

 357 - 358: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  75 
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ا أم  املبانی.  عيعلی مج يحصح يقفی الفهرست و هذا الطر  يدبن سع نيإلی حس يخالش يقطر 
ما يهکل  ألن   ؛ر  يضال يدهذا الرتد اد بن عثمان و لکنی و مح  يساد بن عمح   نيد بمح اد فهو مرد  
و أم ا حريز فقد وث قه الشيخ يف الفهرست. و لذا صح ح  71ل من أصحاب اإلمجاع.ثقتان و األو  

املصن ف رمحه الل ه املضمرة تبعا لصاحب املعامل يف منتقى اجلمان، بل حكى أن ه عد ها من 
  73الصحيح األعالئي.

ق املضمرات فی ة حتق  ي  يفتفاد منها کيس ،وثقفی األ يدهناک کالم ج :المبحث الرابع
ن  كثيا من رواة حديثنا و مصن في كتبه كانوا إ»قال:  يثح ،اننقلها عن منتقى اجلم   ،يثاألحاد

يروون عن األئم ة عليهم الس الم مشافهة، و يوردون ما يروونه يف كتبهم مجلة، و إن كانت 
أو ل الكتاب: سألت فالنا، و يسم ي اإلمام الذي  األحكام اليت يف الروايات خمتلفة، فيقول يف

يروي عنه، مث  يكتفي يف الباقي بالضمي، فيقول: و سألته أو حنو هذا إىل تنتهى األخبار اليت 
رواها عنه. و ال ريب أن  رعاية البالغة تقتضي ذلك، فإن  إعادة االسم الظاهر يف مجيع تلك 

مي نقلت تلك األخبار إىل كتاب آخر، فلم يبق للض   انافيها يف الغالب قطعا. و مل  املواضع ت
 75« جع.مر 

                                                 

على ما نقله الكشى  ىف رجاله مثانية عشر رجاال و قد قس مهم اىل طوائف ثلثة، كل  اإلمجاع اصحاب 71 
ست ة منهم طائفة، ال ذين هم من اصحاب اىب جعفر الباقر )ع( و اصحاب اىب عبد الل ه اإلمام الصادق )ع( 

من اصحاب اإلمام الكاظم و اإلمام الرضا عليهم الس الم و هم ال ذين امجعت العصابة على و طائفة ثالثة 
 تصديقهم و تصحيح ما يصح  عنهم ىف نقل الر واية. 

 271: 1؛  التعليقة على فرائد األصول،  411: 1إيضاح الفرائد، 

؛  611: 2. إيضاح الفرائد، نيال ذى زكى كل  واحد من سلسلة سنده بشاهدين عدل االعالئى الص حيح 73 
 11 - 111: 5أوثق الوسائل، 

 112: 5أوثق الوسائل،  75 



40 

 

ة ة املفهومي  هلما من الشبهة احلکمي  : أو  نية األولی لزرارة سواليحفی الصح ن  إ :المبحث الخامس
ه ما بأن   يدو هنا سوال ج 71ةة املصداقي  ة جواب اإلمام )ع( و الثانی من الشبهة املوضوعي  ينبقر 

: عن بقاء الوضوء مع اخلفقة و اخلفقتني؟ فنقول يااوي اليت أوجب السؤال ثانالشبهة العارضة للر 
ا هي يف حتق ق «فإن حر ك إلى جنبه ...»قوله )ع(:  ن  إ ، ظاهر فی أن  الشبهة العارضة هنا إمن 

 وجود املانع، ألن ه مل ا علم من كالمه عليه الس الم السابق أن  النوم عبارة عن نوم الثالثة، فأراد أن
يسأله هنا عم ا اشتبه عليه فيه نوم الثالثة، و أن ه هل يصح  تشخيص ذلك باألمارات الظن ية مثل 
عدم علمه مبا حير ك إىل جنبه؟ فأجاب باعتبار اليقني بتحق ق النوم الذي هو عبارة عن نوم األذن 

  77و العني و القلب.

ة األولی: يحع( فی الصحاجلزاء فی قوله ) نيهناک احتمال آخر فی تعي :المبحث السادس
 ال حت ى»قوله:  راجعا  إىل« و إال  »حاصله: أن يكون قوله: « يقين ...  و إال  فإنَّه على»

قد ر: « يستيقن أنه قد نام
ح
و إن وجب الوضوء قبل االستيقان بالنوم لزم نقض اليقني »فيكون امل

 « يقين من وضوئه فإنَّه على»، و قوله: «بالشك
ح
االستدالل هبا  م  يتئذ ينقد ر، و حقرينة على امل

 72ی.يناإلمام اخلمالسي د  و اختاره يهض إل. لقد تعر  ا  يضأ علی االستصحاب

و رب ما يورد على إرادة العموم من اليقين أن »قد ورد فی منت الرسائل:  :المبحث السابع
د من الجنس النفي الوارد على العموم ال يدل  على السلب الكلي. و فيه: أن العموم مستفا

نی وجوها آخر يااآلشت احملق ق( قد نقل 57ص « ) في حيز النفي، فالعموم بمالحظة النفي
 نا األنصاری يف جملس البحث.يخم مضافا الی ما فی املنت؛ ذكرها شوه  عن هذا الت

ه ن  على العموم، أل منها: أن  إرادة نفي العموم يف املقام مم ا ال معىن له، و إن كان هناك ما يدل  
ا هو ه حينئذ أن  بعض أفراد اليقني اليصي معنا ينقض ببعض أفراد الش ك، و الت عبي بالبعض إمن 

                                                 

 312درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد:  71 
 114: 5أوثق الوسائل، 77 
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ء كما الخيفى، إال  فنفس املهملة أيضا مم ا اليفيد يف شي من حيث كون املهملة يف قو ة اجلزئي ة، و
نه يف قو ة الكربى كما ا، أليفيد شيئا للس ائل قطعا و ال جيوز الت فو ه به جزمو معلوم أن ه مم ا ال

  79خيفى.ال

يف « كل  »التربيزی بني  الفرق حبسب متفاهم العرف بني وقوع لفظ  احملق قإن   :بحث الثامنالم
وضح ، و أ«الينقض اليقني بالشك  »ف، کما فی قوله عليه الس الم حي ز النفي و وقوع املفرد املعر  

ا يستفاد من األو ل دون  أن   الثاين. و ما وقع يف كلمات بعض النحاة من أن  سلب العموم إمن 
مقامها مبين  على املساحمة تقريبا « كل  »الالم املراد هبا االستغراق هي ما يصلح قيام لفظ 

لألفهام، كيف ال و لو محل على حقيقته لزمت منه صح ة قيام االسم مقام احلرف، و هو بني  
 25الفساد، الختالف معنامها. 

قد أورد على االستدالل بالصحيحة بما و »نا األنصاری: يخال شق :المبحث التاسع
ستدالل قد أورد على اال»نی: يااآلشت احملق ق( قال 58)ص « يخفى جوابه على الفطن.ال

ة واضحة. منها لو دل ت على اعتبار االستصحاب ملنعت من اعتبار بالص حيحة بإيرادات واهي
ه السالم و مقتضى االستصحاب عدم الص دور نفسها، ألن  صدورها مشكوك عن املعصوم علي

جيتمعان حت  ينقض أحدمها و حمال، و أن  اليقني و الش ك الو ما يستلزم من وجوده عدمه فه
  25.يليق أن يذكرابط إىل مثانية، أغلبها سخيفة القد أهناها صاحب الضو  26«باآلخر.

 (يقين من وضوئه فإنَّه على) وله:أنَّ ق فی أن هنا شبهة و هي أنَّ الظاهرخيال :المبحث العاشر
فأراد اإلمام عليه السالم إجراء استصحاب  (ينقض اليقين بالشك  و ال) يكون صغرى لقوله:
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الوضوء، مع أنَّه حمكوم باستصحاب عدم النوم الناقض؛ ألنَّ الشك  يف الوضوء ناش من الشك  
 وء.يف حصول الناقض، و أصالة عدم حصوله مقد مة على استصحاب الوض

؛ أي شبهة اجلهةبأنَّه عليه السالم كان بصدد بيان جواب  ی عنهيناإلمام اخلمالسي د  جابلقد أ
بعد كونه على يقني من وضوئه و يقني  -نقض الوضوء و عدمه، و أنَّ نكتة عدم وجوب الوضوء

تص   نعم، هي جريان األصل. -من عدم نومه ا  أفاد زائدا  على جواب الشبهة: بأنَّ هذا ليس خمح
فيت للمستفيت يف نظي 

ح
، و هذا كجواب امل بباب الوضوء، بل امليزان هو عدم نقض اليقني بالشك 

فيت إلقاء قاعدة كل ية تفيده يف مجيع املو اجلهة
ح
كيفي ة جريان االصول، و متييز   ارد، ال، مع إرادة امل

ينقض ال املتيق نالوضوء ؛ و أنَّ اجلهةحاكمها من حمكومها، فال حميص حينئٍذ إال  من بيان نتيجة 
بالشك  يف النوم، و أم ا كون عدم نقضه جلريان أصالة بقاء الطهارة، أو أصالة عدم الناقض 
للوضوء، فهو أمر غي مرتبط باملستفيت؛ فإنَّ منظوره بيان تكليفه من حيث لزوم اإلعادة و 

  21عدمه.

فيكون تطبيق ، ا  يضأ استصحاب فی طرف السببالشبهة بإنکار هذه اب عن جيکن أن ميو 
استصحاب النوم يكون من قبيل االستصحاب  االستصحاب على الوضوء على القاعدة، ألنَّ 

ه على تقدير صدقه على تلك د بني ما هو مقطوع الوجود و ما هو مقطوع العدم؛ فإن  الفرد املرد  
ى املنطبقة على نوم قه و على تقدير كونه عبارة عن املرتبة األخر يقطع بتحق   نياملرتبة من نوم الع

 د.ن االستصحاب فی الفرد املرد  يامات عدم جر و من املسل   ه.القلب يقطع بعدم بتحقق  

ا املفهوم منه فهو و إن كان مشكوكا، و لكن اليكون بنفسه موضوعا لألثر كي جيري فيه و أم   
ع النوم و به على واقا يكون ترت  و هو وجوب الوضوء، إمن   ،األثر الشرعي   االستصحاب، ألن  

قه قه و ما يقطع بعدم حتق  ده بني ما يقطع بتحق  مصداقه ال ذي حيكى عنه هذا املفهوم، و بعد ترد  
23دة بني األقل و األكثر.الجيري فيه االستصحاب، كما هو الشأن يف مجيع املفاهيم اجململة املرد  
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 (66الی  25)من ص  الدرس السادس
ة الثانية و الثالثة يحنا األعظم األنصاری فی الصحيخشتمل هذا الدرس علی سبع عبارات ليش

 : لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة مخس ضم نيتو  لزرارة
 (58)ص « قال ... اً يضأ ةمضمر  ةأخری لزرار  ةيحو منها صح» ة األولی:العبار 

إمتام هذه الرواية مشتملة على ستة أسئلة وأجوبة: إن  مورد األو ل نسيان النجاسة والتذك ر بعد 
ا م  إلمجال بنجاسة موضع من الثوب.و أالص الة، ومورد الثاين الشروع يف الص الة مع العلم ا

خيفى. ولکن السؤال الرابع مرتبط مبسألة العلم ظر إىل حمل  البحث صراحة ، كما الالثالث فنا
أيضا  و اخلامس ناظر إىل عدم لزوم الفحص يف الشبهات املوضوعي ة. واما السادس  25اإلمجال

 21 داخل يف االستصحاب.

 (51)ص « و إرادة الجنس من اليقين لعل ه أظهر هنا » ة الثانية:العبار 

ألن  موضع الداللة من هذه الصحيحة فقرتان، : »ن وجه األظهري ةيافی ب التربيزی احملق ققال 
ن بغی لک أين يسمن طهارتک و ل ينيقک کنت علی فإن ظننت ...ألن  »إحدامها: قوله: 

و ال «. ه رطبا...يتو إن لم تشك  ثم رأ»خرى: قوله: و األ« أبدا بالشک   ينيققض التن
مسرح لقضي ة التوطئة يف االوىل، ... ]بل[ هو صريح يف العلي ة. و أم ا الثانية فلعدم سبق ذكر 
                                                 

ال يرجع هذا إىل تكرار السؤال السابق، ... حيتمل أن يراد منه السؤال عن حكم »اليزدی:  يدقال الس 25 
يف غي حمل ه؛ إذ لعل ه النجاسة املعلومة باإلمجال يف الثوب حال الصالة، و استبعاد جهل زرارة هذا احلكم 

« احتمل أن  العلم االمجال  ليس كالعلم التفصيلي  منج زا ]أی موجبا للموافقة القطعي ة[ كما هو مذهب مجع.
 77: 3حاشية فرائد األصول، 

 361_  371: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  21 
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ينبغي لك أن تنقض اليقين  يسفل»اليقني بالطهارة فيها، حت  حيتمل كون الالم يف قوله 
 27 .«لعهد الذكري  ل« بالشك  

)ص « مورد االستدالل يحتمل وجهين و أم ا فقه الحديث فبيانه أن  » ة الثالثة:العبار 
51) 

ا وردت لبيان أي  »نی: يااآلشت احملق ققال  مة أن  التكل م يف فقه الر واية و أهن  ذكر األستاذ العال 
ا افإن   ه بداللتها على اعتبار االستصحاب؛مسألة ال دخل ل ستفيد من كل ي ة الكربى املسوق ه إمن 

سواء حكم بأن  املقصود ببيانه « أبدا بالشک   ينيقبغی لک ان تنقض الينو ليس »لبياهنا قوله 
مة بقوله:  يف املورد جواز الد خول، أو عدم اإلعادة، و من هنا يظهر أن  ما ذكره األستاذ العال 

ملقصود منه القدح يف داللة الر واية )لكن عدم نقض ذلك اليقني بذلك الش ك( إىل آخره ليس ا
 22« على اعتبار االستصحاب.

ة لح عل  يصما ن  عدم نقض ذلك اليقين بذلك الش ك إ لكن»  ة الرابعة:العبار 
 (61)ص «  ة الدخول ... ال لعدم وجوب االعادةلمشروعي  

 املشکل فی فقه الرواية؟ کن حل  مي يفمسألة: ک

ة. للص الة يف الط هارة اخلبثي   ة شرط واقعي  ن  الطهارة الظ اهري  اهلمدانی أ احملق قتفاد من کالم يس
من حيث هو، بل ألن  الشرط  فاإلجزاء يف املقام ليس ألجل كون املكل ف ممتثال لألمر الظاهري  

را يف ظاهر تكليفه ي متطه  ة يف حق  غي الناسي، كون املصل  للصالة يف الطهارة اخلبثي   الواقعي  
افال عنها رأسا، كما يساعد عليه األخبار و فتاوى علمائنا األخيار، فمن حال الصالة، أو غ

                                                 

 123: 5أوثق الوسائل،  27 

 371: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  22 
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صل ى يف ثوب جنس جرى فيه استصحاب الطهارة أو قاعدهتا، أو مل حيتمل جناسته أصال، كان 
و هناک   95ا  يضأ یينمام اخلماإلالسي د  و وافقه 29املتعل ق بالصالة قطعا. ممتثال لألمر الواقعي  

 و التأم ل. يقتی ذکره فی التحقياق ق التربيزی، من احمل يدکالم ج

إن كان المراد بقوله عليه الس الم:" قام فأضاف إليها اخرى"، »  ة الخامسة:العبار 
كعة الرابعة من دون تسليم في الركعة المرد دة بين الثالثة و الرابعة، حت ى القيام للر  

للمذهب و موافق لقول يكون حاصل الجواب هو البناء على األقل ، فهو  مخالف 
ة و مخالف لظاهر الفقرة االولى من قوله:" يركع ركعتين بفاتحة الكتاب"؛ فإن  العام  

« إرادة ركعتين منفصلتين، أعني: صالة االحتياط، -بقرينة تعيين الفاتحة -ظاهرها
 (63)ص 

ب ختصيص ون خمالفا لظاهر الفقرة االولی مع احتمال كون ذكر الفاحتة من بايک يفمسألة : ک
 أفضل فردي الواجب املخي  بالذكر؟

إن  الدليل على التعيني ظهور األمر و ما يف معناه حبكم االنصراف فيه و » التربيزی:  احملق ققال 
 96«إن كان حقيقة يف التخيي أيضا، إال  أن  تعيني إرادته حيتاج إىل القرينة كما قر ر يف حمل ه.

المطابق  ة فی البناء علی األقل  يحهور الصحم ظلو سل   ثم  »  ة السادسة:العبار 
ئذ علی ينحملها ح ينلالستصحاب کان هناک صوارف عن هذا الظاهر مثل تع

 (65)ص « ة و هو مخالف لألصلالتقي  

                                                 

 338 - 331الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية:  29 

 44االستصحاب:  95 

 132: 5أوثق الوسائل،  96 
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ال ريب ان  هذا املعىن أظهر من غيه من احملتمالت إال  ان  خمالفته » اهلمدانی:  احملق ق يهأورد عل
ن  البناء على األقل  الذي و لكن ميكن منع املخالفة بدعوى أ واية عليهللمذهب مانع من محل الر 

هو مقتضى االستصحاب و إن كان بإطالقه خمالفا للمذهب و موافقا للعام ة و لكن ه ميكن 
تقي ده مبا يوافق املذهب باألدل ة املنفصلة بل بظاهر صدرها ... فالشارع تصر ف يف كيفية البناء ال 

 95«ة خاص ة مراعيا فيها جهة االحتياط.البناء على طبق احلالة السابقة بكيفي  فأوجب  ،يف أصله
 91.ا  يضأ اخلراسانی احملق قو اختاره 

هذا المعنی مخالف لظاهر صدر الرواية اآلبی عن الحمل علی  ان  » ة السابعة:العبار 
 (65)ص « التقية

لى وجه التقية ينايف صدرها؛ حيث و ما قيل: إنَّ صدورها ع» ی: يناإلمام اخلمالسي د  يهأورد عل
يدل  ؛ ألنَّ احلكم بتعني  الفاحتة الحكم بتعني  الفاحتة، و هو ظاهر يف انفصال الركعة؛ ممنوع

 95و أمحد 93عليه؛ أي على انفصال الركعة، و ليس على خالف التقي ة؛ ملا ححكي عن الشافعي  
 92«97القول بتعني  الفاحتة يف الركعات كل ها 91و األوزاعي  

                                                 

 342الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية:  95 

 311 - 311درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد:  91 
ه و تلقى الفقه و  151، ولد سنة الشافعي: هو أبو عبد اللَّه حممَّد بن إدريس بن العباس بن عثمان 93

احلديث على شيوخ مكة و املدينة و اليمن و بغداد منهم: مسلم بن خالد املخزومي املكي و إبراهيم بن 
حمم د املدين و حمم د بن احلسن الشيباين، و ...، و ممن تتلمذ عليه: يوسف بن يعقوب البويطي، و إمساعيل 

  ه. 214املرادي و ...، تويف سنة  بن حيىي املزين، و الربيع بن سليمان
 .175: 2ر.ک: اإلمام الصادق و املذاهب األربعة، 

ه إىل 164أمحد: هو أبو عبد اللَّه أمحد بن حمم د بن حنبل، إمام املذهب احلنبلي، ولد سنة  95 طلب  ه، اجت 
بشي السلمي،  العلم و هو ابن مخس عشرة سنة، و رحل إىل األقطار و أخذ عن شيوخها أمثال: هشيم بن

و سفيان بن عيينة، و أيب يوسف القاضي، و اإلمام الشافعي و ... و تتلمذ عليه كثيون منهم: ولداه صاحل 
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 لتأم لو ا يقللتحقخمسة مباحث 

ة الثانية لزرارة هی التی رواها الشيخ عن احلسني بن سعيد، عن مح اد، يحالصح المبحث األو ل:
احلديث. و قد تقد م فی الدرس السابق ما يتعل ق هبذا « قلت له»عن حريز، عن زرارة قال: 

ن أبيه، عن علي  بن إبراهيم، السند يف الصحيحة السابقة. و رواها الصدوق أيضا يف العلل ع
قة، ث يمعلي  بن ابراه عن أبيه، عن مح اد، عن حريز، عن زرارة، عن أيب جعفر عليه الس الم. ان  

ه. و  يقبقم و هذا کاف فی توث نيالکوفي   يثل من نشر حدو  و أبوه إبراهيم بن هاشم کان أ
  99الصحيحة االوىل. يضر  إضمارها كما تقد م يفن، الإشكال يف اعتبارها و الكيف كا

ا هو باعتبار  المبحث الثانی: يف االستدالل بالصحيحة إشكال، و هو أن  االستدالل هبا إمن 
، و لكن يوهنه التعبي ب ، لظهوره يف الكراهة، «ينبغيال»النهي عن نقض اليقني بالشك 

ن على حرمة النقض و وجوب العمل مبقتضى االستصحاب.فال  تدال 

ب أن يقال: إن  املقصود من االستدالل بالصحيحة إثبات جواز العمل و التحقيق يف اجلوا
باالستصحاب يف مقابل من يد عي حرمة العمل به، فإثبات اجلواز كاف يف املقام، كيف ال و 
                                                                                                                                                 

و عبد اللَّه و أمحد بن حمم د املروزي و ...، خل ف آثارا  عديدة منها: املسند و الناسخ و املنسوخ و املناسك 
 ه.  241سنة الكبي و الصغي و أشياء اخر، تويف ببغداد 
 .177: 11؛ سي أعالم النبالء،  431 :2ر.ک: اإلمام الصادق و املذاهب األربعة، 

مد كيحكرم، إمام أهل الشام و فقيههم و عاملهم، ولد  91 األوزاعي: هو أبو عمرو عبد الرمحن بن عمرو بن حيح
وت، روى عن اإلمام حمم د بن بي  ه، و سكن بظاهر الفراديس مبحلة األوزاع، مثَّ حتول إىل 81ببعلبك سنة 

 157علي الباقر عليه السالم، و قتادة، و الزهري و حمم د بن سيين و ...، و كانت وفاته يف صفر سنة 
 .51: 2؛ الكىن و األلقاب،  115: 11ه. ر.ک: البداية و النهاية، 

 .144: 3تذكرة الفقهاء،  97

 51- 51االستصحاب:  92 

 121: 5أوثق الوسائل،  99 
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سائر األخبار الناهية عن نقض اليقني بالشك  غي ناهض إلثبات احلرمة أيضا، لوروده يف مقام 
مل بغي العلم إم ا ألجل التشريع، أو خمالفة االصول اليت اعتربها توه م احلظر، لكون حرمة الع

تفيد سوى جواز العمل مبؤد اها ال وجوبه.  األذهان، فهذه األخبار أيضا الالشارع مركوزة يف
مضافا إىل قو ة احتمال ورودها يف مقام اإلرشاد إىل ما تقر ر عند العقالء، من البناء على احلالة 

ه علی يقتفيد حينئذ سوى إمضاء طريقتهم وإن کان تطبيف ارتفاعها، فال ابقة عند الشك  الس
  655.ياداالستصحاب تعب  

ذهب احملق ق التربيزی إلی أن ه ميكن االلتزام بأن  املعترب يف الصالة خصوص  المبحث الثالث:
يث: ون مبقتضى حديکالطهارة الواقعية، و لكن  احلکم بعدم لزوم اإلعاده فی الفقره الثالثه 

ا؛ فإن  مفاده أن  اإلخالل يضمم ا رواه زراره أ يثو هذا احلد 656«التعاد الصالة إال  من مخسة»
موجب لعدم لزوم اإلعادة و لذا علل عليه الس الم عدم  -إن کان عن عذر  -يف غي اخلمسة 

االنكشاف، حتی تثبت أن   لزوم اإلعادة باالستصحاب اجلاري يف الثوب حال الصالة قبل
. و أم ا املورد األول و هو يفالشر  يثزم اإلعاده مبقتضی احلديلون عن عذر فاليکله إخال

اإلتيان بالصالة يف الثوب املنسي جناسته فالنسيان فيه و إن كان عذرا إال  أن  مورد نسياهنا خارج 
 655.بالتخصيص يف املستثىن كمورد نسيان تكبية اإلحرام« التعاد»عن حديث 

 عن علي  بن إبراهيم، عن أبيه، و ة الثالثة لزرارة هی التی رواها الكليينيحصحال المبحث الرابع:
حمم د بن إمساعيل، عن الفضل بن شاذان مجيعا، عن مح اد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن 

تقد م ع الثقة. و الفضل أيضا ثقة. و قدأحدمها عليهما الس الم. و حمم د بن إمساعيل هو ابن بزي
  651م يف باقي السند عند بيان حال سند الصحيحني املتقد مني.تتم ة الكال

                                                 

 124: 5أوثق الوسائل،  655 
 .271: 1ضره الفقيه حيمن ال 656

 161 - 162: 5دروس يف مسائل علم األصول،  655 
 121: 5أوثق الوسائل،  651 
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ة الثالثة لزرارة احتماال يحی احتمل فی الصحيناالمام اخلمالسي د  خيفى أنال: سالمبحث الخام
آخر، لعل ه أظهر منها و هو أن يحراد من اليقني و الشك  يف مجيع اجلمل نفس حقيقتهما اجلامعة 

، و لعدم إنَّ طبيعة اليقني ال كما هو ظاهرمها، فيقال:  بني اخلصوصي ات و األفراد تنقض بالشك 
 نقضها به فيما حنن فيه مصداقان:

األو ل: عدم نقض اليقني بالركعات احملرزة، و الثاين: عدم نقض اليقني بعدم الركعة الرابعة بالشك  
. و عدم إ دخال حقيقة يف إتياهنا، و كالمها داخالن حتت حقيقة عدم نقض اليقني بالشك 

 الشك  يف اليقني، له أيضا  مصداقان:

 أحدمها: عدم االكتفاء بالركعة املشكوك فيها من غي تدارك.

ضافة املشكوك فيها محت صلة بالركعات احملرزة.
ح
 و ثانيهما: عدم إتيان الركعة امل

دم االعتداد ة، و عاملتيق ن)و لكن ه ينقض الشك  باليقني( باإلتيان بالركعة  يثفصار معنی احلد 
باملشكوك فيها. )و يتم  على اليقني( بإتيان الركعة اليقيني ة، و عدم االعتداد باملشكوك فيها. )و 
ال يعتد  بالشك  يف حال من احلاالت( عدم االعتداد به فيما حنن فيه هو بالبناء على عدم الركعة 

 املشكوك فيها، و اإلتيان بالركعة.

متعرضة لعدم  -أي اإلتيان بالركعة منفصلة -ر ضها للمذهب احلق  و على هذا تكون الرواية مع تع
حرزة، و الستصحاب عدم الركعة املشكوك فيها، و تكون على هذا من األدل ة 

ح
إبطال الركعات امل

  653العام ة حلحج ية االستصحاب.

                                                 

 54_55االستصحاب:  653 
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 (75الی  66)من ص  الدرس السابع
مباحث  أربعة ضم نيتو  صاریعظم األننا األيخعبارات لش تمل هذا الدرس علی أربعيش

 : لتأم لو ا يقللتحقمعروضة 

فهي أضعف داللة من الرواية اآلتية الصريحة في اليقين السابق؛ »  العبارة األولی:
 (68)ص « الحتمالها إلرادة إيجاب العمل باالحتياط، فافهم

مار و لکن مل ة ]اسحاق بن [عموثقط فی ياباالحت اب العملجيا ةحتتمل إراد يفک  نية: بمسأل
 حتتمل ارادهتا فی رواية اخلصال؟

تأيت  فيها احتمال  املتيق نحيث مل يصر ح يف املوث قة باعتبار تقد م اليقني أو  »للتربيزی:  احملق ققال 
قال  يثا باعتبار تقدمه حيهصرح ف يثإرادة قاعدة االشتغال أيضا، خبالف الرواية اآلتية، ]ح

  655«ا كانت املوث قة أضعف داللة منها.و لذ«[ فشک ينيقمن کان علی »

لكن سند الرواية ضعيف ب" القاسم بن يحيى"؛ لتضعيف »  العبارة الثانية: 
مة له في الخالصة، و إن ضعف ذلك بعض باستناده إلى تضعيف ابن  العال 

 (71)ص « فتأم ل -المعروف عدم قدحه -الغضائري

 فی هذه العبارة جهتان من الکالم:

 ابن الغضائری: يفن وجه عدم قدح تضعيای فی باالول اجلهة

                                                 

 138: 5أوثق الوسائل،  655 
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خيفى أن  كثيا من ال»مقد مات منتهى املقال، قال:  ذكر الوجه فيه يف »التربيزی:  احملق ققال 
عليهم الس الم كانت هلم اعتقادات خاص ة يف األئم ة   -سي ما القمي ني و الغضائري -القدماء

م جعلوا التعد ي غلو ا و ارتفاعا، حت  أ يسم ون جيو زون التعد ي عنها، وحبسب اجتهادهم، ال هن 
ا جعلوا التفويض املختلف إليهم  مثل نفي السهو عن النيب  صل ى الل ه عليه و آله غلو ا، بل رمب 
عليهم الس الم، أو نقل خوارق العادات عنهم، أو اإلغراق يف جاللتهم، و ذكر علمهم 

ثا للتهمة. و ذلك ألن  الغالة كانوا خمتلفني يف الشيعة مبكنونات السماء و األرض، ارتفاعا أو مور 
و خملوطني هبم، مدل سني أنفسهم عليهم، فبأدىن شبهة كانوا يت همون الرجل بالغلو  و االرتفاع و 
ا كان منشأ رميهم بذلك وجدان رواية ظاهرة فيه منهم، أو اد عاء أرباب ذلك القول كونه  رمب 

ا كان املنشأ روايتهم املناكي إىل غي ذلك. و باجلملة، الظاهر أن  منهم، أو روايتهم عنه، و رمب  
ا كان شي ء عند بعضهم فاسدا أو كفرا أو غلو ا، القدماء كانوا خمتلفني يف املسائل االصولي ة، فرمب 

يف جرحهم بأمثال االمور  لتأم لو عند آخرين عدمه، بل مم ا جيب االعتقاد به، فينبغي ا
. و غي خفي  على ذوي األفهام املستقيمة أن  ضعف التضعيف إذا كان مبني ا انتهى« كورة.املذ 

 651 «على ما ذكر، فال بد  أن يكون توثيق الغضائري و أمثاله يف غاية االعتماد، و هو واضح.

 :لتأم لوجه ا نياة فی بالثاني اجلهة

الی الثقة ليس مقي دا بعدم حيتمل أن يكون إشارة إىل أن  اعتبار قول الرج »اهلمدانی:  احملق ققال 
الظن  الشخصی خبالفه فرفع اليد عن تضعيف العالمة موقوف على القطع باحنصار طريقه يف 

يف اجلرح اخلاص الشخصي إىل ما تضعيف ابن الغضائري، مث  القطع بركون ابن الغضائري 
 657«بقوله ينبغي الركون إليه، و إال  فمجر د معروفية عدم القدح غي قادح يف التعب دال

                                                 

 145: 5أوثق الوسائل،  651 

 345 - 346الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية:  657 



52 

 

و اإلنصاف: أن  هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار » العبارة الثالثة: 
 (71)ص « االستصحاب، إال  أن  سندها غير سليم

 فی هذه العبارة جهتان للبحث:

 ط؟ياة علی قاعدة اإلستصحاب ال قاعدة اإلحتهذه املکاتب تدل   يفاالولی: ک اجلهة

ما تفريعان صم للرؤية و أفطر للرؤيةأنَّ الظاهر من قوله: ) نيی بيناإلمام اخلمالسي د  ان   ( أهن 
( فحينئٍذ يكون اجلواب مبالحظة التفريعني املذكورين عن مطلق اليقين اليدخله الشك  لقوله: )

( يدخله الشك  اليقين الينطبق قوله: )ضان كان، أو يف آخره، فحينئٍذ اليف أو ل رم يوم الشك  
 زمان الرؤية(؛ دم دخول شو ال إىلصحاب )استصحاب عدم دخول رمضان، و عإال  على االست

 ل رمضان او آخر الشعبان مع أن  و  ه أفی أن   م نشک  يو تضی الصوم فی يقط ياإذ قاعدة االحت
 652اإلستصحاب. يون غيکطا و اليااخلرب احت ون مفاد  يکفال ؛هي فی املکاتبة غ يعظاهر التفر 

 ؟يمسل يسند مکاتبة القاسانی غة: مل تکون الثاني اجلهة

فال إشكال يف الرواية من حيث الداللة فيا ليتها  »نا األنصاری فی مطارح األنظار: يخقال ش
ا مكاتبة أو ال، و مل يصر ح النجاشي بوثاقة علي  بن حمم د القاساين  كانت صحيحة السند، فإهن 

إال  أن ه  ب اهلادي عليه الس الميف رجال الشيخ أن  علي  بن شية ثقة من أصحا ،ثانيا. نعم
بقرينة ما ذكره بعد ذلك بال فصل أن  « يقال»تصحيف قوله: « ثقة»احتمل بعضهم أن  قوله: 

علي  بن حمم د القاساين ضعيف أصبهاين، و على تقدير عدم التصحيف فاملعارضة بينهما ظاهرة 
مة من أن   إال  أن يقال بالتعد د و أن  علي  بن شية غي القاساين كما لعل ه مؤي د مبا أفاده العال 

هذا مضافا  659 «علي  بن حمم د القاساين و علي  بن شية كانا من أصحاب أيب جعفر الثاين.
                                                 

 51االستصحاب:  652 

 112: 4مطارح األنظار ،  659 
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ك بالشهرة فی أن التمس  خيو ال 665 تی فی مضمرات زرارة.ياا ما يهتی فياإلی كوهنا مضمرة و ال
، كما اجلهةاخلرب، لورود االخبار الكثية ىف ه لعدم العلم باستنادهم هبذا جلرب السند ىف غي حمل  

 خيفى على من راجع.ال

هذه جملة ما وقفت عليه من األخبار المستدل بها  »العبارة الرابعة: 
لالستصحاب، و قد عرفت عدم ظهور الصحيح منها و عدم صحة الظاهر منها، 

 (71)ص « فلعل االستدالل بالمجموع باعتبار التجابر و التعاضد

 فكيف جيوز الت مس ك باجملموع، ألن  انضمام غي إذا مل جيز الت مس ك بكل  رواية مستقال   ة:مسأل
 احلج ة إىل مثله ال يوجب األخذ هبما و صيورهتما حج ة؟!

ان كال  منها يف نفسه و إن مل يكن له ظهور يف اعتبار االستصحاب   »نی: يااآلشت احملق ققال 
ها حيصل ظن  باعتبار االستصحاب و أن  مقصود الشارع من كل ية، إال  أن  من مالحظة جمموع

حق فمجموع األخبار املعتربة  ،هذه األخبار بيان األخذ باليقني الس ابق و عدم نقضه بالش ك الال 
ا حتق ق من تراكم  من حيث الس ند يدل  على ذلك من دون انضمام غيها إليها، فهذا الظ ن إمن 

، إذ ال ذي قام الد ليل على اعتباره الظ ن الل فظييكون داخال يف فاحتماالت مستندة إىل الل فظ 
 ال فرق فيه بني احلاصل من لفظ واحد أو من ألفاظ متعد دة كما حق ق مستقصى يف حمل ه. 

مث  إن ه ميكن دعوى ظهور بعض األخبار املعتربة سندا يف املد عى من غي احتياج إىل  .هذا
مة يف غاية اإلصرار يف متامي ة داللة املضمرة  مالحظة االنضمام، ... و قد كان األستاذ العال 

 666«األوىل يف جملس البحث.

                                                 

 141: 4دراسات يف األصول،  665 

 112: 4مطارح األنظار، 
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 لتأم لو ا يقللتحقة مباحث أربع

 يف أنَّ موث قة اسحاق ابن عمار وردت الظاهر أن   نيی بيناالمام اخلمالسي د  ن  املبحث األو ل: إ
 ال   665الركعات يف الشك  

ح
سلمني يف أنَّه هل جيب فيه البناء على ذي كان حمل  اخلالف بني امل

أو البناء علی األكثِر و إتياهنا محنفصلة،  661ةالعام   يهاألقل  و إتيان املشكوك فيها محت صلة کما عل
فتكون كسائر الروايات الواردة هبذا املضمون؛ من البناء على النقصان، و البناء على اليقني و 

 665اب التقي ة.عبي مبثله لعل ه من بو الت 663اجلزم

من کان قد ذكر اجمللسي يف حمكي  البحار قرائن تدل  على اعتبار رواية اخلصال ) املبحث الثانی:
أصل هذا اخلرب يف غاية الوثاقة و »( . و قال أيضا: ض علی ...يمفشک فل ينيقعلی 

 ييحياالعتبار على طريقة القدماء، و إن مل يكن صحيحا بزعم املتأخ رين ]لضعف قاسم بن 
و كذا غيه من عندهم[ و اعتمد عليه الكليين، و ذكر أكثر أجزائه متفر قة يف أبواب الكايف، 

  661«.أكابر احملد ثني

اليزدی إلی أن  مفاد اکثر أخبار االستصحاب أعم  من موارد السي د  ذهب ثالث:املبحث ال
ن كان على يقين م»االستصحاب و قاعدة اليقني و يراد منه اجلامع بينهما بدعوى أن  قوله 

                                                 

جد هذا األصل فی زماننا هذا، حت ی نتکل م عن يو هذه الرواية منقولة من أصل السحاق بن عم ار و ال 665 
ا ذکراها فی باب السهو و  -هذه املوثقة  يارو  ينال ذ -وسی الط يخالصدوق و الش يخمورده؛ و لکن  الش إمن 

ا تعر ض إليضاخللل فی رکعات الصلوة و القدماء من الفقهاء أ  ا فی هذا الباب.يها إمن 
 .676و  675، ص 1املغين البن قدامة، ج  661
 يف الشك   رب يفا نقلوا هذا اخليعالطوسی و احلر العاملی مج يخالصدوق و الش يخفی أن  الشخيو ال 663

؛ الوسائل، ج  1427/ 344: 2. انظر على سبيل املثال التهذيب، ج الركعات من باب السهو او اخللل
 من أبواب اخللل الواقع يف الصالة.  1باب  -2/ 311و  8باب  -6/ 318، 5
 56االستصحاب:  665 
 131: 5أوثق الوسائل،  661 
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فليمض »يصدق على الشك يف البقاء و على الشك يف أصل الوجود األو ل، و قوله « فشك
ينقض و ال»يراد منه البناء على ذلك اليقني و إلغاء الشك كيف ما كان الشك، « على يقينه

ء حدوثا أو ء بالشك املتعل ق بذلك الشيرفع اليد عن اليقني بشييعين ال « اليقين بالشك
و ما ذكره  ء.بذلك الشي املتيق نبقاء،. و بعبارة اخرى: يعين جيب أن يعمل الشاك ما يعمله 

ليس من استعمال اللفظ يف معنيني ألن ه مل يرد خصوصية الشك الساري و الشك الطارئ من 
ما معنيان متباينان ال جامع بني اخلصوصيتني، بل اجلامع املعر ى عن  اللفظ حت  يقال إهن 

إن  هذا املعىن ال ميكن أن يسم ى باالستصحاب املصطلح و  :يتني، غاية األمر أن يقالاخلصوص
 . 667ال بقاعدة اليقني املصطلح فليسم  بقاعدة إلغاء الشك لكن ه يفيد فائدة القاعدتني 

ه ذكر يف جملس ن  نا االنصاری أيخنی عن جملس درس شيااآلشت احملق قنقل  املبحث الرابع:
حيتمل أن يكون املقصود مل الحاصله: ی من حيث داللتها.لى مکاتبة القاسانالبحث إشكاال ع

هو بيان قاعدة االشتغال و الت مسك هبا و يكون قوله عليه « يدخله الش كاليقين ال»من قوله 
مذكورا بالت بع، ألنه غي منطبق على قاعدة االشتغال، بل ينافيها حيث « صم للر ؤية»السالم 

و عدم وجوب الص وم يف اليوم ال ذي يشك أن ه من الش عبان، أو الر مضان، و إن  املقصود منه ه
ص عن هذا اإلشكال بأن  مث  ختل  « و أفطر للر ؤية»املقصود األصلي هو قوله عليه السالم 

هذا ما أفاده دامت إفادته، و األظهر »املعروف من يوم الش ك هو األو ل ال األخي. مث أضاف 
  662«.يتوج ه إشكال أصال كما ال خيفىمن الر واية هو األعم  و معه ال اهريف الن ظر كون الظ  

                                                 
 14 – 15: 3حاشية فرائد األصول،  667

ة مورد ينأن يستشکل عليه: بأن  الظاهر من اليقني املأخوذ يف هذه األخبار هو اليقني الطريقي بقر ميكن 
الصحيحتني األوليني، فإن  اليقني بالوضوء يف الصحيحة االوىل مل يالحظ من حيث وصف اليقني ألن ه يف 

فيكون حمص ل مضمون مقام إحراز شرط الصالة، و من املعلوم أن  الشرط نفس الوضوء ال اليقني به، 
، و ال يصدق هذا املعىن إال  أن «ء باليقني ال حيكم بارتفاعه بطريان الشك  فيهكل ما ثبت شي»الروايات 

 ة احلاليقيكون الشك  باعتبار البقاء، فينطبق على االستصحاب فقط. واهلل العامل حبق
 417 - 418: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  662 
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 (55إلی  75الدرس الثامن )من ص 

نا األعظم األنصاری فی مابقی من االستدالل يختمل هذا الدرس علی تسع عبارات لشيش
 :لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة أربع ضم نيتبأخبار اإلستصحاب و 

 (73)ص « فغاية الحكم غير مذكورة و ال مقصودة » العبارة األولی: 

هذه العبارة مشتبهة املقصود، فيحتمل أن يريد به أن  غاية احلكم أعين »اليزدی: السي د  قال
ا املذكور أعين العلم بالطهارة غاية لالستمرار الذي سيق الكالم لبيانه و  الطهارة غي مذكورة و إمن 

ة و هو غي مذكور، و هذا خبالف احلمل على بيان القاعدة غاية الطهارة هي مالقاة النجاس
 669«فإن  العلم بالقذارة غاية للطهارة أعين الطهارة الظاهرية اليت استفيد من احلديث.

فالرواية تفيد قاعدة الطهارة حت ى في مسبوق لطهارة، ال  »العبارة الثانية: 
ن اآلتيين في باب استصحابها، بل تجري في مسبوق النجاسة على أقوى الوجهي

 (74و  73)ص « معارضة االستصحاب للقاعدة.

 ن قاعدة الطهارة فی مسبوق النجاسة؟ياجر املقصود من  نية: بمسأل

مبعىن كون مسبوق النجاسة موردا لقاعدة الطهارة، ال جرياهنا فيه فعال،  » التربيزی:  احملق ق قال
من حكومة  ره يف تعارض االصولكيف ال و استصحاب النجاسة حاكم عليها، نظي ما ذك

                                                 

 .18: 3ألصول، حاشية فرائد ا 669 
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استصحاب احلرمة على قاعدة الرباءة. و هذا أحد الوجهني. و اآلخر خروج مورد قاعدة الطهارة 
 655«يف مورد استصحاب النجاسة من كونه موردا هلا. 

حمل الرواية المذکورة علی  ينالمتع ن  ما ذکرنا أ يعثبت من جمف »العبارة الثالثة: 
 (71)ص «  ةراده القاعدظاهر إو ال ينأحد المعني

، و داللة « الكفاية»اخلراساين  رمحه اللَّه ذهب يف  احملق قإنَّ  إىل داللة الصدر على احلكم الواقعي 
الغاية على االستصحاب، فقال يف بيانه ما حاصله: إنَّ الصدر ظاهر يف بيان حكم األشياء 

اية تدل  على استمرار ما حكم على املوضوع بعناوينها األو لية، ال مبا هي مشكوكة احلكم، و الغ
 . «واقعا  من الطهارة و احلل ية ظاهرا ، ما مل يعلم بطرو  ضد ه أو نقيضه.

إىل داللة الصدر على احلكم الواقعي  و قاعدة « تعليقته»ه ذهب يف فی أن  خياللکن  و. هذا
حاصله: إنَّ الصدر بعمومه نه ما ياالطهارة و احلل ية، و الغاية على االستصحاب. و قال فی ب

، و بإطالقه على املشكوك، بل ميكن أن يقال: بعمومه يدل  على  يدل  على احلكم الواقعي 
زمة للموضوع داخلة يف العموم، و  احلكم الواقعي  و على املشكوك فيه؛ فإنَّ بعض الشكوك الال 

 .656كما ذکرحنكم يف البقي ة بعدم القول بالفصل، و الغاية تدل  على االستصحاب  

ها أيضا ألن   ة أصالة البراءة؛على هذا كان ينبغي ذكر أدل   ثم   »العبارة الرابعة: 
 (76)ص « االستصحاب من حيث المورد متصادقة مع

                                                 

 151 - 151: 5أوثق الوسائل،  655 

و إن مل يذكرمها املصن ف يف تعارض قاعدة الطهارة مع استصحاب النجاسة، إال   نيالوجه ينفی أن هذخيال
 أن ه قد ذكرمها يف تعارض االستصحاب مع قاعدة الرباءة، حاكيا للوجه الثاين عن صاحب الرياض.

 .185فوائد: ؛ درر ال 452كفاية االصول،   656
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ما ذكره دام ظل ه مبين  على ما عليه املشهور من اجتماع أصالة الرباءة  »نی: يااآلشت احملق ققال 
ك تراهم يتمس كون كثيا باستصحاب الرباءة، و إال  مع االستصحاب حبسب املورد حيث إن  

مة أيضا عدم جريان استصحاب الرباءة أصال  احملق قفال ذي يقتضيه التحقيق  عند األستاذ العال 
من حيث إن  نفس الش ك يف الت كليف عل ة تام ة يف حكم العقل بالرباءة فال يبقى هنا مورد 

ثر للرباءة الواقعي ة و عدم الت كليف الواقعي حت  لالستصحاب، و املفروض أن ه ليس هناك أ
يستصحب و هذا خبالف الط هارة و احلل ، فإنه جيري االستصحاب فيهما فيما لو كان هلما 
حالة سابقة، فإن  الط هارة و احلل  الث ابتني بالقاعدة غي ما جيري االستصحاب فيه، فإنه الط هارة 

ان ثبوهتما باالستصحاب أيضا ظاهري ا، لكن املستصحب نفس الواقعي ة و احلل  الواقعي، و إن ك
 655«الط هارة الواقعي ة.

و هو و إن كان مت حدا مع الخبر السابق من حيث الحكم و » العبارة الخامسة: 
الغاية إال  أن  االشتباه في الماء من غير جهة عروض النجاسة للماء غير متحق ق 

 (77)ص « ستصحابغالبا، فاألولى حملها على إرادة اال

املوارد الغي الغالبي ة، اليت يشك  فيها من غي جهة عروض النجاسة،  »اهلمدانی:  احملق ققال 
ه من قبل نفسه، أو الكر  اجملتمع من املياه النجسة، فإن  الشك  يف  كالكر  املتغي  الذي أزيل تغي 

 أن  جناسة الكر  هل جناسته ليس من جهة الشك  يف عروض النجاسة، بل من جهة الشك يف
هي تدور مدار وصف التغي حدوثا و بقاء و أن ه لو ال التغي  ال يتحمل خبثا، أو أن  الكرية 

 651«مانعة عن عروض النجاسة ال عن بقائها.

 االستدالل فی العبارة؟ نية: بالثاني اجلهة

                                                 

 421 - 422: 6حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  655 

 346الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية:  651 
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إذ من  -وض النجاسةأن  غلبة اختصاص مورد هذه الرواية بالشك  يف عر  »التربيزی:  احملق ققال 
تقتضي كون  -هنا لغوا[ياون بيکالبعيد خفاء حكم املياه حبسب خلقتها األصلي ة على أحد ]ف

خرى: إن  الف الرواية السابقة. و بعبارة أاملراد هبا بيان قاعدة االستصحاب دون الطهارة، خب
اهرة يف إرادة بيان هذه الرواية من حيث احتادها مع سابقتها يف احلكم و الغاية، و إن كانت ظ

 653 «قاعدة الطهارة، إال  أن  الغلبة املذكورة صارفة عن ظهورها. 

و أم ا األخبار العام ة، فالمعروف بين المتأخ رين االستدالل بها » العبارة السادسة: 
 المحق قو فيه تأم ل، قد فتح بابه الموارد  يعفی جم على حج ية االستصحاب

 (78)ص « .الخوانساري في شرح الدروس

 نا األنصاری:يخاملقصود لش لتأم لا نيااألولی فی ب اجلهة

حاصله: ان  لفظ النقض حبسب اللغة حقيقة يف رفع اهليئة االتصالي ة »التربيزی:  احملق ققال 
احلس ية احلاصلة يف األشياء و إبانة أجزائها، كما يف قوله تعاىل: َكالَّيِت نَ َقَضْت َغْزهَلا .... و هذا 

 غي مراد يف األخبار جزما، فيتعني  محله على إرادة معىن جمازي منه، و هو إم ا رفع اليد عن املعىن
ء الثابت مع وجود املقتضي لبقائه لو ال املانع منه، كالطهارة و عالقة الزوجي ة الباقيتني لو الشي

فع اليد عن الواجب ء الثابت و لو لعدم املقتضي له، كر ال املزيل. و إم ا مطلق رفع اليد عن الشي
املوق ت بعد خروج وقته. و األو ل أقرب إىل املعىن احلقيقي اعتبارا و عرفا، فيتعني  محل اللفظ عليه 

 655 «بعد تعذ ر إرادة حقيقته.

 اد علی هذا االستدالل:ير اإل فی ةالثاني اجلهة

                                                 

 155 - 156: 5أوثق الوسائل،  653 

 157: 5أوثق الوسائل ،  655 
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 املتيق نيقني ال باعتبار إسناد النقض إىل اليقني باعتبار نفس ال بأن   يهاخلراسانی عل احملق قو أورد 
جنس اليقني يکون عرفا أمرا مربما و  فإن   ؛ليحمل على ما كان ثابتا على النحو املذكور

مستحكما فيكون رفع اليد عنه برتك العمل على طبقه و مقتضاه عند الشك يف البقاء نقضا له، 
تصحاب مطلقا، كما ا مبوارد الشک فی الرافع بل مفاد األخبار هو حجي ة االسون خمتص  يکفال

 652.ا  يضأ یيناإلمام اخلمالسي د  و تبعهما 657اليزدیالسي د  و وافقه 651عليه مشهور األصحاب

الذي بىن عليه الشيخ قد س سر ه فيمكن أن  املتيق نمث  إنه لو فرضنا أن إطالق النقض بلحاظ 
يه عنوان النهي عن يقال باعتبار االستصحاب يف موارد الشك يف املقتضي أيضا أخذا مبا مل يرد ف

اليقني ال يدخل فيه الشك صم للرؤية و افطر »نقض اليقني بالشك كقوله عليه الس الم: 
  659«للرؤية

 (71)ص « ألن  الفعل الخاص  يصير مخص صا لمتعل قه العام » العبارة السابعة: 

و مثله  التحقيق أن  حتكيم ظهور الفعل على ظهور املتعل ق أو العكس،»اليزدی: السي د  قال
حتكيم ظهور صدر الكالم على الذيل أو العكس، ال يدخل حتت ضابط سوى األظهرية و هي 

                                                 

 311درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد:  651 

 116: 3حاشية فرائد األصول،  657 

 33االستصحاب:  652 

 311الفوائد يف احلاشية على الفرائد:  درر 659
اليقني هو اليقني باشتغال الذمة بصوم شهر  من أن  املراد من -فی أن  ما نقل عن الشيخ قد س سر ه خيال

مم ا الميكن املساعدة عليه؛ فإن  التكليف بصوم شهر  –رمضان، و أن  هذا االشتغال اليرتفع إال  برافع 
، ففي مورد الشك  يف كون الشهر تام ا أو ناقصا يام احنالال افراديو م يو وم کل  بص يفرمضان ينحل  الی التکل

 يكون الشك  من قبيل الشك  يف املقتضي، ال الشک  فی الرافع.
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ختتلف حبسب املقامات، و كون الفعل فيما حنن فيه أظهر يف اخلصوص من املتعل ق أعين لفظ 
 615«اليقني يف العموم حمل تأم ل بل منع.

علی   ينيقق بنفس العل  يتال يهالنهی عل ری القابل لورودياالنقض االخت ن  فإ »العبارة الثامنة: 
المراد  بل ،ق بنفس اليقينيتعل  القابل لورود النهي عليه ال النقض االختياري   فإن  ؛ يرتقدکل  

 (71)ص « نقض ما كان على يقين منه و هو الطهارة السابقة أو أحكام اليقين.

قا باليقني او بني كونه متعل   حلقيقي  ه ال فرق يف عدم إمكان النقض اأن  ق اخلراسانی إلی ذهب احملق  
 يمن األمور غ -و مستقال   ياإن أخذ موضوع-ا کل واحد منه ن او بآثار اليقني؛ ألن  باملتيق  
ن أو آثار ق النهي عن النقض هو املتيق  ف يف اليقني بأن يكون متعل  فالجيدي التصر  ، ةري  يااإلخت

هبما، و حاهلما حال اليقني يف  ق النقض احلقيقي  ز او اإلضمار يف دفع حمذور تعل  اليقني بالتجو  
و مستقال  و  ياعدم امكان كون النقض بالنسبة اليهما من النقض احلقيقي. هذا إن أخذ موضوع

العملی  فال إشکال فی تعل ق النهی عن نقض  يها إلی فعل املکل ف و جر يقلکن إذا أخذ طر 
ئذ فال وجه ينو حة القابلة لتعل ق النهی، ري  ياتمن األمور اإلخ يهإذ فعله و جر ة، يقحق نييقال

  616.نييقن أو إلی آثار اليقه إلی املتيللتأو 

 يثال مانع من أن  املراد ]هو[ النهي عن نقض نفس اليقني ]من ح»ا: يضأ اليزدیالسي د  قال
ل افرض اليقني الزائل باقيا و اعمل كما كنت تعم« التنقض اليقين»اجلری العملی[ ... فمعىن 

 615 «لو كنت متيقنا بالنسبة إىل مجيع أحكام حال يقينك.

                                                 

 112: 3حاشية فرائد األصول،  615 

 167درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد:  616 

 116: 3حاشية فرائد األصول،  615 
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" فتفر ع اإلفطار »العبارة التاسعة:  و أم ا قوله عليه الس الم:" اليقين ال يدخله الشك 
« للرؤية عليه من جهة استصحاب االشتغال بصوم رمضان إلى أن يحصل الرافع. 

 (82)ص 

ك يف الرواية موضعان ابتداء رمضان و ابتداء ألن  مورد الش ؛فيه نظر» اليزدی: السي د  قال
منطبق على استصحاب االشتغال و « افطر للرؤية»سل منا يف أن  قوله )عليه السالم( ال، شو 

من حيث الشك يف دخول رمضان « صم للرؤية»الشك فيه يف الرافع، و أم ا قوله )عليه السالم( 
 من قبيل الشك يف املقتضي على الظاهر. 

ا يتم لو مل يرد من الرواية هذا مضافا إ لی أن  ما ذكره من احلمل على استصحاب االشتغال إمن 
استصحاب موضوع رمضان بل لعل ه الظاهر منها، و عليه يرجع إىل الشك يف املقتضي كما ال 

 خيفى.

سل منا ذلك إال  أنه ال يتم إال  على تقدير أن يكون صوم جمموع أيام رمضان تكليفا واحدا، و 
 611«حمل املنع، بل مرجعه إىل تكاليف، و متام البيان يف ذلك يف الفقه.هو يف 

 لتأم لو ا يقللتحقة مباحث أربع

صحيح سندا نقلها املصن ف باملعىن، و لفظ  رواية عبد الل ه بن سنان فی أن  خيال املبحث األول:
م( و أنا حاضر إين  الل ه )عليه السالسأل أيب أبا عبد »اخلرب هكذا: قال يعين عبد الل ه بن سنان 

عي الذم ي ثوبا و أنا أعلم أن ه يشرب اخلمر و يأكل حلم اخلنزير فيد ه علي  فأغسله قبل أن أ
تغسله من أجل ذلك فإن ك أعرته إي اه لل ه )عليه السالم( صل  فيه و الأصل ي فيه، فقال أبو عبد 

إال  أن   613« تستيقن أن ه جن سهو هو طاهر و مل تستيقن أن ه جن سه، فال بأس أن تصل ي فيه حت  

                                                 

 111: 3صول، حاشية فرائد األ 611 

 .521: 3الوسائل،  613
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سأل أيب أبا عبد الل ه )عليه السالم( »الرواية معارضة برواية اخرى عن عبد الل ه بن سنان قال 
عن الرجل يعي ثوبه ملن يعلم أن ه يأكل اجلر ي و يشرب اخلمر فيد ه أ يصل ي فيه قبل أن 

محله على االستحباب  611ن الشيخلك 615«يصل ي فيه حت  يغسلهال يغسله؟قال )عليه السالم(
  617و تبعه من تأخ ر عنه.

فی  ةيقأورد علی کالم اآلخوند فی الکفاية و التعلی يناإلمام اخلمالسي د  ان   املبحث الثانی:
أنَّ الطهارة و احلل ية الواقعي تني ليستا من األحكام اجملعولة  :منها :تاداير إأربع عمار  موثقة

ء حبسب الواقع ال طاهرا  و ال جنسا ، و ال حالال  و ال حراما ؛ ن شيالشرعي ة؛ للزوم إمكان كو 
ألنَّ النجاسة و احلرمة جمعولتان بال إشكال و كالم، فلو فرض جعل النجاسة و احلرمة ألشياء 

حتعل قة  خاص ة، و جعل الطهارة و احلل ية ألشياء اخرى
خاص ة يلزم أن تكون األشياء غي امل

ال جنسة، و ال حالال  و ال حراما ، و هذا واضح البطالن يف ارتكاز  للجعلني ال طاهرة و
تشر عة.

ح
 امل

هذا مضافا إلی أنَّ معىن جعل الطهارة و احلل ية الظاهري تني هو احلكم بالبناء العملي  عليهما حت  
بني  اجلمعيعلم خالفهما، و معىن جعل الواقعي تني منهما هو إنشاء ذاهتما، ال البناء عليهما، و 

 مكن.هذين اجلعلني مم ا ال 

ما أنَّ احلكم الظاهري  جمعول للمشكوك مبا أنَّه مشكوك، و احلكم الواقعي جمعول يهأضف إل
، و  تنافيني.الللذات مع قطع النظر عن احلكم الواقعي 

ح
  612ميكن اجلمع بني هذين الل حاظني امل

                                                 
 .521: 3الوسائل،  615
 .361: 2التهذيب،  611

 16 - 17: 3حاشية فرائد األصول،  617 
 61االستصحاب:  612 
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 يثح« طَاِهٌر َحتَّ ي حْعَلَم أَنَّهح َقِذٌر. لُّهح اْلَماءح كح  :»هناک حبث فی سند قوله )ع(  املبحث الثالث:
طَّاِب َعْن رواه  حممد بن احلسن بِِإْسنَاِدِه َعْن َسْعِد ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن حمحَمَِّد ْبِن احلْحَسنْيِ ْبِن َأيب اخلَْ

ِد ْبِن عحْثَماَن َعْن َأيب َعْبِد اللَِّه ع قَاَل: َأيب َداوحَد اْلمحْنِشِد َعْن َجْعَفِر ْبِن حمحَمٍَّد َعْن يحونحَس َعْن مَحَّا
 َعْن حمحَمَِّد ْبِن حَيْىَي َعْن حمحَمَِّد ْبِن احلْحَسنْيِ ا يضأَو َرَواهح اْلكحَلْييِنُّ  طَاِهٌر َحتَّ ي حْعَلَم أَنَّهح َقِذٌر. اْلَماءح كحلُّهح 

َد ْبِن حَيْىَي َعِن احلََْسِن ْبِن احلْحَسنْيِ اللُّْؤلحِؤيِّ َعْن َأيب َداوحَد َو بِِإْسَناِدِه َعْن حمحَمَِّد ْبِن َأمحَْ  619ِمْثَلهح 
َو َرَواهح اْلكحَلْييِنُّ َعْن حمحَمَِّد ْبِن  635ِمْثَلهح  اْلمحْنِشِد َعْن َجْعَفِر ْبِن حمحَمٍَّد َعْن يحونحَس َعْن مَحَّاِد ْبِن ِعيَسى

ْبِن َأمْحََد َعِن احلََْسِن ْبِن احلْحَسنْيِ اللُّْؤلحِؤيِّ بِِإْسَناٍد َلهح قَاَل: قَاَل أَبحو َعْبِد اللَِّه حَيْىَي َو َغْيِِه َعْن حمحَمَِّد 
  .636َو ذََكَر احلَِْديثَ  ع

بوثاقته  يحجد تصر يو مل  يثح «َأيب َداوحَد اْلمحْنِشدِ »العمدة فی البحث عن سنده هو البحث عن 
السمط املسرتق كويف، يروى عنه الفضل بن شاذان، و هو موىل و هو سليمان بن سفيان بن و 

ه الناس ه كان راوية لشعر السيد، و كان يستخف  ألن   ي املسرتق  بين أعني من كنده و امنا مس  
 أبو داود املسرتق و هو سليمان بن سفيان سنة احدى نشاده و من الصحيح الثابت قد تويف  إل

  635و ثالثني و مائتني.

ثني أبو جعفر الكليين يف جامعه الكايف صدر السند من هو الذي جيعله رئيس احملد   کان،  يفو ک
باب التعليق، و يروي عنه كثيا يف طبقة االسناد بتوسط العدة و بواسطة واحدة، و هو يروي 
عن احلسني بن سعيد من غي واسطة. و من ذلك يف باب مقدار املاء الذي جيزي للوضوء و 

                                                 
 .3 -1 -3الكايف   619
 .611 -215 -1التهذيب   635
 .2 -1 -3الكايف   636
 131رجال النجاشى:  635



65 

 

حابنا عن أمحد بن حممد و أيب داود مجيعا، عن احلسني بن سعيد، عن ة من أصللغسل، عد  
 . 631فضالة احلديث بتمامه

ال، : سألت علي بن احلسن بن علي بن فض  شی قالياالع د بن مسعودحمم   هذا مضافا إلی أن  
 633 و هو املنشد، و كان ثقة. ؟ قال: امسه سليمان بن سفيان املسرتق  أيب داود املسرتق   عن

يصلح مستندا للحكم بتوثيق ة كالم على بن احلسن بن فضال فاله من مجل: ان  635ا يقالو رمب
ال مقبول الشهادة عند االصحاب يف اجلرح و بن فض   علي   ن  ؛ فإالرجل على اجلزم. و ليس بذاك

  .لثقته و جاللته ،االتعديل، و ان كان هو فتحي  

 فال إشکال فی سند هذا اخلرب.

الشارع اعترب  مقتضى النهي عن نقض اليقني هو أن   أن   نيالتربيزی ب احملق ق ان  املبحث الرابع: 
زية و ب على العلم باحلالة السابقة، املنج  فيرتت   ،العلم باحلالة السابقة علما باحلالة الالحقة أيضا

إسناد النهي عن  :رية باإلضافة إىل احلالة الالحقة أيضا، و احلاصل يف ظاهر اخلطاباملعذ  
ترك العمل على طبق اليقني  ه ملحوظ طريقا، و املراد أن  ض إىل نفس اليقني الظاهر مبا أن  النق

ه اعترب الشارع فيلزم على ذلك أن   ،نقض لذلك اليقني باحلالة السابقة باإلضافة إىل زمان الشك  
اليقني اعتبار  ، و من الظاهر أن  اجلری العملی   يثذلك اليقني يقينا باحلالة الالحقة أيضا من ح

فال موجب  ،أمر ممكن اجلری العملی   يثباحلالة السابقة يقينا باحلالة الالحقة أيضا من ح

                                                 
 21/ 3الكاىف:  631

 618: 2ي داماد األسرتآبادى(، اختيار معرفة الرجال )مع تعليقات م 633 

 و القائل هو الشيخ حسن صاحب املعامل و املنتقى. 635
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ن يف ما كان حكما أو حكم املوضوع يف ما كان حلملها على جعل احلكم املماثل للمتيق  
  631ة.يقفی الکفاية و التعل اسانیاخلر  احملق ق يهکما ذهب إلموضوعا،  

                                                 

 146 - 147: 5دروس يف مسائل علم األصول،  631 



67 

 

 

 (505إلی  191)من ص  الدرس التاسع
األول لإلستصحاب  يهنا األعظم األنصاری فی التنبيختمل هذا الدرس علی ست عبارات لشيش
 : لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة مخس ضم نيتو 

إذا علم بحدوث البول، أو المني و لم يعلم الحالة السابقة وجب  » العبارة األولی:
 (112)ص « الطهارتين  الجمع بين

 بارة جهتان للکالم: فی هذه الع

 بعدم العلم باحلالة السابقة:ف املصن   يدقياألولی فی وجه ت اجلهة

ا كانت هي  ه لو كان عاملا باحلالة السابقةن  نی أياالتربيزی و اآلشت احملق قتفاد من کالم يس بأهن 
علم اإلمجال يكون العلم اإلمجال خبروج املائع املشتبه منج زا؛ إذ ال أثر هلذا الاحلدث األصغر ال

يرتت ب عليه أي  أثر بعد كونه حمدثا باألصغر لو كان املائع املرد د بوال فال على هذا التقدير؛ ألن ه
سابقا، فتجري أصالة عدم كون اخلارج مني ا بال معارض، و هي تكون مانعة من تنجيز العلم 

 اإلمجال.

ل املذكور يف هذا فإن  العلم اإلمجاو كذا لو كان يعلم بأن  احلالة السابقة هو احلدث األكرب، 
؛ إذ املفروض أن ه جمنب، يكون منج زا؛ ألن  اخلارج على تقدير كونه مني ا ال أثر لهالفرض أيضا ال

جينب ثانيا، فتبقى أصالة عدم كون اخلارج بوال بال معارض، فتكون مانعة عن تنج ز و هو ال
ا يكون يف ؛املوجب للجمع بني الغسل و الوضوءالعلم اإلمجال  ما  فإن  تنجيز العلم اإلمجال إمن 

 إذا مل يعلم باحلالة السابقة.
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يكون مانعا من العلم باحلالة السابقة ال مطلق بأن   يهورد علأ نیيااآلشت احملق قو ال خيفى أن   
 تنجيز العلم اإلمجال، بل العلم باحلدث األكرب أو األصغر يكون مانعا منه، و أم ا إذا علم بأن  

 637 احلالة السابقة هي الطهارة فيكون العلم اإلمجال منج زا.

اآلثار من آثار ن  مع أ نيالطهارت نيم بوجوب اجلمع بکاحل يهالثانية فی توج اجلهة
 حلدث:ا ت ال من أثر کلی  يااخلصوص

إن  حكمهم بوجوب اجلمع بني الط هارتني ليس من  :ميكن أن يقال» نی: يااآلشت احملق ققال 
ا هو من جهة ا جهة حكم العقل بعد قتضاء نفس استصحاب احلدث ذلك، بل إمن 

ه باستصحابه يثبت عدم جواز الد خول يف الص الة بعد فعل أحد فإن   استصحاب احلدث؛
فلو أراد الد خول فيها يف هذه احلالة فال مناص  .الط هورين حيث إن ه من أحكام كل ي احلدث

 632«ط هارة حت  جيوز له الد خول يف الص الة.له عن فعل الط هور اآلخر ليقطع بال

كاندفاع توه م: كون الشك  في بقائه مسب با عن الشك  في حدوث »العبارة الثانية: 
ذلك المشكوك الحدوث، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه لزمه ارتفاع القدر 

 (112 - 113)ص « المشترك؛ ألن ه من آثاره

وجه اللزوم أن ه إذا ثبت عدم حدوث م من ر أن  مراد املتوه  الظاه ن  إ» التربيزی:  احملق ققال 
األكثر بقاء لزمه كون الكل ي حاصال يف ضمن األقل  بقاء، فإذا فرض القطع بانتفائه لزم انتفاء 

 الكل ي ال حمالة.

                                                 

 181 - 181: 7؛ حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  338 - 331: 5أوثق الوسائل،  637 

 182: 7حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  632 
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ة و يرد عليه أو ال: أن ه يبتين على القول باالصول املثبتة. و ثانيا: أن  األصل املذكور تعارضه أصال
ثر بقاء، و يلزمه بقاء الكل ي عدم كون احلادث األقل  بقاء، و هو مستلزم لكون احلادث األك

 حمالة.ال

نعم، غاية ما يرتت ب على أصالة عدم حدوث األكثر بقاء عدم حتق ق احلص ة املوجودة يف ضمنه 
رد أثر من الطبيعة من حيث حتق قها يف ضمنه، فإذا ترت ب على عدم وجودها يف ضمن هذا الف

 639 «يثبت عدم وجود القدر املشرتك بني األمرين. ب عليه هبذا األصل، إال  أن ه الشرعي  يرتت  

 (116)ص «. أقواها األخير»العبارة الثالثة: 

خيفى أن  األقوى هو الث اين، و ذاك ألن  الوجود الطبيعي و إن  ال»اخلراسانی:  احملق ق يهأورد عل
 يلاد متعد دة ليس حنو وجود واحد له]من قبه يف ضمن أفر كان بوجود فرده، إال  أن  وجود
 يل]من قب د منه حنو وجود له عقال  و عرفا  بل وجود كل  فر  األب الواحد و األبناء املتعدده[

ففيما إذا شك  أن ه يف الز مان األو ل كان موجودا  بوجود  اآلباء املتعدده و األبناء املتعدده[
أو فردين مل يكن الش ك يف حنو وجوده ]السابق[، بل الش ك   واحد أو اثنني و يف ضمن فرد

يف وجوده بنحو آخر غي ما علم من حنو وجوده، فما علم من وجوده فقد علم ارتفاعه و 
ما شك  فيه فقد شك  يف أصل حدوثه، فاختل  أحد ركين االستصحاب فيه على كل  

 655«حال

العرف  يهسامح فيتالقسم الثانی ما ن فی ياتثنی من عدم الجر يسو »العبارة الرابعة: 
دون الفرد الالحق مع الفرد السابق کالمستمر الواحد مثل ما لو علم سواد يعف

                                                 

 341 - 423: 5أوثق الوسائل،  639 

 338 درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد: 655 
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ض او بسواد اضعف من االول فانه يافی محل و شک فی تبدله بالب يدالشد
 (116)ص « تصحب السواد يس

الذي فيه َعْرض عريض  -لَعَرضأم ا احتمال تبد ل مرتبة من ا» ی: يناإلمام اخلمالسي د  يهأورد عل
، فهو ليس من القسم الثالث رأسا ؛ ألنَّ شخصي ة الفرد و هوي ته مبرتبة اخرى -و نقص و كمال

باقية يف مجيع املراتب عقال  و عحرفا ، فاحلحمرة الشديدة إذا صارت ضعيفة ليس تبد هلا من الكمال 
. و أم ا عحرفا  فألنَّ املراتب عندهم 656ند أهلهإىل النقص تبد َل فرد بفرد آخر، أم ا عقال  فواضح ع

ء، فشد ة احلمرة و ضعفها من حاالت نفس احلمرة يف أمثاهلا من قبيل احلاالت و الشؤون للشي
مع بقائها ذاتا  و تشخ صا ، فاالستصحاب يف مثلها من القسم األو ل ال الثالث. ... و مم ا ذكرنا 

من عدم جريان االستصحاب يف القسم الثاين من القسم  يت ضح: أنَّ استثناء الشيخ األنصاري  
نقطع، كما أنَّ التفصيل بني 

ح
الثالث ما يكون من قبيل السواد الضعيف و الشديد من االستثناء امل

تقد مني الذي اختاره
ح
مم ا ال وجه له؛ ألنَّ مقارنة الفرد لفرد آخر و عدمها ال دخل  القسمني امل

 655««خيفى.مه، كما الا يف بقاء الكل ي و عدهلم

يهما هو اللحم أو ثم إن  الموضوع للحل و الطهارة و مقابل »العبارة الخامسة: 
فی فی الحرمة و النجاسة لکن االنصاف يکحقق عدم التذکية المأكول فمجرد ت

 (111)ص « ...

 فی هذه العبارة جهتان للکالم: 

                                                 
 .427- 428: 1األسفار،  656

 11االستصحاب:  655 
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نه أراد هبذا الكالم دفع ما تشب ث به حيتمل أ»اليزدی: السي د  الق: هيحفی توض األولی اجلهة
الفاضل التوين يف منع جريان استصحاب عدم املذبوحية من عدم بقاء املوضوع الذي هو شرط 

 651«جزما. االستصحاب فقال: إن  املوضوع هو اللحم أو املأكول و هو باق

 ؟«لکن االنصاف »ف بقوله املصن   اد علی استدراکير الثانية فی اإل اجلهة

نصاف أن  هذا االستدراك ليس يف حمل ه، إذ مل يسبق منه ما خيالف ما اإل»اليزدی: السي د  قال
أنصف هنا من أن ه لو عل ق النجاسة على املوت حتف األنف ال جيوز إثبات هذا العنوان بأصالة 
عدم التذكية، لكن املطلب كما ذكره صحيح و ليس فيه سوى سوء التعبي و األمر فيه 

 653«سهل.

 لتأم لو ا يقللتحق

کر سوال يذ فی أن  الشك  يف بقاء الكل ي مسب ب عن الشك  يف بقاء الفرد، فخيال :املبحث األو ل
ن اإلستصحاب فی القسم األو ل من الکل ی. و هو مع جريان االستصحاب يف الشك  يافی جر 

ال إشكال في جواز استصحاب الكل ي و »ال يق يفالسبيب الجيري يف الشك  املسب ب، فک
 ؟!«فس الفردن

ا يتم  يف ما كان الكل ي من اآلثار الشرعي ة لوجود الفرد،  أجاب عنه احملق ق التربيزی بأن  هذا إمن 
حت  يكون احلكم بوجود الفرد شرعا حكما بوجود الكل ي كذلك، و ليس كذلك، لوضوح كون 

عن الشك  يف وجود  وجود الكل ي من اللوازم العقلي ة لوجود الفرد، و إن كان الشك  فيه مسب با

                                                 

 215: 3حاشية فرائد األصول،  651 

 216: 3حاشية فرائد األصول،  653 
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الفرد، نظي سائر اللوازم العقلي ة و العاد ية للمستصحب، بل هذا الالزم العقلي إن كان موردا 
  655لألصل بنفسه فهو، و إال  ال يثبت باستصحاب ملزومه.

القمي فی القسم الثانی من الکلی و ايراداته  احملق قيظهر من ذكر املاتن كالم املبحث الثانی: 
ستصحاب الكلي، و ليس كذلك كما للمحقق القمی كالما يف هذا القسم من اعليه أن  

ي بل املستصحب عنوان الكل   حبثه ليس من جهة أن   فإن   ؛خيفى على من راجع كالمه بتمامهال
إجراء  مث   ،ه يعترب يف جمرى االستصحاب إحراز مقدار استعداد املستصحب لالمتدادمن حيث إن  

ذكر يف ضمن بيان  ،نعم ا.يا أو جزئي  ار سواء كان املستصحب كل  االستصحاب إىل ذلك املقد
ك به الكتايب من قبيل ذي متس  ي لنكتة و هو أن  االستصحاب ال  مراده مثاال الستصحاب الكل  

  651ي بزعمه و هو فاقد مليزان جريان االستصحاب.استصحاب الكل  

اب الكلي يف القسم الثالث اليزدی ذهب إلی صحة إجراء استصحالسي د  ان   :لثاملبحث الثا
يف اجلميع على نسق واحد و إن   مطلقا كالقسمني األو لني، و أن  ميزان جريان االستصحاب تام  

 احملق ق ن  و فی قباله أ 657ي،كان يف بعض موارده يوجد أصل حاكم على استصحاب الكل  
دا بعض املوارد، ء من القسم الثانی و الثالث، عی عدم جريان االستصحاب يف شياهلمدانی قو  

يف اخلارج زائدا على وجود أشخاصه، فإذا علم بوجود فرد من الكل ي، و  ذ ليس للكل ي وجودإ
بعد  -احتمل وجود فرد آخر معه، فهو يف احلقيقة مل يعلم إال  بوجود حص ة من الكل ي، فال يبقى

زائدا عم ا علم  وجود لهجمال الستصحاب الكل ي، إذا مل يعلم ب -العلم بارتفاع تلك احلص ة
 .652.ليس بقاء ملا علم بوجوده سابقا و بقائه يف ضمن فرد آخر بارتفاعه.

                                                 

 338 - 331: 5أوثق الوسائل،  655 
 214: 3حاشية فرائد األصول،  651 
 218: 3حاشية فرائد األصول،  657 
 385الرضوية على الفرائد املرتضوية: الفوائد  652 
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باستلزامه املصي إىل جناسة املالقى ألطراف  يد على استصحاب الكل  قد يور  :رابعاملبحث ال
نا ، كما لو علم بنجاسة أحد يف فرض وقوع املالقاة بعد تطهي أحد أطرافه معي   العلم اإلمجال  

 س.مث   حيتمل كونه هو اجلانب املتنج  انيب عباءة من األسفل أو األعلى فغسل منها جانب معني  ج
ة الزم صح   ن  ر، حيث إر و غي املطه  القى بدن املصلى مع الرطوبة كال من جانبيها املطه  

ر و غي ي يف الفرض املزبور هو احلكم بنجاسة املالقى جلانيب العباءة املطه  استصحاب الكل  
ه باطل ن  النجاسة مع أجس حمكوم شرعا بمالقى مستصحب النجاسة كاملالقي للن   ألن   ر؛طه  امل

حيكم بنجاسة املالقى للطرف غي املغسول منها، للشك يف مالقاته مع ه القطعا ، ضرورة أن  
ر منها، مع وضوح عدم تأثي النجس، فكيف حيكم بنجاسته بضميمة مالقاته للطرف املطه  

إمساعيل الصدر )قده( السي د  احملق ق ا أوردهالشبهة مم   . و هذهر يف جناستهب املطه  مالقاته للجان
و فی البحث عنها  659ة.يف بعض جمالسه يف النجف األشرف و قد اشتهرت بالشبهة العبائي  

  615.د و عدمهن استصحاب الفرد املرد  ياعن جر ا  يضأ حثيب

ل التوين و وقوعه من جهته يف االشتباه من املبحث اخلامس: اعلم أن  اختالط األمر على الفاض
 وجوه:

أحدها: ما أشار إليه املصن ف من كون عدم التذكية الزما أعم ، و ملزومه أمران: أحدمها احلياة و 
اآلخر املوت حبتف األنف.و ثانيها: أن ه قد زعم كون احلرمة و النجاسة مرت بتني على عنوان امليتة 

دم التذكية.و ثالثها: أن ه قد زعم كون مراد املشهور من مبعىن املوت حبتف األنف ال ع
ا يهاستصحاب عدم التذكية إثبات املوت حبتف األنف ليرتت ب عليه احلرمة و النجاسة، تعر ض إل

 616و نقدها احملق ق التربيزی.

                                                 
 .131: 4هناية األفكار،  659

 87 - 88االستصحاب:  615 
 355 - 356: 5أوثق الوسائل،  616 
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 (505إلی  506الدرس العاشر )من ص 
الثانی  يهالتنب فینا األعظم األنصاری يخعبارات لش مخستمل هذا الدرس علی يش

 : لتأم لو ا يقللتحقة مباحث معروضة لإلستصحاب و مخس
ن االستصحاب فی نفس الزمان و ال فی ياعدم جر  يهرتب عليتو »العبارة األولی: 

 ( 213)ص « ا لهيدخذ قيو  ال ذیالزمانی ... و کذا فی المستقر 

م و الزمان يف الزمانی کالتکل   ن  إ يثالفرق بني القسم الثانی و الثالث ح نيالقمی ب يخالش ان  
ا أخذ قيدا له حبسب التكوين، و هذا خبالف القسم من  من الرحم إ يضن دم احليالو س ةالکتاب
 615خذ قيدا له حبسب التشريع.اأالزمان إمن   فان   ؛الثالث

أم ا نفس الزمان، فال إشكال في عدم جريان االستصحاب فيه » العبارة الثانية: 
المشكوك فيه من أجزاء الليل أو النهار ألن  نفس الجزء لم لتشخيص كون الجزء 

 (213)ص « يتحق ق في السابق

حاصله: أن  املعترب يف االستصحاب هو كون »التربيزی:  احملق ققال  ها:يحاألولی فی توض اجلهة
ليس   ة حت  يصدق يف مورده البقاء و االرتفاع، و األمر يف األزماناملتيق نالقضي ة املشكوكة عني 

ة مقطوع املتيق نفاملوضوع يف القضي ة  -كالليل و النهار  -كذلك، ألن ه إذا شك  يف بقاء زمان
يصدق معه بعدم وجوده يف زمان اليقني، فال االرتفاع، و يف القضي ة املشكوكة قد حصل القطع

 611«البقاء

                                                 

 275: 2قالئد الفرائد،   615 

 358: 5أوثق الوسائل،  611 
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 : قال يثح ؛اخلراسانی احملق ق يهأورد علالثانية:  اجلهة

ا هو صدق خيفى أن  عمدة ال» أدل ة االستصحاب هي األخبار؛ و من املعلوم أن  املالك فيها إمن 
بداهة صدق نقضه يتفاوت فيه األمور القار ة و الت درجيي ة، ء بالش ك فيه، و الض اليقني بشينق

به فيما إذا توق ف بسبب الش ك  يف انقطاع حركة أو مشى أو جريان دم أو حنوها من سائر 
ا و إن كانت  ة الغي القار ة بعد القطع بتحق قها من ترت ب آثارها عليها،األمور الت درجيي   و الس ر  أهن 

ينثلم ]عرفا[ بذلك ما دامت وحدهتا أو تشخ صها ال غي جمتمعة األجزاء حبسب الوجود، إال  أن  
مت صلة مل يتخل ل العدم فيها فيفص لها، فكل  واحد من هذه األمور، ما مل ينقطع، واحد 

خص ]عرفا[. فإذا قطع بثبوته و حتق قه مث  شك  يف ارتفاعه و انقطاعه بذلك، كان الش ك  بالش  
و املالك يف الباب هو الوحدة العرفي ة لصدق  استمرار ما تعل ق به اليقني. ...متعل قا  حقيقة ب

و من هنا ظهر أن  االستصحاب جيري يف  خيفى.يقني بالش ك  حقيقة معها، كما النقض ال
الل يل و الن هار، و جيدى يف إثبات ما هلما من اآلثار كوجوب اإلمساك و جواز  إثبات

 613«اإلفطار.

ال  -على تقدير صح ته و اإلغماض عم ا فيه -أن  هذا المعنى» العبارة الثالثة: 
يكاد يجدي في إثبات كون الجزء المشكوك فيه مت صفا بكونه من النهار أو من 

الواقع فيه أن ه واقع في الليل أو النهار، إال  على الليل، حت ى يصدق على الفعل 
 (214)ص « القول باألصل المثبت مطلقا أو على بعض الوجوه اآلتية.

 ؟«بعض الوجوه اآلتية »ة: ما هو مراد املصنف من مسأل

]املقصود هو[ كون الواسطة خفي ة، فإن  صدق كون الفعل واقعا يف النهار  »التربيزی:  احملق ققال 
و إن احتاج إىل إثبات الواسطة، و هي كون اجلزء املشكوك فيه من النهار، إال  أن  هذه  مثال

                                                 

 342 - 343درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد:  613 
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الواسطة خفي ة يف نظر أهل العرف، لزعمهم ترت ب احلكم على بقاء الزمان الذي حصل القطع 
   615 «بثبوت احلكم فيه.

ة ة في أدل  مه المراد بقوله عليه السالم في المكاتبة المتقد  لعل  » العبارة الرابعة: 
ن جواز  أ  ، إال  «صم للرؤية و أفطر للرؤية يدخله الشك  اليقين ال»االستصحاب: 

على جريان استصحاب بناًء  إال   ع على االستصحاب الحكمي  يتفر  اإلفطار للرؤية ال
ك بالبراءة لكون في مثله التمس   الحق   االشتغال و التكليف بصوم رمضان، مع أن  

 (215)ص « .يوم واجبا مستقال   صوم كل  

مة هنا ينايف ما ذكره يف طي  االستدالل  مث  إن  » نی: يااآلشت احملق ققال  ما ذكره األستاذ العال 
ه جعلها هناك من أدل ة املختار بتقريب كون املراد منها هو فإن   لر واية عند الت كل م يف األخبار؛با

 611«يف املقام.  استصحاب االشتغال ال قاعدته، و هذا كما ترى ينايف ما ذكره

صل منه فی يحما  يعجم د  يعالمشتغل بقرائة القرآن لداع  فإن  »العبارة الخامسة: 
فی بقاء اشتغاله بها ... فاألصل  فاذا شک   .الخارج بذلک الداعی أمرا واحدا

م لداع آخر فی بقائه علی صفة التکل   شک   م لداع او لدواع ثم  ا لو تکل  أم   .بقاوه
 (557)ص « نيقزائد علی المتفاألصل عدم حدوث ال

يصي موجبا  الختالف ف الدواعي المث  إنَّ اختال : »قال يثح یيناإلمام اخلمالسي د  يهأورد عل
تشاغل بالكالم

ح
تكل م امل

ح
قد تحعرض له  -كاخلطيب و الواعظ  -شخصي ة الكالم غالبا ؛ ألنَّ امل

                                                 

 361: 5أوثق الوسائل،  615 

 228: 7ح الفرائد، حبر الفوائد ىف شر  611 
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ختلفة يف كالمه، مع أنَّه ما دام محتشاغال  
ح
به تكون وحدة كالمه حمفوظة عرفا ، فوحدة  الدواعي امل

 617«تتقو مان بوحدة الداعي و عدمها.و عدمها الالكالم 

 لتأم لو ا يقللتحق

لو اخذ المستصحب  ،نعم»ا الستصحاب الزمان بقوله يهاملصنف ذکر توج إن   ل:املبحث األو  
 احملق قکن ذهب بل املنع كما يفصح عنه. و ل ،دبضرب من الرتد  « مجموع الليل أو النهار 

  612.ةو التوسطي   ةالقطعي   احلرکة نيق به و نقده بالفر يناخلراسانی إلی تبي

 وضح( و قد أ215 )ص يوم واجبا مستقال   صوم كل   ف ذهب إلی أن  ن  املصن  إ املبحث الثانی:
 619«فَ ْلَيُصْمهُ  ْهرَ َفَمْن َشِهَد ِمْنُكُم الشَّ » لو قلنا بأن  قوله تعاىل ا يتم  هذا إمن   اليزدی بأن  السي د 

د األمر بني ة أصال، فيرتد  ال ربط له بالبقي   واحد منها تكليف مستقل   كل  ،مرآة لعد ة تكاليف 
ه مورد فإن   ؛، و أم ا إذا كان الشهر شهر رمضان عنوانا للمأمور بهو األكثر االستقالل   األقل  

الشهر إال  باكماله ة عن صوم حيصل العلم بفراغ الذم  إذ ال ؛استصحاب االشتغال ال الرباءة
يكون  ، أيضا فإنه جامع اجلهتني، نعميوم تكليفا مستقال   ينايف ذلك كون صوم كل  ثالثني، و ال

كما   ،و مبىن الكالم هنا على تقدير اعتباره .يف املقتضي و هو كالم آخر املقام من قبيل الشك  
  675هو املشهور.

املناط يف جريان االستصحاب كون املشكوك مم ا علم  أن   نياهلمدانی ب احملق ق ان   املبحث الثالث:
، و لو باملساحمة العرفي   ة، و هذا املعىن و إن مل يصدق عليه البقاء فيما  بتحق قه قبل زمان الشك 

ا هو كان الزمان من مقو مات ماهي ة املستصحب، إال  أن  أخذ البقاء يف تعريف االستصحاب إمن  
                                                 

 111 - 121االستصحاب:  617 

 343 - 344درر الفوائدفی احلاشية علی الفرائد:  612 
 .185: 2البقرة  619

 225: 3حاشية فرائد األصول،  675 
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 ف يف كلمات القوم هو مطلق استصحاب احلال الذي يعم  عر  ن  املإمبالحظة هذا املعىن، حيث 
ريف ما يعم  مجيع أقسام بد  أن يكون مرادهم من البقاء يف التعالزمان و الزماين و غيمها، فال

  676املعر ف.

جری استصحاب عدم انقطاع الدم فی ما اذا شك  بعد انقطاع دم ف أاملصن   ان   املبحث الرابع:
( و لکن هذا االستصحاب و االستصحاب 217ة )ص ي  يضباحل يهفحکم عل احليض يف عوده

ف فی الفقه رح املصن  کالمها مما ص    -أعين ما إذا كان الشك  يف اليأس -ذکره بعيد ذلك ال ذی
ل بأن  أصالة عدم انقطاع احليض و عدم ما من االصول املثبتة، و استد  فی کتاب الطهارة بأهن  

 675اخلارج حيضا إال  من باب املثبت.يثبت كون الدم قذف احليض الاع اقتضاء الطبيعة لارتف
ي ة فی املقام؛ ألن  يضن استصحاب احلياا إلی عدم جر يضی أيناإلمام اخلمالسي د ذهب هذا و 

]ما[ بعد عشرة أي ام، هو كون أي ام ما بعد العادة استحاضة؛  مقتضى استصحاب بقاء الدم إىل
من استمر   و ما بعدها استحاضة، من األحكام الشرعي ة املرتت بة على فإن  كون أي ام العادة حيضا  

هبا الدم، و باستصحاب بقاء الدم و استمراره هبا يثبت املوضوع و يرتت ب عليه األحكام، فيكون 
حاكما  على استصحاب احلرمة الثابتة يف أي ام احليض؛كما أن ه حاكم على استصحاب بقاء 

يف بقاء احليضية و كون ما بعد األي ام حيضا ، ناشئ عن الشك  يف  احليض أيضا ؛ ألن  الشك  
ما بعدها، يرفع هذا الشك   ]ما[ بعد العشرة، و باستصحاب بقائه إىل استمرار الدم و بقائه إىل

ما حق قه يف حمل ه من سر  تقد م األصل السبيب على  بالدليل املنقَّح موضوعه باالستصحاب، على
  673اجع.ي فل يلشاء التفصمن .671املسب يب

                                                 

 315الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية:  676 
 285 - 286: 2قالئد الفرائد،  675 

 .246االستصحاب:  671
 218: 1كتاب الطهارة،   673 
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من الرحم  يضن دم احليالشی و سم و املت کالتکل  ياالزمان أن   نيف باملصن   ان   املبحث اخلامس:
السي د  األول من تلک األقسام الثالثة و لکن يلون من قبيکا و يه... فاالستصحاب جار فو

 صدق البقاء، و أنَّ رفع فيها؛ ملساعدة العرف يفى جريان اإلستصحاب ی و إن قو  يناإلمام اخلم
، و لكن اختار أنَّه من قبيل  ، ال يفو الضع يدالسواد الشداليد عنه هو نقض اليقني بالشك 

يف خطابة واحدة،  -؛ ضرورة أنَّ العحرف يرى كل  كلمة و كالمالشيخ األعظم عندالقسم األو ل 
موجودا  غي ما يلحقه،  -هاأو جملس وعظ واحد، من التحميد و التهليل و الشعر و النثر و غي 

و الوحدة بينها اعتباري ة حت  يف نظر العرف، فمع االشتغال بأو له يرى وجود املوجود االعتباري  
ساحمة، ال على سبيل احلقيقة، فلم يصدق نقض اليقني بالشك  بالنسبة إىل

ح
اجملموع  بوجه من امل

 675. ةإال  باملساحمة العرفي  

                                                 

 111االستصحاب:  675 
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 (550إلی  505ص الدرس الحادی عشر )من 
الثانی و الثالث  يهنا األعظم األنصاری فی التنبيخعبارات لش تمل هذا الدرس علی تسعيش

 : لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  ةست   ضم نيتلإلستصحاب و 

فاستصحاب  ة ...و أما األمور الخارجي  ة، هذا فی األمور الشرعي  »العبارة األولی: 
معارض  لعدم تحق ق استصحاب حال عقلة بال معارض ا حجيهالوجود ف

 ( 211)ص « باستصحاب وجودها

عارض استصحاب الوجود و العدم يف املوضوعات اخلارجية، خبالف األحکام يتمل المسألة: 
 الشرعية؟

ن  األحكام الشرعي ة حتتاج يف بقائها يف كل  زمان إىل جعل جديد، إ» التربيزی:  احملق ققال 
ارة، ... و كذا التكليف بالصوم حيتاج يف بقائه يف كل  زمان إىل اعتبار فالوضوء مثال سبب للطه

الشارع له يف ذلك الزمان. و هكذا يف غيمها. و لذا لو شك  يف جعل الشارع و اعتباره يف 
الزمان الثاين و إن علم هبما يف األو ل، يستصحب العدم السابق على الوجود املتحق ق يف الزمان 

قدار الذي علم انقالب العدم األزل فيه إىل الوجود هو املقدار الذي علم األو ل، ألن  امل
االنقالب فيه، و ما مل يعلم االنقالب فيه فاألصل عدمه. و من هنا حكم بتعارض استصحاب 
ا بعد حتق قها الحتتاج يف بقائها  الوجود و العدم يف الشرعي ات، خبالف املوضوعات اخلارجة، ألهن 

  671« إىل جعل جاعل و اعتبار معترب.يف الزمان الثاين

                                                 

 374: 5أوثق الوسائل،  671 
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المجعول إن لوحظ الزمان قيدا له  أم ا أو ال: فألن  األمر الوجودي   »العبارة الثانية: 
... فال مجال الستصحاب الوجوب ... و ان لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس 

 (211)ص « فال مجال الستصحاب العدم

ورود اعرتاض الشيخ )قدس سره( على الفاضل النراقي  ظهر مبا ذكرنا عدم» اخلوئی: السي د  قال
... و ذلك ملا قد أوضحناه من وقوع املعارضة مع كون الزمان ظرفا  و وحدة املوضوع فيقال: إن  
هذا املوضوع الواحد كان حكمه كذا و شك يف بقائه فيجري استصحاب بقائه، و يقال أيضا : 

جعل احلكم له  املتيق نل ال مطلقا  و ال مقيدا  حبال، و إن  هذا املوضوع مل جيعل له حكم يف األو  
جعل احلكم له بالنسبة إىل غيها حتت األصل، فتقع املعارضة بني  حال كونه مقيدا  فيبقى

مما ذكرنا: أن ه ال جمال جلريان  صاالستصحابني مع حفظ وحدة املوضوع. ... فتلخ  
فيها يف اجلعل،  ة، لعدم الشك  ت املوضوعي  ة، خبالف الشبهااالستصحاب يف الشبهات احلكمي  

ا الشك يف بقاء املوضوع اخلارجي، فيجري االستصحاب فيها بال معارض. مثال  إذا شككنا  و إمن 
ألن ا نعلم  اجلعل و ال يف مقدار سعة اجملعول؛يف حتقق النوم بعد اليقني بالوضوء، فال شك لنا يف 

ا الشك يف حدوث النوم يف أن  اجملعول هو حصول الطهارة بالوضوء إىل  زمان طروء احلدث، و إمن 
 677«اخلارج، فيجري استصحاب عدمه بال معارض.

 يرن تأثيقالمت ألن   ؛جعل الشیء رافعا الستصحاب عدمال معنی » العبارة الثالثة: 
مع وجوده إال  أن يتمس ك  يرالسبب مع عدم ذلک الشیء و األصل عدم التأث

 (213)ص  « باستصحاب وجود المسب ب

                                                 

 46: 2مصباح األصول،  677 

ال وجه حلكومة استصحاب الوجود على استصحاب العدم ]فی ما إذا فرض »ا : يضاليزدی أ يدقال الس
 «عارضان[.يتالزمان ظرفا للحکم[ بل مها يف عرض واحد و الشك فيهما متصل بيقينه السابق ]ف
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ه: مل يعلم هلذا الکالم نا األنصاری فی جملس الدرس بأن  يخعلی ش اداير نی إيااآلشت احملق قنقل 
ب فمع جريان .معىن حمص ل: ألن  الش ك يف وجود املسب ب مسب ب عن الش ك يف تأثي الس ب

هو األصل  األصل بالن سبة إليه تبني  حال املسب ب وجودا و عدما، فال جمرى لألصل فيه على ما
 يف كل  شك  سبيب  و شك  مسب يب.

نا األنصاری يف جملس البحث بأن  جمر د تسب ب الش ك يخاد شير هذا و لكن أجاب عن هذا اإل 
 جب رفع اليد عن األصل يف املسب ب؛يو الش ك يف مقدار تأثي الس بب ال يف بقاء املسب ب عن

 الز مان املشكوك تأثيه فيه حت  يرتت ب عليه ألن  إثبات رفع املسب ب بأصالة عدم تأثي الس بب يف
إذ عدم املسب ب املرتت ب على عدم  ؛احلكم الش رعي املرتت ب على عدمه تعويل على األصل املثبت

 ،الس بب يف زمان الش ك من الل وازم العقلي ة ال الش رعية، و ال جيوز الت عويل على األصول املثبتة
هذا ملخ ص ما »نی: يااآلشت احملق قباب األخبار. مث أضاف  على حجي ة االستصحاب منبناء  

 672«ذكره دام ظل ه يف جملس البحث للذ ب عن اإليراد و أنت خبي بأن ه ال خيلو عن تأم ل.

ء رافعا حاكما على هذا االستصحاب؛ ليس استصحاب عدم جعل الشي»العبارة الرابعة: 
ء اآلخر، بل مرجع الشك  فيهما إلى شي ألن  الشك  في أحدهما ليس مسب با عن الشك  في

، واحد، و هو: أن  المجعول في حق  المكل ف في هذه الحالة هو الحدث أو الطهارة. نعم
 -أعني وجود المزيل و عدمه -ذلك فيما إذا كان الشك  في الموضوع الخارجي   يستقيم

الحدث مسب ب عن ألن  الشك  في كون المكل ف حال الشك  مجعوال في حق ه الطهارة أو 
 ينبجعل أحد األمر  إال  أن  االستصحاب مع هذا العلم االجمالي  الشك  في تحق ق الرافع، 

 (213)ص « .جار يرف غالمکل   فی حق  

                                                 

 241 - 243: 7ىف شرح الفرائد، حبر الفوائد  672 

مستلزم لعدم حکومه االصل السببی علی املسببی و هو مما  يخون وجه التأمل أن جواب الشيککن أن مي
 تزم به.يلال
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إال  أن  االستصحاب مع هذا العلم االجمالي  بجعل أحد هذه العبارة ]» اليزدی: السي د  قال
ودة يف بعض النسخ و قد أحلقت يف بعض [ ليست موججار يرفی حق  المکل ف غ يناألمر 

ه غي مرتبط هبذا املقام. نعم، النسخ يف هامش الكتاب و يف بعضها يف املنت، و الخيفى أن  
ذلك فيما إذا كان الشك  في الموضوع  ، يستقيمنعم »يناسب أن تلحق قبل قوله 

اشتبه موضع الرد ة على  ، و ظين  أن  املصنف أحلقها هناك و كتبها يف هامش كتابه و«الخارجي  
ة تأتی ذکرها و هلذا الکالم تتم   679«ف و غيه.النس اخ و كم له من نظي وجدناه يف كتب املصن  

 ل.و التأم   يقفی التحق -إن شاء اهلل-

حرمة الظلم السابق إذا كان مم ا يستقل  به العقل ك المتيق نن  إ» العبارة الخامسة: 
حس نات و المقب حات العقلية، هما من الميطاق و نحو و قبح التكليف بما ال

يجوز استصحابه؛ ألن  االستصحاب إبقاء ما كان، و الحكم العقلي موضوعه فال
 (215)ص «  تفصيال للعقل الحاكم بهمعلوم 

ة و مبا كان ت العقلي  ظاهر كالمه اختصاص عنوان هذا البحث باملستقال  »اليزدی: السي د  قال
ه ال وجه هلذا االختصاص، بل جيري تحسني و التقبيح، و الظاهر أن  ا على قاعدة المنها مبني  

مة لواجب أو ء من جهة كونه مقد  كما إذا علم بوجوب شية،  أيضا يف االستلزامات العقلي  
ت يف بقاء ذلك الوجوب أو احلرمة، و كذا جيري يف املستقال   شك   مث   ،ا لواجبحرمته لكونه ضد  

ء من جهة كونه موردا سني و التقبيح كما إذا علمنا بعدم وجوب شية على قاعدة التحغي املبني  
لو  ز ميتنع معه األمر به لعدم جواز اجتماع األمر و النهي على القول به، مث  منج   لنهي فعلي  

 625«البحث أيضا. ه حمل  فإن   ؛ق األمر به بزوال النهي عنه مثاليف تعل   فرضنا الشك  

                                                 

 241: 3حاشية فرائد األصول،  679 

 243: 3حاشية فرائد األصول،  625 
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وز يجتقل  به العقل ... فاليسالسابق إذا کان مم ا  نيقان  المت»العبارة السادسة: 
 للعقل يالاستصحابه؛ ألن  اإلستصحاب إبقاء ما کان و الحکم العقلی  موضوعه معلوم تفص

، فحاله حال الحکم العقلی   الحاکم به ... أم ا الحکم الشرعی  المستند إلی الحکم العقلی 
 (216-217)ص « ن اإلستصحابيافی عدم جر 

 العبارة جهتان من الکالم:فی هذه 

 مقصود املصن ف: نياجلهة األولی فی تبي

ده و حمص ل كالمه تقريبا : أنَّ موضوع األحكام العقلي ة جبميع قيو »ی: يناإلمام اخلمالسي د قال 
 -يحعقل طرو  الشك  يف موضوع ححكمه، و تكون متام احليثي اتمعلوم محفص ل لدى العقل، و ال

قيود املوضوع، و تكون مناطات أحكامه معلومة محفصَّلة، و األحكام من  -حت  عدم الرافع
حيوم حوهلا الشك  إال  من حيث الشك  يف لك املناطات محفص لة محبي نة، الالناشئة من إدراك ت

 عنوان املوضوع، فالشك  و إن كان يف الرافع يرجع إىل الشك  يف تبد ل عنوان املوضوع.

يتبدَّل مع حفظ ذاك العنوان، و مع الشك  عنوان أو قحبحه مم ا العقل حبسن و باجلملة: ححكم ال
يف تبد ل العنوان اليكون للعقل ححكم جزما ، فاستصحاب ححكم العقل مع القطع بعدمه ال معىن 

 له.

ستكشف أيضا  يكون 
ح
ستكشف منه؛ ألنَّ احلكم امل

ح
و كذا الجيري استصحاب احلكم الشرعي  امل

التابع للحكم العقلي  محتعل قا  بعني  مناطه فيه، فيكون احلكم الشرعي   للعنوان الذي أدرك العقل
العنوان الذي يكون احلكم العقلي  محتعل قا  به، فالميكن طرو  الشك  مع بقاء املوضوع، فال بحدَّ فيه 

 من الشك  يف تبد له، فال يبقى موضوع االستصحاب.

 ادات:ير اجلهة الثانية: أورد عليه احملق ق اخلراسانی بإ
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الزمة بني ححكم الشرع و العقلمنها: إ
ح
ا هي يف -موضوعا  و مناطا   -نَّ امل مقام الكشف و  إمن 

الداللة، ال حبسب الواقع، فيحتمل أن يكون هناك مالك آخر حبسب الثبوت قائم بالناقص، غي 
ا قام به مناط مناط احلكم الَشرعي  ميكن أن يكون قائما  باألعم  مم  ف .املناط القائم بالكامل

، فتكون دائرة حكمه أوسع؛ أي يكون مناط احلكم العقلي  يف الواِجد  احلكم العقلي 
للخصوصي ة، و مناط احلكم الشرعي  يف األعم  من الواجد و الفاقد، و مع فقد اخلصوصي ة الغي 

احلكم  ؛ الحتمال بقاءاحلکم الشرعی املستند للحکم العقلی   املقو مة للموضوع عرفا  يستصحب
 .626 تمل بقاء احلکم العقلی السابق.حيو إن مل  الشرعي  

د الشک فی حصول اإلشتغال کاف فی حکم العقل مجر   ن  فإ»العبارة السابعة: 
 (211)ص « و ال حاجة إلى إبقاء البراءة السابقةة بالبرائ

ا يتم  »اليزدی: السي د  قال لعقاب بال بيان ف من أن  حكم العقل بقبح اعلى مذاق املصن   هذا إمن 
يشمل موارد عدم وصول البيان مطلقا و إن احتمل ثبوت البيان واقعا، و حنن قد ذكرنا يف غي 
موضع منع استقالل العقل بقبح العقاب إال  مع العلم بعدم البيان و مع عدم مانع من البيان من 

املني كما هو كذلك يف ا بظلم الظتقية و حنوها، و أم ا إذا احتملنا صدور البيان و اختفاءه عن  
 فنمنع استقالل العقل بقبح العقاب، و حينئذ نقول لعل   ،ق مانع من البيانحق نا، أو احتمل حتق  

ك باالستصحاب يف مثال ما حنن فيه من يقول باختصاص حكم العقل مبا قبل الشرع املتمس  
االستصحاب لعدم العلم  ذي علم فيه عدم البيان، و أم ا بعد الشرع فاثبات الرباءة حمتاج إىلال  

 625«العقل بالرباءة فيه. يستقل  ل صدور البيان و اختفائه فالبعدم البيان و احتما

                                                 
شية الكفاية ) للسي د ؛ حا438؛كفاية االصول: 177ة على الرسائل: يقدرر الفوائد فی التعل 626

 .343: 2الربوجردي( 

 251: 3حاشية فرائد األصول،  625 
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، ريد اثبات عدم الحكم أمکن اثباته باستصحاب عدمه، لو أنعم» ة: العبارة الثامن
 عدم ال  إ يسآثار عدم الحکم و ل يب ترتال  إ يسلكن  المقصود من استصحابه ل

 (211)ص « کم به العقل فی زمان الشک  يح ال ذیاالشتغال 

ريد استصحاب عدم التكليف الثابت يف حاصل الكالم: أن ه ... إن أ» دانی:اهلم احملق ققال 
الزمان األو ل، ال من حيث استناده إىل حكم العقل بالقبح، فال مانع عن جريانه، إال  أن ه غي 

.حمتاج إليه، لكفاية حكم العقل يف جواز ترتيب آثا  ر عدم احلكم يف زمان الشك 

حاب، ألن  قوله عليه الس الم و فيه: إن ه ال جمال للعقل بأن حيكم بالرباءة يف مورد االستص
دة قبح العقاب بال بيان، فكما ، هو املرجع يف مثل الفرض، ال قاع«تنقض اليقني بالشك  ال»
، فكذا اليرجع إىل الرباءة فيما لو كاال يرجع إليها مع العلم بعدم وجوبه ن واجبا قبل زمان الشك 

فيما سبق، فالعقل معزول عن احلكومة فيما لو كان للمشكوك حالة سابقة، فكيف يكون 
 621«حكمه معينا على االستصحاب.

يجري استصحاب عدم فعل الواجب الواقعي  و عدم سقوطه عنه، لكن ه  »ة: العبارة التاسع
لصالة إلى الجهة الباقية و اجتناب المشتبه اليقضي بوجوب اإلتيان بالصالة مع السورة و ا

بت وجوب يثد ذلک اللکن مجر  الباقي، بل يقضي بوجوب تحصيل البراءة من الواقع. 
ة حکم العقل يم علی القول باألصل المثبت او بضمال  ة إبالبرائ ينيقضی اليقن بما يااإلت

ي محل  الشك  من دون و الثاني بعينه موجود فنقول به ل الو األو   ينيقال يلبوجوب تحص
 (221)ص « االستصحاب

وجوب اإلتيان  ريد باستصحاب عدم فعل الواجب الواقعى  ذا أإ »ها: يحقال التنکابنی فی توض
  :وجهنيالال  باحد إ فالجيوز ،بالص الة مع الس ورة و بالباقى ىف املثالني

                                                 

 316 - 317الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية:  621 
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 كم ببقاء الواجب الواقعى  احل ان   :و وجه كونه كذلك .القول حبج ية االستصحاب املثبت :االو ل
مثل استصحاب بقاء الكر  ىف احلوض املالزم  ،مالزم عقال و عادة لكون الواجب هو الباقى

. فإذا لكون املاء املوجود كر ا و استصحاب بقاء احليض ىف املرأة املالزم لكون الد م املوجود حيضا
ب عليه فيرتت   ،ون الباقى واجبافيثبت ىف الظاهر ك ،صل مثبتا و كونه حجةقلنا بامكان كون األ

 آثاره الشرعي ة و العقلي ة. مجيع

 ينتج وجوب انضمام قاعدة وجوب حتصيل اليقني بالرباءة اىل االستصحاب املزبور حت   :الثاىن 
 .حد احملتمالتاإلتيان بالباقى بعد فعل أ

اعدة املزبورة جارية ن  الق؛ ألو كذلك الثاىن .صل املثبت عندناة األو ل باطل لعدم حجي  و األ 
ائدة ىف االستصحاب املزبور بل تيان بالباقى و ال فبوجوب اإل ة للحكمبنفسها و عل ة تام  

فضم االستصحاب اىل القاعدة   .بل للشك   ،جيرى اصال لعدم كون االثر املزبور للمشكوكال
  .احلجر اىل االنسان كضم  

التيان بالواقع ىف علم الل ه غي وجوبه ىف وجوب ا ان   :و مقصوده قد س سر ه من الكالم املزبور
بل قد حيصل بفعل بعضها و الثاىن  ،يستلزم االتيان جبميع احملتمالتل الو  ف و األعلم املكل  

و  623«.و ل و ما يفيده االستصحاب هو االو ل ال الثاىنتلزمه و املفروض هو الثاىن ال األيس
 .تی ذکره إن شاء اهللياف اد علی املصن  ير هناک إ

 لتأم لو ا يقللتحق

ن ياوضحه ببأ التربيزی کالم الفاضل النراقی فی مناهج األحکام و احملق قنقل  ل:املبحث األو  
 625اجع.ي فمن شاء فل ،يدج

                                                 

 713: 5إيضاح الفرائد،  623 

 366 - 361: 5أوثق الوسائل،  625 
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 .اد الثالث علی الفاضل النراقیير اإل حوليف جملس البحث کالما ذكر دام ظل ه   املبحث الثانی:
يف فالش ك ، ةا الستصحاب الطهار ير مغا يسلحاصله: ان استصحاب عدم جعل املذی رافعا 

عني الش ك يف رافعي ة املذي، و إن كان قد يضاف إىل الوضوء و قد يضاف إىل تأثي الوضوء 
ما عبارتان عن معىن واحد فمرجع الش ك يف املقام إىل الش ك يف أن  اجملعول يف حق   املذي، إال  أهن 

ال عدم رافعي ة املذي و بقاء تأثي الوضوء، أو احلدث ء الط هارة املوافقة الحتماملكل ف أي  شي
املوافق الحتمال رافعي ته و عدم تأثي الوضوء فاحتمال تأثي الوضوء و رافعي ة املذي كالمها 
مسب بان عن الش ك يف اجملعول الش رعي بعد خروج املذي و ليس األو ل مسب با عن احتمال عدم 

  621تقد م ذكره.ما ختي له الفاضل املالث اين على 

ء ال بد  من التنبيه عليه و هو أن  ما جعله املصنف هنا جمرى بقي شي املبحث الثالث:
االستصحاب أعين ما كان الزمان ظرفا لوجوده كوجوب اجللوس إىل الزوال جعله جمرى للرباءة يف 

املوىل  و كذا لو أمر»صريح كالمه يف ذيل ما أورده على الفاضل التوين فيما سبق حيث قال: 
بفعل له استمرار يف اجلملة كاجللوس يف املسجد و مل يعلم مقدار استمراره فإن  الشك بني الزائد 
و الناقص يرجع مع فرض كون الزائد املشكوك واجبا مستقال على تقدير وجوبه إىل أصالة 

لرباءة أو الرباءة، و مع فرض كونه جزءا يرجع إىل مسألة الشك يف اجلزئية و عدمها، فإن  فيها ا
انتهى، و حيث إن  خمتاره يف مسألة الشك يف األقل و األكثر االرتباطي هو  «وجوب االحتياط

، و التحقيق هو ما ذكره هنا من أنه جمرى اجلهةالرباءة فاحلكم مطلقا على الرباءة يف فرض 
 على حجيته يف الشك يف املقتضي و إن قلنا يف مسألة األقل و األكثربناء   االستصحاب

بالرباءة، و وجهه أن  اجلزء املشكوك كالسورة هناك مل يعلم وجوبه من أول األمر بوجه فال مسرح 
 بقائه كي يكون حمال ء كان متيقنا يف السابق يشك يفلالستصحاب فيه، إذ ليس شي

  627.لالستصحاب

                                                 

 244: 7حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  621 
 231: 3حاشية فرائد األصول،  627 
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بجعل  إال  أن  االستصحاب مع هذا العلم االجمالي   »نا األنصاری: يخقال شاملبحث الرابع: 
قال:  يثاليزدی؛ حالسي د  يهأورد عل (213)ص « جار. يرفی حق  المکل ف غ ينأحد األمر 

هذا الكالم يف حد  نفسه غي مستقيم، ألن ه مل ا جعل استصحاب عدم تأثي الوضوء يف الطهارة  »
كاستصحاب عدم جعل املذي رافعا كليهما حمكوما، ألن  الشك  فيهما ناش عن الشك يف أن  

عول يف هذه احلالة يف حق  املكلف هو احلدث أو الطهارة، لزم أن حيكم جبريان استصحاب اجمل
الطهارة ألنه سليم عن املعارض، و العلم االمجال جبعل الشارع أحد األمرين يف حق املكلف غي 
مانع عن جريان هذا االستصحاب، و إمنا مينع العلم االمجال من إجراء األصلني يف طريف العلم 
يف الشبهة احملصورة من جهة أن  إجراءمها يوجب طرح العلم و هذا غي ما حنن فيه، ألن  األصل 
يف أحد الطرفني حمكوم بالفرض غي جار و يبقى األصل يف الطرف اآلخر بال مزاحم و ال مانع، 

 622[«ةتمالياح ةزم فی املقام إمنا هی خمالفيلما  ةإذ جبريانه ال يلزم طرح العلم االمجال. ]ألن غاي

ن بما يابت وجوب اإلتيثلکن مجر د ذلک ال»نا األنصاری: يخقال شاملبحث اخلامس: 
ة حکم العقل بوجوب يم علی القول باألصل المثبت او بضمة إال  بالبرائ ينيقضی اليق

و الثاني بعينه موجود في محل  الشك  من دون ل النقول به و األو   ينيقال يلتحص
 (221)ص « االستصحاب

حكم العقل بوجوب اإلتيان باحملتمل الباقي، على تقدير تسليم »احملق ق اهلمدانی:  يهد علأور 
 جريان االستصحاب، ليس مبتنيا على حكمه بوجوب حتصيل اليقني بالرباءة؛ فان  حكمه
                                                 

 241 - 242: 3ة فرائد األصول، حاشي 622 

ي ة يفاخلوئی عن ک يدی و السيناليزدی و من وافقه کاحملق ق النائ يدالس ياد مبنت علی تفسير فی أن  هذا اإلخيال
 يخآخر عنها اختاره احملق ق العراقی و احملق ق املدق ق الش ين األصل و هناک تفسيامنع العلم اإلمجالی  عن جر 

 يلاد علی املصن ف. من شاء التفصير ری هذا اإلجي، اليههانی و من تبعهما. و بناء علاإلصف نيحمم د حس
 اجع إلی ما قر رناه فی اجملل د السابق.ي فل
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بوجوب حتصيل اليقني مبين  على قاعدة دفع الضرر احملتمل، و ام ا حكمه بوجوب اإلتيان بالباقي 
 629«ز التكليف باالستصحاب، فليس من هذا الباب بل من فروع وجوب اإلطاعة.بعد إحرا

ی ذهب فی حبث استصحاب احلکم الشرعی  يناإلمام اخلمالسي د ذهب املبحث السادس: 
حبي نة  ن  أ املستند إلی احلکم العقلی إلی

التحقيق يف املقام أن يقال: إنَّه لو سل منا أنَّ العناوين امل
فص لة

ح
ا تكون يف نظر العقل مع التجر د على  -يدرك العقل مناط احلسن أو القبح فيها اليت -امل إمنَّ

ميكن أن يشك  العقل يف حكمه ارجي ة حسنة أو قبيحة ذاتا ، فالكاف ة الل واحق و العوارض اخل
حتعل ق بذلك العنوان املدرك مناطه.

 امل

ارجي ؛ ألنَّ الوجود اخلارجي  و لكن تلك العناوين احلسنة و القبيحة قد تصدق على موضوع خ
متازة

ح
تكث رة امل

ح
تخالفة، فالعناوين امل

ح
تكون يف الوجود العقلي  التحليلي  قد قد يكون جممع العناوين امل

تازة يف الوجود اخلارجي ، و يكون الوجود اخلارجي  بوحدته مصداقا  للعناوين  محت حدة غي ممح
صدقت عليه العناوين احلسنة و القبيحة يقع التزاحم بني الكثية، و حتمل عليه محال  شائعا ، فإذا 

 مناطاهتا، و يكون احلكم العقلي  يف الوجود اخلارجي  تابعا  ملا هو األقوى حبسب املناط.

مع قطع النظر عن عروض عنوان آخر عليه يف الوجود  -مثال ذلك: أنَّ الكذب مبا أنَّه كذب
، و إجناء املؤمن م -اخلارجي   ن اهللكة حسن، و كل  من احلسن و القبح ذايت  بالنسبة قبيح عقال 

إىل عنوانه مبا أنَّه عنوانه، و لكن قد يقع التزاحم بينهما يف الوجود اخلارجي  إذا صدقا عليه، 
مالكا  و هو اإلجناء، فيحكم العقل حبسن الكالم اخلارجي  املنجي مع كونه   فيج ح ما هو أقوى

، و يف  و كذا إيذاء احليوان كذبا . ، و دفع املؤذي حسن الزم عقال  مبا أنَّه حيوان قبيح عقال 
 مناطا . صورة صدقهما على املوجود اخلارجي  يكون احلسن أو القبح تابعا  ملا هو أقوى

إذا عرفت ذلك: فاعلم أنَّه قد يصدق عنوان حسن على موجود خارجي ، من غي أن يصدق 
فيكشف العقل منه  رجي  َحَسنا  حمضا  ححْسنا  ملزما ،عليه عنوان قبيح، فيكون املوضوع اخلا
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، مث  يشك  يف صدق عنوان قبيح عليه مم ا هو راجح مناطا ، فيقع الشك  يف  الوجوب الشرعي 
 املوضوع اخلارجي  بأنَّه حسن أو قبيح، و قد يكون بعكس ذلك.

، فقد يغرق مؤمن فيحكم الع قل بلزوم إنقاذه، و مثال األو ل: أنَّ إنقاذ الغريق حسن عقال 
يكشف احلكم الشرعي  بوجوبه، مثَّ يشك  يف تطبيق عنوان الساب  للَّه و رسوله عليه يف حال 
 الغرق، و حيث يكون تطبيق هذا العنوان عليه مم ا يوجب قبح إنقاذه، و يكون هذا املناط أقوى

ه، و يشك  يف حكمه من األو ل أو دافعا  له، فيشك  العقل يف حسن اإلنقاذ اخلارجي  و قبح
.  الشرعي 

مثال الثاين: أنَّه قد يكون حيوان غي مؤٍذ يف اخلارج، فيحكم العقل بقبح قتله، مث  يشك  بعد 
، فاستصحاب احلكم العقلي  يف مثل  بلوغه يف صيورته مؤذيا ، فيشك  يف حكمه الشرعي 

كمه فرع إدراك املناط، و املقامات مم ا ال جمال له؛ ألنَّ حكم العقل مقطوع العدم، فإنَّ ح
 املفروض أنَّه مشكوك فيه.

فال مانع  -قبل الشك  يف عروض العنوان املزاحم عليه -و أم ا احلكم الشرعي  املستكشف منه
يضر ان ببقاء املوضوع أو سلبه عن املوضوع اخلارجي  ال من استصحابه، إذا كان عروض العنوان

تقد مني؛ فإنَّ عن
ح
يضر  عروضها و سلبها ب  و املؤذي من الطوارئ ال يت الوان الساعرفا ، كاملثالني امل

 ببقاء املوضوع عرفا .

. ستكشفة من احلكم العقلي 
ح
 695فتلخ ص مم ا ذكرنا: جواز جريان االستصحاب يف األحكام امل
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 (565إلی 551الدرس الثانی عشر )من ص 
الرابع و اخلامس  يهبلتننا األعظم األنصاری فی ايخعبارات لش ست  تمل هذا الدرس علی يش

 : لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  أربعة ضم نيتو لإلستصحاب 

ق تبر فی اإلستصحاب تحق  يعه أقول: ال اشکال فی أن  »العبارة األولی: 
ق  تحق   ... و من المعلوم أن   المحق قفی ارتفاع ذلک  المستصحب سابقا و الشک  

 (222 - 223)ص « قة بالفعلحق  ة فهی متا المالزمشیء بحسبه ... أم  کل  

 ف:ن مقصود املصن  ياب األولی فی اجلهة

 حاصل ما ذكره يرجع إىل جوابني:»التربيزی:  احملق ققال 

أحدمها: منع كون املعترب يف جريان االستصحاب وجود املستصحب يف الزمان السابق بالوجود 
ء يف السابق على النقل هو وجود شي الفعلي املنج ز، ألن  غاية ما يدل  عليه األدل ة من العقل و

حنو من أحناء الوجود، و شك  يف بقائه على حنو وجوده األو ل، و حينئذ حيكم ببقائه يف زمان 
ء للوجود أعين: قابلي ة الشي -الشك  على حنو وجوده األو ل. و ال ريب أن  الوجود التعليقي

 عدمه احملض. ...  قسم من أحناء الوجود يف مقابل -الفعلي و صالحي ته له

و كذا بني غيمها يف سائر موارد  -و ثانيهما: مع التسليم أن  املالزمة بني احلرمة و الغليان
، فيحكم  -االستصحاب التعليقي ة موجودة فعال يف الزمان السابق، فتستصحب إىل زمان الشك 

 696«باحلرمة الفعلي ة على تقدير حتق ق الغليان.

 شکال املعروف هنا؟الثانية: ما هو اإل اجلهة
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بأنه ال فائدة يف  يخنی أنه قد أورد علی هذا اإل ستدالل فی جملس درس الشيااآلشت احملق قنقل 
زم يف زمان الش ك إال  على تقدير القول باعتبار  استصحاب املالزمة و الس ببي ة إلثبات الال 

زم األصول املثبتة املمنوع عندنا، ألن  املطلوب صدق الالزم و من الوا ضح أن إثبات صدق الال 
مة غي مر ة على املتمسكني  باستصحاب املالزمة اصل مثبت و هو عني ما أنكره األستاذ العال 

 باالستصحاب يف أمثال املقام.

ا يتم  فيما لو كان أصل ير مة عن هذا اإله قد أجاب األستاذ العال  مث نقل أن   اد بأن  ما ذكر إمن 
زم حينئذ شرعي  كانت شرعي ة فال، إذ اقتضاء صدق امللزوم لصدق الال  ا إذا  املالزمة عقلي ة، و أم  

فی  لتأم لنی بايااآلشت احملق قأمر  ميكن إثباته بعد إثبات املالزمة باألصل. مث  ال عقلي  حت  ال
 لک. هر احلق  يظی ل حت  أم  يتفل 695جواب أستاذه. 

 يدتأيصاحب املناهل و  فی رد   يخکالم الش  بأن   نياحملق قمن  يعی کثالثالثة: اد   اجلهة
 هذا اإلدعاء. نيه، بخالف ملبان ی  يقستصحاب التعلاال

إن  ما جعله » نا األنصاری:يخکالم ش  املناهل و رد   إشكال صاحب يداليزدی فی تأيالسي د  قال
على مذاقه من إنكاره لألحكام  يتم  كال من استصحاب املالزمة أيضا السليما عن اإلش

ذي ميكن أن ال   ة، و قد عرفت حال احلكم التكليفي  اعها إىل األحكام التكليفي  ة و ارجالوضعي  
  691«ينتزع منه هذا الوضع أعين املالزمة و هو احلرمة على تقدير الغليان يف املثال.
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آخر  اداير التعليقي إ االستصحاب ةبصح   يخاليزدی على قول الشالسي د  أوردهذا مضافا إلی ما 
ية االستصحاب ف حبج  يقول املصن  يف املقتضي و ال وارده من قبيل الشك  يف م و هو أن  الشك  
يف اقتضاء الغليان  يف كون غليان العصي الزبييب سببا للحرمة مرجعه إىل الشك   فيه، مثال الشك  

 693.«ة فقطللحرمة حت بعد ما صار العنب زبيبا، أو مقصور على الغليان حال العنبي  

ن ياالغل يرعلی تقد ة استصحاب الحرمةانی فاسد لحکومو الث »العبارة الثانية: 
 (223)ص «  نياعلی استصحاب اإلباحة قبل الغل

و التحقيق يف املقام أن يقال: إنَّ استصحاب : »ةاحلکوم نيفی تبي یيناالمام اخلمالسي د  قال
على  احلرمة التعليقي ة حاكم على استصحاب اإلباحة كسائر احلكومات؛ ألنَّ شرط حكومة أصل

 أصل آخر أمران:

 أحدمها: كون أحد الشك ني محسب با  عن اآلخر.

حسب ب تعب دا  فاستصحاب كر ية 
و الثاين: أن يكون جريان األصل يف السبب رافعا  للشك  عن امل

« أنَّ الكر  مطه ر»املاء يكون حكمه طهارة الثوب املغسول به حبسب الكربى الشرعي ة، من 
الطهارة و النجاسة متقو م بطريف الرتديد، وب طاهر أو ال؛ ألنَّ الشك  يففيفع الشك  يف أنَّ الث

 فإذا وقع التعب د بالبناء على أحد طريف الرتديد يرفع الشك  قهرا . ... 

و ما حنن فيه يكون احلال كذلك؛ ألنَّ الشك  يف بقاء اإلباحة الفعلي ة للعصي الزبييب  املغلي 
عي ة التعليقي ة بالنسبة إىل الزبيب قبل غليانه، و مل ا كان التعليق محسب ب عن بقاء القضي ة الشر 

شرعي ا  تكون فعلي ة احلرمة مع فعلي ة الغليان حبكم الشرع، فرتت ب احلرمة على العصي املغلي  ليس 
، فحينئٍذ يكون استصحاب احلرمة التعليقي ة حاكما ؛ ألنَّ احلرمه محتحق قة  بعقلي، بل شرعي 

، فيفع الشك  يف احلرمة و اإلباحة الفعلي تني؛  بالفعل عند الغليان، و محرتت بة على الغليان الفعلي 
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ألنَّ الشك  يف احلرمة و اإلباحة محتقو م بطريف الرتديد، فإذا كان لسان جريان األصل يف السبب 
اكما  على هو التعب د حبرمة املغلي يرفع الرتديد بني احلرمة و احلل ية، فيصي األصل السبيب  ح

سبيب .
ح
 امل

خر، و لعل  عدم تعر ض مة يف املقام و بينها يف مقامات أفاإلنصاف: أنَّه ال فرق بني احلكو 
 695«الشيخ األعظم قدس سره لوجه احلكومة لذلك.

ة يعون حکما ثابتا فی هذه الشر يکأن  ينال فرق فی المستصحب ب»العبارة الثالثة: 
 (225)ص « ةة السابقيعأم حکما من األحکام الشر 

خيفى أن  طريق ثبوت احلكم يف الشريعة السابقة حت  يكون موردا ال »التربيزی:  احملق ققال 
على مشول أدل ة اعتبارها إلثبات بناء   لالستصحاب، إم ا الكتاب أو اخلرب املتواتر أو اآلحاد،

إىل إثبات أحكام  اعتبارها بالنسبة إىل إثبات أحكام الشرائع السابقة، و عدم انصراف إطالقها
شرعنا. و أم ا سائر الكتب السماوي ة من اإلجنيل و التوراة و الزبور فال اعتداد هبا اليوم، لدس هم 

 691«فيها ما ليس منها، و حتريفهم هلا عم ا نزلت عليه.

ک ... کن التمس  يمف ينإلی المعدوم ينة من الموجودا التسريو أم  »العبارة الرابعة: 
الحکم  م  يتو  ينإلی زمان المعدوم ينفی من بقی من الموجودبإجراء اإلستصحاب 

ة يعم الضرورة علی اشتراک أهل الزمان الواحد فی الشر يابق ينفی المعدوم
 (227)ص « الواحدة

ن  ذلك فرع العلم بأن  ما هو مشكوك لنا اليوم و نريد أن إ »اليزدی: السي د  يهأورد عل
إليه كان مشكوكا عند من أدرك الشريعتني و جرى نستصحب حكم الشريعة السابقة بالنسبة 
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ا و لكن مل يكن االستصحاب يف حقه و أىن  لك باثباته، فلعل ه كان عاملا باحلكم أو كان شاك  
  697 «ه.نا حلكم الشريعة السابقة فلم جير االستصحاب يف حق  متيق  

يف ذلك بأن  اإلمجاع  ميكن اخلدشة »قال:  يثح ؛اهلمدانی احملق ق يههذا مضافا إلی ما ذهب إل
ا هو بالنسبة إىل احلكم الواقعي   ن ه الثابت باالستصحاب، فإ ، ال احلكم الظاهري  و الضرورة إمن 

 692«خيفى.ن جرى يف حق ه االستصحاب، كما الخمصوص مب

يكاد أن يتم  أبدا ، ضرورة أن  قضي ة الخيفى أن ه ال»اخلراسانی:  احملق قمنه ما قال  يبو قر 
، ال أن  احلكم الث ابت «من كان على يقني فشك  »يس إال  أن  االستصحاب حكم كل  االشرتاك ل

يكون حكم الكل  و لو من مل يكن « من كان على يقني منه فشك  »باالستصحاب يف حق 
على يقني منه؛ و لعمري هذا أوضح من أن خيفى على من له أدىن تأم ل، و لعل  ذلك سهو من 

 699«قلمه أو قلم الن اسخ.

ا من المصالح يه علی حسن هذه الصفة لما فاال   ة التدل  اآلي ان  »عبارة الخامسة: ال
 (231)ص « يهب علرت  يتا ص عم  و التخل  

الق إال  رجحاهنا على عدمها، طة على اإلال معىن حلسن صفة احلصوري  » :اليزدیي د الس قال
ء و تركه على فعل شيفإن  رجحان ؛ طالقرجحان النكاح و استحبابه على اإل جيامع هذافال

 . ة الرتك على الفعلة الفعل على الرتك و أرجحي  ه يرجع إىل أرجحي  اإلطالق حمال؛ ألن  
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نعم، ال مانع من كون الفعل مقي دا ببعض اخلصوصيات راجحا على الرتك و كون الرتك مقي دا 
 555«السابقة.ذي ذكرنا يف احلاشية و هذا هو الوجه ال  ببعض اخلصوصي ات راجحا على الفعل. 

إن  احلصور هو العفيف الزاهد يف الدنيا عن مالذ  :ميكن أن يقال»يف احلاشية السابقة: قال 
ينايف استحباب النكاح ألجل رجحان هذا املعىن الة، و يت هي مقتضى القوى الشهوي  النفس ال  

 556«الدخول يف سن ة رسول الل ه صل ى الل ه عليه و آله و عدم الرغبة عنه.

 (516)ص «  و فيه ما ال يخفى »السادسة: العبارة 

 مسألة: ما هو وجه اإلشکال؟

ميكن أن يكون إشارة إىل ما يقال إنه ال جيب وفاء مثل هذا اليمني كما  »اليزدی: السي د  قال
أن  أبا حمم د الباقر )عليه السالم( حلف أن يضرب غالمه يف طريق مكة و مل يضربه،  555ورد

ل )عليه السالم( إذا رأيت خيا من ميينك فدعها قال الل ه تعاىل: َو فسأله الراوي عن ذلك فقا
أن  امرأته  553و هكذا كان أمر أيوب )عليه السالم( فقد حكي 551َأْن تَ ْعفحوا أَق َْربح لِلتَّْقوى

أمسعته كالما ساءه فحلف أن يضرهبا مائة خشبة مث عفا عنها فأمر أن يضرهبا ضغثا وجوبا أو 
 555«احللف صورة. ندبا حفظا لوظيفة
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 لتأم لو ا يقللتحق

 ي: أحدمها معروف و اآلخر غنيی معنييقلإلستصحاب التعل ان  فی خيال ل:املبحث األو  
ان  االستصحاب التعليقي ما كان احلكم املستصحب فيه متعل قا »التربيزی:  احملق قمعروف. قال 

يف ارتفاع هذا احلكم املعل ق مبوضوع على تقدير وجود شرط مفقود أو فقد مانع موجود، و شك  
على حنو تعل قه به و عدمه بسبب تغي  بعض حاالت املوضوع، كصيورة العنب زبيبا يف املثال 
الذي ذكره املصن ف رمحه الل ه. و من مجلة أمثلته أيضا أن  الصالة واجبة على املرأة اخلالية من 

ها مرد دا بني احليض و احليض بشرط دخول الوقت فإذا دخل الوقت، و رأت دما مشتب
االستحاضة، يستصحب الوجوب املعل ق إلثبات كون الدم استحاضة. و هذا املعىن هو املعروف 
يف االستصحاب التعليقي. ... و قد يطلق أيضا على استصحاب حكم معل ق على وجود 

ل موضوع عند الشك  يف بقاء هذا احلكم و ارتفاعه، ألجل عروض ما يشك  يف بقائه، مثل قو 
الشارع: البيع صحيح، إذ املراد هبذه أن  البيع إذا حتق ق كان صحيحا. فإذا وقع البيع يف وقت 
النداء يستصحب احلكم املعل ق على وجود البيع إلثبات كون هذا البيع صحيحا. و كذا إذا 
فرض أن  شخصا مل يقل د جمتهدا مع وجود اجلامع للشرائط، فإذا مات هذا اجملتهد استصحب 

تقليده إىل ما بعد املوت، فإن  تقليد هذا اجملتهد كان جائزا، فيستصحب هذا اجلواز، و إن   جواز
 551« كان وجوده الفعلي يف السابق معل قا على حتق ق تقليده.

قد يقال إن  غرض منکر استصحاب األحکام الشرائع السابقة اد عاء مغايرة  املبحث الثانی:
بدعوى أن  احلرمة الثابتة للخمر مثال يف الشريعة السابقة  احلكمني، و لو على تقدير املوافقة، 

ض كانت مستندة إىل القول النيب  السابق، و يف الشريعة الالحقة إىل قول النيب  الالحق. لقد تعر  
ا يت جه لو كان النيب  منشأ لألحكام  احملق قإلی هذا اإلشکال  اهلمدانی و أجاب عنه بأن  هذا إمن 
ال خمربا عن الل ه تعاىل حبكمه، إذ على الثاين ال يتعد د احلكم بتعد د املخربين   الثابتة يف شريعته،

                                                 

 318 - 311: 5أوثق الوسائل،  551 
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كما هو واضح، و يف جواب املصن ف رمحه الل ه إشارة إىل أن  املستصحب هو حكم الل ه تعاىل، 
  557بق، ال حكم ذلك النيب  من حيث هو.الثابت يف الشريعة السابقة باخبار النيب  السا

املرتضى رضي الل ه عنه احتمل يف تنزيه األنبياء أن السي د  فی أن  علم اهلدیخيال ملبحث الثالث:ا
، و يكون قوله:  يكون من شريعة شعيب عليه الس الم جواز العقد بالرتاضي من غي صداق معني 

نفسك على غي وجه الصداق. و أجاب به مع وجهني آخرين عن إشكال « َأْن تَْأجحَرين  َعلى»
ية على جواز التخيي و التفويض يف الصداق، مع عدم عود نفع هذا الصداق إىل بنت داللة اآل

  552ی.التربيز  احملق ق يهشعيب عليه الس الم، فراجع و الحظ. تعرض إل

قال يف كتاب الطهارة يف مقام الرد  على من ه ف أن  التربيزی من املصن   احملق قنقل  املبحث الرابع:
و اآلية ظاهرة يف التوحيد و نفي الشرك »يف الوضوء باآلية الشريفة: استدل  على اشرتاط الني ة 

من وجوه، منها لزوم ختصيص العموم بأكثر من الباقي. و منها عطف إقامة الصالة و إيتاء 
الزكاة على العبادة اخلالصة عن الشرك، و هو التوحيد، فاحلصر إضايف بالنسبة إىل العبادة الغي 

يَن* أي: ال  ا ذكرناه فس ره مجاعة. فعن جممع البياناخلالصة عن الشرك. و مب خمحِْلِصنَي َلهح الدِّ
خيلطون بعبادته عبادة من سواه. و عن البيضاوي: أي: ال يشركون به. و عن النيشابوري تفسيه 

 بالتوحيد. و جزم بذلك شيخنا البهائي يف األربعني.

صار املأمور به يف العبادة، ليستفاد منه أن  و كيف كان، فال إشكال يف أن  اآلية ال تدل  على احن
ا ميكن أن  األصل يف كل  واجب أن يكون عبادة كما زعمه بعض، لينفع فيما حنن فيه. و إمن 

يف  -يد عى داللتها على أن  العبادة مل يؤمر هبا إال  على جهة اإلخالص، و لذا استدل  الفاضالن
 ب اإلخالص يف الواجب املفروغ كوهنا عبادة.هبا على وجو  -ظاهر املعترب و صريح املنتهى

                                                 

 311-411الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية:  557 
 421: 5أوثق الوسائل،  552 
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لكن ه أيضا مبين  على كون املراد بالدين الطاعة أو األعم  منها و من العبادة، ليدل  على وجوب 
إخالص عبادة الل ه عن عبادة األوثان و طاعته تعاىل عن الرياء و حنوه. لكن  الظاهر بقرينة 

عبادة، و هو التوحيد، فقد حكى الل ه سبحانه يف عطف الصالة و الزكاة إرادة اإلخالص يف ال
انتهى كالمه و زيد « الكتاب أهم  اصول الدين و فروعه.اآلية الشريفة عن تكاليف أهل 

  559إكرامه.

                                                 

 416 - 417: 5أوثق الوسائل،  559 
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 (542إلی  566الدرس الثالث عشر )من ص 
السادس  يهنا األعظم األنصاری فی التنبيخعبارات لش سبعتمل هذا الدرس علی يش

 : لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  ةسبع ضم نيتلإلستصحاب و 

تشبه ما هو المشهور في باب الرضاع: من أن ه إذا  الجهةو هذه »العبارة األولی: 
ثبت بالرضاع عنوان مالزم لعنوان محر م من المحر مات لم يوجب التحريم؛ ألن  

غيره  الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع، فال يترت ب على
 (235)ص « .المت حد معه وجودا

ان  املشهور بني األصحاب أن  احملر م بالر ضاع  : »يهاملراد من التشب نيفی تبي نیيااآلشت احملق ققال 
تلک العنوانات هي نفس العنوانات ال يت صارت موردة للت حرمي يف الكتاب و الس نة، فإن حصلت 

فأم   ؛مل حيكم باحلرمة ،، بل حصل ما يالزمهاضاعن مل حتصل بالر  بالر ضاع حكم باحلرمة و إ
الن سب هي األم  و زوجة األب ال  فإن  احملر م من الر ضاع ليست حمر مة على الش خص؛ األخ من

م ذهبوا إلی أن  احملر م بالر ضاع هن  ؛ فإامليداماد احملق قغي واحد منهم و املخالف هو ... أم  األخ، 
ه يف الن سب و إن مل يكن بنفسه موردا للحرمة يف الكتاب و هو كل  عنوان حيكم حبرمت

 565«الس نة.

 كاستصحاب عدم االستحاضة المثبت لكون الد م الموجود حيضا»العبارة الثانية: 
 (236)ص « دم ليس باستحاضة حيض شرعا  كل    على أن  بناًء 

                                                 

 157 - 152: 7حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  565 
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دة الفرعي ة ال يت قد يد عى كوهنا إذ القاع ؛أوىل لكان املثال يعكس لو كان»اهلمدانی:  احملق ققال 
 ،أصال يف باب الد ماء هي أن  كل  دم ليس حبيض و ال نفاس فهو استحاضة ال العكس

 566«فراجع

 ةياالمقصود فی المقام إحراز إسالم الوارث فی ح إال  أن يوج ه بأن  »العبارة الثالثة: 
)ص « ب اإلرثق سبفی تحق  ة المستصحبة يافی ثبوت اإلسالم حال الحيکو  يهأب

231) 

ة هو هكذا: من أسلم ان  القضية املستفادة من األدل  : »هذا الکالم يهفی توج اليزدیالسي د  قال
حال حياة مور ثه يرث مبوته، و يصدق يف الفرض أن  الولد أسلم حال حياة أبيه باحلياة 

طهارة يصدق فإذا صل ى مستصحب ال ،االستصحايب فيث مبوته، نظي استصحاب الطهارة بعينه
 565.«ةعليه الصح   بفترتت   ،ه صل ى حال الطهارة املستصحبة وجداناأن  

كما هو  - النوعي   االستصحاب إن قلنا به من باب الظن   ان   »العبارة الرابعة: 
موضوع يكون  ة يثبت به كل  االجتهادي   األمارات فهو كإحدى -ظاهر أكثر القدماء 

من  :ا على المختارو أم   االستصحابي   بالظن   نظير المستصحب في جواز العمل فيه
بة على نفس ة المترت  فال يثبت به ما عدا اآلثار الشرعي   ،اعتباره من باب األخبار

 (243)ص «  المستصحب.

 األمارات و األصول فی اعتبار املثبتات؟ ني: ما وجه الفرق بةمسأل
                                                 

 135 الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية: 566

 281 - 281: 3حاشية فرائد األصول،  565 

د مثبتا خبالف ما کان الزمه جزء يعفی أن نفس املستصحب جزء موضوع لألثر فی املقام فلذا الخيال
 د مثبتا.يعملوضوع األثر ف
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ا هو ملكان»ی: ينالنائ احملق ققال  ها عن يتأن  اجملعول يف باب األمارات کاشف ان  الوجه يف ذلك إمن 
اجملعول يف باب  الواقع فيقتضي اعتبار مثبتاهتا و لو بألف واسطة عقلي ة أو عادي ة، خبالف

ن ه اليقتضي أزيد من اعتبار نفس مؤد ى األصل، أو ما يرتت ب عليه من األصول العملي ة؛ فإ
 األحكام الشرعي ة بال واسطة عقلي ة و عادي ة.

ا تكون حمرزة للمؤد ى و كاشفة عنه كشفا ناقصا و الشارع بأدل ة ب يان ذلك: ... أن  األمارة إمن 
اعتبارها قد أكمل جهة نقصها، فصارت األمارة بربكة اعتبارها كاشفة و حمرزة كالعلم، و بعد 

لل و انكشاف املؤد ى يرتت ب عليه مجيع ما للمؤد ى من اخلواص  و اآلثار على قواعد سلسلة الع
ن ه ال يكاد يشك  ؛ فإأحرز امللزوم بالعلم الوجداين  املعلوالت و اللوازم و امللزومات،  ... كما لو 

: من اللوازم و امللزومات و العلل و يف إثبات العلم جلميع ما يقتضيه املعلوم بوجوده الواقعي  
 املعلوالت، و األمارة الظن  ي ة بعد اعتبارها يكون حاهلا حال العلم.

ء بوجوده الواقعي يالزم وجود اللوازم و امللزومات و العلل و احلاصل: أن ه كما أن  الشيو 
ء يالزم إحراز اللوازم و امللزومات و العلل و املعلوالت عند املعلوالت، كذلك إحراز الشي

ب عليه االلتفات إليها، و بعد ما كانت األمارة الظن  ي ة حمرزة للمؤد ى فيرتت ب عليه مجيع ما يرتت  
من اآلثار الشرعي ة و لو بألف واسطة عقلي ة أو عادي ة، فظهر: أن  السر  يف اعتبار مثبتات 

 األمارات هو أن  اجملعول فيها شیء يقتضي ذلك.

ؤد ى بال توسيط و أم ا األصول العملي ة: فلم ا كان اجملعول فيها جمر د تطبيق العمل على امل
بال  ات نفس املؤد ى أو ما يرتت ب عليه من احلكم الشرعييقتضي أزيد من إثباإلحراز، فهو ال

ه ال بد  من االقتصار على ما هو املتعب د به، و املتعب د به يف األصول ن  إواسطة عقلي ة أو عادي ة، ف
العملي ة جمر د تطبيق العمل على مؤد ى األصل، و املؤد ى إن كان حكما شرعي ا فهو املتعب د به، و 
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ا هو ما يرتت ب عليه من احلكم الشرعي  إن كان موضوعا خ فان  املوضوع  ؛ارجي ا فاملتعب د به إمن 
 561«مبا هو غي قابل للتعب د به. اخلارجي  

ء و هو أن  بعض الموضوعات الخارجي ة المتوس طة هنا شي ،نعم»العبارة الخامسة: 
بين المستصحب و بين الحكم الشرعي  من الوسائط الخفي ة، بحيث يعد  في 

 (244)ص « لعرف األحكام الشرعي ة المترت بة عليها أحكاما لنفس المستصحبا

 ة.ن املقصود من خفاء الواسطياب فی األولی اجلهة

ا هو فيما كانت ن  ما تقد م من عدم االعتداد باألحاصله: أ»التربيزی:  احملق ققال  صول املثبتة إمن 
العقلي ة و العاد ية واضحة جلي ة، حبيث يعد  مور املستصحب و األثر الشرعي  من األ الواسطة بني

األثر الشرعي  من آثار هذه الواسطة دون املستصحب، و إال  ففيما كانت الواسطة خفي ة حبيث 
يعد  األثر من آثار املستصحب باملساحمة العرفي ة دون الواسطة، كان االستصحاب حج ة يف 

.  563«إثبات األثر الشرعي 

 جه استثنائها.ن و ياب فی ةالثاني اجلهة

جارية فی ما   يغ مثبتات األصول اخلراسانی أن  الوجه يف عدم حج ية احملق قتفاد من کالم يس
هو إجياب ترتيب ما يعد  حبسب  ألن  املتفاهم عرفا من أدلة اإلستصحاب کانت الواسطة خفية

ب يجف يةن کذلک بالدقة العقليکو إن مل نظر العرف من اآلثار الش رعي ة لنفس املستصحب 
األثر و لو مل يكن حقيقة أثرا لنفس املستصحب  ألن   ؛ةفی ما کانت الواسطة خفي  اآلثار  يبترت

                                                 

 327 - 322: 3فوائد االصول،  561 

 موسی تربيزی،  563 
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ئذ ينکان املالک تعيني مفهوم اخلطاب مبتفاهم العرف فتکون االستصحاب ح  يثو لکن ح
 565«ة.حج  

 : هل هناک استثناء آخر؟الثالثة اجلهة

اسطة، جالئها و وضوحها فيما كان وضوحه مبثابة و يلحق خبفاء الو » اخلراسانی:  احملق ققال 
، حبيث كان دليل تنزيل أحدمها دليال  على تنزيل عرفاً يورث املالزمة بينهما يف مقام الت نزيل 

ألن  الظ اهر أن  تنزيل أبو ة زيد لعمرو مثال  يالزم تنزيل بنو ة  ؛اآلخر، كما هو كذلك يف املتضايفني
 561«ا على تنزيل اآلخر و لزوم ترتيب ما له من األثرعمرو له، فيدل  تنزيل أحدمه

مع جفاف  المتالقيين من رطوبة النجس منها: ما إذا استصحب»العبارة السادسة: 
اآلخر، فإن ه ال يبعد الحكم بنجاسته، مع أن  تنج سه ليس من أحكام مالقاته 

 (244)ص « .للنجس رطبا، بل من أحكام سراية رطوبة النجاسة إليه و تأث ره بها

 .يهاد فير املثال و اإل ني: بةمسأل

؛ فألنَّ أم ا قضي ة استصحاب رطوبة النجس إلثبات تنج س مالقيه»ی: يناإلمام اخلمالسي د  قال
العحرف هو الذي يستفيد من األدل ة الشرعي ة الواردة يف النجاسات أنَّ التنج س ال يكون إال  ألجل 

 
ح
عند تكون موضوعا  للحكم بالغسل القاة الثوب للرطب الالقي، فمح سراية النجاسة إىل امل

حتأث ر بالنجاسة الرطبة، فاستصحاب الرطوبة إلثبات هذا عرفا ، بل املوضوع العرف
هو الثوب امل

                                                 

 155 درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد: 565 

 155 د يف احلاشية على الفرائد:درر الفوائ 561 
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في ة ما تكون الواسطة عقلي ة نَّ الوسائط اخلأل ةون مثبتا و لکن مل تکن الواسطه خفي  يکاملوضوع 
 567.«ل املقاميراها العرف واسطة ال فی مثال

و رب ما يتمس ك في بعض موارد االصول المثبتة بجريان السيرة أو »العبارة السابعة: 
اإلجماع على اعتباره هناك، مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشك  في وجوده 
على محل  الغسل أو المسح، إلثبات غسل البشرة و مسحها المأمور بهما في 

 (535)ص  .«الوضوء و الغسل. و فيه نظر

حتقيق املقام: أن  الشك  قد يقع يف وجود احلائل على البشرة، و اخرى يف »التربيزی:  احملق ققال 
حيلولة املوجود، كاخلامت على اإلصبع يف الوضوء و الغسل. و على التقديرين: إم ا أن يقع الشك  

 يف أثناء العمل، أو بعد الفراغ منه. فالصور أربع.

إن أراد التمس ك هبا مع الشك  يف الوصف، فإن أراد صورة وقوع الشك  يف و املستدل  بالسية 
أثناء العمل، ففيه: منع حتق ق السية فيها على إعمال أصالة عدم احليلولة، بل الظاهر استمرارها 

 حينئذ على الفحص و حتصيل اليقني بوصول املاء إىل البشرة.

مستمر ة على عدم  السية فيها و إن كانتو إن أراد صورة الشك  بعد الفراغ من العمل، ف
حاصله: ان استصحاب عدم جعل املذی  ل األصل املذكوراالحتياط، إال  أن  ذلك ليس ألج

 562«.ةا الستصحاب الطهار ير مغا يسرافعا ل

                                                 

 615االستصحاب:  567 

 331 - 333:  5أوثق الوسائل،  562 

رح به يصا إذ ال جمری لقاعده الفراغ مع حفظ صوره العمل کما سيحصح يسا لي فی أن ماذکره أخخيال
 املصنف.
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 لتأم لو ا يقللتحق

ى ما حكاه أو ل من عنون األصل املثبت هبذا العنوان، عل نينی بيااآلشت احملق ق ان   ل:املبحث األو  
شيخنا األنصاری يف جملس البحث، هو کاشف الغطاء و هو فقيه عصره و شاع بني مشايخ 
ولده و تالمذته و تالمذهتم، و قد غفل عنه غي واحد مم ن ذهب إىل اعتبار األصول املثبتة فزعم  
كون القول بعدمه نقصا على الش ارع من حيث لزوم قصر قدرته على جعل احلكم دون غيه، 

األحكام مم ا ورد يف املقام من  ن  الزم نفي اعتبار األصول املثبتة عدم إمكان إرادة مطلقأل
 569حبر الفوائد. فارجع إلیاألخبار هذا، و إن أردت شرح الكالم يف ذلك و تفصيل القول فيه 

مور حبيث من املوضوعات، قد يكون مقارنا بأ فی أن  املستصحب إذا كانخيال املبحث الثانی:
طع بوجودها حينئذ أيضا. و هذه األمور صل القطع بوجوده يف زمان الشك  حصل القلو ح

ختلو: إم ا أن تكون من لوازم املستصحب، أو ملزومة له، أو يكونا الزمني مللزوم ثالث، أو ال
مقارنة له يف الوجود من باب االت فاق من دون عالقة و مناسبة بينهما. و على التقادير األربعة: 

تكون هذه االمور شرعي ة، أو عقلي ة، أو عادية. فرتتقي األقسام إىل اثين عشر. و على  إم ا أن
مجيع التقادير: إم ا أن يراد باالستصحاب إثبات متام األمر املوجود مع املستصحب، أو إثبات 

ا بعض قيوده. و على التقادير: إم ا أن يكون هذا األمر وجودي ا، أو عدمي ا. و على التقادير: إم  
أن يكون املستصحب مع هذا األمر مت حدا يف الوجود، أو متغايرين فيه. و على تقدير كون 

: إم ا أن تكون الواسطة أو عادي   األمر املذكور الزما شرعي ا له و مرت با عليه بواسطة أمر عقلي  
و الظن . اب من باب التعب د، أخفي ة، أم جلي ة. و على التقادير: إم ا أن نقول باعتبار االستصح

  555حکمها. نيالتربيزی إلی هذه األقسام و ب احملق قض تعر  

 بني ثالث: نيفی أن  إطالقات األصل املثبت فی کلمات السابقخيال املبحث الثالث:

                                                 

 152  - 161: 7حبر الفوائد ىف شرح الفرائد، 569 
 351 - 352: 5أوثق الوسائل،  555 
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يف باب الصحيح و األعم ، و جعل البحث عنه  556القمي  رمحه الل ه احملق قأحدها: ما أشار إليه 
 يثبت به املاهي ة أم ال؟  -كما يف أصالة عدم اجلزئي ة  -؛ و هو أن  األصل555مستقال  يف العوائد

و الثاين: ما يف كالم بعض املتفق هة من أن  األصل اجلاری فی احلکم ال يثبت به املوضوع. و لعل  
ا هو  نظر هذا القائل فيما ذكره إىل ما هو املذكور يف قاعدة الطهارة من أن  غاية ما يثبت هبا إمن 

كم بالطهارة، و أم ا إثبات العنوان يف املوضوع لكي يرتت ب عليه أثر ذلك العنوان فال؛ فلو احل
ا هو احلكم بالطهارة.  ترد د عظم بني كونه من طاهر العني أو جنس العني، فما هو احملك م فيه إمن 

 و أم ا إثبات أن ه من طاهر العني لكي يصح  بيعه لو كان مم ا ينتفع به فال. 

 فارجع إلیال العقلی و ال العادی،  ستصحاب امللزوم أثره الشرعي  فقط؛ه يثبت باإن   ث:الثال
 551قالئد الفرائد.

اجعة إلی وجوه صول املثبتة ر ية األبه لعدم حج   جمموع ما استدل   فی أن  خيال املبحث الرابع:
عق ل جعل ما عدم ت ،555عدم إطالقها ،553و هی انصراف األدل ة عن اآلثار الغي الشرعي ة ،ةأربع

آثاره. و هذا  يهتب عليرت و قصور األدل ة عن اثبات أمر خارجی حتی  551ليس حتت يد الشارع
ی و ذهب يناإلمام اخلمالسي د ا يهيظهر من كالم الشيخ أيضا . تعر ض إلهو الذی  يالوجه األخ

. من رهآثا يهت ب عليرت إثبات أمر خارجی  حت ی عن األصول  أی قصور أدل ة ياألخالوجه إلی 
 557اجع.ي فل يلشاء التفص

                                                 
 .41نني االصول، قوا 556
 .331: يف إجراء األصل يف ماهي ات العبادات و املعامالت، 37عوائد األي ام، عائدة  555

 311 - 321: 2قالئد الفرائد، 551 
 .554 - 555درر الفوائد:   553
 .1سطر  211، حاشية اآلخوند على الرسائل: 472-473كفاية االصول:   555
 .178: 4هناية األفكار   551

 .154 – 157االستصحاب:  557 
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 -229تبعا للمحق ق -228منها: ما ذكره جماعة »نا األنصاری: يخقال شاملبحث اخلامس: 
نجاسة اليعلم سبقها على الكر ي ة و تأخ رها، فإن هم حكموا بأن  استصحاب  في كر  وجد فيه

ال حين وجود عدم الكري ة قبل المالقاة الراجع إلى استصحاب عدم المانع عن االنفع
 (241)ص  «المقتضي له، معارض باستصحاب عدم المالقاة قبل الكري ة.

و التحقيق أن  األصل املذكور خال عن شوب االثبات مطلقا، و ذلك ألن  »اليزدی: السي د قال 
ألن   ة؛ال حاجة إىل توسيط الواسطة العقلي  بأصالة عدم الكرية كاف يف ترت ب احلكم الشرعي 

مرتت ب على املالقاة حال عدم الكرية، أم ا املالقاة فهي وجدانية، و أم ا قيده و  حكم االنفعال
ة بل هو وقوعها حال القل ة فهو أيضا وجداين، غاية األمر أن  القل ة هذه ليست واقعي  

هذا كل ه ...، ، .ة، فنقول نقطع بوقوع املالقاة حال القل ة االستصحابية و هو كافاستصحابي  
قول بكون القل ة و عدم الكرية شرطا لالنفعال باملالقاة كما هو ظاهر املنت على تقدير ال

ية مانعة عن االنفعال بل أوضح، إذ املقتضي لالنفعال و هو واضح.و كذا على القول بأن  الكر  
و أم ا تشخيص أن  القل ة شرط ...  ال عدم املانع منه الثابت باألصل.املالقاة يؤث ر أثره ح

 515«لكرية مانعة عنه أو مها معا فهو موكول إىل حمل ه يف الفروع.لالنفعال أو ا

و منها: أصالة عدم دخول هالل شو ال في يوم »نا األنصاری: يخقال شاملبحث السادس: 
، المثبت لكون غده يوم العيد، فيترت ب عليه أحكام العيد، من الصالة و الغسل و  الشك 

، و ال أو لي ة غده للشهر الالحق، يثبت آخري تهفإن  مجر د عدم الهالل في يوم الغيرهما. 
لكن  العرف ال يفهمون من وجوب ترتيب آثار عدم انقضاء رمضان و عدم دخول شو ال، 

 (535)ص  «.إال  ترتيب أحكام آخري ة ذلك اليوم لشهر و أو لي ة غده لشهر آخر

                                                 
 .276: 1؛ كشف اللثام،  81: 1؛ الذكرى،  6: 1التحرير،  552
 .52 -51: 1املعترب،  559

 282-283: 3حاشية فرائد األصول )يزدى(،  515 
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ال أو بقاء شهر استصحاب عدم هالل شو  »قال:  يثح ؛یيناإلمام اخلمالسي د  يهض إلتعر  
رمضان إلثبات كون الغد عيدا  محثبت بال إشكال و ريب؛ ألنَّ العيد هو اليوم األو ل من شو ال، 
و األو لية عبارة عن مبدئية سلسلة أي ام الشهر، و هو أمر بسيط ال يثبت باستصحاب عدم 

  -حدوث شو ال أو بقاء شهر رمضان. ... فحينئٍذ: يبقى اإلشكال يف األحكام
ح
رتت بة على امل

اليوم األو ل، أو العيد، أو اليوم الثامن و التاسع و العاشر يف أعمال احلج، و كذا سائر األحكام 
حتعل قة بعناوين األي ام

 516 «يف قالبه. -امل

ححق ق النائ قد تصد ىهذا و 
استصحاب عدم هالل شو ال و ذهب إلی أن  ی ينلدفع اإلشكال امل

و  ةو الصلو  ةالفطر کالزکاأحكام إذ اليوم األو ل يف موضوع ؛ تامحثب يسل شهر رمضان أو بقاء
؛  يسمها لي غ عبارة عن يوم رؤية  الظاهری؛ فإنَّ موضوعه منه و من بل األعم  اليوم األو ل الواقعي 

اهلالل، أو اليوم الواحد و الثالثني من الشهر املاضي، فاملراد من ثامن ذي احلج ة هو الثامن من 
 .515.أو ما بعد انقضاء ثالثني يوما  من ذي القعدة، سواء كان محطابقا  للواقع أو ال رؤية اهلالل،

هو اليوم األو ل عنده يوم عيد الفطر  ؛ إذةی خالف مع هذه احملاوليناإلمام اخلمالسي د  کن  و ل
لكن  و .511.و هكذاواقعا و يوم عيد األضحى هو اليوم العاشر من ذي احلج ة واقعا من شو ال 

سلمني من صدر اإلسالم إىل اآلن على ترتيب آثار العيدي ة عنده يسه ل اخلطب الذي 
ح
أنَّ بناء امل

ذي بعد انقضاء ذي بعد يوم الشك  أو ال  على يوم رؤية اهلالل، و جيعلون يوم الرؤية أو اليوم ال  
موضوع ثالثني يوما  من الشهر السابق اليوم األو ل، و ثانيه الثاين و هكذا، ال من جهة أنَّ 

                                                 

 161االستصحاب:  516 

 411 - 511: 4فوائد االصول  515
فإنَّه ظاهر يف  عدم توفيق مثل قتلة اإلمام احلسني عليه السالم لعيدي الفطر و األضحى؛ كما دل  على 511

، الفقيه 3/ 171: 4أنَّ املدار على واقع العيدين، و إال  ألدركومها بشهادة العدلني و حنوها. فانظر الكايف 
 من أبواب أحكام شهر رمضان. 13باب  -3، 2/ 213 :7، الوسائل 488/ 114: 2
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؛ فإنَّه ضروري  البطالن، بل ألنَّ هذا ححكم ظاهري  ثابت من  احلكم الشرعي  غي املوضوع الواقعي 
 515أيضا . 513ةر ذلك من األدل ة الل فظي  اظهکن استمي . والصدر األو ل إىل اآلن

أو  احملذور فی اعتبار أصل املثبت حمذور ثبوتی   أن  فی  نيقاحملق   نيهناک حبث باملبحث السابع: 
  .إثباتی  

فرقة يف مقام الت- نيب يثاألعظم إلی حمذور ثبوتی ح يخی قد س سر ه تبعا للشينذهب امليزا النائ
ن  األمارات أ - تثبت هبامها العادي ة بل و العقلي ة الصول فلواز بني األمارات فلوازمها حج ة و األ

بالواقع العلم  على العلم الوجداين  حتکی عن الواقع، فاألمارة علم تعب دي بالواقع، فكما يرتت ب 
إذ ال فرق بينهما إال  أن  أحدمها بالوجدان و  ت ب على العلم التعب دي ذلك أيضا؛بلوازمه يرت 

ا مؤد اه لزوم اجلري العملي على  اآلخر بالتعب د، و هذا خبالف األصل فإن ه ال تعب د فيه بعلم و إمن 
فی  ياال ظاهر  يالوازم التی تکون موضوعها وجودا واقعقل اعتبار اليع. فالخصوص املتيق ن السابق

  511خبالف األمارات. ةاألصول العملي  

ا هو  أن  املانع من حج ية األصل املثبتذهبوا إلی  يثح ؛اخلوئیالسي د ک  يو خالفهما کث إمن 
يف األمارات  النظر إىل الواقعل بأن  و  و أورد علی القول األالدليل،  و هو عدم إطالق مانع إثبايت  

                                                 
ر فأمت وا العد ة شعبان ثالثني يوما ، و نحقل عن رسول اللَّه صل ى اللَّه عليه و آله أنَّه قال: )إذا خفي الشه 513

من أبواب أحكام  5باب  -16/ 112: 7، الوسائل 454/ 161: 4التهذيب  صوموا الواحد و ثالثني(
 شهر رمضان.

الشهور من  ا عن أيب جعفر أو أيب عبد اللَّه عليهما السالم قال: )شهر رمضان يحصيبه ما يحصيبيضو أ
ة ثالثني يوما (النقصان، فإذا صمت تسعة و عش / 62: 2االستبصار  رين يوما  مثح تغي مت السماء فأمت  العد 

 من ابواب أحكام شهر رمضان. 5باب  -1/ 181: 7، الوسائل 111

 161 -163االستصحاب:  515 

 .488 -487: 4فوائد االصول  511
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مع  ، و قياسه على العلم الوجداين  ا عن اللوازم البعيدة لهيوجب أن يكون املخرب بالواقع خمرب ال
بامللزوم مع العلم باملالزمة يولد العلم بالالزم، فيكون هذا العلم  فإن  العلم الوجداين   الفارق؛

وض أن  العلم الوجداين باللوازم إذ املفر  ؛املتول د حج ة؛ لكونه علما وجداني ا، خبالف األمارات
م  ا أخربت بامللزوم فقط. و كيف كان، فإهن  ا إمن  مفقود، و كذا العلم التعب دي، إذ املفروض أهن 

ن إطالق هلا يکمل صول و األمارات يف أن ه يتبع دليل حج يتها، فإن الفرق بني األ إلی عدمذهبوا 
دل  على کان هلا إطالق و صول، و إن  ا يف األعلى التعب د مبؤد ياهتا فقط فاليتعد ى كم دل  و 

ففي  کما فی األمارات.  التعب د مبؤد ياهتا مباهلا من اللوازم فيثبت حينئذ التعب د باجلميع
تدل  على أزيد من التعب د خبصوص املتيق ن، و يف األمارات خيتلف احلكم االستصحاب مثال ال

 دليل اجلعل السية، و هي متحق قة بالنسبة باختالف لسان جعل األمارة، ففي خرب الواحد مثال
إىل املؤد ى و لوازمه القريبة و البعيدة و لو بوسائط عديدة، و كذلك يف اإلقرار و غيه مم ا كان 

ء اإلخبار بالزمه، مثال لو أقر  شخص بأن ه هو سقى زيدا العرف يفهمون من اإلخبار بالشي
و باجلملة، فالفرق  اره؛ ألن  إقراره بالالزم إقرار بامللزوم.يعتىن بإنكله الالسم  و أنكر كونه قاتال 

ا هو يف مقام اإلثبات، فافهم و عندهم بني االصول و األمارات  ليس يف مقام الثبوت و إمن 
 517تأم ل.

                                                 

 618: 2غاية املأمول،  517 
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 (522إلی   547الدرس الرابع عشر )من ص 
سابع ال يهنا األعظم األنصاری فی التنبيخعبارات لشست تمل هذا الدرس علی  يش

 : لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة ثالثة   ضم نيتلإلستصحاب و 

حکم بطهارته من باب انغسال  ينميو من الکل  فی   يهلو وقع ف» العبارة األولی: 
 ( 241)ص « الثوب بماءين مشتبهين 

مع  حيتمل أن يراد أنه من باب انغسال الثوب مباءين اشتبه قليلهما بكثيمها»اليزدی: السي د  لقا
طهارة كليهما، و حيتمل أن يراد أنه من باب انغسال الثوب مباءين اشتبه الطاهر منهما بالنجس 

 منهما كما هو الظاهر من العبارة و املعهود من اإلناءين املشتبهني يف ألسنة القوم. 

مرة إذ كون ما حنن فيه من قبيل انغسال الثوب مرة باملاء الكثي و  ؛نظر كال االحتمالني حمل    
للقطع بطهارة الثوب يف املقيس عليه بانغساله بالكثي أو ال أو آخرا، و مل  ؛باملاء القليل باطل

ألن  املغسول به هنا ماء واحد  ؛حيتمل طريان النجاسة بعد التطهي، و هذا خبالف ما حنن فيه
الثوب به  ما على حال كثرته، و انغسالته متقد  طرأت عليه حالتان، و حيتمل أن يكون حال قل  

ا أو ال قد أوجب جناسة القليل و مل يطهر الثوب، و ال ريب أن  القليل النجس لو صار كر  
لو كان حال كثرته  ،نعم يد الطهارة.يف، فانغسال الثوب به ثانيا البالتدريج يبقى على النجاسة

فالطهارة  ،لةما على حال القل ة طهر الثوب بانغساله به و مل يطرأ النجاسة بعده. و باجلممتقد  
 حمتملة ال مقطوعة. ... 

و مم ا ذكرنا ظهر أن  كون ما حنن فيه من قبيل انغسال الثوب باملاءين املشتبه طاهرمها بنجسهما 
ألن  املاء يف  ؛التحقيق فيما حنن فيه هو احلكم بنجاسة الثوب و املاء مجيعابل  ...أيضا باطل، 

انغسال الثوب به يوجب تنج سه حبكم ف ،ةيوم اخلميس يف فرض املنت مستصحب القل  
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ا بالفرض حت يوجب طهارة الثوب بانغساله به، فالثوب يطهر بتتميمه كر  االستصحاب و ال
 512«ة.س باستصحاب القل  مستصحب النجاسة و املاء متنج  

زمان حدوث اآلخر فهي معارضة  في و أم ا أصالة عدم أحدهما »العبارة الثانية: 
 ( 241 )ص« و حکمه التساقط بالمثل

هذه العبارة قد صارت مطرح األنظار و أوجبت كثرة القيل و القال، و » :اليزدیالسي د  قال 
مكان إىل « يف»زمان اآلخر، و التعبي بلفظ  إلى الظاهر بل املقطوع أنه أراد أصالة عدم أحدمها

 وقع مساحمة أو سهوا و ذلك لوجوه:

فإن  أصالة عدم الكر ية يف  519،ف املقصودينتج خال قد« يف»: أن  مؤد ى العبارة على معىن منها
زمان املالقاة موجب للنجاسة، و كذا أصالة عدم املالقاة يف زمان الكرية أيضا موجب للنجاسة 

فإن  أصالة عدم الكرية إىل زمان « إىل»فكيف يتعارضان و يتساقطان، و هذا خبالف معىن 
عدم املالقاة إىل زمان الكرية موجب للطهارة املالقاة موجب للنجاسة كاألول، و أم ا أصالة 

 535 «فيتعارضان.

فی ا وجوده و أم   و يندفع بأن  نفس وجوده غير مشكوك في زمان »العبارة الثالثة: 
 (251 )ص «  مسبوقا بالعدم يسزمان اآلخر ل

                                                 

 287 - 288: 3حاشية فرائد األصول،  512 

مثل مسأله اسالم الوارث و موت  نيتج املقصود و هو تعارض األصل فی اجلانبينرد فی بعض املوا 519 
 املورث.

 522 -595: 1حاشية فرائد األصول،  535 
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وك فيه، مراده أن  وجوده احملمول ال ذي كان مفاد كان الت ام ة غي مشك»: اخلراسانی احملق ققال 
فيصي جمرى االستصحاب، و وجوده الر ابطي ال ذي كان مفاد كان الن اقصة أي كون وجوده هذا 
يف زمان اآلخر أو يف زمان آخر و إن كان مشكوكا  فيه، إال  أن ه ال حالة سابقة له تستصحب، 

ى وجودمها با  علان ه إن كان الغرض مرتت   فیخيو الألن ه وجد إم ا يف زمانه أو يف زمان آخر، 
، و هو حتق ق كل  يف زمان حدوث اآلخر، فهو يف كل  منهما مشكوك فيه و مسبوق اخلاص  

ذلك يف جمهول الت اريخ، لكن ه بالعدم األزل، و كما أن  أصل الوجود يف معلوم التاريخ معلوم، ك
 536«،خيفىاص  يف واحد منهما كما المينع عن استصحاب عدم هذا اخلال

ثم  إن ه يظهر من األصحاب هنا قوالن آخران: أحدهما: جريان  »العبارة الرابعة: 
هذا األصل في طرف مجهول التأريخ، و إثبات تأخ ره عن معلوم التأريخ بذلك. و 

مة  المحق قهو ظاهر المشهور، و قد صر ح بالعمل به الشيخ و ابن حمزة و  و العال 
 ( 251 )ص« و الشهيدان و غيرهم في بعض الموارد

يف ذلك واضح، ملا ابن محزة و احملق ق و ...[ و  يخعذر الش]عذرهم  »: التربيزی ق قاحمل قال 
صر ح به املصن ف رمحه الل ه يف غي موضع من كالمه من كون اعتبار االستصحاب عندهم من 

مل يتمس ك أحد منهم فيه باألخبار إىل زمان والد شيخنا  باب الظن  و بناء العقالء، و لذا
صول ت جه على هذا القول هو القول باألس سر مها، و قد صر ح يف التنبيه السابق بأن  املالبهائي قد  

 535«املثبتة.

لكن  اإلنصاف: عدم الوثوق بهذا اإلطالق، بل هو إما محمول »العبارة الخامسة: 
و أحالوا صورة العلم  بتأريخ أحدهما على ما  -على صورة الجهل بتأريخهما

 (251ص « )أو على محامل أخر -صر حوا به في مقام آخر
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ا  » :التربيزی احملق ق قال فيه ما ال خيفى من البعد، ألن  جعل املقام من قبيل األظهر و الظاهر إمن 
يتم  يف كالم متكل م واحد، أو متكل مني فصاعدا يف حكم متكل م واحد، مع االلتفات حني بيان  

  -يف املقام بعيد.فحمل كلماهتم على االضطرابكالمه املطلق إىل كالمه اآلخر املقي د، و التزامه 
  531«أوىل من هذا اجلمع. -كما صنعه يف آخر كالمه

حكم أحد الحادثين المعلوم و إن كان مجهوال كان حكمه  »العبارة السادسة: 
 (253 )ص« حدوث أحدهما إجماال

يف املتأخ ر منهما يعين: كان حكم احلادثني اللذين علم حبدوثهما و شك  »: التربيزی احملق ققال 
حكم أحد حادثني علم إمجاال حبدوث أحدمها، كما إذا علم إمجاال حبدوث أحدمها، كما إذا 
علم مبوت أحد و مل يعلم أن ه زيد أو عمرو، فكما أن  أصالة عدم موت زيد هنا معارضة بأصالة 

ثلها، فال عدم موت عمرو، كذلك فيما حنن فيه أصالة عدم أحدمها يف زمان اآلخر معارضة مب
 533 «يرتت ب عليها أثر شرعي  أصال.

 لتأم لو ا يقللتحق

السابع و إن ترك ب من عقدي إجياب و  يهفی أن  األصل املبحوث فی التنبخيال املبحث األول:
عدم حدوث احلادث إىل زمان العلم بوجوده املطلق، و تأخ ر حدوثه إىل هذا  سلب، و مها:

بالقياس إىل ما قبله من أجزاء الزمان، و عدم حدوث أحد الزمان، فيما لوحظ تأخ ر احلادث 
احلادثني قبل حدوث اآلخر، و تأخ ر حدوث أحدمها عن حدوث اآلخر، فيما لوحظ تأخ ر 

                                                 

 353 :5أوثق الوسائل،  531 

 457 :5أوثق الوسائل،  533 



117 

 

حدوث احلادث بالقياس إىل حادث آخر، إال  أن  املقصود األصلي من إعمال هذا األصل مل ا  
  535 ث.كان إثبات صفة التأخ ر مس وه بأصالة تأخ ر احلاد

اصطالح استصحاب القهقری کان رائجا يف لسان الوحيد البهبهاين و من  ان   املبحث الثانی:
و ال دليل على اعتبار هذا  تبعه. و قد يسم ى أيضا باالستصحاب املعكوس، و أصالة التقد م.

، لكونه يف جانب العكس من االستصحاب، لعدم سبق وصف التقد م يف موارد هذا األصل
لذا ات فقوا  ، يستصحب، كيف ال و األصل عدم احلادث املشكوك الوجود يف السابقاألصل حت  

يف مسألة احلقيقة الشرعي ة على أن  األصل فيها عدم الثبوت، كما أشار إليه املصن ف رمحه الل ه يف 
 آخر كالمه.

فيما لو نعم، يعترب هذا األصل مبعىن آخر، بأن يراد به أصالة عدم النقل و عدم تعد د الوضع 
اده، فتکون أمارة معتربة بس إذا ثبت يف  ة العقالء، مثالي حصل الشك  يف تعد د املوضوع له و احت 

العرف للفظ معىن و شك  يف كونه كذلك قبل ذلك أيضا، حت  حيمل خطابات الشارع عليه، أو  
ة األمر كان قبل ذلك حقيقة يف معىن آخر قد نقل عنه إىل ما ثبت يف عرفنا. و ذلك مثل صيغ

إذا ثبت كوهنا حقيقة يف الوجوب يف عرفنا، و شك  يف كوهنا كذلك يف عرف الشارع بل اللغة 
أيضا، فيقال: مقتضى األصل كون الصيغة حقيقة يف هذا املعىن العريف يف زمان الشارع بل اللغة 

ال  أن ه ال إن كان مثبتا إو أيضا، و إال  لزم تعد د الوضع له و النقل، و األصل عدمهما. و هو 
عتباره بناء العقالء دون األخبار و مثبتات األمارات بأس به يف مباحث األلفاظ، لكون مبىن ا

  531.حجة

باعتباره يف مباحث  الذي نقول -أن  أصل العدم نيقد ب اهلمدانی احملق قان   املبحث الثالث:
ه مؤث را، يف صرف مرجعه إىل عدم االعتناء باحتمال وجود ما كان وجود -هااأللفاظ و حنو 

يثبت به نفس ذلك العدم، فضال عن لوازمه، ا هو تكليفه يف مقام عمله، و الاملكل ف عم  
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ء من موارده، و محل اللفظ على املعىن املتعارف من آثار عدم فاألصل املثبت ليس حبج ة يف شي
ا نشأ االعتناء باحتمال أن يكون له معىن آخر يف ذلك الزمان، حيث أن  توق فه عن مح له عليه إمن 

من هذا االحتمال، فيتفر ع على عدم االعتناء هبذا االحتمال، محل اللفظ على ما يفهمه منه يف 
 عرفه، كما أن ه يتفر ع على عدم االعتناء باحتمال قرينة اجملاز محله على حقيقته.

لعبد، ترى أن ه لو أمر املوىل عبده بإحضار زيد، و كان زيد امسا لشخص معروف لدى اأال
فاحتمل العبد كونه امسا لشخص آخر أيضا، أو كون هذا الشخص حني صدور األمر غي 
مسم ى هبذا االسم، فاريد به معىن آخر، أو كون األمر حني صدوره حمفوفا بقرينة اجملاز، ينفى 
هذه االحتماالت باصالة عدم االشرتاك، و عدم النقل، و عدم قرينة اجملاز، مبعىن أن ه ال يعتين 
مبثل هذه االحتماالت كي يتوق ف عن محل اللفظ على ما يفهمه يف عرفه، ال أن ه حيكم بثبوت 
هذه االعدام كي يرت ب عليها سائر لوازمها، و لذا ال جيوز له اإلخبار بأن  ذلك الشخص الذي 
احتمل مشاركته هلذا الشخص يف االسم، أن امسه ليس بزيد، أو أن هذا االسم كان ثابتا هلذا 

شخص من حني صدور األمر، أو أن  األمر كان حال صدوره جمر دا عن القرينة، إىل غي ذلك ال
مم ا هو من لوازم تلك االعدام يف الواقع، فلو كان األصل املثبت حج ة يف مباحث األلفاظ، لكان 

ات لوازمها، مع أن ه الجيوز له احلكم بثبوت نفس هذه االعدام اليت يتوق ف عليها إثب
  537.شبهةبال
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 (575 إلی 522الدرس الخامس عشر )من ص 
الثامن و التاسع  يهبنا األعظم األنصاری فی التنيخعبارات لشسبع تمل هذا الدرس علی يش

 :لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  ةمخس ضم نيتو لإلستصحاب 

قد يكون الشك  في الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو  »العبارة األولی: 
يعتنى في نفيه باستصحاب الصح ة؛ ... و قد أمر مانع، و هذا هو الذي ال وجود

ة المعتبرة في الصالة، فإن ا يكون من جهة عروض ما ينقطع معه الهيئة االت صالي  
... فإذا  .استكشفنا من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصالة بالقواطع

)ص «  .تصحاب صح ة األجزاءجرى اس ،ء من ذلك وجودا أو صفةشك  في شي
257 - 256) 

 فی هذه العبارة جهتان من الکالم: 

الفرق بني املانع و القاطع أن  املانع عبارة عن أمر اعترب عدمه »اليزدی: السي د  قال: األولی اجلهة
يف الصالة، كما أن  الشرط هو ما اعترب وجوده فيها، و أم ا القاطع فهو أيضا مانع عن الصالة 

ن حيث إنه موجب لزوال شرط معلوم الشرطية و هي اهليئة االتصالية املعتربة يف الصالة ال لكن م
 532«من حيث إن  عدمه يف نفسه معترب يف الصالة

ة عني صالي  ت  اإل يرد على جريان االستصحاب يف اهليئة »اخلوئی: السي د  قال: ةالثاني اجلهة
حاب عند الشك يف املانع، فنقول: إن كان اإلشكال ال ذي ذكره الشيخ )ره( يف جريان االستص

ة جملموع األجزاء، فهي مشكوكة احلدوث، فال معىن املراد جريان االستصحاب يف اهليئة االتصالي  
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ة لالجزاء يف اهليئة االتصالي   جلريان االستصحاب فيها. و ان كان املراد جريان االستصحاب
 ا وقع عليه.ينقلب عم  ال ءالشي ألن   لسابقة، فهي غي حمتملة االرتفاع؛ا

ة، فال مانع من جريان االستصحاب ا الشبهات املوضوعي  ة، و أم  ه يف الشبهات احلكمي  هذا كل  
يف وجود املانع بعد الفراغ عن كونه مانعا ، كما إذا شككنا يف وجود  فيها، سواء كان الشك  

ي  ال ذي صدر من املصل   أن   ة املوجود، كما إذا شككنا يفك يف مانعي  البكاء مثال، أو كان الش  
ة حمرزة بالوجدان، و اجلزء العدمي كان بكاء  أم ال؟ ففي كلتا الصورتني تكون األجزاء الوجودي  

وجود الشرط،  ة الصالة، كما ذكرنا نظي ذلك يف استصحاب حمرز باألصل، فيحكم بصح  
رط حمرز باألصل، حمرز بالوجدان، و الش -و هو الصالة -املشروط ن  كالطهارة من احلدث؛ فإ

 539«ة الصالة.فبضميمة الوجدان إىل األصل حيكم بصح  

  بعمومات مقتضية للصح ةک التمس   نا األنصاری إلی ضعفيخذهب ش العبارة الثانية:
 (258)ص مفسد.  فی طرو   ة العبادة عند الشک  إلثبات صح   ةکإطالقات الصلو 

 فی هذه العبارة جهتان من الکالم: 

ا على القول بالصحيح جمملة، و  فی مطارح األنظار نصارینا األيخش هضع ف: األولی اجلهة بأهن 
 هألن   ؛تج  بهحي کالمی    ليس يف الكتاب و السن ة إطالق إذ ؛بفقدان الصغرى على القول باألعم  

 ة العبادة عند الشک فی طرو  صح  بيان   مقاميف الكتاب و السُّن ة کان يف خطاب لفظی   يسل
 555.مفسد

 :يفاجلواب علی هذا التضع ة فیثانيال اجلهة
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عند ک باإلطالق الکالمی کن التمس  مي ه علی القول باألعم  بأن   یيناإلمام اخلمالسي د  ذهب
اخلطابات الشرعي ة واردة يف الكتاب و السُّن ة  ا مني کث إن   : »قال يثح ؛مفسد الشک فی طرو  

اآلية، فلو فرض أن  للصوم  556«مح الشَّْهَر فَ ْلَيصحْمهح َفَمْن َشِهَد ِمْنكح »يف مقام البيان، كقوله تعاىل: 
و شحكَّ يف أن   -مثال   -معىن  معي نا  مبيَّنا  عند العرف، كاإلمساك عن األكل و الشرب و حنومها
فال مانع من  -مثال   -اإلمساك عن شرب التنت واجب أيضا  أو ال، كذلك احلقنة باجلامد

ا َغِنْمتحْم ِمْن َشيْ »لكالم يف مثل قوله تعاىل: التمس ك باإلطالق لنفيه، و كذلك ا ٍء َو اْعَلمحوا أمنَّ
، و شك  يف اعتبار  555«َفَأنَّ لِلَِّه مخححَسهح  اآلية، فإذا كان ملعىن الغنيمة و اخلمس مفهوم معني  مبني 

 551«خصوصي ة، فال مانع من األخذ باإلطالق لنفيه.

کن الحکم به يمبه ال ينيقال يرعلی تقد قاد بشیءوجوب اإلعت ن  إ»العبارة الثالثة: 
 (251)ص «  يعقل التكليف.لزوال االعتقاد فال ؛عند الشک  

. ةن اإلستصحاب فی املسائل اإلعتقادي  يافی جر  يلانی إلی لزوم تفصاخلراس احملق قذهب 
 ة على حنوين:مور االعتقادي  األ إن  حاصله: 

عليه و هذا النحو من فعل النفس يف  القليب  قسم يكون املطلوب فيها التسليم قلبا و البناء  
حيث ميكن تسليم النفس هلا و لو من غي  ؛اتهمقابل العمل باجلوارح كاالعتقاد باحلشر خبصوصي  

 ات.العلم بتلك اخلصوصي  

من السالم و قسم يكون املطلوب فيها معرفتها و حتصيل اليقني هبا كوجوب معرفة اإلمام عليه 
 الوجوب عقال أو شرعا.غي فرق بني كون هذا 
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فال بأس  ،فإن كان املطلوب يف ذلك األمر االعتقاد و التسليم به قلبا ،و على ذلك
 مثال إذا شك   .جيريه و اليقني به فالباالستصحاب يف ناحيته خبالف ما إذا كان املطلوب معرفت

حياته من  جيري االستصحاب يفالم وجب حتصيل العلم حبياته و اليف حياة اإلمام عليه الس  
معىن كونه أصال  فإن   ؛اينايف كونه أصال عملي  . و جريان االستصحاب فيما ذكر الهذه اجلهة

جيري يف ارد العمل باجلوارح و الجريانه مبو  ه خيتص  ال أن   ،ه ليس من الدليل االجتهادي  ا أن  عملي  
 553ات.مورد االعتقادي  

ن  موسی بن من أ عن الکتابی   و هذا الجواب بظاهره مخدوش بما »العبارة الرابعة: 
اعترف المسلمون و أهل  ی  يقحق شخص واحد و جزئی   يمی بن مر يسعمران أو ع
 .(261)ص « نسخها ينته، فعلی المسلمالکتاب بنبو  

ن  الطريق لدينا منحصر يف ... ألال وجه للخدشة فيه مبا ذكر أصال، »: اهلمدانی احملق ققال 
يق بقوله فال بد  من أن جنعل قوله عنوانا لتشخيص مؤد اه، بأن نقول اخبار نبي نا، فإذا احنصر الطر 

 555«نعرفه.فهو نيب ، و من مل يكن كذلك فال من كان هذه صفته و كان امسه عيسى

األمر يدور بين كون هذا الفرد هو األخير النادر أو ما قبله  »العبارة الخامسة: 
« هو األخير المغاير للباقي. الغالب، بل قد يثبت بأصالة عدم ما عداه كون هذا

 (266)ص 

 551 «يرد عليه: أن  هذا األصل مثبت فال يعتد  به. »التربيزی:  احملق ق قال
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ابقة خصوصا بالنسبة في الشريعة الس نفي الحرج ال دليل عليه »العبارة السادسة: 
 (268)ص « بعد الفحص و البحث. العلم له يحصل لم من الناس ممنإلى قليل 

قد يورد عليه بأن ه ال وجه هلذه اخلصوصي ة، ألن  دليل نفي احلرج ال فرق »نی: يااآلشت احملق ق قال
فيه بني لزومه يف حق  شخص واحد، أو مجيع املكل فني و مل يظهر يف الش ريعة الس ابقة فرق يف 

 557«.رج و نفيه بني شخص واحد و أشخاصإثبات احل

مر قائم بنفس النبي  صل ى الل ه عليه و آله، ال أصل صفة النبو ة أ »العبارة السابعة: 
 ( 261 )ص« معنى الستصحابه لعدم قابلي ته لالرتفاع  أبدا. 

 هذه العبارة حيتمل معنيني: »التربيزی:  احملق ق قال

ا هو لعدم حتق ق  أحدمها: أن  صفة النبو ة قائمة بشخص النيب ، فعدم النبو ة بعد موت النيب  إمن 
رتفاعها حت  تكون قابلة للشك  يف االرتفاع و البقاء بعد املوت، كي تكون موضوعها، ال ال

 موردا لالستصحاب.

، فتكون صفتها أيضا دائمي ة، أن  صفة النبو ة قائمة بالنفس الناطقة اليت ال زوال هلاو اآلخر 
 552 «تكون موردا لالستصحاب.فال

 لتأم لو ا يقللتحق

ا مل ن  من معاينفی أخيال ل:املبحث األو    الصح ة يف العبادات إسقاط اإلعادة و القضاء، و إمن 
إم ا لإلمجاع على عدم وجوب إعادة األجزاء و قضائها من حيث  ،يذكره من معانيها هنا
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أنفسها، و إم ا ألن  عدم وجوهبا الزم عقلي للصح ة مبعىن موافقة األمر، فإذا فرض العلم بتحق ق 
  559باملعىن األو ل أيضا. الصح ة هبذا املعىن حصل العلم هبا

 ال ذیاظر مع بعض اهل الکتاب ين ال ذیالعامل  من هو هناک حبث فی أن   املبحث الثانی:
حمسن السي د حسني القزويين. و قيل: إن ه السي د شرعه. ذكر بعض أن ه  متس ک باستصحاب
الس ند السي د  قد رأيت رسالة من بعض تالمذة إين  »التربيزی قال:  احملق قالكاظمي. و لكن 

مة الطباطبائي امللق ب ببحر العلوم قد س سر ه قد نسب هذه املناظرة فيها إليه، و قد وقعت  العال 
حني سافر من النجف األشرف إىل زيارة جد ه أيب عبد الل ه احلسني عليه الس الم يف البلدة 

ة، مث  أخذها بعض املعروفة اآلن بذي الكفل، و هي جممع اليهود. و قد كانت الرسالة عندي مد  
الطلبة مع عد ة من الرسائل فذهب هبا منذ مخس سنني أو أزيد. و لكن ببال أن  املوجود فيها أن  

 احملق قاليهودي الذي ناظره قد عجز يف اجلواب، و كل  لسانه يف اخلطاب، على عكس ما نقله 
  515«ي رمحه الل ه من إفحام الفاضل.القم  

إن  »التحقيق يف جواب الكتايب أن يقال:  اليزدی إلی أن  السي د  ذهب املبحث الثالث:
بل و كذا  ،للمسلمني يف حق ية دينهم االستصحاب حكم الشاك بعد الفحص املعترب و ال شك  

علينا أن نقيم  ،ألحد من أهل الفريقني أهل الكتاب يف األغلب، و لو فرض حصول الشك  
 ة بي نتنا حت  يزيل الشك عن نفسه، و ال حمل  البي نة حت يرتفع شك ه، و عليه أن ينظر يف صح
ه بعد كمال الفحص و النظر و ه مل يرتفع شك  للعمل باالستصحاب قبل ذلك، و لو فرض أن  

، و ليس هذا دليال على حق ية مذهب ائلة يف استصحاب الشريعة السابقةبذل غاية اجلهد فال غ
  516يف هذا الزمان كما أراده. الكتايب  
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يف  يقأن ال يكون اإلمام الرضا )ع( فی املناظرة مع جاثلالتربيزی  احملق قاحتمل  :املبحث الرابع
ما تقول يف نبو ة »مقام رد  االستصحاب، بل يف مقام دفع كالم جاثليق، حيث سأله بقوله: 

أنا »و سكت يف جواب اإلمام عليه الس الم بقوله: «. عيسى و كتابه؟ و هل تنكر منهما شيئا؟
 ...«.عيسى مقر  بنبو ة 

و مل يلتفت إىل التمس ك باالستصحاب بالتقريب الذي متس ك به اليهودي يف مناظرة السي د، و 
  515لو متس ك به لعل  اإلمام عليه الس الم أجابه جبواب أوىف و أمت .
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 (554 یإل 576الدرس السادس عشر )من ص 
العاشر و احلادی  يهالتنبنا األعظم األنصاری فی يخعبارات لش ست  تمل هذا الدرس علی يش

 :لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  مخسة ضم نيتعشر لإلستصحاب و 

عموم األزمان  يهال إن أخذ فيقفی المقام بأن  يلالحق هو التفص»العبارة األولی: 
ن اإلستمرار ... يامل عند الشک بالعموم ... و إن أخذ لبيعئذ ين... فح ياأفراد

 (274 )ص« بن اإلستصحايافالظاهر جر 

 فی هذه العبارة جهتان من الکالم: 

ن  ظاهر كالم الشيخ يف الرسائل و إن كان مومها للفرق إلی أ النائيين احملق ق ذهب: األولی اجلهة
بني العام  االستغراقي و العام  اجملموعي، إال  أن  هذا ليس مراده قطعا، بل مراده على ما يظهر من  

قيدا و ما إذا كان  ا إذا كان الزمان املأخوذم املكاسب الفرق بني كالمه يف حبث خيار الغنب من
و من قوله:  ايدقهو أخذ الزمان « إن اخذ فيه عموم األزمان أفرادي ا»و املراد من قوله:  .ظرفا

، بأن يكون مصب  العموم الزماين نفس هو أخذ الزمان ظرفا« و إن أخذ لبيان االستمرار»
تفر ع على ذلك عدم جريان االستصحاب يف الوجه األو ل، و جريانه احلكم، كالوجوب مثال، و ي

 511يف الوجه الثاين.

اخلراسانی و إن وافق الشيخ يف تقسيمه للعام  إىل قسمني، و لكن خالفه  احملق ق ان  : الثانية اجلهة
يف إطالق احلكم بكون القسم األو ل موردا ألصالة العموم دون االستصحاب و كون القسم 

موردا لالستصحاب دون أصالة العموم. حاصل ما أفاده: أن ه ال بد  من مالحظة الزمان  الثاين
فکان العموم األزمانی املأخوذ يف دليل اخلاص  أيضا؛ فإذا أخذ الزمان يف العام  على حنو الظرفي ة 
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ء ميكن التمس ك باالستصحاب، لعدم بقايف اخلاص  على حنو القيدي ة فال و لکن أخذ يااستمرار 
املوضوع كما ال جمال للتمس ك بالعموم أيضا، بل يرجع إىل أصل آخر من الرباءة أو االشتغال 

خذ الزمان يف العام  على حنو القيدي ة و يف اخلاص  على حنو حسب ما يقتضيه املقام؛ و إذا أ
، و هادی  إجت يلئذ لوجود دلينوع إىل العام  و ال وجه للرجوع إلی األصل حالظرفي ة فاملتعني  الرج

يتمس ك باالستصحاب؛ و إذا اخذ الزمان فيهما على حنو  ن ظاهرا فی العموميکلکن إن مل 
 513کن اإلستصحاب لعدم بقاء املوضوع. ميالقيدي ة فال بد  من التمس ك بالعام  و ال

ظاهر الشهيد الثاني في المسالك إجراء االستصحاب في هذا  »العبارة الثانية: 
على أن ه ال يستفاد من إطالق وجوب الوفاء إال  كون بناًء  ؛الخيار. و هو األقوى

تقض ينعم، لو استظهر من وجوب الوفاء بالعقد عموم ال ... نالحكم مستمر ا، 
قد س  المحق قبجواز نقضه فی زمان، باإلضافة إلى غيره من األزمنة، صح  ما اد عاه 

 (275)ص « سر ه.لكن ه بعيد

ه ألن   ؛ريااخل لی لزوم العقد و عدم جواز إجراء استصحاب حق  إ یيناإلمام اخلمالسي د  ذهب
الزمان  يثمن ح ة، بل اآليكما ذكره الشيخ األعظم قدس سره ة عموم استمراری  فی اآلي يسل

الزائد عنه  يدفی التقي ا الشک  ه هو زمان ظهور الَغنْب يف البيع و إمن  يدن من تقييقمطلق و املت
بت لزوم العقد؛ ألن  األقل  معلوم اخلروج، و يثف 515«َأْوفحوا بِاْلعحقحودِ :»فيتمس ك بإطالق قوله تعاىل

التقييد الزائد حيتاج إىل الدليل و هو ألن   ه، فيتمس ك بإطالقه بالنسبة إليه؛األكثر مشكوك
 511 .مفقود
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 يهه ... بأن المستصحب هو مطلق المطلوبيهکن توجيمو »العبارة الثالثة: 
 (281و  271 )ص« الجزء المتحققه سابقا لهذا

و يرد على هذا الوجه أن ه يعترب يف جريان االستصحاب أن يكون »ی: يناإلمام اخلمالسي د  قال
املستصحب إم ا حكما  جمعوال  شرعا ، و إم ا موضوعا  ذا أثر شرعي، و اجلامع بني الوجوب 

أم ا عدم كونه موضوعا   يكون شيئا  منهما،االستقالل ال النفسي و الغيي و كذا بني الضمين و
، فألن  احلكم اجملعول هو كل  واحد من  ذا أثر شرعي فواضح، و أم ا عدم كونه حكما  جمعوال 
الوجوبني. و بعبارة اخرى: اجملعول هو حقيقة الوجوب، و هي ما يكون باحلمل الشائع وجوبا ، 

ة: ال جمال الستصحاب اجلامع و أم ا اجلامع فهو يكون أمرا  انتزاعي ا  غي جمعول. ... و باجلمل
.  517«أصال 

و هنا توجيه ثالث، و هو استصحاب الوجوب النفسي  المرد د بين  »العبارة الرابعة: 
تعل قه سابقا بالمرك ب على أن يكون المفقود جزءا له مطلقا فيسقط الوجوب 

يف بعد بتعذ ره، و بين تعل قه بالمرك ب على أن يكون الجزء جزءا اختياري ا يبقى التكل
 (281 )ص« تعذ ره، و األصل بقاؤه، فيثبت به تعل قه بالمركب على الوجه الثاني

 فی هذه العبارة جهتان من الکالم: 

[ الثالث مبين  على أن  املستصحب هو الوجوب يه]التوج»: التربيزی احملق ق قال: األولی اجلهة
السابق كان قائما بتمام املرك ب، إال  النفسي املتعل ق باملوضوع اجململ، ألن  الوجوب النفسي يف 

أن  الشك  يف أن  تعل قه باملرك ب كان على وجه كان اجلزء املفقود جزءا له مطلقا حت  يسقط 
الوجوب يف حال فقده، أو كان املفقود جزءا له يف حال التمك ن منه حت  يبقى التكليف بعد 

ي ا، فيقال حينئذ: إن  الوجوب النفسي يف السابق تعذ ره، و يكون املفقود جزءا اختياري ا له ال واقع
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كان قائما هبذا املوضوع املرد د و شك  يف ارتفاعه، و األصل بقاء الوجوب املذكور، فيثبت به 
تعل قه باملرك ب يف السابق على الوجه الثاين. و األصل على هذا و إن كان مثبتا إال  أن ه ال بأس به 

ا هو على تقدير اعتبار يف مقام توجيه كلمات القوم، أل ن  بطالن القول باالصول املثبتة إمن 
 512«االستصحاب من باب األخبار ال الظن  كما هو ظاهر املشهور.

أضعف الوجوه الثالثة ال يت ذكرها [ الثالث يهالتوج]هذا الوجه »ی: ينالنائ احملق ققال الثانية:  اجلهة
وب عند تعذر بعض أجزاء املرك ب، فان ه يف تقريب استصحاب بقاء الوج -قد س سر ه -الشيخ

 519«يكون من أردإ أحناء األصل املثبت.

االستصحاب، بأن يراد منه: أن  هذا  يحتمل أن يراد منه»العبارة الخامسة: 
لم المفقود في زمان سابق واجب، فإذا زال البعض لم يع ود بتقدير وجودالموج

 (284 )ص« .ستصحاببحكم االسقوط الباقي، و األصل عدمه، أو لم يسقط 

 ؟«أو لم يسقط بحكم االستصحاب »ما هو املقصود من قوله : ةمسأل

أو مل يسقط حبكم »إن أراد من األصل االستصحاب فقوله: »ته: يقالل ه فی تعل ةقال رمح
مستدرك، و إن أراد منه غي االستصحاب، ففيه إدخال ما ليس باستصحاب « االستصحاب

، ...«مل يعلم »معطوف على قوله:  »: التربيزی احملق ق لقا و لکن  «حتت االستصحاب.
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ن مستدرکا. يکفلم  «فيكون االستصحاب حينئذ وجودي ا، و هو استصحاب وجوب الباقي.
575 

التمس ك بعموم ما دل  على وجوب كل  من األجزاء من غير »العبارة السادسة: 
 )ص« حتمالو مرة التمك ن من الجميع، لكن ه ضعيف احتماال بصو له مخص ص 

284) 

يعين أن  احتمال إرادة الفاضلني التمس ك بعموم األمر باألجزاء ضعيف، »: اهلمدانی احملق ق قال
 ضعيف. -أي التمس ك هبذه العمومات إلثبات وجوب الباقي يف ذلك -و نفس احملتمل

 ام ا وجه ضعف األو ل فظاهر لبعده من العبارة.

مر املتعل قة باالجزاء غيي ة الوجوب، املستفاد منها ليس إال  و ام ا وجه ضعف احملتمل، فألن  األوا
]و احلال أن املطلوب إثبات الوجوب النفسی  الوجوب الغيي، املعلوم انتفائه عند ارتفاع الغي.

 576«لألجزاء[

 لتأم لو ا يقللتحق

ان أن يكون ال إشكال يف أن  األصل يف باب الزمی إلی أن ه ينالنائ قذهب احملق   ل:املبحث األو  
، إال  أن يقوم دليل باخلصوص على القيدي ة مكث را للموضوع ليكون وجود ظرفا لوجود الزماين  

ن الزمان إال  يكو و مع عدم قيام الدليل على ذلك الء يف زمان غي وجوده يف زمان آخر، الشي
يقتضي أزيد من ماين كنسبة املكان إىل املكني الألن  نسبة الزمان إىل الز  ء؛ظرفا لوجود الشي

الظرفي ة، سواء كان الزماين من مقولة األعيان و املوضوعات اخلارجي ة أو كان من مقولة األفعال و 
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ذلك ن  الزمان يف مجيع ألحكام التكليفي ة و الوضعي ة؛ فإمتعل قات التكاليف أو كان من مقولة ا
ا يكون ظرفا لوجودها  الزمان ظرفا لوجود  ال كونلو ن ه يبتين جريان االستصحاب؛ فإو عليه إمن 

ا هو جر   املستصحب مل يكد جيري االستصحاب، ملا عرفت: من أن  حقيقة االستصحاب إمن 
يكاد ميكن جريان ن قيدا لوجود املستصحب فالاملستصحب يف الزمان، فلو كان الزما

جيري فيه ن الوجود يف غي ذلك الزمان، فالاالستصحاب فيه، ألن  الوجود املقي د بزمان يباي
  575االستصحاب، ألن ه يكون من تسرية حكم من موضوع إىل موضوع آخر.

ن اإلستصحاب؛ ألجل عموم ياحاصله: منع جر  »»نا األنصاری: يخ: قال شالثانیاملبحث 
وجوب الوفاء، خرج منه أول زمان اإلطالع علی الغبن و بقی الباقی. ظاهر الشهيد الثاني 

 « (275)ص «  هذا الخيار. و هو األقوى في المسالك إجراء االستصحاب في

 يلإلی تفصو وجوب الوفاء به و لزوم العقد أر يااخلاستصحاب ق اخلراسانی فی حبث ذهب احملق  
ر فی يار دل  علی اخليااخل يلإذا کان دل« أوفوا»يصح  التمسك برات. حاصله: يااخل نيب يدج

يف أثنائه، كتخصيصه خبيار  خبيار« اأوفو »خص ص التمسك به فيما إذا  يصح  ال وأو ل العقد 
للمتعاقدين أو ألحدمها، و خبيار التأخي  -ة من لزوم العقدمد   املشروط بعد مضي   -الشرط
ن ه يلزم البيع ثالثة أيام، فإن  ثمن و مل يسلم املبيع، فإق فيما إذا باع شيئا و مل يقبض الاملتحق  

 للبائع اخليار يف فسخ البيع، و بعد انقطاع اللزومبالسلعة، و إال  ف جاء املشرتي بالثمن فهو أحق  
صيص يف األول و بينه ق بني التخالنقطاع حكمه. ففر  « أوفوا»التمسك بعد الثالثة ب  يصح  ال

 يف األثناء. 

إطالق دليل اللزوم حبسب الزمان و إن كان مقتضيا لثبوت اللزوم من األول، إال  أن  : أن  هيلدل
يف غي ذلك املقدار كزمان افرتاق املتعاقدين فال مانع  ار داللته، و أمااخلاص  منعه عن ذلك مبقد

 منه، و يكون هذا الزمان مبدأ ثبوت حكم العام.
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الزمان ظرف  ه قاطع الستمرار حكمه، و املفروض أن  ن  هذا خبالف التخصيص يف األثناء، فإو 
إىل  الشك يف خروجه عن العام   كي يرجع ق فردا مستقال  ال قيد له حت يكون املوضوع أو املتعل  

ك فيه بالعام ، بل ال حميص حينئذ عن الرجوع إىل يف التخصيص الزائد و يتمس   الشك  
.  571استصحاب حكم اخلاص 

ه. من شاء ينحبر العلوم فی املقام بعالسي د فی أن  احملق ق التربيزی نقل کالم خياملبحث الثالث: ال
  573اجع إلی کالمه.ي فل يلالتفص

ال فی  يماملفاه نيون مرجعا فی تعييکا العرف إمن   أن   نياخلراسانی ب احملق ق ان   :الرابعاملبحث 
بناء العرف على عدم جريان االستصحاب يف فاقد معظم األجزاء، ال  استنتج أن   مث   ،هايقتطب

م يكشف عن فساد الت وجيه لعدم ات باع بناء العرف يف بقاء تطبيق املفاهيم على مصاديقها، و عد
دقيق، فبعد تنقيح مفهوم تطبيقها مساحمة أو خطأ بعد الت طبيق، أو عدمه على الت حقيق و الت  

حبسب االنفهام العريف، و أن ه يعم  االستصحاب يف الفاقد، ال جمال « تنقضال»خطاب 
دة معظم فاق الستكشاف بطالن الت وجيه من عدم بناء العرف على عدم جريان االستصحاب يف

  575حمة أو خطأ، مع مشول اخلطاب له حقيقة بال ارتياب.األجزاء مسا

اخلراسانی بأنَّه ال  احملق قنا األنصاری و أورد علی يخی وافق شيناإلمام اخلمالسي د  هذا و لکن
إشكال يف أنَّ امليزان يف تشخيص مجيع املفاهيم و مصاديقها و كيفي ة صدقها عليها هو العحرف؛ 

، و ال ألنَّ الشارع كواحد من العحر  ف يف املخاطبات و احملاورات، و ليس له اصطالح خاص 
خاطب، فكما يفهم أهل احملاورات من قول بعضهم: 

ح
طريقة خاص ة يف إلقاء الكالم إىل امل

يفهم من قول الشارع أيضا ، و ليس خماطبة « اغسل ثوبك من البول»أو « اجتنب عن الدم»
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فَاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َو أَْيِدَيُكْم ِإَلى »فإذا قال: الشارع مع الناس إال  كمخاطبة بعضهم بعضا ، 
تعارف، ال الغسل من األعلى فاألعلى بنحو ال 571«اْلَمراِفقِ 

ح
راد منه إال  الغسل بالنحو امل

ح
يكون امل

الدق ة العقلي ة، فكما أنَّ العحرف حمك م يف تشخيص املفاهيم حمك م يف صدقها على املصاديق و 
ما ليس مبصداق عحرفا  ليس مبصداق للموضوع احملكوم باحلكم تشخيص مصاديقها، ف

.  577الشرعي 

ا يتم  لو كان ن ه بأ ة العبادةعلی استصحاب صح  ی يناإلمام اخلمالسي د  أورد :املبحث اخلامس إمن 
جمموع البقي ة متعل قا  للوجوب الغيي فيقال: إن ه كان واجبا  به، و شك  بعد ارتفاعه يف حدوث 

ا هو مبالك املقد مي ة، و الوجوب الن فسي هلا، مع أن ه ممنوع جد ا ، ضرورة أن  الوجوب الغيي إمن 
ا هو كل  واحد من األجزاء ال اجملموع بعنوانه ا  ،املوصوف هبذا الوصف إمن  فالوجوب الغيي إمن 

ا هو إثبات وجوب نفسي واحد  متعل ق تعل ق بكل  واحد من األجزاء الغي املتعذ رة، و املد عى إمن 
خرى: القضي ة املشكوكة هو وجوب واحد متعل ق بالباقي املقدور، و و بعبارة أ مبجموع البقي ة.

ة هي الوجوبات املتعد دة املتعل ق كل  واحد منها بكل  واحد من األجزاء، املتيق نالقضية 
 572تت حدان.فال
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 (600 إلی 552الدرس السابع عشر )من ص 
 ل منا بقی من األمر األو  مم  نا األعظم األنصاری يخارات لشعب مثانتمل هذا الدرس علی يش
 :لتأم لو ا يقللتحق مباحث معروضة ةت  س تضم نتو لإلستصحاب  ةامتاخل

أن  الظن  الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل، فمعناه أن  »العبارة األولی: 
دير عدمه فهو وجوده كعدمه عند الشارع، و أن  كل  ما يترت ب شرعا على تق

المترت ب على تقدير وجوده. و إن كان مم ا شك  في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن 
، فتأم ل جد )ص « االيقين بالحكم الفعلي  السابق بسببه إلى نقض اليقين بالشك 

521) 

فضال عن الشك   -الظن   العلم بعدم اعتبار : »وجه التأم ل يحفی توض اهلمدانی احملق ققال 
ذي تساوى طرفاه، حت  يرتت ب عليه آثاره يوجب اندراج املظنون يف موضوع املشكوك، ال  ال -فيه

التعب دية اجملعولة للشاك  بوصف كونه شاك ا بالشك  املتساوي الطرفني، كما هو املفروض، و لعل ه 
 579«يف ذيل كالمه، فتأم ل. لتأم للذا أمر با

ق ق إال  بامور: األو ل بقاء الموضوع في يتحالشك  على هذا الوجه ال»العبارة الثانية: 
 (281)ص «  الزمان الالحق، و المراد به معروض المستصحب

 فی هذه العبارة جهتان من الکالم: 

 املستصحب و موضوع اإلستصحاب: نيب الفرق يحوضت فی األولی اجلهة

                                                 

 313 الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية: 579 



135 

 

األمر العارض ان  الفرق بني املستصحب و موضوعه أن  املستصحب هو  »التربيزی:  احملق ققال 
ة السابقة. و املوضوع هو املتيق نالذي يقع موردا لالستصحاب، و هو احملمول يف القضي ة 

املعروض هلذا احملمول القائم به مع مجيع القيود املعتربة يف قيامه به، من زمان أو مكان أو 
ريب أن   وصف، أو حنو ذلك مم ا يكون له مدخل يف عروض احملمول ملوضوعه و قيامه به. و ال

ا  احملمول قد يقوم مبوضوعه باعتبار وجوده اخلارجي، مثل قولنا: زيد قائم، ألن  قيام القيام بزيد إمن 
هو بوصف وجوده اخلارجي و قد يقوم به باعتبار تقر ره الذايت امللحوظ على وجه قابل ألن حيمل 

ا هو هبذا  عليه بالوجود تارة و بالعدم اخرى، مثل قولنا: زيد موجود، ألن  قيام الوجود به إمن 
االعتبار، ال باعتبار الوجود اخلارجي و إال  لزم تكرار احملمول، ألن ه حينئذ يكون يف قو ة أن يقال: 
زيد املوجود موجود، و هو ليس مبقصود قطعا، بل غي صحيح، خبالف املثال األو ل، ملا عرفت 

 525«ه قيل: زيد املوجود قائم.من كون عروض القيام لزيد باعتبار وجوده اخلارجي، فكأن  

 :فعلی املصن   یيناإلمام اخلمالسي د  ادان منير هناک إ: الثانية اجلهة

ن  املوضوع للوجود اخلارجي الذي يحراد إثباته أ نيی بيناإلمام اخلمالسي د  ان  ما: يهإحد
دة د املت حباالستصحاب، ليس هو زيد املتقر ر يف الذهن بالضرورة، بل املوضوع هو نفس هوي ة زي

اد زيد املتقر ر يف الذهن بقمع وجوده اخلارجی، و إال  فال الوجود الذهنی مع الوجود  يدميكن احت 
  526اخلارجي.

ما ذكره قدس سره خلٌط بني املستصحب و حممول  »ی: يناإلمام اخلمالسي د  قالما: يهثان
على الكون الرابط، ككونه  القضي ة، مع أن  املستصحب هو القضي ة ال حمموهلا، فلو ترت ب األثر

عادال  بالنسبة إىل جواز االئتمام به و صح ة الطالق عنده و نفوذ شهادته ترتت ب تلك اآلثار 
باستصحاب ذلك، ال باستصحاب حتق ق العدالة بنحو الكون احملمول، إال  على القول حبج ي ة 
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فتلخ ص: ...  زيد بالعدالة. األصل املثبت؛ ضرورة أن  استصحاب حتق ق العدالة ال يثبت ات صاف
اد القضي ة  ، و الة مع ااملتيق نأن ه يعترب يف االستصحاب احت  يعترب فيه ملشكوكة موضوعا  و حمموال 

 525.«إحراز بقاء املوضوع

بقاء المستصحب ال في موضوع محال و كذا في موضوع آخر إما » العبارة الثالثة:
سابقا وجوده في الموضوع السابق و  المتيق نالستحالة انتقال العرض و إما ألن 

و مما ذكرنا  الحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد ليس نقضا للمتيقن السابق.
 (596)ص «يعلم أن المعتبر هو العلم ببقاء الموضوع

 بوجهني:ته يقفی تعلاخلراساين قدس سره  احملق قأورد عليه  

يستلزم استحالته آخر حقيقة و تكوينا ، الضوع إىل ن  استحالة انتقال العرض من مو األو ل: ا
حيث إن  مرجع استصحاب املوضوعات هو احلكم  -مبعىن االلتزام بآثاره شرعا   -تعب دا  و تشريعا  

 .برتتيب آثارها و البناء العملي على بقائها

ن  هذا الدليل أخص  من املد عى، فإن  املستصحب ليس من مقولة األعراض دائما ، بل : االثاين
ا يكون هو الوجود، و ليس هو من املقوالت العشر، فال هو جوهٌر بالذات، و ال عرض و إن  ر  مب 

 .521 «كان بالعرض.

ال يحتاج إلى إبقاء حياة  -مثال -كالعدالة  الحكم استصحاب لكن» العبارة الرابعة:
زيد؛ ألن  موضوع العدالة: زيد على تقدير الحياة؛ إذ ال شك  فيها إال  على فرض 

و بالجملة: فهنا  حياة، فالذي يراد استصحابه هو عدالته على تقدير الحياة.ال
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مستصحبان، لكل  منهما موضوع على حدة: حياة زيد، و عدالته على تقدير 
 (595و 596)ص « .الحياة، و ال يعتبر في الثاني إثبات الحياة

تقدير احلياة،  زيدا على العدالة موضوع من جعل غرض املصن فاخلراسانی إلی أن   احملق قذهب 
إثبات العدالة اخلاص ة القائمة بذاك احلي  باالستصحاب، و ليس زيد مطلقا، حي ا كان أو مي تا، 

مطلقا، بل تستصحب مبوضوع، بل هو موضوع على تقدير حياته و مل يستصحب العدالة له 
 الستصحاب.كونه حي ا، و معه قد أحرز املوضوع املعترب يف ا  يرالعدالة له علی تقد

و أم ا إذا كان ترت به على إحراز احلياة أيضا فيجري استصحاهبا أيضا، و يرتت ب األثر على 
 523 االستصحابني، أي استصحاب العدالة و استصحاب احلياة.

إجراء األحكام فال مجال  يوجب الموضوع د استصحابفمجر  »العبارة الخامسة: 
 ألن   ؛بل لو أريد استصحابها لم يجر ،الستصحاب األحكام حينئذ الرتفاع الشك  

ى يثبت ر الواقعي حت  ة استصحاب النجاسة مثال ليس من أحكام التغي  صح  
إذ مع  ،ة ال استصحابهار الواقعي هي النجاسة الواقعي  أثر التغي   ألن   ؛باستصحابه
 (591)ص « في النجاسة. ر ال شك  فرض التغي  

ينفع استصحاب ن ه لو أغمض عن االيراد األو ل الا»هذا اجلواب:  يحاليزدی فی توضالسي د  قال
ة استصحاب احلكم كالنجاسة ليست من آثار ألن  صح   ة استصحاب احلكم؛املوضوع يف صح  

، ب ة يعقل أن تكون النجاسة و صح  ل أثر التغي  نفس النجاسة، و الاملوضوع أعين التغي 
، ألن  استص ميكن إثباته يف ة مالزم للشك  فيها فالحاب النجاساستصحاهبا كالمها أثرا للتغي 

، هذا غاية توجيه الوجه الثاين.  «عرض إثبات نفس النجاسة باستصحاب التغي 
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مع  ل، لکنقدير االغماض عن االيراد األو  ف على تبأن  هذا االيراد الثاين من املصن   مث أورد عليه
ل و اد األو  ير ه لو أغمضنا عن اإلن  أل ؛اد الثانیير ق وجه لإليبل مل اد األو  ير اإلعن  االغماض

ة استصحاب مانع من أن يكون صح  ق يبفلم  ،بعد إثبات املوضوع منا عدم ارتفاع الشک  سل  
 525.النجاسة أثرا للتغي  

ة ما ذكرنا من الدليل على اشتراط بقاء الموضوع في قضي   ن  ا » العبارة السادسة:
ما يجوز استصحاب ر الواقعي إن  فالتغي   ،االستصحاب حكم العقل باشتراط بقائه فيه

ب االستصحاب على بقاء فهذا الحكم أعني ترت   ،النجاسة له بحكم العقل
ص « ) ل.فتأم   ،ى يترتب على وجوده االستصحابيا حت  الموضوع ليس أمرا جعلي  

591) 

 لکن 521هنا إشارة إىل خفاء الواسطة لتأم لالتربيزی إلی أن  أمر املصن ف رمحه الل ه با احملق قذهب 
ق ه بعد استصحاب املوضوع يتحق  ه ذهب إلی أن  إن   .بوجه آخر لتأم لوجه ا نياليزدی بالسي د 

ة بدعوى أن  موضوع حكم العقل بصح   ،ة االستصحاب وجداناموضوع حكم العقل بصح  
من وجود املوضوع واقعا أو تعب دا نظي أن  موضوع حكم العقل بوجوب  االستصحاب أعم  

ق موضوع الواجب الواقعي و التعب دي، فإن استصحب الوجوب مثال يتحق   من االطاعة أعم  
 527م.يتفر ع على األصل املثبت كما قد يتوه  حكمه وجدانا و ال

ز به القيود المأخوذة في الموضوع عن من ميزان يمي   فال بد  » العبارة السابعة: 
شرعي فاالستصحاب في الحكم ال...  ل العقلاألو   :غيرها و هو أحد أمور
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ة ذاتا أو وصفا و فيما كان من جهة مدخلي   جهة الرافع من الشك    فياليجري إال  
 (215)ص «ة بأسرهايجري في الموضوعات الخارجي   ،نعم .الزمان

لشك يف الرافع أن  عدم الرافع الميكن أن يكون قيدا و وجه استثناء ا» اليزدی: السي د  قال
ة عن احلكم و مرتبة احلكم متأخرة عن املوضوع، فمرتبة الرافع ألن  مرتبة الرافع متأخر  للموضوع؛

متأخرة عن املوضوع مبرتبتني، فلو كان عدمه قيدا للموضوع لزم تقدمه على نفسه مبرتبتني و هو 
 حمال.

 ف راجعة إىل قيود املوضوعو فيه: أن  عدم الرافع أيضا يف عرض سائر القيود اليت جيعلها املصن  
ة املقتضي للوجود  ، فإن  الرافع يراد به ما إذا وجد عند متامي  [ة لثبوت احملمولتام   ة]و تکون عل  

كان مانعا للوجود، فإذا وجد بعد وجود املقتضى بالفتح يسم ى رافعا، فكما أن  عدم املانع 
باعتبار احلدوث كذلك عدم الرافع قيد له باعتبار ة ة التام  و جزء للعل  يكون قيدا للموضوع 

 522.«يف املوضوع فيه إىل الشك   جع الشك  البقاء، في 

...  ةالثاني أن يرجع في معرفة الموضوع لألحكام إلى األدل   »العبارة الثامنة: 
 (215)ص « الثالث أن يرجع في ذلك إلى العرف

ونه من الد ليل، خبالف الفرق أن  املرجع يف الوجه الس ابق هو ما يفهم»اخلراسانی:  احملق ققال 
فإن  املت بع فيه هو نظرهم حبسب ما ارتكز يف أذهاهنم من املالزمة و املناسبة بني  هذا الوجه؛

و  529. «األحكام و املوضوعات بال توسيط مساعدة الد ليل، بل و لو مع داللته على خالفه
، 595«الرتاب أحد الطهورين» كما إذا قال:  : »قال يثی باملثال حيناإلمام اخلمالسي د  أوضحه
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فانطبق احلكم على املوضوع اخلارجي ، فيشار إىل تراب  596«نب إذا غلى حيرمو عصي الع»و 
، أنَّه أحد الطهورين، و إىل رِطل من العنب أنَّ عصيه إذا غلى حيرم، فإذا صار الرتاب  خارجي 
اخلارجي  آجرا  أو خزفا ، و العنب زبيبا ، و شككنا يف طهوري ة األو ل و حرمة عصي الثاين إذا 

إشكال يف قصور األدل ة الواقعي ة عن مشول غي العناوين املأخوذة يف موضوعها؛ لتغي  غلى، فال 
التمس ك بدليل طهوري ة الرتاب، و حرمة مغلي  عصي العنب إلثبات احلكم  موضوعها، فال ميكن

جيري ة و املشكوك فيها من الدليل الاملتيق نهلما، و لو بنينا على أخذ موضوع القضي ة 
و أم ا لو كان  ة و املشكوك فيها.املتيق نب أيضا  لتغي  املوضوع، و عدم احتاد القضي ة االستصحا

االحتاد بنظر العرف، فجريانه مم ا ال مانع منه؛ ألنَّ هذا اآلجر و اخلزف اخلارجي ني كانا معلومي 
ا  َعَرضيا ، و كذا العنب ا إال  تغي  اخلارجي  إذا  احلكم قبل طبخهما، و بواسطة طبخهما مل يتغي 

ة له إال  يف حاله و َعَرضه.املتيق نيبس و صار زبيبا  يكون عني املوضوع   ، و ليست اليبوسة محغي 
ات الَعَرضي ة ال  595«.عرفا تنايف وحدة املوضوع اخلارجي  و هذه التغي 

 لتأم لو ا يقللتحق

املوضوع  يصتشخ ه لو کان امليزان فیی إلی أن  يناإلمام اخلمالسي د  ذهب املبحث األول:
زم أن يلاحملمول  فی باب الربهان أن   نيو قد ب .ون املراد منه العقل الربهانی  يکزم أن يلهوالعقل 

ون يک أن و هذا ال معنی له إال   .له مبعنی عدم انفکاک احملمول عن املوضوع ياون ذاتيک
ىل اجلهات التقييدي ة لدى ترجع مجيع اجلهات التعليلي ة إ ،يهو عل .ة للمحمولة تام  املوضوع عل  

يكون تعل قه عليه موضوع الالعقل، و تكون دخيلة يف موضوعي ة املوضوع، فإذا ورد حكم على 
جحزافا  حبكم العقل، فال بد  من خصوصي ة يف املوضوع ألجلها يكون محتعل قا  للحكم، و مع بقاء 

حتعل ق مع سائر اخلصو تلك اخلصوصي ة املوجبة أو الدخيلة يف 
ميكن رفع احلكم عن صي ات، الامل

                                                 
حر مة. 2/ باب 223: 17الوسائل  596

ح
 من أبواب األشربة امل
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املوضوع، فإذا علم تعل ق حكم على موضوع، و شك  يف نسخه فل ميكن أن يشك  فيه مع العلم 
من القيود الزماني ة و املكاني ة و  ضوع الدخيلة يف تعل ق احلكم عليهببقاء مجيع خصوصي ات املو 

ستحيل. و كثيا  ما ي
ح
ی يف االستصحابات قع اإلشكال حت  غيها؛ ألنَّ ذلك يرجع إىل اجلزاف امل
  591املوضوعي ة أيضا ، كاستصحاب الكر ية.

هو العقل فال فرق  يله لو کان امليزان فی لسان الدلاليزدی إلی أن  السي د  ذهب املبحث الثانی:
ة يف ذلك، فإن اريد من األحکام و املوضوعات اخلارجي   نين االستصحاب بيافی عدم جر 

املستصحب فالقيود خارجة عن املوضوع يف املقامني، و إن اريد موضوع املستصحب معروض 
صحاب األحكام  منه موضوع القضية عقال فكما أن  مجيع القيود راجع إىل املوضوع يف است

 ،يف بقاء القيام فيما بعده مثال لو علم بقيام زيد يف زمان و شك   املوضوعات. كذلك يف
يت هلا دخل يف حتقق القيام يف اخلارج و ثبوته لزيد لعني ال   مورد جبميع األفاملوضوع عقال زيد املقي  

  593ر يف موضوع احلكم الشرعي حرفا حبرف.التقرير الذي يقر  

ن ه إذا علم حبدوث حادث و شك  يف تعيينه، كما إذا علم مبوت شخص و ا املبحث الثالث:
رة و عارية، و حنو ذلك، ترد د بني كونه زيدا و عمرا، أو علم بوقوع عقد و ترد د بني كونه إجا

ليعلم أن  احملكي  عن املشهور عدم جريانه هنا مطلقا  ففي جريان االستصحاب هنا تفصيل و
  595ه.مکالالتربيزی، فارجع إلی   احملق ق يهقدتعرض إل

مل يتعر ض املصنف فی اخلامتة إلی حبث وجوب الفحص إال  جلهة اإلشكال يف  املبحث الرابع:
تتميما هذا املطلب التربيزی أوضح  احملق ق  الشبهات املوضوعي ة، لکن  عدم إجياهبم للفحص يف

للمقام، و توضيحا لوجوب الفحص يف الشبهات احلكمي ة و عدمه يف الشبهات املوضوعي ة 
 لوجوب الفحص من وجوه: ا و استدل  يداحا جيضإ
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 .احملق قأحدها: اإلمجاع 

ستصحابات لألدل ة الشرعي ة، و هو مانع من مبخالفة بعض اال الثاين: حصول العلم اإلمجال  
يعرف ني فيه للمصن ف رمحه الل ه، و الجريان االستصحاب أو من اعتباره، على اختالف املسلك

جيامع علمنا بصح ة بعضها أو أكثرها فالبناء على فساد العقود مثال ال ،تفصيلها إال  بالفحص
 شرعا.

األدل ة الدال ة على اعتبار الكتاب و السن ة قد أثبتت  الثالث: أن ه مقتضى أدل ة االستصحاب، ألن  
و اخلروج من وجوب الرجوع إليهما، و الفحص عن مقتضامها يف كل  واقعة يبتلي هبا املكل ف، 

حيصل إال  بعد الفحص عن الكتاب و السن ة و غيمها من األدل ة يف موارد عهدة هذا التكليف ال
يف قبل الفحص عنها. و مرجع هذا الدليل إىل أن  التكليف العمل باالصول، ألصالة بقاء التكل

ا هو بالعمل مبقتضى ما يستفاد من جمموع األدل ة من االصول اللفظي ة و العملي ة و غيها،  إمن 
فالعمل باالصول من دون فحص عن سائر األدل ة ترجيح بال مرج ح، و عمل مبا ال يعلم معه 

  591ج من العهدة.اخلرو 

ون يک ال ذیا فی معنی العرف يدا جيقی حقق حتقيناإلمام اخلمالسي د  ان   :املبحث اخلامس
راد بالعحرف يف مقابل العقل ليس هو  نيموضوع اإلستصحاب و ب يصمرجعا فی تشخ

ح
أنَّ امل

راد بالعقل العرف الغي املسامح الدقيق؛ ضرورة أنَّ األلفاظ كما 
ح
العرف املسامح، حت  يكون امل

ا وضعت للم عاين النفس األمري ة تكون محستعملة فيها أيضا  عند إلقاء األحكام، فالكر  و امليل أهن 
تداو 

ح
تكون لة يف إلقاء األحكام الشرعي ة الو الفرسخ و الدم و الكلب و سائر األلفاظ امل

 محستعملة إال  يف املعاين الواقعي ة احلقيقي ة، فالكر  حبسب الوزن ألف و مائتا رِطل عراقي  من غي
زيادة و نقيصة، ال األعم  منه و ما يسامح العرف، و كذا الدم ليس إال  املاد ة السي الة يف العروق 
اليت تكون هبا احلياة احليواني ة، ال األعم  منها و ما يطلق عليه اسم الدم محساحمة، و ليس التسامح 

راد من  ٍء من املوارد ميزانا  ال يف تعيني املفاهيم، و ال يفالعحريف  يف شي
ح
تشخيص املصاديق.بل امل
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و املصاديق، و أنَّ تشخيصه هو  األخذ من العحرف هو العحرف مع دق ته يف تشخيص املفاهيم
: ال شبهة يف أنَّ الدم عبارة عن املائع  امليزان، مقابل تشخيص العقل الدقيق الربهاين . مثال 

ع للحكم بالنجاسة، و ليس ما موضو  -اجلاري يف القلب و العروق، و املسفوح منه -املعهود
يتسامح فيه العرف و يطلق عليه الدم تساحما  موضوعا  هلا، لكن  العرف مع كمال دق ته يف 
تشخيص مصاديقه حيكم بأنَّ الل ون الباقي بعد غسل الثوب ليس بدم، بل هو لون الدم، لكن  

ك بأنَّ الل ون هو األجزاء الربهان العقلي قام على امتناع انتقال العرض، فيحكم العقل ألجل ذل
  597الصغار من جوهر الدم.
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 (616 إلی 600الدرس الثامن عشر )من ص 
اشرتاط بقاء  ا بقی مننا األعظم األنصاری مم  يخعبارات لشمخس تمل هذا الدرس علی يش

و  يقللتحقمباحث معروضة  ةست   ضم نيتو  نييقال ةالبحث عن قاعد املوضوع لإلستصحاب و
 :لتأم لا

 «األحكام تدور مدار األسماء إن  » قولهم يراد من و حينئذ فيستقيم أن » بارة األولی:الع
ق عليه الحكم ذي عل  ة ذلك الحكم السم الموضوع ال  مقتضى ظاهر دليل الحكم تبعي   ن  أ

ة تأسيس أصل قد يعدل عنه بقرينة فهم العرف أو في ظاهر الدليل فيراد من هذه القضي  
 (312)ص « فافهم ،غيره

حممول  «األحكام تدور مدار األسماء»األوىل أن  قوهلم »: ذلک يحفی توض اليزدیالسي د  قال
تها، و ختل ف القاعدة يف على ظاهره من دوراهنا مدار صدق عناوين موضوعاهتا املأخوذة يف أدل  

ا نعلم ن  دقيقا أو عجينا أو خبزا من جهة ا مثل العنب إذا صار زبيبا و دبسا و احلنطة إذا صار
 من اخلارج أن  حكم فروع العنب و احلنطة حكم أصلهما، ال أن  موضوع احلكم يف الدليل أعم  

  592«ففي احلقيقة مل تتخل ف القاعدة. ؛لمن االسم األو  

وضوعاهتا األحکام ملناطاهتا ال مل ةذهب إلی تبعي   يثق اهلمدانی؛ حاحملق   يهأورد علهذا و 
مبراجعة األدل ة و الفحص عنها، فإن ثبت  شخيص ما هو مناط احلكمزم تيل، فاملأخوذة يف أدل تها

و  يقفی التحق تی ذکرهيا 599 .فهو املطلوب و إال  فالعمل على حسب ما يقتضيه القواعد
 التأم ل.
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 ه ال يخرج عن حال الطهارة إال  أن  »المذكورة ب الجهة على استدل  »العبارة الثانية: 
انتهى، لكن هذا التعبير من « اليقين ض الشك  على يقين من كمالها و ليس ينق

 (314)ص « .يلزم أن يكون استفادة من أخبار عدم نقض اليقين بالشك  ي الالحل  

خيفى عليك أن  ما ذكره دام ظل ه هنا مناف ملا استظهره يف أو ل ال »نی: يااآلشت احملق ق يهأورد عل
خبار و ظاهرة يف استدالل املعرب  عنها من أمثال هذه العبائر من كوهنا مأخوذة من األ 155اجلهة
 156«هبا.

أم ا لو اريد منها إثبات عدالته من يوم الجمعة مستمر ة إلى زمان »العبارة الثالثة: 
الشك  و ما بعده إلى اليقين بطروء الفسق، فيلزم استعمال الكالم في معنيين أيضا، 

مرارها إلى الزمان ألن  الشك  في عدالة زيد يوم الجمعة غير الشك  في است... 
ء طاهر حتى تعلم الالحق. و قد تقد م نظير ذلك في قوله عليه الس الم:" كل  شي

 (311)ص « أن ه قذر".

 ة جهتان من الکالم: فی هذه العبار 

 د من هذا الکالم:املقصو  نيافی ب األولی اجلهة

أن يراد بقوله عليه  ح  يصموضوع و البقاء موضوع آخر، فال ان  احلدوث »التربيزی:  احملق ققال 
و غيمها إنشاء حكمني: « فليمض على يقينه»و قوله « تنقض اليقني بالشك  ال»الس الم 

وجوب البناء يف الظاهر على  أحدمها: وجوب البناء على احلدوث عند الشك  فيه، و ثانيهما:
                                                 

رب ما يظهر من الحلي في السرائر االعتماد على هذه األخبار حيث عب ر : »نا األنصاریيخقال ش 155 
، و هذه «نقض اليقين باليقين»استصحاب نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره من قبل نفسه ب  عن

 (15)ص « العبارة ظاهر أنها مأخوذة من األخبار.

 2: 2حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  156 
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يني خمتلفان حمتاجان ألن  هذين املعن ى حدوثه إىل زمان الشك  يف بقائه؛ء املبين  علبقاء هذا الشي
إىل موضوعني و إنشاءين، و املفروض أن ه ليس يف اخلارج إال  يقني واحد و شك  واحد متعل قان 

 155«حبدوث مشكوك احلدوث.

 :يخاستدالل الش اد علیير الثانية فی اإل اجلهة

يرد علي ما ذكره الشيخ األعظم: ... لو كان شخص على يقني » ی: يناإلمام اخلمالسي د  قال
من عدالة زيد يوم اجلمعة، و شك  يف بقائها يوم السبت، و شخص آخر على يقني من عدالته 
يوم اجلمعة، مث  شك  يف عدالته يومها، و شك  يف بقائها إىل يوم السبت على تقدير ثبوهتا يوم 

معة، اجلمعة، و ثالث على يقني من عدالة زيد يوم اجلمعة، مث  تبد ل يقينه إىل الشك  فيها يوم اجل
( هلذه األفراد و ينقض اليقين بالشك  الفأي  إشكال يرد على القول بشمول قوله عليه السالم: )

؟!  املوارد الثالثة اليت يكون كل منهم فيها على يقني و شك 

حقة لألفراد و نفس الطبيعةامللحوظ يف املطلقات هو و تقد م سابقا  أن   ، دون العوارض الال 
َأَحلَّ اللَّهح : »خلصوصي ات املصداقي ة، فكما أن  امللحوظ يف قوله تعاىلاملشخ صات الفردي ة و ا

نفس طبيعة البيع، و عل ق احلكم هبا من دون حلاظ اخلصوصي ات الفردي ة و العوارض  151«اْلَبْيعَ 
( إال  نفس طبيعة ينقض اليقين بالشك  الاملفر دة، كذلك ليس امللحوظ يف قوله عليه السالم: )

، فإن  مفاده أن  نفس طبيعة اليقني من حيث إن ه اليقني و ا أمر مربم مستحكم، ال بد  و أن لشك 
تنقض بطبيعة الشك  اليت ليست كذلك، و ال مانع من انطباق ذلك على كل  واحد من أفراد ال

، فإن  كل  فرد من أفراده مغاير للفرد اآلخر؛ ألن  كل  واحد من أفراده صفة  اليقني و الشك 
د متعل قها؛ أي عدالة زيد يوم اجلمعة.نفساني ة   153«قائمة بشخص و إن احت 
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لو فرض القطع ببقائها على تقدير الحدوث أمكن أن يقال إنه إذا »العبارة الرابعة: 
ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها للعلم ببقائها على تقدير الحدوث، 

 (311)ص « تقدير.لكنه ال يتم إال على األصل المثبت فهو تقدير على 

 ون هذا اإلستدالل استدالال باألصل املثبت؟يک يفک  ة:مسأل

الخيفى عليك أن  إثبات البقاء ظاهرا بإثبات احلدوث كذلك من األصل »نی: يااآلشت احملق ققال 
و األصل  .ب البقاء على احلدوث على تقدير ثبوته ليس من أحكامه الش رعي ةترت   فإن   ؛املثبت

تص ا باالستصحاب، بل كل  أصل يراد به إثبات واسطة مالزمة ملا يرتت ب عليها املثبت ليس خم
و املوضوعات و سواء كان أ صل املثبت، سواء كان يف األحكاماحلكم الش رعي يسم ى باأل

 155 «أو غيه من األصول. استصحابا

دم و رب ما يتوه م االستدالل إلثبات هذا المطلب بما دل  على ع»العبارة الخامسة: 
ء بعد تجاوز محل ه. لكن ه فاسد؛ ألن ه على تقدير الداللة ال يدل  االعتناء بالشك  في الشي

على استمرار المشكوك؛ ألن  الشك  في االستمرار ليس شك ا بعد تجاوز المحل . و 
ء من دعوى أصالة الصح ة في اعتقاد المسلم، مع أن ه  منه االستدالل له بما سيجي ضعفأ

 (166)ص « دم إثباته االستمرار.كاألو ل في ع

وجه األضعفي ة: أن  احلمل على الصح ة فرع قابلي ة احملمول للصح ة و »التربيزی:  احملق ققال 
ألن  املدار يف جواز العمل به و عدمه على حصول  االعتقاد ليست كذلك؛الفساد، و صفة 

جيوز العمل د الحيح جيوز العمل به و قسم فاسنفس الصفة و عدمه، و ليس له قسم ص
 151«.به
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 لتأم لو ا يقللتحق

)ص « األحكام تدور مدار األسماء»قوهلم  يما نقلناه فی املنت فی تفس ل:املبحث األو  
معنی قوهلم  يحنی فی توضيااآلشت احملق قمن  ن آخريااليزدی و لکن هناک ب يدهو للس( 156

 ياستبعد تفس فإن ه ؛اهلمدانی قق  ثالث للمح يدج يقو حتق157« األحكام تدور مدار األسماء»
الخيفى ما يف إرادة املعني ني الذين ذكرمها املصن ف رمحه »قال:  يثح ،ف من هذا الکالماملصن  

خيفى على من الحظ موارد تلف ظهم هبذا القول، بل املعىن يف ه هلذه العبارة من البعد، كما الالل  
ا يستدل ون به لرفع األحكام الثان حماوراهتم ليس إال  ما يرتاءى منه يف بادئ النظر، ة ي  و و إمن 

ملوضوعات معلومة مبتنية عند خروج تلك املوضوعات عن مسم ياهتا عرفا، ال بالدق ة العقلية، 
مثال إذا دل  الدليل على حرمة أكل الرتاب، أو وجوب التصد ق بصاع من احلنطة، أو اشرتاط 

ء خلوص الرتاب يف التيم م، فعند امتزاج شي إطالق املاء املستعمل يف رفع احلدث و اخلبث، و
ء من احلشيش يف تراب التيم م مع من الرتاب يف احلنطة، أو املضاف يف املاء املطلق، أو شي
زج بعد استهالكه و ال أثر للممت :استهالك املمتزج، و تبعي ته للممتزج فيه يف االسم، نقول

ألن  األحكام تدور مدار  فيه يف احلكم؛بل هو تابع للممتزج يلحقه حكمه، اضمحالله، فال
األمساء، و ام ا لدى الشك  يف أن ه هل لعنوان الكل ية أو احلياة دخل يف قوام جناسته أو تعفي 

 يجب حينئذ تشخيص ما هو مناط الحكمة، بل مالقيه، فال وقع لالستشهاد هبذه القضي  
واعد من على حسب ما يقتضيه الق، فإن ثبت و إال  فالعمل بمراجعة األدل ة و الفحص عنها

  152«صول.االستصحاب أو غيه من األ

لو سل منا داللة الروايات على ما يشمل القاعدتين، »نا األنصاری: يخقال شاملبحث الثانی: 
لزم حصول التعارض في مدلول الرواية المسقط له عن االستدالل به على القاعدة 

 ( 311ص «)الثانية
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نا األنصاری إلثبات عدم يخوجوه من جملس درس ش نی نقل ست  ياشتاحملق ق اآل فی أن  خيال
سادسها: وقوع الت دافع من إرادهتما معا و »أورد علی مخس منها و قال:  . مث  نييقال ةاعتبار قاعد

الت عارض الد ائمي املوجب لعدم إمكان إرادهتما ... هذا ملخ ص ما استفدناه من مطاوي  
و لكن ك خبي بإمكان املناقشة يف مجيع ما ذكرناه من  البحث.كلماته من الكتاب و يف جملس 

 159« الوجوه عدا الوجه الس ادس.

و إن أريد بها الثالث، فله وجه؛ بناء على تمامي ة »نا األنصاری: يخقال ش :املبحث الثالث
 ( 165)ص « «الشك  بعد الفراغ و تجاوز المحل  »قاعدة 

علی قاعدة التجاوز و  مبا دل   نييقدالل الثبات قاعدة الاهلمدانی أوضح فساد االست احملق ق ان  
ا يشك  فيه قبل جتاوز حمل ه، كما  ؛املتيق نتتوق ف على جتاوز حمل  ة اليقني الدأن  قاعالفراغ ب إذ رمب 

لو اعتقد عند الز وال أو قبله طهارة ثوبه أو جناسته أو كونه متطه را عن احلدث، مث  شك  فيه قبل 
تتوق ف على سبق االعتقاد،  ألخذ بالشك  بعد جتاوز احملل  الة، كما أن  قاعدة عدم اتلب سه بالص ال

خرى، كي يصح  االستشهاد ه، فال ربط إلحدى القاعدتني باألكما سيشي إليه املصن ف رمحه الل  
 165لقاعدة اليقني مبا ورد يف تلك القاعدة! 

: بين ما إذا علم 311ألساطينربما فص ل بعض ا»نا األنصاری: يخقال ش املبحث الرابع:
 ( 312)ص « مدرك االعتقاد بعد زواله و أن ه غير قابل لالستناد إليه، و بين ما إذا لم يذكره

م هن  ؛ فإو الظاهر أن  سنده بناء العقالء»قال:  يثح؛ يلهذا التفص مستند اليزدیالسي د أوضح 
القطع السابق خبالفه حال  ةلو مل يذكروا حني الشك مستند قطعهم السابق يبنون على صح  

ية و يبقى الكالم يف حج  »ه بأن   يهمث أورد عل« ته.ته أو العلم بعدم صح  تذك ره و الشك يف صح  

                                                 

 1 - 11: 2حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  159 
 339الفوائد الرضوية على الفرائد املرتضوية:  165 

 .112هو كاشف الغطاء يف كشف الغطاء:  166



150 

 

ية كحمل األلفاظ على ية بنائهم يف سائر موارد احلج  فإن  حج   ؛بناء العقالء يف هذا املورد
رير الشارع ملا بنوا عليه و إمضائه م و أمثال ذلك من باب تقظواهرها و احلكم بكوهنا مراد املتكل  

املكشوف من سكوته و عدم ردعهم عن ذلك مع كونه مبرأى منه و مسمع، فإن كان ما حنن 
 165« .تأم ل ه حمل  فيه من ذاك القبيل فال كالم إال  أن  

مكان اجلمع بني القاعدتني ی بعد ذهابه إلی إيناإلمام اخلمالسي د  فی أن  خيال املبحث اخلامس:
قال:  يثح ؛إثباتا نييقعلی اعتبار قاعدة ال يل، أوضح عدم الدلثبوتا  و اإلستصحاب(  نييق)ال
ا بصدد بيان أمر واحد عرفا : إم ا االستصحاب، و إم ا»  ال ريب يف أن  الظاهر من األخبار أهن 

(، أو)أن  اليقني ال الظاهر ذيلها من 161«اخلصال»القاعدة، حت  رواية  )فإن   يدفع بالشك 
اد مفادها مع مفاد سائر الكحربيات يف سائر األخبار، فمع أن   ينقض اليقني(ك  الالش يف احت 

ا االستصحاب،  ا يف مقام إفادة إحدى القاعدتني، و ال إشكال يف أهن  املتبادر منها مجيعا  عرفا  أهن 
 ، كما يفإرادة اليقين و الشك  الموجودين بالفعلال قاعدة اليقني؛ ألن  الظاهر منها 

لزرارة يف مورد  165و الثانية 163االستصحاب، مضافا  إىل ورود الصحيحة االوىل
  161«االستصحاب.
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 (654إلی   616الدرس التاسع عشر )من ص 
 حبث معروض ضم نيتو نا األعظم األنصاری يخعبارات لش أربعتمل هذا الدرس علی يش

 :لتأم لو ا يقللتحق

باب تخصيص أدلة االستصحاب  من به عملال أن في الشأن لكن»العبارة األولی: 
أو من باب التخصص الظاهر أنه من باب حكومة أدلة تلك األمور على أدلة 

 (163)ص « االستصحاب و ليس تخصيصا

و  ةو التخصص و احلكوم يصالتخصة )األربع ينالعناو  نيالفرق ب يحفی توض األولی اجلهة
 الورود(:

خروج »الفرق بني هذه العناوين: هو أن  التخص ص عبارة عن و إمجال » ی: ينزا النائي قال امل
و  « أكرم العلماء»كخروج اجلاهل عن قوله: « ء عن موضوع الدليل بذاته تكويناالشي

 كخروج القاطع باحلكم الشرعي عن موضوع التعب د باألمارات و األصول العملي ة.

الدليلني حقيقة بعناية التعب د  ء عن موضوع أحدخروج الشي»و أم ا الورود: فهو عبارة عن 
كخروج الشبهة عن موضوع األصول العقلي ة بالتعب د باألمارات و األصول الشرعي ة، « باآلخر

فالورود يشارك التخص ص يف كون اخلروج يف كل  منهما يكون على وجه احلقيقة، إال  أن  
 لورود يكون بعناية التعب د.اخلروج يف التخص ص يكون بذاته تكوينا بال عناية التعب د، و يف ا

تصر ف أحد الدليلني يف موضوع اآلخر رفعا أو وضعا و »و أم ا احلكومة: فهی عبارة عن 
ا يتصر ف فيما يتكف له دليل احملكوم « لكن ال حقيقة بل حكما ففي احلقيقة دليل احلاكم إمن 

 من احلكم الشرعي بعناية التصر ف يف املوضوع.
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سلب احلكم عن بعض أفراد موضوع العام بال تصر ف يف »رة عن و أم ا التخصيص فهو عبا
ا يكون يف احلكم « املوضوع فالتخصيص يشارك احلكومة يف كون التصر ف يف كل  منهما إمن 

ا يكون بتوس ط التصر ف يف املوضوع، و يف  الشرعي، إال  أن  التصر ف يف احلكومة إمن 
تالحظ النسبة بني دليل ك الجل ذلالتخصيص يكون التصر ف ابتداء يف احلكم، و أل

و   احلاكم و احملكوم، بل يقد م احلاكم و لو كانت النسبة بينه و بني احملكوم العموم من وجه
كان ظهور احلاكم أضعف من ظهور احملكوم، بداهة أن  حلاظ النسبة و قو ة الظهور فرع 

اكم، ألن  دليل احملكوم ميكن أن يعارض دليل احلو قد عرفت: أن  دليل احملكوم ال التعارض،
ا يثبت احلكم على فرض وجود موضوعه و  -كما هو الشأن يف مجيع القضايا احلقيقي ة  -إمن 

مع « أكرم العلماء»ميكن أن يعارض قوله: ينفي وجود املوضوع أو يثبته، فالدليل احلاكم 
 167«. «النحوي ليس بعامل»قوله: 

 ة األمارات علی اإلستصحاب:کومحب املصنفرأی اد علی ير فی اإل الثانية اجلهة

و إذ ال نظر  ،اخلراسانی إلی أنه ليس دليل االمارة حاكما على دليل االستصحاب احملق قذهب 
حبيث يتصر ف فيه سعة و ضيقا مبدلوهلما الل فظي لدليل االمارة إىل دليل االستصحاب ض ال تعر  
جيح  إثباتا  الدليل احلاكم ناظرا إىل الدليل احملكوم  كونو قد ثبت على ما أفاده يف الت عادل و الرت 

من باب احلكومة، بل من  ليس تقدمي االمارة على االستصحابفحبسب عامل االثبات و الداللة 
وجدانا بعناية  االمارة منعدما ملوضوع دليل االستصحاب باب الورود حبيث يكون دليل

 162.التعب د
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في مقابل االستصحاب من باب  و رب ما يجعل العمل باألدلة»العبارة الثانية: 
على أن المراد من الشك عدم الدليل و الطريق و التحير في العمل بناًء  التخصص

 (315)ص « و مع قيام الدليل االجتهادي ال حيرة

هو الورود املصطلح ال من التخصص اآلشتياين إلی أن مراد صاحب الفصول  احملق قذهب 
عنی اللغوی منه و هو عدم بالتخص ص إلرادة امل هي التخصص املصطلح مث اعتذر بأن  تعب

و  169غي الشامل للجه ال. « أكرم العلماء» ، ال التخصص املصطلح كما يف قوله:الشمول
 فی املقام. تقريب صاحب الفصول إلثبات التخص ص ةي  يفک احملق قکالم هذا   يديو 

مع أبي بكر في أمر  محاجة علي عليه السالم يظهر مما ورد فيبل »العبارة الثالثة: 
فدك المروية في االحتجاج أنه لم يقدح في تشبث الزهراء عليها السالم باليد 
دعواها عليه السالم تلقي الملك من رسول اهلل صلى اللَّه عليه و آله مع أنه قد 

 (322)ص « يقال إنها حينئذ صارت مدعية ال تنفعها اليد.

 ة:اج  احمل نيافی ب األولی اجلهة

هو ما رواه عثمان بن عيسى و مح اد بن ، الس الم املروية يف االحتجاجة علي  عليه حماج  ان 
عثمان مجيعا، عن أيب عبد الل ه عليه الس الم يف حديث فدك: أن  أمي املؤمنني عليه الس الم قال 

فإن كان يف يد »أ حتكم فينا خبالف حكم الل ه يف املسلمني؟ قال: ال، قال: »أليب بكر: 
ء ميلكونه اد عيت أنا فيه من تسأل البي نة؟ قال: إي اك كنت أسأل البي نة على ما ني شياملسلم

ء فاد عى فيه املسلمون، تسألين البي نة على ما فإذا كان يف يدي شي»تد عيه على املسلمني، قال: 
ني البي نة يف يدي و قد ملكته يف حياة رسول الل ه صل ى الل ه عليه و آله و بعده و مل تسأل املؤمن
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و قد قال رسول  -إىل أن قال: -على ما اد عوا علي  كما سألتين البي نة على من اد عيت عليهم
 155«الل ه صل ى الل ه عليه و آله البي نة على من اد عى، و اليمني على من أنكر؟!

إلی  استند يفة فکمدعي يفتص ،ايهإل ة الفدک)س( اد عت انتقال ملکينَّ فاطمة ا :الثانية اجلهة
 فی إثبات مطلوهبا؟ يدال

ر   ن  إلی أ 156ی تبعا ألستاذه يناإلمام اخلمالسي د  ذهب االنقالب ما  توجبد دعوى االنتقال الجمح
ا يتوج ه لو كان أبو بكر منكرا  لتلقمل يقابلها اإلنكار،  ا من رسول اهلل يهو هذا اإلشكال إمن 

من رسول اهلل )ص(، الن  أبا  ايهه عليها تلقعلى فاطمة سالم اللَّ القوم مل ينكروا لکن و )ص(، 
بل بکر مل ينكر ذلك يف تلك القضي ة و ال غيه من املسلمني؛ حت  تلزمها عليها السالم البي نة، 

سلمنيكانوا يقولون: إنَّ فدكا  يف
ح
 .151. نيعلی أهنا فیء للمسلمالبي نة إقامة  ، فعلی القوم155ء امل

ي أمورهم و قد أمضاه اليد أمر كان مبنى عمل الناس فاعتبار  ن  ا»العبارة الرابعة: 
عمل العرف عليه من باب األمارة ال من باب األصل  يخفى أن  الشارع و ال

 (323)ص « التعبدي.

يقتضي جمر د كون القاعدة عقالئي ة ال ن  أعلی هذا االستدالل بی يناإلمام اخلمالسي د  أورد
ففي مثل الظاهر و خرب الثقة يرجعون إليهما؛ لكون فإن  أحكام العقالء خمتلفة،  أماري تها؛

الظهور كاشفا عن املراد اجلد ي؛ و لكون اخلرب كاشفا عن الصدور، و قد يكون عملهم هبا 
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و فيما حنن فيه ميكن أن يكون حفظ نظام ... ألجل مصلحة داعية هلم على البناء العملي 
ء معاملة امللك، ما يف يد املستول على شياملعيشة و دفع اختالل السوق داعيا هلم على معاملة 

 153يكون دليال على أماري تها.ن القاعدة حج ة ببناء العقالء الجمر د كو  و مع هذا االحتمال فإن  

 لتأم لو ا يقللتحق

نا األنصاری و إن أتى من الكالم فيما يتعل ق بقاعدة اليد ما يخاعلم أن  ش املبحث األول:
 احملق قال  أن ه مل يستوفه يف فروعها و سائر ما يتعل ق هبا، و لکن ، إ(155)ص  يناسب املقام

أو ال يف بيان اعتبار القاعدة و مقدار عمومها و داللتها و ما يتبع ذلك،  ياالتربيزی قد م كالما واف
  155ر إىل حكم تعارضها مع االستصحاب.مث  أشا

و لکن  يدال يهعلی أمار  يخاستدالل الشورد علی ی و إن أينماإلمام اخلالسي د  املبحث الثانی: ان  
تها أخبار كثية يف أبواب محتفر قة ... و يدل  على اعتبارها بل أماري  »قال:  يثوافقه فی املدعی ح

الزوجني: حمم د بن احلسن،  ، ذكرها صاحب الوسائل يف مياث151يونس بن يعقوب منها: رواية
                                                 

 267االستصحاب:  153 

أمارة عقالئي ة على  يدی قائل بأن اليناإلمام اخلم يدادا علی اإلستدالل و اال فالسير فی أن هذا الکالم إخيال
 ر.آخ يلامللكي ة لکن بدل

 156 - 169: 5أوثق الوسائل،  155 
ب البجلي الدهين، كانت ام ه اخت معاوية بن عم ار، و    151 يونس بن يعقوب: ابن قيس أبو علي اجلال 

كان من الفقهاء األعالم، و الرؤساء املأخوذ عنهم احلالل و احلرام، كان موردا  لعناية اإلمام الصادق و 
ن أبيه، و محران بن أعني، و عبد األعلى بن أعني، و معاويه بن الكاظم و الرضا عليهم السالم، روى ع

نصر، و احلسن بن علي بن  عم ار، و منصور بن حازم، و آخرين، و روى عنه أمحد بن حمم د بن أىب
يقطني، و صفوان بن حيىي، و خالئق، مات باملدينة فبعث إليه اإلمام الرضا عليه السالم حبنوطه و كفنه و 

ه أن حيضروا جنازته، و دفن يف البقيع. انظر رجال مجيع ما حيتا  ج إليه، و أمر مواليه و موال أبيه و جد 
 .1/ 314و  4/ 363و  44/ 335، رجال الطوسي: 1217/ 446النجاشي: 
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عن يونس بن يعقوب عن أيب عبد  159وليدعن حمم د بن ال 152عن علي  بن احلسن 157بإسناده
 اللَّه عليه السالم: يف امراة متوت قبل الرجل، أو رجل قبل املرأة؟

قال: )ما كان من َمتاع النساء فهو للمرأة، و ما كان من َمتاع الرجال و النساء فهو بينهما، و 
 .115(ء منه فهو لهشي على من استولى

نكرو الظاهر منها: أنَّه يف مقام النزا 
ح
حد عي و امل

إذا رفع األمر  -ع و رفع اخلصومة، و تشخيص امل
ء من َمتاع البيت فهو له بيمينه، و على إن احرز استيالء أحد الزوجني على شي -إىل احلاكم

تص اته فهو له، و ما   حد عي إقامة البي نة، و إن مل حيرز فما كان من َمتاع كل  من الزوجني و خمح
امل

                                                 
حقِّق الداماد وثاقته) أ( من قول النجاشي يف حق ه: هو علو    157

ح
فيه علي بن حمم د بن الزبي، و استفاد امل

ب(، و هي بعيدة، ألنَّ الظاهر من العلو  هو علو  السند و قل ة الواسطة، و ال يبعد رجوع الضمي  يف الوقت)
أمحد بن عبد الواحد ال الزبيي فراجع، لكن ال تبعد وثاقة الزبيي لكثرة رواياته) ج(،  يف قول النجاشي إىل

 .8472/ 314: 2انظر تنقيح املقال  [.و عمل األصحاب هبا] منه قد س سر ه
علي بن احلسن: هو أبو احلسن علي بن احلسن بن علي بن فضال بن عمر بن أمين موىل عكرمة بن   152

ربعي الفياض، كان فقيه أصحابنا بالكوفة و وجههم، ثقة، عارفا  باحلديث، جي د التصانيف، و له كتب كثية 
سالم، روى عن أبيه و أخويه أمحد يف الفقه، عد ه الشيخ يف أصحاب اإلمامني اهلادي و العسكري عليهما ال

و حمم د، و أي وب بن نوح، و علي بن أسباط، و معاويه بن حكيم، و حمم د بن أيب عمي و خلق، و روى 
 224عنه أمد بن حمم د بن سعيد الكويف، و حمم د بن حيىي، و علي بن حمم د بن الزبي و خلق، تويف  سنة 

 ست للطوسى:، الفهر 676/ 257ه. انظر رجال النجاشي: 
 [.اخلز از: ثقة] منه قد س سر ه 159

و هو أبو جعفر الكويف البجلي اخلزاز، كان ثقة عينا  نقي احلديث، روى عن يونس بن يعقوب، و مح اد بن 
عثمان، و حمم د بن مساعة، و الوليد بن عقبة، و روى عنه سعد بن عبد اللَّه، و عمران بن موسى، و جعفر 

و  311: 17، معجم رجال احلديث 131/ 345ياد. انظر رجال النجاشي: بن القاسم، و سهل بن ز 
 ، رجال ابن داود:11134و  11131/ 313
 .618/ 114، معلم العلماء: 411/ 276

 من أبواب مياث األزواج. 8باب  -3/ 525: 17، الوسائل 1171/ 312: 1التهذيب  -(4)  115
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تص ات واحٍد منهما فهو هلما، و يعمل شرتكا  بينهما؛ أي الكان من متاعهما و م يكون من خمح
يف البيت الذي هو حتت  -يبعد أن يكون اختصاص املتاعو ال على طبق ميزان القضاء فيه.

بكل  واحد منهما أمارة عقالئي ة على يده عليه، فيكون االختصاص أمارة  -استيالء الشريكني
و ال إشكال: يف أنَّ العرف ال يرى ... دا  على االستيالء البييت ، على كونه محستوليا  عليه زائ

خلصوصي ة الزوج و الزوجة، و ال ملتاع البيت، و ال للنزاع مدخلي ه يف ذلك، بل ما يفهم العرف 
ٍء كان يكون متام املوضوع للحكم من ذلك هو أنَّ االستيالء على أي  حنٍو كان، و على أي  شي

 د منه قاعدة كل ي ة.بأنَّه له، فيستفا

( كونه أمارة على امللكي ة، فلسانه لسان إلغاء احتمال هو لهو ال خيفى: أنَّ الظاهر من قوله: )
)ما يؤد ي عين   من قوله يف باب اعتبار خرب الثقة: اخلالف، فهو يف داللته على األماري ة أقوى

اعدة الكل ي ه، و ال من حيث  فال إشكال يف ذلك ال من حيث الداللة على الق 116فعين  يؤد ي(
 115كون اليد أمارة على امللكي ة.

                                                 
 .4/ 111: 18، الوسائل 1/ 265: 1الكايف  116
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 (644إلی  652الدرس العشرون ) من ص 
ة التجاوز و نا األعظم األنصاری فی حبث قاعديخعبارات لش مثانتمل هذا الدرس علی يش

 :لتأم لو ا يقللتحقمباحث معروضة  ةست   ضم نيتو الفراغ 

 ء هو الشك  في وجوده الواقعيالشك  في الشي إن  المنساق من» العبارة األولی: 
يبعد ذلك في ظاهر موث قة محم د بن مسلم من جهة قوله:" فأمضه كما هو"، ... 

بل ال يصح  ذلك في موث قة ابن أبي يعفور، كما ال يخفى. لكن  اإلنصاف: إمكان 
يأتي تطبيق موث قة محمد بن مسلم على ما في الروايات، و أم ا هذه الموث قة فس

 (321)ص « توجيهها على وجه ال تعارض الروايات إن شاء الل ه تعالى.

محل الشک فی الشیء علی الشک فی « فامضه کما هو»عد قوله يب يفک األولی: اجلهة
 وجوده الواقعی؟

ألن  وجوب البناء على وقوع الفعل على ما هو عليه يف الواقع من »التربيزی:  احملق ققال 
ئه و شرائطه، ظاهر يف اختصاص احلكم بصورة الشك  يف صح ة الفعل بعد االشتمال على أجزا

 111« إحراز وقوعه ال يف نفس الوقوع.

ة ابن قفی موث   فی الشیء علی الشک فی وجوده الواقعی   محل الشک   ح  يصمل الالثانية:  اجلهة
 فور؟يعبی أ

ء من الوضوء ت في شيإذا شكك»و ذلك ألن  الضمي اجملرور يف قوله  »اليزدی: السي د  قال
راجع إىل الوضوء بقرينة اإلمجاع و النصوص، فما دام املكل ف يف « و قد دخلت في غيره

                                                 

 66: 1أوثق الوسائل،  111 
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ة الوضوء ة يعين صح  يف الصح   ه شاك  بالنسبة إىل بعض أجزائه يصدق أن   الوضوء و حصل الشك  
و  و الفتوى، نص  ه مل يدخل يف غي الوضوء و هو املوافق للألن   ؛، فيجب التداركو هو يف احملل  

جزء من  يف كل   يف الوجود لزم أن جتري قاعدة التجاوز بالنسبة إىل الشك   ريد منها الشك  لو أ
و الفتوى، و الزمه رجوع  يف غي ذلك اجلزء، و هو خالف النص   أجزاء الوضوء إذا دخل
 113«ء أيضا و قد عرفت ثبوت خالفه.الضمي اجملرور إىل الشي

 ؟تطبيق موث قة حممد بن مسلم على ما يف الرواياتکن مي يفکالثالثة:   اجلهة

و إن كان ظاهرا يف « فامضه كما هو»و ذلك ألن  قوله )عليه السالم( » اليزدی: السي د  قال
ه ميكن أن يراد صحيحا كان واقعا أو فاسدا، إال  أن   ،ق موجود على ما وقعء متحق  إمضاء شي

موجودا كان يف الواقع أو  ،يف وجوده مع وصف الشك  ء املشكوك الوجود منه إمضاء ذلك الشي
 115 «.يلتزم به توفيقا بينه و بني سائر الروايات ،معدوما، و هذا املعىن غي بعيد عن اللفظ

ء هي المرتبة المقر رة له بحكم العقل أو بوضع الشارع محل  الشي »العبارة الثانية: 
بإتيان ذلك المشكوك في ذلك  أو غيره و لو كان نفس المكل ف من جهة اعتياده

 (331)ص « المحل

قر ر الشرعي  و لو إنفاذا ؛ و الظاهر من احملل  هو احملل  »ی: يناإلمام اخلمالسي د  قال
ح
ألنَّ الشارع  امل

حقنِّن إذا قرَّر لألشياء حمال  ، فجعل حمل  القراءة بعد التكبي، و حمل  الركوع بعد القراءة و هكذا، 
امل

يفهم العحرف و العحقالء منه إال  ما هو احملل  أنَّ كل  ما مضى حمل ه فأمضه، الونا  آخر بمث  جعل قان
ا حتصل بالعمل، و هي  ، ال ما صار عادة لألشخاص أو النوع؛ فإنَّ العادة إمن  قر ر اجلعلي 

ح
امل
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 محقر را  ء، بل احملل  بقول محطلق هو ما يكون حمال   حمال   للشي العادي   التوجب أن يصي احملل  
 قانوني ا ، ال ما صار عادة حت  خيتلف باختالف األزمنة و األحوال.

يف غاية اإلشكال، بل  -األدل ةبدعوى إطالق  -و باجلملة: إسراء احلكم إىل احملل  العادي  
 111«ميكن التزامه.ال

و محل  الراء من" أكبر" قبل أدنى فصل يوجب االبتداء بالساكن  »العبارة الثالثة: 
 (331) ص « بحكم العقل

، فالزم هذا احلكم 117يعين: أن  االبتداء بالساكن مل ا كان حماال عقال: »ا  يضأ التربيزی احملق ققال 
الراء يف كلمة  قبل الفصل اليسي. و أنت خبي بأن  « أكرب»العقلي أن يكون حمل  الراء من كلمة 

يد به حال الوقف. و كيف كان، فاألوىل ليس بساكن، لكونه متحر كا بالضم ، إال  أن ير « أكرب»
 112«.«أكرب»التمثيل بكاف كلمة 
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قوله: حماال عقال ...، عند اجلمهور، خالفا لبعضهم حيث جعل االبتداء » يف هامش الطبعة احلجري ة: 117
الظاهر أن  مناط هذا اخلالف على أن  احلركة هل هي  بالساكن يف غي األلف متعس را ال متعذ را. قيل:

انفصال ما للحرف عن املخرج بعد ات صاله به، و السكون ات صاله به من غي انفصال مطلقا، أو هي انفصال 
تام ، و هو ات صال بال انفصال تام ؟ فعلى األو ل االبتداء بالساكن متعذ ر مطلقا. و على الثاين متعس ر، كما 

كون احلركة   -ألزمه و االختالل، و لكن يف غي األلف، لتعذ ره فيه مطلقا. و هو ظاهر. و أم ايف صورة 
باملعىن الثاين، و السكون باملعىن األو ل، فمستلزم لوجود الواسطة بينهما، كما أن  كوهنما بعكس هذا مستلزم 

م بالتعذ ر، كما هو املشهور، انتهى. منه لرد  التقابل بينهما، فافهم. مث  احلق  منهما هو املعىن األو ل و احلك
 «.دام ظل ه

 14 - 15: 6أوثق الوسائل،  112 
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لو كان الهوي  للسجود كافيا عند الشك  في الركوع، و النهوض للقيام   » العبارة الرابعة:
كافيا عند الشك  في السجود، قبح في مقام التوطئة للقاعدة اآلتية التحديد بالسجود و 

شهور بوجوب االلتفات إذا شك  قبل االستواء قائما. مم ا القيام، و لم يكن وجه لجزم الم
و إخراج الشك  في « الغير»، من التزام عموم 339ذكرنا يظهر: أن  ما ارتكبه بعض من تأخ ر

السجود قبل تمام القيام بمفهوم الرواية، ضعيف جد ا؛ ألن  الظاهر أن  القيد وارد في مقام 
بمنزلة ضابطة كل ية، كما ال  طئة للقاعدة، و هيو الظاهر أن  التحديد بذلك تو التحديد. 

فكيف يجعل فردا خارجا بمفهوم القيد عن  يخفى على من له أدنى ذوق في فهم الكالم،
 (333)ص «عموم القاعدة؟! 

 ی مبنافاهتا ملوث قة عبد الرمحن املنقولة يف أبواب الركوع:يناإلمام اخلمالسي د  يهأورد عل

عن سعد، عن أيب جعفر، عن أمحد بن حمم د بن أيب نصر، عن أبان  حمم د بن احلسن، بإسناده
، قال قلت أليب عبد اللَّه عليه السالم رجل 135بن عثمان، عن عبد الرمحن بن أيب عبد اللَّه

ا تدل  على أنَّ الدخول يف 136قد ركع قال:  السجود فلم يدِر أركع أم مل يركع؟ إىل أهوى . فإهنَّ
 احلكم.السجود ليس دخيال  يف 

 ،تهعلى فرض ثبو  ،أم ا جزم املشهور بوجوب االلتفات إذا شك  يف السجود قبل االستواء قائما  
، قال قلت أليب عنه بالسند املتقدم  أبواب السجودخرى املنقولة يففلعل ه ملوث قة عبد الرمحن األ

ِر ، فلم يدعبد اللَّه عليه السالم: رجل رفع رأسه من السجود فشك  قبل أن يستوي جالسا  

                                                 
 .321 -316: 12اجلواهر  119
عبد الرمحن بن أيب عبد اللَّه ميمون البصري موىل بين شيبان، و أصله كويف عدَّه الشيخ يف رجاله يف  135

و محاد بن عيسى، و فضالة بن أيوب، أصحاب اإلمام الصادق عليه السالم، روى عنه احلسن بن حمبوب، 
 .6326/ 216: 1و عبد اللَّه بن مسكان و آخرون. انظر معجم رجال احلديث 

 .1358/ 358: 1الستبصار ، ا516/ 151: 2التهذيب  136
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. قلت: فرجل هنض من سجوده، فشك  قبل أن يستوي أسجد أم مل يسجد؟ قال: يسجد
 .135.يسجدفلم يدِر أسجد أم مل يسجد؟ قال: قائما ، 

ص صة بالنسبة إىل   131«هذه الصورة، و ال إشكال فيه بعد قيام الدليل.  فالقاعدة خمح

المشهور الغسل و التيم م بالوضوء و مم ا يشهد لهذا التوجيه إلحاق  »العبارة الخامسة: 
؛ إذ ال وجه له ظاهرا إال  مالحظة كون الوضوء أمرا واحدا يطلب منه أمر في هذا الحكم

 (665)ص «.« الطهارة»واحد غير قابل للتبعيض، أعني 

ة بالوضوء و إحلاق غيه عدم االحلاق، ألن  نصوص الباب خمتص   احلق  »اليزدی: السي د  يهأورد عل
، و ما ذكره يف وجه التعد ي من وحدة األثر فغي تام، ألن  مثله موجود يف الصالة من به قياس

النهي عن الفحشاء بل يف سائر العبادات املرك بة من حصول القرب، نعم، فرق بينها و بني 
الوضوء و هو أن  ما حيصل من الوضوء أعين الطهارة هو املأمور به باألصالة و الوضوء مقدمة له، 

اآلثار املذكورة لغي الوضوء فإهنا فائدة العمل و هو غي فارق، ألنه لو صح أن تكون  خبالف
وحدة األثر املأمور به منشأ العتبار املرك ب شيئا واحدا صح أن تكون وحدة األثر غي املأمور به 

 133.«أيضا منشأ له

الظهر بعنوان  فلو شك  في أثناء العصر في فعل الظهر بنى على تحق ق»ة: سادسالعبارة ال
يحتاج إلى ليه، ال على تحق قه مطلقا حتى الأن ه شرط للعصر و لعدم وجوب العدول إ

 (341)ص « إعادتها بعد فعل العصر.

                                                 
 .1371/ 361: 1، ، االستبصار613/ 153: 2 ،التهذيب 135

 332االستصحاب:  131 
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ه واجب إن  أصل حتقق الظهر مع قطع النظر عن كونه شرطا للعصر و أن  »اليزدی: السي د  قال
عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة  من الواجبات مشكوك فيجب االتيان به لقاعدة االشتغال و

العصر بقاعدة التجاوز، و كان األوىل  ه فيصح  ه شرط للعصر قد جاز حمل  إليه، و من حيث إن  
بعد العصر يف فعل الظهر، ألن  جريان قاعدة التجاوز يف أثناء العمل حمل  التمثيل مبا لو شك  

 135«.فعند املصن   لتأم لا

في  به حكمه حكم الشك   ء المأتي  ة الشيفي صح   الشك   ان   »ة: سابعالعبارة ال
 ء الصحيح و محل  في وجود الشي مرجعه إلى الشك   ن  ؛ ألاإلتيان، بل هو هو

)ص «ةفي ترك بعض ما يعتبر في الصح   إلى الشك   الكالم ما اليرجع فيه الشك  
342) 

 م يف املوضع اخلامسحاصله: أن  حمل  الكال: »اهيحفی توض التربيزی احملق ققال : األولی اجلهة
هو الشك  يف الشروط اليت هلا وجود مستقل  مع قطع النظر عن وجود مشروطها، كالطهارة و 
االستقبال و السرت و حنوها، حت  تكون بنفسها موردا للشك  يف الوجود، لتجري فيها القاعدة 

مل يكن كذلك، بل بنفسها، و إن قلنا بعدم مشوهلا للشك  يف الصح ة، و يف هذا املوضع ]ما[ 
يعد  املشكوك فيه من كيفي ات املشروط و موجودا بوجوده، كأداء احلروف من املخارج، و على 
اإلعراب املقر ر يف النحو، و على الرتتيب املقر ر يف اللغة، و كاملواالة بني حروف الكلمة أو  

 كلمات اآلية أو حنو ذلك.

                                                 

 374: 3ائد األصول، حاشية فر  135 

فإن شك في الظهر عن كتاب حريز »لعل وجه عدوله عن هذا املثال إىل املثال األول ما رواه يف السرائر  
فيما بينه و بين أن يصل ي العصر قضاها، و إن دخله الشك بعد أن يصل ي العصر فقد مضت إال  أن 

 ائل ملا كان من الشك إال  بيقني.ألن  العصر حال فيما بينه و بني الظهر فال يدع احل يستيقن
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حبسب  مغايرا للمشروط. الل هم  إال  أن يقال ذلكو لكن ك خبي بأن  لكل  مم ا ذكر أيضا وجودا 
يعد  مغايرا للمشروط حبسب الوجود يف نظر أهل العرف، و هو املعترب يف الدق ة، و إال  فما ذكر ال

 131«صدق األدل ة اللفظي ة.

لكن يف املقام سؤال على ما أفاده دام ظل ه و هو  »نی: يااآلشت احملق ق ايهأورد عل :الثانية اجلهة
الش ك يف الص حة دائما مسب ب عن اإلتيان ببعض ما يعترب فيها شطرا، أو شرطا فعال، أو  إن

فالش ك يف صح ة ... تركا ضرورة عدم وقوع الش ك يف صح ة املوجود البسيط من مجيع اجلهات، 
أو شرطا  بعض ما يعترب يف صح ة العمل شطرااملأيت  به ال بد  من أن يرجع إىل الش ك يف إتيان 

كون جريان القاعدة بالن سبة إىل الش ك املسب يب حاكما على احلكم باالعتناء بالش ك فيه في
ملقتضى نفس األخبار املتقد مة منطوقا و مفهوما على ما التزمت به فيتفع إذا مثرة الن زاع إذ بعد 

 أن ه من تسليم الفريقني لزوم إحلاق الش ك يف الص حة بالش ك يف الوجود مل يكن معىن للن زاع يف
فال معىن حمص ل ملا ذكره  ،أو يف الش ك الس بيب ن القاعدة يف نفس الش ك املسب يبجهة جريا

مة يف حترير حمل  الن زاع. األستاذ  137«العال 

                                                 

 51 - 52،:6أوثق الوسائل،  131 

 27 - 22: 2ئد، حبر الفوائد ىف شرح الفرا 137 

ميكن الت فصي عن اإلشكال املذكور بأن  الش ك يف الص حة دائما و إن تسب ب من الش ك يف إتيان العمل  
 العمل على وجهني:على وجهه املعترب عند الش ارع، إال  أن  ما يعترب يف صح ة 

 أحدمها: ما يكون وجوده مغايرا لوجود املشروط يف اخلارج.

 ثانيهما: ما يكون مت حدا معه يف الوجود حبيث ال مغايرة أصال.

من  و وجود القسمني مم ا ال جمال إلنكاره و ما أخرجه املصنف من حمل  الكالم هو األو ل، و من املعلوم أن  
 يلزم إحلاق القسم الث اين.إحلاقه بالش ك يف الوجود ال
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 و التأمل يقللتحق

ء ظاهر لغة و عرفا يف الشك  يف املبحث األو ل: إن  ما ذكره املصن ف من أن  الشك يف الشي
حقيقة يف الظرفي ة دون التعليق فضال عن « يف»أم ا لغة فقد عرفت أن  لفظة  وجوده حمل  تأم ل.

ظهوره يف التعليق باعتبار الوجود، و أم ا عرفا أيضا فيمكن منع ظهوره يف الشك  يف الوجود؛ ألن  
ء يف العبارة و كما ميكن تعل قه بالذات باعتبار الوجود كذلك ميكن الشك  متعل ق بذات الشي

ه باعتبار الصح ة، و يشهد بذلك أن ه يصح  أن يقال شككت يف غسل الوجه من حيث تعل قه ب
ة، من غي خمالفة لظاهر لفظ شككت فيه من حيث الصح   الوجود، كما يصح  أن يقال

منهما، و من هنا ظهر وجه منع ما سيذكره  ء أعم  يف الشي شككت يف غسل الوجه، فالشك  
ء املوجود يف استعمال ء و الشك الواقع يف الشيوجود الشيمن أن  إرادة األعم من الشك يف 

من أن  ء أعم  ق بالشياملتعل   ة إرادة اجلامع و هو الشك  واحد غي صحيح، ملا عرفت من صح  
  132يكون من حيث الوجود أو من حيث وصف املوجود.

ا املصن ف. يهعر ض إليتفی أن  هناک أخبارا أخر إلثبات قاعد الفراغ مل خياملبحث الثانی: ال
منها: ما رواه يف الفقيه عن حمم د بن مسلم عن أيب ا منها احملق ق التربيزی فی األوثق. ي کث  نيقدب

إن شك  الرجل بعد ما صل ى فلم يدر ثالثا صل ى أم أربعا، و  »عبد الل ه عليه الس الم أن ه قال: 
حني انصرف أقرب إىل احلق  منه كان يقينه حني انصرف أن ه كان قد أمت ، مل يعد الصالة، و كان 

فإذا قمت عن الوضوء و فرغت عنه و »و منها: ما يف ذيل صحيحة زرارة: «. بعد ذلك
قدصرت يف حال اخرى يف الصالة أو غيها، فشككت يف بعض ما مس ى الل ه مم ا أوجب الل ه، ال 

رجل »لس الم: و منها: ما رواه حمم د بن مسلم يف الصحيح عن الصادق عليه ا«. ء عليكشي
  139«.شك  يف الوضوء بعد ما فرغ من الصالة؟ قال: ميضي على صالته و اليعيد

                                                 

 354 - 355: 3حاشية فرائد األصول،  132 
 65: 1أوثق الوسائل،  139 
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ني ء حمل  ه لو فرض أن  للشياليزدی و هو أن  السي د ء، نبه عليه املبحث الثالث: بقي هنا شي
  الجيب أو الجيوزبني و قد جتاوز عن أحدمها دون اآلخر، فهل جتري قاعدة التجاوز فيه حت  مرتت  

الثاين؟ وجهان، أقوامها  الثاين له، أو الجيري فيجب أو جيوز االتيان به يف احملل   االتيان به يف احملل  
ني قبل الركوع ء، مثاله، القنوت؛ فإن  له حمل  الشي ء و عن حمل  ل، لصدق التجاوز عن الشياألو  

د على ة الواحدة و التشه  و بعد الركوع ملن تركه قبل الركوع، و مثاله يف األجزاء الواجبة السجد
ما ملن نسيهما يف حمل   155مذاق صاحب اجلواهر هما واجبان بعد التسليم بعنوان حيث يقول إهن 

ر هلما قبل التسليم املقر   ن. أحدمها: احملل  اجلزئية ال بعنوان القضاء للفائت، فيكون هلما حمال  
و بنيت على غي مذاق صاحب للذاكر و الثاين احملل املقرر هلما بعد التسليم للناسي، و ل

 156اجلواهر فاملثال غي عزيز.

ال إشكال يف وقوع الت عارض بني األخبار الظ اهرة يف اعتبار الت جاوز و الظ اهرة يف  املبحث الرابع:
اعتبار الد خول يف الغي، ألن  األوىل تدل  بظاهرها على كفاية الت جاوز عن احملل  و عدم اعتبار 

مبقتضى احلصر املوجود يف بعضها، و الث انية تدل  باملفهوم على عدم كفاية الد خول يف الغي 
 الت جاوز عن احملل  و اجلمع بينهما ميكن بأحد الوجهني:

أحدمها: محل اإلطالق يف الط ائفة األوىل على الت قييد يف الطائفة الث انية على ما هو األصل يف 
لت جاوز إذا حتق ق بغي الد خول و وجوب االلتفات تعارض املطلق و املقي د فيحكم بعدم اعتبار ا

 إىل الش ك.

َو »ثانيهما: محل الت قييد يف الط ائفة الث انية على كونه واردا مورد الغالب كما يف قوله تعاىل: 
يت يف ححجحورِكحمْ  يف الط ائفة األوىل، بل يصي  فليس هلا مفهوم حت  يعارض اإلطالق« َربائِبحكحمح الالَّ

ذا من املطلق و املقي د املثبتني الل ذين الحيمل املطلق فيهما على املقي د فيما كان من مقولة الوضع إ
                                                 

 .287 - 281: 12جواهر الكالم  155

 362: 3حاشية فرائد األصول،  156 
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لعدم ثبوت الت نايف بينهما ال ذي هو الد اعي إىل احلمل كما هو واضح على من له أدىن دراية 
 فيحكم إذا باعتبار الت جاوز عن احملل  و إن انفك  عن الد خول يف الغي.

سألة بالن ظر إىل مالحظة نفس اجلمعني يف غاية اإلشكال و الغموض، إال  أن  لكل  من و امل 
 اجلمعني مقر با و مبع دا، فال ذي يقرب اجلمع األو ل وجوه:

ا الش ك إذا كنت يف شي»أحدها: قوله عليه السالم يف موث قة ابن أيب يعفور:  ؛ فإن  «ء مل جتزهإمن 
مقام احلصر كون املناط جمر د عدم الت جاوز و هو آب عن الت قييد الظ اهر منه مبقتضى كونه يف 

 بالد خول يف الغي.

ثانيها: ظاهر الت عليل الوارد فيما ورد يف الوضوء و هو قوله عليه السالم هو حني يتوض أ أذكر منه 
، فإن ه ال إشكال يف وجود العل ة بعد الت جاوز عن احملل  و إن مل يدخل يف الغي  .حني يشك 

ثالثها: قوله عليه السالم يف بعض األخبار املذكورة يف الكتاب كل ما مضى من صالتك و 
ب عن الت قييد بالد خول يف طهورك احلديث، فإن  الظ اهر كونه واردا لبيان إعطاء الض ابطة فهو آ

 الغي. 

 رواية إمساعيل بن و ال ذي يقرب اجلمع الث اين و يعي نه و يبع د اجلمع األو ل قوله عليه السالم يف
جابر إن شك  يف الر كوع بعد ما سجد فليمض و إن شك  احلديث، فإن  الظ اهر كونه يف مقام 

ء شك  فيه احلديث و هو مينع عن محل الت حديد للقاعدة الكلي ة ال يت ذكرها بعدها بقوله كل  شي
  القاعدة، بل كان نفسضرورة أن ه لو مل يكن الد خول يف الغي معتربا يف ؛القيد على الغالب

الت جاوز عن احملل  كافيا لقبح يف مقام الت وطئة للقاعدة حتديد عدم االعتناء بالش ك يف الر كوع 
و القول بأن الت حديد بذلك مبين   .بالد خول يف الس جود و الش ك يف الس جود بالد خول يف القيام

ا إذ ليس أغلب صور الش   ك يف الر كوع بعد الد خول يف على الغالب مع ما فيه فاسد جد 
الس جود، و كذلك ليس أغلب صور الش ك يف الس جود القيام كدعوى عدم حتق ق الت جاوز عن 
احملل  بالن سبة إىل الر كوع قبل الس جود و بالن سبة إىل الس جود قبل القيام، إذ ال إشكال يف حتق ق 
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وي للس جود و الن هوض للقيام فيكشف هذا كل ه الت جاوز عن حمل هما باملعىن ال ذي عرفته مبجر د اهل
 .ء كيفما ات فقعن كون املناط هو الد خول يف الغي ال جمر د الفراغ و الت جاوز عن حمل  الش ي

و إذ عرفت أن  لكل  من اجلمعني مقر با و مبع دا فاعلم أن  املقر ب للجمع الث اين أقوى من املقر ب 
ن محله على الغالب سي ما مبالحظة صدره و ما يذكره األستاذ للجمع األو ل، فإن  األو ل ميك

مة يف بيان دفع اإلشكال عن الر واية ال ينافيه كما هو واضح، و أما الث اين فال ظهور له  العال 
حبيث يعارض املقر ب للجمع الث اين، و أما الث الث فألن  ظهور قوله عليه السالم هو حني يتوض أ 

العلي ة ليس مبثابة يعارض ظهور املقر ب للجمع الث اين، فإن  الت أويل فيه  أذكر منه حني يشك  يف
القول باعتبار  هنا رج ح شيخنا األنصاری غي ممكن، أو يف غاية البعد كما هو واضح، و من

 155الد خول يف الغي.

م، لکن اعلم أن  للقاعدة فروعا مهم ة أخر أمهلها املصن ف رمحه الل ه يف املقااملبحث اخلامس: 
 أشار إليها احملق ق التربيزی. 

منها: أن  املراد بالشك  يف مورد أخبار الباب هو املعىن املراد به يف باب االستصحاب، أعين: 
األعم  من متساوي الطرفني و من الظن  غي املعترب، لكون الشك  لغة أعم  منهما، بل يظهر من 

 الفي ومي ات فاق أهل اللغة عليه.

كالشيخ و   -خبار الباب قد وردت يف الصالة و الطهارات، و ظاهر املعتنني بالفقهمنها: أن  أ
عدم تعد يهم عن مواردها، و لعل هم فهموا منها اختصاص  -الفاضلني و الشهيد و غيهم

العبادات و املعامالت و السياسات مع   القاعدة هبا، و لذا مل يتمس كوا هبا يف غيها من أبواب

                                                 

 75-71: 2حبر الفوائد ىف شرح الفرائد،  155 
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ها. نعم، متس ك هبا فيها غي واحد من أواخر املتأخ رين، أو هلم فقيه عصره كثرة مواردها في
 151صاحب كشف الغطاء.

منها: أن  األمر باملضي  و عدم االلتفات إىل الشك  بعد الدخول يف فعل آخر، هل هو للعزمية أو 
 و األقوى.الرخصة؟ و األو ل هو املشهور. و الثاين مم ا احتمله الشهيد يف الذكرى. و األو ل ه

منها: أن ه ال إشكال يف جريان القاعدة فيما لو حصل الشك  يف فعل بعد الدخول يف فعل آخر. 
و أم ا لو حصل قبله فذهل فدخل يف غيه مث  التفت إىل شك ه، ففي االلتفات إىل شك ه و عدمه 

ه، ء و دخلت يف غي إذا خرجت من شي» وجهان، من صدق قوله عليه الس الم يف الصحيحة:
لعدم اعتباره حلصول الشك  بعد الدخول يف غيه، و من اعتبار ذلك يف « ءفشك ك ليس بشي

أكثر روايات الباب حت  الصحيحة حبسب مفهومها، لداللتها حبسبه على وجوب العود مع 
 حصول الشك  قبل الدخول يف غيه. و ال أقل  من الشك  يف مشول األخبار للمقام، فيستصحب

                                                 

مجيع  لكل ية منهما بالنسبة إىلالينبغي اإلشكال يف استفادة ا»ی: يناإلمام اخلم يدهذا، لکن قال الس 151 
األبواب، و ال وجه لرفع اليد عن ظهور الكل ية يف ذيلهما مبحجر د كون صدرمها محرتبطا  بباب الصالة، و 

منها. أم ا  داللتهما أقوى اليقصر ظهورمها يف إعطاء الكل ية عن صحيحة زرارة يف باب االستصحاب، بل
ٍء و دخلت يف غيه فشك ك ليس يا زحرارة! إذا خرجت من شي»قوله:  الثانية فواضح. و أم ا األوىل فألنَّ 

بعد أسئلة زحرارة اليت حتيط جبميع أجزاء الصالة تقريبا  كالنص  يف العموم؛ و أنه قانون كل ي جلميع  «ءٍ بشي
ه ، و هل هذا مبحجر د املسبوقي ة بباب الصالة مم ا ال وجه ل« ءٍ من شي» األبواب، فرفع اليد عن إطالق قوله:

خمصوص بباب الوضوء؛ لكونه مسبوقا  بالسؤال منه؟! و « التنقض اليقني بالشك  » إنَ  إال  مثل أن يقال:
اإلنصاف: أنَّ التفرقة بينهما مم ا ال وجه هلا، مع أنَّ صحيحة ابن جابر أعطت الكل ية بلفظ العموم، و 

ص ص.  « التخصيص بباب دون باب بال خمح

 157 - 152االستصحاب: 
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فيه حينئذ، إذ ال مانع منه سوى مشول القاعدة للمقام، و قد فرضنا عدمه. و هذا  عدم املشكوك
  153«هو األقوى.

عن المشروط فيلغو  و األقوى التفصيل بين الفراغ»نا األنصاری: يخقال شاملبحث السادس: 
 (331)ص « يهإل الشك في الشرط بالنسبة

م ظل ه من الت فصيل من اجلهتني أي من خيفى عليك جودة ما ذكره داال» نی:ياقال احملقق اآلشت
 باملشروط ال ذي فرغ عنه دون غيه.جهة الت خصيص ببعد الفراغ عن املشروط و الت خصيص 

أم ا الد ليل على الت خصيص من اجلهة األوىل فلعدم صدق أخبار القاعدة قبل الفراغ عن  
أم ا األو ل: فظاهر ضرورة أن   .يف الش رط بعد الفراغ عن املشروطاملشروط و صدقها على الش ك 

ن  مقتضى الت حقيق فألحمل إحراز الش رط ليس بعد الفراغ عن املشروط، بل قبله. و أما الث اين: 
 باملعىن ال ذي عرفته سابقا قطعا. صدقه أيضا من حيث إن  الفراغ عن املشروط يغاير الش رط

ص األخبار بالد اللة على احلكم بوجود ا الد ليل على الت خصيص من اجلهة الث انية فالختصاو أم   
الش رط بالن سبة إىل املشروط ال ذي فرغ عنه الختصاص وجود موضوعها بالن سبة إليه، بل 

 .  الش رط بالن سبة إىل مشروط آخرمقتضاها منطوقا و مفهوما اعتبار الش ك يف

يف الش رط و  اء الش ك يف الش رط من حيث إن ه شك  ضيح ذلك: أن  الشارع قد حيكم بإلغتو 
بالن سبة إىل مجيع ما هو مشروط له فيجع حكمه إذا إىل البناء على وجود الش رط مطلقا و لو 
قبل الفراغ عن املشروط، بل قبل الد خول فيه، بل قبل كون املكل ف على هيئة الد اخل يف 

ش ك الواقع يف مشروطه كما إذا وقع الش ك يف وجود بعض ما يعترب يف الش رط بعد الفراغ عنه كال
غسل بعض األعضاء يف الوضوء، أو الغسل بعد الفراغ عنهما و قد حيكم بوجود الش رط بعد 
الفراغ عن مشروطه مطلقا، مبعىن كون الفراغ عنه عل ة للحكم بوجوده املطلق حت  بالن سبة إىل 

إىل غيه و هو يتعد ى املشروط بعنوان خيتص  به حبيث الغيه و قد حيكم بوجوده بعد الفراغ عن 
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اء الدخول يف الغي، أم ا حكمه بإلغ عنوان كون الش ك فيه شك ا بعد الت جاوز عن احملل ، أو بعد
الش ك يف الش رط على الوجه األو ل فال ريب يف أن ه يقتضي احلكم بصح ة كل  ما يعترب فيه من 

نه ال إشكال يف اقتضائه اء الش ك يف الش رط على الوجه الث اين، فإو كذلك حكمه بإلغ غي فرق.
ائه على الوجه الث الث فال و أم ا حكمه بإلغ أيضا احلكم بصح ة كل  ما يعترب فيه من األفعال.

ريب يف عدم اقتضائه إال  احلكم بوجوده بالن سبة إىل املشروط ال ذي فرغ املكل ف عنه ال بالن سبة 
اء الش ك فيه خول يف العصر يف إلغفهذا نظي الش ك يف فعل صالة الظ هر بعد الد   .إىل غيه

ا وقعت عقيب بالن سبة  ائهالظ هر و مرتت بة عليه و عدم إلغ بالن سبة إىل احلكم بصح ة العصر و أهن 
حيث إن  الش ك يف فعل  ؛حيكم بوجوب اإلتيان هبا بعد فعل العصرإىل أصل وجوده حبيث ال

لد خول يف الغي و بغي ذلك العنوان ليس ء بعد االظ هر بعنوان ترت ب العصر عليه شك  يف الش ي
ائه، بل حيكم ء بعد جتاوز حمل ه فالحيكم بإلغيف الش ي شك ا فيه بعد الد خول يف الغي، أو شك ا

 .صالة االشتغال و اإلخبار بعدم إلغائه بالن سبة إليهمبقتضى أ

ك يف الش رط املشكوك فيه اء الش  صو رة يف املقام حلكم الشارع بإلغمث  إذا عرفت حكم األقسام املت
اء الش ك يف ث انية ضرورة كون حكم الشارع بإلغمل يبق لك إشكال يف الت فصيل من اجلهة ال

 155.ال الث اين و األو ل ،الش رط يف مفروض البحث من القسم الث الث
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 (332إلی  343الدرس الحادی و العشرون )من ص 
ة الصحة فی ظم األنصاری فی مدرک أصالنا األعيختمل هذا الدرس علی سبع عبارات لشيش

 و التأم ل: يقللتحقة مباحث معروضة أربعضم ن يتو  يفعل الغ

بناء ، 336منها: قوله تعالى: ُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسناً  أم ا الكتاب، فمنه آيات: »: ولیالعبارة األ
  (345)ص «  «ی تعلموا ما هوا حت  ير  خالتقولوا إال  »ه بما فی الکافی من قوله ير علی تفس

ه لو أغمضنا عن الرواية املفس رة تكون اآلية ظاهرة يف حسن الخيفى أن  »اليزدی: السي د قال 
ا من  املعاشرة مع الناس بالتكل م باألقوال اللينة و اجملانبة عن اخلشونة يف الكالم، و باجلملة أهن 

ه مبالحظة إال  أن   ،ظاهري   ال بيان حكم شرعي   ،باب تعليم حماسن اآلداب و حمامد األخالق
و ذلك ألن  قوله )عليه السالم( يف ذيل الرواية  فس رة جيب محلها على بيان احلكم؛الرواية امل

قرينة على أن  املراد محل أفعاهلم على احلسن، و إال  فحسن املعاشرة و  157« تعلموا ما هوحت  »
، بل هو مرغوب إليه مطلقا كما مبن مل يعلم واقع أفعال الناس و أقواهلم القول اللني  الخيتص  

 152«األخبار الكثية األخر.يستفاد من

ه، على ما هو املقصود من وجوب اإلنصاف عدم داللة اآلية، مع ذلك كل   و لكن  »أضاف:  مث  
عليه عدم احلكم  ة، بل غاية ما تدل  ة مبعىن ترتيب مجيع آثار الصح  محل األفعال على الصح  

 تعلموا حت  »فساده بقرينة قوله )عليه السالم( يف ذيل الرواية  ا يظن  د فعله ملبفسق الفاعل مبجر  
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ا بفساد نون و األوهام و اسكتوا عنهم ما مل تعلموا علما يقيني  هموا الناس بالظ  تت  يعين ال« ما هو
 159 «ما فعلوا.

 يعک فی مسأله بتمس   يثق الثانی حهر من المحق  يظو االستدالل به » :ةالثاني ةالعبار 
و لزومه  يعالب ةاألصل صح   ن  لسبق إذن المرتهن و أنکر المرتهن السبق: بأ ياعهن مد  الرا

منه: دعوى داللة  أضعفو  .الضعفيخفى ما فيه من كن الل و وجوب الوفاء بالعقد،
 (346ص «)اآليتين االوليتين

 عموموجه الضعف فساد املبىن من أن  اخلارج من : »ن وجه الضعفيافی ب اليزدیالسي د قال 
ك جيوز التمس  و ال بل اخلارج منه هو الفاسد الواقعي   ،ما علم فساده يسل 115«َأْوفحوا بِاْلعحقحودِ »

 116«ة.يف الشبهات املصداقي   بالعام  

 ألن  مرجع ضعف اآليتني األخيتني إىل عدم ظهور: »ةي  ضعفن وجه األيافی ب التربيزی احملق ققال 
ا من قبيل اجململ بالنسبة إليها. و لكن هما على تقدير أل العمومات يف الشبهات املوضوعي ة؛ هن 

ألن   ال داللة فيهما على املد عى أصال؛تسليم ظهورمها دال تان على املد عى، و اآليتان األوليان 
مساقهما مساق األخبار اآلتية، و سيشي املصن ف رمحه الل ه إىل ضعف داللتها، و إىل أن  

غي صح تها، إذ قد يرتد د األمر يف العقد اجلائز بني الصحيح و وجوب الوفاء و لزوم العقود 
 115«الفاسد.
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 و من القبيح عدم الترتيب ه يلزم من الحسن ترتيب اآلثارأن   لو فرضنا ثم  »: ةالثالث ةالعبار 
 (132)ص ...«

يف  ه كان الكالمن  بني هذا الت نز ل و سابقه و هو أ خيفى عليك الفرقال» نی:ياقال احملقق اآلشت
ام املؤمن و أن ه فعل ما هو قبيح باعتقاده و ابق أن الر وايات الالس   تدل  إال  على عدم جواز اهت 

و يف هذا يكون  له مت صف بصفة احلسن الش رعي فال.ا الد اللة على أن  فعحرام شرعا، و أم  
 يف مقام الكالم يف أن ه لو فرضنا داللتها على وجوب محل فعل األخ على أن ه فعل حسن و لو

مل ينفع يف إثبات ترتيب اآلثار الوضعي ة  ،حسنه واقعا عن ترتيب اآلثار الوضعي ة عليه تنفك  ال
 111 «عليه لعدم داللتها على ذلك و عدم كوهنا مسوقة لبيان إثبات اآلثار الوضعي ة.

 يلالفض د بنو مم ا يؤي د ما ذكرنا، جمع اإلمام عليه الس الم في رواية محم  : »ةالرابع ةالعبار 
ا و تصديق األخ المؤمن، فإن ه مم   -أعني البي نة العادلة  -امةبين تكذيب خمسين قس

المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع، المستلزم لتكذيب  اليمكن إال  بحمل تصديق
 (132)ص  «مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم -بمعنى المخالفة للواقع -القسامة

أن ه ميكن اجلمع بني تصديق األخ و تكذيب مخسني قسامة خيفى ال» قال احملقق التربيزی:
 بوجهني:

أحدمها: ما ذكره املصن ف رمحه الل ه هنا من محل تصديق األخ على محل قوله على مطابقة الواقع 
 و االعتقاد، و تكذيب القسامة على عدم مطابقة الواقع مع مطابقة قوهلم العتقادهم.

على حج ية أخبار اآلحاد باآليات من محل تصديق األخ  و ثانيهما: ما ذكره عند االستدالل
على معىن عدم ارتكاب القبيح يف مقابل الكذب، و تكذيب القسامة على عدم ترتيب آثار 

ألن  لتصديق خرب املخرب اعتبارين: أحدمها: كونه  خربه يف مقابل تصديق خرب العادل؛ الواقع على
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ى معناه، و تصديقه باالعتبار األو ل يراد به كونه فعال من األفعال، و اآلخر: كونه داال  عل
مباحا، و باالعتبار الثاين يراد به مطابقته للواقع و ترتيب آثار الواقع عليه، و يقابله تكذيبه 

 باالعتبارين.

  -و ال خيفى أن  اجلمع الثاين أوىل. أم ا أو ال: فإن  املراد بتكذيب السمع و البصر يف صدر الرواية
تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض األفعال من القبح، و  -ملصن ف رمحه الل هكما ذكره ا

املناسب للتفريع على هذا املعىن محل تصديق األخ على كون خربه باعتبار كونه فعال من األفعال 
مباحا، و مع محل تصديقه على هذا املعىن ال بد  أن يراد بتكذيب القسامة عدم ترتيب آثار 

لعدم إمكان محله على مقابل التصديق باملعىن املذكور، الستلزامه ترجيح املرجوح، و  الواقع عليه،
 منافاته للتفريع املذكور.

و أم ا ثانيا: فإن  محل تصديق األخ على مطابقة الواقع و االعتقاد، و تكذيب القسامة على 
استثين من الرواية مواضع  خمالفة الواقع و إن وافق اعتقاده، ترجيح للمرجوح ال حمالة. مث  إن ه قد

 113«وجوب قبول شهادة املؤمن على املؤمن و إن أنكر املشهود عليه.

و الحسد و  يخلو عن ثالثة الظن  المؤمن ال أن  »و يشهد له ما ورد من: »ة: خامسالعبارة ال
 (341.)ص 363«رت فامضق و إذا تطي  تحق  الطيرة، فإذا حسدت فالتبغ و إذا ظننت فال

املراد من البغي استعمال احلسد و املراد بتحق ق الظ ن هو التفح ص عن »نی: ياشتق اآلقال احملق  
وقوع املظنون، أو ترتيب آثار الواقع عليه و املراد باملضي عند الط ية هو عدم االعتناء و الت وك ل 
على الل ه، و قد ورد يف بعض األخبار ثلث مل يعر منها نيب  و من دونه الط ية و احلسد و 

اضطربت كلمات األصحاب يف كون احلسد بنفسه  ،وسوسة يف الت فك ر يف اخللق، و كيف كانال
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ا اضطربت يف أن  ظن  الس وء بنفسه من احملر مات أم ال، إال  أن  ظاهر  من احملر مات أم ال، كما أهن 
 111«ثر.األكثر، و ظاهر مجلة من األخبار املقي دة بغيها عدم الت حرمي ما مل يرتت ب عليها األ

األعصار  جميع في سيرة المسلمين أحد أن   على يخفىا العملي فالو أم  »العبارة السادسة: 
ة في عباداتهم و معامالتهم و ال حمل األعمال على الصحيح و ترتيب آثار الصح   على
 (351)ص « أحدا ينكر ذلك إال مكابرة أظن  

ني يف ذلك طريقة خاص ة تكشف عن كون ليس للمحسلم» ی: يناإلمام اخلمالسي د  يهأورد عل
ا كانت ثابتة قبل اإلسالم من  لصح ة ثابتة من قبل شارع اإلسالم،أصالة ا بل الضرورة قائمة بأهن 

عامالت رائجة 
ح
تمعا  على قوانني إهلي ة أو عحرفي ة، و صارت أنواع امل نا  جمح لدن صيورة اإلنسان محتمد 

تلك القاعدة كقاعدة اليد و كالعمل خبرب الثقة معموال  هبا بينهم، و اإلسالم بدأ يف زمان كانت 
سلمون كانوا يعملون هبا كسائر طبقات الناس، 

ح
بني الناس، محنتحليهم بالديانات و غيهم، و امل

سلمون أعمال سائر امللل يف نكاحهم و من غي انتظار ورود شي
ح
ٍء من الشرع. و اآلن حيمل امل

سلمني عليها، من غي  طالقهم و عحقودهم و إيقاعاهت
ح
م على الصح ة، و هم حيملون أعمال امل

سلمني و اإلمجاع القول  و  كون ذلك يف ارتكازهم أمرا  ديني ا .
ح
و من ذلك يعلم: أنَّ سية امل

هذا األمر العحقالئي  الثابت لدى مجيع  ء منها دليال  برأسه، بل كل ها ترجع إىلالعملي  ليس شي
 117 «العحقالء.

ن علی هذا األصل لزم يبه لو لم الحاکم بأن   الرابع: العقل المستقل  »ارة السابعة: العب
ه لوال ان  »ث يااإلمام )ع( قال لحفص بن غ اختالل نظام المعاد و المعاش ... مع أن  

فی أعمال  ةبفحواه علی اعتبار أصاله الصح   ل  يدف« سوق ينذلک لما قام للمسلم
 (351)ص « ا ما ورد من نفی الحرجيضأ يهإل يريش... و  ينالمسلم
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الخيفى عليك أن  هذا الد ليل ال اط راد له؛ ألن ه خمتص  مبوارد لزوم »نی: ياقال احملق ق اآلشت
كشاف حكم العقل يف املقام من االختالل من ترك العمل بأصالة الص حة، ...، بل ميكن است

عليل مبا هو مسل م عند العقالء نها التحيث إن  الظ اهر م عليل العتبار اليد يف رواية احلفص؛الت
بالت قريب ال ذي ذكره يف الكتاب، و منه يظهر الوجه فيما أفاده من إشارة دليل نفي احلرج إىل 
ذلك، بناء على كون املراد منه احلرج الن وعي ال الش خصي، و إال  فال إشارة فيه. نعم، هو دليل 

مل باألصل املذكور، الل هم  إال  أن يتم  االستدالل على املد عى يف مورد لزوم احلرج من ترك الع
 112«بضميمة عدم الفصل، فتأمل.

 لتأم لو ا يقللتحق

فی أن  هنا معاين للص حة بعضها خارج عن حمل  الن زاع و إن دل ت عليه كثي خيال :لاملبحث األو  
خبار و اآليات ه ليس من مدلول األمن اآليات و األخبار و بعضها داخل يف حمل  الن زاع، لكن  

 املتقد مة.

امه يف فعله و هذا املعىن و   منها: محل فعله على عدم كونه معصية و قبيحا عنده، مبعىن عدم اهت 
إن دل ت عليه اآليات و األخبار الكثية، بل عرفت كونه من ضروري ات الفقه إال  أن  الكالم ليس 

 فيه. 

كم عليه برتتيب اآلثار الوضعي ة، و هذا و إن و منها: محله على أن ه حسن واقعا من غي أن حي
 أمكن استفادته من األخبار أيضا، إال  أن ه ليس حمل  الكالم أيضا.

و منها: محله على أن ه صحيح عند الفاعل، مبعىن ترتيب اآلثار الوضعي ة املرتت بة على ما كان  
ه ليس ر املذكورة، لكن  صحيحا باعتقاد الفاعل عليه و هذا غي مستفاد من اآليات و األخبا

 خارجا عن حمل  الكالم.
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و منها: محله على أن ه صحيح واقعا، مبعىن ترت ب اآلثار الش رعي ة املرتت بة على فعل الص حيح  
الواقعي عليه، و إن كان الط ريق إليه خيتلف باختالف اعتقاد احلاملني و هبذه املالحظة يعرب  عن 

و هذا أيضا غي مستفاد من اآليات و األخبار املتقد مة، إال  أن ه هذا املعىن بالص حيح عند احلامل 
 119«من حمل  الكالم قطعا.

فی أصالة الظاهر أنَّ موضوع بناء العحقالء ی ذهب إلی أن يناإلمام اخلمالسي د  إنَّ املبحث الثانی: 
الفراغ  ليس منحصرا  بالعمل الصادر من الفاعل، كما يكون موضوع قاعدة يالصحة فی فعل الغ

على القول هبا، بل هو أعم  منه؛ فإنَّ بناءهم على محعاملة الصح ة مع الفعل الذي سيصدر من 
الفاعل، أو يشتغل به إذا كان منشأ  لألثر، فيأمت ون باإلمام مع الشك  يف صح ة عمله، و يوك لون 

دوره منه صحيحا ، الغي يف النكاح و البيع و سائر امورهم مم ا له صح ة و فساد مع الشك  يف ص
تقد مة أيضا  يدل  على ذلك، فدائرة أصالة الصح ة يف فعل الغي أوسع منها يف 

ح
و بعض األخبار امل

  175فعل النفس.

تفر قة يف أبواب  ميكن أن يستدل  علي أصالة الصح ة :ثالثاملبحث ال
ح
بطوائف من األخبار امل

 الفقه:

سلمني يف الصدر األو ل  منها: الروايات الواردة يف باب جتهيز املوتى؛
ح
حيث تدل  على اكتفاء امل

على فعل الغي يف غسل املوتى و كفنهم و سائر التجهيزات، و كانوا يصل ون عليهم من غي 
، مع وجوب الغسل و سائر التجهيزات على مجيعهم، و 176تفتيش عن صح ة الغسل و الكفن
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ح ة، و دعوى حصول العلم بصح ة مل يكن اكتفاؤهم بفعل الغي إال  ألجل البناء على الص
 .الغسل و سائر التجهيزات الصادرة عن غيهم كما ترى

و منها: ما دل ت على البيع و الشراء لرسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و األئم ة عليهم السالم، و 
حتتب ع

 .175هذه الطائفة كثية يط لع عليها امل

ا  أنَّ مسألة احلمل على الصح ة كان معموال  هبا من عصر غي ذلك مم ا يعلم هبا علما  ضروري   إىل
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله و األئم ة عليهم السالم، و كان عملهم كسائر العحقالء، و مل 

إتعاب  يكن للشارع تصر ف و دخالة فيها. و اإلنصاف: أنَّ األمر أوضح من أن حيتاج إىل
  171« النفس فيه.

اإلمام عليه الس الم في  و مم ا يؤي د ما ذكرنا، جمع»نا األنصاری: يخقال ش :رابعاملبحث ال
صديق و ت -أعني البي نة العادلة -رواية محمد بن الفضل، بين تكذيب خمسين قسامة

يمكن إال  بحمل تصديق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع، األخ المؤمن، فإن ه مم ا ال
مع الحكم بصدقهم في اعتقادهم؛  -ى المخالفة للواقعبمعن -المستلزم لتكذيب القسامة

ألن هم أولى بحسن الظن  بهم من المؤمن الواحد. فالمراد من تكذيب السمع و البصر 
 (132)ص « تكذيبهما فيما يفهمان من ظواهر بعض األفعال من القبح.

 فی هذه العبارة جهتان من الکالم:

ء مع ن خيرب عن شياسم م س و غيه القسامة بالفتحاجلهة األولی فی معنی القسامة: عن القامو 
 .لعادلةو يف عرفهم يطلق على البي نة ا احللف عليه
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أن  عبارة القاموس و إن   األنصاری انيخنی عن جملس درس شياق اآلشتنقل احملق  لکن و هذا  
ا يطلق على عن  املخرب كانت ظاهرة يف مع احللف، إال  أن ه ميكن أن يستفاد منها بالت أم ل أهن 

  173 .يأىب عن احللف عليهء على سبيل اجلزم حبيث الشي

لو كان املراد من الت صديق هو الت صديق الواقعي، : وجه االستشهاد بالر وايةن يااجلهة الثانية فی ب
مبعىن ترتيب اآلثار املرتت بة على الص دق الواقعي عليه و املراد من الت كذيب هو الواقعي مع عدم 

جيح، بال مرج  تصديق الق فال بد  إذا من  ح، بل ترجيح املرجوح،سامة حبسب اعتقادهم لزم الرت 
أن يكون املراد من الت صديق يف الر واية هو الت صديق الواقعي، مبعىن ترتيب آثار الص دق على 
اخلرب و من الت كذيب هو الت كذيب الواقعي مع الت صديق حبسب اعتقادهم، مبعىن الت صديق 

ضرورة أن  تصديق املشهود عليه حبسب الواقع يلزمه تكذيب القسامة هبذه  ، اخلربياملخربي ال
يلزمه تكذيب لواقع و نفس األمر، إال  أن ه الاملالحظة المتناع اجتماع تصديقهما حبسب ا

ا القسامة حبسب اعتقادهم فيجب تصديقهم هبذه املالحظة، هذا و لكنك خبي بأن  هذ
يغين، فإن  املراد منه إثبات أن املقصود من تكذيب هاد اليسمن و الالت قريب يف بيان االستش

الس مع و البصر من األخ ليس إال  نفي الت همة عنه و عدم احلكم بصدور القبيح منه، أو عدم 
احلكم بكون ما يصدر منه حسنا، مبعىن أن ه لو رأى بصرك فعال قبيحا منه بظاهره كشرب اخلمر 

للت داوي، أو مسع مسعك قوال قبيحا منه كالش تم، أو الغيبة أن ه مم ا جيوز مثال فابن علي كون شربه 
هو عدم ترتيب أثر الفعل القبيح على احملسوس، فإذا  له يف تكليفه، فاملراد من تكذيب احلواس  

رأى أن ه يشرب اخلمر جيب ختطئة البصر يف أن ه فعل حراما فيكون تفريع تكذيب مخسني قسامة 
ه جيب محل ذيل احلديث على ما إذا مل فإن   من باب الت فريع بطريق األولوي ة؛ على صدر احلديث

 فتدب ر. ،حيصل من شهادة القسامة القطع بصدور القول منه
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و من املعلوم أن  املناسب هلذا املعىن محل الت صديق على الت صديق الص وري أي إظهار الت صديق 
ذيب الواقعي مع تصديق القسامة حبسب حبسب اعتقاد املخرب و من الت كذيب هو الت ك

 175اعتقادهم ال ما ذكر من البيان.
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 (322إلی  333الدرس الثانی و العشرون )من ص 
ة الصحة فی ات أصاليهنا األعظم األنصاری فی تنبيخعبارات لش ةسبعتمل هذا الدرس علی يش

 و التأم ل: يقللتحقمباحث معروضة  ةمخسضم ن يتو  يفعل الغ

أن  المحمول عليه فعل المسلم، هل  ينبغي التنبيه على أمور: األو ل:» ولی:العبارة األ
 (151)ص  «الصح ة باعتقاد الفاعل أو الصح ة الواقعي ة؟

و  من الس ية -من األدل ة قضي ة ما هو العمدة ال إشكال يف أن  » ق اخلراسانی: قال احملق  
ا اإلشكال يف أن ه هل إواقعي ة دون الفاعلي ة، لص حة الن  احملمول عليه األفعال هو اأ - االختالل من 

يعترب يف احلمل عليها علم الفاعل هبا و لو ظاهرا بطريق معترب شرعا، أو جهل اجلاهل حباله أم 
ل على الص حة الواقعي ة مطلقا و لو كان مع جهل الفاعل مو الظ اهر عدم االعتبار يف احل... ال، 

ما هو فاسد واقعا و فساد ما هو صحيح كذلك، و ذلك لنهوض هبا، إال  فيما إذا اعتقد صح ة 
يف  و ارتفاع االختالل باحلمل عليها .عليه –من الس ية و االختالل  -ما هو العمدة من األدل ة 

 171«مرج ح.، ترجيح بالمعني  ن حاصال، إال  أن  تعيني ذلك بالبعض الص ور و إن كا

ة، بل يمكن جريان الحمل ر الحمل لجريان األدل  و إن جهل الحال فالظاه» العبارة الثانية:
ه الصحيح و ة في اعتقاده فيحمل على كونه مطابقا العتقاد الحامل، ألن  على الصح  

 (151)ص « يهء الكالم فسيجي

الخيفى عليك أن ه قد مينع من جريان مجيع األدل ة يف املقام سي ما اإلمجاع »نی: ياق اآلشتقال احملق  
  ال اعتبار أصالة الص حة، إال  أن ك خبي بأن  عدم جريان مجيع األدل ة االختالل لو و لزوم  القول  

اليفيد بعد جريان بعضها كالس ية؛ فإن  فيها غىن و كفاية. نعم، قد  -على تقدير تسليمه-
ة الواقعي ة على ح  ة هو ترتيب آثار الصح  ل ذي يقضي به دليل احلمل على الصيستشكل يف أن  ا

                                                 

 415-416درر الفوائد يف احلاشية على الفرائد:  171 



183 

 

، ... ؛ا احلكم بأن  اعتقاده موافق العتقاد احلامل عند عدم العلم باعتقاده فاللم، و أم  فعل املس
 177«ا وعده دام ظل ه بالت كل م فيما ذكره فهو وعد مل يف به ظاهرا.و أم  

مة و المحق ق الثاني بجريان أصالة الصح ة، و إن اختلفا بين  » العبارة الثالثة: صر ح العال 
 (159)ص « ضع ف هذه المعارضة. 329عدم البلوغ، و بين من عارضها بأصالة 328من

عدم البلوغ بأن  املعارضة  ةأصال نيو ب ةالصح   ةأصال نيب ةعلی املعارض ق اخلراسانیاحملق   أورد
بد  إم ا من جريان ة ناش من الش ك  يف البلوغ، فالاد يقع أصال، فإن  الش ك  يف الصح  يكبينهما ال

م بعدم الص حة من دون أن يعارض بأصالتها، و إم ا من جريان أصالة عدم البلوغ، فيحك
 125املوضوعي ة. أصالتها مبالحظة الس ية عليها يف موارد مثلها من األصول

ثم  إن  تقديم قول منكر الشرط المفسد ليس لتقديم قول مد عي الصح ة، » ة:رابعالعبارة ال
؛ ألصالة عدم االشتراط، و ال بل ألن  القول قول منكر الشرط، صحيحا كان أو فاسدا

دخل لهذا بحديث أصالة الصح ة و إن كان مؤد اه صح ة العقد فيما كان الشرط المد عى 
 (115)ص « مفسدا.
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ا يتم  إن قلنا بتقد م أصالة عدم االشرتاط على »قال احملقق التربيزی:  أنت خبي بأن  هذا إمن 
فال ريب  - ار القاعدة من باب الظهور النوعيبكما إذا قلنا باعت -القاعدة، و إال  فلو عكسنا 

 126«يف عدم جريان األصل يف املقام، و إن كان مؤد اه موافقا ملؤد اها.

في بعض  ة الفعل إذا وقع الشك  ما يثبت صح  هذا األصل إن   الثالث: أن  » ة:خامسالعبارة ال
ء ، فصح ة كل  شيمور المعتبرة شرعا في صح ته، بمعنى ترت ب األثر المقصود منه عليهاأل

 (111)ص « بحسبه.

تيب الط بيعي هو تقدمي األمر ال»نی: ياق اآلشتقال احملق   خيفى عليك أن ه قد يقال بأن  مقتضى الرت 
الر ابع على األمر الث الث يف الذ كر، ألن  اشرتاط وجود الص حيح و الفاسد للفعل الص ادر من 

ا هو حبسبهالاملسلم يف محله على الص حيح مقد م على كون  ه متأخ ر  ألن   ؛ص حيح يف كل  فعل إمن 
 125«.كما ترى عن وجود القسمني له

أن  مقتضى األصل ترتيب الشاك  جميع ما هو من آثار الفعل  :الرابع» سة:سادالعبارة ال
الصحيح عنده. فلو صل ى شخص على مي ت سقط عنه، و لو غسل ثوبا بعنوان التطهير 

ال  -من إطالق الماء، و وروده على النجاسة -شروط الغسلحكم بطهارته و إن شك  في 
 (117)ص  «إن علم بمجر د غسله؛ فإن  الغسل من حيث هو ليس فيه صحيح و فاسد.

ن  الفعل املشكوك الصح ة و الفساد ال بد  أن يكون له ا»ا: توضيحهق التربيزی فی قال احملق  
حيح املشتبه بينهما. و ما يرتت ب على الصنوعان: صحيح و فاسد، حت  يفرض الرتد د يف الفرد 

خيلو: إم ا أن يكون ترت بها عليه من حيث كونه فعال للفاعل، و إم ا منهما من اآلثار الشرعي ة ال
أن يكون أعم  من ذلك، بأن كانت للفعل جهتان: جهة صدور عن الفاعل، و جهة وقوع عن 
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عن العاجز و الصالة عن املي ت، أو باآللي ة   الغي، إم ا بالتسب ب و النيابة، كالنيابة يف احلج  
  -كاملوض ئ للعاجز عن املباشرة يف الوضوء. و ال إشكال يف خروج ما مل يكن له صحيح

 من حمل  النزاع. -كالغسل بالفتح من حيث هو

، و  لكن يف التمثيل به للمقام نظر؛و  إذ صحيح الفعل من املعامالت ما ترت ب عليه أثره الشرعي 
إن وقع على الوجه املعترب شرعا  -بالفتح -ما مل يرتت ب عليه ذلك. و ال ريب أن  الغسلفاسده 

ترت ب عليه أثره، سواء كان اإلتيان به بعنوان التطهي أم ال، و إن مل يقع كذلك مل يقع عليه 
و إدخال ما كان بعنوان التطهي، لعدم مدخلي ة قصد  فال وجه إلخراجه من حمل  النزاع ذلك،

ألن  مالقاة النجس مع الرطوبة كما  سل على نوعيه من الصحيح و الفاسد؛نوان يف تنو ع الغالع
ا سبب للتنج س، من دون مدخلي ة قصد التنجيس حلصول  كذلك الغسل املعترب شرعا سبب  ،أهن 

 121«الطهارة من دون مدخلي ة قصد التطهي يف ذلك. 

 (371) ص  «يتللعمل عن الم الولي لكن يبقى اإلشكال في استيجار» العبارة السادسة:

جداء أصالة الصح ة يف فعل النائب يف إثبات صح ة إظاهر كالمه هذا »اليزدی: السي د  قال
جيدي إال  من حيث ه الالفعل من حيث كونه عمل املي ت، و هو مناف ملا ذكره يف سابقه من أن  

من حيث كون العمل للول مم ا  مث  إن  االستشكال .ة من حيث كونه عمال للنائبإثبات الصح  
ال وجه له بعد تسليم فراغ ذم ة املي ت بأصالة الصح ة فإن ه فرعه، و هذا من قبيل مسألة تعاقب 

فإن ه إذا أد ى الضامن األخي حق  املالك بوجه شرعي فرغ ذم ة اجلميع من غي  ؛األيادي
 123«إشكال.
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كالخمر و   -يملكمن الغير كان بما الشراء الصادر فلو شك  في أن  ال» ة:بعالعبارة السا
يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصح ة أو بعين من أعيان ماله، فال -زيرالخن

 (371)ص « ء من تركته إلى البائع ألصالة عدمه.الشراء و عدم انتقال شي

ضني، فلو مل حيكم ة املعاملة ليس إال  انتقال العو و فيه نظر، ألن  معىن صح  »اليزدی: السي د قال 
ة املعاملة من أصله، بل يكون هذا من بانتقال أحد العوضني مع انتقال اآلخر مل حيكم بصح  

قبيل البيع بال مثن، فاألوىل التمثيل مبا إذا شك يف أن  اجلهة اليت صل ى إليها قبلة أم ال، أو الثوب 
يثبت هبا جهة القبلة، ة و الة تلك الصالالذي صل ى فيه حرير أو جلد ميتة أم ال، فيحكم بصح  

 125«أو كون الثوب غي حرير و ال ميتة.

 و التأمل يقللتحق

ی إلی أنَّ بناء العحقالء على جريان أصالة الصح ة، و يناإلمام اخلمالسي د ذهب املبحث األول: 
 احلمل على الصح ة الواقعي ة معلوم يف موردين:

 ل.أحدمها: فيما إذا علم مطابقة رأي العامل للحام

 و غالب املوارد يكون من هذا القبيل، و غيه نادر. و ثانيهما: فيما إذا جهل حال العامل.

و فيما إذا علم خمالفتهما: فقد يكون التخالف بينهما بالتباين، كما لو اعتقد أحدمها وجوب 
 القصر يف أربعة فراسخ و إن مل يرجع ليومه، و اآلخر وجوب اإلمتام، ففي هذه الصورة الجتري

الف لألصل.  أصالة الصح ة؛ ألنَّ جرياهنا مساوق حلمل فعله على السهو و الغفلة، و هو خمح
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و قد يكون التخالف بغيه، كما لو اعتقد الفاعل التخيي بني اجلهر و اإلخفات يف ظهر يوم 
بد  اجلمعة، و اعتقد احلامل تعني  اإلخفات فيه، و هذه الصورة، مورد الشك  يف بناء العحقالء، فال

  121من العمل يف هاتني الصورتني على سائر األصول.

: قال في خالفه المتأخ رين بعض و يظهر من»نا األنصاری: يخقال شاملبحث الثانی: 
و لو اختلف الزوجان فاد عى أحدهما وقوع العقد في »المدارك في شرح قول المحق ق: 

، «ل ترجيحا لجانب الصح ةحال اإلحرام و أنكر اآلخر، فالقول قول من يد عي اإلحال
قال: إن  الحمل على الصح ة إن ما يتم  إذا كان المد عي لوقوع الفعل في حال اإلحرام عالما 

)ص « ، انتهى.382بفساد ذلك، أم ا مع اعترافهما بالجهل، فال وجه للحمل على الصح ة
153) 

ض له يف صدر عنوان هذا اعلم أن  هنا مقامني من الكالم، أحدمها: ما تعر  : »ياليزدالسي د قال 
ة. ثانيهما: ة الواقعي  ة باعتقاد الفاعل أو الصح  األمر من أن  احملمول عليه فعل املسلم هل الصح  

ة هل هو ما إذا كان الفاعل عاملا جبهة احلمل على الصح   ما ذكره يف ذيل الكالم من أن  حمل  
و خيتلف حكم القسمني باعتبار منه و مم ا إذا كان جاهال،  ة و الفساد، أو يكون أعم  الصح  

حبال الفاعل و جهله على ما هو مذكور يف املنت، و قد اختلط املقامان يف كالم  علم الشاك  
خيفى أن  كالم صاحب ال منهما بالبحث على حدة. مث   ف يف املنت و كان األوىل إفراد كل  املصن  

 122«ل.لقول املشهور يف املقام األو   املدارك ناظر إىل املقام الثاين، و قد جعله يف املنت مقابال

نعم، أصالة بقاء اإلذن إلى أن يقع البيع قد يقضي »نا األنصاری: يخقال شاملبحث الثالث: 
 (365)ص « بصح ته
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خيفى عليك أن ه قد تكر ر يف كلماهتم الت مسك باستصحاب اإلذن و ال»نی: ياقال احملقق اآلشت
 املقام، إال  أن ك خبي بأن  أكثرها، بل كل ها أصول مثبتة أصالة عدم البيع قبل الر جوع و حنومها يف

 ال تعويل عليها عندنا.

مة دام ظل ه أن  استصحاب اإلذن فيما لو شك  املأذون حني إرادة البيع يف  نعم ذكر األستاذ العال 
مم ا يرتت ب ه ألن   ؛جواز البيع و ترت ب اآلثار عليه رجوع اآلذن عن إذنه مم ا ال ريب فيه و يف إفادته

، أو عادي  و هذ ا خبالف استصحابه على بقاء اإلذن إىل زمان إرادة البيع، بال توسيط أمر عقلي 
ه مم ا اليرتت ب عليه صح ة البيع إال  بإثبات كونه واقعا عن إذن و هو ليس من فإن   ؛بعد وقوع البيع

 129« األحكام الش رعي ة، فتدخل هبذا االعتبار يف األصول املثبتة.

ما ذكر من االكتفاء بصالة  بين قد يشكل الفرق»نا األنصاری: يخقال ش: رابعملبحث الا
الغير على المي ت بحمله على الصحيح، و بين الصالة عن المي ت تبر عا أو باإلجارة، فإن  

 (367)ص «  المشهور عدم االكتفاء بها إال  أن يكون عادال.

 قال:  يثح ؛أوضح تعر ض هلذا اإلشكال صاحب العناوين ببيان

كالعقود و االيقاعات و تطهي الثوب و  -بقي هنا كالم و هو أن  الوكيل فيما جيوز فيه الوكالة 
ما فعله فهو  مسقط عن املوكل، مبعىن أن  كل   ،ةمع أن  فعله أو قوله منبئ عن الصح   -حنو ذلك 

مور و فرق بني هذه األ و أي  » ل، فينبغي اشرتاط عدالته أيضا، إىل أن قال:مبنزلة ما فعله املوك  
 195«و حنوه حيث يشرتط فيه العدالة بني العبادات كاحلج  

 :ةأجوب ةمسل خباإلشكا جاب عنأ مث   
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ة املنوب يعلم براءة ذم  فال ،ه فعل فعال صحيحايسمع إخباره بأن  ل: أن  النائب يف العبادة الاألو  
ن شرائط العبادة قصد القربة و ألن  م ؛نوب عنه على فعل النائب غي ممكنعنه، و اط الع امل

 يط لع عليه أحد.ال

يط لع تها متوق فة على القصد و الألن  صح   ؛وجه جيري يف معامالت الوكيل أيضاو فيه: أن  هذا ال
 عليه أحد.

خرج الوكيل باإلمجاع و   يف الوكيل،الثاين: أن  مقتضى القاعدة كان اشرتاط العدالة مطلقا حت  
 لوكالة و بقي الباقي.إطالق أدل ة ا

بد  فال ،ذمة املنوب عنه مشغولة هبا الثالث: أن  الوجه يف اعتبار العدالة يف النائب يف العبادات أن  
 ،ه ليس هناك اشتغالفإن   ؛من اليقني بالفراغ و املتيقن هو نيابة العدل، و هذا خبالف املعامالت

 فال مانع من قبول قول الوكيل.

ل أثر ينفع يف ترتيب املوك  ة اله لو مل حيمل قول الوكيل أو فعله على الصح  ن  خيفى، فإالو فيه: ما 
 الفعل الصحيح عليها، و لو أجرينا أصالة الصحة مل يكن فرق بينه و بني النائب يف العبادات.

ول ذي اليد و لو كان فاسقا، و من باب مساع ق -ل فيهفيما وك  -الرابع: أن  مساع قول الوكيل 
 يف العبادات.جيري هذا ال

كيل يف عقد النكاح أو الطالق أو يدخل حتت اليد كالو و فيه: أن  هذا الوجه اليط رد فيما ال
 جارة إىل غي ذلك من األمثلة.جراء صيغة البيع و اإلإ

  :إحدامها .يف املنت من أن  لفعل النائب يف العبادة جهتنينا األنصاری يخشاخلامس: ما ذكره 
هما: كونه فعال للمنوب عنه، و يكفي فيه إجراء أصالة الصحة. و ثانيت كونه فعال للنائب نفسه

ة باعتبار اجلهة االوىل، فال بد  من إحراز جراء أصالة الصح  إته من هذه اجلهة بحيرز صح  ال
 ة من هذه اجلهة إم ا بالعلم أو باختيار العدل و إخباره.الصح  
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ة الصح   ألن   ،نفكاكاالوىل ليمكن القول باألهة الثانية ليست يف عرض اجلهة بأن  اجل يهلع أورد
ة الفعل من اجلهة الثانية صح   إذ ؛يف اجلهة الثانية بل يف طوهلا ةالصح   ت فی عرضيسلفيها 

إتيان نائبه بة الفعل من املنوب عنه إال  إذ ال معىن لصح   ؛وىلة من اجلهة األبة على الصح  مرتت  
  .ه للتفكيكعن املنوب عنه أيضا، فال وج صح   لعمل من النائبا العمل الصحيح، فإذا صح  

النائب  ة يف فعلمراده بأن  إجراء أصالة الصح   يهتوجف و للمصن   اليزدیالسي د ر اانتصفی خيالو 
ته إال  باالستنابة تربأ ذم  املنوب عنه مكل ف بالعبادة و ال ة االستنابة، توضيحه: أن  ينفع يف صح  ال

 ن من هذا استنابة العادل. ة، و املتيق  الصحيحة الواقعي  

مطلق يشمل استنابة العادل و  «العاجز عن احلج يستنيب»فإن قلت: إن  قوله )عليه السالم( 
 الفاسق. 

ه جيب عليه فعل د أخذ النائب و إيكال األمر إليه، بل املراد أن  قلت: ليس معىن االستنابة جمر  
أو باختيار جي الصحيح مبباشرة نائبه إم ا بالعلم بنائبه تسبيبا، فال بد  من إحراز الفعل اخلار  احلج  

 .196.العدل و اخباره

و لکن نب ه عليها احملقق فی املنت نا األنصاری يخإن  هنا أمورا مل ينب ه عليها ش: امساملبحث اخل
 نی:يااآلشت

 منها: أن  ظاهر كلماهتم يف بيان األصل املذكور اختصاصه يف بادي الن ظر بفعل املسلم فالجيري
يف فعل الكافر فيما له صحيح و فاسد لو شك  يف صح ته و فساده إال  أن  مقتضى عميق الن ظر 
جريانه فيه، فإن  بعض أدل ته كالكتاب و الس نة، و إن كان خمتص ا بفعل املسلم، إال  أن  العقل من 

 ...  حيث لزوم االختالل و الس ية قاضيان بعدم الفرق.
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ك الغي املرتت ب عليه األثر  املکلف إذا ترد د ما صدر منمنها:  بني الفعل املرتت ب عليه األثر و الرت 
مة دام ظل ه يف طي  بعض كلماته  فيحمل على أن ه الفعل أوال وجهان، أوجههما عند األستاذ العال 

جلريان الس ية على ذلك يف اجلملة حيث إن ه حيكم بقراءة اإلمام للس ورة  ،يف جملس البحث األو ل
، أو اإلتيان بغيها من األجزاء و الش رائط املعلومة الوجوب عند اإلمام و املأموم، أو عند مثال

املأموم فقط و بإتيان من يقدم للص الة على املي ت جبميع ما كان معتربا فيها إذا كان هو امللتزم 
 . ... بفعلها

بالش ك يف صح ة فعل  : أن  من الواضحات ال يت ال يعرتيها ريب و شك  اختصاص القاعدةمنها
املسلم و فساده من حيث الش بهة املوضوعي ة و عدم جرياهنا فيما لو شك  فيه من حيث الش بهة 
احلكمي ة، إال  أن ه رمبا يرتاءى من كلمات بعضهم كثاين الش هيدين و من تقد م عليه و تأخ ر عنه 

ة الص حة املستفادة من خالف ما ذكرنا، إال  أن ه ال بد  من أن حيمل كلماهتم على قاعد
و راجع إىل كلماهتم، فإن  بعضها آب عن احلمل املذكور، فإنه قد  العمومات االجتهادي ة فتدب ر

 195 يوجد يف كلماهتم اجلمع بني الت مسك بالعمومات و أصالة الص حة.
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