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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٕٖٓ) 

 عليه السالمجواب الشيخ عن رواايت النهي عن القول بغري مساع من صادق 
سبببا ان الع ببة ح ببة يف هسبب  ال و هببن  ببض حامببة إا إه ببا  هببن القببارس، وان  نببا  الع ببال  وسببض م  ببا ىببم ع ببال   

ِإنَّ ِدينن  )) عليبو السبالمكاشف عن حكم الع ة وح ة  دون حامة إا إه ا  أي اً، وسبا اإلشكال علبى للبب   ولبو 
ةِ اَّللَِّ ال  ُيص اُب ِِبْلُعُقوِل النَّاِقص ِة و اْْلر اِء اْلب    وسب ت أمو ة عديدة عن للب. (1)((اِطل ِة و اْلم ق ايِيِس اْلف اِسد 

 -وقببد لكببر القببيت روادت عديببدة أخببرف يف قولببو )ّببظن قلببتيف لعببةىل مظببر ىبب ال  يف للببب إا هببا يسبب فا  هببن األخبببار 
ْ ُ ْسننم ُعوُِ ِمنَّننا ش نن ع ع ل ننْيُ ْم أ ْن ُن ُقولُننوا ِبش ننيْ ))يف عليببو السببالمهثببة قببوذلم   ْ أ م ننا ل ننْو أ نَّ ))يف علببيهم السببالموقببوذلم ، (2)((ٍء م ننا 

ي نة   ْ ين ْعنِ َْل و ال   ْ نِ ِِ، و  ِْ ينع  د   ِِ ل ُه، و ص ام  نن ه ار ُِ، و ُ ص دَّق  ِب ِميِع م الِنِه، و ح ن َّ  ينُع  ر ُجالا ق ام  ل ينْ  ِِ و ِلِّ اَّللَِّ فن يُنو الِي نُه و ي ُ نون  
ل ِتِه ِإل ْيِه م ا ك ان  ل ُه ع ل   اِلِه ِبد ال  منن دان   بغنري مسناع ))يف علبيهم السبالموقبوذلم  ،(ٖ)((ى اَّللَِّ ج لَّ و  ع زَّ ح نٌّع ِي  ن و ابِنهأ ْعم 

من عاْ صادق ألزمنه   التينه إا العنناء و منن ادعنى مساعنا منن بنري البناب النخلل فتفنه   رلقنه فهنو مشن   بنه و 
هبن أن الوامبع علينبا ىبو اه ثبال أحكبام يف -، إا  بض للبب (4)(( ذلك الباب ِنو األمنا امننمون علنى سن    ام ننون

يف  بليغببو مل  ببع اه ثالببو،  ببة يكببون هببن  مل يكببن احل ببة واسببطةً  حكببم   ، ّكببةىل علببيهم السببالمغهببا ح  ببو هللا  عبباا البب   لىل 
اسببك وا عمببا سبكت هللا عنببو"، ّببظن هعبه سببكو و عنببو عببدم أهبر أوليائببو   بليغببو، وحين ب  ّبباحلكم ادلس كقببف  غببض يف "قبيبة

 نفبي الثبواب علبى  عليبو السبالمكما يقهد  بو  صبريا اإلهبام   ؛يف مظر القارس وإن كان هطا  ا للواقع لغىً ة ه  واسطة احل ىل 
 .(5)عند هللا( اً وهرضيىل  ق جبميع ادلال، هع ال طع  كومو حمبوابً ال صدىل 

بب   بليببإ احل ببة يف ومببوب إ اعببة حكببم هللا سببب امو؛ كيببف  والع ببة  مث أمبباب   ولببو )قلببتيف أواًليف خنببع هدخليىلببة  وسىل
 عرف أن هللا  عاا ال يرضى  رتك القي  الفالين، وعلم  وموب إ اعة هللا، مل حي ج للب إا  وسىل  هبلىلإ.  عد ها

و عوفيف اس فا ة للب هن األخبار، دمنوعبة؛ ّبظن ادل صبو  هبن أهثبال اخلبو ادلب كور عبدم مبواد االسب بدا  يف األحكبام 
                                                             

 .324ص 1ىب، ج1395قم،  –القيت الصدوق، كمال الدين،  ار الك ع اإلسالهية  (1)
 .401ص 2 هران، ج –ث ة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الك ع اإلسالهية  (2)
 .18ص 2 هران، ج –ث ة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الك ع اإلسالهية  (3)
 .135-134ىب، ص1397 هران،  –ة، هك بة الصدوق دمحم  ن إ راىيم النعماين، الغيب (4)
 .59-58ص 1قم، ج –القيت هر  ى االمصاري، ّرائد األصول، إعدا  وحت يا جلنة حت يا  راث القيت األعظم  (5)
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با  -القرعية ابلع ول الناقصبة الظنيىلبة  هبن  بض  -يف للبب المهبان هبن العمبة ابألقيسبة واالس  سبا ت علبى هبا كبان ه عاّر
هرامعة ح ج هللا،  ة يف ه ا لهم )عليهم السالم(، وإال ّظ راك الع ة ال طعي لل كم ادلخالف للدلية الن لبي علبى ومبو 

كثبببضة، هبببع أن ال ميكببن اجلمبببع  ينهمبببا يف  ايببة النبببدرة،  بببة ال معببرف ومبببو ه، ّبببال ينبغببي االى مبببام  بببو يف ىبب ه األخببببار ال
ظاىرىببببا ينفببببي حكوهببببة الع ببببة ولببببو هببببع عببببدم ادلعببببار . وعلببببى هببببا لكببببر  حيمببببة هببببا ور  هببببنيف " أن  يببببن هللا ال يصبببباب 

 .(1)(ابلع ول"
 دُقييد لل واايت من بري مقيِّ  ِبنهاإلش ال عليه: 

 ليبة، إل هبن أيبن )ّبظن ولكن قد يعرت  على القبيت ابن   ييبده للبروادت ادلطل بة  بة والعبام هنهبا،  با لكبره هبن  بض 
با  -ادل صو  هن أهثال اخلو ادل كور عدم مواد االس بدا  يف األحكام القرعية ابلع ول الناقصة الظنيىلة  على ها كبان ه عاّر

هن  ض هرامعة ح ج هللا،  بة يف ه با لهم(ف ّ خصبيل البروادت  -يف للب المهان هن العمة ابألقيسة واالس  سا ت 
 .فصل ا لكره هن  ض خم
 أجوبة أربع

هبن ومبوه أر بع ولكبن  عبد  فصبية كالهبو  ومبو أكثبر حتديبداً ّن بوليف ان ادلسب ظهر ان ادل صبو  هبن عن للبب واجلواب 
أو األعبم هنهمبا،  ،واهبا مفبي صب ة االم هبا  يف ه ا بة البنل خاصبة ،ى ه الروادت اها مفي ال ياس واالس  سان خاصة

إا عدم متاهية ه دهات احلكمبة أوليا ا  رمع  أر ع القها عام لو، وللب  وموه لروادت وال إلوال شي   ض مها  قمول 
 الثالثيف

يف ى ه الروادت مل يكوموا يف ه ام البيان هبن  بض  ينبب اجله بني أي  عليهم السالمالومو األوليف ان ي اليف ابن األئمة 
 يف ه ام البيان هن مهة ّرض حكم الع ة ادلس  ة.مل يكوموا 

 ليف ابن ىا ني اجله ني مها ال در ادل ي ن يف ه ام ال خا ع.الومو الثاينيف ان ي ا
 الومو الثالثيف ان ي اليف  ومو  قرينة على اخلالف حىت لو متت ادل ده ان األوليان.

 إطالق ال واايت مقيد ب واايت أخص منها
قبدس الكليبين احملدث ج اها الومو الثالثيف ّواضا لكثرة الروادت الدالة على ح ية الع ة وال  سبا  ع ها وال  أ ر 

ِِ  ُة ))يف ك باب احل بة هبن الكبايف  ع بها وهنهبايف  سره َّنا ِطن نةا ف ن مَّنا ال ِِ  ةا و ُحتَّنةا ِب  ِ نا ِإنَّ َّلِلَِّ ع ل نى النَّناِ  ُحتَّتن نْاِ ُحتَّنةا 
ننُة  إل ببالق يف الببروادت البب  لكرىببا ّعلببى ّببر  ا (2)((...و أ مَّننا اْلب اِطن ننُة ف نناْلُعُقولُ  علننيهم السننالمف ال ُُّسننُل و اأْل نِْبي نناُء و اأْل ِةمَّ

 صة هب ه الروادت.القيت ّهي خمصىل 
                                                             

 ..61-60ص 1قم، ج –القيت هر  ى االمصاري، ّرائد األصول، إعدا  وحت يا جلنة حت يا  راث القيت األعظم  (1)
 .15ص 1 هران، ج –م الكليين، الكايف،  ار الك ع اإلسالهية ث ة اإلسال (2)
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 والقدر امتيقن منها القيا  واالستفسان واالجتهاد مقابل النص
واها الومو الثاينيف ّان ال در ادل ي ن  بة ال بدر ادل بي ن يف ه بام ال خا بع )حسبع   ييبد اهخومبد لبو  بو( كبان هومبو اً 

وقببد  كببرر هببن عمببر هثببة  ،مببت هببع ال يبباس واالس  سببان وهببع االم هببا  يف ه ببام الببنلكا  وهعببرك هماألئمببة  حببربّببان 
انن ت ننا ع ل ننى ع ْهننِد ر ُسننوِل اَّللَِّ ))ال صببريا  بب لب ك ولببويف  ع ت نناِن ك  ننا و ُأع اِقننُ   صننلى   عليننه والننه وسننلمُمتنْ ُهم  ف ننن    أ ْمن ننُع ع ننْ

هعركة أ داً هع الع ة يف هسب  ال و،  عليهم السالمومل  كن ذلم  ،وقد  ه علماؤىم على األولني واألخض أي اً  (1)((ع ل ْيِهم ا
ّه ه ال رينة ادل اهية العاهة قرينة ه صلة حاّة متنع امع ا  الظهور،  ة يكفي اح ماذلا ألهنا هن حم مة ال رينيبة ادل صبة وىبو 

بب ، معببم حم مببة ال رينيببة ادلنفصببةخمببة ابمع ببا  الظهببور ألمببو  عببد متببام الكببالم وعببدم ا صببال شببي   ببو ّ ببد امع ببدت  ةىل  ببض خم 
اإلرا ة االسبب عمالية وهببن مث أببري أصببالة ال طببا ا  ينهببا و ببني اإلرا ة اجلديببة ّ  ببرد  بب لب )وىببو أصببة لفظببي( ّم  مبببة 

 ال رينية ادلنفصة حمكوم   لب.
 وال يعلم كوهنا ي مقام البيان من جهة العقل امستقل

عدهبو  علبميف ه بام البيبان هبن مهبة أحكبام الع بة ادلسب  ة،  بة  علبيهم السبالممو ال يعلم كبوهنم واها الومو األوليف ّأل
لالم هبببا  يف الع ببة ادلسببب  ة  ببة كلمبببا ور  ّهببو إ امببة لل يببباس واالس  سببان أو  إ امببةأ بببداً  علبببيهم السببالمإل مل يببر  هببنهم 

 ه ا ة النل كما سبا.
 عليهم السالمع منهم وح مه امستقل مما مسُِ 

ان حكم الع بة ادلسب  ة )ك كمبو  سبن العبدل وقببا الظلبم وقببا إمبرا  ادلع بمة  وميكن ان م يف مواابً را عاً وىويف
منن دان ))على يد الكبالب وكب ب مصبع ادلف بول مبيباً او إهاهباً وىكب ا( ىبو هبن هصبا يا السبماس هبن صبا ق يف قولبو 

نَّ َّلِلَِّ ع ل ى النَّناِ  ُحتَّتن نْاِ إِ ))ّان ال ي مسعناه هن صا ق ىو  (( ادق ألزمه   التيه إا العناء  بغري مساع من عاْ ص
ِِ  ُة ف ال ُُّسنُل و اأْل نِْبي ناُء و اأْل ِةمَّنُة  َّا ِطن ةا ف ن مَّا ال ِِ  ةا و ُحتَّةا ِب  ِ ا ومظبائره،  ((و أ مَّنا اْلب اِطن نُة ف ناْلُعُقوُل... علنيهم السنالمُحتَّةا 

نن ع ))هقببموالً لبببنبباه هببنهم ّلببم يكبن  ببا مسع قببول ببو  ّ ولنببا عليببو السببالمهسببموس هببن الصببا ق  أهببرّ  يبة الع ببة ادلسبب  ة  ش 
ْ ُ ْسم ُعوُِ ِمنَّا ع ل ْيُ ْم أ ْن ُن ُقوُلوا ِبش يْ   ْ  .عليو السالمكان حكم الع ة حين     دالل و إل   ((ٍء م ا 

 أربع أجوبة عن شبهة نقص ال ل عن اجلزء ي رواية اِبن
لف للبدلية الن لبي علبى ومبو ال ولكن قد يقبكة علبى هبا لكبره القبيت هبن )وإال ّبظ راك الع بة ال طعبي لل كبم ادلخبا

 ببدم العببامل دهنبباً دمببا ال  الفالسببفة  قببول  عببض ميكببن اجلمببع  ينهمببا يف  ايببة النببدرة،  ببة ال معببرف ومببو ه(      ببو كمببا يف
الن بة إل إلا كامببت للبب خبو اابن ّبان قيباس ادلسبباواة الببديهي يعبار     مبع هبع ضبرورة األ دن واأل لبة الن ليببة وكمبا يف

                                                             

 .450ص 14ىب، ج1408قم،  –احملدث النوري، هس درك الوسائة، ه سسة آل البيت  (1)
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دلرأة عقرة آابل و ية االصبعني عقرين و ية الثالثة ثالثني ّان ه   ى دد ة الكة على اجلم  )والثالثة أصبا ع  ية أصبع ا
 مم  األر عة أصا ع( كون  ية األر عة أر عني.

واجلوابيف ان القيت  ّع ى ا الدخة ادل در   ولو )على ومو ال ميكن اجلمع  ينهما( ّبان هبور  روايبة اابن كغبضه ميكبن 
 عو هع حكم الع ة  وموهيفمج

على النصف، وان هللا حكم ابعطائها عقرة آابل علبى األصببع  ف بالً )هبع ىي األوليف ان ي ال ان  دت ادلرأة عاهة 
ّبباين اإلشببكال الع لببي يف  ، م  و لثالثببة أصببا ع، ومل ي ببان ح هببا اخلمسببة وىببي مصببف  يببة أصبببع الرمببة( واسبب مر يف  ف ببلىل 

 للبف
آابل، وليس  ةم ل الكة عن اجلم  إخا يلمم لو كان قطع األصبع علة اتهة لثبوت  ية العقر   عبارة أخرفيف ان إشكال

، والعلة إرا  و مة وعال وحكم و، وىي قد     ي  بض للبب لب م وهصبا  هماةبة وإن مل معبرف ك     ب  علىلة  ة صرف ه  ض 
 ومهها.

أال  ببرف امببب ميكنببب ىببدم  ي ببب كلببوف وأال  ؛يقببا  الثبباينيف ان ي بباليف امببو  عبباا ادلالببب وللمالببب ان يفعببة يف هلكببو هببا
ِإْذ )ال  ية يف اجلناية أصالً  ة ال عميبر ّ ب  أو ال شبي  هطل باً  بة قبد ّعبة إل قبال امو  رف امو  عاا كان ميكن ان ي ول  و 

اِذُكُم اْلِعْتل  فن تُ   قال  ُموسى ِ ل ْمُتْم أ نْنُفس ُ ْم ِِبّتِّ ن ك ل ُ نْم   وبُوا ِإاِلق ْوِمِه اي قن ْوِم ِإنَُّ ْم  ِبرِِةُ ْم ف ناقْنتُنُلوا أ نْنُفس نُ ْم ذِلُ نْم خ ينْ
ُِو  التنَّوَّاُب ال َّحيمُ   .(1)(ِعْند  ِبرِِةُ ْم ف تاب  ع ل ْيُ ْم ِإنَُّه 

الثالبثيف ان ي بباليف امببو ميكببن اجلببواب ابل عببويض ابن يكببون للمببرأة علببى الببثالث أصببا ع ثالثببون مجببالً وال  سبب  ا شببي اً 
ضها هللا  عاا )مظبراً اها لو قطعت هنها أر عة ّ عطى عقرون إ الً مث يعوىل  )ولو  ف اًل( ى اجلاين وال على هللا  عااآخر عل

، ّبباين عنهبا ات البدميادّع  عبض  ليىلب ببأو هطل باً( أضبعاف أضببعاف أضبعاف للبب يف اهخبرة أو حبىت لبديها دل بام ال سبليم 
علبى ومبو ال   ني حكمبي الع بة والقبرس الس بعا  وىو  ض  عوف ال خالفف  اي و ا(2)خمالفة حكم الع ة البديهي   لب

 .(كلىلما قرس مسعب هن الغرائع ّ ره ىف   عة االهكان، ها مل ي  ك عنو واضا الوىان) ادلعروف اموميكن اجلمع 
دلبت واألعصباب اح مال ان يكون قطع األر عة أقة ضرراً )على ا مواابً آخر وىو وقد لكر  يف  عض ادلباحث السا  ة

 النسة أو  ضىا دما ال معلمو( هن ضرر قطع الثالثة. ّ أهة.على أو 
 وصلى   على دمحم وآله الطاِ ين

 
                                                             

 .54سورة الب رةيف آية  (1)
كبان   ،ن  بداً هبثالً وعقبرين هليبو  فأال  رف امو لو قبال ادلقبرتي للببائع سبأ ّع لبب ه ا بة   باع ب الب   سبوف ألفباً،  سبمائة آال (2)

 فاهن ّ   ه ف اًل عليو أكثر دما لو  ّع لو ألفاً 



 (ٖٖٓٔه)ٓٗٗٔ /شعبان  ٗاألربعاء  ....................................................... (التزاحم)االصول: مباحث 

5 

 

ْيئاا )) يفعليو السالم اإلهام الباقرقال  ْ َي ْع ْل   ل ُه ِمْن نن ْفِسِه و اِعُاا ف ِإنَّ م و اِعظ  النَّاِ  ل ْن ُُنْغِِن  ع ْنُه ش   ْ  (( م ْن 
 (.294صحتف الع وليف )


