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اخببس التخييش 
إرا لم  كنمي كو مذ    إلتل التخييش في حاالت التؼاسض  المشهوسرهة •

، و قذ اسمتدذوا فمي رلمل إلمتل ػذكمذ ممي       ؤحذ المش حات القادمة
:الشواكات

• 

337، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
األول•
وٓ ػٓيْ ػٓلِيِّ تٕيِ إِتٕشَاهِي ٓ ػٓيْ ؤَتِيمِِ ػٓميْ ػٔخْمٓمابَ تٕميِ ػِيوٓمتل وٓ       33338•

الْحٓوٓيِ تٕيِ مٓحٕثٔوبٍ  ٓمِيؼاً ػٓيْ سٓمٓاػٓةَ ػٓيْ ؤَتِي ػٓثٕذِ اللَِِّ ع قَالَ سٓمإَلْتُِٔ  
ػٓيْ سٓ ٔلٍ اخْتَلَفٓ ػٓلَيِِٕ سٓ ٔلَابِ مِيْ ؤَهٕلِ دِكدِِِ فِي ؤَمٕمشٍ مِلَاهٔمٓما كٓشْوِكمِِ    

يُشْجِئُههُ َتتىه    ؤَحٓذٔهٔمٓا كٓإْمٔشُ تِإَخْزِهِ وٓ الْأخَشُ كٓدْهٓاهٔ ػٓدِْٔ مَيٕفٓ كٓصٕدَغٔ قَمالَ  
 فَهُوت فِي ستعتةٍ َتتى  يتلْقَبهُيتلْقَ  هتيْ يُخْبِشُهُ 

بِأَيِّهِوتهب ََخَهزْ ت هِهيْ بتهبةِ     قَالَ الْنُلَيٕدِيُّ وٓ فِي سِوٓاكٓمةٍ ؤُخْمشَةل    33339•
 التىسْلِينِ وتسِعتل

السنذ تبم•

108: ، ص27 وسبئل الشيعة، ج
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اخببس التخييش 
الخاني•
وٓ ػٓدِْٔ ػٓيِ الْؼٓثَّاسِ تٕيِ مٓؼٕشُوفٍ ػٓيْ ػٓلِيِّ تٕيِ مٓهٕضِكٓاسٓ قَالَ قَمشَؤْتٔ   5302•

اخْتَلَفٓ ؤَصٕحٓاتٔدَا فِي  -فِي مِتَابٍ لِؼٓثٕذِ اللَِِّ تٕيِ مٔحٓمَّذٍ إِلَتل ؤَتِي الْحٓوٓيِ ع
فِي سٓمْؼٓتَميِ الََْْٕمشِ فِمي الوَّمََشِ فَمشَوٓةل       -سِوٓاكٓاتِهِ ٕ ػٓيْ ؤَتِي ػٓثٕذِ اللَِِّ ع

تٓؼٕعُهٔ ٕ ؤَبْ صٓلِّهِمٓا فِي الْمٓحٕمِلِ وٓ سٓوٓةل تٓؼٕعُمهٔ ٕ لَما تُصٓملِّهِمٓا إِلَّما ػٓلَمتل      
هُوتسَّعٌ الْإَسٕضِ فَإَػٕلِمٕدِي مَيٕفٓ تَصٕدَغٔ ؤَنْتٓ لِإَقْتَذِيٓ تِلٓ فِي رَلِلٓ فَوٓقَّغٓ ع 

عتلَيْلت بِأَيَّةٍ عتوِلْت

 السنذ تبم•
330: ، ص4 وسبئل الشيعة، ج
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اخببس التخييش 
ؤَحٕمٓذٔ تٕيُ ػٓلِيِّ تٕميِ ؤَتِمي ؼَالِمةٍ الؽَّثٕشِسِميُّ فِمي مِتَمابِ        8192 الخالج•

الْئِحٕتِْٓادِ فِي  ٓوٓابِ مٔنَاتَثٓةِ مٔحٓمَّذِ تٕيِ ػٓثٕذِ اللَِِّ تٕميِ  ٓؼََٕمشٍ الْحِمٕيٓمشِيِّ    
كٓوٕإَلُدِي تٓؼٕطٔ الَُْقَهٓاءِ ػٓيِ الْمٔصٓملِّي إِرَا قَما ٓ مِميَ     إِلَتل صٓاحِةِ الضَّمٓابِ ع

التَّشَهُّذِ الْإَوَّلِ إِلَتل الشَّمْؼٓةِ الخَّالِخَةِ هٓلْ كِْٓةٔ ػٓلَيٕمِِ ؤَبْ كٔنَثِّمشَ فَمئِبَّ تٓؼٕمطٓ     
ؤَصٕحٓاتِدَا قَالَ لَا كِْٓةٔ ػٓلَيِِٕ التَّنْثِيشُ وٓ كْٕٔضِكِِ ؤَبْ كٓقُولَ تِحٓوٕلِ اللَِِّ وٓ قُوَّتِِِ 

 -ؤَقُو ٔ وٓ ؤَقْؼٔذٔ

363: ، ص6 وسبئل الشيعة، ج 
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اخببس التخييش 
فَنَتَةٓ ع فِي الْْٓوٓابِ إِبَّ فِيِِ حٓذِكخَيٕيِ ؤَمَّا ؤَحٓذٔهٔمٓا فَئِنَِّٔ إِرَا انْتَقَملَ مِميْ   •

حٓالَةٍ إِلَتل حٓالَةٍ ؤُخْشَةل فَؼٓلَيِِٕ التَّنْثِيشُ وٓ ؤَمَّا الْمأخَشُ فَئِنَّمِٔ سٔوِيٓ إِرَا سٓفَمغٓ    
سٓؤْسِٓٔ مِيَ الوَّْٕذٓةِ الخَّانِيٓةِ وٓ مَثَّشَ حُ َّ  ٓلَسٓ حُ َّ قَا ٓ فَلَيٕسٓ ػٓلَيِِٕ فِي الْقِيٓما ِ  

بِأَيِّهِوتهب  تٓؼٕذٓ الْقُؼٔودِ تَنْثِيشٌ وٓ مَزَلِلٓ التَّشَهُّذٔ الْإَوَّلُ كْٕٓشِي هٓزَا الْمْٕٓشَةل وٓ 
ََخَزْ ت هِيْ جِهتةِ التىسْلِينِ مَبىَ صتوتاببً

 ماػة ػي ؤتي الحوي ) تِالْئِسٕدَادِ الْأتِي( الْغَيٕثٓةِ)وٓ سٓوٓاهٔ الشَّيٕخُ فِي مِتَابِ •
محمذ تي ؤحمذ تي داود قال و ذت تخػ ؤحمذ تي إتشاهي  الدوتختي 

(و إمبلء ؤتي القاس  الحويي تي سوح ػي صاحة الضماب ع 
الودذ في االحتْاد تا  و في الغيثة غيش تا •

363: ، ص6 وسبئل الشيعة، ج 
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اخببس التخييش 
الشاتغ •
...  ؤَحٕمٓذٔ تٕيُ ػٓلِيِّ تٕيِ ؤَتِي ؼَالِةٍ الؽَّثٕشِسِيُّ فِي الْئِحٕتِْٓاد 33372•
وٓ ػٓيِ الْحٓاسِثِ تٕيِ الْمٔغِيشَةِ ػٓيْ ؤَتِي ػٓثٕذِ اللَِِّ ع قَالَ إِرَا سٓمِؼٕتٓ  33374•

فَوُوتسَّعٌ عتلَيْلت َتتى  تَهشَ  الْقَهبئِنت     مِيْ ؤَصٕحٓاتِلٓ الْحٓذِكجَ وٓ مُلُّهٔ ٕ حِقَةٌ 
 فَتَشُدَّ إِلَيْه

الشواية هشسلة•

122: ، ص27 وسبئل الشيعة، ج
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اخببس التخييش 
الخامس•
...  ؤَحٕمٓذٔ تٕيُ ػٓلِيِّ تٕيِ ؤَتِي ؼَالِةٍ الؽَّثٕشِسِيُّ فِي الْئِحٕتِْٓاد 33372•
وٓ ػٓيِ الْحٓوٓيِ تٕيِ الْْٓهٕ ِ ػٓيِ الشِّظَا ع قَمالَ قُلْمتٔ لَمِٔ تَِْيَُدَما      33373•

الْإَحٓادِكجُ ػٓدْنُ ٕ مٔخْتَلََِةً فَقَالَ مٓا  ٓاءٓكٓ ػٓدَّا فَقِسٕ ػٓلَتل مِتَابِ اللَِِّ ػٓمضَّ  
وٓ  ٓلَّ وٓ ؤَحٓادِكخِدَا فَئِبْ مَابَ كٔشْثِهٔهٔمٓا فَهٔوٓ مِدَّا وٓ إِبْ لَم ٕ كٓنُميْ كٔشْمثِهٔهٔمٓا    

مٔخْتَلََِميٕيِ وٓ لَما     فَلَيٕسٓ مِدَّا قُلْتٔ كِْٓيَُدَا الشَّ ٔلَابِ وٓ مِلَاهٔمٓا حِقَةٌ تِحٓذِكخَيٕيِ
 فَمٔوٓسَّغٌ ػٓلَيٕلٓ تِإَكِّهِمٓا ؤَخَزْتنَؼٕلَ ٔ ؤَكُّهٔمٓا الْحٓقُّ قَالَ فَئِرَا لَ ٕ تَؼٕلَ ٕ 

الشواية هشسلة•

122: ، ص27 وسبئل الشيعة، ج 
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اخببس التخييش 
ػٓوٓالِي الآلَّلِي، سٓوٓةل الْؼٓلَّامٓةُ مٓشْفُوػماً إِلَمتل صٔسٓاسٓةَ    2 -21413الوادس •

سٓإَلْتٔ الْثٓاقِشَ ع فَقُلْتٔ  ٔؼِلْتٔ فِذٓاكٓ كٓإْتِي ػٓدْنُ ٔ الْخَثٓمشَابِ  : تٕيِ ؤَػٕيٓيَ قَالَ
ؤَوِ الْحٓذِكخَابِ الْمٔتَؼٓاسِظَابِ فَثِإَكِّهِمٓا آخُزُ فَقَالَ ع كٓا صٔسٓاسٓةُ خُزْ تِمٓا اشْمتَهٓشَ  
تٓيٕيَ ؤَصٕحٓاتِلٓ وٓ دٓعِ الشَّارَّ الدَّادِسٓ فَقُلْتٔ كٓا سٓيِّذِي إِنَّهٔمٓا مٓؼماً مٓشْمهٔوسٓابِ   
مٓشْوِكَّابِ مٓإْحُوسٓابِ ػٓدْنُ ٕ فَقَالَ ع خُزْ تِقَوٕلِ ؤَػٕذٓلِهِمٓا ػِدْذٓكٓ وٓ ؤَوٕحَقِهِمٓا فِي 

نََْوِلٓ 

304: ، ص17 هستذسك الوسبئل و هستنبط الوسبئل، ج 
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اخببس التخييش 
فَقُلْتٔ إِنَّهٔمٓا مٓؼاً ػٓذٕلَابِ مٓشْظِيَّابِ مٔوٓحَّقَابِ فَقَالَ ع انْظُشْ مٓما وٓافَمقَ مِدْهٔمٓما    •

مٓزْهٓةٓ الْؼٓامَّةِ فَاتْشُمِْٔ وٓ خُزْ تِمٓا خَالَََهٔ ٕ قُلْتٔ سٔتَّمٓا مَانَا مٓؼاً مٔوٓافِقَيٕيِ لَهٔ ٕ 
ؤَوِ مٔخَالََِيٕيِ فَنَيٕفٓ ؤَصٕدَغٔ فَقَالَ إِرَبْ فَخُزْ تِمٓما فِيمِِ الْحٓاطِؽَمةُ لِمذِكدِلٓ وٓ     

إِنَّهٔمٓا مٓؼاً مٔوٓافِقَابِ لِلِاحٕتِيٓاغِ ؤَوٕ مٔخَالََِابِ  اتْشُكٕ مٓا خَالَفٓ الِاحٕتِيٓاغَ فَقُلْتٔ
.فَتَخَيَّشْ ؤَحٓذٓهٔمٓا فَتَإْخُزَ تِِِ وٓ تَذٓعٓ الْإَخِيشَ إِرَبْلَِٔ فَنَيٕفٓ ؤَصٕدَغٔ فَقَالَ ع 

الشواكة مشفوػة•

304: ، ص17 هستذسك الوسبئل و هستنبط الوسبئل، ج 
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اخببس التخييش 
األول•
وٓ ػٓيْ ػٓلِيِّ تٕيِ إِتٕشَاهِي ٓ ػٓيْ ؤَتِيمِِ ػٓميْ ػٔخْمٓمابَ تٕميِ ػِيوٓمتل وٓ       33338•

الْحٓوٓيِ تٕيِ مٓحٕثٔوبٍ  ٓمِيؼاً ػٓيْ سٓمٓاػٓةَ ػٓيْ ؤَتِي ػٓثٕذِ اللَِِّ ع قَالَ سٓمإَلْتُِٔ  
ػٓيْ سٓ ٔلٍ اخْتَلَفٓ ػٓلَيِِٕ سٓ ٔلَابِ مِيْ ؤَهٕلِ دِكدِِِ فِي ؤَمٕمشٍ مِلَاهٔمٓما كٓشْوِكمِِ    

يُشْجِئُههُ َتتىه    ؤَحٓذٔهٔمٓا كٓإْمٔشُ تِإَخْزِهِ وٓ الْأخَشُ كٓدْهٓاهٔ ػٓدِْٔ مَيٕفٓ كٓصٕدَغٔ قَمالَ  
 فَهُوت فِي ستعتةٍ َتتى  يتلْقَبهُيتلْقَ  هتيْ يُخْبِشُهُ 

بِأَيِّهِوتهب ََخَهزْ ت هِهيْ بتهبةِ     قَالَ الْنُلَيٕدِيُّ وٓ فِي سِوٓاكٓمةٍ ؤُخْمشَةل    33339•
 التىسْلِينِ وتسِعتل

108: ، ص27 وسبئل الشيعة، ج



14

اخببس التخييش 
 -التخييش  -و ؤما داللتها، فتقشكة االستذالل تها ػلتل مذػتل المشهوس •

ظاهش في  واص األخمز  ( فهو في سؼة حتتل كلقاه)ؤب قولِ ػليِ الوبل  
تإكهما شاء و هو مؼدتل التخييش، 

فهو سا غ إلتل الحن  الواقؼي ( كش َِ حتتل كلقتل مي كخثشه)و ؤما قولِ •
. و ميَية امتشافِ فبل كدافي التخييش في الحْية الّزي هو حن  ظاهشي

338، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
:و قذ ؤوسد ػليِ الويذ الخوكي•
تإب موسدها ما إرا داس األمش تيي محزوسكي تقشكدِ ما افتشض فيها مي  •

ء و اآلخش كدهي ػدِ، و التخييش فمي مخمل    ؤب ؤحذ المخثشكي كإمش تشي
. رلل ػلتل مقتعتل القاػذة فليس في الشواكة حن   ذكذ

.400هصببح األصول، ص 
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اخببس التخييش 
. و هزا اإلكشاد قاتل للذفغ•

339، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
:فئنِ•
التخييش الؼملي في مواسد الذوساب تيي المحزوسكي إنما كدتهمتل   -ؤوال  •

إليِ فيما إرا ل  كني ؤصل حام ، مؼمو  فوقاني كخثت ؤحذ الحنمميي  
اإللضامييي ؤو ؤصل ػملي مدّْمض لمِ، و إالّ مانمت الدتيْمة التؼيميي ال      

التخييش 
مقتعتل إؼبلق الشواكة لَشض و ود مش غ ممي همزا   : فيمني ؤب كقال•

القثيل موب التخييش المزموس تخييشاً في الحْية فينوب ؤمشاً صاطذاً ػلمتل  
. مقتعتل القاػذة

339، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
اب ؤسكذ ؤب غاكة ما كوتَاد مدها التخييمش فمي الحْيمة فمي      -و حانياً •

مواسد الذوساب تيي المحزوسكي و هو حاتت في نَوِ تحن  الؼقل، فمي 
الواظح ؤب الؼقل ال كحن  إالّ تالتخييش في مقا  الؼمل ال التخييمش فمي   

.الحْية المواوق مغ حْية ما كلض  تِ و تؼييدِ

339، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
و اب ؤسكذ ؤب غاكة ما كوتَاد مي الوؼة ػذ  المدْضكّمة و الؼمزس فمي     •

مقا  الؼمل، فهزا ال كتوقف ػلتل ؤب كنوب الدّظش إلمتل فمشض المذوساب    
تيي المحزوسكي، تل هو إشنال آخش ػلمتل الشواكمة حتمتل لمو فمشض      
إؼبلق مَادها مي حيج الموسد، ألنِ كواوق الثشاءة الْاسكة فمي غيمش   

. مواسد الذوساب تيي محزوسكي ؤكعا
فهو فمي سمؼة حتمتل    )و هو مشتثػ تما كوتظهش مي قولِ ػليِ الوبل ، •

مي حيج موب المشاد الوؼة في األخز تإحذهما في مقا  الؼممل  ( كلقاه
. تالحْة ؤو مْشد التشخيص الظاهشي في مقا  االمتخال

339، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
ػدمذ ممي    -ؤب التخييش في مواسد الذوساب تيي المحمزوسكي   -و حالخاً •

، فحمل التخييش *إرا مبى جنس اإللزام هعلوهبًإنما هو فيما  -كقول تِ 
في الشواكة ػلتل التخييش الؼملي الخاتت تمقتعمتل القاػمذة فمي ممواسد     
الذوساب تيي المحزوسكي موقوف ػلتل افتشاض وسودها في موسد الؼل  

تْدس اإللضا ، 

ؤي متيقدا تإب نؼشف ؤب هداك إلضا  قؽؼا* •

339، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
مغ ؤب الواطل ل  كظهش مي سؤالِ فشض الؼلم  تماإللضا  و إنمما الّمزي     •

فشظِ وسود خثشكي متؼاسظيي و هزا ال كلض  الؼل  مدِ تْدس اإللمضا   
.إر كحتمل مزتهما مؼاً

340، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
ههب يقببهل   الموتَاد ممي الشواكمة    التخييشفئب ؤساد الويذ الخوكي مي  •

فئرا ماب كوتَيذ الؼل  تْدس اإللضا  مي مْشد فمشض الوماطل   البشاءة 
. سواكتيي إحذاهما تإمش و األخشةل تدهتل، فهو غيش تا  مما ػشفت

و إرا ممماب كممذػي ؤب  ممامغ اإللممضا  كخثممت تممدَس هممزكي الخثممشكي •
المتؼاسظيي، لذاللة الشواكة ػلتل حْية ؤحذهما في الْملة فهمزا ؤممش   
صاطذ ػلتل مقتعتل القاػذة، و كنوب مي حيج الدتيْة الؼملية مالحْيمة  

. التخييشكة ألحذهما في مواسد الذوساب

340، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
و ػمذ   ههب يعهن البهشاءة    الموتَاد ممي الشواكمة    التخييشو إرا ؤساد مي •

التخييش غاكة األمش ؤنها تمبلك الؼْض و ػذ  القذسة ػلتل االحتيماغ ال  
تمبلك الْهل، و هو ال كَشق فيِ تيي فشض الؼلم  تْمدس اإللمضا  و    

ػذمِ، 
ؤب مَادهما  : فهزا مش ؼِ إلتل مداقشة ؤخشةل في الشواكة و هي دػموةل •

ليس تإمخش مي الوؼة تمؼدتل الثشاءة و ػذ  المدْضكة ال التخييمش، سمواء   
. ماب موسدها فشض الذوساب تيي المحزوسكي ؤ  ال

340، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
و التحقيق، ؤب االستذالل تهزه الشواكة ػلتل التخييش المضػو  غيش تا ، و •

: رلل لو هيي

340، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
قوة احتمال ؤب كنوب الملحوؾ فيها حاالت التؼاسض الواقؼة  -األول •

في ؤصول الذكي و نحوها مي مواطل الْثمش و التَموكط و القعماء و    
ؤحذهما )القذس و الثذاء و المشيَة تقشكدة التؼثيش الواسد في مبل  الواطل 

فئب الدّظش لو ماب إلتل الَشوع ماب األنوة ؤب كؼثّش تاألمش ( كإمش تإخزه
.تَؼلِ

340، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
و مزلل التؼثيش الواسد في . إر التؼثيش تاألخز كداسة األموس االػتقادكة •

فئب ( كش َِ حتتل كلقتل مي كخثشه) واب اإلما  ػليِ الوبل  مي قولِ 
كداسمة االػتقمادات التمي     -و مزلل التؼثيش تمي كخثمشه   -اإلس اء 

تؽلة فيها المؼشفة ال الَمشوع التمي كؽلمة فيهما االمتخمال و كنموب       
اإلس اء فيها مو ثاً ػادة للتَوكت، 

340، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
و ال ؤقمل  . تيي المحزوسكي في الَشوع  معافاً إلتل قلة فشوض الذوساب•

.مي االحتمال الموتو ة لئل مال و ػذ  انؼقاد اإلؼبلق في الشواكة
و تداء ػليِ، ال كوتَاد مي الوؼة في الحمذكج التخييمش ؤصمبلً، إر ال     •

. مؼدتل لِ في االػتقادات و المؼاسف الذكدية
و إنما كنوب المشاد الوؼة مي حيج االػتقماد و االلتمضا  تممؤداه فمبل     •

. ء مدهما حتتل كلقتل مي كخثشه تالواقغ كلتض  تشي

341، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
ممما كحتممل   ( فهو في سؼة حتتل كلقاه)إب قولِ ػليِ الوبل   -الخاني •

فيِ ؤب كنوب تياناً لمؽلة ػلتل خبلف مقتعتل القاػذة و همو التخييمش   
في الحْية، و الوؼة مي حيج األخز تنل مدهما، مزلل كحتممل فيمِ   

. ؤمشاب آخش اب ال كت  مؼهما االستذالل

341، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
كش َِ حتمتل كلقمتل   )ؤب كنوب تإميذاً للْملة األولتل، و هي قولِ  - 1•

و كنوب المقصود ؤنِ في سؼة مي حيج الوصول إلتل الواقغ ( مي كخثشه
فبل كْة ػليِ الَحص ؤو شمذ الشحمال   . المْهول إلتل ؤب كلقتل اإلما 

. إلتل اإلما  ػليِ الوبل  مي كتوصل إلتل الحن  الششػي الواقؼي

341، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 

و ؤما الوظيَة الؼملية التي ال محيص ػدها في الواقؼمة المْهولمة، فمبل    •
و لمو تمقتعمتل    -كتؼشض لها الحذكج تمذلولِ اللَظي، و لنمي كَهم    

ؤب وظيَتمِ تؼمذ وسود الخثمشكي موظيَتمِ قثمل       -اإلؼبلق المقمامي  
. وسودهما، فبل كدشإ مي وصولهما ملَة صاطذة، و إالّ لناب كتؼشض لها

341، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
ؤب كنوب المشاد مي الوؼة الوؼة الؼملية في مقا  تَشكغ الزّمّة ػي  - 2•

الواقغ المْهول تؼذ تؼاسض الذليليي، فينوب تياناً لؼمذ  نشموء تدْيمض    
. صاطذ مي ناحية الخثشكي

341، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث



32

اخببس التخييش 

و نحي إب ل  نذع تؼيي ؤحذ هزكي االحتمماليي فمي قثمال االحتممال     •
فبل ؤقل مي مواواتهما « فهو في سؼة حتتل كلقاه»األول لتَويش  ملة 

لزلل االحتمال الّزي همو مدماغ االسمتذالل فينموب المذليل مثتلمتل       
. تاإل مال

341، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
الخاني•
وٓ ػٓدِْٔ ػٓيِ الْؼٓثَّاسِ تٕيِ مٓؼٕشُوفٍ ػٓيْ ػٓلِيِّ تٕيِ مٓهٕضِكٓاسٓ قَالَ قَمشَؤْتٔ   5302•

اخْتَلَفٓ ؤَصٕحٓاتٔدَا فِي  -فِي مِتَابٍ لِؼٓثٕذِ اللَِِّ تٕيِ مٔحٓمَّذٍ إِلَتل ؤَتِي الْحٓوٓيِ ع
فِي سٓمْؼٓتَميِ الََْْٕمشِ فِمي الوَّمََشِ فَمشَوٓةل       -سِوٓاكٓاتِهِ ٕ ػٓيْ ؤَتِي ػٓثٕذِ اللَِِّ ع

تٓؼٕعُهٔ ٕ ؤَبْ صٓلِّهِمٓا فِي الْمٓحٕمِلِ وٓ سٓوٓةل تٓؼٕعُمهٔ ٕ لَما تُصٓملِّهِمٓا إِلَّما ػٓلَمتل      
هُوتسَّعٌ الْإَسٕضِ فَإَػٕلِمٕدِي مَيٕفٓ تَصٕدَغٔ ؤَنْتٓ لِإَقْتَذِيٓ تِلٓ فِي رَلِلٓ فَوٓقَّغٓ ع 

 عتلَيْلت بِأَيَّةٍ عتوِلْت

330: ، ص4 وسبئل الشيعة، ج
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اخببس التخييش 
( موسغ ػليل تإكمة ػملمت  )و فقشة االستذالل مدها قولِ ػليِ الوبل  •

الواظح في الذاللة ػلتل التخييش و إمناب الؼمل تنمل ممي الحمذكخيي    
. المتؼاسظيي

342، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 

. و لني كشد ػليِ•
اب الظاهش مدهما إسادة التوسمؼة و التخييمش المواقؼي ال التخييمش       -ؤوال •

الظاهشي تيي الحْيتيي لظهوس مل مي سؤال الشاوي و  مواب اإلمما    
. ػليِ الوبل  في رلل

342، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
ؤما ظهوس الوؤال فؤلنِ مقتعتل التدصيص مي قثلِ ػلتل الحنم  الّمزي   •

ػلمتل ؤب  . تؼاسض فيِ الخثشاب الظاهش في استؼبلمِ ػي الحن  الواقؼي
مالصشكح في ؤب الومؤال  ( فاػلمدي ميف تصدغ ؤنت ألقتذي تل)قولِ 

.ػي الحن  الواقؼي للموإلة
فينوب مقتعتل التؽاتق تيدِ و تيي الْواب موب الدّظش في مبل  اإلمما    •

ػليِ الوبل  إلتل رلل ؤكعا، إر ال و ِ لصشف الدّظش مغ تؼييي الواقؼة 
. ػي حنمها الواقؼي إلتل الحن  الظاهشي الؼا 

342، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث



37

اخببس التخييش 
و ؤما ظهوس الْواب في التخييش الواقؼي، فثاػتثاس ؤنِ المداسة مغ حال •

اإلما  ػليِ الوبل  الؼاسف تاألحنا  الواقؼية و المتصذي لثيانهما فيمما   
. إرا ماب الوؤال ػي واقؼة مؼيدة تالزات

342، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
لو تدضلدا و افتشظدا ؤب الدّظش إلتل مشحلة الحن  الظماهشي و   -و حانياً •

الحْية، مغ رلل ال كمني ؤب كوتَاد التخييش فمي حماالت التؼماسض    
الموتقش الّزي هو المقصود في المقا ، ألب موسدها التؼماسض تميي مما    
كإمش تالصبلة ػلتل األسض وما كذل ػلتل التشخيص فمي إكقاػهما فمي    
. المحمل، و هو مما فيِ  مغ ػشفي تحمل دليل األمش ػلتل االستحثاب

342، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
فينوب مذلول الحذكج حْية مل مي الخثشكي في نَوِ لؼذ  التؼاسض •

تيدهما، و التوسؼة في مقا  الؼمل تاألخز تمَاد دليل التشخيص ؤو دليل 
األمش، لنوب األمش استحثاتياً ال لضومياً، فهزا المؼدتل ؤكعا صمالح ػشفماً   

(. موسغ ػليل تإكة ػملت)ألب كنوب هو المشاد مي قولِ ػليِ الوبل  

343، صفحه 7األصول، ج  علن في بحوث
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اخببس التخييش 
ؤَحٕمٓذٔ تٕيُ ػٓلِيِّ تٕميِ ؤَتِمي ؼَالِمةٍ الؽَّثٕشِسِميُّ فِمي مِتَمابِ        8192 الخالج•

الْئِحٕتِْٓادِ فِي  ٓوٓابِ مٔنَاتَثٓةِ مٔحٓمَّذِ تٕيِ ػٓثٕذِ اللَِِّ تٕميِ  ٓؼََٕمشٍ الْحِمٕيٓمشِيِّ    
كٓوٕإَلُدِي تٓؼٕطٔ الَُْقَهٓاءِ ػٓيِ الْمٔصٓملِّي إِرَا قَما ٓ مِميَ     إِلَتل صٓاحِةِ الضَّمٓابِ ع

التَّشَهُّذِ الْإَوَّلِ إِلَتل الشَّمْؼٓةِ الخَّالِخَةِ هٓلْ كِْٓةٔ ػٓلَيٕمِِ ؤَبْ كٔنَثِّمشَ فَمئِبَّ تٓؼٕمطٓ     
ؤَصٕحٓاتِدَا قَالَ لَا كِْٓةٔ ػٓلَيِِٕ التَّنْثِيشُ وٓ كْٕٔضِكِِ ؤَبْ كٓقُولَ تِحٓوٕلِ اللَِِّ وٓ قُوَّتِِِ 

 -ؤَقُو ٔ وٓ ؤَقْؼٔذٔ

363: ، ص6 وسبئل الشيعة، ج 
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اخببس التخييش 
فَنَتَةٓ ع فِي الْْٓوٓابِ إِبَّ فِيِِ حٓذِكخَيٕيِ ؤَمَّا ؤَحٓذٔهٔمٓا فَئِنَِّٔ إِرَا انْتَقَملَ مِميْ   •

حٓالَةٍ إِلَتل حٓالَةٍ ؤُخْشَةل فَؼٓلَيِِٕ التَّنْثِيشُ وٓ ؤَمَّا الْمأخَشُ فَئِنَّمِٔ سٔوِيٓ إِرَا سٓفَمغٓ    
سٓؤْسِٓٔ مِيَ الوَّْٕذٓةِ الخَّانِيٓةِ وٓ مَثَّشَ حُ َّ  ٓلَسٓ حُ َّ قَا ٓ فَلَيٕسٓ ػٓلَيِِٕ فِي الْقِيٓما ِ  

بِأَيِّهِوتهب  تٓؼٕذٓ الْقُؼٔودِ تَنْثِيشٌ وٓ مَزَلِلٓ التَّشَهُّذٔ الْإَوَّلُ كْٕٓشِي هٓزَا الْمْٕٓشَةل وٓ 
ََخَزْ ت هِيْ جِهتةِ التىسْلِينِ مَبىَ صتوتاببً

 ماػة ػي ؤتي الحوي ) تِالْئِسٕدَادِ الْأتِي( الْغَيٕثٓةِ)وٓ سٓوٓاهٔ الشَّيٕخُ فِي مِتَابِ •
ؤحمذ تي إتشاهي  الدوتختي محمذ تي ؤحمذ تي داود قال و ذت تخػ 

(و إمبلء ؤتي القاس  الحويي تي سوح ػي صاحة الضماب ع 
الودذ في االحتْاد تا  و في الغيثة غيش تا •

363: ، ص6 وسبئل الشيعة، ج 


