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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
(631) 

 اإلطالقات تردع أو المرتكزات تصرفها؟هل 
ُُ اْلبَوْيوعَ  َأَحول   َأْوفُواا باواْلُعُقادا بانصررا  إالالقرا   :يقالوقد  ُُ بايَودا َنوْن  الل و الط واَل

ُا  ووا خيررالم ترزارراا  العوررالص وبانصررراملها عررن املعرراتال  ارىراهيررة، ىصرر ر   عّمررا(1)َأَخووَ  باالس 
 لتلك الارب ؟

د إالالقررا  الرررارح بنلررو العلررة ا د ررة ملررال خمالفررة العوررالص زويّررقررد يوررال  ا  وبعبووارأ أخوور : 
ترزارراا م علررى  خمالفررةالرررارح زرررنح عررن إالالقررا  وا  العارر    وقررد يوررال وة، زنعوررد إال ضرريّ 

ال تناص إال تن األول ألنره وارن علرى الينراو أو حراىم  إر الررنح  ولان اخلال ، على الفرض، 
وهري توورونة إر  ح انعوان ارالالق وهو تتفرح على عردم وورون قرينرة لّبيرة حاملرة ننرا انعوران ؟ملر 

 هي املرزااا  على اخلال .
 المقام العانة تقتضي انعقاد اإلطالُقرينة 
تره، ورلرك أل  تبرل الررارح العرام قرينة املوام العاترة زوتيري انعوران ارالرالق ورانعي إذ يقال:

توانعهرا أو شربه رلرك، هو التصر  يف املعاتال ، ىل املعاتال ، إتا يف شروالها أو قيونهرا أو 
قلياًل أو ىينرياً  إر ال جتد تعاتلة إال وقد زصر  الرارح مليها بايرانة أو نويصرة، ملهري إتيرائية يف 

يعوررررل واحلرررال هررررت  زوييرررد ارزاررررا ا م علررررى  أصرررلها زسسيسررررية يف حررردونها، ىمررررا سرررب ، ملايررررم
 اخلال  ملطلوازه تا ا  االستوراص التام نّل على رانعية تطلوازه )ونصوصه( عن ترزااا م؟

 ا  سرية الرارح على رانعية إالالقازه ونصوصه عن ترزااا م، نو  العا . أخر :بعبارأ 
                                                           

 .432ص 1قم، ج –ابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، نار سيد الرهداص  (1)
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تررا، ىررل املعرراتال  إال تررا خررالم  قرينررة املوررام العاتررة زرردل علررى ز يررري ، بنلررو  : ثالثووةوبعبووارأ 
 املستوال  العولية، ىالعدل.

د املاررر   هررو امل ررالم للمسررتول العولرري وهررو العرردل، أ  أ  لرراوم ملرر   لرراوم عورر وفووي المقووام:
عود املار  هو الظلم، وىتا لاوم العود ال بر،، أترا صرلته املتالالرة وإيارال األترر إليره، إ  املارر  

ملانه العردل املتطراب  ترا  ،ا، مل   شاص أتيى )بعد  وال إىراهه( وإ  شاص ملسخموامل بو  وشبهه
 نليل السلطنة.
 بين الطُر العقالئية والعقاد اإلنضائيةنقارنة 
و  هنرررراق ملرررررق بررررني الطرررررق العوالئيررررة وبررررني املعرررراتال  العوالئيررررة، ملرررر   األأ  :رابعووووة وبعبووووارأ

زسسيسيا  أو هي تن وعل املما ل ىما سرب   –اتيائيا  عا  الينانية حيث اهنا إتيائيا  
 زفصيله.
 تأسيسية –العقالئية أيضاً إنضائية لطُر ا

الطرررق العوالئيررة،   ىررلزسسيسررية أ  أ    –حررا الطرررق العوالئيررة، ملاهنررا إتيررائية  بوول نقووال:
إتيائية يف أصلها وبعض حدونها، زسسيسية يف بعيها وة، البّينة، ارقرار و... ىلجية خرب الين

 اآلخر، هتا إ  مل يرنح الرارح عن أصلها، ىالوياس واالستلسا .
الرواهد تن احلجج على األحاام وترن األترارا  علرى ببعض على رلك االسترهان ويافي 
  املوضوعا 
 البّينة

ن مل هنا تن الطرق العوالئية الر  أتيراها الررارح، لانره  ان برا  اشرلش يف الرراهدي البّينة، -
،  الاررتبغررري  والتلررر  عررنالعوررالص إر ياتفررو  بالو اقررة أتررا العدالررة  العدالررة، وهرري  ررا ال يرررلاله

يرررلش أ  الرررارح ، مللهررا املوضرروعية أو املصررللة السررلوىية، ىمررا ىررالنظر لنونبيررة أو ال يبررة تررينالً 
 يف تينل الانا األربعة، وال يوبل شهانة النساص يف بعض األتور... إخل.
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 الثقةخبر 
ووررد  ررن ش صرري علررى ملانرره قررد يوررال  انرره حجررة لررد  العوررالص تررانام ال ي خبوور الثقووة، -

اخلال ، ملعلى املسلك املرهور تن حجيته تن براب الظرن النروعي وإ   رن ،الملره، اسرتناناً إ  
 .بل حام باخلال  مل يتويد حبدون بناص العوالص ، على هتاتينل آية النبس، مل   الرارح

 اإلقرار
حجرة نو   قررارا بعرض ارملانه الري  عوالئي، إال أ  الرارح زصر  مليه واعترب  اإلقرار، -

  يافي أ  نرري إ  احداها وهيغريها.. ولتلك صور عديدة و 
 أقر لزيد ثم لعمرولا 

سريارة.. إخل، لايرد ا اقرّر لرا لعمررو، ملر   احلارم الرت  أو قلرم، أو دار ، ىتا لو أقر ببياعة،  
 .عرّب عنه اجلواهر بانه مل جيد مليه خالملاً،  ا خيالم، رمبا، ىل العوالص، والعوالص ببابك

 االستبيان
ارراهم أورينررا الريوررة االسررتبيا  يف الرردرس علررى الطررالب األملاضررل عررن ترز اللطيررم اننرراوتررن 

 ملاانت اروابا  ىالتايل  ،العوالئي، تا قطا النظر عن علمهم بارمجاح املنوول
 ارقرار األول ناملت. -1
 و الناملت.ارقرار اليناو ه -4
 (.تينالً  لواعدة العدل وارنصا أقول  الترريك بالنصم )  الواعدة -3
 يستور عليه ىالته ورأيه.عن توصون  وتا انه يسسل  -2

 ويتساقطا .يتعارضا   -5  سسلنا غريهم ملوال بعيهمىما 
 الفقهاءحكم 

وهم املرهور شهرة عظيمرة  لتا الرأ ملالوائلو  ارمجاح املنوول على خال  رلك ىله،  لكنّ 
رغرم أ  ارقررار ) راهراً(  علرى خرال  آراص ىرل العورالصحارم الررارح  يررو ، زاان زارو  إمجاعراً 
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 تن الطرق العوالئية املرهورة.
"إرا ىرررا  يف يررررد  نار علرررى  ررراهر التملّررررك"  قرررال يف اجلرررواهر  )يف زعويرررب ارقرررررار برررارقرار 

فررال ، قيررى لررا لررنول وغرررم قيمتهررا للينرراو" إ  مل مبوتيررى اليررد "ملوررال" توررراً "هررت  لفررال  بررل ل
إقرررار   لعمروم (1)يصرّدقه "ألنّره حررال بينره وبينهررا، ملهرو ىراملتلم" بررال خرال  تعتررّد بره أورد  مليرره

وقررررال  )بررررل يف ارييررررا   "تررررن  (3)وللليلولررررة الرررر   عتهررررا( (4)علررررى أنفسررررهم وررررائا العوررررالص
لإلقررار،  ر، صردرا ترن شر ا واحرد أهرل  الداللرة علرى ارقررا يقواعدهم  أ  ىل إقرارين تتسراوي

يعر،  -حام عليه ال على غري  مبووب ىل تنهما لوال اآلخر، ويودم األّول مليما يتعارضرا  مليره 
 و اهر  ارمجاح على رلك. (2)وياو  زفويتاً تنه على اليناو" -العني 

وإ  حارري وال ملرررق يف رلررك بررني أ  ياررو  سررّلمها هررو للموررّر لرره أو احلرراىم املسررتند رقرررار ، 
 .(6)((5)عن بعض العاتة

وزعبّررد برره،  تررن  ررا تررن الفويرره احلاررم   إاليف ترزاررا العوررالص )جنررد لرره أ ررراً وهررتا احلاررم  ررا ال 
 .بل ارزاا هم على خالمله وهو خال  إتيائية ارقرار(

إقورار   ، ملسترا قولره وأ  أنلرة املررهور غرري زاترة انه خال  توتيى الواعردة بل نقال:
والت  عرّب عنه اجلرواهر يف توضرا آخرر انره تسرتفيض أو تتروازر  (7)العقالء على أنفسهم جائز

  ملفيه
                                                           

 .591ص 44ىما يف تفتا  الاراتة  ارقرار / زعويبه مبا ينامليه ج  (1)
 4تررن ىترراب ارقرررار   3، وسررائل الررريعة  برراب 443ص 1ج 102تررة  عرروايل الآللررئ  الفصررل التاسررا تررن املود (4)

 .31ص 16ج 1تن ىتاب ارقرار   4، تستدرق الوسائل  باب 182ص 43ج
 .442ص 36الريخ حممد حسن النجفي اجلواهر ، وواهر الاالم، تؤسسة النرر ارسالتي ر قم  ج (3)
 .258ص 4إييا  الفوائد  ارقرار / زعويبه مبا ينامليه ج (2)
 .39ص 7، احلاو  الابري  ج172ص 11ملتح العايا  ج (5)
 .445-442ص 36الريخ حممد حسن النجفي اجلواهر ، وواهر الاالم، تؤسسة النرر ارسالتي ر قم  ج (6)
 .4،   3، ىتاب االقرار، باب 111، ص 16وسائل الريعة، ج  (7)
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 انه ال خيلو إتا أ  ياو  إقرار  األول ناملتاً أو ال؟
ملرر   إقرررار  الينرراو لرري  علررى نفسرره بررل هررو علررى غررري   إر تررانام قررد نفررت إقرررار   فعلووى الول:

 .(1)ا هو تلك ل ري ، ل ري األول ملود صار تلااً ل ري  ملياو  إقرار  اليناو ل واً إر أقر مب
)أ   ملر   إقررار  الينراو هرو الناملرت ملورم، إر ترانام األول غرري ناملرت ملهرو تلرك لره وعلى الثاني:

 (بنوييهأو نس ه ، والفرض )على امل تار اليناو( أ  إقرار  األول ىا  باالاًل )ألنه وصله للمور(
 مل قرار  اليناو هو الناملت نو  األول(.

نرة إر احليلولرررة تبنيرررة علرررى ىونررره للينررراو، حرررا أو تصرررا وأترررا االسرررتدالل باحليلولرررة ملهرررو نور   
 ، وترا ىونره للينراو ال ووره أل  يارو  لرنول، وإالوتالرهياو  ب قرار  لرنول قرد حرال برني الينراو 

 ملال ياو  قد حال بني اليناو وتاله. )إرا ىا  لنول(
ولررتلك ىلرره خررالم الرررار تررن الفوهرراص وقررال  )خالملرراً أليب علرري ملوررال  "إ  ىررا  املوررّر حيرراً 

ص هرو يف يرد  ان ، وعمل عليه، وإ  ىا  املوّر تيتاً ىا  املوّر هلما مبنالة تتداعيني لريسئل عن تر 
ويف الردروس  "لري   (3)، مليسخت  رو البّينة، وترا عردتها ملاحلرالم، ملرا  حلفرا اقتسرما "(4)غريمها

 .(2)بتلك البعيد"، وحنو  عن  اهر احلواشي
ينسررى وقررد ي لررم وقررد يرررّك، بررل تررال إليرره بعررض تتررسخر  املتررسخرين "ألنرره قررد يسررهو وقررد 

ارقررار هلمرا يف   نسربو"بل" لإلضراب تن غري ارزياب، ملرووعه إّترا عرن يوير  أو ،مرني، وهرو 
 .(5)ىالم تتصل، ملاملعلوم احنصار احل  مليهما، أتا الت صيا ألحدمها ملال"

 قرال  "ألنره نسرب ارقررار -بعد أ  نفي البعد عنره  -وتروا رلك إ  تا يف الدروس ، مل نّه 
                                                           

 ...للموّر لهيف صورة ملرض ارييا   إرا سّلمها خاصة  (1)
   يف يدمها.-تطابواً لنول واتا املواصد واملسالك  –يف بعض النسخ  (4)
 .52ص 6نوله عنه العالتة يف امل تلم  الديو  / يف ارقرار ج (3)
 .593ص 44نوله عنها يف تفتا  الاراتة  ارقرار / يف أرىانه ج (2)
 .591ص 44تفتا  الاراتة  ارقرار / زعيبه مبا ينامليه ج (5)
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إليهمررا يف ىررالم تتصررل، ورووعرره عررن األول إ  الينرراو  تمررل ىونرره عررن يويرر  و،مررني، ملرراملعلوم 
 .(4)((1)احنصار احل  مليهما، أتا ،صيا أحدمها ملال"

 النتيجة
الررردال علرررى ىررررب  ترررا انعينرررا  ترررن أ  احلررردون لرررد  لورررول بالتعبرررد إ  اولرررتا اضرررطر اجلرررواهر 

ل السهو وغري  ال ينرايف التعبرد أ  احتما  )وعلى ىل حال ملفيهقال  زسسيسية  -الفوهاص زعبدية 
وقرا بعرد زعلّر  حرّ  ال رري بره، ملرال ينفرت  (3)إال أّ  إقرار الينراو إقرار العوالص   بظاهر قوله 

مليه يف نف  العني، لان لرّما ىا  رلك تن وهة إقرار  األول صرار هرو السربب يف احليلولرة، حنرو 
لرررو أ ّرررر القتيرررى  -ترررن االحتمرررال  ترررا ترررا  عتررره -الررررهانة الررر  رورررا عنهرررا، وازصرررال الارررالم 

االختصاص باليناو الت  هو توتيي رووعه، بل واستوّر عليه، ولتا لو ازّف  تلايتره هلرا سرّلمها 
للموّر له  انياً، ولعّله هو الت   عته تن ابن اجلنيد، ملاا  رلك قواًل غري قوله. وعلى ىرل حرال 

 .(2)ملهما واضلا اليعم(
  ا  الاررالم تتصررل، مل تررا أ  ياررو  تررا أضرررب إليرره هررو وحاصررل الوورره اآلخررر تررن ارشرراال

م مليارررو  للينررراو، أو يارررو  الارررالم دمررراًل ملرررال يرررتم نلرررياًل علرررى أحررردمها، ملالواعررردة حينئرررت  ا ّاررر
 .حسب قاعدة العدل وارنصا  الترريك

 وصلى اهلل على نحمد وآلُ الطاهرين
 

ُُ  اَل َتْسَتْكثاَرن  اْلَعطَاَء َوإاْن َكثُورَ   )عليه السالم( أتري املؤتننيقال  ْن  فَإان  ُحْسَن الثو َناءا َأْكثَوُر نا
 (.384ص 1زصنيم غرر احلام ونرر الالم  ج)

                                                           

 زودم املصدر آنفاً. (1)
 .446-445ص 36سالتي ر قم  جالريخ حممد حسن النجفي اجلواهر ، وواهر الاالم، تؤسسة النرر ار (4)
 يف بعض النسخ  إقرار. (3)
 .446ص 36الريخ حممد حسن النجفي اجلواهر ، وواهر الاالم، تؤسسة النرر ارسالتي ر قم  ج (2)
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