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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
(57) 

 اعتراض اليزدي على الشيخ: ال حرج يفيد عدم جعل الحكم
ان احملققققل اليقققرتض  اعقققشي علقققى اليفقققيد اال صقققار  يف اسقققودالله علقققى لقققرتوم العسقققر واحلقققر  اليفقققديدين  قققن و قققوب  سبببب 

يعققل لققرتوم االحويققاا عسققر وحققر  واحلققر   (2)"يققدثققال لققرتوم العسققر اليفققديد واحلققر  األ ال"  (1)قولققه)االحويققاا اليلققي، بقولققه  
 عة وهو املدعى. رفوع يف اليفريعة فينوج أّن لرتوم االحوياا  رفوع يف اليفري

أ ّققه إن أريققد  ققن احلققر  يف املقققام احلققر  اليف صققي فققال  سققّلم لرتو ققه إاّل يف  ققوارض قليلققة، وال  يققم بار فققاع احليققم  وفيبب :
بدليل احلر  إاّل يف  لك املوارض احلر ّية ال يف  طلقل امليفقوبهاح حق  يف مقا  قوارض احلقر  لوثبقي بقه ح يقة الظقن  طلققا ، بقل 

)وإن أريد احلر  النوعي  ما هو ظاهر املنت و ماه ممن متّسقك يف املققام بلضلقة  (3)(...يم بوبعي  االحويااالالزم حينئذ احل
رفققا احلققر  فييققون  عققع رفققا العسققر واحلققر  رفققا احليققم الققذ  ييققون ملبو ققه حر ققا  يف حققل  ققوع امليلقق ، فييققون هققذا احليققم 

  رفوعا  ح  بالنسبة إىل  ن ال ييون حر ا  عليه.
ّوال   أ ه ال ضليل على هذه اليلية القائلة برفا احليم الذ  ييون حر ا   وعا ، و  ا يووهم بل قيل  ن ضاللة بعق  ففيه أ

برعج  اآلياح واألخبار عليه  ثل قوله  عقاىل   بنم حع برع وعال وقولقه   (4) مبا جعععبلع ععلعبيمك مم فابد البدمينا ما ي رايبد  اللهب   باك بم  المي سم
برع ي رايبد  باك بم  ا يف حمقل املنقا، بقل الظقاهر  نهقا أّن األحيققام  ،هقاوما  وروايقة عبقد األعلقى املقذ ورة يف املقنت علقى و قه   (5)لمع سم

اجملعولققة يف اليفققريعة ليسققي حر يققا   وعققا  و ققا  ققان حر ققا   وعققا  ّ اعققل اليفققارع، ال أّن األحيققام اجملعولققة يرفققا اليققد عنهققا يف 
 .(6) وارضها اليت  يون حر ا   وعا (

 ؟رفع الحكم المجعولعدم جعل الحكم أو ال حرج مفاد هل 
                                                           

 .أ  اليفيد  (1)
 .404ص 1فرائد األصول    (2)
، حاشققية فرائقد األصققول، ضار ا ققد  ق قققم  اليفقيد حممققد إبققراهيم اليقرتض  الن فققي أ  قريققر أحمقا  السققيد حممققد  قاظم الطبا بققائي اليققرتض  (3)

 .525ص 1 
 .57سورة احلج  اآلية  (4)
 .175سورة البقرة  اآلية  (5)
اليفقيد حممققد إبققراهيم اليقرتض  الن فققي أ  قريققر أحمقا  السققيد حممققد  قاظم الطبا بققائي اليققرتض ، حاشققية فرائقد األصققول، ضار ا ققد  ق قققم   (6)

 .527ص 1 
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برعج  ا ه اخول  األصوليون والفقهاء يف  وعلقل اآليقة الير قة  وتوضيح : بنم حع وا قه  قا   مبا جعععبلع ععلعبيمك مم فابد البدمينا ما
 هو املرفوع 

ا قه ّ اعقل حيقم  عقل احليقم احلر قي و  في أصل  فذهب احملقل اليرتض  ومجاعة إىل ان املراض باآلية الير ة و ظائرها -
بقل واحلاصقل  ان  قا  قان أصقله حر يقا  فا قه لقي    عقول يف اليفقريعة  ،اسحر ا  على  وع النق يسّببحر ي يف اليفريعة مما 

واحلققج، لققي  حر يققا ، و ققا هققو حر ققي،  صققوم الوصققال وقطققا الل ققم أو والصققوم  ققا هققو  عققول  ققن األحيققام،  الصققالة ان 
 ه قطرة بول وقول النف  اسوغفارا  عن الذ ب وأشباهه مما  عل على بل إسرائيل، ّ اعل يف اإلسالم.اجللد إن أصابو

، و قا و قوض أحيقام حر يقة يف أضيقان سقابقة و قا  قا بعثقة النقمل املصقطفى ا ه ويف صدر اإلسقالم و وبعبارة أخر   
ومقا حر يقة، فقان اهلل  عقاىل حيقه بعثقه باحلنيفيقة هي  يف حد ذاهتا و ا هيا قسام األحيام اليت  ين ان جتعل إىل حر ية 

ْع لالمعببالعمينع السققم ة وحيققه ا ققه  بب مع ِع  االه رعحم ببلم ا ّ  فا ققه  ققل ا ققهوحيققه  ا ققي هققذه األ ققة  رحو ققة، لققذلك  (1)وعمببا أعرمسع
 حمر  واقعا .اعل عليها أ  حيم حر ي، وإمنا  عل عليها األحيام ما احلر ية، و ا يووهم  و ه حر ا  فا ه لي  

وذهقب اليفققيد اال صققار  واأل ثققر إىل ان املققراض ان األحيققام اجملعولققة،  الصقوم والصققالة، يرفققا اليققد عنهققا  لمققا صققارح  -
 .حر ية  

ا قه ّ اعقل حيقم حر قي بينمقا يقر  الققول الثقال  ان احليقم اجملعقول  الققولني  ان الققول األول يقر الفرق بني  وحاصل
ان الرفا وارض  رفا اجملعول، وبعبارة أخر   ان األوىل ير ير  حيمه، فاألول ير   عدم اجلعل والثال  ا ف  إذا صار حر يا  ر  

بينمققا القققول الثققال يققر  ان الرفققا وارض علققى حققدوضه وا وداضا ققه وان احليققم بعققد  عققع ّ اعققل علققى األصققل )أصققل احليققم( 
  عله، لو صار حر يا  يف حالة  ن احلاالح فا ه يرفا.

أ   قق   األول يققر   وعلققل اآليققاح والروايققاح  احلققدو  )حققدو  احليققم( والقققول الثققال يققر  ان  وعلقهققا البقققاء فققالقول
 .صار احليم حر يا  رفا

واحلقر  إذ  فإشيال اليرتض  على اليفيد  بنو  وان أضلة رفا العسر واحلر  ال  يفمل االحوياا اليلقي وإن لقرتم  نقه العسقر
 وهو ققا  بعققد أصققل  عققل اليفققارع لققه ل، ال حاال ققه بعققد ملبققوح أصققله،  يققون و ققوب  ققذا املرفققوع أصققل احليققم،  صققوم الوصققا

 لينه حيه ّ يصل إلينا بعلم أو علمي بل وصل بوهم فقط فإذا أو به اليفارع ح  يف هذه احلالة لرتم العسر واحلر .
 م اقشات ا لليزدي دفاعاع عن الشيخ

 ، لو هني   بنو  وبنائي الظاهر عدم متا ية إشيال اليرتض  على اليفيد ولكن  
 حاالتالوعدم جعل  لبعض يفيد عدم جعل الحكم  مب وياع: ال حرج مطل 

برعج  أ ا املبنو  فهو ان الظقاهر عمقوم  ثقل قولقه  عقاىل   أوالع: بنم حع وذلقك للصقور ني    مبا جعععبلع ععلعبيمك مم فابد البدمينا ما
                                                           

 .105سورة األ بياء  اآلية  (1)
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مبا جعععبلع ععلعبيمك مم فابد يف أصله وقد ييون حر يا  يف حده أو بع  حاال قه و مليان اإل الق فان احليم قد ييون حر يا  
حسقب اآليقة الير قة، وبعبقارة أخقر    ول  ن اليفارع على فرضقه، ّو اعقلييفملهما إذ  المها حر   ع  الدمينا مانم حعرعج  

يققم وأخققر  ييققون لققبع  أصققنافه وذلققك فيمققا إذا فققان عققدم اجلعققل  ققارة ييققون لنققوع احل ان الرفققا ير ققا، ل بّققا ، إىل عققدم اجلعققل
 . فول ل و دبر.احليم ضيقا  حميه ال ييفمل بع  األصناف ل  ع     

برع لالملنني  عا  فال شك يف مشول   ما جعععلع ععلعيمك مم فاد الدمينا مانم حعرعج  شك يف مشول  ولئن ي رايبد  اللهب   باك بم  المي سم
ببرع  مققا فا ققه  عققاىل حيققه ّ ي ققر ض بنققا العسققر ّ اعققل لنققا األحيققام احلر يققة يف أصققلها، ّو اعققل لنققا   (1)وعال ي رايببد  باك ببم  المع سم

،  الصققوم للمسققافر حر ققي ومشولققه لققبع  احلققاالح احليققم ال يلققرتم  نققه احلققر  فققإذا رأ  ان ا وققداض (2)وحققدّ  احليققم إال  قققدار  
 واملري ، ّ اعل احليم إال ضيقا  ما شا ل  ا.

 كالم الشيخ عن عدم جعل االحتياط الكلد ال عن رفع االحتياط عن الحكم الواصل موهوماع   :ب اءع 
لين إشيال اليقرتض  ال يقرض علقى  عقل اليفقارع حيقم االحويقاا  قاعقدة  ليقة، يف املظنو قاح بقالظن املبع ، سل م ا ثانياع:

الم عققن أصققل  عققل و ققوب االحويققاا حر ققي، فققالي هققذا احليققم اليلققياملطلققل وامليفققيو اح واملوهو ققاح، فققان أصققل  عققل 
 فااض رفعه عنها. ا  سابق عول    يم  ح ح   ن حاال الة  ولي  عن ح

، اليلقي بقني األ قرين، فقان  قالم اليفقيد عقن أصقل عقدم  عقل االحويقاايف  الم احملقل اليرتض  والظاهر ان خلطا  حد  
احليقم بعققد وصققوله إىل  أ  ال عققن رفققا ،هقو االحويقاا اجلرتئققي يف هققذا احليقم م ذاظ  ل وظققا   ققل حيقم  ققا هققو ال عقن رفققا

 ف قول: ر بة احلر ، وحيه ان ذلك ضقيل فال بد  ن  وضي ه 
يضقاف إليقه  وأخبرى:رت،  مقا هقو  قذلك، نّ قيقا الب ه عن ان احليم اجملعول إذا و ص قلنا بطريقل العلقم فهقو   ن  تارة: 

يضقاف إليقه ا قه إذا وصقل  :وثالثبْ (3)ائقرة   قن األول  قن  هقةا ه إذا و ص لنا عرب الظن املعورب فهو  ن قرت أيضقا ، وهقذا أوسقا ض
فهقو  (سقانعرب  ريل  ظنون بالظن املطلل )أ  الذ  ّ يدل ضليل على ح يوه خبصوصه،  االولوية الظنية واالسو  (4)إلينا

  أمهيقة دملق قابا  لقه ا ه إذا وصل إلينا ح  عرب  ريقل  يفقيوظ أو  وهقوم فهقو  ن قرت، وذلقك   :ورابعْ وخامسْ ن رت أيضا  
املالظ بنظر اليفارع فان  ان عاضيقا  ّ يو بقه إال لقد  العلقم بقه أو قيقام الظقن املعوقرب عليقه، وإن  قان  همقا  أو بقه حق  لقد  

 ،هققموإن  قان ضققعيفا  ليقن احملومقل  حينئقذ   وإن  قان أهقم  ققدا  أو بقه حق  لققد  القوهم بقه ألن االحومققال ،بققه الظقن املطلقل
 ن ه يف اخلار ، ولذا إذا شك يف ان هذه املرأة أّ ة ّ ارت ان يعقد عليها وع  وق دم  ع اضة   ن اليفارع إر م ل  ع  وذلك يف  ل أ ر  

                                                           

 .175ورة البقرة  اآلية س (1)
 وسعة . أو  ساحة   (2)
 إمنا قلنا  ن  هة ألن النسبة بينهما هي  ن و ه لد  الودبر. (3)
 الظل )أو الومهي(  نّ رت. هوصول ا ه  لو  ان يف الواقا حيم، فان وحتليله إىل (4)
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أو ال، ّ اقققب عليقققه  ان هقققذا املقققاء  ققق يف أ قققا إذا شقققك  ،اوإذا شقققك ازقققا زو وقققه أو اخوقققه ّ اقققرت ان يقار قققضون الف ققق  
وذلققك ألن  ققالظ علققى الطهققارة لطققاهر أو الققن   بققع  ققذلك ان هققذا املققاء هققو اشققك بققع علققى أصققالة الطهققارة أو الف ق  و 

وقوققل الققنف  عيق   ققالظ الرت ققا  ا لققد  قيقام العلققم أو العلمققي عليهققإال ااال ونققاب عنهققاليفقارع ضققعي  فلققم يو ققب  الن اسقة
 .ماهه ا أشباحملش ة 

  بعلقم أو علمقي لينقه ال  ن قرتا  إذا وصقل إىل امليلق)أو يعوربه العققل( اليفيء ويعوربه ان اليفارع قد يو ب  والحاصل:
ممققا يققر ك  ال ققه علققى  أل ققه يوقققا امليلقق  يف عسققر وحققر ،ا ال يو بققه وامنققيعوققربه  ن ققرتا  عليققه إذا ّ يصققل إال بطريققل ومهققي، 

 .)لو  ان( يف احليم املوهوم الظ  فويي املصل ة 
ل الواصققل شقققيا  أو ومهقققا ( لقققورض اجملعقققو  اجلرتئقققي يف احليققم الصقققغرو  لقققو أراض اليفقققيد هققذا االحويقققاا )أ  االحويقققااوعليققه  

( أل ققه  ققن الرفققا بعققد اآليققاح والروايققاح الرافعققة للعسققر واحلققر إشققيال اليققرتض  عليققه، علققى فققري صقق ة  بققع اليققرتض  يف  عققع 
وهقو  قا ار قل  اليقرتض   بعد ملبوح األصل و ن رفا البقاء بعد فري احلقدو واحلاالح بع  احلدوض احليم عن الوضا ورفا 

 .ح والرواياح لهعدم مشول اآليا
على حاالح احليم اجملعقول  قن علقم بقه وظقن  صبّ )املن الصغرو  اجلرتئي ولين الظاهر ان اليفيد ال يريد هذا االحوياا

هو االحوياا فا ه ، وهو عنوان  ديد ولي  حالة لل يم اليفرعي  فسه، هو االحوياا اليلي ووهم( بل يريد احويا ا  آخر
 ال االحوياا يف  ل  رف  رف.مجايل، يف  افة أ راف العلم اإلاليلي 

 ووزعقة األخبقار الدالقة علقى أحيقام اليفقارع ملالملقة آالف ضليقل  و ا قيان لو  ان لنا فرضقا  سسقملة حيقم  وببيان آخر:
لضعفه سقندا    ا ال يرتيد على إيرا  الوهمأو الظن املعورب وبني بني  ا يور  العلم أ  بني ص يك وحسن و وملل وضعي ، 

ممقا ليسقي بوا بقة أو  احيا ه الثبو ية اخلمسملة بني ملالملة آالف ضاّل عليهقا وعلقى ماهقا  رضضح، فا ه إذا و  هة  أو ضاللة أ
يف  أو بش هققا مجيعققا   يف اليفققبهاح الو وبيققة يو ققب االحويققاا بققااللورتام  ققا مجيعققا  حمر ققة واقعققا ، فا ققه احشاسققا  علققى اخلمسققملة 

 فسقه ، وذلك السقابل احويقاا يف احليقم القواقعي امليفوبه والضائا بني أ ور  ثاة اقعيفهذا احوياا على احليم الو  الو ر ية،
وهو عنقوان  ديقد هقو  قورض   مل األحيام الواقعيةعلى اليلي ، و الم اليفيد عن االحوياا وضر ة وصوله وحمسب حاال ه

 قن عنقوان الهقذا فقان و دة و و ه  وهو قا  بل اظ حالوه املس الصغرو  يف احليم الواقعياجلرتئي  ظر اليفيد ال عن االحوياا 
وهو  ا أراض اليرتض  النق  بقه علقى اليفقيد لينقه،  مقا ظهقر،  قق  بغقا  قا أراضه فقال و قه لقوروضه  حاالح احليم الصغرو 

 عليه أبدا . فول ل وللب ه صلة بإذن اهلل  عاىل.
 وصلى اهلل على محمد وال  الطيبين الطاهرين

 
ْ  وعشعرعف  ك لم ععمعل  باالتبهقموعى   اإل ام احلسن اجملوىبقال  مع كم بعْ  وعرعأمس  ك لم حا    التبهقموعى بعاب  ك لم تبعوم
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