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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
(018) 

 لكالم المحقق االصفهاني توجيه  
باملطابقااة لنااوك أحناحااه أحناحااه، يفيااد ولااف إمجاااالك وال يفيااد اك حنمااه هااو  ْمببُدُمم ا : أ بب   ع  اقتضااا   بوجببه ر:ببر:)سبببق: 

، واقتضاؤه بااللتزام اك أحناام العماد ال يارل علياه يفياد ت ْحِمُلُه اْلع اِقل ةُ )الديّة على العاقلة( بل هذا هو حا أفادته اجلملة الثانية 
 .(1)حا هو )وهو انه ال قصاص(... وهلذا تتمة بإوك اهلل تعاىل( ولف إمجاالك وال يفيد اك حنم الالعمد

، وانه أراد اإلفادة التفصيلية...( وإك كاك تعبريه يوهم غريه )اإلفادة إمجاالك يقصد ولف )أل  ال يبعد أنه  :انهوالتتمة هي 
يقتضااي باملطابقااة ووجااه اإليهااام قولااه )ال قصاااص( وانااه  -ب، ت ْحِملُببُه اْلع اِقل ببةُ  -أعلااى احلنمااني  ع ْمببُدُمم ا : أ بب   أل داللااة، 

يدل على هاذا احلنام  (3)أل انه حيث ظاهره انه يقتضي إثبات الديّة على العاقلة (2)اثبات حنم اخلطأ، وهي الديّة على العاقلة(
 .وقوله: )ويقتضي بااللتزام نفي حنم العمد وشبهه؛ وهو جعل القصاص والديّة يف حاهلما( بذاته

وأك قولااه: )وهااي الديّااة علااى العاقلااة( بياااك لل ناام  (طااأ)يقتضااي باملطابقااة إمجاااالك إثبااات حناام اخللناان قااد يقااال انااه يقصااد 
، والادليل علاى اناه ال يقصاد ولاف واك حاا ع ْمبُدُمم ا : أ ب   لم حان نفامج مجلاة عي  ال انه مما  ،لفالواقعي وانه كما نعلمه خارجاك كذ

 بياااك حااا يقتضاايه باملطابقااة، فقااال  فلااذا أراد  ع ْمببُدُمم ا : أ بب    ف يااث قااال قولااه بعااد ولااف ) ،لااه غااري حااراد (4)أومهااه
 ُت ْحِملُبُه اْلع اِقل بة :إو ظاااهر هاذا انااه حياث قاال )   ع ْمببُدُمم ا : أ ب  فأفاااد إمجااالك اك لل طاأ حنماااك لنان ال نعلام حااا هاو ف ااا ت

 تتمة كالحه. فتدبرحال وهنذا  ْمُدُمم ا : أ    ع  مجل يف مجلة أ  بالتفصيل حا  نِي بتل ت ْحِمُلُه اْلع اِقل ةُ فقرة 
7-     ع ْمُدُمم ا : أ  و:اص ُُهم ا اْلق ل م  عام رُِفع  ع نبْ

الظااهر أنّاه لايمج علّاة وال حعلاوالك وإّواا هاو  نام"إاّل بأك تنوك علة ألصل احل" قوله حا قاله احملقق االيرواين حن ) السابع:
 ةعّّب عنه بعبار  ةمؤّدی العبارتني أحر واحد وکلتامها تؤّدياك عدم دخول أفعاهلما حتت احلکم فتار فبياك وتفسري لقوله عمدمها خطأ 

 .رفع احلکم برفع حوضوعه وأخری بعباره رفع احلکم بال واسطه
 .(5)(ةخبالف الثاني ،العموم ةأوسع حن األولی فإّك األولی باعتبار تفريع حتمله العاقله تکوك حسلوب ةالثاني ةوالعبار 

أحااا  ت ْحِملُببُه اْلع اِقل ببةُ أو احلاليااة الالحقااة  الوصاافيةخاااص بباااب اجلنايااات بقرينااة وجااود اجلملااة  ع ْمببُدُمم ا : أ بب   وحاصااله: اك 
... و ق ْد رُِفع .فعام لل نايات ولسائر األبواب حن عقود وإيقاعات وغريها حن األحنام 

                                                           

 (.706الدرس ) (1)
 .22ص 2حاشية كتاب املناسب، أنوار اهلدى ا قم، ج الشيخ حممد حسني الغرول االصفهاين، (2)
 .ع ْمُدُمم ا : أ    أل قوله  (3)
 وهي الداللة التفصيلية. (4)
 .107ص 1حريزا علي االيرواين، حاشية املناسب، الناشر: هتراك، كيا، ج (5)
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 ؟م ا : أ    ع ْمُدمُ مقيد لب ت ْحِمُلُه اْلع اِقل ةُ مل 
 .(1)أك التفريع غري التقييد فاك األول بياك للمصداق ال تقييد للصدق( :يهعنه السيد الوالد با)وف وأجاب

حاااا اساااتند إلياااه االيااارواين هاااو قريناااة الساااياق وهاااي ليسااات   اااة، وال دصااا  الساااياق العموحاااات كماااا ال يقيّاااد  وبوجبببه ر:بببر:
 املطلقات.
 :(2)بوجهنيقد يدافع عن االيرواين ولكن 
ت ْحِملُببُه يف حملااه، حيااث ياادور أحاار  ح ِقااقحاان حمتماال القرينيااة املتصاال، وهااو داال باااإل الق كمااا  ت ْحِملُببُه اْلع اِقل ببةُ اك  األول:

 بني التقييد والتفريع، فال ينعقد اإل الق حينئٍذ، نعم لو كاك حنفصالك النعقد اإل الق. اْلع اِقل ةُ 
إو لاو أرياد حنهاا اجلناياات ملاا   ؛يااتباجلنا ع ْمبُدُمم ا : أ ب   هاو الادليل علاى صصاي   ت ْحِمُلُه اْلع اِقل ةُ اك الضمري يف  الثاني:

األعاام حاان اجلنايااات والعقااود،  ع ْمببُدُمم ا : أ بب   باالساات دام، ولناان لااو أريااد حاان  ظاااهرٍ  خااالف   أوكاااك هنالااف يااوز يف الضاامري 
حصصااه وهااو  ابعاا( باال إىل ع ْمببُدُمم ا : أ بب   )احملمااول يف  : أ بب   الاااال إىل كلااي ملرجااع إىل بعااا ا ت ْحِملُببهُ لوجااب عااود ضاامري 

 خالف الظاهر.
 ت ْحِملُبُه اْلع اِقل بةُ ويناوك حعا   (طاأسينوك املعا  علاى التعمايم )عمادمها يف اجلناياات ويف العقاود واإليقاعاات خ والحاصل:

، لبداهة اك العاقلة خاصة بباب اجلنايات واهنا ال اقلة  أ الذل يف العقود واإليقاعات، العأل حتمل اخلطأ الذل يف اجلنايات ال اخلط
 حتمل اخلطأ يف باب العقود. فتدبر

 .: أ    ال إىل  ع ْمُدُمم ايعود إىل  ت ْحِمُلهُ قيل باك  :ودفع   ومم  
 ةاقلااإو القااول عماادمها حتملااه الع ؛ اال  د إىل عماادمها باأك العااو  :وثانيببا   .إىل األقااربيعااود الضاامري  القاعاادة هااي اك وفيببه أوال :

، باال فناااك عليهااا القصاااص  القصاااص وإال حلملاات العاقلااة حناام العمااد وهااو لااة  مها واتاااك العاقعمااد  ليساات صاا ي اك إو ال حتماال 
اقلاة فتناوك هاذه قاعادة )فهاذه قاعادة عاحاة حساّلمة أصالية( فاال باد حان تنزيال عمادمها حنزلاة اخلطاأ لت ملاه الع اقلة  الع طأ  حتمل اخل

 هذا قانونية تنزيلية.
 ... رُِفع  أعم من    ع ْمُدُمم ا : أ 

نعام الظااهر أك الثانياة أعام حان األوىل السيد الوالاد أعمياة الفقارة الثالثاة حان الفقارة األوىل لنان بوجاه آخار وهاو قولاه: ) وأ:تار
 (3)حا ال يستفاد حن األوىل(باعتبار أك الرفع ظاهر يف رفع أل شي  حىت حنم اخلطأ وولف 

ُهم ا اْلق ل بمُ اك  والحاصل: ولنان: أحناام اخلطاأ،  اماهلأحاا عمادمها خطاأ فيثبات  (4)عنهمااينفاي حاىت أحناام اخلطاأ  رُِفع  ع نبْ
 وصلى اهلل على محمد ورله الأامرين على هذا هنالف تدافع بينهما يف حورد اخلطأ وتطابق يف عدم ثبوت حنم العمد. فتدبر.

ُه، ف إنَّ : ملؤحنني قال أحري ا جاِمْد نب ْفس ك  و حاِسْبها ُمحاس ب ة  الشَّريِك ش ريك ُه و طالِْبها ِبُحُقوِق الّلِه ُمأال ب ة  الخ ْصِم : ْصم 
 (237غرر احلنم: ص)  أْسع د  الّناِس م ِن انْبت د ب  ِلمحاس ب ِة نب ْفِسهِ 
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