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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
ِّمقوِّماتِّاالستنباطِّومبادئهِّوشروطه

ِّيفِّالفقهِّعلىِّاالجتهادِّيفِّمبادئِّاالستنباطِّاحملتمالتِّيفِّتوقفِّاالجتهاد
كعلتتتم ال تتتالم   (1)مث ان احملتتتتمالت، اتتتدواً، يف الوقتتت  االلتهتتتاأل يف الفىتتتو واأل تتتول علتتتى االلتهتتتاأل يف  بتتتاأل  االستتتتنبا 

 :وادلنطق والدراية وغًنىا، ثالثة
 كاتتة  ستتائ  ال تالم التت  التوقتت  ، ابن جيتهتد ابلفعتت  يفتهتاأل يف  بتتاأل  االستتنبا  وتعليتتتوان ا تتال   ل تتة االلاألول:ِّ

عليها  سائ  األ ول والفىو، ىتي ادلىتوِّم لاللتهتاأل يف األ تول والفىتو، تفاقتد  ل تة االلتهتاأل يف  ستائ  ال تالم، علتى ىت ا 
والطبيتتتق كليتتتات الىواعتتتد علتتتى  واألأللتتتة وادلتتتدار التتترأي، لتتتيد يف تهتتتد يف الفىتتتو وإن كتتتان قتتتاألراً علتتتى إرلتتتا  الفتتترو  ل  تتتول 

لتتيد يف تهتتد يف  –ادلبتتاأل   –والتتد  ل تتة االستتتنبا  تيهتتا ان ا وعتتالج  تعارضتتات األأللتتة والتترلياه  تلا اهتتا، اتت   تتاير ه
 ه.التهاألَ  و و فعِّ ٍ    ل تَ عمِ الفىو واأل ول  األام غًن رلتهد ابلفع  يف  سائ  ال الم أي  األام غًن  ُ 

ة االلتهتاأل يف ادلبتاأل  و ل تتو، تانتو دي تن ان ي تون رلتهتداً انو ال شيء  نهما اشتر  وال يفىتوم وانتو إن تىتد تعليتالثاين:ِّ
 يف الفىو واأل ول، وي فيو  عرتة ادلباأل  ولو عن الىليد.

ادلل تتة ألون الفعليتتة، تتتن ا كتتان قتتاألراً علتتى االستتتنبا  يف ادلبتتاأل  تهتتو رلتهتتد يف األ تتول  ىتتو مالتفصتتي  ابن ادلىتتوِّ الثالثث :ِّ
 ًن ان يتوق  التهاأله يف العلمٌن على تعلية استنباطو للمسائ  ال ال ية..والفىو )إن كان  ا  ل ة تيهما(  ن غ

وليد البحث، كما سبق  راراً،  عىوألاً لتحىيق أ ثال ى ا البحث، ا  إمنا ىو  عىتوأل لششتارة إمجتااًل إمل ادلبتاأل واألقتوال 
 :–إشارة تىط  –وإمل أحد األأللة 

ِّدليلِّالتوقف:ِّالنتيجةِّتتبعِّاخسِّادلقدمتني
وحيث كانت علوم ال الم وادلنطق والرلال وأشباىها شلا يتوق   ،تدلوا: ابن النتي ة التبع اخد ادلىد تٌن أو ادلىد اتاس

التوقت  ح يتهتا أو إحتراج ح يتهتا عليهتا، كتان غتًن  (2)عليو علم الفىو واأل ول ثبواتً، تاهنا علت   عتدة ذلتا، كمتا ان األختًنة
 ّد لو النهائي.عَ مُ تة، غًن رلتهد يف الدِّ عِ مُ تية للعلوم الاجملتهد يف احدى حلىات السلسلة الطول

لنا يف كتاب )التىليد يف  باأل  االستنبا (  ناقشتة ىت ا التدلي   تايرى وكتممى، وشلتا أشت لنا اتو علتى ال تممى انتو وقد تصّ 
كمتتا قتتد التبتتع أوستتط  ات  أو ادلىتتدتتتان النتي تتة قتتد التبتتع أشتتر  ادلىتتد تٌن  ؛ال إطتتالهل ذلتتا يف الت وينيتتات وال يف االعتبتتار ت

كتان األب أتستواء  (ادلىد ات أو اخسها، وكان شلا استشهدان او يف االعتبتار ت )ان الولتد يتبتع أشتر  األاتوين ال اخستهما
 الع د تان الولد يتبع األشر   نهما  ع ان نطفتو  نعىدة  نهما. م سلماً واألم كاترة أ

                                                           

 يف ادلسألة، تعليو يبتين ى ا التفصي .السااىة وى ا ىو االحتمال والىول الثاأل،  ن األقوال اخلمسة  (1)
 الفىو واأل ول. (2)
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ِّدليلِّالعدم:ِّصدقِّالتفقه،ِّابحلملِّالشائع،ِّعرفا ِّ
ختت  التفىتتو وقتتد أُ  تتداراً ل ح تتام، واستتتدللنا: ابن ادلتتدار علتتى  تتدهل العنتتوان التت ي أختت   وضتتوعاً يف ا  ت والتتروا ت 

 تاألهل علتى  تن الفىتو يف  (1)(لِّيَثتَثَفقَُّهوْاِّيفِّالثدِّن ِّ)والنظر واالستنبا   وضوعاً يف ا  ت والروا ت، كما سبق، وال شك ان 
، وإن مل ي تتتن رلتهتتتداً يف قاعتتتدة التحستتتٌن والتىبتتتياه الفىهيتتتة واأل تتتوليةوالتتتروا ت والىواعتتتد  األ تتتول والفىتتتو وعتتتر  ا  ت

ر ظَت ستتنبط وانتو نَ وانتو العىليٌن ا  أخ ىا العبداً عن تىيو آخر، كما يصدهل عليو ابحلم  الشتائع الصتناعي عرتتاً انتو استتنبط 
  كرانه.، ا  ان اناء العىالء يف الرلو  إمل أى  اخلممة ىو كما وى  ا

ِّم ِّالثمرات:
)إنتتتو انتتتاًء علتتتى كونتتتو رلتهتتتداً وإن مل ديتلتتتك ادلل تتتة يف  بتتتاأل  االستتتتنبا ، أو تيمتتتا إ ا ويتفتتتر  علتتتى االحتمتتتاالت الثالثتتتة 

ا تل ها ل نو مل يُعِملها، ته  الرلو  إليو تيمتا استتنبطو شلتا الفترّ  علتى  تا قلّتد تيتو، رلتو  لتو أو ىتو رلتو  دلتن اعتمتد عليتو  
 أن النتي ة التبع أخد ادلىد ات، أو ىو رلو  ل ليهما  نظراً إمل

 واعبارة أخرى: ى  الرلو  إليو آيل أو استىاليل أو ابلتشريك   وضوعي أو طريىي أو ابلتشريك 
والظهر الثمرة يف اعتبار شرائط  رلع التىليد تيمن اعتمد عليو، ك ونو حياً  كراً حراً عاألاًل، أو تيو، أو تيهما  عاً، علتى 

 .(2)حتماالت الثالثة(اال
ِّمسائلِّأخرىِّأصوليةِّمبتنيةِّعلىِّقاعدةِّالتحسني

 وقد سبق التمثي  للمسائ  ال ال ية ال  يتوق  عليها ادلسائ  األ ولية، وى ه أ ثلة أخرى:
ِّقبحِّأتخريِّالبيانِّع ِّوقتِّاحلاجة

يها البتين  سائ  ح ية الظتواىر إ  كال ية، وعل  –)قاعدة قباه أتخًن البيان عن وقت احلالة( وىي قاعدة عىلية ومنها:ِّ
وقت احلالة، تأيتة ح يتة وأي وثتوهل  يفيىيم قرينة على اخلال    ن ألون انال يريده وىو لوال الىباه أل  ن ان أييت اظاىر 

واحلا ت : ان ح يتة الظتواىر  بنيتة علتى قتباه أتختًن البيتان عتن وقتت احلالتة وقتباه  ابلعام وادلطلق واأل ر والنهي، اعد  لك 
  البيان  توق  على قاعدة التحسٌن والتىبياه.أتخًن

واجملتهتد جيت   ،، وقتد جيتهتد تيهتاقترأه يف كتت  األ تول، حبست   تا و وطن البحث ان اجملتهد قد يىلتد يف ىت ه الىاعتدة
تمتتتتثاًل قتتتتد يتتتتورأل عليهتتتتا ابنتتتتو  تتتتا أكثتتتتر العمو تتتتات  ،ان ي تتتتون قتتتتاألراً علتتتتى االستتتتتدالل عليهتتتتا وعلتتتتى رأل ا شتتتت االت عليهتتتتا

داها عتن وقتت احلالتة، إ  ورألت علتى لستان صتاها و ىيِّتايانتو دلصصِّ   لى هللا عليو والو وستلمقات ال  أّخر الرسول وا طال
األلو   ن ادلصصصات وادلىيدات والشرو  وادلوانتع ونظائرىتا، اعتد  ائتة عتام أو ادلآت إن مل ي ن الباقرين )عليهما السالم( 

صتتو، وحيتتث التتتلم الىتتوم اعتتدم كوهنتتا نواستت  لتتلم يء سلصِّ أكثتتر وقتتد  االتتت أليتتال  تتن النتتاني يف الفا تت  اتتٌن  تتدور العتتام ورلتت
 إش ال أتخًن البيان عن وقت احلالة  تما اجلواب 

                                                           

 .122سورة التواة: آية  (1)
 .151-149م، ص2117   –الن   األشر   –السيد  رالضى الشًناجي، التىليد يف  باأل  االستنبا ،  نشورات  ؤسسة التىى الثىاتية  (2)
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و نهتا  تا  كتره ادلتًنجا النتائيين و تا  (2)عتن االلتهتاأل والتىليتد (1)وقد ألاب الىوم اولتوه  كرانىتا يف اعتل ال تت  األختًنة
  كره الشي  وغًنه ترالع.

ِّطاققبحِّتكليفِّالعبدِّمباِّالِّن
قاعدة قباه ال لي  العبد يفا ال يطاهل كاجلمع اٌن الضدين واأل ر ابلشتيء والنهتي عنتو  تن لهتة واحتدة ات  حت  ومنها:ِّ

الىييتديتٌن، علتى ادلبتاأل، وانتو ىت  جيتدي العتدأل اجلهتة التىييديتة  تع  ااحليثيتان العليليتتٌن ات  حت  إ ا كانتت كانت ن لهتٌن إ ا  
أل ر والنهي والبعث والللر، يف ألتع زل ور استحالة طل  اجلمع اٌن الضتدين أو طلت  تعلية ا ع و  اخلارلي وحدة ادلصداهل

 على الفرهل اجلوىري اينها تتدار العر . –الضدين 
ِّاحلظرِّعلىِّمسالكِّحقِّادلملكةِّوادلملوكيةِّوالطاعةِّو...ِّأصلابتناءِّ

اعتة وحتق ادلمل تة وحتق االنىيتاأل وحتق ) ستالك حتق الطِّو ن ادلسائ  ال ال ية ال  البتىن عليها اعل ادلسائ  األ تولية:
الرتلتتياه(، تتتان ىتت ه  باحتتث كال يتتة والتعتتاألل و علتتى  تتا تصتتلناه يف كتتتاب )التعتتار   (ادلملوكيتتة ال االيتتة، واالستتتحىاهل التت ايت

األ   ان تنن الىوم طرحوا  بحث   األ   يف األشياء احلظر أو ا ابحةانو ى  البحث األ ويل ادلشهور وىو  اويبتين عليه
كمتتتا الو تتتو   –األ تتت  االشتتتتايال أو التتتمماءة  تهتتت   تتتا  بحتتتث واحتتتد   بحتتتث اناألشتتتياء احلظتتتر أو ا ابحتتتة كمتتتا طرحتتتوا  يف

لبداىتة ان البحتتث عتن احلظتتر وا ابحتتة حبتث عتتن احلظتر الثبتتويت التتواقعي   أو  تا  بحثتتان كمتا ىتتو احلتتق – تاح  الفصتتول 
ث عن االشتايال ا ثبايت الظاىري أو المماءة الظاىريتة وقتد  كتران يف  وا ابحة ك لك ا ا البحث عن المماءة واالشتايال تهو حب

 كتاب )احل و ة والوروأل(: 
ِّمغانرةِّأصالةِّاالحتياطِّألصالةِّاحلظر

ِّلِثِدنِنَكِّمبَثاِِّشثْ تِّانو ظهر  ن اعل ادلباأل السااىة ان االحتيا  استناألاً إمل  ث   مث ْْ  تن أأللتة  (3)َأُخوَكِِّدنُنَكِّفَثاْحَت
إمل ح م العى  اولوب ألتع الضرر احملتم  وولوب ألتع العىواة احملتملة أو ولوب اال تثال االحتمتايل ، أو   النىلياالحتيا

اعتل استتناألاً إمل  (4)لدى احتمال الت لي  ادعوى أن احتمال الت لي   ن ادلومل كالت لي   ن تل، خيتلت  عتن االحتيتا 
حتق ادلمل تة وحتق ادلملوكيتة ال االيتة وحتق الطاعتة ادلستمى احيتاان يفستلك حتق  راع ال  اشران اليها ستااىا وىتي:أللة احلظر األأ

و فاألىتتا احلظتتر واحلر تتة   (5)أللتتة احلظتتر ىتتي األلتتة التهاأليتتة ظرتهتتا الشتتكاعتتل أالطاعتتة وحتتق االنىيتتاأل الحتتا  الايتتر ، تتتنن 
ر تة يفتا ىتي ىتي وكأ ت  كأ   أويل ال االحتيا ، وأ ا االحتيا  تهو أ ت  عملتي  وضتوعو الشتك و فتاأله االحتيتا  ال احل

 .(6)تنن االحتيا  احتيا  على احلر ة وليد هبا ؛أويل
                                                           

 و نها كتاب )احل و ة والوروأل(. (1)
 وىي  ولوألة على  وقع التىى أيضاً. (2)
 .111ىت، ص1414قم،  –الشي  الطوسي، األ ايل، ألار الثىاتة للنشر  (3)
 واال اه احلر ة يف  ورالٌن كما سيأيت. (4)
 ا  ليد الشك ح  ظرتاً، كما سيأيت. (5)
 أي وليد ىو احلر ة. (6)
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ِّثنائيتاِّاحلظرِّواالابحةِّأوِّاالحتياطِّوالرباءة
أن البحتتث اترة يتتدور عتتن ان األ تت  يف األشتتياء احلظتتر أو ا ابحتتة، واأل تت  ىنتتا يفعتتىن الىاعتتدة ادلستتتندة امل  توضثثيحه:

  يف األشتتتياء عنتتتد لهتتت  ح مهتتتا التتتواقعي ولتتتدى الشتتتك ىتتت  ىتتتو التتتمماءة أو ألليتتت  التهتتتاألي، وأختتترى يتتتدور عتتتن أن األ تتت
االحتيتتا  واأل تتت  ىنتتتا يفعتتتىن األ تتت  العملتتتي، تأ تتتالة ا ابحتتتة الىتتتع  ىااتتت  أ تتتالة احلظتتتر وأ تتتالة التتتمماءة الىتتتع  ىااتتت  أ تتتالة 

  .(1)االحتيا 
ِّالفرقِّبنيِّادلةِّاحلظرِّاالربع

النتتو  (3) ن، يفيتتدان ادلنتتع واحلظتتر كأ تت  أويل ولتتيد الشتتك حتت  ظرتتتاً ، كمتتا التترى، أللتتيالن التهتتاأل(2)والتتدليالن االوالن
 .يفا ىو ىو لموضو ل ستى  عىلي ال شك تيو، ا  إهنا الفيد احل م 
ِّادلستقالتِّوادلتواتراتِّليسِّالشكِّذلاِّظرفا ِّ

والولو يف  لك ىتو ان العلتم و تا يفيتد العلتم، كتادلتواالر، لتيد الشتك حت  ظرتتاً لتو ا  يستتحي  التمتا  العلتم  تع الشتك  
تمع رلئ العلم يلول الشك ت ي  ي ون الشك واجله  ظرتاً ذل ا العلم  نعم الشك يسبق العلتم )ال أنتو ظرتتو حتٌن ولتوأله(  

واالر، أ تا اال تارة تظرتهتا الشتك؛ ا  اهنتا  ا عتو ؛ تتان اال تارة الفيتد الظتن كما لو شك تفحص تعلم او حص  على اخلمم ادلتت
النتتوعي وال شتت  النتتاقص، ال العلتتم، تىتتد التمعتتت  تتع الشتتك الشصصتتي، غايتتة اال تتر ان ألليتت  ح يتهتتا يفيتتد النليلهتتا  نللتتة 

 العلم اتتميم ال ش  او الاياء احتمال اخلال .
هتتي شلتتا ال  تمتتع  تتع الشتتك اتت  غايتتة اال تتر ان يستتبىها الشتتك و لتتك دلتتن مل وحيتتث ان ادلستتتىالت العىليتتة الفيتتد الىطتتع، ت

التفت يلول شت و ويىطتع ابحل تم، و لتك كمتا لتو  إ ا، ا ا حٌن أت لو واستنطاقو عىلو شا ّ تهو يلتفت اليها يف ابأل  النظر 
ل نتتتو ا ا الصتتتّور ادلوضتتتو  علتتتى  مل يلتفتتتت اول اال تتتر امل استتتتحالو التسلستتت  او التتتدور او ارالفتتتا  النىيضتتتٌن تانتتتو شتتتا  حين تتت ٍ 

 حىيىتو قطع، تالشك سااق وليد ظرتاً و ىاران.
ل ا  ظرتا اً ال وضوعحيث كان الشك تيهما تاهنما وإن كاان أيضاً  ن ادلستىالت العىلية إال ان  (4)أ ا الدليالن األخًنان

 (.على ى ين الولهٌن. تتأ      االحتيا  اناءً أتيتحّد ا   احلظر  ع  ل ا جيا عان الشك ا   ا  بنيان عليو
وعلى أي تان  ستند أ الة احلظر قد ي تون أحتد ةستة أ تور، و نهتا حتق ادلمل تة وحتق ادلملوكيتة ال االيتة )وقتد استتدللنا 

 تيما  ضى على أن األ   يف األشياء احلظر أو االحتيا  أبأللة وىي:
ِّحقِّادلملكةِّواخلالقية

يف  لك الايًن زلظور إال إب نو، ودي ن السمية حق ادلمل ة حبق ادلال يتة أو  تنن ى ه شلل ة الايًن والتصر  )حقِّادلملكة(
 اخلالىية تانو العامل خالق ك   ا حولنا شلا نتصر  تيو وغًنه.  

                                                           

 كتاب )احل و ة والوروأل(.  (1)
 حق ادلمل ة وحق ادلملوكية ال االية. (2)
 ت ي  ا ونو قيداً أو  وضوعاً. (3)
 حق الطاعة وحق االنىياأل وسيأاليان. (4)
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ِّحقِّادلملوكيةِّالذاتيةِّوالعبودنة
االو إ  ىتو أبكملتو وحتق ادلملوكيتة ال االيتة ألننتا ات االنا وشراشتر ولتوألان عبيتد لتو العتامل والعبتد ال ديلتك نفستو وال الصترتبِّثِّ

  لك دلواله تال جيوج لو أي الصر  يف نفسو واي حتر  إال ارضاه ودي ن السمية ى ا احلق حبق العبوألية.
 سيأيت.كما وكال ى ين احلىٌن شلا يستى  او العى . و فاأل ا احلظر الثبويت، ع د الدليلٌن ا اليٌن،  

ِّحقِّالطاعةِّ
عتة، ا تا استتناألاً إمل استتحىاقو لت  اذتو الت ايت او امل أنتو العتامل لعظتيم وحق الطاعتة، وىتو ادلستمى يفستلك حتق الطاجِّثثِّ

 نعمو علينا يفا ال حييط او عى  حيرم ان نتحر  اال إب نو، تتأ  .
واالومل ان يىال: انو جي  أن نطيعو ح  يف زلتمالت أ ره، أي نفع   ا حيتم  أنو أولبو وصلتن   تا حيتمت  أنتو حّر تو ت   

ىت ا  ىتضتى الفّضتلو علينتتا ا ت  شتيء، تالعىت  يستتى  ت علتتى  ستلك حتق الطاعتة ت ابالحتيتا  يف كتت   كلمتا شت  نا ت إ 
 ش و   ا ألام ادلومل  نعماً اىول  طلق و ا ألا ت ا طاعة االحتمالية نوعاً  ن شت ر ادلتنعم، وأن كت  أ تر زلتمت  احلر تة  تا 

 ع حبر تو أو إابحتو، أي احتملنا ولواو تي   أن نفعلو.مل يرأل إلينا  نو إ ن  رياه تال جيوج تعلو وك  أ ٍر  ا مل نىط
نعتتم، دي تتن ارلتتا  حتتق الطاعتتة الحتتد التتولهٌن االولتتٌن يفعتتىن لعتت  احتتد ا ىتتو ادلستتتند لتتو، ل تتن االومل التف يتتك كمتتا 

  كران، لي ون حىاً  ستىاًل ح   ع قطع النظر عن احلىٌن االولٌن.
ِّحقِّاالنقياد

م ح متو ا  ور تو الحا  أغراضو ادللل ة إ  حيث علمنا أن لو أغراضاً  لل ة واهنا عائدة وحق االنىياأل، الحا  عظيدِّثثِّ
الينتتا حستت   ستتلك العدليتتة  تتن البعيتتة االح تتام دلصتتاق و فاستتد يف ادلتعلىتتات واحتملنتتا الفويتهتتا اتترت  زلتمتت  الولتتوب وتعتت  

 .(1)زلتم  احلر ة، ول  االنىياأل االحتمايل
 ار  قد أ ن لنا يف التصر  يف شلل تو.ال شك يف ان الشالِّنقال:ِّ
 )اال ن( يؤكد احلظر األويل وال ينفيو، ا  لواله ل ان اال ن لايواً.إذِّنقال:ِّ

ِّ(4)كفرِّادلخطئِّيفِّالضرورايت،ِّمسالةِّكالمية
 كفر ادلصطئ يف الضرور ت، وىهنا حبوث عناوينها:ومنها:ِّ

تهتت   ن تتر الضتتروري  طلىتتاً    فهتتا و تتا ىتتي  صتتاأليىها تتا ىتتو ضتتروري التتدين  و تتا ىتتو ضتتروري ادلتت ى   أي  تتا ىتتو العري
 كاتر  أو إ ا عاأل إمل إن ار أحد األ ول الثالثة 

 ته   ن ر ادلعاأل اجلسماأل  ن ر ضروري الدين وكاتر  و ا ا عن الىائ  ابجلسم ا ذلي كأحد كبار تالستفتنا وكتاان اليميتة
العتتامل للمعتتدو ات ابعتبتتار ان إعاألالتتو  كتتاترٌ   (3)إعتتاألة ادلعتتدوم ابستتتحالة الىائتت   وىتت  الىائتت  ابنتتو العتتامل لستتم ال كاأللستتام

                                                           

 أل(.)احل و ة والورو  (1)
 عليها  سائ  تىهية. البتين (2)
 قال اعضهم: إعاألة ادلعدوم شلا ا تنعا، واعضهم تيو الضرورة أألعى. (3)
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  ضروري الدين و رياه ا  ت والروا ت أو ال
ختتارج عتتن ادلتت ى   كمتتا ان  ن تتر ا  تتام الثتتاأل عشتتر أو أي إ تتام  تتن األئمتتة  علتتيهم الستتالموىتت   ن تتر عصتتمة األئمتتة 

 لعلوم.. وى  اا   اعليهم السالم خارج عن ادل ى  وليد اشيعي اثىن عشري  و ا ا عن  ن ر إحاطتهم 
ر عتن قصتور ابن يىتال ابن ادلن تر للضتروري عتن الىصتًن كتاتر ألون ادلن تر ر عن الىصًن عن ادلنِ تمث ى  خيتل  حال ادلن ِ 

  عن قصور ا  ىو ضال تحس 
  انى  كالم الشي  كاش  الايطاء، قال: )كفر ادلصطئ يف الضرور تىهنا وال أبني 

نتو كتاتر  تن حيتث إنتو  ن تر للضتروري أو إنتو كتاتر  تن حيتث استتللام إن تاره مثَّ ان ادلصطئ يف الضتروري ادلن تر لتو ىت  إ
   لى هللا عليو والو وسلمللضروري، إن ار أ    ن أ ول ا سالم أو استللا و لت  ي  النيب 

أح ام ال فر   وى  إنو ي ون كاتراً  طلىاً، حبيث جيرى عليو مجيع  وى  دي ن أن ي ون قا راً أو ال اد أن ي ون  ىصراً 
 أو يف خصوص  ا إ ا كان إن اره عن الىصًن، حبيث لو كان عن قصور أو عن شبهة تهو ليد ا اتر. يف الدنيا  طلىاً 

لشتبهة يف الراليت   تهت  جيت  الفحتص عتن إن تاره أنتو كتانمثَّ على الىدير عدم كفره، لتو كتان إن تاره عتن شتبهة أو قصتور 
 آاثر ال فر عليو أم ال. 

الفحتص، وقتد كستك اعضتهم اتدعوى ا مجتا  و أبن غالت  ادلن ترين األعى غًن واحتد الراليت  آاثر ال فتر عليتو وال جيت  
ولللوم  ،ء ابألعم األغل ، وأن الظن احلا    ن ى ه الايلبة ح ة قطعا ذل ه الضرور ت  ىصرون قطعاً، والظن يلحق الشي
رىم  تا ىتو ضتروري وىتو ولت فتًنىم اخلتوارج و النوا ت  والايتالة؛  ن تا ،اذلرج وادلرج لو مل يرالت  عليتو  لتك يف ترأل االحتمتال

 ؛ إ  النلا  يف اخلالتة، يف األسبىية ال يف أ لها.عليو السالم خالتة أ ًن ادلؤ نٌن 
 .(1)وى ه ادلباحث قد العر  ذلا الفىهاء يف كتاب الطهارة يف  بحث الن اسات، تمن أراأل  عرتة  لك تلًنالعها(

 ستألة تىهيتة  أو أ تولية  أو كال يتة  وىت  ىتي مث ى  الشتصيص ان  ن تر الضتروري كتاتر أم ال ) ىصتراً أو قا تراً... ا ( 
 ن  سائ  الفىو أو  ن ادلباأل  التصديىية للفىو  تصلنا ال الم عن الضتااط يف  لتك يف كتتاب )ادلبتاأل  التصتورية والتصتديىية 

علتم إمل ان الشتصيص  وضتو  العلتم أو  وضتو  ادلستألة لتيد  تن  ستائ   لتك الىنتا نشتًن وي فتي ان  ،للفىو واأل ول( ترالتع
و لتك كمتا ان احل تم ابن  ، تا  تن ىتو ال تاتر تمبتدأ الصتديىيأ ، ستألة تىهيتة ثاًل ا   ن  باألئو التصديىية تان صلاسة ال اتر 

 ا  ا ىو ادلاء وى  ادلياه اللالية وال مميتيتة  تاء أو ال  تمبتدأ الصتديىي، وكت لك ح تم ادليتت أ ،ر  سألة تىهية طهّ و ادلاء طاىر 
 ولتو  سألة ا ولية ل ن ى  ادليت سرير ً  يت عرتاً أو شرعاً تانو  بدأ الصديىي، وى  ا.انو الىسم الركتو والبٌن ج 

وعلتتى أيتتة حتتال تتتان كفتتر  نِ تتر الضتتروري، ابي  عتتىن وأبي  بتتىًن،  ستتألة كال يتتة البتتتين عليهتتا مجلتتة  تتن  ستتائ  الفىتتو:  
نهتا، وى ت ا، ل تن  لتك كلتو غتًن الفتر  ادلستألة ك واج الىليده، والصالة خلفو، وإعطائو اخلمتد واللكتاة، واللوجيتو أو التتلوج  

 وصلىِّهللاِّعلىِّدمحمِّوآلهِّالطاهرن   األ ولية على ادلسألة ال ال ية تتدار.
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