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شكر وعرفان
الحمد هلل أوالً وآخراً
روي عن اإلمام علي بن موسى الرضا (عليه السالم ) أ ّنه قال :
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أتق ّدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لكلل يلد كريملة أسلهمت فلي زنجلاز هلذا البحلث
وذلّلت العقبات وأسدت الخدمات سائالً المولى لهم وافر الخيرات وأوسل الج ّنلات
بخلللالل اللللدعوات وأخللللو باللللذكر والشلللكر أسلللتاذم المشلللرف األسلللتاذ المسلللاعد
الدكتور هادم حسين الكرعاوم الذم شملني برفيل لخللقله ويايلة توا لعه وسلعة
علمه وسديد توجيهاته سائالً المولى له مزيداً من التوفيق .
ّ
المتمثللة باألسلتاذ المسلاعد اللدكتور عللي كلا م
كما وأتقدم بالشلكر لعملادة كليلة الفقله
سميسم ولجمي أساتذتي األفا ل الذين انتهلت من علومهم ورفي لخلقهم .
وأتقل ّدم بالشللكر أي لا ً ألسللاتذتي وزمالئللي الكللرام فللي الحللوزة العلميللة لمللا أسن للدوا مللن
مالح ات وتوجيهات .
وشللكرم المتوا للل لم سسللة الشللهداء فللي النجللف األشللرف لللدعمها طلبللة الدراسللات
العليا واألوليلة ملن ذوم الشلهداء وإلدارة وكلادر مكتبلة الرو لة الحيدريلة ومكتبلة
اإلمام أمير الم منين عليه السالم العامة ومكتبة اإلمام الحسن عليه السالم في النجف
األشرف لجزيل خدماتهم وسعة رعايتهم واهتمامهم .
وأثمّن جمي من سعى في زخراج هذا الجهلد زللى النلور داعيلا ً الملولى العلليي القلدير
أنن يشملهم جميعا ً برعايته ولطيف زحسانه .

()1الصدوق  ,محمد بن علي  ,عيون أخبار الرضا . . 22/2 :
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َّح ِيم
ِبس ِْم هللاِ الرَّحْ م ِن الر ِ
قد ة
الحمددد ر را اللددالمين والصددالال والسددالم علددس يدديد المريددلين محمددد المص د فس
وعلس آله ال يبين ال اهرين وصحبه المنتجبين  ،وبلد :
فقددد امتددا ا اليددريلة اإليددالمية بخاتهددا خاامددة اليددرا اإللهيددة  ،وشددموليتها ل دد
جوااددا الحيدداال  ،ومواكبتهددا ل د عصددر  ،شددريلةم مت املددة بخح امهددا  ،محفوظ دةم
بديدددتورها  ،ألمدددة عةيدددةال بنبيتهدددا  ،فنبيتهدددا خددداام األابيددداء  ،وأوصددديا ها يددداداا
األوصياء  ،وعلما ها أفض الللماء  ،فهموا علومهدا فوعوهدا  ،وااتهلدوا منهدا مدا
ويددلهم دهددرهم  ،فتركددوا آردداراّ دلتددع علددس عمقهددم  ،ودقتددة منهجيددتهم  ،اظددروا فددي
كتددداا هللا ويدددنة ابددديتهم وآلددده  ،اظدددرال املدددان وااقدددان  ،بقلدددوا مل هدددا اإليمدددان،
فايتنب وا قواعد األح ام في الحالل والحرام ،ف ااع أصدول الفقده هدي النظريدة ،
وعلم الفقه هو الت بيق .
واُلد النجف األشرف في ماضيها وحاضرها رافداّ مل ا ّء للللم والملرفة  ،مذ حد ت
بهدددا بددداا مديندددة علدددم ريدددول هللا (صدددلتس هللا عليددده وآلددده) أميدددر المددد منين ويددديد
الم توحدين علي ابن أبي طالدا عليده أفضد صدلواا المصدلين  ،ومدن بلدد حفيدد
جلفر بن محمد الصادق (عليه السالم )  ،واوالع األيام حتدس ادةل بهدا اليديو أبدو
جلفر محمد بن الحسن ال ويي (ا 264:هـ)  ،وااخذها للللدم موطندا  ،فصدارا
الحو ال الللمية للنجدف مدو ال  ،فايدتق بع طدالا الللدم مدن كد حددا وصدوا ،
وأاجبع الرجال األفذاذ علس م تر السنين واأليام  ،ومن بين أولئك السيد أبدي القايدم
الخو ي ( ا 1211:هـ)  ،الدذ حضدر دروأ أعداظم عصدر كدالمحقق اللراقدي
والنا يني واألصفهااي وغيرهم  ،ياعداه عبقريته ت
الفذال ألن ي ون علمدا ّ يُيدار اليده
بالبنان  ،ارك آراراّ علمية وايلة  ،واخرتجع علس يديه عيراا ال لبدة  ،صداروا
مراج دين  ،ومجتهدين ومف ت رين .
سبب اختيا البحث
رغبةّ من الباحث في ابرا الجهود الللمية  -الييتما األصولية والفقهية منها ـ للسديد
أبددي القايددم الخددو ي  ،مركددةاّ علددس مددوارد اإلبددداع األصددولي عنددد التددي ذكرهددا
مجموعة من االمذاه وغيرهم من طلبة الللوم الدينية في مقابالا
(ا)
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اُجريتهددا ملهددم ( ، )1الي ديتما مددا ذكددر اليدديو ايددحاق الفيددا
م لفاا السيد الخو ي األصولية والفقهية
 ،فضالّ عدن أاتده لدم يُدد يرأ فدي درايدة أكاديميدة علدس مسدتوت الدرايداا اللُليدا فدي
مجال أصول الفقه (. )1
( ، )2ومددا اض د تمنته

وهمية البحث
يجيا البحث علس اسا الا عدال أهمها  :ما هي موارد اإلبداع األصولي عند السديد
أبي القايم الخو ي ؟ وه يُلدد السديد الخدو ي صداحا مدريدة فدي أصدول الفقده ؟
وما هي ملالم مدريته األصولية وه طبتق مدا أبدعده مدن أصدول فقهيدة فدي بح ده
الفقهي أو ال؟.
صمْبات البحث
اتجلتس صلوباا البحث في ما يلي :
1ـ الدقة الللمية أليلوا البحدث األصدولي عندد السديد الخدو ي ه ألاتده يم تد ـ بمليدة
أيااذاه واالمذاه ـ ق تمة ما وص اليه علم أصول الفقه عند اإلماميدة ه الافتداب بداا
اإلجتهاد عندهم  ،مما ي د الس ديمومة البحث االصولي واضوجه حينا ّ بلد حدين
 ،وهدددذا يسدددتلةم ب بيلدددة الحدددال الدقدددة فدددي التركيدددة ويدددلة االطدددالع فدددي الللدددوم
الحو وية  ،الييتما وأن أيلوا أيدااذال السديد الخدو ي كدالمحقق األصدفهااي يمتدا
باأليلوا اللقلي والفلسفي .
2ـ د اق د السدديد الخددو ي تراء أيددااذاه وغيددرهم مددن الللمدداء بالمضددمون فددي األعددم
األغلددا دون الددن ه ألاتدده يلتمددد علددس حفظدده عنددد القدداء درويدده علددس االمذادده ،
فير تكة علس مضدمون الدرأ والف درال ه وهدذا يسدتوجا جهدداّ اضدافيا ّ للباحدث مدن
أج اخريج الرأ من مصادر .

( )1أم ال  :الييو باقر اإليروااي في 2414/1/21م والييو محمد أمين المامقااي في
2411/2/9م والييو غالا الناصر بتاريو 2411/2/9م والييو محمد هاد آل
راضي في 2414/2/17م والييو ايحاق الفيا في 2414/2/21م  ،والييو بيير
النجفي في 2414/1/2م .

( )2ظ  :المختصر في الحياال الللمية لةعيم ال ا فة السيد الخو ي .
( )1الم هناك دراياا جاملية حول السيد الخو ي في مجال علم الرجال وعلوم القرآن ،
ظ  :الخفاجي  ،محمود شاكر ،منهج السيد الخو ي في ملجم رجال الحديث  ،ريالة
ماجستير ،و خميس ،محمد عبد الحمةال  ،البحث القرآاي في كتاا البيان لإلمام الخو ي
(ا)
 ،ريالة ماجستير.
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1ـ في ك يدر مدن األحيدان يدذكر السديد الخدو ي اشد االا ودعداوت واقدو دون أن
ينسددبها الددس قا لهددا  ،كددخن يقددول  :قددد يقددال ، ..أو وال يُنددتقب بددـ  ،...وه ددذا ه وهددذا
يستوجا جهداّ ووقتا ّ في يبي اسبة اإلش االا والدعاوت الس أصحابها .
2ـ ك رال ودقة الم لفاا األصولية والفقهية للسيد الخو ي  ،يدوا ّء أكدان بقلمده أم بقلدم
االمذاه ـ أ اقريراا بح ه األصولي والفقهي ـ وم لفاا أيدااذاه واالمذاده ه مدن
أج مقاراة رأيه برأيهم  ،ومالحظة مناقياا االمذاه لرأيده األصدولي ه كد ذلدك
أع س للبحث صلوبة اضافية .
1ـد عدددم ايدتمرارية مجددال البحدث فددي مرحلددة الماجسدتير للباحددث عنهدا فددي مرحلددة
الدددكتورا  ،فقددد كااددع مرحلددة الماجسددتير فددي علددم ال ددالم ( ، )1واتن فددي علددم
أصول الفقه.
ِهج البحث
1ـ ابويا األطروحة علس أياأ موارد اإلبداعاا األصولية البار ال للسديد الخدو ي
والتي يُيار اليه بها عند يم ْن عاصر من الللماء .
2ـ أورد البحث آراء السيد الخو ي بإيلوا أكاديمي ضمن محاور واقاط فدي أغلدا
األحيان  ،من خالل التصرف بلباراه من دون اإلخالل بقوال عباراه األصولية .
1ـ مقاراة رأ السيد الخو ي برأ أيااذاه  ،وبيان ما أضافه في علدم أصدول الفقده
.
2ـ اإلشارال الدس منيدخ اتراء التدي ابنتاهدا السديد الخدو ي  ،اليديتما فدي مبحدث التلهتدد
ومباحث االيتصحاا .
1ـد اسددبة األقددوال واإلش د االا الددس أصددحابها والتددي ذكرهددا السدديد الخددو ي دون أن
ينسبها اليهم .
6ـد أورد الباحدث مناقيداا بلدب االمدذال السديد الخدو ي ترا ده األصدولية  ،مركددةاّ
علددس مددا ذكددر السدديد محمددد بدداقر الصدددر والسدديد كدداظم الحددا ر واليدديو ايددحاق
الفيا  ،م ابداء ما يلحظه الباحث علس مناقيااهم أحياااّ.
7ـ د ذكددر الباحددث الت بيقدداا الفقهيددة ل د راء األص دولية للسدديد الخددو ي بلضددها علددس
احوالتفصدددي واتخدددر علدددس احدددو اإلجمدددال رومدددا ّ لإلختصدددار وضدددمن فصدددول
األطروحة .
9ـددد محاولدددة ا بيدددق مدددا ذكدددر البحدددث مدددن ضدددابا لمفهدددوم المدريدددة علدددس اتراء
األصولية للسيد الخو ي .
( )1ريالة الماجستير للباحث هي  :البحث ال المي عند الييو األميني في كتابه
الغدير .

(ج)
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8ـ اكتفس البحث بذكر ايم الم لدف وال تداا فدي الهدامأل ه ت
ألن هويدة ال تداا كاملدة
يدتذكر فدي ربددع المصدادر والمراجد  ،مد االكتفداء بددذكر يدنة الوفدداال فدي ارجمددة
األعددالم المددذكورين فددي األعددم األغلددا ه كدد ذلددك طلبددا ّ لإلختصددار  ،وبحسددا
اوجيهاا األيتاذ الميرف .
خطة البحث
ااتظم البحث بلد مقدمة وامهيد في رالرة فصول :
عنس المبحث التمهيد ببيان مفهوم " المدريدة " ومحاولدة وضد الضدابا والمنداط
فيهددا  ،ضددمن الم لددا األول  ،وجدداء الم لددا ال ددااي لتسددليا الضددوء علددس الحيدداال
الللمية للسيد الخو ي .
واشتم الفص األول علس مباحث األلفاظ وضمن أربلة مباحث :
المبحث األول  :احع عنوان الوض  ،والبحث فيه بم لبين :
الم لا األول  :عنس بنظرية التلهتد في وض األلفاظ .
والم لا ال ااي  :في الملنس الحرفي ُ ،ذكر فيه آراء األصوليين فيالملااي
الحرفية وبيان مختار السيد الخو ي وهو التحصي في وض الحروف .
أما المبحث ال ااي  :فهو مبحث االطالق اضمن خمسة م الا :
الم لا االول  :اإلطالق لغةّ واص الحا ّ
والم لا ال ااي  :في أقسام اإلطالق
والم لا ال الث :في بيان مقدماا الح مة
والم لا الراب  :في التقاب بين اإلطالق والتقييد
والم لا الخامس  :مختار الخو ي في اإلطالق واألخبار اللالجية .
أما المبحث ال الث  :فهو مفهوم الوصف  ،لبيان التفصي الدذ ذكدر السديد الخدو ي
في حجية مفهوم الوصف  ،وااتظم في رالرة م الا :
الم لا األول  :ضابا المفهوم
الم لا ال ااي  :آراء االصوليين في مفهوم الوصف
(د)
الم لا ال الث  :مفهوم الوصف عند السيد الخو ي
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المبحث الرابد  :ا بيقداا فقهيدة  ،اضد تمن رالردة عيدر ا بيقدا ّ لمدا اقد تدم مدن م الدا
أصولية لمباحث األلفاظ وفي أربلة م الا :
الم لا األول  :ا بيقاا التلهد
الم لا ال ااي  :ا بيقاا اإلطالق
الم لا ال الث  :ا بيقاا الملنس الحرفي
الم لا الراب  :ا بيقاا مفهوم الوصف
أما الفص ال ااي  :في مباحث الظن  ،وقد اا وت في رالرة مباحث :
المبحددث األول :فددي حجيددة اإلجمدداع  ،وذكددر وجددو وأدلددة حجيددة اإلجمدداع
المنقول والمح ت
ص  ،وقد اضمن رالرة م الا :
الم لا األول  :اإلجماع لغةّ واص الحا ّ
الم لا ال ااي  :حجية اإلجماع المنقول
الم لا ال الث  :أدلة حجية اإلجماع المح ت
ص
أما المبحث ال ااي  :حجية اليهرال  ،وقد ااتظم في م لبين :
الم لا األول  :اليهرال لغةّ واص الحا ّ
الم لا ال ااي  :أدلة اليهرال بخقسامها ومناقيتها
المبحددث ال الددث  :الت بيقدداا الفقهيددة  ،اض د تمن ارنتددان ويددتين ا بيق دا ّ لمددا اق د تدم مددن
م الا أصولية في م لبين :
الم لا األول  :ا بيقاا اإلجماع
الم لا ال ااي  :ا بيقاا اليهرال
أمددا الفص د ال الددث  :ف دي مباحددث االيتصددحاا ه لبيددان مددا ذهددا اليدده فددي أماريددة
اإليتصددحاا  ،وعدددم جرياادده فددي اليددبهاا الح ميددة وإلضددافته قسددما ّ جديددداّ فددي
أقسام ايتصحاا ال لي  ،ولذا جاء هذا الفص في أربلة مباحث :
المبحددث األول :أماريددة اإليتصددحاا  ،ألن السدديد الخددو ي يددرت ت
أن االيتصددحاا
أمارال وليس أصال  ،وقد اضمن رالرة م الا :
( هـ )
الم لا األول  :االيتصحاا لغةّ واص الحا ّ
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الم لا ال ااي  :الفرق بين األص واألمارال
الم لا ال الث  :اقديم األماراا علس االيتصحاا
المبحث ال ااي  :عدم جريان اإليتصحاا في اليبهاا الح مية ه باعتبار من
ملالم البحث األصولي عند السيد الخو ي  ،وااتظم في م الا رالرة :
الم لا األول  :ابنتي الخو ي لرأ النراقي .
الم لا ال ااي  :مناقية اإلش االا الواردال علس رأ النراقي .
الم لا ال الث  :ايت ناء األح ام غير اإللةامية واليبهاا الح مية الوضلية
المبحث ال الث :ايتصحاا ال لي  ،وقد ااتظم هذا المبحث في م لبين :
الم لا األول  :أقسام ايتصحاا ال لي
الم لا ال ااي  :اإلش االا علس أقسام ايتصحاا ال لي
المبحث الراب  :الت بيقاا الفقهية  ،اض تمن خمسا ورالرين ا بيقا ّ لمدا اقد تدم مدن آراء
أصولية في مباحث االيتصحاا .
رم النتا ج وخالصة البحث
وربع المصادر والمراج
وفددي الختددام أش د ر يددلفا أعضدداء لجنددة المناقيددة وأا دا علددس يقددين ت
أن البحددث يددةدان
بمالحظددااهم ُعمقددا و يرواقددا  ،وال أ تدعددي ال مددال فددي بح ددي هددذا ه فال مددال ر وحددد
يبحااه  ،ول ن حاولع عرضه بي ينسجم م اللغة الللمية للسيد الخدو ي (قدد )
 ،وعملددع جاهددداّ أن يددخاي البحددث بصددورال اليددق بم ااددة كليددة الفقدده فددي األويدداط
الللميددة  ،فددإن أصددبع فبتوفيددق مددن هللا عد تة وجد  ،وان أخ ددخا فهددو مددن عجددة
وقلة حيلتي .
وآخر دعوااا (  ...وَ ِن ا ْل َح ْم لد ِ ّلِلِ َ ِّب ا ْل َمالَ ِمينَ ) يورال يواس . 14 :
الباحث

(و)
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المد سة االصْلية والحياة الم مية ل سيد الخْئي
وييم ما يخاي :

المط ب األول  :فهْم " المد سة األصْلية "
1ـ مفهوم " المدرية " بلا تمة
2ـ مفهوم " المدرية األصولية " بخا ت
صة
أما 1ـ فهْم " المد سة " بما ّ ة
فليس هناك احديد وايدتلمال دقيدق لمصد لل المدريدة عندد قددماء فقهداء المسدلمين
ومتخخريهم علس وجده اللمدوم بد ااتده مدن مسدتحدراا اللصدر الحدديث ه فلدذلك لدم
يحدددد احديددداّ قاطل دا ّ عنددد مددن ايددتلمله ( )1ب د ي لددق ويددراد مندده الملنددس اللغددو ،
وعليدده اذا اطلددق يتبددادر الددس الددذهن  :الم ددان المخ ت
ص د المحدداط بالبندداء والددذ
يجتم د فيدده طددالا الللددم لأخددذ عددن الللمدداء علددس مددنهج ملددين وصددورال ملينددة ،
والظاهر أاتهم أطلقوها وأرادوا منها دراية حقبة ملينة من الدةمن فدي بلدد ملدين ،
اوافر فيه علماء  ،درأ عليهم جم غفير من التالميدذ وقصددهم طدالا الللدم مدن
ك فج  ،فخخذوا منهم واخرتروا بهم وايروا آراءهم ومنداهجهم واختيدارااهم الللميدة
ود تواها الللماء من بلد ذلك في كتبهم (. )2
فللددس هددذا ي ددون اطددالق المدريددة أوالّ وبالددذاا علددس الم ددان الددذ يُدددرَّأ فيدده رددم
اُيتلير علس حقبة منية ملينة.
وبحدددود هددذا اإلطددالق يم دن الريددف " المدريددة " بخاتهددا مجموعددة مددن األشددخا
ينتمددون الددس مللددم واحددد ويقتفددون مذهبدده و ْ
ان اختلفددع اظددرال ك د مددنهم فددي اتددا ج
أن هدددذا التلريدددف يُظهدددر ت
اف يدددر ( .)1كمدددا ت
أن اطدددالق "المدريدددة" ي دددون علدددس
األشخا من دون الم ان .
( )1ينظر علس يبي الم ال  :الهلول  ،بسام عبد ال ريم  ،مدرية ال وفة فدي الفقده والتيدري
من14ـ 114هـ و أمين القضاال  ،مدرية الحديث فدي البصدرال حتدس القدرن ال الدث الهجدر و
اليريف ال تااي  ،محمد بدر الدين  ،في مدرية ال وفة الفقهية ( دراية مقاراة بدين اإلمدامين
ابراهيم النخلي وأبي حنيفة ) و اللمر ،عبد هللا بدن محمدد  ،األخدالق بدين المدريدتين السدلفية
والفلسفية ( مس ويه وابن القيم ااموذجا ) جاملدة اإلمدام محمدد بدن يدلود  ،و بوهدان  ،يندا
خضير ،مدرية اإلمام الرضا  في علم الحديث .
( )2ظ  :مويدس  ،محمددد ال ددااي عمدر  ،المدريددة الحدي يددة فددي م دة والمدينددة وأررهددا فددي
الحديث وعلومه من ايخاها حتس اهاية القرن ال ااي الهجر .2 :
( )1حمادال  ،حسين صالل  ،دراياا في الفلسفة اإليالمية .78/1 :
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وقد ا لق المدرية ويراد منها  :مجموعة من األيس الف رية المنتظمة التدي ات فتد
ارشدديد الف ددر فددي مسدديرال ا املدده  ،لتحقيددق الهدددف المتددو تخس مددن درايددته (،)1
فإطالق المدرية هنا ي ون علس األيس الف رية المنتظمة .
ويددرت أحددد البدداح ين ت
أن للمدريددة أربلددة مق تومدداا  :الم ددان  ،المدددرتأ  ،التالميددذ ،
اإلاتاج الف ر (. )2
يتبيتن م تما اق تدم ت
أن ك هذ المحاوالا في ايجاد الريف لمفهوم " المدرية " قاصرال
عددن الوفدداء بددالملنس الدددقيق لهددا  ،ولددذا ينبغددي بيددان الضددابا فيمددا يصدددق مفهددوم
"المدرية "علس شيء ما .
ويم ن ْ
أن يقال  :ت
ان الضابا في صدق مفهوم "المدرية " هو أ ْن ا ون لها آرا هدا
الخاصة ومنهجها في التف ير وطريقتها في اإليتدالل (.)1
أن اللالم ل ي يصدل ْ
ويرت الييو باقر اإليروااي (ملاصر) ت
أن اصدفه بخاتده صداحا
مدرية اذا كااع له آرا مء في أمهاا المسا األصولية ـ كمنجةيتدة الللدم اإلجمدالي
وقاعدال قبل اللقاا بال بيان م الّ ـ ا رتر علس المسا الفرعية (. )2
ومما ينبغي اإلشارال اليه أ تن أية مدرية ال يم ن ْ
أن اخاي عن فراغ ب ال ب تد لهدا مدن
اخرتراا وافاداا مدن الللدوم أو المددارأ السدابقة عليهدا  ،فتتيد ت مدريدةّ ومنهجدا ّ
مددن التراكمدداا الملرفيددة التددي ااتقلددع اليهددا عبددر الددةمن ( ، )1وبالتددالي ا ددون
المدرية الالحقة امتداداّ للمدرية السابقة (. )6
وا تن ل مدرية را دداّ يمتدا بخاتده (:حامد لدواء ذلدك الفدن وأاتده أصدلل مدا رأت مدن
الحاجة في الفن من اإلصالب وط تور المسا التدي كدان فيهدا خمدول أو اقصدان أو
أضاف بلب المسا ) (. )7
صة
2ـ فهْم " المد سة األصْلية " بخا ّ
أما بخصو المدرية األصولية فالضابا هو  :الج تدال واألصالة بالمنهج األصدولي
وانقدديل المبددااي للوصددول الددس الددرأ الددراجل منهددا أو اإليددتقالل بددرأ خددا قددد
انفرد به ع تما يبقها .
( )1المبلتغي  ،أحمد  ،لمحاا حول المدرية األصدولية لإلمدام الخميندي  ،بحدث منيدور علدس
اإلاتراع . www.islamicfegh.com.
( )2القرييي  ،مظاهر جايم  ،مدريدة ال وفدة فدي افسدير القدرآن اللظديم حتدس القدرن ال الدث
الهجر .11 :
( )1ظ  :المظفر  ،محمود محمد حسن  ،الملتةلة مدرية أم مذها ؟ بحث منيدور فدي مجلدة
النجف األشرف 21 :و الملتةلة جار هللا  ،هد حسن .221 :
( )2جاء ذلك في لقاء م يماحته بتاريو /8جمادت ال ااية 1211 /هـ .
( )1ظ  :اهد  ،عبد األمير  ،الفقه الديتور في مدريدة النجدف األشدرف مسداهمة واردراء،
من بحوث الم امر الللمي األول في كلية الفقه .81 :
( )6ظ  :اتصفي  ،محمد مهد  ،مقدمة الروضة البهية في شرب اللملة الدميقية . 71 :
( )7جاء ذلك فدي يد ال و تجهتده الدس اليديو بيدير حسدين الباكسدتااي النجفدي بتداريو /1ربيد
ال ااي1211/هـ .
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وعلددم أصددول الفقدده علددس مددا ر تجددل السدديد الخددو ي (قددد ) فددي الريفدده أاتدده  ( :الللددم
بالقواعد التي اق بنفسها فدي طريدق ايدتنباط األح دام اليدرعية ال ليدة اإللهيدة مدن
دون حاجة الس ضميمة كبرت أو صغرت أصولية أخرت اليها ) (. )1
يظهر مما اقدم ت
أن للمدرية خصا ي ومميةاا  ،هي :
1ـ ْ
أن امتا بالتجديد الف ر في جااا من جوااا الللوم المتلددال يواء أكدان علدس
مستوت اإلبداع واإلضافة الملرفية أم علس مستوت التنظيم والتبويا والمنهج .
وليس بالضرورال ْ
أن ا ون هذ اإلضافة الملرفيدة أفقيدة أ بإضدافة آراء واظريداا
جديدال ب قد ا ون اإلضافة عمودية وذلدك بةيدادال بيدان وايضداب للم الدا الللميدة
الدقيقة .
2ـ ْ
أن ي ون للمدرية را مد يمتا بالنبوغ الف ر  ،يُل تد صداحا هدذ المدريدة ه بمدا
أضافه من اضافاا ملرفية في أ تمهاا المسا األصولية.
1ـ ْ
أن اُخرتج هذ المدرية شخصية أو أك ر من اليخصياا الللميدة التدي ي دون لهدا
أرر واضل في الساحة الللمية  ،وأ ْن اُ مر عن م لفاا علمية ا ون مليندا ّ لأجيدال
ت
الالحقة .
2ـدد لدديس بالضددرورال ْ
أن اتصددف المدريددة باإليددتقاللية التامددة ع تمددن يددبقتها مددن
المدارأ ب قد ا ون امتداداّ وايتمراراّ لمن يبقتها .
ومح البحث " المدرية األصولية لدت السيد الخو ي وا بيقااها الفقهية "
وعلس هذا األيداأ ينبغدي ْ
أن ي دون موضدوع البحدث أو مفهدوم المدريدة األصدولية
عند هو ما أضدافه السديد الخو ي(قدد ) فدي علدم أصدول الفقده مدن ابدداعاا ف ريدة
وفق منهجية امتا بها فدي أبحارده األصدولية والتدي أرمدرا عدن م لفداا واتاجداا
لها أررها البالغ في الحو ال الللمية  ،وما أفدا مدن االمدذال بلغدوا درجدة اإلجتهداد
والمرجلية  ،وبذلك كله اتجلس ملالم مدريته األصولية .

المط ب الثاني  :الحياة الم مية ل سيد الخْئي
كتا السيد الخدو ي يديراه الذاايدة بنفسده فدي كتابده " ملجدم رجدال الحدديث " جريدا ّ
علس عادال الرجاليين في احرير اراجمهم عندما يصد الددورالس ايدمهم ( ،)2فهدو
أبو القايم بن علي أكبر بن هاشم المويو الخو ي ولد في بلدال ( خو ) من بالد
أذربيجددان  ،فددي الليلددة  ،11مددن شددهر رجددا  ،يددنة 1117ه ( الموافددق /11 /18
1988م)  ،وبها ايخ م والد واخواه  ،وأاقن القدراءال وال تابدة وبلدب المقددماا

( )1الفيا  ،ايحاق  ،محاضراا في أصول الفقه  ،اقريراا أبحاث الخو ي .11/1 :
ت
واللالمة الحلي  ،الحسن بن يويدف
( )2ظ  :ال ويي  ،محمد بن الحسن  ،الفهريع 224 :
 ،خالصة األقوال  114 :والحر اللاملي  ،محمد بن الحسن  ،أم اتم .121/1 :
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الحو وية  ،حتدس حددث اإلخدتالف اليدديد بدين األمدة ألجد حادردة الميدروطة * ،
فهاجر والد من أجلها الس النجف األشرف ينة 1129ه  ،والتحدق السديد الخدو ي
به في ينة 1114ه برفقة أخيه األكبر السيد عبد هللا الخو ي  ،وبقيدة أفدراد عا لتده
(. )1
وييارالس ت
أن السيد الخو ي بقي في النجدف االشدرف رمدااين عامدا ّ  ،لدم يخدرج منهدا
يددوت رددالث يددنواا اُاتدددا فددي أرنا هددا للتدددريس فددي كددربالء المقديددة م دن السدديد
حسين القمي (ا 1166 :هـ) (.)2
المقصد األول  :شيْخه
1ـ شيْخه في الفقه واألصْل
عندما وص السيد الخو ي النجف األشرف ـ الجاملة الدينية للييلة اإلمامية ـ ابتددأ
بقددراءال الللددوم األدبيددة والمن ددق  ،رددم قددرأ ال تددا الدرايددية األصددولية  ،والفقهيددة ،
لدددت ك يددر مددن أعالمهددا  ،م دنهم والددد السدديد علددي أكبددر الخددو ي  ،وأاهددس درايددة
المقدماا والس وب خالل يع ينواا  ،رم حضر الدروأ اللليا " بحث الخدارج
" علس أكابر المد تريين في يدنة 1119ه  ،خد ت بالدذكر مدنهم أيدااذاه الخمسدة ،
وهم :
 - 1آية هللا فتل هللا  ،الملروف بـ ( شيو اليريلة األصفهااي )( ا 1118 :هـ).
 - 2آية هللا الييو مهد الما ادرااي ( ا 1122 :هـ).
 - 1آية هللا الييو محمد حسين النا يني ( ا 1111 :هـ) .
 - 2آية هللا الييو ضياء الدين اللراقي ( ا 1161 :هـ) .
 - 1آية هللا الييو محمد حسين األصفهااي ( ا 1161 :هـ) .
وأش دار السدديد الخددو ي الددس أ تن أك ددر مددن اتلمددذ عليهمددا فقه دا ّ وأصددوالّ همددا اليدديو
النا يني واليديو اللراقدي  ،ت
وأن المرحدوم الندا يني آخدر أيدتاذ ال مده  ،فقدد حضدر
علددس كد منهمددا دورال كاملددة فددي األصددول  ،وكتددا عدددال فددي الفقدده ولسددنين عدددال ،
وكان السيد أبو القايم الخدو ي يقدرر بحدث كد منهمدا علدس جمد مدن الحاضدرين
في البحث  ،وفيهم غير واحد من األفاض وهدي بدداياا ادريسده للبحدث الخدارج،
* وهي حركة المحقق محمد حسين النا يني التدي دعدا فيهدا الدس اقامدة ح ومدة ديدتورية غيدر
وأن اظام الح م المنتخدا ينبغدي ْ
ايتبدادية في ايران  ،ت
أن يسدتند علدس رأ األك ريدة المتم لدة
بالبرلمان  ،وهي مصدر ميروعية النظام  ،وممن أيتدها المحقدق اتخوادد والسديد علدي أكبدر
الخو ي  ،وممدن عارضدها السديد محمدد كداظم اليدةد  ،فدي الفتدرال 1842م ـ 1846م  ،ظ :
الغرابدي  ،حميددد جايددم عبدود  ،الفقددة الديددتور عنددد االمدام النددا يني  117 :و األمددين  ،عبددد
الحسن  ،وحمادال  ،طراد  ،اإلمام أبو القايم الخو ي عيم الحو ال الللمية  29 :ـ . 14
( )1ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،ملجم رجال الحديث  ،ارجمة رقم .24/21 :12727
( )2ظ  :الصغير ،محمد حسين علي  ،أياطين المرجلية اللليا في النجف األشرف .261 :
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وكددان ذلددك فددي حيدداال ايددتاذ الميددر ا النددا يني وكددان عمددر اليددريف آاددذاك يددتة
وعيرين عاما ّ  ،ولدت وفاال ايتاذ المير ا الندا يني يدنة 1111هدـ ايدتق بالبحدث
الخارج وعمر رمااية ورالرون عاما (. )1
وقد بدأ السيد الخو ي الدورال األولس في األصول بي منظتم ب مااية االميذ  ،هم :
1ـ السيد مويس السيد جلفر بحر الللوم ( ا 1211 :هـ ).
2ـ الييو علي الييو حسين الصغير ( ا 1181 :هـ ) .
1ـ الييو يلمان الييو عبد المحسن الخاقااي ( ا 1249 :هـ).
2ـ الييو محمد اقي الييو جواد االيروااي ( ا 1226 :هـ ).
1ـ السيد محمد السيد جلفر الييرا

.

6ـ الييو أحمد الييو هاد ال رفي .
7ـ السيد محمد السيد يل ان كالاتر ( ا 1224 :هـ ).
9ـ السيد محمد السيد محمود الروحااي ( ا 1212 :هـ ) .
2ـ شيْخه في الم ْم األخرى
دف السدديد الخددو ي (قددد ) بدرايددة علم د يي الفقدده واألصددول واامددا درأ الللددوم
لددم ي تد ِ
اإليالمية األخرت عند أيااذال وشيوخ من كبار عصر ( ، )2منهم :
1ـ آية هللا الييو محمد جواد البالغي( ا 1112 :هـ)  :كدان أيدتاذاّ فدي علدم ال دالم
واللقا د والتفسير ،ال اظير له في عصر في حو ال النجف األشرف  ،وقدد ايدتفاد
ك ي مر من الباح ين من آرار الللمية في حوار المسيحيين والماديين.
2ـ آية هللا السيد علي القاضدي( ا 1194 :هدـ)  :عدارف عصدر ومللدم األخدالق ،
له الدور الفاع واألياأ في مراح يير السيد الخو ي ويلوكه .
1ـ آية هللا السيد حسين البادكوبي ( ا 1119 :هدـ) :كدان أيدتاذاّ ال ينا عده أحدد فدي
الفلسددفة واللرفددان فددي حددو ال النجددف األشددرف  ،وقددد درأ السدديد الخددو ي هددذين
الفرعين عند لمدال من الةمن .
2ـ آية هللا السيد أبو القايم الخوااسار (ا1119 :هدـ)  :كدان أيدتاذ السديد الخدو ي
في الرياضياا اللالية .
1ـ آية هللا السيد عبد الغفارالما ادرااي ( ا 1161 :هـ)  :اللالم الورع التقي  ،وقد
حضر السيد الخو ي عند درأ األخالق .
( )1ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،ملجم رجال الحديث 24/21:ـ .21
( )2ظ  :األمددين  ،عبددد الحسددن  ،وحمددادال  ،طددراد ،اإلمددام أبددو القايددم الخددو ي عدديم الحددو ال
الللمية 122 :ـ . 121
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3ـ شايخه في اإل ازة
يقول السيد الخو ي فدي هدذا الصددد  (:ولدي فدي الروايدة ميدا و أجدا واي ْ
أن أرو
عددنهم كتددا أصددحابنا اإلماميددة  ،وغيددرهم  ،ولددذا أرو بلدددال طددرق كتبنددا األربلددة
(ال افي  -الفقيه  -التهذيا  -االيتبصار ) ،والجوامد األخيدرال (الويدا  -البحدار
 الوافي) ،وغيرها من كتدا أصدحابنا ( قددأ هللا يدرهم )  ،فمدن الدك ال درق مداأرويه عن شيخي النا يني  ،عن شيخه النور  ،ب رقه المحررال فدي خاامدة كتابده
( مسدددتدرك الويدددا ) الملروفدددة ب ( مواقددد النجدددوم)  ،المنتهيدددة الدددس أهددد بيدددع
اللصمة وال هارال ) (. )1
المقصد الثاني  :إ تها ه
عندددما بدددأ السدديد أبددو القايددم الخددو ي الحضددور فددي دروأ البحددث الخددارج يددنة
1119هددـ  ،أربددع ب فاءادده الللميددة أاتدده مددن أبددر االمددذال المحقددق محمددد حسددين
النا يني( ا 1111 :هـ) حتس صار يُيار اليه بالبنان  ،وشهد له باجتهاد وبمقامده
الللمددي جمد م مددن أيدداطين الحددو ال الللميددة وفقها هددا ومراجلهددا  ،أم ددال  :المحقددق
النددا يني  ،والمحقددق اللراقددي  ،والمحقددق محمددد حسددين األصددفهااي واليدديو محمددد
جواد البالغي  ،وذلك ينة 1112هـ ( ، )2أ بلد أربد عيدرال يدنة مدن حضدور
ّ
البحث الخارج .
دروأ
وقددد ا د ت المحقددق محمددد حسددين األصددفهااي( ا 1161 :هددـ) علددس اجددا ال اجتهدداد
السيد أبي القايم الخو ي بقوله  ... ( :جناا السيد أبو القايم الخو ي النجفي دامع
ي شد راّ وافيدا ّ مدن
اخيدااه وافادااه  ،قدد حضدر علدس غيدر واحدد مدن األعيدان وعلد َّ
الةمددان لتحقيددق المباحددث الللميددة مددن اللقليددة والنقليددة  ،وانقديل القواعددد األصددولية
والمبااي الفقهية  ...حتس فا وله الحمد بالمراد وحا درجة اإلجتهاد  ...كما أاتده
لدده التصددد لوظددا ف الفقيدده  ...محمددد حسددين النجفددي األصددفهااي فددي 22محددرم
الحرام 1114هـ )(. )1
كما اال السيد الخو ي اجا ال اإلجتهاد من ايتاذ المحقق محمدد حسدين الندا يني جداء
فيهددا  ...(:ال يخفددس ت
أن فضدديلة صددفوال المجتهدددين اللظددام ركددن اإليددالم السدديد أبددو
القايم يلتمه هللا الالس  ،مضدافا ّ الدس كواده مدن أجد ت وأفاضد المجتهددين اللظدام ،
فإاتدده مد م
دخذون ومجددا م مددن قِبلددي للتصددد لأمددور الحسددبية  التددي ا ددون فددي عصددر
( )1ملجم رجال الحديث .21 /21 :
( )2ظ  :البهادلي  ،علي  ،ومضاا من حياال اإلمام الخو ي .17 :
( )1األمين  ،عبد الحسن  ،وحمادال  ،طراد  ،اإلمام أبو القايم الخو ي عيم الحو ال الللمية :
 112ـ . 111
 وهي األمور القربية التدي ال مندا مدن احققهدا فدي الخدارج ،وال يم دن لليدارع اهمالهدا ،
وا ون الوالية فيها للفقيه أو وكيلده  ،م د التصدرتف بدخموال القصتردـ مدن األيتدام والمجدااين ـ
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الغيبة علس المغيتا وآبا ه ال داهرين أفضد الصدالال والسدالم منوطدة بدإذن مدن لده
الواليددة عليهددا 18 ،... ،شددهر شددوال 1111هددـ  .األحقددر محمددد حسددين الغددرو
النا يني )(.)1
كمددا ت
أن للسدديد الخو ي(قددد ) اجددا اين باإلجتهدداد مددن المحقددق اللراقددي والسدديد أب دي
الحسن األصفهااي (.)2
المقصد الثالث  :وْلّيه ل مر مية
بلد وفاال السيد محسن الح يم( ا 1184 :هـ ) صارا المرجلية الدينية يتقايمها
أك ر من فقيه  ،فقد كااع بين آية هللا السيد محمود الياهرود ( ا 1182 :هـ)
وبين السيد أبي القايم الخو ي ( ا1211هـ)  ،تاال ت
أن عامة السيد الياهرود
ومرجليته لم انتير علس ا اق واي ولم امتد في أوياط المسلمين اللرا م لما
امتدا عامة ومرجلية السيد الخو ي  ،وحتس عند المسلمين غير اللرا لم ا ن
اسبة المقلتدين كما هي للسيد الخو ي (. )1

المقصد الرابَّللا  :ود يسه
اربت السيد الخو ي علدس كريدي الددرأ فدي النجدف األشدرف مددال مدن الدةمن اةيدد
علدددس اصدددف قدددرن ( ،)2وقدددد ان توعدددع مجددداالا اددددريس السددديد الخدددو ي للللدددوم
الحو وية  ،وفي رالرة محاور أيايية  ،هي :
1ـ ود يسه لم م الفقه
في هذا الصدد يذكر السيد الخدو ي فدي ارجمتده لنفسده  ،مااصتده ( :وقدد أك درا مدن
التدريس  ،وألقيع محاضراا ك يرال في الفقه واألصول  ،والتفسير  ،وربتيع جمدا ّ
واةويجهم  ،والتولية علس األوقاف التي ال متولتي لها  ،والوالية علس مجهول المالك وأموال
الغا ا  ،والوصايا التي ال وصي لها  ،ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الدورقس
 ،كتاا اإلجتهاد والتقليد  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي  221/1 :ـ . 221
( )1األمين  ،عبد الحسن ،وحمادال ،طراد  ،اإلمام أبو القايم الخدو ي عديم الحدو ال الللميدة :
. 111
( )2ظ  :المصدر افسه .116 :
( )1ظ  :الواي ي  ،أحمد  ،يديرال وحيداال اإلمدام الخدو ي  28 :واليداهرود  ،ادور الددين ،
كبار الللماء والمراج في الماضي والحاضر . 161:
( )2ظ  :األمددين  ،عبددد الحسددن ،وحمددادال ،طددراد  ،اإلمددام أبددو القايددم الخددو ي عدديم الحددو ال
الللمية . 244 :
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غفيراّ مدن أفاضد ال دالا فدي حدو ال النجدف األشدرف  ،فخلقيدع محاضدرااي فدي
الفقه "بحث الخارج " دوراين كاملتين لم ايدا اليديو األعظدم األاصدار (قدد ) .
كمدددا د تريدددع جملدددة مدددن ال تدددا األخدددرت  ،ودورادددين كددداملتين ل تددداا الصدددالال ،
وشرعع في  27ربيد األول يدنة  1177ه فدي اددريس فدروع "اللدروال الدورقس"
لفقيدده ال ا فددة السدديد محمددد كدداظم ال باطبددا ي اليددةد  ،مبتددد ا ب تدداا "ال ه دارال"
،حيدث كنددع قدد دريددع "اإلجتهدداد والتقليدد" يددابقا  ،وق لددع شدوطا ّ بليددداّ فيهددا -
والحمددد ر  -حيددث وصددلع الددس كتدداا"اإلجددارال" ،فيددرعع فيدده فددي يددوم 26ربيد
األول يدددنة1244ه  ،وقددددد أشددددرفع علددددس ااجددددا اتن فددددي شددددهر صددددفر يددددنة
1241ه ) (. )1
ت
أن السيد الخو ي(قد ) قام بإلقداء الددروأ اللليدا
ويذكر الييو محمد ايحاق الفيا
(بحث الخارج) في الفقه واألصول علدس جمد مدن الفضدالء ذو ال فداءال واللياقدة
ال يق عددهم عن أربلما ة أو خمسما ة افر(. )2
2ـ ود يسه لم م األصْل
و ت
ضددل الس ديد الخددو ي ادريسدده لللددم أصددول الفقدده بقولدده( :وألقيددع محاضددرااي فددي
األصددول ( بحددث الخددارج ) يددع دوراا كددامالا  ،أمددا السددابلة فقددد حددال اددراكم
أشغال المرجلية دون اامامها  ،فتخلتيع عنها فدي مبحدث الضدد ) ( .)1واقد تدر مد تدال
الدورال األصولية عند يماحته بين خمس ينين الس يدع يدنواا  ،وهدذا يلندي أاتده
أمضددس حددوالي رالرددين عام دا ّ مد وري دا ّ لأصددول فددي البحددث الخددارج  ،مجدددداّ فددي
مدرية األصول عند الييلة اإلمامية التي بلغع علس يديه المرحلة التايلة (.)2
ت
أن السيد الخو ي (قد ) شرع بتدريس البحث الخارج لأصدول
وذكر الييو الفيا
ولم يتجاو عمر اليريف خمسا ّ وعيرين ينة (.)1
3ـ ود يسه لتفسير القران
شرع السيد الخو ي(قد ) بتدريس افسير القرآن ال دريم برهدةّ مدن الدةمن وكدان يدو تد
ااتيددار هددذا الدددرأ فددي الحددو ال وا دوير ( .)6ولددذا كددان لدده الدددور الريدداد فددي
ادخددال مددادال افسددير القددرآن ال ددريم ضددمن أبحدداث الخددارج فددي الحددو ال الللميددة فددي
النجف األشرف .
وقد واص السيد الخدو ي ادريسده لهدذ الللدوم فدي مددال اةيدد علدس اصدف قدرن ولدم
يتوقف اال في الضروراا كالمر والسفر  ،اذ اي ترف بحج بيع هللا الحرام عدام
( )1ملجم رجال الحديث 24/21:ـ .21
( )2ظ  :الفيا  ،ايحاق  ،المختصرفي الحياال الللمية لةعيم ال ا فة السيد الخو ي .16 :
( )1ملجم رجال الحديث .21 /21:
( )2كرجي  ،أبو القايم  ،اظرال في ا ور علم األصول .28 :
( )1ظ :الفيا  ،ايحاق  ،المختصر في الحياال الللمية لةعيم ال ا فة السيد الخو ي . 17 :
( )6الخو ي  ،أبو القايم  ،ملجم رجال الحديث .21 /21:
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 1111ه  ،وايدد ترف بةيدددارال اإلمدددام الرضدددا (عليدده السدددالم) عدددام  ،1114وعدددام
1169ه (. )1
4ـ اس ْبه في التد يس
ان للسدديد الخددو ي فددي بح دده الخددارج ايددلوبا ّ جد تدذابا ّ ايددت اع ْ
ت
أن يخخددذ بمجددام قلددوا
االمذاه  ،فقد كان ذا قدرال بيااية متف توقدة ه ألاتده كدان يمتلدك ويدا التلبيدر اللربدي
الفصدديل دوامددا ا لتددف أو اددردد  ،وذا قدددرال وافيددة فددي اللددر  ،مددن خددالل المامدده
بموضوع البحث بجمي عناصر وأبلاد  ،ويسلسله مرابدا ّ ارايبدا ّ عضدويا ّ  ،وهدذا
بدددور يُنب د عددن اضددلتله وال تمقدده فددي اإلحاطددة بمددادال الدددرأ  ،وبلددد ْ
أن يو ت
ضددل
الموضوع  ،ويحرتر المسخلة يذكر األدلة  ،يحلت ويللت ويوا ن ويقدارن  ،وينداقأل
ويحاكم  ،منتهيا ّ الدس مدايرا أو يختدار مدن دليد فدي هويدة مدا يسدلتمه اليده البحدث ،
بليداّ عن اإليت راد  ،دقيق النظر  ،يص اد الن تة الللمية بمهارال (.)2
5ـ وثر وساوآوه في بحثه األصْلي
اتلمددذ السدديد الخددو ي (قددد ) علددس أق دداا المدددارأ األصددولية المتلاصددرال  :اليدديو
اللراقي واليديو األصدفهااي  ،والميدر ا الندا يني  ،وكدان ل د واحدد مدنهم منهجده
الخددا  ،فقددد ُعرفددع مدريددة األصددفهااي ب ابلهددا الفلسددفي ه أل تن م يسددها كددان
ح يما متخلتها فضالّ عن اخ ت
صصه في الفقه واألصدول  ،ولدذا هيمندع الفلسدفة علدس
آفاقه الذهنية ومن لقاا اف ير .
و ُعرفددع مدريددة المحقددق اللراقددي ب ابلهددا الللمددي الددذ اددخت بهددا عددن اخضدداع
الظواهر الللمية لمبادئ الفلسفة واظريااها .
وكااع مدرية المحقدق الندا يني اجمد بدين ال دابلين الفلسدفي والللمدي  .وبمقتضدس
اضج المنهج طُرحع هذ المدارأ ال الث المتلاصرال ك يدرا مدن الف در األصدولي
ت
وألن السيد الخو ي كان مدن
القديم  ،وأضافع ك يرا من الف ر األصولي الحديث ،
أوعددس ال ددالا الددذين حضددروا منددابره الء األق دداا ال الرددة  ،اذ صدبتع كلهددا فددي
محي ه الللمي صبتا ّ حيتا ّ  ،ايدتوعبها منهجدا ّ ومدادالّ  ،وايدت اع ْ
أن يجمد بينهدا فدي
مقاراة علمية واعية ومنتجة  ،ك تواع له مدرية أصولية خاصة بده  ،ف اادع آرا
األصولية اُذكر في الدراياا األصولية الس جااا آراء أيااذاه (.)1
ويقول أحدد البداح ين  ( :لقدد كدان السديد الخدو ي صداحا مدريدة أصدولية فدي الفقده
واألصول )(. )2

( )1ظ  :الفضلي  ،عبد الهاد  ،ه ذا قرأاهم .67 :
( )2ظ  :المصدر افسه . 97 :
( )1ظ  :الفضلي  ،عبد الهاد  ،ه ذا قرأاهم 99 :
( )2آل قايم  ،عداان فرحان  ،ا ور حركة اإلجتهاد عند الييلة اإلمامية .277 :
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ويددرت باحددث آخددر :ت
ان السدديد الخددو ي امتددا بخاتدده صدداحا مدريددة عقليددة خرتجددع
مجموعة كبيرال من المجتهدين ربما لم يحص ذلدك لفقيده آخدر فدي اداريو الةعامدة
الييلية من قب (.)1
المقصد الخا س  :وال آوه
ام ت ن السيد الخو ي مدن اعدداد اخبدة كبيدرال مدن الللمداء والمجتهددين الدذين حضدروا
بح ه وااتهلوا من فيب علمه  ،وهذ اخبة منهم مرابة بحسا حروف الهجاء :
1ـ السيد أبو القايم ال وكبي .
2ـ الييو أحمد البهادلي ( ملاصر).
1ـ الييو محمد ايحاق الفيا

( ملاصر).

2ـ الييو باقر االيروااي (ملاصر).
1ـ الييو باقرشريف القرشي ( ا 1211 :هـ).
6ـ الييو بيير حسين الباكستااي النجفي (ملاصر) .
7ـ الييو المير ا جواد التبرية ( ا 1227 :هـ ) .
9ـ السيد رضا الخلخالي ( ا 1211 :هـ ) .
8ـ الييو رضا الل في .
14ـ السيد عبد الر اق المق ترم ( ا 1181 :هـ ).
11ـ الييو عبد األمير قبالن ( ملاصر).
12ـ الييو عبد الهاد الفضلي ( ملاصر).
11ـ السيد عالء الدين بحر الللوم * .
12ـ السيد علي البهيتي ( ا 1222 :هـ ) .
11ـ السيد علي الحسيني الياهرود ( ا 1176 :هـ).
16ـ الييو المير ا علي الغرو التبرية ( ا 1218 :هـ ) .
17ـ السيد علي بن محمد باقر الحسيني السيستااي ( ملاصر) .
19ـ الييو غالم رضا عرفاايان .
18ـ السيد فخر الدين الةاجااي ( ا 1211 :هـ)
24ـ السيد كاظم الحا ر (ملاصر).
( )1الواي ي  ،أحمد  ،ييرال وحياال اإلمام الخو ي .28 :
* أعتق في شهر رمضان عام 1884م  ،وال اُللم ينة وفااه  ،ظ  :بحر الللوم  ،محمد
علي  ،مصابيل األصول  ،اقرياا أبحاث السيد أبي القايم الخو ي  ،المقدمة . 21 :
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21ـ السيد محمد باقر بن حيدر الصدر( ا 1244 :هـ).
22ـ السيد محمد اقي الح يم ( ا 1222 :هـ).
21ـ السيد محمد اقي بن أبي القايم الخو ي ( ا 1211 :هـ )
22ـ الييو محمد اقي الجلفر .
21ـ الييو محمد اقي بن عبد الريول الجواهر * .
26ـ السيد محمد حسين فض هللا (ا1212 :هـ) .
27ـ السيد محمد ييرْ يور الواعظ البهسود (ا بحدود 1241هـ) .
29ـ الييو محمد علي التوحيد ( ا 1181 :هـ ).
28ـ السيد محمد بن محمود الحسيني الروحااي ( ا 1212 :هـ ) .
14ـ السيد محمد بن محمود الياهرود ( ملاصر ).
11ـ الييو محمد مهد بن علي محمد اتصفي (ملاصر).
12ـ السيد محمد مهد الخلخالي .
11ـ الييو محمد مهد شمس الدين .
12ـ السيد محمد مهد الخريان (ملاصر).
11ـ الييو محمد هاد آل راضي (ملاصر) .
16ـ السيد محمود بن علي أصغر الياهرود الهاشمي (ملاصر).
17ـ السيد محي الدين بن محمد جواد الغريفي البحرااي ( ا 1212 :هـ ).
19ـ الييو مراضس بن علي محمد البروجرد (ا 1219 :هـ) .
18ـ الييو مص فس بن محمد اقي الهراد ( ملاصر) .
24ـ الييو حسين وحيد الخرايااي ( ملاصر )  .وغيرهم .
وقد أوص أحد الباح ين االمذال السيد أبي القايدم الخدو ي الدس يدتما ة ويدبلة عيدر
الميذاّ (. )1
المقصد السا س  :اثا ه الم مية

* اُعتق في 1894م 1244/هـ علس أيد البل يين  ،وااق لع أخبار منذ ذلك التاريو
 ،ظ  :الجواهر  ،حسن محمد اقي  ،غاية المخمول في علم األصول  ،اقريراا أبحاث
السيد أبي القايم الخو ي  ،المقدمة . 19 /1 :
( )1ظ  :اليددريف  ،يددليد  ،االمددذال اإلمددام الخددو ي  ،بحددث منيددور فددي كتدداا اإلمددام الخددو ي
المرج الييلي األكبر  677 :ـ .681
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ارك السيد الخو ي (قد ) اتاجاا علمية خالدال فدي الفقده واألصدول والتفسدير  ،البتدر
عن باعه ال وي واخ ت
صصه في الللوم الدينية  ،وآرار الللمية هي :
ووال  :اثا ه في ع م الفقه :
للسيد أبي القايم الخو ي اخليفاا عديدال في علم الفقه ( ، )1وهي :
 -1مبااي ا ملة المنهاج  :جةءان  ،في القضاء والحدود  ،والقصا

والدياا .

 -2ا ملة منهاج الصالحين .
 -1اهذيا واتميم منهاج الصالحين .
 -2المسا المنتخبة .
 -1مستحدراا المسا (. )2
 -6الليقة علس اللروال الورقس .
 - 7ريالة في اللباأ المي وك  ،طُبلع م ريا
للسيد الخو ي (. )1

أخدرت فدي المويدوعة األخيدرال

 -9منتخا الريا .
 -8الليقة علس المسا

الفقهية .

 -14منتخا اوضيل المسا

للسيد حسين البروجرد

 -11الليقددة علددس اوضدديل المسددا
ا ُدرجع في المتن .
 -12الخي

.

للسدديد حسددين البروجددرد  ،طبلددع مسددتقلة رددم

المنتخا .

 -11منايك الحج ( عربي ) .
منايك الحج ( فاريي ) .
 -12احرير اللروال الورقس .
 -11ريالة في احقيق ال ر .
 -16ريالة في ح م أوااي الذها .
17ـ ريالة " اضاءال القلوا في احقيق المغرا والغروا " (. )2
19ـ ريالة في قاعدال التجاو (. )1

( )1ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،ملجم رجال الحديث .22 /21 :
( )2ظ  :مجم الف ر االيالمي  ،مويوعة م لفي االمامية . 262/1 :
( )1ظ  :م يسة الخو ي اإليالمية  ،مويوعة اإلمام الخو ي  ،مجم الريا ج .28
( )2ظ  :ال هرااي ،محسن الملروف بـ أغا بةرك  ،الذريلة الس اصاايف الييلة .211/2 :
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و ُكتبع درويه في البحث الخارج للفقه بيد االمذاه واسمس بالتقريراا  ،وهي :
 -1التنقيل في شرب اللروال الورقس :عيرال أجةاء  ،مدن ادخليف اليديو الميدر ا علدي
الغرو  ،جةء في اإلجتهاد والتقليد واسلة في ال هارال .
 -2مسدتند اللدروال الدورقس  :يدتة عيدرجة ّء  ،ادخليف اليديو مراضدس البروجددرد ،
في الصالال والصوم والةكاال والخمس واالجارال .
1ـ التنقيل في شرب الم ايا  :خمسة أجةاء ،اخليف الييو المير ا علي الغرو ،
في البي والخياراا .
2ـ ملتمد اللروال الورقس والملتمد في شرب المنايدك  :أربلدة أجدةاء  ،ادخليف السديد
رضا المويو الخلخالي  ،في الحج .
1ـ د مبددااي اللددروال الددورقس  :رالرددة أجددةاء  ،اددخليف السدديد محمددد اقددي الخددو ي  ،فددي
المضاربة والمساقاال والن اب .
 -6مصددباب الفقاهددة  :خمسددة أجددةاء  ،اددخليف اليدديو محمددد علددي التوحي دد  ،وهددي
اقريدددراا أبحددداث السددديد أبدددي القايدددم الخدددو ي فدددي الم ايدددا المحرتمدددة والبيددد
والخياراا .
 -7دروأ في فقه الييلة :أربلة أجةاء  ،اخليف السيد محمد مهدد الخلخدالي وهدي
اقريراا أبحاث السيد أبي القايم الخو ي .
 -9محاضراا في الفقه الجلفر جةءان  :اخليف السيد علي الحسديني اليداهرود
 ،في الملامالا .
8ـددد ريدددالة فدددي اإلرث  :لليددديو محمدددد بدددن محمدددد اقدددي الجدددواهر  ،طُبلدددع فدددي
المويوعة األخيرال للسيد الخو ي (. )2
14ـ ريالة في الرضاع  :ادخليف اليديو محمدد اقدي اإليرواادي والسديد محمدد مهدد
الخلخالي  ،طُبلع في المويوعة األخيرال للسيد الخو ي (.)1
11ـ فقه اللترال في كاال الف رال  :جةء واحد اخليف السيد محمد اقي الجاللدي
ا 1242 :هـ ) .

(

ثانيا  :اثا ه ووقريرات وبحاثه األصْلية
( )1ظ  :مجم الف ر اإليالمي  ،مويوعة م لفي اإلمامية  262/1 :و حدر الددين  ،حسدن
البيدر
 ،ملارف الرجال  297/1 :وال هرااي  ،أغا بةرك  ،طبقاا أعالم الييلة اقبداء
. 71/1 :
( )2ظ  :م يسة الخو ي الخيرية ،مويوعة اإلمام الخو ي  ،كتاا مجم الريا ج .28
( )1ظ  :المصدر افسه .
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ارك السيد الخو ي آراراّ عددال فدي مجدال البحدث األصدولي يدواء أكدان بقلمده أم بقلدم
االمذاه وهي (: )1
1ـ أجود التقريراا جةءان ألفهدا السديد أبدو القايدم الخدو ي وهدي اقريدراا أبحداث
ايتاذ المحقق النا يني .
اما اقريراا األبحاث األصولية للسيد أبي القايم الخو ي بقلم االمذاه فهي :
2ـ مصباب األصول جةءان  :ألفها السيد محمد يرور الواعظ البهسود .
1ـ محاضراا في أصول الفقه وهي دورال كاملدة فدي مباحدث األلفداظ  :ألفهدا اليديو
.
ايحاق الفيا
 -2مبااي االيتنباط جةءان في مباحث األلفاظ  :ألفها السيد أبو القايم ال وكبي .
 -1درايدداا فدددي األصدددول اللمليدددة  :جدددةء واحدددد  ،ادددخليف السددديد علدددي الحسددديني
الياهرود .
 -6مصددابيل األصددول اجددةاء  :دورال أصددولية كاملددة ألفهددا السدديد عددالء الدددين بحددر
الللوم .
7ـ غاية المدخمول مدن علدم األصدول  ،دورال أصدولية كاملدة فدي جدة ين ألتفهدا اليديو
محمد اقي بن عبد الريول الجواهر .
 -9جواهر األصول :جةء واحد اخليف السيد فخرالدين الةاجااي( ا1211:هـ) .
8ـ د ريددالة فددي األم در بددين األمددرين  :اددخليف اليدديو محمددد اقددي الجلفددر  ،وهددي
اقريراا أبحاث السيد أبي القايم الخو ي في االمر بين األمرين (. )2
14ـد الدددرر الغددوالي فددي فددروع الللددم االجمددالي  :جددةء واحددد  ،اددخليف اليدديو رضددا
الل في .
11ـ د الددرأ السددديد فددي اإلجتهدداد والتقليددد  :جددةء واحددد اددخليف اليدديو غددالم رضددا
عرفاايان .
وقد ُي تجلع جمي دروأ الددورال الساديدة لبح ده الخدارج فدي علدم األصدول وك يد مر
من أبحاره الفقهية في أشرطة خاصة .
ثالثا  :اثا ه في وفسير القران  :وقد ألتف في التفسير وعلوم القرآن ما يخاي :
1ـ البيان في افسير القرآن .
2ـ -ريالة في افحاا اإلعجا في رد ال تاا المسمس  :حسن اإليجا *  ،طُبلع فدي
المويوعة األخيرال للسيد الخو ي (. )1
( )1األمين  ،عبد الحسن ،وحمادال ،طراد  ،اإلمام أبو القايم الخدو ي عديم الحدو ال الللميدة :
 262ـ . 261
( )2ظ  :م يسة الخو ي الخيرية  ،مويوعة اإلمام الخو ي  ،كتاا مجم الريا ج .28
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ابما  :اثا ه في ع م الر ال :
1ـ ملجم رجال الحديث  :في رالرة وعيرين جة ّء .
2ـ ريالة في كلياا علم الرجال  ،طُبلع في المويوعة األخيرال للسيد
(. )2

الخو ي

سسات
المقصد السايَّللا  :و ه في بِاء المؤ ّ
لقد أع س السيد الخو ي اهتماما ّ كبيراّ الس الجااا اإلصدالحي اإلجتمداعي وال قدافي
وأوال عنايددة خاصددة فددي حياادده  ،لددذا اجددد ك يددراّ مددن الميدداري الدينيددة والتربويددة
واإلاسااية  ،والتي قامع بها " م يسة اإلمدام الخدو ي الخيريدة " فدي لنددن  ،كلهدا
من اخ ي ه وريمه واوجيهه  ،وهي ادل علس اظرال قيادية را دال لم اقتصدر علدس
م ددان ملددين  ،أو فئددة ملينددة  ،واامددا أكدددا علددس شددمولية أويد واوجدده أكبددر ل د
طوا ف اللالم اإليدالمي اليديلي فدي شدتس بقداعهم ،مدن بنداء االاسدان المسدلم بندا ّء
صحيحا ّ وحمايته من اإلاحراف .
و" م يسة اإلمام الخو ي الخيرية "ـ اخيسع عام 1898م ـ ومدن أبدر ميداريلها
ما يخاي :
أوال  :في بري اايا اُاجةا أربلة مياري هي :
1ـ جام كبير احتاج اليه ال ا فة في شتس المنايباا الدينية واإلرشادية .
2ـ مدرية ابتدا ية للبنين وأخرت للبناا لصيااة أبناء الجي من االاحراف .
1ـ د الم يسددة ال قافيددة  :لنيددر الف ددر التربددو  ،وال قددافي لمدريددة أ مددة أه د البيددع
عليهم السدالم  ،وقدد أصددرا مجلتدين  (:الندور) باللغدة اللربيدة و(دايلدوك) باللغدة
اإلاجليةية .
2ـ اخييس م تا لللالقاا اللامة  :ل رب مياك المسلمين وبيان مظلوميتهم .
راايا ّ  :فدي ايدران  :اُاجدة ملهدد ديندي بايدم ( مديندة الللدم ) فدي مديندة قدم ُ ،خصتد
لتدريس الللوم اإليدالمية علدس مختلدف المسدتوياا  ،مد خمسدما ة مندةل ل دالا
الللوم الدينية .
وفي ميهد اإلمام الرضا  بخرايان اُاجة بناء مدرية ل الا الللوم الدينية .

* حُسن اإليجا في اب ال اإلعجا  ،اخليف األمري ي المتس تمس باإليم المستلار  :اصير
الدين الظافر  ،ظ  :ال هرااي  ،أغا بةرك  ،الذريلة . 226/22 :
( )1ظ  :مويوعة االمام الخو ي  ،كتاا مجم الريا ج .28
( )2ظ  :المصدر افسه .
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رال دددا ّ  :فدددي ايويدددورك  :ادددم ااجدددا مركة اإلمدددام الخدددو ي اإليدددالمي يضدددم مدريدددة
ايالمية.
رابلا ّ  :في الهند  :ام ااجا مجم اإلمام الخو ي ال قافي .
خامسا ّ  :في اايالاد  :ااجا مركة ايالمي للتبليغ اإليالمي .
ياديا ّ  :في ايالم آباد ـ باكستان  :ميروع مركة ديني ل الا الللوم اإليالمية .
يابلا ّ  :في ديربون ـ مييغان  :ميروع مدرية لل الا المسلمين(. )1
رامنا ّ  :في النجف األشرف  ( :مدرية دار الللم ) ميدروع قيدد اإلايداء  ،وبمسداحة
 1644م ، 2يحد تدها مددن اليددمال شددارع السددور ومددن الجنددوا جددام الجددواهر ،
ومددن المقددرر ْ
أن ا ددون المدريددة بليددر طوابددق  ،واتضددمن مددا تي غرفددة لس د نس
ال دددالا  ،ومصددددلتس بمسددداحة 1444م ، 2وقدددداعتين للمددد امراا  ،وم تبددددة فددددي
طابقين (. )2
وفاوه
اددوفي بتدداريو  9صددفر 1211هددـ ( المصددادف 1882/ 9/9م) ودفددن فددي مقبددرال
األيدرال فددي الغرفددة المجدداورال لجدام الخضددراء  ،فددي الم ددان الدذ كددان يلقددي فيدده
درويه  ،وبجوار ضريل اإلمام علي بن أبي طالدا  فدي النجدف األشدرف  ،ولدم
اسدمل السدل اا اللراقيدة حينئدذ بتيدديي ج مااده أو اقامدة مجدالس اللدةاء والفااحددة
علس روحه (. )1

الفصل األول
مباحث األلفاظ عند السيد الخوئي
المبحث األول :الوضع
المطلب األول  :نظرية التعهد في وضع األلفاظ
المطلب الثاني  :المعنى الحرفي
( )1ظ  :بحر الللوم  ،محمد  ،مسيرال المرجليدة المت دورال  ،بحدث منيدور فدي كتداا اإلمدام
الخو ي المرج الييلي األكبر . 112 :
( )2أخبراي بذلك الميرف علس الميروع  :حفيد السيد الخو ي  :السيد جواد بن محمدد اقدي
الخو ي في لقاء أجريته مله بتاريو 2412 / 1 /12م .
( )1م يسة احياء آرار اإلمام الخو ي  ،رراء القيم .8 :
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المبحث الثاني  :اإلطالق
المطلب االول  :اإلطالق ً
لغة واصطالحا ً
المطلب الثاني  :أقسام اإلطالق
المطلب الثالث  :مقدمات الحكمة
المطلب الرابع  :التقابل بين اإلطالق والتقييد
المط ب الخا س  :ختا الخْئي في االطالق واألخبا المال ية

المبحث الثالث  :مفهوم الوصف
المطلب األول  :ضابطة المفهوم
المطلب الثاني  :آراء االصوليين في مفهوم الوصف
المطلب الثالث  :مفهوم الوصف عند السيد الخوئي

المبحث الرابع  :تطبيقات فقهية
المطلب األول  :تطبيقات التعهد
المطلب الثاني  :تطبيقات المعنى الحرفي
المطلب الثالث  :تطبيقات اإلطالق
المطلب الرابع  :تطبيقات مفهوم الوصف

الفصل األول
باحث األلفاظ عِد السيد الخْئي
للسيد الخو ي في مباحدث األلفداظ ابدداعاا أصدولية بدار ال أهمهدا  :اظريدة * التلهتدد
فدي وضد األلفدداظ  ،وقولده بالتحصددي فدي وضد الملندس الحرفددي  ،وبيدان عدددم
* الِظرية  :هي صياغة مح مة لمجموعة عالقاا اقوم بين أجةاء ظاهرال ما أو ظواهر
عدال ه بهدف وصف هذ اللالقداا وشدرحها  ،ردم اركيبهدا للحصدول علدس اتيجدة مليندة ،
كما ت
أن النظرية اقوم مقام الموجته والدلي الهاد للبحوث الللمية  ،ظ  :المنصور  ،أياد
عبد الحسين  ،اظرية التةاحم الحفظي .12 :
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أهلية اإلطالق للتلدار مد اللدام  ،وقولده بالتفصدي فدي مفهدوم الوصدف  ،ولدذا
اض تمن الفص األول أربلةي مباحث :

المبحث األول  :الْضَّللا
يتضددمن مبحددث الوض د مللمددين بددار ين مددن ملددالم البحددث األصددولي عنددد السدديد
الخو ي  ،ااتظما في م لبين هما :

المط ب األول  :نظرية التم ّهد في وضَّللا األلفاظ
ويتض تمن أربلة أمور :
األمر األول  :الوض لغةّ واص الحا ّ
األمر ال ااي  :بيان اتراء في حقيقة الوض  ،منها  :اظرية التلهتد
األمر ال الث  :منيخ اظرية التلهتد
األمر الراب  :مناقية اظرية التلهتد
أما األ ر األول  :الْضَّللا لغةً واصطالحا ً
فالْضَّللا لغةً  :مصدر قولك  :وض يض  ،ووض الييء في الم دان  :أربتده فيده ،
وقولددددك  :وضددددلتها أاددددا  ،أ  :ألةمتهددددا فهددددي موضددددوعة  ،والوضدددد أيضددددا ّ :
الموضوع  ،يمي بالمصدر ،والجم  :أوضاع (.)1
ولهددذا أشددار السدديد الخددو ي الددس ت
أن الوضدد فددي اللغددة بملنددس  :الجلدد واالقددرار
واإلرباا (.)2
أما الْضَّللا اصطالحا ً  :فقد اختلفع كلماا األصوليين في الريف الوض  ،اذ ذكر
السب ي ( ا 716 :هـ ) ت
أن الوضد  ( :عبدارال عدن اخصدي اليديء باليديء اذا
اُطلق األول فُهم منه ال ااي ) ( ، )1وعرتفه الجرجدااي (ا 916:هدـ ) بخاتده  :جلد
اللفددظ بددخ اء الملنددس ( ، )2أمددا المحقددق الخرايددااي ( ا 1128 :هددـ) فقددد عرتفدده
بخاتدده  ( :احددو اختصددا للفددظ بددالملنس  ،وارابدداط خددا بينهمددا  ،ااشدديء مددن
اخصيصه به ادارال  ،ومدن ك درال ايدتلماله فيده أخدرت ) ( ، )1وبهدذا الملندس صدل
( )1ظ  :الفراهيددد  ،الخلي د بددن أحمددد  ،كتدداا اللددين 186/2:و الةبيددد  ،محمددد مراضددس
الحسيني الحنفي  ،ااج اللروأ . 118 ، 111 /11:
( )2ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصدباب الفقاهدة  ،اقريدراا أبحداث أبدي القايدم الخدو ي :
.18/2
( )1علي بن عبد ال افي  ،اإلبهاج في شرب المنهاج . 129/1 :
( )2ظ  :علي بن محمد  ،التلريفاا . 111 :
( )1محمد كاظم اتخواد  ،كفاية األصول . 8 :
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اقسيمه الس التلييني والتليتني ، كما عرتفه المحقق اللراقدي ( ا 1161 :هدـ) بخاده
 ( :احددو اضددافة واختصددا خددا اوجددا قالبيددة اللفددظ للملنددس وفنا دده فيدده فندداء
المرآال في المر ي بحيث يصدير اللفدظ مغفدوالّ عنده وبإلقا ده كدخ تن الملندس هدوال ُملقس
بال اوييا أمر في البين )(.)1
أما الوض عند السيد الخو ي (قد ) فهو  ( :عبدارال عدن التلهتدد بدإبرا الملندس الدذ
اللتق قصد المت لم بتفهيمه بلفظ مخصو )(.)2
األ ر الثاني  :بيان اآل اء في حقيقة الْضَّللا
امهيد  :الداللة الذااية
ا تن داللة اللفظ علس الملنس اما ْ
أن ا ون بال ب ـ أ بالداللة الذااية ـ أو بالوضد أو
بهما ملا ّ .
أما كواها بال ب  :فقد ذها عباد بن يليمان الصيمر **وغير *** الس ت
أن داللة
األلفاظ علس ملاايها داللة ذااية  ،واق هذا الرأ عنه الرا (ا 646 :هدـ)(، )1
والمحقددق أبددو القايددم القمددي( ا 1211 :هددـ)  ،اذ قددال مددا ا ت
صدده ( :ا تن داللددة اللفددظ
علس الملنس ااما ايخا من منايدبة ذاايدة واال لتسداوا الملدااي بالنسدبة الدس اللفدظ
فإما ْ
أن ي ون هناك اخصي وارجيل في الداللة علس الملنس أو ال  ،فللس ال دااي

 التمييِي  :هو أ ْن ي ون حصول ذلدك الدربا واإلختصدا
يقول  :وضلع هذا اللفظ بإ اء هذا الملنس .
والتميِّي  :هو أ ْن ي ون حصوله ب رال ايتلمال اللفظ في ملنس بحيدث ال يحتداج الدس قريندة ،
ظ  :المي يني ،علي ،اص الحاا األصول . 297:
()1البروجرد  ،محمد اقي ،اهاية األف ار ،اقريراا أبحاث أغا ضياء اللراقي 1 :ـ. 21/2
( )2الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 12 /1 :
** وهو أبو يه عبتاد بن يليمان الصيمر البصر الملتةلي من شيوخ الملتةلدة  ،ومدن
أصحاا هيام الفدوطي ،ومدن طبقدة الجداحظ  ،ادوفي بحددود 214هدـ  ،ظ  :محمدد هدارون ،
عبد السالم  ،مقدمدة الل ماايدة للجداحظ 11 :ـد  12و الدذهبي  ،محمدد بدن أحمدد  ،يدير أعدالم
النبالء . 111 / 14 :
*** وهم أه الت سير (أ أصحاا علم الحروف واألعدداد واألوفداق) وبلدب مدن ملتةلدة
بغداد  ،م يحيس اإلي افي وجلفر بن مبيدر  ،ظ  :المظفدر  ،محمدد رضدا  ،أصدول الفقده :
 ،12 /1وعلم الحروف :علم يُبحث فيه عن الحروف من حيث هي بناء مسدتق بالداللدة  ،ظ
 :األاصار  ،مراضس  ،الم ايا ( الهامأل ) .272/2 :
( )1ظ  :المحصول . 191 /1 :
بوضد الواضد وجللده  ،كدخ ْن
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يلددةم التخ ت
صد
ص د  مددن غيددر مخ و
وهما محاالن )(.)1
ور تد المحقق القمي هذا القول  :بخ تن المر تجل هو اإلرادال  ،وهي اما أن ا دون مدن هللا
الالس لو كان هو الواض كخلق الحوادث فدي أوقااهدا  ،أو مدن الخلدق لدو كدان هدو
الواض كتخصي األعالم باألشخا أو بمند ااحصدار المدرجل فيمدا ذكدرو ـد
أ الصيمر وبلب الملتةلة ـإذ قد ي دون المدرجتل شديئا آخدر م د يدبق الملندس
الس الذهن من بدين الملدااي فدي غيدر الدالس ،ومصدلحة أخدرت فيده الدالس مد أاتده
يدفله الوض للنقيضين والضدين واقتضاء اللفظ بالذاا لذلك في وقدع دون وقدع
أو شخ من دون شخ مما ال ملنس له أل تن الذااي اليتخلتف (.)2
ور تد الييو النا يني الداللة الذااية المةعومة  ( :بيدهادال الوجددان علدس عددم ااسدباق
الملنس من اللفظ عند الجاه بالوض )(.)1
وعلددس األول التخصددي

صد
** بددال مخ و

ِاقشة الخْئي ل داللة الآاوية
جاءا مناقية السيد الخو ي في محورين :
المحور األول  :ب الن الداللة الذااية بين اللفظ والملنس .
المحور ال ااي  :ب الن ما اعتمد عليه في ربوا الداللة الذااية .
أما المحْ األول  :فقد بيتن السيد الخو ي ب دالن الداللدة الذاايدة بدين اللفدظ والملندس
وذلك ه أل تن ربوا المنايبة الذااية بين األلفاظ وملاايها ْ
وان كان مم ندا ّ فدي الجملدة
ألن هذ المنايبة بين اللفظ والملنس امدا ْ
اال أاته ال دلي عليه ه ت
أن ا دون علدس احدو
الللتة التامة أواإلقتضاء :
فإذا كااع علس احو الللتة التامة ـ والذ بموجبه ي ون يماع اللفظ علتة اامة إلاتقدال
فإن ب الاه من الوضوب بم دان ال يقبد الندةاع ه ت
الذهن الس ملنا ـ ت
ألن ال م ذلدك
ام ت ن ك شخ من اإلحاطة بتمام اللغاا  ،فضالّ عن لغة واحدال .
واذا كااددع علددس احددو االقتضدداء ـد بملنددس ْ
أن االرابدداط والمنايددبة المددذكورين بينهمددا
فدإن ذلدك ْ
يوجا ْ
أن ي ون يماع اللفظ مقتضيا الاتقال الذهن الس ملندا ـ ت
وان كدان
ص ع  :عبددارال عددن الخددروج الموضددوعي الت ددويني الوجدددااي بددال اعمددال دليدد
 التخ ّ
شرعي  ،ظ  :البهسدود  ،محمدد ييدرْ يور الدواعظ  ،مصدباب األصدول  ،اقريدراا أبحداث
الخو ي .227/1 :
** التخصععي  :هدددو رفدد الح دددم عددن الموضدددوع بددال اصدددرف فددي الموضدددوع  ،ظ :
المصدر افسه .
( )1قوااين األصول .182/1:
( )2ظ  :المصدر افسه .182/1 :
( )1ال اظمي  ،محمد علي  ،فوا د األصول  ،اقريراا أبحاث النا يني 1 :ـ .28/2
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بم ان من اإلم ان ربواا ّ وقابالّ للنةاع ه اذ ال ماا عقدال مدن ربدوا هدذا النحدو مدن
المنايبة بين األلفاظ وملاايها  ،اظير المال مة ال ابتة بين أمدرين  ،فإاتهدا رابتدة فدي
الواق د واأل ل  ،بددال اوقددف علددس اعتبددار أ ت ملتبددر أو فددر أ ت فددار  ،وبددال
فددرق بددين ْ
أن ي ددون طرفاهددا مم نددين  ،أو مسددتحيلين  ،أو مختلفددين ه اذ صدددقها ال
يتوقف علس صدق طرفيها فهي صادقة مد ايدتحالتهما كمدا فدي قولده الدالس  (:ليدوْ
يكاني فِي ِه يما آلِهيةم اِ َّال َّ
هللاُ ليفي يس يدايا.)1( )...
اذن صريل كالم السيد الخو ي هو ام ااية الداللة الذااية فدي مقدام ال بدوا واإلم دان
ول ن ال دلي عليها في مقام اإلرباا واإليتدالل .
أما المحْ الثاني  :وهي مناقية ما ايتند عليه عبتاد بن يليمان الصديمر وغيدر
ـ من أاته لوال المنايبة الذااية ل دان اخصدي لفدظ خدا بملندس مخصدو بدال
مر تجل وهو محال ـ فقد أش السيد الخو ي عليه بخمرين :
األول  :اات ده ال يلددةم ْ
أن ي ددون المددر وجل هددي المنايددبة الذاايددة ب د يجددو أ ْن ي ددون
المر تجل أمرا خارجيا كما هو الواق ك يرا في األعالم اليخصية .
الثاني  :ا تن المستحي ااتمدا هدو التدر تجل مدن دون ادرجيل وأمدا التدرجيل بدال مدر تجل
فال ايتحالة فيه ب وال قبل فيه أيضا ّ اذا كدان هنداك مدر تجل الختيدار طبيلدي الفلد
م د عدددم وجددود المددر تجل فددي ش د مددن أفددراد  ،وحينئددذ فالمصددلحة الموجددودال فددي
طبيلي الوض كافيدة فدي اختيدار لفدظ خدا واخصيصده لملندس مخصدو ولدو
من دون ربا ومنايبة بينهما أصالّ (. )2
ومما اقدم يتبين  :ب الن داللدة االلفداظ علدس ملاايهدا بدال ب ( الداللدة الذاايدة )علدس
احو االيتقالل عند ميهور األصوليين  ،وقد وافقهم السيد الخو ي في ذلك .
وعليه فتنحصر داللة األلفاظ علس ملاايها اما بالوض  ،أو بدال ب والوضد ملدا ّ ،
واتراء في افسيرها من أعالم األصوليين هي أربلة :
والجمل اإللهي

الروي األول  :س ك التخصي
هدذا الددرأ يقددول  :ت
ان الواضد هددو هللا يدبحااه والددالس  ،واُيددتدل لدده بقولدده الددالس :
ضهُ ْم يعليس ْال يمالي ِ ي ِة  ، )1( )...ا تما بويداطة الدوحي
( يوعيلَّ يم آ يد يم األي ْي يماء ُكلَّهيا رُ َّم يع ير ي
أو بد ْ
دخن يخلددق األصددواا والحددروف ويُسددملها لواحددد أو جماعددة ويخلددق لدده أو لهددم
( )1األابياء . 22 :
( )2ظ  :الخدددو ي  ،أبدددو القايدددم  ،أجدددود التقريدددراا  ،اقريدددراا أبحددداث الندددا يني 14 /1 :
والجددواهر  ،محمددد اقددي  ،غايددة المددخمول  ،اقريددراا أبحدداث أ القايددم الخددو ي 147 /1 :
وبحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصابيل األصول  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي /1 :
 11والفيدددا  ،محاضدددراا فدددي أصدددول الفقددده  19/ 1 :والصدددافي  ،حسدددن  ،الهدايدددة فدددي
األصول  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي .22 /1 :
( )1البقرال . 11 :
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الللم الضرور بخاتها قُصدا للداللة علس الملااي ( ، )1وقد ي ون وضله الالس
للتغة بإلهام منه الس البير أو بإيداع ذلك في طباعهم وف دراهم وهدذا مدا ذهدا اليده
المحقق النا يني ( ا 1111:هـ)  ،فقد صرتب بد ت
خن حقيقدة الوضد هدي التخصدي
والجل د اإللهددي ـ أ بددال ب والوض د مل دا ّ ـ ه بلددد ْ
أن ذكددر ت
أن الواض د هددو هللا
يبحااه والالس  ،وذلك بقوله  (:فإاا اق ـ بحسا التواريو التي بخيدينا ـ ااه لديس
هناك شخ أو جماعة وضلوا األلفاظ المت رال في لغة واحدال لملاايها التدي اددل
عليهددا فضددال عددن يددا ر اللغدداا  ،كمددا أ تن الوجدددان يدددل علددس عدددم الداللددة الذاايددة
بحيث يفهم ك شخ مدن كد لفدظ ملندا المخدت بده بد هللا ابدارك والدالس هدو
الواض الح يم جل ل ملندس لفظدا مخصوصدا باعتبدار منايدبة بينهمدا  ،وجللده
ابارك والالس هذا واي ة بين جل األح ام اليرعية المحتاج ايصالها الس اريال
ريد واادةال كتدا  ،وجلد األمدور الت وينيدة التدي ُجبد اإلاسدان علدس ادراكهدا :
كحدوث الل أل عند احتياج الملدال الس الماء واحدو ذلدك  ،فالوضد جلد متويدا
بينهما  ،ال ا ويني محب حتس ال يحتاج الس أمر آخر ،وال ايريلي صدرف حتدس
يحتاج الس ابليغ ابي أو وصدي  ،بد يلهدم هللا ابدارك والدالس عبداد علدس اخدتالفهم
ك طا فة بلفظ مخصو عند ارادال ملنس خا )(.)2
رم عضتد الييو النا يني ما ي تكد م لبه بخاته  :لو فرضنا جماعة أرادوا احداث ألفداظ
جديددال بقدددر ألفداظ أ ت لغددة لمددا قددروا عليدده  ،فمدا ظنتدك بيددخ واحدد فضدالّ عددن
ك ددرال الملددااي التددي يتلددذر اصددورها مددن شددخ أو أشددخا متلددددال ؟ فحقيقددة
الوض هو التخصي والجل اإللهي (.)1
ويتبيّن ما وقدّم  :ا تن داللة اللفدظ علدس الملندس عندد اليديو الندا يني ليسدع مدن قبيد
الداللددة الذاايددة علددس احددو اإليددتقالل  ،وليسددع هددي مددن جهددة الوض د علددس احددو
اإليتقالل أيضا  ،ب هي ويا بدين األمدور الت وينيدة الواقليدة واألمدور الجلليدة ه
ولذلك ابنتس القول بالتخصي والجل ـ أ بهما ملا ـ في افسير الوض .
ِاقشة الخْئي ل ِائيِي
حلت السيد الخو ي رأ المحقق النا يني في حقيقة الوضد وراتبده فدي أمدور ردم أخدذ
بمناقيتها  ،واألمور هي :
األول  :ا تن الواض هو هللا ابارك والالس  ،ول ن ال ب ريق اريدال الريد واادةال
ال تا كما هو الحال فدي ايصدال األح دام اليدرعية الدس اللبداد  ،وال ب ريدق جلد

( )1ظ  :اتمدددد  ،اإلح دددام فدددي أصدددول األح دددام  72/1 :والغةالدددي  ،محمدددد بدددن محمدددد ،
المستصفس  ،191 :والسب ي  ،علي عبد ال افي  ،اإلبهاج في شرب المنهاج . 114/1 :
( )2الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا .11 /1 :
( )1ظ  :المصدر افسه .12/1 :
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األمددور الت وينيددة التددي ُجبد اإلاسددان علددس ادراكهددا  ،بد ب ريددق اإللهددام الددس كد
عنصر من عناصر البير علس حسا ايتلداد .
الثاني  :التةامه بوجود منايبة مجهولة بين األلفاظ والملااي .
الثالث  :ا تن وضله ابارك والالس ااتما كان علس طبق هذ المنايبة .
الرابَّللا  :ا تن الوض جل متويا بين الجل الت ويني والجل التيريلي .
الخا س  :ااته بلد افدي الداللدة الذاايدة ايدتند فدي دعدوت  :أ تن هللا ابدارك والدالس هدو
الواض الح يم من دون غير الس أمرين :
1ـ ااته ال يم ن ْ
أن ي ون الواض هو البيدر  ،للددم ام دان احاطتده بتمدام ألفداظ لغدة
واحدال فضال عدن جميد اللغداا  ،فدإذا امتند ْ
أن ي دون البيدر واضدلا الدين ت
أن هللا
الالس هو الواض الح يم .
أن البير قادر علس وض األلفداظ لملاايهدا ـ بملندس ت
ت
أن شخصدا ّ أو
2ـ علس فر
جماعددة ملينددين مددن أهد كد لغددة يددتم ن مددن وضد ألفاظهددا لملاايهددا  -اال أاتده لددم
يحدرنا التاريو ع تمن اصدت لهذا الوضد فدي أ عصدر أو مدان ه ألاتده لدو احقدق
لنقد لنددا ذلددك ه ل وادده مددن أهددم الحددوادث التددي انق د بددالتواار ويتفددق علددس ادددوينها
لخ وراها من جهة ولضروراها من جهة أخرت الييتما أاته اُق مدا هدو أدادس منهدا
ف يف بهذا األمر ؟ (. )1
ويبدو ل باحث  :ت
أن األمر الخدامس هدو افصدي لأمدر األول ه فينبغدي جللهدا أربلدة
أمور وليسع خمسة .
أمددا مناقيددة الخععْئي لأل ععر األول  :فقددد بديتن أاتدده يظهددر ضددلفه ممددا ا ُعتمددد عليدده مددن
الوجهين :
الْ ععه االول  :وهددو ت
أن هللا ابددارك والددالس هددو الواضدد الح دديم  :فقددد ااقي ده فددي
محورين :
المحْ األول  :لو صد تل ت
أن هللا ابدارك والدالس هدو الواضد الح ديم  ،فإاتمدا يدتم لدو
أن األمر ليس كدذلك  ،ت
كان وض األلفاظ لملاايها دفليا ّ وفي مان واحد  ،اال ت
فدإن
يلة دا رال الوض وضيقها اتب يدلة دا درال الغدر وضديقها  .ومدن الواضدل ت
أن
الغر منه ليس اال ْ
أن يتفاهم بها وقع الحاجة  ،واُبد ير بهدا الملدااي التدي اخدتلج
في النفوأ لئال يخت اظام حيااندا الماديدة والملنويدة  .وهدذا الغدر الدداعي اليده
اختلف يلةّ وضديقا ّ بمدرور األيدام واللصدور  ،ففدي اللصدر األول  -وهدو عصدر
آدم  - كااع الحاجةُ الس وضد ألفداظ قليلدةّ بدإ اء ملدان كدذلك  ،لقلدة الحاجدة فدي
ذلك اللصر وعددم اقتضدا ها أ يدد مدن ذلدك  ،ردم ا دادا الحاجدة مدرالّ بلدد أخدرت
( )1ظ  :الفيددا  ،محاضددراا فددي أصددول الفقدده  24/1 :والصددافي  ،حسددن  ،الهدايددة فددي
األصول . 28/1 :
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وقراا ّ بلد آخر  ،ب وقتا ّ بلد وقع  ،فةيد في الوض كذلك  .وعليه يدتم ن جماعدة
ب واحد من أه ك لغة علس وض ألفاظها بإ اء ملاايها في أ عصدر و مدن ،
ت
فإن يلة الوضد وضديقه اابلدان لمقددار حاجدة النداأ الدس التلبيدر عدن مقاصددهم
يلة وضيقا  .ول تما كان مرور الةمن موجبدا ّ إلاسداع حاجدااهم وا ديادهدا كدان مدن
ال بيلي ْ
أن يةداد الوض ويتس  .أما الذين يقومون بلملية الوضد فهدم أهد الدك
اللغة في ك عصر  ،من دون فرق بين ْ
أن ي ون الواض واحدا منهم أو جماعدة ،
وذلك أمر مم ن لهدم  ،ت
فدإن الملدااي الحادردة التدي يبتلدس بهدا فدي ذلدك اللصدر الدس
التلبير عنها ليسع بالمقدار الذ يلجة عنه جماعة من أه ذلك اللصر أو يلجدة
عنه واحد منهم  ،فإاتها محدودال بحد خا .
وقد ال تخ م تما اق تدم أمران :
1ـ ا تن أه اللغدة ليسدوا بحاجدة الدس وضد ألفداظ للملدااي التدي اددور عليهدا اإلفدادال
واإليددتفادال فددي جمي د اللصددور ليُقددال  :ت
ان البيددر ال يقدددر علددس ذلددك  ،ب د يم ددن
الوض بي ادريجي في ك عصر بحسا ادريجية الحاجة الس التلبير عنها .
2ـ ااتنا لسنا بحاجدة الدس وضد جميد األلفداظ لجميد الملدااي  ،ت
فدإن الوضد اذا اد
عن مقدار الحاجة فهو لغو محب .
أن الواض لو كان بيراّ لنق ذلك في التداريو ه ت
المحْ الثاني  :وهو ت
ألن م د هدذا
اللم يُل تد من أعظدم الخددماا للبيدر ،ولدذلك اتدوافر الددواعي علدس اقلده  ،فيدرد
عليه  :ت
ان ذلك ااتما يتم لو كان الواض شخصا واحدا أو جماعة ملينة .
وأمددا اذا قلنددا  :ا تن الواض د ال ينحصددر بيددخ واحددد أو جماعددة ملينددين  ،ب د ك د
مسددتلم مددن أه د الددك اللغددة واض د بي د ادددريجي فددال يبقددس مجددال للنق د فددي
التواريو  .الم  ،لو كان الواضد شخصدا ّ واحدداّ أو جماعدة مليندين لنقلده أصدحاا
التاريو ال محالة (. )1
وما ُذكر من افسير لللالقة الوضلية ال يفرتق فيه بدين مسدلك السديد الخدو ي وغيدر
ه ت
فإن ادريجية الوض وعدم اختصاصده بيدخ خدا ال اددع مجداال لمدا ذكدر
المحقق النا يني من ت
أن الواض لو كان بيراّ لنق ذلك فدي التدواريو  ،غايدة األمدر
 :أاته بناء علدس مسدلك السديد الخدو ي ي دون كد مسدتلم واضدلا ْ
وان كاادع كلمدة
الواض عند اطالقها انصرف الس الواض األول اال أاته من جهة األيبقية  ،وهدذا
بخالف غير من المسالك (.)2
الْ ه الثاني  :وهو ت
أن الوض ويدا بدين األمدور الت وينيدة والجلليدة  :فهدو م تمدا ال
ص ه وذلك للدم وجدود وايد ة بينهمدا  ،ضدرورال ت
يرج الس ملنس مح ت
أن اليديء
اذا كددان مددن الموجددوداا الحقيقيددة التددي ال اتوقددف فددي وجودهددا علددس اعتبددار أ ت
ملتبر فهو من الموجوداا الت وينيدة  ،واال فمدن األمدور اإلعتباريدة الجلليدة  ،وال
يُلق ما ي ون وي ا ّ بين األمرين .
( )1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه 19/1 :ـ.24
( )2ظ  : :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه .18/1 :
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وأما مسخلة اإللهام ـ وهو ْ
أن يُلهم هللا ابارك والالس عبداد علدس اخدتالفهم كد طا فدة
بلفظ مخصو عند ارادال ملنس خا ـ فهدو كدالم صدحيل  ،وال اختصدا لده
بالوض (. )1
صد يرا ي
ط ْال ُمسْدتيقِي يم ) ( :)2ت
ان
وقد ذكر السيد الخو ي في افسير قولده الدالس ( :ا ْهد ِدايا ال و
هللا ابارك والالس كما َّ
من علس عباد بهدايتهم ايريلا ّ  ،ويوقهم الس الحياال األبديدة
بإريال الري وااةال ال تا كذلك َّ
من عليهم بهدايتهم ا وينا ّ بإلهامهم الس يديرهم
احو كمالهم  ،ب ت
ان هذ الهداية موجودال في جميد الموجدوداا  ،فهدي اسدير احدو
كمالهدا ب بلهددا أو باختيارهددا  ،وهللا هددو الددذ أودع فيهددا قددوال اإليددت مال  ،فتددرت
الفخرال افر من الهرتال وال افر من الياال (. )1
دإن مسددخلة اإللهددام أجنبيددة عددن احقددق ملنددس الوض د بال ليددة  ،فد ت
وعلددس الجملددة  :فد ت
دإن
اإللهدددام مدددن األمدددور الت وينيدددة الواقليدددة  ،وال اختصدددا لددده ببددداا الوضددد ،
والمبحوث عنه هو ملنس الوض  ،يواء أكان الوض بإلهام الهي أم لم ي ن .
وأما األ ر الثعاني ـد وهدي اإللتدةام بوجدود منايدبة مجهولدة بدين األلفداظ والملدااي ـ
فيددر تد  :اات ده رج د مم بالغيددا ه ألات ده ال دلي د علددس وجددود هددذ المنايددبة بددين األلفدداظ
والملااي  ،ب الدلي قا م علس عدمها في الجمي .
وأما األ ر الثالث ـ وهي ت
أن وضله الالس علس طبدق هدذ المنايدبة ـ فيدرد عليده :
ااته لو يلتمنا وجود المنايبة الذااية بين اللفدظ والملندس فدال اسدلتم ت
أن الواضد جلد
ل د ملن د ّس لفظ دا ّ مخصوص دا ّ علددس طبددق الددك المنايددبة ه وذلددك ت
ألن الغددر مددن
الوضد يحصد بدددون ذلددك  ،وملدده فددخ ت شديء يسددتدعي رعايددة الددك المنايددبة فددي
الوض ؟ اللهم اال ْ
أن يتمسك بقاعددال ايدتحالة التدرجيل مدن دون مدر تجل  ،وال ابدع
ب الاها .
وأما األ ران الرابَّللا والخا س فقد اق تدم مناقيتهما في األمر األول آافا ّ .
والنتيجة النها ية التي يراها السيد الخدو ي بلدد عرضده وايدتدالالاه ومناقيدااه  :ت
ان
المسخلة انتهي الس أمرين :
األول  :ت
ان هللا ابارك والالس ليس هو الواض .
الثاني  :ت
ان الواض ال ينحصر بيخ
في افسير حقيقة الوض (. )2

واحد أو جماعة ملينة علس جمي المسدالك

 ،محاضراا في أصدول

( )1ظ  :الجواهر  ،محمد اقي  ،غاية اتمال  112 /1 :والفيا
الفقه  18/1 :والصافي  ،حسن  ،الهداية في األصول . 28/1 :
( )2الفااحة . 1 :
( )1ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،البيان في افسيرالقرآن  281 :ـ . 282
( )2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه .24/1 :
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الروي الثاني  :س ك االعتبا
ذكر السيد الخو ي (قد ) رالرة أاحاء لإلعتبار ،وهي :
1ـ الِحْ األول لإلعتبا :
وهددو رأ المحقددق اصددير الدددين ال ويددي( ا 672 :هددـ)  ،جدداء فيدده  :ت
ان حقيقددة
الوض عبارال عن اعتبار وجود اللفظ وجدوداّ انةيليدا ّ للملندس  ،فهدو هدو فدي عدالم
اإلعتبار ْ
وان لم ي ن كذلك حقيقة ( . )1ويلبتر عن بـ ( مسلك الهوهوية ) .
وقد ابنتس هذا الرأ السيد حسن البجنورد ( ا 1178 :هـ ) (. )2
ِاقشة الخْئي ل محققق الطْسي
شرع السيد الخو ي في مناقيته للمحقدق اصدير الددين ال ويدي بتقدديم بيدان للتفريدق
بين األمور الحقيقية واإلعتبارية  ،بخ تن الموجود علس قسمين :
أحددددهما  :مدددا لددده وجدددود ا دددويني خدددارجي  :كدددالمقوالا الواقليدددة مدددن الجدددواهر
واألعرا .
وان لدم ي دن موجدوداّ
وال ااي  :ما له وجود اعتبار فهو موجود فدي عدالم اإلعتبدار ْ
في الخارج  ،وذلك كاألمور اإلعتبارية اليرعية أو اللرفيدة مدن األح دام الت ليفيدة
والوضلية .
والمحقق ال ويي يرت  :أ تن حقيقة الللقة الوضلية من قبي القسم ال دااي  ،بملندس :
ان الواضد جلد وجددود اللفددظ وجددودا للملنددس فددي عددالم االعتبددار  ،وعد تد وجددوداّ
ت
انةيليا ّ له في ذلك اللالم من دون عالم الخارج  :كالتنةيالا اليرعية أو اللرفيدة ،
م ددددد قولددددده  ( : 8ال دددددواف بالبيدددددع صدددددالال )( )1وقدددددول اإلمدددددام الرضدددددا : 
الفقتاع * خم مر ايتصغر الناأ ( )2واحوهما  .ومن ر تم ي دون اظدر المسدتلم الدس

،

( )1ظ  :شدددرب اإلشددداراا والتنبيهددداا البدددن يدددينا  ،المن دددق 21 /1 :ـددد  22والفيدددا
محاضراا في أصول الفقه .27/1 :
( )2ظ  :منتهس األصول . 11/1 :
( )1الددارمي  ،عبدد هللا بدن بهدرام  ،يدنن الددارمي  22/2 :واألحسدا ي  ،ابدن أبدي جمهددور ،
عوالي اللئالي .212/1 :
* الفلقّاع  :شراا من اليلير  ،يُخ تمر حتس يللو الةبد وفقاقي الماء  ،وهو ما يُلرف
بالبيرال أو الجلة  ،ظ  :مركة الملجم الفقهي  ،المص لحاا . 1872 :
( )2ا الرواية  :عن محمد بن عيسس  ،عن الو ت
شاء قال  :كتبع اليه يلني اإلمام الرضا أ
يخله عن الفقتاع  ،ف تا حرام ومن شربه كان بمنةلة شارا الخمر  ،قدال  :وقدال أبدو الحسدن
عليه السالم  :لو أن الدار دار لقتلع بايله ولجلدا شاربه  ،قال  :وقال أبو الحسن األخير
 :ح تد ح تد شارا الخمر  .وقال : هدي خمدرال ايتصدغرها النداأ  ،ظ  :اللداملي  ،محمدد بدن
الحسن الملروف بـ (الحراللاملي)  ،ويا الييلة . 161 /21 :
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اللفظ آليا ّ في مرحلة اإليتلمال  ،والدس الملندس ايدتقالليا ّ  ،بحيدث ال يُدرت فدي الدك
المرحلة اال الملنس وال يُنظر اال اليه (. )1
وبلد بيان هذ المقدمة أخذ السيد الخو ي بمناقيته ضمن اق تين :
األولعععى  :ا تن افسددديرها بهدددذا الملندددس افسدددي مر بملندددس دقيدددق بليدددد عدددن أذهدددان عامدددة
الواضلين غاية البلد  ،وال ييتما القاصرين مدنهم  :كاألطفدال والمجدااين الدذين قدد
يصدددر الوضد مددنهم عنددد الحاجددة  ،بد قددد يصدددر الوضد مددن بلددب الحيواادداا
أيضددا  .وكيددف كددان  ،فحقيقددة الوضد حقيقددة عرفيددة يددهلة التندداول والمخخددذ  ،فددال
ا ون بهذ الدقة التي اغف عنها أذهان الخاصة  ،فضالّ عن اللامة .
والثانيعععة  :ت
ان الغدددر الدددداعي الدددس الوضددد  :هدددو ايدددتلمال اللفدددظ فدددي الملندددس
الموضددوع لدده  ،ل ددي يدددل عليدده ويفهددم مندده ملنددا  .فالوض د مقدمددة لإليددتلمال
والداللة  .ومن الواضدل ت
أن الداللدة اللفظيدة ااتمدا ا دون بدين شديئين  :أحددهما دال ،
بخن ي ون وجود اللفظ وجوداّ للملنس أيضدا ّ
واتخر مدلول  ،فإعتبار الوحدال بينهما ْ
لغو وعبث .
اإليدتلمال
وأما ما ُذكر في كالم المحقق ال ويي من لحاظ اللفظ آلةّ فدي مقدام
( ، )2فإاته يرد عليه :
ا تن لحاظ اللفظ آلة في مقام اإليتلمال  ،ال يستلةم ْ
أن ي دون ملحوظدا كدذلك فدي مقدام
الوض للفرق بين المقامين .
وب لمة واضحة  :ت
ان حال واض اللفظ كحال صداا المدرآال  ،ومسدتلمله كمسدتلملها
 ،ف ما ت
أن صاا المرآال في مقام صنلها يالحظها ايدتقالالّ مدن حيدث ال دم وال يدف
والوض  ،وفي مرحلدة ايدتلمالها االحدظ آليدا ّ ف دذلك وضد األلفداظ وايدتلماالاها
من هذ الناحية .
وعلس الجملة  :ت
ان لحداظ اللفدظ آليدا ّ فدي مرحلدة اإليدتلمال ال يدال م اعتبدار وجدود
وجوداّ للملنس حال الوض بوجه (.)1
2ـ الِحْ الثاني لإلعتبا  :وهو رأ المحقق اللراقي ( ا 1161 :هـ)،جاء فيه :
ا تن حقيقة الوض عبارال عن اعتبدار مال مدة بدين طبيلدي اللفدظ والملندس الموضدوع
له  ،وحقيقة هذ المال مة متقومة بإعتبار من بيد اإلعتبار وهدو الواضد كسدا ر
األمور اإلعتبارية من اليرعية أو اللرفية  .و ت
ان الموجدا لهدذا اإلعتبدار والدداعي
اليه ااتما هو قصد التفهيم في مقام الحاجة ه للدم ام ااه بدواه (. )2

( )1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 27/1 :
( )2ظ  :شرب اإلشاراا والتنبيهاا البن يينا  ،المن ق . 22 /1 :
( )1ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصابيل األصول  16 /1 :و الفيدا
أصول الفقه . 29 /1 :
( )2ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار 1 :ـ21/2ـ. 26
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ِاقشة الخْئي ل مراقي
بديتن السدديد الخددو ي ت
أن المال مددة المد تدعاال بددين اللفددظ والملنددس اددخاي ضددمن احتمدالين
علس يبي ماالة الخلو :
األول  :اما ْ
أن ي ون اعتبار هذ المال مة في الواق الخارجي  :فال افيد بوجه ما لدم
ا ن المال مة بينهما في الدذهن ه ضدرورال أاتده مدن دون الدذهن ال يحصد اإلاتقدال
الس الملنس من اصور اللفدظ ويدماعه  .وعلدس اقددير وجودهدا وربواهدا فدي الدذهن
فالمال مة الخارجية غير محتاج اليها ه ت
فإن الغر  -وهو اإلاتقال الدس الملندس -
يحص بتحقتق هذ المال مدة الذهنيدة  ،يدواء أكاادع هنداك مال مدة خارجيدة أم لدم
ا ن  ،فال حاجة الس اعتبار الملنس موجوداّ في الخارج عند وجود اللفدظ فيده  ،بد
هو من اللغو الظاهر .
الثاني  :أو ْ
أن ي ون اعتبار هذ المال مة في الذهن  :وهدذا اإلفتدرا
أمرين :
1ـ اما ْ
أن ي ون اعتبار الواضد للمال مدة بدين اللفدظ والملندس م لقدا حتدس للجاهد
بالوضد  :وهدذا ال يم ددن المصدير اليدده ه إلاتده لغددو محدب ال يصدددر مدن الواضد
الح يم ه ألاته ال أرر له بالقياأ الس الجاه بده  .وال ملندس ْ
ألن يلتبدر اإلاتقدال الدس
الملنس من يدماع اللفدظ لده  ،فإاتده ْ
ان علدم بالوضد فاإلاتقدال مدن اللفدظ الدس ملندا
ضرور له  ،وغير قاب للجل واإلعتبار ْ ،
وان لم يللم فاإلعتبار يصبل لغواّ .
2ـد أو ت
أن اعتبددار الواض د للمال مددة بددين اللفددظ والملنددس يخددت باللددالم بالوض د :
وهددذا ال يم ددن المصددير اليدده أيضدا ّ ه ألاتده احصددي للحاصد ه فإاتده لددو كددان عالمدا ّ
بالوض كدان اعتبدار المال مدة فدي حقده مدن قبيد  :اربداا مدا هدو رابدع بالوجددان
باإلعتبار وبالتلبتد .
ال يخلدو مدن

وعليه  :فالمال مة الذهنية أمدر ا دويني غيدر قابلدة للجلد واإلعتبدار  ،وليسدع مدن
ملنس الوض في شيء  ،ب هي مترابة عليه (. )1
3ـعععع الِحععععْ الثالععععث لإلعتبععععا  :وهددددو رأ المحقددددق محمددددد حسددددين االصددددفهااي
( ا 1161 :هـ)  ،جاء فيه :
ا تن اعتبار ك ت ملتبر قا م به بالمباشدرال ال بالتسدبيا ه وذلدك ت
ألن اخصدي الواضد
ليس اال اعتبار اإلراباط واإلختصا بين لفظ خا وملنس خدا  ،وال شدبهة
في ااحاد حي يدة داللدة اللفدظ علدس ملندا  ،بحيدث ينتقد مدن يدماعه الدس ملندا مد

( )1ظ  :الفيا
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حي ية يا ر الدوال  :كال يللم المنصدوا علدس رأأ الفريدو * فإاتده أيضدا ينتقد مدن
النظر اليه الس ت
أن هذا الموض رأأ الفريو  ،غاية األمر أ تن الوض فيه حقيقدي،
وفي اللفظ اعتبار  ،بملنس أ تن كون الللم موضدوعا ّ علدس رأأ الفريدو خدارجي
ليس بإعتبار ملتبر ،بخالف اللفظ  ،ف خاته وض علس الملنس لي ون عالمةّ عليده ،
فيخن الواض اعتبار وض لفظ خا علس ملنس خا (. )1
ِاقشة الخْئي لألصفهاني
ل تخ السيد الخو ي ما أفاد أيتاذ المحقق االصفهااي في أمدور ردم أخدذ بمناقيدتها
اباعا  ،أما األمور التي أفادها فهي :
األ ععر األول  :ت
ان حقيقددة الوض د ليسددع أمددراّ اسددبيبيا ّ  ،ب د هددو أمددر مباشددر قددا م
بالملتبر بالمباشرال .
األ ر الثاني  :ت
ان اإلراباط واإلختصا ليسا من حقيقة الوض في شيء  ،بد همدا
من لوا مها .
األ ر الثالث  :ت
ان ينو الوض في يا ر الدوال حقيقي خارجي  ،وفي وض األلفاظ
جللي واعتبار (. )2
رم أخذ السيد الخو ي بمناقية األمور المذكورال :
أما األمر األول وال ااي  :فقد وصفهما أاتهمدا فدي غايدة الصدحة والمتاادة علدس جميد
المسالك في افسير حقيقة الوض .
وأما األمر ال الث  :وهو  :ت
ان ينو الوض في يا ر الدوال حقيقدي خدارجي  ،وفدي
وض األلفاظ جللي واعتبار  ،فقد أورد عليه :
1ـ ا تن افسير الوض بهدذا الملندس علدس فدر صدحته فدي افسده  ،افسدير بملندس
دقيق خارج عدن أذهدان عامدة الواضدلين  ،وال يديما القاصدرين مدنهم  :كاألطفدال
والمجااين  ،م ااتا ارت صدور الوض منهم ك يرا  ،والحال أاتهم ال يددركون هدذا
الملنس الدقيق  ،وأاته من قبيد  :وضد الللدم علدس رأأ الفريدو  ،غايدة األمدر أ تن
الوضد فيدده حقيقددي  ،وفددي المقددام اعتبددار  .ومددن الواضددل أاتده ال ي دداد يم ددن ْ
أن
ي ون الوض أمراّ يغف عنه الخوا فضالّ عن اللوام .

* الفرسخ  :لفظ فاريي ملرتا  ،مقياأ من مقاييس المسافاا مقدار رالرة أميال يساو
ارنا عير ألف ذراع يساو  1122مترا  ،ظ  :مركة الملجم الفقهي  ،المص لحاا :
. 1819
( )1ظ  :اهاية الدراية في شرب ال فاية . 11/1:
( )2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 14/1 :
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2ـد ا تن وض د اللفددظ لدديس مددن يددنو الوض د الحقيقددي  :كوضد الللددم علددس رأأ
الفريو ه والوجه في ذلك  :هو ت
أن وض ال يللم يتقوم ب الرة أركان :
الركن األول  :الموضوع  ،وهو ال يللم .
الركن ال ااي  :الموضوع عليه  ،وهو ذاا الم ان .
الركن ال الث  :الموضوع له  ،وهو الداللة علس كون الم ان رأأ الفريو .
وهذا بخالف الوض في باا األلفاظ فإاته يتقوم بركنين :
األول  :الموضوع  ،وهو اللفظ .
الثععاني  :الموضددوع لدده  ،وهددو داللتدده علددس ملنددا  ،وال يحتدداج الددس ش ديء رالددث
لي ون ذلك ال الث هو الموضوع عليه  ،واطالقه علس الملنس الموضدوع لده لدو لدم
ي ددن مددن األغددالط الظدداهرال فددال أق د مددن أتات ده لددم يُلهددد فددي اإلطالق داا المتلارفددة
أن ال م مدددا أفددداد  :هدددو ْ
واإليدددتلماالا اليدددا لة  ،مددد ت
أن ي دددون الملندددس هدددو
الموضدوع عليدده ( ، )1أ أاتدده يلددةم مددن ذلدك ْ
أن ي ددون ذاا الملنددس موضددوعا ّ لدده
وموضوعا ّ عليه .
الععروي الثالععث  :نظريععة الق عرن األكيععد للسدديد محمددد بدداقر الصدددر( ا 1244:هددـ) :
وبيااه :
ت
ان هندداك يددببيتة ا وينيتددة  ،وقااوادا ّ ا وينيتدا ّ جللدده خددالق ال ددون الددذ أوجددد ال بيلدة
وأخضددلها للقددوااين المسددي رال عليهددا  ،وهددو  :ت
ان اإلاسددان بحسددا طبلدده وف رادده
التي ف ر هللا عليها متس ما أحست بيديء كدان احسايده بدذلك اليديء يدببا ّ الاتقدال
ذهنه الس الصورال الذهنيتدة لدذلك اليديء  ،فاإلحسداأ باأليدد يوجدا ااتقدال الدذهن
الس ملنس األيد م الّ .
وهناك يدببيتتان ا ُخريدان  ،وقااوادان رااويتدان ا وينيتدان يح مدان علدس القدااون األ تول
ح ومة ا وينيتة  ،وكخاتهما اوييلان لذلك القااون :
األ ّول  :ت
ان اإلحساأ بمدا ييدبه شديئا ّ يدبا أيضدا ّ لتصد تور ملندس ذلدك اليديء  ،ف يمد ْن
رأت صددورال األيددد مريددومةّ علددس الددورق ينتقد ذهندده الددس ملنددس األيددد  ،وكددخ تن
اإلحساأ بصورال األيد احساأ بنفس األيد .
الثاني  :ت
ان اإلحساأ بييء اقترن في الذهن بيديء آخدر اقتراادا ّ مخصوصدا ّ ي دون
أيضا ّ يببا ّ لتص تور ذلك الييء اتخر ،فترت ت
أن يم ْن أحست بة يدر األيدد مد الّ ااتقد
ت
وكخن اإلحساأ بة ير األيد احساأ بنفس األيد .وأقصدد
ذهنه الس ملنس األيد ،
باإلحساأ بصورال األيد أو ير م الّ ما ييم ااتقدال الدذهن الدس صدورال األيدد
( )1ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصدابيل األصدول  64 /1 :والجدواهر  ،محمدد اقدي ،
غاية اتمال  111/1 :والفيا  ،محاضراا في أصدول الفقده  14/1 :والصدافي  ،حسدن ،
الهداية في األصول .26/1 :
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ْ
أن ا دون
أو ير ولو من دون احساأ خارج تي  ،وأقصد باإلقتران المخصدو
لإلقتدددران خصوصددديتة ك تميتدددة مدددن قبيددد ك دددرال اقتدددران يدددر األيدددد باأليدددد  ،أو
خصوصيتة كيفيتة ْ
بخن ي ون اإلقتران في ظرف م رتر وملفع للنظدر كمدا لدو اقتدرن
يفر شخ الس الحلتة م الّ بمر شديد  ،فمتس مدا ادذ تكر السدفر الدس الحلتدة ادذ تكر
المر (. )1
وعلس اظريدة القدرن األكيدد ت
فدإن الوضد يوجدا الداللدة التصدورية * ولدو يُدم مدن
جدار  ،وال يوجا الداللة التصديقة **  ،وااتما الداللة التصديقية ا ون وليددال أمدور
أخددرت مددن ظدداهر حددال أو قددرا ن أحددوال ه ت
ألن الوض د عبددارال عددن اإلقتددران فددي
الددذهن بددين اللفددظ والملنددس  ،وايجدداد الصددغرت للقددااواين الت ددوينيين ال ددااويين
(. )2
ويم ن ل باحث افادال ر تد من مبندس السديد الخدو ي القا د  :ت
ان اإلرابداط بدين اللفدظ
والملنس هو ليس مدن األمورالحقيقيدة الخارجيدة بد مدن األمدور الحقيقيدة النفسدااية
وأاته من ش ون الوض واوابله ومدن األمدور المنتةعدة منده ( ، )1واإلرابداط بدين
اللفظ والملنس بحسا اظرية القرن األكيد هو من األمور الحقيقية الخارجية .
الروي الرابَّللا  :نظرية التم ّهد
وهو مختدار السديد الخدو ي (قدد ) فدي حقيقدة الوضد  :فبلدد ْ
أن أربدع السديد الخدو ي
ب ددالن الداللددة الذاايددة بددين اللفددظ والملنددس  ،وب ددالن كواهددا بالجلد والتخصددي
اإللهددي أو باإلعتبددار  ،أ تكددد علددس أاتهددا وضددلية محضددة  ،وأاتهددا مددن بدداا التلهتددد
واإللتةام النفسااي .
ويم ن للباحث ْ
أن يجل اظرية التلهتد ـ بلد بيان امهيد لها ـ كاتاي :
التمهيد  :ب الن اتراء األخرت في افسير اللالقة بين اللفظ والملنس

( )1ظ  :الحا ر  ،كاظم  ،مباحدث األصدول  ،اقريدراا أبحداث محمدد بداقر الصددر ،القسدم
األول  91 /1:ـ. 84
ّ
* الداللععة التصععْ ية  :بملنددس ااتقدداا الملنددس اصددورا فددي ذهددن السددام ولددو يددمله مددن
اص اك حجرين  ،ظ  :عبد الساار  ،حسن  ،بحوث فدي علدم األصدول  ،اقريدراا أبحداث
محمد باقر الصدر . 7/1 :
** الداللة التصديقية  :وهي داللة اللفظ علس ت
أن المت لم قصد افهيم هذا الملنس واخ ار في
ذهن السام  ،ظ  :المصدر افسه .7/1 :
( )2ظ  :الحا ر  ،كاظم  ،مباحث األصول  ،القسم األول  91 /1:ـ. 84
( )1ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا .14/1 :
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فقد ذكر السيد الخو ي  ( :ا تن اراباط اللفظ بالملنس ليس من األمور الواقلية وال مدن
األمور االعتبارية وليس هو من حقيقة الوض في ش ب هدو مدن شد ون الوضد
واوابله ومن األمور المنتةعة منه )(.)1
بيان الِظرية  :واتجلتس ضمن رالرة أمور ،هي :
األ ر األول  :بيان الدليل الْ داني* ل غرض الباعث ع ى الْضَّللا
فقد وضتل السيد الخو ي الغر

الباعث علس الوض بدلي وجدااي وذلك بقوله :

ي بال ب يحتداج فدي انظديم حيااده  -الماديدة والملنويدة  -الدس آالا
( ان اإلاسان مدا م
يُبر بها مقاصد وأغراضه  ،ويتفاهم بها وقع الحاجدة  ،ول تمدا لدم يم دن ْ
أن ا دون
الك اتلة اإلشارال أو احوها للددم وفا هدا بالمحسويداا فضدالّ عدن الملقدوالا فدال
محالددة ا ددون هددي األلفدداظ التددي يسددتلملها فددي ابددرا مراداادده مددن المحسويدداا
والملقددوالا  ،وهددي وافيددة بهمددا  ،ومددن هنددا خد ت ابددارك والددالس اإلاسددان بنلمددة
اإل ْا يساني عيلَّ يمهُ ْالبييياني ** ) (. )2
البيان بقوله الالس  :يخلي ي
ق ِْ
األ ر الثاني  :بيان حقيقة الْضَّللا وونّها التم ّهد
واض تمن ركنين  ،هما :
العركن األول  :ت
ان قصععد التفهععيم الزم اوععي ل ْضعَّللا بممِععى التم ّهععد  ،وعليدده فالداللددة
الوضلية اخت بالداللة التصديقية  ،وهذا الركن هو الركن األيداأ فدي اظريدة
التلهتد .
فقد فرتع السيد الخو ي علس ما اق تدم من بيدان الغدر الباعدث علدس الوضد بقولده :
( ا تن حقيقددة الوضد هددي التلهتددد والتبددااي النفسددااي  ،فد ت
دإن قصددد التفهدديم ال م ذااددي
للوض د بملنددس التلهتددد ْ .
وان شددئع قلددع  :ت
ان الللقددة الوضددلية  -حينئددذ  -اخددت
بصورال ارادال افهيم الملنس ال م لقا ّ  ،وعليده يترادا اختصدا الداللدة الوضدلية
بالداللة التصديقية ) (.)1
ان ك َّل تم ّهد واضَّللا حقيقةً
والركن الثاني  :ت
وقد أربع ذلك من خالل اق تين :
()1الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا .14/1 :
* الْ دان  :ما ي ون في النفس ويستحي التحقق منه  ،وهو الضمير أ ما اضمر في
افسك  ،ظ  :مركة الملجم الفقهي  ،المص لحاا . 1616 :
** الرحمن 1 :ـ . 2
( )2الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 11/1 :
( )1المصدر افسه . 12/1 :
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األولى  :ت
ان متللتق هذا التلهتد أمر اختيار  :وهو الت لتم بلفظ مخصو عند قصدد
لدده
افهدديم ملنددس خددا  ،وذلددك بقولدده  ( :ان الهتددد ك د ت شددخ فل د اختيددار
)(.)1
والثانيععة  :ت
ان هددذا التلهتددد رابددع بددين طبيلددي اللفددظ والملنددس الموضددوع لدده بنحددو
القضية الحقيقية  ،وقد أشار الس هذا األمر بقوله :
( ت
ان حقيقة الوض عبارال عن التلهتد بإبرا الملنس الذ اللق قصد المت لم بتفهيمده
بلفظ مخصو  ،ف واحد من أه أ لغدة متلهتدد فدي افسده متدس مدا أراد افهديم
ْ
أن يجل مبر لفظا ّ مخصوصا ّ  -مد ال  -التدةم كد واحدد مدن أفدراد
ملنس خا
األمة اللربية بخاته متس ما قصد افهيم جسم ييال بارد بال ب ْ
أن يجل ُمبدر لفدظ
الماء  ،ومتس قصدد افهديم ملندس آخدر ْ
أن يجلد ُمبدر لفظدا آخدر  ...،فهدذا التلهتدد
والتبااي النفسااي بإبرا ملنس خدا بلفدظ مخصدو عندد اللدق القصدد بتفهيمده
رابع في أذهان أه ك لغة  ،باإلضدافة الدس ألفاظهدا وملاايهدا بنحدو القدوال  .الدم ،
في مرحلة االيتلمال يوجد المستلم فرداّ منه في ايتلمال  ،وفرداّ آخدر منده فدي
ايتلمال آخر ) (. )2
ان كد مسدتلم واضد م حقيقدةّ ه ت
ولذا يستنتج السيد الخو ي من البيدان المتقد تدم  :ت
فدإن
الهتد ك شخ فل م اختيار له  ،فيستحي ْ
أن يتلهتد شخ م آخر الهتد في ذ تمتده
،للدم كواه احع اختيار وقدراه.
الم  ،يم ن ْ
أن ي دون شدخ واحدد وكديالّ مدن قبد طا فدة فدي وضد لغدااهم ابتددا ّء
لملاايهددا  ،فيضددلها بإ ا هددا  -أ يجللهددا مسددتلدال إلبرا هددا عنددد قصددد افهيمهددا -
ويتلهتد بذلك  ،رم ااتهدم ابلدا ّ لده يتلهتددون علدس طبدق الهتدااده  ،أو يضد لغدااهم بدال
اوكي من قبلهم  ،بد فضدوليا ّ  ،ول دنهم بلدد ذلدك يتتبلواده فدي ذلدك ويتبدااون علدس
وفددق اباايدده والتةاماادده  ،وم د هددذا فهددم واضددلون حقيقددة  .ومددن هنددا ال فددرق بددين
ال بقدداا السددابقة والالحقددة  ،غايددة األمددر  :أ تن ال بقدداا الالحقددة اتتبلهددا فددي ذلددك ،
بملنس  :ااتهم يتلهتدون علس وفق الهتددااهم وابداايهم  ،وقدد اتلهتدد ال بقداا الالحقدة
الهتددداا أخددرت ابتدا يددة بالنسددبة الددس الملددااي التددي يحتدداجون الددس افهيمهددا فددي
أعصارهم  ،م ت
أن الوض ادريجي الحصول  ،فيةيد ابلدا ّ لةيدادال الحاجدة فدي كد
قرن و من ه ومن ذلك ابيتن مالك ت
أن ك مستلم واض م حقيقة .
وأما اطالق الواض علس الجاع األول من دون غيدر فأيدبقيته فدي الوضد  ،ال
ألج أاته واض في الحقيقة من دون غير (. )1
األ ر الثالث  :ؤيّدات نظرية التم ّهد
ذكر السيد الخو ي م يداا عدال ادعم رأيه بالتلهتد  ،وهي :
( )1الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 11/1 :
( )2المصدر افسه . 11/1 :
( )1المصدر افسه . 12/1:
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ووال  :موافقة التلهتد للملنس اللغو للوض  :اذ قال  (:وم تما ي يتد ت
أن الوضد بملندس
التلهتددد  :أاتدده هددو الموافددق لملنددس الوضد لغدةّ  ، فإاتهددا بملندس الجلد واإلقددرار ،
ومنه وض القااون بملنس جلله واقرار ) (. )1
ثانيا  :موافقة التلهتد لوض األعالم اليخصية  :اذ قال  ( :وض األعالم اليخصية
دإن ك د شددخ اذا راج د وجداادده ظهددر ل ده أات ده اذا أراد ْ
 ،فد ت
أن يض د ايددما ّ لولددد
يتصور أوال ذاا ولد  ،وراايا  :لفظا ّ ينايبه  ،ردم يتلهتدد فدي افسده بخاتده متدس قصدد
افهيمه يت لم بذلك اللفظ  ،وليس هاهنا ش آخر ما عدا ذلك )(.)2
ثالث عا  :ايددتقرار السدديرال اللقال يددة علددس التلهتددد  :اذ قددال  (:وعلددس هددذ اإللتةامدداا
والتلهتددداا قددد ايددتقرا السدديرال اللقال يددة فددي مقددام اإلحتجدداج واللجدداج  ،فيحددتج
اللقالء بلضهم علس بلدب بمخالفتده التةامده وي اخذواده عليهدا  ،وكدذلك المدوالي
واللبيد  ،فلو ت
أن أحداّ يخالف التةامه ولم يلم علس طبق ظهور كالم مدوال يحدتج
المولس عليه بمخالفته التةامه  ،ويلاقا عليهدا  ،وال عدذر لده فدي ذلدك  .ولدو عمد
علس طبق ظهدور فلده ُحجتدة يحدتج بهدا علدس مدوال  ،وه دذا  ،وعلدس الجملدة  :ت
ان
أاظمددة ال ددون كلهددا مددن الماديددة والملنويددة ادددور مدددار الجددر علددس وفددق هددذ
اإللتةاماا  ،ولوال الختلع )(. )1
رم ت
ان التلهتد المذكور ربما ي ون ابتدا يا في ون الوض اليينيدا وقدد ي دون ااشدئا ّ مدن
ك رال اإليتلمال في ون اليتنيا ّ وحقيقة الوض في كال القسمين علدس احدو واحدد
(.)2
وم تما ينبغي ْ
أن يُيار اليه ت
أن السديد محمدد صدادق الروحدااي ( ا 1212 :هدـ) ابنتدس
التلهتددد فددي وضد األلفدداظ  ،اذ قددال ( :والتحقيددق أ تن حقيقددة الوضد  ،ليسددع اال مددا
اختار جملة من أيداطين المحققدين  ،مدنهم صداحا ايدريل األصدول ** واأليدتاذ
األعظم *  ،وهو التلهتد بذكر اللفظ عند اللق قصدد المدت لم بتفهديم الملندس وابدةار
 ،وي دددون متللدددق هدددذا اإللتدددةام النفسدددااي أمدددراّ اختياريدددا ّ  ،وهدددو المدددت لم بلفدددظ
 ظ  :الفراهيد  ،الخلي بن أحمد  ،كتاا اللين 186/2:والةبيدد  ،محمدد مراضدس  ،اداج
اللروأ  118 ، 111 /11:و الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا  14 /1 :و الفيا ،
محاضراا في أصول الفقه .16 /1 :
( )1ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا .11/1:
( )2الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 11/1:
( )1المصدر افسه . 11/1 :
( )2ظ  :الجددواهر  ،محمددد اقددي  ،غايددة اتمددال  112 /1 :والخددو ي  ،أبددو القايددم  ،أجددود
التقريراا .14/1 :
** وهو الييو علي النهاواد ( ا 1122:هـ)  ،والبقية يخاي ذكرهم في منيخ القول
بالتلهتد  17ـ  19من البحث .
* والمراد من األيتاذ األعظم هو السديد أبدو القايدم الخدو ي  ،ظ  :الفيدا  ،محاضدراا
في أصول الفقه  ( 11 /1 :الهامأل ).
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مخصو عند ارادال ابرا ملندس خدا  ،واإلرابداط ال حقيقدة لده  ،واامدا ينتدةع
من ذلك  .وهذا الملنس  ،مضافا الس كواه موافقا لملنس الوض لغةّ  ،وهدو الجلد
واإلقرار  ،مما يساعد الوجدان واإلرا ا ) (.)1
ومن الواضل ت
أن اللبارال صريحة بتبنتي السيد محمد صادق الروحااي لمسلك التلهتد
وموافقتدده لمددا اختددار جملددة مددن األعددالم ـ د مددنهم ايددتاذ السدديد الخددو ي ـ د جدداعالّ
الوجدددان واإلرا ددا مددن أدلددة القددول بالتلهتددد فضدالّ ع تم دا ذكددر السدديد الخددو ي مددن
األدلة .
الِقْض المفترضة
رم أخذ السديد الخدو ي بددف اإلشد االا الدواردال والمحتملدة التدي قدد ادرد علدس القدول
بالتلهتد  ،وهي :
**

الِقض األول  :إش ال الدو
بتقريا  :ا تن التلهتد بملنس ذكر اللفظ عند قصد افهيم الملنس يتوقف علس الللم بخاتده
أن الوضد عبددارال عددن ذلددك التلهتددد لدددار( )2ه ت
ت
ألن التلهتددد
وضد لدده  .فلددو فددر
يتوقف علس الللم بالوض وهو متوقف علس التلهتد .
أن هدذا اإلشد ال ذكدر بلدب األعدالم دون ْ
ومما ينبغي ْ
أن يُيار اليده ت
أن يُنسدا الدس
قا له (. )1
ْابه  :ت
ان ما يتوقف علس الللدم بالوضد ااتمدا هدو التلهتدد اليخصدي الفللدي ال ابدع
في مرحلة االيتلمال  ،من دون التلهتد ال لي النفسااي المتللق بذكر طبيلدي اللفدظ
عند ارادال افهيم طبيلي الملنس بنحو القضية الحقيقية  .هذا م ت
أن حقيقدة الوضد :
عبارال عن ذلك التلهتد  ،ومن الظاهر أاته ال يتوقف علس شيء .
وعليه يظهر  :ت
ان منيخ التوهم هدو خلدا المتدوهم بدين التلهتدد فدي مرحلدة االيدتلمال
والتلهتد في مرحلة الوض  ،والذ يتوقف علس ال ااي هو األول دواه .
وبتلبير آخر  :ت
ان حال األلفاظ حال اإلشاراا الخارجية  ،ف ما قد يقصد بهدا ابدرا
الملنس الذ اللق القصد بتفهيمه م  :ما اذا قصد اخفاء أمر عن الحاضدرين فدي
( )1ظ  :الروحااي  ،محمد صادق  ،بدال األصول  21 /1 :ـ . 26
ت
** الدو  :أن ي ون الملرتف ـ بال سر ـ مجهوالّ في افسه  ،وال يُلرف اال بالملرَّف ـ
بالفتل ـ وهو محال ألاته ي ول الس أن ي ون الييء مللوما ّ قب أن ي ون مللوما ّ  ،أو الس
أن يتوقف الييء علس افسه  ،المظفر  ،محمد رضا  ،المن ق . 122 :
( )2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 11/1:
( )1ظ  :الحا ر  ،محمد حسين  ،الفصول الغروية  19 :و عبد الساار  ،حسن  ،بحوث فدي
علم األصول . 22/2 :
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المجلس  ،أو قصد اصديق شخ  ،أو غير ذلدك فيجلد ُمبدر اإلشدارال باليدد أو
باللين أو بالرأأ ف ذلك األلفاظ  ،فإاته يبر بها أيضا الملااي التي يقصد افهيمها،
فال فرق بينهما من هذ الناحية  .الم  ،فدرق بينهمدا مدن ااحيدة أخدرت  ،وهدي  :ت
ان
اإلشارال علس اسق واحد في جمي اللغاا واأللسنة من دون األلفاظ (.)1
الِقض الثاني  :ت
ان التلهتد واإللتةام علس ما أرا ة في األذهان هدو أمدر متدخخر عدن
الوض ومللول له  ،ت
فإن الللم بالوض يوجا الهتدد اللدالم بده بدإبرا الملندس عندد
قصد افهيمه ب ُمبر مخصو  ،ال أاته عينه  .ومدن هندا ال يصد تل اطدالق الواضد
علس غير الجاع األول  ،فلدو كدان ملندس الوضد ذلدك التلهتدد واإللتدةام النفسدااي
لص تل اطالقه علس ك مستلم من دون عناية  ،م ت
أن األمر ليس كذلك (.)2
ْابه  :لو أريد بتخخر التلهتد عن الوض الهتد المتصدد األول للوضد فدذاك غيدر
صددحيل  ،وذلددك ت
ألن الهتددد غيددر مسددبوق بيديء مددا عدددا اصددور اللفددظ والملنددس ،
ومن الواضل ت
أن ذلك التصور ليس هو الوض  ،ب هدو مدن مقدمااده  ،ولدذا ال بد تد
منه في مقام الوض بدخ ملندس مدن الملدااي فُستدر  .وعليده  :فالمتصدد األول لده
بلد اصور ملنس خا ولفظ مخصدو يتلهتدد فدي افسده بخاتده متدس قصدد افهيمده
ْ
أن يجل ُمبر ذلك اللفظ  ،رم يُبر ذلك التلهتد بقوله  " :وضدلع " أو احدو فدي
الخددارج  .وممددا يدددلنا علددس ذلددك بوضددوب  :وض د األعددالم اليخصددية  ،فد ت
دإن ك د
شددخ اذا راجدد وجداادده ظهددر لدده أاتدده اذا أراد ْ
أن يضدد ايددما ّ لولددد  -مدد ال -
يتصور أوالّ ذاا ولد  ،وراايا  :يتصور لفظا ينايبه  ،رم يتلهتد في افسه بخاته متدس
قصد افهيمه يت لم بذلك اللفظ  ،وليس هاهندا شد آخدر مدا عددا ذلدك ْ .
وان أريدد بده
ان الهتددهم ْ
الهتد غير مدن المسدتلملين فداألمر ْ
وان كدان كدذلك  -يلندي  :ت
وان كدان
مسبوقا بتلهتد  -اال أاته ال يمن عن كواهم واضلين حقيقة  ،ضرورال ت
أن الهتدد كد
أحددد لمددا كددان فلددال اختياريددا لدده يسددتحي ْ
أن يصدددر مددن غيددر  .غايددة األمددر  :أ تن
التلهتد من الواض األول الهتد ابتددا ي غيدر مسدبوق بيديء  ،ومدن غيدر ردااو ،
وألجله ينصرف لفظ الواض الس الجاع األول (. )1
الععِقض الثالععث  :ت
ان الللقددة الوضددلية لددو لددم ا ددن بددين األلفدداظ والملددااي علددس وجدده
اإلطالق فال يتبادر شيء من الملااي منها فيما اذا صددرا عدن شدخ بدال قصدد
التفهددديم  ،أو عدددن شدددخ بدددال شدددلور واختيدددار  ،فضدددال ع تمدددا اذا صددددرا عدددن

( )1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 11/1:
( )2ظ  :المصدر افسه . 12/1 :
( )1ظ  :المصدر افسه . 12/1 :
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اص اك جسم بجسم آخر  ،م أاته ال شبهة في ابادر الملندس منهدا وااتقدال الدذهن
اليه في جمي هذ الصور (. )1
جوابه  :أجاا السديد الخدو ي علدس هدذا اإلشد ال  :ت
بدخن ابدادر الملندس فيهدا وااسدباقه
الس الذهن غير مستند الس الللقة الوضلية  ،ب ااتما هدو مدن جهدة األادس الحاصد
ألن الوضد حيددث كدان فلدالّ اختياريدا ّ
بينهمدا ب درال اإليدتلمال أو بغيرهددا  ،وذلدك ت
فصدور من الواض الح يم في أم دال هدذ المدوارد التدي ال يترادا علدس الوضد
فيها أ ت أرر وغر داع اليه يصبل لغواّ وعب ا ّ (. )2
ِشأ نظرية التم ّهد
هناك من االصوليين يم ْن يبق السديد الخدو ي (قدد ) الدس القدول بالتلهتدد  ،وقدد اكتفدس
السيد الخو ي في بح ه الخارج بما ل تمل به المحقدق األصدفهااي وعبتدر عدنهم بخجلتدة
اللصرعند اقله لقوله  ( :ال حاجة الس اإللتةام ت
بخن حقيقة الوضد الهتدد ذكدر اللفدظ
عند ارادال افهيم الملنس كما عن بلب أجلتة اللصر* ) ( )1وهم :
1ـ الييو علدي بدن فدتل هللا النهاوادد **( ا 1122 :هدـ) :يُلدد هدو الم يتدس لهدذا
الددرأ ه اذ بديتن ت
أن حد تد الوضد حقيقددة هددو اإللتددةام والتلهتددد بقولدده  ( :ال ريددا فددي
كون الغر من الوض ليس اال اسهي افهيم الملدااي باأللفداظ وصديرورال اللفدظ
منةلة افس الملنس في كون اراءال افس الملندس مدن حيدث كدون ايدماعه وصددور
من الالفظ مفهما للملنس علس ذلك الغير  ،وهذ ال مدرال للوضد ميداهدال بالوجددان
وهي ملندس داللدة اللفدظ بالوضد علدس الملندس المسد تماال بالداللدة اللفظيدة الوضدلية
وما ذكراا من الواضحاا وااتمدا هدو اوطئدة لبيدان حقيقدة الوضد وهدي ليسدع اال
الهتد الواض )(. )2
وأضاف الييو النهاواد  :ت
ان غير الواض اذا ُعلم منه ذلك التلهتد و ُعلم منه بتلدك
اإلرادال المسدددتقرال الم لقدددة ين يدددف لغيدددر الواضددد عندددد الفدددظ الواضددد بالوضددد
المخصو أاتده أراد افهديم ملندا ه ت
ألن التلهتدد المدذكور يدبا للددم ااف داك اللفدظ
( )1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 16/1 :
( )2ظ  :المصدر افسه . 16/1 :
* المقصود به الييو علي بن فتل هللا النهاواد  ،ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه
( 28/1 :الهامأل) .
( )1المصدر افسده  28/1:و األصدفهااي  ،محمدد حسدين  ،اهايدة الدرايدة فدي شدرب ال فايدة :
. 11/1
** فقيه أصولي مدن االمدذال اليديو مراضدس األاصدار ( ا 1291:هدـ) مدن آردار ايدريل
األصول الصغير وايريل األصول ال بير ،اوفي غرال ربي ال ااي 1122هـ في النجف  ،ظ :
ال هرااددي  ،أغددا بددةرك  ،الذريلددة الددس اصدداايف اليدديلة  191/2 :و كحالددة  ،عمددر ،ملجددم
الم لفين .161 / 7 :
( )2ايريل األصول ( طبلة حجرية ) . 21 :
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عن ارادال افهيم الملنس وهو عين المال مة بين اللفظ واإلرادال المدذكورال وال ريدا
في داللة أحد المتال مين علس اتخر رم حصول هدذا الللدم يدبا لحصدول غدر
الواض وهو افهيم الملنس التصديقي (. )1
وأ تكددد علددس عدددم ام ددان كددون الوضد غيددر التلهتددد المددذكور  ،اليديتما بلددد ْ
أن و ت
ضددل
ااتةاع اخصي اللفدظ بدإرادال افهديم الملندس بلدد هدذا التلهتدد واإللتدةام  ،ويحددث
للتلهتد المدذكور عندوان ردااو بوايد ة يدببيته لهدذا التخصدي ه فيصدل الريدف
الوضد بخاتده اخصددي شديء بيديء آخددر  ،وأ تن الريفدده بخحددد االمددور مددن التقييددد
والتليين والتنةي ال ينافي كواه الهتداّ ل واه مسدبتبيا ّ عدن التلهتدد  ،ت
وأن التلبيدر عدن
الوضد بلفددظ وضد ُ
دلع البيد مر عددن مسددببيتته وعنواادده ال ددااو فد ت
دإن الوضد والجلد
ُ
ووضدلع هدذا اللفدظ لهدذا الملندس يلندي صديتراه ايدما ّ لهدذا الملندس
بملنس واحدد ،
وعالمة له إلرادال افهيمه (. )2
2ـ الييو عبد ال ريم بن محمد جلفر اليةد الحا ر ( ا 1111 :هـ)
فقد ذكر مسدلك التلهتدد فدي وضد األلفداظ بقولده  ( :أ ْن يلتدةم الواضد أاتده متدس أراد
ملنس والقله وأراد افهام الغير ا لم بلفظ كذا  ،فدإذا التفدع المخاطدا لهدذا اإللتدةام
ينتق الس ذلدك الملندس عندد ايدتماع ذلدك اللفدظ منده  ،فاللالقدة بدين اللفدظ والملندس
ا ددون اتيجددة لددذلك االلتددةام ...وكيددف كددان الدددال علددس التلهتددد اددارال ي ددون اصددريل
الواضددد وأخدددرت ك دددرال اإليدددتلمال وال ميددداحة فدددي اسدددمية األول وضدددلا الييندددا
وال ااي اليتنا ) (. )1
وقال أيضدا ّ  ( :ومدا يتلقد فدي المقدام بنداء الواضد والتةامده بخاتده متدس أراد الملندس
الخا واللتق غرضه بإفهام الغير مدا فدي ضدمير ا لتدم بداللفظ ال دذا ي فبلدد هدذا
اإللتددةام يصددير اللفددظ المخصددو دلدديال علددس ارادال الملنددس المخصددو عنددد
الملتفددع بهددذا البندداء واإللتددةام وكددذا الحددال لددو صدددر ذلددك اللفددظ مددن كد مددن يتبد
الواض فإ ْن أراد القا ب ون األلفاظ موضوعة لملاايها من حيث أاتهدا مدرادال هدذا
الذ ذكراا فهو ح م
ق ب ال يُتلقت غير ) (.)2
1ـ الييو محمد رضا بن محمد حسين األصفهااي النجفي( ا 1162 :هـ )
فبلد ْ
أن ذكرمجموعة من التلاريف للوض علس احو االختصدا  ،أو التخصدي
 ،أو التليددين  ،أو اإلرابدداط  ،ب ديتن ت
أن المهددم ملرفددة مددا يحص د بدده ذلددك  ،ويتراتدا
عليه المقصود من جل الداللة  ،اذ قال  (:وال يم دن جميد ذلدك اال بالتلهتدد أعندي
الهتددد المددت لم للمخاطددا  ،والتةامدده لدده بخاتده ال ين ددق بلفددظ خددا اال عنددد ارادادده
( )1ظ  :ايريل األصول ( طبلة حجرية ) . 27 :
( )2ظ  :المصدر افسه . 28 :
( )1درر األصول ( درر الفوا د ) .11/1 :
( )2المصدر افسه 21 / :ـ. 22
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ملنس خاصدا  ،أو أاتده اذا أراد افهامده ملندس مليندا ّ ال يدت لم اال بلفدظ ملدين  ،فمتدس
الهتد له بذلك وأعلمه بده حصدلع الداللدة وحصد اإلفهدام  ،وال ي داد يحصد بغيدر
ذلددك  .فلنددا فددي المقددام دعويددان  :حصددول الوضد بالتلهتددد المددذكور ،وعدددم ام ددان
حصددوله بغيددر )( ،)1فهددو ي تكددد حصددول الوض د بالتلهتددد وال يم ددن ْ
أن يحص د
بغيددر  ،وعليدده ي ددون التلهتددد عنددد  :الهتددد ايددتلمال اللفددظ فددي ملنددس  ،وال ملنددس
لاليتلمال اال ال يف عن المراد (. )2
ويبدو ّما وقدّم أ تن الييو النهاوادد ( ا 1122 :هدـ) هدو أول مدن ذهدا الدس
القددول بمسددلك التلهتددد فددي وض د األلفدداظ وابنت دا مددن بلددد اليدديو عبددد ال ددريم
الحا ر ( ا 1111 :هـ) واليديو محمدد رضدا االصدفهااي( ا 1162 :هدـ )
ووافقهم السيد الخو ي (قد ) غايدة األمدر أ تن السديد الخدو ي ايدت اع ْ
أن يوضتدل
المسلك ببيان جديد هو أمتن وأوضل من بيان السابقين عليه  ،اعتمد فيده ـ كمدا
اعتمددد يمد ْدن يددبقه الي ديتما النهاواددد ـ د علددس الوجدددان  ،ميدديراّ الددس اختصددا
وأن كد متلهتدد هدو واضد حقيقدة  ،ت
الداللة الوضلية بالداللدة التصدديقية  ،ت
وأن
متللق هدذا التلهتدد أمدر اختيدار  ،مخالفدا بدذلك للميدهور عندد االصدوليين فدي
المقددام  ،م يددداّ مختددار ب وادده موافقددا للملنددس اللغددو للوضدد  ،واإلرا ددا
اللقال ددي والفهددم اللرفددي  ،مدددافلا ّ عندده بددر تد اإلشد االا المحتملددة التددي قددد اددرد
عليه ؛ ولذا لنسبت ن رية التعهد الى السليد الخلوئي ؛ أل ّنله اسلتطا أن يحلوّ ل
هذا الرأم الى ن رية  ،وبذلك يكون قد أ لاف اللى البحلث األ لولي ز لافة
معرفية  ،فيكون مجدداً فيه .
ابما ِ :اقشة س ك التم ّهد
وردا مناقيدداا ع د تدال علددس مسددلك التلهتددد مددن أيددااذال واالمددذال السدديد الخددو ي  ،مددن
أبر ها :
ووالً ِ :اقشة وساوآة السيد الخْئي
1ـ ِاقشة المحقق الِائيِي ( ا 1111 :هـ)
ا تن داللددة األلفدداظ وا ْن لددم ا ددن بددال ب  ،اال أاته دا لددم ا ددن أيضددا بالتلهتددد مددن شددخ
خا علس جلد اللفدظ قالبدا للملندس  ،اذ مدن المتديقن أاتده لدم ي دن هنداك الهتدد مدن
شخ لذلك ولم ينلقد مجلس لوض األلفاظ  ،وكيف يم ن ذلدك مد ك درال األلفداظ
والملااي علس وجه ال يم ن احاطة البير بها ؟ ب لو ادعس ايدتحالة ذلدك لدم ا دن
بالبليد ه بداهة عدم انداهس األلفداظ بملاايهدا  ،مد أاتده لدو يُدلتم ام دان ذلدك  ،فتبليدغ
ذلك التلهتد وايصاله الس عا تمة البير دفلةّ محال عادال .
ودعوت  :أ تن التبليغ واإليصال ي ون ادريجا ّ  ،مما ال ينف ه أل تن الحاجدة الدس اخديدة
المقاصد باأللفاظ ي ون ضروريا ّ للبير  ،علدس وجده يتوقدف عليده حفدظ اظدامهم ،
( )1وقاية االذهان .62 :
( )2ظ  :المصدر افسه .62 :
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فيُسدخل عددن كيفيددة اخديددة مقاصدددهم قبد وصددول ذلددك التلهتددد الدديهم  ،بد يُسدخل عددن
الخلق األول كيف كااوا يُبدر ون مقاصددهم باأللفداظ  ،مد أاتده لدم ي دن بلد ُد وضد
والهتد من أحد (. )1
ويظهر ل باحث  :أ تن هذ المناقية استند علس مبنس النا يني فدي ت
أن الواضد ال يُلقد
ْ
أن ي ون هو اإلاسان ب هو هللا يبحااه والالس  ،وقد ا تمدع مناقيدة هدذا األمدر مدن
السدديد الخددو ي واختددار ت
أن الواضد هددو اإلاسددان بمددا أع ددا هللا يددبحااه مددن قدددرال
البيان ( ، )2وعليه استنتج ت
أن هذ المناقية غير اامة .
2ـ ِاقشة المحقق المراقي (ا 1161 :هـ)
جاءا مناقيته ضمن محورين  ،هما :
المحععْ األول  :ت
ان اللالقددة بددين اللفددظ والملنددس علددس القددول بالتلهتددد هددي مددن يددنو
اإلضافاا الخارجية بين األمرين الخدارجيين م د الفوقيدة والتحتيدة واحوهمدا م تمدا
يتوقف احققها علس اغيير وض في طرفيهدا  ،والحدال أاتهدا مدن يدنو اإلعتباريداا
التي احققها ي ون بالجل  :كالمل ية والةوجية (. )1
ان السيد الخو ي (قد ) يرت ت
ويظهر ل باحث  :ت
أن اللالقدة بدين اللفدظ والملندس ليسدع
من األمور الواقلية أو اإلعتبارية  ،وليسع هي من حقيقة الوض فدي شديء وااتمدا
هي من ش ون الوض ( )2ه وعليه ا ون هذ المناقية في هذا المحور غيدر اامدة
بحسا مبنس السيد الخو ي .
المحْ الثاني  :ت
ان ارجاع الوض الس الهتد الواض بذكر اللفدظ عندد ارادال الملندس
أيضا غير مستقيم فإاته بلد أ ْن كان مرج التلهتد المذكور الس ارادال ذكر اللفظ عند
ارادال الملنس اقول  :بخاته يُسخل عنده ت
بدخن الدك اإلرادال المتللقدة بدذكر اللفدظ ال اخلدو
من احتمالين :
1ـ اما ْ
أن ا ون ارادال افسية  :وفيها احتماالن أيضا ّ :
اددـ امددا ْ
أن ي ددون الغددر مددن الددك اإلرادال ايجدداد الللقددة واإلرابدداط بددين اللفددظ
والملنس بنفس الك اإلرادال  :فهذا وان كان له وجده اال أ تن هدذا النحدو مدن اإلضدافة
واإلرابدداط ال يحتدداج احققهددا الددس ك يددر م اددة  ،في فددي فددي احققهددا مجددرد الجل د
واإلرادال  .الم علس ذلك ا دون اإلراداا اإليدتلمالية المتحققدة فيمدا بلدد فدي طدول
الك اإلرادال ال لية ومترابة عليها ه لتحقق الللقة والربا بدين اللفدظ والملندس بدنفس
( )1ظ  :ال اظمي  ،فوا د األصول  1:ـ .1 / 2
( )2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 11/1 :
( )1ظ :البروجرد  ،محمد اقي ،اهاية األف ار 1:ـ29/2ـ.28
( )2ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا .14/1 :
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الدددك اإلرادال والتلهتدددد ال لدددي  ،وهدددذا يندددافي مسدددلك القا ددد  :مدددن كدددون اإلراداا
اإليتلمالية المتحققة فيما بلد من ش ون الك اإلرادال ال لية وفلليتها .
ا ـ د وامددا ْ
أن ال ي ددون الغددر مددن اوجيدده اإلرادال الددس ذكددر اللفددظ ذلددك ب د
الغددر مددن اوجيدده اإلرادال اليدده هددو جهددة م لوبيتدده ذااددا فددي ظددرف ارادال افهدديم
الملنس  :فهذا ينافي ما يقتضيه الوجدان واإلرا ا في مقام ارادال التلفتظ باللفظ مدن
كواها ألج التوص به الس افهيم الملنس المقصود ال من جهدة م لوبيدة الدتلفظ بده
افسا  ،وهو مناف أيضا لما يقتضيه ال ب والوجدان في مقدام اإلاتقدال الدس الملندس
عندد يدماع اللفدظ ه أل تن ال م البيدان المدذكور هدو أ ْن ي دون اإلاتقدال الدس اللفدظ فددي
عر اإلاتقال الس الملنس بحيث ي ون في الذهن ااتقاالن  :ااتقال بدواّ الدس اللفدظ
عند يماعه  ،وااتقال منه بمقتضس المال مة واإلااطة الس الملنس  ،اظير اإلاتقدال
من الال م الس ملةومه  ،م ت
أن ذلك مما يخبس عنه الوجدان واإلرا ا  ،فإاته يدرت
بالوجدان ااتقال الذهن الس الملنس عند يماع اللفظ بدواّ م الغفلدة عدن جهدة اللفدظ
بحيث ت
كخن الملنس هو الملقس اليه بال اوييا لفظ في البين أصالّ .
2ـ وأمدا أ ْن ا دون ارادال غيريدة اوصدلية الدس ابدرا الملندس بداللفظ اظدراّ الدس قالبيدة
اللفظ للملنس وفنا ه فيه فنداء المدرآال فدي المر دي  ،فلليده اقدول  :بدخ تن جهدة مب تر يدة
اللفظ عن الملنس بلد ْ
أن لم ا ن مستندال الس اقتضاء ذاا اللفظ ـ كمدا يدعيده القا د
بذااية داللة األلفاظ علس ملاايها ـ فال ب تد ْ
وأن ي ون ايو ها من أاحاء عدال :
اـ ا تما من وض الواض وجلله .
ا ـ أو من الك اإلرادال الغيريدة المتللقدة بدذكر اللفدظ  :وهدذا ال يدبي اليده ألاتده
بديهي اإليتحالة .
جـ ـ أو من ارادال أخرت  :وهذا أيضا ّ ال يبي اليه للق د بلددم ارادال أخدرت فدي
البين  ،م أاته يجيء فيها احتماالا كواها ارادال غيرية أو افسية .
وعليه فيتليتن حينئذ الملنس األول ـ أ أاتهدا مدن قبد وضد الواضد وجللده ـ وهدو
الم لوا (.)1
وفي موض آخر يذكر المحقق اللراقي أاته  :لل ت يم ْن قال ب ون الوضد عبدارال عدن
التلهتد قد اسامل وأراد اإلختصا واإلضافة الحاصلة به  ،وكيدف كدان فدال يبلدد
ْ
أن ي دون الوض د عبددارال عددن هددذ اإلضددافة الحاصددلة مددن البندداء وااللتددةام بإفددادال
الملنددس بدده عنددد ارادال اددرك التج د تو  ،م د أاتهددا مقدمددة علددس الوض د الددذ يحص د
بالتخصي والتليين (. )2
ويظهععر ل باحععث  :ت
ان اليدديو النهاواددد ( ا 1122 :ه دـ) ـ وهددو الم يددس لنظريددة
التلهتد ـ قد صرتب ت
بخن القول بالتلهتد ال ينافي كون الوض هدو مدن بداا التليدين أو
( )1ظ :البروجرد  ،محمد اقي ،اهاية األف ار 1:ـ.28/2
( )2ظ  :ال باطبا ي ،محمد رضا  ،انقيل األصول  ،اقريراا أبحاث ضياء الددين اللراقدي :
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التخصددي ه ألاتدده عنواادده ال ددااو المتسدبتا مددن اللنددوان األولددي  ،وهددو اإللتددةام
والتلهتد ( ، )1وعليه ا ون مناقية المحقق اللراقي غير اامة في المقام .
وذكددر المحقددق اللراقددي أيض دا ّ  :ت
ان مددن لددوا م مسددلك التلهتددد ااحصددار الداللددة فددي
األلفدداظ بالداللددة التصددديقية ه ألات ده ال ظهددور للفددظ حينئددذ حتددس ي ددون وراء الداللددة
التصديقية داللة أخرت اصورية  ،بخالفه علس مسلك الوض فإاته ي دون للفدظ وراء
الداللة التصديقية داللة أخرت اصورية ااشئة من الوض والجل (.)2
ددن يقدددول بالتلهتدددد ال بددد تد ْ
ان يمد ْ
ويظهعععر ل باحعععث  :ت
أن انحصدددر الداللدددة عندددد بالداللدددة
التصددديقية ه وذلددك مددن أجد ْ
أن يتحقددق ارادال قصددد افهدديم الملنددس مددن اللفددظ ه ت
ألن
قصد التفهيم ال م ذااي للوض بملندس التلهتدد  ،هدذا مد ت
أن الداللدة التصدورية بلدد
الللم بالوض أمر قهر خارج عن اإلختيار (. )1
ثانيا ً ِ :اقشة وال آة السيد الخْئي لِظرية التم ّهد
أورد االمذال السيد الخو ي مناقياا ع تدال علس اظرية التلهتد  ،وهي :
1ـ ِاقشة الصد ل خْئي
بديتن السدديد محمدد بدداقر الصددر ( ا 1244 :هددـ) ت
أن مسدلك التلهتددد يرجد الددس رالرددة
محاور أيايية  ،رم أخذ بمناقيتها  ،وهي :
المحور األول  :ت
ان التلهتدد عبدارال عدن مال مدة قا مدة بدين طدرفين  :أحددهما اللفدظ ،
واتخر قصد افهيم الملنس علس احو القضية اليرطية ; وهي متدس مدا قصدد افهديم
الملنس الفالا تي أاس باللفظ الفالا تي ه ت
ألن هذين األمرين هما طرفا التلهتد .
المحددور ال ددااي  :ا تن الداللددة التددي ايددخا ببركددة هددذا التلهتددد ليسددع مجددرتد داللددة
اص توريتة  ،ب داللة اصديقيتة ; ت
فإن الداللة التص توريتة هي ااتقاا الملنس من اللفدظ
في الدذهن ولدو صددر عدن حجدر ،والداللدة التصدديقيتة هدي داللدة اللفدظ علدس قصدد
افهيم الملنس واخ ار  ،وطرف المال مة كان هو ال ااي .
اذن  ،فالوض يت فت بالداللة التصديقيتة  ،ويوجد في ضمنها الداللة التص توريتة .
المحور ال الث  :ا تن ك ت واحد من أه اللغة هو واض  ،فالمستلم للفظ هو واضد
أصلي ومن يخاي من بلددهم فدي األجيدال الالحقدة هدم واضدلون بدالتب والميدايلة
(. )2
( )1ظ  :ايريل األصول ( طبلة حجرية)  29 :ـ . 28
( )2ظ :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار 1:ـ28/2ـ.14
( )1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه .117/1 :
( )2ظ  :الحا ر  ،كاظم  ،مباحدث األصدول  ،اقريدراا أبحداث محمدد بداقر الصددر ،القسدم
األول . 98 /1 :
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وقدددد او تيددد السددديد الصددددر فدددي مناقيدددة المحدددور األول ـددد أ القضدددية اليدددرطية ـددد
بإرجاعها الس رالث صيغ محتملة :
1ـ اما ْ
أن ي ون اليرط عبارال عن قصد افهيم الملنس  ،والجةاء هو اإلايان بداللفظ ،
وهذا هو الم ابق ل لماا السيد الخو ي  ،وهذا أمدر ملقدول فدي افسده ل نتده ال يفيدد
المقصود  ،وهو داللة اللفظ علس الملنس ه ت
فإن التلهتدد بقضدية شدرطية ااتمدا يوجدا
داللة اليرط علس الجدةاء ال داللدة الجدةاء علدس اليدرط  ،واليدرط هندا هدو قصدد
افهدديم الملنددس  ،والجددةاء هددو اإلايددان بدداللفظ  ،فلددو عرفنددا ت
أن هددذا اإلاسددان قاصددد
لتفهيم ملن ّس دلتنا ذلك علس أاته يوف يخاي باللفظ  ،وأمدا اإلايدان بداللفظ فلديس دلديالّ
علس أاته قصد الملنس ه اذ قد ي ون اإلايان باللفظ ال ما ّ أع تم لقصد الملنس .
والحاص أاته لم يتلهتد بخاته متس ما أاس باللفظ قصد الملنس حتس ي دون اايااده بداللفظ
دليالّ علس قصد الملنس (. )1
ويععرى الباحععث  :ت
ان مددراد السدديد الخددو ي هددو لدديس هددذ الصدديغة بد الصدديغة ال اايددة
بدددلي قولدده  ( :فد ت
دإن المددت لم قددد الهتددد بخات ده اذا ا لت دم بلفددظ فالاددي فإات ده أراد الملنددس
الفالاي ) (. )2
2ـ ع س األول  ،وذلدك ْ
بدخن ي دون اليدرط هدو اإلايدان بداللفظ  ،والجدةاء هدو قصدد
افهيم الملنس  ،فهو متلهتد بخاته متس ما أادس بداللفظ قصدد افهديم الملندس  ،وحتدس لدو
صدر عنه اللفظ غفلة فسوف يُحدث في افسه قصد افهيم الملنس وفا ّء بتلهتد .
وهذا يفيد المقصود ويوجا داللة اللفظ علس الملنس  ،ل نته ليس أمدراّ عقال يدا ّ ه ت
فدإن
الدتلفظ هدو الددذ ي د تون قصدد افهدديم الملندس  ،ولدديس قصدد افهديم الملنددس فدي طددول
اللفددظ  ،وأ ت عاقد يُلددةم افسدده بد ْ
دخن يُحدددث قصددد افهدديم الملنددس عندددما يصدددر عندده
اللفظ ولو غفلة ؟!
ويبدو ل باحث  :ت
ان هذ المناقية اامة .
1ـ ْ
أن ي ون اليدرط عبدارال عدن عددم كواده قاصدداّ لتفهديم الملندس  ،والجدةاء عبدارال
أن هددذا غيددر واق د خارج دا ّ ه فد ت
عددن عدددم الددتلفتظ بدداللفظ  .االت ت
دإن هددذا ال ينسددجم م د
اإليتلمال المجا الذ باا مدن أبدواا اللغدة  ،واللاقد البدااي علدس اإليدتلمال
المجا كيدف يدخاتس منده التلهتدد بلددم ايدتلمال كلمدة ( أيدد ) مد الّ االت حدين ارادال
افهيم الحيوان المفترأ ؟!

( )1ظ  :الحا ر  ،كاظم  ،مباحث األصول  ،القسم األول . 98 /1 :
( )2التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة  ،الخياراا .22/1 :
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وذكددر السدديد الصدددر هددذا اإلشد ال علددس مبنددس التلهتددد بصدديغه الد الث ميددافهة علددس
مسام السيد الخو ي فذكر في مقام الجواا صيغةّ رابلة أو الديالّ للصيغة ال ال دة
 ،وذلك ْ
بخن يُقال :
ان الواض يتلهتد ْ
ت
بخن ال يخاي باللفظ االت اذا قصد الملنس الحقيقي  ،ويست نس من ذلك
فر اقامة القرينة  .وب لمة أخرت  :ااته يتلهتد بدخن يدخاي بلفظدة ( أيدد ) مد الّ فدي
احدت حالتين :
األولس ْ :
أن يقصد افهيم الحيوان المفترأ .
وال ااية ْ :
أن يقصد افهيم الرجد اليدجاع مد ااضدمام القريندة  ،فدإذا لدم يدخا بقريندة
علس الملنس المجا اليتن قصد لتفهيم الحقيقي (. )1
وقد أورد السيد الصدر علس الصيغة الرابلة ما يخاي :
ووالً  :ااته يواء ا ُريد بالقرينة القرينة المتصلة أم اُريد بها األعم من القرينة المتصلة
والمنفصلة ال ا في هذ اللناية ـ أ عناية ايت ناء فر اقامة القريندة ـ لتصدحيل
مبنس التلهتد ه لوضوب  :أ تن المستلم اللغو قد يستلم المجا بدال قريندة حينمدا
يتللتددق غرضدده باإلجمددال أو اإلهم دال ،فهددذا التلهتددد ُخلددف بنا دده ولددو احتمدداالّ علددس
اإليتلمال المجا بال قرينة  ،فهذا المقدار من اللناية ال يفي بتصحيل التلهتدد مدا
لم ابذل عناياا اضافية أخرت ْ :
كخن يُست نس أيضا ّ فر اللتدق غرضده باإلجمدال
أو اإلهمددال  ،ويُسددتلان فددي مقددام اتمدديم الداللددة بالبندداء علددس عدددم ارادال اإلجمددال أو
اإلهمال علس أياأ ادرال هذ الحالة .
وثانيا ً  :ااته هد المدراد بالقريندة خصدو القريندة المتصدلة أو األعدم مدن المتصدلة
والمنفصدلة ؟ فدإن اُريدد خصدو القريندة المتصددلة كدان هدذا الهتدداّ ضدمنيا ّ بإلغدداء
القرا ن المنفصلة  .ومن الواضل  :أاته ك يراّ ما يلتمد علس القرينة المنفصلة .
وان اُريددد األعددم مددن القرينددة المتصددلة والمنفصددلة لددةم مددن ذلددك أاتدده متددس مددا يددملنا
كالمددا ّ مددن المددت لم واحتملنددا أاتدده يددوف يقدديم قرينددة منفصددلة علددس ارادال الملنددس
المجا لم يجة حم كالمه علس الملنس الحقيقي  ،ولدم احدر داللدة اللفدظ علدس
ملنا الموضوع له ه وذلدك ت
ألن الداللدة علدس الملندس الموضدوع لده فدرع التلهتدد ،
والتلهتد بذلك قد قيتد بحالة عدم القرينة ولو المنفصدلة  ،فمد احتمدال ورود القريندة
المنفصلة في المسدتقب ال اجدةم بالتلهتدد بدإرادال الملندس الموضدوع لده  ،فدال اجدةم
بالداللة  ،م أاته ال اش ال في هذ الحالة في حمد ال دالم علدس الملندس الموضدوع
له (. )2

( )1ظ  :الحا ر  ،كاظم  ،مباحث األصول  ،القسم األول . 91/1:
()2الحا ر  ،كاظم  ،مباحث األصول  ،القسم األول . 91/1:
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بيان لك  :ت
ان المت لتم حينما يُنهي كالمه من دون اإلايدان بقريندة متصدلة فإاتده ينلقدد
ل المه ظهور  ،وبالتدالي يدتم قصدد افهديم الملندس  ،غايدة األمدر اذا جداءا القريندة
المنفصلة بلد ذلك ينهدم الظهور األولدي وينلقدد ظهدوراّ آخدر ي دون هدو المقصدود
الج تد لل الم األول .
2ـ ِاقشة السيستاني ل خْئي
صددلد
جلد السدديد علددي الحسدديني السيسددتااي (دام ظلتدده ) اظريددة التلهتددد علددس رالرددة ُ
محتملة  ،ر تم أخذ بمناقيتها اباعا ّ  ،وهي كما يخاي (: )1
ووالً  :اما أن اُلحظ اظرية التلهتد علس صليد الوض بالملنس المصدر : 
فصياغة التلهتد في الك المرحلدة  -وهدي مرحلدة اإلاتخداا والجلد  -مجدرد اعتبدار
أدبي كسا ر اإلعتباراا األدبية األخرت ل ن ال يوجد له مص تحل بخصوصه  ،ت
فإن
اإلعتبار األدبي يحتاج لمص تحل مليتن له من بدين اإلعتبداراا األدبيدة المختلفدة وال
يوجددد ذلددك بالنسددبة لصددياغة التلهتددد  ،فد ت
دإن الهدددف مددن هددذا اإلعتبددار األدبددي هددو
التوص والتمهيد لللالقة الرايخة بين اللفظ والملنس  ،وهذا مص تحل ميدترك بدين
مسلك التلهتد وغير من اإلعتباراا األخرت .
ثانيعا ً  :أو اُلحددظ علددس مسددتوت الوضد بملنددس اإليددم المصدددر  :وهددو عبددارال عددن
الداللة التصورية التي هي عبارال عن التال م ** أو الهوهوية *** :
فقددد ذكددر السدديد الخددو ي أ تن الداللددة التصددورية منتةعددة مددن مسددلك التلهتددد  ،أ أ تن
الذهن اذا رأت واضلا يتلهتد بلدم ذكر اللفظ اال عند ارادال الملندس فإاتده ينتدةع مدن
هددذا التلهتددد اصددور الملنددس  ،فالداللددة التصددورية أمددر ااتةاعددي مددن افددس عمليددة
التلهتد (. )2
ول ددن يُلحددظ علددس ذلددك  :أ تن األمددر اإلاتةاعددي واقليتدده بمنيددخ ااتةاعدده  ،واذا ارافد
منيخ ااتةاعه فدال وجدود لده  ،بينمدا ادرت بالوجددان أ تن حصدول الداللدة التصدورية
( )1ظ  :الق يفي  ،منير الخبتا  ،الرافد في علم األصول  178 :ـ. 192
 الممِى المصد ي  :يراد به الحددث بإعتبدار صددور عدن فاعد  ،أمدا وسعم المصعد  :فهدو
الحدددث بحددد ذاادده بق دد النظددر عددن صدددور عددن فاعدد  ،ظ  :األاصددار  ،محمددد علددي،
المويوعة الفقهية الميسرال .. 211 /1 :
** اشارال الس رأ المحقق اللراقي في الوض  ،ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية
األف ار 1:ـ21/2ـ26
اشارال الس رأ المحقق ال ويي في الوض  ،ظ  :المحقق ال ويي  ،اصير الدين ،
شرب اإلشاراا والتنبيهاا البن يينا  ،المن ق  21 /1 :ـ 22
*** اشارال الس رأ المحقق ال ويي في الوض  ،ظ  :المحقق ال ويي  ،اصير الدين
 ،شرب اإلشاراا والتنبيهاا البن يينا  ،المن ق  21 /1 :ـ 22
( )2ظ  :الفيا

 ،محاضراا في أصول الفقه .117/1 :
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يواء أكااع هي التال م أم الهوهوية ال اتوقف علس التلهتد ب اتوقف علس مرحلدة
اإلشارال  ،وهي اللوام ال مية أو ال يفية المولتدال لللالقة بين اللفظ والملندس يدوا ّء
وجد الهتدد أم ال  ،فقدد يوجدد الهتدد وال احصد هدذ اللالقدة ه للددم جدر المجتمد
وفددق ذلددك التلهتددد  ،وقددد ال يوجددد الهتددد ل نتهددا حاصددلة بسددبا اللوام د األخددرت ،
فبينهما عموم من وجه  ،وحينئذ فدال اتوقدف الداللدة التصدورية علدس التلهتدد اوقدف
المنت يةع علس المنتةع منه  .وقد اعترف بذلك السيد افسه  ،اذ ذكر ت
أن منيخ الداللة
التصورية هدو ك درال االيدتلمال مد أاتده ذكدر فدي التلليقدة افسدها أاتهدا منتةعدة مدن
عملية التلهتد (. )1
ثالثا ً  :أو ْ
أن الحظ اظرية التلهتد علس صليد ايت ياف المدلول التفهيمي :
فيرد عليه  :ت
ان ال ريق إليت ياف كون المت لم قاصداّ افهيم الملنس ال ينحصدر فدي
الللددم بالتلهتددد ب د لدده طريددق آخددر وهددو قددااون السددببية  ،فهددذا القددااون يست يددف
اإلاسان به المدلول التفهيمي وكون المت لم قاصداّ للتفهيم  ،يواء أكدان هنداك الهتدد
أم لم ي ن .
رم يلر السيد السيستااي اش االّ مق تدراّ ويجيا عليه :
اإلش ال  :لو قصداا بالتلهتد التلهتد اليخصي من قب الواض فحينئذ ال ارت اال ما ّ
بيندده وبددين الداللددة التصددورية كمددا ذكددرام فددي اإلعتددرا  ،للدددم اوقددف الداللددة
التصورية علس ذلك ب علس اللوام األخرت  ،ول ن المقصود بالتلهتد هو التلهتدد
اللقال ددي اللددام  ،أ الهتددد الواض د والمسددتلم أيضددا بالصددياغة المددذكورال  ،واذا
كددان المقصددود بالتلهتددد هددو هددذا فهددو افددس ك ددرال اإليددتلمال فددإن ك ددرال اإليددتلمال
عبارال أخرت عن الهتد المجتم بما الهتد به الواضد  ،فدال اهافدع بدين ال المدين ،
وال ينتفي بذلك كون عالقة الداللة التصورية بالتلهتد عالقة المنت يةع بدالمنت يةع منده
(. )2
ْاب اإلش ال
1ـ لو يُلتم ما ُذكر ل ن ابقس عالقة الداللة التصورية ب رال اإليتلمال أو غيرها مدن
اللوام عالقة المسبَّا بسببه ال عالقة المنتةع بالمنتةع منه كما هو واضل.
2ـ ع ت
ان السددبا ال ُملددد لللالقددة التصددورية لدديس هددو التلهتددد النفسددي  ،يددواء أكددان مددن
الواض أم من المجتم  ،ب هو افس ذكر اللفظ م القرينة بقصد اإلشارال للملندس
ت
فإن هذا هو الدخي في حصول اللالقة التصورية  ،يواء أكان هناك الهتد افسااي
من المجتم أم لم ي ن  ،فالتلهتد افسه ال دخالة لده اطالقدا ّ فدي حصدول هدذ الداللدة
التصورية ال علس احو اإلاتةاع وال علس احو السببية .

( )1ظ  :الخو ي  ،أجود التقريراا .14 /1 :
( )2ظ  :الق يفي  ،منير الخبتا  ،الرافد في علم األصول . 191 :
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3ـ ع ت
ان دعددوت كددون التلهتددد الهتددداّ اجتماعي دا ّ عام دا ّ ال اددرت لدده شددواهد ومالمددل فددي
المجتم اللقال ي  ،ب ارت المجتمد يسدير علدس اهدج اإليدتلمال التداب لمدا حددد
الواض من دون قيامه بتلهتد افسااي كما هو الم تدعس .
والنتيجة التي ينتهي اليها السيد السيستااي  :ااته ال يوجدد مبد ترر لنظريدة التلهتدد علدس
مختلف األصلدال (. )1
ويظهععر ل باحععث  :ت
ان يددير المجتمد علددس اهددج اإليددتلمال التدداب لمددا حد تدد الواضد
يستب ن قهراّ التلهتد النفسااي من مستل ِم اللفظ  ،فال يُتم ما ذكر أخيراّ .
3ـ ِاقشة الفياض ل خْئي
اقد الييو محمد ايحاق الفيا ( ملاصر) اظرية التلهتد بوجو ع تدال :
ان المرا ة عندد اللدرف واللقدالء هدو ت
األول  :ت
أن التلهتدد واإللتدةام النفسدااي متفدرتع
علس الوض في المرابة السابقة ومتراا عليده  ،ال أاتده هدو الوضد  ،لوضدوب ت
أن
الهتد المت لم بخاته كلما ا ق باللفظ الفالاي أراد ملنا في مرا ة افسه  ،مبندي علدس
الوض مسبقا ّ  ،ال أاته وضد ه ألاتده الهتدد شخصدي منده ال ينايدا الوضد كقدااون
عام .
الثاني  :ت
ان الوض علس ضوء هذ النظرية أمر عقال ي ـ وهدو التلهتدد بخحدد طرفدي
القضددية اليددرطية الددس طرفهددا اتخددر ـ وال بد تد مددن افتراضدده فددي مجتمد عقال ددي
مت ام د  ،م د ت
أن الوض د موجددود منددذ ايددوء ظدداهرال اللغددة فددي مجتم د اإلاسددان
البدا ي .
الثالععث  :ت
ان ال م هددذ النظريددة عدددم احقددق اإلشددتراك اللفظددي فددي اللغدداا اها ي دا ّ ،
وواضل أاته ال يم ن اإللتةام بذلك ه ت
فإن وجود الميترك اللفظي في اللغاا أمر ال
يقب د اليددك  ،وأات ده مددن ضددرورياا اللغدداا  ،وهددذا دلي د علددس عدددم صددحة هددذ
النظرية .
الراب عَّللا  :ت
ان ال م هددذ النظريددة ااقددالا المسددتلم واضددلا ّ  ،وهددذا خددالف المرا ددة
الق لددي  ،اذ أ تن المرا ددة لدددت اللددرف واللقددالء كددون اإليددتلمال فددرع الوضدد
ومتراا عليه  ،ال أاته الوض  ،ويظهر ذلك بجالء في األعالم اليخصية .
الخا س  :ت
ان ال م هذ النظريدة كدون الداللدة الوضدلية اصدديقية ال اصدورية  ،مد
أن األمددر لدديس كددذلك  ،اذ ال شددبهة فددي ت
ت
أن الداللددة التصددورية مسددتندال الددس الوضد
غير التلهتد (.)1
( )1ظ  :الق يفي  ،منير الخبتا  ،الرافد في علم األصول . 191 :
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رددم ر تد اليدديو الفيددا مددا ذكددر السدديد الخددو ي  :مددن ت
أن الغددر مددن وراء الوضد
والداف اليه هو التفهيم والدتفهتم بدين أهد كد لغدة فدي جميد مدا يحتداجون اليده مدن
األمور  ،والوض يتب الغر واال كان لغواّ ( ، )2وجاء ر تد  :بخ تن الغر مدن
ْ
وان كان ذلك  ،اال أاته ليس بم ابة الللة التامة  ،بحيث يدور الوض مدار
الوض
وجوداّ وعدما ّ ويلةّ وضيقا ّ  ،بد هدو بم ابدة الح مدة لده الموجبدة لخدروج الوضد
عن اللغوية  ،وال ماا مدن اخلتفهدا فدي بلدب المدوارد  ،أو فقد  :ت
ان قصدد التفهديم
من الداعي للوض هو جهة الليلية ال اقييدية  .هذا من ااحية  ،ومدن ااحيدة أخدرت
ت
ان احقق هذا الغر وحصوله يتوقف علس داللة اصورية فدي المرابدة السدابقة ،
اذ أاتده ال يم ددن احقددق الداللددة التصددديقية بدددواها  ،وعلددس هددذا فددال مدداا مددن وضد
طبيلي اللفظ للملنس بدون أخذ أ شيء فيه وال فدي الللقدة الوضدلية  ،وعليده فدال
ي ون هذا الوض لغواّ (. )1
بالقْل  :ت
ان منيخ اظرية التلهتد هدو الدرأ ذكدر اليديو علدي بدن فدتل هللا
ونخ
(
النهاواد ( ا 1122 :هـ) ومن رم ابنتا الييو عبد ال دريم الحدا ر
ا 1111 :هـ) والييو محمد رضا األصفهااي النجفي (ا 1162 :هدـ )  ،وابنتدس
السيد الخو ي (قد ) هذا الرأ وجلله في اظرية ووضتدحها ببيدان أصدولي مح دم ،
وأضاف فيها اضافاا ملرفية عمودية ه في ون مج تددا فيها .
كما ر تد السيد الخو ي (قد ) اإلش االا التي قد ارد علس ما اختار من مسلك التلهتدد
في وض االلفاظ .

المط ب الثاني  :الممِى الحرفي

) (1ظ  :المباحث األصولية  118/1 :ـ . 122
( )2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 12/1:
) (1ظ  :المباحث األصولية  118/1 :ـ . 122
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ذكر علماء اللربية بإ اء ك حرف ملن ّس ملينا ّ فـ (من) موضدوعة لإلبتدداء و(فدي)
أن هندداك فرقددا ّ
للظرفيددة و(ه د ) لاليددتفهام وه ددذا  .وقددد الحددظ علمدداء األصددول ت
واضحا ّ بين شرب اللغو واحديدد لملدااي األيدماء أو األفلدال ـ ْ
كدخن يقدول مد ال:
(األيد) هو الحيوان المفترأ أو (جلس) بملنس قلد ـ وبين احديدااهم الدك لملدااي
الحدروف مددن حيددث ت
أن شدرب اإليددم أو الفلد يُنبديء عددن مرابددة مدن التددرادف فددي
الملنس بدين ال لمدة الميدروحة وال لمدة اليدارحة  ،بحيدث يصد تل ايدتبدال احدداهما
باألخرت في مجال االيتلمال من دون ْ
أن يخت التركيدا الدذهني لصدورال الملندس
المل اال بال الم  ،بينما ال يتخاس ذلك فدي ملدااي الحدروف .فالظرفيدة مد ال ال يم دن
ْ
أن استلم بحال من األحوال بدالّ من حرف (في) وال اإلبتداء بدالّ عن (من) .
ولدددذا ايدددتخررا هدددذ الظددداهرال بإهتمدددام األصدددوليين فددددفلتهم الدددس مواصدددلة البحدددث
والتنقيا في مدلوالا الحروف ليخرجوا بالتحلي النها ي الذ علس أيايده يم دن
افسير واق الفرق بين الملااي الحرفية والملااي اإليمية (. )1
ومن ملالم البحث األصولي للسيد الخو ي هو قوله بالتحصدي فدي وضد الملدااي
الحرفيدة  ،ولبيددان هددذ المسددخلة عنددس هدذا الم لددا ببيددان آراء االصددوليين للملددااي
الحرفية  ،وبيان الفارق بينها وبين الملااي اإليمية في أقدوال عددال عرضدها السديد
الخو ي رم أخذ بمناقيتها الواحد الو اتخر ،واتراء هي :
الروي األول  :اآللية في المماني الحرفية
وهددو ت
أن الملنددس الحرفددي والملنددس اإليددمي متحدددان بالددذاا والحقيقددة  ،ومختلفددان
باللحدداظ واإلعتبددار :وقددد اسددا المحقددق حبيددا هللا الرشددتي ( ا 1112 :هددـ) هددذا
الرأ الس المحقق رضي الدين اإليتراباد * ( ا 699 :هـ)  ،وابله فيه اتخوادد
الخرايدددااي( ا 1129 :هدددـ) :ف لمدددة ( ابتدددداء ) وكلمدددة ( مدددن ) ميدددتركتان فدددي
طبيلة ملنس واحد  ،وال ما ة إلحداهما علدس اتخدر اال فدي ت
أن اللحداظ فدي مرحلدة
اإليتلمال في األيماء ايتقاللي  ،وفدي الحدروف آلدي  ،وأ تن اإليدتقاللية وعددمها
خارجتان عن حريم الملنس  ،فالملنس في افسده ال يتصدف بخاتده مسدتق  ،وال غيدر
مستق  ،ب هما من اواب اإليتلمال وش واه (. )2
بيان الخْئي لروي اآلخْند

) (1ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول . 211 / 1 :
* عالم محقتق مدقتق  ،له كتاا شرب الرضي علس كافية ابدن الحاجدا ،ظ  :الحدر اللداملي ،
أم اتم  211/2 :وال هرااي  ،أغا بةرك  :الذريلة في اصاايف الييلة .214 /6 :
) (2ظ  :الرشددتي  ،بدددا األف ددار ( اسددخة حجريددة )  21 :واإليددتراباد  ،شددرب الرضددي
علس ال افية  188 /2 :واتخواد  ،كفاية األصول  21 :ـ .21
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ب ديتن السدديد الخددو ي األدلددة التددي ايددتدل بهددا المحقددق اتخواددد علددس عدددم ام ددان أخددذ
اللحاظ اتلي كاللحاظ اإليتقاللي  ،ال في الملنس الموضوع له  ،وال في المستلم
فيه  ،واألدلة هي :
األول  :ا تن لحاظ الملنس في مقام اإليتلمال مما ال ب تد منه  ،وعليده فدال يخلدو الحدال
من ْ
أن ي ون هذا اللحاظ عين اللحاظ المخخوذ في الملنس الموضدوع لده  ،أو ي دون
غيدددر  .فللدددس األول يلدددةم اقددد تدم اليددديء علدددس افسددده  ،وال دددااي خدددالف الوجددددان
والضرورال ه اذ ليس فدي مقدام اإليدتلمال اال لحداظ واحدد  ،علدس ت
أن الملحدوظ بمدا
هو ملحوظ غير قاب لتللتق لحاظ آخر به  ،ت
فإن القاب ل روء الوجدود الدذهني ااتمدا
هو افس الملنس وذااه  ،والموجود ال يقب وجوداّ آخر في الملنس الحرفي .
الثعععاني  :ت
ان أخدددذ اللحددداظ اتلدددي فيمدددا وضدددلع لددده الحدددروف يلةمددده أخدددذ اللحددداظ
اإليتقاللي فيما وضلع له األيماء  ،ف يف يم ن التفرقة بينهما ت
بخن الموضوع لده
في الحروف جة ي وفي األيماء كلي ؟ .
الثالععث  :اات ده يلةمدده عدددم ص دحة الحم د  ،وعدددم ام ددان اإلمت ددال مددن دون اجريددد
الموضوع والمحمول عن التقييد بالوجود الذهني  ،للدم اا باق ما في الذهن علدس
ما في اللين .
ص د  :أ تن الملنددس الحرفددي ْ
وان كددان ال بدد تد مددن لحاظدده آليددا  ،كمددا ت
فتح ت
أن الملنددس
اإليمي ال ب تد من لحاظده ايدتقالليا اال ت
أن ذلدك لدم ينيدخ مدن أخدذهما فدي الموضدوع
له ،ب منيخ ذلك هو اشدتراط الواضد ذلدك فدي مرحلدة االيدتلمال  ،ال بملندس أاتده
اشترط ذلك علس حذو اليرا ا في اللقود واإليقاعاا .
وهدددذا يلندددي  :أ تن الوضددد لمدددا كدددان فلدددالّ اختياريدددا ّ للواضددد فلددده اخصيصددده بدددخ ت
خصوصية شاء  ،فيخ ت
ص الللقدة الوضدلية فدي الحدروف بحالدة  ،وفدي األيدماء
بحالة أخرت  ،ب له ذلك في شيء واحد بجلله عالمة إلرادال أمدرين أو أمدور مدن
ت
أن السيد قد ابدااس مد عبدد أاتده اذا
جهة اختالف حاالاه وطوار ه  ،كما اذا فر
وض اللمامة عن رأيه في وقع كذا فهو عالمة إلراداده أمدر كدذا  .واذا وضدلها
عنه في الوقع الفالاي فهو عالمدة إلراداده األمدر الفالادي  .ومدن هندا كاادع اتليدة
واإليتقاللية خدارجتين عدن حدريم الملندس  ،وليسدتا مدن مقومااده وقيدود  ،بد مدن
قيود الللقة الوضلية ومقومااها  .فلذا كان ايتلمال كد واحدد مدن الحدرف وااليدم
فددي موضددوع اتخددر بددال علقددة وضددلية ْ
وان كددان طبيلددي الملنددس واحددداّ فيهمددا ه
وألجله ال يصل ذلك اإليتلمال (. )1
وبتلبير واضل  :ت
ان القيد اارال ي ون من الجهاا الراجلة الدس اللفدظ  ،وأخدرت مدن
الجهاا الراجلة الس الملنس  ،ورال ة من الجهاا الراجلة الس الوض افسه .
( )1ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصابيل األصول 67 /1 :ـ  69والفيا
في أصول الفقه .61 / 1:

 ،محاضراا

))24

أما علس األول  :ـ وهو كدون القيدد مدن الجهداا الراجلدة الدس اللفدظ ـ فيختلدف اللفدظ
باختالفددده  :كالحركددداا والسددد ناا والتقددددم والتدددخخر بحسدددا الحدددروف األصدددلية
المتميت دةال بالددذاا ع تم دا عددداها  ،أو بالترايددا م د ال  :كلمددة ( بددر) اختلددف بدداختالف
الحركدداا والس د ناا  ( :بِ در ) بال سددر و ( بُ در ) بالضددم و( بي در) بددالفتل  .فلل لمددة
األولس ملنس  ،ولل ااية ملنس آخر  ،ولل ال ة ملندس رالدث * ،مد أاتده ال افداوا فيهدا
بحسددا حروفهددا األصددلية أصددال  .وكلمددة " علددم " يختلددف ملناهددا بتقدد تدم بلددب
حروفها األصلية علس بلضها اتخدر  ،وادخ تخر عنده  :ك (عمد أو لمد )  ،وه دذا
في بقية الموارد .
وأما علس الثعاني  :ـد وهدو كدون القيدد مدن الجهداا الراجلدة الدس الملندس ـ فيختلدف
الملنددس بإختالفدده  ،فد ت
دإن هيئددة ( القاعددد )  -م د ال  -هيئددة واحدددال  ،ول نتهددا اختلددف
بإختالف الخصوصياا والحاالا ال ار ة عليها  ،فإذا كااع مسبوقة بالقيام ي لق
عليها لفظ ( قاعد)  ،واذا كااع مسدبوقة باإلضد جاع ي لدق عليهدا لفدظ (جدالس) ،
وه ذا في غير ذلك من الموارد .
وأما علدس الثالعث  :ـد وهدو كدون القيدد مدن الجهداا الراجلدة الدس الوضد ـ فتختلدف
الللقددة الوضددلية بإختالفدده  :كلحدداظ اتليددة واإليددتقاللية  ،فإاتهددا اذا قيت ددا باتليددة
اختلف ع تما اذا قيدا باإليتقاللية  ،وحينئذ فلما كااع الللقة مختصة فدي الحدروف
بما اذا قصد الملنس آلة  ،وفي األيماء بما اذا قصد الملنس ايتقالالّ فمدن الواضدل
أاتها ا ون في الحدروف واألدواا غيدر مدا فدي األيدماء  ،فتخدت فدي كد واحددال
منها بحالة اضاد الحالة األخرت .
ومن هنا ذها الييو اتخواد في مبحث الميتق الس أ تن ايتلمال لفظ (اإلبتداء) في
موض كلمة (من) لديس ايدتلما مل فدي غيدر الموضدوع لده  ،بد هدو ايدتلمال فيده،
ول نته من دون علقة وضلية (. )1
ِاقشة الخْئي ل خراساني
بلددد ْ
أن ب ديتن السدديد الخددو ي األدلددة التددي اعتم ددها المحقددق الخرايددااي فددي الملددااي
الحرفية ذكر ت
أن رأيه ينح ت الس اق تين  ،رم أخذ بمناقيتهما :
أمددا األولععى  :اق ددة اإلشددتراك  :فهددي أ تن الحددروف واأليددماء ميددتركتان فددي طبيلددي
ملنس واحد  ،فاإليتقاللية وعدمها خارجتان عن حريم الملنس  ،فالملنس في افسده
ال مستق وال غير مستق .
وأما الثانية  :اق ة اإلمتيا  :فهي أ تن مالك الحرفيدة مالحظدة الملندس آلدة  ،ومدالك
اإليمية مالحظة الملنس ايتقالالّ  ،فبذلك يمتا أحدهما عن اتخر .
* البر ( بال سر ) بملنس ال اعة والصدق واإلمضاء  ،ومنه البار بذو قرابته ،
والبير ( بالفتل ) خالف البحر  ،والبريتة الصحراء ،
والبُر ( بالضم ) الحن ة  ،ظ  :الفراهيد  ،عبد الرحمن بن أحمد  ،اللين . 218/9 :
) (1ظ  :كفاية األصول . 22 :
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ويرد علس الِقطة األولى  :أ تن ال مهدا صدحة ايدتلمال كد مدن اإليدم والحدرف فدي
موض اتخر ،وهذا غير صحيل ه والوجه في ذلك :
هو ت
أن ايتلمال اللفظ في ملن ّس غير الملنس الموضوع لده اذا جدا فمدن جهدة الللقدة
الخارجية والمنايبة األجنبية  ،وم فدر ااتفداء الللقدة الوضدلية بينده وبدين ذلدك
الملنس كان مقتضا الح م بالصحة ب ريق أولدس اذا كاادع الللقدة ذاايدة وداخليدة ،
ضددرورال أات ده كيددف يم ددن الح دم بصددحة اإليددتلمال اذا كااددع المنايددبة خارجيددة
واللناية أجنبية  ،وبلدم صحته اذا كاادع داخليدة وذاايدة ؟ ه ولدذا فدالملنس الحرفدي
واإليمي ليسا بمتحدين ذااا ّ  ،وال اشتراك لهمدا فدي طبيلدي ملندس واحدد  ،بد همدا
متباينان بالذاا والحقيقة  ،وهذا هو الموافق للوجددان الصدحيل ه وألجلده ال يصدل
ايتلمال أحدهما في موض اتخر .
أما الِقطة الثانية فيرد عليها  :ت
ان ال مها صيرورال جملة من األيماء حروفا ّ لم ان
مالك الحرفية فيها  ،وهو لحاظها آلة ومرآال  :كالتبيتن المدخخوذ غايدة لجدوا األكد
واليرا في قوله الالس  ...( :يو ُكلُوا يوا ْش يربُوا يحتَّدس ييتيبيديَّني لي ُ د ُم ْال يخد ْياُ ْاأليبْدييبُ ِمدني
ْال يخ ْي ِا ْاألي ْي يو ِد ِمني ْالفيجْ ِر  )1( )...فإاته قد ا ُخذ مرآالّ وطريقا ّ الس طلوع الفجدر  ،مدن
دون ْ
أن ي ون له دخ في حرمة األكد واليدرا وعددمها  ،فبدذلك يُللدم  :أ تن كدون
ال لمة من الحروف ال يدور علس لحاظها آليا ّ (.)2
ولذا أشار السيد الخو ي الس أمرين :
األول  :اذا كان المالك في كون الملنس حرفيا ّ اارال وايميا ّ أخرت هدو اللحداظ اتلدي
واإليددتقاللي  ،وكددان الملنددس بحد تد ذاادده ال مسددتقالّ وال غيددر مسددتق  ،ف د مددا كددان
النظددر اليدده آلي دا ّ فهددو ملنددس حرفددي  ،فيلددةم محددذور صدديرورال جملددة مددن األيددماء
حروفا و( ت
أن لحاظ الملنس آلةّ لو كان موجبا ّ ل واه ملنس حرفيا ّ لةم منه كدون كد
ملنس ايمي ي خذ مل ترفا ّ لغير في ال الم وآلةّ للحاظه  ،كاللناوين ال لية المدخخوذال
في القضدايا ملرفداا للموضدوعاا الواقليدة ملندس حرفيدا ّ  .كمدا ت
أن لحداظ الملندس
حالة لغير لو كان موجبا ّ ل واه ملنس حرفيا ّ لةم منه كون جميد المصدادر ملدااي
حرفيددة فإاتهددا امتددا عددن أيددماء المصددادر ب واهددا مددخخوذاا بمددا أاتهددا أوصدداف
لملروضدااها  ،بخددالف أيددماء المصددادر الملحددوظ فيهدا الحدددث بمددا أاتده شديء فددي
افسه م ق النظر عن كواه وصفا ّ لغير ) (. )1
ان ما هو الميهور بدين متدخخر األصدوليين( : )2مدن ت
الثاني  :ت
أن الملندس الحرفدي
ملحوظ آلة  ،ال أص له ه وذلك ألاته ال فرق بدين الملندس اإليدمي والملندس الحرفدي
في ذلك ه اذ كما ت
أن اللحاظ اإليتقاللي والقصد األولي يتللقان بدالملنس اإليدمي فدي
) (1البقرال . 197 :
) (2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه 18 /1 :ـ 62والصافي  ،حسن  ،الهدايدة فدي
األصول .16/1 :
) (1الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا .11 /1 :
) (2ظ  :الحا ر  ،محمد حسين  ،الفصول الغروية في األصول الفقهيدة  16 :والخرايدااي
 ،محمد كاظم  ،كفاية األصول . 22 :
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مرحلة اإليتلمال كذلك قد يتللقان بالملنس الحرفي  ،فإاته هو المقصدود باإلفدادال فدي
ك يددر مددن المددوارد  ،وذلددك كمددا اذا كددان ذاا الموضددوع والمحمددول مللددومين عنددد
شخ  ،ول نته كان جداهالّ بخصوصديتهما فسدخل عنهدا فا ُجيدا علدس طبدق يد اله ،
فهو والمجيا ااتما ينظدران الدس هدذ الخصوصدية اظدرال ايدتقاللية  .م دال ذلدك  :اذا
كان مجيء يد مللوما ّ ول ن كااع كيفية مجيئه مجهولة عند أحدد فلدم يللدم أاتده جداء
م غير أو جاء وحد فسخل عنها  ،فقي  :ااته جاء م عمرو فدالمنظور باإليدتقالل
والملحددوظ كددذلك فددي اإلفددادال واإليددتفادال ااتمددا هددو هددذ الخصوصددية التددي هددي مددن
الملدااي الحرفيدة مدن دون المفهدوم اإليدمي فإاتده مللدوم  ،بد ت
ان الغالدا فدي مددوارد
اإلفددادال واإليددتفادال عنددد اللددرف النظددر اإليددتقاللي والقصددد األولددي بإفددادال وايددتفادال
الخصوصياا وال يفياا المتللقة بالمفاهيم اإليمية (. )1
الروي الثاني  :شأن الحروف شأن حركات اإلعراب
ت
ان الحروف لم اوض لملن ّس محدد  ،فيخاها شخن حركاا اإلعدراا * :وهدذا الدرأ
هددو للمحقددق النهاواددد ( ا 1122 :هددـ)  :فقددد ذهددا الددس ت
أن الحددروف لددم اوضد
لملنس  ،وااتما وضلع لت دون عالمدة علدس كيفيدة ارادال مددخوالاها اظيدر حركداا
اإلعدددراا التدددي لدددم اوضددد لملندددس  ،وااتمدددا وضدددلع لت دددون قريندددة علدددس ارادال
خصوصية من خصوصياا مدخولها من الفاعلية والمفلوليدة واحوهمدا  .ف مدا ت
أن
ك واحد مدن حركداا اإلعدراا يفيدد خصوصدية متللقدة بمدخولده ت
فدإن ( الفتحدة )
افيددد خصوصددية فددي مدددخولها  ،و ( ال سددرال ) افيددد خصوصددية أخددرت فيدده  ،و
(الضمة ) افيد خصوصية رال ة فيه  ،ف ذلك كد واحدد مدن الحدروف  .ت
فدإن كلمدة (
في) افيد ارادال خصوصية في مدخولها غير ما افيد كلمة (علس) من الخصوصدية
 ،من دون ْ
أن ا ون لها ملان مخصوصة قد وضلع بإ ا ها ( ،)2وقد ذكدر السديد
الخو ي هذا الرأ من دون اسبته لقا له (.)1
و ذكدددر المحقدددق الندددا يني أاتددده ُح دددي اسدددبة هدددذا القدددول الدددس المحقدددق رضدددي الددددين
اإليتراباد ( ا 699 :هـ) أيضا ّ (. )2
ِاقشة الخْئي ل ِهاوندي
أن ب دددالن هدددذا القدددول مدددن الواضدددحاا األوليدددة ه وذلدددك ت
بددديتن السددديد الخدددو ي ت
ألن
الخصوصدددياا التدددي دلدددع عليهدددا الحدددروف واألدواا هدددي بلينهدددا الملدددااي التدددي
ت
أن الددك الملددااي ليسددع ممددا ادددل عليدده
وضددلع الحددروف بإ ا هددا  ،اذ المفددرو
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه .67 /1 :
* لم ينسا السيد الخو ي هذا الرأ لصاحبه وابيتن للباحث أاته للمحقق النهاواد .
) (2ظ  :ايريل األصول . 24 :
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه .67 /1 :
) (2ظ  :ال اظمي  ،فوا د األصول 1 :ـ . 27 / 2
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األيماء ه للدم كواها مدخخوذال فدي مفاهيمهدا  ،فإاحصدر ْ
أن ي دون الددال عليهدا هدو
الحروف  ،ومدن الواضدل ت
أن داللتهدا عليهدا ليسدع اال مدن جهدة وضدلها بإ ا هدا ،
وعليه فال ملنس للقول  :بخاتها لم اوض لملنس  ،وااتما وضلع ل ذا  ،ب هذا ييدبه
الجم بين المتناقضين  .وبلد ربوا ب دالن هدذا القدول ظهدر حدال المقديس عليده ،
وهو حركاا اإلعراا (. )1
الروي الثالث  :إيجا ية المماني الحرفية
وهدددو للمحقدددق الندددا يني( ا 1111 :هدددـ ) الدددذ ذهدددا الدددس ت
أن الملدددااي الحرفيدددة
والمفددداهيم اإليدددمية متباينتدددان بالدددذاا والحقيقدددة  ،ت
وأن هدددذا التبددداين بينهمدددا هدددو
باإليجادية واإلخ اريدة  ،بملندس  :أ تن المفداهيم اإليدمية بخجملهدا مفداهيم اخ اريدة
ومتقدد تررال فددي عددالم المفهوميددة  ،ومسددتقلة بحددد ذااهددا وهويتهددا فددي ذلددك اللددالم .
والملددااي الحرفيددة بخجملهددا ملددان ايجاديددة فددي ال ددالم  ،وال اق د ترر لهددا ف دي عددالم
المفهوم  ،وال ايتقالل بذااها وحقيقتها (. )2
وقد ذكر السيد الخو ي (قد ) بيااا ّ لرأ النا يني وهو:
ا تن الموجوداا في عالم الذهن كالموجوداا في عالم الخارج  ،ف ما ت
أن الموجدوداا
في عالم الخدارج علدس ادوعين  ،ف دذلك الموجدوداا فدي عدالم الدذهن علدس ادوعين
أيضا ّ  ،أما الموجوداا في عالم الخارج فهي :
وحدهما  :ما ي ون لها وجود مستق بح تد ذااده فدي ذلدك اللدالم  :كدالجواهر بخاواعهدا
من النفس واللق والصورال والمادال والجسدم  ،ولدذا قدالوا  :ت
ان وجودهدا فدي افسده
لنفسه يلني  :ال يحتاج الس موضوع محقتق في الخارج .
وثانيهمععا  :مددا ي ددون لهدا وجددود غيددر مسددتق كددذلك فددي هددذا اللددالم  ،ب د هددو متق د توم
بالموضوع  :كالمقوالا التس اللرضية * فدإن وجودااهدا متق تومدة بموضدوعااها ،
فال يُلق احقتق عر ما بدون موضوع يتقوم به  ،ولذا قالوا  :ت
ان وجود اللدر
في افسه عين وجود لموضوعه  ،ف ذلك الموجوداا في عالم الذهن علدس ادوعين
:
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه 67 /1 :ـ . 69
) (2ظ  :الخو ي أبو القايم  ،أجود التقريراا . 11 /1 :
* ذكددروا فددي ااريخهددا ت
أن أول مددن قددال بهددا هددو أريد و  ،وهددي  -1 :مقولددة ال ددم  ،م د
األعداد والمقدادير  -2 .مقولدة ال يدف  ،كدالحرارال والبدرودال  -1 .مقولدة اإلضدافة  ،وهدي
النسبة اللارضة لييء بالقياأ  ،الس شديء آخدر  ،كداألبوال والبندوال  -2 .مقولدة الوضد ،
كالقيام والقلود  -1 .مقولة األين  ،وهي اسبة الجسم الس الم ان  -6 .مقولة المتس  ،وهي
اسبة الييء الس الةمان  -7.مقولة الجدال ( الملك ) ،وهي اسبة الييء الس ما هدو لده-9 .

 فدي
مقولة الفل ( التخرير )  ،احو ( كسرا الةجاج ) أ أررا فلد ال سدر
الةجاج  -8 .مقولة اإلافلال ( التخرر  ،أو اقب اخرير الفل  ،م ( كسرا الةجاج فاا سر
) أ اخرر بفل ال سر  ،ظ  :الفضلي  ،عبد الهاد  ،خالصة علم ال الم .14 :
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وحععدهما  :مددا ي ددون لدده ايددتقالل بددالوجود فددي عددالم المفهوميددة والددذهن  :كمفدداهيم
األيدددماء بجواهرهدددا وأعراضدددها واعتباريااهدددا وااتةاعيااهدددا  ،فد ت
ددإن م ددد مفهدددوم
اإلاسان والسواد والبيا وغيرهدا مدن المفداهيم المسدتقلة ذاادا ّ  ،فإاتهدا احضدر فدي
الذهن بال حاجة الس أية م اة خارجية  ،يواء أكااع فدي ضدمن اركيدا كالمدي أم
لم ا ن  ،ب لو فرضنا  :ااته لم ي ن في اللالم مفهوم ما عددا مفهدوم واحدد  -مد ال -
لما كان هناك ما يمن من خ ور في الذهن  ،فظهر ت
أن حال المفاهيم اإليدمية فدي
عالم المفهوم والذهن حال الجواهر في عالم الخارج .
وثانيهما  :ما ال ايتقالل له في ذلك اللالم  ،ب هو متق توم بالغير  :كملااي الحدروف
واألدواا  ،فإاتهددا بحددد ذااهددا وأافسددها متق تومددة بددالغير  ،اذ ال ايددتقالل لهددا فددي أ ت
وعاء من األوعية التي فدر وجودهدا فيده لنقصدان فدي ذااهدا  ،فلددم اإليدتقاللية
من ااحية ذلك النقصدان ال مدن ااحيدة اللحداظ فقدا  ،فلدذا ال اخ در فدي الدذهن عندد
الت لم بها وحدها  ،أ  :من دون الت لم بمتللقااها  ،فلو أطلق كلمة ( في) وحددها
من دون ذكر متللقها فال يخ ر منها شيء في الذهن .
اذن حال الملااي الحرفية في عالم المفهوم حال المقوالا التس اللرضدية فدي عدالم
الخارج (. )1
أ أن ك د واحددد مددن الملددااي الحرفيددة موضددوع إليج داد ملنددس رب ددي خددا فددي
اركيا مخصو  ،وال واق له يوا  ،فلوال وض الحروف لم اوجد راب ة بدين
أجةاء ال الم أبداّ  ،بداهة أاته ال راب ة بين مفهوم يد ومفهوم الدار فدي أافسدهما ه
ألاتهما مفهومان متباينان بالذاا  ،فال بد تد مدن رابدا يدربا أحددهما بداتخر  ،ولديس
ذلك اال كلمة (في) -م الّ -التي هي الراب ة بينهما  ،كما أن كلمة (من) راب ة بدين
المبتددأ بدده والمبتددأ مندده  ،وكلمدة (علددس) راب دة بددين المسدتللي والمسددتللي عليدده ،
وه ذا .
وعليه فالملااي الحرفية بخجملها ملان ايجادية  ،ولديس لهدا واقد فدي أ ت وعداء مدن
الدذهن والخدارج وعدالم االعتبدار  ،مدا عددا التراكيدا ال الميدة  ،واظيرهدا  :صديغ
اللقود واإليقاعاا بنا ّء علس ما ذها اليه الميهور * فيها من  :أاتهدا آالا وأيدباا
إليجاد مسببااها  :كالمل يدة والةوجيدة والرقتيدة واحوهدا  ،ول دن الفدرق بينهدا وبدين
المقام من ااحية أخرت  ،وهدي  :أاتهدا بتويدا اإليدتلمال اوجدد مسدببااها فدي عدالم
االعتبار  ،فوعا ها هو عالم اإلعتبار  .وأمدا الحدروف فهدي موجددال لملاايهدا غيدر
اإليتقاللية في وعاء اإليتلمال  ،علس ت
أن ملااي صيغ اللقود واإليقاعداا مسدتقلة
في موطنها دون ملااي الحروف  ،فالفرق اذاّ من جهتين :
االولى  :ت
ان الملااي اإلايا ية مستقلة في أافسها من دون الملااي الحرفية .
) (1الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 61 /1 :
*ظ :ت
اللالمة الحلي  ،مختلف الييلة  214/2 :واليهيد ال ااي  ،مسالك األفهام :
 162/7والنراقي  ،أحمد بن محمد  ،مستند الييلة  221 /12 :والروحااي  ،محمد
صادق  ،منهاج الفقاهة . 191/6 :
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الثانية  :ت
ان ملاايها موجودال في عدالم اإلعتبدار فوعا هدا ذلدك اللدالم  ،دون الملدااي
الحرفية  ،ت
فإن وعاءها عالم اإليتلمال (. )1
وذكددر المحقددق النددا يني  :ت
ان الملنددس الحرفددي ايجدداد وقددد أشددارا اليدده الروايددة
المنسوبة الس أمير الم منين علي بن أبي طالا ، وهدي  ( :ت
أن الحدرف مدا أوجدد
ملنس في غير ) ( ، )2ملقتبا ّ عليه  :بخ تن هذا التلريدف أجدود الريفداا البداا مدن
حيث اشتماله علس أركان الملااي الحرفية كلها (.)1
وبهددذا يتضددل  :ت
ان الملددااي امددا اخ اريددة مسددتقلة بحد تد ذااهددا فددي عددالم مفهوميتهددا ،
واما ايجادية غير مستقلة كذلك في ذلك اللالم  ،فال رالث لهما  .فاإلخ اريدة ادال م
اإليتقاللية بالذاا  ،واإليجادية اال م عدمها كذلك  ،وعليده فح مدة الوضد دعدع
الددس وض د األيددماء لل ا فددة االولددس مددن الملددااي  ،ووض د الحددروف واألدواا
لل ا فددة ال اايددة منهددا لت ددون راب ددة بددين ال ا فددة االولددس بلضددها بددبلب  ،وبددذلك
يحص الغر من الوض  .ومن هندا أجداد أهد اللربيدة عنددما عبتدروا فدي مقدام
التفسير عن المفاهيم الحرفية بخن كلمة ( في ) للظرفية  ،ولم يقولوا ت
بدخن ( فدي )
هي الظرفية كما هو ديدداهم فدي مقدام التلبيدر عدن المفداهيم اإليدمية ْ
وان اسدامحوا
من جهة عدم التصريل بالنسبة ْ
بخن يقولوا  :كلمة ( في) للنسبة (.)2
ِاقشة الخْئي ل ِائيِي :
بلد ْ
أن بيتن السيد الخو ي (قد ) رأ الييو النا يني ل تخ ما أفاد في أمدور ردم أخدذ
بمناقيتها اباعا ّ  ،وهذ األمور هي :
ووالً  :ت
ان الملنس الحرفي واإليمي متباينان بالذاا والحقيقة  ،وال اشتراك لهما فدي
طبيلي ملنس واحد .
ثانيا ً  :ت
ان المفاهيم اإليمية مفاهيم ايتقاللية بحد ذااهدا وأافسدها  ،والمفداهيم الحرفيدة
مفاهيم غير ايتقاللية كذلك  ،ب هي متق تومة بغيرها ذااا ّ وهوية .
ثالثا ً  :ت
ان ملااي األيماء جميلا ملان اخ ارية  ،وملااي الحدروف ملدان ايجاديدة ،
وال يلق ْ
أن ا ون اخ ارية كملااي األيدماء  ،واال ل اادع م لهدا فدي اإلفتقدار الدس
وجددود رابددا يرب هددا بغيرهددا  ،فيلددةم ْ
أن ي ددون فددي م د قولنددا  (:يددد فددي الدددار)
مفاهيم رالرة اخ ارية  :كمفهوم ( يد ) ومفهوم ( الدار) ومفهوم ( الظرفيدة ) مدن
دون ْ
أن ا ون هناك راب ة بدين هدذ المفداهيم التدي ال يدرابا بلضدها بدبلب  ،فدال
يتحقق التركيا  ،وال يصل اإليتلمال  ،لتوقفهما علس وجود الدرابا بدين المفداهيم
اإليتقاللية  ،ومن الواضل أاته ليس اال الحروف أو ما ييبهها .
 ،محاضراا فدي أصدول

) (1ظ  :الخو ي أبو القايم  ،أجود التقريراا  16 /1 :و الفيا
الفقه  61 /1 :ـ .69
) (2المراضس  ،اليريف علي بن الحسين  ،الفصول المختارال . 81 :
) (1الخو ي أبو القايم  ،أجود التقريراا . 22 /1 :
) (2ظ  :المصدر افسه  16 /1 :و الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه  61 /1 :ـ .69
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ان حددال الملددااي الحرفيددة حددال األلفدداظ فددي مرحلددة اإليددتلمال  ،ف مددا ت
ابم عا ً  :ت
أن
األلفاظ في حال اإليتلمال ملحوظة آلة والملااي ملحوظة ايتقالال ف ذلك الملدااي
الحرفيددة فإاتهددا فددي مقددام اإليددتلمال ملحوظددة آلددة  ،والملددااي اإليددمية ملحوظددة
ايتقالالّ .
خا سا ً  :ت
ان جمي ما ي ون النظر اليه آليدا ييدبه الملدااي الحرفيدة كاللنداوين ال ليدة
المخخوذال ملرفاا وآلياا لموضوعاا األح ام أو متللقااها (.)1
أما ِاقشة ا وفا ه ووال وثانيا  :من ت
أن الملنس الحرفي واإليدمي متبايندان بالدذاا
والحقيقة  ،ت
وأن الملااي اإليمية مستقلة بح تد ذااهدا فدي عدالم المفهوميدة  ،والملدااي
الحرفية ليسع كذلك ففي غاية الصحة والمتااة  ،ب البد من اإللتةام بذلك .
وأما ما ذكر ثالثا  :من أ تن ملدااي األيدماء اخ اريدة  ،وملدااي الحدروف ايجاديدة
ففيدده  :ت
ان الملددااي اإليددمية وان كااددع اخ اريددة اخ ددر فددي األذهددان عنددد الددت لم
بخلفاظهددا  -يددواء أكااددع فددي ضددمن اركيددا كالمددي أم لددم ا ددن  -اال ت
أن الملددااي
ألن الملدااي الحرفيدة ْ
الحرفية ليسع بإيجادية ه وذلدك ت
وان كاادع غيدر مسدتقلة فدي
أافسها ومتللقة بالمفاهيم اإليمية بح تد ذااها وعالم مفهوميتها بحيث لدم ي دن لهدا أ ت
ايتقالل في أ وعاء فر وجودها مدن ذهدن أو خدارج اال ت
أن هدذا كلده ال يدال م
كواها ايجادية بالملنس الذ ذكر الييو النا يني ه ت
ألن ربا الحروف بين المفداهيم
اإليمية في التراكيدا ال الميدة غيدر المربوطدة بلضدها بدبلب ااتمدا هدو مدن جهدة
داللتها علس ملاايها التي وضلع بإ ا هدا  ،ال مدن جهدة ايجادهدا الملدااي الرب يدة
في مرحلة اإليتلمال والتركيدا ال المدي  .مد ال  :كلمدة ( فدي) فدي قدولهم  ( :يدد
في الدار ) بإعتبار داللتها علس ملناها الموضوع له راب ة بين جة ي هدذا ال دالم
غير المربوط أحدهما باتخر ذااا ّ  ،ال أاتهدا اوجدد الدربا فدي افدس ذلدك التركيدا ،
وال واقد لدده فددي غيددر التركيددا ال المددي  ،ف مددا ت
أن األيددماء اح ددي عددن مفاهيمهددا
اإليتقاللية في حد أافسها في عالم مفهوميتهدا كدذلك الحدروف اح دي عدن المفداهيم
غير المستقلة كذلك  .فال اشف فدي مقدام اإلربداا عدن اللدق قصدد المدت لم فدي مقدام
ال بوا بإفادال الملااي اإليتقاللية هو األيدماء  ،وال اشدف عدن اللدق قصدد كدذلك
بإفادال الملااي غير اإليتقاللية هو الحروف وما يحذو حذوها .
والنتيجة التي ينتهي اليها السديد الخدو ي هدي  :عددم الفدرق بدين اإليدم والحدرف تاال
في اق ة واحدال  ،وهي :
ت
أن الملنددس اإليددمي مسددتق بح د تد ذاادده فددي عددالم الملنددس  ،وبددذلك ي ددون اخ اري دا ّ ،
والملنس الحرفي غير مستق كذلك فال يخ ر في الذهن اال بتب ملندس ايدتقاللي ،
وهذا ال يستلةم كواه ايجاديا ي .

) (1ظ  :الجددواهر  ،محمددد اقددي  ،غايددة المددخمول  126/1 :والفيددا
أصول الفقه  72 /1 :و الصافي  ،حسن  ،الهداية في األصول .22/1 :
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ومن هنا يظهر ب الن ما أفاد الييو النا يني  :من ت
أن الملنس اما اخ دار مسدتق
 ،واما ايجاد غير مستق  ،وال رالث لهما  ،فاألول ملندس ايدمي  ،وال دااي ملندس
حرفي (. )1
ان الملندددس الحرفدددي ْ
واوضددديل الدددب الن  :ت
وان لدددم ي دددن اخ اريدددا ّ فدددي افسددده للددددم
ايددتقالله فددي افسدده تاال أات ده لدديس بإيجدداد أيضددا ه أل تن لدده احددو ربددوا فددي وعدداء
المفاهيم كالملنس اإليمي .
ويستظهر السيد الخو ي مما اقدم أمرين :
األول  :ب الن القول ت
بخن الملااي الحرفية ايجادية محضة  ،وليس لها ربوا فدي أ
وعدداء تاال ال بددوا فددي ظددرف اإليددتلمال  ،ت
وأن الملددااي الحرفيددة اسدداو الملددااي
اإليمية في أاتها متقررال في عالم المفهومية والتلق .
ال ددااي  :ت
ان عدددم ايددتقاللية الملددااي الحرفيددة فددي حددد أافسددها واقومهددا بالمفدداهيم
اإليمية المستقلة ال يستلةم كواها ايجادية  ،إلم دان ْ
أن ي دون الملندس غيدر مسدتق
في افسه  ،وم ذلك ال ي ون ايجاديا ّ .
وأما ما ذكر ابما  -من ت
أن الملااي الحرفية مغفول عنها فدي حدال اإليدتلمال مدن
دون الملااي اإليمية  -فدال أصد لده أيضدا ه وذلدك ألاتهمدا مدن واد واحدد مدن الدك
الجهة  ،ف ما ت
أن اللحاظ اإليتقاللي يتللق بإفادال الملااي اإليدمية عندد الحاجدة الدس
ابرا ها والتلبيدر عنهدا ف دذلك يتللدق بالمفداهيم الحرفيدة مدن دون فدرق بينهمدا فدي
ذلك  ،ب ك يراّ ما يتللق اللحاظ اإليتقاللي بالملااي الحرفية  ،وااتما ي اس بغيرهدا
في ال الم مقدمة إلفادال الك الخصوصية والتضييق  ،فيقال في جدواا السدا عدن
كيفية مجيء يد م الللم بخصله  :ااته جاء في يوم كدذا  ،وملده كيدف يم دن القدول
بد ت
دخن الملددااي الحرفيددة ملحوظددة آلددة فددي حددال اإليددتلمال  ،ومغفددول عنهددا فددي الددك
الحال ؟
فقد اح ت
ص من البيان المتقددم  :أ تن الفدرق بدين الملندس الحرفدي واإليدمي فدي اق دة
واحدال  ،هي  :ايتقالل الملنس بالذاا في اإليم وعدم ايتقالله في الحدرف  ،وأمدا
من بقية الجهاا فال فرق بينهما أصالّ (.)2
وبذلك يتضل ب دالن مدا أفداد اليديو الندا يني  :مدن ت
أن الفدرق بدين الملندس الحرفدي
والملنس اإليمي في أركان أربلة (. )1
وْضيح البطالن  :ت
ان األركان التي جللها مالك الفرق في المقام كلها فايدال :
أما الركن األول  :فأاه يبتنس علس المقابلة بدين ايجاديدة الملدااي واخ اريتهدا فنفدي
األولددس يسددتلةم اربدداا ال اايددة  .وقددد اب ديتن  :أات ده ال مقابلددة بينهمددا أص دالّ  ،وملدده ال
) (1ظ  :الخو ي أبو القايم  ،أجود التقريراا  16 /1 :و الفيا
الفقه  61 /1 :ـ .69
) (2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه .71 /1 :
) (1ظ  :الخو ي أبو القايم  ،أجود التقريراا  24/1 :ـ . 22
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ي ددون افددي اإليجاديددة عددن الملددااي الحرفيددة مسددتلةما ّ إلخ اريتهددا  ،ت
فددإن مددالك
اخ ارية الملنس اإليتقالل الذااي  ،فإذا كان كدذلك يخ در فدي الدذهن عندد التلبيدر
عنه  ،يواء أكان فدي ضدمن اركيدا كالمدي أم لدم ي دن  ،ومدالك عددم اإلخ اريدة
عدم اإليتقالل كذلك  ،ولذا ال يخ ر في الذهن عند الدت لم بده منفدرداّ  ،وهدذا غيدر
كواه ايجاديا ّ  ،وعليه فال مقابلة بينهما .
وأما الركن الثاني  :وهو أاته ال واق للملااي الحرفية بما هي ملان حرفية فيما عددا
التراكيددا ال الميددة  ،فهددو باط د أيض دا ّ ه أل تن الملددااي الحرفيددة كالملددااي اإليددمية
رابتة ومتقررال في عالم المفهومية  ،يواء ايتلملع الحدروف واألدواا فيهدا أم لدم
استلم  ،غاية األمر أاته ال ايتقالل لها بحسا الذاا .
وأمددا الععركن الثالععث  :وهددو الفددرق بددين اإليجدداد فددي اإلايدداء واإليجدداد فدي الحددروف
فيظهر فساد  :من أ تن ملاايهدا ليسدع ايجاديدة لي دون الفدرق بينهمدا مبتنيدا ّ علدس مدا
ذكر الييو الندا يني  :مدن أاتده ال وعداء لهدا غيدر اإليدتلمال والتركيدا ال المدي ،
وهذا بخالف اإليجاد في اإلاياء ت
فإن له وعا ّء منايبا ّ وهو عالم اإلعتبار .
وأما الركن الرابعَّللا  :وهدو ت
أن حدال الملدااي الحرفيدة حدال األلفداظ حدين ايدتلماالاها
فهو واضل الب الن أيضا .
ان من الغريا جدداّ ت
رم ت
أن المحقدق الندا يني جلد هدذا الدركن هدو الدركن الوطيدد فدي
المقددام  ،وذكددر  :أ تن بإاهدامدده انهدددم األركددان كلهددا  ،فد ت
دإن الملنددس الحرفددي لددو كددان
ملتفتا ّ اليه ل ان اخ اريا ّ وكان له واق غير التركيا ال المدي ه وذلدك أل تن الملندس
الحرفددي كددالملنس اإليددمي  -مقصددود فددي مقددام التفهدديم و ت
أن المددالك فددي اخ اريددة
الملنددس ايددتقالليته بالددذاا  ،ال اإللتفدداا اليدده واللحدداظ اإليددتقاللي  ،ضددرورال ت
أن
اإللتفاا الس الملنس ال يجلله اخ اريدا ّ اذا لدم ي دن مسدتقالّ بحدد ذااده  ،بحيدث كلمدا
ي لق يخ ر في الذهن ولو كان وحدد ولدم ي دن فدي ضدمن اركيدا كالمدي  ،ومدن
هنا قلنا ـ وال دالم للسديد الخدو ي ـ ت
ان الملندس الحرفدي مد كواده ملتفتدا ّ اليده غيدر
اخ ار  ،للدم ايتقالله في عالم مفهوميته (. )1
وأ تم دا مددا ذكددر النددا يني  :خا س عا ً  :وهددو ت
أن جمي د مددا ي ددون النظددر اليدده آلي دا ّ ييددبه
الملااي الحرفية ( ، )2فقد أورد السيد الخو ي عليه :
ووال  :ت
ان النظر الس الملنس الحرفي كالنظر الس الملنس اإليمي ايتقاللي .
ثانيا  :لو ان تةلنا عن ذلك ويلتمنا ت
أن النظر اليه آلدي  ،اال أاتده ال ي دون مالكدا ّ لحرفيدة
الملنددس  ،كمددا ت
أن اللحدداظ اإليددتقاللي ال ي ددون مددالك اإليددمية  ،ب د مددالك الملنددس
الحرفددي التبليددة الذاايددة وأاتهددا الليقيددة محضددة  ،ومددالك ال اايددة اإليددتقاللية الذاايددة
وأاتها بح تد ذااها غير متقومة بالغير .

) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه .71 /1 :
) (2ظ  :الخو ي أبو القايم  ،أجود التقريراا . 24/1 :
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وبتلبيددر آخددر  :ااتده علددس المبنددس الصددحيل كمددا هددو مبنددس النددا يني  :مددن ت
أن الملنددس
الحرفدي واإليدمي متبايندان بالدذاا والحقيقددة  ،ال يددور الملندس الحرفدي واإليددمي
ي ْ
بمددا همددا كددذلك مدددار اللحدداظ اتلددي واإليددتقاللي  ،بداهددة ت
وان
أن الملنددس حرف د م
ي ْ
وان لددوحظ آل دةّ ه للدددم كواهمددا متق د تومين بهم دا ليختلددف
لددوحظ ايددتقالالّ  ،وايددم م
بإختالفهما (. )1
ِاقشة الصد ل خْئي
يرت السيد محمد باقر الصدر أ تن مناقية السيد الخو ي للمحقق الندا يني غيدر اامدة ه
ألن ( المظنددون قويددا ت ت
وذلددك ت
أن مقصددود المحقددق النددا يني "قددد " مالحظددة مرحلددة
الملنددس وايجاديددة الملددااي الموضددوعة بإ ا هددا الحددروف ال أاتهددا اوجددد الددربا بددين
أطددراف ال ددالم بددال ْ
أن ا ددون موضددوعة لملنددس  ،ول ددن بإعتبددار أ تن يددنو ملاايهددا
الموضوعة بإ ا ها يدنو ملدان ال يم دن احضدارها فدي الدذهن مسدتقالّ للددم ربدوا
اقرر ذاادي لهدا بق د النظدر عدن مرحلدة وجودهدا ضدمن أشدخا أطرافهدا)(،)2
ولذا فالظاهر من كالم المحقق النا يني أاته  :ال يقصدد ايجاديدة الحدرف بد ايجاديدة
ملددااي الحددروف  ،ف ددون الملنددس الحرفددي كددالملنس اإليددمي رابت دا ّ ف دي الددذهن قب د
ال ددالم أمددر بددديهي مفددروغ عندده  ،وااتمددا الم د تدعس ت
أن الملنددس الحرفددي يددنو ملنددس
ايجاد والملنس اإليمي اخ ار  .وهذ اإليجادية في ملدااي الحدروف لهدا رالردة
أركان :
أوالّ  :ت
ان المفاهيم الحرفية ال بد تد أ ْن ا دون عدين حقيقتهدا عنواادا ّ ووجدوداّ أ بدالنظر
التصديقي فضالّ عن التصدور  ،بخدالف الملدااي اإليدمية التدي يتحقدق الغدر
من احضارها ْ
أن ا ون عين حقيقتها بالنظر التصور .
ان المفاهيم الحرفية اقرترها الماهو والدذااي فدي طدول عدالم الوجدود ـ ذهندا ّ
راايا ّ  :ت
وخارجا ّ ـ بخالف التقرر الذااي للمفاهيم اإليمية فإاته محفدوظ فدي المرابدة السدابقة
علس الوجود الذهني واإليتلمال .
رال ا ّ  :ت
ان المفاهيم الحرفية اسبتها الس ما يوا يهدا مدن النسدا فدي الخدارج اسدبة الدس
الممار وليسع كنسبة ال لي الس فرد بنحو ين بق عليه  ،خالفدا ّ للمفداهيم اإليدمية
التي اسبتها الس الخارج بالنظر التصور اسبة ال لي الس فرد بنحو ين بدق عليده
ولهذا ا ون ح اية الملنس الحرفي عن الخارج بتب ح اية الملنس اإليمي (.)1
الروي الرابَّللا  :وضَّللا الحروف ل ْ ْ الرابط :

) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه .76 /1 :
) (2الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول . 222 / 1 :
) (1ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول 221/ 1 :ـ.222
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ويذها هذا الرأ الس ت
أن الملدااي الحرفيدة عبدارال عدن النسدا والدروابا الخارجيدة
التي ليس لهدا ايدتقالل بالدذاا  ،بد هدي عدين الدربا ال ذاا لهدا الدربا  :وهدو مدا
اختار المحقق محمد حسين اإلصفهااي( ا 1161 :هـ)  ،وأفاد في وجده ذلدك مدا
ان الملددااي الحرفيددة ابدداين اإليددمية ذاا دا ّ بدددون ْ
مل تخصدده  :ت
أن ايددتركا فددي طبيلددي
ملنددس واحددد  ،ت
فددإن الفددرق بددين اإليددم والحددرف لددو كددان بمجددرد اللحدداظ اتلددي
واإليددتقاللي وكااددا متحدددين فددي الملنددس ل ددان قددابالّ ْ
ألن يوجددد فددي الخددارج علددس
احددوين كمددا يوجددد فددي الددذهن كددذلك  ،م د ت
أن الملددااي الحرفيددة  :كخاحدداء النسددا
والروابا ال اوجد في الخارج اال علس احو واحد وهو الوجود ال في افسه (. )1
وقد بيتن السيد الخو ي هذا الرأ بلد بيان مقدمة  ،وهي :
ا تن الفاليفة قد قسموا الوجود علس أقسام أربلة :
القسم األول  :وجود الواجا الدالس شدخاه  ،ت
فدإن وجدود فدي افسده ولنفسده وبنفسده ،
يلني  :أاته موجود قا م بذااه  ،وليس بمللدول لغيدر  ،فال ا نداا التدي يتيد منهدا
اللالم بيتس ألوااهدا وأشد الها مللولدة لوجدود الدالس واقددأ  ،فإاتده يدبا أعمدق ،
واليه انتهي يلسلة اللل واأليباا بيتس أش الها وأاحا ها .
القسم الثاني  :وجود الجوهر ،وهو وجود فدي افسده ولنفسده ول دن بغيدر  ،يلندي :
أاته قا م بذااه  ،ل نه مللول لغير  ،ولذا يقال  :الجوهر ما يوجد في افسه لنفسه.
القسم الثالث  :وجود اللر  ،وهو وجود في افسه ولغير  ،يلني  :ااته غير قدا م
بذااه  ،ب متقوم بموضدوع محقدق فدي الخدارج وصدفة لده  ،ت
فدإن وجدود فدي افسده
عين وجود لموضوعه  ،فدال يلقد احقدق عدر مدا بددون موضدوع موجدود فدي
اللددين  ،ولددذا يقددال  :اللددر مددا يوجددد فددي افسدده لغيددر  ،ويسددمس ذلددك الوجددود
بالوجود الراب ي في اإلص الب .
القسم الرابَّللا  :الوجود الرابا في مقاب الوجود الراب ي  ،وهو وجود ال فدي افسده
 ،ت
فإن حقيقة الربا والنسبة ال اوجد في الخارج اال بتب وجدود المنتسدبين مدن دون
افسية وايتقالل لها أصال  ،فهدي بدذااها متق تومدة بدال رفين ال فدي وجودهدا  ،وهدذا
ت
فإن ذااه غير متقومة بموضوعه  ،ب لةوم القيام به ذااي وجدود
بخالف اللر
وقد ايتدلوا علس ذلك  -أ  :علس الوجدود الدرابا فدي مقابد الوجدود الراب دي : -
بخن ك يراّ ما كنتا اتيقن بوجود الجوهر واللدر  ،ول دن ايدك فدي ربدوا اللدر
لدده  ،ومددن الواضددل جددداّ أاتده ال يلق د ْ
أن ي ددون المتدديقن بليندده هددو الميد وك فيدده ،
بداهددة ايددتحالة اللددق صددفة اليقددين واليددك بي ديء فددي آن واحددد  ،لتضددادهما غايددة
المضادال  ،وبذلك استدل علس ت
أن للربا والنسدبة وجدوداّ فدي مقابد وجدود الجدوهر
واللددر  ،وهددو مي د وك فيدده مددن دون وجودهمددا  .أمددا ت
أن وجددود وجددود ال فددي
فأن النسبة والربا لدو وجددا فدي الخدارج بوجدود افسدي لةمده ْ
ت
أن ال ي دون
افسه
مفاد القضية الحملية ربدوا شديء ليديء آخدر  ،بد ربدوا أشدياء رالردة  ،فيحتداج -
) (1ظ  :اهاية الدراية في شرب ال فاية . 29 /1 :
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حينئددذ  -الددس الراب ددة بددين هددذ الموجددوداا ال الرددة  ،فددإذا كددان موجددوداّ فددي افسدده
احتجنددا الددس راب ددة  ،وه ددذا الددس مددا ال يتندداهس  .ويتراددا علددس ذلددك  :أ تن األيددماء
موضددوعة للماهيدداا القابلددة للوجددود المحمددولي ( الوجددود فددي افسدده ) بجواهرهددا
وأعراضها علس احوين  ،كما اوجد في الذهن كذلك والتي اق في جواا ( مدا هدو
) اذا ُيددددئ عددددن حقيقتهددددا  .والحددددروف واألدواا موضددددوعة للنسددددا والددددروابا
الموجوداا  ،ال في أافسدها المتقومدة بدالغير بحقيقدة ذااهدا ال بوجودااهدا فقدا  ،وال
اق في جواا ( ما هو )  ،ت
فإن الواق في جواا ( ما هو ) ماكان له ماهيدة اامدة ،
ووجود الرابا ينو وجود ال ماهية له  ،ولذا ال يدخ احع شديء مدن المقدوالا ،
ب كان وجود أضلف جمي مرااا الوجوداا (.)1
ولدددذا يسدددتظهر السددديد الخدددو ي  :ا تن انظيدددر الملندددس الحرفدددي واإليدددمي بدددالجوهر
واللددر فددي غيددر محلت ده  ،اذ اللددر موجددود فددي افسدده لغيددر  .وا تن الحددروف
واألدواا لم اوض لمفهدوم النسدبة والدربا فإاتده مدن المفداهيم اإليدمية اإليدتقاللية
في عالم مفهوميتها  ،وااتما الموضوع لها الحروف واق النسدبة والدربا  -أ  :مدا
هو بالحم اليدا اسدبة وربدا  -الدذ اسدبة ذلدك المفهدوم اليده اسدبة اللندوان الدس
الملنون  ،ال ال بيلي وفرد فإاته متحدد ملده ذهندا ّ وخارجدا ّ دون اللندوان  ،فإاتده ال
يتل د تدت عددن مرحلددة الددذهن الددس الخددارج  ،ومغدداير للملنددون ذاا دا ّ ووجددوداّ  :اظيددر
مفهوم اللدم  ،وشريك البار عةوج  ،واجتمداع النقيضدين  ،بد مفهدوم الوجدود
علس القول بخصالة الوجود  ،ت
فإن اسبة هذ المفاهيم الدس واقلهدا اسدبة اللندوان الدس
الملنون ال ال بيلي وأفراد ه ت
ألن الدك المفداهيم ال اتلددت عدن مرحلدة الدذهن الدس
الخددارج  ،وألج د ذلددك ال يصددل حملهددا علددس واقلهددا بالحم د اليددا الصددناعي ،
فمفهوم النسبة والربا اسبة وربا بالحم األولي الذااي  ،وال ي ون كذلك بالحمد
اليددا الصددناعي *  ،فد ت
دإن مددا كددان بهددذا الحم د اسددبة وربددا ملنددون ه دذا اللنددوان
وواقله  .ومن ر َّم كان المتبادر من اطالق لفظ ( الربا والنسبة ) واقلده ال مفهومده
 ،ت
فإن اراداه احتاج الس عنايدة ا ددال  ،كمدا هدو الحدال فدي قدولهم (:شدريك البدار
ممتن ) ،و ( اجتماع النقيضين مستحي )  ،و ( الملدوم الم لدق ال يُخبدر عنده ) ،
ت
فإن المح وم به بهذ األح ام ملنوااا هذ األمور ال مفاهيمها فإاتها غير مح ومدة
بها  ،كيف  ،وأاتها موجودال وغير ملدومة وال ممتنلة ؟
وبهددذا ا ددون الحددروف موضددوعة ألاحدداء النسددا والددروابا م لق دا ّ  ،يددواء أكااددع
بمفدداد ( هددد المركبدددة  ، ) أم بمفدداد ( هددد البسدددي ة ** )  ،أم كااددع مدددن النسدددا
) (1ظ  :الجددواهر  ،محمددد اقددي  ،غايددة المددخمول  121/1 :وبحددر الللددوم  ،عددالء الدددين ،
مصابيل األصول 71/1 :ـ  77والفيا  ،محاضراا في أصول الفقه 77 /1 :ـ . 79
* مالك الحم األولي اإلاحاد المفهومي  ،م  :اإلاسان حيوان ااطق  ،أما الحم
الياي فمالكه اإلاحاد الوجود  ،م  :يد ااسان  ،ظ  :ال باطبا ي  ،محمد حسين ،
اهاية الح مة . 19 :
 هل المركبة  :هي التي يُ لا بها وجود شيء لييء  ،كقولنا  :ه الحركة دا مدة أو ال
دا مة  ،ت
فإن الم لوا وجود الدوام للحركة أو ال وجود لها  ،ظ  :التفتا ااي  ،يلد الددين
 ،مختصر الملااي . 111 :
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الخاصة المق تومة لأعرا النسبية  :م كون اليديء فدي الةمدان أو الم دان  ،أو
احو ذلك  .وأما الموضوع بإ اء مفاهيمها فهي ألفاظ النسبة والدربا واحوهمدا مدن
األيماء المح ية عنها بتلك األلفاظ  ،ال بالحروف واألدواا (. )1
ِاقشة الخْئي لألصفهاني :
جاءا مناقية السيد الخو ي في مقامين :
المقددام األول  :فددي أاتده هد للنسددبة والددربا وجددوداّ فددي الخددارج فددي مقابد وجددود
الجوهر واللر  ،أو ال ؟
المقام ال ااي  :وعلس اقدير وجود الك النسبة فه الحروف موضوعة لها ؟
أما المقام األول  :فالصدحيل هدو أاتده ال وجدود للنسدبة والدربا فدي الخدارج فدي قبدال
وجود الجوهر أو اللر .
والوجه في ذلك  :هو أاته ال دلي علس ذلك يوت البرهان المذكور وهدو غيدر ادام ه
وان كااتددا صددفتين متضدداداين فددال ي دداد يم ددن ْ
ألن صددفتي اليقددين واليددك ْ
وذلددك ت
أن
اتللقا بييء في آن واحد من جهة واحدال  ،اال ت
أن احققهما في الذهن ال ي يف عدن
الدد متللقهما في الخارج  ،ت
فإن ال بيلي عين فرد ومتحدد ملده خارجدا ّ ومد ذلدك
يم ن ْ
أن ي ون أحددهما متللقدا ّ لصدفة اليقدين واتخدر متللقدا ّ لصدفة اليدك  ،كمدا اذا
علم اجماالّ بوجدود ااسدان فدي الددار ول دن شدك فدي أاتده يدد أو عمدرو فدال ي يدف
اضادهما عن الدد متللقيهما بحسا الوجدود الخدارجي  ،فإاتهمدا موجدودان بوجدود
واحد حقيقة  ،وذلك الوجود الواحد من جهدة ااتسدابه الدس ال بيلدي متللدق لليقدين ،
ومن جهة ااتسابه الس الفرد متللق لليك  .أو اذا أربتنا ت
أن لللالم ُمبدئ ول ن شد نا
في أاته واجدا أو مم دن علدس القدول بلددم ايدتحالة التسلسد فرضدا ّ  ،أو أربتندا أاده
واجا ول ن ش نا في أاته مريد أو ال  ،الس غير ذلك  ،م ت
أن صدفااه الدالس عدين
ت
فدإن اليقدين
ذااه خارجا وعينا  ،كما أن وجوبه كذلك  .وما احن فيه من هدذا القبيد
متللق ب بوا طبيلي اللر للجدوهر  ،واليدك متللدق ب بدوا حصدة خاصدة منده
لده  ،فلديس هندا وجدودان  :أحددهما متللدق لليقدين واتخدر لليدك  ،بد وجدود واحددد
حقيقة مي وك فيه من جهة ومتيقن من جهة أخرت .
وهذا يلني  :أ تن اضاد صفتي اليقين واليدك ال يسدتدعي تاال الددد متللقهمدا فدي أفدق
النفس  ،وأما في الخارج عنه فقد ي ون متلدداّ وقد ي ون متحداّ (.)2
** هل البسيطة  :هي التي يُ لا بها وجود الييء أو ال  ،كقولنا  :ه الحركة موجدودال
أو ال موجودال  ،ظ  :المصدر افسه . 111 :
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه  79 /1 :ـ . 78
) (2ظ  :الجواهر  ،محمد اقي  ،غاية المخمول  22/1 :والفيا  ،محاضراا في أصدول
الفقه . 91 /1 :
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وأما المقام الثاني  :فإاته علس اقدير اسليم ت
أن للنسبة والربا وجدوداّ فدي الخدارج فدي
أن الحددروف واألدواا موضددوعة لهددا ه ت
مقابد الجددوهر واللددر  :فددال اسددلتم ت
ألن
األلفددداظ موضدددوعة لدددذواا المفددداهيم والماهيددداا  ،ال للموجدددوداا الخارجيدددة وال
فإن األولس غير قابلدة لإلحضدار فدي الدذهن  ،ت
الذهنية  ،ت
واال فدال ا دون بخارجيدة .
وال ااية غير قابلة لإلحضار راايا ّ  ،ت
فإن الموجود الذهني ال يقب وجوداّ ذهنيدا ّ آخدر
ت
أن الغر مدن الوضد التفهديم والدتفهتم وهدو ال يجتمد مد الوضد
 ،والمفرو
للموجددود الددذهني أو الخددارجي  ،ب د ال ب د تد ْ
أن ي ددون الوض د لددذاا الملنددس القاب د
لنحوين من الوجود  .أ  :أ تن اللفدظ موضدوع بدإ اء الملندس ت
الدال بيدرطي  ،يدواء
أكدان موجدوداّ فددي الخدارج أم ملددوما ّ  ،مم نددا كدان أم ممتنلدا ّ  .وقددد يلبتدر عندده ب (
الصددور المراسددمة الللميددة ) أيضددا ّ  ،وعلددس ذلددك فددال يم ددن ْ
أن ا ددون الحددروف
موضوعة ألاحاء النسا والروابا ه ألاتها ينو وجود ال ماهية لها فال ا دون قابلدة
لإلحضار في الذهن  .وأما مفاهيم افس النسا والروابا فهي من المفاهيم االيمية
 ،وليسع مما وضلع لها الحروف واألدواا  .ولو ان تةلنا عن ذلدك ويدلتمنا ام دان
ت
بخن الحدروف لدم اوضد ألاحداء النسدا
وض اللفظ للموجود بما هو  ،ول نتا اق
والددروابا ه لصددحة ايددتلمالها بددال عنايددة فددي مددوارد يسددتحي فيهددا احقددق اسددبة مددا
حتددس بمفدداد ( هد البسددي ة) فضدالّ عددن المركبددة  ،فددال فددرق بددين قولنددا  (:الوجددود
لإلاسددان مم ددن ) و ( ر الددالس ضددرور ) و( شددريك البددار مسددتحي )  ،فد ت
دإن (
الددالم ) فدددي جميددد ذلددك اسدددتلم فدددي ملندددس واحددد  ،وهدددو  :اخ ت
صددد مددددخولها
بخصوصية ما في عالم الملنس علس اسدق واحدد بدال عنايدة فدي شديء منهدا  ،وبدال
لحاظ أية اسبة في الخارج حتس بمفاد ( كدان التامدة *)  ،ت
فدإن احقدق النسدبة بمفداد (
كددان التامددة ) ااتم دا هددو بددين ماهيددة ووجودهددا كقولددك  (:يددد موجددود )  ،وأم دا فددي
الواجا الدالس وصدفااه وفدي اإلاتةاعيداا واإلعتبداراا فدال يُلقد فيهدا احقدق أيدة
اسبة أصالّ .
صد ممددا ُذكددر  :هددو ت
فالمتح ت
أن صددحة ايددتلمال الحددروف فددي مددوارد يسددتحي فيهددا
ربوا أية اسبة خارجية كما في صفاا الواجا الالس وغيرها مدن دون لحداظ أيدة
عالقة ا يف كيفا ّ يقينيا ّ عن ت
أن الحروف لم اوضد ألاحداء النسدا والدروابا فدي
الخارج (. )1
ِاقشة الصد ل خْئي
ر تد السيد محمد باقر الصدر مناقية السيد الخو ي المتق تدمة  ،بقوله :

 فا كان التا ة  :ي ون البحث فيه عن أص وجود الموضوع وربواه ،
فا كان الِاقصة  :ي ون البحث فيه عن لواحق الموضوع  ،ظ  :المظفر  ،محمد
رضا  ،أصول الفقه . 11 / 1 :
) (1ظ  :الجواهر  ،محمد اقي  ،غاية المخمول  22/1 :والفيا  ،محاضراا في أصدول
الفقه  91 /1 :ـ . 92
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( ا تن الوجود الخارجي لم ي خذ في مدلول ال لمة ليُقال  :ااته ال يقب اإلاتقدال الدذهني
اليه  ،حيث أ تن الحرف لم يوض للوجود الرابا الخدارجي بد وضد لدذاا ماهيدة
النسددبة بق د النظددر عددن احددو وجودهددا .غيددر أ تن النسددبة متقومددة دا م دا ّ بيددخ
وجود طرفيها وبهذا كااع النسبة القا مة في ذهن المت لم والنسبة القا مدة فدي ذهدن
السام ماهيتين متغايراين و ك منهما قابلة لإلاتقال الذهني  ،وذلك بخ ْن اوجدد فدي
صق الذهن ابلا ّ ل رفيها بالنحو المنايا لها من الوجود) (.)1
وذكر السيد الصدر أيضا ّ  :ا تن ( اا ار الوجود الرابا الخارجي ال يضر بالم تدعس
فضالّ عن ااته خالف التحقيق  ،اذ لو ا مريد اا ار ربوا وجود رالث خارجا ّ علس
وجود المنتسبين فهو صحيل ل نه ليس هو المراد بالوجود الرابا  ،و ا ْن ا ُريد
اا ار ربوا واقلية رال ة في الخارج وراء واقلية المنتسبين فهو غير صحيل ه
لوضوب أ تن هناك أمراّ واقليا ّ رابتا ّ في لوب الواق الذ هو أوي من لوب الوجود
 ...وهذ الواقلية هي منيخ ااتةاع م عنوان الظرفية او المظروفية وهي منيخ
واقليتهما لو قي بخاتهما من األمورالواقلية ال اإلعتبارية )(.)2
الروي الخا س  :الِسبية في وضَّللا الحروف
يرت هذا الرأ أ تن الحروف واألدواا وضلع لأعرا النسبية اإلضافية ،
كمقولة  :األين واإلضافة واحوهما  :وهذا الرأ هو للمحقق اللراقي (. )1
وقد ذكر السديد الخدو ي مل تخد مدا أفداد المحقدق اللراقدي  ،وهدو أ تن الموجدود فدي
الخارج علس أاحاء رالرة :
الِحْ األول  :ما ي ون وجود وجوداّ لنفسه  :كالجوهر بخصنافه .
الِحْ الثاني  :ما ي ون وجود في افسه وجوداّ لغير  :كاألعرا
يلبتر عن وجودها بالوجود الراب ي  ،وهي علس طا فتين :

التسد التدي قدد

احداهما  :ما يحتاج في احققه الس موضوع واحد في الخدارج ويسدتغنس بده  :كدال م
وال يف واحوهما .
وال اايددة  :مددا يحتدداج فددي احققدده الددس موضددوعين ليتقددوم بهمددا  :كدداللر
واإلضافي وغير ذلك .

األينددي

الِحْ الثالث  :ما ي ون وجود ال في افسه  :كخاحاء النسا والروابا .
وعلس ذلك ت
فإن الحاجدة دعدع اللقدالء الدس وضد األلفداظ التدي اددور عليهدا اإلفدادال
واإليددتفادال  ،وبلددد ْ
أن فحصددنا وجددداا أاتهددم وضددلوا األيددماء للجددواهر وعدددال مددن
األعدددرا  ،ووضدددلوا الهيئددداا مدددن المركبددداا والميدددتقاا للنسدددا والدددروابا ،
) (1الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول 227 / 1 :ـ . 229
) (2المصدر افسه .229 /1 :
) (1ظ  :مقاالا األصول  97 /1 :والبروجرد  ،محمد اقدي  ،اهايدة األف دار 1 :ـد26/2ـد
 28و بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصابيل األصول . 79/1 :
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ووضلوا الحروف لأعرا النسبية اإلضافية  .ف لمة (في)  -مد ال  -فدي قولندا :
( يددد فددي الدددار) ادددل علددس اللددر األينددي اللددار علددس موضددوعه  :كةيددد ،
والهيئدددة اددددل علدددس ربدددا هدددذا اللدددر بموضدددوعه  ،وه دددذا  .أ  :أ تن الملدددااي
منحصرال بالجواهر واألعدرا ورب هدا بمحلهدا وال رابد لهدا  .ومدن المللدوم ت
أن
الحددروف لددم اوضدد لأولددس  ،وال لددبلب األقسددام ال اايددة ه ت
ألن الموضددوع لهددا
األيددماء ،وال لل ال ددة ه ت
ألن الموضددوع لهددا الهيئدداا  ،فددال محالددة ا ددون موضددوعة
لأعددرا النسددبية اإلضددافية  .ف لمددة ( فددي ) وضددلع لأيددن الظرفددي  ،وكلمددة
( من) لأين اإلبتدا ي  ،وه ذا  ،وال فرق في ذلك بدين أقسدام الحدروف م لقدا ّ مدن
الداخ علس المركباا الناقصة والداخ علدس المركبداا التامدة  :كحدروف التمندي
والترجي والتيبيه واحوها (. )1
ِاقشة الخْئي ل مراقي
أشار السيد الخو ي الس ت
أن مناقية رأ المحقق اللراقي اظهر ضمن اق تين :
األولعى  :ااتدا اق د بلدددم كددون الحدروف موضددوعة لأعددرا النسددبية اإلضددافية ،
لصحة ايدتلمالها فيمدا يسدتحي فيده احقدق عدر اسدبي كمدا فدي صدفاا الواجدا
الددالس واإلعتبدداراا واإلاتةاعيدداا  ،فد ت
دإن اللددر ااتمددا هددو صددفة للموجددود فددي
الخارج فال يلق احققه بال موضوع محقدق خارجدا ّ  ،وعليده فيسدتحي وجدود فدي
الك الموارد  .وكيف كدان  ،فدال شدبهة فدي فسداد هدذا القدول  ،ت
فدإن صدحة ايدتلمال
الحروف في الواجا والمم ن والممتن علس اسق واحد بال لحاظ عناية فدي شديء
منها ا يف كيفا ّ ق ليا ّ عن ت
أن الموضوع لها الملندس الجدام الموجدود فدي جميد
هذ الموارد علس احو واحد  ،ال خصو األعرا النسبية اإلضافية .
الثانية  :ت
ان ذلك أفسد من القول السابق  ،ب ال يُترقتا صدور من م له *.
والوجه فيه  :هو ت
أن لأعرا التس جميلدا ّ مفداهيم مسدتقلة بحدد ذااهدا وأافسدها فدي
عالم مفهوميتها  ،من دون فرق بين األعدرا النسدبية وغيرهدا  ،و ت
أن األعدرا
النسددبية اتقددوم فددي وجودهددا بددخمرين  ،وغيددر النسددبية ال اتقددوم اال بموضددوعها ،
فاألعرا جميلا ّ موجوداا في أافسها ْ
وان كان وجودها لموضوعااها ؟
وقدددد الخددد مدددن ذلدددك  :ت
ان الحدددروف واألدواا لدددم اوضددد لأعدددرا النسدددبية
اإلضافية ،ب الموضوع لها هي األيماء  :م د كلمدة ( الظرفيدة ) و ( اإلبتدداء) و
(اإليتلالء ) واحوها .

) (1ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصدابيل األصدول  79/1 :والفيدا
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وأما ما ذكدر المحقدق اللراقدي فدي ملدااي الهيئداا وأاتهدا موضدوعة ألاحداء النسدا
والروابا ( ،)1فقد أورد السيد الخو ي عليه ما يخاي :
1ـ عدم الدلي علس وجود النسبة في الخارج في مقاب وجود الجوهرأو اللر

.

2ـ عدم وض اللفظ لها .
1ـ عدم ربواها في جمي موارد ايتلماالاها .
واتيجة عر األقوال المتقدمة فدي الملدااي الحرفيدة  :ظهدر ب دالن جميد األقدوال
واتراء التددي يددبقع  ،وعدددم ام ددان المسدداعدال علددس واحددد منهددا  .وهددذا األمددر هددو
الذ أوجا علس السيد الخو ي ْ
أن يختار رأيا ّ آخر في مقاب هذ اتراء (. )2
الروي السا س  :نظرية التحصي

في الممِى الحرفي

ال شدددبهة وال كدددالم فدددي أ تن الحدددروف واألدواا ابددداين األيدددماء ذاادددا ّ وحقيقدددة  ،وال
اشتراك لهما في طبيلي ملنس واحد  .وااتمدا ال دالم مدن ااحيدة اخدرت  ،وهدي  :مدا
هي الملااي الحرفية التي اباين اإليمية بتمام الذاا ؟
ذكر السيد الخو ي ( )1أ تن الحروف علس قسمين :
القسم األول  :ما يدخ علس المركباا الناقصة والملدااي األفراديدة  :أم دال ( :مدن)
و( الس) و(علس) واحوها .
القسععم الثععاني  :مددا يدددخ علددس المركبدداا التامددة ومفدداد الجملددة  :كحددروف النددداء
والتيبيه والتمني والترجي وغير ذلك .
أما القسم األول ـ أ ما يددخ علدس المركبداا الناقصدة والملدااي األفراديدة ـ فهدو
موضددوع لتضددييق المفدداهيم اإليددمية فددي عددالم المفهددوم والملنددس واقييدددها بقيددود
خارجة عن حقا قها  ،وم هدذا ال اظدر لهدا الدس النسدا والدروابا الخارجيدة  ،وال
الس األعدرا النسدبية اإلضدافية  ،ت
فدإن التحصدي والتضدييق ااتمدا هدو فدي افدس
الملنس  ،يواء أكان موجوداّ في الخارج أم لم ي ن .
واوضيل ذلك  :ت
ان المفاهيم اإليمية ب ليتهدا وجة يتهدا وعمومهدا وخصوصدها قابلدة
للتقسيماا الس ما ال اهاية بإعتبار الحص أو الحاالا التي احتها  ،ولهدا اطدالق
ويلة بالقياأ الس هذ الحص أو الحداالا  ،يدواء أكدان اإلطدالق بالقيداأ الدس
الحص المن توعة  :كإطالق الحيوان  -م ال  -بإضدافته الدس أاواعده التدي احتهدا ،
) (1ظ  :اللراقي  ،أغا ضياء  ،مقاالا األصول . 97 /1 :
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أم بالقياأ الدس الحصد المصدنتفة أو الميخصتدة  :كدإطالق اإلاسدان بالنسدبة الدس
أصنافه أو أفراد  ،أم بالقياأ الس حاالا شخ واحد مدن  :ك تمده وكيفده* ويدا ر
أعراضدده ال ار ددة وصددفااه المتبادلددة علددس مد تر الددةمن  .ومددن البددديهي ت
أن غددر
المت لم في مقام التفهيم واإلفادال كما يتللق بتفهيم الملنس علس اطالقه ويدلته كدذلك
قد يتللق بتفهيم حصة خاصة منه  ،فيحتاج  -حينئذ  -الدس ُمبدر لهدا فدي الخدارج .
وبما أاته ال يم ن ْ
أن ي ون ل واحد من الحص أو الحداالا مبدر ا مخصوصدا
ه للدم اناهي الحص والحاالا  ،ب عدم اناهي حص أو حاالا ملنس واحدد
فضالّ عن الملااي ال يرال  ،فال محالدة يحتداج الواضد الح ديم الدس وضد مدا يددل
عليهدددا ويوجدددا افاداهدددا عندددد قصدددد المدددت لم افهيمهدددا  ،ولددديس ذلدددك اال الحدددروف
واألدواا وما ييبهها من الهيئاا الدالة علس النسا الناقصدة  :كهيئداا الميدتقاا
وهيئة اإلضافة والتوصيف  .ف مت لم متلهتدد فدي افسده بخاتده متدس مدا قصدد افهديم
حصة خاصة من ملنس ْ
بر حرفا ّ مخصوصدا ّ أو مدا ييدبهه علدس احدو
أن يجل ُم ِ
القضية الحقيقية  ،ال بملنس أاته جل بإ اء ك حصة أو حالة حرفا ّ مخصوصدا ّ أو
ما يحذو حذو بنحو الوض الخا والموضوع له الخا ه ألاته غير مم دن مدن
جهة عدم اناهي الحص  .ف لمة ( في ) في جملدة ( الصدالال فدي المسدجد ح مهدا
كذا ) ادل علس ت
أن المت لم أراد افهديم حصدة خاصدة مدن الصدالال  ،وفدي مقدام بيدان
ح ددم هددذ الحصددة ال ال بيلددة السددارية الددس كد فددرد  .وأمددا كلمتددي (الصددالال ) و (
ت
والدال بيدرط  ،بددون ْ
أن اددال علدس
المسجد) فهما مسدتلملتان فدي ملناهمدا الم لدق
التضييق والتخصي أصال .
ومددن هنددا كددان الريددف الحددرف  :بمددا د تل علددس ملنددس قددا م بددالغير( ، )1مددن أجددود
التلريفاا وأحسنها  ،وموافقا ّ لما هو الواق وافس األمر  ،وم ابقا ّ لمدا ارا دة فدي
األذهان من ت
أن الملنس الحرفي خصوصية قا مة بالغير وحالة له (.)2
وينبغي أن يُيار الس ت
أن هدذا التلريدف هدو التلريدف المختدار للحدرف عندد المحقدق
اللراقي أيضا ّ (. )1
وأما القسعم الثعاني عن الحعروف ( أ مدا يددخ علدس المركبداا التامدة  ،أو مدا فدي
ح مهددا كمدددخول حددرف النددداء )  :فإاتده ْ
وان كددان مفددرداّ اال أاتده يفيددد فا دددال اامددة ،
ألن من المللوم ت
فحاله حال الجم اإلايا ية ه ت
أن الجم علس قسمين :
الذ بذااه يم ن ْ
أن يوجد فيه شيء واحد يلد  ،م د األعدداد والمقدادير

* ال م  :اللر
.
وال يعععف  :عدددر ال يقبددد القسدددمة وال النسدددبة لذااددده  ،م ددد الحدددرارال والبدددرودال  ،ظ :
ال باطبا ي  ،محمد حسين  ،اهاية الح مة . 122 ،119 :
) (1ظ  :التفتا ااي  ،يلد الدين  ،مختصر الملااي .162:
) (2ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصدابيل األصدول  78/1 :والفيدا  ،محاضدراا فدي
أصول الفقه  92 /1 :ـ . 96
) (1ظ  :مقاالا األصول . 81/1 :
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األول  :اايددا ية  :والميددهور بددين األصددوليين ( : )1ااتهددا موضددوعة إليجدداد الملنددس
في الخارج  ،ومن هنا ف تسروا اإلاياء بإيجاد ما لم يوجد .
وال ااي  :خبرية  :والميهور بينهم أيضا  :ااتها موضوعة للداللة علس ربوا النسدبة
في الواق أو افيها عنه (. )2
والصحيل علس ما ذها اليه جماعة ( )1منهم السيد الخدو ي  :ت
ان الجملدة اإلايدا ية
لددم اوض د إليجدداد الملنددس وااتمددا وضددلع للداللددة علددس قصددد المددت لم ابددرا أمددر
افسااي غير قصد الح اية عند ارادال افهيمده  .والجملدة الخبريدة موضدوعة للداللدة
علس قصد المت لم الح اية عن الواق ربواا ّ أو افيا ّ .
فالجملة اإلايدا ية وضدلع للداللدة عنددما يقصدد المدت لم ابدرا أمدر افسدااي وارادال
افهيمه وليس المراد بها قصد الح اية  ،فحروف النداء م ( يا ) وضدلع إلبدرا
قصد النداء واوجيه المخاطدا اليده  ،وحدروف اإليدتفهام موضدوعة إلبدرا طلدا
الفهم  ،وحروف التمنتدي موضدوعة إلبدرا التمنتدي  ،وحدروف الترجتدي موضدوعة
إلبرا التر تجي  ،وكذا حروف التيبيه واحوها.
ت
ان وضد هددذا القسددم مددن الحددروف لددذلك الملنددس مددن اتددا ج ورمددراا مسددلك السدديد
الخو ي في مسخلة الوض ه فإن ال م القول بالتلهتدد وااللتدةام هدو الهتدد كد مدت لم
بخاه متس ما قصد افهيم ملنس خا ا لم بلفدظ مخصدو  ،فداللفظ مفهدم لده ودال
علس أاتده أراد افهيمده بده  ،فلدو قصدد افهديم ( التمندي ) يدت لم بلفدظ خدا  ،وهدو :
كلمدددة ( ليدددع )  ،ولدددو قصدددد افهددديم ( الترجدددي ) يدددت لم ب لمدددة ( للددد ت )  ،وه دددذا ،
فالواض د الهتددد ذكددر هددذا القسددم مددن الحددروف عنددد ارادال ابددرا أمددر مددن األمددور
النفسااية من التمنتي والتر تجي واحوهما .
والنتيجة التدي ينتهدي اليهدا السديد الخدو ي هدي  :ت
ان حدال القسدم ال دااي مدن الحدروف
حال الجم اإلايا ية ليسع موضوعة لتحصي الملااي اإليمية  ،كمدا ت
أن القسدم
األول منهددا حالدده حددال الهيئدداا الناقصددة ب واهددا موضددوعة لتحصددي الملددااي
اإليمية (. )2
عالقة نظرية التحصي

بِظرية التم ّهد

ابته السيد الخو ي الدس ت
أن رأيده هدذا فدي الملدااي الحرفيدة مدن اتدا ج ورمدراا مسدلك
التلهتددد فددي مسددخلة الوض د  ،فد ت
دإن الق دول بالتلهتددد ال محالددة يسددتلةم وض د الملددااي
) (1ظ  :السبةوار  ،حسن  ،وييلة الوصول الس علم األصول  ،اقريرا أبحاث أبي الحسن
األصفهااي  198 :و البجنورد  ،حسن بن علي أصغر  ،منهس األصول . 27/1 :
) (2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه  98 /1 :ـ . 84
) (1ظ  :النهاواد  ،علدي بدن فدتل هللا  ،ايدريل األصدول  14 :و الحدا ر  ،عبدد ال دريم ،
درر األصول ( درر الفوا د) .71 /1 :
) (2ظ  :الجددواهر  ،محمددد اقددي  ،غايددة المددخمول 126/1 :ـد  128ووبحددر الللددوم  ،عددالء
الدين  ،مصابيل األصول 94 /1 :ـ  91والفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 84/1 :
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الحرفية للتحصي ه ت
فدإن الغدر قدد يتللدق بتفهديم ال بيلدي  ،وقدد يتللدق بتفهديم
الحصة  ،والمفرو أاته ال ي ون علدس الحصدة دا مل مدا عددا الحدروف واوابلهدا ،
فال محالة يتلهتد الواض ذكرهدا أو ذكدر اوابلهدا عندد قصدد افهديم حصدة خاصدة .
فلو قصد افهيم حصة من طبيلي الماء  -م ال  -كمداء لده مدادال أو مداء البئدر يبدر
بقوله  ( :ما كان له مادال ال ينفلد بالمالقداال ) أو ( مداء البئدر ملتصدم ) فدـ (الدالم )
فددي األول وهيئددة اإلضددافة فددي ال ددااي ادددالن علددس ت
أن المددراد مددن المدداء لدديس هددو
ال بيلة السارية الس ك فرد  ،ب خصو حصة منه  .وال فرق في ذلدك بدين ْ
أن
ا ون الحص موجودال في الخارج أو ملدومة  ،مم نة كااع أو ممتنلة .
وبمددا أ تن األغددرا اختلددف بدإختالف األشددخا واأل مددان والحدداالا فالمسددتلملين
بمقتضس الهتدااهم النفسااية يتلهتدون ْ
أن يت لموا بالحروف أو ما ييبهها عندد اللدق
أغراضهم بتفهيم حص الملااي واضييقااها  .فلدو ت
أن أحدداّ اللدق غرضده بتفهديم
الصددالال الواقلددة بددين وال اليددمس وغروبهددا يبددر بقولدده  ( :الصددالال فيمددا بددين
الحدين ح مها كذا )  ،وه ذا (. )1
وعليدده يتب ديتن  :أ تن المفدداهيم االيددمية وا ْن كددان بلض دها أوي د مددن بلضددها اتخددر ،
فمفهوم المم ن أوي من مفهوم الوجود  ،وهو أوي من مفهدوم الجدوهر  ،وه دذا
الددس ْ
أن ينتهددي الددس مفهددوم ال ي ددون احتدده مفهددوم آخددر  ،ول دد واحددد منهددا لفددظ
مخصو يدل عليده عندد الحاجدة الدس افهيمده  -اال ت
أن حصصدها أو حاالاهدا غيدر
المتناهية لم اوض بإ اء ك واحدال منها لفظ خا كي يددل عليهدا عندد الحاجدة ه
وذلك للدم اناهيها  ،فنتساءل  :ما الذ يوجا افاداها في الخارج ؟ ولديس ذلدك اال
الحروف أو مدا ييدبهها ه ألن الواضد الهتدد بدذكر حدرف خدا عندد قصدد افهديم
حصددة خاصددة مددن الملنددس  ،ففددي ك د مددورد قصددد ذلددك جل د ُمبددر حرف دا ّ مددن
الحروف علس اختالف الموارد والمقاماا (.)2
نتيجة البحث في المماني الحرفية
ل تخد السدديد الخددو ي مددا الد تر اليدده مددن بحدث واحقيددق فددي الملددااي الحرفيددة فددي
أمور ،هي :
األ ر األول  :ت
ان الملااي الحرفية اباين االيمية ذااا ّ  ،وال اشدتراك لهمدا فدي طبيلدي
ملنس واحد  ،فإاتها متدلياا بها بحد ذااها  ،وهي مستقالا فدي أافسدها  ،وال جدام
بين األمرين أصالّ .
األ ر الثاني  :ت
ان ملاايها ليسع بإيجادية  ،وال بنسبة خارجية  ،وال بخعرا اسدبية
اضافية  ،ب هي  :عبارال عن اضييقاا افس الملااي اإليمية فدي عدالم المفهوميدة
واقييدااها بقيود خارجة عدن حقا قهدا  ،بدال اظدر الدس أاتهدا موجدودال فدي الخدارج أو
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 92 /1 :
) (2ظ  :المصدر افسه . 97 /1 :
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ملدومددة  ،مم نددة أو ممتنل دة ه ومددن هنددا ي ددون ايددتلمالها فددي الواجددا والمم ددن
والممتن علس اسق واحد .
والذ دعس السيد الخو ي الس اختيار هذا الرأ أربلة أيباا :
السبب األول  :ب الن يا ر األقوال واتراء .
السبب الثاني  :ت
ان هذا الملنس ميترك فيه بين جمي موارد ايتلمال الحدروف مدن
الواجا والمم ن والممتن علس اسق واحد  ،وليس في الملااي األخدرت مدا ي دون
كذلك .
السبب الثالث  :ما ابنتا في باا الوض من ت
أن حقيقدة الوضد هدي التلهتدد والتبدااي
ينددتج اإللتددةام بددذلك القددول ال محالددة ه ضددرورال ت
أن المددت لم اذا قصددد افهدديم حصددة
خاصة فبخ شيء يُبر ؟ اذ ليس ال ُمبر له تاال الحرف أو ما يقوم مقامه (. )1
السععبب الراب عَّللا  :موافقددة ذلددك للوجدددان  ،وم ابقتدده لمددا ارا ددة فددي األذهددان  ،فد ت
دإن
الناأ يستلملواها إلفدادال حصد الملدااي واضدييقااها فدي عدالم الملندس  ،غدافلين
عن وجود الك الملدااي فدي الخدارج أو عددم وجودهدا  ،وعدن ام دان احقدق النسدبة
بينها أو عدم ام ااها (. )2
ودعدددوت المحقدددق الندددا يني  :اعمدددال اللنايدددة فدددي جميددد ذلدددك ( )1ي د ت
ددذبها صدددريل
الوجدان والبداهة  ،فهذا ي يف ق ليا ّ عن ت
أن الموضوع له الحرف ذلك الملنس ال
غير .
ان ملاايها جميلا ّ ح ا ية  ،وم ذلك ال ا دون اخ اريدة ه ت
األ ر الثالث  :ت
ألن مدالك
اخ ارية الملنس اإليتقاللية الذااية في عالم المفهدوم والملندس  ،وهدي غيدر واجددال
لذلك المالك  ،ومالك ح ا ية الملنس اح مو من ال بوا في عالم الملنس وهي واجددال
لدده  ،فددال مال مددة بددين عدددم كواهددا اخ اريددة وكواه دا ايجاديددة كمددا عددن المحقددق
النا يني (. )2
األ ر الرابَّللا  :في اقاط اإلمتيا بين رأ السيد الخو ي ويا ر اتراء :
ووالً  :يمت دا رأ السدديد الخددو ي عددن رأ المحقددق النددا يني ـ د الددذ ذهددا الددس ت
أن
ملااي الحروف ايجادية ـ في اق ة واحدال  ،وهي  :ت
ان الملنس الحرفي علدس رأيده
ليس له واق في أ ت وعاء  ،ما عدا التراكيا ال المية .
وأمددا علددس رأ السدديد الخددو ي فلدده واقد  ،وهددو عددالم المفهددوم ورابددع فيدده كددالملنس
اإليمي  ،غاية األمر ب بوا اللقي ال ايتقاللي .

) (1ظ  :محاضراا في أصول الفقه . 11/1
) (2ظ  :المصدر افسه  97 /1 :ـ . 84
) (1ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا . 11 /1 :
) (2هذ الددعوت هدي لليديو اتخوادد وقدد ابنتاهدا المحقدق الندا يني  ،ظ  :الخرايدااي  ،محمدد
كاظم  ،كفاية األصول  61 :و الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا . 24/1 :
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ثاني عا ً  :ويمتددا عددن رأ المحقددق محمددد حسددين األصددفهااي ـ القا د ب د ت
خن الحددروف
وضددلع بددإ اء النسددا والددروابا ـ فددي اق ددة واحدددال أيضددا  ،وهددي  :ت
ان الملنددس
الحرفددي علددس هددذا الددرأ يددنو وجددود خددارجي  ،وهددو وجددود ال فددي افسدده  ،ولددذا
يخت بالجواهر واألعرا  ،وال يل تم الواجا والممتن .
وأمدددا علدددس رأ السددديد الخدددو ي  :فدددالملنس الحرفدددي يدددنو مفهدددوم رابدددع فدددي عدددالم
المفهومية  ،ويل تم الواجا والمم ن والممتن علس اسق واحد .
ثالث عا ً  :ويمتددا عددن رأ المحقددق اللراقددي ـ وهددو ت
أن الموضددوع لهددا الحددروف هددي
األعرا النسبية ـ في اق تين :
النق ة األولس  :ت
ان الملنس الحرفي علس رأ المحقق اللراقي مستق بالذاا  ،وأمدا
علس رأ السيد الخو ي  :فهو غير مستق بالذاا .
النق ددة ال اايددة  :ت
ان الملنددس الحرفددي علددس رأ المحقددق اللراقددي يددنو ملنددس يخد
الجددواهر واألعددرا  ،وال يل د تم غيرهمددا  ،وأمددا علددس رأ السدديد الخددو ي  :فهددو
ينو ملنس يل تم الجمي (. )1
ِاقشة الصد ل خْئي
ااقأل السيد محمد باقر الصدر( ا 1244 :هـ) رأ السيد الخو ي بالتحصي فدي
وض الحروف بما مل تخصه  :ت
ان احصي مفهوم ايمي بلحاظ مفهوم ايمي آخدر
ال يلقددد أ ْن ي دددون اال بلحددداظ افتدددرا اسدددبة بدددين المفهدددومين بحيدددث يقددد احدددد
المفهددومين طرف دا ّ لنسددبة م د المفهددوم االخددر -مددن قبي د اسددبة الظرفيددة بددين النددار
والموقد -ويصدبل بدذلك حصدة خاصدة مدن الندار ،وينيدخ ضديق فدي دا درال اا باقده
يوجا امتناع اا باقه علس الفاقد للنسبة  ،وما لم افر فدي المرابدة السدابقة اسدبة
بين مفهومين ال يلق أ ْن يتضيق أحدهما بلحاظ اتخر(. )2
رم أخذ السيد الصدر ببيان اإلحتماالا المتوقلة في المقام وهما احتماالن :
االحتمال األول  :ان ا ُريد بالوض للتحصي كون الحرف موضوعا ّ لما هدو مدالك
التحصي أ النسا التي بها اتحص المفاهيم اإليمية بلضها بالبلب اتخدر
فهذا افس الم تدعس بالقول بالنسبية في وض الحروف *وليس شيئا ّ آخر .
االحتمال الثاني ْ :
وان ا ُريد كون الحرف موضوعا لدنفس التحصدي  ،فيدرد عليده :
اوال  :ت
ان التحصي والضيق ل تما كان في طول أخذ اسبة بين المفهومين ال محالة
فال ب تد من دال علس الك النسبة  ،فإ تن لم ي ن هناك دال عليها بقي المدلول ااقصدا ّ ،
وحيث ال يتصور دال غير الحرف فيتلين كون الحرف داالّ عليهدا  ،وملده ي تمد
مدلول ال الم وال ملنس ألخذ التحصي في مدلول الحرف حينئذ .
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 11/1 :
) (2ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول 228 / 1 :ـ. 214
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وثانيا  :ت
ان التحصي في طول النسبة ومما يسدتتبله الملندس الحرفدي ال أاتده بنفسده
الملنس الحرفي وفي طول الملنس الحرفي  ،ولهذا اجد أاته ليس مسداوقا ّ مد جميد
الملددااي الحرفيددة بد أ تن بلددب الملددااي الحرفيددة ال ييددم علددس التحصددي وهددذا
شاهد علس عدم ام ان دعدوت كدون الحدروف موضدوعة للتحصدي ابتددا ّء  ،كمدا
فددي ملددااي حددرف الل ددف واإليددت ناء والتفسددير واإلضددراا  .فم د ال فددي حددرف
الل ف حينما يقال ( :جاء ااسان وحصان) ال يدل الواو علس الحصة الخاصة .
فدإ ْن اددوهم  :ااتده أيضددا يدددل علددس التحصدي وا تن الجددا ي هددو الحصددة الخاصدة مددن
اإلاسان المقتراة بالحصان  ،قلنا فماذا يُقال في م قولنا  (( :الحرارال والبدرودال ال
اجتملددان )) فإاتدده مددن الواضددل أ تن المقصددود مددن هددذا ال ددالم لدديس أ ْن اقددول  :ا تن
الحصددة الخاصددة منهمددا ال اجتملددان ف دخين التحصددي ؟ وكددذلك فددي م د قولنددا :
((أكددرم الليددرال اال واحددداّ )) ف دإ تن مفهددوم الليددرال لددم ي ددن احتدده حصددتان احددداهما
التسلة واألخرت التسلة ا داّ واحد لي ون الحرف داالّ علس احصيصه األولس
(. )1
أما بخصو عالقة القول بالتحصي في وض الحروف م مبنس السيد الخو ي
من التلهتد في وض األلفاظ  ،فقد ذكر السيد الصدر ما اصته  ( :ااته ال اراباط بين
البح ين بوجه ه أل تن المبحوث عنه في المقام هو الفارق بين ما هو المدلول
التصور للحروف واأليماء وأاتهما من ينو واحد أو ينخين يواء أكااع حقيقة
الوض اخصي اللفظ بخ اء افس هذا المدلول التصور أو اإللتةام بقصد افهيم
ذلك الملنس للغير .وكما أ تن التلهتداا اللقال ية ال ب تد أ ْن ا ون مستوعبة ووافية
بإشباع ك الحاجاا اللغوية كذلك ح مة الوض اقتضي اشباعها علس حد واحد .
و بتلبير آخر :ت
ان الخالف في حقيقة الوض بين أصحاا التلهتد وأصحاا
اإلعتبار ليس في ايخي ح مة الوض وا تن الغر من اإلعتبار ام ين
المستلم من حاجته  ،ب في أ تن طريق يد هذ الحاجة ما هو؟ فإذا كااع الحاجة
اقتضي جل ما يدل علس الحصة الخاصة فهذا ما يقتضي الوض لذلك مهما كان
ملنس الوض ) (.)2

الْضَّللا في الحروف حسب نظرية التحصي

) (1ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول 228 / 1 :ـ. 214
) (2المصدر افسه 228 / 1 :ـ . 214
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أن الوضدد فددي الحددروف عددام والموضددوع لدده خددا وفاقددا ّ
يددرت السدديد الخددو ي ت
للميهور  ،بخالف المحقق اتخواد الذ يرت ت
أن الوض فيها عام والموضدوع لده
عام أيضا (. )1
والسبا في ذلك :
أمددا فددي القسععم األول مددن الحددروف ( ععا يععدخل ع ععى المركبععات الِاقصععة والممععاني
األفرا ية ) ه فأاتها لم اوض بدإ اء مفداهيم التضدييقاا والتحصصداا ،ألاتهدا مدن
المفاهيم اإليمية اإليتقاللية في عالم مفهوميتها  ،ب لواقلها وحقيقتها  -أ ما هدو
بالحمد اليدا  -اضددييق واحصد  ،ومفاهيمهددا ليسدع بهددذا الحمد اضددييقا ّ ْ
وان
كددان كددذلك بالحم د األولددي الددذااي  .الددم  ،ال ب د تد مددن أخددذ الددك المفدداهيم بلنددوان
المل ترف واتلة للحاظ أفرادها ومصاديقها اجماالّ حتس يم ن الوض بإ ا ها .
وهذا يلني  :ااته كما ال يم ن ْ
أن ي ون وضلها خاصا ّ كالموضوع له ـ ت
ألن حصد
الملنس الواحد غير متناهية  ،فضدالّ عدن الملدااي ال يدرال  ،فدال يم دن اصدور كد
أن ي ددون الموضددوع لهددا عام دا ّ
واحددد منهددا علددس وجدده التفصددي  -كددذلك ال يم ددن ْ
كالوضددد  ،فإاتددده ال يلقددد ذلدددك تاال ْ
أن اوضددد لمفددداهيم الحصددد والتضدددييقاا ،
والمفرو أاتها من المفداهيم اإليدمية  ،وليسدع مدن الملدااي الحرفيدة فدي شديء ،
وال جام مقولي بين أفراد التضييق وأاحا ه لتوض بإ ا ه  ،فال ب تد  -حينئدذ  -مدن
أن التةم ب ون الموضوع له فيها خاصا ّ والوض عاما ّ ْ ،
ْ
بخن اقدول  :ت
ان كد واحدد
من هذ الحروف موضوع لسنو خدا مدن التضدييق فدي عدالم الملندس  ،ف لمدة (
في) لسنو من التضدييق  ،وهدو يدنو التضدييق األيندي  ،وكلمدة (علدس) لسدنو آخدر
منه  ،وهو ينو التضييق اإليتلال ي  ،وكلمدة (مدن) لسدنو رالدث منده  ،وهدو يدنو
التضييق اإلبتدا ي  ،وه ذا يا ر هذ الحروف .
ولددذا يسددتظهر السدديد الخددو ي  :أ تن الموضددوع لدده فددي الهيئدداا الناقصددة كهيئدداا
الميتقاا  ،وهيئدة اإلضدافة والتوصديف ي دون الوضد فيهدا عامدا ّ والموضدوع لده
خاصا ّ  ،للدم الفرق بينهما (. )2
وأما القسم الثاني من الحدروف ( عا يعدخل ع عى المركبعات التا عة و فعا الجم عة:
كحددروف النددداء والتيددبيه والتمنت دي والتر تج دي وغيددر ذلددك) فالوض د فيهددا عددام و
الموضددوع لدده خددا ه ضددرورال ت
أن الحددروف فددي هددذا القسددم لددم اوض د لمفهددوم
التمنتي والتر تجي والتيبيه واحو  ،ألاتها من المفداهيم اإليدمية اإليدتقاللية علدس ت
أن
ال مه ْ
أن ا ون كلمدة ( للد ت ) مرادفدة للفدظ ( الترجدي )  ،وكلمدة ( ليدع ) مرادفدة
للفددظ ( التمنتدي)  ،وهددو باطد يقيندا ّ  .كمددا أاتهددا لددم اوضد بددإ اء مفهددوم ابددرا هددذ
الملددااي  ،فإادده أيضددا مددن المفدداهيم االيددمية  ،بد وضددلع لمددا هددو بالحمد اليددا
ابددرا اّ للتمنت دي والترجددي واإليددتفهام واحددو ذلددك  ،وال جددام ذااددي بددين مصدداديق
اإلبرا وأفراد لي ون موضوعا ّ بدإ اء ذلدك الجدام  ،وألجد ذلدك فدي هدذا القسدم
) (1ظ  :كفاية األصول  11 :و الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 81 / 1 :
) (2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه  81 /1 :ـ . 82
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أيضددا ي ددون الموضددوع لدده خاص دا ّ والوض د عام دا ّ  ،بملنددس  :أ تن الواض د اصددور
مفهوما ّ عاما ّ  :كإبرا التمني م الّ فوض كلمة ( ليع ) بدإ اء أفدراد ومصداديقه ،
والهتد بخاته متس ما قصد افهيم التمنتي يت لم ب لمة ( ليع ) (.)1
ويم ن ل باحث الخي ما ذكدر السديد الخدو ي (قدد ) حدول اظريتده فدي ت
أن الملندس
الحرفي موضوع إلفدادال التضدييق فدي المفداهيم اإليدمية عدن طريدق ذكدر مقددماا
لتلك النظرية :
المقدمة األولس  :ت
ان الحروف قسمان :
القسم األول  :ما يدخ في المركباا الناقصة م

( يد علس الس ل ) .
( أال ليع اليباا يلود يوما ّ *).

القسم ال ااي  :ما يدخ في المركباا التامة م
المقدمددة ال اايددة  :ت
ان المفدداهيم اإليددمية كخيددماء األجندداأ واألعددالم ويدديلة بسدددلة
أفرادها وحاالاها .
المقدمة ال ال ة  :ت
ان غدر المدت لم قدد يتللتدق بفهدم خصوصدياا الملندس وقدد يتللتدق
بفهم الملندس علدس عمومده  ،فقدد يقدال  :الصدالال فدي المسدجد أفضد  ،فيفيدد حصدة
خاصة من الصالال  ،وقد يقصد طبيلي الصالال فيقال  :الصالال خير عبادال .
ويتراا علس هدذ المقددماا أاتده بحسدا رأيده فدي الوضد وهدو اظريدة التلهتدد  ،ا تن
القسددم األول مددن الحددروف وهددو المركبدداا الناقصددة موضددوعة لتضددييق الملددااي
اإليمية  ،بينما القسم ال ااي موضوعة إلبرا ما في النفس من الملنس .

المبحث الثاني
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 82 /1 :
* صدر بيع ألبي اللتاهية  :أال ليع اليباا يلود يوما ّ
فخخبر بما فل الميياُ
ظ  :ديوان أبي اللتاهية . 21 :
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اإلطالق
مددن ملددالم البحددث األصددولي للسدديد الخددو ي أاتدده ب ديتن ت
أن اإلطددالق ال ابددع بمقدددماا
الح مددة لدديس مدددلوالّ لفظي دا ّ  ،ب د داللتدده ااشددئة عددن مقدددماا الح مددة وهددي عقليددة
وليسددع لفظيددة  ،وبالتددالي ي ددون اإلطددالق غيددر م هت د للتلددار م د اللددام (،)1
بخالف ما يُنسا الس الميهور من ت
أن اإلطالق جةء مدلول اللفظ  ،فال احتداج فدي
ايت يدداف اإلطددالق الددس مقدددماا الح مددة ( ، )2كمددا ت
أن السدديد الخددو ي ذهددا الددس
رأ جديد في التقاب بين اإلطالق والتقييدد ولبيدان هدذ المسدخلة ينبغدي التلدر
الس حقيقة اإلطالق في اللغة واإلص الب  ،وأقسامه  ،وبيدان مقددماا الح مدة فدي
كلمدداا االصددوليين  ،ومختددار السدديد الخددو ي فددي المقددام ه ولددذا ااددتظم المبحددث فددي
خمسة م الا :

المط ب االول  :اإلطالق لغةً واصطالحا ً
اإلطععالق لغ عةً  :اإلطددالق مصدددر أطلددق بملنددس التخليددة واإلريددال  ،يقددال  :أطلقددع
األيددير اذا حللددع ايددار وخلتيددع عندده  ،ومندده طددالق المددرأال ه وذلددك أاتهددم يقولددون
للةوجة ااتها فدي حبدال الدةوج  ،فدإذا فارقهدا قيد  :طلتقهدا كخاتده ق د حبلهدا  ،وكدذا
اطددالق الناقددة بملنددس اريددالها واركهددا فددي المرعددس ارعددس حيددث شدداءا  ،ومددن
المجا ايتلماله في اللفظ وال الم بملنس عدم اقييد بيديء  ،يقدال  :أطلقدع القدول
اذا أريلته من غير قيد وال شرط (. )1
أما اإلطالق اصطالحا ً  :فهو ما د تل علس شاي في جنسه (.)2
واإلطددالق عنددد ميددهور األصددوليين قب د يددل ان الللمدداء  ( ا  1462هددـ )هددو:
الماهيددة المقيدددال باليدديوع والسددريان ( ، )1واإلطددالق فددي القددول  :هددو ْ
أن يصدددر
( )1ظ  :الفيا  ،المختصر في الحياال الللمية لةعيم ال ا فة السيد الخو ي .16 :
( )2ظ  :ال اظمي  ،محمد علي  ،فوا د األصول 1 :ـ.161 / 2
) (1ظ  :الفراهيد  ،الخلي بن أحمد  ،اللين  141 /1 :و الجوهر  ،ايدماعي بدن حمداد
الصددحاب  1169 / 2:والراغددا األصددفهااي ،الحسددين بددن محمددد  ،المفددرداا  121:وابددن
فارأ  ،ملجم مقاييس اللغدة  214 / 1 :وابدن منظدور  ،لسدان اللدرا 199 /9 :والفيدومي ،
أحمد بن محمد  ،المصباب المنير . 176 :
) (2ظ  :اتمددد  ،علددي بددن محمددد  ،اإلح ددام فددي أصددول األح ددام  1/1 :وال هرااددي  ،أبددو
القايم ال الاتر  ،م ارب األاظار  ،اقريراا أبحاث مراضس األاصار .221 /2 :
 يل ان الللماء هو السيد حسين بن رفي الدين محمد بن محمود الحسيني األصدفهااي اللدالم
المحقق اليهير ب ( يل ان الللماء ) لتفدويب اليدا عبداأ الصدفو أمدر الدو ارال والصددارال
اليه ف ان خليفة السل ان وصهر علدس ابنتده  ،لده اد ليف والداليق قيمدة علدس الروضدة البهيدة
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ال الم من المت لم من دون قيد أو شرط  ،م قدولهم  ( :اعتدق رقبدة )  ،اذ أ تن (
الرقبة ) م لقة غيدر مقيددال بيديء  ،ويقدال لهدذا ال دالم  ( :كدالم م لدق )  .ويقابد
اإلطالق التقييد  ،وهو صدور ال الم مقيداّ وميروطا ّ  ،م قدولهم  ( :أعتدق رقبدةّ
( كدالم
م منةّ ) ،اذ ا ون الرقبة مقيتدال باإليمدان  ،ويقدال لهدذا ال دالم :
مقيتد ) (. )2
أما السيد الخو ي فقد ذكر ت
أن ملنس اإلطالق هو  :اص تور الموضوع أو المتللدق مد
لحدداظ عدددم خصوصددية م دن الخصوصددياا ورفضددها امام دا ّ ( . )1ت
وأن المددراد مددن
اإلطالق اص الحا ّ هو ملنا اللغو (. )2
أما الفرق بين اللام والم لق  ،فاللام  :هدو مدا د تل علدس شدمول الح دم لجميد أفدراد
مدخوله  ،والم لق  :هدو المريد الدذ لدم يقيتدد بيديء فدي مقابد المقيتدد الدذ هدو
مقيتد به  ،أ ت
أن اإلطالق عبارال عن رفب القيود وعدم دخلها في الح م .
وداللددة اللددام علددس اللمددوم ا ددون بالوض د ومسددتفادال مددن أدواا اللمددوم  ،وداللددة
الم لق علس اللموم مستفادال من مقدماا الح مة (. )1

المط ب الثاني  :وقسام اإلطالق

وملالم األصول و بدال األصول وغيرها في منتهدس التحقيدق والتددقيق  ،ادوفي فدي أيدام اليدا
عباأ ال ااي في ما ادران اوفتي ينة 1462ه واق ج مااه ال اهر الس النجدف األشدرف ،ظ
 :بحر الللوم  ،محمد  ،بلغة الفقيه . 111 / 1 :
) (1ظ  :الخرايددااي  ،محمددد كدداظم اتخواددد  ،كفايددة األصددول  221 :واليوشددترت  ،محمددد
جلفر المر توج  ،منتهس الدراية في شرب ال فاية . 711 /1 :
) (2ظ  :األاصار  ،محمد علي  ،المويوعة الفقهية الميسترال . 289/2 :
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 171 / 2 :
) (2ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصابيل األصول  111/2 :والجواهر  ،محمد اقدي ،
غاية المخمول من علم األصول .698 /1 :
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 122، 121 ، 111/1 :
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ذكر األصوليون ت
أن لإلطالق أقساما ّ ع تدال  ،وهي :
 -1اإلطالق الشمْلي والبدلي
فاإلطالق الشمْلي  :هدو الدذ يددل علدس ايدتيلاا وشدمول جميد أفدراد الم لدق ،
م د  :قولدده الددالس  ...( :يوأي يح د َّ َّ
هللاُ ْالبي ْي د ي يو يح د َّر يم ال وربيددا  ، )1( )...ف د ت
إن اإلطددالق فددي
( ْالبي ْي ي ) شمولي ه ألاته ييم جمي أفدراد البيد ويسدتوعبها  .وكدذا فدي م د ( أكدرم
اللالم )  ،فإن اإلطالق بلحاظ أفراد اللدالم اطدالق شدمولي  ،فيجدا اكدرام كد يمد ْن
صدق عليه عنوان ( اللالم )  ،وم له  ( :ال ا ذا ) .
واإلطالق البدلي  :هو الذ يدل علس فرد واحدد مدن بدين جميد األفدراد  ،ل دن علدس
احو البدل  ،م  ( :اعتق رقبة )  ،ت
فإن ذلك دال علس لةوم عتدق رقبدة واحددال مدن
بددين الرقداا علددس احددو البدددل  ،وم لدده  ( :أكددرم عالمدا ّ )  .هددذا  ،ويم ددن ْ
أن ي ددون
لل الم الواحد اطالقدان  ،في دون لده اطدالق شدمولي مدن جهدة  ،واطدالق بددلي مدن
أن افدر لل دالم اطالقدا ّ
جهة أخرت  .ففي م ال  ( :أكرم اللالم ) المتقددم  ،يم دن ْ
ألن لإلكرام حاالا مختلفدة  ،فديم ن ْ
بدليا ّ أيضا ّ ه ت
أن ي دون باإلطلدام  ،أو بإريدال
هديددة  ،أو ريددالة  ،أو غيددر ذلددك  ،ول تم دا لددم يجددا اإلكددرام بجمي د أاواعدده ق ل دا ّ ،
في تفس بندوع واحدد  .فداإلطالق فدي موضدوع الم دال المتقددم  -أ اللدالم  -اطدالق
شمولي  ،والس متللقه  -أ اإلكرام  -اطالق بدلي (. )2
وذكر المحقدق اتخوادد مدا حاصدله  :ت
ان مقتضدس مقددماا الح مدة يختلدف بدإختالف
المقامدداا  ،فتددارالّ اقتضددي هددذ المقدددماا اللمددوم اليددمولي واإليددتغراقي  ،واددارال
اللموم البدلي  ،وذلك بحسا اختالف القرا ن الحالية والمقالية (. )1
ويُيار الس أاته قد ذكرا اوجيهاا ع تدال لما ذكر المحقق اتخواد (. )2
 – 2اإلطالق ال فظي والمقا ي
وينقسم اإلطالق أيضا علس قسمين لفظي ومقامي :
فاإلطالق ال فظي  :هو اإلطالق المستفاد من ت
أن ك ت مت لم ي ون في مقدام بيدان امدام
مدددراد بددداللفظ  ،فدددإذا لدددم يدددذكر قيدددداّ فدددي كالمددده ُعلدددم منددده أاتددده أراد اإلطدددالق ،
م  ...(:يوأي يح َّ ت
هللاُ ْالبي ْي ي  ، )1()...و( أكرم اللالم )  ،و( أعتق رقبة ) ،واحوها .
وأما اإلطالق المقا ي  :فهو اإلطالق المستفاد من كون المت لم في مقام بيدان جميد
أجددةاء الواجددا المركددا مد ال  ،فددإذا أقتصددر علددس ذكددر بلددب األمددور ولددم ي دذكر
) (1البقرال . 271 :
) (2ظ  :الهاشمي  ،محمدود  ،بحدوث فدي علدم األصدول  229 / 1 :والفيدا
في أصول الفقه . 121 /1 :
) (1ظ  :كفاية األصول . 146 :
) (2ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول . 229 : 1
) (1البقرال .271 :

 ،محاضدراا
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غيرها مما ش نا في كواه جةء ًّ لذلك الواجا  ،اقتضس اإلطدالق المقدامي عددم
وجوبه  .وملرفة ت
أن المت لم بصدد بيان امام حقيقة المركدا وبيدان أجةا ده  ،ال بد تد
ْ
أن يُستفاد من دال آخر غير ما اقدم في اإلطالق اللفظي الذ كان يستفاد فيه ذلدك
من ظهور حال المت لم في كواه بصدد بيان امام مراد ه ت
ألن صرف الدداد بلدب
أجةاء المركا ليس لده ظهدور فدي ت
أن المدت لم بصددد بيدان جميد جة يااده  ،وااتمدا
يحتدداج فددي ذلددك الددس دال آخددر  ،كقرينددة حاليددة أو لفظيددة أو غيرهمددا( .)1وم ددال
اإلطالق المقامي  :ما جاء في صحيحة حماد بن عيسدس  ،اذ أمدر اإلمدام الصدادق
 الصالال فلم يحسنها  ،فقام  فوقف فصلس  ،وبذلك أاس ب ما يجا في الصدالال
( ، )2فإاته  كان بصدد بيان ماهية الصالال  -وهذا ما ايتفداا من المحداورال التدي
جرا بين اإلمام  وبين ح تماد  -فلذلك لو ش نا في جة ية شديء فدي الصدالال ولدم
يرد ذلك في صحيحة حماد فنتمسك باإلطالق المقامي لدف احتمال جة يته (. )1
 - 3اإلطالق األفرا ي واألحْالي
ان اإلطالق قد يُلحظ الس األفراد  ،وقد يُرت بالنسبة الس حاالا األفراد  ،ب حداالا
فرد واحد  .فاألول هو اإلطالق األفراد  ،وال ااي هو اإلطدالق األحدوالي  .م دال
األول  ( :اعتق رقبة )  ،أو ( أكرم اللالم )  ،واحدو ذلدك  .وم دال ال دااي  ( :أكدرم
يداّ )  ،ف ( يد ) ال اطالق له من حيث األفراد  ،ألاته علم شخصدي فهدو واحدد ،
ل ددن لدده اطددالق أحددوالي  ،فددالم لوا اكرامدده فددي جميد حاالادده  ،يددواء أكددان فددي
السدددفر أم فدددي الحضدددر  ،أو كدددان ملت تمدددا ّ  -أ البدددس الل تمدددة  -أو ال  ،وقدددد يجتمددد
اإلطالقان في مورد واحد  ،م د  ( :اعتدق رقبدة )  ،ت
فدإن لده اطالقدا ّ أفراديدا ّ  ،كمدا
اقدم آافا ّ  ،وله اطالق أحوالي  ،أ مهما كان حال الرقبة  ،يدواء أكاادع م مندةّ أم
كافرالّ  ،صحيحةّ أو يقيمةّ  ،واحو ذلك (. )2
وا تن اإلطالق اارالّ ي ون في الح م واارالّ في الموضوع وأخرت في المتللق :
أمدا اإلطدالق الددذ ي دون فددي الح دم  ،فم د قولدده الدالس  ( :يوأيقِي ُمددوا الصَّدالالي يوآياُددوا
ال َّة يكدداالي ،)1()...فد ت
دإن الوجددوا المسددتفاد مددن ( أيقِي ُمددوا ) م لددق غيددر مقيتددد بخددالف
الميروط بييء  ،م قوله الالس ( :أيقِ ِدم الص ي
َّدالالي لِد ُدلُو ِ
دق اللَّيْد ِ
س اِليدس يغ يس ِ
ك ال َّيد ْم ِ
ددر يكدداني يم ْيددهُودّا )( ، )6ت
فددإن الوجددوا مقيتددد بدددلوك
ددر اِ َّن قُددرْ آيني ْالفيجْ ِ
يوقُددرْ آيني ْالفيجْ ِ
اليمس  ،أ والهدا  ،وهدو الملبتدر عنده ب ( الواجدا الميدروط ) مقابد (الواجدا
الم لق ) .
) (1الصدر  ،محمد باقر  ،دروأ في علم األصول( ،الحلقدة ال اايدة)  212 :1و الميد يني ،
علي  ،اص الحاا األصول . 226 :
) (2ظ  :اللاملي  ،محمد بن الحسن  ،ويا الييلة . 218 /1 :
) (1الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا .117 /1 :
) (2المي يني  ،علي  ،اص الحاا األصول .227 :
) (1البقرال .21 :
) (6اإليراء .79 :
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وأمددا اإلطددالق الددذ ي ددون فددي الموضددوع  ،فم د  ( :يجددا عليددك عتددق رقبددة ) ،
فالموضددوع هددو الم لددف الميددار اليدده بالضددمير  -كدداف الخ دداا  -وهددو م لددق
واطالقه أحوالي  ،أ يواء أكان مسافراّ أم حاضراّ  ،أو كان صحيحا ّ أو يدقيما ّ ،
وه ذا وأما اإلطالق الذ ي ون فدي المتللدق  ،فم د  ( :اعتدق رقبدة ) فدي الم دال
المتقدم  ،فإاتها م لقة من حيث األفراد واألحوال (. )1

المط ب الثالث  :قد ات الح مة
ذكر األصوليون مقدماا الح مة علس النحو اتاي :
المقد ة األولى  :ونْ ي ْن المت م تم ِا ً ن التقييد وعد ه
مددن مقدددماا الح مددة التددي اعتمدددها السدديد الخددو ي  :قدددرال المددت لم علددس اإلطددالق
والتقييددد واإلايددان بالقيددد ه ت
واال فددال ي ددون ل المدده اطددالق فددي مقددام اإلربدداا  ،حتددس
ي ون كاشفا ّ عن اإلطالق في مقام ال بوا (. )2
وبيان ذلك  :ا تن اإلطالق والتقييد اارال يلحظان في مقام الواقد وال بدوا  ،وادارال فدي
مقام اإلرباا والداللة :
 -1أما في مقام ال بوا  ،فالمت لم اما ْ
أن يريدد اإلطدالق أو التقييدد  ،وال رالدث لهمدا ،
فايددتحالة التقييددد عنددد السدديد الخددو ي اسددتلةم ضددرورال اإلطددالق أو التقييددد بغيددر
اليتحالة اإلهمال في الواقد  ،خالفدا ّ ليديخه الندا يني الدذ يدرت ت
أن المدورد اذا لدم
ي ن قابالّ للتقييد لم ي ن قابالّ لإلطالق (.)1
 -2وأما في مقام اإلرباا ْ :
فإن ام ت ن المت لم من البيان وكان في مقامه وم ذلك لدم
يددخا بقيددد فددي كالمدده  ،كددان اطالقدده فددي هددذا المقددام كاشددفا ّ عددن اإلطددالق فددي مقددام
ال بددوا  ،ت
وأن مددراد فددي هددذا المقددام م لددق  ،واال ل ددان عليدده البيددان  .وأمددا اذا لددم
يتم ن من اإلايان بقيد في مقام اإلرباا  ،فدال ي يدف اطدالق كالمده فدي هدذا المقدام
عن اإلطالق في ذاك المقام والح م  :ت
بخن مراد الجدد فدي الواقد هدو اإلطدالق ه
لوضوب ت
أن مراد لو كان في الواق هو المقيتد لدم يدتم ن مدن بيااده واإلايدان بقيدد .
اذن اطالق ال الم في مقام اإلرباا ال ي يف عن اإلطالق في مقام ال بوا (.)2
وبنا ّء علس هذا فايتحالة التقييد استلةم ايتحالة اإلطالق  ،وبالل س .
) (1ظ  :األاصدددار  ،محمدددد علدددي  ،المويدددوعة الفقهيدددة المي تسدددرال  114/2 :و الفيدددا
محاضراا في أصول الفقه . 188/1 :
) (2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 162/1 :
) (1الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا .141 /1 :
) (2ظ  :الجددواهر  ،محمددد اقددي  ،غايددة المددخمول  681/1 :والفيددا  ،محاضددراا فددي
أصول الفقه . 162/1 :

،
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المقد ة الثانية  :ونْ ي ْن المت م في قام البيان :
وهذ المقدمة اافق عليها علماء األصول من اإلمامية ( ، )1ت
فدإن المدت لم ادارال ي دون
فددي مق دام اإلهمددال واإلجمددال*  ،واددارال ي ددون فددي مقددام البيددان مددن جهددة خاصددة ،
واإلهمددال مددن جهددة أخددرت  .فد ْ
دإن كددان المددت لم فددي مقددام اإلهمددال واإلجمددال ولدديس
بصدد بيان الخصوصياا  -كخك ر الخ ابداا الدواردال لبيدان أصد التيدري م د :
( يوأيقِي ُمددوا ال َّ
صد يدالالي يوآياُددوا ال َّة يكدداالي  )2( )...واحوهما دـ فددال يصددل التمسددك بددإطالق
صد يدالالي ) م لددق فد ْ
ال ددالم لنفددي شددرط أو قيددد  ،بد ْ
دخن يقددال ( :أيقِي ُمددوا ال َّ
دإن ش د نا فددي
اشتراط طهارال لباأ المصلي أو م ااه فنتمسك بإطالق اتية لنفي اليدرطية ه ت
ألن
اتية ليسع في مقام بيان شدروط وقيدود المدخمور بده  -أ الصدالال  -كدي يددل عددم
ذكرها علس ارادال اإلطالق  ،ب اتية في مقدام بيدان أصد التيدري  ،فهدي أهملدع
ذكر القيود بال لية .
ْ
وان كان المت لم في مقام اإلهمال من جهة وفي مقام البيان مدن جهدة أخدرت  ،أم دن
التمسك باإلطالق من الك الجهة التي ي ون فيها في مقام البيدان م د قولده الدالس :
( ...في ُ لُددوا ِم َّمددا أي ْم يسد ْ ني يعليد ْي ُ ْم ،)1( ) ...فد ت
دإن اتيددة واردال لبيددان حلتيددة مددا يص د اد
ال لا المللتم  ،وليسع واردال لبيان طهارال مح عبت ال لدا واجايدته  ،فلدذلك لدو
ش نا في اشدتراط كدون اللدبت فدي موضد الحلقدوم فدي الحلتيدة  ،جدا ْ
أن اتمسدك
بإطالق اتية واقول بلدم االشتراط ه ت
ألن اتية كااع بصدد بيدان هدذ الجهدة  -أ
الحلتية  -ولم اذكر هذا القيد  .بخالف ما لو ش نا في طهدارال موضد اللدبت  ،فدال
يصل ْ
أن اتمسك باتية إلرباا ال هارال ه للدم كون اتية بصدد بيان هذ الجهة .
وأما اذا كان المت لم في مقام البيان من جهاا عدال  ،فيجدو التمسدك بدإطالق كالمده
فيها جميلا ّ  .أم ال الرواياا الواردال في بيان خصوصياا الواجبداا والمحرمداا
واحوهما .
وذكر السيد الخو ي  :أ تن المراد من كواه في مقام البيان  ،ليس كواه في مقام البيدان
من جميد الجهداا ه ضدرورال ت
أن م د ذلدك لدم يتفدق فدي اتيداا والروايداا  ،ولدو
اافق ل ان اادراّ  ،ب المراد ْ
أن يلقي كالمه علس احو ينلقد له ظهور فدي اإلطدالق
 ،وي ون حجة علس المخاطا علس يبي القاعدال (.)2
أما الوظيفة في صدورال اليدك فيمدا لدو شد نا فدي ت
أن المدت لم فدي مقدام البيدان أو ال ؟
فالملروف والميهور بين األصوليين هو  :ايتقرار بنداء اللقدالء علدس حمد كدالم
) (1ظ  :الخرايااي  ،محمد كاظم  ،كفاية األصول  227 :و ال اظمي  ،محمد علدي  ،فوا دد
األصول 1:ـ  172 / 2والفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 162/1 :
* أ عدم مالحظة شيء من الخصوصياا المتلينة ملها  ،ظ  :الفيا  ،محاضراا
في أصول الفقه . 166/ 1 :
) (2البقرال .114 :
) (1الما دال . 2 :
) (2ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصابيل األصول  169/2 :والجواهر  ،محمد اقدي ،
غاية المخمول  686/1 :ـ  687والفيا  ،محاضراا في أصول الفقه 166 / 1 :ـ . 167
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المت لم علس كواه في مقام البيان ( )1ه ولذلك قالوا  :األص فدي كد كدالم صدادر
عن مت لم هو كواه في مقدام البيدان  ،ول دن خد ت السديد الخدو ي ذلدك بمدا اذا كدان
اليك في أص كون المت لم في مقدام البيدان  ،ال فدي اليدك فدي يدلته وضديقه ()2
كما في آية ( ...في ُ لُوا ِم َّما أي ْم يس ْ ني يعلي ْي ُ ْم . )1( ) ...
المقد ة الثالثة  :عدم و ْ قريِة ع ى التقييد :
اعتمددد السدديد الخددو ي هددذ المقدمددة  ،وهددي تأال يددخاي المددت لم بقرينددة ال متصددلة وال
منفصددلة واال فددال يم ددن التم تسددك بددإطالق كالمدده ه لوضددوب ت
أن اطالقدده ف دي مقددام
اإلربدداا ااتمددا ي يددف عددن اإلطددالق فددي مقددام ال بددوا اذا لددم ينصددا قرين دةّ علددس
الخددالف  ،وأ تمددا م د وجودهددا  ،فد ْ
دإن كااددع متصددلةّ فهددي ماالددة عددن أص د االقدداد
وان كاادع منفصدلةّ فدالظهور ْ
الظهدور ْ ،
وان االقدد اال أاتهدا ا يدف عددن ت
أن اإلرادال
اإليتلمالية ال ا ابق اإلرادال الج تدية  ،وأ تما اذا لم يدخا بقريندة كدذلك في بدع ل المده
اطالق كاشف عن اإلطالق في مقام ال بوا ه لتبليتدة مقدام اإلربداا لمقدام ال بدوا ه
ضددرورال ت
أن اطددالق ال ددالم أو اقييددد فددي مقددام اإلربدداا مللددول إلطددالق اإلرادال أو
اقييدها في مقام الواق وال بوا (.)2
وابنتدددس هدددذ المقدمدددة أيضدددا ّ المحقتقدددان اتخوادددد واللراقدددي واليددديو محمدددد رضدددا
المظفر(.)1

المقد ة الرابمة  :إشتراط عدم و ْ القد المتيقن في قام التخاطب :
ت
ان المحقق اتخواد الخرايااي والميذ المحقق اللراقي اشترطا فدي احقدق اإلطدالق
تأال ي ددون هندداك قدددر متدديقن فددي مقددام التخاط دا والمحدداورال ه ألات ده ي ددون بمنةلددة
القرينددة اللفظيددة علددس التقييددد  ،فددال ينلقددد للفددظ ظهددور فددي اإلطددالق مدد فددر
وجود ه وذلك ت
ألن كون المت لم في مقام البيان يتصور علس احوين :
أن ي ون المت لم بصدد بيان امام موضوع ح مه ْ ،
ْ -1
بخن يتوقدف غدر المدت لم
علس ْ
أن يبين للمخاطا ويفهمه ا تن ما ذكر ما هو امام الموضوع .
( )1ظ  :ال باطبا ي  ،محمد رضدا  ،انقديل األصدول  192 :والحدا ر  ،عبدد ال دريم  ،درر
الفوا د  181/2 :وال اظمي  ،محمد علي  ،فوا د األصول 1 :ـ.291 /2
) (2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 167/1 :
) (1الما دال .2:
) (2ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصابيل األصول  171/2 :والجواهر  ،محمد اقدي ،
غاية المخمول  689 /1 :والفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 167 / 1 :
) (1ظ  :كفايددة األصددول  227:والبروجددرد  ،محمدددد اقددي  ،اهايددة االف ددار 1 :ـددد167 /2
وأصول الفقه . 219 /1 :
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ْ -2
أن ي دددون المدددت لم بصددددد بيدددان امدددام موضدددوع الح دددم واقلدددا ّ  ،ولدددو لدددم يفهدددم
المخاطا أاته امام الموضوع  .فللس األول ال يضر وجدود القددر المتديقن فدي مقدام
المحاورال والتخاطا في األخدذ بدإطالق ال دالم ه ألاتده لدو كدان مدراد المدت لم القددر
المتيقن لوجا عليده بيااده ه اذ أاتده فدي مقدام بيدان امدام موضدوع الح دم  ،واإلا دال
علس القدر المتيقن لبيان أاته امام الموضدوع  ،اخدالل بدالغر ه ألاتده ال يفدي بده .
وعلس ال ااي يضد تر وجدود القددر المتديقن ه ت
ألن المدت لم بصددد بيدان امدام موضدوع
الح م واقلا ّ ل ن ال بوصف التماميدة  ،والقددر المتديقن هدو امدام الموضدوع ْ
وان لدم
يللددم المخاطددا بخات ده كددذلك  .وبنددا ّء علددس ذلددك لددو لددم ي ددن القدددر المتدديقن هددو امددام
الموضددوع عنددد المددت لم ل ددان الد تدال م عليدده بياادده  ،وحيددث لددم يبيتندده علددم أات ده امددام
الموضددوع  ،وعند ددذ ال ينلقددد لل ددالم اطددالق  .واألص د فددي ك د مددت لم ْ
أن ي ددون
كالمه علس النحو ال ااي  ،فإذن  :يضر القدر المتيقن في االقداد اإلطدالق فدي كدالم
ك مت لم  ،اال ْ
أن يللم ت
أن كالمه علس النحو األول  .وم ال ذلدك  :مدا لدو قدال األا
لولد  " :اشتر اللحم "  ،وكان القدر المتيقن في مقام المحاورال والتخاطا هو لحم
الغنم  ،فيجو لأا ْ
أن يتت علس هذا القدر المتيقن  ،ت
ألن غرضه شراء لحم الغدنم
أن ولد يذها ليرا ه بمجدرد قولده  " :اشدتر اللحدم "  ،فلدو أراد يومدا ّ
 ،وهو يللم ت
لحما ّ غير لحم الغنم لوجا عليه بيااه (. )1
ول تن المحقق النا يني ااقأل هدذ المقدمدة  :بدخ تن القددر المتديقن فدي مقدام التخاطدا ال
أرر له وال يمن من االقاد اإلطالق ( ، )2وابله في هدذ المناقيدة كد م مدن  :السديد
الخو ي  ،والسيد محمد باقر الصدر(. )1
المِاقشة
ااقأل السيد الخو ي هذ المقدمة بخاته  :اارال يقصد المحقق الخرايااي مدن القددر
المتيقن  ،القدر المتيقن الخارجي يلني أاتده متديقن بحسدا اإلرادال خارجدا ّ مدن جهدة
القرا ن منها منايبة الح م والموضوع  .ومن الواضل أ تن م هذا المتيقن ال يمند
عن التمسك باإلطالق ه ضرورال أاته ال يخلو م لق في الخارج عدن ذلدك تاال ادادراّ
فلو قال المدولس  ( :أكدرم عالمدا ّ ) فدإ تن المتديقن منده هدو اللدالم الدورع التقدي ه اذ ال
أن ي ون المراد منه غيدر  ،وأمدا احتمدال ْ
يحتم ْ
أن ي دون المدراد منده ذلدك دون
غير فهو موجود  ،ومن هذا القبي قوله الالس  ...( :وأي يحد َّ ت
هللاُ ْالبييْد ي  )2( )...فدإ تن
القدر المتيقن منه هو البي الموجود بالصديغة اللربيدة الماضدوية  ،اذ ال يحتمد ْ
أن
ي ون المراد منه غير .

) (1ظ  :كفاية األصول  227 :والبروجرد  ،اهاية االف ار 1 :ـ. 167 /2
) (2ظ  :ال اظمي  ،فوا د األصول 1:ـ. 172/2
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصدول الفقده  169 / 1 :والهاشدمي  ،محمدود  ،بحدوث
في علم األصول . 221 / 1 :
) (2البقرال . 271 :
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وأخرت يريد به القدر المتيقن بحسا التخاطا  ،وهذا هو مراد صاحا ال فايدة
دون األول  ،وقد ادعس منلده عدن التمسدك بداإلطالق  ،ول دن الظداهر أاتده ال يم دن
المساعدال علس هذ الددعوت ه أل تن المدراد بالقددر المتديقن بحسدا التخاطدا هدو ْ
أن
يفهم المخاطا من ال الم الملقس اليه أاته مراد جةما ّ  .ومنيخ ذلدك أمدور  :عمدداها
كوادده واقلددا ّ فددي مددورد السدد ال  ،ول ددن ال ددالم ااتمددا هددو فددي منلدده عددن التمسددك
باإلطالق والظاهر أاته غير ماا عنه  .والسبا فيه ت
أن ظهدور ال دالم فدي اإلطدالق
قد االقد  ،وال أرر لده مدن هدذ الناحيدة  .ومدن ال بيلدي أاتده ال يجدو رفد اليدد عدن
اإلطالق ما لم اقم قرينة علس الخالف  ،وال قرينة في البين  ،أما القرينة المنفصدلة
فهي مفروضة اللدم وأمدا القريندة المتصدلة فهدي أيضدا ّ كدذلك بلدد فدر أ تن القددر
المتيقن المذكور ال يصلل ْ
أن ي ون ماالا ّ عن االقاد الظهور فدي اإلطدالق  .وعليده
فال منا من التمسك به  ،وبما أ تن مقام اإلربداا اداب لمقدام ال بدوا فداإلطالق فدي
األول ال اشددف عنده كاشددف عددن اإلطددالق فددي ال ددااي  ،ولددذا لددو ُيدئ عددن مجالسددة
شخ ملدين فدي الخدارج وأجيدا بلددم جدوا مجالسدة الفايدق لدم يحتمد بحسدا
الفهم اللرفي اختصاصه بدذاك اليدخ الملدين فدي الخدارج فدال محالدة يلد تم غيدر
أيضا ّ (. )1
المقد ة الخا سة  :قاب ية المْضْع لإلطالق والتقييد :
لددم يلتمددد السدديد الخددو ي هددذ المقدمددة ولددم يتل د تر اليهددا ( ، )2وذكرهددا المحقددق
النا يني والييو المظفر ،وهي ابتني علس القول ت
بدخن التقابد بدين اإلطدالق والتقييدد
من اوع اقاب المل ة وعدمها كاللمس والبصر  ،ت
فإن األعمس ااتما يصدق علدس يمد ْن
أم ددن فددي حقدده صدددق البصددير كاإلاسددان  ،وال يصدددق علددس م د الحددا ا الددذ ال
يصدق في حقه عنوان البصير  .ف دذا اإلطدالق  ،فإاتده ااتمدا يصددق فيمدا أم دن فيده
التقييد  ،وأما اذا لم يم ن التقييد فال يم ن اإلطدالق أيضدا  ،ول ت
دن المحقدق الندا يني
والييو محمد رضا المظفر صرتحا ت
بخن هذ المقدمة ال اُلد من مقدماا الح مة ب
هي محققة لموضوع اإلطالق والتقييد (. )1
يبدو ما وقدم أ تن مقدماا الح مة التي اعتمدها السيد الخو ي هي :
1ـ ْ
أن ي ون المت لم متم نا ّ من التقييد وعدمه .
2ـ ْ
أن ي ون المت لم في مقام البيان .
1ـ عدم اايان المت لم بقرينة متصلة أو منفصلة .

) (1ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصابيل األصول 171/2 :ـ  172والجواهر  ،محمد
اقي  ،غاية المخمول  689 /1 :والفيا  ،محاضراا في أصول الفقده  174 / 1 :ـ 172
.
) (2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه  162 / 1 :ـ . 174
) (1ظ  :ال اظمي  ،فوا د األصول 1 :ـ 172/2و أصول الفقه .219 /1 :
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وقد ااقأل المقدمتين  :الرابلدة والخامسدة ولدم يلتمددهما  ،أمدا المحقدق الندا يني فقدد
اعتمد علس مقدمتين فقا من مقدماا الح مة  :هما ال ااية وال ال ة .

المط ب الرابَّللا  :التقابل بين اإلطالق والتقييد
ذها ميهور األصوليين قب يدل ان الللمداء ( ا 1462:هدـ) الدس ت
أن التقابد بدين
اإلطالق والتقييد ي ون من قبي اقاب التضاد ه أل تن كالّ منهمدا أمدر وجدود يمتند
اجتماعدده مد اتخددر فددي موضددوع واحددد  ،وأمددا علددس اقدددير خددروج اإلطددالق عددن
الموضوع له كما ذهدا اليده يدل ان الللمداء (ا 1462 :هدـ) ( )1ومدن ابلده مدن
المحققدين المتددخخرين فددال محالددة ي ددون اإلطددالق أمددراّ عدددميا ّ أ عدددم التقييددد (،)2
ولذا اختلفع أقوال األصوليين فدي التقابد بدين اإلطدالق والتقييدد الدس أقدوال عد تدال ،
وهي :
األول  :وقابل الِقيضين
ذها الس هذا الرأ المحقق اللراقي اذ قال  (:ا تن جل التقاب بين اإلطالق والتقييد
م لقا ّ من بداا اقابد التضداد أو اللددم والمل دة منظدور فيده  ،أل تن مدا بده قدوام هدذا
اإلطالق هو عدم لحاظ التقييد ولو من جهة ايتحالته في ون التقاب بينهما من بداا
اإليجاا والسلا محضا ّ  ،قبال اإلطالق والتقييد اللحاظي الراجد فيده التقابد الدس
اقاب التضاد أو اللدم والمل ة )(. )1
وهذا التقاب بين اإلطالق والتقييدد هدو عبدارال أخدرت عدن اقابد النقيضدين ْ
وان عبتدر
عندده المحقددق اللراقددي بتقابدد السددلا وااليجدداا  ،وعليدده اذا أم ددن اطددالق أحددد
اللفظين المتناقضين علس شيء ايدتحال اطدالق اقيضده عليده ( )2ه ويترادا علدس
ذلك أاته اذا أم ن اإلطالق في لفظ ايتحال التقييد ه إليتحالة ارافاع النقيضين .
وقد اختار هذا القول السيد محمد باقر الصدر مللالّ ذلك بقولده  ( :أل تن اإلطدالق اريدد
به الخصوصية التي اقتضي صالحية المفهوم لإلا باق علدس جميد األفدراد  ،وهدذ
الخصوصية ي في فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذ هدو اقديب للتقييدد ه أل تن كد
مفهوم له قابلية ذااية لإلا باق علس ك ت فرد يحفدظ فيده ذلدك المفهدوم  ،وهدذ القابليدة
اجلله صدالحا ّ إليدراء الح دم ال ابدع لده الدس أفدراد شدموليا ّ أو بددليا ّ  ،وهدذ القابليدة
) (1ذكر ذلك في حاشيته علس ملالم الددين  ،ظ  :اللداملي  ،حسدن ابدن اليدهيد ال دااي  ،ملدالم
األصول ( ملالم الدين ومالذ المجتهدين ) بحاشية يل ان الللماء . 249 :
) (2ظ  :الخو ي  ،أبو القايدم  ،أجدود التقريدراا  124 /1:و الح ديم عبدد الصداحا  ،منتقدس
األصول  ،اقريراا أبحلث محمد الحسيني الروحااي . 214 / 2 :
) (1ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار . 17 /1 :
) (2ظ  :الحسيني  ،جلفر  ،ملجم مص لحاا المن ق . 86 :
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بح م كواها ذااية ال مة له وال اتوقف علس لحاظ عدم أخذ القيد  ،وال يم ن أ ْن انفدك
الال م وملةومه  ،وااتمدا يحددث مفهومدا ّ جديدداّ مبايندا ّ
عنه  ،والتقييد ال يف ت ك بين هذا ت
للمفهوم األول  -أل تن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن حتس مدا كدان بينهمدا عمدوم
م لددق فددي الصدددق  -وهددذا المفهددوم الجديددد لدده قابليددة ذاايددة أضدديق دا ددرال مددن قابليددة
المفهوم األول  ،وه ذا يتضل أ تن اإلطالق ي في فيه مجرد عدم التقييد)(. )1
ت
وقد ذها الس هذا الرأ اليديو الفيدا أيضدا اذ قدال  (:ت
بدخن التقابد
ان الدرأ القا د
بددين اإلطددالق والتقييددد مددن اقاب د اإليجدداا والسددلا  ،هددو الددرأ الصددحيل الموافددق
لل بد األولدي والوجدددان اللقلدي  ،والن تدة فددي ذلدك  :أ تن اا بداق ال بيلددة علدس امددام
أفرادهددا مددن اللرضددية وال وليددة ويددريااها اليهددا بمختلددف أش د الها وأصددنافها ذااددي
وقهر وال يتوقف علس أ عناية ا دال غير عدم لحداظ القيدد فيهدا الدذ هدو اقديب
لحاظ القيد  ،فلذلك ي ون التقاب بينهما من اقابد اإليجداا والسدلا ال اللددم والمل دة
وال التضاد) (. )2
الثاني  :وقابل المدم والم ة
ذهددا الددس هددذا الددرأ اليدديو النددا يني مبيتن دا ّ  :أ تن اإلطددالق ااتمددا يسددتفاد حينئددذ مددن
مقدددماا الح مددة  ،ولدديس افددس اللفددظ مددت فالّ لدده ـ كمددا ه دو مقالددة مددن يقددول  :ب دخ تن
التقاب د بينهمددا اقاب د التضدداد  ،وعليدده يُبتنددس كددون التقييددد مجددا اّ ـ د ومددن مقدددماا
الح مدة عددم بيددان القيدد مد ت
أن المددت لم كدان بصددد البيددان  ،وأ تن هدذ المقدمدة ااتمددا
اصل فيما اذا أم ن بيان القيد حتس يُست يف من عدم بيااده عددم اعتبدار  ،ال فيمدا
اذا لم يم ن ذلك  ،فإ تن عدم بيان ذلك ااتما ي ون للدم ام ااه ال للدم اعتبار .
ب لو قلنا  :ت
ان التقاب بين اإلطالق والتقييد هو التضاد  -كما هدو مسدلك مدن اقد تدم
*علددس يددل ان الللمدداء (ا 1462 :هددـ) ـد كددان األمددر كددذلك  ،فدإ تن اإلطددالق ي ددون
حينئذ عبارال عن اإلريال والتساو في الخصوصياا  ،وهذا ااتما ي ون اذا أم دن
التقييد بخصوصية خاصة  ،وا تال فال يم ن اإلريال (. )1
وعلس هذا الرأ ي ون اإلطالق أمر عدمي والتقييد أمر وجود .
وذها الس هذا القول السيد حسين البروجرد والييو محمدد رضدا المظفدر والسديد
محمد جلفر اليوشتر (. )2
) (1الصدر  ،محمد باقر  ،دروأ في علم األصول ( الحلقة ال ااية ) . 91 /2 :
) (2محمد ايحاق  ،المباحث األصولية  287 /1 :ـ . 288
* لم أع ر علس القا لين بهذا القول م تمن اق تدم علس يل ان الللماء .
) (1ظ  :الخددو ي  ،أبددو القايددم  ،أجددود التقريددراا  141 /1 :وال دداظمي  ،فوا ددد األصددول :
 1ـ . 111 / 2
) (2ظ  :المنتظر  ،حسين  ،اهاية األصول  ،اقريراا أبحاث حسين البروجرد  111 :و
أصول الفقه  221 / 1 :واليوشتر  ،محمد جلفر  ،منتهس الدراية . 769 / 1 :
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ِاقشة الخْئي ل ِائيِي
ان التقاب د بددين اإلطددالق والتقييددد لدديس مددن اقاب د اللدددم والمل ددة ْ ،
ت
وان أص د تر عليدده
المحقق النا يني وااتما هو من اقاب التضداد  ،ت
فدإن ملندس اإلطدالق لديس هدو الجمد
بين القيود ولحاظها بخجملها  ،بد ملندا رفدب القيدود بر تمتهدا وعددم دخالدة شديء
من الخصوصياا في متللق الح م بحيث لو أم ن بفدر المحدال وجدود ال بيلدة
مل تراال عن ك خصوصية ل فس  ،فالحاكم اما ْ
أن يلحظ القيد أو يرفضه وال رالدث ،
وعلددس اقدددير اسددليم كوادده مددن اقاب د اللدددم والمل ددة فدداألمر أيضددا كددذلك  .أ ال
مال مة بين األمرين ْ ،
ت
فإن قابلية كد شديء بحسدبه
وان ا ُعتبرا مله قابلية المح
 ،والقابليددة الملحوظددة هنددا اوعيددة ال شخصددية ت
واال إلاتجدده الددنقب فددي مددوارد ع د تدال
م د  :الللددم والجه د  ،والغن دس والفقددر  ،والقدددرال واللجددة  ،فد ت
دإن التقاب د بددين هددذ
أن ايدتحالة بلضدها اسددتلةم ضدرورال اتخدر  ،فد ت
األمدور مدن اللددم والمل ددة مد ت
دإن
علمنا بذاا البدار مسدتحي والجهد بده ضدرور  ،وغناادا عنده الدالس مسدتحي
والفقددر ضددرور  ،كمددا ت
أن القدددرال علددس ال يددران الددس السددماء مسددتحي واللج دة
ضرور (. )1
الثالث  :وقابل التضا بتفصي ٍل بين قا ي اإلثبات والثبْت
وهددو رأ السدديد الخددو ي القا د  :بد ت
دخن التقاب د بددين اإلطددالق والتقييددد اقاب د التضدداد
ول ن بتفصي بين مقامي اإلرباا وال بوا :
أما في قام اإلثبات  :فال ينبغي اليك في ت
أن التقاب بينهما من اقاب اللدم والمل ة ه
وذلك ت
ألن اإلطالق في هذا المقام  :عبارال عن عدم التقييد باإلضافة الس ما هدو قابد
ت
أن المت لم في مقام البيان وهو متم ن من اإلايان بالقيد وم ذلدك
له  ،كما اذا فر
لم يخا به فلند ذ احقق اطالق ل المه  ،ومن ال بيلي ت
أن مر تد هذا اإلطالق لديس تاال
الس عدم بيان المت لم القيد  ،فاإلطالق في هذا المقام ليس أمرا وجوديا  ،ب هو أمدر
عدمي  .وهذا بخدالف التقييدد فإاتده أمدر وجدود وعبدارال عدن خصوصدية ا ددال فدي
الموضوع أو المتللتق .
وعلددس الجملددة  :فددالمت لم اذا كددان فددي مقددام البيددان فد ْ
ا قرين دةّ علددس اعتبددار
صد ي
دإن اي ي
خصوصية ا دال فيده فدال اطدالق ل المده مدن هدذ الناحيدة ْ ،
وان لدم ينصدا قريندة
علس اعتبارها فله اطالق  ،وال ماا من التمسك به  ،ومنه يست يدف اإلطدالق فدي
أن اإلطالق بهذا الملندس أمدر عددمي  ،كمدا ت
مقام ال بوا  ،ومن الواضل ت
أن التقييدد
المقاب له أمر وجود .
فالنتيجة  :ت
ان ايتحالة التقييد في هذا المقام استلةم ايتحالة اإلطالق  ،وبالل س .
) (1ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا  141 /1 :و البروجرد  ،مراضس  ،مستند
اللروال الورقس  ،كتاا الصوم  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي .291 /1:
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وأما في قام الثبْت  :فالمقابلة بينهما مقابلة الضدين ال اللدم والمل دة ه وذلدك ت
ألن
اإلطالق في هذا المقام  :عبدارال عدن رفدب القيدود والخصوصدياا  ،ولحداظ عددم
دخ د شدديء منهددا فددي الموضددوع أو المتللددق  ،والتقييددد  :عبددارال عددن لحدداظ دخ د
أن كدالّ
خصوصية من الخصوصدياا فدي الموضدوع أو المتللدق  ،ومدن ال بيلدي ت
من اإلطالق والتقييد بهذا الملنس أمر وجود .
وبيددان ذلددك  :ت
ان الخصوصددياا واإلاقسدداماا ال ار ددة علددس الموضددوع أو المتللددق
يدددواء أكاادددع الدددك الخصوصدددياا مدددن الخصوصدددياا النوعيدددة أم الصدددنفية أم
اليخصية فال اخلو  :من ْ
أن ي ون لها دخ في الح دم والغدر  ،أو ال ي دون لهدا
دخدد فيدده أصددالّ  ،وال رالددث لهمددا  .فللددس األول ب بيلددة الحددال يتصددور المددولس
الموضوع أو المتللدق مد الدك الخصوصدية التدي لهدا دخد فيده  ،وهدذا هدو ملندس
التقييددد  .وعلددس ال ددااي فددال محالددة يتصددور الموضددوع أو المتللددق م د لحدداظ عدددم
خصوصددية مددن هددذ الخصوصددياا ورفضددها امامدا ّ  ،وهددذا هددو ملنددس اإلطددالق .
ومن ال بيلي ت
أن النسبة بين اللحاظ األول واللحاظ ال ااي اسبة التضاد  ،فال يم دن
اجتماعهما في شيء واحد من جهة واحدال (.)1
وقد ااتهس السيد الخو ي الس اتيجة من بح ه المتقدم جللها في اقاط ع تدال :
األولععى  :ت
ان التقابد بددين اإلطددالق والتقييددد فددي مقددام ال بددوا هددو اقابد الضدددين  ،ال
اللدم والمل ة كما هو مختار المحقق النا يني .
أن التقابد بينهمدا اقابد اللددم والمل دة ال التضداد تاال ت
الثانية  :ااتنا لو افترضنا ت
أن مدا
أفاد الييو النا يني  :مدن ت
أن ايدتحالة التقييدد اسدتلةم ايدتحالة اإلطدالق خداطيء ،
وذلك ألاتها اقوم علس أيداأ اعتبدار القابليدة اليخصدية فدي اللددم والمل دة  ،ول دن
القابلية الملتبرال أعم من ْ
أن ا ون شخصية أو صنفية أو اوعية .
الثالثععة  :ت
ان ايددتحالة التقييددد بيدديء اسددتلةم ضددرورال اإلطددالق أو التقييددد بغيددر ،
إليتحالة اإلهمال في الواق (.)2
وأشار السيد الخو ي الس اق ة اإلمتيا بين رأيه ورأ الندا يني فدي المسدخلة،وهي :
ام ان التمسك باإلطالق علس األول  ،وعدم ام ااه علس ال ااي  .هذا اذا كان هناك
اطددالق  .وأمدددا اذا لدددم ي دددن فاألصددد اللملددي يقتضدددي البدددراءال ه وذلدددك ت
ألن اللتدددق
الوجددوا بالجددام مللددوم  ،وااتمددا اليددك فددي اللقدده بخصددو الحصددة المقدددورال .
ومن ال بيلي ت
أن المرج في ذلدك هدو أصدالة البدراءال عدن وجدوا خصدو الدك
الحصة (. )1
ويتراا علس ما اقدم أاتده  :اذا كاادع داللدة أحدد الددليلين بالوضد واتخدر بداإلطالق
فإ تن ما بالوض يتقدم علس غير وي ون بيااا ّ له ه ت
ألن الم لق يتوقف علدس جريدان
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه  172 /2 :ـ . 171
) (2ظ  :المصدر افسه . 178/2 :
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 178/ 2 :
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مقدماا الح مة فيده التدي مدن جملتهدا عددم البيدان واللدام يصدلل ْ
أن ي دون بياادا ّ لده
فيق تدم عليه (. )1
ومما ينبغي أن يُيار اليه ت
أن السديد محمدد صدادق الروحدااي قدد ابنتدس رأ السديد
الخو ي بالتفصي المتقدم (. )2

المط ب الخا س  :ختا الخْئي في اإلطالق واألخبا المال ية
ان الترجيل بال تاا ااتما هدو فيمدا اذا كاادع داللدة ال تداا داللدةّ
ذكر السيد الخو ي  :ت
لفظية  ،وأما اذا كااع الداللة باإلطالق فقاعددال التدرجيل بال تداا غيدر جاريدة ه اذ
ليس ذلدك مددلوالّ لفظيدا ّ لل تداا ه ت
ألن اإلطدالق مسدتفاد مدن قيدد عددمي  ،واللددمي
ليس من القران لي ون مرجلا ّ أو مر تجحا ّ ألحد ال رفين .
وهذا يلني ت
أن مورد الرجدوع الدس القدرآن والتدرجيل بده ااتمدا هدو فيمدا اذا كدان عددم
اللم د بددالقران منافي دا ّ للظهددور اللفظددي بحيددث يصدددق أات ده قددال هللا الددالس كددذا فددي
ال تدداا  ،وهددذا الملنددس ال يصدددق علددس مجددرد اإلطددالق المسددتفاد مددن مقدددماا
الح مة (. )1
بيان ذلك  :ت
ان اإلطالق لديس لفظدا ّ وكالمدا ّ حتدس ي دون كتابدا ّ أو يدنتة  ،بد هدو داللدة
ااشئة اما عن السد وا فدي مقدام البيدان  ،أو عدن مقددماا الح مدة  ،ويترادا علدس
ذلك أمور :
ان الرواية المخالفة إلطالق ال تاا ال ا ون ميمولةّ للرواية الدالدة علدس ت
األول  :ت
أن
المخالف لل تاا خرف أو باط بإعتبار أ تن عنوان المخالف له ال ين بق عليهدا ،
أل تن اإلطالق ليس مدلوالّ للفظ ل ي ي ون المخالف له مخالفدا ّ لل تداا  ،بد مخدالف
لح م اللق .
الثاني  :ت
ان الروايتين المتلارضتين اذا كااع أحداهما موافقة إلطالق ال تاا
واألخرت مخالفة له فال ا واا ميمولتين للرواياا الدالة علس ارجيل الرواية
الموافقة لل تاا علس الرواية المخالفة له ه وذلك أل تن اطالق ال تاا ليس من
ال تاا فال ا ون الرواية الموافقة له موافقةّ لل تاا ل ي ا ون ميمولةّ لها.
الثالث  :ت
ان التلار بين الروايتين اذا كان باإلطالق فال مجال للرجوع الس
مر تجحاا باا الملارضة ب ال موضوع له ه ت
فإن ما د تل من النصو علس
الترجيل بها ااتما هو في مورد كااع الملارضة بين مدلوليهما لفظا ّ  ،وأما اذا لم
ا ن ملارضة بينهما وكااع بين اطالقيهما فال اصدق الملارضة بين الروايتين
) (1ظ  :المصدر افسه  286/1 ، 116/1 :و الخو ي  ،أجود التقريراا . 111 /1 :
) (2ظ  :بدال األصول . 19/1 :
) (1ظ  :الخلخالي  ،رضا  ،شرب اللروال الورقس كتاا الحدج  ،اقريدراا أبحداث أبدي القايدم
الخو ي . 241 /2 :
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ل ي ا ون ميمولة لتلك النصو  ،فمن أج ذلك يسقا كال اإلطالقين ملا ّ من
جهة الملارضة في المسخلة  ،فالمرج هو اللام الفوقي ْ
ان كان  ،و تاال فالمرج
حينئذ األص اللملي (. )1
ِاقشة الصد ل خْئي
أشارالسيد محمد بداقر الصددر ( ا 1244:هدـ) الدس ت
أن مدا ذكدر السديد الخدو ي فدي
اإلطددالق واألخبددار اللالجيددة غيددر صددحيل ه اذ فض دالّ عددن عدددم اماميددة التفصددي
المذكور بين اللمدوم واإلطدالق  ،فدإ تن ا بيقده فدي المقدام علدس موافقدة السدنتة قيايدا ّ
علس ال تاا في غير محله ه اذ اإلطالق ومقدماا الح مة فدي ال تداا لدو يُدلتم أاتده
ليس قرآاا ّ فال ريا في ت
أن اإلطالق في السنتة ينتة أيضا ّ اذ السنتة ال تم القول والفل
والس وا كما هو واضل (. )2
وااقأل السيد الصدر مبنس السيد الخدو ي  :القا د بد ت
خن التقابد بدين اإلطدالق والتقييدد
أن اإلطالق ت
ي علس ت
والال بيرط القسمي عبارال عدن لحداظ
هو من اقاب التضاد مبن م
عدم القيد كما ت
أن التقييد عبارال عن لحداظ دخلده فهمدا أمدران وجوديدان ال يجتملدان
وهو ملنس التضاد (. )1
أن ت
أن الصحيل هو ت
وبيتن السيد الصدر ت
الال بيرط القسمي ال يم ن جلله من أقسدام
لحاظ الماهية في التلق األول ه ألاته لدو كدان المقصدود لحداظ أ تن القيدد غيدر دخيد
في اراا الح م علس الماهية فإاته يرد عليه :
أوالّ  :ا تن هددذا أجنبددي عددن مح د ال ددالم بددالمرال ه ف دإ تن مح د ال ددالم عددن اعتبدداراا
الماهية في افسها وبق النظر عن كيفية اراتا الح م عليها .
ورااي دا ّ  :ا تن لحدداظ عدددم دخ د القيددد مسددتدرك حتددس فددي مقددام اراددا الح ددم  ،اذ مددن
الواضل ت
أن اراا الح م علس امدام أفدراد موضدوعه مدن اتدا ج عددم لحداظ القيدد ال
من اتا ج لحاظ عدم القيد  ،ت
فإن ال بيلة فدي افسدها صدادقة علدس كد أفرادهدا اذ لدم
يلحظ ملها قيد .
ولو كان القصد لحاظ عدم اقييد الماهية بما هدي هدي وبق د النظدر عدن ربدوا ح دم
لها فحينئذ اسخل ما المقصود من لحاظ عددم التقييدد ؟ فلدو كدان المقصدود التصدديق
بخن هذ الماهية التي اصورااها قد وجدا في ذهننا غير مقيدال  ،فمدن الواضدل ت
ت
أن
هذا خارج عن مح البحث  ،فإاتنا ات لم عن أطوار اللحاظ التصدور للماهيدة مد
أن اللحدداظ التصددديقي فددي طددول اللحدداظ التصددور  ،ف يددف يم ددن ْ
ت
أن ي ددون مددن
أطوار وبلحاظ واحد ؟.

) (1ظ :الفيا  ،المختصر في الحياال الللمية لةعيم ال ا فة الخو ي .16 :
) (2ظ  :شرب اللروال الورقس .17/1 :
) (1ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول . 242 /1 :
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ولو كان المقصود اللحاظ التصور للدم التقييدد ت
بدخن يتصدور مفهدوم اإلاسدان الدذ
لم يقيد بالقيدد وجدوداّ وعددما ّ فمدن الواضدل ت
أن هدذا ي دون مدن التلقتد ال دااي ال مدن
التلقت األول ت
فإن دخ القيد وعدم دخله مدن شد ون الملحدوظ فهدو فدي طدول أصد
اللحاظ في ون من التلق ال ااي (. )1
ِاقشة الفياض ل خْئي
ر تد الييو الفيا ما ذكر السيد الخدو ي  :مدن أ تن اإلطدالق بمدا أاتده غيدر داخد فدي
مدلول اللفظ وأ تن الحاكم به ااتما هو اللق ببركة مقدماا الح مة فدال ي دون مددلوالّ
لل تاا فال اصدق علس موافقته موافقة ال تداا  ،وال علدس مخالفتده مخالفدة ال تداا
حتس ا ون مرجحة (. )2
وجاء ر تد بقوله  ( :ا تن اإلطالق عبارال عن الظهور التصديقي لل الم المنلقدد بسدبا
اماميددة مقدددماا الح مددة فت ددون المقدددماا حي يددة الليليددة لدده ْ .
وان شددئع قلددع  :ت
ان
اإلطالق ليس مددلوالّ لح دم اللقد ومقددماا الح مدة  ،بد المقددماا منيدخ لظهدور
اللفظ فيه  ،علدس أيداأ أاتهدا عبدارال عدن احليد حدال المدت لم فدي مقدام كيدف امدام
مراد من كالمده الصدادر منده  ،وهدي كواده شداعراّ وملتفتدا ّ وفدي مقدام البيدان ولدم
ينصددا قرينددة علددس اقييددد الح ددم فيدده بحصددة خاصددة  ،ف دإ تن مجمددوع ذلددك بمددا هددو
المجموع يوجا ظهدور كالمده فدي اإلطدالق  ،أ ربدوا الح دم للم لدق ال لحصدة
خاصة في ون اإلطالق مدلوالّ للفظ مباشرال  ،وي ون منيخ مقدماا الح مدة ال أاتده
مدلول لها  ،فدإذن لديس اإلطدالق عبدارال عدن السد وا فدي مقدام البيدان وعددم ذكدر
القيد  ،فإاته منيخ له ال أاتده عينده  ،كمدا هدو الحدال فدي اللدام الوضدلي  ،فدإ تن داللتده
علس المدلول التصور مستندال الس الوض  ،وأما داللته علس المددلول التصدديقي
فال ا ون مستندال اليه  ،ب هي مستندال الس ظهور حال المت لم الناشيء من يد واه
ْ
وان كااددع داللتدده أقددوت مددن داللددة الم لددق لدددت
عددن اإلايددان بمخص د متص د
اللرف  ،بإعتبار أ تن يد واه فيده بم ابدة عددم المداا عنهدا  ،وأمدا فدي الم لدق فهدو
بم ابة المقتضس لها  .فالنتيجة أاته ال شبهة في ت
أن اإلطالق مدلول لنظدر كداللموم ،
فال فرق بينهما من هذ الناحية ) (. )1
وقال الييو الفيا أيضا ّ فدي موضد آخدر  ( :ا تن اإلطدالق ْ
وان كدان ي بدع بملوادة
مقدماا الح مة ا تال أ تن ذلك ال يوجا كون اإلطالق مددلوالّ عقليدا ّ ال لفظيدا ّ ه وذلدك
أل تن اإلطالق لدت اللرف عبارال عن ظهور اللفظ فدي ملندس بدال قيدد  ،غايدة األمدر
أ تن ظهور فيه ال يم ن أ ْن ي ون بال يبا ومنيخ  ،فالسبا له قد ي ون هو الوضد
كما في ظهور اللام في اللمدوم أو احدو  ،وقدد ي دون مقددماا الح مدة  ،فمقددماا
الح مة ا ه اللفظ للداللدة علدس اإلطدالق والظهدور فيده  .ال أاتده مددلول المقددماا
) (1ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول .211 /1 :
) (2ظ  :الخلخالي  ،رضا  ،شرب اللروال الورقس  ،كتاا الحج . 241 /2 :
) (1الفيا  ،الاليق مبسوطة 248 / 7 :و ظ  :األراضي . 229 :
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أن الوض د ي ه د اللفددظ للداللددة علددس اللمددوم  .فت ددون النتيجددة  :ت
افسددها  ،كمددا ت
ان
اإلطالق مدلول اللفدظ كداللموم  ،واسدبة اإلطدالق الدس مقددماا الح مدة بن تدة أاتهدا
حي يددة الليليددة لدده كالوضدد الددذ هدددو حي يددة الليليددة لداللددة اللفددظ علددس الملندددس
الموضوع له  .فإذن مخالفة اطالق ال تاا مخالفدة لده  ،وميدمولة لمدا دل علدس ت
أن
المخالف لل تاا باط وغير ملتبر ) (. )1
ويرى الباحث  :ا تن مناقية الييو الفيا غيدر اامدة ه ليدهادال الوجددان ت
بدخن األلفداظ
الم لقدددة ْ
وان كاادددع ألفددداظ بالبداهدددة ول دددن مددددلولها عقلدددي ه لإلعتمددداد فيهدددا علدددس
مقدددماا الح مددة وهددي عقليددة  ،وال م كالمدده عدددم اقددديم اللددام علددس اإلطددالق فددي
حددداالا التلدددار ه ت
ألن كليهمدددا مددددلول لفظدددي  ،وهدددذا خدددالف مدددا يلتدددةم بددده
األصوليون من اقديم اللام علس اإلطالق في حاالا التلار .
أما قوله  :ت
ان اإلطالق لدت اللرف عبارال عن ظهور اللفظ في ملنس بال قيدد  ،فهدذا
صحيل ول ن اظر اللرف بما هدم عقدالء  ،فدال اخدرج داللدة اإلطدالق عدن الداللدة
اللقلية .
وم تما ينبغي ْ
أن يُيار اليه ت
أن مختار السيد الخو ي في المقدام م دابق لمختدار ايدتاذ
المحقددق النددا يني فددي الت بيقدداا الفقهيددة  ،وذلددك فيمددا اذا الددار اللددام األصددولي
واإلطالق اليمولي ودار األمر بين اقييد الم لق أو اخصي اللام ه والسبا فدي
ذلك ت
أن شمول اللام األصولي لمورد االجتماع أظهر من شمول الم لق لده ه أل تن
شددمول اللددام لمددادال االجتمدداع ي ددون بالوضد وشددمول الم لددق لدده ي ددون بمقدددماا
الح مدددة  ،ومدددن جملتهدددا عددددم ورود مدددا يصدددلل ْ
أن ي دددون بياادددا ّ للتقييدددد  ،واللدددام
األصددولي يصددلل أل ْن ي ددون بياا دا ّ لددذلك  ،فددال اددتم مقدددماا الح مددة فددي الم لددق
اليمولي  ،وال بد تد حينئدذ مدن اقدديم اللدام األصدولي واقييدد الم لدق بمدا عددا مدورد
اإلجتماع (. )2
يبدو ما وقدّم ت
أن السيد الخو ي في مسدخلة التقابد بدين اإلطدالق والتقييدد يدذها الدس
القول بالتفصي بين مقامي اإلرباا وال بوا :
ففي مقام ال بوا  :يرت ت
أن التقاب بينهما اقاب الضدين .
أما في مقام اإلرباا  :فالتقاب بينهما اقاب اللدم والمل ة .
واُلد تد هددذ اإلضددافة اضددافة أفقيددة علددس مددا ابنتددا البحددث فددي ضددابا المدريددة ه ألاتدده
أضاف رأيا ّ جديداّ في المقام وهو القول بالتفصي .
بينما يدرت المحقدق الندا يني ت
أن التقابد بينهمدا اقابد اللددم والمل دة  ،ويدرت المحقدق
ت
أن التقاب بينهما اقاب النقيضين .
اللراقي والسيد الصدر والييو الفيا

) (1الفيا  ،األراضي . 229 :
) (2ظ  :ال اظمي  ،فوا د األصول . 714 /2 :
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وابديتن أيضدا ّ  :ت
ان مختدار السدديد الخدو ي فددي المقدام لددم يسدلم مددن المناقيداا مددن قبد
االمذادده  .ول نتدده قددد أضدداف بياادا ّ جديددداّ فددي المقددام ي كددد علددس ت
أن اإلطددالق ال ابددع
بمقدماا الح مة لديس مددلوالّ لفظيدا ّ  ،بد داللدة ااشدئة عدن مقددماا الح مدة وهدي
عقلية وليسع لفظية  ،وبالتالي فالرواية المخالفدة إلطدالق ال تداا ال ا دون خرفدا ّ
ألن اإلطددالق لدديس مدددلوالّ
أو بدداطالّ ه أل تن عنددوان المخددالف لدده ال ين بددق عليهددا  ،ت
للفظ ل ي ي ون المخالف له مخالفا ّ لل تاا  ،ب مخالف لح م اللق .
واُلد هذ االضافة اضافة عمودية علس ما ابنتا البحث في ضابا المدرية .

المبحث الثالث
فهْم الْصف
من ملالم البحث األصولي للسيد الخو ي هو ت
أن القيد في القضية الوصفية يدل علدس
المفهوم ل ن ال بملنس داللته علس ااتفداء يدنو الح دم بااتفا ده  ،بد بملندس أاتده يددل
علس ت
أن موضوع الح م ـ أ الموصوف ـ في القضية الوصفية لديس هدو ال بيلدي
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علس احو اإلطالق  ،ب حصة خاصة منه ،علس أياأ ظهور القيد فدي اإلحتدرا ،
فلو لم يدل علس التحصي كان لغواّ محضا ّ (.)1
ومددن أج د بيددان هددذا المسددخلة  ،ينبغددي التل د تر لملنددس المفهددوم وبيددان المندداط أو
الضددابا فيدده  ،وبيددان آراء األصددوليين فددي مفهددوم الوصددف  ،وبيددان رأ السدديد
الخو ي فيه ه ولذا ااتظم المبحث في رالرة م الا :

المط ب األول  :ضابط المفهْم
عرتف المفهوم بتلريفاا ع تدال :
1ـ ما د تل عليه اللفظ ال في مح ت الن ق ْ ،
بخن ي دون ح مدا ي لغيدر المدذكور وحداالي مدن
أحواله  ،في مقاب المن وق وهو  :ما د تل عليه اللفظ في مح الن ق (. )2
2ـد وعرتفدده اليدديو مراضددس األاصددار ( ا 1291 :هددـ ) بخاتدده  :ح د مم اُفيددد لغيددر
المذكور ،والمراد من غير المذكور هو الموضوع الذ ييق له الح م (. )1
1ـ وعرتفه المحقق النا يني بخاته  :المدرك اللقالاي الذ يدركه اللقد عندد اإللتفداا
الس الييء  ،وأشار الس ت
أن المراد من مح الن دق وعدمده هدو المددلول الم دابقي
والمدلول اإللتةامي (.)2
أمددا المفهددوم عنددد السدديد الخددو ي  ( :يُ لددق علددس ملنددس يُفهددم مددن اللفددظ بالداللددة
اإللتةامية اظراّ الس اللالقة اللةومية البيتنة بالملنس األخ أو األعدم * بينده وبدين
المن ددوق  ،فت ددون داللددة اللفددظ علددس المن ددوق أوالّ وبالددذاا وعلددس المفهددوم رااي دا ّ
وبالتب ) (. )1
أما ضابا المفهوم لل الم فإاته يتوقف علس ظهور في أمرين :
األول  :ظهور فدي دخد القيدد المدذكور فدي اراتدا الح دم علدس موضدوعه  ،بملندس
عدددم كددون ذاا الموضددوع مج درتدالّ عددن القيددد امددام الموضددوع للح ددم  ،ب د امددام
الموضوع للح م هو الموضوع المقيتد بذلك القيد بما هو مقيتد .
) (1ظ  :الفيا  ،المختصر في الحياال الللمية لةعيم ال ا فة الخو ي .21 :
) (2ظ  :الج ت
صا  ،أحمد بن علي الرا  ،الفصول في األصول  298/1 :والقمي  ،أبو
القايم  ،قوااين األصول  167 :والرا  ،محمد اقي  ،هداية المسترشدين .248 /2 :
) (1ظ  :ال هرااي  ،أبو القايم ال الاتر  ،م ارب األاظار .17/2 :
) (2ظ  :ال اظمي  ،فوا د األصول 1 :ـ.279 ،276 / 2
* ال م بيتن بالملنس األخ  :ما يلةم من اص تور ملةومه اصور بال حاجة الس اويتا
شيء آخر  ،م  :يد عادل  ،ال مه أاته غير فايق  ،أما الال م البيتن بالملنس األعم :
فهو ما يلةم من اصور واصور الملةوم واصور النسبة بينهما الجةم بالمال مة  ،م :
اإلرنان اصف األربلة  ،ظ  :المظفر  ،محمد رضا  ،المن ق . 142 :
) (1الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 11 /1 :
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الثاني  :ظهور في كون القيد المدذكور منحصدراّ فدي السدببية ْ ،
بدخن يددل علدس عددم
دخ شيء آخر ـ غير القيد المذكور ـ في اراتا الح م علس موضوعه .
وعمدال المالك في ربوا المفهوم لل الم هو األمر ال ااي  ،وعليه ف خ داا وكدالم
بخن كان ظاهراّ فيه ي بع له المفهوم ت
احقق فيه هذا المالك ْ ،
واال فال (.)1
والس ذلك أشار السيد عبد األعلس السبةوار ( ا 1212 :هـ) و ت
أن الضدابا ال لدي
فددي احقددق المفهددوم هددي  :احقددق اللليددة التامددة المنحصددرال لمددا ُذكددر موضددوعا ّ فددي
المن ددوق  ،فمد احققهددا ال شددبهة فددي احقددق المفهددوم  ،ومد عدددم اللليددة  ،أو عدددم
التماميددة  ،أو عدددم ربددوا اللليددة التامددة المنحصددرال لموضددوع الح ددم المددذكور فددي
المن وق بالنسبة اليه وعدمه  ،فال وجه للمفهدوم أصدالّ  ،وايدتظهار ذلدك ال بد تد ْ
أن
ي ون من اللرف والمحاوراا (. )2
ويرت السيد الخو ي ت
أن المناط في ربوا المفهوم لقضية من دون أخرت هدو رجدوع
القيد المذكور في القضية الس الح م من دون المادال  ،والقضايا اليرطية حيث ااتها
ظاهرال في رجوع القيدد الدس الح دم ال ابدع فدي الجدةاء فلهدا مفهدوم ال محالدة  ،أ تمدا
غيرهددا م د  " :أكددرم عالمدا ّ عددادالّ " أو " أكددرم عالمدا ّ يددوم الجملددة " أو " أكددرم
عالما ّ حال كواه راكبا ّ " أو " أكرم عالما ّ فدي المسدجد " وغيدر ذلدك مدن القيدود ،
فال يدل علس المفهوم  ،ت
وأن الح م منتف بإاتفاء القيدد المدخخوذ فدي موضدوعه ه اذ
ظاهر هذ القضايا وأم الها ت
أن القيود راجلة الدس الموضدوع ال الدس الح دم  ،والدس
المادال ال الهيئة (.)1

المط ب الثاني  :ا اء االصْليين في فهْم الْصف
اختلف علماء اإلمامية في مفهوم الوصف بين قا  :ت
ان للوصف مفهوما ّ (، )2
وبين قا  :بلدم المفهوم للوصف  ،وهو رأ ميهور االصوليين ( ، )1وكذا
) (1ظ  :الما ادرااي  ،علي أكبر السيفي  ،بدا البحوث في علم األصول .117/2 :
) (2ظ  :السبةوار  ،عبد األعلس  ،اهذيا األصول .149/1 :
) (1ظ  :الصافي  ،حسن  ،الهداية في األصول . 291 / 2 :
) (2ظ  :ال ويدي  ،محمددد بددن الحسددن  ،اللد تدال فددي أصددول الفقدده 267 /2 :ـد  272واللدداملي
،محمد بن جمال الدين م دي ( اليدهيد األول )  :ذكدرت اليديلة فدي أح دام اليدريلة 86 /2 :
واللاملي  ،حسن بن ين الدين ( ابن اليهيد ال ااي )  ،ملالم الدين ومالذ المجتهدين .92 :
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متخخر األصوليين م
النا يني والييو المظفر :

المحقق اللراقي والسيد أبي الحسن األصفهااي والييو

فقد ذكدر المحقدق اللراقدي مدا اصتده  ( :فالظداهر هدو عددم ربدوا المفهدوم لنحدو هدذ
القضايا الوصفية بحسا طبلها ما لم ي ن في البين قرينة عليده مدن حدال أو مقدال،
اذ ال داللة للقضية ب بلها علس كدون الح دم المللدق علدس الوصدف هدو السدنو كدي
يقتضي ااتفا ه عند ااتفاء القيد  ،ب واامدا غايتهدا الداللدة علدس مجدرد ربدوا الح دم
للمقيد بنحو ال بيلة المهملة غير المنافي ل بوا فرد آخر م له في غير مدورد القيدد
 ،كما كان ذلك هو اليدخن أيضدا فدي القضدايا اللقبيدة حيدث ال فدرق بينهمدا مدن هدذ
الجهة ا تال من جهدة كدون الموضدوع فدي القضدايا الوصدفية عبدارال عدن أمدر خدا
مقيد بقيد خا ) (. )2
وقال السيد أبو الحسن األصفهااي (ا 1161 :هـ) ( :بلدد اسدليم كدون الليدق الح دم
علس الوصف دليالّ علس علية مخخذ االشتقاق كون عليته بنحو اإلاحصدار  ،بحيدث
لو دل دلي علس ربدوا الح دم فدي غيدر مدورد الوصدف ممندوع  ،مد ال لدو قدال " :
أكرم اللالم " افس الليق الح م عليه يدل علس ت
أن الللم له دخ فدي اإلكدرام بحيدث
لددو قددال  :أكددرم الجاه د ل ددان ملارضددا لدده  ،فلددو كددان مددراد القا د بددالمفهوم هددذا
المقددار فهدو مسدلتم  ،اال أاتده لدديس مدن بداا المفهدوم  ،بد مدن جهدة عددم المقتضددي
للح دم  ،ولدو كدان مددراد أاتده لدو قدال  " :أكددرم اليداعر " واا بدق عندوان اليدداعر
علس الجاه كان ملارضا ّ ل  " :أكرم اللدالم " فهدو ممندوع  ،ففدي الم دال المدذكور
اقول بلددم وجدوا اكدرام الجاهد ال مدن جهدة المفهدوم  ،بد مدن جهدة عددم ربدوا
المقتضي لوجوا اكرامه  ،وال اقول بلدم وجدوا اكدرام الجاهد اليداعر لدو كدان
دلي علس وجوا اكرام الياعر  ،وبملارضته م أكدرم اللدالم كمدا هدو ال م قدول
من يدعي المفهوم  ،وأما التمسك للقول بالمفهوم ت
بخن األصد فدي القيدد اإلحترا يدة
فهددو أصد ال أصد لدده ه اذ القيددد يم دن ْ
أن ي ددون احترا يدا ّ وغيددر احتددرا  ،ومددا
وردا آية وال رواية علس ت
أن األص في القيد االحترا ية ) (.)1
أما المحقق النا يني فقد صرتب ت
أن الحق هو عدم داللدة الوصدف علدس المفهدوم  ،بلدد
ْ
أن ذكددر أ تن مح د ال ددالم فددي المقددام هددو الوصددف الملتمددد علددس موصددوفه  ،وب ديتن
حاالا الوصف  ،أردف ذلك بقوله  ( :فداللة الوصف علدس المفهدوم اتوقدف علدس
كواه قيداّ لنفس الح م ال لموضوعه وال لمتللقه وبما أ تن الظاهر في األوصداف ْ
أن
ا ون قيوداّ للمفاهيم األفرادية ي ون األص فيها عدم الداللة علس المفهوم كمدا هدو
الحال فدي اللقدا عيندا ّ غايدة األمدر أ تن الموضدوع أو المتللدق فدي اللقدا أمدر واحدد
) (1ظ  :المراضددس  ،اليددريف علددي بددن الحسددين  ،الذريلددة الددس أصددول اليددريلة ، 186 :
الحلي  ،جلفر بن الحسدن الملدروف بدـ ( المحقدق الحلتدي ) ،ملدارج األصدول  74 :والحلتدي ،
الحسن بن يويدف الملدروف بدـ ( ت
اللالمدة الحلدي ) ،اهايدة الوصدول الدس علدم األصدول 61 :
وأصول الفقه .172/1 :
) (2البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار 1 :ـ.288 / 2
) (1السبةوار  ،حسن السياداي  ،وييلة الوصول الس حقدا ق األصدول  ،اقريدراا أبحداث
أبي الحسن األصفهااي .126 :
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يم ن التلبير عنه بلفظ واحد بخالفهما في المقام فإاته ال يم ن التلبيدر عنهمدا غالبدا ّ
اال بلفظين وهذا ال ي ون فارقا ّ بين الموردين بلد اشتراكهما في مالك عددم الداللدة
علس المفهوم أعني بده كدون الح دم غيدر مقيدد بيديء ف مدا أ تن قولندا أكدرم رجدالّ ال
داللة له علس عدم وجوا اكرام المرأال أو الصبي كذلك قولندا أكدرم اإلاسدان البدالغ
الذكر ال داللة له علس افس الوجوا عن غير الرج مدن أفدراد اإلاسدان  ،وأمدا مدا
اشتهر من ت
أن الليق الح م علس الوصف ميل مر باللليدة فهدو علدس اقددير اسدليمه ال
ي بع داللة الوصف علس المفهوم ه أل تن اإلشلار ما لم يص الس مرابة الظهدور ال
ي ون حجة  ،الم اذا قامع قرينة خارجية علدس كدون مبددأ الوصدف علدة للح دم أو
علس ت
أن القيد المذكور في ال الم ااتما اخذ قيداّ لنفس الح م ال لمتللقده أو موضدوعه
دلتع القضية حينئذ علس ااتفاء الح م عند ااتفاء الوصدف المةبدور ل دن هدذا أجنبدي
عما احن فيه ) (. )1
ِاقشة ل خْئي ل ِائيِي
ادداقأل السدديد الخددو ي ذي د عبددارال المحقددق النددا يني المتقدمددة بقولدده  ( :ال يخفددس أ تن
اوصيف متللق الح م أو موضوعه بقيد ما في ال الم م اعتبار قيداّ لنفس الح دم
فددي مقددام اللددا ومقددام ال بددوا خددارج عددن قددااون المحدداورال عرف دا ّ فددال ملنددس لقيددام
القرينة عليه من الخدارج وأمدا كدون القيدد علتدة ل بدوا الح دم علدس المقيدد فهدو ْ
وان
كان أمراّ مم نا ّ في افسه وقابالّ لقيام القرينة عليه من الخارج اال ت
أن مجرد ذلدك ال
ي في في داللة القضية علس المفهوم ما لم اقم قرينة علس كون الللة علة منحصدرال
كما هو ظاهر) (.)2
ويظهر ل باحث  :ت
ان ما ذكر السديد الخدو ي مدن مناقيدة ال يخلدو مدن المناقيدة ه
ت
ع كون هذ القريندة غيدر خارجدة عدن قدااون المحداورال ،
ألن المحقق النا يني لم ي تد ِ
ت
بخن قيامها ال يمن ربدوا المفهدوم للوصدف  ،وهدذا مدا يلتدةم بده السديد
الم هو قا
الخو ي افسه فيما لو قامع قرينة كذلك ْ
وان خرجع عن قااون المحاورال .

المط ب الثالث  :فهْم الْصف عِد السيد الخْئي
ال تر السيد الخو ي في مقام بح ه عن مفهوم الوصف الدس رالردة أمدور ،أذكرهدا
اباعا ّ  ،وهي :
ووالً  :وِقيح حل الِزاع
ا تن مح ال الم بين األصوليين فدي داللدة الوصدف علدس المفهدوم وعددم داللتده عليده
ااتما هو في  :الوصف الملتمد علس موصوفه فدي القضدية ْ
بدخن ي دون مدذكوراّ فيهدا
كقولنا  ( :أكرم ااسااا ّ عالما ّ ) أو ( رجالّ عادالّ ) أو ما شاك ذلك  .وأمدا الوصدف
) (1الخو ي أبو القايم  ،أجود التقريراا . 211 /1 :
) (2المصدر افسه . 211 /1 :
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غيددر الملتمددد علددس موصددوفه كقولنددا  ( :أكددرم عالمدا ّ أو عددادالّ ) أو احددو ذلددك فهددو
خارج عن مح ال الم وال شبهة فدي عددم داللتده علدس المفهدوم  ،ضدرورال ااده لدو
كان داخال في مح ال الم لدخ اللقا فيه أيضا  ،لوضوب أاته ال فدرق بدين اللقدا
وغير المتلمد من الوصف من هدذ الناحيدة  ،ف مدا أ تن األول ال يددل علدس المفهدوم
من دون خالف ف ذلك ال ااي (. )1
رم دف السيد الخو ي اش االّ ورد في المقدام ( )2علدس وفدق مدا ذهدا اليده المحققدان
الخرايااي واللراقي في بساطة المفاهيم :
ا تن ااحالل الوصف بتل تم من اللقد الدس شديئين  :ذاا  ،ومبددأ كمدا هدو الحدال فدي
جمي اللناوين اإلشتقاقية ال يوجا فارقدا ّ بينده وبدين اللقدا فدي هدذ الجهدة  ،حيدث
أ تن هذا اإلاحالل ال يتلدت عن أفق النفس الس أفق آخر فال أردر لده فدي القضدية فدي
مقام اإلرباا والداللة أصال حيث ا تن المذكور فيها شي مء واحد  ،وهو الوصدف مدن
دون موصوفه .
وجدداء رد السدديد الخددو ي بقولدده  :الظدداهر أات ده ال خددالف وال اش د ال فددي عدددم داللددة
الوصف علدس المفهدوم ه أل تن الح دم ال ابدع فدي القضدية هدو لللندوان اإلشدتقاقي أو
الذااي  ،فال ادل القضية اال علس ربوا هذا الح م لهذا اللنوان وكواه دخديالّ فيده ،
وأما ااتفا عن غير فال اشلار فيها فضالّ عن الداللدة  ،بد لدو دل علدس المفهدوم
ل ان الوصف الذااي أولدس بالداللدة اظدراّ الدس ت
أن المبددأ فيده مقدوم للدذاا وبإاتفا ده
انتفي الذاا جةما ّ  ،وهذا بخالف الوصف غير الذااي فدإ تن المبددأ فيده جللدي غيدر
مقددوم للددذاا فددال محالددة ال انتفددي الددذاا بإاتفا دده  .فالنتيجددة أاتده ال فددرق بددين اللقددا
وغير الملتمد من الوصف  ،فإ تن مالك عدم الداللة فيهما واحد (. )1
ثانيا ً  :حاالت الْصف
ذكر السيد الخو ي ت
أن للوصف أرب حاالا :
1ـ أ ْن ي ون الوصف مساويا ّ لموصوفه كقولنا (:أكرم ااسااا ّ ضاح ا ّ ) وما شاكله.
2ـ وأخرت ي ون الوصف أعم من الموصوف م لقا ّ كقولنا (:أكرم ااسااا ّ ماشيا ّ).
1ـ أو ي ون الوصف أخ

من الموصوف كذلك كقولنا (:أضف ااسااا ّ عالما ّ ) .

 ،محاضدراا فدي

) (1ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصدابيل األصدول  11/1 :والفيدا
أصول الفقه . 127/1 :
) (2لم ينسا السيد الخو ي اإلش ال الس قا له  ،وابديتن للباحدث أاتده للمحقدق الخرايدااي ومدال
اليه المحقق اللراقي  ،ظ  :محمد كاظم  ،كفاية األصول  11 :و النا يني  ،مقاالا األصدول :
.184
) (1ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصدابيل األصدول  11/1 :والفيدا  ،محاضدراا فدي
أصول الفقه  127/1 :ـ . 129
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2ـ أو ي ون الوصف أعم من الموصوف من وجه كقول االمام البداقر (: فدي الغدنم
السا مة كاال )(. )1
اما األول والثاني فال اش ال في خروجهما عن مح النةاع والوجه فيه ظداهر وهدو
أ تن الوصددف فددي هددااين الصددوراين ال يوجددا اضددييقا ّ فددي ااحيددة الموصددوف حتددس
ي ون له داللة علس المفهوم ه اذ ت
أن ملندس داللدة الوصدف علدس المفهدوم هدو ااتفداء
الح ددم عددن الموصددوف المدذكور فددي القضددية بااتفا دده وهددذا فيمددا ال يوجددا ااتفا دده
ااتفدداء الموصددوف  ،والمفددرو أ تن فددي هددااين الصددوراين ي ددون ااتفددا موجب دا ّ
الاتفاء الموصوف فال موضوع لداللته علس المفهوم .
وأما الثالث فال اش ال في دخوله في مح ال الم  ،فإ تن مدا ُذكدر مدن المدالك للداللدة
علس المفهوم موجود فيه .
واما الرابَّللا فهو أيضا ّ داخد فدي محد ال دالم اذ ااتده يفيدد اضدييق دا درال الموصدوف
مددن جهددة فيقيتدد الغددنم فددي الم ددال المتقدددم بخصددو السددا مة  ،فللددس القددول بداللددة
الوصف علس المفهوم يدل علس ااتفاء وجوا الةكداال عدن الموضدوع المدذكور فدي
القضية بااتفا ه  ،فال كاال فدي الغدنم المللوفدة  .الدم ال يددل علدس ااتفا ده عدن غيدر
هذا الموضوع كاإلب المللوفة كما اُسا ذلدك الدس بلدب اليدافلية ( ، )2وجدوا
الةكدداال عددن اإلبد المللوفددة ايددتناداّ الدس داللددة وصددف الغددنم بالسددا مة علددس ااتفدداء
ح مها يلني وجوا الةكاال عن فاقد هذا الوصف م لقا ّ ولو كان موضدوعا ّ آخدر ،
ووجدده عدددم داللتدده علددس ذلددك واضددل ه أل تن ملنددس داللتدده علددس المفهددوم هددو ااتفدداء
الح م عن الموصوف المذكور في القضدية بااتفا ده  ،وأمدا غيدر المدذكور فيهدا فدال
ي ون فيه الر لح مه ال افيا ّ وال اربااا ّ  ،فما اسا الس بلدب اليدافلية ال يرجد
الس ملنس محص أصال (. )1
وأشار السيد الخو ي الس الفارق بين القضية الوصدفية والقضدية اليدرطية هدو  :أ تن
اليرط في القضية اليرطية راجد الدس الح دم مدن دون الموضدوع في دون الح دم
م لقا عليه فأج ذلك ادل علس ااتفا ه عند ااتفداء اليدرط وهدذا بخدالف الوصدف
في القضية الوصفية فإاته راج الس الموضوع فيها من دون الح م (. )2

) (1لفظ الرواية هو  :عن عمر بن اُذيندة عدن رارال قدال  :يدخلع أبدا جلفدر  عدن صددقاا
األموال قال  :في اسلة أشياء لديس فدي غيرهدا شديء مدن الدذها والفضدة والحن دة واليدلير
والتمر والةبيا واإلب والبقر والغنم السا مة وهي الراعية وليس في شيء من الحيدوان غيدر
هذ ال الرة أصناف شيء  ،ظ  :ال ويي  ،محمد بن الحسن  ،اإليتبصار . 11 /2 :
) (2ظ  :اليافلي  ،محمد بدن ادريدس  ،األم  1 /2 :والغةالدي  ،محمدد بدن محمدد  ،المنخدول
في علم األصول . 222 :
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه  127/1 :ـ . 129
) (2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 129/1 :

))113

فالنتيجة ا تن داللة الوصدف علدس المفهدوم ارا دة علدس ت
أن ي دون قيدداّ لدنفس الح دم ال
لموضوعه أو متللقه وا تال فال داللة للوصف علس المفهوم أصالّ (. )1
ثالثا ً  :و لة القائ ين بثبْت المفهْم ل ْصف
ذكددر السدديد الخددو ي أدلددة القددا لين ب بددوا المفهددوم للوصددف ( ، )2وأخددذ بمناقي دتها
اباعا ّ  ،وهي :
الععدليل األول  :ت
ان الوصددف لددو لددم يدددل علددس المفهددوم ل ددان اتاددي بدده الغي دا ّ وهددو
مستحي في حق المت لم الح يم  ،فال منا من اإللتةام بداللته علس المفهوم .
أن الداعي ل ادي بده لديس اال دخلده فدي الح دم افيدا ّ
المِاقشة  :ااته مبني علس احرا ت
واربااا ّ  ،حدورا ّ وبقا ّء بملنس ااته علة منحصرال له  ،فإذا كدان كدذلك فب بيلدة الحدال
ينتفي الح م عن الموصوف بااتفا ه ،ومن المللوم أ تن هذا اإلحرا يتوقف علس :
1ـ كون الوصف قيداّ للح م مدن دون الموضدوع أو المتللدق ،مد أ تن األمدر بدالل س
اماما ّ .
2ـ اإللتةام ت
بخن ارباا ح م لموضوع خا يدل علس ااتفا ده عدن غيدر  ،مد أاتده ال
يدل علس ذلك  ،ب ال ي ون فيه اشلار به فضالّ عن الداللة .
1ـ ْ
أن ال ي ون الداعي له أمراّ آخر ت
ألن فا داه ال انحصر بما ذكروا.
2ـ أاته ال ي في في الخروج عدن كواده لغدواّ االلتدةام بداللتده علدس اختصدا الح دم
بحصة خاصة من موصوفه وعدم ربواه له علدس احدو اإلطدالق  ،والمفدرو أاتده
ي في في ذلك وال يتوقدف علدس اإللتدةام بداللتده علدس المفهدوم  ،وهدو اإلاتفداء عندد
اإلاتفاء .
فالنتيجدددة  :ا تن هدددذا الوجددده يددداقا فدددال يم دددن االيدددتدالل بددده علدددس اربددداا المفهدددوم
للوصف (.)1
الدليل الثاني  :ت
ان الوصف الموجود في ال الم ميلر بلليته للح م عند اإلطالق .
) (1ظ  :المصدر افسه .129/1 :
) (2ظ  :المراضددس  ،اليددريف علددي بددن الحسددين  ،الذريلددة الددس أصددول اليددريلة ، 186 :
الحلي  ،جلفر بن الحسدن الملدروف بدـ ( المحقدق الحلتدي ) ،ملدارج األصدول  74 :والحلتدي ،
الحسن بن يويدف الملدروف بدـ ( ت
اللالمدة الحلدي ) ،اهايدة الوصدول الدس علدم األصدول 61 :
وأصول الفقه .172/1 :
) (1ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصدابيل األصدول  17/1 :والفيدا  ،محاضدراا فدي
أصول الفقه  114/1 :والصافي  ،حسن  ،الهداية في األصول . 292/2 :
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المِاقشععة  :ا تن مجددرد اإلشددلار علددس اقدددير ربوادده ال ي فددي إلربدداا المفهددوم جةمدا ّ ،
ألاته ال ي ون من الدالالا اللرفية التي ا ون عندهم  ،ب ال ب تد فدي اربداا المفهدوم
له من ارباا ظهور القضية في كون الوصف علة منحصرال للح م المذكور فيهدا ،
ومن ال بيلي أ تن ارباا ظهورها في كواه علة في غاية اإلش ال  ،بد دواده خدرط
القتاد * فما ظنتك بظهورها في كواه علدة منحصدرال  ،اذ أ تن مدر تد هدذا الظهدور الدس
كون الوصف قيداّ للح م مدن دون الموضدوع أوالمتللدق وأاتده يددور مددار وجدوداّ
وعدما ّ وبقا ّء وارافاعا ّ  ،وقد ربدع أ تن القضدية الوصدفية ظداهرال فدي كدون الوصدف
قيداّ للموضوع أو المتللق من دون الح م .
فالنتيجة ا تن مجرد اإلشدلار باللليدة غيدر مفيدد ومدا هدو مفيدد  -وهدو الظهدور فيهدا -
فهو غير موجود (. )1
الدليل الثالث  :ت
ان القضية الوصفية لو لم اددل علدس المفهدوم وااحصدار الت ليدف بمدا
فيه الوصف لم ي ن موجبا ّ لحم الم لق علس المقيدد اذ أ تن السدبا فدي هدذا الحمد
هو داللة المقيد علدس ااحصدار الت ليدف بده وعددم ربواده لغيدر  ،ومدن ال بيلدي أ تن
هذا السبا موجود بلينه في داللة الوصف علس المفهوم .
المِاقشة  :ا تن السبا في حم الم لدق علدس المقيدد غيدر فدي داللدة الوصدف علدس
المفهوم ه هو داللة القيدد علدس المفهدوم  ،وهدذ الداللدة غيرمتدوفرال فدي الوصدف ،
وأما حم الم لق علس المقيد فدال يتوقدف علدس ذلدك السدبا المتقد تدم  ،فإاتده بحسدا
أن ي ددون الت ليددف فددي طددرف الم لددق متللقددا ّ
رأ الميددهور( : )2يتوقددف علددس ْ
بصرف وجود  ،فإذا اللدق الت ليدف فدي دليد آخدر بحصدة خاصدة منده وعلدم مدن
القرينددة أ تن الت ليددف واحددد حمد الم لددق علددس المقيددد ه اظددراّ الددس ت
أن المقيتدد قرينددة
بنظر اللرف علس التصدرف فدي الم لدق  ،ومدن المللدوم أاتده ال صدلة لهدذا الحمد
بداللة القيد علدس المفهدوم أ افدي الح دم عدن غيدر مدورد  ،ضدرورال أ تن المقيتدد ال
يدل اال علس ربوا الح م لموضوع خا من دون داللدة لده علدس افيده عدن غيدر
بوجه  ،وم ذلك يحم الم لق علس المقيد .

* خرط الورق  :حتته  ،وهو أن اقبب علس أعال رم امر يدك عليه الس أيفله  ،والقتاد
 :شجر له شوك يصلا خرطه  ،ولذا جاء الم  :من دواه خرط القتاد  ،ظ  :الفراهيد
 ،الخلي بن أحمد  ،اللين  112/1 :و الجوهر  ،ايماعي بن حماد  ،الصحاب :
. 1122/1
) (1ظ  :الجددواهر  ،محمددد اقددي  ،غايددة المددخمول  646 /1 :وبحددر الللددوم  ،عددالء الدددين ،
مصابيل األصول 17/1 :ـ  19و الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه .114/1 :
) (2ظ  :المراضددس  ،اليددريف علددي بددن الحسددين  ،الذريلددة الددس أصددول اليددريلة ، 186 :
ت
واللالمددة الحلددي  ،الحس دن بددن
المحقددق الحلددي  ،جلفددر بددن الحسددن  ،ملددارج األصددول 74 :
يويف  ،اهاية الوصول الس علم األصول .61 :
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وامدا اذا كدان الت ليدف فددي طدرف الم لدق متللقدا ّ بم لددق وجدود المسدتلةم ااحاللدده
بدإاحالل وجوداادده وأفددراد خارجدا ّ ففددي م د ذلددك ال يحمد الم لددق علددس المقيددد ه
للدم التنافي بينهما  ،وذلك كما اذا ورد في دلي  (:أكرم كد عدالم ) ورد فدي دليد
آخددر  ( :أكددرم كد عددالم عددادل ) فددال موجددا لحمد األول علددس ال ددااي أصددال أل تن
الللة التي اوجا حم الم لق علس المقيد غير متوفرال هنا فال مداا مدن ْ
أن ي دون
ك منهما واجبا ّ  ،غاية األمر يحم المقيد هنا علس أفض أفراد الواجا (. )1
وأما بنا ّء علس ما اختار السيد الخو ي من عدم الفرق في حم الم لق علس المقيدد
بين ما كان الت ليف واحداّ أو متلدداّ فخيضا ّ ال يتوقف هدذا الحمد علدس داللدة القيدد
علس المفهوم وافي الح م عن غير مدورد  ،بد ي فدي فيده داللتده علدس عددم ربدوا
الح م لل بيلي علس احو اإلطالق  ،وال شبهة في داللته علس ذلك كما أاته ال شدبهة
في عدم داللته علس افي الح م عن غير مورد .
وعلددس الجملددة ا تن ظهددور الم لددق فددي اإلطددالق كمددا يتوقددف حدددورا ّ علددس عدددم دلي د
صددالل للتقييددد ف ددذلك يتوقددف بقددا ّء علددس عدددم الدددلي ه اذ أ تن ظهددور يتوقددف علددس
جريان مقدماا الح مدة  ،ومدن الواضدل أاتهدا ال اجدرت مد وجدود الددلي الصدالل
للتقييد  ،والمفرو أ تن دلي المقيد ي ون صالحا لدذلك عرفدا  ،وممدا يددل علدس ت
أن
حم الم لق علس المقيتد ال يبتني علس داللة القضية الوصفية علس المفهوم هو أاتده
يحم الم لق علس المقيتد حتدس فدي الوصدف غيدر الملتمدد علدس موصدوفه كمدا اذا
ورد فدي دليد  ( :أكدرم عالمدا ّ ) وورد فدي دليد آخددر ( :أكدرم فقيهدا ّ ) يحمد األول
علس ال ااي م أاته ال يدل علس المفهوم أصال (. )2
وينتهددي السدديد الخددو ي الددس اتيجددة  ،مفادهددا  :ت
ان الضددابا ال دذ ُذكددر فددي القضددية
اليرطية لداللتها علس المفهوم عرفا ّ  -وهي الليق الح دم فيهدا علدس اليدرط الليقدا ّ
مولويدا ّ  -غيددر متددوفرال فددي القضددية الوصددفية ه اذ أ تن الح ددم فيهددا غيددر مللتددق علددس
الوصف  ،فالوصف ليس قيداّ للح م كاليدرط بد هدو قيدد للموضدوع أو المتللدق ،
ومن المللوم أ تن ربوا الح م لموضوع خا ال يدل علس ااتفا ه عن غير (.)1
ه ذا قرتر الميهور ربوا المفهوم للوصف .
ابما ً  :وي السيد الخْئي في فهْم الْصف
) (1ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصدابيل األصدول  19/1 :والفيدا
أصول الفقه . 114/1 :
) (2ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 114/1 :
) (1ظ  :بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصدابيل األصدول  24/1 :والفيدا
أصول الفقه . 111/1 :
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بلد ْ
أن ذكر السديد الخدو ي أدلدة القدا لين ب بدوا المفهدوم للوصدف وااقيدها  ،بديتن ت
أن
الصحيل في مفهوم الوصدف هدو التفصدي ه وذلدك ت
ألن الندةاع فدي داللدة الوصدف
علس المفهوم علس احوين :
1ـ بملنس ان اقييد الموضوع أو المتللق به يدل علس ااتفاء الح دم عدن غيدر  ،فلدو
ورد في الدلي  ( :أكرم رجدالّ عالمدا ّ ) فإاتده يددل علدس ااتفداء وجدوا اإلكدرام عدن
غيددر مددورد يلنددي عددن الرجد اللددادل أو الفايددق أو الفقيددر أو مددا شدداك ذلددك ولددو
بسبا آخر.
2ـ أو ي ون بملنس داللته علس افي الح م عن طبيلي موصدوفه علدس احدو اإلطدالق
وأاته غير رابع له كذلك .
فد ْ
دإن كددان النددةاع فددي الملنددس األول فددال شددبهة فددي عدددم داللتدده علددس المفهددوم بهددذا
الملنس  ،ضرورال أ تن قولنا  (:أكرم رجال عالما ) ال يدل علس افي وجوا االكدرام
عن حصة أخرت منه كالرج اللادل أو الهاشمي أو ما شداك ذلدك ه لوضدوب أاتده
ال انافي بين قولنا  (:أكرم رجالّ عالما ّ ) وقولنا  ( :أكرم رجالّ عادالّ ) مد ال بنظدر
اللرف أصالّ فلو دلع الجملة األولس علس المفهدوم  -أ افدي الح دم عدن حصد
أخرت منه  -ل ان بينهما اناف .
ْ
وان كدان الندةاع فدي الملندس ال دااي فالظداهر أاتده يددل علدس المفهدوم بهدذا الملندس ه
وا تددة هددذ الداللددة هددي ظهددور القيددد فددي اإلحتددرا ودخلدده فددي موضددوع الح ددم أو
متللقه تاال ْ
أن اقوم قرينة علس عدم دخله فيه  ،ففي م قولنا  (:أكرم رجالّ عالمدا ّ)
أن وجوا اإلكرام لم ي بع ل بيلي الرج علس اإلطالق ولو كان جاهالّ
يدل علس ت
 ،ب ربع لخصو حصة خاصة منه  -وهي الرج اللدالم  -وكدذا قولندا ( :أكدرم
رجال هاشميا ّ ) أو ( أكرم عالما ّ عادالّ ) وه ذا .
والمناط فيه  :ا تن ك قيد أاي به في ال الم فهو في افسه ظاهر في اإلحتدرا ودخلده
فددي الموضددوع أو المتللددق يلنددي ت
أن الح ددم غيددر رابددع لدده اال مقيددداّ بهددذا القيددد  ،ال
م لقددا ّ واال ل ددان القيددد لغددواّ  ،فالحمدد علددس التوضدديل أو غيددر خددالف الظدداهر
فيحتاج الس قريندة  .فقولندا  ( :أكدرم رجدالّ عالمدا ّ ) وا ْن لدم يددل علدس افدس وجدوا
اإلكرام عن حصة أخرت من الرجد كاللدادل أو احدو ولدو بمدالك آخدر اال أاتده ال
شددبهة فددي داللتدده علددس ت
أن وجددوا اإلكددرام غيددر رابددع ل بيلددي الرج د علددس احددو
اإلطالق (. )1
والنتيجة التي ينتهي اليها السيد الخو ي في اهاية بح ه هي :
ا تن النةاع فدي داللدة القضدية الوصدفية علدس المفهدوم ْ
ان كدان فدي داللتهدا علدس افدي
الح م ال ابع فيها عن غير موضوعها ولو بسدبا آخدر فإاتهدا ال اددل علدس المفهدوم
بوجه  ،ب ال اشلار فيها علس ذلك فضالّ عن الداللة .

) (1ظ  :الفيا
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ْ
وان كان في داللتها علس افي الح م عن طبيلي الموصوف علدس اطالقده فإاتهدا اددل
علس ذلك جةما ّ اذ ال شبهة في ظهورها فيه ا تال فيما قامع قرينة علس خالفه .
ومن هنا يظهدر الفدرق بدين الوصدف الملتمدد علدس موصدوفه  ،وغيدر الملتمدد عليده
كقولندا  ( :أكدرم عالمدا ) مد ال  ،فإاده ال يددل علدس المفهدوم بهدذا الملندس وان ااحد
بحسددا مقددام اللددا والواقد الددس شدديء لدده الللددم اال أادده ال أرددر لدده فددي مقددام االربدداا
بلدما كان في هذا المقام شيئا واحدا ال شيئان  :أحدهما موصدوف  ،واتخدر صدفة
له (. )1
رم ان هذ النق ة التي ذكرها السيد الخو ي ـد أ الفدرق بدين الوصدف الملتمدد علدس
موصوفه  ،وغير الملتمد عليه ـ صرتب بخاتها قد ا ُهملع في كلماا األصحاا ولدم
يتل ترضوا لها في المقام ال افيا ّ وال اربااا ّ م ت
أن لها رمرال مهمة في الفقه منها ما فدي
مسخلة حم الم لق علس المقيد حيث أ تن الميهور( )2قد خ ت
صوا الدك المسدخلة فيمدا
اذا كااا م بتين أو منفيين بما اذا كان الت ليف فيهما واحداّ وامدا اذا كدان متلددداّ فدال
يحملوا الم لق علس المقيد  ،وأما علس ضوء ما ذكر السديد الخدو ي مدن النق تدين
فيحمد الم لددق علددس المقيددد ولددو كددان الت ليددف متلدددداّ كمددا اذا ورد فددي دلي د ( ال
ا رم عالما ّ ) وورد في دلي آخر ( ال ا درم عالمدا ّ فايدقا ّ ) فإاده يحمد األول علدس
ال ااي م أن الت ليف فيهما ااحاللدي  ،وكدذا اذا ورد فدي دليد ( أكدرم الللمداء )
رم ورد في دلي آخر ( أكرم الللماء اللدول ) فيحم األول علس ال دااي  ،والسدبا
في ذلك هي ظهور القيد في اإلحترا يلني أاته يدل علس ت
أن الح دم  -وهدو وجدوا
اإلكرام  -لم ي بع لللالم علس احو اإلطدالق وااتمدا ربدع لحصدة خاصدة منده  -وهدو
اللالم اللادل في الم ال من دون اللالم م لقا ّ ولو كان فايقا ّ  -ومن الواضل أاتده ال
فرق في داللة القيد علس ذلك بين كون الت ليف واحداّ أو متلدداّ .
الِتيجة  :ل تخ
( ، )1هي :

السيد الخو ي البحث في مفهوم الوصف في ضمن اقداط

عددال

األولى  :ان مح ال الم هنا ااما هو في الوصف الملتمدد علدي موصدوفه وامدا غيدر
الملتمد في ون حاله حال اللقا في عدم الداللة علس المفهوم .
ان مالك الداللة علس المفهدوم هدو ْ
الثانية  :ت
أن ي دون القيدد راجلدا ّ الدس الح دم  ،وأمدا
اذا كان القيد راجلا ّ الس الموضوع أو المتللق فال داللة له علس المفهدوم  ،وبمدا أ تن
الوصددف مددن القيددود الراجلددة الددس الموضددوع أو المتللددق مددن دون الح ددم فدال يدددل
علس المفهوم .
الثالثة  :ااته قد ايتدل علس المفهوم بخدلة رالث وقد ام مناقيتها جميلا .
) (1ظ  :المصدر افسه . 111 /1 :
) (2ظ  :الحلي  ،ابن ادريس  ،السرا ر  142/2 :و الحلي  ،محمد بن الحسن ( ابن ت
اللالمة
)  ،ايضاب الفوا د في شرب اش االا القواعد . 222/2 :
) (1ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 111/1 :
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الرابمة  :ت
ان الحق في المقام هو التفصي .
الخا سة  :ت
ان لهذ الداللة رمرال مهمة اظهر في الفقه (.)1
يبدو ّما وقدّم  :اخرر السيد الخو ي بإيلوا عر ا ُيدتاذ المحقدق الندا يني لمفهدوم
الوصف ه اذ ذكر مقدمتين ومن ر تم رد األدلة التي اُعتمدا للقول بمفهدوم الوصدف
 ،فضدددالّ عدددن اعتمددداد السددديد الخدددو ي علدددس الملندددس اللرفدددي فدددي بيدددان الم الدددا
األصولية  ،بخالف أيااذاه فإاتهم يلتمدون علس الدقة اللقلية والفلسفية البليدال عدن
النظر اللرفي .
ويبدو أيضا ّ ابنتس السيد الخو ي رأيا ّ جديداّ في مفهوم الوصف وهدو  :ا تن الندةاع فدي
داللة القضدية الوصدفية علدس المفهدوم ْ
ان كدان فدي داللتهدا علدس افدي الح دم ال ابدع
فيها عن غير موضوعها فإاتها ال ادل علس المفهوم بوجه  ،ب ال اشلار فيهدا علدس
ذلك فضالّ عن الداللة .
ْ
وان كان في داللتها علس افي الح م عن طبيلي الموصوف علس اطالقه فإاتها ادل
علس المفهوم جةما ّ اذ ال شبهة في ظهورها فيه ا تال فيما قامع قرينة علس خالفه.
واُل تد هذ اإلضافة عرضية علس ما ابنتا البحث في ضابا المدرية .
كما أضاف السيد الخو ي في بح ه لمفهدوم الوصدف مسدخلة بيدان الفدارق الددقيق بدين
الوصف الملتمد علس موصوفه وغير الملتمد عليده  ،وهدذ المسدخلة لدم ييدر اليهدا
يم ْن يبقه من األصوليين  ،وذكر ت
أن لها آراراّ فقهيةّ مهمة فدي مسدخلة حمد الم لدق
علس المقيتد  ،والفارق هو :
ت
ان الوصف الملتمد علدس موصدوفه يدد تل علدس افدي الح دم عدن طبيلدي الموصدوف
علس اطالقه جةما ّ حيث ال شبهة في ظهورها فيه ا تال فيما قامع قرينة علس خالفده
 .بخددالف الوصددف غيددر الملتمددد علددس موصددوفه فإاتده ال يدددل علددس المفهددوم بهددذا
الملنس وا ْن ااح ت بحسا مقام اللا والواق الس شيء له الللم ا تال أاته ال أرر لده فدي

) (1ظ  :علس يبي الم ال 1:ـ ايتحباا اإلايان بصالال الصبل قب اإليفار  ،ظ  :الغدرو ،
علي التنقيل في شرب اللروال الورقس ،كتاا الصالال . 127/1 :
2ـ جوا اقديم صدالال الليد للمسدافر واليداا الدذ يصدلا عليده اافلدة الليد فدي وقتهدا  ،ظ :
المصدر افسه . 182/1 :
1ـ رفد اليددين حيدال األذن أرنداء الت بيدر فدي الصدالال  ،ظ  :البروجدرد  ،مراضدس  ،مسدتند
اللروال الورقس . 177/1 :
2ـ جوا امامة غير البالغ لغير البالغ  ،ظ  :المصدر افسه  :ج 1ق. 216/ 2
1ـ عدم ال فارال علس ال ُمحرم لو خدرج الددم باإليدتياك  ،ظ  :الخلخدالي  ،رضدا  ،الملتمدد فدي
شرب المنايك . 214/2 :
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مقام اإلرباا بلدما كان في هذا المقدام شديئا ّ واحدداّ ال شديئان  :أحددهما موصدوف ،
واتخر صفة له .
واُل تد هذ اإلضافة عرضية أيضا ّ علس ما ابنتا البحث في ضابا المدرية .

المبحث الرابَّللا
التطبيقات الفقهية

))120

للسيد الخو ي في بح ه الفقهي ا بيقاا ك يدرال لقولده بلددم الدار اإلطدالق لللدام ،
وقولدده بالتحصددي فددي الملددااي الحرفيددة  ،ومددا اختددار مددن افصددي فددي مفهددوم
الوصف  ،ك ذلك أعرضه اباعا ّ وفي رالرة م الا  ،هي :

المط ب األول  :وطبيقات التم ّهد
لنظرية التلهتد عند السيد الخو ي (قد ) ا بيقاا ع تدال  ،منها :
ووالً  :فتح الحما ي باب الحمام
ااته ربما يصدر عن المالك فلد يُبدر عدن رضدا البداطني بتصدرف خدا بحيدث
ي ون طريقا ّ مجلوالّ وأمارال اوعية وح اية عملية وهذا كفتل الحمامي باا الحمام
 ،فإادده بم ابددة اإلذن اللددام ل دد مددن يريددد اإليددتحمام وال شدد ت
ك حينئددذ فددي صددحة
اإلعتماد علس ذاك ال ُمبر من دون حاجة الس احصي الللم بالرضا إليتقرار بناء
اللقالء بمقتضس التلهتد الوضلي علس كيف ما فدي الضدمير بم لدق ال ُمبدر فلدالّ
كان أم لفظا ّ  .ويتراا علس ذلك صدحة الملاطداال * للددم الفدرق فدي ابدرا اإلايداء
بين الفل أو القدول  .فم د هدذا الفلد ملحدق بداإلذن اللفظدي الصدريل فدي ال يدف
عما فدي الضدمير أعندي الرضدا بالتصدرف الدذ جُلد اللفدظ أو الفلد كاشدفا ّ عنده
اوعا ّ (. )1
وقد اق تدم ت
أن السيد الخو ي جل ايدتقرار السديرال اللقال يدة علدس التلهتدد مدن م يدداا
**
اظرية التلهتد  ،كما ت
أن هذا الت بيق في اسرية التلهتد من األلفاظ الس األفلال .
ثانيا  :وخآ الثمن ن المشتري
ا تن ال اشددفية النوعيددة ااتمددا هددي فددي بدداا حجيددة الظددواهر  ،اذ أ تن األلفدداظ ادددل علددس
الملااي التي وضلع عليها األلفداظ بحسدا ال اشدفية النوعيدة اللقال يدة  ،وظداهرال
في ذلك ال من جهة التلبتد ببناء اللقالء ب من جهة الهتد الواضد  ،علدس أاتده متدس
أطلددق اللفددظ الفالاددي فقددد أراد الملنددس الفالاددي وي ددون ذلددك التلهتددد يددببا ّ ه ل ددون
الظواهر كواشف عن المدالي وهي مرادال للمت لم  ،وأمدا فدي مقدام أخدذ الد من مدن

* بيَّللا المماطاة  :أن يناول الميتر ال من للبا فيناوله البا السللة من دون ايجاا وال
قبول  ،ظ  :مركة الملجم الفقهي ( مجموعة باح ين )  ،المص لحاا . 676 :
( )1ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مسدتند اللدروال الدورقس  ،كتداا الصدالال  ،اقريدراا أبحداث
الخو ي  19 /2 :ـ .18
 22من البحث .
** ااظر
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الميتر فلم يتلهتد الباي بخاته متس أخذ ال من فإاته رضي بالملاملدة ه لي دون األخدذ
كاشفا ّ اوعيا ّ عن الرضا باللقد  .وعليه فال كاشفية لأخذ عن ذلك .
اذن فال ب تد من اإلقتصار بالللم أو الظن اإلطمئنااي ْ
بخن اقوم القريندة علدس ال اشدفية
ت
واال فدال أقد مدن اإلطمئندان علدس ذلدك الدذ هدو حجدة عقال يدة ،
وحصول الق د
أن م البددة البدداي ب دال من أيضددا ي يددف عددن رضددا باللقددد  ،فد ت
ومددن هنددا ظهددر ت
دإن
الم البة أعم من األخذ  ،وا تن األخذ أعم مدن الرضدا باللقدد وعدمده  ،ف يدف ا دون
الم البة كاشفة عن الرضا ؟ (. )1
ويلحظ في هذا الت بيق أاته بخدالف الت بيدق األول ه اذ لدم ا دن هنداك اسدرية للتلهتدد
من األلفاظ الس األفلال .
ثالثا ً  :سقْط الخيا بالتصرف إ ماال
اذا كان التصرف اصرفا ّ خارجيا ّ من غير ْ
أن ي ون مغيراّ لللدين  ،فهدذا علدس أقسدام
رالرة :
 -1كون التصرف بيخصه كاشفا ّ عن الرضا باللقد وكواه ُمسق ا ّ للخيار .
 -2ما ي ون بنوعه كاشفا ّ عنه  ،م

داللة األلفاظ .

والقسمان المتقدمان هما مح اش ال عند السيد الخو ي (، )2
 - 1ما لم ي ن بنفسه كاشفا ّ عدن الرضدا باللقدد وال بنوعده بد ي دون مجدرد اصدرف
خارجي  ،فه هذا مسقا للخيار أو ال ؟ وقد صرتب ت
اللالمة الحلدي بسدقوط الخيدار
بالتصرف (. )1
وعلتق السيد الخو ي علس القسم ال الث بقوله :
( ول ن الظاهر ت
أن هذا ال دالم ال يم دن المسداعدال عليده  ،للفدرق الواضدل بدين اللفدظ
والفل في ذلك  ،ت
فإن اللفظ ااتما ي ون كاشفا ّ عن ارادال المدت لم مددلول ذلدك بحسدا
التلهتد  ،ت
فإن المت لم قدد الهتدد بخاتده اذا ا لدم بلفدظ فالادي فإاتده أراد الملندس الفالادي .
وعليه في ون الظن الحاص من كاشفية اللفظ اوعا ّ حجدة ومتبلدا ّ بحسدا قيدام بنداء
اللقالء علس ذلك  ،وهذا بخالف الفلد الفالادي  ،فإاتده أراد الملندس الفالادي لي دون
كاشفية متبلة  ،غاية األمر أاته يحص الظن من ذلدك فهدو لديس بحجدة للددم الددلي
علس اعتبدار مدن بنداء اللقدالء وغيدر كمدا ال يخفدس  ،وهدذا هدو الفدرق بدين اللفدظ
والفل في ال اشفية وعدمها ) (. )2

( )1ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة  ،الخياراا  124/2 :ـ .122
( )2ظ  :المصدر افسه .21 /1 :
( )1ظ  :اذكرال الفقهاء . 21/11 :
( )2التوحيد  ،مصباب الفقاهة  ،الخياراا .21 /1 :
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المط ب الثاني  :وطبيقات الممِى الحرفي
ووالً  :و ْب سح بمض الْ ه واليدين في التيمم
ص د ِليداّ طييوب دا ّ فيا ْم يس دح ْ
ايددتدل السدديد الخددو ي بقولدده الددالس ...( :فيتييي َّم ُمد ْ
ُوا بِ ُو ُجددو ِه ُ ْم
دوا ي
يوأي ْيد ِدي ُ م وم ْن دهُ )1( )...علددس وجددوا مسددل بلددب الوجدده واليدددين فددي التدديمم الددوارد
لوجددود البدداء فددي " ُو ُجددو ِه ُ ْم " والمل ددوف عليهددا " أي ْيد ِدي ُ م "  ،اذ قددال  ( :ا تن لفددظ
البداء الجددارال فدي " بِ ُو ُجددو ِه ُ ْم " دلتتندا علددس ارادال بلدب الوجدده وعددم لددةوم مسددل
امام الوجه في التيمم  ،كذلك ادلتنا علس ارادال البلب في " أييْد ِدي ُ م " ) ( )2مسدتدالّ
بالروايدداا الددواردال فددي هددذا البدداا م د صددحيحة رارال  (:محمددد بددن علددي بددن
الحسددين بإيددناد  ،عددن رارال قددال  :قلددع ألبددي جلفددر  : أال اخبراددي مددن أيددن
علمددع وقلددع  ،ت
أن المسددل بددبلب الددرأأ وبلددب الددرجلين ؟ فضددحك فقددال  :يددا
رارال قاله ريول هللا  ، 8واةل بده ال تداا مدن هللا عدة وجد ه أل تن هللا عدة وجد
قال...(:فا ْغ ِسلُ ْ
أن الوجده كلده ينبغدي ْ
وا ُوجُدوهي ُ ْم )1()...فلرفندا ت
أن يغسد ردم قدال :
دق )2() ...فوصد اليددين الدس المدرفقين بالوجده فلرفندا أاتده
( ...يوأي ْي ِديي ُ ْم اِليدس ْال يم يرافِ ِ
أن يُغسددال الددس المددرفقين  ،رددم فص د بددين ال ددالم فقددال  ...( :يوا ْم يس دح ْ
ينبغددي لهمددا ْ
ُوا
بِ ُر ُ و ِي ُ ْم )1() ...فلرفنا حين قال ( :بِ ُر ُ و ِي ُ ْم ) ت
أن المسل بدبلب الدرأأ لم دان
الباء  ،رم وص الرجلين بالرأأ كما وص اليدين بالوجه فقال  ...( :يوأيرْ ُجلي ُ ْم اِليدس
ْال ي ْلبيي ِن * )6() ...فلرفنا حين وصلهما بالرأأ ت
أن المسل علدس بلضدهما ردم فستدر
ذلك ريول هللا  8للناأ فضيتلو ) (.)7
( )1النساء .21 :
( )2الغرو  ،علي  ،التنقديل فدي شدرب اللدروال الدورقس  ،كتداا ال هدارال  ،اقريدراا أبحداث
الخو ي . 121 / 14 :
( )1الما دال .6 :
( )2الما دال .6 :
( )1الما دال .6 :
* قراءال أرجل م بالنصا هي لـ ( ااف وابن عامر وال سا ي )  ،وهي افيد المسل وذلك
ألن موض الر وأ موض اصا ه بوقوع الفل الذ هو المسل عليه  ،وعلس هذا ال
يُن ر أن اُل ف األرج علس موض الر وأ  ،والل ف علس الموض جا ة ميهور في

لغة اللرا ه أال ارت ااهم يقولون  ( :لسع بقا م وال قاعدا ) ومنه قوله الالس :
 ( يم ْن يُضْ لِ ِ َّ
هللاُ في يال هيا ِد ي ليهُ يويي يذ ُرهُ ْم فِي طُ ْغييااِ ِه ْم يي ْل يمهُوني ) ( األعراف )196 :
بالجةم علس موض قوله هاد ألاه في موض جةم  ،ومنه قول الياعر عقيبة بن هبيرال
األيد  ( :ملاو اانا بير فايجل  ...فلسنا بالجبال وال الحديدا ) فنصا الحديدا
علس موض بالجبال أما القراءال بالجر فهي لـ ( ابن ك ير وأبو عمرو وحمةال وعاصم )
بالل ف علس الر وأ  ،ظ  :الجصا  ،أحمد بن علي الرا  ،أح ام القرآن :
 211/2و ال ويي  ،محمد بن الحسن  ،اهذيا األح ام  ، 71/1 :وللمةيد من اإلطالع
 ،ظ  :الميالاي  ،علي  ،ح م األرج في الوضوء .
( )6الما دال .6 :
( )7الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 162 /1 :
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وفي بيان المراد من كلمة "من" في قوله الالس ( يوأي ْي ِدي ُ م وم ْنهُ ) ذكر السديد الخدو ي
ان كلمة "مدن" اددل علدس اإلبتدداء وا تن المسدل فدي التديمم ال يم دن ْ
 :ت
أن ي دون م د
الغس د فددي الوضددوء ألات ده فددي الوضددوء اغس د األعضدداء بتمامهددا بالمدداء وليسددع
أعضاء التيمم امسل بالتراا ب ال ب تد في التيمم من مسل األعضاء باليدين مبددوءاّ
بالتراا فهو مسل ايخ وابتداء بالتراا ال ت
أن المسل ببلب التراا (.)1
فوجود الباء في قوله الالس ... ( :بِ ُوجُو ِه ُ ْم يوأييْد ِدي ُ م  )...فدي آيدة التديمم أفداد وجدوا
المسل لبلب الوجه واليدين أ لحصة منده  ،وكدذا وجدود البداء فدي قولده الدالس :
(  ...بِ ُر ُ و ِيد ُ ْم )...فددي آيددة الوضددوء أفدداد أيضدا ّ وجددوا غسد حصددة خاصددة مددن
الرأأ  ،وهذا ا بيق لما ابنتا السيد الخو ي مدن قولده فدي التحصدي فدي الملندس
الحرفي ْ
وان اافقع اتيجته م باقي فقهاء اإلمامية في اتيتين ال ريمتين (.)2
ثانيا ً  :الح م بحيضية المروة القرشية والِبطية إلى ستين
ورد في الرواياا * ت
أن ك امرأال احيب الس خمسين اال القرشية والنب يدة ** ()1
أن الح م اما ْ
وأشار السيد الخو ي الس ت
أن ي بع لها علس احو ال بيلدة المهملدة  ،أو
ال بيلة الم لقة  ،أو ال بيلة المقيددال  .واألول ممتند المتنداع الح دم علدس ال بيلدة
المهملة  .وال ااي غير ملقول ه اذ ال مه ربوا الح دم للمسدت نس منده  ،والمسدت نس
ملددا  ،فيتلددين ْ
أن ي ددون الح ددم رابت دا ّ له دا علددس احددو ال بيلددة المقيت ددال بغيددر الخددا
والمست نس ال محالة وهو ليس اال التنوي  ،والتحصي  ،ت
فإن الح م بالحيب الدس
خمسين  ،ي بع لنوع ذ حصة من المرأال ـ وهي غير القرشية والنب ية ـ في حدين
ت
أن الح ددم بلدددم الحدديب لحصددة أخددرت مددن المددرأال  :وهددي غيددر القرشددية والنب يددة
التي اجتا ا الخمسين (. )2
فالسيد الخو ي يرت ت
أن الملنس الحرفدي يفيدد التحصدي ولدذا أفداد ممدا ورد فدي
الرواياا ( الس خمسين ) حصةّ خاصة من المرأال .
( )1ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 21 / 14 :
ت
واللالمدة الحلدي  ،الحسدن بدن يويدف ،
( )2ظ  :الحلبي  ،أبو الصدالب ُ ،غنيدة الندةوع 61 :
اذكرال الفقهاء  184 /2 :و اللاملي  ،حسين بن عبد الصمد  ،الحب المتين . 91 :
* محمد بن محمد بن النلمان المفيد قال  :قد رُو ت
أن القرشية من النساء والنب ية اريان
الدم الس يتين ينة  ،ظ  :ال ُمقنلة  112 :والحر اللاملي  ،ويا الييلة . 117 /2 :
** منسوبة الس النيبيا وهو قوم من اللجم ينةلون بين اللراقين ( أ ال وفة والبصرال )،
ُي تموا اب ا ّ إليتنباطهم ما يخرج من األر ( ت
الفالحون ) رم اُيتلم في أخالط الناأ
وعوامهم  ،ظ  :الفراهيد  ،الخلي بن أحمد  ،اللين  224/7 :والليني  ،محمود بن
أحمد  ،عمدال القار .16/18 :
( )1ظ  :الحر اللاملي  ،ويا الييلة  117/2 :و .192/22
) (2ظ  :الخو ي  ،محمد اقي  ،مبااي اللروال الورقس  ،اقريراا أبحاث أبدي القايدم الخدو ي ،
كتاا الن اب . 119 /1 :
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ثالثا ً  :بطالن الصالة عِد الت ّم بحرف واحد
ذكددر السدديد اليددةد ت
أن الظدداهر عدددم الددب الن بحددروف الملددااي م د ( ل ) اذ اات ده
لملنس التللي  ،أو التمليك  ،أو احوهمدا وكدذا م د (و) حيدث يفيدد ملندس الل دف،
وان كددان األحددوط ايددتحبابا ّ
أو القسددم  ،وم د (ا) فإات ده حددرف جددر ولدده ملددان ْ ،
المبدااي
الب الن م قصد هذ الملااي  ،وفرق واضل بينهما وبين حروف
* (. )1
دإن هددذ الحددروف ْ
وعلتددق السدديد الخددو ي علددس مددا اق د تدم بقولدده  ( :فد ت
وان افترقددع عددن
حددروف المبددااي فددي كواهددا موضددوعة لملند ّس مددا اال ت
أن ذلددك الملنددس ل تمددا كددان مددن
الملااي الحرفية التدي هدي غيدر مسدتقلة وال افيدد اال لددت اإلاضدمام مد الغيدر فدال
جرم كااع عندد اإلافدراد مدن مصداديق المهمد وبدذلك افتدرق عدن م د األمدر مدن
( وعس ) أو ( وقس ) ل واها مفيدال للملنس بايتقاللها  ،ب أاتها لدت التحليد مركبدة
من حروف رالرة ل ون موضوع المركا أعم من المذكور والمقدر .هدذا كلده بندا ّء
علددس اختصددا المب د بمددا اركددا مددن حددرفين  ،وأمددا علددس المختددار مددن كفايددة
الحرف الواحد فاألمر واضل ) (.)2
ويتبيتن ت
أن السيد الخو ي قد أفتس بب الن الصالال عند الت لم عمدداّ ولدو بحدرف واحدد
(ق) مدددن الوقايدددة أم غيدددر مفهدددم
يدددواء أكدددان هدددذا الحدددرف مفهدددم لملندددس م ددد
ِ
لملنس كحدروف الملدااي أو المبدااي لصددق عندوان الدت لم فدي الصدالال( )1ه ألاتهدا
من الملااي الحرفية التي هدي غيدر مسدتقلة وال افيدد اال لددت اإلاضدمام مد الغيدر،
بخددالف السدديد اليددةد الددذ يددرت األحددوط اي دتحبابا ّ ب ددالن الصددالال عنددد الددت لم
بحروف الملدااي مد القصدد  ،بينمدا يدرت عددم الدب الن فدي حالدة الدت لم بحدروف
المبااي .

المط ب الثالث  :وطبيقات اإلطالق
للسيد الخو ي في مبحث عدم أهلية اإلطالق ال ابدع بمقددماا الح مدة للتلدار
اللام ال ابع بالوض ا بيقاا عديدال منها :

* حروف المباني وهي الحروف التي اتخلف منها ال لمة  ،ظ  :الخو ي  ،أبو القايم ،
منهاج الصالحين  ،منافياا الصالال مسخلة . 198 /1 : 674
( )1محمد كاظم  ،اللروال الورقس . 11 / 1 :
( )2ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال .269 /2 :
( )1ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،منهاج الصالحين  ،اللباداا  ،مسخلة .198 /1 : 674
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ووال  :عدم اعتبا المصر وو التمد في طهارال ال دوا أو الفدراا الدنجس اذا اقداطر
عليه الم ر وافذ في جميله
ت
ان ال ددوا أو الفددراا الددنجس اذا اقدداطر عليدده الم ددر وافددذ فددي جميلدده ي هددر وال
يحتدداج الددس اللصددر أو التلدددد  ،واذا وص د الددس بلضدده مددن دون بلددب طهددر مددا
وص اليه  ،اذا لم ي ن فيه عين النجايدة  ،واال فدال ي هدر اال اذا اقداطر عليده بلدد
وال عينهددا ( ، )1ذكددر السدديد الخددو ي أاتدده  ( :اذا كددان المتددنجس ممددا يلتبددر فددي
غسددله اللصددر كال يدداا أو التلدددد كمددا فددي أوااددي الخمددر حيددث ورد األمددر بغسددلها
رالث مراا  ،فه يلتبر ذلك في غسله بالم ر أيضا ؟ ْ
فإن قلنا بصحة المرايدي
* واعتبارها ولو بدعوت ااجبارها بلمد األصدحاا فدال التبدر فدي الغسد بدالم ر
شيئا ّ من اللصر والتلدد ه وذلك ت
ألن النسبة بدين مريدلة ال داهلي ** ومدا دل علدس
اعتبار التلدد أو اللصر *** عموم مدن وجده  ،اذ المريدلة بلمومهدا دلدع علدس ت
أن
ك شيء رآ الم ر فقدد طهدر يدواء أكدان ذلدك اليديء ممدا يلتبدر فيده اللصدر أو
التلدددد أم لددم ي ددن  ،كمددا ت
أن مقتضددس اطددالق مددا دل علددس اعتبددار اللصددر أو التلدددد
عدم الفرق فدي ذلدك بدين ْ
أن يصديبه الم در وأ ْن يغسد بمداء آخدر فيتلارضدان فدي
****
م غس آاية الخمر بالم ر  .والتدرجيل مد المريدلة لمدا قررادا فدي محلده
من أن اللموم مقدم علس اإلطالق فدي المتلارضدين  .فدإن داللدة المريدلة بالوضد
واللموم لم ان لفظة ( ك ) فال يلتبر في اصابة الم در شدي مء مدن التلددد واللصدر
ب ا تفي في ا هير بمجرد ر ية الم ر ) (.)2

) (1ظ  :اليةد  ،محمد كاظم  ،اللروال الورقس .98 /1 :
* المرس ة  :الرواية التي لم اذكر فيها الويا ا أو بلضهم بين الراو والمرو عنه ،
ظ  :فتل هللا  ،أحمد  ،ملجم ألفاظ الفقه الجلفر . 194 :
** و هي  :عن أحمد بن محمد  ،عن علي بدن الح دم  ،عدن ال داهلي  ،عدن رجد  ،عدن أبدي
عبد هللا  قال  :قلع  :يسدي علد تي مدن مداء الم در أرت فيده التغيدر  ،وأرت فيده آردار القدذر ،
فتق ر الق راا علس  ،وينتضل علي منه والبيع يتوضدخ علدس يد حه  ،في دف علدس ريابندا ؟
قال  :ما بذا بخأ  ،ال اغسله ك شيء يرا ماء الم ر فقدد طهدر ،ظ  :الحدر اللداملي  ،ويدا
الييلة . 126 /1 :
*** وهي رواياا باا  11و  12من أبواا النجاياا  ،في األواادي المتنجسدة بدالخمر فإاتده
ورد فيها أاتها اُغس بالماء رالرا يواء أكان بماء الم ر أم غيدر  ،ظ  :الحدر اللداملي ،ويدا
الييلة  281 /1 :ـ  286و الفيا  ،محاضدراا فدي أصدول الفقده ، 116/ 1 ،178/ 2 :
 286/1و الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا . 111 /1 :
**** ظ  :الفيددددا  ،محاضددددراا فددددي أصددددول الفقدددده 178/ 2 :و  286/1 ، 116/ 1و
الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا . 111 /1 :
) (2الغرو  ،علي  ،التنقديل فدي شدرب اللدروال الدورقس  ،كتداا ال هدارال  ،اقريدراا أبحداث
الخو ي  261 /1 :ـ .266
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ثانيا  :القيام اإلضطرا ي في الصالة قدّم ع ى الج ْس
في مسخلة  :القيام اإلض رار في الصالال بخقسامه من كواده مد اإلاحنداء أو الميد
الس أحد الجاابين أو م اإلعتمداد أو مد عددم اإليدتقرار  ،أو مد التفدريج الفداحأل
بين الرجلين مقدم علس الجلوأ (. )1
وذكر السيد الخو ي أاته ال ب تد من مراعاال قواعد باا التلار بتقدديم الددلي اللفظدي
علس اللبي ، واذا كااا لفظيين يق تدم ما كان بالوض علس مدا كدان بداإلطالق  ،واذا
كااا باإلطالق كما هو الغالدا فيتسداق ان ويرجد الدس األصد اللملدي  ،ومقتضدا
في المقام هو التخيير ألصالة البراءال عن ك من الخصوصيتين (. )2
وأمددا الت بيددق علددس المقددام فهددو  :اذا دار األمددر بددين اددرك القيددام رأي دا ّ وبددين اددرك
اإلاتصدداا فمقتضددس القاعدددال حينئددذ بلددد يددقوط اإلطالق دين هددو التخييددر ل ددن فددي
خصدو المقدام يتلدين ال دااي فيصدلي عدن قيدام ااحندا ي  ،وال ينتقد الدس الصددالال
جالسا ّ  ،وذلك لتقييد هذا اإلاتقدال فدي غيدر واحدد مدن األخبدار ممدا ورد فدي افسدير
قولدده الددالس  (:الَّد ِذيني ييد ْدذ ُكرُوني ت
هللاي قِييام دا ّ يوقُ ُلددوداّ يو يعلي د يس ُجنُددوبِ ِه ْم  ،)1()...وغيرهددا
ولل أوضحها قولده  فدي ذيد صدحيحة جميد  ( :اذا قدوت فلديقم )( ، )2بداللجة
عن القيام الظاهر بمقتضس اإلطالق في ارادال ال بيلي منه  ،فمتس كان قادراّ علس
طبيلي القيام صلس قا ما ّ ْ ،
وان كان عاجةاّ عن بلب الخصوصياا الملتبدرال فيده
( ال صدالال
التي منها اإلاتصاا  .وألجلده يتقيدد قولده صدلس هللا عليده وآلده :
لمن لم يقم صلبه )( )1بالمتم ن من ذلك .
وبلبارال أخرت  :صحيحة جمي حاكمة *علس دلي وجوا اإلاتصاا اذ النظدر فدي
دلي الوجوا م قولده  ( : ال صدالال لمدن لدم يقدم صدلبه ) مقصدور علدس مجدرد
اعتبار اقامة الصلا في الصالال يواء أكااع عن قيدام أم عدن جلدوأ علدس مدا هدو

) (1ظ  :اليةد  ،محمد كاظم  ،اللروال الورقس  ،مسخلة  12من مسا القيام .278 /2 :
 وهو اإلجماع المدعس في المقام علس عدم اإلاتقال الس الجلوأ تاال بلدد فدر اللجدة عدن
القيام .
) (2ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال 224 / 1 :ـ .221
( )1آل عمران .181 :
( )2ظ  :الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 281 /1 :
( )1ظ  :المصدر افسه . 298 /1 :
ّ
ّ
* الح ْ ة ْ :
أن ي ون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متلرضا لحال الدلي اتخر ورافلدا للح دم
ّ
ّ
ال ابع بالدلي اتخر عن بلب أفراد موضوعه  ،في دون مبيندا لمقددار مدلولده  ،مسدوقا لبيدان
حاله  ،متفرعا ّ عليه  ،ظ  :األاصار  ،مراضس  ،فرا د األصول . 11/ 2:
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الحق ابلا ّ للميهور** من اعتبار فيهمدا ملدا ّ مدن غيدر ْ
أن ي دون لهدذا الددلي اظدر
الس اليين الوظيفة  ،وأاتها الصالال قا ما ّ أو جالسا ّ وااتما يستفاد ذلك من دلي آخدر .
أن صحيحة جمي قد دلع علس ت
وبما ت
أن الوظيفة عند التم ن مدن م لدق القيدام ااتمدا
هدددي الصدددالال قا مدددا ّ فدددال جدددرم لدددم يبدددق موضدددوع لددددلي وجدددوا اإلاتصددداا ه اذ
المفرو عدم التم ن منه اال م الجلوأ وقدد دلدع الصدحيحة علدس أاتده ال اصد
النوبة الس الصالال جالسا ّ  .ومما يددل علدس ذلدك صدحيحة علدي بدن يق دين الدواردال
في الصالال في السفينة  .فقد روت الييو في الصحيل عنه عن أبي الحسن ـ اإلمدام
ال اظم ـ  قال  :يخلته عن السفينة لدم يقددر صداحبها علدس القيدام يصدلي فيهدا وهدو
جددالس يددوميء أو يسددجد ؟ قددال يقدددوم وان حنددس ظهددر ( )1وهددي صددريحة فدددي
الم تدعس  ،ت
وان من ام ن من الصالال عن قيام ولو بغير اإلاتصاا الين وقددم علدس
الصالال جالسا  .وفيما اذا دار األمر بين الصالال جالسا ّ وبين الصالال قا ما ّ من غيدر
ايتقالل قدم ال ااي أيضا بال اش ال :
فأن وجوا اإليتقالل مقيد بدالتم ن وحالدة اإلختيدار  ،ت
ت
فدإن عمددال الددلي
أما ووال :
***
ابن ب ير( )1وك منهما مقيتد بذلك .
عليه هو صحيحة ابن ينان ( )2ومورقة
و ثانيا  :لو لم اب ِن علس اإلاصراف فخيضا ّ ال ا ون موافقة السدنة مر تجحدة فدي أم دال
المقددام  ،ت
ألن موافقددة ال تدداا والسددنة ااتمددا اوجددا التددرجيل فيمددا اذا كددان عمومهددا
لفظيا .وأما اذا كان باإلطالق ومقدماا الح مة فال أردر لموافقتهمدا ه ت
ألن اإلطدالق
ليس من ال تاا والسنة فالموافقة مله ليسع موافقة لهما (.)2
ثالثا ً  :ح م الحج لمن كان ن وهل ة وخرج إلى بمض اال صا رم رج اليها:
ذكر اليةد في مسخلة  :من كان من أه م دة وبلدد عنهدا ردم أراد الحدج فهد يحدج
امتلا ّ أو افراداّ ؟ ( ، )1وبيتن السيد الخو ي ( )6ت
أن في المسخلة رأيين :
االول  :للميهورالذ ذها الس جوا حج التمت له وام ان اجراء ح م النا ي عليده
.
** ظ  :الصدوق  ،محمد بن علي  ،الهداية 129 :وال ويي  ،محمد بن الحسن ،
الخالف  121/1 :والحلبي  ،ابن هرال ُ ،غنية النةوع . 82 :
( )1ال ويي  ،محمد بن الحسن  ،اإليتبصار . 211 /1 :
) (2ظ  :الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 297 /1 :
*** المورقة  :وهي التي في يندها من هو غير امامي ل نه رقة عند علماء اإلمامية  ،ظ
 :مركة الملجم الفقهي  ،المص لحاا . 2112 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 297 /1 :
) (2ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال 224 / 1 :ـ .221
) (1ظ  :محمد كاظم  ،اللروال الورقس .641 /2:
) (6ظ  :الخلخالي  ،رضا  ،ملتمد اللروال الورقس  ،كتاا الحج 241 / 2 :
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الثاني  :إلبن أبدي عقيد اللمدااي * الدذ ذهدا الدس عددم جدوا ذلدك لده وأاتده يتلديتن
عليه فر الم ي ( ، )1فبلد ْ
أن ذكر أدلة ال درفين وهدي  :الصدحيحتين ،األولدس
 :صحيحة عبد الرحمن بدن الحجداج  ،عدن أبدي عبدد هللا  قدال (:يدخلته عدن رجد
مددن أه د م ددة يخددرج الددس بلددب األمصددار رددم يرج د الددس م ددة  ،فيمددر بددبلب
المواقيع أله أن يتمت ؟ قال  :ما أ عم أن ذلك ليس له لو فل وكان االهالل أحات
الي **) ( ، )2وال ااية عن عبد الرحمن بن الحجداج وعدن عبدد الدرحمن بدن أعدين
قاال  :يخلنا أبا الحسن  عن رج مدن أهد م دة خدرج الدس بلدب األمصدار  ،ردم
رج فمر ببلب المواقيع التدي وقدع ريدول هللا  8لده أن يتمتد ؟ فقدال :مدا أ عدم
ت
أن ذلددك لدديس لدده  ،واإلهددالل بددالحج أحددا الد تي )( ، )1فمددا ورد مددن أاتده  :ال متلددة
للحاضر وليس أله م ة متلدة ( )2يخصَّد بهدااين الصدحيحتين  .فبلدد ْ
أن ذكدر
السيد الخو ي ذلك علتق عليه :
بخ تن ظاهر الخبرين الصحيحين هو الحج الواجدا وبهمدا اقيدد اللمومداا الماالدة ؟
عن المتلة أله م ة  ،فالنتيجة جوا التمتد لده ْ
وان كدان االفدراد أفضد وأحدا .
وأاتده لددو يددلتمنا عدددم ظهددور الصددحيحين فددي الحددج الواجددا فددال أقد مددن اطالقهمددا
للواجددا والمندددوا اليديتما الصددحيحة التددي رواهددا ال لينددي ( )1مد اختصاصددهما
بإرادال الحدج مدن الخدارج  ،كمدا ال ريدا فدي اطدالق مدا دل علدس المند مدن التمتد
الواجا أله م ة من جهة ارادال الحج مدن م دة أو مدن خارجهدا فمقتضدس اطدالق
الصحيحين جوا التمتد لده حتدس فدي الحدج الواجدا مدن الخدارج كمدا ت
أن مقتضدس
اطددالق مددا دل علددس أات ده ال متلددة أله د م ددة عدددم جددوا التمت د لدده ْ
وان حددج مددن
الخارج  ،ويتلار اإلطالقدان مدن ال درفين ويتسداق ان،وال يم دن الرجدوع الدس
ض ِر ْال يم ْس ِج ِد ْال يحد ير ِام )6()...
اطالق اتية ال ريمة  ...( :يذلِ ي
ك لِ يمن لَّ ْم يي ُ ْن أي ْهلُهُ يحا ِ
ه ألاتها في جاادا األخبدار الملارضدة  ،وحينئدذ ال ي دون اطدالق اتيدة مرجلدا ّ وال
مرجتحا ّ ألحد ال رفين كما اوهمه السيد اليةد ( ا 1117 :هدـ)( )7ه وذلدك ت
ألن
الترجيل بال تاا اللةية ااتما هو فيما اذا كااع داللته داللة لفظيدة  ،وأمدا اذا كاادع
الداللة باإلطالق فقاعدال الترجيل بال تاا غير جاريدة  ،اذ لديس ذلدك مددلوال لفظيدا
* هو أبو علي الحسن بن علي  ،امامي المذها  ،ومن جملة المت لمين  ،له كتدا منهدا :
" المتمسك بحب آل الريول " في الفقه  ،وكتاا " ال تر والفد تر فدي اإلمامدة "  ،وغيدر ،
ظ  :ال ويي  ،محمد بن الحسن  ،الفهريع . 147 :
) (1ظ  :ت
اللالمة الحلي  ،الحسن بن يويف  ،مختلف الييلة .18/2:
** أ ت
أن اللدول عن التمت للحج أفض  ،ظ  :ال ليني  ،محمد بن يلقوا  ،الفروع من
ال افي  ( 141 / 2:الهامأل )  ،والمراد من اإلهالل هو التلبية برف الصوا للحج .
) (2الحر اللاملي  ،ويا الييلة .261 /11 :
) (1المصدر افسه .261 /11 :
) (2ظ  :المصدر افسه .261 /11 :
) (1ال ليني  ،محمد بن يلقوا  ،الفروع من ال افي . 141 /2 :
) (6البقرال . 186 :
) (7ظ  :اللروال الورقس .644 /2 :
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لل تاا  ،ت
ألن اإلطالق مسدتفاد مدن قيدد عددمي  ،واللددمي لديس مدن القدران ال دريم
لي ون مرجلا ّ أو مرجتحا ّ ألحد ال رفين .
ت
ان مورد الرجوع الس القران ال ريم والترجيل به ااتما هو فيمدا اذا كدان عددم اللمد
بالقرآن منافيا للظهدور اللفظدي بحيدث يصددق أاتده قدال هللا الدالس كدذا فدي ال تداا ،
وهذا الملنس ال يصدق علس مجرد اإلطالق المستفاد من مقدماا الح مة .
وعليدده فددال مجددال للرجددوع ال دس اطددالق ال تدداا ولسددقوطه بالتلددار  ،فددالمرج
اطالق ما دل علس أص وجوا الحج المقتضي للتخيير بين األقسدام ال الردة  ،ت
فدإن
الواجا ااتما هو طبيلي الحج  ،والتقييد ببلب األقسدام قدد يدقا بالملارضدة علدس
الفر (. )1

المط ب الرابَّللا  :وطبيقات فهْم الْصف
ووالً  :حر ة وكل الدم المتخ ّف في الآبيحة وإنْ كان طاهراً
ذكددر السدديد الخددو ي الوجددو التددي اعتمدددها المحقددق البحرااددي فددي عدددم حرمددة الدددم
ي
المت تخلددف فددي الذبيحددة  ،والتددي منهددا قولدده الددالس  ( :قُد الَّ أي ِجد ُد فِددي يمددا أُوْ ِحد يي اِليد َّ
ُم يحرَّما ّ يعليس طيا ِعم يي ْ يل ُمهُ اِالَّ أين يي ُ وني يم ْيتيةّ أيوْ ديما ّ َّمسْدفُوحا ّ  ، )2()...بددعوت أاتده
يقتضي حلية أك الدم المتخلتدف فدي الذبيحدة ( ، )1ردم أخدذ السديد الخدو ي بمناقيدة
ْ
(وان كدان اظدر ( قدد ) الدس اوصديف الددم فدي اتيدة المباركدة
هذا الوجده بقولده :
ب واه مسفوحا ّ ت
وان مفهوم الوصف يقتضي حلية غير المسفوب منه فيتوجه عليده :

ااتا ْ
وان التةمنا بمفهوم الوصف أخيراّ اال ت
أن مفهومه علس مدا شدرحنا فدي محلده
ت
أن الح ددم لددم يتراددا علددس طبيلددة الموضددوع أينمددا يددرا إليددتلةام ذلددك لغويددة
التوصيف اال فيمدا اذا كدان لده فا ددال ظداهرال  ،فيسدتفاد منده ت
أن الح دم مترادا علدس
حصة خاصة منها  ،مد ال  :اذا ورد ( أكدرم الرجد اللدادل) يددل اوصديف الرجد
باللدالة علس ت
أن طبيليته علس اطالقه غير واجا اإلكرام واال لدم ي دن وجده لتقييدد
باللدالددة بد ااتمددا يجددا اكددرام حصددة خاصددة مندده وهددو الرجد المتصددف باللدددل ،
ول ن ال داللة له علس ت
أن فاقد الوصف أعني المتصف بصدفة أخدرت غيدر مح دوم
وان كدان ظداهراّ
بذلك الح م ولو بسبا وصف آخر  ،وعلس الجملة أ تن التوصديف ْ
في اإلحترا اال أاته ال يدل علس افي الح م عن غيدر موصدوفه فاتيدة ال داللدة لهدا
علس عدم حرمة الدم غير المسفوب ) (. )2
) (1ظ  :الخلخالي  ،رضا  ،ملتمد اللروال الورقس  ،كتاا الحج 241 /2:
( )2االالام 121 :
( )1ظ  :الحدا ق الناضرال في أح ام اللترال ال اهرال .21 / 1 :
 ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 111/ 1 :
( )2الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 18 / 2 :

))130

ثانيا ً  :يجْز ل مريض اإلقتصا ع ى الفاوحة وحدها في الصالة
يذها السيد الخو ي الس األحتياط في وجوا السورال األخرت غير يدورال الفااحدة ،
ولذا ال ريا في يقوطها في بلب الحاالا م حالتي المر واإليتلجال(.)1
وفي يقوط السورال األخرت في حالة المر ذكر السيد الخو ي رواياا ،منها :
صحيحة عبد هللا بن ينان عن أبي عبدد هللا  قدال  ( :يجدو للمدريب ْ
أن يقدرأ فدي
الفريضة فااحة ال تاا وحدها  ،ويجو للصحيل في قضداء صدالال الت د توع بالليد
والنهار) ( ،)2ت
فإن التقييد بالمريب يدل علدس عددم جدوا االقتصدار علدس الفااحدة
في حال الصحة .
بدخن مفهدوم الوصدف لديس بحجدة  ،ومدن الجدا ة ْ
وأورد عليه  :ت
أن ا دون الن تدة فدي
التلر للمريب بخصوصه عدم اخكد اإليتحباا في حقه (. )1
وبيتن السيد الخو ي ت
أن هذا اإليراد يندف بما حقتقه في األصول * من ربدوا المفهدوم
للوصف ال بالملنس المص لل  ،أعني ااتفاء الح م عند ااتفاء الوصف  ،بد ملندس
عدم كدون ال بيلدي علدس اطالقده ويدريااه موضدوعا للح دم واال كدان التقييدد لغدواّ
محضددا ّ  ،وعليدده فتدددل الصددحيحة بمقتضددس المفهددوم علددس ت
أن الموضددوع لجددوا
االقتصار علس الفااحة ليس هو م لدق الم لفدين ت
وأن السدورال واجبدة علدس بلضدهم
فددي الجملددة وهددو الم لددوا اذ ال اد تدعي وجوبهددا علددس اإلطددالق  ،ولددذا اسددقا لدددت
االيتلجال .
وي يد ذلك  -أعني عدم الوجوا علدس اإلطدالق والسدقوط فدي بلدب األحدوال  -مدا
فددي ذيد الصددحيحة مددن جددوا اإلقتصددار علددس الفااحددة أيضدا ّ للصددحيل فددي قضدداء
صالال الت وع  ،أ في النواف الليلية والنهارية والمدراد بالقضداء ملندا اللغدو ،
أعنددي م لددق اإلايددان بالي ديء مددن دون الملنددس المص د لل  ،فد ت
دإن يددقوط وجددوا
السورال عن النواف الم األداء والقضاء (. )2
ثالثا ً  :إ ا ش ّك المص ي في القيام المتصل بالركْع
اذا شك الم لتف في الركدوع بلدد الددخول فدي السدجود فدال اشد ال فدي عددم اإلعتنداء
لقاعدال التجاو الجارية في المقدام  ،أمدا اذا كدان فدي حدال الهدو قبد الددخول فدي
السجود  ،فإذا كان المراد مدن القيدام الواجدا بلدد الركدوع خصدو المتصد مدن
( )1ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال .147 /1 :
) (2الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 24 /6 :
( )1ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال .147 /1 :
* ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 111 / 1 :
( )2ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال .147 /1 :
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غير اخل الفص ،فال اش ال أيضدا ّ فدي عددم االعتنداء  ،للددم ام دان التددارك بلدد
فر اخل الفص بالهو الس السجود .
ْ
وان كان المراد بالقيام الواجا بلد الركدوع م لدق القيدام  ،يدواء أكدان موصدوالّ أم
مفصوالّ فيبتني عدم اإلعتناء علس جريان قاعدال التجاو عند الدخول فدي مقددماا
السجود  ،والهدو منهدا  ،فبندا ّء علدس المديم الغيردـ أدت الم لدف واجبدا ّ ودخد فدي
غير ـ الذ يلتبر الدخول فيه في جريان قاعدال التجداو للمقددماا يُح دم بجريدان
القاعدال  ،أما بنا ّء علس اإلختصدا بالددخول فدي األجدةاء افسدها كمدا هدو األقدوت
عنددد السدديد الخددو ي فددال اجددر القاعدددال وال ب د تد مددن اإلعتندداء ل وادده مددن اليددك فددي
المح (.)1
ويم ن ا يتفادال عددم كفايدة الددخول فدي المقددماا مدن جملدة مدن النصدو  ،اذ قيتدد
فيها عدم اإلعتناء باليك في الركوع فيما اذا كدان ذلدك بلدد الددخول فدي السدجود ،
الظاهر في لةوم اإلعتناء قبله  ،ولو كان في حال الهو  .ومن هذ النصو :
صدحيحة ايدماعي بدن جددابر قدال  :قدال أبددو جلفدر ْ : 
ان شد ت
ك فددي الركدوع بلدد مددا
يجد فليمب ْ
ك في السجود بلد ما قام فليمب  ،كد شديء شد ت
وان ش ت
ك فيده ممدا قدد
جاو ودخ في غير فليمب عليه (.)2
وقرتا السيد الخو ي اإليتدالل بهذ الصحيحة علدس عددم كفايدة الددخول فدي الهدو
من جهة مفهوم الوصف بقوله  ( :حيث قيتدد عددم اإلعتنداء باليدك فدي الركدوع بمدا
أن الوصدف ْ
اذا كان ذلك بلد الدخول في السدجود  ،وقدد ذكرادا فدي األصدول ت
وان
لم ي ن له مفهوم بالملنس المص لل أعني الللية المنحصرال المساوقة لإلاتفداء عندد
اإلاتفدداء ل نتهددا ادددل علددس أصدد اللليددة أعنددي عدددم كددون ال بيلددة علددس اطالقهددا
ويريااها موضوعا ّ للح م  ،واال كدان التقييدد بالوصدف لغدواّ محضدا ّ  ،فالتقييدد فدي
المقام يدل علس ت
أن طبيلي اليدك فدي الركدوع أينمدا يدرت وحي مدا احقدق ولدو كدان
في حال الهدو لديس موضدوعا للددم اإلعتنداء  ،واال كدان التقييدد بمدا بلدد السدجود
لغواّ ) (. )1
ابما ً  :بطالن بيَّللا الفضْلي
ذكددر اليدديو األاصددار ( ا 1291 :هددـ) أاتدده  :اُيددتدل علددس ب ددالن بي د الفضددولي
وعدددم صددحته باإلجددا ال ت
الالحقددة بوجددو عديدددال مددن األدلددة األربلددة  :أمددا ال تدداا ،

( )1ظ  :المصدر افسه  189/1 :ـ .188
( )2ظ  :ال ويي  ،محمد بن الحسن  ،اهذيا األح ام  111 / 2 :و الحر اللداملي  ،ويدا
الييلة . 119 /6 :
 ظ  :الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه .111 / 1 :
( )1ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال 189/1 :ـ .188
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دوا الي ايددخْ ُكلُ ْ
فقولدده الددالس (:ييددا أييَهيددا الَّ د ِذيني آ يمنُد ْ
وا أي ْم د يوالي ُ ْم بي ْي دني ُ ْم بِ ْالبيا ِط د ِ اِالَّ أين اي ُ ددوني
ومن ُ ْم ،)1()...ووجه اإليتدالل بها علس المقصود بوجهين :
اِ يجا يرالّ عين اي يرا
 -1ااتها قد دلتع علس ااحصار أك مال الناأ بالتجارال عن ارا  ،فالملنس أاتده ال
يتصرف بلض م في أموال بلض م اتخر بوجه من الوجو  ،فإاته باطد اال بوجده
التجارال عدن ادرا فإاده جدا ة  ،وال شدبهة فدي أاتده لدو لدم يقصدد هدذا الملندس لدةم
اإلجمددال  ،وقلددة اإلرابدداط بددين المسددت نس والمسددت نس مندده  .ومددن الظدداهر ت
أن بي د
الفضولي ليس اجارال عن ارا في ون أك المال به أكالّ له بالباط .
 -2يياق التحديد  ،ت
فإن ك وصف ورد في مقام التحديد يدل علس اختصدا الح دم
بمورد الوصف ْ
وان لدم اقد بمفهدوم الوصدف  ،ت
فدإن البحدث عدن ذلدك ااتمدا هدو فدي
ورود الوصددف فددي غيددر مددورد التحديددد واال فددال شددبهة فددي ربددوا مفهومدده  ،ومددن
الظاهر ت
أن قيد التراضي وصف ورد في مورد التحديد فيدل علدس ااحصدار جدوا
األك بمورد القيد فقا (. )2
أمددا الوجدده األول فقددد ااقيدده اليدديو مراضددس األاصددار  ،بد ت
دخن داللددة اتيددة علددس
الحصر متوقفة علدس كدون اإليدت ناء متصدالّ مد أاتده منق د  ،اذ ال يصدل ايدت ناء
التجارال الصحيحة من التجارال الفايدال  ،فال يستفاد حصر أك المدال بالتجدارال عدن
ارا ل ي يستفاد منه ب الن بي الفضولي (.)1
وقد اداقأل السديد الخدو ي كدال يم اليديو األاصدار المتقددم بخاتده  :يتوجده علدس الوجده
األول أاته ال شبهة في ربوا مفهوم الوصف واال ل ان القيد لغواّ  ،ول ن فا دال القيدد
ليسع ااتفاء الح م عندد ااتفا ده بد فا داده ااتمدا هدي الداللدة علدس عددم ربدوا الح دم
لل بيلة السارية  .ولو يلتمنا عدم داللدة الوصدف علدس المفهدوم ول دن ذلدك فيمدا ال
قرينة علس ااتفاء الح م عند ااتفداء القيدد  ،واال فدال شدبهة فدي ربواده  ،كمدا اذا ذكدر
الوصددف فددي مقددام التحديددد ه ت
ألن وقوعدده فددي مقددام التحديددد قرينددة مقاميددة علددس
اختصا الح م بمورد الوصف  ،ولو قلندا بلددم ربدوا المفهدوم لده  .والوجده فدي
أن الح تد ال ب تد ْ
ذلك هو ت
وأن ي ون جاملا ّ لأفراد وماالا ّ عن األغيار  ،ومن الظداهر
أاته لو لم ي ن مفهوم للوصف لما كان كذلك  ،ومدن هدذا القبيد قولده  ( : كد مر مدن
الماء)( ، )2في جواا السا عن الماء الذ ال ين تجسه شيء  ،ت
فإن اإلمام  ذكدر
فدي مقددام احديددد المداء الددذ ال ينفلد  ،فيددل علددس ااتفدداء الح دم عنددد ااتفدداء القيددد ،
وذكددر التددرا فددي اتيددة ال ريمددة مددن القبي د المددذكور ه ألات ده متو تج ده الددس فص د
األيباا الصحيحة للملاملدة عدن الباطلدة لهدا وحصدر أيدبابها الصدحيحة بالتجدارال

) (1النساء .28 :
) (2ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة .749 /2 :
) (1ظ  :الم ايا ( كتاا البي ) .162 /1 :
( )2الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 118 /1 :
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عن ارا فدال شدبهة فدي قيدام القريندة علدس كدون قيدد التدرا
األيباا الصحيحة للتجارال وحصرها بالتجارال عن ارا (.)1

مسدوقا ّ الدس احديدد

أما الوجه ال ااي فقد ااقيه بخاتده  (:يتوجده علدس الوجده ال دااي أاتده ال يفد ترق فدي داللدة
اتية علس اعتبار التراضي في التجارال واقييدها به بين كون لفظ عدن ادرا قيدداّ
للتجارال وبين كواه خبراّ راايا ّ لـ " ا ون "  ،فإاته علس ك اقدير ادل اتيدة اليدريفة
علس ب الن التجارال غير الناشئة من الرضا وطيا الدنفس  .الدم اذا كدان لفدظ عدن
ارا خبراّ بلد خبر لـ " ا ون " خرج ذلك عن دا رال مفهوم الوصف )(.)2

الفصل الثاني  :مباحث الظن
المبحث األول  :حج ّية اإلجماع
) (1ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة 712 /2 :ـ .711
) (2المصدر افسه .711 /2:
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المطلب األول  :اإلجماع ً
لغة واصطالحا ً
المطلب الثاني  :حجية اإلجماع المنقول
صل
المطلب الثالث  :أدلة حجية اإلجماع المح ّ

المبحث الثاني  :حجية الشهرة الفتوائية
المطلب األول  :الشهرة ً
لغة واصطالحا ً

المطلب الثاني  :أدلة الشهرة بأقسامها ومناقشتها

المبحث الثالث  :تطبيقات فقهية
المطلب األول :تطبيقات اإلجماع
المطلب الثاني  :تطبيقات الشهرة

الفصل الثاني
باحث الظن
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اتضددمن مباحددث الظددن مسددا ع د تدال  ،هددي  :ام ددان التلبددد بددالظن ووقوعدده  ،حجيددة
الظددواهر  ،حجيددة قددول اللغددو  ،اإلجمدداع المنقددول  ،حجيددة اليددهرال  ،حجيددة خبددر
الواحد  ،حجية الظن الم لق  ،حجية الظن باألصول االعتقادية .
وبما ت
أن السمة الواضحة للبحث الفقهي عند السيد الخدو ي هدي ك درال المناقيداا فدي
اإلجماعاا المنقولدة واليدهرال الفتوا يدة  ،أوصدلته الدس اتدا ج اختلدف واخدالف ّم ْدن
يبقه مدن الفقهداء فدي مدوارد عديددال ه لدذا جداء هدذا الفصد لبيدان هدااين المسدخلتين
األصوليتين  ،م اإلعرا عن بقية المسا األصولية فدي مباحدث الظدن ه ألاهدا
ال اي ت مللما ّ مميتةاّ وبار اّ للبحدث األصدولي عندد السديد الخدو ي يد رر فدي بيدان
ملالم مدريته األصولية.

المبحث األول  :حجية اإل ماع
ييتم مبحث اإلجماع علس رالرة م الا هي :

المط ب األول  :اإل ماع لغةً واصطالحا ً
اإل ماع لغةً  :اللةم واالافاق (. )1
أما اإل ماع إصطالحا ً  :فقد عرتف بتلريفاا ع تدال أهمها :
1ـ اافاق أه ال يح ت واللقد (. )2
2ـ اافاق أمة محمد صلتس هللا عليه وآله خاصة علس أمر من األمور الدينية (. )1
1ـ اافاق المجتهدين منهم في عصر من اللصور (. )2
2ـ اافاق الصحابة (. )1
1ـ اافاق أه المدينة ( ، )6وقي  :غير ذلك (. )7
)(1
)(2
)(1
)(2
)(1
)(6
أحمد
)(7

الجوهر  ،ايماعي بن حماد  :الصحاب .1188/1 :
الغةالي  ،محمد بن محمد  :المنخول في علم األصول .188 :
ظ  :الغةالي  ،محمد بن محمد  :المستصفس .117 :
ظ  :التفتا ااي  ،يلد الدين مسلود  ،شرب التلويل علس التوضيل .17 /1 :
ظ  :السرخسي  ،شمس الدين أبو ب ر  ،امهيد الفصول في األصول .119 /1 :
ظ  :الديوقي  ،محمد بدن عرفدة  ،حاشدية الديدوقي علدس اليدرب ال بيدر ألبدي البركداا
الدردير . 111 /2 :
ظ  :الح يم  ،محمد اقي  ،األصول اللامة للفقه المقارن . 211 :
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6ـ اجماع األمة بيرط ْ
أن يُللم منه دخول الملصوم فيه ( ، )1وقريا من الريف
المحقق القمي ( ا 1211 :هـ )(. )2
7ـ هو اافاق أه ال يح ت واللقد الذين منهم اإلمام المال م لوجود فيهم (. )1
9ـ اافاق جماعة إلافاقهم م
شخن في ارباا الح م اليرعي (. )2
ومدال السديد الخدو ي فددي الريدف اإلجمداع الدس مددا ذكدر اليديو ال ويدي والمحقددق
القمي  ،ويُستظهر ذلك من كالمه في بيان المناط في حجيدة اإلجمداع  ،اذ قدال ( :
فمناط حجية اإلجماع ااتما هو كيف أقوال ال ُمجملين عن قدول اإلمدام عليده السدالم
بحيث ا ون أقوالهم يببا ّ للق بقوله عليه السالم ) (. )1
يتبيّن ما وقدم  :ا تن الملنس االصد الحي مدخخوذ مدن الملندس اللغدو وهدو اإلافداق
ول دددن مددد اإلخدددتالف فدددي ادددوع المتتفقدددين  ،وأاتهدددم  :م لدددق األمدددة أو خصدددو
المجتهدين منهم  ،أو خصو أه ال يح ت واللقد ...،الس آخدر مدا اقددم مدن األقدوال
في هذ المسخلة .
واأل ح في الريدف اإلجمداع هدو مدا ذكدر اليديو ال ويدي والمحقدق القمدي ومدال
اليدده االسدديد الخددو ي ه ل وادده أك ددر دق دةّ مددن بقيددة التلدداريف  ،واض د تمنه المندداط فددي
حجية اإلجماع وهو ال يف عن قول الملصوم .
م أاته يل حظ ع يه  :عدم بيان اوع ال ُمجملين  :أعني بذلك ه هم الفقهاء أو غيدرهم
؟ ومدد فددر كددواهم مددن الفقهدداء هدد هددم مددن المتقدد تدمين علددس المحقددق الحلددي
( ا 676 :هدـ) ـ أم دال اليديو محمدد بدن علدي الصددوق ( ا  191:هدـ) واليدديو
المفيددددد ( ا 211:هددددـ) والسدددديد المراضددددس( ا 216 :هددددـ) واليدددديو ال ويددددي
ت
واللالمدة الحلدي
( ا 264 :هـ) ـ أو مدن المتدخخرين ـد أ مدا بلدد المحقدق الحلدي
( ا 726 :هـ) ـ من الفقهاء ؟
ولذا يرى الباحث أاته ينبغي الريف اإلجماع بـ  :اافاق جماعدة  ،ي دون اافداقهم يدببا ّ
وأن يقييددد بددـ  :شددري ة ْ
لل يددف عددن رأ الملصددوم عليدده السددالم ْ ،
أن ي ددون هددذا
اإلجمدداع مح يدا ّ عددن المحقددق الحلددي أو ت
اللالمددة الحلددي أو اليددهيد األول محمددد بددن
م دددي اللددداملي ( ا 796:هدددـ) ه ألاتهدددم يح دددون افدددس الفتددداوت وبلسدددان اإلجمددداع
ال اشفة عن وجود دلي ملتبر ،كما ذها الس ذلك المحقق النا يني(. )6

) (1ال ويي  ،محمد بن الحسن  ،الل تدال في أصول الفقه . 642 /2 :
) (2قوااين األصول .226 :
) (1اللراقي  ،أغا ضياء  ،مقاالا األصول . 68 / 2 :
) (2المظفر  ،محمد رضا  ،أصول الفقه .81 /2 :
) (1ال وكبي  ،أبو القايم  ،مبااي اإليتنباط . 229 /1 :
) (6ال اظمي  ،فوا د األصول .111 /1 :
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المط ب الثاني  :حجية اال ماع المِقْل
يتف ترع البحث عن حجية اإلجماع المنقول علس القول بحجية خبر الواحد ه اذ لو قلندا
بلدم حجية الخبر ال اص النوبة الس البحث عن حجية اإلجماع المنقول  .الدم بلدد
ربوا حجية الخبر يق ال دالم فدي شدمول أدلتهدا لإلجمداع المنقدول وعدمده  ،اال أ تن
السيد الخدو ي الد تر لده قبد بح ده عدن حجيدة خبدر الواحدد ابلدا ّ لليديو مراضدس
األاصار ( ا 1291 :هـ ) و يمن يبقه من األصوليين (. )1
والمقصود من اإل ماع المِقْل  :هو اإلجمداع الدذ لدم يحصتدله الفقيده بنفسده وااتمدا
ينقله له من حصتله من الفقهاء  ،يواء أكان النق له بواي ة أم بويا ا (. )2
وألج د ت
أن حجيددة اإلجمدداع المنقددول بخبددر الواحددد متفددر م
ع علددس حجيددة خبددر الواحددد
وبيان حال اإلجماع المنقول وأاته ين بق علدس أ ت حدال مدن حداالا اإلخبدار؟ ذكدر
علماء األصول ومنهم السيد الخو ي ت
حداالا
أن اإلخبار عن الييء له خمس
(: )1
األولى ْ :
أن ي ون اخباراّ عن حس ومياهدال  :وال اشد ال فدي حجيدة هدذا القسدم مدن
األخبار ببناء اللقالء ه فإ تن احتمال ال تمد ال ُمخبِر بال ذا مدفوع بلدالته أو وراقتده ،
واحتمال غفلته مدفوع بخصالة عدم الغفلة التي ايتقر عليها بناء اللقالء .
الثانية ْ :
أن ي ون اخباراّ عن أمر محسوأ م احتمال أ ْن ي ون اخبار مسدتنداّ الدس
الحدأ ال الس الحس ،كما اذا أخبر عن الم ر م ال  ،م احتمدال أاتده لدم يدر  ،بد
أخبر به ايتناداّ الس المقدماا المسدتلةمة للم در بحسدا حديده  ،كالرعدد والبدرق
م ال :وهذا القسدم أيضدا ملحدق بالقسدم األول ه اذ مد كدون المخبيدر بده مدن األمدور
المحسوية اللين فظاهر الحال يدل علس كون اإلخبار اخباراّ عدن الحدس  ،في دون
حجة كما ذكر في الحالة األولس .
الثالثة ْ :
أن ي ون اخباراّ عن حدأ قريدا مدن الحدس  ،بحيدث ال ي دون لده مقددماا
بليدال  ،كاإلخبار ت
بخن حاص ضرا عيرال في خمسة يصير خمسدين مد ال  :وهدذا
القسم من األخبار أيضدا ملحدق بالقسدم األول فدي الحجيدة ه أل تن احتمدال الخ دخ فدي
هذ األمور القريبة من الحس بليد جداّ  ،ومدفوع باألص اللقال ي واحتمال ال تمدد
ال ذا مدفوع باللدالة أو الوراقة  ،كما اقدم في الحالة األولس .
) (1ظ  :فرا ددد األصددول  178 /1 :والحددا ر  ،محمددد حسددين  ،الفصددول الغرويددة 219 :
والبهسود  ،محمد ييرْ يور  ،مصباب األصول .118 -112 /2 :
) (2ظ  :المظفر  ،محمد رضا  ،أصول الفقه .124 /2 :
) (1ظ  :المصدر افسه  226 /1 :والبهسود  ،مصباب األصول . 116 /2 :
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الرابمععة  :أن ي ددون اخبدداراّ عددن حدددأ مدد كددون حديدده ااشددئا ّ مددن يددبا كااددع
المال مددة بيندده وبددين المخبيدر بدده اامددة عنددد المنقددول اليدده أيضدا ّ  ،بحيددث لددو فددر
اطالعه علس ذلك السبا لق بالمخبير به (:)1
ويرت السيد الخو ي  :ت
ان هذا القسم من األخبار أيضا حجة  ،فإاته اخبار عدن األمدر
الح تسي  ،وهو السبا  ،والمفرو ربوا المال مة بينه وبين ال ُمخبير بده فدي اظدر
المنقول اليه أيضا (.)2
الخا سة  :ي ون اخباراّ عن حدأ م كون حديده ااشدئا ّ مدن يدبا كاادع المال مدة
بينه وبين ال ُمخبير به غير اامة عند المنقول اليه (:)1
بيتن السيد الخو ي ت
أن هذا القسم من اإلخبار لم يدل دليد علدس حجيتده  ،فدإ تن احتمدال
ال تمددد ال ددذا  ،وا ْن كددان مدددفوعا ّ باللدالددة أو الوراقددة  ،اال أ تن احتمددال الخ ددخ فددي
الحدأ مما ال داف لده  ،اذ لدم ي بدع بندا مء مدن اللقدالء علدس عددم اإلعتنداء بإحتمدال
الخ خ في األمور الحديية (.)2
خن اإلجمدداع المنقدول هددو مددن الحالدة الخامسددة ه ت
وصدرتب السديد الخدو ي بد ت
ألن الناقد
لإلجماع ال يُخبر برأ الملصوم عليه السالم عن الحس ،أو مدا ي دون قريبدا منده،
وال عن حدأ ااشيء عدن يدبا كدان مال مدا ّ لقدول الملصدوم عليده السدالم  ،فدإ تن
اإلجماع الم تدعس في كالم الييو ال ويي ( ا 264 :هـ ) مبندي علدس كيدف رأت
الملصوم عليده السدالم مدن اافداق علمداء عصدر واحدد بقاعددال الل دف ( ، )1وهدي
غيددر اامددة  ،وأوهددن مندده اإلجمدداع المد تدعس فددي كددالم السدديد المراضددس ( ، )6فإاتده
ك يراّ ما ينق اإلجماع علس ح م يدرا مدورد قاعددال ا ُجمد عليهدا  ،أو مدورد أصد
كذلك م أاته ليس من موارد الك القاعدال أو األص حقيقة  ،كدعوا اإلجمداع علدس
جوا الوضوء بالما المضاف ( )7ايتناداّ الدس أصدالة البدراءال  ،مد أاتده ال قا د
به فيما اللم من فقهاء اإلمامية  ،وليس اليك في جوا الوضدوء بالمدا المضداف
من موارد أصالة البراءال (. )9

) (1ظ  :الخرايااي  ،محمد كاظم  ،كفاية األصول .298 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 111 /2 :
) (1الخرايااي  ،محمد كاظم  ،كفاية األصول .298 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 111 /2 :
) (1ظ  :ال ويي  ،محمد بن الحسن  ،الل تدال في أصول الفقه .641 /2 :
) (6ااظر علس يبي الم ال  :المراضس  ،اليريف علي بدن الحسدين  ،االاتصدار81 ، 97 :
. 266، 121 ، 122 ، 124 ، 119 ، 117 ، 111 ، 111 ، 146 ، 142 ، 141 ،
) (7ظ  :المراضس  ،اليريف علي بن الحسين  ،الناصرياا . 141، 71 :
) (9ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 111 /2 :
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وكذا الحال في اإلجماع الم تدعس في كلماا جماعة من المتدخخرين ( )1المبندي علدس
الحدددأ بددرأ الملصددوم مددن اافدداق جماعددة مددن الفقهدداء ه اذ ال مال مددة بددين هددذا
اإلافاق ورأ الملصوم بوجه .
الدم لدو علدم ايددتناد ااقد اإلجمداع الددس الحدس  ،كمدا اذا كددان ملاصدراّ لإلمدام عليدده
السالم  ،ويم منه الح م  ،فنقله بلفظ اإلجماع  ،فدال مجدال للتوقدف فدي األخدذ بده
وكان ميموالّ ألدلة حجية الخبدر بدال اشد ال  ،اال أ تن الصدغرت لهدذ ال بدرت غيدر
متحققددة  ،بددد اق دد بلددددمها  ،فإاتدددا اق دد بد ت
ددخن اإلجماعددداا المنقولددة فدددي كلمددداا
األصحاا غير مستندال الس الحس  ،وارت ت
أن ااقلي اإلجماع ممن لدم يددرك مدان
الحضددور .وأمددا مددان الغيبددة فإ تدعدداء الر يددة فيدده غيددر مسددموع مد أاتهددم أيضددا لددم
ي تدعوها (. )2
وي المحقق المراقي
وهو التةام حجية اإلجماع المنقول في كلماا القدماء ه بدعوت أاته يحتمد أ ْن ي دون
مسددتند القدددماء هددو الس دماع مددن الملصددوم عليدده السددالم ولددو بالواي د ة  ،لقددرا
عصرهم من مان الحضور  ،فض تموا الس قول الملصدوم أقدوال الللمداء  ،واقلدو
بلفظ اإلجماع  ،في ون اق اإلجماع من المتقددمين مدن القسدم ال دااي مدن اإلخبدار ـ
وهو ما كان اإلخبار عن أمر حسي ـ م احتمال أ ْن ي دون اإلخبدار بده مسدتنداّ الدس
الحدأ(.)1
ولددم ينسددا السدديد الخددو ي هددذا الددرأ الددس قا لدده بد اكتفددس بددالتلبير عندده بددـ (بلددب
األعاظم)  ،وابيتن للباحث أاته للمحقق اللراقي ( ا 1161:هـ ) (. )2
المِاقشة
ااقأل السيد الخو ي رأ المحقق اللراقي في محورين :
المحور األول  :ت
ان هذا االحتمال  -أ ايتناد القدماء في اقد اإلجمداع الدس الحدس -
احتمال موهوم جداّ  ،بحيث ي اد يلحدق بالتخيتد فدال مجدال لإلعتنداء بده  ،وأمدا مدا
ُذكر من ت
أن احتمال كون اإلخبار مستنداّ الس الحس كاف فدي حجيدة  ،فهدو فيمدا اذا
كان اإلحتمال عقال يا ّ  ،ال اإلحتمال البليد غاية البلد الملحق بخمر خيالي .
ووجه بُلد هذا اإلحتمال وكواه موهوما ّ أمران :

) (1ظ  :القمي  ،أبو القايم  ،قوااين األصول  199 ، 111 :و البروجرد  ،محمد اقي ،
اهاية األف ار .87 /1 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 116 /2 :
) (1ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار .87 /1 :
) (2ظ  :المصدددر افسدده 116 /2 :واليدداهرود  ،علددي الحسدديني  ،درايدداا فددي األصددول
اللملية . 97/1 :
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ووال  :اتبت اجماعاا القدماء كالسيد المراضس والييو ال ويدي  ،وايدتناد اال دااي
في دعوت اإلجماع الس قاعدال الل ف ال الس الحس من الملصوم عليه السدالم ولدو
بالواي ة  ،وايتناد األول الس أص أو قاعددال كدان ا بيقهمدا بنظدر  ،فلدو لدم اد تدع
الق بلدم ايتنادهما الس الحس من الملصوم عليه السالم ولو بالواي ة  ،ال أقد
من عدم اإلعتناء بإحتمال اإليتناد الس الحست .
ثانيععا  :اات ده لددو كددان األمددر كددذلك كددان المتل ديتن هددو النق د عددن الملصددوم  ، كبقيددة
الروايدداا  ،ال اقدد اإلجمددداع  ،فددإ تن اقددد اإلجمدداع  -بلدددد كوادده كاشدددفا ّ عددن قدددول
الملصددوم  م د كددون افددس قددول الملصددوم محسوي دا ّ ل ده ولددو بالواي د ة  -ي ددون
شبيها باألك من القفاء .
المحددور ال ددااي  :اات ده علددس فددر التن د تةل واقدددير اسددليم ذلددك وا تن اجمدداع القدددماء
مستند الس الحس بالواي ة في ون اإلجمداع المنقدول مدنهم بمنةلدة روايدة مريدلة ،
فإاه ال يصدل اإلعتمداد عليده ه للددم الملرفدة بالوايد ة بيدنهم وبدين الملصدوم ، 
وعدم ربوا وراقتها .
فتح ت
ص مما ُذكر في المقام أاته ال مال مدة بدين حجيدة خبدر الواحدد وحجيدة اإلجمداع
المنقول بوجه .

صل
المط ب الثالث  :و لة حجية اإل ماع المح ّ
صل  :هو اإلجماع الذ يحصتله الفقيه بنفسه بتتبت أقدوال أهد الفتدوت
اإل ماع المح ّ
 ،وهو أحد األدلة األربلة (. )1
وقد ال تر

السيد الخو ي الس األدلة المدعاال في حجية اإلجماع المح ت
ص  ،وهي :

الدليل األول  :المالز ة المق ية بين اإل ماع وقْل الممصْم



واقريا هذ المال مة بوجهين :
الْ ه األول  :قاعدة ال طف
وهو ما ايتند اليه الييو ال ويي ( ا 264:هـ ) من أاته يجا علس المولس يدبحااه
والدالس الل ددف بلبداد  ،بإرشددادهم الدس مددا يقد تربهم اليده الددالس مدن مندداهج السددلادال
والصالب  ،واحذيرهم ع تما يب تلدهم عنه الالس من مساقا الهل ة والفساد .وهذا هدو
الوجه في اريال الري واادةال ال تدا واصدا اإلمدام  وهدذ القاعددال اقتضدي -
عنددد اافدداق األمددة علددس خددالف الواقدد فددي ح ددم مددن األح ددام ْ -
أن يُلقددي اإلمددام

) (1ظ  :المظفر  ،محمد رضا  ،أصول الفقه .112 /2 :
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المنصددوا مددن هللا الددالس الخددالفي بيددنهم  ،فمددن عدددم الخددالف يُست يددف مددوافقتهم
لرأ اإلمام عليه السالم (. )1
المِاقشة
ااقأل السيد الخو ي الوجه الذ ذكر اليديو ال ويدي فدي حجيدة اإلجمداع والمسدتند
علس قاعدال الل ف * ،وكااع مناقيته في رالث اقاط ( ، )2هي :
األولى  :عدم امامية القاعدال في افسها  ،اذ ال يجا الل ف عليه الدالس بحيدث ي دون
اركدده قبيحدا ّ يسددتحي صدددور مندده يددبحااه  ،بد كد مددا يصدددر مندده الددالس مجددرد
فض ورحمة علس عباد .
الثانيععة  :ت
ان قاعدددال الل ددف علددس اقدددير اسددليمها ال اقتضددي اال ابليددغ األح ددام علددس
النحو المتلارف  ،وقد بلتغها وبيتنها األ مة علديهم السدالم للدرواال الملاصدرين لهدم ،
فلو لم اص الس ال بقة ت
الالحقة لماا من قب الم لفين أافسدهم لديس علدس اإلمدام 
ايصالها اليهم ب ريق غيدر عداد اذ ت
أن قاعددال الل دف ال اقتضدي ذلدك  ،واال كدان
قددول فقيدده واحددد كاشددفا ّ عددن قددول الملصددوم  ، اذا فددر ااحصددار اللددالم بدده فددي
مان  .وهذا واضل الفساد .
الثالثة  :ااته ْ
ان كان المراد القاء الخالف وبيان الواقد مدن اإلمدام  مد اظهدار أاتده
االمددام  ،ب دخ ْن يل د ترفهم بإمامتدده  ،فهددو مق ددوع اللدددم ْ ،
وان كددان المددراد هددو القدداء
الخددالف م د اخفدداء كوادده امام دا ّ فددال فا دددال فيدده ه اذ ال يتراددا األرددر الم لددوا مددن
الل ف  ،وهو اإلرشاد علس خالف شخ مجهول كما هو ظاهر .
الْ ه الثاني  :القطَّللا الِاشيء ن المالز ة بين إوفاق الفقهاء و وي اإل ام
يستند هذا الوجه الس أ تن اافاق جمي الفقهاء يسدتلةم الق د بقدول اإلمدام  عدادالّ ه اذ
مدن قدول فقيده واحدد يحصد الظدن ولدو بدخداس مراابده بدالواق  ،ومدن فتدوت الفقيده
ال ددااي يتقددوت ذلددك الظددن ويتخكددد  ،ومددن فتددوت الفقيدده ال الددث يحص د اإلطمئنددان ،
ويضددلف احتمددال مخالفددة الواقد  ،وه ددذا الددس ْ
أن يحصد الق د بددالواق كمددا هددو
الحال في الخبر المتواار  ،فإاته يحص الظن بإخبار شدخ واحدد  ،ويتقدوت ذلدك
الظن بإخبار شخ ران ورالث  ،وه ذا الس أ ْن يحص الق بال ُمخبير به (. )1

) (1ظ  :ال ويي  ،محمد بن الحسن  ،اللدال في أصول الفقه . 641 /2 :
* اإلجماع الل في  :اافاق طا فة يستحي بح م اللادال خ خهم وعدم وصولهم الس ح م
اإلمام عليه السالم  ،ظ  :األاصار  ،مراضس  ،فرا د األصول . 198 /1 :
) (2ظ  :اليددداهرود  ،علدددي الحسددديني  ،درايددداا فدددي األصدددول اللمليدددة 99 /1 :ـددد 98
والبهسود  ،مصباب األصول  119 /2 :ـ  121والصافي  ،حسدن  ،الهدايدة فدي األصدول :
 112 /1ـ . 111
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول .118 /2 :
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وقد ذكر السيد الخو ي هذا الوجه من دون ْ
أن ينسدبه الدس قا لده  ،ووبعيّن ل باحعث أاتده
للمحقق اللراقي ( ا 1161:هـ ) (. )1
وأشددار السدديد محمددد بدداقر الصدددر( ا 1244:هددـ ) الددس هددذا الوجدده وفددق مبنددا فددي
حسدداا االحتمدداالا  ،اذ ت
أن ( بتددراكم الفتدداوت اتج تم د القددرا ن اإلحتماليددة إلربدداا
الدددددلي اليددددرعي بدرجددددة كبيددددرال اتحددددول بالتددددالي الددددس يقددددين لتضددددا ل احتمددددال
الخالف)(. )2
المِاقشة
أخذ السيد الخو ي بمناقية هذا الوجه بخ تن ذلك مسلتم في اإلخبار عدن الحدست كمدا فدي
الخبر المتواار ه أل تن احتمال مخالفة الواق في الخبر الحسي ااتما ينيخ مدن احتمدال
الخ دددخ فدددي الحدددس أو احتمدددال ال تمدددد ال دددذا  ،وكدددال اإلحتمدددالين يضدددلف ب دددرال
المخبددرين الددس ْ
أن يحص د الق د بددال ُمخبير بدده وينلدددم اإلحتمدداالن  .وهددذا بخددالف
اإلخبددار الحديددي المبنددي علددس البرهددان  ،كمددا فددي المقددام  ،ف دإ تن اس دبة الخ ددخ الددس
الجمي كنسبته الس الواحد  ،اذ احتمال كون البرهدان غيدر م دابق للواقد ال يفد ترق
فيدده بددين أ ْن ي ددون اإليددتناد اليدده مددن شددخ واحددد أو أك ددر ،اال اددرت أ تن اافدداق
الفاليفة علس أمر برهااي كامتناع اعادال الملدوم م الّ ال يوجا الق به ؟
الم لو ام ما اُسا الس النبي  : 8من قولده  (:ال اجتمد أمتدي علدس الخ دخ )( )1علدس
ت
أن المددراد مدن األمددة هددو خصدو اإلماميددة  ،ربتددع المال مدة بددين اجمدداع
فدر
علماء اإلمامية وقول الملصوم  ، ول نته غير اام ينداّ وداللة :
أما من حيث السند فل واه من المرايي الضلاف (. )2
وأما من حيدث الداللدة فللددم اختصدا األمدة باالماميدة كمدا هدو ظداهر فدي افسده ،
ويظهر أيضا ّ من قوله صلس هللا عليه وآلده  ( :يدتفترق أمتدي علدس ردالث ويدبلين
فرقة )(. )1
) (1ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار .87 /1 :
) (2الصدر  ،دروأ في علم األصول ( الحلقة ال ال ة ) .128 /1 :
) (1ادد الحددديث هددو  :ال اجتمدد أمتددي علددس ضدداللة  ،ظ  :الحرااددي  ،الحسددن بددن علددي
الملددروف بددـ " ابددن شددلبة "  ،احددف اللقددول عددن آل الريددول صددلس هللا علدديهم  219 :و
الهي مي  ،علي بن أبي ب ر  ،مجمد الةوا دد  222 / 7 :و اللجلدواي  ،ايدماعي بدن محمدد ،
كيف الخفاء ومةي اإللباأ  ،ب .114 / 2 :2888
) (2لوجود أبي خلف األعمس في يند الحديث  ،ذكر الذهبي عنده  :أاتده متدروك الحدديث  ،و
قال عنه ابن حجر  :ااته من ر الحدديث لديس بدالقو  ،ظ  :ميدةان االعتددال فدي اقدد الرجدال ،
ارجمة رقم  121 / 2 :14161و اللسقالاي  ،أحمد بن علي  ،اهذيا التهذيا  ،ارجمة رقدم
. 79 / 12 : 9218
) (1ظ  :ابن حنب  ،أحمد  ،مسند أحمد  112 /2 :و ابن ماجة  ،محمد بدن يةيدد  ،يدنن ابدن
ماجة  1121 / 2 :و ال ليني  ،محمد بن يلقدوا  ،الروضدة مدن ال دافي  222 / 9 :و الحدر
اللاملي  ،ويا الييلة . 28 / 27 :
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الدليل الثاني  :المالز ة الما ية بين اإل ماع وقْل الممصْم



دخن اافدداق المر ويددين علددس أمددر ال ينفد ت
ا تن اللددادال اح ددم بد ت
ك عددن رأ الددر يس  ،ف دإ تن
اافاق جمي الدو راء وجميد أركدان الح ومدة علدس أمدر ال ينفد ت
ك عدن موافقدة رأ
السل ان بح م اللادال (.)1
وقد ذكدر هدذا الددلي أك در المتدخخرين مدن األصدوليين ( )2وعبتدر المحقدق اللراقدي
( ا 1161:هددـ ) عددن رأيدده فددي هددذا الدددلي بخاتدده لدديس ببليددد ه ل وادده مددن الحدددأ
القريا الس الحس (. )1
المِاقشة
بيتن السيد الخو ي في مناقية هذا الدلي  :ت
ان ذلك ااتما يتم فيمدا اذا كدان المر ويدون
مال مين لحضور ر يسهم كما في الم ال  ،وأاتس ذلك في مان الغيبة .
الم المال مة اإلافاقية  -بملنس كون اإلافاق كاشفا ّ عن قول اإلمام  أحيااا ّ مدن بداا
اإلافدداق  -ممددا ال يددبي الددس اا ارهددا اال أاتدده ال ي بددع بهددا حجيددة اإلجمدداع بنحددو
اإلطددالق  ،فدإ تن ايت يداف قددول اإلمددام عليدده السددالم مددن اإلافدداق يختلددف بدإختالف
األشددخا واألاظددار  ،فددرا فقيدده ال يددرت المال مددة أصدالّ  ،وفقيدده آخددر ال يددرت
ايت يدداف رأ الملصددوم اال مددن اافدداق علمدداء جميدد األعصددار  ،وفقيدده رالددث
يحص له اليقين من اافاق الفقهاء في عصر واحد  ،أو من اافاق جملة منهم  .وقدد
شدداهداا بلددب األعدداظم أاتده كددان ي د تدعي الق د بددالح م مددن اافدداق رالرددة افددر مددن
الللماء  ،وهم الييو األاصار ( ا 1291 :هدـ) والسديد محمدد حسدن اليديرا
ال بير(ا 1112:هـ) والمرحوم المير ا محمد اقي الييرا (ا 1119 :هـ ) ه
إلعتقاد بي تدال ورعهم ودقتة اظرهم (.)2

الدليل الثالث  :كاشفية اإل ماع عن الدليل الممتبر
) (1ظ  :الصافي  ،حسن  ،الهداية في األصول  117 /1 :و البهسود  ،مصباب األصول :
.118 /2
) (2ظ  :ال اظمي  ،محمد علي  ،فوا د األصول  114/1 :والمظفر  ،محمد رضدا  ،أصدول
الفقه  112 /2 :والروحااي  ،محمد صادق  ،بدال األصول .111/1 :
) (1ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار .87 /1 :
 التلبير بـ " بلب األعاظم "عند السيد الخو ي بحسدا اتبد الباحدث يُدراد منده امدا المحقدق
النا يني أو المحقق اللراقي أو كليهما .
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول .118 /2 :
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ت
ان اإلجماع كاشف عن وجود دلي ملتبر ،بحيث لو وص الينا ل ان ملتبدراّ عندداا
أيضا (. )1
وينبغدي ْ
أن ييددار الدس ت
أن المحقددق الندا يني ( ا 1111 :هددـ ) مدال الددس هدذا الدددلي
ول ددن بيددرط ْ
أن ي ددون اإلجمدداع منقددوالّ عددن المحقددق الحلددي أو الل تالمددة الحلددي أو
اليهيد األول محمد بن م ي اللاملي ( ا 796:هدـ) ه وذلدك ( ألاهدم يح دون افدس
الفتاوت وبلسان اإلجماع ال اشفة عن وجدود دليد ملتبدر مد عددم وجدود أصد أو
قاعدددال أو دلي د فددي البددين ) ( ، )2وكددذا مددال الددس هددذا الدددلي ك د مددن  :المحقددق
اللراقي ( ا 1161:هـ) والسيد أبدي الحسدن األصدفهااي ( ا 1161 :هدـ) (، )1
أما المحقق محمدد حسدين األصدفهااي ( ا 1161 :هدـ) فقدد ذكدر أاتده ال يُدراد مدن
اإلجمدداع المنقددول اال المقدددار ال اشددف عددن حجددة ملتبددرال ه لجاللددة المفتددين وعل د تو
قدرهم علما ّ وعمالّ (.)2
المِاقشة
أخذ السيد الخو ي بمناقية هذا الدلي مبيتنا ّ ت
أن اإلجماع وا ْن كان كاشفا ّ عن وجود
أص الدلي كيفا ّ ق ليا ّ ه اذ اإلفتاء بغير الدلي غير محتم في حقتهم فإاته من
اإلفتاء بغير الللم وهو حرام  ،وعدالتهم ماالة عنه  ،اال أاته ال يست يف منه ت
أن
الدلي ملتبرعنداا ه اذ من المحتم أ ْن ي ون اعتمادهم علس قاعدال أو أص ال
ارت امامية القاعدال المذكورال أو األص المذكور ،أو عدم اا باقهما علس الح م
المجم عليه  ،كما هو الحال في اإلجماع الم تدعس في كالم السيد المراضس(.)1
يظهععر ل باحععث  :ت
ان هددذ المناقيددة قددد اافددق فيهددا السدديد الخددو ي مد ا ُيددتاذ المحقددق
النا يني (. )6
ويم ن أن يُقال  :ل تما كان اإلفتاء بغير دلي غير محتم في حقتهم كان وجدود الددلي
البديا ّ  ،وحينئذ ي ون احتمال اعتمادهم علدس قاعددال أو أصد بليدداّ فدي افسده اليديتما
اذا الحظنا أاتهم مختلفون في األاظار والميارا فضالّ عن الت بيق .
ِاقشة الصد ل خْئي
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول .118 /2 :
) (2اال اظمي  ،فوا د األصول .111 /1 :
) (1ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار  87 /1 :و السبةوار  ،حسن السياداي ،
وييلة الوصول الس حقا ق األصول .161 :
) (2ظ  :اهاية الدراية في شرب ال فاية .192 /2 :
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول 118 /2 :والصافي  ،حسن  ،الهدايدة فدي األصدول :
119 /1واإلاتصار.142 ، 141 ، 81 ، 97 :
) (6ظ  :ال اظمي  ،فوا د األصول .111 /1 :
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ااقأل السيد محمد باقر الصدر مناقية السيد الخو ي المتق تدمة  :بخ تن المخخدذ لديس هدو
ايت يدداف مدددرك روا ددي وصددلهم ولددم يصد اليندا لديُلحظ عليدده بمددا اقدددم آافدا ّ  ،بد
ايت ياف ما هو أقوت من الرواية وهو اإلرا ا ال اشف ا ويندا ّ وق لدا ّ عدن رأ
الملصوم (. )1
ان مددا ذكددر الس ديد الصدددر قددو متددين ه اذ ت
ويظهععر ل باحععث  :ت
أن المست يددف عددن
طريددق اإلجمدداع هددو أعددم مددن الروايددة وهددو اإلرا ددا  ،فمددا ذكددر السدديد الخددو ي
أخ ت من الم تدعس .
وبلددد ْ
أن اددداقأل السددديد الخددو ي جميددد األدلدددة المدد تدعاال لحجيدددة اإلجمددداع المح ت
صددد
والمنقول ااتهس الس اتيجة  ،هي :
ااته ال مستند لحجية اإلجماع أصالّ  ،فال ي ون حجة (.)2
اال أاته ايتدرك علس هذ النتيجة التي اوصتد اليهدا بقولده  (:اال أ تن مخالفدة اإلجمداع
المحقَّق من أكابر أصدحاا وأعداظم الفقهداء ممدا ال اجتدر ء عليده فدال مندا فدي
مددوارد احق دق اإلجمدداع مددن اإللتددةام باإلحتيدداط الددال م كمددا التةمنددا بدده فددي بحددث
الفقه * )(. )1
ويرى الباحث  :ااته ل تما كان اإلجماع بخقسامه ليس بحجة ملتبرال عندد السديد الخدو ي
 ،اذن لمدداذا يلتددةم باإلحتيدداط الددال م اجنبدا ّ لمخالفددة اإلجمدداع المحقتدق ؟ صددحيل ت
أن
اإلحتياط حسن علس ك حال  ،أما كواه ال ما ّ فهو بال مدرك .

المبحث الثاني
) (1ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول .112 / 2 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول .124 /2 :
* علس يبي الم ال  :اإلحتياط الوجوبي بنجاية ال تدابي  ،ومنجتسدية المتدنجتس لمالقيده  ،ظ :
الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 221 ، 17 / 2 :
) (1البهسود  ،مصباب األصول .121 /2 :
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حجية الشهرة
من المسا األصولية التدي اُلدد مللمدا ّ مدن ملدالم البحدث الفقهدي للسديد الخدو ي هدي
ك رال المناقية في اليهرال اللملية والفتوا ية  ،م تما أرتر بيد جلدي علدس فتداوا فدي
البحث الفقهي ه ولذا االقد هذا المبحث في بيدان اليدهرال فدي اللغدة  ،وبيدان الملندس
اإلص الحي ل افة أقسام اليهرال  ،وعر األدلدة المدذكورال ل د قسدم منهدا  ،مد
بيان مناقياا السيد الخو ي لها  ،وااتظم في م لبين :

المط ب األول  :الشهرة لغةً واصطالحا ً
ووالً :الشهرة لغةً
اليهرال  :ظهور الييء في شنلة حتس ييهر النداأ ،وشدهر يديفه اذا ااتضدا (،)1
وهددي بملنددس وضددوب األمددر  ،ولفددالن فضدديلة اشددتهرها الندداأ ( ، )2واليددهر فددي
كالم اللرا  :الهالل ر تم ُي تمي ك رالرين يوما ّ بإيم الهالل (. )1
فاليهرال لغةّ بملنس م لق ظهور الييء ووضوحه وذيوعه  ،كما أشدار اليده السديد
الخو ي (. )2
ويرت الباحث ال داعي لتقييدها بظهور الييء في شنلة أو فضيلة .
ثانيا ً  :الشهرة إصطالحا ً
وقد أطلقع اليهرال بإص الب أه الحديث علدس كد خبدر ك ُدر راويده علدس وجده ال
يبلددغ حددد التددواار( . )1والخبددر يُقددال لدده حينئددذ  " :الميددهور " كمددا قددد يُقددال لدده :
"مسددتفيب "  .وكددذلك ي لقددون " اليددهرال " بإص د الب الفقهدداء علددس مددا ال يبلددغ
درجة اإلجماع من األقوال في المسخلة الفقهية  .فهدي عنددهم ل د قدول يك ُدر القا د
به في مقاب القول النادر  .والقول يقال له  " :ميدهور " كمدا ت
أن المفتدين ال يدرين
أافسدددهم يُقدددال لهدددم  " :الميدددهور " فيقولدددون  :ذهدددا الميدددهور الدددس كدددذا  ،وقدددال
الميهور ب ذا(. )6
ويختلف الريف اليهرال عند األصدوليين ومدنهم السديد الخدو ي ( )7ه وذلدك بحسدا
أقسامها ه ت
فإن اليهرال علس رالرة أقسام :
) (1ظ  :الفراهيد  ،الخلي بن أحمد  ،اللين . 244 / 1 :
) (2ظ  :الجوهر  ،ايماعي بن حماد  ،الصحاب . 741 / 2 :
) (1ظ  :ابن كريا  ،أحمد  ،مجم مقاييس اللغة . 222 / 1 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 122/ 2 :
) (1ظ  :مجموعة باح ين ( مركة الملجم الفقهي )  ،المص لحاا .871 :
) (6ظ  :المظفر  ،محمد رضا  ،أصول الفقه .167/ 1 :
) (7ظ  :البهسددود  ،مصددباب األصددول 121 /2 :ـ د 121وال ددوكبي  ،أبددو القايددم  ،مبددااي
اإليتنباط  218 /1 :ـ . 274
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1ـ الشهرة الروائية
وهدددي فدددي اإلصددد الب  :اشدددتهار الروايدددة ب دددرال اقلهدددا  ،وا ررهدددا بدددين الدددرواال
والمح تدرين  ،ويقابلهدا اليدذوذ والنددرال  ،بملندس قلدة الناقد لهدا  .وهدذ اليدهرال مدن
المر تجحاا عند الار الخبرين علس المسلك الميهور (.)1
وذكر السيد الصدر في الريفها أاتها  (:ال تدد رواال الحديث بدرجة دون التواار)(.)2
2ـ الشهرة المم ية
وهي عبارال عن اشتهار عم الفقهاء علس رواية وايتنادهم اليها فدي مقدام الفتدوت ،
ولذا يُلبتر عنها باليهرال في اإليتناد .
والنسبة بين اليهرال بهدذا الملندس واليدهرال بملناهدا األول ـ أ اليدهرال الروا يدة ـ
بحسا األرر هي التبداين ه فإاتهدا بهدذا الملندس اوجدا ادرجيل احددت الدروايتين فدي
مقام التلار بلد امامية حجيتها فدي أافسدهما بخالفهدا بدالملنس األول فإاتهدا بدذاك
الملنس اوجا ربوا أص الحجية لها بلد عدم حجيتهدا فدي افسدها مد ق د النظدر
أن النسددبة بحسددا المددورد عمددوم مددن وجدده ه فد ت
عنهددا  ،كمددا ت
دإن الروايددة قددد ا ددون
ميهورال بحسا اللم من دون النقد  ،وقدد ا دون ميدهورال بحسدا النقد واللمد
ملا ّ (. )1
3ـ الشهرة الفتْائية
عبارال عن اشتهار الفتدوت بح دم مدن األح دام مدن دون ْ
أن يُللدم مسدتند الفتدوت  ،امدا
للدم الرواية رأيا ّ أو عدم احرا ايتنادهم اليها في مقام الفتوت .
والفددرق بددين اليددهرال بهددذا الملنددس وبينهددا بددالملنيين األولددين هددو ت
أن لهددا بددالملنيين
األولين مساأ بالرواية أ تما من جهة اقلها في مقام الروايدة  ،أو مدن جهدة اإليدتناد
اليها في مقام الفتوت بخالفها بهذا الملنس اذ ال مساأ لها حينئذ بالرواية فال ا ون
جابرال لضدلف روايدة واردال علدس طبقهدا ْ
وان قلندا ت
بدخن عمد الميدهور علدس طبدق
روايددة يوجددا جبددر ضددلفها  ،الددم هددي بهددذا الملنددس بنددا ّء علددس كددون اعددرا
الميهور عن رواية موجبا ّ لوهنها ـ ايترك م اليهرال بملناهدا السدابق فدي كواهدا
موجبة لوهن الرواية الواردال علس خالفها (.)2

) (1ظ  :البهسددود  ،مصددباب األصددول 121 /2 :وال ددوكبي  ،مبددااي اإليددتنباط 218 /1 :
والصافي  ،حسن  ،الهداية في األصول .161/1 :
) (2دروأ في علم األصول ( الحلقة ال ال ة ) .114/ 1 :
) (1ظ  :ال وكبي  ،أبدو القايدم  ،مبدااي اإليدتنباط 262/1 :والصدافي  ،حسدن  ،الهدايدة فدي
األصول  161/1 :و بحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصابيل األصول . 112 /1 :
) (2ظ :البهسود  ،مصباب األصول  121 /2 :وال وكبي  ،مبااي اإليتنباط .261 / 1 :
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وعرتفهددا السدديد الصدددر بخاته دا  (:ااتيددارالفتوت بددين الفقهدداء وشدديوعها بدرجددة دون
اإلجماع ) (. )1

المط ب الثاني  :و لة الشهرة بأقسا ها و ِاقشتها
ووالً  :و لة الشهرة الروائية و ِاقشة السيد الخْئي لها
ذكر السيد الخو ي ما اُيتدل به علس اليهرال الروا ية ( ، )2وهما دليالن :
الدليل األول  :ما ورد في مقبولة  عمر بن حنظلة ** مدن قدول اإلمدام الصدادق : 
( يُنظر الس مدا كدان مدن روايتهمدا عنتدا فدي ذلدك الدذ ح مدا بده ال ُمجمد عليده بدين
أصددحابك في خددذ بدده )( ، )1بدددعوت أ تن المددراد بددال ُمجم عليدده فيهددا الميددهور ال
ت
اليداذ
اإلجماع اإلص الحي  ،بقرينة المقابلة في افس الرواية بقولده  ( : ويتدرك
الذ ليس بميهور عند أصحابك ) (.)2
وهددذ اليددهرال اوجددا جبددر ضددلف يددند الروايددة لددو كااددع ضددليفة السددند  ،كمددا ت
ان
اعددرا الميددهور يوجددا ضددلف الروايددة الصددحيحة بإعتبددار ت
أن عمد الميددهور
بروايدة مد علمهددم بضدلفها كاشددف عددن كواهددا محتفتدةّ بقرينددة أوجبددع صدديروراها
) (1دروأ في علم األصول ( الحلقة ال ال ة ) .114/ 1 :
1
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  121 /2 :و ال وكبي  ،مبدااي اإليدتنباط :
.261 /
 المقبْلة اص الحا ّ  :الرواية التي يتلقاها الللماء بالقبول م عدم اوفر يندها علس شروط
اإلعتبار ويلملون بمضمواها  ،ظ  :فتل هللا  ،أحمد  ،ملجم ألفاظ الفقه الجلفر .241 :
** هو عمر بن حنظلة اللجلي الب ر ال وفي  ،يُ نتس أبا صخر  ،من أصحاا اإلمام
الباقر واإلمام الصادق عليهما السالم  ،لم يُن ت علس وراقته ول ن الميهور عملوا
بروايته  ،ظ  :الخو ي  ،أبوالقايم  ،ملجم رجال الحديث . 11 / 12 :
) (1ا الروايدة هدو  :عدن عمدر بدن حنظلدة  ،قدال  :يدخلع أبدا عبدد هللا  عدن رجلدين مدن
أن قال ْ :
أصحابنا بينهما منا عة في دين أو ميراث فتحاكما  -الس ْ
فإن كدان كد واحدد اختدار
رجالّ من أصحابنا فرضيا ْ
أن ي واا الناظرين في حقهما واختلف فيهما ح مدا وكالهمدا اختلفدا
في حدي م ؟ فقال الح م ما ح م به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهمدا  ،وال
يلتفع الس ما يح م به االخر قال  :فقلع :فإاتهما عدالن مرضيان عند أصحابنا ال يفض واحد
منهما علس صاحبه ؟ قال  :فقال  :ينظر الس ما كان من روايتهما عنا في ذلدك الدذ ح مدا بده
المجم د عليدده عنددد أصددحابك في خددذ بدده مددن ح منددا ويتددرك الي داذ الددذ لدديس بميددهور عنددد
أصحابك فإ تن المجم عليه ال ريا فيه  ،وااتما األمدور رالردة  :أمدر بديتن رشدد فيتبد  ،وأمدر
بيتن غيته فيجتنا  ،وأمر مي يُر تد ح مه الس هللا  ،قال ريول هللا  : 8حالل بيتن وحرام بيتن
وشددبهاا بددين ذلددك  ،فمددن اددرك اليددبهاا اج دا مددن المحرمدداا ومددن أخددذ باليددبهاا ارا ددا
المحرمدداا وهلددك مددن حيددث ال يللددم  ...قددال  :اذا كددان ذلددك فارجئدده حتددس القددس امامددك فددإ تن
الوقددوف عنددد اليددبهاا خيددر مددن اإلقتحددام فددي الهل دداا  ،ظ  :ال لينددي  ،محمددد بددن يلقددوا ،
األصول من ال افي  69 /1 :و الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 146 / 27 :
) (2ال ليني  ،األصول من ال افي  69 /1 :و الحر اللاملي  ،ويا الييلة .146 / 27 :
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موروقا ّ بها عندهم  ،واال لم يلملوا بهدا  ،كمدا ت
أن اعراضدهم عدن روايدة مد علمهدم
بصحة يندها كاشف عن كواها ضليفة عندهم بوجه ال اللمه .
الم ال ب تد من علمهم بالضلف في الرواية في حالدة عمد الميدهور بهدا  ،وال بدد مدن
علمهم بالقوال بها فدي حالدة اعراضدهم عنهدا ه ل واهدا بمدرأت ومسدم مدنهم واال ال
ا ون جابرال أو كايرال (. )1
المِاقشة
أخذ السديد الخدو ي بمناقيدة الددلي األول للميدهور علدس اليدهرال الروا يدة  ،ويم دن
جل مناقيته في اق تين :
1ـ ِاقشة سِد الرواية
عدم ربوا وراقة عمر بن حنظلة ه فإاته لم يذكر له اوريق في كتا الرجال (.)2
الم وردا رواية في باا الوقع ادل علس اوريدق اإلمدام  لده والدم التوريدق  ،فدإ تن
اوريق اإلمام امام التوريقاا  ،وهي ما اقلده فدي الويدا عدن ال دافي عدن علدي بدن
ابراهيم عن محمد بن عيسس عن يواس عدن يةيدد بدن خليفدة  ،قدال قلدع ألبدي عبدد
هللا  ( : ا تن عمر بن حنظلة أاااا عنك بوقدع  ،فقدال  اذا ال ي دذا عليندا ) (. )1
اال أ تن هذ الرواية بنفسها ضليفة من حيث السند  ،فال يم ن ارباا وراقة عمدر بدن
حنظلة (.)2
2ـ ِاقشة تن الرواية
ت
أن المددراد بددالمجم عليدده فددي المقبولددة هددو الخبددر الددذ أجم د علددس صدددور مددن
الملصددوم  ،في ددون المددراد مندده الخبددر المللددوم صدددور  ،لقولدده (: ف دإ تن المجم د
عليه ال ريا فيه )( ،)1وقوله  بلد ذلك  ( :األمور رالرة  :أمدر بديتن رشدد فيتبد
 ،وأمر بيتن غيته فيُجتنا  ،وأمدر ميد يُدر تد ح مده الدس هللا )( )6فدإ تن اإلمدام عليده
السددالم طبتددق األمددر البديتن رشددد علددس الخبدر المجمد عليدده  ،وحينئددذ ي ددون الخبددر
الملار لده يداق ا ّ عدن الحجيدة فدي افسده  ،لمدا د تل علدس طدرب الخبدر المخدالف
لل تاا والسنتة  ،والمراد بالسنتة كد خبدر مق دوع الصددور ال خصدو النبدو .
) (1ظ  :الصافي  ،حسن  ،الهداية في األصول  161/1 :ـ . 162
) (2الخو ي  ،أبو القايم  ،ملجم رجال الحديث . 11 /12 :
 أ في احديد وقع الصالال .
) (1الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 116 /2 :
) (2ظ :البهسددود  ،مصددباب األصددول 121 /2 :ـدد 122و ال ددوكبي  ،أبددو القايددم  ،مبددااي
اإليتنباط  262 /1 :ـ 261و الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 214 / 1 :
) (1الحر اللاملي  ،ويا الييلة .146 / 27 :
) (6المصدر افسه .146 /27 :
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وال ينافي ما ُذكر آافا ّ فر الدراو اليدهرال فدي كلتدا الدروايتين بلدد أمدر
باألخددذ بددالمجم عليدده ه وذلددك أل تن الق د بصدددور أحدددهما ال يسددتلةم الق د بلدددم
صدددور اتخددر  ،ب د يم ددن أ ْن ي ددون كالهمددا صددادراّ مددن الملصددوم  ، وي ددون
أحدهما صادراّ لبيان الح م الواقلي  ،واتخر للتقية (. )1

اإلمدام

الععدليل الثععاني  :مددا ورد فددي مرفوعددة  رارال بددن أعددين مددن قددول اإلمددام البدداقر: 
ت
الياذ النادر ) (. )2
( ُخ ْذ بما ا ُشتهر بين أصحابك ودع
المِاقشة
ااقأل السيد الخو ي اإليتدالل بهدذ المرفوعدة  ،ويم دن جلد مناقيدته ضدمن رالردة
اقاط (: )1
1ـ ِاقشة سِد الرواية
ت
ان هذ المرفوعة هي من المرايي التي ال يص تل اإلعتماد عليها  ،فإاتها مروية
فددي كتدداا عددوالي اللئددالي ( )2عددن ت
اللالمددة الحلددي ( ا  726 :هددـ ) مرفوعددة الددس
رارال .فضالّ عدن أاتهدا لدم اوجدد فدي كتدا ت
اللالمدة ولدم ي بدع اوريدق راويهدا  ،بد
طلددن فيدده * وفددي كتابدده ** يم د ْن لدديس دأبدده الخدشددة فددي يددند الرواي دة  ،كالمح د تدث
البحرااي ( ا 1196 :هـ ) (. )1
) (1ظ  :البهسددود  ،مصددباب األصددول 121 /2 :ـ د 122و ال ددوكبي  ،أبددو القايددم  ،مبددااي
اإليتنباط  262 /1 :ـ 261و الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 214 / 1 :
 المرفْعععة اصدد الحا ّ  :الروايددة التددي رفلهددا راويهددا الددس الملصددوم مددن دون ْ
أن يددذكر
الويا ا بينهما  ،ظ  :فتل هللا  ،أحمد ،ملجم ألفاظ الفقه الجلفر . 191 :
) (2ا الرواية هو  :عدن رارال بدن أعدين  ،قدال  :يدخلع البداقر ، فقلدع  :جللدع فدداك ،
يخاي عن م الخبران أو الحددي ان المتلارضدان  ،فبخيتهمدا آخدذ ؟ فقدال  " :يدا رارال  ،خدذ بمدا
اشتهر بين أصحابك ودع الياذ النادر "  ،ظ  :اإلحسا ي  ،ابن أبي جمهدور  ،عدوالي اللئدالي
 111 /2 :و النور  ،حسين  ،مستدرك الويا . 141 / 17 :
) (1ظ  :البهس دود  ،مصددباب األصددول  121 /2 :ـ  122وال ددوكبي  ،أبددو القايددم  ،مبددااي
اإليتنباط  262 / 1 :ـ 261و الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 2114 / 1 :
) (2ظ  :اإلحسا ي  ،ابن أبي جمهور . 111/2 :
* أ ابن أبي جمهور االحسا ي .
** أ عوالي اللئالي .
) (1ظ  :الحدا ق الناضرال . 88 / 1 :
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2ـ ِاقشة تن الرواية
عدددم صددحة اإليددتدالل بالمرفوعددة ه اذ المددراد مددن قولدده  ( :خددذ بمددا ا ُشددتهر بددين
أصحابك ) هو اليهرال بدالملنس اللغدو  ،أ الظداهر الواضدل  ،كمدا يقدال  :شدهر
م
وييف شاهر  ،في ون المراد به الخبر الواضدل صددور  ،بدخ ْن كدان مق دوع
ييفه
ّ
الصدددور أو الم مد ت
دخن بصدددور  ،وي ددون حينئددذ الخبددر الملددار لدده يدداق ا عددن
الحجية في افسه .
3ـ ِاقشة المبِى
ر تد دعددوت ااجبددار المرفوعددة بلمد الميددهور :ذكددر السدديد الخددو ي ت
أن هددذ الدددعوت
ت:
ت وكبر ّ
ممنوعة صغر ّ
أما من حيث الصغرت فأاته لم ي بع ايتناد الميدهور اليهدا  ،بد لدم اجدد عدامالّ بمدا
في ذيلها *** من األمر باإلحتياط .
وأما من حيث ال برت فللدم كون عم الميهور جابراّ لضلف السند .
الِتيجة  :عدم كون اليهرال الروا ية من المر تجحاا عند الار
بينما يرت المحقق النا يني أاته ال اشد ال فدي كدون اليدهرال الروا يدة موجبدة ألقوا يدة
الك الرواية وارجيحها علس الرواية الملارضة (.)2
الخبرين(.)1

ثانيا  :و لة الشهرة المم ية و ِاقشتها
ذها ميهور األصوليين ( )1الس ت
أن اليدهرال اللمليدة للروايدة موجبدة لجبدر ضدلف
يند الرواية ه اذ ت
أن عملهم بها ي يدف عدن وجدود قريندة فيهدا اددل علدس صددورها

*** وهددو قولدده عليدده السددالم فددي آخددر مرفوعددة رارال  :اذن فخرجدده حتددس القددس امامددك
فتسخله  ،ظ  :النور  ،حسين  ،مستدرك الويا . 141 / 17 :
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  122 /2 :وال وكبي  ،أبدو القايدم  ،مبدااي اإليدتنباط
261 / 1 :و الفيا  ،محاضراا في أصول الفقه . 2114 / 1 :
) (2ظ  :ال اظمي  ،محمد علي  ،فوا د األصول .171 /1 :
) (1ظ :الوحيد البهبهدااي  ،محمدد بداقر ،حاشدية مجمد الفا ددال والبرهدان  222 :والنجفدي ،
حسن  ،جواهر ال الم  271/21:و الهمدااي  ،رضا  ،مصباب الفقيه .129/1 :
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عن الملصوم  وقد خفيع علينا  ،كما أ تن اعرا الميهور عن اللم برواية ما
ي يف ـ لو كااع اا تمة ينداّ ـ عن وجود خل فيها وقد خفي علينا .
ويتراا علس هذا القول اإليتغناء عن علم الرجال وعدم الحاجة الدس ملرفدة أحدوال
أن ك د روايددة عم د بهددا الميددهور يُلم د بهددا ْ
الددرواال بدددعوت ت
وان كااددع ضددليفة
إلاجبار ضلفها بلملهم  ،وك رواية أعدر عنهدا الميدهور يُلدر عنهدا وا ْن
كااع صحيحة ت
ألن اعراضهم ي يف عن وجود خل فيها  ،ويتراتا علس ذلدك أاتده
ال ابقس حاجة الس ملرفة أياايد الرواياا (.)1
المِاقشة
بيتن السيد الخو ي  :ت
ان جل عم الميهور علس رواية جدابراّ لضدلفها واعراضدهم
عنها موجبا ّ لوهنها مما ال يسلنا اإللتةام به ه ت
فإن الرواية بلدد فقدد شدرا ا الحجيدة
عنها ال يم ن اللم بها ل واده عمدالّ بدالظن ت
فدإن عمد الميدهور بهدا ال يةيدد علدس
الظن شيئا ّ وقد اُهينا عن اللم به واإلعتمداد عليده ، كمدا أاتده بلدد اجتمداع شدرا ا
الحجية فيها ال يم ن طرحها واللم بغيرها ه ألاته طر مب لما أوجا اليارع اللم
بها .
الم لو أعر ال عنها ولم ي ن في الفقهاء من عمد بهدا فحينئدذ يُق د أو يُ مدخن
بلدم صدورها بداعي بيان الح م الواقلي  ،ل ن أيدن هدذا مدن اعدرا ميدهورهم
عنها ؟ وعليه فال غناء لنا من علم الرجال وملرفة أياايد الرواياا (. )2
ويظهر ل باحعث  :ت
ان كدالم السديد الخدو ي المتقد تدم  :لدو أعدر ال د عدن روايدة ...
يستدعي ْ
أن يقيتد دلي حجيدة خبدر الواحدد بمدا لدو أعدر ال د عدن الروايدة ه ت
ألن
الدلي الدال علس حجية خبدر الواحدد هدو السديرال فهدو مدن البدايدة ال ييدم صدورال
ألن السيرال دلي لبتي وهو غير قاب للتقييد ْ ،
اعرا ال ه ت
وان كان الدلي الددال
علس الحجية هو األدلة اللفظية فال بدخأ بمدا أفداد (قدد ) ْ
وان لدم ي دن الددلي المقيتدد
لإلطالق لفظيا ّ ْ
بخن كان لبتيا ّ .
ويضيف الباحث الس كالم السيد الخو ي المتق تدم  :فال غناء لنا من علم الرجال ...
) (1ظ  :ال وكبي  ،أبو القايم  ،مبااي اإليتنباط  262 /1 :و الصافي  ،حسن  ،الهدايدة فدي
األصول .162/1 :
ُ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
 اشارال الس قوله الالس  ( :يوالي ايق ُ
ص ير يوالف ي ا يد ُك َ أولدـئِكي
ْس ليكي بِ ِه ِعل مم اِ َّن ال َّس ْم ي يوالبي ي
ف يما ليي ي
َّ
ي
ّ
يكاني يع ْنهُ يم ْس ُ والّ ) اإليراء ،16وقوله الالس  ( :يو يما ييتَّبِد ُ أ ْك يد ُرهُ ْم اِالَّ ظينتدا اي َّن الظ َّ
دن الي يُ ْغنِدي
ق يشيْئا ّ اِ َّن ت
ِمني ْال يح و
هللاي يعليي مم بِ يما يي ْف يللُوني ) يواس. 16
) (2ظ  :ال وكبي  ،أبو القايم  ،مبااي اإليتنباط 262 /1 :و الصافي  ،حسن  ،الهدايدة فدي
األصول .162/1 :
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ت
ان الحاجة الس علم الرجال اظهر حتدس لدو لدم ا دن هنداك شدهرال روا يدة مدن القددماء
في ح م من األح ام  ،كما هو الحال في المسا المستحدرة  ،وكدذا فيمدا لدو ااقسدم
الميددهور الددس قسددمين  :بلضددهم يلمددد بروايددة واتخددر يلمدد بروايددة أخدددرت ،
فالحاجة باقية الس علم الرجال علس أ ت حال .
وقد ف ت
ص السيد الخو ي القول فدي ر تد كدون اليدهرال اللمليدة جدابرال لضدلف الروايدة
أو ت
أن اعرا الميهورعن الرواية كايرال لها  ،وذلك عند الرتضه لمسدخلة حجيدة
خبر الواحد (. )1
ِاقشة ال برى  :ت
ان عم الميهور موجا إلاجبار ضلف الخبر
أما ر تد كون اليهرال جابرال  :قد ذكرها في ملر ر تد لقول المحقدق الندا يني  :ت
بدخن
الخبر الضليف المنجبر بلمد الميدهور حجدة بمقتضدس من دوق آيدة النبدخ * :اذ ت
أن
مفاد حجية خبر الفايق م التبيتن  ،وعم الميهور من التبيتن (.)2
وبديتن السدديد الخددو ي ت
أن التبديتن عبددارال عددن اإليتيضدداب وايت يدداف صدددق الخبددر ،
وهو اارال ي ون بالوجدان  ،كما اذا ع راا بلد الفح والنظدر علدس قريندة داخليدة
أو خارجية موجبة للللم أو اإلطمئنان بصدق الخبر وهذا م تما ال كالم فدي حجيتتده ،
وأخرت ي ون بالتلبتد  ،كما اذا دل دلي ملتبر علدس صددقه في خدذ بده أيضدا  ،فإاتده
ابيتن البتد وحيث أ تن فتدوت الميدهور ال ا دون حجدة  ،فلديس هنداك ابديتن وجددااي
وال ابيتن البتد يوجا حجية خبر الفايق .
وهذا يلني أ تن الخبر الضدليف ال ي دون حجدة فدي افسده علدس هدذا الفدر  :وكدذلك
فتوت الميهور غير حجة أيضا  ،وااضمام غير الحجة الس غيدر الحجدة ال يوجدا
الحجية  ،فإ تن ااضمام اللدم الس اللدم ال ينتج اال اللدم (.)1
نقض فترض
رددم ذكددر السدديد الخددو ي اش د االّ قددد يددرد فددي المقددام وهددو  :ت
ان عم د الميددهور بخبددر
ضددليف اوريددق عملددي للمخبددر بدده في بددع بدده كوادده رقددة  ،فيدددخ فددي موضددوع
الحجية (.)2

) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  241/2 :ـ . 241
ي
صيبُوا قيوْ ما ّ
اي م
ق بِنيبيخ فيتيبييَّنُوا أن اُ ِ
* وهو قوله الالس  ( :ييا أييَهيا الَّ ِذيني آ يمنُوا اِن يجاء ُك ْم في ِ
بِ يجهيالية فيتُصْ بِحُوا يعليس يما في يل ْلتُ ْم ايا ِد ِميني )  ،الحجراا . 6 :
) (2ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا .148/2 :
) (1ظ :البهسود  ،مصباب األصول . 241/2 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 242/2 :
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ْاب الِقض
ا تن اللم مجم ال يللم وجهه  ،فيُحتم أ ْن ي ون عملهم به لما ظهر لهم من صددق
الخبر وم ابقته للواق بحسا اظدرهم واجتهدادهم  ،ال ل دون المخبِدر رقدة عنددهم ،
فاللم بخبر ضليف ال يدل علس اوريق المخبِر به  ،وال ييما أاتهم لم يلملوا بخبدر
آخر لنفس هذا المخبِر(. )1
هذا كله من حيث ال برت وأ تن عم الميهور موجا إلاجبار ضلف الخبر أو ال .
ِاقشة الصغرى  :ايتناد الميهور الس الخبر الضليف في مقام اللم والفتوت
وأما الصغرت فإربااهدا أشد مدن اربداا ال بدرت ه أل تن مدراد القدا لين باإلاجبدار هدو
اإلاجبار بلم المتق تدمين من األصحاا باعتبار قدرا عهددهم بةمدان الملصدوم 
والقدامس لم يتلرضوا لإليتدالل فدي كتدبهم لديللم ايدتنادهم الدس الخبدر الضدليف ،
وااتمددا المددذكور ف دي كتددبهم مجددرد الفتددوت والمتلددر لإليددتدالل ااتمددا هددو اليدديو
ال ويي ( ، )2وابله يم ْن اخخر عنه في ذلك * ،من دون المتقد تدمين مدن األصدحاا
 ،فمن أين يُست يف عم قدماء األصحاا بخبر ضليف وايتنادهم اليه ؟ والحدال
ت مددنهم م ابقدةّ لخبددر ضددليف  ،ومجددرد الم ابقددة ال يدددل علددس أاتهددم
ااتندا اجددد فتددو ّ
ايتندوا في هذ الفتوت الس هذا الخبر  ،اذ يُحتم كون الدلي عندهم غير .
فتح ت
ت
صددد ا تن القدددول بااجبدددار الخبدددر الضدددليف بلمددد الميدددهور غيدددر ادددام صدددغر ّ
ت.
وكبر ّ
و ا ّ كْن الشهرة كاسرة
بملنس ت
أن الخبدر ا ْن كدان صدحيحا ّ أو مورقدا ّ فدي افسده هد ي دون اعدرا الميدهور
عنه موجبا ّ لوهنه ويقوطه عن الحجية أو ال ؟
وقد ذها الميهور الس كون اليهرال كايرال ( ،)1ب صرتحوا بخاه كلتما ا داد الخبدر
صحةّ ا داد ضلفا ّ ووهنا ّ بإعرا الميهور عنه .
ور تد السيد الخو ي هذا المبندس  :بدخ تن التحقيدق عددم اماميدة ذلدك أيضدا ه اذ بلدد كدون
الخبر صحيحا ّ أو مورقا ّ ي ون مورداّ لقيام السيرال وميموالّ إلطالق األدلدة اللفظيدة
 ،فال وجه لرف اليد عنه إلعرا الميهور عنه .
الم اذا اسالم جمي الفقهاء علس ح م مخالف للخبر الصحيل أو المورتدق فدي افسده ،
يحص لنا الللم أو االطمئنان ت
بخن هذا الخبدر لدم يصددر مدن الملصدوم  أو صددر
عددن اقيددة فيسددقا الخبددر المددذكور عددن الحجيددة ال محالددة  ،ول نتده خددارج عددن محد
ال الم  .وأما اذا اختلف الللماء علس قولين  ،وذها الميهور منهم الس مدا يخدالف
) (1ظ  :المصدر افسه . 242/2 :
) (2ظ  :المبسوط . 298 / 1 ، 118 /1 :
* علس يبي الم ال  :المحقق الحلي  ،الملتبر . 64 / 1 :
) (1ظ  :ابن بابويه  ،علي بدن الحسدين  ،فقده الرضدا  14 :و المحقدق الحلدي  ،الملتبدر 14 :
والمحقق البحرااي  ،يويف  ،الحدا ق الناضرال  222 /6 :و . 181 /7
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الخبر الصحيل أو المورق  ،وأعرضوا عنه  .واختار غير الميهور منهم ما طدابق
الخبر المذكور فال دليد لرفد اليدد عدن الخبدر الدذ ي دون حجدة فدي افسده لمجدرد
اعرا الميهور عنه (. )1
ثالثا  :و لة الشهرة الفتْائية و ِاقشتها
في حجية اليهرال الفتوا ية ُذكرا رالرة من األدلة  ،ال تر
مناقيتها :

اليهدا السديد الخدو ي مد

الدليل األول  :ت
ان مقبولة عمر بن حنظلة * ومرفوعة رارال ** ادالن علس حجيتهدا
 ،بتقريا أ تن المراد من ال ُمجم عليه في المقبولة ليس هدو اإلجمداع المصد لل بد
المددراد مندده الميددهور بقرينددة المقابلددة فددي قولدده  (: وااددرك اليدداذ النددادر ) ()2
واطالقده ييدم اليدهرال الفتوا يدة أيضدا  ،وكددذا قولده  ( : يُنظدر الدس مدا كدان مددن
روايتهما عنتا في ذلك الذ ح ما بده ال ُمجمد عليده بدين أصدحابك في خدذ بده ) ()1
في المرفوعة  ،فإ تن الموصول *** من المبهماا ومل ورفه الصلة  ،واطالقها ييم
اليهرال الفتوا ية أيضا .
المِاقشة
ااقأل السيد الخو ي هذا الدلي ضمن اقاط رالرة (: )2
1ـ ما اقدم عند مناقية اليهرال الروا ية  :من عددم اماميدة المقبولدة والمرفوعدة مدن
حيث السند فال يصل اإليتدالل بهما .
2ـ ما اقدم أيضا من ت
أن المدراد بدالمجم عليده هدو الخبدر المق دوع صددور  ،إل تن
اإلمام  قد أدخله في أمدر بديتن رشدد  ،وكدذا المدراد بالميدهور فدي المرفوعدة هدو
الميهور اللغو  ،أ الظاهر الواضل  ،فدالمراد بهمدا هدو األخدذ بدالمق وع  ،فدال
ربا لهما باليهرال الفتوا ية .
1ـ ااته م الغبت ع تما اق تدم ال اطالق لهما لييم اليهرال الفتوا ية ه أل تن المدراد مدن
الموصول هو خصو الخبر الميهور  ،بقرينة أ تن الس ال ااتما هو عن الخبدرين
المتلارضين  ،وال مداا مدن ْ
أن ي دون ملد ترف الموصدول ومبديتن المدراد منده غيدر
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 241 /2 :
.112
* اق تدم ذكرها في هامأل
. 116
** اق تدم ذكرها في هامأل
) (2ظ  :ال ليني  ،محمد بن يلقوا  ،األصول من ال افي  69 /1 :و الحر اللداملي  ،ويدا
الييلة . 146 / 27 :
) (1ظ  :ال لينددي  ،محمددد بددن يلقددوا ،األصددول مددن ال ددافي  67 /1 :وال ويددي  ،محمدددبن
الحسن  ،اهذيا األح ام 142 / 6 :
*** أ " ما " في مرفوعة رارال .
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  121 /2 :ـ . 122
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صدددلته  ،والسددد ال عدددن الخبدددرين قريندددة علدددس ت
أن المدددراد منددده خصدددو
الميهور ال م لق الميهور ،كما يظهر بالتخم في اظا ر من األم لة .

الخبدددر

فإذا قيد  :أ المسدجدين احدا  ،فقدال فدي الجدواا  :مدا كدان االجتمداع فيده أك در .
كان ظاهرا في خصو المسجد الذ كان االجتماع فيه أك در  ،ال م لدق الم دان
الددذ كددان االجتمدداع فيدده أك ددر  ،وكددذا لددو قي د  :أ الرمددااتين اريددد ؟ فقددال فددي
الجدواا  :مدا كدان أكبدر  ،كدان ظداهرا فدي أن المدراد هدو األكبدر مدن الرمددااتين ال
م لق األكبر  .وهذا ظاهر  ،فحينئذ ال اطالق للصلة لييم م لق الميهور .
ومما ينبغي أن يُيار اليده ت
أن السديد الخدو ي قدد اافدق فدي رد هدذا الددلي مد ايدتاذيه
المحقق النا يني والمحقق اللراقي (. )1
الععدليل الثععاني  :ت
ان الظددن الحاصد مددن اليددهرال أقددوت مددن الظددن الحاصد مددن خبددر
الواحد  ،فالذ يدل علس حجية الخبر يدل علس حجية اليهرال باألولوية .
المِاقشة
ااقأل السيد الخو ي المبنس الذ ايدتند عليده هدذا الددلي  :بخاتده مبندي علدس أن ي دون
مالك حجية الخبر افاداه الظن  ،وعليه وجا االلتةام بحجية ك ظدن مسداو للظدن
الحاص من الخبر أو أقوت منده  ،يدوا ّء حصد مدن اليدهرال أم مدن فتدوت جماعدة
من الفقهاء  ،أم من فتوت فقيه واحدد  ،أو غيدر ذلدك  ،فدالال م ذكدر هدذا الددلي فدي
جملة أدلة حجية الظن الم لق ال أدلة اليهرال .
بخن مالك حجية الخبر افاداه الظن ـ غير اام ،اقضا ّ وحالّ
ول ن المبنس المذكورـ ت
أما الجْاب الِقضي :
فإ تن ال م ذلك هو القول بحجية فتوت فقيه واحدد أو أك در اذا حصد منهدا ظدن مسداو
للظن الحاص من الخبر الواحد او أقوت منه م أاه ال يم ن االلتةام به (. )2
الح ّي :
وأما الجْاب َ
فإاته يُحتم أ ْن ي ون مالك حجية الخبر كواه غالا الم ابقة للواقد ه ل واده اخبداراّ
عن حس  ،واحتمال الخ خ في الحس بليدد جدداّ  ،بخدالف اإلخبدار عدن حددأ كمدا
فددي الفتددوت  ،ف دإ تن احتمددال الخ ددخ فددي الحدددأ غيددر بليددد  ،ويحتم د أيضددا دخ د
خصوصددية أخددرت فددي مددالك حجيددة الخبددر  .ومجددرد احتمددال ذلدك كدداف فددي مند

) (1ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار  144/1:و ال داظمي  ،محمدد علدي  ،فوا دد
األصول 112 /1 :و البهسود  ،مصباب األصول . 121/2 :
) (2ظ  :ال ددوكبي  ،أبددو القايددم  ،مبددااي اإليددتنباط  267/1 :ـ  269والصددافي  ،حسددن ،
الهداية في األصول . 161/1 :
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األولوية المدذكورال ه أل تن الح دم باألولويدة يحتداج الدس الق د بدالمالك وكد مدا لده
دخ فيه (. )1
ِاقشة المراقي ل دليل الثاني
ر تد المحقق اللراقي ( ا 1161:هـ ) الدلي ال ااي من أدلة اليدهرال الفتوا يدة  :بدخ تن
مندداط الحجيددة فددي الخبددر الواحددد لدديس هددو الظددن اليخصددي حتددس يقددال  :بخولويددة
اليددهرال فددي الحجيددة ألقوا يددة الظددن الحاصد منهددا مددن الظددن الحاصد مددن الخبددر
الواحددد  ،واامددا ذلددك مددن جهددة قيددام دلي د بالخصددو علددس حجيتدده مددن السدديرال
وغيرها ولو مدن جهدة كواده مفيدداّ للظدن الندوعي ولدذلك اقدول  :بحجيتده حتدس فدي
مورد قيام الظن اليخصي علس خالفه (.)2
ِاقشة الصد ل خْئي
ااقأل السيد محمدد بداقر الصددر كدال يم السديد الخدو ي المتقد تدم بقولده  ( :وهدذا ال دالم
غيددر صددحيل اذ لددو فددر أ تن اليددهرال افيددد الظددن وأاتدده ظددن اددوعي عقال ددي ال
شخصي وأاته يساو فس درجة كيفه لدرجة كيف الخبر فدال محالدة ي دون درجدة
م ابقة مجموع اليهراا للواق بمقدارها فس مجمدوع األخبدار ،وهدذا مضدافا ّ الدس
أاتدده وجدددااي واضددل مبددرهن عليددده فددس من ددق اإليددتقراء وحسدداا اإلحتمددداالا
فالتف يك بين درجة ال يف الندوعي وغلبدة الم ابقدة للواقد غيدر فندي  .الدم يم دن
دعوت أ تن اليارع بللمه الغيبي ربما أحر أ تن مجموع أخبار اتحداد أك در م ابقدة
للواق من مجموع اليهراا )(.)1
رم يذكر السيد الصددر جوابدا ّ لهدذا الددلي بقولده  :فدالجواا عنده امدا ا ْن ي دون علدس
أياأ احرا اليارع بللمه الغيبي أغلبية م ابقدة الخبدر للواقد مدن اليدهرال وهدذا
ااتما يتجه اذا كاادع حجيدة الخبدر اخييسدية شدرعية ال امضدا ية عقال يدة  .أو اا دار
افادال اليهرال الحديية للظن بمقدار خبر ال قة الحسي .أو أ تن التةاحم الحفظي الدذ
هو مدالك جلد الحجيدة والح دم الظداهر ي فدي فيده فدس اظدر اليدارع أو اللقدالء
جلد الحجيددة بمقدددار خبددر ال قددة وأمددا فدي غيددر مددن الدددوا ر فيرجد الددس القواعددد
واألصددول األخدددرت  ،فالمالكددداا المتةاحمدددة يسددتوفس األهدددم منهدددا بمقددددار جلددد
الحجية للخبر بال حاجة الس جللها لليهرال أيضا (. )2

) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 122 /2 :
) (2ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار .144/1:
) (1الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول . 121/ 2 :
) (2ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول . 121 / 2 :
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الدليل الثالث :عموم التللي الوارد فدي ذيد آيدة النبدخ  ،وهدو قولده الدالس  ( :ييدا أييَهيدا
الَّ ِذيني آ يمنُوا اِن يجاء ُك ْم فيا ِي م
صيبُوا قيوْ ما ّ بِ يجهياليدة فيتُصْ دبِحُوا يعليدس يمدا
ق بِنيبيخ فيتيبييَّنُوا أين اُ ِ
في يل ْلتُ ْم ايا ِد ِميني ) ( ، )1بتقريا  :ا تن المراد بالجهالة فيها السفاهة واإلقدام علس ما ال
يُحسن االقدام عليه عند اللقالء  ،كما في مورد اللم بخبر الفايدق فإاتده ال يُحسدن
عند اللقالء للدم وجود رادع فدي الفايدق عندد التل تمدد بال دذا ه ولدذا اهدس يدبحااه
والالس عن اللم به قب ابيتن ما يخبر  ،في ون مفهومه جوا اللم وعددم لدةوم
صصا ّ للح م المللد بده
التبيتن فيما لم ي ن اللم به يفاهة  ،اذ التللي قد ي ون مخ و
 ،كما في قولنا  :ال اخك الرمان ألاته حامب  ،وقد ي ون مل ومما ّ له كما فدي قولندا :
ال ايرا الخمر ألاته مس ر  ،فإاته يح م بحرمة ك مس ر ولو لم ي ن خمراّ .
ومفاد التللي في اتية اليريفة :عدم لةوم التبيتن في ك ما لديس اللمد بده يدفاهة ،
واللمددد باليدددهرال ال ي دددون يدددفاهة  ،فددددال يجدددا فيهدددا التبددديتن بمقتضدددس عمددددوم
التللي (.)2
المِاقشة
ااقأل السيد الخو ي هذا الدلي بمن الصغرت وال برت فيه :
أمددا ِعَّللا الصععغرى فد ت
دأن المددراد مددن الجهالددة فددي اتيددة اليددريفة امددا السددفاهة بملنددس
اللم بييء بال لحاظ مصلحة وح مة فيه  ،المقابد لللمد اللقال دي الناشديء مدن
مالحظة المصلحة  ،واما الجه المقاب للللدم  ،ولفدظ الجهالدة قدد ايدتلم فدي كد
من الملنيين  ،فان كان المراد منها السدفاهة كدان اللمد باليدهرال مدن السدفاهة ه اذ
اللم بما ال ي تمن مله من الضرر المحتم أ اللقاا ي ون يفاهة بح م اللقد ،
فدإ تن اللقد يح ددم بتحصددي المد ومن مددن اللقدداا  ،واللمد باليددهرال بددال دليد علددس
حجيتهددا ال ي ددون م تمن دا ّ  ،في ددون يددفاهةّ وغيددر عقال ددي  ،وا ْن كددان المددراد منهددا
الجه بملنس عدم الللم  ،فاألمر أوضل  ،اذ اليهرال ال افيد الللم في ون اللم بهدا
جهالة ال محالة .
وأمددا ِعَّللا ال بععرى فددأ تن التلليد وا ْن كددان يقتضددي التلمدديم  ،اال أاتده ال يقتضددي افددي
الح م عن غير مورد مما ال اوجد فيه الللة  ،اذ ال مفهوم له ه ألاته فرع ااحصدار
الللة  ،وهو ال يستفاد من التللي وال ربا له بلموم التللي  ،فإ تن التل تد الس غيدر
الخمر من المس راا  ،والح م بحرمتها للموم التللي ال يوجدا الح دم بحليدة كد
ما لديس بمسد ر  ،بد قدد ي دون اليديء حرامدا ّ مد عددم كواده مسد راّ كمدا اذا كدان
اجسا ّ أو كان مال الغير م ال  .فدالح م بوجدوا التبديتن  -فدي كد مدا كدان اللمد بده

) (1الحجراا . 6 :
) (2ظ :البهسددود  ،مصددباب األصددول  122 /2 :وال ددوكبي  ،مبددااي اإليددتنباط 268/1 :
والصافي  ،حسن  ،الهداية في األصول . 161/1 :
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يفاهة للموم التللي  -ال يدل علس عددم وجدوا التبديتن فدي كد مدا لديس اللمد بده
يفاهة  ،ب يم ن أ ْن ي ون التبيتن فيه واجبا ّ م عدم كون اللم به يفاهة (. )1
وابتدده السدديد الخددو ي الددس ت
أن المددراد مددن اليددهرال فددي مح د ال ددالم هددي اليددهرال مددن
المتق تدمين من الفقهاء وليس من المتخخرين (. )2
وينبغددي أن يُيددار الددس ت
أن السدديد الخددو ي قددد اافددق فددي رد هددذا الدددلي م د ا ُيددتاذيه
المحققين النا يني واللراقي (. )1
وي الِائيِي في الشهرة الفتْائية
يرت المحقق النا يني أاته ال اش ال في كون اليدهرال الفتوا يدة علدس خدالف مضدمون
الروايدة ا ددون موهنددة لهددا علددس كد حددال ه أل تن اعددرا األصددحاا عددن الروايددة
أقوت موهن لها  ،وااتما االشد ال فدي كواهدا مرجتحدة ألحدد المتلارضدين أو جدابرال
لضلف يند الرواية ولو لم ي ن لها ملار  ،فدإ تن التدرجيل والجبدر يتوقدف علدس
اإليتناد واإلعتماد الس الرواية .
وال ي فددي فددي ذلددك مجددرد م ابقددة الفتددوت لمضددمون الروايددة  ،كمددا ال ي فددي فددي
الترجيل والجبر عم المتخخرين بالرواية وايتنادهم اليها  ،فإ تن اللبدرال علدس عمد
المتق تدمين من األصحاا بالرواية  ،لقرا مااهم بةمدان األ مدة  -علديهم السدالم -
وملددرفتهم بحددال الددرواال وايخيصددهم غددث الروايددة عددن يددمينها  ،فددال أرددر ليددهرال
المتخخرين وايتنادهم الس الرواية ما لم اتص بيهرال المتقدمين .
فإذا اوافقع شهرال المتخخرين م شهرال المتقدمين في الفتوت علس خالف ما اقتضيه
القاعدال وكان فيمدا بخيددينا مدن ال تدا  -ولدو لدم ا دن مدن ال تدا الملتبدرال ـ كددعا م
اإليددالم واألشددل ياا والفقدده الرضددو ( - )2روايددة علددس فتددوت الميددهور  ،فهددذ
اليددهرال ا ددون مرجتحددة للروايددة اذا كااددع ملارضددة م د غيرهددا وجددابرال لضددلف
يددندها ولددو م د عدددم الملارضددة  .وأمددا اذا خالفددع شددهرال المتددخخرين م د شددهرال

) (1ظ :البهسود  ،مصباب األصول  121 /2 :ـ . 126
) (2ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 291 / 7 :
) (1ظ  :البروجددرد  ،محمددد اقددي  ،اهايددة األف ددار 144/1:و ال دداظمي  ،فوا ددد األصددول
111/1:و البهسود  ،مصباب األصول . 121/2 :
) (2يوجددد كتابددان بايددم دعددا م االيددالم  :أحدددهما للقاضددي النلمددان المغربددي (ا161:هددـ)
واتخر للييو الصدوق (ا 191:هـ)  ،وكتاا األشل ياا والجلفرياا إليدماعي بدن اإلمدام
مويس بن جلفر  اضمن ألف حديث ويرويده محمدد بدن محمدد بدن أشدلث ال دوفي عنده عدن
ولد مويس بن ايماعي بدن مويدس بدن جلفدر  ،والفقده الرضدو هدو كتداا فقده الرضدا 
لليددديو علدددي بدددن الحسدددين بدددن مويدددس بابويددده القمدددي (ا 128:هدددـ) والدددد اليددديو الصددددوق
(ا191:هددـ) ،ظ  :ال هرااددي  ،أغددا بددةرك  ،الذريلددة 287 /22 ،112 /1 :و بحرالللددوم ،
محمد مهد  ،الفوا د الرجالية . 229 /1 :
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المتقدددمين فددي الفتددوت  -كمددا اافددق ذلددك فددي عدددال مواضد منهددا جددوا الصددالال فددي
السنجاا( - )1فاللبرال ااتما ا ون بيهرال المتقدمين (. )2
ويبععدو ّمععا وقععدم  :ااتدده بلددد ْ
أن ادداقأل السدديد الخددو ي جمي د األدلددة المدددعاال إلربدداا
اليهرال بخقسامها فت ون النتيجة  :عدم حجية اليهرال عند وأاتها غيدر جدابرال للخبدر
الضليف وال كايرال للخبدر ْ
وان كدان صدحيحا ّ  ،وليسدع هدي مدن المرجتحداا عندد
الار الخبرين ه للدم قيام الدلي علس حجيتها .
ويتفددق السدديد الخددو ي م د المحقددق النددا يني فددي أ تن اليددهرال الفتوا يددة علددس خددالف
مضمون الرواية ا ون كايرال  ،ويتفق مله أيضا ّ في كواها جدابرال أو مر تجحدة فدي
حدددال التلدددار اذا صددددرا مدددن المتقددد تدمين أو مدددن المتدددخخرين بيدددرط موافقتهدددا
لليهرال عند المتخخرين(. )1
ويرت المحقق اللراقدي ت
أن اليدهرال الفتوا يدة اذا كاادع مدن المتقتددمين ا دون كايدرال
وموهنة للرواية التي علس خالف اليدهرال  ،كمدا أاتهدا ليسدع جدابرال لضدلف الروايدة
التدددي علدددس وفاقهدددا  ،بل دددس اليدددهرال اللمليدددة االيدددتنادية اذ أاتهدددا جدددابرال لضدددلف
الرواية (. )2

المبحث الثالث
التطبيقات الفقهية
) (1ظ  :ال ويددي  ،محمددد بددن الحسددن  ،المبسددوط فددي فقدده اإلماميددة  92/1 :و ابددن بابويدده ،
علي بن الحسين  ،فقه الرضا  142 :و المحقق الحلي  ،جلفر بن الحسن  ،شرا االيدالم :
 12/1و اللاملي  ،ين الدين الجبلي ( اليهيد ال ااي ) ،مسالك األفهام .61 /1 :
) (2ظ  :ال اظمي  ،محمد علي  ،فوا د األصول . 797 /2 :
) (1ظ  :ال اظمي  ،محمد علدي  ،فوا دد األصدول  797 /2 :والغدرو  ،علدي  ،التنقديل فدي
شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال .. 291 / 7 :
) (2ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار .141 /1:
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يُلنددس هددذا المبحددث بالت بيقدداا الفقهيددة لموضددوعي اإلجمدداع واليددهرال الفتوا يدة فددي
ال تا االيتداللية للسيد أبي القايم الخو ي  ،ويق في م لبين :

المط ب األول  :وطبيقات اإل ماع
من أبر ملالم البحث األصولي للسيد أبي القايم الخدو ي هدي مناقيدااه اللديددال فدي
اإلجماعاا المذكورال في كتا الفقهاء من المتقد تدمين والمتدخ تخرين  ،ولدذا يديلر
البحث اماذجا ّ من الك المناقياا  ،وهي :
1ـ و ْب اإلعا ة وو القضاء عِد قيام الحجة ع ى الخالف
فر المسخلة  :لو قامع الحجة عند مجتهد علس خالف ما أفتس به أو عدل الم لتدف
الس مجتهد آخر مختلف في الفتوت أو غير ذلك من الموارد التدي يجملهدا اا يداف
الخالف في األح دام الظاهريدة  ،فهد القاعددال اقتضدي اإلجدةاء اال فيمدا د تل الددلي
علس عدمه  ،أو ت
أن القاعددال اقتضدي عددم اإلجدةاء فدي األح دام الظاهريدة وبالتدالي
وجوا اإلعادال والقضاء اال ْ
أن يد تل دلي علس عدمه ؟ (.)1
ومن األدلة التي اُيتد تل بها علس اإلجةاء هو اإلجماع  ،وقد ر تد السيد الخو ي بقوله
 :ان اإلجماع الم تدعس لدو كدان محصدالّ لدم ا دن التمدد عليده فمدا ظندك بمدا اذا كدان
اجماعا ّ منقوالّ بالخبر الواحد ه والسبا في ذلدك ت
أن احصدي اإلجمداع فدي المسدخلة
دواه خرط القتاد * ،اذ كيدف يم دن ايت يداف قولده  -ع  -فدي المقدام ولدم يتلدر
أك ر األصحاا للمسخلة ولم يلنواوها في كلمااهم ؟ ! هذا علس أاتا لو يلتمنا اافداقهم
أيضا لم يم ننا اإلعتماد عليه ألاتا اللم أو اظن وال أق من أاتا احتم ايدتنادهم فدي
ذلددك الددس بلددب الوجددو المسددتدل بهددا فددي المقددام وملدده ال ي ددون اإلجمدداع البددديا
كاشفا ّ عن قوله . )2( 
وقددد ذهددا السدديد الخددو ي الددس عدددم اإلجددةاء ووجددوا اإلعددادال أوالقضدداء عنددد قيددام
الحجدددة علدددس الخدددالف  ،اال فدددي الصدددالال اذا كدددان اإلخدددالل بغيدددر الوقدددع والقبلدددة
والركوع والسجود وال هور وذلك لحديث ال الاد ()1علس ما هو الصحيل (.)2
) (1ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا اإلجتهاد والتقليد 29 :
* اق تدم بيااه في هامأل  ، 88والمراد في المقام صلوبة احصي اإلجماع .
) (2المصدر افسه . 61 :
) (1الحديث هو :عن رارال عدن أبدي جلفدر  ، أاتده قدال  :ال الداد الصدالال اال مدن خمسدة :
ال هددور  ،والوقددع  ،والقبلددة  ،والركددوع  ،والسددجود  ،ظ  :الحددر اللدداملي ،ويددا اليدديلة :
. 172/1
) (2ظ  :الغرو ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا اإلجتهاد والتقليد . 62 :
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2ـ عدم ْاز وق يد الميت إبتدا ًء
فقددد ُذكددر اإلجمدداع مددن ضددمن أدلددة هددذا الح ددم وقددد ر تد السدديد الخددو ي بقولدده  (:ت
ان
اإلجمدداع الم د تدعس علددس اقدددير احققدده لدديس اجماع دا ّ البددديا ّ قددابالّ اليت يدداف قددول
الملصددوم  -ع  -بدده كمددا اذا وص د الدديهم الح ددم يددداّ بيددد عددنهم  -ع  -الحتمددال ْ
أن
يستندوا في ذلك الس أصالة اإلشتغال أو الدس ظهدور األدلدة فدي اشدتراط الحيداال فدي
من يجو اقليد أو غير ذلك من الوجو  ،ومله ال يم ن اإلعتمداد علدس اجمداعهم
 ، لوضوب أن االافاق بما هو كذلك مما ال اعتبار به  ،وااما التبدر اذا ايت يدف
به قول الملصوم "ع " ) (. )1
3ـ و ْب وق يد األع م
ذكر السيد الخو ي عند مناقيته لإلجماع الم تدعس علس عدم جوا الرجوع الدس غيدر
ان ذلك من اإلجماعاا المنقولدة التدي ال اعتبدار بهدا  .علدس ت
األعلم  :ت
أن المسدخلة ال
يحتمد ْ
أن ا ددون اجماعيددة مد ذهدداا جمد ( )2الددس جددوا اقليددد المفضددول  ،ولددو
يلتمنا ت
أن المسخلة اافاقية فإاته ال يم ننا اإلعتماد علس ذلك اإلجمداع إلحتمدال ايدتناد
المجملين الس بلب الوجو المستد تل بها ومله ال ي ون اإلجماع البتديا ّ كاشدفا ّ عدن
رأ الملصوم . )1( 
المتِجس لمالقيه
4ـ ِجسيّة
ّ
ت
ان النجايدداا اللينيددة منجتسددة لمالقيااهددا وموجب دة للسددراية بحيددث ال اددةول النجايددة
الحاصلة بمالقااها اال بغسلها بالماء .
أن المتن وجسداا كالنجايداا من وجسداا م لقدا ّ  :أ اذا كاادع مدا ّء أو ما لدا ّ
والميهور ت
أو جامداّ  ،وم ال تدد الواي ة وعدمه (. )2
وقد عر السيد الخدو ي أدلدة الميدهور فدي هدذ المسدخلة فدي بحدث ي دول ذكدر ،
والذ يهم البحث الدلي ال ااي وهو اإلجماع علدس انجديس المتدنجتس  ،وقدد جداءا
مناقية السيد الخو ي لإلجماع الم تدعس في المسخلة ضمن محورين :

 المددراد مددنهم  :المحقددق القمددي فددي أحددد قوليدده والمحدد تدرين  ،ظ  :جددام اليددتاا ، 27/1:
. 224/2
) (1الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا اإلجتهاد والتقليد .142 :
) (2منهم الييو محمد حسين الحا ر ( ا 1212 :هـ)  ،ظ  :الفصول الغروية .221 :
) (1ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا اإلجتهاد والتقليد .121 :
) (2ابددن البددراج  ،عبددد اللةيددة ال رابلسددي  ،جددواهر الفقدده  1 :و الحلبددي  ،أبددو الصددالب ،
ال افي في الفقه  111 :و اللاملي  ،محمد جواد  ،مفتاب ال رامة . 128 / 1 :
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األول  :مناقية كبرت حجية اإلجماع
ت
ان دعوت اإلجماع في المسخلة ااتما اتم لو قلنا بحجيته بقاعدال الل ف  -التي اعتمددها
الييو ال ويي  -ت
فإن الح م بتنجيس المتن تجس قد وق اإلافاق عليه في عصر مد ال
ولم يظهر خالفه اإلمام  في ذلك اللصر فمنه يُست يف أاته مرضي عند  .ول نتدا
قد أب لنا هذ القاعدال وذكراا أاتها علس اقدير اماميتها في افسدها ال يم دن ْ
أن ا دون
مدركا ّ لحجية اإلجماع بوجه (.)1
أن يترادا عليده رمدرال ه ألاتده ْ
أن اظهار الخالف مما ال ي داد ْ
علس ت
ان ظهدر وعدرتف
افسه وأظهر الخالف فهو ْ
وان كان موجبدا ّ إلابداع قولده  اال أاتده خدالف مدا قد تدر
هللا يبحااه حيث عيتن وقتا ّ لظهور ال يتقدم عليده وال يتدخخر عنده  .وأمدا اذا أظهدر
الخالف من غيدر ْ
أن يظهدر ويلدرتف افسده فدخ أردر يترادا علدس خالفده حينئدذ ؟
ألاه لم يُلرف بالللم فضالّ عن امامته .
وأما علس طريقة المتدخخرين فدي حجيدة اإلجمداع أعندي الحددأ بقولده  مدن اجمداع
المجملين( )2فال يتم دعوت اإلجماع في المسخلة فإاته كيف يُست يدف مقالدة اإلمدام
عليه السالم من فتوت األصحاا في المسخلة مد ذهداا الحلتدي واظرا ده الدس عددم
انجيس المتن تجساا ؟ ب ظاهر كالمه ت
أن عددم انجديس المتدن تجس كدان مدن األمدور
المسلَّمة فدي ذلدك الةمدان اذ يظهدر مدن مح د تي كالمده ت
أن المنجسدية مدن آردار عدين
النجس  ،والمتن تجساا الخالية منها اجاياا ح مياا( .)1وكيف كدان فد ْ
إن اإلافداق
علس ح م في مان ال يوجا الللم بمقالة اإلمام .)2( 

الثاني  :مناقية الصغرت  :احقتق اإلجماع في المسخلة
ان دعوت اإلجماع في المسخلة لو ا تمدع فإاتمدا ادت تم فدي حد ت
ت
ق المتدخخرين ،وأمدا علما ندا
ع أحد مد مدنهم
المتق تدمون فال ال تر في شيء من كلمدااهم الدس الدك المسدخلة ولدم يفد ِ
بتنجدديس المتددن تجس مد ك ددرال اإلبددتالء بدده فددي اليددوم والليلددة وفددي القددرت والبلدددان ،
ومله كيف ات تم دعوت اإلجماع علس انجيس المتن تجساا ؟.
وعليه فال يم ن اإلعتماد علس اإلجماعاا المنقولة فدي المسدخلة ه وذلدك للق د بلددم
احقتق اإلجماع من المتقدمين .
) (1ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا اإلجتهاد والتقليد .121 :
) (2ظ  :القمدي  ،أبددو القايددم  ،قددوااين األصددول  199 ، 111 :والبروجددرد  ،محمددد اقددي،
اهاية األف ار .87 /1 :
اللالمة الحلي  ،قواعد األح ام  211 /1 :والحلي  ،محمد بن الحسن(ابن ت
) (1ظ  :ت
اللالمة) ،
ايضاب الفوا د  66 /1 :واألردبيلي  ،أحمد  ،مجم الفا دال والبرهان . 211/1 :
) (2ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 221 / 2 :
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فضالّ عن ت
أن اإلجماع علس اقددير احققده لديس مدن اإلجمداع التلبتدد فدي شديء ألاتدا
احتم ايتناد ال ُمجملين علس األخبار أو غيرها من الوجو المست يد تل بها فدي المقدام
( ، )1وبالتالي يُحتم أن ي ون اإلجماع مدركيا ّ .
وفددي اهايددة بحددث السدديد الخددو ي ع دن أدلددة منجتس ديتة المتددن تجس قددال (:ولددوال مخالفددة
اإلجماع المدعس واليهرال المتحققة علدس انجديس المتدن تجس م لقدا ّ  القتصدراا فدي
الح ددم بتنجدديس المتددن تجس علددس خصددو المدداء أو الما لدداا  ،ولددذا ايتيد لنا فددي
الاليقنا علس المتن في انجيس المتن تجس علس اطالقه  لما عرفدع مدن عددم داللدة
الدلي علس منجسية المتن تجس ـ فدي غيدر المداء والما لداا ـ مد الوايد ة  ،وملده
فالح م بمنجسيتته علس اطالقه مبني علس اإلحتياط ***) (.)2
رم يتل تر السيد الخو ي الس أدلة عدم منجسية المتنجس وينتهي به البحث الس عددم
اماميتها ويخل بالقول  ( :فالصحيل ما ذكراا من ت
أن المتنجتس بدال وايد ة ممدا
ال منا من االلتةام بمنجسيتته في الما لاا وأما المتنجس م الواي ة فخيضدا ّ ال
كالم في منجسيتته فدي الما لداا  ،وأمدا فدي الجوامدد فقدد عرفدع ****عددم ربواهدا
بدلي وان ذها الميهور***** الس منجسيتته كالمتن تجس بدال وايد ة  ،ول دن اإلفتداء
بمنجسيتته مي ومخالفة الميهور أش  ،وملده ي دون الح دم بمنجسديتة المتدن تجس
ي علس اإلحتياط * ) (. )1
مبن م
5ـ إعتبا الترويب بين الجانب األيمن واأليسر في الغسل
أن ذكر السيد الخو ي أدلة اعتبار الترايا وأدلة عدم اعتبار وااقيها اقاشا ّ
بلد ْ
مستفيضا ّ  ،ااتهس في ختام بح ه الس اتيجة هي  :ت
ان الترايا بين الجاابين مما ال
) (1ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 222 / 2 :
 أ في الماء أو الما لاا أو الجوامد  ،وم الدد الواي ة وعدمه .
 ذكر في الليقته علس متن اللروال الدورقس ( األقدوت ت
أن المتدنجتس مدن تجس) مدا اصتده  :هدذا
ّ
في المتن تجس األول  ،وأما المتن تجس ال ااي فإن القس الماء أو ما لا آخر فال اش ال في اجايته
به واجاية ما يالقيه  ،وه ذا ك ما القس مالقيه من الما لاا  ،وأما غيدر المدا ممدا يالقدي
المتددن تجس فض دالّ عددن مالقددي مالقيدده ففددي اجايددته اشدد ال وان كددان اإلجتندداا أحددوط  ،ظ :
الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال .221 /2 :
*** اإلحتياط هنا وجوبي .
) (2المصدر افسه .211/2 :
**** ذكر السيد الخو ي رأيه في منجسيتة الجامد الرطا وهو ال خالف في عدم
منجسيته  ،أما الجامد المتنجس الجاف فإاته يُيترط فيه الرطوبة المسرية  ،ظ  :المصدر
افسه . 226 ، 241/2 :
***** اقدم ذكر رأ الميهور في الصفحة السابقة .
* الوجوبي .
) (1الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 211 / 2 :
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دلي عليه يوت اإلجماعاا المنقولة واليهرال المحققة( ، )1واليهرال ال اقول
بحجيتتها وكذا اإلجماعاا المنقولة ه ألاتها اخباراا حديية ال ييملها أدلة اعتبار
الخبر الواحد،واإلجماع المح ت
ص غير حاص لنا وال ييتما م مخالفة الصدوقين
بلد مراجلة عباراه ولم ارها دالة علس اعتبار الترايا بين ال رفين (، )2
فالصحيل عدم اعتبار بين الجاابين ول ن االحتياط **م ذلك في محلته (.)1
2ـ حر ة ورك وطء الزو ة الشابة وكثر ن و بمة وشهر
ذكر السيد الخو ي ت
أن هذ الح م في الجملة موض وفاق  ،ب لدم ينقد الخدالف فيده
عن أحد ( ،)2وأيتدل له في الجواهر( )1فضالّ عن اإلجماع  ،وكواه مدال االيالء
بصحيحة صفوان بن يحيس عن الرضا ( :أاته يخله عن الرج ا ون عند المرأال
اليابة  ،فيمسك عنها األشهر والسنة ال يقربها ليس يريدد اإلضدرار بهدا ي دون لهدم
مصيبة ي ون في ذلك آرما ّ ؟ قال :اذا اركها أربلة أشدهر كدان آرمدا ّ بلدد ذلدك تاال أن
ي ددون بإذاهددا ) ( .)6م يددداّ بنفددي الحددرج واإلضددرار وبددالمرو عددن الصددادق : 
( قال  :من جم من النساء ما ال ين ل فةاس منهن شيء فاإلرم عليه ) ( . )7ول دن
في جميد مدا ايدتدل بده صداحا الجدواهر بايدت ناء صدحيحة صدفوان اظدر  ،اذ ال
ينبغي اليك في عدم كدون اإلجمداع البدديا ّ  ،فإاتده بلدد ورود الصدحيحة ي دون م د
هذا اإلجماع مددركيا ّ فدال يم دن اإلعتمداد عليده ألاتده ال ي يدف عدن رأ الملصدوم
(عليه السالم ) (. )9
1ـ نجاسة كل س ٍر ائ ٍَّللا باألصالة
ااقأل السيد الخو ي اإلجماع الذ ُذكر في بداية بح ه في المسخلة  ،وبلد ذكر األدلدة
ومناقيددتها ااتهددس الددس القددول باإلحتيدداط  ،بقولدده  ... ( :اال ت
أن اإلجمدداع التقدددير
) (1ظ  :ابددن البددراج  ،القاضددي عبددد اللةيددة  ،المهددذا  26 /1:والمحقددق الحلددي  ،جلفددر بددن
الحسن  ،الملتبر. 191 / 1 :
) (2ظ  :ابن بابويه  ،علي بدن الحسدين  ،فقده الرضدا  91 :ومدا بلددها والصددوق ،محمدد بدن
علي  ،المقن  18 :والهداية 81 :و والمحقق الحلتي  ،جلفر بن الحسن  ،الملتبر . 61 :
** اإليتحبابي .
) (1ظ  :علي الغرو  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 271 / 1 :
) (2ظ  :ت
اللالمة الحلي  ،الحسن بن يويدف  ،قواعدد األح دام  14 /1 :واللداملي  ،محمدد بدن
م ي الملروف بـ ( اليهيد األول )  ،اللملة الدميقية  164 :و اللداملي  ،يدن الددين الجبلدي
الملروف بـ ( اليهيد ال ااي )  ،مسالك األفهام .218 /1 :
) (1ظ  :النجفي  ،محمد حسن  ،جواهر ال الم . 111/28 :
) (6الصدوق  ،علي بدن الحسدين  ،مدن ال يحضدر الفقيده  241/1 :وال ويدي  ،محمدد بدن
الحسن  ،اهذيا األح ام . 218/7 :
) (7الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 121/24 :
) (9ظ  :الخو ي  ،محمد اقي  ،مبااي اللروال الورقس  ،اقريراا أبحاث أبدي القايدم الخدو ي ،
كتاا الن اب . 122 /1 :
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المتقدم في صدر المسخلة واالقداد اليدهرال الفتوا يدة علدس اجايدة جميد المسد راا
أوقفنا من الح م ب هارال غير الخمر من المسد راا التدي يتلدارف شدربها وألةمندا
باإلحتياط الال م في المقام ) (. )1
وهناك اماذج أخرت ُذكر فيها اإلجماع ـ يواء أكان منقوالّ أم مح ت
صالّ ـ كخحد األدلة
وقد ااقيها السيد الخو ي ور تدها  ،اُشير الس بلضها اجماالّ طلبا ّ لإلختصار :
9ـ اخيير المصلي بين اامدام الصدالال أو ق لهدا والمبدادرال أل الدة النجايدة لدو التفدع
اليها أرناء الصالال (. )2
8ـ عدم الفدرق فدي الددم الملفد تو عنده فدي الصدالال بينمدا اذا كدان مدن افسده أو غيدر ،
ويدددددواء أكدددددان فدددددي البددددددن أم اللبددددداأ  ،أم كدددددان مدددددن الحددددديب او النفددددداأ او
اإليتحاضة (.)1
14ـ يجو للمربيتة للصبي ْ
أن اصلي في روبهدا الدنجس بيدرط ايدتلةام ذلدك الحدرج
اليخصي مما يُلفس عنه في الصالال (. )2
11ـ جوا بي اللذرال لإلاتفاع بها منفلة محللة  ،أما ال لا غيدر الصديود والخنةيدر
والخمر والميتة فإاته ال يجو بيلها بحال(. )1
12ـ جوا مسل القدمين مد وجدود الحا د عندد الضدرورال * وعددم الدتم ن اللرفدي
من المسل علس البيرال (. )6
11ـ جوا اق الميع الس األماكن المتبركة والمياهد المقدية (. )7
12ـ عدم ربدوا اإلجمداع المد تدعس علدس الحداق الجاهد بيدرط أو جدةء فدي الصدالال
باللامد (. )9
11ـ اامام صالال اللي اذا صلتس منها أرب ركلاا وطل الفجر (. )8
16ـددد صدددحة المضددداربة * بددداألوراق النقديدددة وعددددم اختصاصدددها بالدددذها والفضدددة
المس وكين (. )1
) (1الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال .89/2 :
) (2ظ  :المصدر افسه . 281/2 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 218/2 :
) (2ظ  :المصدر افسه . 276/2 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 276/2 :
* من برد أو مر .
) (6ظ  :المصدر افسه 212/2 :ـ . 218
) (7ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الدورقس  ،كتداا ال هدارال :
212/ـ . 211
) (9ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال .22 /6 :
) (8ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا الصالال . 222 /1 :
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17ـ عدم االقاد اإلجماع علس اشتراط امتةاج المالين في ال ويرْ كة (. )2
19ـ حرمة الدةوج علدس وجتده الصدغيرال دوامدا ّ أو متلدةّ اذا دخد بهدا قبد اكمالهدا
اس ينين وأفضاها (. )1
وجوبدا ّ
18ـ يم ْن اس بذاا بل دواما ّ أو متلةّ حرمع عليه م بداّ علدس األحدوط
(. )2
24ـ عدم االقاد اإلجماع علس ت
أن الملاطاال ال افيد المل ية (. )1
ويبدو ما وقدّم ت
أن السيد الخدو ي قدد راتدا األردر علدس اإلجمداع مد أاتده لديس بحجدة
**
عند  ،ولذا اجد يقول باإلحتياط اللةومي في الموارد التي ربدع بهدا اإلجمداع ،
م أاته حتس لو قلنا ت
م
حسدن علدس كد ت حدال ـ وهدو كدذلك ـ ول دن لد يم ال
بخن اإلحتيداط
ي ون هذا اإلحتياط ايتحبابيا ّ ؟ فقوله باإلحتياط اللةومي بال مدرك .

المط ب الثاني  :وطبيقات الشهرة
امتددا السدديد الخددو ي خددالل بح دده الفقهددي بمناقيددااه ال يددرال لليددهرال اإليددتنادية ،
واال س ذلك علس النتا ج التي او ت
ص اليهدا مدن اإلفتداء بخدالف الميدهور ادارال أو
القددول باإلحتيدداط حددذراّ مددن مخالفددة الميددهور اددارال أخددرت  ،أو موافقددة الميددهور
البحث هذ الحاالا ال الرة اباعا ّ .
أحيااا ّ أخر  .وييلر
الحالة األولى  :نما ج وطبيقية لمخالفة المشهْ
1ـ لْ قدّم الم ف صالة المصر ع ى الظهر أو صالال اللياء علس المغرا يهوات
* المضا بة  :هو أن يدف ااسان ماله الس غير ليتجر فيه علس أن ي ون الربل بينهما
بالنصف أو ال لث واحو ذلك  ،ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،منهاج الصالحين .122/2 :
) (1ظ  :الخو ي  ،محمد اقي  ،مبااي اللروال الورقس  ،كتاا المضاربة  ،األول . 24 :
) (2ظ  :المصدر افسه . 211 :
) (1ظ  :المصدر افسه  ،كتاا الن اب . 117 /1 :
) (2ظ  :المصدر افسه . 294/1 :
) (1ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة  ،كتاا البي . 111 /2 :
** كما في المورد الراب والخامس وال ااي عير من الت بيقاا الفقهية المتقدمة .
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ان كدان فدي الوقدع المخدت * ب لدع ْ ،
فقد ذها الميهور الس أاتده ْ :
وان كدان فدي
فإن كان التذ تكر بلد الفراغ صد تحع ْ ،
الوقع الميترك ْ :
وان كدان فدي األرنداء عددل
بنيتتدده الددس السددابقة اذا بقددي محد اللدددول  ،واال  -كمددا اذا دخد فددي ركددوع الركلددة
الرابلددة مددن الليدداء  -ب لددع ْ ،
وان كددان األحددوط اإلامددام واإلعددادال بلددد اإلايددان
بالمغرا (. )1
وذكددر السدديد الخددو ي عنددد الرتضدده لهددذ المسددخلة ( )2ت
أن لهددا يددع صددور  ،ومح د
الياهد هو الصورال األولس منهدا وهدي  :مدا اذا أادس بالالحقدة فدي الوقدع الميدترك
قب السابقة وكان التذكر بلد الفراغ عنها كما اذا أاس بصدالال الليداء قبد المغدرا
وبلد الفراغ عنها اذكر عدم اايااه بالمغرا قب اللياء فه يح دم بصدحة الالحقدة
حينئذ أو ال ؟ .
والملددروف بددين األصددحاا صددحة ت
الالحقددة وقتئددذ وذلددك بمقتضددس األخبددار الخاصددة
الواردال في ذلك ( ، )1فضدالّ عدن حدديث ال الداد( )2اذ لدم يلدد اإلخدالل بالترايدا
فيه من جملة المست نياا  ،ومله ال حاجة في الح م بصحة الالحقدة الدس الروايداا
الواردال في المقام .
ع آخر وهو ت
وفي خصو صالاي الظهرين اةا م
أن ما أاس بده الم لدف مدن الالحقدة
أن يد اس بلدددها بصددالال الظهددر أو ال بد تد مددن ْ
هد احتسددا عصددراّ ويجددا ْ
أن يلدددل
بنيتتها الس السابقة ويجللها ظهراّ  ،رم يخاي بصالال اللصر بلد ذلك ؟

* الوقع المخت لصالال الظهر هو بلد الةوال بمقدار أدا ها  ،ولصالال اللصدر هدو قبد
الغروا بمقددار أدا هدا أيضدا ّ  ،ومدا بينهمدا ميدترك بينهمدا  ،أمدا الوقدع المخدت لصدالال
المغرا هو أول وقتها ـ وهو وال الحمرال الميرقية عن كبد السماء علس األحوط لةوما
ـ بمقدار أدا ها  ،وكذا الوقع المخت لصالال اللياء هو آخر وقتهدا ـ وهدو اصدف الليد
للمختددار أو الفجددر لغيددر مددن ذو األعذارددـ بمقدددار أدا هددا أيض دا ّ  ،ومددا بينهمددا مي دترك
بينهمددا  ،ظ  :ت
اللالمددة الحلددي  ،منتهددس الم لددا  19 /2 :والخددو ي  ،أبددو القايددم  ،منهدداج
الصالحين . 111/1 :
) (1ظ  :المحقدددق الحلدددي  ،جلفدددر بدددن الحسدددن  ،الريدددا التسددد  ،المسدددا اللةيدددة 226 :
و ت
اللالمة الحلي  ،الحسدن بدن يويدف  ،ادذكرال الفقهداء  92 / 1 :و اللداملي  ،حسدين بدن عبدد
الصمد الملروف بـ (الييو البها ي)  ،الحب المتين  111 :واليدةد  ،محمدد كداظم  ،اللدروال
الورقس . 216/2 :
) (2ظ  :الغددرو  ،علددي  ،التنقدديل فددي شددرب اللددروال الددورقس  ،كتدداا الصددالال  296 / 1 :ـ
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( )1وهي الروايداا الدواردال فدي بدا ا يمدن ادام عدن الصدالال أو يدهس وكدذا فدي بداا وجدوا
الترايا بين الفرا ب  ،ظ  :ال ليندي  ،محمدد بدن يلقدوا  ،الفدروع مدن ال دافي  281 / 1 :و
الحر اللاملي  ،ويا الييلة 112 /2 :
( )2الحديث هو :عن محمد بن علي بن الحسين بإيناد عن رارال عن أبي جلفر قال  :ال
اُلاد الصالال اال من خمسة  :ال هدور ،والوقدع  ،والقبلدة  ،والركدوع  ،والسدجود  ،ظ  :الحدر
اللاملي  ،ويا الييلة .271 / 1 :
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والميهور ْ
أن ما يخاي بده يُحتسدا عصدراّ ال محالدة  .وهدو الدذ يقتضديه حدديث ال
الاد ه ألاته ااتما أادس بهدا بنيدة اللصدر  ،فدال مقتضدي لوقوعهدا ظهدراّ أبدداّ  ،فدالقول
بخاته يلدل بنيتته الس الظهر ولو بلد الصالال رم يخاي بصدالال اللصدر شداذ غيدر قابد
لإلعتناء به .
ويستدرك السيد الخو ي قا الّ  :الم هنداك صدحيحتان اددالن علدس ت
أن مدا أادس بده مدن
الالحقة اق ظهراّ رم يصلي اللصر بلدها  ،وهذا القول ْ
وان كان شاذاّ اال أاتده اددل
عليه صحيحتان :
1ـد صددحيحة رارال عددن أبددي جلفددر ...( :وقددال  :اذا اسدديع الظهددر حتددس صددليع
اللصر فذكراها وأاع في الصدالال أو بلدد فراغدك فخاوهدا األولدس ردم صد اللصدر
فإاتما هي أرب م ان أرب .)1( ) .. .
2ـ صحيحة الحلبي المضمرال * قال  :يخلته عن رجد اسدي ْ
أن يصدلي األولدس حتدس
صلس اللصر قال  :فليجل صالاه التي صلس األولس رم ليستخاف اللصر (. )2
ت
فإن مقتضس هااين الصحيحتين وجوا اللدول بلد اللصر الس صالال الظهدر مليندة
رم اإلايان بصالال اللصر واليدهرال علدس خالفهمدا ه ل بدرت ت
أن اعدرا الميدهور
عن روايدة صدحيحة اذا كاادع بمر دي ومسدم مدنهم يوجدا وهنهدا ويدقوطها عدن
الحجية  ،اذ لو لم ا ن فيها مناقية في شيء من الجهاا لدم ي دن وجده إلعراضدهم
عن الرواية م فر صحتها واماميتهدا أو ت
أن اعراضدهم عدن روايدة غيدر مد رر
فددي وهنه دا وال يوجددا يددقوطها عددن الحجيددة واإلعتبددار  ،و ت
أن عملهددم علددس طبددق
رواية ضليفة ليس بجابر لضلفها ؟
فللس األول اسدقا الصدحيحتان عدن الحجيدة وال مندا مدن الرجدوع حينئدذ الدس مدا
اقتضيه القاعدال  ،ومقتضس قاعدال ال الاد احتساا ما أاس به من الالحقدة عصدراّ -
كما أاس به  -واإلايان بصالال الظهر بلدها .
وأاته علس ال ااي ال ب تد من اللم علس طبق الصحيحتين واللدول بلد صالال اللصر
الس الظهر بنيته رم اإلايان بصالال اللصر .
ان اللم د علددس طبددق الصددحيحتين ْ
وي درت السدديد الخددو ي  :ت
وان أعددر الميددهور
عنهما هو األقوت عندد أل تن أعدرا الميدهور عدن روايدة صدحيحة غيدر موجدا
لوهنها ويقوطها عن الحجية كما ت
أن عملهدم علدس طبدق روايدة ضدليفة غيدر جدابر
لضلفها (. )1

( )1المصدر افسه . 281 / 2 :
* المضمرة  :ما يُ وت فيها ذكر الملصوم عليه السالم عند ااتهاء السند اليه كخن يقول
صاحبه أو غير يخلته أو دخلع عليه فقال لي أو عنه  ،ظ  :كني  ،ت
المال علي  ،اوضيل
المقال في علم الرجال . 271 :
( )2ظ  :الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 281 / 2 :
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  241/2 :ـ . 241
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م ت
أن اإلحتياط يقتضي اللدول بلد اللصر الس صالال الظهر بنيتده واإلايدان بلددها
بخرب ركلداا بقصدد مدا فدي الذمدة األعدم مدن الظهدر واللصدر مدن غيدر ْ
أن يندو
احداهما هذا كله في الظهرين  .وأما اذا أاس باللياء قب المغرا  -مدن غيدر عمدد
 فال خالف في أاتها اقد عيداء وال بد تد مدن ْأن يدخاي بدالمغرا بلددها ه وذلدك ألاتده
مقتضس حديث ال الاد (. )1
وبددذلك ي ددون السدديد الخددو ي قددد أفتددس وفددق الصددحيحتين بلدددول المصددلي بنيتدده الددس
صددالال الظهددر بلددد أن صددلتس بنيددة اللصددر يددهوات رددم يصددلي اللصددر  ،ولددم يلددت ِن
بددإعرا الميددهور عددن الصددحيحتين  ،وافتددا هم بد ت
دخن الصددالال التددي صد تدالها هددي
اللصر رم يصلتي الظهر بلدها .
2ـ و ْب سجْ السهْ عِد الشك في كل زيا ة وو نقيصة
أا ددر ميددهور األصددوليين ( )2وجددوا يددجدال السددهو لمجدرتد اليددك فددي الةيددادال  ،أو
ت
واللالمة الحلي ،واليهيد ال ااي (.)1
اليك في النقيصة عدا الصدوق

وذكر السيد الخو ي أاته  :يستدل للوجوا ب ا فة من األخبار(: )2
منها صحيحة رارال  :عن محمد بن يلقوا ال ليني عن علدي بدن ابدراهيم عدن أبيده
عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن رارال قال  :يدملع أبدا جلفدر  يقدول:
اذا شددك أحدددكم فددي صددالاه فلددم يدددر أ اد أم اقد فليسددجد يددجداين وهددو جددالس ،
وي تماهما ريول هللا  8المرغمتين (. )1
وصحيحة الحلبي  :محمد بن الحسن  ،بإيناد عن يلد  ،عن أبدي جلفدر  ،عدن ابدن
أبي عمير  ،عن حماد بن ع مدان  ،عدن عبيدد هللا بدن علدي الحلبدي  ،عدن أبدي عبدد
هللا  قددال  :اذا لددم ادددر أربلددا ّ صددليع أم خمسددا ّ أم اقصددع أم دا فتيددهتد ويددلتم
وايجد يجداين بغير ركوع وال قراءال فتيهد فيهما ايهداّ خفيفا ّ (.)6

) (1ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا الصالال  296 /1 :ـ .299
) (2علس يبي الم ال ااظر ما ذكر المحققان أحمدد األردبيلدي ومحمدد بداقر السدبةوار مدن
األقوال عند الرضهما لهدذ المسدخلة  ،ظ  :مجمد الفا ددال والبرهدان  116 /1 :ومدا بلددها و
ذخيرال الملاد  :ج1ق. 194/1
ت
) (1ظ  :ابن بابويه  ،محمد بن علي بن الحسين  ،من ال يحضر الفقيده  121 /1 :واللالمدة
الحلي  ،الحسن بن يويف  ،مختلف الييلة  221 /2 :و اللاملي  ،ين الدين "اليهيد ال دااي
" ،رو الجنان . 112 :
) (2ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال . 161 / 6 :
) (1ظ :الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 222 / 9 :
) (6المصدر افسه . 222 / 9 :
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وصحيحة الفضدي بدن يسدار  :محمدد بدن علدي بدن الحسدين الصددوق  ،بإيدناد عدن
الفضي بن يسار ،أاته يخل أبدا عبدد هللا عدن السدهو فقدال  :مدن حفدظ يدهو فخامده
فليس عليه يجداا السهو  ،وااتما السهو علس مدن لدم يددر أ اد فدي صدالاه أم اقد
منها(. )1
ومورقة يماعة  :محمد بن يلقوا  ،عن محمد بدن يحيدس  ،عدن أحمدد بدن محمدد بدن
عيسس  ،عدن ع مدان بدن عيسدس  ،عدن يدماعة قدال  :قدال  :مدن حفدظ يدهو فخامده
فليس عليه يجداا السهو ااتما السهو علس من لم يدر أ اد أم اق منها (.)2
وهذ األخبدار المتحددال فدي المفداد م لقدة مدن حيدث اللدق اليدك باألفلدال أو بخعدداد
الركلاا  ،فقالوا ااتها ادل علس وجوا السجود لمجرد اليك في أاتده اد أم ال  ،أو
اليك في أاته اقد أم ال  ،وبمدا ت
أن يدجدال السدهو المجلولدة إلرغدام اليدي ان ااتمدا
اي درتع فددي صددالال مح ومددة بالصددحة مددن دون الددب الن  ،فينبغددي ْ
أن اُحم د علددس
فر كون اليك بةيادال جةء غير ركني أو اقيصته كالسجدال الواحدال .
فهددذ الروايدداا بلددد التقييددد المددذكور ظدداهرال الداللددة علددس الوجددوا فددي الفددر
المذكور  ،قوية السند  ،فال ماا من األخذ بها والح دم بوجدوا يدجدال السدهو لددت
الللم االجمالي بالةيادال أو النق عدا اعرا الميهور عنها ْ ،
فإن بنيندا علدس ت
أن
اإلعدددرا مسدددقا للصدددحيل عدددن اإلعتبدددار كمدددا هدددو الملدددروف عندددد ميدددهور
األصوليين ( )1ااتجه القول بلدم الوجدوا الدذ عليده الميدهور  ،واال كدان اللمد
لدذلك
بها متليتنا ّ  ،وحيث أ تن المختار هو ال ااي فاألقوت وجدوا يدجدال السدهو
(.)2
ويتبيّن ما وقدّم ت
أن السيد الخدو ي أفتدس وفدق الروايداا الدواردال فدي المقدام بوجدوا
يجدال السهو عند اليك فدي الةيدادال أو النقيصدة ْ ،
وان أعدر الميدهور عدن هدذ
الرواياا وأفتوا بلدم وجوا يجدال السهو ه وذلك ايتناداّ الس مبنا األصدولي ت
بدخن
اعرا الميهور عدن روايدة صدحيحة غيدر كايدر لهدا كمدا ت
أن عملهدم علدس وفدق
رواية غير جابر لضلفها .
ت
واللالمة الحلي واليهيد ال ااي .
وبالتالي ي ون السيد الخو ي قد وافق الصدوق
3ـ خيا التأخير فيما يفسد ن يْ ه
ذها الميهور الس ت
أن من جملة الخياراا التخخير بال من فيما يفسد من يومه (.)1
) (1المصدر افسه . 219 / 9 :
) (2المصدر افسه . 218 /9 :
) (1ظ  :الصدددوق  ،علددي بددن بابويدده  ،فقدده الرضددا  14 :و المحقددق الحلددي  ،الملتبددر 14 :
والمحقق البحرااي  ،يويف  ،الحدا ق الناضرال  222 /6 :و . 181 /7
) (2ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال . 161 / 6 :
) (1ظ  :المحقددق الحلتددي  ،جلفددر  ،شددرا اإليددالم  277 /2 :و الحلتددي  ،يحيددس بددن يددليد ،
األشبا والنظا ر  97 :و ت
اللالمة الحلي  ،الحسن بن يويف  ،مختلف الييلة . 74/1 :
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احقيق السيد الخو ي في مدرك الح م (: )1
ايتدل الميهورعلس هذا الح م بمريلة محمد بن أبي حمةال الب ا ني ( :عدن محمدد
بن أبي حمةال أو غير عمن ذكر عن أبي عبد هللا وأبي الحسن ( عليهما السدالم )
في الرج ييتر الييء الذ يفسد مدن يومده ويتركده حتدس يخايده بدال من  ،قدال :
ْ
ان جاء فيما بينه وبين اللي بال من واال فال بي له ) (. )2
وااقأل السيد الخو ي الرواية من جهة السند والداللة  ،م مناقية مبنس الميهور :
أما ِاقشة السِد :فالرواية مريدلة ه بقولده ( :أو غيدر ع تمدن ذكدر ) ،فالسدند غيدر
اام  ،فضالّ عن ضلف علي بن أبي حمةال الب ا ني* .
فإن ظاهرهدا ت
وأما الداللة  :ت
أن الخيدار ااتمدا هدو مدن أول الليد ال قبلده  ،مد أاتده مدن
ت
اللغو الظاهر ،ت
أن المبي يفسد من يومه ففي اللي ييرع فدي الفسداد
فإن المفرو
دإن الظدداهر ت
فددخ ت فا دددال فددي كددون البددا متم ن دا ّ مددن الفسددو  ،فد ت
أن ح مددة جل د هددذا
الخيار هي عدم اضرر البا من جهة فساد المبي  ،وأمدا مدا يُدذكر فدي المقدام مدن
ت
أن الخيار ي بع للبا من النهار فهو م تما ال ادل عليه الرواية .
ف ْ
إن قلنا بما هو ظاهر الرواية من جل الخيار للبا من اللي فهدو أمدر ال رمدرال لده
ْ ،
وان قلنا بما هو ظاهر بلب األصحاا من ربدوا الخيدار للبدا مدن النهدار م تمدا
ال ادددل عليدده الروايددة  ،ومددن هنددا عبتددر اليددهيد األول ()1عددن هددذا الخيددار بخيددار
التخخير فيما يفسد المبيع  ،لحمد اليدوم علدس اليدوم وليلتده اتايدة كمدا ربمدا ي لدق
ويراد منه ذلدك أعندي أربلدة وعيدرين يداعة  ،وبهدذا يرافد المحدذورْ ،
فدإن جلد
الخيار للبا من اللي فيما لم يفسد النهار وااتما يفسد المبيدع م تمدا ال لغويدة فيده ،
ورمراه ام ت ن البا من فسو الملاملة قب فساد المبي  ،وبهدذا يرافد اإلشد ال فدي
داللة الرواية وانحصر المناقية في السند .
فإن مبندس الميدهور هدو ت
و ا ِاقشة المبِى  :ت
أن عملهدم بروايدة يجبدر ضدلف السدند
فيها  ،م ت
أن اليهرال اإليتنادية لدم ي بدع حجيتتهدا عندد السديد الخدو ي ولدذا فإاتهدا ال
اوجا جبر ضلف الرواية المذكورال .
وعدددر السددديد الخدددو ي مددددركا ّ آخدددر ذكدددر اليددديو األاصدددار وهدددو قاعددددال ال
ضددرر( )2وااقيدده ور تد  ،وبددذلك ينتهددي السدديد الخددو ي الددس ت
أن ربددوا الخيددار فددي

) (1ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة  ،كتاا الخياراا  111 /2 :ـ . 118
) (2ال ليني  ،محمد بن يلقوا  ،الفروع من ال افي .172/1 :
*ظ :ت
اللالمة الحلي  ،خالصة األقوال في ملرفة الرجال . 221 :
) (1ظ  :اللاملي  ،محمد بن م ي ( اليهيد األول ) ،الدروأ اليرعية فدي فقده اإلماميدة 1 :
. 272 /
) (2ظ  :القاعدال هي  :ال ضر وال ضرار في اإليدالم  ،ظ  :الم ايدا ( الخيداراا ) 1 :
. 222 /
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المسخلة ال مدرك له باعتبار اعتماد الميهورعلس المريلة غير المنجبدرال بلملهدم
.
رم ذكر السيد الخو ي طريقا ّ آخر إلرباا الخيار فدي المقدام وهدو الرجدوع الدس يديرال
اللقالء وارا ا هم  ،وبذلك ال اخصتد الخيدار بمدا اذا كدان المبيد م تمدا يفسدد مدن
يومه كما خصتو  ،ب يُتل تدت الس ما يفسد من ياعته كال لج ،ب الس ما ال يلرضده
الفساد أصالّ كما في األقمية  ،ب الس ما كان التخخير موجبا ّ لذهاا يوقه (. )1
وهناك اماذج ا بيقية أخرت ا ُشير اليها اجماالّ طلبا ّ لإلختصار :
 2ـ ماء البئرالناب بمنةلة الماء الجار ال يتنجتس اال بالتغيتر (. )2
 1ـ عدم اعتبار التوالي واإليتمرار في دم الحيب (. )1
 6ـ عدم اعتبار الدعاء بال يفية المتلارفة في صالال الجنا ة (. )2
 7ـ عدم ربوا والية الوصي علس اةويج الصغير (. )1
 9ـ وجوا الخمس علس الجا ةال (. )6
 8ـ جوا بي اللين المرهواة (. )7
 14ـ ربوا خيار المجلس للوكي (. )9
 11ـ ربوا القصا علس القاا  :لو قال أحد لغير اقتلني فقتله (. )8
 12ـ عدم جوا احالف الحاكم أحداّ اال في مجلس قضا ه (. )14
11ـ ربوا م لق حقوق الناأ بياهد ويمين وال يخت
 12ـ عدم اختصا

ذلك بالمال (. )11

الحلف بصاحا الحق (. )12

11ـد قبددول دعددوت أا المددرأال المتوفدداال أو غيددر عاريددة بلددب مددا كددان عندددها مددن
األموال(. )1
) (1ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة  ،كتاا الخياراا . 118 /2 :
) (2ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 296/1 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 111 /6 :
) (2ظ  :المصدر افسه . 78 /8 :
) (1ظ  :الخو ي  ،محمد اقي  ،مبااي اللروال الورقس  ،كتاا الن اب . 141 /2 :
) (6ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة  ،الم ايا المحرمة . 761/1 :
) (7ظ  :المصدر افسه  ،كتاا البي . 222/2 :
) (9ظ  :المصدر افسه  ،الخياراا . 111/2 :
) (8ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،مبااي ا ملة المنهاج . 16 /2 :
) (14ظ  :المصدر افسه . 28 /1 :
) (11ظ  :المصدر افسه . 11/1 :
) (12ظ  :المصدر افسه . 21/1 :
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الحالة الثانية  :القْل باإلحتياط حآ اً ن خالفة المشهْ
هناك اماذج عديددال خدالف بهدا السديد الخدو ي رأ الميدهور فدي بح ده الفقهدي مدن
خالل النظر في أدلتهم ول ن قال بموافقة الميهور باإلحتياط حذراّ عن مخدالفتهم
 ،ومن هذ الموارد :
 1ـ األحْط و ْبا ً عدم ْاز السجْ ع ى المقيق والفيروزج
ييترط الفقهاء في مسجد الجبهة من م ان المصلي فضالّ عن طهاراه ْ
أن ي ون مدن
األر أو ما أابتتده غيدر المدخكول والملبدوأ  ،فدال يصدل السدجود علدس مدا خدرج
عن ايم األر .
وقددد ذهددا الميددهور الددس عدددم صددحة السددجود علددس الملددادن م د الددذها والفضددة
واللقيق والفيرو ج لخروجها عن ايم األر (. )2
وكان احقيق السيد الخو ي كاتاي :
أما الذها والفضة فال شد ت
ك فدي عددم صدحة السدجود عليهمدا ه لخروجهمدا عدن ايدم
األر وابااها ه ألاتهما ليسا من األر  ،وااتما هما فل تةان مخصوصان يت توادان
في األر بقدراه الالس .
وأمدا اللقيددق والفيددرو ج واحوهمدا مددن األحجددار ال ريمددة  ،ففدي خروجهددا عددن ايددم
األر اخم ب من ه اذ ال ارت فرقا ّ بينها وبين بقية األحجار كالحصداال واحوهدا
في صدق ايم األر عليها  ،غايته أاتها ايتم علس صدفاا خاصدة مدن الصدفاء
والجددالء واللددون الخددا الموجددا لرغبددة اللقددالء اليهددا  ،وبددذل المددال بإ ا هددا ،
وبددذلك أصددبحع مددن األحجددار ال ريمددة  ،فإاصدداف الددك األحجددار ب واه دا كريمددة
وشدددرا ها بدددخغلس الددد من لللتددده ال الرفهدددا ال يسدددتوجا خروجهدددا عدددن صددددق ايدددم
األر .
وعليدده فدداألقوت خالفددا للميددهور جددوا السددجود عليهددا ْ
وان كدان االحتيدداط ال ينبغددي
اركه  ،حذراّ عن مخالفة الميهور (. )1
 2ـ األحْط و ْبا ً نجاسة وهل ال تاب
الميهور بين المتق تدمين والمتخخرين هو اجاية أه ال تاا (. )1

) (1ظ  :المصدر افسه . 71/1 :
) (2ظ  :ابددن بابويدده  ،علددي بددن الحسددين  ،فقدده الرضددا  112 :و الحلبددي  ،ابددن هددرال ُ ،غنيددة
النةوع  66 :و اليريف المراضس  ،الناصدرياا  111 :واليدةد  ،محمدد كداظم  ،اللدروال
الورقس . 198/2 :
) (1ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال . 111 / 2 :
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وال تر السيد الخو ي الدس األدلدة فدي المسدخلة مبيتندا ّ ت
أن الروايداا مختلفدة منهدا مدا
يُستدل بها علس طهاراهم ومنها ما يُسدتدل بهدا علدس اجايدتهم  ،وااتهدس الدس اتيجدة
فددي ختددام بح دده  ( :ت
أن طهددارال أهد ال تدداا كااددع ارا ا يددة عنددد الددرواال الددس آخددر
عصر األ مة عليهم السالم وااتما كااوا يسخلون عما يلمله أهد ال تداا أو يسداور
من أج كواهم مظنتة النجاية اللرضية  ،ومن هنا يي اإلفتاء علس طبدق أخبدار
أن الح دم علدس طبدق روايداا ال هدارال أشد  ،ت
النجاية اال ت
ألن ملظدم األصدحاا
من المتقد تدمين والمتدخخرين علدس اجايدة أهد ال تداا  ،فاالحتيداط اللةومدي ممدا ال
منا عنه في المقام ) (.)2
وفددي موض د آخددر يقددول أيضددا  ( :ولددو كنت دا احددن وهددذ الروايدداا لحملنددا األخبددار
الماالة علس التن تة وقلنا ب هاراهم جملا ّ بين مدا دل علدس اجايدة أهد ال تداا ومدا
د تل علس طهاراهم وااتمدا ال التدةم بدذلك لليدهرال اللظيمدة القا مدة علدس اجايدة أهد
ال تاا وارا ا ها في أذهان المسلمين ) (. )1
وفي موض رالث يقول أيضا ّ  ... ( :ألاتا ْ
ان ق تدمنا األخبدار الدالدة علدس طهدارال أهد
ال تاا ولم الم باألخبار الدالة علس اجايتهم ـ وااتما لم افع بدذلك للددم اإلجتدراء
علس مخالفة الميهور ـ وقلنا أن تاجايتهم عرضية ) (. )2
وبهذا يتبيتن ت
أن الذ دعا السيد الخو ي الس القول باالحتياط بنجاية أه ال تداا هدو
الحذرعن مخالفة الميهور واال لو بقي واألدلة لح م ب هاراهم .
وهناك اماذج أخرت اُشير الس بلضها اجماالّ :
1ـ منجسيتة المتنجتس لمالقيه في الجوامد م الواي ة (. )1
2ـ د اذا الد تدذر السدددر أو ال ددافور للميددع فدداألحوط الجم د بددين التدديمم والغس د بالمدداء
القراب (.)6
1ـ ارك اإلعتماد علس عصا أو جدار في قيام الصالال (. )7
6ـ عدم جوا أخذ األجرال علس الليم يورال الحمد والسورال األخرت للصالال (.)9
7ـ ض تم اإلاحناء بالقدر المم ن الس اإليماء ْ
لمن يلجة منه بالوجه الم لوا (.)1
) (1ظ  :اليريف المراضس  ،اإلاتصار  98 :و ت
اللالمة الحلتي  ،الحسن بدن يويدف  ،منتهدس
الم لا  169/ 1 :واللاملي  ،حسين بن عبد الصمد البها ي  ،الحب المتين .88 :
) (2ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 16 /2 :
) (1المصدر افسه . 146 / 1 :
) (2الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 111 / 9 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 211/ 1 :
) (6ظ  :المصدر افسه . 217 / 9 :
) (7ظ  :المصدر افسه . 247 / 1 :
) (9ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال . 217 / 1 :
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9ـ الت تتف بقصد الخضوع واللبودية ُمب

للصالال (. )2

8ـ ايتحباا يجدال السهو للقيام موض القلود (. )1
14ـددد كفتدددارال خددددا المدددرأال فدددي المصددداا * ،وشددد ت
ق الرجددد روبددده علدددس وجتددده أو
ولد (.)2
11ـ وجوا المتابلة في صيام ال فاراا (. )1

12ـ الجم بين اإلشلار* والتلبية والتقليد ** في االقاد اإلحرام (. )6
11ـ الوقوف في يوم عرفة من الةوال الس الغروا (. )7
 12ـ جوا فسو اإلجارال الملاطااية (. )9
الحالة الثالثة ْ :افقة المشهْ
وافق السيد الخو ي ميهور األصوليين في فتاوت لمسدا فقهيدة عديددال  ،وذلدك بلدد
النظر في األدلة التي ايتندوا اليها  ،فإذا الحظ اماميتها ااتب الك االدلدة وان كاادع
ت ا ابق ما ذها اليه الميهور ،ومن الك المسا :
اتيجتها فتو ّ
) (1ظ  :المصدر افسه . 12 / 2:
) (2ظ  :المصدر افسه . 212 / 2 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 129 / 6 :
* وهي كفارال يمين  :عتق رقبة أو اطلام عيرال مساكين أو كسواهم  ،وعند اللجة عنها
صيام رالرة أيام  ،ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،منهاج الصالحين . 121/2 :
) (2ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصوم . 211 / 2 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 214 / 2 :
* اإلشما  :هو طلن ينام الناقة أو البلير األيمن حتس يسي منه دم ليُللم أاته هد  ،ظ :
مجموعة باح ين ( مركة الملجم الفقهي )  ،المص لحاا . 117 :
** التق يد  :أن يللتق الحاج ال ُمقرن في رقبة الهد الالّ خرقا ّ قد صلتس فيه لإلعالم بخاته
هد  ،ظ  :المصدر افسه . 798 :
) (6ظ  :الخلخالي  ،رضا  ،ملتمد اللروال الورقس  ،اقريراا أبحاث الخو ي  ،كتداا الحدج :
.111 / 2
1
) (7ظ  :الخلخالي  ،رضا  ،الملتمد في شرب المنايك  ،اقريراا أبحداث الخدو ي :
.121 /
) (9ظ  :الخلخالي  ،رضا  ،ملتمد اللروال الورقس  ،كتاا اإلجارال  112 :ـ .111
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1ـ إستحباب األ ان واالقا ة ل فرائض اليْ ية
بدديتن السدديد الخددو ي ت
أن الميددهور بددين الفقهدداء قددديما ّ وحدددي ا ّ ( )1ايددتحباا األذان
واإلقامة جماعة وفرادت  ،يدفراّ وحضدراّ  ،للرجدال وللنسداء  ،أدا ّء وقضدا ّء  ،فدي
جمي د الفددرا ب الخمددس ْ ،
وان كددان اإليددتحباا فددي اإلقامددة آكددد  ،ويتخكدددان فددي
بلب الفرا ب كالمغرا والفجر (. )2
وبلدددد ْ
أن عدددر السددديد الخدددو ي األقدددوال فدددي المسدددخلة قدددال  ( :األقدددوت مدددا عليددده
الميهور) (. )1

2ـ عدم ْاز المسح في الْضْء ع ى الحائل
في مسخلة عدم جوا المسل علس الحا من اللمامة أو القنداع أو غيرهمدا ْ
وان كدان
شيئا ّ رقيقا ّ لم يمن عدن وصدول الرطوبدة الدس بيدرال الدرأأ عندد مسدل الدرأأ فدي
الوضوء ذكر السيد الخو ي الرواياا التي اعتمدها الفقهداء فدي اإليدتدالل وجدوا
المسل علس مق َّدم الرأأ  ،والتي منها صحيحة رارال وب ير عدن اإلمدام البداقر: 
( ...ومسددل مقدددم رأيدده وظهددر قدميدده ببلتدة يسددار وبقيددة بلتدة يمنددا  )2( )...ه اذ ال
ي لق علس الحا عنوان المق تدم والدرأأ  ،فدال المسدل عليهمدا مسدحا ّ علدس الدرأأ
أو المق تدم (. )1
ومرفوعة محمد بن يحيس الصريحة في عددم الجدوا  ( :محمدد بدن يحيدس رفلده عدن
أبي عبد هللا عليه السالم في الذ يخ ت
ضا رأيه بالحنتاء ردم يبددو لده فدي الوضدوء،
قال  :ال يجو حتس يصيا بيرال رأيه بالماء ) (. )6
رم ذكر السيد الخو ي روايتين اج تو ان المسل علس الحنتاء وهما  :صحيحة عمر بدن
يةيد قال  :يخلع أبا عبد هللا ( عليه السالم ) عن الرج يخ ت
ضا رأيده بالحنتداء ردم
يبدو له في الوضوء  ،قدال  :يمسدل فدوق الحنتداء  ،وصدحيحة محمدد بدن مسدلم عدن
الصادق عليه السالم (:في الرج يحلق رأيه رم يُ ليه بالحنتاء رم يتوضخ للصدالال،
فقال :ال بخأ ْ
بخن يمسل رأيه والحنتاءعليه )(.)7
) (1ظ  :اليريف المراضس  ،ريا المراضس  271 / 1 :و ال ويي  ،محمد بن الحسدن ،
الخددالف  292 / 1 :و الريددا الليددر 122 :و ابدن البددراج  ،عبددد اللةيددة ،جددواهر الفقدده :
 212و السبةوار  ،محمد باقر  ،كفاية الفقه . 91 /1 :
) (2ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال . 214 / 2 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 211 / 2 :
) (2الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 197 / 1:
) (1ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 112 / 2 :
) (6الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 211 / 1 :
) (7المصدر افسه . 211 / 1 :
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وبلددد ذلددك علتددق السدديد الخددو ي علددس هددااين الددروايتين  :بخاتهمددا متلارضددتان مدد
الرواياا الميهورال الملروفة  ،وال مندا مدن الغا همدا لنددراهما  ،ويجدا األخدذ
بالميهورال (. )1
وبهذا يتتضل ت
أن السيد الخو ي في مورد اليهرال الروا ية يرجتل الرواياا الميدهورال
علس الياذال والنادرال في مقام التلار .
وهناك اماذج أخرت أذكر بلضها اجماالّ :
3ـ ع وحديععد ال ل ع ّر بععالْزن * :قددال السدديد الخددو ي فددي هددذ المسددخلة  ( :فمددا ذهددا اليدده
الميهور هو الحق الصراب ) (. )2
2ـ عدم وجوا غس اليلر فدي الغسد الواجدا  :صدرب السديد الخدو ي برأيده هدذا
في هذ المسدخلة بقولده  ( :فتحصتد  :ت
ان غسد اليدلر غيدر واجدا كمدا ذهدا اليده
الميهور اال اذا كان خفيفا ّ وملدوداّ من اوابله ) (.)1
1ـ عدم جوا السجود علس القير والةفع  :ذكدر السديد الخدو ي مدا اصتده  (:األقدوت
عدم جوا السجود علس القير والةفع كما عليه الميهور ) (. )2
6ـ يقوط القضاء ع تمن فااه شهر رمضان أو بلضده لمدن يسدتمر بده المدر  :بلدد
ْ
أن عر السيد الخو ي لأدلة ومناقيدة األقدوال األخدرت فدي المسدخلة ااتهدس الدس
أاته  ( :الصحيل ما عليه الميهور من يقوط القضاء واإلاتقال الس الفداء )(. )1
7ـ عدم دخول الليلة األولس في مدال االعت اف  :قال السيد الخو ي في هذ المسدخلة :
(...ااتما ال الم في الليلة األولس  ،فالميهور عدم الدخول  ، ...،والصحيل مدا عليده
الميهور ،ت
فإن اليوم ظاهر لغةّ وعرفا ّ في بيا النهار في مقاب قوأ اللي  ،قال
الالس  (:يي َّخ يرهيا يعلي ْي ِه ْم يي ْب ي ليييال يوري يمااِييةي أييَّام ُحسُوما ّ . )6( ) * ...

) (1ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 112 / 2 :
* مقدار ال ر بالو ن رالرما ة ويبة ويبلون كيلوا اقريبا ّ  ،ظ  :الخو ي  ،أبو القايم ،
منهاج الصالحين . 19 / 1 :
) (2الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 181 / 1 :
) (1الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال. 211 / 1 :
) (2البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال . 161 / 2 :
) (1المصدر افسه  ،كتاا الصوم . 197 / 1 :
* الحاقة . 7 :
) (6المصدر افسه  ،كتاا الصوم . 121 / 2 :
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9ـ ايتحباا اخدراج الةكداال فدي الحبدوا م تمدا يُ دال أو يدو ن  :قدال السديد الخدو ي :
( فما ذها اليه الميهور من الح م باإليتحباا في يا ر الحبوا ـ ما عدا الحن ة
واليلير ـ م تما يُ ال أو يو ن هو الصحيل ) (. )1
 8ـ جوا دف الياال الهرمة أو المليبة في الةكاال اذا كان النصداا متخلفدا ّ منده فقدا :
ذكر السيد الخو ي في هذ الفر من فرو المسخلة أاته  ( :والصدحيل مدا عليده
الميهور  ،ت
ق متللت م
فإن الةكاال ح ٌّ
ق باللين كيف ما قلنا فدي كيفيدة التللتدق  ،فالواجدا
ابتدددددا ّء الدددددف مددددن افددددس اللددددين ْ
وان جددددا التبدددددي بالقيمددددة  ،بمقتضددددس الدددددلي
ال ااو ) (. )2
14ـ ربوا الوالية للجد في اةويج الصدغير م لقدا ّ (أ مد وجدود األا أو عدمده ):
قال السيد الخو ي  ( :فالصدحيل فدي المقدام هدو مدا ذهدا اليده الميدهور مدن ربدوا
الوالية للجد م لقا ّ ) (. )1
11ـ المبي يُملدك باللقدد ال بإاقضداء مدن الخيدار  :ااتهدس السديد الخدو ي الدس اتيجدة
عند بح ه لهذ المسخلة ( :مقتضس القاعدال هو األخذ بقول الميهور )(. )2
12ـ الحوالة *عقد وليس ايقاع  :ذكدر السديد الخدو ي فدي هدذ المسدخلة  ( :فالصدحيل
في المقام ما ذهدا اليده الميدهور مدن كدون الحوالدة عقدداّ بدين المحيد والمحتدال ،
ل واها ابديالّ لما في ذمته للمحتال بما في ذمة المحال عليه )(. )1
11ـد قبددول شددهادال المتبددرع بهددا ** :ذكددر السدديد الخددو ي مددا ا ت
صدده  ( :الميددهور بددين
األصحاا شدهرال عظيمدة القبدول  ...ومدا ذكدر الميدهور هدو الصدحيل إلطالقداا
األدلة وعمومااها )(.)6

) (1المصدر افسه  ،كتاا الةكاال . 122 / 1 :
) (2المصدر افسه . 246 / 1 :
) (1المصدر افسه  ،كتاا الن اب . 276 /2 :
) (2التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة  ،الخياراا . 119/1 :
* الحْالة  :هي احوي المدين ما في ذمته من الدين الس ذمة غير بإحالة الدا ن عليه ،
وهي عقد ال م ليس للمحي والمحال عليه فسخه  ،تاال اذا كان المحال عليه ملسراّ حين
الحوالة  ،وكان المحال جاهالّ به  ،جا له الفسو بلد علمه بالحال  ،ظ  :الخو ي  ،أبو
القايم  ،منهاج الصالحين . 199 /2 :
) (1الخددو ي  ،محمددد اقددي  ،مبددااي اللددروال الددورقس  ،اقريددراا أبحدداث أبددي القايددم الخددو ي ،
كتاا المساقاال . 229 :
** وهي المبادرال باليهادال قب ايتن اق الحاكم  ،يواء كان بلد دعوت المدعي أم قبله ،
اللاملي  ،ين الدين بن علي ( اليهيد ال ااي )  ،مسالك األفهام . 212 /12 :
) (6الخو ي  ،أبو القايم  ،مبااي ا ملة المنهاج . 149 / 1 :
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ويبدو ما وقدّم  :أ تن السيد الخدو ي فدي ا بيقااده الفقهيدة لدم ي دن علدس وايدرال واحددال
فتارالّ يوافق الميهور  ،ال من أج ت
أن الميهور ذها الس ذلك الرأ في مسخلة مدا
دخن المتتب د هددو الدددلي ( ،)1واددارالّ
ألن الدددلي قدداد الددس ذلددك الددرأ ويص درتب بد ت
ت
بد
أخرت يخالفهم صريحا ّ لنفس السبا المتق تدم  ،وهذا هو ديددن الباحدث الموضدوعي
 ،ول ن ارا في بلب المسا الفقهية ـ كما م تر آافا ّ ـ يدذها الدس القدول باإلحتيداط
حذراّ من مخالفة الميهور  ،فقدول الميدهور ا تمدا ْ
أن ي دون لده اعتبدار عندد أو ال ؟
فدددإذا كدددان لددده اعتبدددار فليدددوافقهم دا مدددا ّ ْ ،
وان لدددم ي دددن لددده اعتبدددار فليتبتددد الددددلي
وهو األجدر بنظر الباحث القاصر ،فمسخلة القول باإلحتياط ـ ْ
وان كان حسدنا ّ علدس
حددال ـ د حددذراّ عددن مخالفددة الميددهور  ،ابقددس مالحظددة يس دجتلها البحددث علددس السدديد
الخو ي علس جاللة قدر وعمقه الللمي .

الفصل الثالث  :مباحث االستصحاب
المبحث األول  :أمارية االستصحاب
المطلب األول  :االستصحاب ً
لغة واصطالحا ً
المطلب الثاني  :الفرق بين األصل واإلمارة
المطلب الثالث  :تقديم األمارات على االستصحاب

المبحث الثاني  :عدم جريان االستصحاب في الشبهات الحكمية
المطلب األول  :تب ّني الخوئي لرأي النراقي
المطلب الثاني  :مناقشة اإلشكاالت الواردة على رأي النراقي
المطلب الثالث  :استثناء األحكام غير اإللزامية والشبهات الحكمية الوضعية

) (1ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال ، 297، 218 / 1 :
 119 ، 221 /2و 127،181/6ج1ق 8/1وج1ق 262، 119/2و 177/7وكتدداا الصددوم
 66/2وكتاا الخمس . 119 ،171 ،24/1
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المبحث الثالث  :استصحاب الكلي
المطلب األول  :أقسام استصحاب الكلي
المطلب الثاني  :مناقشات القسم الرابع من استصحاب الكلي

المبحث الرابع  :تطبيقات فقهية

الفصل الثالث
باحث اإلستصحاب
اتض تمن األصول اللملية موضوعاا عدال  :أصالة البراءال وأصالة التخييدر وأصدالة
اإلحتيدداط واإليتصددحاا  ،ولددم يمتددا السدديد الخددو ي بددرأ أصددولي علددس احددو
اإلبداع والتجديد بحيث يُل تد ذلك مللمدا ّ بدار اّ لده فدي مدريدته األصدولية فيمدا ُذكدر
عدا موضوع اإليتصحاا علس ما ذكر االمذاه (. )1
ولذا عنس هذا الفص بمباحث اإليتصحاا علس احدو الخصدو مدن دون غيرهدا
من موضوعاا األصول اللملية  ،واضمن هذا الفص رالرة مباحث  ،وهي :

المبحث األول  :و ا ية اإلستصحاب

( )1أم ال  :والييو باقر اإليروااي في 2414/1/21م والييو محمد أمين المامقااي
في 2411/2/9م والييو غالا الناصر بتاريو 2411/2/9م والييو محمد هاد آل
راضي في 2414/2/17م والييو ايحاق الفيا في 2414/2/21م  ،والييو بيير
النجفي في 2414/1/2م .
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يُلد تد القددول بد ت
دخن اإليتصددحاا أمددارال ولدديس أصدالّ مددن ملددالم البحددث األصددولي عنددد
السدديد الخددو ي  ،ولددذا جدداء هددذا المبحددث لتسددليا الضددوء علددس هددذ المسددخلة  ،وقددد
اضمن رالرة م الا :

المط ب األول  :اإلستصحاب لغةً واصطالحا ً
اإلستصحاب لغةً :
ايتفلال من مادال ( صحا ) التي ادل علس مقاراة شيء مدن صداحبه  ،وكد شديء
ال م شيئا ّ فقد ايتصحبه  ،وايتصحا الييء ال مه  ،ومن هنا قيد  :ايتصدحبع
الحال  ،اذا امس ع بما كان رابتا ّ  ،كخاك جللدع الدك الحدال مصداحبة غيدر مفارقدة
(. )1

اإلستصحاب اصطالحا ً :
عدددرتف السددديد الخدددو ي اإليتصدددحاا بتلريفددداا عددددال بندددا ّء علدددس اخدددتالف مبدددااي
األصوليين في اإليتصحاا  ،فبنا ّء علس كواه من األماراا المفيددال للظدن الندوعي
فقد عرتفه بخاته  :كون الح م متيقنا ّ في اتن السابق مي وك البقداء فدي اتن الالحدق ه
ف دإ تن كددون الح ددم متيقن دا ّ فددي اتن السددابق أمددارال علددس بقا دده ومفيدددال للظددن النددوعي ،
في ون اإليتصحاا كسا ر األماراا المفيددال للظدن الندوعي ـ كخبدر ال قدة ـ وي دون
الم بع منه حجة أيضا ّ علس ما هو الملروف بين األصوليين .
وبنا ّء علس كواه مدن األمداراا المفيددال للظدن اليخصدي ** ،فقدد عرتفده بخاتده  :الظدن
ببقاء ح م يقيني الحصول في اتن السابق مي وك البقاء في اتن الالحق .
في ون اإليتصحاا كبلب الظنون اليخصية الملتبرال شرعا ّ في بلدب المقامداا
 ،كالظن في ايخي القبلة والظن بالركلاا في الصلواا الرباعية .
وأما علس القول ب ون اإليتصحاا من األصول اللملية  ،فدال بد تد مدن الريفده بخاتده :
ح م اليارع ببقاء اليقين في ظرف اليك من حيث الجر اللملي (.)1
*

) (1ظ  :ابددن كريددا  ،أحمددد بددن فددارأ  ،ملجددم مقدداييس اللغددة  ،مددادال صددحا  111/1 :و
ال ريحددي  ،فخددر ال ددين  ،مجم د البحددرين  ،مددادال صددحا  196/2 :و الفيددومي  ،المصددباب
المنير  ،مادال صحا .
* الظن النوعي  :وهو الظن للامة الناأ أو أغلبهم وان لم يفد ليخ ما  ،ظ  :مركة
الملجم الفقهي  ،المص لحاا . 286 :
** الظن اليخصي  :وهو الظن الذ يخت بفرد ما  ،ظ  :المصدر افسه ، 286 :
واألمارال المفيدال للظن اليخصي م الظن في ايخي القبلة والظن بلدد الركلاا في
الصالال الرباعية .
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ولقد أورد السيد الخو ي هذ التلريفاا لإليتصحاا بلدد ْ
أن أجمد مدا ذكدر اليديو
مراضس األاصار من الريفداا عد تدال لإليتصدحاا مبيتندا ّ مختدار األاصدار فدي
المقددام بجللدده اإليتصددحاا مددن األصددول اللمليددة  ،اذ قددال عنددد الرضدده لتلدداريف
اإليتصددحاا  (:ت
ان أيددددها وأخصدددرها ابقددداء مدددا كدددان  ،والمدددراد باإلبقددداء الح دددم
بالبقاء )(. )2
وقددد علتددق السدديد الخددو ي علددس كالمدده  :بد ت
دخن المددراد مددن اإلبقدداء هددو اإلبقدداء بح ددم
اليارع ال اإلبقاء الت ويني (. )1
وذكر كالمدا ّ للمحقدق اتخوادد الخرايدااي فدي الريدف اإليتصدحاا  ،اذ قدال  (:وال
يخفس ت
أن عبدارااهم فدي الريفده وا ْن كاادع شدتتس  ،اال أاتهدا ايدير الدس مفهدوم واحدد
وملنس فارد  ،وهو الح م ببقاء ح م أو موضوع ذ ح م ُش ت
ك في بقا ه )(.)2
وقد علتق السيد الخو ي علس كالم الخرايااي المتق تدم بقوله  :ت
(ان مدا ذكدر مدن كدون
التلددداريف ميددديرالّ الدددس ملندددس واحدددد  ،فغيدددر صدددحيل ،إلخدددتالف المبدددااي فدددي
اإليتصددحاا  ،وكيددف يصد تل الريددف اإليتصددحاا بخاتده ح ددم اليددارع بالبقدداء فددي
ظرف اليك بناء علس كون اإليتصحاا من األماراا ؟ فإ تن األماراا ما ين يف
الح م بها فال يصل الريفها بالح م) (. )1
أما المحقق النا يني فقد عدرتف اإليتصدحاا بخاتده (:عبدارال عدن عددم ااتقدا اليقدين
السابق المتللق بالح م أو الموضدوع مدن حيدث األردر والجدر اللملدي باليدك فدي
بقاء متللتق اليقدين) ( ، )6وهدذا التلريدف ايدتناداّ علدس مبندا مدن ت
أن اإليتصدحاا
من األصول اللملية .
أما بنا ّء علس كون اإليتصحاا من األماراا فدإ تن أحسدن التلريفداا لده هدو (:كدون
ح ددددم أو وصددددف يقيندددد تي الحصددددول فددددي اتن السددددابق ميدددد وك البقدددداء فددددي اتن
ت
الالحق)( ، )7منبتها ّ الس ت
أن اإليتصحاا كدان ملددوداّ مدن األمداراا ال اشدفة عدن
الواق د الددس مددن اليدديو حسددين عبددد الصددمد اللدداملي ( ا 892:هددـ) والددد اليدديو
البها ي ( ا 1411:هـ) .
ورجتل المحقدق اللراقدي مدا اختدار االيديو األاصدار مدن الريدف لإليتصدحاا ،
مبيتنا ّ وجهي أخصريتته وأي تديته  ،وقد ابنتس كون اإليتصحاا من األصول (.)9
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  1/1 :ـ .6
) (2فرا د األصول  14 / 1 :وما بلدها .
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 1/1 :
) (2كفاية األصول . 192 :
) (1البهسود  ،مصباب األصول . 1/1 :
) (6ال اظمي  ،فوا د األصول . 147/2 :
)(7الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا . 121 /2 :
) (9ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار  :ج2ق 1 /1و ال باطبا ي  ،محمد رضدا ،
انقيل األصول  ،اقريراا أبحاث اللراقي . 27 :
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وبمناقيددة السدديد الخددو ي لتلريددف األاصددار لإليتصددحاا اتب ديتن مناقيددته أليددتاذ
المحقق اللراقي .
وذها المحقق محمد حسين األصفهااي في الريف اإليتصحاا الدس أاتده  ( :اربداا
الح م في الةمان ال ااي الويالّ علس ربواده فدي الةمدان األول ) ( ، )1وهدو مختدار
الييو البها ي ( ا 1411:هـ) في المقام (. )2
وأما السيد محمد باقر الصدر فقد ذكر في الريف اإليتصحاا أاته  ( :ح م اليدارع
علس الم لف باإللتةام عمليا ّ ب شيء كان علس يقين منه رم ُش ت
ك في بقا ه) (. )1
ويبدو ّما وقدم ت
أن أدق التلريفداا وأشدملها هدو مدا ذكدر السديد الخدو ي ه للتفصدي
المذكور فيها ومراعاال المبااي المختلفة عند األصوليين في اإليتصحاا .

المط ب الثاني  :الفرق بين األصل واال ا ة
اختلف األصوليون في ت
أن اإليتصحاا ه هدو أصد * أو أمدارال ** ؟ فدذها السديد
الخو ي الس أاته أمارال ويُلد ذلدك مدن ملدالم مدريدته األصدولية  ،ويبددو مدن اليديو
األاصدار ت
أن ظدداهر أك ددر المتقدددمين عليدده حتددس مددن اليدديو حسددين عبددد الصددمد
اللدداملي ( ا 892:هددـ) والددد اليدديو البهددا ي ( ا 1411:هددـ) أاتده أمددارال عندددهم ،
وأما الييو مراضس األاصار فقد اختار كواه أصالّ (. )2
وقد ُذكرا وجو ع تدال في بيان الما ة بين األص واألمارال  ،وهي :
الْ ه األول  :كيفية اإلستدالل
جل الييو مراضس االاصدار المليدار فدي كدون اإليتصدحاا أمدارالّ أو أصدالّ ،
كيفية االيتدالل عليه ْ ،
فإن ا ُيتدل عليه باللق وكان حجةّ مدن بداا افاداده الظدن ،
) (1اهاية الدراية في شرب ال فاية . 12/1 :
) (2ظ  :البها ي  ،محمد بن حسين ،بدال األصول . 72 :
) (1دروأ في علم األصول . 126/1 :
* األصل  :اوع من األح ام الظاهرية ال ريقية المجلولة بداعي انجية األح ام اليرعية
أو التلذير عنها  ،والمجلول فيها هو الوظيفة اللملية  ،ظ  :الصدر  ،محمد باقر  ،دروأ
في علم األصول ( الحلقة ال ال ة ) . 11 /1 :
** األ ا ة  :الدلي الظني الذ يُستظهر من دلي حجيته  ،ت
أن امام المالك بحجيته هو
كيفه بدون اظر الس اوع المن ي يف  ،ظ  :المصدر افسه ( الحلقة األولس ) .172 /1 :
) (2ظ  :فرا د األصول . 12/1 :
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كددان دلدديالّ ظني دا ّ اجتهادي دا ّ كالقيدداأ واإليددتقراء *** -بندداء علددس القددول بحجيتهمددا ـ
في ون أمارال .
ْ
وان ايتدل عليه باألخبدار وايدتفيد منهدا ح دم ظداهر رابدع لليديء بوصدف كواده
مي وك الح م  ،كالبراءال واإلشتغال والتخيير كان أصالّ  .ولمدا كدان أك در الفقهداء
من السيد المراضس( ا 216 :هـ) حتس من والد الييو البهدا ي لدم يتمسد وا فدي
حجية اإليتصحاا باألخبار  ،فهو أمارال عندهم (. )1
الددم  ،امسددك بلضددهم باألخبددار  :م د ابددن ادريددس الحلددي (ا 189 :هددـ) واليدديو
حسين عبد الصمد اللداملي ( ا 892:هدـ) ( . )2وأمدا المتدخخرون عدنهم ( )1فلمدا
كددان عمدددال األدلددة علددس اإليتصددحاا عندددهم هددي األخبددار  ،وايددتفيد منهددا ح ددم
ظداهر رابدع لليديء بوصددف كواده ميد وك الح دم  ،وهددو التلبتدد ببقداء مدا كددان،
والجر واللم علس طبقه  ،وعدم جوا اقضه  ،في ون اإليتصحاا عندهم مدن
األصول اللملية (. )2
وذكر السيد الخو ي رالرة أوجه أخرت في بيان الما ة بين األص واألمارال وهي :
الْ ه الثاني  :الجهل بالْاقَّللا وعد ه
ذها ميهور األصوليين الدس ت
أن المليدار فدي الفدرق بدين األصد واألمدارال هدو أخدذ
الجهد بدالواق واليدك فيده وعدمده  ،فإاتده مدخخوذ فدي موضدوع األصدول مددن دون
األمددداراا( . )1قدددال السددديد الخدددو ي  (:الميدددهور بيدددنهم ت
أن الفدددرق بدددين األصدددول
واألمدداراا  :ت
ان الجه د بددالواق واليددك فيدده مددخخوذ فددي موضددوع األصددول دون
*** القياس  :هو أن يستلم الذهن القواعد اللامة المسلتم بصحتها في اإلاتقال الس
م لوبه  ،فهو اذن يي مر من ال لي الس الجة ي  ،أما اإلستقراء  :فهو أن يدرأ الذهن
جة ياا عدال فيستنبا منها ح ما ّ عاما ّ  ،فهو اذن ااتقال من الجة ي الس ال لي  ،ظ :
المظفر  ،محمد رضا  ،المن ق . 211 :
) (1ظ  :اليريف المراضس  ،علدي بدن الحسدين  ،الذريلدة الدس أصدول اليدريلة  928/2 :و
ال ويي  ،محمد بن الحسن  ،الل تدال في أصول الفقده  719/2 :و الحلبدي  ،ابدن هدرال ُ ،غنيدة
النةوع  296 :و المحقق ال ويي  ،اصير الدين محمد بن محمدد  ،ملدارج الوصدول 246 :
و المحقق الحلي  ،جلفر بن الحسن  ،الملتبر  12/1 :واللاملي  ،محمد بن جمال الددين م دي
(اليددهيد األول ) ذكددرت اليدديلة فددي أح ددام اليددريلة  11/1 :والقواعددد والفوا ددد 112/1 :و
اللاملي  ،ين الدين الجبلي ( اليهيد ال ااي )  ،امهيد القواعدد  271 :و اللداملي  ،حسدن بدن
ين الدين ( ابن اليهيد ال ااي )  ،ملالم الدين ومالذ المجتهدين . 211 :
) (2ظ  :السرا ر 128 ، 142/1 :و اللقد الحسيني . 22 :
) (1ظ  :األاصدددار  ،مراضدددس ،فرا دددد األصدددول 12/1 :و ال ددداظمي  ،فوا دددد األصدددول :
 ، 147/2ال باطبا ي  ،محمد رضا  ،انقيل األصول  ،اقريراا أبحاث اللراقي . 27 :
) (2ظ  :األاصار  ،محمد علي  ،المويوعة الفقهية الميسترال . 216/2 :
) (1ظ  :اللاملي  ،ين الدين "اليهيد ال ااي"  ،الروضدة البهيدة فدي شدرب اللملدة الدميدقية :
 216/7و النراقي  ،أحمد  ،مستند الييلة . 119/7 :
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األماراا  ،ب الموضوع المخخوذ في لسان أدلة حجيتها هو افدس الدذاا بدال اقييدد
بالجه واليك  ،كمدا فدي قولده الدالس ( :ييدا أييَهيدا الَّد ِذيني آ يمنُدوا اِن يجداء ُك ْم فيا ِيد م
ق بِنيبيدخ
فيتيبييَّنُوا  )...فإ تن الموضوع للحجية بمفاد المفهوم هدو اايدان غيدر الفايدق بالنبدخ مدن
دون اعتبار الجه فيه  ،وكذا قوله  : ال عذر ألحد في التي يك فيما يرويه رقااندا
 فإ تن موضوع الحجية فيه هو رواية ال قة بال اقييد بخمر آخر) (. )1
ِاقشة الخْئي لروي المشهْ
أخذ السيد الخو ي بمناقية رأ الميهور فدي مقدام ال بدوا ادارال  ،وأخدرت فدي مقدام
اإلرباا :
أمددا فددي قععام الثبععْت  :فقددد ب ديتن ت
أن األدلددة الدالددة علددس حجيددة األمدداراا وا ْن كااددع
م لقة بحسدا اللفدظ  ،اال أاتهدا مقيددال بالجهد بدالواق بحسدا مقدام ال بدوا ه وذلدك
ت
ألن اإلهمال بحسا مقام ال بوا غيدر ملقدول  ،فدال محالدة ا دون حجيدة األمداراا
علس محتمالا رالث :
1ـ اما م لقة بالنسبة الس اللالم والجاه .
2ـ أو مقيتدال باللالم .
1ـ أو مختصة بالجاه .
وال مجال لاللتةام باألول وال ااي  ،فإاتده ال يُلقد كدون اللمد باألمدارال واجبدا ّ علدس
أن يجا علس اللدالم بوجدوا شديء ْ
اللالم بالواق  ،وكيف يُلق ْ
أن يلمد باألمدارال
الدالة علس عدم الوجدوا مد ال  ،فبقدي الوجده األخيدر  ،وهدو كدون اللمد باألمدارال
مختصا ّ بالجاه  ،وهو الم لوا .
أما في قام اإلثبات  :فددلي الحجيدة فيده ْ
وان لدم ي دن مقيدداّ بالجهد  ،اال ت
أن الحجيدة
مقيتدال به بحسدا اللدا ومقدام ال بدوا  .مد أاتده ورد فدي مقدام اإلربداا مقيدداّ بده فدي
لسان بلب األدلة  ،كقوله الالس ...(:فيايْخيلُ ْ
وا أي ْهد ي الد وذ ْك ِر اِن ُكندتُ ْم الي
اي ْللي ُمدوني
)( )2فقد ايتدل به علدس حجيدة الخبدر ادارال  ،وعلدس حجيدة فتدوت المفتدي أخدرت .
وكالهما من األماراا وقيتد بلدم الللم بالواق  .فال فرق بدين األمداراا واألصدول
من هذ الجهة  .فما ذكر الميهور من وجه في بيان الفارق مما ال أياأ له ()1
.
 الحجراا . 6 :
 ظ  :الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 114/27 :
والصددافي  ،حسدن  ،الهدايددة فددي األصددول :

) (1البهسدود  ،مصددباب األصددول 111/1 :
. 124 /2
) (2النح . 21 :
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول .112/1 :
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الْ ه الثالث  :حجيّة ل ثبتات األ ا ة ن ون األصل
ذكر السيد الخو ي وجها ّ آخ ير عدن المحقدق الخرايدااي وهدو  :ت
ان األدلدة الدالدة علدس
حجيدددة األمددداراا اددددل علدددس حجيتهدددا بالنسدددبة الدددس مددددلولها الم دددابقي ومددددلولها
اإللتةامدددي  ،فدددال قصدددور مدددن ااحيدددة المقتضدددي فدددي بددداا األمددداراا  .بخدددالف
اإليتصحاا ت
فإن مورد التلبتد فيه هو المتيقن الدذ شدك فدي بقا ده  ،ولديس هدذا اال
الملةوم من دون ال مه  ،فال ييمله دلي اإليتصحاا .
وال يم ن اإللتةام بتراا اترار اليرعية المترابة علس اللدوا م اللقليدة أو اللاديدة -
ألج القاعدال الملروفة  ،وهي ت
أن أر ير األرر أر مر علس طريقة قيداأ المسداواال ه أل تن
بدخن كدان كلهدا آرداراّ
هذ ال لية مسلتمة فيما كااع اتردار ال وليدة مدن يدنو واحدد ْ ،
عقلية  ،أو آراراّ شرعية  ،كما فدي الح دم بنجايدة المالقدي للدنجس واجايدة مالقدي
المالقدددي وه دددذا  ،فحيدددث ت
أن ال م اجايدددة اليددديء اجايدددة مالقيددده وال م اجايدددة
المالقي اجاية مالقي المالقي وه ذا  ،ف هذ اللوا م ال ولية شرعية  ،فتجدر
أن أر ير األرر أر مر  ،بخالف المقام  ،فدإ تن األردر اليدرعي ليديء ال ي دون أردراّ
قاعدال ت
شرعيا ّ لما يستلةمه عقالّ أو عادالّ  ،فال ييمله دلي حجية اإليتصحاا (.)1
ِاقشة الخْئي ل خراساني
ااقأل السيد الخو ي الوجه الدذ ذكدر المحقدق الخرايدااي مبيتندا ّ ت
أن عددم داللدة أدلدة
اإليتصحاا علس التلبتد باترار اليرعية المترابة علدس اللدوا م اللقليدة أو اللاديدة
 ْوان كان مسلتما ّ  -اال ت
أن داللدة أدلدة حجيدة الخبدر علدس حجيتده حتدس بالنسدبة الدس
الددال م غيددر مسددلتم ه أل تن األدلددة ادددل علددس حجيددة الخبددر  -والخبددر والح ايددة مددن
اللناوين القصدية  -فال ي ون اإلخبدار عدن اليد اخبداراّ عدن ال مده  ،اال اذا كدان
الال م ال ما ّ بالملنس األخ  ،وهو الذ ال ينفك اصد تور عدن اصدور الملدةوم ،
أو كان ال ما ّ بالملنس األعم مد كدون المخبدر ملتفتدا ّ الدس المال مدة  .فحينئدذ ي دون
اإلخبار عن الييء اخباراّ عن ال مه  ،بخدالف مدا اذا كدان الدال م ال مدا ّ بدالملنس
األعم ولم ي ن المخبر ملتفتا ّ الس المال مة  ،أو كان من راّ لها  ،فال ي دون اإلخبدار
عن الييء اخباراّ عن ال مه  ،فال ي ون الخبر حجة فدي م د هدذا الدال م ه للددم
كواه خبراّ بالنسبة اليه  ،فإذا أخبر أحد عن مالقداال يدد يدد للمداء القليد مد ال  ،مد
كون يد كافراّ فدي الواقد  ،ول دن المخبدر عدن المالقداال من در ل فدر  ،فهدو مخبدر
عن الملةوم وهو المالقاال  ،وال ي ون مخبدراّ عدن الدال م وهدو اجايدة المداء ه ت
ألن
اإلخبدار مدن اللنداوين القصددية  ،فدال يصدددق اال مد اإللتفداا والقصدد  ،ولدذا فد ت
دإن
اإلخبار  -عن شيء يستلةم ا ذيا النبي أو اإلمام عليهم السالم  -ال ي دون كفدراّ ،
اال م التفاا المخبر بالمال مة .
) (1ظ  :كفاية األصول 212 :ـ  216و آل راضي  ،محمد طاهر ،بداية الوصول في شرب
كفاية األصول . 189/9 :
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وعليددده فمدددا أفددداد المحقدددق الخرايدددااي فدددي وجددده عددددم حجيدددة ال ُم بدددع فدددي بددداا
أن ما ذكر فدي وجده حجيتده فدي بداا األمداراا ـ مدن ت
اإليتصحاا متين  ،اال ت
أن
اإلخبار عن الملةوم اخبارعن ال مه فتيمله أدلة حجية الخبر ـ غير يديد (. )1
الْ ه الرابَّللا  :الفرق بين األ ا ة واألصل ن ناحية المجمْل
ذكدر السدديد الخددو ي وجهدا ّ رال دا ّ وهددو مدا ذكددر المحقددق الندا يني فددي المقددام وهددو :ت
ان
المجلول في باا األماراا هو ال ريقية واعتبارها علما ّ بالتلبتد  ،كما يظهدر ذلدك
من األخبار الملبورال  -عمن قامع عند األمارال  -باللارف كقدول اإلمدام جلفدر بدن
محمد الصادق  ( : ا ُاظروا الس من كدان مدن م قدد روت حددي نا واظدر فدي حاللندا
وحرامنا وعدرف أح امندا  ، )2()...في دون مدن قامدع عندد األمدارال عارفدا ّ البدديا ّ
باألح دام  ،ف مددا ت
أن الللدم الوجدددااي باليديء يقتضددي ارادا آرددار وآردار لوا مدده ،
ف ذلك الللم التلبد الجللي  ،بخالف اإليتصحاا  ،فإ تن المجلول فيه هو الجر
اللملي علس طبق اليقين السابق  ،وبما ت
أن الال م لم ي ن متيقنا ّ  ،فال وجه للتلبتد بده
 ،فالفرق بين األمارال واألص من ااحية المجلول(.)1
ِاقشة الخْئي ل ِائيِي
جاءا مناقيته ضمن اق تين :
ووال  :عدم صحة المبِى  ،فإ تن المجلول في باا اإليتصحاا أيضا ّ هو ال ريقيدة ،
وع تد غير اللالم عالما ّ بالتلبتد  ،فإاتده الظداهر مدن األمدر بإبقداء اليقدين وعددم اقضده
باليددك  ،فددال فددرق بددين األمددارال واإليتصددحاا مددن هددذ الجهددة  ،ب د التحقيددق ت
أن
اإليتصحاا أيضا ّ من األماراا  ،وال ينافي ذلك اقديم األماراا عليه  ،ت
ألن كواه
من األماراا ال يقتضي كواه في عدر يدا ر األمداراا  ،فدإ تن األمداراا االُخدر
أيضا ّ بلضها مق تدم علس بلب  ،فالبيتنة مق تدمة علس اليد  ،وح دم الحداكم مقد تدم علدس
البيتنة  ،واإلقرار مق تدم علس ح م الحاكم .
ان مدا ذكدر المحقدق الندا يني -مدن ت
ثانيا  :ال ليل ع ى حجية ثبتات األ عا ات  :ت
أن
الللم الوجدااي بييء يقتضي اراا جمي اترار حتس ما كان منها بتويا اللدوا م
اللقلية أو اللادية  ،ف ذا الللم التلبتد  -غير اام ه ت
ألن الللم الوجدااي ااتما يقتضدي
ذلددك ه ألاتده مددن الللددم بددالملةوم يتولددد الللددم بددالال م بلددد اإللتفدداا الددس المال مددة ،
فتراا آرار الال م ليس من جهة الللم بدالملةوم  ،بد مدن جهدة الللدم بدنفس الدال م
المتولددد مددن الللددم بددالملةوم  .ولددذا يقولددون  :ت
ان الللددم بالنتيجددة يتولددد مددن الللددم
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول 112 /1 :ـ . 111
) (2ال ليني  ،محمد بن يلقوا  ،الفروع من ال افي  67/1 :واألصول من ال دافي 212/7 :
وال ويي  ،محمد بن الحسن  ،اهذيا األح ام . 219/6 :
) (1ظ  :ال اظمي  ،فوا د األصول 297/2 :ـ  298و الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا
 216 /2 :والبهسود  ،محمد يرور ،مصباب األصول 112 /1 :ـ . 111
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بالصددغرت والللددم بددال برت  ،فد ت
دان الللددم بالصددغرت هددو الللددم بددالملةوم  ،والللددم
بددال برت هددو الللددم بالمال مددة  ،فيتولددد مددن هددذين الللمددين الللددم الوجدددااي بددالال م
وهددو الللددم بالنتيجددة  ،بخددالف الللددم التلبت دد المجلددول  ،فإات ده ال يتولددد مندده الللددم
الوجدااي بالال م  -وهدو واضدل  -وال الللدم التلبتدد بده ه أل تن الللدم التلبتدد اداب
لدلي التلبتد  ،وهو مخت بالملةوم من دون ال مه ه ت
ألن المخبِدر ااتمدا أخبدر عنده
ال عن ال مه (.)1
رم يُنهي السيد الخو ي كالمه لمناقية المحقدق الندا يني فدي المقدام ببيدان محصتد مدا
اق تدم وهي  :ت
ان الصحيل عددم الفدرق بدين األمداراا واإليتصدحاا  ،وعددم حجيدة
الم بتدداا فددي المقددامين  ،ف دإ تن الظددن فددي ايددخي القبلددة وا ْن كددان مددن األمدداراا
الملتبرال بمقتضس روايداا خاصدة واردال فدي البداا  ،ل نتده اذا ت
ظدن الم لدف ب دون
القبلددة فددي جهددة  ،وكددان دخددول الوقددع ال مدا ّ ل ددون القبلددة فددي هددذ الجهددة لتجدداو
اليمس عن يمع الرأأ علس اقدير كون القبلة في هدذ الجهدة  ،فدال ينبغدي اليدك
في عدم صحة ارايدا هدذا الدال م وهدو دخدول الوقدع  ،وعددم جدوا الددخول فدي
الصالال .
الم ا ون م بتاا األمارال حجدة فدي بداا األخبدار فقدا  ،ألجد قيدام السديرال الق ليدة
من اللقالء علس ارايا اللوا م علس اإلخبار بدالملةوم ولدو مد الويدا ا ال يدرال ،
ففددي م د اإلقددرار والبيتنددة وخبددر اللددادل يتراددا جميد اترددار ولددو كااددع بويدداطة
اللوا م اللقلية أو اللادية  ،وهذا مخت بباا األخبار  ،ومدا يصددق عليده عندوان
الح اية من دون غير من األمداراا م د قاعددال التجداو والفدراغ ( ، )2ولدذا ُعد تد
اإليتصدحاا عنددد السدديد الخددو ي مددن أضددلف األمدداراا ه ت
ألن التلبتددد ببقدداء اليقددين
السابق في ظرف اليك البتد عملي ال ح ا ي  ،كما أشار الس ذلدك اليديو الفيدا
(.)1
ويبدو ما وقدم  :ا تن السيد الخو ي قد أربع عدم صحة ما ُذكر من الوجدو فدي بيدان
الفارق بين األص واألمارال  ،كما أاته قد ابنتس كدون اإليتصدحاا مدن األمداراا ،
ت
وأن ُم بتاا األماراا ليسع جميلها حجة  ،مفصالّ في ذلك بدين مدا كدان منهدا فدي
باا اإلخبار كالبيتنة واإلقرار وخبر اللادل فت ون م بتااها حجة  ،وبين غيرها مدن
األمدداراا م د اإليتصددحاا وقاعددداي الفددراغ والتجدداو وأصددالة الصددحة فت ددون
م بتااها غير حجة .

المط ب الثالث  :وقديم األ ا ات ع ى اإلستصحاب

) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول 111 /1 :ـ . 112
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  112 /1 :ـ . 111
) (1ظ  :ايحاق  ،المختصر في الحياال الللمية لةعيم ال ا فة الخو ي .19 :
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ذكر السيد الخو ي أاته ال اشد ال وال خدالف فدي عددم جريدان اإليتصدحاا مد قيدام
االمارال علس ارافاع المتيقن  ،ب يجا اللم بها .
وااتما ال الم في وجه اقديم األمارال علس اإليتصحاا  ،وأاته من باا التخصدي أو
الورود أو الح ومة ؟ (. )1
وقب عر

األقوال في المسالة بيتن السيد الخو ي هذ اإلص الحاا (:)2

التخصععي  :هددو رف د الح ددم عددن الموضددوع بددال اصددرف فددي الموضددوع  ،كقددول
اإلمام علي بن مويس الرضا  عن آبا ه عن اإلمام علي بن أبدي طالدا أاتده قدال
 ( :اهددس النبددي  8عددن بي د المض د ر وعددن بي د الغددرر)( )1فإات ده اخصددي لقولدده
الالس  ...( :يوأي يح َّ ت
هللاُ ْالبي ْي ي يو يح َّر يم ال وربيا  )2()...ل واه رافلا ّ للحلتية بال اصرف فدي
الموضوع ْ
بخن يقال  :البي الغرر ليس بيلا ّ م ال.
صع مقابلدةّ اامددة  ،اذ هددو عبددارال عددن الخددروج الموضددوعي الت ددويني
ويقابلدده التخ ّ
الوجدااي بال اعمال دليد شدرعي  ،كمدا اذا أمدر المدولس بوجدوا اكدرام الللمداء ،
فالجاه د خددارج عندده خروج دا ّ موضددوعيا ّ ا ويني دا ّ بالوجدددان بددال احتيدداج الددس دلي د
شددرعي  .ومددا بددين التخصددي والتخ ت
ص د أمددران متوي د ان  :وهمددا الددورود ،
والح ومة .
والْ و  :هو عبارال عن الخروج الموضوعي بالوجدان  ،غايدة األمدر أن الخدروج
الموضددوع مددن جهددة التلبتددد اليددرعي  .وذلددك كاألمدداراا بالنسددبة الددس األصددول
اللقلية  :كالبراءال اللقلية واإلحتياط اللقلي والتخيير اللقلي  ،فإ تن موضوع البدراءال
اللقليددة عدددم البيددان  .وبالتلبتدد ي بددع البيددان وينتفددي موضددوع ح ددم اللق د بددالبراءال
بالوجدان  .وموضدوع اإلحتيداط اللقلدي احتمدال اللقداا  .وبالتلبتدد اليدرعي وقيدام
الحجددة اليددرعية يراف د احتمددال اللقدداا  ،فددال يبقددس موضددوع لإلحتيدداط اللقلددي .
وموضوع التخيير اللقلي عدم الرجحان مد كدون المدورد ممدا ال بد تد فيده مدن أحدد
األمددرين  :كمددا اذا علددم بتحقددق الحلددف مد اليددك فددي كوادده متللقدا ّ بفلد الددوطء أو
اركه  ،فإاته ال ب تد من الفلد أو التدرك  ،إليدتحالة ارافداع النقيضدين كاجتماعهمدا .
وم د قيددام األمددارال علددس أحدددهما يحص د الرجحددان وينتفددي موضددوع ح ددم اللق د
بالتخيير وجدااا ّ .
وأما الح ْ ة فهي عبارال عن ااتفاء الموضوع ل بوا المتلبتدد بده بالتلبتدد اليدرعي .
وذلك كاألماراا بالنسبة الس األصول اليرعية التي منها اإليتصحاا  ،فإاتده بلدد
ربوا ارافاع المتيقن السابق بالتلبتدد اليدرعي ال يبقدس موضدوع لإليتصدحاا  ،اذ
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  227 /1 :والجواهر  ،محمد اقي  ،غاية المدخمول
.677/2 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  214 /1 :والجواهر  ،محمد اقي  ،غاية المدخمول
 679/2 :والصافي  ،حسن  ،الهداية في األصول .214/2 :
) (1الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 299/17 :
) (2البقرال . 271 :
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أن موضوعه اليك  .وقد ارافد البدداّ ْ .
ت
وان كدان باقيدا ّ وجددااا ّ للددم كدون األمدارال
مفيدال للللم علس الفر  .وكذا يدا ر األصدول اليدرعية  ،فإاتده بلدد كدون األمدارال
علما ّ البديا ّ لما في البير األ مة علديهم السدالم ع تمدن قامدع عندد األمدارال باللدارف
والفقيه واللالم ( )1ال يبقس موضوع ألص من األصول اليرعية البداّ .
أما اتراء في مسخلة اقديم األماراا علس اإليتصحاا فهي :
الروي األول  :إنّه ن باب التخصي
أن النسبة بين أدلة اإليتصحاا وأدلة األماراا ْ
بدعوت ت
وان كااع هي اللمدوم مدن
وجدده  ،اال أات ده ال ب د تد مددن اخصددي أدلددة اإليتصددحاا بخدلددة األمدداراا واقددديمها
عليها  ،أل تن النسبة المتحققدة بدين األمداراا واإليتصدحاا هدي النسدبة بينهدا وبدين
جمي د األصددول اللمليددة  ،فلددو عم د باألصددول لددم يبددق مددورد لللم د باألمدداراا ،
فيلددةم الغا هددا  ،اذ مددن الواضددل أاتده ال يوجددد مددورد مددن المددوارد اال وهددو مجددرت
ألص من األصول اللملية م ق النظر عن األمارال القا مة فيه .
ولم يدذكر السديد الخدو ي صداحا هدذا الدرأ  ،ويبعدو ل باحعث أاتده للمحقدق اللراقدي
علس اقدير ْ
أن ي ون التنةي المستفاد من األماراا ااظراّ الس الم تدت علس أاه هو
الواق وليس علس مختار اللراقي بتتميم ال يف وارباا الللم بالواق (. )2
ِاقشة الخْئي ل روي األول
جاءا مناقية السيد الخو ي للرأ األول في محورين :
ووال  :ت
ان أدلددة اإليتصددحاا فددي افسددها بليدددال عددن التخصددي  ،ف دإ تن ظدداهر قددول
اإلمددام محمددد بددن علددي البدداقر (: لدديس ينبغددي لددك ْ
أن اددنقب اليقددين باليددك )()1
ارجاع الح م الس قضية ارا ا ية  ،وهدي عددم جدوا رفد اليدد عدن األمدر المبدرم
بخمر غير مبرم  .وهذا الملنس آا عن التخصي  ،اذ مرجله الدس أاتده فدي مدورد
خا يرف اليد عن األمر المبرم بخمر غير مبرم  ،وهو خالف اإلرا ا .
واظير المقام أدلة حرمة اللم بالظن  ،فإ تن م قوله الالس  ...(:اي َّن الظَّ َّن الي يُ ْغنِدي
ق يشديْئاّ )2( )...غيدر قابد للتخصددي  ،اذ مرجلده الددس ت
ِمدني ْال يحد و
أن الظددن الفالاددي
يغني عن الحق  .وال يم ن اإللتةام به  ،كما هو ظاهر .
وثانيا  :م الغبت عن ابا ها عن التخصي فإ تن التخصي في رابة متخخرال عدن
الددورود والح ومددة ه أل تن التخصددي رفدد الح ددم عددن الموضددوع  ،ومدد ااتفدداء
الموضوع بالوجدان كما في الورود أو بالتلبتد كمدا فدي الح ومدة  ،ال اصد النوبدة
) (1ظ  :ال لينددي  ،محمددد بددن يلقددوا  ،الفددروع مددن ال ددافي  67/1 :واألصددول مددن ال ددافي :
 212/7و ال ويي  ،محمد بن الحسن  ،اهذيا األح ام . 219/6 :
) (2ظ  :البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار  :ج2ق 19/2ـ . 18
) (1الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 116/2 :
) (2يواس . 16 :
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الددس التخصددي
خالفه (. )1

ه اذ ال موضددوع لإليتصددحاا م د االمددارال علددس وفاقدده أو علددس

الروي الثاني  :ت
ان اقديم األماراا علس األصول من باا الورود  :وذلك لوجو :
الْ ه األول  :وقد ذكر المحقق اتخواد من أ تن ذكر اليقين فدي قدول اإلمدام البداقر
...( :وااتما انقضه بيقين آخر) ( )2ليس من باا كواه صفة خاصدة  ،بد مدن بداا
كوادده مددن مصدداديق الحجددة  ،فهددو بمنةلددة ْ
أن يقددال  :ااقضدده بالحجددة  ،وااتمددا ذكددر
خصو اليقين  ،ل واه أعلس أفراد الحجة ه ل ون الحجية ذااية له وغير مجلولدة
 ،فخصوصية اليقين مما ال دخ له في رف اليد عن الحالة السابقة  ،ب ارفد اليدد
عنهددا م د قيددام الحجددة علددس اإلرافدداع بددال فددرق بددين اليقددين وغيددر مددن األمدداراا
الملتبرال  ،فموضوع اإليتصحاا هو اليدك فدي البقداء مد عددم قيدام الحجدة علدس
اإلرافاع أو البقاء  ،فم قيام األمارال ينتفي موضوع اإليتصحاا  .والدورود لديس
اال ااتفاء الح م بااتفاء موضوعه  ،وهذا الوجه ذكر المحقق الخرايااي كما اد ت
عليه السيد الخو ي (. )1
ِاقشة الخْئي ل ْ ه األول
أن اصور هدذا الملندس ْ
وان كدان صدحيحا ّ فدي مقدام ال بدوا  ،اال ت
ت
أن مقدام اإلربداا ال
يساعد عليه  .اذ ظاهر الدلي كدون خصدو اليقدين موجبدا ّ لرفد اليدد عدن الحالدة
السابقة  .وكون اليقين مخخوذاّ من باا ال ريقية مسدلتم  ،اال ت
أن ظداهر الددلي كدون
هذا ال ريق الخا ااقضا ّ للحالة السابقة (.)2
ويبدو لي  :ت
ان ما ذكر السيد الخو ي جم م بين ال ريقيدة والموضدوعية  ،وهدو كمدا
ارت ه اذ بلد كواه طريقا ّ ال مجال لدعوت الموضوعية .
والْ ه الثاني  :ما ذها اليه السيد أبو الحسن األصدفهااي (ا 1161 :هدـ) مدن أ تن
المحرتم هو اقب اليقين ايتناداّ الس اليك علس ما هو ظاهر قدول اإلمدام البداقر :
( ال انقب اليقين أبداّ باليك ) ( )1وم قيام األمدارال ال ي دون الدنقب مسدتنداّ الدس
اليددك  ،بد الددس األمددارال  ،فيخددرج عددن حرمددة الددنقب خروجدا ّ موضددوعيا ّ  ،وهدو
ملنس الورود .
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  227 /1 :والجواهر  ،محمد اقي  ،غايدة المدخمول
.677/2 :
) (2الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 116/2 :
) (1ظ  :كفاية األصول  228 :و البهسود  ،مصباب األصول . 227 /1 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 229 /1 :
) (1الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 116/2 :
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ولددم ينس دا السدديد الخددو ي هددذا الوجدده لقا لدده واب ديتن للباحددث أاتدده للسدديد أبددي الحسددن
األصفهااي (.)1
ِاقشة الخْئي ل ْ ه الثاني
ووال  :ت
ان دليد اإليتصددحاا ال يسدداعد علددس هددذا الملنددس  ،اذ لدديس المددراد مددن قددول
اإلمام الباقر ( : ال انقب اليقين أبدداّ باليدك ) ( )2حرمدة اقدب اليقدين مدن جهدة
اليك وايتناداّ اليه  ،بحيث لو كان رف اليد عن الحالة السابقة بداع آخدر  ،كإجابدة
دعوال م من م ال لم يحرم النقب  ،ب المراد حرمدة اقدب اليقدين عندد اليدك بدخ
داع كان .
ويبدو لي  :عدم وضوب جواا السيد الخو ي م ت
أن السيد أبا الحسن األصفهااي لدم
يددت لتم عددن الددداعي  ،ب د ك د مددا أفدداد ت
أن اليقددين ال يم ددن اقضدده باليددك  ،واقضدده
األمارال لم اتناوله الروايدة اليدريفة  ،بد لديس اقضدا ّ لليقدين باليدك ه ألاتهدا بحسدا
الفر أمارال قد ربتع حجيتها شرعا ّ .
وثانيا  :ت
ان المراد من اليك خالف اليقين  ،في ون مفاد الرواية عددم جدوا الدنقب
بغير اليقين ووجوا النقب باليقين  .والنتيجة حصدر النداقب فدي اليقدين  ،في دون
مورد قيام األمارال ميموالّ لحرمدة الدنقب للددم كواهدا مفيددال لليقدين علدس الفدر
(. )1
ان ما ذكر صحيحا ّ تاال أاته لديس بحاجدة الدس ْ
ويبدو لي  :ت
أن يُتمسدك لده باإليدتظهار
من الرواية ه اذ ت
أن اإلمام  حصر الناقب بقوله  :وااقضه بيقين آخر  ،فقد ذكدر
صريحا ّ .
الم بنا ّء علس امامية ما أفداد فدي النق دة الماضدية يم دن ْ
أن ي دون مدراد  : بحجدة
أخرت  ،في ون المراد من الرواية  :ال انقب الحجة تاال بحجة أخرت .
والْ ه الثالث  :وقد ذكر المحقدق اتخوادد أيضدا ّ وهدو أ تن رفد اليدد  -عدن المتديقن
السددابق لقيددام األمددارال علددس ارافاعدده  -لدديس اال ألج د اليقددين بحجيددة األمددارال  ،اذ
األمددور الظنيددة ال ب د تد وأ ْن انتهددي الددس الللددم  ،واال لددةم التسلس د ه ت
ألن المددراد مددن
حرمة اللم بالظن هو ما ال ارج اتيجته الس الللم  :اما ل واده بنفسده مفيدداّ للللدم
وامددا للللددم بحجيتدده  ،فبلددد الللددم بحجيددة األمدداراا ي ددون رفد اليددد  -عددن المتدديقن
) (1ظ  :السددبةوار  ،حسددن السددياداي  ،ويدديلة الوصددول الددس حقددا ق األصددول  ،اقريددراا
أبحاث أبي الحسن األصفهااي . 781 :
) (2الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 116/2 :
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  228 /1 :والجواهر  ،محمد اقي  ،غايدة المدخمول
.679/2 :
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السدددابق ألجددد قيدددام األمدددارال  -مدددن اقدددب اليقدددين بددداليقين  ،فدددال يبقدددس موضدددوع
لإليتصحاا (.)1
ِاقشة الخْئي ل ْ ه الثالث
ت
ان ظاهر قول اإلمام الباقر  ( :ول ن انقضده بيقدين آخدر ) ( )2كدون اليقدين ال دااي
متللقا ّ بارافاع مدا اللدق بحدورده اليقدين األول  ،لي دون اليقدين ال دااي ااقضدا ّ لليقدين
األول ،ب بلب األخبار صريل في هذا الملنس  ،وهو قدول األمدام البداقر  فدي
صحيحة رارال كما عبتر عنها السيد الخو ي  ( :ال حتس يستيقن أاته قدد ادام )(، )1
فجل د فيدده الندداقب لليقددين بال هددارال  -اليقددين برافلهددا وهددو النددوم  .ولدديس اليقددين
ال ااي في مورد قيدام االمدارال متللقدا ّ بارافداع مدا اللدق بده اليقدين األول ،بد بيديء
آخددر  -وهددو حجيددة األمدداراا -فددال ي ددون مصددداقا ّ لددنقب اليقددين بدداليقين  ،بد مددن
اقب اليقين بغير اليقين (. )2
الروي الثالث  :وقديم األ ا ات ع ى اإلستصحاب ن باب الح ْ ة
وهو مختار السيد الخو ي في المقام :
فبلددد ْ
أن أربددع ت
أن اقددديم االمدداراا علددس اإليتصددحاا لدديس مددن بدداا التخصددي أو
الورود  ،ذكر رأيه في المقام  :وهو ت
أن التقديم هدو مدن بداا الح ومدة التدي مفادهدا
عدم المنافاال حقيقة بين الدلي الحاكم والمح وم عليه .
بياادده  :ت
ان القضددايا الحقيقيددة مت فتلددة إلربدداا الح ددم علددس اقدددير وجددود الموضددوع ،
وليسددع متل ترضددة لبيددان وجددود الموضددوع افيدا ّ وارباادا ّ  -بددال فددرق بددين كواهددا مددن
القضايا اليرعية أو اللرفية  :اخبارية كااع أو اايدا ية  -فدإ تن مفداد قولندا  :الخمدر
حرام هو ارباا الحرمة علس اقدير وجود الخمر  .وأمدا كدون هدذا المدا خمدراّ أو
لدديس بخمددر  ،فهددو أمددر خددارج عددن مدددلول ال ددالم  .وحيددث ت
أن دلي د الحدداكم شددخاه
التصرف في الموضوع  ،فال منافداال بينده وبدين الددلي المح دوم الددال علدس ربدوا
الح م علس اقدير وجود الموضوع  ،فال منافاال بين الدلي الدال علس حرمدة الخمدر
والدلي الدال علس ت
أن هذا الما ليس بخمر  .وكذا ال منافاال بدين قولده الدالس ...( :
يوأي يح َّ ت
هللاُ ْالبي ْي ي يو يح َّر يم ال وربيا  )1( )...وبين قول اإلمام علي ( : ليس بدين الرجد
وولددد ربددا ) ( )6اذ مفدداد األول ربددوا الحرمددة علددس اقدددير وجددود الربددا  .ومفدداد
ال ددااي عدددم وجددود  .وبلددد ااتفدداء الربددا بينهمددا بالتلبتدد اليددرعي انتفددي الحرمددة ال
) (1ظ  :كفاية األصول . 228 :
) (2الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 116/2 :
) (1المصدر افسه . 221/1 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 214 /1 :
) (1البقرال . 271 :
) (6ال ليني  ،محمد بن يلقوا  ،الفروع من ال افي . 127/1 :
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محالة  .وكذا ال منافاال بين أدلة اإليتصحاا واألمدارال القا مدة علدس ارافداع الحالدة
السابقة  ،فإ تن مفاد أدلة اإليتصحاا هو الح م بالبقاء علس اقدير وجود اليدك فيده.
ومفاد األمارال هو اإلرافاع وعدم البقاء  .وبلدد ربدوا اإلرافداع بالتلبتدد اليدرعي ال
يبقس موضوع لإليتصحاا .
وال فرق في عدم جريان اإليتصحاا م قيام األمارال بين كواها قا مة علس ارافداع
الحالددة السددابقة أو علددس بقا هددا  ،اذ بلددد ارافدداع اليددك بالتلبتددد اليددرعي ال يبقددس
موضدددوع لإليتصدددحاا فدددي الصدددوراين  ،ف مدددا ال مجدددال لجريدددان ايتصدددحاا
النجاية بلد قيام البينة علس ال هارال  ،ف ذا ال مجدال لجريااده بلدد قيدام البيندة علدس
بقاء النجاية (. )1
وبهذا البيدان ينددف مدا ذكدر المحقدق اتخوادد  :مدن ت
أن ال م القدول بتقدديم األمداراا
علددس اإليتصددحاا مددن بدداا الح ومددة  ،هددو جريددان اإليتصددحاا فيمددا اذا قامددع
األمارال علس بقاء الحالة السابقة (. )2
ووبيّن ل باحث ت
أن السيد الخو ي قدد وافدق المحقدق اللراقدي بمدا ذهدا اليده مدن اقدديم
األمدداراا علددس األصددول ه اذ قددال  ( :ت
ان موضددوع األمدداراا هددو افددي احتمددال
الخالف ببركة التتميم  ،وموضوع األصول مدا لدم يدتمم كيدفه فالقيدد اللددمي دا مدا ّ
مخخوذ في موضوعها  ،وهذا هو الس تر في اقديم األماراا علس األصول ) (. )1
إش ال المحقق الخراساني
أشار السديد الخدو ي الدس اشد ال المحقدق اتخوادد فدي المقدام وهدو :ت
ان كدون األمدارال
حاكمددة علددس اإليتصددحاا ااتمددا يصددل علددس المسددلك الملددروف فددي الفددرق بددين
األماراا واألصول من أاته قد أخذ في موضوع األصول اليدك  ،بخدالف األمدارال
 ،فإ تن أدلتها م لقة ه أل تن األمارال مةيلة لليدك بالتلبتدد اليدرعي ه فينتفدي موضدوع
اإليتصحاا  .واإليتصحاا ال يوجا ارافاع موضوع االمارال  ،اذ لدم ي خدذ فدي
موضوعها اليك  ،بخالف ما يل ه السيد الخو ي من ت
أن الجه بالواق مخخوذ في
موضوع األماراا أيضا ّ (.)2
ِاقشة الخْئي ل خراساني

) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  211 /1 :والصافي  ،حسن  ،الهداية في األصدول :
.211/2
) (2ظ  :الخرايااي  ،محمد كاظم  ،كفاية األصول . 228 :
) (1ال باطبا ي  ،محمد رضا  ،انقيل األصول . 26 :
) (2ظ  :الخرايااي  ،محمد كاظم  ،كفاية األصول  212 :ـ  216والجواهر  ،محمد اقدي
 ،غاية المخمول .678/2 :
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ت
ان هذا التوهم مدفوع بما ُذكدر فدي وجده اقريدا ح ومدة االمدارال علدس اإليتصدحاا
من ت
أن مفاد الح ومة عدم المنافاال حقيقة بين الددلي الحداكم والددلي المح دوم ه أل تن
مفدداد الحدداكم ااتفدداء موضددوع المح ددوم بالتلبت دد اليددرعي  .ومفدداد المح ددوم ربددوا
الح ددم علددس اقدددير وجددود الموضددوع  ،فددال منافدداال بينهمددا  .وعليدده فت ددون األمددارال
حاكمة علس اإليتصحاا علس المسدلك المختدار أيضدا  ،فدإ تن األمدارال القا مدة علدس
ارافدداع الحالددة السددابقة ا بددع ااتفدداء المتدديقن السددابق البددداّ  ،فددال يبقددس موضددوع
لإليتصحاا (. )1
ويبدو ما وقدّم  :أ تن السيد الخو ي في رأيه بتقديم األماراا علس اإليتصحاا وأاته
مددن بدداا الح ومددة قددد اافددق م د مددا اختددار اليدديو مراضددس األاصددار والمحقددق
النا يني وم مدا اختدار فدي المقدام المحقدق اللراقدي أيضدا ّ بندا ّء علدس مبندا مدن ت
أن
التنةي المستفاد من أدلة االماراا ااظر الس اتميم ال يف وارباا الواق (. )2
وا تن السيد الخو ي ْ
وان اختار في اإليتصحاا أاته أمارال وليس أصالّ  ،ول ن شدخن
اإليتصحاا ليس بقوال بقية األماراا التي لسااها لسان الح اية عن الواق ـ كخبر
ال قددة ـ د واليدداهد علددس ذلددك  :اات ده عنددد قيددام أمددارال م د اإليتصددحاا  ،فد ت
دإن بقيددة
األماراا اق تدم عليه ـ من باا الح ومة عند السيد الخو ي ـ ومدا ذاك اال ت
ألن لسدان
اإليتصددحاا لدديس لسددان الح ايددة عددن الواق د واإلخبددار عندده  ،وبددذلك ال يختلددف
اإليتصحاا عن األصول اللملية من جهة عدم الح اية عن الواق (. )1

) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 211 /1 :
) (2ظ  :فرا ددد األصددول  112/1 :و ال دداظمي  ،محمددد علددي  ،فوا ددد األصددول 181/2 :
والبروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية األف ار  :ج2ق 19/ 2ـ . 18
) (1ظ  :الفيا  ،المختصر في الحياال الللمية لةعيم ال ا فة السيد الخو ي  18 :ـ . 24
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المبحث الثاني  :عدم ريان اإلستصحاب في الشبهات الح مية
يُل د تد عدددم جريددان اإليتصددحاا فددي اليددبهاا الح ميددة مددن ملددالم البحددث األصددولي
للسيد الخو ي  ،ب جللها الييو الفيا من موارد اإلبدداع األصدولي عندد (، )1
ولذا جاء هذا المبحث لبيان هذ المسخلة  ،ويتضمن رالرة م الا :
الم لا األول  :ابنتي الخو ي لرأ النراقي .
الم لا ال ااي  :مناقية اإلش االا الواردال علس رأ النراقي .
الم لا ال الث  :ايت ناء األح ام غير اإللةامية واليبهاا الح مية الوضلية .

المط ب األول  :وبِّي الخْئي لروي الِراقي
يتضمن هذا الم لا رالرة محاور :
أوالّ  :األقوال في حجية اإليتصحاا .
راايا ّ  :رأ النراقي في حجية اإليتصحاا .
رال ا ّ  :بيان الخو ي لرأ النراقي .
أوالّ  :األقوال في حجية اإليتصحاا
فقد ال تر السيد الخو ي الس األقوال المذكورال في حجية اإليتصحاا  ،وهي :
1ـ حجية اإليتصحاا م لقا ّ (. )1
) (1ظ  :الفيا

 ،المختصر في الحياال الللمية لةعيم ال ا فة السيد الخو ي . 11 :
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2ـ عدم حجية اإليتصحاا م لقا ّ (. )2
1ـ القول بالتفصي بين اليبهاا الح مية وغيرها .
وقد ذكر الييو مراضس األاصار أقواالّ ك يرال في حجية اإليتصحاا علس القدول
بالتفصي فيه وأعر عن ذكرها السيد الخو ي واختار منهدا قدولين وهمدا مختدار
الييو األاصار في المقام (: )1
األول  :التفصدددي بدددين اليدددك فدددي المقتضدددي واليدددك فدددي الرافددد  ،فدددخا ر اليددديو
األاصار حجية اإليتصحاا في األول من دون ال ااي .
ال ددااي  :التفصددي بددين الدددلي اللقلددي واليددرعي فيمددا اذا كددان المستصددحا ح م دا ّ
شرعيا ّ  ،فخا ر الييو األاصار حجية اإليتصحاا في األول من دون ال ااي .
أما الييو النراقي فقد ذكر افصديالّ آخدر ( )2اختدار السديد الخدو ي وذكدر بلندوان
التفصي ال الث  ،وهو :
ال الدددث  :التفصدددي بدددين األح دددام ال ليدددة اإللهيدددة وغيرهدددا مدددن األح دددام الجة يدددة
والموضوعاا الخارجية  ،فاإليتصحاا غير حجة في األول من دون ال ااي .
ثانيا ً  :وي الِراقي في حجية اإلستصحاب
أعر السيد الخو ي عن اق كالم الييو النراقي في حجية اإليتصحاا  ،واكتفس
بذكر رأيه اجماالّ  ،ويرت الباحث ضرورال اق ما ذكر النراقي في المقدام  ،ومدن
ر تم عر بيان الخو ي لرأ النراقي  ،أما كالم النراقي فقد ذكر ما اصته :
ت
(ان الار اإليتصحابين ا ْن كان في ح م وموضوع واحد فال يم ن اللم بيديء
منهما  ،ويتساق ان  ،فيرج الس أص البراءال وشبهه  ،وذلك كما اذا قدال اليدارع
في ليلة الجملة  :صم  ،وقلنا ت
بخن األمر للفور  ،وكندا متدوقفين فدي افاداده المدرال أو
الت رار  ،فنق بوجوا صوم يدوم الجملدة  ،وايدك فدي السدبع  ،وفيده يتلدار
اإليتصددحابان  ،ألات دا كنددا يددوم الخمدديس متيقنددين بلدددم وقددوع الت ليددف بصددوم يددوم
الجملة وال السبع  ،وبلدد ورود األمدر ق لندا بت ليدف صدوم يدوم الجملدة وشد نا
في السبع  ،وهذا شك مستمر من حين ورود األمر الس يدوم السدبع  ،فنستصدحا
) (1يددواء أكددان اليددك فددي األح ددام أم الموضددوعاا  ،ويددواء أكددان اليددك فددي الرافدد أم
المقتضي  ،وهو قول األك ر  ،ظ  :القمي  ،أبو القايم  ،قوااين األصول  17 :و األصفهااي ،
محمددد كدداظم اتخواددد  ،كفايددة األصددول  197:و البروجددرد  ،محمددد اقددي  ،اهايددة األف ددار :
ج2ق. 97 /1
) (2اُسا القول بلدم حجية اإليتصحاا الس بلب الحنفية وبلب المت لمين وابنتا من
/9
اإلمامية السيد المراضس ( ا 216هـ)  ،ظ :السرخسي  ،شمس الدين  ،المبسوط :
 122و  78/8و  194/ 19و اتمد  ،علي بن محمد  ،اإلح ام في أصول األح ام :
 76/1و المراغي  ،مير عبد الفتاب الحسيني  ،اللناوين الفقهية  ( 296 /1 :الهامأل ).
) (1ظ  :فرا د األصول  11 /1 :وما بلدها والبهسود  ،مصباب األصول .16 /1 :
) (2ظ  :مناهج األح ام واألصول ( طبلة حجرية )  222 :و عوا د األيام . 212 :
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عدددم ا ليددف يددوم السددبع بالصددوم  .وكددذا يق د يددوم الجملددة بالصددوم  ،وييددك فددي
السبع فيستصحا الت ليدف أ وجدوا الصدوم  ،فيحصد التلدار  .فدإ ْن قلدع :
عدددم الت ليددف المللددوم قبدد األمددر ااتمددا يُستصددحا لددوال الدددلي علددس الت ليددف ،
وايتصددحاا الوجددوا المتدديقن فددي الجملددة دلي د شددرعي  ،فيراف د عدددم الت ليددف
وينقب اليقين باليقين  .قلنا  :م له يجر في ال رف اتخر ،فيقال :وجدوا صدوم
الجملة ااتما يستصدحا لدوال الددلي علدس عدمده  ،وايتصدحاا عدمده المتديقن قبد
األمددر دليدد شددرعي  ،فيرافدد الوجددوا  .ال يقددال  :ت
ان الللددم باللدددم قددد ااق دد ،
وحص الفص  ،ف يف يستصحا ؟ ألاا اقول  :لم يحصد فصد أصدالّ  ،بد كنتدا
قاطلين بلدم ايجاا صوم السبع يوم الخميس  ،وش نا فيده بلدد األمدر ولدم اق د
بوجوا صومه أصال  ،فيجا ايتصحابه ) (. )1
وقال النراقي أيضا ّ  ( :ويللم عدم حجية اإليتصحاا فدي القسدم ال الدث م لقدا ّ وهدو
الذ ُعلم ربوا الح م فيه في الجملة أو في حال و شك فيما بلد  ،ألاته بلددما ُعلدم
الح دددم فدددي وقدددع أو حدددال وشدددك فيمدددا بلدددد وا ْن كدددان مقتضدددس اليقدددين السدددابق
وايتصحاا ذلك الح م وجود في الةمان ال دااي أو الحالدة ال اايدة  ،ل دن مقتضدس
ايتصحاا حال اللق عدمه ه أل تن هذا الح م قب حدوره كان مللدوم اللددم م لقدا ّ،
وعلم ارافاع عدمه في الةمان األول  ،فيبقس الباقي  ،م ال اذا ُعلم ت
أن اليدارع أمدر
بالجلوأ يوم الجملة  ،و ُعلدم أاتده واجدا الدس الدةوال ولدم يللدم وجوبده فيمدا بلدد )
(.)2
وذكر النراقي  :يظهر ممدا اقد تدم عددم حجيدة اإليتصدحاا اذا كدان المستصدحا مدن
األمور اليرعية م لقا ّ ألاه ملار بايتصحاا آخر (. )1
ومقتضس هذا ال الم ْ
وان كان من حجية اإليتصحاا في اليبهاا الح مية ال ليدة ،
ولدددذا اُسدددا اليددده القدددول بدددالمن م لقدددا ّ  ،ول د ت
ددن صدددريل كالمددده فدددي المسدددتند فدددي
ايتصحاا اجاية ما جفتفته اليمس التفصي بين األح ام الت ليفية والوضدلية  ،اذ
ان األمددور اليددرعية علددس قسددمين  :أحدددهما مددا يم ددن ْ
قددال مددا اصدده  ( :ت
أن ي ددون
المقتضي ل بواه مقتضيا ّ له في الجملة أو الس وقع كالوجوا والحرمة واحوهما ،
فإاته يم دن ايجداا شديء أو احريمده يداعة أو يومدا ّ أو الدس مدان أو مد وصدف .
وراايهمدا مدا لديس كددذلك  ،بد المقتضدي ل بواده يقتضددي وجدود فدي الخدارج  ،فددإذا
وجد فيه ال يراف اال بمةي  ،وذلك كالمل ية  ،وشدخن النجايدة فدي اليدرعياا مدن
هذا القبي  .وعلس هذا فبلد ربوا النجايدة فدي الموضد يحتداج دفلده الدس مةيد ،
وما لم يللم المةي يُستصحا ) (.)2

)(1
)(2
)(1
)(2

مناهج األح ام واألصول ( طبلة حجرية ) .218 :
المصدر افسه . 222 :
ظ  :المصدر افسه .218 :
محمد مهد  ،مستند الييلة  116 /1 :ـ . 117
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واحدددو كالمددده فدددي اللوا دددد  ،حيدددث جلددد األح دددام الوضدددلية كالواليدددة والقضددداوال
واحوهما مما يحتاج رفلها الس مةي (.)1
ولذا يتضل عدم صحة ما اتسا الس الييو النراقي من اا ار حجية اإليتصحاا فدي
اليبهاا الح مية م لقا ا ليفية كااع أو وضلية (. )2
ثالثا ً  :بيان الخْئي لروي الِراقي
أشار السيد الخو ي الس السبا الذ دعا إلختيار هذا التفصي وهو :
ت
ان اإليتصحاا في األح ام ال لية ُملار بم له دا ما ّ (. )1
رم بيتنده بإيدهاا ميديراّ الدس الحداالا والفدرو المحتملدة فدي محد ال دالم وعلدس
النحو التالي :
ت
ان اليك في الح م اليرعي ي ون علس حالتين :
الحالة األولى ْ :
أن ي ون راجلا ّ الس مقام الجل ولدو لدم ي دن المجلدول فلليدا ّ ه للددم
احقق موضوعه في الخارج  ،كما اذا علمنا بجل اليارع القصدا فدي اليدريلة
المقدية ولو لم ي ن الح م به فلليا ّ للدم احقق القت  ،رم ش نا في بقاء هذا الجلد
 ،فيجدددر ايتصدددحاا بقددداء الجلددد ويسدددمس بإيتصدددحاا عددددم النسدددو .وهدددذا
اإليتصحاا خدارج عدن محد ال دالم  .واطدالق قدول اإلمدام الصدادق ( : حدالل
محمدددد صدددلس هللا عليددده وآلددده حدددالل الدددس يدددوم القيامدددة وحرامددده حدددرام الدددس يدددوم
القيامة )( )2يُغنينا عن هذا اإليتصحاا .
الحالة الثانية ْ :
أن ي ون اليدك راجلدا ّ الدس المجلدول بلدد فلليتده بتحقدق موضدوعه
فددي الخددارج  ،كاليددك فددي حرمددة وطء المددرأال بلددد ااق دداع الدددم قب د اإلغتسددال .
واليك في المجلول مرجله الس أحد أمرين ال رالث لهما :
األ ر األول ْ :
أن ي ون ألج اليك في دا رال المجلول يلةّ وضيقا ّ من قبد اليدارع
 ،كما اذا ش نا فدي ت
أن المجلدول مدن اليدارع هد هدو حرمدة وطء الحدا ب حدين
وجددود الدددم فقددا  ،أو الددس حددين اإلغتسددال ؟ واليددك فددي يددلة المجلددول وضدديقه
يستلةم اليك في الموضوع ال محالة  ،فإاتا ال ادر ت
أن الموضوع للحرمة ه هدو
وطء واجد الدم أو المحدث بحدث الحيب ؟ ويلبتر عن هذا اليك باليبهة الح مية
.
األ ععر الثععاني ْ :
أن ي ددون اليددك ألجد األمددور الخارجيددة بلددد الللدم بحدددود المجلددول
يلة وضيقا ّ من اليارع  ،في ون اليك فدي اإلا بداق  ،كمدا اذا شد نا فدي ااق داع
) (1ظ  :محمد مهد  ،عوا د األيام . 212 :
) (2ظ  :اليوشتر  ،محمد جلفر المر توج  ،منتهس الدراية في شرب ال فاية . 226 /7 :
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  17/1 :والجواهر  ،محمدد اقدي  ،غايدة المدخمول :
. 111/2
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الدم بلد الللم بلدم حرمة الوطء بلد اإلاق اع ولو قب اإلغتسال  .ويلبتدر عدن هدذا
اليك باليبهة الموضوعية  .وجريان اإليتصحاا فدي اليدبهاا الموضدوعية ممدا
ال اشددد ال فيددده وال كدددالم  ،كمدددا هدددو مدددورد صدددحيحة رارال ( )1وغيرهدددا مدددن
النصو .
وأما الشبهات الح مية  :ففيها فرضان :
الفععرض األول ْ :
ان كددان الةمددان مفددرداّ للموضددوع  ،وكددان الح ددم ااحاللي دا ّ كحرمددة
وطء الحددا ب م د ال  ،ف دإ تن للددوطء أفددراداّ ك يددرال بحسددا امتددداد الةمددان مددن أول
الحيب الس آخر  ،وينحد ت الت ليدف وهدو حرمدة وطء الحدا ب الدس حرمدة أمدور
متلددددال  ،وهددي افددراد الددوطء ال وليددة بحسددا امتددداد الةمددان  .فددال يم ددن جريددان
اإليتصحاا فيها حتس علس القول بجريان اإليتصدحاا فدي األح دام ال ليدة ه أل تن
هذا الفرد من الوطء وهو الفرد المفرو وقوعه بلدد ااق داع الددم قبد اإلغتسدال
لم اللم حرمته من أول األمر حتس استصحا بقاءها .
الم األفراد االُخر كااع متيقنة الحرمة  ،وهي األفدراد المفروضدة مدن أول الحديب
الس ااق اع الدم  ،وهذ األفراد قد مضس مااها اما م اإلمت ال أو م اللصيان ،
فلدم جريان اإليتصحاا في هذا القسم ظاهر .
والفرض الثاني  :لم ي ن الةمان مفرداّ  ،ولدم ي دن الح دم ااحالليدا ّ  ،كنجايدة المداء
القلي المدتمم كدراّ  ،فدإ تن المداء شديء واحدد غيدر متلددد بحسدا امتدداد الةمدان فدي
اظر اللدرف  ،واجايدته ح دم واحدد مسدتمر مدن أول الحددوث الدس آخدر الدةوال ،
ومن هذا القبي المل ية والةوجية  ،فال يجر اإليتصحاا في هدذا القسدم أيضدا ،
إلبتال ده بالملدار ه ألاتده اذا شد نا فدي بقدداء اجايدة المداء المددتمم كدراّ فلندا يقددين
متللق بالمجلول ويقين متللق بالجل  ،فبالنظر الدس المجلدول يجدر ايتصدحاا
النجايددة  ،ل واهددا متيقنددة الحدددوث مي د وكة البقدداء  ،وبددالنظر الددس الجل د يجددر
ايتصحاا عدم النجايدة  ،ل واده أيضدا متيقندا ّ  ،وذلدك لليقدين بلددم جلد النجايدة
للماء القلي في صدر االيالم ال م لقا ّ وال مقيداّ بلدم التتميم  ،والقدر المتيقن ااتمدا
هو جللها للقلي غير المتمم  .أما جللها م لقا ّ حتس للقلي المتمم فهدو ميد وك فيده
 ،فنستصدحا عدمدده  ،وي ددون المقددام مددن قبيد دوران األمددر بددين األقد واألك ددر ،
) (1وهي صحيحة رارال األولس من بين الرواياا التي ذكرها السيد الخدو ي  ،وهدي  :عدن
الحسين بن يدليد  ،عدن رارال قدال قلدع لده  :الرجد يندام وهدو علدس وضدوء أاوجدا الخفقدة
والخفقتدان عليده الوضدوء ؟ فقدال يدا رارال  :قدد اندام اللدين وال يندام القلدا واألذن فدإذا اامدع
اللين واألذن والقلا فقد وجا الوضوء  ،قلع ْ
فإن ُح ترك الس جنبه شيء ولم يللم بده قدال  :ال
حتس يستيقن أاته قد اام حتس يجيء مدن ذلدك أمدر بديتن واال فإاتده علدس يقدين مدن وضدو ه  ،وال
ينقب اليقين أبدا باليك ول ن ينقضه بيقين آخر  ،ظ  :ال ويي  ،محمدد بدن الحسدن  ،اهدذيا
األح ام  9/1 :والبهسود  ،مصباب األصول .61 ،18 ، 28، 11 /1 :
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فنخخذ باألق ل واه متيقنا ّ  ،واجر األصد فدي األك در ل واده ميد وكا ّ فيده  ،فتقد
الملارضة بين ايتصحاا بقاء المجلول وايتصحاا عددم الجلد  ،وكدذا المل يدة
والةوجية  ،واحوهما  ،فإذا ش نا في بقاء المل ية بلدد رجدوع أحدد المتبدايلين فدي
الملاطدداال  :فباعتبددار المجلددول وهددي المل يددة يجددر ايتصددحاا بقدداء المل يددة ،
وباعتبار الجل يجر ايتصحاا عدم المل ية  ،لتمامية األركان فيهما (. )1

المط ب الثاني ِ :اقشة اإلش االت الْا ة ع ى وي الِراقي
ذكر السيد الخو ي مجموعة من اإلش االا وردا مدن األعدالم علدس رأ النراقدي،
وأخدددذ بمناقيدددتها ور تدهدددا ه ألاتددده ابنتدددس رأ النراقدددي فخخدددذ يدددداف عنددده  ،وهدددذ
اإلش االا هي :
ووالً  :إش ال الشيخ األنصا ي
ذكر السيد الخو ي ت
أن ما ذكر من بيان لرأ اليديو النراقدي ال يدرد عليده مدا أشد له
الييو األاصار (. )2
ان الةمدددان ْ
أمدددا اشددد ال اليددديو األاصدددار فهدددو  :ت
ان كدددان مفدددرداّ فدددال يجدددر الدددس
ايتصحاا الوجود للدم ااحاد الموضوع ويجر ايتصحاا اللددم  ،وا ْن لدم ي دن
الةمان مفرداّ فيجر ايتصحاا الوجود الاحاد الموضوع وال يجر ايتصحاا
اللدم  ،فال ملارضة بين اإليتصحابين أصال (. )1
ِاقشة الخْئي لألنصا ي
ان الملارضة اق م عدم كون الةمان مفدرداّ ووحددال الموضدوع  .فيقدال  :ت
ت
ان هدذا
الموضوع الواحد كان ح مه كذا وشك في بقا ه فيجر ايتصدحاا بقا ده  ،ويقدال
أيضا  :ت
ان هذا الموضدوع لدم يجلد لده ح دم فدي األول ال م لقدا ّ وال مقيدداّ بحدال ،
والمتيقن جل الح م له حال كواه مقيداّ فيبقدس جلد الح دم لده بالنسدبة الدس غيرهدا
احع األص  ،فتق الملارضة بين اإليتصحابين م حفظ وحدال الموضوع (.)2
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول 17/1 :ـ  18والصافي  ،حسن  ،الهداية في األصول
 11 /2 :ـ . 17
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 18 /1 :
) (1ظ  :فرا د األصول . 214/1 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  18 /1 :والصدافي  ،حسدن  ،الهدايدة فدي األصدول :
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ثانيا ً  :إش ال المحقق اآلخْند
ال تر
ا تن الييو النراقي اظدر ادارال الدس المسدامحة اللرفيدة فدخجرت ايتصدحاا الوجدود ،
وأخرت الس الدقة اللقلية فخجرت ايتصحاا اللدم  ،ل دون المداء غيد ُر المدت تمم غيد ير
الماء المت تمم بالدقة اللقلية  ،م ت
أن المرج في وحدال الموضوع والدد هو اللرف
 ،واللرف يرت الموضوع واحداّ  ،وال رال والقلة من الحاالا  ،فال مجال إلا دار
ايتصحاا النجاية (.)1
السيد الخو ي الس اش ال المحقق اتخواد األصفهااي علس الييو النراقي :

ِاقشة الخْئي ل خراساني
ان الملارضددة المددذكورال ال اتوقددف علددس لحدداظ الموضددوع بددالنظر الدددقي  ،بد بلددد
البناء علدس المسدامحة والقدول بوحددال الموضدوع يجدر ايتصدحاا بقداء النجايدة
وايتصحاا عدم جل النجاية بالنسبة الس حال ال درال ه ل دون المتديقن هدو جلد
النجاية لما لم يت تمم  ،فتق الملارضة بدين اإليتصدحابين مد أخدذ الموضدوع أمدراّ
عرفيا ّ (. )2
ثالثا ً  :إش ال المحقق الِائيِي
ت
ان ايتصحاا عدم الجل غير جار في افسه  ،للدم اراا األرر اللملي عليده ه أل تن
الجل عبدارال عدن اايداء الح دم فدي مقدام التيدري  ،واألح دام اإلايدا ية ال اترادا
عليهدددا اتردددار اليدددرعية  ،بددد وال اتردددار اللقليدددة مدددن وجدددوا اإلطاعدددة وحرمدددة
الملصدية مد الللددم بهددا فضددال عددن التلبددد بهددا باإليتصددحاا  ،فإاتده اذا علمنددا بد ت
دخن
اليارع جل وجوا الةكاال علس مالدك النصداا  ،ال يترادا علدس هدذا الجلد أردر
ما لم اتحقق مل ية في الخارج  .وعليده فدال يترادا األردر اللملدي علدس ايتصدحاا
عدم الجل  ،فال مجال لجريااه (. )1
ِاقشة الخْئي ل ِائيِي
ت
ان األح ددام اليددرعية اعتباريددة ال وجددود لهددا اال فددي عددالم اإلعتبددار القددا م بددالملتبِر
وهو المولس  ،وليسع من ينو الجواهر واألعرا الخارجية  ،ب وجودها بلين
اعتبارها من الملتبِر  ،واإلعتبار ااتما هو بمنةلة التصور  ،ف ما ت
أن التصدور ادارال
يتللق بمتص تور حالي وأخرت بمتصور ايتقبالي  ،ف ذا اإلعتبار ادارال يتللدق بدخمر
) (1ظ  :كفاية األصول . 214 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  18 /1 :والصافي  ،حسن  ،الهدايدة فدي األصدول :
24 /2
) (1ظ  :الخو ي  ،أبو القايم  ،أجود التقريراا  242/2 :و ال اظمي  ،فوا دد األصدول :
. 227/2
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حددالي وأخددرت يتللددق بددخمر ايددتقبالي بحيددث ي ددون اإلعتبددار واإلبددرا فددي الحددال
والملتبر فدي اإليدتقبال كالواجبداا الميدروطة قبد احقدق اليدرط  ،فدإ تن اإلعتبدار
فيها حالي والملتبر وهو الوجدوا ايدتقبالي ه للددم احققده اال بلدد احقدق اليدرط ،
واظير في األح ام الوضلية الوصية فإ تن اعتبار المل يدة فدي موردهدا حدالي  ،اال
ت
أن الملتبر أمر ايتقبالي وهي المل ية بلد الوفاال  .فجمي األح ام اليرعية بالنسدبة
الس موضوعااها من قبي الواجا الميروط  ،فال ي ون فيه قب احقق اليدرط اال
مجرد اإلعتبار  ،وبالتالي ت
فإن قبد احققهدا ال ي دون بلدث وال جدر وال طاعدة وال
ملصية  ،فتحقق األح ام اليدرعية الدذ البتدر عنده بالفلليدة يتوقدف علدس أمدرين :
الجل واحقق الموضوع  ،فإذا ااتفس أحدهما ااتفس الح م  ،م ال  :وجدوا الصدالال
بلددد وال اليددمس يتوقددف علددس جل د الوجددوا مددن المددولس واحق دق الددةوال فددي
الخارج  ،فدإذا الدع اليدمس ولدم يح دم المدولس بيديء ي دون الح دم منتفيدا ّ بااتفداء
الجلد  ،فمددا لددم يتحقددق الموضددوع ْ
وان كددان ال يتراددا أرددر علددس ايتصددحاا عدددم
الجلد اال أاتده اذا احقددق الددةوال يتراددا األرددر علددس ايتصددحاا عدمدده ال محالددة .
وعليه فإذا وجد الموضوع في الخارج وش نا في بقداء ح مده مدن جهدة اليدك فدي
يددلة المجلددول وضدديقه  ،أم ددن جريددان ايتصددحاا عدددم الجلد فددي غيددر المقدددار
المتيقن لوال ملارضته بإيتصحاا بقاء المجلول .
وبلبارال أخرت  :ت
ان ايتصحاا بقاء الجل يجر الرباا فللية الت ليف عندد وجدود
موضوعه  ،كذلك ايتصحاا عدم الجل ي في في ارباا عدم فلليته (.)1
ِاقشة الشْشتري لجْاب الخْئي ل ِائيِي
أشار السيد محمد جلفر المر توج اليوشتر الدس ت
أن مناقيدة السديد الخدو ي للمحقدق
النا يني مح اظر ه وذلك ألاته بلد اإلعتراف بإاف اك الجل عدن المجلدول  -ت
وأن
أرر الجل ليس تاال جوا ايناد المضمون الس اليارع واإلفتداء علدس طبقده  ،وأردر
المجلول المنوط بوجود الموضوع التنجتدة بالوصدول ْ -
ان أريدد بإيتصدحاا بقداء
الجل التلبتد ببقاء اإلاياء أ اعتبار الحرمان أو ت
الالبدية فهو ملنس عددم النسدو ،
وهذا ال يتوقف علس احقق الموضوع خارجدا ّ ه لصدحة ايدناد الح دم اإلايدا ي الدس
الجاع ما لم يللم اسخه .
ْ
وان أريدددد بإيتصدددحاا بقددداء الجلددد ارايدددا آردددار المجلدددول عليددده حتدددس يجدددر
اإليتصددحاا فددي الجل د بهددذا اللحدداظ فهددو غيددر ظدداهره أل تن اراددا األرددر علددس
المجلول مال م لبقاء اإلعتبار واإلبرا  ،ومن المللوم ت
أن ابقاء افس اإلبدرا البددا
بلحاظ اراا آرار المجلول من األص الم بع .
الم اذا أريد من ايتصحاا بقاء الجل ارايا أرر افسه من صحة ايدناد المضدمون
الس اليارع من دون ارايا أرر المجلول م فر وجود الموضوع خارجدا ّ فهدو
وا تن كان يليما ّ عن اش ال اإلرباا  ،اال أاته مسداوق للتف يدك بدين الللدة ومللولهدا ه
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 18 /1 :
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لوضوب وصول الح م الدس مرابدة الفلليدة بوجدود موضدوعه  ،وال بد تد مدن ارايدا
أرر عليه  ،ف يف ي تفي بترايا أرر افس الجل من دون المجلول ؟(.)1

*

ابما ً  :إش ال السيد الصد
ا تن ايتصدحاا عددم الجلد ملدار بم لدده فدي رابتدده  ،فدإ تن ايتصددحاا عددم جلد
الحرمة م ال المتقدم بإيتصحاا عدم جل الحليدة  ،لوجدود الللدم اإلجمدالي بجلد
أحدهما فدي اليدريلة المقديدة فيبقدس ايتصدحاا بقداء المجلدول وهدي الحرمدة بدال
ملار (. )2
ِاقشة الخْئي
ذكر السيد الخو ي رالرة أوجه لر تد هذا اإلش ال  ،وهي :
الْ ه األول  :ااتده ال مجدال إليتصدحاا عددم جلد الحليدة ه أل تن الحليدة والرخصدة
كااددع متيقنددة متحققددة فددي صدددر االيددالم  ،واألح ددام اإللةاميددة قددد ش د ترعع علددس
التدريج  ،فجمي األشياء كان علس اإلباحدة بملندس التدرخي واإلمضداء كمدا يددل
عليه قوله  (: ا ُي توا ع تما ي ع هللا ) ( )1وقول اإلمام الصادق ( :كلتمدا حجدا
هللا علمده عدن اللبداد فهدو موضدوع عددنهم ) ( )2الدم بلدب األح دام التدي ُشد ترعع
لحفددظ النظددام كحرمددة قت د الددنفس  ،وحرمددة أك د أمددوال الن داأ  ،وحرمددة الةاددا ،
وغيرها مدن األح دام النظاميدة غيدر مخدت بيدريلة مدن دون شدريلة  ،وقدد ورد
أن الخمر مما حرمع فدي جميد اليدرا ( .)1والحاصد ت
ت
أن
في بلب النصو
ْ
ُ
وطء الحدددا ب مددد ال كدددان قبددد ادددةول اتيدددة اليدددريفة  (:ا ْعتي ِةلدددوا النو يسددداء فِدددي
يب )6()...مرخصا ّ فيه  ،فال مجال إليتصحاا عدم جل الحلية(. )7
ْال يم ِح ِ

) (1ظ  :منتهس الدراية في شرب ال فاية . 226 /7 :
ت
* ذكر السيد الخو ي هذا اإلش ال من دون أن ينسبه الس قا له  ،ووجدد الباحدث أاده للسديد
محمد باقر الصدر  ،ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول . 114 /6 :
) (2ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،مباحث الحجج واألصول اللملية . . 114/6 :
) (1لم أع ر علس هذا الن فدي ال تدا الحدي يدة الملتبدرال ول نده ورد فدي اهدج البالغدة بهدذا
الن  ( :ان هللا افتر علي م الفدرا ب فدال اضديلوها  ، ...،ويد ع عدن أشدياء ولدم يددعها
اسيااا ّ فال ات لتفوها )  ،ظ  :اليريف الرضي  ،اهج البالغة  ،جم خ ا االمام علي بدن أبدي
طالا . 22/ 2 :
) (2ال ليني  ،محمد بن يلقوا  ،األصول من ال افي . 162/1 :
) (1ظ  :الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 286 /21 :
) (6البقرال . 222 :
) (7ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 24/1 :
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الْ ه الثاني  :ااته ال ملارضة بين ايتصحاا عدم جلد الحليدة وايتصدحاا عددم
جل الحرمة ه إلم دان التلبتدد ب ليهمدا بدإلتةام عددم الجلد أصدالّ ال جلد الحرمدة
وال جل الحلية  ،وذلك ه ت
ألن قوام التلار بين األصلين بخحد أمرين علس يدبي
من الخلو  ،وربما يجتملان :
األ ر األول ْ :
أن ي ون التنافي بين مفاد األصلين في افسه م ق النظر عدن لدةوم
المخالفة الق لية اللملية  ،كما اذا كان مدلول أحد األصلين اإلباحة ومدلول االخدر
الحرمة  ،أو كان مدلول أحدهما اإلباحة ومدلول االخدر عددمها  ،فدال يصدل التلبتدد
بالمتنددافيين فيقد التلددار بينهمددا ويتسدداق ان ه للدددم ام ددان شددمول دلي د الحجيددة
ل ليهما  ،وشموله ألحدهما ارجي مل بال مر تجل .
األ ر الثاني ْ :
أن الةم من اللم بهما المخالفة اللمليدة الق ليدة ولدو لدم ي دن التندافي
بين المدلولين  ،كما اذا علمنا بنجاية أحد اإلاداءين  ،فجريدان أصدالة ال هدارال فدي
كد واحددد منهمددا وا ْن لددم ي ددن افسدده منافيدا ّ لجريااهددا فددي اتخددر  ،اال أاتده الددةم مددن
جريااددده فدددي كليهمدددا المخالفدددة اللمليدددة الق ليدددة  ،وكدددذا فدددي يدددا ر مقامددداا الللدددم
اإلجمالي بالت ليف اإللةامي  ،وكال األمدرين مفقدود فدي المقدام ه للددم المنافداال بدين
أصدددالة عددددم جلددد الحليدددة وأصدددالة عددددم جلددد الحرمدددة ه أل تن الحليدددة والحرمدددة
متضادان  ،فال يلةم من التلبتد ب ال األصلين اال ارافاع الضددين،وال محدذور فيده،
فنتلبتدددد ب ليهمدددا والتدددةم بلددددم الجلددد أصدددالّ  ،وال الدددةم مخالفدددة عمليدددة ق ليدددة
أيضا،غاية األمر لةوم المخالفة اإللتةامية للللم اإلجمالي بجلد أحدد الح مدين فدي
اليددريلة المقديددة  ،وال محددذور فيدده  ،فنلتددةم بلدددم الجلد فددي مقددام اللمد  ،وفددي
مقددام اإلفتدداء ارجد الددس غيرهمددا مددن األصددول كاصددالة البددراءال مد ال فددي المقددام ،
فنفتددي بلدددم حرمددة الددوطء ألصددالة البددراءال  ،واظيددر ذلددك ف دي دوران األمددر بددين
المحدددذورين  ،فدددإ تن فدددي الح دددم بدددالتخيير هنددداك مخالفدددة التةاميدددة لمدددا هدددو مللدددوم
بالوجدددان مددن الحرمددة أو الوجددوا  ،وال محددذور فيدده بلددد كددون الح ددم بددالتخيير
بالتلبتد اليرعي  ،وال الةم المخالفة اللملية الق ليدة ه ألاتده ال يخلدو امدا مدن الفلد
الم ابق الحتمال الوجوا أو الترك الم دابق الحتمدال الحرمدة  .ولدوال ذلدك  ،لمدا
جا اإلفتاء من المجتهد بما فدي ريدالته اللمليدة الميدتملة علدس المسدا ال يدرال ،
للللم اإلجمالي بمخالفة بلب ما في الريالة للح م الواقلي  ،فال ب تد له من التوقدف
عن اإلفتاء .
الم من ليس له هذا الللم االجمدالي  -ويُحتمد م ابقدة الواقد لجميد مدا فدي ريدالته
علس ك رال ما فيها من المسا  -جا لده اإلفتداء  ،ول نتده مجدرد فدر  ،ولللده لدم
يوجد مجتهد كان شخاه ذلك  .فالسدر فدي جدوا اإلفتداء هدو أاتده ال مداا مدن اإلفتداء
بلددد كوادده علددس المددوا ين اليددرعية وبرخصددة مددن اليددارع  ،وال محددذور فددي
المخالفة اإللتةامية والمخالفة اللملية الق لية غير رابتة  ،إلحتمدال كدون مدا صددر
منه مخالفا للواق هو اإلفتاء بحرمة المباب الدواقلي  ،وال الدةم منده مخالفدة عمليدة
 ،فإ تن المخالفة اللملية ااتما اتحقق فيما علم اإلفتاء بإباحدة الحدرام الدواقلي  ،ولديس
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له هذا الللم  .وغاية ما في الباا علمه ب ون بلب ما في الريالة مخالفدا ّ للواقد :
أما اإلفتاء بحرمة المباب الواقلي أو بإباحة الحرام الواقلي (. )1
الْ ه الثالث  :ااته لو ان تةلندا عدن جميد ذلدك  ،فنقدول  :ااتده يقد التلدار بدين هدذ
اإليتصحاباا ال الرة في مرابة واحدال  ،ال أاته يق التلار بين ايتصحاا عددم
جل الحرمدة وايتصدحاا عددم جلد الحليدة فدي مرابدة متقدمدة علدس ايتصدحاا
بقدداء المجلددول  .وبلددد اسدداقا اإليتصددحابين فددي مقددام الجل د اص د النوبددة الددس
ايتصحاا بقاء المجلول  ،ويتم الم لوا  ،وذلك  ،أل تن جريدان اإليتصدحاا فدي
األح ام اليرعية ال ي ون متوقفا ّ علس احقق الموضوع في الخارج  ،بحيدث ي دون
ايتصحاا بقداء الحرمدة متوقفدا ّ علدس وجدود وجدة ااق د دمهدا ولدم اغتسد  ،بد
يجر اإليتصحاا علس فر وجود الموضوع  ،وك مجتهدد التفدع الدس الح دم
المدذكور -أ حرمددة وطء الحددا ب بلدد ااق دداع دمهددا  -يحصد لدده اليقددين بحرمددة
الوطء حين ر ية الدم  ،واليقين بلدم جل الحرمة قب ادةول اتيدة اليدريفة ...( :
فيدا ْعتي ِةلُ ْ
ديب  ،)2( ) ...واليقددين بلددم جلد اإلباحددة فددي الصدددر
وا النو يسدداء فِددي ْال يم ِحد ِ
األول مددن اإليددالم  ،ويحص د لدده اليددك فددي حرمددة الددوطء بلددد ااق دداع الدددم قب د
اإلغتسددال  .وكددان واحددد مددن هددذ األمددور فللددي عنددد اإلفتدداء علددس فددر وجددود
الموضوع  ،فيقد التلدار بدين اإليتصدحاباا ال الردة فدي مرابدة واحددال ويسدقا
جميلها (.)1
رم دف السيد الخو ي اش االّ مق تدراّ قد يرد في مح ال الم بقولده  ( :وربتمدا يقدال فدي
المقددام  :ت
ان أصددالة عدددم جل د الحرمددة حاكمددة علددس ايتصددحاا بقدداء المجلددول ،
ل ون األول أصال يببيا ّ بالنسبة الس ال ااي  ،فإ تن اليك في بقاء الحرمة مسبَّا عن
اليك في يدلة جلد الحرمدة وضديقها  ،فخصدالة عددم جلد الحرمدة موجبدة لرفد
اليك في بقاء المجلدول  ،فدال يبقدس لإليتصدحاا ال دااي *موضدوع )( )2وبلبدارال
أخرت  :ت
ان األص السببي مق تدم علس األص المسببي عند التلار ،
وقد و د الباحث ت
أن هذا اإلش ال هو للمحقق النا يني (. )1
ان هذا ال الم ْ
المِاقشة  :ذكر السيد الخو ي ت
وان كدان موافقدا ّ للمختدار فدي النتيجدة ،
اال أاتده غيددر صددحيل فددي افسدده  ،ت
ألن المددالك فددي الح ومددة لدديس مجددرد كددون أحددد
األصلين يببيا ّ واتخر مسببيا ّ  ،بد المدالك كدون الميد وك فيده فدي أحدد األصدلين
)(1
)(2
)(1
*أ
)(2
)(1

ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 21 /1 :
البقرال . 222 :
ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  22/1 :ـ . 21
األص المسببي .
المصدر افسه . 21 /1 :
ظ  :ال اظمي  ،فوا د األصول . 692/2 :
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أرراّ مجلوالّ شرعيا ّ لأص االخدر  ،كمدا فدي الم دال الملدروف وهدو مدا اذا غسد
روا اجس بماء مي وك النجاية  ،فاليك في اجاية ال وا مسدبَّا عدن اليدك فدي
طهارال الماء  ،وجريان أصدالة ال هدارال فدي المداء موجدا لرفد اليدك فدي طهدارال
ال وا  ،أل تن من اترار المجلولدة ل هدارال المداء هدو طهدارال ال دوا المغسدول بده ،
فخصددالة ال هددارال فددي المدداء ا ددون حاكمددة علددس ايتصددحاا النجايددة فددي ال ددوا ،
بخالف المقام  ،فإاته ليس عدم حرمة الوطء من اترار اليرعية ألصالة عدم جلد
الحرمة  ،ب من اترار الت وينيدة لده ه أل تن عددم الحرمدة خارجدا ّ مدال مم ا ويندا ّ مد
عدم جل الحرمة  ،ب هو عينه حقيقة  ،وال مغايرال بينهما اال اظيدر المغدايرال بدين
الماهية والوجود  ،فال ملنس لح ومدة أصدالة عددم جلد الحرمدة علدس ايتصدحاا
بقاء المجلول (. )1
المط ب الثالث  :إستثِاء األح ام غير اإللزا ية والشبهات الح مية الْضمية
يتضمن هذا الم لا رأيين للسيد الخدو ي ابتده عليهمدا فدي ختدام بح ده وهدي المدوارد
التي ايت ناها عن عدم جريان اإليتصحاا في اليبهاا الح مية  ،وهما :
ووالً  :ريان اإلستصحاب في األح ام غير اإللزا ية
أشددار السدديد الخددو ي الددس ت
أن مددا ذهددا اليدده مددن عددم عدددم جريددان اإليتصددحاا فددي
اليبهاا الح مية  -مخت باألح ام االلةامية وأما غير اإللةاميدة * فدال مداا مدن
جريددان اإليتصددحاا فيهددا  ،وال يلارضدده ايتصددحاا عدددم جل د اإلباحددة  ،ت
ألن
اإلباحددة ال احتدداج الددس الجل د  ،ف دإ تن األشددياء كلهددا علددس اإلباحددة  ،مددا ل دم يجل د
الوجددوا والحرمددة  ،لقولدده  ( : ايد توا عمددا ي د ع هللا عندده ) ( )2وقددول اإلمددام
الصادق  (:كلما حجا هللا علمه عن اللبداد فهدو موضدوع عدنهم ) ( )1وقولده: 
( ااتما هلك النداأ ل درال يد الهم ) ( ، )2فالمسدتفاد مدن هدذ الروايداا ت
أن األشدياء
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  21 /1 :والجواهر  ،محمد اقي  ،غايدة المدخمول :
. 111/2
* األح ام اإللزا ية  :ما يلةم الم لف فلله ( وهو الوجوا )  ،أو ما يلةم الم لف اركه
(وهو الحرمة )  ،وما عداها فليس من األح ام اإللةامية  ،ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل
في شرب اللروال الورقس . 112 /2 :
) (2لددم أع ددر عليدده بهددذا الددن وااتمددا وجدادده بددن آخددر  ،وهددو  ( :ت
ان هللا افتددر علددي م
ت
الفددرا ب فددال اض ديتلوها  ، ...،وي د ع عددن أشددياء ولددم يدددعها اسدديااا ّ فددال ات لفوهددا )  ،ظ :
اليريف الرضي  ،اهج البالغة  ،جم خ ا االمام علي بن أبي طالا . 22/ 2 :
) (1ال ليني  ،محمد بن يلقوا  ،األصول من ال افي . 162/1 :
) (2لم أع ر عليه بهدذا الدن واامدا وجداده بدن آخدر  ،وهدو  :عدن النبدي  :8ااركدواي مدا
اركت م فإاتما هلك من كان قبل م ل رال ي الهم  ،واختالفهم علس أابيا هم  ،ظ  :النحداأ  ،أبدو
جلفر  ،ملااي القرآن  168 /2 :و المراضس  ،أحمد  ،شرب األ هار . 69 /2 :
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علس اإلباحة ما لم يرد أمر أو اهي من قب اليارع ه فإ تن اليدريلة شدرعع للبلدث
الس شيء والنهي عن اتخر ال لبيان المباحاا  ،فال مجال إليتصحاا عددم جلد
اإلباحددة ه ل ددون اإلباحددة متيقنددة  ،فاليددك فددي بقا هددا  ،فيجددر ايتصددحاا بقدداء
اإلباحة بال ملار  ،ب ي ون ايتصحاا عدم جل الحرمة موافقا ّ
له (.)1
ثانيا ً  :ريان اإلستصحاب في الشبهات الح مية الْضمية
أشار السديد الخدو ي ايضدا ّ الدس أاتده ال مداا مدن جريدان اإليتصدحاا فدي اليدبهاا
الح مية الوضلية كال هارال من الخبث والحدث  ،كمدا اذا شد نا فدي اافلدال المداء
اللدددالي بمالقددداال النجايدددة السدددافلة * ،فتجدددر ايتصدددحاا ال هدددارال وال يلارضددده
ايتصحاا عدم جل ال هارال ه أل تن ال هارال اظير اإلباحة ال احتاج الدس الجلد ،
ا بيددان مددن اليددارع بالنجايددة فيهددا  ،بد
بد األشددياء كلهددا علددس ال هددارال مددا لددم يددخ ِ
ال هارال بحقيقتهدا اللرفيدة كدون اليديء باقيدا ّ ب بيلتده األوليدة ،والنجايدة والقدذارال
شيء ا د  ،ب ايتصحاا عدم جل النجاية ملاضدد إليتصدحاا بقداء ال هدارال
 ،وكددذا ال مدداا مددن جريددان ايتصددحاا ال هددارال مددن الحدددث  ،كمددا اذا شد نا فددي
بقا ها بلد خروج المذ وال يلارضه ايتصحاا عدم جل ال هارال ه أل تن الدنقب
هددو المحتدداج الددس الجلد  .وأمددا ال هددارال المجلولددة فهددي الوضددوء  -أ الغسددلتان
والمسحتان  -وقد أاينا بها  ،فهدي باقيدة بحالهدا مدا لدم يصددر مندا مدا جللده اليدارع
ااقضددا لهددا  ،ب د ايتصددحاا عدددم جل د الم دذ ااقضددا موافددق اليتصددحاا بقدداء
**
ال هارال .
ان اليك في ت
وبلبارال أخرت ت
أن الصالال ميدروطة بخصدو ال هدارال ال اايدة  -أ
الحاصلة بلد خروج المذ  -أو ميروطة باألعم منها ومدن ال هدارال األولدس  -أ
الحاصلة قب خروج المذ  -واألص عدم اشتراطها بخصو ال هارال ال اايدة .
الم اذا ش نا في بقاء النجاية المتيقنة كمسخلة اتمديم المداء القليد الدنجس كدراّ  ،ال
مجددال لجريددان ايتصددحاا بقدداء النجايددة  ،للملارضددة بايتصددحاا عدددم جلدد
النجاية بلد التتميم (. )2
وقددد ل تخ د السدديد الخددو ي مددا اق د تدم مددن بحددث فددي اليددبهاا الح ميددة ويبددين رأيدده
الصريل في المسخلة بقوله  (:ال مجال لجريان اإليتصحاا في اليبهاا الح مية،
بخالف اليبهاا الموضوعية ه للدم اليك فيهدا فدي الجلد  .وااتمدا اليدك فدي بقداء
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 27 /1 :
* أ اافلال الماء من الم ان المتداف منه بمالقاال النجاية في الم ان المتداف اليه  ،ظ :
الخو ي  ،أبو القايم  ،منهاج الصالحين  ،مسخلة . 18 /1 : 14
** المذ  :الماء الرقيق الخارج عند المداعبة والتقبي والنظر بال دف وفتور  ،ويختلف
عن الود  :وهو البل اللةج الذ يخرج بلد البول  ،ويختلف أيضا ّ عن الوذ  :وهو
الماء الذ يخرج ُعقيا اإلاةال  ،ظ  :مركة الملجم الفقهي ( مجموعة باح ين ) ،
المص لحاا . 2227 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  27 /1 :ـ .29
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الموضوع الخارجي  ،فيجر اإليتصحاا فيها بال ملار  ،م ال اذا ش نا في
احقددق النددوم بلددد اليقددين بالوضددوء  ،فددال شددك لنددا فددي الجل د وال فددي مقدددار يددلة
المجلول ه ألاتا اللم ت
أن المجلول هو حصول ال هدارال بالوضدوء الدس مدان طدرو
الحدث  ،وااتما اليك في حدوث النوم في الخارج  ،فيجدر ايتصدحاا عدمده بدال
ملار ) (.)1
ِاقشة المر ّوج ل خْئي
ادداقأل السدديد محمددد جلفددر المددر توج اليوشددتر مددا ايددت نا السدديد الخددو ي مددن عدددم
جريان اإليتصدحاا فدي األح دام ال ليدة  ،وأاتده يجدر فدي األح دام الترخيصدية ه
بسبا عدم جريان ايتصدحاا عددم جلد اإلباحدة فيهدا ه ل واهدا متيقندة فدي صددر
اإليددالم  ،واليددريلة ااتمددا ات ف د بيددان األح ددام اإللةاميددة فحسددا  ،فددال ملددار
اليتصحاا المجلول  ،وجاءا مناقيته ضمن اق تين :
األولععى  :ت
ان اإلباحددة اليددرعية التددي اُل د تد مددن األح ددام الخمس دة اتوقددف علددس جل د
اليارع ق لا ّ  ،وال وجه لحصر المجلدول فدي األح دام اإللةاميدة خاصدة  ،وييدهد
لمددا ُذكددر قولدده الددالس  ...( :أ ُ ِحلَّد ْ
ص د ْي ُد
دام  )2( )...و (أ ُ ِح د َّ لي ُ د ْم ي
دع لي ُ ددم بي ِهي يم دةُ األي ْا يلد ِ
ْالبيحْ ِر  )1( )...واحوهما مما يدل علس جللها اخييسا ّ .
الثانيععة  :ااتده أخد مددن المدددعس  ،فدإ تن االيددتحباا وال راهددة ح مددان ارخيصدديان
متوقفان علس جل اليارع ق لا ّ  .وال مه وقوع الملارضة بين ايتصدحابي عددم
الجل وبقاء المجلول  .فال وجه إلا ار اإليتصحاا في اليدبهاا الح ميدة ال ليدة
بدعوت الملارضة المذكورال (. )2
ويبدو ّما وقدّم أ تن السيد الخو ي ْ
وان اختار ما ذها اليه الييو النراقي من افصدي
ول نه بيتنه ووضتحه بي لم اُدذكر فدي ال تدا األصدولية لمدن يدبقه مدن األعدالم ـ
فضالّ عن أاته ايت اع أ ْن ير تد جمي اإلشد االا الدوارد عليده ـ واُلدد هدذ اضدافة
عمودية علس ما ذكر البحث في ضابا المدرية * .

) (1البهسود  ،مصباب األصول . 24 /1 :
) (2الما دال . 1 :
) (1الما دال . 86 :
) (2ظ  :منتهس الدراية في شرب ال فاية  222/7 :ـ . 221
* ظ  2 :من األطروحة .
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المبحث الثالث
إستصحاب ال ي
من ملالم البحث األصولي عند السيد الخو ي هو اضافة قسم الدس أقسدام ايتصدحاا
ال لي  ،ويُلد ذلك مدن ابت ارااده األصدولية ( )1ه لدذا جداء هدذا المبحدث لبيدان هدذ
المسخلة .
والمراد من ايتصحاا ال لي  :هدو التلبتدد ببقداء الجدام بدين فدردين مدن الح دم  ،أو
الجام بين شيئين خارجيين اذا كان له أرر شرعي (. )2
وقد ااتظم هذا المبحث في رالرة م الا  ،هي :

المط ب األول  :وقسام إستصحاب ال ي
الملددروف بددين األصددوليين أن أقسددام ايتصددحاا ال لددي هددي رالرددة ايددتناداّ علددس مددا
ذكر الييو األاصار ( )1وقد ال تر السيد الخو ي الس بيان هذ األقسام وذكر
أاتها أربلة بإضافة قسم اليها  ،واألقسام هي :
القسم األول  :ما اذا علمنا بتحقدق ال لدي فدي ضدمن فدرد ملدين  ،ردم شد نا فدي بقداء
هذا الفرد وارافاعه  ،فدال محالدة ايدك فدي بقداء ال لدي وارافاعده أيضدا  ،فدإذا كدان
األرر لل لي  ،فيجر اإليتصحاا فيه .
م الده الملددروف مدا اذا علمنددا بوجدود يددد فدي الدددار فدنللم بوجددود اإلاسدان فيهددا رددم
ش نا في خروج يد عنها فنيدك فدي بقداء اإلاسدان فيهدا  ،فدال اشد ال فدي جريدان
اإليتصحاا في بقا ه اذا كان له أرر(. )2
القسم الثاني  :ما اذا علمنا بوجود ال لي في ضمن فدرد مدر تدد بدين متديقن اإلرافداع
ومتيقن البقاء  ،كما اذا علمنا بوجود ااسدان فدي الددار مد اليدك فدي كواده يدداّ أو
عمراّ  ،م الللم بخاته لو كان يداّ لخرج يقينا ّ ولو كان عمراّ فقد بقي يقينا ّ .
وم اله في الح م اليرعي  :ما اذا رأينا رطوبة ميتبهة بين البول والمندي فتوضدخاا
 ،فنللم أاته لو كان الحدث الموجود هو األصدغر فقدد ارافد  ،ولدو كدان هدو األكبدر
) (1ظ  :الفيا  ،المختصر في الحياال الللمية لةعيم ال ا فة السيد الخو ي . 11 :
) (2الصدر ،محمد باقر  ،دروأ في علم األصول ( الحلقة ال ال ة ) . 181/1 :
) (1ظ  :فرا د األصول 181 /1 :ـ . 181
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  141/1 :والجواهر  ،محمد اقي  ،غايدة المدخمول :
 171/2وبحر الللوم  ،عالء الدين  ،مصابيل األصول .122/2 :
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فقد بقي  ،وكذا لو اغتسلنا في الم ال فنللم أاته لو كان الحدث هو األكبر فقدد ارافد
 ،وان كان هو األصغر فقد بقي ه للدم ارافاعه بالغس  ،فنجر اإليتصحاا فدي
الحدددث الجددام بددين األكبددر واألصددغر واح ددم بترات دا أرددر  ،كحرمددة مددست كتابددة
القرآن وعدم جوا الدخول في الصالال .
وهددذا هددو القسددم قددد ذكددر اليدديو األاصددار وابلدده جماعددة ممددن اددخخر عندده (،)1
والظدداهر أ تن اخصددي هددذا القسددم  -بد ْ
دخن ي ددون الفددرد مددردداّ بددين متدديقن اإلرافدداع
ومتدديقن البقدداء  -ااتمددا هددو لمجددرد التم ي د  ،ت
واال في فددي فددي جريددان اإليتصددحاا
مجرد احتمدال البقداء  ،فلدو كدان الفدرد مدردداّ بدين متديقن اإلرافداع ومحتمد البقداء
ل ان اإليتصحاا جاريا ّ في ال لي  ،وي ون أيضا من القسم ال ااي (.)2
القسم الثالث  :ما اذا علمنا بوجود ال لي في ضدمن فدرد ملدين وعلمندا بارافداع هدذا
الفددرد ل ددن احتملنددا وجددود فددرد آخددر مقددارن مد وجددود الفددرد األول أو مقددارن مد
ارافاعه  ،كما اذا علمنا بوجود يد في الدار وعلمنا بخروجه عنهدا  ،ل دن احتملندا
بقاء اإلاسان في الدار الحتمال دخول عمرو فيهدا  ،ولدو مقارادا ّ مد خروجده عنهدا
(. )1
والفدرق بدين القسددم ال دااي والقسدم ال الددث  :هدو ت
أن اليقددين فدي القسدم ال الددث قدد اللددق
بوجود ال لي المتخص بخصوصية مليندة  ،وقدد ارافد هدذا الوجدود يقيندا ّ  .ومدا
هو محتم للبقاء فهو وجود ال لي المتخص بخصوصية أخرت الذ لم ي ن لندا
علم به  ،فيختلف متللق اليقين واليدك  ،فت دون النتيجدة عددم جريدان اإليتصدحاا
فيه .
وهدددذا بخدددالف القسدددم ال دددااي  ،فدددإ تن المللدددوم فيددده هدددو وجدددود ال لدددي المدددردد بدددين
الخصوصدديتين  ،فيحتم د بقدداء هددذا الوجددود بليندده  ،في ددون متللددق اليقددين واليددك
واحدا  ،فال ماا من جريان اإليتصحاا فيه (.)2
وهذ هي األقسام ال الرة التي ذكرها الييو األاصار (. )1

) (1ظ  :فرا دد األصدول  181/1 :و الخرايدااي  ،محمددد كداظم اتخوادد  ،كفايدة األصددول :
 242و ال باطبا ي  ،محمد رضا  ،انقيل األصول  268 :و البروجرد  ،محمد اقي  ،اهاية
األف ار  :ج2ق111/1و األصفهااي  ،محمد حسين ،اهاية الدراية في شرب ال فاية 167/1 :
.
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  142/1 :والجواهر  ،محمد اقي  ،غايدة المدخمول :
. 176/2
) (1ظ  : :البهسددود  ،مصددباب األصددول  142/1 :وبحددر الللددوم  ،عددالء الدددين  ،مصددابيل
األصول .122/2 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 142 /1 :
) (1ظ  :فرا د األصول 181 /1 :ـ . 181
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القسععم الرابعَّللا  :مددا اذا علمنددا بوجددود فددرد ملددين وعلمنددا بارافدداع هددذا الفددرد  ،ول ددن
علمنا بوجود فرد ملنون بلنوان يحتم اا باقه علس الفدرد الدذ علمندا ارافاعده ،
ويحتمد اا باقدده علددس فددرد آخددر  ،فلددو كددان اللنددوان المددذكور من بق دا ّ علددس الفددرد
المراف  ،فقد اراف ال لي ْ ،
وان كان من بقا ّ علس غير فال لي باق .
وهذا القسم الراب هو القسم الذ أضافه السيد الخو ي الس بقية األقسام التدي ذكرهدا
الييو األاصار .
وأشار السيد الخو ي الس امتيا هذا القسم عن بقية األقسام :
فامتيدا عددن القسدم األول ظدداهر  .وامتيدا عددن القسدم ال ددااي أاده فددي القسدم ال ددااي
ي ون الفدرد مدردداّ بدين متديقن اإلرافداع ومتديقن البقداء أو محتملده  ،بخدالف القسدم
الراب  ،فإاته ليس فيه الفرد مردداّ بين فدردين  ،بد الفدرد ملدين  ،غايدة االمدر أاتده
يحتم اا باق عنوان آخر عليه .
أما امتيا عن القسم ال الث ـ بلدد اشدتراكهما فدي احتمدال اقدارن فدرد آخدر مد هدذا
الفرد الملين الذ علمنا ارافاعه  -أاته ليس في القسم ال الث علمان  ،ب علم واحد
متللق بوجود فرد ملدين  ،غايدة األمدر احتمد اقدارن فدرد آخدر مد حدورده أو مد
ارافاعدده  ،بخددالف القسددم الراب د  ،فدإ تن المفددرو فيدده علمددان  :علددم بوجددود فددرد
ملين  ،وعلم بوجود ما يحتم اا باقه علس هذا الفرد وعلس غير .
م الدده  :مددا اذا علمنددا بوجددود يددد فددي الدددار وعلمنددا بوجددود مددت لم فيهددا  ،رددم علمنددا
بخددروج يددد عنهددا  ،ول ددن احتملنددا بقدداء اإلاسددان فيهددا الحتمددال ْ
أن ي ددون عنددوان
المت لم من بقا ّ علدس فدرد آخدر  :م الده فدي األح دام اليدرعية مدا اذا علمندا بالجنابدة
ليلة الخميس م ال  ،واغتسدلنا منهدا  ،ردم رأيندا المندي فدي روبندا يدوم الجملدة مد ال ،
فنللم ب وانا جنبا ّ حين خدروج هدذا المندي  ،ول دن احتمد ْ
أن ي دون هدذا المندي مدن
الجنابة التي اغتسلنا منها ْ ،
وأن ي ون من غيرها (. )1
وا تن السيد الخو ي قد ابتده علدس أمدر مهدم فدي جريدان ايتصدحاا ال لدي  ،وهدو  :ت
ان
جريان اإليتصحاا في ال لي ااتما هو فيما اذا لم ي ن هناك أص يليَّن بده الفدرد ،
واال فال مجال لجريان اإليتصدحاا فدي ال لدي  ،كمدا اذا كدان أحدد محددرا ّ بالحددث
األصغر  ،فخرجع منه رطوبة مرددال بين البول والمندي ردم اوضدخ فيدك فدي بقداء
الحددددث  ،فمقتضدددس ايتصدددحاا ال لدددي ْ
وان كدددان بقددداء الحددددث  ،اال ت
أن الحددددث
األصددغر كددان متيقن دا ّ  ،وبلددد خددروج الرطوبددة المددرددال ييددك فددي اب تدلدده بدداألكبر ،
فمقتضس اإليتصحاا بقاء األصغر وعدم اب تدله باألكبر  ،فال يجر اإليتصدحاا
في ال لي  ،لتليتن الفرد بالتلبتد اليرعي  ،في فدي الوضدوء  .الدم مدن كدان مت هدراّ
رم خرجع منده الرطوبدة المدرددال ال يجدو لده اإلكتفداء بالوضدوء فقدا  ،بد يجدا
عليه الجم بين الوضوء والغس  ،فإاته من ايتصحاا ال لي من القسم ال ااي .

) (1ظ  :البهسددود  ،مصددباب األصددول  142/1 :وبحددر الللددوم  ،عددالء الدددين  ،مصددابيل
األصول .122/2 :
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وال يتوقف ذلك علس كدون الحددث األصدغر واألكبدر مدن قبيد المتضدادين بحيدث ال
يم ن اجتماعهما  ،ب الفرد يلين باألص علس جمي األقوال فيهمدا  ،فدإ تن األقدوال
فيهما رالرة :
األول  :كواهما متضادين .
الثاني  :كواهما شيئا ّ واحداّ وااتما اإلخدتالف بينهمدا فدي القدوال والضدلف  ،فاألصدغر
مرابددة ضددليفة مددن الحدددث  ،واألكبددر مرابددة قويددة مندده  ،كمددا قيد فددي الفددرق بددين
الوجددوا وااليددتحباا  :ت
ان الوجددوا مرابددة قويددة مددن ال لددا واإليددتحباا مرابددة
ضليفة منه
الثالث  :كواهما من قبي المتخالفين بحيث يم ن اجتماعهما كالسواد والحالوال مد ال
 ،فللس األول  :حيث ا تن األصغر كان متيقنا ّ وشك في ابدلده بداألكبر فاألصد عددم
ابدلدده بدده  .وعلددس ال ددااي  :األصد عدددم حدددوث المرابددة القويددة بلددد كددون المرابددة
الضليفة متيقنة  .وعلدس ال الدث ي دون األصد عددم اجتمداع األكبدر مد األصدغر ،
فللس جمي األقوال يُليتن الفرد فال مجال لجريان اإليتصحاا في ال لي (.)1

المط ب الثاني ِ :اقشات القسم الرابَّللا ن إستصحاب ال ي
يُلنددس هددذا الم لددا ببيددان اإلش د االا الددواردال علددس القس دم الراب د مددن ايتصددحاا
ال لي :
ذكر السيد الخو ي أاته اذا علمنا بوجود عنوااين يحتم اا باقهمدا علدس فدرد واحدد ،
فالظدداهر أات ده ال مدداا مددن جريددان اإليتص دحاا فيدده ه وذلددك لتماميددة أركاادده مددن
اليقين واليك ه فإ تن أحد اللندوااين وان ارافد يقيندا ّ  ،اال ت
أن لندا يقيندا ّ بوجدود ال لدي
في ضمن عنوان آخر وايك في ارافاعده ه إلحتمدال اا باقده علدس فدرد آخدر غيدر
الفرد المراف يقينا ّ  ،فبلد اليقين بوجود ال لي الميار اليه واليدك فدي ارافاعده  ،ال
ماا من جريان اإليتصحاا فيه (. )2
أما المناقياا فهي :
اوالً  :إبتالؤه بالمما ض
ذكددر السدديد الخددو ي أاتدده قددد يُبتلددس هددذا اإليتصددحاا بالملددار  ،كمددا اذا علمنددا
بالجنابة ليلة الخميس م ال وقد اغتسلنا منها  ،رم رأينا منيا ّ فدي روبندا يدوم الجملدة ،
فنللم ب وانا جنبدا ّ حدين خدروج هدذا المندي ،ول دن احتمد ْ
أن ي دون هدذا المندي مدن
الجنابة التي قدد اغتسدلنا منهدا ْ ،
وأن ي دون مدن غيرهدا  ،فإيتصدحاا كلدي الجنابدة
مد الغدداء الخصوصددية ْ
وان كددان جاريدا ّ فددي افسدده  ،اال أاتده ملددار بإيتصددحاا
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول .149/1 :
) (2ظ  :المصدر افسه . 118 /1 :
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ال هارال اليخصية  ،فإاتا علس يقين بال هارال حين ما اغتسلنا من الجنابدة وال يقدين
بإرافاعهددا  ،إلحتمددال كددون المنددي المر ددي مددن الددك الجنابددة  ،فيقد التلددار بيندده
وبين ايتصحاا الجنابة فيتساق ان  ،وال ب تد من الرجوع الس أص آخر .
وأما في ماال ملار له كمدا اذا علمندا بوجدود يدد فدي الددار وبوجدود مدت لم فيهدا
يحتمد اا باقدده علددس يددد وعلددس غيددر  ،فددال مدداا مددن جريددان ايتصددحاا وجددود
اإلاسان ال لي فيها  ،م الق بخروج يد عنها اذا كان له أرر شرعي .
وبالجملة  :مح ال الم ااتما هو في جريدان اإليتصدحاا فدي افسده مد ق د النظدر
عن الملار  ،وقد ذها السيد الخو ي الس ت
أن جريااه هو الصحيل .
وأما عدم الجريان من جهة اإلبدتالء بالملدار  ،فهدو ميدترك فيده بدين هدذا القسدم
واألقسام األخرت  ،فإ تن اإليتصحاا فيها أيضدا قدد يبتلدس بالملدار  ،فدال ي دون
جاريا ّ (. )1
ثانيا ً ِ :اقشة الصد ل خْئي
وجدود القسدم

ااقأل السيد محمد باقر الصدر ما ذها اليه السيد الخو ي من افترا
الراب إليتصحاا ال لي  ،ور تد موضوعا ّ  وح ما ّ ** :
أما من ناحية المْضعْع  :فإاتندا لدو الحظندا كلدي الجنابدة بدال اضدافتها الدس اللندوان
اإلاتةاعي وهو الحادث من ذلك األرر فالللم ب لي الجنابة ي ون من القسم ال الدث ه
اذ يللم بتحققها ضمن فرد افصديالّ كمدا يللدم بإرافداع ذلدك الفدرد وييدك فدي بقا هدا
ضمن فرد آخر مي وك الحدوث .واذا الحظنا ال لدي بداللنوان اإلاتةاعدي كلندوان
الجنابة الحادرة من ذلك األرر كان مدن القسدم ال دااي ه أل تن هدذا مدن الللدم اإلجمدالي
بلنوان ااتةاعي يم ن أ ْن ين بق علس الفرد المللوم افصيال  ،وفرقه عما اقددم فدي
القسم ال ااي أاته هناك لدم ي دن يللدم بتحقدق أحدد الفدردين أمدا هندا فديللم بتحقدق أحدد
الفددردين افصدديالّ  ،وحيددث ا تن اللنددوان المللددوم باإلجمددال فيدده خصوصددية ـ ولددو
ااتةاعية ـ فال ي ون منحالّ بدالللم التفصديلي بخحدد الفدردين  ،وعلدس كد حدال فهدذ
الفرضية  :وهي الللم بالجام واليك في بقا ه مدن ااحيدة اليدك فدي حددوث الفدرد
اندرج احع القسم ال ااي أو ال الث من ال لي (. )2
وأما ن ناحية الح م  :فالصحيل عدم جريان ايتصحاا الجام فيها وذلك :
1ـ للنقب بموارد اليك البدو  ،فإاته يم ن اي ي علم اجمالي ااتةاعي كالللم
المذكور فيها كما اذا ايقن البول فتوضخ رم شك بخروج البول منه رااية فإاته يم نه
أ ْن يي ت علما ّ اجماليا ّ بلنوان ااتةاعي هو عنوان الحدث عند آخر بول خرج منه
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 118 /1 :
 أ من جهة اضافة هذا القسم الس بقية أقسام ال لي ال الث .
** أ ما ذها اليه السيد الخو ي من جريان اإليتصحاا فيه .
) (2ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول  267/6 :ـ .269
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ه فإاته لو كان آخر بول خرج منه البول األول فالحدث الحاص به مراف جةما ّ ،
وا ْن كان آخر بول خرج منه بلد الوضوء فالحدث الحادث به باق ال محالة
فلنوان آخر  :بول بما هو آخر مردد بين الفردين المللوم أحدهما افصيالّ كما
يللم بإرافاعه والمي وك أص حدوث اتخر  ،فال ب تد من القول بجريان
ايتصحاا كلي الحدث في المقام  ،وهذا ما ال يم ن اإللتةام به ب هوخالف
مورد أدلة اإليتصحاا .
2ـ النقب أيضا ّ بموارد ايتصحاا ال لي من القسم ال الث  ،فإاته يم ن اصوير
جام ااتةاعي غير منح ت فيه أيضا ّ كلنوان الفرد الذ لم يدخ بلد غير  ،أو
ال ي ون بلد فرد آخر  ،أو عنوان الفرد الذ ليس مله فرد آخر غير متيقن ه فإ تن
هذا اللنوان اإلجمالي مر تدد بين يد المللوم ااتفا ه اذا لم ي ن غير فرد أو غير
اذا كان فرد آخر حيث ااته ال ين بق هذا اللنوان م وجود فرد آخر اال عليه ال
علس يد فال ب تد من القول بجريان ايتصحاا هذا ال لي اإلاتةاعي المللوم
باإلجمال .
3ـ الحل
وحاصله  :ااته لو ا ُريد اجراء اإليتصحاا في اللنوان الذ هو موضوع األرر
اليرعي وهو الحدث أو الجنابة فإ تن هذا اللنوان ُعلم بتحققه ضمن فرد و واله
وييك في بقا ه ضمن فرد آخر ال يقين بخص حدوره  ،وا ْن ا ُريد اجرا في
اللنوان اإلجمالي اإلاتةاعي كلنوان الجنابة الحادرة بذلك االرر او الحدث
الحاص ب خر موجا او الفرد الذ ال ي ون بلد فرد آخر فهذا اللنوان ليس
موضوعا ّ لالرر اليرعي لي ون هو مركا اإليتصحاا هذا ا ْن ا ُريد جلله محا
اإليتصحاا حقيقة  ،وا ْن ا ُريد ااخاذ مييراّ الس الواق لجلله محا اإليتصحاا
أو بتلبير آخر التلبتد ببقاء افس الللم اإلجمالي بلحاظ منجةيتته فقد عرفع أ تن هذا
من ايتصحاا الفرد المردد ومن الللم االجمالي غير المن تجة للللم افصيالّ
بإرافاع أحد طرفيه .
الِتيجععة  :ت
ان مددا أفدداد السدديد الخدو ي مددن وجددود قسددم رابد يجددر فيدده ايتصددحاا
ال لي غير اام ال موضوعا ّ وال ح ما ّ علس رأ السيد محمد باقر الصدر(. )1
ويبدو ل باحعث ت
أن مناقيدة السديد الصددر للسديد الخدو ي متيندة  ،ول دن ابقدس محاولدة
السيد الخو ي الللمية في ابت ار قسم جديد من أقسام ايتصحاا ال لي رمينة .

) (1ظ  :الهاشمي  ،محمود  ،بحوث في علم األصول  267/6 :ـ .269
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ثالثا ً ِ :اقشة المحقق الهمداني



ذكر السيد الخو ي رأ المحقق الهمدااي ضمن اش ال قد يرد فدي محد
( ،)1وهو :

ال دالم

قد يف ت
ص في جريان اإليتصحاا في هذا القسم بين ما اذا علم بوجود فدردين وشدك
فددي الاقبهمددا وعدمدده  ،وبددين مددا اذا لددم يللددم بدده  ،بد علددم بوجددود عنددوااين يحتمد
اا باقهما علس فردين وعلدس فدرد واحدد  ،فدالتةم فدي األول بجريدان اإليتصدحاا
من دون ال ااي .
م ال األول  :ما اذا علم أح مد بوضوءين وحدث  ،ول ن ال يدر ت
أن الوضوء ال دااي
كان اجديديا ّ لي ون الحدث بلد ال هارال وباقيا ّ فلدالّ  ،أو كدان رافلدا ّ للحددث لي دون
مت هراّ فلالّ  ،فالوضوء األول فدي هدذا الفدر قدد اادتقب بالحددث يقيندا ّ  ،وااتمدا
اليك في بقاء ال هارال حين الوضوء ال ااي ه إلحتمدال كواده بلدد الحددث  ،وحيدث
ا تن هذا اليخ متيقن بال هارال حينه اما بسببية الوضوء األول لو كدان اجديدديا ّ ،
واما بسببيته لو كان رافلا ّ للحدث  ،وشاك في ارافاعها  ،فال ماا من ايتصدحابها
 ،وكذا الحال فيمدا اذا علدم بالجمداع مد ال مدراين وبغسد واحدد  ،ل دن ال يددر ت
أن
الجماع ال ااي وق بلد اإلغتسال حتس ي ون جنبدا ّ بالفلد  ،أو قبلده لي دون مت هدراّ
بالفل أو قبله لي ون مت هرا بالفل  .فهو يللم بارافداع الجنابدة الحاصدلة بالجمداع
األول بالغس  ،وييك في بقاء الجنابة حدال الجمداع ال دااي  ،إلحتمدال حدورده بلدد
الغس  ،وحيث ااته يللم بجنابته حين الجماع ال ااي وييك في ارافاعها  ،فدال مداا
من ايتصحابها .
م ال ال ااي  :ما اذا لدم يللدم بوجدود فدردين  ،ول نتده يللدم بلندوااين يحتمد اا باقهمدا
علس فرد واحد  ،كمن رأت في روبه منيا ّ واحتمد أاتده مدن جنابدة أخدرت غيدر التدي
اغتس منهدا  ،فإاتده ال يجدر فيده اإليتصدحاا ه أل تن الجنابدة المتيقندة قدد ارافلدع
يقينددددددا ّ  ،والجنابددددددة األخددددددرت ميدددددد وكة الحدددددددوث مددددددن األول  ،فددددددال يجددددددر
اإليتصحاا (. )2
ويرى الباحث  :أ تن من المحتم قويا ّ ت
أن السيد الخو ي قد أفاد هذا القسم من الت بيدق
الفقهي في الم الين المتقدمين للمحقق الهمدااي  ،ولذا وجته السديد الخدو ي المناقيدة
المفترضددة لهددذا القسددم علددس مددا أفدداد الهمدددااي فددي بح دده الفقهددي  ،مد ت
أن المحقددق
 وهو الييو محمد رضا بن محمد هاد الهمدااي النجفي ( ا 1122 :ه ) قال عنه الميدذ
السيد محسن األمين  :كان عالما ّ فقيهدا ّ أصدوليا ّ محققدا ّ مددققا ّ  ،مدن أفضد االميدذ السديد محمدد
حسن الييرا  ،ظ  :أعيان الييلة . 127 ،118 /1 :
) (1لم ينسا السيد الخو ي هذا القول لقا له وااما ذكر بـ  :قد يُف ت
ص في جريان اإليتصحاا
في هذا القسدم  ،ووجدد البحدث ت
أن صداحا التفصدي هدو المحقدق الهمددااي كمدا ابتده علدس ذلدك
السديد عبدد الصداحا الح ديم  ،ظ  :الهمددااي  ،محمدد رضدا  ،مصدباب الفقيده  :ج1ق241/ 1
والبهسدددود ،مصدددباب األصدددول 124 /1 :و الح ددديم  ،عبدددد الصددداحا  ،منتقدددس األصدددول ،
اقريراا ابحاث محمد الحسيني الروحااي .191 /6 :
) (2ظ  :الهمدااي  ،محمد رضا  ،مصباب الفقيه  :ج1ق. 241/ 1
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الهمدااي قد يبق السيد الخو ي مااا ّ  ،مما يلندي ت
أن منيدخ هدذا القدول هدو المحقدق
الهمدااي  ،وغاية األمدر ت
أن السديد الخدو ي كاادع لده الجدرأال الللميدة فدي جلد هدذا
اإلفترا قسما ّ في قبال األقسام ال الرة األخرت في ايتصحاا ال لي .
ِاقشة الخْئي ل همداني
أخذ السيد الخو ي بمناقية المحقق اله يمدااي من خالل جوابين ذكرهما في المقام :
الجْاب األول  :ااته باإلم ان جريان اإليتصدحاا فدي الصدوراين والفدرق المدذكور
لدديس بفددارق فيمددا هددو مددالك اإليتصددحاا مددن اللت دق اليقددين واليددك بددخمر واحددد ه
وذلك ت
ألن ال لي متيقن حين اليقين بوجود اللنوان ال ااي  ،وارافاعه مي وك فيدهه
إلحتمال اا باق اللنوان ال ااي علس فرد آخر غير الفرد المراف يقينا ّ  ،ومدا ذكدر
 من تأن أحد الفردين مراف يقينا ّ والفرد اتخدر ميد وك الحددوث  -ااتمدا يقددب فدي
جريددان اإليتصددحاا فددي الفددرد مددن دون ال لددي  ،لتماميددة أركاادده مددن اليقددين فددي
الحدوث واليك في البقاء بالنسبة الس ال لي (. )1
رم يبيتن السيد الخو ي الفرق بين الصوراين  ،وهو :
في الصورال األولس ـ وهي فر الللدم بوجدود فدردين ـ ي دون وجدود ال لدي متيقندا ّ
حدددين وجدددود الفدددرد ال دددااي  ،امدددا بوجدددود الفدددرد األول أو بوجدددود الفدددرد ال دددااي ،
وارافاعدده ميدد وك في ده ه إلحتمددال كددون وجددود بوجددود الفددرد ال ددااي  ،فيجددر
اإليتصحاا في ال لي .
أما في الصورال ال ااية  ،فإاته ال علم فيها اال بوجود فدرد واحدد وهدو متديقن اإلرافداع
 ،والفرد اتخر ميد وك الحددوث واألصد عدمده  ،فاليدك فدي بقداء ال لدي مسدبتا
عن اليك في حدوث الفرد اتخر  ،وهو مدفوع باألص  ،فدال مجدال إليتصدحاا
ال لي ه ل واه مرافلا ّ بالتلبتد اليرعي (.)2
الجععْاب الثععاني  :ت
ان منيددخ اليددك فددي بقدداء ال لددي لدديس هددو اليددك فددي حدددوث الفددرد
اتخر  ،ب منيخ هدو اليدك فدي ت
أن الحددوث بهدذا اللندوان هد هدو الفدرد المرافد
يقيندا ّ أو غيدر ؟ فاليدك فدي بقدداء الجنابدة فدي الم دال ايددخ مدن اليدك فدي ت
أن الجنابددة
الموجودال حال خروج المني المر ي في ال وا ه هي الجنابدة التدي قدد ارافلدع ،
أو أاتها غيرها ؟ وال يجر أص يراف به اليك في بقداء ال لدي  ،فضدالّ عدن بقداء
ال لي ليس مدن اتردار اليدرعية لحددوث فدرد آخدر لديح م بلددم بقا ده بخصدالة عددم
حدوث فرد آخر  .وعليه فال ماا من جريان ايتصحاا بقاء ال لي (.)1
و ما وجد اإلشا ة إليه ت
أن جواا السيد الخو ي المتقدم هو بنا ّء علس مدا ذهدا اليده
الرجد الهمددااي مدن ت
أن ال لدي ال بيلدي لده وجدود فدي الخدارج منحدا عدن وجددود
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 124 /1 :
) (2ظ  :المصدر افسه . 124 /1 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 121 /1 :
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أفراد  ،ت
وأن اسبته اليها اسبة األا الواحد الس أبنا ه  ،ال اسبة اتبداء الدس األبنداء
ـد أ ت
أن ال لددي ال بيلددي ال وجددود لدده اال بوجددود أفددراد بدداللر  ،ففددي ك د فددرد
حصة منه ـ علس ما هو الملروف بين المحققين (. )1
ابما ً  :نقض فترض
ال تر السيد الخو ي الس اشد ال مقد تدر قدد يدرد فدي محد ال دالم وهدو  :ربمدا يقدال:
بلدم جريان اإليتصحاا في هذا القسدم مدن أقسدام ايتصدحاا ال لدي  ،اظدراّ الدس
أاته البد في جريان اإليتصحاا من احرا صدق عنوان اقب اليقين باليك علدس
رف اليد عن اليقين السابق  ،وفدس المقدام لدم يحدر هدذا  ،ألاتده بلدد اليقدين بإرافداع
الفرد المتيقن واحتمال اا باق اللنوان اتخر عليه  ،يحتم ْ
أن ي ون رف اليد عدن
اليقين به من اقب اليقين باليقين  ،فال يم ن التمسك بحرمة اقدب اليقدين باليدك ،
فإاته من التمسك باللام في اليبهة المصداقية (.)2
ْاب الِقض
بيتن السيد الخدو ي  :ت
ان احتمدال اإلا بداق ااتمدا هدو فدي افدس اللندوان ال بوصدف أاتده
متدديقن  ،فإات ده بهددذا الوصددف يسددتحي اا باقدده علددس الفددرد األول بالضددرورال  ،ففددي
الم ال المتقدم ااتما يحتم اا باق افس عنوان المت لم علس يد  ،اال أاته بوصدف أاتده
متيقن ال يحتم ْ
أن ين بق عليه  ،فبلد اليقين بوجود المدت لم فدي الددار ال يرافد هدذا
اليقين باليقين بخدروج يدد عنهدا  ،بد اليدك فدي بقا ده فيهدا موجدود بالوجددان  ،فدال
ماا من جريان اإليتصحاا فيه .
وبالجملة اليبهة المصداقية غيدر متصدورال فدي األصدول اللمليدة ه أل تن موضدوعها
اليقين واليك  ،وهما مدن األمدور الوجداايدة  :فإمدا ْ
أن ي وادا موجدودين أو ال  ،فدال
ملنددس إلحتمددال اليقددين واحتمددال ْ
أن ي ددون رفد اليددد مددن اليقددين السددابق مددن اقددب
اليقين باليقين .
واظير المقام ما اذا علمنا بموا شخ ملين  ،وا ُحتم أاته هو المجتهد الدذ اقلدد
أن يقال  :ااتده ال يم دن جريدان ايتصدحاا حيداال المجتهدد إلحتمدال ْ
 ،فه يصل ْ
أن
ي ون هذا اليخ الذ ايقنا بمواه من بقا ّ عليه  ،فنحتم ْ
أن ي ون رفد اليدد عدن
اليقدين بحياادده مددن اقددب اليقددين بدداليقين  ،مد ت
أن اليقددين بحيدداال المجتهددد واليددك فددي
 وهي مقولة الرجد الهمددااي الدذ صدادف ابدن يدينا وجدرت بينهمدا الحدديث عدن ايد تخ
ال لي ال بيلي  ،ظ  :الييرا  ،صدر الدين محمد  ،الح مة المتلالية . 296/7 :
) (1ظ  :اللراقي  ،ضياء  ،مقاالا األصول  72 /1 :و الهاشمي  ،محمود  ،بحوث فدي علدم
األصول  219/6 :و ال باطبا ي  ،محمد حسدين  ،بدايدة الح مدة  77 :و اللن درود  ،محمدد
حسددن  ،جددواهر األصددول  ،اقريددراا أبحدداث روب هللا الخمينددي  88/1 :و المظفددر  ،محمددد
رضا  ،أصول الفقه .122/2 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 121 /1 :
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بقا هددا موجددودان بالوجدددان  ،ف مددا ال مدداا مددن جريددان اإليتصددحاا فيهددا لتماميددة
أركااه  ،ف ذا في المقام بال فرق بينهما (.)1
ويرى الباحث  :أ تن هذا النقب يُحتم قويا ّ قد أفاد السيد الخو ي من اإلش ال الذ
أرار المحقق اللراقدي علدس القسدم ال دااي مدن ايتصدحاا ال لدي  ،والدذ أعدر
عدن ذكدر السديد الخدو ي  ،فقدد قدال المحقدق اللراقدي  (:الدم فدي القسدم ال دااي مددن
ان المحتم د ْ
ال لددي شددبهة أخددرت فددي جرياادده وهددي  :ت
أن ي ددون اليقددين السددابق فددي
ضمن ما هدو مق دوع الدةوال رأيدا ّ  ،ومد ذلدك فيحتمد ْ
أن ي دون ااتقدا اليقدين
السابق بيقين آخر  ،وم ذلك اإلحتمال ال يبقس مجال ليمول عموم حرمدة الدنقب
باليددك ووجددوا اقضدده بيقددين آخددر ه ألاتدده مددن قبي د التمسددك باللددام فددي اليددبهة
المصداقية لنفسه ال لمخصصه المنفص عنه ) (. )2

المبحث الرابَّللا
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 121 /1 :
) (2مقاالا األصول . 194 / 2 :
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وطبيقات فقهية
يتضددددمن هددددذا المبحددددث أبددددر الت بيقدددداا الفقهيددددة للسدددديد الخددددو ي فددددي مباحددددث
اإليتصحاا  ،وهي :
1ـ عدم ريان إستصحاب حجية فتْى المجتهد الميت
ذهددا السدديد الخددو ي الددس عدددم جريددان اإليتصددحاا فددي اليددبهاا الح ميددة ،ومددن
موارد الت بيقية عدم جريان ايتصحاا حجية فتوت المجتهد الميع :
فمددن األدلددة التددي امسددك بهددا الفقهدداء إلربدداا جددوا البقدداء علددس اقليددد الميددع هددو
اإليتصحاا  ،أ ايتصحاا حجية فتوت الميع قب مواه  ،فهناك يقدين بالحجيدة
الفللية  ،وشك في بقا ها  ،والمستصحا هو الح م الظاهر .
وايتصحاا حجية فتوت المجتهد الميدع علدس مسدلك الميدهور ممدا ال شدبهة فيده ،
الددم علددس مددا يددل ه السدديد الخددو ي ـ مددن عدددم جريددان اإليتصددحاا فددي اليددبهاا
الح مية ـ ال يم ن التمسدك باإليتصدحاا فدي المقدام إلربداا الجدوا ه أل تن اليدبهة
ح مية ه اذ اليك في ت
أن اليدارع هد جلد الحجيدة الفلليدة م لقدة أو جللهدا مقيددال
بالحياال  ،في ون ايتصحاا بقاء الحجية ملارضدا ّ بإيتصدحاا عددم جلد الحجيدة
لفتوت الميع ا داّ علس القدر المتيقن وهو حال الحياال .
أن السيد الخو ي ْ
وينبغي اإلشارال الس ت
وان اإليتصحاا المتقدم ل ون اليبهة ح ميدة

 ،ول نه اعتمد علس األدلة االخرت المذكورال في المسخلة مدن اإلطالقداا والسديرال
اللقال ية إلرباا جوا البقاء علس اقليد الميع (. )1
2ـ إ ا لم يستبريء الم ف وخر ت ِه طْبة شتبهة بين البْل والمِي
ذهددا السدديد اليددةد الددس ت
أن الم لددف اذا بددال ولددم يسددتبر رددم خرجددع مندده رطوبددة
ميتبهة بين البول والمني يُح م عليه بخاتها بول  ،فال يجا عليه الغسد  ،بخدالف
ما اذا خرجع منه بلد اإليتبراء  ،فإاته يجا عليده اإلحتيداط بدالجم بدين الوضدوء
والغس  ،وأما اذا خرجع منه قب ْ
أن يتوضخ فال يبلدد جدوا اإلكتفداء بالوضدوء ه

(و يمدا يكداني ْال ُم ْ ِمنُدوني لِيينفِدر ْ
در ِمدن ُكد و فِرْ قيدة ومد ْنهُ ْم طي ِفيدةم
ُوا يك فَّدةّ فيليدوْ الي ايفي ي
 كإطالق آيدة النفدر ي
ْ
ْ
لوييتيفيقَّه ْ
َّ
وين يولِيُند ِذرُوا قيدوْ يمهُ ْم اِ يذا ير يجلُدوا اِليد ْي ِه ْم لي يللهُد ْم ييحْ د يذرُوني )التوبدة ، 122التدي اددل
ُوا فِي الدد ِ
بإطالقها علس ت
أن ااذار الفقيه حجة م لقا ّ يواء أكان حيا ّ عندد اللمد بده أم لدم ي دن  ،وغيرهدا
مددن الم لقدداا  ،ظ  :الغددرو  ،علددي  ،التنقدديل فددي شددرب اللددروال الددورقس  ،كتدداا االجتهدداد
والتقليد . 114 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 148 :
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ت
ألن الحددددث األصدددغر مللدددوم  ،ووجدددود موجدددا الغسددد غيدددر مللدددوم  ،فمقتضدددس
اإليتصحاا وجوا الوضوء وعدم وجوا الغس (. )1
ووافق السيد الخو ي ما ذكر السيد اليةد من الح م ( ، )2مضيفا ّ بخاته :
قد يقال  :ت
ان المقام من موارد ايتصدحاا كلتدي الحددث وهدو مدن ايتصدحاا القسدم
ال ااي من أقسام ايتصحاا ال لي بناء علس ت
أن الحدث األكبر واألصغر متضدادان
بحيث لو طرء أحد أيباا األكبر أراف األصغر وربدع األكبدر م ااده ه وذلدك ت
ألن
الحدددث بلددد مددا اوضددخ الم لددف فددي مفددرو المسددخلة مددردد بددين مق ددوع البقدداء
ألن الرطوبة المرددال علس اقدير ْ
ومق وع اإلرافاع ه ت
أن ي ون بوالّ واقلا ّ فالحددث
مق دوع اإلرافداع وعلددس اقددير ْ
أن ا ددون منيدا ّ كددذلك فهدو مق ددوع البقداء ومقتضددس
ايتصحاا الحدث الجام بينهما المتيقن وجدود قبد الوضدوء بقداء الحددث وملده
يجا عليه الغس بلد الوضوء حتس يق بإرافاع حدره ال ابع باإليتصحاا .
الددم اذا بنينددا علددس ت
أن الحدددث األكبددر واألصددغر فددردان مددن الحدددث وهمددا قددابالن
لإلجتماع أو ت
أن األكبر مرابة قوية من الحدث  ،واذا طرأا أيدبابه ابددلع المرابدة
الضليفة بالقوية فلم يجر ايتصحاا كلتي الحدث ه ألاته من القسم ال الث من أقسدام
ايتصدحاا ال لدي اذا شددك الم لدف بلدد خددروج البلد فدي ت
أن الحدددث األصدغر هد
قاراه األكبر أو ابدل الس مرابة قويدة أو أاتده بداق بحالده ؟ ومقتضدس األصد حينئدذ
ا تن األصغر لم يحدث مله فرد آخر وأاته باق بحاله ولم يبدل الس مرابة قوية وملده
ال يجا عليه الغس بلد الوضوء  ،هذا والصدحيل مدا أفداد السديد اليدةد ه وذلدك
ت
ألن اإليتصحاا ااتما يجر في ال لي الجام اذا لدم ي دن هنداك أصد حداكم عليده
كمددا اذا لددم ي ددن الم لددف متوضددئا ّ فددي مفددرو ال ددالم  .وأمددا ملدده فددال مجددال
إليتصحاا الجام لتليتن الفرد الحادث والللم بخاته من أ ت القبيلين البداّ (. )1
واوضيل السيد الخو ي ل برت المسخلة وا بيقها علس المقام  :ت
ان المسدتفاد مدن قولده
ي
ْ
ع تة من قا  (:ييا أييَهيا الَّ ِذيني آ يمنُ ْ
وا اِ يذا قُ ْمتُ ْم اِليدس الصَّدال ِال فا ْغ ِسدلُوا ُوجُدوهي ُ ْم يوأيْد ِديي ُ ْم
دددق يوا ْم يسددددح ْ
ُوا بِ ُر ُ و ِيدددد ُ ْم يوأيرْ ُجلي ُ دددد ْم اِليددددس ْال ي ْلبيددددي ِن يواِن ُكنددددتُ ْم ُجنُبددددا ّ
اِليددددس ْال يم يرافِد ِ
فياطَّهَّر ْ
ُوا )2( ) ...ت
أن الوضوء ااتما هو وظيفة غير ال ُجنا ه ألاته مقتضس التفصي
الوارد في اتية المباركة  .وكذا الحدال فدي األخبدار لمدا ورد مدن ت
أن غسد الجنابدة
لدديس قبلدده وال بلددد وضددوء ( ، )1فللمنددا مددن ذلددك ت
أن األدلددة القا مددة علددس وجددوا
الوضوء للمحدث مقيدال بغير ال ُجنا ه ت
ألن غس الجنابة ال يبقدي مجداال للوضدوء ،
وحيددث ا تن الم لددف فددي مفددرو المسددخلة لددم ي ددن متوضددئا ّ قب د خددروج الرطوبددة
الميدتبهة وهددو شداك فددي جنابتدده إلحتمدال ْ
أن ا ددون الرطوبددة بدوالّ واقلدا ّ فمقتضددس
اإليتصحاا عدم جنابتده فهدو محددث بالوجددان ولديس جنبدا ّ باإليتصدحاا فديح م
) (1ظ  :محمد كاظم  ،اللروال الورقس . 122/1 :
) (2ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 226 /1 :
) (1ظ  :المصدر افسه  226 /1 :ـ .227
) (2الما دال . 6 :
) (1ظ  :الحر اللاملي  ،ويا الييلة . 226/2 :
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فلليدده بوجددوا الوضددوء ه لتحقددق موضددوعه بض د تم الوجدددان الددس األص د  .وم د
ايتصحاا عدم الجنابة ال مجال إليتصحاا كلدي الحددث ألاتده أصد حداكم رافد
فإن مقتضا ت
للتردد واليك ت
أن الم لف لم يجندا بخدروج البلد وأ تن حدرده األصدغر
باق بحاله .
بد يم ددن ْ
أن يقددال  :ا تن الرطوبدة الميددتبهة ليسددع بمندي وذلددك ببركددة اإليتصددحاا
الجار في األعدام األ لية وال يلارضه ايتصحاا عدم كواهدا بدوال ه اذ الم لدف
محدث باألصغر علس الفر وال أرر للبول بلد الحدث حتس ينفدس كواده بدوالّ وال
يفرق الحال فيما ُذكر بين ْ
أن ي ون األكبر واألصغر متضادين أو قلنا ااتهما قابالن
لإلجتماع أو ت
أن األكبدر مرابدة قويدة مدن الحددث واألصدغر مرابدة ضدليفة ه وذلدك
ت
ألن مقتضددس األصد عدددم حدددوث الجنابددة وعدددم اقتددران الحدددث األصددغر بدداألكبر
وعدم اب تدله الس المرابة القوية من الحدث  ،فما أفاد السيد اليدةد مدن ت
أن الم لدف
اذا لددم ي ددن متوضددئا وخرجددع مندده الرطوبددة الميددتبهة ف دال يبلددد جددوا اإلكتفدداء
بالوضوء وعدم وجوا الجم بينه وبين الغس مللالّ ت
بدخن الحددث األصدغر مللدوم
ووجود موجا الغس غير مللوم ومقتضس اإليتصدحاا وجدوا الوضدوء وعددم
وجوا الغس هو الصحيل* (. )1
3ـ عدم ريان استصحاب ال ي لألصل السببي الحاكم ع يه
ذكر السيد الخو ي في بح ه األصولي ( )2اموذجا ّ ا بيقيدا ّ للددم جريدان ايتصدحاا
ال لي بسبا ح ومة األص السببي عليه وهو  :ما اذا شك في كدون اجدس بدوالّ أو
عرق كافر م الّ  ،فتن تجس به شيء  ،فغس مرالّ واحددال  ،فدال محالدة ايدك فدي بقداء
النجايددة وارافاعهددا علددس اقدددير اعتبددار التلدددد ف دي الغس د فددي طهددارال المتددنجس
بالبول  ،اال أاته م ذلك ال اقول بجريدان اإليتصدحاا فدي كلدي النجايدة ووجدوا
الغس مرال رااية ه ألاته اجر أصالة عدم كون الحادث بدوالّ فدنح م ب فايدة المدراله
لللموماا الدالة علس كفاية الغس مرال واحدال وخرج عنها البول بخدلدة خاصدة
( ، )1ومن الواضل ت
أن األص السببي هنا هو أصالة عدم كون الحادث بوالّ .
4ـ طها ة م اإلنسان المِتقل إلى ْف البق والقمل

* هو الصحيل في مح خب مر لما أفاد .
) (1ظ  :الغرو  ،علي ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال 227 /1 :ـ .229
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 146/1 :
) (1كما في الرواية عدن الحسدين بدن عدالء قدال  :يدخلع أبدا عبدد هللا  : عدن البدول يصديا
الجسد ؟ قال  :صا عليه الماء مراين  ،ظ  :ال ليني  ،محمد بن يلقوا  ،الفدروع مدن ال دافي
.24/1 :
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ا تن النجس كدم االاسان أو غير مما له افس يا له * قد ينتق الس حيوان طاهر لديس
له لحم وال دم يا كالبق والقم أو ت
أن له لحمدا ّ وال افدس يدا لة لده كالسدمك علدس
احو انق اضافته األولية عن المنتق عنه واتبدل الدس اضدافة رااويدة الدس المنتقد
اليه بحيث ال يقال  :ااته دم ااسدان مد ال بد دم بدق أو يدم ة واحوهدا ه لصديروراه
جة ّء من بداهما بالتحلي بحيث ال يم ن اضافته الس اإلاسان اال علس يبي اللنايدة
والمجددا  ،فالدددم ْ
وان كددان هددو الدددم األول بليندده اال ت
أن اإلضددافة الددس اإلاسددان فددي
الم ددال ابدددلع باإلضددافة الددس البددق أو السددم ة فهددو لدديس مددن اإليددتحالة فددي شديءه
ألاته يُلد في اإليتحالة ابدل الحقيقة النوعيدة الدس حقيقدة أخدرت مغدايرال مد األولدس
والحقيقة الدموية لم اتبدل بحقيقة أخدرت فدي الم دال بد ابددلع اضدافته فحسدا وال
اش ال حينئذ في الح م ب هارال ذلك النجس ه ألاتده دم حيدوان ال افدس لده ومقتضدس
عموم ما دل علس طهارال دمه أو اطالقه هو الح م ب هاراه .
وبديتن السدديد الخددو ي أاتدده لددو ربتدع اجايددة دم المنتقد عندده وطهددارال دم المنتقد اليدده
باللموم فهما متلارضدان وملده ال بد تد مدن الرجدوع الدس مر تجحداا بداا التلدار
كموافقة ال تاا وغيرها ْ
ان وجدا واال فيح م بالتخيير بينهما  ،وأما علس المسدلك
المختدار  :فددال مندا مددن الح ددم بتسداق هما والرجددوع الددس األصد اللملددي وهددو
ايتصددحاا اجايددة الدددم المتيقنددة قبد اإلاتقددال وهددذا هددو الملددروف عندددهم اال أاتده
يبتنددي علددس جريددان اإليتصددحاا فددي اليددبهاا الح ميددة ه ألاتده مبتلددس بالملددار
دا ما ّ ه اذ ت
أن ايتصحاا اجاية الدم قب اإلاتقال ملار بإيتصدحاا عددم جلد
النجاية عليه ا داّ علس القدر المتيقن وهو الددم مدا لدم ينتقد  ،وملده اصد النوبدة
الس قاعدال ال هارال  ،وبها يح م علس طهارال الدم في مفرو ال الم (.)1
5ـ عدم ْاز الِظر إلى المضْ المبان ن الحي
ذكر السيد اليدةد أاتده ال يجدو النظدر الدس اللضدو المبدان مدن األجنبدي م د اليدد ،
واألاف  ،واللسان واحوها  ،ال م السن والظفر واليلر واحوها (.)2
وبيتن السيد الخو ي  :أاته ا ُيدتدل لده بإيتصدحاا عددم الجدوا ال ابدع قبد اإلافصدال
حيث ا تن اإلاصال واإلافصال من الحداالا ال ار دة المتبادلدة علدس الموضدوع فدال
ي ون ابدلها مخالّ بالموضوع ه ولدذا جدا ايتصدحاا مل يدة الجدةء المق دوع مدن
المملوك .
وقد اوقأل اإليتصحاا الم تدعس في المقام من السيد الخو ي بمناقيتين :

* الِفس السائ ة  :الدم الذ يجتم في اللروق ويخرج بقوال ودف اذا قُ شيء منها ،
ومقابله ما ال افس له أ الذ يخرج رشحا ّ كدم السمك  ،ظ  :مركة الملجم الفقهي ،
المص لحاا . 1129 :
) (1ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 219/1 :
) (2ظ  :اللروال الورقس . 281 /1 :
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ووال  :ما ذكر الييو األاصار من الدد الموضوع ه اذ كان موضوع عدم الجوا
هددو المددرأال األجنبيددة  ،وهددو غيددر صددادق علددس اللضددو المبددان فددال يجددر فيدده
اإليتصحاا وي في في عدم جريااه اليك في بقاء الموضوع (. )1
ثانيا  :ت
ان المورد من موارد اإليتصدحاا فدي اليدبهاا الح ميدة  ،وقدد ربدع أاتده ال
يجر  ،وعليه فالح م علس اقدير ربواه مبني علس اإلحتياط (. )2
أن الفرق بين اليدلر واليدد ـ ْ
وأشار السيد الخو ي الس ت
بدخن اقدول بجدوا النظدر الدس
اليلر واحو  ،بخالف اليد واحوهدا فدال يجدو النظدر اليهدا ـ لدم يظهدر لده وجده ه
وان لم ي دن ذلدك بليدداّ
وذلك ألاته ال مجال لدعوت ااصراف أدلة عدم الجوا عنه ْ
فددي م د الظفددر  ،والسددن  .وعليدده فد ت
دإن قلنددا بجريددان اإليتصددحاا فددي م د اليددد ،
وغيرهددا مددن األجددةاء المبااددة كددان ال مدده عدددم جددوا النظددر الددس اليددلر أيضددا ،
ف وادده مددن التواب د ال يمن د مددن جرياادده فيدده ه أل تن التبليددة مددن الحدداالا ال ار ددة
وليسع من مقوماا الموضوع (.)1
2ـ عدم إستصحاب شروعية غسل يْم الجممة في لي ة السبت
مددن األدلددة التددي ُذكددرا إلربدداا ميددروعية غس د يددوم الجملددة فددي ليلددة السددبع هددو
ايتصددحاا الميددروعية ه وذلددك للق دد بهددا يددوم الجملددة فلددو شدد نا فددي بقا هددا
وارافاعها ليلة السبع فنستصحا بقاءها .
وقد ااقأل السيد الخو ي هدذا اإليتصدحاا بمناقيدتين  ،بمدا اصتده  (:أوال  :ااتده مدن
ايتصددحاا الح ددم اإللهددي ال لددي واحددن امند جرياادده فيدده  .وراايدا ّ  :ااتده مددن قبي د
اإليتصددحاا الجددار فددي القسددم ال الددث مددن ال لددي ت
ألن الميددروعية ال ابتددة يددوم
الجملة ااتما كااع رابتة في ضمن األداء وهي قد ارافلع ق لا ّ وايدك فدي أاتده هد
وجددد فددرد آخددر مددن الميددروعية وهددي الميددروعية قضددا ّء وعدمدده مقارادا ّ إلرافدداع
الفرد األول وهو مما ال يلتةم به القا بجريان اإليتصحاا في األح ام ) (.)2
1ـ إستحالة نجس المين والمتِجس ط ّهرة لهما
من الم هراا هو اإليتحالة وهي اب تدل حقيقة الييء وصوراه النوعية الس صدورال
أخرت  ،وهي ا هتر النجس والمتنجتس (. )1
ان الدلي علس م هرية اإليتحالة هو ت
فقد بيتن السيد الخو ي ت
أن بها يتحقدق موضدوع
جديدددد غيدددر الموضدددوع المح دددوم بنجايدددته ه ألاتددده االددددم و ال والمسدددتحال اليددده
) (1ظ  :مراضس  ،كتاا ال هارال . 121/2 :
) (2ظ  :البهسود  ،مصباب األصول  17/1 :ـ . 18
) (1ظ  :الخو ي  ،محمد اقي ،مبااي اللروال الورقس  ،كتاا الن اب  111 /1 :ـ . 111
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موضوع آخر  ،فدال بد تد مدن مالحظدة ت
أن ذلدك الموضدوع المسدتحال اليده هد ا بدع
طهارادده بدددلي اجتهدداد أو ال ؟ فللددس األول ا بددع طهارادده بلددين ذلددك الدددلي ،
وعلس ال ااي يح م ب هاراه أيضا ّ لقاعدال ال هارال ه ألاه ميد وك الح دم ولدم ا بدع
اجايته وال طهاراه بدلي .
والنجاية في األعيان النجسة ااتما ارابع علس الصورال النوعيدة وعناوينهدا الخاصدة
 ،فالدددم مد الّ بلنددوان أاتدده دم اجددس  ،كمددا ت
أن اللددذرال بلنوااهددا مح ومددة بالنجايددة ،
وم د اب د تدل الصددورال النوعيددة و وال اللندداوين الخاصددة اراف د اجايددتها ه إلالدددام
موضددوعها  ،ولددم اتراددا النجايددة فددي األعيددان النجسددة علددس مددادال ميددتركة بددين
المستحال منه والمستحال اليه  ،أو علدس عندوان الجسدم مد الّ ليددعس بقداء اجايدتها
بلددد ايددتحالتها وابدددلها بصددورال اوعيددة اُخددرت لبقدداء موضددوعها  ،فددإذا شد نا فددي
ايددتحالة ال ددين خةف دا ّ  ،أو ايددتحالة الخيددا فحم دا ي وعدددمها فددال مدداا مددن التمسددك
بإيتصحاا عدم اإليدتحالة ه لتللتدق اليدك حينئدذ بلدين مدا اللتدق بده اليقدين وااحداد
القضيتين المتيقنة والمي وكة  ،وبدذلك يح دم بنجايدته ( ، )1وال مداا مدن جريدان
اإليتصحاا في اليبهاا الموضوعية عند السيد الخو ي .
9ـ و ْب السالم إ ا شك المص ي في صدق الجْاب
ذكددر السدديد محمددد كدداظم اليددةد مددا ا ت
صدده  ( :يجددا جددواا السددالم فددوراّ فلددو أ تخ در
عصيااا ّ أو اسيااا ّ بحيث خرج عن صدق الجواا لم يجدا ْ ،
وان كدان فدي الصدالال
وان شددك فددي الخددروج عددن الصدددق وجددا ْ .
لددم يجددة ْ
وان كددان فددي الصددالال ل ددن
األحوط حينئذ قصد القرآن أو الدعاء ) (. )2
ْ
ومن الواضدل ت
وان كدان الم لدف فدي حالدة الصدالال ه
أن وجدوا رد السدالم فدور
ألاتده مددن مقتضددياا الدرد عرفدا ّ حتددس يتحقدق اإلرابدداط بهددا بحيدث يُلددد جوابدا ّ لهددا ،
ول ن اذا شك المصلي في صدق الجواا عرفا ّ  ،فهنا أفتس السديد اليدةد بوجدوا
الرد ايتناداّ الس ايتصحاا بقاء الوقع وعدم الخروج عن صدق الرد .
وقد علتق السيد الخو ي علس ما اقدم بخاته  :ال يتم يواء أكاادع اليدبهة مفهوميدة بدخن
اردد الوقع الذ ينتفي الصدق مله بين األق واألك ر  ،أم كاادع موضدوعية بدخن
علمع ال مية وأاتها دقيقة واحدال  -م ال وشك في ااقضا ها وعدمه .
أما اليبهاا المفهومية فللدم جريان اإليتصحاا فيهدا ه للددم اليدك فدي بقداء شديء
أو ارافاعه  ،ب في يلة المفهدوم وضديقه وهدو خدارج عدن ا داق األصد ومفداد
وال ي اد يرابا به .
وأمددا اليددبهاا الموضددوعية فأج د ت
أن أصددالة بقدداء الوقددع ال يتراددا عليهددا صدددق
عنوان الرد الذ هو الموضوع للح م اال بنحو األصد الم بدع ل واده مدن لوا مده
) (1ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال 171/1 :ـد 172
.
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اللقلية  ،فال يقاأ ذلك بإيتصحاا بقاء النهار إلرباا وجوا الصدالال أوالصديام ه
ألاتهما مترابان عليه شرعا ّ  ،وأمدا أصدالة بقداء صددق الدرد فهدو مدن اإليتصدحاا
التلليقي كما ال يخفس .
اذن فوجددوا الددرد فددي المقددام مبنددي علددس االحتيدداط  ،ومقتضددس الصددناعة األصددولية
عدمه  ،وعليه فمقتضس اإلحتيداط الدرد واإلامدام ردم اعدادال الصدالال أمدا األول ـ أ
اإلحتيدداط فددي الددرد ـ فإلحتمددال وجوبدده  ،وأمددا ال ددااي ـ د أ اإلحتيدداط باإلامددام ـ د
فإلحتمال حرمة الق وأما ال الث ـ أ اعادال الصالال ـ فإلحتمدال ب دالن الصدالال
ب الم اتدمي  ،م ت
أن قصد القرآن أو الدعاء ال ينف في حصول اإلحتياط (.)1
2ـ و ْب قضاء الصالة اليْ ية الفائتة عمداً وو سهْاً وو هالً
ال تر السيد الخو ي الس ما يقتضيه األص اللملي عند اليدك فدي وجدوا القضداء
أن الملروف بين الفقهاء هو ت
وذكر ت
أن القضاء ااتما هو بخمر جديد  ،متللدق بلندوان
الفوا  ،وال ي اد يت ف باربااده افدس األمدر األول  ،فإاده متقيدد بالوقدع الخدا ،
فيسقا  -ال محالة  -بخروج الوقع  ،فإذا شك في ربوا األمر الجديد كان مقتضدس
األص د البددراءال عندده ( .)2اال أادده ربمددا يتمسددك لبقدداء األمددر األول بلددد خددروج
الوقددع باإليتصددحاا بدددعوت  :ت
ان خصوصددية الوقددع الددد  -بنظددر اللددرف  -مددن
الحدداالا المتبادلددة  ،ال مددن مقومدداا الموضددوع  ،بحيددث ي ددون اليددك فددي ربددوا
الح م بلد خروج الوقع ش ا ّ في بقداء الح دم األول وايدتمرار  ،وال ريدا فدي ت
أن
المدار في ااحاد القضية المتيقن بها والمي وك فيها  -هو اظر اللرف .
وااقأل السيد الخو ي اإليتصحاا المدعس في المقام بخاه يرد عليه ما يخاي :
ووال  :ت
ان اإليتصحاا ال يجر في اليبهاا الح مية .
وثانيا  :ااته علس فر التسليم  ،فهو غير جار في خصو المقام ل واه من القسدم
ال الث من ايتصدحاا ال لدي  ،وال اقدول بده  ،فدإن الوجدوا ال ابدع فدي الوقدع قدد
اراف بخروجه ق لا ه ألاته كدان محددوداّ بةمدان خدا علدس الفدر  ،والظداهر
مددن الدددلي هددو كددون الفل د م لوب دا ّ فددي الةمددان الخددا بنحددو وحدددال الم لددوا ،
فينتهي الح م  -ال محالة  -بإاتهاء أمد  ،حتس م اسليم كون الوقدع بنظدر اللدرف
من قبي الحداالا المتبادلدة مدن دون المقومداا  ،فدال ملندس لجريدان اإليتصدحاا
حينئددذ  ،اال اجددرا فددي كلددي الوجددوا المحتمد بقددا فددي ضددمن فددرد آخددر حدددث
مقاراا ّ إلرافاع الفرد األول  ،أو قاراده فدي الوجدود  ،ل نتده  -علدس كدال التقدديرين -
غير مق وع ال بوا  .وال حجية لهذا القسم من ايتصحاا ال لي .
) (1ظ  :البروجرد  ،مراضس ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصالال  288 /2 :ـ . 144
 أ فوا مصلحة اايان الصالال في الوقع المخت بها .
) (2ظ  :ت
اللالمة الحلي ،الحسن بن يويف  ،اذكرال الفقهاء  249/2 :و مختلف الييلة 1 :
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وثالثا  :ااته علس فر اسدليم عددم ظهدور الددلي فدي وحددال الم لدوا واسدليم كدون
الوقع من قبي الحاالا المتبادلة ـ بحسا الفر ـ فاإليتصحاا ااتما يتجده علدس
القسم ال دااي مدن أقسدام ايتصدحاا ال لدي ه اظدراّ الدس ت
أن الوجدوا فدي الوقدع اذا
كان بنحو وحدال الم لوا فقد اراف بخروج الوقع ق لا ّ  ،واذا لم ي ن كدذلك  ،بد
كان علس احو الدد الم لوا  ،فهو باق ق لا ّ  ،فيدور األمر في الوجوا المدذكور
بددين مق ددوع اإلرافدداع ومق ددوع البقدداء  ،واإليتصددحاا فددي هددذا القسددم ْ
وان كددان
جاريا ّ في افسه ْ
بخن يستصحا ال لدي الجدام بدين الفدرد القصدير والفدرد ال ويد .
اال أاتده ال ي دداد يجددر فددي خصددو المقددام ه وذلددك لأص د الحدداكم عليدده  ،وهددو
أصالة عدم اللق الوجوا بال بيلي الجدام بدين المدخاي بده فدي الوقدع وخارجده ،
ت
فإن المتيقن به من الجل ااتما هو ايجاا الصالال المقيدال بالوقع  ،يواء أكدان ذلدك
بنحو وحدال الم لوا أم علس يبي التلدد فيه حيث أ تن القا بتلدد الم لوا أيضا
يرت وجدوا الصدالال المقيددال بالوقدع أحدد الم لدوبين والمفدرو اسدالم ال درفين
علس ارافاع هذا الوجوا بلد خروج الوقدع  ،فدال ي دون بقدا ميد وكا فيده  ،كدي
يجر ايتصحابه بنفسه  ،أو ايتصحاا ال لي الموجدود فدي ضدمنه  ،وأمدا الةا دد
علدس هددذا المقدددار ـ أ اللدق الوجددوا بددال بيلي الم لددق اليدام لمددا بلددد خددروج
الوقع  -فهو مي وك الحدوث من األول  ،وحينئذ فيتمسك فدي افيده باإليتصدحاا
أو أصددالة البددراءال عندده  ،ومدد وجدددود هددذا األصدد الحدداكم المددنقتل للموضدددوع ،
والمبيتن لحال الفرد  ،ال اص النوبة الس ايتصحاا ال لي .
اذن الفددارق بددين المقددام وبددين يددا ر مددوارد القسددم ال ددااي مددن ايتصددحاا ال لددي ،
كالةوجيددة المددرددال بددين الدددوام واإلاق دداع أو دوران األمددر بددين الحدددث األصددغر
واألكبر  ،وغيرهما من موارد الدوران بين الفرد القصير وال ويد  ،يدتل تخ فدي
 :أ تن الفردين المرددين في الدك المدوارد يلد تدان  -بنظدر اللدرف  -متبداينين وحينئدذ
فددال يوجددد هندداك أص د يت ف د بتليددين أحدددهما ه فد ت
دإن ايتصددحاا عدددم ك د منهمددا
يلارضه ايتصدحاا عددم اتخدر  ،وهدذا بخدالف المقدام ه اذ يددور األمدر فيده بدين
األق واألك ر ت
فإن األصد المدنقتل ألحدد الفدردين  -وهدو أصدالة عددم وجدود الةا دد
علس القدر المتيقن به  -موجود وال يلار هذا أصالة عدم اللق الت ليف بالمتقيدد
بالوقع  ،ل واه متيقن به بحسا الجل علس ك اقدير ،وأاته مدن المتفدق عليده بدين
ال رفين .
فتحص د مددن ذلددك  :يددقوط اإليتصددحاا فددي المقددام  ،في ددون المرج د  -عند ددذ -
أصالة البراءال عن القضاء (. )1
10ـ األسير والمحبْس إ ا لم يتم ِا ن وحصيل الم م بشهر

ضان

ذها الميهور الس األيير والمحبوأ يلمالن بالظن وم عدمه اخيرا فدي كد يدنة
بددين اليددهور فيليتنددان شددهراّ لدده ه للدددم ام ددان اإلحتيدداط للتلد تدذر أو لللسددر والحددرج
(. )1
) (1ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس ،كتداا الصدالال :
ق77 /1ـ .94
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خالف السيد الخو ي رأ الميهور بالقول بدالتخيير وأاتده ينبغدي عليده اإلقتصدار فدي
اإلف ددار بمددا اراف د بدده الضددرورال  ،فلددو ارافلددع الضددرورال باإلف ددار فددي خمسددة
أشهر أو يتة م الت لةمه الصيام في الباقي ه عمالّ بالللم اإلجمالي المن تجة (.)2
وذكر السيد الخو ي أاته قد يقال فدي مفدرو ال دالم  :بلددم وجدوا الصديام الدس ت
أن
يتيقن بدخول شهر رمضان عمال باإليتصحاا وبلد اليقين المذكور يجا الصدوم
أخذا بإيتصحاا بقاء اليهر الس ْ
أن يتم  ،فأج هدذا األصد الموضدوعي الحداكم
يسقا الللم االجمالي عن التنجية .
وقددد رد السدديد الخددو ي هددذا اإلفتددرا بخاتده  :ال مجددال لإليتصددحاا المةبددور ـ أ
ايتصحاا بقاء شهر رمضان بلد اليقين بدخوله ـ إلادراج المقام في كبرت احقدق
الحالتين السابقتين المتضاداين م اليك في المتقدم منهما والمتدخخر المح دوم فيهدا
بتلار اإليتصحابين  ،فإاه اذا علم بدخول شهر رمضان ولم يللم أاته دخد فدي
هذا اليوم م ال حتس يبقس الس شهر أو أاته قد دخ قب ذلك وااصدرم فهدو يللدم ت
بدخن
أحد اليهرين السدابقين علدس مدان اليقدين لدم ي دن مدن شدهر رمضدان غيدر أاتده لدم
يميتة المتقدم منهما عن المتدخخر ولدم يددر ت
أن ذاك هد هدو اللددم السدابق عليهمدا أو
غير  ،وكما ياغ له ايتصحاا بقاء رمضدان يداغ لده ايتصدحاا عددم الخدروج
من ذاك الةمان فيتلارضان ب بيلة الحال .
وبلبارال أخرت ْ :
ان اللدم األ لي السابق عليهمدا قدد اادتقب بدالللم بددخول رمضدان
جةما ّ وأما اللدم المللوم كواده مدن أحدد اليدهرين المتقددمين المدردد بدين ْ
أن ي دون
هو اللدم األ لي الةا  -فيما لو كان دخول شهر رمضدان بلدد  -أو عددما ّ حادردا ّ
باقيا ّ الس اتن  -لو كان دخول اليهر قبلده  -فهدو قابد لإليتصدحاا الدذ هدو مدن
ينو ايتصحاا القسم الراب من أقسام ايتصحاا ال لي  ،فنقدول ميديراّ الدس ذاك
الةمددان اات دا كنددا علددس يقددين مددن عدددم رمضددان واتن كمددا كددان  ،وبلددد الددار
اإليتصحابين كان المتتب الللم اإلجمالي الذ مقتضا اإلحتياط واللم علس طبقه
بقدددر اإلم ددان  ،وذلددك  :مددن أجد ت
أن وجددود شددهر رمضددان بلددد ذلدك ميد وك فيدده
والمرجد فيدده هددو أصددالة البددراءال  ،ل نتهددا ملارضددة بإيتصددحاا عدددم دخولدده الددس
مدددان اليقدددين بددده فيتسددداق ان  ،وملددده لدددم ي دددن بددد مد مدددن اإلحتيددداط الدددس ْ
أن يتددديقن
بااقضا ه (. )1
11ـ و ْب الزكاة ع ى الس ة إ ا كانت ن اآلثا المتيقة
ذكر السيد الخو ي أاته اذا كان المس وك را ج الملاملة ومنددرجا ّ فدي مسد تمس الددرهم
والدددينار يددابقا أمددا اتن فقددد ال اللنددوان وهجددرا الملاملددة ويددق ع السد ة عددن
درجة اإلعتبار اما لتغيير الح ومة أو لغير ذلك مدن مناشديء الهجدر والسدقوط فدال
) (1ظ  :ت
اللالمة الحلتي ،الحسن بن يويف  ،اذكرال الفقهاء . 121/6 :
) (2ظ  :البروجرد  ،مراضس ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الصوم . 129/1 :
) (1ظ  :المصدر افسه  129 /2 :ـ . 111
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يلددد فل دالّ مددن األرمددان وااتمددا يُرغددا فيدده لمادادده أو ألج د كددون الس د ة مددن اترددار
اللتيقة .
والملروف والميهور حينئذ وجوا الةكاال ب ا ُ تدعي عليه اإلجماع في كلمداا غيدر
واحد ( )1وفي الجواهر لم أ ير فيه خالفا ّ (.)2
ويمستدل لده بوجدو  :منهدا  :اإليتصدحاا ت
فدإن هدذا المسد وك كدان يجدا فيده الةكداال
يابقا ّ واتن كما كان .
اإليتصحاا الم تدعس بما يخاي :
ااقأل السيد الخو ي
ي
ووال  :ت
ان الموضددوع قددد ابد تدل اذ لددم ي ددن ملددرو الوجددوا ذاا المسد وك بحيددث
ي ون اإلاصاف بالدرهم أو الددينار مدن قبيد ابددل الحداالا بد الوصدف اللندوااي
دخي ومقوم للموضوع كما ال يخفس  .ومله ال مجرت لإليتصحاا .
ثانيا  :ت
ان اإليتصحاا الليقي ه اذ الوجوا لم ي ن رابتا ّ وفلليا ّ يابقا ّ ب مللقدا ّ علدس
اقدير حلول الحول وبقاء اللدين وايدتجماع اليدرا ا اللامدة فلدم ي دن ح مدا ّ منجدةاّ
ليستصحا وال اقول باإليتصحاا التلليقي .
ثالثععا  :ت
ان اليددبهة ح ميددة وال اقددول بجريددان اإليتصددحاا فددي اليددبهاا الح ميددة
م لقددا ّ مددن غيددر فددرق بددين التنجيددة والتلليقددي ه للملارضددة بددين مقددام الجلدد
والمجلول كما حققنا في األصول (. )1
وقددد ااتهددس السدديد الخددو ي فددي ختددام بح دده عددن هددذ المسددخلة الددس ت
أن األقددوت عدددم
الوجوا ْ
وان كان اإلحتياط مما ال ينبغي اركه ( )2ه للدم امامية األدلة فدي المقدام
والتي منها اإليتصحاا ه ولو امع األدلة ألفتس بالوجوا من دون اإلحتياط بلددم
الترك .
12ـ لْ وفسد الم ف عمروه المفر ة بجماع ا رووه عالما ً عا داً
ذكر السيد الخو ي ما ايدتدل بده اليديو محمدد حسدن النجفدي ( ا 1266 :هدـ) علدس
وجوا اامام اللمرال المفردال لو أفسدها الم لف بجماع امرأاه عالما ّ عامداّ  ،وذكدر
األدلدة علدس ذلدك والتدي منهدا اإليتصدحاا  ،بتقريدا ت
أن قبد اإلفسداد كدان اإلامددام
واجبا ّ وييك في ارافاعه بلد اإلفساد فيستصحا (. )1

) (1ظ  :ت
اللالمة الحلي  ،الحسن بن يويف  ،ارشاد األذهان  292/1 :و النراقدي  ،أحمدد بدن
محمد  ،مستند الييلة . 94/7 :
) (2ظ  :جواهر ال الم . 191 /11 :
) (1ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 27/1 :
) (2ظ  :البروجرد  ،مراضس  ،مستند اللروال الورقس  ،كتاا الةكاال 271 /1:ـ .276
) (1ظ  :جواهر ال الم  192/24 :و الخلخالي  ،رضا  ،ملتمد اللروال الورقس  ،كتاا الحدج
99 /2 :ـ .98
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وقد ااقأل السديد الخدو ي اإليتصدحاا المددعس فدي المقدام بقولده  ( :ا تن اإلامدام قبد
اإلفساد ااتما وجا بإعتبار صحة اللمرال وشمول اتية لها وأمدا بلدد اإلفسداد ا دون
اللمددرال فايدددال فدداختلف الموضددوع والدددد فددال يم ددن ايتصددحاا ح ددم موضددوع
لموضوع آخدر علدس أاتده ال اسدلتم جريدان اإليتصدحاا فدي اليدبهاا الح ميدة كمدا
حققنا مفصال في المباحث األصولية . )1( ) 
وللدم امامية األدلة والوجو التي ذكرها الييو حسن النجفي عند السيد الخو ي اجد
أاته قال  :باالحتياط في اامدام اللمدرال المفدردال  ،بينمدا اجدد ت
أن اليديو حسدن النجفدي
أفتس بالوجوا فيها .
13ـ عدم ريان إستصحاب حر ة المقد ع ى المروة قبل طْاف الِساء
اذا طاف الحاج طواف النساء ح ت له النساء بال اش ال وااتما وقد ال دالم فدي المدراد
بتحددريم النسدداء فهدد لدده جميدد اإليددتمتاعاا منهددا أو خصددو المقاربددة  .ففددي
القواعد وشرحها  :ت
أن المراد بها الوطء وما في ح مه من التقبي والنظدر واللمدس
بيهوال من دون اللقدد عليهدا ْ
وان حدرم بداإلحرام ( ، )2وعدن اليدهيد األول حرمدة
اللقد عليهن أيضا ب المفهوم منه حرمة اإلشهاد (. )1
ورأ السيد الخو ي  :أما بالنسبة الس اللقد واإلشهاد  ،فال ينبغي الريا في الجوا
ه ت
ألن المتفداهم مددن النسدداء هددو االيددتمتاعاا مدنهن  .فالظدداهر جددوا اللقددد لدده بلددد
الحلق (. )2
وذكر السيد الخو ي اش االّ في المقدام وهدو  :ت
ان مقتضدس اإليتصدحاا حرمدة اللقدد
أيضا ّ ه ألاته قد حرم بداإلحرام وايدك فدي والده بلدد طدواف الحدج  ،وقبد طدواف
النساء واألص بقا ه  ،وابيتن للباحث ت
أن هذ الدعوت هي لليهيد ال ااي (.)1

اإلش ال
ووال  :بخاته من اإليتصحاا في األح ام ال لية وال اقول به .
ثانيا  :بخاته ي في في رف اليد عن ذلك صحيحة الفضدالء  لقدول اإلمدام الصدادق: 
(  ...فإذا قضع المنايك و ارا بالبيع طافع بالبيع طوافدا ّ للمراهدا  ،ردم طافدع
 ظ  :البهسود  ،مصباب األصول . 16/1 :
) (1الخلخالي ،رضا  ،ملتمد اللروال الورقس  ،كتاا الحج .98 /2 :
) (2ظ  :ت
اللالمة الحلي  ،الحسن بن يويدف  ،قواعدد االح دام  222/1 :وال ركدي  ،علدي بدن
الحسين  ،جام المقاصد . 177/1 :
) (1ظ  :اللاملي  ،محمد بن جمال الدين م ي (اليهيد األول) ،الدروأ اليرعية .169/1 :
) (2ظ  :الخلخالي  ،رضا  ،ملتمد اللروال الورقس  ،كتاا الحج  111/1 :ـ . 112
) (1ظ  :اللاملي  ،ين الدين الجبلي  ،مسالك االفهام . 121/2 :
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طوافا للحج  ،رم خرجع فسلع فإذا فللع ذلك فقد أحلدع مدن كد شديء يحد منده
المحرم اال فراا وجها  ،فإذا طافع طوافا آخر** ،ح ت لهدا فدراا وجهدا )()1
 ،فإاه يدل علس أاه لدو طافدع طدواف الحدج ويدلع يحد لهدا كد شديء اال فدراا
وجها المراد به الوطيء خاصدة  ،وال شدك ت
أن فدراا وجهدا ال ييدم اللقدد وال
اإلشهاد عليده ق لدا ّ  ،مد ت
أن حليدة اللقدد بد اإليدتمتاعاا ال اتوقدف علدس طدواف
الحج ويليه وأما بالنسبة الس بقية اإليتمتاعاا كالتقبي واللمدس بيدهوال فدال ريدا
في شمول النساء كذلك ول ن هذ الصحيحة كالصريحة في ت
أن المح ترم هو الجماع
خاصة من دون بقية اإليتمتاعاا ه ت
فإن المراد بفراا وجها كنايدة عدن المقاربدة
فإاتها احتاج الس الفراا  ،وأمدا بقيدة اإليدتمتاعاا مدن التقبيد واللمدس فدال احتداج
الس الفراا  .وال شك ت
أن مجرد النوم علس فراا وجهدا غيدر محدرم عليهدا حتدس
في حال اإلحدرام  ،فدالمراد بفدراا وجهدا هدو الدوطيء خاصدة  .وأمدا حليدة بقيدة
المحرمدداا حتددس اللقددد واإليددتمتاع بهددن بلددد الحلددق  ،وعدددم اوقفهددا علددس طددواف
الحج وطواف النساء فيدل عليه صحيل الحلبدي عدن أبدي عبدد هللا ...( : وطدواف
بالبيع بلد الحج ) (. )2
14ـ ِشأ حق االختصاص حر ة التصرف في ال الغير
بيتن السيد الخو ي أاته قد قامع السيرال الق لية اليدرعية واللقال يدة علدس ربدوا حدق
اإلختصددا واألولويددة للمال دك فددي أموالدده التددي يددق ع عددن الماليددة لللددوار
وال دددوار ء  ،كالمددداء علدددس اليدددا  ،والحيدددوان المملدددوك اذا مددداا  ،واألراضدددي
المملوكدددة اذا جللهدددا الجدددا ر بدددين النددداأ شدددرعا ّ يدددواء  ،كدددال رق واليدددوارع
المغصددوبة ه للدددم جددوا مةاحمددة األجااددا عددن اصددرف المددالك فددي أم ددال الددك
الموارد ما لم ي بع اإلعرا  .وهذا مما ال ريا فيه  ،وااتما ال الم في منيدخ ذلدك
الحق  ،وقد ا ُيتدل عليه بوجو  ،أحدها  :ااته قدد ربدع فدي اليدريلة المقديدة أاتده ال
يجو ألحد ْ
أن يتصرف في مال غير اال ب يا افسه  ،وقد دلع علس ذلك السيرال
الق لية وجملة من األخبار( ، )1فإذا الع المل يدة وشد نا فدي وال ذلدك الح دم
كان مقتضس اإليتصحاا الح م ببقا ه (. )1
 الفضالء في هذ الصحيحة هم  :أحمد بن محمدد بدن عيسدس  ،عدن محمدد بدن أبدي عميدر ،
عن حف بن البختر  ،عن اللالء بن صبيل وعبدد الرحمدان بدن الحجداج وعلدي بدن ر داا
وعبددد هللا بددن صددالل كلهددم يرووادده عددن أبددي عبددد هللا  ، ظ  :الحددر اللدداملي ،ويددا اليدديلة
. 211/11:
** وهو طواف النساء كما في صحيحة ملاوية بن عمار...(:وطواف بلد الحج وهدو طدواف
النساء )  ،المصدر افسه . 221 ، 212/11 :
) (1المصدر افسه . 211/11:
) (2المصدر افسه . 219/11 :
) (1األخبار هي  -1:عن أبي الحسين محمد بدن جلفدر األيدد  ،قدال  :كدان فيمدا ورد علدس
من الييو أبي جلفر محمد بن ع مان اللمر قدأ هللا روحه في جواا مسدا الدس صداحا
الةمان  ، الس ْ
أن قال  : وأما ما يخلع عنه عن أمر الضياع التي لناحيتنا ه يجو القيدام
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وقد ااقأل السيد الخو ي اإليتصحاا المدعس في المقدام بقولده  ( :وفيده مضدافا ّ الدس
عدم جريان اإليتصحاا في األح ام ه لملارضدته دا مدا ّ بخصدالة عددم الجلد كمدا
اقحنا في علم األصول ، ت
أن موضدوع الح دم بحرمدة التصدرف هدو مدال الغيدر ،
فإذا يقا الييء عن المالية يق ع عنه حرمة التصدرف حتدس اذا كدان باقيدا ّ علدي
صفة المملوكية ه اذ ال دلي علس حرمة التصرف فدي ملدك الغيدر ف يدف اذا الدع
عنه المل ية أيضا ّ ) (. )2
وبما اقدم يتبيتن ما في كالم المحقق علي اإليرواادي ( ا 1112 :هدـ ) مدن الدوهن ،
اذ ذكر  :الظاهر ربوا حق االختصا  ،أما فدي الحيدا ال فللمدوم دليد مدن يدبق
الس ما لم يسبقه أحد مسلم فهو أولس به ** ،وأما فيما اذا كدان أصدله مل دا لليدخ
فإليتصحاا بقاء الللقدة ( . )1وقدد عقتدا عليده بد ت
خن المدورد لديس ممدا يجدر فيده
اإليتصحاا  ،ت
وأن الحديث ال يدل علس المدعس (. )2
وهناك اماذج ا بيقية أخرت اُشير اليها اجماالّ روما ّ لإلختصار  ،وهي :
11ـ خروج ماء ال ر عن اإلطالق الس اإلضافة بإلقاء المضاف النجس فيه (. )1
16ـ عدم طهارال الماء المتغيتر اذا ال اغيتر بنفسه (. )6
17ـ عدم اعتبار التلدد فيما القع النجاية ما يحتاج الس التلدد (. )7
بلماراها وأداء الخراج منها وصرف ما يفض من دخلها الدس الناحيدة احتسدابا لأجدر واقربدا
الي م  ،فال يح ألحد أن يتصرف في مال غير بغير اذاده  ،ف يدف يحد ذلدك فدي مالندا  ،مدن
فل ذلك بغير أمراا فقد ايتح منا ما حرم عليه  ،ومن أكد مدن أموالندا شديئا ت فإاتمدا يخكد فدي
ب ندده اددارا وييصددلس يددليرا  ،ظ  :ال بريددي  ،أحمددد بددن علددي  ،االحتجدداج  288/2 :وهددي
مورقة.
2ـ عن يماعة عن أبي عبد هللا  في حديث  :ا تن ريول هللا  8قدال  :مدن كاادع عندد أماادة
فلي دها الس من ا تمنه عليها  ،فإاته ال يح دم امر ء مسلم وال ماله اال ب يبة افس منه  ،ظ :
ال ليني  ،محمد بن يلقوا  ،الفروع من ال افي 271/ 7 :وهي مورقة .
1ـ عن ريول هللا  8أاته قال فدي خ بدة حجدة الدوداع  :أيهدا النداأ ااتمدا الم مندون اخدوال  ،وال
يح لم من مال أخيه اال عن طيا افس منه  ،ظ  :الحراادي  ،الحسدن بدن علدي الملدروف بدـ
(ابن شلبة)  ،احف اللقول ، 12 :وهي  ،مريلة  ،ورواياا أخرت .
) (1ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة . 212/1 :
 ظ  :البهسود  ،مصباب األصول 19/1:
) (2ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة  ،الم ايا المحرمة . 211/1 :
** عن النبي  8أاه قال  :من يبق الس ما ال يسبقه اليه مسلم فهو أحق بده  ،ظ  :السرخسدي ،
شمس الدين  ،المبسوط  ، 269/1 :وهي مريلة .
) (1ظ  :حاشية الم ايا . 71 /1 :
) (2ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة . 218/1 :
) (1ظ  :الغرو  ،علي  ،التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال . 61/1 :
) (6ظ  :المصدر افسه . 149/1 :
) (7ظ  :المصدر افسه . 181/1 :
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19ـ اذا ُشك في حيوان مخكول اللحم أو ال  ،لم يُح م بنجاية بوله وروره (. )1
18ـ عدم ايتصحاا النجاية في أجةاء الميتة (. )2
24ـ عدم ايتصحاا اجاية الماء قب طبو الدم المراق في األمراق(. )1
21ـ عدم ايتصحاا اجاية ال لا والخنةير في المتولد منهما (. )2
22ـ المتنجتس بالمتنجتس ال يجر عليه جمي أح ام النجس (. )1
21ـ عدم جوا انجيس المسجد الذ اغيتر عنوااه (. )6
22ـ ا هير باطن القدم والنل بالميي علس الج

والنورال (. )7

21ـ وجوا غس مخرج البول مراين من الماء القلي علس األحوط وجوبا ّ(. )9
26ـ ال يجا غس اللضد في من قُ لع يدا من فوق المرفق (. )8
27ـ عدم جوا ا فين الميع بالحرير الخال

(. )14

29ـ ميروعية اقديم غس الجملة (. )11
28ـ عدم جريان ايتصحاا الوجوا التلييني لصالال الجملة فدي عصدر
(.)12

الغيبدة

14ـ اتفاقي اذا صار مقيما ّ في م ة (. )11
11ـ احريم النساء علس الرج اذا ارك طواف النساء في الحج (. )12
12ـ وجوا الضمان علس اللام في المضاربة في حالة التلد والتفريا (.)11
) (1ظ  :المصدر افسه . 297/1 :
) (2ظ  :المصدر افسه . 142/1 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 28/2 :
) (2ظ  :المصدر افسه . 24/2 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 212/2 :
) (6ظ  :المصدر افسه  142/2 :و . 22 /1
) (7ظ  :المصدر افسه . 121/1 :
) (9ظ  :المصدر افسه . 181/1 :
) (8ظ  :المصدر افسه . 141/2 :
) (14ظ  :المصدر افسه . 128/9 :
) (11ظ  :المصدر افسه . 289/8 :
) (12ظ  :المصدر افسه  ،كتاا الصالال . 19 /1 :
) (11ظ  :الخلخالي  ،رضا  ،ملتمد اللروال الورقس  ،كتاا الحج . 241 /2 :
) (12ظ  :المصدر افسه . 112/1 :
) (11ظ  :الخو ي  ،محمد اقي  ،مبااي اللروال الورقس  ،كتاا المضاربة األول .117 :
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11ـ عدم اشتراط حياال األا أو مواه في والية الجد (. )1
12ـ اإليتدالل بخصالة اللةوم في افادال الملاطاال للملك (. )2
11ـ ف ت
ك الرهن بمنةلة اإلجا ال بالبي (. )1

الخاومة ونتائج البحث
بلد اوفيق هللا ع تة وج واإلاتهاء من كتابة البحث  ،خل

الباحث بما يخاي :

1ـ اجلتس للباحث امتيا اليخصية الللمية للسيد أبي القايم الخو ي بروب اإلبداع
واإلبت ار للنظرياا واتراء األصولية  ،ودقة ا بيقها في الجااا الفقهي .
) (1ظ  :المصدر افسه  ،كتاا الن اب . 271/2 :
) (2ظ  :التوحيد  ،محمد علي  ،مصباب الفقاهة  ،البي .127/2 :
) (1ظ  :المصدر افسه . 122/1 :
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2ـ أضاف السيد الخو ي في البحث األصولي اضافاا ملرفية ك يرال  ،يوا ّء
أكااع الك اإلضافاا طولية ـ أعني بيان ما موجود من آراء الللماء السابقين له
والملاصرين ـ أم عرضية  :أ بابت ار وابداع اتراء والنظرياا الجديدال  ،وقد
اجلتس ذلك بي واضل في مباحث األطروحة  ،أم ال  :ابت ار اظرية التلهتد في
وض األلفاظ  ،والقول بالتحصي في الملااي الحرفية  ،واضافة قسم راب في
أقسام ايتصحاا ال لي .
1ـ ااصف السيد الخو ي بالمويوعية الللمية  ،اذ ارك آراراّ في أبواا الللوم
المختلفة  :من أصول الفقه  ،وعلم الفقه  ،وعلم الرجال  ،وعلوم القرآن  ،فضالّ
عن الم الا ال المية المتضمنة في كتا أصول الفقه  :م األمر بين األمرين ،
وما اا وت عليه من مباحث في ال الم النفسي  ،وايتقالل اللق بالحسن والقبل ،
وصفاا هللا الالس  ،م تما يدل علس المامه بالملقول .
2ـ لل ت السبا في عدم اسبة اتراء الس أصحابها عند السيد الخو ي أحيااا ّ ه هو
أاته ( قد ) ير تكة علس افس الرأ ومناقيته من دون النظر الس صاحبه .
1ـ ااته ك ي مر من طلبة الللوم الدينية من فيب علوم السيد الخو ي  ،فتخرتج علس
يديه ك ي مر من الللماء والمجتهدين  ،اص تدت بلبُ منهم للمرجلية الدينية  :أم ال
السيد محمد باقر الصدر والسيد محمد الروحااي والسيد علي الحسيني السيستااي
والسيد كاظم الحا ر والسيد محمد صادق الروحااي والييو محمد ايحاق
الفيا والييو حسين وحيد الخرايااي والييو جواد التبرية والييو بيير
حسين الباكستااي النجفي والييو علي الغرو والييو مراضس البروجرد
المدرية عند
وغيرهم من الللماء والمف ت رين ه وبذلك اتحقق احدت خصا
ومميةاا للمدرية .
السيد الخو ي علس ما افترضه الباحث من خصا
6ـ امتا أيلوا البحث األصولي والفقهي عند السيد الخو ي بتغليا الفهم اللرفي
علس الفهم اللقلي والفلسفي الدقتي  ،مما ي رر اخريراّ بالغا ّ في ايخي موضوعاا
األح ام بصورال أقرا الس الواق  ،علس خالف منهجية أيااذاه .
7ـ من النتا ج السالفة الذكر يم ن ْ
أن يُقال  :ت
ان السيد الخو ي يُل تد صاحا مدرية
أصولية امتدادية لمن يبقه من الللماء ـ أخ ت بالذكر منهم المحقق النا يني ـ ه
إلا باق ما افترضه البحث من ضابا للمدرية عليه ه وذلك لإلضافاا الملرفية
التي أضافها في البحث األصولي  ،ت
وان أغلا الك اإلضافاا هي طولية وليسع
عرضية  ،بإاضاج وايضاب وابرا أف ار يم ْن يبقه واإلراقاء بها الس مستوت
النظرية أحيااا ّ م بيان أررها في الت بيقاا الفقهية  ،الك النظرياا التي اخرتر بها
االمذاه ولو علس احو الموجبة الجة ية  ،وبما ت
أن أغلا الك اإلضافاا كااع
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عمودية في عموم مباح ه األصولية عالوال علس ما ُذكر قي مباحث األطروحة ،
ألن اي ت
أن الك اإلضافاا لم ا ن في أمهاا المسا األصولية ه فال انهب ْ
و ت
مدرية مستقلة  ،فمدريته األصولية مدرية امتدادية  ،ويُلد السيد الخو ي را د
الك المدرية .
9ـ أثبت البحث األ ولي للسيد الخوئي بطالن الداللة الذاتية بين اللف والمعنى
 ،وبطالن كونها بالجعل والتخ يل اإللهي أو باإلعتبار  ،كما أربع ت
أن الواض
هو اإلاسان بما ألهمه هللا يبحااه من المة البيان  ،وأ ّكد على أنّ داللة اللف على
المعنى و عية مح ة  ،وأ ّنها من باب التعهّد واإللتزام النفساني  ،ت
وأن ك
متلهتد واض حقيقة  ،واختصا الداللة الوضلية بالداللة التصديقية  ،وقد أيتد
السيد الخو ي القول بالتلهتد في وض األلفاظ بم يتداا وهي  :موافقته للملنس
اللغو للوض  ،وموافقته أيضا ّ لوض األعالم اليخصية  ،وايتقرار السيرال
اللقال ية علس التلهتد .
8ـ ظهر للباحث ا تن منيخ القول بالتلهتد هو المحقق علي بن فتل هللا النهاواد
(ا1122:هـ)  ،واخرتر به يم ْن جاء من بلد  ،كالييو عبد ال ريم الحا ر
(ا1111 :هـ) والييو محمد رضا األصفهااي النجفي (ا1162:هـ)  ،ول تن
السيد الخو ي أضاف الس الرأ اضافاا طولية بتوضحيه وابرا علس هيخال
اظرية أصولية لها ا بيقااها الفقهية  ،راداّ النقو المفترضة عليها ه وألج ذلك
ُ
البحث اظرية التلهتد الس السيد الخو ي .
اسا
14ـ من ملالم البحث األصولي للسيد الخو ي هو القول بالتحصي في وض
الملااي الحرفية  ،وب الن اتراء األخرت  :من كون الحروف لم اوض لملنس
محدد ت
وأن شخاها شخن حركاا اإلعراا  ،وهو ما اُسا الس المحقق الرضي (
ا 699 :هـ ) صاحا ال افية وقال به المحقق النهاواد  ،وكذا ب الن القول
باتلية في وض الحروف الذ قال به المحقق رضي الدين اإليتراباد
( ا 699 :هـ) ووافقه المحقق اتخواد الخرايااي  ،وب الن القول بإخ ارية
المفاهيم اإليمية و ايجادية الملااي الحرفية بملنس أاته ال اقرر لها في عالم
المفهوم  ،وال ايتقالل بذااها وحقيقتها  ،وهو ما قال به المحقق محمد حسين
النا يني ( ا 1111 :هـ)  ،وكذا ب الن القول بالوجود الرابا للملااي الحرفية
بخالف األيماء فلها وجودها اإليتقاللي وهو ما اختار المحقق محمد حسين
اإلصفهااي( ا 1161 :هـ)  ،وب الن القول ت
بخن الحروف واألدواا وضلع
(
لأعرا النسبية اإلضافية الذ ذكر المحقق أغا ضياء الدين اللراقي
ا 1161 :هـ)  ،وقد ابته السيد الخو ي الس ت
أن رأيه هذا في الملااي الحرفية هو
من اتا ج ورمراا مسلك التلهتد في مسخلة الوض ه ت
فإن القول بالتلهتد ال محالة
يستلةم وضلها لذلك ه ت
فإن الغر قد يتللق بتفهيم ال بيلي  ،وقد يتللق بتفهيم

))239

الحصة  ،والمفرو أاته ال ي ون علس الحصة دال ما عدا الحروف واوابلها ،
فال محالة يتلهتد الواض ذكرها أو ذكر اوابلها عند قصد افهيم حصة خاصة .
11ـ ب تر البحث األصولي للسيد الخو ي الن تة الللمية في عدم أهلية اإلطالق
للتلار م اللام ه ل ون داللة اإلطالق ال ابع بمقدماا الح مة ليس داللة
لفظية  ،ب داللته ااشئة عن مقدماا الح مة وهي عقلية وليسع لفظية  ،وبالتالي
ي ون اإلطالق غير م هت للتلار م اللام  ،كما اختار السيد الخو ي ت
أن
التقاب بين اإلطالق والتقييد اقاب التضاد ول ن بتفصي بين مقامي اإلرباا
وال بوا  :أما في مقام اإلرباا  :فالتقاب بينهما من اقاب اللدم والمل ة ه وذلك
ت
ألن اإلطالق في هذا المقام عبارال عن عدم التقييد فضالّ ع تما هو قاب له  ،وأما
في مقام ال بوا  :فالمقابلة بينهما مقابلة الضدين ه وذلك ت
ألن اإلطالق في هذا
المقام  :عبارال عن رفب القيود والخصوصياا  ،ولحاظ عدم دخ شيء منها في
الموضوع أو المتللق  ،والتقييد  :عبارال عن لحاظ دخ خصوصية من
الخصوصياا في الموضوع أو المتللق  ،ومن ال بيلي ت
أن كالّ من اإلطالق
والتقييد بهذا الملنس أمران وجوديان .
12ـ اختلف األصوليون في ربوا المفهوم للوصف وعدمه  ،ومن ملالم البحث
األصولي للسيد الخو ي هو ت
أن القيد في القضية الوصفية يدل علس المفهوم ل ن ال
بملنس داللته علس ااتفاء ينو الح م بإاتفاء الوصف  ،ب بملنس أاته يدل علس ت
أن
موضوع الح م في القضية الوصفية ليس ال بيلي علس احو اإلطالق  ،ب حصة
خاصة منه  ،علس أياأ ظهور القيد في اإلحترا ه فلو لم يدل علس التحصي
كان لغواّ محضا ّ .
كما ف ترق بين الوصف الملتمد علس موصوفه  ،وغير الملتمد عليه  ،وصرتب
بخاتها قد ا ُهملع في كلماا األصحاا ولم يتل ترضوا لها في المقام ال افيا ّ وال اربااا ّ
م ت
أن لها رمرال مهمة في الفقه منها ما في مسخلة حم الم لق علس المقيد .
11ـ ا تن السمة الواضحة للسيد الخو ي في بح ه األصولي هي ك رال المناقية في
اإلجماعاا المنقولة  ،وا تن اإلخبار عن اإلجماع المنقول هو اخبار عن حدأ  ،لم
يدل الدلي علس حجيتته  ،وا تن قاعدال الل ف التي قال بها الييو ال ويي
(ا 264:هـ) ليسع اامة عند السيد الخو ي  ،وكذا احتمال ايتناد القدماء في اق
اإلجماع الس الحس ـ كما عن المحقق اللراقي ( ا 1161 :هـ) ـ هو احتمال
موهوم جداّ .
أما اإلجماع المح ت
ص  :أ الذ يحصتله الفقيه بنفسه بتتب أقوال أه الفتوت ،
فجمي األدلة المدعاال لحجيته غير اامة  ،فال مستند لحجية اإلجماع أصالّ ،
ول تن السيد الخو ي يرت أ تن مخالفة اإلجماع المحقَّق من أكابر أصحاا وأعاظم
الفقهاء مما ال يجتر ء عليه ه ولذا التةم في موارد احقق اإلجماع باإلحتياط
الال م  ،كما هو واضل في ا بيقااه الفقهية .
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12ـ من ملالم البحث األصولي للسيد الخو ي ك رال المناقياا في اليهرال
الفتوا ية  ،وعدم كون اليهرال الروا ية من المر تجحاا عند الار الخبرين ،
ت
وأن اليهرال اللملية ( اإليتنادية ) للرواية غير جابرال وال كايرال  ،متفقا ّ بذلك م
ايتاذ المحقق اللراقي  ،بينما يختلف م أيتاذ المحقق النا يني في كون اليهرال
الروا ية موجبة ألقوا ية الك الرواية وارجيحها علس الرواية الملارضة ،
ويختلف السيد الخو ي م ميهور األصوليين لقولهم ب ت
خن اليهرال اللملية جابرال
وكايرال.
11ـ لم ي ن السيد الخو ي علس وايرال واحدال في ا بيقااه الفقهية لمبنا األصولي
في مسخلة اليهرال ه فتارال يوافق الميهور ال من أج ت
أن الميهور ذها الس ذلك
ألن الدلي قاد الس ذلك الرأ ويصرتب ت
ت
بخن المتتب هو
الرأ في مسخلة ما ب
الدلي  ،واارالّ أخرت يخالفهم صريحا ّ لنفس السبا المتق تدم  ،وهذا هو ديدن
الباحث الموضوعي  ،ول ن ارا في بلب المسا الفقهية يذها الس القول
باإلحتياط حذراّ من مخالفة الميهور .
16ـ يُل تد القول ت
بخن اإليتصحاا أمارال وليس أصالّ من الملالم األصولية عند
السيد الخو ي  ،م التخكيد علس ت
أن حال اإليتصحاا أضلف من بقية األماراا ه
لتق تدم بقية األماراا عليه عند التلار .
فضالّ عن عدم جريان اإليتصحاا في اليبهاا الح مية  ،وهذان الرأيان عند
السيد الخو ي علس خالف ما ذها اليه ميهور األصوليين .
ت
وأن السيد الخو ي قد أضاف قسما ّ جديداّ ـ وهو القسم الراب ـ في أقسام
ايتصحاا ال لي  ،وال تد هذ اإلضافة اضافة عرضية م أاته لم يسلم من
المناقياا من االمذاه .

ثبت المصا

والمرا َّللا

خير ا نبتديء به القران ال ريم
إبن بابْيه  ،ع ي بن الحسين بن ْسى القمي ( ا 128 :هـ)
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1ـ الفقه المنسوا لإلمام الرضا  الميتهر بـ ( فقه الرضا  ،)احقيق  :م يسة
آل البيع عليهم السالم إلحياء التراث  ،قم  ،الناشر  :م امر اإلمام الرضا ، 
ميهد  ،ايران  ،ط1246 ،1هـ .
إبن البراج  ،القاضي عبد المزيز بن نحرير الطراب سي (ا 291 :هـ)
2ـ جواهر الفقه  ،احقيق  :ابراهيم البهادر  ،م يسة النير االيالمي التابلة
لجماعة المدريين في قم  ،ايران  ،ط1211 ،1هـ .
1ـ المهذا  ،احقيق واعداد  :م يسة ييد اليهداء  ،م يسة النير االيالمي
التابلة لجماعة المدريين في قم  ،ايران 1246 ،هـ .
إبن حجر  ،وحمد بن ع ي المسقالني ( ا 912:هـ)
2ـ اهذيا التهذيا  ،دار الف ر  ،بيروا  ،لبنان  ،ط1242 ،1هـ .
إبن حِبل  ،وحمد (ا 221 :هـ)
1ـ مسند اإلمام أحمد بن حنب  ،الناشر :دار صادر  ،بيروا  ،لبنان ،ا ا.
إبن إ يس  ،وبْ مفر حمد بن ِصْ الح ي ( ا 189:هـ)
6ـ السرا ر الحاو لتحرير الفتاو  ،احقيق واير  :م يسة النير االيالمي
التابلة لجماعة المدريين  ،أيران  ،قم  ،ط1214 ، 2هـ .
الحراني  ،إبن شمبة الحسن بن ع ي ( ا  :بحدود القرن الراب الهجر )
7ـ احف اللقول عن آل الريول صلس هللا عليهم  ،احقيق  :علي أكبر الغفار ،
م يسة النير االيالمي التابلة لجماعة المدريين في قم ،ايران ،ط1242 ،2هـ.
إبن فا س  ،وبْ الحسين وحمد (ا 181 :هـ)
9ـ ملجم مقاييس اللغة  ،احقيق  :عبد السالم محمد هارون  ،م تا اإلعالم
اإليالمي  ،قم 1242 ،هـ .
إبن فهد  ،وبْ المباس وحمد بن حمد الح ي (ا 921:هـ)
ت
المهذا البارع في شرب المختصر الناف  ،احقيق  :مجتبس اللراقي  ،م يسة
8ـ
النير اإليالمي التابلة لجماعة المدريين  ،قم  ،ط1247 ، 1هـ .
إبن ِظْ  ،حمد بن رم (ا 711:هـ)
14ـ لسان اللرا  ،اير أدا الحو ال  ،قم  ،ايران 1241 ،هـ .
األحسائي  ،إبن ابي مهْ حمد بن ع ي بن إبراهيم ( ا 994:هـ)
11ـ عوالي اللئالي اللةيةية في األحاديث الدينية  ،احقيق مجتبس اللراقي ،
م بلة ييد اليهداء  ،قم  ،ط1241 ،1هـ .
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األ بي ي  ،وحمد بن حمد ( ا 881:هـ)
12ـ مجم الفا دال والبرهان في شرب ارشاد األذهان ،اصحيل والليق  :مجتبس
اللراقي وعلي بنا  ،منيوراا جماعة المدريين في الحو ال الللمية ،ايران ،قم ،
ا،ا .
اإلسترابا ي  ،ضي الدين حمد بن الحسن (ا 699 :هـ)
11ـ شرب ال افية البن الحاجا( ا 626 :هـ)  ،اصحيل والليق  :يويف
حسن ،م يسة اإلمام الصادق 1189 ،هـ .
األصفهاني  ،وبْ القاسم الحسين بن حمد الممروف بـ الراغب ( ا 142:هـ)
12ـ المفرداا في غريا القرآن  ،م تا اير ال تاا  ،ايران  ،ط1242 ،2هـ.
األصفهاني  ،حمد ضا بن حمد حسين (ا 1162 :هـ )
11ـ وقاية االذهان ،م يسة آل البيع (عليهم السالم) الحياء التراث ،قم  ،م بلة
فهر  ،ط1211 ، 1هـ.
األصفهاني  ،الحسين بن حمد الممروف بس طان الم ماء (ا 1462:هـ)
16ـ ملالم األصول ( ملالم الدين ومالذ المجتهدين ) بحاشية يل ان الللماء ،
اصحيل علي محمد  ،دار الف ر  ،قم  ،ايران 1219 ،هـ .
األصفهاني  ،حمد حسين الغروي ال مباني (ا 1161:هـ)
17ـ بحوث في علم األصول  ،م يسة النير اإليالمي التابلة لجماعة المدريين
 ،قم  ،ايران  ،ط1216 ، 2هـ .
19ـ اهاية الدراية في شرب ال فاية ،احقيق  :مهد أحد امير كال ي  ،اير
م يسة ييد اليهداء ،قم ،ط1216 ، 1هـ .
األ ين  ،عبد الحسن (ملاصر)  ،و  .حما ة ،طرا (ملاصر)
18ـ اإلمام أبو القايم الخو ي عيم الحو ال الللمية ،م يسة اإلمام الخو ي
الخيرية  ،دار النور  ،لندن ،ط1221 ، 1هـ .
األ ين  ،حسن (ا 1171:هـ)
24ـ أعيان الييلة  ،احقيق حسن األمين  ،بيروا  ،دار التلارف  ( ،ا ا ).
األنصا ي  ،روضى بن حمد و ين الدزفْلي( ا 1291 :هـ )
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21ـ فرا د األصول  ،احقيق  :لجنة احياء اراث الييو األعظم ،الناشر  :الم امر
اللالمي بمنايبة الذكرت المئوية ال ااية لميالد الييو األاصار  ،ايران ،قم ،
ط1218 ،1هـ .
22ـ الم ايا  ،احقيق  :لجنة احياء اراث الييو األعظم  ،الناشر  :الم امر
اللالمي بمنايبة الذكرت المئوية ال ااية لميالد الييو األاصار  ،ايران ،قم ،
ط1224 ،1هـ .
األنصا ي  ،حمد ع ي (ملاصر)
21ـ المويوعة الفقهية الميسرال  ،اير مجم الف ر االيالمي  ،م بلة م يسة
الهاد  ،ايران  ،قم  ،ط1219 ،1هـ .
اآل دي ،ع ي بن حمد (ا 611 :هـ)
22ـ اإلح ام في أصول األح ام  ،الليق  :عبد الر اق عفيفي  ،اير الم تا
اإليالمي  ،الريا  ،ط1242 ،2هـ .
اإليرواني  ،ع ي بن عبد الحسين (ا 1112 :هـ)
21ـ حاشية الم ايا (الليقة علس الم ايا )  ،م بلة رشدية  ،طهران  ،ط،2
1178هـ .
البجِْ ي  ،حمد حسن (ا 1181 :هـ)
26ـ القواعد الفقهية  ،احقيق  :مهد المهرية ومحمد حسين الدرايتي  ،اير
الهاد  ،ايران  ،قم  ،ط1218 ،1هـ .
البحراني  ،يْسف بن وحمد( ا 1196:هـ)
27ـ الحدا ق الناضرال في أح ام اللترال ال اهرال  ،م يسة النير اإليالمي
التابلة لجماعة المدريين في قم  ،ايران  ،ا ا .
بحر الم ْم  ،عالء الدين بن ع ي (ا  :بلد  1214هـ)
29ـ مصابيل األصول  ،اقريراا أبحاث السيد أبو القايم الخو ي  ،احقيق :
محمد علي بحر الللوم  ،دار الةهراء  ،لبنان  ،بيروا  ،ط1211 ، 1هـ .
بحر الم ْم  ،حمد بن حمد وقي (ا 1126:هـ)
28ـ بلغة الفقيه  ،احقيق والليق  :حسين بن محمد اقي بحر الللوم  ،منيوراا
م تبة الصادق  ،طهران  ،ط1241 ، 2هـ  ،أوفسع عن م تبة الللمين اللامة ،
النجف األشرف .
بحرالم ْم  ،حمد هدي بن روضى ( ا 1212:هـ)
14ـ رجال السيد بحر الللوم الملروف بالفوا د الرجالية  ،احقيق والليق  :محمد
صادق بحر الللوم وحسين بحر الللوم  ،م تبة الصادق  ،طهران 1242،هـ ،
أوفسع عن م تبة الللمين  ،النجف األشرف .
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البرو ر ي  ،حمد وقي (ا 1191 :هـ)
11ـ اهاية األف ار ،اقريراا أبحاث أغا ضياء الدين اللراقي  ،م يسة النير
االيالمي التابلة لجماعة المدريين في قم  ،ايران 1241 ،هـ .
البرو ر ي  ،روضى (ا 1219 :هـ)
12ـ مستند اللروال الورقس  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي  ،كتاا الةكاال ،
منيوراا مدرية دار الللم  ،الم بلة الللمية  ،قم  ،ط1211 ،1هـ .
11ـ مستند اللروال الورقس ،اقريراا أبحاث أبو القايم الخو ي  ،كتاا الصالال ،
منيوراا مدرية دار الللم ،الم بلة الللمية ،قم  ،ط1211 ،1هـ .
12ـ مستند اللروال الورقس ،اقريراا أبحاث أبو القايم الخو ي  ،كتاا الصوم،
الم بلة الللمية  ،قم 1246 ،هـ .
11ـ ملتمد اللروال الورقس  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي  ،كتاا االجارال ،
منيوراا مدرية دار الللم  ،الم بلة الللمية  ،قم 1247 ،هـ .
البهائي  ،حمد بن الحسين بن عبد الصمد الما ي ( ا 1414:هـ)
16ـ الحب المتين  ،منيوراا م تبة بصيراي  ،قم  ،ا ا  ،طبلة حجرية .
17ـ بدال األصول  ،احقيق  :فارأ حسون  ،الناشر :مرصاد  ،م بلة يتون ،
ط1221 ،1هـ .
البها لي  ،ع ي بن وحمد
19ـ ومضاا من حياال اإلمام الخو ي  ،دار القار  ،بيروا  ،ط 1211، 1هـ .
س ْر َو الْاعظ ( ا بحدود 1241هـ)
البهسْ ي  ،حمد َ
18ـ مصباب األصول  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي  ،منيوراا م تبة
الداور  ،الم بلة الللمية  ،قم  ،ايران  ،ط1217 ، 1هـ .
التفتازاني  ،سمد الدين سمْ بن عمر( ا 782:هـ)
24ـ شرب التلويل علس التوضيل ،م بلة دار ال تا اللربية ال برت  ،مصر ،
(اا).
21ـ مختصر الملااي  ،دار الف ر  ،م بلة قدأ  ،قم  ،ط1211 ، 1هـ .
التْحيدي  ،حمد ع ي التبريزي ( ا 1181 :هـ ).
22ـ مصباب الفقاهة  ،اقريراا أبحاث أبو القايم الخو ي علس كتاا الم ايا
للييو االاصار  ،احقيق  :جواد القيومي  ،منيوراا م تبة الداور  ،ايران ،
قم  ،ط1218 ، 1هـ .
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التْني ،عبد هللا البشروي الخراساني (ا 1471 :هـ)
21ـ الوافية في أصول الفقه  ،احقيق  :محمد حسين الرضو  ،الناشر  :مجم
الف ر االيالمي  ،م بلة ايماعيليان  ،ايران  ،قم  ،ط1212 ، 1هـ .
الجاحظ  ،وبْ عمرو بن بحر (ا 211 :هـ)
22ـ الل مااية  ،اقديم واحقيق وشرب د.عبد السالم محمد هارون  ،م تبة الجاحظ
 ،دار ال تاا اللربي  ،مصر 1172 ،هـ .
ا هللا  . ،زهدي حسن
21ـ الملتةلة  ،منيوراا الناد اللربي في يافا  ،مصر  ،القاهرال 1166،هـ .
الجر اني  ،ع ي بن حمد( ا 916:هـ)
26ـ كتاا التلريفاا  ،ااصر خسرو  ،طهران  ،ط1212 ، 2هـ .
الجصاص  ،وحمد بن ع ي الرازي(ا174هـ)
27ـ أح ام القرآن  ،احقيق  :عبد السالم محمد علي شاهين  ،دار ال تا الللمية ،
بيروا  ،لبنان  ،ط1211 ، 1هـ .
29ـ الفصول في األصول  ،احقيق  :د.عجي النميي  ،ط1241 ، 1هـ .
الجْاهري  ،حمد وقي بن عبد الرسْل (ا  :بلد  1214هـ)
28ـ غاية المخمول من علم األصول  ،مجم الف ر اإليالمي  ،م بلة ظهور  ،قم
 ،ط1229 ،1هـ .
الجاللي  ،حمد وقي الحسيِي
14ـ فقه اللترال في كاال الف رال  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي  ،م بلة
القضاء  ،النجف  ،ط1241 ، 1هـ .
الجْهري  ،إسماعيل بن حما (ا 181 :هـ)
11ـ ااج اللغة وصحاب اللربية الملروف بالصحاب  ،احقيق  :أحمد عبد الغفور
الل ار  ،دار الللم للماليين  ،بيروا  ،لبنان  ،ط1247 ،2هـ .
الحائري  ،عبد ال ريم بن حمد مفر (ا 1111 :هـ)
12ـ درر االصول الملروف بـ ( درر الفوا د)  ،احقيق الييو محمد م من القمي
 ،م يسة النير اإليالمي  ،قم  ،ط ، 1ا  .ا .
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الحائري  ،السيد كاظم (ملاصر)
11ـ مباحث األصول  ،دار البيير  ،قم  ،ط1229 ، 1هـ .
الحائري  ،حمد حسين (ا 1214 :هـ)
12ـ الفصول الغروية في األصول الفقهية  ،دار احياء الللوم اإليالمية  ،ايران،
قم 1242 ،هـ .
الحسيِي  ،مفر (ملاصر)
11ـ ملجم مص لحاا المن ق  ،دار اإلعتصام ،م بلة بقي  ،قم ،ط ، 1ا ا.
الحر الما ي  ،حمد بن الحسن (ا 1142 :هـ)
16ـ أم اتم  ،احقيق  :السيد أحمد الحسيني  ،دار ال تاا اإليالمي  ،م بلة
امواه 1242 ،هـ .
17ـ ويا الييلة الس احصي مسا اليريلة  ،احقيق واير م يسة آل البيع
عليهم السالم إلحياء التراث  ،م بلة مهر ،قم  ،ايران ،ط1212 ،2هـ .
حرز الدين  ،حمد ( ا 1161 :هـ)
19ـ ملارف الرجال في اراجم الللماء واألدباء  ،الليق محمد حسين حر الدين،
منيوراا م تبة آية هللا اللظمس المرعيي النجفي  ،م بلة الوالية  ،قم ،
1241هـ .
الح يم  ،عبد الصاحب (ا 1241 :هـ)
18ـ منتقس األصول  ،اقراا أبحاث محمد الحسيني الروحااي(ا1219 :هـ) ،
م بلة الهاد  ،ط1216 ، 2هـ .
الح يم  ،حمد وقي (ا 1222 :هـ)
64ـ األصول اللامة للفقه المقارن  ،م يسة آل البيع عليهم السالم  ،قم  ،ط، 2
1188هـ .
الح بي  ،وبْ الصالح حمزة بن ع ي (ا 227 :هـ)
61ــ ُغنية النةوع الس علمي األصول والفروع  ،م يسة اإلمام الصادق  ، قم ،
ط1217 ،1هـ .
62ـ ال افي في الفقه  ،احقيق  :رضا أيتاد  ،م تبة أمير الم منين  اللامة ،
طهران 1241 ،هـ .
الم ّال ة الح ي  ،وبْ ِصْ الحسن بن يْسف (ا 726:هـ)
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61ـ اذكرال الفقهاء  ،احقيق واير م يسة آل البيع عليهم السالم إلحياء التراث،
م بلة يتار  ،قم  ،ط1224 ، 1هـ .
62ـ قواعد األح ام في ملرفة الحالل والحرام  ،م يسة النير اإليالمي  ،ط،1
1211هـ .
61ـ مختلف الييلة  ،احقيق واير  :م يسة النير اإليالمي التابلة لجماعة
المد تريين ،قم  ،ط1212 ، 1هـ .
66ـ منتهس الم لا ،احقيق :قسم الفقه مجم البحوث اإليالمية  ،منيوراا
االيتااة الرضوية المقدية  ،ايران  ،ميهد  ،ط1211 ، 1هـ .
67ـ اهاية الوصول الس علدم األصدول  ،احقيدق  :ابدراهيم البهدادر  ،م يسدة
اإلمام الصادق (ع )  ،قم  ،ط 1و 1221هـ .
الح ي  ،فخر المحققين وبْ طالب حمد بن الحسن بن يْسف (ا 771 :هـ)
69ـ ايضاب الفوا د في شرب اش االا القواعد  ،احقيق حسين ال رمااي ،الم بلة
الللمية  ،ايران  ،قم  ،ط1197 ، 1هـ .
الح ي  ،المحقق نجم الدين وبْ القاسم مفر بن الحسن( ا 676:هـ )
68ـ الريا التس  ،المسا اللةية  ،احقيق :رضا أيتاد  ،منيوراا م تبة
أية هللا اللظمس المرعيي النجفي  ،قم  ،ط1211 ، 1هـ .
74ـ شرا اإليالم في مسا الحالل والحرام  ،الليق  :صادق الييرا ،
الناشر :ااتياراا ايتقالل  ،طهران  ،ااصر خسرو  ،حاج اايا  ،م بلة أمير ،
قم  ،ط1248 ، 2هـ .
71ـ ملارج األصول  ،اعداد  :محمد حسين الرضو  ،الناشر  :م يسة آل
البيع عليهم السالم  ،م بلة ييد اليهداء  ،قم  ،ط1241 ، 1هـ .
72ـ الملتبر ،احقيق مجموعة من الباح ين ،م بلة ييد اليهداء ،قم 1246،هـ .
الح ّي  ،يحيى بن سميد (ا 698 :هـ)
71ـ اةهة الناظر في األشبا والنظا ر  ،احقيق  :أحمد الحسيني واور الدين
الواعظي  ،م بلة اتداا  ،النجف األشرف 1196 ،هـ .
حما ة . ،حسين صالح (ملاصر)
72ـ دراياا في الفلسفة اإليالمية  ،دار الهاد  ،بيروا  ،ط1226، 1هـ .
الخ خالي  ،ضا المْسْي ( ا 1211 :هـ )
71ـ ملتمد اللروال الورقس  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي  ،كتاا الحج ،
منيوراا مدرية دار الللم  ،الم بلة الللمية  ،قم  ،ط1246 ،2هـ .
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76ـ الملتمد في شرب المنايك  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي  ،منيوراا
مدرية دار الللم  ،الم بلة الللمية  ،قم  ،ط1214 ، 1هـ .
الخ خالي  ،حمد هدي
77ـ مدارك اللروال الورقس (دروأ في فقه الييلة ) ،اقريراا أبحاث أبي القايم
الخو ي ،م بلة اتداا  ،النجف 1197 ،هـ .
الخْئي  ،وبْ القاسم بن ع ي وكبر( ت 1211:هـ)
79ـ أجود التقريراا  ،اقريراا أبحاث الييو محمد حسين النا يني  ،منيوراا
مص فو  ،م بلة الغدير  ،ايران  ،قم  ،ط1217، 2هـ .
78ـ البيان في افسيرالقرآن  ،دار الةهراء  ،بيروا لبنان  ،ط1181 ، 2هـ .
94ـ الليقة علس المسا الفقهية للسيد حسين البروجرد  ،م بلة النلمان ،
النجف 1196 ،هـ .
91ـ الليقة علس اللروال الورقس  ،م بلة النلمان  ،النجف 1196 ،هـ .
92ـ اوضيل المسا (فاريي ) ،م بلة مهر  ،قم  ،ط1212 ،28هـ .
91ـ مبااي ا ملة المنهاج  ،كتاا القصا والدياا  ،الم بلة الللمية  ،قم ،
ط1186، 2هـ .
92ـ مجم الريا  ،م يسة الخو ي الخيرية  ،مويوعة االمام الخو ي ،ج28.
91ـ المسا المنتخبة  ،م بلة اتداا  ،النجف  ،ط1182، 8هـ .
96ـ مستحدراا المسا  ،م بلة اتداا  ،النجف  ،ط1188 ، 2هـ .
97ـ ملجم رجال الحديث وافصي طبقاا الرواال  ،ا م  ،ط1211 ،1هـ .
99ـ منايك الحج (عربي ) ،دار األادلس  ،بيروا  ،ط1184 ، 1هـ .
منايك الحج (فاريي)  ،م بلة اتداا  ،النجف  ،ط ، 2ا ا .
98ـ منهاج الصالحين ،اللباداا  ،اير مدينة الللم  ،م بلة مهر  ،ط،29
1214هـ .
الخْئي  ،حمد وقي بن وبي القاسم ( ا 1211 :هـ )
84ـ مبااي اللروال الورقس  ،اقريراا أبحاث ابو القايم الخو ي  ،كتاا المساقاال ،
منيوراا مدرية دار الللم ،الم بلة الللمية ،قم  ،ط1248 ،1هـ .
81ـ مبااي اللروال الورقس  ،اقريراا أبحاث ابي القايم الخو ي  ،كتاا المضاربة
 ،منيوراا مدرية دار الللم  ،الم بلة الللمية  ،قم  ،ط1249 ،1هـ .
82ـ مبااي اللروال الورقس  ،اقريراا أبحاث ابو القايم الخو ي  ،كتاا الن اب ،
منيوراا مدرية دار الللم  ،قم 1242 ،هـ .
الخراساني  ،حمد كاظم اآلخْند ( ا 1128 :هـ)
81ـ كفاية األصول ،م يسة آل البيع (ع)  ،قم  ،ايران  ،ط1248، 1هـ .
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الدسْقي  ،حمد بن عرفة (ا 1214:هـ)
82ـ حاشية الديوقي علس اليرب ال بير ألبي البركاا أحمد الدردير  ،دار احياء
ال تا اللربية  ،عيسس البابي الحلبي  ،ا م  ،ا ا .
الآهبي  ،وبْ عبد هللا حمد بن وحمد (ا 729 :هـ)
81ـ يير أعالم النبالء  ،احقيق :شليا األرا وط واليم اللرقسويي  ،م يسة
الريالة  ،بيروا  ،لبنان  ،ط1211 ، 8هـ .
86ـ ميةان اإلعتدال في اقد الرجال  ،احقيق  :علي محمد البجاو  ،دار الملرفة
 ،بيروا  ،لبنان  ،ط1192 ، 1هـ .
الروحاني  ،حمد صا ق ( ا 1212 :هـ)
87ـ بدال األصول  ،اير مدرية االمام الصادق  ، ط1212 ، 1هـ .
الرازي  ،حمد وقي (ا 1229 :هـ)
89ـ هداية المسترشدين  ،م يسة النير اإليالمي التابلة لجماعة المد تريين ،
قم  ( ،ا ا ) .
الفخر الرازي  ،حمد بن عمر (ا 646 :هـ)
88ـ المحصول في أصول الفقه  ،احقيق  :د  .طه جابر الللوااي  ،م يسة
الريالة بيروا  ،ط1212 ، 2هـ .
ال اضي  ،حمد طاهر( ا 1244:هـ)
144ـ بداية الوصول في شرب كفاية األصول  ،اصحيل  :محمد عبد ال ريم
الب اء ،الناشر  :ايرال آل راضي  ،م بلة يتارال  ،ط1221 ، 1هـ .
الرشتي  ،الميرزا حبيب هللا (ا1112 :هـ)
141ـ بدا األف ار ( اسخة حجرية ) ،م يسة آل البيع إلحياء التراث  ،م بلة
مهدية  ،ايران  ،أوفسع علس اسخة 1111هـ .

الرضي  ،الشريف حمد بن الحسين بن ْسى (ا 246 :هـ)
142ـ اهج البالغة  ،جم خ ا اإلمام علي بن أبي طالا  ،شرب  :محمد عبد ،
دار الذخا ر  ،م بلة النهضة  ،قم  ،ايران  ،ط1212، 1هـ .
الزبيدي  ،حمد بن حمد الحسيِي الحِفي (ا 1241 :هـ)
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141ـ ااج اللروأ  ،دراية واحقيق  :علي شير  ،دار الف ر  ،بيروا  ،ط، 1
1212هـ .
الزنجاني  ،فخر الدين بن يمقْب ع ي ( ا 1211 :هـ)
142ـ جواهر األصول  ،اصحيل  :محمد كاظم الخوااسار  ،م بلة النجف ،
النجف 1176 ،هـ .
السبزوا ي  ،عبد االع ى (ا 1212 :هـ)
141ـ اهذيا األصول  ،الدار اإليالمية  ،بيروا  ،ط1246 ،2هـ .
السبزوا ي  ،حسن السيا وي (ا 1191 :هـ)
146ـ وييلة الوصول الس حقا ق األصول  ،اقريراا أبحاث أبي الحسن
األصفهااي  ،احقيق واير :م يسة النير اإليالمي التابلة لجماعة المدريين ،
قم  ،ط1218 ،1هـ .
السبزوا ي  ،حمد باقر( ا 1484:هـ)
147ـ ذخيرال الملاد  ،م يسة آل البيع عليهم السالم إلحياء التراث،قم  ،ا ا .
149ـ كفاية الفقه الملروف ب فاية األح ام  ،الناشر :م يسة النير اإليالمي
التابلة لجماعة المدريين  ،قم  ،ط1221 ، 1هـ .
السب ي  ،ع ي بن عبد ال افي ( ا 716 :هـ )
 148ـ اإلبهاج في شرب المنهاج للبيضاو ( ا 694 :هـ )  ،الليق  :محمود بن
السيد  ،بيروا  ،لبنان  ،ط1222 ، 1هـ .
السرخسي  ،شمس الدين وبْ ب ر حمد بن وحمد (ا 284:هـ)
114ـ المبسوط  ،الناشر :دار الملرفة  ،بيروا  ،لبنان 1246 ،هـ .
111ـ امهيد الفصول في األصول الملروف بـ ( أصول السرخسي )  ،احقيق :
أبو الوفا األفغااي  ،دار ال تا الللمية  ،بيروا  ،لبنان  ،ط1212 ،1هـ .
الشافمي ،وبْ عبد هللا حمد بن ا يس ( ا 242 :هـ )
112ـ األم  ،دار الف ر لل باعة والنير  ،ط1241 ، 2هـ .
الشاهرو ي  ،السيد ع ي الحسيِي ( ا 1176:هـ)
111ـ دراياا في األصول اللملية  ،الم بلة الحيدرية  ،النجف  ،ط1
1171،هـ .
112ـ محاضراا في الفقه الجلفر  ،الليق  :عبد الر اق المقرتم  ،الم بلة ،
النجف 1171 ،هـ .
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الشاهرو ي  ،نْ الدين (ملاصر)
111ـ كبار الللماء والمراج في الماضي والحاضر  ،م تا عماد  ،طهران ،
ط1218 ، 1هـ .
الشْشتري  ،حمد مفر المر ّوج
116ـ منتهس الدراية في شرب ال فاية  ،م يسة دار ال تاا  ،قم  ،ايران  ،ط،1
1224هـ .
الشيرازي  ،صد الدين حمد (ا 1414:هـ)
117ـ الح مة المتلالية في شرب األيفار األربلة  ،الناشر  :م تبة المص فس ،
م بلة مهر ايتوار ،قم  ،ايران  ،ا ا .
إبن الشهيد الثاني  ،الحسن بن زين الدين الجبمي الما ي (ا 1411:هـ)
119ـ ملالم الدين ومالذ المجتهدين  ،احقيق واير  :م يسة النير اإليالمي
التابلة لجماعة المدريين  ،قم  ،ا ا .
الشهيد الثاني  ،زين الدين الجبمي الما ي (ا  861 :هـ )
118ـ امهيد القواعد  ،احقيق واير م تا اإلعالم اإليالمي  ،خرايان  ،ايران ،
ط1216 ، 1هـ .
 124ـ الروضة البهية في شرب اللملة الدميقية  ،المقدمة للييو محمد مهد
اتصفي  ،احقيق  :السيد محمد كالاتر  ،منيوراا جاملة النجف الدينية  ،اللراق
 ،النجف  ،ط1189 ، 2هـ.
121ـ رو الجنان  ،الناشر  :م يسة آل البيع عليهم السالم إلحياء التراث ،
قم  ،ا ا  ،طبلة حجرية .
122ـ مسالك األفهام في شرب شرا اإليالم  ،احقيق واير  :م يسة الملارف
اإليالمية  ،قم  ،ايران  ،م بلة بهمن  ،ط1211 ، 1هـ .
الشهيد األول  ،حمد بن مال الدين ي الما ي (ا 796 :هـ)
121ـ الدروأ اليرعية في فقه االمامية  ،م يسة النير اإليالمي التابلة
لجماعة المدريين  ،قم  ،ايران  ،ا ا .
122ـ ذكرت الييلة في أح ام اليريلة  ،احقيق واير  :م يسة آل البيع عليهم
السالم إلحياء التراث  ،م بلة يتارال  ،قم  ،ايران  ،ط1218 ، 1هـ .
121ـ القواعد والفوا د  ،احقيق  :السيد عبد الهاد الح يم  ،منيوراا جملية
منتدت النير ،م بلة اتداا النجف 1244،هـ .
126ـ اللملة الدميقية  ،منيوراا دار الف ر  ،م بلة قدأ  ،قم  ،ط، 1
1211هـ .
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الصافي  ،حسن األصفهاني (ا 1216 :هـ)
127ـ الهداية في األصول  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي  ،احقيق واير :
م يسة صاحا األمر (عج)  ،م بلة يتار  ،قم  ،ط1217 ، 1هـ .
الصد  ،السيد حمد باقر بن السيد حيد (ا 1244:هـ)
129ـ دروأ في علم االصول ( ،الحلقة ال ااية)  ،دار ال تاا اللبنااي  ،بيروا ،
ط1246 ، 2هـ .
128ـ الملالم الجديدال لأصول  ،الناشر  :م تبة النجاب  ،طهران  ،ط، 2
1181هـ  ،أوفسع عن م بلة النلمان  ،النجف األشرف .
الصدوق  ،وبْ مفر حمد بن ع ي بن الحسين بن بابْيه (ا 191:هـ)
114ـ عيون أخبار الرضا  ،اصحيل والليق واقديم  :حسين األعلمي  ،م يسة
األعلمي للم بوعاا  ،بيروا  ،لبنان 1242 ،هـ .
111ـ المقن  ،احقيق واير :م يسة اإلمام الهاد  ، م بلة اعتماد 1211 ،هـ
.
112ـ من ال يحضر الفقيه  ،اصحيل والليق :علي أكبر الغفار  ،الناشر :
م يسة النير اإليالمي التابلة لجماعة المدريين  ،قم  ،ا ا .
111ـ الهداية في األصول والفروع  ،احقيق واير :م يسة اإلمام الهاد ، 
م بلة اعتماد 1219 ،هـ .
الصغير  ،ا . .حمد حسين بن الشيخ ع ي (ملاصر)
112ـ أياطين المرجلية اللليا في النجف األشرف  ،م يسة البالغ  ،لبنان  ،دار
يلواي  ،ط1222، 1هـ .
الطباطبائي  ،ع ي (ا 1211:هـ)
111ـ ريا المسا  ،احقيق واير م يسة النير اإليالمي التابلة لجماعة
المدريين  ،قم  ،ط1212 ، 1هـ .

الطباطبائي  ،حمد حسين (ا 1242:هـ)
116ـ بداية الح مة  ،احقيق  :عباأ علي الةارعي  ،م يسة النير اإليالمي
التابلة لجماعة المدريين ،قم 1219 ،هـ .
الطباطبائي  ،حمد ضا بن حمد كاظم اليز ي
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117ـ انقيل األصول  ،اقريراا أبحاث أغا ضياء الدين اللراقي  ،الم بلة
الحيدرية  ،النجف األشرف 1171 ،هـ .
الطبرسي  ،وبْ ِصْ وحمد بن ع ي (ا 164:هـ)
119ـ اإلحتجاج  ،الليق  :محمد باقر الخريان  ،دارالنلمان ،النجف األشرف ،
 1196هـ .
الطريحي  ،فخر الدين بن حمد بن ع ي (ا 1491:هـ)
118ـ مجم البحرين  ،احقيق  :السيد أحمد الحسيني  ،الناشر  :م تا النير
لل قافة اإليالمية  ،ا م  ،ط1249 ، 1هـ .
الطْسي  ،وبْ مفر حمد بن الحسن (ا 264 :هـ)
124ـ اإليتبصار فيما اُختلف من األخبار  ،احقيق والليق حسن الخريان  ،دار
ال تا اإليالمية  ،م بلة خورشيد  ،طهران 1241 ،هـ .
121ـ اهذيا األح ام  ،احقيق والليق  :السيد حسن الخريان  ،الناشر  :دار
ال تا اإليالمية  ،م بلة خورشيد  ،طهران  ،ط1246 ، 1هـ .
122ـ الخالف  ،احقيق  :جماعة من المحققين 116ـ 1247هـ .
121ـ الريا اللير  ،م يسة النير اإليالمي التابلة لجماعة المدريين  ،قم ،
ايران  ،ا ا .
122ـ الل تدال في أصول الفقه  ،احقيق والليق  :السيد حسن الخريان  ،الناشر :
دار ال تا اإليالمية  ،م بلة خورشيد  ،طهران  ،ط1241 ، 2هـ .
121ـ الفهريع  ،احقيق  :جواد القيومي  ،م يسة اير ال قافة  ،م بلة م يسة
النير اإليالمي  ،ط1217 ، 1هـ .
126ـ المبسوط في فقه اإلمامية  ،اصحيل والليق  :محمد علي ال يفي  ،الناشر :
الم تبة المراضوية إلحياء آرار الجلفرية  ،الم بلة الحيدرية ،طهران1197 ،هـ.
المحقق الطْسي  ،نصير الدين حمد بن حمد بن الحسن (ا 672 :هـ)
127ـ شرب اإلشاراا والتنبيهاا البن يينا  ،الم بلة الحيدرية  ،طهران ،
1177هـ .
الطهراني  ،وغا بز ك حمد حسن ( ا 1198 :هـ)
129ـ الذريلة الس اصاايف الييلة  ،دار األضواء  ،بيروا  ،لبنان  ،ا ا .
128ـ طبقاا أعالم الييلة  ،اقباء البير في القرن الراب عير،الم بلة الللمية ،
النجف 1171 ،هـ .
الما ي  ،حسين بن عبد الصمد ( ا 892:هـ)
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114ـ اللقد الحسيني  ،اصحيل  :جواد المدريي  ،م بلة كلبهار  ،يةد  ،ايران ،
اا.
الما ي  ،حمد ْا (ا 1226 :هـ)
111ـ مفتاب ال رامة  ،احقيق والليق  :محمد باقر الخالصي  ،م يسة النير
اإليالمي التابلة لجماعة المدريين  ،قم  ،ايران  ،ط1218 ، 1هـ .
عبد الساور  ،حسن ( ملاصر)
112ـ بحوث في علم األصول  ،اقريراا أبحاث محمد باقر الصدر  ،ااشر
محبين  ،م بلة يتارال 1221 ،هـ .
المج ْني  ،إسماعيل بن حمد (ا 1162 :هـ)
111ـ كيف الخفاء ومةي اإللباأ  ،دار ال تا الللمية  ،بيروا  ،ط، 1
1249هـ .
المراقي ،ع ي بن حمد الممروف بــ ( وغا ضياء ) (ا 1161:هـ)
112ـ مقاالا األصول  ،احقيق  :السيد منذر الح يم ومحسن اللراقي  ،مجم
الف ر اإليالمي  ،م بلة باقر  ،قم  ،ط1212 ، 1هـ .
المس ري  ،وبْ هالل (ا181:هـ)
111ـ ملجم الفروق اللغوية  ،احقيق واير :م يسة النير اإليالمي التابلة
لجماعة المدريين  ،قم  ،ايران  ،ط1212 ، 1هـ .
عرفانيان  ،غالم ضا
116ـ الرأ السديد في اإلجتهاد والتقليد  ،اقريراا أبحاث أبي القايم الخو ي ، ،
م بلة النلمان  ،النجف  ،األولس 1197 ،هـ .
الغرابي  ،حميد اسم عبْ (ملاصر)
117ـ الفقة الديتور عند اإلمام النا يني  ،دار الم رخ اللربي  ،بيروا ،
لبنان 1211،هـ .
الغروي  ،الميرزا ع ي التبريزي ( ا 1218 :هـ )
119ـ اإلجتهاد والتقليد من التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،اقريراا أبحاث أبي
القايم الخو ي  ،دار أاصاريان  ،م بلة صدر  ،قم  ،ايران ،ط1214 ، 1هـ .
118ـ التنقيل في شرب الم ايا  ،كتاا البي  ،م يسة الخو ي اإليالمية ،
م بلة اينوت  ،ط1214 ،2هـ .
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164ـ التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا الصالال  ،اقريراا أبحاث أبي
القايم الخو ي  ،دار الهاد  ،م بلة صدر  ،قم  ،ط1214 ،1هـ .
161ـ التنقيل في شرب اللروال الورقس  ،كتاا ال هارال  ،اقريراا أبحاث أبي
القايم الخو ي  ،م يسة آل البيع عليهم السالم إلحياء التراث  ،م بلة بهرام ،
ط ،2ا ا.
الغزالي  ،وبْ حا د حمد بن حمد( ا 141:هـ)
162ـ المستصفس في علم األصول  ،اصحيل  :محمد عبد السالم  ،دار ال تا
الللمية بيروا  ،لبنان 1217 ،هـ .
161ـ المنخول من الليقاا األصول  ،احقيق  :محمد حسن هيتو  ،الناشر  :دار
الف ر دميق  ،م بلة دار الف ر الملاصر  ،بيروا  ،ط1218 ، 1هـ .
فتح هللا  ،وحمد (ملاصر)
162ـ ملجم ألفاظ الفقه الجلفر  ،م اب المدوخ  ،الدمام  ،ط1211 ، 1هـ .
الفراهيدي  ،الخ يل بن وحمد (ا 171 :هـ)
161ـ كتاا اللين  ،احقيق :د .مهد المخةومي و د .ابراهيم السامرا ي ،
م يسة دار الهجرال  ،ط1248 ، 2هـ .
الفض ي  . ،عبد الها ي ( ملاصر )
166ـ خالصة علم ال الم  ،ا م  ،ا ا .
167ـ ه ذا قرأاهم  ،دار المراضس  ،لبنان  ،ط1222، 1هـ.
الفياض  ،حمد اسحاق (ملاصر)
169ـ محاضراا في أصول الفقه  ،اقريراا أبحاث الخو ي  ،مباحث األلفاظ ،
م يسة النير اإليالمي  ،ايران  ،قم  ،ط 1218، 1هـ .
168ـ المختصر في الحياال الللمية لةعيم ال ا فة السيد الخو ي  ،اصدار م تا
الييو الفيا في النجف األشرف 1227 ،هـ .

ال قاسم  . ،عدنان فرحان (ملاصر)
174ـ ا ور حركةاإلجتهاد عند الييلة اإلمامية  ،دار المص فس اللالمية ،
ط1214، 1هـ .
الفيْ ي  ،وحمد بن حمد (ا 774:هـ)
171ـ المصباب المنير  ،الم تبة الللمية  ،بيروا  ،ا ا .
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القاضي  ،وبْ حِيفة الِممان بن حمد بن ِصْ ( ا 161:هـ)
172ـ دعا م اإليالم وذكر الحالل والحرام والقضايا واألح ام  ،احقيق  :آصف
بن علي أصغر فيضي  ،دار الملارف القاهرال 1191 ،هـ .
القطيفي ِ ،ير الخبّاز (ملاصر)
171ـ الرافد في علم األصول  ،اقريراا أبحاث السيد علي السيستااي  ،قم ،
م بلة مهر ،م تا آية هللا اللظمس السيد السيستااي ،ط1212، 1هـ .
القمي  ،المحقق الميرزا وبْ القاسم بن حمد حسن(ا1211هـ)
172ـ جام اليتاا  ،باللغة الفاريية  ،احقيق  :مراضس رضو  ،م يسة
كيهان  ،م بلة كيهان  ،ط1211 ، 1هـ .
171ـ قوااين األصول  ،طبلة حجرية  ،الم تبة الللمية  ،طهران 1179 ،هـ .
ال اظمي  ،حمد ع ي( ا 1161:هـ)
176ـ فوا د األصول  ،اقريراا أبحاث الييو النا يني ،م يسة النير االيالمي ،
قم  ،ط1228 ،8هـ .
كحالة  ،عمر (ملاصر)
177ـ ملجم الم لفين اراجم مصنفي ال تا اللربية  ،م تبة الم نس  ،ودار احياء
التراث  ،بيروا  ،لبنان  ،ا ا .
كر ي  . ،وبْ القاسم (ملاصر)
179ـ اظرال في ا ور علم األصول  ،ارجمة  :محمد علي آذر شا  ،منيوراا
الم تبة اإليالمية ال برت  ،م يسة البل ة  ،ايران  ،ط1242 ، 1هـ .
ال ركي  ،ع ي بن الحسين (ا 824:هـ)
178ـ جام المقاصد احقيق واير :م يسة آل البيع عليهم السالم إلحياء التراث
 ،الم بلة المهدية  ،قم  ،ط1249 ، 1هـ .
ال النتري  ،الميرزا وبْ القاسم بن حمد الطهراني (ا 1282 :هـ)
194ـ م ارب األاظار  ،اقريراا أبحاث الييو مراضس األاصار احقيق واير
مجم الف ر االيالمي ايران ،قم  ،ط1229 ، 2هـ .
ال يِي  ،حمد بن يمقْب (ا 128 :هـ)
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191ـ ال افي  ،اصحيل والليق  :علي أكبر الغفار  ،دار ال تا اإليالمية ،
طهران  ،م بلة حيدر  ،ط1241 ، 1هـ .
كِي ّ ،
المال ع ي ( ا 1146 :هـ )
 192ـ اوضيل المقال في علم الرجال  ،احقيق  :محمد حسين مولو  ،دار
الحديث  ،م بلة يرور  ،ايران  ،قم  ،ط1221 ، 1هـ .
ال ْكبي  ،وبْ القاسم بن ع ي وصغر التبريزي
191ـ مبااي اإليتنباط  ،اقريراا أبحاث ابي القايم الخو ي  ،م بلة النجف ،
النجف األشرف 1177 ،هـ .
ال طفي  ،ضا التبريزي
192ـ الدرر الغوالي في فروع الللم اإلجمالي  ،اقريراا أبحاث ابي القايم
الخو ي  ،م بلة باكيتي  ،طهران 1248 ،هـ .
ال ِ رو ي  ،حمد حسن ( ملاصر )
191ـ جواهر األصول  ،اقريراا أبحاث روب هللا الخميني  ،احقيق واير :
م يسة انظيم واير آرار اإلمام الخميني  ،م بلة م يسة اللروج  ،ط،1
1219هـ .
إبن ا ة  ،حمد بن يزيد القزويِي (ا 271:هـ)
196ـ ينن ابن ماجة  ،احقيق  :محمد ف اد عبد الباقي  ،دار الف ر  ،بيروا ،
اا .
المازند اني  ،ع ي وكبر السيفي (ملاصر)
197ـ بدا البحوث في علم االصول  ،م يسة النير االيالمي التابلة لجماعة
المدريين  ،قم  ،ط1228 ، 2هـ .
جمَّللا الف ر االسال ي ( جمْعة باحثين)
199ـ مويوعة م لفي االمامية  ،م بلة شريلع  ،قم  ،ط1228 ، 1هـ .
المراغي  ،و ير عبد الفتاح الحسيِي ( ا 1214 :هـ )
اللناوين الفقهية  ،م يسة النير االيالمي التابلة لجماعة المدريين  ،قم  ،ط، 1
1217هـ .
المروضى  ،وحمد بن عبد هللا الجِدا ي( ا 924:هـ)
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184ـ اراجم الرجال المذكورال في شرب األ هار،م تبة غمضان ،صنلاء،
اليمن  ،ا ا .
المروضى  ،الشريف ع م الهدى ع ي بن الحسين (ا 216 :هـ )
181ـ اإلاتصار  ،احقيق واير م يسة النير اإليالمي التابلة لجماعة
المدريين  ،قم 1211،هـ .
182ـ الذريلة الس أصول اليريلة  ،اصحيل واقديم والليق أبو القايم كرجي ،
ااتياراا دااي ا طهران (جاملة طهران ) 1199 ،هـ .
181ـ ريا المراضس  ،اقديم أحمد الحسيني  ،دار القرآن ال ريم ،م بلة الخيام
 ،قم 1241،هـ .
182ـ الناصرياا  ،احقيق مركة البحوث والدراياا اإليالمية  ،اير راب ة
ال قافة والللوم اإليالمية  ،م بلة م يسة الهدت  ،طهران  ،ايران 1217 ،هـ .
ركز الممجم الفقهي ( جمْعة باحثين)
181ـ المص لحاا  ،ا م  ،ا ا .
المش يِي  ،الشيخ ع ي (ملاصر)
186ـ اص الحاا االصول  ،دار اير الهاد  ،قم  ،ط1211 ، 1هـ .
المظفر  ،الشيخ حمد ضا بن حمد حسن (ا 1191:هـ)
187ـ أصول الفقه  ،م يسة النير اإليالمي  ،قم  ،ا ا .
189ـ المن ق  ،م يسة النير اإليالمي التابلة لجماعة المدريين بقم المقدية ،
أيران  ،ا ا .
المفيد  ،حمد بن حمد المل بري ( ا 211 :هـ)
188ـ ال ُمقنلة  ،م يسة النير اإليالمي التابلة لجماعة المدريين بقم المقدية ،
ايران  ،ط1214 ، 2هـ .
ؤسسة إحياء اثا اإل ام الخْئي (مجموعة باح ين)
244ـ رراء القمر  ،احقيق وجم م يسة اإلمام الخو ي الخيرية  ،ايران  ،قم ،
ط1221 ،2هـ .
الميالني  ،ع ي ( ملاصر)
241ـ ح م األرج في الوضوء  ،الذكرت األلفية لوفاال الييو المفيد  ،م بلة مهر
 ،قم  ،ط1211 ، 1هـ .
المِصْ ي  ،ويا عبد الحسين ( ملاصر)
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242ـ اظرية التةاحم الحفظي  ،م يسة دار مدين  ،م بلة يرور  ،قم  ،ايران ،
ط1211 ، 1هـ .
الِجفي  ،حمد حسن (ا1266:هـ)
241ـ جواهر ال الم في شرب شرا اإليالم  ،احقيق والليق عباأ القوجااي ،
دار ال تا اإليالمية  ،طهران  ،م بلة خورشيد  ،ط1247 ، 2هـ .
الِحاس  ،وبْ مفر وحمد بن حمد الِحْي (ا 119 :هـ)
ّ
242ـ ملااي القرآن ال ريم  ،احقيق  :محمد علي الصابواي  ،مركة احياء
التراث اإليالمي  ،الممل ة اللربية السلودية  ،ط  1249 ،1هـ .
الِراقي  ،المْلى وحمد بن حمد هدي (ا 1221 :هـ)
241ـ عوا د األيام  ،احقيق مركة األبحاث والدراياا اإليالمية  ،م تا النير
التاب لمركة اإلعالم اإليالمي  ،ط1217 ، 1هـ .
246ـ مستند الييلة في أح ام اليريلة ،احقيق م يسة آل البيع (ع) إلحياء
التراث  ،ميهد  ،اير م يسة آل البيع (ع) إلحياء التراث  ،قم  ،م بلة يتارال،
ط1211 ، 1هـ .
247ـ مناهج األح ام واألصول ( طبلة حجرية )  ،طهران 1122 ،هـ .
الِْ ي  ،الميرزا حسين (ا 1124:هـ)
249ـ مستدرك الويا ومستنبا المسا  ،احقيق واير م يسة آل البيع (ع)
إلحياء التراث  ،بيروا  ،لبنان  ،ط1249 ، 1هـ .
الِهاوندي ّ ،
المال ع ي بن فتح هللا ( ا 1122:هـ)
248ـ ايريل األصول ( طبلة حجرية)  ،دار الخالفة  ،طهران 1124،هـ .
الْاسطي  ،وحمد (ملاصر)
214ـ ييرال وحياال اإلمام الخو ي  ،دار الهاد  ،بيروا  ،ط1218، 1هـ .
الْحيد البهبهاني  ،حمد باقر ( ا 1241:هـ)
211ـ حاشية مجم الفا دال والبرهان  ،احقيق واير م يسة اللالمة المج تدد
الوحيد البهبهااي  ،م بلة أمير  ،ط1217 ، 1هـ .
الهاشمي  ،حمْ الشاهرو ي (ملاصر)
212ـ بحوث في علم األصول  ،اقريراا أبحاث محمد باقر الصدر  ،م يسة
دا رال ملارف الفقه اإليالمي  ،ايران  ،قم  ،ط1217 ، 1هـ .
الهمداني  ،حمد ضا (ا 1122 :هـ)
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211ـ مصباب الفقيه ( طبلة حجرية ) ،منيوراا م تبة الصدر  ،طهران
الهيثمي  ،ع ي بن وبي ب ر (ا 947 :هـ)
212ـ مجم الةوا د  ،دار ال تا الللمية  ،بيروا 1249 ،هـ .
اليز ي  ،حمد كاظم (ا 1117 :هـ)
211ـ اللروال الورقس ،احقيق واير م يسة النير اإليالمي التابلة لجماعة
المدريين  ،قم  ،ط1217 ، 1هـ .
الرسائل الجا مية
216ـ أمين القضاال  ،مدرية الحديث في البصرال حتس القرن ال الث الهجر ،
اطروحة دكتورا  ،كلية أصول الدين ،جاملة األ هر 1894،م .
217ـ بوهان  ،ينا خضير ،مدرية اإلمام الرضا في علم الحديث  ،جاملة
ال وفة  ،كلية الفقه  ،ريالة ماجستير2447 ،م .
219ـ الخفاجي  ،محمود شاكر  ،منهج السيد الخو ي في ملجم رجال الحديث ،
ريالة ماجستير  ،جاملة ال وفة  ،كلية الفقه 2446 ،م .
218ـ خميس  ،محمد عبد الحمةال  ،البحث القرآاي في كتاا البيان لإلمام الخو ي
 ،ريالة ماجستير  ،جاملة ال وفة  ،كلية الفقه 2447 ،م .
224ـ الل تواد  ،صادق حسن علي  ،البحث ال المي عند الييو األميني في كتابه
الغدير  ،ريالة ماجستير  ،جاملة ال وفة  ،كلية الفقه 1214 ،هـ .
221ـ اللمر ،عبد هللا بن محمد االخالق بين المدريتين السلفية والفلسفية
( مس ويه وابن القيم ااموذجا ّ )جاملة اإلمام محمد بن يلود  ،اطروحة دكتورا ،
1227هـ .
222ـ اليريف ال تااي  ،محمد بدر الدين  ،في مدرية ال وفة الفقهية ( دراية
مقاراة بين اإلمامين ابراهيم النخلي وأبي حنيفة) جاملة الحسن ال ااي  ،كلية
اتداا والللوم االاسااية  ،الدار النب ية  ،ريالة ماجستير1881،،م .
221ـ القرييي  ،مظاهر جايم عبد ال اظم  ،مدرية ال وفة في افسير القرآن
اللظيم حتس القرن ال الث الهجر  ،أطروحة دكتورا  ،جاملة ال وفة  ،كلية
الفقه 1211 ،هـ .
222ـ مويس  ،محمد ال ااي عمر  ،المدرية الحدي ية في م ة والمدينة وأررها في
الحديث وعلومه من ايخاها حتس اهاية القرن ال ااي الهجر  ،اطروحة دكتورا ،
الجاملة االيالمية  ،المدينة المنورال  ،كلية الحديث اليريف والدراياا اإليالمية
1221،هـ .
221ـ الهلول  ،بسام عبد ال ريم  ،مدرية ال وفة في الفقه والتيري من
 14ـ 114هـ  ،جاملة القرويين  ،دار الحديث الحسنية  ،الرباط 1894،م .
المجالت والدو يات
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226ـ االمام الخو ي المرج الييلي األكبر ،مسيرال المرجلية المت ورال  ،بحث
لـ د  .محمد بن علي بحر الللوم  ،المركة الورا قي لتراث أه البيع عليهم
السالم  ،اكاديمية ال وفة  ،هولندا .
227ـ بحوث الم امر الللمي األول في كلية الفقه  ،الفقه الديتور في مدرية
النجف االشرف مساهمة وارراء ،بحث لـ د عبد األمير اهد ،جاملة ال وفة ،
ينة 2446م .
229ـ مجلة النجف األشرف  ،الملتةلة مدرية أم مذها ؟ بحث لـ د  .محمود
محمد حسن المظفر  ،اصدار كلية الفقه  ،اللدد  ،1ينة 1862م
األقراص المد جة
228ـ م تبة أه البيع ( عليهم السالم )  ،مركة الملجم الفقهي  ،ايران  ،قم .
214ـ الم تبة الياملة  ،اإلصدار ال ااي  ،ال ويع .
المْاقَّللا االل ترونية
www.islamicfegh.com.
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Abstract
The Holy Najaf , in its past and present, is a very important
resource of knowledge and science since the time when Imam Ali
had resident there (d.24A.H) followed by his grandson Imam
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Ja`efer Al-Sadiqh (d.129 A.H).Sheikh Abu /ja`1efer al-Toosy
(d.264 A.H)had lived there and made it a home of science and
knowledge, hence the Hawza was formed and attracted so many
peerless students, one

of them is Sayed

Abu Al-Qasim Al-

Khoo`ey(d. 1211A.H \ 1882 A.D) he had studied for the greatest
scientists of his era such as Al-Iraqi, Al-Na`eyny and

Al-

Asphahany and others, with his genius he had became a
distinguished figure, left a great number of books and for him
many students had studied to be maraje`a, mujtahds and thinkers.
The research obtained the following results:1-He had adopted an opinion that emphasized that the question
usuli is connected with the debate and the different opinions upon
it , if it was a clear one , so it is not an usuli question, because the
science of Usul is to apply the general theories and define the
common rules according to their general conditions of the
jurisprudential thinking, hence the science of Usul is a theoretical
one and that of Jurisprudence is a practical one.
2- His usuli research proved the invalidity of the subjective
significance between term and meaning and that it is of the Divine
specialization, emphasizing that it is a pure positional one had
been put by Man with the Divine blesses.
1- The research proved that the origin of commitment is the
investor Ali bin Fateh (Allah Al-Nahawendy ( d.1122A.H) and
those who had followed him had affected by him such as Sheikh
Abdul-Kareem Al-Ha`ery (d. 1111A.H) and Sheikh Abu Al-Majed
Mohammed Ridha Al-Asphahany Al-Najafy(d. 1162A.H) . Sayed
Al-Khoo`ey had added to the opinion by clarifying it and
presenting it as an usuli theory with jurisprudential applications.
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2- One of features of his usuli research is the multi dissections
upon the famous fatwa , , the famous Hadith is the preferred when
the two narration are opposite and that the actually famous Hadith
is not of a great benefit .
1- Sayed Al-Khoo`ey had no fixed march in his jurisprudential
applications of his usuli structure upon fame, and this is the rightful
behave of the objective researcher.
6-Saying that presumption is an origin not a proof is one of the
usuli features for Sayed Al-Khoo`ey, emphasizing that it is less
important than the other proofs.
7-The research clarified the distinguished scientific personality of
- Sayed Al-Khoo`ey with his spirit of inventing of theories and
usuli opinions and their exact in the jurisprudential sections.
9-He had added many cognitive additions to the usuli research ,
this thesis shows these additions in details.
8-He was distinguished with been an encyclopedic scientist had
many books in the different fields:- Principles of Jurisprudence,
Jurisprudence, science of Qura`n and etc..
14-Many of the students who studied the sciences of religion had
get the greatest use of the science of Sayed Al-Khoo`ey to be be
maraje`a, mujtahds and thinkers such as Sayed Mohammed Baqir
Al-Sader, Sayed Ali- Al-Hussainy Al-Sistany, Sayed Kadhim AlHa`ery, Sayed Mohammed Sadiq Al-Rawhany, Sheikh Al-Fayadh,
Sheikh Al-Khurasany, Sheikh Al-Tabreezy, Sheikh Basheer AlBakstany, Sheikh Al-Garawy, Sheikh Al-Barwojurdy and others.
14- The Usuli and Jurisprudential methodology for Sayed AlKhoo`ey

was distinguished with preferring the traditional

understanding on the mental and philosophical one and that
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affected defining the rules subjects, while his master had different
methodology :-Al- Asphahany school is distinguished with the
philosophical feature, Al-Iraqi school is distinguished with the
scientific feature and Al-Na`eyny school is distinguished with the
philosophical and scientific feature .
11- Based on the previous results we might say that Sayed AlKhoo`ey had an independent Usuli school because it fulfilled the
conditions that the research put for the school, and he is the pioneer
of this school.

