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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(758) 

 ؟أو متام املوضوع ي ِ ضِ م  ـاألذكرية ِحكمة لل
)األذنريىنة  علةىنةال ال حةمىنةال وادىنا ةائىنرة مىندار الاىننو ال النىنو ، وادىنا  انىنه يىنرك نىنوناملىنزاا النىنائي  املستظهر من مبىن   واحلاصل: ان

ةمىنة للجعىنل، ال موضىنوعاال لىنه  امارة ناشفة عن الواقع والار  تة  م نافها ابعتباره إايها حجة، عةس احملقق العراقىني الىن ا اعتاهىنا )حة
 ه الغلبة ظهور اخباره املأخوذ يف موضوعها الاك يناةا إبلغاء جهىنة ناىنفهو ومىنا يف  عىنخ األخبىنار: مىنن أقول: على تقدير هقال: )

 قرينة األخبار االخر الظاهرة يف نودا يف مقىنام  ،التعليل ابألذنرية، حممول على  يان حةمة اجلعل، ال انه موضو  اجلعل تتميم نافه
 . 1)خيفى  التعبةد  وجوة املاةوك يف ظرف الاكو نما ال

نانت علةة لثبوت احلةم نأن يقال: )األذنىنر ضيىني يف صىنالته وال ابجل ابجلىن ء )أا تام املوضو    فانه لو نانت األذنرية موضوعاال 
يف ج ء آخىنر  فىنىن)األذنر  تىنام املوضىنو  علىنى رأا املىنزاا وهىنو جىن ء املوضىنو  علىنى رأا العراقىني  ةخولهاملاةوك وجوةه أو صحته،  عد 

 . 2)العةدةةحةم حلةةمة وذاك شأن العلةة، ناالستااء للرحم فانه ج ء العلةة لثبوت وه ا شأن ا
 احلرج يف الشبهة غري احملصورة ِحكمة أو عل ة؟

)الابهة غز احملصورة  فان املاهور عدم تنج  التةليف فيها، وقد استدل ل لك أبةلة منهىنا امجمجىنا  واليىنرورة العنوان السادس: 
ن يدور تنج هىنا وعىندمها مىندار احلىنرج أالةالم فيه اآلن، إمنا الةالم فيمن استدل  دليل احلرج لثبوهتا فانه عليه يل م وغز ذلك مما ليس 

ب أطراف ه ه الاىنبهة غىنز احملصىنورة )نىنجنسء نيىنس  ىنني ألىنف إسء أو امىنرأة حمرمىنة عليىنه  ىنني مائىنة ألىنف وعدمه، فمن نان جتنة الانصي 
ومن مل يةن حرجياال عليىنه وجىنب عليىنه االجتنىناب ألن ةليىنل )ال حىنرج  شنصىني أا املنىنا   ،جتنابامرأة  حرجياال عليه مل جيب عليه اال

نوعي وان املدار حرج النو  وإن مل يةن للانو حرجياال، احتاج إىل  يف الابهة غز احملصورة مثالال  ابنهقائل فيه األشناص، فجنن قال 
 الدليل، فما هو الدليل؟

 ة، شخصيةاليقني والشك يف االستصحاب، عل  
)اليقني والاك  يف االستصحاب فانه شنصي أا املدار حصول الاك للمةلف نفسه  عىند حصىنول اليقىنني لىنه العنون السابع: 

، ةون ايىند، فىنادم جيىنرون يف أمىنر   اىنكففان نافة الناس لىنو حصىنل  ىنم يقىنني  وسا قاال، وليس املدار حصول اليقني والاك الحقاال، للنو 
مىنثالال مرجىنع تقليىنده وشىنةةه، ولىن ا لىنو تىنيقن املةلىنف ب شىنكة  بقىناء اوجيتهىنا لىنه  يقىننياملرجىنع لىنيس حىن   االستصحاب ةونه، ول لك فىنان

أجرك االستصحاب، وال يصح للمرجع ان ابمره  عدم إجراء االستصحاب )إال إباالة شةةه، فينرج عىنن نونىنه شىناناال مسىنبوقاال ابليقىنني  
 أو عىندمها، فىنان لةىنلةة اآلن يسىنبقه يقىنني   وجيتهىنا لىنه، أو نىنان متيقنىناال   وجيتهىنا  إذا نان اجملتهد شاناال يف اوجيتها له ولةىنن مىنن ةون ان

 التا ع لتحقق موضوعه فيه. ه  حةم   ف  مةل  
أِلَنََّك ك ْنَت َعلَـ  يَِقـني  )) يف صحيحة ارارة عليه السالمنقوله   وذلك نو لسان الرواايت اليت جعلت املدار يقني املةلف وشةةه

ق َض اْلَيِقنَي ِِبلشَّكِ  أََبدا   ِمْن َطَهارَِتَك ُث َّ َشَكْكتَ  َبِغي َلَك َأْن تـَنـْ   3)  فـََلْيَس يـَنـْ
 التقية شخصية أو نوعية؟ ِحكمة أو عل ة؟

مىنىنن  اليىنىنرر نىنىنان)التقيىنىنة  فىنىنان التقيىنة )شنصىنىنية  ةون شىنىنك أا املىندار فيهىنىنا، اليىنىنرر املتوجىنه للمةلىنىنف نفسىنىنه، فىنجنذا  العنـوان الاــامن: 
إىل اليىنرر إذا توجىنه التةتىنف ةونىنه، وابلعةىنس فانىنه  علىنيهموجىنب ، ةون ايىندملةلفىنني  ىنل لعىنامتهم، متوجهىناال لغالىنب ا عدم التةتف مىنثالال 

ايد خاصة )نما لو نىنان هىنو ةون غىنزه يف حالىنة تقيىنة  فانىنه جيىنل أو جيىنب عليىنه ةودىنم، والىنرواايت ظىناهرة يف ان املىندار الاىننو نفسىنه 
 .فةل شنو وضرورته  4)  َها َأْعَلم  ِِبَا ِحنَي تـَْنِزل  ِبهِ التَِّقيَّة  يف ك لِ  َضر ورَة  َوَصاِحبـ  )): عليه السالمومنها قوله 

اترة تةىنىنىنىنون ممىنىنىنىنا إتىنىنىنىناج إىل إعمىنىنىنىنال اجتهىنىنىنىناة وفةىنىنىنىنر، وهىنىنىنىن ه ملقىنىنىنىناة  للىنىنىنىنرواةن اليىنىنىنىنوا ش الاىنىنىنىنرعية امللقىنىنىنىناة أومىنىنىنىنن اللطيىنىنىنىنف امجشىنىنىنىنارة إىل 
                                                           

 .816ص 4الايخ حممد علي الةاظمي اخلراساين، فوائد األصول، مؤسسة النار امجسالمي: ج  1)
ى العلةيىنة رمَحها أو املسرتا ة تعتدة، أو استااء الرحم "أا طلب  راءته من احلمل.." موضو  وجوب العدةة، أو جىن ء موضىنوعه، واألول علىن يقال مثالال: )املستائة    2)

ةمة .  والثاين على نونه حة
 .421ص 1الايخ الطوسي، هت يب األحةام، ةار الةتب امجسالمية ىن طهران: ج  3)
 .212ص 2ثقة امجسالم الةلي ، الةايف، ةار الةتب امجسالمية ىن طهران: ج  4)
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  هىني ممىنا قىند يبتلىنى  ىنه نىنل مةلىنف تقيىنةالمما ال إتاج إىل فةر واجتهاة وه ه ملقاة لعامة النىناس وحيىنا ان )تةون للمجتهدين، واترة 
اليىنا ش السىنا ق الواضىنح لةىنل مةلىنف،  عليىنه السىنالميف ظروف ش  ونثزاال ما ال ضةنه ان يرجع إىل اجملتهىند فيهىنا لىن لك اعطىنى امجمىنام 

 فه ا هو النو  األول من التقية، وهو شنصي.
 )التقية على النو   وهو هناك نو  آخر من التقية هو )تقية النو   واثلا  نولة

 إبذن هللا تعىناىل، فمىنا السىنر يف عىندة  ى عليىنه النىنو  وسىنيأجل إييىناحهتقَ م  ىنقه أا الوالثالا شنصي وإن نان متعل   ،الثاين نوعي نأمسهو 
 .وملا ذنر تتمات ستأجل إن شاء هللا النو  األول والثالا شنصيني ةون األوسش؟

 الضابط العام يف متييز العل ة عن احلكمة
ةمةال  العلةة عن احلةمة ومعرفة تميي ل ولن نر اآلن اليا ش العام إن ما نان ظاهره انىنه فنقول:  ،وجه عدة ما نان ظاهره إنه علةة، حة

ةمة إذا أضافت رواايت أخرك إليه قيوةاال   عمةمته لغز مورة إقق تلك احلةمة.ما إذا أو خمصصة، علةة، ال  د ان جيمل على نونه حة
 يف رواايت الشفعة: تقييدات الرواايت تفيد ان )ال ضرر( ِحكمة

، يف روايىنة  ال ضىنرر وال ضىنرار)ومن ذلك رواايت الافعة فانه وإن نان لسان )ال ضرر وال ضرار  يف رواايت الافعة نفىنس لسىنان 
دة أو لة ومقيةىنىنء روايىنىنة أخىنىنرك مفصةىنىنروايىنىنة مسىنىنرة علىنىنى ظاهرهىنىنا لعىنىندم  ىنىني وانفسىنىنه  ىنىنال أةي تغيىنىنز  لةىنىنن الفقهىنىناء ا قىنىنهىنىنو مسىنىنرة )إذ الىنىننو 

ىنىنمىنىنة، عةىنىنس روايىنىنة الاىنىنفعة إذ ورةت رواايت أخىنىنرك عديىنىندة مقيةةىنىنمعمةة  صىنىنلى هللا عليىنىنه والىنىنه  رج )ال ضىنىنرر  الىنىنوارة يف روايىنىنة النىنىن دة  ىنىنا  ىنىنا خي 
ةمة  وسلم  ىل نونه علةة.إعن نونه حة

ـْفَعِة ِلَمـنْ )) عليىنه السىنالمعىنن امجمىنام الصىناة  ): ابلقيوة اليت هي فيها فالحظ الرواايت التالية ء  ِهـَي؟ َوِلَمـْن  ِهـَي؟ َويف َأ ِ  َشـيْ  َعـِن الشف
ََ ِهـيَ  ؟َوَهـْل َيك ـون  يف احْلَيَــَواِن ش ـْفَعة   ؟َتْصل ح   ـازَِزة  يف ك ـلِ  َشـيْ  :فـََقـالَ  ؟وََكْيـ ََ ـْفَعة   ء   ء  ِمـْن َحيَــَوان  َأْو َأْر   َأْو َمتَـاع  ََِذا َكـاَن الشَّـيْ  الشف

ه مْ  ،فـََباَع َأَحد ِه َا َنِصيَبه  بـَنْيَ َشرِيَكنْيِ اَل َغرْيِِِهَا  نَـنْيِ َفََل ش ْفَعَة أِلََحد  ِمنـْ  . 1)  َفَشرِيك ه  َأَحقف ِبِه ِمْن َغرْيِِه َوَِْن زَاَد َعَل  ااِلثـْ
ــول  ا َِّ )): عليىنىنه السىنىنالمومىنىنا يفهىنىنم مىنىنن خىنىنا عقبىنىنة  ىنىنن خالىنىند عىنىنن أ  عبىنىند هللا  ــنْيَ  صــل  هللا عليــه والــه وســلمَقَضــ  َرس  ــْفَعِة بـَ ِِبلشف

  2)  ةَ َرِضنَي َواْلَمَساِكِن، َوقَاَل: اَل َضَرَر َواَل ِضَراَر، َوقَاَل: ََِذا ر فَِّت اأْل َرف  َوح دَِّت احْل د ود  َفََل ش ْفعَ الشفرََكاِء يف اأْلَ 
اَل ش ـْفَعَة يف َسـِفيَنة  َواَل يف نـََهـر   :صل  هللا عليه واله وسـلمقَاَل َرس ول  ا َِّ ))قال:  عليه السالموخا السةوين عن أ  عبد هللا 

  3)  َواَل يف رَح   َواَل يف مَحَّام  َواَل يف َطرِيق  
ـْفَعَة اَل ))واملرسىنل يف الةىنايف:   4)  لَـْيَس يف احْلَيَــَواِن ش ـْفَعة  ))قىنال:  عليىنه السىنالموخا سليمان  ىنن خالىند عىنن أ  عبىند هللا  َأنَّ الشف

ــون  َِالَّ يف اأْلََرِضــنَي َوالــدفوِر فـََقــطْ   ىنىنل إطبىنىناقهم،  ىنىنل قىنىند مسعىنىنت حةايتهىنىنا علىنىنى  املنجىنىنا  ىنىنا عرفىنىنت مىنىنن الاىنىنهرة  ىنىنني املتىنىنأخرين  5)  َتك 
 امجطال .

اَل َتك ـون  الشفـْفَعة  َِالَّ ِلَشـرِيَكنْيِ َمـا َيْ يـ َقاِ َـا فَـِصَذا َصـار وا َثََلثَـة  فـَلَـْيَس ))يف خا عبىند هللا  ىنن سىننان:  عليه السالموقول الصاة  
ه ْم ش ْفَعة    . 7)   8)  ِلَواِحد  ِمنـْ

ادم لىنو نىنانوا أنثىنر مع ان يةوس شريةني ال أنثر،  :ومنها ،حق الافعةثبوت ا  شرو  يف صرجية يف اشرت  وه ه الرواايت وغزها
مىنىنع ان اليىنىنرر قىنىند يةىنىنون يف مصىنىناحلة الاىنىنريك خاصىنىنة، ان يةىنىنون  يعىنىناال  :فةثىنىنزاال مىنىنا يتيىنىنرر الاىنىنريةان  بيىنىنع الثالىنىنا حصىنىنته لرا ىنىنع، ومنهىنىنا

مع ان املفرواة أيياال قد ينجم منها اليرر   ،ان تةون احلصة مااعة :جعالته له أو إجياره له، ومنها حلصته أوحصته مع اثلا أو هبته 
 نما إذا نان الاريك اجلديد مياراال للاريك القدمي. وللبحا صلة وتتمات فأنتظر.

 وصل  هللا عل  حممد وآله الطاهرين
َها َأْن َسأَْلت ه  َعِن اْلع ْجِب الَِّذ  يـ ْفِسد  اْلَعمَ ))قال:  عليه السالمعن علي  ن سويد عن أ  احلسن  : ِمنـْ ََات  َل؟ فـََقاَل: اْلع ْجب  َدَر

َها َأْن يـ ْؤمِ  ََلَّ َوِ َِّ يـ َزيََّن ِلْلَعْبِد س وء  َعَمِلِه فـَيَـَراه  َحَسنا  فـَيـ ْعِجَبه  َوََيَْسَب أَنَّه  َي ِْسن  ص ْنعا ، َوِمنـْ َن اْلَعْبد  ِبَربِ ِه فـََيم نَّ َعَل  ا َِّ َعزَّ َو
                                                           

 .261ص 5ثقة امجسالم الةلي ، الةايف، ةار الةتب امجسالمية ىن طهران: ج  1)
 .262ص 5امجسالم الةلي ، الةايف، ةار الةتب امجسالمية ىن طهران: جثقة   2)
 .76ص 3الايخ الصدو ، من ال جييره الفقيه، مؤسسة النار امجسالمي ىن قم: ج  3)
 .185ص 7الايخ الطوسي، هت يب األحةام، ةار الةتب امجسالمية ىن طهران: ج  4)

 .261ص 5مية ىن طهران: جثقة امجسالم الةلي ، الةايف، ةار الةتب امجسال  5)
 املصدر نفسه.  8)
 .242ص 37الايخ حممد حسن النجفي اجلواهرا، جواهر الةالم، ةار إحياء الرتاث العر  ىن  زوت: ج  7)
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  .313ص 2الةايف: ج)   اْلَمنف  َعَلْيِه ِفيهِ 


