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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(321) 

 على املقام:بني استصحاب موضوع اخلاص واستصحاب حكمه، التفصيل وتطبيق 
 استصحاب حكم الخاص في القصاص وحق المارة

َوَمووْن تُتَووَ  مااج  َوال تَوْقتُولُوو ا الووَْوْ َل الَتَووي َحووَرَُ اللَووُا َحالَ بَوواْلَحق  اص مااج و ااوا العااام تكقولااه  عااا : اخلااأمااا استصااحاب حكاام  -أ
َفي اْلَقْت َ  َمْظُل ماً فَوَقْد َجَعْلَْا َلَ لَي َا ُسْلطَاناً َفال ُيْسَرفْ 

تانه لاو أساقح حقاه يف القصااص ت اق يف ساقوأه باه أو بقائاه تاناه يستصاح   (1)
واحملمااول )زااوا لوليااه االقتصاااص ماان  َمووْن تُتَووَ  َمْظُل موواً  ااواا القصاااص وهااو حكاام اخلاااص وأمااا موضااوعه تااال  ااق تيااه إ  املوضااوع هااو 

 احلق بالقصاص وال غريه، أبداً. بإسقاط وال  ق يف عدم  غريه قا له( واملوضوع غري متغري
َ وا َو اَل أمثاال ماج صصصاه وهاو  (2) اَل َيَح ُّ َماُل اْمَرٍئ َحاَل َبَطيَب نَوْ ٍل َمْْاوكذا قولاه:  ُْْموُ  َمْوْ ََلَوث الَثَموَرَة َو َي ََ بَالَرُجوَ  يَُمورُّ  ْْ اَل بَو

يُوْ َسد
)املاار  باالثمرة( تاال  غاري تياه وال  اق وإ اا ي اق هاو م اجلاواا أماا املوضاوع و تانه بعد إسقاأه حقه يف األكل ي ق يف استمرار حك (3)

تهاذا مان ال اق يف  لل اق يف أناه ال يا ال يصادي علياه ماثالً )اناه ماار باالثمرة( حا  ا ي، مثالً تهال لاه أي يقتطاي حين اذ   ساعةتيه لو  لس 
 املوضوع وهو خارج عن مورا البحث.

والقصاص، يف غري حمله ألناه مان املصصاا باملتصال الاذ  سابق أي إمجاال اخلااص يسار  إلياه وال يكاوي العاام  التمثيل بآية القتلال يقال: 
ال ُيْسوَرْف َفوي اْلَقْتوَ  طَاناً فَوَوال تَوْقتُوُل ا الَْوْ َل الََتي َحَرَُ الَلُا َحالَ بَاْلَحق  َوَمْن تَُتَ  َمْظُل مواً فَوَقوْد َجَعْلَْوا َلَ لَي وَا ُسولْ مر عاً إ  متام ا ية هكذا 

 .َحنَُا َماَن َمُْص راً 
َوَموْن يَوْقتُوْ  ُمْمَمْواً ُمتَوَعم وداً َفَاوَهاُجُه َجَ وَُْم  كال، و لق لو وا آيات أخرى عامة منفصلة  دل علاى حرماة قتال الغاري مطلاق كااحذ يقال: 
َخالَووداً َفيَ ووا

إ  قااد  ؛صااا باابعع العمومااات بالتمسااق بالعمومااات األخاارى املنفصاالةا صااال املص د انعقااد عمااوم العااام  ااا، وال ي اارتقاا (4)
 .صحالعام املقرتي باملصصا املتصل ملا نعم لو أريد التمسق بنفس  ،انعقد عمومها واستقر

ُْْمُل ا َأْمَ اَلُكمْ استصحاب م ض ع الخاص في   ال َت
ُْْمُل ا َأْمو َ وأما استصحاب موضوعه تكما يف قولاه  عاا :  -ب ٍْ َموُْْكمْ ال تَو ََوْن تَووَرا َِوَ  َحالَ َأْن َتُكو َن َتَاوارًَة  وَُْكْم بَاْلَبا اَلُكْم بَويوْ

(5) 
 .مج أالة اخليار كصيار اجمللس وغريه وأالة ال فعة وغريها

واياات أخارى  يف هاذه ا ياة وأماور أخارى أي ااً ماذكورة يف آياات أو ر املصار   اا أي املستثىن من عموم )ال  اككلوا( هاو التراارة  :وت ضيحا
ومنهاااا أي ااااً الفسااا  يف اخلياااار تاناااه لااايس مصاااداي  ،كاإل اااارة وا باااة والوالياااة تاااااا ليسااال ساااارة وماااج  لاااق ليسااال أكاااالً ملاااال الغاااري بالباأااال

 لكنه مستثىن بالنصوص اخلاصة. (6)الترارة
ه يف أخااذه ايااار اجمللااس خ ناادم وهااو يف باعااه ااره مااثالً خ تساا  يف اجمللااس صااح بااال كااالم، لكنااه لااو أسااقح حقااوعلااى أيااة حااال تانااه لااو 

مان اوي أي  صال النوباة إ  استصاحاب حكماه  ،األخذ به؟ تلو  ككنا يف  لق  رى استصحاب موضوع اخلااص أو لهاجمللس تهل يسقح 
                                                           

 .33سورة اإلسراء: آية  (1)
 .435اج احلق وك ي الصدي )للعالمة احللي(: ص (2)
 .565ص 3اإلسالمية(: ج –الكايف )ط  (3)
 .53سورة النساء: آية  (4)
 .25سورة النساء: آية  (5)
 كن إحلاقه  ا ألنه من  ؤواا. تتكملنعم مي (6)
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ماااال امل ااارت   إ  انااه ببيعاااه لااه انتقلااال الاادار للم ااارت  تصااارت مالاااه خ لاااو أسااقح حقاااه خ أخااذ باااه ي ااق يف اناااه ال ياا ال ؛إال علااى و اااه آت
ُْْمُل ا َأْمووَ اَلُكْم ح أكااالً للمااال بالباأاال( أو ال باال عاااا للبااائج تااال يكااوي مااال امل اارت  كااي ي اامله عمااوم )تيكااوي األخااذ باخليااار املسااق   ال تَوو

َِوو َ  ووَُْكْم بَاْلَبا أمااا لااو   ،روا كمااا ساابقبااالو  ال تووْمل ا... م و تاستصااحاب املوضااوع يقت ااي بقااء الاادار ماااالً للم اارت  تيتقاادم علااى عماا بَويوْ
ملاااا أمكاان االستصااحاب ملااا سااابق ماان  قاادم العااام علاااى استصااحاب اخلاااص حين اااذ   ال يف املوضااوع كاااي ال ااق يف بقاااء  اااواا اساارت اع املااال

 بالوروا.
 الت صي  بين الق ل بالكشف والْق  في ال سخ
غفاال إ   تااال  اإل ااااة يف بيااج الف ااو  ولاايس بااهوهااذا نظااري الك ااي والنقاال يف  ،اللهاام إال أي يفص اال بااني القااول بالك ااي والقااول بالنقاال

 .الكالم هنا يف أي الفس  ايار اجمللس مثاًل يف بيج األصيل أو وكيله مثاًل هل هو ناقل أو كا ي
ه كاااي مراعااى ب اارط متااكخر هااو انااه )أ  الفساا ( يك ااي عاان أي املااال   ينتقاال ماان البااائج إ  امل اارت  أصاااًل، إ  انتقالاا :الك اايواملااراا ب

 .-للبائج  –و ظهر الثمرة يف أي النماءات املتصللة  كوي له  ،عدم الفس  تإ ا تس  ك ي عن انه كاي ال ي ال باقياً يف ملق البائج
 ،سا ( ملاق امل ارت بعد الفس  مان  دياد إ  ملاق الباائج بعاد أي كانال يف الفارتة املتصللاة )باني البياج والف نقللأي الدار  :النقلواملراا ب

 والثمرة  ظهر أي اً يف أي النماءات املتصللة  كوي حين ذ  ملق امل رت  عكس الصورة السابقة.
مالااه  يف الفاارتة املتصللااة يبتااحت ققااق موضااوع )مااال الغااري( )أ  امل اارت ( وعدمااه، تااإي قلنااا بالنقاال كاناال الاادار (1)الصااناعيوعلااى هااذا التفصاايل 

 تقد حقق االستصحاب موضوع ا ية الكرمية.إ  االستصحاب أثبل انه مال للغري  ال تْمل ا... عموم   ملهتيتكمكن استصحاب املوضوع 
بال غاياة األمار استصاحاب  اواا  صارته  –أ  للم رت   –وإي قلنا بالك ي    كن الدار ماله أبداً تال ميكن استصحاب كونه ماالً له 

إ  أناه كااي ماال الباائج وال يعلام أناه انتقال للم ارت  لل اق  استصحاب كونه مال البائجب مج تيه وال زر  هذا االستصحا –أ  امل رت   –
ال تااال ي اامله  الفساا  بعااد اإلسااقاط باأاال تهااو مااال امل اارت  أو صااحيح تهااو مااال البااائج تاجلااار  هااو استصااحاب كونااه مااال البااائجأي يف 

متقاادم علااى  ال تووْمل انظاار عاان هااذا االستصااحاب املوضااوعي تعمااوم مااال الغااري وأمااا مااج قطااج ال -علااى هااذا  -إ  ليساال  تووْمل ا... 
 االستصحاب احلكمي. تتكمل

ُْْمُل ا َأْمووَ اَلُكمْ وأمااا لااو  ااق يف النقاال أو الك ااي تااال يصااح التمسااق بعمااوم  يف ال اابهة املصااداقية.. ألنااه ماان التمسااق بالعااام  ال تَوو
  داً.. للبائج. تتدبر مااًل الدار  كويوصح التمسق باستصحاب  

 تهكذا ينبغي أي يفصل وأي  طر  املسكلة بصورها املصتلفة.
ساقاأه بعاد تارد عادم االأاالي يف اليلاه إومنه يظهر و ه النظار، بال األنظاار، يف قولاه: )وكاذا احلاال تيماا إ ا  اككنا يف ساقوط اخلياار ب

ُْْمُل ا َأْمووَ اَلُكْم بوَ وعاادم  رياااي االستصااحاب تري ااج إ  عمااوم قولااه:  ََووْن تَوووَراْالَ تَوو ووَ  َحالَ َأْن َتُكوو َن َتَاووارًَة  َِ ووَُْكْم بَاْلَبا تإن ااه بعااد مااا  يوْ
أسااقح حق ااه ال ميكنااه أخااذ املبيااج ماان امل اارت  ألن ااه مالااه، والفساا  بعااد االسااقاط   ياادل  الياال علااى صااح ته ولاايس بترااارة عاان  ااراد، تيكااوي 

ويف و اااوه إ اااراء االستصاااحاب الااا   كرناهاااا  (3)تتااادبر يف قولاااه )ألناااه مالااه( (2)(ساااقاطأخااذه مااان أكااال املاااال بالباأااال ونتيرتاااه أن ااه يساااقح باإل
 .. وللبحث صلة بإ ي اهلل  عا و دبر يف البحث بكمجعهعلى ضوء  لق عليه من اإل كال  قد يوراوالحظ ما 

 وصلث اهلل َلث محمد وآلا الطاهرين
َْ  بَوْيَن اأْلَْمَ اَت َوَحَن َِاَلَب اْلَعْلَم لََيْستَوْغَ ُر َلُا ُم ُّ َشيْ  اْلَعاَلُم بَوْيَن اْلُاَ اَل َماْلَحي   :قال رسول اهلل  ُُّ اأْلَْر ٍء َحَتث َحيَتاُن اْلَبْحَر َوَهَ ا

َََه َوَجَ  َوَحَن  َُْكْم َوبَوْيَن الَلَا  ِْلُُب ا اْلَعْلَم فََإنَُا الَسَبُب بَويوْ َََلث ُم   ُمْسَلمَِلَ َوَسَباُع اْلبَور  َوَأنْوَعاُمُا فَا    َب اْلَعْلَم َفرَيَضٌة 
 ، اجمللس الرابج.25األما  )للمفيد(: ص

                                                           

 .بإ ي اهلل  عا يف البحث القاام  لق إ  ليس الكالم ا ي يف الفتوى، وسيكيت  (1)
 .36ص 1التنقيح يف املكاس : ج (2)
 تانه ماله على النقل ال الك ي.. إ  ما م ى. (3)

(321) 


