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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم عمى دمحم وآله الطيةني الطاهرين سيما خميفة هللا يف األرضني، والمعنة الدائمة 

 عمى أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العمي العظيم
(ٔ95) 

َك آُمُر...))االستدالل بـ  ((َأَما ِإّّنِ ِإَّيا
ــا َلَقــَّلَل اااُ اْلَلْ ــَت اْســتَـْ َمَ ُ   ُا )): عميببه السببالمدالل بصببحيحة دمحم بببن  سببمم عببن اا ببام الةبباقر سببةا االسبب  ... َلما

ـــزاِ  َوَجــاَلِ  َمــا َلَقْ ـــُ  َلْق ــا   َِ َواَل ُهـــَو َأَحــبي ِإَ ا ِمْ ـــَ   قَــاَل لَــُ : َأْقِبـــْت بََلقْـبَــَت  ُا قَـــاَل لَــُ : َأْوبِــْر بَـــَلْوبـََر  ُا قَــاَل: َو
َك أُثِيبُ  ََاِقُب، َوِإَّيا َك ُأ َك أَنـَْهى َوِإَّيا َك آُمُر، َوِإَّيا ، َأَما ِإّّنِ ِإَّيا  .(1)((َأْكَمْقُتَ  ِإالا ِبيَمْن ُأِحبي

واجملنببون، امبببا هببو واضببب   بب    مبببه،  ،ووجببه االسببب دالل ان الع ببك هبببو  ببالك ال  ميبببه ااعببه  بببن  ببرائطه العا بببة
النهببي، إال  واالع هبا  عنببدن مل ي بن ح ببة يف  سب  الاه دلببا اسب  ك بوجببوب إ اعبة األ ببر ا يبه ال ي ببون ح بةن ااعببه إ

 ا دبر. ،عمى وجه دوري
 االَرتاض ابن الرواية َن األمر والثواب ال َن احلكم

بببال ي بببال: ان الروايبببة يفببباهرة يف ح بببم ادلة  ببب و ى دون ادل وسبببي بينهمبببا، وادلة بببدأ هبببو األ بببر والنهبببي وادلن هبببى هبببدأ وادلن ه 
ل ببن  ببا هببو ح مببه و الع بباب والاببواب وادل وسببي بينهمببا هببو احل ببم اليببرعي، والروايببة اصببري ابن هللا   ببر الع ببك وينهببا  

( مث يايةبه ويعاقةبه عمبى إ اع هبا أو وهك احلاام به الع كن هذا مما ال ا طرق له الرواية بك رلرد ان هللا   ر  وينها  )أب ور  
 خمالف ها.

 :ةي اجلواب: امل فصقة ح ي
  :ابل فصيك أو ي ال ي ال ابلعدم أوإذ ي ال: ال خيمو ا ا ان ي ال ابن ح م الع ك ال طعي ح ة 

 باما ان ي ال ابن الل ت حجة ممق ا  يف قمليات 
لبه )ااعبه ادلبدرك لبذل  أو ح ة يف إلزا ية أ ر ادلوىل  يف اااة أح ا ه ال طعية، ااعه ي وناإن قيك ابعه ح ة  طم اً 

أي  ح ة يف ابون هبذا ح مباً لممبوىل )ايمبا اسب  ك ببه اوجبوب العبدل( وعد به )ا بواز الظمبم( ي وناما   احلاام به(
هبذا ح بم ادلبوىل وابك ح بم ادلبوىل تبا االل بزام ببه )اعه ي ون ح ة يف صبرر  اليب ك األول امبا هبو ح بة يف اب ا : 

 .(واال  اال له
 واما ان ي ال ابللدم ممق ا  

                                                             

 .11ص 1 هران، ج –ث ة ااسالم ال ميين، ال ايف، دار ال  ا ااسال ية  (1)
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إذ ادلبدرك ذلمبا  ؛لربواً حينئبذ  ح ة واان أ ر  وهنيه  )وهو ال   ( ح مه بمزوم إ اعة ادلوىلمل ي ن  ،وإن قيك ابلعدم
عميبه إال  اا اعبة هو الع ك اإذا قمنبا ابن ح مبه ال طعبي بمبزوم اا اعبة و  هبا لبيال ح بة وال نابذاً امبن أيبن وجبوب

 عمى وجه دائراه.
 ت بني حكم  الكربوي والصغرويواما ان يفصّ 

أي اعبه  ل فصيك واعه ح ة يف خصوص إلزا ه طإ اعة أ ر ادلوىل وليال جح ة يف أح ا به ال طعيبة األخبر وإن قيك اب
، ورد عميه اعه  بن أيبن هبذا ال فصبيكن واعبه ال يع بك ال ف يب  يف احل بم ال طعبي ااعبه إن  ح ة يف ال    دون الصرر 

سةة امن أيبن اا سبةهان اا با  بن عفسبه )اهبذا ت مجيع أح ا ه ال طعية وإن ااعت عرضية    ح ي ه ذااية عم   ااعت
 خمه إذ الفرض اعه عرضي( وا ا  ن اليرع ايمزم الدور الصري .

 حاكمية الل ت برتجيح األهم يف ابب التزاحم
يدل  عمى قطعية ح ية ح م الع ك يف  س  الاه اعه احلاام يف ابب ال بزاحم ببني األهبم وادلهبم ب  بدم األهبم مث اعه 

أال ابر  اعبه لبو دار األ بر ببني ان ا طبع  ؛آيبة وال روايبة (1) ذل  اخةاري وال أصو ي  ع اعبه مل ابرد ببذل واعه ال يي  يف
م عميه ارجي  ال طع ووجا عميه ا دم اجلري  ع اعبه لبيال احلباام ببه إال الع بك إذ مل ابرد آيبة وال ر  ح   ،يد  وبني ان جتري
 هذا عمى ذاك أو الع ال!رواية يف ارجي  
عه لو دار أ رها بني الزن هبا وبني ا ةيمها حرم قطعاً ارجيحها الزن  ع اعه مل ابرد آيبة وال روايبة بمبزوم ابرجي  وأال ار  ا

 ال ةمةن إىل    ذل .
وقببد اسبب ند األعببالم يف الألجببي  ابألليببة إىل دليببك الع ببك دون اعدت والببروادت لعببدم وجببود آيببة أو روايببة عا ببة دالببة 

 ه.عمي اً عمى ا دديه  طم 
 كقمات األَالم يف امل ام

األليببة، تببا ا ببدم األهببم عمببى ادلهببم جح ببم  -1 رج حببات ابب ال ببزاحم يف  صببةاي األصببول: )السببيد اخلببوئي قببال 
الع بك، والألجبي  هببذا ادلبرج    بن ال لباد البهت قياسبا ا  عهبا، ابان  ا بدم ادلهبم عمبى األهبم يوجبا افويبت ال بدر الزائبد 

 دم األهم، و ن أ ام ه الواضحة دوران األ ر بني إع اذ ابن ادلوىل و اله. ن ادلصمحة، خبالف ا 
 .(2)وابجلممة وجوب الألجي  هبذا ادلرج   بعد إحراز الصرر  ال حي اج إىل  ؤوعة االس دالل وال هان(

 الألجي  مبعموم األلية واالس دالل له أب ور: -1وقال السيد العم يف بيان األصول: )
                                                             

 يف اممات األعالم. (1)
قبم،  –   ةبة البداوري  السيد دمحم سرور البواع  احلسبيين الةهسبودي/ ا ريبرات السبيد أببو ال اسبم اخلبوئي،  صبةاي األصبول، النا بر: (2)

 .66ص 2ق 1ج
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 األول: وهو ارجي   عموم األلية، اال إ  ال وال خالف ايه، ويس دل له أب ور: ا ا النوع 
تعببك األهببم  بب  وراً بببه  –اببرض األليببة  –األ ببر األول: إن األ ببر ابألهببم  طمببا، واأل ببر ابدلهببم    ي ببد، وذلبب  ألن  

وهبو: عبدم اال ب رال بلبد  ال  –عبام   طم ًا حىت يف صورة اال  رال ابدلهم، خبالف ادلهم، اإن األ ر به   يد ب يد لبي  
و ببع اال بب رال ابألهببم  ال أ ببر ح ي ببة ابلنسببةة لممهببم( –ي ببك  أليببة عنببه 

إن  الع ببك حي ببم بمببزوم وقببال: )األ ببر الاببا :  (1)
حيب   –حىت إذا مل ي م  مشول إ الق خطاب األهم حلبال اال ب رال ابدلهبم  –ا دم اخلطاب ادلعموم األلية عمى اعخر 

ببز بببدون عببذر، خبببالف اعخببر، اإع ببه بعببذر  امببا يف إع بباذ ابببن ادلببوىل، و يئببة   –إن اببرك األهببم  افويببت دلببالك  ولببوي  ن  
  (2)الطعام لليواه(.

مبببا هببو   –ل: )األ ببر الاالبب :  ببا عببن ائ ببا النببائيين وعببدد  ببن اال يببذ  واال يببذهم:  ببن "إن ال  ميببه ابألهببم  وقببا
بب –اببذل   زاً  ولببودً لمم مببه عببن الطببرف اعخببر، دون الع ببال، اي ببون عسببةة األهببم إىل  ببب    يصببم  أن ي ببون  ع   

ةباي أو ادلسب حا   زا باً لمواجبا، ابذل  ال دي بن انسةة الواجا إىل ادلس حا  أو ادلةاي، ا ما ال دي بن أن ي بون ادل
أن ي ون ادلهم   زا اً لألهم "(
(3). 

 وجد آية وال رواية!اواما ار  ااهنا أبمجعها أدلة ع مية عمى ادلدعى.. وال 
 استدالل الوالد ابآلَّيت والرواَّيت

وهببي  ببن ال واعببد الف هيببة، ويببدل عميهببا  ،)قاعببدة األهببم وادلهببمب ولببه: ععببم اسبب دل السببيد الوالببد يف ال واعببد الف هيببة 
ُُ ُأماــة  واِحـَدة  جَلََلْق ــا ِلَمـْن َيْكُفــُر اِبلـراِْتِن لِبـُيُــوِ ِْم )األدلبة األربعبة: امببن ال  باب: قولبه سببةحاعه  َولَـْو ال َأْن َيُكــوَن ال ـاا

َََقْيها َيْظَهُرونَ  َأماا السافيَ ُة َبكانَـْ  ِلَمسـاكنَي يـَْلَمقُـوَن يف )ي ول: إذ  وقصة خرق السفينة (4)(ُسُ فا  ِمْن ِبضاٍة َوَملارَِج 
 .(5)(اْلَبْحِر بََلرَْوُت َأْن َأَيَبها َو كاَن َوراَءُهْم َمِقٌ  َيَُْلُذ ُكتا َسفيَ ٍة َغْصبا  

، ع بْن ج ر يبر ، ع بْن ي ز يبد  بْبن  ر و  بان ،  لعائية: صمى هللا عميه واله وسممو ن السنة: قوله  بار ي    َ ْن ل ْفب   اْلة  ع بْن ع بْرو ة ، و  
ببة   ََْهــٍد اِبجْلَاِهِقياــِة أَلََمــْرُت اِبْلبَـْيــِ  بـَُهــِدَم بََلْوَلْقــُ  ِبيــِ  َمــا ُأْلــرَِج ِمْ ــ ُ ))ع ببْن ع ائ ي  أَْلَزقْـُتــُ  ، وَ لَــْواَل َأنا قـَْوَمــِ  َحــِديُث 
َُ ِإبـَْراِهيمَ اَباب  َغْربِّيا ، بـَبَـ اَببـَنْيِ، اَباب  َشْرِقّيا  وَ َجَلْقُ  َلُ  اِبأْلَْرِض، وَ   .(6)((َقْغُ  ِبِ  َأَسا

                                                             

 .51ص 9قم، ج –السيد صادق احلسيين الي ازي، بيان األصول )ال عادل والألجي (،  راز ال وزيع: دار االعصار  (1)
 .52ادلصدر عفسه: ص (2)
 .53-52ادلصدر عفسه: ص (3)
 .33سورة الزخرف: آية  (4)
 .79سورة ال هه: آية  (5)
 .412ص 29ار األعوار، جالعال ة اجملمسي، جح (6)
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 .-يف قصة الع ةة –: )لوال ان ي ول الناس أن دمحماً اس ظهر جبماعة( صمى هللا عميه واله وسمموقوله 
ليه بر و با  صبمى هللا عميبه والبه وسبمموعدم إقا ة احلبد  أو ال عزيبر عمبى البذين ابر وا  بن الزحبه، وعمبى  بن قبال: اعبه 

 أ ةه.
 .-ميهم بعد إمتام احل ة ع – ن ااعوا يصم ون الألاوي   عميه السالموارك عمي 

ََْن ِويِ ِهم)): عميه السالموقوله   ُُ  .(2)إىل    ذل  وهو اا ( (1)(( َأماا َح ِّي بـََ ْد تـَرَْكُتُ  ََمَاَبَة َأْن يـَْرَتدا ال اا
 ال يداع  ا ذارن  أبداً ا ع ظر.ذل  امه  وسي يت ان
 اللاوي مالك التكاليف املشرتكةت الكامت مالك تكاليف أَقى و الل 
 اية صرحية يف )وال أامم   إال ايمن أحا(نان الرو  ال ي ال:
ذلب   بب  ضبار جبهببة الةحب  ببك هببو أجنبي عنببه إذ ال بالم يف  نباط ال  ميببه يف ااابة الةيببر وهبو الع ببك  إذ ي ـال:

اخلبباص ابدلعصببو ني األربعببة عيببر عمببيهم السببالم ااعببه لببيال ادلنبباط يف و العببادي ادلعهببود، ولببيال الع ببك الببذي أاممببه هللا 
و  هببا  ببن والف ببه  والعببروة الببوث ى اجلببواهرواحلببدائا و الببهت الببم اااببة  سببائك  ببرائع ااسببالم و  ببة ادليببألاة ال  بباليه العا

وهبو خبالف بداهبة الببدين  واعل  صبمى هللا عميبه والبه وسبممال  با الف هيبة، وإال دلبا ابان أحبد   مفباً هببا إال النببي 
 وضروراه.

و ببةه  عميببه و سببؤولية ال ةميببم األعظببمفببه ب  باليه أخببر  إضببااية اوجببوب صببالة الميبك هللا ع مببه ام   أامببكععبم،  ببن 
 بك هي  ن دائرة عمم ال الم والع ائد(.عادة م )والهت ال اندرج يف ال  ا الف هية  ااه أو خم صاذل   ن خم ص  

هو  بالك ال  باليه، وهبو احل بة يف  سب  الاه، وإال  ادلوجود يف اااة الةير    اجملاعني عاديالواحلاصك: ان الع ك 
عميبه  ح مبه انهو  الك ا باليه أخبر  أعمبى وأ بى، وال  ب  االع ك ال ا ك )يف الني وآله( وا ا  فه.دلا أ  ن ا مي

 ،يف اك  سائك الدين ح ة احا  ه ب ااة  الاات األح ام وليست ح ي ه خاصة ابدلس  الت الع مية ا بي السالم
اببر ااعببت ال  بباليه أابب  ، وقببد ذهببا العال ببة اجملمسببي وصبباحا ال ببواعني إىل ان الع ببك اممببا امببك أااالحبب  واببدبر

 ولمةح  صمة طإذن هللا اعاىل. وأاار.
 وصقى هللا َقى دمحم وآل  الماهرين

 
َمَع التـاثـَبيِ  َتُكوُن السااَلَمُة َوَمَع اْلَلَجَقِة َتُكوُن ))ي ول:  عميه السالمعن اابن بن ارما قال:  عت أاب عةد هللا 

                                                             

 . 171ص 43العال ة اجملمسي، جحار األعوار، ج (1)
 .142-141الف ه ال واعد الف هية،  راز الا ايف احلسيين، ص –السيد دمحم احلسيين الي ازي  (2)
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َتَدَأ ِبَلَمٍت يف َغْْيِ    ((َوْقِتِ  َكاَن بـُُقوُغُ  يف َغْْيِ ِحيِ  ِ ال اَداَمُة َوَمِن ابـْ
 (.111ص 1)اخلصال: ج


