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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(399) 

 ابطل( ختطئة مطلقة (4)إشكال نقضي: )عمل العامي
س )وقةةد يةةةدعي النةةةائلون لتعةةدت  النةةةراعات االةةةا اظةةًن تعةةةد  االختهةةةا ات   يةة  خةةةوت   األخةةةًن وال تتمةةةس سةةةب 

جتوت ون ما انول؟(
و)وعلى أي  ان  رق تعدت  النراعات هبذا ادلعىن عن تعةدت  االختهةا ات واضةإذ إ  ال انةول  (2)

وإمنةةةا هةةةو معةةةذت ر أي ااةةةه ال  لصةةةمجة مجيةةةه االختهةةةا ات لةةةد انةةةول ابن احةةةدها ادلصةةةي  )إن  ةةةال ( و ةةةًن  خةةةا    
 .(3)يستمج  العناب مبخالفته الواقه ما ام قاصراً، ال ااه مصي  أيضاً وانيضه مصي  أيضاً!(

  علةةي م يف ر  اإلشةة ال وار  علةةي م يف )التنليةةد( وإن   ي ةةس أنت ول ةةن قةةد يعةة ذ علةةى  لةة  لوخةةه آخةةر وهةةو
عٌن لصةةمجتها مجيعةةاً ًبةةو ً اباةةه تصةةوي   ةةًن النةةراعات ادلةةدت كمةةا أور   علةةى النةةائلٌن لتعةةد    أاتةةه)االختهةةا ( وهةةو 

الةا ططةةة  ةًن معنولةة، أ (4)  على ما التزمه الفنهاع من )عمد العامي لةال تنليةد وال احتيةاط اب ةد(ر  معنول  ااه ي  
 إ  كما ال يعند إصالة مجيه ادلتضا ات وادلتناقضات، ال يعند خطأها مجيعاً؟

 واقعاً إذا خالف الواقع، أو ظاهراً يف مقام االمتثالاملراد انه ابطل اجلواب: 
 ن ادلرا  من )اب د( أحد أمور ًالًةسأواجلواب هو 

 األولس ااه اب د إ ا خال  الواقه، وال يرا  ااه اب د مطلناً وإن  النه.
 الثاينس ااه اب د إن   يتمشَّ منه قصد النرلة يف العبا ات أو قصد اإلاشاع يف ادلعامالت.

يف منام االمتثةال، وااةه لةو  ةال  الواقةه  هةو صةمجيإ  –عناًل  – تفى له الثس ااه اب د ظاهراً أي ااه ال ي  الث
، ول نةه، يف ح ةم العنةد ولنةاع العنةالع ال يصةإ لةه االكتفةاع يف إ اعةة (5)ًبو ً، وال ي ون منةه حينةةذإ إال التيةري

د  هةةو ن الفةةرذ ااةةه لةةي  مبيتهةةد وال  تةةاط وااةةه   ينلت ةةأل ذأمةةر ادلةةوع لفعةةد مةةا ههةةد ااةةه هةةد متثةةد لةةه أمةةر  أم ال
                                                             

 أي لال اختها  وال احتياط. (1)
 .(353الدرس ) (2)
 (.353الدرس ) (3)
نى ابب االختها  والتنليد، مسالة  (4)  .3العروة الًو
  تأمد، وادلرا  التيري مبخالفة الطرق العنالئية ال مبخالفة ادلؤ ى لفرذ ااه قد أصاله. (5)



 (742)ه4444/ شوال  44الثالاثء  ....................................................ع: املعاطاة(..املكاسب )البي

2 

 

على هذا ال يعلةم حنينةة أمةر ادلةوع وشةرو ه وقيةو   أي ال يعلةم مةا الةذي أمةر لةه حنينةة   ية  متثةد؟  ة  ا  عةد 
 شيةاً ابحتمال ااه هو مرا     ي فه عناًل.

اب ةد ًبةو ً  ي ةون ادلةرا  إن  هاتةألةه مةا ان يةرا  إه إاتةال يرا  له ااه اب ةد مطلنةاً، لةد  (اب د)واحلاصدس ان قوله 
 خال  الواقه، أو اب د إًبا ً  ي ون ادلرا  ااه ال يصإ له االكتفاع له يف منام االمتثال.

نى وادلعلنون عليها من األعالم، اما ابلوخه األول أو له وابلثةاين أو صةرحوا ابلوخةه  وقد صرح  شوا العروة الًو
  من لمله على البا د الواقعي ومن لمله على البا د الظاهري.م لٌنإالأي ، الثالث

و  يةتم ن مةن قصةد النرلةة لتزلزلةه وخهلةه.  )إ ا خال  الواقةه، أو كةان عبةا ةً  سقال ادلًن ا النائيين وال لباي اين
مالت ألن أضةةفنا قصةةد اإلاشةةاع يف ادلعةةاوقةةد ،  نةةد  سةةر البا ةةد ابلةةواقعي (1)النةةائيين، مجةةال الةةدين ال لباي ةةاين(

 .و ااه و ان قصد النرلة يف العبا ات من حيث إم ااه وعدمه مه تزلزله
وقةةةةال السةةةةيد ادلرعشةةةةيس )ظةةةةاهراً لنظةةةةر العنةةةةد يف منةةةةام االمتثةةةةال،  ةةةةال هةةةةو  االكتفةةةةاع لةةةةه واالقتصةةةةار عليةةةةه يف 

ه مةه الواقةه أو اال مةنان ابلرباعة واألمن من العنولة ما   تن ش  صمجة العمةد، وأمتةا لةو اا شةفا مطالنةة عملة
 .(2)مه  توى من هو  تنليد   ال ري  يف الصمجة. ادلرعشي(

 .(3)وقال السيد اخلوئيس )مبعىن ااه ال هو  االقتصار عليه يف منام االمتثال ما   تن ش  صمجته. اخلوئي(
د  لعةد العمةد. وقال السيد احل يمس )مبعىن ااةه أاتةه ال هتةزه لةه حةم يعلةم أاتةه صةمجيإ لنظةر ا تهةد الةذي ينلت ة

 (4)احل يم(.
 وقال السيد العمس )إال مه مطالنته لفتوى من هو  له تنليد   عاًل على األحوط لد أو حٌن العمد(.

ا قةةةةالس )مةةةةا   ين شةةةة  مطال نتةةةةه لت ليفةةةةه واقعةةةةاً أو ظةةةةاهراً مةةةة فسةةةةر  ابدلعنيةةةةٌن وعليه وقةةةةد وسةةةةه السةةةةيد اجلةةةةدت 
 .(5)ابالختها  أو التنليد. مهدي الشًنا ي(

مطالنتةةه لت ليفةةه  امطالنتةةه لت ليفةةه الةةواقعي،  هةةو صةةمجيإ واقعةةاً، وإ ا اا شةةف اوحاصةةلهس ااةةه إ ا اا شةةف
مةةربه للذمةةة وي تفةةى لةةه يف منةةام االمتثةةال، وامةةا واقعةةاً  ةةان   ي ةةن مطالنةةاً ااةةه أي  ،الظةةاهري  هةةو صةةمجيإ ظةةاهراً 

                                                             

نى والتعلينات عليها، مؤسسة السبطٌن العادليةس ج (1)  .333ص 1السيد دمحم كاظم الطبا بائي اليز ي، العروة الًو
 .332ص 1ادلصدر افسهس ج (2)
 .333ص 1ادلصدر افسهس ج (3)
 .331ص 1ادلصدر افسهس ج (4)
 ادلصدر افسه. (5)
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علةةى  بةة  احليةةة الشةةرعية وهةةي االختهةةا   واقعةةاً  هةةو اب ةةد واقعةةاً ل نةةه ال أًةةر لةةه حيةةث   يعلةةم لةةه وحيةةث عمةةد
يطةةال  الواقةةةه، أو  تةةوى مةةةن هةة  عليةةةه مةةةا التزمةةه ادلةةةًن ا عبةةد اذلةةةا ي الشةةًنا ي مةةةن )إن    قريةةة  منةةهد، و يةةوالتنل

 .(1)الشًنا ي( تنليد . عبد اذلا ي
د الةذي كةان هة  عليةه ه السيد الوالد الدائرة أكثر لنولهس )عناًل إال إ ا  ال  الواقةه، أو  تةوى ا تهةوقد وست 

 .(2)تنليد  حٌن العمد، أو ا تهد الذي ه  عليه تنليد  يف احلال. دمحم الشًنا ي(
وقال السيد السيستاينس )مبعىن أاته لي  له ترتي  األًر ادلر وب  يه ادل تت  عليه على  رذ كواه صمجيمجاً مةا 

ن ممةا يتسةب  لةه إع احل ةم الشةرعي،  ا  تنم حية على صمجته، سواع كان مما يؤتى له لداعي تفريغ الذمةة، أو كة
مبعىن ااه اب د واقعاً أو تنزياًل للمجةا  مجيةه ار،ر،   اتةه  كادلعامالت وأسباب الطهارة احلدًيتة واخلبثيتة والذلإ، ال

لي  لةه ترتية  األًةر ال خيصةي الثالةا علةى تنةدير كواةه  اسةداً، مةثاًل إ ا اب  شةيةاً مةه الشة  يف صةمجة البيةه   
 ةون ، أو تعلتةم  تةوى مةن ينهز له التصرف يف ادلثمن، كما لةي  لةه التصةرف يف الةثمن،  عليةه االحتيةاط إن أم ة

قوله حيتة يف حنته حٌن النظر يف العمد ادلفروذ، وعلى أساسه يبين على صمجته أو  سا  . السيستاين(
(3). 

 الفرق بني تغري املفهوم وتغري املصداق
 ة وال تعةةم ادلفةةاهيم ادلتيةةد ة، وقةةد سةةب  إيضةةاحه وسةةيأ  ادلصةةا ي  ادلتيةةدت  مث ان احلةة  هةةو ان األح ةةام تعةةمت 

 ولنمثد له مبثال لطي  وهوس مزيد إب ن هللا تعاع،
 حرمة تشغيل الطفل إذا كان مضيعة حلقه

حاليةاً حسة  لعةأل األعةراف وحسة  قةوااٌن عةد  مةن  دت ع ةان تشغيد األ فال يف معمد أو مزرعة أو  ًنهةا ية  
الدراسةة الدول، اب اًل ممنوعاً عنهذ إ  يرون  يه حرمااه من  رص التعلم والتطور إ  لتشغيله يبنى أميةاً أو رةرم مةن 

ر إ اً تشغيد األ فال من كواه صةمجيمجاً  ند تطوت  ، بيباً أو مهندساً أو شبه  ل  اليت هبا م نه ان ي ونادلتطورة 
ال َتأُْكلُووووا )وحنةةةاً للوالةةةدين إع كواةةةه اب ةةةاًل ممنوعةةةاً عنةةةه، وعليةةةهس  يشةةةمد التعاقةةةد معةةةه أو مةةةه أليةةةه قولةةةه تعةةةاعس 

ْلباطالا  نأُكْم ابا وْنُكمْ  أأْموالأُكْم بوأيوْ ارأًة عأْن تأراٍض ما ةولةو ع   ، ي ةون اب ةالً  (4)(إاالَّ أأْن تأُكونأ ِتا أخةرة  عليةهد لةه كااةا م 

                                                             

 ادلصدر افسه. (1)
 .333ص 1ادلصدر افسهس ج (2)
 .334-333ص 1ادلصدر افسهس ج (3)
 .25سورة النساعس آية  (4)
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 .ادلثد  ون ادلسمى
مةةةةةن  ون تغةةةةةًن يف ، وقةةةةةد يتغةةةةةًن ادلصةةةةةداق ولتبعةةةةةه يتغةةةةةًن ادلصةةةةةداق واجلةةةةةوابس ان ادلوضةةةةةو  قةةةةةد يتغةةةةةًن أحيةةةةةا ً 

وادلةةرا  لةةه ان يةةدخد أمةةر يف موضةةو  لعةةد ان كةةان مةةن  ائةةرة وقةةد يتغةةًن ادلفهةةوم، وادلنةةام مةةن األول، ادلوضةةوعات، 
 تشةةمله أح امةه حينةةذإ، مةن  ةًن تغةةًن  اً موضةو  آخةر اظةًن  خةول ادل لة  يف عنةةوان ادلسةا ر لعةد ان كةان حاضةر 

 يف ادلفهوم وال يف ادلصداق افسه، لد  خول ادلصداق يف  ائرة موضو  آخر.
ة  ن عدت تعليم الطفد حناً عر اً يف للةدإ )احل  العريف(   هوويف ادلنام  ان ادلدار  مةه  م تشةغيله ووخة  تعليمةهر  ح 

  ال. (2)ًا عر اً وإن   يعد حنت  (1)(( لائأالَّ يوأتوْوأى حأقُّ اْمراٍئ ُمْسلام))لشمول أ لة احل  له مثد  تدا عهما
إال ان كةةون هةةذا  (3)ر لةةد االمةةا لنيةةا علةةى مةةا  ةةا عليةةه مةةن ادلفهةةومواحلاصةةدس ان مفهةةوم البا ةةد واحلةة    يتطةةوت  

وسةةةيأ  مزيةةةد كةةةالم حةةةول  – أي ان ادلصةةةداق تغةةةًن اباتنالةةةه مةةةن موضةةةو  إع موضةةةو  آخةةةر حنةةةاً أو اب ةةةاًل تغةةةًن
 تشغيد الطفد إب ن هللا تعاع.

علةةى العلمةةاع الةةذين حرمةةوا التلفةةا  وادلةةذإ  مث أخةةا و  إ  أشةة د ابن  يةةن هللا ال لعةةأل واظةةًن  مةةا أشةة د لةةه 
ُل ُ أ ))يتغةًن و ووالأ وورأامد أأبأووداً إامأ يوأووْوما اْلقايأامأووةا...حأ لد أأبأووداً إامأ يوأووْوما اْلقايأامأووةا وأ حأرأاُمووُه حأ ووالأ ووٍد حأ     يةة   ةةًنت  (4)((مَّ
 احل م؟

 واجلوابس ان التمجرمي كان لعنوان ،اوي  لما ارتفه ارتفه، وسيأ  توضيمجه مه إضا ة  أاتظر.
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

 
ُد اْْلمأالأ وأيُوقأر اُب اْلمأنايَّةأ وأيُوبأاعاُد اْْلُْمنايَّةأ مأْن ظأفارأ باها ))س عليه السالمأمًن ادلؤمنٌن  قال انأ وأُُيأد ا ْهُر ُُيْلاُق اْْلأْبدأ الدَّ

 (.31الج البال ةس ح م أمًن ادلؤمنٌنس )  ((نأصابأ وأمأْن فأاتأُه تأعابأ 

                                                             

 .434هة، ص1411قم،  –الشيخ الطوسي، الغيبة، مؤسسة ادلعارف اإلسالمية  (1)
 وال كان له مضراً. (2)
 –ألسةباب  –ك ون البا د ااتهاك ح  ارخرين، و  يتغًن هةذا ادلفهةوم لةد الةذي تغةًن ادلصةداق وان هةذا   ي ةن ااتهاكةاً حلنةه   (3)

  صار ااتهاكاً ألسباب أخرى )سيأ  توضيمجها إب ن هللا تعاع(.
 .54ص 1ال ايفس ج (4)


