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 الشيد هادي الٌجفي  الفصَل الغرٍية في الرسائل الورتضَية

 توهيذ
 َلـذٍٓ اللحـٖ هـَ التوـخأ
 

 1هظٌق اللظَل كٖ اٛطَل 
 *** 

 طَلكظَل الش٘خ كٖ كتت اٛ
 

 2ثوٌـضلٔ الشث٘ـغ هـي اللظـَل 
الؼبشش هي شْش روبدٕ  حٌ٘يالش٘خ هحّوذحس٘ي الشاصٕ اٝطلْبًٖ الحبئشٕ )الوتَكى َٗم اٝاٝهبم  

حذى حزشات الظحي الوذٗن كٖ الحبئش ششٗق حّن هذ دكي ثزٌجِ إكٖ ٍالوذكَى  3(1255اٍٛلى سٌٔ 
( ٍالسّ٘ذ إثشاّ٘ن الوضٌٍٖٗ 1261)الوتَكى السّ٘ذ هْذٕ اثي السّ٘ذ ػلٖ الـجبؿجبئٖ طبحت سٗبع الوسبئل 

حّن كٖ ّزُ الحزشٓ ( 1286( ٍالوَلى آهب الذسثٌذٕ )الوتَكى 1262طبحت ػَاثؾ اٛطَل )الوتَكى 
 ق.الحوت ثبلحشم الششٗ

الش٘ؼٔ ٍهح٘ى الششٗؼٔ، ٍحبهى حَصتْب الوٌ٘ؼٔ، أستبر ػظشُ ٍكبػل دّشُ، هّْزة اٛطَل ػبلن »
ثبللظَل، ٍهحّون الوؼوَل ٍالوٌوَل، ٍأحذ رجبل الؼلن ٍاللحَل. كبى الوشرغ الؼبم، ًٍبئت اٝهبم كٖ اللوِ 

ٍهجـل الـشٗؤ الوحذحٔ كٖ ٍاٛحكبم، ٍأحذ اٛػالم الؼظبم، ًٍبطش الولٔ ٍالذٗي ٍالوزّت ٍاٝسالم، 
 .4«ػظشُ كٖ أٍاخش اٛٗبم

أخز ػي أخِ٘ الش٘خ هحّوذتوٖ، طبحت ّذاٗٔ الوستششذٗي، ٍػي الش٘خ ػلٖ اثي الش٘خ رؼلش »
؛ كشحل إلِ٘ الـالة، ٍأخز ػٌِ روبػٔ هي الؼلوبء، هخل الحبد كشثالء]كبشق الــبء[، ٍاختبس اٝهبهٔ كٖ 

الؼبثذٗي الـجبؿجبئ٘٘ي، ٍلِ هؤللبت كٖ اٛطَل، هٌْب: اللظَل، ٍّٖ هي كتت  صٗيه٘شصا ػلٖ ًوٖ ٍالو٘شصا 
 .5«الوشاءٓ كٖ ّزا اللّي، أٍسد كِ٘ هـبلت الوَاً٘ي ٍحلّْب ٍاػتشع ػلْ٘ب. ٍَّ هشَْس ػٌذ أّل ّزا الٌَع

طبحت اللظَل ـ هذس سشُ ـ ٗحتبد إلى تذٍٗي كتبة هستول ٍلسٌب ٌّب ػّوٌب اٛكشم تشرؤ 
حَل هب ًولِ أٍ كٖ سسبئلِ ـ سحوِ اّله ـ ّب. ثل كٖ ّزا الوزبل ًوتلٖ أحش الش٘خ اٛػظن اًٛظبسٕ ثظذد
 هي كلوبت طبحت اللظَل. ٍهذ ثلؾ إلى أسثؼ٘ي هوبلٔ ػلى كحظٌب الٌبهض. ٍالحوذ ّله الكبهل.ًّوذُ 

كتجْن كٖ ـ هذس سشُ ـ ٍهذ أربة أػالم ث٘ت طبحت الحبش٘ٔ ػي ثؼغ ًوَد الش٘خ اٛػظن 
 اٛطَل٘ٔ:

                                                           

 .ًخجٔ الووبل. 1
 .1اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 2
كوب كتت تلو٘زُ السّ٘ذ ػجذالَّبة الشػَٕ الْوذاًٖ ػلى ًسخٔ هخـَؿٔ هي اللظَل الـشٍٗٔ. كْشست هخـَؿبت . 3

ٍكوب كتت تلو٘زُ اٙخش السّ٘ذ إسوبػ٘ل التٌكبثٌٖ كٖ سسبلتِ: ًظشٓ الٌبظشٗي  .211، ص9هكتجٔ آٗٔاّله الوشػشٖ، د
 .695، ص7ًٍضّٔ الجبطشٗي، ه٘شاث اسالهٖ اٗشاى، د

 .364، ص5تكولٔ أهل اٙهل، د. 4
 .233، ص9ػ٘بى الش٘ؼٔ، دأ. 5
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طبحت الحبش٘ٔ كٖ  (1248)الوتَكى  اثي الش٘خ هحّوذتوٖ (1311-1235) هٌْن: الش٘خ هحّوذثبهش
، ٍالوؤلق هي أٍائل تالهزٓ الش٘خ اٛػظن اًٛظبسٕ )حّزّ٘ٔ الظّي( 6كتبثِ ششح ّذاٗٔ الوستششذٗي

 هذس سشّن ـ . ـ
بهش اثي الش٘خ هحّوذتوٖ طبحت اثي الش٘خ هحّوذث (1318-1266) ٍهٌْن: الش٘خ هحّوذحس٘ي
اّله الششتٖ ـ هذس  ، ٍالوؤلق هي تالهزٓ الوحّون الش٘خ الو٘شصا حج٘ت7الحبش٘ٔ كٖ كتبثِ أطل الجشاءٓ

 سشّن ـ .
اثي الش٘خ هحّوذحس٘ي الوزكَس كٖ كتبثِ ٍهبٗٔ ( 1362-1287)ٍهٌْن: أثَالوزذ الش٘خ هحّوذسػب 

هحّوذ اللشبسكٖ اٝطلْبًٖ ٍاٙخًَذ الش٘خ هحّوذكبظن الخشاسبًٖ ، ٍالوؤلق هي تالهزٓ السّ٘ذ 8اٛرّبى
 ـ هذس سشّن ـ .

اثي الش٘خ هحّوذػلٖ اثي الش٘خ هحّوذثبهش الوزكَس كٖ كتبثِ ( 1393-1299)ٍهٌْن: الش٘خ هْذٕ 
، ٍالوؤلق هي تالهزٓ اٙخًَذ الش٘خ هحّوذكبظن الخشاسبًٖ ٍالووشس لذسسِ كٖ 9اٛسائك كٖ ػلن اٛطَل

 ن اٛطَل.ػل
ػلن اٛطَل هّشتبى ػلى هستَى ثحَث  ِ دّسسسـش كٖ أثحبحِ اٛطَل٘ٔ ًّٛ ٍهٌْن: هؤلق ّزُ اٛ

، ٍَّ هي تالهزٓ الوحّوو٘ي اٙٗبت: الش٘خ الو٘شصا رَاد التجشٗضٕ ٍالش٘خ حس٘ي الَح٘ذ الخشاسبًٖ الخبسد
 ٍالش٘خ هحّوذ اللبػل اللٌكشاًٖ ٍؿ٘شّن ـ هذس اّله أسشاسّن ـ .

 
 

 0441ري القعذة الحرام  5
 اصفهاى ـ هادي الٌجفي

  

                                                           

كٖ ػوي هٌشَسات هكتجٔ آٗٔاّله  1427ؿجغ الكتبة ثتحو٘ن الوحّون اللز الش٘خ هْذٕ الجبهشٕ الس٘بًٖ سٌٔ  .6
 .الٌزلٖ، اٗشاى ـ اطلْبى ـ هسزذ ًَ ثبصاس

 .1438الووذسٔ سٌٔ الؼجبسّ٘ٔ ؿجغ ثتحو٘ن الش٘خ هحوَد الٌؼوتٖ كٖ ػوي هٌشَسات الؼتجٔ  .7
 .1413ؿجغ كٖ ػوي هٌشَسات هؤسسٔ آل الج٘ت ـ ػلْ٘ن السالم ـ سٌٔ  .8
اًل ٍحبًً٘ب كٖ ػوي هٌشَسات  1344سث٘غ اٙخش  25الوؤلق هي تأل٘لِ كٖ الل٘لٔ الزوؼٔ  ؽكش .9 ٍّ ٍؿجغ الكتبة ثئطلْبى أ

 .الوذسسٔ الحّشٓ كٖ ش٘ـبؿَ اٝهشٗكبى ثئّتوبم السّ٘ذ هحّوذحس٘ي الحسٌٖ٘ الزاللٖ
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 التجّريأ: 
 كٖ ثحج التزّشٕ هلظاًل حّن ًبهشِ. 11تلظ٘ل طبحت اللظَل 10ركش الش٘خ اٛػظنـ 1
 12حّن ركش كالهِ كٖ أّى التزّشٕ إرا طبدف الوؼظ٘ٔ الَاهؼّ٘ٔ تذاخل ػوبثْوب.ـ 2

 13حّن سّد ػلِ٘ ثأًِّ ال ٗؼلن هؼًٌى هحّظل لْزا الكالم.

 قطغ القطاعب: 
بع أٍ احتول أى ٗكَى ـ 3 ـّ ركش تَرِ٘ الحكن ثؼذم اػتجبس هـغ الوـبع ـ ثؼذ تو٘٘ذُ ثوب إرا ػلن الو

بػًب ـ : ثأًِّ ٗشتشؽ كٖ حّز٘ٔ الوـغ ػذم هٌغ الشبسع ػٌِ. ـّ  14حزّ٘ٔ هـؼِ هششٍؿٔ ثؼذم كًَِ ه
 15حّن ًبهشِ.

 العلن االجواليت: 
الؼلن االروبلٖ: طّشح ؿ٘ش ٍاحٍذ هي الوؼبطشٗي ]كٖ هسألٔ هبل الش٘خ اٛػظن كٖ ثحج ـ 4

ُٗؼلن ثوخبللٔ أحذّوب للَاهغ، ثزَاص الؼول ثكلْ٘وب،  االروبع الوشكت[ ك٘وب إرا اهتؼى اٛطالى حكو٘ي 
 ٍهبسِ ثؼؼْن ػلى الؼول ثبٛطل٘ي الوتٌبك٘٘ي كٖ الوَػَػبت.

 .18ٍالوٌبّذ 17ٍاللظَل 16الوَاً٘يأطحبة « ؿ٘ش ٍاحذ هي الوؼبطشٗي»أهَل: هشادُ ثـ 
 .21ٍالوٌبّذ 19طبحجب اللظَل« ٍهبسِ ثؼؼْن»ٍهشادُ ثـ 

 21حّن سّد ػلْ٘ن.
االتّلبم ػلى ػذم الشرَع «: دٍساى اٛهش ث٘ي الَرَة ٍالتحشٗن»ظبّشّن كٖ هسألٔ »حّن هبل: ـ 5

 .23، ٍهبئٍل ثتؼ٘٘ي اٛخز ثبلحشه22ٔإلى اٝثبحٔ، ٍإى اختللَا ث٘ي هبئٌل ثبلتخ٘٘ش

                                                           

 .، ؿجؼٔ هؤتوش الش٘خ اًٛظبس41ٕ، ص1ذ اٛطَل، دكشائ. 11
 .431-432اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 11
 .87اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 12
 .45، ص1كشائذ اٛطَل، د. 13
 .343اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 14
 .67، ص1كشائذ اٛطَل، د. 15
 .378، ص1الوَاً٘ي، د. 16
 .256اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 17
 .212هٌبّذ اٛحكبم، ص. 18
 .256-257اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 19
 .214هٌبّذ اٛحكبم، ص. 21
 .89، ص1كشائذ اٛطَل، د. 21
 .356اللظَل الـشٍّٗٔ، ص. 22
ُ ـ .328، ص5ًْبٗٔ الَطَل إلى ػلن اٛطَل، د. 23 َس ِسشُّ  ، تحو٘ن الوشحَم الحزٔ الش٘خ إثشاّ٘ن الجْبدسٕ ـ ُهذِّ
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ٓ َّ  .24«ٍاًٝظبف: أًِّ ال ٗخلَ ػي ه

 االجواع الوٌقَلث: 
 ٍهي رولٔ الظٌَى الخبسرٔ ػي اٛطل:»هبل الش٘خ اٛػظن: ـ 6

؛ ًظشًا إلى أًِّ هي 25اٝروبع الوٌوَل ثخجش الَاحذ، ػٌذ كخٍ٘ش هّوي ٗوَل ثبػتجبس الخجش ثبلخظَص
 26«.أكشادُ، ه٘شولِ أدلّتِ

 حّجيّة الخبر الَاحذج: 
رّت الش٘خ اٛػظن ثأّى حّزّ٘ٔ الخجش الَاحذ ثوب أًِّ ٗشرغ إلى أّى السٌٔ ّل تخجت ثخجش ٍاحذ أم ـ 7

: أّى الجحج 27كٖ هسبئل أطَل اللوِ الجبحخٔ ػي أحَال اٛدلّٔ، ٍال حبرٔ إلى تزّشن دػَى»ال ٗذخل 
 .28«ػي دل٘لّ٘ٔ الذل٘ل ثحٌج ػي أحَال الذل٘ل

ْكِش إْى »استذّل ثْب ثؼغ الوؼبطشٗي، هَلِ تؼبلى: ٍهي رولٔ اٙٗبت التٖ »هبل: ـ 8 َل الزِّ ّْ َكْسَئُلَا أ
 .31«29«ُكٌُْتْن ال َتْؼَلوَى

 .31، طبحت اللظَل«ثؼغ الوؼبطشٗي»أهَل: هشادُ ثـ 

 حجيّة هطلق الظّي ـ دليل االًسذادح: 
ثؼ٘ي أللبظْب كٖ ركش أدلّٔ الوبئل٘ي ثبػتجبس الظّي  33هوبلٔ طبحت اللظَل 32ركش الش٘خ اٛػظنـ 9

 34كٖ الوسبئل اٛطَل٘ٔ دٍى اللشػّ٘ٔ حّن ًبهشْب.
أًِّ ل٘س الوشاد اػتجبس : »36ٍأخِ٘ الؼاّلهٔ الش٘خ هحّوذتوٖ 35حّن ركش كالم طبحت اللظَلـ 11

 .37«ثؼغ هـلن الظّي ٍحّزّ٘تِ كٖ هسألٔ تؼ٘٘ي الوؼّ٘ٔ، ٍإًّوب الووظَد تشر٘ح ثؼؼْب ػلى
                                                           

 .91، ص1كشائذ اٛطَل، د. 24
 .384، ص1؛ ٍالوَاً٘ي، د258؛ ٍاللظَل الـشٍٗٔ، ص181صًحَ أطحبة الوؼبلن، . 25
 .179، ص1كشائذ اٛطَل، د. 26
 .12اللظَل الـشٍّٗٔ، ص. 27
 .239، ص1كشائذ اٛطَل، د. 28
 .282سَسٓ الجوشٓ، آٗٔ . 29
 .288، ص1كشائذ اٛطَل، د. 31
 .276اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 31
 .438، ص1كشائذ اٛطَل، د. 32
 .277ص سارغ اللظَل الـشٍٗٔ،. 33
 .439، ص1كشائذ اٛطَل، د. 34
 .281اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 35
 .285ٍاللظَل الـشٍٗٔ، ص؛ 363، ص3دّذاٗٔ الوستششذٗي، . 36
 .477، ص1كشائذ اٛطَل، د. 37
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هي خشٍد الو٘بس ػلى ٍرِ التخّظض هي حّزّ٘ٔ الظّي الّزٕ لن ٗون ػلى  38حّن ركش كالهْوبـ 11
 39ػذم حّزّ٘تِ دلٌ٘ل.

، ثل »ٍهبل: ـ 12 ٌُ كٖ ٍرَة الؼول ثبلظّي الووٌَع أٍ الوبًغ أٍ اٛهَى هٌْوب أٍ التسبهؾ ٍرَ
 أهَاٌل.

ل... . 41رّت ثؼغ هشبٗخٌب ٍّ  إلى اٛ
الخبًٖ؛ ثٌبًء ػلى هب ػشكت هٌِ: هي أّى الالصم ثؼذ االًسذاد تحظ٘ل الظّي  41الوؼبطشٗيٍالِصُم ثؼغ 

 .42«ثبلـشٕ، كال ػجشٓ ثبلظّي ثبلَاهغ هب لن ٗون ػلى اػتجبسُ ظي  

 البراءةخ: 
 .43«استظحبة الجشاءٓ الوت٘ؤٌ حبل الظـش أٍ الزٌَى»استذّل طبحت اللظَل ػلى الجشاءٓ ثـ ـ 13

هي ٌّب تجّ٘ي: أّى استذالل ثؼغ هي اػتشف ثوب ركشًب ـ هي »حّن هبل:  44اٛػظنًٍبهشِ الش٘خ 
اػتجبس االستظحبة هي ثبة الظّي ٍػذم إحجبتِ إاّل اللَاصم الششػّ٘ٔ ـ كٖ ّزا الووبم ثبستظحبة الجشاءٓ، 

 .45«هٌظٌَس كِ٘
 46طبحت اللظَل.« ثؼغ هي اػتشف ثوب ركشًب» هشادُ ثـ 

 االحتياطد: 
أّى ظبّش أخجبس »ػي أخجبس التَهق ثـ  48تجؼًب لظبحت الوَاً٘ي 47اربة طبحت اللظَلهذ ـ 14

 ّٕ التَّهق حشهٔ الحكن ٍاللتَى هي ؿ٘ش ػلن، ًٍحي ًوَل ثووتؼبّب، ٍلكٌّب ًّذػٖ ػلوٌب ثبلحكن الظبّش
 «.ٍّٖ اٝثبحٔ؛ ٛدلّٔ الجشاءٓ

 49حّن ًبهشِ الش٘خ اٛػظن.

                                                           

 .285؛ اللظَل الـشٍٗٔ، ص367ص، 3دّذاٗٔ الوستششذٗي، . 38
 .525، ص1كشائذ اٛطَل، د. 39
الوَسَٕ للسّ٘ذ إثشاّ٘ن  : توشٗشات دسسِ كٖ ػَاثؾ االطَلسارغ، (1245الوبصًذاسًٖ )الوتَكى  َّ ششٗق الؼلوبء. 41

 .411، ص5، اًظش: تشرؤ ششٗق الؼلوبء كٖ كتبثٖ: اٙساء اللوْ٘ٔ، دم1275، ؿجؼٔ الحزشٗٔ 267، صالوضٌٍٖٗ
 .439ٍ  438سارغ: اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 41
 .532، ص1كشائذ اٛطَل، د. 42
 .352ل الـشٍٗٔ، صاللظَ. 43
 .59، ص2كشائذ اٛطَل، د. 44
 .61، ص2كشائذ اٛطَل، د. 45
 .377ٍ  371ٍ  352سارغ: اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 46
 .356اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 47
 .21، ص2الوَاً٘ي، د. 48
 .73، ص2كشائذ اٛطَل، د. 49
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 ٍالحرهة هي جهة اشتباُ الوَضَعدٍراى األهر بيي الَجَب ر: 
ثبشتجبُ الحل٘لٔ الَارت ٍؿؤّب ـ ثبٛطبلِ، أٍ لؼبسٍع هي ًزٍس أٍ ؿ٘شُ »هخّل طبحت اللظَل لِ: ـ 15
 .51«ـ ثبٛرٌجّ٘ٔ

أّى الحكن كٖ رلك َّ تحشٗن الَؽء؛ ٛطبلٔ ػذم الضٍرّ٘ٔ ثٌْ٘وب، »ًٍبهشِ الش٘خ اٛػظن ثـ 
 .51«ٍأطبلٔ ػذم ٍرَة الَؽء

 الشبهة الوحصَرةر: 
ثأّى تزَٗض »سّد طبحت اللظَل ػلى الوبئل ثزَاص االت٘بى ثزو٘غ أؿشاف الشجْٔ الوحظَسٓ: ـ 16

ٍِ هجبح ـ ثأى ٗزوغ ث٘ي الحالل  رلك ٗلؼٖ إلى إهكبى التَّطل إلى كؼل رو٘غ الوحّشهبت ػلى ٍر
ٍِ َٗرت االشتجبُ ك٘شتك  .52«جْوبٍالحشام الوؼلَه٘ي تلظ٘اًل كبلخوش ٍالخّل ػلى ٍر

 .53«هحّل ًظش، خظَطًب ػلى هب هخّل ثِ هي الزوغ ث٘ي اٛرٌجّ٘ٔ ٍالضٍرٔ»حّن ًبهشِ ثوَلِ: 

 دٍراى األهر بيي األقل ٍاألكثرز: 
ركش الش٘خ اٛػظن كٖ دٍساى اٛهش ث٘ي اٛهل ٍاٛكخش ٍكلبٗٔ االت٘بى ثبٛهل، استذالل طبحت ـ 17

هوتؼى حكن الؼول كْ٘ب ٍرَة »الوسألٔ هغ أًِّ ٗوَل ثأّى اللظَل ثبٛخجبس الذالٔ ػلى الجشاءٓ كٖ 
 .54«االحت٘بؽ، ثٌبًء ػلى ٍرَة هشاػبٓ الؼلن اٝروبلٖ ٍإى كبى اٝلضام كٖ أحذ ؿشكِ٘ هؼلَهًب ثبلتلظ٘ل

 55ٍلن ٌٗبهش الش٘خ اٛػظن كْ٘ب.
لجشاءٓ كٖ ركش الش٘خ اٛػظن ًّض كالم طبحت اللظَل كٖ حكَهٔ أدلّٔ االحت٘بؽ ػلى أخجبس اـ 18

حزت الؼلن كٖ الووبم؛ لَرَد الذل٘ل كٖ الووبم، ٍّٖ أطبلٔ ال ًسلّن »دٍساى اٛهش ث٘ي اٛهل ٍاٛكخش: 
االشتـبل كٖ اٛرضاء ٍالششائؾ الوشكَكٔ. حّن هبل: ّٛى هب كبى لٌب إلِ٘ ؿشٌٗن كٖ الظبّش ال ٗظذم كٖ 

ٔ اٛدلّٔ الظٌّ٘ٔ، كخجش الَاحذ ٍشْبدٓ الؼذل٘ي حّوِ الحزت هـؼًب؛ ٍإاّل لذلّت ّزُ الشٍاٗٔ ػلى ػذم حّز٘
 ٍؿ٘شّوب.

التضم تخظ٘ظْب ثوب دّل ػلى حّز٘ٔ تلك الـشم، تؼّ٘ي تخظ٘ظْب ـ أٗؼًب ـ ثوب دّل ػلى  حّن هبل: ٍلَ
 حّز٘ٔ أطبلٔ االشتـبل: هي ػوَهبت أدلّٔ االستظحبة، ٍٍرَة الووّذهٔ الؼلوّ٘ٔ.

 .56«الششؿّ٘ٔاٛخجبس ػلى ًلٖ الحكن الَػؼٖ ٍّٖ الزضئّ٘ٔ ٍحّن هبل: ٍالتحو٘ن: التوّسك ثْزُ 

                                                           

 .363اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 51
 .193، ص2كشائذ اٛطَل، د. 51
 .181صاللظَل الـشٍٗٔ، . 52
 .219، ص2كشائذ اٛطَل، د. 53
 .357اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 54
 .328 ، ص.2كشائذ اٛطَل، د .55
 .51اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 56
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 57حّن ًبهشِ.

 تٌبيهات األقل ٍاألكثرس: 
ح٘ج حكن كٖ هسألٔ الجشاءٓ ٍاالشتـبل كٖ اللشم ثٌْ٘وب، »ركش كالم طبحت اللظَل كٖ ـ 19

الشّك كٖ الزضئّ٘ٔ: ثأّى أطبلٔ ػذم الزضئّ٘ٔ ال ٗخجت ثْب هب ٗتشتّت ػلِ٘، هي كَى الوأهَس ثِ َّ اٛهّل؛ ًِّٛ 
ّٕ ك٘خجت ثِ كَى الوأهَس ثِ َّ  . أّهب سكغ الزضئّ٘ٔ الخبثتٔ ثبلٌجَ ّٖ  .58«اٛهلالصٌم ؿ٘ش ششػ

ٖ ٍرِ اللشم هب ال ٗظلح لِ، هي أسادُ سارؼِ ك٘وب ركشُ كٖ أطبلٔ ٍركش ك»حّن ًبهشِ ثوَلِ: 
 .59«الؼذم

إى أسٗذ طّحٔ »اٛرضاء السبثؤ: طحٔ حت اللظَل كٖ سّد استظحبة كالم طبًّض ركش ـ 21
ّٖ كـ٘ش هزٍذ؛ ّٛى الجشاءُ إًّوب تتحّون ثلؼل الكّل دٍى الجؼغ.  ٍّ الوبًغ االحتوبل ّٖ ثْب ثؼذ ؿش اٛرضاء الوأً

 .61«إى ُاسٗذ إحجبت ػذم هبًؼّ٘ٔ الـبسٕء أٍ طّحٔ ثوّ٘ٔ اٛرضاء كسبهؾ؛ لؼذم التؼَٗل ػلى ااُلطَل الوخجتٍٔ
 61حّن ًبهش كٖ هب أكبد طبحت اللظَل.

 شرائظ العول بالبراءة: هـ
تأسٗخ ٍاحٍذ هي الكشّٗٔ ث٘ي هب كبى »ركش تلظ٘ل طبحت اللظَل كٖ هسألٔ الكشٗٔ ٍالوالهبٓ ـ 21
هؼلَهًب. كئًِّ ٗحكن ثأطبلٔ تأّخش الوزَْل ثوؼٌى ػذم حجَتِ كٖ صهبٍى ٗشّك كٖ حجَتِ كِ٘، ٍالوالهبٓ 

ك٘لحوِ حكوِ هي الـْبسٓ ٍالٌزبسٔ، ٍهذ ٗزْل التأسٗخبى ثبلكلّ٘ٔ، ٍهؼّ٘ٔ اٛطل كٖ رلك التوبسى، 
بسٔ ػلى هب ٍهشرؼِ إلى ًلٖ ٍهَع كل  هٌْوب كٖ صهبٍى ٗحتول ػذم ٍهَػِ كِ٘، ٍَّ ٗوتؼٖ ٍسٍد الٌز

 .62«كال ٌٗزس ثِ َّ كشٌّ حبل الوالهبٓ،
 63حّن ًبهشِ.

 االستصحاب: ٍ
كٖ ثحج ّل استظحبة هسألٔ اطَل٘ٔ أٍ كوْ٘ٔ هجٌب طبحت اللظَل  64ركش الش٘خ اٛػظنـ 22

ُٗجحج ػي دل٘لّ٘تْب أٍ ػّوب ٗؼشع لْب ثؼذ الذل٘لّ٘ٔ»هي   65«.أّى هَػَع ااُلطَل رٍات اٛدلّٔ هي ح٘ج 

                                                           

 .331، ص2كشائذ اٛطَل، د. 57
 .357اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 58
 .368، ص2كشائذ اٛطَل، د. 59
 .51اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 61
 .375، ص2كشائذ اٛطَل، د. 61
 .365الـشٍٗٔ، صاللظَل . 62
 .453، ص2كشائذ اٛطَل، د. 63
 .17، ص3كشائذ اٛطَل، د. 64
 .12اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 65
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ذٓ الستٌجبؽ اٛحكبم اللشػّ٘ٔ هي أدلّتْب»هَاكن لتؼشٗق ااُلطَل ثأًِّ: ٍلؼلِّ  ّْ  .66«الؼلن ثبلوَاػذ الوو
حّن ركش اػتشاع طبحت اللظَل كٖ استظحبة حبل الؼول، الوشاد ثِ كٖ اطـالحْن ـ 23

ثت تخظ٘ض استظحبة حبل الؼول ثبستظحبة الٌلٖ ٍالجشاءٓ ـ ثأّى الخب»استظحبة الجشاءٓ ٍالٌلٖ ثأّى 
 .67«ثبلؼول هذ ٗكَى ػذهًّ٘ب ٍهذ ٗكَى ٍرَدًّٗب، كال ٍرِ للتخظ٘ض

أّى الحبل الوستٌذ إلى الؼول الوٌَؽ ثبلوؼّ٘ٔ الؼولّ٘ٔ ال ٗزشٕ كِ٘ االستظحبة »حّن ًبهشِ ثوَلِ: 
 .68«ٍرَدًّٗب كبى أٍ ػذهّ٘بً 

كَى الوشاد »احتوبل طبحت اللظَل هي ركش الش٘خ اٛػظن كٖ رٗل طح٘حٔ صساسٓ الخبلخٔ ـ 24
ػذم رَاص الجٌبء ػلى ٍهَع الوشكَك ثوزّشد الشّك ـ كوب َّ هوتؼى ثبلشّك هي ػذم ًوغ ال٘و٘ي 

ُٗذِخل »االستظحبة ـ ك٘كَى هلبدُ: ػذم رٌبص االهتظبس ػلى الشكؼٔ الوشّددٓ ث٘ي الخبلخٔ ٍالشاثؼٔ، ٍهَلُِ:  ال 
ّٖ ػلى ػذم ٍهَػْب ال ٗؼّوْب إلى ال٘و٘ي ـ أػٌٖ ٗشاد ثِ: أّى ال« الشّك كٖ ال٘و٘ي شكؼٔ الوشكَك كْ٘ب الوجٌ

 .69«الخبّطٔالوذس الوتّ٘وي هي الظالٓ ـ ثل ٗأتٖ ثْب هستولّٔ ػلى هب َّ هزّت 
 هوتؼى التذثش كٖ الخجش أحذ هؼٌ٘٘ي:»حّن ًبهشِ ثأّى 

 ػلى التوّ٘ٔ، ٍهذ ػشكت هخبللتِ لاُلطَل ٍالظَاّش.إّهب الحول 
ٍإّهب حولِ ػلى ٍرَة تحظ٘ل ال٘و٘ي ثؼذد الشكؼبت ػلى الَرِ اٛحَؽ، ٍّزا الَرِ ٍإى كبى ثؼ٘ذًا 
ـّب  كٖ ًلسِ، لكٌِّ هٌحظش ثؼذ ػذم إهكبى الحول ػلى هب ٗـبثن االستظحبة، ٍال أهّل هي هسبٍاتِ لو

 .71«الوبػذٓركشُ ّزا الوبئل، ك٘سوؾ االستذالل ثبلظح٘حٔ، خظَطًب ػلى هخل ّزُ 
ال٘و٘ي كٖ الظالٓ ثبلؼول أّى حولْب ػلى ٍرَة تحظ٘ل »حّن ركش ادػبء طبحت اللظَل كٖ: ـ 25

ػلى اٛكخش، ٍالؼوِل ػلى االحت٘بؽ ثؼذ الظالٓ ـ ػلى هب َّ كتَى الخبّطٔ ٍطشٗح أخجبسّن ااُلخش ـ ال 
 .71«ااُلخشٌٗبكٖ إسادٓ الؼوَم هي الوبػذٓ لْزا ٍللؼول ػلى ال٘و٘ي السبثن كٖ الوَاسد 

اٙت٘ٔ: هي ػذم إهكبى الزوغ ث٘ي ّزٗي الوؼٌ٘٘ي كٖ الوشاد هي ثوب س٘زٖء كٖ اٛخجبس » ًبهشِحّن 
 .72«ًوؼِالؼول ػلى ال٘و٘ي ٍػذم 

حّن ركش كٖ رٗل هَحؤ ػوبس ػذم اهكبى إسادٓ هبػذٓ الـْبسٓ ٍ استظحبثْب ٍأّى الزبهغ ثٌْ٘وب ـ 26
إى »ثوب ًّظِ:  73الزوغ ثٌْ٘وب سّدًا ػلى طبحت الوَاً٘يؿ٘ش هَرَد حّن ركش كالم طبحت اللظَل كٖ رَاص 

                                                           

 .9اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 66
 .366اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 67
 .41، ص3كشائذ اٛطَل، د. 68
 .371اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 69
 .66، ص3كشائذ اٛطَل، د. 71
 .371اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 71
 .66، ص3اٛطَل، دكشائذ . 72
 .61، ص2الوَاً٘ي، د. 73
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 أطل٘ي:الشٍاٗٔ تذّل ػلى 
لٖ لٜش٘بء ظبّشًا ّٖ الـْبسٓ هغ ػذم الؼلن ثبلٌزبسٔ، ٍّزا ال تؼلّن لِ  ٍّ أحذّوب: أّى الحكن اٛ

 ثوسألٔ االستظحبة.
 .74«رضئ٘بتِاالستظحبة ٍالخبًٖ: أّى ّزا الحكن هستوّش إلى صهي الؼلن ثبلٌزبسٔ، ٍّزا هي هَاسد 

 75حّن ًبهشِ.
حّن إّى ظبّش ػجبسٓ الوحّون ٍإى أٍّن »ٍركش كٖ الوَل التبسغ كٖ االستظحبة هب ًّظِ ـ 27

ثظَسٓ داللٔ الووتؼٖ ػلى تأٗ٘ذ الحكن، كال ٗشول هب لَ كبى الحكن هَّهتًب ـ حتّى اختظبص هَسد كالهِ 
ًٔ ؿ٘ش كبسهٔ ـ َرَؼَل ثؼٌغ ّزا هي ٍرَُ اللشم ث٘ي هَل الوحوّ  ن ٍالوختبس، ثؼذ هب ركش ٍرًَّب ُاخش ػؼ٘ل

 .76«الَهتلكي هوتؼى دل٘لِ شوَلِ لزلك إرا كبى الشّك كٖ ساكؼّ٘ٔ شٍٖء للحكن هجل هزٖء 
 77أهَل: هشادُ ثجؼغ َّ ػّوٌب اٛكشم طبحت اللظَل.

ػي الوزكَس ح٘ج أخز التَرِ٘ »ركش كٖ الوَل الحبدٕ ػشش تؼزجِ هي طبحت اللظَل ـ 28
ّٕ أهشاى: اٛخجبس، ٍأطبلٔ  ، كوبل: حّزٔ الوحّون الخَاًسبس ّٕ الوَاً٘ي، ًٍسجِ إلى الوحّون الخَاًسبس
ّٕ ثوب ٍّرِْ كٖ الوَاً٘ي، حّن أخز كٖ  االشتـبل. حّن أخذ كٖ إرشاء أطبلٔ االشتـبل كٖ الحكن التخ٘٘ش

 .78الـؼي ػلِ٘
ّون، ثل ال ؿؼي كٖ التَرِ٘ أٗؼًب؛ ّٛى ؿلؾ ٍأًت خجٌ٘ش: ثأّى الـؼي كٖ التَرِ٘، ال كٖ حّزٔ الوح

 .79«ألزأُ إلِ٘الٌسخٔ 
ـ ػلى هي خّض »ركش كٖ التٌجِ٘ الخبلج هي تٌجْ٘بت االستظحبة اػتشاع طبحت اللظَل ـ 29

هي الوذهبء ٍالوتأّخشٗي ـ استظحبة حبل الؼول ثبستظحبة الؼذم، ثأًِّ ال ٍرِ للتخظ٘ض؛ كئّى حكن 
ٍرَدًّٗب تكل٘لًّ٘ب كبستظحبة تحشٗن التظّشف كٖ هبل الـ٘ش ٍٍرَة سّد اٛهبًٔ الؼول الوستظحت هذ ٗكَى 

إرا ػشع ٌّبك هب ٗحتول هؼِ صٍالْوب ـ كبالػـشاس ٍالخَف ـ أٍ ٍػؼًّ٘ب كششؿّ٘ٔ الؼلن للتكل٘ق إرا 
 .81...«81الشّك كٖ ثوبئْبػشع هب َٗرت 

بة أحكبم الششائغ السبثؤ هوبلٔ ركش كٖ التٌجِ٘ الخبهس هي تٌجْ٘بت االستظحبة ٍَّ استظحـ 31
ٍٔ ال ٗوكي استظحبثِ كٖ حّن آخشٗي؛ لتـبٗش أّى الحكن الخبثت »طبحت اللظَل هي  كٖ حّن روبػ

                                                           

 .373اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 74
 .75، ص3كشائذ اٛطَل، د. 75
 .164، ص3كشائذ اٛطَل، د. 76
 .369اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 77
 .375اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 78
 .183، ص3كشائذ اٛطَل، د. 79
 .366اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 81
 .218، ص3كشائذ اٛطَل، د. 81
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ُٗتوّسك كٖ تسشٗٔ اٛحكبم الخبثتٔ للحبػشٗي أٍ  الوَػَع؛ كئّى هب حجت كٖ حّوْن هخلِ ال ًلسِ، ٍلزا 
 .82«ثبالستظحبةٍاٛخجبس الذالّٔ ػلى الششكٔ، ال الوَرَدٗي إلى الـبئج٘ي أٍ الوؼذٍه٘ي، ثبٝروبع 

 83حّن ًبهشِ.
هي أّى ّزُ الششٗؼٔ ًبسخٔ لـ٘شّب هي الششائغ، كال ٗزَص الحكن »حّن ركش طبحت اللظَل ـ 31

 .84«ثبلجوبء
 85ًٍبهشِ.

ٍركش كٖ التٌجِ٘ السبدس استذالل طبحت اللظَل تجؼًب لزّذٕ اٛكجش الش٘خ رؼلش كبشق ـ 32
ـ هذس سشُ ـ ػلى ًلٖ اٛطل الوخجت، ثتؼبسع اٛطل كٖ ربًت الخبثت ٍالوخَجت، ككوب أّى  86الــبء

ل، كزلك اٛطل ػذم الخبًٖ. ٍّ  اٛطل ثوبء اٛ
ٍل٘س كٖ أخجبس الجبة هب ٗذّل ػلى حّزّ٘تِ ثبلٌسجٔ إلى رلك؛ ًّْٛب »حّن ركش ًّض كالهِ: ـ 33

ٌٔ لتلشٗغ اٛحكبم الششػّ٘ٔ، دٍى الؼبدّٗٔ  .87«ٍإى استتجؼت أحكبهًب ششػّ٘ٔ هسَه
 88حّن ًبهش كٖ هب أكبد طبحت اللظَل.

حّن ركش كٖ آخش ّزُ التٌجِ٘ توّسك طبحت اللظَل كٖ ثؼغ هَاسد ااُلطَل الوخجتٔ، ثزشٗبى ـ 34
الس٘شٓ أٍ اٝروبع ػلى اػتجبسُ ٌّبك، هخل: إرشاء أطبلٔ ػذم الحبرت ػٌذ الشّك كٖ ٍرَدُ ػلى هحّل 

 .89«الوسح، ٝحجبت ؿسل الجششٓ ٍهسحْب الوأهَس ثْوب كٖ الَػَء ٍالـسلالـسل أٍ 
 .91«ٍكِ٘ ًظش»حّن لن ٗؼذ كٖ الوٌبهشٔ ػلِ٘ إاّل هَلِ: 

استظحبة طّحٔ  91حّن ركش كٖ التٌجِ٘ الخبهي هي تٌجْ٘بت االستظحبة سّد طبحت اللظَلـ 35
ٍّ هلسذ هغ أًِّ هبئل ثحّزّ٘ٔ االستظحبة هـلوب.  الؼجبدٓ ػٌذ شّك كٖ ؿش

 التلظ٘ل كٖ الووبم. 92ٍاختبس الش٘خ اٛػظن
حّن ركش كٖ التٌجِ٘ التبسغ ٍّٖ ػذم رشٗبى االستظحبة كٖ اٛهَس االػتوبدٗٔ هي ادػبء ـ 36

اٛهَس االػتوبدٗٔ هي ثبة الظّي الحبطل  طبحت اللظَل ه٘بم الذل٘ل الخبص ػلى اػتجبس استظحبة كٖ
                                                           

 .315الـشٍٗٔ، صاللظَل . 82
 .225، ص3كشائذ اٛطَل، د. 83
 .315اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 84
 .227، ص3كشائذ اٛطَل، د. 85
 (.هي الـجؼٔ الحزشٗٔ 35صهي ؿجؼٔ هكتت اٝػالم اٝسالهٖ ) 211، ص1دسارغ: كشق الــبء، . 86
 .378اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 87
 .237، ص3سارغ: كشائذ اٛطَل، د. 88
 .378صاللظَل الـشٍٗٔ، . 89
 .245، ص3كشائذ اٛطَل، د. 91
 .51اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 91
 .256، ص3كشائذ اٛطَل، د. 92
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ٍإى كبًت لن تخجت ػلى سج٘ل االستوشاس، لكٌّْب كٖ الظبّش لن أّى ششائغ اًٛج٘بء السلق »هٌِ ثتوشٗت: 
ٓ الالحن،  َّ ّٖ الالحن، ٍال سٗت أًّْب ُتسظحت هب لن تخجت ًج تكي هحذٍدٓ ثضهٍي هؼّ٘ي، ثل ثوزٖء الٌج

ٖ  ٍلَ كٖ ٍلَال رلك الختّل ػلى ااُلهن  السبثؤ ًظبُم ششائْن؛ هي ح٘ج تزَٗضّن كٖ كّل صهبٍى ظَْس ًج
 .93«ػلى أحكبهْناٛهبكي الجؼ٘ذٓ، كال ٗستوّش لْن الجٌبء 

 94حّن دكؼْب.
هي كالم السّ٘ذ  96كٖ التٌجِ٘ الؼبشش تلخ٘ض طبحت اللظَل 95ٍركش الش٘خ اٛػظنـ 37
 .97ثحشالؼلَم
هوبلٔ طبحت اللظَل كٖ هب إرا كبى الوَػَع هحتول  حّن ركش كٖ ششٍؽ رشٗبى االستظحبةـ 38

 .98«الجوبء ك٘زَص إحشاصُ كٖ الضهبى الالحن ثبالستظحبة
ال هؼبٗؤ هي رَاص استظحبثِ كٖ ثؼغ الظَس، إاّل أًِّ ال ٌٗلغ كٖ »حّن هبل الش٘خ اٛػظن: 

 استظحبة الحكن الوحوَل ػلِ٘.
 .99«ث٘بى رلك...

 ّزا الووبل هٌِ ـ هذس سشُ ـ هزّذدًا. 111حّن ركش الش٘خ اٛػظنـ 39
 التعادل ٍالتراجيح: ي

ٍالوشاد ثبلـشح ـ ػلى الظبّش الوظّشح ثِ كٖ كالم ثؼؼْن، ٍكٖ هؼوذ »هبل الش٘خ اٛػظن: ـ 41
إروبع ثؼٍغ آخشـ أػنُّ هي ؿشح أحذّوب لوشرِّح كٖ اٙخش، ك٘كَى الزوغ هغ التؼبدل أٍلى هي التخ٘٘ش، 

 .111«أٍلى هي التشر٘حٍهغ ٍرَد الوشرِّح 
َّ الش٘خ اثي أثٖ روَْس « ثؼغ آخش»ٍثـ  .113ٍالوٌبّذ 112طبحجب اللظَل« ثؼؼْن»هشادُ ثـ 

 .114اٛحسبئٖ كٖ كتبثِ ػَالٖ الٚلٖ
اًل ٍآخشاً ٍظبّشًا ٍثبؿٌب. ٍطلّى اّله ػلى هحّوذ ٍآلِ الـ٘ج٘ي الـبّشٗي الوؼظَه٘ي. ٍّ  ٍالحوذّله أ

                                                           

 .381اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 93
 .268، ص3كشائذ اٛطَل، د. 94
 .277، ص3كشائذ اٛطَل، د. 95
 .214اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 96
 .م1271ؿجؼٔ الحزشٗٔ  117ٍ  116كَائذ السّ٘ذ ثحشالؼلَم، ص. 97
 .381الـشٍٗٔ، صاللظَل . 98
 .291، ص3كشائذ اٛطَل، د. 99
 .399، ص3كشائذ اٛطَل، د. 111
 .19، ص4كشائذ اٛطَل، د. 111
 .441اللظَل الـشٍٗٔ، ص. 112
 .312هٌبّذ اٛحكبم، ص. 113
 .136، ص4ػَالٖ الٚلٖ، د. 114


