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قواعد النشر في المجلة 
وفق  عىل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل 

القواعد اآلتية:

1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث 
العلمي وخطواته املتعارف عليها عامليًا.

قرص  مع  ثــالث  وبنسخ   ،A4 ورق  عىل  مطبوعًا  البحث  يقدم   -2
 simplified(بخط كلمة   )10000  -5000  ( بحدود   )CD(مدمج

Arabic( عىل أّن ترقم الصفحات ترقياًم متسلساًل. 

3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف 
حدود صفحة مستقلة عىل أّن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 

بحدود )350( كلمة.

الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أّن   -4
والربيد  اهلاتف،  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة  الباحثني، 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك. 

يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار   -5
واإلشارة  التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصول  وتراعى  البحث،  أواخر 
بأن تتضمن: اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم النارش، مكان النرش، رقم 
أّول  املصدر  أو  املرجع  ذكر  عند  هذا  الصفحة،  رقم  النرش،  سنة  الطبعة، 

مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله. 

ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ  -6



هبا  واملراجع  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  ومراجع  مصادر  وجود  حالة 
منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية، وُيراعى يف إعدادمها الرتتيب 

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت. 

7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل 
املتن.  يف  ظهورها  أماكن  حتديد  مع  مصادرها،  أو  مصدرها،  إىل  الشكل 

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة 
أو ندوة، وأنه مل  ُقّدم إىل مؤمتر  البحث قد  إذا كان  فيام  األوىل، وأن يشري 
ينرش ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت 

بتمويل البحث، أو املساعدة يف إعداده. 

ة وسيلة نرش أخرى.  9-أن ال يكون البحث منشوًرا وال مقّدًما إىل أيَّ

تعرب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب   -10
األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصــدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالرضورة 

املنشورة ملوجبات فنية. 

تعاد  وال  للنرش،  صالحيتها  لبيان  رسي  لتقويم  البحوث  ختضع   -11
اآللية  وفق  وعىل  تقبل،  مل  أم  للنرش  قبلت  سواء  أصحاهبا  إىل  البحوث 

اآلتية: 

أ- يبلغ الباحث بتسّلم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان 
من تاريخ التسّلم. 

عىل  التحرير  هيأة  بموافقة  للنرش  املقبولة  البحوث  أصحاب  خيطر  ب- 
نرشها وموعد نرشها املتوّقع.



أو إضافات  املقومون وجوب إجراء تعديالت  يرى  التي  البحوث  جـ - 
عليها قبل نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا 

عىل إعدادها هنائيًا للنرش. 
د - البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض. 

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة 

مالية جمزية. 
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. 
ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

جـ - تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. 
د-  تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. 

13- ترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمجلة 
(turath@alkafeel.net)

أو عىل موقع املجلة
http://karbalaheritage.alkafeel.net/

او موقع رئيس التحرير
drehsanalguraifi@gmail.com

أو ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:
احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  العراق/كربالء   (

ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.  الكبري/جممَّ





حيم حمن الرَّ بسم الله الرَّ
كلمة العدد 

امْلُْلُك،  َلُه  اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض، و  احلمد هلل الَّذي ُيَسبُِّح له َما يِف السَّ
َيِلُج يِف اأْلَْرِض، َوَما خَيُْرُج  َما  َيْعَلُم  َقِديٌر،  ٍء  َوَلُه احْلَْمُد، َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ
ِحيُم اْلَغُفوُر، والصالة  اَمِء، َوَما َيْعُرُج فِيَها، َوُهَو الرَّ ِمنَْها، َوَما َينِْزُل ِمَن السَّ
ِذيَن اْصَطَفى والسيَّام سيِّدنا ونبيِّنا حممد املصطفى،  الَّ ِعَباِدِه  والَساَلُم َعىَل 

وآل بيته الطّيبني الطاهرين.

السنة  من  الثالث  العدد  الكريم  القارئ  عزيزي  يديك  فبني  بعد  ا  أمَّ
إصدارات  عدد  يصبح  اإلصدار  هذا  ومع  كربالء،  تراث  ملجلة  اخلامسة 
املجّلة سبعة عشـر إصداًرا وثَّقت من خالهلا جوانب مهّمة، ومتعّددة من 

الرتاث الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء.

عة مع بعض  ا قامت بعقد الندوات العلميَّة املوسَّ ومن نشاطات املجلَّة أهنَّ
اجلامعات العراقيَّة و املؤسسات الرتاثيَّة، إضافة إىل عقد حواريات علميَّة 
شهرّية ضمن منتدى الرتاث الكربالئّي، وها نحن اآلن يف طور اإلعداد 
. املجلَّة  هذه  يف  املؤمتر  هذا  أبحاث  وسُتنْشـَر  عاملّي،  علمّي  مؤمتر  لعقد 

والدراسات  األبحاث  من  طّيبة  جمموعة  فهي  العدد  هذا  أبحاث  ا  أمَّ
التي احتوت عىل مادة علميَّة قيِّمة تّم تقويمها علميًّا من أساتذة جامعيني، 

حيملون القاًبا علمّية مرموقة، وُيشهد هلم بكفاءهتم العالَية.

القرن  بالوراقة والوّراقني يف كربالء حتَّى  البحث األّول  وقد اختّص 
الثاين  الثالث عشـر للهجرة وقد تضّمن دراسة ميدانّية، وتضّمن البحث 
الكايف، وتناول  الضـروري والرشط  الشـرط  البهبهايّن بني  االجتهاد عند 



الفصول مقارنة مع  الثالث موضوع علم األصول عند صاحب  البحث 
حمّمد  الشيخ  تناول  فقد  الرابع  البحث  وأما  واملشهور،  الكفاية  صاحب 
حسني األصفهاين احلائري ونظرّية الواجب املعّلق التي كانت من إبداعاته 
والتي تناوهلا األعالم من بعده بالبحث والتنقيب إىل يومنا هذا، والبحث 
اخلامس كان حول الشيخ حممد مهدي النراقي وجهوده املعرفّية، يف حني 
اختّص البحث السادس بسرية السّيد حممد مهدي بحر العلوم وإجازاته، 
وأما البحث السابع فكان حتقيًقا عن كتب السّيد حممد مهدي بحر العلوم 
اشرتك  إذ   اآلخر،  عن  ليمتاز  كتاب  كل  ومواصفات  وأسامئها  الفقهّية، 
ممّا  والببليوغرافيا  الرتاث  كتب  يف  املصابيح  باسم  منها  واحد  من  أكثر 

أوجب لبًسا عند الرتاثيني.
التطّورات  اللغة االنكليزية فكان عن دور أهايل كربالء يف  أما بحث 

السياسيَّة من عام 1914 إىل عام 1921م.
كانت  الكرام رسالتني حمّققتني،  ائنا  لقرَّ فاخرتنا  املخطوط  الرتاث  أّما 
األوىل َأجِوَبة َمَساِئِل الشيخ حممد بن جابر النجفي للشيخ عبد النبي بن 
للسّيد  املحصورة  الشبهة  يف  رسالة  والثانية:  احلائري،  اجلزائري  سعد 
املعروف  احلائري  املرعيش  إسامعيل  بن حمّمد  بن حمّمد عيل  حمّمد حسني 

بالشهرستاين.
ائنا الكرام، كام ُنجّدد هلم الدعوة  ينال هذا العدد رضا قرَّ ونطمح أن 

بالكتابة يف املجّلة ورفدها بجديد نتاجاهتم الرصينة، وحتقيقاهتم املتينة.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.

رئيس التحرير



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية التي 
الفرد:  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة،  ثقافًة  بوصفها  ؛  سلوكياهتا  يف  تشخص 
قوالً، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا، وعىل 
قدر فاعلية تلك الرتاكامت، وإمكاناهتا التأثريية ؛ تتحّدد رقعتها املكانية، 
والطول  والضيق،  السعة  ثنائية:  تأيت  ذلك  ومن  الزمانية،  وامتداداهتا 

والقرص، يف دورة حياهتا. 
املادية  الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
وهبذا  معني.  مكان  يف  معني،  زمان  يف  معينة،  برشية  لساللة  واملعنوية 

الوصف يكون تراث أي ساللة: 
- املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.

- املادة األدق لتبيني تارخيها.
- احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

بتفاصيل  عارفًا  مستهدفة(  برشية  )ساللة  لرتاث  املتتبع  كان  وكلام 
بالرتاث  املعرفة  بني  التعالق  أّن  بمعنى:  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، ومن 
هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني 
فمرة  منهم،  املسلمني  الرشق وال سيام  تراث  َتَقّصَد دراسة  ممّن  وسواهم 
ومرة  الرشقيني،  لساللة  كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد 

توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 



2- كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، 
وتتشّكل  بعينها،  لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل 
العراق،  أي:  ؛  إليها  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث  جماوراهتا  مع 
التي وقعت عليها:  الرتاتب تتضاعف مستويات احليف  والرشق، وهبذا 
التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة  مكتنزات  من  حتويه  بام  كربالء  ألهّنا  ؛  فمرة 
ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات، 
ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، 
فكل مستوى من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى 
ُغيِّبت وُغيِّب تراثها، واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع 

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
إىل  التابع  كربالء  تراث  مركز  تصدى  بيانه،  سبق  ما  عىل  وبناًء   -3
املقدسة  العباسية  العتبة  يف  اإلنسانّية  و  اإلسالمية  املعارف  شؤون  قسم 
إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهومًا متنوعة، 

تسعى إىل: 
بأبعادها  الراكز يف كربالء  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  - ختصيص 

الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
- مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية 
الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع 
جماوراهتا، وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا. 

- اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها التي 
تستحقها ؛ بالدليل. 



بمدخرات  والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -
تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

- تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم ؛ يف ظل افتقادهم 
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع  إىل 

مسؤولية رشعية وقانونية. 

- التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة 
النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.

ذلك،  إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 

فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني 
إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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للسّيد حمّمد حسني بن حمّمد عيل بن حمّمد إسامعيل 
املرعيّش احلائرّي املعروف بالشهرستايّن

كان حيًّا سنة 1243 للهجرة

A letter in the Surrounded Suspicion
By: Seyed Muhammed Hussein Bin 

Muhammed Ali Bin Muhammed
Esma'il Al Mer'shi Al Ha'iri known by Al 

shehristani, was alive in 1243 Hijri

حتقيق
مسلم الشيخ حممد جواد الرضائي

الشيخ زمن حسني صالح
العتبة العّباسّية املقّدسة / مركز تراث كربالء
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الملّخص
ُيبحث عنها يف  التي  املهّمة  العلمّية  املسائل  الشبهة املحصورة من  تعّد مسألة 
الفقه واألصول وتدخل نتائجها يف علوٍم أخرى أيضًا كعلم الرجال، وقد صنّف 
علامؤنا فيها رسائل عّدة وأوىل هذه الرسائل هي التي أّلفها املحّقق الكركي الشيخ 
عيل بن احلسني بن عبد العال الكركي العاميل )ت: 940هـ( ، وثانيها هي الرسالة 
التي بني يديك للعامل الكبري الفقيه األصويل السّيد حممد حسني بن حممد عيل بن 
املعروفة  الشهرستانية  األرسة  جّد  احلائري  الشهرستاين  املرعيش  إسامعيل  حممد 

بكربالء.

مكتبة  يف  املحفوظة  اليتيمة  نسختها  عىل  اعتامدًا  بتحقيقها  الباحثان  قام  وقد 
اإلمام احلكيم العاّمة يف النجف األرشف.
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Abstract
the surrounded suspicion is considered one of the scientific 

significant problems that can be searched in jurisprudence 
and principles where its results overlap with other sciences 
also such as Men science.

Our scholars, in this concern, classified a number of letters, 
The first letter was the one that was written by the investigator 
Al Kerki Sheikh Ali Bin Al Hussein Bi Abdul Aal Al Kerki Al Amili 
( born 940 H.), the second, the current letter, was written by 
the great scholar, the jurist legist Seyed Muhammed Hussein 
Bin Muhammed Ali Bin Muhammed Esma'il Al Mer'shi Al 
shehristani Al Ha'iri, he is the grandfather of Al shehristani 
family, well known in Kerbala.

The researcher investigated it depending on the only 
preserved copy in the general Imam Al Hekeam's library in 
Holy Najaf. 
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بسم الله الرحمن الرحيم
مقّدمة التحقيق

احلمد هلل رّب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني سّيدنا 
حمّمد وآله الطّيبني املعصومني، واللعن الدائم عىل أعدائهم أمجعني.

أّما بعد، فقد تفاوتت جهود أعالمنا وتصانيفهم من حيث احلجم بني رسالة 
وكتاب وموسوعة، وال خيفى أمّهّية الرسائل مهام صغر حجمها من جهاٍت عّدة، 

ويمكن أن نذكر هنا جهتني:

اجلهة األوىل: اجلهة الرتاثّية، فالباحث الرتاثي ال يمكنه إغفال أّية معلومة ُتثري 
جانًبا من الرتاث والبحث ولو كانت عىل قصاصة ورقة فضاًل عن رسالة علمّية، 
من  يبَق  مل  احلّق  واملذهب  للعلم  خدمًة  أعامرهم  قضوا  ممّن  األعالم  بعض  فإّن 
آثارهم سوى رسائل قليلة أو رسالة واحدة فقط، ومن هنا تدعو احلاجة إىل إحياء 
تأرخيّية  حقائق  تكشف  التي  املصادر  من  وعّدها  منها،  الصغرية  حّتى  الرسائل 
ومعلوماٍت تراثّية مهّمة، فكم من قصاصة ورقة كشفت معلومة مهّمة عن سرية 
عامل أو حّتى عن اسمه ونسبه أو أساتذته وشيوخه)1(، باإلضافة إىل ما يف إحياء 

)1( ويكفي شاهًدا عىل ما نّدعيه ما صنعه املحّقق الكبري سامحة السّيد أمحد احلسيني األشكوري 
يف موسوعته تراجم الرجال، فقد مجع أغلب مواّد كتابه هذا من خمطوطات وقصاصات 
وما شابه ذلك، وأضاف بذلك معلومات مهّمة عن كثري من األعالم املغمورين-جزاه اهلل 
خرًيا-، وقد طبع أخرًيا طبعة أنيقة مزدانة بصور خطوط األعالم املرتمجني بعناية وإرشاف 
قسم شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية يف العتبة العباسّية املقّدسة شكر اهلل مساعيهم. 
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هذه الرسالة من حفظ تراث هؤالء األعاظم وجهودهم من الضياع، ويكون نوًعا 
من رّد اجلميل هلم.

الثانية: اجلهة العلمّية، وما حتويه الرسالة من إثراء علمّي يف املسألة أو  اجلهة 
املسائل التي تبحث عنها؛ إذ ال خيفى ما للرسائل من دور مهم يف تطوير البحث 
ا  يف كثري من املسائل، فإفراد العامل مسألة بالتصنيف يقتضـي أن يبذل جهًدا خاصًّ
دوره  غالًبا  إذ سيقترص  أو موسوعة؛  كتاب  بذله حني تصنيف  يسعه  قد ال  فيها 
حينها عىل ما هو املهم عنده دون البحث عن سائر جهات املسألة، فهذا الشهيد 
الثاين الشيخ زين الدين العاميل)ت: 965هـ( حينام وصل إىل بحث مسألة 
إرث الزوجة من العقار يف كتابه الروضة البهّية أحاَل يف تفصيل الكالم إىل ما كتبه 
من رسالة منفصلة يف تلك املسألة، فقال:»ويف املسألة أقوال أخر، ومباحث طويلة 
حّققناها يف رسالة منفردة تشتمل عىل فوائد مهّمة فمن أراد حتقيق احلال فليقف 
عليها«)1(، كام كان لرسائل األعالم يف بعض القواعد الفقهّية كقاعدة ال رضر دوٌر 

مهّم يف تطوير البحث عنها.

للعامل اجلليل والفقيه  الشبهة املحصورة  التي بني يديك يف  الرسالة  وأّما هذه 
األصويل السّيد حمّمد حسني املرعيّش الشهرستايّن احلائرّي فأمّهّيتها تنبع من كلتا 
اجلهتني، فهي من جهة من اآلثار القالئل هلذا العامل اجلليل، فهو من األعالم الذين 
قّلت مصادر ترمجتهم، فأكثر كتب الرتاجم أغفلت ترمجته متاًما، ومن هنا ينكشف 
رضورة إحياء آثاره، فهي تكشف عن منزلته العلمّية وباعه الواسع يف علمي الفقه 

يف  الزوجة،  مرياث  رسالة  وينظر   ،177/8 الدمشقية:  اللمعة  رشح  يف  البهّية  الروضة   )1(
ضمن رسائل الشهيد الثاين: 445/1.
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واألصول، كام تكشف عن مجلة من آرائه ونظرّياته، وتوّضح بعض املعلومات-
وإن كانت قليلة- عن سريته العلمية، ومنها أسامء بعض شيوخه، فقد رّصح يف 
طّيات الرسالة هذه عن أسامء بعض أساتذته، وهو السّيد عيل الطباطبائي صاحب 

الرياض)ت: 1231هـ(.

ومن جهة أخرى فهي رسالة علمية دقيقة يف واحدة من دقائق الفقه واألصول، 
فقد قال عن هذه املسألة الفقيُه الكبري املحّدث الشيخ يوسف البحراين)ت: 
أحٌد  التحقيق  من  ها  حقَّ يعطها  مل  ممّا  املذكورة  املسألة  إّن  »وحيث  1186هـــ(: 
أفرادها يف األحكام،  تكّثر  اللباب مع  منها من  القشـر  يمّيز  من األصحاب، ومل 
ودوراهنا يف كالم علامئنا األعالم، فحرّي بنا أن نبسط فيها الكالم بام يقشع عنها 

غياهب الظالم«)1(.

وقد جعلنا مقّدمة التحقيق-بعد هذه التوطئة- يف مبحثني وخامتة، وهي:

املبحث األول: يف ترمجة السّيد املؤّلف.

املبحث الثاين: يف التعريف هبذه الرسالة وبيان موضوعها ومباحثها.

اخلامتة: يف بيان مواصفات النسخة املعتمدة ومنهج التحقيق.

)1( الدرر النجفّية من امللتقطات اليوسفّية: 131/2.
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المبحث األّول
ترجمة المؤّلف

السّيد حمّمد حسني املرعشـّي الشهرستايّن احلائرّي املتوّف بعد سنة)1243هـ(.

أحد أعالم اإلمامّية يف القرن الثالث عشـر اهلجري، وممّا يؤسف له أّن كتب 
الرتاجم مل تسعفنا بمعلومات ضافية وافية تشفي الغليل، مع جاللة قدره وعظم 
الزواهي يف  كالبدور  دّرّيًة  وذّرّية  أنجااًل  شأنه، وكونه من أرسة علمّية، وخّلف 

سامء العلم واملعرفة.

اسمُه ونسبُه:

هو السّيد حمّمد حسني ابن األمري حمّمد عيل ابن األمري حمّمد إسامعيل بن حمّمد 
احلائرّي،  املرعشـّي  احلسيني  اهلل،  عطاء  بن  جعفر  حمّمد  بن  تقي  حمّمد  بن  باقر 

املعروف بالشهرستايّن، من العلامء األعالم)1(.

وجاءت تسميته بالشهرستايّن)2( -ومن بعده ذّرّيته- باعتبار أّن املرتَجم صاهر 
العاّلمة السيد املريزا حمّمد مهدي املوسوي الشهرستايّن)ت: 1216هـ( عىل بنته 
التي ُرزق منها ولديه: السّيد حمّمد عيل والسّيد حمّمد تقي، وبسبب شهرة املريزا 

)1( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 414/10.
أّن شهرستان اسم مشرتك ملدن وقرى عّدة، فبعضها يف خراسان، وبعضها يف  )2( ال خيفى 
والسّيد  شهرستان،  ماّدة  البلدان:427/3،  معجم  ينظر  أصفهان،  يف  وبعضها  شرياز، 
املريزا حمّمد مهدي الشهرستايّن ينتسب إىل شهرستان التي هي قرية من قرى أصفهان كام 

رّصح بذلك سبطه يف زوائد الفوائد: 58.
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العلمّية ومكانته عند العلامء تغّلبت نسبتُه عىل نسبة أصهارِه، فعرفت األرسة كّلها 
هبذا العنوان)1(.

تأريخ والدته ووفاته:

معلومني،  غري  فكالمها  دقيق،  بشكل  ووفاته  والدته  تأريخ  املصادر  تذكر  مل 
 وأقىص ما ذكره عن وفاته املحّقُق البّحاثة املتتّبع الشيخ آغا بزرك الطهراين
أهّنا كانت بعد سنة 1230 للهجرة، اعتامًدا عىل نسخة من كتاب الغروّية يف رشح 
اجلعفرية استكتبها السّيد يف تلك السنة يف اهلند)2(، ولكن يظهر من رسالة الشبهة 
يف  الرسالة  هذه  كتب  حيث  للهجرة،   1243 عام  حيًّا  كان  أّنه  هذه  املحصورة 

إحدى سفراته يف بلدة بارفروش)بابل احلالّية( من بالد مازندران شاميل إيران.

سفراته:

سافر املرتجم إىل فيض آباد اهلند أيام العاّلمة املؤّسس السّيد دلدار عيل النقوي 
النصري آبادي)ت: 1235هـ(، وبقي هناك سنني، واستكتب هناك كتًبا مّجة، منها 
الغروّية يف رشح اجلعفرّية)3(، واعتامًدا عىل تأريخ هذه النسخة حّدد العاّلمة اآلغا 

بزرك الطهراين أّن وفاته كانت بعد 1230للهجرة، كام استظهر أّن تأليفه ألنيس 
األخيار كان هناك)4(.

 ،414/10 الشيعة:  أعــالم  طبقات   ،377-376/5 ــل:  اآلم أمــل  تكملة  ينظر:   )1(
و254/13.

)2( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 414/10، الذريعة: 45/16.
املحّقق  تلميذ  940هـ(،  الغروي)ت:  األسرتآبادي  احلسيني  عيل  الدين  رشف  للسّيد   )3(

الكركي، وصاحب كتاب)تأويل اآليات(، ينظر الذريعة: 45/16. 
)4( ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 414/10، الذريعة: 451/2.
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وسافر مّرة أخرى إىل مازندران حيث ترجع أصوله إليها)1(، ودّرس مباحث 
الشبهة املحصورة وكتب هذه الرسالة هناك، كام رّصح بذلك يف أّول هذه الرسالة 

وآخرها.

كلامت العلامء يف حّقه:

بجمل  ذكره  من  أجد  ومل  متاًما،  ترمجته  أغفلت  املصادر  أغلب  أّن  تقّدم  لقد 
الثناء واإلطراء التي تليق بشأنه وعلّو كعبه يف العلوم وال سّيام علم الفقه وعلم 
األصول، سوى ما نقله العاّلمة اآلغا بزرك الطهراين عن نسخة املؤّلف من كتابه 
معادن التحقيق يف أصول الفقه من تقريظ الفقيه الكبري الشيخ موسى بن جعفر)ت: 

1241هـ()2(، وصورة التقريظ:»لقد أجاد وأفاد وبلغ غاية املقصد واملراد، وقد 
فاق عىل كثري من األوائل واألواخر، وكان مصداًقا لقول القائل: كم ترك األّول 
لآلخر، أسأل اهلل أن ينتفع به وبمؤّلفاته الطالبني بمحّمد وآله..«)3(، وهي عبارات 

عظيمة تليق بشأن السّيد الشهرستايّن من أحد فقهاء عرصه الكبار.

أساتذته:

مل تذكر املصادر أسامء أساتذته الذين أخذ عنهم، ومن املظنون أّنه أخذ عن أعالم 
عرصه، كوالد زوجته العَلم الكبري املريزا حمّمد مهدي املوسوي الشهرستايّن)ت: 

إذ   ،58 الفوائد:  زوائــد  كتابه  يف  حسني  حمّمد  السيد  وسمّيه  حفيده  بذلك  رّصح  كام   )1(
قال:»وإاّل فنحن من طرف اآلباء أوىل باالنتساب إىل مازندران«.

ينظر  لرتمجته  1241هـــ(،  الغطاء)ت:  كاشف  جعفر  بن  موسى  الشيخ  الكبري  الفقيه   )2(
موسوعة طبقات الفقهاء: 667/13. 

)3( ينظر الذريعة: 176/21.
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1216هـ(، وغريه من أعالم عصـره، واملستفاد من هذه الرسالة أّن أحد أساتذته 
بل عمدهتم كان املري السّيد عيل بن حمّمد عيل الطباطبائي)ت: 1231هـ(؛ صاحب 
املعّظم«،  السند  بقوله:»أستاذنا األعظم والسّيد  إذ عرّب عنه  املسائل  كتاب رياض 

ولعّل الوقوف عىل سائر مؤّلفاته تفيدنا أكثر يف معرفة أساتذته.

أبناؤُه:

أعالم . 1 من  أصويل،  وفقيٌه  جليل،  عاملٌ  1287هـــ(،  عيل)ت:  حمّمد  السّيد 

احلائرّي)ت:  الطباطبائي  املجاهد  حمّمد  السّيد  تالمذة  من  كربالء  حوزة 
1242هـ(، والشيخ حمّمد حسن النجفي)ت: 1266هـ( صاحب جواهر 

الكالم.

الفقهّية  والتقريرات  االعتكاف،  يف  مبسوطة  رسالة  منها:  مؤّلفات،  مجلة  لُه 
واألصولّية، وكتاب الطهارة مبسوًطا إىل أواخر الوضوء، حّجّية املظنّة، ورسالة 
يف عدم عينّية اجلمعة، ورسالة يف قراءة املأموم غري املسبوق، وكشكول، ورشح 

التبرصة، وجمموعة إجازات)1(.

حسني  حمّمد  املـــريزا  ــاج  احل والعالمة  حسن،  حمّمد  املـــريزا  ـــدان:  ول ــُه  ول
الشهرستايّن)املتوف سنة 1315هـ(.

تويّف يف السابع عشـر من شهر ربيع األّول سنة)1287هـ()2(.

)1( ملؤّلفاته ينظر: الذريعة: 242/1، 229/2، 380/4، 278/6، 242/10، 22/11، 
129/11، 76/15، 56/17، 75/18، وغريها.

)2( لرتمجته ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 124-123/12.
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صالٌح، . 2 تقٌي  وورٌع  فقيه،  عاملٌ   ،)1307 الشهرستايّن)ت  تقي  حمّمد  السيد 

كان من تالميذ الفقيه الشيخ حمّمد حسن النجفي صاحب كتاب جواهر 
الكالم، والشيخ األعظم الشيخ مرتضـى األنصاري)ت: 1281هـ(.

ولُه مؤّلفات يف الفقه واألصول مل خترج إىل البياض، ولُه كتاب كبري يف األدعية 
واألعامل ساّمه)ذخرية املعاد للتقّي من العباد(، يف أعامل األيام واألسابيع والشهور 
كّل  ويف  وخامتة،  وبابني  مقّدمة  عىل  مرّتًبا  واألذكار،  األدعية  وسائر  والزيارات 
باب عشـرة فصول، وذكر يف أّوله فهرًسا مبسوًطا لألبواب أّوله:»احلمد هلل الذي 
فتح مقالنا للثناء عليه بمفتاح الرمحة والفالح..«، وبدأ بذكر مآخذه من الكتب 

اخلمسة عشـر، وفرغ منه يف رجب من سنة)1257 هـ()1(.

من أوالده: السّيد آغا عيل والسّيد عيل أصغر من العلامء الفضالء األجاّلء.

وكان معّمرًا بلغ من العمر أربعًا وتسعني سنة، وتويّف يف الثامن والعرشين من 
شهر ذي احلجة من سنة 1307هـ)2(.

حفيده السيد حمّمد حسني)1256- 1315هـ(:

اسمه  يف  جّده  مع  والشرتاكه  أّواًل،  أحفاده  أشهر  ألّنه  باخلصوص  وذكرناه 
واسم أبيه، فكالمها حمّمد حسني بن حمّمد عيل؛ فهو السيد حمّمد حسني بن حمّمد 
عيل بن حمّمد حسني بن حمّمد عيل بن حمّمد إسامعيل، املوسوي، احلسيني، املرعيّش، 

الشهرستايّن، احلائرّي، ويلّقب بضياء الدين، وبالشهرستايّن كام تقّدم.

)1( ينظر: الذريعة: 20/10.
)2( لرتمجته ينظر: طبقات أعالم الشيعة: 254/13.
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من أعالم اإلمامّية ومراجع الطائفة وزعامء احلوزة العلمّية يف كربالء املقّدسة، 
األردكاين  إسامعيل  حمّمد  بن  حسني  املوىل  األردكاين  الفاضل  تالمذة  أبرز  ومن 
احلائرّي)ت: 1302هـ(، وواحد عصـره يف احلفظ والذكاء وجودة الذهن وعلّو 
بذلك  تشهد  أبناء عرصه، كام  مل جيمعها  العلوم  من  فنوًنا  والفطانة، ومجع  الفهم 

مؤّلفاته)1(.

علم  يف  املسؤول  غاية  منها:  مؤّلًفا،  الثامنني  جــاوزت  كثرية  مؤّلفات  ولــُه 
األصول، شوارع األعالم يف رشح رشائع اإلسالم، سبيل الرشاد يف رشح نجاة العباد، 
رشح األربعني حديًثا، جنّة النعيم والصـراط املستقيم يف اإلمامة، احلّجة البالغة والنعمة 

.السابغة يف إثبات وجود املهدي املنتظر

تويّف سنة 1315 للهجرة، وقيل 1316للهجرة)2(.

مؤّلفاتُه: 	•

أنيس األخيار يف رشح مشكالت األخبار واآلثار: فاريس خمتصـر من كتابه . 1

اآلخر)جليس األبرار يف بيان مشكالت األخبار واآلثار(.

دقائق  وعّرفنا  املختار،  رسوله  أحاديث  لفهم  وّفقنا  الذي  اهلل  أّوله:»احلمد 
املروّية يف كتب علامئنا األخيار«، مرّتب عىل مقدمة وثامنية فصول، فرغ  أخباره 

من تأليفه سنة 1225هـ)3(.

)1( ينظر تكملة أمل اآلمل: 379-376/5.
 ،531/14 الشيعة:  أعالم  طبقات   ،379-376/5 اآلمل:  أمل  تكملة  ينظر:  لرتمجته   )2(

موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ق695/2-697، هدّية العارفني: 397-396/2.
)3( ينظر: كشف احلجب واألستار: 71، الذريعة: 451/2.



376

ر�شالة يف �ل�شبهة �ملح�شورة لل�شّيد حمّمد ح�شني بن حمّمد علي بن حمّمد �إ�شماعيل �ملرع�شّي �حلائرّي �ملعروف 
ا �شنة 1243 للهجرة بال�شهر�شتايّن كان حيًّ

قال عنُه البّحاثة الشيخ آغا بزرك:»تدّلنا القرائن الظنّّية عىل أّن املؤلف هو جّد 
السادة احلسينّية املرعشّية الشهرستانّيني يف احلائر الرشيف«)1(.

جليس األبرار يف رشح مشكالت األخبار واآلثار)2(.. 2

معادن التحقيق يف بيان ُنبٍذ من املسائل األصولّية بالتدقيق: الذي كتب الشيخ . 3

موسى بن جعفر تقريًظا عليه كام تقّدم، أحاَل فيه إىل ما كتبه يف الوضوء 
مفّصاًل، ويف مسألة التسامح ذكر أربعة عشـر اعرتاًضا ورّد اجلميع واختار 
اجلواز)3(، وقال الشيخ آغا بزرك: »رأيته بكربالء عند السّيد عبد احلسني 
إىل  األلفاظ  مباحث  يف  جمّلده  خرج  أخرى،  نسخة  يف  رأيته  ثم  احلّجة، 
حمّمد  األمري  وهو  املؤّلف،  بخّط  رأيته  املعنى،  يف  الغاية  دخول  مبحث 
املرعيّش،... رأيتُه  ابن األمري حمّمد إسامعيل  ابن األمري حمّمد عيل  حسني 

بمكتبة حفيده احلاج مريزا حمّمد حسني«)4(.

التحقيق، . 4 معادن  كتابه  يف  إليه  أحاَل  حيث  الوضوء:  يف  رسالة  أو  كتاب 

ووصفه باملفّصل.

رسالة يف الشبهة املحصورة، وهي هذه الرسالة، وسيأيت الكالم عنها يف املبحث . 5

الثاين.

هذا متام الكالم يف ترمجة األمري السّيد حمّمد حسني احلسيني املرعشـّي احلائرّي.

)1( ينظر الذريعة: 451/2.

)2( املصدر نفسه: 128/5.
)3( املصدر نفسه: 176/21.

)4( املصدر نفسه.
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المبحث الثاني
في التعريف بهذه الرسالة، وبيان موضوعها، ومباحثها

أّواًل: موضوعها وأمّهّيتها:

املهّمة يف  املسائل  املحصورة، وهي من  الشبهة  الرسالة هي  إّن موضوع هذه 
علمي األصول والفقه.

وتوضيح املراد منها: أّن احلكم الرشعي تارة يكون واضًحا ال شبهة فيه وال 
يف موضوعه ككثري من األحكام الرشعّية، وأخرى يكون هناك غموض وإهبام، 
وهذا الغموض تارة يكون يف نفس احلكم الشـرعي، وتتكّفل مباحث األصول 
يف  والشبهة  الغموض  يكون  وأخرى  فيه،  احلّل  ببيان  الفقه  أصول  من  العملّية 
موضوع احلكم الرشعي مع كون احلكم يف حّد نفسه واضًحا ال غبار عليه، وهنا 
تنقسم الشبهة إىل حمصورة وغري حمصورة، فاخلمر حرام ونجس بال شك، ولكن 
بني  االحتامل  أطراف  تدور  فتارة  الطاهرة،  اآلنية  من  بغريه  اخلمر  إناء  يشتبه  قد 
أفراد كثرية فُتسّمى الشبهة غري حمصورة، وأخرى تدور بني أطراف قليلة فُتسّمى 
فاملؤّلف  الشبهة املحصورة وغريها،  بيان ضابطة  الشبهة حمصورة، ولسنا بصدد 
قد قام بذلك بل هو حمّل اختالف بني األعالم الفقهاء، فال يسعنا أن نتحّدث عن 

ذلك بقدر ما هيّمنا توضيح الفكرة وتقريبها إىل أذهان غري أهل االختصاص.

ولقد اختلف موقف األعالم من الشبهة املحصورة مع اتفاقهم عىل عدم لزوم 
اجتناب أطراف الشبهة غري املحصورة، كام سيأيت مفّصاًل من املؤّلف.
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يف  حتى  بل  واألصول،  الفقه،  يف  كثرية  تطبيقات  املحصورة  الشبهة  وملسألة 
علم الرجال)1(، وقد قال عن أمّهّيتها املحّدث الشيخ يوسف البحراين)ت: 
أحٌد  التحقيق  من  ها  حقَّ يعطها  مل  ممّا  املذكورة  املسألة  إّن  1186هـ(:»وحيث 
أفرادها يف األحكام،  تكّثر  اللباب مع  منها من  القشـر  يمّيز  من األصحاب، ومل 
ودوراهنا يف كالم علامئنا األعالم، فحرّي بنا أن نبسط فيها الكالم بام يقشع عنها 

غياهب الظالم«)2(.
مواضع  يف  الفقه  يف  الفقهاء  فبحثها  هبا،  واهتّموا  هبا  أعالمنا  ُعني  ولذلك 
الثوبني للمصيّل،  بالطاهر، وكذا  النجس  عديدة، منها: مسألة اإلناءين لو اشتبه 
له  سيتعّرض  ممّا  وغريمها  باملباح،  املغصوب  أو  باحلرام  احلالل  اشتباه  ومسألة 

املصنّف بالتفصيل.
وبحثها األصولّيون يف األصول يف ضمن مبحث أصالة الرباءة)3(، كام تعّرضوا 

هلا يف مقامات أخرى، منها مسألة مقّدمة الواجب)4(، ومنها العلم اإلمجايل)5(.
هذه  يف  الرسائل  من  جمموعة  أعالمنا  من  مجاعة  صنّف  بل  بذلك  يكتفوا  ومل 

املسألة، منها:

)1( ينظر رجال اخلاقاين: 51-50.
)2( الدرر النجفّية من امللتقطات اليوسفّية: 131/2.

)3( ينظر: الفوائد احلائرّية: 245، القوانني املحكمة: 65/3، هداية املسرتشدين: 599/3، 
الفصول الغروّية: 357، فرائد األصول: 199/2، تعليقة عىل معامل األصول: 110/6، 

فوائد األصول: 10/4، مصباح األصول: 372/2.
)4( ينظر: القوانني املحكمة: 209/1، الفصول الغروّية: 233.

)5( ينظر: فرائد األصول: 80/1، تعليقة عىل معامل األصول: 49/5، 57، كفاية األصول: 
272، مقاالت األصول: 244/2، مصباح األصول: 66/2.
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رسالة يف مالقي الشبهة املحصورة: للمحّقق الثاين، الشيخ عيل بن احلسني . 1
الكركي)ت: 940هـ()1(، وهي مطبوعة يف ضمن رسائل  العايل  بن عبد 

املحقق الكركي)2(.
احلائرّي . 2 املرعشـّي  حسني  حمّمد  للسّيد  املحصورة:  الشبهة  يف  رسالة 

الشهرستايّن، وهي هذه الرسالة.
السّيد . 3 ابن  جعفر  حمّمد  للسّيد  املحصورة:  الشبهة  حكم  أصل  يف  رسالة 

احلائرّي)ت:  الشهرستايّن  املوسوي  املريزا حمّمد مهدي  ابن  حمّمد حسني 
.)3()1260

الشبهة املحصورة: للسّيد األجل حمّمد بن حسني الرضوي املشهدي)ت: . 4
1264هـ()4(.

بن . 5 حمّمد  عيل  الدولة  لنظام  املضاف:  واملــاء  املحصورة  الشبهة  يف  رسالة 
النجفي)ت:  األصفهاين،  حسني  حمّمد  بن  الدولة(  خان)أمني  اهلل  عبد 

1264هـ()5(.
رسالة يف الشبهة املحصورة: للسّيد حمّمد حسني بن حمّمد عيل الشهرستايّن . 6

وقد  وسمّيه)6(،  الرسالة  هذه  مصنّف  حفيد  1315هـــ(  احلائرّي)ت: 

)1( ينظر الذريعة: 184/22. 
)2( ينظر رسائل الكركي: 57/2.

)3( ينظر: مستدركات أعيان الشيعة: 251/7، موسوعة غنا وموسيقى: 788/1.
الفقهاء:  طبقات  موسوعة   ،240/9 املؤلفني:  معجم   ،26/13 الذريعة:  ينظر:   )4(

.460/13
)5( ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 424/13.

)6( ينظر الذريعة: 25/13.



380

ر�شالة يف �ل�شبهة �ملح�شورة لل�شّيد حمّمد ح�شني بن حمّمد علي بن حمّمد �إ�شماعيل �ملرع�شّي �حلائرّي �ملعروف 
ا �شنة 1243 للهجرة بال�شهر�شتايّن كان حيًّ

أودعها يف ضمن كتابه زوائد الفوائد.
األروين . 7 مهدي  بــن  عــيل  حمّمد  للشيخ  املــحــصــورة:  الشبهة  يف  رســالــة 

الكاشاين)ت: 1325هـ()1(.
الكاوندي . 8 أمحد  بن  اهلل  عبد  للشيخ  املحصورة:  الشبهة  حكم  يف  رسالة 

اإلجيرودي الزنجاين)ت1329: هـ()2(.
رسالة يف الشبهة املحصورة: للسّيد جواد بن حمّمد عيل بن حمّمد صدر الدين . 9

ابن صالح املوسوي العاميل)ت: 1357هـ()3(.
الذي  موضوعها  حيث  من  أمّهّية  من  الرسالة  هلذه  عاّم  كاشف  ذلك  وكّل 
تناولته، باإلضافة إىل أّن هذه الرسالة تعّد ثاين رسالة مستقّلة مؤّلفة يف هذه املسألة 
السّيد  أّن  سّيام  وال  خاّصة،  أمّهّية  عليها  يضفي  ممّا  الكركي،  املحّقق  رسالة  بعد 
الشبهة  كضابطة  أصاًل  الكركي  املحّقق  يبحثها  مل  أمور  ببحث  ُعني  الشهرستايّن 

املحصورة وغري املحصورة)4(، وهي من املباحث املهّمة يف املسألة.

ثانًيا: مباحثها
لقد جعل السّيد حمّمد حسني الشهرستايّن رسالته هذه يف فصول أربعة، وهي:

الفصل األّول: يف أقسام الشبهة؛ فقّسم الشبهة إىل شبهة يف نفس احلكم، . 1

غري  وشبهة  حمصورة،  شبهة  إىل:  األخــرية  قّسم  ثّم  طريقه،  يف  وشبهة 

)1( ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ق783/2.
)2( ينظر: معجم املؤلفني: 29/6، موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ق373-372/1.

)3( ينظر موسوعة طبقات الفقهاء: 14/ق168/1.
)4( ينظر: رسالة يف مالقي الشبهة املحصورة، ضمن رسائل الكركي: 57/2، نعم بحث عن 

ضابطتها يف كتابه الكبري جامع املقاصد: 199/12.
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وذكر  املحصورة،  الشبهة  ضابطة  عن  مفّصل  بشكل  بحث  ثّم  حمصورة، 
أقوااًل ثالثة، ثّم بنّي رأيه وخمتاره حيث حاول إرجاع األقوال الثالثة إىل 
قول واحد، وأّن االختالف بينها ما هو إاّل اختالف من احليثّية، ويمكن أن 

يعّد هذا من ابتكاراته يف املسألة؛ إذ مل ُيسبق هبذا التحقيق حسب البحث.
الفصل الثاين: يف تقسيم املشّقة املوجودة يف االجتناب عن مجيع أفراد الشبهة . 2

التحريمّية ويف ارتكاب مجيع أفراد الشبهة الوجوبّية إىل معلومة ومظنونة 
ومشكوك فيها، حيث جعل هذا الفصل يف مطلبني: أحدمها حكم الظّن 

باملشّقة، واآلخر: حكم الشّك باملشّقة.
الفصل الثالث: يف حكم الشبهة املحصورة؛ حيث استعرض أقوااًل أربعة . 3

ما  كّل  استعرض  بنّي خمتاره ورأيه، وبعد ذلك  ثّم  املحصورة،  الشبهة  يف 
يمكن أن يكون معارًضا لرأيه، فذكر مخسة أدّلة يمكن أن تعارض دليله 

ورأيه، وناقشها بشكل مفّصل.
اختصـر . 4 املحصورة، وقد  الشبهة  االختالف يف  ثمرات  الرابع: يف  الفصل 

هذا الفصل ومل يفّصل ثمرات االختالف معتذًرا باملوانع الدهرّية.
ثالًثا: صّحة نسبة الرسالة للمؤّلف

احلائرّي  عيل  حمّمد  بن  حسني  حمّمد  للسّيد  الرسالة  هذه  انتساب  يف  شّك  ال 
احلسيني، إاّل أّن اشرتاك هذا االسم بني اجلّد واحلفيد كام تقّدم يقتيض الرتجيح بينهام، 
وإمجاُل ما نذهب إليه من أهّنا للسيد حمّمد حسني بن حمّمد عيل املرعيّش اجلّد، أمران:

ثالث . 1 سنة  النسخة  يف  جاء  كام  الرسالة  فتأليف  الرسالة،  تأليف  تاريخ 
وأربعني بعد املئتني واأللف، وتاريخ والدة السّيد حمّمد حسني الشهرستايّن 

احلفيد هو سنة 1256هـ، فال يمكن أن يكون هو املؤّلف.
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األعظم . 2 نّصُه:»أستاذنا  بام  الرسالة  يف  رّصح  حيث  األساتذة،  خالل  من 
والسّيد السند املعّظم ابن أخت العاّلمة الثاين أعىل اهلل درجتُه«، ويف نصٍّ 
بن  السّيد عيل  به  رياضه«، وقصد  مقامه يف  اهلل  أعىل  األستاذ  آخر»السّيد 
وال  1231هـــ،  سنة  يف  املتوّف  الرياض،  صاحب  الطباطبائي  عيل  حمّمد 
لتأّخر  تقّدم؛  كام  الرياض  صاحب  تالمذة  من  احلفيد  يكون  أن  يمكن 

والدته عن وفاة صاحب الرياض.

السنني قطًعا،  أّنه كان حيًّا يف هذه  تقّدم  بخالف اجلّد صاحب الرتمجة حيث 
وكان يف سنة 1230 للهجرة يف اهلند.
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الخاتمة في النسخة المعتمدة ومنهج التحقيق
النسخة املعتمدة:

مل نعثر هلذه الرسالة إاّل عىل نسخة واحدة حتتفظ هبا مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة 
ضمن املجموعة رقم 1540، وهي الرسالة السادسة فيها.

وأّما مواصفاهتا: فهي تقع يف اثنتني وعشـرين صفحة، وطول الصفحة: 21 
سم، وعرضها: 15.4 سم، وأّما عدد أسطر صفحاهتا فمختلف.

وأّما الناسخ فهو السّيد خليل عبد الرسول احلسيني.

وهي منسوخة عن خّط املؤّلف، ويف حياته، بل بعد يومني من تأليف الرسالة، 
فاملؤّلف انتهى منها يف الثالث من شهر شوال من سنة 1243هـ، وانتهى الناسخ 
من نسخها يف اخلامس من شهر شوال من السنة نفسها، كام رّصح الناسخ بذلك.

وهي نسخة كاملة بخّط واضح غالًبا، وكتبت عناوين فصوهلا باللون األمحر، 
عبارات  حواشيها  بعض  يف  كام  الناسخ،  بخّط  تصحيحات  حواشيها  يف  كام 

توضيحّية للمصنّف بخّط الناسخ أيًضا.

منهج التحقيق:

تنضيد املخطوطة، وقد قام هبذه املهّمة السّيد حمّمد جاسم املوسوي، كام . 1
قام بجمع مجلة من مواّد املقّدمة، فجزاه اهلل خرًيا.

احلمدان، . 2 عامد  مصطفى  األخ  فيها  وساعدنا  األصل،  مع  املنّضد  مقابلة 
والسّيد حممد جاسم املوسوي جزامها اهلل خرًيا.
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لتسهيل . 3 فقراهتا  وتنسيق  الرسالة  وتقطيع  بدّقة،  بقراءهتا  الرسالة  ضبط 
قراءهتا وفهمها، ووضع عالمات الرتقيم.

إضافة عناوين للفصول ووضعها بني معقوفني ][.. 4
ختريج اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة واألقوال.. 5
اقتىض السياق أحياًنا إضافة كلمة فجعلناها بني معقوفني ][.. 6
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شكر وتقدير
ال يسعنا يف ختام هذه املقّدمة إاّل أن نقّدم جزيل الشكر لكّل من آزر وساهم 

معنا يف العمل، وأخّص بالذكر:

مكتبة اإلمام احلكيم العاّمة، متمّثلة بأمينها العام السّيد جواد السّيد كاظم . 1
احلكيم، ومديرها األستاذ جميد الشيخ عبد اهلادي محوزي.

كّل من ساهم وساعد يف سبيل إنجاز هذا العمل، فلهم منّا جزيل الشكر.. 2

للعتبة  الشـرعي  للمتويّل  واالمتنان  الشكر  وافر  نقّدم  أن  هنا  لنا  ويطيب 
العّباسّية املقّدسة سامحة السّيد أمحد الصايف دام عّزه، وسامحة الشيخ عاّمر اهلاليل 
رئيس قسم شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية، وجناب الدكتور السّيد إحسان 
وما  الرتاث،  لتحقيق  الكريمة  رعايتهم  عىل  كربالء،  تراث  مركز  مدير  الغريفي 

يبذلونه يف سبيل تيسري األعامل ورفع الصعاب، فجزاهم اهلل خرًيا.

وأن  حسناتنا  ميزان  يف  العمل  هذا  جيعل  أن  وتعاىل  تبارك  اهلل  نسأل  وأخرًيا 
يتقّبله بقبول حسن بحّق سادات الورى حمّمد وآله الطّيبني الطاهرين، واحلمد هلل 
رّب العاملني، وصىّل اهلل عىل حمّمد وآله الطاهرين املعصومني، واللعن الدائم عىل 

أعدائهم أمجعني.
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صورة الصفحة األوىل من املخطوطة
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صورة الصفحة األخرية من املخطوطة
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النّص املحّقق

رسالة يف الشبهة املحصورة

للسيد حمّمد حسني بن حمّمد عيل املرعيّش الشهرستايّن احلائرّي

بسم اهلل الرمحن الرحيم

]مقّدمة املؤّلف[

أنبيائه  نعامئه، وأصيّل عىل خري خلقه، وخاتم  آالئه، وأشكره عىل  أمحده عىل 
حمّمد وآله املختارين من بني أصفيائه.

أّما بعد..

فهذِه رسالة يف حتقيق احلّق يف الشبهة املحصورة، وما يتبعها من املسائل عىل 
حسب ما تقتضيه القواعد األصولّية الشـرعّية، وغريها من الدالئل، أحّررها يف 
بعض أسفاري حني قراءة مجاعة تلك املسألة عيّل من الطلبة وأويل الفضائل، تذكرًة 
-تضاعفت  دقائقها  فهم  يف  شاركهم  من  ولسائِر  توفيقاهتم-،  -زادت  وهلم  يل 

حسناهتم-، مرّتًبا هلا عىل فصول، راجًيا من اهلل العصمة عن اخلطأ والذهول.
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فصٌل

]أقسام الشبهة[

اعلم أّن الشبهة عىل قسمني:

]1-[ شبهة يف نفس احلكم الرشعي:

كالشبهة يف وجوب السورة يف الفريضة، واستحباهبا.

وحرمة الغناء يف تالوة القرآن، وعزاء احلسني، وجوازه.

وتعيني التسبيح يف ذكر الركوع أو السجود، وعدمه.

ويف نجاسة العصري العنبي بعد الغليان واالشتداد قبل ذهاب الثلثني، والدم 
املتكّون يف جوف البيضة، وعرق اجلنب من احلرام، وعدمها.

وصّحة عقد الفضويل يف النكاح، وبطالنه.

واشرتاط الضميمة يف صّحة بيع العبد اآلبق إذا قدر املشرتي عىل حتصيله فقط، 
وعدمه.

وجواز أخذ املسلم الفضَل من الذّمّي، وحتريمه.

وحرمة احتكار الطعام مع استغناء املحتكر، وحاجة الناس إليه، وكراهته.

وبقاء الوكيل عىل حالِه مع عزل املوّكل بدون علمه، وعدم بقائه.

إىل غري ذلك من األحكام املشكوكة املتحّققة يف العبادات، وغريها.
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]2-[ وشبهة يف طريقه: وهذه أيًضا عىل قسمني:

]أ-[ شبهة حمصورة:

وهي عبارة عن الشبهة يف موضوع احلكم بعد القطع به، وتعيني متعّلقه، بسبب 
أمٍر من األمور اخلارجة ابتداًء، أو بعد حصول العلم به، مع إمكان اإلتيان بجميع 
املحتمالت عىل نحو ال يستلزم العسـر الشديد، واملشّقة العظيمة إذا كان أمًرا، أو 

تركها كذلك إذا كان هنًيا.

وال فرق يف ذلك بني استفادته من اللفظ رصاحًة، أو ظهوًرا، أو لإلمجاع، أو 
غريمها من األدّلة.

أو املضاف، واللحمني  النجس  أو  باملغصوب  املشتبهني  كالشبهة يف اإلناءين 
املشتبهني بامليتة، والثوب املتنّجس بعضُه، إذا اشتبه بغريه من أبعاضه، والقبلة من 
حيث إهّنا يف أّي جانٍب من اجلانبني، أو اجلوانب حني إرادة الصالة، ونحوها من 

النظائر.

]ب-[ وشبهة غري حمصورة:

إذا  كّلها  البلد  أماكن  يف  كام  املحصورة،  من  الضّد  َطرف  يف  بكوهنا  وُتعرف 
السالطني  بامليتة، وجوائز  املشتبه  منه  املشرتى  ُيعلم، واللحم  تنّجس بعضها ومل 

نظًرا إىل العلم بعدم خلّو أمواهلم عن احلرام عادًة، وأمثال ذلك.

ووجه كون األحكام يف هذه الشبهات التسعة معلومة ال شبهة فيها:

هو أّن احلكم يف األوىل والتاسعة: عدُم جواز التصـّرف يف املغصوب، ومثلُه 
يف املحّرمات.
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ويف الثانية واخلامسة والسابعة: حرمُة استعامل النجس فيام اشرتط فيه الطهارة.

ويف الثالثة: وجوُب استعامل املاء املطلق فيام يعترب فيه رشًعا.

ويف الرابعة والثامنة: حرمُة استعامل امليتة.

ويف السادسة: اشرتاُط القبلة يف الصالة.

وكون هذه املذكورات معلومة من األمور الواضحات.

]ضابط الشبهة املحصورة وغريها[

يف  اختلفوا  عليهم(  اهلل  العلامء)رضوان  أّن  العبارات)1(  من  مجلة  من  يظهر 
مرجع الشبهتني األخريتني-أعني املحصورة وغري املحصورة- عىل أقواٍل ثالثة:

أحدها: أّن املرجع فيهام الصدُق العريف وعدمه.

فيه حمصورة، وكّل مقام ال  الشبهة  فيه احلرص عرًفا تكون  مقاٍم يصدق  فكّل 
يصدق فيه ذلك تكون الشبهة فيه غري حمصورة.

بالبلد  وللثانية  والدارين،  بالبيتني  لألوىل  مّثل  قد  القول  هذا  إىل  والذاهب 
والصحراء، حيث إّن عدد البيت والدار يف البيتني والدارين حمصورة يف العرف، 

وعدد أجزاء البلد والصحراء بخالفه)2(.

وثانيها: أّن املرجع يف املحصورة وغريها سهولُة عّد األفراد وصعوبته عرًفا.

)1( ينظر مثاًل: جممع الفائدة والربهان: 126/2، احلدائق النارضة: 283/5، مفتاح الكرامة: 
.361/6

الثاين يف مسالك األفهام: 1/ 180، وحاشية رشائع  )2( مّمن ذهب إىل هذا القول: الشهيد 
اإلسالم: 85، واملوىل مهدي النراقي يف جامعة األصول: 156.
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فام ُيعّد فيه األفراد بسهولة يكون حمصوًرا، وُتسّمى الشبهة فيه شبهة حمصورة، 
وما تعّد فيه بصعوبة يكون غري حمصور، وُتسّمى الشبهة فيه غري حمصورة.

وُعزي هذا القول إىل املحّقق الثاين)1(-نّور اهلل مرقدُه-.

وثالثها: أّن املرجع فيهام عدم حصول املشّقة ألكثر الناس باالجتناب عن مجيِع 

األفراد وباإلتياِن بكّلها، وحصوهِلا هلم بأحد األمرين.

أو  اجلميِع،  عن  باالجتناِب  الناِس  ألكثر  املشقة  فيه  حتصْل  مل  موضع  فكلُّ 
باإلتيان بالكّل كانت الشبهُة فيه حمصورة.

وكّل موضع حصلْت فيه كانْت فيه غري حمصورة.

وظهور املطابقة بني األمثلة املتقّدمة والشبهتني عىل هذا القول ُيغني عن ذكر 
املثال له، وترك املثال يف القول الثاين كان من جهته أيًضا.

والباعُث عىل تقييد املشّقة بحصوهلا ألكثر الناس وتقييد عدمها بعدم حصوهلا 
أّن املشقة ربَّام ال حتصل يف غري املحصور ورّبام حتصل يف املحصوِر، فلو  هلم هو 
كاَن املناُط يف الشبهِة املحصورة عدم حصول املشقة عىل سبيل العموم، ويف غري 

املحصورة حصوهلا كذلك، لزَم عدم حتّققهام يف اخلارج باملّرة، وبطالُنه ظاهر.

بن  عيل  الشيخ  هو  الثاين  واملحّقق   .199/12 القواعد:  رشح  يف  املقاصد  جامع  ينظر   )1(
احلسني بن عبد العايل الكركي، املعروف باملحّقق الكركي واملحّقق الثاين)868 - 940 
هـ(، صاحب كتاب جامع املقاصد يف رشح القواعد. لرتمجته ينظر: أمل اآلمل: 1/ 121- 
122، نقد الرجال: 3/ 276. واختار هذا القول أيًضا: السّيد العاميل يف مدارك األحكام: 

.253 /3
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اصطالحات  من  املحصورة  بغري  وتارًة  باملحصورة  تارًة  الشبهة  تسمية  فإّن 
ومل  كّلّية،  قاعدة  وجعلوها  األخبار،  تتّبع  من  الفقهاء  استنبطها  وقد  املترّشعة، 

ينكرها أحد منهم أصاًل.
وِمْن مجلة َمْن اختار هذا القول الثالث أستاذنا األعظم والسّيد السند املعّظم)1( 

ابن أخت العاّلمة الثاين)2( -أعىل اهلل درجتُه- عىل الظاهر)3(.
]مقتىض التحقيق يف ضابط التفريق بني الشبهتني[

ومقتىض التحقيق أْن يقال: إّن الفرق بني هذه األقوال يف غاية اإلشكال، بل ال 
فرق بينها إاّل يف احليثّية.

مع  وعدمه،  احلرص  من  العريف  الفهم  نفُس  األّول  يف  املوجودة  احليثّية  فإّن 
املشّقة يف  العادة، وعن حصول  األفراد وصعوبته يف  عّد  النظر عن سهولة  قطع 

االجتناب عن اجلميِع، أو اإلتيان بالكّل وعدمه.
بمعنى: أّنه لو ُفرض-فيام يصعب فيه عّد األفراد عادة، أو فيام توجد فيه تلك 

املشّقة- صدُق احلرص عرفًا، كانت الشبهة فيه حمصورة.

الطباطبائي  عيل  حمّمد  بن  عيل  السّيد  وهــو   ،»عيل األصــل:»ســّيــد  حاشية  يف   )1(

احلائرّي)1161- 1231هـ(، صاحب كتاب)رياض املسائل يف بيان أحكام الرشع 
بالدالئل( لرتمجته ينظر: رياض املسائل: 1/ 109-118، منتهى املقال يف أحوال الرجال: 

5/ 63-66، تكملة أمل اآلمل: 4/ 120-115.
)2( يف حاشية األصل:»حمّمد باقر«، وهو املجّدد الشيخ حمّمد باقر بن حمّمد أكمل الوحيد 

الرجال: 6/  أحوال  املقال يف  منتهى  ينظر:  لرتمجته  البهبهاين)1115- 1205هـ( 
177-182، تكملة أمل اآلمل: 5/ 229-221.

البهبهاين يف  الوحيد  املجّدد  أيًضا  القول  املسائل: 12/ 233. واختار هذا  ينظر رياض   )3(
الفوائد احلائرّية: 246، وماَل إليه املقّدس األردبييل يف جممع الفائدة والربهان: 126/2.
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يف  صدقِه  عدُم  املشّقة-  فيه  تنتفي  فيام  أو  عّدها،  فيه  يسهل  -فيام  ُفرض  ولو 
العرف، كانت الشبهة فيه غري حمصورة.

الفهم  النظر عن  العّد وصعوبته، مع قطع  الثاين سهولُة  واحليثّية املوجودة يف 
العريف املذكور، وعن حصول املشّقة وعدمه املذكورين.

صورة  يف  أو  العرف،  يف  احلصـر  صدق  صورة  ُفــرض-يف  لو  ]أّنــه[  بمعنى: 
عدم حصول املشقة بأحد األمرين- صعوبُة عّد األفراد، كانت الشبهة فيها غري 

حمصورة.
أو يف صورة حصول  العرِف،  ولو ُفرض -يف صورِة عدم صدق احلصـر يف 

املشّقة- سهولُة عّدها، كانت الشبهُة فيها حمصورة.

واحليثّية املوجودة يف الثالث عدُم وجود املشّقة ووجودها، مع قطع النظر عن 
سهولِة العّد، وصعوبته، وعن صدق الفهم العريف وعدمه املزبورين.

بمعنى: أّنه لو ُفرض -يف مقام سهولة العّد، أو يف مقام صدق احلصـر عرًفا- 
وجوُد املشّقة يف أحد األمرين، كانت الشبهة فيه أيضًا غري حمصورة.

ولو ُفرض -يف مقام صعوبة العّد، أو يف مقام عدم صدق احلصـر عرًفا- عدُم 
وجود تلك املشّقة، كانت الشبهة فيه أيًضا حمصورة.

وبدون مالحظة هذِه احليثّيات يكون كلٌّ من تلك األقوال الثالثة عني القولني 
اآلخرين؛ ألّن شيًئا منها ال ينفكُّ عن الباقي بحسب الوجود اخلارجي؛ لوضوح 
يف  مشّقة  ال  ما  أو  األفراد،  عدُّ  فيه  يسهل  ما  إاّل  احلصـر  من  يفهم  ال  العرف  أّن 
االجتناب عن مجيعها، أو يف اإلتيان بكلٍّ منها، وال من عدم احلصـر إاّل ما يصعب 
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فيه ذلك، أو ما يوجد فيه املشّقة املذكورة، وأنَّ سهولة العّد يستلزم صدق احلصـر 
صدقه  عدم  يستلزمان  املشّقة  ووجود  العّد  وصعوبة  املشّقة  عدم  وكذا  عرًفا، 
كذلك، وأّن السهولة تصاحب انتفاء املشّقة، والصعوبة تصاحب وجودها، ويلزم 

هذه املصاحبة ثبوت املصاحبة من طرف املشّقة عدًما ووجوًدا، كام ال خيفى.

وال أظّن أحًدا من أصحاب تلك األقوال يقول باالنفكاك يف اخلارِج، فلْم يبَق 
إاّل الفرُق بينها يف احليثّية.

بل يمكن أْن يقال: إنَّ القول األّول مّتحٌد مع أحد القولني اآلخرين يف احليثّية 
الشارع  من  الصادرة  األلفاظ  يف  يفيد  إنَّام  العرف  إىل  الرجوع  ألّن  وذلك  أيًضا؛ 

الواردة يف الكتاب والسنة، ال مطلًقا.

يف أو  فيهام  احلــصـــــر  عـــدم  أو  احلــصـــــر  لــفــظ  أّن  مـــرَّ  فــيــام  عــرفــت   وقـــد 
أحدمها مل يذكر.

ومن البعيد غاية البعد: أن يقول صاحب القول األّول بوجوده يف كالم الشارِع 
إّما يف الكتاب، وإّما يف خرب، أو يذهب إىل جواز الرجوع إىل العرف فيام ال يرتّتب 
عليه أثر، أو يعتقد ترّتب الفائدة عىل الرجوع إليه يف مطلق اللفظ ولو كان صادًرا 
من غريه من العلامء األعالم يف أمثال املقام؛ ملا سبق من أنَّ التسمية باملحصورة 
تتّبع  من  استنبطوها  الفقهاء  وأّن  املتشـّرعة،  اصطالحات  من  املحصورة  وغري 

األخبار، وجعلوها قاعدة كّلّية.

فإّن فساد هذه األمور قد بلغ حّد الغاية يف الظهور، فيبعد املصري إىل شٍء منها 
ا. من صاحب ذلك القول جدًّ
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فينبغي أْن يكون مرادُه من الصدق العريف، عدَم)1( سهولة العّد وصعوبته يف 
باجلميع  اإلتيان  أو  اجلميع،  عن  االجتناب  يف  ووجودها  املشّقة  عدم  أو  العادة، 
فيه احلصـر عرًفا تكون  إنَّ مقصودُه من قوله:)كّل مقام يصدق  كذلك، ويقال: 
الّشبهة فيه حمصورة، وكّل مقام ال يصدق فيه ذلك تكون الّشبهة غري حمصورة(: 
أّن املقام الذي يصدق فيه احلصـر يف عادة الناس، باعتبار السهولة عندهم، أو عدم 
املشّقة يف أحد األمرين بالنسبة إليهم تكون الشبهة فيه حمصورة، واملقام الذي ال 

يكون كذلك تكون الشبهة فيه غري حمصورة.
ال أّن ما يصدق فيه احلرص باعتبار ما ُيفهم من لفظ احلصـر عرًفا بأّي وجٍه كان 
يكون احلكم فيه ما ذكر، أو ما ال يصدق فيه احلصـر بذلك االعتبار يكون احلكم 

فيه ما زبر.
وعىل هذا يكون اختالف األصحاب يف مرجع الشبهتني عىل قولني ال ثالثة.

يف  األخري  مع  مّتحًدا  يكون  أن  يمكن  أيًضا  الثاين  القول  إنَّ  حينئٍذ:  ونقول 
احليثّية؛ ألّن سهولة العّد وصعوبته يف العادة -مع إغامض العني عن وجود املشّقة 
ممّا  األوىل-  الثانية، وعن عدمه يف  باجلميِع يف  الكّل، واإلتياِن  االجتناب عن  يف 
بالذات، حّتى يمكن جعل  الكيل وعدمه مطلًقا  لُه يف وجوب االحرتاز  تأثري  ال 
صدَر  كام  إليهام،  املصري  ويتيرّس  للثاين،  سبًبا  والصعوبة  لألول  سبًبا  السهولة 
فإهّنام  ووجودها؛  املشّقة  عدم  بخالف  املذكورتني،  الشبهتني  حكُم  املشهور  عن 
-بحسب املصلحة الشـرعّية، والرأفة اإلهلّية- مؤّثران يف وجوب االحرتاز وعدمه 

بالذات قطًعا.

)1( يف األصل:»وعدم«، والصواب ما أثبتناه.
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ومقتىض ما ذكرناه -بعد مالحظة أّنُه لكامل وضوحه ممّا ال ينبغي أن خيفى عىل 
قّلة  الكاشفة عن  السهولة  أن يكون مراُده من ذكر  أيًضا-  الثاين  القول  صاحب 
األفراد، والصعوبة املظهرة لكثرهتا، بياَن عدم املشّقة عىل التَّقدير األّول، ووجود 

املشّقة عىل الّتقدير الّثاين.

ويكون الداعي لُه إىل العدول عن األخريين إىل األّولني إرادة إعالم الغري بأنَّ 
األّولني سببان لألخريين، ووجُه السببّية واضٌح ال خيفى.

وال خيفى إذا كاَن مرادُه ذلك، كاَن احّتاد قوله مع القول األخري يف احليثّية ثابًتا 
قوٍل  إىل  األقوال  وترجع  باملّرة،  املرجِع  يف  بينهم  اخلالُف  يرتفع  وعليه  بالبدهية، 
واحٍد، وهو القوُل الثالث، الذي ذهب إليه الّسيد األستاذ -رفع اهلل مقامُه- كام 

عرفته)1(.

وعىل فرض عدم ثبوت اّتفاقهم عىل هذا القول كام هو الظاهر ممّا حّققناُه، بل 
ال يبعد دعوى القطع به، فال أقّل من احتامله.

بّيناه، ويستفاد عىل ما  ُيعلُم ممّا  القول األخري، ودليلُه  وكيف كان، فاحلّق مع 
عدُم  بالفحوى  فيه  املعّلل  األخبار  بعض  من  الكتب  بعض  يف  به  الترصيح  وقع 
وجوب االجتناب عن غري املحصورة بلزوم املشّقة، ووجوبه يف املحصورة بعدم 

لزومها أيًضا)2(.

)1( تقّدم خترجيه من رياض املسائل.
)2( ورد التعليل بلزوم االجتناب عن املحصورة بعدم لزوم املشّقة واحلرج وعدم اللزوم يف 
غريها لعدم املشّقة يف كتب عديدة، ومل نجد حسب البحث استفادة ذلك من نصٍّ خاّص، 
-298/3 املطلب:  منتهى   ،25 للرشائع:  اجلامع   ،58/1 اإلسالم:  رشائع  مثاًل:  ينظر 
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فصٌل
]حكم المشّقة المظنون بها والمشكوك فيها[

األمر يف وجود املشّقة باالجتناب عن مجيع األفراد أو اإلتيان بكّل منها وعدمُه 
عىل أقسام ثالثة:

أحدها: أْن يعلم أحد األمرين.

وثانيها: أن يظّن أحدمها.

وثالثها: أن يشّك فيهام.

واحلكم -يف صورة العلم بكون الشبهة غري حمصورة إْن كان متعّلقه الوجود 
تعرتيه؛  شبهة  وال  فيه  إشكال  ال  ممّا  العدم-  متعّلقه  كانت  إذا  حمصورة  وبكوهنا 
فيحكم يف املقام األّول والثاين بحكمهام من غري تأّمل فيه، وأّما احلكم يف صورة 

الظّن أو الشّك ففيه إشكال، واإلشكال يف صورة الشّك أزيد.

فهنا مطلبان ينبغي أن نتكّلم يف كّل منهام، فنقول:

بالعلم،  يلحق  هل  عدمها  أو  املشّقة،  بوجود  الظّن  أّن  هو  األّول:  املطلب 

حمصورة، بأهّنا  األخــري  وعــىل  حمصورة،  غري  الشبهة  بــأّن  األّول  عىل   فيحكم 
أم ال؟

والذي يقتضيه النظر يف املقام أن يقال:

299، كنز الفوائد: 3/ 190، ذكرى الشيعة: 1/ 131.
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إّن كّل مرتبة من مراتب العدد املظنون فيها وجود املشّقة أو العدم، ال  أوال: 

ريب يف وجود مرتبة أخرى حتتها يقطع بعدم وجود املشّقة فيها، كام إّنه ال ريب يف 
عدم وجود مرتبٍة حتتها ]يقطع[ بوجود املشّقة فيها؛ لوضوِح أّن القطع بالوجود 
إذا حصَل يف املرتبة التحتانّية حصَل يف املرتبة الفوقانّية بطريٍق أوىل، وأّن اجتامَع 
القطع باملشّقة يف التحتانّية مع احتامل عدمها ولو ضعيًفا يف الفوقانّية أمٌر ال يعقل.

موِجًبا  إليها  انضاممُه  صار  الذي  التحتانّية  املرتبة  عىل  الزائد  اجلزء  إّن  وثانًيا: 

ماِن،  لرفِع القطِع السابق إّما أن يكون منضامًّ إليها يف أوِل األمر ومّتحًدا معها يف الزَّ
أو الحًقا هبا ومغايًرا هلا يف ذلك.

ة ُملحًقا بالعلِم بوجوده هنا عىل وجه  ويقاُل بعدمها: ليس الظَّنُّ بوجود املشقَّ
اإلطالق، وال الّظّن بعدم وجودها ملحًقا بالعلم بعدم وجودها كذلك، كام يومهه 

بعض العبارات)1(.
بل إْن كان املذهب يف الشبهة املحصورة عدم وجوب االجتناب يف شٍء من 
املحتمالت يف موارد النهي، وعدم وجوب اإلتيان إاّل بالنسبة إىل البعض يف موارد 
األمر، كاَن الظَّنُّ ملحًقا بالعلم بوجود املشقة مطلقًا، سواء كاَن متعّلقه الوجود، 
أو العدم، من غري أْن يتفاوت احلال بني أْن يكون اجلزء الزائد املذكور من القسم 
األّول، وأن يكون من القسم الثاين؛ وذلك لعدم الفرق عىل املذهب املزبور بني 
الشبهتني يف احلكم أصاًل ولو كانتا قطعّيتني، ومقتضاه أن تكون الشبهة املحصورة 

بمنزلة غري املحصورة يف مجيع الصور املسطورة.

)1( ينظر: منتهى املطلب: 3/ 34، أجوبة مسائل ابن طراد احلسيني)ضمن رسائل الشهيد 
الثاين(: 2/ 586.
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وإن كاَن املذهُب فيها غرَي ما ذكرناه-ممّا سيأتيك بيانُه أيًضا إن شاء اهلل-، كان 
ملحًقا بالعلم بعدم وجوب املشّقة من غري فرق بني متعّلقيه من العدم والوجود، 

وال تفاوت بني القسمني املذكورين أيًضا.
صورة  يف  الباقية  املذاهب  أدّلة  جرياُن  التقدير:  ذلك  عىل  به  اللحوق  ووجه 

]كذا[ األربعة.
والتفاوت بني القسمني وإن كان منتفًيا من حيث احلكم عىل مجيع املذاهب إاّل 
أهّنام متفاوتان من حيث جواز الرجوع إىل االستصحاب يف القسم الثاين، كجواز 
الرجوع إىل غريه، وعدِم جوازِه يف القسم األّول، عىل تقدير غري املذهب املذكور 
من املذاهب اآلتية، فيتعّدد دليل احلكم بناء عىل تلك املذاهب يف ثانيهام، ويّتحد 

يف أّوهلام كام ال خيفى.

املــرام: وجــه  عن  ــام  اإلهب نقاب  به  يرتفع  وجــه  عىل  الكالم  هــذا   وتوضيح 

انتفاؤه املــعــلــوم  ــن  وم ــوع،  ــوض امل بــقــاء  االستصحاب  يف  يــشــرتط  ـــُه  أّن  هــو 
األّولّية  طريق  عىل  الزائد  اجلــزء  ذلك  انضامم  كون  أعني  القسمني،  أّول  يف 
هناك، إلــيــه  ــرجــوع  ال ــوز  جي ال  ــــذا)1(  ول ــرة،  واملــغــاي اللحوق  ال   واالحتــــاد، 

ا. ويّتحد الدليل فيه جدًّ

طريق  عىل  املذكور  االنضامم  كون  هو   - الثاين  القسم  يف  االستصحاب  وأّما 

تأّمل،  بال  فيه  موجود  الرشط  فذلك   - واالحتاد  األّولّية  ال  واملغايرة،  اللحوق، 
فينبغي إمكان الرجوع إليه يف هذا القسم، والقول بتعّدد الدليل عىل تقديره.

إىل  الرجوع  جــواز  لعدم  تعلياًل  ليكون  أثبتناه؛  ما  والصواب  ــذا«،  ــل:»وك األص يف   )1(
االستصحاب.
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فيقال مثاًل: إّن احلكم يف املرتبة التحتانّية التي قطع فيها بعدم وجود املشّقة، وأّن 
الشبهة فيها شبهة حمصورة قبل أن يزيد عليها ذلك اجلزء الرافع للقطع السابق، 

كان عبارة عن وجوب االجتناب عن مجيع أجزاء تلك املرتبة قطًعا.
وبعد زيادة ذلك اجلزء عليها، وانضاممِه إليها، عىل نحو ارتفع معه االمتياز بينه 
وبينها، واختلط من جهته كلٌّ منهام باآلخر بحيث احتمل يف كّل جزء من األجزاء 
السابقة، واجلزء الالحق أن يكون هو احلرام املنهّي عنُه، حصَل الشّك يف حكمها، 
خالفُه،  يعلم  أن  إىل  بقاؤه  واألصل  عدمه؟  أم  أيًضا  االجتناب  وجوب  هو  هل 

واملفروُض عدم العلم به.

لكن ينبغي أن ينظر يف املقام:

أوال: إىل أّن االستصحاب يف أصله حّجة رشعّية أم ال؟

وثانًيا: إىل مبنى حّجّيته)1( هل هو عبارة عن الداللِة العقلّية أو اللفظّية املستفادة 

من أخبار عدم جواز نقض اليقني بغريه)2(؟

أو  باملوضوعات  خمتّصة  هي  هل   - الثاين  التقدير  عىل   - حّجّيته  أّن  وثالًثا: 

يشتمل األحكام أيًضا؟

ا -عىل الثاين- هل يكون من جهة إمكان حصول وصف الظن  ورابًعا: إىل أهنَّ

منُه، أو من جهة التعّبد املحض اخلايل عن اعتبار الوصف باملّرة؟

)1( يف األصل:»حّجتُه«، والصواب ما أثبتناه.
)2( ينظر: الكايف: 352/3، ب السهو يف الثالث واألربع، ح3، علل الشـرائع: 361/2، 
ب80 عّلة غسل املني ح1، هتذيب األحكام: 421/1، ح1335، و186/2، ح740، 

االستبصار: 183/1، ح641، و373/1، ح1416.
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وكوهنا  أصله،  حّجّية  ثبوت  بعد  إاّل  يمكن  ال  فعاًل  فيه  نحن  فيام  إجراؤه  إذ 
مجيًعا،  واألحكام  للموضوعات  وشموهلا  املذكورة،  اللفظّية  الداللة  إىل  بالنظِر 

والقول بأهّنا يف األحكام من جهة التعّبد ال غريه.
أّما عدم إمكان إجرائه قبل ثبوت حّجّيته فظاهٌر.

ا عدم إمكانه بعد ثبوهتا عىل فرض كون املبنى عبارة عن الداللة العقلّية؛  وأمَّ

فألنَّ مدار احلّجّية حينئٍذ عىل حصول وصف الظّن منه؛ حيث إّن الدليل العقيل فيه 

هو الدليل العقيل الداّل عىل حّجّية ظّن املجتهد مطلًقا، وليس غري ذلك، فإجراؤه 
يف املقام ال يمكن، إاّل يف صورة كون الظّن متعّلًقا بعدم وجود املشّقة؛ إذ لو كاَن 
يف  كاَن  الكالم  أّن  عرفت  وقد  خالفه،  طرف  يف  حاصاًل  كاَن  بوجودها  متعّلًقا 

ة. إجرائِه عىل وجه اإلطالق الشامل هلذِه الصورة وصورة تعّلقه بوجود املشقَّ
يف  اإلمكان  عدُم  املذكور  الفرض  عىل  اإلمكان  عدم  أّن  هذا  من  ظهر  وقد 

اجلملة ال مطلًقا.
وأّما عدم إمكانه عىل فرض كون مبنى احلّجة عبارة عن الداللة اللفظّية املزبورة، 

الرجوع إىل االستصحاب كان  املراد من جواز  واختصاصها باملوضوعات فألّن 
جواز الرجوع إىل استصحاب احلكم، كوجوب االجتناب مثاًل، ال استصحاب 

املوضوع يف احلقيقة -أعني عدم املشّقة- وإن كاَن هذا مستلزًما لذلك.

اللفظّية-  الداللة  عىل  -بناًء  احلّجّية  شمول  فرض  عىل  إمكانه  عدم  وأّمــا 

جهِة  مــن  ــام  ــك األح يف  ــا  ــأهنَّ ب ــول  ــق وال مجــيــًعــا،  واألحــكــام  للموضوعات 
عدم ــورة  ص من  الثانية  الــصــورة  يف  ذكــرنــاه  فلام  التعّبد،  ال  ــّن،  الــظَّ  حصول 

اإلمكان املاضية.
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وبعد التأّمل فيه: يظهر أيًضا أّن عدم اإلمكان يف هذا الفرض يف اجلملة، وأّنُه 
يشاركها يف اختصاص عدم اإلمكان بصورة تعّلق الظّن بوجوب املشّقة.

وأّما إمكان إجرائه فيام نحن فيه عىل تقدير اجتامع األمور األربعة من ثبوت 

املوضوعات  من  لكلٍّ  وشموهلا  اللفظّية،  الداللة  مبناها  وكون  احلّجّية،  أصل 
الظَّّن،  وصف  حصول  ال  التعّبد  جهة  من  األحكام  يف  بأهّنا  والقول  واألحكام، 

فأمٌر واضٌح ال حيتاج إىل بيان أصاًل.

إذا عرفت ما حّققناه، فاعلم: أّن هنا احتاماًل آخر كأّنُه يف كالم بعض العلامء 
يظهُر -وهو ما نفيناه سابًقا- و]هو[ إحلاق الظّن بوجود املشّقة بالعلم بالوجود، 
وبعدم وجودها بالعلم بالعدم عىل اإلطالق يف املقامني، فإن كاَن هذا اتفاًقا منهم 
يف صورة الظّن بأحد األمرين -كام هو املحتمل يف كالم ذلك البعض- فهو، وإاّل 

فاألمر بحسب الدليل كام ذكرناه.

هذا ما تعّلق باملطلب األّول.

بالعلم  يلحق  هل  وعدمه،  املشّقة  وجود  يف  الّشّك  أّن  هو  الثاين:  واملطلب 

بالوجود؛ فيحكم بكون الشبهة غري حمصورة مطلًقا؟

أو ُيلحق بالعلم بالعدم، فيحكم بكوهنا حمصورة مطلًقا؟

أو ُيلحق باألّول يف بعض الصور، وبالثاين يف بعض آخر، فيحكم يف البعض 
األّول باحلكم األّول، ويف البعض الثاين بالثاين؟

مجيع  يف  الظّن  كصورة  الشك  صــورة  وأّن  الثالث،  هو  واحلــّق  احتامالت، 
شقوقها، فيكون احلكم فيها أيًضا هو اللحوق بوجود املشّقة عىل املذهب األّول، 
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عىل  وجودها  وبعدم  املغايرة،  طريق  عىل  هناك  املذكور  اجلزء  انضامم  كان  وإْن 
املذاهب األخر، وإن كان انضاممه عىل طريق االحتاد.

والتمّسك  إجراء االستصحاب  إمكان  إّنام هو يف  الصورتني  بني  الفرق  نعم، 

بِه إلثبات أحد املذاهب الباقية عىل تقدير ثبوت احلّجّية، وكون املبنى عبارة عن 
اللفظّية،  الداللة  عن  عبارة  املبنى  وكون  ثبوهتا،  تقدير  عىل  أو  العقلّية،  الداللة 
جهة  من  األحكام  يف  بأهّنا  والقول  مجيًعا،  واألحكام  للموضوعات  وشموهلا 

وصف الظَّّن ال التعّبد يف اجلملة، وعدمه)1( أصاًل.
الشّك ال  إجراؤه يف اجلملة كام عرفته، ويف صورة  الظَّّن: يمكن  ففي صورة 

يمكن أصاًل.
ثم إّنُه حيتمل يف هذه الصورة أمٌر آخر أيًضا: وهو استخراج وجود املشّقة أو 
عدمه بالقرعة؛ نظًرا إىل كوهنا لكّل أمٍر مشكل)2(، واحلكم بعد خروج األّول أو 

الثاين بام يقتضيه أحدمها رشًعا.
املذكورين  املتقّدمني  الطريقني  بني  االحتامل  هذا  عىل  احلــال  يتفاوت  وال 
املحصورة  اختالف  تقدير  إاّل عىل  ينفع  املذكور سابًقا، ولكنّه ال  اجلزء  النضامم 

وغري املحصورة يف احلكم الرشعي، كام ال خيفى، فتأّمل.
وال ُيتوّهم أّنُه كام جيري يف صورة الشّك جيري يف صورة الظّن؛ فإنَّ موضوع 

العمل بالقرعة هو اإلشكال، ويف صورة الظّن ال إشكال.

)1( أي عدم إمكان إجراء االستصحاب أصاًل.
)2( ينظر: االستبصار: 83/3، ذيل احلديث 289، عوايل الآليل: 112/2، 285، و512/3، 
ح3389،   ،91/3 الفقيه:  حيضـره  ال  من  يف  القرعة«،  ففيه  جمهول  بلفظ:»كّل  وورد 

وهتذيب األحكام: 240/6، ح593.



406

ر�شالة يف �ل�شبهة �ملح�شورة لل�شّيد حمّمد ح�شني بن حمّمد علي بن حمّمد �إ�شماعيل �ملرع�شّي �حلائرّي �ملعروف 
ا �شنة 1243 للهجرة بال�شهر�شتايّن كان حيًّ

لبيان حكم  إّنام كان  أّن ما حّققناه يف هذا املطلب، ويف املطلب األّول  واعلم 
أصل املسألة بمقتضـى القواعد واألدّلة، وكونه حماّلً لرتّتب الثمرة العلمّية.

وإاّل فغري خفّي أّن الّظّن بوجود املشّقة أو عدمها، والّشك فيهام من جهة عدم 
وقوعهام إاّل عىل الندرة الشديدة ممّا ال يرتّتب عليه يف الغالب ثمرة عملّية، ومن 
هذه احليثّية كان األوىل ترك حتقيقهام، واالشتغال بغريمها ممّا كان مورًدا هلذه الثمرة 

يف األغلب.
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فصٌل
]حكم الشبهة المحصورة[

بل  الظاهر،  عىل  اتفاقهم  -بعد  املحصورة  الشبهة  حكم  يف  أصحابنا  اختلف 
يف الواقع ونفس األمر عىل عدم وجوب االجتناب يف غري املحصورة مطلًقا، ولو 
اإلتيان  كفاية  وعىل  النهي،  مقام  املقام  كون  تقدير  عىل  األخري  اجلزء  إىل  بالنسبة 
ببعض األجزاء فيها ولو واحًدا عىل تقدير كون املقام مقام األمر- عىل أقوال أربعة:

األول: أّن احلكم فيها وجوب االجتناب عن اجلميِع يف أّول املقامني، ووجوب 

اإلتيان باجلميِع يف ثانيهام.

وهو الذي ذهب إليه األكثر)1(، بل الظاهر أّن السّيد األستاذ -أعىل اهلل مقامه- 
يف رياضِه)2( اّدعى عدَم اخلالف بينهم، وعن السّيد املحّقق النجفي)3( - نّور اهلل 
مرقده - يف رشح الوافية)4( دعوى االتفاق عليه منهم، ومها ظاهران يف كون احلكم 

املذكور إمجاعيًّا عندمها)قدس رسمها(.
والثاين: أّن احلكم فيها كام يف غري املحصورة يف عدم وجوب االجتناب باملّرة أو 

يف وجوب اإلتيان ولو مّرة.

 ،482/2 الفقهاء:  تذكرة   ،164/1 األحكام:  حترير   ،202-198/1 اخلالف:  ينظر:   )1(
487، البيان: 103، احلدائق النارضة: 148/1-150، و276/5-282، وغريها.

)2( ينظر رياض املسائل: 192/1.
)3( السّيد حمّمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي النجفي)1155- 1212هـ(.

)4( خمطوط، وقد بحثنا يف بعض نسخه التي وقفنا عليها فلم نجد املطلب.
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وقد ماَل إليه من متأّخري املتأخرين -عىل الظاهر- صاحب القوانني)1()رفع 
السّيد  كالم  وحيتمله  األربعني)2(،  يف   املجلسـي املوىل  عن  ناقاًل  درجته(  اهلل 

السند يف املدارك)3( أيًضا.

والثالث: أّن احلكم فيها عدم وجوب االجتناب عن غري األخري من األجزاء 

خاّصة أو جواز االكتفاء بواحٍد منهام.

وكأنَّه حمكيٌّ عن الفاضل املقّدس األردبييل)4( ومجاعة من العلامء)5(.

أو استخراج  بالقرعة،  الواجب  أو  فيها استخراج احلرام،  أّن احلكم  والرابع: 

األّول هبا فقط.

وهو منقوٌل عن بعض األصحاب يف كالم بعض األجاّلء بالواسطة)6(.
وموضوع)7( هذه األقوال يفتقر بيانُه إىل توضيح يف املقال، فنقول:

أّن  بمعنى  الدفعة،  وصورة  التدريج،  صورة  يشتمُل  األّول  القول  موضوُع 
املكّلَف جيُب عليِه -عىل ذلَك القول- يف اإلناءين املشتبهنِي باملغصوِب مثاًل: أن 

)1( ينظر: غنائم األّيام: 159/1، القوانني املحكمة: 71/3.
)2( مل أعثر عليه يف كتاب األربعني.

)3( ينظر مدارك األحكام: 253/3.
)4( ينظر: جممع الفائدة: 340/1-341، 2/ 123-126، 271/11-272، واختار فيه 
عدم وجوب االجتناب مطلًقا، وحكاه عنه كذلك املحّدث البحراين يف احلدائق النارضة: 

 .277/5
)5( ينظر: احلدائق النارضة: 285/5، التحفة السنّية يف رشح النخبة املحسنّية: 309.

)6( حكاه املريزا أبو القاسم القّمي يف القوانني املحكمة: 71/3.
)7( يف األصل:»موضع«، والصواب ما أثبتناه.
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يتجنب عن استعامهلام مطلقًا، سواء كاَن باستعامل أحدمها بعد استعامل األخر، أو 
باستعامهلام مّرة واحدة.

الدفعة  صورة  يشمل  وال  التدريج،  بصورة  خمتصٌّ  الثاين  القول  وموضوُع 
قطًعا، بمعنى أّن املكلف - عىل هذا القول - جيوز لُه يف اإلناءين املذكورين عىل 
سبيل املثال: أن يستعمل ُكالًّ منهام عىل الطريق األول، وال جيوز لُه االستعامل عىل 

الطريق الثاين.

اجلزء  غري  إىل  بالنسبة  ولكنّه  الصورتني،  يشتمل  الثالث  القول  وموضوُع 
بمعنى  السابقني،  املوضوعني  إىل مجيعها، كام يف  بالنسبة  األخري من األجزاء، ال 
بالنجس  مشتبهات  ثالثة  إِناءاٍت  يف  املذكور-  القول  -عىل  له  جيوز  املكّلف  أّن 
مثاًل: أن يستعمل إناءيِن منها بأّي طريق أراده من الطريقني املزبورين، وأّما اإلناء 

الثالث فال جيوز لُه أن يستعمله مطلًقا.

القرعة، ومع  استعامل  قبل  األّول  يّتحُد مع موضوِع  الرابع  القول  وموضوُع 
حكمُه  يتبنّي  الذي  اجلزء  غري  إىل  بالنظر  أّنه  إاّل  استعامهلا،  بعد  الثالث  موضوع 

بسببها.

ففي املثال املتقّدم جيب االجتناب عن اجلميِع عىل وجه العموم تارًة، وال جيب 
عن غري ما خيرج بالقرعة حكمُه كذلك تارًة أخرى.

جواز  عدم  عىل  مّتفقون  املزبورة  األقوال  أصحاب  أّن  ظهر  ذكرنا،  ما  فعىل 
ارتكاب مجيع األجزاء دفعة، وأنَّ اختالفهم يف صورة التدريج خاّصة.

يقتضـي  الوجوِب  أو  احلرمة،  عن  الرباءة  أصَل  أنَّ  فاعلم  ذلك:  عرفت  إذا 
رجحاَن القول الثاين عىل غريه من األقوال الباقية.
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كلٍّ  استعامل  جواز  األصل  إّن  باملغصوب:  املشتبهني  اإلناءين  يف  مثاًل  فيقال 
منهام، إاّل إذا ُعلم حني االستعامل أنَّ ذلك املستعمل حرام بعينه، وهذا العلم غري 
حاصل يف املقام، حّتى بالنظر إىل اإلناء الذي يستعملُه بعد استعامل اإلناء األّول، 
وإْن كان العلم بارتكاب احلرام الواقعي حاصاًل بعد استعامل األخري قطًعا؛ فإّن 

العلم به بعد االستعامل ال يستلزم العلم به يف زمان االستعامل أصاًل.

ويف الصالة عند اشتباه القبلة واحتامهلا يف كّل جانب من اجلوانب األربعة: إّن 
األصل جوازها يف أيِّ جانٍب من تلك اجلوانب، إاّل إذا ُعِلَم أّن القبلة يف أحدها 
بعينه، فيجب التوّجه إليه بخصوصه، واملفروض انتفاء هذا العلم هنا، ومقتضاه 
االمتثال  وبعبارة أخرى: حصول  َأّي جانب كان،  بالصالة يف  االمتثال  حصول 

بصالة واحدة.

القطع  وجه  عىل  العقل  حكم  مالحظة  بعد  املذكور،  األصل  مراعاة)1(  وأنَّ 
ارتكاب  كحرمة  االرتكاب،  حيث  من  الواقعي  باحلرام  العلم  حتصيل  بحرمة 

احلرام املعنّي.

سبيل  عىل  كان  ولو   - احلرام  بفعل  العلم  حمّصل  يعّدون  كاّفة  العقالء  وأّن 
منُه  للعقاب  ا  مستحقًّ آثاًم،  سبحانُه،  اهلل  إلطاعة  تارًكا  للقبيح،  فاعاًل   - اإلمجال 

تعاىل شأنُه.

حتصيل  يستلزم  اآلخر  ارتكاب  بعد  يصدر  الذي  اآلخر  الفرد  ارتكاب  وأّن 
العلم من الفاعل عمًدا بارتكاب احلرام الواقعي بال شكٍّ فيه.

.)1( يف حاشية األصل:»عطف عىل قولنا)أّن( يف)فاعلم أّن(« )منه(
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ولو عىل  مطلًقا،  األخري  ارتكاب  جواز  اإلمجاع عىل عدم  انعقاد  مالحظة  أو 
ا؛ بل الظاهر  الباقي، إن قلنا بانعقادِه، كام هو املحتمل قويًّ فرض جواز ارتكاب 

يقينًا.

يوجُب)1( ترجيح القول الثالث عىل سائر األقوال.

فيقال يف املثال األّول: إّن األصل جواز استعامل أحد اإلناءين، ال كلٍّ منهام؛ 
حيث إنَّ استعامل اإلناء اآلخر ال ينفّك عن حتصيل العلم بارتكاب املغصوب، أو 

انعقد اإلمجاع عىل عدم جوازه.

وأّن انتقاض)2( أصالة الرباءة املزبورة بأصالة إبقاء األلفاظ عىل املعاين الواقعّية؛ 
العلم واجلهل خارجني عنها غري  املعاين، وكون  لتلك  إىل كوهنا موضوعة  نظًرا 

داخلني يف ذواهتا، ومن مجلة الصفات العارضة للمكلف.

فلفُظ)املغصوب( ولفظ)النجس( -يف قول الشارع)حيرم عليك الترّصف يف 
املغصوب  عىل  محُلها  يلزُم  مثاًل-  النجس(  استعامل  عليك  و)حيرم  املغصوب(، 
والنجس الواقعّيني، ومقتضاه حرمة التصـّرف يف األّول، وحرمة استعامل الثاين 

مطلًقا، حصَل العلم هبام أم ال.

ألّن  املذكورة؛  األقوال  من  غريِه  وبطالن  األّول،  القول  تعّيـن  عىل   )3( يــدلُّ
االجتناب عن فعل احلرام الواقعي، واإلتيان بالواجب النّفس األمري-بناًء عىل 

ا، وال يتاّمن إاّل برتك اجلميع، أو فعل اجلميع يف املقام. ذلك- واجبان جدًّ

)1( خرب»أّن« يف قوله: »وأّن مراعاة«.
.)2( يف حاشية األصل:»عطف عىل قولنا)أّن( يف)فاعلم أّن(« )منه(

)3( خرب»أّن« يف قوله»وأّن انتقاض..«.
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املغصوب  عن  االجتناب  حيصل  ال  باملغصوب  اإلناءين  اشتباه  مقام  ففي 
الواجب يف الرشيعة إاّل باالجتناب عنهام.

ويف مقام اشتباه فائتة واحدة من الفرائض اليومّية من حيث إهّنا صالة الظهر أو 
العرص أو املغرب أو العشاء أو الصبح ال يتمُّ اإلتيان بقضاء تلك الفائتة الواجب 

عند الشارع إاّل باإلتيان بالصلوات اخلمس املذكورة.

إبقاء  بأصالة  الــرباءة  أصل  انتقاض  من  به  رّصحنا  بام  علمك  -بعد  وأنت 
األلفاظ عىل املعاين الواقعّية -تعلم أّن هذا األصل يكون وارًدا عىل ذلك األصل، 

ورافًعا)1( حلكمه باملّرة.

وبعبارة أخرى: يكون أصاًل ثانوًيا، وذلك األصل أصاًل أّوليًّا، وأّنُه ال يبقى لُه 

حكٌم بعده بالكّلّية.

تقتضـي  القاعدة  أّن  األثر:  ودفع  الورود  وجه  وضوح  بعد  لديك  ويّتضح 
ترجيح القول األّول عىل البقية، أّما بالنظر إىل الوسطنِي فلام ذكرناه، وأّما بالنظر 
مفاد  إذ  اإلشكال؛  هو  به-  التصـريح  سبق  القرعة-كام  مورد  فألّن  األخري؛  إىل 
دليلها أهّنا لكّل أمٍر مشكل)2(، وبعد ما حّققناه ال يبقى يف املقام إشكال حتى حيتاج 
إليها يف رفعِه، وجيري مثل هذا الكالم يف وجه رجحان كلٍّ من القولني الوسطني 

عىل القول األخري أيًضا، كام ال خيفى عىل من يتأّمل فيه ولو قلياًل.

وكام أّن تلك القاعدة تقتضـي ترجيحه عىل سائر األقوال يف الشبهة املحصورة 
تقتضـي األخَذ هبا يف غري املحصورة، فينبغي أن حيكم فيها بوجوب االجتناب عن 

)1( يف األصل:»مرافعا«، والصواب ما أثبتناه ظاهًرا.
)2( تقّدم خترجيه.
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اجلميع أو بوجوب اإلتيان بِه أيًضا، إاّل أّنا نخرج عن مقتضاها يف غري املحصورة؛ 
لإلمجاع، وغريه من األدّلة القاطعة.

وقد تبنّي من مجيع ما قّررناه دليُل كلٍّ من األقوال األربعة، واجلواُب عاّم عدا 
األّول منها، وبقاؤه عىل الصحة.

ورّبام قيل-يف مقام االستدالل عىل رجحان ما رّجحناه يف مورد النهي واألمر 

كليهام-: كالٌم آخر، وهو أّن األصل يف كّل فرٍد من أفراد احلرام وجوُب االحرتاز 
عنه، حتى الفرد املشتبه باحلالل، ويف كّل فرد من أفراد الواجب وجوُب اإلتيان 

به، حتى الفرد املشتبه بغريه.

وبعبارة ثانية: األصل يف كّل حرام أن جيتنب عنه، سواء ُعلم بعينه، أو ُعلم يف 

أو  باخلصوِص،  أن يكون معلوًما  أعّم من  به،  يؤتى  أن  اجلملة، ويف كّل واجب 
معلوًما باإلمجال)1(.

ويف مورد النهي خاّصة: كالٌم ثالث، وهو أنَّ استعامل الفرد املشتبه من حيث 
مال  يف  الترّصف  يستلزُم  باملغصوب-  املشتبهني  اإلناءين  واحلرمة-كأحد  احلّلّية 
الغري بغري إذنه، وهو قبيٌح عقاًل، وكّلام كان قبيًحا عقاًل يقبح من الشارع جتويزه 

قطًعا، فيجب االحرتاز عنه جزًما)2(.

إْن كان وجوَب  املستدّل  مراَد  األّول فألّن  أّما يف  الكالمني كالٌم ظاهر؛  ويف 
الواقعّية،  للمعاين  موضوعة  األلفاظ  إنَّ  حيث  الواقعي؛  احلرام  عن  االحرتاز 

امللتقطات  من  النجفّية  الدرر   ،35/4 الرائع:  التنقيح   ،438/2 الفقهاء:  تذكرة  ينظر:   )1(
اليوسفّية: 129/2.

)2( ينظر مشارق الشموس: 265.
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إاّل  يمكن  ال  وأّنــُه  ُذكر،  ما  لعني  األمــري؛  النفس  بالواجِب  اإلتيان  ووجــوَب 
باالحرتاز عن الفرد املشتبه باحلالل، واإلتيان بالفرد املشتبه بغري الواجب أيًضا، 
فذلك هو الذي جعلناه دلياًل عىل القول األّول بعينه، وال فرق بينهام بوجٍه حتى 
جُيعل دلياًل مستقالًّ آخر، وإْن كان وجوب االحرتاز عن الفرد املشتبه، ووجوب 
أو واجب  بالذات وباألصالة،  أيًضا حرام  أّن مورد االشتباه  باعتبار  به؛  اإلتيان 

كذلك، فهو ممّا ال دليل عليه، بل ممّا ال ينبغي أن ُيصغى إليه.

مال  يف  للترّصف  مستلزًما  املشتبه  الفرد  استعامل  كون  فلمنع  الثاين  يف  وأّما 

القطع  احلال، فال جيتمع مع  الفرَد مشتبُه  أّن  واملفروض  إذنه؛ كيف؟  بغري  الغري 
إّنام هو التصـّرف يف مال الغري املقطوع بكونِه  بالتصـّرف يف املال، والقبيُح عقاًل 

مال الغري، ال مطلقًا حّتى الترّصف فيام اشتبه حاله.

وملّخص الكالم هو أنَّ الصغرى ممنوعة، وإْن كانت الكربى مسّلمة.
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]المعارض األّول لدليل المختار[
حلكم  رافعة  كانت  وإْن  الواقعّية  املعاين  عىل  األلفاظ  إبقاء  أصالة  قلت:  فإن 

أصالة الرباءة، ومثبتة لتعنّي القول األّول لذاهتا، ولكنّها ال تنفع يف إثباته يف املقام؛ 
لوجود معارٍض هلا أقوى منها، وهو أنَّ املتبادر من متعّلقات األوامر والنواهي يف 
العرف ليس إاّل األمور املعلومة، فاملفهوم من األدّلة الرشعّية ليس إاّل األحكام 
املتعّلقة بتلك األمور، ومن املعلوم لزوم العمل بام يفهم من تلك األدّلة من حيث 

إّنُه يفهم منها، سواء كان موافًقا لألصل أم خمالًفا له.
كيف ال؟ ولو قلنا باختصاص لزوم العمل بصورة موافقة األصل، لزَم عدم 
ثبوت أكثر األحكام املذكورة يف الكتب الفقهّية يف مواردها، وغري املذكورة فيها 

من نظائرها، وبطالُن الالزم بدهييٌّ ال خيفى.
ووجه املالزمة: أّن أكثر تلك األحكام خمالفة لألصل بال شبهة، فلزوم العمل 

باألصل خيتّص بصورة عدم فهم خالفه من األدّلة.
نعم، الفرق بني الصورتني إّنام هو يف تعّدد الدليل ووحدته؛ حيث إّنه يف صورة 

املوافقة متعّدد، ويف صورة املخالفة واحد.

تتصـّرف يف  أن  الشارع مثاًل:)حيرم عليك  فاملتبادُر عرًفا من قول  وعىل هذا، 
املال املغصوب(، و)جيب عليك أْن تتوّجه إىل القبلة يف صالتك(: حرمُة التصـّرف 
يف املال املعلوم كونه مغصوًبا، ووجوب التوّجه يف الصالة إىل الطرف الذي ُعلم 
كونه قبلًة؛ إذ املتبادر من املال املغصوب املتعّلق به احلرمة، ومن القبلة املتعّلق به 
العلم  فيه  الذي حصل  الذي ُعلمت غصبّيتُه، والطرف  املال  إاّل  الوجوب ليس 
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بكونِه قبلًة.
فيلزُم العمل بام فهم منهام، وإْن كان خمالًفا ألصالة محِل لفظي املغصوب والقبلة 
عىل املغصوب الواقعّي، والقبلة الواقعّية، وهو اختصاُص حكمهام التكليفّيني من 

احلرمة، والوجوب بصورة العلم.

عن  الــرباءة  أصل  هو  الذي  األّول،  األصل  حكم  بقاُء  حّققناه  ما  ومقتىض 
ووجوب  فقط،  األخري  أو  اجلميع،  بحرمة  احلكم  أعني  املذكورين،  احلكمني 

اإلتيان باجلميع.
ولزوُم)1( احلكم بجواز ارتكاب كّل من األفراد يف مقام النهي، وكفاية اإلتيان 

بالبعض يف مقام األمر.

وانتفاُء)2( حكم األصل الثانوي، الذي هو محل األلفاظ عىل املعاين الواقعّية؛ 
ا؛ ملا عرفت من وجود املعارض األقوى. فهو ال ينفع يف إثبات القول األّول جدًّ

وبه يتعنّي القول الثاين والثالث، بعد صّحة ما اّدعيتُه من القطع بحرمة حتصيل 
العلم بارتكاب احلرام الواقعّي، كحرمة ارتكاب احلرام املعنّي - كام هو احلّق-، أو 
انعقاد اإلمجاع الظاهري عىل عدم جواز ارتكاب األخري مطلًقا، حّتى عىل تقدير 

جواز ارتكاب الباقي، كام هو كذلك أيًضا)3(.

)1( يف حاشية األصل:»عطف عىل البقاء، منه«.
)2( يف حاشية األصل: »عطف عىل البقاء أيًضا، منه«.

)3( يف حاشية األصل: »أي انعقاد اإلمجاع، منه«.
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]جواب المعارض األّول[
قلت: نعم، األمر يف املتبادر مطابق ملا ذكرته، ولكنّك إذا تأّملت يف املقام وأّديتُه 

حّقه، تعلم مع ذلك أنَّ األمر يف املسألة كام ذكرناه، بمعنى بقاء األصل الثانوي 
عىل حكمه، وعدم عود حكم األصل األّويل به.

وتوضيح األّول -زيادة عىل ما بّينته-: هو أّن أكثر األحكام الشـرعّية التكليفّية - 

سواء كانت متعّلقاهتا أحكامًا وضعّية كالطهارة، والنجاسة، واملانعّية، والناقضّية، 
والرشطّية، واجلزئّية، والضامن، وغريها، أو غريها - مبنّيٌة بحكم التبادر العريف 

عىل األمور املعلومة، وإْن كانت األلفاظ موضوعة لألمور الواقعّية.

تعّلق  عن  اخلالية  الوضعّية  األحكام  من  واحد  وكّل  األحكام  تلك  وبعُض 

النفس  األمور  عىل  مبتنيٌة  موارِدها  يف  املعلوم  تبادر  عدم  إىل  نظًرا  هبا  التكليف 
األمرّية.

يف  العموم  يف  أو  التكليفّية،  األحكام  يف  األكثرّية  حتّقق  يف  الشّك  ُفرض  ولو 
األحكام الوضعّية اخلالصة، فال أقّل من احلكم يف املقامني عىل طريق البعضّية.

فيكون ابتناء بعض األفراد األوىل عىل الواقعّية، وبعض أفراد الثانية عىل النفس 
األمرّية، ممّا ال ريب فيه بالكّلّية.

وأّول احلملني رّبام يمتاز عن ثانيهام بحسب الثمرة العملّية، ورّبام ال يمتاز عنُه 
يف تلك الثمرة.

مثاًل:)حيرم  الشارع  قوُل  االمتياز  وجه  عىل  األّول  احلمل  مواضع  مجلة  ومن 
جيوز  و)ال  الفائتة(،  قضاء  عليك  و)جيب  املغصوب(،  املال  يف  الترّصف  عليك 
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املال  من  املتبادر  إذ  فيه؛  نحن  ما  أمثلة  من  وغريها  النجس(،  باملاء  الطهارة  لك 
بالغصبّية، والفوات،  العلم  إاّل صورة  النجس، ليس  املغصوب، والفائتة، واملاء 

والنجاسة.

وبعد محل هذِه األلفاظ عليها يكون ثمرُة هذا احلمل عدَم حرمة الترّصف يف 
املال الذي ال ُيعلم غصبّيته، وعدَم وجوب قضاء ما حُيتمل فواته من الفرائض، 
وجواَز الطهارة باملاء الذي ُيشكُّ يف نجاسته، بخالف ما إذا مل يكن املتبادر منها 
الثمرة  فإّن  األمر؛  ونفس  الواقع  يف  األمور  تلك  عىل  محلها  ولزم  الصور،  تلك 

حينئذ شموُل احلرمة، والوجوب، ونفي اجلواز، صورَة اجلهالة أيًضا.

ويف حكم األمثلة املتقدمة قولُه:)جيب عليك التوّجه إىل القبلة مثاًل(.

ومن مجلة مواضعِه عىل وجه عدم االمتياز: قوُل الشارع - َفَرًضا -: )جيب منع 
غري البالغ من الذكور عن لبس احلرير( وأمثاله؛ إذ املتبادر من غري البالغ وإن كان َمْن 
ُعِلَم عدم بلوغه، وكان مقتضاه عدم وجوب منع مْن ُشّك يف بلوغه من لبس احلرير.

ولكن مّلا كان وجوب املنع بالنظر إىل من حيتمل بلوغه مفهوًما من وجوب املنع 
بالنسبة إىل من ُيعلم عدم بلوغه بطريق األولوّية، كان محله عىل املعلوم عدم بلوغه 
مّتحًدا مع محله عىل من ليس ببالغ يف نفس األمر يف الثمرة، وإن كان االحتاد من 

جهة ما ذكرناه من األولوّية.
وأّما مثال محل الثاين عىل وجه االمتياز، ومثاله عىل وجه عدمه، فال حاجة إىل 

بياهنام بعدما تقّدم من األمثلة، فتأّمل.
األمور  تبادر  فيه  ثبت  فيام  إاّل  الواقعّية  األمــور  عىل  األلفاظ  محل  فاألصل 
املعلومة، فاألصل فيه خالفه من احلمل عىل التبادر، وجيب اّتباعُه إذا ترّتب عليه 
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تلك الثمرة، وأمثلة الشبهة املحصورة من مجلة هذه الصورة.
بالتبادر،  ذكرناه، مع االعرتاف  املسألة كام  األمر يف  الثاين-أعني كون  ووجه 
وأّن االصل الثانوي مع ذلك يبقى عىل حكمه، واألصل األّويل ال يعود حكمُه 

بسببه- هو:
أّن املعلوم عىل قسمني:

]1-[ معلوم إمجايل.
]2-[ ومعلوم تفصييل.

واألّول أيًضا عىل قسمني:
]1-[ معلوم إمجايّل حمض ليس فيه أثر من التفصيل أصاًل يف العرف والعادة.

]2-[ ومعلوم إمجايّل فيه أثر التفصيل عرًفا.
وبعبارة أخرى:

]1-[ معلوم إمجايّل ال يشبه التفصييل بالكلّية.
]2-[ ومعلوم إمجايّل يشبه التفصييل يف اجلملة عادًة.

وبعبارة ثالثة:
]1-[ معلوم إمجايّل ال يكون مساوًيا للمعلوم التفصييل يف حكمه عند العرف.

]2-[ ومعلوم إمجايّل يكون مساوًيا لُه يف احلكم عندهم.

التفصييّل  املعلوم  وبني  الثاين  باملعنى  اإلمجايّل  املعلوم  بني  فرق  ال  هذا  وعىل 
حكاًم، وإّنام الفرق بينهام بالنظر إىل املعنى األّول الثابت لألّول خاّصة.

أو  احلــرام،  هو  التفصييّل  للمعلوم  املقابل  األّول  باملعنى  اإلمجــايّل  واملعلوم 
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اجلهل  َعنْي  فيها  اإلمجايل  العلم  فكان  املحصورة،  الغري)1(  الشبهة  يف  الواجب 
اخلالص أو مثله.

واملعلوم اإلمجايّل باملعنى الثاين: عبارة عن أحد األمرين يف الشبهة املحصورة، 
ا. وليس شٌء منهام يف هذه الشبهة معلوًما إمجاليًّا باملعنى األّول جدًّ

واملعلوم التفصييّل: هو أحُدمها بقيد التشّخص واخلصوصّية.
غري  هذا  وكان  الثاين،  باملعنى  اإلمجايّل  املعلوم  هو  املقام  يف  املعلوم  كان  وإذا 
املحصورة  الشبهة  يف  املعلوم  تبادر  كان  حكمه،  يف  التفصييّل  املعلوم  عن  مفارٍق 
يف حكم وضع األلفاظ لألمور الواقعّية، ولزوم احلمل عىل املتبادر بمنزلة لزوم 
احلمل عىل ذلك املوضوع لُه؛ لظهور كون احلكم يف املعلوم التفصييّل هو وجوب 
االجتناب عنه أو وجوب اإلتيان به، فاحّتاد املعلوم اإلمجايل املذكور معُه يف احلكم 
املزبور يوجُب أْن يكون ذلك التبادر يف حكم ذلك الوضع، واللزوم األّول بمنزلة 
اللزوم الثاين قطًعا؛ ملا َمرَّ من أنَّ مقتىض الوضع لألمور الواقعّية، واحلمل عليها 

هو وجوب االجتناب عن اجلميع، أو وجوب اإلتيان باجلميع أيًضا.
وباجلملة، كلُّ فرٍد من األفراد املشتبهة وإْن كان يف احلقيقة من حيث التحريم، 

وليس  التفصييّل،  بالعلم  كاملعلوم  أّنه  إاّل  اإلمجايّل،  بالعلم  معلوًما  الوجوب  أو 
العرف  أهل  ألّن  وذلك  املحصورة؛  غري  يف  املوجود  اإلمجــايّل  بالعلم  كاملعلوم 

حيكمون به، والعقالء كاّفة يعتقدونه بمقتىض عقوهلم.

الشبهة املحصورة  الواجب يف  أو  أنَّ احلرام،  يعلم  تأّمل يف طريقتهم  فإّن مْن 
ليس بمجهول عندهم، بل هو معلوم لدهيم، وكأّنه يف اعتقادهم يصدق عىل كّل 

)1( كذا يف األصل، والصواب:)غري(.
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فرٍد من أفرادها، أال ترى أّن السّيد إذا هنى عبده عن رشاء حلم البقر، ورّصح بأّنه 
يعاقبه عىل تقدير رشائه، ثم رأى العبُد حلمني يف السوق، وقطع بأّن أحدمها حلم 
البقر، ومل يتبنّي شء منهام عنده، ومل يمكنُه التعيني أصاًل، ومع ذلك اشرتى أحد 
ا للعقاب من  اللحمني املشتبهني كان معدوًدا يف العرف من مجلة العاصني، مستحقًّ

طرف سّيده.

ولو اعتذر: بأيّن ما خالفت هنَي موالي حتى أكون عاصًيا لُه؛ ألّنُه قد هناين عن 

رشاء حلم البقر املعلوم كونه حلم البقر، وأنا مل أشرِت اللحم املذكور، بل اشرتيُت 
حلاًم ُيشّك يف كونه من أفراد حلم البقر، ومل يكن موالي ناهًيا يل عن رشائه. 

ال يقبلون)1( منُه هذا العذر، بل يقولون يف رّدِه: بأّن موالَك وإْن هناَك عن رشاء 

من  بخصوصه  اشرتيتُه  الذي  اللحم  هذا  بأّن  تعلم  مل  وأنت  املعلوم،  البقر  حلم 
حلم البقر، ولكنَّك قد علمت أّن أحدها حلم البقر ولو إمجااًل، وكنت قادًرا عىل 
االجتناب عن هذا املعلوم اإلمجايّل باالجتناب عن رشاء اللحمني كليهام، وإخبار 
موالك بحصول الشبهة لك فيهام، فام دعاك إىل تركِه مع ذلك؟ مع أنَّ االجتناب 

املذكور كان الزًما عليك.

بغداد،  بِسّكة  مسُكوًكا  درمًها  صندوقِه  من  يعطيه  بأن  مثاًل:  أمرُه  إذا  وكذا 
ورّصَح بأّنُه ُيؤاخذه عىل تقدير املخالفة، ثم رأى العبد يف صندوق مواله درمهني، 
بغداد، واألخرى سّكة إحدامها سّكة  بسّكَتني خمتلفتني:  بأهّنام مسكوكان   وقطع 

ذلك  ومع  املوانع،  من  ملانع  اآلخر  عن  أحدمها  امتياز  عىل  يقدر  ومل  ]الـ[برصة، 

)1( جواب»لو« يف قوله:»ولو اعتذر..«.
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غري  بسّكة  املسكوك  أنَّه  لسّيده  وتبنّي  سّيده،  وأعطاه  فقط،  منهام  واحًدا  أخرج 
بغداد، وقد كان ذلك األمر من السّيد عىل طريق الفور ال مطلًقا، كاَن)1( عاصًيا، 

ا للعقاب من طرفه. خمالًفا ألمره، مستحقًّ

أمرين  قد  موالي  بأّن  نفسِه:  عن  واملخالفة  العصيان  دفع  مقام  يف  اعتذر  ولو 

بإعطاء الدرهم املعلوم يل أنَّ سّكته سّكة بغداد، وحيث إيّن ما علمت هبا ملانع يل 
من تعيينها ما خالفتُه يف ذلك األمر؛ ألّنُه مل يكن متحّقًقا يف حّقي مع اجلهالة حّتى 
يتحّقق املخالفة، وإنَّام أتيتُه بالدرهم املسكوك بالسّكة املجهولة باعتقاد أنَّ متعّلق 
وأّنه  بغداد،  سّكة  سّكته  كان  املحتمل  الدرهم  إعطاء  هو  اجلهل  صورة  يف  أمره 

يكتفي بِه حينئٍذ.

العذر منك ليس بمسموع؛ ألّن موالك وإْن  بأّن هذا  العرف:  ألجابه)2( أهل 

أمرَك بإعطاء الّدرهم املعلوم لك أنَّ سّكته سّكة بغداد، وأنت مل تعلم بأّن الدرهم 
الذي دفعتُه إىل املوىل هو الّدرهم املسكوك بتلك السّكة، إاّل أّنك كنت تعلم بأّن 
ذلك الدرهم داخل يف الدرمهني، وليس بخارٍج عنهام، وكنَت تعلم أيًضا أنَّ ذلَك 
األمر من املوىل كان عىل سبيل الفور، وكنَت متمّكنًا من اإلتيان هبام مًعا، وإخبارِه 
بأّن الذي دعاك إليِه هو عروض الشبهة لك يف خصوص السّكة املطلوبة، ولزوم 
امتثال أمره بأّي طريق كان، فِلَم تركَت اإلتيان هبام، واكتفيت باإلتيان بأحدمها ؟ 

مع أنَّ حصول العلم باإلتيان بسّكة بغداد كان ممكنًا لك هبذا الطريق قطًعا.

إاّل باعتبار أنَّ احلرام والواجب املجملني ليسا يف  املثالني  وليس ما ذكرناه يف 

)1(  جواب»إذا« يف قوله:»إذا أمره مثاًل..«.
)2(  جواب»لو« يف قوله:»ولو اعتذر يف املقام..«.
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املقام عند أهل العرف بمجهولني، بل مها من احلرام والواجب املعلومني.

وقد ظهر لك بعد ذلك كّلِه وجُه بقاء ذلك األصل الثانوي، مع وجود التبادر 
املذكور عىل حالِه، وعدم عود حكم األصل األّويل املزبور بسببِه.

هذا كّله بناء عىل تسليم عدم التبادر وشمولِه مجيع موارد الشبهة املحصورة، 
تلَك  موارد  بعض  يف  فيه  التبادر  وجود  الءم  فيام  ذكرناه  ما  إىل  حاجَة  فال  وإاّل 
-وهو  له  الوضع  بمالحظة  الثابت  الواقعي  األمر  عىل  اللفظ  محل  ألّن  الشبهة؛ 
الذي ُجعل أصاًل ثانوًيا يف مقابل أصالة الرباءة- ليس لُه معارٌض يف ذلك البعض 

عىل تقدير منع التبادر، كام هو املفروض.

والبّد حينئٍذ من لزوم ذلك احلمل، والعمل بذلك األصل، وعىل هذا يكون 
إليه،  بالنسبة  املذكور  االعرتاض  عن  اجلواب  هو  البعض  ذلك  يف  التبادر  إنكار 

واملبقي لألصل الثانوي الرافع لألصل األّويل الوارد عليه.

عليك  الشارع:)جيب  قول  هو  منه  املعلوم  تبادر  وجود  نمنع  الذي  واملورد 
امَلْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  سبحانُه:﴿َفَولِّ  قولُه  أو  صالتك(،  يف  القبلة  إىل  التوّجه 
القبلة يف األّول، ومن املسجد احلرام  املتبادر من  إّن  احْلََراِم﴾)1( مثاًل؛ بل نقول: 
احلرام  واملسجد  الواقعّية،  القبلة  أعني  اللفظان،  هذان  لُه  ُوِضع  ما  هو  الثاين  يف 

الواقعّي.

وحينئذ يكون دليل وجوب اإلتيان بصلوات متعّددة يف صورة اشتباه القبلة 
أمرين-ال أمًرا واحًدا-: أحدمها ما مّر آنًفا، واآلخر تبادر القبلة الواقعّية من أّول 

)1( سورة البقرة: 144.
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اللفظني، واملسجد احلرام النفس األمري من ثانيهام.

ويّتضح لك ممّا حققناه: وجُه الفرق بني اشتباه القبلة، واحتامل فوات الفريضة 
من حيث وجوب التعّدد يف األّول، وعدم وجوب القضاء يف الثاين، كام رّصحوا 
به)1(، مع أهناّم من باب واحد، فكان من حّقهام أْن حُيكم فيهام بحكٍم واحد، وهو 
القبلة، أو تبادر املسجد احلرام املعلوم  القبلة املعلومة من لفظ  عدم وجود تبادر 
من قولِه تعاىل:﴿َشْطَر امْلَْسِجِد احْلََراِم﴾)2(، وكون املتبادر من قوله: )اقِض ما 

فات كام فات()3( الفواَت املعلوم، ال الفوات الواقعي النفس األمري.

ولوال هذا الوجه لكان حكم اشتباه القبلة عدم وجوب تعّدد الصالة أيًضا عىل 
تقدير اشرتاكه مع احتامل فوات الفريضة يف تبادر املعلوم، أو كان حكم احتامل 
فوات الفريضة وجوب القضاء أيًضا عىل تقدير اشرتاكه مع اشتباه القبلة يف عدم 

تبادر املعلوم.

وبعبارة خمترصة: لكان اشتباه القبلة واحتامل فوات الفريضة مّتحدين يف احلكم 

وجوًدا أو عدًما.

املحصورة  الشبهة  موارد  بعض  يف  التبادر  تسليم  من  يلزم  يقول:  أْن  ولقائٍل 

)1( ينظر لألّول: املقنعة: 96، الكايف يف الفقه: 139، السـرائر: 205/1، رشائع اإلسالم: 
 ،275/1 الرسائر:   ،150 الفقه:  يف  الكايف   ،68 والعمل:  العلم  مجل  وللثاين:   ،52/1

رشائع اإلسالم: 92/1. وغريها.
)2( سورة البقرة: 144.

السفر ح7، هتذيب األحكام:  يقدم من  أو  السفر  يريد  الكايف: 435/3، ب من  ينظر:   )3(
162/3، ح350، وعنهام وسائل الشيعة:268/8، ب6 من أبواب قضاء الصالة، ح1.
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من  شء  عن  االحــرتاز  وجوب  عدم  اعتقاُد  اآلخر  البعض  يف  تسليمه  وعدم 
األجزاء، إاّل اجلزء األخري، أو جواز االكتفاء باإلتيان بواحٍد منها يف املقام األّول، 
واعتقاُد وجوب االحرتاز عن اجلميع، أو وجوب اإلتيان باجلميع يف املقام الثاين.

وهذا التفصيل خارٌق لإلمجاع املرّكب؛ ألّن كّل من يقول يف حكم تلك الشبهة 
باألّول يقول به مطلًقا، وكّل من يقول فيه بالثاين يقول بِه كذلك.

القول  اختيار  يستلزم  فقط  املوارد  بالتبادر يف بعض  االعرتاف  أّن  وامللّخص: 

الثالث يف ما وجد فيه التبادر، واختيار القول األّول يف غريه، وهو إحداث قوٍل 
خارٍج عن مجيع األقوال املوجودة يف املسألة، وال خيفى أّنه خارٌق لإلمجاع املذكور.

مضاًفا إىل أّنك مل تقل به أيًضا.

واجلواب عنُه:

أّوال: هو أنَّ تسليم التبادر يف اجلملة إّنام يوجب خرق اإلمجاع املرّكب إذا كاَن 

كون  بمالحظة   - أّنُه  أسلفناه:  ممّا  عرفت  قد  وأنت  عرًفا،  عدمه  إىل  راجع  غري 
املعلوم اإلمجايل يف املقام يف حكم املعلوم التفصييل يف العرف والعادة - يرجع إىل 
النَّفس األمري  عدمه، وال يكون أثره خمالًفا ألثر محل اللفظ عىل األمر الواقعّي 

عندهم.

االعرتاف  وقوع  أنَّ  أخرى:  به  واالعرتاف  تارًة،  إنكاره  من  مرادنا  كاَن  وإّنام 

ابتداء اجلواب عن االعرتاض لوجود املعارض، قد  به منّا عىل سبيل العموم يف 
كان بطريق التسليم، كام نّبهنا عليه فيام سبق، ال أنَّ االعرتاف به يف حمّل االعرتاف 

لكونِه مثمًرا عىل نحٍو يكون ثمرته خالف ثمرة احلمل عىل األمر الواقعّي.
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ومن هذا اجلواب ُيعلم جواب الفقرة األخرية)1( أيًضا.

وثانًيا: إّن عىل فرض تسليم كون التبادر الذي نعرتف به يف بعض املوارد عىل 

وجه يكون أثره غري أثر احلمل عىل األمر النفس األمري أيًضا، نحكم بصّحة أّول 
األقوال املوجودة يف تلك الشبهة عموًما، بأن نقول:

إذا ثبت القول األّول يف حملٍّ منعنا عن وجود التبادر فيه بذلك األصل الثانوي 
نثبت يف حمّل االعرتاف بضميمة اإلمجاع املركب الذي اّدعيته، فيثبت صّحته عىل 

ا. وجه الشمول جدًّ

القول  ثبت  إذا  يقول:  أْن  للخصم  أو  بمثلِه،  معارض  ألّنه  ظاهر؛  نظٌر  وفيه 

اإلنكار  حمّل  يف  ثبَت  األّويل،  األصل  بذلك  بالتبادر  فيه  تعرتف  حملٍّ  يف  الثالث 
بضميمة ذلك اإلمجاع أيًضا، فيثبت هذا القول عىل طريق العموم، ويبطل القول 

األّول جزًما، فتدّبر.

وثالًثا: إّن فرق ذلك التفصيل لإلمجاع املرّكب املانع من املصري إليه فرع حتّقق 

ذلك، وهو غري ثابت، فتأّمل)2(.

)1( يف حاشية األصل:»أعني قول القائل: مضاًفا إىل أّنك مل تقل به أيًضا، )منه سّلمه اهلل(«
)2( يف حاشية األصل:»وجه التأّمل: عدم االعتامد عىل هذا اجلواب الثالث؛ حيث إّنه ينايف ما 

اخرتناه يف املسألة من القول األّول عىل سبيل اإلطالق والعموم، )منه سّلمه اهلل(«.
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]المعارض الثاني[
املتقّدم، ولكن  املعارض  اجلواب عىل  ما حّققتُه يف  نسّلم مجيع  يقال: نحن  ال 

نقول: هنا معارٌض آخر، وهو أّنه عىل تقدير العمل باألصل الثانوي يلزم التكليف 
باملجمل، والالزم باطل، فامللزوم مثلُه.

األقوال  من  األّول  القوُل  كاَن  به  العمل  ُترك  وإذا  به،  العمل  ترك  ومقتضاه 
املوجودة يف املسألة فاسًدا، والصحيح منها منحرٌص يف غريه.

أّما وجه املالزمة فألّن معنى العمل بذلك األصل هو وجوب االجتناب عن 

احلرام، ووجوب اإلتيان بالواجب، مع عدم علم املكلف هبام، وكوهُنام تكليفني 
باملجمل ظاهٌر.

وأّما بطالن الالزم - أعني التكليف باملجمل - فألّنه قبيح عقاًل، وعدُم جواز 

صدورِه من احلكيم - تعاىل شأنُه - واضٌح.

]جواب المعارض الثاني[
ألّنا نقول: نحن نمنع عن قبحِه وبطالنِه يف املقام، وإن قلنا هبام يف اجلملة.

وتوضيح ذلك: هو أّن التكليف باملجمل عىل رضبني:

أحدمها: أن يكون املجمل املتعّلق به التكليف جمماًل من أصله.

واآلخر: أن يكون جمماًل بالعارض، وهذا أيًضا عىل قسمني:

أو  املحتمالت  مجيع  برتك  للمكّلف  ممكنًا  عنُه  اإلمجال  رفع  يكون  أن  أّوهلام: 

باإلتيان بكّلها.
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وثانيهام: أن ال يكون كذلك.

واملسّلم قبحُه وبطالنُه من هذه األقسام الثالثة عقاًل هو األّول واألخري، عىل 
تفصيل يف األخري، من صورة كون عدم اإلمكان من طرف احلكيم، وصورة كونه 

من طرف املكّلف.

وأّما الوسط فال قبح فيه، وال بطالن يعرتيه أصاًل.

والتكليف باملجمل فيام نحن فيه من هذا القبيل، ال من قبيل)1( أحد الطرفني؛ 
وذلك لوضوح أنَّ احلرام والواجب فيه ارتكاب املغصوب، والتوّجه يف الصالة إىل 
القبلة مثاًل، وأّن املغصوب والقبلة أمران مبّينان بالذات جممالن باعتبار عروض 
االشتباه، واملفروض إمكان االحرتاز عن األّول برتك مجيع املحتمالت، واإلتيان 

بالثاين بفعل كلٍّ منها، فكونه من الوسط ال من أحد اجلانبني ال يكاد خيفى.

)1( يف األصل»قبل«، والصحيح ما أثبتناه.
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]المعارض الثالث[
فإن قيل: سّلمنا عدم وجود هذا املعارض أيًضا، ولكن نّدعي وجود معارٍض 

ثالٍث هنا، وهو استصحاب جواز االستعامل يف مقام النهي، واستصحاب عدم 
وجوب اإلتيان يف مقام األمر)1(.

قبَل  بالنجس مثاًل  املشتبهة  إّن كّل واحد من األمور  تقرير األّول:  ونقول يف 
املنّجس املفضـي إىل حصول االشتباه، كاَن احلكم فيه جواز االستعامل  عروض 
يقينًا، وال ينتقض اليقني إاّل بيقني مثله؛ ملا دّل عليه من العقل)2(، أو النقل املذكور 

يف كتب األخبار)3(، وكلامت العلامء األخيار)4(.

حصول  صورة  يف  إاّل  حيصل  مل  املنجس  عروض  بعد  املزبور  اليقني  ونقُض 
العلم باملحّل بقيد اخلصوصّية، وليس الكالم فيها، وما فيه الكالم غريها، فينبغي 
أن حيكم فيه –بمقتضـى ما ذكرناه- باجلواز مطلًقا حّتى بالنسبة إىل الفرد األخري، 
إاّل أّنُه يستثنى من العموم بام دّل عليه، ممّا علم سابًقا؛ فذلك اليقني ينتقض بالنظر 

إليه أيًضا، ولكنّه بدليل آخر خيتّص به، وال يشاركه فيه غرُيه.

)1( مّمن استدّل هبذا الدليل السّيد حمّمد العاميل يف مدارك األحكام:252/3. 
)2( ينظر للدليل العقيل: العّدة يف أصول الفقه: 758/2، معامل الدين: 233، زبدة األصول: 

106، الوافية يف أصول الفقه: 200، وغريها.
)3( تقّدم ختريج األحاديث. 

)4( ينظر مثاًل: اخلالف: 124/1، هناية اإلحكام: 59/1، جممع الفائدة والربهان: 183/3، 
استقصاء االعتبار: 188/2، وغريها كثري.
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ويف تقرير الثاين: إنَّ كّل واحٍد من اجلوانب األربعة املحتمل كونه قبلًة مثاًل قبَل 
ورود ما دّل عىل وجوب التوّجه إىل القبلة يف الصالة، كاَن حمكوًما بعدم وجوب 
التوّجه إليه فيها يقينًا، واليقني ال ينتقض إاّل بيقني مثله؛ ملا مّر ذكرُه آنًفا، ونقُض 
احلكم اليقيني املذكور بعد ورود ذلك الدليل مل حيصل إاّل يف صورة حتّقق العلم 
جزًما،  اخلالف  حمّل  عن  خارجة  الصورة  وهذِه  التعيني،  وجه  عىل  قبلًة  بكونِه 
ما  بناًء  فالالزم  خاّصة،  االحتامل  وحتّقق  العلم  عدم  صورُة  اخلالفّية  والصورة 

حّررناه بقاُء عدم الوجوب، واحلكم بجواز االكتفاء بصالة واحدة.

ويظهر بعد مالحظة هذا املعارض رجحان القول الثالث عىل األقوال الثالثة 
الباقية دون القول األّول، كام ال خيفى.

]جواب المعارض الثالث[
قلنا: فيام ذكرته نظٌر من وجوه:

أّما أّوال: فالنتقاض اليقني باليقني يف صورة حصول االشتباه أيًضا؛ إذ الدليل 

الداّل عىل حرمة استعامل النجس، والدليل الداّل عىل وجوب التوّجه إىل القبلة يف 
الصالة-بعد داللتهام عىل حرمة استعامل النجس الواقعي، ووجوب التوّجه إىل 
القبلة الواقعّية؛ نظًرا إىل كون األلفاظ موضوعة لألمور النفس األمرّية، وأصالة 
محلها عليها مع فقد القرينة عىل خالفها، أو داللتهام عىل حرمة استعامل النجس 
املتبادر منهام صورة  إىل كون  نظًرا  املعلومة؛  القبلة  إىل  التوّجه  املعلوم، ووجوب 
العلم، فيجب محلهام عىل تلك الصورة بعد رجوع العلم يف املقامني إىل ما ال فرق 
بينه وبني الواقع ونفس األمر حكاًم، بعد تسليم وجوب التبادر يف كّل من اللفظني 
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كام أسلفنا اجلميع بام ال مزيد عليه- يكونان دليلني يقينّيني عىل خالف مقتضـى 
اليقني السابق.

ومقتىض ذلك انتقاُضه هبام، ورفع حكم االستصحاب باليقني الالحق.

التمّسك باالستصحاب هنا -عىل فرض حّجّية أصله- غرُي  ثانًيا: فألّن  وأّما 

الدليل  عن  عبارة  احلّجّية  مستند  كون  تقدير  عىل  أّما  قّررته؛  ما  إثبات  يف  نافع 
العقيل؛ فألنَّ ذلك الدليل هو الدليل الداّل عىل حّجّية ظَّّن املجتهد مطلًقا، فيكون 

مدار احلّجّية فيه عىل حصول وصف الظَّّن منه.

بعد  اإلتيان  وجوب  عدم  أو  املانع،  عروض  بعد  االستعامل  بجواز  والّظّن 

غرُي   - سيأيت  وما   ، مرَّ ما  بعد   - املذكورين  االستصحابني  من  املوجب  عروض 
حاصل، واحلاصُل معهام هو الظَّّن بعدم جواز االستعامل باملّرة، ووجوب اإلتيان 

ا. عىل وجه العموم جدًّ
وأّما عىل تقدير كون مستندها عبارة عن الدليل اللفظي من األخبار الناهية عن 

نقض اليقني بغريِه، واختصاصه باملوضوعات فظاهٌر؛ ألّن الكالم يف املقام متعّلق 
باحلكم ال املوضوع، كام هو واضح.

تلك األخبار شاملة لألحكام  املستند عبارة عنُه، وكون  تقدر كون  وأّما عىل 

أيًضا، وكون احلّجّية يف األحكام من جهة حصول وصف الّظّن ال التعّبد، َفِلَعني 
ما ذكرناه يف التقدير األّول، وال حاجة إىل إعادته.

وأّما عىل تقدير كونه عبارة عن الدليل اللفظي املشار إليه، وشموله لكّل من 

املوضوعات واألحكام، وكون احلّجّية من جهة التعّبد، ال حصول وصف الّظّن، 
يف  به  ُيتمّسك  أّن  يمكن  بحيث  الكامل،  العموم  سبيل  عىل  التعّبد  ثبوت  َفِلَعدم 
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أمثال ما نحن فيه.
وباجلملة، كلُّ هذه التقادير حمتملة يف حّجّية االستصحاب بعد ثبوت أصلها كام 

هو املختار، وقد ذهب إليه أكثر األصحاب، وال شَء منها ينفع يف إثبات ما قّرره 
املعرتض يف هذه الباب.

وقد حّققنا ما هو احلّق يف طريِق حّجّيته يف بعض مؤّلفاتنا يف األصول)1(، ومل 
نذكره يف هذه الرسالة؛ لكونه خارًجا عن موضوعها؛ كام ال خيفى.

آخرين  باستصحابني  معارضان  املذكورين  االستصحابني  فألّن  ثالًثا:  وأّما 

عروض  صورة  يف  اإلتيان  ووجوب  االستعامل،  حرمة  استصحاب  حاصلهام: 
االشتباه بعد حصول العلم باخلصوصّية.

وبيان ذلك: هو أّن االشتباه عىل قسمني:

أحدمها: اشتباه عارض أّويّل، والثاين: اشتباه عارض ثانوّي.

وبعبارة أخرى:

بالعلم  التعيني، أو  املانع عىل وجه  بالعلم بمحّل  أحدمها: اشتباه غري مسبوق 

بمحّل الوجوب عىل ذلك الوجه.

الثاين: اشتباه مسبوق بالعلم بأحد املحلَّني كذلك.

ومثاُل األّولني اشتباُه كّل واحد من األمور املشتبهة بالنجس؛ باعتبار دخول 
املنّجس يف أحدها يف زمان مل يمكن فيه حصول العلم به بخصوصه، واشتباُه كّل 
يف  االشتباه  سبب  عروض  باعتبار  بالقبلة،  املشتبهة  األربعة  اجلوانب  من  واحد 

)1( معادن التحقيق يف بيان نبذ من املسائل األصولّية بالتدقيق)خمطوط(.
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زمان مل يعلم القبلة قبله بالتشّخص واخلصوصّية.

ومثاُل األخريين اشتباُه كّل واحد من تلك األمور بعد العلم يف أحدها بعينِه 
بأّنُه قد صار حمالًّ لدخول املنّجس؛ لعارض من العوارض االتفاقّية، واشتباُه كّل 
واحد من تلك اجلوانب بعد العلم يف أحدها باخلصوص بكونه قبلًة؛ لباعث من 

البواعث املزيلة له.

بقيد  بالنجس  املشتبهة  األمور  أحد  إّن  مثاًل:  بفرديه  الثاين  القسم  يف  فيقال 
التعنّي قد حتّقق نجاسته بدخول املنّجس فيه، وحُرم استعامله يقينًا، ومعناه وجوب 
االجتناب عنه قطعًا، واألصُل بقاُء هذا الوجوب اليقيني إىل أْن يثبت خالفه بيقني، 

ومل يثبت جزًما.

باالجتناب  إاّل  الفرض- ال يمكن  تعّينه -كام هو  بعد زوال  واالجتناُب عنه 
عن مجيع األفراد املشتبهة، فيجب هذا االجتناب حتصياًل لذلك االجتناب املتعّلق 

بذلك األمر املعنّي.

وإّن أحد اجلوانب األربعة املشتبهة بالقبلة يقينًا قد تبنّي كونه قبلًة بشـيء من 
األمارات املعتربة الشـرعّية، ووجوب التوّجه إليه يف الصالة يقينًا، واألصُل بقاء 

وجوب هذا التوّجه املخصوص إىل أْن يظهر خالفه بيقني، ومل يظهر قطًعا.

وهو بعد زوال وصف اخلصوصّية عنُه -كام هو مفروض املسألة- ال يمكن 
حصوله إاّل بالتوّجه إىل مجيع تلك اجلوانب، فيجب التوّجه إليها؛ لتحصيل ذلك 

الواجب.
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وبعد تعارض االستصحابني يف املقامني يتساقطان، ويبقى ما قّدمناه من الدليل 
الداّل عىل القول األّول ساملًا عن املعارض.

القول  تعنيُّ  األّولني  باالستصحابني  ثبت  إذا  أّنُه  يقال: من  أن  يمكن  ما  وأّما 

الثالث يف اجلملة، يثبت تعّينُه مطلًقا باإلمجاع املرّكب؛ لعدم ]القول[ بالفصل بني 
قسمي االشتباهني، فال يسقط حكمهام بمعارضة االستصحابني األخريين، حتى 
يبقى دليل القول األّول ساملًا عن املعارض بعد سقوط حكم ذينك االستصحابني 

كذلك.
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]المعارض الرابع[
فإن قلت: سّلمنا عدم وجود املعارض الثالث املذكور أيًضا - أعني استصحاب 

ولكن  األمر-  مقام  يف  اإلتيان  وجوب  وعدم  النهي،  مقام  يف  االستعامل  جواز 
نقول: هنا معارٌض رابع من األخبار املعتربة الواردة يف بيان طهارة املاء أو االشياء 

كّلها)1(.
اهلل  وقوله)صلوات  قــذر()2(،  أّنــه  تعلم  حتى  طاهر  ماء  قوله:)كّل  وهو 

عليه(:»كّل شء طاهر)3( حتى تعلم أّنه قذر«)4(، وغريمها من أمثاهلام.
صورة  يف  الشـيء  أو  املاء  نجاسة  انحصار  عىل  تدل  أهّنا  هو  املعارضة:  ووجه 

الصورة  هذه  غري  يف  النجاسة  عدم  ومقتضاه  اخلصوصّية،  بقيد  بالنجاسة  العلم 
مطلًقا.

ومن مجلة أفراد اإلطالق عدم العلم بخصوص ما أصابه النجاسة مع العلم 
بحصول أصل النجاسة يف اجلملة، وكونه من موارد الشبهة املحصورة واضح.

)1( يظهر من املقّدس األردبييل التمّسك هبا، ينظر: جممع الفائدة والربهان: 123/2.
ح619،   ،215/1 األحكام  هتذيب  وح3،  ح2  املاء،  طهور  ب   ،1/3 الكايف:  ينظر:   )2(
ح2،  املطلق،  املاء  أبواب  من  ب4  الشيعة: 142/1،  وسائل  و621، وعنهام  وح620، 
ولفظ الرواية:»املاء كّله طاهر حّتى يعلم أّنه قذر«، وورد بلفظ الكتاب مرساًل يف الوسائل: 
174/27، ب12من أبواب القضاء، ذيل احلديث 67، كام ورد مرساًل أيًضا بلفظ:»كّل 

ماء طاهر إاّل ما علمت أّنه قذر« يف الوسائل: 99/1، ب1 من أبواب املاء املطلق، ح2.
)3( يف املصدر:»نظيف«.

من  ب37   ،467/3 الشيعة:  وسائل  وعنه  ح832،  األحكام:285/1،  هتذيب  ينظر:   )4(
أبواب النجاسات، ح4.
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الفرد  بالنسبة إىل مجيع األفراد حتى  فتكون داّلة عىل عدم وجوب االجتناب 
األخري، إاّل أّنه خيرج عن العموم، وجيب االجتناب عنه بام دّل عليه من املذكور 

فيام سبق.

الدليل  بمالحظة  األخري  إاّل  اجلميع  إىل  بالنسبة  االجتناب  وجوب  وعدم 
السابق هو القول الثالث من األقوال املنقولة يف الشبهة املزبورة، فينبغي أْن يكون 

هو املختار بينها دون غريه.

وإذا ثبت لزوم اختياره يف بعض مقاماهتا - وهو مقام الشبهة باعتبار النجاسة 
املقامات، حّتى  يثبت يف غريه من  تلك األخبار هبا -  إىل اختصاص مورد  نظًرا 
مقام األمر؛ لعدم القول بالفصل بينها يف احلكم املذكور أصاًل، فبه يتّم رجحان 

ذلك القول عىل سبيل العموم؛ كام ال خيفى.

]جواب المعارض الرابع[
قلت: إنَّ األخبار املذكورة أيًضا ال تعارض ما قّدمناه؛ وذلك لوجوه:

األول: ما مّر من الترصيح به يف اجلواب األّول من أجوبة املعارض الثالث.

وبيانه يف املقام: هو أنَّ دليل حرمة استعامل النجس من املاء، أو غريه، بعد داللته 

بالنظر  عليها  داللته  أو  األمر،  ونفس  الواقع  يف  النجس  إىل  بالنظر  احلرمة،  عىل 
بينه وبني ذلك -كام عرفته  تفاوت  ما ال  إىل  العلم  املعلوم، ورجوع  النجس  إىل 
سابًقا-، يدلُّ عىل أّن العلم بالنجاسة عىل وجه اإلمجال أريد من العلم املذكور يف 
تلك األخبار أيًضا، وأّن معنى قوله:»حتى تعلم أّنه قذر«)1(: حّتى تعلم بالعلم 

)1( تقدم خترجيه آنفًا.
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التفصييّل أو اإلمجايّل أّنه قذر، فإذا علمت بأحد الوجهني أّنه قذر فهو ليس بطاهر، 
بل هو قذر.

ويوّضح هذا الذي ادعيناه أّنك إذا رجعت إىل العرف، ترى أّن السّيد إذا قال 
لعبده: أنت مرّخص يف رشاء أّي حلم كان حتى تعلم أّنه حلم البقر، ثم عّقبه بقوله: 
السوق  يف  وجد  العبد  أّن  وُفرض  البقر،  حلم  رشاء  عن  االجتناب  عليك  جيب 
حّق  يف  حيكم  تعيني،  غري  من  غريه  واآلخر  البقر،  حلم  أحدمها  بأّن  قطع  حلمني 
نفسه بعد اخلطاب الثاين بوجوب االجتناب عن رشاء كّل من اللحمني املشتبهني 
املذكورين، وال جيعل اخلطاب األّول معارًضا له، وال يتأّمل يف الوجوب بسبب 
بلحم  العلم  منه  يفهم  أّنه  جهة  من  إاّل  ليس  فإّنه  أصاًل؛  فيه  املذكور  العلم  لفظ 
البقر عىل وجه العموم الشامل للتفصيل واإلمجال كليهام، وأّن العلم اإلمجايل به يف 

حكم العلم التفصييّل.
النجس  الذي دّل عىل حرمة استعامل  فيكون األمر يف تلك األخبار والدليل 

كاألمر يف املثال املزبور؛ ألهّنام عىل سياق واحد.
وكذلك يوّضحه أمثلة أخرى ال ختفى عىل من تأّمل يف مكاملات أهل العرف 

وتدبَّر.
الثاين: أنَّ لتلك األخبار عمومني:

]1-[ عموًما بالنسبة إىل أفراد املاء، أو اليشء.
]2-[ وعموًما بالنسبة إىل احلاالت املعارضة لتلك األفراد.

الثاين  والعموم  لغًة،  له  موضوع  لفظ)كّل(  ألّن  استغراقّي؛  األّول  والعموم 
إطالقّي؛ إذ ال لفَظ فيها يدّل عىل العموم يف احلاالت، وظاهرها غري مقّيد بحالة 
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وال  املاهّية،  خارٍج عن  قيٍد  لكّل  إّنه شامل  حيث  ا من  عامًّ فيكون  أخرى،  دون 
نعني باإلطالق إاّل ذلك.

إىل  االنصـراف  يوجب  ما  وجود  تقدير  اإلطالقّية-عىل  العمومات  ومقتىض 
بعض القيود عرًفا- أْن حُتمل عىل ذلك القيد، ويقال بأّنه املراد منها دون غريه، أو 

بإمجاهلا من حيث اإلرادة يف غريه.

وبعبارة أخرى: أْن حُتمل عىل ذلك املتبادر، ويقال بأّنه هو املراد منها دون غري 

املتبادر، أو يقال بإمجاهلا يف غري املتبادر، كام يف قولك لعبدك:)بِْع بالنقد( مثاًل؛ فإّنه 
ينرصف يف العرف إىل النقد الغالب، ال إىل النقد مطلًقا.

بل يمكن إجراء هذه القاعدة يف العمومات االستغراقّية أيًضا، وإْن كان ظاهر 
األصولّيني خالفه، واختصاصها بالعمومات اإلطالقّية، ولزوم محل األوىل عىل 

مجيع األفراد من املتبادرة وغريها)1(.

بل نقول بلزوم إجرائها فيها أيًضا؛ لعدم دليٍل عىل ما صاروا إليه -من الفرق 
ا- إاّل كون احلمل يف النوع  بني النوعني، بعد فرض ثبوت االنصـراف فيهام جدًّ
األّول وعىل بعض األفراد جماًزا ال ينبغي أّن ُيصار إليه، وهو غري داّل عليه عىل 

تقدير كون املجاز مفهوًما من لفظ احلقيقة عرًفا.

وكيف ما كان، فال شّك يف لزوم احلمل يف النوع الثاين عىل املتبادر، وال خالف 

فيه بينهم يظهر، واملتبادر من العموم اإلطالقي الثابت يف تلك األخبار بالنسبة إىل 
احلاالت العارضة غري حالة الشبهة املحصورة، بمقتىض القاعدة املقّررة املسّلمة، 

)1( ينظر: تعليقة عىل ذخرية املعاد: 275، الفوائد األصولّية: 177.
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بالقول  أو  خاّصة،  منها  بإرادته  بالقول  إّما  احلالة،  هذه  غري  عىل  حُتمل  أْن  يلزم 

بإمجاهلا فيها.

ومع هذا احلمل املستلزم لعدم ورودها إاّل يف مورد غري تلك الشبهة، أو بإمجاهلا 
من حيث الورود يف موردها أيضًا، ال يكون هلا قابلّية املعارضة قطًعا.

عىل  داللتها  تسليم  فرض  عىل  العاّمة  األخبار  تلك  مضمون  أنَّ  والثالث: 

أو  منها،  املحصورة  الشبهة  غري  تبادر  وعدم  التفصييّل،  العلم  خصوص  استثناء 
ما  العموم االستغراقي عىل  إذا حتّقق يف  تقدير حتّققه - كام  به عىل  عدم االعتبار 

ذهبوا إليه - خمالٌف يف حمّل الكالم ملا جنح إليه األكثر، كام عرفته فيام تقّدم.

وخمتاُرنا عدُم حّجّية األخبار يف بعض مدلوهلا الذي أعرض عنه األكثر، كعدم 
حّجّيتها يف مجيع مدلوهلا إذا كان كذلك؛ وذلك بناًء عىل ما حّققناه يف موضع آخر، 

من أّن املناط يف حّجّية األخبار حصول الّظّن بمضامينها ال شء آخر.

وعدُم حصول الظّن يف املقام بام ذهب إىل خالفه األكثر؛ بل حصول الظّن بام 
ا. وافق فتواهم ال يكاد خيفى، فال يكون من شأهنا املعارضة ملا قّدمناه جدًّ
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]المعارض الخامس[
ال يقال: سّلمنا عدم وجود املعارض الرابع املذكور أيًضا، إاّل أّنا نّدعي وجود 

معارٍض خامٍس هنا، ونقول:

إّن الروايات املعتربة الواردة يف بيان حكم احلالل املشتبه باحلرام، كقوله يف 
صحيحة عبد اهلل بن سنان -عىل الظاهر-:»كلُّ شء ]يكون[ فيه حالل وحرام فهو 

حالل ]لك أبًدا[ حتى تعرف احلرام بعينه«)1(.

ويف بعض الكتب يف آخر هذه الصحيحة أو رواية أخرى مثلها لفظ آخر، وهو 
قوله:»فتدعه«)2(.

ومثله قوله)صلوات اهلل عليه(:»إذا اشتبه عليك احلالل واحلرام فأنت عىل حّل 
حتى تعرف احلرام بعينه«)3(. ونحوه من األخبار املستفيضة)4(.

)1( ينظر: الكايف: 313/5، ب النوادر، ح39، ومن ال حيضـره الفقيه: 341/3، ح4208، 
من  ب4   ،88-87/17 الشيعة:  وسائل  وعنها  ح337،   ،79/9 األحكام:  وهتذيب 

أبواب ما يكتسب به، ح1.
)2( املصدر نفسه؛ حيث مل نجد يف املصادر احلديثّية املعتربة احلديَث خالًيا عن قيد»فتدعه«، 
نعم ورد يف كتب الفقه خالًيا عن القيد، ينظر: التنقيح الرائع: 20/2، مدارك األحكام: 

.167/3
)3( ينظر مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول:403/12. 

رشاء  ب   ،228/5 الكايف:  ح601،  و497/2،  ح596،   ،495/2 املحاسن:  ينظر:   )4(
األحكام:  هتذيب  ح1،  األطعمة  كتاب  من  اجلبن  ب  و339/6،  ح2،  واخليانة  الرسقة 

375/6، ح1094، و226/7، ح988.
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وإذا  املحصورة،  الشبهة  عن  االجتناب  وجوب  عدم  عىل  بإطالقها   )1( تــدلُّ

كانت داّلة عليه كانت معارضة ملا تقّدم من الدليل الداّل عىل وجوب االجتناب 
عنها، ووَجَب تقديمها عليه؛ ملا ال خيفى)2(.

ووجه الداللة: حرص احلرام فيام علم أّنه حرام بقيد اخلصوصّية؛ فإّن مقتضاه 

صورة  عن  عبارة  كان  وإن  التعيني،  وجه  عىل  العلم  صورة  غري  يف  احلرمة  عدم 
العلم عىل وجه اإلمجال، وهي بعمومها شاملة لتلك الشبهة، فتكون داّلة عىل عدم 

وجوب االجتناب عنها.

ما دّل  الوجوب مطلًقا، وكان اإلطالق خالف  مّلا كان مقتضاها عدم  ولكن 
عىل وجوب االجتناب بالنسبة إىل الفرد األخري، ممّا تبنّي سابًقا، كان تقييده بغري 

ذلك الفرد الزًما.

وبطالن  الثالث،  القول  صّحة  عىل  تدّل  الروايات  تلك  أّن  الكالم:  وملّخص 

الشبهة  موارد  بعض  يف  آنًفا  إليه  أرشنا  ما  بضميمة  كانت  وإْن  األقــوال،  سائر 
املورد  هذا  يف  إليه  املصري  فيجب  باحلرام،  احلالل  اشتباه  مورد  وهو  املحصورة، 
القول  عدم  إىل  نظًرا  أيًضا؛  املوارد  من  غريه  يف  َوجَب[  ]فيه  َوجَب  وإذا  ا،  جدًّ

بالفصل بينهام إثباًتا أو نفًيا.

)1( خرب»إّن« يف قوله:»إّن الروايات املعتربة..«
)2( كذا يف األصل، ولعّله:)كام ال خيفى(، ولكّل من االحتاملني وجه صحيح.
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]جواب المعارض الخامس[
ألّنا نقول: نعم، يمكن االستدالل بتلك الروايات عىل ذلك، بل هي بالداللة 

عليه أقوى من روايات عدم جواز نقض اليقني بغريه، ألهّنا -وال سّيام صحيحة 
عبد اهلل بن سنان)1(- تفيُد عدم وجوب االجتناب يف خصوص عروض الشبهة 
-عىل  إهّنا  حيث  الثانية؛  الروايات  بخالف  اجلملة،  يف  فيه  كالمنا  يكون  الذي 
ملحّل  الشامل  اإلطالق  عليه عىل وجه  داّلٌة  الوجوب-  داللتها عىل عدم  فرض 

الكالم وغريه.

ولكنّا نجيب عنها بوجوه:

الوجه األّول: هو أنَّ موردها عىل الظاهر خمتصٌّ بالشبهة الغري)2( املحصورة، 

بل هو املقطوع به، فال يشمل الشبهة املحصورة حّتى تكون يف الداللة عىل بطالن 
القول األّول نافعة.

وقد عرفت أنَّ احلكم بعدم وجوب االجتناب يف الشبهة األوىل ممّا ال كالم فيه 
ألحد من األصحاب مطلًقا.

وما قّرره علامء األصول يف كتبهم من أنَّ خصوص املورد ال خيّصص اجلواب)3( 
غرُي مسّلم يف صورة كون املتبادر من اجلواب العام هو ذلك املورد اخلاّص، وإْن 

كان ُمسلَّاًم يف غري هذه الصورة.

)1( تقّدمت آنفًا.
)2( كذا يف األصل.

هناية   ،368/1 الفقه:  أصول  يف  الُعّدة   ،307/1 الشـريعة:  أصول  إىل  الذريعة  ينظر:   )3(
الوصول: 335/2، هتذيب الوصول: 151، القوانني املحكمة: 139/2.
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وكوُن املورد املذكور متبادًرا ممّا ال ينبغي إنكاره.
وما ورد يف حّلّية جوائز السالطني من األخبار)1( أيًضا يؤّيده)2(.

والوجه الثاين: هو ما أجبنا ثالًثا عن املعارض الرابع.

تبادر  غري  من  للشبهتني  شموهلا  فرض  -عىل  الروايات  تلك  أّن  وحاصله: 

الشبهة الغري)3( املحصورة منها، بل عىل فرض تبادر الشبهة املحصورة- ليست 
بحّجة يف املقام؛ ألّن حّجّية األخبار -بناًء عىل ما اخرتناه يف مسألتها- منحصـرٌة 
يف صورة حصول الظّن بمضامينها، والظنُّ بعدم وجوب االجتناب غرُي حاصل 

منها، بعد كونه خمالًفا ملِا ذهب إليه أكثر علامئنا)رضوان اهلل عليهم(.
والوجه الثالث: هو ما أجبنا به أّواًل عن املعارض املذكور.

وحاصل ذلك: محُل معرفة احلرام يف تلك الروايات عىل مطلق املعرفة تفصيلّيًة 

كانت أو إمجالّية، كحمل العلم يف أخبار طهارة املاء أو الشـيء)4( عىل مطلق العلم 
بالقذرّية.

ولكن يف هذا الوجه نظٌر ظاهٌر ال خيفى عىل أرباب الفطانة.

املحصورة:  الشبهة  يف  الراجح  أنَّ  ذكرناه:  ما  مجيع  من  لك  واّتضح  تبني  فقد 

هو وجوب االجتناب عن مجيع األفراد يف مقام النهي، ووجوب اإلتيان بكلٍّ من 
املحتمالت يف مقام األمر.

)1( ينظر: من ال حيضـره الفقيه: 175/3، ح3662، وح3663، هتذيب األحكام: 338/6، 
ح940، وح942، وح943.

)2( يف حاشية:»أي االختصاص باملورد، منه سّلمه«.
)3( كذا يف األصل.

)4( تقّدمت آنًفا.
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وبعبارة أخرى خمترصة: هو القول األّول ِمَن األقوال األربعة.

بني  الشهرة  من  أيًضا  ذكره  تقّدم  ما  قّدمناه-:  ما  إىل  -مضاًفا  عليه  ويــدّل 

مرقده-  اهلل  النجفي-نّور  املحّقق  السّيد  من  عليه  االتفاق  ودعوى  األصحاب، 
يف  مقامه-  اهلل  -أعىل  األستاذ  السّيد  من  فيه  اخلالف  وعدم  الوافية)1(،  رشح  يف 

رياضه)2(.

ويؤّيده أمور أخر:

منها: موافقته لالحتياط يف مجيع املوارد]أو[ أغلبها.

ومنها: موافقته لسرية الناس ظاهًرا.

ومنها: تتّبع طريقة الشارع يف مقامات الشبهة املذكورة؛ فإّنا نرى بعد التتّبع يف 

أحكامه الرشيفة أنَّ طريقته هو احلكم بوجوب االحرتاز عن اإلناءين يف صورة 
صورة  يف  للصالة  الطهارة  يف  اإلناءين  استعامل  ووجوب  بالنجس،  اشتباههام 
صورة  يف  فيه  الصالة  ُأريد  إذا  الثوب  كّل  غسل  ووجوب  باملضاف،  اشتباههام 
بتنّجس بعض أجزائه عىل وجه اإلمجال ال اخلصوصّية، وغري ذلك ممّا ال  العلم 

.خيفى عىل املتتّبع يف األخبار املروّية عن أهل بيت العصمة

ومنُه ُيعلم أو ُيظّن بأّن حكمه يف تلك املقامات عىل النحو املزبور إّنام هو ملراعاة 

تلك القاعدة التي ذكرناها يف تلك الشبهة، وبه يمكن أْن جُيعل التتّبع املذكور دلياًل 

)1( خمطوط كام تقّدم.
)2( تقّدم خترجيه.
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استقرائيًّا رشعيًّا آخر عىل رجحان القول األّول)1(، ال مؤّيًدا له كام سبق منّا آنًفا.

وأّما ما حيتمل أن يقال: من أّنه عىل مذهب األكثر قد ُحكم يف الثوبني املشتبهني 

بالنجس بوجوب الصالة فيهام)2(، وهذا يدّل عىل أّنه مل حيكم بوجوب االحرتاز 
يف بعض مقامات الشبهة املحصورة، مع كونه مقام النهي؛ إذ لو كان حاكاًم به يف 
مجيع مقاماته، وباإلتيان بجميع املحتمالت يف مقامات األمر كّلها، وباجلملة، لو 
كان حكمه يف تلك الشبهة بمراعاة تلك القاعدة، كاَن حاكاًم يف املثال املزبور برتك 
الصالة يف كّل من الثوبني، ووجوب الصالة عرياًنا -كام ذهب بعضهم)3( أيًضا-

باب  من  إهّنام  حيث  بالنجس؛  املشتبهني  اإلناءين  يف  االستعامل  برتك  كُحكمه   ،
واحد، وال فرق بينهام إاّل فيام وقع فيه االشتباه؛ فإّنه يف األّول من املثالني عبارة 
عن الثوبني، ويف ثانيهام عبارة عن اإلناءين، ومثل هذا الفرق ال يوجب االختالف 

يف حكم الشارع، كام هو ظاهر.

وإذا كان األمر كذلك كان االعتامد عىل االستقراء يف لزوم مراعاة تلك القاعدة، 
والقول برجحان القول األّول يف غري حمّله.

البحراين يف هذه املسألة يف احلدائق النارضة: 149/1، والدرر  )1( كام صنع ذلك املحّدث 
النجفّية من امللتقطات اليوسفّية: 131/2-132. والسّيد بحر العلوم يف مسألة تداخل 

املسّببات يف الفوائد األصولّية: 237-236.
)2( ينظر: اخلالف: 481/1، املخترص النافع: 19، إرشاد األذهان: 240/1، تذكرة الفقهاء: 

483/2-484، البيان: 97، روض اجلنان: 448/1، وغريها.
)3( حكاه الشيخ عن قوٍم من أصحابنا يف اخلالف: 481/1، واختاره ابن إدريس احليّل يف 

الرسائر: 185/1.
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الثوبني  يف  الصالة  بوجوب  حكمه  إذ  فاحش؛  غلط  بأّنه  دفعه)1(:  فيمكن 

املشتبهني بالنجس أيًضا من باب مراعاة تلك القاعدة، وتعنّي ما ذهب إليه األكثر 
يف الشبهة املحصورة.

باملاء  والوضوء  القبلة  أنَّ  كام  الصالة،  رشائط  من  الثوب  طهارة  ألّن  وذلك 
ليست  الترشيع  النجس مع عدم قصد  الثوب  املطلق من رشائطها، والصالُة يف 

حمّرمة، كالصالة مع الوضوء باملاء املضاف، وإىل غري جهة القبلة كذلك)2(.

إنَّ  القبلة يف كّل جانب من اجلوانب األربعة:  احتامل  يقال يف صورة  أّنه  فكام 

االحتامل  صورة  ويف  الواقعّية،  للقبلة  اساًم  تكون  وهي  الصالة،  يف  رشط  القبلة 
املذكور ال يتحّقق العلم هبا يف الصالة إاّل باإلتيان هبا يف اجلوانب األربعة؛ فيجب 

اإلتيان بأربع صلوات حتصياًل لذلك الرشط.
الذي  الوضوء  يف  رشط  املاء  إطالق  إنَّ  باملضاف:  املاءين  اشتباه  صورة  ويف 
يكون رشًطا يف الصالة، وهو اسم لإلطالق الواقعّي، ويف صورة االشتباه املزبور 
ال حيصل العلم به يف الوضوء إاّل باإلتيان به مّرتني بعدد املاءين؛ فيجب اإلتيان 

به كذلك؛ لتحصيل ذلك الرشط، حتى حيصل العلم بوقوع الصالة مع رشطه.
يف  رشط  الثوب  طهارة  إّن  بالنجس:  الثوبني  اشتباه  صورة  يف  يقال  كذلك 

الصالة، وهي تكون اساًم للطهارة الواقعّية، ويف صورة االشتباه املذكور ال يمكن 
الثوبني؛ فيجب اإلتيان هبا كذلك حتصياًل  بعدد  باإلتيان هبا مّرتني  إاّل  العلم هبا 

لذلك الرشط.

)1( جواب»أّما« يف قوله:»وأّما ما حيتمل أن يقال..«.
)2( أي مع عدم قصد الترشيع.



447

حتقيق: م�شلم �ل�شيخ حممد جو�د �لر�شائي/ �ل�شيخ زمن ح�شني �شالح

شهر ذي احلجة 1439هـ /أيلول 2018مالسنة اخلامسة/اجمللَّد اخلامس/ العدد الثالث

وأّما حكم الشارع يف اإلناءين املشتبهني بالنجس برتك استعامهلام بمراعاة تلك 

القاعدة، فإّنام هو باعتبار حرمة االستعامل الثابتة من طرفه.
فال فرق بني اإلناءين والثوبني يف مراعاة تلك القاعدة.

نعم، الفرق بينهام يف مقتضاها؛ حيث إّن مقتضاها يف اإلنائني ترُك استعامل كلٍّ 

منهام، ويف الثوبني وجوُب اإلتيان بالصالة يف كلٍّ منهام، ووجه الفرق يف املخترص 
هو الفرق بني مقاميهام هنًيا وأمًرا، كام ال خيفى.

أْن يقال بعد هذا التحقيق: من أّن وجوب اإلتيان بالصالة يف  وأّما ما يمكن 

باألربع  اإلتيان  كوجوب  القاعدة،  تلك  مراعاة  باعتبار  كاَن  إذا  الثوبني  من  كلٍّ 
االشتباه  صورة  يف  مّرتني  بالوضوء  اإلتيان  ووجوب  القبلة،  اشتباه  صورة  يف 
وتركها  عرياًنا،  الصالة  وجوب  إىل  بعضهم)1(  ذهاب  من  الوجه  فام  باملضاف، 
يف كّل منهام؛ إذ ال يمكن حينئذ بناُء هذا القول عىل تلك القاعدة أيًضا؛ المتناع 

اقتضاء قاعدة واحدة يف مسألة واحدة أمرين متناقضني؟.
اشتباه  مسألة  جعل  أّنه  املذكور  بالقول  القائل  من  الظاهر  أنَّ  عنه:  فاجلواب 

املغصوب،  أو  بالنجس  اإلناءين  اشتباه  مسألة  نظري  النهي  مقامات  من  الثوبني 
كوهنا  لزوم  غري  من  القاعدة،  تلك  عىل  أيًضا  احلكم  ذلك  يف  بناؤه  يكون  ومعه 
بعد   - الثوبني  اشتباه  مسألة  ألّن  واحدة؛  مسألة  يف  متناقضني  ألمرين  مقتضية 

مالحظة مقامي األمر والنهي فيها - كأهّنا تكون مسألتني:
إحدامها: مسألة اشتباه الثوبني عىل تقدير كونه من مقامات األمر.

واألخرى: مسألة اشتباههام عىل تقدير كونه من مقامات النهي.

)1( كابن إدريس احليّل كام تقّدم ختريج قوله.
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فهي  مسألتني،  يف  متناقضني  أمرين  واحدة  قاعدة  اقتضاء  يف  استحالة  وال 
تقتضـي يف املسألة األوىل -بناء عىل مذهب األكثر- وجوَب اإلتيان بصالتني، ويف 

األخرية -بناء عىل ذلك القول- وجوَب ترك الصالة فيهام، واإلتيان هبا عرياًنا.

وبعبارة أخرى: يكون بناؤه يف ذلك احلكم أيًضا عىل تلك القاعدة، وال امتناع 

فيه؛ ألّن املمتنع اقتضاء قاعدة واحدة أمرين متناقضني يف مسألة واحدة من جهة 
واحدة، ال مطلًقا، واقتضاؤها بمالحظة القولني وجوَب اإلتيان بصالتني، وترَك 
بل من  النهي وحدها،  أو من جهة  األمر وحدها،  ليس من جهة  فيهام،  الصالة 

اجلهتني مًعا.

هذا، عىل أّن داللة احلكم بوجوب الصالة يف الثوبني املشتبهني بالنجس -كام 

هو مذهب األكثر- عىل عدم احلكم بوجوب االحرتاز يف بعض مقامات النهي؛ 
نظًرا إىل كون االحرتاز عن النجاسة يف الصالة واجًبا، كاالحرتاز عنها يف رشب 
املاء مثاًل، لو كانت)1( صحيحة، لصّحت داللة احلكم بوجوب الوضوء بكّل من 

اإلناءين املشتبهني باملضاف عىل ذلك أيًضا.
وذلك إلمكان أْن يقال يف الوضوء باملاء املضاف بوجوب االحرتاز عنه أيًضا، 
مع أنَّ املعرتض عىل االستقراء الذي اّدعيناه بحسب الفرض ال أظنُّه حيتمل ذلك.
وبعبارة أخرى: لو كان اّدعاء داللة لزوم األخذ بتلك القاعدة عىل ترك الصالة 

وجوب  بمالحظة  عرياًنا؛  هبا  اإلتيان  ووجوب  بالنجس،  املشتبهني  الثوبني  يف 
احلكم  فيكون  النهي،  مقامات  من  املقام  وكون  فيها،  النجاسة  عن  االحــرتاز 
بوجوب فعلها مع كّل منهام - كام صار إليه األكثر - حكاًم بعدم وجوب االحرتاز 

)1( خرب»أّن« يف قوله:»عىل أّن داللة احلكم..«.
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يف بعض مقامات الشبهة املحصورة، ومعه ال يصح دعوى االستقراء صحيًحا)1(.
باملضاف،  املشتبهني  اإلناءين  بكّل من  الوضوء  ترك  اّدعاء داللته عىل  كاَن)2( 

ووجوب اإلتيان بالصالة مع التيّمم؛ بمالحظة إمكان القول بوجوب االحرتاز 
احلكم  فيكون  النهي،  مواضع  من  املوضع  وكون  املضاف،  باملاء  الوضوء  عن 
بوجوب الوضوء بكلٍّ منهام حكاًم بعدم وجوب االحرتاز يف بعض مواضع تلك 

الشبهة، ومعه ال يمكن دعوى االستقراء، صحيًحا)3( أيًضا.
كون  جهة  من  إاّل  ذلك  وليس  ا،  جدًّ هبا  يقول  ال  املفروض  املعرتض  أنَّ  مع 
النهي، وفعُل  الوضوء باإلناءين املشتبهني باملضاف عنده من مقامات األمر، ال 

الصالة يف الثوبني املشتبهني بالنجس مثُله يف ذلك.

)1( »صحيحًا« خرب»كان« يف قوله:»لو كان اّدعاء داللة..«.
)2( جواب»لو« يف قوله:»لو كان اّدعاء..«.

)3( »صحيحًا« خرب»كان« يف قوله:»لو كان اّدعاء داللته..«.
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ف��ص����ل
] ثمرات االختالف في حكم الشبهة المحصورة[

ا بعد املصري فيه  من مجلة ثمرات االختالف يف حكم الشبهة املحصورة: هو أنَّ
إىل القول األّول - وقد عرفت أّنه احلّق من بني األقوال األربعة املتقدمة، واتضح 
لديك دليُل حّقّيته بام ال مزيد عليه بعون اهلل سبحانه - يلزمنا يف املاءين املشتبهني 
باملغصوب عند إرادة الوضوء، أو الغسل للصالة، أو مثلها: أْن نأيت بالتيّمم بداًل 

عن أحد األمرين بخصوصه.

وبعد فرض املصري إىل القول الثاين يلزمنا يف املثال: أْن نأيت بإحدى الطهارتني 
من أحد املاءين، أو من كلٍّ منهام مع احلاجة إىل تعّددها.

وبعد فرض املصري إىل القول الثالث يلزمنا فيه: أْن نأيت بإحدامها من أحدمها 
خاّصة، ويف صورة احلاجة إىل اآلخر يلزمنا التيّمم)1( ال غريه.

الفرد  من  بإحدامها  اإلتيان  علينا:  يلزم  الرابع  القول  إىل  املصري  فرض  وبعد 
املباح الذي يتعنّي بالقرعة.

ومن مجلة ثمراته غرُي ما ذكرناه، ويف بعض مواقعها نظٌر يفتقر فهمه إىل بسط 
الكالم زيادًة عىل ما حّررناه، ونحن قد أردنا ذلك، ولكن املوانع الدهرّية منعتنا 
عن ارتكابه، كام أهّنا منعتنا عن حترير كثرٍي من املسائل املهّمة التابعة ملسألة الشبهة 
املحصورة، مع كوننا عازمني عليه يف أّول األمر، كام أرشنا إليه يف الديباجة، ويف 

)1( يف األصل:»املتيّمم«، والصواب ما أثبتناه.
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قصدنا أن نحّرر اجلميع، ونضيفه إىل هذه الرسالة بعد رفع املانع، إْن شاء اهلل تعاىل.

واحلمد هلل أّواًل وآخًرا وظاهًرا وباطنًا.

ابن  حسني  حمّمد  الغني  رّبه  عفو  إىل  املحتاج  مصنُّفها  تصنيفها  من  فرغ  وقد 
املرحوم املربور حمّمد عيل احلائرّي احلسيني، غفر اهلل له ولوالديه، وأحسن إليهام 
ليلة  يف  اجليوش-  وختريب  النفس  متابعة  عن  بارفروش-ِصينت  بلدة  يف  وإليه، 
السبت، ثالث شهر شّوال املكّرم، من شهور السنة الثالثة واألربعني بعد املائتني 
واأللف، من اهلجرة املقّدسة النبّوية، عىل هاجرها ألف ألف صالة وسالم وثناء 

وحّتية.

قد فرغ من نقلها من خّط مؤّلفه -دام ظّله العايل- يف خامس شهر شّوال من 
السنة املسطورة خليُل بن عبد الرسول احلسيني عفا اهلل عنهام ولوالدهيام.
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المصادر والمراجع
القرآن الكريم.

أجوبة مسائل السّيد ابن طّراد احلسيني= رسائل الشهيد الثاين.. 1
أيب . 2 الدين  مجال  الشيخ  احليّل،  للعاّلمة  اإليامن:  أحكام  إىل  األذهان  إرشاد 

منصور احلسن بن يوسف بن املطّهر احليّل)ت: 726هـ(، حتقيق: الشيخ 
فارس احلسون، نرش: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، 

قم، ط1، 1410هـ.
االستبصار فيام اختلف من األخبار: لشيخ الطائفة، الشيخ أيب جعفر حمّمد بن . 3

احلسن الطويس)ت: 460هـ(، حّققه وعّلق عليه: السّيد حسن املوسوي 
اخلرسان، نرش: دار الكتب اإلسالمّية، طهران، ط4، 1390هـ.

استقصاء االعتبار يف رشح االستبصار: للشيخ حمّمد بن احلسن بن الشهيد . 4
إلحياء   البيت آل  مؤّسسة  ونشـر:  حتقيق  1030هـــ(،  الثاين)ت: 

الرتاث، قم، ط1، 1419هـ.
للماليني، . 5 العلم  دار  الزركيل)ت: 1396هـ(، نرش:  الدين  األعالم: خلري 

ط5، بريوت، 1980م.
حسن . 6 السّيد  حتقيق:  األمني)ت: 1371هـ(،  حمسن  للسّيد  الشيعة:  أعيان 

األمني)ت: 1423هـ(، دار التعارف، ط5، بريوت، 1435هـ.
العاميل)ت: . 7 احلــّر  احلسن  بن  حمّمد  الشيخ  العاميل،  للحّر  اآلمــل:  أمل 

بريوت،  الوفاء،  مؤّسسة  نرش  احلسيني،  أمحد  السّيد  حتقيق:  1104هـ(، 
1403هـ.
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العاميل)ت: . 8 اجلزيني  مكي  بن  حمّمد  الشيخ  األول،  للشهيد  البيان: 

786هـ(، حتقيق: الشيخ حمّمد احلسون، نشـر املحّقق، مطبعة الصدر، قم، 
ط1، 1412هـ.

مجال . 9 الشيخ  احليّل،  للعاّلمة  اإلمامّية:  مذهب  عىل  الشـرعّية  األحكام  حترير 

الدين أيب منصور احلسن بن يوسف بن املطّهر احليّل)ت: 726هـ(، حتقيق: 
قم، ط1،   ،الصادق اإلمام  نشـر: مؤّسسة  البهادري،  إبراهيم  الشيخ 

1420هـ.
التحفة السنّية يف رشح النخبة املحسنية: للسّيد عبد اهلل بن نور الدين بن نعمة . 10

اهلل املوسوي اجلزائري التسرتي)ت: 1173هـ(، خمطوط، نسخة برنامج 
برقم  الرضوية  اخلزانة  يف  حمفوظة  نسخة  عن   ،البيت أهل  مكتبة 

.2269
بن . 11 احلسن  منصور  أيب  الدين  مجال  الشيخ  احليّل،  للعاّلمة  الفقهاء:  تذكرة 

 البيت آل  مؤّسسة  حتقيق:  726هـ(،  احليّل)ت:  املطّهر  بن  يوسف 
إلحياء الرتاث، قم، ط1، 1414هـ.

تراجم الرجال: للسّيد أمحد احلسيني، بعناية وإرشاف: قسم شؤون املعارف . 12

اإلسالمّية واإلنسانّية، العتبة العّباسّية املقّدسة، مطبعة دار الكفيل، كربالء، 
1439هـ.

تعليقة عىل ذخرية املعاد: للوحيد البهبهاين، الشيخ حمّمد باقر بن حمّمد أكمل . 13

البهبهاين احلائرّي)ت: 1206هـ(، حّررها الشيخ جواد بن زين العابدين 
الدامغاين، حتقيق: مركز إحياء الرتاث التابع لدار خمطوطات العتبة العّباسّية 

املقّدسة، دار الكفيل، كربالء املقّدسة، 1438هـ.
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تعليقة عىل معامل األصول: للسّيد عيل املوسوي القزويني)ت: 1298هـ(، . 14

اإلسالمي  النشـر  مؤّسسة  نرش:  القزويني،  العلوي  عيل  السّيد  حتقيق: 
التابعة جلامعة املدرسني، قم، ط1، 1422هـ.

الدكتور . 15 الصدر)ت: 1354هـ(، حتقيق:  للسّيد حسن  أمل اآلمل:  تكملة 

حسني عيل حمفوظ، وعبد الكريم الدباغ، وعدنان الدباغ، نرش: دار املؤّرخ 
العريب، بريوت، ط1، 1429هـ.

التنقيح الرائع ملخترص الرشائع: للفاضل املقداد، الشيخ مجال الدين مقداد . 16

اللطيف  عبد  السّيد  حتقيق:  826هـــ(،  احلــيّل)ت:  السيوري  اهلل  عبد  بن 
الكوهكمري، نرش: مكتبة آية اهلل العظمى املرعيّش النجفي، قم، 1404هـ.

هتذيب األحكام يف رشح املقنعة: لشيخ الطائفة، الشيخ أيب جعفر حمّمد بن . 17

احلسن الطويس)ت: 460هـ(، حّققه وعّلق عليه: السّيد حسن املوسوي 
اخلرسان، نرش: دار الكتب اإلسالمية، ط3، طهران، 1390هـ.

أيب . 18 الدين  مجال  الشيخ  احليّل،  للعاّلمة  األصول:  علم  إىل  الوصول  هتذيب 

السّيد  احليّل)ت: 726هـ(، حتقيق:  املطّهر  بن  يوسف  بن  احلسن  منصور 
حمّمد حسني الرضوي الكشمريي، نشـر: مؤّسسة اإلمام عيل، لندن، 

مطبعة ستارة، قم، ط1، 1421هـ.
حتقيق: . 19 ـــ(،  690ه ــيّل)ت:  احل سعيد  بن  حييى  للشيخ  للرشائع:  اجلامع 

سّيد  مؤّسسة  نشـر:  السبحاين،  جعفر  الشيخ  بإرشاف  الفضالء  من  ثّلة 
الشهداء، قم، 1405هـ.

جامع املقاصد يف رشح القواعد: للمحّقق الثاين، الشيخ عيل بن احلسني بن . 20

عبد العايل الكركي)ت: 940هـ(، حتقيق: مؤّسسة آل البيت إلحياء 
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الرتاث، قم، ط1، 1408هـ.
رضا . 21 حتقيق:  ـــ(،  1209ه النراقي)ت:  مهدي  للماّل  ــول:  األص جامعة 

األستادي، نرش: مؤمتر املوىل مهدي النراقي، قم، 1422هــ.
املوسوي . 22 بن احلسني  السّيد عيل  املرتضـى،  للشـريف  والعمل:  العلم  مجل 

اآلداب،  مطبعة  احلسيني،  أمحد  السّيد  حتقيق:  436هـ(،  البغدادي)ت: 
النجف األرشف، ط1، 1378هـ.

حاشية رشائع اإلسالم: للشهيد الثاين، الشيخ زين الدين بن عيل العاميل)ت: . 23

إحياء  قسم  اإلسالمّية،  والدراسات  األبحاث  مركز  حتقيق:  966هـــ(، 
الرتاث اإلسالمي، نرش: بوستان كتاب، قم، ط1، 1422هـ.

أمحد . 24 بن  يوسف  للشيخ  الطاهرة:  العرتة  أحكام  يف  الــنــارضة  احلــدائــق 

البحراين)ت: 1186هـ(، نشـر: مؤّسسة النشـر اإلسالمي التابعة جلامعة 
املدرسني، قم، 1363 هـ ش.

الطويس)ت: . 25 احلسن  بن  أيب جعفر حمّمد  الشيخ  الطائفة،  لشيخ  اخلالف: 

460هـ(، حتقيق ونرش: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، 
قم، 1407هـ.

الدرر النجفّية من امللتقطات اليوسفّية: للشيخ يوسف بن أمحد البحراين)ت: . 26

بريوت،  الرتاث،  إلحياء  املصطفى  دار  رشكة  ونشـر:  حتقيق  1186هـ(، 
ط1، 1423هـ.

احلسني . 27 بن  عيل  السّيد  املرتىض،  للرشيف  الرشيعة:  أصــول  إىل  الذريعة 

املوسوي البغدادي)ت: 436هـ(، حتقيق: الدكتور أبو القاسم الكرجي، 
نرش: جامعة طهران.
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حمسن . 28 حمّمد  الشيخ  الطهراين،  بزرك  لآلقا  الشيعة:  تصانيف  إىل  الذريعة 

بريوت،  ط3،  ــواء،  األض دار  نشـر:  ـــ(،  1389ه الــرازي)ت:  املنزوي 
1403هـ.

مكي . 29 بن  حمّمد  الشيخ  األول،  للشهيد  الشـريعة:  أحكام  يف  الشيعة  ذكرى 

 البيت آل  مؤّسسة  ونشـر:  حتقيق  786هـ(،  العاميل)ت:  اجلزيني 
إلحياء الرتاث، قم، 1419هـ.

السّيد حمّمد . 30 اخلاقاين)ت: 1334هـ(، حتقيق:  للشيخ عيل  اخلاقاين:  رجال 

اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب  نشـر:  1399هـــ(،  العلوم)ت:  بحر  صادق 
طهران، ط2، 1404هـ.

رسائل الشهيد الثاين: للشهيد الثاين، الشيخ زين الدين بن عيل العاميل)ت: . 31

إحياء  قسم  اإلسالمّية،  والدراسات  األبحاث  مركز  حتقيق:  966هـــ(، 
الرتاث اإلسالمي، قم، ط1، 1421هـ.

العايل . 32 عبد  بن  احلسني  بن  عيل  الشيخ  الثاين،  للمحّقق  الكركي:  رسائل 

الكركي)ت: 940هـ(، حتقيق: الشيخ حمّمد احلسون، نرش: مكتبة آية اهلل 
العظمى املرعيّش النجفي، ط1، قم، 1409هـ.

رسالة يف مالقي الشبهة املحصورة = رسائل الكركي.. 33

رسالة مرياث الزوجة= رسائل الشهيد الثاين.. 34

روض اجلنان يف رشح إرشاد األذهان: للشهيد الثاين، الشيخ زين الدين بن . 35

عيل العاميل)ت: 966هـ(، مركز األبحاث والدراسات اإلسالمّية، قسم 
إحياء الرتاث اإلسالمي، نرش: بوستان كتاب، قم، ط1، 1422هـ.
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الروضة البهّية يف رشح اللمعة الدمشقّية: للشهيد الثاين، الشيخ زين الدين . 36

جامعة  نرش:  كالنرت،  حمّمد  السّيد  حتقيق:  966هـ(،  العاميل)ت:  عيل  بن 
النجف الدينّية، أفسيت عنها مكتبة الداوري، قم.

عيل . 37 حمّمد  بن  عيل  للسّيد  بالدالئل:  الرشع  أحكام  بيان  يف  املسائل  رياض 

اإلسالمي  النشـر  مؤّسسة  ونشـر:  حتقيق  1231هـــ(،  الطباطبائي)ت: 
التابعة جلامعة املدرسني، ط1، قم، 1412هـ.

زبدة األصول: للبهائي، الشيخ هباء الدين حمّمد بن احلسني بن عبد الصمد . 38

كريم،  حسون  فارس  حتقيق:  1030هـ(،  العاميل)ت:  اهلمداين  احلارثي 
قم، 1422هـ.

زوائد الفوائد: للسّيد حمّمد حسني بن حمّمد عيل احلسيني املرعشـّي احلائرّي . 39

الشهرستايّن)ت: 1315هـ(، إعداد: السّيد أمحد احلسيني، ط1، نرش: دار 
املحقق، قم، ط1، 1430هـ.

ابن . 40 منصور  بن  حمّمد  جعفر  أيب  للشيخ  الفتاوي:  لتحرير  احلاوي  الرسائر 

اإلسالمي  النشـر  مؤّسسة  ونشـر:  حتقيق  598هـــ(،  احلــيّل)ت:  إدريس 
التابعة جلامعة املدرسني، قم، ط2، 1410هـ.

رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام: للمحّقق احليّل، الشيخ أيب القاسم نجم . 41

الدين جعفر بن احلسن احليّل)ت: 672هـ(، تعليق: السّيد صادق الشريازي، 
1409هـ. ط2،  قم،  أمري،  مطبعة  طهران،  استقالل،  انتشارات  نشـر: 

املنزوي . 42 حمسن  حمّمد  الشيخ  الطهراين،  بزرك  لآلقا  الشيعة:  أعالم  طبقات 

بريوت،  ط1،  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  نرش:  1389هـ(،  الــرازي)ت: 
1430هـ.
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احلسن . 43 بن  حمّمد  جعفر  أيب  الشيخ  الطائفة،  لشيخ  الفقه:  أصول  يف  العّدة 

القّمي،  األنصاري  رضا  حمّمد  الشيخ  حتقيق:  460هـــ(،  الطويس)ت: 
مطبعة ستاره، قم، ط1، 1417هـ.

علل الرشائع: للشيخ الصدوق، الشيخ أيب جعفر حمّمد بن عيل بن احلسني . 44

النجف األرشف،  احليدرّية،  املكتبة  القّمي)ت: 381هـ(، نرش  بابويه  بن 
1385هـ.

عوايل الآليل العزيزية يف األحاديث الدينّية: البن أيب مجهور، الشيخ حمّمد بن . 45

حتقيق:  اهلجري(،  العارش  القرن  أوائل  األحسائي)تويّف  إبراهيم  بن  عيل 
الشيخ جمتبى العراقي، مطبعة سّيد الشهداء، قم، ط1، 1403هـ.

غنائم األّيام يف مسائل احلالل واحلرام: للمريزا أيب القاسم بن حمّمد حسن . 46

فرع  اإلسالمي،  اإلعالم  مكتب  ونشـر:  حتقيق  1231هـــ(،  القّمي)ت: 
خراسان، ط1، 1417هـ.

أمني . 47 حمّمد  بــن  مرتضـى  الشيخ  األعــظــم،  للشيخ  األصـــول:  فــرائــد 

األعظم،  الشيخ  تراث  حتقيق  جلنة  حتقيق:  1281هـــ(،  األنصاري)ت: 
نرش: جممع الفكر اإلسالمي، ط2، قم، 1422هـ.

الطهراين . 48 حسني  حمّمد  للشيخ  الفقهّية:  ــول  األص يف  الغروّية  الفصول 
قم،  اإلسالمّية،  العلوم  إحياء  دار  1255هـ(،  احلائرّي)ت:  األصفهاين 

1404هـ.

1365هـ(، . 49 اخلراساين)ت:  الكاظمي  عيل  حمّمد  للشيخ  األصول:  فوائد 

تقريًرا ألبحاث املحّقق املريزا حمّمد حسني النائيني)ت: 1355هـ(، نرش: 
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مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني، قم، 1404هـ.

الفوائد األصولّية: للسّيد حمّمد مهدي بحر العلوم الطباطبائي)ت: 1212هـ(، . 50

حتقيق: الشيخ هادي قبييس العاميل، نشـر: مركز تراث بحر العلوم، النجف 
1432هـــ. ط1،  بــريوت،  األعلمي،  مؤّسسة  بمطابع  طبع  األرشف، 

أكمل . 51 حمّمد  بن  باقر  حمّمد  الشيخ  البهبهاين،  للوحيد  احلائرّية:  الفوائد 

الفكر  جممع  يف  التحقيق  جلنة  حتقيق:  1206هـ(،  احلائرّي)ت:  البهبهاين 
اإلسالمي، قم، ط2، 1424هـ.

القوانني املحكمة يف األصول: للمريزا أيب القاسم بن حمّمد حسن القّمي)ت: . 52

1231هـ(، حتقيق: السّيد رضا حسني صبح، نرش: دار املرتىض، بريوت، 
ط1، 1430هـ.

إسحاق . 53 بن  يعقوب  بن  حمّمد  جعفر  أيب  الشيخ  اإلســالم،  لثقة  الكايف: 

دار  نشـر:  الغفاري،  أكرب  عيل  حتـقيق:  329هـــ(،  ــرازي)ت:  ال الكليني 
الكتب اإلسالمية، ط5، طهران، 1363هـ ش.

نجم . 54 بن  الدين  تقي  الشيخ  احللبي،  الصالح  أليب  الفقه:  يف  الــكــايف 

احللبي)ت: 374هـ(، حتقيق: الشيخ رضا األستاذي، نرش: مكتبة اإلمام 
أمري املؤمنني العاّمة، أصفهان، 1403هـ.

حسني . 55 إعجاز  للسّيد  واألسفار:  الكتب  وجه  عن  واألستار  احلجب  كشف 

العظمى  اهلل  آية  مكتبة  نشـر  ـــ(،  1286ه الكنتوري)ت:  النيسابوري 
املرعيّش النجفي، قم.

اهلــروي . 56 كاظم  حمّمد  الشيخ  ــاين،  ــراس اخل لآلخوند  ـــول:  األص كفاية 
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إلحياء   البيت آل  مؤّسسة  حتقيق:  1329هــــ(،  اخلــراســاين)ت: 
الرتاث، قم.

كنز الفوائد يف حّل مشكالت القواعد: للسّيد عميد الدين عبد املّطلب بن . 57
حمّمد األعرج احليّل)ت: 754هـ(، حتقيق: مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 

جلامعة املدرسني، قم، ط1، 1416هـ.
املوىل . 58 األردبييل،  للمقّدس  األذهان:  إرشاد  والربهان يف رشح  الفائدة  جممع 

أمحد األردبييل)ت: 993هـ(، حتـقيق: الشيخ جمتبى العراقي؛ الشيخ عيل 
النرش  اليزدي األصفهاين، نشـر: مؤسسة  بناه اإلشتهاري؛ الشيخ حسني 

اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم.
الربقي)ت: . 59 خالد  بن  حمّمد  بن  أمحد  جعفر  أيب  األقدم  للشيخ  املحاسن: 

280هـ(، حتقيق: السّيد جالل الدين احلسيني املحّدث، نشـر: دار الكتب 
اإلسالمّية، طهران، 1371هـ.

بن . 60 الدين جعفر  نجم  القاسم  أيب  الشيخ  احليّل،  للمحّقق  النافع:  املخترص 
الدراسات  قسم  نشـر:  علمية،  جلنة  حتقيق  672هـ(،  احليّل)ت:  احلسن 

اإلسالمية يف مؤسسة البعثة، طهران، ط3، 1410هـ.
املوسوي . 61 عيل  بن  حمّمد  للسّيد  اإلســالم:  رشائع  رشح  يف  األحكام  مدارك 

إلحياء   البيت آل  مؤّسسة  ونشـر:  حتـقيق  1009هـ(،  العاميل)ت: 
الرتاث، قم، ط1، 1410هـ.

مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول: للعاّلمة املجليس، املوىل حمّمد باقر . 62
الّرسويل،  السّيد هاشم  املجلسـي)ت: 1111هـ(، حتـقيق:  تقي  بن حمّمد 

نرش: دار الكتب االسالمية، طهران، ط2، 1404هـ.
مسالك األفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم: للشهيد الثاين، الشيخ زين الدين . 63
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بن عيل العاميل)ت: 966هـ(، حتقيق ونشـر: مؤّسسة املعارف اإلسالمّية، 
قم، ط1، 1418هـ.

مستدركات أعيان الشيعة: للسّيد حسن األمني)ت: 1423هـ(، نرش: دار . 64

التعارف، ط1، بريوت، 1419هـ - 1999مـ.
الدين . 65 مجــال  بن  حسني  للموىل  ـــدروس:  ال رشح  يف  الشموس  مــشــارق 

اخلوانساري)ت: 1099هـ(، نرش مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، قم.
مصباح األصول: للسّيد حمّمد رسور الواعظ احلسيني البهسودي، تقريًرا . 66

ألبحاث السّيد أبو القاسم املوسوي اخلوئي)ت: 1413هـ(، نرش مكتبة 
الداوري، قم، ط5، 1417هـ.

معامل الدين ومالذ املجتهدين: للشيخ حسن بن زين الدين)الشهيد الثاين( . 67

العاميل)ت: 1011هـ(، مؤّسسة النشـر اإلسالمي التابعة جلامعة املدّرسني 
بقم املقّدسة، قم، ط14، 1435هـ.

معجم البلدان: لياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي)ت: 626هـ(، حتقيق: . 68

الكتب  -دار  بيضون  عيل  حمّمد  منشورات  اجلندي،  العزيز  عبد  فريد 
العلمّية، بريوت، 2011م.

معجم املؤّلفني: لعمر رضا كحالة)ت: 1408هـ(، مكتبة املثنى-دار إحياء . 69

الرتاث بريوت.
العاميل)ت: . 70 جواد  حمّمد  للسّيد  العاّلمة:  قواعد  رشح  يف  الكرامة  مفتاح 

النشـر  مؤّسسة  نشـر  اخلالصـي،  باقر  حمّمد  الشيخ  حتقيق:  1226هـــ(، 
اإلسالمي التابعة جلامعة املدرسني، قم، ط1، 1419هـ.

حتقيق: . 71 1361هـ(،  العراقي)ت:  الدين  ضياء  للشيخ  األصول:  مقاالت 
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الشيخ حمسن العراقي، السّيد منذر احلكيم، نشـر جممع الفكر اإلسالمي، 
قم، 1414هـ.

املقنعة: للشيخ املفيد، الشيخ أيب عبد اهلل حمّمد بن حمّمد بن النعامن العكربي . 72

البغدادي)ت: 413هـ(، حتقيق ونشـر: مؤّسسة النشـر اإلسالمي التابعة 
جلامعة املدرسني، قم، ط2، 1410هـ.

أيب . 73 الدين  مجال  الشيخ  احليّل،  للعاّلمة  املذهب:  حتقيق  يف  املطلب  منتهى 

قسم  حتقيق:  726هـ(،  احليّل)ت:  املطّهر  بن  يوسف  بن  احلسن  منصور 
الفقه يف جممع البحوث اإلسالمّية التابع للعتبة الرضوّية املقّدسة، مشهد، 

ط1، 1412هـ.
منتهى املقال يف أحوال الرجال: أليب عيل احلائرّي، الشيخ حمّمد بن إسامعيل . 74

املازندراين)ت: 1216هـ(، حتقيق ونشـر: مؤّسسة آل البيت إلحياء 
الرتاث، قم، ط1، 1416هـ.

من ال حيرضه الفقيه: للشيخ الصدوق، الشيخ أيب جعفر حمّمد بن عيل بن . 75

احلسني بن بابويه القّمي)ت: 381هـ(، صّححه: عيل أكرب الغفاري، نرش: 
مجاعة املدرسني، قم، ط2.

اإلمــام . 76 مؤّسسة  يف  العلمّية  اللجنة  تأليف  الفقهاء:  طبقات  موسوعة 

اإلمام  مؤّسسة  نشـر  السبحاين،  جعفر  الشيخ  بــإرشاف   ،الصادق
الصادق، قم، ط1، 1418هـ.

نقد الرجال: للسّيد مصطفى بن احلسني احلسيني التفرش)من أعالم القرن . 77

الرتاث،  إلحياء   البيت آل  مؤّسسة  ونشـر:  حتقيق  عشـر(،  احلادي 
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قم، ط1، 1418هـ.
أيب . 78 الدين  مجال  الشيخ  احليّل،  للعاّلمة  األحكام:  معرفة  يف  اإلحكام  هناية 

السّيد  احليّل)ت: 726هـ(، حتقيق:  املطّهر  بن  يوسف  بن  احلسن  منصور 
مهدي الرجائي، نشـر: مؤّسسة اسامعيليان، قم، ط2، 1410هـ.

أيب . 79 الدين  مجال  الشيخ  احليّل،  للعاّلمة  األصــول:  علم  إىل  الوصول  هناية 

منصور احلسن بن يوسف بن املطّهر احليّل)ت: 726هـ(، حتقيق: الشيخ 
إبراهيم البهادري، نرش: مؤّسسة اإلمام الصادق، قم، ط1، 1426هـ.

النجفي . 80 الرازي  تقي  للشيخ حمّمد  الدين:  املسرتشدين يف رشح معامل  هداية 

األصفهاين)ت: 1248هـ(، حتقيق ونرش: مؤّسسة النرش اإلسالمي التابعة 
جلامعة املدرسني، قم، ط1، 1420هـ.

بعناية . 81 طبع  1339هـــ(،  البغدادي)ت:  باشا  إلسامعيل  العارفني:  هدية 

إحياء  دار  أوفست  عنها  1951م،  استانبول،  اجلليلّية،  املعارف  وكالة 
الرتاث العريب، بريوت.

البشـروي . 82 اهلل  عبد  ــوىل  امل الــتــوين،  للفاضل  الفقه:  ــول  أص يف  الوافية 

الرضوي  حسني  حمّمد  السّيد  حتقيق:  1071هـــــ(،  اخلــراســاين)ت: 
الكشمريي، نرش: جممع الفكر اإلسالمي، قم، ط1، 1424هـ.

وسائل الشيعة)تفصيل وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشـريعة(: للحّر . 83

حتقيق  ـــ(،  1104ه العاميل)ت:  احلّر  احلسن  بن  حمّمد  الشيخ  العاميل، 
ونشـر: مؤّسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط2، قم، 1414هـ.
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the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively on its 
movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral 
and then putting them in their right way and positions 
which it deserves through evidence.

- the cultural society: local, national and international 
should be acquainted with the treasures of Karbala 
heritage and then introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate 
their trust by themselves as they lack any moral sanction 
and also their belief in western centralization. This records 
a religious and legal responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating 
the relation with the decent ants heritage, which signals 
the continuity of the growth in the decedents mode of life 
so that they will be acquainted with the past to help them 
know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tourism 
and strengthens the green revenues.

And due to all the above, Karbala Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



particular eastern race, and some other times resulted from 
weakening the knowledge: by concealing an evidence or 
by distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala: it is not just a geographical area with spatial 
and materialistic borders, but rather it is materialistic and 
moral treasures constituting, by itself, a heritage of a 
particular race, and together with its neighbours, it forms 
the greatest heritage of a wider race to which it belongs 
i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels 
of injustice against Karbala increase: once, because it is 
Karbala with all that it has of the treasures generating all 
through history and once more because it is Karbala, that 
part of Iraq full of struggle and still once more because it is 
that part that belongs to the east , the area against which 
aggression is always directed. Each level has its degree of 
injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in 
shorthand and described in a way which does not actually 
constitute but ellipsis or a deviation or something out of 
context.

3-According to what has just been said, Karbala 
Heritage Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set 
out to establish a scientific journal specialized in Karbala 
heritage dealing with different matters and aiming to: 

-The researchers' viewpoints are directed to studying 
the heritage found in Karbala with its three dimensions: 
civil, as part of Iraq, and as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala 
geographic area all through history and the extent of 



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala ?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses in its behaviour, 
as associative culture and by which an individual's activity 
is motivated by word and deed and also thinking, it 
comprises, as a whole, the discipline that leads its life. And 
as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive 
their  time strings extend; as a consequence, they come 
binary: affluence and poverty, length and shortness, when 
coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may 
be looked at as a materialistic and moral inheritance of 
a particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any race 
is described:

-the most important way to know its culture.

- the most precise material to explain its history.

- the ideal excavation to show its civilization.

And as much as the observer of the heritage of a 
particular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation between 
knowing heritage and awareness of it is a direct one; the 
stronger the first be, the stronger the second would be 
and vice versa. As a consequence, we can notice the 
deviation in the writings of some orientalists and others 
who intentionally studied the heritage of the east especially 
that of the Muslims. Sometimes, the deviation resulted 
from lack of knowledge of the details of the treasures of a 



Regarding the handwriting heritage, we chose two 
investigated letters belong to our respected readers. 
The first is entitled the questions answers, and the 
second in the limited suspicion to Seyed Muhammed 
Hussein Bin Muhammed Ali bin Muhammed Isma'iel 
Al Mer'ishi Al Al Ha'iri known by Al Shehristani.

We hope that this issue gets the respected readers' 
consent. We also renew the invitation to them to write 
in the journal by supporting it with the enhanced 
outcome and firm investigations.

Our prayer that Praise be to Allah, Lord of the Worlds.

Editor-in-Chief



material that had scientifically evaluated by university 
instructors holding high scientific titles with prominent 
efficiency.

The first research dealt with papermaking and 
papermakers up to the thirteen century after Hijra; it 
contained a laboratory and field study. The second 
research tackled jurisprudence to Al Behbehani 
between the necessary condition and the sufficient 
one. The third research included the principles science 
(Ousol) to Sahib Al Fosoul in comparison with Sahib 
Al Kefayah wel Al Meshhour. The fourth research was 
about Sheikh Muhammed Hussein Al Isfehani Al Ha'iri 
and the theory of the hanging duty which was one of his 
creativities when the media tackled later by argument 
and prospection up to our time. The fifth research was 
devoted to Sheikh Muhammed Mehdi Al Neraqi and 
his knowledgeable efforts. Whereas, the sixth research 
was about Seyed Muhammed Mehdi Behr ul Auloum 
and his permissions. The seventh research was an 
investigation about Seyed Muhammed's Mehdi Behr 
ul Auloum philological books, their titles an features of 
every book that distinguishes it from others for more 
than one have the title of Al Mesabeah in the heritage 
and bibliography books. As a result, this cause a 
confusion to the heritage specialized.

Finally, there was a research in English about the 
Role of Kerbala People in the Political Development in 
Iraq from 1914 – 1921.



Issue Word
In the name of Allah, the Most Gracious, the Most 

Merciful

Praise be to God Allah is exalted by those in the 
heavens and earth, His is the Kingdom, and His the 
Praise. He is powerful over all things. He knows all that 
penetrates the earth and all that comes forth from it, all 
that comes down from heaven and all that ascends to 
it. He is the Most Merciful, the Forgiver. We pray and 
salute his chosen glorified prophet, the supported and 
settled slave, our master and prophet Mohammed and 
his progeny.

The current issue is the third issue of the fifth 
year of Turath Kerbala journal. Thus, now the 
journal publications increased into seventeen that 
documented significant and various aspects of cultural 
and intellectual heritage of Kerbala city.

The journal held the widen scientific symposiums 
with some Iraqi universities and heritage academies 
as a part of its activities. This is in addition to holding 
scientific monthly discussions within Kerbala 
heritage club. And now, we are preparing to hold an 
international scientific conference. The researches of 
this conference will be published in this journal.

This issue included a valuable group of researches 
and studies that contained a valuable scientific 



issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researchers are to be retrieved to the researchers to 
accomplish them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be published are only those given consent by experts 
to in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward.

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.
net/, or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address: Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, 
behind Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisions below: 
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page, 350 

words, with the research title.
4. The front page should have the title, the name of the researcher/

researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes, and taking 
cognizance of the common scientific procedures in documentation; the title 
of the book, editor, publisher, publication place, version number, publication 
year and page number. Such is for the first mention to the meant source, 
but if being iterated once more, the documentation should be only as; the 
title of the book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, in the 
case of having foreign sources, there should be a bibliography apart from 
the Arabic one, and such books and researches should be alphabetically 
ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be a reference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher publishes in the journal 
for the first time, so it is to manifest whether the actual research submitted 
to a conference or a symposium for publication or not. There should be an 
indication to the sponsor of the project, scientific or nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, or 
submitted to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of 
the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
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