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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
 : جريان االستصحاب اذا كان بنحو العدم النعتي صورة عدم تحديد

ر ماا وناكك (1)بإجياا احملقق الناائي   حققهما  بعض السادس على صاحب الفصول وهنا نقتبس اإلشكالان الكالم يف ك
ماا ككارص صااحب الفصاول مان  تنفاع كوهاه هدياد لارد هكالماخالصاة  مع إضااةة  تطبيقاه علاى مقامناا، ةاان  باملقام منه يرتبط

 : ةنقول، املال مة الظاهرية
وهاكا  ،مان معاروو وعرضاهاملوضاوع تركاب ومنهاا ماا  أحناا,،كيب عدة إكا كان مركبا ةان للت موضوع احلكم الشرعي  إن
حبسان لاو قلناا  ةإنناا، ال أوكوناه واهباا و احلرهاي  األعلامكما يف مثالناا الساابق وهاو تقلياد  -البحث  املنطبق على موطنهو 

 . قيد يف الوهوب ويف احلسن حرهيا   كونهمن رةع اليد عن كلك ةان عدم   تقليدص القربيته للصواب ةانه ال بد
 : القيود الثالثة

 مأخوكاكان العرو   و ،(2)–وهكا قيد أول  –كان مركبا من معروو وعرضه   إنوكما ككرنا ان موضوع احلكم الشرعي 
ةمااع  - ،وهاكا قياد نالاث مل تكاان ااكا العادم النعا  حالاة ساابقةو ، -وهاكا قياد ناان  -بنحاو العادم النعا  ال العادم احملماو  

 .(3)ال جيري ةان األصلة هكص القيود الثالن
 :نقولأكثر ولتوضيح العدم النع  

هااو مفهااوم كلااي  مبااا والعلااوي، (العلااويةموضااوع احلكاام مركااب ماان )الرهاال   أكرمااه(  (4)العلااويالرهاال ) :انااه لااو قياال
الرهال وهاكا هاو العادم النعا  ولايس  علوياة هاكايف  وإمناا الكاالم، يمكن ان يستصاحب ولكان الكاالم لايس ةياهمعدوم أ ال  ةا

 على وهودص. لكلك حالة سابقة
الرهال يولاد وهاو ماص متصا  ماا ينفاك ةياه الوصا  عان املوصاو  وكلاك ك األوىلرة لدينا صورتان الصو  أخرى:وبعبارة 
الوصا  عان يف الصاورة الثانياة وهاي ماا ال ينفاك ولايس الكاالم هناا ولكان الكاالم  ةايمكن استصاحاب عادم عامليتاه بالعاملية

شاية املارأة القر الرهال العلاوي أو ثال الكي ككرناص يف كما يف امل،  املوصو  ةال حالة سابقة لعدم الوص  مع وهود املوصو 
  ةال يصح استصحاب عدم قرشيتها إك مل تكن له حالة سابقة.، شية او الأن تكون قر ولدت إما  أنةهي منك 

 : وفي المقام نقول

                                                           

   461ص 1، وأهود التقريرات ج333ص  1ةوائد األصول مج راهع  (1)
 ال من عرضني او هوهرين  (2)
 .والكالم يف مرتبة املوضوع وان القيد والنعت هو قيد للموضوع الكي له شانية االتصا  به (3)
 وككا القرشية يف مثال سن اليأس. (4)
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ةاااال يصاااح استصاااحاب عااادم  ،مل يكااان حرهياااا ك صاااار كاااكلك األعلااامتقلياااد  إنال  (1)رهااايبطبعاااه ح األعلااامتقلياااد  إن
حرهية تقليادص، هاكا أوال  ك اناه لاو شاككنا يف كاون تقليادص حرهياا  أو ال ةاال يصاح استصاحاب عادم حرهيتاه كماا ال يصاح 

املال ماة كا نظائر املقام ةاال تصاح استصحاب عدم قرشية هكص املرأة إك ال حالة سابقة التصاةه وعدم اتصاةه باحلرهية، وهك
 .ال  ككرها صاحب الفصول املبتنية على اهرا, األصل الظاهرية

 العدم المحمولي ال ينفع الحراز العدم النعتي
وهاود حالاة ساابقة ةاان لعادم  لادينا املشاكوكة (2)يف الصفات الال مة بطبعها اتضح انه ال ميكن استصحاب العدم النع 

شااية كمااا هااو واضااح متوقاا  نساابة القر وعاادمها ةااان شااية قر ألن يتصاا  بال قاباال   مل يكاان موضااوع  وهودهااا  باالشااية قاملاارأة القر 
ع واحملاال ال و ضااقباال وهااود املو واحلاصاال: انااه كااة والعاادم لةاااملورد ماان باااب امل ،وكااكا االنتفااا, –املوضااوع  –علااى وهااود املاارأة 

 ، ما ككرناص هكا، واما ككا منك بدأ والدهتاإك هي اما ككا  ك بعد وهود املرأة ال حالة سابقة، اتصا 
 : هنا تتمة مهمة وهينبني ولكن 
 األعلاام يادتقلك ان ، للواقاع األعلام ةيااه ههاة حسان وهاي اقربياة اإلصاابةتقلياد  إنالعادم احملماو  ةنقاول  يجنار : قلات إن
عاه حرهاي أم ال ةلنااا أن جناري العاادم ةااإكا شاككنا ان تقلياد األعلاام بطب، ماص احلرهاي األعلاامالشااارع هاو تقلياد  أوهباهالاكي 

بتقليااد ونلصااقه  هك نضاايف، اصاال احلاارج مل يكاان موهااودا يف بااد, احلقااة ةنستصااحب العاادم الكلااي تعباادااحملمااو  بااان نقااول 
 إنتعبادا والثااو وهادانا  األول األمار إحارا مان  ةيتحصالماال  اقربياة االصاابة األعلم الكي أحر نا وهادانا حسانه لكوناه كا 

املثباات وهااو لاايس حب ااة ةااان استصااحاب عاادم احلرهيااة املطلااق  األصاالهااكا ماان  إنولكاان نقااول ، هااكا التقليااد لاايس حبرهااي
 . ةتدبر، بالبداهة مثبت أصلهو  ةالحرهيإلنبات ان هكا املوضوع متص  بال
 القيود المتصلة والمنفصلة  بيناالخوند  جواب النائيني عن تفصيل

 :مهمة وهي إضاةةنا هونككر 
 العاماة ان صااحب الكفاياة يفصال يف العنااوينوكلك  (3)ناةع يف املقام أيضا وان املص ا النائي  له نقاش مع االخوند وه 
وان كانت القياود منفصالة ةحياث ، ال جيري ةاستصحاب العدمتصلة ماملقيدة اا ةيقول ان كانت القيود املخصصة و  والقيود
وناةع وال حاهة إلنبات العدم النع  به ليقال انه أصل مثبت، وتطبيقه  هار   حملمو اهبا ةاستصحاب العدم  يتعنون العامال 

دون حاهااة الهاارا, العاادم النعاا ، جيااري  احملمااو ان العاادم ةااومعااه ، دلياال ال حاارج منفصاال عاان دلياال التقليااد انعلااى املقااام 
 صل.ةيتتب احلكم نظرا  الحرا  أحد هزئي املوضوع بالوهدان واجلز, اآلخر باأل

 -املعاروو  –ولكن املص ا النائي  يناقش كلك ةيقول ان القيد سوا, كاان متصاال او منفصاال ةاان القياد يعناون املوضاوع 
وان العادم احملماو  لايس هاز, املوضاوع علاى  األصالككار مان حماكور  يكون كا ةصلني ومعه يرهع ويلزم ما ايةيتفصل  واقعا

                                                           

 وهو املنصور. –حسب ما ارتآص صاحب اجلواهر كما سبق  (1)
 أي ال  لو كانت لكانت ال مة . (2)
 تنبيه: ككرنا كالميهما مع بعض التصر  ليالئم املقام ةتدبر. (3)
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  .دم النع  ألنه مثبتالفرو وانه وإن هرى لكن ال يثبت به الع
 حكم شرعي. إلنبات ةيه باألصل لنفي احلرج لتتم املال مةاحلرهي ال يصح التمسك  األعلمان تقليد : والمتحصل

 التمسك باالصل انزال لقاعدة المالزمة من رتبتها ونقض للغرض: السابع اإلشكال
 اإلشكال السابع على كالم صاحب الفصول:

وهااكا نقااض  األصااول، وةاارش  إىلاملبااادم ماان عرشااها  إناازالاملال مااة الظاهريااة نتي تااه هااي  إلنبااات باألصاالالتمسااك  إن
 . للغرو

 : بيانه
 علااى - ؟األصااوليونكمااا هاارى عليااه   – أصااوليةمسااألة  وهااي احتمااال علااى دم التشااريعال مااة هااي ماان مباااقاعاادة املان 
أو  األصاول مساائل علام مان أعلىعة املستوى ومبنزلة ولكن وعلى كال التقديرين ةان قاعدة املال مة قاعدة رةي ،آخراحتمال 
 إناىل مرتبة الفروع حيث  واألصولمن مرتبة املبادم  هاإلنباهتا ةهكا يع  إنزااا وحط   باألصل التمسك أريدةلو  يف مصاةها
 أوال،هكا ، ويف كلك نقض للغرو، املسائل الفرعية اجلزئية إلنباتيتمسك به  األصل
 األدلااةان الثماارة العملياة هااي ان قاعاادة املال ماة علااى كلاك سااو  ال تكااون حاكماة علااى  –ةالحاا   وهنااا دقاة –نياا ونا
 باألصالةهاي حاكماة واماا لاو نبتات  –عاا للمشاهور هاو املنصاور وتبكما   –لو كان نابتة بالدليل االهتهادي  ةإهنا ؛األخرى
 .االهتهادياااة األدلاااةساااائر ببااال حمكوماااة  ياااةعلاااى األدلاااة االهتهاد ادعااااص صااااحب الفصاااول ةاااال تكاااون حاكماااةكماااا العلماااي  

 وللكالم تتمة 
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين


