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

 باهلل العلي العظيموال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(21) 
 مقتِضي الحجية وجوددعوى عدم وجوب الفحص عن المانع والمزاحم لدى 

انههه ال  ههف الفنههمل عههن املههانو واملهه،احم واملعههارا، بهه  حيههة يفههال املعلمههي للنقيههة يف قههول األعلههم  ههام االقلمهها  يففههى  لهه  يف  عههني   ال يقــا  
 األخذ به ويفونه حقة  عيينية.

 الجواب  عدم الفحص ال يثمر الحجية
بههدول  املعلههولال ينههلا احلقيههة، إ  بعههد الفهرات عههن اسههلنالة  عهه   ، كوينهها   (1)ال عهدم ووههوب الفنههمل علههى ررضههه  دههريعا  وعد ههإذ يقــا   الوال   

وعهدم  (2)ووهود الدهرو أ هور سهلة  ال يعع  اسلل،ا ه لووود املعلمى وال يهدل عليهه إال بعهد إحهرا   وبوحده ي بنفسه ع  علله اللا ة رإل ووود املعلم  
رههال بههد  ههن  ،املووههودعههدم  ،اةيههة إحههرا  عههدم ووههود املهه،احم و و إحههرا  انلفهها  املوانههو وعههدم  انعيههة املووههود ا لمهه   انعيلهه و شهريية  هها احلملههي شههرييله 
وال يكهول  له  يفلهه إال بهالفنمل )ولهو عهن األصهول ا اريهة يف  – (3)يففايله  عدم إنلاوه العكس وعلى ررا ى رراعل –إحرا ها مجيعا  ولو باألص  

 (4)املعام على ررا يففايلها، وليس، إضارة إىل ال وريال بعض األصول بنفسه  سلل،م لعدم احلقية(
ب  غاية  ا يفيده حقيله  ن غري ل،وم الفنمل عن  ل   لعول األعلم انه لو ررا عدم وووب الفنمل رانه ال يفيد احلقية اللعيينية والحاصل 

 .السلة
 مواطن دعوى لزوم الفحص وعدمه

دول األحكام يفما هو املصرح به ودول احلقا يفما هو  املنصورال  ا ادعي  ن عدم ل،وم الفنمل إمنا هو يف املوضوعات على املدهور غري  ثانيا  
 املوضوعات حم   أ   أيما   بىن .  ورد البنة، على ال عدم ل،و ه يف

 ال لل،وم الفنمل وعد ه  واين ثالثة. توضيح ذلك 
 الفحص في موضوعات األحكام

علهى أصهالة  اإل كهالالفنمل يف املوضوعات، واملدهور عدم وووبه إال  ا اسلثين يفاالسلطاعة رلو ش  ريهها له،م الفنهمل وعهدم  الموطن األو  
 احهدها عد ها، ويفلعل  اخلمس بذ له على رأي مجو و ا أشبه، واملنصور وووبه  طلعا  عهدا  ها اسهلثين يفالطههارة والنقاسهة لووهوه عديهدة ندهري هنها إىل

ل   فههو ت بعههدم يفههذ  بهه ا الفنههمل الههلنفع علههى أغههراا املههوىل املل، ههة، رههال أغراضههه يفمهها  مههيو بعههدم الفنههمل عههن األحكههام وإ ا هها لهه،وم وهههو برهههال
ال ميكن إال  املل، ة والوصول ألغراا املوىل ،الفنمل عن املوضوعات رال املوضوعات هي احلا   للمفسدة واملصلنة املل، لني وهي املوضوع لألحكام

 . ععي أغراضه املل، ة. والرد واألخذ يف  ل  ي ا  له  ن األصول ملا بإحرا  املوضوع واحلكم  عا  رلو أخ  باحد ا
 الفحص عن األحكام

َوَمــا نَّن ــا )الفنههمل عههن األحكههام، و ههن الواضههه ل،و ههه للهههال الهههرا السههاب  وغههريه يفمسههل  حهه  الطاعههة وغههريه يفعولههه  عههاىل  المــوطن الثــاني  
َعَث َرسَّوال   ِبيَن َحت ى نـَبـْ  وغريه. (مََّعذِّ

 الفحص عن الحجج على األحكام

                                                             

 أي الفنمل. (1)
 أي إل يفاني مثة شرو . (2)
 وهو غري يفاف. (3)
 يفأصالة عدم  ع  الدر  عكس أصالة عدم ووود املانو. (4)
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يفهول ههذا  صهداحل احلقهة، والظهاهر عهدم  هال   وعهنالفنمل عن احلقا أي عن حقية احلقة أي حقية  ا احلملي حقيله،  الموطن الثالث 
مث ال  هف الفنهمل  للنعاش يف ل،وم الفنمل عنها راهنا احلقا على األحكهام ويفيهجي  هف الفنهمل عهن األحكهام وال يريه  للوصهول إليهها إال احلقها

 عن ووود احلقة أو عن حقيلها؟
 هن األحكهام إال اهنها أحكهام أصهولية و له  أحكهام رعهيهة رهإ ا ووهف الفنهمل عهن احلكهم الفعههي الفرعهي ركيهجي ال ههي احلقها  وبعبـار  الرـرى 

 عن احلكم األصويل املفلاحي؟الفنمل  ف 
، أم قلنها احلقيهة  عهين الكاشهفية  فلهاحي أصهويل وقولنا )احلقا  ن األحكام(  ام سوا  أقلنا بال احلقية  عهين له،وم اإل بهاع رانهه حكهم لكنهه حكهم

 نهاقمل   إ  يهراد بهه وعه    ية الكدجي )لفرا اهنا ال  فيد العلم للسلهين عن  لممية الكدجي( و لميم الكدهجي حكهم  راهنا حكم أيما  إ  املراد هبا  لمم  
 .املنق،ية واملعذرية رهي  لفرعة عن احد اوا ا  ،مبن،لة اللام الكدجي الكدجي  
 رلدبر. (1)ريعود الكالم له يفذل   ع    العول جبع  احلقية أو إ مائها رال اإل ما  نوع وع  سلمنا لكنه إ ما    ررحل يف  ل  بنيوال 

رال احر ت ثبلي احلقية ول،م اإل باع  (2)رإ ا أحر  ووود املعلمي للنقية يف أ ر رال بد  ن الفنمل عن مخسة  ن األ ور السلة السابعة وعليه 
 وإال رليسي حبقة وحرم االسلناد إليها يف إثبات احلكم الدرعي رلكول يفاالسلناد لألحالم أو االسلنسال يف إثبا ه.

 دعوى نفاية الفحص العرفي ومناقشتها
 سلمنا ل،وم الفنمل، لكن يكفي الفنمل العريف؟ ال يقا  
ه إذ يقا   يات ال علهال  وإال لله،م العهول اإل عال بكفاية الفنمل العريف يكدجي باللهال األين  عن االلل،ام بكول االقربية واالقوائية واالحاية  علم 

يفههول رأي األعلههم هههو األقههرب بكههول رأي   إضههرارثبههي املههدعى أيمهها   ههن عههدم  علمههيات بووههوب الفنههمل الههدقي الععلههي يفمهها سههب  بيانههه، وإ ا يفانههي 
 مول ا ا و للدرائط حقة.املف

ريعهال بانصهراف له،وم البنهة والفنهمل إىل العهدر امللعهارف،  (3)الفنهمل العهريف إمنها ميكهن االلله،ام بهه يف احلقها اللفظيهة يففايهةهذا. إضهارة إىل ال  
لعنوال العدر املليعن ب  األ هر دائهر حىت ال ب  سب  انه على العلية رليس ههنا   ،(4)دول احلقا الععلية ألهنا أدلة لبي ة يعلصر ريها على العدر املليعن

 . وللندية صلةرلأ    لعاررا   يفالبني  علو ني  إ   ن املعلوم ل،وم الفنمل الدقي و ن املعلوم عدم يففاية األق   نه وإل  
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

. 
 )الحكمة( 

هَّ َواَل يـَتـْرَّكَّ َناَن َذلَّوال  ِعْنَد ِإَجاَبِة اْلَحقِّ مَّْنِصفا  ِبَقْوِلِه َجمَّوحا  ِعْنَد اْلَباِطِل َرِصيما  ِبَقْوِلِه يـَتـْرَّكَّ دَّنـَْيااْلَعاِقلَّ َمْن  " عليه السالمالصَّاد حل  اإل ام َقاَل 
 ِديَنهَّ 

 َوَدِليلَّ اْلَعاِقِل َشْيَئاِن ِصْدقَّ اْلَقْوِ  َوَصَوابَّ اْلِفْعِل 
َِّ لِلتـََهَمـِة َواَل يَــدَاَّ مَّـَدارَاَ  َمــِن ابـْتَِّلـَي بِـِه َوَيكَّــونَّ اْلِعْلـمَّ َدِليَلــهَّ ِفـَواْلَعاِقـلَّ اَل يََّحـدِّ َّ ِبَمــا يَـّنْ  ي اَلْعَمالِـِه َواْلِحْلــمَّ رَِفيَقـهَّ ِفــي ِكـرَّهَّ اْلعَّقَّــو َّ َواَل يـَتَـَعـر 

 اَلْحَواِلِه َواْلَمْعرَِفةَّ َيِقيَنهَّ ِفي َمَذاِهِبِه 
َ  اْلَهَوى ِمَن الش َهَواتِ َواْلَهَوى َعدَّو  اْلَعْقِل َومَّخَ  َواَلْصلَّ َعََلَماِت اْلَهَوى ِمْن اَلْنِل اْلَحَراِم َواْلَغْفَلِة َعِن اْلَفَراِئِض  ،اِلَف اْلَحقِّ َوَقرِيَن اْلَباِطِل َوقَـّو 

ِِ ِفي اْلَمََلِهي  (103) صباح الدريعة ص " َوااِلْسِتَهاَنِة بِالَسَنِن َواْلَخْو

                                                             

 م مبعىن ل،وم اال باع أو  لممية الكدجي.مهريكول حكما  ععالئيا  أو ععليا  أ ماه الدارع، وحك (1)
ملههي شههرييله ينبهههي إحههرا ه، ووههود املههانو و انعيههة املووههود، ووههود الدههر  وشههريية املووههود، ووههود املهه،احم و ،اةيههة املووههود، والرابههو غههري  دهه   نعههم عههدم شههريية  هها احل (2)

 رلدبر.راأل ور سبعة 
يـ نَّوا) يفه (3) َرارَّ اْلعََّقََلِء َعَلى اَلنـْفَِّسِهْم َجائِز"و (فَـَتبـَ  .223ص 1عوايل اللئايل ج "ِإقـْ
 وهو الفنمل الدقي حىت  رحلة العق، الععلي. (4)


