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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 النميمة
(88) 

 الليا أو آليافي ما لو دار أمر العنوان بين كونه استق (األصول)
، األلول اللفظوي، األلول (1)وشك يف كونه آليا أو استقاللياً، هوو أحود األلوول التاليوة مث ان املرجع يف كل عنوان أُخذ موضوعاً حلكم  
 العقالئي، األلل العملي، وهي مرتتبة ومتدرجة:

 األصل اللفظي
عون مموومونه موضوووعاً  العووريف، يف كونووه ووا هووو حووا    املتفواهم أو ضسوو،: فبوودعوظ وهوور اللفوو  ضسو، وضووعه، امـا األصــل اللفظــي

 ، ال وا هو مشري إىل غريه.أو اجملعول له عليه احملمولللحكم 
)أي مون تعليوح حكوم علوى عنووان( هوو مون للوك لكن الظاهر ان تلك الداللة أجنبية عن الوضع، نعم ميكون القوول بوان املتفواهم عرفواً 

 ولعل مرجع هذا إىل األلل العقالئي اآليت. (ان املوضوع واقعاً غريه وكان هو مشرياً إليه فقطللك )كون العنوان بنفسه موضوعاً، ال 
 األصل العقالئي

 حلكمهوملبناء العقالء على أخذ ما هوو موضووع للحكوم تبوتوا، كموضووع  وا سبح لكن ال ملا سبح بلفبالقول  اما األصل العقالئي: 
، وقوود يعوو  عوون للووك بالووالة التطووابح بووني عوواب اإلتبووار والهبووور والوو  ال  وور  عنهووا (2)ر واإلنشوواءإتباتوواً ويف عوواب البيووان ولوووريت األخبووا

 العقالء يف الفهم واإلفهام معاً إال بقرينة.
انه لو ال  ال انه نفسه، ككون املامور به مقدمةً واقعاً ان كون موضوع احلكم املامور به مشرياً إىل املوضوع الهبويت املامور به  والحاصل:

 .واهره، فقوهلم افعل كذا أو املقالية احلاليةاجلري العملي للعقالء يف استعماالهتم إال يف لورة إقامة القرينة البناء و املقدمة، كالمها خالف 
 الوجوب النفسي.(هو ال  كانت هي القرينة على ان األمر به مقدميمقدمية بعض مصاديقه كو)انص، السّلم( و لوال ارتكازية 

ان التتبع واالستقراء يقودنا إىل ان األوامر والنواهي شذ ما تعلح منها باملقدمار كما انه شذ موا تعلوح منهوا بالعنواوين املشورية  يف:ونض
تعلح النهي واألمر بذي املقدمة وتعلقه وا هو  –العقالء  كمسلك –بل األعم األغل، شبه املستغرق واملوج، لالطمئنان وسلك الشارع 

 املشري إليه.كم ال بغريه هو مدار احل
اسوتقاللياً ال آليوا وهوي لو املقدموة ال املقدموة وكوذا  هبوافاهنوا موامور وغريها، ويشهد لذلك تصفح عنواوين الصوالة والصووم والةكواة واحلو 

ك تصووفح كمووا يشووهد لووذل  ،الووذي لهوو، املشووهور إىل ان وجوبووه غووريي ولهوو، االردبيلووي إىل نفسوويته )الووتعلم(وشووذ مهوول  ،سووائر الواجبووار
 فاهنا بامجعها نفسية استقاللية ال غريية مشرية آلية.والتهمة والكذب والربا والةنا وأكل مال اليتيم وغريهاالغيبة كعناوين الكبائر والصغائر  
 األصل العملي

شووورياً أو بذاتوووه اسوووتقاللياً مووورآة ومأو خوووذ آليووواً فانوووه لوووو شوووك يف عنووووان  أخوووذه الشوووارع موضووووعاً حلكموووه، انوووه أُ امـــا األصـــل العملـــي: 
                                                             

 وقد سبقت اإلشارة لذلك إمجااًل وحان وقت التفصيل.(1)
ا لوو قوال بعتوك هوذا الكيلوو مون البويض أو الفرق بني هذين األللني يتمح والحظة بعض نظائره، فكون األلل يف البيع وقوعه على املهمن الصحيح دون الفاسد )فيم(2)

الكوالم يف لوورة موا ب قال: اشرتيته( هل هو ألن واهر لف  البيض أو بعين هوذا البويض هوو البويض السوليمأل أم ألن بنواء العقوالء علوى بيعوه سوليماً كشورو ارتكوازيأل و 
 عن االسم. هيكن الفساد من الشدة ضيث  رج



 (131هـ الدرس )8416جمادى األولى  81الثالثاء ..............................................................(النميمةالمكاسب المحرمة )
مناسبار احلكم واملوضوع إلا ب تكن من القوة والوضوح ضيث تصلح لارفة عن األللني قرينة كلو كان منشا الشك )وللك كما وبنفسه

ليه فهنا يقع الكالم يف األلل العملي الذي يرجع إ (السابقني، كما يف مهل اإلفساد يف األرض على ما احتمله السيد الوالد بل ب يستبعده
 فنقول: ،من اي القبيلني (1)العملية من غري كشف عن الواقع وانه الوويفةلدظ الشك والذي به تتحدد 

 أصالة االشتغال
يف اآللية  ان األلل هو االشتغال وللك ألن النسبة بني العنوان املشري وبني ما أشري به إليه هي التباين، فيكون مرجع الشك قد يقال:
إىل تووردد متعلووح النهووي بووني املتبوواينني )اإلفسوواد يف األرض بذاتوووه كعنوووان مسووتقل أو احلقووائح األخوورظ الوو  أشووري باإلفسووواد يف  واالسووتقاللية

 قه والشبهة حمصورة.معلوم والرتدد يف متعل   األرض إليها( فيج، االحتياو إل التكليف بالكف  
 أصالة البراءة

 :بان األلل هو ال اءة باحد وجهني وقد يقال:
 ألن الشك يف األقل واألكهر االستقالليني. -1
 ألن الشبهة غري حمصورة أو هي فيما تنجة أحد أطرافه من قبل. -2

 إذ الشك في األقل واألكثر االستقالليين -أ
 –اء حسو، بعوض العلموو –فبودعوظ ان هنالوك الكهووري مون احملرموار الوو  نول عليهوا الشوارع ولعلهووا تةيود علوى األربعمائووة  أمـا األول:

يء علوى وهي املتيقنة واملشكو  فيه هو حرمة هذا العنوان اجلديد فانه ان كان عنواناً اسوتقاللياً كوان حرامواً جديوداً وإن كوان آليواً فلوم يوةد شو
 احملرمار، وكلما شك يف األقل واألكهر االستقالليني كان األكهر جمرظ ال اءة.

 أطرافه من قبلز أحد إذ الشك في غير المحصورة أو فيما تنج   -ب
اإلفساد يف األرض( أو املشار إليه بوه )أي سوائر احملرموار كقطوع السوبيل والقتول أي فألن العلم اإلمجايل بكون هذا حراماً ) اما الثاني:

 .اً فليس منجة  –ا املشار إليها لكهرة احملرمار املمكن كوهنُ  –علم ضرمة أمر مردد بني أطراف غري حمصورة والدعوة إىل الكفر...( 
ا تعلوح موكلان العلم اإلمجوايل غوري منجوة   حمصور، فريِدمث لئن سلمنا بان األطراف حمصورة بدعوظ ان ما هو مورد االبتالء من احملرمار 

وللك كما الا وقعت قطرة  ،لعدم حدوث علم جديد فيبقى الشك يف الطرف املستحدث بدوياً وللك كان بعمها منجةاً من قبل   باطراف  
 .ئني كان أحدمها جنساً من قبل فانه غري منجة كما لرح به مجعدم يف أحد انا

 أو واملقام من هذا القبيل إل تعلح النهي باإلفساد يف األرض وإن كان حمرزاً إال انه ال يعلم انه تعلح بوه ووا هوو هوو ليكوون حمرمواً جديوداً 
ووا كوان حرامواً مون فقود دار أمور النهوي بوني تعلقوه  ،ره عنواناً مشرياً فقطمة املشار إليها هبذا اللف  )اإلفساد( باعتباتعلح باحملرمار املسلّ انه 

 .بإلن اهلل تعاىلقبل وبني تعلقه بامر جديد فليس ونجة.. وسيايت حتقيح للك 
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 
 :)الحكمة(

اْبَن َرُسوِل اللَِّه َقاَل َأْصَبْحُت َوِلَي َربٌّ فَـْوِقي َوالنَّاُر َأَماِمي َواْلَمْوُت َيْطُلُبِني َكْيَف َأْصَبْحَت يَا ) عليه السالم ())ِقيَل لِْلُحَسنْيِ ْبِن َعِليٍّ 
بَِني َوِإْن َشاَء َعَفا َعنِّي َغْيِري َفِإْن َشاَء َعذَّ  َواْلِحَساُب ُمْحِدٌق ِبي َوأَنَا ُمْرتـََهٌن ِبَعَمِلي اَل َأِجُد َما ُأِحبُّ َواَل َأْدَفُع َما َأْكَرُه َواأْلُُموُر بَِيدِ 

َقُر ِمنِّي  (404ص 4)من ال حيمره الفقيه:  ((َفَأيُّ َفِقيٍر َأفـْ

                                                             

 العنوان املاخول موضوعاً.(1)


