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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف 

 األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(556) 

 لزوم كثرة االستثناء من تعميم حديث الرفع
لززموم رةززرة االسززتةنا ار لززو أريززد عززن حززديع رإززال ال لززم األعززم إ  ال بززد ا  الوجهها المههام : 

والت ليفيزة الالإقتاززائية والع وبزة الدةيويززة وبعزي الت ليفيززة  (1)الوضززعيةخيزر  عنزه حينٍززألح األح زام 
االقتاززائية رمززا يف عززوارق املسززت الر الع ليززة، إلززأللخ التبززع الألززي،، ىلسزز  بعززي األعززالم، إ  

 خ  وهو ا  املراق عنه رإال املااخألة ال ول باملعىن األ
 مناقشة الوجا األول

: )الألزززي، يف عناقألزززته األو  يزززدملعي أ مل املرإزززوم هزززو  زززرملق قلزززم أ  ا  الوجزززه األول هزززو سهههب 
املااخألة قو  األح ام؛ أل مل املرإوم هو األعر الة يل وليس الة يل إال املااخألة قو  ةفزس احل زم 

  (2)ا ية ل باعتبار عا يرتتمل  على خمالفته عن املااخألة والع وبة(الألي ليس ث ياًل مبفرقه، وإنمل 
 قد يورق عليه بوجوه: ولكن

 لي  الثقل مأخوذًا في )الرفع(
ا  )الة ل( ليس ععخو اً يف عفهوم )الرإال( لغًة وال عرإاً، إا  الرإال ضزد الوضزال ورال زا أواًل: 

بر على األرض وت ول رإعته، وإيه وضعت احل : وليطلق على اخلفيف رالة يل؛ أال ترى اةخ ت
وضززعت الريألززة علززى األرض ورإعتهززا، وت ززول وضززعت هززألا ال تززاب الة يززل  :اززاً ث ززل، وت ززول أي

                                                           

 أو أرةرها  رلها (1)
  224-222ص 2الألي، حممد رضا االةصاري ال مي، الع د النايد، قار التفسري ز قم:   (2)
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رما ت ول وضعت تلخ الورقة على ع تبخ ورإعتها، واالستعمال وإ  را    ،عتهعلى ع تبخ ورإ
  عنايةههنا بدو  أية  أعم عن احل ي ة، إال اةه إ ا را  بعناية، والظاهر ا  االستعمال عرإاً 

 والحكم اإللزامي ثقيل حتى بدون عقوبة
ل ن احل م اإللماعي ث يل بنفسه وإ  جترق عن الع وبة، إزال يصزت تريزر عزدول  ثانياً: سّلمنا،

الألي، عن )رإال قلم الت ليف اإللماعزي( إ  )رإزال قلزم املااخزألة علزى الت ليزف اإللماعزي( بزأللخ، 
والت ليزف بنفسزه قابزل  ،صزلت زدير خزالا األالو  ،ربزالالنسز  األ رغم روهنما عتساويني عزن بزني

إزال حاجزة لت زدير أعزر راملااخزألة؛ أال تزرى ا  العبزد لزو علزم بزا  املزو  ال  الوضزال ل  ب  رما ق    للرإال
يااخززأله علززى عصززياةه، وعززال  لززخ أعززره املززو  احل ي ززي العلززي ال هززار بززععر أو هنززاه عززن أعززر، إزز   

تة زززل راهلزززه، لزززو رزززا  يألزززعر، وإ  جتزززرق عزززن  وليةً عليزززه وعسزززا اً ةفسزززيةفزززس إلماعزززه يألززز ل ث زززاًل 
 الع اب 

 وهو يستلزم استحقاقها وإن لم تترتب العقوبة
أو توبزة أو  فاعةح ا  احل زم اإللماعزي يسزتلمم اسزت  اع الع وبزة وإ  ب ترتتز  خارجزاً لألز ثالثاً:

 ع وبة أصاًل غري ا، وهو ث يل بل اظ استلماعه است  اع الع وبة وإ  ب ترتت  ال
 والثقل في المؤاخذة واسطة في الثبوت

ا  الة ل يف )املااخزألة( واسزطة يف ثبوتزه للت ليزف اإللماعزي، ولزيس واسزطة يف العزروض   رابعاً:
ت الة زل ةب زي  ري ال ي و  الت ليف اإللماعي ث ياًل، بعبزارة أخزرى: رزو  املعلزول )املااخزألة( ث زياًل 

 إ يف ال ي و  ث ياًل؟اه )احل م اإللماعي( إاةه عنأل لسببه
   في المكروه أيضاً والثقل محق  

ا  الة ززل غززري خززاص بوضززال قلززم الت ليززف اإللماعززي، بززل ا  يف وضززال قلززم الت ليززف  خامسههاً:
علزى ارت ابزه الع زاب ل نزه العبزد الالإقتاائي رال راهة أيازاً ث زاًل، إزا  امل زروه وإ  ب يسزت ق 
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بززل قززد ي ززو  عنززد بعززي األةفززس عتززاب املززو   ،ل يززوالعتززاب علززى اإلةسززا  ث ،تززابيسززت ق الع
 ي و  عاتباً عليه يعاتبه أو أث ل عليه عن ع ابه ىليع يتمىن ا  يعاقبه بارب وشبهه بدل ا  

أل  الفزرض اهنزا  واحلاصل: ا  امللتفت مل زام املزو  جزل وعزال ثزس بة زل يف خمالفزة ع روهاتزه
رزا  تررززه ال ملزماحم أهزم، بزل عبةززاً أو   إ ات باته، أو حززت تزرس عسز ،ع روهزار لزه وإ  ب ثرملعهزا

 تألهياً 
 ويكفي في كونا ثقاًل كونا إجمااًل كذلك

ا  رإززال ال لززم رنايززة عززن عزززدم التألززريال، وي فززي يف روةززه ث ززاًل روةززه )أي التألزززريال(  سادسههاً:
 فزي يف اةه ي :صلعصاقي ه ث يلة، واحلا عتعل اته أو إمجااًل رأللخ وال يتألرط إيه ا  ت و  راإة
هبا عنها ث ياًل، ويتازت  لزخ بالنظزائر  ععتد   مجلةح رو  ث ل ال لي أو النوم رو  ععظم أإراقه بل  

إززا  صززدع العززاب بالف ززه علززى  يززد ال يألززرتط إيززه علمززه ب اإززة عسززائله، بززل قززد ينززدر  لززخ، بززل 
  ي في علمه جبملة ععتد هبا عنها

اهنززا  :ولا  ي ززلززه سززة إاةززه يصززت عسززاولية إقارة عدر  إ  الألزز  ومللززت عززا إ ا ح   :حاويوّضهه
اةزززه ليسزززت رزززل عفزززرقار إقارتزززه ث يلزززة بزززل قزززد ي زززو  بعازززها ث زززياًل  وضزززو عزززال  ،يلزززةعسزززاولية ث 

صزززفوا بعازززها ويملعزززة وبعازززها عصزززيملة الوبعازززها سزززهاًل خفيفزززاً وبعازززها وتعزززاً، رمزززا لزززو راةزززت 
 هألا : إقارة هأله املدرسة ث يلة عال  لخ إي ول

 يث الرفعاألدلة األربع على تعميم حد
زززاملازززيملق لزززدائرة حزززديع الرإزززال، ا يف ع ابزززل رأي الألزززي،  ويقهههع عو ، وعزززنهم ا  زززق ملوسمل
الألي عمزم حزديع الرإزال لعربعزة ا تيزة  وقد عاى رأيه وعنهم السيد الوالد  النائيين 

  اةه ليس عسلوب العبارة ،يينخبالا النائ ،أىل نه ب يوسال رما وسال النائيين إ  ر 
 يد الوالد على التوسعة لعربعة بعربال أقلة، قال:وقد استدل الس
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 لحذف المتعل 
: أواًل: اةززززه حمزززألوا املتعلززززق وعةلززززه يفيزززد الوضززززال والت ليززززف والتعقيزززز  (1))إ  يزززرق علززززى األول

إاةززه رمززا قززرره األقبززا  والف هززا  واألصززوليو  يألززمل  ؟صززاصالززدةيوي واملااخززألة إمززن أيززن االخت
  (2)ا(عتعلق املوضوم أو احل م أو عتعل هم

ومي زززن ا   حزززألا املتعلزززق يفيزززد األعزززم رمزززا اسزززتدل بزززه بزززا  مي زززن ا  يسزززتدل  أقهههول:
 األربعزة، إزيعميستدل بوجه آخر وهو ا  األصل يف الالم اهنزا للبزنس إزز)ال لم( أي جزنس ال لزم 
 )رما ويعم أعرين آخرين سبق  رر ا و ا است  اع الع اب، ورتابة السيٍار( 

 المناقشة
خززر إ  اةززه إ ا ثبززت ا  اطززر ل وإ  صززت يف حززد  اتززه إال اةززه حم ززوم بعقلززة الهززألا الززدلي ولكههنّ 

الة ل ععخو  يف الرإال( أو الةاين )ا  حديع الرإال وارق عورق االعتنزا ( رزا  هزو ا  الوجه األول )
امل صزز  حلززديع الرإززال إيفيززد رززو  الززالم للبززنس ال للعهززد الززألهين ويفيززد  ديززد املتعلززق مبززا إيززه 

 ال عطل اً  وللب ع صلة ب    اهلل تعا   رإعه ع نملهمبا يف ث ل أو 
 وصلى اهلل على محمد وآلا الطاهرين

 
يَماَن ِإال   : اإلعام الصاقعقال  نْهَيا َمْن ُيِحبُّ َويُهْبِغُض، َواَل يُهْعِطي اإْلِ ِإن  الل َا يُهْعِطي الدُّ

 (472 ف الع ول: ص) َأْهَل َصْفَوتِِا ِمْن َخْلِقاِ 

                                                           

 قلم املااخألة  عن حديع الرإال رإالالألي، وهو ا  الظاهر  عا  ررهأي أول  (1)
  43ص 4السيد حممد احلسيين الألريا ي، الف ه / رتاب البيال:   (2)
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