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 الخطابات القانونية ودورها في مسائل األُصولية  
            

 جعفر سبحاني *

 

 النبذة

هور ثّل إّن المربباهل  المؤًع  المافب. اتفق العلماء على أّن ّله سببانا أ أاماًام ًربب بين الع العالل  ال 

تفسببلب النمل المربب بج اوخوا اتاااي ي لبب اسببا عکا المملّفلعط فاللتاح الوااک عنکهل إننّل إلى 

أاکى  ظبام ااّصام   هو أّن اتاااي  لمّل ًملّف عاب الزًان.   اًا سلک ا اأُلس اذ اإلًام اللملني اتاااي

اي قا و لنط فاللتاح  ااک  إن يان الملاطا ً عّکاامط لمع اللتاح الوااک الرارع في الم اح  السنّن اتاا

 اواکه اّ ن على يّل ًملّف يان ًصکاقام للعنوانط ًع ا ن ااخن إلى تعّکا اللتاح.

 هذه البسالن اراسن اإًعان  اّقن ل توإب تلك النظبإن  تماًلأ.

 

 اهلط  ظبإن اتاااي قا و لنط االًام اللملنياش باج االامام الع العالل   ال : المصطلحات الرئيسية
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 بسم الله الرحمن الرحيم

اتفق العلماء علی أّن ّله سببببحانح أمااماش مشبببير ا بيل العالا لالاامؤ لالململ لالاا ر. 

لالمايهد بيل مصيب لمخطئ،  إن أصاب  لح أجران لإن أخطأ  لح أجر لامٌد. نعا نسب إلی 

المشيرك بيل الاميع لأّن أماام اّله سبحانح تابعا آلراء المايهديل، األشباعر  إناار ماا اّله 

لألرد عليها بأنّح مسيلزم للدلر  إّن االجيهاد  رع لجود الحاا ميی يطلبح المايهد،  لو  ان 

 تابعاش الجيهاده لدار.

 ي نسبببا م ا إلی األشبباعر  للال ال امر أّن النسبببا  ير  لقد تحّمس المحقق النائيني

صببفی للازالي لمخيصببر األُصببو   يبها األُصببوليا  المسببي كحا، ليشببهد علی  لصببحي

اا القو  بالح یالحباجبب لالمحصبببو  للرايي ل يرما  ها ييفقون مع سبببائر الفقهاء  البل

 .كالمشير

بع ليقولون أّن ماا اّله تا كنعا  ي مبا لا يرد  يبح نّ   ي القر ن لالسبببنّبا يلهاون ب ل

 آلراء المايهديل.

  ّؤ تقدير  اإلماميا قاطبا يقولون بح. لعلی

 الخطاب  ،خطابات  ثير  مسب عدد المالّفيل بوجود كثّا إّن المشهور تفسير الحاا المشير

الوامد عندما ينحّؤ إلی خطابات،  قولح سبحانح

ينحؤ إلی خطابات لاّؤ مالّف عبر الزمان، 1

  علی م ا اليفسير رتّبوا أُموراش ن  رما:

 تقسيم الحکم المشترك إلى انشائي و فعلي   .1

أّن لفعليّا الحاا لانبعاث المالّف إلی المالّف بح، شبببرائا عاما مل البلوا لالعلا  كال شببب

لف مائزاش لها  الحاا  يح  علّي لإن  ان  اقداش لبعض منها  الخطاب  ي لالقدر ،  لو ان الما

ألّن الاايا مل البعث مو االنبعاث لمو ال ييصببّور إال  ي الواجد للشببرائا،  كمقّح شببأني، ل ل
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             الخطابات القانونيا لدلرما  ي مسائؤ األُصوليا

 

واش لال محي  مقح أمراش لا ي لأّما الفاقد لها  يخلو عل االنبعاث، لباليالي ياون البعث الفعلي 

 عث  ي مورده بعثاش انشائياش.مل تصوير الب

 

ة التکليف .2  شرطية االبتالء في صح 

لّما  ان لاّؤ مالّف خطاب شببخصببّي  لصببيانيح عل اللاويّا يشببيرم  ون المالّف بح مورداش 

،  لو  ان الخمر  ي أقاصي البالد ال ي ال تصؤ إليح يد  لالبيالء لإال يسبيهال الخطاب عندئ ،

لّف بح يخيلف ماا الما كعنح يصببير أمراش مسببيهاناش، لب ل المالّف عاد ،  خطابح باالجيناب

 يّ  يح  عل بيالِء لزيد  الحاامسبببب اخيالأل األ راد بالنسببببا إلی المالّف بح،  لو  ان مورد  ا

 مورد  يره شأنّي. يل 

 

 عدم وجوب االجتناب عن الطرف اآلخر في العلم اإلجمالي .3

لّق أطراأل العلا اإلجمالي عل محّؤ االبيالء قبؤ تع رتّبوا علی النيياا الثانيا أنّح إ ا خرج بعض

العلا منازاش  ي الطرأل ال ي لقع مورداش لالبيالء، مثالش  كالعلا ببالموضبببوع  ال ياون مثؤ  ل

إ ا  رضبببنبا إنبائيل أمبدممبا خمر لاآلخر مباء لالمالّف  ير عارأل بحالهما، ثا خرج أمد 

ي بخمريا أمدمما  ال ياب االجيناب عل اإلنبائيل عل محبّؤ االبيالء لمبدث العلا اإلجمبال

اإلنباء الموجود، لما ا  ألجؤ أنّح يسبببيهال خطاب المالّف بالقو : اجينب عل م ا االناء أل 

 االناء ال ي خرج عل محّؤ االبيالء.

 

 القدرة شرط التکليف لکل  مکل ف .4

لجود  بلّما  ان الحاا المشبيرك اامراش بصبور  الخطاب الشبخصي  يشيرم  ي  عليا الخطا

 الشرائا العاما  ي  ّؤ مالف علی مد  لإالّ عاد الحاا انشائياش.
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جرى  كبالخطاب الشخصّي لعلی  ل كم ه مي اآلثار الميرتّبا علی تفسبير الحاا المشير

الشبببيخ األنصببباري  ي  رائده لالمعلّقون علی  يابح، لالمحقق الخراسببباني لتالمي ه لعاّما 

 لمفظ اّله الباقيل. مشايخنا رما اّله الماضيل منها

 

 الخطاب القانوني مکان الخطاب الشخصي

ا إلی أن لصببلا النوبا إلی سببيدن ك ان الرأي العام مو ما   رنا  ي تفسببير الحاا المشببير

اش، ألجد انقالباش  ي األماام األربعا الميرتّبا علی  األُسببيا  اإلمام الخميني  أبدى ن راش خاصببّ

خطابات الشببارع  ي الاياب العزيز لالسببنّا المطهر   الخطاب الشببخصببي، لماصببؤ ن ره أنّ 

خطباببات قانونيا لماع عقالئيا،  الخطاب لامد لإن  ان المخاطب ميعّدداش، لال الخطاب 

 الوامد بومده مّاا علی  ّؤ مالّف  ان مصداقاش للعنوان، مل دلن ماجا إلی تعّدد الخطاب.

 بوجهيل: كثّا قا  انّح يمال اسيئناس  ل

ضببع القانون الوضببعي  ي الماامع اليقنينيا،  المقنّل أل القّو  اليقنينيّا، ينشببئ دراسببا ل .1

ا علی  ّؤ مل ياون مصبببداقاش لح، مثالش اليانيد االجباري لاّؤ  الحاا علی عنوان لياون مابّ

مل بلغ العشبريل،  إ ا تّا اليشريع يصير دلر االبالا إلی الشعب بالطر  المألو ا  ي  ّؤ يمان 

طباب  ي مق عباما المالفيل  علياش دلن أن يوجد  ي  مل المقنّل لال  ريق اليقنيل  ياون الخ

 خطابات ميعدد  مسب مصاديق العنوان.

ّّ االنحال   ي االنشباء  ما عليح األُصوليّون لزما صّحا االنحال   ي االخبار،  .2 لو صب

ح( أ ا يب )ال  ي لف ، يلزم أن ييّها بأنّح   ب  ي صببميا نفسببح «النار بارد » لو قا  القائؤ: 

  ثير  مسب عدد النيران.

بمعنی لجود الحاا المشير ا بيل عاما  كلّما بنی علی أّن لجود الحاا المشبير ثا إنح

 يّيل.األُمور الماضيا بيل األُصول يالمالفيل رتب علی م ا المبنی أُموراش تخالف الرأي العام  

 

 الف. تفسير الحکم االنشائي والفعلي

سبير الحاا االنشائي لالفعلي مسب ن ر المشهور، لمو صحيّ علی مخيارما، للّما قد مّر تف



             الخطابات القانونيا لدلرما  ي مسائؤ األُصوليا

 

 ان المخيار عند سيدنا األُسيا  لمد  الخطاب  سر الحاا االنشائي بالحاا ال ي تّا تشريعح 

للال لا ييّا ابال ح، ل لك ن ير األماام المخزلنا عند صبببامب األمر  هي أماام انشبببائيا 

لأئما  ا مبا سبببوامبا  بما أنّح تّا تشبببريعح لابال ح عل طريق النبيلليسبببا  عليّبا، لأمبّ 

مورد  ي االماام  لّها أماام  عليّا ال انشائيا،  التاد  ي الاياب لالسنّا لال  البياأمؤ

المالّفيل ماماش انشبببائياش بؤ الاميع  علٌي أي تّا تشبببريعح لابال ح.  ايا األمر الياون الحاا 

ود الشبببرائا، لإالّ ياون  ير منّاز،  بالعباجز عل اميثا  المالف بح، منازاش إال  ي ارأل لج

محاوم بحاا  علّي بمعنی شببمو  الحّاا لح، ألجؤ صببد  العنوان عليح،  ايا األمر عند  قد 

 االميثا  بالعاز. كالشرائا مو يحيّع علی المولی  ي تر

 

 ب. عدم شرطية االبتالء في التکليف

شرطيا االبيالء  ي توجيح الخطاب إلی المالف لاّما إ ا  ان  لو  ان الخطاب شخصيّاش صّحا

 ّؤ  يالخطباب قبانونياش لخطاباش لامداش لمّاا  ريد   ال يشبببيرم لجود االبيالء بالمالّف بح  

لامببد منها بببؤ يافي لجود االبيالء  ي جا  فير منها لمبب ا النوع مل االبيالء يصبببّحّ 

 ب للاميع خطاباش مسيهاناش.الياليف عاّما المالفيل لاليعّد الخطا

 

 ج. وجوب االجتناب عن الطرف اآلخر

ّّ القو  بعدم تنايز العلا اإلجمالي  يما إ ا خرج الطرأل اآلخر  إ ا  ان الخطاب شبخصيّاش ص

عل مورد االبيالء قبؤ تعلّق العلا اإلجمالي، لأّما علی القو  بأّن الخطاب لامد ميعلّق بالعنوان 

نبد أ ثر المالفيل ال بّؤ لامبد منها،  قد تّما الحاا علی لجوب  يافي لجود االبيالء ع

االجينبباب عل الناس مل  ير  ر  بيل تعلّق العلا قبببؤ الخرلج عل محببّؤ االبيالء أل بعببده 

ل ون الخطاب مسبيهاناش اليم للخطاب الشخصي الالخطاب القانوني، لعندئ ، يقا  االشياا  

  باجيناب مورد االبيالء.يحصؤ إاّل اليقيني يسيلزم البراء  اليقينيا لال 

أضببف إلی  لك انّح لو  ان الخرلج عل محّؤ االبيالء سبببباش الخيصببام الحاا الياليفي 

بح دلن مل خرج عل ابيالء لزم القو  ب لك  ي االماام الوضبببعيا  ياون بمل ابيلي بالمالّف

 بح  قيح.الخمر ناساش لمل ابيلی بح دلن مل لا يال   لك لم ا مّما ال يليزم 
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 د. کفاية وجود الشرائط في جمع من المکللفين

لو  ان الياليف بالخطاب الشبخصبي يسيهال لمل  قد الشرائا لاّما لو  ان الخطاب قانونيّاش 

 يافي لجود الشبببرائا  ي جّا  فير مل المالفيل لإن  بان البعض اآلخر  باقبداش، لمع  لك 

م اني تحيّع علی المولی بالع ر لم ا  ير القو  بعد الخطاب عام يعّا الحائز لالفاقد  ير أّن الث

 شمو  الياليف لح.

الميمّرد لالاا ر الاامد ل لك ألّن الخطاب  يلييرتّب علی  لك صبببّحا خطاب العاصببب

قانوني لالحاا موضبوع علی العنوان العام شبامؤ للعاصي لالاا ر مل دلن أخ  خصوصيات 

سبببا إليهما لم ا مل أمد المشببا ؤ  ي المالف  ي الموضببوع ميی يسببيهال الخطاب بالن

طاب ميث يسيهال خ ،القو  بالخطاب الشبخصي  ي مورد العاصي الميمرد لالاا ر الاامد

 الاا ر باقاما الصال  بخطاب شخصي.

**** 

 

 تصحيح الترتيب بخطابين عرضيين

لمها الّما  مب القوم إلی الخطاب الشخصي، الياألا  ي تصحيّ اليرتب إلی تقييد الخطاب ب

 بقيد العصيان علی نحو الشرم الميأّخر ميی ياون الخطاب بالمها  ي طو  الخطاب باألما.

 ّ ثّا إّن سببيدنا األُسببيا  أنار القو  باليرتّب لقا : إّن اخيالأل األمريل  ي الرتبا ال يصببح 

 الخطاب بأمريل ميضبباديل لألضببّ  لك برّد المقّدمات الخمس اليي أقامها المحقّق النائيني

 .ته يب اأُلصو علی تصحيّ اليرتب،  مل أراد اليفصيؤ  ليرجع إلی 

 لمع  لك صّحّ مورد اليرتّب بأمريل عرضيّيل علی نحو لجود مّاييل مطلقيل:

 أمدمما: أي  النااسا

 لاآلخر: صّؤ  ريضا ال هر

قابال بأّن الخطاب  يهما قانوني ال شببخصببي  المصببلّي أمام مّاييل شببرعيييل يمال أن 

األما ليحيّع علی المولی  ي ترك األمر ببالمها بصبببرأل القبدر   ي األما،  مبا أنح  يميثبؤ

 يمال لح أن يميثؤ األمر بالمها للال يثاب مل جها ليعاقب مل جها ترك األما.



             الخطابات القانونيا لدلرما  ي مسائؤ األُصوليا

 

للو  رضبببنا أنّح ترك  ال األمريل ليعّدد عقابح ل لك ألنح  ان  ي إماان المالّف أن يقوم 

لا تر ا »أن يأتي باألما للّما تر ح يحيّع عليح المولی ليقو : بعمبؤ يحيّع ببح علی المولی ب

 ،  يعاقب.«لا تر ا األمر بالصال  »،  يعاقب. ثّا يقو : «األمر باإليالا 

لتوّما أنّبح  يف يعبباقبب بعقبابيل مع لجود قبدر  لامبد  لاليي ال تافي إالّ لوامبد مل 

ا علی المولی  ي العقبباب مو تماّل الم كالواجبيل مببد وع بببأّن المال الّف مل إقببامببا الحاببّ

ا علی المولی لالمفرلن أنّبح  ان ميماناش منها بأن يأت  يلاميثبا  ألامره بنحو ياون لبح الحابّ

 األمريل. ك ان لح االميااج علی تر كباألما ليايسب رضا المولی. لبما أنّح ترك  ل

يح مح ألردنا عللما قّرر صبببحا خطابيل عرضبببييل بيرتيب مقدمات للما تا  ال ثّا إنبح

 اإلشاا  اليالي:

إّن اإلممبا   ي عالا الثبوت  ير معقو ،  حينئ ، عاز المالّف، لالمطارد  لاليزاما لإن 

 انا بوجودما ميأّخر  عل رتبا الاعؤ لاليشبريع إالّ أّن الحا ا يمال أن ييصّور ميل إراد  

 مالف اياادمما  ي الخارج.اليشريع تزاما م ا الحاا الالّي مع الالّي اآلخر إ ا أراد ال

لبالاملا: يمال أن ييصبببّور تزاما الحاميل الالّييل  ي مقام االميثا   حينئ ، نسبببأ : إّن 

اإلراد  الميعلّقا علی م ا العنوان مؤ مي باقيا علی سببعيها لعمومها بالنسبببا إلی ما  اليزاما 

 اليي  رضنا أن المولی توّجح إليها ميل تعلق اإلراد ، ألال 

ی األّل  يلزم تعلّق اإلراد  اليشببريعيا بشببيء محا ، لعلی الثاني يلزم اليقييد  ي جانب  عل

اإلراد ، لاليمببح اليقييببد  ي جببانببب الخطبباب، لليس الاالم  ي مفبباد اللفظ ميی يقببا : إّن 

اإلطال  ليس معناه اليسببويا  ي جميع الحاالت، بؤ  ي االراد  المولويا اليي ال تقبؤ اإلجما  

  .لاإلمما

  يب بخطح الشريف الاواب اليالي: ثّا إنّح

ليس معنی عبدم اإلمما  الثبوتي أّن الحا ا ميل الحاا يالمظ جميع الحاالت الطارئا 

علی الياليف لالمالّف، ليقايس الياليف مع سبببائر تااليفح جمعاش لمزامما، ضبببرلر  

ّما أن تيعلّق ارادتح بطالن  لبك ببؤ المراد مل عدم االمما  مو أّن األمر بحسبببب اللّّب إ

لمامح بنفس الطبيعا بال قيد،  ياون الطبيعا بنفسببها تمام الموضببوع، لإّما أن تيعلق بها 
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مع قيد أل قيود،  ياون موضوعها مو المقيّد لاإلمما  إنّما مو  ي مقام البيان ال  ي مقام 

 الواقع.

ا الحبباالت الطبارئببا للمالف أل للياليف بعببد جعلبح،  هي ليسبببا د ي خيلببا  لأمبّ

الموضببوع ميی ييقيّد بها أل ياون الحا ا نااراش إليها،  الحا ا  ي مقام الحاا ال ين ر 

 إالّ إلی موضوع مامح ل ّؤ ما مو دخيؤ  يح ال  ير.

  ي عّد  ماالس مل درسح. م ا موجز ما شرح

الن ريا بإمعان لدقّا ليطوير علا األٌصبببو   كلالب ي أقيرح  ي مب ه الرسبببالا دراسبببا تل

يحث تالمي ه علی نقد اآلراء لدراسببيها، لأن ال يقيصببرلا علی تحرير  راء تااملح، ل انل

 .« إّن الحقيقا بنا البحث»األٌسيا  بؤ يعلّقوا عليح  ي الهامش بما يخطر ببالها 

  
 
 



 
 

 
 

 « لبیالظهور ال»ز بين في اللغة و التميي« الظهور»نظرية تطور 
 «يالظهور القشر»و

 * مرتضی ترابي

 النبذة

عبضبببن لل تور المتبا  ال تور البکاللي هو أابک خوا با ال تور اللغودط ف اک عع إن اللغن ظاهبب الوإن 

 الانث يلفلن الوصول الى ًباا الرارع ًع ً اظن هذا ال غلب  ال تور في المعنى عاب القب ن. 

بد المعنى ال وهفان تغللب المعنى قک إنصببل اال وسببعن   اضببفاء ًصببااإق خکإکب   لمع ًع اف  

للمفهوم فنلنئذ تمون أصالن الظهور ًنممن إذ إصکق العنوان   المفهوم   إ اعأ النمل. فالظهور القربد 

  الهاًرببي رلب ااال ال في الموضببوع لأ   ال في المباا االسبب عمالي   ال في المباا ال کد فالمکعى أن 

العق ءط فان العق ء ًع علمهل اهذا النوع ًع  ال غلب في القربببب الإغلب الظهور الن ن في الم م في عب 

 ال غلب إ مسمون اأصالن الظهور إلثااي المباا االس عمالي   المباا ال کد الم  سک في لا المعا ي. 

ثل أقمنا على هذا المکعى اللللع ثل تتبقنا إلى يون النايل في ترللص اقاء خوهب المعنى هو أهل 

أًارب اقاء خوهب المعنى ررل  ذلكصببکق ًفهوم على ًصببکاق ا عناإن فاللغن في يل زًان أی يلما يان 

الناشببي ًع ي بب اإلسبب عمال   ًنها  ال تور. ثل النا اعض ثمباي هذه النظبإن ًنها عکم اع اار اال صبببا 

 تنول اعض الراهاي المفهوًلن إلى ًصااإق المفهوم.
 

 سببعن المعا يط ً اسبباي المعنىط الکاللن: أصببالن الظهورط ال تور الکالليط توالرئيسططية مصطططلحاتال

 اللتورإنط اال صبا ط الظهور القربدط الظهور اللاي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد ّله رب العالميل ل الصال  ل السالم علی محمد خاتا النبييل ل  لح الطامريل
 

 المقدمة األولى

ام منها. ألن المصببدر الرئيسببي رمی اإلجيهاد تدلر علی  ها النصببوم ل اسببينبام األماإن 

أن اللاا اامر  ميويا  سبببائر للفقبح مو القر ن ل السبببنا ل مما مل نوع النصبببوم. ل معلوم 

عالقا اللفظ مع ال وامر االجيمباعيبا،  هي عرضبببا لليطور المطرد  ي مخيلف عناصبببرما. ل 

مينها.  لقواعدما لأصبببواتها المعنی ل دالليهبا عليبح جزء مل اللاا التبقی ثابيا بمرلر الزمان  

قد ياون  الياير معباني الالمات ال تسبببيقر علی ما ، بؤ مي  ي تاير مسبببيمر ال ييوقف. ل 

بشاؤ اليوسعا ل أخری علی نحو اليضييق ل ثالثا بالنقؤ مل معنی إلی معنی أخری أل بحصو  

للاالم  قبو  أنبعد  -ل المها  1تال معرل ا  ي األيمنا القديما.مصببباديق جديد  للمعنی لا

البيعاد اا ل القواعد الحا ما علی اللاا لمدلوالش ل مراداش مقيقياش يمال الوصببو  اليح بمعر ا اللا

عل الن ريات الميطر ا  ي ماا  نفي المراد أل عدم إماان الوصببو  إليح ل نفي ن ريا نسبببيا 

لوصو  مو البحث عل قواعد ل -، 2الفها اليي طرما مل قبؤ بعض  السفا الارب الشاا يل

 مع مالم ا م ا الياير ل اليطور  ي المعنی عبر القرلن.    إلی مراد الشارع ل المعصوم
  

                                                           
 و هذا ما صرح به اللغويون منهم اللغوي الغربي أولمان بقوله: .1

اللغة ليست هامدة أو ساكنة بحال من األحوال ، بالرغم من أن تقّدمها قد يبدو بطيئا في بعض األحايين: فاألصوات، 
 ،اللغة دور الكلمة في ،ألمان) .ت ومعانيها، معرضة كلّها للتغيّر و للتّطوروالتراكيب، والعناصر النحويّة، وصيغ الكلما

   (151ص 
ويمكن القول بأن النظريات الباحثة عن تأويل و تفسيييير المعاني المسيييماة بالهرمنطيقا تتعلل بمرحلة متأ رة عن  .2

م غ عن تعيين المراد الدةلي للكالالبحث عن معنی الكالم و مدلوله المسييمی بعلم الدةلة )سيييمانتيف(. فبعد الفرا
 يبدء البحث عن تأويله. وقد صرح بذلف بعض علماء علم الدةلة والهرمنوطيقا.  
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 المقدمة الثانية

إن البحبث عل تحديد المفاميا ل الموضبببوعات الاليا  ي  ؤ يمان مل صبببميا الفقح ل مو 
   2قيل.ل المحق 1عمؤ اجيهادي البد أن يقوم بح الفقيح.  ما   ره  ير لامد مل الفقهاء

 :الخوئي محقققا  ال
ال  ر   ي الموضوعات المسينبطا بيل الشرعيّا ل العر يّا  ي أنّها محّؤ لليقليد؛ إ  اليقليد 

 3 يها مسال  لليقليد  ي الحاا الفرعي  ما مو اامر.

لوضبوح أن تبييل مدلد الموضببوع ير ع اإلجما  عل دائر  شببمو  الحاا لبدلنح   لكل
ر ع االجما  عل الحاا االلهي ل اسبببينباطح مل المصبببادر مل لاائف يبقی الحاا مامالش ل

الفقيح، إال أن يدعی أن لايفا الفقيح تنيهي ببيان أصبببؤ لجود الحاا إجماالش ل م ا مع  رابيح 
مخالف لسببير  األئما ل الفقهاء ميث لقعوا مورداش للسببلا  عل مدلد الموضببوع ل لا ينارلا 

البحث عل تشبببخي  المصبببدا  الازئي  ي الشببببهات . ل ليس م ا   لكعلی السبببائليل 
الموضببوعيا المفّون إلی نفس المالف ل لعمري م ا لاضببّ. ل لانح مع لضببومح قد خفي 

 علی بعض األعالم مثؤ صامب العرل  ميث قا :
محّؤ اليقليد ل مورده مو األماام الفرعيّا العمليّا،  ال ياري )اليقليد(  ي الموضببوعات 

 ّ ا الموضوعات الصر ا، ... ل أّما الموضوعات المسينبط  ي ا أل اللاويّا لالالمسينبطا العر ي

 4 الشرعيّا  الصال  ل الصوم ل نحومما  ياري اليقليد  يها  األماام العمليّا.
  

                                                           
 : الشيخ األنصاري . قال 1

و لكّن اإلنصيياأ أّن مورد الحا ة ىلی قول اللغويّين أكثر من أن يحصييی في تفاصيييل المعاني بحيث يفهم د ول 
، و ىن كان المعنی في الجملة معلوماً من دون مرا عة قول اللغوّي، كما في مثل األفراد المشيييكوكية أو  رو هيا

، و غير ذلك من متعلّقات «الغوص»، و«المعدن»، و «الكنز»، و «الفياكهة»، و «التمر»، و «المفيازة»، و «الوطن»ألفيا  
 (571ص  ،4فرائد األصول، ج)اةنصاري، . يحصیاألحكام مّما ة

 (77م  ،العروة الوثقی المحشياليزدي،  :را ع)لخوئي و كاشف الغطاء و غيرهم. كالنائيني و ا .2
 77المسألة  ،العروة الوثقی المحشیاليزدي،  :را ع .3
 نفس المصدر .4
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 أشکال التطور الداللي في معاني األلفاظ

 ي  علی ما قرر عليها السير  العقالئيا ل قد أمضاما الشارع اال وامر مما قامالشک أن مايا 
إنما اإلشاا  أن ال وامر ليسا باميع مراتبها أمراش ثابياش مدی الدمور بؤ تياير مل يمان  1محلح

 علیور عصر الصدلر أل عصر  ها الن  لإلی يمان  هنا يطرح م ا السلا  مؤ الحاا مو اه
 ماييها. ل يفيا تأثيره علی  ها النصوم  البد مل البحث عل أنواع اليطور الداللي ل  لك
 2 نقو  اليطور الداللي علی أقسام: 
 اليطور علی نحو النقؤ  -1

قد يحصبببؤ اليايير  ي المدلو  علی نحو النقؤ مل المعنی إلی معنی  خر؛ ل الشبببک أن 
مو ال ي يمال أن يسبببند إلی الميالا   لكالميزان مينئ  مو ال هور  ی يمان الصبببدلر ألن 

رينا علی خال ح  هو مطابق لمراده الادي أما بالنسبببا أنح  ان بصببدد إ هامح مع عدم نصببب ق
ييا اللخر  المخالفا ل هور يمان الصبدلر جومرياش  اليمال إسنادما إليح أإلی ال هورات المي

 .ااإلميااج به
 اليطور علی نحو اليوسعا ل اليضييق   - 3ل2

 ل م ا علی قسميل:
لاديد  أل م أل المصببباديق اليوسبببعا  ي المفهوم أل تضبببييقح باضبببفاء المصببباديق ا -أ

الموجود  مع عبدم بقباء جومر المعنی ل الارن الاامع  ي المصببباديق الاديد  علی ما مي 
 عليح. 

بالنسبببا إلی ما مصببؤ مل اليوسببعا م ا القسببا ملحق بالنقؤ مل ميث عدم مايا ال هور 
 اليضييق بنفس المالک.ل

اظ علی الارن الاامع بيل لالحف تايير جومر المعنیعبدم اليوسبببعبا  ي المعنی مع  -ب
 مصاديقح

                                                           
 قال صاحب الكفاية: .1

 عة شبهة في لزوم اتّباع ظاهر كالم الشارع في تعيين مراده في الجملة، ةستقرار طريقة العقالء علی اتّبا 
الظهورات في تعيين المرادات، مع القطع بعدم الردع عنها، لوضيييوح عدم ا تراع طريقة ا ري في مقام 

 (185ص ،كفاية األصول)الخراساني، اإلفادة لمرامه من كالمه، كما هو واضح. 
ني و الثالث اتقسيم التطور في معاني الكلمات ىلی ثالثة أقسام هو المعروأ في علم اللغة و لكن تقسيم القسم الث .2

 أي التطور علی نحو التوسعة والتضييل ىلی قسمين فهو ما وصل ىليه نظري القاصر.
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 ان الياير  ي المعنی قد يحصؤ باليوسعا ل إضفاء مصاديق جديد  ل ترک ل نسيان 
عبار  أخری اإلسا ل ب  لكالمفاميا القديما ل لال مع مفظ الارن األصلي  ي تسميا الشيئ ب

راش ل قشراش ياون مياي -ل مو ال ي ياون  الباش ثابياش علی مد الدمور  -للباش  جومراش أن لل هور 
ل يسيعملون  اللب یعل احفاالمبيطور الحيا  ل م امرما  في م ه الحالا أبناء اللاا يايفون با

   1قشره. ي  المياير لبح ي المعنی الثابا   لكاللفظ  ي 
 نقو  مع بقاء جومر المعنی مهما تاير قشبببره تاون أصبببالا ال هور محاما إ  يصبببد  

 ييبعح الحاا.  العنوان ل المفهوم ل

 اليقا :  يف يسيند الی أصالا ال هور مينئ  مع العلا بياير ال هور عما  ان عليح  
النح يقا : إن الياير إنما مصببؤ  ي القشببر  ير الداخؤ ال  ي الموضببوع لح ل ال  ي المراد 

 ياالسبببيعمبالي بؤ ال  ي المراد الادي دلن اللب ل الياير  ي القشبببر الياير ال هور الحاا  
العقالء،  بان العقالء مع علمها به ا النوع مل الياير ييمسببباون بأصبببالا ال هور  عنبدالاالم 

إلثبات المراد االسيعمالي المياسد  ي لب المعاني ل  ونح مو المراد الادي ل م ا يافي  ي 
 صحا اإلميااج بح.   

 سيدال  عليح بوجهيل: م ا مو المدعی ليمال اال

                                                           
ةيخفی أن اللغويين المحدثين قد ذكروا هذه اةقسييام الثالثة لتطور الدةلة أا التطور علی نحو النقل أو توسيييع  .1

لدةلة و رقي الدةلة و مثلوا لها بأمثلة نشير المعنی أو تضيييل المعنی باألضافة الی قسمين خ رين و هما انحطا  ا
اليها مع أمثلتها. أما النقل: ككلمة السييارة حيث انتقل معناه من القافلة الی الجهاز الميكانيكي للسيير. و أما التوسعة 

وككلمة السييفرة التي كانت تعني  شييدة كل علی البأس ىلی والحرب ثم حول القتال في الشييدة وهو البأسككلمة 
المائدة وما عليها من الطعام، وكالمنيحة كانت تعني شاة  طعام الذي يصنع للمسافر، و هي في اةستعمال الحديثال

وكالورد يعني ىتيان الماء وحده. ثم صييار ىتيان أو ناقة تعار للحلْب وهي في اةسييتعمال الحديث تعني كل عطية 
 زيارة تعني الكلمة مطلقا وأصييبحت والسييفر صييدالق يعنی األصييل في : الحجكل شيييء ورداً. والتضييييل ككلمة 

و ككلمة )الحريم( بعد أن كانت تطلل علی كل محرم، ة يمس أصبحت اآلن  محددة شرو  وفل مكة في الشعائر
كانت تعني في الدولة األندلسييية رئيس الوزراء، أما اليوم  «الحا ب»كلمة و اةنحطا  كما في  «النسياء»تطلل علی 

أو  ،تدل علی ما يتناثر من متاع البيتكانت  «القماش»م أبواب اإلدارة، والرقي في الدةلة ككلمة فتعني الحيارس أما
لمة دور الك ،أولمان :را ع)ما علی األرض من فتات األشياء، ثم أصبحت تدل علی نوع من النسيج المتقن الصنع. 

 (511ص  ،دةلة األلفا  ،أنيس ؛581ص ،فی اللغة
خصص العام الم»عنوانه:  المزهرفی كتابه  م اللغويون المتقدمون كالسيوطي حيث عقد مبحثاً وقد تعرض لهذه األقسيا

 فيما وضع فی األصل» :و مبحثاً خ ر عنوانه «و هو ما وضيع في األصيل عاماً ثم  ص في اةستعمال ببعض أفراده
 (414 – 417، ص 5ج ،المزهر ،السيوطی). «ثم استعمل عاّماً   اّصاً 

نظرهم من التوسيعة و التضيييل في المعنی هو التوسيعة في المفهوم أو تضييقها مع عدم بقاء  وهر  ولكن المهم أن
 المعنی، كما يفهم مما ذكروه من األمثلة.
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 الدليل االو ل

 وع لح مو  ات المعنی ال مو مع المالبسات أن الموض
أن الالمات لضببعا ل ات المعنی ل جومره ال لها مع المالبسببات الخارجيا. مثال  لما  

المصبباح ل السبراج لضبعيا لما يزيؤ ال لما أما الخصوصيات األخری  أن تاون بشاؤ إناء 
ج   المصبببباح ل السبببرايصبببد  لك يها  ييلا توقد بالدمل  ه ه  لها خارجا عل مفهومح. ل ل

 علی النوع الاهربائي منح مقيقا بدلن أي تاوي ل عنايا ل ادعاء النقؤ  ي مثلح  ما تری. 
لمراد ار مل الواضع بايا إ اد  المراد ل: أن الوضع بأي نحو  سر عمؤ إرادي يصد لكبيان 

لمعنی لامد  عدد إنما ييعلق  ي المعاني باللب ال باللب ل القشر معاش لاال للزم لضع  لمات مي
إلخيالأل القشبر  ي المعنی الوامد ل للزم لضع أسماء ميعدد  لشخ  لامد لبيان ماالتح مل 
الصبار ل الاهولا ل الابر  اإل يفاء بوضبع لفظ لامد لمعنی لامد شببخصببي أل  ير شخصي 

فهيا  ي  لكدليؤ لاضببّ علی عدم دخو  م ه المالبسببات المياير   ي تفهيا المراد. ل علی 
اللب مل المعنی خارج عل المسيعمؤ  يح ل اإلراد  االسيعماليا ل الاديا. نعا سماع اللفظ   ير

عل  ير شعور يوجب خطور المعنی مع مالبساتح المقارنا  الميالابأي نحو  ان ل لو  ان مل ا
لبح  خطور نفس المعنی للال م ا  ير اإلراد  اإلسبببيعماليا بؤ مو مارد خطور ناشبببي عل 

 ي. تداعي المعان
 : انح  ي الوضع ييحقق أمريل: لكتوضيّ 

أمر انشبائي ل اعيباري ل مو إنشاء تعييل لفظ  ي مقابؤ معنی خام ل م ا أمر قصدي   -1
بيل الوضبببع اليعييني ل اليعيني. أما اليعييني  واضبببّ ل أما اليعيني   لكل إرادي، ل ال  ر   ي 
عما  الش باالسببيعما  الماايي ل االسببييقوم التيحصببؤ الوضببع بها  يالي ألن  ثر  االسببيعما  

عمؤ إرادي يدلر مدار  رن المسببيعمؤ ل مو  ير شببامؤ لمالبسببات المعنی  ييبعح الوضببع 
 الحاصؤ بح.    

المقبارنا األ يد  بيل اللفظ ل المعنی إما ببر ا اليارار )العامؤ الامي( أل ببر ا بعض  -2
ثالش مالمولود الاديد ل اميمامها نفسيا به ا األمر األمور الخارجيا  اني ار أ راد العائلا ليسميا 

 1)العامؤ الايفي(.
                                                           

 قد صرح السيد السيستاني دام ظله بتوقف الوضع علی و ود هذين األمرين معاً قال:  .1 
القة المذكورة، فإن مليار كافية في حدوث العغير  ان العمليية اةعتبياريية و هي  عل اللفا بازاء المعنی
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و  علی ن  مل االنسببان مابإأمر تاويني ل ليس بأمر اعيباري،  الوضببع  ي  األمر الثاني 
 اليداعي بيل أمريل مصؤ بينهما مقارنا أ يد . 

الخطوري قد يخيلف ما عينح الواضبببع مل المعنی الاومري الخال  عل المعنی   لكللب
اليصبوري الشبامؤ للمالبسبات ال ي مصبؤ بينح ل بيل اللفظ المقارنا األ يد  مل دلن لضع. 

يحصبببؤ مع مالبسبببات خاصبببا  ي مد  طويلا اللب، المعنی   لك إنح عندما يری الناس أن 
عندما خطور تلک المالبسببات مع المعنی الموضببوع لح عند سببماع اللفظ مع   يحصببؤ عاد

ن نراما أنها يسيعملو  لكبسبات مل المعاني الخطوريا  ير المراد  ل لعلمها بأن تلک المال
 اللفظ  ي نفس المعنی مع مصو  الياير  ي المالبسات لالقشر.   لكنفس 

 بيل الوضبع ل خطور المعنی بالقرن األ يد عموم ل خصبوم مطلق أي  ؤ لضع ماليم 
المقبارنبا بداخؤ  ي لخطور المعنی عل طريق القرن ل لال ليس  بؤ خطور مصبببؤ نييابا 

 الوضع.
ل إن أبيا اال عل  ون الوضع بمعنی الاعؤ ل االنشاء  قا ل أصررت علی عدم دخو  
المقارنا األ يد  ل االرتبام الوثيق بيل اللفظ ل المعنی  ي مقيقا الوضع  ال أقؤ مل تأثير 

 دليؤ ال المقارنا   لک  ي دخو  مالبسات المعنی  ي الداللا الخطوريا لعلی  لک  نقو 
 ي دخو   ؤ ما يدخؤ  ي المدلو  الخطوري المسمی بالداللا اليصوريا  ي الموضوع لح ل 

 المعنی المراد. لم ا يافي  ي إثبات المرام.
                                                           

مليار  عل و تخصييص ة يخلل تالزما بين تصور اللفا و تصور المعنی ما لم تنضم المرحلة تعهد و
الثانية ىليه، و هي مرحلة وضييوح المعنی من اللفا عبر القرائن المسيياهمة في هذا الوضييوح بكمها أو 

 .(571 – 574ص الرافد في علم األصول،)القطيفي، ع:  اةشارة. راكيفها. المعبر عنها سابقا بمرحلة 
 ن أن مسلف اةعتبار في الوضع هو المسلف الصحيح قال: حيث انه بعد ما بيّ وقد سبقه السيد الشهيد الصدر   

 .«رةبّد ألصيحاب مسلك اةعتبار في الوضع أن يفّسروا كيفيّة نشوء السببية الواقعية من اةعتبار المذكو»
فمسييلك اةعتبار هو الصييحيح و لكن بهذا »بالقرن األكيد بين اللفا و المعنی ثم قال:  و فسييره 

المعنی. و بذلك صيّح أن يقال ىن الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفا و تصور المعنی بنحو أكيد 
، ص 1ج دروس في علم األصول، : الصدر،را ع)« لكي يسيتتبع حالة ىثارة أحدهما لخ ر في الذهن.

87). 
 و يمكن نسبة هذا القول ىلی المحقل العراقي حيث قال في بيان حقيقة الوضع:  

سييينخ اةعتباريات  ان هذا النحو من اإلضيييافة و اةرتبا  مّما لها واقعية في نفسيييها و انها ة تكون من
ن سنخ اإلضافات اعتبارها، و ة م أيكون صقعها اة الذهن و ة كان الخارج ظرفا لمنشالمحضة التي ة

الخيار ية المو بة إلحداث هيئة في الخارج، بل و انما هي متوسيييطة بين هاتين فلها واقعية يعتبرها 
 (17- 17، ص5ج نهاية األفكار،البرو ردي، را ع: ) .صحيح  ار ي أالعقل عن منش

سبب بمعنی ان ثبوته الحقيقي كان بانه من األمور الواقعية المنتهية ىلی الجاعل، وقد نسب المحقل الخوئي اليه القول ب
 . (45 -5 ، صمحاضرات في أصول الفقه ،را ع: الفياض)الجعل ة بحسب ذاته. 

HRHASANI
Sticky Note
و
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 الدليل الثاني

ما ل المصبببدر االّل  لها مو الاياب المايد ال ی مو   ر اأن الشبببريعبا أببديبا إلی يوم القي

ن يمان ل المصدر الثاني مي السنا للا يثبا انحصار قصد للعالميل ل ليسبا مخيصا بزمان دل

إلی  اليفهيا  ي  األماديث علی السببائليل ل المخاطبيل  قا بؤ الثابا مل تر يب األئما 

سببائر الناس مو  ونها بصببدد تفهيا األجيا  علی نشببر األخبار ل  يابيها ل مف ها ل نشببرما 

المعصببومون  انوا لاقفيل علی أن  لماتها سببوأل اآلتيا  األجيا  السببابقا.  الشببارع لاألئما 

تي أاون مصدراش  لفها األماام األبديا بحاا أنها أمرلا بنقؤ  لماتها لأماديثها إلی مل يت

لعصببر ا  لكخر   مع م ا ياون  المها  ي  ؤ عصببر  الصببادر  ي نفس أ ي األيمنا المي

 لماتها   لكهوره السابق   اما أن  الم الصادر  ي  ؤ عصر يلخ  ب هوره الفعلي دلن ا

وخ  ب هورما الفعلي ل يح أل مالبسبات المعاني الموجود   ي األيمنا السابقا اليي التمس ت

. نعا  يما علا تاير المعنی ل نقؤ اللفظ عل معناه األصبببلي ياون م ا العلا مانعاش یب ات المعن

  ال هور الفعلي المااير مل األخب  بهب ه القباعبد  ألنح ياون دليالش مل الخارج علی عدم إراد

 لل هور السابق، بؤ الينعقد لح مينئ  اهور  ي المعنی الفعلي.

 فظ  لفظ السبببيار  اليي تسبببيعمؤ  ي الاهايل علی مب ا لو علا تحقق النقبؤ  ي معنی ال

الصبببناعي الخام للسبببير  ي يومنا أما  ي األيمنا السبببابقا  اانا تطلق علی القا لا ال ياون 

للعلا بعبدم دخو  المعنی الفعلي  ي المراد ل عدم انحفاظ  ات   لبكابا ل ال هور الفعلي م

المعنی ل جومره بيل المعنييل. ل أمبا مع عدم لجود م ا العلا  اليبقی مانع مل األخ  ب هوره 

الفعلي  ي  بؤ يمان  ما عليح ديدن العقالء  ي  ها الايب ل المقاالت الخالد ، مهما تايرت 

 وارضها. مالبسات المفاميا ل ع

ال يخفی أن م ا الدليؤ مبيني علی  ون  ير الحاضريل  ي يمان الصدلر مقصوديل 

باإل هام ل أما الدليؤ األل   يبيني إما علی  ون  ير الحاضريل مقصوديل باإل هام أل علی 

 مايا ال هورات بالنسبا إلی  ير المقصوديل باإل هام  المقصوديل.
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 فسرينمعهودية هذه النظرية بين الم

ل ياايا عند األصبببولييل لالفاظ لاومر المعنی ر ا عدم لقوعح مورد العنل القو  بوضبببع األ

 قا  الفيض الااشاني:  1 بمافو  عنح عند المفسريل.

ب القوالعدد الصور لتيصور  ل قالب ل قد  إن لاؤ معنی مل المعاني مقيقا ل رلماش ل لح

ل األرلاح ل لوجودمما  ي القوالب  لحقيقبا لامبد  ل إنمبا لضبببعبا األلفباظ للحقائق

   2. ...تسيعمؤ األلفاظ  يهما علی الحقيقا التحاد ما بينهما

 قا  العالما الطباطبائي: 

ء  اييح، ال شالح ل صورتح،  ما دام  رن اليوييل ...المراد  ي اليسميا إنما مو مل الشي

. لسالح ل  يرما باقيا علی مالحأل االسيضاء  أل الد اع باقيا  ان اسا الميزان ل السراج ل ا

لارن، اسا اشيما  المصدا  علی الاايا ل اان ينباي لنا أن نينبح أن المدار  ي صد  اال

  3. ال جمود اللفظ علی صور  لامد ...

                                                           
ة يخفی أنه رغم معهودية هذا النظر عند المفسييرين لم يأتوا ببيان فني حول كيفية د ول مالبسيييات المعنی في  .1

 ض كتبه األ القية سوأ نذكره فی الحاشية التالية.المعنی. نعم للسيد اإلمام الخمينی تقريب  اص ذكره في بع
  11- 15، ص5ج تفسير الصافي،الفيض الكاشاني،  .2

 : ثبات هذه الدعوا قال ىتقريب  اص في  وللسيد األمام الخميني
أن واضيع اللغات وان لم يالحا في حين الوضيع المعاني المطلقة المجردة ولكن ما وضعت له اةلفا  في ازائه هو 
المعاني المجردة المطلقة ، فمثال لفا النور اذا أراد الواضيع أن يضعه فما كان في لحاظه من األنوار وان كانت هذه 

نور في ازائه هوالجهة النورية اةنوار الحسيييية العرضيييية ةنه ما كان يدرر ما وراء هذه األنوار ولكن ما وقع لفا ال
بأن هذه األنوار العرضييية المحدودة ليسييت نورا صييرفا بل هي نور  هة ا تال  النور بالظلمة بحيث لو قيل له ة

مختلط بالظلمة والفتور . فهل وضييعت لفا النور بازاء تلك الجهة النورية أو بازاء النورية والظلمانية ، فبالضييرورة 
 وه... لموضيييوع له بو ه من الوكيان الجواب انيه في ازاء  هية النوريية ، واما  هة الظلمة فليس لها د ل في ا

نقول أن الواضييع  رد المعاني حتی يكون أمرا مسييتغربا بعيدا بل نقول أن اةلفا  وقعت في ازاء تلك الجهات فال
للمعياني من دون التقيييد بقييد ، فبنياء علی هذا ليس ثمة  هة لالسيييتبعاد في األمر وكلما كان المعنی  اليا من 

 ،اآلداب المعنوية للصالةاةمام الخميني،  :را ع)المجاز أبعد.  الغرائب واأل انب فهو الی الحقيقة أقرب ومن شائبة
اقول: هذا التقريب يمكن عّده دلياًل خ ر إلثبات المطلوب و ملّخصييه هو اةسييتفادة من   414 (414 – 411ص 

رض علی العرأ ألعترف ا والقضيية الشيرطية المرتكزة في أذهان العرأ و هي أنه لو  ّرد المعنی عن مالبساته و عض
بكونه مصيداقاً للمعنی. و الشياهد علی صيّحة هذه القضيية الشيرطية المرتكزة هو صد  نفس اللفا علی المعنی 

 المّجرد بعد تطور المعنی.
 11، ص1ج الميزان في تفسير القرخن، . الطباطبائي،3
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 المفسبرلن اسيفادلا مل م ه القاعد   ي تفسيرما ل مل األمری أن يسيفاد منها  ي الفقح 

  ي مقام االسينبام.
 ض نيائع م ا الن ر  ي الفقح  ي ضمل بعض األمثلا:للندرس بع

 
 المفاهيم الکلية  -أ
 . مفهوم الرؤية: 1

 بانبا مفهوم الرةيببا تيحقق ببالعيل المارد   قا ل اليوم لهبا مصببباديق جببديبد   بالرةيببا 
بالميارلساوب ال اليلساوب. ل علی م ا يصد  رةيا الهال  علی الرةيا باليلساوبات  هي 

 هبب ه مل اليوسبببعببا مع مفظ جومر المعنی البب ي مو  1يببا بببالعيل المارد تاون بحاا الرة
 2المشامد  بالبصر.

 
 . مفهوم العقد:2

 انح موضبببوع لوجوب الو اء الماليم للصبببحا  هؤ المراد منح العقد الميعارأل ل المعهود  ي 
امؤ ش يمان صبدلر الخطابات الشبرعيا مل البيع ل اإلجار  ل الصبلّ ل النااح ل  يرما أل انها

لاؤ عقد ييحقق بيل الناس سبواء  ان ميدالالش أل مسبيحدثاش  عقد اليأميل أل عقد السرقفليا ل 
ل النراقي ل الميريا  3 يرمما قوالن المعرلأل مو االّل   ما عليح الشببهيد الثاني  ي المسببالک

لصببامب الاوامر ل الشببيخ األنصبباري ل اآلخوند ل يرما ل  5صببامب مفياح الاراما 4القمي
                                                           

رؤية لرؤية في الحديث ىلی الذهب أكثر الفقهاء ىلی عدم اةعتبار بالرؤية باآللة في ىثبات الهالل و ذلف ةنصراأ ا .1
بالعين المجردة. والرؤية كذلف وىن لم تكن لها موضوية ولكنها كناية عن وصول القمر ىلی منزل  اص من منازله 
يتكون فيه الهالل القابل للرؤية بالعين المجردة. أما الرؤية باأللة فهي ميسرة قبل الوصول ىلی ذلف المنزل فال اعتبار 

هذا القول مبتن علی قبول  :(. أقول544، ص1ج الصييوم في الشييريعة اإلسييالمية الغراء؛بريزي، السييبحاني التله )
 اةنصراأ في الرؤية ىلی الرؤية بالعين المجردة.

(. 178 ،شرح حكمة اإلشرا ء في الرطوبة الجليدية )المعلم األول و من تبعه(.) عرفت الرؤية بانطباع صيورة الشي 2
ثة بقدرة الدماغ و العين علی كشيف مو ة الضوء لتفسير صورة األفل المنظور. لذا عندما و فسير في العلوم الحدي

يمر الضيوء من عدسية العين ييدي ذلك ىلی أنعكاس الصيور المنظورة علی شبكية العين التي تقوم بدورها بنقل 
 و العمی..الصورة للدماغ القادر علی ىدراكها. فحاسة البصر هي المعيار بين القدرة علی الرؤية 

 11، ص5، جمسالك األفهام ىلی تنقيح شرائع اإلسالم العاملي )الشهيد الثاني(، .3
 474، ص 4، ج امع الشتات في أ وبة السياةتالقمي،  .4
 115، ص51ج ،مفتاح الكرامة في شرح قواعد العالمة. العاملي، 5
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ل النائيني ل صببامب العرل  ل السببيد  1مب الی الثاني جمع مل المحققيل  صببامب العناليل 
     2.الخوئي لاإلمام الخميني

 
 .  مفهوم السفر: 3

ان  ل علی ميل السبفل بسرعا معيدلا لأالسبفر  ي القديا  ان ياليم عاد  السبير علی الراملا 
ر السبببيار  ل السبببفل السبببريعا السبببير  أل ئالطاياليم اليعب ل العناء ل مو اليوم ييحقق  البا ب

ال يوجب تاير أماام السبببفر إ ا تحقق بمقدار معيل مل   لك. ل  الياليم تلبک األمور عادل
 القصر ل إ طار الصوم مع بقاء العنوان  ما مو لاضّ.

 
 . مفهوم الحق:4

، نواعاش   انا الحقو  اليي تعر ها المايمعات بسببيطا ل محدلد  ل ما مي اليوم تشببمؤ أ ثير ش
مثبؤ مق اليأليف لاالخيراع، مق السبببرقفليا، مق الاسبببب ل مق االميياي بأنواعها.  ما  ان 

سبببقام أل قابالش للمصبببالحا عليح بالما  إال  يما خرج يلحق الحق مل األماام  اونح قابالش لإل
   ل البيع.رشملها عمومات الياايبالدليؤ يلحق الحقو  الاديد . ألنها مصاديق جديد  للما   

                                                           
 51، ص 1، جالعناوين الفقهية . المراغي،1
 : مين من الطائفتين: قال صاحب الجواهر نكتفي بنقل كال .2
قضودا و  الْعض قيد ذكرنيا غير مرة أن المراد منه بيان لزوم العقود المتعارفة المذكورة في كتب الفقهاء، فال دةلة  َأْوفضوا بيا

، 17؛ ج واهر الكالم في شييرح شييرائع اإلسييالم)النجفي، فيها علی صييحة المشييكور فيه من أفراد نوع منها، 
 (571ص

اي    :  قال الميرزا النائين
ك به فيما ىذا كان  ك باإلطال  فيما ىذا كان الشييّك في ناحية األسيباب كذلك يصيّح التمسييّ ثم ىنّه كما يصيّح التمسيّ
الشّك في ناحية المسبّبات فلو لم يكن مسبّب متعارفا في زمان الّشارع و صار متعارفا بعده كاألمر بإلقاء المتاع في 

مان و نحو ذلك من استيفاء مال أو عمل بأمر معاملّي لجاز التمّسك لصّحته بعموم  البحر و تعّهد فضوا َأوْ اآلمر الضيّ
قضودا  االْعض هو  الأ لة ىّة ىرادة العهد من الاّلم وو ة و ه لدعوي ا تصاصه بالعقود المتعارفة و المعامالت المتداوب

. نعم هنا ىشكال في صّحة التمّسك بعموم َأْوفضوا فيما ىذا كان كاممقام ة سيّما في مثل هذه األحظاهر الاّلم في كّل 
الشّك را عا ىلی الشّك في الّصحة والفساد وتقريبه أّن العموم في هذه اآلية الّشريفة وارد مورد حكم خ ر ألنّه في 

ب ا عنها حتّی يجمقام بيان لزوم ما هو صيحيح و ليس في مقام بيان أصيل الّصحة فال بّد أن تكون الّصحة مفروغ
و بالجملة ىذا لم يكن سبب  اةلتزام بما أنشيأه المتعاقدان و لكن التّمسيك بعموم تجارة عن تراض ة ىشيكال فيه

ارع كبعض اللّغات المسييتحدثة و صييار ىيجاد المسييبّبات متعارفا بها و صييد  عليها عنوان  متعارفا في زمان الشييّ
في زمانه و صار متعارفا في عصر فيتمّسك بإطال  أدلّة العناوين لصّحتهما المعاملة أو ىذا لم يكن مسيبّب متعارفا 

 (.511 – 517، ص5، جمنية الطالب في حاشية المكاسبالنائيني، . )و ة و ه لدعوي اة تصاص و ة اةنصراأ
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 . مفهوم المعدن: 1
 ل اإلنسببان ل ل ا  ان بحاا صبباير ان المعدن  ي السببابق  ان يسببيخرج بالعمؤ المباشببر م

بمعونبا األدلات اليي يمال اسبببيخراج المقدار الهائؤ مل أعما   كن ييا  لبمحبدلد ل اآلل
شبببمؤ األرن بهبا.  هبؤ ماا المعبدن مل جواي إميال ح باالسبببيخراج مع إعطاء الخمس ي

أن مارد اليشببابح  1فقهاء الع امالاسببيخراج المعادن باألدلات الحديثا أم ال  نسببب إلی بعض 
ير ألن اسيخراج المعدن قد تا  لكسبا الياعؤ ماا المعدن اليوم مامح  ي السابق ل  ي اإل

ملح ماا جديد  ي مقح ل اليشببب البحث عل ماش ل  يفاش عما  ان عليح  ي السبببابق  البد مل 
عدن الم  ور  ي  قهنا لياير الموضببوع مقيقا ل ان بقي إسبببمح، ل لانح  ير تام ألن ماا الم

المعدن مل عدن ا ا ثبا  ي األرن ل مو صبباد  بحقيقيح ل مفهومح األصببلي الاومري علی 
 الاميع.

 
 . مفهوم القتل:6

ن الااني رد مل أ.  ما ل القيؤ  ان باألمس ييحقق  الباش بالسبببيف ل اليوم ييحقق بالبندقيا عاد
 يقيؤ مداش أل مده القيؤ اليد  علی قيلح بالسيف.

 
 . مفهوم الطريق:7

ل مو موضبببوع لبعض األمابام  ي الشبببريعا المقدسبببا  اونح مل األموا  العاما، لح مريا 
اليمال تملاح ل  ان منحصبببرا  ي القديا  ي الطر  ل المفايات البريا لاليوم يصبببد  علی 

الاويبا للطيبارات  ياري  يها ما يمال تطبيقها مل أماام الطر  البحريبا للسبببفل ل الطر  
 الطر .  

 
 . مفهوم البيت: 8

قد تطور م ا المفهوم مل ناميا الشبباؤ ل القالب عد  مرات ميی لصببلا األمر إلی ناطحات 
لزلم مراعا  مريمح لماا مرا قح  ي البيع ل نحو  بيا الأماام مل بح السبببحباب  ما ييعلق 

 شالها ل قالبها.   ي تات الحديثا مهما تايرت ل تطورتياري  ي البيو  لك
 
 2. مفهوم األم اليي للدت 9

                                                           
  177ص الخمس في الشريعة اإلسالمية الغراء، ،يبريزیال السبحاني .1
 .2مجادله،  2
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هوم لم ا المف  لك إنها موضوع للحاا  ي موارد شيی مثؤ اإلرث ل مصو  المحرميا ل  ير 

 ييقوم بأمريل:

 تاون النطفا مل بويضيها   -1 

نمو الطفبؤ  ي رممهبا ل اال يب اء منها  ي بطنها ل خرلج الطفؤ مل رممها الی عالا  -2

 الدنيا 

لانبح بيطور العلوم مصبببؤ  ي بعض األميبان انفاباک بيل مباتيل األمريل إ  قد تلخ   

البويضبا مل مرأ  ل بعد اليخصيب بمني الزلج تاعؤ  ي رما إمرأ  أخری ميث ينمو الطفؤ 

والد .  هنببا أي المرأتيل يطبق عليهببا ماا األم   مببب بعض إلی أن  ي بطنهببا إلی يمببان ال

ل لعؤ األل ق بالقواعد  2ل  مب  خر إلی أن صامبا الرما مي األم 1صامبا البويضا مي األم

ا اليي رجع  يها إلی األصو  العملييمو القو  باون  ال المورديل مل الشببها المفهوميا لألم  

ألموما إ ا لا نقؤ بيحقق العلا اإلجمالي باون أمدمما أماش مي  ي المقام اسببيصببحاب عدم ا

 ميی يثبا بح االمييام. 

ل لال بنباء علی مبا   رنا مل تطور اللاا بيطور العلوم البأس بالقو  بشبببمو  عنوان األم 

لاليهمبا معباش، ا ا قلنبا أن االقيران بيل العنصبببريل ليس داخال  ي المفهوم المر زي لألم  انح 

تحمؤ يضببا لإن لاوالب الصببامب  لكم األم  ي الحيوانات للحيوان الحامؤ ل  يصببد  مفهو

ا البويضا می األم ا ا قلنا بأن المفهوم المر زی لألم مل له اشيئاش  ي بطنها. أل القو  بأن صامب

 دخؤ  ي تاون النطفا ال  ي تا ييها.
 
 . مفهوم الغناء11

داش منح  ي يمل بني أميا ل بني العباس مل انصبببرا ح الی ما  ان معهو  قد ادعی الااشببباني 

الاناء باألباطيؤ المهياا للشببهو  لاليي  انا ياليم المحرمات مل دخو  الرجا  علی النسبباء 

ل لعلح  مو  عل  ون المالبسات  3ل لاللعب بالمالمي أما الاناء نفسح  ليس بموضوع للحرما
                                                           

 51مسألة ،144، ص1ج ،تحرير الوسيلة الخميني، الموسوي .1
 57، ص7ج ماوراء الفقه،صدر، ال ؛ 511 -44 ، ص184مسألة ، مسائل و ردود طبقاً لفتاوي السيّد الخوئي .2
 قال الفيض الكاشاني:  .3

الذي يظهر من مجموع األ بار الواردة في الغناء، و يقتضييييه التوفيل بينها، ا تصييياص حرمته و حرمة ما 
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المراد االسببيعمالي مل المفاميا، اال أن  الخارجيا الناشببئا مل اليعارأل ل الاثر   ير داخلا  ي

يوجح ادعاء االنصبراأل بأنح ناشبئ مل تناسب الحاا ل الموضوع أل بقرائل اخری دلن مارد 

 اليعارأل ل الاثر . 
 

 ب. المفاهيم الجزئية 
مساد ل مسباد الحرام ل مساد النبيالالمفاميا الازئيا اليي مي موضبوعا للحاا مثؤ 

 ينا  انها علی قسميل: ل المدأل ماا أالاو ا 
« مزدلفا»ل « منی»ع مثؤ . مبا لرد اليحبديبد  ي مقها مثؤ المشببباعر المقدسبببا  ي الح1

  انها التيوسع لماان لرلد اليحديد مل قبؤ الشرع ل م ا لاضّ. « ماا»بؤ « عر ات»ل
 .  المفاميا الازئيا اليي لا ترد  ي مقها تحديد خام مثؤ مساد النبي ال  المدينا 2

الموضببوع  يها ما  ان موجوداش  ي يمان صببدلر الن  ال الموضببوع ما يصببد  عليح   هؤ
م ه االسبماء  ي اليوم مهما توسعا،  ياون مثؤ لضع األعالم  وضع  لما ييد مثال للداللا 

 علی إنسان خام  انح إسا لح ل إن تايرت ماالتح عما  ان الوضع عليح  ي الصار مثالش. 
 

 بولاتجاهان و االتجاه المق
لعلی أي مبا : منباک اتابامبان: االتااه االل : مو االقيصبببار   ي مايا ال هور ب هورات 

   1يمان صدلر الن .
االتااه الثاني: ل مو الصبببحيّ القو  بحايا ال هور الفعلي خصبببوصببباش إ ا  ان الميالا 

 بصدد بيان ماا ياون باقياش لمسيمراش إلی يوم القيما. 
 ل  لما اهوران: ل بعبار  أخری أن لاؤ مفهوم 

 . اهور ييعلق ب ات المعنی ل جومره 1
 . اهور ييعلق بقشر المفهوم ل أشاا  تحققح المياير  مل يمان إلی يمان 2

 با ا أمري اتحباد  ات المعنی ل جومره ل عدم تايره  ي طو  الزمان ل لو باالسبببيناد إلی 
                                                           

يتعلل به من األ ر و التعليم و اةسيتماع و البيع والشراء، كلها بما كان علی النحو المعهود المتعارأ في 
زمن بني أمية، من د ول الر ال عليهن و اسييتماعهم لصييوتهن و تكلمهن باألباطيل، و لعبهن بالمالهي 

سوي ذلك، كما يشعر به  من العيدان و القضييب و غيرها. و بالجملة ما اشيتمل علی فعل محرم دون ما
 (15، ص1ج مفاتيح الشرائع، ،الفيض الكاشاني)«. ليست بالتي تد ل عليها الر ال» قوله

 يدل علی و ود هذا اةتجاه ا تالأ األقوال فيما ذكرناه من األمثلة للمفاهيم التي حصل تطور في معانيها.   .1
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ها ديد  مهما تايرت شال إنح يافي  ي شبمو  الحاا علی المصاديق الا 1أصبالا عدم النقؤ
 ل قالبها. 

 

 الحاکم في بقاء المفهوم أو تغيره 

نعا يقع الاالم  ي أنببح  يف يعرأل بقبباء الاومر ل  ات المعنی مع مصبببو  اليايرات لمل 
   لكالحا ا  ي 

علی   نقو : الحبا ا مو أمبؤ اللابا لالعرأل  ي  ؤ يمان.  مهما صبببد  عندما مفهوم
أن ييحقق نقبؤ  ي المعنی علی مصبببدا  مهمبا تاير  لک  مصبببدا  ببدلن العنبايبا ل ببدلن

 معناه لجود الومد  الاومريا الموجبا لصبببد  المفهوم ل اال  ال. لبعبار  أخری المصبببدا  
 لمبا  بان الصبببد   ببدلن العنايا ل المااي لمالم ا العالقات المااييا  هو دليؤ علی بقاء 

عنی ال يضر م حصبو  الياير  ي مالبسات الجومر المعنی، ما دام لا يثبا نقؤ  ي معنی الفظ 
 .بأصالا ال هور مينئ 

 

 الجامع بين المصاديق الطولية 

انبح الببد مل لجود جبامع بيل المصببباديق الطوليبا أي اليي تيحقق  ي طو  الزمان  :ال يقاا 
 االاامع مل قبؤ الواضبببع اليبقي ماا  ليطور ال هور  الجدلی له   لبكتبدرياباش ل بيعييل 

 البحث. 
ال دليبؤ علی  ون الابامع جامعاش ماموياش أي الانس لالفصبببؤ ميي اليبقی معح  :الجواب

لها  يلا اليصبببأماا  لليايير لاليطور  ي المعنی ألنح الالش ليسبببا المعاني محدلد  باألمور المي
                                                           

 :حيث قال المعارجمنهم المحقل في  :في ىثبات الدةلة قد استند غير واحد من األصوليين ألصالة عدم النقل .1
األصيييل عدم النقل، ألن احتمال النقل لو سييياوي احتمال البقاء علی األصيييل لما حصيييل التفاهم عند  

التخياطب مع اإلطال ، ألن الذهن يعود متردداً بين المعنيين، لكن التفاهم حاصيييل مع اإلطال  فكان 
 (  11، صاألصول معارجلي، المحقل الحاةحتمال منفياً. )

بعد بيان الدليل علی دةلة األمر في العرأ الفعلي  في دةلة األمر علی الو وب حيث قال المعيالمومنهم صييياحيب 
   :علی الو وب

 ( 47ص ،معالم الدينو بضميمة أصالة عدم النقل ىلی ذلك يتم المطلوب. )
 حيث قال: و منهم صاحب الفصول 

و هي كالقياس من الدةئل و ليسيت من العالئم فيسييتدل بها عند ثبوت حقيقة أو منها أصيالة عدم النقل 
مجاز في زمان علی ثبوته في زمان خ ر سيييابل أو ةحل ىذا ثبت اسيييتعماله فيه كقول األكثرين األمر 

 الفصييولالحائري اةصييفهاني، . )حقيقة في الو وب عرفا فكذلك لغة و شييرعا ألصييالة عدم النقل
 ( 14 ص، الغروية
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جنس ل  صببؤ بؤ مل المعاني ما مي اعيباري تاون جانب القلا محدداش دلن جانب الاثر  مل 
اش بحيث يمال  يح اليباد  ل ثاني ا  ي الاالم مع  ون جبانبب القلبا أيضبببا مأخو اش األجزاء  مب

الابامع يمال أن ياون إمبا ترتب أثر خام علی المسبببمی  ما يقا   ي أسبببماء المعاجيل 
لالمر بات الخارجيا ل قد أسبلفنا بيانح ضمل بعض األمثلا  ي الدليؤ األّل  أل مو معنی بسيا 

رجيا  ما  مب اليح صبببامب الافايا  ي تصبببوير الاامع علی القو  منيزع مل األجزاء الخبا
بالصحيّ ل أد  دليؤ علی إماان الشيئ لقوعح  إ ا ثبا لجود الاامع بيل المصاديق العرضيا 
علی اخيال هبا  مباش ل  يفباش  مبا  ي العببادات ل  يرمبا مل المر ببات  ال مانع مل ثبوتح بيل 

طو  الزمببان. ل علی أي مببا  تحببديببد الاببامع بيل  المصببباديق الطوليببا أي اليي توجببد  ي
 المصاديق عند الوضع اليوجب انسداد باب اليطور  ي ال هور.    

 

 دليل القائلين بحجية خصوص ظهور زمان الصدور

 لقد اسيد  القائلون بحايا خصوم اهور يمان الصدلر بما يلي:
لّا  ي ايا اامر ما  المياان  أصبالا ال هور ليسا تعبديا بؤ أصؤ عقالئي مبني علی تح

الاشبف عل مرامح، لمل الواضبّ ان  اامر مالح الاري ل ق أساليب العرأل ل اللاا المعاصر  
   1لزمانح ال اليي سوأل تنشأ  ي المسيقبؤ.

                                                           
و الظهور النوعی و سماه  ،الظهور الشخصی و سماه بالظهور الذاتي :قد قسيم الشيهيد الصيدر الظهور الی قسمين .1

ثم ذكر ان الحجة هو الثانی دون اةول ثم تعرض للتفاوت المحتمل بين الظهور الموضوعی  ،بالظهور الموضيوعي
 فی عصر الصدور و عصر فهم النص. حيث قال: 

نا أّن موضييوع الحّجيّة هو الظهور الموضييوعّي الذي تحّدده مجموع أسيياليب اللّغة و العرأ، و بعد أن عرف
حينئٍذ: تضطرح مسيألة أض ري. و حاصيلها: أنّه أّي الظهورين هو موضوع الحّجيّة، هل هو الظهور في عصر 

 صدور النّص أو الظهور عصر ىرادة فهم النّص؟ 
، 4بحوث في علم األصول، ج )هاشمی شاهرودا، ذكرناه في المتن.واسيتدل علی حجية ظهور عصير الصيدور بما 

 (144ص
 ثم تعرض الشهيد الصدر ة ابة سيال خ ر فا ابه قائال : 

و عليه سيوأ يقع السيال عن كيفية ىمكان ىحراز الظهور الموضوعي حال صدور النّص مع ان  غاية ما نستطيع  
ي لنا تشيييخيص الظهور الموضيييوعي في أزمنتنا ة أكثر و ليس ىثبياتيه فعاًل عن طريل الظهور و الفهم الذات

 موضوعاً للحجيّة.
و المحقّقون قد عالجوا هذه النقطة بأصيل عبّروا عنه بأصيالة عدم النقل و قد يسيّمونه باةسيتصحاب القهقرائي 

 ح عدم ىمكان استفادةألن ه يشيبه اةسيتصحاب و لكن مع تقّدم المشكور علی المتيقّن زماناً، ىاّة ان ه من الواض
حجيّته من دليل اةستصحاب و ان ما هو مفاد السيرة العقالئية و قد اصطلحنا عليه بأصالة الثبات في الظهورات 
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 أقو :
مب ا البدليؤ إنما يثبا بح مايا ال هور الميعلق ب ات المعنی ل جومره ال ي  ان ميعلق مرام 

لميعلق بمالبسبببات المعنی  لا يثبا بناء مل العقالء علی االنحفاظ عليها الميالا أما ال هور ا
ألنهبا ميعلقبا بالقالب ل الشببباؤ. لالعقالء لماان علمها بيايره مل يمان إلی يمان اليدخلونح 
 ي مرادما اليفهيمي. خصببوصببا ا ا  ان الميالا بصببدد بيان أمر لح بقاء ل اسببيمرار  ي عمود 

ا بقائح سوأل الياون اال بياير بعض ألصا ح ل مالبساتح.  الدليؤ اليثبالزمان  ها يعلمون بأن 
 ا ثر مل مايا اهور عصر الصدلر بالنسبا الی جومر المعنی ل لبح دلن قشره.

 مالحظة
يمال أن يقا  أنح إ ا سلِّا دخو  المالبسات  ي الداللا الخطوريا  مع الوقوأل الميالا علی 

لی عدم دخؤ تلک المالبسببات  ي مراده  انح  األ  ي ل عدم نصببب قرينا  ي  المح ع  لك
 إثبات دخولها  ي مراده االسيعمالي لالادي ألصالا ال هور ل أصالا اليطابق. 

 الجواب
 ي  لماان معر يح أن منشأ الداللا  لكأن العرأل يميز بيل اللب أي المعنی األصلي ل القشر ل 

لفظ ل المعنی بخالأل الداللا علی لب المعنی ال هور القشبببري مو المقارنا  ير اإلراديا بيل ال
 ان منشبببائح األصبببلي مو جعؤ الواضبببع ثا المقارنا األ يد . ل مما يد  علی م ا اليمييز مو 

مع  لک اليبقی لاللب مع الياير  ي قشبره لمالبساتح.   لكاسبيعما  نفس اللفظ بال عنايا  ي 
 اليصبببوريا( لالداللا اليصبببديقيا االللی ل ماا  الدعاء اليطابق بيل الداللا الخطوريا )الداللا

الثبانيبا مطلقبا بحيث يشبببمؤ مالبسبببات المعنی، بؤ اليطابق انما ياري بمقدار ييعلق باومر 
 المعنی ل لبّح بيل الدالالت الثالث.

  

                                                           
ألن  هذا كما أشيرنا ة يقتصير فيه علی األوضياع اللغوية بل تشيمل الظهورات السياقية التركيبية غير الوضعيّة 

 أيضا.
 المظهرحدهما عقالئي، و اآل ر متشرعي، وقاد السيرة علی هذا األصل و لها مظهران أو ة ينبغي اإلشكال في انع

ثائل الوو الوصييية و نحوهما علی النصييوص و العقالئي يمكن تحصيييله في مثل ترتيب العقالء خثار الوقف
هر المظوو لو كان بعيداً عن عصيير الوقف. القديمة في األوقاأ و الوصييايا طبل ما يفهمه المتولي في عصييره 

كانوا يعملون بالنصوص األوليّة من القرخن و المتشيرعي يمكن تحصييله من مالحظة ان  أصحاب األئمة 
السنة النبوية الشريفة وفل ما يستظهرون منه في عرفهم و زمانهم كما كان يصنع أسالفهم مع ان ه كان يفصلهم 

ي بحوث فهاشييمی شاهرودا، ث والمتغيرات. )عنهم زمان يقارب ثالثة قرون و قد كانت فترة مليئة بالحواد
 (181، ص4، جعلم األصول

HRHASANI
Sticky Note
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 ثمرات هذا القول:

 اإلنصراف الناشي من کثرة اإلستعما  ليس بحجةأ. 
لمو عدم االعيبار باالنصببراأل الحاصببؤ نيياا  إ ا اتضببّ ما   رنا  قد اتضببّ لک أمر مها

شبيوع اسبيعما  اللفظ  ي صنف خام مل أ راد المعنی ألن الشيوع ل الاثر  اليوجب اليايير 
ر ب  ر القيد لف ا قياس مع الفار  ألن     لك ي المراد االسيعمالي ل المراد الادي.  قياس 

 ا بخالأل مالي لالادي ل ي المراد اإلسيعم القيد لف ا ياليم بناءش علی اميراييا القيود دخولح
االنصبراأل الحاصؤ نيياا الشيوع  انح اليوجب انقالب المعني عما مو عليح إال إ ا مصؤ نقؤ 
 ي المعنی لمو أمر  خر، يحياج إلی لضببع جديد مل الناقؤ.  يدبر  ي المقام مق اليدبر ميی 

 ح أصال. ييضّ أن االنصراأل الناشي مل  ثر  االسيعما  المايا ل
 

 تحويل الشبهات المفهومية إلی المصاديقب. 
لقد اتضبّ أيضبا مما   رنا أنح بناء علی القو  بدخو  ال وامر الميعلقا بالمالبسببات القشريا 
 ي المعنی الموضببوع لح يصبببّ الموارد الاديد  اليي تايرت  يها تلک المالبسببات مع بقاء 

 ونها مصبببداقاش لح اليشبببملح الدليؤ لعدم الاومر األصبببلي خارج المعنی األصبببلي للالما  
دم ع ي دخولح  ي المعنی الموضوع لح لإ ا شاانا   لكالحاا اليياالي عل موضوعح. ل ل

دخولح تاون تلک الموارد مل الشبببهات المفهوميا للدليؤ  اليمال اليمسببک  يح إلی الدليؤ 
لمعنی ل لال الشببيوع لو قلنا أن المالبسببات  ير داخلا  ي ا  لكأيضبباش  ما مو لاضببّ ل  

يوجب انصببراأل اللفظ المطلق إلی المصبباديق الواجد  للمالبسببات لقلنا بحايا االنصببراأل 
 خرلج الموارد  ير الواجبد  للمالبسبببات عل اطال  الدليؤ مل باب عدم دخولها  ي المراد 

 الادي ال مل باب عدم دخولها  ي المعنی. 
قلنا ح ل المسيعمؤ  يح لل المعنی الموضوع لل أما إ ا قلنا باون تلک المالبسات خارجا ع

بخرلجها عل المراد الادي أيضببباش  ما اخيرناه  ياون الموارد  ير الواجد  للمالبسبببات مل 
 مصاديق المعنی الموضوع لح المراد  باإلراد  الاديا  يشملها الدليؤ. 

 

 لتحديد المعنی الموضوع له« التبادر»عدم اعتبار ج. 
ا أن تبادر معنی مع مالبسببباتح  ي برما مل الزمان اليوجب تعيل المعنی لتيرتب علی ما   رن

الموضببوع لح لتحديده  ي دائرتح.  ان اليبادر انما ياون دليالش علی تعييل المصبباديق الحقيقيا 
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للمعنی ال علی تحبديبده. نعا ياون اليببادر عالمبا للحقيقبا مع اليحليؤ ل الوصبببو  الی لب 
الداللا الخطوريا أعا مل معنی الموضبوع لح. لشبمولها لمالبسات لمل منا ييضبّ أن المعنی. 
 المعنی.
 

 الفرق بين هذه النظرية و قاعدة تبعية األحکام للعناوين

تعنی دلران الحاا مدار العناليل ل ناار  الی  1«تبعيا األماام للعناليل أل لألسبببماء»قباعبد  
تطور »انبح لا يلخبب   يبح البحبث عل نفي الحاا ببانيفبباء العنوان ميحببد مع بحثنبا جومراش ل ل

 الياني عل م ا البحث للاؤ شأنح.  لكبعيل االعيبار مسيقالش لل« ال هور بمضي الزمان
 لالحمد ّله اّلالش ل  خراش 

 
  

                                                           
 111، ص5ج العناوين الفقهية،المراغي،  .1
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 المنابع

ر النشبب اموسببسبب ، قا،معالا الديل ل مال  المايهديلابل شببهيد ثانی، مسببل بل ييل الديل،  
 .ياالسالم

 .ترجما د.  ما  بشر، القامر ، مايبا الشباب ،دلر الالما  ي اللاا، (1692)سييفل ،ألمان
 .قا، نشر مامع الفار االسالمي  رائد األصو ،، (1421)، مرتضی بل محمداميلينصاراال

، قا، موسببسببا النشببر االسببالمي اليابعا لاماعا اال اارنهايا(، 1411)يالبرلجردي، محمدتق
 المدرسيل.

، ملسببسببا قا، ماشببيا مامع الفائد  ل البرمان، (1411)ل محمد ا مؤ، محمد باقر بيبهبهانال
   .العالما المادد الوميد البهبهاني

دار  ،الفصبو  الارليا  ي األصو  الفقهيا، محمدمسبيل بل عبدالرميا، يصبفهاناال يحائرال
 ا.امياء العلوم االسالمي

ّ ال  .علي امام  اموسس ، لندن،معارج األصو ، (1423)، جعفر بل مسليحل
 . قا،    البيا ، فايا األصو ، (1449)، محمد  ااا بل مسيليخراسانال
ملسببسببح امام  قا،، الصببوم  ي الشببريعا اإلسببالميا الاراء، (1424)، جعفرييبريزال يسبببحانال

 .صاد  

ملسببسببح امام  قا،، الخمس  ي الشببريعا اإلسببالميا الاراء، (1424)، جعفر__________
 .صاد  

محمد  :، تحقيقالمزمر  ي علوم اللاا ل أنواعها، (2441)  الديل عبد الرمملالسببيوطي، جال
القامر ، مايبا  ي،اممبد جاد المولی بک، محمد أبوالفضبببؤ ابراميا، علي محمد الباال

  .دار اليراث
دائر  معارأل الفقح  ا، قا، موسببسبببحوث  ی علا االصببو (، 1411صببدر، سببيد محمد باقر)

 االسالمی.
 .دار إمياء اليراث العربي ،بيرلت ،درلس  ي علا األصو ، (1424) __________
 .دار األضواء للطباعا ل النشر ل اليوييعبيرلت،  ،مالراء الفقح، (1424)صدر، سيد محمد

 يالنشر االسالم اموسس، قا، تفسير القر ن يالميزان  ، (1411)سبيد محمد مسبيل ي،طباطباي
 .اليابعا لاماعا المدرسيل

 -)م مفياح الاراما  ي شببرح قواعد العالّما، (1419)د جواد بل محمد مسببينیعاملی، سببيال
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 .اليابعا لاماعا المدرسيل يالنشر االسالم اموسسالحديثا(، قا، 
، مسالك األ هام إلی تنقيّ شرائع اإلسالم ،(1413ي)، ييل الديل بل علي(ثانالشبهيد ي)العاملال

 .ملسسا المعارأل اإلسالميا قا،
، تحقيق: مسيل يتفسبير الصبا ، (1414) محمد محسبل ابل شباه مرتضبی ،اشبانیاالفيض ال

 .الصدر  ،تهران اعلمی،
 ي.نافال يمرعشال يا اّله  مايبا ، قا،مفاتيّ الشرائع، (1411) __________

 ، قا، مهر.الرا د  ی علا االصو  (، 1414القطيفی، منير السيد عدنان )
 املسس تهران، ،جامع الشيات  ي أجوبا السلاالت، (1413)قّمی، ابوالقاسا بل محمد مسلال

 . يهان
 يالنشر االسالم اموسبسبقا،  ، العناليل الفقهيا،(1411ي)، سبيد مير عبد الفياح بل عليمرا ال

 .اليابعا لاماعا المدرسيل
، اآلداب المعنويا للصبببال ، ترجمح سبببيد اممد  هری، (1446)خميني، رلح اّله ال الموسبببوي
 األعلمي. اموسس ،بيرلت

المايبا  ،، منيا الطالب  ي ماشبببيا المااسبببب، تهران(1313)، ميريا محمد مسبببيلينبائينال
 .المحمديا

دار إمياء  ، بيرلت،جوامر الاالم  ي شببرح شببرائع اإلسببالم، (1444)، محمد مسببلينافال
 .اليراث العربي

ی(،  العرل  الوثقی، (1419ي)، سبيد محمد  ااا طباطبايييزدال  اموسس د، قا،جل 4)المحشبّه
 .اليابعا لاماعا المدرسيل يالنشر االسالم

  



 7312تابستان / 71شماره  /ياصول يهافصلنامه پژوهش    

 

 



 
 

 
 
 

قاعدة اختصاص الجزئية و الشرطية والمانعية و وجوب القضاء بغير 

 القاصر والمضطر  

 *محمد قائيني

 

 النبذة

امام في ًلالفن األ –المعب   الع الفقهاء   األصولللع االلن اکإث ًا رلا اّله على ًعذ رإن المضتّب 
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 بسا اّله الرممل الرميا

الحمد ّله لالصلو  علی رسو  اّله محمد لعلی  لح الطيبيل الطامريل بها نيولی ل مل اعدائها 
 نيبرء الی يوم الديل.
 ّ ف ببعض الواجبات  ما لو ترك صبببال  يوميّا أل صبببال   يات، أل صبببوماش إ ا أخؤ المال

ب بازء مل الواج لاجباش  صبوم شهر رمضان أل  ير  لك مل الواجبات الموقيا  فاتيح أل أخؤّ 
 ،  ما لو ترك ساد  أل   راش مل الصلو  أل أ طر  ي جزء مل نهار الصوم

ل ي مامح ما لو  ان  .ال  الم  يبح باإلخال  تبار  ياون عل عمبد لاخييبار لعلا  هب ا 
 ؛اإلخال  عل جهؤ تقصيري

لأخری ياون اإلخال  عل جهؤ ناش عل قصور سواء  ان الاهؤ بالحاا أل  ان جهالش 
 بالموضوع  يما  ان ياب الفح  عل الموضوع.

لثالثا ياون اإلخال  عل اضبطرار، ما لو اضبطر إلی شرب دلاء  ي نهار شهر رمضان أل 
صوم يوم مل شهر رمضان تقيّا أل اضطر إلی اإلخال  ببعض اجزاء الصال  أل  اضبطر إلی ترك
 شرائطها لليقيا.

لرابعا ياون اإلخال  عل نسبيان للواجب أل أجزائح لشرائطح  ما لو نسي صال  يوميّا أل 
بالقضببباء  يما أخؤ بالواجب ميی خرج الوقا  ،بح بعض أجزائهبا  هبؤ ياب تدارك ما أخؤّ 

 أخؤ بالازء أل الشرم لمو  ي الوقا لاإلعاد   يما 
ثا يقع البحث  يما تقيضبيح القاعد  الثانويّا لما مو مقيضی الوايفا  عالش علی العموم إاّل ما 

ميث  ان لدليؤ الواجب  ،اسبببيثنی لإاّل  اقيضببباء القاعد  األلليّا لوجوب القضببباء لاإلعاد 
 لاضّ. ،اطال 

لمضبببطر لالاامؤ لالناسبببي  ما أن الاامؤ لليعلا أن عنوان البحث لإن  ان مو ماا ا
مل  ي  ي اليفصبيؤ لالبحث مو اليقسيالإاّل أن المن ر ال ي يلوح ، شبامؤ للبسبيا لللمر ب

أن المالّف قد ياون مع لراش عل العمؤ علی  :لتعقيب البحث علی أسببباسبببح لمو ،لجح  خر
لأخری ياون ، ر بلجح ال ييمال مل االمييام  ما  ي المضطر لالناسي ل  ا الاامؤ الم

علی   إن  ان الع ر ميماناش مل االمييام  ما  ي الاامؤ المليفا الميردد  ي ماا القضبببيّا.
إعاد  العمؤ ال ي أخؤ بشبببطره أل بشبببرطح لما  الوجح األّل  لا ياب عليح تدارك الفائا لال

 يعيبر  يح.
جزاء لالشبببرائا البحث ما لو  ان لدليؤ قضببباء الواجب ل  ا لدليؤ األ لليعلا أن محّا 
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 اإلخال  جهالش أل نسياناش أل اضطراراش. فرنإطال  شامؤ ل
للبيان ضبببابا اإلطال   ي االدلا لأنح مؤ يافي  ي اطال  أدلا األجزاء لالشبببرائا عدم 

لأنح ال يفر  بيل  ون الدليؤ علی األجزاء لالشببرائا أمراش  ،تخصببي  األمر باألجزاء لالمقيد
 ما أن المقصببود بالبحث مو ما تقيضببيح  ، ماا   خر.« با اإاّل  الصببال »أل لسبباناش  خر مثؤ 

ا  ي بعض الواجبات ، القباعبد  العاّما ألليّا أل ثانويّا  ي م ه الفرلن لإاّل  هناك أدلّا خاصبببّ
قائما  ي نفي لجوب اإلعاد  لالقضبباء  حديث ال تعاد  ي الصببلو  ل  ا  ير  لك مل بعض 

 الموارد.
ع صوري لقد يرجق  بالواائف عل اضطرار أل نسيان أل جهؤ  الاالم  ي  رلن اإلخال

 النسيان إلی الاهؤ لياون قسماش منح  إنح جهؤ بعد علا.
لالاهؤ تار  ياون جهالش بالحاا لأخری جهالش بالموضببوع  ما أن النسببيان ينقسببا إلی 

أخری للأيضاش الاهؤ تار  ياون بسيطاش لمو ما يحيمؤ  يح الخالأل  نسيان الحاا لالموضوع.
 قد  يح الشيء لال يحيمؤ الخالأل.عيياون مر باش لمو ما ي

:   نقو  بعد اليو ؤ علی اّله
 إن البحث عل القاعد  تار  بحسب القاعد  األلليّا لأخری بحسب قاعد  عاّما ثانويّا.

ليؤ األجزاء د ي  أّما مقيضی القاعد  األلليّا  بعد  رن اإلطال   ي دليؤ قضاء الفوائا ل
ا اليبقی ماا  لليرديد  ي لجوب اليدارك بالقضاء لاإلعاد  ميث أخؤ المالّف بال لالشبرائ

  ر  بيل  ون اإلخال  اضطراراش أل جهالش أل نسياناش.
لم ا الحاا مل قبيؤ القضببايا اليي قياسبباتها معها؛  إن المفرلن مو إطال  دليؤ القضبباء 

جوب اليدارك بعد مايا اإلطال  األجزاء لالشبببرائا.  ال يبقی ماا  الميما  عدم لدليبؤ ل
لمل منبا يعلا أن القباعبد  األلليّا منا راجعا إلی ال هور لاإلطال   ي دليؤ الحاا بالقضببباء 

 لدليؤ الشرطيا لالازئيا لالمانعيّا.
م ا لاامر أن م ه القاعد  إنما تاون مرجعاش ميث ال يقوم دليؤ علی خال ها خصوصاش أل 

لی خالأل م ه القاعد  إلی تخصبببي  دليلها لياون دليؤ لياون مرجع البدليبؤ ع عمومباش.
   مو المرجعياون إطال  دليؤ المخصّ ميث    مرجعاش مسب مدلولح سعا لضيقاش المخصّ 

 ليقّدم علی إطال  دليؤ العام  ما مو قضيا القاعد  عموماش. ،ميث يياّ 
ثير  لثمرات ات  لا تطبيقألقبؤ الولوج  ي االسببيدال  البد مل الينبيح علی أن له ه المسبب

البحث لمل جمليها ما تحقق لي  ي بعض بالد الارب لقد مضرتها لأنا أ يب  يمهّما تسيدع
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 .1434لا لتحقيقها لأنا  يها لاآلن  خر يوم مل شعبان سنا أماا المس
د لها مل بعض الاهات لقد ل لك أن الناس  انوا يصبببومون علی أسببباس توقيا محدّ 

اليها تحديد  خر  ي بعض أيام السبببنا للي -مثيل لالمحققيللبعض الباتحقق  مبا -تحقق لي
بليالي البيض لمو  ير االصببطالح العام  ي ليالي البيض عنها لمي اليي يعبر  ي اصببطالمها 

اليي مي بمعنی الليالي المقمر  لاليي يالب  يها نور القمر علی ضياء الفار  ياون تبيّل الفار 
ن به ا االصببطالح عدم  ماب الضببوء  ي بعض الليالي بؤ يقصببدل  ي يمان ميأخر مل مبدئح.

 قبعد  رلب الشبمس لاسبييارما عل األ ق  ال ييحقق ال الم المطلق لالسبواد الشديد الميحق
 عاد   ي البالد الميعار ا عندنا  ي ياون ضياء الصبّ معح خيطاش أبيضاش  ي األ ق.

بعض  لربما ال تصببؤ ال لما  يالضببوء بعد نهايا نق   ي ال لما يياد   ل يبدء بؤ ييحقق
 ي الليؤ إلی مّد صببد  ال لما ميث ياون األ ق طوا  الليؤ  بدايا سببقوم  نالبالد لاألميا

أل ق ا  يالقرم  ي سببائر البالد ميی تطلع الشببمس مل جديد ل لك لعدم انحدار الشببمس 
 طو  الليؤ.

حقق سوی ميان ال يي في بعضبها ل ي بعض األ ،لم ه البالد مخيلفا  ي مقدار الما الليؤ
 ل ي بعضببها ييحقق ال الم علی اخيالأل اسببييار الشببمس عل األ ق لال ييحقق ال الم أصببالش.

 مراتبح إاّل أن الاامع بينها أنح ال تيحقق ال لما المطلقا لياون الضببوء الاديد مادثاش بعد ال لما
د نهايا يشببيد الضببوء بعبؤ ياون الضببوء الاديد مادثاش بعد نهايا الما الليؤ عندما   المطلقا

 نقصح عندما مسب اخيالأل بالدما.
دء أن مب ما تحقق لي ل يف  ان  قد  ان مدد للناس الفار لالصببببّ بسببباعا ثا اهر 

الفار لالصبببباح  ان قبؤ  لك بسببباعا لأ ثر لربما  ان االخيالأل بيل اليحديد القديا لما 
 اهر بما يقرب مل ساعييل.

علی  لك المنوا  لقد أ طر بعد الفار ميخيالش بقاء   ما ا ياب علی مالّف صبببام سبببنيل
لربما  ان النهار عندما ما يقرب مل عشببريل سبباعا  صبباموا  .الليؤ خمسببيل سببنا مثالش م ا

 نهارما علی  لك الطو   هؤ يحاا عليها بوجوب القضاء.
لقد صبلی المالّفون صبال  العشباء علی أساس اليوقيا القديا لها ميی اهر لها خال ح 

 ؤ ياب عليها قضاء صلواتها لليس اإلخال  بالوقا مما ال تعاد الصال  معح. ه
مااالت ها  ي بعض البمناك قاعد   قهيّا تسببيفاد مل بعض النصببوم المعيبر  لالمعمو  

 صريحاش لمي: مع لريّا المالوب المسيفاد  مل مديث: ما  لب اّله عليح  اّله اللی بالع ر.
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 ر ها تار  مل ميث مفاد الن  الدا  عليها  ي مّد نفسبببح.لالاالم  ي مب ه القباعد  لمد

 لأخری  يما يسيفاد مل القاعد  بلحاظ تطبيقها  ي بعض النصوم المعيبر .

لالمعرلأل ا يفوا  ي مفاد الن  باألّل  لعلی أساسح اسيفادلا مل القاعد  مارد مع لريا 

ي بمعنی عدم لجوب الحاا الوضببع ،الاامؤ لالناسببي لالمضببطر للا يسببيفيدلا مل الن 

 اإلعاد  لالقضاء  ي  رن اإلخال  بالعمؤ.

ان ل يف  ، للانح ال منام مل مالم ا مفاد القاعد  علی أسبباس تطبيقها  ي النصببوم

 الاالم تار   ي مدرك القاعد  بالاض عل اليطبيق لأخری  يما تضببّمل مل النصببوم تطبيقها 

  علی بعض الموارد.

 :قاعد   ي نفسها لمع الاض عل تطبيقها علی مورد خامأّما الن  الميضّمل لمدرك ال

قا :  ؤ ما  لب اّله عليح  ليس علی   في معيبر  عببد اّله بل سبببنان عل أبي عبد اّله 

 .1صامبح شيءٌ 

لأّما الن  الميضبببّمل ليطبيق القاعد   هو ما تضبببّمل تطبيقها علی المامی عليح  ي ألقات 

 :المعيبر   ي الافّار  أل اعيؤ أثناء الطواألالصلوات ل  ا مل أخؤ ببعض الشرائا 

عل م ه المسألا بببببب يعني   في معيبر  علي بل مهزيار انح سألح يعني أبا الحسل الثالث 

 ؛المامی عليح يوماش أل أ ثر مؤ يقضبی ما  اتح مل الصبلوات  قا : ال يقضی الصوم لال الصال 

 2.ما  لب اّله عليح  اّله اللی بالع ر : الق

 ي مديث: قا : ل  لك  عل الفضبؤ بل شبا ان عل الرضا  العيونل العلؤرلايا ل ي 

مثؤ المامی عليح ال ي ا می عليح  ي يوم لليلا  ال ياب عليح قضببباء  ، بؤ مبا  لب اّله عليح

 .3 ؤ ما  لب اّله علی العبد  هو أع ر لح الصلوات  ما قا  الصاد  

: الرجؤ بار قا : قلا ألبي عبد اّله  بسبنده عل موسی بل الخصبا ل العلؤل ي رلايا 

يامی عليح يوماش أل يوميل أل الثالثا أل األربعا أل أ ثر مل  لك  ا تقضبی مل صالتح قا : أال 

 أخبرك بما يامع لك م ه األشياء،  ؤ ما  لب اّله عليح مل أمر  اّله أع ر لعبده.
                                                           

 .263، م1. الحر العاملي، الوسائؤ الشيعا، ج 1
 .249م، نفس المصدر.  2
 .264، منفس المصدر.  3
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اب اليي يفيّ  ؤ باب منها ألف األبو ملقا : م ا  قا : لياد  يح  يره: إن أبا عبد اّله 

 .1باب
قببا   ل ي معيبر  مف  بل البخيري اليي رلامببا الاليني لالشبببيخ عل أبي عبببد اّله 

 .2سمعيح يقو   ي المامی عليح قا : ما  لب اّله عليح  اّله أللی بالع ر
 يه يباللرلاما  ي الصحيّ  ي  الاا يل ي قويا اسبحا  بل عّمار ل ي سبنده سبهؤ  ي 

 ي رجؤ طاأل طواأل الفريضبببا ثا اعيؤ علا ال يقدر معها علی إتمام  بي الحسبببل عل أ
لإن  ؛الطواأل  قا : إن  ان طاأل أربعا أشوام أمر مل يطوأل عنح ثالثا أشوام  قد تا طوا ح

 ان طاأل ثالثا أشبببوام لال يقدر علی الطواأل  إن م ا مما  لب اّله عليح  ال بأس أن يلخر 
ّ الطواأل يومباش ليوميل  بإ ح العلّا عاد  طاأل أسببببوعاش لإن طالا علّيح أمر مل يطوأل عنح ين خل

اُسببوعاش ليصبلی مو ر عييل ليسبعی عنح لقد خرج مل إمرامح ل  لك يفعؤ  ي السعي ل ي 
 .3رمي الامار

ما  ي   ،لرلاما الشبيخ إاّل أنح قا : ليصبلی عنح لترك لفظ  ي السعي ؛م ه رلايا الاليني
 .الوسائؤ

ليس تمام الرلايا بؤ مو  يوی بعض الرلا   يؤ  ،أن قولح: ل  لك يفعؤ الخ أقو : ال بامر
 ي  ر  ي رلايا الشيخ.بها الخبر لل ا لا

لأّما الن  ال ي طبقا القاعد  علی الحاا الوضببعي لعدم اخيال  الصببّحا ميث ياون 
 :المنشأ المقهوريا

عل رجؤ  ان عليح صيام   قد لرد  ي معيبر  سبليمان بل خالد قا : سألا أبا عبد اّله 
ثا مرن  إ ا مرن يبني علی صببومح أم يعيد  شببهريل مييابعيل  صببام خمسببا لعشببريل يوماش 

صومح  لّح  قا : بؤ يبني علی ما  ان صام ثا قا : م ا مما  لب اّله عليح لليس علی ما  لب 
 .4اّله عز لجؤ عليح شيء

 :النوا ؤ عّمل  اتيح لع ر سقوم قضاءلمناك طائفا مل النصوم طبقا القاعد  علی

                                                           
 .364، م1. الحر العاملي، الوسائؤ الشيعا، ج 1
 . نفس المصدر. 2
 .311، م13، جالمصدرنفس.  3
 .314، م14، جنفس المصدر.   4
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يم بل مايا األيدي انح قا : مرضبببا را في المعيبر  اليي رلامبا المشبببايخ الثالثبا عل م
إن المريض ليس  ؛ قا : ليس عليك قضبباء أربعا اشببهر لا اتنفؤ  يها  قلا ألبي عبد اّله 

 .1 الصحيّ،  ؤ ما  لب اّله عليح  اّله أللی بالع ر
 د اسيحباب القضاء بقرينا سائر الرلايات.علی عدم تأ ّ  ئؤالوسا ي  الخبر لقد ممؤ

عل المريض ال يقدر علی الصال   ره اآلخر قا : سبألا أبا عبد اّله بمع خ ديحللعلح م
لإاّل  لا يعهد  ون المرن مسببقطاش للصببال   .2قا :  قا :  لما  لب اّله عليح  اّله أللی بالع ر

 از عل أصؤ الصال .مل أصلها أل ياون المراد المرن المع
لالمسببيفاد مل م ه النصببوم المشببيملا علی اليطبيق مسببب الفها العر ي أنح  لما  ان 
اإلخال  بالوايفا األدائيا بسبببب خارج عل اخييار المالّف لا ياب عليح قضبباء  لك العمؤ 

 لتدار ح بعد انقضاء الوقا.
ل يما  ان المالّف  ير  إن عدم لجوب القضببباء لإن  ان مطبّقاش  ي الن  علی اإل ماء 

للال القاعد  المطبّقا مسب الفها العر ي عاّما شاملا   ي خصبوم الصبال  مخاطب باألداء
 لاير  لك.

مل أخّؤ بالعمؤ بسبب النسيان أل الاهؤ القصوري ممل ال ييأتی منح االمييام  يحلمل جمل
عاجز عل العمؤ  للافلبا لعبدم اميمبا  الخالأل  مبا  ي الابامؤ المر ب؛  إّن الاامؤ م ا

لاالتيبان بالمشبببيمؤ علی ما جهؤ لجوبح بسببببب اعيقاده أل  فليح  ينباي أن ال ياون موّافاش 
اش طلوعح  مل صلی قبؤ الفار معيقد .بالقضباء بعد الوقا  يما أخؤ بالازء لالشبرم  ي الوقا

قق لح لتح ال ياب عليح القضاء ببب مسب المسيفاد مل م ه القاعد  بب لو يا  اعيقاده بعد  لك
إخاللح بالصبلو  المشيملا علی شرم الوقا  ان عل المالوبيّا  ألنّ  ؛طلوع الفار بعد ما صبلّی

 بحيث لا يال ميمانا مل االمييام.
لأيضبباش مورد الن  لإن  ان مو الصببال  إاّل أن مفاده لا يال مخيصببا بها بؤ مو شببامؤ 

طاره  إ عليح قضببباء  لك الصبببوم ألنّ طر بعد الفار معيقداش بقاء الليؤ لا يال   مل أ للصبببوم.
ّ ع لك  ان  عاجز  حل ع ر المالوبيّا ميث أن مل اعيقد طلوع الفار  ي السبباعا الثالثا مثالش  إن

عل اميثا  األمر بالصبوم لو  رن  ون مبدئح الساعا الوامد   هو مالوب عليح  ي اميثا  األمر 
د مل تطبيق القاعد  علی اإلخال  بؤ المسبببيفا بالصبببوم مل السببباعا الوامد   ياون مع لراش.

بشببرم الييابع  ي صببوم الافّار  عدم اخيصببام القاعد  بموارد القضبباء لالفوت بؤ شببمولها 
                                                           

 .4، الحديث 24، الباب 14، م4. الحر العاملي، الوسائؤ الشيعا، ج 1
 .2،الحديث 262، م1، جنفس المصدر.  2
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بؤ المسببيفاد مل  لك، الحاا بصببحا العمؤ لتقييد  لفرن اإلخال  لتبيّل الحا   ي الوقا.
م ا ل  ر المالوبيّا.أدلا األجزاء لالشرائا ب ميث ياون لها إطال  ب باير  رن اإلخال  عل ع

 اامع بطالن العمؤ.ي ير مارد عدم لجوب اإلعاد  لاليدارك  إنح 
 ييحصؤ مل نصوم تطبيق القاعد  علی  رن بقاء الوقا لانقضائح ماوما القاعد  علی 

بهبا ياون معب لراش  ياون أدلا الواائف  مل أخبؤّ  نّ أدلبا األجزاء لالشبببرائا لالوابائف لأ
 بها عل ع ر المالوبيّا. مخصصا باير  رن اإلخال 

ثا إن مورد المعيبر  لإن  ان مو اإلخال  بالشبببرم ميث  ان المفرلن اخيال  شبببرم 
الييابع  ي الصببوم للال ال يبعد اليعدي إلی مورد اإلخال  بالازء بعد عموم اليعليؤ الم  ور 

ف ب اليالي  ي الن ؛ ميث إن المسيفاد منح مو مع لريا المالّف لضعاش بب ال مارد الع ر عل
مل ناميا ما  لب المالّف عليح لعاز.  ال  ر  مسب الميفاما العر ي بيل أن ياون المرن 
مانعاش مل تيابع الصبوم  ي الافار  لبيل  ونح مانعاش مل تيابع اإلمساك  ي نهار شهر رمضان لوال 

ا صأن الدليؤ الخام دّ  علی لجوب القضباء علی المريض  ي شببهر رمضببان  ياون مخصببّ 
لي هر الثمر  يما لو اضطّر إلی اإل طار  ي النهار لاير المرن  ما  .ال أ ثر ،لقاعد   ي موردهل

الازء بألی األ ؤ لاإل طار قبؤ الارلب لليقيّا،  بناءش علی شبببمو  القاعد  لألخال  لو اضبببطّر 
ما  يللو بعد إلااء الخصببوصببيا عر اش لعموم اليعليؤ ال ياون القضبباء لاجباش بخال ح علی االم

 اآلخر.
 .المسيفادتيل مل النصوم م ا  لّح مل ميث إمدی القاعدتيل

ليمال تقرير عدم لجوب القضاء مع اإلخال  بالازء  الشرم بناءش علی القاعد  األخری 
المسبيفاد  مل م ه النصوم لمي عدم لجوب القضاء علی مل ال ياون مالّفاش باألداء لاونح 

عليح  إن العاجر عل الازء عاجز عل المر ب ال محالا  اما مقهوراش عاجزاش عل  علح  المامی 
أن العاجز عل الصببلو  لإل ماء  ير مالّف بالقضبباء   لك العاجز عل الصببوم ال ياون مالفاش 

 بالقضاء لعموم اليعليؤ لإن  ان المورد خصوم اإل ماء المانع مل الصلو .
ران الفقهاء عنها، ل قد  ّصلناه  ي لمناك شبها ربما ترد علی ما بيّناه مل القواعد ل مي إع

بعض رسبببائلنا القو  بعدم ثبوت اإلعران عنها بؤ قد عمؤ بها الفقهاء  ي موارد ل  ان عدم 
 إعمالها لها  ي بعض  خر مبنياش علی االجيهاد. 

لربما يرد علی ما   رنا مل اقيضببباء القاعد  عدم لجوب قضببباء الصبببوم علی مل  ان 
هر رمضبببان بما لرد  ي بعض النصبببوم الميضبببمنا إل طار مضبببطرا لإل طبار  ي نهبار شببب
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ّ  المعصبوم  يح: لئل أ طر يوماش لأقض خر شهر رمضان لال ي أعلنح الحا ا عيداش معي راش بأن
 مل أن يضرب عنقي. إليّ  أمبّ 

ليرد عليح أنح لو تا م ا الن  سببنداش لداللا  إنح ال ينا ي تماميا القاعد   قاعد  عاّما؛  إن 
 ؛ابلا لليخصبي   نليزم بالخرلج عل مقيضبباما ميث لرد الن  الخام علی خال هاالقواعد ق

 مع أن  ي داللا الن  ؛  ما يقيصببر  ي ر ع اليد عل عموم القواعد بمقدار الن  المخصببّ 
  إن الميفاما؛ الش بؤ منعاش ي هر لجهح لمل المظ الن  لأمعل الن رمعلی لجوب القضببباء تبأ

أن  ايا ما ييطلبح الموقف مو القضباء بعد سقوم لجوب األداء  مل الن  بيان أمر عر ي لمو
ببباالضبببطرار لالخوأل علی النفس؛ إ  ال يحيمببؤ لجوب  عببؤ الصبببوم أداء لإن بلغ األمر 

جوبح ل مشبببرلعيا القضببباء الاميما  بالمالّف إلی أن يقيؤ.  اايا ما تد  عليح الرلايا مارد 
ا عدم ، نعا مناك شبببهعلی الوجوب لخبرا لا  يلال دال القطعّي بؤ ربما  ان القضبباء مسببيحباش 

 لعمومها، لقد أجبنا عل  لكمومل اماان العمؤ بعموم القاعد  ل انّها مبيال  بيخصي  األ ثر 
  ي بعض الرسائؤ بالمنع ل عدم ثبوت تخصي   ثير  يها  ضالش عل تخصي  األ ثر.

العاز لالقهر بمنا اتها لما لقد يورد علی قاعد  عدم لجوب القضببباء علی مل  اتح األداء ب
 لرد  ي النصوم مل لجوب القضاء علی مل نام عل صالتح ميی انقضی الوقا.

ليرد عليبح مبا تارر منّا مل أن القواعد مهما اعيبرت  إنح ال ينا يها لجود ن  خام علی 
خال ها  ي بعض الموارد  هي  العمومات قابلا لليخصي  ميث يقوم عليح دليؤ لمعح يقيصر 

 ر ع اليد عنها علی مقدار داللا الخام.  ي
علی لجوب القضباء علی النائا عل الصال  ميی  ي  م ا  لّح لو  رن تماميا الن  الدا ّ 

صا به ه النصوم بؤ مي ما ما علی ليمال أن يقا : إن القاعد   ير مخصبّ  موارد القاعد .
لمو مشبببرلم بعدم وات األداء بالعاز  تلبك النصبببوم ل لبك ألن مفاد القاعد  مو  رن 
، لالنائا ل إن  ان ما  نومح  ير ميمال اليهالن لال سبببق االخييار لإاّل  ال موضببوع للقاعد 

مل الفعبؤ، لال النوم إ ا  بان اخييباريباش  ي مبدلثح  هو  ير مشبببمو  للقاعد ،  مل نام بعد 
ن اميمالح ردخو  الوقبا مثالش أل قبلبح معيب راش ببأنّح ينيبح لصبببلوتح قبؤ انقضببباء الوقا مع  

اسببيمرار النوم ل عدم االنيباه  ان  وات الصببلو  عنح باير الالبا بؤ باالخييار  ال تعمح القاعد  
لم ا بخالأل مل اسبببيولی  لبا النوم بحيث لا ييمال مل إمسببباک نفسبببح عل النوم بؤ  ان 

عليح   لبالمالّف عايماش علی عدم النوم ل اني ار دخو  الوقا ل  عؤ الصببال  ثّا النوم، لانح 
 النوم علی لجح لا يال لح اخييار أصالش  إن مثؤ م ا النوم يصد  عليح أنح مما  لب اّله عليح.
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 إ ا  رن أن الن  الوارد  ي النوم عل الصبببال  مطلقاش شبببامالش للفرضبببيل ممؤ علی  ير 
  رن القاعد  تحايماش للقاعد  علی إطال  الن   ما مو الشأن  ي سائر موارد تقديا الحا ا
بال مالم ا النسببببا بيل الدليليل،  يقدم الحا ا ل إن لا يال أخ  مطلقاش، بؤ  انا النسببببا 
مي العموم مل لجح ل ليس الفرن األّل  مل النوم نادراش ليسببيلزم تخصببي  نصببوم قضبباء 

 الصال  علی النائا بح تخصصاش بالفرد النادر. 
با نا بها باليفصببيؤ مع اإلجاتعرضببل مناک نصببوم أخری ربما يدعی تنا يها مع القاعد  

عنها  ي رسبببالا مفصبببلا،  ما لا نسبببيبعد موا قا بعض الفقهاء  النراقي ل  يره للقاعد  اليي 
 رسببالا مفصببلا ياسببيفدناما مل النصببوم للو  ي بعض المقامات ل م ا أسببطر مما مّررناه  

 شل  خراش ، ل الحمدّله  ألالألقاما أثناء السبفر إلی بالد الارب علّنا نو ق لنشببرما إنشبباء اّله تعالی
 لصلی اّله علی محمد ل  لح الطامريل.

 
  



             قاعد  اخيصام الازئيا ل الشرطيا لالمانعيا ل لجوب القضاء باير القاصر لالمضطرّ 

 

 

 منابعال

ة.مكتبة اةسالمي ،طهران ،ةوسائل الشيع، ق(2042)محمد بن الحسن ،الحر العاملی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7312تابستان / 71شماره  /ياصول يهافصلنامه پژوهش    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فارسیمقاالت 

 
 



 
 

 
 

 

 
 
 در اصول فقه مکانت دلیل عقلی
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 مقدمه

، م ارع ررند، که قفی از اقنا  می« ادلّۀ اررعه»هی، از فقهااء فرققي،، ررای اسااات ااک ا فا  فق 
 ااک گاه که ره تايي، ماانی اساااتاصااااليای نيز  ن .نزد فقهاء شااايعه، عقا قا دليا عقلی اسااا 

گذارند، ناعاً رحر از پردازناد،    جّياّ  ادلاّۀ ا فاا  فقهی را راه رحر   رررسااای می     یم
 نه د.  جّيّ  عقا   دليا عقلی را فر  نمی

اق ا  رر سااار  نيم تاا راا اکر م اارع فقاه فرققي،، مفان  عقا   دليا عقلی را در ماانی      
اسات ااک ا فا    اصااف فقه نزد اصااليای شايعه   س ّی مارد رازنگری   س جا  رار داده،     

 اختالف   اشتراک  راء رزرگای اق، عرصه را رازنمائيم.
 

 ماهيّت دليل عقلي

 اند. شتقسيم می« لاّی»  « لفظی»م ر دی ره د  دسته در ق  تقسي ادلّه ماا ر فقهی،
کااه مات ی رر  قاااآ  ر ی کرقم   ر اقاااآ شااااد ی اطالق میرااه دلئلادلااّه لفظی 

را ماازق، م اساام ماا ر الفاق  ارا  . اق، دلقاراشااد« لسااای»راده، دارای یامعصااام
 . اسلّۀ لفظی مارد  ااف اخذ ره اطال اآ   عماماآ ادلّه در ادهست د؛ ررای مثاف رررسی 

اق،  .دراشاا  ارا اخذ ره اطالق نمیررای مثاف ندارند،   « لسااای»در نقطۀ مقارا، ادلّۀ لاّی 
طار که گردند. ره اق، ترتيم همانره د  رخا ادلّۀ لاّی نقلی  ادلّۀ لاّی عقلی تقسااايم می ادله

 اد.شادلّۀ لاّی نقلی شمرده میگ جد، اجماع نيز از  ايا دليا عقلی در مجماعه ادلّۀ لاّی می
مراد از دليا عقلی  ی اسا  که در رسيدی ره  فم شرع،  ياسی م طقی شفا رگيرد که  

ای از  ی، از ادراکاآ عقا نظری راده،   نقا را در  ی مقدّمه راهی نااشاااد. در اق، مقادّمه 
ر د  که هشااااد طالق میقلی ادلره « مساااتقالّآ عقليّه» :ماحر نيز راز را د   سااام مااجهيم

غير »   ؛دنگردره  فم شااارع نائا می  مقدّمه  ياس، قع ی صاااغری   کاری، عقلی راشااا د 
 نجاسا  که ت ها قفی از د  مقدّمه، که همانا کارای  ياس اس ، متّخذ از  « مساتقالّآ عقليّه 

 گرفته از نقا راشد.ررعقا راده،   صغرای  ياس 
 

 دليل عقلي نزد اصوليان شيعه

رعی اماميّه، نصاّی که دلل  رر اعتاار عقا ره ع اای دليلی مستقاّ داشته راشد  در نصاا  شا  
 جاد ندارد،    نچه مارد اسااات اد اعا می همچای ميرزا اراالقاسااام ر، محمد سااا،  مّی  



              ليقينزد  ر در اصو   قح یعقل ؤيماانا دل

 

 رادی عقا دارد:«  جّ  راط ی»(  رار گرفته، عماماتی اس  که دلل  رر 5275)متافی
ِ اأْل ْشع   بِْد اّله بُو ع  ِل أ  س  بُو الْح  ا ِا ق ا   ق ا   لِي أ  اِم بِْل الْح  ْل مِش  ابِن ا ر   ع ُح ع  ْل ب عِْض أ ْصح  ِريُّ ع 

عْف ر،  ی بُْل ج  ا ُموس  اش ب اطِن اش   أ م  امِر  ش ل  ُما  اش ا  ي يِْل ُما  ل ی الن اِس ُما  ِ ع  اُم ِإن  ِلّه : ... ِ ي ا مِش 

ُسُؤ ل   ُ    الرُّ امِر  ا الْب اطِن ُا   الْعُقُو . ال   ُا: ل  أ م    1اأْل نْبِي اُء ل  اأْل ئِم 

 فرماقد: را اشاره ره مضمای اق، ر اقاآ اس  که می ميرزای  می
امر يبيّل أمابام اّله ل مبأموراتبح ل منهيّباتح،  ا لك العقؤ  يبيّل  امبا أّن الّرسبببو  ال بّ

  2بعضها.
ترق،  مالآ   فقه، در نصااا  اماميّه مارد سااخ در مقارا، تمسااّ  ره عقا در ا فا

  رار گرفته اس :
ِد بِْل ي عْقُوب   م  ْل ُمح  ام، ع  ِد بِْل عِصبب  م  ِد بِْل ُمح  م  ْل ُمح  يِل، ع  اِ  الدِّ ُدلُ   ِي   م  الصبب 

ِا  اصبببِ ْل ع  لِي  ع  اعِيؤ  بِْل ع  م  ْل ِإسبببْ ِء ع  ِا بِْل الْع ال  ِل الْق اسبببِ ْل الْاُل يْنِيِّ ع  يْد، ع  بِْل ُمم 
يْلِ  لِيُّ بُْل الُْحسببب  الِيِّ ق ا   ق ا   ع  ْمز    الثُّم  ْل أ بِي م  ِد بِْل ق يْس، ع  م  ِ  ُمح  : ِإن  ِديل  اّله

اُب ِإال   ِ  ل  ال  يُصبب  د  ق ايِيِس الْف اسببِ ل ِا ل  الْم 
اِء الْب اطِ ِا ل  اآْلر  اُب بِالْعُقُوِ  الن اقِصبب  ال  يُصبب 

ل ك  بِالي   ْأِي م  ان  بِالْقِي اِس ل  الر  ْل د  ى بِن ا ُمِدي  ل  م  ِل اْمي د  لِا  ل  م  ل ا  ل ن ا س  ْل سب  لِيِا   م  سبْ
بْع   نْز    السبب  جاش   ف ر  بِال ِ ي أ  ر  ي بِِح م  ْل ن قْضببِ ا ن قُولُُح أ  يْئاش مِم  ِح شبب  د   ِي ن فْسببِ ج  ْل ل  ل  م 

ث انِي ل  الْقُْر ن    3الْع  ِيا  ل  ُمو  ال  ي عْل ُا.الْم 
اگرچه اق، ر اق  ضاااعيف الساااّ د راده   در کتم اررعه ردّ   نشاااانی ندارد،   ر اق   
دقگری نيز که صااارقحاً تمساااّ  ره عقا در اسااات ااک ا فا  را نار ا دانساااته راشاااد قاف   

اف عق»  « اس ي»شااد، رلفه هم در اق، ر اق    هم در ساقر ر اقاتی را اق، مضمای، از  نمی
، اهلل ایّ دق»نهی شااده اساا ، نه مطل  ره کارگيری اسااتدللآ عقليّه؛ لف، عاارآ  « نا صااه

 راشد.از عااراآ مشهار   متدا ف ميای فقيهای   اصاليای اماميّه می« لقصاب رالعقاف
در زماای ائمّه، رخصاااا  در  ری د ّ  هجری، در ک ار محدّوای   را قای، که  درآ    

های اجتهادی عقلی کم   ريا  جاد داشااا ،   گر هی از دی داشااات د، گراقانفاا زقاا 
ا ر، اعي،، جمي ة، از  ايا فضااا ر، شااااای، قان  ر، عادالرّ م،، زرارشاااگردای ائمّه

ر، درّاج،   عااداهلل ر، رفير شاااياة تحليا اجتهادی   اساااتدلف عقلی را در فقه، ررای خاد   
                                                           

 16-13، ص 1، جالاا ي لينی، . 2
 9، م3، جالقوانيل المحاما  ي األصو قمی، . 2
 26، م11، جالوسائؤمسيدركنوری، . 3
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 اند.ای از دليا عقلی ره نا  ق  مأخذ نا  ناردهق  از  نررگزقده رادند،  لی هيچ
در غيا  صغری،   پ  از  ی تا ا اخر  ری چهار ، رازهم سيطره   غلاه در مجامع دق ی 

ز ر د رادند،   اراا محادّوای راد که رجای اجتهاد، ره نقا  دقر   عما ره مضااامای  ی پای  
قلی   طاعاً را عقا   اساات تاجاآ عکردند؛ های عقلی   اساات ااطاآ اجتهادی پرهيز میتحليا
ای نداشاات د. در اق، د ره، اگرچه گراقا ضااعيفی ره سااای تففّر عقلی در فقه  جاد   ميانه

 داش ،  لی همچ ای از دليا عقلی خاری نااد.
عقيااا عمااّانی در ا ائااا   ا اسااا   ری چهااار ، د  عااالم رزرم فقااه اماااميااّه،  ر،  ری 

(، که دارای شهرتی در عالم علا  دق ی راده   775)متافّی(    ر، ج يد اسفافی 758)متافّی
اند، ره  اساااطۀ گراقا اجتهادی   ر ع تعقّلی در فقه، گاه دچار  ر گشاااتهنا «  دقمي،»ره 

دردساار گشااته   ا ياناً متّهم ره  ياس   اجتهاد ره ر ی گشاات د؛   در عي،  اف از  نای نيز در 
 زمي ۀ دليا عقلی چيزی نقا نشده اس .

در ميای فقهاء ا اخر  ری چهار    ا ائا  ری پ جم نيز ه از سااخ ی از دليا عقلی ره ميای 
نيامده راد، گائی ه از چ ي، دليلی متالّد نشده راشد. الاتّه جسته   گرقخته از عقا در فهم   

 شاد.درک فقه سخ، گفته می
( اساا . 957يد )متافّیای که در اق، زمي ه  جاد دارد، نظرقّۀ شاايخ مفترق، نظرقّه دقمی

ثمای که تاسّ  محمّد ر، علیّ ر، ع« اليّ  ر  باصو  الفقح»اقشای در رسالۀ اصالی خاد ره نا  
 قد: گامی   ارائه گردقده « ک زالفاائد»( تلخيص شده   همراه کتاب 994کراجفی )متافّی

ل أقوا   يح اعلا أن أصبو  األماام الشبرعيا ثالثا أشياء  ياب اّله سبحانح ل سنا نب

 .  األئما الطامريل مل بعده

ل مو السبيؤ  ل الطر  الموصبلا إلی علا المشبرلع  ي م ه األصبو  ثالثا: أمدما العقؤ

ل مو السببببيؤ إلی المعر ا  إلی معر با مايبا القر ن ل دالئؤ األخبار؛ ل الثاني اللسبببان

لسنا اان األصو  مل الاياب لإثبات أعي بمعاني الاالم؛ ل ثالثها األخبار ل مي السبيؤ إلی

  5. ل أقوا  األئما

ر ارراق، شاايخ مفيد ررای عقا نقشاای ريا از فهم نصااا  شاارعی  ائا نااده،  ی را ره   
ش اسد،   عقا را در ک ار کتاب   س ّ ، در عداد ادلّۀ ع اای ق  دليا مستقاّ ررای فقه نمی

 نشاند.ا فا  فقهی نمی

                                                           
 21، ممخيصر الي  ر  بأصو  الفقحمفيد، . 2
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ررد. شاايخ عقا ره ع اای دليا مسااتقاّ ا فا  نا  نمی( نيز از 954شاايخ طاساای )متافّی 
 الطّائفه ت ها در د  مارد اکری از عقا   درک عقلی ره ميای   رده اس :

در خصاا  عقا    فم عقلی، رعد از تقسيم معلاماآ ره ضر ری   اکتساری، را ريای   .أ
م شاد؛   راهاق فه م ظار از معلاماآ اکتسااری،  ی اس  که از طرق مختلف عقلی   نقلی ف 

ها خادی خاد  جاد دارند   انسااای  ن هائی اساا  که رهمراد از معلاماآ ضاار ری،  ا عيّ 
 فرماقد:را رد ی هرگانه استدللی پذقرفته اس ، می

ل العقبؤ: مو ماموع علوم إ ا مصبببلبا  بان اإلنسبببان عباقال، مثؤ أن ياب أن يعلا 

لا أن الموجود ال يخلو مل قدم أل المبدر بات إ ا أدر ها ل ارتفع عنها اللبس، ل أن يع

ل يعلا لجوب  ثير مل الواجبببات، مببدلث، ل أن المعلوم اليخلو مل لجود أل عببدم، 

، لشار النعما، ل مسل اإلمسان، مسبل  ثير مل المحسبنات، مثؤ لجوب رد الوديعال

يعلا قبّ  ثير مل المقبحببات، مثببؤ ال لا المحض، ل الابب ب العبباري مل نفع ل د ع ل

العبث ل  ير ما عددناه، ل يعلا تعلق الفعؤ بالفاعؤ ل قصد المخاطبيل، ل يمانح ضرر، ل 

 معر ا ما يمارسح مل الصنائع، ل يمانح أيضا معر ا مخبر األخبار، ل  ير  لك.

 إ ا مصلا م ه العلوم  يح  ان  امؤ العقؤ يصّ منح االسيدال  علی اّله تعالی، ل علی 

 (23، م1)طوسی، العد   ي أصو  الفقح، ج .صفاتح، ل علی صد  األنبياء 

 گذاری ا فا  رر پاقۀ مصالح ش اخته شده، ا هار داشته اس  که:در زمي ۀ  انای .ب

مل جها العقؤ مو: أنّح ثبا أّن العبادات  ]أی نسخ الّشرائع[ل الّ ي يدّ  علی جواي النّسخ 

رعيّات تابعا للمصببالّ، للاونها ألطا ا  ي الواجبات العقل  بايّا، ل لو ال  لك لما لجالشببّ

 علی ما .

ء ال ياب بإيااب موجب، ل إنّما ياب لصفا مو عليها تقيضي ل إنّما قلنا  لك ألّن الّشي

ا يصير لاجب ء، ل إنّما يدّ  إيااب الحايا لح علی أّن لح صفا الوجوب، بأنلجوب الّشي

 ارى إيااب الّ لا لبإياابح، ألّن إيااب ما ليس لح صبببفا الوجوب ياري  ي القبّ م

 القبيّ أل إباميهما، ل قد علا قبّ  لك.

ل إ ا ثببا م ه الاملا  ال يخلو لجح لجوب م ه العبادات أن ياون عقليّا، أل ما نّدعيح 

مل  ونهبا مصبببالّ ل ألطا ا،  لو ان لجح لجوبها عقليّا لوجب أن يعلا بالعقؤ لجوب 

العقليّا مل لجوب شار المنعا، ل رّد م ه العبادات، ل  ما علا لجوب جميع الواجبات 

الوديعا، ل قضباء الّديل، ل اإلنصاأل، ل  ير  لك لما  ان لجح لجوب م ه األشياء بيانا 
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ير  ل ال الّز ا ، ل ال الّصوم، ل ال ي العقؤ، ل قد علمنا أنّا ال نعلا بالعقؤ لجوب الّصال ، 

ن  علها بالعقؤ، ل إ ا بطؤ أن ياو مل العبادات الّيي جاءت الّشرائع بها، بؤ ال يحسل ك ل

 . 1لجح لجوبها عقال، ثبا أنّها إنّما تاب لاونها ألطا ا لمصالّ

شااد که از اق، ساخ ای شيخ طاسی مطلم ر ش ی در زمي ۀ ا فا  عقلی ره   مشااهده می 
 قد، رلفه ره نحا  شاافاری دخال  عقا   ادراکاآ عقلی در ا فا  فقهی نفی  دساا  نمی 
 شده اس .
های رعدی فقه،  نچ ای مشااهار شااده اساا  که گاه  خ ای شاايخ الطّائفه، در د رهاق، ساا
،   2را  دقثی مأوار تلقّی کرده « ي الواجبات العقليّا أّن الواجبات الشبببرعيّا ألطاأل»عاارآ 

 اند.رقزی کردهمالزمۀ ميای  فم عقا   نقا را پی
رده دليا ا فا  فقهی نا  ر رسااد نخسااتي، کساای که از عقا ره ع اای چهارمي،ره نظر می

( اساا ، که از علماء شااافعيّه راده،   در عي،  اف  141اساا  ارا امد محمّد غزالی )متافّی
اففار   نظرقّاآ فقهی، اصاالی، فلسافی، م طقی، اخال ی   عرفانی ا  در ميای عالمای شيعی   

 ا عی طرفاادارای زقااادی داشاااتااه   دارد.  لی غزالی هم دليااا عقلی را ررای درک  فم 
ش اسد، رلفه  ی را ت ها ررای تأقيد ررخی ا فا   اهری   اصاف عملی سادم د کارساز نمی

 « فم األفعاف  اا  ر د الشاااّرع»داند. ارا امد غزالی در نقد ا ااف معتزله در خصاااا  می
 گاقد:می

 مب جماعا مل المعيزلا إلی أن األ عا  قبؤ لرلد الشرع علی اإلباما لقا  بعضها علی 

الح ر لقا  بعضببها علی الوقف للعلها أرادلا ب لك  يما ال يقضببي العقؤ  يح بيحسببيل 

 لال تقبيّ ضرلر  أل ن را  ما  صلناه مل م مبها لم ه الم امب  لها باطلا. 

أما إبطا  م مب اإلباما  هو أنا نقو : المباح يسيدعي مبيحا  ما يسيدعي العلا لال  ر 

تعالی إ ا خير بيل الفعؤ لاليرك بخطابح،  إ ا لا يال خطاب   ا را لعالما لالمبيّ مو اّله 

ر ح  قد تنح مباما أنح ال مرج  ي  علح لاللا يال تخيير  لا تال إببامبا، لإن عنوا باو

وصبببف ي عؤ البهيما لالصببببي لالمانون ال أصبببابوا  ي المعنی لأخطألا  ي اللفظ  إن

  يال  ي  علها لتر ها مرج ...باونح مباما لإن لا

 إن قيؤ: العقؤ مو المبيّ ألنح خير بيل  علح لتر ح إ  مرم القبيّ لألجب الحسل لخير 

  يما ليس بحسل لالقبيّ، 
                                                           

 441، م2، جقحالعد   ي أصو  الفطوسی، . 2

 22، م1، جتحريرات  ي األصو خمينی، . 2
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قلنا: تحسيل العقؤ لتقبيحح قد أبطلناه لم ا مبني عليح  يبطؤ، ثا تسميا العقؤ مبيحا مااي 

نی لجوبح ع يسبببمييبح موجبا  إن العقؤ يعرأل اليرجيّ ليعرأل انيفاء اليرجيّ لياون م

رجحبان  علبح علی تر بح لالعقبؤ يعرأل  لك لمعنی  ونح مباما انيفاء اليرجيّ لالعقؤ 

  1معرأل ال مبيّ  إنح ليس بمرجّ لال مسو لانح معرأل للرجحان لاالسيواء.
( از دليااا عقلی رااه 148پ  از غزالی، عااالم رزرم شااايعی، محمااد ار، ادرق  )متافّی

ه اس . ا  ا ّلي، کسی اس  از عالمای شيعی که دليا صاارتی ماهم   رسايار مختصار نا  ررد   
های رعد اق، مطلم تفاما قافته عقلی را  لا ره نحا ماجز مطرح کرده اسااا ، که در د رای

در ضم، سخ، دررارة عد   جيّ   سرائر  گسترع پيدا کرده اس .  ر،  درق  در کتاب 
 فرماقد:خار  ا د    ياس می

ل إيراد طويؤ م  ناه:  إن قيؤ:  ما تقولون  ي مسببألا  قا  السببيّد المرتضببی بعد شببرح

يال عليها دليؤ مل  ياب أل سنّا مقطوع بها،  يف شرعيا اخيلف  يها قو  اإلماميّا، للا

الطريق إلی الحق  يها  قا : قلنا م ا ال ي  رضبببيموه قد أمنّا لقوعح، ألنّا قد علمنا اّن اّله 

طريق للعلا بما  لّفح، ل م ه الحادثا اليي   رتموما تعالی ال يخلّي المالّف مل مّاا ل 

إ ا  ان ّله تعالی  يها ماا شرعي، ل اخيلفا اإلماميا  ي لقينا م ا،  لا يمال االعيماد 

علی إجمباعها ال ي ييفق بأّن الحّاا  يح ألجؤ لجود اإلمام  ي جمليها،  ال بّد مل أن 

سنّا مقطوع بها، ميی اليفوت المالّف  ياون علی م ه المسألا دليؤ قاطع، مل  ياب أل

 طريق للعلا يصؤ بح إلی تاليفح. 

أل،   ل اخيالاللّهّا إال أن يفرن لجود مبادثا ليس لإلماميا  يها قو  علی سببببيؤ اتّفا

قد ياوي عندنا  ي مثؤ  لك إن اتفق أن ياون ّله تعالی  يها ماا شرعي،  إ ا لا ناد ل

إلی علا ماا م ه الحادثا،  نّا  يها علی ما يوجب العقؤ   ي األدلّا الموجبا للعلا طريقا

 2ل مامح.

ار، ادرق  در خصاا  دليا عقلی ريا از اق، ساخ، نگفته اس . از سخ ای ا  استفاده   

د. در رسشااد که در صاارآ  جاد ساه دليا دقگر، نار  ره اساتفاده از دليا عقلی نمی    می

 ه،   ره ه گا  فقدای ادلّه راقد ره سراغ  ی رف . ا ع دليا عقلی در طاف ادلّۀ فقه  رار گرفت

 اقد:فرم( در ريای  فم عقلی،  ی را ره د   سم تقسيم کرده   می575محق   لّی )متافّی

                                                           
 41، م1ج المسيصفی، زالی، . 2
 49، م1، جالسرائر الحالي ليحرير الفيالىابل ادريس، . 2
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 ل اما دليؤ العقؤ  قسمان: 

 أمدمما ما ييوقف  يح علی الخطاب ل مو ثالثا:

  أراد  ضرب. 5 األل : لحل الخطاب؛  قولح

 .2 الثاني:  حوى الخطاب؛ ل مو ما د  عليح الينبيح  قولح تعالی

ائما  ي سبب»الثالث: دليؤ الخطاب؛ ل مو تعليق الحاا علی أمد لصببفي الحقيقا  قولح: 

  الشيخ يقو : مو ماا ل علا الهدى يناره ل مو الحق.« الانا الز ا 

 :هلل  قو« ءإ ا بلغ الماء قدر  ر لا يناسببح شببي»عليق الحاا علی الشببرم  قولح: اما ت
 هو ماا تحقيقاش لمعنی  7

  الشرم، ل ال   ا لو علّقح علی االسا  قولح: اضرب ييداش، خال اش للدقا .

ا الثباني مبا ينفرد العقبؤ بالداللا عليح، ل مو اما لجوب،  رّد الوديعا، أل قبّ، ل القسببب

 ال لا ل الا ب، أل مسببل،  االنصبباأل ل الصببد ، ثا   ؤ لامد مل م ه  ما ياون 

 4ضرلرياش  قد ياون  سبياش  رّد الوديعا مع الضرلر ، ل قبّ الا ب مع النفع.
د، که ره ر شااا ی ررطی ره دليا عقلی مساااتقاّ پردازمی« مفاهيم»محق  در  سااام ا ّف ره 

م راشااد.   در  ساا ندارد، رلفه مرراک ره  ضااع   دلل  لفظی   مالزماآ الفاق   معانی می
تااند  فم اقجاری   ساالای داشته که عقا میپردازد،   از اق،د ّ  ره  جاه  سا،    اح می 

 گاقد. راشد سخ، می
دی کاتاه   مجما محقّ   لّی را تفصاايا داده   ( اق، تقساايم ر 785شااهيد ا ّف )متافّی

 افزاقد:ا سامی رر ی می
 األصؤ الرابع: دليؤ العقؤ، ل مو قسمان:

 قسا ال ييوقّف علی الخطاب، ل مو خمسا: :األول               

 وجوب قضبباء الديل، ل رد الوديعا، ل مرما  -األل : ما يسببيفاد مل قضببيا العقؤ

سان، ل  راميا منع اقيباس النار، ل إباما تنال  المنا ع الخاليا عل ال لا، ل اسيحباب اإلم

، ل لرلد السمع - الصد  النا ع ل الضار -سبواء علا  لك بالضرلر  أل الن ر -المضبار

  ي م ه مل د.

                                                           
 64. البقر ،  1
 23. اإلسراء،  2
 6. الطال ،  3
 32 -31، ص 1ج المعيبر  ي شرح المخيصر،، ملي محقّق. 0
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في  ن -الثاني: اليمّسك بأصؤ البراء  عند عدم دليؤ، ل مو عام الورلد  ي م ا الباب

ليسببمی:  -ء، ل الضببربا الزائد   ي الييما، ل نفي لجوب الوترالاسببلا الثالثا  ي الوضببو

 ء  يح مال  ؤ شببي: »اسببيصببحاب ما  العقؤ. ل قد نبّح عليح  ي الحديث بقولها 

 ، ل شبح م ا.« مرام  هو لك مال ، ميی تعرأل الحرام بعينح  يدعحل

عند الييبع  مالثالث: ال دليؤ علی   ا  ينيفي، ل  ثيرا ما يسبيعملح األصحاب، ل مو تا

 اليام، ل مرجعح إلی أصؤ البراء .

ألنّح المييقل،  - ديا ال مي عندنا -الرابع: األخب  بباألقبؤ عند  قد دليؤ علی األ ثر

  يبقی الباقي علی األصؤ ل مو راجع إليها.

 ي  -ل يسمی: اسيصحاب ما  الشرع ل ما  اإلجماع -الخامس: أصالا بقاء ما  ان

األثناء،  نقو : طهار  معلوما  ال  المييما يابد المباء  يمحبؤ الخالأل،  صبببحبا صببب

 األصؤ عدم طار أل: صال  صحيحا قبؤ الوجدان  ا ا بعده.ل

 ل اخيلف األصحاب  ي ماييح، ل مو مقرر  ي األصو .

 ما ييوقّف العقؤ  يح علی الخطاب، ل مو سيا: القسم الثاني:          

 أّللها: مقدما الواجب المطلق، ...

 ء النهي عل ضده، ...انيها: اسيلزام األمر بالشيل ث

 ل ثالثها:  حوى الخطاب، ...

 ل رابعها: لحل الخطاب، ...

 ل خامسها: دليؤ الخطاب، ل مو المسمی بالمفهوم، ل أقسامح  ثير : ...

ل سبادسها: ما قيؤ: ان األصؤ  ي المنا ع اإلباما ل  ي المضار الحرما، ل تحقيقح  ي 

 1األصو .
( در رحر از شاارائ  افتاء، دليا عقلی را ره اسااتصااحاب، ررائ   455وانی )متافّی شااهيد

 گاقد:العلّه تفسير کرده   میاصلی،    ياس م صا 
... ل داللا العقؤ مل االسبيصحاب ل البراء  األصليا ل  يرمما داخلا  ي األصو ، ل   ا 

  2معر ا ما يحيع بح مل القياس.

 خااه د ره ع اای  از اق، ماارد،  ی چيزی نيس  که میق شفارا مشهاد اس  که هيچ
 چهارمي، مأخذ فقه اوااآ ک  د.

                                                           
 44-42، ص 1، ج ي أماام الشريعا   رى الشيعاشهيد اّل ، . 2
 64، م3، ج النير( -الرلضا البهيا  ي شرح اللمعا الدمشقيا )المحّشیشهيد ثانی، . 2
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(    خاند 5455در  ر ی رعادی، گر هی از اصااااليای همچای صاااا م معالم )متافّی  
اند    تّی ق  کلمه دررارة ( ره هيچ ع اای متعرّض دليا عقلی نشده5724خراساانی )متافّی 
 ر رعيد اس   نای عقا را ره ع اای دليا فقهی مقااف دانسته،   رااند، که رسايا  ی ساخ، نگفته 

اند تاای غفلا  نماد کاه  خ  اعت اائی از ک اار  ی رگاذرناد. الاتاّه از اق،  قيقا  نيز نمی      ری
از استدللآ عقليّه ررای اوااآ مراداآ  «االصو  فايا»خراساانی در جای جای کتاب  اقم  
 هم از  ايا غيرمستقالّآ عقليّه اس . راز همهخاقا رهره جسته اس ، لف، اق،

اخاارقای نيز، ره شياة محدّوای صدر ا ّف را هرگانه دخال  عقا در شرع مخالف راده    
 ش اس د.ررای عقا در است ااک ا فا  فقه هيچ ارزع   اعتااری را نمی

م عل ري يم که در  ماق  از دليا عقلی  ددر عي،  ااف چ اد ت، از فحاف عاالماای را می    
( 5275اند. ميرزای  می )متافّی ميزی از  جّيّ    اعتاار  ی سخ، گفتهکرده   ره نحا ماالغه
 گاقد:  ااني،در  غاز جلد د ّ  

رعي، ل ينيقؤ مل  ؤ بح إلی الحاا الشبببّ ل المراد بالّدليؤ العقلي: مو ماا عقلّي ييوصبببّ

 العلا بالحاا العقلي إلی العلا بالحاا الّشرعي.

 م ت  ر  ي طّي قوانيل:ل مي أقسا

 منها: ما يحاا العقؤ بح مل دلن لاسطا خطاب الّشرع.

  1ل منها: ما يحاا بح بواسطا خطاب الّشرع  المفاميا ل االسيلزامات.

ميرزای  می در تايي، مالزماه مياای  فم عقاا    فم شااارع، رعاد از اشااااره ره مع ای      
 اقد:گ سم  د ّ  مالزمه پرداخته   می ره«  فم ره العقا ،کاّ ما  فم ره الشّرع»صحيح از 

 ل أّما العاس، أعني  ّؤ ما ماا بح العقؤ  قد ماا بح الّشرع،  ييصّور لح تقريران:

أمدمما: أّن ما ماا العقؤ بحسنح ل قبحح بعنوان لزلم الفعؤ ل عدم الرضا باليرك أل 

ّ  علی أنّح مطلوب بالعاس أل  يرمما مل األماام،  يحاا الّشرع بح، بمعنی أّن العقؤ د

ارع ل مراده ل نحل مالّفون بفعلبح، أل مباوضبببح ل مارلما لنحل مالّفون بير ح،  الشبببّ

 يثيبنا علی األّل  ل يعاقبنا علی اآلخر.ل

ل ثبانيهمبا: أّن مبا ماا العقبؤ بأنّح مراد اّله ل مطلوبح ل أراد منّا  علح أل تر ح بعنوان 

اّله تعالی مل األماام ل مو مخزلن عند أملح مل  اإللزام أل  يره  هو موا ق لما صدر عل

ء لرد عل اّله تعالی علی المعصبببوميل :. ل  لك مبنّي علی االعيقاد بأّن ماا  ّؤ شبببي

                                                           
 1، م3، جالقوانيل المحاما  ي األصو قمی، . 2
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ل بلانا أ ثرما ل بقي بعضبها مخزلنا عند أملها ألجؤ مصلحا يرلنها،   لك  النبيّ 

ح  ي شبببأن م ا ال ي الحاا العقلّي  اشبببف عل أّن ما مو مخزلن مل الحاا عند أمل

 أدرك العقؤ مامح مو ما ماا بح العقؤ مل األماام، ل األاهر مو اليقرير األّل .

ل بالاملا، ال لجح لما مّر مل اإلشاا   ي  ون دليؤ العقؤ به ا المعنی مثبيا للحاا 

ّن أالشرعي مع أنّح ميّفق عليح عند أصحابنا.  إنّها يصّرمون  ي الايب االصوليّا ل الفقهيّا 

رع مو العقؤ، ثا ي  رلن  ي أقسام األدلّا العقليا ما يسيقّؤ بح العقؤ  مل أدلّا أماام الشبّ

  قضاء الّديل ل رّد الوديعا ل ترك الّ لا.

، ل تفسبببيرما  ل ينبادي بب لبك قولها  ي الايبب الاالميّا بوجوب اللّطف علی اّله

زا  ل إن اللّطف إرسا  الّرسؤ اللّطف بما يقّرب الطاعا ل يبعد عل المعصبيا، ل جعلوا مل

 الايب.

إاّل أّن العقؤ يدرك األماام الشببرعيا مل أّن اّله تعالی يريد منها  1ل ليس معنی  لك

و العفأّن الصد  ل اليواضع ل الّسخاء لالعد  ل رّد األمانا ل ينهاما عل ال لا ل الفساد، ل 

 أمثا   لك. مسل، ل أّن الا ب ل الابر ل البخؤ ل النّفا  قبيّ، ل

 . 2 اللّطف إنّما مو ليعاضد العقؤ بالنقؤ ميی يامؤ بح البيان ل يثبا بح الحّاا

ميريای قمی بعد اي اشاره بح ايرادات لارده بر نقشی  ح برای اماام عقليّح در مسائؤ 

 ا زايد: قهی قائؤ اسا، ل پاسخ  نها، می

يدّ  علی أّن  ّؤ ما لا يرد  ،  ال«ء مطلق ميی يرد  يح نهي ّؤ شي: »ل أما قولح 

 يبح نّ   هو مبباح ل إن أدرك العقؤ قبحح  ما توّما، بؤ المراد منح ما ال يدر ح العقؤ، 

 3ء أل تعميا النهي بحيث يشمؤ منامي العقؤ. ال بّد إّما مل تخصي   لما شي
 «لمدايا المسيرشدي»پ  از ميرزای  می، ررادر صا م فصاف، شيخ محمد تقی صا م 

 .س ا تر در اق، مارد رحر کردهای ماساکگانه( ره5298افّی)مت
( رعد از نقا   نقد کال  محدّث اساااتر رادی در 5285شااايخ مرتضااای انصااااری )متافّی

 گاقد:خصا  تعارض عقا   نقا، را اشاره ره جاقگاه عقا می
                                                           

 أي ليس معنى وجوب اللّطف فی إرسال الرّسل و إنزال الكتب. .2
 14 -14، ص 3، جالقوانيل المحاما  ي األصو قمی، . 2

 24، منفس المصدر. 3
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  لما مصبببؤ القطع مل دليؤ عقليل الب ي يقيضبببيبح الن ر ل باقباش أل ثر أمؤ الن ر أنح 

لمعارضبببا  ال بّد مل تأليلح إن لجبد ما اامره ا ياوي أن يعبارضبببح دليبؤ نقلي لإن ال

  1يمال طرمح.لا

اق، اختالف نظر ميای رزرگای از علماء شايعه همچ ای طرفدارانی از د  سا دارد، تا  نجا  

راشاااد،  نگاه که از نزاع که اما  خمي ی، که خاد اساااتاد علا  عقلی در  ازه علميّه  م می

گاقد در مقا  دفاع از اصاااليای، نامی از عقا ره ع اای ميای اخاارقای   اصاااليای سااخ، می 

 فرماقد:قفی از م ارع است ااک   استدلف ره ميای نيا رده   می

  علی األصببولييل  ي تدليل األصببول اني أن تشببديد ناير بعض أصببحابنا األخبارييل 

ض مبامث  يب األصو  مما مي شبيها  ي تفرع األماام عليها انما نشأ مل مالم ا بعل

 يفيا االسبببيدال  ل النقض ل اإلبرام بايب العاما،   نوا أن مباني اسبببينباطها األماام 

الشبرعيا أيضا شبيها بها مل اسيعما  القياس ل االسيحسان ل ال نون، مع ان المطلع علی 

ی إلجماع الراجع إلطريقيها  ي اسببينباطها يرى انها لا ييعدلا عل الاياب ل السببنا ل ا

 2 شف الدليؤ المعيبر ال المصطلّ بيل العاما.

زقرر ای دليا مستقاّ عقلی در  جاه  س،،  جاه  اح،   سپ  مالزمه ري،  فم عقا   

 شاد.ري،  فم شرع   عف   ی خالصه می

ه اند، کرقزی کردهی رزرم  ی را رر پاقۀ همي، د  مساااأله   د   اعده پیااغلم اصاااالي

شاد، اگرچه رعضی از اصاليای ر دليا عقا در همي، د  مسأله   د   اعده پياده میتما  رح

 اند.  اصا سخ،  نای اق، اس  که:ره تطاقا   تفصيا  نها پرداخته

 ک د.عقا را درک کردی خاری فعا،  فم  طعی ره  جاب  ی پيدا می .5

 ک د.عقا را درک کردی زشتی فعا،  فم  طعی ره  رم   ی پيدا می .2

 .عدة مالزمه ميای  فم عقا    فم شرع ا .7

 7. اعدة مالزمه ميای  فم شرع    فم عقا .9
 

 

                                                           
 11، م1، ج رائد االصو انصاری، . 2
 91، م2ج الرسائؤ،خمينی، . 2
 46،  مبادی  قح ل اصو  يض، . 3



              ليقينزد  ر در اصو   قح یعقل ؤيماانا دل

 

 دليل عقلي نزد اصوليان اهل سنّت

 منابع فقه اهل سنت
نظر نه  اند. اق، اختالففقهاى مذاهم اساالم  در رارة م ارع فقه، نظرقاآ مختلف  ريای داشته 

 فقهای اها س   نيز  جاد دارد: ت ها ري، فقهای شيعه   فقهای س ّی هس ، رلفه ري،
((، م ارع اجتهاد 514الف: فقهااى   ف  ماذهم )پير ای ارا  يفه، نعمای ر، وار )متافی  

را عاارآ از کتاب ) ر ی(، سا   متااتره، ا ااف صاحاره، اجماع صحاره،  ياس، استحسای     
 اند.نظر عرف دانسته

((، کتاب، سااا  ، اجماع 574ب : علمااى مذهم مالف  )پير ای مال  ر، ان )متافی 
اهاا مادق اه، مصاااالح مرسااالاه )ناع   يااس(،  اف صاااحار  غير مسااات د ره ر ى    ياس        

. همچ ي، ره مال  ر، ان ، نساااا  داده شاااده که  دان دیم ارع اجتهاد مرا العلۀ، م صاااا 
معتقد اس  م ارع اجتهاد عاارت د از: کتاب، س  ، اجماع،  ياس، استحسای،  اعدة استصالح، 

هم صاحار ، ساد اراقع، فتح اراقع،  انای سالف، اساتصاحاب، اسااتقراء، ررائ  اصليه،      مذ
 ... .عادآ، عرف، استدلف  

((، کتاب، س  ، اجماع، 249: فقهاى شاافع  )پير ای محمد ر، ادرق  شافع )متافی ج 
نظرقه نيز اند که اق، العلۀ،  ياس تشايه   تمثيا را ره ع اای م ارع اجتهاد پذقرفته ياس مسات ا  
   غير  ی ريای گردقده اس . « فلسفۀ التشرقع ف  السال »در کتاب 

((، م ارع اجتهاد را 295د : دانشااام ادای   ال  )پير ای ا ماد ر،   ااا شااايااان )متافی     
العلۀ،  ياس تشايه   تمثيا )در صارآ ضر رآ(   عاارآ از کتاب، سا ّ ،  ياس م صاا   
را کتاب   ساا      ت ، مخالف  دقر مرسااا   فتا اى صااحاره )در صااارت  که مخالف 

 اند.  ضعيف نااشد( دانسته
( تاعي  271: علمااى ماذهام  ااهرى )کاه از دا د ر، عل   اهرى اصااافهان )متافی     ه
ک  د( ره کتاب، ساا ّ    اجماع معتقدند، ضاام،  ی که رراى اجماع پ  از عصاار خلفا،  م 

مااذهاام  اااهرى، ار،  ز  جاااقگاااه   ااائااا نيسااات ااد. رااه طارى کااه د مي، پيشاااااى   
 گاقد: ( م 915اندلس )متافی

هر ک  دعاى اجماع  نها )قع   مسااائل  که پ  از عصاار خلفا طرح شااده اساا ( را   
 نماقد، در غ گفته اس .

های دقگرى نيز  جاد دارد؛ مان د  ی چه محمد ناگفته نماند در ري، اها ساا  ، دقدگاه
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از  ی ره ع اای م ارع اسااات ااک ا فا  قاد « قهالمدخا  ل  علم اصااااف الف»د اليا  در کتاب 
کرده اسا  که عاارت د از: کتاب، سا  ، اجماع   اجتماع. محمد رشايد رضا، نيز در کتاب    

 5پذقرفته اس . همي، نظرقه را« الا ی المحمدی»
  دليا عقلی، ره ع اای دليلی مسااتقاّ، در فقه اها ساا ّ  از « عقا»شاااد که مشاااهده می
ر ررخاردار نيساا ، اگرچه م ارع فقه  نای، از  ايا  ياس   اسااتحسااای   ... رر  جاقگاهی معتا

 راشد.های عقلی مات ی میررداش 
 

 بنديجمع

دقگر   را شيعه، عاارآ اس  از  ر ی   س ّ    اجماع. م ارع مشاترک فقه اها سا   را ق   
ة  جّي  اجماع تفا ت  که هسا  در نحاة ررداش  از  ر ی،   در محد دة س ّ ،   در نحا 

 راشد. در است ااک ا فا  م 
ده د   پ  از کتاب   ساا ّ    رساايارى از اها ساا ّ  ادلّۀ ا فا  را چهار دليا  رار م 

قاد «  ياس   اجتهاد». ررخ  از  ناای از دليا چهار  را تعاير  2ک  اد اجمااع،  يااس را اکر م   
رسااد که  نای . ره نظر م 9اندنماده تعاير« العقا   السااتصااحاب».   ررخ  ره دليا 7اندکرده

 ده د.  رار م ... را تعايرى مرادف را  ياس   استحسای   « دليا عقا»
در اصاف فقه اها س ّ ، مسائا عقل  که دخيا در است ااک هست د ره صارآ ق  رحر 
تحليل    م ضا  مطرح نشده اس .  ی چه از ماا ر عقل  که در اصاف فقه متأخّرق، شيعه 

اند،   کمتر ره تقساايماآ  فم عقا   قا رح اساا ،  نای ره صااارآ متفرّق مطرح کرده مط
 اند.  مالک  جيّ  عقا   نحاة است ااک از دليا عقا پرداخته

در ميای فقهای اها ساا ّ  از جاقگاه معتاری ررخاردار نيساا    در « دليا عقلی»ر ارراق، 
جای خاد،  تّی معتزليای از اق، فقهاء نيز هشااد. اشاعره که ر ردقف ادلّۀ ا فا  نا  ررده نمی

 راش د.ررای ادراکاآ عقلی در است ااک ا فا  فقهی مفانتی را  ائا نمی
در جهای تشاايّع، دليا عقلی تطاّراتی را طی کرده اساا ،   نهاقتاً را د  ر قفرد از سااای 

هم عرض را  ای از اقشاااای ررای عقا جاقگاهیفقيهاای اصاااالی مفتم اماميّه مااجهيم: پاره 

                                                           
 4-3، ص منابع اجيهاد اي ديدگاه م امب اسالمیجناتی، . 2

 946، م2، جالمهّ ب  ی علا اصو  الفقح المقارن، االنمل. 2

 119، م2، جالفقح المعيمد  ی اصو ابل الطيّب، . 3

 211، م1، جالمسيصفی زالی، . 4



              ليقينزد  ر در اصو   قح یعقل ؤيماانا دل

 

اند،    تّی در تعارض عقا   نقا، ر ی عقا خالی از شاااائم   کتاب   ساا ّ   ائا شااده 
ای عقا را در طاف کتاب   سااا ّ ،   ت ها ررای فهم اند؛   پارها هاا  را رر نقاا ترجيح داده  

 گيرند. د  ره کار میمفاد  ی
ه اصاف ازة اعتاار عقا را ت ها رناگفته نماند که اخاارقای از فقهاء شايعه نيز هست د، که   

 کاه د؛ که صد الاتّه از دائرة رحر ما خارج اس .عقائد فر  می

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 7312تابستان / 71شماره  /ياصول يهافصلنامه پژوهش    

 

 منابع
 ، قم،السوورا ر الحاوي لتحریر الاتاو ، (ق 2024)ابن ادریس، محمد بن منصووور بن ادمد دلّی

 .دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسين دوزه علميه قم

، تح يق خليل الميس، المعتمد فی اصوووول الا ه، (ق2043)لطيّب، محمد بن علی بصوووريابن ا
 دار الكتب العلميّه. بيروت،

 مؤسّسة النشر اإلسالمی. ، قم،فرا د االصول، (ق 2021)انصاري، شيخ مرتضی

 .، تهران،کيهانمنابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی، (ش2314)جناتی، محمد ابراهيم
 .اسماعيليان ، قم،الرسا ل، (ق 2024)روح اهلل سيدخمينی، 
مؤسوسوه تنميم و نشر ارار اما     ، قم،تحریرات فی األصوول ، (ق 2021)مصوطای سويد  خمينی، 

 .خمينی
ميسييسيية  ، قم،ذكري الشيييعة في أحكام الشييريعة، (ق 2021)شووهيد اوّل، محمد بن مكى عاملی

 .البيت ال

الروضييية البهييية في شيييرح اللمعيية ، (ق 2024)شوووهيوود رووانی، زین الوودین بن على عوواملی
 .کتاباروشى داور  قم، ،كالنتر( -الدمشقية)المحّشی

 .عالقبندیان ، قم،العضّدة في أصول الفقه ،(ق 2021)طوسی، شيخ  محمد بن دسن

 ، تح يق: محمداألصوووول علم فی المسوووتصووواى، (ق2023)دامد محمد بن محمدغزالی، أبو
 .العلميةدار الكتب  بيروت،عبدالسال  عبدالشافی، 

 .انتشارات دانشگاه تهران ، تهران،و اصول ف ه مبادي، (ش2314)فيض، عليرضا

ادياء الكتب  قم، ،القوانين المحكمة في األصول، (ق 2034)قمّی، ميرزا ابوال اسم بن محمددسن
 .االسالميه

 .اإلسالميةلكتب دار ا، ، تهرانالكافی، (ش 2331)کلينی، ر ه االسال  محمد بن یع وب

مؤسسه سيد الشهداء  ، قم،المعتبر فی شورح المتتصر ، (ق 2041)مح ّق دلّی، جعار بن دسون 
. 

 .، قم،کنگره شيخ مايدمختصر التذكرة بأصول الفقه، (ق 2023)مايد، شيخ محمد بن محمد

 ،ریاض، المهذّب فی علم اصوووول الا ه الم ارن، (ق2024)، عبدالكریم بن علی بن محمّدةالنمل
 .مكتبة الّرشد
 ، قم،المسوووا ل مسوووتنب و الوسوووا ل مسوووتودر  ، (ق2041) ت ىمحمود بننور ، دسوووين

 .البيتالميسسة
 



 
 

1.  

2.  

 
 تطبیق اصولی در فقهچند 

 * سيد صادق محمدی

 چکیده

شود و از کارایی برخی از علوم حوزوی نظیر علم صرف و نحو، بصورت کاربردی آموزش داده می

گی چندان ههای حوزوی نظیر اصول فقه از این ویژی برخوردار است و برخی دیگر از دانشباالی

توجه نکردن به ثمره محوری از یک طرف باعث عدم موفقیت در بخش آموزش شده . دنای نداربهره

و از طرف دیگر یکی از علل تقلیل انگیزه در دانش پژوهان نسبت به  فراگیری و پژوهش و تحقیق 

 .د تا آنجا که در حال حاضر تبدیل به یک بحران علمی شده استباشمی

 پردازد.می «معنای حرفی» و« حقیقت وضع»ثمرات برخی از مسائل اصولی نظیر به مقاله این 

البته ثمرات اصولی انحصار در ثمرات فقهی به معنای خاص و مصطلح ندارد و چهار نوع از ثمرات 

 است. شاره شدهدیگر نیز وجود دارد که به آنها ا

 
ثر استعمال لفظ در اک ،صحیح و اعم ،معنای حرفی ،حقیقت شرعیه ،حقیقت وضع واژگان کلیدی:

 از یک معنا

  

                                                           
 محقق حوزه علميه قم* 

 51/9/5395تاريخ تأييد:       5/8/5395  تاريخ  دريافت:

 

  USUL STUDIES هاي اهوليپژوهش 
  A Journal of Usul al-Figh  
  Vol. 5, No. 17, Summer 2013 
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 مقدمه

اصاااف فقه ق  ضاار رآ غير   رادی مسااائاکاررردی نمادی   ره عاارآ دقگر ومره محار 

ادق  مصااا زقرا از ق  طرف مساااائا هر علمی کاررردی، رد ی تطاي  رر ؛ ارا انفار اسااا 

.  قدپژ های  ی علم راجاد نمیی ررای دانارد ی فائده خااهد راد   از طرف دقگر انگيزه

ا چرا که دان ؛راشااادکارررد دانا اصااااف فقه، در ا فا  فرعی فقهی، م حصااار نمی الاته 

ر ارراق،  .اصاف فقه ره ع اای م ط  فهم دق،، در تمامی علا  مات ی رر متای دق ی کاراقی دارد

رررد داشاات، اصاااف فقه در علم تفسااير   علم کال    مان د  ی ضاار ری اساا  که الاته    کا

 .5تفصيا اق، مطلم خارج از اق، مقاله اس 

 

 بيان انواع ثمرات مسائل علم اصول

ی اصالی   ماا ر پيرامای  ی   نقض   اررا  ا ااف در  ی مسأله رطار گاهی ق  مسأله -5

    هی نقا دارد که الاته اکثر مسائا اصالی اق گانه اسمساتقيم در است ااک  فم فرعی فق 

نظير نقا رساايار مهم ماا ر صااحيح   اعم در  ؛اندطار  اضااح تايي، نشاادهه ررخی از  نها ر

در رخا ومراآ اصااالی  ی که تاضاايح  «ائه امر ة تصاالیحذل قصااا الرجا   ر»ی مسااأله

 صحيح   اعم خااهد  مد.مسأله 

های مطرح شااده در  ی، ومراتی در ائا دانا اصاااف   رحرای از مسااگاهی مسااأله -2

ی در مسائا اصاف خاد دانا اصااف فقه دارد   در اق، راساتا ررخی از ومراآ مطرح شاده   

فقه نيز در مسااائا دقگر اصاااف فقه نقا محاری دارد، ره ع اای مثاف  قيق   ضااع   تايي، 

اکثر از ق  مع ا  نقا دارد که در  ی استعماف لفظ درمساال    نقض   اررا   نها در مسأله 

                                                           
توسط  يقیالمعجم التطبهايی در تطبيقات مسيائل علم اصول فقه صورت ررفته است. كتابی به نام تاكنون تالش .1

ه نگارش در خمده اسييت و روش خن اين اسييت كه از كتب فقهی محمد حسييين ربانی بير ندا در جنج  لد ب
تحليلی  خنكه توضيح ومرحوم كركی، تطبيقات اصولی را به صورت فهرست بی  امع المقاصدفقهاا قديم نظير 

 القواعد اةصولية و الفقهية علی مذهب اةماميةنمايد. همچنين كتاب مختصرا تحت عنوان داشيته باشد، ذكر می
يز ن القواعد اةصيولية و الفقهية فی المسيتمسفمحمد علی تسيخيرا نوشيته شيده و كتابی به نام  ّلل توسيط خيةا

 توسط خقاا محمد خصف محسنی به رشته تحرير در خمده است.
ها  صيوصيات و محسناتی دارد ولی كتابی كه به صورت تحليلی به مباحث اصول  صوصا هر كدام از اين كتاب 

بودن جردا ته باشيد نوشيته نشده است و يف نوشتار  امع در تمامی مباحث اصول فقه  ثمرهمباحث متهم به بی
اا بين مسييالف متعدد هم به لحا  اصييولی و همه به لحا  تطبيقی، ضييرورا هم با روش تحليلی و مقايسييه خن

 است.



             تطاي  اصالی در فقهچ د 

 

 رحر ومراآ اصالی اق، رحر خااهد  مد.

ای در مسائا اصاف فقه   همچ ي، در ا فا  فرعی ی اصالی ومرهگاهی ق  مساأله  -7

ی رعدی در علم اصاف لز  اس    فقهی اور ندارد  لی ريای  ی ره ع اای مقدمه ررای مساأله 

انه از مسائا از  ی جه  اس  که قا در علا  دقگر ريای تأکيد رر ضار ری دانسات، ريای اق گ  

راک   نظير رحر اشت ؛نشاده   قا مت اسام را داشات، اصااف فقه ره  نها پرداخته نشاده اسا       

ی  ی ره ع اای مقدمه ررای ريای اساااتعماف لفظ در اکثر از نقض   اررا  در امفای قا اساااتحاله

ه نه از مسااائا لز  نيساا    در اق، راسااتا تاجق  مع ا که الاته تطاقا ريا از  د در اق گا

ره ماادی پژ هی نيز ضار ری اس  که الاته تفصيا   تاضيح اق، امر خارج از ماضاع مقاله  

 .اس 

ها نقا دارد نظير نقا مسال  ی اصالی در نقض   اررا گاهی ماا ر ق  مساأله  -9

اصالی مسال   ضع   ضاع در رحر  جي  عا  در تما  الاا ی  ی در شاماره هف  ومراآ  

 خااهد  مد.

 ،ومراآ مساائا دانا اصاف انحصار در ماا ر فقهی مصطلح ره مع ای خا  ندارد  -1

تاای از اق، دانا در سااائر علا  مات ی رر متای نظير علم تفسااير  رای کرقم نيز رهره  رلفه می

 .ررد

 تذکر دو نکته:
 ده در اصاااف فقه از اق، پ  نگارنده رر اق، اعتقاد نيسا  که تمامی مسااائا مطرح شاا  -5

مارد خارج نيساا  رلفه گاهی مسااائا مطرح شااده هيچگانه دخالتی در ماارد اکر شااده    

ندارد  لی تعداد  ی ماارد  نقدر نيساا  که ری اور رادی ماا ر اصااالی را مطرح ک م   در 

 نتيجه راعر کم شدی انگيزه در دانا پژ های گردقم.

اقّ  دادی ره ماا ر مهم   سيّاف در ماا ر فقهی رساد ا ل  نچه ضار ری ره نظر می  -2

 گردد.ها مرتفع میاس    در صارآ تحق  اق، امر رسياری از اقرادها   نقض
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 بحث از حقيقت وضع به معناي اسم مصدري ةفصل اول: ثمر

 اا از  ر د ره رحر، مسال  مهم    . قيق   ضع قفی از ارحاث مهم راب الفاق اس 
 :شادگردد   سپ  ومراآ اکر می ضع رطار خالصه ريای میمميزاآ  نها در 

 

 در حقيقت وضع هاديدگاه

 دیدگاه اعتباری بودن وضع -1
عاارآ از اعتاار   انشاء    رار دادی لفظ ررای مع ا اس  که  ، قيق   ضعر ارر اق، دقدگاه، 

لف اق، مسل  مخت  قد. تعارير دری  ضاعيه ري، لفظ   مع ا راجاد می از  ی عال ه   مالزمه
يص تخصاا »گردد،   گاهی از عاارآ می «اختصااا  لفظ ررای مع ا »اساا ، گاهی تعاير ره 

 « ااعتاار  جاد ت زقلی لفظ ررای مع»شاااد   در ررخی عااراآ از اسااتفاده می «لفظ ررای مع ا
 الاته غرض در اق، ناشتار نقض   اررا  در مسال  نيس . 5.سخ، ره ميای  مده اس 

 
 ک تعهدمسل -2

 ق،رلفه ق  ناع تعهد نفسانی از طرف  اضع اس  رر ا ، ضع ر ارر اق، مسل ، اعتاار نيس 
الاته تقرقرهای مختلف اق، مسااال  در جای  .که در ه گا  تلفظ،  صاااد تفهيم مع ا را دارد

 2.خاد ريای شده اس 
 7مسلک قرن اکيد -3
 9مسلک هو هویت -4

 در  ضااع الفاق ررای معانی سااه اضاايح اساا  که  اخير، لز  ره ت د  مساال  پيا از تايي،
  داند که الاته تحقي  هر مسالفی قفی از اق، مرا ا را  قيق   ضع می  مر له  جاد دارد
 راشد.خارج از ماضاع مقاله میدر همي، مطلم 

 ؛ی نخس : عاارآ از تصار لفظ   تصار مع ا    رار دادی لفظ ررای مع امر له
طاری که  هتااک  وي    ا ترای اکيد   شاادقد ري، لفظ   مع ا ری د  : عاارآ از ارمر له

                                                           
؛ 41، ص5ج ،محاضرات ؛ فياض،14 ،ص5ج ،فوائد اةصولكاظمی  راسانی،  ؛4، ص لكفاية اةصو راسيانی، . 1

 .17و  41، ص5ج ،منتقی األصول، روحانی ؛47 ،ص5ج ،نهاية الدارية اصفهانی،
 .41، ص5ج ،محاضراتفياض، . 2
هذا اا األقتران اةكيد هو حقيقة الوضييع فالواضييع بحسييب الحقيقة يمارس عملية اةقتران بين اللفا و المعنی  .3

 81، ص 5ج بحوث فی اةصول، بشكل اكيد بالغ الخ. صدر، 
 .547ص ،الراقد فی علم األصول، قطيفی. 4



             تطاي  اصالی در فقهچ د 

 

 ؛گرددتصار لفظ ماجم انتقاف اه، ره مع ا می
 طاری که ت ها ره مع ا لحاق استقاللیه راس  ی سا : عاارآ از ف ای لفظ در مع ا مر له

ماند    ی ق   جه   صااارآ را ی میدر اق، مر له  .  لفظ، مارد لحاق  لی راشااد شاااد
نظير صااارآ اه ی د د   )که د  صااارآ اه ی نه اق، ،صااارآ فانی شااده در مع ا اساا  

انتقاف اه ی از صااارآ د د ره  ،که در اق،  ال ) جاد داشااته راشااد  (صااارآ اه ی  تا
ر رلفه د (،رسااادگردد  لی ره  ال  ف ای قفی در دقگری نمیصاااارآ  تا  اصاااا می

ی قفی شدی   هاهاق  اد   ره مر لهشرحر  ضاع، صاارآ لفظ را صارآ مع ا قفی می  
 رسد.می

داند   معتقد اس  انشای ی د   می قيق   ضع را عاارآ از مر له ،مسال   ری اکيد 
 ری  .ی اه ی ري، لفظ   مع ا نتيجه  ری اکيد اساا   مالزمهراده ی  ری اکيد مقدمه ، اضااع
  ناشی از عاما کيفی در ی اه ی متاسا  ري، انشاای  اضاع   مالزمه    ق  امر  ا عیِ ،اکيد

 5. ضع تعيي ی   عاما کمّی در  ضع تعيّ ی اس 
ی د  ،  قيق  ی نخساا    نه مر لهرر  ی اساا  که نه مر له ، اما،مساال  ها هاق 
اندماج صاارآ مع ا در صارآ لفظ   قفی  ی ها هاق  که همای  ضاع اسا  رلفه مر له  

 2راشد.شدی اق، د  را قفدقگر اس ،  قيق   ضع می
 

 در حقيقت وضع هاديدگاه مميزات

 لی در مساااال  دقگر امری  ا عی  ،اعتااری اسااا  ی ضاااع در مسااال  ا ف امر -5
 گردد.محساب می

زقرا هر  ؛گرددای در مسااالا  تعهد، ق   اضاااع  لمداد می  هر اساااتعمااف ک  اده   -2
ي، رق رف .مسااتعملی تعهد ضاام ی دارد که لفظ را ت ها در صااارآ  صااد تفهيم مع ا ريا رد   

  لی در مسال  ،ا اس ا ت ها در ساار  رادی  اضاع از نظر زمای رر مستعم    اضاع   مساتعم   
 راشد.دقگر،  اضع متعدد نمی

هد، زقرا لفظ در راستای تع ؛دلل  تصادققی اسا    ،دلل  لفظ ،ر ا رر مسال  تعهد  -7
ف شااا  اق، ک ،ی متفلم ره تفهيم در ه گا  اساااتعماف لفظاز ارادهدارد کشاااف تصااادققی 

  مساال  تعهد در  قيق   ضااع اساا    دلل  تصاااری ري، لفظ   مع ا    تصاادققی، مقاّ
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 .راشدمسال  دقگر دلل  لفظ،  دلل  تصاری میعمده ی ان  اه ی اس   لی در نتيجه
 

 در حقيقت وضع هاديدگاهثمرات 

شده  در تايي، ماا ر دقگر مطرح ی علمی ارا اکر اس  که ررخی از اق، ومراآ ت ها ج اه
 مارد م ا شه اس . از  نها در کلماآ اصاليای دارد گرچه ررخی

 
 تصویر وضع تعيّنی -1

زقرا  ؛تصااقر  ضاع تعي ی، ر ا رر مسال  اعتاار ره شفا کثرآ استعماف را مشفا ر رر س    
ی  ضاعيه، ق  فعا  صادی اس    در استعماف هيچ امری   جعا    رارداد ررای اقجاد علقه

 ارراق، ر .گرددگردد   ت ها کثرآ اساتعماف از اشخا  متعدد محق  می از اعتاار،  صاد نمی 
مگر  نفه  ضااع تعي ی را همه اسااتعمالهای    ،گردداعتااری محقّ  نمی ،در کثرآ اسااتعماف

متعدد را در نهاق  رصارآ ق   رارداد   اعتاار اجتماعی تصاقر نماقيم که الاته تحقي   ی 
رر مسااال  تعهد در هر اساااتعمالی ق  التزا    تعهد  لی ر ا گرددره محا خاد ماکاف می
 گردد.ای محق  میک  دهضم ی تاس  هر استعماف

زقرا  ؛همچ ي، تفساير  ضع تعيّ ی ر ارر مسل   ری اکيد   هاهاق  هيچ محذ ری ندارد 
گردد   هر مقدار که اساااتعماف ی ررای  ری اکيد محسااااب میکثرآ اساااتعماف عاما کمّ

ک اد تاا  نجاا کاه هاهاق  لفظ را مع ا  اصاااا     رای شااادآ پيادا می ا ت ،کثرآ پيادا ک اد  
 5.گرددمی
 
 تصویر اشتراک و ترادف -2

ی اق، ا لزمهزقر ؛تفساير اشاتراک   ترادف نيازم د تاجيه   تأ قا اس    ،ر ارر مسال  تعهد 
   تعدد لز .دقدگاه تعهد اس  تحق    فعلي  د  قا چ د تعهد اس    اق، ررخالف ،مسل 
لم در زقرا ر ارر تفسير تعهد ره اق فه متف ؛ر ماارد اساتعماف لفظ مشاترک  اضح اس   تعهد د

 قد گردد، فعلي  هر د  تعهد لز  میله میمتعهد ره  صد مع ای ماضاع زمای   ردی لفظ،
  لز   تعادد تعهاد در ماارد ترادف ره جه  تفساااير دقگری از تعهد اسااا     ی اق، که    

م مع ا متعهد ره   ردی لفظ داف رر  ی مع ا اساا    مقتضااای اق، لم در ه فا   صااد تفهيفمت
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  ردی هر د  لفظ اسا    اق، د  مشافا در مسال  دقگر  جاد ندارد   لذا محق     ،تغيير
الاته  5.ی اشااتراک شااده اساا   ملتز  ره اسااتحاله ،قع ی تعهد ،ر ارر مساال  خاد خائی 

ا ر ماارد استعماف لفظ مشترک ررای  تاجيهاتی مثا فرض تعهد ره  صد قفی از د  مع ا د
 2اق، مشفا ريای شده اس .

 
 تبدل وضع یا التزام به مجازیّت در استعمال خبر در مقام انشاء -3
 ؛گرددملتز  ره تادف مع ا قا مجازق  می ،مسل  تعهد در ماارد استعماف خار در مقا  انشاء 

    اساامع ا ریار در مقا  انشاااء زقرا  صااد تفهيم  فاق    ارراز  ی در ماارد اسااتعماف خ 
 .رددگای جز تادف  صاااد  جاد ندارد که م جر ره تادف  ضاااع قا التزا  ره مجازق  میچاره

ق  دلل  تصاااری اساا     ی دلل ، محفاق   ، ضااع ،مسااال  دقگرعمده  لی ر ا رر 
 7.گرددی ره  صد انشاء تادقا میجدّ اس    ت ها مدلاف تصدققی  

 
 ال لفظ در اکثر از یک معنااستعمتصویر  -4

از  ایداند   در مقارا عدهاستعماف لفظ در اکثر از ق  مع ا را محاف می خراساانی  محق 
ئی ی عقالرا از نظر عقلی ممف، دانساته  لی خالف  اهر  اف قا م افاآ را سيره  محققای  ی

  .اند  عرف  لمداد نماده
 چ ي،   رده اس : محق  خائی

س  ی مشاهار، مات ی رر  ی ا ماف لفظ در اکثر از ق  مع ا ر ا رر عقيدهی اساتع اساتحاله 

که  قيق  استعماف، ف ای لفظ در مع ا    جه   ع اای دانست، لفظ ررای مع ا راشد  لی 

  فعلي    تحق ،زقرا  قيق  اسااتعماف ؛ر ا رر مساال  تعهد هيچ محذ ری  جاد ندارد

ی ا هاار  صاااد متفلم )قع ی تفهيم مع ا(  تعهاد    رار دادی لفظ راه ع اای عالما  ررا   

 9.راشد   مانعی ررای تعهد  صد تفهيم د  مع ا از ق  لفظ  جاد نداردمی

ارد   ی  ويقی  جاد درارطه ،ري،  قيق   ضااع ر ارر مساال  تعهد    قيق  اسااتعماف  
گر ق لی ر ارر مسااال  د ،گرددامفای اسااتعماف لفظ در اکثر از مع ا از همي، رارطه ناشاای می
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ر از ق  استعماف لفظ در اکثتاای میمسل  اعتاار ررای مثاف، ر ارر  .اق، ارتااک  جاد ندارد
ی ف ای لفظ در مع ا در اق، مسال   جاد  زقرا ا تماف التزا  ره مساأله  را محاف دانسا ؛ مع ا 
 ائا ره اعتااری رادی  ضااع اساا    اسااتعماف لفظ در  محق  خراسااانی همچ انفه  ،دارد

ای ري،  قيق   ضاع    قيق  استعماف در  گرچه مالزمه ،داندق  مع ا را محاف می اکثر از
 ی استعماف لفظ در اکثر از مع ا ر ارر مسل  اعتاار  جاد ندارد.جه  اوااآ استحاله

 
 ی امرتعدد معنا در صيغه - 5

، تم یمان د دلل  تصاااری اساا    معانی اکر شااده )   ،دلل   ضااعيه ر ا رر  اف مشااهار 
ره  راشااا د  ی امر میهای اساااتعماف صااايغه ترجی، تهدقد   تعجيز( از  ايا د اعی   انگيزه

راق،، نف  ر ار .ی امر، نسااا  طلايه   از  ايا مع ای  رفی اساا مع ای صاايغه ،عاارآ دقگر
 راشاا د   در  قيق ی امر نمیطلم   تم ی   مان د  ی ره ع اای معانی اساامی، معانی صاايغه

 .ا همای مع ای  رفی اساا  گردد   مع ای مسااتعم  حاق د اعی، مختلف میمراد جدی ره ل
دلل  تصادققی اس    مدلاف جدی از همای   ،دلل   ضاعيه ر ارر مسال  تعهد   ،در مقارا

 5 ای جز التزا  ره تعدد مع ا نيس .ی امر خااهد راد   چارهله صيغهارتدا مع ای ماضاع
 
 تخصيص حجّيت عام در تمام الباقی بعد از -6

دليا عا  پ  از تخصااايص در تمامی مراتم  ارا تطاي  اسااا    قفی از اق، مراتم، تما   
الاا ی اس    دليلی رر تعيي، قفی از مراتم  ره جه  تسا ی جميع مراتم را قفدقگر  جاد 

 ر ارراق، عا  پ  از تخصيص   انهدا  عمامي  در تما  الاا ی  ج  نيس . .ندارد
عا  از . ر ارر اق، دقدگاه، اس  ف مذکار طرق  شيخ انصاریقفی از طرق  ا اشافا  

های ر ارراق، عا  دارای دلل  .جه  مراد اساتعمالی نسا  ره هر فردی دلل  تضم ی دارد 
، گردد   اقتضام ی متعدد اسا    پ  از تخصيص، فرد خا  از مراد استعمالی خارج می  

عا  پ  از تخصاايص، در تما   اق،رر ار .گرددهای تضاام ی دقگر نمیماجم ساقاک دلل  
 2 الاا ی  ج  اس .

های تضم ی عا  دلل رر دقدگاه شيخ انصاری اق، اس  که خراسانی محق اشافاف  
رلفه ق  دلل     هار دارقم   اق،  هار  ؛های انحاللی اسااتقاللی نيساا  رر افراد، دلل 
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ز های تضاام ی که ناشاای ار د   را رفت، اق،  هار تمامی دلل پ  از تخصاايص از ري، می
 5 .دليا اس ر ارراق،  جي  عا  در تما  الاا ی ری .گرددهمای ق   هار اس  م عد  می
ر ا رر مسل   خراسانی  محق اشفاف معتقد اس  که  شاهيد سيد محمد را ر صدر 

زقرا طا  اق، مسل  ق  تعهد ره  صد تفهيم مع ای عا   جاد دارد )   ؛تعهد صاحيح اس  
 قد   اق، خالف فرض اس (   را ، نااشاد اشاتراک لفظ ري، عا    خا  لز  می  اگر چ ي

تخصااايص،  ی تعهد، نقض شاااده   تعهد دقگری  جاد ندارد تا عا  در تما  الاا ی  ج   
 لی ر ارر مسل  مشهار که دلل   ضعيه، دلل  تصاری اس ، دلل  تصدققی از  .گردد

له متفلم  ی اس  که لفظ را در مع ای ماضاع  اهر  اف . قد هار  اف متفلم ردسا  می 
ی مع ای اج ای را مدلاف تصاری عا  اس    نماقد   اق،  اهر  اف، نفی ک  دهاساتعماف می 

ا تماف اراده کردی جزئی از مع ا رصاارآ لرشارک   نه م فصا از کا، م افاآ را  ی  هار   
 2تخصيص شفسته شاد. ر ارراق، ق   هار  ا د ندارقم تا اق فه را . اف ندارند

 
 وااآ عدال  را شهادآ فعلی -7

 چ ي،   رده اس : ريای الفقه فی شرح العر ه الاوقی صا م کتاب
ال امر ان الشهاد  العمليا  ی البينا  الشهاد  القوليا  ی ثبوت العدالا بها بؤ قد ياون 

 العمؤ اقوی  ی الداللا علی الواقع مل القو  ... .

ادآ فعلی نظير ا تدای د  عادف ره اما  جماع  کافی در  اهر اق، اسااا  که شاااه

 فم ره عدال  ا سا  رلفه گاهی شهادآ عملی از شهادآ  الی )شهادآ د  عادف(  

 تر اس . ای

 گاقد:می سپ  اقشای ره نقا از محق  اصفهانی 
فعا   عما ت ها کاشااف از اعتقاد فاعا ره عدال  شااخص اساا   لی  اف د  عادف ره 

لفااق ررای معانی  ا عی، دلل  رر نف  عدال  دارد    جااز ا تداء    جها   ضاااع ا 

 .مان د  ی مترتم رر نف  عدال  اس   نه رر اعتقاد ره عدال 

   رد:ره ع اای اشفاف چ ي، می  نگاه
 .ی تفهيم مع ا در ه گا  تلفظ اسااا  قيقا   ضاااع ر ارر تحقي ، تعهد متفلم ره اراده 

ت ها،  رلفه لفظ، .ی  ا عی )قع ی عدال   ا عی( نيسااا ر اارراق، لفظ، کاشاااف از مع ا 
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کاشاف از تفهيم مع ای  ی تاس  متفلم اس . ر ارراق، لفظ، مان د فعا اس    تفا تی  

 5.ميای اق، د  نيس 

نقا ماوری در اسااتدلف رر وااآ  ،مسااتفاد از اق، عاارآ  ی اساا  که  قيق   ضااع  
ز کاشف ا ،سا  که لفظ در مسل  تعهد عدال  تاسا  فعا دارد    اهر کال  اقشاای  ی ا  

اعتاار،  ر ارر مسل  ،در مقارا .گردد ا ع نيس    ررای اق، جه  از  رائ، دقگر استفاده می
ير از د   ره غ نماقاند   کشف از وااآ مع ا در  ا ع میالفاق، ررای معانی  ا عی  ضاع شاده  
ای مسااال  متعدد در  ضااع رری اق، چ ي ی از اسااتفاده . ضااع، نيازی ره  رائ، دقگر نيساا 

 های دقگر نيز در اقا اکرها در فقه فرا ای اسااا  که ررخی از نمانهنقض قا اررا  اساااتدلف
 گردد گرچه نتيجه گيری در ررخی از  نها صحيح نيس .می
 
 صحت نماز در موارد تزاحم -8

د امر، اره جه  عد   ج ر ارر مسال  عد  ا تضای امر نسا  ره نهی از ضدّ  شايخ رهائی  
در مقارا ررخی از طرق  ترتم   ررخی دقگر از طرق   جاد  شاده اس . ملتز  ره فسااد نماز  

ارد م ،چگانگی اوااآ  جاد مالک ،ر ارر  اف اخير .اند ائا ره صاااح  نماز شاااده ،مالک
 .شده اس  ا ع نقض   اررا  
 چ ي،   رده اس : ی قمحق  خا

  انشاء را عاارآ از  ،اق  نساا  در خارج مسال  تعهد، اخاار را عاارآ از ا هار  ف 

ی امر، ا هار   ارراز شاق مال ر ارراق، مفاد صيغه .داندا هار تحق  نسا  در خارج می

ی امر ررای ا هار   ارراز شاق ره مادّه اس    صيغه امر زقرا  ضاع صيغه  ؛ره مادّه اسا  

رار مان د  جاب   استحااب ری ررای تفهيم اق، مع ا اسا    اختيار   اضاط  ظهِز   مُارِمُ

ی امر کاشف از شاق متفلم ره فعا هغر ارراق، صاي  .ی امر اسا  خارج از مدلاف صايغه 

دلل  رر صاااح  نماز  ،پ  اطالق ماده .اسااا  ،غير، چه اختياری   چه غير اختياری

دارد گرچه نف  الزا  از طرف مالی  فيم مقيد ره مقد ر رادی متعل    عد  مزا م 

 2ی اس .  مان د  

مساتفاد از اق، کال  ارتااک داشت، مسل  تعهد را اطالق ماده   دلل   ی رر صح  نماز اس   

هار   ارراز  رساد تفا تی در اق، جه  ري، مسل  تعهد   مسل  اعتاار نيس    اگر ا   ره نظر می
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             تطاي  اصالی در فقهچ د 

 

مره هر  اف وشاق ره ماده ا تضای اطالق را دارد اق، مطلم در مسل  اعتاار نيز  جاد دارد  لی ره 

رحر ر ارر مساال   قيق   ضاع در کلماآ رزرگای فرا ای اس  که ق  نمانه  ی همي، عاارآ   

 مذکار اس .

 
 قصد حکایت در حرمت تصویر و تمثيل -9

 فرماقد:پ  از اکر ا ااف در  رم  تصاقر می شيخ انصاری
ا بشی بيهم ا  لح مع قصبد الحاايا ل اليمثيؤ  لو دعا الحاجا الی عمؤ شبی ياون شبب

 5 مل خلق اّله ل لو  ان ميواناش مل  ير قصد الحاايا  ال بأس قطعاش.

ر ارر قفی از تفسااايرهای اق، کال ، ساااخ، از  ياس   منهاج الفقامادر  ر  انی محق 
نمادی  صااد  فاق  در تصاااقر ره  صااد  فاق  در صااح  اسااتعماف لفظ در مع ا ره ميای 

 گاقد:  رد   میمی
 .ی صاااحيح اسااا  که اساااتعماف لفظ را را مسااال  تعهد ريای نمائيم  ياس اق، د  زمان

 قيق  استعماف، فعلي  رخشيدی ره  ضع اس     قيق   ضع، متعهد شدی  متفلم ره 

 ر ارراق،، استعماف رد ی  صد تفهيم مع ا صادق .اکر لفظ ه گا   صاد تفهيم مع ا اسا   

 2شد.رااق،  ياس صحيح نمی ،نيس    ر ارر مسال  دقگر در  ضع

اس .  ماف قيق  استعصدق مستفاد از اق، کال   جاد ارتااک  وي  ري،  قيق   ضع   
زقرا ر ارر مسال  تعهد  صاد تفهيم مع ا ررای صادق  قيق  اساتعماف لز  اس    در  ا ع     

لی صدق استعماف م تفی اس    ،ق  امر  صدی اس  که را عد   صد تفهيم مع ا ،اساتعماف 
تعماف نيازی ره  صاد تفهيم مع ا ندارد   فعلي  رخشيدی  ضع را  در مسال  اعتاار صادق اسا   

 متا ف رر  صد مزرار نيس . ،استعماف
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 فصل دوم : ثمرات معناي حرفي

 قابليت و عدم قابليت معنای حرفی برای تقييد -1
  اا از  ر د ره رحر، اکر ق  مثاف م اسم اس :

   5ی اری  لد اسااا  ، صاااحيحهی مذکار ررای ضااامای مايع  يمیّ ره  يمقفی از ادله
 عاارآ مارد استشهاد، اق،  سم  از ر اق  اس :

 .نعم قيمه بغل يوم  الفته :قال

 چ ي،   رده اس : «قا »در ارتااک را متعل   شيخ انصاری 
ان ال امر ان اليوم قيد للقيما اما باضا ا القيما المضا ا الی الباؤ اليح ثانياش يعنی قيما يوم  

للباؤ ..... ل اما ياعؤ اليوم قيداش لالخيصبببام الحاصبببؤ  ی اضبببا ا القيما الی المخالفا 

 2الباؤ.

 در مارد ا تماف د  : اصفهانی محق اشفاف محق  عاليقدر 
زيرا اين معنا  ؛يف معناا حرفی است «البغل ةقيم»ا در عبارت ا تصاص حاصل از اضافه

ين بنابرا .ررددو نه محكوم به واقع می متقوم به دو طرأ اسييت و معناا حرفی نه محكوم عليه

 3.مقيد نمودن ا تصاص حاصل از اضافه به زمان و مانند خن صحيح نيست

از جه  مقا  وااآ اق،  «ااا استطع  فح ّ»مثا  اجم مشار ک در  رحر رسايار مهم در  
اس  که  قا رجاع شرک ره هيئ    مفاد  ی )قع ی  جاب( امفای دارد   قا اق فه راهی جز 

ی  ی انفار   (  جاد ندارد که نتيجه -ی امر در جااب )قع ی  اجمجاع شاارک ره مادهر
ی رجاع شرک ره هيئ  در جزا  ائا ره استحاله شيخ انصاری . راشاد  اجم  مشار ک می 

 :شده اس    در کلماآ رزرگای ررای  ی د   جه اکر شده اس 
ا  اس    خا  رادی له خکيفي   ضع در  ر ف ره شفا  ضع عا    ماضاع-قفم

ره مع ای جزئی غير  ارا صادق رر افراد کثير اس    اق، جزئی  ارا تقييد نيس    معانی در  
ر ارراق، هيئ  امر در  .ی جزاء از  ايا مع ای  رفی اسااا هاا مثاا هيئ  امر در جمله  هيئا  

رااشاااد   شااارک ره ماده قع ی  اجم    ااراا تقيياد نمی    «ای اساااتطعا  فح  »جزاء در مثااف  
 .نه ره هيئ  ،گرددرمیر

 لی رادی مع ای  رفی مانع از تقييد اس    هيئ  از  ايا مع ای  رفی اس    د   -د  
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 :تقرقم ررای اق،  جه ريای شده اس 
 ؛الف( تقرقم ا ف را تاجه ره تغاقر لحا ی ري، مع ای اسمی    رفی

حاق ، ا تضااای لمع ای  رفی متقّا  ره  لی رادی، در عالم لحاق   تصااار اساا    تقييد
 .مارد تقييد دارد   لحاق استقاللی را لحاق  لی  ارا جمع نيس  ءاستقاللی در شی

 ؛ب( تقرقم د ّ  را تاجه ره تغاقر ااتی ري، مع ای اسمی    رفی
زقرا  ؛مع ای  رفی از جه  نساااای رادنا در خارج   در اه،  جاد اساااتقاللی ندارد 

در د  طرف اساا    ماهي   ی از ساا خ ماهياآ  نسااای رادی  قيقی ره مع ای م دک رادی 
اجه چای تقييد، ا تضااای لحاق   ت ؛گانه  جاد،  ارلي  تقييد نداردااتی نا ص اساا    اق،

مقّيد دارد   لحاق اسااتقاللی مع ای  رفی، ممف، نيساا    هيئ  امر     ءاسااتقاللی ره شاای 
 مان د  ی از  ايا مع ای  رفی مذکار اس .

های فر انی گرچه هر د   جه مارد اشااافاف   نقض   اررا   که الاته راقد تاجه داشااا
ی ر ارراق،  ياد در شاارک ره هيئ  جمله .دان درا  ارا تقييد نمی  لی گر هی  ی 5 ا ع شااده
ی گر هی نيز در مقارا، مع ای  رف .گيرد اجم( تعل  می =گردد رلفه ره ماده )جزاء ررنمی

زاع ره انفار قا ش  اق، نگدان د   رازعلي    مان د  ی میرا ره شافلی  ارا تقييد   تضايي    ت  
ی رساايار مهمی اساا    نقض   اررا   ی ره محا اق، ومره .عد  انفار  اجم مشاار ک اساا 

 .گرددخاد ماکاف می
 
 عدم امکان تمليک و تملک در معنای حرفی -2
 چ ي،   رده اس :در اق، مارد  نائي ی  ق مح

حّق لوقوعح ثمناش  ي المبيع  عدم قابلّيا لقوعح مثمناش سبببواء جعؤ ل األقوی عبدم قابليّا ال

نفس اإلسقام ل الّسقوم ثمناش أل جعؤ نفس الحق، أّما األّل   ألّن الثمل ال بد مل دخولح 

قوم بما أنّح اسببا مصببدر ليس   ی ملك البائع ل اإلسببقام بما أنّح  عؤ مل األ عا  لالسببّ

ائع بلعبد مّما يملاح البائع ل ياون طر اش إلضببا ا ملايّا ال الخياطا ل سببائر أ عا  الّحر ل ا

يقوم مقام المبيع  ي الملايّا  إّن م ا المعنی مر ي  ير قابؤ ألن ييمّو  إاّل باعيبار نفس ل

 الحّق ل سيايء ما  يح.

ل بالاملا نفس اإلسقام بما أنّح  عؤ ل أثره بما أنّح اسا المصدر ال يقبؤ الّدخو   ي ملك 
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ر بحيث ييحقّق بالنّسبا إليح الخرلج عل ملك المشيري إلی ملك البائع ل ياون البائع الاي

رم  مالااش له ا العمؤ ل ال يقاس بشببرم اإلسببقام  ي ضببمل عقد اليم ألّن  ي باب الشببّ

يملك المشببرلم لح علی المشببرلم عليح إسببقام الحّق أل سببقوطح ل الماليما بيل قابلييح 

قابلّيا لقوعح ثمناش ألّن إسببقام الحّق يصبير بالشببرم مملو اش للّدخو  تحا الشبرم ل بيل 

للاير علی صامب الحّق للانّح ال يمال أن ياون بنفسح مملو اش ل يحؤ محّؤ المبيع  ي 

 الملايّا.

ل أّما الثانی، مو جعؤ نفس الحّق ثمناش بعد  رن  ونح قابالش للنّقؤ إلی الاير  حّق اليّحاير 

البيع يعيبر أن ياون  ّؤ مل الثمل ل المثمل داخالش  ي ملك مالك  لما عر ا أّن  ي باب 

اآلخر ل ال شببها أّن الحق الياون قابالش ل لك  إنح مبايل مع الملک سببنخاش ل إن  ان مل 

أنحاء السلطنا بالمعنی األعا لمل المراتب الّضعيفا للملك ل لال  ونح   لك  ير األ 

 ّ مل محؤ المثمل  ي الملايّا  ال بّد أن ياون  ّؤ لوقوعح عوضببباش ألنح ال بد مل ملو  الث

 1منهما مل سنخ اآلخر.

های متعددی ره لحاق فرق گذاشاات، گرچه اق، کال  دارای غماضاای اساا    اشاافاف  
اساقاک را خياط    همچ ي،  ارلي  اساقاک ررای ملفي  در صااارآ شاارک رادی در ضم،   

 عد  اشتراک در ضم، عقد   .... عقد   عد   ارلي  ررای ملفي  در صاارآ مستقا رادی   
 لی رحر اصاالی،  ی اساا  که مع ای  رفی  ارلي  ررای ماليّ    2، ارد شااده اساا   ره  ی

مراآ از و اینمانهاق،   .ر ارراق، وم،   مثم،  ا ع شدی  ی مارد اشفاف اس  .داشات، ندارد 
 .اس عملی مع ای  رفی 

 
 مفهوم داشتن شرط -3

ای  لی اگر مع  ،ی جزاء اساا مفای تقييد هيئ  در جملهمفها  داشاات، شاارک متا ف رر ا 

شرک ره  مفها  ، اجم( ررگردد=  ارا تقييد نااشاد   شرک ره ماده )  (مع ای  رفی)= هيئ  

شاااد       ی گردد   نزاع معر ف در مفها   صااف جاری میمفها   صااف تادقا می

 اس  که  صف مفها  ندارد.

 گاقد:یدر اق، زمي ه چ ي، م محق  خائی 
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ان قلنبا برجوع القيد إلی الماد  )اي عدم قابليا المعنی الحر ي لليقييد(  ما عل الشبببيخ 

يفائح، معلق علی شبببيء لينيفي بان الداللا للقضبببيا علی المفهوم ال ان الحاا مينئ   ير 

 ءان قلنا بانح يرجع الی الهيئا  ان  ان القيد قيداش عقلياش لمماعلق عليح الحاا لاقعاش سبببوال

  ر  ي القضبيا اللف يح ام لا ي  ر  ال مفهوم لها ايضاش ا  انيفاء الحاا مينئ  ياون مل 

 ان بدلن  «ان ريقا للداش  اخينح»قبيؤ السالبا بانيفاء الموضوع  ما  ي المثا  المعرلأل 

الولد ال معنی للخيان ليعبر عل مثؤ م ه القضببايا بما سببيق لبيان الموضببوع ل اما ان  ان 

ير معيبر  ي الحاا لاقعباش ببؤ المولی اخ ه  يح  مل اطال   الم المولی ل اخ ه القيبد  

 1القيد يعلا دخلح  يح.  لك
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 ي بحث از حقيقت شرعيهفصل سوم: ثمره

الفا ی  .ی اق، رحر در هر د   سام عااداآ   معامالآ مارد رحر  ا ع شده اس  ومره
امالآ نظير طهارآ، نجاسااا ، فسااا ،  ،      الفا ی از معي و ، صبببلو از عاااداآ نظير  

اگر اق، .  جاد دارد (پيامار اکر  ) عدال    خلع، مااراآ   مان د  ی در کال  شاااارع
رد از گردد   اگر الفاق مجّالفاق در کال  شارع را  رق ه  مده راش د طا  مفاد  رق ه عما می
ارآ ی صحيح اس    در ص رق ه راش د، را التزا  ره  قيق  شرعيه،  ما  نها ره معانی شرع

عد  التزا  ره  قيق  شارعيه  ما  نها رر معانی شاارعی صااحيح نيساا    راقسااتی  نها را رر  
ای جز پذقرع معانی لغای  ما نماد   در صااارآ شاا  در وااآ  قيق  شاارعی چاره 

 .اجماف در کال  شارع نيس 
 

 محقق نائينیمدرسه اشکال 
 زقرا رر فرض عد  التزا  ؛قيق  شرعيه  جاد نداردای در رحر  ومرهاز دقدگاه اق، مدرسه 

ره  قيق  شارعيه نصاا   ارد شاده،  هار در معانی شارعی دارند   سرّ  ی اق، اس  که     
ی معتار اسااا    در زمای ائمه ی اطهار ( از طرق  ائمهپيامار  =ر اقااآ شاااارع ) 
عی  هار در معانی شر صارآ مجاز،ه صاارآ  قيق  متشرعه قا را  رق ه ر ه اطهار، الفاق، ر

  نيازی ره اوااآ  5ر ارراق، مراد   مقصاااد از الفاق  ارد در کال  شااارع ر شاا، اساا  .دارند
 . قيق  شرعی نيس 

 
 مذکور از اشکال جواب شهيد صدر

 ،نيس  رحر در اق جا ت ها در مارد الفاق  ارد در کال  پيامارشهيد صدر معتقد اس  که 
 2  نيز مارد رحر اس ، ره ع اای مثاف،  قهرلفه الفاق در  ر ی کرقم 

ع اای نج ، در صارآ وااآ  قيق  شرعيه، رر مع ای  . ا ع گردد رحرتااند مارد می
گردد   در صارآ عد  التزا  ره  قيق  شرعيه، رر  ی مع ا  ما اصطال ی  ما می

 الفاق شارع که در ر اقاآ ی دسته از عيه در مارد ر ارراق، رحر از  قيق  شر .گرددنمی
 7ی مثاف دقگر  قه شرقفه .اطهار نيامده اس  ومره دارد ائمه
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در    ،گردداس ، ر ارر وااآ  قيق  شرعيه ع اای طهار ره مع ای اصطال ی  ما می
ای جز  ما ره مع ای طهارآ در مقارا طمر   ه چارهصارآ عد  التزا  ره  قيق  شرعي

 .پليدی ندارقم
 

 جااب دقگر از نگارنده
 اصا نشده  از طرق  ائمه اطهار  ا تماف دارد ررخی از الفاق  ارد در کال  پيامار 

را  صاارآ تااتر رسيده راشد   همچ ي، ررخی از عااراآ پيامار ه رلفه از طرق دقگری ر
 ای نيز رر مع ای  ی  جاد نداشته راشد  هيچ تغييری رسايده اسا     رق ه  همای الفاق رد ی 

لضاارر   –نهی ال ای ع، ريع الغرر  :ت ها عاارآ  ی در کلماآ اها ري  نقا شااده اساا  نظير
   ل ضرار .
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 بحث از هحيح و اعم ةفصل چهارم: ثمر

 
 در عباداتاز صحيح و اعم ثمرات بحث 

 موارد شک تمسک به اطالق خطاب در -1
   ؛تمسااا  ره اطالق در خطاراآ عااداآ :اق، ومره راه لحااق جزئيااآ رحار ره د   سااام    
 گردد:تمس  ره اطالق در خطاراآ معامالآ تقسيم می

 خطاراآ عااداآ
هر گاه شااا  در جزئي  قا شااارطي  امری )مثا جزئي  سااااره ررای نماز   شااارطي  

   طالق خطاب اجت اب از ارتماس در ر زه( شااد تمسا  صاحيحی ره ا   
زقرا در صااارآ جزئي    شاارطي  در  ا ع،  ؛نيساا صااحيح  

ی فا د جزء قا شارک صاادق نيس    در اق، صارآ   رر نماز   ر زهصبلو  مسامای صاا      
سااا  گردد   اق، تمی مفهامی میتمساااّ  ره اطالق خطاب، تمسااا  ره دليا در شااااهه

چای  ؛تااند ره اطالق خطاب تمساا  نماقد لی اعمی در ماارد شاا  می ،صااحيح نيساا 
 ک د.  صا  رر فا د جزء قا شرک مشفاک، صدق می صلو مسمای 

 
 نقد و بررسی ثمره مذکور
 اشکال به لحاظ عالم اثبات

    خطاب در مقا ؛خطاب در مقا  ريای اصا تشرقع :خطاب در کال  شارع رر د  شفا اس 
  .يای اجزاء   شرائ  عمار

زقرا  ؛تمسا  ره اطالق در  سام ا ف چه ر ا رر صاحيحی   چه ر ارر اعمی، صحيح نيس    
شاارع در مقا  ريای اجزاء   شارائ  نيسا  تا اق فه در ماارد شا  در جزئي  قا شرطي  ره     

 اطالق خطاب تمس  شاد.
 ،يح نيس تمسا  ره اطالق از طرف صاحيحی در  سام د   ره جه  اطالق لفظی صح   

ر ارر اق،، اق، ومره رر رحر صاااحيحی   اعمی  . لی ره جه  اطالق مقامی صاااحيح اسااا 
 راشد.مترتم نمی

تفا آ اطالق لفظی   مقامی در اق، اساا  که  فم در  ساام الاته راقد تاجه داشاا  که 
 ( رفته اس    هر گاه متفلم  فيم  يدی را ريای ن ماقد   درصلو ا ف رر طايع  متعل  )مثا 
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مقا  ريای راشاد )مقدماآ  فم   جاد داشاته راشاد( مقتضای تمس  ره اطالق لفظ، عد     
اعتااار  ی  ياد اسااا    در  ا ع قا   هار ناعی در اخذ ره اطالق در ماارد تعل   فم ره    

 فم رر طايع  جامع تعل  نگرفته اساا     ، لی در ماارد اطالق مقامی .طايع   جاد دارد
ی ی ) رق هی خاصع  در کال  متفلم اکر نشده اس   لی  رق هچه رساا لفظی ره ع اای طاي 

مقالی قا  الی( رر رادی متفلم  فيم در مقا  ريای تما  خصاااصااياآ  فم  جاد دارد   از 
 جه  تاضاايح مثالی .گرددساافاآ متفلم انفشاااف عد  اعتاار امر مشاافاک  اصااا می 

 شاد:  رده می
 ر اق  صيقا:

اّله  داك انّا قوم نعمؤ السبيوأل ليسبا لنا معيشا ل ال تاار   قا   يبوا الی الرجؤ جعلنا 

 يرما ل نحل مضطرلن اليها ل انما عالجنا جلود المييا ل الباا   ل الحمير االمليا الياوي 

 ي اعمالنا  يرما  يحؤ لنا عملها ل شراءما لبيعها لمسها بايدينا ل ثيابنا ل نحل نصلي  ي 

بك  ي م ه المسبالا يا سيدنا لضرلتنا.  ايب: اجعؤ ثوباش ثيابنا ل نحل محياجون الی جوا

 1للصلو .

های ميته   تماس داشاات، مارد سااااف در اق، ر اق ، اسااتعماف   خرقد   فر ع پاساا 

ت ها در مارد نماز  راشااد   اما  ها می نها   نماز خااندی در اق، لااس دساا    لااس را

امار سافاآ نمادند   اق، سفاآ،  هار در جااز   نساا  ره را ی  اند  در اق ها جااب داده

 را ی امار دارد   اق، همای اطالق مقامی اس .

 
 بررسی اشکال مذکور:

اگر در تمامی ماارد مشافاک اطالق مقامی چه ررای صحيح   چه ررای اعمی  جاد داشته  

 هلفظی  جاد دارد ک «اعيق رقباش »   را مسااتشاافا اساا   لی در ررخی ماارد مثا    ،راشااد

 ی خا  ررای اخذ ره اطالق مقامی  جاد ندارد.   رق ه  قدرحر اطالق لفظی ره ميای می
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 اشکال به لحاظ عالم ثبوت
 .اهماف، اطالق   تقييد خارج نيس  :غرض متفلم  فيم ملتف ، در مقا  وااآ از سه  ال 

 .يم ملتف ، غير معقاف اساا از  ف 2 ل 5اهماف در مثا 
طعاً مراد ر ارراق،   .  عقد نساا  ره صاحيح   فاساد هم که محتما نيس     صبلو مطل  رادی 

 (.حيحااقيموا الصلو  الص -: ال وا بالعقود الصحيحايا)راشد   عقد صحيح میصلو   ،متفلم
 اههشتمس  ره دليا در  ،ر ارراق، تمسا  ره خطاب در ماارد شا  در جزئي  قا شارطي    

  .بيل القو  بالصحيّ ل القو  باالعاّ  ك ل يل م ا باطؤ ل ال  ر   مصدا يه اس  
 

 بررسی اشکال مذکور
 هار در اق، دارد که شاااخص  ، قاد   خطاب گااهی تطاي  رر مصاااادق  از مفلف ررنمی  

در اق، صارآ در عالم اوااآ، اطالق وار  اس    اق،  .دار اق، امر شاده اسا   متفلم عهده
ی ره ع اای مثاف در  قه .راشااادکاشاااف از اطالق در عالم وااآ   غرض متلفم می ،قاطال

 دار تطاي  رر مصادق  نيز شده اس شاارع نسا  ره انااع عقاد عهده  شارقفه  
های ماالی   عايد فرا ای اس    اق، نفته در جاقی که متعل    اق،  هار عقالقی در خطاب

زقرا  فماا   فيم ا تضااااء  ؛گرددی عرفی   عقالقی ناادارد تقاقاا  میمي ااهز هيچ پيا
 دار تطاي  رر مصادق  گردد.ک د که خاد متفلم عهدهمی
 
 تمسک به اصل عملی -2

پ  از اشااااره ره عد  فرق ري، صاااحيح   اعمی از جه  رجاع ره اصااااف  محق  نائي ی
 .دانده میی ضعيف،    را تفصيا در مسألعمليه ره ع اای نظرقه

ر ارر  ائا شادی ره جامع رسي  در مسل  صحيحی در ه گا  ش  در   اقشاای  از دقدگاه
جامع   لی ر ارر  ائا شدی ره ،ی اشتغاف ندارقمای جز التزا  ره  اعدهجزئي  قا شرطي  چاره

 گردد.ی ررائ  جاری میمرکم در مسل  اعمی  اعده
دی جامع، ا ا   اکثر ناادی متعل  امر  جه ادعای مذکار اق، اساا  که مع ای رسااي  را 

ا ر مدار ا ئامر  ی دا ،در اق، صارآ ،ره ع اای مثاف اگر جامع در  ضااء رسي  راشد  .اسا  
  اکثر نيس ، ر ارر اق، در صارآ  ضاء گرفت، رد ی  ی جزء قا شرک مشفاک، ش  در 

                                                           
 5. المائدة، 1
 15. الروم، 2
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امع مرکم، در مقارا، ج .ی اشتغاف اس مجرای  اعده ،گردد   ش  در محصامحصّا می
زقرا در صارآ  ائا شدی ره مرکم در  ؛در مسال  اعمی ره مع ای  ر د ا ا   اکثر اسا   

جامع، امر ره ااآ اجزاء   شاارائ  تعل  گرفته   در اق،  ال  شاا  در جزئي  قا شاارطي  
 5.گرددرازگش  ره ا ا   اکثر دارد   در جزء   قا شرک مشفاک ررائ  جاری می

 
  باقر صدرشهيد سيد محمد  ةمناقش

 اشکال صغروی -1
مات ی رر اق، اسا  که جامع نزد صاحيحی جامع رساي  اس    جامع     گفتار محق  نائي ی 

مرکم معقاف نيس    جامع نزد اعمی نيز ت ها مرکم اس     اف  نفه اق، انحصار صحيح 
آ صااااره تااند مرکم فرض گردد   جامع مرکم رنيسااا  رلفه جامع نزد صاااحيحی می 

 تااند رسي  فرض گردد.راشد   از طرف دقگر جامع در نزد اعمی نيز می « اَ»عطف را 
 
 اشکال کبروی -2

 ی اشاتغاف نيس ، الاته  جه  ی ريای   رساي  رادی جامع نزد صاحيحی مالز  قا جرقای  اعده  
نيسا  که جامع رسي  را را افعاف از جه   جاد   ااآ متحد   تصااقر  خاند خراساانی   

اق، ره  نماقد  اسا  که در اق، صارآ امر ره جامع، رازگش  ره افعاف می گيرد   طايعی می
  مان د  ی ره ا ا   اکثر رادی اساا    در اق، صااارآ   صببلو مع ای دائر مدار رادی ع اای 

 گردد رلفه اشفاف، مطلم دقگری اس .ر ارر  اف ره صحيحی نيز ررائ  جاری می
 توضيح اشکال:  

 2:تعددی اس  که راقد هر کدا  را رررسی نمادجامع رسي  دارای تصاقرهای م
الف( جامع رسااي  مشاافّ  راشااد رطاری که دارای مراتم شاادقد   ضااعيف نظير نار   

 ی شاادقد جامع دررا نه جزء   مرتاه صببلو ی ضااعيف جامع در راشااد، ره ع اای مثاف مرتاه
 ئي  قاش  در جز زقرا ؛در اق، صاارآ ررائ  جاری اسا   . را ده جزء محق  گردد صبلو 

ی ضعيف ش    تردقد ري، تعل  امر ره جامع در مرتاه .شرطي  رازگش  ره ا ا   اکثر دارد
ی شااادقد جاری ی شااادقاد دارقم   ررائا  از  جاب مرتاه    تعل  امر راه جاامع در مرتااه   

 ر ارراق، تفا تی ري، جامع رسي  قا مرکم  جاد ندارد. .گرددمی

                                                           
 78 ، ص5ج ،فوائد اةصول ی، راسان ی. كاظم1
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طاری که مسام ماجادی ه ز اجزاء راشد رب( جامع رساي ، مشافّ  نااشاد   مساام ا    
 مغاقر را  جاد اجزاء   افعاف فرض گردد:

زقرا فرض اق، اس   ؛در اق، صاارآ، ش  در جزئي  قا شرطي  مجرای ا تياک اس  
ره  .می مسااای سااام اساا    نه در نا يهکه امر تعل  ره مساااّم دارد   ا اّ   اکثر در نا يه

از ساااام، تعل  گرفته   مفلف شااا  در تحصااايا  ی از  مساااام  ،امر ره  تا ،ع اای مثاف
ی ساااای دارد که فا د ق  جزء قا شاارک مشاافاک اساا     طايعی اساا  که در اق،  نا يه

 گردد   ش  در محصّا مجرای ا تياک اس . ال  ش  در محّصا  ی مساّم می
ج( جامع، رسااي    مسااام از سااام اساا    اق، جامع از جه   جاد   ااآ را مسااام  

ر اسا    در  اهر امر ره سام تعل  گرفته )نظير اق فه امر رر طهارآ مسام از  ضاء قا  مغاق
 لی ره جه  ارتفاز عرفی در  قيق ، امر ره  ،غسااا قا تيمم در ماارد اضااطرار رفته راشااد( 

ساام تعل  گرفته اسا     جه  ی اق، اس  که سام اق، مسام، ت ها از طرق  شارع معلا    
ارتفاز عرفی، امر تعل  گرفته ره مساااّم، رازگشاا  ره امر ره سااام   گردد رطاری که در می

ر اق، د. ري ددارد   عرف تعل  راه امر مساااام را طرق    مشاااير ره تعل  امر ره اساااااب می  
زقرا ش  در تفليف زائد اس   ؛صارآ مجرای ش  در جزئي    قا شرطي  ررائ  اس 

 راشد.ائر مدار ا ا   اکثر می   جه  ی اق، اس  که امر ره سام امر ره مرکم   د
 

 اشکال نگارنده
زقرا در صاارآ تعل  امر ره مساّم چگانه ارتفاز   ؛اق، اساتظهار عرفی ادعای رالدليا اسا   

رسااد دليلی رر اق، ارتفاز ندارقم   ره نظر می .عرفی در جه  تعل  امر ره سااام  جاد دارد
 ؛س ليلی رر استظهار عرفی مذکار نيگردد دی مال   شاارع تعيي، می اق فه اساااب از نا يه 

 هار  را ريای نماده ر ارراق، امر تعل  گرفته ره مساّم، زقرا چه رساا را ريای دقگری اسااب  ی 
 .در تعل  امر رر همي، مساّم دارد

عقاف م ،ی تفليفره جه  خر ج از عهده ،ممف، اساا  گفته شاااد تعل  امر ره مساااّم 
امر ره  ر ارراق، گرچه تعل  .گيرد   نه مسااااّااآ  مینيسااا     درآ مفلّف ره اساااااب تعل

 لی مقصاد جدی ا  تعل  امر ره اسااب طهارآ  ،طهارآ(  اهر کال  شارع اس  =مسام )
 اس .  

ادی ره ی مقد ر رزقرا در کلماآ رسياری از رزرگای  اعده ؛اق، مطلم نيز صاحيح نيس  
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گردد   ره  اسطه نيز مقد ر محساب می ر ارراق، مقد ر . اسطه مارد تائيد  رار گرفته اس 
 گردد.امر متعل  ره مسام ره لحاق  درآ مفلف رر سام، امر متعل  ره مقد ر محساب می

د( جامع، رسي    غير مشف  راشد   از جه   جاد   ااآ، عي،  جاد افعاف   اجزای 
 خارجی راشد:

ق،  ال  امر ره اساا  که ره  ی اشاااره شااد   در ا   اق، همای تصاااقر مر ا   خاند
جاامع رساااي ، راه مع ای امر ره افعاف   اجزاء اسااا    متعل  امر در اق، ه گا  ره ا ا  اکثر    

 گردد   مجرای ش  در جزئي    شرطي  در ماارد ا ا   اکثر، ررائ  اس .ررمی
 

 اشکال نگارنده
  يزقرا جامع رساا ؛اگر مراد از جامع در اق، تصاااقر ق  امر تفاق ی راشااد صااحيح نيساا  

افعاف خارجی( متحد شااده اساا    اتحاد ق  رسااي  تفاق ی را   = تفاق ی را ق  مرکم )
ق  مرکم خارجی از جه   جاد   ااآ معقاف نيسااا  مگر  نفه جامع رساااي  ق  امر 

فرض گردد(    ی را را افعاف   اجزاء )ره اعتااری راشاااد )نظير طهارآ که ق  امر اعتااری 
گردد. ره عاارآ ه در اق، صاااارآ ررائ  جاری میع اای مرکام( متحاد فرض نماائيم کا    
راشد ر ارراق، گردد   رازگش   ی ره ا ا   اکثر میدقگر امر ره رسي ، امر ره مرکم تلقی می

 ی جاری در  ی، ررائ  اس . اعده
رلفه متحد را  نها راشد   در  ا ع ق   ،هاااا: جامع رساي ، مساّام از افعاف   اجزا نااشاد   

سّاای اس  ی ساای   مته راشيم   رازگش  اق، تصاقر ره عد   جاد رارطهجامع اعتااری داش
 ی ع اای   مع ای در ميای راشد.رلفه رارطه

م   ی سای طهارآ را  ضااء   غسا   تيممّ رارطه رارطهمطلم، اق، اسا  که  تاضايح  
مر ای ع اای ررای غسالآ   مسحاآ اس    در  ا ع رلفه طهارآ ره م زله ،راشدمسام نمی

ره  ضاای مرکم از اجزاء   شارائ  تعل  گرفته اسا    طهارآ ق  ع اای اعتااری اس     
 راشد.متحد را همي، اجزاء   شرائ  می که

ر د .مشااهار رر  ی اساا  که ارتااک طهارآ    ضاااء ارتااک سااام   مسااام اساا  اف 
مع ای  ی  ی ع ااد  را رارطه ی اق،معتقد ره  ی نيسااا  رلفه رارطه محق  خائی ،مقاارا 
 گردد   مجرای  اعده ررائ  اس .داند   طا  اق، تصاقر مسأله ره ا ا   اکثر رر میمی
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 گيرينتيجه
تالزمی راا جرقاای ا تيااک در ماارد شااا  ندارد   ت ها ر ارر ررخی از     ،رساااي  رادی جاامع 

ر ارراق، از جه   .ی اشااتغاف اساا  اعده ،تصاااقرها مجرای شاا  در جزئي    قا شاارطي 
 صارآ مطل  ري، صحيحی   اعمی  جاد ندارد.ه ای رقای اصا ررائ    ا تياک   ومرهجر
 
 ای در موارد موضوع قرار گرفتن اسماء عباداتثمره -3
گيرند نظير اسماء عااداآ گاهی متعل  تفليف  رار می 

 الرجا   ل قصاااّ»گيرند نظير گاهی ماضاااع تفليف  رار می   5
 .«تصلی ةرحذائه امر 

از اق،  رار اسااا  که از نظر صاااحيحی نماز مرد در   ی عملی در اق گانه از مااردومره 
عمی انظر  لی ر ارر  ،شادماارد راطا رادی نماز زی مشفلی ندارد   نهی شاما نماز مرد نمی

 2، صح    فساد نماز زی  جاد ندارد.تفا تی در تعل  نهی ري
 :چ ي،   رده اس  العرل  الوثقیکتاب  صا م

العباشبببر: ان ال يصبببلّی الرجؤ ل المرأ   ي ماان لامد بحيث تاون المرأ  مقدما علی 
الرجؤ ال مسبباليا اال مع الحائؤ ال البعد عشببر  ا رع ب ارع اليد علی األموم ل ان  ان 

مريل، ل المدار علی الصبببلو  الصبببحيحا لوال المحا ا  ال االقوی  راميح اال مع أمد األ
 3اليقدم دلن الفاسد  لفقد شرم ال لجود مانع، الخ.

اق، فقيه عاليقدر مالک   م اک را رر نماز صااحيح  رار داده اساا     جه  ی قا التزا  ره  
در ر اق  را م صرف ره نماز صحيح صلو   ضاع اساماء عااداآ ره صاحيح اسا    قا لفظ     

 لی ره هر  اف صااحيحی راقد ملتز  ره تعل  نهی ره نماز مردی شاااد که در ک ار ا    .داندیم
 خائی  محق ای نظير نماز صاحيح از زی صادر گردد   رر طا  همي، ومره اس  که عده 

  :اق گانه تعليقه زده اس 
  بؤ علی مطلق ما تصد  عليح الصلو  ل لو  انا  اسد .

 ی نزاع در نذرثمره -4
خااند، نذر نماقد صاااحيحی ر گاه کسااای ره پرداخت، ق  درهم ررای کسااای که نماز میه

 فای ره نذر را در صااارآ پرداخت، ق  درهم ررای نماز صااحيح،  ائا اساا    در مقارا   
 تفا تی ري، نماز صحيح   فاسد در نظر اعمی  جاد ندارد.
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             تطاي  اصالی در فقهچ د 

 

 اشکال اول:
راق، اگر ر ار .تلفظ شااده اساا  ندارد  تارع  صااد ناار اساا    ررطی ره لفظی که ره  ی  ،نذر

 صااد ناار پرداخ  ق  درهم ررای نماز صااحيح راده اساا   فای ره نذر در ماارد صااح  
نماز اس  گرچه ناار اعمی راشد   اگر  صد ناار پرداخ  ق  درهم ررای مطل  نماز راده 

 گرچه ناار صحيحی راشد. ،اس   فای ره نذر اختصا  ره ماارد صح  نماز ندارد
 جواب:

   صلو ومره مذکار جاقی اسا  که  صد ناار پرداخ  ق  درهم در ماارد تحق  مسمای  
ره  .دراشمیصلو  راشاد که در اق، صارآ  فای ره نذر متا ف رر صدق   صبلو صادق اسام   
ی مذکار در مااردی نيساا  که  صااد ناار رر نذر تارع  صااد اساا   لی ومره ،عاارآ دقگر

صد ی اکر شده در مااردی اس  که  ل  گرفته راشد رلفه ومرهنماز صحيح قا مطل  نماز تع
 .تعل  گرفته راشد «ما صد  عليح الصلو »ناار ره 

 اشکال دوم:
کار مرتا  ی مذی اصالی جائی اس  که ارتااک را است ااک داشته راشد   ومرهی مسااله ومره

ی ه مسألهررطی ری عملی اس    ره تطاي  ماضااع رر مارد اسا    رحر تطاي  ق  مسأله  
 اصالی ندارد.

 جواب:  
ه زقرا رحر راجع ره تعيي،   تخيير  فای ر ؛ی اصااالی اساا  ی مذکار مرتا  ره مسااألهومره

نذر در ماارد خصاا  نماز صاحيح قا مطل  نماز صحيح   فاسد اس    همانطار که تعيي،   
ار لی اس  همي طررائ    ا تياک( از مساائا اصاا  =   تخيير در ماارد جرقای اصالی عملی ) 

 5ی اصالی اس .تعيي،   تخيير در التزا  ره صحيح قا اعم، مسأله
 ی بحث در معامالتثمره
 :گرددرحر از تمس  ره اطالق در د  مقا   ا ع می 

 
   ؛الف: اسماء معامالت برای اسباب وضع شده باشند

ادی رری رجزئي  قا شرطي  امری در معامالآ )نظير شرطي  عصحيحی در ماارد ش  در 
زقرا صدق مسّمای ريع  ؛نداردرا  2 ی ريع(    تمسا  ره اطالق مثا  صايغه 
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يع ی رررای تمساا  ره اطالق لز  اساا     اف  نفه صااحيحی در صاادق ريع ررای صاايغه  
ارسی ی ريع فاعمی ره جه  ا راز صدق مسمای ريع رر صيغه ،در مقارا .فارسای مردّد اسا   

تمساا  نماقد   ا راز صاادق مساامای ريع از  ی جه   تااند ره اطالق می
 گردد.رر صحيح   فاسد اطالق میاس  که ريع در نظر اعمی 

 دقدگاه صحيحی در  ضع اسماء معامالآ ررای اسااب ره د   ال  متصار اس :
اق، صارآ را ا راز صحيح  اند، دراساااب معامالآ ررای صاحيح عرفی  ضع شده   -5 

تمس  اعمی نيازی ره  ،عرفی تمسا  ره اطالق ررای صاحيحی محذ ری ندارد   در مقارا  
 ر ارراق، .نظير اعتااار مااليا  در عاض   معاّض از نظر عرف    ؛ا راز صاااحيح عرفی نادارد 

 لی صحيحی ت ها در صارآ ا راز عد  اعتاار مالي  از  ،اعمی    تمسا  ره اطالق دارد 
 تااند ره اطالق تمس  نماقد.عرف مینظر 
 صحيحی را ا راز، در اق، صارآ انداسااب معامالآ ررای صحيح شرعی  ضع شده -2

ارساای ی فزقرا صاادق مساامای ريع رر صاايغه ؛صااحيح عرفی نيز    تمساا  ره اطالق ندارد
 محرز نيس    صدق مسمای ريع ررای تمس  ره اطالق لز  اس .

 اشکال اول:
ی رحر از صحيحی   اعم مطرح تااند ره ع اای ومرهتمسا  ره اطالق نمی تمسا    عد   

زقرا رر فرض رطالی تمسااا  ره اطالق لفظی در نظر صاااحيحی، تمسااا  ره اطالق   ؛گردد
 .مقامی محذ ری ندارد

  سمحا رحر، تمدر پاسخ ره اق، اشفاف معتقد اس  شاهيد سيد محمد را ر صدر 
ی خاصاای رر تصاادی اساا    اگر  رق ه ره اطالق در خصااا  دليلی مثا 

شاارع  فيم ررای ريای تمامی مصادق  ريع داشته راشيم در اق، صارآ، سفاآ شارع نسا   
طالق تاای ره ای ريع، کاشاااف از اطالق در اق، دليا دارد   میره اعتاارق  عرری در صااايغه

 ی تمس  نماد.غهمقامی دليا، ررای نفی اعتاارق  عرری رادی صي
رع های شااطالق مقامی نسا  ره جميع خطاب اق، اس  که تاای ادعا نماد نچه که می 

ای ررای اوااآ تصاادی شااارع در جه  ريای  نسااا  ره ريع   امثاف  ی اساا    چ انچه  رق ه 
تمسا  ره اطالق مقامی نسا  ره   ،جميع مصاادق  ريع   اجزاء   شارائ   جاد داشاته راشاد    

 لی در صااارآ تفحص در جميع خطاراآ   ققي، ره عد   ،اراآ صااحيح اساا مجماع خط
 جاد اطالق مقامی قا شاا  در  جاد اطالق مقامی نسااا  ره جميع خطاقاآ ره جه  عد  



             تطاي  اصالی در فقهچ د 

 

ی خطاراآ   مان د  ی، تمسااا  ره اطالق لفظی خاد همي، دليا  صااااف همه
 5.گرددع اای ومره محساب میره  

 اشکال دوّم:
دليلی رر لز   تمسا  ره اطالق لفظی در ماارد شا  ندارقم، رلفه دلل  ا تضاء در هر د    

ر ارراق، تمساا  ره اطالق لفظی ر ا رر  اف ره اعم    .مساال  صااحيحی   اعمی  جاد دارد 
 ی نزاع نيس .ومره ،عد  تمس  ره اطالق لفظی ر ارر مسل  صحيحی

عرفی  ی ري، وااآ صحيحتاای مالزمهلل  ا تضاء میره د تاضايح مطلم اق، اس  که  
 ،صااح  ريع شاارعی راشااد زقرا اگر مفاد  ؛  صااحيح شاارعی را ادعا نماد
لايع ا» :ی رشارک المحماف اس    مفاد  ی اق، اس  ی ضار رقه رازگشا  اق، ادعا ره  ضايه  

زقرا  ؛ ما ريع ره سام شرعی مجما اس عال ه رر اق،،  «.الصحيح الشرعی  الف   صحيح
 د د   اجزاء   شاارائ   ی معلا  نيساا    اق گانه از  ضاااقا لغا اساا    صااد ر لغاق  از 

ی   ی ري، ريع صحيح عرفی شارقفه  رای مالزمه ر ارراق، مفاد  قه .شاارع  فيم محاف اسا   
راشد   می «اًالصحيح العرفی صحيح شرع»ی ريع صحيح شرعی اس    رازگش   ی ره  ضيه

 .اق، دلل  ا تضاء در هر د  مسل  صحيح   اعمی  جاد دارد
اطالق گيری از  در پاسااخ ره اق، اشاافاف معتقد اساا شااهيد ساايد محمد را ر صاادر

متا ف رر اق، اس  که  ما رر مع ای ادعا شده  ،ی شارقفه  ر ی ره م اک دلل  ا تضااء   قه
متيق، اساا     اف  نفه  در متيق، در مقا ،  لغا راشااد   لغاق  متا ف رر عد   جاد  در

 2.ی همراه را همه ی اجزاء   شرائ  محرز   محتما اس معامله
ی  ما رر  در متيقّ، ره رازگشااا  مساااأله اق، در  االی اسااا  که از دقدگاه نگارنده  

لغاق  اس    جااب مذکار رفع لغاق  ی رشارک المحماف از مصاادق    ی ضار رقه  ضايه 
رر  اگر معيار لغاق ، ت ها مجما رادی ريع شااارعی راد  ما  ،رله .ک دنمی

 گش .ريع را تمامی اجزاء   شرائ ( ماجم خر ج از لغاق  می=  در متيق، )
 جواب اشکال از نگارنده:

ی اکر در صااارتی نياز تمساا  ره اطالق را ررطرف   ومره  گفتهپيا دلل  ا تضااائیِ -5
 فم  ضااعی   امضااای ريع صااحيح   نماقد که مفاد مثا راطا می شااده را

 لی در صاارآ  ما خطاب رر  فم تفليفی   انتزاع  فم  ضعی از  ی )ر ا   عرفی راشاد، 
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( دلل  ا تضااای اکر شااده  جاد ندارد   نياز ره تمساا  ره رر مساال  شاايخ انصاااری 
 .ر ارر مسل  اعمی صحيح اس    نه رر مسل  صحيحی اطالق دارقم   تمس  ره اطالق

  لی ،دلل  ا تضااای مذکار در مااردی اساا  که ريع صااحيح عرفی، محرز راشااد   -2
رد نماقد   ش  داگاهی مجتهد شا  در جزئي  قا شرطي  امری در ريع صحيح عرفی می 

  تمس ،ردقهی اسا  که در اق، صاارآ   .که فالی شارک، نزد عرف دخيا در ساام راشاد   
  لی تمسّ  اعمّی محذ ری ندارد. ،صحيح نيس  صحيحی ره دليا 

 

 ؛ب( اسماء معامالت وضع برای مسبّب شده باشند
 دیدگاه محقق نائينی

( ت ها امضای زقرا مفاد دليا امضاء )مثا  ؛تمسا  ره اطالق صحيح نيس   
مالز  را امضااای جميع اسااااب ملفي   ،عقالقی( اساا    امضااای مسااام ملفي  =مسااام )
تاای ، نمیی جزئيه دارد ر ارراقرلفه دلل  رر امضای سام ملفي  ره صارآ ماجاه ،نيس 

جها  اواااآ  ليا    صاااح  ريع معامالتی   مان د  ی از طرق  تمسااا  ره اطالق نتيجه     
 5جاد ندارد.گرف    در اق، جه  تفا تی ري، صحيحی   اعمی  

 را؛ زقتمس  ره اطالق در اق، صارآ نيز محذ ری نداردمعتقد اسا    محق  خائی 
الملفيۀ » :  مان د  ی اق، اساا  مساااّم مان د سااام، انحاللی اساا    مفاد 

 2«.کا سام نافذة شرعاً یالعقالئيۀ الماجادة ف
 

 اشکال شهيد محمد باقر صدر
ی ليا ر ا رر  ما اساماء معامالآ رر مسام، ترخيص شارع نسا  ره اقجاد نتيجه رازگشا  د 
راشاد که  اصاا از اقجاب    ااف در معامالآ اس    مع ای  ی ترخيص اقجاد    انانی  می
ی ی شرقفهنظير ترخيص در مقارا م ع در  قه ؛ملفي ( از هر طرق    سام نيس  =مساّم )

. 
اگر شااارع ترخيص دخاف در ق  مفانی را صااادر اق، اساا  که تاضاايح کال  اقشااای 
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اف رلفه ترخيص اصا دخ ،ترخيص دخاف از هر طرق    سام نيس  ،مفاد اق،  انای ،نماد
گردد   مفاد دليا امضاااء مثا ر ارراق، دخاف را سااام محر  را شاااما نمی .مارد نظر اساا 
ر ارر  ما اسااماء معامالآ رر مسااام، نفاا    لي  اقجاد ملفي  عقالقی  5

اسااا    مع ای  ی نفاا اقجاد ملفي  از هر طرق    ساااام نيسااا    اق، جه  تفا تی در 
ترخيص تفليفی    ضاعی ندارد   شااهد  ی اق، اس  که فقهاء ررای اقجاد ملفي  را سام   

 .2نماق دنمی  ره اطالق دليا تمس  محرّ
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 يک معنا زي استعمال لفظ در اکثر افصل پنجم : ثمره

 انحالليت و عدم انحالليت حکم -1
   رد:در اق، ارتااک چ ي، می محق  خائی 

ت هر الثمر  بيل االمريل  يما لو  ان لشببخ  عبدان  ؤ منهما مسببّمی باسببا لامد الاانا مثالش 

 1تباعهما المالك، الخ.

در اکثر از قا  مع ا ره مع ای اساااتعماف لفظ در هر ق  از معانی رطار  اساااتعمااف لفظ  
ی د  مع ا رصارآ عطف قفی رر دقگری   نه رصارآ مجماع  ی مساتقا اسا    نه اراده  

ته   د  نفر ره نا  غانم  جاد داشااا «رعت  غانماً ردرهمي،»ره ع اای مثاف راقع رگاقد  ؛د  مع ا
 راشد.

مع ا ره مع ای اراده کردی هر ق  از د  عاد ره نا  غانم  اساااتعمااف لفظ در اکثر از قا   
فم مستلز  استقالف   ،رصاارآ مستقا اس    استقالف استعماف غانم در هر ق  از د  عاد 

در هر ق  از د  عاد اسااا    رازگشااا  اق، مطلم ره انحالف  فم در هر ق  از د  عاد  
ه ه شااده اساا    مشااتری ما ف ر  گفت «رعت  غانما ردرهمي،»ر ارراق، گاقا د  رار  .اساا 

 یراشد   در صارآ عد  استعماف لفظ در اکثر از ق  مع ا   ارادهپرداخ  چهار درهم می
مجماع د  عاد در اساااتعماف غانم،  فای ره ريع را پرداخ  د  درهم ررای هر د  عاد محق  

 راشد.  گردد   اق، ره مع ای عد  انحالف  فم نسا  ره د  عاد میمی
 ،طار ضااام ی در اساااتعماف غانمه فم مذکار اق، اسااا  که هر ق  از د  عاد ردليا  

اللی گردد   انحر ارراق،  فم ره طار ضم ی شاما هر د  می .طار مستقاه اراده شده   نه ر
گردد که ري، راقع   مشتری اختالف در اق، ومره  نگاه  شافارتر می  .دهددر  فم رخ نمی

ر اکثر از ق  مع ا را  ائا راشاااد   رگاقد غانم را اق گانه اساااتعماف لفظ د ،راقع .پيا  قاد 
در اق،  ال  راقد ره اصاااف عمليه  کهدعا ک د ارا  اسااتعماف نماده اساا    مشااتری عد   ی

 رجاع نماد.
ا لً اراده کردی استقالف د  مع ا در در نقد اق، دقدگاه معتقد اس  که:  شاهيد صدر  

ر ق  از د  مع ا )قع ی انحالف  فم( نيساا . اقشااای ق  لفظ مالز  را اسااتقالف  فم در ه
ک د   مساااتقا رادی عي، در د  مع ا )طال   نقره( را را راه ع اای مثااف اکر می   «جئ ی رعي،»

رلفاه معتقد ره امفای مقيد رادی   ،داناد مالز  راا اساااتقالف  فم در هر قا  از د  مع اا نمی   
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             تطاي  اصالی در فقهچ د 

 

 راشد.می جاب   ردی طال ره   ردی نقره رر طا  مراد جدی 
مالز  را ضااام ی رادی  فم )قع ی  ،وانياً اراده کردی ضااام ی رادی د  مع ا در ق  لفظ

رلفه امفای دارد اسااتعماف عي، در د  مع ای طال   نقره، ضاام ی راشااد  ،عد  انحالف( نيساا 
ی جدی متفلم ره مسااتقا  لی اراده ،اراده شااده راشااد(  ،د  در لفظ عي، )قع ی مجماع  ی
 5د  مع ا راشد    فم، انحاللی راشد. رادی هر ق  از

 جواب از اشکال:
 لی در کلماآ محق   ،اندی رحر ريای نفردهاق، مطلم را ره ع اای ومره شااهيد صاادر  

 شهيد رسد. ره نظر میی عملی اکر شاده اسا   ره ع اای ومره خائی   محق  اصافهانی  
آ دقگر ره عاار اند.  کردهخلصاادر ري، د   عقلی ره لحاق مقا  وااآ   ري،  هار عرفی 

از نظر وااتی م افاتی ري، اساااتعماف لفظ عي، در اکثر از ق  مع ا رصاااارآ مساااتقا   عد   
انحالف  فم   همچ ي، م افاتی ري، اسااتعماف لفظ عي، در مجماع د  مع ا   انحاللي   فم 

فم    لی  هار استعماف لفظ در اکثر از ق  مع ا  ی اس  که ،ره لحاق مراد جدی نيسا  
گردد    هار اسااتعماف لفظ در مجماع د  مع ا  ی اساا  که  ره لحاق هر د  مع ا م حا می

تا   ،ی ماذکار ر اارراق، ومره  . فم راه مجماع  ی د  تعل  گيرد   انحاللی در ري، ناااشاااد  
 اس .

 
 ای در خطاب مشتمل بر حکم مولوی و ارشادیثمره -2

از جه  امر ا ف دارای  فم ارشادی اس     2ی  قه شرقفه
   .د  ی اس  دليا  ی قا لز   تسلسا در صارآ  ما رر  فم مالای قا  هار عرفی   مان

ر ارر امفای استعماف  ، اف اگر ق  امر در کال  راد . فم مالای اس  ،از جه  امر د  
کار ی استعماف مذندارد  لی ر اره استحاله لفظ در اکثر از ق  مع ا  ما رر هر د  محذ ری

 قا عرفی ناادی،  ما ره هر د  ممف، نيس .
 اشفاف:

امر قا طلم قا رعر انشاائی   قا غير  ی اس    در   ی(قع ی مراد اساتعمال )فيه مع ای مساتعما 
رلفه اق، د  از  الآ  ،ی امر نيس ارشاادی   مالای رادی داخا در مع ای صيغه  ،هر  اف
 ارراق،، ر .اس  رر امر اسا    نساا  ارشادق    مالاق  نسا  فار   تراخی ره امر  عارض 
 ی مذکار راطا اس .ومره

                                                           
 548 ، ص5ج ،بحوث فی علم اةصولهاشمی شاهرودا، . 1
 14 ،ءنساال. 2
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 ای در خطاب مشتمل بر وجوب و استحبابثمره -3
 . از دقدگاه محق  خراسانیچگانگی دلل  امر رر  جاب مارد نزاع ري، اصااليای اس  

دد    جاب، مع ای مساااتعما فيه ررای امر گردلل  امر رر  جاب ره دلل   ضاااعيه ررمی
 5 اس .
ا در رلفه عق ،دلل  امر رر  جاب ره دلل   ضعيه نيس معتقد اس   خائیحق  م

 2 ک د.ه گا  عد   صاف ترخيص،  فم ره لز   می
دلل  امر رر  جاب نه ره دلل   ضااعيه   نه ره  فم عقا  دقدگاه  ضاارآ اما از 
 7 رر  ما امر ره لز   در ه گا  عد   رق ه ررخالف  ائم اس .ی عقالء رلفه سيره ،اس 

ق  دلل  اطال ی اس     ،دلل  امر رر  جاب، اما، رر  ی اسا  که  محق  عرا ی
 گردد.امر ت ها دلل  رر طلم دارد   از مقدماآ  فم  کشف لز      جاب می

( از ۀالجمع   ۀغتسا للج اررا تاجه ره ا ااف اکر شاده هر گاه امر متعل  ره د  فعا )مثا ا 
 ف در طا  مساال  ا ،ای رر  ما قفی رر اسااتحااب داشااته راشاايممال صااادر گردد    رق ه

دللا  امر   اساااتحاله قا غير عرفی رادی اساااتعماف در اکثر از ق  مع ا در ارتااک را متعل    
ستعماف   امستلز ،زقرا  ما  ی رر  جاب ؛تاای  ائا ره  جاب شددقگر )قع ی ج ار ( نمی

لفظ در اکثر از ق  مع ا اس    اق، استعماف قا محاف اس    قا اق فه خالف  اهر  اف نزد 
آ خائی    ضر محق  نظرطا   ازقر ؛ لی ر ارر مسال  دقگر محذ ری ندارد .عرف اسا  

فيه امر نيس  تا استعماف لفظ در اکثر از ق  مع ا لز   قد  جاب، مع ای مساتعما  اما 
جامع طلم اسااا    ره تعدد  ،ل  امر رر  جاب ره مقدماآ  فم  نيز مع ای امر  طا  دل

گردد  لی در دقگری  جاب را از داف   مالاف، قفی از اق، د ،  مااا رر اساااتحااااب می
 9.  رقمدلل  اطال ی )قع ی مقدماآ  فم ( ردس  می

 
 
 

                                                           
 71 ص كفاية األصول،، خ وند  راسانی. 1
 515 ص ،1ج  المحاضرات،،  ويی. 2
 117و  111، ص 5ج  مناهج الوصول،،  مينی. 3
فضالا ررامی تقاضاا . نگارنده روش مذكور را نسيبت به مسيائل ديگر اصيولی ادامه داده اسيت و از اساتيد و 4

دعاا  ير نسبت به اتمام اين مقصود را دارد و بيان ايراد شكلی و مفهومی مو ب غناا بحث و تشكر و امتنان 
  واهد بود.
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 منابع

 تهران، پایه دانش. ،ة(الحديث)حاشية كتاب المكاسب ش(، 2313)محمد دسين ،اصاهانی

 .ال البيت ةموسسقم،  نهاية الدراية،، (ق 2020) ____________

  ة.اةسالميالمكتبة ،، قمالمكاسب ،شيخ مرتضی ،انصاري

مجمع العالی  قم، ة،علی مذهب اةمامي ةو الفقهي ةالقواعد اةصولي، (2032)محمد علی ،تستيري

 ة.للت ریب بين المذاهب االسالمي

موسووسووه تح ي ات و نشوور  ، قم ،و اقسييامها احكامها ؛نظرة فی الحقو  ،جعارمحمد ،جزا ري

 معارف اهل البيت

  ة.مكتبة اةسالمي ،طهران ،ةوسائل الشيع، ق(2042)محمد بن الحسن ،الحر العاملی

 .نصارداراال ،، قمالوثقیبيان الفقه فی شرح العروة، (ق 2023)سيد صادق ،دسينی شيرازي

 .الهادي ،، قممنت ی االصول ق(،2023لصادب)عبداسيد  دكيم،

  .ال البيت ةموسس ،قم ،كفاية اةصول، ق(2021)، محمد کاظمخراسانی

 موسسه ادياء ارار االما  التویی، قم، مصباح الفقاهةش(، 2310خو ی، سيد ابوال اسم)

 ،ةماميفقه اة يللقواعد اةصيييولية ف يالمعجم التطبيق، (2311)محمد دسوووين ،ربوانی بيرجندي 
   .دفتر تبليغات اسالمی خراسان رضويمشهد، 

 .قم منهاج الفقاهة،سيد محمد،  ،رودانی

 .موسسه صادب االمر)عج( ،نجف الهداية فی اةصول،، (ق2021دسن) صافی اصاهانی،

   .دارالكتاب البنانی ،، دروس فی علم االصول، بيروت(2111)سيد محمد باقر ،صدر

 .التمينی  و نشر تراث اةمام ةميسس ،، قمالبيع، (ش 2313)سيد دسن ،طاهري خر  ابادي

 ة.المكتبة االسالمي ،، طهرانالعروة الور ی، (ش 2341)سيد محمد کاظم ،طباطبا ی یزدي

 التابعة لجماعةموسووسووه النشوور االسووالمی    ،قم اةفكار،نهاية ق(،2024الدین)عراقی، اقا ضووياء

 .المدرسين

 .مجمع الاكر االسالمی ،، قمت االصولم اال ،الدینعراقی، اقا ضياء

  .موسسه انصاریان ،قم محاضرات،، (ش 2311محمداسحق) فياض،

 .مهر ،قم ،الرافد فی علم االصول، ق(2020) عدنان يدالس يای، منيرال ط 

 .النشر االسالمی ةموسس ،، قمفوا د االصول، ق(2023)علیمحمد  ،کاظمی خراسانی
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  .پيا  مهر قم، ،المستمسف يف ةو الفقهي ةعد اةصوليالقوا، (2312)محمد اصف ،محسنی

  .المكتبة المحمدية ،، قممنية الطالب فی حاشية المكاسب، (ش2313)محمد دسين ،نا ينی

 موسييسييه دائرة ،، دراسووات فی علم االصووول، بيروت(ق2023)سوويد علی ،هاشوومی شوواهرودي

 .المعارف الا ه االسالمی

معارف دائرة ، قم، موسسه بحوث فی علم االصول، ق(2021)محمودسويد   ،هاشومی شواهرودي  

 الا ه االسالمی.



 
 

1.  

2.  

 
 سیر تاریخی حجّیت خبر واحد در اصول شیعه

 *سيّد محمّد صادق علم الهدی 

 

 چکیده

این نوشتتار در صتدد استت در حدّ بتاعت خود، مسیر پر پیچ و خم مسألۀ پر اهمّیت حجّیت تعبّدی خبر    

این  نمایان سازد. دردر این زمینه ه شیعه بکاود و تحواّلت فکری فقهاء شیعه را واحد ظنّی را در تاریخ فق

ارائه خواهد کرد و در ادامه،  راستتا، نخستت گزارشتی از وضعیت مسألۀ مزبور در دورض حتور معصوم   

 مراحل، آراء و انظار رجال برجستۀ عرصۀ فقاهت در موضوع خبر واحد و مسائل پیرامون آنضمن اشاره به 

تطوّر آن را از نخستتین آثار اصولی شیعه تا زمان معمار اصول نوین وحید بهبهانی دنبال خواهد کرد. این  

 .استرویکرد متفاوت قدماء و متأخرین در قبال مسألۀ مزبور تحقیق نشانگر 
 

، وستتیط خبر واحد، حجّیت خبر ظنّی، ابن ابی عقیل، شتتیخ مفید، ستتیّد مرتتتتی، شتتیخ: یکلید گانواژ

 حلّی، عالمه حلّی، شهید اوّل، شهید ثانی، محقّق اردبیلی، وحید بهبهانی. محقّق

 

 

 

 

 
                                                           

 * 
 

 

  USUL STUDIES هاي اهوليپژوهش 
  A Journal of Usul al-Figh  
  Vol. 5, No. 17, Summer 2013 

 99 

   



 7312 تابستان / 71شماره  /ياصول يهافصلنامه پژوهش   

 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
د و آله الطاهرين الم علی نبيلنا محمل الة و السل  والصل

 مقدّمه

اساا  که ره  دّ  هر خار   ّی  ا ی  اف، فعا قا تقرقر معصااا  «خار  ا د»مقصاااد از 
ز  اخاار جرا نيز راقد  قای  ی متعدّد راشا د، از اق، ر  خار مستفيض  رساد،   لا را تااتر نمی
 . 5ره  ساب   رد  اد 

 از  قژگی خاصّی«  جّي  خار  ا د»شافّی نيسا  که در ميای مساائا اصاالی، مساألۀ      
الی ترق،   پرومرترق، ماا ر اصترق،، پرارها ترق،، که،ررخاردار راده   قفی از شاخص

تااند عرصااۀ اساات ااک  فم شاارعی در ارااب مختلف فقه را کامال    یاساا  که نتيجۀ  ی م
متحاّف ک ااد. از اق، ر  همااره قفی از محارهااای اصااالی نزاع   اختالف فقيهااای در طاف 

 تارقخ فقه راده اس . 

از  نجا که رر  سم تتاّع نا ص ما، تارقخ پر فراز   نشيم اق، مسألۀ مهمّ اصالی در هيچ 

ي     ی گانه که مدّ نظر اسا ، شافافته نشده اس ، رر  ی شدقم تا در   ناشاتاری ره طار د  

اق، مقاف، در  دّ رضاااع  اندک خاد، سااير تارقخی مسااألۀ مزرار در طی اد ار مختلف را  

گزارع ک يم، اميد  نفه محقّقي، علم اصاااف را مفيد افتد.   ما تافيقی ال راهلل، عليه تاکّل  

 .م   ليه اُني

 

 ولّين آثار اصوليخبر واحد در ا
 جّي  خار  ا د از ا ّلي، ماا ر مطرح شااده در علم اصاااف اساا ، شاااهد اق، مد عی  ی  

ق(  249 -514) ابوعبداهلل محمّد بن ادریس بن عبّاس شافعی اسا  که جمهار اها س ّ  
ااا قفی از ائمۀ مذاهم چهارگانۀ اها س ّ  ااا را نخستي، مص ّف در علم اصاف   کتاب  ی 

                                                           
هايی نيز و ود دارد؛ مثاًل در بر ی از خثار اصيييولی  بر متواتر، مفيد قطع قلمداد . البتّه در اين مورد ا تالأ نظر1

 ة الحال،كاشفتفيض مفيد اطمينان و  بر واحد مفيد ظّن. به عنوان نمونه بنگريد: احسايی، شيده اسيت،  بر مسي
 .557ي 557ص



              عهيخار  ا د در اصاف ش  ي جّ یخقتار ريس

 

، ا  در اق، کتاب راری را ره رررساای 5اندرا نخسااتي، اور اصااالی دانسااته «الرسييالة»ماسااا  ره 
. شافعی 2ماضاع خار  ا د اختصا  داده اس    در صدد اوااآ  جّي   ی رر  مده اس 

 .7نيز ره دفعاآ رر  جّي  خار  ا د تأکيد کرده اس « األ ّ»در کتاب فقهی 
ق( اااا شااگرد ررجستۀ اما    544)متافّای  يابو محمّد هشوا  بن دكمم کنندد جالم  نفه 

،  ی را 1  ره تاع ا  جمعی از ناقس دگای شيعه 9اااا نيز که عالمه سيّد  س، صدرصادق 
األخاار »اند اااا ر ا ره گفتۀ ار، ندقم، کتاری را نا  نخساتي، مصا ّف در علم اصاف ع اای کرده  

  اد ناشته شده راشد.  که ممف، اس  در ماضاع  جّي  اخاار 5داشته اس «  کيف تصحّ
امّا ره هر  اف،  تّی اگر شاافعی را نخساتي، مصا ّف در علم اصااف ندانيم، شافّی نيس  که      

 ترق، مفتاب ماجاد در علم اصاف، کتاب ا  اس .   دقمی
 

 خبر واحد در دورة حضور معصوم
 رار مارد اساااتدلف  8قا نفی  ی 7عال ه رر  قااتی که اصااااليای رر اوااآ  جّي  خار  ا د 

  ره طار خا ّ از اما   اند، ر اقاآ رسااياری رر محار خار  ا د از سااای اها ري داده
                                                           

الی )751 ( در المنخول من تعليقات اةضصول، ص 111 -411. از  مله: ابو حامد غزالی ) 1  -718؛ ابن َ ل كان اارب
َرمی571، ص4 ( در وفيات األعيان، ج 785 ، 5، جتاريخ ابن  لدون ( در  818 -711) ؛ و ابن َ لْدون َحضيييْ
 .177ص

 .181ي  174ص الرسالة،شافعی، .  2
ىلی  يفقال الشيييافعی: ىذا حّدث الثقة عن الثقة حتّی ينته»خمده اسيييت:  115، ص7. بيه عنوان نمونيه در األّم، ج 3

وض د عن رسييول اّلل  لرسييول اّلل حديثاً أبداً ىة حديثاٌ رو ة نتر فهو ثابت عن رسييول اّلل  اّلل رسييول
؛ همان، 174يييييي  171، ص7؛ همان، ج111، ص1؛ همان، ج11، ص1نيز بنگريد: همان، ج«. حيدييٌث يضخيالفه

 .171ص
 .117صفنون اإلسالم،  الشيعة وصدر، ؛ 151. صدر، تأسيس الشيعة، ص 4
؛ 14ص يخ علم اصيييول،تاركاظمی، ؛ 44ص علم اةضصيييول تاريخاً و تطّوراً،قايينی، . بيه عنوان نمونيه بنگرييد:  5

 .71ي 71ص درخمدا به تاريخ علم اصول،جور، علی
ا ) براا ابوعثمان151. ابن نديم در همان، ص114ص الفهرسييت، . ابن نديم، 1  ( نيز كتابی با  111 -571 احا

 همين عنوان ثبت كرده است. 
 .7؛ انبياء، 41؛ نحل، 511؛ توبه، 7. مثل خيات: حجرات،  1
؛ انعام، 517؛ نسييياء، 77؛ خل عمران، 574؛ همان، 81؛ همان، 78ی از عمل به ظّن و غير علم: بقره، . مثل خيات نه 8

؛ همان، 14؛ همان، 17؛ يونس، 11؛ همان، 18؛ اعراأ، 548؛ همان، 544؛ همان، 541؛ هميان، 554؛ هميان، 557
؛ همان، 7؛ لقمان، 14؛ روم، 51ور، ؛ ن8؛ همان، 1؛ حّج، 1؛ كهف، 17؛ اسراء، 11؛ نحل، 78؛ همان، 77؛ همان، 14
 .18؛ همان، 11؛ نجم، 14؛ همان، 58؛  اثيه، 11
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، تسامح 5رسيده اس  که مفاد ررخی از  نها عاارآ اس  از:  جّي  خار  ا د صاادق  
 .9، عالج تعارض ا ادقر ره سام تقيّه   امثاف  ی7، لز   عرضۀ اخاار رر  ر ی2در ادلّۀ س ،

يرامای که پ اای گف  که ت ها رحر راق  اصااالی در ري، اصااحاب ائمّه امّا شاااقد رت
اس  که از شعم ماحر مارد نظر ما اس ، « تعارض ا ادقر» ی کتای ناشاته شاده، مسألۀ   

عااملی از  ايا: ريای ا ادقثی مااف  را نظر جرقای  اکم ره م ظار تقيّه از ساااای ائمّه،  ذف 
را قای   جعا ا ادقر از سااای ررخی از معاندای که   رائ، دخيا در فهم ا ادقر از سااای

نمادند، ماجم پيداقا اخاار متعارض رساياری شده راد که  خاد را م تسام ره اها ري  می 
 ی فرا لّی اصال ساخ     نای را ره قافت، راهشيعيای را در مقا  عما، متحيّر   سرگردای می

 خااند.می
أليف ت «علل الحدیث» ه نگاشاااته شاااد، کتاب   ااهراً نخساااتي، کتااری که در اق، زمي  

ق( از اصحاب فقيه اما  کا م   رضا  248 - 521) اا از  محمّد یونس بن عبدالرّحمانابو
)متافّای  5ابو ادمد محمّد بن ابی عمير امزْدينگاشتۀ  «اختالف الحدیث». کتاب 1راد

ابو تأليف  «ثعلل الحدی»   کتاب ق( از اجلاّۀ اصاااحاب امامای کا م   رضاااا    257
ق( از اصاااحاب امامای جااد    284قا  279)متافّای  7جعار ادمد بن محمّد بن خالد بَردقی

قافته در ماضااااع نيز از کتم نگارع« المحاسااا،»ر اقی  ه  صاااا م ماسااااعهادی 
تعارض اخاار رادند. شاقد رتاای ر اج اق، ماحر در ري، اصحاب ائمّه را نشای از اعتقاد  نای 

ه نحا ارتفازی ااا ره  جّي  خار  ا د دانس ؛ ارتفازی که از د رة شيخ طاسی ره ااا   لا ر
 ی ره  جّي  خار  ا د راد.مارد است اد  ائال هرعد، ره ع اای سيرة متشرّعه، هماار

 

 تقدّم عامّه بر اماميه در مبحث خبر واحد

 اجّه جدّی  رارماحر  جّي  خار  ا د در ميای اها سا ّ  ز دتر از شيعيای مارد ا ااف   ت 
قاری ره نصّ شااارعی، محد د ره د رای رسااااف  گرفا ؛ زقرا از دقد شااايعه، امفای دسااا   

                                                           
 .5، ح111، ص5، جيلكافا . كلينی، 1
 .1؛ همان، ح5، ح11، ص5، جالمحاسنبرقی، ؛ 5، ح87، ص1ج ،همان.  2
؛ 511، صثواب األعمالصيييدو ، ؛ 1؛ همان، ح4؛ همان، ح1؛ هميان، ح1؛ هميان، ح5، ح74، ص5ج ،هميان.  3

 .11؛ همان، ح14، ح558، ص17، جوسائل الشيعةعاملی، حر
 .51؛ همان، ح4؛ همان، ح8؛ همان، ح7؛ همان، ح7؛ همان، ح1؛ همان، ح1، ح78تا  74، ص5، جيالكاف . كلينی، 4
، نام كتاب وا را 155ص الفهرست،تر رفته شد، شيخ طوسی در طور كه جيش. همان447ص الر ال، . نجاشيی، 5
 ثبت كرده است.« الحديثا تالأ »
 .117، صالر ال . نجاشی، 1
 ثبت كرده است.« ا تالأ الحديث»نام كتاب وا را  71صالفهرست، شيخ طوسی در  .77ص ،همان.  1
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ها. ق(   ره ناعی،  254) نااده، رلفه اق، امفای تا زمای  ضار اما  معصا   اکر 
قا  ا ادقر امامای  ،هااا. ق( فراهم راده اس . در اق، د رای 724تا پاقای غيا  صغری )

 رسيد   ره همي، سام معمالً ررایرا قفی د   اسطۀ مارد  واق ره اصحاب می اسطه قا ری
  ر راده اسااا    از اق، ر  کمتر راه رحار نظری  جّيا  خار   ّی محتاااج     ناای اطمي اای  

 شدند. می
قافته هجری پاقای 54امّا در مقارا، اها ساا ّ  که د رة نصّ را را  فاآ نایّ اکر  ره ساااف 

رر اور ساااياسااا  نارخردانه رلفه مغرضاااانۀ م ع از کتار   دقر، ميراث   کردناد   تلقّی می
ز تر از شاايعه، را  جم انااهی ا دقثی خاد را رفته رفته را شاا ّ   جها  ميخته دقدند، ز د

اخاار   اد مااجه شدند که ره خادی خاد  ارا اعتماد ناادند. پ  لز  راد که  نای ماضع 
  اق  مشخّص ک  د.عملی خاد را در  ااف اق، همه ر
ار خ»ای تح  ع اای تاای از هيچ ق  از علمای شيعه رسالهاز اق، ر  در مقطعی که نمی

قا مترادف  ی ساراغ گرف ، در کتم فهارس   تراجم، تص يفاآ زقادی تح  همي،  «  ا د
دهد ماحر مزرار قفی از ع اای، ره علمای اها ساا ّ  نسااا  داده شااده اساا  که نشااای می

 5ابوموسووی عيسووی بن ابان بغدادي   در ري،  نای راده اساا ، ره ع اای نمانه، ماا ر راق
 ابومحمّدق(،  274-242) 2ابوسووليمان داود بن علی ظاهري اصوواهانی ق(،  225)متافّای 

 9ابوالحسوووين ادمد بن یحيی راونديق(،  275 -224) اد د   7قواسوووم بن محمّد بيانی 
 دای مق( از جمله دانشاا 741)متافّای  1مّیابوالحسون علی بن موسوی ق  ق(    248)متافّای 

آ    اهراً در راستای اواا« خار الاا د»سا ّی مذهم هسات د که اختصااصاً کتاری را در راب    
 «التيّاطابن»ابوالحسين عبدالرديم بن محمّد معروف به اند. در مقارا،  جّي   ی نگاشاته 
 . 5ناش  «بت خبر الواحدالردّ من أث»ق( نيز کتاری را ع اای  744)متافّای  د د 

ه اق، ماحثی را ر« الرسببالا»طار که دانسااتيم، پيا از همۀ اق ها، شااافعی در کتاب   همای
                                                           

 .118ص الفهرست،. ابن نديم،  1
 .171، صنفس المصدر.  2
 .114، ص51ج سير أعالم النبالء،ذهبی، .  3
 ر ابتدا معتزلی بود، اّما به الحاد متمايل شد و خثارا در رّد شريعت نگاشت.. وا د157ص الفهرست، . ابن نديم، 4
 بوده است.« اثبات القياس و اة تهاد و  بر الواحد». البتّه نام كتاب او 171ص ،همان.  5
 .574، ص1ج لسان الميزان،عسقالنی، .  1



 7312 تابستان / 71شماره  /ياصول يهافصلنامه پژوهش   

 

دهد نشااای می 2«األ ّ»،   نيز در کتاب 5ماضاااع اختصااا  داده راد. تعارير  ی در ی کتاب
خی که ررکه ماحر مزرار در  ی ر زگار معرکۀ  راء دانشم دای اها س ّ  راده اس . چ ای

خار  در ماضاع خار  ا د هابراهيم بن عُلَيّکتم تارقخی از م ا رة غير مستقيم امّا داغ ا  را 
 .7اندداده

ره هر  اف، عالمای شاايعه نيز در اعصااار رعد که اساا اد رسااياری از ا ادقر، ره علّ  تعدّد 
 ادقر را  سااائ     اادث ر زگار، را شاا ّ  رق، شااد، ناچار رادند قا ره طر ی اساا اد ا   

چ ای  طعی نشاای ده د   قا  نفه  جّي  اخاار   ّی را رپذقرند. از اق، ر  ماحر مزرار را  هم
رق،   تکمی تاأخير، در ميای علمای شااايعه نيز شااااقع گشااا    در ري،  نای ره قفی از داغ  

ا ای که در رسياری از مقاطع، مشخّصۀ ق  فقيه قترق، ارحاث راق  تادقا شد، ره گانهجدّی
از  شاااد. دقری نپاقيد که  نایقا  جرقای فقهی،  ااف قا انفار  جّي  اخاار  ا د تلقّی می 

 يار  جم   عم  ماا ثی که در اق، راب عرضاااه کردند،  تّی از اها سااا ّ  نيز پيشااای   
 گرفت د.

 

 هاي نخست غيبتخبر واحد در دهه

ی نزدق  ره ااصالي غالم شايعيای در د رای غيا  صاغری، مشی اخااری داشت د. ر ا ره گفتۀ  
اق، د رای،  نای  ائا ره  جّي  خار  ا د راده   نه فق  در فر ع دق،، رلفه در اصاف دق، 

، د ّ  چ دانی در محتاای ا ادقر نداشاات د   از اق، ر  گاه 9جساات دنيز ره  ی تمسااّ  می
لّد مق» ايا: . از اق، جماع  در م ارع متأخّرتر را ع ا ق ی از1انجاميدساااخ،  نای ره ت ا ض می

                                                           
 .181ي  174ص الرسالة،شافعی، . بنگريد:  1
؛ 171؛ همان، ص174 - 171؛ همان، ص115؛ همان، ص15، ص7ج األمّ، ،یيد: شيييافع. بيه عنوان نمونه بنگر 2

 .177همان، ص
 .14ي  11، ص51ج سير أعالم النبالء،ذهبی، .  3
 517، ص5ج العّدة،شيخ طوسی، ؛ 111، ص1؛ همان، ج155، ص5ج رسائل الشريف المرتضی،سييّد مرتضی، .  4

الرسييائل اةضصييولية، رسييالة . همچنين وحيد بهبهانی در 411، ص1ج نهاية الوصييول،حلّی، . نيز بنگريد: 517-
رۀ حضور و ودر د« شييوع عمل به ا بار خحاد بين شييعه»شيواهدا مبنی بر  151 - 547ص اة تهاد و األ بار،

 انجاميد،  مع خورا كرده است.غيبت صغرا كه راه به انحرافات رستردۀ اعتقادا می
 .1، ص5ج العّدة،شيخ طوسی، . همچنين: 44اإلمامية، صتصحيح اعتقادات شيخ مفيد، .  5
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 قاد شده اس . 2«اصحاب تقليد»   5« ر اآ
رای شده از سای ائمّه ر در ميای اق، جرقای، جماعتی افراطی رادند که  تّی را اصاف ريای

، رد ی شاا يدندساا جا ا ادقر   عالج تعارض ري،  نها ريگانه رادند، هر ر اقتی را که می
گذاردند، ر اق  صاحيح   ضعيف فرق نمی  پذقرفت د   ري، نفه در سا د  ی نظر ک  د، می 

کردند   معانی ا ادقثی را که ر اق  راه لااز   ااف مضاااامي، ررخی از ا اادقر تاجّه نمی  
، شاارح کاملی از 9  ساايّد مرتضاای 7قافت د. در سااخ ای شاايخ مفيدکردند، درساا  در نمیمی

 تاای قاف . ر ع اق ای می
دند   رر پاقۀ ر اقاآ، از  ااعد ياندقشاااتر میتدفنی که معااماّا در اق، ميای، رادند محدّو 
م محمّد ثقة اةسييالپذقرفت د. کردند   هر خار  ا دی را نمیارتداقی علم اصاااف تاعيّ  می

 شيييخ صييدو  محمّد بن علی بن بابويه قمّیق(    724)متافّای  بن يعقوب كلينی رازا
  استظهار فاضا تانی، صد ق ق( از زمرة اق، جماع  رادند. رلفه طا 785اااا  745) د د 

 1.م فر  جّي  خار  ا د شده راد «الايبا»در کتاب مفقاد 
در طاف د رای غيا  صااغری ت ها اوری که مشااخّصاااً در راب  جّي  اخاار   اد وا    

ق( پسر  754)متافّای  د د  ابومحمّد دسن بن موسى نوبتتیشاده اس ، کتاری اس  از  
ته ناشاا« خار  ا د   عما ره  ی»نجاشاای در ماضاااع   خااهر اراسااها نارختی که ره گفتۀ

رسد در صدد اوااآ  جّي   ی رر مده اس .  اهراً ا  نخستي، عالم شيعه   ره نظر می 5شده
ای مستقاّ در اق، راب ناشته اس . الاتّه در اق، د ره از اراالعاّاس عاداهلل ر، اسا  که رسااله  

                                                           
رسائل سيّد مرتضی، ؛ 511يييي  511يييي  44ص تصحيح اعتقادات اإلمامية،شييخ مفيد، . به عنوان نمونه بنگريد:  1

. همچنين بنگريد: 511تا  515؛ همان، ص1، ص5ج العّدة،شيييخ طوسييی، ؛ 58، ص1، جالشييريف المرتضييی
 .517، ص5ج فرائد اةضصول،انصارا، 

 .111، ص1ج رسائل الشريف المرتضی،سيّد مرتضی، . به عنوان نمونه بنگريد:  2
 .71ص المسائل السروية،شيخ مفيد، ؛ 88ص تصحيح اعتقادات اإلمامية، شيخ مفيد،. به عنوان نمونه، بنگريد:  3
. ابن 58، ص1، ج؛ همان155، ص5ج رسييائل الشييريف المرتضييی،سيييّد مرتضييی، . به عنوان نمونه، بنگريد:  4

در شرح حال احمد بن محّمد بن  الد برقی تعريض روشنی به ررايش افراطی  14غضيائرا در ر ال  ود، ص
 «.عّمن يأ ذ علی طريقة أهل األ بار! ي( كان ة يباليفإنّه )برق» ريان اهل الحديث دارد: 

 . 518ص الوافية،تونی، .  5
 .71ص الر ال،. نجاشی،  1
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 5ده اس نقا ش« الحدقثي، المختلفي،»اری را نا  ق( نيز کت 754جعفر   مي ری )متافّای  د د 
 که رر  سم  اهر ع اای  ی، مرراک ره ماحر تعارض اخاار اس .

نااگفتاه نماند که در اق، در ای، در مقارا جماع  اها  دقر، ا لّيتی رادند که مشااای   
عقالنی داشاااتاه   راا انفاار  جّي  خار  ا د، ر شااای متفا آ را جرقای غالم را ررگزقده     

ن ابوجعفر محمّد بن عبدالرحمان ب تاای ره متفلّم ررجساااتۀ شااايعهرادند. از ميای اق ای می
ترق، نظری اساا  که از ق( اشاااره کرد. ا  صااا م  دقمی  724)متافّای  اا از  قِبَه رازی

که اتفا اً ره  جّي  خار  ا د  2ق  عالم شايعی در کتم اصاالی ماجاد مطرح شاده اس    
 رلفه هر امارة -ه نظر ا  جعا  جّي  از ساای شارع ررای خار  ا د  شااد. ر   ّی مرراک می

 ی  جّي  اخااراراه جها  تاالی فااساااد  ی، امت اع   اعی دارد. ر ارراق، ا  از م فر    -  ّی 
  اد راده اسا . از اق فه ار،  اه اق، اشفاف را در کجا مطرح نماده اس ، اطاّلع د يقی در  

ۀ ا  مشخّصاً ره هيچ کتاب اصالی اشاره نشده اس ، دسا  نيسا ، خصااصا   نفه در ترجم   
رساااد کاه ا  در دعای خاد ت ها اسااا    فرد دقگری از فقهاء   اماّا راه هر  ااف، راه نظر می    

 شاخص شيعه  ائا ره استحالۀ جعا  جّي  ررای خار  ا د نشده اس .
ۀ ا ّف يم)متافّای ن ابومحمّد دسوون بن علی بن ابی ع يل عامانی دَذّاءمعاصاار ار،  اه، 

راد که ره دس  ما نرسيده اس   «المتمسوّ  بحبل ال الرسول » ری چهار ( صاا م کتاب  
ی اتاای قاافا ، اماّا ر اا راه گفتاۀ ررخی از محقّق        از اق، ر  اطاّلع مساااتقيمی از  راء ا  نمی

هر چ د  - معااصااار، ا  نيز م فر  جّيا  خار  ا اد راده   عما   قااآ را رر اخاار خا ّ    
 . 7داشته اس مقدّ  می -د صحيح الس 

ک د، از جمله اق فه: در لرالی شاااهدی در دسا  اس  که صدق اق، گفته را تأقيد می  
تاای قاف  که  ی عماماآ  ر ی را رر ا ااف  فااق  شاااده از ار، اری عقيا مااردی را می 

                                                           
 .111ص، المصدرنفس.  1
؛ 584، صمعالم الدين ،نيالد ني؛ حسن بن ز114يييي  111ص معارج اةضصول،حلّی، . به عنوان نمونه بنگريد به:  2

 .41، ص5ج فرائد اةضصول،انصارا، ؛ 411، ص5ج القوانين،قّمی، 
 : 144ي  141، ص1ج قاموس الر ال، تسترا،.  3

المتواترة، اة أنّه يييي كالمفيد و كان ة يعمل اة باأل بار وكان يقّدم عموم اآليات علی  صوص صحيح الروايات ... 
 المرتضی ي يّدعی التواتر كثيراً فيما ة تواتر فيه، كاّدعاء اإل ماع فيما ةا ماع فيه.و
 .45ص اا بر فقه شيعه،مقّدمهمدرّسی، نيز بنگريد:  
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  . صااا م جااهر نيز فتاای ا  را قا مات ی رر عد5خصااا  اخاار   اد مقدّ  داشااته اساا   
.  تّی 2 جّي  خار  ا د دانساته اس    قا ل ا اّ مات ی رر عد  جااز تخصيص کتاب ره  ی 

 سااام  اهر عاارتی که عالمه  لّی در قفی از فر عاآ نفاح از ا  نقا کرده اسااا ،  ی  
، امّا را همۀ اق ها، ماارد 7دانداا   لا س ّ  متااتر ا جاقز نمی را اساساً تخصيص کتاب ره س ّ 

. عال ه رر 9رسااد مساات د فتاای ا  صاارفاً خار  ا د اساا   جاد دارد که ره نظر می متعدّدی
  ار،  5علی رغم انتقاداآ ت د  ی از مثا شيخ صد ق - 1اق،، ساتاقا رسيار شيخ مفيد از ا  

  نيز شاااهرآ کتاب فقهی ار، اری عقيا در  -کاه  ائا ره  جّي  اخاار   اد رادند   7ج ياد 
شاااهد ر ش، دقگری هست د رر نزدقفی ر ع  ی را ر ع شيخ مفيد   8د رة مفيد   اتااع ا 

   متفلّمای تارع ا  که م فر  جّي  اخاار   اد رادند.
                                                           

 است: خورده 415، ص4ج ،مختلف الشيعةدر در عالمه . به عنوان نمونه  1
 عقيل بعموم األمر بقتال المشركين. و الجواب: ىّن العام يخّص بخبر الواحد،  صوصاً ىذا استفاض.  ياحتّج ابن أب 

رسيييد او از تقييد اطال   بر . به نظر می184؛ همان، ص181، ص4مختلف الشييييعة، جعالمه حلّی، نيز بنگرييد: 
 .81ي  74، ص5ج المهّذب البارع،ابن فهد، متواتر به  بر واحد نيز جرهيز داشت، بنگريد: 

 نويسد: می 11، ص57در  واهر الكالم، جصاحب  واهر . 2
عقيل و بابويه ... واضح الضعف؛ ةبتنائه بالنسبة ىلی ثبوت القضاء علی عدم حّجية الخبر الواحد أو  يأب يفما عن ابن

 محلّه. يعدم تخصيص الكتاب به، و هما معاً باطالن كما حّرر ف
 است: خورده 77، ص7، جمختلف الشيعةدر مه عال. 3

عقيل لّما  يمسيألة: المشهور تحريم نكاح بنت األ  و األ ت علی نكاح العّمة و الخالة، ىة برضاهما ... و قال ابن أب
 نكاح ما سيييواهّن؛ أة حّرم اّلل عّز و  ّل نكاحهّن، و أحلّ  ياآلية، قال: فهذه  ملة النسييياء الت يعّد المحّرمات ف

اكضمْ : تسيمعه يقول بعد هذه األصيناأ السيتة ل اَء ذل ا َورل ل  لَكضْم مل حّرم عليه ؟! فمن اّدعی أّن رسول اّلل َو أضحا
اكضمْ  :غير هذه األصيناأ و هو يسيمع اّلل يقول ل اَء ذل ا َورل ل  لَكضْم مل فقد أعظم القول علی رسول (14)النسياء،  َو أضحا

، و قيد قال:  ، و ة أحّرم ىّة ما حّرم اّلل ف يء، فإنّ يبشييية يتعلّقن علی أحد أة! »اّلل كتابه،  ية أحّل ىة ما أحّل اّلل
 .«اّلل عّزو ّل؟! يكيف أقول ما يخالف القرخن و به هدانو
؛ 184؛ همان، ص11يييي  14، ص1؛ همان، ج447، ص5ج مختلف الشيييعة،عالمۀ حلّی، . به عنوان نمونه بنگريد: 4

؛ 517، ص4، جمنتهی المطلب، ی؛ عالمۀ حلّ 415؛ همان، ص185؛ همان، ص178، ص4؛ ج118، ص8ن، جهميا
 .441همان، ص

 .48، صالر ال. نجاشی، 5
 .511ي  544. همچنين بنگريد: همان، ص44، صتصحيح اعتقادات اإلماميةشيخ مفيد، . به عنوان نمونه بنگريد: 1
 نويسد: می 71ص ل السروية،المسائدر شيخ مفيد . به عنوان نمونه 1
 ...«. بن الجنيد، فقد حشاها بأحكام عمل فيها علی الّظن  يعل يفأّما كتب أب»
ف بحبل خل الرسول»كتاب  48. نجاشيی شياررد مفيد در ر ال  ود، ص8  «ةالطائف يمشهور ف»را «  المتمسيّ

 معّرفی كرده است.
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ق(  754)متافّای رعد از  ابوعلی محمّد بن ادمد بن جانميد کاتب انسووكافیامّا ار، ج يد، 
ی، مانده از  را یی،  اائاا ره اعتاار عقا راد   در ميای متای   ادر عي،  نفاه هماان اد متفلّما    

گرای  ی د رای، خار ، مان د جرقای  دقر5ر ع اجتهادی   مات ی رر عقا ا  مشاهاد اس  
های فقهی ار، ج يد، تمسّ  ا  ره مانده از نگاشاته ، ر دهای را ی2دانسا   ا د را  جّ  می

قد ، در  الی که خااهيم د7ک درا تأقيد می -خار  ا د اااا  تّی خار شااا   مخالف مشهار  
گرای شايعی تا زمای شيخ طاسی    تّی رعد  که  جّي  خار  ا د   ّی در ميای فقيهای عقا

شد. اق، دقدگاه  ی ای مهجار   شاااّ راد   ره شادّآ ردّ می  از ا  تا زمای عالمۀ  لّی نظرقّه
   ففرانا ره است اد  ی، فقه ار، ج يد را متّفی رر  ،ّای راد که شايخ مفيد   هم قفی از ادلّه

 .9کردندغير  ارا اعتماد معرّفی می
 

 ديدگاه شيخ مفيد

نخستي، « شيخ مفيد»ق( معر ف ره  957ااا 775) ابوعبداهلل محمّد بن محمّد نُعمان بغدادی
 «مختصييير التذكرة» قا «التذكرة»کتااب جاامع اصاااالی را  لم زد.  ی در اق، کتاب که ره   
أوائل المقاةت فی »  در رسالۀ  1ردهمعر ف اس ، رر عد   جّي  خار  ا د   ّی تأکيد ک

                                                           
 كند: چنين نقل می 578، ص4ج مختلف الشيعة،. به عنوان نمونه، عالمه در 1

حّرم ىتالفها حرام مض ، فعليه لكّل عين فدية ىذا أتلفها ... احتج ابن الجنيد بأّن مسيييألة: قال ابن الجنيد: كّل عين علی المض
أنّه  ة، مععن العليّ  يلزم تحصييييل الحاصيييل، و ىّة  رج الثان يالكفارة ىذا و بت بالفعل األّول، فإن و بت بالثان

 .مساو لألّول
؛ همان، 417؛ همان، ص411؛ همان، ص4؛ همان، ج511، ص1ج مختلف الشييييعة،عالمه حلّی، همچنين بنگريد:  

 .11ي  15، ص8؛ همان، ج411، ص7؛ همان، ج114؛ همان، ص517؛ همان، ص77، ص1ج
 .71ص المسائل السروية،شيخ مفيد، . 2
؛ همان، 171؛ همان، ص114ي 118؛ همان، ص11، ص7ج مختلف الشيعة، عالمه حلّی،. به عنوان نمونه بنگريد:  3

؛ همان، 514، ص1؛ همان، ج111ي ص 115؛ ص474؛ همان، ص147؛ همان، ص171ي  114؛ همان، ص171ص
، 55ج قاموس الر ال،تسيييترا، . نيز بنگريد: 11، ص7؛ همان، ج111، ص1؛ همان، ج111؛ هميان، ص111ص
 .144ص

 نويسد:می 71، صةالمسائل السروي. شيخ مفيد در  4
يه لم يكن ف يبن الجنيد، فقد حشييياها بأحكام عمل فيها علی الّظن ... ولو أفرد المنقول من الرأ يعل يفأّما كتب أب 

 النقل المتواتر من األ بار، وىنّما عّول علی اآلحاد. يحّجة، ألنّه لم يعتمد ف
 رويد: می 41ي  44ص مختصر التذكرة،. شيخ مفيد در  5

خبره، ... فمتی  ال  ييقترن ىليه دليٌل يفضييي يبر الواحد القاطع للعذر فهو الّذفأّما   بالناظر فيه ىلی العلم بصيييّحة مض
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که در . همچ ای5ع اای کرده اسااا « جمهار شااايعه» ی را مذهم  «المذاهب و المختارات
 2.رفع قد از  ااهر  ر ی ره  اسطۀ خار  ا د را جاقز ندانسته اس  «الرسالة الصاغانية»

ساايّد »معر ف ره  ق(، 975 -711) ابوالقاسييم، علّی بن حسييين بن موسييیشاااگرد ا  
ی  جّي  نگاش    در   «الذريعة ىلی اضصول الشريعة»کتاب نساتاً ماساک را ع اای « مرتضی

رساد  ی در کلّياآ علم اصاف اختالف  ارا اکری را  . ره نظر نمی7اخاار   اد را م فر شاد 
اار ااری اخاعتتر از ا ، رر ری، ال اق فه رسايار ريشتر از مفيد    اطعانه 9شايخ مفيد داشاته راشاد   

  اد نزد علمای اماميّه تأکيد کرده اس ، ره گفتۀ ا  ماضع علمای شيعه در  ااف خار  ا د، 
همان د ماضااع  نای در  ااف رطالی  ياس   خطر    رم   ی در شاارقع ،  اهر    شاافار   

قا  انداس .   علّ   نفه ررخی علی رغم اق،  ضاح، در  وارشای ره اخاار   اد عما کرده
ىبطال العمل بأ بار ».  ی مشاره اق، مطالم را در رسالۀ 1ا ع اد   رازی را دق،غفل  اس    ق

 5.نيز تفرار کرده اس  «اآلحاد
 لة عدم تخطئة العامل بخبرأمسييي»عال ه رر اق،، در نگااشاااتۀ مختصاااری تح  ع اای:   

                                                           
 بر الواحد من دةلة يقطع بها علی صّحة مخبره، فإنّه يييي كما قّدمناه يييي ليس بحّجة و ة مو ب علماً و ة عماًل 

 علی كّل و ه.
 .18نيز بنگريد: همان، ص 
 رويد: می 511ص المقاةت،وائل . او در أ 1

الدين ىة  يء من أ بار اآلحاد، و ة يجوز ألحد أن يقطع بخبر الواحد فو أقول: ىنّه ة يجب العلم و ة العمل بشيييی
أن يقترن به ما يدلّ علی صيييد  راويه علی البيان، وهذا مذهب  مهور الشييييعة ... و هو  الأ لما عليه متفقهة 

 .يالعامة و أصحاب الرأ
 . 84ص المسائل الصاغاتية،شيخ مفيد، .  2
 .11ي 11، ص1ج الذريعة،سيّد مرتضی، . بنگريد:  3
رفته است كه دفترا  11، صكشف المحّجة لثمرة المهجةهيييي.  ( در  774 -184. البتّه سيّد علی بن طاووس ) 4

شيييخ مفيد و سيييد مرتضييی در مورد از ا تالفات ميان  41از قطب الدين راوندا نزد او اسييت كه در خن حدود 
ارر تمام موارد ا تالأ خن دو را بيان كنم، كتاب »را بيان كرده اسيت و در خ ر خن نوشته است كه: « علم اصيول»

يا  صوص اصول دين است يا اعّم از « علم اصول»البتّه بايد توّ ه داشيت كه مراد وا از «. طوةنی  واهد شيد
 خن و اصول فقه.

 . 11ي  14، ص5ج ئل الشريف المرتضی،رساسيّد مرتضی، . 5
 : 114، ص1، جرسائل الشريف المرتضیسيّد مرتضی، . 1

الشريعة بخبر ة يو ب العلم، و أّن ذلك  يحاصل لكّل مخالف اإلمامية أو موافل، بأنّهم ة يعملون ف يالعلم الضرور
 يعلمه منهم كّل مخالط لهم.  يلّذالشريعة من شعارهم ا يالقياس ف يصار شعاراً لهم يعرفون به، كما أّن نف
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ک د که اگر را ی خار  ا د در غاق  عدال  نيز راشااد، راز هم خار ا  تصاارقح می «الواحد
ک د   همچ ای کااب رادی ا  جاقز اساا ، پ  عما ره خار زی ريا از  ،ّ ا تضاااء نمیچي

 5شاد.ا  ا دا  رر  نچه که  احا معلا  اس  محساب می
 فا  های ش اخ  انيز رعد از رحثی در راب راه « وابات المسائل التبانيات»ا  در رسالۀ 

گاناگای مارد نقد   رررسی  رار شارعی، مساألۀ  جّي  خار  ا د را ره تفصايا از ز اقای    
 .2اعتااری  ی تأکيد کرده اس داده   رر ری

سايّد مرتضی اکثر  رقم ره اتّفاق ا فا  فقهی را از طرق  خار متااتر، سپ  اجماع   در  
. طايعی راد که کسی که اق، 7دانس نهاق  نصّ  ر ی   عقا ره نحا  طعی  ارا  صااف می 

 تاح راي د، اعت اقی ره خار  ا د نف د   م فر  جّي   ی راشااد.گانه راب علم ره ا فا  را مف
  ره ففرای ا  ساااقر  وار ساايّد   هم  الذريعةره همي، سااام ماا ر تعارض اخاار در کتاب 

 9.صارآ مد ّی   مستقا   ماساک رحر نشده اس 
« رّاج اضی ار، الا»معر ف ره  ابو القاسيم سيعد الّدين عبد العزيز بن نحرير طرابلسيی

                                                           
 .171، ص1، جرسائل الشريف المرتضیسيّد مرتضی، . 1
 .47تا ص 15، ص5ج ،همان. 2
 نويسد: در بيان نحوۀ تحصيل علم به احكام می« مسألة فی ىبطال العمل بأ بار اآلحاد». وا در3

عظم الفقه نعلم ضييرورة مذاهب أئّمتنا فيه باأل بار المت واترة ... وما سييوي ذلك لقلّته بل األقّل، نعّول فيه واعلم أّن مض
ضيييرب يكون الخالأ فيه من الواحد ى مياع اإلميامية ... فأّما ما ا تلفت اإلمامية فيه، فهو علی ضيييربين:  علی
اةثنين، عرفنياهميا بأعيانهما و أنسيييابهما، و قطعنا علی أن امام الزمان ليس بواحد منهما، فهذا الضيييرب يكون و

تلك الجهة دون  يالشيعة الذين هم الجل و الجمهور، و ألنا نقطع علی أن قول اإلمام ف يفيه علی أقوال باقالمعول 
قول الواحد واةثنين. و الضييرب األ ر من الخالأ: أن تقول طائفة كثيرة ة تتميز بعدد و ة معرفة ييييي ىة األعيان 

 ين ذلك الی نص كتاب أو اعتماد علی طريقة تفضالحل م يي بمذهب و الباقون بخالفه ... و ير ع ف األشخاص
ك بأصل ما ف ما ينقل عنه، وما أشبه ذلك... فإن قدرنا أنه ة طريل الی قطع علی  يالعقل و نف يىلی العلم، كالتمسيّ

 ل المختلفة، لفقد دليل التخصييييصتلك المسيييألة بين األقوا يالحل فيميا ا تلفوا فييه، فعنيد ذلك كنا مخيرين ف
 (.151ي  151، ص1، جرسائل الشريف المرتضی)سيّد مرتضی،  التعيين.و
 بر اين مطلب تصريح كرده است: 74ي  78، ص1جالذريعة، در  سيّد مرتضی. 4

رعية، فال و ه لكالمنا ف ياعلم أنّا ىذا كنّا قد دللنا علی أّن  بر الواحد غير مقبول ف فروع هذا األصييل  ياألحكام الشييّ
المراسييييل مقبولة أو مردودة، ألّن الفرع تابع ألصيييله، فال حا ة بنا ىلی الكالم علی أّن دللنيا علی بطالنه؛  يالّيذ
 تعارض األ بار، فذلك كلّه شغل يعلی و ه تر يح بعض األ بار علی بعض، و فيما يرّد له الخبر أو ة يرّد فوة

ه الفروع من ذهب ىلی صّحة أصلها، قد سيقط عنّا بإبطالنا ما هو أصيل لهذه الفروع، و ىنّما يتكلّف الكالم علی هذ
 و هو العمل بخبر الواحد.
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، تصرقح 5ق( نيز در عااراتی که شااه  عجيای ره عااراآ شيخ در ماساک دارد 985ا  944)
ک اد کاه  اضااای در مارد سااا ّ ، راقد اخاار متااتر    ا د از هم تمييز دهد تا رتااند ره    می

 2.متااتر عما ک د، نه ره خار  ا د
 

 ديدگاه شيخ طوسي

ق( در کتاب  954اااا  781« )شيخ طاسی» ، معر ف رهابوجعار، محمّد بن دسن طوسی امّا
ا  در کتاب  .راه متفا تی نسا  ره د  استادع مفيد   مرتضی پيماد «العضّدة في اضصول الفقه»

ای ره ماحر اخاار   اد پرداخ    ا ااف مختلف ماجاد سااارقهمزرار، ره نحا مفصااّا   ری
رغم ااعای ره   ّی رهف  نای،   در نهاق  رر خال 7در  ی را ره د ّ ، مارد رررسااای  رار داد
  مخالف ر ی « شااّ» ،. اق، دقدگاه ا  در  ی د رای9رادی خار  ا د،  جّي   ی را پذقرف 

شد؛ رلفه اساساً تا ره  ی تارقخ از هيچ ق  از علمای شيعه تصرقح رر مشاهار اماميه تلقّی می 
لّی خ نيز تا زمای عالمۀ   جّي  خار  ا د   ّی نقا نشده اس . اق، دقدگاه  تّی رعد از شي

 ق( ا در ميای فقهای شاخص شيعه، طرفداری نداش . 725 -598)
شايخ طاسی هر چ د شر طی از  ايا پذقرع امام    عد   ر د طع، را ره ع اای شرک  

شاد از م ظر ا ، دائرة  جّي  خار ، امّا در انتهاء معلا  می1 ااف خار را ی اکر کرده اسا  
غلاّ    از  ايا جار   تشايه   -سا ؛ چرا که ا  اخاار را قای اففار فاسد   ا د نسااتاً  سايع ا  

،  تّی از دقد ا ، مرسالآ کسانی که معلا  شاد جز از 5پذقردرا نيز را تاجيهی می -ت اساخ  
د طراز اخاار مساا ک  د،  جّ  راده، رلفه در صااارآ تعارض، هموقۀ مارد  واق، نقا نمی

                                                           
 .511، ص8ج المبسو ،شيخ طوسی، . 1
 .148، ص1ج المهّذب البارع،ابن البّراج، . 2
 .541تا  47، ص5ج العّدة،شيخ طوسی، . 3
 .511، صهمان. 4
 نويسد: در تبيين ديدراه  ود می 517، ص5ج العّدة،در شيخ طوسی .  5

 ترته من المذهب فهو: أّن  بر الواحد ىذا كان وارداً من طريل أصييحابنا القائلين باإلمامة، و كان ذلك مروياً فأّما ما ا
و كان مّمن ة يطعن فی روايته، و يكون سييديداً فی نقله،و لم تكن  أو عن واحد من األئمة   يعن النب

ار قرينة تدلّ علی صّحة ذلك، كان اةعتبار بالقرينة، هنار قرينة تدل علی صّحة ما تضّمنه الخبر ي ألنّه ىن كانت هن
 و كان ذلك مو باً للعلم، و نحن نذكر القرائن فيما بعد ي  از العمل به.

 .511تا  515، صهمان. بنگريد:  1
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که در  قيق   -ه  ی ره جز ادّعای اجماع علمای اماميّه . جالم  نف5شااااندمحسااااب می
دليا دقگری رر مدّعاقا ا امه  -اس   مقصاادع سايرة متشرّعۀ متّصا ره زمای معصا    

 2.نفرده اس 
 نيز رر پذقرع « باراةسييتبصيييار فيما ا تلف من األ»شااايخ طاسااای در مقدّمۀ کتاب 

ف  را فتاای مشااهار تأکيد کرده  جّي  خار  ا د در صااارآ فقدای معارض   عد  مخال
« العمؤ بخبر الوامد يمسألا  »ای ره نا  . عال ه رر اق،، در فهرسا   وار شايخ رسااله   7اسا  

 که الاتّه در دسترس نيس .  9شاددقده می
شاااقای اکر اساا  که محقّ   لّی را تاجيه نظر شاايخ طاساای، ا  را مخالف  جّي  هر   

، هر 1گاه ا  را نزدق  ره ساايّد مرتضاای نشااای دهد ک د دقدخاری معرّفی کرده   سااعی می
چ د دانشم دای اد ار رعد، در ررارر اق، تاجيه ا ، مااضع متفا تی از خاد نشای دادند؛ ررخی 

اند   ررخی مثا  ی را پذقرفته 8  محدّث اساااتر رادی 7، فاضاااا تانی 5مان د صاااا م معالم
عه ره نصّ عااراآ ساايّد مرتضاای   شيخ . الاتّه را مراج4اندشايخ انصااری در  ی خدشاه کرده   

                                                           
 .514، ص5ج العّدة،شيخ طوسی، .  1
 .4ص ،5ج اةستبصار،شيخ طوسی، . نيز بنگريد: 517ي 517، ص5ج العّدة،شيخ طوسی، .  2
 .4، ص5ج اةستبصار،شيخ طوسی، .  3
 .  241ص الفهرست،. شيخ طوسی،  4
 نويسد:در اين باره می 151ص معارج اةضصول،. محقّل حلّی در  5
وذهب شيييخنا أبو عفر ىلی العمل بخبر العدل من رواة أصييحابنا، لكن لفظه و ىن كان مطلقاً، فعند التحقيل تبيّن أنّه  

ويْت عن األئّمة  ي، بل بهذه األ بار الّتةيعمل بالخبر مطلقاً   ي  و َدّونها األصحاب، ة أّن كّل  بر يرويه اإلمام رض
 من كالمه. يتبيّن ل ييجب العمل به. هذا الّذ

 نويسد: كه بعد از نقل كالم محقّل می 548ص معالم اةضصول،. صاحب معالم در  1
 أن يعتمد عليه، ة ما نسبه العالمة ىليه. يينبغ يما فهمه المحقّل من كالم الشيخ هو الّذ

كند كه ديدراه سيّد اشاره می 411، ص1ج نهاية الوصيول،ةزم به ذكر اسيت كه صياحب معالم به كالم عالمه در  
سی  عفر الطو يو أّما اإلمامية فيييي ... األصوليون منهم كأب»مرتضی را متفاوت از شيخ طوسی معّرفی كرده است: 

عالمه يد: نيز بنگر...« قبول  بر الواحد، و لم ينكر سوي المرتضی و أتباعه، لشبهة حصلت لهم  غيره وافقوا علیو
 .118ص تهذيب الوصول،حلّی، 

 .518ص الوافية،تونی، .  1
 .474؛ همان، ص551؛ همان، ص74. نيز بنگريد: همان، ص541ي  541ص الفوائد المدنية،. استرخبادا،  8
اإلنصيياأ أّن ما فهمه العالمة من ىطال  قول الشيييخ بحّجية  بر العدل : »118، ص5ج فرائد اةضصييول،انصييارا، .  9

 «.أظهر مّما فهمه المحقّل من التقييد ياإلمام
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تاای ره  ضااح قاف  که   ّ را شيخ انصاری اس    دقدگاه اق، د  کامالً را هم  طاسای می 
 متفا آ اس .

ر  ااف   انضااطی داز ساای دقگر فقيه نقّادی مثا شاهيد وانی، شيخ را ره اضطراب   ری  
 مطلقاً ره خار ضااعيف عما کرده  ردّ ا ادقر متّهم کرده اساا ؛ ر ا ره گفتۀ ا ، شاايخ گاه  

 تی ره اسات اد  ی اخاار صاحيح را تخصايص زده اسا ، گاه نيز  تّی خار صحيح را ره اق،     
  رالخصّ  5)تعايری که شيخ مفيد« شادماجم علم   عما نمی»رهانه که خار  ا د اس    

شهيد وانی  7 !رردند(، ردّ کرده اسدر مقا  نفی  جّي  خار  ا د ره کار می 2سايّد مرتضای  
در اق، دعای ت ها نيس    صا م مدارک نيز کم   ريا همي، نظر را در مارد شيخ مطرح 

 .  9کرده اس 
  چهار ماضااع از « تهذقم األ فا »رر  ساام تتاّع ما، شاايخ در چهار ماضااع از کتاب  

، الاتّه 1 تعاير مزرار را در مقا  ردّ استدلف ره اخاار   اد ره کار ررده اس« الساتاصار »کتاب 
  قا  ی را ماتلی ره اضطراب در مع ا  5در اکثر اق، ماارد قا در سا د خار م ا شاه کرده اسا    

. اماّا در  رقم ره اتّفاق اق، ماارد، قفی از ادلۀ ردّ خار  ا د را عد  جااز  7دانساااتاه اسااا   
ضم،  نيز ةالعدّ. ا  در 8تخصايص  ااهر  ر ی   اخاار متااتر ره خار  ا د ع اای کرده اس  

                                                           
؛ 511، صتصحيح اعتقادات الشيعةشيخ مفيد، ؛ 41ي  44ص مختصر التذكرة،شيخ مفيد، . به عنوان نمونه بنگريد:  1

 .117ص الفصول المختارة،شيخ مفيد، 
؛ 175؛ همان، ص111؛ همان، ص11، ص5ج رسائل الشريف المرتضی،سييّد مرتضيی، . به عنوان نمونه بنگريد:  2

 . 71، ص1همان، ج
 .114، ص4ج األفهام، كمسالشهيد ثانی، . نيز بنگريد: 41ص علم الدراية، يالرعاية فشهيد ثانی، . بنگريد:  3
 .117، ص5ج نهاية المرام، عاملی،. بنگريد:  4
 رفته است:  1، ص5، جتهذيب األحكامدر شيخ طوسی ه عنوان نمونه . ب 5

 ة تو ب عندنا علماً و ة عماًل. يألّن ما عداها، الطريلض ىليه أ بارض اآلحاد التّ 
 .77، ص1؛ همان، ج77، ص1ج اةستبصار،شيخ طوسی، ؛ 574، ص4، جتهذيب األحكامشيخ طوسی، .  1
؛ همان، 77، ص1، جةسيتبصاراشييخ طوسيی، ؛ 571؛ همان، ص574، ص4ج تهذيب األحكام،شييخ طوسيی، .  1

 .74ص
 نويسد: می 574، ص4ج تهذيب األحكام،در  شيخ طوسی. به عنوان نمونه  8

ام من  ميع ما ذكرناه، لكان  براً واحداً ة يو ب علماً و عماًل، و أ بار اآلحاد ة يجوز اةعتراض  و منها: أنّه لو َسل
 القرخن و األ بار المتواترة.بها علی ظاهر 

شيخ تكرار كرده است. همچنين بنگريد:  77، ص1جاةسيتبصيار، وا اين عبارت را عيناً و بدون اندک تفاوتی در  
 .71ص ؛ همان،74، ص1ج اةستبصار،شيخ طوسی، ؛ 577؛ همان، ص571، ص4ج تهذيب األحكام،طوسی، 
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نفی مالزمه ري،  جّي  خار  ا د   جااز تخصاايص  ر ی را  ی، رفع قد از عماماآ  ر نی 
 .5را ره است اد خار  ا د جاقز ندانسته اس 

در  يخشره هر  اف، راقد تا  د دی    را ره شهيد وانی داد؛ زقرا از ق  سا دانستيم که 
ا ضاام، شاار طی پذقرفته اساا ، امّا  جّي  خار  ا د   ّی ر االسببيبصببار ح ل در مقّدم العّد 

را عد   جّي  اخاار  7الماساک  نيز ررخی عااراآ ا  در  2تهذقم اهر عاارآ ا  در مقدّمۀ 
فسااير  قۀ ناأ، در ت« التايای فی تفسااير القر ی»  اد مطالاق  دارد، عال ه رراق فه ا  در کتاب 

قۀ مزرار رر عد   جّي  خار ی ره  جّي  خار  ا د، مدّعی دلل   ضام، ردّ استدلف  ائال 
 7.ک درا ردّ می 5  نفر 1که تمسّ   نای ره  قاآ کتمای. چ ای9 ا د شده اس 

 

 خبر واحد در دورة رکود فقه

ترق،  نها، تغيير  فام    سقاک د ل   ف راقه رعد از شيخ طاسی، رر اور عااملی که مهم
اد، فقه می شيعه   رالخص رغداد ر  متعا م  ی سيطرة س ّيای متعصّم سلجا ی رر مراکز عل

ااند ره تای از رکاد را تجرره کرد. در اق، د ره ره ندرآ میشيعه   علا   ارسته ره  ی د ره
تاای ره دقدگاه رجاف ررجسااته اق، د ره در راب  واری در علم اصاااف دساا  قاف ، امّا می 
  جّي  خار  ا د ره طر ی دس  قاف :
                                                           

 .144؛ همان، ص511، ص5ج العّدة،شيخ طوسی، .  1
 رويد: می 1، ص5ج تهذيب األحكام، هدر مقّدمشيخ طوسی .  2

عليها ىّما من ظاهر القرخن ... و ىّما من السنة المقطوع بها من األ بار المتواترة أو األ بار  و أذكر مسألة مسألة فأستدلّ 
ة. يها ي أو ى ماع الفرقة المحقّتدلّ علی صّحتها و ىّما من ى ماع المسلمين ي ىن كان ف يتقترن ىليها القرائن الّت يالّت

ذلك و أنظر فيما ورد بعد ذلك مّما ينافيها و يضاّدها  يثم أذكر بعد ذلك ما ورد من أحاديث أصحابنا المشهورة ف
 و أبين الو َه فيها ....

را در رديف استدةةت  ود بيان نكرده است، بلكه تنها « احاديث مشيهور اصحاب»ظاهر عبارت خن اسيت كه او  
 كه خنها را ذكر كند و مورد بررسی قرار دهد.  هوعده داد

؛ 7 - 7؛ همان، ص1، ص5ج التبيان،شيخ طوسی، . نيز بنگريد: 511، ص8، جالمبسيو شييخ طوسيی، . بنگريد:  3
 .47، ص7همان، ج

 .144ي  141، ص4ج التبيان،شيخ طوسی، .  4
 .47، ص1، جهمان.  5
 .111ي  111، ص1، جهمان.  1
، . نيز بر 1 نظرية السييينّة أو  بر الواحد فی »، مقالۀ 14ش فقه أهل البيت، همجلّ اا مطالعۀ بيشيييتر بنگريد: حّب اّلل

 .178ي  171، ص«مدرسة اةضصول الشيعية القديمة
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مجمع البيان في »ق( در  198 - 974) بن دسون طبرسی ابو علی امين االسوال  فضول   
 ، نه ت ها اسااتدلف ره  قۀ ناأ رر  جّي  خار عادف را ردّالتايایهمان د شاايخ در  «تفسييير القرخن

شاد که هيچ خار محتما الفذری ماجم ک د، که مد عی دلل   قه مزرار رر اق، امر میمی
  ک  دة اق، مطلم اسر تفسير مزرار، القاء. رلفه عاارآ ا  در جای دقگ5علم   عما نيسا  

که از م ظر علمای اماميه،  ،ّ در شاارع جز در ررخی ماارد محد د   م صااا ،  ی هم در  
رساد ررخی از اصاليای، از اق، عاارآ ا ،  . ره نظر می2 يطۀ شااهاآ ماضااعيه اعتاار ندارد  

 .7انددعای اجماع رر عد   جّي  خار  ا د را ررداش  کرده
، «فقه القرخن»ق( هم در  177)متافّای الحسين قطب الدين سعيد بن هبة اّلل راوندا ابو

 .9دهدخاد را از م فرای  جّي  خار  ا د نشای می
المصيييادر في اضصيييول »همچ ي،  نچه که ار، ادرق   لّی در السااارائر از کتاب مفقاد 

م صی رازاتأليف  «الفقه  181ا  د د  981) د د ابوالثناء سديد الدين محمود بن علی حا
د دهق( در ردّ دقدگاه شاايخ طاساای ما یّ رر  جّي  خار عادف نقا کرده اساا ، نشااای می  

 .1 مّصی نيز در زمرة م فرق، راده اس 
ق( هم در  188ا  988) ابو  عفر رشيد الدين محمّد بن علّی بن شهرخشوب مازندرانی

 .5شده اس  م فر  جّي  خار  ا د   ّی «متشابه القرخن و مختلفه»

هره َحلَبی غنية »ق( نيز در کتاب  181 -155) ابوالمكيارم سييييّيد حمزة بن علی بن زض
 .  7م فر  جّي  اخاار   اد شده اس  «النزوع ىلی علمی اةضصول و الفروع

                                                           
 .84، ص1. نيز بنگريد: همان، ج544، ص4ج مجمع البيان،. طبرسی، 1
 : 45ي  45، ص7ج ،همان .2

الشييرع ىة  يكتبهم أنّه لم يضتعبّد بها ف ي تهاد و القياس قد بَي ن أصييحابنا ف... علی أّن الحكم بالظّن و اة
تلَفات و اضروش الجنايات و  زاء  كمواضييع مخصييوصيية ورد النّص بجواز ذل يف فيها؛ نحو قيم المض

 الصيد و القبلة و ما را هذا المجرا.
 . 155، ص1ج يقة علی معالم األصول،تعل؛ موسوا قزوينی، 147، ص5ج فرائد اةضصول،. بنگريد: انصارا، 3
. همچنين بنگريد: همان، 171؛ همان، ص111؛ همان، ص117، ص1؛ همان، ج11، ص5ج فقه القرخن،. راونيدا، 4

 .4، ص5ج
 : 145ي  141، ص1ج السرائر،. ابن ادريس،  5
 .15؛ همان، ص514ي  511، ص1ج متشابه القرخن و مختلفه،. ابن شهر خشوب،  1
 .114ص غنية النزوع،ه، . ابن زهر 1
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ْجلیفقياه متهاّر   لّی ابوعبيداّلل محمّد بن ادريس عا ق( در ارتدای  148 -197) د د  حا
تا  5ک ديد ر ع فقهی خاد، گفتار مفصاّلی از سيّد مرتضی نقا می ررای تأق ،«السرائر»کتاب 

ی ره قارنشااای دهد راهی نزدق  ره مساال  ا  را ررگزقده اساا . ر ا ره گفتۀ ا ، راه دساا    
ا فا ، قا کتاب خدا اسا    قا سا ّ  ناای متااتر   قا اجماع،   در صارآ فقدای اق، سه،   

اس ا  نيز م فر  جّي  خار  ا د اسااا    الاتّه . رر اق، اسااا2رسااادمی« دليا عقا»نار  ره 
 9«مسائا   رسائا أجوبا»  نيز کتاب  7السرائرصارقحاً رر اق، مطلم در مااضاع متعدّد کتاب   

 قا اسااال  را چيزی غير از اخاار   اد  قرای »ک د: تأکيد کرده اساا ، تا  نجا که ادّعاء می
   1«کرده اس ؟!

ررخی  وار خاد از اق فه  اهر ررخی از فتا ای  ی نشای امّا را اق،  ساب، شهيد وانی در 
از عما ا  ره خار  ا د اااا  ی هم از ناع غير صاحيح را ضعيف  ی اااا دارد، ا هار تعجّم   

 .5کرده اس 
تاای نتيجه گرف  که را همۀ عظمتی که شايخ طاسی در نظر فقهاء اق، د ره  ر ارر اق، می

 ر مارد  جّي  اخاار   اد را نپذقرفت د.  داش ، هيچ ق  از  نها دقدگاه اصالی ا  د
 

 ديدگاه محقّق حلّي

ق( در کتاب  575 -542« )محقّ   لّی»، معر ف ره ابوالقاسيم  عفر بن حسن هضَذلی حلّی
نفساااه خار  ا د،  شااافارا خاد را  عقلی   نقلی  جّي  فی هراا ردّ ادلّ  ،«معارج اةضصيييول»

                                                           
 .15تا  47، ص5ج السرائر،. ابن ادريس،  1
. وا در مواضيييع متعّددا از كتابش بر اينكه طر  معرفت احكام، اين چهار مورد اسيييت، تأكيد دارد. به عنوان  2

؛ همان، 557، ص1؛ همان، ج441؛ همان، ص177؛ همان، ص47، ص5ج السيييرائر،نمونيه بنگريد: ابن ادريس، 
 . 444ص

؛ 544؛ همان، ص541؛ همان، ص517؛ همان، ص81، ص5، جالسيييرائر. بيه عنوان نمونيه بنگريد: ابن ادريس،  3
 . 144؛ همان، ص574همان، ص

 .177؛ همان، ص175؛ همان، ص171؛ همان، ص11ص أ وبة مسائل و رسائل،. ابن ادريس،  4
 . 15، ص5ج السرائر،. ابن ادريس،  5
؛ 111، ص1ج الروضة البهية،؛ شهيد ثانی، 15، ص51؛ همان، ج11، ص1، جاألفهام كمسال. بنگريد: شيهيد ثانی،  1

 .444همان، ص
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اعتااری اخاار ساقر  وارع نيز، ره کرّاآ رر ری . ا  در5دهدر ی را سايّد مرتضای نشای می  هم
 ک د.تأکيد می 7   تّی اصاف 2  اد در مقارا اطال اآ   عماماآ  ر نی

راه نحای   «المعتبر فی شيييرح المختصييير»محقّ   لّی در عي،  ااف، در کتااب فقهی   
 ساااارقه، رر ضااار رآ تاجّه ره عما قا اعراض اصاااحاب در  ااف قا ردّ خار  ا د تأکيد ری
ک اد؛ راه گفتاۀ ا : جماع   شااااقه در عما ره اخاار افراک کردند   در ررارر هر خاری    می

 تسليم شدند، در مقارا ررخی ت ها ره اخاار سليم الس د اکتفاء کردند، ررخی نيز در ردّ خار  
ای نيز عقااا را مااانع افراک کردنااد   عماا رااه  ی را عقالً   نقالً محااف دانسااات اد، عادّه    

مّا مدّعی شااادند که شاااارع اای عما ره خار نداده اسااا . ليف، همۀ اق، انظار  ندانسااات د، ا
انحرافی اساا ،   نظر صااحيح  دّ  ساا  اساا ؛ قع ی راقد ره هر خاری که اصااحاب  ی را  

اند، قا  رائ ی رر صااحّ   ی دلل  دارد، عما شاااد،    اجم اساا  هر خاری که   پذقرفته
 9.ه  ساب  قد، ک ار نهاده شاداند   قا شااّ راصحاب از  ی اعراض کرده

 ی ضاام، تصاارقح رر اق فه اکثر علمای اماميّه خار را ره دليا  نفه  ا د قا شااااّ اساا ، 
، ت ها خار مارد  ااف   عما اصااحاب   خار محفاف ره  رائ،ِ مفيد  طع را 1گذارندک ار می

ر وقه م ع  جّ  شامرده   مدّعی شاده اسا  که در غير اق، د  صارآ، عقا از عما ره خا   
 .5ک دمی

ساقر    معارج الُصاف، م افی را ماضع ا  در المعتارشاقد در نگاه نخس ، اق، نظر ا  در 
 وارع ره نظر  قد، امّا چ ي، نيسااا ؛ زقرا ا  خار  ا د را تا مادامی که   ّی اسااا ،  جّ  

  ،  جّيداند   از اق، جه  مخالف را شايخ اس  که علی رغم ااعای ره   ّی رادی خار نمی

                                                           
 .151ي  117، صمعارج اةضصول، ی. محقّل حلّ  1
؛ محقّل 571، ص1؛ همان، ج411؛ همان، ص144، ص1، جنكت النهاية، ی. بيه عنوان نمونيه بنگرييد: محقّل حلّ  2

؛ همان، 558؛ همان، ص554؛ همان، صالرسائل التسع، ی؛ محقّل حلّ 418ص؛ همان، 551، ص1ج المعتبر،، یحلّ 
 .571ص

، 1ج المعتبر،، ی؛ محقّل حلّ 111، ص1؛ همان، ج147، ص1ج نكت النهاية،، ی. به عنوان نمونه بنگريد: محقّل حلّ  3
 .117؛ همان، ص111ي  114ص

 .14، ص5، جالمعتبر، ی. محقّل حلّ  4
 .11، ص5، جهمان.  5
 .44، صهمان.  1
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ري اانه مدّعی  طعی رادی خار  ا د  ، ، اماّا ا  در مااردی خاا ّ، خاع  5 ی را پاذقرفتاه راد  
شاده اسا ؛ مثالً نزد ا  صارف  نفه خاری مارد  ااف اصاحاب  ا ع شاااد   قا  تّی صرفاً     

، از اق، 2مارد اعتراض  نای  ا ع نشااد، کافی اسا  تا مدّعی  طعی رادی  قّاني  خار شاد  
. ره 7رسدالً از سيّد مرتضی فاصله گرفته   در فقه ره نتاقجی مشاره شيخ طاسی میر   ی عم

ز دی خااهيم دانساا  که در اعصااار رعد، محدّث اسااتر رادی   جماع  اخااری پير  ا ،   
 تری ا در مارد اخاار   اد دنااف کردند.همي، مسير را ا   الاتّه ره شفا افراطی

ميای عااراآ ا  در د  کتاب معارج   معتار جمع کرد،  تاایرر اساس  نچه گفته شد، می
اانيم   رخ« غاق  اضطراب»رد ی  نفه ره مان د  شاتيانی کلماآ ا  را در راب خار  ا د در  

  قا همان د اسااتر رادی مدّعی رجاع  9تلاقحاً جمع ري،  نها را ناممف، قا دشاااار تلقّی ک يم
 .1ا  از نظرع در معارج الُصاف شاقم

 

 گاه عالمة حلّيديد
 ابومنصوور جمال الدین دسون بن یوسف بن مطهّر دلّی   پرداز ررجساتۀ علم اصااف  نظرقّه

هااا. ق( صا م هف  کتاب ارزنده در علم اصاف   از  725 -598« )عالمه  لّی»معر ف ره 
رعد از شاايخ طاساای نخسااتي، اصااالی    ،«نهاية الوصييول ىلی علم اةضصييول»جمله اور فاخر 

. را اق، تفا آ که ا  ررای 5که ره صاارا  ، خار  ا د   ّی را  جّ  شاامردای راد ررجسااته
  نقلی ) قاآ    7اواااآ مادّعاای خاد، ره مان د شااايخ ره اجماع اکتفاء نفرد   ره ادلّۀ عقلی   

                                                           
 .511، ص5، جالعّدة. شيخ طوسی،  1
 توّ ه كنيد:  11، ص5، جمحقّل در المعتبر. به اين عبارت  2

و أّما أنّه مع عدم الّظفر بالطاعن و المخالف لمضيييمونه يعمل به، فألّن مع عدم الوقوأ علی الطاعن و المخالف له 
 الباطل و  فاء الحّل بينهم .... األصحاب علی القول  ييتيقّن أنّه حّل؛ ةستحالة تمال

معارج  ،ینيز  الی از توّ ه او به  بران ضيعف سيند بر جايۀ عمل اصيحاب نيست. بنگريد: محقّل حلّ  معارجالبتّه 
 .157ص اةضصول،

. شياهد اين مطلب خن اسيت كه دانستيم محقّل حلّی ديدراه  ود را با ديدراه سيّد مرتضی و شيخ طوسی يكی  3
 داند.می
 .175ي  171، ص1ج بحر الفوائد،. خشتيانی،  4
 .577ص الفوائد المدنية،. استرخبادا،  5
 .111ص مبادئ الوصول،، ی. عالمۀ حلّ  1
 .411، ص1ج نهاية الوصول،؛ عالمه حلّی، 111ص تهذيب الوصول،. عالمه حلّی،  1
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نيز تمساااّ  جسااا . از  نجا که  ی عال ه رر رلاغ   عقا   اساااال ، عدال       5ر اقاآ(
، همان د شيخ طاسی ره علم رجاف نياز مار  داش ، 2انس دانضااک را نيز در را ی شرک می

را را ر قفرد رررساای  اف ر اآ از  ير جهاآ دخيا  « الصيية األقوال»از اق، ر ، کتاب 
 .  9نگاش  7در  ااف ر اق   نای   را تففي  را قای  ارا اعتماد از ر اآ ضعيف

يص  ر ی ره خار  ا د را . نيز تخصااا1داندا  اجماع م قاف ره خار  ا د را نيز  جّ  می
 .7داند. امّا نسخ  ی را ره خار  ا د جاقز نمی5داندجاقز می

عالمه  تی خار مرسا را نيز در صارتی که معلا  راشد را ی  ی اااا مثا ار، اری عمير ا 
، خصاصاً در صارتی که اصحاب ره مراسيا ا  8پذقردک د، میجز از عادف نقا ر اق  نمی

که همچ ای 54داندی اساااساااً عما اصااحاب را جارر ضااعف ساا د می  .  4عما کرده راشاا د
، الاتّه در مارد ر اقتی که صاارفاً رخشاای از  ی مارد  55گيرداعراض  نها را ماجم  ه، می

رسد؛ زقرا در عي،  نفه تصرقح کرده اس  که اعراض اسا ، ماضع ا  مضطرب ره نظر می 

                                                           
، 1ج نهاية الوصول،مه حلّی، ؛ عال114ص تهذيب الوصيول،؛ عالمه حلّی، 117ص مبادئ الوصيول،. عالمه حلّی،  1

 .147ي  181ص
، 1، جنهاية الوصول؛ عالمه حلّی، 111، صتهذيب الوصيول؛ عالمه حلّی، 118ص مبادئ الوصيول،. عالمه حلّی،  2

 .454ص
 . 1ي  1، ص الصة األقوال. بنگريد: عالمه حلّی،  3
ه لدين و ابن شهرخشوب... كه بيشتر ب. اين رويكرد، با فضاا حاكم بر فهارس شيخ طوسی و نجاشی و منتجب ا 4

 ن شيعه بودند، متفاوت بود.اخورا خثار مصنّفدنبال ررد
 .114، ص5، جمختلف الشيعة؛ عالمه حلّی، 151، ص1. عالمه حلّی، نهاية الوصول، ج 5
، عةمختلف الشي؛ عالمه حلّی، 148، ص1ج نهاية الوصول،؛ عالمه حلّی، 548. عالمه حلّی، تهذيب الوصيول، ص 1

 .111، ص1ج
 .74، ص1، جنهاية الوصول. عالمه حلّی،  1
. در اين دو 141، ص1، جمنتهی المطلب. نيز بنگريد: عالمه حلّی، 475، ص1، جنهياية الوصيييول. عالميه حلّی،  8

موضيع صيريحاً از ابن ابی عمير اسم برده است، اّما در مورد مرسالت ايّوب بن نوح و احمد بن محّمد بنگريد: 
. همچنين در مورد مرسالت شيخ صدو  بنگريد: عالمه حلّی، 114يييي 118، ص4، جمنتهی المطلبحلّی، عالمه 

 .511، ص1، جمختلف الشيعة
 .141، ص1، جمنتهی المطلب؛ عالمه حلّی، 541، ص1، جمختلف الشيعة. بنگريد: عالمه حلّی،  9
؛ عالمه حلّی، 111، ص1همان، ج؛ 577، همان، ص14؛ هميان، ص17، ص5، جمنتهی المطليب. عالميه حلّی،  11

 .511، ص1ج مختلف الشيعة،
 .181، ص8؛ همان، ج78ي  77، ص5. نيز بنگريد: همان، ج17، ص7، جمنتهی المطلب. عالمه حلّی،  11
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خاد ره همي، رهانه، استدلف دقگرای ره  ، امّا گاهی5شااد اق، امر مجاّز طرح کاّ ر اق  نمی
 . 2رخا دقگر ر اق  را ا که مارد اعراض نيس  ا ردّ کرده اس !

 ی علی رغم  نفه در اصاف، عدال  را ی را شرک  ااف ر اق  ع اای کرده اس ، در 
فقه فرا ای ره ر اقاآ ماوّ  تمساااّ  کرده اسااا . در همي، مارد نيز م ضاااا  عما نفرده  

ه را گاهی ردای علّ  که  ی وق« عاداهلل ر، رُفَير»در قا  کتااب، رارها ر اق    اسااا ، مثالً 
. همي، 7ک دک اد   گااهی راه اق، رهااناه که فطحی مذهم اسااا ، ردّ می     اسااا ،  ااف می
 .  9شادنيز دقده می« غياث ر، ارراهيم»اضطراب در مارد 

 اف، ره  امّا در عي، طا  دقدگاه اصاالی عالمه، خار  سا، ره ت هاقی  ارا اسات اد نيس ،   
رسد در رسياری از ماا ع، مست د فتاای ا  صرفاً ق  ر اق   س، اس ، رد ی  نفه نظر می

 .1ضعف  ی را شهرآ جارای شده راشد
اطی در انضاشااقد ره ساام همي، جهاآ اسا  که ا  نيز از ساای شهيد وانی متّهم ره ری    

 .5عما ره ر اق  شده اس 
مختلف الشييييعة في أحكام »خاد خصااااصااااً در د  کتاب  راه هر  اف، عالمه در فقه  

تر   در  ياس را فقه پيشااا يای اهتما  ريا «تحقيل المذهب يمنتهی المطلب ف»   «الشييريعة
                                                           

رمضان، قال: قد أفطر و عليه قضاؤه و هو صائم يقضی  يسألته عن ر ل كذب ف» . وا در مورد روايت سيماعه: 1
 ( 1، ح111، ص4، جتهذيب األحكام« )دصومه و وضوءه ىذا تعمّ 

 نويسد: می 77، ص4در منتهی المطلب، ج
 .يالحكم الثان يأحد الحكمين اللذين اشتمل الحديث عليهما، تركه ف ية يلزم من ترر ظاهر الحديث ف

 .511. نيز بنگريد: همان، ص514، ص4، جمنتهی المطلب. بنگريد: عالمه حلّی،  2
، روايت عبداّلل بن 14، ص1ييي ج 47، ص1ييي ج 181، ص5، جمختلف الشيعةعالمه در كتاب . به عنوان نمونه،  3

روايت او را جذيرفته  75، ص1كند ، اّما در همان، جبضكَير را هر چند ثقه اسيت، به دليل خنكه فطحی است رّد می
، باز 511، ص1ن، ججايد كه در همارويد: او توثيل شييده اسييت، هر چند كه فطحی اسييت! اّما ديرا نمیو می

رسد، مجّددًا روايت او را می 75، ص7كند، و وقتی به همان، جدوباره روايت وا را به دليل فطحی بودن رّد می
شييود، نيز مشيياهده می« عمرو بن سييعيد»جذيرد. چنين وضييعيّتی نسيبت به به  هت خنكه توثيل شيده اسييت، می

 . 111ي همان، ص 414، ص1ي همان، ج 544، ص5، جمختلف الشيعةبنگريد: عالمه حلّی، 
 .114، ص8؛ همان، ج414ي ص 411، ص7ي همان، ج 44، ص1، جمختلف الشيعة. بنگريد: عالمه حلّی،  4
؛ 411، ص1، جمختلف الشييييعة؛ عالمه حلّی، 577، ص1؛ همان، ج144، ص4، جمنتهی المطلب. عالميه حلّی،  5

؛ عالمه حلّی، 111؛ همان، ص47ييييي  41، ص7همان، ج؛ 41؛ همان، ص74، ص4؛ همان، ج14، ص1همان، ج
 .77، ص8؛ همان، ج114، ص7ج تذكرة الفقهاء،

 .114، ص4ج األفهام، كمسال. بنگريد: شهيد ثانی،  1
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تری نساا  ره رررسای اسا اد ر اقاآ نشاای داده اسا    از اق، جه  فقه ا  نسا  ره      جدّی
  نای متماقز اس . 

 
 ديدگاه شهيد اوّل

 785 -779« )شااهيد ا ّف»معر ف ره  جِزّینیلدین محمّد بن مكّی عاملی اابوعبداهلل شوومس
ق( نيز در مارد اخاار   ّی راه شيخ طاسی را ادامه داده    جّي  خار  ا د   ّی را را همای 

ر ماه، رادی تر از ا ، رشر طی که شيخ طاسی  ائا شده، پذقرفته اس ،   الاتّه شاقد صرقح
 5.اس اعراض اصحاب تأکيد کرده 

شااهيد ا ّف در  جّي   ائا ره تاعيض اسااا ؛ ره اق، مع ا که ساااقاک  جّي  رخشااای از  
ر اق  ره ساام علم ره کذب قا تعارض   قا اعراض اصحاب، مستلز  سقاک  جّي  رخا  

 2.دقگر  ی نيس 
 

 ديدگاه ابن ابي جمهور

ا  894 د ) د «ار، اری جمهار»معر ف ره  ابو جعار شمس الدین محمّد بن علی امدسا ی
اس . الاتّه در  «كاشفة الحال عن أحوال اةستدةل»مختصار   ها ائا  ری دهم( صاا م رساال  

لز   العما  ي  رسالا»، 0«طرق  الستدلف یف رسالا»ري،  وار م سااب ره ا  ع ا ق ی از  ايا:  
شاد که ممف، اس  جملگی دقده می 5«األخاار مّايا»   4«هذا الزمای ي رأخاار األصاحاب  

 اسامی دقگر رسالۀ مزرار راش د.  
پر اقی ا  در پذقرع اخاار   اد نماقای اس ؛ ری« کاشفۀ الحاف»در نسخۀ ماجاد کتاب 

زقرا عال ه رر اخاار صاحيح    سا،   ماوّ ، اعتاار اخاار ضعيف   مرسا را نيز ره  سانی     

                                                           
، 5، جذكرا الشيعةرا با بيان شهيد اّول در  4يييي  1، ص5، جاةستبصار. مقايسيه كنيد عبارات شييخ طوسيی در  1

 .44ص
 . 171؛ همان، ص114، ص5ج غاية المراد،، . بنگريد: شهيد اّول 2
 .574، ص51ج الذريعة ىلی تصانيف الشيعة،، طهرانی.  3
 .111ي  144، ص58، جهمان.  4
 .175، ص7، جهمان.  5
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ی اس  که . فراتر از اق،، صا م ر ضاآ مدّع0پذقرددر ضام، شار طی سها الاصاف می  
ه رر  مد« اوااآ عما ره مطل  اخاار  ارد در کتم اصحاب اماميه»ای در صدد  ی در رسااله 

؛ دقدگاهی که رعدها طيف افراطی جماع  اخااری ره تاع اساااتر رادی رر  ی تأکيد 0اسااا 
، امّا نظر محدّوي، 0ک دکردند. الاتّه محدّث ناری در دعای صااا م ر ضاااآ تشاافي  می

ک د؛ انگاری ا  در  ااف ا ادقر را تأقيد میار، اری جمهار    وارع، سهاررجساته دررارة  
 ی را ره تسااااها در نقا  5الاحرق، لللل   نيز در  4 دائ ره ع اای نمانه محدّث رحرانی در 

که پيا از ا ، مجلسی در اخاار   خل  ر اقاآ صاحيح   ساقيم م تسام کرده اسا . چ ای    
جالم  نفه محدّث ناری خاد نيز در خاتمۀ  6.وار ا  زده رادمشااااره همي، طع ه را ره   رحار

 1.ک دسخ، رحرانی را فی الجملۀ تأقيد می مستدرک
 

 ديدگاه محقّق ثاني

ق( نيز تا  494اااا  858« )محقّ  وانی»معر ف ره  ابوالحسنن علی بن حسين کرکی عاملی 
  ماوّ  را  گرف ؛ نه ت ها اخاار صاااحيح،  سااا،  د دی در پذقرع خار  ا د  ساااای می

،  تی 4دانس ، که مرسالآ را نيز، رسته ره شخصي  مُرْس ا،  ارا  ااف می8شامرد  جّ  می
. هر چ د 54کردهر خار ضااعيفی در صااارآ شااهرآ   عما اصااحاب  جّ  محساااب می 

                                                           
 .518ي  554ص كاشفة الحال،. ابن ابی  مهور،  1
 .  17؛ نيز بنگريد: همان، ص11، ص7، جروضات الجنّات.  وانسارا،  2
 .117، ص5، جة مستدرک الوسائل اتم. نورا،  3
 . 44، ص5، جالحدائل الناضرة. بحرانی،  4
 .575، صليلية البحرين. بحرانی،  5
 .15، ص5، جبحار األنوار. مجلسی،  1
 .141، ص5، ج اتمة مستدرک الوسائل. نورا،  1
 .47، ص1، جيرسائل المحقل الكرك. كركی،  8
 .41تا  41، ص1ج ،يرسائل المحقل الكرك. بنگريد: كركی،  9
؛ 74، ص1؛ همان، ج477؛ همان، ص414؛ همان، ص457؛ همان، ص545، ص5ج  يامع المقاصيييد،. كركی،  11

؛ 514، ص4؛ همان، ج47، ص7؛ همان، ج445، ص4؛ همان، ج174؛ هميان، ص571؛ هميان، ص74هميان، ص
؛ همان، 117؛ همان، ص111؛ همان، ص147، ص5، جيرسيييائيل المحقل الكرك، ی؛ كرك544، ص51هميان، ج

 .171ص
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رر اق،، ا  اجمااع م قاف ره خار  ا د را  جّ   . عال ه5اعراض اصاااحااب نيز ماه، اسااا   
 .7ااتر م قاف ره خار  ا د از نظر ا   جّ  اس ، همانطار که ت2داندمی
 

 ديدگاه شهيد ثاني

عر ف م جمال الدین زین الدین بن علی جَبَعی عاملیهای فقهی رر  سم ررخی از نگاشته
داند   تاای گف  که  ی صرفاً خار صحيح را  جّ  میق( می 455 -455« )شاهيد وانی »ره 

، ا  ااااا رر خالف شااهيد ا ّف ااااا عما   9ري درير ی می تّی خار ماوّ  را نيز از دائرة  جّي  
داند؛ چرا که معتقد اس  تا  اا از شيخ، شهرآ عملی ره اصاحاب را جارر ضاعف سا د نمی   

 دقر ضعيف ره نحای که رخااهد جارر ضعف س د شاد، اساساً تحقّ  نيافته اس ،     تی 
د از ا  از ا  ره تقلياع ره  دقر ضاااعيف عما کرد، اکثر فقهای رعد شااايخ در کتم فقهی

ردای عما کردند   ره اق، ترتيم،  ی شااهرآ عملی که ره زعم متأخّرق، جارر ضااعف ساا د 
. از اق، ر  در مقا  اساات ااک ا فا ، ر اقاآ کمتری در دساا  شااهيد 1اساا ، شاافا گرف 

ماند، ا  ررای جارای اق، نقيصاه، دس  ره دامای اجماعاآ شده   کراراً در  وار خاد  وانی می
طار که رر  جّي  تااتر م قاف ، همای5ک درر  جّيا  اجمااع م قاف راه خار  ا د تأکيد می   

. شااهيد وانی نه فق  تخصاايص  ر ی ره 7ره خار  ا د نيز همان د اجماع صااحّه گذارده اساا 

                                                           
 .511ي  554، ص51ج  امع المقاصد،، ي. كرك 1
 .48، ص1، جيرسائل المحقل الكرك؛ كركی، 11، ص4؛ همان، ج117، ص5ج ،همان.  2
 .147، ص1ج  امع المقاصد،. كركی،  3
 نويسد: می 417، ص55، جاألفهام كمسال. به عنوان نمونه وا در  4

لقول فيها ى ماةً: ىّن الصيحيح منها ة دةلة فيه علی التحريم، و غير الصحيح ة عبرة به و أما الروايات فا
 لو سلّمت دةلته، أّما ]الرواية[ األولی فحال سماعة بالوقف معلوم، و ىن كان ثقة فالرواية من الموثّل.

 . 454، ص5، جينرسائل الشهيد الثا؛ شهيد ثانی، 517، ص7؛ همان، ج481، ص1نيز بنگريد: همان، ج 
تعبير  البی در اين باره  517، ص7ج مسالف األفهام،. وا در 41ييي  41ص الرعاية فی علم الدراية،. شهيد ثانی،  5

 «. بر الضعف بالشهرة ضعيف مجبور بالشهرة»به كار برده است: 
رسائل الشهيد هيد ثانی، ؛ ش514، ص7؛ همان، ج11، ص5، جمسالك األفهام. به عنوان نمونه بنگريد: شهيد ثانی،  1

؛ همان، 481؛ همان، ص475ص الحاشييية األولی علی األلفية،؛ شييهيد ثانی، 117؛ همان، ص547، ص5ج ،يالثان
؛ 517؛ همان، ص78؛ همان، ص17، ص5ج روض الجنان،؛ شهيد ثانی، 181؛ همان، ص181؛ همان، ص114ص

 .118ص ؛ همان،518، صالمقاصد العليّة؛ شهيد ثانی، 541همان، ص
 .141، صالمقاصد العليّة؛ شهيد ثانی، 711، ص1، جروض الجنان. به عنوان نمونه بنگريد: شهيد ثانی،  1
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 .2شمرد، که نسخ  ر ی ره  ی را نيز جاقز می5خار  ا د
های سااا دی در ر اقاآ دراقه، د ّ  در  واار فقهی شاااهيد وانی ره دليا تاحّر ا  در علم 

 شاد که شاقد همي، امر چهرة فقه ا  تا  دیّ متماقز کرده راشد. رسيار دقده می
 

 ديدگاه محقّق اردبيلي

مجمع »صاااا م  ق( 447)متافّای « مقدّس اردريلی»معر ف ره  ادمود بن محموّد اردبيلی  
ه نيز  ائا ر «في أحكام القرخن زبدة البيان»و  «الفائدة و البرهان في شييرح ىرشيياد األذهان

قا  9دانسااا ،   لا  نفه ماوّ امّا اخاار غير صاااحيح را  جّ  نمی ،7 جّي  اخاار   اد راد
اند که ا  ررای ا راز عدال  را ی، تزکيه د  عدف را لز  ررخی گفتهتلقّی شاااند.  1 ساا،
، امّا صرقح ريای 7اس  ، امّا هر چ د  اهر ررخی تعارير ا  ماهم چ ي، مع اقی5شمرده اس می

رساند؛ را اق، استدلف که:   تی ر ارر  جّي  خار  ا د، ا  جااز اکتفاء ره تزکيۀ  ا د را می
در اصاا  ضايه که اوااآ  ا ع اسا ، خار ق  مخار عادف کافی اس ، در  ااف عدال  اق،    

 . 8مخار که فرع  ضيه اس  نيز، تزکيه ق  عادف ره طرق  ا لی کافی اس .
، امّا ره شرک  نفه 4قد اردريلی تخصايص  ر ی   خار متااتر ره خار  ا د جاقز اس  از د

                                                           
 .145، ص7، جاألفهام كمسال. شهيد ثانی،  1
 .478، صهمان.  2
الة اةضولی الرسييي؛ اردبيلی، 741ص زبدة البيان،؛ اردبيلی، 84، ص51ج مجمع الفائدة و البرهان،. بنگريد: اردبيلی،  3
  .54صالخراج،  يف
 .185، ص5ج مجمع الفائدة و البرهان،. بنگريد: اردبيلی،  4
 .48، ص8ج ،همان. بنگريد:  5
 .118، ص1ج أوثل الوسائل )ذيل فرائد اةضصول(،. تبريزا،  1
ل بخبر الواحد القيائلون بيالعم ىذ المحقّقون: »48، ص8ج مجمع الفيائيدة و البرهيان،. مثيل اين عبيارت وا در  1

 «.ييقبلون ىّة  بر العدل المعلوم عدالته بطريل شرعة
 رويد: ، می84، ص51ج مجمع الفائدة و البرهان،. وا در  8
 يها الذفرع يو الظاهر أّن المراد تزكية الشيهود لقبول الشهادة، ة ]لقبول[ الرواية، فإّن ]العدل[ الواحد فيها مقبول، فف»

 «.  اةضصول يطريل األولی، و قد بين ذلك فبال يهو تزكية الراو
يعنی حال كه بنابر حّجيت  بر واحد، در اصييل قضيييه كه اثبات واقع اسييت،  بر يف مخبر عادل كافی اسييت، در 

 قبول عدالت اين مخبر نيز كه فرع قضيه است نيز، تزكيه يف عادل كافی است.
 .1، ص54، جمجمع الفائدة و البرهان. اردبيلی،  9
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 .5خار  ا د، نصّ در دلل  راشد
، ر ارراق، در فقه ا  شااهرآ ااااا هر چ د  2شاامردا  شااهرآ را فی نفسااه فا د  جّي  می 

ا ا  . امّا معلا  نيساا  که  ق7ک دراشااد ااااا عمدتاً در  دّ ق  میقّد اقفای نقا می« عظيمه»
رسد در ررخی مااضع شهرآ را داند قا خير؛ زقرا ره نظر میشاهرآ را جارر ضاعف س د می  

 .1  در ررخی دقگر جار ضعف س د ره شهرآ را نپذقرفته اس  9جارر گرفته اس 
هاااا. ق( م فر  جّي  اخاار  5425)متافّای  دسين شوشتري مال عبداهلل بنشااگرد ا   

 . ريا از اق، اطالعی از ا  در دس  نيس .5  اد راد
 

 ديدگاه صاحب معالم و صاحب مدارک

م صا »معر ف ره  ابو منصور جمال الدین دسن بن زین الدین جبعی عاملینزد « ا رب»
   8. الاتّه ره شرک ا راز عدال 7هاااا. ق(  جّي  اخاار   اد   ّی اس  5455 -414« )معالم
. 55دان دعی اساا  که مشااهار نيز اق، شاار ک را معتار می .  ی مد54ّ  انضااااک را ی 4اقمای

                                                           
 .717ي  717؛ همان، ص571ص زبدة البيان،؛ اردبيلی، 118، ص55، جمجمع الفائدة و البرهانردبيلی، . ا 1
فتأّمل و ة تضقلّْد! فإّن الشهرة ة أصَل »نويسيد: می 175، ص5، جالفائدة و البرهان. به عنوان نمونه، وا در مجمع  2

، 1؛ همان، ج111؛ همان، ص115؛ همان، ص111ص ،5همچنين بنگريد: همان، ج...«. لهيا، بل اإل ماع المنقول 
؛ همان، 51، ص54؛ همان، ج41، ص4؛ همان، ج541؛ همان، ص45، ص8؛ همان، ج71، ص4؛ هميان، ج87ص
 .788همان، ص زبدة البيان؛؛ اردبيلی، 454؛ همان، ص18ص

؛ 71، ص1؛ همان، ج511ان، ص؛ هم11ي  54، ص1ج مجمع الفائدة و البرهان،. به عنوان نمونه بنگريد: اردبيلی،  3
، 55؛ همان، ج117، ص8؛ همان، ج175؛ همان، ص41، ص7؛ همان، ج141، ص1؛ همان، ج111، ص4همان، ج

 .41ص زبدة البيان،؛ اردبيلی، 547ص
، 4؛ همان، ج581، ص1؛ همان، ج185، ص5، جمجمع الفيائيدة و البرهيان. بيه عنوان نمونيه بنگرييد: اردبيلی،  4

 .178ي  177، ص4ن، ج؛ هما44ص
؛ همان، 171؛ همان، ص117؛ همان، ص581، ص5، جمجمع الفائدة و البرهان. به عنوان نمونه بنگريد: اردبيلی،  5

 .44، ص51؛ همان، ج151، ص51؛ همان، ج151، ص1؛ همان، ج177، ص1؛ همان، ج114ص
 .11، ص5، جروضة المتّقيندر  ،شاررد شوشترا ،. بر حسب نقل مجلسی اّول 1
 .584، صمعالم الدين. حسن بن زين الدين،  1
شيييود. صييياحب معالم در بير میتع« امامی بودن»، از «ايمان». راه از اين شييير ، به  اا وا ۀ 111، صهمان.  8

 ، ديگر نيازا به ذكر اين قيد نيست.«عدالت»معتقد است كه با و ود قيد  1، ص5الجمان، جمنتقی
 .115، صمانه. حسن بن زين الدين،  9
 .111، صهمان.  11
 .111ي  548. حسن بن زين الدين، معالم الدين، ص 11
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ر ارراق، از نظر ا  فق  اخاار صاحيح  جّ  اس . عال ه رر اق،،  ی در اوااآ عدال  را ی  
اند که  ی عما اصااحاب را نيز جارر . رعضاای گفته5داندشااهادآ د  عدف )ريّ ه( را لز  می

خالف اق، مطلم را نشااای  9در فقه نيز   7،امّا ررخی تعارير ا  در اصاااف2دانسااته اساا  نمی
 دهد. می

ره هر  اف، صااا م معالم شاااقد ا ّلي، کساای اساا  که صاارقحاً ره انسااداد راب علم ره   
 .1ا فا  غير ضر ری ررای اوااآ  جّي  خار  ا د تمسّ  جسته اس 

ق( شاگرد  5444اااا  495) محمّد بن علی موسوی عاملیة ا  شاد خااهر زادگفته می
مدارک األحكام في شييرح عبارات شييرايع »محقّ  اردريلی   صااا م کتاب معر ف دقگر 

، را اق، تفا آ که صاااا م مدارک صااارقحاً عما 5نظر راده اسااا نيز را ا  هم «اإلسيييالم
، از همي، ر    يد رهاهانی ا  را نا ض سيرة فقهاء متقدّ    7دانس اصاحاب را نيز جارر نمی 
 د ا  نيز گاهی ره  ااف خار م جار ره عما اصااحاب تماقا . هر چ8متأخّر معرّفی کرده اساا 

 .4دهدنشای می
گيری اق، د  شاااگرد ررجسااتۀ محقّ  اردريلی در  ااف ر اقاآ، مارد ره هر  اف، سااخ 

انتقاد رساياری از فقهاء اد ار رعد  ا ع شده اس ، ره ع اای نمانه، محدّث رحرانی ر ع  نای  
انجامد، ماجم فسااااد شااارقع    رر ز  ر اقی ا فا  میرا راه دلياا  نفاه ره کاها م ارع    

                                                           
 .57، ص5، جمنتقی الجمان؛ حسن بن زين الدين، 114، صهمان.  1
 .171، ص1(، جفرائد اةضصول. تبريزا، أوثل الوسائل )ذيل  2
ی بر قبول  بر ثقۀ غير عادل در مبن 157ص معارج اةضصيييول،نظر محقّل حلّی در  115. وا در معالم الدين، ص 3

 تأييد كرده است.« هذا الكالم  يّد»صورتی كه مورد عمل اصحاب واقع شود را با تعبير 
 .711؛ همان، ص747، ص1ج معالم الدين )قسم الفقه(،. بنگريد: حسن بن زين الدين،  4
 .541ي  584، صهمان.  5
 .118، ص1ج أوثل الوسائل )ذيل فرائد اةضصول(،؛ تبريزا، 117ي  111ص حّجية الشهرة،. طباطبايی،  1
فإن األصحاب : »44، ص5ج المعتبر،در جاسخ به اين رفتۀ محقّل حلّی در 511، ص5، جمدارک األحكام. وا در  1

. 41، ص4، جمدارک األحكامنيز بنگريد: «. فيإّن عمل األصيييحاب ليس حّجة»روييد: ، می«عملوا بروايية هيةء
، 1، جذيل فرائد اةضصول() أوثل الوسائل؛ تبريزا، 447، ص1، جهداية المسيترشدينانی، همچنين بنگريد: اصيفه

 . 171ص
و بناء الفقهاء فی األعصييار و األمصييار كان كذلك »نويسييد: در بارۀ او می 541ص الفوائد الحائرية،. بهبهانی در  8

 .«.)أا: علی قبول الخبر المنجبر بعمل األصحاب( ىلی زمان صاحب المدارر..
 .117، ص5جنهاية المرام، . بنگريد: عاملی،  9
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.   يد رهاهانی نيز  ی د  را ره طرح اخاار معتار نزد  دماء   5های ناپسا د دانسته اس  ردع 
متأخّرق، متّهم کرده اس ، ره گفتۀ ا ، اق، د  ره دليا  نفه هيچ ق  از اماراآ رجالی را ره 

ا ضاااع فقه   فتا اقشااای مختاّ شااده »ف ندارند،  اا« اندکی از اسااااب  ُساا،»  « تاوي »جز 
. 2«در غالم ماارد ر ای خاد را رر عد  وااآ مسااائا فقهی گذارند»اند   ناچار شااده« اساا 

 .7مشاره اشفاف   يد از نا يۀ صا م رقاض نيز مطرح شده اس 
 

 ديدگاه شيخ بهايي

زبدة »ا م کتاب ق( ص 5474 -417) بهاء الدین محمّد بن دسوين بن عبد الصمد عاملی 
تر از صا م معالم معتقد راد؛ چرا که ره ای  سيعره  جّي  خار  ا د در محد ده «اةضصول
 ه. عال ه رر اق، تزکي9دانساا رسااد ره تاع شاايخ طاساای اقمای را در را ی شاارک نمینظر می

. ررخی از استدللآ فقهی ا  1شامرد ق  عدف امامی را ررای اوااآ عدال  را ی کافی می
 5.دانس دهد که  ی نيز عما اصحاب را جارر مینشای می

 

 ديدگاه فاضل توني

رغم ره «الوافية»( صاا م کتاب  5475)متافّای  عبد اهلل بن محمّد تونی باشودرووي خراسانی 
ک د هيچ کساای از اماميه را تا  اا از عالمۀ  لّی صاارقحاً  ائا ره  جّي  خار   نفه اد عاء می

مّا خاد  ی در ک ار اساات اد ره ساايرة متشاارّعه    اهر ر اقاآ عدقده، را ، ا7 ا د نيافته اساا 
اق، اساااتدلف که اوااآ معظم اجزاء   شااارائ  تفاليف م حصااار ره خار غير  طعی اسااا ،  

                                                           
 .41ي  44، صليلية البحرين. بحرانی،  1
 .114ص الفوائد الحائرية،. بهبهانی،  2
 .117ي  111، صحّجية الشهرة. طباطبايی،  3
 .41ي  45ص زبدة اةضصول،. بهايی،  4
 .41تا  41ص مشر  الشمسين،؛ بهايی، 44ص ،همان.  5
الكّر )بر  ي؛ بهايی، رسييالة ف5، جاورقی15؛ همان، ص14الصييالة اليومية، ص يبهايی، اإلثنی عشييريّة ف. بنگريد:  1

 .118فرض صّحت انتساب رسالۀ مزبور به شيخ بهايی(، ص
. البتّه اين اظهار نظر او مو ب تعّجب شييخ انصيارا شده است، بنگريد: انصارا، فرائد 518. تونی، الوافية، ص 1

 .141، ص5اةضصول، ج
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. الاتّه 2ک د. هر چ د در دلل   قاآ نفر   ناأ م ا شه می5 جّي  خار  ا د را پذقرفته اسا  
صااّی گذارده اساا : اق فه در کتم مارد اعتماد شاايعه  ا  ررای  ااف خار  ا د شاار طی خا

راده   جمعی از اصحاب ره  ی عما کرده راش د،   اق فه ماتلی ره ردّ  شفار   قا تعارض را 
خار ا ای نااشاد، امّا در عاض عدال     وا   را ی   مس د رادی ر اق    عد  ارتالء  ی  

تخصاااص  ااهر  ر ی ره خار  ا د نيز تا ّف . الاتّه ا  در 7داندره انااع ضاااعف را لز  نمی
 .9کرده اس 

 

 ناديدگاه محدّث استرآبادي و اخباري

هاااااا. ق( را  5475)متافّای  محمّد امين بن محمّد شننریف اسننتریبادی ر س األخاارقي، 
 رکتی را در ررارر  1«الفوائد المدنية في الردّ علی من قال باة تهاد والتقليد»نگارع کتاب 

ز نماد که در زمای  ياآ ا    خصااااصااااً رعد از  فاآ ا  مارد ا ااف محافا ی  غاااصاااالي
علمی شااايعاه  ی زماای  ا ع شاااد   جرقانی فراگير را در ميانۀ  ری قازدهم تا نيمۀ د ّ   ری    

 د ازدهم ر م زد. 
داند   اق، مطلم را مسااتفاد از اخاار اسااتر رادی عما ره خار   ّی الصااد ر را جاقز نمی

.  ی رر 7دهدر قای ا  می  از اق، جه    ّ را ره ساايّد مرتضاای   هم  5ک دای میمتااتر ع ا
ر دی مستحدث ا ادقر ره ا سا  اررعه )صحيح، ماوّ ،  س،   ضعيف( همي، اسااس تقسيم 

ررداری نارجا از ر ع اها سااا ّ  مارد دانساااته    ی را گرتهرا در مارد ر اقاآ شااايعه ری
د اساا  اق، تقساايم   تی نافع اساا  که خار  ا د   ّی  جّ   ک د؛ چرا که معتقمعرّفی می

 8.راشد، که نيس 
                                                           

 .571ي  514، صالوافية. تونی،  1
 .574ي  571، صهمان.  2
 .577، صهمان.  3
 .517، صهمان.  4
وقد وقع الفراغ »( خمده اسييت: 144(، چنين خمده اسييت، اّما در انتهاا كتاب )ص14. نام كتاب در ابتداا خن )ص 5

 «.  من تحرير "الفوائد المدنية وحقائل قواعد األصول الدينية"...
 .541، صالفوائد المدنيةاسترخبادا، .  1
 .474؛ همان، ص511، صهمان.  1
 .518. نيز بنگريد: همان، ص511ي  511ص ،همان.  8
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 ی رعد از اعتراض شادقد ره اق، گفتۀ عالمه که محدّوي، متقدّ  شايعه در اصاف   فر ع   
شاااد که  نای جز ره اخاار متااتر قا همراه ، مدّعی می5انددق، ره اخاار   اد   ّی عما کرده

جست د   اخاار   اد خالی از  رائ، صرفاً ماجم ا تياک  نای نمیرا  رائ، مفيد  طع تمس  
، ارجاعاآ عدقده ره 7،   در اق، راستا را اکر ا ادقر متعدّد2راد، نه ما ای افتاء    ضاء  نای

، مصرّانه سعی در تثاي  1  ارائۀ شااهدی از تارقخ فقه    دقر 9 وار فقهاء   محدّوي، شيعه
 ک د.  مدّعای خاد می

شاااد؛ مثالً ا  عما ره خار وقه ا در عي،  اف، ره تساااها مدّعی  طعی رادی ا ادقر میامّ
؛ زقرا مدّعی اس  که خار 7شمردتر از شاهادآ عدلي، می ، رلفه  ی را  ای5داندرا جاقز می

، رلفه ماجم 4  اساساً  وا   را ی از  رائ، مفيد  طع ره عد  کذب ا  8وقه مفيد  طع اس 
 54.اس ،   لا  نفه را ی فاسد المذهم راشد  دقر از نا يۀ معصا   طع ره  ر د 

اسااتر رادی مدّعی اساا  که اساا اد   طرق مذکار در کتم اررعه   ساااقر کتم متدا ف  
  ررای ممانع  از طع ۀ اها ساا ّ  اکر شااده   ناقساا دگای اق، « تارّک» دقثی ت ها از راب 

ی که ره تااتر انتسااارشااای ره اصااحاب ائمه  ر اق« اصاااف»کتم، ا ادقر را مسااتقيماً از ر ی 
د، رد ی اناند،   افراد اکر شده در اق، طرق صرفاً مشاقخ اجازه رادهوار  راده اسا ، ناشته 

صاااارآ گرفته راشاااد، پ  تاوي    تضاااعيف  نای را  «  رائ »قا « ساااماع» نفه نزد  نای 
 .55تاای معيار  ااف   ردّ ا ادقر  رار دادنمی

اف، در صاادد تصااحيح تما  ا ادقر کافی   نيز تما  ا ادقثی که شاايخ   ی رر همي، م ا

                                                           
 .411، ص1، جنهاية الوصول. عالمه حلّی،  1
 .474؛ ص511. نيز بنگريد: ص517ي 517، صالفوائد المدنية. استرخبادا، 2
 .514ي  518، صهمان.  3
 .511، صالفوائد المدنيةنگريد: استرخبادا، . به عنوان نمونه ب 4
 .517، صهمان.  5
 .517، صهمان. 1
 .188، صهمان.  1
 .184ص ؛541ص؛ 517ص ،همان.  8
 .578، صهمان.  9
 .517ي  517. نيز بنگريد: ص577ي  577، صهمان.  11
 .554ي  558ص ،همان.  11
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. رلفه در ادامه، سعی در تصحيح تما  ر اقاتی 5طاسی ره  ی عما کرده اس ، رر مده اس 

 .2اند، نماده اس که ناقس دگای کتم اررعه در  وار خاد   رده

 .7اق، ر ع ا  کم   ريا مارد اتّااع ساقر اخاارقای  رار گرف 

 

 ديدگاه وحيد بهبهاني

 محمّد باقر بن محمّد اکمل بهبهانی دا ريمجدّد عظيم الشاأی علم اصااف در عصر  اضر   

االجتهاد »ق( در رسالۀ  5245ا  5557« )استاد کاّ»  « استاد اکار»، «  يد رهاهانی»معر ف ره 

ادی ا ادقر رره تفصاايا   را ارائۀ شااااهد رساايار،  رائ ی که اسااتر رادی رر  طعی  «و األخبار

  تأکيد نماد که  9ا امه کرده راد، ردّ کرد« الفقيه»  « یالفاف»جاامع ر اقی متادا ف از  ايا  

انتسااااب اصااااف  ادقثی تمااماً   را تما  محتاا ره میلّفي شاااای  اضاااح نااده   گاه اجتهاد     

، ادی  تايي، نماد که رر خالف ادّعای استر ر 1طلايده اس ناقس دگای جاامع  دقثی را می

 .5اندشمردهرسياری از  دمای اصحاب   از جمله شيخ طاسی، خار  ا د   ّی را  جّ  می

، « دسااا»در عي،  نفه رر   ّی رادی خار  ا د از  ير  «الفوائد الحائرية» ی در کتااب  

                                                           
 .544، صالفوائد المدنية. استرخبادا،  1
 .571، صهمان.  2
و از بزرران ا بارا، فهرستی از ا تالفات اصوليون و ا باريون را ارائه  وسيائل الشيعة. محّدث عاملی صياحب  3

 كنيم: كرده است كه ما در اين مجال، به نقل مواردا كه مربو  به  بر واحد است، بسنده می
ىّن  -األ باريون يقولون بعدم  وازه. دعن القرينة و  ي... ج ييي ىّن األصوليين يقولون بجواز العمل بخبر الواحد الخال

اةضصييول و األ باريون يقولون بعدم  ياألصييوليين يقولون بجواز العمل بالمرّ حات غير المنصييوصيية مما ذكر ف
خبر ال -السييند، و األ باريون يقولون بعدم  وازه. و يان األصييوليين يقولون بجواز العمل بالخبر الظن - وازه. ه

 .447ص الفوائد الطوسية،حّر عاملی، ...«. الدةلة كذلك يالظن
 ي  551، صالرسائل اةضصولية، رسالة اة تهاد و األ بار. بهبهانی،  4
 .547ي  544، صهمان.  5
 .151ي  547، صهمان.  1
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،  جّي   ی را پذقرفته اسااا    رر  ی عال ه رر 7تأکيد دارد  2«تعارض»  « دللا  »، 5«مت،»

 .9نيز استدلف کرده اس « انسداد راب علم»   قۀ ناأ، ره اجماع   مفها
ک د مع ا می«  وا  »، امّا در نهاق   ی را معادف 1اس  ی عدال  را ی را شارک دانسته 
 . 5پذقرد  از همي، ر   جّي  خار ماوّ  را می

« فعي ،ّ ض»شمرد، هر چ د الاتّه رهاهانی ررای اوااآ عدال  ) وا  (  ،ّ ااا را کافی می
  8، زقرا که معتقد اس  در غير اق، صارآ، سدّ راب تفليف خااهد شد.7راشد

شاااد که همۀ فقهای متقدّ    اکثر متأخّرق ی که  ائا ره  جّي  خار  ا د  ی مدّعی می
  در صااارآ  4هساات د، رر جارای ضااعف خار ره  اسااطۀ شااهرآ   امثاف  ی اتّفاق نظر دارند

، رلفه اخاار ضعيفی که فقهاء 54ک  دار صاحيح مقدّ  می تعارض، خار ضاعيف م جار را رر خ 

                                                           
 رويد: . وا در مورد ظنّی بودن  بر واحد از حيث متن می 1

بالمعنی، فال يعلم أنّه أفاد عين مقصييود  نقالً  يكان كالم الّراو ، فربّماو أّما المتن فغير معلوم أنّه كالم المعصييوم 
الظّن بذلك أم ة؟ و دليل حّجية هذا الظّن ما ذا؟  يمن دون تفاوت أم ة، و مع عدم العلم هل يكف المعصييوم 
 (111ص الفوائد الحائرية،)بهبهانی، 

 رويد: . وا در مورد ظنّی بودن  بر واحد از حيث تعارض می 2
غاية التعارض، و ة يمكن  يعالج التّعارض بين األ بار ف يا الظنيية بحسيييب التّعيارض، فألّن األ بار الواردة فأميّ 

 (514صالفوائد الحائرية، الجمع أو التّر يح بينها ىةّ بالّظنون اة تهادية. )بهبهانی، 
 .511ي  554ص الفوائد الحائرية،. بهبهانی،  3
تعبيرا دارد « أ بار اآلحاد»اا موسوم به . البتّه وحيد بهبهانی در مقّدمۀ رسياله545ص رية،الفوائد الحائ. بهبهانی،  4

 كه از ارتضاا او به مسلف سيّد مرتضی حكايت دارد: 
 يعلی ما هو مذهب الشيخ ف -بعون اّلل  -، ثم أشرحها«اةستبصار»الفصل األّول من كتاب  يأذكر  الصية ما ف يفإنّ 

 .(154، صالرسائل اةضصولية، و هو  ير اة تيار. )تبع ذلك ما ا تاره المرتضی عمله باأل بار، و أ
 .541ص الفوائد الحائرية،. بهبهانی،  5
 .541، صهمان.  1
 زند: اين چنين مثال می« ظّن ضعيف». او براا 541، صالفوائد الحائرية. بهبهانی، 1
عنه"،  ي: "أنّه يرو الّر ال يمد بن محّمد" عنه؛ لما ذكر فبقرينة رواية "أح يبن الحكم" هو الكوف يمثيل أّن "عل»

 )همان( «. عن  ماعة كثيرة، و أهل الّر ال ما يتعّرضون لذكر الكلّ  يو أحمد يرو
 .441ي  484همچنين بنگريد: همان، ص

 .541، صالفوائد الحائرية. بهبهانی،  8
 .487، صهمان.  9
 .445، صهمان.  11
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؛ چرا که در غير اق، صااارآ راب 5اند، چ دق، ررارر اخاار صااحيح اساا  ردای اساات اد کرده
ز  دقر فقه ني« ق  صااد »اوااآ فقه ره کلّی رسااته خااهد شااد؛ زقرا شاافّی نيساا  که در  

، از جهاآ عدقده ماتلی صاحيح  ارد نشاده،    ی مقدار هم که  دقر صحيح رسيده اس   
 2ره اختاللآ رسياری اس  ...

  تاای ره  ضاااح اعتقاد عميره هر  اف، را تتاّع در  راء   اسااتدللآ محقّ  رهاهانی می
ا  ره انساداد راب علم در معظم شای ی اسات ااک را درقاف ، درس  رر عف  استر رادی که    

مارد نياز فقيه، را همۀ ماارد  ی راز کرد رااب علم را در اغلام ماارد   متاهّمااناه ساااعی می  
 راي د.  

  رر همي،  7داندا  راه دلياا همي، اعتقااد ره انساااداد،  جّي   ،ّ مجتهد را لردّ م ه می   
اسااس، عال ه رر خار ماوّ ،  جّي  اخاار  سا،    ایّ را در رسياری از ماارد تاجيه کرده   

 .9اس 
قارد، معتار را خالی از اشاافاف نمی   يد رهاهانی تخصاايص عماماآ  ر ی ره خار  ا د

پذقرد، خصاصاً اگر دلل   ر ی از  اّآ    ضاح چ دانی امّا در نهاق  محتاطانه  ی را می
 .  1ررخاردار نااشد

رعاد از   ياد رهاهاانی  جّي  خار  ا د   ّی در علم اصااااف فی الجمله تثاي  شاااد       
لااّه   فر عااآ، کلياّ   ی را   اصااااليای شااااخص رعاد از  ی، علی رغم اختالف نظر در اد  

پذقرفت د. رررسااای ادامۀ ساااير مساااألۀ مزرار رعد از عصااار رهاهانی تا ره امر ز خالی از فاقده 
 طلاد.نيس ، امّا از  اصلۀ اق، مقاف رير ی اس    مجاف دقگری را می

 

                                                           
 .487، صهمان.  1
 .488، صالفوائد الحائريةبهانی، . به 2
در صييدد اثبات  واز عمل به ظّن  511 - 557، صالفوائد الحائرية. وحيد بهبهانی در فائدۀ شييشييم از كتاب  3

ا تهادا بر خمده اسيت و ما حصيل اسيتدةل او اين است كه راهی براا تحصيل علم جيش روا مجتهد نيست، 
بشيمارد. وا در مواضيع بسيار ديگر نيز، بر انسداد باب علم تأكيد  اا  ز اين ندارد كه ظّن را حّجتجس چاره

؛ همان، 517 - 517نموده و خن را مبناا  واز عمل به ظّن قرار داده اسيييت. به عنوان نمونه بنگريد: همان، ص
؛ همييان، 488؛ همييان، ص458؛ همييان، ص177؛ همييان، ص114؛ همييان، ص548؛ همييان، ص541 - 545ص
؛ همان، 71؛ همان، ص45ي  57، ص، الرسائل اةصولية؛ بهبهانی444؛ همان، ص444يي  441؛ همان، ص441ص
 . 418؛ همان، ص411ي  411ص

 .541ص الفوائد الحائرية،. بهبهانی، 4
 .548ي  547، صهمان. بنگريد: 5



              عهيخار  ا د در اصاف ش  ي جّ یخقتار ريس

 

 

 سخن پاياني

ارد نياز خاد م در پاقای شاااقد رتاای اق، گانه نتيجه گرف  که فقهاء شاايعه ررای تأمي، م ارع 
اند: ررخی  جّي  خار  ا د   ّی را ضم، در عرصاۀ اسات ااک  فم، ره د  دسته تقسيم شده  

ه خرج تساها ر ،اند   ررخی در  طعی جلاه دادی رعضی از انااع اخاار   ادشر طی پذقرفته
 اند. ر قفرد د   ري،  دماء شاقع راد   ر قفرد ا ّف ري، متأخّرق،.داده

 
 أن الحمد لله ربل العالمين و آخر دعونا
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 منابع

 ، قم، ذوي ال ربی.بحر الفوائدش(،  2311اشتيانی، محمّد دسن )

 ي.او ّ ال ر ه، بيروت، مؤسّسكاشفة الحال عن أحوال اةستدةلتا(، ادسا ی، ابن ابی جمهور )بی

 ، بيروت، دار صادر.وفيات األعيان (،  2140و  2144اربلی، ابن خلّكان )

، قم، دفتر شيرح ىرشاد األذهان ي(، مجمع الفائدة و البرهان فق 2043ی، ادمد بن محمّد )اردبيل

 انتشارات اسالمی.

، قم، دفتر انتشوووارات الخراج )الخرا ييات( يالرسيييالية اةضولی فق(،  2023) _____________

 اسالمی.

 .لمكتبة الجعفريةا، تهران، أحكام القرخن يزبدة البيان فتا(، اردبيلی، ادمد بن محمّد )بی

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.(، الفوائد المدنيّةق 2023استرابادي، محمّد امين )

، قم، شرح اضصول معالم الدين يهداية المسيترشيدين فق(،  2021اصواهانی نجای، محمّد ت ی ) 

 دفتر انتشارات اسالمی.

، قم، دفتر انتشوووارات رةأحكام العترة الطاه يالحدائل الناضيييرة فق(،  2041بحرانی، یوسوووف )

 اسالمی.

، بحرین، اإل ييازات و ترا م ر ييال الحييديييث يليلية البحرين فق(،  2021) _____________

 فتراوي.مكتبة 

 .ه، قم، دار الكتب اإلسالميالمحاسنق(،  2312برقى، ادمد بن محمد بن خالد )

 ، تهران، به کوشش رضا تجدّد.الفهرستتا(، بغدادي، ابن ندیم )بی

 ، قم، سماء قلم.فرائد اةضصول( ه(، أوثل الوسائل )در حاشيش 2311ریزي، موسی )تب

 قم، دفتر انتشارات اسالمی. قاموس الر ال،ش(،  2314تستري، محمّد ت ی )

 ، قم، اسماعيليان.الذريعة ىلی تصانيف الشيعةق(،  2041تهرانی، اقابزرگ )

 مةفي مدرسيية اةضصييول الشيييعيّة القديالواحد نظريّة السيينّة أو  بر ق(،  2020دبّ اهلل، ديدر )

 .ميّسسۀ دائرة المعارأ فقه اسالمی(، قم، 30، شمجلة فقه أهل البيت)

 ه، قم، جامعاألحاديث الصيحاح و الحسان يمنتقی الجمان فش(،  2332دسون بن زین الدین ) 
 مدرّسين دوزة علميه.

 الا ه. سةميسّ ، قم، )قسم الفقه( معالم الدين و مالذ المجتهدينق(،  2021) _____________

قم، دفتر انتشووارات  معالم الدين و مالذ المجتهدين )قسييم اةضصييول(،تا(، )بی _____________
 اسالمی.



              عهيخار  ا د در اصاف ش  ي جّ یخقتار ريس

 

 ، بيروت، دار الاكر.تاریخ ابن خلدون(، 2041دضرمی، ابن خلدون )

اما  صادق  سيةميسيّ ، قم، غنية النزوع ىلی علمي اةضصيول و الفروعق(،  2021دلبی، ابن زهره )

. 

 المطبعة الحيدرية.نجف،  كشف المحّجة لثمرة المهجة،ق(،  2314دلّی، ابن طاووس )

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.شرح المختصر النافع ي(، المهّذب البارع فق 2041دلّی، ابن فهد )

 ی.رات اسالم، قم، دفتر انتشايلتحرير الفتاو يالسرائر الحاوق(،  2024دلّی، محمّد بن ادریس )

 ، قم، دليل ما.(، أ وبة مسائل و رسائل في مختلف فنون المعرفةق 2021) _____________

 ، قم، اسماعيليان.(، روضات الجناتتاخوانساري، محمّد باقر )بی

 .الرسالة، بيروت، سير أعالم النبالءق(،  2041ذهبی، محمّد بن أدمد )

 اهلل مرعشی نجای.قم، کتابتانة ایت فقه القرخن،ق(،  2041راوندي، قطب الدین )

ش(، تاریخ علم اصول از نگاه شهيد سيّد محمّد باقر صدر،  2311رودانی، سويّد محمّد کاظم ) 

 قم، کتاب خرد.

 .مكتبة الحلبیمصر،  الرسالة،ق(،  2311شافعی، محمّد بن ادریس )

 دار المعرفة.بيروت،  اةضّم،ق(،  2024) _____________

، قم، دفتر انتشارات شيرح نكت األرشاد يغاية المراد فق(،  2020حمّد بن مكّی )شوهيد اوّل، م 

 اسالمی.

 .:ال البيت ميّسسة، قم، أحكام الشريعة يذكرا الشيعة فق(،  2021) _____________

، قم، دفتر شييرح ىرشيياد األذهان يروض الجنان فق(،  2042شووهيد رانی، زین الدین بن علی )

 تبليغات اسالمی.

 ، کتاباروشی داوري.شرح اللمعة الدمشقية ي(، الروضة البهيّة فق 2024) _____________

، قم، دفتر تبليغات الحاشيييية اةضولی علی األلفية )المقاصيييد العليّة(ق(،  2024) _____________

 اسالمی.

 می.ال، قم، دفتر تبليغات اسشرح الرسالة األلفية يالمقاصد العليّة فق(،  2024) _____________

 اهلل مرعشی نجای.، قم، کتابتانة ایتعلم الدراية يالرعاية فق(،  2033) _____________

 ، قم، مجمع الاكر اإلسالمی.فرائد اةضصولق(،  2021شيخ انصاري، مرتضی )

 اهللقم، کتابتانة ایت الصالة اليومية، ياإلثناعشيرية فق(،  2041شويخ بهایی، محمّد بن دسوين )  

 مرعشی نجای.
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، مشهد، استان قدس رضوي مشير  الشمسين و ىكسير السعادتينق(،  2020) _____________

 )دار البحوث االسالمية(.

 قم، مرصاد. زبدة اةضصول،ق(،  2023) _____________

سييۀ دائرة ، قم، هاا  ّطی فقهی(الكرّ )رسيياله يرسييالة فق(،  2023) _____________ ميسييّ

 المعارف ف ه اسالمی.

 المكتبة المرتضوية.، المبسو  فی فقه اإلماميةق(،  2311ی، محمّد بن الحسن )شيخ طوس

 ، تهران، دار الكتب االسالمية.اةستبصار فيما ا تلف من األ بارق(،  2314) _____________

 دار الكتب اةسالمية.تهران،  (، تهذيب األحكام،ق 2041) _____________

 ، قم، به کوشش محمّد ت ی عالقبندیان.اصول الفقه يالعّدة فق(،  2021) _____________

 ، بيروت، دار ادياء التراث العربی.التبيان فی تفسير القرخنتا(، )بی _____________

 نجف، المكتبة الرضویة. الفهرست،تا(، )بی _____________

للشيخ  یلعالمقم، المؤتمر ا الفصول المختارة،ق(،  2023شيخ مايد، محمّد بن محمّد بن نعمان )

 المايد.

 للشيخ المايد. یقم، المؤتمر العالم المسائل السروية،ق(،  2023) _____________

 للشيخ المايد. ی، قم، المؤتمر العالمالمسائل الصاغانيةق(،  2023) _____________

 ی، قم، المؤتمر العوالم المذاهب و المختارات ي(، أوائيل المقياةت فق 2023) _____________

 للشيخ المايد.

 للشيخ المايد. ی، قم، المؤتمر العالمتصحيح اعتقادات اإلماميةق(،  2023) _____________

 د.للشيخ الماي ی، قم، المؤتمر العالممختصر التذكرة باضصول الفقهق(،  2023) _____________

 ، تهران، اعلمی.تأسيس الشيعة لعلوم اإلسالمش(،  2311صدر، سيّد دسن )

 .العالمية ميّسسة السبطين ، (، الشيعة و فنون اإلسالمش 2311) _____________

 ، قم، دار الشریف الرضی.ثواب األعمال و عقاب األعمال، ق( 2043صدوق، محمد بن على )

المكتبة ، قم، (يو اةضصول يحّجية الشيهرة )تراث الشييعة الفقهق(،  2021طباطبایی، سويّد علی ) 

 .صولالمختّصة بالفقه و اةض 

 تهران، ناصر خسرو. تفسير القرخن، يمجمع البيان فش(،  2312طبرسی، فضل بن الحسن )

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.(، المهّذبق 2043طرابلسی، قاضی ابن البرّاج )

 .المطبعة العلميةقم،  الفوائد الطوسية،ق(،  2043عاملی، درّ )



              عهيخار  ا د در اصاف ش  ي جّ یخقتار ريس

 

، قم، مؤسّسة ال تحصييل مسييائل الشريعة تفصييل وسيائل الشييعة ىلیق(،  2041عاملی، درّ )

 .البيت 

، قم، األفهام ىلی تنقيح شرائع اإلسالم كمسالق(،  2023عاملی، شهيد رانی، زین الدین بن علی )

 .ميّسسة المعارأ اإلسالمية

، قم، دفتر شييرح مختصيير شييرائع اإلسييالم ينهاية المرام فق(،  2022عاملی، محمّد بن علی )

 انتشارات اسالمی.

 دار البشائر اإلسالمية.، بيروت، (، لسان الميزان  2442عس النی، ابن دجر )

 .ال البيت ميّسسةقم،  تذكرة الفقهاء،ش(،  2313دلّی، دسن بن یوسف ) هعالم

 .االما  علی ميّسسة ، لندن، تهذيب الوصول ىلی علم اةضصولش(،  2314) _____________

 .المطبعة الحيدرية، نجف، معرفة أحوال الر ال يقوال ف الصة األق(،  2312) _____________

 المطبعة العلمية.، مبادئ الوصول ىلی علم اةضصولق(،  2040) _____________

، مشووهد، اسووتان قدس رضوووي تحقيل المذهب يمنتهی المطلب فق(،  2022) _____________

 )دار البحوث االسالمية(.

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.أحكام الشريعة ية فمختلف الشيعق(،  2023) _____________

سۀ، قم، نهاية الوصيول ىلی علم اةضصيولق(،  2021دلّی، دسون بن یوسوف )   هعالم اما   ميسييّ

 .صادق 

 ، تهران، دانشگاه تهران.الذريعة ىلی اضصول الشريعةش(،  2313علم الهدي، سيّد مرتضی )

 ، قم، دار ال ران الكریم.تضیرسائل الشريف المرق(،  2041) _____________

 ، قم، مرکز جهانی علو  اسالمی.درامدي به تاریخ علم اصولش(،  2312پور، مهدي )علی

، بيروت، دار الاكر المنخول من تعليقات اةضصيييولق(،  2021غزالی، ابودامد محمّد بن محمّد )

 المعاصر.

 دار الحدیث.، قم، ر ال ابن الغضائراش(،  2314غضا ري، ادمد بن الحسين )

 .ی، قم، مجمع الاكر اإلسالماضصول الفقه ي(،  الوافية فق 2021فاضل تونی، عبداهلل بن محمّد )

 ، قم، دفتر تبليغات اسالمی. علم اةضصول تاريخاً و تطّوراً ق(،  2021قا ينی نجای، علی )

 .اةسالميةلكتب قم، ادياء ا اةضصول، يالقوانين المحكمة فق(،  2034قمّی، ميرزا ابوال اسم )

اهلل ، قم، کتابتانة ایتيرسييائل المحقّل الكركق(،  2041کرکی، مح ّق رانی، علی بن الحسووين )

 مرعشی نجای.
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 .ال البيت  ميّسسة، قم، شرح القواعد ي امع المقاصد فق(،  2020) _____________

 .اةسالميةتهران، دار الكتب  ،يالكافق(،  2041کلينی، محمّد بن یع وب )

 ، قم، بيدار.متشابه ال ران و متتلاهق(،  2331مازندرانی، ابن شهراشوب )

، قم، مؤسّسة شرح من ةيحضره الفقيه يروضة المتّقين فق(،  2043مجلسوی اوّل، محمّد ت ی ) 

 فرهنگی اسالمی کوشانپور.

، بيروت، بحار األنوار الجامعة لدرر أ بار األئمّة األطهارق(،  2024مجلسوووی دو ، محموّد باقر ) 

 الطبع و النشر. ميّسسة

 .سيّد الشهداء ميّسسۀالمتعبر فی شرح المختصر، ق(،  2041مح ّق دلّی، جعار بن الحسن )

 قم، دفتر انتشارات اسالمی. نكت النهاية )ضمن كتاب النهاية(،ق(،  2022) _____________

  مرعشی نجای.اهلل ، قم، کتابتانة ایتالرسائل التسعق(،  2023) _____________

 .االما  علی  ميّسسة، لندن، معارج اةضصولق(،  2023) __________

 مشهد، استان قدس رضوي. اي بر ف ه شيعه،م دّمهق(،  2024مدرّسی طباطبایی، سيّد دسين )

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.تعليقة علی معالم اةضصولق(،  2021موسوي قزوینی، سيّد علی )

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.ير ال النجاشق(،  2041ن علی )نجاشی، ادمد ب

، بيروت، دار ادياء التراث شيرح شيرايع اإلسالم ي واهر الكالم فتا(، نجای، محمّد دسون )بی 

 .یالعرب

 .ال البيت  ميّسسة، قم،  اتمة مستدرک الوسائلق(،  2021نوري، ميرزا دسين )

 .ی، قم، مجمع الاكر االسالملفوائد الحائريةاق(،  2021وديد بهبهانی، محمّد باقر )

 .یالمجدّد الوديد البهبهان ميّسسة العالمة، قم، الرسائل اةضصوليةق(،  2023) _____________
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 احياء تراث

 



 

 

 

 

 

 الُمبين في تصويب ق  الح  
 

 (لثانی)القسم ا خطئة األخباريي نجتهدين وت  رأي المُ  
 

 ،ر النجفيل ض  الشيخ جعفر بن الشيخ خ   ،ماماإل ،الفقيه الکبير مؤلف:

 ها( 1228ا  1116 أو 1111)ُف الغطاء کاش

نصاري القُمليمحملدرضا األتحقيق: 
 *

 تقديم

 ّ  اسبق لأن تحدثا  ي بعض األعداد السابقا مل م ه الدلريا، ل ي مقدما الرسائؤ األخباري

 ي جما  لأخرى باليفصيؤ عل الصراع الباإل تار ش   يها، تحدثُا  قاش أل أالصوليا المنشور  محق  

 الش شب ألاخر القرن الثاني عشر لبدايات القرن الثالث عشر  ي المايمع الشيعي  ي العرا  ألّ ن  

 شيعي ا، عالاٌ هُمشعؤ نار الفينا لمهيّا ، لمفاّر الصراع لر نح شرارتها الی ايران،  انُ  ثُا  اميدّ 

ادي انع األسببيراببل عبد الصببّ  لمو المريا محّمد بل عبد النبيّ  .ا محّمد األخبارياشببيهر بالمري

لاسيقّر لفير  طويلا ، مببب  1191لماجر الی العرا  سنا ،مببب  1111ا نس النيسابوري. للد بالهند

،  اع  ارهل،  ااره مل خال  الدرس ل اليأليف،  عال صييحألبدأ ينشر ،  ي الاااميا ل ربال 

ّضا لح، ل ي خِ  لمخالف، موا ق ،ل العوام بببب بيل مليّد، لمعارن، للعلماء بببب  ضبالش علانقسبا ا

بلح الملك  اسيق، علي شباه القاجاري سبا ر الی ايران الحرب االيرانيا الرلسبيا ايام الملك  يّ

، حيا ر ع شببأنح عند السببلطان ل ماشببيت منح  رامات ممّ  صببدرلضببّمح الی بالطح، ، ب بحمّ لر  

لمدم قواعد  ،لفيجعي السب  لاسبياّؤ الفرصبا  ي الدعو  الی معيقده الرّ ، ؤ بفاره اسبيبّد الرج

عض بالد لسا ر الی ب، مدا ح رسبائؤ عديد أصبولي،  ايب  ي سببيؤ نشبر الفار العقالني األ

 يها  يّامحأؤ طصو  لالفلسفا،  لا تلعلی الخصبوم الی اصفهان ميث معقؤ علمي األ، ايران
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رمما ي طهران،  ما سببا ر الی شببيراي لالی   لالعود خرلجالی ال اضببطرّ   ،لمخالفا العلماء معح

 ما لألما االيرانيا اليي  اناقسبببِّ مثير ش للفينا، لمُ  ت ي المبدن االيرانيبا، ل بانا م ه الرمال

ا الهزائا المرير  اليي  انا ّس الحاجا  ي خِ أمبب  مام الايشأ جهها الايش القاجاريتواصبببّ

رجع رأل الرجؤ مل بالطح بؤ بالده،  صلضاا علماء البالد الی  يااش  اضطر الملك ني ي؛الرلس

، العلا  ربالء لالناف األشببرأليي ماينباش اليقرب الی عاصببم ا،لتوّطل الااامي ،الی العرا 

بؤ عالد النضبببا ، لانح تعّدى عل طوره المعياد  ي رّد مخالفيح بالقيؤ لح با ، للال لا تهبدأ 

لالمايهديل  ،اد، للصبببف الفقهاء االعالمعنبمل الاهبؤ لال لالقبا ،  بارتقی مراتبب خطير 

ل مآ  مراقبي ،لبح العوام،  ضبببالش عل الطلببا الب يل  انوا ميخ يل الحيادالييحمّ   بام باالم، العِ 

حبؤ ب ، لُسحلا جثيحبنصؤ، شح هبّ ل  ُ  ،م، لأخيراش قُيؤ بسبيف، شبهرهاليماالمور  ي م ا اال

ره. لالشببّک أنّح لا يال يسببيحّق مثؤ م ه العقوبا ل الازاء، ما يح أناملح، ل أُلحد  ي قبر مف

نقلح أل القيؤ لالينايؤ،  الفار سياٌ  ال قرار لح، ت ،س لاليشريدحبمحاربا الفار بال يمالإ  ال 

 م الی الطريقاامامح سببوى االميأ ال سبببيؤ للوقوأل  ،بعيد  الرياح بؤ ميّی النسببيا الی   ا ، 

ع ا لاألخ  بسبيؤ المو ،لمي االعيماد علی الحاما ،سبحانح لتعالیال ي أرشبدنا اليح  القويا

 الحسنا.  يسا الالماادلا باألساليب المس ،الحسنا

لانيهی أمر الرجؤ بمأسا  انسانيّا لا يال للمايهديل  ،  ْ الع   ق السيُف ب  لعلی أي ما ، سب  

ديق  ان المريا ص  قد ،بؤ نُسبب  لك ألسبعد باشبا لالی باداد ألسبباب سبياسبيا ، يها دخؤٌ 

  إنّا ّله لإنا اليح راجعون. 1.ه دالد باشاعدلّ 

 ّ  يل:لاليك  هرس أمّا ما ألفّح  ي الّرد علی المايهديل األصولي

1 ُ  فا  االجيهاد.ب منيا المرتاد  ي   ر ن

 .نوار  ي االجيهاد لاألخبارب مصادر األ2 

 .وابب  يّ الباب الی الحّق لالصّ 3 

 .ب الشهاب الثاقب4 

 .ّد األشرارّاار لق  الصارم البيّار لفّظ الفُ  ب4 

رِ ب رسالا الح  6   الُملق ا. ا 

 1 ْ  .د لتزند ح  ب الصحيا بالحّق علی مل أل

                                                           
 . 558. را ع: دين ودولت در ايران،ص 1



              (لثانی)القسا اخطئا األخبارييّلايهديل لت  الُمبيل  ي تصويب رأي المُ  قُّ الح  

 

 .جماعناع عل عور  اإلب  شف القِ 1 

 .ري الحواس عل لسوسا الخنّاسب مِ 9 

 .ب النور المق لأل  ي القلب المشعوأل14

 هر الفاصؤ بيل الحّق لالباطؤ.طب ال11 

 ب نبراس العقو .12 

 ساس  ي نقض أساس االصو .ب قلع األ13

 راد الهدايا.أب ناا الواليا  ي مل 14 

 .ب سالح الململ14 

 .ب ضياء الميقيل16 

 ّاا البالاا.ب الحُ 11 

 ب الحاما البالاا.11 

 ب البنيان المرصوم بالبراميل لالنصوم.19 

 .العيل ب انسانُ 24 

 .ب موارد الرشاد21 

 ارى.مدما الابرى  ي الّرد علی الزنادقا الصُّ ب د22 

 .سنانب  مز  البرمان لنبها الو  23 

 ماام لالموضوعات.ب الرسالا البرمانيا  ي الفر  بيل األ24 

ع مواضببيع ردلده، ل ثر  األطراأل لتنوّ  ،ليالمظ المييبع سببعا ماا  ما قام بح األخباري

فر لاالنحراأل ّد  لالاُ وار، بببؤ الرِ لفها لالعِ لبببالخزي لالعببار لقلبّبا ا ،اليي عبباداما لنببالاما

 ناداما!!
حو  األصبولييل،  قالموه لصببارعوه،  الرجؤ أنّح عاصبر جماعاش مل  ّظ للال مل سبوء م  

لبابؤ مبا ألتوا مل قّو ، خاصبببموه،  ردّلا علی  المح بالالمات، لعلی صبببحائفا لرسبببائلح 
ب  1116مدرسبببا الوميد البهبهاني ) تباعأى لح لماربح بري مل تصبببدّ أل .ببالايب لالمالّدات

 نسباش  -،(1221ب  1144المشهور بااشف الاطاء ) مب( لعلی رأسها الشيخ جعفر النافيّ  1244
ُ الاِ  شبُف    »الی  يابح الفقهی الشبهير: ا  ي ميّ مالمو شيخ اإل -«رّاءبهمات الشبريعا الا  طاء عل م

ّ  لقيح، مسبموعُ  را  عند عاّما الشيعا  ي الع اجاريا. مطاعٌ ا العثمانيا لالقالالما عند االمبراطوري



 7312 تابستان / 71شماره  /ياصول يهافصلنامه پژوهش   

 

ما    اليح أمر الرجؤ مل  قحيميلك جميع صبببفات الزعاما لالقياد ، لقد أقل لايران، ل ان 
ى  يصدّ  ،ل تأسيس  رقا جديد ،  أدرك خطور  الموقف ،ا الطائفامسبعيح الحثيث ليشييا  ل

 ّ لعّؤ لابطا  ما  ان يعيمد عليح، ل ،دعاليا ؤ  ي ردّ ئف عد  رسالح سياسياش لاعالمياش ل ارياش،  أل
لاجيماعح بالملك  يّ علی شببباه القاجاري، ل انا  ،أما خطو  قام بها مي سبببفره الی ايران

ّ  ،سبببفر  مو ّقبا نيابا عنها قطع عالقا الملك بح ب عليها خرلج المريا محّمد مل ايران ل ترت
ّ صببوللعودتح الی العرا ، محاصببراش  ي الاااميا مل قبؤ األ أل  ل سببلطان، ل يعينح مِ يل، دلن م  ي

ّ سبوى شبِ  ما ا،  ف الشبيخ جعفر  ي مدينا اصفهان ر ما  ي اتباعح. ل ي خال  م ه السبفر  أل
ّ ّد األرسبباليح المهما لالمشببهور   ي ر   بيل  ي تصببويب رأي المُ  الحقُّ » المي رسببال ،يلخباري

 ّ محققّا  ي م ا العدد مل لمي م ه الرسبببالا اليي ننشبببرما « لالمايهبديل لتخطئبا األخباريي
 ّ مريا ل ال ،يل عموماش الدلريا، لمي رسبببالا علميا دقيقا، يرّد  يها الشبببيخ علی دعالى األخباري

 ّ رت ميث انيشبب ،ر   ي لقيها لبعدمامحّمد لالشببيخ أميل األسببيرابادي خصببوصبباش، ل انا ملث
ّ دلبّ مبا لاألموادّ  ّ  يبا المقاش  ي ُ يي ا الوارد   يهبا  ي جميع الرسبببائبؤ ال  ل.يالّرد علی األخباري

ا، ثا،  رّد علی  اشبف الاطاء برسالا قاسيباإل ّز ُ لبد  أن يرتدع األخباري أل يليل، أخ تح العِ 
الصيحا »بؤ أقرب الی الر يلا، لسّماما بببب ،ما، بعيد  عل العد  لاالنصاأليميلئا بالق أل لالشي

يريا طاء عل معايب م شببف الاِ » ّرد عليح الشببيخ جعفر برسببالا« بالحّق علی مل ألحد لتزند 
أ مؤ . مببببب  1221 قد لا اه األجؤ سببنا  ،لعلّها  خر ما  يبح رداش عليح، ل«العلماء محمّد عدلّ 

ّ أخال بح  ي يعبامبا الطائفا مسبببيرتح  ي محاربا األ  ارياألخب ل المريا محّمد ،ل عموماش خباريي
ی سنا لاطاء )الميو ى لح  ي العرا  الشبيخ موسبی بل جعفر  اشف اعلی الخصبوم،  يصبدّ 

 لمل بعده السيد محّمد،مب(  1231)الميو ی  الريانل السيد علی الطباطبائي صامب ، (1241
سبا ]لالی م ا األخير ن   ،مب( 1242)الميو ی سنا  مفاتيّ االصو الطباطبائي صامب  الماامد

د لقيلحا  ما قام بمحاربيح  ي مقرّ عضبببب  لمي ،ميحاقا ها اصبببداره الفيوى بيافير المريا محمبّ
ّ الاباام مبدينبا ل ميل ليي لهما ماانيها الدينيّا لاالجيماعيا، لمما السبببيد  ،عالم االمامياأمل  ع 

علماء  مل . لماربح  ي ايران جماعاٌ المقابسلالشبيخ أسبداّله الااامي صامب  ،عبداّله شببر
يّ بح السببلطان  لال ي  ان يها ي،برّ ل قيهها المُ  ،لعلی رأسببها شببيخ األماميا  ي لقيح ،ايران

ا اّ لمُ  ،ا، لالشببيخ الالباسببي ي قُ  القوانيلالمريا القُمّي صببامب  ل مو علی شبباه القاجاري،
االسببالم السببيد محّمد  الشببفيي  ي اصببفهان، ل انا  لميهما مسببموعا  ي مدينا اصببفهان 

 ل يرما. 
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 ّ الی  لم ا لقد لصبلا أخبار مر ا المريا محّمد األخباري لمعارضيح لمحاربيح لألصوليي

مبببب(  لمو أبري علماء  1234)الميو ی سنا،  يقونال يلدار على لها السبيد دُ بالد الهند،  يصبدّ 

لالحاضنا لحويتها العلميا بببب  ايب  ،الهند  ي مدينا لاهنو بببب لمي عاصبما اليشيّع  ي الهند

 ّ   ،«مدنياالفوائد ال» ي الرّد علی  «صو أساس األ»لمو  ياب ،ل يابح المشهور  ي رّد األخباريي

لرّد عليح السبببيد ن ام الديل  ،«معال  العقو  لقلع أسببباس االصبببو »خباري باياب  أجابح األ

 .«مطار  اليقيل لاسر معال  الشياطيل»ب باياب يقونمسيل الهندي ب مل تالم   ال
ّد  بير بعد مقيؤ المريا   ي الاااميا، ميث أنهی مقيلح مب ا لخمدت  يابا الردلد الی م  

ّ  ،حر اعلا الشبُ   لاءلتملّ  بعض مناصريح لتبرّ  ،اماديا مل السبّ لأخمدت نارما،  اخيفي ملي
 لسببباملاتباعح لدعاليها   ٌر  ي األ للا ي عُد لألخباريّ  ،منبح، لشبببيئاش  شبببيئاش مدأت األمور

قبعوا  ير صا شر ما، با الناس، لانحصرت جماعيح بؤ ميّی عند عامّ  ،العلميا لالحويات الشيعيا
مساء بعيد  مل الحواضر الشيعيا الرئيسيا  ن اك، ل ضلّوا يرددلن يا  البحريل لاأل ي مدن نائ

ع بّ ييبعد أن أصببحا راياتها مناوسا، لشو يها ماسور ، للعّؤ الم ،لال دلن جدلى هأراء
اتباع المريا  ي الد اع عنح بنشبببر رسبببائؤ مزيلا، للانها  ملبعض المحالالت الخاولا  يادُ 

خير  القاصببما جاءت مل الضببربا األ للعؤّ  ،د  االمور الی ما  انا عليح انا عاجز  عل اعا
 رائد » مناقشاتح العلميا الرصينا  ي  يابح الشهير  ،مبببب( 1211نصاري )الميو ی سنا  الشيخ األ

ا، مّدت ما تبقی ريّ ألخباد ا يرمما مل ُعم  د لمسببائي لالمريا محمّ األ يدعال مو  «صببو األ
 لمراد يح مع الاهؤ لقلّا الفها !! ،ارلا علی تبني  راءمامٌد ي  للا يعد أ ،مل  يانها

ر  شامد  لم ه الاث ،منيشر   ي مايبات ايران ،له ه الرسالا نسخ عديد  تياالي العشريل

مل مقينيات  2/14312علی سببعا انيشببارما لتأثيرما. اعيمدنا  ي م ا اليحقيق علی نسببخا برقا 

( لقابليها بنسخا مايبا 449/  31: جلمايباا هرسا  :جعرا) ،االسالمي مالس الشوریا مايب

 السيد المرعشي بقا.

طبعنا القسا األل  مل م ه الرسالا  ي العدد السابق ل أماماا  ه الرسبالا  قد ن راش لطو  م

 .القسا الثاني مل الرسالا

ل    د، ل ي الخيام نسأ  اّله الهدايا ل اليو يق، لالثبات علی صراطح المسيقيا، صرام محمّ 

   دا  المياميل.محّمد الهُ 

 وآخُر دعوانا أن الحمُدلله ربل العالمين                                          

 محمدرضا األنصاري القُمي                                                            



 7312 تابستان / 71شماره  /ياصول يهافصلنامه پژوهش   

 

                                            

 المطلُب الثامن

 ي اة تهاد والتقليدف
ّ  مؤ  ؤّ ّن ألأ ،خبارمعل الن ر  ي األأل ،ال يخفی علی مل تيبع اآلثار اليها  رةساء يرجعون ا، مل

 .هيلمد الوجأأل  ي المعلوم مطلقاش  ي  ،ا ال تدخؤ  ي الضببرلرتيلممّ  ،ماام الشببرعيا ي األ
ی يرجعون ال نّها مينئ ،  ا ،مور  لك ا ا اسياملا عليها األ عئِ رأل لالصناصبؤ الحِ أ أنّ  ما 

 ،مبببانهالالنصبببارى الی رُ  ،مبببارماأ بباليهود يرجعون الی  ،علمبائها بببالصبببنعببا لعر بآئها
 امرلألقد  ،ينا الزراريا لاليونسيا لنحومائمّ ألقد  ان  ي يمان  ،لالمسلمون الی علمائها

المراد  نّ ألال ببامر  .بببالرجوع الی يرار  ليونس بل عبببد الرممل ليحيی بل ي ريببا لنحوما
 ،لليس االجيهاد سببوى اسببيفراا الوسببع  ي تحصببيؤ ال لّ  ،يوى دلن الرلايافالرجوع  ي ال

ّ  ل لك اليم بديها،   الصدلر . ابالنسبا الی الموضوعات لباقي المقدمات لان قلنا بعلمي
ّ إثا  ا علماء ال رجوع له: ّن الناس بيل قسببميلأح قد جرت سببير  جميع الميشببرعيل علی ن

  .عوام يرجعون الی العلماءأل  ،دلاالی  ير األ
ّن مل عرأل شبببيئاش مل ماللها أل ،اب االئمبا االمنباءلنوّ  ،العلمباء لرثبا االنبيباء نّ أللرد 

ّن الحا ا أ ّد الشبببرك. لمعلومٌ لمو علی م   ،علی اّله  اد عليح رادٌ لالرّ  ،لمرامها جعلوه مبا ماش 
ُ  لقد جعلوا قضبا ش  ، ير المحاوم عليح عوام األ ؤّ لتض ،الن ام لقضاء لئال يخيؤّ رجع اليها  ي اي

ُ » : قبد لرد  ي الحديث انّح ،بعبث علی عموم البلوىأالرجوع  ي الفيوى  دّ لعب   الناس  انيال ي
 للوال الحاا برجوع األعوام للزم: ،«رأل الناسخ مل المنسوخل ع   م  اّل إ

ا لجوب بلوا درجبا العلمبباء علی جميع المالفيلإ ا  مل  ،األ سبببقوم الياليف عنه ،مبّ
ود مع لج ،عوام الی معر ا المسببائؤ بالشببوامد ل الدالئؤؤ األر بؤ مل الميع ر توصببّ الميعسببّ 

مااي لالحقيقا لال ،لالمامؤ لالمبيل ،لالعام  يها لالمطلق لالمقيد ،الناسبببخ  يها لالمنسبببوخ
ّ ل ب ا مع تببدّ  ،لماب ا  ، ضبببالش عل باقي اللاات ،سبببان ببالنسبببببا الی عرب م ا الزمان  الل

ّ اّل إدلا علی عربييها  اليمانها معر با األ  ،لبيانيالالناات ا ،اا لالنحو لالصبببرأل بعد معر ا الل
بلسبان الشرع مل العلماء المامريل  ي م ه  عرأُل أّن بنات العرب  ي يمان صبدلر الخطاب إ 

ب المعر ا الاي ،لمقبولها لمردلدما ،مل العلا باألخبار لتعارضبببها لترجيحاتها لالبدّ  .االيام
ات، مر بح  ي الرلاي ما لرد األ ،لالشبببهر  لالقواعد لليرجيّ ،لالسبببنا لالنبويا للعرن عليها

ّ  ،دلا للعواملجعؤ العلماء رلا  يرللن األ ،لمنع اليقليد ،دلاخ  باأل مل ألجب األ ون لها نليبي
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عی لادّ  ، ضبببالش عل الم مب ،نار ضبببرلر  الديلأ قد  ،دلالمقدمات األ ، يفيا االسبببيدال 
عليا عي لجوب تمؤ الشرائع السابقا  ضالش عل شريعينا يدّ أمداش مل أ الّ ألال  ،خالأل البديها

 لك  نارألمل  .ل يفيا االسببيدال  ،دلاف عليح المسببألا مل األالعالا مل سببألح جميع ما ييوقّ 
ُ  :لللفظ دلن المعنی ،یسببمّ ل ان انااره لالسببا دلن المُ  ، قد خالف علمح عملح ؤ عقل يف ي

 ،اش نها ترد بعضبببها بعضبببأمعا  ي الايب مل دلن اماطا، بها مع العلا بخبار جُ أؤ بقولح بالعمب
ّ إل ها  انح ا ا خاطب ،لن ير  لك ما  السبببيد مع عبده .ما نعقؤ ميل الخطاب بها علی االنفرادن

مع خطبباببباتببح ن جُ أل ،خر  عملوا عليببح مل دلن مالم ببا خطبباب،  ،علی االنفراد بخطبباب، 
نارممببا أل .موا  اليعببارنأب لجببب عليها البحببث لالفح  عل الميعببارضببببا  ي  يببا

 ّ علی األعوام الرجوع الی   يابُ  ،عوام لامدمرجع العلماء لمرجع األ نّ أ زعموا  ،وناألخبباري
ن أ لزمها علی  لك  ،لياون الفقيح رالياش لها ،ن يعملوا بالعلا دلن ال لّ أل ،ناالاياب لالسبببُّ 
  نسببببيح ،نّما ما رلا  لهاإل ،مل االماام   الفقهباء  ي ماا، لوا علی قويعوّ  اّل يابب عليها ا

 اليها  نسبا الرلا  اليها. 
ح علی علی الفقي  يلزمُ  ،خبارع ا مبا اسبببينبدلا اليبح  مبا نقلنباه عنها  ي اثبات علميا اإلأل

ند لمسبببي ،ف عليح مل المقدماتلي  ر ما ييوقّ  ،ئؤ لتفسبببيرهن ي  ر الدليؤ ا ا سبببُ أرأيها 
 ئؤ امام الاماعا عل مسبببألا،  ا ا سبببُ  .للجح الامع الی  ير  لك ،لي  ر المعارن ،البداللبا

يا  يشببباؤ نفسبببح بمسبببألا، لامد  جزئ ،لي  ر ما ييوقف عليح ،ن يأتي بالدليؤأالزمح  ،جزئيا
 الوامد لال يليفا الی  يره!! 

ُ إ ب  ،لامدٌ خ  عل الدليؤ ن ماا األعوام لالعلمباء  ي األأني  المها علی ابامره مل ن ب
د مل ا قائلون باالجيهاد لاليقليهُ     اّل إل ،لمناريل لضرلري الديل ، انوا مخالفيل للمايهديل

ّ إل .ن يعود بحثها الی ماّرد االساأ اّل إلعملها،  لعلمها مخالٌف  ،ميث ال يشبعرلن  ي رأيُا ن
تاوي  يفنّح  أميمسببااش ب ،االجيهاد لاليقليد يامل مشببايخها مل يطعل علی المايهديل بيسببم

الخطابات  نّ أعائها بها ادّ لقعها  ي الشببُّ أع ا ما أل ،م ه القسببما مع عدم اال ن ب لك شببرعاش 
نّما يخاطب بما يفهمح إلالحايُا  ،ا للعلماء لاألعوام  ي يمل الحضبببور لالايباالشبببرعيبا عامّ 

 ل يح مخالفا البديها مل لجوه: . ال مالف يفها ،بالمخاط  
لخطاب للمعدلميل لالاائبيل علی لجح الحقيقا مل الضبببا الی دعوى عموميا ا نّ إ األول :

ّ  ،ا لا يرن بح العقؤلبدلنح ممّ  ،الموجوديل   .االال يوا ق الضاع الل
ّ إل ،أل لضببع الخطاب علی مقيضببی اللفظ ،ا دعوى تعليق الخطاب مااياش لأمّ   ما مو اامرٌ ن
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ار  المدُ  ،خارجيادلا ألالعموم مل   ي الموجوديل الحباضبببريل  ي مالس خطاب النبي
   .علی مصطلحها دلن  يرما

لنسبا الی ايمال القو  ب  يف   ،ح لو قلنا بعموميا الخطاب بالنسبا الی الخطابات العامانإّ ثّا 
 ثر الرلايات أل ،د بل مسلا  لنحومارار  لمحمّ ل ي مثؤ خطاب يُ  ،مل ال يعرأل لسان العرب

 مل م ا القبيؤ !
مثا   1....مثلام ه الخطابات المخصببوصببا مل قبيؤ األ ح بانبعضببها صببرّ  نّ ألمل العاب 

   .الاميع  الخطاب يعاّ  ،لما ا
  :نّحأل ،مل تنزيلح علی مصطلّ لقيح لو  ان الخطاب عاماش  البدّ  ثم نقو :

   .لك المعنیتمل تنزيلح علی   البدّ  ،لامد ريد باللفظ معنیش ن اُ إ
 نّ ألزم بالنسببببا الی  الم العرب  ،ايحملونح علی مصبببطلحه لقا،  مؤ  ؤّ أ نّ أريد ن اُ إل

 شببببار أل معناما. لالفرسبببخ مخيلٌف لباخيالأل قدر األ ،الاُر  مخيلف بباخيالأل معنی الرطؤ
ل  ا بالنسببببا الی  ، ثر االماامأل  ا الز ا  لالخمس ل  ،بباخيالأل قبدر الب راع أل معناما

 !ومالنح 5لالحليا ،لالطعام 4لالريش 3لالسبيؤ  2باقي اللاات  النون
 وه  قدخصبببّ  نْ إل . قد  ابرلا الضبببرلر  ،مؤ اللااتأن اليزموا ب لك  ي مّق جميع إثا 

   .ثبا ماا اليقليد  ي الاملا
 ُ ن إل  !حلقيا اليا الخرلج عل اليقليبد  يف يحصبببؤ ببالقاء الفقيح عبار  ال يفهمها مل اُ ث

 مينع  ما ال يخفی علیّن  لك مأعلی  ،،لزم اليقليبد ،قيبؤ بلزلم اال هبام علی لجبح االعيمباد
 اال هام. يألل

ُ إثا  بؤ  .لملك باقي الناس جميعاش  ،انحصبببر الناجون  ي العلماء ،ني االمر علی مبا قالوهن ب
   المها ن لا نللّ إ هلالء الاماعا  ،يلزم مل  لك عدم ناا  العلماء إل رائها الناس بالاهؤ

 ى الحمؤ علی العناد لاليعصب!  ليس لها سو ،لفاااش ال يريدلن معانيهاأنها يوردلن أب
 ُ ّ ث ُ ألالمصبيبا الابرى ب ،ا الع میا البلي ّ ألبسون علی العوام قائليل بنها ي مؤ أخبار أا نعمؤ بن

ّ أمع  ،المايهببدلن ال يعملون بهبا ، لالبيبا  مببؤ البيبباأخببار ها ما المخببالفون ألن
ؤ لمل جمليها عدم العم ر بيان  لك  ي جميع المبامث السبببابقح؛ ما مّ  ،لاليار ون للعمؤ بها

                                                           
 بيان  ي األصؤ. .1
 نون: الخبز بالفارسيّا.ال .2
 السبيؤ: الشارب بالفارسيّا. .3
 الريش: اللحيا بالفارسيا. .4
 الحليا: الهريسا بالفراسيا. 5.
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خبار أل ،يا االجماعاّ خبار مُ أل ،خبار العرنألمبا ي هر مل  ،اببحخببار  اليحب ير مل الاب ّ أبب
داء الی لجح مور االميشاؤ األأّن مل أل .اليقسيا الی المفييل لالمسيفييل لنحو  لك  ما بيناه

يع لمل اناار جم ،سبببلميلعداء الم وثا مل شبببماتا األأل ،لامصبببيبيا ،قلباه مرّ أ  ،رلن  يحع ي
 قاليؤ الييلعوا علی م ه األا ا اطّ  ،علی الديل ئما الطامريلاليهود لالنصببارى لأعداء األ

خ  األ علماء المسلميل مبنی دينها علی نّ إ قالوا  ،مؤ الشبرائع جيالش بعد جيؤأه بمثلها لا ييفوّ 
 ،عالميلال قضببي ابطا  ماا ربّ عوا ما يلادّ  ،ع االنبياء السببابقيلئِ بخالأل ]ماا جرت عليح شببرا
 ليقولون مااليفعلون! ،بانّها يعملون بما ال يعلمون

 للقد لجدتها علی ثالثا أقسام: 
:  ،نفسببها بالقيؤ لالقا ألشببالوا  ،الادا  بّ د لمُ سبب  لب عليها الح   ثر    لما األ قساام 

ّ أل  لالطعل علی ،  بدعوى االسبببيقالاّل إن  لبك ال ينا  ألرألا  ،ن تخفق خلفها النعبا أوا مب
ّ أل ،لاالعيزا  العلمباء مل جميع مل  ضبببؤّ أل قؤّ أ ها علموا أنها لو  ررلا الورلد عليها  انون

ّ  زا وا عل طريقا المايهديل أل ،لصؤ اليها ُ  بعد مضاّل إها ال تنا  مع مساعد  اليو يق ن رما ي ب
ّ  ،مل السبببنيل منها لال مل  دخلوا انفسبببها  يها لليسبببواأل ،للمببالوا الی طريقببا األخببباريي
ّ أل ،المايهديل فهمون يمع الدخو   ي مربها تالل  ما ال نح يافي  ي دعوى الفضيلاأا ةها رن
 !ئما الطامريلخبار األأمل بعض 

: ّ  الب عليه    وقساام  ار خبأل ئماعون العمؤ بقو  األل قوماش يدّ أ ر ،العقؤا الاهؤ لقل
يقا عرضبببوا عل طرأل ،فؤ الصببباير لمربيهالالط ، يبعوما تبع البهيمبا لراعيهبا ،امبّ سبببيّبد االُ 
ّ أل ،المايهديل   1.یدانن یتا نخور یتنينان یملوا ؛يلققّ المدها لا يصلوا الی م ا  العلماء ن
لی لنالوا ع ،هد  ي الطلبب لوا الاُ  ،لالفضببالء المقدسببيل ،مل العلماء العامليل :وقساام  

رلا عل نيؤ المطلوب ا قد قصبببّ  انو نْ إل ،لبب لوا جهبدما  ي طباعا الملك المعبود ،الرطبب
اب لنوّ  ،ساطيل الديلأنها ألا بقرّ أل ،الفقهاء ل المايهديل بّ لملئا قلوبها مل مُ  ،لالمقصود

خبار االئما ألعلی ما ب لوا جهدما  ي معر ا  ، باةلئبك عند اّله مع لرلن ،ئمبا الطبامريلاأل
ون ل ضببوابا شببرعيا يعوّ لال ،صببو  يرجعون اليهاأمثابون مأجورلن؛ لانها لما لا يال لها 

 ،هارئما االطابا علی األ ير نااريل الی  ثر  الا ّ  ،ل بانوا عامليل علی اوامر األخبار ،عليهبا
 قوا  منار  عايبا: أل ،ماام  ريباأصدرت منها 

ل ي  .مسببينديل الی رلايات تقضببي البديها بيأليلها أل طرمها ،قولها بنق  القران منها:

                                                           
 ااّل باأل ؤ. یمالل  الحلو كا  الفارسيّا ل معناه: ال تُدرمثمل األ 1.
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مل  اعا، جم ثبا منها اسببماءُ  ربعيل اسببماش  ي سببور ، ألنق   ،أل ربعح ثلث القران بعضببها نقُ  
ّ أل ،ل ي  لبك منبا ات لبديها العقؤ .المنبا قيل لقرأه علی  بريه النبيّ أا ح لو  ان  لك ممّ ن

للقاما  ، بالسببير عليهااّل إ مأمورٌ للا يال النبيّ  ،المسببلميل ل يبوه ال يضببّ المنا قون
 يداء االسالم مل الفيل ما  ان  ي الخيام.ل ان  ي اب ،الحرب علی سا 

 ُ ّ أل ،لعر بح جميع الخلق ،ليواتر نقلبح اش لو  بان مقبّ  اّ ث ها  بانوا يضببببطون  ياتح لمرل ح ن
ع ا أل ه ملعدلّ  ،للعرأل بيل الافار  ! ايف يافلون عل مثؤ  لك ،ل لماتح بيمام الضببببا

للاان  ،باضاش  ي الحقيقامُ  ناقصاللاان القاري لسور  مل السور ال ،معائب االسالم لالمسلميل
لی ع ا االدلا عأه مل للعرأل بيل الشبببيعا لعدلّ  ح،خبر اّله بحف ألقبد  ،القر ن  ير محفوظ، 

ّ إن النق  علی تقدير ثبوتح أل ،ليل مل الديللّ خرلج األ  ما مو منها.ن
 ُ   دّ ملسل لالايب  ي األخبار محفواا علی األ نّ أيزعمون  العاب مل قوم،  العاب  ؤّ  اّ ث

ّ أل ،لف لمائيي سببناأ ليحامون بنق  القران لخفائح  ي جميع  ،ت هر  يها نقٌ   ثمد ها لون
   :يمان،  البّد مل تنزيؤ تلك األخباراأل

ها قبؤ أل بعد النزل  الي ،الالمات المخلوقا قبؤ النزل  الی سماء الدنيا  ی ا علی النق مّ إ
 ه.أل علی نق  المعنی  ي تفسير ،النزل  الی االرن

ن  ن القررن  ياولال ي يقوى  ي ن ري القاصببر الينزيؤ علی النق  بعد النزل  الی األ
 قسميل: 
   .علی الناس ل يبوه لاهر بينها لقام بح االعااي النبيّ  هقرأ :قسم  

ُ أ :وقساام   ئما ثُّا منح الی باقي األ ،ميرالملمنيلأسبببوى  مبدٌ أ هر عليبح خفباه ل لا ي
 علا  داه.عند صامب الزمان جُ  ن محفوٌظ لمو اآل ،الطامريل

مع اليصبببريّ بفسببباد عقد النااح عل نحو  ،لقولها بيحريا الامع بيل الفباطميي   ومنهاا:
اليحريا لو قيؤ بح ال يسبيلزمح الخبر أل خبريل شا يل مخالفيل الاياب لالسنا  نّ أمع  ،بعضبها
ره  ي خصبببوم أربع ل ي  يالا علی جواي الامع  ي العقد الدائا لجميع األخبار الدّ  ،النبويا

للا ييعّرضبببوا لح  ،صبببرلا المحّرمات  ي النااحمطلقات، ل  ا جميع أقوا  الفقهاء ميث م  
ُ  . يها ّ أثيل مل القو  ب لك اسببيناداش الی ما   ر  ي  يابح مل سببب الی بعض المحدّ لما ن ّ إح ن ما ن

ّ  ،ا بينبح لبيل اّله تعبالیيرلى  يبح مبا مو مابّ  ماديث بما   ر مل األ ٌن  لك منقو نّ أنا  قد بي
 نّح البد مل تنزيؤ عباراتح.أل ،اليار ا العمؤ  ي  يابح

 ،الا علی لزلم عرن الخبر علی  ياب اّله لالسبببنا النبويالقبد خبالفوا جميع األخببار الدّ 
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ّ أخبر ل لا ا اليزموا ببالعمؤ باؤّ  ،خبالف  هو يخرأل نْ إ ب ،جمع عليبح االمباميباألعلی مبا  ح ن
 ،لزم الحاا ب لك  ي جميع األخبار ،الاياب لالسبببنا لتخصبببيصبببهمايحاا علی عمومات 

  يلزم العمؤ:  ،الاؤ قطعيا عندما نّ أل ،صحيحها  ي مصطلّ الميأخريل لضعيفها
لجميع  ،لال  ر عند طلوع الشبببمس لعند  رلبها ،مباديبث لجوب خبر المقصبببور أبب

ل م خبار تحريا  ثير، أل ،مردابها الوارد  بصبببفا األ لقات ل  بار لالبدعوات  ي جميع األاأل
للزلم نق  شبببعبان  ،ماديث الوضبببوء بماء الوردألب ،داب ل يرماااللضببباع  ي مقامات اآل

سببؤ عل  ُ  لنوم النبيّ  ،ب لنحومال سبباد الصببوم بمطلق الا ب لالايبا لالسبب   ،لتمام رمضببان
ّ أالانابا مع  ّ م مل النبيّ  هولالسبببّ  ،يامألطهار  طيل المطر الی ثالثا  ،ح  ان ال ينام قلبحن ی  ي ي

اسا الحديد لنحوما لقد رلى يونس عل مشام اللجوب الاحؤ ل ر  الشبعور، لن ،الصبال 
ّ أ ،بل الحاا أل  ،ما لا ق القران لالسببنا التقبلوا علينا مديثاش ااّل »يقو :  ح سببمع الصبباد ن

بي أ  يب  ي الماير  بل سبببعد لعنح اّله دّس  نّ إ  ،ماديثنا الميقدماأتابدلن معح شبببامداش مل 
ُ ماديث لاأ  .«ينانا نب اتقوا اّله لال تقبلوا علينا ما خالف قو  ربنا لسُ  ،بيأث بها حدّ ي

ّ أل  ر يونس  صحاب أل ثير مل   بي جعفرأصبحاب أح لرد العرا   وجد  يح بعض ن
ن تاون أماديث  ثير  أنار منها أ  ،خ   يبها لعرضببها علی الرضبباأ  ،بي عبد اّله أ

  :لقا  ،بي عبد اّله أمل 
ون م ه صبببحابح يدسبببّ أل  لك  ،بي عبد اّله أاب لعنبح اّله   ب علی ببا الخطبّ أ نّ إ»

 «.ن ...  ال تقبلوا علينا خالأل القر ،ماديث الی يومنا م ااأل
ّ  نّ ألمل العابب  ا األخبار لدالليح علی ا  ي اثبات صبببحّ ل جعؤ  لك ماّ بعض األخباريي

ّ أل ،حلال لجح ل ،صببحاب باليصببحيّاعيناء األ لاراده بلوا  ،بثبوت االعيناء للاميع ح ال ييا االّ ن
   .العلا باليصحيّ لعصميها

 ،مل المقامات ناا قبد خصبببصبببيا الاياب لالسبببنا باخبار انيا  ي  ثير، أمل  وما يقا :
ّ لمبا  لبك ااّل  ،خيبح علی الواطئ لامثبا   لبكالمفعو  لبنيبح لاُ  مّ  يحريا اُ   ،ا  ها قائلح مل قل

ّ  نّ إ  ،للفر  بيل المقامات لعدم قابلييح  ،ل اليراجيّلن ر  يما اشيملا عليح م ،بع األخبارمل تي
لتلقّح بالقبو  ل ير  ،مل الاهات  عمؤ االصببحاب لاها،  حّن الخبر ا ا قوى ال ل بصببدقأعلا 
ُ  ،ل ان يخ  بح القر ن لالسبببنا ،عمؤ بح ، لك رب بالادار  ما  ضبببُ اّل إل  ،جلهماأل ردّ لال ي

ّ ي هر مل األ عا ا يمسألا الامع ممّ  نّ أعلی  ،طهار صلوات اّله عليهائما األا عل األخبار المرلي
 ،ر الميعاخبارما بيل الشبببيعا ميواتر   اخباأن تاون أ ينباي  ،بح البلوى لاثرتها ل ثر  لقوعها
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ّ  ،لاضحا البرمان لالمسألاُ  .بخالأل المسائؤ النادر  الوقوع  ا عل البيان. ني
 .ما الن ر الی بدن بنا الزلجح المدخو  بهاعدم تاويز ومنها:

ليل  ي مرلأل ال االد بام  ي مر يل مل  لمييل ميماثليل أل ميقاربيل لالمدّ  نّ أ ]منهاا:: 
 ّ لخرلجح عل المرسبببوم لطريقا قراء  الناس، لقد لرد  ي األخبار  ،ح  ير جائز ي جميع محال

 ،«بيّ بقراء  اُ  أنحل نقر» :لهاللقو ، ي  لك مخالفا الضبببرلر  ل «النباس أ مبا يقر أقرإ»
لا الينال  مل  لقی أ االمام نّ لأل ،مرام ألنّح بدعا  ؤ باير الاّف األ نّ أل  ر م ا الفاضؤ 

   . ؤ بافحأيده ل
لخبر المقصبببور   ،منها مل ألجب ال  ر عند طلوع الشبببمس لعند  رلبها نّ إ ومنهاا:

ّ  ،بثالثيل تسببببيحح ا للو  ان   لك لا ينع مل االمامي ،مرك لاليردي لنحوما ل امر األلاليحن
المندلبات   ثرأ ي  ّن مثؤ  لك جاي، لأل ،لاعي علی نقلحليو ر الدّ  ،اليواتر دّ لبلغ م   ، القليبؤااّل 

 مر.الوارد  بصياا األ
ّن نقؤ الموتی الی المشبببامد المشبببر ا مرام، مسبببينديل الی اامر بعض أقولها ب ومنها:

 الّ إلنقؤ ع ام  دم ليعقوب مع البناء علی المسببالا   ،اليمانيللا ين رلا الی مديث  ،األخبار
 لك ما  ليافي  ي ، عالهاأقوا  االنبياء السبببابقيل لأب ئماالسبببيدال  األ ،ما خرج بدليؤ

ع ا مل نقلح أاميرام،  يّ أل ،الململ  ي ممباتح مل الحرما نحو ما  ان لح  ي مياتح نّ أعلی  د ّ 
ُ نها الألمل العاب  الی سبباداتح   موضببع د نح محؤّ  نّ أنارلن جواي النقؤ بؤ النبش ا ا اهر  ي

لينارلن قو   ،أل يخاأل عليح مل اخراج اليهود أل المخالفيل لح لامراقح ،الع رات لالق رات
لي هر مل  لك جواي النقؤ الی  ير المشامد المشر ا مل  ،الحف ا مل ع اب القبر لنار جهنا

ف شري لمل ماان،  ، ضؤ منحألمل مشهد امام الی  ،لمشر اما ل المطلق األ ،المقابر المشبر ا
 ف النقؤ علی  لك.لجواي النبش لتقطيع االعضاء ا ا توقّ  ،شرأل منحأالی 

ُ  ،ثا  ي جريبان سبببير  االمباميبا علی  لك شبببخام د نوا جوار أقؤ  ثيراش مل رةيا لما ن
ّ  ،ئمبااأل رلنا طياأل المقمل األ لما نقؤ ،فرت قبورما  رأل  يهبا  يرما لبالعاسن مُ أفق  بات

 لمي  ثير  اليمال جمعها  ي  ياب. ،بالمعاجز  فايا
   ريبا:  عاالش ألنقلوا  ي  لك  ،الاما اشيهر بيل االماميا مل ثبوت المالئاا النقّ  ويؤيلده:

ُ  :منها ّ أقؤ ما ن لي  اش عمّ  نّ أ :لمل جمليح  لمي  ثير ،لمنها ما  ان  ي الرةيا يقضببباش  یح رأن
ّ أ  رت لوالدي  ،ات النساء لعابداتهل انا مل صالح ها رأت نعشاش محموالش مل جها البصر  ن
انا لقد   ، سبببأليها لمل م ا النعش   قالوا آل ا محمد ،لباسبببها البيان ،لمعبح خلق  ثير
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 ا محمد الابير المشببهور باليقوى لالصببالح لالعلا  ل ان  . ا محّمد علی ال امر التعرأل 
 ،لالدي المرموم ليلا المنام رخّ أ  ،ا علی طريق البصبببر ح مل ماّ جّ لتو ،اش  ي تلك السبببناماجّ 

 صحابح اخبرلا عل موتح  ي تلك الليلا.أ لما رجع 
ّ  ومنهاا: ّ أفق  ي  ربالء مل مبا ات ها مفرلا قبراش  وجبدلا  يبح رجالش ملمنباش مات  ي بعض ن

   .ممالك النصارى
ُ ل ،رن النافأد ل  ي اراش مات  ُ ّن رجالش عشبببّ أ ومنها: سبببمی رجالش ملمناش د ل  ي مقام ي

ّ أ اتفق  ،قريب البصببر  1طو خُ  ا الی قبر ثُّا جاءل ،ار  وجدلا  يح  لك الململفر قبر العشببّ ح مُ ن
 لاّله اعلا. ،ار الی  ير  لكموضع الململ  وجدلا  يح العشّ 

ُ  ومنها: منها  لك معارضببا  ي هر لبعض رلايات،  ،قؤ عل بعضببها مل نااسببا الحديدما ن
ّ إ ، ضبببالش عل الم مب ،ل ي  لك ما يقرب مل اناار ضبببرلر  الديل ،ى منهاقوأب ح لا يعهد ن

 ،ر ب لكملال األ ،لالفوا ح لاللحا بعد القطع ،سؤ الرأس بعد الحلقعنها صلوات اّله عليها    
لنادت  ،للو  ان الحا  علی  لك ليواتر نقلح ،صبببابوا برطوبيحأاديل ثيابها ا ا لال ييطهر الحدّ 

 ،مر النااسات العشر  لاثر  االميياج  اليحأشهر مل أمره أل ان  ،علماء لالوّعاظ لالخطباءبح ال
   .لعدم االسيفياء عنح

 قو  بعضببها بيطهير الخمر لسببائر انواع المسببارات مل المايعات لبعض رلايات،  ومنها:
 ُا قد رأيليعارضبها االجماع لالسير  المألو ا لالطريقا المعرل ا؛ لل ،عرن عنها االصبحابأ

ّ أ «دالئؤ االماام» ي  ياب  عيان  الناش مل  ضبببالئها األ نّ أح نقؤ لبعض شبببامات الصبببو يح ن
 حيجينبح لنااسبببأ ني  نُا أقائالش ب ،الطبو  لااهبار السبببرلر مر ببد ّ أ ب ،ماا بطهبار  الخمر

ّ  ،لق ارتح  !  ره بعد  لك يحاا باباميحهّ نح ا ا ط  أرجوا أني أ ؤ الحرام علی  ي  أي لا ل إن
قسام ألا الی باقي رّ لربما تس   ،الحاا بطهار  اليهود لالنصارى ل وامر بعض األخبار ومنها:

بار، لعمالش ببعض األخ ،صببؤ الطهار  المسببيفاد  مل اوامر بعض األخبارأالافار، تبعاش لقاعد  
 ل األخبار.م ل ثير،  ،لقد خالفوا  ي  لك االجماع، لالسير  االماميا لاامر الاياب

  ،مصبببؤ لح  ي بعض الرلايات س ال يناس الشبببيباه، المناّ  نّ أماا بعضبببها بب :ومنهاا
ّ أل ،لخالف  ثيراش مل األخبار ّ إ  ،ح لا ينيبح لها لخالف ضببرلر  الم مب بؤ الديلن  يخفی ح الن

لاني الميناسببا مل المايعات بعد يلا  علی النسبباء لاالطفا  الحاا بنااسببا ما يوضببع  ي األ
 مدٌ أصبباب أل  ا ا ا  ،ا الخلق عليحنار عامّ أمد أل شببرب منح أ ؤ أو لل ،عيل النااسببا عنها

                                                           
ضع ال ي صلّی  يح لمي منطقا  رب البصر   ي الموضع ال ي لقعا  يح معر ا الامؤ، لقد بُني  ي المو .1

 مساداش تزلره الناس ل تبر اش ل تيقّرب بالصال   يح. أميرالملمنيل
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 ر مل  لك.للا ييطهّ  ،رضاش ميناسا رطوباأثوباش مناساش أل بدناش أل 
للا يوا قها مل  ، ثر  ضبببالئها بعبدم ناباسبببا ماء القليؤ بمارد المالقا أقو   ومنهاا:

 لبالاياب لاالجماع بؤ ،منها قوىأخبار معارضبببا بأعمالش ببعض  ،صبببحابنا سبببوى نزر، قليؤأ
 الضرلر  .
 للا يوا قها ،مسون الخُ لالد ألالده يسيحقّ أألالد بنات ماشا   نّ أ ثرما بأقو   ومنها:
ّ أمسببينديل الی  ،صببحابناأمل  قليؤ،  سببوى نزر،  ّ  ،ها ألالدن دلا وا عليح بضببرلب مل األلاسببيدل
 ،طائفا لالقبيلا دلن مطلق ال راريال الخمس مقّ  نّ أ ، لعليحألالد البنات ألالد نّ أمباصبببلها 

ل يميّا مل ألالد البنات مسبببيحقّ بنوا مرلان ل جميع بني اُ  للوال  لبك لاانوا ،بباءلمي تيبع اآل
 للخمس!
 ،يؤخبار اليحلأمسينديل الی  ،  الشرع ثرما سبقوم الخمس بعد ضبعف قوّ أقو   ومنها:

 لبالسير  لعمؤ الشيعا. ،قوى منهاألمي معارضا ب
ّ أمل  ،لقد انيها اليح الرئاسبببا  ي يمانح ،ع ا  ضبببالئهاأقو   ومنها: ؤ سبببالاُ  ح ال ياويُ ن
لم ا  .ؤسبببلورلد  لك  ي الاُ  ،سبببلحأل  يره بطؤ  ُ  للو ا يسبببؤ  باناء،   ، ّف  باألاّل إاليرتيبي 

 ،المرما الماث  ي المساجد عليه ،مخالف للضبرلر ، لمقيضی لبقاء المسلميل علی الانابا
ّ جُ  نّ أل ،لصبيامها ا ا ا يسبلوا مرتيل لبطالن صبلواتها ّ ل للو  ،ها فّ أها ال يايسبلون بها أل  ل

ادت بح لن ،ثبيح الفقهاء  ي  يبهاأل  ،مر علی مبا قبا  المرت ببح العلمباء  ي محا لها بان األ
 ، ثر المسبببلميل مل الميقدميل لالميأخريل علی الانابا باقيلأل ان  ،طبباء علی منبابرماالخُ 

ّ  لعلی الحضبور  ي ما اعيمد عليح مل  نّ أمع  !بث ملاخ يلالمسباجد لالصال  جماعا للزلم الل
 ،لاتفا  المسلميل نا نبيحثُّا مي مخالفا لاياب اّله لسُ  ،ليّا ال تعارن القولياتعالرلايا الف

   .بؤ ضرلر  الديل
ّ أمثا  م ه المقامات بألمعارضا بعضها لنا  ي   ،ينالاياب بالخبر الوامد ال  ا قد نخّ  ن

أل رلايا أل سبببير  أل  ، ي  يوى الناباره لشبببهر ،  ، لك مشبببرلم بقو  الخبر نّ أمردلد  ب 
 لقد مّر بيانح. ،لنحو  لك ،موا قا قواعد محاما

ّ  ،قو  مع ا  ضبببالئها بمعب لريا الاامؤ بالحاا ومنهاا: بوا عليح عدم تاليف لربما رت
لعمومبات الخطابات  .لضبببرلريمل قبيبؤ انابار ا یلمو  ي  ير المسبببيثن ،الابا ر ببالفرلع

ا نع  . ثر قواعد االسببالمألانهدما  ،ماام ثر األأللوال  لك لير ا  ،لمطلقاتها شببامد  بح
ياليف م الزيقوى  ي الن ر مع لريا الاامؤ السا ج ال ي لا يخطر ببالح الحاا ا  لوال  لك ل
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 بالمحا  .
 ،ناش ي ي لاا العرب المحر ا تِ ی سبببمّ رب دخان الينباك؛ المُ  ثرما بيحريا شبببُ أقو   ومنها:

 منها! عديد  ال لجح لوجح،  مسينديل الی لجوه، 
ا علی اليحريا لاقعاش أل اامراش مّ إلما  ان   لك  البناء  يح  ،علی ابباميح ح ال نّ  نبّ أ منهاا:
 لاليوقف.
لالمعرلأل مل منعها االقيصبببار علی  ،دلا القاطعامل بطالن م ه القاعد  لأل ما مرّ  وفياه:
ا مدمما  ي اللاا العربيأتيل لح المسبببما  عدّ لييل المخصبببوصبببييل المُ الشبببرب باآلخصبببوم 

 ،غبُ چُ ل ي اللاا الفارسيا بقليان ل ،باش ط  خرى  لياناش لشب  لاالُ  ،رشبا أل مشبربا أل  در حر ا    المُ 
مل  ميصببؤ بماوأل ،ليوضببع عليح النار ،،ا ياون لح رأس يوضببع  يح الينباكممّ  ،شبببههماألما 

ا ب الدخان مل  لك الرأس بفمح  يدخلح ي ، خر ميصبؤ طر ح بفا الشارب أل، عصبی أل ار
أل  يرما مل  مل ع ر ،  -شبببياء  ان األ يّ أمل _ الی جو بح.  لو  ان الدخان مل  ير الينباك 

أل  ان  ،لا أل  يرماب لالنباتات مشرلباش بيلك اآلش  أل  يرما مل ضرلب الخ   ،عيان النااساتأ
ُ أب ،لا لما يشببببهها ي  ير تلك اآلمل الينبباك  باسبببيعمبؤ  أل  ،ل  يرهأ اعؤ لقوداش  ي تنور، ن ي

 أل بح للا يصببؤ ،أل منح باير طريق الا ب ،دخؤ مل  ير طريق الفاأأل  ،يحر  علی االرن
 لل لك لا ي  رلا مل المحرمات سواه! ،سأ  امرما عدم الب ،الاوأل

 ،باتات ل يرما مل خشب أل ثمار لنحومان اسيعما  الي نباك ل يره مل النأيضاش ألي هر منح 
لا ا تأملا  ،اش لسببعوطاش لقطوراش أل بخوراش أل لطوخاش أل اطالء لنحو  لك ال بأس بح الش أل شبمّ أ

ّ  ، عالهاأموالها لأ ثر أصبؤ االباما  ي أمالها لجدتها عامليل ب  ،ای لو اتيا لها باالسمي
رب الينباك بالنحو ا شببباع اسبببيعما  شبببُ للمّ  .أل طبالبيها ببدليبؤ الحاا رجعوا الی انابارما

ُ ل    ،المعرلأل ّ  ،ر  يح القيؤ لالقا  لالنزاع لالادا ث ؤ ال ي صبببهوا لما بنوا عليح مل  لك األتنب
 ن البناء:أل ،لمل  لك ترى العاب العابيب ،صؤ لحأال 

ي اليا  لالنباتات ميس ،خانيل ميساليا الدُ   ،ن  ان علی طلب الدليؤ الخام  ي االباماإ 
 ، ؤ لالسبببعوم لالقطور لاللطوخ لالشبببا لاالدمان ير  ر  بيل األ ،لزلم الحاا بباليحريا

   ،ر االنيفاعاتئِ رب الدخان مل الينباك ل يره لساشُ ل
 ما با  الينباك صبببار  ،أل  ي خصبببوم النباتات ،ن  بان العمؤ علی عمومات االباماإل

    !ماصوباش عليح مل بينها
ّ يمنها تم لامد،  رأى  ؤّ  ،الامباعاموا  ملالء أؤ  ي لمل تبأمبّ   ،خرىتار ش لقيسبببياش اُ  اش مي
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ّ إل ،لال سبببامؤ ينيهون اليح ،يقفون عليح دّ ليس لها م   ّ ن قويا بها المنهع الما  انوا   لك ليان
 .ئما الهدا اب األلطعنها علی نوّ  ،لاناارما الضرلريات ،لالصرام السميقيا

ّ أ :ومنها ّ إ ل ون اسبببااره ، هو مرام ح مسبببارٌ ن ّ ن  العلی قليلا ال يد ع هب علی  ثيرما ييرت
ّ إل ،لم ا خطأ بيّل، «سار  ثيره  قليلح ل ثيره مرامأما » :نّ ألما رلي مل  ،الحاا بيحريمح ما ن

 لالفر  بينهما ألضّ مل ،نشبأ مل عدم الفر  بيل المسبار  ي اسااره لالمضعف  ي ا ماءه
ُ أ  ،اليبعلالالبا علی العقؤ تايئ ب ،عف علی النفسنّمبا ياون بالبا الضبببإّن اال مباء أل ،بيّلن ي

 ،  النفس  الخمر مل العنبلربما بعث علی قوّ  ،لالمسبببار يالبب علی العقبؤ ألالش لببال ات
ُ  ،ا مل الشبببعيرعّ ل الاِ  ،لالفضبببيخ مل الرطب ،لالنقيع مل الزبيب ا. يع مل العسبببؤ لنحوملالب

ّ ألاسبينادما  ي دعوى االساار الی  ّ ح قديالب علی عقن  يقع  ،ی يخرج مل الشعورؤ شاربح مي
ّ  ،بنفسببح ميّی يحير   يها  ي النار لال يحّس  ّ ی يار   ال يحس بليقع  ي الماء مي ی نفسببح مي

ّ  .لنحو  لك ،تخرج رلمح  ر.موفا  ي اليحريا  ثيراش مل م ه األل  رلا  ي  يبها المصن
علی  لعام ال يد ّ لا ،منح عاّ أبؤ مو  ،ّن  لك ال يقيضبببي تحقق لصبببف االسببباارإ وفيه:
ُ  الخام. ّ إن  لك إ اّ ث  ، يشبرب منح شرباش  امشاش  ،ما يحدث علی مل ترك الشبرب يماناش طويالش ن

ّ أللو  ، يالب عليح ل لك ،لال يشببربح شببيئاش  شببيئاش  ،ليا بح ج باش لامداش  ريااش  ما ح شببربح تدن
ِ االا نّ أ ما  .الی سببنا للو اسببيمرّ  ،يالب عليحرباب السببليقا لاأيشببربح   ،ح الاوعب ع ا ا اشببيدّ ئ

 ،ل ان الاوأل خالياش مل الزاد لالماء ، ؤ لالشرب رم باألأ  ،لالعطشبان ا ا اشبيد بح العطش
عراب ال راطها بالشرب لخصبوصباش األ ،  ي الفقراءاّل إلل لك ال ياون  الباش  .لقع منهما  لك

 عند لجدانح بعد طو   قدانح.
ّ أ ومنها: ّ أل ،ح مل االسببراألن ا  يلزم  ،مل سببابقا عابُ ألم ا  ،بالما  لالبدن مضببرّ ح مل الن

لالفوا ح  ،شبياء الباعثا علی الضعف مل النباتات ل يرمالجميع األ ،سبرماأتحريا الحوامض ب
 ان المدار علی مصببو  الضببرر للو ضببعيفاش أل  ي بعض االلقات أل مل بعض  نْ إ ،ل يرما
 الوجوه.

 انّح نا ع مل لجوه  ،س جباريباش  ي الينباك ب لبك لي ،ريبد الضبببرر مل جميع الوجوهاُ ن إل
مو  ايره مل المطعومببات  ،نعا .لببد ع البلاا لالصبببفراء لالرطوبببات لقببد تابببُ  ،ميعببدد 

ل  ا  ،علی مل يحصؤ لح ضرر معيبر مل جهيح  صامب اليبوسا الشديد  لالمشبرلبات مرامٌ 
 .  ما عداه مل المأ والت لالمشرلبات  انها تاري  يها االماام الخمسا

ان  ان » :د لجود الواجب مل قولحح  علی بعض مل ج   بح االمام ما اسببيد ّ  :ومنها
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لبه ا  « ما قلنا لمو  ما قلنا ناونا لملايا، لان  ان  ما قليا لليس  ما قلنا ناونا ل ناوتا
 صؤ اليوقف.أيليدلن قاعد  

اّله  مؤّ أم ما ال ي مر  م حرِّ بؤ مع المُ  ،نوجب عليح الفعؤلالاالم ليس مع اليارك  نّ إ وفيه:
ّ  .رأل  ان منها  قصبببّ  ،مؤ الن رأن لا يال مل إ هلك   نْ إل ،خ  بالدليؤ ناج، اآل نّ دا ثُّا قد بين

 االمام مع الاامد لالصو . ل المُ  ،خطأ  ي الفرلعأ ال مالك علی مل  ،خطأأ
ّ ألنقلوا  ،تقياءطياأل اليي رأما جماعا مل األاالسبببيناد الی األ ومنها: آء ئما االمنةا األها رن

ُ عاِ بالمُ  لبعضبها مقرلنٌ  ،ربح منعوما عل شبُ  ّ أقؤ ز  ما ن  ح رأى شبخ   ي مرم الحسيلن
 : قا  لي  االمام  قا  رأيُا  ،ئؤ عل  لكه  سبُ لدار الی  ير مقرّ  ،قد قلب لجهح عل محلّح

 ِ  ثر ضربيح!ألم ا  ، ضربني بافح ،شرب الينباكا ت  ل
ّ  ،مااموامد لألمالم ال تاون شببباأل نّ إ وفيه:  :لما لرد مل قولها ،لماء االسبببالمفا  عُ بات

ّ أعلی  ، علی رةيا مل رأى صورما علی ما مي عليحليس  يح داللا ااّل  «مل ر نا  قد ر نا» ح قد ن
 يقع االشيباه  ي المقام  ي  ها الاالم.

ّ إثا  ّ أ قد نقؤ  ،ني ها معارضا برةيا شيخنا الفيوّ ن لبيده   ي مالس،  امبح رأى الصّ ن
ّ  ،يشرب بح -علی ما مي عند العاا -قليان   مح الی الشيخ. انيزعح مل  مح الشريف لسل
ّ أ انح نقؤ لي  ،مايسبببيّ س الشبببيخ الخُ ةيا شبببيخنا المقدّ ر ل ح رأى نفسبببح  ي المنام داخؤ ن

ّ  نا لاقف ا  رأيُا أ قا : لبينما  ،الرلضبا الشبريفا الحسبينيا  ريِّ دالشهداء قد خرج مل الضسي
أل مال    مؤ مو مرامٌ  ،رب دخان الينباكسبببألح عل شبببُ أن أر  ي بالي ط  ما خ   ل ّ أ  ،ركالمببا

  سأليح  قا   ي الاواب: مال  لانا ال نشربح.
ُ  منها: ّ إل  ،ال  ي الايب المعيبر نق  مديثان لا ي ُ ن  ،عرلأل ير مشببهور لال م قال  ي  ياب، ما ن

  :ثار الوضع لاليزلير لي هر عليهما 
ّ أ حدهما:أفي     !يي يشربون الدخاخيل لينفخونح  ي الهواءمّ مل اُ  ح يأتي قومٌ ن

 !ثُّا صرح  يهما بالبراء  مل الشاربيل ، ان الحمارآ اناش   لح  نّ أالينباك ب فصِ لُ  وفي آخر:
ّ   نّ ألمل العاب  دلا  ثر ما   ر  يها مل األأل  ،ف رسالاش ل صنّ شخصاش  اضالش مل األخباريي
ابليح مق مدٌ أراد أللو  .لنحو  لك ،ل الناش شبببربح  امير  ،ناش شبببربح  مات ال نّ أما مو مل قبيؤ 

الناش ل  ، مات  ؤ  اّ  أ الناش  نّ إ :بمثؤ  لك  ي جميع المأ والت لالمشبببرلبات  أن يقو 
  ي صبببريلما ا اق ،أل جامع  مات ،ل الناش دخؤ الحمام لخرج منح ،شبببرب  شبببر   مبات

 حاا: شياء مضأ ي بعض مواشيح  لرأيُا  ،مل تلك االشياء    ر قليؤ، اّل إللا يمانح  ،االمصاء



 7312 تابستان / 71شماره  /ياصول يهافصلنامه پژوهش   

 

 منها: يورث البخر .
ّ لمنها:    .ب توناباكح معرّ أن

 خر ات  ي اثبات م ه االماام. زن يأخ لا بمثؤ م ه المألتأبی االماميا مع نقدما اليام 
 ،جزاء الخمرأقو  بعضها بحرما اليريا  الفارل  لدخو   ومنها:

ّّ  إنْ ر لاير المضط :يهوف    لك ال محي  عنح. ص
ُ  ومنها:   ياونُ  ،ماش حباالمرا      بها يصيرُ م   نّ أمسينديل الی  ،لّ قو  بعضبها بحرما قهو  الب

 مراماش.
ُ ربما اُ « يي يشببربون القهواتمّ علی اُ  سببيأتي يمانٌ »   ن  ان اسببا القهوإل ،لّ ريد بح قهو  الب
 ّ لنحو  ،الس لالوضع لاالجيماع لها ماالسنها تشبهح بالوضع لالأل ،اا موضوعاش للخمر ي الل
  لك.

ُ   ببانّ  ،لمو عايبببٌ   ،لال مل لاببا العاا ،ليس مل لاببا العرب لّ اطال  القهو  علی قهو  الب
ّ أل ّ إلالقهو   .هبا مسبببيحدثان االماام مالميعلقا بالموضبببوعات يراد بها  نّ أللو  ،ما مي الخمرن

د مألسببمينا الخمر ب ،منامارّ ثالش خمراش لم  ر ماّ ينا العسببؤ لاللبل لالسببُ سببمّ  ،المعاني الاديد 
 ّ  لناما.اسمائها  حل
فی بحيث ال يخ ،قاما ضببرلر  العقؤ علی ثبوتح ف بعضببها عل العمؤ بحاا، توقّ  ومنها:

لصببالحاش مل صببلحائها  ان لاقفاش علی شبباطئ  ،لمائهاعالماش مل عُ  نّ إ  ،علی النسبباء لاالطفا 
 لا  ،ل بان قببادراش علی الببدخو  اليهبا لاخراجهببا ،قببد  رقببا  ي الفرات مرأ ش إالفرات  رأى 

علی  يد ّ  للا يحضبببرني مديٌث  ،بدن المرأ  مرام مّس  نّ أل : قبا  ،للوم علی  لبك ،يفعبؤ
ّ  ،اال ن  ي خصوم م ا المقام  ضي عليها!ی قُ  يرك المرأ  لمو ين ر اليها مي

يل الی مسبببيند ،يلخيرتقولهاا بوجوب الاهر ميث يلتی بال  ر أل مطلقاش  ي األ] ومنها:
ّ  ،خببار ال داللبا  يهاأبعض  السبببيمرار عمؤ الشبببيعا علی  ،ا لجب تأليلها أل طرمهاللو دل
 لاهور اتفا  العلماء علی عدم العمؤ بها. ،خال ها

لمي معارضبببا  ،يفيد اامرما  لك سبببؤ الامعا لبعض رلايات، قولها بوجوب  ُ  ومنهاا:
ّ أل ،الشببيعا لمع عدم المعارضببا مي مخالفا لطريقا ،بمثلها هور  و  ا هح لو لجب لاان اهورن

با سبببؤ الانال ُ  ،جمعا البيالء جميع المالفيل بح  ي  ؤّ  ،سبببؤ الانباببا لالحيضلجوب  ُ 
 ،بعض النساء سؤ الحيض مل خواّم ل ُ  ،ن لح عارن اتفاقير  ل ع  أل م   ،يلاجلخصبوم األ

  الحاا مل القطعيات.
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ّ  ومنها:  اامرما  لك . خبار، أعض لبدالشهداءقولها بوجوب ييار  سي
الواجب مل السببفر مقصببور عندما علی  نّ إ  ،ا المسببلميلق لك علی خال ح طري نّ إ وفيه:

 ،مل لجوب الحع لعدم توقفح علی االسبببيطاعا شبببدّ ألجوبح  نّ أثُّا يلزم علی  المها  .الحعّ 
ُ  ،يابالحقو  المال حللو قيبؤ ببالمباليا لزم الحاق ،ح ببدني المبالينبّ أل ، مبا  ي الحعّ  ج مل خرّ ي

 ،دخلا  ي الوصبببايا الواجباللو  بانا لاجبا الُ  ،خمباسالير با مع البديون لالز وات لاأل
 ل ي  ير محؤ اليقيا  ي جميع المقامات. ،للنادي بها الخطباء

ّ إ ب ،انابارما مرمبا النبش ومنهاا: رجالش مل  ضبببالئها  ي الناف  قا  لي ما  ي رأيُا ن
 :جوابح  قلا  ي ،أل سبير  أل ضرلر  جيب باجماع، ن اُ أنی  لا يسبع ،الدليؤ علی مرما النبش

  .ما دّ  علی لجوب الد ل
 ر ان الصلواتيا.اناارما علی الفقهاء ر نيا  ير المنصوم عليح مل األ ومنها:
ُ إل ،لفوات المر ّب بفوات بعض اجزائح ،صبببؤالر نيبا مي األ نّ إ وفيه: يؤ طلب الدلنّما ي

  .علی عدمها
هور اسيناداش الی رلايا  يها ا ،ضبها لضبع المئزر  ي الافل  و  القمي ايااب بع :ومنها
  ي  لك.
سببير  المسببلميل لطريقيها  نّ أل ،ري لضببعح تحا القمي ئال امر مل اطال  المِ  نّ إ وفيه:

 علی  لك.
ّ أادعائها  ومنها:    !ها ما العاملون باألخبار دلن المايهديلن
ّ إالعمبؤ باألخبار  نّ أل ،ی المنصبببفمر ببالعاس  مبا ال يخفی علاأل نّ إ وفياه: ما ياون ن

 بالعمؤ بيمامها.
 ها. ُ  نحو،  يّ أراد اّله مل ألايااب العمؤ بما  ،خرخبار العرن لاليرجيحات االُ أ ومنها:
  .خبار  ثر  الا ابا للزلم النقدأتر ها العمؤ ب ومنها:

ّ أمل  لبك  عاببُ أل ينقد األخبار نقد طريقيها أل ق بباالمييام ]ملا ال ي  نّ أها يعموا ن
 مرلا بح.أُ لصادقها ل ا بها  ما  ،يعرأل  ثها لسمينها ،الدرما لالدينار

 ،حوهلن سرداب،  أل لضبع،  بشبق،  ،حدمل علمائها بحرما الد ل  ي  ير الل   قو   ثير،  ومنها:
 لسير  المسلميل. ،دلالعمومات األ لمو مخالٌف 
ّ  نّ أقو  بعضها ب ومنها: ا  ي صح شرٌم  -العماما تحا الحنك لمو ادار  طرأل  -ك اليحن

ا يخالف م مب العلماء لم ا ممّ  ،دل لالعمد   ي اميااجها ما ي هر مل عبار  الص   .الصبال 
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 لالجماع المسلميل لسيرتها لطريقيها. ؛ائِ ميث لا ي  ره  ا ر مل الشرا ،قديماش لمديثاش 
سبببؤ سبببلا مل  ُ ل    ربع لخمسبببيأعيانها مل ايااب أئها لأجاّل ما نقؤ عل بعض  ومنها:
 ّ    . امر األخبار لللضرلر  لالبديهال لمو مخالٌف  ،ق باعضائحالميا تيعل
ّ  ومنها: بعض  ضالئها رأى  ي بعض الايب المهاور   نّ أی اعيمادما علی  ّؤ رلايا مي

ُ  جزير ش  نّ أام مل صببّ الموضببوعا ل  ر ما يرليح القُ  يها   ،دعی الازير  الخضببراء ي البحر ت
ّ  ،لالدهأ  يها عيالح ل زمانلصامب ال دلرٌ  ّ أاح  بل ،ی لصؤ الی مصر  مب  ي طلبها مي ها ن

 مد، أمل  1....نّح لا ير األخبار الدالا علی لقوع الرةياأل ب ،جزير   يهبا طوائف مل النصبببارى
ّ  ،بعد الايبا الابرى  بع  لمات العلماء الدالا علی  لك.لال تي

ّ أ منها: ّ أضبببالئها ح رلى لي بعض المعيمديل عل بعض  ن لد ا ا لقفا علی باب الب :ح قا ن
 !ب العمؤ برلاييحج    ا ل   قا  الصاد ُ  :لقا  ،مل الصحراء عرابيّ أقبؤ رجؤ أ 

ّ  ومنها:  :ا ق لعران االمام عمّ إاسبببيناداش الی  ،اقو  بعض  ضبببالئها بيحريا ميعبا العلوي
ّ إ» :لقولح ،«خواتكأترضبببی  لك لبناتك أل » ّ أ لقد علما   «.عييق ا ال ننزي بر لناش علین ح ن

  ا ،لقو  علماء االماميا ،ل امر الاياب لالسبببنا النبويا ح مخبالٌف نبّ أعلی  ،ال داللبا  ي  لبك
 مات.لا  لك مل المحرّ يعدّ لا

ّ ّن الماء ال يناس بالياأل يميؤ الی طريقيها  مب الی  اضبالش مل الفضالء ممّ  نّ أ ومنها: ر ي
السنا ّن الاياب لأمسبينداش الی  ، ضبالش عل لامد  منها ،اش ربعا معبعيل النااسبا  ي الصبفات األ

خبار أبحمؤ  ،خبار الينايس بالياييرأمل الامع بينهما لبيل   البدّ  ، علی طهبار  مباء القليؤداّل 
 .ج عل اسا الماءاليايير علی االمالا اليها بحيث يخرُ 

 ،ائها  ي ماان، ع ا علمأمع  لقد اجيمعُا  ،لقبد خبالف الضبببرلر  لاالجمباع لاألخبار 
ّ   ي رايُا  : قا  لي ؤ العلماء  ضأل ،بد  المايهديليعني جناب يُ  -د علي رساليك لرسالا سي
ّ  ،العبامليل  ]الااللاا مرامث السبببا دِ حْ مّس المُ  نّ أ -دام الح  2د عليموالنا لمقيدانا مير سبببي

  .لليس عليح دليؤ
 مبا الدليؤ علی عدم جواي  ،مبات دليبؤٌ  قلبا لبح: ا ا لا يال علی لجوب تع يا المحرّ 

   .حب ساا ل ان  رضي د ع اسيبعاده لتعاّ   لقاءه  ي الق راتإل ،تنايس القران
 امؤ، ر صدلرما مل جالاريبا اليي ال ييصبوّ  اتلالمزخر  ،الی  ير  لك مل األقوا  العايبا

 عقب السأم!أمصرما ألعيی القلا ل مُا للو رُ  ، ضالش عل عاقؤ
                                                           

  لما  ير مقرلء . 1.
 مب. 1231نا الميو ی س« ريان المسائؤ»الفقيح االصولی السيد علی بل السيد محمد علی الطباطبائی صامب  ياب  .2
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طعنها علی العلمباء  ي  اعينباءما بمبا عدا علا  ،مزخر باتهالمل جملبا مفواتها لبعض 
ّ أل ،علمباش لتعليمباش لتبدليناش  ،الحبديبث مل العلوم ك بيل مر ب لاأل ح ليس  ي الرلايات ما يفيدُ ن

ِ  ، ا اصبحاب االئمّ  ّؤ ضبباللا سبيلها الی ل ُ  ،ّؤ بدعا ضباللال ُ  ،دعا وضبعها لتدلينها ب
 ّ    !ّ  خ  لبعضها  اّ ار. ثُّا بعضها ع  الن

ن نقو  لعلی اّله المعّو  لاالعيماد أ ،ليند ع  يامب االشببباا  ،مقيقبا الحا  ل شبببُف 
 لاالتاا : 

ؤ لالاه ،ّن العلا صبببفا  ما أل ،نّها ال تحريا  يها مل جها  اتهاأن العلوم مشبببير ا  ي إ
ي للا يرد   ،ئماللب لبك دخلا جميع العلوم تحا علا اّله لعلا االنبياء لاأل ،صبببفبا نق 
نّما مي إلجمعها ل ترتيبها لتعليمها لتدلينها لتسمييها  ،منها يءعلی تحريا شب األخبار شبامدٌ 

لجمع  ، امع  ياب اّله بعد تفرقح ،لجمعها بعد تشبببييها لبعد تفرقها ،لب  رما بعد نسبببيانها
ا  العيب مل جها  ،خارج،   المر، اّل إ ير مامها  لال ياون لها مااٌ  ،مباديبث بعد شبببياتهااأل

 طاس أل المداد لالقلا لنحوما.القر
 ُ  العلوم علی قسميل:  اّ ث
ّ  لها:ول أ لعلا  ،هانا لالموسبببقيحر لالقيا ا ل الاِ  علا السبببِّ  ،با عليحما مرما  اييح الميرت

حريا ّن اليألال ي ي هر بعد اليأّمؤ  ي األخبار  .لعلا الضال  لنحوما ،عبد لعلا الشب   ،مارالقِ 
 ؤّ  الح   ّ، صحي  اليعليا لالامع لالايابا لنحوما ان  انا لارن،  ،االعمؤ بها دلن العل حميعلّق
ؤ الی المعر ببا للنهي عل المنار لمابب ا ،بطببا لاإل مل  لمع الخلوّ  . ال بببأس بهببا ،لاليوصبببّ

ما  ان الارن منح صببحيحاش  ل ؤّ  .ماا اليحريا يءُ يا ،أل مالم ا الارن الفاسببد ،الارن
ّ  لبناء علی اليأثير  علی نحو، د الارن الفباسبببد  علا الناوم لصبببِ لقُ  الخبير  طيفما يقع مل الل

ُ  ،مرامٌ  وا  ان صبببحاب ائمينا أ ثيراش مل  نّ لأل ،  األخببار لمعبارضبببيهبا بمثلهانزّ لعليبح ت
 لما علی  لك.قرّ أئما ّن األأميل لمعلوم مناّ 

  :قسامألمو علی  ،م  اييحما ال تحرُ  ثانيها:
يرتبا   ،  الفار لجود  الن رعلی قوّ  لانّح يبعُث  ،اممامبا ال ربا لح  ي معر ا األ حدها:أ

ُ  ،ببالعلوم الشبببرعيبا مل م ه الاها اد  طريقا الفقهاء علی الا إنّ   ،بنی عليح قواعد الفقحا  ال ت
 ،لون علی ال هور مل  ير تحقيق، لاليعوّ  ، يهبطون عل المقبباصببببد ،قونالوسبببطی ال ييعمّ 

ّ إل .يصبلون اليها ال ّ  ي رأيُا ن ضب لعدمح خي  فيل مل الفضالء بنی جواي لضوء المُ بعض المصن
 ا بعضها بناء مسألا االسيصحابلربما تومّ  ،عران مسيقلا لعدمحعلی مسبألا جواي انيقا  األ
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ا  ايعلی االشببب لالبناءُ  ،تضبببييع العمر به ا العلا لتركُ  .لماب ا ، وان لعبدمبحعلی بقباء األ
 ،ريامل م ا القبيؤ الن ر  ي الدلاليل الشعل ،بيحصبيؤ علا الشبرائع لعدم ل ائح بالاميع أللی

م ماابيحصببيؤ العلوم االلهيا لمعر ا األ يخؤّ  عمؤ،  لما ا ما   ؤّ  ،لانشبباد الشببعر لمف ح
 الشرعيا.

هيئا  علا ال ،ف لها عليح الرتباطح ببعض مسبببائلهالال توقّ  ،بامبالهبا مبا لبح ربٌا  ثاانيهاا:
يب  ي لال ر ،بالوصبببايا لالمواريث لنحومالعلا الحسببباب المرتبا  ،المرتبا بمعر ا القبلا

ّ  نّ إ  ،ماام عليهاف معر ا األلتربييها ال ليوقّ  ،اسبببيحبباب معر يهبا لتدلينها لتعليمها قها ميعل
 ف صالح الناس عليها.]بؤا ليوقّ  ،العمؤ دلن العلا
مو ل ، بهاااّل   ال ياون الفقيح  قيهاش  ، آال توقف مب ف عليهبا توقف لزلم، مبا ييوقّ  ثاالثهاا:

 :قسمان
ُ  حدهما:أ   القدسبببيا  يح لالعقؤ السبببليا لال هور بيل العقالء عل الرجوع الی اني القوّ ما ت

 ّ ّ  ،فا  يهاالايب المصبببن ادياتها ماام شبببرعياتها لعاليح  ي اثبات األ ح محياجٌ  علا الميزان  ان
ُ  ،لعر ياتها  ،ليح ر افح عليح مل دلن نلمي ميوقّ  ،ماامدرك األلاون صببامب ال ل  السببليا ي

ّ أمل  ،صبببناألمؤ الصبببحاري لالبلدان مل جميع األألل لك ترى العوام مل  اات مؤ جميع الل
ا لعل .لان لا ياونوا سبببامعيل ببح  أل نبااريل اليح ،مابامها عليبحأمبنی  المها  ي اثببات 

يبع لال ال يخفی علی مل ت ،عئِ موضوعح معر ا الشارع الموقوأل عليها معر ا الشرا نّ إالاالم  
ّ  د، ؤ لن ر  ي سببير  محمّ مّ ألت ،سببيرال ّ أرر الاُ  ئما المياميللالده األأ د البشببر لسببي ح ن
يح عاد  رت عللال الن ر  الی  يب  الميالميل   ما ج   ،صو  الديلأق  ي معر ا اليعمّ  يابُ ال

ّ  ،المسلميل ّ أی مي مقبولا  عقائد االسالم لا تز  نّ إ  ،ن يحيسب مل ضرلريات الديلأح ينباي ن
 ،مال  لالسببال ضببؤ الصببّ أئما عليها لاأل العوام ال يل لا يسببمعوا بعلا الاالم عند النبيّ  مل

 ميااجُ لاال ،لال عصيان لال ينسببونها الی  فر،  ،ل انوا يقبلوه منها  لميي االسبالم لااليمان
 «ري  ال يدلر مل  ير مداز  الدلالب أل المُ » نّ أل «علی البعير تد ّ  عر ُ الب  » :بمثؤ قو  بعضبببها

  .الی االميااج بايره مل  ير ماجا، 
ّ أمل  وما قيل: د  ي الخلو ل ّؤ مل اسيحقّ  ،ح لو ا يفي به ا المقدار للزم مع لريا الافارن

 .النار
 ،يلرخطأه  ان مل المقصّ أمل   اؤّ  ،دنی المالفيلأّن اّله قد نصب دليالش يفهمح إب :مردود  

ّ  ،لملاخ   مسبببيحقيلن  انوا لإ ل ،المصبببيبيل اللطف يشبببمبؤُ  نّ أأل  طف لليس شبببمو  الل
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   .العالميل المندلب لاجباش علی ربّ 
 ،الخون  ي مبامث علا الاالم يزيد البصبببير   ي معر ا عقائد االيمان لاالسبببالم ،نعا

  ب القوّ لصببام .علی مصببو  االعيقاد الفاسببد ق بالن ر  ي تلك القواعد قد يبعُث لال اليعمّ 
ي اعيقاده الی االعيماد    ير محياج،  ،عل الن ر اليح اللهيا  ني  لطاأل االقدسببيا الميسببببا عل األ

ّ إالاالم لالميالميل  لما لرد  ي بعض األخبار مل  مّ  .عليح ل ج عل الديخرِ المُ  ما مو  ي مقّ ن
ح لما ن لالعيقادات الموا قال لليس  يح جارياش علی م مبنا سوى اليعرّ   يف   ،لالخارجيل عنح

ّ  .ع ا الطاعاتأالبحث  يها مل  نّ أ لال شبببكّ  ،ئمبا الهدا عليبح األ ن ياون تحريمح أ ها ااّل الل
ُ علی النباس مل جهبا جمعح  ي الاُ  ل لم .اد أل القرطاسدب المحياج اليها  ي ضببببطح أل المي

لال  ،ليهاف الفقاما عميل علا المعباني لالبيبان لالبديع  انها ال ريب  ي توقّ لقبيبؤ مب يل الع
 عنها. لفها المسيقيا  ني  صامب الطبع السليا لا

ُ  ثانيها: رعيا ماام الشببلاالعيماد  ي معر ا األ ،اني القوى القدسببيا عل الرجوع اليحما ال ت
  :و اقساملم ، باليعليا لاليعريف ال يعرأل ااّل  ،لاونح مبنياش علی النقؤ لاليوقيف ،عليح
ُ الفاظ الاياب لالسنا ال نّ إ  ،لفاظ العربيال لبيان معاني األعلا اللاا الميضبمّ  لها:ول أ عرأل  ت

السبيحالا  همها علی مل لا يال مل العرب مل  ارسي أل تر ي أل مندي أل  ، بعد معر يحااّل 
لما  ،مل االلفاظ العربيا ل مب  ثيرٌ  ،لسبببانها لمعاشبببر  العاا ا العرب  قد اخيؤّ مّ أل ، يرما

ّ أبقی منها   وجوداش لقا ل  ان مالی لسان م  ها بالنسبا  ُ  ،لا مرل حلتبدّ  ،رت صورتح ثره تاي
ّ أعابام ال أالخطباب  مبا  انا تعرأل  علا العلمباء  ي مب ا الزمبان ال يعرأُل أّن أی عراب، مي

ّ إل ؛ف الفقاما علی معر يح علا اللاا تيوقّ  ،النسباء منها لالصببيان بطح بحر ح ما ييا مف ح لضن
ّ لاا للاا  يرما موقوأل علی تعلي مؤ  ؤّ أ ها  نّ أ ما  ،ل يابيح  اما لتعريفها لها .مها اي

ف  ييوقّ  ،ن لعربييها عليح ا ييوقف  ها معاني  لمات القرعلا اليفسبببير لمو ممّ  ثاانيهاا:
 ،لالمطلق مل المقيد ،لالعام مل الخام ،لالمحاا مل الميشببابح ،معر ا الناسببخ مل المنسببوخ

 ،ائما بحاا العااألجميع المالفيل بعد عهد  نّ أل ،لالحقيقا مل المااي بيّل،لالمامؤ مل الم
 حيعرأل تفسبيره  ال يمال عرن األخبار عليح ل تصحيحها لموا قيح لتضعيفها لمخالفلا ا لا ي  
ّ  .قرب الی ضببببطحأل يابيح  ،لتدلينح ر  ي يبها علی   ر المفسبببّ ون اقيصبببرلا  ي  ُ لاألخباري

 لقد مّر بطالنح. ،جما  ما عداهاالرلايات ل مابها الی 
أل  ،صبببلياا مل النحو لاليصبببريف ببيان الايفيا الميعلقا بالهيئات األعلا العربيب وثاالثها:

 مفعو ،  ل ؤّ  ،مر وع  اعؤ،   ؤّ : » قا  ،ميرالملمنيل أسببها سببّ ألقد  ،الايفيات العارضببيا
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وقف ا ييم ا العلا ممّ  ل ،«لفاش أيّ ما قبلها انقلبا ا ا ا تحر ا ل ُ ّن مرلأل العلبّ أل ،منصبببوب
ّ مِ  نّ أل ،اماام الشبرعيعليح  ها األ نار أمل   ،لفااهما عربياأل ،ها مسبيفاد مل الاياب لالسنال

ليها للضببببا ا ثُّا اليعليا لاليدليل لاليرتيب محياجٌ  .اليوقف  بان مخالفاش للضبببرلر  لالبديها
 ،سببيقيام سببليا ل ل ،  طبع،  لال يسببيانی عل م ه العلوم الثالثا صببامبُ  ،لالحفظ عل النسببيان

ّ أل ّ أ ير  ، مل لا تال لح معر ا لها  ليس بفقيح،   ،الش أل جُ الش ها توقيفيا  ُ ن االشببياا   يها  ح يافين
 ل  ان ملم   ل ،لتضببييع الاايات ،ا  ال معنی لضببرب العمر  ي المقدمات ،علی مقدار الحاجا

 حاء العرب اسيانی عل  لك.ص   ُ 
النا  يح  ح ،لضبببياعدلا لحف ها عل اا يامع النيايع مل األعمّ  لمو عبار ٌ  ،علا الفقح رابعها:

 مور ميعدد  ل ي ماالس ميفرقاٌ ألنهاما عل  ،مرما موالما بألامر ميعدد أ حبا  العبيبد ا ا 
امر ل امعوا محصبببو  تلك األ ،بعضببباش منها مع تشبببرياها  ي الياليف ّ  باّؤ خطاب، لخ  

ّن أ لال شببكّ  ،لئال تضببيع عليها مطالب موالما لجعلوه  ي طومار،  ،خصببر عبار ألالنوامي ب
ّ أملالء  نّ إل ،  العزملقوّ  زمُ  لبك الح   مرما ألا لي  ل ،ماامحأعي  قدم عند موالما مل مضبببي

 ،دما يرا ماّ ألجميع مسائلح مل  ، ه ا العلا مو العلا المراد ،ما  لعلی  ؤّ  . اف  الی مفظ الح  
 ،ع قائلونيل ي الحقيقا ما بالام ،علی القلا لالقرطاس لالمداد أل الالد ااّل   لا يبق اعيراٌن 

ّ أ «الفوائد المدنيا» ي  ل !لال قولها ال يوا ق عملها ،عاملون لبالاؤّ  ن يايب أئؤ مللفها ح سُ ن
ّ أ اجاب ب ،ماام ياباش  ي  قح األ نادما لاسببي ،ئماماديث الوارد  عل األ يب سببوى األأي ال ن

ّ أالی  واعظ السبببابق مل ملن  ي ما لا يدّ   ياون بدعا تاري مثلح  ي  ؤّ  ،لن سبببابقاش ها لا تدّ ن
ل لك  ،لامر لالنوامي مبا مبا ببالعمؤ عليهاّن األإ ب ،لمب ا  مل العابب .طبب أل  يرمبالخُ 

 .هالم ا أللی من ،عند العقالء  ي مفظ مطالب الدنيا ل لك اليمٌ  ،يسببيدعي ضبببطها للسببالما
  !لمثؤ م ه الالمات لو  ان صدلرما مل االطفا  لوجدناه  ريباش 

 ُ  ضبببون لمسبببائؤ تلكنّها اليالوا يببامثون ليناارلن لييعرّ أل ،لعملها قولها بيبانٌ  نّ إا ث
لليسبببا عبار  عل  ،م عبار  عل تلك المسبببائؤ أل عملهالالعلوُ  ،لال يينبا رلن  لبك ،العلوم

لعل دالليها  ،ّللون ان  بانوا ببالرلايبات عبامليلثون األلا  لالمحبدّ  بالرّ  ،المبداد لالقرطباس
ّ ألعلموا منها  ،لتعبارضبببهبا ببامثيل ل انوا  قهاء  ، ان علمها  قهاش  ،د المرسبببليلماام سبببي

 ال مهيدلن منها الی شئ مل االماام!  ،لفاظ  العوام  انوا مامليل لأللإاّل  ،مايهدلن
بح عل بسب ثرلا مل الطّ أل ،نارله  ايا االناارألمو العلا ال ي  ،صو  الفقحأعلا  خامسها:

لا يال  ،مخيرع ح علاٌ نبّ أح مل الببدع لنبّ أيعموا  ل ،برارلالفضبببالء األ ،خيبارعلی العلمباء األ
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يني لالصبببدل  لالا الدّ للب لبك ع   .ئمبا الهبدا للا يال صبببادراش عل األ ،معرل باش بيل الرلا 
ّ ل يرمما مل الميقدّ  ّ  ،ل دلن المايهديلميل األخباريي ّ أضببّ لك لسببيي ل ن لا يال عار يإها ن

لال مل العار يل  ، ليسبببوا مل العلماء ،خ يل بها عل الشبببوامد لالدالئؤ ل ،بيلك المسبببائؤ
ر  ارقيل  ي ،ضاليل عل السبيؤ ،بؤ ما مل العوام ،مناءاأل اد  ئما السبّ نبياء لاألماام خاتا األأب

ّ أ اّل إ ،بيل المبدلو  لالدليؤ ل ع لمثلح  ال يصبببدرُ  ،لن ياون طعنها مل جها اليسبببميا لاليدي
ُ   يما مرّ  د مرّ لق .ن للبرمانلمو  ني عل اليعرّ  ،صبببامب رأي مييل  البدّ   ،اني عل البيانما ي

ّ  ،مل   ر  مسببائؤ علی اليفصببيؤ ما  نّ ألي هر  ،ما   رله مل الزخرأل لاألباطيؤ نّ أضببّ ليي
   .ّما مل الخطأ الفامش أل العصبيا لالعنادإعابوه علی االجيهاد أ

ّ سل لالقُ مسألا الحُ  ومنها:    .يلبّ العقلي
ُ ؤ ئبِ لالاخر منها لاألالعلمباء األ  معر ا الحقيا أل  ،مبؤ البباطبؤأنباارلن ليببامثون بهبا ي

لريات بها العقؤ مل ضر ل ون المسبائؤ اليي يسيقؤّ  ،عيانا يلزم علی الفضبالء األالبطالن ممّ 
رلر  لالضببب ،ا يزيد الحاا بياناش اع ممّ د الحُ تعدّ  نّ أل ، ال ثمر  للبحبث  يها ال لجح لح ،البديل

ات العقليا اليي يبحث  يها  ي مسبببألا مقدما الواجب لالنهي الماليم نّ أعلی  ،مراتبها ُف لتخي
 نل لالمارلماتداب لالسببُّ مل اآل ثُّا اسببيقاللح  ي  ثير،  ،عل الضببد مثالش ليسببا بضببرلريا

ُ ال ّ أعلی  .ناري لقيام  لقد يخفی علی بعض،  ،مع ثبوتها عنده ،عل الضرلر  افؤ المسبيد ّ ح قد ي  ن
 عراب  ي الصببحاريلاأل ،لو ح لعدم اطالعح لعدم معاشببرتحثُّا المالف  ي ابيداء ب .بهاالشببُ 

 ُ ل  ا  ، ثر الضرلرياتأفيا عليها مؤ البلدان ربما خ  أباشبرلا البعيد  عل العمران ال يل لا ي
 ،سير مل ميل الصار  ي بالد الافارلاأل ، ان  ي بالد االسالم نْ إاالسبالم ل الاا ر المسبيادّ 

مل عني  علی  ؤّ   يابُ  ،لماب ا ،سبببلا ميل لرلدهأقبد لالوارد منها الی بالد االسبببالم ل
 ان لا يال عار اش بها  ، ي م ه المسبببألا ن يعرأل ما مو الحقّ أماام بارشببباد العوام لبيان األ

نوما أل  هب ه المسبببألبا مقرر  عنبد األلائبؤ دلّ  ،نبيباء ليس مل العلمباء الب يل ما بمنزلبا األ
ِ لانا عند األلا تال مدلّ  لاخرنات عند األ ثر المدلّ أل ،نهايدلّ ال  ،اليقيا  لالسببببب شبببدّ  ،ؤئ

لما جاء مدلناش مل األخبار  مل معاجز  ،أل تأليف،  لعبدم امابان ت بامر العلمباء  ي تصبببنيف، 
ا  ان محياجاش اليها لايفيا االسببيدال  بالاياب المسببائؤ االصببوليا لمّ  نّ أعلی  .ئما االطهاراأل

ّ أل ،لالسبببنا ننا لبيل لمي مشبببير ا بي ،رداتها لمر باتهافظ اللاويا مق بمعر ا االلفا ثرما ميعل
ُ  ،العاما ن اهر ديل أالی  ،ل يب عربييها عل  يب عربيينا ،يب لايناايها عل  ُ ا يفينا بايب ل

ّ  ،لارتفعبا اليقيا ،االمباميبا ابنا  صبببحإل ان  ،عندما ل  رلا  يها ما مو الحقّ  ،فوا  يباش  صبببن
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   .ن لييناارلنالميقدمون يي ا رلن  يح لييبامثو
يل لالمع ،لمعر ا المضيّق لالموّسع ،ماام الخمسباماام الی األمسبائؤ تقسبيا األ ومنها:

 ،لم ه مسيفاد  مل الاياب لالسنا لالضرلر  مل الديل ،لما ا ،لالميعيل لالافائي ،لالمخير
للا يسعح  ،ا  ال مل العلماءهّ اُ  انوا معدلداش مل ال ،لمل لا يفها  لك مل الميأخريل لالقدماء

ج معر ا  لك  ير محيا نّ أريد ن اُ ،  إبا عشببوىل ان يخبا  ي الشببريعا خ   ،لال  يوى عمؤٌ 
ماام الشببرعيا اليي ع ا األأا   لك مل  ،ماام الشببرعأ  ان  ي  لك اناار لزلم معر ا ،اليها

   .يحياج اليها جميع البريا
ف  ها الخطابات عليها. لتوقّ  ،ا  االميياج اليه رد مل المبامث اللاويا لشبببدّ مبا اُ  ومنهاا:

مو ل ،مؤ اللاا المبحث  يحألعدم اسبببييفاء  ،لمصبببو  النزاع لالادا  ،ل ثر  القيبؤ لالقا 
 :مورٌ أ

بيان ل ،ل يفيا االسيعماالت ،لالمشبير ات لالمضبمرات ،مبامث الحقيقا ل المااي :منها 
 ،ا يال لح خبر    ي  الحا مل ل نّ ألال ريب  ي  .منهبا  ي لابا العرب لمبا ال ياوي مبا ياويُ 

 ،رلا  األخبار نّ أللو  ،مل العلمباء  ال يعبدّ  ،ز مل  يره  ي انواع االسبببيعمبا ئِ لال يعرأل الابا
 لال مطيعيل ربّ  ،براش ببب لببك لا ياونوا عببامليل علی الصبببوابيحيطوا خُ العببامليل عليهببا لا

ّ إل ،رباباأل  ،عالمام  ضبببالش عل العلماء األيامها بيل العوأما ا ينوا عل اليدليل  ل هورما  ي ن
 ّ ليني لالصبببدل  مثالش لنحومما ليسبببوا مل الاُ  نّ ألمل قبا  ب .سبببان عل البيبانال ينبائها ببالل

مل  نها علی قولح عملوا علی األخبارأل ، قد نسبها الی الخرلج عل الشرع المبيل ،صبولييلاأل
 ،لعبيد مل  الم ساداتهاخ  األ  لك الحاا  ي  ،ف عليها مل المقدماتدلن معر ا ما ييوقّ 

   .امخيلف رات، يمااماش بعبارات ميفالتا لتقرألو لضعوا لها   ،لالرعيا مل  الم رةسائها
 ُ  نّ أ لو  رن  ،ي  ي لاببا العرب  بب لببك ياري  ي جميع اللابباتريا البب يالحاا  اّ ث

 ،لزم معر ببا الحقببايق منهببا لالماببايات ،مل ببباقي اللاببات الايبباب لالرلايببات جبباءت بلاببا، 
ا خبا عشبببوى  ي معر ببا ب  لمل لا يعرأل مفبباميا  المها خ   ، يفيببات االسبببيعمبباالتل
   .ماامهاأ

أخير م لتل تقديا المقدّ  ،عاما لخاصبببا ،تقسبببيا الحقايق الی لاويا لعر يا لمنهبا: بحُث 
لتوقّف  ها الاياب لالسبببنا علی  لك مل  ،لالبحبث  ي ثبوت الحقيقبا الشبببرعيبا ،رالملخّ 

 مل لا تال لح  ،علی  لك مدار  همهما لالحاا بمدلولهما موقوأٌل  نّ أل ،صبببو  الببديهيااأل
   .للا يفها شيئاش مل الاياب لالسنا ، اليحيسب مل العلماء ،خبر  به ه المبامث

ماام عليح  ها جميع األ ي يبن ،ألال بقباء المبدأ  يح شبببرٌم  نّ أل ،لمنهبا: بحبث المشبببيق
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 ّ يفها لا ،نهام  مل لا يال علی بصير ،  ،لنحومماظ ئ لفظ المثمر  لالحا ،قا بالمشيقاتالميعل
   .تلك األخبار المشيملا عليها

فی ا ال يخدلا النقليا عليح ممّ خ ما مل األأماام لأللتوقف معر ا ا ،لمنها: بحث المفاميا
 علی معر ا المنطو  لفباظ  ي الاياب لالسبببنا موقوأٌل  ها معباني األ إنّ  ب ،دنی العوامأعلی 

 قوىلاأل ،لالضبببعيف لالقويّ  ،قبو  لالمردلد منهاملمعر ا ال ،المفباميا قسبببامأل ،المفهومل
حثح مل ب البدّ  ،عربياش  ان أل  يره ،مشيمؤ عليها راد معر ا معاني  الم، أمل     ؤّ إ ،ضعفلاأل

خ  مل الاياب لالسبببنا  يما  مل لا يال عبار اش بها لا ياز لح األ ،لتوجيبح  اره اليهبا ،عنهبا
   .بديهي لمو ،اشيمؤ عليها

 ،لمو مل المبامث الاليما ،لبيان ما يفها مل اطالقها ،لامر لالنواميلمنهبا: البحث  ي األ
 ،هاان مننا مملوّ لالسبببُّ  لالايبابُ  .مبات علی تحقيقبح ثر الوجببات لالمحرّ أا  ييوقف معر با 

عرأل يل ؤُّ مل ال ،طالا البحث  يها لاثر  االخيال ات للزلم معر ا الراجّ لالمرجوح منهاإل
ّ أل ، هو مل العوام ، اد مفادمماألما  ،لما يسبببيفاد مل صبببيايهما ،معنامما  ثر أح قدخفی عليح ن

ات مل ليس لبح  ي م ا المقام معر ا لتحقيق تام ضببباعا عليح مهمّ   ابؤّ  ،ماباممبدارك األ
ّ لال العلماء السبابقيل اسيانوا ب هورما عندما أل ،االسبالم  هدمارب عأل لقُ  ،ها مل اللاوييلن

ّ  ابّؤ مل لا يال مل األ ،مل اليبدليل  ،ل  ليس لبح قابليا  ها األخبار لالاياب المبيلصبببوليي
 ّ ليني  ببالاُ  ، ببانببا لاببا،  يّ أمر  ببان بببأي أمل  ،لل ب ا الحببا   ي جميع المببأموريل لالمنهيي

ّ مهما مل العلماء مل الرلا  ل يرما مل األدل  لمل تقدّ لالصببّ   ،ن لا ياونوا منهاإل لصببوليي
ّ  .خ  عنهالاأل ،اليعويؤ عليها ويُ  ال يا ّ أا يزعمون لاألخباري صدقوا  نْ إ  ،ها ليسبوا بأصبوليان

   ! ي دعواما خرجوا عل الطريقا الشرعيا
لالبحث  يها يرجع  ت،لالمقدما  ي الماليمات مل مسببألا النهي عل الضببدّ  لمنها: البحُث 

  :مريلأالی 
ّ  يرجع الی مبا ،مل جها داللا الخطابات حادهما:أ البحث عنهما  ما   يابُ  ،ااتمث الل
لك لبدلن   ، اش مل النسببيان لعدم الضببباالبحث عل  يرمما لتدلينهما  ايرمما تحفّ  يابُ 

ل انوا  ،مر ال يخفی عليها  لبكّن العلمباء مل قبديا البدّ أ لمعلومٌ  .ياهبؤ الحاا الشبببرعي
ّ مبّ إمايفيل عل البحبث  يهبا  ي    لك مرسبببومٌ  نّ أل ،ر األقوا ا ل هور الحبا  عنبدما قبؤ تاث

 ّ ق ييعلّ ام البحث  يهما ل ي  ؤّ  نّ أل ،عشر يثنئما األتباع األأ انا مل  ير  إنخر ل فات اُ مصن
ّ  .بيل جميع علماء المسلميل بلاا العرب مشبيركٌ  رن  لو  ُ  ،ااتثُّا الحاا ياري  ي جميع الل
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   .ام ه المبامث  يه ن لمثؤخطابات الشرع ] اناا باير االلفاظ العربيا للزم اليعرّ  نّ أ
ّ  ،دلالمطلق لالمقيببّ  ،عل العببام لالخببام البحببُث  ومنهاا: لالنبباسبببخ  ،للالمامببؤ لالمبي

ر العلماء عل عدم  ّ لقد م   .نامور الميارر   ي الاياب لالسببّ لمي مل األ ،لالمنسببوخ لنحوما
جوع اليح للا ياز للناس الر ،يطؤ  ي معر ا الشببرع باعح مل لا ياهد  ي معر يها لا ،معر يها

 ّ ال بمثؤ  مل لا ي ، ي معر ا االماام تام  ليس لح نصبببيبٌ  برٌ لمل لا يال لح  يها خ   ،باعحلات
ّ مر  األللا يبدخؤ  ي يُ  ، لبك مل العبالميل ماام الشبببرع مل أ ال يحيسبببب  ي  ،لصبببوليي

   .اداتل ي خطاب العبيد مل السّ  ، ي جميع اللاات لمثؤ  لك جار،  .العار يل
   .لالعلا بح لماييح ،لبيان اماانح للقوعح ،ماعبحث االج ومنها:
 لعليببح المببدار  ي الردّ  ،ا  مو الميزان ،ع ا مببا يلزم علی الفقيببح امعببان الن ر  يببحألمل 

ماام، للا تال للشببرعيا اسببيقاما لال ن ام، للا  ثر األألواله لضبباعا  ، لخبارلالقبو  لأل
س معدلداش  لي ،للا ياؤ  يح  اره ،ن ره يمعل  يحلمل لا ،تال الشببرعيا مسببيقيما لال من ما

ميل لالميأخريل لا يزالوا بح قائميل لعلمائنا مل الميقدّ  .لالمحسبببوبباش مل الفقهاء ،مل العلمباء
للا يبق لبح  ي تسبببريبا االمابام الميعلقا  ،ئميبحأد حب  نار ماييبح  قبد ج  ألمل  ،لقباعبديل

لبطالن ادعاء الضرلر   ،القياساخر سوى  ا الی ما يماثلها مل موضبوعات، خاصبّ  بموضبوعات، 
  .منها لندر  يما عدا ما ش ّ 
 دلاقسبببام األأعلی خرلجح مل  لمعر ا ما يد ّ  ،مل اتقانها  البدّ  مببامث القياس ومنهاا:

ّ وه قياسبباش ممّ لما سببمّ  ،لالفر  بيل القياس الباطؤ ،الشببرعيا لمفهوم  ،اا ليس منح منصببوم العل
ّ األ ّ للي يسبببيفاد  اللويا لتنقيّ المنام ممّ ل  ا طريق األ ،اللا اللفظلرجوعها الی د ،فظا مل الل

ّ  ترك العمؤ بها اناارٌ  نّ إ  ،منها القطع للويا ال نيا قام ، لطريقا األقو  المعصبببوم  ايلحاي
مل  ر، تقدي لعلی  ؤّ  . عل القوّ  لالقو  بحاييبح ل بامر بعض الرلايبات  ير خبا ،  ،النزاع  يهبا

  .خ  مل الرلايات ليس لح لباقا األ ،اماتال لح خبر   ي م ه المقتلا
ابعون ت :الميشبببرعيل علی قسبببميل نّ أؤ ببيان الميافبّ  ،بحبث االجيهباد لاليقليبد ومنهاا:
لخالفوا  ي  لك ضرلر  الديل لسير   ،لليسبوا قسبماش لامداش  ما عليح األخباريون ،لميبوعون

ُ   الببد مل بيبان بحث،  ،ما السبببابقيلببؤ سبببير  األ ،المسبببلميل  ،ليدبيل معنی االجيهاد لاليقي
ّ لتنقي ،للوياا لطريق األمنصبببوم العلبّ  نّ أل ،لبطالن القيباس ،المقبو  منهبا لالمردلدلمبا

ُ  ،المنبام ليسبببا منبح  ،لا يال مل العلماء ،م ه المبامث  يْن لا تال عنده خبر  إا  بالعبال
   .بر  بشريعا خاتا االنبياءمل الخِ لال
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ّ  ،مقونبقون لالالّ  العلماء السبا ،ما  لعلی  ؤّ  ون مشير  ،ونالمايهدلن منها لاألخباري
 ي اسبببيفراا الوسبببع  ي تحصبببيؤ ال ل بالحاا الشبببرعي مل جها الموضبببوعات لالقواعد 

ّ إا األخباريون ن تومّ إيضاش لأبؤ  ي الصبدلر  ،الشبرعيا   ها مايهدلن ،ها علی خالأل  لكن
ّ ألانها عاملون علی ال ل مل ميث  ،اليشبببعرلن مل ميُث  لالمايهدلن  ،بزعا انّح علا ح ال  ن

تباعها أ ها ل ،بؤ مل جها أْللح الی العلا ،دلما ال يعملون ببح ]الا مل جهبا  ونبح انباش لمقلبّ 
ّ  العباملون علی العلا مل ميبُث  ماام ا تابعوما الراجعون  ي األمّ أل ،لالحقيقبا دلن األخبباريي

الليؤ للو اشيالوا  ي تعليمها  ب ،األخباراليعر ون شبيئاش مل الاياب ل ،لون عليهالالمعوّ  ،اليها
ما مّر  لالا ا تأمّ  !  انوا مل الاا بيللااّل  ،لالنهار؛  إن  انوا  ير مقلديل  قد مرقوا مل الديل

   .نّح ال محي  لها عل العمؤ باميعها لقولها مخالف لعملهاأعلما  ،مل المبامث
خالأل ل  ر ال ،بطهاضبب رادما لأ ي  ااّل امث االصبوليا بمل الم  يما مرّ   ال يبقی لها نزاعٌ 

 لبيان الخطأ لالصواب  ي تلك األقوا .  ، يها
 لااّل  ،أل تسببمييها ،أل ضبببا قوانينها ،  ي تدلينهال  ا ال  الم لها  ي لضببع العلوم ااّل 
   . ها لا يزالوا ييناارلن  ي تحقيق مضامينها

 ُ مل  البدّ   ،لان لا ياونوا بها عامليل ،اعلی العلماء بيان المسببائؤ للعمؤ بها مع القو  به اّ ث
   .علی العامليل بها   رما للردّ 

 
 :أنّهثُمل کشف الحا ، بحيُث ينکشف عنه غياهب االشکا ، 

 ،لنزلا بح الايب مل السبببماء ،ثا عنح االنبياءّله ماماش لاقعياش مدّ  نّ أال شبببك لال ريب  ي  
ّ أل ،قطعياش للوصبببو  اليح لاالطالع عليح طريقيل: انياش ل نّ أل  ر مل ب   الاهد لامعان الن ح البدّ ن

   مرّ  ،لالبحث عل دالليح لمعارضببباتح بقدر الوسبببع ،مل جهبا قبولح لرده ، ي الطريق ال ني
ُ  ،  يخالفلمرّ  ،يوا ق  لك الواقعي اجع لالعاجز عنح الر ،سببميح مايهداش  المباشببر ل لك العمؤ ن

 ُ بؤ جميع م امب  ،قسبببميل مل ضبببرلر  م مبنالثبوت م يل ال .سبببميح مقلداش الی العارأل بح ن
ّ  ،المسبلميل بعلمح  أل مخالٌف  ،بلسانح بانانح منارٌ  نار  لك معيرأٌل ألمل  .يلبؤ ضبرلب الملي

أل لا يثبا ماماش سوى ما  ي ضمائر  ،لليصلي األنار الحاا الواقعي األألمل  .موا ق بعملح
ّ أ قد  ،المايهبديل لالمقلبديل اام ملاليزم بثبوت األ ،الديلمل ضبببرلريات  اش نار ضبببرلري
 ّ ّ بالنسببا الی األ ،د المرسبليلالميضباد   ي شبريعا سبي مل قسببا  ،قا بالموضبوعاتماام الميعل

 لالوقف ،لقا الرضببباعلثبوت النسبببب لعُ  ،مل اجيماع الزلجيا لالحريا ،العقود لااليقباعات
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ّ  ،ضبببدادماأالعبام ل النطبا  علی الحاا ا يلزم  يح اد ممّ  ال معنی لاعؤ ماا المايهد لالمقل
ا بالنسببببا الی الحاا مبّ أل .  لمي  ير المرئيّ  ؤ المريباالدرا بات مل قب نّ أل ،لليالواقعي األ

 ،مر ب  اهؤ القصبببر لاالتمام عؤ اإلدراك موضبببوعاش لح مل جهؤ، الواقعي الثبانوي ال ي جُ 
أل السببهو  ،ر انأل شببك  ي األجزاء الصببالتيا  ير األ ،قوى الوجوهأ ي  ،لالاهر لاالخفات

 أل الاون بيل المشببر  لالمارب ،أل النااسبا الحيثيا ،رات الصبيامأل عل مفطّ  ،لالنسبيان عنها
 ،اش لرابعاش موا   ياون ثالثلقد تيبّد  األ .لاقعي ثانوي  هو مااٌ  ،القبلبح خطي بباجيهبادِ  ي المُ 

ا الحا ل  ا ،ماام لالموضببوعات الشببك  ي اماانح للقوعح  ي العبادات بالنسبببا الی األ
ل ي نااسبببا ماء  ،أل بالعاس ،ث بعد الطهار د   ي الح   ال امري  يهما  ما  ي ماا الشببباكّ 

ل  ا  ،الی  ير  لك ،لعدمح الر المحؤّ ار ان بعد تل ي  عؤ األ ،الطهبار  الحبدثيبا لعدمها
  .ماا الع ر بالنسبا الی الناسي لالاا ؤ لالعاجز
 ،ها عقالش لال مانع من، ربعا جائز قسببام األاأل نّ أ :فالذي يقتضاايه التحقيق والنظر الدقيق

لال امري  ،لالواقعي الثانوي  صببباعداش  ،االماام ؤّ يح ينسبببب جُ الللي لصبببلي األالواقعي األ
 ياون الحاا لاقعياش  ، ال مانع عقالش مل جعؤ االجيهاد لاليقليد مل الموضبببوعات ، ريلالعُب 

 مل ل ثيرٌ  ،االتمام لالاهر لاالخفاتب  ي مسبببألا القصبببر لثبانويباش  مبا  ي الاهبؤ المر ّ 
قد تنا ی  ي دعواه الملاخ   علی   الم بعض،  للعؤّ  ،مااماالدرا ات  ي الموضبببوعات لاأل

ن أر مل  ير  ر  بيل  علی المقصّ  ال تاون الملاخ   ااّل  ،علی الثانوي محمو ٌ  ،الحاا الواقع
لالاري علی  ،صؤ لالقاعد األ مقيضی نّ أ ااّل  ،ياون ال ل مل جها الصدلر أل مل جها  يره

 .علی خال ح دليؤٌ  علی العب ر أل الحاا ال بامري  يمبا لا يعاّ  البنباءُ  ،اد  لالعبيبدألامر السبببّ 
ّ لبعض لالعلمباء   لك علی مرلر األ لال بامر مل تخطئبا الرلا  بعض،  ري  البناء علی العُ  ،امي

ّ  ،ثانويصببلي دلن الأل ال امري ال علی اليخطئا  ي خصببوم الواقعي األ اون ن يأی  اد مي
 ،اما  ي المعامالت لاالمامّ أل ،ماام العباداتأ  ي ااّل  ثُّا  لك اليسيقياُ  .م مبنا  ي ضبرلرياش 

 ،  بعضببها مع بعض  الموضببوعاتماام الميضببادّ اجيماع األ - ثر المقاماتأ ي - مقيضببی 
 ّ ّ قا لصبببف الم نا  ي المايهد لاالسبببيناد  ي اثبات الواقع الثانوي لميعل  :قولح ب ،دلالمقل

لقلّا  ،مل سبببوء الفها «الی يوم القيبامبا الی يوم القيبامبا لمرامبح مرامٌ  مال ٌ  د، محمبّ  مال ُ »
  :النّح  ،البصير 

حال   المراد مل ال ،بعده  يح نسبببخٌ  لال يقعُ  ،تبدلّح  يره ّن ما ماا بح البدّ أريد ب لك ن اُ إ
   . ال منا ات ،اليبديؤ  ي الحاا الواقعي لانّح ال ياويُ  ،لليّيللالحرام الواقعييل األ
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ّ أل ان المراد  ،ال امري ريد ما يعاّ ن اُ إ ل العمؤ  ح ا ا ماا بالحاا ال امري ال ي يابُ ن
لاراد   .اسبببيمر  لك لمو ماا لامدٌ  ، ري علی  ّؤ مع لرلبالعُ  ،اان ببح ابامراش علی  بؤّ 
ن خصوم أا  المراد مينئ ،  ،لااييا لاألمل اليعم بؤ تعدّ  ،عل اامر اللفظ الواقع الثانوي بعيد ٌ 

 .عد ّؤ الب لم ا بعيدٌ  ،ن يبقیأ مل االشببخام البدّ  ميان علی شببخ ، مل األ الحاا  ي ميل، 
مل المايهبديل لاألخبارييل القائليل  ،مل العلمباء مبدٌ أن يناره أا ال ينباي راء ممبّ   اآللتببدّ 

لبيان  ،متمام الاال يءُ لسبببيا ،الثانوي لالنبا يل القبائليل ببالواقعي  ،بثبوت الحاا ال بامري
 .ماّل مقيقا المقصد ل المراد بحو  الملك الع  

ّ ألمل  ا  فؤ عل الن ر ممّ  صبببادرٌ  ،الن ام مخيؤّ   المٌ  ، هامٌ أر  يح عاب الاالم ال ي ييحي
د عالم  ي قولها السببديد باالجيهااأل لعدم ارتباطح بما   ره مل الطعل بالعلماء ، ي م ا المقام

ّ ئِ واالف»ی سمّ ماديث الدالا علی ثبوتها  ي  يابح المُ  ثر مل   ر األأنّح أمع  ،يقليدلال  «اد المدني
 ماديثأل   ر  يح  «رجوع النباس اليبح  ي القضببباء لاال ياء ّث ل مب  بباب م   ي » :ميبث قبا 

  :عديد 
ّ أل يح  عل صامب الزمان  یلما ر   منها:  :ح الشريفح   ر بخطّ ن

ّ  ،لا  مديثناواقعبا  بارجعوا  يها الی رُ ا الحوادث المبّ أ ل»  ا اّله نا ماّ أل ،ا عليااها ماّ  ان
   «.علياا

ّ أ  بي جعفر، أعل  یلما ر   ومنها:  ،اجلس  ي مسبباد المدينا لا ا الناس»ح قا  ألبان: ن
ّ إ     «.رى  ي شيعيي مثلكأن أ مبُّ أي ن

ّ أ عل الصاد   یلما ر   ومنها: ُ  دت  رأ ا إ» :ح قا  لعي  بل المخيارن ث شيئاش  عليك حدّ ت
   «.يعني يرار  ،به ا الاالس
ّ إ» :ميبث قا  لح ،بي يعفورألعببد اّله بل  قولبح  ومنهاا:  ،لقاكأ ّؤ سببباعا  ي لسبببُا ن

   صحابنا لليس عندي  ّؤ ما يسألنيأالرجؤ مل  ليايءُ  ،يمانني القدلملال
 «.د بل مسلالما يمنعك عل محمّ   : قا 

  ن نسأ   مل نسأ  أميانا أ ا إ» :ميث قا  لح ،و يرقُ ق  عيب الع  لشُ  لقولح 
   «.با بصيرأ نيسدي يععليك باأل» :قا  

ّ أعی ثُّا ادّ  ،خبباراش  ثير  مل م ا القبيؤأثا   ر  عاب أل ،علی االجيهاد لاليقليد ها ال تد ّ ن
 !ق لالعالما لالشهيديل لالمحقق الثاني  ي  همها  لكعلی المحقّ 

ِ نبياء لنزل  الشببرام ا السببير مل ميل ابيداء ارسببا  األلا مل مالقد عُ  قو :أ ان ع الی يمئ
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   :الناس بيل قسميل نّ أمناء الی يومنا م ا ئما االُ نبياء أل األخاتا األ
 ،لا مل السبببماءا المبأخو    ي الايبب المنزّ دلبّ مابام الی األجعوا  ي معر با األعلمباء ر  

نا الماام ماموعا عند ا ا  انا ميضمّ  ،جوارمان اخيار اّله ألصبياء بعد نبياء لاألخبار األأل
ّ عالم ألالعلماء األ لفااها أعالمون بحقائق  ،لعون علی  ثها لسمينهاطّ مُ  ،ها عار ون بمضبامينهان

ّ  ،لعمومباتهبا لخصبببوصببباتها ،لماباياتهبا  ،لمحاماتها لميشبببابهاتها ،داتهالمطلقاتها لمقي
ل ان  .بوا ب لك الی الملك الاليؤلتقرّ  ،خبيرلن بعالج معارضاتها ،لمسبيداماتها لمنسوخاتها

ُ ی عليها اّله  ي  ُ نثأنبياء بني اسبببرائيؤ قد أ  ا محمد، مبّ مل  بان منها مل اُ  لعلی  ،البح المنزّ ي
ُ لئا مدائحها  ُ قد مُ  ،رسبببلحأ ثبا بدينا لع  نبي ب   لسبببان  بؤّ   لاهر امييايما علی ،األخبار بي

   .مس  ي رابعا النهار يرما اهور الشّ 
ن أل  ار ون مااسلو ،ربهاآميرددلن  ماباش لاياباش  ي طلب م ،م مشاولون بمااسبهاعواأل

ماام رجعوا الی أللئك العلماء مل األ يءا ا امياجوا الی معر ا ش .الونالناس اليها البطّ  مبُّ اُ 
   .ماضا  منها لالحاّ طام أل  يره رجعوا الی القُ حمل ال يء ي ش ن مصؤ بينها نزاعٌ إعالم لاأل

ّ  ، ه مل المسبائؤ الضبرلريالم لی ع القسميل قسماش لامداش مبني    اعؤُ  ،الالمطالب البديهي
 ّ علی  لك ما   رله  ا يد ّ لممّ  .داد لالرشببادأل الاهالا المانعا عل بلوا السبب   ،ا لالعنادالعصبببي

ّ  ،مل الرلايات اش مضببا  ،اليح مرجوعٌ  راجع ل ل ،لميبوع تابعٌ  :ها صببريحا  ي ثبوت القسببميل ان
ّ إماام الرجوع  ي األ نّ أعلی  الی ما د ّ  ّ ن  نّ أ لال شببكّ  ،منها يءصببف بمعر ا شببما مو لمل يي

لن ر » :قولح نّ أالرجوع بما عرأل  خّ  أل  ثر لاأل ؤّ منها ق   يءعموم الرجوع ينا ي اراد  شببب
ّ أعلی  لما د ّ  .علی  لك شبببامد،  أبيلُ  «مابامنباأ ي  ّ » :حن  مل عرأل الناسبببخ اّل إاس اليفيي الن

 ،د بل مسلالمحمّ  ، زرار  مر بالرجوع الی بعض الخواّم . لعلی األ«خره الی  ...لالمنسبوخ
   .ليونس بل عبد الرممل ل يرما ،ليحيی بل ي ريا ،سديبي بصير األأل

لعدم  ،ماامح ال ياوي للعوام العمبؤ بالرأي بعد اخيالم األنبّ أ لا مل جميع مبا مرّ لقبد عُ 
ّ أل .بؤ يلزمها الّرجوع الی العار يل ،ل مل الوصببو  الی االماماليماّ  يي ن يفأ ح ال ياوي المد، ن

  البدّ  ،انللما  انا ماملا  ير مبيّ  .ن يبلغ درجا خاصا  ي المعر اأ الناس أل يقضي بينها ااّل 
ّ أ عدمح  ثبوت الوصببو  بعد نّ أل ،ی يعلا الوصببو  اليهان يبقی اليابع علی مالح مل الرجوع مي

للصبببولبح الی درجبا العمبؤ بالرأي  ،رلج اليبابع عل ماا اليبابعيباّن خأل ،صبببو تنفيبح األ
لليس لها  ، امدى الضرلرتيلاّل إلال دليؤ  ي المقام  ،ف ثبوتهما علی الدليؤييوقّ  ،لالميبوعيا

  . ي البيل  يما عدا المايهد المطلق موضوعٌ 
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  .ّن عموم الخطاب قان، بعمؤ جميع المخاطبيل بمايفهمونأ ودعوى:
 .ي ال لجح لليازّ  ،ا  يح بعد تقييده بالمامؤّن الخطباب صبببار مامالش ال مايبّ أبب :د  ومرد

ن أا مّ إ  ،مدمماأجاي  لك لنفسببح  ي أ لو ، ياءش إ ّن مسببألا اليازي مل الن ريات عمالش لأعلی 
   .علی الير يب أل باليقليد لمو مبني   ،ياون باالجيهاد  يدلر

  . ي المقاميل منعٌ  ل .اليقليدمسألا االجيهاد مما ياوي  يها  نّ ألعلی 
 يقيصر  ي لجوب الرجوع  يها الی الفاضؤ علی المسيفيي ال علی  ،ا مسبألا المفضو مّ أل

د  انااره لمسبببألا االجيها ،ن ينا ي النهي عل المنارأ اّل أ ،لياوي لبح العمبؤ لاال ياء ،المفيي
  .ا ال لجح لحعل علی المايهديل ب لك ممّ لتاثير الط   ،المطلق
ّ  ،ميل لقواعد الديلالطعل علی المايهديل المحاّ  نّ أ ا مرّ ح قبد اهر ممبّ إنبّ ثا  ديل المشبببي

 ّ ّ  راجعٌ  ،د المرسليللشريعا سي ّ أل ،يلالی جماعا األخباري قد بان لوا علی مقاليها  ن لا يعوّ إها ن
ي   لالمقاالت اليي ت هر لاؤّ  ،بدع له ه الطريقا الاديد لأّما م ا الرجؤ المُ  .خطأ طريقيها

ّ أ  ها،  ّ م  ال ي م   ،ها ليسببا بسببديد ن بيقرير  ،ا علی ا سبباد الشببريعا المحمديالح العناد لالعصبببي
ّ أيخارأل ل ّ باطيؤ عملها  ي بلد سبي قد لضعح  «الفوائد المدنيا»نها  ياباش لسبماما ا لضبمّ د البري
 ،اتحي علی سببادقد تارّ  .ا هّ بح سببوى الاُ  ضببؤّ ألمل لطف اّله لباطل الشببرع ما  ،لالضببال 

ّ أ  ،دخبؤ طعنها  ي جملبا مزخر باتحأل ّ أح لا يعلا بن ّ  ،ها بها قاما قواعد الديلن ت دلتشبببي
ّ أ   :ميث قا  ،صدلره مل العوام ال يليقُ  تی باالم، أن أبعد  ،د المرسليلر ان شريعا سي

اعد جريا القويوم  اُ   ش لمرّ  ،النبيّ  ييوم تو   ش مرّ  ،البديل مرتيل لقع تخريببُ  وباالجملاة:
ماامنا أل ي  ،صبببوليا لدرايا الحديثا  ي الايبب األطالمبات اليي   رمبا العبامبّ لاالصببب

ّ  .مباديثنبباأل ّ لنبباميببك أي  ،مبب ه الامبباعببا يقولون باواي االخيالأل  ي الفيببالى نّ أبيببب هببا الل
 مال ُ » :نّ أطهبار بئمبا األح تواترت األخببار عل األنبّ أمع  ،ا  بالميباليقولون إّن قو  الميبّ 

   «.الی يوم القياما م القياما لمرامح مرامٌ الی يو مال ٌ  محمد، 
ّ أل ،رابعاأل  نابُ أال يرضببی بح  ل المٌ  ،اابب العُ ا  لاّله م ا مل الع   قو :أ ّّ ن ما  ح لو صبب

ّ ألاان  ،  ره  ي م ا الاياب  ديان الیمل مبدأ اهور األ ،اش علی الخرابسببباس الشبببريعا مبني
ُ  الشبببريعا ا ا نّ أل ،مر صبببامب الزماناهور صببامب األ  ،بل علی تلك القواعد الم  ور لا ت

 وامد لالدالئؤلا يمال اقاما الشببّ  ،لالعلوم المعرل ا لالايب المألو ا ،صببو  المسببطور لاأل
ف معر ا الشببرع ا تلوناما لما  رناه مل توقّ لقد اهر  لك ممّ  ،علی بعض المطالب لالمسببائؤ

 ما ماا ّن  ؤّ أل ،عر ا الشارعا  ال يمال معر ا الشبرع مل دلن م ،علی تلك المعارأل لبيناه
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 بمعر ا علا اّل إ لمرام،  لال يمال االسببيدال  علی مال ،  ، مل علا الاالماّل إالقبو   بح لاجبُ 
ُ  ،الميزان داخلا ل يفياتها ال ، بعبد معر ا الفاظ العرب ب لاتهااّل إعلا المراد مل خطبابباتبح لال ي

 اّل إلك   ثُّا ال يفيدُ  .قسبببامهاأالعربيا ب ؤ ب لك علوملقد تافّ  ،لم ا مل البديهيات ،لالخارجا
عرضببها علی ل ،ل يفيا االسببيدال  بها ،لبيان مقبولها لمردلدما ،بعد معر ا البحث  ي األخبار

يات  ا لمعر  ،علی تفسير القران ل لك موقوأٌل  ،موا  تعارضهاأل ،الاياب ل يفيا العمؤ بها
   .االماام

 ُ ُ  اّ ث ير  لالسببب ،بعد معر ا الضبببرلر  دينيا لم مبيااّل إلدما دلا لمردعلا المقبو  مل األال ي
ّ إل ،لاالجمباع ُ  ،راء الفقهاء لم امبها مبا يهيبدي اليح مل االطالع علی ن  مل اّل إعلا ل لك ال ي

ُ  . يبها  بعبد معر با المقبو  مل الرأي للعمبؤ لاال ياء لللحاوما ابدي  لبك  لبح ااّل ثُّا ال ي
ر لمببا تحرّ  ،يحا خبراش باالم الفقهبباء لالمايهببديل  مل لا .لمابب ا ،لالقضببباء مل المردلد

 دّ لعُ  ،لا ي   طعام الشببرع المبيل ،صببولييل بدلن اليدليل أل مع اليدليلر  ي  يب األلتقرّ 
ُ  نّ أ ير  .مل الابامليل ؤ بح الی  ها الرلايات ييوصبببّ  اني عنح مقدارٌ السبببعي  ي المقبدمبات ي

   .الاايا المطلوبا لمي  ها الاياب لاألخبارعمار ليفوتح لال يلزم  يها صرأل األ ،ياتلاآل
 ُ ّ ألناميك  ،ن لا يال مبا قبالح تعصبببباش منحإ» :فی اّله عنبحقبا  ع   اّ ث ّ ي بيب م ه الاماعا ها الل

ّ قو  الميبّ  نّ إليقولون  ،يقولون بباخيالأل الفيبالى ّ أمع  ،اا  المي عل  ح قد تواترت األخبارن
ثُّا  «.يوم القيباما لمرامح مرام الی يوم القياما الی مال  محمبد مال ٌ » :نّ أطهبار ببئمبا األاأل

ّ أ عل علي بي جعفرأرلى عل  ّ  لو قضبببيُا » :ح قا ن  ،اّ ث   ا ثُّا عادا اليّ بيل اثنيل بقضبببي
ّ ل  أليدمما عل القو  األألا    «.لن الحق ال ييعي

 همسببببنا ل ا مل رجؤ،  ،ا تلوناممّ  ن ياون  ي ريب، أيخاأل اّله  برجؤ،  الّ ألال  ثم قاا :
ا مّ ألعاند ل ابر  ،دسبب  ر  المعصببيا لالح  ك عليح عِ ماديث تحرّ صببالحاش  لما   رنا عنده م ه األ

  «.قبؤ اليصور أل بعده
لمو  ،ا لجهح م ا البليد الی الرجؤ اللبيبل الخطاب الاريب ممّ  ،مل القو  العايب قو :أ

ّ  نّ أ  أل موتِ  ،الخيالأل رأي لتايير تقليببد،  ،  اجيهبباد، رممبا ليببدّ اخيالأل العمبؤ لالفيوى لتاي
الی يوم القياما  مال ٌ  مال  محمد، » :نّ أمل الرلايات المسبببيفيضبببا مل  لما د ّ  مناأل،  ،مايهد، 

الن بط نّ أل ،تی بفو  ما يريد ال ما يرادأ ل ، ادأجاد ل ألقد  ل ،«لمرامبح مرام الی يوم القياما
 هر  بيل رضبببح مصبببو  الشبببُّ  ن ياونأ ينباي  ،ا ال يخفی علی الخام لالعامم ا الاالم ممّ 

دنی أ  ايف يخفی علی اّل إل ،لبح قبابليبا المقبابلبا العلماء االعالم نّ أن يزعا الزاعا أ نبام لاأل
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ّ أ هام للي األأُ  ّ  لبيل ما د ّ  ،ح ال منا ا  بيل االخيالألن    !نامد األعليح  الم سي
بال امري ما  ان لزلم لعنوا  ،ثبيوا ماميل لاقعياش لاامرياش أالمايهبديل لما  نّ أ وبيااناه:

يد  ما تاري  لك بالنسبا الی العب ،للزلم الطاعا لاالميثا  ،يالعمؤ بح ناشبئاش عل مرما اليارّ 
انسبببداد طريق العلا  ،ميان عب رما  ي عبدم اصبببابا الحاا الواقعي  ي بعض األ ،لالموالي

حا ييا لل ؤ المأ وجوب العمؤ عليها  وجوب  ،لمصببو  االضببطرار بالنسبببا اليها ،عليها
ّ بْي العيا  لاألسببب   ل ،موا لجواي نهب األ ،الالب لالخنزير لالضبببطرار وب للج ،اطفا  لليقي

 مال ٌ  محمد،  مال ُ » :بقولح  المرادُ  .خ  بقو  المشببرك لاليهودي لالنصبببراني بزعا القابليااأل
 رييببان لعببُ الحال  لالحرمببان الواقعيبّبان ال ا «الی يوم القيببامببا ل مرامببح مرام الی يوم القيببامببا

ا موا  الشبببيعأ ؤ المييا لنهب أباما أ نّ أل ،لليل مما المفهومان مل العباد األ نّ أل ،ال امرتان
ّ إ ل .مل دلن اعيبار شرم،  ،جائزان الی يوم القياما  ،هق بالع ر الدائر مدارن اريد ال امري الميعل

ظ عنح الی الواقع  نا اللفر  صببب   ،واقعثبينا منا الثانوي الأبؤ لو  ،الی يوم القياما  هو به ا القيد با ، 
ّ إل ،للياأل ّ  نّ أل ،ح الميبادرن  بعيدٌ  ،ق بالحاا المخيلف باخيالأل االشخاماراد  الدلام  يما ييعل

 تسببليا لطبع مسببيقيا مل م ه األخبار الوارد  عل سببادا  ال يفها  ل قلب،  ، هامعل أللي األ
ُ  ديل محمد،  نّ أ اّل إالزمان  لال عاب مل نسببا العصبيا لالحسد الی  ،ديانألمل ا بديل،  نسبخُ ال ي

لك الی ب مثؤ  سبب   قد ن   !النامايل منهع شببريعا سببيد المرسببليل ،تقياء لالصببالحيلبعض األ
بؤ الی جميع االنبياء لالعلماء  ،ئمبا الطبامريللالی األ ،د الوصبببييللسبببيبّ  الملمنيل ميرأ

   .جمعيلأوان اّله عليها ضالعالميل ر
 ُ ّ إ اّ ث يح خأل يحبّ  لالململُ  ،لالمحبوب لديح ،ب اليح سببوى ما مو المر وب اليحح لا ينسببن

   .لنفسح  ما يحبّ 
ماديث م  ور  أمؤ مو لجدانك ألخبار مسبببطور  ل ،ثا مبا ال ي يحملح علی الحسبببد

ل علی أ ،ده علی لجدانك المداد لالقلاس   ياون م   ،ا  الناسهّ لياوى بها جُ  بها  ي قرطاس، ي     
   !عليك بح يلا القدم همك ال ي بانا 

موضبببوعح بيان ما  الرجا   ي  نّ أل ،ف عليح االسبببيدال لمو ما ييوقّ  ،علا الرجا  ومنها:
ّّ  ،االعيماد لعدمح ّّ بيل األ لالفر ُ  ،الخبر بح ليضببعف لمل يصبب ؤ لالقرب للحم ،ل يره صبب

ُ  ،ا االمام منح لعدمحتقيبّ  یعل ل ونح  ،عدمحح لعرأل ارتفاع مرتبيل ثر   يبح لرلاياتح اليي بها ي
ئما  ي  الم األ للا يز    ر ما  الرجا  مياررٌ  ،ل  ان  ي يمان اليقيا الشببديد  أل  يرهممّ 
 مل  ،مل المايهديل  ي  لك  ايره مل العلوم ن  ان تقصببيرٌ إ  ،ر رلاتهائِ صببحابها لسبباأل
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ُ بدعوا  ي لضع  ُ أ ما  ،جها الضببا لالامع لاليدليل ال ي صبارلا بسبببح مل المبدعيل ب ي
علی  ل يببب الردّ  ،لسبببائر مببا جمع  يببح العو  لالحرلي لالببدعوات ،المزارات لالمصبببابيّ

ّ ألباقي  ،المخالفيل ّ قسببام الافار الملي ّ ماّل  .يليل ل ير الملي نايا لها  ي ال ع ،يل  انوا  األخباري
 ،لئما الطامريلالسبببنبا لأخبار األ ،ل ي ضببببا مبا ييوقف عليبح  ها الايباب المبيل ،البديل

  .ن ياون  ي الدنيا لالديلأالزمد ينباي   انّ  ،حقيل لاانوا  يها مل الزامديل انوا مُ لو 
ّ ما الحِ ا اّله العالّ اّ ال صنع مُ  ،تقسبيا األخبار الی األقسام االربعا ومنها: مح د تقدّ لق ،ي ل
ّّ لالصببحيّ لاأل ،قوىلاأل لمعر ا القويّ  «البشببرى»صببامب   لرع قح لاألعد  لاأللاأل ،صبب

ل م ل ي مقام تعارن األخبار يعرأل القويّ  .الخبر لح قابليا العمؤ بها أل ال نّ أليعرأل  ، الماب
 صحا الخبر لقوتح:  نّ أل ،ضعفلالضعيف مل األ ،قوىاأل

ّ  باياب،   أل  يوى أل قيا،  ، ي نقؤ،  مل شببهر ،  ،قد تاون مل جها خارجيا أل  ،اا نبويأل سببن
  .قواعد شرعيا الی  ير  لك

  .لاقيرانح بالمعاز  ، ي دالليح ل صاميح لبال يح ،جها الميللقد تاون مل 
 لثقييهاأ لثاقيها لل موا  الرجا   ي عداليهاأالخيالأل  ،لقبد تاون مل جهبا السبببنبد

 .رب عهدما ليياد   ضيليها الی  ير  لكلقُ  ،عدلييهاأل
لهاا ل ،لياون اعيباره  يها ،لعمومح  ي جميع األخبار ،شببدّ ألاالميااج الی معر ا  لك 

 اللما  ان للما  انا صحّ  .ثُّا العلماء علی مرلر الدمر لالسبنيل ،ثيللا  لالمحدّ ل الرّ لسبُ أبح 
 ّ  ان الاّليم ضبببا جميع الطر  الموصببلا  ،ا علی الوثو  بصببدقها لعدمحالرلايا لضببعفها مبني

لال  الانحصار مرجعه ،باطهاضلضع اليصانيف الن ل ،لال جميع الطر   نيا عل الامع ،اليها
ّ إ ،للا يال ضببببطح بمارد الفار لالخيا  ،ش  يح البا ال ي يشبببوّ  حا    ،ما مو ما  الرجا ن
ُ م ا العلا ب    ،صولياباقي المسائؤ األ ل ،ماام الفقهياعد العهد  حا  علا اللاا لالعربيا لاألعد ب

فاداش مل مسي ،ام  وراش  ي  يبه ،لْسنا القدماءأ ه ا اليقسبيا  ان مل العهد القديا جارياش علی 
لوا  حال ،لعدم معر ا المقبو  مل الرلايات لالمردلد ،مر لا يال مضبوطاش األ نّ أ اّل إ ، لماتها

ا م ا نسببب نّ أدري أ ما  ،ليلليسببهؤ الينال  علی المحصببّ  ، شببف الحا  بوضببع م ا اليقسببيا
 ّ ّ  ،يل الی المايهديلاليقصبير الصادر  مل األخباري يبار ل مؤ مي باعميأد  محمّ ما مل ماّل لال سي

ّ أل ،سماءلضع األ ّ ن  أل مل جها موا قا ما   ره للعاما   ،ی تنز  مل السماءها ال تاوي مي
ّ أل ، ال لجح لح ،ن  ان مل جها موا قا العاماإ   ،ها لو تر نا جميع ما   ره العاّما لجمعوهن

ل ي خصبببوم  ،مببؤ البيبباأا نيرك األخبببار اليي رللمببا  ي نببّ أل لبا يببق لنببا مبب مبببٌ 
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ثُّا نيرك جميع  .ئمببا الطببامريلماببام األماببام الموا قببا أللجميع األ ،مبيرالملمنيلأ
ل  لك منا ليحس ، ناون جامليل ضباليل معاقبيل ،مات اليي ييوقف عليها  ها الرلاياتالمقدّ 

 ابُ ما ي ل ؤّ  ،لربما جرى الحا  الی ما   رله  ي باب اليوميد لالمعاد ،لمخالفا المخالفيل
   .د يح االعيقا

باصببطالح القدماء  علی  ،عب مل معر ا الصببحيّ لالضببعيفل مل جها تسببهيلها الصبب  أ
    الطالبيل

ئما خبار األأقها اّله مل لضع القابؤ مل  ير القابؤ لرلايا د لها علی ما ل ّ س  ل دعاما الح  أ
 ،الطامريل

 ،ليل لضبببعح  ي  يب االصبببولي ، علی اليبدليلاّل إ ْن لا يال لا يبق عليها سبببلا ٌ إ ب 
  . ضالش عل عاقؤ شياء ال يرضي بح جامؤٌ  اعيراضها علی الفقهاء بمثؤ م ه األ

   .اء يماا القضاء دلن اإل  حاما بلزلم لدلامُ  ،اليفرقا بيل القضاء لاال ياء ومنها:
ّ أ ،لالفار الدقيق ،ال ي يقيضببيح اليحقيق نّ إ وفيه: اليشبببح الی منهما ب   ؤ ّح ال ياوي تبدّ ن

مل العمؤ   لّ باجيهاد، بؤ يمضببي ما قضببي بح االجيهاد األ  ال يرد اجيهادٌ  ،النحمالا يقطع ببط
ّ إ .قببؤ مدلث الثاني ّ ن ّ األق بما ير ع مدلثح مابعده ما لا ييعل ملايا  م ا علی الدلاماام المبني

ّ أ  ،مالكلالفرا  لمطلق األ ،العقبار لالناباح ُ ن  ي  لالسببببب ،حاا ببقائها  ما  ي القضببباءح ي
ّ أ ،القضببباء ُ ن ينقطع  للا ،مؤ االسبببالمألثارت الفينا بيل  ،ني علی دلامح لفسبببد الن امح لو لا ب

ّ أل ي الفيوى بالنسبببا الی ما بُني علی الدلام   .الادا  لالخصببام اليام  ح لوال  لك للزم الضببررن
 ،مرار عبيببداش لرجوع األ ،يلاجلاليفرقببا بيل األ ،خراج مل االلطببانلاال ،موا بببارجبباع األ

ّ  ،األ امال اش لما القلاأل رباب الفيوى أ لاناار العدل  مل القضا  ل .انلالضبرر لالحرج منفي
ُ  نّ إ  ،مل االنصاأل عدل ٌ     .رع علی  لك اسيمرلالشّ  ،نارالعدل  منها ال ي
   .مق دلن ال لا بنسخ االجيهاد السابق العلا الاّل لأمّ 

ّ  ،اللا هي ض ،طريقا المايهديل  ي م مب االماميا بدعا نّ أ ومنها:  .رالسبيلها الی الن
ّ  نّ أ وفيه:  ّ ت   يل مل ميُث االبداع لاالخيراع  ي طريقا األخباري ضاعيف ل مما   رناه  ي تبي

لعلی قواعدما  ،الرلا   لالعلماء السبببالفيل  انوا سبببالايل طريقا المايهديل نّ أ ،المببامث
 ،ريلئما الطامخبار األأن المبيل ل يفهموا شببيئاش مل القرللوال  لك لا ،لضببوابطها معيمديل

 ،ل  ا مل سببببقها مل علماء الرلا  المعيمديل ،عبااا المايهديلأدلن الثالثبا مل لالمحمبّ 
 ،ف الزمانللال يخيل .ع عالميلئِ ماام الشراألا ياونوا ب ،لا ياونوا بيلك القواعد عار يل لو
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ّ اي بعض العلومُ  نّ أل    .سان عل البيانني  يها الل
ّ  نّ أ ا مرّ  قبد اهر ممبّ   ،لال توقف لمب مبها علی مقيقا ،يل ال تعرأل لها طريقبااألخبباري

ّ لالمحصبّ  ّ أعاء ادّ  ،قوالهاأّ ما بري مل لتصبفّ  ،موالهاأبع ؤ مل تي ل أل م ،ها مل المعصبوميلن
 ّ ّ أل ،د المرسببليليناشببف لها مقائق شببريعا سببي ّ ها مل اإلن  ،يعلمون مل  ير ن ر،  ،يلشببراقي

 بر! يقطعون مل  ير خبر مل ما  الخل
 نّ أل ،یضحك الثالا يُ المايهديل لا قوا العاّما  ي لضع تلك العلوم ممّ  نّ ألما   رله مل 

ّ أل  ا ما   رله مل  .اش ال ييرك الشيرا حالحاا المشيرك ا ا  ان مقّ  ئما خبار األأها عاملون بن
  قاش موا ،ارالنباقديل لها نقد الدرما لالدين ، باّن العبامليل بباألخببار ،الطبامريل ال المايهبديل

ّ إ ،ئما االطهارماديث األأل    .ما ما المايهدلنن
ّ  :ومنهاا ما العلا منها ل لبيان ما يفيدُ  ،قسبببامهاأالعلا ب نّ إ  ،ا األخبارمسبببألبا مبامث ماي

و ا بالقرائل لالمحف ،لتفصببيؤ األخبار الميواتر  معناش للف اش  ،ضببعفقوى لاأللبيان األ ،يفيدال
ّ  ،ا خبر الوامبد لعبدمهبامايبّ لالبحبث  ي  ،القطعيبا ل يرمبا  ا المبنی  ي مقام اليعاد ل يفي

ّ  ،لاليراجيّ  ،مخالفيهالموا قا الشبببهر  ل ،لموا قا الاياب لمخالفيح ،ا لمخالفيهالموا قبا اليقي
ّ لاالميااج علی األ ،ا ييوقف عليح الرجوع الی األخبارمّ ملنحو  لك  ئما ا عل األماام المرلي

ادر  مل مال  االسببيدال  بالرلايات علی ثبوت األ لاؤّ  ل  لك اليمٌ  ،االطهار ماام الصببّ
م مل  الم ماا ليس لح قابليا اسبببينبام األ ،مل لا يال  ي خبر  ب لك نّ إ  ،ئما الهدا عل األ
ُ أل ،ن يرجعوا اليحألال ياوي للعوام  ،لاالئما النبيّ   .ليحماام الشببرع عأعيمد  ي معر ا ن ي

ّن أمع  ،لئما الطامريخبار األأثها عل  يفيا االسبببيدال   ب ايف يطعل علی المايهبديل ببح
 ،لااهبار تلبك اليدقيقات ،الاالم مقبح  ي مب ا المقبام ببايراد تلبك اليحقيقبات مل لا يوأّل 

 ، نفسحاّل إع ل ان علمح  ير نا  ،بناء جنسحألا ينفع  ،أل تدلينها  ي  ياب بيضمينها  ي خطاب، 
 ريعا النبيّ ماام شببأن لبيان لاليعرّ  ،ليق للن ر  ي األخبارل يلمل لا يال عار اش بها  ليس ممّ 

 ل تأخرّ ن ياون ممّ أ اّل إ ،ن ياون  لبك مل الميقدميل لال مل الميأخريلأالمخيبار لمعبا  اّله 
  !ميلأد  محمّ اّل عل اخيراع مُ 

 ،خ  الرلايات بطريق المشبببا ها ال مل الايب المشبببيملا علی األخبار المخيلفاأمل  ،نعا
ّ إ ،خبب يل مل المايهبديلاآل ، حبا  العوام حبالبح  مببا يلزمبح معر با  الم العرب ل يفيببات ن

ّ  ما عسبببی ملالء المسبببا يل المدعوّ  ،مخباطباتها يل يقولون ! لما ال ي يل باسبببا األخباري
عليح  فالمايهديل ما صببنعوا شببيئاش سببوى   ر ما ييوقّ  نّ أيعلموا ألا  مزخر اتها لا يريدلاب
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ّ  ،خبار االئماأأل  ،ب أل السبببنا النبوياماام مل الايا ها األ خ  ا األل يفي ،يهالبيان ماي
ف قّ  ضبببالش عل عاقؤ تو ا  ال يخطر ببا  جامؤ،  ،ف  قد خالفوا البديهانارلا اليوقّ أن إ  ،منهبا
ُ  ،ماام الشبرعيا علی معر ا الشارعلاأل ،دلا علی معر ا الدليؤا األمايّ  ّ  ال ت ن  ا القرعلا ماي

ّ  ،اّله   ا بعد معراّل إ  بعد اّل إئما خبار األألال  ، بعد معر ا رسبببو  اّله اّل إا األخبار النبويا لالماي
  .علی معر ا مسائؤ الاالم الاميع موقوأٌل  نّ ألال ريب  ،اثبات اماميها

 مؤأمعر ا خطابات العرب لالعاا ل يرما مل  نّ أمل العقالء  مد، أح اليخطر ببا  نبّ أ مبا 
 ّ علی معر ا  فالميوقّ  -ؤ بفها لسان الشرع لالميافّ  ،ی المصبطلحاتف  همها علالييوقّ  ،ااالل

ّ أ -لسبببان العرب  علی معر ا ما   معر ا ما  الرلايات موقوأٌل  نّ أ مبا  .امبا مو علا العربيبّ ن
ؤ ب لك فّ لالميا ،لمعر ا القابؤ للعمؤ لالفيوى لنحو  لك ،لمعر با اليعاد  لاليراجيّ ،لا الرّ 

ح علا ؤ بالميافّ  ،ف عليها اليرجيّمعر ا االجماع لالشبببهر  ييوقّ  نّ أ ما  .صبببو  الفقحأعلا 
 نّ أمل جهبا اليسبببميا  لالمنعُ  ، نفي االمييباج الی نفس العلوم مل الاهبالبا المحضبببا ،الفقبح

ُ صببحاب الاُ أمداش مل أب سبب  مل ن    اؤّ  ،دنی المشببياليلمل اُ  دّ ل عُ اليدليل ال يرضببی بح م   ب ي
دل  لالشبببيخ ل يرما الی ليني لالصبببّ  الاُ  ،لاخرلائؤ لاألألخبار المخيلفا مل االابامعا لأل

 ّ ل ع  ط    قد ،ال نا أللعدم معر يها بمسببائؤ علوم مدلّ  ،بمعنی جمودما علی األخبار ،ااألخباري
 ،عااا المايهديلأالاميع منها مل  نّ إ  ،لنسبببها الی الاهؤ أل العصببيان ،الطعل شببدّ أ يها 

ّ مر  ا ها منزّمون عل البدخو   ي يُ   .يلمأد يل اليبابعيل لهب ا الفقير المسبببايل محمبّ ألخبباري
دراك اإل  قويّ  ،دراك لضعفح  اإلقصبی ما مناك مصبو  اليفالت  ي المقدمات بحسبب قوّ أل
ُ الی الن ر  ي  ُ  يحياجُ ال  لمو قليؤ االميياج الی الن ر  ي المقدمات ،ب علا الميزان لالاالمي

ّ  ب لالبعد عل المعصببوم  ي  ثر  االميياج الیرلباخيالأل القُ  ،اليوقيفيا بخالأل ضببعيفح بع تي
 ّ ُ لبباخيالأل  ثر  جمع األخببار المخيلفا  ي  ُ  ،ابا ل يره مل العلوم العربيبا لقليبحعلا الل ب ي

ُ لباعيبار قُ  ،يحاألخبار لقلّ  لباعيبار  ،عدمارب العهد مل الرلا  لالفقهاء  ي تحصببيؤ االجماع لب
ؤ  ي تحصبببي ملناش  قؤّ ألون لّ  األ ،الی  ير  لك ،ماصببرطو  السببلسبببلا  ي مراتب الرجا  لقِ 

لا ا  .مايهدلن ؤّ لالابُ  ،الع علی االجمباع مل  يرما علی اخيالأل مراتبهالاالطّ  ،االجيهباد
ّن مالها  حا  إ  ،خ يل عل العلماء ان ر  ي ما  العوام اآل ،ن تعرأل مقيقبا الحبا أردت أ

 ا الی معر ا لسان العالِ اّل إ ال ماجا لح  هاش خ  منها مشا أ مل  ،ئماخ يل عل األالرلا  اآل
ّ إ ّ  اش  عربيّ ْن عربي ا لا ا  ان الاياب لامداش ا يفی بمعر  .اش  فارسبببي أل مندياش  هنديأل  ارسبببي

 ُ لايب مل ت لاخيلفا الفيالى  ي ابني عليها، لا ا تعددّ اللفظ لالايباب علی نحو اللاا اليي ت
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ّ  ، يرهمشببا ها ل أ يحه مشببا ل ملللا ييماّ  ،ّي الوامدالعالا الح    ،يّ ر الح  ا مع تع ّ أل مل المي
ا لصببريّ الدالل ،رن يب   لسببعح  ي معر ا المقدم مل الفيوى لالملخّ ألجب علی المالف 

ام اّ ل  ا الحا   ي ألامر الحُ  .صبببّ ل يره الی  ير  لبكلاأل ،علی  يره لمقطوع الصبببدلر
   .يات  ما ال يخفیالخطابات الوضعّ ل ي الوصايا لالساالت لجميع  ،لالموالي لنحوما

* * * 
مماما  ،ئما الطامريل  ي اصببببهانلاأل لبر ات النبيّ  ،العالميل بّ سبببالا بلطف ر  تما الرّ 

صويب بين في تالمُ  الحقل »لسمييها   ، ي الليلا الخامسا مل شهر رمضان ،مل نوائب الحدثان
 .يللاّله المو ق لالمع ،«ينرأي المجتهدين وتخطئة األخباريل 

يوم الخامس لالعشبببريل مل شبببهر جمادي  ،رن الاريّ أمل تسبببويدما  ي  لقد  ر ُا  
 .1339لف لالثالثمائا لسيا  سنا األ ،للیاأل
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 ه علمیه قم در یک نگاهانجمن اصول فقه حوز
 

 
با حتور اندیشمندان و اساتید  9310 ماه در اسفند علمیه قم انجمن اصول فقه حوزه

رتباط ابرقراری این انجمن از ابتدا به  .معظم سطوح عالی و خارج فقه و اصول تاسیس شد
رهنمودهای و در راستای منویات  خود راحرکت مسیر و مبادرت نموده بزرگان حوزه با 

یاری از عتو دارد که بس 920کنون بیش از ا همانجمن اصول فقه  آنان قرار داده است.
فعالیت دارند و با توجه به انجام مقدمات و  علمی های مختلفاین عزیزان در عرصه

 شد.از اساتید و پژوهشگران بیشتری دعوت خواهد  ،تمهیدات الزم
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 های مختلف علا  دق یرس  کارررد اصاف در  ازه -9
 ی علم اصافهای مرتا  را اصاف فقه مان د فلسفهتاليد دانا -1
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Legal articulations and its role in the problems of Usul 

 

Ja'far Sobhani*   

 

It is consensus between scholars that the rulings of the Lawgiver (ash-Shari‘) 

is common between knower and ignorant and between believer and 

unbeliever. Then it is putative Interpretation that those common rulings are 

plural articulations (khetab) in the number of legal agents (mukallaf). 

Therefore in this view, the single articulate is divided into articulates for every 

legal agent over time. 

 Based on the theory of our great teacher Imam Khomeini, articulations of 

the Lawgiver (ash-Shari‘) in the Quran and sunnah are Legal Articulations. 

Then although the legal agents are plural, but the articulation is single, and 

this singular articulation is probative for all of the legal agents, no need to the 

plural articulations. 

This article is going to discuss the theory of Legal Articulations and its 

development in briefly. 

 

Key Words: sharing of the rulings between knower and ignorant, theory of 

Legal Articulations, Imam Khomeini  
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Theory of lingual prima-facie meaning changes 

and distinction between inherent and uninherent prima-facie 

meaning 

Morteza Torabi* 

 

The phenomenon of language is subject of comprehensive changes. Semantic 

changes are one aspect of lingual changes. Therefore discussion about how to 

access to intention of Lawgiver with consideration of this change in meaning 

over the centuries, is necessary. If meaning changing has been created by 

outspreading in instances while the inherent meaning is stable, In this case, 

the principle of probativity of prima-facie meaning rules. So uninherent 

prima-facie meaning is neither significance, nor intention in use (irada 

isti‘maliyya), nor intention to be serious (irada jiddiyya). Therefore in 

common sense, any change in uninherent prima-facie meaning do not sperm 

changing in probativity of prima-facie meaning. 

This article is going to explain that in every time, native speakers are the 

criteria of recognition of the stability and non- changing in inherent meaning. 

 

Key Words: principle of probativity of prima-facie meaning, inherent prima-

facie meaning, uninherent prima-facie meaning, semantic changes   
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The principle of competence of particularity, conditionality, 

preventivity and obligatoriness of making up for non-

ignorant and non-constrained legal agents 

Mohammad Qaeini*  

Jurisprudences and usulis are consensus that hadith of "ما غلب هللا" only implies 

exculpatoriness of constrained legal agents for disagreement in injunctive 

rulings (ahkam taklifiyya), and does not imply validity of an act which be 

performed without its components or conditions or include preventivity. The 

ruling is obligatoriness of re-doing or making up for that practice.   

This article is going to verify, in the first stage, which according to some of 

principles, if an act be performed without all of its components and conditions 

on compulsion, making up of it, is not obligatory. 

 Secondly, this ruling includes cases that act is performed without its 

components or conditions by ignorant legal agents too. 

 And thirdly, "the principle of competence of particularity, conditionality and 

preventivity for constrained legal agents", can be used for cases that act is 

performed without its components or conditions by non-ignorant and non-

constrained legal agents.  

It is obvious that the last principle is due to Usul and the second is due to Fegh 

which I verified it in other paper. 

 

Key Words: hadith of "ما غلب هللا", constrained legal agent, ignorant legal 

agents, obligatoriness of re-doing and making up  

                                                           
  *  

HRHASANI
Sticky Note
Reseacher of Hawzeh in Qom 



6        Abstract  

 

 

 

 

The position of rational argument in the Shia and Sunni 

Usul al-Fegh 

 

Mohammad Hadi Mofateh* 

 

This article is going to study the position of the reason and rational argument 

as a source for deriving of rulings by a historical glance review in the Shia and 

Sunni Usul al-Fegh. It is represented that the reason and rational argument do 

not have any position in the Sunni Usul al-Fegh, while the reason is as an 

argument in the recent Shia Usul al-Fegh; although it cannot be found so 

independent role for the reason and rational argument in the Shia Usul al-Fegh 

in function. 

 

Key Words: Usul al-Fegh, rulings, the reason, rational association, Imamyye 

approach, Sunni approach 
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Some of the functions of the Usuli’s problems in the 

Fegh 

 

Seyyed Sadeq Mohammadi* 

 

Some of sciences that studied in Hawzeh are thought according to its 

applications, as Arabic Grammer (Sarf va Nahv)) and some of them are not 

thought with this property as Usul al-Fegh. Inattention to the central applied 

conclusions of a science causes not only failure in teaching it but also reduce 

incentives of the students for studying and researching in that science. 

This article is going to discuss about some of the functions of the issues of 

Usul (for example, designation (wad‘) and relational meaning (ma‘na harfi)) 

in the Fegh. Of course the functions of the issues of Usul are not limited in 

the Fegh, but there are four conclusions for issues of Usul which is 

mentioned in this article. 

  

Key Words: designation (wad‘), pertaining to divine law meaning, relational 

meaning (ma‘na harfi), use of an utterance (lafz) in more than one meaning  
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A historical research on the probativity of the single-

source account (khabar al-wahid) in the Usul of Shia  

 

Seyyed Mohammad Sadeq Alamolhoda*  

 
This article is going to represent a historical review about the important 

problem of the probativity of the single- source account (khabar al-wahid) in 

the history of Fegh of Shia and display theoretical developments of the 

jurisprudences of Shia in this context. In the first stage, it is represented the 

status of this problem in the presence of the infallible person (ma‘sum), and in 

continue, in addition to display Shia jurisprudences' views about single- 

source account (khabar al-wahid) and its perimeter, it will be followed the 

steps of its development from the first literature of the Usul of Shia, to scholar 

Vahid Behbehani, the founder of the new Usul of Shia. This paper represents 

the different approaches of the ancient scholars and succedents of them about 

this issue. 

Key Words: single- source account (khabar al-wahid), probativity of the 

presumptive account, Ibn Abi Aqil, Sheikh Mofid, Seyyed Morteza, Sheikh 

Tousi, Helli, Shahid awal (Firsr Martyr), Shahid Sani (Second Martyr), 

Ardabili, Vahid Behbehani 
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