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کلمة الناشر

تسعى شعوب العالم إلى إحياء تراثها العلمي والثقافي والديني؛ لما لذلك 
من أهمية على الصعيدين: األّول: تتمثل بإبراز اعتزاز الشعوب في تراثهم العلمي 
والثقافي والديني ما يعكس فخر األشخاص واعتزازهم باألرض التي انتجت 
هذا التراث، أمّا األهمية الثانية: تتمثل في كون إبراز هذا التراث سيساهم بشكل 
يقتدى  حضاري  كمنهج  يوضحه  سوف  ما  خالل  من  البالد  تطّور  في  كبير 
المفّكرون  تركها  الّتي  الكتب  هى  القيمة  الموروثات  أهم  بين  من  ولعّل  به، 

المسلمون.
الى  انتموا  الّذين  الشيعة  علماء  هم  اإلسالمية  العلوم  عززوا  الّذين  ومن 
اإلسالمية  العلوم  تطوير  في  مهّمة  خطوات  واتخذوا   البيت أهل  مدرسة 

وتمثل المؤلّفات التي تركوها دليل واضح على ذلك. 
االختصاص إلحياء  أصحاب  بذلها  التي  الكبيرة  الجهود  من  الرغم  وعلى 
هذا التراث الثمين بقيت العديد من هذه الكتب منسية وغير مستخدمة في زوايا 
المكتبات الخاّصة والعامّة وال تبذل الجهود الكفيلة إلحيائها ولهذا أّن كثير من 

الباحثين هجروا هذه الكتب وأهملوها.
إّن إحياء هذه اآلثار الثمينة له العديد من الفوائد منها:

1- إشاعة وترويج علوم أهل البيت وجعلها معروفة على مستوی العالم
2- تسهيل الوصول إلى التراث من قبل الباحثين لما  لذلك من أثر في حل 

العديد من القضايا 
3- تكريم العلماء العظام الذين جهدوا في وضع هذا التراث وحفظ تراثهم 

من الضياع 
4- حفظ األعمال التراثية من الكوارث واألوبئة التي قد تحدث عبر التأريخ 



إّن دار »چتر دانش للطباعة والنشر« هى إحدى دور التي تولّي اهتماماً كبيراً بطباعة 

ال  هذا  النشر.  لمعايير  وفقاً  العلوم  هذه  نشر  وتحاول  اإلسالمية  العلوم  نشر  كتب  و 

بما في ذلك أصول  إلى مجاالت أخرٰى أيضاً  يمتّد  الفقهية بل  الكتب  يقتصر على 

الفقه والحديث وعلم الرجال وعلوم القرآن واللغة العربية وما الى ذلك.

هذا التوّسع في نشر الكتب اإلسالمية يرجع إلى حقيقة أّن جمهور المهتّمين بالعلوم 

المهتّمين  هوالء  من  البعض  دراسة  مجال  إّن  حيث  مختلفة،  أطياف  من  اإلسالمية 

والبعض اآلخر هو علم  الفقه  مبادئ وأصول  والبعض اآلخر هو  الفقهية  الكتب  هو 

الحديث و....الخ. وجود هذه األطياف المتعددة مناسب للمنشورات أن تحتوي على 

مجموعة كبيرة ومتنّوعة من الكتب.

بما في ذلك  بمزايا كثيرة،  الكتب اإلسالمية  لنشر  تتميّز جهود دار »چتر دانش« 

للطالب  تقّدم  وبالتالي  األكاديميين  بين  جيداً  معروفة  المنشورات  هذه  أّن  حقيقة 

المهتّمين بالدراسة في مجال العلوم اإلسالمية هذه الكتب القيمة. كما حاولت هذه 

وبهذه  الخبراء صالحة ومهمة،  يعتبرها  التي  اإلسالمية  العلوم  نشر كتب  المنشورات 

الطريقة يطلعون القّراء المهتّمين على الكتب األصلية منها.

فرزاد دانشور
مدير منشورات چتر دانش
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مقّدمة التحقیق

بسم الّل الّرحمن الّرحيم
الحمد لّل رّب العالمين، والصالة والسالم على سيّد المرسلين محّمد 

وآله الطاهرين، ولعنة الّل على أعدائهم أجمعين.

وأما بعد فإّن هذه الرسالة الشريفة المسّمى ب»حمل األفعال واألمور 
بن  محمد  الدين  جمال  المرحوم  مؤلّفات  من  واألصّح«  الصحيح  على 
غالم  بن  محمد  الدين  جمال  المرحوم  الكرماني.  الشريف  رضا  غالم 
 1352 عام  وتوفي  كرمان  في   1292 عام  ولد  الكرماني  الشريف  رضا 
علماء  من  هو  وكان  كرمان.  في  شهريور   17 شارع  في  جثته  ودفنت 
مدرسة »سپهساالر«، وأدت أنشطته وتعاونه مع علماء العصر الدستوري 
الى غضب الحكومة ومعاناته من سالطين ذلك العصر، وأمضى السنوات 

األخيرة من حياته في كرمان. 
مؤلّفاته:

1. أسس األصول. قال الشيخ آقا بزرک: »أسس األصول أو )أصول 
الكرماني  الشريف  بن غالم رضا  محمد  الدين  لميرزا جمال  نقطه(  بى 
المولود حدود سنة ١٢٩٢ والمتوفى سنة ١٣٥١ أو سنة ١٣٥٢ في مباحث 
األلفاظ من أصول الفقه يقرب من ألف وستمائة وخمسين بيتا أّوله ) أّول 
سنة ١٣١٩  للمؤلف  بعض خطب  مع  طبع   ) العالم  الملك  اسمه  الكالم 



وكان فراغه من التأليف قبل سنة ١٣١٨ كما يظهر من نسخه مكتوبة في 
المؤلف  فيه  أبدع  الجديدة  سپهساالر  مدرسة  مكتبة  في  توجد  التأريخ 
ـ  عشر  الثالثة  ـ  الهجائية  الحروف  أقل  باستعمال  العلمية  الدقائق  ببيان 
الخالية عن كلفة اإلعجام ، مع أن الكتب المستعان فيها بجميع الحروف 
النكات والدقائق وأبدع منه  بيان بعض  الثمانية والعشرين قد تقصر عن 
باالثني عشرية  الموسومة  الخطبة  في  أيضاً  األلف  استعماله حرف  عدم 
لشدة  وذلك  المهملة  عشرة  الثالث  من  حرفاً  عشر  باثني  فيها  الكتفائه 

الحاجة إلى األلف في التركيب« 1�
2. بيان األسانيد. قال الشيخ آقا بزرک: »إجازة كبيرة من ميرزا جمال 
الدين محمد الكرماني صاحب أسس األصول المتوفى بكرمان في ثالث 
عشر شوال سنة ١٣٥١ كما أرخه المجاز بهذه اإلجازة السيد شهاب الدين 

التبريزي وذكر أنّه ابن آقا محمد جعفر الكرماني«2�
واألصّح.  الصحيح  على  واألمور  األفعال  حمل  قاعدة  فى  رسالة   -3
باسم »ح م  ل ال ش ى  ع ل ى  ال ص ح ي ح  و ت ن زي هه  ع ن  تُعرف هذه الرسالة أيضاً 
الصحيح  على  واألمور  األفعال  »حمل  الرسالة  هذه  سّمينا  لقد   ال ق ب ي ح«. 

واألصّح«؛ ألّن المؤلف ذكره في مقّدمة البحث بهذا العنوان.

1- الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج2: 57
2- الذریعة الی تصانیف الشیعة، ج3: 176



خطبة المؤلف 

الحمد لّل عّلم الغیوب، الساتر بفضله العیوب، الغافر ببذله 
الساري  بفضله،  النیران  موقد  بعدله،  المیزان  مقیم  الذنوب، 
المتجّلي  ملکوته جبروته،  فی  الجاري  ملکوته،  فی جبروته 
للعباد بشعشعة اآلیات المظهر بنفسه فی األفق المبین البیّنات، 
الجاعل فی کّل ورق ألف درس وسبق وفی کّل قطرة من 
ماء الّلجة حجة، والسلم علی الشمس الظاهر محّمد وأوالده 

الطاهرین والّلعن علی أعدائهم أجمعین. 
ویقول الضعیف الجاني جمال الدین محمد بن غلم رضا 
سنین  فی  کنت  إنّي  بعطائه:  الّل  عامله  الکرماني  الشریف 
متمادیة فی عزیمة الهزیمة من القّر، واختیار السفر من السفر 
الی ناحیة موالي علي بن أبي طالب صلوات الّل علیه، الی 
أن مّن الّل علّي بالتوفیق فی هذه األحوال للعدول واالرتحال 
وقّرة  الّرسول  بضعة  بزیارة  تشّرفت  أن  الی  الخیال،  واعمال 
موسی  اإلمام  بنت  المعصومة  المطّهر  الطاهرة  الرسول  عین 
هذه  في  السیف  کحّد  الصیف  حّر  ورأیت   ،جعفر بن 
مع  خصوصًا  والعرصات،  الشاهد  بتلك  فکیف  الصفحات، 



الضعف  قّوة  من  األوان  هذه  الی  الّزمان  قدیم  من  حابي 
القبة،  هذه  جوار  ظّل  فی  أیامًا  فتوقّفت  القّوة،  وضعف 
الرشیقة  القاعدة  وتعمیق  الدقیقة  المسئلة  بتحقیق  واشتغلت 
الّل،  وفّقني  واألصّح«،  الصحیح  علی  واألمور  األفعال  »حمل 
بعض  أعمال  بعض  سوء  دعا  فربّما  علیه،  للمواظبة  وإیّاك 
بعضًا الی اتّهام بعض المعصومین أذیالهم عن الشین، وهذه 
الرسالة فی الحقیقة تبیین لما أجملناه وتعیین لما أهملناه في 
الرسالة الجدیدة المتعّقبة بها الملتزم فیها وبها فوق الّصناعة 
الملتزمة، ولذا ما تجاوزت باستثناء شیخنا العلمة األنصاري 
قّدس الّل رمسه الشریف من کلمات المعاصرین، والیخفی 
علی الزّکي البصیر بأّن انتفاع هذه القاعدة الی جمیع الطبقات 
والعوالم من التدین والتمدن والسیاسة والریاسة والفقیه وغیر 
ذلك، وأسأل الّل تعالی أن یجعله عّدتي فی شّدتي شفیعًا لیوم 

فقري وفاقتي.    



القاعدة

هل یجب حمل الشيء علی الصحیح أم ال؟ وإنّما أضفنا 
قولنا »الحمل« إلی الشيء، وهو من جملة األمور العاّمة دون 
إضافته  دون  من  ولو  الفعل  ودون  المسلم،  فعل  خصوص 
األعیان  إلی  لسریانه  الفعل؛  البحث من  المسلم؛ ألعمیّة  إلی 
الخارجیة واألعراض القائمة بها واألقوال واالعتقادات، إالّ إذا 
سّوغ فی أمر الفعل وأخذ بغیر المعنی الظاهر فیه من کونه 
مقابًل للقول بأن یجعل القول واالعتقاد أیضًا من جملة األفعال 
القائمة بالّلسان والقلب. لکّن هذا یدفع خروج خصوص القول 
مّما الیطلق علیه  األعیانیّة وغیرها  الصحة  واالعتقاد، والیعّم 
صحة الفعل بوجه، وهکذا مّما یرجع إلی خصوص المسلم 

للتعمیم لما یرجع إلی الکّفار بطبقاتهم المختلفة.
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]مقّدمات القاعدة[: 

وبالجملة البّد من رسم مقّدمات:

المقّدمة   األولٰی: 

صحیح کّل شيء فی حد ذاته کاملة وتامة وفاسده ناقصة 
کّل  خواص  أو  واحدة،  خاصیّة  لشيء  کان  فإذا  وقاصرة، 
أو  له  واجداً  وکان  أولویّة  دون  من  األخرٰى  رتبة  فی  واحد 
لها فهو صحیح، وإالّ ففاسد، وإذا کان لشيء خواص کثیرة 
مع األولویّة لبعض مدار األمر فی االتّصاف بالّصحة والفساد 
یوجب  األولویّة  هذه  فإّن  البعض،  هذا  وفقدان  الوجدان 
البعض ولو مع  انصراف صحیح هذا الشیء إلی واجد هذا 
فقدان غیره. ولذا التعّد الجاریة ناقصة إذا احترق جزء مقدار 

إبرة من أحد رجلیها.

المقّدمة   الثانیة: 

الشك فی الصحة وفساد شيء: إّما مستند بعروض العارض 
مع سبق العلم بأحد األمرین فهو المناط، ویترتّب علیه آثاره 
استصحابًا. إّما بنحوه وجوده من أّول األمر فل استصحاب؛ ألنّه 
من باب ترجیح الحادث باألصل. بالجملة نسبة االستصحاب 
جانب  مرّجحات  من  ولیس  مساویة،  والفساد  الصحة  الی 
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الّصحة والفساد، فتدبّر1. 
نعم، ربّما یدّل علی صحة الشيء بعض امور غیره کالغلبة، 
بوجودها  الحادث یحکم  المولود  إذا شککنا فی سابقة  فإنّا 

ولو مع عدم العلم بها فی زمان أصًل لغلبة الوجود. 
الشارع،  عند  الممضی  العقلء  بناء  حجیتها  علی  والدلیل 
وکالّطبیعة األصلیّة والفطرة األّولیّة فیما إذا سمع من أحد خبر 
لم نعلم أنّه کاذب أو صادق مع عدم ما دعاه إلی الکذب من 
جلب منفعة أو دفع مضرة؛ فإّن إعراض کّل طبیعة -لو خلیّت 
وطبعها- عن القبیح یهدینا الی الحمل علی الّصحة، ومع ذلك 
تطمئّن  ذلك  فی  الملحظة  فبعد  وإالّ  بدویًّا،  الّشك  یکون 
الطبیعة  إلّن  واخباره؛  قوله  فی  صادق  فإنّه  بالّصحة  النفس 
األصلیّة التنحرف عّما بنیت علیها من االستقامة الّتي فطرها 

الّل علیها إالّ لصادف وهو مفقود.

األصل شیئان:  اقتضاء  ذکرنا من عدم  ما  بین  منافاة  أنّه ال  الی  إشارة  »فتدبّر«  قولنا   -1
الصحة والفساد وما اشتهر بینهم من أّن األصل األّولي فی العبادات والمعاملت الفساد، 
فإنّهم ناظرون فی ذلك الی أّن صحة الشيء کأصل وجوده مسبوق بالعدم األّولي، فمع 
فرض أّن األثر مترتّب علی الصحة مع عدم العلم بها الیترتّب األثر، ولذا لو فرضنا ترتیب 

األثر علی الفاسد الیمکن إثباته باالستصحاب.
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   المقّدمة الثالثة: 

إّن مّما الیمکن االرتیاب فیه وجوب إصلح ما هو المقّدر 
من سوء الظّن بکّل من دخل في ربقة اإلسلم، حیث إنّه یودي 
إلی األفعال الّردیة والصفات الّذمیمة کالحسد والشحناء وأمثال 
ذلك مّما یجب تنزیه النفس عنها وتبعیدها عن ناحیتها بحکم 
وتطّوراته،  الظلم  الی  کّلها  ینتهی هذه  وربّما  القطعي،  العقل 

مضافًا الی األدلّة القاطعة من الکتاب والسنة علی هذا.
مع  اإلرشادي،  أو  المولوي  الشرعي  الوجوب  فی  الکلم 
عدم ترتّب عقاب علی المخالفة، مع قطع النّظر عّما یترتّب 

من المفاسد- أمر آخر، ولسنا بصدده. 



1515 مدارك القاعدة 

]مدارك القاعدة[: 

إذا تمّهدت هذه المقّدمات فنقول: قد استدّل علی وجوب 
الحمل باألدلّة األربعة.

فی االستدالل بالکتاب وبیان أولٰی اآليات

]اآلية األولٰی[: 

أمر  تعالی  فإنّه  وِد﴾1، 
ُ
ُعق

ْ
ل �بِ وا 

ُ
ْوف

َ
﴿أ تعالی  فقوله  الکتاب  أّما 

والّصحة.  الفساد  مشکوك  یعّم  وهو  العقد،  بمصداق  بالوفاء 
وتوّهم عدم جواز استدالل به إالّ علی وجوب الوفاء بالعقود 
إّن  حیث  بدلیل  کالهبة  جوازه  خرج  ما  إالّ  لزومها  وإثبات 
معنی  وال  الشارع،  عند  فاسد  هو  ما  العرفیّة  المصادیق  من 
اللزامه بااللتزام به؛ ألنّه فی االلزام بااللتزام بالفاسد فاسد، فإنّا 
نستکشف الصحة من نفس هذه اآلیة ولو کانت ظاهریّة، مع 
عدمها واقعًا، وال مانع من التعبّد بهذا األمر أصًل، بل ال بأس 
بإیجابه االلتزام بمعلوم الفساد إذا اقتضاه الحکمة فی موضع 

خاص.
فإن قلت: ال معنی للفاسد إالّ ما الیترتّب علیه األثر المقصود 

1- المائدة: 1
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