أصول الفقه

الشيخ محمد رضا المظفر

المجلد االول

وضعععذ عععتا التبعععاا لب هعععيل اصعععول عععتا الفعععل للم بعععدييل لي يعععيق نلعععي العععدرول ععع
المرا قيل.

حعععر ال ميععع نيعععدما ي ل عععول درجععع

و و الحلق المفقودة يل تباا م ال االصول و يل تفاي االصول.
يجمذ يل هقول ال ارة واالربصار ،و يل ايبقاء االراء الحديث الب بلور اليقا تا الفل.

ه هللا الرحمل الرحي

يحمد نلي آاليه ويصل نلي راب الي ييل محمد وآله اللا ريل الم صوميل.
ب ريف نل االصول
نل اصول الفقه و (نل ي حث يه نل قواند بقذ يبيجبقا

لرق اهبي ال الحت الشرن ).

(مثالعععه)  -ال الصعععوة واج ععع ععع الشعععري االهعععومي المقدهععع  ،وقعععد دل نلعععي وجو قعععا معععل القعععرآل التعععري قولعععه ب عععالي
(وال أقيموا الصوة) (ال الصوة تايت نلي المؤمييل تبا ا موقوبا).
ولتععل داللعع اايعع االولععي مبوقفعع نلععي ظقععور صععي االمععر يحععو (أقيمععوا) يععا  -عع الوجععوا ،ومبوقفعع أيضععا نلععي ال
ظقور القرآل حج يصح االهبدالل ه و ابال المهألبال يبتفل يايقما (نل االصول).
ععاتا نل ع الفقيععه مععل ععتا ال ل ع ال صععي االمععر ظععا رة ع الوجععوا ،وال ظقععور القععرآل حج ع  -اهععبلاا ال يهععبي ل مععل
ت ااي التريم المتتورة ال الصوة واج .
و تععتا عع تععل حتعع شععرن مهععبف اد مععل أد دليععل شععرن او نقلعع ال ععد ال يبوقععف اهععبي اله مععل الععدليل نلععي مهععأل او
أتثر مل مهايل تا ال ل .
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الحت واق

وظا رد والدليل اجبقادد و قا ب .

ث ال يرفي ال الحت الشرن التد جاء تتر

الب ريف الها

نلي يحويل:

 1أل يتععول ثا بععا للشععه مععا ععو عع يفهععه ععل مععل اال ععال ،تالمثععال المبقععد انيعع وجععوا الصععوة ،ععالوجوا ثا ععتصوة يفهقا و ل مل اال ال مذ قلذ اليظر نل أد شه آرر.
للصوة ما
ويهمي مثل تا الحت (الحت الواق ) والدليل الدال نليه (الدليل االجبقادد).
  2ال يتععول ثا بععا للشععه مععا ايععه مجقععول حتمععه الععوا ق  ،تمععا اتا اربلععف الفققععاء عع حرمعع اليظععر لععي االجي يعع  ،أووجوا االقام للصوة.
يععد نععد قيععا الععدليل نلععي أحععد االقععوال لععدا الفقيععه يشععال ع الحت ع الععواق االول ع المربلععف يععه ،والجععل أال ي قععي ع
مقعععا ال معععل مبحيعععرا ال عععد لعععه معععل وجعععود حتععع آرعععر ولعععو تعععال نقليعععا ،توجعععوا االحبيعععال أو ال عععراءة أو نعععد االنبيعععاء
الشال.
ويهمي مثل تا الحت الثايود (الحت الظا رد) والدليل الدال نليه (الدليل الفقا ب ) أو (االصل ال مل ).
وم احععث االصععول ميقععا مععا يبتفععل لل حععث نمععا بقععذ يبيجبععه ع لري ع اهععبي ال الحت ع الععواق  ،وميقععا مععا يقععذ ع لري ع
الب ريف.
الحت الظا رد ويجمذ التل( .وقونقا لري اهبي ال الحت الشرن ) ندا ما تتريا
موضعععوا نلععع االصعععول ال عععتا ال لععع يعععر مبتفعععل لل حعععث نعععل موضعععوا رعععا
رضيا المق ميه ،و و اهبي ال الحت الشرن .
بشبرال تلقا

 ،عععل ي حعععث نعععل موضعععونات شعععبي

عععو وجعععه لج عععل موضعععوا عععتا ال لععع رصعععو (االدلععع االر ععع ) قعععل ،و ععع التبعععاا والهعععي واالجمعععاا وال قعععل ،أو
اضا االهبصحاا ،أو اضا القياس واالهبحهال ،تما صيذ المبقدمول.
وال حاج لي االلبزا أل ال ل ال د له مل موضوا ي حث نل
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نوارضه التابي

تلال ال ل  ،تما بهالمت نليه تلم الميلقييل ،ال تا ال ملز له وال دليل نليه.

ايدبععه ال تععل مبشععرا ي ل ع ايععه مععا مععل ععل مععل ا ععال االيهععال االربياري ع اال ولععه حت ع ع الشععري
مل وجوا أوحرم أويحو ما مل االحتا الرمه .

االهععومي المقده ع

وي لععع ايضعععاال بلعععال االحتعععا ليهعععت تلقعععا م لومععع لتعععل أحعععد عععال ل الضعععرورد ،عععل يحبعععا اتثر عععا الث ابقعععا لعععي نمعععال
اليظر واقام الدليل ،أد ايقا مل ال لو اليظري .
ونلععع االصعععول عععو ال لععع الوحيعععد المعععدول لوهعععب اي عععه نلعععي االهعععبدالل نلعععي اث عععات االحتعععا الشعععرني  ،فايدبعععه اتل
االهب اي نلي االهبدالل لوحتا مل أدلبقا.
بقهي ا حاثه بيقه م احث تا ال ل لي أر

أقها ().1

(  1 -م احعععث االلفعععاظ) و ععع ب حعععث نعععل معععداليل االلفعععاظ وظوا ر عععا معععل جقععع نامععع يظيعععر ال حعععث نعععل ظقعععور صعععي
الحرم ويحو تلال.
ا ل الوجوا وظقور اليق
(  2 -الم احععث ال قلي ع ) و ع مععا ب حععث نععل لععواز االحتععا ع ايفهععقا ولععو ل ع بتععل بلععال االحتععا مدلول ع للفععظ ،تال حععث
نل الموزم يل حت ال قل وحت الشرا ،وتال حث نل اهبلزا وجوا الشه لوجوا مقدمبه
___________________________________

) (1و ععتا البقهععي حععديث بي ععه لععه شععيريا ال ظععي الشععيخ محمععد حهععيل االصععفقاي قععدس هععر المبععو ي هععي  ،1361أ ععاد
ععع دورة حثعععه االريعععرة .و عععو البقهعععي الصعععحيح العععتد يجمعععذ مهعععايل نلععع االصعععول ويعععدرل تعععل مهعععأل ععع ا قعععا ،معععثو
م حععث المشععب تععال ي ععد مععل المقععدمات ويي عع أل ي ععد مععل م احععث االلفععاظ ،ومقدمعع الواجععا ومهععأل االجععزاء ويحو مععا
تايت ب د مل م احث االلفاظ و مل حث الموزمات ال قلي و تتا.
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الم ععروف ععتا ال حعععث اهعع مقدمععع الواجععا  ،وتال حعععث نععل اهععبلزا وجعععوا الشععه لحرمععع ضععد الم عععروف اهعع مهعععأل
الضد ،وتال حث نل جواز اجبماا االمر واليق و ير تلال.
(  3 -م احععث الحجعع ) و ع مععا ي حععث يقععا نععل الحجي ع والدليليعع  ،تال حععث نععل حجيعع ر ععر الواحععد ،وحجيعع الظععوا ر،
وحجي ظوا ر التباا ،وحجي الهي واالجماا وال قل ،وما لي تلال.
(  4 -م احعععث االصعععول ال مليععع ) و ععع ب حعععث نعععل مرجعععذ المجبقعععد نيعععد قعععدال العععدليل االجبقعععادد ،تال حعععث نعععل أصعععل
ال راءة واالحبيال واالهبصحاا ويحو ا.
مقاصد التباا  -اتل  -أر

.

ولععه رابمعع ب حععث نععل ب ععارس االدلعع وبهععمي (م احععث الب ععادل والبععراجيح) التبععاا يقععذ عع رمهعع أجععزاء( )1ال شععاء
هللا ب الي.
وق عععل الشعععروا ال عععد معععل مقدمععع ي حعععث يقعععا نعععل جملععع معععل الم احعععث الل ويععع البععع لععع يهعععبوف ال حعععث نيقعععا ععع ال لعععو
االد ي او ل ي حث نيقا.
___________________________________
) (1وقععد وضعع ه المؤلععف لععاا مثععوا ععد يععت عع أر عع أجععزاء ،حيععث الحعع (م احععث الب ععادل والبععراجيح) عع الجععزء
الثالث ضمل م احث الحج  ،وقد أوضح أه اا تلال مقدم الجزء الثالث .الياشر)*(
المقدم
ب حث نل أمور لقا نوق وضذ االلفاظ واهب مالقا وداللبقا و يقا أر

نشر م حثا:

  1حقيق ع الوضععذ الشععال ال دالل ع االلفععاظ نلععي م اييقععا ع أي ع ل ع تايععت ليهععت تابي ع  ،تتابي ع دالل ع الععدرال  -مععثو -نلعععي وجعععود اليعععار ،وال بعععو تلعععال ضعععق  ،الل الز عععتا العععزن ال يشعععبرال جميعععذ ال شعععر ععع عععت الداللععع  ،معععذ ال
الفاره مثو اليفق االلفاظ ال ر ي وال ير ا مل دول ب ل وتتلال ال تس جميذ الل ات.
و تا واضح ونليه ،ليهت دالل االلفاظ نلي م اييقا اال الج ل والبرصي
ولتا بدرل الدالل اللفظي

ت

مل واضذ بلال االلفاظ لم اييقا.

الدالل الوض ي .

  2معععل الواضعععذ ولتعععل مععل تلعععال الواضعععذ االول ععع تعععل ل ععع معععل الل عععات قيعععل ال الواضعععذ ال عععد ال يتعععول شرصعععاواحدا يب ه جمان مل ال شر البفا بلال الل .
وقيعععل  -و عععو االقعععرا لعععي الصعععواا  -ال الل ي ععع ال شعععري حهعععا القعععوة المودنععع معععل هللا ب عععالي يقعععا بقبضععع ا عععادة
مقاصد االيهال االلفاظ،
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يربععرا مععل نيععد يفهععه لفظععا مرصوصععا نيععد ارادة م يععي مرصععو  -تمععا ععو المشععا د مععل الصعع يال نيععد أول أمععر
 يبفعععا معععذ اارعععريل العععتيل يبصعععلول عععه  ،واارعععرول تعععتلال يربرنعععول معععل أيفهعععق الفاظعععا لمقاصعععد وببعععألف نلعععيمععرور الععزمل مععل مجمععوا تلععال لايفعع صعع يرة مععل االلفععاظ ،حبععي بتععول ل عع راصعع  ،لقععا قوانععد ا يبفععا قععا قععو مععل
ال شر.
و ععت الل عع قععد ببشعع ا ععيل أقععوا مب انععدة وببلععور نيععد تععل قععو مععا يحععدث يقععا مععل الب ييععر والزيععادة ،حبععي قععد بي ثعع
ميقا ل ات اررا يص ح لتل جمان ل بق الراص .
ونليه ،بتول حقيق الوضذ و ج ل اللفظ إزاء الم يي وبرصيصه ه.
وممعععا يعععدل نلعععي اربيعععار القعععول الثعععاي
ول رف نيد تل ل واض قا.

ععع الواضعععذ ايعععه لعععو تعععال الواضعععذ شرصعععا واحعععدا ليقعععل تلعععال ععع بعععاريخ الل عععات

  3الوضعععذ ب يييععع وب ييععع ثععع ال داللععع االلفعععاظ نلعععي م اييقعععا االصعععل يقعععا ال بتعععول ياشعععي معععل الج عععل والبرصعععيويهمي الوضذ حيييت (ب ييييا).
وقععد بيشععأ الداللعع مععل اربصععا ويهععمي ععالم يي الحاصععل ععتا االربصععا
التثرة ايه بألفه االت ال شتل تا همذ اللفظ ييبقل الهامذ ميه لي الم يي.

مععل التثععرة عع االهععب مال نلععي درجعع مععل

ويهمي الوضذ حيييت (ب يييا).
  4أقهععا الوضععذ ال ععد ع الوضععذ مععل بصععور اللفععظ والم يععي الل الوضععذ حت ع نلععي الم يععي ونلععي اللفععظ ،وال يصععحالحتععع نلعععي الشعععه اال عععد بصعععور وم ر بعععه وجعععه معععل الوجعععو ولعععو نلعععي يحعععو االجمعععال ،الل بصعععور الشعععه قعععد يتعععول
يفهععه وقععد يتععول وجقععه أد بصععور نيععوال نععا ييل عع نليععه ويشععار ععه اليععه ات يتععول تلععال ال يععوال ال ععا مععرآة وتاشععفا
نيععه تمععا اتا حتمععت نلععي ش ع ح مععل يععد ايععه ا ععيس مععثو وايععت ال ب ر ععه يفهععه ايععه أد شععه ععو ،واتثععر مععاب رف نيععه -
مثو ايه شه مل االشياء او حيوال مل الحيوايات.
قععد صععح حتمععال نليععه أيععه ا ععيس مععذ ايععال لعع ب ر ععه ولعع ببصععور يفهععه وايمععا بصععوربه يععوال ايععه شععه أو حيععوال ال
اتثر
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واشرت ه اليه.
و تا مايهمي

نر ق (بصور الشه وجقه) و و تاف لصح الحت نلي الشه.

و تا روف المجقول محضا ايه ال يمتل الحت نليه أ دا.
ونلي تا ،ايه يتفييا

صح الوضذ للم يي ال يبصور وجقه ،تما لو تيا بصوريا يفهه.

ولمععا نر يعععا ال الم يعععي ال عععد معععل بصععور وال بصعععور نلعععي يحعععويل  -ايعععه قععتا االنب عععار و انب عععار ثعععال عععو ال الم يعععي
قعععد يتعععول راصعععا أد جزييعععا وقعععد يتعععول نامعععا أد تليعععا ،يقعععول ال الوضعععذ ييقهععع لعععي أر ععع أقهعععا نقليععع  - 1ال يتعععول
الم يعععي المبصعععور جزييعععا والموضعععوا لعععه يفعععس الجزيععع  ،أد ال الموضعععوا لعععه م يعععي مبصعععور يفهعععه ال وجقعععه .ويهعععمي
تا القه (الوضذ را والموضوا له را ).
 2ال يتول المبصور تليا والموضوا له يفس تلال التل أد ال الموضوا له تل مبصور يفهه ال وجقه.ويهمي تا القه (الوضذ نا والموضوا له نا ).

  3ال يتععول المبصععور تليععا والموضععوا لععه أ ععراد التل ع ال يفهععه ،أد ال الموضععوا لععه جزي عوجقه ،ويهمي تا القه (الوضذ نا والموضوا له را ).

يععر مبصععور يفهععه ععل

 4ال يتععول المبصععور جزييععا والموضععوا لععه تليععا لععتلال الجزيعع  ،ويهععمي ععتا القهعع (الوضععذ رععا والموضععوا لععهنعععا ) .اتا نر عععت عععت االقهعععا المبصعععورة ال قليععع  ،يقعععول ال يعععزاا ععع امتعععال االقهعععا الثوثععع االولعععي ،تمعععا ال يعععزاا ععع
وقوا القهميل االوليل.
ومثعععال االول االنعععو الشرصعععي تمحمعععد ونلععع وج فعععر ،ومثعععال الثعععاي اهعععماء االجيعععاس تمعععاء وهعععماء ويجععع وايهعععال
وحيوال.
وايما اليزاا وقذ

أمريل االول

امتال القه الرا ذ ،والثاي

وقوا القه الثالث د البهلي امتايه.

والصحيح نيديا اهبحال الرا ذ ووقوا
][12
الثالث ومثاله الحروف واهماء االشارة والضماير واالهبفقا ويحو ا نلي ما هيأب .
 5اهععبحال القهعع الرا ععذ امععا اهععبحال الرا ععذ و ععو الوضععذ الرععا والموضععوا لععه ال ععا يقععول عع يايععه ال اليععزااععع امتععععال تلععععال ياشععععه مععععل اليععععزاا عععع امتععععال أل يتععععول الرععععا وجقععععا ونيوايععععا لل ععععا  ،وتلععععال لمععععا بقععععد ال الم يععععي
الموضعععوا لعععه ال عععد معععل بصعععور يفهعععه أو وجقعععه ال هعععبحال الحتععع نلعععي المجقعععول ،والمفعععروس ععع عععتا القهععع ال
قعععل ،واال لعععو تعععال مبصعععورا يفهعععه ولعععو هععع ا بصعععور
الم يعععي الموضعععوا لعععه لععع يتعععل مبصعععورا وايمعععا بصعععور الرعععا
الرا تال مل القه الثاي و و الوضذ ال ا والموضوا له ال ا .
وال تو

امتايه ل

وقونه تما بقد .

ععو ععد حيييععت للقععول امتععال القهعع الرا ععذ مععل ال يفععرس ال الرععا يصععح ال يتععول وجقععا مععل وجععو ال ععا وجقعع مععل
جقابه حبي يتول بصور تا يا نل بصور ال ا يفهه وم ييا نيه ،الجل ال يتول بصورا لل ا وجه.
ولتععل الصععحيح الواضععح لتععل مفتععر ال الرععا
مل وجو الرا وجق مل جقابه.

لععيس مععل وجععو ال ععا ععل االمععر ععال تس مععل تلععال ،ععال ال ععا

ععو وجععه

ولعععتا قليعععا امتعععال القهععع الثالعععث و عععو (الوضعععذ ال عععا والموضعععوا لعععه الرعععا ) اليعععا اتا بصعععوريا ال عععا قعععد بصعععوريا ععع
ضععميه جميععذ أ ععراد وجععه ،ععيمتل الوضععذ لععيفس تلععال ال ععا مععل جقعع بصععور يفهععه يتععول مععل القهعع الثععاي  ،ويمتععل
الوضذ ال راد مل جق بصور ا وجققا يتول مل الثالث.
عععو يمتعععل الوضعععذ م عععه اال لعععيفس تلعععال الرعععا
رعععوف االمعععر ععع بصعععور الرعععا
يبصور اصو ال يفهه حها الفرس وال وجقه ات ليس الرا وجقا له.

وال يمتعععل الوضعععذ لل عععا اليعععا لععع

ويهبحيل الحت نلي المجقول الملل .
 6وقععوا الوضععذ ال ععا والموضععوا لععه الرععاوضذ الحروف وما يلح قا

وبحقيعع الم يععي الحر ععي امععا وقععوا القهعع الثالععث ،قععد قليععا ال مثالععه
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مل اهماء االشارة والضماير والموصوالت واالهبفقا ويحو ا.

وق ععل اث ععات تلععال ال ععد مععل (بحقيعع م يععي الحععرف ومععا يمبععاز ععه نععل االهعع ) يقععول االقععوال عع وضععذ الحععروف ومععا
يلح قا مل االهماء ثوث :
  1ال الموضعععوا لعععه ععع الحعععروف عععو ييعععه الموضعععوا لعععه ععع االهعععماء المهعععاير لقعععا ععع الم يعععي ،م يعععي (معععل)اال بدايي و نيل م يي تلم اال بداء و رق.
وتتا م يي (نلي) م يي تلم االهب وء ،وم يي ( ) م يي تلم الظر ي و تتا.
وايمعععا الفعععرق ععع جقععع أرعععرا ،و ععع ال الحعععرف وضعععذ ال جعععل ال يهعععب مل ععع م يعععا اتا لعععوحظ تلعععال الم يعععي حالععع وآلععع
ل يعععر  ،أد اتا لعععوحظ الم يعععي يعععر مهعععبقل ععع يفهعععه ،واالهععع وضعععذ الجعععل ال يهعععب مل ععع م يعععا اتا لعععوحظ مهعععبقو ععع
يفهه.
مععثو  -مفقععو (اال بععداء) م يععي واحععد وضععذ لععه لفظععال احععد ما لفععظ (اال بععداء) والثععاي تلمعع (مععل) لتععل االول وضععذ لععه
الجل ال يهب مل يه نيدما يوحظ المهب مل مهبقو يفهه ،تما اتا قيل (ا بداء الهير تال هري ا).
والثعععاي وضعععذ لعععه الجعععل ال يهعععب مل يعععه نيعععدما يوحظعععه المهعععب مل يعععر مهعععبقل ععع يفهعععه ،تمعععا اتا قيعععل (هعععرت معععل
اليجف).
بحصعععل ال الفعععرق عععيل م يعععي الحعععرف وم يعععي االهععع ال االول يو حظعععه المهعععب مل حعععيل االهعععب مال آلععع ل يعععر و يعععر
مهبقل يفهه ،والثاي يوحظه حيل االهب مال مهبقو ،مذ ال الم يي تليقما واحد.
والفرق يل وض يقما ايما و ال اي قل .والز

تا القول ال الوضذ والموضوا له

الحروف نامال.

و تا القول ميهوا لي الشيخ الرض يج االيم واربار المحق صاحا التفاي .
  2ال الحععروف ل ع بوضععذ لم ععال أصععو ،ععل حالقععا حععال نومععات االنععراا ع ا ععادة تيفي ع راص ع ع لفععظ آرععر ،تمععاال نوم ع الر ععذ عع قععولق (حععدثيا زرارة) بععدل نلععي ال زرارة انععل الحععديث تععتلال (مععل) عع المثععال المبقععد بععدل نلععي
ال اليجف م بدأ ميقا والهير م بدأ ه.
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  3ال الحععروف موضععون لم ععال م اييعع عع حقيقبقععا وهععيرقا للم ععاي االهععمي  ،ععال الم ععاي االهععمي عع حععد تابقععامبقوم ير ا.
ايفهقا ،وم اي الحروف ال اهبقول لقا ل
م ال مهبقل
والصحيح تا القول الثالث.
ويحبا

لي بوضيح و يال ال الم اي الموجودة

الرار نلي يحويل:

االول  -مععا يتععول موجععودا ع يفهععه( ،تزيععد) الععتد ععو مععل جععيس الجععو ر و (قيامععه) مععثو الععتد ععو مععل جععيس ال ععرس،
ال تو ميقما موجود يفهه.
والفرق ال الجو ر موجود

يفهه ليفهه ،وال رس موجود

الثاي  -ما يتول موجودا ال

يفهه ،تيه القيا لي زيد.

يفهه ل ير .

والععدليل نلععي تععول ععتا الم يععي ال ع يفهععه ايععه لععو تععال لليهععا والععروا ل وجععودات اهععبقولي  ،للععز وجععود الععرا ل ييقععا
و يل موضونابقا ،ييقل التو لي تلال الرا ل ،والمفروس ايه موجود مهبقل ،و د له مل را ل ايضا.

و تععتا ييقععل التععو لععي ععتا الععرا ل يلععز البهلهععل ،والبهلهععل الععل ،ععي ل مععل تلععال ال وجععود الععروا ل واليهععا ع حععد
تابه مب ل ال ير وال حقيق له اال الب ل اللر يل.
ثععع ال االيهعععال ععع مقعععا ا عععادة مقاصعععد تمعععا يحبعععا لعععي الب يعععر نعععل الم عععاي المهعععبقل تعععتلال يحبعععا لعععي الب يعععر نعععل
الم عععاي يعععر المهعععبقل ععع تا بقعععا ،حتمععع الوضعععذ بقبضععع ال بوضعععذ عععإزاء تعععل القهعععميل ألفعععاظ راصععع  ،والموضعععوا
الحروف وما يلح قا.
االهماء ،والموضوا إزاء الم اي ير المهبقل
إزاء الم اي المهبقل
و ععت الم ععاي
نليه.

يععر المهععبقل لمععا تايععت نلععي أقهععا شععبي قععد وضععذ ععإزاء تععل قهعع لفععظ يععدل نليععه ،أو ييعع لفظي ع بععدل

معععثو  -اتا قيعععل (يزحعععت ال يعععر ععع داريعععا العععدلو) فيعععه نعععدة يهعععا مربلفععع وم عععال يعععر مهعععبقل احعععد ا يهععع اليعععز لعععي
انلعععه والعععدال نليقعععا ييععع الف عععل للم لعععو  ،وثاييبقعععا يهععع به لعععي معععاوقذ نليعععه أد مف ولعععه و عععو ال يعععر والعععدال نليقعععا ييععع
اليصا
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ع التلم ع  ،وثالثبقععا لععي المتععال والععدال نليقععا تلم ع ( ع ) ،ورا بقععا يه ع به لععي اال ع والععدال نليقععا لفععظ ال ععاق
( الدلو).
ومل يا ي ل ال الدال نلي الم اي

ع تلم ع

ير المهبقل ر ما يتول لفظا مهبقو تلفظ مل ،والي ،و .

ور مععععا يتععععول ييعععع عععع اللفععععظ تقييععععات المشععععبقات واال ععععال و ييععععات االنععععرا ا( ،اليبيجعععع ) قععععد بحقعععع ممععععا ييععععا ال
الحعععروف لقعععا م عععال بعععدل نليقعععا تاالهعععماء ،والفعععرق ال الم عععاي االهعععمي مهعععبقل ععع أيفهعععقا وقا لععع لبصعععور ا ععع تابقعععا،
وال تايعععت ععع الوجعععود الرعععارج محباجععع لعععي ير عععا تعععاالنراس ،وامعععا الم عععاي الحر يععع قععع م عععال يعععر مهعععبقل
و ير قا ل للبصور اال ضمل مفقو آرر .ومل يا يش ه تل أمر مهبقل الم يي الحر .
( لععول القععوليل االولععيل) ونلععي عععتا ،يظقععر لععول القععول الثععاي القايعععل ال الحععروف ال م ععاي لقععا وتععتلال القعععول االول
القايل ل الم يي الحر واالهم مبحدال التات مربلفال اللحاظ.
ويععرد ععتا القععول أيضععا ايععه لععو صععح ابحععاد الم ييععيل لجععاز اهععب مال تععل مععل الحععرف وااله ع ع موضععذ اارععر ،مععذ ايععه
ال يصح ال دا حبي نلي يحو المجاز ،و يصح دل قوليا زيد الدار  -مثو  -ال يقال زيد الظر ي الدار.
وقععد اجيععا نععل ععتا االيععراد أيععه ايمععا ال يصععح احععد ما ع موضععذ اارععر الل الواضععذ اشععبرل أال يهععب مل لفععظ الظر ي ع
اال نيد لحاظ م يا مهبقو ،وال يهب مل لفظ ( ) اال نيد لحاظ م يا ير مهبقل وآل ل ير .
ولتيعععه جعععواا يعععر صعععحيح اليعععه ال دليعععل نلعععي وجعععوا اب عععاا مايشعععبرله الواضعععذ اتا لععع يتعععل اشعععبراله يوجعععا انب عععار
اللفظ والم يي.
رصوصي
ونلي بقدير ال يتول الواضذ ممل بجا لانبه مرالفبه بوجا ال صيال ال لل التو .
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( زيععععادة ايضععععا ) ات قععععد نر ععععت ال الموجععععودات( ) 1ميقععععا مععععايتول مهععععبقو عععع الوجععععود ،وميقععععا مععععايتول را لععععا ععععيل
موجعععوديل  -عععانل ال تعععل تعععو مرتعععا معععل تلمبعععيل أو اتثعععر اتا ألقيعععت تلمابعععه يعععر ارب عععال ييقمعععا عععال تعععل واحعععد ميقعععا
تل معع مهععبقل عع يفهععقا ال ارب ععال لقععا ععاالررا ،وايمععا الععتد يععر ل ععيل المفععردات ويؤلفقععا تومععا واحععدا ععو الحععرف أو
احعععدا القييعععات الراصععع  .أيعععت أتا قلعععت معععثو أيعععا .تبعععا .قلععع  -ال يتعععول عععيل عععت التلمعععات ر عععل وايمعععا ععع مفعععردات
صر ميثورة.

امعععا اتا قلعععت تب عععت عععالقل  -تعععال تومعععا واحععع دا مرب لعععا ضعععه معععذ عععس مفقمعععا للم يعععي المقصعععود ميعععه ومعععا حصعععل عععتا
االرب عععال والوحعععدة التوميععع اال فضعععل القييععع المرصوصععع لتب عععت وحعععرف ال عععاء وأل ونليعععه يصعععح ال يقعععال ال الحعععروف
ععع روا عععل المفعععردات المهعععبقل والمؤلفععع للتعععو الواحعععد والموحعععدة للمفعععردات المربلفععع  ،شعععأيقا شعععأل اليهععع عععيل الم عععاي
المربلف والرا ل يل المفا ي ير المر ول .
تما أل اليه را ل يل الم اي ومؤلف ييقا تتلال الحرف الدال نليقا را ل يل االلفاظ ومؤلف ييقا.
والعععي عععتا أشعععار هعععيد االوليعععاء أميعععر المعععؤمييل نليعععه الهعععو قولعععه الم عععروف ععع بقهعععي التلمعععات (االهععع معععا اي عععأ نعععل
ير ).
المهمي ،والف ل ما اي أ نل حرت المهمي ،والحرف ما أوجد م يي
أشععار لععي ال الم ععاي االهععمي م ععال اهععبقولي  ،وم ععاي الحععروف يععر مهععبقل عع يفهععقا وايمععا عع بحععدث الععر ل ععيل
المفردات .ول يجد ب اريف القو للحرف ب ريفا جام ا صحيحا مثل تا الب ريف.
___________________________________
) (1يي عع ال يقعععال للبوضععيح ال الموجععودات نلعععي أر عع ايحععاء موجععود ععع يفهععه ليفهععه يفهعععه و ععو واجععا الوجعععود،
وموجععود عع يفهععه ليفهععه و ععو الجععو ر تالجهعع والععيفس ،وموجععود عع يفهععه ل يععر يععر و ععو ال ععرس ،وموجععود عع
ير و و أض فقا و و الم يي الحر الم ر نيه الرا ل.
االقهععا الثوثعع االولععي الموجععودات المهععبقل  ،والرا ععذ ،نععدا ا الععتد ععو الم يععي الحر عع
لر يه.

الععتد ال وجععود لععه اال وجععود
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الوضععذ ع الحععروف نععا والموضععوا لععه رععا اتا ابضععح جميععذ مععا بقععد يظقععر ال تععل يه ع حقيقبقععا مبقوم ع لر يقععا
نلععي وجععه لععو قلععذ ال يظععر نععل اللععر يل ل للععت واي ععدمت ،تععل يهعع عع وجود ععا الععرا ل م اييعع اليعع يهعع أرععرا وال
حد تابقا مفقو جزي حقيق .
بصدي نليقا ،و
ونليعععه ال يمتعععل عععرس اليهععع مفقومعععا تليعععا ييل ععع نلعععي تثيعععريل و ععع مبقومععع عععاللر يل واال ل للعععت وايهعععلرت نعععل
حقيق تويقا يه .
ث ع ال اليهععا يععر محصععورة ععو يمتععل بصععور جمي قععا للواضععذ ،ععو ععد ع مقععا الوضععذ لقععا مععل بصععور م يععي اهععم
يتعععول نيوايعععا لليهعععا يعععر المحصعععورة حاتيعععا نيقعععا ولعععيس ال يعععوال ععع يفهعععه يهععع  ،تمفقعععو لفعععظ (اليهععع اال بداييععع )
المشار ه لي أ راد اليها اال بدايي التومي .
ث يضذ ليفس اال راد ير المحصورة الب ال يمتل الب ير نيقا اال يوايقا.
و ععارة أرععرا ال الموضععوا لععه ععو اليهعع اال بداييعع الحمععل االولعع ليهععت يهعع حقيقعع ععل بتععول لر ععا لليهعع تمععا
لو قلت اال بداء تال مل تا المتال .ومل تا ي ل حال اهماء االشارة والضماير والموصوالت ويحو ا.
الوضذ

الجميذ نا والموضوا له را

.

  7االهعععب مال حقيقععع ومجعععازد اهعععب مال اللفعععظ ععع م يعععا الموضعععوا لعععه (حقيقععع ) ،واهعععب ماله عععير المياها ( لل) .و تا أمر محل و اق.
(مجاز) ،و

يعععر المياهعععا لعععه

ولتيععععه وقععععذ الرععععوف عععع االهععععب مال المجععععازد عععع أل صععععحبه ععععل عععع مبوقفعععع نلععععي بععععرري الواضععععذ وموحظعععع
ال وقعععات المعععتتورة ععع نلععع ال يعععال ،أو أل صعععحبه ل يععع با ععع الهبحهعععال العععتوق الهعععلي  ،تلمعععا تعععال الم يعععي يعععر
الموضوا له مياه ا للم يي الموضوا له واهبحهيه الل ذ صح اهب مال اللفظ يه ،واال و
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واالرجعععذ القعععول الثعععاي  ،اليعععا يجعععد صعععح اهعععب مال االهعععد ععع الرجعععل الشعععجاا مجعععازا ،وال ميعععذ ميعععه الواضعععذ ،ونعععد
صح اهب ماله مجازا تريه رايح الف  -تما يمثلول  -وال رر الواضذ.
ومؤيعععد تلعععال ابفعععاق الل عععات المربلفععع ال عععا ععع الم عععاي المجازيععع بعععرا ععع تعععل ل ععع ي عععر نعععل الرجعععل الشعععجاا عععاللفظ
الموضوا لوهد .و تتا تثير مل المجازات الشاي نيد ال شر.
8 -الدالل با

لورادة قهموا الدالل لي قهميل البصوري والبصديقي :

(  1 -البصعععوري ) و ععع ال ييبقعععل ت عععل االيهعععال لعععي م يعععي اللفعععظ مجعععرد صعععدور معععل ال عععظ ،ولعععو نلععع ال الو عععظ لععع
يقصعععد  ،تايبقعععال العععت ل لعععي الم يعععي الحقيقععع نيعععد اهعععب مال اللفعععظ ععع م يعععي مجعععازد ،معععذ ال الم يعععي الحقيقععع لعععيس
مقصودا للمبتل  ،تايبقال الت ل لي الم يي مل اللفظ الصادر مل الها أو الياي أو ال الل.
( 2 -البصديقي ) و

اللفظ وقاصد الهب ماله يه.

دالل اللفظ نلي ال الم يي مراد للمبتل

و ععت الداللعع مبوقفعع نلععي نععدة اشععياء (اوال) نلععي احععراز تععول المععبتل عع مقععا ال يععال واال ععادة ،و (ثاييععا) نلععي احععراز
ايععه جععاد يععر ععازل ،و (ثالثععا) نلععي احععراز ايععه قاصععد لم يععي تومععه شععانر ععه ،و (را ععا) نلععي نععد يصععا قريي ع نلععي
ارادة روف الموضوا له واال تايت الدالل البصديقي نلي ل القريي الميصو .
والم روف ال الدالل االولي (البصوري ) م لول للوضذ ،أد ال الدالل الوض ي
و تا و مراد مل يقول (ال الدالل

ير با

لورادة ل با

الدالل البصوري .

ل ل الهامذ الوضذ).

والحععع ال الداللععع با ععع لعععورادة ،وأول معععل بي عععه لعععتلال يمعععا ي لععع الشعععيخ يصعععير العععديل اللوهععع أنلعععي هللا مقامعععه ،الل
الد اللعع عع الحقيقععع ميحصععرة ععع الداللعع البصعععديقي  ،والداللعع البصعععوري البعع يهعععمويقا داللعع ليهعععت داللعع  ،وال هعععميت
الحقيق
تتلال ايه مل اا البش يه والبجوز ،الل البصوري
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معععل عععاا بعععدان الم عععاي العععتد يحصعععل عععأديي مياهععع
والي ير .

بقهعععي الداللععع لعععي بصعععديقي وبصعععوري بقهعععي الشعععه لعععي يفهعععه

والهعععر ععع تلعععال ال الداللععع حقيقععع  -تمعععا هعععريا ا ععع تبعععاا الميلععع الجعععزء االول حعععث الداللععع  -ععع ال يتشعععف العععدال
نل وجود المدلول ،يحصل مل ال ل ه ال ل المدلول ،هواء تال الدال لفظا أو ير لفظ.
معععثو  -ال لرقعععع ال ععععاا يقععععال ايقععععا دالعععع نلععععي وجععععود شعععر
موضون لقت ال اي .

نلععععي ال ععععاا لالععععا ال ععععل الععععدار ،انب ععععار ال الملرقعععع

وبحليعععل عععتا الم يعععي ال هعععماا اللرقععع يتشعععف نعععل وجعععود لالعععا قاصعععد للللعععا يحصعععل معععل ال لععع اللرقععع  ،ال لععع
اللارق وقصد  ،ولتلال يبحرال الهامذ لي اجا به.
ال ايععه ييبقععل ت ععل الهععامذ مععل بصععور اللرق ع لععي بصععور شععر
ال اا أو اللرق مل دول أل يهمذ لرق وال يهمي تلال دالل .
ولععتا ال اللرقعع  -لععو تايععت نلععي يحععو مرصععو
الملرق وال رلر ت ل الهامذ م يي تلال.

مععا ،ععال ععتا االيبقععال قععد يحصععل مجععرد بصععور م يععي

يحصععل مععل حرتعع القععواء مععثو  -ال بتععول دالعع نلععي مععا وضعع ت لععه

و تععتا يقععول ع دالل ع االلفععاظ نلععي م اييقععا ععدول ععرق ،ععال اللفععظ اتا صععدر مععل المععبتل نلععي يحععو يجععرز م ععه ايععه جععاد
يعععه يعععر عععازل وايعععه نعععل شععع ور وقصعععد وال رضعععه ال يعععال واال قعععا  ،وم يعععي احعععراز تلعععال ال الهعععامذ نلععع عععتلال ،عععال
تومعععه يتعععول حيييعععت داال نلعععي وجعععود الم يعععي أد وجعععود ععع يفعععس المعععبتل وجعععود قصعععدد ،يتعععول نلععع الهعععامذ صعععدور
التو ميه يهبلز نلمه أل المبتل قاصد لم يا الجل ال يفقمه الهامذ.
و قتا يتول التو داال تما بتول اللرق دال .
ويي قد قتا للتو ظقور

م يا الموضوا له أو الم يي التد اقيمت نلي ارادبه قريي .

ولععتا يحععل نر يععا الدالل ع اللفظي ع ع الميل ع ( ) 26 / 1أيقععا ( ع تععول اللفععظ حال ع ييشععأ مععل ال ل ع صععدور مععل المععبتل
ال ل الم يي المقصود ه) .ومل يا هم الم يي م يي ،أد المقصود ،مل نيا اتا قصد .
والجل ال يبضح تا االمر جيدا انب ر الو بات الب بوضذ

تا
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ال صر للدالل نلي ال اللري م لوق  -مثو  -او ال االبجا

لي اليميل أو اليهار ،ويحو تلال.

اللري

ععال الو بعع اتا تايععت موضععون عع موضعع قا الويعع نلععي وجععه مععيظ يحععو يظقععر ميععه ال وضعع قا لقدايعع المهععبلرقيل
تال مقصودا لواض قا ،ال وجود ا تتا يدل حيييت نلي ما يقصد ميقا مل ل اللري او االبجا .
امعععا لععع و شعععا دبقا ملروحععع ععع اللريععع مقملععع أو نيعععد التابعععا يرهعععمقا عععال الم يعععي المتبعععوا يرلعععر ععع ت عععل القعععار
ولتعععل ال بتعععول دالععع نيعععد نلعععي ال اللريععع م لوقععع أو ال االبجعععا تعععتا ،عععل اتثعععر معععايفق معععل تلعععال ايقعععا هبوضعععذ لبعععدل
نلي تا د تلال ال ال لقا الدالل و.
 9الوضععذ شرص ع ويععون قععد نر ععت ع الم حععث الرا ععذ ايععه ال ععد ع الوضععذ مععل بصععور اللفععظ والم يععي ونر ععتياال ال الم يي بارة يبصور الواضذ يفهه وأررا وجقه ونيوايه.
ععانرف يعععا ال اللفعععظ ايضعععا تعععتلال ر مععا يبصعععور الواضعععذ يفهعععه ويضععع ه للم يعععي تمععا عععو ال العععا ععع االلفعععاظ ،يهعععمي
الوضذ حيييت (شرصيا) .ور ما يبصور وجقه ونيوايه ،يهمي الوضذ (يونيا).
ومثعععال الوضعععذ اليعععون القييعععات ،عععال القييععع يعععر قا لععع للبصعععور يفهعععقا ،عععل ايمعععا يصعععح بصعععور ا ععع معععادة معععل معععواد
اللفعععظ تقييععع تلمععع ضعععرا معععثو  -و ععع ييععع الف عععل الماضععع  -عععال بصعععور ا ال عععد ال يتعععول ععع ضعععمل الضعععاد والعععراء
ل.
وال اء أو ضمل الفاء وال يل والو
ولمععا تايعععت المعععواد يععر محصعععورة وال يمتعععل بصعععور جمي قععا عععو عععد مععل االشعععارة لعععي أ راد عععا يععوال نعععا يضعععذ تعععل
ييععع بتعععول نلعععي زيععع عععل معععثو أو زيععع انعععل أو ير معععا ،ويبوصعععل لعععي بصعععور تلعععال ال عععا وجعععود القييععع ععع احعععدا
المواد تمادة ل الب جرت االصلوحات نليقا نيد نلماء ال ر ي .
  10وضعععذ المرت عععات ثععع ال القييععع الموضعععون لم يعععي بعععارة بتعععول ععع المفعععردات تقييعععات المشعععبقات البععع بقعععدمتاالشارة اليقا ،واررا المرت ات تالقيي البرتي ي يل الم بدأ والر ر
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ال ادة حمل شه نلي شه ،وتقيي بقدي ماحقه البأرير ال ادة االربصا

.

ومعععل يعععا ب عععرف ايعععه ال حاجععع لعععي وضعععذ الجمعععل والمرت عععات ععع ا عععادة م اييقعععا زايعععدا نلعععي وضعععذ المفعععردات الوضعععذ
الشرص والقييات الوضذ اليون  -تما قيل  -ل و ل و محس.

ول عععل معععل ت عععا لعععي وضععع قا اراد عععه وضعععذ القييعععات البرتي يععع ال الجملععع أهعععر ا مواد عععا و ييابقعععا زيعععادة نلعععي وضعععذ
اجزايقا .ي ود اليزاا حيييت لفظيا.
 11نومععات الحقيق ع والمجععاز قععد ي ل ع االيهععال  -امععا مععل لري ع ي ع أ ععل الل ع او لتويععه يفهععه مععل أ ععل الل ع  -اللفععظ تععتا موضععوا لم يععي تععتا وال تععو الحععد ع تلععال ،ايععه مععل الواضععح ال اهععب مال اللفععظ ع تلععال الم يععي حقيق ع و ع
ير مجاز.
وقعععد يشعععال ععع وضعععذ لفعععظ مرصعععو لم يعععي مرصعععو  ،عععو ي لععع ال اهعععب ماله يعععه عععل تعععال نلعععي هععع يل الحقيقععع عععو
يحبا لي يصا قريي نليه ،او نلي ه يل المجاز يحبا لي يصا القريي .
وقعععد تتعععر االصعععوليول لب يعععيل الحقيقععع معععل المجعععاز  -أد لب يعععيل ايعععه موضعععوا لعععتلال الم يعععي أو يعععر موضعععوا  -لرقعععا
ونومات تثيرة يتتر يا أ مقا (االولي  -الب ادر) دالل تل لفظ نلي أد م يي ال د لقا مل ه ا.
واله ا ال يرلو رضه نل أحد امور ثوث المياه التابي .
وقد نر ت لويقا ،أو ال لق الوض ي  ،أو القريي الحالي او المقالي .
اتا نل ال الدالل مهبيدة لي يفس اللفظ مل ير انبماد نلي قريي ايه يث ت ايقا مل جق ال لق الوض ي .
و تا و المراد قولق (الب ادر نوم الحقيق ).
والمقصود مل تلم الب ادر و ايه اق الم يي مل يفس اللفظ مجردا نل تل قريي .
وقععد ي بععرس نلععي تلععال ععأل الب ععادر ال ععد لععه مععل هعع ا ،ولععيس ععو اال ال لعع الوضععذ ،الل مععل الواضععح ال االيهعع اق ال
أي
يحصل مل اللفظ لي م يا
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ل

ل ير ال ال بلال الل  ،يبوقف الب ادر نلي ال ل الوضذ.
لو أرديا اث ات الحقيق وبحصيل ال ل الوضذ ه ا الب ادر  -لز الدور المحال.
عععو ي قعععل  -نلعععي عععتا  -ال يتعععول الب عععادر نومععع للحقي قععع يهعععبفاد ميعععه ال لععع الوضعععذ والمفعععروس ايعععه مهعععبفاد معععل ال لععع
الوضذ.

و (الجعععواا) ال تعععل عععرد معععل أيععع أمععع ي عععي م قعععا ال عععد ال يهعععب مل االلفعععاظ المبداولععع نيعععد ا ب عععا لقعععا ،وال عععد ال
يربتععز ععع ت يععه م يعععي اللفععظ اربتعععازا يهععبوجا ايهععع اق ت يعععه لععي الم يعععي نيععد هعععماا اللفععظ ،وقعععد يتععول تلعععال االربتعععاز
مل دول البفات بفصيل ليه و لي رصوصيات الم يي.
ععاتا أراد االيهععال م ر عع الم يععي وبلععال الرصوصععيات وبوجقععت يفهععه ليععه  -ايععه يفععب نمععا ععو مربتععز عع يفهععه مععل
الم يي ،ييظر اليه مهبقو نل القريي  ،يرا ال المب ادر مل اللفظ الرا ما و مل م يا االربتازد.
ي رف ايه حقيق يه.
رصوصعععيابه البفصعععيلي أد االلبفعععات البفصعععيل لعععي الوضعععذ والبوجعععه ليعععه يبوقعععف نلعععي
عععال ل الوضعععذ لم يعععي رعععا
الب ادر ،والب ادر ايما و موقوف نلي ال ل االربتازد وضذ اللفظ لم يا ير الملبفت ليه.
والحاصععل ال يعععاال نلمععيل احعععد ما يبوقععف نلعععي الب ععادر و عععو ال لعع البفصعععيل واارععر يبوقعععف الب ععادر نليعععه و ععو ال لععع
االجمالي االربتازد.

ععتا الجععواا القيععاس لععي ال ععال الوضععذ ،وامععا القيععاس لععي يععر ال ععال ععه ععو ي قععل حصععول الب ععادر نيععد لفععرس جقلععه
الل .
ي ععع يتعععول الب عععادر امعععارة نلعععي الحقيقععع نيعععد اتا شعععا د الب عععادر نيعععد أ عععل الل ععع  ،ي يععع ال االمعععارة نيعععد ب عععادر يعععر معععل
أ ل الل .
معععثو اتا شعععا د االنجمععع معععل أصعععحاا الل ععع ال ر يععع ايهععع اق ات عععايق معععل لفعععظ المعععاء المجعععرد نعععل القرييععع لعععي الجهععع
الهايل ال ارد الل ذ ،و د ال يحصل له ال ل أل تا اللفظ موضوا لقتا الم يي نيد .
ونليه و دور يا الل نلمه يبوقف نلي الب ادر يبوقف نلي نل

ير .

(ال ومععع الثاييععع  -نعععد صعععح الهعععلا وصعععحبه ،الحمعععل وندمعععه) تتعععروا ال نعععد صعععح هعععلا اللفعععظ نعععل الم يعععي العععتد
يشال وض ه له
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نوم ايه حقيق يه وال صح الهلا نوم نلي ايه مجاز يه.
وتتعععروا أيضعععا ال صعععح حمعععل اللفعععظ نلعععي معععا يشععع ال ععع وضععع ه لعععه نومععع الحقيقععع ونعععد صعععح الحمعععل نومععع نلعععي
المجاز.
و تا مايحبا

لي بفصيل و يال ،لبحقي الحمل وندمه والهلا وندمه يهلال اللرق اابي :

 1يج ل الم يي التد يشالث يج ل اللفظ المشتوال

وضذ اللفظ له (موضونا) وي ر نيه أد لفظ تال يدل نليه.
وض ه لتلال الم يي (محموال) ما له مل الم يي االربتازد.

ثعع يجعععرا ال يحمعععل الحمعععل االولععع اللفعععظ معععا لعععه معععل الم يعععي المربتعععز ععع العععت ل نلعععي تلعععال اللفعععظ العععدال نلعععي الم يعععي
المشتوال وضذ اللفظ له .والحمل االول موته االبحاد المفقو والب اير االنب ار().1
وحيييعععت اتا أجرييعععا عععت ال بجر ععع عععال وجعععديا نيعععد ايفهعععيا صعععح الحمعععل ونعععد صعععح الهعععلا نلميعععا بفصعععيو عععأل اللفعععظ
موضععوا لععتلال الم يععي .وال وجععديا نععد صععح الحمععل وصععح الهععلا نلميععا ايععه لععيس موضععونا لععتلال الم يععي ععل يتععول
اهب ماله يه مجازا.
  2اتا لععع يصعععح نيعععديا الحمعععل االولععع يجعععرا ال يحملعععه عععت المعععرة الحمعععل الشعععايذ الصعععيان العععتد موتعععه االبحعععادوجودا والب اير مفقوما.
وحيييعععت ،عععال صعععح الحمعععل نلميعععا ال الم ييعععيل مبحعععدال وجعععودا هعععواء تايعععت اليهععع البهعععاود أو ال معععو معععل وجعععه( )2أو
مللقا ،وال يب يل واحد ميقا مجرد صح الحمل .وال ل يصح الحمل وصح الهلا نلميا ايقما مب اييال.
___________________________________
)(1وقد شرحيا الحمل وأقهامه

الجزء االول مل الميل

 .76مل الل

الثايي .

) (2يما يفرس ال مو مل وجه تا تايت القضي مقمل )*( .
][24
3 -يج ل موضوا القضي أحد مصادي الم يي المشتوال وضذ اللفظ له ال يفس الم يي المتتور.

ثعع يجععرا الحمععل  -وييحصععر الحمععل عع ععت البجر عع الحمععل الشععايذ  -ععال صععح الحمععل نلعع ميععه حععال المصععداق مععل
جقعع تويعععه أحعععد المصععادي الحقيقععع لم يعععي اللفععظ الموضعععوا لعععه هعععواء تععال تلعععال الم يعععي يفععس الم يعععي المعععتتور أو يعععر
المبحد م ه وجودا .تما يهب ل ميه حال الموضوا له الجمل مل جق شموله لتلال المصداق.
ل قد يهب ل ميه ب ييل الموضوا له ،مثلما اتا تال الشال

وض ه لم يي نا أو را

.

تلفععععظ (الصعععع يد) المععععردد ععععيل ال يتععععول موضععععونا لمللعععع وجععععه االرس أو لرصععععو البععععراا الرععععال  ،ععععاتا وجععععديا
صعععح الحمعععل ونعععد صعععح الهعععلا القيعععاس لعععي يعععر البعععراا الرعععال معععل مصعععادي االرس ي لععع ققعععرا ب يعععيل وضععع ه
ل مو االرس.
وال ل ع يصععح الحمععل وصععح الهععلا نل ع ايععه لععيس مععل أ ععراد الموضععوا لععه ومصععاديقه الحقيقي ع  ،واتا تععال قععد اهععب مل يععه
اللفظ االهب مال يتول مجازا أما يه رأها أو م يي يشمله وي مه.
بي يه ال الدور التد تتر

الب ادر يبوجه اشتاله يا أيضا.

والجعععواا نيعععه يفعععس الجعععواا يعععاال ،الل صعععح الحمعععل وصعععح الهعععلا ايمعععا معععا انب عععار معععا للفعععظ معععل الم يعععي المربتعععز
اجماال ،و ببوقف ال وم اال نلي ال ل االربتازد وما يبوقف نلي ال وم و ال ل البفصيل .
تا تله اليه

لي ال ارف الل .

واما الجا ل قا يرجذ لي أ لقا

صح الحمل والهلا وندمقما تالب ادر.

(ال ومععع الثالثععع  -االلعععراد) وتتعععروا معععل جملععع نومعععات الحقيقععع والمجعععاز االلعععراد وندمعععه ،عععااللراد نومععع الحقيقععع
وندم المجاز.
وم يعععي االلععععراد ال اللفععععظ ال برعععب
مصداق دول مصداق.
تما ال يرب

صععععح اهععععب ماله عععالم يي المشععععتوال مقععععا دول مقعععا وال صععععورة دول صععععورة،
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والصععحيح ال االلععراد لععيس نومعع للحقيقعع  ،الل صععح اهععب مال اللفععظ عع م يععي مععا لععه مععل الرصوصععيات مععرة واحععدة
الحقيق حبي يتول نوم لقا.
بهبلز صحبه دايما هواء تال حقيق أ مجازا .االلراد ال يرب
 12االصول اللفظي1 -الشال

بمقيد انل ال الشال

اللفظ نلي يحويل:

وض ه لم يي مل الم اي .

  2الشععال ع المععراد ميععه ععد ععرس ال ل ع الوضععذ ،تععأل يشععال ع ال المععبتل أراد قولععه (رأيععت اهععدا) م يععا الحقيق عأو م يا المجازد ،مذ ال ل وضذ لفظ االهد للحيوال المفبرس و أيه ير موضوا للرجل الشجاا.
امععععا (اليحععععو االول) قععععد تععععال ال حععععث الهععععا
المث ب للوضذ أو ندمه.

م قععععودا الجلععععه ،ل ععععرس يععععال ال ومععععات المث بعععع للحقيقعععع أو المجععععاز ،أد

و يععا يقععول ال الرجععوا لععي بلععال ال ومععات واش ع ا قا تععي أ ععل الل ع أمععر ال ععد ميععه ع اث ععات أوضععاا الل ع أي ع ل ع
تايععت ،وال يتف ع ع اث ا بقععا ال يجععد ع تععو أ ععل بلععال الل ع اهععب مال اللفععظ ع الم يععي الععتد شععال ع وض ع ه لععه ،الل
االهعععب مال تمعععا يصعععح ععع الم يعععي الحقيقععع يصعععح ععع الم يععع المجعععازد ،ومعععا يعععدرييا ل عععل المهعععب مل انبمعععد نلعععي قرييععع
بفقي الم يي المقصود له اهب مله يه نلي ه يل المجاز.
حالي أو مقالي

ولتا اشبقر

لهال المحققيل حبي ج لو تقاندة قولق " ال االهب مال ان مل الحقيق والمجاز".

ومععل يععا ي ل ع لععول لريق ع ال لمععاء الهععا قيل الث ععات وضععذ اللفععظ مجععرد وجععدال اهععب ماله ع لهععال ال ععرا ،تمععا وقععذ
تلعععال ل لععع القعععدا الهعععيد المربضعععي قعععدس هعععر ايعععه تعععال يجعععرد أصعععال الحقيقععع ععع االهعععب مال ،ييمعععا ال أصعععال الحقيقععع
ايما بجرد نيد الشال المراد ال الوضذ ،تما هيأب .
واما (اليحو الثاي ) المرجذ يه الث ات مراد المبتل االصول اللفظي و تا
][26
ال حث م قود الجلقا.
يي
ثاييا -

التو يقا مل جقبيل أوال

تتر ا و

تتر موارد ا.

حجيبقا ومدرال حجيبقا.

اما مل (الجق االولي) يقول أ

االصول اللفظي ما يأب :

  1اصععال الحقيق ع ومورد ععا مععا تا شععال ع ارادة الم يععي الحقيق ع أو المجععازد مععل اللفععظ ععأل ل ع ي ل ع وجععود القريي عنلععععي ارادة المجععععاز مععععذ احبمععععال وجود ععععا ،يقععععال حيييععععت (االصععععل الحقيقعععع ) ،أد االصععععل ال يحمععععل التععععو نلععععي م يععععا
الحقيقععع  ،يتعععول حجععع يعععه للمعععبتل نلعععي الهعععامذ وحجععع يعععه للهعععامذ نلعععي المعععبتل  ،عععو يصعععح معععل الهعععامذ االنبعععتار ععع
مرالفععع الحقيقععع  ،عععأل يقعععول للمعععبتل ل لعععال أردت الم يعععي المجعععازد ،وال يصعععح االنبعععتار معععل المعععبتل عععأل يقعععول للهعععامذ
اي أردت الم يي المجازد.
  2اصععال ال مععو ومورد ععا مععا اتا ورد لفععظ نععا وشععال ع ارادة ال مععو ميععه أو الرصععوال مو نلي المبتل أو الهامذ.
يقال حيييت (االصل ال مو ) يتول حج

أد شععال ع برصيصععه،

  3اصععال االلععوق ومورد ععا مععا اتا ورد لفععظ مللعع لععه حععاالت وقيععود يمتععل ارادة ضععقا ميععه وشععال عع ارادة ععتاالععع س الحبمعععال وجعععود القيعععد ،يقعععال (االصعععل االلعععوق) يتعععول حجععع نلعععي الهعععامذ والمعععبتل تقولعععه ب عععالي " أحعععل هللا
ال يععذ " لععو شععال  -مععثو  -ع ال يععذ ايععه ععل يشععبرل ع صععحبه ال ييشععأ الفععاظ نر ي ع  ،اييععا يبمهععال اصععال الععوق ال يععذ
ااي ليف انب ار تا الشرل والبقييد ه يحت حيييت جواز ال يذ االلفاظ ير ال ر ي .
4 -أصال ند البقدير ومورد ا ما اتا احبمل البقدير

التو وليس ياال دالل نلي البقدير،
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االصل ندمه .ويلح

اصال ند البقدير اصال ند اليقل واصال ند االشبراال.

ومورد معععا معععا اتا احبمعععل م يعععي ثعععال موضعععوا لعععه اللفعععظ ،عععال تعععال عععتا االحبمعععال معععذ عععرس جعععر الم يعععي االول و عععو
المهعععمي عععالميقول االصعععل (نعععد اليقعععل) ،وال تعععال معععذ نعععد عععتا الفعععرس و عععو المهعععمي المشعععبرال عععال االصعععل (نعععد
االشبراال) ،يحمل اللفظ تل ميقما نلي ارادة الم يي االول ما ل يث ت اليقل واالشبراال.
أمعععا تا ث عععت اليقعععل ايعععه يحمعععل نلعععي الم يعععي الثعععاي  ،واتا ث عععت االشعععبراال عععال اللفعععظ ي قعععي مجمعععو ال يب عععيل ععع أحعععد
تل مشبرال.
الم يييل اال قريي نلي القاندة الم رو
  5أصععال الظقععور ومورد ععا مععا اتا تععال اللفععظ ظععا را ع م يععي رععا ال نلععي وجععه الععيالروف ،ل تال يحبمل ارادة روف الظا ر ،ال االصل حيييت ال يحمل التو نلي الظا ر يه.

يععه الععتد ال يحبمععل م ععه

و ععع الحقيقععع ال جميعععذ االصعععول المبقدمععع راج ععع لعععي عععتا االصعععل ،الل اللفعععظ معععذ احبمعععال المجعععاز  -معععثو  -ظعععا ر ععع
الحقيقععع  ،ومعععذ احبمعععال البرصعععي ظعععا ر ععع ال معععو  ،ومعععذ احبمعععال البقييعععد ظعععا ر ععع االلعععوق ،ومعععذ احبمعععال البقعععدير
ظا ر ندمه .مؤدا اصال الحقيق يفس مؤدا اصال الظقور مورد احبمال البرصي .
و تتا

اق االصول المتتورة.

لعععو ن ريعععا عععدال نعععل تعععل معععل عععت االصعععول أصعععال الظقعععور تعععال الب يعععر صعععحيحا مؤديعععا لل عععرس ،عععل تلقعععا يرجعععذ
انب ار ععا لععي انب ععار اصععال ا لظقععور ،لععيس نيععديا ع الحقيق ع اال أصععل واحععد ععو أصععال الظقععور ،ولععتا لععو تععال التععو
ظععا را ععع المجعععاز واحبمعععل ارادة الحقيقععع اي تعععس االمعععر ،وتعععال االصعععل معععل اللفعععظ المجعععاز ،م يعععي ال االصعععل الظقعععور،
ومقبضععا الحمععل نلععي الم يععي المجععازد وال بجععرد اصععال الحقيقعع حيييععت و تععتا لععو تععال التععو ظععا را عع البرصععي
أو البقييد.
حجي االصول اللفظي و

الجق الثايي مل ال حث نل االصول اللفظي  ،وال حث نيقا يأب
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ا ه و و اا م احث الحج .
ولتعععل يي ععع اال ال يب جعععل ععع ال حعععث نيقعععا لتثعععرة الحاجععع اليقعععا ،متبفعععيل االشعععارة يقعععول ال المعععدرال والعععدليل ععع
جميعععذ االصعععول اللفظيععع واحعععد و عععو ب عععاي ال قعععوء ععع الرلا عععات الجاريععع يعععيق نلعععي االرعععت ظقعععور التعععو ونعععد
االنبيعععععاء احبمعععععال ارادة رعععععوف الظعععععا ر ،تمعععععا ال ي بيعععععول احبمعععععال ال فلععععع أو الرلعععععأ أو القعععععزل أو رادة اال معععععال
واالجمعععال ،ععععاتا احبمعععل التععععو المجعععاز أو البرصععععي أو البقييععععد أو البقعععدير ال يععععوقفق تلعععال نععععل االرعععت ظععععا ر  ،تمععععا
يل ول أيضا احبمال االشبراال واليقل ويحو ما.
وال عععد ال الشعععارا قعععد أمضعععي عععتا ال يعععاء وجعععرا ععع رلا ابعععه نلعععي لعععريقبق عععت  ،واال لزجريعععا ويقايعععا نعععل عععتا ال يعععاء
عع رصععو رلا ابععه ،أو ل ععيل ليععا لريقبععه لععو تععال لعععه يععر لععريقبق لريقعع راصعع يجععا اب انقععا وال يجععوز الب عععدد
نيقا لي ير ا.
ي ل مل تلال نلي ه يل الجز ال الظا ر حج نيد تما و نيد ال قوء و رق.
  13البععرادف واالشععبراال ال يي ع االشععتال ع امتععال البععرادف واالشععبراال ،ععل ع وقونقمععا ع الل ع ال ر ي ع  ،ععويص ي لي مقال مل ايتر ما.
و ت يل أيدييا الل

ال ر ي ووقونقما يقا واضح ال يحبا

لي يال.

ولتعععل يي ععع ال يعععبتل ععع يشعععأبقما ،ايعععه يجعععوز ال يتويعععا معععل وضعععذ واضعععذ واحعععد ،عععأل يضعععذ شعععر واحعععد لفظعععيل
لم يعععي واحعععد أو لفضعععا لم ييعععيل ،ويجعععوز أل يتويعععا معععل وضعععذ واضععع يل مب عععدديل ،بضعععذ ق يلععع  -معععثو  -لفظعععا لم يعععي
وق يل أررا لفظا آرر لتلال الم يي ،أو بضذ ق يل لفظا لم يي وق يل أررا تلال اللفظ لم يي آرر.
ونيد الجمذ يل ت الل ات انب ار ال تل ل

ميقا ل

نر ي صحيح يجا اب انقا يحصل البرادف واالشبراال.

والظعععا ر ال االحبمعععال الثعععاي أقعععرا لعععي واقعععذ الل ععع ال ر يععع تمعععا صعععر عععه عععس المعععؤرريل لل ععع  ،ونلعععي االقعععل قعععو
اال لا يشأة البرادف واالشبراال ولتا يهمذ نلماء ال ر ي يقولول ل الحجاز تتا ول حمير تتا ول بمي
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تتا و تتا قتا دليل نلي ب دد الوضذ ب دد الق ايل واالقوا واالقلار

الجمل وال بقميا االلال

تلال.

اهب مال اللفظ

اتثر مل م يي:

وال شعععال ععع جعععواز اهعععب مال اللفعععظ المشعععبرال ععع أحعععد م اييعععه م ويععع القرييععع الم ييععع  ،ونلعععي بقعععدير نعععد القرييععع يتعععول
اللفظ مجمو ال دالل له نلي أحد م اييه.
تمععا ال ش ع ق ع جععواز اهععب ماله ع مجمععوا م اييععه مععا ععو مجمععوا الم ععاي
ير ما وضذ له.
يحبا لي القريي  ،اليه اهب مال للفظ

اي ع االمععر يتععول ععتا االهععب مال مجععازا

وايمعععا وقعععذ ال حعععث والرعععوف ععع جعععواز ارادة أتثعععر معععل م يعععي واحعععد معععل المشعععبرال ععع اهعععب مال واحعععد ،نلعععي أل يتعععول
تل مل الم اي مرادا مل اللفظ نلي حدة ،وتأل اللفظ قد ج ل للدالل نليه وحد .
ولل لماء

تلال أقوال وبفصيوت تثيرة ال يقميا اال الب رس لقا.

وايمععا الحعع نيععديا نععد جععواز مثععل ععتا االهععب مال (الععدليل) ال اهععب مال اد لفععظ عع م يععي ايمععا ععو م يععي ايجععاد تلععال
الم يي اللفظ ،لتل ال وجود الحقيق  ،ل وجود الج ل البيزيل  ،الل وجود اللفظ وجود للم يي بيزيو.
قعععو وجعععود و احعععد ييهعععا لعععي اللفعععظ حقيقععع  ،أوال و العععتات ،والعععي الم يعععي بيعععزيو ،ثاييعععا و عععال رس( )1عععاتا أوجعععد المعععبتل
اللفظ الجل اهب ماله الم يي تأيما أوجد الم يي وألقا يفهه لي المرالا.
لعععتلال يتعععول اللفعععظ ملحوظعععا للمعععبتل عععل للهعععامذ آلععع ولريقعععا للم يعععي و اييعععا يعععه وب عععا للحاظعععه ،والملحعععوظ االصعععال
واالهبقول و الم يي يفهه.
و عععتا يظيعععر الصعععورة ععع المعععرآة ،عععال الصعععورة موجعععودة وجعععود المعععرآة ،والوجعععود الحقيقععع للمعععرآة ،و عععتا الوجعععود يفهعععه
ييها لي الصورة ثاييا ،و ال رس .اتا
___________________________________
)(1راجذ نل بوضيح الوجود اللفظ للم يي الجزء االول مل الميل

 22الل

الثايي للمؤلف)*( .
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يظععر اليععاظر لععي الصععورة ع المععرآة ايمععا ييظععر اليقععا لري ع المععرآة يظععرة واحععدة عع للصععورة االهععبقول واالصععال
وللمرآة االي والب ذ بتول المرآة تاللفظ ملحوظ ب ا للحاظ الصورة و ايي يقا ياء ال يوال الم يول().1
ونلعععي عععتا ،ال يمتعععل اهعععب مال لفعععظ واحعععد اال ععع م يعععي واحعععد ،عععال اهعععب ماله ععع م ييعععيل مهعععبقو عععال يتعععول تعععل ميقمعععا
معععرادا معععل اللفعععظ تمعععا اتا لععع يتعععل اال يفهعععه ،يهعععبلز لحعععاظ تعععل ميقمعععا االصعععال  ،عععو عععد معععل لحعععاظ اللفعععظ ععع آل واحعععد
معععربيل عععالب ذ ،وم يعععي تلعععال اجبمعععاا لحعععاظي ل ععع آل واحعععد نلعععي ملحعععوظ واحعععد أنيععع عععه اللفعععظ الفعععاي ععع تعععل معععل
الم يييل.
و و محال الضرورة ال الشه الواحد ال يق ل اال وجودا واحدا

اليفس

آل واحد.

اال بععرا ايعععه ال يمتعععل أل يقعععذ لعععال أل بيظعععر عع معععرآة واحعععدة لعععي صعععورة بهعععذ المععرآة تلقعععا وبيظعععر  -ععع يفعععس الوقعععت -
لي صورة أررا به قا أيضا ال تا لمحال.
وتتلال اليظر

اللفظ لي م يييل ،نلي ال يتول تل ميقما قد اهب مل يه اللفظ مهبقو ول يحال اال نيه.

ي ع يجععوز لحععاظ اللفععظ اييععا ع م يععي ع اهععب مال ،ث ع لحاظععه اييععا ع م يععي آرععر ع اهععب مال ثععال ،مثععل مععا بيظععر ع
المرآة لي صورة به قا ،ث بيظر وقت آرر لي صورة اررا به قا.

وتععتا يجععوز لحععاظ اللفععظ عع مجمععوا م ييععيل عع اهععب مال واحععد ولععو مجععازا مثلمععا بيظععر عع المععرآة عع آل واحععد لععي
صوربيل لشيييل مجبم يل.
و ععع الحقيقععع ايمعععا اهعععب ملت اللفعععظ ععع م يعععي واحعععد عععو مجمعععوا الم ييعععيل ،ويظعععرت ععع المعععرآة لعععي صعععورة واحعععدة
لمجموا الشيييل.
بي يقال (االول)  -ايه ال رق

جواز االهب مال

الم يييل يل أل يتويا

___________________________________
)(1راجذ نل بوضيح ياء ال يوال
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حقيقيععيل أو مجععازييل أو مربلفععيل ،ععال المععايذ و ععو ب لعع لحععاظيل ملحععوظ واحععد عع آل واحععد موجععود عع الجميععذ ،ععو
المشبرال تما اشبقر.
يرب
(الثععاي )  -تتععر ضععق ال االهععب مال عع اتثععر مععل م يععي ال لعع يجععز عع المفععرد يجععوز عع البثييعع والجمععذ ،ععأل يععراد
معععل تلمععع نييعععيل  -معععثو  -عععرد معععل ال عععيل ال اصعععرة و عععرد معععل ال عععيل اليا ععع  ،لفعععظ نعععيل  -و عععو مشعععبرال  -قعععد اهعععب مل
ال اصرة واليا .
م يييل
حال البثيي
و ععتا شععأيه ع االمتععال والصععح شععأل مععا لععو أريععد م يععي واحععد مععل تلم ع نييععيل ععال يععراد قععا ععردال مععل ال ععيل ال اصععرة
مثو ،اتا صح تا ليصح تاال و رق.
واهععبدل نلععي تلععال مععا ملرصععه ال البث ييعع والجمععذ عع قععوة بتععرار الواحععد ععال لف ،ععاتا قيععل نييععال تأيمععا قيععل نععيل
ونيل.
وات يجعععوز ععع قولعععال (نعععيل ونعععيل) ال بهعععب مل أحعععد ما ععع ال اصعععرة والثاييععع ععع اليا ععع تعععتلال يي ععع أل يجعععوز يمعععا
و قوبقما أني (نيييل) .وتتا الحال الجمذ .والصحيح نيديا ند الجواز البثيي والجمذ تالمفرد.
و (العععدليل) ال البثييععع والجمعععذ وال تايعععا موضعععونيل ال عععادة الب عععدد ،اال أل تلعععال معععل جقععع وضعععذ القييععع ععع ق عععال وضعععذ
المادة ،و  -أد المادة  -يفس لفظ المفرد التد لرأت نليه البثيي والجمذ.
عععاتا قيعععل (نييعععال) معععثو ،عععال أريعععد معععل المعععادة رصعععو ال اصعععرة الب عععدد يتعععول يقعععا أد عععردال ميقمعععا ،وال أريعععد ميقعععا
رصععو اليا ع مععثو الب ععدد يتععول القيععاس اليقععا ،لععو أريععد ال اصععرة واليا ع ععو ععد ال يععراد الب ععدد مععل تععل ميقمععا أد
رد مل ال اصرة و رد مل اليا  ،لتيه مهبلز الهب مال المادة أتثر مل م يي ،وقد نر ت اهبحالبه.
وأمععا أل ال بثييععع والجمعععذ عع قعععوة بتعععرار الواحعععد م يععا أيقعععا بعععدل نلععي بتعععرار أ عععراد الم يعععي المععراد معععل المعععادة ال بتعععرار
يفس الم يي المراد ميقا.
لععو أريععد مععل اهععب مال البثييعع أو الجمععذ ععردال أو ععرد مععل ل ي بععيل أو ل ععايذ مب ععددة ال يمتععل تلععال ا ععدا اال ال يععراد مععل
المعععادة (المهعععمي قعععتا اللفعععظ ) نلعععي يحعععو المجعععاز ،بهعععب مل المعععادة ععع م يعععي واحعععد و عععو م يعععي (مهعععمي عععتا اللفعععظ) وال
تال مجازا ،يظير االنو الشرصي ير القا ل ل روس الب داد نلي مفا يمقا الجزيي اال بأويل المهمي.
اتا قيل (محمدال) م يا ردال م يا ردال مل المهمي لفظ (محمد)،
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اهب ملت المادة و

لفظ محمد

مفقو المهمي مجازا.

 14الحقيقععع الشعععرني ال شعععال ععع أيعععا  -يحعععل المهعععلميل  -يفقععع معععل عععس االلفعععاظ المرصوصععع تالصعععوة والصعععوويحو مععا م ععاي راص ع شععرني  ،ويجععز ععال ععت الم ععاي حادث ع ل ع يتععل ي ر قععا أ ععل الل ع ال ر ي ع ق ععل االهععو  ،وايمععا
يقلت بلال االلفاظ مل م اييقا الل وي لي ت الم اي الشرني .
ععتا ال شععال يععه ،ولتععل الشععال وقععذ نيععد ال ععاحثيل عع ال ععتا اليقععل وقععذ عع نصععر الشععارا المقععدس نلععي يحععو الوضععذ
الب يييععع أو الب ييععع بث عععت الحقيقععع الشعععرني  ،أو أيعععه وقعععذ ععع نصعععر عععد نلعععي لهعععال أب انعععه المبشعععرن عععو بث عععت
الحقيق الشرني  ،ل الحقيق المبشرني .
والفايععدة مععل ععتا اليععزاا بظقععر ع االلفععاظ الععواردة ع تععو الشععارا مجععردة نععل القريي ع هععواء تايععت ع القععرآل التععري
أ الهي .
لعععي القعععول االول يجعععا حملقعععا نلعععي الم عععاي الشعععرني  ،ونلعععي الثعععاي بحمعععل نلعععي الم عععاي الل ويععع أو يبوقعععف يقعععا عععو
بحمععل نلععي ا لم ععاي الشععرني وال نلععي الل ويعع  ،يععاء نلععي رأد مععل يععت ا لععي البوقععف يمععا اتا دار االمععر ععيل الم يععي
الحقيقععع و عععيل المجعععاز المشعععقور ،ات معععل الم لعععو ايعععه تا لععع بث عععت الحقيقععع الشعععرني قعععت الم عععاي المهعععبحدث بتعععول -
نلي االقل  -مجازا مشقورا زمايه صلي هللا نليه وآله.
وال بحقيععع ععع المهعععأل ال يقعععال ال يقعععل بلعععال االلفعععاظ لعععي الم عععاي المهعععبحدث امعععا الوضعععذ الب يييععع أو الب ييععع أمعععا
(االول) قعععو مقلعععوا ال عععد اليعععه لعععو تعععال ليقعععل الييعععا عععالبوابر أو ااحعععاد نلعععي االقعععل ،ل عععد العععدان لعععي االرفعععاء ،عععل
الدوان مبظا رة نلي يقله ،مذ أيه ل ييقل تلال أ دا.
وأمعععا (الثعععاي ) قعععو ممعععا ال ريعععا يعععه اليهععع لعععي زمعععال اماميعععا أميعععر المعععؤمييل نليعععه الهعععو  ،الل اللفعععظ اتا اهعععب مل ععع
ععع لهعععال جمانععع تثيعععرة زمايعععا م بعععدا عععه  -ال هعععيما اتا تعععال الم يعععي جديعععدا  -يصععع ح حقيقععع يعععه تثعععرة
م يعععي رعععا
االهب مال،
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تيف اتا تال تلال نيد المهلميل قال

هييل مبمادي .

ععو ععد  -اتل  -مععل حمععل بلععال االلفععاظ نلععي الم ععاي المهععبحدث يمععا اتا بجععردت نععل القععرايل عع روايععات االيمعع نلععيق
الهو .
ي ع تويقععا حقيق ع يقععا ع رصععو زمععال الي ع صععلي هللا نليععه وآلععه يععر م لععو وال تععال يععر يععد ،ععل مععل المظيععول
تا ال اا ال ي ي نل الح شييا.
تلال ،ولتل الظل
يعععر أيعععه ال أثعععر لقعععتا الجقعععل ،يظعععرا لعععي أل الهعععي الي ويععع يعععر م بلعععي قعععا اال مايقعععل ليعععا معععل لريععع آل ال يعععت نلعععيق
الهو نلي لهايق  ،وقد نر ت الحال تلمابق ايه ال د مل حملقا نلي الم اي المهبحدث .
وأمععا القععرآل المجيععد أ لععا مععا ورد يععه مععل ععت االلفععاظ أو تلععه محفععوف ععالقرايل الم ييعع الرادة الم يععي الشععرن  ،ععو
تا اليزاا اليه اليه.
ايدة مقم
نلعععي أل االلفعععاظ الشعععرني ليهعععت نلعععي يهععع واحعععد ،عععال ضعععقا تثيعععر البعععداول تالصعععوة والصعععو والزتعععاة والحععع  ،ال
هعععيما الصعععوة البععع يؤدويقعععا تعععل يعععو رمهعععل معععرات ،معععل ال يعععد جعععدا أال بصععع ح حقعععاي ععع م اييقعععا المهعععبحدث عععأقرا
وقت زمايه صلي هللا نليه وآله.
الصحيح واالن مل ملحقات المهأل الها ق مهأل (الصحيح واالن ).

قعععد وقعععذ اليعععزاا ععع أل الفعععاظ ال عععادات او الم عععاموت أ ععع أهعععا موضعععون للم عععاي الصعععحيح أو لونععع ميقعععا ومعععل
الفاهدة.
وق ععل يععال المربععار ال ععد مععل بقععدي مقععدمات (االولععي) ال ععتا اليععزاا ال يبوقععف نلععي ث ععوت الحقيقعع الشععرني  ،اليععه قععد
لهال المبشرن يحو الحقيق ولو نلي يحو الوضذ الب يي نيد .
نر ت ال ت االلفاظ مهب مل
وال ريا ال اهب مالق تال يب ذ االهب مال

لهال الشارا ،هواء تال اهب ماله نلي يحو الحقيق أو المجاز.

عععاتا نر يعععا  -معععثو  -ال عععت االلفعععاظ ععع نعععرف المبشعععرن تايعععت حقيقععع ععع رصعععو الصعععحيح ،يهبتشعععف ميعععه ال
المهب مل يه لهال الشارا و الصحيح أيضا ،مقما تال اهب ماله نيد أحقيق تال أ مجازا.
تما لو نل
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ايقععا تايععت حقيق ع ع االن ع ع نععر ق تععال تلععال امععارة نلععي تععول المهععب مل يععه ع لهععايه ععو االن ع أيضععا ،وال تععال
اهب ماله نلي يحو المجاز.
(الثاييععع )  -ال المعععراد معععل الصعععحيح معععل ال عععادة أو الم املععع ععع البععع بمعععت أجزاؤ عععا وتملعععت شعععرولقا ،والصعععحيح
اتل م يعععا بعععا االجعععزاء والشعععرايل ،عععاليزاا يرجعععذ يعععا لعععي ال الموضعععوا لعععه رصعععو بعععا االجعععزاء والشعععرايل معععل
ال ادة أو الم امل  ،او االن ميه ومل الياق .
(الثالثععع )  -ال ثمعععرة اليعععزاا ععع صعععح رجعععوا القايعععل الوضعععذ لونععع  -المهعععمي ( عععاالنم )  -لعععي أصعععال االلعععوق،
دول القايل الوضذ للصحيح  -المهمي ( الصحيح ) ايه ال يصح له الرجوا لي أصال الوق اللفظ.
بوضعععيح تلعععال ال المعععولي اتا أمريعععا إيجعععاد شعععه وشعععتتيا ععع حصعععول امبثالعععه االبيعععال مصعععداق رعععارج
يربلف الحت يقما:

لعععه صعععوربال

  1أل ي لععع صعععدق نيعععوال المعععأمور عععه نلعععي تلعععال المصعععداق ،ولتعععل يحبمعععل درعععل قيعععد زايعععد ععع عععرس المعععولي يعععرمبععو ر عع تلععال الم صععداق ،تمععا اتا أمععر المععولي ي بعع رق عع  ،ايععه ي لعع صععدق نيععوال المععأمور ععه نلععي الرق عع التععا رة،
رس المولي يحبمل ال يتول قيدا للمأمور ه.
ولتل يشال درل وصف االيمال
القانعععدة ععع مثعععل عععتا الرجعععوا لعععي أصعععال االلعععوق ععع يفععع انب عععار القيعععد المحبمعععل انب عععار عععو يجعععا بحصعععيله ،عععل
يجوز االتبفاء االمبثال المصداق المشتوال ،يمبثل المثال لو انب رق تا رة.
  2ال يشععال ع صععدق يفععس نيععوال المععأمور ععه نلععي تلععال المصععداق الرععارج  ،تمععا اتا أمععر المععولي ععالبيم الص ع يد،وال يدرد ال ماندا البراا ل يهمي ص يدا أوال يتول شتيا صدق الص يد نلي ير البراا.
و ععع مثلعععه ال يصعععح الرجعععوا لعععي اصعععال االلعععوق الدرعععال المصعععداق المشعععتوال ععع نيعععوال المعععأمور عععه ليتبفعععي عععه ععع
مقا االمبثال ،ل ال د مل الرجوا لي االصول
][35
ال ملي  ،مثل قاندة االحبيال أو ال راءة.
ومععل ععتا ال يععال بظقععر ثمععرة اليععزاا ع المقععا الععتد يحععل يععه ،ايععه ع ععرس االمععر الصععوة والشععال ع ال الهععورة -
مععثو  -جععزء للصععوة أ ال ال قليععا ال الصععوة اهعع لونعع  ،تايععت المهععأل مععل ععاا الصععورة االولععي ،اليععه يععاء نلععي ععتا
القعععول ي لععع صعععدق نيعععوال الصعععوة نلعععي المصعععداق الفاقعععد للهعععورة وايمعععا الشعععال ععع انب عععار قيعععد زايعععد نلعععي المهعععمي،

يبمهععال حيييععت ععالوق تععو المععولي عع يف ع انب ععار القيععد الزايععد و ععو تععول الهععورة جععزءا مععل الصععوة ويجععوز االتبفععاء
االمبثال فاقد ا.
وال قليععا ال الصععوة اه ع للصععحيح تايععت المهععأل مععل ععاا الصععورة الثايي ع اليععه نيععد الشععال عع انب ععار الهععورة يشععال عع
صععععدق نيععععوال المععععأمور ععععه (انيعععع الصععععوة) نلععععي المصععععداق الفاقععععد للهععععورة ،ات نيععععوال المععععأمور ععععه ععععو الصععععحيح،
والصععحيح ععو نيععوال المععأمور ععه ،مععا لععيس صععحيح لععيس صععوة الفاقععد للجععزء المشععتوال تمععا يشععال عع صععحبه يشععال
صدق نيوال المأمور ه نليه.
ععو يصعععح الرجععوا لعععي أصععال االلعععوق ليفعع انب عععار جزييععع الهععورة حبعععي يتبفععي فاقعععد ا عع مقعععا االمبثععال ،عععل ال عععد
مععل الرجعععوا لعععي أصعععال االحبيعععال أو اصععال االحبيعععال أو اصعععال ال عععراء ة نلعععي رعععوف ععيل ال لمعععاء ععع مثلعععه هعععيأب ععع
ا ه ل شاء هللا ب الي.
المربعععار ععع المهعععأل اتا نر عععت معععا تتريعععا معععل المقعععدمات المربعععار نيعععديا عععو الوضعععذ لونععع والعععدليل الب عععادر ونعععد
صح الهلا نل الفاهد ،و ما اماربا الحقيق  -تما بقد -.
و ععع ود عععذ (العععو )  -قعععد يب عععرس نلعععي المربعععار يقعععال ايعععه اليمتعععل الوضعععذ عععازاء االنععع  ،الل الوضعععذ لعععه يهعععبدن ال
يبصععور م يععي تليععا جام ععا ععيل أ ععراد ومصععاديق ه ععو الموضععوا لععه ،تمععا عع اهععماء االجيععاس وتععتلال الوضععذ للصععحيح
يهبدن بصور تل جامذ يل مراب ه وأ راد .
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والشعععال أل مرابعععا الصعععوة  -معععثو  -الفاهعععدة والصعععحيح تثيعععرة مبفاوبععع  ،ولعععيس ييقعععا قعععدر جعععامذ يصعععح وضعععذ اللفعععظ
ازايه.
بوضعععيح تلعععال ال أد جعععزء معععل اجعععزاء الصعععوة حبعععي االرتعععال اتا عععرس ندمعععه يصعععح اهععع الصعععوة نلعععي ال عععاق  ،يعععاء
نلي القول االن  ،تما يصح صدقه مذ وجود و قدال ير مل االجزاء.
ونليعععه يتعععول تعععل جعععزء مقومعععا للصعععوة نيعععد وجعععود يعععر مقعععو نيعععد ندمعععه ،يلعععز الب عععدل ععع حقيقععع الما يععع  ،عععل يلعععز
البرديععد يقععا نيععد وجععود بمععا االجععزاء الل أد جععزء ميقععا لععو ععرس ندمععه ي قععي صععدق االهعع نلععي حالععه وتععل ميقمععا -
أد الب عععدل والبرديعععد ععع الحقيقععع الواحعععدة  -يعععر م قعععول ت أل تعععل ما يععع بفعععرس ال عععد ال بتعععول مب ييععع ععع حعععد تابقعععا
وال تايعععت م قمععع معععل جقععع بشرصعععابقا الفرديععع  ،والب عععدل أوالبرديعععد ععع تات الما يععع م يعععا ا قامقعععا ععع حعععد تابقعععا و عععو
مهبحيل.
( العععد ذ) ال عععتا الب عععادل ععع االجعععزاء وبتثعععر مرابعععا الفاهعععدة ال يميعععذ معععل عععرس قعععدر مشعععبرال جعععامذ عععيل اال عععراد ،وال
يلز الب دل والبرديد تات الحقيق الجام يل اال راد.
و عععتا يظيعععر لفعععظ (التلمععع ) الموضعععوا لمعععا برتعععا معععل حعععر يل صعععاندا ،ويتعععول الجعععامذ عععيل اال عععراد عععو مابرتعععا معععل
حعععر يل صعععاندا ،معععذ أل الحعععروف تثيعععرة ،ر معععا ببرتعععا التلمععع معععل االلعععف وال عععاء تعععأا ويصعععدق نليقعععا أيقعععا تلمععع ،
ور مععا ببرتععا مععل حععر يل آرععريل مثععل يععد ويصععدق نليقععا أيقععا تلم ع و تععتا تععل حععرف يجععوز ال يتععول دارععو ورارجععا
مربلف التلمات ،مذ صدق اه التلم .
وتيفيعع بصععحيح الوضععذ عع تلععال ال الواضععذ يبصععور  -أوال  -جميععذ الحععروف القجاييعع  ،ثعع يضععذ لفععظ (التلمعع ) ععازاء
ل ي المرتا مل اثييل صاندا لي حد ه حروف مثو.
وال رس مل البقييد قوليا ( صاندا) يال التلم بصدق نلي االتثر مل حر يل تصدققا نلي المرتا مل حر يل.

وال يلعععز البرديعععد ععع الما يععع  ،عععال الما يععع الموضعععوا لقعععا ععع ل ي ععع اللفعععظ التلععع المبرتعععا معععل حعععر يل صعععاندا،
والب دل والبرديد ايما يتول اجزاء
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أ راد ا .وقد يهمي تلال التلي
و

المثال أجزاؤ الم يي

الم يل أو التلي المحصور

اجزاء م يي .

الحروف القجايي تلقا.

ونلععي ععتا يي ع ال يقععاس لفععظ الصععوة مععثو ،ايععه يمتععل بصععور جميععذ أجععزاء الصععوة ع مراب قععا تلقععا و ع  -أد ععتا
االجعععزاء  -م ييععع م رو ععع تعععالحروف القجاييععع  ،يضعععذ اللفعععظ عععازاء ل ي ععع ال معععل المرتعععا معععل رمهععع أجعععزاء ميقعععا -
معععثو  -صعععاندا ،يعععد وجعععود بمعععا االجعععزاء يصعععدق نلعععي المرتعععا أيعععه صعععوة ،ونيعععد وجعععود ضعععقا  -ولعععو رمهععع نلعععي
أقل بقدير نلي الفرس  -يصدق اه الصوة أيضا.
ل الح ال التد ال يمتل بصور الجامذ يه و رصو

المرابا الصحيح و تا المربصر ال يهذ بفصيل تلال.

بي يقال
  1ال يجعععرد اليعععزاا ععع الم عععاموت م يعععي المهععع ات ال ألفعععاظ الم عععاموت  -تعععال يذ واليتعععا  -وااليقانعععات تعععاللوقوال ب يمتل بصوير وض قا نلي أحد يحويل.
 1أل بتول موضون لوه اا الب به ا مثل الملتي والزوجي والفراق والحري ويحو ا.وي يععع الهععع ا ايشعععاء ال قعععد وااليقعععاا ،تااليجعععاا والق عععول م عععا ععع ال قعععود ،وااليجعععاا قعععل ععع االيقانعععات .واتا تايعععت
تعععتلال عععاليزاا ال مبقعععد يصعععح ال يفرضعععه ععع ألفعععاظ الم عععاموت معععل تويقعععا اهعععام لرصعععو الصعععحيح أنيععع بامععع
االجزاء والشرايل المه ا ،أو لون مل الصحيح والفاهدة.
وي ي

الفاهدة ماال يؤثر

المه ا اما لفقدال جزء أو شرل.

2 -أل بتول موضون للمه ات ،وي ي

المه ا يفس الملتي والزوجي والفراق والحري ويحو ا.

ونلعععي عععتا عععاليزاا المبقعععد ال يصعععح رضعععه ععع الم عععاموت ،اليقعععا ال ببصعععف الصعععح والفهعععاد ،لتويقعععا هعععيل
مرت مل أجزاء وشرايل ،ل ايما ببصف الوجود بارة و ال د أررا.
قتا نقد ال يذ  -مثو  -اما أل يتول واجدا لجميذ ما و م ب ر

يعععر

صح ال قد أوال ،ال تال االول ابصف
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الصح وال تال الثاي ابصف الفهاد.
ولتععل الملتي ع المه ع
ال ايقا بوجد اهدة.

لل قععد يععدور أمر ععا ععيل الوجععود وال ععد اليقععا بوجععد نيععد صععح ال قععد ،ونيععد هععاد ال بوجععد أصععو

ععاتا أريععد مععل ال يععذ يفععس المهعع ا و ععو الملتيعع الميبقل ع لععي المشععبرد ععو ببصععف الصععح والفهععاد حبععي يمتععل بصععوير
اليزاا يقا.
  2ال ثمعععرة لليعععزاا ععع الم عععاموت اال ععع الجملععع قعععد نر عععت أيعععه نلعععي القعععول وضعععذ الفعععاظ (ال عععادات) للصعععحيح اليصععح البمهععال ععااللوق نيععد الشععال عع انب ععار شععه يقععا ،جععزءا تععال أو شععرلا ،ل ععد احععراز صععدق االهعع نلععي الفاقععد
له .واحراز صدق االه نلي الفاقد شرل صح البمهال االلوق.

اال أل عععتا التعععو ال يجعععرد ععع ألفعععاظ (الم عععاموت) ،الل م اييقعععا يعععر مهعععبحدث  ،والشعععارا اليهععع اليقعععا تواحعععد معععل
أ ل ال رف ،اتا اهب مل أحد ألفاظقا يحمل لفظه نلي م يا الظا ر يه نيد اال تا يصا قريي نلي رو ه.
ععاتا شععتتيا ع انب ععار شععه  -نيععد الشععارا  -ع صععح ال يععذ مععثو ،ول ع ييصععا قريي ع نلععي تلععال ع تومععه ،ايععه يصععح
البمهععال الوقععه لععد ذ ععتا االحبمععال ،حبععي لععو قليععا ععأل الفععاظ الم ععاموت موضععون للصععحيح ،الل المععراد مععل الصععحيح
و الصحيح نيد ال رف ال ا  ،ال نيد الشارا.
ععاتا انب ععر الشععارا قيععدا زايععدا نلععي مععا ي ب ععر ال ععرف تععال تلععال قيععدا زايععدا نلععي أصععل م يععي اللفععظ ،ععو يتععول درععيو ع
صدق نيوال الم امل الموضون  -حها الفرس  -للصحيح ،نلي المصداق المجرد نل القيد.
وحالقا

تلال حال ألفاظ ال ادات لو تايت موضون لون .

ي ععع اتا احبمعععل أل عععتا القيعععد دريعععل ععع صعععح الم املععع نيعععد أ عععل ال عععرف أيفهعععق أيضعععا ،عععو يصعععح البمهعععال عععااللوق
لد ذ تا االحبمال ،ياء نلي القول الصحيح (تما و شأل ألفاظ ال ادات) ،الل الشال يرجذ لي الشال
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صدق نيوال الم امل .
وأمععععا نلععععي القععععول ععععاالن  ،يصععععح البمهععععال ععععااللوق لععععد ذ االحبمععععال بظقععععر ثمععععرة اليععععزاا  -نلععععي ععععتا  -عععع ألفععععاظ
الم اموت أيضا ،ولتيقا ثمرة يادرة.
***
المقصد االول م احث االلفاظ
ه هللا الرحمل الرحي
بمقيعععد المقصعععود معععل (م احعععث االلفعععاظ) بشعععري ظقعععور االلفعععاظ معععل ياحيععع نامععع امعععا الوضعععذ أو عععالوق التعععو ،
لبتول يبيجبقا قواند تلي بيقح ص ريات " اصال الظقور " الب هي حث نل حجيبقا المقصد الثالث.
وقد ه قت االشارة اليقا.
وبلعععال الم احعععث بقعععذ ععع ييعععات التعععو البععع يقعععذ يقعععا الشعععال واليعععزاا ،هعععواء تايعععت ييعععات المفعععردات تقييععع المشعععب
واالمر واليق  ،أو ييات الجمل تالمفا ي ويحو ا.
أمععا ال حععث نععل مععواد االلفععاظ الراص ع و يععال وض ع قا وظقور ععا  -مععذ أيقععا بععيقح أيضععا ص ع ريات اصععال الظقععور  -ايععه
ال يمتعععل ضععع ل قانعععدة تليععع نامععع يقعععا لعععتا ال ي حعععث نيقعععا ععع نلععع االصعععول وم عععاج الل ععع ويحو عععا ععع المبتفلععع
بشري مفردابقا .ونلي أد حال ،يحل ي قد (م احث االلفاظ) ه أ واا:
 1المشب . 2االوامر.3 -اليوا

.

 4المفا ي .5 -ال ا والرا

.

 6الملل والمقيد. 7المجمل والم يل.ال اا االول المشب
اربلععف االصععوليول مععل القععدي ع المشععب ع ايععه حقيق ع ع رصععو مععا بل ع س الم ععدأ ع الحععال ومجععاز يمععا ايقضععي
نيععه البل ع س ،أو ايععه حقيق ع ع تليقمععا ،م يععي أيععه موضععوا لون ع ميقمععا ععد ابفععاقق نلععي أيععه مجععاز يمععا يبل ع س الم ععدأ
المهبق ل.
ت ا الم بزل وجمان مل المبأرريل مل أصحا يا لي االول.وت ا االشانرة وجمان مل المبقدميل مل أصحا يا لي الثاي .والح

و القول االول.

ولل لماء أقوال أرر يقا بفصيوت يل تيل القوليل ال يقميا الب رس لقا د ابضا الح
وأ عع شععه ي يييععا عع
واالث ات.

ععت المهععأل  -ق ععل يععال الحعع

يما يأب .

يقععا و ععو أصعع ا مععا يقععا  -أل يفقعع محععل اليععزاا وموضععذ اليفعع

والجععل ال يبضععح عع الجملعع موضععذ الرععوف يععتتر مثععاال لععه يقععول ايععه ورد ترا عع الوضععوء وال هععل المععاء المهععرل
الشععمس ،مععل قععال ععاالول ال ععد أال يقععول ترا بقمععا المععاء الععتد ععرد وايقضععي نيععه البلعع س ،اليععه نيععد ال يصععدق نليععه
حيييت ايه مهرل الشمس ،ل تال مهريا.
ومععل قععال الثععاي ال ععد ال يقععول ترا بقمععا المععاء حععال ايقضععاء البل ع س أيضععا ،اليععه نيععد يصععدق نليععه أيععه مهععرل حقيق ع
و مجاز.
ولبوضيح تلال يتتر اال أر

أمور متلل لبلال الص و  ،ث يتتر القول المربار ودليله:

1 -ما المراد مل المشب الم حوث نيه انل ال (المشب ) اصلوا اليحاة ما يقا ل الجامد ،ومراد

واضح.
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ولتععل لععيس ععو موضععذ اليععزاا يععا ععل ععيل الم شععب
مل وجه.

مصععللح اليحععوييل و ععيل المشععب الم حععوث نيععه نمععو ورصععو

الل موضعععذ اليعععزاا يعععا يشعععمل تعععل معععا يحمعععل نلعععي العععتات انب عععار قيعععا صعععف يقعععا رارجععع نيقعععا بعععزول نيقعععا وال تعععال
اصلو اليحاة م دودا مل الجوامد ،تلفظ الزو واالخ والرق ويحو تلال.
ومل جق أررا ال يشمل الف ل أقهامه وال المصدر وال تايت بهمي مشبقات نيد اليحوييل.
والهر

تلال ال موضذ اليزاا يا ي ب ر يه شييال:

  1أل يتععول جاريععا نلععي الععتات ،م يععي أيععه يتععول حاتيععا نيقععا ونيوايععا لقععا ،يحععو اه ع الفانععل ،واه ع المف ععول ،وأهععماءالمتال واال و ير ما ،وما شا ه ت االمور مل الجوامد.
ومعععل أجعععل عععتا الشعععرل ال يشعععمل عععتا اليعععزاا اال عععال وال المصعععادر ،اليقعععا تلقعععا ال بحتععع نعععل العععتات وال بتعععول نيوايعععا
لقا ،وال تايت بهيد اليقا.

 2أال بععزول الععتات ععزوال بل هععقا الصععف  -وي يعع الصععف الم ععدأ الععتد ميععه يتععول اليععزاا المشععب واشععبقاقه ويصععحصعععدقه نلعععي العععتات  -م يعععي ال بتعععول العععتات اقيععع محفوظععع لعععو زال بل هعععقا الصعععف  ،قععع ببلععع س قعععا بعععارة وال ببلععع س
قا أررا ،والتات بلال التات تو الحاليل.
وايمعععا يشعععبرل تلعععال وجعععل أل يب قعععل ايقضعععاء البلععع س الم عععدأ معععذ قعععاء العععتات حبعععي يصعععح ال يبيعععازا ععع صعععدق المشعععب
حقيق نليقا مذ ايقضاء حال البل س د االبفاق نلي صدقه حقيق نليقا حال البل س.
واال لععو تايععت الععتات بععزول ععزوال البلعع س ال ي قععي م يععي لفععرس صععدق المشععب نلععي الععتات مععذ ايقضععاء حععال البلعع س ال
حقيق وال مجازا.
ونلععي ععتا ،لععو تععال المشععب مععل االوصععاف البعع بععزول الععتات ععزوال البلعع س م اديقععا ،ععو يععدرل ع محععل اليععزاا وال
صععدق نليقععا اهعع المشععب  ،مثلقععا لععو تععال معععل االيععواا أو االجيععاس او الفصععول القيععاس لععي الععتات ،تاليععال والصعععا ل
والحهاس والمبحرال االرداة.
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وانب ععر تلععال ع مثععال ترا ع الجلععوس للب ععول بحععت الشععجرة المثمععرة ،ععال ععتا المثععال يععدرل ع محععل اليععزاا لععو زالععت
الثمعععرة نعععل الشعععج رة ،يقعععال عععل ي قعععي اهععع المثمعععرة صعععادقا حقيقععع نليقعععا حيييعععت يتعععر الجلعععوس أو ال امعععا لعععو اجبثعععت
الشععجرة صععارت رشعع ايقععا ال بععدرل عع محععل اليععزاا ،الل الععتات و عع (الشععجرة) قععد زالععت ععزوال الوصععف الععدارل
حقيقبقا ،و يب قل م ه قاء وصف الشجرة المثمرة لقا ،ال حقيق وال مجازا.
وأمععا الرشععا قععو تات أرععرا ل ع يتععل يمععا مضععي قععد صععدق نليععه  -مععا أيععه رشععا  -وصععف الشععجرة المثمععرة حقيق ع  ،ات
ل يتل مبل ها ما و رشا الشجرة ث زال نيه البل س.
***
و يععاء نلععي انب ععار ععتيل الشععرليل يبضععح مععا تتريععا ع صععدر ال حععث مععل أل موضععذ اليععزاا ع المشععب يشععمل تععل مععا
تال جاريا نلي التات انب ار قيا صف رارج نل التات وال تال م دودا مل الجوامد اصلوحا.
ويبضح أيضا ند شمول اليزاا لو ال والمصادر.
تمععا يبضععح أل اليععزاا يشععمل تععل وصععف جععار نلععي الععتات ،وال يفععرق يععه ععيل أل يتععول م ععدأ مععل االنععراس الرارجيعع
المبأصععععل تال يععععاس والهععععواد وا لقيععععا والق ععععود ،أو مععععل االمععععور االيبزانيعععع تالفوقيعععع والبحبيعععع والبقععععد والبععععأرر أو مععععل
االمور االنب اري المحض تالزوجي والملتي والوقف والحري .
  2جريععال اليععزاا ع اه ع الزمععال يععاء نلععي مابقععد قععد يظععل نععد جريععال اليععزاا ع اه ع الزمععال ،اليععه قععد بقععد أيععهي ب عععر ععع جريايعععه قعععاء العععتات معععذ زوال الوصعععف ،معععذ ال زوال الوصعععف ععع اهععع الزمعععال معععوز لعععزوال العععتات ،الل
الزمال مبصر الوجود تل جزء ميه يي د وجود الجزء الوح  ،و ب قي تات مهبمرة.
ععاتا تععال يععو الجم ع مقبععل زيععد  -مععثو  -يععو اله ع ت الععتد ععد تات أرععرا مععل الزمععال ل ع يتععل لقععا وصععف القبععل يقععا،
ويو الجم بصر وزال تما زال يفس الوصف.
والجواا ال تا صحيح لو تال اله الزمال لفظ مهبقل مرصو

،
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ولتععل الح ع ال يي ع اه ع الزمععال موضععون لمععا ععو ي ع اه ع الزمععال والمتععال ويشععملقما م ععا ،م يععي (المضععرا) مععثو
التات المبصف تويقا ظر ا للضرا ،والظرف أن مل أل يتول زمايا أو متايا ،ويب يل أحد ما القريي .

والقييعع اتا تايععت موضععون للجععامذ ععيل الظععر يل ،قععتا الجععامذ يتفعع عع صععح الوضععذ لععه وب ميمععه لمععا بلعع س الم ععدأ
وما ايقضي نيه أل يتول أحد رديه يمتل ال يبصور يه ايقضاء الم دأ و قاء التات.
والروص ال اليزاا حيييت يتول
ويتف

وضذ اصل القيي الب بصلح للزمال والمتال ال لرصو

صح الوضذ لون امتال الفرد الميقض نيه الم دأ

اه الزمال.

أحد أقهامه ،وال امبيذ الفرد اارر.

عععس المشعععبقات الجاريععع
ضعععق ال اليعععزاا يعععا ال يجعععرد ععع
  3ارعععبوف المشعععبقات معععل جقععع الم عععاد وقعععد يبعععونلععي الععتات ،مثععل اليجععار والريععال والل يععا والقاضعع  ،ويحععو تلعععال ممععا تععال للحععرف والمقععل ،ععل عع ععت مععل المبفععع
نليه أيه موضوا لون .
وميشععأ الععو أيععا يجععد صععدق ععت المشععبقات حقيقعع نلععي مععل ايقضععي نيععه البلعع س الم ععدأ  -مععل يععر شععال  ،-وتلععال يحععو
صعععدققا نلعععي معععل تعععال يايمعععا  -معععثو  -معععذ ال اليعععاي يعععر مبلععع س اليجعععارة عععو أو الريالععع أو الل ا ععع أو القضعععاء ولتيعععه
تال مبل ها قا زمال مضي.
وتتلال الحال

اهماء اال تألميشار والمقود والمتيه ايقا بصدق نلي توابقا حقيق مذ ند البل س م اديقا.

والجعععواا نعععل تلعععال ال عععتا البعععو ميشعععأ ال فلععع نعععل م يعععي الم عععدأ المصعععحح لصعععدق المشعععب
المشبقات ،اليه بارة يتول مل الف ليات ،وأررا مل الملتات ،وثالث مل الحرف والصيانات.

ايعععه يربلعععف عععاربوف

( مععثو) ابصععاف زيععد أيععه قععاي ايمععا يبحق ع اتا بل ع س القيععا ععو ،الل القيععا يؤرععت نلععي يحععو الف لي ع م ععدأ لوصععف (قععاي )
ويفععرس االيق ضعععاء ععزوال ليععع القيععا نيعععه وامععا ابصعععا ه أيععه نعععال ععاليحو أو ايعععه قاضعع ال لعععد ،لععيس م يعععي ايععه ي لععع
تلععال ععو أو ايععه مشعع ول القضععاء ععيل اليععاس ععو ،ععل م يععي ال لععه ملتعع ال لعع أو ميصععا القضععاء ،مععا دامععت الملتعع
أو الوظيف موجودبيل قو مبل س الم دأ حاال وال تال يايما أو
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ا و.
ي ععع يصعععح ال يب قعععل االيقضعععاء اتا زالعععت الملتععع أو هعععل ت نيعععه الوظيفععع  ،وحيييعععت يجعععرد اليعععزاا ععع ال وصعععف القاضععع
 معععثو  -عععل يصعععدق حقيقععع نلعععي معععل زال نيعععه ميصعععا القضعععاء وتعععتلال الحعععال ععع مثعععل اليجعععار والريعععال والميشعععار عععويبصور يقا االيقضاء اال زوال حر اليجارة ومقي الريال وشأيي اليشر الميشار.
والروصععع ال العععزوال وااليقضعععاء ععع تعععل شعععه حهععع ه ،واليعععزاا ععع المشعععب ايمعععا عععو ععع وضعععذ القييعععات معععذ قلعععذ
اليظر نل رصوصيات الم اد المدلول نليقا المواد الب بربلف اربو ا تثيرا.
4 -اهب مال المشب

لحاظ حال البل س حقيق انل أل المشبقات الب

محل اليزاا أجم قا

مل االهماء.

واالهععماء مللقععا ال دالل ع لقععا نلععي الزمععال حبععي اه ع الفانععل واهعع المف ععول ايععه تمععا يصععدق ال ععال حقيق ع نلععي مععل ععو
نععال عععو تعععتلال يصععدق حقيقععع نلعععي معععل تععال نالمعععا يمعععا مضعععي أو يتععول نالمعععا يمعععا يعععأب ععو بجعععوز اتا تعععال الوقعععه
نليعع ه لحععاظ حععال البلعع س الم ععدأ ،تمععا اتا قليععا تععال نالمععا أو هععيتول نالمععا ،ععال تلععال حقيقعع ععو ريععا ،يظيععر الجوامععد
لو بقول يقا مثو الرماد تال رش ا أو الرشا هيتول رمادا.
ععاتل اتا تععال االمععر تععتلال مععا موقععذ اليععزاا ع الععوق المشععب نلععي مامضععي نليععه البل ع س ايععه حقيق ع أو مجععاز يقععول
ععو نلععي الععتات البعع ايقضعععي
ال االشععتال واليععزاا يععا ايمععا ععو يمععا اتا ايقضععي البلعع س الم ععدأ وأريععد الععوق المشععب
نيقعععا البلععع س ،أد أل االلعععوق نليقعععا لحعععاظ حعععال اليهععع واالهعععياد العععتد عععو حعععال اليلععع ال عععا ،تعععأل بقعععول معععثو (زيعععد
نعععال عععو) أد ايعععه اال موصعععوف أيعععه نعععال  ،اليعععه تعععال يمعععا مضعععي نالمعععا ،تمثعععال اث عععات الترا ععع للوضعععوء المعععاء
المهرل الشمس ها قا ب مي لفظ المهرل الدليل لما تال مهريا.
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بحصل مما تتريا ثوث أمور:
1 -ال الوق المشب

لحاظ حال البل س حقيق مللقا ،هواء تال اليظر لي ما مضي أو الحال أو المهبق ل.

وتلال االبفاق.
  2ال الوقععه نلععي الععتات ععو لحععاظ حععال اليه ع واالهععياد ق ععل زمععال البل ع س اليععه هععيبل س ععه يمععا ععد ،مجععاز ععواشتال ،وتلال وق االول أو المشار ه .و تا مبف نليه ايضا.
 3ال الوقعععه نلععي العععتات ععو  -أد لحعععاظ حععال اليهععع واالهععياد  -اليعععه تععال مبصعععفا ععه هعععا قا ،ععو محعععل الرعععوفواليزاا قال قو ايه حقيق وقال آررول ايه مجاز.
المربعععار اتا نر عععت مابقعععد معععل االمعععور ،يقعععول الحععع ال المشعععب حقيقععع ععع رصعععو
ير .

المبلععع س الم عععدأ ،ومجعععاز ععع

و (دليليععا) الب ععادر وصععح الهععلا نمععل زال نيععه الوصععف ،ععو يقععال لمععل ععو قانععد الف ععل ايععه قععاي  .وال لمععل ععو جا ععل
الف ل ايه نال  .وتلال لمجرد ايه تال قايما أو نالما يما ه .
ي ععع يصعععح تلعععال نلعععي يحعععو المجعععاز ،أو يقعععال ايعععه تعععال قايمعععا أو نالمعععا ،يتعععول حقيقععع حيييعععت ،ات يتعععول االلعععوق لحعععاظ
حال البل س.
ونعععد بفرقععع ضعععق عععيل االلعععوق لحعععاظ حعععال البلععع س ،و عععيل ا اللعععوق لحعععاظ حعععال اليهععع واالهعععياد عععو العععتد أو ععع
القععول وضععذ المشععب لون ع  ،ات وجععد ال االهععب مال يتععول نلععي يحععو الحقيق ع ععو مععذ ال البل ع س قععد مضععي ،ولتيععه فععل
نعععل ال االلعععوق تعععال لحعععاظ حعععال البلععع س ،لععع يهعععب مله  -ععع الحقيقععع  -اال ععع رصعععو المبلععع س الم عععدأ ،ال يمعععا
مضي نيه البل س حبي يتول شا دا له .ث يال نر ت  -يما ه  -أل زوال الوصف يربلف اربوف
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المواد مل جق تول الم دأ أرت نلي يحو الف لي  ،أو نلي يحو الملت أو الحر .
مثععل صععدق الل يععا حقيقعع نلععي مععل ال يشععب ل الل ا عع ععو ليععو أو راحعع أو أتععل ال يتشععف نععل تععول المشععب حقيقعع
عع االنععع  -تمعععا قيعععل  -وتلعععال الل الم عععدأ يععه أرعععت نلعععي يحعععو الحر ععع أو الملتععع  ،و ععتا لععع يعععزل بل هعععه عععه حعععيل اليعععو أو
الراح .
ي ععع تا زالعععت الملتععع او الحر ععع نيعععه تعععال العععوق الل يعععا نليعععه مجعععازا ،اتا لععع يتعععل لحعععاظ حعععال البلععع س تمعععا قيعععل عععتا
ل ي يععا ععاالمس ،ععأل يتععول قيععد ( ععاالمس) ل يععال حععال البلعع س .ععال ععتا االهععب مال ال شععال عع تويععه نلععي يحععو الحقيقعع .
وقد ه يال تلال.
ال اا الثاي االوامر الم حث االول
و يه حثال -

مادة االمر  -وصي

االمر  -ورابم

بقهيمات الواجا

الم حث االول مادة االمر
و

تلم (االمر) المؤلف مل الحروف (أ . .ر) و يقا ثوث مهايل:

  1م يععي تلم ع االمععر قيععل ال تلم ع (االمععر) لفععظ مشععبرال ععيل الللععا و يععر ممععا بهععب مل يععه ععت التلم ع  ،تالحادث عوالشأل والف ل ،تما بقول (جيت المر تتا) ،أو (ش لي أمر) أو (أبي ول أمر نجيا).
وال ي عععد أل بتعععول الم عععاي البععع بهعععب مل يقعععا تلمععع اال معععر معععا رعععو الللعععا برجعععذ لعععي م يعععي واحعععد جعععامذ ييقعععا ،و عععو
مفقو (الشه) .يتول لفظ االمر مشبرتا يل م يييل قل (الللا) و (الشه).
والمععععراد مععععل الللععععا ظقععععار االرادة والر عععع ععععالقول أو التبا عععع أو االشععععارة أو يحععععو ععععت االمورممععععا يصععععح اظقععععار
االرادة والر وا راز ما ه( )1مجرد االرادة والر مل دول اظقار ا مظقر ال بهمي لل ا.
والظععا ر ايععه لععيس تععل للععا يهععمي أمععرا ،ععل شععرل مرصععو
مل اا ب ريف الشه االن .

هععيأب تتععر ع المهععأل الثايي ع بفهععير االمععر الللععا

___________________________________
) (1والظعععا ر أل بفهععععير عععس االصعععولييل للفععععظ ا المعععر أيعععه (الللععععا عععالقول) لعععيس القصععععد ميعععه أل لقععع اصععععلوحا
مرصوصععا يععه ،ععل انب ععار أيععه أحععد مصععادي الم يععي .ععال االمععر تمععا يصععدق نلععي الللععا ععالقول يصععدق نلععي الللععا
التبا أواالشارة أو يحو ما.
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والمععراد مععل الشععه مععل لفععظ االمععر أيضععا لععيس تععل شععه نلععي االلععوق ،يتععول بفهععير ععه مععل ععاا ب ريععف الشععه ععاالن
ايضعععا ،عععال الشعععه ال يقعععال لعععه (أمعععر) اال اتا تعععال معععل اال عععال والصعععفات ،ولعععتا ال يقعععال " رأيعععت أمعععرا " اتا رأيعععت ايهعععايا
أو شجرا أو حايلا.
ولتععل لعععيس المععراد معععل الف ععل والصعععف الم يععي الحعععدث أد الم يععي المصعععدرد ععل المعععراد ميععه يفعععس الف ععل أو الصعععف معععا
و موجود يفهه.
ي يعع لعع يوحععظ يععه جقعع الصععدور مععل الفانععل وااليجععاد و ععو الم ععر نيععه نيععد ضععق ععالم يي االهعع المصععدرد ،أد
مايععدل نليععه اه ع المصععدر .ولععتا اليشععب ميععه ععو يقععال (أمععر .يععأمر .آمععر .مععأمور) ععالم يي المععأروت مععل الشععه ،ولععو تععال
م يعععي حعععدثيا الشعععب ميعععه .رعععوف االمعععر م يعععي الللعععا عععال المقصعععود ميعععه الم يعععي الحعععدث وجقععع الصعععدور وااليجعععاد،
ولتا يشب ميه يقال (أمر .يأمر .آمر .مأمور).
والدليل نلي أل لفظ االمر مشبرال يل م يييل الللا والشه ،ال ايه موضوا للجامذ ييقما:
 1ال (االمععر)  -تمعععا بقععد  -م يعععي الللععا يصععح االشعععبقاق ميععه ،وال يصعععح االشععبقاق ميععه م يعععي الشععه .واالرعععبوفاالشبقاق وندمه دليل نلي ب دد الوضذ.
  2ال (االمععر) م يععي الللععا يجمععذ نلععي " أوامععر " و م يععي الشععه نلععي (أمععور) وارععبوف الجمععذ عع الم ييععيل دليععلنلي ب دد الوضذ.
  12انب عععار ال لعععو ععع م يعععي االمعععر قعععد هععع أل االمعععر يتعععول يم يعععي الللعععا ،ولتعععل ال مللقعععا عععل م يعععي للعععاو الللا مل ال ال لي الداي  ،ي ب ر يه ال لو اامر.
مرصو  .والظا ر أل الللا المرصو
ونليه ال يهمي الللا مل الداي

لي ال ال أمرا ،ل يهمي (اهبدناء).

وتعععتا ال يهعععمي الللعععا معععل المهعععاود لعععي مهعععاويه ععع ال لعععو أو الحلععع أمعععرا ،عععل يهعععمي (البماهعععا) ،وال اهعععب مل العععداي
أو المهاود وأظقر نلو
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وبر ه وليس و ال حقيق .
أما ال ال

لل ه يتول أمرا وال ل يتل مبظا را ال لو.

تععل ععتا حت ع الب ععادر وصععح هععلا االمععر نععل للععا يععر ال ععال  ،وال يصععح الععوق االمععر نلععي الللععا مععل يععر ال ععال
اال يحو ال ياي والمجاز و ل اهب لي.
  3دالل ع لفععظ االمععر نلععي الوجععوا اربلفععوا ع دالل ع لفععظ االمععر م يععي (الللععا) نلععي الوجععوا ،قيععل ايععه موضععوالرصو الللا الوجو  .وقيل لون ميه ومل الللا اليد  .وقيل مشبرال ييقما اشبراتا لفظيا.
وقيعععل يعععر تلعععال .والحععع نيعععديا ايعععه دال نلعععي الوجعععوا وظعععا ر يعععه ،يمعععا اتا تعععال مجعععردا وناريعععا نعععل قرييععع نلعععي
االهعععبح اا .واحعععراز عععتا الظقعععور قعععتا المقعععدار تعععاف ععع صعععح اهعععبي ال الوجعععوا معععل العععدليل العععتد يبضعععمل تلمععع
(االمر) وال يحبا لي اث ات ميشأ تا الظقور ل و الوضذ أو شه آرر.
ولتعععل معععل ياحيععع نلميععع صعععر يحهعععل أل يفقععع ميشعععأ عععتا الظ قعععور ،قعععد قيعععل ال م يعععي الوجعععوا معععأروت قيعععدا ععع
الموضوا له لفظ االمر.
وقيل مأروت قيدا
والح ايه ليس قيدا

المهب مل يه ال ل يتل مأروتا
الموضوا له وال

الموضوا له.

المهب مل يه.

ععل ميشععأ ععتا الظقععور مععل جقعع حت ع ال قععل وجععوا لانعع اامععر ،ععال ال قععل يهععبقل لععزو االي ععاث نععل ععث المععولي
وااليزجععار نعععل زجععر  ،قضعععاء لحعع المولويععع وال وديععع  ،مجععرد عععث المععولي يجعععد ال قعععل ايععه ال عععد لل ععد معععل اللانععع
برته ويأتل مرالفبه.
واالي اث ما ل يرر
لعععيس المعععدلول للفعععظ االمعععر اال الللعععا معععل ال عععال  ،ولتعععل ال قعععل عععو العععتد يلعععز ال عععد االي عععاث ويوجعععا نليعععه اللانععع
المر المولي مال يصر المولي البرري ويأتل البرال.
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ونليعععه عععو يتعععول اهعععب ماله ععع معععوارد اليعععدا م عععايرا الهعععب ماله ععع معععوارد الوجعععوا معععل جقععع الم يعععي المهعععب مل يعععه
اللفظ.
لععععيس ععععو موضععععونا للوجععععوا ،ععععل وال موضععععونا لونعععع مععععل الوجععععوا واليععععدا ،الل الوجععععوا واليععععدا ليهععععا مععععل
البقهعععيمات الوحقععع للم يعععي المهعععب مل يعععه اللفعععظ ،عععل معععل البقهعععيمات الوحقععع لومعععر عععد اهعععب ماله ععع م يعععا الموضعععوا
له.
***
الم حث الثاي صي

االمر

  1م يعععي صعععي االمعععر صعععي االمعععر ،أد ييبعععه ،تصعععي ا عععل ويحو عععا( )1بهعععب مل ععع معععوارد تثيعععرة (ميقعععا)ال ث ،تقوله ب الي ( أقيموا الصوة)( .أو وا ال قود) .و (ميقا) البقديد ،تفوله ب الي (انملوا ما شيب ).
و (ميقعععا) الب جيعععز ،تقولعععه ب عععالي ( عععأبوا هعععورة معععل مثلعععه) .و يعععر تلعععال ،معععل البهعععرير ،وااليعععتار ،والبرجععع  ،والبميععع ،
ويحو ا.

ولتععل الظععا ر أل القييعع عع جميععذ ععت الم ععاي اهععب ملت عع م يععي واحععد ،لتععل لععيس ععو واحععدا مععل ععت الم ععاي  ،الل
القييععع مثعععل (ا عععل) شعععأيقا شعععأل القييعععات االرعععرا وضععع ت ال عععادة يهععع راصععع تعععالحروف ولععع بوضعععذ ال عععادة م عععال
م ال اهمي .
مهبقل  ،و يصح ال يراد ميقا مفا ي ت الم اي المتتورة الب
ونليعععه ،عععالح ايقعععا موضعععون لليهععع الراصععع القايمععع عععيل المعععبتل والمرالعععا والمعععادة ،والمقصعععود معععل المعععادة الحعععدث
التد وقذ نليه مفاد القيي  ،مثل الضرا والقيا والق ود اضرا وق واق د ،ويحو تلال.
وحيييت ييبزا ميقا نيوال
___________________________________
)(1المقصععود يحععو صععي أ ععل أيعع صععي وتلمعع بععؤدد مؤدا ععا عع الداللعع نلععي الللععا وال ععث ،تالف ععل المضععارا
المقععرول ععو االمععر أو المجععرد ميععه تا قصععد ععه يشععاء الللععا يحععو قوليععا (بصععل  .ب بهععل .أللععا ميععال تععتا) أو جملعع
اهمي يحو ( تا مللوا ميال) أو اه ل يحو صه ومه ومقو ،و ير تلال.
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لالا ومللوا ميه ومللوا.
قوليععا (اضععرا) ،يععدل نلععي اليهعع اللل يعع ععيل الضععرا والمععبتل والمرالععا ،وم يععي تلععال ج ععل الضععرا نلععي نقععدة
يفهه للف ل.
المرالا و ثه يحو وبحريته اليه ،وج ل الدان
ونلعععي عععتا معععدلول ييععع االمعععر ومفاد عععا عععو اليهععع اللل يععع  ،وال شعععيت هعععمقا اليهععع ال ثيععع  ،ل عععرس ا عععراز ج عععل
يفهه وبحريته و ثه يحو .
المأمور ه  -أد المللوا  -نقدة المرالا ،وج ل الدان
ما شيت

ر.

يعععر ال عععتا الج عععل أو االيشعععاء يربلعععف يعععه العععدان لعععه معععل ق عععل المعععبتل  ( ،بعععارة) يتعععول العععدان لعععه عععو ال عععث الحقيقععع
وج عععل العععدان ععع يفعععس المرالعععا لف عععل المعععأمور عععه ،يتعععول عععتا االيشعععاء حيييعععت مصعععداقا لل عععث والبحريعععال وج عععل
الدان  ،أو ال شيت قل يتول مصداقا للللا ،ال المقصود واحد.
و (أررا) يتول الدان له و البقديد ،يتول مصداقا للبقديد ،ويتول بقديدا الحمل الشايذ.
و (ثالثععع ) يتعععول العععدان لعععه عععو الب جيعععز يتعععول مصعععداقا للب جيعععز وب جيعععزا الحمعععل الشعععايذ .و تعععتا ععع
المتتورة و ير ا .والي يا يبجلي مايريد ال يوضحه ،ايا يريد ال يقول ي ال ارة.

عععاق الم عععاي

ال ال ععث أو البقديععد أو الب جيععز أو يحو ععا ليهععت عع م ععاي لقييعع االمععر قععد اهععب ملت عع مفا يمقععا  -تمععا ظيععه القععو -
ال م اي حقيق وال مجازي .
عععل الحععع ال ا لميشعععأ قعععا لعععيس اال اليهععع اللل يععع الراصععع  ،و عععتا االيشعععاء يتعععول مصعععداقا الحعععد عععت االمعععور عععاربوف
العععدوان يتعععول بعععارة ثعععا الحمعععل الشعععايذ وأرعععرا بقديعععدا الحمعععل الشعععايذ و تعععتا .ال أل عععت المفعععا ي مدلولععع للقييععع
وميشأة قا حبي مفقو ال ث والللا.
واالرعععبول ععع العععو عععيل الم فقعععو والمصعععداق عععو العععتد ج عععل أوليعععال يظيعععول ال عععت االمعععور مفعععا ي لقييععع االمعععر وقعععد
اهععب ملت يقععا اهععب مال اللفععظ عع م يععا  ،حبععي اربلفععوا عع ايععه ايقععا الم يععي الحقيقعع الموضععوا لععه القييعع وأيقععا الم يععي
المجازد.
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  2ظقععور الصععي عع الوجععوا اربلععف االصععوليول عع ظقععور صععيوالروف يشمل صي ا ل وما شا ققا وما م يا ا مل صيغ االمر.

االمععر عع الوجععوا و عع تيفيبععه نلععي أقععوال.

واالقعععوال ععع المهعععأل تثيعععرة ،وا مقعععا قعععوالل (احعععد ما) ايقعععا ظعععا رة ععع الوجعععوا ،،امعععا تويقعععا موضعععون يعععه ،أو معععل
جق ايصراف الللا لي أتمل اال راد.
(ثاييقمعععا) ايقعععا حقيقععع ععع القعععدر المشعععبرال عععيل الوجعععوا واليعععدا ،و عععو  -أد القعععدر المشعععبرال  -مللععع الللعععا الشعععامل
لقما مل دول أل بتول ظا رة احد ما.
والحعع ايقععا ظععا رة عع الوجععوا ،ولتععل ال مععل جقعع تويقععا موضععون للوجععوا وال مععل جقعع تويقععا موضععون لمللعع
الللا وال الوجوا أظقر ا راد .
وشععأيقا عع ظقور ععا عع الوجععوا شععأل مععادة االمععر نلععي مابقععد يععاال ،مععل ال الوجععوا يهععبفاد مععل حتعع ال قععل لععزو
الانعع أمععر المععولي ووجععوا االي ععاث نععل ثععه ،قضععاء لحعع المولويعع وال وديعع  ،مععا لعع يععرر يفععس المععولي ععالبرال
االمر لو رلي ول ه شأيه أل يتول مل مصادي حت ال قل وجوا اللان .
ويأتل ه .و دول البرري
يتول الظقور تا ليس مل يحو الظقورات اللفظي  ،وال الدالل

ت نلي الوجوا مل يوا الدالالت التومي .

ات صعععي االمعععر  -تمعععادة االمعععر  -ال بهعععب مل ععع مفقعععو الوجعععوا ال اهعععب ماال حقيقيعععا وال مجازيعععا ،الل الوجعععوا تاليعععدا
أمر رار نل حقيق مدلولقا وال مل تيفيابه وأحواله.
وبمبععاز الصععي نععل مععادة تلم ع االمععر أل الصععي البععدل ال نلععي اليه ع اللل يعع تمععا بقععد  ،قعع
للدالل نلي الوجوا التد و مفقو اهم  ،وتتا اليدا.
ونلي تا المهب مل يه الصي

لري ع أولععي ال بصععلح

نلي تو الحاليل (الوجوا واليدا) واحد ال اربوف يه.

واهعععبفادة الوجعععوا  -نلعععي بقعععدير بجرد عععا نعععل القرييععع نلعععي اتل اامعععر عععالبرال  -ايمعععا عععو حتععع تال قعععل تمعععا قليعععا ،ات عععو
مل لواز صدور
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االمر مل المولي.
ويشعععقد لمعععا تتريعععا معععل تعععول المهعععب مل يعععه واحعععدا ععع معععورد الوجعععوا واليعععدا معععا جعععاء ععع تثيعععر معععل االحاديعععث معععل
الجمذ يل الواج ات والميدو ات صي واحدة وأمر واحد أو أهلوا واحد مذ ب دد االمر.
ولعععو تعععال الوجعععوا واليعععدا معععل ق يعععل الم ييعععيل للصعععي لتعععال تلعععال ععع اال لعععا معععل عععاا اهعععب مال اللفعععظ ععع أتثعععر معععل
م يععي و ععو مهععبحيل ،أو بأويلععه ععارادة مللعع الللععا ال يععد ارادبععه مععل مهععاق االحاديععث ايععه بجععوز  -نلععي بقععدير  -ال
شا د له وال يهاند نليه أهلوا االحاديث الواردة.
بي يقال
(االول) ظقور الجمل الر ري الدال نلي الللا

الوجوا.

عععل ععع ظقور عععا ععع الوجعععوا ،تمعععا أشعععريا اليعععه
انلععع ال الجملععع الر ريععع ععع مقعععا ايشعععاء الللعععا شعععأيقا شعععأل صعععي
هعععا قا ،قوليعععا " صعععي ا عععل ومعععا شعععا ققا " .والجملععع ا لر ريععع مثعععل قعععول " ي بهعععل .يبوضعععأ .يصعععل " عععد الهعععؤال نعععل
شه يقبض مثل تا الجواا ويحو تلال.

والهععر ع تلععال أل الميععال عع الجميععذ ،واحععد ايععه تا ث ععت ال ععث مععل المععولي ععأد مظقععر تععال و ععأد لفععظ تععال ،ععو ععد
ال يب ه حت ال قل لزو االي اث مال يأتل المولي برته.
ععل ر مععا ي قععال ال دالل ع الجملعع الر ريعع نلععي الوجععوا آتععد ،اليقععا ع الحقيقعع ار ععار نععل بحق ع الف ععل ادنععاء أل وقععوا
االمبثال مل المتلف مفروغ نيه.
(الثاي ) ظقور االمر د الحظر او بو مه.
قعععد يقعععذ ايشعععاء االمعععر عععد بقعععد الحظعععر  -أد الميعععذ  -أو نيعععد بعععو الحظعععر ،تمعععا لعععو ميعععذ الل يعععا المعععريس نعععل شعععرا
الماء ،ث قال له اشرا الماء .أو قال تلال نيدما يبو المريس ايه مميوا ميه ومحظور نليه شر ه.
وقد اربلف االصوليول

مثل تا االمر ايه ل و ظا ر

الوجوا
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قععل أد ر ععذ الميععذ قععل مععل دول الب ععرس لث ععوت حتعع آرععر مععل ا احعع او ير ععا،
أو ظععا ر عع اال احعع  ،أو البععرري
أو يرجعععذ لعععي معععا تعععال نليعععه هعععا قا ق عععل الميعععذ نلعععي أقعععوال تثيعععرة .وأصعععح االقعععوال عععو الثالعععث و عععو داللبقعععا نلعععي
قل.
البرري
والوجععه عع تلعععال ايععال قععد نر عععت أل داللعع االمععر نلعععي الوجععوا ايمعععا بيشععأ مععل حتععع ال قععل لععزو االي عععاث مععال يث عععت
االتل ععالبرال .وميععه بهعععبليذ أل بععبفلل ايعععه ال داللعع لومعععر عع المقعععا نلععي الوجعععوا ،اليععه لعععيس يععه داللععع نلععي ال عععث
ال قل ال اتثر.
وايما و برري
ععع الف عععل واالتل عععه ،قعععو ال يتعععول اال
وأوضعععح معععل عععتا ال يقعععول ال مثعععل عععتا االمعععر عععو ايشعععاء عععدان البعععرري
برريصععععا واتيععععا الحمععععل الشععععايذ .وال يتععععول ثععععا اال اتا تععععال ا اليشععععاء ععععدان ال ععععث .ووقونععععه ععععد الحظععععر أو بو مععععه
قريي نلي تويه دان ال ث ،و يتول داال نلي الوجوا .وند داللبه نلي اال اح لري أولي.
يرجذ يه لي دليل آرر مل أصل او امارة.
مثالعععه قولعععه ب عععالي " واتا حللعععب اصعععلادوا " ايعععه أمعععر عععد الحظعععر نعععل الصعععيد حعععال االحعععرا عععو يعععدل نلعععي وجعععوا
الصععيد .ي ع لععو اقبععرل التععو قريي ع راص ع نلععي ال االمععر صععدر ععدان ال ععث أو ل ععرس يععال ا اح ع الف ععل ايععه حيييععت
يدل نلي الوجوا أو اال اح .
ولتعععل عععتا أمعععر آرعععر ال تعععو يعععه ،عععال التعععو ععع
أررا ير ت القريي .

عععرس صعععدور االمعععر عععد الحظعععر أو بو معععه مجعععردا نعععل تعععل قرييععع

  3الب عععدد والبوصعععل بمقيعععد تعععل مبفقعععه ي عععرف ال ععع الشعععري المقدهععع واج عععات ال بصعععح وال بهعععقل أوامر عععا االابيايقا قر ي لي وجه هللا ب الي .وتويقا قر ي ايما و إبيايقا قصد امبثال أوامر ا أو ير مل وجو قصد
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القر

لي هللا ب الي ،نلي ما هبأب االشارة اليقا.

وبهمي ت الواج ات (ال اديات) او (الب ديات) تالصوة والصو ويحو ا.
و يعععاال واج عععات أرعععرا بهعععمي (البوصعععليات) و ععع البععع بهعععقل أوامر عععا مجعععرد وجود عععا وال لععع يقصعععد قعععا القر ععع ،
تايقعععات ال ريععع وأداء العععديل ود عععل الميعععت وبلقيعععر الثعععوا وال عععدل للصعععوة ،ويحعععو تلعععال .وللب عععدد والبوصعععل ب ريعععف
آرر تال مشقورا نيد القدماء.

و و أل البوصل

(ماتال الدان لومر ه م لوما) و

ق اله الب دد و و (مال ي ل ال رس ميه).

وايما هم ب ديا الل ال رس الدان للمأمور ليس اال الب د أمر المولي قل.
ب عععالي يمعععا
ولتعععل الب ريعععف يعععر صعععحيح اال اتا أريعععد عععه اصعععلو ثعععال للب عععدد والبوصعععل  ،يعععراد الب عععد البهعععلي
أمعععر عععه وال تعععال المعععأمور عععه بوصعععليا عععالم يي االول ،تمعععا يقولعععول معععثو (ي معععل عععتا ب عععدا) ويقولعععول (ي معععل عععتا معععل
اا الب د) أد ي مل تا مل اا البهلي المر هللا وال ل ي ل المصلح يه.
ونلعععي مابقعععد معععل يعععال م يعععي البوصعععل والب عععدد  -المصعععللح االول  -عععال نلععع حعععال واجعععا أيعععه ب عععدد أو بوصعععل
و اشتال ،وال شال تلال قل االصل تويه ب ديا أو بوصليا يه روف يل االصولييل.
ويي

لبوضيح تلال و يال المربار بقدي أمور:

)(1ميشعععأ الرعععوف وبحريعععر ال ميشعععأ الرعععوف يععع ا عععو الرعععوف ععع امتعععال ارعععت قصعععد القر ععع ععع مب لععع االمعععر -
تالصععوة مععثو  -قيععدا لععه نلععي يحععو الجععزء أو الشععرل ،نلععي وجععه يتععول المععأمور ععه المب لعع ل مععر ععو الصععوة المععأب
قععا قصععد القر عع  ،قععتا القيععد ،تقيععد اللقععارة يقععا ت يتععول المععأمور ععه الصععوة نععل لقععارة المجععردة نععل ععتا القيععد مععل
.
حيث
معععل قعععال امتعععال أرعععت عععتا القيعععد  -و عععو قصعععد القر ععع  -تعععال مقبضعععي االصعععل نيعععد البوصعععلي  ،اال اتا دل دليعععل رعععا
نلي الب دي  ،تهاير القيود االررا،
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لمععا نر ععت ال الععوق تععو المععولي حج ع يجععا االرععت ععه مععال يث ععت البقييععد ،يععد الشععال ع انب ععار قيععد يمتععل أرععت عع
المأمور ه المرجذ (اصال االلوق) ليف انب ار تلال القيد.
ومععل قععال اهععبحال أرععت قيععد قصععد القر ع لععيس لععه البمهععال ععااللوق ،الل االلععوق لععيس اال ن ععارة نععل نععد البقييععد يمععا
البقييد ،وندمقا االلوق).
مل شأيه البقييد ،الل البقا ل ييقما مل اا بقا ل ال د والملت (الملت
واتا اهبحالت الملت اهبحال ندمقا ما و ند ملت  ،ال ما و ند ملل .
و عععتا واضعععح اليعععه اتا تعععال البقييعععد مهعععبحيو عععد البقييعععد ععع لهعععال العععدليل ال يهبتشعععف ميعععه ارادة االلعععوق ،عععال نعععد
البقييعععد يجعععوز أل يتعععول الهعععبحال البقييعععد ويجعععوز أل يتعععول ل عععد ارادة البقييعععد ،وال لريععع الث عععات الثعععاي مجعععرد نعععد
تتر القيد وحد .
و د تا يقول اتا شتتيا

انب ار شه

و محال يرجذ تلال لي الشال

مراد المولي وما ب ل

هقول االمر اتا رو المأب

ه رضه واق ا ،ول يمتل له يايه.

ه مل تلال القيد اال شتوال.

ونيععد الشععال ع هععقول االمععر  -أد ع امبثالععه  -يحت ع ال قععل لععزو االبيععال ععه مععذ القيععد المشععتوال تيمععا يحصععل لععه ال ل ع
فراغ تمبه مل البتليف ،اليه اتا اشب لت التم واجا يقييا و د مل احراز الفراغ ميه حت ال قل.
و تا م يي مااشبقر
و تا مايهمي نيد

لهال االصولييل مل قولق (االشب ال اليقيي يهبدن الفراغ اليقيي ).
اصل االشب ال أو أصال االحبيال.

( ا) محعععل الرعععوف معععل وجعععوا قصعععد القر ععع ال محعععل الرعععوف ععع المقعععا
المأمور ه.

عععو امتعععال ارعععت قصعععد امبثعععال االمعععر ععع

وأمععا يععر قصععد االمبثععال مععل وجععو قصععد القر عع  ،تقصععد مح و يعع الف ععل المععأمور ععه التابيعع انب ععار أل تععل مععأمور ععه
ال عععد أل يتعععول مح و عععا ل معععر ومر و عععا يعععه نيعععد  ،وتقصعععد البقعععرا لعععي هللا ب عععالي محضعععا الف عععل ال معععل جقععع قصعععد
امبثال أمر ل رجاءا لرضا  ،ويحو تلال مل وجو قصد القر ال تل
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عععت الوجعععو ال معععايذ قل عععا معععل ارعععت ا قيعععدا للمعععأمور عععه ،واليلعععز المحعععال العععتد تتعععرو ععع أرعععت قصعععد االمبثعععال نلعععي
ماهععيأب  .ولتععل الشععأل عع ال ععت الوجععو ععل عع مععأروتة عع المععأمور ععه ععو نلععي يحععو ال بتععول ال ععادة ن ععادة اال
قععا الح ع ايععه ل ع يؤرععت شععه ميقععا ع المععأمور ععه .والععدليل نلععي تلععال مايجععد مععل االبفععاق نلععي صععح ال ععادة  -تالصععوة
معععثو  -اتا أبعععي قعععا عععدان أمر عععا معععذ نعععد قصعععد الوجعععو االرعععرا .ولعععو تعععال يعععر قصعععد االمبثعععال معععل وجعععو القر ععع
معععأروتا ععع المعععأمور عععه لمعععا صعععحت ال عععادة ولمعععا هعععقل أمر عععا مجعععرد االبيعععال عععدان أمر عععا عععدول قصعععد تلعععال الوجعععه.
الروف  -اتل  -ميحصر امتال أرت قصد االمبثال واهبحالبه.
(ج) االلععوق والبقييععد عع ال بقهععيمات االوليعع للواجععا ال تععل واجععا عع يفهععه لععه بقهععيمات انب ععار الرصوصععيات البعع
تابقا مذ قلذ اليظر نل ب ل االمر قا لي:
يمتل أل بلحقه الرار  ،مثو  -الصوة بيقه
 1تات هورة ،و اقدبقا. 2تات بهلي  ،و اقدبه. 3صوة نل لقارة ،و اقدبقا. 4صوة مهبق ل قا الق ل  ،و ير مهبق ل قا. 5صوة مذ الهابر و دويه.و تععتا يمتععل بقهععيمقا لععي ماشععاء هللا مععل االقهععا موحظعع اجزايقععا وشععرولقا وموحظعع تععل مععا يمتععل ععرس انب ععار
يقا وندمه.
وبهععمي مثععل ععت البقهععيمات " البقهععيمات االولي ع " ،اليقععا بقهععيمات بلحققععا عع تابقععا مععذ قلععذ اليظععر نععل ععرس ب لعع
شه قا ،وبقا لقا " البقهيمات الثايوي " الب بلحققا د رس ب ل شه قا تاالمر مثو وهيأب تتر ا.
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ععاتا يظريععا لععي ععت البقهععيمات االوليعع للواجععا ععالحت ععالوجوا القيععاس لععي تععل رصوصععي ميقععا ال يرلععو عع الواقععذ
مل أحد احبماالت ثوث :
)(1أل يتعععول مقيعععدا وجود عععا ،ويهعععمي (شعععرل شعععه) مثعععل شعععرل اللقعععارة والهعععابر واالهعععبق ال والهعععورة والرتعععوا
والهجود و ير ا مل اجزاء وشرايل اليه لي الصوة.
)(2أل يتععول مقيععدا ععدمقا ،ويهععمي " شععرل ال " ،مثععل شععرل الصععوة ععد التععو والققققعع والحععديث ،لععي يععر تلععال
مل قوالذ الصوة.
) (3أل يتععول مللقععا اليهعع اليقمععا أد يععر مقيععد وجود ععا وال ععدمقا ويهععمي (ال شععرل) ،مثععل نععد اشععبرال الصععوة
القيوت ،ال وجو قا ير مقيد وجود وال دمه.
ععتا ع مرحل ع الواقععذ والث ععوت ،وأمععا ع مرحل ع االث ععات والدالل ع  ،ععال الععدليل الععتد يععدل نلععي وجععوا شععه ال دل نلععي
انب ععار قيععد يععه أو نلععي انب ععار ندمععه ععتاال ،وال لعع يتععل الععدليل مبضععميا ل يععال البقييععد مععا ععو محبمععل البقييععد ال وجععودا

وال نعععدما ،عععال المرجعععذ ععع تلعععال عععو اصعععال االلعععوق ،اتا بعععو رت المقعععدمات المصعععحح للبمهعععال أصعععال االلعععوق نلعععي
ماهعععيأب ععع ا عععه  -و عععو عععاا المللععع والمقيعععد  ،-و اصعععال االلعععوق هبتشعععف أل ارادة المعععبتل اامعععر مب لقععع عععالملل
واق ا ،أد أل الواجا ل يؤرت اليه لي القيد اال نلي يحو الو شرل.
( د) نعععد امتعععال االلعععوق والبقييعععد ععع البقهعععيمات الثايويععع للواجعععا والروصععع ايعععه ال معععايذ معععل البمهعععال عععااللوق لر عععذ
احبمال البقييد البقهيمات االولي .
ثععع ال تعععل واجعععا  -عععد ث عععوت الوجعععوا وب ليععع االمعععر عععه واق عععا  -ييقهععع لعععي معععايؤبي عععه ععع الرعععار
ومايؤبي ه ال دان أمر  .ث ييقه أيضا لي م لو الواجا ومجقوله.

عععدان امعععر ،

و ت البقهيمات بهمي " البقهيمات الثايوي " اليقا مل لواح الحت و د رس
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ث عععوت الوجعععوا واق عععا ،ات ق عععل بحقععع الحتععع ال م يعععي لفعععرس ابيعععال الصعععوة  -معععثو  -عععدان أمر عععا ،الل المفعععروس ععع
ت الحال ال أمر قا حبي يمتل رس قصد  .وتتا الحال اليه لي ال ل والجقل الحت .
و ععع مثعععل عععت البقهعععيمات يهعععبحيل البقييعععد أد بقييعععد المعععأمور عععه ،الل قصعععد امبثعععال االمعععر  -معععثو  -عععرا وجعععود االمعععر،
تيعععف ي قعععل ال يتعععول االمعععر مقيعععدا عععه والزمعععه ال يتعععول االمعععر عععرا قصعععد االمعععر ،وقعععد تعععال قصعععد االمعععر عععرا وجعععود
االمر ،يلز ال يتول المبقد مبأررا والمبأرر مبقدما .و تا رلف أو دور.
واتا اهعععبحال البقييعععد اهعععبحال االلعععوق أيضعععا ،لمعععا قليعععا هعععا قا ال االلعععوق معععل ق يعععل نعععد الملتععع القيعععاس لعععي البقييعععد عععو
يفرس اال مورد قا ل للبقييد ومذ ند امتال البقييد ال يهبتشف مل ند البقييد ارادة االلوق.
( اليبيجععع ) واتا نر يعععا عععت المقعععدمات يحهعععل يعععا ال يرجعععذ لعععي صعععلا الموضعععوا ،يقعععول قعععد اربلعععف االصعععوليول ععع ال
االصععل عع الواجععا  -تا شعععال عع تويععه ب ععديا أو بوصعععليا  -ععل أيععه ب ععدد أو بوصعععل ت ععا جمانعع لععي ال االصعععل
ععع الواج عععات أل بتعععول ن اديععع اال ال يقعععو دليعععل رعععا نلعععي نعععد درعععل قصعععد القر ععع ععع المعععأمور عععه ،اليعععه ال عععد معععل
االبيعععال عععه بحصعععيو للفعععراغ اليقييععع معععذ نعععد العععدليل نلعععي االتبفعععاء دويعععه وال يمتعععل البمهعععال عععااللوق ليفيعععه حهعععا
الفرس .وقد بقد تلال االمر االول .بتول اصال االحبيال المرجذ يا و بقبض ال ادي .
وت عععا جمانععع لعععي أل االصعععل ععع الواج عععات أل بتعععول بوصعععلي  ،ال الجعععل البمهعععال أصعععال االلعععوق ععع يفعععس االمعععر،
وال الجل أصال ال راءة مل انب ار قيد القر  ،ل يبمهال لتلال الوق المقا .
بوضعععيح تلعععال ايعععه الريعععا ععع أل المعععأمور عععه الوقعععا وبقييعععدا يب عععذ ال عععرس هععع
المأمور ه قيدا ،واال و.
ال رس و د مل يايه وأرت

وضعععيقا ،عععال تعععال القيعععد درعععيو ععع
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ير ال تلال يما يمتل أرت مل القيود
أما ماال يمتل أرت

المأمور ه  -تما

البقهيمات االولي .

المأمور ه قيد

ا  -تالععتد يحععل يععه و ععو قيععد قصععد االمبثععال  -ععو يصععح مععل اامععر ال يب ا ععل نيععه حيععث ال يمتععل أرععت قيععدا ع التععو
الواحععد المبضععمل ل مععر ،ععل الميععا لععه مععل اب ععاا لريقعع أرععرا ممتيعع الهععبيفاء رضععه ،ولععو ايشععاء أمععريل أحععد ما
يب ل تات الف ل مجردا نل القيد ،والثاي يب ل القيد.

مععثو  -لععو ععرس ال ععرس المععولي قععاي الصععوة المععأبي قععا ععدان أمر ععا ايععه اتا ل ع يمتععل بقييععد المععأمور ععه ععتلال ع
يفععس االمععر المب لعع قععا لمععا نر ععت مععل امبيععاا البقييععد عع البقهععيمات الثايويعع ععو ععد لععه (أد اامععر) لبحصععيل رضععه
أل يهلال لريق أررا تأل يأمر أوال الصوة ث يأمرثاييا إبيايقا دان أمر ا االول ،م ييا تلال صريح ال ارة.
و عععتال االمعععرال يتويعععال ععع حتععع أمعععر واحعععد ث وبعععا وهعععقولا ،اليقمعععا ياشعععيال معععل عععرس واحعععد ،والثعععاي يتعععول يايعععا
لعععوول ،معععذ نعععد امبثعععال االمعععر الثعععاي ال يهعععقل االمعععر االول امبثالعععه قعععل وتلعععال عععأل يعععأب الصعععوة مجعععردة نعععل قصعععد
أمر ا ،يتول االمر الثاي ايضمامه لي االول مشبرتا مذ البقييد اليبيج وال ل يه بقييدا اصلوحا.
اتا نر ععت تلععال ،ععاتا أمععر المععولي شععه  -وتععال ع مقععا ال يععال  -واتبفععي قععتا االمععر ،ول ع يلحقععه مععا يتععول يايععا لععه ل ع
يأمر ثاييا قصد االمبثال ،ايه يهبتشف ميه ند درل قصد االمبثال ال رس ،واال ل ييه أمر ثال.
و تا ماهمييا الوق المقا  .ونليه ،االصل
4 -الواجا ال يي والوق الصي

الواج ات تويقا بوصلي حبي يث ت الدليل ايقا ب دي .
(مايب ل

الواجا ال يي

تل متلف واليهقل ف ل ال ير) تالصوة
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اليومي والصو .
ويقا لعععه الواجعععا التفعععاي  ،و عععو (المللعععوا يعععه وجعععود الف عععل معععل أد متلعععف تعععال) يهعععقل ف عععل عععس المتلفعععيل نعععل
بقهيمات الواجا تتر ما.
ال اق  ،تالصوة نل الميت وب هيله ود يه .وهيأب
و يمععا يب لعع عع مهععأل بشععري الظقععور يقععول ال دل الععدليل نلععي أل الواجععا نييعع أو تفععاي ععتاال ،وال لعع يععدل ععال
الععوق صععي ا ععل بقبض ع أل يتععول نيييععا هععواء أبععي ععتلال ال مععل شععر آرععر أ ل ع يععأت ععه ،ععال ال قععل يحت ع لععزو
امبثال االمر مال ي ل هقوله ف ل ال ير.
المحبععا لععي مزيععد ال يععال ن لععي أصععل الصععي
و المفروس  -ي ل أل مراد الوجوا ال يي .
  5الواجععا الب ييي ع والععوق الصععينرضه) تالصوة اليومي .

ععو الواجععا التفععاي  ،ععاتا لعع ييصععا المععولي قرييعع نلععي ارادبععه  -تمعععا

الواجععا الب ييي ع

ععو (الواجععا ععو واجععا آرععر يتععول نععدال لععه و ععديو نيععه ع

ويقا لعععه الواجععع ا البرييعععرد ترصعععال تفعععارة اال لعععار ال معععدد ععع صعععو رمضعععال ،المريعععرة عععيل ال عععا هعععبيل مهعععتييا،
الرابم بوضيح الواجا الب ييي والبرييرد.
وصو شقريل مببا يل ،ونب رق  .وهيأب
ععاتا نل ع واجععا ايععه مععل أد القهععميل ععتاال ،واال مقبضععي الععوق صععي االمععر وجععوا تلععال الف ععل هععواء أبععي ف ععل آرععر
أ ل يأت ه ،القاندة بقبض ند هقوله ف ل شه آرر ،الل البريير محبا لي مزيد يال مفقود.
 6 -الواجا اليفه والوق الصي

الواجا اليفه

و (الواجا ليفهه ال الجل واجا آرر) تالصوة اليومي .

ويقا لععه الواجععا ال يععرد تالوضعععوء ايععه ايمععا يجعععا مقدمعع للصععوة الواج عع  ،ال ليفهعععه ات لععو لعع بجعععا الصععوة لمععا وجعععا
الوضوء .اتا شال واجا ايه يفه أو يرد مقبضي الوق ب ل االمر ه
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هواء وجا شه آرر أ ال ،ايه واجا يفه  .االلوق يقبض اليفهي ما ل بث ت ال يري .
7 -الفور والبرار اربلف االصوليول

دالل صي

االمر نلي الفور والبرار نلي أقوال.

 1ايقا موضون للفور. 2ايقا موضون للبرار . 3ايقا موضون لقما نلي يحو االشبراال اللفظ .  4ايقعععا يعععر موضعععون ال للفعععور وال للبرارععع وال لونععع ميقمعععا ،عععل ال داللععع لقعععا نلعععي أحعععد ما وجعععه معععل الوجعععو .وايما يهبفاد أحد ما مل القرايل الرارجي الب بربلف اربوف المقامات .والح و االرير.
والعععدليل نليعععه مانر عععت معععل أل صعععي ا عععل ايمعععا بعععدل نلعععي اليهععع اللل يععع  ،تمعععا ال المعععادة لععع بوضعععذ اال لعععيفس الحعععدث
يعععر الملحوظععع م عععه شعععه معععل رصوصعععيابه الوجوديععع  .ونليعععه ،عععو داللععع لقعععا  -ال قييبقعععا وال مادبقعععا  -نلعععي الفعععور أو
البرار .
عععل ال عععد معععل دال آرعععر نلعععي شعععه ميقمعععا ،عععال بجعععردت نعععل العععدال اارعععر عععال تلعععال يقبضععع جعععواز االبيعععال المعععأمور عععه
نلي الفور أو البرار .
ععتا ععاليظر لععي يفععس الصععي  ،امععا ععاليظر لععي الععدليل الرععارج الميفصععل قععد قيععل وجععود الععدليل نلععي الفععور ع جميععذ
الواج ات نلي يحو ال مو اال ما دل نليه دليل را يي نلي جواز البرار يه الرصو .
وقد تتروا لتلال آيبيل:
(االولي)  -قوله ب الي

هورة آل نمرال ( 127وهارنوا لي م فرة مل ر ت ).

وبقريعععا االهعععبدالل قعععا أل المهعععارن لعععي الم فعععرة ال بتعععول اال المهعععارن لعععي هععع قا ،و عععو االبيعععال المعععأمور عععه ،الل
الم فععرة ععل هللا ب ععالي ععو م يععي لمهععارن ال ععد اليقععا .ونليععه يتععول االهععراا لععي ععل المععأمور ععه واج ععا لمععا مععر مععل
ظقور صي ا ل الوجوا.
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(الثاييعععع )  -قولععععه ب ععععالي عععع هععععورة ال قععععرة  143والمايععععدة  ( 53اهععععب قوا الريععععرات) ععععال االهععععب اق ععععالريرات ن ععععارة
أررا نل االبيال قا ورا.
و (الجععععواا) نععععل االهععععبدالل تلبععععا اايبععععيل ال الريععععرات وهعععع ا الم فععععرة تمععععا بصععععدق نلععععي الواج ععععات بصععععدق نلععععي
المهبح ات أيضا ،بتول المهارن والمها ق شاملبيل لما ما المهبح ات أيضا.
ومعععل ال عععديق نعععد وجعععوا المهعععارن يقعععا ،تيعععف و ععع يجعععوز برتقعععا رأهعععا .واتا تايبعععا شعععاملبيل للمهعععبح ات مومقمعععا
تعععال تلعععال قرييععع نلعععي ال للعععا المهعععارن لعععيس نلعععي يحعععو االلعععزا  .عععو ب قعععي لقمعععا داللععع نلعععي الفوريععع ععع نمعععو
الواج ات.
ععععل لععععو هععععلميا اربصاصععععقما عععع الواج ععععات لوجععععا صععععرف ظقععععور صععععي ا ععععل يقععععا عععع الوجععععوا وحملقععععا نلععععي
االهعععبح اا ،يظعععرا لعععي ايعععا ي لععع نعععد وجعععوا الفوريععع ععع اتثعععر الواج عععات ،يلعععز برصعععي االتثعععر عععاررا أتثعععر
الواج ات نل نمومقا.
والشعععال أل االبيعععال عععالتو نامعععا معععذ برصعععي
وي د التو نيد ال رف مهبقجيا.

االتثعععر وارراجعععه معععل ال معععو

عععد تلعععال ق عععيح ععع المحعععاورات ال ر يععع

قعععل بعععرا يصعععح ل عععارف أهعععاليا التعععو ال يقعععول معععثو ( عععت امعععوال ) ،ثععع يهعععبثي واحعععدا واحعععدا حبعععي الي قعععي بحعععت
ال ا ال القليل ال شال أل تا التو ي د مهبقجيا ال يصدر نل حتي نارف.

اتل ،ال ي قي ميا

مل حمل اايبيل نلي االهبح اا.

8 -المرة والبترار * واربلفوا أيضا

دالل صي

ا ل نلي المرة والبترار نلي أقوال،

___________________________________
)*(المرة والبترار لقما م ييال (االول) الد

والد ات( ،الثاي ) الفرد واال راد.

والظعععا ر أل المعععراد ميقمعععا ععع محعععل اليعععزاا عععو الم يعععي االول .والفعععرق ييقمعععا أل الد ععع قعععد ببحقععع فعععرد واحعععد معععل
الل ي عع المللو عع  ،وقععد ببحقعع عع أ راد مب ععددة تا جععه قععا عع زمععال واحععد .لععتلال بتععول الد عع أنعع مععل الفععرد مللقععا،
تما أل اال راد أن مللقا مل الد ات ،الل اال راد  -تما قليا  -قد بحصل د واحدة وقد بحصل د ات.
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تاربو ق

الفور والبرار .

والمربعععار يعععا تالمربعععار يعععاال ،والعععدليل يفعععس العععدليل مععع ل نعععد داللععع الصعععي ال قييبقعععا وال مادبقعععا نلعععي المعععرة وال
البتععرار ،لمععا نر ععت مععل أيقععا ال بععدل نلععي أتثععر مععل للععا يفععس الل ي ع مععل حيععث ع  .ععو ععد مععل دال آرععر نلععي تععل
ميقما .أما االلوق ايه يقبض االتبفاء المرة.
وبفصععيل تلععال ال مللععوا المععولي ال يرلععو مععل أحععد وجععو ثوث ع (ويربلععف الحت ع يقععا مععل ياحي ع جععواز االتبفععاء وجععواز
البترار):
  1أل يتععول المللععوا صععرف وجععود الشععه ععو قيععد وال شععرل ،م يععي ايععه يريععد أال ي قععي مللو ععه م ععدوما ،ععل يرععرمل ظلم ال د لي يور الوجود ال أتثر ،ولو فرد واحد.
وال محالعع  -حيييععت  -ييل عع المللععوا ققععرا نلععي أول وج ودابععه ،لععو أبععي المتلععف مععا أمععر ععه أتثععر مععل مععرة االمبثععال
يتول الوجود االول ،ويتول الثاي ل وا محضا ،تالصوة اليومي .
  2أل يتعععول المللعععوا الوجعععود الواحعععد قيعععد الوحعععدة ،أد شعععرل أال يزيعععد نلعععي أول وجودابعععه لعععو أبعععي المتلعععف حيييعععتالمعععأمور عععه معععربيل ال يحصعععل االمبثعععال أصعععو  ،تبت يعععرة االحعععرا للصعععوة عععال االبيعععال الثاييععع نقيعععا االولعععي م لعععل
لوولي و بقذ الل .
  3أل يتعععول المللعععوا الوجعععود المبتعععرر ،امعععا شعععرل بتعععرر يتعععول المللعععوا عععو المجمعععوا معععا عععو مجمعععوا ،عععويحصعععل االمبثعععال عععالمرة أصعععو ترت عععات الصعععو ة الواحعععدة ،وامعععا ال شعععرل بتعععرر م يعععي ايعععه يتعععول المللعععوا تعععل واحعععد
معععل الوجعععودات تصعععو أيعععا شعععقر رمضعععال ،لتعععل معععرة امبثالقعععا الرعععا  .والشعععال أل العععوجقيل االريعععريل يحباجعععال لعععي
يال زايد نلي مفاد الصي .
لو الل المولي ول يقيد أحد الوجقيل  -و و

مقا ال يال  -تال الوقه دليو نلي ارادة الوجه االول.

ونليعععه يحصعععل االمبثعععال  -تمعععا قليعععا  -عععالوجود االول ولتعععل اليضعععر الوجعععود الثعععاي  ،تمعععا ايعععه ال أثعععر لعععه ععع االمبثعععال
و رس المولي .ومما تتريا يبضح أل مقبضي االلوق جواز االبيال أ راد تثيرة م ا د
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واحدة ويحصل االمبثال الجميذ.

لعععو قعععال المعععولي بصعععدق نلعععي مهعععتيل ،مقبضعععي االلعععوق جعععواز االتبفعععاء البصعععدق معععرة واحعععدة نلعععي مهعععتيل واحعععد،
وحصعععول االمبثعععال البصعععدق نلعععي نعععدة مهعععاتيل د ععع واحعععدة ،ويتعععول امبثعععاال واحعععدا عععالجميذ لصعععدق صعععرف الوجعععود
نلي الجميذ ،ات االمبثال تما يحصل الفرد الواحد يحصل اال راد المجبم الوجود.
 9 -ل يدل يهخ الوجوا نلي الجواز اتا وجا شه

زمال دالل االمر ،ث يهخ تلال الوجوا قل ا.

قععد اربلفععوا ع قععاء الجععواز الععتد تععال مععدلوال لومععر ،الل االمععر تععال يععدل نلععي جععواز الف ععل مععذ الميععذ مععل برتععه ،مععيق
مل قال قاء الجواز وميق مل قال دمه.
ويرجذ اليزاا -

الحقيق  -لي اليزاا

مقدار دالل يهخ الوجوا ،ال يه احبماليل:

  1ايععه يععدل نلععي ر ععذ رصععو الميععذ مععل البععرال قععل ،وحيييععت ب قععي داللعع االمععر نلععي الجععواز نلععي حالقععا اليمهععقااليهعععخ و عععو القعععول االول .وميشعععأ عععتا أل الوجعععوا ييحعععل لعععي الجعععواز والميعععذ معععل البعععرال وال شعععأل ععع اليهعععخ اال ر عععذ
الميذ مل البرال قل وال ب رس له لجيهه و و الجواز أد االتل الف ل.
 2ايه يدل نلي ر ذ الوجوا مل أصله ،و ي قي لدليل الوجوا شه يدل نليه.اليهخ ايه ر ذ للميذ مل البرال قل.

وميشأ تا و أل الوجوا م يي هيل ال ييحل لي جزءيل و يبصور

والمربعععار عععو القعععول الثعععاي  ،الل الحععع ال الوجعععوا أمعععر هعععيل ،و عععو االلعععزا الف عععل والزمعععه الميعععذ معععل البعععرال ،تمعععا ال
الحرمعع عع الميععذ مععل الف ععل والزمقععا االلععزا ععالبرال ،ولععيس االلععزا ععالبرال الععتد ععو م يععا وجععوا البععرال جععزءا مععل
م يععي حرم ع الف ععل ،وتععتلال الميععذ مععل البععرال الععتد م يععا حرم ع البععرال لععيس جععزءا مععل م يععي وجععوا الف ععل ،ععل أحععد ما
الز ل رر ييشأ ميه ب ا له.
ث ععوت الجععواز ععد اليهععخ للوجععوا يجبععا
وال لدليل الميهوخ نلي الجواز،

لععي دليععل رععا

يععدل نليععه وال يتف ع دليععل الوجععوا ،ععو دالل ع لععدليل الياهععخ
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ويمتل أل يتول الف ل د يهخ وجو ه محتوما تل واحد مل االحتا االر

ال اقي .

و تا ال حث اليهبح اتثر مل تا التو لقل ال لوا ه .وما تتريا يه التفاي .
 10االمر شه مربيل اتا ب ل االمر ف ل مربيل قو يمتل ال يقذ نلي صوربيل:- 1 -أل يتول االمر الثاي

د امبثال االمر االول .وحيييت ال ش ق

لزو امبثاله ثاييا.

 2أل يتول االمر الثاي ق ل امبثال االمر االول.وحيييت يقذ الشال

وجوا امبثاله مربيل أو تفاي المرة الواحدة

االمبثال.

عععال تعععال االمعععر الثعععاي بأهيهعععا لوجعععوا آرعععر ب عععيل االمبثعععال معععرة أرعععرا ،وال تعععال بأتيعععدا لومعععر االول لعععيس لقمعععا اال
امبثال واحد.
ولبوضيح الحال و يال الح

المهأل يقول ال تاالفرس له أر ذ حاالت:

(االولعععي)  -أل يتعععول االمعععرال م عععا يعععر م لقعععيل نلعععي شعععرل ،تعععأل يقعععول معععثو (صعععل) ثععع يقعععول ثاييعععا (صعععل)  -عععال
الظعععا ر حيييعععت أل يحمعععل االمعععر الثعععاي نلعععي البأتيعععد ،الل الل ي ععع الواحعععدة يهعععبحيل ب لععع االمعععريل قعععا معععل دول امبيعععاز
ال يل ،لو تال الثاي بأهيها ير مؤتد لوول لتال نلي اامر بقييد مب لقه ولو يحو (مرة أررا).

معععل نعععد البقييعععد وظقعععور وحعععدة المب لععع يقمعععا يتعععول اللفعععظ ععع الثعععاي ظعععا را ععع البأتيعععد ،وال تعععال البأتيعععد ععع يفهعععه
روف االصل وروف ظا ر التو لو رل ويفهه.
(الثاييععع )  -أل يتعععول االمعععرال م عععا م لقعععيل نلعععي شعععرل واحعععد ،تعععأل يقعععول المعععولي معععثو (ال تيعععت محعععدثا بوضعععأ) ،ثععع
الحال االولي و بفاوت.
يترر يفس القول ثاييا .ف ت الحال أيضا يحمل نلي البأتيد ل يل ما قليا
(الثالث )  -أل يتول أحد االمريل م لقا واارر ير م ل تأل يقول
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مثو (ا بهل) ث يقول (ال تيت جي ا ا بهل).
فععع عععت الحالععع أيضعععا يتعععول المللعععوا واحعععدا ويحمعععل نلعععي البأتيعععد ،لوحعععدة المعععأمور عععه ظعععا را الماي ععع معععل ب لععع
االمععريل ععه ،يععر ال االمععر المللعع  -أنيعع يععر الم لعع  -يحمععل الوقععه نلععي المقيععد  -انيعع الم لعع  ،-يتععول الثععاي
مقيدا اللوق االول وتاشفا نل المراد ميه.
(الرا ععع )  -أل يتعععول أحعععد االمعععريل م لقعععا نلعععي شعععه واارعععر م لقعععا نلعععي شعععه آرعععر ،تعععأل يقعععول معععثو (ال تيعععت جي عععا
ا بهععععل) ويقععععول (ال مههععععت ميبععععا ا بهععععل) ،فعععع ععععت الحالعععع يحمععععل  -ظععععا را  -نلععععي البأهععععيس ،الل الظععععا ر ال
المللععوا ع تععل ميقمععا يععر المللععوا ع اارععر ،وي ععد جععدا حملععه نلععي أل المللععوا واحععد ،امععا البأتيععد ععو م يععي لععه
يععا ،وامععا القععول البععدارل م يععي االتبفععاء امبثععال واحععد نععل المللععو يل قععو ممتععل ،ولتيععه لععيس مععل ععاا البأتيععد ،ععل ال
يفرس اال د رس البأهيس وأل ياال أمريل يمبثول م ا ف ل واحد.
ولتعععل البعععدارل  -نلعععي تعععل حعععال  -رعععوف اال صعععل ،وال يصعععار اليعععه اال عععدليل رعععا
يجزد نل تل هل آرر ،وهيأب ال حث نل البدارل مفصو مفقو الشرل.

 ،تمعععا ث عععت ععع

هعععل الجيا ععع ايعععه

  11داللعع االمععر ععاالمر نلععي الوجععوا اتا أمععر المععولي أحععد ن يععد أل يععأمر ن ععد اارععر ف ععل  -قععل ععو أمععر ععتلالله نلي قوليل.
الف ل حبي يجا نلي الثاي
و تتا يمتل رضه نلي يحويل:
  1أل يتععول المععأمور االول نلععي يحععو الم لععغ المععر المععولي لععي المععأمور الثععاي  ،مثععل أل يععأمر ريععيس الدول ع وزيععر أليععأمر الرنيعع نيععه ف ععل .و ععتا اليحععو  -ال شععال  -رععار نععل محععل الرععوف ،اليععه ال يشععال أحععد عع ظقععور عع وجععوا
الف ل نلي المأمور الثاي  .وتل أوامر االي ياء اليه لي المتلفيل مل تا الق يل.
  2أال يتععول المععأمور االول نلععي الم لععغ ،ععل ععو مععأمور أل يهععبقل ع بوجيععه االمععر لععي الثععاي مععل ق ععل يفهععه ،ونلععييحو قول االما نليه الهو (مر
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الصععوة و عع أ يععاء هعع ذ) ي يعع االلفععال .و ععتا الي حععو ععو محععل الرععوف وال حععث .ويلحعع
نلي أد يحو مل اليحويل المتتوريل.
والمربار ال مجرد االمر االمر ظا ر نر ا

ععه مععال ي لعع الحععال يععه أيععه

وجو ه نلي الثاي .

وبوضعععيح تلعععال ال االمعععر عععاالمر ال نلعععي يحعععو الب ليعععغ يقعععذ نلعععي صعععوربيل (االولعععي)  -أل يتعععول عععرس المعععولي يب لععع
ل المأمور الثاي  ،ويتول أمر االمر لريقا للبوصل لي حصول رضه.
واتا نرف رضه ايه نلي ت الصورة يتول أمر االمر  -ال شال  -أمرا الف ل يفهه.

(الثاييععع )  -أل يتعععول رضعععه ععع مجعععرد أمعععر المعععأمور االول ،معععل دول أل يب لععع لعععه عععرس ف عععل المعععأمور الثعععاي  ،تمعععا
لعععو أمعععر المعععولي ا يعععه  -معععثو  -أل يعععأمر ال عععد شعععه ،وال يتعععول رضعععه اال أل ي عععود ا يعععه نلعععي اصعععدار االوامعععر أو يحعععو
تلال ،يتول رضه  -قل  -اصدار االول أمر  ،و يتول الف ل مللو ا له أصو الواقذ.
وواضععح لععو نل ع الثععاي المععأمور قععتا ال ععرس ال يتععول أمععر المععولي ععاالمر أمععرا لععه ،وال ي عد ناصععيا لمععوال ولععو برتععه،
الل االمعععر المب لععع المعععر المعععولي يتعععول معععأروتا نلعععي يحعععو الموضعععوني و عععو مب لععع ال عععرس ،ال نلعععي يحعععو اللريقيععع
لبحصيل الف ل مل ال د المأمور الثاي .
ععال قامععت قريي ع نلععي احععدا الصععوربيل المععتتوربيل ععتاال ،وال ل ع بق ع قريي ع ععال ظععا ر االوامععر  -نر ععا  -مععذ البجععرد
نعععل القعععرايل عععو أيعععه نلعععي يحعععو اللريقيععع  .عععاتل ،االمعععر عععاالمر مللقعععا يعععدل نلعععي الوجعععوا اال اتا ث عععت ايعععه نلعععي يحعععو
الموضوني  .وليس مثله يقذ االوامر الشرني .
الرابم

بقهيمات الواجا

للواجا ندة بقهيمات ال أس الب رس لقا ،الحاقا م احث االوامر وابماما للفايدة.
  1المللععع والمشعععرول ال الواجعععا اتا قعععيس وجو عععه لعععي شعععه آرعععر رعععار نعععل الواجعععا ،،قعععو ال يرعععر نعععل احعععديحويل:
  1أل يتعععول مبوقفعععا وجو عععه نلعععي تلعععال الشعععه ،و عععو  -أد الشعععه  -معععأروتا ععع وجعععوا الواجعععا نلعععي يحعععو الشعععرلي ،توجوا الح القياس لي االهبلان .
و عععتا عععو المهعععمي ( الواجعععا المشعععرو ل) ،الشعععبرال وجو عععه حصعععول تلعععال الشعععه الرعععار  ،ولعععتا ال يجعععا الحععع اال نيعععد
حصول االهبلان .
  2ال يتععول وجععوا الواجععا يععر مبوقععف نلععي حصععول تلععال الشععه اارععر ،تععالحبوقف وجود نليه.
و تا و المهمي ( الواجا الملل ) ،الل وجو ه ملل

القيععاس لععي قلععذ المهععا  ،و ل

ير مشرول حصول تلال الشه الرار .

وميه الصوة القياس لي الوضوء وال هل والهابر ويحو ا.
ومععل مثععال الحعع يظقععر أيععه  -و ععو واجععا واحععد  -يتععول واج ععا مشععرولا القيععاس لععي شععه وواج ععا مللقععا القيععاس لععي
شعععه آرعععر .المشعععرول والمللععع أمعععرال اضعععا يال .ثععع انلععع ال تعععل واجعععا عععو واجعععا مشعععرول القيعععاس لعععي الشعععرايل
ال ام
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و

ال لوغ والقدرة وال قل ،الص

وال اجز والمجيول اليتلفول شه

الواقذ.

وامعععا (ال لععع ) قعععد قيعععل ايعععه معععل الشعععرول ال امععع  ،والحععع ايعععه لعععيس شعععرلا ععع الوجعععوا وال ععع
البتاليف الواق ي مشبرت يل ال ال والجا ل نلي حد هواء.
ي عع ا ل لعع شععرل عع اهعععبحقاق ال قععاا نلععي مرالفعع البتليعععف نلععي بفصععيل يععأب
ب الي .وليس تا موض ه.

يعععر معععل االحتعععا  ،عععل

ععع م احععث الحجعع و ير ععا ال شعععاء هللا

  2الم لععع والميجعععز ال شعععال أل الواجعععا المشعععرول عععد حصعععول شعععرله يتعععول وجو عععه ليعععا شعععأل الواجعععا المللععع ،يبوجه البتليف و لي المتلف.

ولتل لي البتليف ببصور نلي وجقيل:
  1ال بتول لي الوجوا مقاري زمايا لف لي الواجا ،م يي أل يتول زمال الواجا يفس زمال الوجوا.ويهعععمي عععتا القهععع (الواجعععا الميجعععز) ،تالصعععوة عععد درعععول وقبقعععا ،عععال وجو قعععا لععع  ،والواجعععا و عععو الصعععوة لععع
أيضا.
 2أل بتول لي الوجوا .ها ق زمايا نلي لي الواجا يبأرر زمال الواجا نل زمال الوجوا.ويهعععمي عععتا القهععع (الواجعععا الم لععع ) لب ليععع الف عععل  -ال وجو عععه  -نلعععي زمعععال يعععر حاصعععل عععد ،تعععالح  -معععثو  -ايعععه
نيعععد حصعععول االهعععبلان يتعععول وجو عععه ليععععا  -تمعععا قيعععل  -ولتعععل الواجعععا م لعععع نلعععي حصعععول الموهععع  ،ايعععه نيععععد
حصعععول اال هعععبلان وجعععا الحععع  ،ولعععتا يجعععا نليعععه ال يقيعععه المقعععدمات والعععزاد والراحلععع حبعععي يحصعععل وقبعععه وموهعععمه
ليف له وقبه المحدد له.
وقد وقذ ال حث والتو

يا

مقاميل:

(االول)  -عععع امتععععال الواجععععا الم لعععع  ،والم ععععروف نععععل صععععاحا الفصععععول القععععول امتايععععه ووقونععععه ،واالتثععععر نلععععي
اهعععبحالبه ،و عععو ا لمربعععار ،وهعععيب رس لعععه ال شعععاء هللا ب عععالي ععع مقدمععع الواجعععا معععذ يعععال الهعععر ععع العععت اا لعععي امتايعععه
ووقونه،
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وهعععي يل أل الواجعععا عععو ععع مثعععال الحععع
حضور الموه والقدرة نليقا زمايه.

عععو الهعععير والبقييععع للمقعععدمات وأمعععا يفعععس أنمعععال الحععع

وجو قعععا مشعععرول

و (الثعععاي )  -ععع أل ظعععا ر الجملععع الشعععرلي ععع مثعععل قعععولق (اتا درعععل الوقعععت صعععل) عععل ال الشعععرل شعععرل للوجعععوا
ععو بجععا الصععوة ع المثععال اال ععد درععول الوقععت ،أو أيععه شععرل للواجععا يتععول الواجععا يفهععه م لقععا نلععي درععل الوقععت
ع المثععال ،وأمععا الوجععوا قععو ل ع ملل ع و ععارة أرععرا ععل أل القيععد شععرل لمععدلول يي ع االمععر ع الجععزاء ،أو أيععه
شععرل لمععدلول مععادة االمععر ع الجععزاء و ععتا ال حععث يجععرد حبععي لععو تععال الشععرل يععر الزمععال ،تمععا اتا قععال المععولي (اتا
بلقرت صل).
لععي القععول ظقععور الجملعع ع رجععوا القيععد لععي القيي ع  -أد ايععه شععرل للوجععوا  -يتععول الواجععا واج ععا مشععرولا ،ععو
يجا بحصيل شه مل المقدمات ق ل حصول الشرل.
ونلعععي القعععول ظقور عععا ععع رجعععوا القيعععد لعععي المعععادة  -أد ايعععه شعععرل للواجعععا  -يتعععول الواجعععا واج عععا مللقعععا ،يتعععول
الواجا ليا ق ل حصول الشرل ،يجا نليه بحصيل مقدمات المأمور ه اتا نل حصول الشرل يما د.
و تا اليزاا و اليزاا الم روف يل المبأرريل
وهيجه بحقي الحال

رجوا القيد

الجمل الشرلي لي القيي أو المادة.

موض ه ال شاء هللا ب الي.

  3االصعععل والب عععع (الواجععععا االصعععل ) ماقصععععدت ا ععععادة وجو عععه مهععععبقو ععععالتو  ،توجعععوالمهبفاديل مل قوله ب الي (وأقيموا الصوة) ،وقوله ب الي ( ا هلوا وجو ت ).

الصععععوة والوضععععوء

و (الواجععا الب ع ) مععال بقصععد ا ععادة وجو ععه ،ععل تععال مععل بوا ععذ مععا قصععدت ا ادبععه .و ععتا توجععوا المش ع
المفقو مل أمر المولي
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لععي الهععوق

وجوا شراء اللح مل الهوق ،ال المش اليقا حيييت يتول واج ا لتيه ل يتل مقصودا اال ادة مل التو .
تما

تل دالل البزامي يما ل يتل اللزو يقا مل ق يل ال يل الم يي االر

.

  4البرييعععرد والب يييععع (الواجعععا الب يييععع ) معععاي ل عععه الللعععا رصوصعععه ،ولعععيس لعععه نعععدل ععع مقعععا االمبثعععال،يفهقا ال يقو مقامقا واجا آرر نرضقا.
شقر رمضال ،ال الصوة واج لمصلح
تالصوة والصو
وقد نر يا يما ه

 72قوليا ( و الواجا و واجا آرر يتول ندال له و ديو نيه

نرضه).

وايمعععا قيعععديا ال عععديل ععع نرضعععه ،الل عععس الواج عععات الب ييييععع قعععد يتعععول لقعععا عععديل ععع لولقعععا وال يررجقعععا نعععل تويقعععا
واج عععات ب ييييععع تالوضعععوء معععثو العععتد لعععه عععدليل ععع لولعععه و عععو البعععيم  ،اليعععه ايمعععا يجعععا اتا ب عععتر الوضعععوء ،وتال هعععل
اليه لي البيم أيضا تتلال.
وترصععال التفععارة المرب عع يحععو تفععارة قبععل الرلععأ ،و عع ال بعع أوال ععال ب ععتر صععيا شععقريل ععال ب ععتر ال ععا هععبيل
مهتييا.
( الواجعععا البرييعععرد) ماتعععال لعععه نعععدل و عععديل ععع نرضعععه ،ولععع يب لععع
ير يبرير ييقما المتلف.

عععه الللعععا رصوصعععه ،عععل تعععال المللعععوا عععو أو

و عععو تالصعععو الواجعععا ععع تفعععارة لعععار شعععقر رمضعععال نمعععدا ،ايعععه واجعععا ولتعععل يجعععوز برتعععه وب ديلعععه بععع رق ععع أو
ال ا هبيل مهتييا.
واالصععل عع ععتا البقهععي أل ععرس المععولي ر مععا يب لعع
والم وث اليه وحد  .يتول (واج ا ب ييييا).

شععه م ععيل ،ايععه ال ميععا

حيييععت مععل أل يتععول ععو المللععوا

ور مععا يب لعع رضععه أحععد شععيييل أو أشععياء ال نلععي الب يععيل م يععي أل تععو ميقععا محصععل ل رضععه ،يتععول ال ععث يحو ععا
جمي ا نلي يحو البريير ييقا.
وتعععو القهعععميل واق عععال ععع ارادابيعععا يحعععل ايضعععا ،عععو وجعععه لوشعععتال ععع امتعععال الواجعععا البرييعععرد ،وال موجعععا اللالععع
التو  .ث ال الراف الواجا البرييرد ال تال ييقما جامذ يمتل الب ير نيه
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لفععظ واحععد ،ايععه يمتععل أل يتععول ال ععث ع مقععا الللععا يحععو ععتا الجععامذ ععاتا وقععذ الللععا تععتلال ععال البرييععر حيييععت ععيل
االلععراف يهععمي (نقليععا) ،و ععو لععيس مععل الواجععا البرييععرد الم حععوث ني عه ،ععال ععتا ي ععد مععل الواجععا الب ييي ع ععال تععل
واجا ب ييي تل  -يتول المتلف مريرا نقو يل ا راد  ،والبريير يهمي حيييت نقليا.
مثالععه قععول االهععبات لبلميععت (اشععبر قلمععا) الجععامذ ععيل أيععواا االقععو مععل قل ع الح ععر وقل ع الرصععا
يل ت االيواا يتول نقليا تما ال البريير يل أ راد تل يوا يتول نقليا أيضا.

و ير مععا ،ععال البرييععر

وال لععع يتعععل يعععاال جعععامذ مثعععل تلعععال  -تمعععا ععع مثعععال رصعععال التفعععارة  -عععال ال عععث امعععا أل يتعععول يحعععو نيعععوال ايبزانععع
ت يععوال (أحعععد ععت االمعععور) ،أو يحعععو تععل واحعععد ميقعععا مهععبقو ولتعععل معععذ ال لععف (أو) ويحو عععا ممعععا يععدل نلعععي البرييعععر.
يقال اليحو االول مثو أوجد أحد ت االمور.
ويقال

اليحو الثاي مثو ص أو ال

او انب .

ويهمي حيييت البريير يل االلراف (شرنيا) و و المقصود مل البريير المقا ل للب ييل يا.

ثععع عععتا البرييعععرد الشعععرن (بعععارة) يتعععول عععيل المب عععايييل تالمثعععال المبقعععد  ،و (ارعععرا) عععيل االقعععل واالتثعععر تعععالبريير عععيل
بهععع يح واحعععدة وثعععوث بهععع يحات ععع ثوثيععع الصعععوة اليوميععع ور انيبقعععا نلعععي قعععول .وتمعععا لعععو أمعععر المعععولي رهععع رعععل
مهبقي  -مثو  -مريرا يه يل القصير واللويل.
و عععتا االريعععر  -انيععع البرييعععر عععيل االقعععل واالتثعععر  -ايمععععا يبصعععور يمعععا اتا تعععال ال عععرس مبرب عععا نلعععي االقعععل حععععد ،
ويبربععا نلععي االتثععر حععد ايضععا ،امععا لععو تععال ال ععرس مبرب ععا نلععي االقععل مللقععا وال وقععذ عع ضععمل االت ععر الواجععا
حيييععت ععو االقععل قععل ،وال بتععول الزيععادة واج ع ععو يتععول مععل ععاا الواجععا البرييععرد ،ععل الزيععادة ال ععد ال بحمععل نلععي
االهبح اا.
 71ال الواجعععا ال ييععع معععايب ل
 5ال ييععع والتفعععاي بقعععدالتفاي و و المللوا يه وجوا الف ل مل أد

تعععل متلعععف واليهعععقل ف عععل ال يعععر ويقا لعععه الواجعععا
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متلف تال.
قو يجا نلي جميذ المتلفيل ولتل يتبف

ف ل ضق يهقل نل اارريل وال يهبح ال قاا برته.

ي عع اتا برتععو جمي ععا مععل دول ال يقععو ععه واحععد ععالجميذ مععيق يهععبحقول ال قععاا ،تمععا يهععبح الثععواا تععل مععل اشععبرال
له.
وأمثلععع الواجعععا التفعععاي تثيعععرة ععع الشععععري  ،ميقعععا بجقيعععز الميعععت والصعععوة نليععععه ،وميقعععا ايقعععات ال ريععع ويحعععو مععععل
البقلتععع  ،وميقعععا ازالععع اليجاهععع نعععل المهعععجد ،وميقعععا الحعععرف والمقعععل والصعععيانات البععع قعععا يظعععا م عععاي اليعععاس ،وميقعععا
للا االجبقاد ،وميقا االمر الم روف واليق نل الميتر.
واالصل

تا البقهي ال المولي يب ل

رضه الشه المللوا له مل ال ير نلي يحويل:

  1ال يصععدر مععل تععل واحععد مععل اليععاس ،حييمععا بتععول المصععلح المللو عع بحصععل مععل تععل واحععد مهععبقو ،ععو ععد اليوجععه الرلععاا لععي تععل واحععد مععيق نلععي ال يصععدر مععل تععل واحععد نييععا ،تالصععو أو الصععوة وأتثععر البتععاليف الشععرني .
و تا و (الواجا ال يي ).
  2ال يصععدر مععل أحععد المتلفععيل ال ييععه ،حييمععا بتععول المصععلح عع صععدور الف ععل ولععو مععرة واحععدة مععل أد شععرتعععال ،عععو عععد ال يوجعععه الرلعععاا لعععي جميعععذ المتلفعععيل ل عععد رصوصعععي متلعععف دول متلعععف ،ويتبفعععي ف عععل ضعععق العععتد
يحصل ه ال رس ،يجا نلي الجميذ فرس التفاي التد و (الواجا التفاي ).
وقعععد وقعععذ االقعععدمول معععل االصعععولييل ععع حيعععرة معععل أمعععر (الوجعععوا التفعععاي ) وبل يقعععه نلعععي القانعععدة ععع الوجعععوا العععتد
قوامعععه عععل الزمعععه الميعععذ معععل البعععرال ،ات رأوا أل وجو عععه نلعععي الجميعععذ ال يعععبوء معععذ جعععواز برتعععه ف عععل ضعععق  ،وال
وجوا دول الميذ مل البرال.
لععتا ظععل ضععق ايععه لععيس المتلععف المرالععا يععه الجميععذ ععل العع س يععر الم ععيل أد أحععد المتلفععيل ،وظععل ضععق ايععه
م يل نيد هللا ير م يل نيديا ويب يل مل يه لي الف ل ميق قو المتلف حقيق  .لي ير تلال مل الظيول.
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ويحل لما صوريا تلال البصوير المبقد الي قي مجال لقت الظيول ،و يش ل ايفهيا تتر ا ورد ا.

وبععد ذ الحيععرة ععأديي البفععات ،اليععه اتا تععال ععرس المععولي يحصععل ف ععل ال ع س ععو ععد ال يهععقل وجو ععه نععل ال ععاق  ،ات
الي قعععي معععا يعععدنو اليعععه .قعععو  -اتل  -واجعععا نلعععي الجميعععذ معععل أول االمعععر ،ولعععتا يمي عععول جمي عععا معععل برتعععه ،ويهعععقل ف عععل
ضق لحصول ال رس ميه.
  6الموهعععذ والمضعععيومضععي ثعع يععر الموقععت
يعععه شعععرنا وقعععت مرصعععو
اليجاه نل المهجد واالمر

ييقهععع الواجعععا انب عععار الوقعععت لعععي قهعععميل موقعععت و يعععر موقعععت ثععع الموقعععت لعععي موهعععذ
لععي ععورد و يععر ععورد ولي ععدأ يععر الموقععت (مقدمعع ) ،يقععول ( يععر الموقععت) مععال ي ب ععر
وال تعععال تعععل عععل ال يرلعععو  -نقعععو  -معععل زمعععل يتعععول ظر عععا لعععه ،تقضعععاء الفايبععع وازالععع
الم روف واليق نل الميتر ويحو تلال.

و ععو  -تمععا قليععا  -نلععي قهععميل ( ععورد) و ععو مععاال يجععوز بععأرير نععل أول أزمي ع امتايععه تازالعع اليجاهعع نععل المهععجد،
ورد الهو  ،واالمر الم روف.
و ( يععر ععورد) و ععو مععايجوز بععأرير نععل أول أزميعع امتايععه ،تالصععوة نلععي الميععت ،وقضععاء الصععوة الفايبعع  ،والزتععاة،
والرمس.
 ،تالصوة والح  ،والصو ويحو ا.

و (الموقت) ماانب ر يه شرنا وقت مرصو

و و ال يرلو  -نقو  -مل وجو ثوث اما أل يتول له زايدا نلي وقبه الم يل له أو مهاويا له أو ياقصا نيه.
و (االول) ممبيذ ،اليه مل البتليف ما ال يلاق.
و (الثاي ) ال يي

االشتال

امتايه ووقونه.

و و المهمي (المضي ) تالصو ات له ييل

نلي وقبه و زيادة وال يقصال مل للوا الفجر لي ال روا.
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و (الثالععث) ععو المهعععمي (الموهععذ) ،الل يعععه بوهعع نلععي المتلعععف عع أول الوقعععت و عع اثيايععه وآرعععر  ،تالصععوة اليوميععع
وصوة اايات ،ايه ال يجوز برته جميذ الوقت ،ويتبفي ف له مرة واحدة ضمل الوقت المحدد له.
وال اشععتال نيععد ال لمععاء ع ورود مععا ظععا ر البوه ع عع الشععري  ،و يمععا اربلفععوا ع جععواز نقععو نلععي قععوليل امتايععه
وامبيانه ،ومل قال امبيانه أول ما ورد نلي الوجه التد يد ذ االشتال نيد نلي ماهيأب .
والح نيديا جواز الموهذ نقو ووقونه شرنا.
وميشععأ االشعععتال نيععد القايعععل امبيععاا الموهعععذ ،أل حقيقعع الوجعععوا مبقومعع عععالميذ مععل البعععرال  -تمععا بقعععد  ،-ييا يععه الحتععع
جواز برته أول الوقت أو وهله.
والجععواا نيععه واضععح ،ععال الواجععا الموهععذ ععل واحععد ،و ععو ل ي ع الف ععل المقيععد ل ي ع الوقععت المحععدود حععديل نلععي
أال يرر الف ل نل الوقت ،بتول الل ي موحظ تابقا واج ال يجوز برتقا.
يعع ر ال الوقععت لمععا تععال يهععذ اليقانقععا يععه نععدة مععرات ،تععال لقععا أ ععراد لوليعع بدريجيعع مقععدرة الوجععود عع أول الوقععت
وثاييععع وثالثععع لعععي آرعععر  ،يقعععذ البرييعععر ال قلععع عععيل اال عععراد اللوليععع تعععالبريير ال قلععع عععيل اال عععراد ال رضعععي للل ي ععع
المععأمور قععا ،يجععوز االبيععال فععرد وبععرال اارععر مععل دول ال يتععول جععواز البععرال لععه مهععاس ع يفععس المععأمور ععه ،و ععو
ل ي عع الف ععل عع الوقععت المحععدود .ععو ميا ععاة ععيل وجععوا الل ي عع موحظعع تابقععا و ععيل جععواز بععرال أ راد ععا نععدا عععرد
واحد.

والقععععايلول االمبيععععاا البجععععأوا لععععي بأويععععل ماظععععا ر البوهعععع عععع الشععععري  ،قععععال ضععععق
واالبيال ه الزمال ال اق يتول مل اا القضاء والبدارال لما ات مل الف ل أول الوقت.

وجو ععععه عععع أول الوقععععت،

وقععال آرععر وجو ععه ع آرععر الوقععت ،واالبيععال ععه ق لععه مععل ععاا اليقععل يهععقل ععه ال ععرس ،يظيععر ايقععاا هععل الجم ع ع
يو الرميس وليل الجم  .وقيل ير تلال.
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وتلقا أقوال مبروت نيد نلماييا ،واضح ال لول .و حاج لي االلال

رد ا.

عععل يب عععذ القضعععاء االداء ممعععا يبفعععرا نعععادة نلعععي ال حعععث نعععل الموقعععت (مهعععأل ب يععع القضعععاء لعععوداء) و ععع معععل م احعععث
اا االوامر.
االلفاظ ،وبدرل
ولتل أرر تتر االي الرابم مذ ال مل حققاال بتتر ق لقا ،اليقا  -تما قليا  -مل روا حث الموقت نادة.
يقول ال الموقت قد يفوت

وقبه اما لبرته نل نتر أو نل نمد واربيار ،واما لفهاد ل تر أو ل ير نتر.

عععاتا عععات نلعععي أد يحعععو معععل عععت االيحعععاء ،قعععد ث عععت ععع الشعععري وجعععوا بعععدارال عععس الواج عععات تالصعععوة والصعععو ،
م يي أل يأب قا رار الوقت .ويهمي تا البدارال (قضاء) .و تا ال تو يه.
اال ال االصعععولييل اربلفعععوا ععع أل وجعععوا القضعععاء عععل عععو نلعععي مقبضعععي القانعععدة ،م يعععي ال االمعععر عععيفس الموقعععت يعععدل
نلعععي وجعععوا قضعععايه اتا عععات ععع وقبعععه ،يتعععول وجعععوا القضعععاء عععيفس دليعععل االداء ،أو ال القانعععدة ال بقبضععع تلعععال ،عععل
يععر يفععس دليععل االداء و عع المهععأل أقععوال ثوثعع قععول الب يعع مللقععا .وقععول
وجععوا القضععاء يحبعع ا لععي دليععل رععا
دمقا مللقا.
وقعععول البفصعععيل عععيل معععااتا تعععال العععدليل نلعععي البوقيعععت مبصعععو ،عععو ب يععع  ،و عععيل معععااتا تعععال ميفصعععو ،القضعععاء بعععا ذ
لعععوداء .والظعععا ر أل ميشعععأ اليعععزاا ععع المهعععأل يرجعععذ لعععي الم هعععبفاد معععل البوقيعععت عععو وحعععدة المللعععوا أو ب عععدد أد ال
ع الموقععت مللو ععا واحععدا ععو الف ععل المقيععد الوقععت مععا ععو مقيععد ،أو مللععو يل ،و مععا تات الف ععل وتويععه واق ععا ع وقععت
م يل لي االول اتا ات االمبثال الوقت ل ي للا يفس التات ،و د مل
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رس أمر جديد للقضاء االبيال الف ل رار الوقت.
ونلعععي الثعععاي اتا عععات االمبثعععال ععع الوقعععت ايمعععا عععات امبثعععال أحعععد اللل عععيل و عععو للعععا تويعععه ععع الوقعععت الم عععيل ،وأمعععا
الللا تات الف ل اق نلي حاله.
ولععتا ت ععا ضعععق لععي البفصععيل المعععتتور انب ععار ال المهعععبفاد مععل دليععل البوقيعععت عع المبصععل وحعععدة المللععوا يحبعععا
القضععاء لععي أمععر جديععد ،والمهععبفاد ع الميفصععل ب ععدد المللععوا ،ععو يحبععا القضععاء لععي أمععر جديععد ويتععول با ععا لععوداء.
والمربار و القول الثاي  ،و و ند الب ي مللقا.
الل الظععا ر مععل البقييععد ال القيععد رتععل ع المللععوا ععاتا قععال مععثو (ص ع يععو الجم ع ) ععو يفق ع ميععه اال مللععوا واحععد
ل رس واحد و و رصو صو تا اليو  ،ال أل الصو تابه مللوا ،وتويه يو الجم مللوا آرر.
وأمععا ع مععورد دليععل البوقيععت الميفصععل ،تمععا اتا قععال (ص ع ) ث ع قععال مععثو (اج ععل صععومال يععو الجم ع ) ،أيضععا تععتلال،
يظعععرا لعععي أل عععتا معععل عععاا المللععع والمقيعععد ،يجعععا يعععه حمعععل ا لمللععع نلعععي المقيعععد ،وم يعععي حمعععل المللععع نلعععي المقيعععد
عععو بقييعععد أصعععل المللعععوا االول القيعععد ،يتشعععف تلعععال البقييعععد نعععل أل المعععراد عععالملل واق عععا معععل أول االمعععر رصعععو

المقيعععد ،يصععع ح العععدليول مقبضعععي الجمعععذ ييقمعععا دلعععيو واحعععدا ،ال أل المقيعععد مللعععوا آرعععر يعععر المللععع  ،واال تعععال م يعععي
تلال قاء الملل نلي الوقه ،ل يتل حمو ول يتل جم ا يل الدليليل ،ل يتول أرتا الدليليل.
ي ععع يمتععععل أل يفععععرس  -وال تععععال ععععتا رضعععا يععععد الوقععععوا عععع الشععععري  -أل يتعععول دليععععل البوقيععععت الميفصععععل مقيععععدا
عععالبمتل تعععأل يقعععول ععع المثعععال (اج عععل صعععومال يعععو الجم ععع ال بمتيعععت) أو تعععال دليعععل البوقيعععت لعععيس يعععه العععوق ي ععع
القدر المبيقل ميه.
صورب البمتل وندمه ،وصورة البمتل
ععال عع ععتا الفععرس يمتععل البمهععال ععالوق دليععل الواجععا الث ععات وجععوا الف ععل رععار الوقععت ،الل دليععل البوقيععت يععر
صعععالح لبقييعععد العععوق دليعععل الواجعععا اال ععع صعععورة العععبمتل ،ومعععذ االضعععلرار لعععي بعععرال الف عععل ععع الوقعععت ي قعععي دليعععل
الواجا نلي الوقه.
و تا الفرس و التد يظقر مل التفاي لشيخ اهابتبيا ااريد قدس هر  ،ولتيه رس يد جدا.
نلي أيه مذ تا الفرس ال يصدق الفوت وال القضاء ،ل يتول وجو ه رار الوقت مل يوا االداء.
ال اا الثالث اليوا
و يه رمس مهايل:
1 -مادة اليق والمقصود قا تلم (اليق ) تمادة االمر .و

ن ارة نل للا ال ال مل الداي برال الف ل.

أو قععل  -نلععي االصععح  -ايقععا ن ععارة نععل زجععر ال ععالي للععداي نععل الف ععل وردنععه نيععه ،والز تلععال للععا البععرال ،يتععول
البفهير االول بفهيرا الوز نلي ماهيأب بوضيحه.
و عع  -تلمعع اليقعع  -تتلمعع االمععر عع الداللعع نلععي االلععزا نقععو ال وضعع ا وايمععا الفععرق ييقمععا ال المقصععود عع االمععر
االلععزا الف ععل ،والمقصععود عع اليقعع االلععزا ععالبرال .ونليععه بتععول مععادة اليقعع ظععا رة عع الحرمعع  ،تمععا ال مععادة االمععر
ظا رة الوجوا.
2 -صي

اليق المراد مل صي

اليق

أو قعععل  -نلعععي االصعععح  -تعععل صعععي
ويحو تلال.

تل صي

بدل نلي للا البرال.

بعععدل نلعععي الزجعععر نعععل الف عععل وردنعععه نيعععه تصعععي

(البف عععل) أو (ايعععاال ال بف عععل)

والمقصعععود (الف عععل) الحعععدث العععتد يعععدل نليعععه المصعععدر وال لععع يتعععل أمعععرا وجوديعععا ،يعععدرل يقعععا  -نلعععي عععتا  -يحعععو
قولق (الببرال الصوة) ،ايقا مل صيغ اليق ال مل صيغ االمر.
تما أل قولق (ابرال شرا الرمر) ب د مل صيغ االمر ال مل صيغ اليق وال أدت مؤدا (البشرا الرمر).
والهر

تلال واضح ،ال المدلول الملا ق لقولق (الببرال) و الزجر
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واليق نل برال الف ل ،وال تال الزمه االمر الف ل يدل نليه الدالل االلبزامي .
والمععععدلول الملععععا ق لقععععولق (ابععععرال) ععععواالمر بععععرال الف ععععل ،وال تععععال الزمععععه اليقعععع نععععل الف ععععل يععععدل نليععععه الداللعععع
وااللبزامي .
  3ظقعععور صعععي اليقععع ععع البحعععري الحععع ال صعععيالحرم وحقيق يه تما و الم روف.

اليقععع ظعععا رة ععع البحعععري  ،ولتعععل ال اليقعععا موضعععون لمفقعععو

ععل حالقععا عع تلععال حععال ظقععور صععي ا ععل عع الوجععوا ،ايععه قععد قليععا يععاال ال ععتا الظقععور ايمععا ععو حت ع ال قععل ،ال
أل الصععي موضعععون ومهععب مل ععع مفقععو الوجعععوا .وتععتلال صعععي ال بف ععل ،ايقعععا أتثععر مابعععدل نلععي اليهععع الزجريععع
يل اليا والميق نيه والميقي.
عععاتا صعععدرت ممعععل بجععع ا لانبعععه ويقيعععا االيزجعععار زجعععر وااليبقعععاء نمعععا يقعععي نيعععه ،ولععع ييصعععا قرييععع نلعععي جعععواز
الف ععل ،تععال مقبضععي وجععوا لانعع ععتا المععولي وحرمعع نصععيايه نقععو  -قضععاء لحعع ال وديعع والمولويعع  -نععد جععواز
برال الف ل التد يقي نيه اال مذ البرري مل ق له.
يتعععول  -نلعععي عععتا  -يفعععس صعععدور اليقععع مععع ل المعععولي ل عععه مصعععداقا لحتععع ال قعععل وجعععوا اللانععع وحرمععع الم صعععي ،
يتععععول اليقعععع مصععععداقا للبحععععري حهععععا ظقععععور االلوقعععع  ،ال أل البحععععري  -الععععتد ععععو مفقععععو اهععععم  -وضعععع ت لععععه
صي ا ل و رق مل جق االقوال واالربو ات.
الصي واهب ملت يه .والتو يا تالتو
 4ما المللو اوايما ارب

اليق

اليق تل مابقد ليس يه روف جديد ير الروف الموجود
روف واحد ،و و ال المللوا

اليق

صي

ا ل.

ل و مجرد البرال أو تف اليفس نل الف ل.

والفعععرق ييقمعععا ال المللعععوا نلعععي القعععول االول أمعععر نعععدم محعععس ،والمللعععوا نلعععي القعععول الثعععاي أمعععر وجعععودد ،الل
التف ل مل ا ال اليفس.
][97
والح

و القول االول.

ععتا القايعععل أل البععرال  -العععتد م يععا ا قعععاء نععد الف عععل الميقعع نيعععه نلععي حالعععه  -لععيس مقعععدور
وميشععأ القعععول الثععاي بعععو
للمتلف ،اليه أزل رار نل القدرة ،و يمتل ب ل الللا ه.
والم قول مل اليق ال يب ل

يه الللا ردا اليفس وتفقا نل الف ل ،و و ل يفهاي يقذ بحت االربيار.

والجعععواا نعععل عععتا البعععو أل نعععد المقدوريععع ععع االزل نلعععي ال عععد ال ييعععا المقدوريععع قعععاءا واهعععبمرارا ،ات القعععدرة
نلععي الوجععود بععوز القععدرة نلععي ال ععد  ،ععل القععدرة نلععي ال ععد نلععي ل ععذ القععدرة نلععي الوجععود ،واال لععو تععال ال ععد يععر
مقدور قاء لما تال الوجود مقدورا ،ال المربار القادر و التد ال شاء هللا ل وال ل يشأ ل يف ل.
والبحقي ع ال ععتا ال حععث هععاقل مععل أصععله ،ايععه  -تمععا اشععريا اليععه يمععا ه ع  -لععيس م يععي اليق ع ععو الللععا ،حب ع يقععال
ل المللوا و البرال أو التف  ،وايما للا البرال مل لواز اليق  ،وم يي اليق الملا ق و الزجر والردا.
ي

الردا نل الف ل يلزمه نقو للا البرال ،تما ال ال ث يحو الف ل

االمر يلزمه نقو الردا نل البرال.

ععاالمر واليقعع تو مععا يب لقععال ععيفس الف ععل رأهععا ،ععو موقععذ للحيععرة والشععال عع ال الللععا عع اليقعع يب لعع
التف.
  5دالل ع صععيصي ا ل.

اليق ع نلععي الععدوا والبتععرار اربلفععوا ع دالل ع (صععي

ععالبرال أو

اليق ع ) نلععي البتععرار أو المععرة تععاالربوف ع

والحععع يعععا ماقليعععا يعععاال عععو عععرق ،عععو داللععع لصعععي (ال بف عععل) ال قييبقعععا وال مادبقعععا نلعععي العععدوا والبتعععرار وال نلعععي
صي ا ل صرف الل ي .
المرة ،وايما الميق نيه صرف الل ي  ،تما ال الم وث يحو
يععر أل ييقمععا رقععا مععل ياحي ع نقلي ع ع مقععا االمبثععال ،ععإل امبثععال اليق ع االيزجععار نععل ععل الل ي ع  ،وال يتععول تلععال
اال برال جميذ أ راد ا ايه لو لقا مرة واحدة ماتال ممبثو .وأما امبثال االمر يبحق إيجاد أول وجود مل
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أ راد الل ي  ،والببوقف ل ي

االمبثال نلي أتثر مل ل المأمور ه مرة واحدة.

وليس تا الفرق مل أجل وضذ الصي بيل وداللبقما ،ل تلال مقبضي ل ذ اليق واالمر نقو.
( بي يعععه) لععع يعععتتر يعععا ماانبعععاد المؤلفعععول تتعععر معععل حثععع اجبمعععاا االمعععر واليقععع  ،وداللععع اليقععع نلعععي الفهعععاد ،اليقمعععا
دارعععول ععع (الم احعععث ال قليععع ) ،تمعععا هعععيأب  ،ولعععيس معععا معععل م احعععث االلفعععاظ .وتعععتلال حعععث مقدمععع الواجعععا ومهعععأل
الضد ومهأل االجزاء ليهت مل م احث االلفاظ أيضا.
وهيتتر الجميذ

المقصد الثاي (الم احث ال قلي ) ال شاء هللا ب الي.

ال اا الرا ذ المفا ي
بمقيد

م يي تلم (المفقو ) ،و

اليزاا

حجيبه ،و

أقهامه.

قت ثوث م احث:
 1م يي تلم المفقو بلل تلم المفقو نلي ثوث م ال:  1الم يعععي المعععدلول للفعععظ العععتد يفقععع ميعععه ،يهعععاود تلمععع المعععدلول ،هعععواء تعععال معععدلوال لمفعععرد أو جملععع  ،وهعععواء تعععالمدلوال حقيقيا أو مجازيا.
 2مايقا ل المصداق ،يراد ميه تل م يي يفق وال ل يتل مدلوال للفظ ،ي3 -مايقا ل الميلوق ،و و أر

الم يي االول و ير .

مل االوليل و تا و المقصود ال حث يا.

المعععدلوالت االلبزاميععع للجمعععل البرتي يععع هعععواء تايعععت ايشعععايي أو ار اريععع  ،عععو يقعععال
و عععو اصعععلو أصعععول يرعععب
لمدلول المفرد مفقو وال تال مل المدلوالت االلبزامي .
امعععا الميلعععوق مقصعععود ميعععه مايعععدل نليعععه اللفعععظ ععع حعععد تابعععه نلعععي وجعععه يتعععول اللفعععظ الميلعععوق حعععامو لعععتلال الم يعععي
وقال ا له ،يهمي الم يي (ميلوقا) بهمي للمدلول اه الدال.
ولتلال يرب

الميلوق المدلول الملا ق

قل ،وال تال الم يي مجازا قد اهب مل يه اللفظ قريي .

ونليه ،المفقو التد يقا له مال يتل اللفظ حامو له داال نليه الملا ق
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ولتعععل يعععدل نليعععه انب عععار الزمعععا لمفعععاد الجملععع يحعععو اللعععزو ال عععيل عععالم يي االرععع
المدلول االلبزام  .مثاله قولق (اتا لغ الماء ترا ال ييجهه شه).
الميلوق يه و مضمول الجمل و و ند بيجس الماء ال الغ ترا شه مل اليجاهات.
والمفقو  -نلي بقدير أل يتول لمثل ت الجمل مفقو  -ايه اتا ل ي لغ ترا يبيجس.
ونلي تا يمتل ب ريفقما مايل

الميلوق ( و حت دل نليه اللفظ

والمفقو ( و حت دل نليه اللفظ ال

محل اليل ).

محل اليل ).

( )1والجعععل عععتا يرعععب

المفقعععو

والمراد مل الحت الحت الم يي االن  ،ال رصو
ونر و مععا ايضععا ايقمععا حتعع مععتتور وحتعع
مياقشات لويل التيل.

أحد االحتا الرمه .

يععر مععتتور ،وايقمععا حتعع لمععتتور وحتعع ل يععر مععتتور ،وتلقععا البرلععو نععل

والتد يقول الرلا ايقا ب ريفات لفظي ال يقصد ميقا الدق

الب ريف ،والمقصود ميقا واضح تما شرحيا .

  2اليععزاا ع حجي ع المفقععو الشععال أل التععو اتا تععال لععه مفقععو يععدل نليععه قععو ظععا ر يععه ،يتععول حج ع مععل المععبتلنلي الهامذ ،ومل الهامذ نلي المبتل  ،تهاير الظوا ر االررا.
تل ،معععام يي اليعععزاا ععع حجيععع المفقعععو حييمعععا يقولعععول معععثو
تا اليزاا م احث االلفاظ الب تال ال رس

عععل مفقعععو الشعععرل حجععع أوال ونلعععي بقعععدير  ،عععو يعععدرل

___________________________________
)(1راجذ تباا الميل للمؤلف ،الجزء االول

 79نل م يي ال يل وأقهامه.
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ميقعععا بشعععري الظقعععور ععع التعععو وبيقعععيح صععع ريات حجيععع الظقعععور ،عععل يي ععع ال يعععدرل ععع م احعععث الحجععع تال حعععث
نل حجي الظقور وحجي التباا ويحو تلال.
والجععواا ال اليععزاا يععا عع الحقيقعع ايمععا ععو عع وجععود الداللعع نلععي المفقععو  ،أد عع أصععل ظقععور الجملعع يععه ونععد
ظقور ا .و ارة أوضح ،اليزاا يا حصول المفقو للجمل ال حجيبه د رس حصوله.
م يعععي اليعععزاا ععع مفقعععو الشعععرل  -معععثو  -ال الجملععع الشعععرلي معععذ قلعععذ اليظعععر نعععل القعععرايل الراصععع عععل بعععدل نلعععي
ايبفععاء الحت ع نيععد ايبفععاء الشععرل و ععل ع ظععا رة ع تلععال ال ايععه ععد داللبقععا نلععي ععتا المفقععو وظقور ععا يععه يبيععازا
ععع حجيبعععه ،عععال عععتا ال م يعععي لعععه ،وال أو ععع تلعععال ظعععا ر عععس ب يعععرابق  ،تمعععا يقولعععول معععثو مفقعععو الشعععرل حجععع أ
ال .ولتل رضق ماتتريا.
تمععا ايععه ال يععزاا ع دالل ع
موضذ تومق .

ععس الجمععل نلععي مفقععو لقععا اتا تايععت لقععا قريي ع راص ع نلععي تلععال المفقععو  ،ععال ععتا ل عيس

عععل موضعععوا التعععو ومحعععل اليعععزاا ععع داللععع يعععوا بلعععال الجملععع تيعععوا الجملععع الشعععرلي نلعععي المفقعععو معععذ بجرد عععا نعععل
القرايل الراص .
 3اقها المفقو ييقه المفقو لي مفقو الموا ق ومفقو المرالف :( 1 -مفقععو الموا ق ع ) مععا تععال الحت ع ع المفقععو موا قععا ع الهععيخ للحت ع الموجععود ع الميلععوق ،ععال تععال الحت ع ع
الميلوق الوجوا  -مثو  -تال المفقو الوجوا أيضا ،و تتا.
تدالل ع االولوي ع ع مثععل قولععه ب ععالي (وال بقععل لقمععا اف) نلععي اليق ع نععل الضععرا والشععب لو ععويل ويحععو تلععال ممععا ععو
أشد ا اي وايوما مل البأ يف المحر حت ااي .
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وقد يهمي تا المفقو ( حوا الرلاا).

وال يعععزاا ععع حجيععع مفقعععو الموا قععع  ،م يعععي داللععع االولويععع نلعععي ب عععدد الحتععع لعععي معععا و أولعععي ععع نلععع الحتععع ولعععه
موض ه.
بفصيل تو يأب
(  2 -مفقععو المرالف ع ) ماتععال الحت ع يععه مرالفععا ع الهععيخ للحت ع الموجععود ع الميلععوق ،ولععه م عوارد تثيععرة وقععذ التععو
يقا يتتر ا البفصيل ،و هب :
 1مفقو الشرل. 2مفقو الوصف. 3مفقو ال اي . 4مفقو الحصر. 5مفقو ال دد. 6مفقو اللقا.االول  -مفقو الشرل
بحريعععر محعععل اليعععزاا الشعععال ععع أل الجملععع الشعععرلي يعععدل ميلوققعععا  -الوضعععذ  -نلعععي ب ليععع البعععال
الواقذ موقذ الفرس والبقدير.
و

يقعععا نلعععي المقعععد

نلي يحويل:

  1أل بتعععول مهعععوق ل يعععال موضعععوا الحتععع  ،أد أل المقعععد عععو يفعععس موضعععوا الحتععع  ،حيعععث يتعععول الحتععع ععع البعععالميولعععا الشعععرل ععع المقعععد نلعععي وجعععه الي قعععل عععرس الحتععع دويعععه ،يحعععو قعععولق (ال رزقعععت ولعععدا اربيعععه) ،ايعععه ععع
المثال ال ي قل رس ربال الولد اال د رس وجود .
وميه قوله ب الي (والبتر وا بيابت نلي ال اء أل أردل بحصيا) ايه الي قل رس االترا
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نلي ال اء اال د رس رادة البحصل مل ق ل الفبيات.
وقعععد ابفععع االصعععوليول نلعععي أيعععه ال مفقعععو لقعععتا اليحعععو معععل الجملععع الشعععرلي  ،الل ايبفعععاء الشعععرل م يعععا ايبفعععاء موضعععوا
الحت  ،و م يي للحت ايبفاء البال نلي بقدير ايبفاء المقد ال نلي يحو الهال ايبفاء الموضوا.
وال حت حيييت االيبفاء ،ل و ايبفاء الحت .
ععو مفقععو للشععرلي ع المثععاليل ،ععو يقععال ( ل ل ع بععرزق ولععدا ععو بربيععه) ،واليقععال ) (ال ل ع يععردل بحصععيا ععأتر و ل
نلي ال اء).
  2أال بتععول مهععوق ل يععال الموضععوا ،حيععث يتععول الحتعع عع البععال ميولععا الشععرل نلععي وجععه يمتععل ععرس الحتععدويعععه ،يحعععو قعععولق (ال أحهعععل صعععديقال أحهعععل اليعععه) ،عععال عععرس االحهعععال لعععي الصعععدي ال يبوقعععف نقعععو نلعععي عععرس
صدور االحهال ميه ،ايه يمتل االحهال اليه أحهل أو ل يحهل.

و عععتا اليحعععو الثعععاي معععل الشعععرلي عععو محعععل اليعععزاا ععع مهعععألبيا ،ومرج عععه لعععي اليعععزاا ععع داللععع الشعععرلي نلعععي ايبفعععاء
الحتعععع نيععععد ايبفععععاء الشععععرل ،م يععععي أيععععه ععععل يهبتشععععف مععععل ل ععععذ الب ليعععع نلععععي الشععععرل ايبفععععاء يععععوا الحتعععع الم لعععع -
تالوجوا مثو  -نلي بقدير ايبفاء الشرل.
وايمعععا قليعععا (يعععوا الحتععع ) ،الل شعععر تعععل حتععع ععع القضعععي الشعععرلي او ير عععا ييبفععع
الموضوا ،هواء تال للقضي مفقو أو ل يتل.
و

ايبفعععاء موضعععونه أو أحعععد قيعععود

مفقو الشرلي قوالل أقوا ما أيقا بدل نلي االيبفاء نيد االيبفاء.

الميععال عع مفقععو الشععرل ال داللعع الجملعع الشععرلي نلععي المفقععو ببوقععف نلععي داللبقععا  -الوضععذ أو ععااللوق  -نلععي
أمور ثوث مبرب :
 1داللبقا نلي االرب ال والموزم يل المقد والبال . 2داللبقا  -زيادة نلي االرب ال والموزم  -نلي أل البال م ل نلي المقد][106
ومبربا نليه وبا ذ له ،يتول المقد ه ا للبال .
والمقصععود مععل اله ع ا يععا ععو تععل مايبربععا نليععه الشععه و ل تععال شععرلا ويحععو  ،يتععول أن ع مععل اله ع ا المصععللح ع
ل الم قول.
3 -داللبقا  -زيادة نلي مابقد  -نلي ايحصار اله ي

المقد  ،م يي أيه اله ا ديل له يبربا نليه البال .

وبوقععف المفقعععو للج ملععع الشععرلي نلعععي عععت االمععور الثوثععع واضعععح ،اليعععه لععو تايعععت الجملععع ابفاقيعع  ،أو تعععال البعععال يعععر
مبربععا نلععي المقععد  ،أو تععال مبرب ععا ولتععل ال نلععي يحععو االيحصععار يععه  -ايععه عع جميععذ تلععال اليلععز مععل ايبفععاء المقعععد
ايبفععاء البععال  .و يمععا الععتد يي ع ث ابععه يععا ،ععو أل الجمل ع ظععا رة ع ععت االمععور الثوث ع وض ع ا أو الوقععا لبتععول حج ع
المفقو .
والح ظقور الجمل الشرلي

ت االمور وض ا

ضقا والوقا

ال س اارر.

 1أما داللبقا نلي االرب ال ووجود ال لق اللزومي يل اللر يل ،الظا ر أيه الوضذ حت الب ادر.ولتععععل ال وضععععذ رصععععو
مجمونقا.

ادوات الشععععرل حبععععي ييتععععر وضعععع قا لععععتلال ،ععععل وضععععذ القييعععع البرتي يعععع للجملعععع الشععععرلي

ونليعععه اهعععب مالقا ععع االبفاقيععع يتعععول ال يايععع وادنعععاء العععبوز واالرب عععال عععيل المقعععد والبعععال اتا ابفقعععت لقمعععا المقاريععع
الوجود.
 2وأمععا داللبقععا نلععي أل البععال مبربععا نلععي المقععد ععأد يحععو مععل أيحععاء البربععا قععو الوضععذ أيضععا ،ولتععل ال م يععيأيقعععا موضعععون وضععع يل وضعععذ للعععبوز ووضعععذ آرعععر للبربعععا ،عععل م يعععي أيقعععا موضعععون وضعععذ واحعععد لورب عععال
الرا و و بربا البال نلي المقد .
والعععدليل نلعععي تلعععال عععو ب عععادر بربعععا البعععال نلعععي المقعععد نيقعععا ،ايقعععا بعععدل نلعععي أل المقعععد وضعععذ يقعععا موضعععذ الفعععرس
والبقعععدير ،ونلعععي بقعععدير حصعععوله البعععال حاصعععل نيعععد ب عععا أد يبلعععو ععع الحصعععول .أو قعععل أل المب عععادر ميقعععا ال ديععع
الجزاء
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نيد رس حصول الشرل.
و ععتا ال يمتععل أل ييتععر اال متععا ر أو ا ععل ععال ععتا ععو م يععي الب لي ع الععتد ععو مفععاد الجملعع الشععرلي البعع المفععاد لقععا
ير  .ومل يا هموا الجزء االول ميقا شرلا ومقدما ،وهموا الجزء الثاي جزاءا وباليا.
عععإتا تايعععت جملععع ايشعععايي أد أل البعععال مبضعععمل اليشعععاء حتععع بتليفععع أو وضععع  ،ايقعععا بعععدل نلعععي ب ليععع الحتععع نلعععي
الشرل ،بدل نلي ايبفاء الحت نيد ايبفاء الشرل الم ل نليه الحت .
و تا تايعععت جملععع ر ريععع أد أل البعععال مبضعععمل لحتايععع ر عععر ،ايقعععا بعععدل نلعععي ب ليععع حتايبعععه نلعععي المقعععد  ،هعععواء تعععال
المحت ع نيععه رارجععا و عع الواقععذ مبرب ععا نلععي المقععد ببلععا الحتايعع مععذ المحتعع نيععه تقوليععا ل تايععت الشععمس لال عع
اليقعععار موجعععود ،أو مبربعععا نليعععه عععأل تعععال ال تعععس تقوليعععا ال تعععال اليقعععار موجعععودا الشعععمس لال ععع  ،أو تعععال البربعععا
ييقما تالمبضانفيل مثل قوليا ل تال رالد ا يا لزيد زيد أ و .
  3وأمععا داللبقععا نلععي أل الشععرل ميحصععر ،ععااللوق ،اليععه لععو تععال يععاال شععرل آرععر للجععزاء ععديل لععتلال الشععرل ،وتععتالععو تععال م ععه شععه آرععر يتويععال م ععا شععرلا للحت ع  -الحبععا تل عال لععي يععال زايععد أمععا ععال لف ععأو ع الصععورة االولععي ،أو
ال لععف ععالواو ع الصععورة الثايي ع  ،الل البربععا نلععي الشععرل ظععا ر ع أيععه يوايععه الرععا مهععبقو ععو الشععرل الم ل ع
نليععه الجععزاء ععإتا ألل ع ب لي ع الجععزاء نلععي الشععرل ايععه يهبتشععف ميععه أل الشععرل مهععبقل القيععد آرععر م ععه وأيععه ميحصععر
ال ديل والندل له ،واال لوجا نلي الحتي يايه و و  -حها الفرس  -مقا ال يال.
و تا يظير ظقور صي

أ ل الوققا

الوجوا الب يي والب ييي .

***
و لي يا ب ليا ماأرديا أل يت ا اليه مل ظقور الجمل الشرلي

االمور الب

قا بتول ظا رة

المفقو .
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ونلعععي تعععل حعععال ،ال ظقعععور الجملععع الشعععرلي ععع المفقعععو ممعععاال يي ععع أل يبلعععرق اليعععه الشعععال اال معععذ قرييععع صعععار أو
بتول واردة ل يال الموضوا.
ويشعععقد لعععتلال اهعععبدالل اماميعععا الصعععادق نليعععه الهعععو عععالمفقو ععع روايععع أ ععع صعععير قعععال (هعععألت أ عععا ن عععدهللا نعععل الشعععاة
بعععت ح عععو ببحعععرال ويقعععراق ميقعععا د تثيعععر ن عععيل ،قعععال ال بأتعععل ن ل نليعععا تعععال يقعععول تا رتضعععت الرجعععل أو لر عععت
ال ععيل تععل) ،ععال اهععبدالل االمععا قععول نلعع نليععه الهعععو ال يتععول ال تا تععال لععه مفقععو  ،و ععو تا لعع بععرتس الرجعععل
أو ل بلرف ال يل و بأتل.
تا ب عععدد الشعععرل وابحعععد الجعععزاء ومعععل لواحععع م حعععث (مفقعععو الشعععرل) مهعععأل معععا اتا وردت جملبعععال شعععرليبال أو أتثعععر،
وقد ب دد الشرل يقما وتال الجزاء واحدا.
و تا يقذ نلي يحويل:
  1أل يتعععول الجعععزاء يعععر قا عععل للبتعععرار ،يحعععو البقصعععير ععع الهعععفر يمعععا ورد ( تا رفععع االتال قصعععر .و تا رفيعععتالجدرال قصر).
2 -أل يتول الجزاء قا و للبترار تما

يحو ( تا أجي ت ا بهل .تا مههت ميبا ا بهل).

أمععا (اليحععو االول) ،يقععذ يععه الب ععارس ععيل الععدليليل يععاء نلععي مفقععو الشععرل ،ولتععل الب ععارس ايمععا ععو ععيل مفقععو تععل
ميقما مذ ميلوق اارر ،تما و واضح.
و د مل البصرف يقما أحد وجقيل:
(الوجعععه االول)  -أل يقيعععد تعععو معععل الشعععرليل معععل ياحيععع ظقور معععا ععع االهعععبقول الهععع ي  ،تلعععال الظقعععور الياشعععه معععل
االلععوق  -تمععا هعع  -الععتد يقا لععه البقييععد ععال لف ععالواو ،يتععول الشععرل عع الحقيقعع ععو المرتععا مععل الشععرليل وتععل
ميقمععا يتعععول جععزء الهععع ا ،والجملبعععال بتويععال حيييعععت تجملععع واحععدة مقعععدمقا المرتععا معععل الشعععرليل ،ععأل يتعععول مؤدا معععا
تتا ( تا رف االتال والجدرال م ا قصر).
ور ما يتول لقابيل الجملبيل م ا حيييت مفقو واحد ،و و ايبفاء الجزاء
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نيد ايبفاء الشرليل م ا أو أحد ما ،تما لو تايا جمل واحدة.
(الوجعععه الثعععاي )  -أل يقيعععد ما معععل ياحيععع ظقور معععا ععع االيحصعععار ،تلعععال الظقعععور الياشعععه معععل االلعععوق المقا عععل للبقييعععد
أو.
وحيييعععت يتعععول الشعععرل أحعععد ما نلعععي ال دليععع  ،أو الجعععامذ ييقمعععا نلعععي أل يتعععول ميقمعععا مصعععداقا لعععه ،وتلعععال حييمعععا يمتعععل
رس الجامذ ييقما ولو تال نر يا.
و ت يععدور االمععر ععيل الععوجقيل عع البصععرف ،أيقمععا أولععي
ظقور ما االيحصار قوالل المهأل .

ععل االولععي بقييععد ظقععور الشععرليبيل عع االهععبقول أو بقييععد

واالوجعععه  -نلعععي الظعععا ر  -عععو البصعععرف الثعععاي  ،الل ميشعععأ الب عععارس ييقمعععا عععو ظقور معععا ععع االيحصعععار العععتد يلعععز
ميععه الظقععور عع المفقععو  ،يب ععارس ميلععوق تععل ميقمععا مععذ مفقععو اارععر تمععا بقععد  ،ععو ععد مععل ر ععذ اليععد نععل ظقععور
تععععل ميقمععععا عععع االيحصععععار االضععععا لععععي المقععععدار الععععتد دل نليععععه ميلععععوق الشععععرلي االرععععرا ،الل ظقععععور الميلععععوق
أقوا ،أما ظقور تل مل الشرليبيل االهبقول و م ارس له حبي بر ذ اليد نيه.
و تا بعععرجح القعععول الثعععاي و عععو البصعععرف ععع ظقعععور الشعععرليل ععع االيحصعععار .يتعععول تعععل معععل الشعععرليل مهعععبقو ععع
البععأثير ،ععاتا ايفععرد أحععد ما تععال لععه البععأثير ع ث ععوت الحت ع  .و ل حصععو م ععا ،ععال تععال حصععولقما الب اقععا تععال البععأثير
للها  .و ل بقاريا تال االثر لقما م ا ويتويال تاله ا الواحد ،المبياا بترار الجزاء حها الفرس.
***
وامعععا (اليحعععو الثعععاي )  -و عععو معععا تا تعععال الجعععزاء قعععا و للبتعععرار  -قعععو نلعععي صعععوربيل  - 1أل يث عععت العععدليل أل تعععو معععل
الشرليل جزء اله ا .والتو حيييت أل الجزاء واحد يحصل نيد حصول الشرليل م ا.
 2أل يث ت مل دليل مهبقل أو مل ظا ر دليل الشرل أل تو مل][110
الشعععرليل هعععع ا مهععععبقل ،هععععواء تععععال للقضعععي الشععععرلي مفقععععو أ لعععع يتععععل  -قعععد وقععععذ الرععععوف يمععععا تا ابفعععع وقععععوا
ععل بقبضعع بععدارل االهعع اا يتععول لقععا جععزاء
الشععرليل م ععا عع وقععت واحععد أو مب ععاق يل أل القانععدة أد شععه بقبضعع
واحعععد تمعععا ععع مثعععال بعععدارل موج عععات الوضعععوء معععل رعععرو ال عععول أو ال عععايل واليعععو ويحو معععا ،أ بقبضععع نعععد البعععدارل
يبتععرر الجععزا ء بتععرار الشععرول ،تمععا عع مثععال ب ععدد وجععوا الصععوة ب ععدد أهعع ا ه مععل درععول وقععت اليوميعع وحصععول
أيه تا ورد دليل را نلي البدارل أو ندمه وجا االرت تلال الدليل.
اايات أقول الش ق

وأما مذ ند ورود الدليل الرا

قو محل الروف .والح أل القاندة يه ند البدارل.

يال تلال أل لتل شرلي ظقوريل:
1 -ظقور الشرل يقا

االهبقول اله ي .

و تا الظقور يقبض أل يب دد الجزأ
2 -ظقور الجزاء يقا

الشرليبيل موضونب ال حث ،و ببدارل االه اا.

أل مب ل الحت يه صرف الوجود.

ولمععا تععال صععرف الشععه اليمتععل ال يتععول محتومععا حتمععيل ،يقبضعع تلععال أل يتععول لجميععذ االهعع اا جععزاء واحععد وحتعع
واحد نيد رس اجبمانقا .ببدارل االه اا.
ونلي تا ،يقذ البيا

يل تيل الظقوريل ،اتا قدميا الظقور االول ال د أل يقول د البدارل.

و تا قعععدميا الظقعععور الثعععاي ال عععد أل يقعععول البعععدارل ،أيقمعععا أولعععي البقعععدي واالرجعععح ال االولعععي البقعععدي ظقعععور الشعععرل
نلععي ظقععور الجععزاء ،الل الجععزاء لمععا تععال م لقععا نلععي الشععرل قععو بععا ذ لععه ث وبععا و ث ابععا ،ععال تععال واحععدا تععال الجععزاء
واحععدا و ل تععال مب ععددا تععال مب ععددا .و تا تععال المقععد مب ععددا  -حهععا ععرس ظقععور الشععرليبيل  -تععال الجععزاء ب ععا لععه.
ونليه ال
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يهبقي للجزاء ظقور

وحدة المللوا.

يرعععر المقعععا نعععل عععاا الب عععارس عععيل الظقعععوريل ،عععل يتعععول الظقعععور ععع الب عععداد را عععا للظقعععور ععع الوحعععدة ،الل
الظقععور عع الوحععدة ال يتععول اال ععد ععرس هععقول الظقععور عع الب ععداد أو ععد ععرس ندمععه ،أمععا مععذ وجععود ععو يي قععد
الظقور الوحدة .القاندة المقا  -تل ( -ند البدارل).
و و مت ا أهاليل ال لماء االنو قدس هللا أهرار .
بي يقال
  1بعععدارل المهععع يات ل ال حعععث ععع المهعععأل الهعععا ق ايمعععا عععو نمعععا تا ب عععددت االهععع اا ،يبهعععأل يقعععا نمعععا تا تعععالب عععدد ا يقبضععع الم عععايرة ععع الجعععزاء وب عععدد المهععع ات  -عععالفبح  -أو ال يقبضععع ببعععدارل االهععع اا ،ويي ععع أل بهعععمي
( مهأل بدارل االه اا).
و ععد الفععراغ نععل نععد بععدارل االهعع اا يععاال ،يي عع أل ي حععث أل ب ععدد المهعع ات تا تايععت بشععبرال عع االهعع والحقيقعع
تاال هععال ععل يصععح أل يتبفععي نيقععا وجععود واحععد لقععا أو ال يتبفععي  .و ععت مهععأل أرععرا يععر مععا بقععد بهععمي ( مهععأل
بدارل المه ات) ،و مل ملحقات االولي .والقاندة يقا أيضا ند البدارل.
والهععر ع تلععال أل هععقول الواج ععات المب ععددة ف ععل واحععد وال أب ع ععه يي ع امبثععال الجميععذ يحبععا لععي دليععل رععا  ،تمععا
ورد ععع اال هعععال االتبفعععاء هعععل الجيا ععع نعععل عععاق اال هعععال وورد أيضعععا جعععواز االتبفعععاء هعععل واحعععد نعععل أ هعععال
مب ددة.
عععال تعععل وجعععوا يقبضععع امبثعععاال راصعععا عععه ال ي يععع نيعععه امبثعععال اارعععر و ل اشعععبرتت
ومعععذ نعععد ورود العععدليل الرعععا
الواج ات االه والحقيق  .ي قد يهبثيي مل تلال ما تا تال يل الواج يل يه ال مو والرصو
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معععل وجعععه ،وتعععال دليععع ل تعععل ميقمعععا مللقعععا االضعععا لعععي معععورد االجبمعععاا ،تمعععا اتا قعععال  -معععثو  -بصعععدق نلعععي مهعععتيل،
وقعععال  -ثاييعععا  -بصعععدق نلعععي ا عععل هععع يل ،جمعععذ ال يعععواييل شعععر واحعععد عععأل تعععال قيعععرا وا عععل هععع يل عععال البصعععدق نليعععه
يتول مهقلا للبتليفيل.
 2االصععل ال ملعع عع المهععألبيل ل مقبضععي االصععل ال ملعع نيععد الشععال عع بععدارل االهعع اا ععو البععدارل ،الل بععأثيراله يل بتليف واحد مبيقل ،و يما الشال بتليف ثال زايد .واالصل مثله ال راءة.
و تهععه ععع مهعععأل بععدارل المهععع ات ،عععال االصععل يقبضععع يعععه نععد البعععدارل تمعععا مععرت االشعععارة اليعععه ،اليععه عععد ث عععوت
البتاليف المب ددة ب دد االه اا يشال هقول البتاليف الثا ب لو ل و واحدا.
ومقبضعععي القانعععدة  -ععع مثلعععه  -االشعععب ال ،م يعععي أل االشعععب ال اليقييععع يهعععبدن الفعععراغ اليقييععع  ،عععو يتبفعععي ف عععل واحعععد
مقا االمبثال.
الثاي  -مفقو الوصف
موضععوا ال حععث المقصععود الوصععف يععا مععاي
قيدا لموضوا البتليف.

الي ععت و يععر  ،يشععمل الحععال والبمييععز ويحو مععا ممععا يصععلح أل يتععول

معععا اتا تعععال م بمعععدا نلعععي موصعععوف ،عععو يشعععمل معععا تا تعععال الوصعععف يفهعععه موضعععونا للحتععع يحعععو
تمعععا أيعععه يرعععب
اا مفقو اللقا.
(والهارق والهارق اقل وا أيديقما) ال مثل تا يدرل
والهععر ع تلععال أل الدالل ع نلععي اي بفععاء الوصععف ال ععد يقععا مععل ععرس موضععوا ثا ععت للحت ع يقيععد الوصععف مععرة ويبجععرد
نيه أررا ،حبي يمتل رس يف الحت نيه.
وي ب ر  -أيضا -

الم حوث نيه يا أل يتول أر

مل الموصوف مللقا
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أو معععل وجعععه ،اليعععه لعععو تعععال مهعععاويا أو أنععع مللقعععا ال يوجعععا بضعععييقا وبقييعععدا ععع الموصعععوف ،حبعععي يصعععح عععرس ايبفعععاء
الحت نل الموصوف نيد ايبفاء الوصف.
وأمعععا درعععول االرععع معععل وجعععه ععع محعععل ال حعععث ايمعععا عععو القيعععاس لعععي معععورد ا بعععراق الموصعععوف نعععل الوصعععف ،فععع
مثععال ( عع ال ععي الهععايم زتععاة) يتععول مفقومععه  -لععو تععال لععه مفقععو  -نععد وجععوا الزتععاة عع ال ععي يععر الهععايم و عع
الم لو .
وأمععا القيععاس لععي مععورد ا بععراق الوصععف نععل الموصععوف ععو داللعع لععه نلععي المفقععو قل ععا ،ععو يععدل المثععال نلععي نععد
الزتعععاة ععع يعععر ال عععي الهعععايم أو يعععر الهعععايم تاال عععل  -معععثو  -الل الموضعععوا  -و عععو الموصعععوف العععتد عععو ال عععي ععع
المثال  -يجا أل يتول محفوظا المفقو  ،وال يتول مب رضا لموضوا آرر ال يفيا وال ث ابا.
ما نل س الشا ي مل القول دالل القضي المتتورة نلي ند الزتاة
االقوال

المهأل والح

اال ل الم لو ال وجه له قل ا.

يقا

الشععال ع دالل ع البقييععد الوصععف نلععي المفقععو نيععد وجععود القريي ع الراص ع  ،والشععال ع نععد الدالل ع نيععد وجععود القريي ع
نلععي تلععال ،مثلمععا تا ورد الوصععف مععورد ال الععا الععتد يفق ع ميععه نععد يال ع الحت ع ععه وجععودا ونععدما ،يحععو قولععه ب ععالي
(ور عععاي ت الويععع ععع حجعععورت ) ايعععه ال مفقعععو لمثعععل عععت القضعععي مللقعععا ،ت يفقععع ميعععه أل وصعععف الر ايعععا أيقعععا ععع
حجورت اليقا ال ا بتول تتلال ،وال رس ميه االش ار ل الحت  ،ت أل الوي بر ي الحجور بتول تال يات.

و يمعععا الرعععوف نيعععد بجعععرد القضعععي نعععل القعععرايل الراصععع  ،عععايق اربلفعععوا ععع أل مجعععرد البقييعععد الوصعععف عععل يعععدل نلعععي
المفقعععو أد ايبفعععاء حتععع الموصعععوف نيعععد ايبفعععاء الوصعععف أو ال يعععدل يظيعععر االرعععبوف المبقعععد ععع البقييعععد الشعععرل و ععع
المهعععأل قعععوالل ،والمشعععقور القعععول الثعععاي و عععو نعععد المفقعععو  .والهعععر ععع الرعععوف يرجعععذ لعععي أل البقييعععد المهعععبفاد معععل
الوصف ل و بقييد
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لععيفس الحتعع أد أل الحتعع ميععول ععه ،أو أيععه بقييععد لععيفس موضععوا الحتعع أو مب لعع الموضععوا ععاربوف المععوارد ،يتععول
الموضوا أو مب ل الموضوا و المجموا المؤلف مل الموصوف والوصف .
عععال تعععال االول عععال البقييعععد الوصعععف يتعععول ظعععا را ععع ايبفعععاء الحتععع نيعععد ايبفايعععه مقبضعععي االلعععوق ،الل االلعععوق
يقبض  -د رس ايال الحت الوصف  -ايحصار يه تما قليا البقييد الشرل.
و ل تععال الثععاي  ،ععال البقييععد ال يتععول ظععا را عع ايبفععاء الحتعع نيععد ايبفععاء الوصععف ،اليععه حيييععت يتععول مععل ق يععل مفقععو
اللقععععا ،ت أيععععه تععععول الب يععععر الوصععععف والموصععععوف لبحديععععد موضععععوا الحتعععع قععععل ،ال أل الموضععععوا تات الموصععععوف
والوصعععف قيعععد للحتععع نليعععه ،مثلمعععا تا قعععال القايعععل (اصعععيذ شعععتو ر انيعععا قعععاي الزوايعععا مبهعععاود االضعععوا) عععال المفقعععو
ميعععه ال المللعععوا صعععي ه عععو المر عععذ عععر نيعععه قعععت القيعععود الدالععع نليعععه ،حيعععث يتعععول الموضعععوا عععو مجمعععوا الم يعععي
المععععدلول نليععععه ال ععععارة المؤلفعععع مععععل الموصععععوف والوصععععف ،و عععع عععع المثععععال (شععععتل ر ععععان قععععاي الزوايععععا مبهععععاود
االضعععوا) و ععع ميزلععع تلمععع مر عععذ ،تمعععا أل جملععع (اصعععيذ مر ععع ا) ال بعععدل نلعععي االيبفعععاء نيعععد االيبفعععاء تعععتلال معععا عععو
ميزلبقا ال بدل نليه ،اليه الحقيق يتول مل ق يل الوصف ير الم بمد نلي الموصوف.
تا نر عععت تلعععال ،يقعععول أل الظعععا ر ععع الوصعععف  -لعععو رلععع ول عععه معععل دول قرييععع  -أيعععه معععل ق يعععل الثعععاي أد أيعععه قيعععد
للموضوا ال للحت  ،يتول الحت مل جقبه مللقا ير مقيد و مفقو للوصف.
ومععل ععتا البقريععر يظقععر لععول مااهععبدلوا ععه لمفقععو الوصععف االدل ع اابي ع  - 1أيععه لععو ل ع يععدل الوصععف نلععي االيبفععاء
نيد االيبفاء ل ب ايدة يه.
والجواا أل الفايدة ير ميحصرة رجونه لي الحت  .وتفي ايدة يه بحديد موضوا الحت وبقييد ه.
2 -أل االصل

القيود أل بتول احبرازي .
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والجععواا أل ععتا مهععل  ،ولتععل م يععي االحبععراز ععو بضععيي دايععرة الموضععوا وارععرا مععا نععدا القيععد نععل شععمول شععر
الحت له.
ويحععل يقععول ععه ولععيس ععتا مععل المفقععو ع شععه ،الل ث ععات الحت ع لموضععوا ال ييف ع ث ععوت هععيخ الحت ع لمععا نععدا  ،تمععا
مفقو اللقا .والحاصل أل تول القيد احبرازيا ال يلز ارجانه قيدا للحت .
 3أل الوصف مش ر ال لي  ،يلز يال الحت ه.والجواا أل تا االش ار و ل تال مهلما ،ال أيه ما ل يصل لي حد الظقور ال ييفذ

الدالل نلي المفقو .

 4االهبدالل ا لجمل الب ث بت داللبقا نلي المفقو  ،مثل قوله صلي هللا نليه وآله (ملل ال ي ظل ).والجعععواا أل تلعععال نلعععي بقعععدير ال ييفعععذ ،اليعععا ال يميعععذ ،معععل داللععع البقييعععد الوصعععف نلعععي المفقعععو أحيايعععا لوجعععود قرييععع ،
و يما موضوا ال حث اقبضاء ل ذ الوصف لو رل ويفهه للمفقو .

ورصعععو ال مثعععال يجعععد القرييععع نلعععي يالععع الحتععع عععال ي موجعععودة معععل جقععع مياهععع الحتععع والموضعععوا ،عععيفق أل
الهععع ا ععع الحتععع تعععول المعععديل ييعععا ،يتعععول مللعععه ظلمعععا ،رعععوف المعععديل الفقيعععر ،ل جعععز نعععل أداء العععديل ،عععو يتعععول
ملله ظلما.
***
الثالث  -مفقو ال اي
اتا ورد البقييععد ال اي ع يحععو (وأ بمععوا الصععيا لععي الليععل) ،ويحععو (تععل شععه حععول حبععي ب ععرف أيععه حععرا ييععه)  -قععد وقععذ
رععوف االصععولييل يععه مععل جقبععيل (الجقعع االولععي)  -عع درععول ال ايعع عع الميلععوق أد عع حتعع الم يععي ،قععد اربلفععوا
د أداة ال اي يحو ( لي) و (حبي) ل
أل ال اي و الواق
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دارلععع ععع الم يعععي حتمعععا ،أو رارجععع نيعععه ،و يمعععا ييبقععع اليقعععا الم يعععي موضعععونا وحتمعععا نلعععي أقعععوال (ميقعععا) البفصعععيل
ععيل تويقععا مععل جععيس الم يععي بععدرل يععه يحععو صععمت اليقععار لععي الليععل ،و ععيل تويقععا مععل يععر جيهععه ععو بععدرل تمثععال
د ( لي) و بدرل يه.
تل شه حول( .وميقا) البفصيل يل تول ال اي واق
د (حبي) بدرل يحو (تل الهمت حبي رأهقا).

و يل تويقا واق

والظعععا ر أيعععه ال ظقعععور لعععيفس البقييعععد ال ايععع ععع درولقعععا ععع الم يعععي وال ععع ندمعععه ،عععل يب عععذ تلعععال المعععوارد والقعععرايل
الراصععع الحا ععع عععالتو  .ي ععع  ،ال يي ععع الرعععوف ععع نعععد درعععول ال ايععع يمعععا تا تايعععت ايععع للحتععع  ،تمثعععال تعععل شعععه
حت الحول.
حول ،ايه ال م يي لدرول م ر الحرا
ث ع أل المقصععود مععل تلم ع (حبععي) البعع يقععذ التععو نيقععا ع (حبععي الجععارة) ،دول ال الف ع و ل تايععت بععدرل نلععي ال ايعع
أيضععا ،الل ال الفعع يجععا درععول مععا ععد ا عع حتعع مععا ق لقععا الل ععتا ععو م يععي ال لععف ،ععإتا قلععت مععات اليععاس حبععي
االي ياء ال م يا أل االي ياء مابوا أيضا.
عععل (حبعععي ال الفععع ) بفيعععد أل ال ايععع عععو الفعععرد الفعععاي نلعععي هعععاير أ عععراد الم يعععي ععع القعععوة أو الضععع ف ،تيعععف يبصعععور
الحت يحو مات تل أا حبي آد .
الم لوف قا دارو الحت  ،ل قد يتول و االه
(الجق الثايي )

مفقو ال اي .

و ع موضععوا ال حععث يععا إيععه قععد اربلفععوا ع أل البقييععد ال اي ع  -مععذ قلععذ اليظععر نععل القععرايل الراص ع  -ععل يععدل نلععي
ايبفعععاء هعععيخ الحتععع نمعععا وراء ال ايععع ومعععل ال ايععع يفهعععقا أيضعععا تا لععع بتعععل دارلععع ععع الم يعععي ،أوال يقعععول أل المعععدرال
ععع داللععع ال ايععع نلعععي المفقععع و تالمعععدرال ععع الشعععرل والوصعععف ،عععإتا تايعععت قيعععدا للحتععع تايعععت ظعععا رة ععع ايبفعععاء الحتععع
يما وراء ا ،وأما تا تايت قيدا للموضوا أو المحمول قل و دالل لقا نلي الفقو .
ونليه ما نل

البقييد ال اي أيه راجذ لي الحت و شتال
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ظقور

المفقو مثل قوله (ا) (تل شه لا ر حبي ب ل أيه يجس) وتتلال مثال تل شه حول.

و ل لعع ي لعع تلععال مععل القععرايل ععو ي ععد القععول ظقععور ال ايعع عع رجونقععا لععي الحتعع وأيقععا ايعع لليهعع الواق عع ق لقععا،
وتويقا اي ليفس الموضوا أو يفس المحمول و التد يحبا لي ال يال والقريي .
القول مفقو ال اي

و المرجح نيديا.

الرا ذ  -مفقو الحصر
م يي الحصر الحصر له م ييال:
  1القصععر االصععلو الم ععروف نيععد نلمععاء ال و عع  ،هععواء تععال مععل يععوا قصععر الصععف نلععي الموصععوف ،يحععو (الهعععيف ال تو الفقعععار وال بعععي ال نلععع ) ،أ معععل يعععوا قصعععر الموصعععوف نلعععي الصعععف  ،يحعععو (ومعععا محمعععد ال رهعععول ،يمعععا
أيت ميتر).
2 -ما ي

القصر واالهبثياء التد ال يهمي قصرا االصلو يحو ( شر وا اال قليو).

والمقصود ه يا و تا الم يي الثاي .
ارعععبوف مفقعععو الحصعععر عععاربوف أدوابعععه أل مفقعععو الحصعععر يربلعععف حالعععه عععاربوف أدوات الحصعععر تمعععا هعععبرا ،لعععتلال
تال نلييا أل ي حث نيقا واحدة واحدة ،يقول  ( - 1ال).
و

بأب لثوث وجو :

 1صف م يي ير. 2اهبثيايي . 3أداة حصر د اليف .][118
أما (اال الوصفي ) ق بقذ وصفا لما ق لقا تهاير االوصاف االررا.
ق بدرل مل ت الجق

مفقو الوصف ،ال قليا ياال أل للوصف مفقوما ق تتلال ،واال و.

وقععد رجحيععا يمععا هعع أل الوصعععف ال مفقععو لععه ،ععإتا قعععال المقععر مععثو ( عع تمبععع نشععرة درا عع اال در عع ) ج عععل (اال
در ععع ) وصعععفا ،إيعععه يث عععت ععع تمبعععه بمعععا ال شعععرة الموصعععو أيقعععا ليهعععت عععدر  .وال يصعععح أل بتعععول اهعععبثيايي ل عععد
يصا در  .وال مفقو لقا حيييت و بدل نلي ند ث وت شه آرر تمبه لزيد.
وأمعععا (اال االهعععبثيايي ) عععو يي ععع الشعععال ععع داللبقعععا نلعععي المفقعععو  ،و عععو ايبفعععاء حتععع المهعععبثيي ميعععه نعععل المهعععبثيي ،الل
(اال) موضععععون لورععععرا و ععععو االهععععبثياء ،والز ععععتا االرععععرا ععععاللزو ال ععععيل ععععالم يي االرعععع أل يتععععول المهععععبثيي
محتوما يقيس حت المهبثيي ميه .ولما تال تا اللزو ييا ظل ضق أل تا المفقو مل اا الميلوق.
وأما (أداة الحصر د اليف ) يحو (ال صوة ال لقور) ،ق

الحقيق مل يوا اال هبثيايي .

( عععرا)  -لعععو شعععتتيا ععع معععورد أل تلمععع ( ال) (لوهعععبثياء) أو وصعععفي  ،مثعععل معععا لعععو قعععال المقعععر (لعععيس ععع تمبععع لزيعععد
نشعععرة درا ععع اال در ععع ) ،ت يجعععوز ععع المثعععال أل بتعععول ال وصعععفي  ،ويجعععوز أل بتعععول اهعععبثيايي  -عععال االصعععل ععع
تلم ( ال) أل بتول لوهبثياء يث ت تمبه المثال در واحد.
أمععا لععو تايععت وصععفي ايععه ال يث ععت ع تمبععه شععه ،اليععه يتععول قععد يف ع ال شععرة الععدرا
ليهت در .
( 2 -ايما).

تلقععا الموصععو بلععال الععدرا

أيقععا

و ععع اداة حصعععر مثعععل تلمععع ( ال) ،عععإتا اهعععب ملت ععع حصعععر الحتععع ععع موضعععوا م عععيل دلعععت الموزمععع ال ييععع نلعععي
ايبفايه نل ير تلال الموضوا و تا واضح.
(  3 -ل).
و ععع لوضعععراا ،وبهعععب مل ععع وجعععو ثوثععع (االول)  -للداللععع نلعععي أل المضعععروا نيعععه وقعععذ نعععل فلععع أو نلعععي يحعععو
ال لل.
وال دالل لقا حيييت نلي الحصر.
و و واضح.
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(الثاي )  -للدالل نلي بأتيد المضروا نيه وبقرير  ،يحو زيد نال ل شانر.
وال دالل لقا أيضا حيييت نلي الحصر.
(الثالث)  -للدالل نلي الردا و يصال ما ث ت أوال ،يحو (أ يقولول ه جي  ،ل جاء

الح ).

بدل نلي الحصر ،يتول لقا مفقو  ،و ت ااي التريم بدل نلي ايبفاء مجييه ير الح .
 4و ياال ييات ير االدوات بدل نلي الحصر ،مثل بقد المف ول يحو (اياال ي د.و يععاال يهععب يل) ،ومثععل ب ريععف المهععيد ليععه ععو الجععيس مععذ بقديمععه يحععو (ال ععال محمععد) ،و (أل القععول مععا قالععت حععتا ).
ويحو تلال مما و مفصل نل ال و .
ععال ععت القييععات ظععا رة عع الحصععر ،ععاتا اهععبفيد ميقععا الحصععر ععو يي عع الشععال عع ظقور ععا عع المفقععو  ،اليععه الز
للحصر لزوما ييا.
وبفصيل التو يقا ال يه ه تا المربصر.
ونلي تل حال ،ال تل ما يدل نلي الحصر قو دال نلي المفقو الموزم ال يي .
الرامس  -مفقو ال دد
ال شععال عع أل بحديععد الموضععوا ععدد رععا ال يععدل نلععي ايبفععاء الحتعع يمععا نععدا  ،ععاتا قيععل (صعع ثوثعع أيععا مععل تععل
شقر) إيه ال يدل نلي ند اهبح اا صو ير الثوث االيا  .و ي ارس الدليل نلي اهبح اا صو أيا أرر.
ي عع لععو تععال الحتعع للوجععوا  -مععثو  -وتععال البحديععد ال ععدد مععل جقعع الزيععادة ل يععال الحععد االنلععي  -ععو شعع ق عع داللبععه
نلي ند وجوا الزيادة تدليل صو ثوثيل يوما مل شقر رمضال.
ولتل ت الدالل مل جق رصوصي المورد ال مل جق أصل البحديد ال دد ،حبي يتول ليفس ال دد مفقو .
الح أل البحديد ال دد ال مفقو له.
الهادس  -مفقو اللقا

المقصعععود اللقعععا تعععل اهععع  -هعععواء تعععال مشعععبقا أ جامعععدا  -وقعععذ موضعععونا للحتععع تعععالفقير ععع قعععولق أل ععع الفقيعععر،
وتالهعععارق والهعععارق ععع قولعععه ب عععالي (الهعععارق والهعععارق عععاقل وا أيعععديقما) .وم يعععي مفقعععو اللقعععا يفععع الحتععع نمعععا ال
يبياوله نمو االه .
و ععد أل اهبشععتليا ع دالل ع الوصععف نلععي المفقععو ععد دالل ع اللقععا أولععي ،ععإل يفععس موضععوا الحت ع
ب لي الحت نليه ضو نل أل يتول له ظقور االيحصار.
ي ع اي ع مععا يفق ع مععل اللقععا نععد بيععاول شععر
يوا الحت لموضوا آرر و دالل له نليه أصو.

يوايععه ال يش ع ر

الحت ع ل يععر مععا يشععمله نمععو االه ع  ،و ععتا ال تععو يععه ،أمععا نععد ث ععوت

وقد قيل أل مفقو اللقا أض ف المفقومات.
رابم

دالل االقبضاء والبي يه واالشارة

بمقيععد يجععرد تثيععرا نلععي لهععال الفققععاء واالصععولييل تتععر داللعع االقبضععاء والبي يععه واالشععارة ،ولعع بشععر
أتثر التبا االصولي المب ار  .ولتلال رأييا أل ي حث نيقا شه مل البفصيل لفايدة الم بدييل.

ععت الععدالالت

وال حعععث نيقعععا يقعععذ معععل جقبعععيل االولعععي ععع مواقعععذ عععت العععدالالت العععثوث وأيقعععا معععل أد أقهعععا العععدالالت ،والثاييععع ععع
حجيبقا.
الجق االولي  -مواقذ الدالالت الثوث قد بقد أل (المفقو ) و مدلول الجمل البرتي ي الوزم للميلوق لزوما
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ييا الم يي االر

 .ويقا له (الميلوق) التد و مدلول تات اللفظ الدالل الملا قي .

ولتعععل ي قعععي يعععاال معععل المعععدلوالت معععا ال يعععدرل ععع المفقعععو وال ععع الميلعععوق اصعععلوحا ،تمعععا تا دل التعععو الداللععع
االلبزاميععع ( ) 1نلعععي لفعععظ مفعععرد أو م يعععي مفعععرد لعععيس معععتتورا ععع الميلعععوق صعععريحا ،أو تا دل التعععو نلعععي مفعععاد جملععع
الزم للميلوق اال أل اللزو ليس نلي يحو اللزو ال يل الم يي االر .
ععال عععت تلقعععا ال بهعععمي مفقومعععا وال ميلوقعععا ،تل معععاتا بهعععمي عععت الداللععع ععع عععت المقامعععات يقعععول االيهعععا أل يهعععم
مثععل ععت الداللعع  -نلععي وجععه ال مععو ( -الداللعع الهععياقي ) ،تمععا ر مععا يجععرد ععتا الب يععر عع لهععال جملعع مععل االهععاليل
لبتول مقا ل الدالل المفقومي والميلوقي .
والمقصود قا  -نلي تا  -أل هياق التو يدل نلي الم يي المفرد أو المرتا أو اللفظ المقدر.
وقهمو ا لي الدالالت الثوث المتتورة االقبضاء والبي يه واالشارة.
لي حث نيقا واحدة واحدة:
  1دالل ع االقبضععاء و ع أل بتععول الدالل ع مقصععودة للمععبتل حهععا ال ععرف ،ويبوقععف صععدق التععو أو صععحبه نقععو أوشرنا أو ل أو نادة نليقا.
مثالقعععا قولعععه صعععلي هللا نليعععه وآلعععه (ال ضعععرر وال ضعععرار ععع االهعععو ) ،عععإل صعععدق التعععو يبوقعععف نلعععي بقعععدير االحتعععا
الميفي حقيق  ،لوجود الضرر والضرار قل ا نيد المهلميل.
وااثار الشرني لبتول
يتول اليف للضرر انب ار يف آثار الشرني وأحتامه .ومثله (ر ذ نل أمب ما ال ي لمول وما
___________________________________

) (1المقصععود مععل الدالل ع االلبزامي ع مععا ي ع الدالل ع البضععميي اصععلو الميالق ع انب ععار رجععوا الدالل ع البضععميي لععي
االلبزامي اليقا ال بب اال حيث يتول م يي الجزء الزما للتل بتول الدالل مل ياحي الموزم ييقما.
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اضلروا ليه.).
مثععال آرععر ،قولععه نليععه الهععو (ال صععوة لمععل جععار المهععجد ال عع المهععجد) ععإل صععدق التععو وصععحبه ببوقععف نلعععي
بقدير تلم (تامل ) محتو ليتول اليف تمال الصوة ،ال أصل الصوة.
مثعععال ثالعععث ،قولعععه ب عععالي (وأهعععأل القريععع ) ،عععإل صعععحبه نقعععو ببوقعععف نلعععي بقعععدير لفعععظ (أ عععل) ،يتعععول معععل عععاا حعععتف
المضاف ،أو نلي بقدير م يي أ ل ،يتول مل اا المجاز االهياد.
مثععال را ععذ ،قععولق (أنب ع ن ععدال ني ع نلععي ألععف) ععإل صععح ععتا التععو شععرنا ببوقععف نلععي للععا بمليتععه أوال لععه ععألف
اليه ال نب ال ملال يتول البقدير ملتي ال د ألف ث أنبقه ني .
مثعععال رعععامس ،قعععو ل الشعععانر يحعععل معععا نيعععديا وأيعععت معععا * نيعععدال راس والعععرأد مربلعععف عععإل صعععحبه ل ععع ببوقعععف نلعععي
بقدير (رضوال) ر را للم بدأ (يحل) ،الل راس مفرد ال يصح أل يتول ر را ليحل.
وجميعععذ العععدالالت االلبزاميععع نلعععي الم عععاي المفعععردة ،وجميعععذ المجعععازات ععع التلمععع أو ععع االهعععياد برجعععذ لعععي (داللععع
االقبضاء).
ععإل قععال قايععل ل دالل ع اللفععظ نلععي م يععا المجععازد مععل الدالل ع الملا قي ع تيععف ج لععب المجععاز مععل يععوا دالل ع االقبضععاء
 يقععول لععه ععتا صععحيح ،ومقصععوديا مععل تععول الداللعع نلععي الم يععي المجععازد مععل يععوا دالل ع االقبضععاء ،ععو داللعع يفععسالقريي المحفوف قا التو نلي رادة الم يي المجازد مل اللفظ ،ال دالل يفس اللفظ نليه بوهل القريي .
( والروصعععع ) أل الميععععال عععع داللعععع االقبضععععاء شععععييال االول أل بتععععول الداللعععع مقصععععودة ،والثععععاي أل يتععععول التععععو ال
يصدق أو ال يصح دويقا .وال يفرق يقا يل أل يتول لفظا مضمرا ،أو م يي مرادا حقيقيا أو مجازيا.
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  2داللعع البي يععه وبهعععمي (داللعع االيمععاء) أيضععا ،و ععع تععاالولي عع اشعععبرال القصععد نر ععا ولتعععل مععل يععر أل يبوقعععفصدق التو أو صحبه نليقا ،و يما هياق التو ما يقلذ م ه إرادة تلال الوز أو يهب د ند رادبه.
و قتا بفبرق نل دالل االقبضاء اليقا تما بقد يبوقف صدق التو أو صحبه نليقا.
ولدالل البي يه موارد تثيرة يتتر أ مقا:
  1معععا تا أراد المعععبتل يعععال أمعععر ي عععه نليعععه عععتتر معععا يوزمعععه نقعععو أو نر عععا ،تمعععا تا قعععال القايعععل (دقعععت الهعععانال اشرة) مثو ،حيث بتول الهان ال اشرة موندا له مذ المرالا ليي قه نلي حلول الموند المبف نليه.
أو قال (لل ت الشمس) مرال ا مل قد اهبيقظ مل يومه حيييت ،ل يال وات وقت أداء صوة ال داة.
أو قال ( ي نلشال) للدالل نلي للا الماء.
ومل تا ال اا تتر الر ر ل يال الز الفايدة ،مثل مالو أر ر المرالا.
قوله ( يال صاي ) ل يال أيه نال صومه.

ومل تا ال اا أيضا التيايات تا تال المراد الحقيق مقصودا اال ادة مل اللفظ ،ث تيي ه نل شه آرر.
2 -ما تا قبرل التو شه يفيد تويه نل للحت أو شرلا أو ماي ا أو جزءا ،أو ند

ت االمور.

يتول تتر الحت بي يقا نلي تول تلال الشه نل أو شرلا أو ماي ا أو جزءا أو ند تويه تتلال.
مثالعععه قعععول المفبععع (أنعععد الصعععوة) لمعععل هعععأله نعععل الشعععال ععع أنعععداد الثياييععع إيعععه يهعععبفاد ميعععه أل الشعععال المعععتتور نلععع
ل لول الصوة وللحت وجوا االنادة.
مثعععال آرعععر قولعععه نليعععه الهعععو (تفعععر) لمعععل قعععال لعععه واق عععت أ لععع
الصو الواجا موجا للتفارة.

ععع يقعععار شعععقر رمضعععال ،إيعععه يفيعععد أل الوقعععاا ععع

ومثعععال ثالعععث ،قولعععه ( لعععل ال يعععذ) لمعععل قعععال لعععه ( عععت الهعععمال ععع اليقعععر) عععيفق ميعععه اشعععبرال القعععدرة نلعععي البهعععلي ععع
ال يذ.
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ومثال را ذ قوله (ال ب يد) لمل هأل نل الصوة

الحما  ،يفق ميه ند ماي ي التول

الحما للصوة

و تتا.
 3معععا تا اقبععرل التعععو شعععه يفيعععد ب يععيل عععس مب لقعععات الف ععل ،تمعععا تا قعععال القايعععل (وصععلت لعععي اليقعععر وشعععر ت)،ععيفق مععل ععت المقاريعع أل المشععروا ععو المععاء وأيععه مععل اليقععر .ومثععل مععا تا قععال (قمععت ورل ععت) أد ورل ععت قايمععا
و تتا.
 3داللععع االشعععارة ويشعععبرل يقعععا  -نلعععي نتعععس العععداللبيل الهعععا قبيل أال بتعععول الداللععع مقصعععودة القصعععد االهعععب مالحهععا ال ععرف ،لتععل مععدلولقا الز لمععدلول التععو لزومععا يععر ععيل أو لزومععا ييععا ععالم يي االنعع  ،هععواء اهععبي ل المععدلول
مل تو واحدا أ مل توميل.
مثععععال تلععععال داللعععع اايبععععيل نلععععي أقععععل الحمععععل ،و مععععا آيعععع (وحملععععه و صععععاله ثوثععععول شععععقرا) وآيعععع (والوالععععدات يرضعععع ل
أوالد ل حوليل تامليل) ،إيه لر الحوليل مل ثوثيل شقرا يتول ال اق هب أشقر ي رف أيه أقل الحمل.
ومععل ععتا ال ععاا داللعع وجععوا الشععه نلععي وجععوا مقدمبععه ،اليععه الز لوجععوا تد المقدمعع ععاللزو ال ععيل ععالم يي االنعع .
ولعععتلال ج لعععوا وجعععوا المقدمععع وجو عععا ب يععع ا ال أصعععليا ،اليعععه لعععيس معععدلوال للتعععو القصعععد ،و يمعععا يفقععع عععالب ذ ،أد داللععع
االشارة.
الجقععع الثاييععع  -حجيععع عععت العععدالالت أمععععا داللععع (االقبضعععاء والبي يعععه) ،عععو شععععال ععع حجيبقمعععا تا تايعععت يعععاال داللعععع
تلال.
وظقور ،اليه مل اا حجي الظوا ر وال تو
وأما دالل (االشارة) حجيبقا مل اا حجي الظوا ر محل يظر وشال،
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الل بهعععميبقا الداللععع معععل عععاا المهعععامح  ،ت المفعععروس أيقعععا يعععر مقصعععودة والداللععع با ععع لعععورادة ،وحققعععا أل بهعععمي
مل الظوا ر شه حبي بتول حج مل ت الجق .
شارة و ش ارا قل ير لفظ الدالل ليهت
ي عع عع حجعع مععل ععاا ال موزمعع ال قليعع حيععث بتععول موزمعع  ،يهبتشععف ميقععا الزمقععا هععواء تععال حتمععا أ
تاالرت لواز اقرار المقر و ل ل يتل قاصدا لقا أو تال ميترا للموزم .

يععر حتعع ،

وهيأب

اا الموزمات ال قلي ل شاء هللا ب الي.

محله

ال اا الرامس ال ا والرا
بمقيعععد (ال عععا والرعععا ) معععا معععل المفعععا ي الواضعععح ال ديقيععع البععع ال بحبعععا
الم يي لي الت ل ،لتلال ال محل لب ريفقما الب اريف الحقيقي .
والقصد مل (ال ا ) اللفظ الشامل مفقومه لجميذ ما يصلح ايل اق نيوايه نليه

لعععي الب ريعععف اال لشعععر اللفعععظ وبرقيعععا

ث وت الحت له.

وقد يقال للحت أيه نا أيضا انب ار شموله لجميذ أ راد الموضوا أو المب ل أو المتلف.
والقصعععد معععل (الرعععا
نلي تلال.
( والبرصعععي
البرصي .
(والبرص

)

)

) الحتععع العععتد ال يشعععمل اال عععس أ عععراد موضعععونه أو المب لععع أو المتلعععف ،أو أيعععه اللفعععظ العععدال

عععو رعععرا

عععس اال عععراد نعععل شعععمول الحتععع ال عععا  ،عععد أل تعععال اللفعععظ ععع يفهعععه شعععامو لعععه لعععوال

و أل يتول اللفظ مل أول االمر  -و برصي

 -ير شامل لتلال الفرد ير المشمول للحت .

أقها ال ا ييقه ال ا لي ثوث أقها انب ار ب ل الحت ه:
(  1 -ال مععو االهععب راق ) ،و ععو أل يتععول الحت ع شععامو لتععل ععرد ععرد ،يتععول تععل ععرد وحععد موضععونا للحت ع  ،ولتععل
حت مب ل فرد مل الموضوا نصيال را يحو (أتر تل نال ).
( 2 -ال مو المجمون ) ،و و أل يتول الحت ثا با للمجموا ما و
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مجموا يتول المجموا موضونا واحدا ،توجوا االيمال االيم  ،و يبحق االمبثال اال االيمال الجميذ.
( 3 -ال معععو ال عععدل ) ،و عععو أل يتعععول الحتععع لواحعععد معععل اال عععراد نلعععي ال عععدل ،يتعععول عععرد واحعععد قعععل  -نلعععي ال عععدل -
موضونا للحت  ،إتا امبثل واحد هقل البتليف ،يحو أنب أي رق شيت.
ععإل قععال قايععل ل نععد ععتا القهعع الثالععث مععل أقهععا ال مععو يععه مهععامح ظععا رة الل ال دليعع بيععا
أل مب ل الحت أو موضونه ليس ال ردا واحدا قل.
يقول
ي

جوا ه ال مو

ال مععو  ،ت المفععروس

تا القه م يا نمو ال دلي  ،أد صو تل رد الل يتول مب لقا أو موضونا للحت .

تا تال اهبفادة ال مو مل تا القه مقبضي االلوق ،قو يدرل

الملل ال

ال ا .

ونلعععي تعععل حعععال ،أل نمعععو مب لععع الحتععع الحوالعععه وأ عععراد تا تعععال مب لقعععا لومعععر الوجعععو أو االهعععبح ا  ،قعععو نلعععي
ععع
االتثعععر معععل يعععوا ال معععو ال عععدل  .تا نر عععت عععتا البمقيعععد ،يي ععع أل يشعععرا ععع بفصعععيل م احعععث ال عععا والرعععا
صول:
(  1 -ألفععاظ ال معععو ) ال شعععال أل لل معععو ألفاظعععا برصعععه دالععع نليععه أمعععا الوضعععذ أو عععااللوق مقبضعععي مقعععدمات الحتمععع .
و عع مععا أل بتععول ألفاظععا مفععردة مثععل (تععل) ومععا عع م يا ععا مثععل (جميععذ) ،و (بمععا ) و (أد) و (دايمععا) ،وأمععا أل بتععول
ييعععات لفظيععع توقعععوا اليتعععرة ععع هعععياق اليفععع أو اليقععع  ،وتعععول اللفعععظ جيهعععا محلعععي عععالو جم عععا تعععال أو مفعععردا .ليعععبتل
نيقا البفصيل:

  1لفظ ع (تععل) ومععا ع م يا ععا ،إيععه مععل الم لععو داللبقععا الوضععذ نلععي نمععو مععدرولقا هععواء تععال نمومععا اهععب راقياأو مجمونيا ،و ل ال مو م يا الشمول لجميذ أ راد ا مقما تال لقا مل الرصوصيات الوحق لمدرولقا.
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(  2 -وقععوا اليتععرة ع هععياق اليف ع أو اليق ع ) إيععه ال ش عال ع داللبقععا نلععي نمععو الهععلا لجميععذ أ ععراد اليتععرة نقععو ،ال
وض ا ،الل ند الل ي يما يتول د جميذ أ راد ا .و تا واضح ال يحبا لي مزيد يال.
(  3 -الجمععذ المحلععي ععالو والمفععرد المحلععي قععا) ال شععال ع اهععبفادة ال مععو ميقمععا نيععد نععد ال قععد ،ولتععل الظععا ر أيععه
لعععيس تلعععال الوضعععذ ععع المفعععرد المحلعععي عععالو و يمعععا يهعععبفاد عععااللوق مقبضعععي الحتمععع  ،وال عععرق ييقمعععا معععل جقععع
اهب راق جميذ اال راد ردا ردا.
ال مو
ضععق أل م يععي اهععب راق الجمععذ المحلععي وتععل جمععذ مثععل أتععر جميععذ ال لمععاء ععو اهععب راق لحععاظ مرابععا
وقععد بععو
الجمععذ ،ال لحعععاظ اال ععراد عععرد ا عععردا ،يشععمل تعععل جمانععع جمانعع  ،ويتعععول ميزلعع قعععول القايعععل (أتععر جمانععع جمانععع )،
يتول موضوا الحت تل جمان نلي حدة ال تل مفرد ،إترا شر واحد ال يتول امبثاال لومر.
وتلعععال يظيعععر نمعععو البثييععع  ،عععإل االهعععب راق يقعععا موحظععع مصعععادي البثييععع  ،يشعععمل تعععل اثيعععيل اثيعععيل ،عععإتا قعععال (أتعععر
تل نالميل) موضوا الحت تل اثييل مل ال لماء ال تل رد.
وميشعععأ عععتا البعععو أل م يعععي الجمعععذ الجمانععع  ،تمعععا أل م يعععي البثييععع االثيعععيل عععإتا درلعععت أداة ال معععو نليعععه دلعععت نلعععي
ال معععو لحعععاظ تعععل جمانععع جمانععع  ،تمعععا تا درلعععت نلعععي المفعععرد دلعععت نلعععي ال معععو لحعععاظ تعععل عععرد عععرد ،ونلعععي البثييععع
دلت نليه لحاظ تل اثييل اثييل ،الل أداة ال مو بفيد نمو مدرولقا.
ولتل تا بو

اهد للفرق يل البثيي والجمذ ،الل البثيي بدل نلي االثييل المحدودة مل جايا القل والتثرة.

رععوف الجمععذ ،إيععه يععدل نلععي مععا ععو محععدود مععل جايععا القل ع قععل ،الل أقععل الجمععذ ثوث ع  ،وأمععا مععل جايععا التثععرة يععر
محدود أ دا.
تععل مععا بفععرس لععتلال اللفععظ المجمععوا مععل أ ععراد مقمععا تثععرت قعع مرب عع مععل الجمععذ واحععدة وجمانعع واحععدة ،حبععي لععو
أريد جميذ اال راد أهر ا ،إيقا تلقا مرب واحدة مل الجمذ ،ال مجمون مرابا له.
يتول م يي اهب راق الجمذ ند الوقوف نلي حد را

مل حدود
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الجمذ ومرب دايي ميه ،ل المقصود أنلي مراب ه.
يععت ا اهععب راقه لععي آرععر ااحععاد ال لععي آرععر المرابععا ،ت لععيس يععاال لحععاظ جميععذ اال ععراد ال مرب ع واحععدة ال مرابععا
مب عععددة ،ولعععيس اال حعععد واحعععد عععو الحعععد االنلعععي ،ال حعععدود مبتثعععرة ،قعععو معععل عععت الجقععع تاهعععب راق المفعععرد م يعععا نعععد
الوقوف نلي حد را  ،يت ا لي آرر ااحاد.
ي

الفرق ييقما يما و

ند االهب راق ،إل ند اهب راق المفرد يوجا االقبصار نلي واحد.

وند اهب راق الجمذ يوجا االقبصار نلي أقل الجمذ ،و و ثوث .
2 -المرص

المبصل والميفصل ل برصي

1 -أل يقبرل ه مرصص

ال ا نلي يحويل:

يفس التو الواحد الملقي مل المبتل تقوليا (أشقد أل ال له ال هللا).

ويهمي المرص

(المبصل) .يتول قريي نلي رادة ما ندا الرا

مل ال مو .

وبلحعع ععه  -ععل عع ميعععه  -القرييعع الحاليعع المتبيععف قعععا التععو الدالعع نلععي رادة الرصعععو
يال مراد .
المبتل نليقا
 2أال يقبرل ه مرصصهويهمي المرص

يفس التو  ،ل يرد

 ،نلععي وجععه يصععح ب ويعععل

تو آرر مهبقل ق له أو د .

(الميفصل) ،يتول أيضا قريي نلي رادة ما ندا الرا

مل ال مو  ،تاالول.

عععإتل ال عععرق عععيل القهعععميل معععل ياحيععع القرييععع نلعععي معععراد المعععبتل  ،و يمعععا الفعععرق ييقمعععا معععل ياحيععع أرعععرا ،و ععع ياحيععع
اي قععاد الظقععور عع ال مععو فعع المبصععل ال يي قععد للتععو ظقععور ال عع الرصععو  ،و عع الميفصععل يي قععد ظقععور ال ععا
نمومه ،ير أل الرا ظقور أقوا ،يقد نليه مل اا بقدي االظقر نلي الظا ر أو الي نلي الظا ر.
والهعععر ععع تلعععال أل التعععو مللقعععا  -ال عععا و يعععر  -ال يهعععبقر لعععه الظقعععور وال يي قعععد اال عععد االيبقعععاء ميعععه وااليقلعععاا
نر ا ،نلي وجه ال ي قي حها
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ال عععرف مجعععال اللحاقعععه ضعععميم بصعععلح الل بتعععول قرييععع بصعععر ه نعععل ظقعععور اال بعععداي االولععع  ،و ال عععالتو معععادا
مبصعععو نر عععا عععإل ظقعععور مرانعععي ،عععإل يقلعععذ معععل دول ورود قرييععع نلعععي رو عععه اهعععبقر ظقعععور االول ،واي قعععد التعععو
نليعععه ،و ل لحقبعععه القرييععع الصعععار ب عععدل ظقعععور االول لعععي ظقعععور آرعععر حهعععا داللععع القرييععع  ،واي قعععد حيييعععت نلعععي
الظقور الثاي .
ولعععتا لعععو تايعععت القرييععع مجملععع أو ل وجعععد ععع التعععو مايحبمعععل أل يتعععول قرييععع أوجعععا تلعععال نعععد اي قعععاد الظقعععور االول،
تل تو .
و ال ظقور آرر ،ي ود التو رمبه مجمو .تا مل ياحي تلي
ومقاميععا مععل ععتا ال ععاا ،الل المرصعع  -تمععا قليععا  -مععل ق يععل القرييعع الصععار  ،ال ععا لععه ظقععور ا بععداي  -أو ععدود -
عع ال مععو  ،يتععول مرانععي ايقلععاا التععو واي بقايععه ،ععإل لعع يلحقععه مععا يرصصععه اهععبقر ظقععور اال بععداي واي قععد نلععي
ال مععععو  ،و ل لحقبععععه قرييعععع البرصععععي ق ععععل االيقلععععاا ب ععععدل ظقععععور االول ،واي قععععد لععععه ظقععععور آرععععر حهععععا داللعععع
المرص المبصل.
الميفصعععل ،الل التعععو
المبصعععل ال يهعععبقر وال يي قعععد لعععه ظقعععور ععع ال معععو  ،رعععوف المرصععع
تل ال عععا المرصععع
حهعععا الفعععرس قعععد ايقلعععذ عععدول ورود مايصعععلح للقرييععع نلعععي البرصعععي  ،يهعععبقر ظقعععور اال بعععداي ععع ال معععو  .يعععر
أيه تا ورد المرص الميفصل يزاح ظقور ال ا  ،يقد نليه مل اا أيه قريي نليه تاشف نل المراد الجدد.
قهععميه قريي ع نلععي رادة مععا نععدا الرععا مععل لفععظ
  3ععل اهععب مال ال ععا ع المرص ع مجععاز قليععا ل المرص عال مععو  ،يتععول المععراد مععل ال ععا ععس مععا يشععمله ظععا ر  .وقععذ التععو ع أل ععتا االهععب مال ععل ععو نلععي يحععو المجععاز
أو الحقيق  .واربلف ال لماء يه نلي أقوال تثيرة (ميقا) أيه مجاز مللقا ،و (ميقا) أيه حقيق مللقا.
و (ميقععع ا) البفصعععيل عععيل المرصععع
دول ما تال الثاي  ،وقيل ال تس.

المبصعععل و عععيل المرصععع

الميفصعععل ،عععإل تعععال البرصعععي

عععاالول قعععو حقيقععع
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والح نيديا و القول الثاي أد أيه حقيق مللقا.
(العععدليل)  -أل ميشعععأ بعععو القعععول المجعععاز أل أداة ال معععو لمعععا تايعععت موضعععون للداللععع نلعععي هععع
ير ما وض ت له ،يتول االهب مال مجازا.
لجميذ أ راد  ،لو أريد ميه ضه قد اهب ملت

معععدرولقا ،ونمومعععه

المبصععل تقولععال  -مععثو  -أتععر تععل نععال ال الفاهععقيل لعع بهععب مل
و ععتا البععو يععد ذ ععأديي بأمععل ،اليععه عع البرصععي
أداة ال معععو ال ععع م يا عععا ،و ععع الشعععمول لجميعععذ أ عععراد معععدرولقا ،ايععع االمعععر أل معععدرولقا بعععارة يعععدل نليعععه لفعععظ واحعععد
مثعععل أتعععر تعععل نعععادل ،وأرعععرا يعععدل نليعععه أتثعععر معععل لفعععظ واحعععد ععع صعععورة البرصعععي  ،يتعععول البرصعععي م يعععا أل
مدرول (تل) ليس ما يصدق نليه لفظ نال مثو ل و رصو ال ال ال ادل المثال.
وأمعععا (تعععل) قععع اقيععع نلعععي مالقععع ا معععل الداللععع نلعععي ال معععو والشعععمول ،اليقعععا بعععدل حيييعععت نلعععي الشعععمول لتعععل نعععادل معععل
ال لمععاء ،ولععتا ال يصععح أل يوضععذ متايقععا تلمعع ( ععس) ،ععو يهععبقي الم يععي لععو قلععت أتععر ععس ال لمععاء ال الفاهععقيل،
و ال لمععا صععح االهععبثياء تمععا ال يهععبقي لععو قلععت أتععر ععس ال لمععاء ال ععدول ،إيععه ال يععدل نلععي بحديععد الموضععوا تمععا لععو
تايت (تل) واالهبثياء موجوديل.
والحاصل أل لفظ (تل) وهاير أدوات ال مو

مورد البرصي

ل بهب مل اال

م يا ا و و الشمول.

وال م يععي للقععول ععأل المجععاز عع يفععس مععدرولقا ،الل مععدرولقا مثععل تلمعع نععال موضععوا لععيفس الل ي عع مععل حيععث عع ،
ال الل ي جميذ أ راد ا أو ضقا.
و رادة الجميعععذ أو الععع س يمعععا يتعععول معععل داللععع لفظععع رعععرا ت (تعععل) أو ( عععس) ،عععإتا قيعععد معععدرولقا وأريعععد ميعععه المقيعععد
المثال المبقد ل يتل مهب مو ال م يا .
ال دال
و عععو معععل لعععه ال لععع  ،وبتعععول رادة معععا نعععدا الفاهععع معععل ال لمعععاء معععل داللععع المجمعععوا القيعععد والمقيعععد ،معععل عععاا ب عععدد العععدال
والمدلول .وهيجه ل شاء هللا ب الي أل بقييد الملل ال يوجا مجازا.
تا التو تله نل المرصو

المبصل .وتتلال التو نل المرصو
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الميفصعععل م يعععا ج عععل الرعععا قرييععع ميفصعععل نلعععي بقييعععد معععدرول (تعععل) معععا نعععدا
الميفصعععل ،اليعععا قليعععا ل البرصعععي
الرا  ،و بصرف أداة ال مو  ،وال مدرولقا ،ويتول أيضا مل اا ب دد الدال والمدلول.
ولععو ععرس أل المرصعع الميفصععل لععيس مقيعععدا لمععدرول أداة ال مععو  ،ععل ععو برصعععي لل مععو يفهععه ععإل ععتا ال يلعععز
ميععه أل يتععول المهععب مل يععه ع ال ععا ععو ال ع س ،حبععي يتععول مجععازا ،ععل يم عا يتشععف الرععا نععل المععراد الجععدد مععل
ال ا .
عع ال ععاق تا شععتتيا عع شععمول ال ععا  -المرصعع  -لعع س أ ععراد ال ععاق مععل ال ععا ععد
  4حجيعع ال ععا المرصععالبرصععي  ،قععل ال عععا حجعع ععع ععتا الععع س ،يبمهععال ظعععا ر ال مععو الدرالعععه عع حتععع ال ععا نلعععي أقععوال معععثو ،تا
قععال المععولي (تععل مععاء لععا ر) ،ثعع اهععبثيي مععل ال مععو ععدليل مبصععل أو ميفصععل المععاء المب يععر اليجاهعع  ،ويحععل احبمليععا
اهععبثياء المععاء القليععل الموق ع لليجاهعع ععدول ب ييععر ،ععإتا قليععا ععأل ال ععا المرص ع حج ع عع ال ععاق يلععرد ععتا االحبمععال
جميذ ال اق  ،يحت لقارة الماء الموق ير المب ير.
ظا ر نمو ال ا
و تا ل ع يقععل حجيبععه ع ال ععاق ي قععي ععتا االحبمععال م لقععا ال دليععل نليععه مععل ال ععا  ،يلععبمس ،لععه دلععيو آرععر يقععول لقاربععه
أو يجاهبه.
واالقعععوال عععع المهععععأل تثيعععرة ميقععععا البفصععععيل ععععيل المرصععع
الميفصل و يتول حج .

المبصععععل يتععععول حجعععع ععع ال ععععاق  ،و ععععيل المرصعععع

وقيعععل عععال ت س والحععع ععع المهعععأل عععو الحجيععع مللقعععا ،الل أهعععاس اليعععزاا ياشعععه معععل اليعععزاا ععع المهعععأل الهعععا ق  ،و ععع
أل ال ععا المرص ع مجععاز ع ال ععاق أ ال ومععل قععال المجععاز يهبشععتل ع ظقععور ال ععا وحجيبععه ع جميععذ ال ععاق مععل
عععس ال عععاق مجعععاز آرعععر أيضعععا ،يقعععذ
جقععع أل المفعععروس أل اهعععب مال ال عععا ععع بمعععا ال عععاق مجعععاز واهعععب ماله ععع

اليعععزاا ععع أل المجعععاز االول أقعععرا لعععي الحقيقععع  ،يتعععول ال عععا ظعععا را يعععه أو أل المجعععازيل مبهعععاويال ،عععو ظقعععور ععع
أحد ما.
إتا تال المجاز االول و الظا ر تال ال ا حج

بما ال اق  ،و ال و يتول حج .
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أمععا يحععل الععتيل يقععول ععأل ال ععا المرص ع حقيقعع تمععا بقععد  ،ف ع راحعع مععل ععتا اليععزاا ،اليععا قليععا أل أداة ال مععو اقيعع
المبصععل أو
نلععي مععا لقععا مععل م يععي الشععمول لجميععذ أ ععراد مععدرولقا ،ععإتا رععر مععل مععدرولقا ععس اال ععراد البرصععي
الميفصل و بزال داللبقا نلي ال مو اقي نلي حالقا ،و يما مدرولقا ببضي دايربه البرصي .
حت ال ا المرص

حت ال ا

ير المرص

ونلي أد حال ،د القول أل ال ا المرص

ظقور
حقيق

ال اق نلي ما ييا ال ي قي شال

وأيما يقذ الشال نلي بقدير القول المجازي  ،قد يقول أيه حج
ال أيه تل مل يقول المجازي يقول د الحجي  ،تما بو

الشمول لتل مايمتل أل يدرل يه.
حجيبه

ال اق .

ال اق نلي تا البقدير ،وقد ال يقول.

تلال ضق .

لععي ال ععا تععال ال حععث الهععا و ععو (حجي ع ال ععا ع ال ععاق ) ع ععرس أل الرععا
  5ععل يهععرد جمععال المرص عيععر مععا نلعع ررو جععه نععل الرععا  .ونلييععا اال أل ي حععث نععل حجيعع
م ععيل ال جمععال يععه ،و يمععا الشععال عع برصععي
رس جمال الرا  .واالجمال نلي يحويل.
ال ا
ععأل تععال مجمععو ،يحععو قولععه (ا) (تععل مععاء
( 1 -الش ع ق المفقومي ع )  -و ع ع ععرس الشععال ع يفععس مفقععو الرععا
لععا ر ال مععا ب يععر ل مععه أو لويععه أو ريحععه) الععتد يشععال يععه أل المععراد مععل الب يععر رصععو الب يععر الحه ع أو مععا يشععمل
الب ير البقديرد.
ويحو قوليا (أحهل الظل ال رالد) التد يشال يه أل المراد مل رالد و رالد ل تر أو رالد ل ه د ،مثو.
(  2 -الشععع ق المصعععداقي ) ،و ععع ععع
الرا  ،أل تال م ييا ال جمال يه ،تما

عععرس الشعععال ععع درعععول عععرد معععل أ عععراد ال عععا ععع الرعععا

معععذ وضعععو مفقعععو
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تا شعععال ععع مثعععال المعععاء الهعععا أل معععاء م ييعععا ،أب يعععر اليجاهععع عععدرل ععع حتععع الرعععا
الش قبيل يربلف اربو ا ييا .ليفرد لتل ميقما حثا مهبقو.
نلي لقاربه .والتو

أ لععع يب يعععر قعععو ال يعععزال اقيعععا

(أ  -الشععع ق المفقوميععع ) العععدورال ععع الشععع ق ا لمفقوميععع (بعععارة) يتعععول عععيل االقعععل واالتثعععر ،تالمثعععال االول ،عععإل االمعععر
دايععععر يععععه ععععيل برصععععي رصععععو الب يععععر الحهعععع أو ي عععع البقععععديرد ( ،االقععععل) ععععو الب يععععر الحهعععع  ،و ععععو المبععععيقل.
(واالتثر) و االن ميه ومل البقديرد.
( وأرععرا) يتععول ععيل المب ععايييل تالمثععال الثععاي  ،ععإل االمععر دايععر ي ع ه ععيل برصععي رالععد ععل تععر ،و ععيل رالععد ععل ه ع د،
وال قدر مبيقل ال يل .ث نلي تل مل البقديريل ،أما أل يتول المرص مبصو أو ميفصو.
والحت

المقا يربلف اربوف ت االقها االر

الجمل  ،ليتتر ا البفصيل:

 2 - ،1يمععا تا تععال المرص ع (مبصععو) هععواء تععال الععدو رال يععه ععيل االقععل واالتثععر أو ععيل المب ععايييل ،ععإل الح ع
أل جمال المرص يهرد لي ال ا أد أيه اليمتل البمهال أصال ال مو الدرال المشتوال حت ال ا .

يععه

و ععو واضععح نلععي ماتتريععا هععا قا مععل أل المرصعع المبصععل مععل يععوا قرييعع التععو المبصععل  ،ععو يي قععد لل ععا ظقععور
يعععر م لعععو  ،عععو يي قعععد
ال ي معععا نعععدا الرعععا  ،عععإتا تعععال الرعععا مجمعععو هعععرا جمالعععه لعععي ال عععا  ،الل مانعععدا الرعععا
لل ا ظقور يما ل ي ل رروجه نل نيوال الرا .
  3عع الععدورال ععيل (االقععل واالتثععر) تا تععال المرصعع (ميفصععو) ععإل الحععال ا  ،أد أيه يصح البمهال أصال ال مو الدرال ماندا االقل حت ال ا .
والحج يه واضح ياء نلي ما بقد

الفصل الثاي مل أل ال ا المرص

يععه أل جمععال الرععا

اليهععرد لععي

الميفصل يي قد له ظقور
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معععل عععاا بقعععدي أقعععوا الحجبعععيل عععإتا تعععال الرعععا مجمعععو ععع الزايعععد نلعععي القعععدر
ال معععو  ،و تا تعععال يقعععد نليعععه الرعععا
المبععيقل ميععه ،ععو يتعععول حجعع عع الزايععد ،اليعععه  -حهععا الفععرس  -مجمعععل ال ظقععور لععه يععه ،و يمعععا بيحصععر حجيبععه ععع
القععدر المبعععيقل و عععو االقععل .تيعععف يعععزاح ال ععا المي قعععد ظقعععور عع الشعععمول لجميعععذ أ ععراد البععع ميقعععا القععدر المبعععيقل معععل
الرا  ،وميقا القدر الزايد نليه المشتوال دروله الرا .
إتا رر القدر المبيقل حج أقوا مل ال ا ي قي القدر الزايد ال مزاح لحجي ال ا وظقور يه.
  4ع الععدورال ععيل (المب ععايييل) تا تععال المرص ع (ميفصععو) ،ععإل الح عتالمرصعععع المبصععععل ،الل المفععععروس حصععععول ال لعععع االجمععععال البرصععععي
تل واحد ميقما.
ال مو نل الحجي

يععه أل جمععال الرععا يهععرد لععي ال ععا ،
وا ق ععععا ،و ل بععععردد ععععيل شععععيييل ،يهععععقل

والفععرق ييععه و ععيل المرص ع المبصععل المجمععل أيععه عع المبصععل يربفععذ ظقععور التععو عع ال مععو رأهععا ،و عع الميفصععل
المعععردد عععيل المب عععايييل بربفعععذ حجيععع الظقعععور ،و ل تعععال الظقعععور ال عععدود اقيعععا ،عععو يمتعععل البمهعععال أصعععال ال معععو ععع
أحد المردديل.
ععل لععو ععرس ايقععا بجععرد القيععاس لععي أحععد ما ق ع بجععرد أيضععا القيععاس لععي اارععر ،وال يمتععل جريايقمععا م ععا لرععرو
أحد ما نل ال مو قل ا ،يب ارضال ويبهاقلال.
و ل تععال الح ع أل يفععس وجععود ال ل ع االجمععال يميععذ مععل جريععال أصععال ال مععو ع تععل ميقمععا رأهععا ال أيقععا بجععرد يقمععا
يحصل الب ارس ث البهاقل.
(ا  -الشععع ق المصعععداقي ) قليعععا ل الشععع ق المصعععداقي بتعععول ععع عععرس الشعععال ععع درعععول عععرد معععل أ عععراد معععاييل
المرص  ،مذ تول المرص م ييا ال جمال يه ،و يما االجمال المصداق.
ال ا
عععو يعععدرا أل عععتا الفعععرد مبصعععف يعععوال الرععع ا
تالمثال

نليعععه

رعععر نعععل حتععع ال عععا  ،أ لععع يبصعععف قعععو مشعععمول لحتععع ال عععا ،
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المبقععد  ،و ععو المععاء المشععتوال ب يععر اليجاهعع  ،وتمثععال الشععال عع اليععد نلععي مععال أيقععا يععد ناديعع أو يععد أمايعع  ،يشععال عع
شععمول ال عععا لقععا و عععو قولعععه صععلي هللا نليعععه وآلععه (نلعععي اليعععد ماأرععتت حبعععي بععؤدد) ،اليقعععا يعععد ناديعع  ،أو رروجقعععا ميعععه
اليقا يد أماي  ،لما دل نلي ند ضمال يد االماي المرص لتلال ال مو .
ر مععا ييهععا لععي المشععقور مععل ال لمععاء االقععدميل القععول جععواز البمهععال ال ععا ع الش ع ق المصععداقي  ،ولععتا أ بععوا ع مثععال
اليد المشتوت الضمال.

وقععد يهععبدل لقععتا القععول ععأل يل ععاق نيععوال ال ععا نلععي المصععداق المععردد م لععو يتععول ال ععا حجعع يععه مععا لعع ي ععارس
حجععع أقعععوا ،وأمعععا ايل عععاق نيعععوال الرعععا نليعععه يعععر م لعععو  ،عععو يتعععول الرعععا حجععع يعععه ،عععو يعععزاح ال عععا  ،و عععو
المرص الميفصل الش ق المفقومي نيد الدورال يل االقل واالتثر.
يظير ماقليا
والح ند جواز البمهال ال ا

الش ق المصداقي

ودليليعععا نلعععي تلعععال أل المرصععع
س مدلوله.
ورا ذ لحجي ال ا

المبصل والميفصل م ا.

لمعععا تعععال حجععع أقعععوا معععل ال عععا  ،إيعععه موجعععا لقصعععر حتععع ال عععا نلعععي عععاق أ عععراد ،

والفععرد المشععتوال مععردد ععيل درولععه يمععا تععال ال ععا حج ع يععه و ععيل رروج عه نيععه مععذ نععد دالل ع ال ععا نلععي درولععه يمععا
و حج يه ،و يتول ال ا حج يه و مزاح تما قيل دليلق .
وليل تال ايل اق نيوال ال ا نليه م لوما ،ليس و م لو االيل اق نليه ما و حج .
والحاصل ،أل ياال نيديا حجبيل م لومبيل حها الفرس (أحدا ما) ال ا  ،و حج يما ندا الرا
( وثاييبقما) المرص

 ،و و حج

مدلوله ،والمشب ه مردد يل دروله

و قتا يظقر الفرق يل الش ق المصداقي و يل الش ق المفقومي

.

بلال الحج أو ت الحج .

الميفصل نيد الدورال يل االقل واالتثر.

ع الش ع ق المفقومي ع لععيس حج ع ال ع االقععل ،والزايععد المشععتوال لععيس مشععتوال الععدرول يمععا تععال الرععا
ععإل الرععا
م لو الحجي يه ل الرا مشتوال أيه ج ل حج يه أ ال .ومشتوال الحجي
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شه ليس حج  -قل ا -

تلال الشه( .)1وأما ال ا قو حج ال يما تال الرا

حج يه.

ونليععه ال يتععول االتثععر مععرددا ععيل درولععه ع بلععال الحج ع أو ععت الحج ع  ،تالمصععداق المععردد ،ععل ععو م لععو أل الرععا
ليس حج يه لمتال الشال ،و يزاح حجي ال ا يه.
وأمععا بععوا المشععقور الضععمال ع اليععد المشععتوت أيقععا يععد نادي ع أو يععد أماي ع ععو ي لعع أيقععا الجععل القععول جععواز البمهععال
الش ق المصداقي  ،ول ل لقا وجقا آرر ليس المقا محل تتر .
ال ا
(بي يعععه)  -ععع جعععواز البمهعععال ال عععا ععع الشععع ق المصعععداقي تا تعععال المرصععع ل يعععا  -المقصعععود معععل المرصععع (الل ععع )
معععا يقا عععل اللفظععع  ،تاالجمعععاا ودليعععل ال قعععل اللعععتيل معععا دلعععيول وليهعععا معععل يعععوا االلفعععاظ قعععد يهعععا لعععي الشعععيخ المحقععع
الش ق المصداقي مللقا تا تال المرص ل يا.
االيصارد (قدس هر ) جواز البمهال ال ا
وب ه جمان مل المبأرريل نيه.
وت ععا المحق ع شععيخ اهععابتبيا (صععاحا التفايعع ) قععدس هععر لععي البفصععيل ععيل مععا تا تععال المرص ع الل ع ممععا يصععح أل
يبتععل نليععه المععبتل عع يععال مععراد ععأل تععال نقليععا ضععروريا ،إيععه يتععول تالمبصععل ،ععو يي قععد لل ععا ظقععور عع ال مععو
الش ق المصداقي  -و يل ما تا ل يتل تتلال ،تما تا
و مجال للبمهال ال ا
___________________________________
) (1هععيأب ع (م احععث الحج ع ) ال قععوا حجي ع الشععه ععال ل  ،اليععه ايمععا يتععول الشععه صععالحا الل يحععب ععه المععولي نلععي
ال عععد اتا تعععال واصعععو اليعععه عععال ل  ،عععال ل معععأروت ععع موضعععوا الحجععع يعععد الشعععال ععع حجيععع شعععه يربفعععذ موضعععونقا،
عععي ل عععد حجيبعععه .وم يعععي الشعععال ععع حجيبعععه احبمعععال أيعععه يصععع ه الشعععارا حجععع واق عععا نلعععي بقعععدير وصعععوله .وحيعععث لععع

يصععل يقلععذ ععد حجيبععه ععو يععزول تلععال االحبمععال ال ععدود نيععد االلبفععات لععي تلععال ال ايععه حععيل الشععال ع الحجي ع يقلععذ
د الحجي واال للز اجبماا الشال والقلذ شه واحد آل واحد و و محال.
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لععع يتعععل البرصعععي ضعععروريا نلعععي وجعععه يصعععح أل يبتعععل نليعععه المعععبتل  ،إيعععه ال معععايذ معععل البمهعععال ال عععا ععع الشععع ق
المصداقي  ،ل قاء ال ا نلي ظقور  ،و و حج و مزاح .
واهبشعععقد نلعععي تلعععال معععا تتعععر معععل اللريقععع الم رو ععع والهعععيرة المهعععبمرة المألو ععع عععيل ال قعععوء ،تمعععا تا أمعععر المعععولي
مععيق ن ععد ععإترا جيرايععه ،وحصععل القلععذ لل ععد ععأل المععولي اليريععد تععرا مععل تععال نععدوا لععه مععل الجيععرال ،ععإل ال ععد
لععيس لععه أال يتععر مععل يشععال عع نداوبععه ،وللمععولي أل يؤارععت نلععي نععد ترامععه وال يصععح ميععه االنبععتار مجععرد احبمععال
ال عععداوة ،الل يعععاء ال قعععوء وهعععيربق ععع معععوال حجيععع أصعععال الظقعععور ،يتعععول ظقعععور ال عععا  -ععع عععتا المقعععا  -حجععع
مقبضععي يععاء ال قععوء .وزاد نلععي تلععال أيععه يهبتشععف مععل نمععو ال ععا للفععرد المشععتوال أيععه لععيس ععردا للرععا ال عتد نل ع
رروجه مل حت ال ا .
ومثععل لععه مععو قولععه (ل ععل هللا ي ع ععول قال ع ) الم لععو ميععه رععرو مععل تععال مؤميععا مععيق ععإل شععال ع يمععال شععر
يحتعع جععواز ل يعععه لل مععو  .وتعععل مععل جعععاز ل يععه لعععيس مؤميععا .ييععب معععل الشععتل االول ( عععتا الشععر لعععيس مؤميععا) .عععتا
روصعععع رأد صععععاحا التفايعععع (قععععدس هععععر ) ولتععععل شععععيريا المحقعععع الت يععععر اليععععاييي أنلععععي هللا مقامععععه لعععع يععععربس ععععتا
البفصيل .وال لوق رأد الشيخ قدس هر  ،ل ت ا لي بفصيل آرر.
( وروصعععبه) ل المرصععع الل ععع هعععواء تعععال نقليعععا ضعععروريا يصعععح أل يبتعععل نليعععه المعععبتل ععع مقعععا البرالعععا ،أو لععع
ععع ال عععا
يتعععل تعععتلال ،عععأل تعععال نقليعععا يظريعععا أو جمانعععا  -إيعععه تالمرصععع اللفظععع تاشعععف نعععل بقييعععد المعععراد العععواق
معععل نعععد تعععول موضعععوا الحتععع العععواق اقيعععا نلعععي لوقعععه العععتد يظقعععر يعععه ال عععا عععو مجعععال للبمهعععال ال عععا ععع الفعععرد
المشعععتوال عععو عععرق عععيل الل ععع واللفظععع  ،الل المعععايذ معععل البمهعععال ال عععا مشعععبرال ييقمعععا و عععو ايتشعععاف بقييعععد موضعععوا
ت الجق يل أل يتول التاشف لفظيا أو ل يا.
الحت واق ا .وال يفرق
واهبثيي مل تلال ما تا تال المرص

الل

ل يهبتشف ميه بقييد
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موضععوا الحتعع واق ععا ،ععأل تععال ال قععل يمععا أدرال مععا ععو مععوال حتعع الشععارا واق ععا ،أو قععا االجمععاا نلععي تويععه موتععا
لحت ع الشععار ا (تمععا تا أدرال ال قععل أو قععا االجمععاا نلععي أل مععوال ل ععل يعع ععول ععو تفععر ) ععإل تلععال ال يوجععا بقييععد
موضوا الحت الل الموال ال يصلح لبقييد  ،ل مل ال مو يهبتشف وجود الموال جمي ق .
إتا شال

وجود الموال

رد يتول نمو الحت تاشفا نل وجود يه.

ي عع لعععو نلععع ععع د وجععود المعععوال ععع عععرد يتعععول الفععرد يفهعععه رارجعععا تمعععالو أررجعععه المععولي عععالي نليعععه ،ال أيعععه يتعععول
تالمقيد لموضوا ال ا  .وأما هتوت المولي نل يايه ،قو أما لمصلح أو ل فل تا تال مل الموال ال ادييل.
ي ععع لعععو بعععردد االمعععر عععيل أل يتعععول المرصععع
صاحا التفاي يتول وجيقا.

تاشعععفا نعععل المعععوال أو مقيعععدا ل يعععوال ال عععا عععإل البفصعععيل العععتد تتعععر

( والحاصعععل) أل المرصععع أل أحرزيعععا أيعععه تاشعععف نعععل بقييعععد موضعععوا ال عععا  ،عععو يجعععوز البمهعععال عععال مو ععع الشععع ق
المصععداقي أ ععدا ،و ل أحرزيععا أيععه تاشععف نععل مععوال الحتعع قععل مععل دول بقييععد ععو مععايذ مععل البمهععال ععال مو  ،ععل يتععول
تاشفا نل وجود الموال المشتوال.

و ل بععردد أمععر ولعع يحععرز تويععه قيععدا أو موتععا ،ععإل تعععال حتعع ال قععل ضععروريا يمتععل االبتععال نليععه عع البفقععي يلحععع
القهععع االول ،و ل تعععال يظريعععا أو جمانعععا ال يصعععح االبتعععال نليعععه يلحععع القهععع الثعععاي  ،يبمهعععال عععال مو  ،لجعععواز أل
يتعععول الفعععرد ال مشعععتوال قعععد أحعععرز المعععولي وجعععود المعععوال يعععه ،معععذ احبمعععال أل ماأدرتعععه ال قعععل أو قعععا نليعععه االجمعععاا معععل
ق يل الموتات .تا تله حتاي أقوال نلماييا المهأل .
و يما أللت

يقلقا الل ت المهأل حادث  ،أثار ا شيريا االيصارد (قدس هر ) مؤهس االصول الحديث.

واربلعععف يقعععا أهعععاليل مشعععايريا ويتبفععع قعععتا المقعععدار دول يعععال معععا ي بمعععد نليعععه معععل االقعععوال لعععيو يرعععر نعععل ال عععرس
التد وض ت له الرهال  .و االربصار أل مات ا اليه الشيخ و االولي االنبماد .ولتل مذ بحرير
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لقوله نلي ير ما و الم روف نيه().1
___________________________________
)(1وبوضيح تلال ال تل نا ظا ر

ال مو ال د أل يبضمل ظقوريل.

1 -ظقور

ند ميا اة أي صف مل الصفات أو أد نيوال مل ال ياويل لحتمه.

2 -ظقور

ند الميا اة وند الميا

ند وجود الميا

أيضا .أد أيه ظا ر

م ه.

عععال م يععععي ظقعععور نمععععو (أتعععر جيرايعععع )  -معععثو  -أيععععه لععععيس يعععاال صععععف أو نيعععوال ييععععا الحتععع وجععععوا اتععععرا
الجيععرال ،يحععو صععف ال ععداوة أو الفهعع أو يحععو تلععال ،تمععا أل م يععا أيضععا أيععه لععيس يوجععد عع الجيععرال مععل يععه صععف أو
نيوال ييا الحت وجوا اترامه .و تا واضح ال ار يه.
عععاتا جعععاء عععد اي قعععاد عععتا الظقعععور ععع ال معععو مرصععع ميفصعععل لفظععع  ،تمعععا لعععو قعععال ععع المثعععال المبقعععد (ال بتعععر
االنداء مل جيراي ) ،ال تا المرص ال شال أيه اليتول ظا را أمريل:
 1ال صف ال داوة ميا ي لوجوا االترا .  2ال ع الجيععرال مععل ععو نلععي صععف ال ععداوة ععو أو يبوقععذ ميععه أل يتععول نععدوا ،واال لععو ل ع يوجععد ال ععدو وال يبوقععذيق لتال تا البرصي ل وا ون ثا اليصدر مل الحتي .
ونلي تلال يتول المرص

اللفظ مزاحما لل ا

الظقوريل م ا ،يهقل نل الحجي يقما م ا.

عععاتا شعععتتيا ععع عععرد معععل الجيعععرال أيعععه نعععدو أ ال ،عععو مجعععال يعععه للبمهعععال ال عععا ععع الحاقعععه حتمعععه ،لهعععقول ال عععا نعععل
حجيبععه ع شععم وله لععه ،ات يتععول ععتا الفععرد مععرددا ععيل درولععه يمععا اص ع ح ال ععا حج ع يععه و ععيل درولععه يمععا تععال الرععا
حج يه.
أمععا لععو تععال يععاال مرص ع ل عع  ،تمععا لععو حتعع ال قععل  -مععثو  -ععأل ال ععداوة بيععا وجععوا االتععرا  ،ععال ععتا الحت ع مععل
ال قععل ال يبوقععف نلععي أل يتععول يععاال أنععداء الف ععل أو مبوق ععول ،ععل ال قععل يحتعع قععتا الحت ع هععواء تععال يععاال أنععداء أ
ل ع يتويععوا أ ععدا ،ت ال مجععال للقععول أيععه لععو ل ع يتععل يععاال أنععداء لتععال حت ع ال قععل ل ععوا ون ثععا ،تمععا ععو واضععح ععأديي بأمععل
والبفات.
ونليعععه ،عععالحت ال قلععع
و مزاح .

عععتا ال يعععزاح الظقعععور الثعععاي ال عععا  ،أنيعععي ظقعععور ععع نعععد الميعععا ي ،ظقعععور الثعععاي

عععتا ي قعععي

ععاتا شععتتيا عع ععرد مععل الجيععرال أيععه نععدو أ ال ععو مععايذ مععل البمهععال ال ععا عع ادرالععه عع حتمععه ،اليععه ال يتععول ععتا
الفععرد معععرددا عععيل درولعععه ععع عععت الحجععع أو عععت الحجعع  ،ات المرصععع الل ععع حهعععا الفعععرس ال يقبضععع وجعععود الميعععا
ولعععيس حجععع يعععه ،أمعععا ال عععا قعععو حجععع يعععه عععو معععزاح  .ظقعععر معععل عععتا ال يعععال أل الفعععرق نظعععي عععيل المرصععع الل ععع
والمرص ع اللفظ ع مععل ععت الياحي ع  ،اليععه ع المرص ع الل ع ي قععي ال ععا حج ع ع ظقععور الثععاي مععل دول أل يتععول
ظقور ال مقدار المزاحم ال أتثر.
المرب مب رضا له ،وال يهقل ال ا نل الحجي
و تا روف المرص

اللفظ

ايه ظا ر

االمريل م ا تما قدميا  ،يتول مزاحما لل ا يقما م ا.

وال عععرق ععع المرصععع الل ععع عععيل أل يتعععول ضعععروريا أو يتعععول يعععر ضعععرورد ،وال عععيل ال يتعععول تاشعععفا نعععل بقييعععد
موضوا ال ا أو تاشفا نل موال الحت  ،ايه جميذ ت الصور ال يقبض وجود الميا .
و قتا البحرير للمهأل يبجلي مرا الشيخ االنظ أيه االولي االنبماد.
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  6اليجععوز ال مععل ال ععا ق ععل الفح ع نععل المرصعع ال شععال عع أل ععس نمومععات القععرآل التععري والهععي الشععريفورد لقا مرصصات ميفصل شرحت المقصود مل بلال ال مومات.
و عععتا م لعععو معععل لريقععع صعععاحا الشععع ري  ،وااليمععع االلقعععار نلعععيق الصعععوة والهعععو حبعععي قيعععل (معععا معععل نعععا اال وقعععد
رعع ) .ولععتا ورد نععل أيمبيععا ت مععل اهععب دوا ععرأيق عع االحتععا  ،الل عع التبععاا المجيععد والهععي نامععا وراصععا ومللقععا
ومقيدا .و ت االمور ال ب رف ال مل لري آل ال يت نليق الهو .
و عععتا ماأوجعععا البوقعععف ععع البهعععرا االرعععت معععو ال عععا ق عععل الفحععع واليعععأس معععل وجعععود المرصععع  ،لجعععواز أل يتعععول
ععتا ال ععا مععل ال مومععات الب ع لقععا مرص ع موجععود ع الهععي أو ع التبععاا ل ع يللععذ نليععه مععل وصععل اليععه ال ععا  .وقععد
يقل ند الروف ل االجماا نلي ند جواز االرت ال ا ق ل الفح واليأس.
و و الح .
والهعععر ععع تلعععال واضعععح لمعععا قعععدميا  ،اليعععه تا تايعععت لريقععع الشعععارا ععع يعععال مقاصعععد ب بمعععد نلعععي القعععرايل الميفصعععل ال
ي قععي المييععال ظقععور ال ععا ع نمومععه إيععه يتععول ظقععورا ععدويا .وللشععارا الحجعع نلععي المتلععف تا قصععر عع الفحعع
نل المرص .
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أمعععا تا عععتل وهععع ه و حععع
ال ا .

نعععل المرصععع

ععع مظا يعععه ،حبعععي حصعععل لعععه االلمييعععال عععد وجعععود لعععه االرعععت ظقعععور

ععل
ولععيس للشععارا حجعع نليععه يمععا لععو تععال يععاال مرصصععا واق ععا ،ل ع يععبمتل المتلععف مععل الوصععول اليععه نععادة ععالفح
يععاال تععال يي عع يايععه نلععي
لعع أظفععر ععه ،ولععو تععال مرصعع
للمتلععف أل يحععب يقععول يعع حصععت نععل المرصعع
مظايه .و ال و حج يه نلييا.
وجه لو حصيا نيه نادة لوجديا
و تا التو جار
إتا ح

تل ظقور ،إيه ال يجوز االرت ه اال د الفح

نل القرايل الميفصل .

المتلف ول يظفر قا له أل يأرت الظقور ويتول حج نليه.

ومععل يععا يهععبيب قانععدة نامعع بععأب ع محلقععا ويهععبو ال حععث نيقععا ل شععاء هللا ب ععالي ،والمقععا مععل ص ع ريابقا ،و عع
( ل أصال الظقور ال بتول حج ال د الفح واليأس نل القريي ).

أمعععا يعععال مقعععدار الفحععع الواجعععا أ عععو العععتد يوجعععا اليعععأس نلعععي يحعععو القلعععذ عععد القرييععع أو نلعععي يحعععو الظعععل ال العععا
وااللمييال دمقا  ،تلال موتول لي محله .والمربار تفاي االلمييال.
والعععتد يقعععول الرلعععا ععع عععت ال صعععور المبعععأررة أل نلماء يعععا قعععدس هللا ب عععالي أرواحقععع قعععد عععتلوا جقعععود نلعععي ب اقعععا
ال صعععور ععع جمعععذ االر عععار وب وي قعععا وال حعععث نيقعععا وبيقيحقعععا ععع تبعععا االر عععار والفقعععه ،حبعععي أل الفقيعععه أصععع ح اال
يهعععقل نليعععه الفحععع نعععل القعععرايل عععالرجوا لعععي مظايقعععا المقييععع  ،عععإتا لععع يجعععد ا عععد الفحععع يحصعععل لعععه القلعععذ ال عععا
دمقا.
  7ب قيععا ال ععا ضععمير يرجععذ لععي ععس أ ععراد قععد يععرد نععا ث ع بععرد ععد جمل ع يقععا ضععمير يرجععذ لععي ععس أ ععرادال ا قريي راص .
مثععل قولعععه ب عععالي(( )282 2والمللقعععات يبر صعععل أيفهععقل ثوثععع قعععرو ء ).لعععي قولعععه (و ععولبقل أحععع
ولبقل يراد ه رصو الرج يات.
إل المللقات نام للرج يات و ير ا ،ولتل الضمير

عععرد ل ععع تلعععال)
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مثل تا التو يدور يه االمر يل مرالفبيل للظا ر ،أما:
1 -مرالف ظقور ال ا

ال مو  ،أل يج ل مرصوصا ال س التد يرجذ اليه الضمير .وأما:

  2مرالفعع ظقععور الضععمير عع رجونععه لععي مابقععد نليععه مععل الم يععي الععتد دل نليععه اللفععظ ععأل يتععول مهععب مو نلععيه ع يل االهععبردا  ،يععراد ميععه العع س ،وال ععا ي قععي نلععي داللبععه نلععي ال مععو  -ععأد المرععالفبيل أولععي وقععذ الرععوف نلععي
أقوال ثوث :
(االول)  -أل أصال ال مو

المقدم  ،يلبز المرالف الثايي .

(الثاي )  -أل أصال ند االهبردا

المقدم  ،يلبز المرالف االولي.

(الثالث)  -ند جريال االصليل م ا ،والرجوا لي االصول ال ملي .
أمعععا نعععد جريعععال أصعععال ال معععو لوجعععود معععا يصعععلح أل يتعععول قرييععع ععع التعععو و عععو نعععود الضعععمير نلعععي الععع س ،عععو
ال مو .
يي قد ظقور ال ا
وأمعععا أل أصعععال نعععد االهعععبردا ال بجعععرد عععول االصعععول اللفظيععع يشعععبرل ععع جريايقعععا  -تمعععا هععع أول التبعععاا  -أل
يتععول الشععال ع مععراد المععبتل  ،لععو تععال المععراد م لومععا  -تمععا ع المقععا  -وتععال الشععال ع تيفي ع االهععب مال ،ععو بجععرد
قل ا.
والحععع ال أصعععال ال معععو جاريععع وال معععايذ ميقعععا ،اليعععا ييتعععر أل يتعععول نعععود الضعععمير لعععي عععس أ عععراد ال عععا موج عععا
لصعععرف ظقعععور ال معععو  ،ت ال يلعععز معععل ب عععيل الععع س معععل جقععع مرج يععع الضعععمير قرييععع أل يب عععيل رادة الععع س معععل
جقعع حتعع ال ععا الثا ععت لععه يفهععه الل الحتعع عع الجملعع المشععبمل نلععي الضععمير يععر الحتعع عع الجملعع المشععبمل نلععي
ال ا  ،وال نوق ييقما ،و يتول نود الضمير نلي س ال ا مل القرايل الب بصرف ظقور نل نمومه.
وانب عععر تلعععال ععع المثعععال ،لعععو قعععال المعععولي (ال لمعععاء يجعععا تعععرامق ) ثععع قعععال (و ععع يجعععوز بقليعععد ) وأريعععد معععل تلعععال
(ال عععدول) قرييععع  ،إيعععه وا ضعععح ععع عععتا المثعععال أل بقييعععد الحتععع الثعععاي ال عععدول ال يوجعععا بقييعععد الحتععع االول عععتلال ،عععل
ليس يه ش ار ه .وال يفرق تلال يل أل يتول البقييد مبصل تما مثاليا أو
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ميفصل تما

ااي .

  8ب قيععا االهععبثياء لجمععل مب ععددة قععد بععرد نمومععات مب ععددة ع تععو واحععد ث ع يب ق قععا اهععبثياء ع آرر ععا يشععال حيييععترجوا االهبثياء لرصو الجمل االريرة أو لجميذ الجمل.
مثالععه قولععه ب ععالي (والععتيل يرمععول المحصععيات ث ع لعع يععأبوا أر عع شععقداء اجلععدو ثمععاييل جلععدة ،وال بق لععوا لقعع شععقادة
أ عععدا ،وأوليعععال ععع الفاهعععقول ال العععتيل بعععا وا) إيعععه يحبمعععل أل ي تعععول عععتا االهعععبثياء معععل الحتععع االريعععر قعععل و عععو هععع
ؤالء .ويحبمل أل يتول اهبثياء ميه ومل الحت د ق ول شقادبق والحت جلد الثماييل.
تلال نلي أر

واربلف ال لماء

أقوال:

  1ظقععور التععو ععع رجععوا االهععبثياء لععي رصععوولتيه يحبا لي قريي نليه.
2 -ظقور

الجملعع االريعععرة ،و ل تععال رجونععه لععي يععر االريععرة ممتيعععا،

رجونه لي جميذ الجمل .وبرصيصه االريرة قل و التد يحبا

3 -ند ظقور

لي الدليل.

واحد ميقا ،و ل تال رجونه لي االريرة مبيقيا نلي تل حال.

أمععا مععا نععدا االريععرة ب قععي مجملعع لوجععود مايصععلح للقرييعع ععو يي قععد لقععا ظقععور عع ال مععو  ،ععو بجععرد أصععال ال مععو
يقا.
  4البفصععيل ععيل مععا تا تععال الموضععوا واحععدا للجمععل المب اق ع ل ع يبتععرر تتععر  ،وقععد تتععر ع صععدر التععو مثععل قولععال(أحهعععل لعععي اليعععاس واحبعععرمق واقعععس حعععوايجق ال الفاهعععقيل)  -و عععيل معععا تا تعععال الموضعععوا مبتعععررا تتعععر لتعععل جملععع
تااي التريم المبقدم  ،و ل تال الموضوا الم يي واحدا الجميذ.
عععإل تعععال معععل ق يعععل االول قعععو ظعععا ر ععع رجونعععه لعععي الجميعععذ الل االهعععبثياء يمعععا عععو معععل الموضعععوا انب عععار الحتععع ،
والموضوا ل يتتر ال صدر التو قل ،و د مل رجوا االهبثياء اليه ،يرجذ لي الجميذ.
و ل تال مل ق يل
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الثعععاي  ،قعععو ظعععا ر ععع الرجعععوا لعععي االريعععرة ،الل الموضعععوا قعععد تتعععر يقعععا مهعععبقو قعععد أرعععت االهعععبثياء محلعععه ،ويحبعععا
برصي الجمل الها ق لي دليل آرر مفقود الفرس ،يبمهال أصال نمومقا.
وأمععا ماقيععل ل المقععا مععل ععاا اتبيععاف التععو مععا يصععلح الل يتععول قريي ع  ،عو يي قععد للجمععل االولععي ظقععور ع ال مععو
 عععو وجعععه لعععه ،اليعععه لمعععا تعععال المعععبتل حهعععا الفعععرس قعععد تعععرر الموضعععوا العععتتر ،واتبفعععي اهعععبثياء واحعععد ،و عععو يأرعععتمحله الرجوا لي االريرة ،لو أراد رجانه لي الجميذ لوجا أل ييصا قريي نلي تلال و ال تال مرو يايه.
و عععتا (القعععول الرا عععذ ) عععو أرجعععح االقعععوال ،و عععه يتعععول الجمعععذ عععيل تلمعععات ال لمعععاء معععل ت عععا لعععي القعععول رجونعععه لعععي
رصو االريرة ،ل له تال ياظرا لي مثل ااي الم ارت الب بترر يقا الموضوا.
ومععل ت ععا لععي القععول رجونععه لععي الجميععذ ل لععه تععال يععاظرا لععي الجمععل البعع لعع يععتتر يقععا الموضععوا ال عع صععدر
التو  .يتول اليزاا نلي تا لفظيا ،ويقذ البصالح يل المبيازنيل.
  9البرصعععي ال عععا عععالمفقو (المفقعععو ) ييقهععع تمعععا بقعععد لعععي الموا ععع والمرعععالف ،عععإتا ورد نعععا ومفقعععو أرعععمللقععا ،ععو تععو ععع برصععي ال ععا عععالمفقو تا تععال (مفقومععا موا قععا) ،مثالعععه قولععه ب ععالي (أو عععوا ععال قود) إيععه نعععا
يشععمل تعععل نقععد يقعععذ الل عع ال ر يععع و ير ععا ،عععإتا ورد دليعععل نلععي انب عععار أل يتععول ال قعععد صععي الماضععع قععد قيعععل أيعععه

يعععدل االولويععع نلعععي انب عععار ال ر يععع ععع ال قعععد ،اليعععه لمعععا دل نلعععي نعععد صعععح ال قعععد المضعععارا معععل ال ر يععع  ،لعععيل لععع
يصح مل ل أررا مل لري أولي.
وال شععال أل مثععل ععتا المفقععو ل ث ععت إيععه يرص ع ال ععا المبقععد  ،اليععه تععالي أو أظقععر مععل نمععو ال ععا  ،يقععد نليععه.
وأمععا البرصععي ( ععالمفقو المرععالف) مثالععه قولععه ب ععالي ( ل الظععل ال ي يعع نععل الحعع شععييا) الععدال مومععه نلععي نععد
انب عععار تعععل ظعععل حبعععي الظعععل الحاصعععل معععل ر عععر ال عععادل .وقعععد وردت آيععع أرعععرا ععع ( ل جعععاءت اهععع ي عععأ ب ييعععوا).
الدال مفقو الشرل نلي جواز االرت ر ر ير الفاه ير ب يل.
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قعععل يجعععوز برصعععي تلعععال ال عععا قعععتا المفقعععو المرعععالف قعععد اربلفعععوا نلعععي أقعععوال قعععد قيعععل بقعععدي ال عععا وال يجعععوز
برصيصه قتا المفقو  .وقيل بقدي المفقو  .وقيل د بقدي أحد ما نلي اارر ي قي التو مجمو.
و صل ضق بفصيوت تثيرة يلول التو نليقا.
( والهععر عع ععتا الرععوف) أيععه لمععا تععال ظقععور المفقععو المرععالف لععيس مععل القععوة حيععث ي لععغ درجعع ظقععور الميلععوق أو
المفقعععو الموا ععع  -وقعععذ التعععو ععع أيعععه أقعععوا معععل ظقعععور ال عععا يقعععد نليعععه ،أو أل ال عععا أقعععوا قعععو المقعععد  ،أو أيقمعععا
مبهاويال درج الظقور و يقد أحد ما نلي اارر ،أو أل تلال يربلف اربوف المقامات.
والح ع أل المفقععو لمععا تععال أر ع مععل ال ععا حهععا الفععرس قععو قريي ع نر ععا نلععي المععراد مععل ال ععا  ،والقريي ع بقععد نلععي
تد القريي وبتول مفهرة لما يراد مل تد القريي  ،وال ي ب ر أل يتول ظقور ا أقوا مل ظقور تد القريي .
ي ع لععو ععرس أل ال ععا تععال يصععا ع ال مععو إيععه يتععول ععو قريي ع نلععي المععراد مععل الجمل ع تات المفقععو ععو يتععول لقععا
مفقو حيييت .و تا أمر آرر.
 10برصععي التبععاا ال زيععز ر ععر الواحععد ي ععدو مععل الصعع ا نلععي الم بععد أل يععؤمل الول و لعع جععواز برصععيال ععا الععوارد عع القععرآل التععري ر ععر الواحععد ،يظععرا لععي أل التبععاا المقععدس يمععا ععو وحعع ميععزل مععل هللا ال ريععا يععه،
والر ر ظي يحبمل يه الرلأ والتتا ،تيف يقد نلي التباا.
ولتعععل هعععيرة ال لمعععاء معععل القعععدي نلعععي ال معععل ر عععر الواحعععد تا تععع ال مرصصعععا لل عععا القرآيععع  ،عععل ال بجعععد نلعععي اال لعععا
ر عععرا م معععوال عععه معععل عععيل االر عععار البععع أيعععدييا ععع المجعععاميذ ال و عععو مرعععالف ل عععا أو مللععع ععع القعععرآل ،ولعععو مثعععل
نمومات الحل ويحو ا.
ععل نلععي الظععا ر أل مهععأل بقععدي الر ععر الرععا نلععي اايعع القرآيي ع ال ام ع مععل المهععايل المجمععذ نليقععا مععل يععر رععوف
يل نلماييا ،ما الهر تلال مذ قليا يقول ال ريا أل القرآل التري  -و ل تال قل الهيد  -يه
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مبشا ه ومحت (ي

نلي تلال القرآل يفهه) ،والمحت ي

وظا ر ،والظا ر ميه نا وملل .

تمععا ال ريععا أيضععا ع أيععه ورد ع تععو الي ع وااليم ع نلععيق الص عوة والهععو مععا يرص ع تثيععرا مععل نمومععات القععرآل
وما يقيد تثيرا مل مللقابه ،وما يقو قريي نلي صرف جمل مل ظوا ر  .و تا قل ال يشال يه أحد.
ععإل تععال الر ععر قل عع الصععدور ععو تععو عع تلععال ،و ل تععال يععر قل عع الصععدور ،وقععد قععا الععدليل القل عع نلععي أيععه
حجععع شعععرنا ،اليعععه ر عععر نعععادل معععثو ،وتعععال مضعععمول الر عععر أرععع معععل نمعععو اايععع القرآييععع  -يعععدور االمعععر عععيل أل
يلعععر الر عععر م يعععي أل يتعععتا راويععع و عععيل أل يبصعععرف ظعععا ر القعععرآل ،اليعععه ال يمتعععل البصعععرف مضعععمول الر عععر،
اليه ي أو أظقر ،وال هيد القرآل اليه قل .

ومرجذ تلال لي الدورال -

الحقيق  -يل مرالف الظل صدق الر ر و يل مرالف الظل مو ااي .

أو قععل يععدور االمععر ععيل لععر دليععل حجي ع الر ععر و ععيل لععر أصععال ال مععو  ،ععأد الععدليليل أولععي ععاللر وأيقمععا أولععي
البقععععدي يقععععول ال شععععال أل الر ععععر صععععالح الل يتععععول قرييعععع نلععععي البصععععرف عععع ظععععا ر التبععععاا ،اليععععه داللبععععه يععععاظر
ومفهر لظا ر التباا حها الفرس.
ونلعععي ال تعععس معععل ظعععا ر التبعععاا ،إيعععه يعععر صعععالح لر عععذ اليعععد نعععل دليعععل حجيععع الر عععر اليعععه ال نوقععع لعععه يعععه معععل عععت
الجق  -حها الفرس  -حبي يتول ياظرا ليه ومفهرا له .الر ر لهايه لهال الم يل للتباا ،يقد نليه.
وليس التباا ظا ر صدد يال دليل حجي الر ر حبي يقد نليه.
و ل شعععيت قعععل ل الر عععر حهعععا الفعععرس قرييععع نلعععي التبعععاا ،واالصعععل الجعععارد ععع القرييععع  -و عععو يعععا أصعععال نعععد
تتا الراود  -مقد نلي االصل الجارد تد القريي  ،و و يا أصال ال مو .
 11الععدورال ععيل البرصععي واليهععخ نل ع أل ال ععا والرععا الميفصععل يربلععف حالقمععا مععل جق ع ال ل ع بأريرقمععا م ععاس االحوال ب ييل
أو بأريخ أحد ما ،أو الجقل قما م ا قد يقال
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أل يتول الرا

ياهرا لل ا أو ميهورا له ،أو مرصصا يا .

ععس الصععور ولبفصععيل الحععال يقععول ل الرععا وال ععا مععل ياحي ع بععأريخ صععدور ما ال يرلععوال مععل
وقععد يقععذ الشععال ع
رمس حاالت ،أما أل يتويا م لوم البأريخ ،أو مجقول البأريخ ،أو أحد ما مجقوال واارر م لوما.
ت ثوث صور.
ث الم لو باريرقما أما أل ي ل بقاريقما نر ا أو ي ل بقد ال ا أو ي ل بأرر ال ا .
بتول الصور رمها:
(الصورة االولي) تا تايا م لوم البأريخ مذ ال ل بقاريقما نر ا ،إيه ال مجال لبو

اليهخ يقما.

(الصورة الثايي ) تا تايا م لوم الباريخ مذ بقد ال ا  ،قت نلي صوربيل:
1 -أل يتول ورود الرا

ق ل ال مل ال ا .

والظععععا ر أيععععه ال شععععتال حيييععععت عععع حملععععه نلععععي البرصععععي
الميهوخ تما قيل ،وأما الل االولي يه البرصي تما هيأب
2 -أل يتول ورود

يععععر تععععو  ،أمععععا الل اليهععععخ ال يتععععول ق ععععل وقععععت ال مععععل
الصورة اابي .

د وقت ال مل ال ا .

و عععت الصعععورة ععع أشعععتل الصعععور ،و ععع البععع وقعععذ يقعععا التعععو ععع أل الرعععا
س الحاالت.
يتول مرصصا ولو
ومذ الجواز يبتل حيييت

أل الحمل نلي البرصي

يجعععا أل يتعععول ياهعععرا ،أو يجعععوز أل

و االولي ،أو الحمل نلي اليهخ.

العععتد يعععت ا لعععي وجعععوا أل يتعععول الرعععا ياهعععرا قعععو يعععاظر لعععي أل ال عععا لمعععا ورد وحعععل وقعععت ال معععل عععه حهعععا
الفععرس ،بععأرير الرععا نععل وقععت ال مععل لععو تععال مرصصععا وم ييععا ل مععو ال ععا يتععول مععل ععاا بععأرير ال يععال نععل وق عت
الحاج  ،و و
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ق يح مل الحتي  ،الل يه ضان لوحتا ولمصالح ال اد و م رر.
وجعععا ال يتعععول ياهعععرا لل عععا  ،وال عععا عععاق نلعععي نمومعععه يجعععا ال معععل عععه لعععي حعععيل ورود الرعععا
نلي ل الرا .

يجعععا ال معععل ثاييعععا

وامعععا معععل ت عععا لعععي جعععواز تويعععه مرصصعععا ،ل لعععه يعععاظر لعععي أل ال عععا يجعععوز أل يتعععول واردا ل يعععال حتععع ظعععا رد
صعععورد لمصعععلح اقبضعععت تبمعععال الحتععع العععواق  ،ولعععو مصعععلح البقيععع  ،أو مصعععلح البعععدر ععع يعععال االحتعععا تمعععا و
الم لععو مععل لريق ع الي ع صععلي هللا نليععه وآلععه ع يععال أحتععا الشععري  ،مععذ أل الحت ع الععواق البععا ذ للمصععالح الواق يعع
الثا ب لوشياء ياوييقا االولي يما و نلي ل الرا .
ععإتا جععاء الرععا يتععول تاشععفا نععل الحت ع الععواق  ،يتععول م ييععا لل ععا ومرصصععا لععه ،وأمععا الحتعع ال ععا الععتد ث ععت أوال
ظا را وصورة ل تال قد اربفذ وايبقي أمد  ،إيه يما اربفذ الربفاا موضونه وليس و مل اا اليهخ.
و تا جععاز أل يتععول ال ععا واردا نلععي ععتا اليحععو مععل يععال الحت ع ظععا را وصععورة ،ععإل ث ععت تلععال تععال الرععا
أد تال تاشفا نل الواقذ قل ا.

مرصصععا

و ل ث ععت أيععه ع صععدد يععال الحت ع الععواق البععا ذ للمصععالح الواق ي ع الثا بعع لوشععياء ياوييقععا االولي ع  ،ععو شععال ع أيععه
يب ععيل تععول الرععا ياهععرا لععه .وأمععا لععو دار اال مععر ييقمععا ت ل ع يق ع دليععل نلععي ب يععيل أحععد ما ،أيقمععا أرجععح ع الحمععل
يقول االقرا لي الصواا و الحمل نلي البرصي .
و (الوجععه يععه) أل أصععال ال مععو مععا ع ال بث ععت أتثععر مععل أل مععا يظقععر مععل ال ععا ععو المععراد الجععدد للمععبتل  ،وال شععال
أل الحتععع الصعععورد العععتد يهعععميه عععالحت الظعععا رد تعععالواقذ معععراد جعععدد للمعععبتل اليعععه مقصعععود عععالبفقي  ،ال عععا لعععيس
ظا را ال أل المراد الجدد و ال مو هواء تال ال مو حتما واق يا أو صوريا.
أمعععا أل الحتععع واق ععع عععو يقبضعععيه الظقعععور أ عععدا حبعععي يث عععت أصعععال ال معععو  ،ال هعععيما أل الم لعععو معععل لريقععع صعععاحا
عععو يععععال ال مومعععات مجعععردة نععععل قعععرايل البرصعععي  ،ويتشععععف المعععراد العععواق ميقععععا عععدليل ميفصعععل ،حبععععي
الشعععري
اشبقر
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القول أيه (ما مل نا ال وقد ر

) تما ه .

ونليععه ععو دليععل مععل أصععال ال مععو نلععي أل الحت ع واق ع حبععي يلبجععه لععي الحمععل نلععي اليهععخ ،ععل رادة الحت ع الععواق
مل ال ا نلي تلال الوجه يحبا لي مؤي يال زايدة أتثر مل ظقور ال مو .
والجل تا قليا ل الحمل نلي البرصي

أقرا لي الصواا مل الحمل نلي اليهخ ،و ل تال تل ميقما ممتيا.

(الصورة الثالث ) تا تايا م لوم الباريخ مذ بقد الرا
1 -أل يرد ال ا ق ل وقت ال مل الرا

 ،و يي

 ،قت أيضا نلي صوربيل:

االشتال

تول الرا

مرصصا.

  2أل يععرد ععد وقععت ال مععل الرععا  ،ععو مجععال لبععو وجععوا الحمععل نلععي اليهععخ مععل جقعع قعع ح بععأرير ال يععال نععلوقت الحاج  ،اليه مل اا بقدي ال يال ق ل وقت الحاج  ،وال ق ح يه أصو.

ومعععذ تلعععال قيعععل لعععزو الحمعععل نلعععي اليهعععخ ،ول عععل يظعععر عععت ا القايعععل لعععي أل أصعععال ال معععو جاريععع  ،وال معععايذ ميقعععا اال
احبمعععال أل يتعععول الرعععا المبقعععد مرصصعععا وقرييععع نلعععي ال عععا  ،ولتعععل أيضعععا يحبمعععل أل يتعععول ميهعععورا ال عععا  ،عععو
يحرز أيه مل اا القريي  .وال شال أل الرا الميفصل يما يقد نلي ال ا اليه أقوا الحجبيل وقريي نليه.
ومذ تا االحبمال ال يتول الرا

الميفصل أقوا

الظقور مل ال ا .

( قلععت) االصععوا أل يحمععل نلععي البرصععي تالصععورة الهععا ق  ،لمععا بقععد مععل أل ال ععا ال يععدل نلععي أتثععر مععل أل المععراد
جدد ،وال يدل يفهه نلي أل الحت واق با ذ للمصالح الواق ي الثا ب لوشياء ياوييقا االولي .
و يمععا يتععول ال ععا ياهععرا للرععا
ليهت تتلال.

تا تايععت داللبععه نلععي ععتا اليحععو ،و ال ال مومععات الععواردة عع الشععري

نلععي اال لععا

ع يفهععه قل ععا ،تمععا ال ير ععذ حجيبععه يمععا ععو ظععا ر يععه ،ععو يررجععه
وأمععا احبمععال اليهععخ ،ععو يقلععل مععل ظقععور الرععا
نل تويه صالحا لبرصي ال ا  ،يقد نليه ،اليه أقوا يفهه ظقورا.
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عععل يمتعععل أل يقعععال أل ال عععا الوحععع للرعععا ال يي قعععد لعععه ظقعععور ععع ال معععو ال وديعععا اليهععع لعععي معععل ال ي لععع هععع
الرعععا  ،لجعععواز أل ي بمعععد المعععبتل ععع يعععال معععراد نلعععي هععع قه ،يتعععول المرصععع الهعععا تالمرصععع المبضعععل أو
تالقريي الحالي  ،و يتول ال ا ظا را ال مو حبي يبو أيه ظا ر ث وت الحت الواق .
( الصعععوربال الرا ععع والرامهععع ) تا تايعععا مجقعععول البعععاريخ أو أحعععد ما قعععل تعععال مجقعععوال ،إيعععه ي لععع الحعععال يقمعععا ممعععا
عع جميععذ الصععور،
ععو تععو  .وال وجععه لبععو اليهععخ ال هععيما ععد أل رجحيععا البرصععي
بقععد  ،يحمععل نلععي البرصععي
و تا واضح ال يحبا لي مزيد يال.
ال اا الهادس الملل والمقيد المهأل االولي
و يه هت مهايل:
المهأل االولي  -م يي الملل والمقيد
نر عععوا المللععع أيعععه (معععا دل نلعععي م يعععي شعععايذ ععع جيهعععه) ويقا لعععه المقيعععد .و عععتا الب ريعععف قعععدي حثعععوا نيعععه تثيعععرا
وأحصوا نليه ندة مؤارتات يلول شرحقا.
وال ايعععدة ععع تتر عععا معععا دا أل ال عععرس معععل مثعععل عععتا الب ريعععف عععو بقريعععا الم يعععي العععتد وضعععذ لعععه اللفعععظ ،اليعععه معععل
الب اريف اللفظي .
ع لفظ ع الملل ع والمقيععد ،ععل مععا مهععب مول مععا لقمععا مععل الم يععي ع
والظععا ر أيععه لععيس لوصععولييل اصععلو رععا
الل عع  ،عععإل المللععع معععأروت معععل االلعععوق و عععو االرهعععال والشعععيوا ،ويقا لعععه البقييعععد بقا عععل الملتععع ونعععدمقا ،والملتععع البقييعععد
 .66اي االمر أل رهال تل شه حه ه وما يلي ه.
وااللوق ندمقا ،وقد بقد
عععإتا يهعععا االلعععوق والبقييعععد لعععي اللفعععظ  -تمعععا عععو المقصعععود ععع المقعععا  -إيمعععا يعععراد تلعععال حهعععا مالعععه معععل داللععع نلعععي
الم يعععي .يتويعععال وصعععفيل للفعععظ انب عععار الم يعععي .ومعععل معععوارد اهعععب مال لفعععظ المللععع يهعععبليذ أل يأرعععت صعععورة بقري يععع
لم يا .
معععثو نيعععدما ي عععرف ال لععع الشرصععع والم عععرف عععو ال قعععد ال يهعععميال مللقعععيل انب عععار م يا معععا ،اليعععه ال شعععيوا وال
رهععال عع شععر م ععيل  -ال يي عع أل يظععل أيععه اليجععوز أل يهععمي ال لعع الشرصعع مللقععا ،إيععه تا قععال اامععر (أتععر

محمعععدا) ونر يعععا أل لمحمعععد أحعععواال مربلفععع ولععع يقيعععد الحتععع حعععال معععل االحعععوال يهعععبليذ أل ي عععرف أل لفعععظ محمعععد يعععا أو
تا التو مجمونه يصح أل يصفه االلوق لحاظ االحوال ،و ل ل يتل له شيوا انب ار م يا الموضوا له.
][158
تل لونعععو الشرصعععي والم عععرف عععو ال قعععد العععوق عععو يرعععب المللععع مالعععه م يعععي شعععايذ ععع جيهعععه تاهععع الجعععيس
ويحعععو  .وتعععتلال نيعععدما ي عععرف أل ال عععا ال يهعععمي مللقعععا ،عععو يي ععع أل يظعععل أيعععه ال يجعععوز أل يهعععمي مللقعععا أ عععدا ،اليعععا
ي ععرف أل تلععال يمععا ععو اليهعع لععي أ ععراد أمععا اليهعع لععي أحععوال أ ععراد يععر المفععردة إيععه ال مضععايق عع أل يهععميه
مللقا.
تل ال معععايذ معععل شعععمول ب ريعععف المللععع المبقعععد (و عععو معععا دل نلعععي م يعععي شعععايذ ععع جيهعععه) لل عععا انب عععار أحوالعععه ،ال
انب ار أ راد .
ونلعععي عععتا م يعععي المللععع عععو شعععيوا اللفعععظ وهععع به انب عععار معععا لعععه معععل الم يعععي وأحوالعععه ،ولتعععل ال نلعععي أل يتعععول تلعععال
الشيوا مهب مو يه اللفظ تالشيوا المهبفاد مل وقوا اليترة هياق اليف و ال تال التو ناما ال مللقا.
المهأل الثايي  -االلوق والبقييد مبوزمال
أشععريا لععي البقا ععل ععيل االلععوق والبقييععد مععل ععاا بقا ععل الملت ع ونععدمقا ،الل االلععوق ععو نععد البقييععد يمععا مععل شععأيه أل
يقيععد يب ععذ االلععوق البقييععد ع االمتععال ،أد أيععه تا أمتععل البقييععد ع التععو و ع لهععال الععدليل أمتععل االلععوق ولععو امبيععذ
اهععبحال االلععوق .م يععي أيععه ال يمتععل ععرس اهبتشععاف االلععوق و رادبععه مععل تععو المععبتل عع مععورد ال يصععح البقييععد.
ل يتول مثل تا التو ال مللقا وال مقيدا ،و ل تال الواقذ أل المبتل ال د أل يريد أحد ما.
 ، 69ت قليعععا أل امبيعععاا بقييعععد االمعععر قصعععد االمبثعععال يهعععبلز امبيعععاا
وقعععد بقعععد مثالعععه ععع حعععث البوصعععل والب عععدد
الوقعععه اليهععع لعععي عععتا القيعععد .وتتريعععا يعععاال تيعععف يمتعععل اهبتشعععاف رادة االلعععوق عععإلوق المقعععا ال عععإلوق التعععو
الواحد.
المهأل الثالث  -االلوق

الجمل

ععععالمفردات  -تمعععا يظقعععر مععععل تلمعععات االصعععولييل  -ت مثلععععوا للمللععع اهععع الجععععيس ونلععع الجععععيس
االلعععوق ال يرعععب
واليتعععرة ،عععل يتعععول ععع الجمعععل أيضعععا تعععإلوق صعععي أ عععل العععتد يقبضععع اهعععبفادة الوجعععوا ال ييععع والب يييععع واليفهععع ،
إل
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االلوق يقا يما و مل يوا لوق الجمل  .ومثله لوق الجمل الشرلي

هبفادة االيحصار

الشرل.

ولتعععل محعععل ال حعععث ععع المهعععايل اابيععع رصعععو االلفعععاظ المفعععردة ،ول عععل نعععد شعععمول ال حعععث نيعععد
ليس ياال ضا ل تل لمللقابقا و ل تال االصح أل حث مقدمات الحتم يشملقا.
وقد حث نل لوق س الجمل
المهأل الرا

مياه ابقا تإلوق صي

للجمعععل انب عععار أل

أ ل والجمل الشرلي ويحو ا.

 -ل االلوق الوضذ

ال شععال ع أل االلععوق ع االنععو اليه ع لععي االحععوال تمععا بقععدمت االشععارة ليععه  -لععيس الوضععذ ،ععل يم عا يهععبفاد مععل
مقععدمات الحتمعع  .وتععتلال لععوق الجمععل ومععا شععا ققا  -أيضععا  -لععيس الوضععذ ععل مقععدمات الحتمعع  .و ععتا ال رععوف يععه.
و يمععا الععتد وقععذ يععه ال حععث ععو أل االلععوق ع أهععماء االجيععاس ومععا شععا ققا ععل ععو الوضععذ أو مقععدمات الحتم ع أد
أل أهعععماء االجيععععاس ععععل ععع موضععععون لم اييقععععا معععع ا ععع شععععاي ومرهععععل نلععععي وجعععه يتععععول االرهععععال أد االلععععوق

مععأروتا عع الم يععي الموضععوا لععه اللفععظ  -تمععا يهععا لععي المشععقور مععل القععدماء ق ععل هععللال ال لمععاء  -أو أيقععا موضععون
لعععيفس الم عععاي معععا ععع وااللعععوق يهعععبفاد معععل دال آرعععر ،و عععو يفعععس بجعععرد اللفعععظ معععل القيعععد تا تايعععت مقعععدمات الحتمععع
مبععو رة يععه  -و ععتا القععول الثععاي أول مععل صععر ععه يمععا ي ل ع هععللال ال لمععاء ع حاشععيبه نلععي م ععال االصععول ،وب ععه
جميذ مل بأرر نيه لي يوميا تا.
ونلعععي القعععول االول يتعععول اهعععب مال اللفعععظ ععع المقيعععد مجعععازا ،ونلعععي القعععول الثعععاي يتعععول حقيقععع  .والحععع معععا ت عععا ليعععه
هعععللال ال لمعععاء ،عععل قيعععل أل يهععع القعععول االول لعععي المشعععقور مشعععتوال يقعععا .ولبوضعععيح عععتا القعععول وبحقيقعععه يي ععع يعععال
أمور ثوث
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بيفععذ ع ععتا ال ععاا و ع يععر ععتا ال ععاا( .) 1و قععا بتشععف لللالععا مععا وقععذ لل لمععاء االنععو مععل ارععبوف ع الب يععر ع
تما يل :
يايقا
الرأد واليظر .و ت االمور الب يي
  1انب ععار الما ي ع المشععقور أل للما ي ع ثوث ع انب ععارات ،تا قيهععت لععي مععا و رععار نععل تابقععا ،مععا تا قيهععت الرق علي االيمال نيد الحت نليقا حت ماتوجوا ال ب  .و :
 1ال ب ب ر الما ي مشرول تلال االمر الرار .وبهمي حيييت (الما ي شرل شه) تما اتا تال يجا نب الرق المؤمي  ،أد شرل تويقا مؤمي .
2 -ال ب ب ر مشرول

دمه.

وبهعععمي (الما يععع شعععرل ال)( ،) 2تمعععا اتا تعععال القصعععر واج عععا ععع الصعععوة نلعععي المهعععا ر يعععر ال اصععع
هفر  .ارت ند ال صيال قيدا موضوا الحت .
شرل ند تويه ناصيا

ععع هعععفر  ،أد

  3ال ب ب ر مشرول وجود وال دمه.وبهعععمي (الما يععع ال شعععرل) ،توجعععوا الصعععوة نلعععي االيهعععال انب عععار تويعععه حعععرا معععثو ،عععال الحريععع يعععر م ب عععرة ال
وجود عععا وال عععدمقا ععع وجعععوا الصعععوة ،الل االيهعععال عععاليظر لعععي الحريععع ععع وجعععوا الصعععوة نليعععه يعععر مشعععرول
الحري وال دمقا قو ال شرل القياس اليقا.
ويهمي تا االنب ار الثالث (الو شرل القهم )

ق ال (الو شرل

___________________________________
)(1وقد اضلرريا لي الررو نل اللريق الب رهميا ا اليفهيا
وي بقد أل اللالا الم بد التد ييبق

تا التباا

لي يا يتول نلي اهب داد تاف لفق

واضلرريا لقتا ال حث انب ار ماله مل حاج ماه

االربصار.

ت اال حاث.

ق اللالا لتثير مل اال حاث الب قد برد نليه يما يأب .

) (2وقععد بقعععال (الما يععع شععرل ال شعععه) ويقصعععدول ععتلال الما يععع المجعععردة نلععي وجعععه يتعععول تععل مايقاريقعععا ي ب عععر زايعععدا
نليقا.
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المقهععم ) اابعع تتععر  .وايمععا هععمي قهععميا اليععه قهعع عع مقا ععل القهععميل االوليععيل أد وال شععرل ال .و ععتا ظععا ر ال حععث
يه.

***
ث ال لق اصلوحيل آرريل م رو يل:
 1قولق (الما ي المقمل ). 2قولق (الما ي ال شرل مقهم ).أ قتال اصلوحال وب يرال لمدلول واحد ،او ما اصلوحال مربلفال

الم ي .

والعععتد يلجييعععا لعععي عععتا االهبفهعععار معععاوقذ معععل االرب عععاال ععع الب يعععر نيعععد تثيعععر معععل مشعععايريا االنعععو  ،قعععد يظقعععر معععل
ضععق ايقمععا اصععلوحال لم يععي واحععد ،تمععا ععو ظععا ر (تفايعع االصععول) ب ععا لعع س الفوهععف االجععوء .ولتععل البحقيعع
ال يهاند نلي تلال ،ل ما اصلوحال مربلفال .و تا جوا يا نلي االهبفهار.
وبوضيح تلال ايه مل المبهال نليه التد ال اربوف يه وال اشب ا أمرال:
(االول)  -ال المقصعععود معععل (الما يععع المقملععع ) الما يععع معععل حيعععث ععع  ،أد يفعععس الما يععع معععا ععع معععذ قلعععذ اليظعععر نعععل
جميذ ما ندا ا ،يقبصر اليظر نلي تابقا وتابيابقا.
(الثعععاي )  -ا ل المقصعععود معععل الما يععع (ال شعععرل مقهعععم )
الثوثععع المبقدمععع  ،و ععع  -أد االنب عععارات الثوثععع  -الما يععع
(مقهعععما) .واتا ظقعععر تلعععال عععو يصعععح أل يعععدن أل الما يععع
الما يععع ال برلعععو معععل حعععالبيل .و عععتا ال ييظعععر اليقعععا معععا ععع
اليقا

الما يععع المعععأروتة ال شعععرل البععع بتعععول مقهعععما لونب عععارات
شعععرل شعععه ،و شعععرل ال ،وال شعععرل قهعععم  .ومعععل يعععا هعععم
معععا ععع بتعععول يفهعععقا مقهعععما لونب عععارات الثوثععع  .وتلعععال الل
ععع يعععر مقيهععع لعععي معععا عععو رعععار نعععل تابقعععا ،وأل ييظعععر
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مقيه لي ما و رار نل تابقا .وال ثالث لقما و
و

الحال االولي بهمي (الما ي المقمل ) تما و مهل .

الثايي ال يرلو حالقا مل أحد االنب ارات الثوث .

ونلعععي عععتا الموحظععع االولعععي م اييععع لجميعععذ االنب عععارات الثوثععع وبتعععول قهعععيم لقعععا ،تيعععف يصعععح أل بتعععول مقهعععما لقعععا
وال يصعععح أل يتعععول الشعععه مقهعععما النب عععارات يقيضعععه ،الل الما يععع معععل حيعععث ععع تمعععا ابضعععح م يا عععا موحظبقعععا يعععر
مقيه لي ال ير واالنب ارات الثوث موحظبقا مقيه لي ال ير.
نلعععي ال انب عععار الما يععع يعععر مقيهععع انب عععار ت يععع لعععه وجعععود مهعععبقل ععع العععت ل ،تيعععف يتعععول مقهعععما لوجعععودات ت ييععع
أرعععرا مهعععبقل  ،والمقهععع يجعععا ال يتعععول موجعععودا وجعععود أقهعععامه ،وال ي قعععل ال يتعععول لعععه وجعععود ععع مقا عععل وجعععودات
االقها  ،واال تال قهيما لقا ال مقهما.
ونليععععه ،ععععيحل يهععععل أل الما يعععع المقملعععع م يا ععععا انب ار ععععا (ال شععععرل) ،ولتععععل لععععيس ععععو المصععععللح نليععععه الو شععععرل
(ال شرل)  -نلي تا  -ثوث اصلوحات:
المقهم إل لق
  1ال شععرل أد شععه رععار نععل الما يعع وتابيابقععا ،و عع الما يعع مععا ععوتابيابقا ،و الما ي المقمل .

عع البعع يقبصععر يقععا اليظععر نلععي تابقععا

  2ال شععرل مقهععم  ،و ععو الما ي ع الب ع بتععول مقهععما لونب ععارات الثوث ع أد الما ي ع المقيه ع لععي مععا ععو رععار نععلتابقا.

والمقصعععود عععو شعععرل يعععا ال شعععرل شعععه معععل االنب عععارات الثوثععع  ،أد ال شعععرل انب عععار ال شعععرل شعععه وانب عععار ال شعععرل
ال وانب ار الو شرل ،ال أل المراد و شرل يا ،ال شرل مللقا مل تل قيد وحيثي .
ولعععيس عععتا انب عععار ت ييعععا ععع ق عععال عععت االنب عععارات ،عععل لعععيس لعععه وجعععود ععع نعععال العععت ل اال وجعععود واحعععد معععل عععت
االنب ارات وال ب يل له مهبق ل ير ب ييابقا ،واال لما تال مقهما.
 3ال شرل قهم  ،و و االنب ار الثالث مل انب ارات الما ي المقيه لي ما و رار نل تابقا.][163
ابضح ال (الما ي المقمل ) شه و (الو شرل المقهم ) شه آرر.
تمعععا ابضعععح ايضعععا أل الثعععاي ال م يعععي الل يج عععل معععل انب عععارات الما يععع نلعععي وجعععه يث عععت حتععع للما يععع انب عععار  ،او
يوضذ له لفظ حه ه.
  2انب عععار الما يعع نيععد الحتععع نليقععا وانلعع ال الما يعع اتا حتععع نليقععا أمععا ال يحتعع عععتابيابقا ،وامععا أل يحتعع نليقعععاأمر رار نيقا .وال ثالث لقما.
ونلي (االول)  -قو نلي صوربيل
- 1 -أل يتول الحت الحمل االولي ،وتلال

الحدود البام راص .

- 2 -أل يتول الحمل الشايذ ،وتلال نيد الحت نليقا

س تابيابقا تالجيس وحد او الفصل وحد .

ونلي تو الصوربيل ال اليظر لي الما ي مقصور نلي تابيابقا ير مبجاوز يه لي ما و رار نيقا.
و تا ال تو يه.
ونلععي (الثععاي ) ،ايععه ال ععد مععل موحظبقععا مقيه ع لععي مععا ععو رععار نيقععا برععر
 ،أد نل بقرر ا التاب التد ال ييظر يه اال لي تابقا وتابيابقا.

ععتلال نععل مقععا تابقععا وحععد ا مععل حيععث

و عععتا واضعععح الل قلعععذ اليظعععر نعععل تعععل مانعععدا ا ال يجبمعععذ معععذ الحتععع نليقعععا عععأمر رعععار نعععل تابقعععا ،اليقمعععا مبياقضعععال.
ونليععه لععو حت ع نليقععا ععأمر رععار نيقععا وقععد لوحظععت مقيه ع لععي ععتا ال يععر ،ععو ععد أل بتععول م ب ععرة احععد االنب ععارات
الثوث المبقدم  ،ات يهبحيل أل يرلو الواقذ مل أحد ا  -تما بقد -.
وال م يعععي النب ار عععا الو شعععرل المقهعععم  ،لمعععا بقعععد أيعععه لعععيس عععو ب ييعععا مهعععبقو ععع ق عععال بلعععال الب ييعععات ،عععل عععو مقهععع
لقا.
ثععع ال عععتا ال يعععر  -أد االمععععر الرعععار نعععل تابقععععا  -العععتد لوحظعععت الما يعععع مقيهععع اليعععه ال يرلععععو امعععا ال يتعععول يفععععس
المحمعععول او شعععييا آرعععر ،عععال تعععال عععو المحمعععول يب عععيل أل بؤرعععت الما يععع القيعععاس اليعععه ال شعععرل قهعععم  ،ل عععد صعععح
االنب اريل اارريل اما ارت ا شرل شه ،أد شرل المحمول ،و يصح تلال دايما اليه
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يلز أل بتول القضي ضروري دايما الهبحال ايفتاال المحمول نل الموضوا شرل المحمول.
نلععي ال ارعععت المحمعععول ععع الموضععوا يلعععز ميعععه حمعععل الشععه نلعععي يفهعععه وبقدمعععه نلععي يفهعععه ،و عععو مهعععبحيل اال اتا تعععال
ياال ب اير حها االنب ار تحمل الحيوال اليال نلي االيهال ايقما مب ايرال انب ار االجمال والبفصيل.

وأمعععا أرعععت ا شعععرل ال ،أد شعععرل نعععد المحمعععول ،عععو يصعععح اليعععه يلعععز البيعععاقس ،عععال االيهعععال شعععرل نعععد التبا ععع
يهبحيل حمل التبا نليه.
وال تعععال عععتا ال يعععر الرعععار عععو يعععر المحمعععول ،يجعععوز ال بتعععول الما يععع حيييعععت معععأروتة القيعععاس اليعععه شعععرل شعععه
تجععواز بقليععد ال مجبقععد شععرل ال دالعع  ،أو شععرل ال ،توجععوا صععوة الظقععر يععو الجم عع شععرل نععد وجععود االمععا  ،أو ال
شرل ،تجواز الهو نلي المؤمل مللقا القياس لي ال دال مثو ،أد ال شرل وجود ا وال شرل ندمقا.
تما يجوز أل بتول مقمل

ير مقيه لي شه ير محمولقا.

***
ولتعععل قعععد يهبشعععت ل ععع تعععل تلعععال عععال عععت االنب عععارات الثوثععع انب عععارات ت ييععع  ،ال معععولل لقعععا اال العععت ل ،لعععو بقيعععدت
الما ي ع احععد ا نيععدما بؤرععت موضععونا للحتعع  ،للععز ال بتععول جميععذ القضععايا ت يي ع نععدا حمععل الععتابيات البعع قععد انب ععرت
يقععا الما يعع مععل حيععث عع  ،ول للععت القضععايا الرارجيعع  ،والحقيقيعع  ،مععذ ايقععا نمععدة القضععايا ،ععل الهععبحال عع البتععاليف
االمبثال ،الل ما و موليه الت ل يمبيذ ايجادة الرار .
و ععتا االشععتال وجيععه لععو تععال الحتعع نلععي الموضععوا مععا ععو م ب ععر احععد االنب ععارات الثوث ع نلععي وجععه يتععول االنب ععار
قيدا الموضوا أو يفهه و الموضوا.
ولتععل لععيس االمععر تععتلال ،عع ال الموضععوا عع تععل بلععال القضععايا ععو تات الما يعع الم ب ععرة ولتععل ال قيععد االنب ععار ،م يععي
أل الموضعععوا ععع شعععرل شعععه الما يععع المقبريععع عععتلال الشعععه ،ال المقبريععع لحاظعععه وانب عععار  ،و ععع شعععرل ال الما يععع
المقبري دمه ال لحاظ ندمه ،و ال شرل الما ي ير الموحظ م قا الشه
][165
وال ندمعععه ،ال الموحظععع
اللحاظ واالنب ار.

عععد لحعععاظ الشعععه وندمعععه ،واال لتايعععت الما يععع م ب عععرة ععع الجميعععذ شعععرل شعععه قعععل أد شعععرل

ي ععع عععت االنب عععارات ععع المصعععحح لموضعععوني الموضعععوا نلعععي الوجعععه العععوز العععتد يقبضعععيه واقعععذ الحتععع  ،ال أيقعععا
مأروتة قيدا يه حبي بتول جميذ القضايا ت يي .
ولو االمر تتلال لتال الحت التابيات أيضا قضي ت يي الل انب ار الما ي مل حيث
أصول الفقه
الشيخ محمد رضا المظفر

المجلد الثاي

المقصد الثالث م احث الحج

ه هللا الرحمل الرحي

ايضا انب ار ت ي .

بمقيعععد ل مقصعععوديا معععل عععتا ال حعععث ،و عععو (م احعععث الحجععع ) ،بيقعععيح معععا يصعععلح أل يتعععول دلعععيو وحجععع نلعععي االحتعععا
الشرني  ،ليبوصل لي الواقذ مل أحتا هللا ب الي.
عععإل أصععع يا العععدليل تلعععال الواقعععذ تمعععا أرديعععا ،عععتلال عععو ال ايععع القصعععوا ،و ل أرلأيعععا  ،عععيحل يتعععول م عععتوريل يععععر
م اق يل مرالف الواقذ.
والهععر ع توييععا م ععتوريل نيععد الرلععأ ععو الجععل أييععا قععد ععتليا جقععديا وقصععارا وه ع يا ع ال حععث نععل اللععرق الموصععل
لععي الواقععذ مععل أحتععا هللا ب ععالي ،حبععي ث ععت لععدييا  -نلععي هعع يل القلععذ  -أل ععتا الععدليل الم ععيل ،تر ععر الواحععد مععثو ،قععد
اربضعععا الشعععارا ليعععا لريقعععا لعععي أحتامعععه (ج لعععه حجععع نليقعععا .الرلعععأ العععتد يقعععذ يعععه ايمعععا جعععاء معععل العععدليل العععتد يصععع ه
واربضا ليا ،ال مل ق ليا.
وهععيأب يععال تيععف يتععول م ععتوريل ،وتيععف يصععح وقععوا الرلععأ عع الععدليل الميصععوا حجعع  ،مععذ أل الشععارا ععو الععتد
يص ه وج له حج .
***
وال شععال ع أل ععتا المقصععد ععو اي ع ال ايععات مععل م احععث نل ع أصععول الفقععه ،و ععو ال مععدة يقععا ،اليععه ععو الععتد يحصععل
ت ريات مهايل المقصديل الها قيل (االول والثاي ) إيه لما تال ي حث المقصد االول نل بشري
][8
صعع ريات الظعععوا ر اللفظيععع ( ) 1إيعععه عع عععتا المقصعععد ي حعععث نععل حجيععع مللععع الظعععوا ر اللفظيعع يحعععو ال معععو  ،ببعععألف
الصععع را معععل يبيجععع المقصعععد االول ،والت عععرا معععل يبيجععع عععتا المقصعععد ،ليهعععبيب معععل تلعععال الحتععع الشعععرن  ،يقعععال معععثو.
صي ا ل ظا رة الوجوا( .الص را) وتل ظا ر حج .
(الت را) ييب

صي

ا ل حج

(اليبيج ) اتا وردت صي

ا ل

الوجوا.
آي او حديث اهبيب مل تلال وجوا مب لققا.

و تعععتا يقعععال ععع المقصعععد الثعععاي  ،ت ي حعععث يعععه نعععل بشعععري صععع ريات احتعععا ال قعععل ،و ععع
حجي حت ال قل ببألف ميقما ص را وت را .وقد أوضحيا تل تلال بمقيد المقصديل ( راجذ).

عععتا المقصعععد ي حعععث نعععل

ونليعععه ،عععو عععد ال يهبقصععع ععع حثيعععا نعععل تعععل ماقيعععل او يمتعععل ال يقعععال انب عععار وحجيبعععه ،ليهعععبو
نيد هللا ب الي اب اا ما يصح اب انه ولر ماال يث ت انب ار .

ال حعععث ،ولي عععتر

ويي عععع يععععا أيضععععا  -مععععل ععععاا البمقيععععد والمقدمعععع  -ال ي حععععث نععععل موضععععوا ععععتا المقصععععد ،ونععععل م يععععي الحجيعععع ،
ورصايصعععقا والميعععال يقعععا ،وتيفيععع انب ار عععا ،ومعععا يب لععع عععتلال ،يضعععذ المقدمععع ععع نعععدة م احعععث ،تمعععا يضعععذ المقصعععد
ندة أ واا:
___________________________________
) (1ال عععس مشعععايريا االنعععاظ قعععدس هعععر البعععز ععع المهعععأل االصعععولي أيقعععا يجعععا أل بقعععذ ت عععرا ععع القيعععاس العععتد
يهععبي ل ميععه الحتعع الشععرن وج ععل تلعععال ميالععا عع تععول المهععأل أصععولي  ،ووجعععه المهععايل االصععولي نلععي ععتا اليحعععو.
و و الحقيق لزو ما ال يلز وقد أوضحيا الحقيق يا و يما ه .
المقدم
و يقا م احث:

  1موضععوا المقصععد الثالععث مععل البمقيععد المبقععد ع يععال المقصععود مععل (م احععث الحج ع ) يب ععيل ليععا أل الموضععوا لقععتاالمقصععد الععتد ي حععث يععه نععل لواح ع تلععال الموضععوا ومحموالبععه ععو (تععل شععه يصععلح أل يععدني ث ععوت الحت ع الشععرن
ه ،ليتول دليو وحج نليه).
عععإل اهعععبل يا ععع عععتا المقصعععد ال يث عععت عععدليل قل ععع ( ) 1ل عععتا اللريععع معععثو حجععع  ،ارعععتيا عععه ورج يعععا اليعععه الث عععات
االحتعععا الشعععرني  ،و ال لرحيعععا وأ مليعععا و صعععريح ال عععارة يقعععول ل الموضعععوا لقعععتا المقصعععد ععع الحقيقععع عععو (تات
الدليل) ما و يفهه ،ال ما و دليل.
وأمععا م حموالبععه ولواحقععه الب ع يفحصععقا وي حععث نيقععا الث ابقععا لععه ،ق ع تععول تلععال الشععه دلععيو وحج ع  ،أمععا ال يث ععت تلععال
او ييفيه.
___________________________________
) (1هعععيأب
الظي )*( .

ععع الم حعععث الهعععادس يعععال ايعععه لمعععاتا يجعععا أل يتعععول ث عععوت حجيععع العععدليل العععدليل القل ععع وال يتفععع العععدليل
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واليصعععح ال يج عععل موضعععونه العععدليل معععا عععو دليعععل ،أوالحجععع معععا ععع حجععع  ،أد صعععف تويعععه دلعععيو وحجععع  ،تمعععا يهعععا
تلعععال لعععي المحقععع القمععع أنلعععي هللا مقامعععه ععع قوايييعععه ،ت ج عععل موضعععوا أصعععل نلععع االصعععول االدلععع االر ععع معععا ععع
أدل .
ولعععو تعععال االمعععر تمعععا ت عععا اليعععه رحمعععه هللا لوجعععا أل برعععر مهعععايل عععتا المقصعععد تلقعععا نعععل نلععع االصعععول ،اليقعععا بتعععول
حيييت مل م اديه البصوري ال مل مهايله.
وتلععال واضععح ،الل ال حععث نععل حجي ع الععدليل يتععول حثععا نععل أصععل وجععود الموضععوا وث وبععه الععتد ععو مفععاد تععال البام ع ،
ال حثا نل لواح الموضوا التد و مفاد تال الياقص .
والم ععروف نيععد ا ععل الفععل أل ال حععث نععل وجععود الموضععوا  -أد موضععوا تععال هععواء تععال موضععوا ال لعع أو موضععوا
أحد أ وا ه ومهايله  -م دود مل م اد ال ل البصوري  ،ال مل مهايله.
ولتعععل يعععا موحظععع يي ععع البي يعععه نليقعععا ععع عععتا الصعععدد ،ععع ل برصعععي موضعععوا نلععع االصعععول االدلععع االر ععع -
تمععا ععل التثيععر مععل مؤلفييععا  -يهععبدن أل يلبزمععوا ععأل الموضععوا ععو الععدليل مععا ععو دليععل ،تمععا ععل صععاحا القععواييل،
وتلععال الل ععؤالء لمععا رصصععوا الموضععوا قععت االر ع إيمععا رصصععو قععا اليقععا م لومعع الحجي ع نيععد  ،ععو ععد أيقعع
الحظو عععا موضعععونا لل لععع معععا ععع أدلععع  ،ال معععا ععع ععع  ،و ال لج لعععوا الموضعععوا شعععامو لقعععا ول ير عععا ممعععا عععو يعععر
م ب ر نيد تالقياس واالهبحهال ويحو ما ،وما تال وجه لبرصيصقا االدل االر .
وحيييت ال مرر لق مل االشتال المبقد  ،و و لزو ررو نمدة مهايل نل االصول نيه.
ونلععي ععتا يبضعععح أل مياقشعع صعععاحا الفصععول لصعععاحا القععواييل ليهععت ععع محلقععا ،الل دنعععوا
قا د االلبزا ال الموضوا رصو االدل االر  ،و ل لز نليه اشتال ررو ا المهايل نيه.
ولو تال الموضوا

االدل ما

ععت ال عععد مععل االلبعععزا

 -تما ت ا اليه صاحا
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الفصعععول  -لمعععا تعععال م يعععي لبرصيصعععه رصعععو
ث ت د ال حث ايه ليس دليل.

االر ععع  ،ولوجعععا ب ميمعععه لعععال معععا يصعععلح أل ي حعععث نعععل دليليبعععه و ل

والروصععع ايعععه امعععا أل يرصععع الموضعععوا االدلععع االر ععع يجعععا ال يلبعععز معععا البعععز عععه صعععاحا القعععواييل برعععر
م احععث ععتا المقصععد الثالععث نععل نل ع االصععول ،وامععا أل ي م ع الموضععوا  -تمععا ععو الصععحيح  -لتععل مععا يصععلح أل يععدني
االر ع  .وحيييععت يصععح أل يلبععز مععا البععز ععه صععاحا الفصععول وبععدرل م احععث ععتا المقصععد ع
أيععه دليععل ،ععو يرععب
ال يجبم ال.
قل ث االلبزا أيقا ما
االر
مهايل ال ل  .االلبزا أل الموضوا
و تا أحد الشوا د نلي ب مي موضوا نل االصول ل ير االدل االر
وقد ه قت االشارة لي تلال

 ،و و التد يريد اث ابه يا.

 6مل المجلد االول.

واليبيج ال الموضوا التد ي حث نيه

تا المقصد و (تل شه يصلح أل يدني ايه دليل وحج ).

ععي ال حععث تععل مععا يقععال ايععه حجعع  ،يععدرل يععه ال حععث نععل حجيعع ر ععر الواحععد والظععوا ر والشععقرة واالجمععاا الميقععول
والقياس واالهبحهال ويحو تلال ،االضا لي ال حث نل أصل التباا والهي واالجماا وال قل.
ما ث ت أيه حج مل ت االمور أرتيا ه ،وما ل يث ت لرحيا .
تمعععا يعععدرل يعععه أيضعععا ال حعععث نعععل مهعععأل الب عععادل والبعععراجيح ،الل ال حعععث يقعععا  -ععع الحقيقععع  -نعععل ب يعععيل معععا عععو حجععع
ودليل مل يل المب ارضيل ،بتول المهأل مل مهايل م احث الحج .
ويحعععل ج ليا عععا ععع المجلعععد االول
لواق قا ولوربصار.

 8رابمععع ل لععع االصعععول اب انعععا لمعععيق القعععو  ،ورأييعععا اال ال عععدول نعععل تلعععال رنايععع
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 2م يي الحج :1 -الحج ل

تل شه يصلح ال يحب

ه نلي ال ير.

وتلععال ععأل يتععول ععه الظفععر نلععي ال يععر نيععد الرصععوم م ععه .والظفععر نلععي ال يععر نلععي يحععويل أمععا اهععتابه وقلععذ نععتر
وا لاله .واما أل يلجيه نلي نتر صاحا الحج بتول الحج م ترة له لدا ال ير.
2 -وأما الحج

االصلو ال لم

لقا م ييال أو اصلوحال:

أ  -ما نيد الميالق .
وم يا عععا (تعععل معععا يبعععألف مععع ل قضعععايا بيعععب مللو عععا) أد مجمعععوا القضعععايا المبرا لععع البععع يبوصعععل بأليفقعععا وبرا لقعععا لعععي
ال ل المجقول هواء تال مقا الرصوم مذ أحد أ ل يتل.
وقد يللقول الحج أيضا نلي يفس (الحد االوهل)
ا  -ما نيد االصولييل ،وم يا ا نيد

القياس.

حها بب ذ اهب مالقا (تل شه يث ت مب لقه وال ي لغ درج القلذ).

أد ال يتول ه ا للقلذ مب لقه ،واال مذ القلذ يتول القلذ و الحج ولتل و حج م يا ا الل ود.
او قععل ب يععر آرععر (الحج ع تععل شععه يتشععف نععل شععه آرععر ويحت ع نيععه نلععي وجععه يتععول مث بععا لععه) وي ي ع
له ال اث ابه يتول حها الج ل مل الشارا المتلف يوال أيه و الواقذ.

تويععه مث بععا

وايمعععا يصعععح تلعععال ويتعععول مث بعععا لعععه ضعععيم العععدليل نلعععي انب عععار تلعععال الشعععه التاشعععف الحعععات ونلعععي أيعععه حجععع معععل ق عععل
الشارا .وهيأب ال شاء هللا ب الي بحقي م يي الج ل للحجي وتيف يث ت الحت الحج .
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ونلعععي عععتا ،الحجععع قعععتا االصعععلو ال ب شعععمل القلعععذ ،أد أل القلعععذ ال يهعععمي حجععع قعععتا الم يعععي عععل عععالم يي الل عععود.
الل لريقيععع القلعععذ  -تمعععا هعععيأب  -تابيععع يعععر مج ولععع معععل ق عععل أحعععد .وبتعععول الحجععع قعععتا الم يعععي االصعععول مراد ععع
لتلمععع (االمعععارة) .تمعععا أل تلمععع (العععدليل) وتلمععع (اللريععع ) بهعععب مول ععع عععتا الم يعععي ،يتويعععال معععراد بيل لتلمععع االمعععارة
والحجعععع أو تععععالمبراد بيل .ونليععععه ،لععععال أل بقععععول عععع نيععععوال ععععتا المقصععععد ععععدل تلمعععع (م احععععث الحجعععع ) (م احععععث
االمارات) .أو (م احث االدل ) .أو (م احث اللرق) وتلقا بؤدد م يي واحدا.
وممععا يي ع البي يععه نليععه ع ععتا الصععدد ال اهععب مال تلم ع (الحج ع ) ع الم يععي الععتد بؤديععه تلم ع (االمععارة) مععأروت مععل
اه ع ال ععا  ،يظععرا لععي أل االمععارة ممععا يصععح أل يحععب المتلععف قععا اتا نمععل قععا
الم يععي الل ععود مععل ععاا بهععمي الرععا
وصععاد ت مرالف ع الواقععذ بتععول م ععترة لععه ،تمععا ايععه ممععا يصععح أل يحععب قععا المععولي نلععي المتلععف اتا ل ع ي مععل قععا ووقععذ
يهبح ال قاا نلي المرالف .
مرالف الحت الواق
  3مععدلول تلمعع االمععارة والظععل الم ب ععر ععد أل قليععا ال االمععارة مراد عع لتلمعع الحجعع اصععلو االصععولييل ،يي ععأل ييقععل التععو لععي تلمعع (االمععارة) ليبهععقل ععس اهععب ماالبقا ،تمععا هيهععب ملقا ععدل تلمعع الحجعع عع الم احععث اابيعع
يقععععول يعععع ه تثيععععرا مععععا يجععععرد نلععععي الهععععي االصععععولييل الععععوق تلمعععع االمععععارة نلععععي م يععععي مععععا بؤديععععه تلمعععع (الظععععل).
ويقصعععدول معععل الظعععل (الظعععل الم ب عععر) أد العععتد انب عععر الشعععارا وج لعععه حجععع  ،ويعععو تلعععال أل االمعععارة والظعععل الم ب عععر
لفظال مبراد ال يؤديال م يي واحدا ،مذ أيقما ليها تتلال.
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و

الحقيق ال تا بهامح

وايما مدلول االمارة الحقيق

الب ير ميق نلي يحو المجاز

االهب مال ال أيه وضذ آرر لتلم االمارة.

و تل شه انب ر الشارا الجل أيه يتول ه ا للظل تر ر الواحد والظوا ر.

والمجععاز يععا أمععا مععل جقعع الععوق الهعع ا نلععي مهعع ه ،يهععمي الظععل المهعع ا (امععارة) وأمععا مععل جقعع الععوق المهعع ا
نلععععي هعععع ه ،بهععععمي االمععععارة البعععع عععع هعععع ا للظععععل (ظيععععا) يقولععععول الظععععل الم ب ععععر والظععععل الرععععا  ،واالنب ععععار
والرصوصي يما ما له ا الظل.
وميشعععأ عععتا البهعععامح ععع االلعععوق عععو أل الهعععر ععع انب عععار االمعععارة وج لقعععا حجععع ولريقعععا عععو ا ادبقعععا للظعععل دايمعععا او
نلي اال لا ،ويقولول للثاي التد يفيد الظل نلي اال لا (الظل اليون ) نلي ما هيأب يايه.
 4الظل اليون وم يي (الظل اليون ) ال االمارة بتول مل شأيقا ال بفيد الظل نيد الا الياس ويونق .وانب ار عععا نيعععد الشعععارا ايمعععا يتعععول معععل عععت الجقععع  ،عععو يضعععر ععع انب ار عععا وحجيبقعععا اال يحصعععل ميقعععا ظعععل لععع
للشعععر العععتد قامعععت نيعععد االمعععارة ،عععل بتعععول حجععع نيعععد عععتا الشعععر أيضعععا حيعععث أل دليعععل انب ار عععا دل نلعععي أل
الشعععارا ايمعععا انب ر عععا حجععع ورضععع قعععا لريقعععا الل معععل شعععأيقا ال بفيعععد الظعععل وال لععع يحصعععل الظعععل الف لععع ميقعععا لعععدا
س االشرا .
ثععع اليرفعععي نليعععال ايعععا قعععد ي عععر يمعععا يعععأ ب ب عععا لوصعععولييل يقعععول الظعععل الرعععا أو الظعععل الم ب عععر او الظعععل الحجععع ،
وأمثال ت الب يرات ،والمقصود ميقا دايما ه ا الظل ،أني االمارة الم ب رة وال ل بفد ظيا ليا.
و يشب ه نليال الحال.
 5االمارة واالصل ال مل واصلو االمارة ال يشمل (االصل ال مل ) تال راءة واالحبيال والبريير][15

واالهبصعععحاا ،عععل عععت االصعععول بقعععذ ععع جايعععا واالمعععارة ععع جايعععا آرعععر مقا عععل لعععه عععإل المتلعععف يمعععا يرجعععذ لعععي
االصعععول اتا ا بقعععد االمعععارة ،أد اتا لععع بقععع نيعععد الحجععع نلعععي الحتععع الشعععرن العععواق نلعععي معععا هعععيأب بوضعععيحه و يعععال
الهعععر يعععه .وال ييعععا تلعععال أل عععت اال صعععول أيضعععا قعععد يللععع نليقعععا يقعععا حجععع  ،عععإل العععوق الحجععع نليقعععا لعععيس م يعععي
الحجعع عع عععاا االمععارات ،ععل عععالم يي الل ععود انب ععار يقعععا م ععتورة للمتلععف اتا نمعععل قععا وارلععأ الواقعععذ ،ويحععب قعععا
المععولي نلععي المتلععف اتا رالفقععا ولعع ي مععل قععا فععوت الواقععذ المللععوا .والجععل ععتا ج ليععا ععاا (االصععول ال مليعع ) ا ععا
آرر مقا ل اا (م احث الحج ).
وقعععد أشعععير ععع ب ريعععف االمعععارة لعععي رعععرو االصعععول ال مليععع قعععولق (يث عععت مب لقعععه) ،الل االصعععول ال مليععع ال بث عععت
مب لقابقععا ،اليعععه لعععيس لهععايقا لهعععال ث عععات الواقععذ والحتايععع نيعععه ،وايمععا ععع ععع حقيقبقععا مرجعععذ للمتلعععف عع مقعععا ال معععل
نيد الحيرة والشال الواقذ وند ث وت حج نليه .و اي شأيقا ايقا بتول م ترة للمتلف.
ومععل يععا اربلفععوا ع (االهبصععحاا) ايععه مععارة او أصععل ،انب ععار ال لععه شععأل الحتاي ع نععل الواقععذ واحععراز ع الجمل ع ،
ال عععا معععا يعععورث الظعععل قعععاء المبعععيقل ععع الزمعععال الوحععع  ،والل حقيقبعععه  -تمعععا هعععيأب ععع موضععع ه -
الل اليقعععيل الهعععا
قايه.
د الشال تأل المبيقل الها ل يزل ول يشال
ال ياء نلي اليقيل الها
والجل تا هم االهبصحاا نيد مل يرا أصو (اصو محرزا).
معععل الحعععظ ععع االهبصعععحاا جقععع معععا لعععه معععل احعععراز وأيعععه يوجعععا الظعععل وانب عععر حجيبعععه معععل عععت الجقععع نعععدة معععل
ا المعععارات .ومعععل الحعععظ يعععه أل الشعععارا يمعععا ج لعععه مرج عععا للمتلعععف نيعععد الشعععال والحيعععرة وانب عععر حجيبعععه معععل جقععع داللععع
االر ار نليه ند مل جمل االصول .وهيأب ل شاء هللا ب الي شر تلال محله مذ يال الح يه.
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  6الميعععال ععع ث عععات حجيععع االمعععارة ممعععا يجعععا أل ي ر عععه  -ق عععل ال حعععث والبفبعععيث ات حجي االمارة وأيه أد شه يث ت ليا أيقا حج ي ول نليقا.
الميال

نعععل االمعععارات البععع

ععع حجععع -

و ععتا ععو أ ع شععه بجععا م ر بععه ق ععل الععدرول ع المقصععود ،يقععول يععه ال شععال ع أل الظععل مععا ععو ظععل ال يصععح أل
يتعععول عععو الميعععال ععع حجيععع االمعععارة وال يجعععوز أل ي عععول نليعععه ععع ث عععات الواقعععذ ،لقولعععه ب عععالي ( ل الظعععل ال ي يععع معععل
الحعع شعععييا) ،وقعععد ت هللا ب عععالي عع تبا عععه المجيعععد معععل يب ععذ الظعععل معععا عععو ظععل تقولعععه (أل يب عععول ال الظعععل و ل ععع ال
يررصول) ،وقال ب الي (قل هللا أتل لت أ نلي هللا بفبرول ).
و ععع عععت اايععع االريعععرة الرصعععو قعععد ج عععل مععع ا أتل عععه أمعععرا مقعععا و لو بعععراء نليعععه ،معععا لععع يعععأتل عععه ال عععد أل يتعععول
ا بععراء ا حت ع المقا ل ع ييقمععا ،لععو يه ع يا الحت ع لععي هللا ب ععالي مععل دول تل ميععه ععو محال ع يتععول ا بععراءا محرمععا مععتموما
مقبضعععي اايععع  .وال شعععال ععع أل ال معععل عععالظل وااللبعععزا عععه نلعععي أيعععه معععل هللا ومث عععت الحتامعععه يتعععول معععل يعععوا يهععع
الحت اليه مل دول تل ميه ،يدرل قه اال براء المحر .
ونلععي عععتا البقريعععر ،القانعععدة بقبضعع أل الظعععل معععا عععو ظععل ال يجعععوز ال معععل نلعععي مقبضععا وال االرعععت عععه الث عععات أحتعععا
هللا مقما تال ه ه ،اليه ال ي ي مل الح شييا ،يتول ررصا الو ،وا براءا محرما.
عععتا مقبضعععي القانعععدة االوليععع ععع الظعععل مقبضعععي عععت اايعععات التريمععع  ،ولتعععل لعععو ث عععت عععدليل قل ععع وحجععع يقيييععع أل
الشعععارا قعععد ج عععل ظيعععا راصعععا معععل هععع ا مرصعععو لريقعععا الحتامعععه وانب عععر حجععع نليقعععا واربضعععا معععارة يرجعععذ ليقعععا
وجعععوز ليعععا االرعععت عععتلال الهععع ا المحقععع للظعععل  -عععإل عععتا الظعععل يرعععر نعععل مقبضعععي بلعععال القانعععدة االوليععع  ،ت ال يتعععول
ررصا وبرمييا وال ا براء.
ورروجعععه معععل القانعععدة يتعععول برصيصعععا اليهععع
اال براء اليه يتول حيييت مل قه ما

لعععي آيععع اليقععع نعععل اب عععاا الظعععل ،ويتعععول برصصعععا اليهععع

لعععي آيععع
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أتل هللا ب الي ه ،وما أتل ه ليس ا براء.
و ععع الحقيقععع ل االرعععت عععالظل الم ب عععر العععتد ث عععت نلعععي هععع يل القلعععذ أيعععه حجععع ال يتعععول أرعععتا عععالظل معععا عععو ظعععل و ل
تععال انب ععار نيععد الشععارا مععل جقعع تويععه ظيععا ،ععل يتععول أرععتا ععالقلذ واليقععيل تلععال القلععذ الععتد قععا نلععي انب ععار تلععال
اله ا للظل ،وهيأب أل القلذ حج تابه ال يحبا لي ج ل مل أحد.
ومععع ل يعععا يظقعععر الجعععواا نمعععا شعععيذ عععه جمانععع معععل االر عععاريل نلعععي االصعععولييل معععل أرعععت
الراص تر ر الواحد ويحو ت شي وا نليق أيق أرتوا الظل التد ال ي ي مل الح شييا.

ععع س االمعععارات الظييععع

وقععد ععابق أل االصععولييل ت أرععتوا ععالظيول الراص ع ل ع يأرععتوا قععا مععل جق ع يقععا ظيععول قععل ،ععل أرععتوا قععا مععل حج ع
أيقععععا م لومعععع االنب ععععار نلععععي هعععع يل القلععععذ حجيبقععععا ،تععععال أرععععت قععععا عععع الحقيقعععع أرععععتا ععععالقلذ واليقععععيل ،ال ععععالظل
والرر والبرميل.
والجعععل عععتا هعععميت االمعععارات الم ب عععرة عععاللرق ال لميععع يهععع
ثا ب ال ل .

لعععي ال لععع القعععاي نلعععي انب ار عععا وحجيبقعععا ،الل حجيبقعععا

***
لععي يععا يبضععح مععا أرديععا أل يرمعع اليععه ،و ععو أل الميععال عع ث ععات حجيعع االمععارات ومرجععذ انب ار ععا وقوامععه مععا ععو
 ايععه ال لعع القععاي نلععي انب ار ععا وحجيبقععا ،ععإتا لعع يحصععل ال لعع حجيبقععا واليقععيل ععاتل الشععارا الب ويععل نليقععا واالرععتقا ،ال يجوز االرت قا و ل أ ادت ظيا ال ا الل االرت قا يتول حيييت ررصا و براء نلي هللا ب الي.
والجعععل عععتا قعععالوا يتفععع ععع لعععر االمعععارة أل يقعععذ الشعععال ععع انب ار عععا ،أو قعععل نلعععي االصعععح يتفععع اال يحصعععل ال لععع
انب ار ععا ،ععإل يفععس نععد ال لعع ععتلال تععاف عع حصععول ال لعع ععد انب ار ععا ،أد ععد جععواز الب ويععل نليقععا واالهععبياد
اليقا .وتلال تالقياس واالهبحهال وما ليقما و ل أ ادت ظيا قويا.
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وال يحبععا عع مثععل ععت االمععور لععي الععدليل نلععي نععد انب ار ععا ونععد حجيبقععا ،ععل مجععرد نععد حصععول القلععذ حجيعع
الشععه يحصععل القلععذ ععد جععواز االهععبياد اليععه عع مقععا ال مععل ،و ععد صععح الب ويععل نليععه ،يتععول القلععذ مععأروتا عع
موضوا حجي االمارة.
***
ويبحصعععل معععل تلعععال تلعععه أل أماريععع االمعععارة وحجيععع الحجععع ايمعععا بحصعععل وببحقععع وصعععول نلمقعععا لعععي المتلعععف ،و عععدول
ال ل الحجي ال م يي لفرس تول الشه مارة وحج  ،ولتا قليا ل ميال ث ات الحج وقوامقا (ال ل ).
قو مأروت

موضوا الحجي إل ال ل بيبق

ليه حجي تل حج .

ولزيعععادة االيضعععا لقعععتا االمعععر ،ولبمتعععيل اليفعععوس الم بديععع معععل االقبيعععاا قعععت الحقيقععع ال ديقيععع  ،يقعععول معععل لريععع آرعععر
الث ابقا:
أوال  -ل الظل ما و ظل ليس حج تابه.
عععس
و عععت مقدمععع واضعععح قل يععع  ،واال لوتعععال الظعععل حجععع تابعععه لمعععا جعععاز اليقععع نعععل اب انعععه وال معععل عععه ولعععو ععع
المععوارد نلععي يحععو الموج عع الجزييعع  ،الل مععا و تابععه حج ع يهععبحيل اليقعع نععل االرععت ععه ،تمععا هععيأب ع حجيعع القلععذ

(الم حعععث اابععع ) وال شعععال ععع وقعععوا اليقععع نعععل اب عععاا الظعععل ععع الشعععري
قوله ب الي ( ل يب ول ال الظل.).

االهعععومي الملقعععرة ،ويتفععع

ععع

ث عععات تلعععال

ثاييا  -تا ل يتل الظل حج تابه ،حجيبه بتول نرضي  ،أد أيقا بتول مهبفادة مل ال ير.
ييقل التو لي تلال ال ير المهبفادة ميه حجي الظل .إل تال و القلذ ،تلال و (المللوا).
و ل ل يتل قل ا ،ما و
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وليس يمتل رس شه آرر ير يفس الظل ،إيه ال ثالث لقما يمتل رس حجيبه.
ولتل الظل الثاي القاي نلي حجي الظل االول أيضا ليس حج تابه ،ت ال رق يل ظل وظل مل ت الياحي .
ييقل التو لي تا (الظل الثاي ) ،وال د أل بتول حجيبه أيضا مهبفادة مل ال ير ،ما و تلال ال ير .
عععإل تعععال عععو القلعععذ ،عععتلال عععو (المللعععوا) .و ل لععع يتعععل قل عععا ،ظعععل ثالعععث .ييقعععل التعععو لعععي عععتا (الظعععل الثالعععث)،
يحبععا لععي (ظععل را ععذ) و تععتا لععي يععر اليقايعع  ،وال ييقلععذ البهلهععل اال االيبقععاء لععي مععا و حجعع تابععه ولععيس ععو ال
(ال ل ).
ثالثعععا  -عععايبقي االمعععر عععاالرير لعععي (ال لععع ) .عععب المللعععوا .و عععارة أهعععد وأرصعععر ،يقعععول ل الظعععل لمعععا تايعععت حجيبعععه
ليهت تابي  ،و بتول اال ال رس ،وتل ما ال رس ال د أل ييبق لي ما و التات ،وال مجاز و حقيق .
وما و حج التات ليس اال (ال ل ) .ايبقي االمر االرير لي (ال ل ).
و ععتا مععا أرديععا ث ابععه ،و ععو أل قععوا االمععارة والميععال عع
الل حجيبه تابي .
  7حجيعع ال لعع تابيعع ترريععا عع ال حععث الهععاالوند ،يقول:

ث ععات حجيبقععا ععو (ال لعع ) ايععه بيبقعع اليععه حجيعع تععل حجعع ،

القععول ععأل (حجيعع ال لعع تابيعع ) وونععديا يايقععا ،وقععد حععل يععا الو ععاء
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قععد ظقععر ممععا ه ع م يععي تععول الشععه حجيبععه تابي ع  ،ععال م ي ع ا أل حجيبععه مي ث ع مععل يفععس ل ي ع تابععه ،ليهععت مهععبفادة
مععل ال يععر وال بحبععا لععي ج ععل مععل الشععارا وال لععي صععدور أمععر ميععه اب انععه ،ععل ال قععل ععو الععتد يتععول حاتمععا وجععوا
اب اا تلال الشه .وما تا شأيه ليس و ال ال ل .
ولقععد أحهععل الشععيخ ال ظععي االيصععارد (قععد ) مجلعع ععت اال حععاث عع ب ليععل وجععوا مبا عع القلععذ( )1ايععه ععد أل تتععر
أيععه (ال شععتال عع وجععوا مبا عع القلععذ وال مععل نليععه مععادا موجععودا) نلععل تلععال قولععه (اليععه يفهععه لري ع لععي الواقععذ
وليهت لريقبه قا ل لج ل الشارا اث ابا أو يفيا).
و عععتا التعععو يعععه شعععه معععل ال معععوس عععد أل اربلفعععت ب يعععرات االصعععولييل معععل عععد  ،يقعععول ل يايعععه ل يعععا شعععيييل أو
ب يريل:
(أحد ما) وجوا مبا

القلذ واالرت ه.

(ثاييقما) لريقي القلذ للواقذ.

معععا المعععراد معععل تعععول القلعععذ حجععع تابعععه عععل المعععراد أل وجعععوا مبا بعععه أمعععر تابععع لعععه ،تمعععا وقعععذ ععع ب يعععرات عععس
االصولييل المبأرريل ،أ أل المراد أل لريقيبه تابي .
و يما صح أل يهأل تا الهؤال ،مل أجل قياهه نلي الظل حييما يقول أيه حج  ،أل يه جقبيل:
___________________________________
) (1ممععا يجععا البي يععه نليععه أل المععراد مععل ال لعع يععا ععو (القلععذ) أد الجععز الععتد ال يحبمععل الرععوف ،وال ي ب ععر يععه أل
يتعععول ملا قعععا للواقعععذ ععع يفهعععه ،و ل تعععال ععع يظعععر القعععالذ ال يعععرا اال ملا قعععا للواقعععذ ،عععالقلذ العععتد عععو حجععع بجعععا
مبا بعععه أنععع معععل اليقعععيل والجقعععل المرتعععا .ي يععع أل الم حعععوث نيعععه عععو ال لععع جقععع أيعععه جعععز اليحبمعععل الرعععوف نيعععد
القالذ)*( .
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(  1 -جقععع لريقيبعععه للواقعععذ) حييمعععا يقعععول ال حجيبعععه مج و لععع  ،يقصعععد أل لريقيبعععه مج ولععع  ،اليقعععا ليهعععت تابيععع لعععه،
لوجود احبمال الروف.
الشععارا يج لععه لريقععا لععي الواقععذ ال ععاء احبمععال الرععوف ،تأيععه ل ع يتععل بععب ععتلال لريقيبععه الياقص ع ليتععول تععالقلذ ع
االيصال لي الواقذ .و تا الم يي و المج ول للشارا.
( 2 -جق ع وجععوا مبا بععه) حييم ع ا يقععول أيععه حج ع  ،يقصععد أل الشععارا أمععر وجععوا مبا ع تلععال الظععل واالرععت ععه أمععرا
مولويععا .ييبععزا مععل ععتا االمععر أل ععتا الظععل موصععل لععي الواقععذ وميجععز لععه .يتععول المج ععول ععتا الوجععوا ،ويتععول ععتا
م يعععي حجيععع الظعععل .واتا تعععال عععتا حعععال الظعععل ،عععالقلذ يي ععع أل يتعععول لعععه أيضعععا ابعععال الجقبعععال ،يوحظقمعععا حييمعععا
يقول مثو ل حجيبه تابي أما مل جق تويه لريقا تابه وأما مل جق وجوا مبا به لتابه.
ولتعععل  -ععع الحقيقععع  -أل الب يعععر وجعععوا مبا ععع القلعععذ ال يرلعععو نعععل مهعععامح ظعععا رة ،ميشعععأ ا ضعععي ال عععارة نعععل
المقصععود ،ت يقععاس نلععي الظععل ،والهععر عع تلععال واضععح ،اليععه لععيس للقلععذ مبا عع مهععبقل يععر االرععت ععالواقذ المقلععوا
ععه ،ضععو نععل أل يتععول لقععت المبا ع وجععوا مهععبقل يععر يفععس وجععوا االرععت ععالواقذ المقلععوا ععه ،أد وجععوا لان ع
الواقذ الميتشف القلذ مل وجوا أو حرم أو يحو ما.
ت ليس وراء ايتشاف الواقذ شه ييبظر االيهال ،اتا ايتشف الواقذ له و د أل يأرت ه.
و عععت الو ديععع ال ديععع نقليععع ( ) 1ميشعععأ ا أل القلعععذ يفهعععه لريععع لعععي الواقعععذ ،ونليعععه يرجعععذ الب يعععر وجعععوا مبا ععع
القلذ لي م يي تول القلذ يفهه لريقا لي الواقذ ،وأل يفهه يفس ايتشاف الواقذ.
الجقبال يه جق واحدة

الحقيق .

___________________________________
) (1ت الو دي ال قلي
اليه دارل

يفس وجوا اللان التد و وجوا نقل .

ااراء المحمودة الب ببلا

نليقا آراء ال قوء ما

نقوء ،تما شرحيا

الجزء الثاي .
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و عععتا عععو الهعععر ععع ب ليعععل االيصعععارد رحمعععه هللا لوجعععوا مبا بعععه تويعععه لريقعععا تابععع ه ولععع يب عععرس ععع الب ليعععل لعععيفس
الوجوا .ومل أجل تا رتز ال حث تله نلي لريقبه التابي .

ويظقر ليا  -حيييت  -أيه ال م يي الل يقال

ب ليل حجيبه التابي أل وجوا مبا به أمر تاب له.

واتا ابضععح مععا بقععد وجععا نلييععا بوضععيح م يععي تععول القلععذ لريقععا تابيععا ،و ععو تععل ال حععث نععل حجي ع القلععذ ومععا وراء
مععل التععو تلععه ضععول ،ونليععه يقععول بقععد أل القلععذ حقيقبععه ايتشععاف الواقععذ ،اليععه حقيق ع يوري ع محظ ع ال ل ع يقععا
واال احبمال للرلأ يرا ققا .ال ل يور لتابه يور ل ير  ،تابه يفس االيتشاف ال أيه شه له االيتشاف.
وقعععد نعععر ب ععع م احعععث الفلهعععف ال العععتات والعععتاب يهعععبحيل ج لعععه الج عععل البعععأليف  ،الل ج عععل شعععه لشعععه ايمعععا يصعععح أل
يفرس يما يمتل يه البفتيال يل المج ول والمج ول له.
وواضععععح أيععععه يهععععبحيل البفتيععععال ععععيل الشععععه وتابععععه أد ععععيل الشععععه ويفهععععه ،وال ييععععه و ععععيل تابيابععععه .و ععععتا م يععععي قععععولق
المشقور (التاب ال ي لل) .و يما الم قول مل ج ل القلذ و ج له الج ل ال هيل أد رلقه وايجاد .
ونليععه ،ععو م يععي لفععرس ج ععل اللريقي ع للقلععذ ج ععو بأليفيععا ،ععأد يحععو ععرس للج ععل هععواء تععال ج ععو بتويييععا أ ج ععو
بشري يا ،ال تلال مهاوق لج ل القلذ ليفس القلذ ،وج ل اللري لتات اللري .
ونلعععي بقعععدير البيزيعععل نعععل عععتا وقليعععا معععذ معععل قعععال ال القلعععذ شعععه لعععه اللريقيععع والتاشعععفي نعععل الواقعععذ ،تمعععا وقعععذ ععع
ب يعععرات عععس االصعععولييل المبعععأرريل نعععل الشعععيخ  -لعععي االقعععل بتعععول اللريقيععع معععل لعععواز تابعععه البععع البيفعععال نيعععه،
تالزوجيععع اليهععع لعععي االر ععع  .ولعععواز العععتات تالعععتات يهعععبحيل أيضعععا ج لقعععا الج عععل البعععأليف نلعععي معععا و الحععع  ،وايمعععا
يتول ج لقا يفس ج ل التات ج و
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هيلا ال ج ل آرر وراء ج ل التات .وقد أوضحيا تلال

م احث الفلهف .

واتا اهعععبحال ج عععل اللريقيععع للقلعععذ اهعععبحال يفيقعععا نيعععه ،اليعععه تمعععا يهعععبحيل ج عععل العععتات ولوازمقعععا يهعععبحيل يفععع العععتات
ولوازمقا نيقا وهل قا الهلا البأليف .
ععل يحععل ايمععا ي ععرف اهععبحال ج ععل الععتات والععتاب ولععواز الععتات الج ععل البععأليف اليععا ي ععرف اوال امبيععاا ايفتععاال الععتات
نل يفهقا وامبياا ايفتاال لوازمقا نيقا ،تما بقد يايه.
نلععي أل يفععع اللريقيععع نععل القلعععذ يلعععز ميعععه البيععاقس اليهععع لعععي القععالذ و ععع يظعععر  ،ايعععه  -مععثو  -حييمعععا يقلعععذ عععأل
ععتا الشععه واجععا يهععبحيل نليععه أل يقلععذ ثاييععا ععأل ععتا القلععذ لععيس لريقععا موصععو لععي الواقععذ ،ععال م يععي ععتا أل يقلععذ
ثاييا أل ماقلذ أيه واجا ليس واجا مذ رس قاء قل ه االول نلي حاله.
و ععتا بيعععاقس حهعععا يظععر القعععالذ ووجدايعععه يهععبحيل أل يقعععذ ميعععه حبععي لعععو تعععال عع الواقعععذ نلعععي رلععأ ععع قل عععه االول
وال يصح تا ال تا ب دل قل ه وزال .و تا شه آرر ير ما يحل صدد .
والحاصعععل أل اجبمعععاا القل عععيل عععاليف واالث عععات محعععال تاجبمعععاا اليفععع واالث عععات عععل يهعععبحيل ععع حقعععه حبعععي احبمعععال أل
قل ه ليس لريقا لي الواقذ .ال تا االحبمال مهاوق اليهوخ القلذ نيد  ،وايقو ه لي الظل.
معععا عععرس أيعععه قلعععذ اليتعععول قل عععا ،و عععو رلعععف محعععال .و عععتا التعععو ال ييعععا أل يحبمعععل االيهعععال أو يقلعععذ أل عععس
نلومععه نلععي االجمععال يععر الم ععيل ع يععوا رععا وال ع زمععل مععل االزمي ع تععال نلععي رلععأ ،ايععه اليه ع لععي تععل قلععذ
ل شرصه ال يبلرق اليه االحبمال رلأ  ،واال لو ابف له تلال اليهلخ نل تويه قل ا جازما.
ي ع لععو احبمععل رلععأ أحععد نلععو محصععورة وم يي ع ع وقععت واحععد ايععه ال ععد أل ببهععلخ تلقععا نععل تويقععا انبقععادا جازمععا،
ال قاء قل ه جمي قا مذ بلرق احبمال رلأ واحد ميقا ال نلي الب ييل ال جبم ال.
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والروص أل القلذ يهبحيل ج ل اللريقي له بتوييا وبشري ا ،ويهبحيل يفيقا نيه ،مقما تال اله ا الموجا له.
***
ونليه.
ععو ي قععل البصععرف أه ع ا ه ،تمععا يهععا تلععال لععي ععس االر ععارييل مععل حتمق ع
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مل مقدمات نقلي  ،وقد أشريا لي تلال المجلد االول
عععأل ي ب عععر قلعععذ شعععر
وتعععتلال ال يمتعععل البصعععرف يعععه معععل جقععع االشعععرا
االنب ار قلذ القلاا قياها نلي تثير الشال التد حت شرنا د االنب ار شته

ععد بجععويز االرععت ععالقلذ اتا تععال ه ع ه

وال ي ب عععر قلعععذ آرعععر ،تمعععا قيعععل عععد
بربا أحتا الشال.

وتعععتلال ال يمتعععل البصعععرف يعععه معععل جقععع االزميععع وال معععل جقععع مب لقععع عععأل يفعععرق ععع انب عععار عععيل معععا تا تعععال مب لقعععه
الحت و ي ب ر ،و يل ما تا تال مب لقه موضوا الحت أو مب لقه ي ب ر.
ععال القلععذ عع تععل تلععال لريقيبععه تابيعع
واث ابا.

يععر قا لعع للبصععرف يقععا وجععه مععل الوجععو و يععر قا لعع لب لعع الج ععل قععا يفيععا

وايمععا الععتد يصععح ويمتععل أل يقععذ ع ال ععاا ععو الفععات يظععر الرععاله ع قل ععه لععي الرلععل ع مقععدمات قل ععه ،ععاتا بي ععه
لععي الرلععل ع ه ع ا قل ععه ععو محال ع ال قل ععه هععيب دل امععا لععي احبمععال الرععوف أو لععي القلععذ ععالروف وال ضععمير ع
تلال و تا واضح.
  8مععولل حجيعع االمععارات قععد أشععريا عع م حععث االجععزاء (المجلععد االولرس البمتل مل بحصيل ال ل  .وأحليا يايه لي محله.
يتول

 )230لععي أل ج ععل اللععرق واالمععارات

و ععتا ععو محلععه ،يقععول ل رضععيا مععل تلععال القععول ععو أييععا ت يقععول أل أمععارة حج ع تر ععر الواحععد  -مععثو  -ايمععا ي ي ع
أل بلععال االمعععارة مج ولععع حجعع مللقععع  ،أد أيقعععا ععع يفهععقا حجععع معععذ قلععذ اليظعععر نعععل تعععول الشععر العععتد قامعععت نيعععد
بلال
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االمععارة مبمتيععا مععل بحصععيل ال لعع ععالواقذ أو يععر مععبمتل ميععه قعع حجعع يجععوز الرجععوا اليقععا لبحصععيل االحتععا مللقععا
حبي مولل يمتل يه أل يحصل القلذ الحت لمل قامت نيد االمارة ،أد تال اا ال ل اليه اليه مفبوحا.
معععثو ،تا قليععع ا حجيععع ر عععر الواحعععد ايعععا يقعععول أيعععه حجععع حبعععي ععع زمعععال يهعععذ المتلعععف أل يرجعععذ لعععي الم صعععو رأهعععا
يأرععت الحتعع ميععه مشععا ق نلععي هعع يل اليقععيل ،ايععه عع ععتا الحععال لععو تععال ر ععر الواحععد حجعع  ،يجععوز للمتلععف أل يرجععذ
اليه ،وال يجا نليه أل يرجذ لي الم صو .
ونلعععي عععتا ،عععو يتعععول معععولل حجيععع ا المعععارات ععع رصعععو معععورد ب عععتر حصعععول ال لععع او امبيانعععه ،اد لعععيس ععع
رصو مورد ايهداد اا ال ل  ،ل االن مل تلال .يشمل حبي مولل البمتل مل بحصيل ال ل وايفبا ا ه.
ي ععع  ،معععذ حصعععول ال لععع عععالواقذ عععو ال ي قعععي موضعععذ للرجعععوا لعععي االمعععارة عععل ال م يعععي لحجيبقعععا حيييعععت ،ال هعععيما معععذ
مرالفبقا لل ل  ،الل م يي تلال ايتشاف رلأ ا.
ومععععل يععععا تععععال ععععتا االمععععر موضععععذ حيععععرة االصععععولييل و حععععثق  ،ت للهععععايل  -تمععععا هععععيأب  -أل يهععععأل تيععععف جععععاز أل
بفرضععوا صععح الرجععوا لععي االمععارات الظييعع مععذ ايفبععا ععاا ال لعع االحتععا  ،ت قععد يوجععا هععلوتقا بفويععت الواقععذ نيععد
رلأ ا وال يحهل مل الشارا أل يأتل بفويت الواقذ مذ البمتل مل بحصيله .ل تلال ق يح يهبحيل حقه.

والجل تا الهؤال المحر هلال االصوليول ندة لرق للجواا نيه وبصحيح ج ل حجي االمارات.
وهيأب

يال ت اللرق والصحيح ميقا

ال حث()12
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و رضعععيا معععل تتعععر عععتا البي يعععه عععو أل عععتا الب صعععحيح شعععا د نلعععي معععا أرديعععا االشعععارة اليعععه يعععا معععل أل معععولل حجيععع
االمارات ومورد ا ما و أن مل رس البمتل مل بحصيل ال ل وايفبا ا ه ومل رس ايهداد ا ه.
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ععدليل ايهععداد ععاا ال ل ع  ،تمععا
ومععل يععا ي ععرف وجععه المياقش ع ع اهععبدالل ضععق نلععي حجي ع ر ععر الواحععد الرصععو
صععيذ ص ع احا الم ععال  ،ايععه لمععا تععال المقصععود اث ععات حجي ع ر ععر الواحععد ع يفهععه حبععي مععذ ععرس ايفبععا ععاا ال ل ع ال
ي قي م يي لوهبدالل نلي حجيبه دليل االيهداد.
يايععه ،ععو يث ععت ععه حجي ع ظععل

نلععي أل دليععل االيهععداد أيمععا يث ععت يععه حجي ع ملل ع الظععل مععل حيععث ععو ظععل تمععا هععيأب
ما و ظل را .
را

ي ععع  ،اهعععبدل ضعععق نلعععي حجيععع ر عععر الواحعععد عععدليل االيهعععداد الصععع ير وال ي عععد صعععح تلعععال ،وي يعععول عععه ايهعععداد عععاا
رصو االر ار الب أيدييا الب ي ل نلي االجمال أل ضقا موصل لي الواقذ ومحصل له.
ال ل
وال يبميععز الموصععل لععي الواقععذ مععل يععر  ،مععذ ايحصععار الهععي ع
ما يفيد الظل وااللمييال مل ت االر ار و تا ما ي ييه ر ر الواحد.

ععت االر ععار الب ع

أيععدييا وحيييععت يلبجععه لععي االتبفععاء

والفععععرق ععععيل دليععععل االيهععععداد الت يععععر والصعععع ير أل الت يععععر وايهععععداد ععععاا ال لعععع عععع جميععععذ االحتععععا مععععل جقعععع الهععععي
و ير ععا ،والص ع ير ععو ايهععداد ععاا ال ل ع الهععي مععذ ايفبععا ععاا ال ل ع ع اللععرق االرععرا ،والمفععروس أيععه لععيس لععدييا
اال ت االر ار الب ال يفيد أتثر ا ال ل  ،و ضقا حج قل ا وموصل لي الواقذ.
  9الظععل الرععا والظععل المللعع بتععرر ميععا ععتا الب يععر ععالظل الرععايال ما ي يول قما ،يقول:
المبأرريل يي

والظععل المللعع  ،و ععو اصععلو لوصععولييل

  1يععراد مععل (الظععل الرععا ) تععل ظععل قععا دليععل قل ع نلععي حجيبععه وانب ععار رصوصععه يععر دليععل االيهععداد الت يععر.حج مللقا حبي مذ ايفبا اا
ونليه يتول المراد ميه االمارة الب
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ال ل  ،ويهمي أيضا (اللري ال لم ) يه

لي ال ل انب ار قيا ال ل نلي حجيبه تما بقد .

 2يراد مل (الظل الملل ) تل ظل قا دليل االيهداد الت ير نلي حجيبه وانب ار .يتععول المععراد ميععه االمععارة البعع عع حجعع عع رصععو
االحتا و اا اللرق ال لمي المؤدي اليقا.

حالعع ايهععداد ععاا ال لعع وال لمعع  ،أد ايهععداد ععاا يفععس ال لعع

ويحععل عع ععتا المربصععر ال ي حععث ال نععل الظيععول الراصعع قععل ،أمععا الظيععول المللقعع ععو يب ععرس لقععا ،لث ععوت حجيعع
جمل مل االمارات الم يي نيديا نل رس ايهداد اا ال ل وال لم .
و بصل اليو

لي تا الفرس حبي ي حث نل دليل االيهداد الث ات حجي ملل الظل.

ولتعععل عععد ال ايبقييعععا لعععي يعععا يي ععع أال يرلعععو عععتا المربصعععر معععل االشعععارة لعععي مقعععدمات دليعععل االيهعععداد نلعععي يحعععو
االربصار بيويرا لت ل اللالا ،يقول:

 10مقعععدمات دليعععل االيهعععداد ال العععدليل الم عععروف (دليعععل االيهعععداد) يبعععألف معععل مقعععدمات أر عععذ تا بمعععت يبربعععا نليقعععاحت ع ال قععل لععزو ال مععل مععا قععا نليععه الظععل ع االحتععا أد ظععل تععال ،نععدا الظععل الثا ععت يععه  -نلععي يحععو القلععذ  -نععد
جواز ال مل ه تالقياس مثو.
ويحل يتتر االربصار ت المقدمات:
(  1 -المقدمععع االولعععي) دنعععوا ايهععداد عععاا ال لععع وال لمععع
أيمبيا نليق الهو .

ععع م ظععع أ عععواا الفقعععه ععع نصعععوريا المبعععأررة نعععل نصعععر

وقععد نلمعععت أل اهععاس المقعععدمات تلقعععا عع عععت المقدمعع  ،و ععع دنعععوا قععد ث عععت نيععديا نعععد صعععحبقا ،لث ععوت ايفبعععا
م ظ أ واا الفقه ايقار تا الدليل مل أهاهه.
ل ال ل
الظل الرا

عععاا
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(  2 -المقدم ع الثايي ع ) أيععه ال يجععوز مععال امبثععال االحتععا الواق ي ع الم لوم ع جمععاال ،وال يجععوز لرحقععا ع مقععا ال مععل.
و مالقا ولرحقا يقذ فرضيل أما أل ي ب ر أيفهيا تال قاي وااللفال ال بتليف نلييا.
تل موضذ ال ي ل وجو ه وحرمبه.

وأما أل يرجذ لي أصال ال راءة وأصال ند البتليف
وتو الفرضيل ضرورد ال لول.

  3المقدمعع الثالثعع ) ال ععد ععرس وجععوا الب ععرس لوحتععا الم لومعع جمععاال ععإل االمععر لبحصععيل ععراغ التمعع ميقععايدور يل حاالت أر ذ ال رامه لقا:
أ  -بقليد مل يرا ايفبا

اا ال ل .

ا  -االرت االحبيال

تل مهأل .

 الرجعععوا لعععي االصعععل ال ملععع الجعععارد ععع تعععل مهعععأل معععل يحعععو ال عععراءة واالحبيعععال والبرييعععر واالهبصعععحاا ،حهععع مايقبضيه حال المهأل .
د  -الرجوا لي الظل

تل مهأل يقا ظل الحت  ،و يما ندا ا يرجذ لي االصول ال ملي .

وال يصح االرت الحاالت الثوث االولي ،بب يل الرا

.

أمعععا (االولعععي) و ععع بقليعععد ال يعععر ععع ايفبعععا عععاا ال لععع عععو يجعععوز ،الل المفعععروس أل المتلعععف ي بقعععد االيهعععداد تيعععف
يصح له الرجوا لي مل ي بقد رلأ وأيه نلي جقل.
وأمععا (الثاييعع ) و عع االرععت االحبيععال ،ايععه يلععز ميععه ال هععر والحععر الشععديدال ،ععل يلععز ارععبول اليظععا لععو تلععف جميععذ
المتلفيل تلال.
وأمعععا (الثالثععع ) و ععع االرعععت االصعععل الجعععارد عععو يصعععح أيضعععا لوجعععود ال لععع االجمعععال
مهأل نلي حدة ير ميظم لي ير ا مل المهايل االررا المجقول الحت .
والحاصععععل أل وجععععود ال لعععع االجمععععال
جراء اصل
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البتعععاليف وال يمتعععل موحظععع تعععل

وجععععود المحرمععععات والواج ععععات عععع جميععععذ المهععععايل المشععععتوت الحتعععع يميععععذ مععععل

ال راءة واالهبصحاا ،ولو

ضقا.

( 4 -المقدم ع الرا ع ) ايععه ععد أل أ لليععا الرجععوا لععي الحععاالت الععثوث ييحصععر االمععر ع الرجععوا لععي الحال ع الرا ع
عع المهععايل البعع يقععو يقععا الظععل ،و يقععا يععدور االمععر ععيل الرجععوا لععي اللععرف الععراجح عع الظععل و ععيل الرجععوا لععي
اللعععرف المرجعععو أد المو عععو  .وال شعععال ععع أل االرعععت لعععرف المرجعععو بعععرجيح للمرجعععو نلعععي العععراجح ،و عععو ق عععيح
نقو .ونليه ،يب يل االرت الظل ما ل يقلذ د جواز االرت ه تالقياس( .و و المللوا).
و عع ععرس الظععل المقلععوا ععد حجيبععه يرجععذ لععي االصععول ال مليعع  ،تمععا يرجععذ اليقععا عع المهععايل المشععتوت البعع ال
يقو يقا ظل أصو.
وال ضعععير حيييعععت عععالرجوا لعععي االصعععول ال مليععع اليحعععول ال لععع االجمعععال قيعععا الظعععل ععع م ظععع المهعععايل الفققيععع لعععي
نل بفصيل االحتا الب قامت نليقا الحج  ،وشال دود الموارد االررا ،بجرد يقا االصول.
عععت روصععع (مقعععدمات دليعععل االيهعععداد) ،و يقعععا أ حعععاث دقيقععع لويلععع العععتيل ال حاجععع ليعععا قعععا ،ويتفععع معععا تتريعععا نيقعععا
االربصار.
  11اشععبراال االحتععا ععيل ال ععال والجا ععل قععا اجمععاا االمامي ع نلععي أل أحتععا هللا ب ععالي مشععبرت ععيل ال ععال والجا ععلقا ،أد أل حت هللا ثا ت لموضونه الواقذ هواء نل ه المتلف أ ل ي ل  ،ايه متلف ه نلي تل حال.
الصععوة  -مععثو  -واج عع نلععي جميعع ذ المتلفععيل هععواء نلمععوا وجو قععا أ جقلععو  ،ععو يتععول ال لعع درععيو عع ث ععوت الحتعع
أصو.
و اي ع مععا يقولععه عع درال ع ال ل ع ع البتليععف درالبععه ع بيجععز الحتعع البتليف ع  ،م يععي أيععه ال يبيجععز نلععي المتلععف نلععي
وجه يهبح نلي مرالفبه
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ال قعععاا اال اتا نلععع عععه ،هعععواء تعععال ال لععع بفصعععيليا أو اجماليعععا( ،) 1أو قامعععت لديعععه حجععع م ب عععرة نلعععي الحتععع بقعععو مقعععا
ال ل .
ععال ل ومععا يقععو مقامععه يتععول  -نلععي مععا ععو البحقي ع  -شععرلا لبيجععز البتليععف ال نل ع بام ع  ،رو ععا للشععيخ ااريععد صععاحا
التفاي قدس هر .
ععاتا لعع يحصععل ال لعع وال مععا يقععو مقامععه ععد الفحعع واليععأس ال يبيجععز نليععه البتليععف الععواق  ،ي يعع ال ي اقععا المتلععف
لععو وقععذ عع مرالفبعععه نلععي جقععل ،وال لتععال ال قعععاا نليععه نقا ععا عععو يععال ،و ععو ق ععيح نقعععو( ،وهععيأب ل شععاء هللا ب عععالي
صل ال راءة شر تلال).
و ع ق ععال ععتا القععول زن ع مععل يععرا أل االحتععا ايمععا بث ععت لرصععو
حقه حقيق و الواقذ.
الحت ول بق لديه الحج نليه ال حت

ال ععال قععا أو مععل قامععت نيععد الحج ع  ،مععل ل ع ي ل ع

ومعععل عععؤالء معععل يعععت ا لعععي بصعععويا المجبقعععد ،ات يقعععول ال تعععل مجبقعععد مصعععيا وهعععيأب
تا الجزء.
ب الي

يايعععه ععع محلعععه ال شعععاء هللا

ونععععل الشععععيخ االيصععععارد  -أنلععععي هللا مقامععععه  -ونععععل يععععر أيضععععا تصععععاحا الفصععععول رحمععععه هللا ،ال أر اريععععا مبععععوابرة
م يي اشبراال االحتا يل ال ال والجا ل و و تتلال.
و (العععدليل نلعععي ععععتا االشعععبراال)  -مععععذ قلعععذ اليظععععر نعععل االجمعععاا وبععععوابر االر عععار  -واضععععح ،و عععو أل يقععععول  - 1ال
الحت لو ل يتل مشبرتا لتال مربصا ال ال ه ات ال يجوز أل يتول مربصا الجا ل ه ،و و واضح.

2 -واتا ث ت ايه مرب

ال ال  ،ال م يا ب لي الحت نلي ال ل ه.

 3ولتل ب لي الحت نلي ال ل ه محال ،اليه يلز ميه الرلف.___________________________________
)(1هيأب

الجزء الرا ذ ال شاء هللا ب الي مدا بأثير ال ل االجمال

بيجيز االحتا الواق ي )*( .
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 4اتل يب يل ال يتول مشبرتا يل ال ال والجا ل.( يععال لععزو الرلععف) ايععه لععو تععال الحتعع م لقععا نلععي ال لعع ععه توجععوا الصععوة مععثو ،ايععه يلزمععه  -ععل ععو يفععس م يععي
الب ليعععع  -نععععد الوجععععوا لل ي عععع الصععععوة ،ت الوجععععوا يتععععول حهععععا الفععععرس للصععععوة الم لومعععع الوجععععوا مععععا عععع
م لومععع الوجعععوا ،ييمعععا أل ب لععع ال لععع وجعععوا الصعععوة اليمتعععل رضعععه ال اتا تعععال الوجعععوا مب لقعععا ل ي ععع الصعععوة.
ما رضيا مب لقا ل ي الصوة ل يتل مب لقا ل ي يقا ،ل رصو م لو الوجوا.
و ععتا ععو الرلععف المحععال .و يععال آرععر ع وجععه اهععبحال ب لي ع الحتعع نلععي ال ل ع ععه يقععول ل ب لي ع الحتعع نلععي ال لعع
ه يهبلز ميه المحال ،و و اهبحال ال ل الحت  ،والتد يهبلز ميه المحال محال ،يهبحيل يفس الحت .
وتلعععال اليعععه ق عععل حصعععول ال لععع ال حتععع  -حهعععا الفعععرس ،عععاتا أراد أل ي لععع ي لععع معععاتا عععو ي قعععل حصعععول ال لععع لديعععه
يعععر مب لععع مفعععروس الحصعععول .و تا اهعععبحال حصعععول ال لععع اهعععبحال حصعععول الحتععع الم لععع نليعععه ،الهعععبحال ث عععوت
الحتععع عععدول موضعععونه .و عععو واضعععح .ونلعععي عععتا ،يهعععبحيل بقييعععد الحتععع عععال ل عععه .و تا اهعععبحال تلعععال ب عععيل أل يتعععول
الحتععع مشعععبرتا عععيل ال عععال والجا عععل ،أد ث وبعععه واق عععا ععع صعععورب ال لععع والجقعععل ،وال تعععال الجا عععل القاصعععر م عععتورا
حقه.
أد ايه ال ي اقا نلي المرالف  .و تا شه آرر ير يفس ند ث وت الحت
***
ولتيعععه قعععد يهبشعععتل ععع اهبتشعععاف اشعععبراال االحتعععا ععع عععتا العععدليل معععا بقعععد ميعععا ععع المجلعععد االول (
مل أل االلوق والبقييد مبوزمال مقا االث ات اليقما مل ق يل ال د والملت  ،إتا اهبحال البقييد مورد
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اهبحال م ه االلوق أيضا .تيف  -اتل  -يهبتشف اشبراال االحتا مل الوق أدلبقا المبياا بقييد ا ال ل .
وااللوق تالبقييد محال اليه

لي قيد ال ل

أدل االحتا .

وقعععد أصعععر شعععيريا اليعععاييي أنلعععي هللا مقامعععه نلعععي امبيعععاا االلعععوق ععع تلعععال ،وقعععال معععا محصعععله ايعععه ال يمتعععل أل يحتععع
االشععبراال مععل يفععس أدلعع االحتععا  ،ععل ال ععد الث ابععه مععل دليععل آرععر هععما (مععبم الج ععل) ،نلععي أل يتععول االشععبراال مععل
ععاا (يبيجعع االلععوق) ،تاهععبفادة بقييععد االمععر ال ععادد قصععد االمبثععال مععل دليععل ثععال (مععبم للج ععل) نلععي أل يتععول تلععال
معععل عععاا (يبيجععع البقييعععد) وتاهعععبفادة بقييعععد وجعععوا الجقعععر واالرفعععات والقصعععر واالبمعععا عععال ل عععالوجوا معععل دليعععل آرعععر
مبم للج ل ،نلي أل يتول تلال أيضا مل اا يبيج البقييد.
وقعععال معععا روصعععبه يمتعععل اهعععبفادة االلعععوق ععع المقعععا معععل االدلععع البععع ادنعععي الشعععيخ االيصعععارد بوابر عععا ،بتعععول ععع
المبمم للج ل.

أقعععول ويمتعععل الجعععواا نعععل االشعععتال المعععتتور معععا محصعععله ال عععتا التعععو صعععحيح لعععو تايعععت اهعععبفادة اشعععبراال االحتعععا
مبوقفععع نلعععي اث عععات العععوق أدلبقعععا اليهععع لعععي ال عععال قعععا ،يعععر أل المللعععوا العععتد ييف يعععا عععو يفعععس نعععد اربصعععا
االحتا ال ال نلي يحو الهال المحصل .
يتعععول البقا عععل عععيل اشعععبراال االحتعععا واربصاصعععقا ال عععال معععل ق يعععل بقا عععل الهعععلا وااليجعععاا ،ال معععل عععاا بقا عععل ال عععد
ال ال .
والملت  ،الل المراد مل االشبراال يفس ند االربصا
و عععت الهعععلا يتفععع ععع اهعععبفادبه معععل أدلععع االحتعععا معععل يفعععس اث عععات امبيعععاا االربصعععا  ،وال يحبعععا لعععي مؤيععع زايعععدة
الث ععات االلععوق أو اث ععات يبيجعع االلععوق ععبم الج ععل مععل اجمععاا او أدلعع ارععرا ،اليععه مععل يفععس امبيععاا البقييععد ي لعع أل
ال ال .
الحت مشبرال ال يرب
ي عع يععب تلععال االشععتال لععو تععال امبيععاا البقييععد لععيس ال مععل جقعع ياييعع و عع مرحلعع االيشععاء عع دليععل يفععس الحتعع  ،وال
تال واق ه يمتل أل يتول مقيدا او مللقا مذ قلذ اليظر نل أدايه اللفظ ،إيه حيييت ال يمتل يايه يفهه دليله
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االول يحبعععا لعععي اهبتشعععاف الواقعععذ المعععراد معععل دليعععل آرعععر يهعععميه معععبم الج عععل والجعععل تلعععال يهعععميه عععالمبم للج عععل،
بحصععل ليعععا يبيجععع االلعععوق أو يبيجععع ا لبقييعععد معععل دول أل يحصعععل بقييعععد أو العععوق المفعععروس ايقمعععا مهعععبحيول تمعععا تعععال
الحال بقييد الوجوا قصد االمبثال الواجا الب دد.
أمععا لععو تععال يفععس الحت ع واق ععا مععذ قلععذ اليظععر نععل أدايععه أي ع ن ععارة تايععت  -تمععا يمععا يحععل يععه  -يهععبحيل بقييععد هععواء
أدا تلععال يععال واحععد او يععايي ل او ععالف يععال ،ععإل واق ععه ال محالعع ييحصععر عع حالعع واحععدة ،و ععو أل يتععول عع يفهععه
شعععامو لحعععالب وجعععود القيعععد المفعععروس وندمعععه .ونليعععه ،عععو حاجععع ععع مثلعععه لعععي اهبتشعععاف االشعععبراال معععل يفعععس العععوق
دليله االول وال مل دليل ثال مبم للج ل .وال يمايذ أل يهم تلال (يبيج االلوق) اتا حو لت تا الب ير.
وي قعععي التعععو حيييعععت ععع وجعععه بقييعععد وجعععوا الجقعععر واالرفعععات والقصعععر واالبمعععا عععال ل معععذ عععرس امبيانعععه حبعععي معععبم
الج عععل ،والمفعععروس أل عععتا البقييعععد ثا عععت ععع الشعععري  ،تيعععف بصعععححول تلعععال  -يقعععول ايعععه لمعععا امبيعععذ بقييعععد الحتععع
ال ل و د أل يلبمس بوجيقا لقتا الظا ر مل االدل .
وييحصععر البوجيععه عع أل يفععرس أل يتععول ععتا البقييععد مععل ععاا انفععاء الجا ععل ععالحت عع
والقضاء واهقالقما نيه اتبفاء ما وقذ تانفاء الياه  ،وال تال الوجوا واق ا ير مقيد ال ل .

ععتيل المععورديل نععل االنععادة

واالنادة والقضاء يد الشارا ر قما ووض قما.
ويشععق د لقععتا البوجيععه أل ععس الروايععات ع ال ععا يل ن ععرت هععقول االنععادة نيععه ،تالرواي ع نععل أ عع ج فععر نليععه الهععو
ععيمل صععلي عع الهععفر أر ععا (ال تايععت قريععت نليععه آيعع البقصععير و هععرت لععه صععلي أر ععا أنععاد ،وال لعع يتععل قريععت
نليه ول ي لمقا و انادة).
12 -بصحيح ج ل االمارة دما ث ت أل ج ل االمارة يشمل رس ايفبا

اا ال ل  -مذ ما ث ت
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معععذ اشعععبراال االحتعععا عععيل ال عععال والجا عععل  -بيشعععأ (شععع ق نويصععع ) ععع صعععح ج عععل االمعععارة قعععد أشعععريا اليقعععا يمعععا هععع
 ،25و ع  -ايععه ع ععرس الععبمتل مععل بحصععيل الواقععذ والوصععول اليععه تيععف جععاز أل يععأتل الشععارا اب ععاا االمععارة
الظيي  ،و  -حها الفرس  -بحبمل الرلأ المفوت للواقذ.

واالتل ععع بفويبعععه ق عععيح نقعععو ،الل االمعععارة لعععو تايعععت دالععع نلعععي جعععواز الف عععل  -معععثو  -وتعععال الواقعععذ عععو الوجعععوا او
الحرمععع  ،عععإل االتل اب عععاا االمعععارة ععع عععتا الفعععرس يتعععول أتيعععا بعععرال الواجعععا أو عععل الحعععرا  ،معععذ أل الف عععل ال يعععزال
اقيا نلي وجو ه الواق أو حرمبه الواق ي مذ بمتل المتلف مل الوصول لي م ر الواقذ حها الفرس.
وال شال

ق ح تلال مل الحتي .

و ععت الشعع ق عع البعع الجععأت ععس االصععولييل لععي القععول ععأل االمععارة مج ولعع نلععي يحععو (الهعع ي ) ،ت نجععزوا نععل
االصل االمارة نلي ماهيأب مل شر تلال قري ا.
بصحيح ج ل االمارة نلي يحو (اللريقي ) الب
والحععع م قععع تا يحعععل نجزيعععا نعععل بصعععحيح ج عععل االمعععارة نلعععي يحعععو اللريقيععع  ،الل المفعععروس أل االمعععارة قعععد ث بعععت
حجيبقعععا قل عععا عععو عععد أل يفعععرس  -حيييعععت  -ععع قيعععا االمعععارة او ععع اب انقعععا مصعععلح يبعععدارال قعععا معععايفوت معععل مصعععلح
الواقععذ نلعععي بقععدير رلأ عععا حبعععي ال يتععول اتل الشعععارا بفويعععت الواقععذ ق يحعععا ،مععا دا ال بفويبعععه لعععه يتععول لمصعععلح أقعععوا
وأجعععدا او مهعععاوي لمصعععلح الواقعععذ ييشعععأ نلعععي ل ععع معععؤدا االمعععارة حتععع ظعععا رد يعععوال ايعععه الواقعععذ ،معععا ال يتعععول
مماثو للواقذ نيد االصا أو مرالفا له نيد الرلأ.
ويحل  -حمد هللا ب الي  -يرا ال الش ق يمتل د قا نلي بقدير اللريقي  ،و حاج لي رس اله ي .
والوجععه عع د ععذ الشعع ق ايععه ععد أل رضععيا أل القلععذ قععا نلععي ال االمععارة التتاييعع تر ععر الواحععد حجعع يجععوز اب انقععا
معععذ العععبمتل معععل بحصعععيل ال لععع  ،عععو عععد أل يتعععول االتل معععل الشعععارا ال عععال الحقعععاي الواق يععع المعععر نلععع عععه و عععاا نيعععا
نلمه .وال يرر تا االمر نل أحد شيييل ال ثالث لقما ،وتل ميقما جايز نقو ال مايذ ميه:
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 1ال يتول قد نل أل اصا االمارة للواقذ مهاوي الصا ال لو الب ببف للمتلفيل أو اتثر ميقا.م يععي ال ال لععو البعع يععبمتل المتلفععول مععل بحصععيلقا ي لعع الشععارا ععأل رلأ ععا هععيتول مهععاويا لرلععأ االمععارة المج ولعع
او أتثر رلأ ميقا.
  2ال يتععول قععد نل ع ععأل ع نععد ج ععل امععارات راص ع لبحصععيل االحتععا واالقبصععار نلععي ال ل ع بضععييقا نلععي المتلفععيلومشعععق نلعععيق  ،ال هعععيما عععد ال تايعععت بلعععال االمعععارات قعععد أنبعععادوا هعععلوتقا واالرعععت قعععا ععع شعععؤويق الراصععع وأمعععور
الدييوي و ياء ال قوء تلق تال نليقا.
و عععتا االحبمعععال الثعععاي قريعععا لعععي البصعععدي جعععدا ،إيعععه ال يشعععال ععع أل بتليعععف تعععل واحعععد معععل اليعععاس عععالرجوا لعععي
الم صعععو أو االر عععار المبعععوابرة ععع بحصعععيل جميعععذ االحتعععا أمعععر يعععه معععاال يوصعععف معععل الضعععي والمشعععق  ،ال هعععيما أل
م ر ما يب ل شؤويق الدييوي .
تلال نلي روف ما جرت نليه لريقبق
ونليععععه ،مععععل القريععععا جععععدا ال الشععععارا يمععععا ررعععع
والوصول اليقا.

عععع اب ععععاا االمععععارات الراصعععع ل ععععرس بهععععقيل االرععععت احتامععععه

ومصعععلح البهعععقيل معععل المصعععالح اليونيععع المبقدمععع ععع يظعععر ال شعععارا نلعععي المصعععالح الشرصعععي البععع قعععد يفعععوت أحيايعععا
نلععي ععس المتلفععيل نيععد ال مععل االمععارة لععو أرلععأت .و ععتا أمععر م لععو مععل لريقعع الشععري االهععومي البعع ييععت عع
بشري قا نلي البيهير والبهقيل.
ونلععي البقععديريل واالحبمععاليل ععإل الشععارا ع اتيععه اب ععاا االمععارة لريقععا لععي الوصععول ل عي الواقععذ مععل أحتامععه ال ععد أل
يفعععرس يعععه أيعععه قعععد بهعععامح ععع البتعععاليف الواق يععع نيعععد رلعععأ االمعععارة ،أد ال االمعععارة بتعععول م عععترة للمتلعععف عععو يهعععبح
ال قعععاا ععع مرالفععع الحتععع تمعععا ال يهعععبح تلعععال نيعععد المرالفععع ععع رلعععأ القلعععذ ،ال ايعععه قيعععا االمعععارة يحعععدث حتععع آرعععر

ثععايود ،عععل شعععأيقا ععع
بحصيل الواقذ نلي

عععت ال جقععع شعععأل القلعععذ عععو عععرق .ولعععتا ل الشعععارا ععع المعععوارد البععع يريعععد يقعععا المحا ظععع نلعععي
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تل حال أمر اب اا االحبيال ول يتبف الظيول يقا ،وتلال تموارد الدماء والفرو .
  13االمععارة لري ع أو ه ع ا قععد أشععريا ع ال حععث الهععاال حث ل يال تا الروف.

لععي مععت

اله ع ي واللريقي ع ع االمععارة وقععد نقععديا ععتا

ععإل تلععال مععل االمععور الب ع وق ععت أريععرا موضععذ ال حععث والععرد وال ععدل نيععد االصععولييل ،ععاربلفوا ع أل االمععارة ععل ع
حج مج ول نلي يحو (اللريقي ) ،أو ايقا حج مج ول نلي يحو (اله ي ) ،أد ايقا لري او ه ا.
والمقصعععود معععل تويقععع ا (لريقعععا) ايقعععا مج ولععع لبتعععول موصعععل قعععل لعععي الواقعععذ للتشعععف نيعععه ،عععإل أصعععا به ايعععه يتعععول
ميجزا قا و ميجزة له ،و ل أرلأبه ايقا حيييت بتول صرف م تر للمتلف مرالف الواقذ.
والمقصعععود معععل تويقعععا (هععع ا) ايقعععا بتعععول هععع ا لحعععدوث مصعععلح ععع مؤدا عععا بقعععاو بفويعععت مصعععلح االحتعععا الواق يععع
نلعععي بقعععدير الرلعععأ ،ييشعععه الشعععارا حتمعععا ظا ريعععا نلعععي ل ععع معععا أدت اليعععه االمعععارة .والحععع ايقعععا معععأروتة نلعععي يحعععو
(اللريقي ).
والهععر ع تلععال واضععح ععدما بقععد  ،ععإل القععول اله ع ي  -تمععا قليععا  -مبربععا نلععي القععول اللريقي ع  ،ي ي ع
مل قال اله ي و ال جز نل بصحيح ج ل اللرق نلي يحو اللريقي  ،يلبجه لي رس اله ي .

ل ميشععأ قععول

أمعععا اتا أمتعععل بصعععحيح اللريقيععع عععو ي قعععي دليعععل نلعععي الهععع ي ويب عععيل تعععول االمعععارة لريقعععا محضعععا ،الل اللريقيععع
االصل يقا.

ععع

وم يععي ل اللريقيعع عع االصعععل ال ل ععذ االمععارة لععو رليعععت ويفهععقا يقبضعع أل بتععول لريقعععا محضععا لععي مؤدا عععا ،الل
لهايقا الب ير نل الواقذ والحتاي والتشف نيه.
نلعععي أل ال قععععوء ايمععععا ي ب رويقعععا ويهععععبقر يععععاؤ
ال قوء أيه نلي يحو

نليقعععا وجععععل تشععععفقا نعععل الواقععععذ ،وال م يععععي الل يفعععرس عععع

يععععاء
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اله ي  ،و ياء ال قوء و االهاس االول

حجي االمارة تما هيأب .

ي عع اتا م يععذ مععايذ نقلعع مععل ععرس االمععارة لريقععا مععل جقعع الشعع ق المبقدمعع أو يحو ععا ،ععو ععد أل برععر نلععي رععوف
ل قععا ويلبجععه لععي ععرس اله ع ي  .ولمععا تيععا د يععا الش ع ق ع ج لقععا نلععي يحععو اللريقي ع ععو بصععل اليو ع لععي البمععاس
دليل نلي ه يبقا أو لريقيبقا ،ت ال موضذ للبرديد واالحبمال ليحبا لي الدليل.
***
عععتا وقعععد يلعععبمس العععدليل نلعععي الهععع ي معععل يفعععس دليعععل حجيععع االمعععارة عععأل يقعععال ال دليعععل الحجيععع  -ال شعععال  -يعععدل نلعععي
وجوا اب اا االمارة.
ولمععا تايعععت االحتعععا با عع لمصعععالح ومفاهعععد عع مب لقابقعععا ،عععو عععد أل يتععول ععع اب عععاا االمععارة مصعععلح بقبضععع وجعععوا
اله ي ييقا.
اب انقا و ل تايت نلي رلأ الواقذ .و ت

أقععول والجععواا نععل تلععال واضععح ايععا يهععل ل االحتععا با ع للمصععالح والمفاهععد ،ولتععل ال يلععز ع المقععا أل يتععول ع
يفعععس اب عععاا االمعععارة مصعععلح  ،عععل يتفععع ال يي عععث الوجعععوا معععل يفعععس مصعععلح الواقعععذ ،يتعععول ج عععل وجعععوا اب عععاا
االمارة ل رس بحصيل مصلح الواقذ.
عععل يجعععا ال يتعععول الحعععال يقعععا تعععتلال ،اليعععه  -ال شعععال  -ال ال عععرس معععل ج عععل االمعععارة ععع الوصعععول قعععا لعععي الواقعععذ
المحا ظعع نلععي الواقععذ والوصععول اليععه ععو ال انععث نلععي ج ععل االمععارة ل ععرس بيجيععز وبحصععيله ،يتععول االمععر اب ععاا
االمارة لريقا لي بحصيل الواقذ.
ولعععتا ي قعععول اتا لععع بصعععا الواقعععذ ال بتليعععف يعععاال وال بعععدارال لمعععا عععات معععل الواقعععذ ،ومعععا ععع ال الم تريععع ععع مرالفبعععه
اب اا االمارة الب قد برله.
ور ذ ال قاا نلي المرالف  ،ال اتثر و ت الم تري بقبضيقا يفس الررص
ونلعععي عععتا ،لعععيس لقعععتا االمعععر اللريقععع المب لععع اب عععاا االمعععارة معععا عععو أمعععر لريقععع مرالفععع وال موا قععع  ،اليعععه ععع
الحقيق ليس يه ج ل للدان لي الف ل التد و مؤدا االمارة مهبقو نل االمر الواق و يما و ج ل لومارة
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ميجعععزة لومعععر العععواق  ،قعععو موجعععا لعععدنوة االمعععر العععواق  ،عععو عععث حقيقععع ععع مقا عععل ال عععث العععواق
مصلح اال مصحل الواقذ ،وال لان ير لان الواقذ ،ات ال ث يه ال ث الواقذ.

عععو بتعععول لعععه

  14المصععلح الهعععلوتي ت عععا الشععيخ االيصعععارد قععدس هعععر لعععي ععرس المصعععلح الهعععلوتي عع االمعععارات لبصعععحيح - 230وحمععل نليععه تععو الشععيخ اللوهعع
ج لقععا  -تمععا بقععدمت االشععارة لععي تلععال عع م حععث االجععزاء المجلععد االول
اليقاي .
ال دة وال وم
و يمعععا ت عععا لعععي عععتا الفعععرس اليعععه لععع يعععب نيعععد بصعععحيح ج عععل االمعععارة نلعععي يحعععو اللريقيععع المحضععع  ،ووجعععد أيضعععا ال
القععول الهعع ي المحضعع يهععبلز القععول البصععويا المجمععذ نلعععي لويععه نيععد االماميعع هععلال لريقععا وهععلا ال يععت ا عععه
لعععي اللريقيععع المح ضععع وال لعععي الهععع ي المحضععع و عععو ال يفعععرس المصعععلح ععع يفعععس هعععلوال االمعععارة وبل يععع ال معععل
نلعععي معععا أدت اليعععه ،و قعععت المصعععلح بعععدارال معععا يفعععوت معععل مصعععلح الواقعععذ نيعععد الرلعععأ .بتعععول االمعععارة معععل ياحيععع لقعععا
شأل اللريقي لي الواقذ ،ومل ياحي اررا لقا شأل اله ي .
و رضععه مععل ععرس المصععلح الهععلوتي ال يفععس هععلوال لريعع االمععارة واالهععبياد اليقععا عع ال مععل مؤدا ععا يععه مصععلح
ب ععود لشععر المتلععف يبععدارال قععا مععا يفوبععه مععل مصععلح الواقععذ نيععد الرلععأ ،مععل دول أل يحععدث ع يفععس المععؤدا  -أد
ععع تات الف عععل وال معععل  -مصعععلح حبعععي بهعععبلز ايشعععاء حتععع آرعععر يعععر الحتععع العععواق نلعععي ل ععع معععا أدت اليعععه االمعععارة
التد و يوا مل البصويا().1
___________________________________
)(1ال البصويا ال الل نلي ما ييه الشيخ نلي يحويل:
( االول) معععا ييهعععا لعععي االشعععانرة و عععو أل يفعععرس أل ال حتععع ثا بعععا ععع يفهعععه يشعععبرال يعععه ال عععال والجا عععل ،عععل الشعععارا
ييشه أحتامه نلي ل ما بؤدد اليه آراء المجبقديل.
(الثاي ) ما ييها لي الم بزل و و أل بتول ياال أحتا واق ي ثا ب

يفهقا يشبرال يقا ال ال والجا ل.

ولتعععل لعععرأد المجبقعععد أثعععرا ععع ب عععدل نيعععوال موضعععوا الحتععع أو مب لقعععه ،بحعععدث نلعععي و ععع معععا أدا اليعععه رأيعععه مصعععلح
ال عع نلععي مصععلح الواقععذ ،ييشععه الشععارا أحتامععا ظا ريعع ثايويعع يععر االحتععا الواق يعع  .و ععتا الم يععي مععل البصععويا
برجعععذ ليعععه الهععع ي المحضععع  .و يمعععا تعععال عععتا بصعععوي ا عععالو الل م يعععا جلعععو الواقعععذ نعععل الحتععع حعععيل قيعععا االمعععارة
نلي رو ه)*( .
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قعععال رحمعععه هللا ععع رهعععايله يمعععا قعععال (وم يعععي وجعععوا ال معععل نلعععي ل ععع االمعععارة وجعععوا بربيعععا احتعععا الواقعععذ نلعععي
مؤدا ا مل دول ال بحدث الف ل مصلح نلي بقدير مرالف الواقذ).
وال يي ععع أل يبعععو أل القعععول المصعععلح الهعععلوتي ععع يفعععس معععا تتريعععا ععع أحعععد وجقععع بصعععحيح اللريقيععع معععل عععرس
مصععععلح البهععععقيل ،الل ال ععععرس مععععل القععععول المصععععلح الهععععلوتي أل بحععععدث مصععععلح عععع هععععلوال االمععععارة ب ععععود بلععععال
المصعععلح لشعععر المتلعععف لبعععدارال معععا يفوبعععه معععل مصعععلح الواقعععذ ،ييمعععا ال رضعععيا معععل مصعععلح البهعععقيل مصعععلح
يونيععع قعععد ال ب عععود لشعععر معععل قامعععت نيعععد االمعععارة ،وبلعععال المصعععلح اليونيععع مقدمععع ععع مقعععا المزاحمععع نيعععد الشعععارا
نلععععي مصععععلح الواقععععذ البعععع قععععد بفععععوت نلععععي شعععع ر المتلععععف .واتا ابضععععح الفععععرق ييقمععععا يقععععول ال القععععول المصععععلح
الهلوتي و رضقا يأب المرب الثايي للقول مصلح البهقيل.
ي يععع ايعععه تا لععع بث عععت نيعععديا مصعععلح البهعععقيل ،أو قليعععا عععد بقعععدي المصعععلح اليونيععع نلعععي المصعععلح الشرصعععي  ،ولععع
يصععح نيععديا أيضععا احبمععال مهععاواة رلععأ االمععارات لل لععو  -ايععا يلبجععه لععي مععا هععلته الشععيخ مععل المصععلح الهععلوتي اتا
اهبل يا بصحيحقا ،رارا مل الوقوا البصويا ال الل.
وأمعععا يحعععل عععات ث عععت نيعععديا ال يعععاال مصعععلح البهعععقيل ععع ج عععل االمعععارة بفعععوق المصعععالح الشرصعععي ومقدمععع نليقعععا نيعععد
يي نل رس المصلح الهلوتي .
الشارا ،اص حيا
نلعععي أل المصعععلح الهعععلوتي لعععي اال لععع يبحقععع معععراد الشعععيخ ميقعععا ولععع يجعععد الوجعععه لبصعععحيحقا ععع يفهعععقا ،عععإل ععع
س اليهخ زيادة تلم (االمر) نلي قوله ( ال ال ال مل
ن اربه شييا مل االضلراا وااليقا  ،وتفي أل يقذ
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نلعععي ل ععع بلعععال االمعععارة) بصعععير ال عععارة تعععتا ( ال ال االمعععر ال معععل ).عععو يعععدرا مقصعععود
مصلح هلوتي او االمر ه.

عععل ايعععه ععع يفعععس ال معععل

وقيعععل ال عععتا البصعععحيح وقعععذ معععل عععس بومتبعععه ات أوتعععل اليعععه أمعععر بصعععحيح ال عععارة عععد مياقشعععات بوميعععت لقعععا ععع
مجلس ال حث.
ونلعععي تعععل حعععال ،عععإل الظعععا ر أل الفعععارق نيعععد عععيل الهععع ي المحضععع و عععيل المصعععلح الهعععلوتي مقبضعععي ن اربعععه ق عععل
البصععحيح المععتتور ال المصععلح نلعععي االول بتععول قايمعع عععتات الف ععل ونلععي الثعععاي قايمعع يععوال آرعععر ععو الهععلوال عععو
بزاح مصلحبه مصلح الف ل.
ولتييعععا لععع يب قعععل عععتا الفعععارق المعععتتور ،اليعععه ايمعععا يعععب اتا اهعععبل يا أل يب قعععل ل يعععوال الهعععلوال نيوايعععا مهعععبقو ععع وجعععود
نععععل تات الف ععععل ال ييل عععع نليععععه وال يبحععععد م ععععه حبععععي ال بععععزاح مصععععلحبه مصععععلح الف ععععل ،وبصععععوير ععععتا عععع ايعععع
االشتال.
ول ععل ععتا ععو الهععر ع مياقش ع بوميععت لععه حمععل ضععق نلععي اضععا تلم ع (االمععر) ،ليج ععل المصععلح ب ععود لععي يفععس
االمر ال لي مب لقه و يقذ البزاح يل المصلحبيل.
وجععه االشععتال (اوال) اييععا ال يفقعع مععل نيععوال الهععلوال واالهععبياد لععي االمععارة ال نيوايععا للف ععل الععتد بععؤدد اليععه االمععارة
عععأد م يعععي هعععريا الهعععلوال واالهعععبياد ،ات لعععيس للهعععلوال ومبا ععع االمعععارة وجعععود آرعععر مهعععبقل يعععر يفعععس وجعععود الف عععل
المهبيد لي االمارة.

ي عع  ،تا أرديعع ا مععل االهععبياد لععي االمععارة م يععي آرععر ،و ععو الف ععل القصععدد مععل الععيفس ،ععإل لععه وجععودا آرععر يععر وجععود
الف ععل اليععه ععل قل عع جععوايح ال وجععود لععه ال وجععودا قصععديا .ولتيععه مععل ال يععد جععدا أل يتععول تلععال ععرس الشععيخ مععل
الهلوال ،الل تا الف ل القل ايما يصح أل يفرس وجو ه ف رصو االمور ال ادي .
وال م يي لولبزا وجوا القصد

جميذ أ ال االيهال المهبيد لقا لي االمارة.

( ثاييععا) نلععي بقععدير بهععلي اربو قمععا وجععودا ععإل قيععا المصععلح شععه يمععا يععدنو لععي ب لعع االمععر ععه ال شععه آرععر يععر
وجودا وال تايا مبوزميل
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الوجود.
مقمعععا رضعععيا معععل م يعععي ل لهعععلوال و ل تعععال م يعععي الف عععل القل ععع إيعععه اتا تايعععت المصعععلح المقبضعععي لومعععر قايمععع عععه
تيعععف يصعععح بوجيعععه االمعععر لعععي تات الف عععل والمفعععروس ال لعععه وجعععودا آرعععر لععع بقععع عععه المصعععلح  .وأمعععا اضعععا تلمععع
(االمر) نلي ن ارة الشيخ ق يدة جدا نل مراد ون ارابه االررا.
 15الحجيععع امعععر انب عععارد أو ايبزانععع معععل االمعععور البععع وق عععت موضعععذ ال حعععث أيضعععا نعععل المبعععأرريل مهعععأل الالحجيعععع ععععل عععع مععععل االمععععور االنب اريعععع المج ولعععع يفهععععقا وتابقععععا ،أو ايقععععا مععععل االيبزانيععععات البعععع بيبععععزا مععععل
المج والت .و تا اليزاا الحجي را  -الحقيق  -نل اليزاا أصل االحتا والوض ي .
و تا اليزاا

رصو

الحجي  -نلي االقل  -ل أجد له ثمرة نملي

االصول.

نلعععي أل عععتا اليعععزاا ععع أصعععله يعععر محقععع وال مفقعععو الل لتلمبععع االنب اريععع وااليبزانيععع مصعععللحات تثيعععرة ،ععع
ضقا بتول التلمبال مبقا لبيل ،و ال س اارر مبدارلبيل .وبفصيل تلال يررجيا نل وضذ الرهال .
ويتبفعع أل يقععول نلععي هعع يل االربصععار ل الععتد يظقععر مععل اتثععر تلمععات المبيععازنيل عع المهععأل أل المععراد مععل االمععر
االيبزانعععع والمج ععععول ثاييععععا و ععععال رس عععع مقا ععععل المج ععععول أوال و الععععتات ،م يععععي ال االيجععععاد والج ععععل االنب ععععارد
ييها أوال و التات لي شه والمج ول حقيق ث ييها الج ل ثاييا و ال رس لي شه آرر.
ععععالمج ول االول ععععو االمععععر االنب ععععارد والثععععاي ععععو االمععععر االيبزانعععع  .يتععععول يععععاال ج ععععل واحععععد ييهععععا لععععي االول
الععتات والععي الثععاي ععال رس ،ال أيععه يععاال ج ععول وانب ععارال ييهععا احععد ما لععي شععه ا بععداء وييهععا ثاييقمععا لععي آرععر
يب ذ االول ،إل تا ليس مراد المبيازنيل قل ا.
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يقعععال ععع الملتيععع  -معععثو  -البععع ععع معععل جملععع معععوارد اليعععزاا ال المج عععول أوال و العععتات عععو ا احععع بصعععرف الشعععر
الشعععه المملعععوال ،ييبعععزا ميقعععا أيعععه مالعععال ،أد ال الج عععل ييهعععا ثاييعععا و عععال رس لعععي الملتيععع  .الملتيععع يقعععال لقعععا ايقعععا
مج ول ال رس ويقال لقا ايقا ميبزن مل اال اح .
عععتا تا قيععععل ال الملتيععع ايبزانيعععع  ،أمعععا اتا قيععععل ايقععععا انب اريععع بتععععول نيعععد
ال رف.

عععع المج ولععع اوال و الععععتات للشععععارا او

ونلعععي عععتا ،عععاتا أريعععد معععل االيبعععزاا عععتا الم يعععي  -عععالح أل الحجيععع أمعععر انب عععارد ،وتعععتلال الملتيععع والزوجيععع ويحو عععا
مل االحتا الوض ي  .وشأيقا تلال شأل االحتا البتليفي المهل يقا ايقا مل االنب اريات الشرني .
بوضيح تلال ل حقيق الج ل و االيجاد.

وااليجاد نلي يحويل:
1 -ما يراد ميه ايجاد الشه حقيق

الرار  .ويهمي الج ل البتويي  ،أو الرل .

 2مععا يععراد ميععه ايجععاد الشععه انب ععارا وب يععزيو ،وتلععال بيزيلععه ميزل ع الشععه الرععارج الععواقآثار أو لرصوصي يه مل رصوصيات االمر الواق  .ويهمي الج ل االنب ارد ،أو البيزيل .

مععل جق ع بربيععا أثععر مععل

وليس له واقذ ال االنب ار والبيزيل ،وال تال يفس االنب ار أمرا واق يا حقيقيا ال انب اريا.
معععثو حييمعععا يقعععال زيعععد أهعععد ،عععإل االهعععد ملا قععع الحقيقععع عععو الحيعععوال المفبعععرس المرصعععو
ومرلوق الج ل والرل البتويي  ،ولتل ال رف ي ب رول الشجاا أهدا.

 ،و عععو ل عععا مج عععول

زيد أهدا انب ارا وبيزيو مل ق ل ال رف مل جق ما يه مل رصوصي الشجان تاالهد الحقيق .
ومععل ععتا المثععال يظقععر تيععف ال ا الحتععا البتليفيعع انب ععارات شععرني  ،الل اامععر حييمععا يريععد مععل شععر
ما دال نل يد ه يد مثو ليحرته يحو ال مل ييشه االمر دان ج ل دريل يفس المأمور.

أل يف ععل ععو

يتول تا االيشاء ل مر د ا وبحريتا انب اريا بيزيو له ميزل الد ذ الرارج
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اليد مثو.
وتتلال اليق زجر انب ارد بيزيو له ميزله الردا والزجر الرارج

اليد مثو.

وتععتلال يقععال ع حجيعع االمععارة المج ولعع  ،ععال القلععذ لمععا تععال موصععو لععي الواقععذ حقيق ع ولريقععا يفهععه اليععه ،الشععارا
ي ب ععر االمععارة الظييعع لريقععا لععي الواقععذ بيععزيو لقععا ميزلعع القلععذ ععالواقذ ال ععاء احبمععال الرععوف ،بتععول االمععارة قل ععا
انب اريا ولريقا بيزيليا.
ومبععي صععح وأمتععل أل بتععول الحجيعع عع الم ب ععرة اوال و الععتات مععا الععتد يععدنو لععي رضععقا مج ولعع ثاييععا و ععال رس،
حبععي بتعععول أمعععرا ايبزانيععا ،اال ال يريعععدوا معععل االيبععزاا م يعععي آرعععر ،و ععو معععا يهعععبفاد مععل دليعععل الحتععع نلععي يحعععو الداللععع
االلبزاميععع تعععأل بهعععبفاد الحجيععع لومعععارة معععل االمعععر اب انقعععا مثعععل معععا لعععو قعععال االمعععا (ا) (صعععدق ال عععادل) العععتد يعععدل
الدالل االلبزامي نلي حجي ر ر ال ادل وانب ار نيد الشارا.
و ععتا الم يععي لويبزان ع صععحيح وال مععايذ مععل أل يقععال للحجي ع ايقععا أمععر ايبزان ع
الل تا الم يي مل االيبزاني ال يقا ل االنب اري الم يي التد شرحيا .

قععتا الم يععي ،ولتي عه يععد نععل مععرامق

ونلعععي تعععل حعععال عععدنوا ايبزانيععع الحجيععع عععأد م يعععي لويبزانععع ال موجعععا لقعععا ،الهعععيما ايعععه لععع يبفععع ورود أمعععر معععل
الشعععارا اب عععاا امعععارة معععل االمعععارات ععع جميعععذ معععا أيعععدييا معععل اايعععات والروايعععات حبعععي يفعععرس ال الحجيععع ميبزنععع معععل
تلال االمر .تا تل ما أرديا يايه مل المقدمات ق ل الدرول المقصود.
واال يشععرا عع ال حععث نععل المقصععود ،و ععو بشععري
المقدس .ويض قا أ واا.

االدلعع البعع

عع حجعع نلععي االحتععا الشععرني مععل ق ععل الشععارا

ال اا االول ( التباا ال زيز)
بمقيعععد ال القعععرآل التعععري عععو الم جعععزة الرالعععدة لي ييعععا محمعععد صعععلي هللا نليعععه وآلعععه ،والموجعععود أيعععدد اليعععاس عععيل العععد بيل
و التباا الميزل لي الرهول الح ال ريا يه دا ورحم (وما تال تا القرآل أل يفبرا مل دول هللا).

قعععو  -اتل  -الحجععع القال ععع يييعععا و ييعععه ب عععالي ،البععع ال شعععال وال ريعععا يقعععا ،و عععو المصعععدر االول الحتعععا الشعععري
االهععومي مععا بضععميبه آيابععه مععل يععال مععا شععرنه هللا لل شععر .وأمععا مععا هععوا مععل هععي أو اجمععاا أو نقععل اليععه ييبق ع ومععل
مي عععه يهعععبق  .ولتعععل العععتد يجعععا أل ي لععع أيعععه قل ععع الحجععع معععل ياحيععع الصعععدور قعععل لبعععوابر نيعععد المهعععلميل جعععيو عععد
جيل .وأما مل ياحي الدالل ليس قل يا تله ،الل يه مبشا قا ومحتما.
ث (المحت ) ميه ما و ي

 ،أد قل

الدالل  .وميه ما و ظا ر ببوقف حجيبه نلي القول حجي الظوا ر.

ومععل اليععاس مععل ل ع يقععل حجي ع ظععا رة راص ع  ،وال تايععت الظععوا ر حج ع  .ث ع ال يععه ياهععرا وميهععورا ،ونامععا وراصععا،
وم للقععا ومقيعععدا ،ومجمعععو وم ييععا .وتعععل تلعععال ال يج لععه قل ععع الداللععع عع تثيعععر معععل آيابععه .ومعععل أجعععل تلععال وجعععا ال حعععث
نل ت اليواح لبتميل حجيبه.
وأ
1-

ما يجا ال حث نيه مل ياحي أصولي
حجي ظوا ر  .و تا حث يي

أمور ثوث :

ال يلح

م احث الظوا ر اابي  ،ليرجيه لي ياال.
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  2ععع جعععواز برصيصعععه وبقييعععد حجععع أرعععرا تر عععر الواحعععد ويحعععو  .وقعععد بقعععد ال حعععث نيعععه ععع المجلعععد االول.154
  3ع جععواز يهععره .وال حععث نععل تلععال لععيس يععه تثيععر ايععدة ع الفقععه ،تمععا هععب رف ،ومععذ تلععال يي ع أال يرلععو تبا يععامل االشارة اليه االربصار ،يقول يهخ التباا ال زيز.
حقيق اليهخ اليهخ اصلوحا ر ذ ما و ثا ت
والمراد مل (الث وت

الشري ) الث وت الواق

الشري

مل االحتا ويحو ا.

الحقيق ،

مقا ل الث وت الظا رد ه ا الظقور اللفظ .

ولعععتلال ،ر عععذ الحتععع  -الثا عععت ظقعععور ال معععو او االلعععوق  -العععدليل المرصععع او المقيعععد ال يهعععمي يهعععرا ،عععل يقعععال لعععه
برصععععي أو بقييععععد أو يحو مععععا ،انب ععععار ال ععععتا الععععدليل الثععععاي المقععععد نلععععي ظقععععور الععععدليل االول يتععععول قرييعععع نليععععه
وتاشفا نل المراد الواق للشارا ،و يتول را ا للحت اال ظا را ،وال ر ذ يه للحت حقيق روف اليهخ.
ومعععل يعععا يظقعععر الفعععرق ال حقيقععع
االنبراضات نلي اليهخ.

عععيل اليهعععخ و عععيل البرصعععي

والبقييعععد .وهعععيأب مزيعععد ايضعععا لقعععت الياحيععع ععع جعععواا

وقوليععا (مععل االحتععا ويحو ععا) ،ل يععال ب مععي اليهععخ لوحتععا البتليفيعع والوضعع ي ولتععل أمععر يععد الشععارا ر ععه ووضعع ه
الج ل البشري ما و شارا.
ونليه و يشمل اليهخ االصلوح المج والت البتوييي الب

يد ر قا ووض قا ما و رال التاييات.

و قععتا الب يععر يشععمل اليهععخ يهععخ بععووة القععرآل التععري نلععي القععول ععه ،انب ععار أل القععرآل مععل المج ععوالت الشععرني البعع
دنوا يهخ البووة مل القرآل ليس تا موضذ بفصيله،
ييشيقا الشارا ما و شارا وال تال ليا تو
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ولتعععل االربصعععار يقعععول ال يهعععخ العععبووة ععع الحقيقععع يرجعععذ لعععي القعععول عععالبحريف ل عععد ث عععوت يهعععخ العععبووة العععدليل
القل ععع  ،هعععواء تعععال يهعععرا الصعععل العععبووة او يهعععرا لقعععا ولمعععا بضعععميبه معععل حتععع م عععا ،وال تعععال ععع القعععرآل التعععري معععا
يشععع ر وقعععوا يهعععخ العععبووة تقولعععه ب ععع الي (واتا عععدليا آيععع متعععال آيععع وهللا أنلععع معععا ييعععزل قعععالوا ايمعععا ايعععت مفبعععر) ،وقولعععه

ب ععالي (مععا ييهععخ مععل آيعع أو ييهععقا يععأت ريععر ميقععا أو مثلقععا) ولتععل ليهععبا صععريحبيل وقععوا تلععال ،وال ظععا ربيل ،وايمععا
اتثر ما بدل اايبال نلي امتال وقونه.
امتال يهخ القرآل قد وق ت نيد س الياس ش قات

امتال اصل اليهخ ث

امتال يهخ القرآل راص .

وبيعععوارا لوت عععال يشعععير لعععي أ ععع الشععع ه ود قعععا ،يقعععول أ  -قيعععل ال المر عععوا ععع اليهعععخ امعععا حتععع ثا عععت أو معععا ال ث عععات
لععه .والثا ععت يهععبحيل ر ععه ،ومععا ال ث ععات لععه ال حاجعع لععي ر ععه .ونلععي ععتا ععو ععد أل يععؤول اليهععخ م يععي ر ععذ مثععل
الحت ال ر ذ نييه ،أو م يي ايبقاء أمد الحت .
والجععواا ايععا يربععار الش ع االول و ععو أل المر ععوا مععا ععو ثا ععت ،ولتععل لععيس م يععي ر ععذ الثا ععت ر ععه مععا ععو نليععه مععل
حالععع الث عععوت وحعععيل عععرس ث وبعععه حبعععي يتعععول تلعععال مهعععبحيو ،عععل عععو معععل عععاا انعععدا الموجعععود ولعععيس انعععدا الموجعععود
مهبحيل.
واالحتععا لمععا تايععت مج ولعع نلععي يحععو القضععايا الحقيقيعع ععال قععوا الحتعع يتععول فععرس الموضععوا موجععودا ،وال يبوقععف
نلععي ث وبععه رارجععا بحقيقععا ،ععاتا ايشععه الحت ع تععتلال قععو ثا ععت ع نععال البشععريذ واالنب ععارات ث ععوت الموضععوا رضععا،
وال يربفذ اال ر ه بشري ا .و تا و م يي ر ذ الحت الثا ت ،و و اليهخ.
2 -وقيل ال ما اث به هللا مل االحتا ال د أل يتول لمصلح أو مفهدة

مب ل الحت .

ومالععه مصععلح عع تابععه ال ييقلععا يتععول تا مفهععدة ،وتععتلال ال تععس ،واال لععز ايقععوا الحهععل ق يحععا والق ععيح حهععيا ،و ععو
محال.
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وحيييت يهبحيل الهيخ ،اليه يلز ميه تا االيقوا المهبحيل ،أو ند حتم الياهخ أو جقله وجه الحتم .
واالريرال مهبحيول اليه

لي الشارا المقدس.

والجعععواا واضعععح ،عععد م ر ععع معععا تتريعععا ععع الجعععزء الثعععاي ععع الم احعععث ال قليععع معععل م عععاي الحهعععل والق عععيح ،عععإل
المهعععبحيل ايقعععوا الحهععععل والق عععيح الععععتابييل وال م يعععي ل قياهععععقما نلعععي المصعععالح والمفاهععععد البععع بب ععععدل وبب يعععر حهععععا
زمال تا مفهدة زمال آرر.
اربوف االحوال واالزمال .وال ي د أل يتول الشه تا مصلح
وال تععال ال ي لعع تلععال ال مععل ق ععل الشععارا ال ععال المحععيل حقععاي االشععياء .و ععتا يععر م يععي الحهععل والقعع ح اللععتيل يقععول
يقمععا ايععه يهععبحيل يقمععا االيقععوا .مضععا ا لععي أل االشععياء بربلععف يقععا وجععو الحهععل والقعع ح ععاربوف االحععوال ممععا لعع
يتعععل الحهعععل والقععع ح يعععه تابيعععيل ،تمابقعععد يعععاال .واتا تعععال االمعععر تعععتلال معععل الجعععايز ال يتعععول الحتععع الميهعععوخ تعععال تا
مصععلح ثعع زالععت عع الزمععال الثععاي يهععخ ،أو تععال ييل عع نليععه نيععوال حهععل ثعع زال نيععه ال يععوال عع الزمععال الثععاي
اليهخ.
الحتم
يهخ .قت
 3وقيععل اتا تععال اليهععخ  -تمععا قلععب  -الجععل ايبقععاء أمععد المصععلح  ،ييبق ع أمععد الحتعع ايبقايقععا ،إيععه  -والحععال ععت -اما ال يتول الشارا الياهخ قد نل ايبقاء أمد المصلح مل أول االمر واما ال يتول جا و ه.
ال مجعععال للثعععاي  ،الل تلعععال مهعععبحيل ععع حقعععه ب عععالي ،و عععو ال عععداء ال العععل المهعععبحيل يب عععيل االول ،ونليعععه يتعععول الحتععع
عع الواقععذ موقبععا وال أيشععأ الياهععخ مللقععا عع الظععا ر ،ويتععول الععدليل نلععي اليهععخ عع الحقيقعع م ييععا وتاشععفا نععل مععراد
الياهعععخ .و عععتا عععو م يعععي الب رصعععي  ،ايععع االمعععر يتعععول برصيصعععا حهعععا االوقعععات ال االحعععوال ،عععو يتعععول عععرق عععيل
ال البهمي .
اليهخ والبرصي
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والجعععواا يحعععل يهعععل ال الحتععع الميهعععوخ ييبقععع أمعععد ععع الواقعععذ وهللا نعععال ايبقايعععه ،ولتعععل لعععيس م يعععي تلعععال ايعععه موقعععت
أد مقيععد ايشععاء الوقععت ،ععل ععو قععد ايشععه نلععي ل عع الم صععلح مللقععا نلععي يحععو القضععايا الحقيقي ع  ،قععو ثا ععت مععا دامععت
المصعععلح تهعععاير االحتعععا الميشعععأة نلعععي ل ععع مصعععالحقا ،لعععو قعععدر للمصعععلح ال بهعععبمر ل قععع الحتععع مهعععبمرا ،يعععر أل
الشععارا لمععا نلعع ايبقععاء أمععد المصععلح ر ععذ الحتعع ويهععره .و ععتا يظيععر أل يرلعع هللا الشععه ،ثعع ير ععه اندامععه ،ولععيس
م يععي تلععال أل يرلقععه موقبععا نلععي وجععه يتععول البوقيععت قيععدا للرلعع والمرلععوق مععا ععو مرلععوق و ل نلعع ععه مععل االول أل
امد ييبق .
ومععل يعععا يظقعععر الفعععرق جليعععا عععيل اليهعععخ والبرصعععي  ،إيععه ععع (البرصعععي ) يتعععول الحتععع معععل أول االمعععر ايشعععه مقيعععدا
يتعععول تاشعععفا نعععل المعععراد ،ال ايعععه مزيعععل
ومرصصعععا ،ولتعععل اللفعععظ تعععال نامعععا حهعععا الظعععا ر ،يعععأب العععدليل المرصععع
ورا ذ لما و ثا ت الواقذ.
وامععا ع (اليهععخ) إيععه لمععا ايشععه الحت ع مللقععا مقبضععا أل يععدو لععو ل ع ير ععه اليهععخ ،اليهععخ يتععول محععوا لمععا ععو ثا ععت
(يمحعععو هللا معععا يشعععاء ويث عععت ،).ال أل العععدوا واالهعععبمرار معععدلول لظعععا ر العععدليل حهعععا الوقعععه ونمومعععه ،والميشعععأ ععع
الواقذ الحت الموقت ،ث يأب الدليل الياهخ يتشف نل المراد مل الدليل االول ويفهر .
ل الدوا مل اقبضاء يفس ث وت الحت مل دول أل يتول لفظ دليل الحت داال نليه مو او الوق.
ي ي ع ال الحت ع الميشععأ لععو رلععي ول ععه مععذ قلععذ اليظععر نععل د الل ع دليلععه لععدا واهععبمر مععا ل ع يععأت مععا يزيلععه وير ععه تهععاير
الموجودات الب بقبض ل ي بقا االهبمرار والدوا .
 4وقيل ال تو هللا ب الي قدي  ،والقدي ال يبصور ر ه.والجواا

د بهلي

تا الفرس و و قد تو هللا( )1إل تا يرب

___________________________________
)(1ال قد التو

هللا يرب ل مهأل التو اليفه وأل مل صفات هللا ب الي التابي أيه مبتل .

والحعع الثا عععت نيعععديا لعععول ععتا العععرأد ععع أصعععله ومعععا يبفععرا نليعععه معععل عععروا .و عععتا أمععر موتعععول ث ابعععه لعععي الفلهعععف
ونل التو .
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يهخ البووة و يتول دليو نلي لول أصل اليهخ.
مععذ ايععه قععد بقععد مععل ي ع القععرآل التععري مععا يععدل نلععي امتععال يهععخ الععبووة وال ل ع يتععل صععريحا ع وقونععه تقولععه ب ععالي
(واتا دليا آي متال آي  ،).قو اما أل يدل نلي أل تومه ب الي ير قدي او أل القدي يمتل ر ه.
مضا ا لي ايه ليس م يي يهخ البووة ر ذ أصل التو  ،ل ر ذ ب لي ه وقلذ نوق المتلفيل بووبه.
وقوا يهخ القرآل واصال ند اليهخ

تا و االمر التد يقميا اث ابه مل ياحي اصولي .

وال شععال ع ايععه قععد أجمععذ نلمععاء االم ع االهععومي نلععي ايععه ال يصععح الحت ع يهععخ آي ع مععل القععرآل ال ععدليل قل ع  ،هععواء
تعععال اليهعععخ قعععرآل أيضعععا او هعععي او اجمعععاا .تمعععا ايعععه ممعععا اجمعععذ نليعععه ال لمعععاء أيضعععا أل ععع القعععرآل التعععري ياهعععرا
وميهععورا .وتععل ععتا قل ع ال شععال يععه .ولتععل الععتد ععو موضععذ ال حععث واليظععر بشععري مععوارد الياهععخ والميهععوخ عع
القرآل .و تا ل يحصل القلذ اليهخ لل موضذ االهبدالل نليه االدل الظيي لوجبماا المبقد .

وأمععا مععا ث ععت يععه اليهععخ ميععه نلععي هعع يل الجععز قععو مععوارد قليلعع جععدا ال بقميععا تثيععرا مععل ياحيعع ققيعع اهععبداللي لمتععال
القلذ يقا.
ونلععي ععتا ،القانعععدة االصععولي البعع ييبفعععذ قععا ويهبرلصعععقا يععا عع ال الياهعععخ ال تععال قل يععا أرعععتيا ععه واب يعععا  ،وال
تال ظييا و حج يه وال يصح االرت ه ،لما بقد مل االجماا نلي ند جواز الحت اليهخ ال دليل قل .
ولعععتا أجمعععذ الفققعععاء معععل جميعععذ لوايعععف المهعععلميل نلعععي ال (االصعععل نعععد اليهعععخ) نيعععد الشعععال ععع اليهعععخ ،واجمعععانق عععتا
لععععيس مععععل جقعععع ت ععععا ق لععععي حجيعععع االهبصععععحاا تمععععا ر مععععا يبو مععععه ضععععق  ،ععععل حبععععي مععععل ال يععععت ا لععععي حجيعععع
ث وت اليهخ.
االهبصحاا يقول أصال ند اليهخ ،وما تلال ال مل جق تا االجماا نلي اشبرال ال ل
ال اا الثاي الهي
بمقيد الهي

اصلو الفققاء (قول الي

او له او بقرير ).

وميشعععأ عععتا االصعععلو أمعععر الي ععع صعععلي هللا نليعععه وآلعععه اب عععاا هعععيبه ل عععت تلمععع (الهعععي ) حييمعععا بللععع مجعععردة نعععل
يه ع بقا لععي أحععد نلععي رصععو مععا يبضععمل يععال حت ع مععل االحتععا مععل الي ع صععلي هللا نليععه وآلععه هععواء تععال تلععال قععول
او ل أو بقرير ،نلي ما هيأب مل تتر مدا ما يدل الف ل والبقرير نلي يال االحتا .
لمععا ث ععت لععديق ال الم صععو مععل آل ال يععت يجععرد قولععه مجععرا قععول الي عع مععل تويععه
أمععا ققععاء (االماميعع ) الرصععو
حج ع نلععي ال ععاد واجععا االب ععاا قععد بوه ع وا ع اصععلو الهععي لععي مايشععمل قععول تععل واحععد مععل الم صععوميل أو لععه
او بقريعععر  ،تايعععت الهعععي اصعععلوحق (قعععول الم صعععو او لعععه او بقريعععر ) والهعععر ععع تلعععال ال االيمععع معععل آل ال يعععت
نليععه الهععو ليهععوا عع مععل ق يععل الععرواة نععل الي عع والمحععدثيل نيععه ليتععول قععولق حجعع مععل جق ع أيقعع ثقععاة عع الروايعع ،
ععل اليق ع ع الميصععو ول مععل هللا ب ععالي نلععي لهععال الي ع لب ليععغ االحتععا الواق ع  ،ععو يحتمععول ال نععل االحتععا الواق ي ع
نيععد هللا ب ععالي تمععا عع  ،وتلععال مععل لريعع االلقععا تععالي مععل لريعع الععوح أو مععل لريعع البلقعع مععل الم صععو ق لععه،
تمععا قععال مواليععا أميععر المععؤمييل (ا) (نلمي ع رهععول هللا صععلي هللا نليععه وآلععه الععف ععاا مععل ال ل ع ييفععبح ل ع مععل تععل ععاا
الف اا).
ونليععه لععيس يععايق لوحتععا مععل يععوا روايعع الهععي وحتايبقععا ،وال مععل يععوا االجبقععاد ع الععرأد واالهععبي ال مععل مصععادر
البشريذ ،ل أيفهق مصدر للبشريذ ،قولق (هي ) ال حتاي الهي واما مايجه نلي لهايق احيايا مل
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روايعععات وأحاديعععث نعععل يفعععس الي ععع صعععلي هللا نليعععه وآلعععه ،قععع امعععا الجعععل يقعععل العععي
تلمه ،واما الجل اقام الحج نلي ال ير ،واما ل ير تلال مل الدوان .

نيعععه تمعععا يبفععع

ععع يقلقععع لجوامعععذ

واما اث ات امامبق وال قولق يجرد مجرا قول الرهول صلي هللا نليه وآله قو حث يبتفل ه نل التو .
و تا ث عععت أل الهعععي مالقعععا معععل الم يعععي الواهعععذ العععتد نيعععديا ععع مصعععدر معععل مصعععادر البشعععريذ االهعععوم عععإل حصعععل
نليقععا االيهععال يفهععه الهععماا مععل يفععس الم صععو ومشععا دبه قععد أرععت الحتعع الععواق مععل مصععدر االصععل نلععي هعع يل
الجز واليقيل مل ياحي الهيد ،تاالرت مل القرآل التري ثقل هللا االت ر ،وااليم مل آل ال يت ثقله االص ر.
أمععا اتا ل ع يحصععل تلععال للالععا الحت ع الععواق  -تمععا ع ال قععود المبععأررة نععل نصععر  -إيععه ال ععد لععه ع أرععت االحتععا
معععل أل يرجعععذ  -عععد القعععرآل التعععري  -لعععي االحاديعععث البععع بيقعععل الهعععي  ،امعععا معععل لريععع البعععوابر أو معععل لريععع أر عععار
مدا حجي أر ار ااحاد.
ااحاد نلي الروف التد هيأب
ونلعععي عععتا االحاديعععث ليهعععت ععع الهعععي عععل ععع الياقلععع لقعععا والحاتيععع نيقعععا ولتعععل قعععد بهعععمي اليهععع بوهععع ا معععل أجعععل
اا الهي  ،اليه يب ل تلال اث ابقا.
تويقا مث ب لقا .ومل أجل تا يلزميا ال حث نل االر ار

وي قد الفصل

م احث ار

:

 1دالل ع ععل الم صععو ال شععال ع أل ععل الم صععو  -حت ع تويععه م صععوما  -يععدل نلععي ا اح ع الف ععل ،نلععي االقععل،تمععا ال برتععه لف ععل يععدل نلععي نععد وجو ععه نلععي االقععل .وال شععال ع أل ععت الدالل ع قععتا الحععد أمععر قل ع لععيس موض ع ا
للش ق د ث وت نصمبه .ث يقول د تا ايه قد يتول لف ل الم صو مل الدالل ما و أوهذ
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مععل تلععال ،وتلععال يمععا تا صععدر ميععه الف ععل محفو ععا القريي ع تععأل يحععرز ايععه ع مقععا يععال حت ع مععل االحتععا او ن ععادة مععل
ال عععادات تالوضعععوء والصعععوة ويحو معععا ،إيعععه حيييعععت يتعععول لف لعععه ظقعععور ععع وجعععه الف عععل معععل تويعععه واج عععا أو مهعععبح ا أو
ير تلال حه ما بقبضيه القريي .
وال شععع ق ععع أل عععتا الظقعععور حجععع تظعععوا ر االلفعععاظ ميعععال واحعععد ،وتععع اهعععبدل الفققعععاء نلعععي حتععع أ عععال الوضعععوء
ت االمور .تل تا ال تو وال روف الحد يه.
والصوة والح و ير ا وتيفيابقا حتاي ل الي او االما
و يما وقذ التو للقو

موض يل:

  1ع دالل ع ععل الم صععو المجععرد نععل القععرايل نلععي أتثععر مععل ا اح ع الف ععل قععد قععال ضععق ايععه يععدل مجععرد نلععيوجعععوا الف عععل اليهععع الييعععا .وقيعععل يعععدل نلعععي اهعععبح ا ه .وقيعععل ال داللععع لعععه نلعععي شعععه ميقمعععا ،أد ايعععه ال يعععدل نلعععي أتثعععر
مل اح الف ل حقيا .والح و االرير ،ل د ما يصلح ال يج ل له مثل ت الدالل .
وقععد يظععل ظععال أل قولععه ب ععالي عع هععورة االحععزاا ( 21لقععد تععال لتعع عع رهععول هللا أهععوة حهععي لمععل تععال يرجععو هللا
واليو اارر) يدل نلي وجوا البأه واالقبداء رهول هللا صلي هللا نليه وآله ا اله.
ووجععوا االقبععداء ف لععه يلععز ميععه وجععوا تععل ععل يف لععه ع حقيععا و ل تععال اليه ع اليععه ل ع يتععل واج ععا ،ال مععا دل الععدليل
الرا نلي ند وجو ه حقيا.
وقيل ايه ال ل بدل ااي نلي وجوا االقبداء لي االقل بدل نلي حهل االقبداء ه واهبح ا ه.
وقععد أجععاا ال وم ع الحل ع نععل ععتا الععو أحهععل ،تمععا يقععل نيععه ات قععال (ال االهععوة ن ععارة نععل االبيععال ف ععل ال يععر اليععه
لعععه نلعععي الوجعععه العععتد لعععه ،عععإل تعععال واج عععا ب عععديا ايقانعععه واج عععا ،و ل تعععال ميعععدو ا ب عععديا ايقانعععه ميعععدو ا ،و ل تعععال
م احا ب ديا انبقاد ا احبه) .و رضه قدس هر مل الب د انبقاد ا احبه يما تا تال م احا ،ليس
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مجععرد االنبقععاد حبععي يععرد نليععه  -تمععا ع الفصععول  -ععأل تلععال أهععوة ع االنبقععاد ال الف ععل ،ععل يريععد  -تمععا ععو الظععا ر
معععل صعععدر تومعععه  -ال م يعععي االهعععو ة ععع الم عععا عععو ال يبريعععر ععع الف عععل والبعععرال أد ال يلبعععز الف عععل وال عععالبرال ،ات
االهععوة ع تععل شععه حهععا مالععه مععل الحت ع  ،ععو ببحق ع االهععوة ع الم ععا اليه ع لععي االبيععال ف ععل ال يععر ال االنبقععاد
اال اح .
ث ع يزيععد نلععي مععا تتععر ال وم ع يقععول ال ااي ع التريم ع ال دالل ع لقععا نلععي أتثععر مععل رجحععال االهععوة وحهععيقا ععو يهععل
داللبقا نلي وجوا البأه .
مضعععا ا لعععي ال اايععع يزلعععت ععع واق ععع االحعععزاا قععع واردة معععورد الحعععث نلعععي البأهععع عععه ععع الصععع ر نلعععي القبعععال
وبحمل مصايا الجقاد ه يل هللا ،و نمو لقا لزو البأه او حهيه تل ل حبي اال ال ال ادي .
ولعععيس م يعععي عععتا اييعععا يقعععول عععأل المعععورد يقيعععد المللععع او يرصععع
مقدمات الحتم للبمهال االلوق.

ال عععا  ،عععل ايمعععا يقعععول ايعععه يتعععول نق ععع ععع ابمعععا

قو يضر االلوق مل دول ال يتول له ظقور
والروصععع ال دنعععوا داللععع
الييا يدة تل ال د نل البحقي .

أتثر مل مياه .

البقييد ،تما ي قيا نلي تلال

عععت اايععع التريمععع نلعععي وجعععوا عععل معععا يف لعععه الي ععع مللقعععا أو اهعععبح ا ه مللقعععا اليهععع

وتععتلال دنععوا دالل ع اايععات اامععرة الان ع الرهععول أو اب انععه نلععي وجععوا تععل مععا يف لععه ع حقيععا ،إيقععا او ععل مععل أل
يتتر ا لرد ا.
  2ع حجي ع ععل الم صععو اليه ع الييععا  ،ايععه قععد وقععذ تععو لوصععولييل ع ال لععه تا ظقععر وجقععه ايععه نلععي يحععواال احععع أو الوجعععوا أو االهعععبح اا معععثو عععل عععو حجععع اليهععع الييعععا أد ايعععه عععل يعععدل نلعععي اشعععبراتيا م عععه وب ديعععه الييعععا
احتععا ال بب ععدا
يتععول م احععا ليععا تمععا تععال واج ععا نليععه و تععتا وميشععأ الرععوف أل الي عع صععلي هللا نليععه وآلععه ارععب
لي ير وال يشبرال م ه اق المهلميل مثل وجوا البقجد الليل وجواز ال قد نلي اتثر مل ار ذ زوجات.
وتععتلال لععه مععل االحتععا مععا يرععب
مل أيفهق .

ميصععا الواليعع ال امعع ععو بتععول ل يععر الي عع او االمععا انب ععار ايععه أولععي ععالمؤمييل
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ععإل نلعع ال الف ععل الععتد وقععذ مععل الم صععو ايععه مععل مربصععابه ععو شععال عع أيععه ال مجععال لبععو ب ديععه لععي يععر  ،وال
ععو شععال ع ايععه ي ع جميععذ المهععلميل يتععول لععه حج ع نلييععا.
نل ع نععد اربصاصععه ععه ععأد يحععو مععل ايحععاء االربصععا
تا تله ليس موضذ التو .
و يمعععا موضعععذ الشععع ق ععع الف عععل العععتد لععع يظقعععر حالعععه ععع تويعععه معععل مربصعععابه أو لعععيس معععل مربصعععابه وال قرييععع ب عععيل
احععد ما ،قععل ععتا مجععرد تععاف للحتعع ايععه مععل مربصععابه ،أو للحتعع مومععه للجميععذ .او ايععه يععر تععاف ععو ظقععور لععه
أصو تل مل اليحويل وجو  ،ل اقوال .واالقرا و الوجه الثاي .
والوجععه ع تلععال ال الي ع شععر مثليععا لععه مععا لي ع ا ونليععه مععا نلييععا و ععو متلععف مععل هللا ب ععالي مععا تلععف ععه اليععاس ،ال مععا قععا
العععدليل الرعععا نلعععي اربصاصعععه ععع س االحتعععا أمعععا معععل جقععع شرصعععه تابعععه وامعععا معععل جقععع ميصعععا الواليععع  ،معععا لععع
يررجه الدليل قو تهاير الياس البتليف .تا مقبضي نمو أدل اشبراته م يا البتليف.
اتا صدرميه ل ول ي ل اربصاصه ه الظا ر

له ال حتمه يه حت هاير الياس.

يتول له حج نلييا وحج ليا ،ال هيما مذ ما دل نلي نمو حهل البأه

ه.

وال يقول تلال مل جق قاندة الحمل نلي االن اال لا ،ايا ال يرا حجي مثل ت القاندة
و يما تلال مل اا البمهال ال ا

الدورال

البرصي

تل مجاالبقا.

يل االقل واالتثر.

مشعععقد الم صعععو وحضعععور
  2داللععع بقريعععر الم صعععو المقصعععود معععل بقريعععر الم صعععو ال يف عععل شعععريهتت الم صو نيه مذ بوجقه اليه ونلمه ف له ،وتال الم صو حال يه ه بي يه الفانل لو تال مرليا.

عععو،

والهعع بتعععول مععل جقععع نععد ضعععي الوقعععت نععل ال يعععال ومععل جقععع نععد المعععايذ ميعععه تععالروف والبقيععع واليععأس معععل بعععأثير
االرشاد والبيييه ويحو تلال
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عععإل هعععتوت الم صعععو نعععل ردا الفانعععل أو نعععل يعععال شعععه حعععول الموضعععوا لبصعععحيحه يهعععمي بقريعععرا للف عععل ،او اقعععرارا
نليه ،أو امضاء له ما شيت ر.

و ععتا البقريععر  -تا بحق ع شععروله المبقدم ع  -ععو شععال ع ايععه يتععول ظععا را ع تععول الف ععل جععايزا يمععا اتا تععال محبمععل
الحرمععع  ،تمعععا ايعععه يتعععول ظعععا را ععع تعععول الف عععل مشعععرونا صعععحيحا يمعععا اتا تعععال ن عععادة أو م املععع  ،اليعععه لعععو تعععال ععع
الواقععذ محرمععا او تععال يععه رلععل لتععال نلععي الم صععو يقيععه نيععه وردنععه تا تععال الفانععل نالمععا نار ععا مععا يف ععل ،وتلعععال
معععل عععاا االمعععر عععالم روف واليقععع نعععل الميتعععر ،ولتعععال نليعععه يعععال الحتععع ووجعععه الف عععل تا تعععال الفانعععل جعععا و عععالحت ،
وتلال مل اا وجوا ب لي الجا ل.
محضعععر الم صعععو حتمعععا او تيفيععع ن عععادة او م املععع ،
ويلحععع بقريعععر الف عععل البقريعععر ل يعععال الحتععع  ،تمعععا لعععو عععيل شعععر
وتعععال وهعععذ الم صعععو ال يعععال ،عععإل هعععتوت االمعععا يتعععول ظعععا را ععع تويعععه اقعععرارا نلعععي قولعععه وبصعععحيحا وامضعععاء لعععه.
و تا تله واضح ،ليس يه موضذ للروف.
  3الر عععر المبعععوابر ل الر عععر نلعععي قهعععميل رييهعععيل ر عععر مبعععوابر ،ور عععر واحعععد و (المبعععوابر) معععا أ عععاد هعععتول العععيفسهتويا يزول م ه الشال ويحصل الجز القالذ مل أجل ار ار جمان يبميذ بوالؤ نلي التتا.
ويقا لعععه (ر عععر الواحعععد) ععع اصعععلو االصعععولييل ،وال تعععال المر عععر أتثعععر معععل واحعععد ،ولتعععل لععع ي لعععغ المر عععرول حعععد
 )10راجذ.
البوابر .وقد شرحيا حقيق البوابر تباا الميل (الجزء الثالث
والععتد يي عع ت تععر يععا أل الر ععر قععد يتععول لععه وهعععايل تثيععرة عع اليقععل ،تاالر ععار البعع بصععليا نلععي الحععوادث القديمععع ،
إيه يجا  -ليتول الر ر مبوابرا موج ا لل ل  -ال بحق شرول البوابر تل ل ق ل ق مل وهايل الر ر،
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وأال و يتول الر ر مبوابرا

الوهايل المبأررة ،الل اليبيج بب ذ أرس المقدمات.

والهعععر ععع تلعععال واضعععح ،الل الر عععر تا الوهعععايل يبضعععمل ععع الحقيقععع نعععدة أر عععار مببا ععع  ،ت ال تعععل ل قععع بر عععر نعععل
ر ععر الل قعع الهععا ق نليقععا ،حييمععا يقععول جمانعع حععدثيا جمانعع نععل تععتا واهععل واحععدة مععثو ،ععإل ر ععر الل قعع االولععي
الياقل ليا يتول الحقيق ر ر ا ليس نل يفس الحادث ل نل ر ر الل ق الثايي نل الحادث .
وتععتلال تا ب ععددت الوهععايل لععي أتثععر مععل واحععدة قععت الوهععايل عع ر ععر نععل ر ععر حبععي بيبقعع لععي الواهععل االريععرة
الب ع بيبقععل نععل يفععس الحادث ع  ،ععو ععد أل يتععول الجمان ع االولععي ر ر ععا مبععوابرا نععل ر ععر مبععوابر نععل مبععوابر و تععتا ،ت
تل ر ر مل ت االر ار له حتمه يفهه.
ومبي اربل شرل البوابر

ل ق واحدة رر الر ر جمل نل تويه مبوابرا وصار مل أر ار ااحاد.

و تعععتا الحعععال ععع ار عععار ااحعععاد ،عععإل الر عععر الصعععحيح تا الوهعععايل يمعععا يتعععول صعععحيحا تا بعععو رت شعععرول الصعععح ععع
تل واهل مل وهايله ،واال اليبيج بب ذ أرس المقدمات.
***
 4ر ععر الواحععد ل ر ععر الواحععد  -و ععو مععاال ي لععغ حععد البععوابر مععل االر ععار  -قععد يفيععد نلمععا و ل تععال المر ععر شرصععاواحدا ،وتلال يما اتا أحبف ر ر قرايل بوجا ال ل صدقه ،وال شال أل مثل تا الر ر حج .
و عععتا ال حعععث ليعععا يعععه ،اليعععه معععذ حصعععول ال لععع بحصعععل ال ايععع القصعععوا .ات لعععيس وراء ال لععع
بيبق حجي تل حج تما بقد .

ايععع ععع الحجيععع واليعععه

وامععا اتا لعع يحبععف ععالقرايل الموج عع لل لعع صععدقه ،و ل احبععف ععالقرايل الموج عع لولمييععال اليععه دول مرب عع ال لعع  -قععد
حجيبه وشرول حجيبه  -والروف الحقيق  -نيد االمامي الرصو  -يرجذ لي
وقذ الروف ال ظي
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الرععوف عع القيععا الععدليل القل عع نلععي حجيعع ر ععر الواحععد ونععد قيامععه ،و ال مععل المبفعع نليععه نيععد ال ر ععر الواحععد
معععا عععو ر عععر مفيعععد للظعععل الشرصععع أو اليعععون ال ن عععرة عععه الل الظعععل ععع يفهعععه لعععيس حجععع نيعععد قل عععا ،الشعععأل تعععل
حصول تا الدليل القل ومدا داللبه.
الشأل نيد
مععل ييتععر حجيعع ر ععر الواحععد تالهععيد الشععريف المربضععي ومععل أب ععه ايمععا ييتععر وجععود ععتا الععدليل القل عع  ،ومععل يقععول
حجيبه تالشيخ اللوه و اق ال لماء يرا وجود الدليل القالذ.
( )44معععل
والجعععل ال يبضعععح معععا يقعععول ييقعععل يععع أقعععوال اللعععر يل ععع تلعععال قعععال الشعععيخ اللوهععع ععع ال عععدة ( 1
نمععل ر ععر الواحععد إيمععا ي مععل ععه اتا دل دليععل نلععي وجععوا ال مععل ععه امععا مععل التبععاا او الهععي أو االجمععاا ،ععو يتععول
قد نمل ير نل ).
وصععر ععتلال الهععيد المربضععي عع الموصععليات حه ع ما يقلععه نيععه الشععيخ ا ععل أدريععس عع مقدم ع تبا ععه الهععراير قععال (ال
ععد عع االحتععا الشععرني مععل لريعع يوصععل لععي ال لعع ) لععي ال قععال (ولععتلال أ لليععا عع الشععري ال مععل أر ععار ااحععاد،
اليقععا ال بوجععا نلمعععا وال نمععو ،وأوج يعععا ال يتععول ال معععل با ععا لل لعع  ،الل ر عععر الواحععد تا تعععال نععدال ايععع مععا يقبضعععيه
الظل صدقه ومل ظييت صدقه يجوز ال يتول تات ا).
وأصر ميه قوله د تلال (وال قل ال يميذ مل ال ادة القياس وال مل ر ر الواحد.
ولععو ب ععد هللا ب ععالي ععتلال لهععاغ ولععدرل ع ععاا الصععح الل ن ادبععه ععتلال بوجععا ال ل ع الععتد ال ععد أل يتععول ال مععل با ععا
لععه) .ونلععي ععتا يبضععح ال المهععل يععه نيععد الجميععذ ال ر ععر الواحععد لععو رلععي ويفهععه ال يجععوز االنبمععاد نليععه اليععه ال يفيععد
ال الظل التد ال ي ي مل الح شييا .وايما موضذ اليزاا و قيا الدليل القل نلي حجيبه.
ونلععي ععتا قععد وقععذ الرععوف ع تلععال نلععي أقععوال تثيععرة مععيق مععل أيتععر حجيبععه مللقععا ،وقععد حت ع
المربضي

ععتا القععول نععل الهععيد
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والقاضععع وا عععل ز عععرة والل رهععع وا عععل ادريعععس وادنعععوا ععع تلعععال االجمعععاا .ولتعععل عععتا القعععول ميقلعععذ اارعععر إيعععه لععع
ي رف موا لق د نصر ا ل ادريس لي يوميا تا.
ومعععيق معععل قعععال (ال االر عععار المدويععع ععع التبعععا الم رو ععع ال هعععيما التبعععا االر ععع مقلونععع الصعععدق) و عععتا ماييهعععا
لععي جمانعع مععل مبععأررد اال ر ععارييل ،قععال الشععيخ االيصععارد ب قي ععا نلععي تلععال (و ععتا قععول ال ايععدة عع يايععه والجععواا
نيعععه ال البحعععرز نعععل حصعععول عععتا العععو ل يعععر تمعععا حصعععل لقععع  ،واال معععدني القلعععذ ال يلعععز عععتتر ضععع ف م يعععي
قل عععه .).وأمعععا القعععايلول حجيععع ر عععر الواحعععد قعععد اربلفعععوا أيضعععا ضعععق يعععرا أل الم ب عععر معععل االر عععار عععو تعععل معععا ععع
د اهبثياء ما تال يقا مرالفا للمشقور.
التبا االر
و ضعععق يعععرا أل الم ب عععر ضعععقا والميعععال ععع االنب عععار نمعععل االصعععحاا ،تمعععا يظقعععر تلعععال معععل الميقعععول نعععل المحقععع
ععع الم عععار  ،وقيعععل الميعععال يعععه ندالععع العععراود أو مللععع وثاقبعععه ،أو مجعععرد الظعععل الصعععدور معععل يعععر انب عععار صعععف ععع
الراود لي ير تلال مل البفصيوت.
عع الجملعع عع مقا ععل الهععلا التلعع  ،ثعع ييظععر عع مععدا داللعع االدلعع
والمقصععود ليععا اال يععال اث ععات حجيعع الرصععو
نلعععي تلعععال .ال معععدة ال ييظعععر أوال ععع االدلععع البععع تترو عععا معععل التبعععاا والهعععي واالجمعععاا و يعععاء ال قعععوء ،ثععع ععع معععدا
داللبقا:
أ  -أدل ع حجي ع ر ععر الواحععد مععل التبععاا ال زيععز بمقيععد ال يرفععي ال مععل يهععبدل نلععي حجي ع ر ععر الواحععد اايععات التريم ع
ال يدني أيقا ي قل الدالل نلي المللوا ،و يما اقصي ما يدنيه ايقا ظا رة يه.

و تا تعععال االمعععر تعععتلال قعععد يشعععتل الرصععع عععال العععدليل نلعععي حجيععع الحجععع يجعععا ال يتعععول قل يعععا تمعععا بقعععد  ،عععو يصعععح
ظيي
االهبدالل اايات الب
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الدالل  ،الل تلال اهبدالل الظل نلي حجي الظل ،وال ييفذ تويقا قل ي الصدور.
ولتعععل الجعععواا نعععل عععتا العععو واضعععح ،اليعععه قعععد ث عععت العععدليل القل ععع حجيععع ظعععوا ر التبعععاا ال زيعععز تمعععا هعععيأب ،
االهبدالل قا ييبق االرير لي ال ل  ،و يتول اهبدالال الظل نلي حجي الظل.
ويحعععل نلعععي عععتا الم يعععي يعععتتر اايعععات البععع تترو عععا نلعععي حجيععع ر عععر الواحعععد يتبفععع اث عععات ظقور عععا ععع المللعععوا
(اايععع االولعععي)  -آيععع الي عععأ و ععع قولعععه ب عععالي ععع هعععورة الحجعععرات ( 6ال جعععاءت اهععع ي عععأ ب ييعععوا أل بصعععي وا قومعععا
جقال بص حوا نلي ما لب يادميل).
وقععد اهععبدل قععت اايعع التريمعع مععل جقعع مفقععو الوصععف ومععل جقعع مفقععو الشععرل ،والععتد ي ععدو ال االهععبدالل قععا مععل
جق مفقو الشرل تاف المللوا.
وبقريا االهبدالل يبوقف نلي شر ألفاظ ااي اوال ،يقول:
( 1 -الب عععيل) ،ال لقعععت المعععادة م ييعععيل (االول) م يعععي الظقعععور ،يتعععول لقعععا الزمعععا ،يقعععول ب عععيل الشعععه ،تا ظقعععر
و ال.
وميه قوله ب الي (حبي يب يل لت الريل اال يس مل الريل االهود)( ،حبي يب يل لق أيه الح ).
و (الثععاي ) م يععي الظقععور نليععه ،ي يعع ال لعع ععه واهبتشععا ه ،أو البصععدد لل لعع ععه ولل ععه ،يتععول لقععا مب ععديا ،بقععول
ب ييت الشه ،اتا نلمبه ،أو تا بصديت لل ل ه ولل به.
ونلي الم يي الثاي و و البصدد لل ل ه يبضمل م يي لبث ت يه والبأي

يه لتشفه واظقار وال ل ه.

وميععه قولععه ب ععالي عع هععورة اليهععاء ( 94اتا ضععر ب عع هعع يل هللا ب ييععوا) ومععل أجععل ععتا قععر
وميه تتلال ت ااي الب يحل صدد ا (ال جاءت

ععدل ب ييععوا ( بث بععوا)
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اهععع ي عععأ ب ييعععوا) وتعععتلال قعععر
مبقار ال.

يقعععا ( بث بعععوا) عععال عععت القعععراء ة ممعععا بعععدل نلعععي ال الم ييعععيل (و معععا الب عععيل والبث عععت)

( 2 -ال بصي وا قوما جقال ).
يظقر مل تثير مل البفاهير أل تا المقلذ مل ااي تو مهبأيف جاء لب ليل وجوا الب يل.
وب ق نلي تلال س االصولييل التيل حثوا ت ااي

يا.

والجععل تلععال قععدروا لتلم ع ( ب ييععوا) مف ععوال ،قععالوا مععثو (م يععا ب ييععوا صععدق مععل تت ععه) تمععا قععدروا لبحقي ع يظ ع ااي ع
ور لقعععا لبصعععلح عععت الفقعععرة أل بتعععول ب لععععيو تلمععع بعععدل نلعععي الب ليعععل ععععأل قعععالوا (م يا عععا رشعععي ال بصعععي وا قومععععا
جقالعع  ،او حعععتار ال بصعععي وا ،أو لعععيو بصعععي وا قومععا ).ويحعععو تلعععال .و عععت البقعععديرات تلقععا بتلعععف وبمحعععل ال بهعععاند نليقعععا
قريي وال قاندة نر ي  .ومل ال جيا ال يؤرت تلال يظر االنب ار ويرهل ارهال المهلمات.

والعععتد أ رجحعععه ال مقبضعععي هعععياق التعععو واالبهعععاق معععذ اصعععول القوانعععد ال ر يععع أل يتعععول قولعععه (ال بصعععي وا قومعععا).
مف وال لب ييوا يتول م يا ( بث بوا واحتروا اصا قو جقال ).
والظععععا ر أل قولععععه ب ععععالي ( ب ييععععوا أل بصععععي وا قومععععا جقالعععع ) يتععععول تيايعععع نععععل الز م يععععا  ،و ععععو نععععد حجيعععع ر ععععر
الفا ه  ،اليه لو حج لما دنا لي الحتر مل اصا قو جقال نيد ال مل ه ث مل اليد نلي ال مل ه.
(  3 -الجقال ع ) اه ع مععأروت مععل الجقععل او مصععدر ثععال لععه ،قععال نيقععا أ ععل الل ع (الجقال ع ال بف ععل ععو يععر ال ل ع ) ث ع
ععع هعععروا الجقعععل ايعععه المقا عععل لل لععع  ،ن عععروا نيعععه بعععارة بقا ععع ل البضعععاد وأرعععرا بقا عععل اليقعععيس ،وال تعععال االصعععح ععع
الب ير ال لم ايه مل بقا ل ال د والملت .
والععتد ي ععدو لعع مععل بب ععذ اهععب مال تلمعع الجقععل ومشععبقابقا عع أصععول الل عع ال ر يعع ال انلععاء لفععظ الجقععل م يععي يقا ععل
ال لععع قعععتا البحديعععد الضعععي لم يعععا جعععاء مصعععللحا جديعععدا نيعععد المهعععلميل ععع نقعععد ليقعععل الفلهعععف اليويايععع لعععي ال ر يععع
التد اهبدني بحديد م اي تثير مل االلفاظ وته قا الارا يياها
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اال تعععار الفلهعععفي  ،واال الجقعععل ععع أصعععل الل ععع تعععال ي لععع م يعععي يقا عععل الحتمععع والب قعععل والرويععع  ،قعععو يعععؤدد بقري عععا
م يي الهفه أو الف ل الهفق نيدما يتول نل ضا مثو وحماق وند صيرة ونل .
ونلععي تععل حععال ععو م يععا الواهععذ الل ععود يلبق ع مععذ م يععي الجقععل المقا ععل لل لعع الععتد صععار مصععللحا نلميععا ععد تلععال.
ولتيععه لععيس ععو ايععا  .ونليععه ،يتععول م يععي (الجقال ع ) ال بف ععل ععو يععر حتم ع وب قععل وروي ع الععتد الزمععه نععادة اصععا
ند الواقذ والح .
***
اتا نر ععت ععت الشععرو لمفععردات ااي ع التريم ع يبضععح لععال م يا ععا ومععا بععؤدد اليععه مععل دالل ع نلععي المقصععود ع المقععا
ايقععا ب لعع أل الي ععأ مععل شععأيه ال يصععدق ععه نيععد اليععاس ويؤرععت ععه مععل جق ع ال تلععال مععل هععيربق  ،واال لمععاتا يقععي نععل
االرت ر ر الفاه مل جق ايه اه .
ععأراد ب ععالي ال يل فععت ايظععار المععؤمييل لععي ايععه ال يي ع ال ي بمععدوا تععل ر ععر مععل أد مصععدر تععال ،ععل اتا جععاء ععه اه ع
يي ع أال يؤرععت ععه ععو بععرو ،وايمععا يجععا يععه أل يبث بععوا ال يصععي وا قومععا جقال ع أد ف ععل مععا يععه هععفه ونععد حتم ع قععد
يضر القو  .والهر تلال ال المبوقذ مل الفاه أال يصدق ر ر و يي أل يصدق وي مل ر ر .
بعععدل اايععع حهعععا المفقعععو نلعععي ال ر عععر ال عععادل يبوقعععذ ميعععه الصعععدق عععو يجعععا يعععه الحعععتر والبث عععت معععل اصعععا قعععو
جقالعع  .والز تلععال ايععه حجعع  .والععتد يقولععه ويهععبفيد ولععه درععل عع اهععبفادة المللععوا مععل اايعع  ،ال الي ععأ عع مفععروس
ااي ع ممععا ي بمععد نليععه نيععد اليععاس وب ععار وا االرععت ععه ععو بث ععت واال لمععا تايععت حاج ع لومععر يععه ععالب يل ع ر ععر الفاه ع ،
اتا تععال الي ععأ مععل جق ع مععا ععو ي ععأ ال ي مععل ععه اليععاس .ولمععا نلقععت ااي ع وجععوا الب ععيل والبث ععت نلععي مجععه الفاه ع يظقععر
ميه مقبضي مفقو الشرل أل ر ر ال ادل ليس له تا الشأل ،ل الياس لق ال
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ي قععوا يععه نلععي هععجيبق مععل االرععت ععه وبصععديقه مععل دول بث ععت وب ععيل لم ر عع صععدقه مععل تت ععه مععل جقعع رععوف اصععا
قعععو جقالععع  .ول عععا ال يتعععول تلعععال اال معععل جقععع انب عععار ر عععر ال عععادل وحجيبعععه ،الل المبرقعععا ميعععه الصعععدق ،يتشعععف تلعععال
نعععل حجيععع قعععول ال عععادل نيعععد الشعععارا وال عععاء احبمعععال الرعععو ف يعععه .والظعععا ر ال قعععتا ال يعععال ل يععع يربفعععذ تثيعععر معععل
الشتوال الب قيلت نلي االهبدالل قا نلي المللوا و يليل تتر ا ورد ا.
***

( اايعع الثاييععع ) آيععع اليفععر و ععع قولعععه ب عععالي عع هعععورة البو ععع ( 123ومععا تعععال المؤميعععول لييفعععروا تا عع  ،لعععوال يفعععر معععل
تل رق ميق لايف ليبفققوا الديل ولييتروا قومق اتا رج وا اليق ل لق يحترول).
ال االهبدالل قت ااي التريم نلي المللوا يب مرحلبيل مل ال يال:
  1التععو عع صععدر اايعع (ومععا تععال المؤميععول لييفععروا تا عع ) ،بمقيععدا لوهععبدالل ،ععال الظععا ر مععل ععت الفقععرة يفععوجععوا اليفععر نلععي المععؤمييل تا عع ( ) 1والمععراد مععل اليفععر قرييعع ععاق اايعع اليفععر لععي الرهععول للبفقععه عع الععديل ال اليفععر
لععي الجقععاد ،وال تايععت اايععات البعع ق لقععا واردة عع الجقععاد ،ععال تلععال وحععد يععر تععاف ليتععول قرييعع مععذ ظقععور ععاق
اليفر لي الب ل والبفقه .ال التو الواحد يفهر ضه ضا.
ااي
و ععت الفقععرة امععا جملعع ر ريعع يععراد قععا ايشععاء يفعع الوجععوا بتععول عع الحقيقعع جملعع ايشععايي  ،وامععا جملعع ر ريعع يععراد
قععا االر ععار جععدا نععل نععد وقونععه مععل الجميععذ امععا الهععبحالبه نععادة او لب ععتر الععوز لععه نععد وجععوا اليفععر نلععيق جمي ععا
بتول دال الدالل االلبزامي نلي ند ج ل مثل تا الوجوا مل الشارا .ونلي
___________________________________
)(1يهبفيد ضق مل ااي اليق نل يفر التا  .و

اهبفادة يدة جدا وليهت تلم (ما) مل أدوات اليق .

تل ليس لقت ااي أتثر مل الدالل نلي يف الوجوا)*( .
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تو الحاليل ق بدل نلي ند بشريذ وجوا اليفر نلي تل واحد واحد اما ايشاء أو ار ارا.
ولتعععل لعععيس معععل شعععأل الشعععارا معععا عععو شعععارا ال ييفععع وجعععوا شعععه ايشعععاء أو ار عععارا اال اتا تعععال ععع مقعععا ر عععذ بعععو
الوجععوا لععتلال الشععه أو انبقععاد  .وانبقععاد وجععوا اليفععر أمععر مبوقععذ لععدا ال قععوء ،الل الععب ل واجععا نقلعع نلععي تععل أحععد
وبح صععيل اليقععيل يععه الميحصععر نععادة عع مشععا ق الرهععول أيضععا واجععا نقلعع  .حعع ال ي بقععد المؤميععول وجععوا اليفععر
لي الرهول شرنا لبحصيل الم ر االحتا .
ومععل جقعع أرععرا ،ايععه ممععا ال شعع ق يععه ال يفععر جميععذ المععؤمييل عع جميععذ أقلععار االهععو لععي الرهععول الرععت االحتععا
ميععه ععو واهععل تلمععا نيععت حاجعع ونرضععت لقعع مهععأل أمععر لععيس نمليععا مععل جقععات تثيععرة ،ضععو نمععا يععه مععل مشععق
نظيم ال بوصف ل و مهبحيل نادة.
تا نر عععت تلعععال يقعععول ال هللا ب عععالي أراد قعععت الفقعععرة  -وهللا ال عععال  -أل ير عععذ نعععيق عععت التلفععع والمشعععق ر عععذ وجعععوا
اليفعععر رحمععع عععالمؤمييل .ولتعععل عععتا البرفيععع ف لعععيس م يعععا أل يهعععبلز ر عععذ أصعععل وجعععوا البفقعععه ،عععل الضعععرورات بقعععدر
قععدر ا .وال شععال ال البرفيععف يحصععل ر ععذ الوجععوا نلععي تععل واحععد واحععد ،ععو ععد مععل نععو لقععتا االمععر الععوز بحقيقععه
نلي تل حال و و الب ل  ،بشريذ لريق أررا للب ل ير لريق الب ل اليقيي مل يفس لهال الرهول.
وق ع د ييععت قي ع ااي ع ععتا ال ععو و ععت اللريق ع و ععو قولععه ب ععالي ( لععوال يفععر مععل تععل رق ع  ).والبفريععذ الفععاء شععا د نلععي
ال عععتا نعععو مبفعععرا نلعععي يفععع وجعععوا اليفعععر نلعععي الجميعععذ .ومعععل عععتا ال يعععال يظقعععر أل عععت الفقعععرة (صعععدر اايععع ) لقعععا
ق ال اق مل ااي التد و موضذ االهبدالل نلي حجي ر ر الواحد.
الدرل الت ير
وقععد أ فععل ععت الياحيعع المهععبدلول قععت اايعع نلععي المللععوا ،لعع يوجقععوا االرب ععال ععيل صععدر اايعع و قيبقععا لوهععبدالل
قا ،نلي يحو ما يأب .
 2التو نل يفس موقذ االهبدالل مل ااي نلي حجي ر ر الواحد][71

المبفرا تا الموقذ نلي صدر ا لمتال اء البفريذ.
ايععه ب ععالي ععد أل ععيل نععد وجععوا اليفععر نلععي تععل واحععد واحععد برفيفععا نلععيق حرضععق نلععي اب ععاا لريق ع أرععرا دالل ع
(لععوال) البعع عع للبحضععيس ،واللريقعع عع أل ييفععر قهعع مععل تععل قععو ليرج ععوا لععي قععومق ي ل ععويق االحتععا ععد أل
يبفققوا الديل ويب لموا االحتا  .و و الواقذ رير نو لبحصيل الب لي ل االمر ميحصر يه.
اايعع التريمعع مجمونقععا بقععرر أمععرا نقليععا و ععو وجععوا الم ر عع والععب ل  ،و ت ب ععترت الم ر عع اليقيييعع يفععر تععل واحععد
لععي الي عع ليبفقععه عع الععديل لعع يجععا ،ررعع هللا ب ععالي لقعع لبحصععيل بلععال ال ايعع  -انيعع الععب ل  -ععأل ييفععر لايفعع مععل
تل رق .
واللايفعع المبفققعع عع البعع ببععولي حيييععت ب لعع ال ععاقيل مععل قععومق ععل ايععه لعع يتععل قععد ررصععق قععل ععتلال و يمععا اوجععا
نلععيق ال ييفععر لايف ع مععل تععل قععو  ،ويهععبفاد الوجععوا مععل (لععوال) البحضيضععي ومععل ال اي ع مععل اليفععر و ععو البفقععه اليععتار
القو ال اقيل الجل أل يحتروا مل ال قاا ،مضا ا لي أل أصل الب ل واجا نقل تما قرريا.
تل تلال شوا د ظا رة نلي وجوا بفقه جمان مل تل قو الجل ب لي قومق الحول والحرا .
ويتول تلال  -ل ا  -وجو ا تفاييا.
يعععه نلعععي االقعععل ل عععرس ايعععتار قعععومق اتا
و تا اهعععبفديا وجعععوا بفقعععه تعععل لايفععع معععل تعععل قعععو أو بشعععريذ تلعععال عععالبرري
رج ععوا العععيق  -ععو عععد أل يهعععبفيد مععل تلعععال أل يقلقععع لوحتععا قعععد ج لعععه هللا ب ععالي حجععع نلعععي اارععريل و ال لتعععال بشعععريذ
تا اليفر نلي يحو الوجوا أو البرري ل وا و ايدة د أل يفي وجوا اليفر نلي الجميذ.
ل لو ل يتل يقل االحتا حج لما قيت لريق لب ل االحتا بتول م ترة للمتلف وحج له أو نليه.
والحاصعععل ل ر عععذ وجعععوا اليفعععر نلعععي الجميعععذ واالتبفعععاء يفعععر قهععع معععيق ليبفققعععوا ععع العععديل وي لمعععوا اارعععريل عععو
مجمونععه دليععل واضععح نلععي حجيعع يقععل االحتععا عع الجملعع و ل لعع يهععبلز ال لعع اليقييعع  ،الل اايعع مععل ياحيعع اشععبرال
االيتار ما يوجا ال ل مللق تتلال بتول مللق مل ياحي ق ول االيتار
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والب لعععي  ،و ال تعععال عععتا البعععد ير العععتد شعععرنه هللا ل عععوا و عععو ايعععدة و يعععر محصعععل لل عععرس العععتد معععل أجلعععه تعععال اليفعععر
وبشعععري ه .تعععتا يي ععع أل بفقععع اايععع التريمععع ععع االهعععبدالل نلعععي المللعععوا ،و قعععتا ال يعععال ييعععد ذ تثيعععر ممعععا أورد نلعععي
االهبدالل قا للمللوا.
ويي عع أال يرفععي نلعععيت أيععه ال يبوقععف االهعععبدالل قععا نلععي أل يتعععول يفععر اللايفعع معععل تععل قععو واج عععا ،ععل يتفعع ث عععوت
قعععا ،الل يفعععس بشعععري قا يهعععبلز بشعععريذ حجيععع يقعععل
أل عععت اللريقععع مشعععرن معععل ق عععل هللا وال تعععال يحعععو البعععرري
االحتا مل المبفقه .لتلال ال ب قي حاج لي البلويل اهبفادة الوجوا.
تمعععا أل االهعععبدالل قعععا ال يبوقعععف نلعععي تعععول الحعععتر نيعععد ايعععتار اليعععا ريل المبفققعععيل واج عععا واهعععبفادة تلعععال معععل ل عععل أو معععل
اصععل حهععل الحععتر ،ععل االمععر ععال تس ،ععإل يفععس ج ععل حجيعع قععول اليععا ريل المبفققععيل المهععبفاد مععل اايعع يتععول دلععيو
نلععي وجععوا الحععتر .ي ع ي قععي شععه ،و ععو أل الواجععا ال ييفععر مععل تععل رق ع لايف ع  ،واللايف ع ثوث ع ععأتثر ،أو اتثععر مععل
ثوث  .وحيييت ال بشمل ااي ر ر الشر الواحد او االثييل.
ولتععل يمتعععل د عععذ تلعععال ايعععه ال داللععع ععع اايععع نلعععي ايععه يجعععا ععع اللايفععع ال ييعععتروا قعععومق تا رج عععوا العععيق مجبم عععيل
شععرل االجبمععاا ،اايعع مععل ععت الياحيعع مللقعع و مقبضععي الوققععا يتععول ر ععر الواحععد لععو ايفععرد االر ععار حجعع أيضععا.
ي ي ال ال مو يقا أ رادد ال مجمون .

( بي يععه) ال ععت ااي ع التريم ع بععدل أيضععا نلععي وجععوا ق ععول بععوا المجبقععد اليه ع لععي ال ععام  ،تمععا دلععت نلععي وجععوا
ق عععول ر عععر الواحعععد ،وتلعععال ظعععا ر الل تلمععع البفقعععه نامععع لللعععر يل وقعععد أ عععاد تلعععال شعععيريا اليعععاييي قعععدس هعععر تمعععا ععع
بقريعععرات عععس االهعععاليل معععل بومتبعععه ،ايعععه قعععال (ال البفقعععه ععع ال صعععور المبعععأررة ،و ل تعععال عععو اهعععبي ال الحتععع
الشععععرن بيقععععيح جقععععات ثععععوث الصععععدور وجقعععع الصععععدور والداللعععع  ،ومععععل الم لععععو ال بيقععععيح الجقبععععيل االريععععربيل ممععععا
يحبا لي انمال اليظر
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والدقععع  ،ال أل البفقعععه ععع الصعععدر االول لععع يتعععل محباجعععا اال لعععي اث عععات الصعععدور لعععيس اال ،لتعععل ارعععبوف محقععع البفقعععه
عععاربوف االزميععع ال يوجعععا اربو عععا ععع مفقومعععه ،تمعععا أل ال عععارف االحتعععا الشعععرني انمعععال اليظعععر والفتعععر يصعععدق
نليه الفقيه تتلال ال ارف قا مل دول انمال اليظر والفتر يصدق نليه الفقيه حقيق ).
و مقبضعععي نمعععو البفقعععه عععإل اايععع التريمععع أيضعععا بعععدل نلعععي وجعععوا االجبقعععاد ععع ال صعععور المبعععأررة نعععل نصعععور
الم صععوميل وجو ععا تفاييععا ،م يععي ايععه يجععا نلععي تععل قععو ال ييفععر مععيق لايفعع يرحلععوا لبحصععيل البفقععه و ععو االجبقععاد
لييعععتروا قعععومق تا رج عععوا العععيق  ،تمعععا بعععدل أيضعععا الموزمععع البععع هععع تتر عععا نلعععي حجيععع قعععول المجبقعععد نلعععي اليعععاس
اارريل ووجوا ق ول بوا نليق .
***
(اايعع الثالثعع )  -آيعع حرمعع التبمععال و عع قولععه ب ععالي عع هععورة ال قععرة ( 159ال الععتيل يتبمععول مععا أيزليععا مععل ال ييععات
والقععدا مععل ععد مععا ييععا لليععاس ع التبععاا اوليععال يل ععيق هللا .).وجععه االهععبدالل قععا يش ع ه االهععبدالل ي ع اليفععر ،إيععه لمععا
حعععر هللا ب عععالي تبمعععال ال ييعععات والقعععدا وجعععا أل يق عععل قعععول معععل يظقعععر ال ييعععات والقعععدا وي ييعععه لليعععاس و ل تعععال تلعععال
المظقععر والم ععيل واحععدا ال يوجععا قولععه ال لعع  ،وأال لتععال بحععري التبمععال ل ععوا و ععو ايععدة لععو لعع يتععل قولععه حجعع مللقععا.
والحاصل ال ياال موزم نقلي يل وجوا االظقار ووجوا الق ول ،و ال لتال وجوا االظقار ل وا و و ايدة.
ولمععا تعععال وجعععوا االظقعععار لععع يشععبرل يعععه أل يتعععول االظقعععار موج عععا لل لععع تععتلال الزمعععه و عععو وجعععوا الق عععول ال عععد أل
يتععول مللقععا مععل ععت الياحي ع يععر مشععبرل يععه مععا يوجععا ال ل ع  .ونلععي ععتا االهععاس مععل الموزم ع قليععا دالل ع آي ع اليفععر
نلعععي حجيععع ر عععر الواحعععد وحجيععع بعععوا المجبقعععد .ولتعععل االيصعععاف ال االهعععبدالل ال يعععب قعععت اايععع التريمععع  ،عععل ععع
أجي ي
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جععدا نمععا يحععل يععه ،الل مععا يحععل يععه و ععو حجي ع ر ععر الواحععد  -ال يظقععر المر ععر شععييا ل ع يتععل ظععا را وي ل ع مععا ب ل ع مععل
احتا ير م لوم ل رريل تما آي اليفر.
ععاتا وجععا ق ولععه نلععي اارععريل و ال تععال وجععوا الب لععي واالظقععار ل ععوا ،وامععا ععت اايعع قعع واردة عع مععورد تبمععال
مععا ععو ظععا ر و ععيل لل يععاس جمي ععا ،ععدليل قولععه ب ععالي (مععل ععد مععا ييععا لليععاس ع التبععاا) ال اظقععار مععا ععو رف ع نلععي
اارريل.
وال ععرس ال ععت اايعع واردة ع مععورد مععا ععو ععيل واجععا الق ععول هععواء تععب أ اظقععر ،ال عع مععورد يتععول ق ولععه مععل
جق االظقار حبي بتول موزم يل وجوا الق ول وحرم التبمال يقال لو ل يق ل لما حر التبمال.
و قتا يظقر الفرق يل ت ااي وآي اليفر.
وييه نلي ت ااي اق اايات االرر الب تترت لوهبدالل قا نلي المللوا و يليل تتر ا.

ا  -دليعععل حجيععع ر عععر الواحعععد معععل الهعععي معععل ال عععديق ايعععه ال يصعععح االهعععبدالل نلعععي حجيععع ر عععر الواحعععد عععيفس ر عععر
الواحععد إيعععه دور ظعععا ر ،عععل ال عععد ال بتعععول االر عععار المهعععبدل قععا نلعععي حجيبعععه م لومععع الصعععدور معععل الم صعععوميل ،امعععا
بوابر أو قريي قل ي .
وال شعععال ععع ايعععه لعععيس ععع أيعععدييا معععل االر عععار معععا عععو مبعععوابر لفظعععه ععع عععتا المضعععمول ،و يمعععا تعععل ماقيعععل عععو بعععوابر
االر ار م يي حجي ر ر الواحد اتا تال ثق مؤبميا الرواي  ،تما رآ الشيخ الحر صاحا الوهايل.
و عععت دنعععوا يعععر يعععدة ،عععإل المبب عععذ يتعععاد يقلعععذ جازمعععا بعععوابر االر عععار ععع
ال ي برد يقا الريا للميصف().1
يي

عععتا الم يعععي ،عععل ععع

الف عععل مبعععوابرة ال

___________________________________
) (1ل ال شععيخ صععاحا التفايعع لعع يبضععح لععه بععوابر االر ععار م يععي ،و يمععا أقصععي مععا انبععرف ععه (أيقععا مبععوابرة اجمععاال)
و رضعععه معععل البعععوابر االجمعععال عععو ال لععع صعععدور ضعععقا نعععيق نلعععيق الهعععو يقييعععا .وبهعععمي تلعععال عععالبوابر مهعععامح
ظا رة)*( .
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وقععد تتععر الشععيخ االيصععارد قععدس هللا يفهععه لوايععف مععل اال ر ععار ،يحصععل ايضععما ضععقا لععي ععس ال ل ع حجي ع ر ععر
الواحد الثق المأمول مل التتا الشري  ،وال تا أمر مفروغ نيه نيد آل ال يت نليق الهو .
ويحعععل يشعععير لعععي عععت اللوايعععف نلعععي االجمعععال ونلعععي اللالعععا أل يرجعععذ لعععي الوهعععايل (تبعععاا القضعععاء) والعععي رهعععايل
الشيخ حجي ر ر الواحد لولوا نلي بفاصيلقا:
(اللايفعععع االولععععي)  -مععععا ورد عععع الر ععععريل المب ارضععععيل عععع االرععععت المرجحععععات تاالنععععدل واالصععععدق والمشععععقور ثعععع
اا الب ادل والبراجيح.
البريير نيد البهاود .وهيأب تتر ضقا
ولعععوال أل ر عععر الواحعععد الثقععع حجععع لمعععا تعععال م يعععي لفعععرس الب عععارس عععيل الر عععريل وال م يعععي للبعععرجيح المرجحعععات
المتتورة والبريير نيد ند المرجح تما و واضح.
(اللايف ع الثايي ع )  -مععا ورد ع ارجععاا آحععاد الععرواة لععي آحععاد أصععحاا االيم ع نلععيق الهععو  ،نلععي وجععه يظقععر يععه نععد
الفعععرق ععع االرجعععاا عععيل الفبعععوا والروايععع  ،مثعععل ارجانعععه نليعععه الهعععو لعععي زرارة قولعععه (اتا أردت حعععديثا ليعععال قعععتا
الجالس) يشير تلال لي زرارة.
ومثععل قولععه نليععه الهععو  ،لمععا قععال لععه ن ععد ال زيععز ععل المقععدد ر مععا أحبععا ولهععت ألقععاال ع تععل وقععت ،أ يععويس ا ععل ن ععد
الرحمل ثق آرت نيه م ال ديي قال ي .
قعععال الشعععيخ االنظععع (وظعععا ر عععت الروايععع أل ق عععول قعععول الثقععع تعععال أمعععرا مفرو عععا نيعععه نيعععد العععراود هعععأل نعععل وثاقععع
يويس ليربا نليه ارت الم ال ميه) .لي ير تلال مل الروايات الب بيه نلي تا المضمول ويحو .
(اللايفعع الثالثعع )  -مععا دل نلععي وجععوا الرجععوا لععي الععرواة والثقععات وال لمععاء ،مثععل قولععه نليععه الهععو (وأمععا الحععوادث
الواق ععع عععأرج وا يقعععا لعععي رواة حعععديثيا عععايق حجبععع نلعععيت وأيعععا حجععع هللا نلعععيق ) .لعععي معععا شعععاء هللا معععل الروايعععات ععع
أمثال تا الم يي.
(اللايف الرا
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) ما دل نلي البر يا

الرواي والحث نليقا وتبا بقا

و و قععا ،مثععل الحععديث الي ععود المهععبفيس ععل المبععوابر (مععل حفععظ نلععي أمبعع أر ععيل حععديثا ثععه هللا قيقععا نالمععا يععو
القيامععع ) العععتد الجلعععه صعععيف تثيعععر معععل ال لمعععاء االر يييعععات ،ومثعععل قولعععه نليعععه الهعععو للعععراود (اتبعععا و عععث نلمعععال ععع
ي نمال إيه يأب زمال ر ال يأيهول ال تب ق ) لي ير تلال مل االحاديث.
( اللايفععع الرامهععع ) معععا دل نلعععي ت التعععتا نلعععيق والب حعععتير معععل التعععتا يل نلعععيق  ،إيعععه لعععو لععع يتعععل االرعععت ار عععار ااحعععاد
أمععرا م رو ععا ععيل المهععلميل لمععا تععال مجععال للتععتا نلععيق  ،ولمععا تععال مععورد للرععوف مععل التععتا نلععيق وال البحععتير مععل
التتا يل ،اليه ال أثر للتتا لو تال ر ر الواحد نلي تل حال ير مق ول نيد المهلميل.
قععال الشععيخ االنظ ع ععد يقلععه لقععت اللوايععف مععل االر ععار  -و ععو نلععي ح ع يمععا قععال  ( -لععي يععر تلععال مععل االر ععار الب ع
يهععبفاد مععل مجمونقععا رضعععي االيمعع ال مععل عععالر ر ،و ل لعع يفععد القلععذ ،وقعععد ادنععي عع الوهعععايل بععوابر االر ععار ال معععل
ر ععر الثقعع  ،ال أل القععدر المبععيقل ميقععا ععو ر ععر الثقعع الععتد يضعع ف يععه احبمععال التععتا نلععي وجععه ال ي بيعع ععه ال قععوء
ويق حععول البوقععف يععه الجععل تلععال االحبمععال ،تمععا دل نليععه الفععاظ الثقعع والمععأمول والصععادق و ير ععا الععواردة عع االر ععار
المبقدم و أيضا ميصرف الوق ير ا).
وأضاف (واما ال دال أتثر االر ار المبقدم رالي نيقا ،ل و

تثير ميقا البصريح رو ه).

***
ج  -دليعععل حجيععع ر عععر الواحعععد معععل االجمعععاا حتعععي جمانععع ت يعععرة بصعععريحا وبلويحعععا االجمعععاا معععل ق عععل نلمعععاء االماميععع
نلي حجي ر ر الواحد تا تال ثق مأمويا يقله وال ل يفد ر ر ال ل .
ونلعععي رأس الحعععاتيل لوجمعععاا شعععيخ اللايفععع اللوهععع أنلعععي هللا مقامعععه ععع تبا عععه ال عععدة ( 1
يما اربار مل الرأد وحتي نليه االجماا أل

 )47لتيعععه اشعععبرل
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يتععول ر ععر الواحععد واردا مععل لريعع أصععحا يا القععايليل االمامعع وتععال تلععال مرويععا نععل الي عع أو نععل الواحععد مععل االيمععع
وتال ممل ال يل ل روايبه ويتول هديدا يقله.
وب عععه نلعععي تلعععال ععع البصعععر يح االجمعععاا الهعععيد رضععع العععديل ا عععل لعععاوس ،وال ومععع الحلععع ععع اليقايععع  ،والمحعععدث
ععس رهععايله ،تمععا حتععي تلععال نععيق الشععيخ االنظعع عع الرهععايل .و عع مقا ععل تلععال حتععي جمانعع أرععرا
المجلهعع عع
اجماا االمامي نلي ند الحجي .
ونلععي رأهععق الهععيد الشععريف المربضععي أنلععي هللا درجبععه ،وج لععه ميزلعع القيععاس عع تععول بععرال ال مععل ععه م رو ععا مععل
مت ا الشي .
وب ععه نلععي تلععال الشععيخ ععل دريععس ع الهععراير ويقععل تومععا للهععيد المربضععي ع المقدم ع  ،وأيبقععد ع اتثععر مععل موضععذ
عع تبا ععه الشععيخ اللوهعع عع نملععه ر ععر الواحععد ،وتععرر ب ععا للهععيد قولععه (ال ر ععر الواحععد ال يوجععا نلمععا وال نمععو)
وتتلال يقل نل الل ره صاحا مجمذ ال يال بصريحه يقل االجماا نلي ند ال مل ر ر الواحد.
وال ريععا ع ال ععاا وقععوا مثععل ععتا البععدا ذ ععيل يقععل الشععيخ والهععيد نععل اجمععاا االمامي ع  ،مععذ ايقمععا مب اصععرال ععل االول
بلمعععت نلعععي الثعععاي  ،و معععا الر يعععرال ال المعععال معععت ا االماميععع  .ولعععي س معععل شعععأيقما أل يحتيعععا مثعععل عععتا االمعععر عععدول بث عععت
ور رة تامل  .لتلال وقذ ال احثول حيرة نظيم مل أجل البو ي يل يقليقما.
وقععد حتععي الشععيخ االنظ ع ع الرهععايل وجو ععا للجمععذ مثععل ال يتععول مععراد الهععيد المربضععي مععل ر ععر الواحععد الععتد حتععي
االجماا نلي ند ال مل ه و ر ر الواحد التد يرويه مرالفويا والشيخ يبف م ه نلي تلال.

وقيععل يجععوز أل يتعععول مععراد مععل ر عععر الواحععد معععا يقا ععل المععأروت معععل الثقععات المحفعععوظ عع االصععول الم معععول قععا نيعععد
جميعععذ رعععوا اللايفععع وحيييعععت يبقعععارا معععذ الشعععيخ ععع الحتايععع نعععل االجمعععاا وقيعععل يجعععوز ال يتعععول معععراد الشعععيخ معععل
ر ر الواحد ر ر الواحد المحفوظ القرايل المفيدة لل ل صدقه يبف حيييت يقله مذ يقل الهيد.
و ت الوجو مل البوجيقات قد اهبحهل الشيخ االيصارد ميقا االول
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ث الثاي .
ولتيععه يععرا أل االرجععح مععل الجميععذ مععا تتععر ععو مععل الوجععه( )1وأتععد نليععه اتثععر مععل مععرة ،قععال (ويمتععل الجمععذ ييقمععا
وجععه أحهععل ،و ععو أل مععراد الهععيد مععل (ال ل ع ) الععتد ادنععا عع صععدق االر ععار ععو مجععرد االلمييععال ،ععإل المحتععي نيععه
ععع ب ريعععف ال لععع ايعععه (معععا اقبضعععي هعععتول العععيفس) ،و عععو العععتد أدنعععي عععس االر عععارييل أل مراديعععا معععل ال لععع صعععدور
االر ار تا الم يي ،ال اليقيل التد ال يق ل االحبمال رأها.
مععر اد الشعععيخ مععل بجعععرد ععت االر عععار نععل القعععرايل بجرد ععا نعععل القععرايل االر عععذ البعع تتر عععا اوال ،و عع موا قععع التبعععاا
والهي واالجماا والدليل ال قل .
ومععراد الهععيد مععل القععرايل البعع أدنععي عع ن اربععه المبقدمعع ( ) 2احبفععاف اتثععر االر ععار قععا عع االمععور الموج عع للوثعععوق
الراود أو الرواي م يي هتول اليفس قما ورتويقا اليقما).
ثععع قعععال (ول عععل عععتا الوجعععه أحهعععل وجعععو الجمعععذ عععيل تومععع الشعععيخ والهعععيد رصوصعععا معععذ موحظععع بصعععريح الهعععيد ععع
تومه أل اتثر االر ار مبوابرة أو محفو وبصريح الشيخ تومه المبقد ايتار تلال).
عععتا ماأ عععاد الشعععيخ االيصعععارد ععع بوجيعععه تعععو عععتيل ال لمعععيل ،ولتيععع ال أحهعععا ال الهعععيد المربضعععي يربضععع قعععتا
الجمععذ ،اليععه صععر عع ن اربععه الميقولعع عع مقدمعع الهععراير ععأل مععراد مععل ال لعع القلععذ الجععاز  ،قععال (انلعع ايععه ال ععد
ع االحتععا الشععرني مععل لري ع يوصععل لععي ال ل ع قععا ،اليععه مبععي ل ع ي ل ع الحت ع ويقلععذ ععال ل نلععي ايععه مصععلح جوزيععا
تويه مفهدة) .وأصر ميه( )3قوله د تلال (ولتلال ا لليا الشري ال مل أر ار
___________________________________
) (1تتعععر المحقععع االشعععبياي ععع حاشعععيبه نلعععي الرهعععايل ععع
أ اضل المبأرريل و و المحق اليراق صاحا الميا  ،ويقل ي
) (2رضه مل ن اربه المبقدم ن اربه الب يقلقا

عععتا الموقعععذ أل عععتا الوجعععه معععل البوجيعععه هععع
ن اربه.

الهراير نل الهيد وقد يقلقا الشيخ االنظ

ليعععه عععس

الرهايل.

) (3يمععا قلععت اصععر ميععه ،اليععه يحبمععل ع ال ععارة المبقدم ع أيععه يريععد مععل ال ل ع مععا ي ع ال ل ع ععالحت وال ل ع مشععروني
يفهه ظييا .و تا االحبمال ال يبلرق لي ن اربه الثايي )*( .
اللري اليه و ل تال اللري
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ااحعععاد اليقعععا ال بوجعععا نلمعععا وال نمعععو وأوج يعععا ال يتعععول ال معععل با عععا لل لععع الل ر عععر الواحعععد تا تعععال نعععدال ايععع معععا
يقبضعععيه الظعععل لصعععدقه ،ومعععل ظييعععت صعععدقه يجعععوز ال يتعععول تات عععا وال ظييعععت عععه الصعععدق ،عععال الظعععل ال يميعععذ معععل
البجويز اد االمر ال مل أر ار ااحاد لي أيه قدا نلي ما ال يأمل مل تويه هادا أو ير صو ).
ععتا ،ويحبمعععل احعععبمو يعععدا أل الهعععيد لععع يععرد معععل البجعععويز  -العععتد قعععال نيعععه ايععه ال يميعععذ ميعععه الظعععل  -تعععل بجعععويز حبعععي
الضععع يف العععتد ال ي بيععع عععه ال قعععوء ويج بمعععذ معععذ المييعععال العععيفس ،عععل أراد ميعععه البجعععويز العععتد ال يجبمعععذ معععذ المييعععال
ععس ن ارابععه
الععيفس وير ععذ االمععال صععدق الر ععر ،و يمععا قليععا ال ععتا االحبمععال يععد اليععه يد ععه ال الهععيد حصععر عع

معععا يث عععت االحتعععا نيعععد معععل يعععأا نعععل الم صعععوميل أو وجعععد عععد  ،حصعععر ععع رصعععو
ال ل واجماا الفرق المحق ال ير ما.
وأما بفهير لل ل هتول اليفس قتا بفهير شايذ

ن ارات المبقدميل وميق الشيخ يفهه

الر عععر المبعععوابر المفضععع

لعععي

ال دة.

والظعععا ر ايقععع يريعععدول معععل هعععتول العععيفس الجعععز القعععالذ ال مجعععرد االلمييعععال و ل لععع ي لعععغ القلعععذ تمعععا عععو مب عععارف
الب ير ه لهال المبأرريل.
ي عع لقعععد نمععل الهعععيد المربضعععي نلععي رعععوف معععا أصععله يعععا ،وتعععتلال ا ععل ادريعععس العععتد با ععه ععع عععتا القععول ،اليعععه تعععال
تثيععرا مععا يأرععت ار ععار ااحععاد الموثوقعع المرويعع عع تبععا أصععحا يا ،ومععل ال هععير نليععه ونلععي يععر ال يععدني بوابر ععا
جمي ا او احبفا قا قرايل بوجا القلذ صدور ا.
و نلععي تلعععال جعععرت اهعععبي الابه الفققيععع وتعععتلال ا عععل ادريعععس ععع الهعععراير ،ول عععل نملعععه عععتا يتعععول قرييععع نلعععي معععراد معععل
تلال التو ومفهرا له نلي يحو ما أحبمله الشيخ االيصارد.
***
ونلعععي تعععل حعععال هعععواء اهعععبل يا بأويعععل تعععو الهعععيد معععا يوا ععع تعععو الشعععيخ أو لععع يهعععبليذ ،عععإل دنعععوا الشعععيخ اجمعععاا
اللايف نلي انب ار ر ر الواحد الموثوق ه
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المععأمول مععل التععتا وال ل ع يتععل نععادال ععالم يي الرععا ول ع يوجععا قولععه ال ل ع القععالذ  -دنععوا مق ول ع ومؤيععدة ،يؤيععد ا
نمععل جميععذ ال لمععاء مععل لععدل الصععدر االول لععي اليععو حبععي يفععس الهععيد وا ععل أدريععس تمععا تتريععا ،ععل الهععيد يفهععه انبععرف
عععس تومعععه معععل اللايفععع ار عععار ااحعععاد ال ايعععه أدنعععي ايعععه لمعععا تعععال معععل الم لعععو نعععد نملقععع االر عععار المجعععردة
ععع
ت عععد نملقععع القيعععاس عععو عععد معععل حمعععل معععوارد نملقععع نلعععي االر عععار المحفو ععع عععالقرايل ،قعععايو (لعععيس يي ععع أل يرجعععذ
نععل االمععور الم لومعع المشععقورة المقلععوا نليقععا  -ويقصععد ععاالمور الم لومعع نععد نملقعع ععالظيول  -لععي مععا ععو مشععب ه
وملبععع س ومجمعععل  -ويقصعععد المشعععب ه المجمعععل وجعععه نملقععع ار عععار ااحعععاد  -وقعععد نلععع تعععل موا ععع ومرعععالف أل الشعععي
االمامي ب لل القياس الشري حيث ال يؤدد لي ال ل وتتلال يقول ار ار ااحاد).
ويحعععل يقعععول للهعععيد المربضعععي صعععحيح ال الم لعععو معععل لريقععع الشعععي االماميععع نعععد نملقععع عععالظيول معععا ععع ظيعععول،
ولتععل ر ععر الواحععد الثق ع المععأمول ومععا هععوا مععل الظيععول الم ب ععرة تععالظوا ر تا تععايوا قععد نملععوا قععا ععايق ل ع ي ملععوا قععا
ال اليقعععا ظيعععول قعععا العععدليل القعععالذ نلعععي انب ار عععا وحجيبقعععا .لععع يتعععل ال معععل قعععا نمعععو عععالظل ،عععل يتعععول  -عععاالرير -
نمو ال ل .
ونليععه ،ععيحل يقععول م ععه (ايععه ال ععد عع االحتععا الشععرني مععل لريعع يوصععل لععي ال لعع قععا ،اليععه مبععي لعع ي لعع الحتعع
ويقلععذ ععال ل نلععي ايععه مصععلح جوزيععا تويععه مفهععدة) .ور ععر الواحععد الثق ع المععأمول لمععا ث ععت انب ععار قععو لري ع يوصععل
ال ل االحتا  ،ويقلذ ال ل  -نلي حد ب ير  -نلي ايه مصلح ال يجوز تويه مفهدة.
ويؤيعععد أيضعععا دنعععوا الشعععيخ لوجمعععاا قعععرايل تثيعععرة تتعععر جملععع ميقعععا الشعععيخ االيصعععارد ععع الرهعععايل (ميقعععا) معععا ادنعععا
التشععع معععل اجمعععاا ال صعععا نلعععي بصعععحيح معععا يصعععح نعععل جمانععع  ،إيعععه معععل الم لعععو أل م يعععي البصعععحيح المجمعععذ نليعععه
و ند ر ر صحيحا م يي نملق ه ،ال القلذ صدور  ،ات االجماا وقذ نلي البصحيح ال نلي الصح .
و (ميقعععا) دنعععوا اليجاشععع ال مراهعععيل ا عععل أ ععع نميعععر مق ولععع نيعععد االصعععحاا ،و عععت ال عععارة معععل اليجاشععع بعععدل داللععع
صريح
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نلععي نمععل االصععحاا مراهععيل مثععل ا ععل أ ع نميععر ال مععل أجععل القلععذ الصععدور ،ععل ل لمق ع ايععه ال يععرود او ال يرهععل
اال نل ثق  .لي ير تلال مل القرايل الب تتر ا الشيخ االيصارد مل تا الق يل.
ونليععال مراج عع الرهععايل عع ععتا الموضععوا قععد اهععبو ت ال حععث احهععل اهععبيفاء ،واجععاد يقععا الشععيخ يمععا ا ععاد ،والمععت
الموضوا مل جميذ الرا ه ،ت ادبه جميذ أ حاثه.
وقعععد رعععب ال حعععث قولعععه الهعععديد (وااليصعععاف ايعععه لععع يحصعععل ععع مهعععأل يعععدني يقعععا االجمعععاا معععل االجمانعععات الميقولععع
والشععقرة ال ظيمعع واالمععارات التثيععرة الدالعع نلععي ال مععل ماحصععل عع ععت المهععأل  ،الشععاال عع بحق ع االجمععاا عع ععت
المهأل ال أرا يحصل له االجماا مهأل مل المهايل الفققي اللق اال ضروريات المت ا).
واضعععاف (لتعععل االيصعععاف ال المبعععيقل معععل عععتا تلعععه الر عععر المفيعععد لولمييعععال ال مللععع الظعععل) .ويحعععل لعععه معععل المؤيعععديل.
جزا هللا رير ما يجزد ال لماء ال امليل.
د  -دليععل حجيعع ريععر الواحععد مععل يععاء ال قععوء ايععه مععل الم لععو قل ععا الععتد ال ي بريععه الريععا اهععبقرار يععاء ال قععوء لععرا
وابفعععاق هعععيربق ال مليععع  ،نلعععي ارعععبوف مشعععار ق واتواققععع  ،نلعععي االرعععت ر عععر معععل يثقعععول قولعععه ويلمييعععول لعععي صعععدقه
ب ليغ مقاصد نلي الثقات.
ويأميول تت ه ،ونلي انبماد
و ت الهيرة ال ملي جاري حبي

االوامر الصادرة مل ملوتق وحتامق وتود االمر ميق .

وهععر ععت الهععيرة ال االحبمععاالت الضعع يف المقا لعع مل يعع يظععر
مل الثق  ،تما ال يلبفبول لي احبمال رلأ واشب ا ه أو فلبه.
وتتلال أرت

ظوا ر التو وظوا ر اال ال ،ال ياء

ال ي بيععول قععا ،ععو يلبفبععول لععي احبمععال ب مععد التععتا

ال مل نلي ال اء االحبماالت الض يف المقا ل .

وتلال مل تل مل ويحل .
ونلعععي عععت الهعععيرة ال مليععع قامعععت م عععاي
االضلراا لقل ما يوجا ال ل

اليعععاس وايبظمعععت حيعععاة ال شعععر ،ولوال عععا الربعععل يظعععامق االجبمعععان ولهعععاد
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القل

مل االر ار المب ار هيدا ومبيا.

والمهعععلمول الرصعععو تهعععاير اليعععاس جعععرت هعععيربق ال مليععع نلعععي مثعععل تلعععال ععع اهعععبفادة االحتعععا الشعععرني معععل القعععدي
لععي يععو اليععاس ععتا ،اليق ع مبحععدو المهععلال واللريق ع مععذ هععاير ال شععر ،تمععا جععرت هععيربق مععا ع نقععوء نلععي تلععال ع
ير االحتا الشرني .
أال بععرا ععل تععال يبوقععف المهععلمول مععل أرععت احتععامق ا لديييعع مععل اصععحاا الي عع صععلي هللا نليععه وآلععه أو مععل اصععحاا
االيم نليق الهو الموثوقيل نيد .
و ععل بععرا ععل يبوقععف المقلععدول اليععو وق ععل اليععو ع ال مععل مععا ير ععر الثقععات نععل رأد المجبقععد الععتد يرج ععول اليععه
و عععل بعععرا ببوقعععف الزوجععع ععع ال معععل معععا يحتيعععه لقعععا زوجقعععا العععتد بلمعععيل لعععي ر عععر نعععل رأد المجبقعععد ععع المهعععايل
الب برصقا تالحيس مثو .
واتا ث بعععت هعععيرة ال قعععوء معععل اليعععاس معععا عععيق المهعععلمول نلعععي االرعععت ر عععر الواحعععد الثقععع  -عععال الشعععارا المقعععدس مبحعععد
المهععلال م ق ع اليععه مععيق ععل ععو رييهععق  ،ععو ععد ال ي ل ع أيععه مبرععت لقععت اللريق ع ال قويي ع تهععاير اليععاس مععا دا ايععه ل ع
يث عععت ليعععا ال لعععه ععع ب ليعععغ االحتعععا لريقعععا راصعععا مربرنعععا ميعععه يعععر لريععع ال قعععوء ،ولوتعععال لعععه لريععع رعععا قعععد

اربرنعععه يعععر مهعععلال ال قعععوء التانعععه و ييعععه لليعععاس ولظقعععر واشعععبقر ولمعععا جعععرت هعععيرة المهعععلميل نلعععي ل ععع هعععيرة عععاق
ال شر.
***
و تا الدليل قل

ال يدارله الشال ،اليه مرتا مل مقدمبيل قل يبيل:

 1ث وت ياء ال قوء نلي االنبماد نلي ر ر الثق واالرت ه. 2تشف تا ال ياء ميق نل موا ق الشارا لق واشبراته م ق  ،اليه مبحد المهلال م ق .قعععال شعععيريا اليعععاييي (قعععد ) تمعععا ععع بقريعععرات بلميعععت التعععاظم (قعععد ) ( 3
ادل ال اا حيث لو رس ايه

( )69وامعععا لريقععع ال قعععوء قععع نمعععدة
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تععال ه ع يل لععي المياقشعع ع قي ع االدلعع ععو ه ع يل لععي المياقش ع ع اللريقعع ال قويي ع القايم ع نلععي االنبمععاد نلععي ر ععر
الثق واالبتال نليه محاورابق ).
واقصعععي معععا قيعععل ععع الشعععال ععع عععتا االهعععبدالل عععو ال الشعععارا لعععيل تعععال مبحعععد المهعععلال معععذ ال قعععوء ايمعععا يهبتشعععف
موا قبه لق ورضا لريقبق اتا ل يث ت الردا ميه نيقا.
ويتف ع ع الععردا اايععات اليا ي ع نععل اب ععاا الظععل ومععا وراء ال ل ع الب ع تتريا ععا هععا قا ع ال حععث الهععادس مععل المقدم ع ،
اليقا مومقا بشمل ر ر الواحد ير المفيد لل ل .
وقعععد نالجيعععا عععتا االمعععر يمعععا يب لععع شعععمول عععت اايعععات اليا يععع لوهبصعععحاا ععع الجعععزء الرا عععذ م حعععث االهبصعععحاا،
قليعععا ال عععت اايعععات يعععر صعععالح للعععردا نعععل االهبصعععحاا العععتد جعععرت هعععيرة ال قعععوء نلعععي االرعععت عععه ،الل المقصعععود
مععل اليق ع نععل اب ععاا يععر ال لعع اليق ع نيععه ات يععراد ععه ث ععات الواقععذ ،تقولععه ب ععالي (ال الظععل ال ي ي ع مععل الح ع شععييا)
ييمعععا ايعععه لعععيس المقصعععود معععل االهبصعععحاا اث عععات الواقعععذ والحععع  ،عععل عععو اصعععل وقانعععدة نمليععع يرجعععذ اليقعععا ععع مقعععا
ال مل نيد الشال الواقذ والح  .يرر االهبصحاا نل نمو ت اايات موضونا.
و عععتا ال عععو  -ل عععا  -ال يجعععرد ععع مثعععل ر عععر الواحعععد ،الل المقصعععود عععه تهعععاير االمعععارات االرعععرا اث عععات الواقعععذ
وبحصيل الح .
ولتعععل معععذ تلعععال يقعععول ال ر عععر الواحعععد رعععار نعععل نمعععو
لي ياء ال قوء نلي ماهيأب .

عععت اايعععات برصصعععا تعععالظوا ر البععع أيضعععا حجيبقعععا مهعععبيدة

 - 14قعععال
3
وتلعععال عععأل يقعععال  -حهععع ما أ عععاد اهعععباتيا المحقععع االصعععفقاي قعععدس هعععر ععع حاشعععيبه نلعععي التفايععع
(أل لهععال اليقعع نععل اب ععاا الظععل وايععه ال ي يعع مععل الحعع شععييا لععيس لهععال الب ععد ععأمر نلععي رععوف اللريقعع ال قوييعع ،
ععل مععل ععاا ايتععال االمععر لععي نقععل المتلععف مععل جق ع ال الظععل مععا ععو ظععل ال مهععوغ لونبمععاد نليععه والرتععول اليععه .ععو
يظر اايات اليا ي لي ما اهبقرت نليه
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هيرة ال قوء ما

نقوء نلي اب انه مل أجل تويه ر ر الثق .

ولتا تال الرواة يهألول نل وثاق الراود للفراغ نل لزو اب اا روايبه د رس وثاقبه).

 - 69قعععال (ال
أو يقععال  -حهععع ما أ عععاد شعععيريا اليعععاييي قعععدس هعععر نلععي معععا ععع بقريعععرات التعععاظم قعععدس هعععر 3
اايعععات اليا يععع نعععل ال معععل عععالظل ال بشعععمل ر رالثقععع  ،الل ال معععل ر عععر الثقععع ععع لريقععع ال قعععوء لعععيس معععل ال معععل معععا
وراء ال لععع  ،عععل عععو معععل أ عععراد ال لععع ل عععد البفعععات ال قعععوء لعععي مرالفععع الر عععر للواقعععذ ،لمعععا قعععد جعععرت نلعععي تلعععال ل عععانق
واهبقرت نليه نادبق  .قو رار نل ال مل الظل موضونا.
ععو بصععلح أل بتععول اايععات اليا ي ع نععل ال مععل مععا وراء ال ل ع رادن ع نععل ال مععل ر ععر الثق ع  ،ععل الععردا يحبععا لععي قيععا
الععدليل نليععه الرصععو ) .ونلععي تععل حععال ،لععو تايععت ععت اايععات صععالح للععردا نععل مثععل ر ععر الواحععد والظععوا ر الب ع
جعععرت هعععيرة ال قعععوء نلعععي ال معععل قعععا ومعععيق المهعععلمول  -ل عععرف تلعععال عععيل المهعععلميل وايتشعععف لقععع ولمعععا أل قعععوا نلعععي
ال مععل قععا وجععرت هععيربق نليععه .قععتا دليععل قل ع نلععي نععد صععوحي ععت اايععات للععردا نععل ال مععل ر ععر الواحععد ععو
يليل تتر الدور التد أشتلوا ه المقا والجواا نيه .و ل شيت االلوا راجذ الرهايل وتفاي االصول.
ال اا الثالث االجماا
االجماا االجماا أحد م اييه

الل

االبفاق .والمراد ميه

االصلو

ابفاق را

.

و و اما ابفاق الفققاء مل المهلميل نلي حت شرن  .أو ابفاق ا ل الحل وال قد مل المهلميل نلي الحت .
أو ابفاق أم محمد نلي الحت  .نلي أربوف الب ريفات نيد .
ومقمععا اربلفععت ععت الب يععرات ايقععا  -نلععي مععايظقر  -برمعع
اث ات الحت الشرن .

لععي م يععي جععامذ ييقععا ،و ععو ابفععاق جمانعع البفععاقق شععأل

ولععتا اهععبثيوا مععل المهععلميل هععواد اليععاس ونععوامق اليقعع ال شععأل ارايقعع عع اهبتشععاف الحتعع الشععرن  ،وايمععا عع ب ععذ
لل لمععاء وال ععل الحععل وال قععد .ونلععي تععل حععال ،ععإل ععتا (االجمععاا) مععا لععه مععل ععتا الم يععي قععد ج لععه االصععوليول مععل ا ععل
الهي أحد االدل االر أو الثوث نلي الحت الشرن  ،مقا ل التباا والهي .
أمعععا االماميععع قعععد ج لعععو أيضعععا أحعععد االدلععع نلعععي الحتععع الشعععرن  ،ولتعععل معععل ياحيععع شعععتلي واهعععمي قعععل ،مجعععاراة للعععيق
الدراهعع عع اصععول الفقععه نيععد الهععيييل أد ايقعع ال ي ب رويععه دلععيو مهععبقو عع مقا ععل التبععاا والهععي  ،ععل يمععا ي ب رويععه
اتا تععال تاشععفا نععل الهععي  ،أد نععل قععول الم صععو  ،الحجيعع وال صععم ليهععبا لوجمععاا ،ععل الحجعع عع الحقيقعع ععو قععول
الم صو التد يتشف نيه االجماا نيدما بتول له أ لي تا التشف.
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ولعععتا بوهعععذ االماميععع ععع العععوق تلمععع االجمعععاا نلعععي ابفعععاق جمانععع قليلععع ال يهعععمي ابفعععاقق ععع االصعععلو اجمانعععا،
انب عععار أل ابفعععاقق يتشعععف تشعععفا قل يعععا نعععل قعععول الم صعععو يتعععول لعععه حتععع االجمعععاا ،ييمعععا ال ي ب عععرول االجمعععاا العععتد
ال يتشف نل قول الم صو و ل هم اجمانا االصلو .
و ععت يقلعع رععوف جو ريعع عع االجمععاا ،يي عع أل يجليقععا ويلععبمس الحعع
مل جق حجيبه.

يقععا ،ععإل لقععا تععل االثععر عع بقيععي االجمععاا

والجل أل يبوصل لي ال رس المقصود ال د مل بوجيه س االهيل اليفهيا ليلبمس الجواا نليقا:
أوال  -مععل ايععل اي ثعع لوصععولييل القععول االجمععاا ،ج لععو حجعع ودلععيو مهععبقو نلععي الحتعع الشععرن
والهي .

عع مقا ععل التبععاا

ثاييعععا  -عععل الم ب عععر نيعععد معععل يقعععول االجمعععاا ابفعععاق جميعععذ االمععع  ،أو ابفعععاق جميعععذ ال لمعععاء ععع نصعععر معععل ال صعععور ،أو
ععس مععيق ي بععد ععه ومععل ع الععتيل ي بععد ععأقوالق امععا الهععؤال االول ععإل الععتد يثيععر ع الععيفس ويج لقععا ع موضععذ
الشعععال يعععه ال اجمعععاا اليعععاس جمي عععا نلعععي شعععه أو اجمعععاا أمععع معععل االمععع معععا عععو اجمعععاا وابفعععاق ال قيمععع نلميععع لعععه ععع

اهبتشعععاف حتععع هللا ،اليعععه ال موزمععع ييعععه و عععيل حتععع هللا .عععال ل عععه ال يهعععبلز ال لععع حتععع هللا عععأد وجعععه معععل وجعععو
الموزم .
ي ع الشععه الععتد يجععا أال يفوبيععا البي يععه نليععه ع ال ععاا أيععا قععد قليععا يمععا ه ع ع الجععزء الثععاي وهععيأب ال بلععا آراء
ال قععوء معععا ععع نقعععوء ععع القضعععايا المشعععقورة ال مليععع البععع يهعععميقا ااراء المحمعععودة والبععع بب لععع حفعععظ اليظعععا واليعععوا
يهبتشعععف عععه الحتععع الشعععرن  ،الل الشعععارا معععل ال قعععوء ععع ل رييهعععق و عععو رعععال ال قعععل عععو عععد ال يحتععع حتمقععع  .ولتعععل
تا البلا ليس مل يوا االجماا المقصود ،ل و يفس الدليل
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ال قلععع العععتد يقعععول حجيبعععه ععع مقا عععل التبعععاا والهعععي واالجمعععاا و عععو معععل عععاا البحهعععيل والبق عععيح ال قليعععيل العععتد ييتعععر
ؤالء التا ول لي حجي االجماا.
أمعععا اجمعععاا اليعععاس  -العععتد ال يعععدرل ععع بلعععا آراء ال قعععوء معععا ععع ال قعععوء  -عععو هععع يل لعععي ابرعععات دلعععيو نلعععي الحتععع
الشرن  ،الل ابفاقق قد يتول دا ذ ال ادة أو ال قيدة او االيف ال اليفه أو الش ق أو يحو تلال.
وتل ت الدوا ذ مل رصاي

ال شر ال يشارتق الشارا يقا لبيز ه نيقا.

ععاتا حتمععوا شععه أحععد ععت الععدوا ذ ال يجععا ال يحت ع الشععارا حتمق ع  ،ععو يهبتشععف مععل ابفععاقق نلععي حت ع مععا مععا ععو
ابفععاق أل ععتا الحت ع واق ععا ععو حت ع الشععارا ولععو أل اجمععاا اليععاس مععا ععو اجمععاا تيفمععا تععال و ععأد دا ععذ تععال ،ععو حج ع
ودليعععل  -لوجعععا ال يتعععول اجمعععاا االمععع االرعععرا يعععر المهعععلم أيضعععا حجععع ودلعععيو .وال يقعععول عععتلال واحعععد ممعععل يعععرا
حجي االجماا.
اتل ن تيعععف ابرعععت االصعععوليول اجمعععاا المهعععلميل الرصعععو حجععع ومعععا العععدليل لقععع نلعععي تلعععال وللجعععواا نعععل عععتا
الهععؤال نلييععا ال يرجععذ القققععرد لععي أول اجمععاا ابرععت دلععيو عع بععأريخ المهععلميل .ايععه االجمععاا المععدني نلععي ي عع أ عع
تر رليف للمهلميل.
إيعععه اتا وق عععت ال ي ععع لعععه  -والمفعععروس ايعععه ال هعععيد لقعععا معععل لريععع العععي
بصحيح شرنيبقا مل لري االجماا قالوا:

القرآيععع والهعععي الي ويععع  -اضعععلروا لعععي

أوال  -ال المهلميل مل أ ل المديي اوا ل الحل وال قد ميق أجم وا نلي ي به.
وثاييا  -ال االمام مل الفروا ال مل االصول.
وثالثا  -ال االجماا حج

مقا ل التباا والهي  ،أد ايه دليل ثالث ير التباا والهي .

ثععع ميعععه بوهععع وا عععانب رو دلعععيو ععع جميعععذ المهعععايل الشعععرني الفرنيععع  .وهعععلتوا الث عععات حجيبعععه ثوثععع مهعععالال التبعععاا
والهي وال قل .ومل الل ي أال يج لوا
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االجماا مل مهالته اليه يؤدد لي اث ات الشه يفهه ،و و دور الل.
امععا (مهععلال التبععاا) يععات اهععبدلوا قععا البععيقس دلععيو نلععي مقصععود  ،وأوال ععا الععتتر آيعع هعع يل المععؤمييل و عع قولععه
ب عععالي (هعععورة اليهعععاء ( ) 114ومعععل يشعععاق الرهعععول معععل عععد معععا ب عععيل لعععه القعععدا ويب عععذ يعععر هععع يل المعععؤمييل يولعععه معععا
بععولي ويصععله جقععي وهععاء ت مصععيرا) .إيقععا بوجععا اب ععاا هعع يل المععؤمييل ،ععاتا أجمععذ المؤميععول نلععي حتعع قععو هعع يلق
نلي مايقل نيه.
يجا اب انه .و قت ااي بمهال الشا

ويتفييعععا ععع رد االهعععبدالل قعععا معععا اهعععبظقر الشعععيخ ال زالععع ميقعععا ت قعععال(( )1الظعععا ر أل المعععراد قعععا أل معععل يقابععععل
الرهول ويشاقه ويب ذ ير ه يل المؤمييل مشاي به ويصربه ود ذ االنداء نيه يوله ما بولي.
تأيععه لعع يتبععف بععرال المشععاق حبععي بيضعع اليععه مبا عع هعع يل المععؤمييل مععل يصععربه والععتا نيععه وااليقيععاد لععه يمععا يععأمر
وييق ).
ثععع قعععال (و عععتا عععو الظعععا ر الهعععا لعععي الفقععع ) و عععو تعععتلال تمعععا اهعععبظقر  ،امعععا اايعععات االرعععرا قعععد انبعععرف ال زالععع
ند ظقور ا حجي االجماا ،و يليل تتر ا ومياقش االهبدالل قا.
ت ير
وأمعععا (مهعععلال الهعععي ) قععع احاديعععث روو عععا معععا يعععؤدد مضعععمول الحعععديث (ال بجبمعععذ أمبععع نلعععي الرلعععأ) ،وقعععد ادنعععوا
بوابر ععا م يععي ،اهععبي لوا ميقععا نصعع م االمعع االهععومي مععل الرلععأ والضععول  ،يتععول اجبمانقععا تقععول الم صععو حجعع
ومصدرا مهبقو لم ر حت هللا.
و عععت االحاديعععث  -نلعععي بقعععدير البهعععلي صعععحبقا وايقعععا بوجعععا ال لععع لبوابر عععا م يعععي  -ال بيفعععذ ععع بصعععحيح دنعععوا  ،الل
المفقععععو مععععل اجبمععععاا االمعععع تععععل االمعععع  ،ال ضععععقا ععععو يث ععععت قععععت االحاديععععث نصععععم العععع س مععععل االمعععع  ،ييمععععا أل
مقصعععود معععل االجمعععاا اجمعععاا رصعععو الفققعععاء او ا عععل الحعععل وال قعععد نصعععر معععل ال صعععور ،عععل رصعععو الفققعععاء
الم رو يل ،ل رصو الم رو يل مل ققاء لايف راص
___________________________________
)(1المهبصف

1

. (*)111
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و

لايف أ ل الهي  ،ل يتبفول ابفاق جمان ويلمييول اليق تما و الواقذ

ي

الهقيف .

ععأيي ليععا أل يحصععل نلععي اجمععاا جميععذ االمعع جميععذ لوايفقععا واشراصععقا عع جميععذ ال صععور ال عع ضععروريات الععديل
مثل وجوا الصوة والزتاة ويحو ما .و ت ضروريات الديل ليهت مل يوا االجماا الم حوث نيه.
وال بحبا

اث ات الحت قا لي القول حجي االجماا.

وامععا (مهععلال ال قععل) الععتد ن ععر ضععق ععاللري الم يععود  -ايعع مععا يقععال عع بوجيقععه ال الصععحا تا قضععوا قضععي
وزنمعععوا أيقععع قعععال ول قعععا عععو يقل عععول قعععا ال نعععل مهعععبيد قعععالذ ،واتا تثعععروا تثعععرة بيبقععع لعععي حعععدة البعععوابر ال عععادة
ير محل القلذ محال ال ادة.
بحيل نليق قصد التتا وبحيل نليق ال لل .قل ق
والبا ول وبا و البا يل تا قل وا ما قلذ ه الصحا

يهبحيل

ال ادة أل يشت نل جمي ق الح مذ تثربق .

ومثععل ععتا الععدليل يصععح ال ييععاق يععه ععأل اجمععانق ععتا ال تععال ي لعع هعع ه قععول الم صععو ععو شععال عع أل ععتا نلعع
قل عع ععالحت الععواق  ،يتععول حجعع اليععه قلععذ اليهعع  ،وال تععو الحععد يععه ،الل ععتا االجمععاا يتععول مععل لععرق اث ععات
الهي .
وأمععا تا لعع ي لعع هعع ه قععول الم صععو  -تمععا ععو المقصععود مععل ععرس االجمععاا حجعع مهععبقل ودلععيو عع مقا ععل التبععاا
والهععي  -ععأل قلععذ المجم ععيل مقمععا تععايوا لععيل تععال يهععبحيل عع ال ععادة قصععد التععتا عع ادنععاء القلععذ تمععا عع الر ععر
المبعععوابر إيعععه ال يهعععبحيل ععع حققععع ال فلععع أو االشعععب ا او ال لعععل ،تمعععا ال يهعععبحيل أل يتعععول اجمعععانق عععدا ذ ال عععادة أو
ال قيدة أو أد دا ذ مل الدوا ذ االررا الب أشريا اليقا ها قا.
والجعععل تلعععال اشعععبرليا ععع البعععوابر الموجعععا لل لععع اال يبلعععرق اليعععه احبمعععال رلعععأ المر عععريل ععع
.10
تباا الميل الجزء الثالث
تما شرحيا

قععع الحادثععع واشعععب ا ق
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والنجعععا ععع بلعععرق احبمعععال الرلعععأ ععع ابفعععاق اليعععاس نلعععي رأد ،عععل بلعععرق االحبمعععال لعععي تلعععال اتثعععر معععل بلرقعععه لعععي
االبفعععاق ععع اليقعععل ،الل اهععع اا االشعععب ا وال لعععل يعععه اتثعععر .ثععع ال عععتا اللريععع ال قلععع أو الم يعععود لعععو بععع  ،عععأد شعععه
يرصصعععه رصعععو الصعععحا أو المهعععلميل أو نلمعععاء لايفععع راصععع معععل دول عععاق اليعععاس وهعععاير االمععع  ،اال اتا ث عععت
مل دليل آرر اربصا المهلميل أو س ميق مزي راص ليهت لوم االررا و ال صم مل الرلأ.
عععاتا  -نلعععي البقعععدير  -ال يتعععول العععدليل نلعععي االجمعععاا اال عععتا العععدليل العععتد يث عععت ال صعععم لومععع المهعععلم أو ضعععقا ،ال
اللري ال قل المدني .و تا رجوا لي المهلال االول والثاي وليس و مهلتا مهبقو نيقا.
و الربععا يقععول اتا تايععت ععت ا لمهععالال الثوث ع ل ع بععب ليععا أدل ع نلععي حجي ع االجمععاا مععل أصععل مععل جق ع ايععه اجمععاا ،ععو
يظقر لوجماا قيم مل ياحي تويه حج ومصدرا للبشريذ االهوم مقما الغ الياس االنبماد نليه.
وايما يصح االنبماد نليه اتا تشف ليا نل قول الم صو يتول حيييت تالر ر المبوابر التد بث ت ه الهي .
وهيأب ال حث نل تلال.
وأمععا الهععؤال الثععاي الععتد يثيععر أل ظععا ر بلععال المهععالال الثوثعع المبقدمعع يقضعع ععأل الحجعع يمععا واجمععاا االمعع تلقععا
او جميععذ المععؤمييل ععدول اهعععبثياء مبععي مععا شععت واحعععد مععيق أد تععال عععو يبحقعع االجمععاا الععتد قعععا الععدليل نلععي حجيبعععه،
ايعععه معععذ و جعععود المرعععالف وال تعععال واحعععدا ال يحصعععل القلعععذ حجيععع اجمعععاا معععل نعععدا مقمعععا تعععال شعععأيق  ،الل ال صعععم
نلي بقدير ث وبقا االدل المبقدم ايما ث بت لجميذ االم ال ل ضقا.
ولتععل مععابوق و مععل ت ععا ق لععي حجي ع االجمععاا  -و ععو اث ععات شععرني ي ع ا ع تععر  -ل ع يحصععل لق ع  ،اليععه قععد ث ععت مععل
ععد تلععال
لريعع البععوابر مرالفعع نلعع نليععه الهععو وجمانعع ت يععرة مععل يعع اشعع و ععاق المهععلميل ،ولععيل البجععأ أتثععر
لي
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ال ي

ايه ق ميق مل ل ي ايذ حبي مات مثل ه د ل ن ادة (قبيل الجل!).

والجعععل عععت المفارقععع عععيل أدلععع االجمعععاا وواق عععه العععتد ارادوا بصعععحيحه تثعععرت االقعععوال ععع عععتا ال عععاا لبوجيققعععا قعععال
مالعععال  -نلعععي مايهعععا اليعععه  -ال الحجععع عععو اجمعععاا ا عععل المدييععع قعععل .وقعععال قعععو الحجععع اجمعععاا أ عععل الحعععرميل متععع
والمدييععع والمصعععريل التو ععع وال صعععرة .وقعععال قعععو الم ب عععر جمعععاا أ عععل الحعععل وال قعععد .وقعععال عععس الم ب عععر اجمعععاا
الفققعععاء االصعععولييل راصععع  .وقعععا ل عععس االنب عععار اجمعععاا اتثعععر المهعععلميل واشعععبرل عععس ععع المجم عععيل ال يحققعععوا
ندد البوابر.
وقععععال آرععععرول االنب ععععار اجمععععاا الصععععحا قععععل دول يععععر ممععععل جععععاء وا ععععد نصععععر
جمل مل تبا االصول.
وشي به .لي ير تلال مل االقوال الب يلول تتر ا الميقول

تمععععا يهععععا تلععععال لععععي داود

وتل ت االقوال بحتمات ال هيد لقا وال دليل ،وال بر ذ ال ايل مل بلال المفارق الصارر .
والععععتد د ععععذ أوليععععال القععععايليل بلععععال المقععععاالت امععععور وق ععععت عععع بععععأريخ ي عععع الرلفععععاء يلععععول شععععرحقا ارادوا بصععععحيحقا
االجمععععاا .ععععت عععع الجععععتور ال ميقعععع للمهععععأل البعععع اوق ععععت القععععايليل حجعععع االجمععععاا عععع حععععي و ععععي لبصععععحيحه
وبوجيقععععه ،واال بلععععال المهععععالال الثوثعععع  -ال هععععلمت  -ال بععععدل نلععععي اتثععععر مععععل حجيعععع اجمععععاا التععععل ععععدول اهععععبثياء،
عععو الر ععع ععع اصعععو أصعععل المعععت ا
برصعععي حجيبعععه ععع س االمععع دول عععس عععو مرصععع  .ي ععع المرصععع
والمحا ظ نليه نلي تل حال.
االجماا نيد االمامي

ال االجماا ما و اجماا ال قيم نلمي له نيد االمامي مال يتشف نل قول الم صو  ،تما بقد وجقه.
عععاتا تشعععف نلعععي يحعععو القلعععذ نعععل قولعععه الحجععع ععع الحقيقععع عععو الميتشعععف ال التاشعععف ،يعععدرل حيييعععت ععع الهعععي  ،وال
يتول دليو مهبقو مقا لقا .وقد بقد ايه ل بث ت نيديا نصم االم نل الرلأ ،وايما اقصي ما يث ت
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نيديا مل ابفاق االم ايه يتشف نل رأد مل له ال صم  .ال صم

الميتشف ال

التاشف.

ونلعععي عععتا ،يتعععول االجمعععاا ميزلبعععه ميزلععع الر عععر المبعععوابر التاشعععف يحعععو القلعععذ نعععل قعععول الم صعععو  ،تمعععا ال الر عععر
المبععوابر لععيس يفهععه دلععيو نلععي الحت ع الشععرن رأه ع ا ععل ععو دليععل نلععي الععدليل نلععي الحت ع  ،تععتلال االجمععاا لععيس يفهععه
دليو ل و دليل نلي الدليل.
ايعع االمعععر ال يعععاال رقعععا عععيل االجمعععاا والر عععر المبعععوابر ال الر ععر دليعععل لفظععع نلعععي قعععول الم صعععو أد ايعععه يث عععت عععه
يفس تو الم صو ولفظه يما اتا تال البوابر للفظ.
امععا االجمععاا قعععو دليععل قل ععع نلععي يفعععس رأد الم صععو ال نلعععي لفععظ رعععا لععه ،اليعععه ال يث ععت عععه  -عع أد حعععال  -ال
الم صععو قععد بلفععظ لفععظ رععا م ععيل عع يايععه للحتعع  .والجععل ععتا يهععمي االجمععاا الععدليل الل عع  ،يظيععر الععدليل ال قلعع .
ي ي ع ايععه يث ععت قمععا يفععس الم يععي والمضععمول مععل الحت ع الشععرن الععتد ععو تاللععا اليه ع لععي اللفععظ الحععات نيععه الععتد
عععو تالقشعععر لعععه .والثمعععرة عععيل العععدليل اللفظععع والل ععع بظقعععر ععع المرصععع اتا تعععال ل يعععا أو لفظيعععا ،نلعععي معععاتتر الشعععيخ
 ) 141لت ا عععه لعععي جعععواز البمهعععال ال عععا ععع الشععع ق المصعععداقي اتا تعععال
االيصعععارد تمعععا بقعععد ( ععع المجلعععد االول
المرص ل يا دول ما اتا تال لفظيا.
واتا تععال االجمععاا حج ع مععل جق ع تشععفه نععل قععول الم صععو ععو يجععا يععه ابفععاق الجميععذ يععر اهععبثياء تمععا ععو مصععللح
أ عععل الهعععي نلعععي م يعععا  ،عععل يتفععع ابفعععاق تعععل معععل يهبتشعععف معععل ابفعععاقق قعععول الم صعععو تثعععروا أ قلعععوا اتا تعععال ال لععع
ابفاقق يهبلز ال ل قول الم صو  ،تما صر تلال جمان مل نلماييا.
قععال المحقعع عع الم ب ععر
لما تال حج  ،ولو حصل

 ، 6ععد أل أيععال حجيعع االجمععاا ععدرول الم صععو ( لععو رععو المايعع مععل ققاييععا مععل قولععه
اثييل تال قولقما حج ).
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وقععال الهعععيد المربضعععي نلعععي معععا يقعععل نيعععه (اتا تعععال نلععع تعععول االجمعععاا حجععع تعععول االمعععا عععيق تعععل جمانععع تثعععرت أو
قلععت تععال االمععا عع أقوالقععا اجمانقععا حجعع ) .لععي يععر تلععال مععل البصععريحات الميقولعع نععل جمانعع تثيععرة مععل نلماييععا.
لتل هيأب ايه نلي س المهالال االجماا ال د مل احراز ابفاق الجميذ.
ونلععي ععتا ،يتععول بهععمي ابفععاق جمان ع مععل نلمععاء االمامي ع االجمععاا مهععامح ظععا رة ،ععال االجمععاا حقيق ع نر ي ع ع
ابفاق جميذ ال لماء مل المهلميل نلي حت شرن .
وال يلععز مععل تععول مثععل ابفععاق الجمانعع القليل ع حجعع أل يصععح بهععميبقا االجمععاا ،ولتععل قععد شععاا ععتا البهععامح عع لهععال
الراص ع مععل نلمععاء االماميعع نلععي وجععه أصعع ح لقعع اصععلو آرععر يععه ،يععراد مععل االجمععاا نيععد تععل ابفععاق يهبتشععف
ميه قول الم صو هواء تال ابفاق الجميذ أو ال س ،ي القهميل.
والروصععع البععع يريعععد ال يعععي نليقعععا وب يييعععا معععل ال حعععث ال االجمعععاا ايمعععا يتعععول حجععع اتا نلععع هععع ه  -نلعععي هععع يل
القلعععذ  -قعععول الم صعععو  ،معععا لععع يحصعععل ال لععع قولعععه وال حصعععل الظعععل ميعععه عععو قيمععع لعععه نيعععديا ،وال دليعععل نلعععي حجيععع
مثله .أما تيف يهبتشف مل االجماا نلي ه يل القلذ قول الم صو قتا ما يي ال حث نيه.

وقععد تتععروا لععتلال لرقععا ايقا ععا المحق ع الشععيخ أهععد هللا البهععبرد ع رهععالبه ع المواه ع
 لي اثيب نشرة لريقا.ويحل يتبف

تتر اللرق الم رو و

والمضععايق  -نلععي مععا يقععل نيععه

ثوث ل ار ذ:

( 1 -لريق الحس) ،و قا يهمي االجماا االجماا الدرول  ،وبهمي (اللريق البضميي ).
و

اللريق الم رو نيد قدماء االصحاا الب اربار ا الهيد المربضي وجمان هلتوا مهلته.

وحاصلقا ال ي ل درول االما

ضمل المجم يل نلي ه يل القلذ مل دول ال ي رف شرصه مل ييق .
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و ععت اللريقعع ايمعععا ببصععور اتا اهبقصععي الشعععر المحصععل لوجمععاا يفهعععه وبب ععذ أقععوال ال لمعععاء ععرف ابفععاقق ووجعععد
معععل ييقعععا اقعععواال مبميعععزة م لومععع الشعععرا مجقعععوليل حبعععي حصعععل لعععه ال لععع عععال االمعععا معععل جملععع أوليعععال المبفقعععيل او
يبععوابر لععديق اليقععل نععل أ ععل لععد أو نصععر لعع ال االمععا تععال مععل جملععبق ولعع ي لعع قولععه ييععه مععل يععيق يتععول مععل
يوا االجماا الميقول البوابر .ومل الواضح ال ت اللريق ال ببحق ال ا اال لمل تال موجودا نصر االما .
أما اليه

لي ال صور المبأررة

يدة البحق ال هيما

الصورة االولي و

الهماا مل يفس االما .

وقععد تتععروا ايععه ال يضععر ع حجي ع االجمععاا  -نلععي ععت اللريق ع  -مرالف ع م لععو اليهععا وال تثععروا ممععل ي ل ع ايععه يععر
االمععا  ،رععوف مجقععول اليهععا نلععي وجععه يحبمععل ايععه االمععا  .ايععه عع ععت الصععورة ال يبحقعع ال لعع ععدرول االمععا عع
المجم يل.
( 2 -لريق قاندة الللف).
و عععع ال يهبتشععععف نقععععو رأا الم صععععو مععععل ابفععععاق مععععل نععععدا مععععل ال لمععععاء الموجععععوديل عععع نصععععر راصعععع أو عععع
ال صععور المبعععأررة ،معععذ نععد ظقعععور ردا معععل ق لععه لقععع أحعععد وجعععو الععردا الممتيععع رفيععع أو ظععا رة أمعععا ظقعععور يفهعععه
المهأل .
أو اظقار مل ي يل الح
عععال قانعععدة ا لللعععف تمعععا اقبضعععت يصعععا االمعععا ونصعععمبه بقبضععع ايضعععا أل يظقعععر االمعععا الحععع ععع المهعععأل البععع يبفععع
المفبععول يقععا نلععي رععوف الح ع  ،و ال للععز هععقول البتليععف ععتلال الحت ع أو ارععول االمععا ععأنظ مععا وجععا نليععه ويصععا
الجله ،و و ب ليغ االحتا الميزل .
و عععت اللريقععع ععع البععع اربار عععا الشعععيخ ا للوهععع ومعععل ب عععه ،عععل يعععرا الحصعععار اهبتشعععاف قعععول االمعععا معععل االجمعععاا
يقععا .ور مععا يهععبظقر مععل تععو الهععيد المربضععي الميقععول ع ال ععدة نيععه ع رد ععت اللريق ع تويقععا م رو ع ق ععل الشععيخ
أيضا .والز ت اللريق قد المرالق مللقا هواء تايت مل م لو
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اليها أو مجقوله مذ ال ل

د تويه االما ول يتل م ه ر ال يدل نلي صح بوا .

والز ععت اللريقعع ايضععا نععد تشععف االجمععاا اتا تععال يععاال آيعع أو هععي قل يعع نلععي رععوف المجم ععيل وال لعع يفقمععوا
داللبقا نلي الروف .ات يجوز ال يتول االما قد انبمد نليقا ب ليغ الح .
( 3 -لريق ع الحععدس) و ع أل يقلععذ تععول مععا ابف ع نليععه ققععاء االمامي ع وصععل الععيق مععل رييهععق وامععامق يععدا يععد ،ععال
ابفعععاقق معععذ تثعععرة ارعععبو ق ععع اتثعععر المهعععايل ي لععع ميعععه ال االبفعععاق تعععال مهعععبيدا لعععي رأد امعععامق النعععل اربعععراا للعععرأد
مل بلقاء ايفهق اب انا لو واء او اهبقوال الفق .

تمعععا يتعععول تلعععال ععع ابفعععاق اب ععع اا هعععاير تود االراء والمعععتا ا ايعععه ال يشعععال يقعععا ايقعععا معععأروتة معععل مب عععونق ورييهعععق
التد يرج ول اليه .والتد يظقر ايه قد ت ا لي ت اللريق اتثر المبأرريل.
والزمقعععا ال االبفعععاق يي ععع ال يقعععذ ععع جميعععذ ال صعععور معععل نصعععر االيمععع لعععي ال صعععر العععتد يحعععل يعععه ،الل ابفعععاق أ عععل
نصععر واحععد مععذ مرالف ع مععل بقععد يقععد ع حصععول القلععذ ،ععل يقععد يععه مرالف ع م لععو اليهععا ممععل ي بععد قولععه ،ضععو
نل مجقول اليها.
(  4 -لريق ع البقريععر) ،و ع أل يبحق ع االجمععاا مععرأا ومهععمذ مععل الم صععو  ،مععذ امتععال ردنق ع يععال الح ع لق ع ولععو
القععععاء الرععععوف يععععيق  ،ععععال ابفععععاق الفققععععاء نلععععي حتعععع  -والحععععال ععععت  -يتشععععف نععععل اقععععرار الم صععععو لقعععع يمععععا رأو
وبقرير نلي مات وا اليه .يتول تلال دليو نلي ال ما ابفقوا نليه و حت هللا واق ا.
و ت اللريق البب اال مذ احراز جميذ شرول البقرير الب قد بقد التو نليقا

م حث الهي .

ومععذ احععراز جميععذ الشععرول ال شععال عع اهبتشععاف موا قعع الم صععو  ،ععل يععال الحتعع مععل شععر
مل الم صو مذ امتال ردنه وهتوبه نيه يتول هتوبه بقريرا تاشفا نل موا قبه.
ولتععل المقعع ال يث ععت ليععا ال االجمععاا عع نصععر ال ي عع
ل يجا نلي االما يال

ععل يبحقعع

واحععد مععرأا ومهععمذ

يععه امتععال الععردا مععل االمععا ولععو القععاء الرععوف ،أو
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الحت الواق

والحال ت وهيأب ما ييفذ

المقا .

***
عععت روصععع ماقيعععل معععل الوجعععو الم رو ععع ععع اهعععبيبا قعععول االمعععا معععل االجمعععاا وقعععد يحصعععل لويهعععال المبب عععذ القعععوال
ال لمعععاء المحصعععل الجمعععانق عععس الوجعععو دول الععع س ،أد ال يجعععا ععع تعععل اجمعععاا ال ي بيععع نلعععي وجعععه واحعععد معععل
ععععت الوجععععو وال تععععال الهععععيد المربضععععي يععععرا ايحصععععار عععع اللريقعععع االولععععي (اللريقعععع البضععععميي ) أد االجمععععاا
اللريق الثايي القوال (لريق قاندة الللف).
الدرول  ،والشيخ اللوه يرا ايحصار
ونلععي تععل حععال ،ععال االجمععاا ايمععا يتععول حج ع اتا تشععف تشععفا قل يععا نععل قععول الم صععو مععل أد ه ع ا تععال ونلععي أي ع
لريقععع حصعععل .لعععيس معععل الضعععرورد ال يفعععرس حصعععوله معععل لريقععع مرصوصععع معععل عععت اللعععرق أو يحو عععا ،عععل
الميال حصول القلذ قول الم صو .
***
والبحقيععع ايعععه ييعععدر حصعععول القلعععذ قعععول الم صعععو معععل االجمعععاا المحصعععل يعععدرة ال ب قعععي م قعععا قيمععع التثعععر االجمانعععات
الب يحصلقا ،ل لجمي قا اليه لي نصور ال ي .
وبفصعععيل تلعععال ال يقعععول ( ر عععال الهععع ر والبقهعععي ) ال المجم عععيل امعععا ال يتعععول رأيقععع العععتد ابفقعععوا نليعععه يعععر مهعععبيد
ودليل او نل مهبيد ودليل.
 ال يصعععح الفعععرس االول ،الل تلعععال مهعععبحيل نعععادة ععع حققععع  .ولعععو جعععاز تلعععال ععع حققععع عععو ب قعععي قيمععع ارايقععع حبعععييهبتشف ميقا الح .
 يب ععيل الفععرس الثععاي  ،و ععو أل يتععول لقعع مععدرال ،رفعع نلييععا وظقععر لقعع  .ومععدارال االحتععا ميحصععرة نيععد االماميععالتباا والهي واالجماا والدليل ال قل  .وال يصح ال يتول مدرتق ما ندا الهي مل ت االر :
ار
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امعععا (التبعععاا) ايمعععا ال يصعععح ال يتععع ول معععدرتق وجعععل ال القعععرآل التعععري عععيل ايعععدييا مقعععروء ومفقعععو  ،عععو يمتعععل عععرس
آي ميه رفيت نلييا وظقرت لق .
ولععو ععرس ايقعع قمععوا مععل آيعع شععييا رفعع نلييععا وجقععه ععال قمقعع لععيس حجعع نلييععا اجبمععانق لععو اهععبيد لععي تلععال ال
يتول موج ا للقلذ الحت الواق أو موج ا لقيا الحج نلييا .و ييفذ مثل تا االجماا.
وأمععا (االجمععاا) واضععح ايعععه ال يصععح ال يتععول مععدرتا لقععع  ،الل ععتا االجمععاا الععتد صعععار مععدرتا لوجمععاا ييقععل التعععو
اليه أيضا ،يهأل نل مدرته .و د ال ييبق لي ير مل المدارال االررا.
وأمععا (الععدليل ال قلعع ) أوضعععح ،اليععه ال يبصععور يعععاال قضععي ن قليعع يبوصععل قعععا لععي حتعع شعععرن تايععت مهععبورة نلييعععا
وظقعععرت لقععع  ،ضعععرورة ايعععه ال عععد ععع القضعععي ال قليععع البععع يبوصعععل قعععا لعععي الحتععع الشعععرن ال ببلعععا نليقعععا جميعععذ
آراء ال قوء ،واال و يصح البوصل قا لي الحت الشرن .
لععو ال المجم ععيل تععايوا قععد بمهععتوا قضععي نقليعع ليهععت قععت المثا عع ععو ب قععي قيمعع ارايقعع حبععي يهبتشععف ميقععا الحعع
جميذ االحوال (الهي ).
وموا ق االما  ،اليق يتويول تمل المدرال لق  .ايحصر مدرتق
واالهبياد لي الهي يبصور نلي وجقيل:
 1ال يهمذ المجم ول أو ضق الحت مل الم صو مشا ق أو يرول له أو بقرير .و ععتا ال يه ع لععي نصععريا ال ه ع يل يععه حبععي لععي الظععل ععه ضععو نععل القلععذ ،وال احبمععل امتععال مشععا ق
مل ال لماء لوما .

ععس اال ععدال

عععل الحعععال تعععتلال حبعععي اليهععع لعععي معععل ععع ععع نصعععر الم صعععوميل ،أد ايعععه ال يحصعععل القلعععذ يعععه ليعععا مشعععا قبق
للم صو  ،الحبمال ايق اهبيدوا لي رواي وثقوا قا ،وال تال احبمال المشا ق قري ا جدا.
ل

مظيوي .

نلعععي ايعععه ال مجعععال  -اليهععع الييعععا  -لبحصعععيل اجمعععاا الفققعععاء الموجعععوديل ععع بلعععال ال صعععور ،ات ليهعععت آراؤ ععع مدويععع ،
االحاديث الب تترو ا أصولق الم رو االصول االر ماي .
وتل ما دويو
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 2ال يهبيد المجم ول لي رواي نل الم صو .وال مجععال عع ععتا االجمععاا ال ادبععه القلععذ ععالحت أو تشععفه نععل الحجعع الشععرني مععل جقعع الهععيد والداللعع م ععا امععا مععل
(جقععع الهعععيد) وحبمعععال ال المجم عععيل تعععايوا مبفقعععيل نلعععي انب عععار الر عععر الموثععع أو الحهعععل ،معععل ال يعععرا حجيبقمعععا ال
مجال له االهبياد لي مثله .مل أيل يحصل ليا ال ل أيق اهبيدوا لي ما و حج ابفاق الجميذ.
وأمعععا معععل (جقععع الداللععع ) وحبمعععال ال يتعععول تلعععال الر عععر المفعععروس  -او عععرس ايعععه حجععع معععل جقععع الهعععيد  -لعععيس يصعععا
ع الحت ع  .وال ييفععذ ال يتععول ظععا را نيععد ع الحت ع  ،ععال ظقععور دليععل نيععد قععو ال يهععبلز ال يتععول ظععا را لععدا تععل
أحد ،و ق قو ليس حج نلي ير .
اال بعععرا ال المبقعععدميل اشعععبقر نيعععد اهعععبفادة اليجاهععع معععل ار عععار ال يعععر واشعععبقر نيعععد المبعععأرريل نتعععس تلعععال ا بعععداء معععل
ال وم الحل  .ل ل الر ر التد تال مدرتا لق ليس ظا را نيديا لو الل يا نليه.

اتا نر عععت تلعععال ظقعععر لعععال ال االجمعععاا ال يهعععبلز القلعععذ قعععول الم صعععو نعععدا االجمعععاا العععدرول و عععو اليهععع الييعععا يعععر
نمل .
وأمعععا القععععول عععأل (قانععععدة الللعععف) بقبضعععع ال يتعععول االمععععا موا قعععا لععععرأد المجم عععيل وال اهععععبيد المجم عععول لععععي ر ععععر
الواحععد الععتد ر مععا ال بث ععت ليععا حجيبععه مععل جقعع الهععيد أو الداللعع لععو الل يععا نليععه  -اييععا لعع يبحقعع جريععال ععت القانععدة
ععع المقعععا و اقعععا لمعععا ت عععا اليعععه الشعععيخ االيصعععارد و يعععر  ،عععالر معععل ب ويعععل الشعععيخ اللوهععع واب انعععه نليقعععا ،الل
اله ع ا الععتد يععدنو لععي اربفععاء االمععا واحبجععاا يف ععه مععذ مععا يععه مععل بفويععت النظعع المصععالح اليونيعع لل شععر ععو يفهععه
قععد يععدنو لععي احبجععاا حت ع هللا ني ع د اجمععاا ال لمععاء نلععي حت ع مرععالف للواقععذ ال هععيما اتا تععال االجمععاا مععل أ ععل نصععر
واحد .وال يلز مل تلال ارول االما الواجا نليه و و ب ليغ االحتا  ،الل االحبجاا ليس مل ه ه.
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ونلععي ععتا مععل ايععل يحصععل ليععا القلععذ ايععه ال ععد لومععا مععل اظقععار الح ع ع ونلععي ععتا مععل ايععل يحصععل ليععا القلععذ ايععه
ال ععد لومععا مععل اظقععار الح ع ع حععال ي بععه نيععد حصععول اجمععاا مرععالف للواقععذ وللمشععتال ال يزيععد نلععي تلععال يقععول
لمععاتا ال بقبضععع ععت القانعععدة ال يظقعععر االمععا الحععع حبعععي عع صعععورة الرععوف ،ال هعععيما عععس المهععايل الرو يععع قعععديقذ
يقععا أتثععر اليععاس ع مرالف ع الواقععذ ع ل لععو احصععييا المهععايل الرو ي ع ع الفقععه الب ع ع االتثععر مععل مهععايله لوجععديا ال
تثيعععرا معععل اليعععاس ال محالععع واق عععول ععع مرالفععع الواقعععذ ،لمعععاتا ال يجعععا نلعععي االمعععا يعععا ب ليعععغ االحتعععا ليقعععل الرعععوف او
يي عععد و عععه يجعععاة المعععؤمييل معععل الوقعععوا ععع مرالفععع الواقعععذ .واتا جعععاء االحبمعععال ال ي قعععي مجعععال الهعععبلزا االجمعععاا القلعععذ
قول الم صو مل جق قاندة الللف.
وامعععا (مهعععلال الحعععدس) عععال نقعععدة دنعععوا نلعععي معععدنيقا ولعععيس معععل الهعععقل حصعععول القلعععذ لويهعععال ععع تلعععال ،اال ال ي لعععغ
االبفععاق درجعع يتععول الحتعع يععه مععل ضععروريات الععديل أو المععت ا ،أو قري ععا مععل تلععال نيععدما يحععرز ابفععاق جميععذ ال لمععاء
ععع جميعععذ ال صعععور يعععر اهعععبثياء ،عععال مثعععل عععتا االبفعععاق يهعععبلز نعععادة موا قبعععه لقعععول االمعععا وال تعععال مهعععبيد المجم عععيل
ر ر الواحد أو االصل .وتتلال يلح الحدس مهلال البقرير ويحو مما و مل تا الق يل.
ونلي تل حال ل ب

ليا ثق االجماا يما د نصر االما

اهبفادة قول االما نلي ه يل القلذ واليقيل.

االجماا الميقول
ل االجماا -

االصلو  -ييقه لي قهميل:

( 1 -االجماا المحصل).
والمقصود ه االجماا التد يحصله الفقيه يفهه بب ذ اقوال أ ل الفبوا .و و التد بقد ال حث نيه.
( 2 -االجماا الميقول).
والمقصعععود عععه االجمعععاا العععتد لععع يحصعععله الفقيعععه يفهعععه وايمعععا ييقلعععه لعععه معععل حصعععله معععل الفققعععاء ،هعععواء تعععال اليقعععل لعععه
واهل أ وهايل.
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ث اليقل (بارة) يقذ نلي يحو البوابر .و تا حتمه حت المحصل مل جق الحجي .
و (ارعععرا) يقعععذ نلعععي يحعععو ر عععر الواحعععد ،واتاأللععع قعععول (االجمعععاا الميقعععول) ععع لهعععال االصعععولييل عععالمراد ميعععه عععتا
حجيبه نلي أقوال.
االرير .وقد وقذ الروف ييق

ولتععل الععتد يظقععر ايق ع مبفقععول نلععي حجي ع يقععل االجمععاا الععدرول  ،و ععو االجمععاا الععتد ي ل ع اال يععه مععل حععال الياقععل ايععه
جمل المجم يل.
بب ذ باوا مل يقل ابفاقق حبي الم صو  ،يدرل الم صو
ويي عع ال يب فقععوا نلععي تلععال ،اليععه ال يشععبرل عع حجيعع ر ععر الواحععد م ر عع الم صععو بفصععيو حععيل هععماا الياقععل ميععه،
و تا الياقل حها الفرس قد يقل نل الم صو و واهل وال ل ي ر ه البفصيل.
يععر ال االجمععاا العععدرول ممععا ي لععع نععد وقعععوا يقلععه ،ال هعععيما عع ال صععور المبعععأررة نععل نصعععر االيمعع  ،عععل لعع ي قعععد
مل الياقليل لوجماا مل ييقله نلي تا الوجه ويدني تلال.
ونليععه ،موضععذ الرععوف ميحصععر عع حجيعع االجمععاا الميقععول يععر االجمععاا الععدرول  ،و ععو تمععا قليععا نلععي أقععوال - 1
يه حج مللقا ،اليه ر ر واحد.
2 -ايه ليس حج مللقا ،اليه ال يدرل

ا راد ر ر الواحد مل جق تويه حج .

  3البفصعععيل عععيل يقعععل اجمعععاا جميعععذ الفققعععاء ععع جميعععذ ال صعععور العععتد ي لععع يعععه معععل لريععع الحعععدس قعععول الم صعععويتعععول حجععع  ،و عععيل يعععر معععل االجمانعععات الميقولععع العععتد يهبتشعععف ميقعععا قانعععدة الللعععف أو يحو عععا قعععول الم صعععو عععو
يتول حج  .والي تا البفصيل مال الشيخ االيصارد االنظ .
***
وهر الروف

المهأل يتمل

ال ادل ر ر الواحد مل جق أيقا بدل
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نلععي وجععوا الب ععد ععالر ر ال بشععمل تععل ر ععر نععل أد شععه تععال ،ععل مربصعع ععالر ر الحععات نععل حتعع شععرن أو نععل
تد أثر شرن  ،لصح ال يب ديا الشارا ه.
واال عععالمحت
ر ر الواحد.

عععالر ر اتا لععع يتعععل حتمعععا شعععرنيا او تا أثععع ر شعععرن ال م يعععي للب عععد عععه ،عععو يتعععول مشعععموال الدلععع حجيععع

ومعععل الم لعععو ال االجمعععاا الميقعععول  -يعععر االجمعععاا العععدرول  -ايمعععا المحتعععي عععه الملا قععع يفعععس أقعععوال ال لمعععاء ،وأقعععوال
اقوال نلماء ليهت حتما شرنيا وال تات أثر شرن .
ال لماء أيفهقا ما
ونليه ،يقل أقوال ال لماء مل جق تويقا أقوال نلماء ال يصح ال يتول مشموال الدل ر ر الواحد.
وايما يصح ال يتول مشموال لقا تا تشف تا اليقل نل الحت الصادر نل الم صو ليصح الب د ه.
اتا نر ععت تلععال ،يقععول ال ث ععت لععدييا ايععه يتف ع ع صععح الب ععد ععالر ر ععو تشععفه  -نلععي أد يحععو تععال مععل التشععف -
نعععل الحتععع الصعععادر معععل الم صعععو  ،ولعععو انب عععار الياقعععل ،يظعععرا لعععي أيعععه ال ي ب عععر ععع حجيععع الر عععر حتايععع يععع الفعععاظ
الم صعععو  ،الل الميعععال م ر ععع حتمعععه ولعععتا يجعععوز اليقعععل عععالم يي  -االجمعععاا الميقعععول العععتد عععو موضعععذ ال حعععث يتعععول
حج مللقا ،اليه تاشف وحاال نل الحت انبقاد الياقل يتول مشموال الدل حجي الر ر.
وامعععا ال ث عععت لعععدييا ال الميعععال ععع صعععح الب عععد عععالر ر ال يتعععول حاتيعععا نعععل الحتععع معععل لريععع الحعععس ،أد يجعععا ال
يتعععول الياقعععل قعععد هعععمذ يفهعععه الحتععع معععل الم صعععو  ،ولعععتا ال بشعععمل أدلععع حجيععع الر عععر بعععوا المجبقعععد و ل تعععال قال عععا
ععالحت معععذ ال بععوا ععع الحقيقعع حتايععع نعععل الحتعع حهعععا اجبقععاد  -االجمعععاا الميقعععول الععتد عععو موضععذ ال حعععث لعععيس
حج مللقا.

وأمععا لععو ث ععت أل االر ععار نععل حععدس الععوز لور ععار نععل حععس يصععح الب ععد ععه الل حتمععه حتعع االر ععار نععل حععس ععو
القول الثالث يتول و االح .
رق  -ال البفصيل المبقد
***
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واتا ابضعععح لعععدييا هعععر الرعععوف ععع المهعععأل  ،قععع نلييعععا أل يفقععع أد وجعععه معععل الوجعععو المبقدمععع عععو االولعععي البصعععدي
واالحععع االنبمعععاد ،يقعععول أوال  -ل أدلععع ر عععر الواحعععد جمي قعععا معععل آيعععات وروايعععات و يعععاء نقعععوء ،أقصعععي داللبقعععا أيقعععا
بدل نلي وجوا بصدي الثق وبصوي ه يقله ل رس الب د ما ييقل .ولتيقا ال بدل نلي بصوي ه انبقاد .
يععال تلععال ال م يععي بصععدي الثق ع ععو ال يععاء نلععي واق ي ع يقلععه ،وواق ي ع اليقععل بهععبلز واق ي ع الميقععول ،ععل واق ي ع اليقععل
نععيل واق يععع الميقعععول ،عععالقلذ واق يععع اليقعععل ال محالععع يهعععبلز القلععذ واق يععع الميقعععول ،وتعععتلال ال يعععاء نلعععي واق يععع اليقعععل
يهبلز ال ياء نلي واق ي الميقول.
ونليععه ،ععاتا الميقععول حتمععا أو تا أثععر شععرن صععح ال يععاء نلععي الر ععر والب ععد ععه ععاليظر لععي ععتا الميقععول ،أمععا اتا تععال
الميقععول انبقععاد الياقععل ،تمععا لععو أر ععر شععر نععل انبقععاد حت ع اي ع مايقبض ع ال يععاء نلععي بصععدي يقلععه ععو ال يععاء نلععي
واق ي انبقاد التد و الميقول ،واالنبقاد يفهه ليس حتما وال تا أثر شرن .
امعععا صعععح انبقعععاد وملا قبعععه للواقعععذ عععتلال شعععه آرعععر اجي ععع نيعععه ،الل واق يععع االنبقعععاد ال بهعععبلز واق يععع الم بقعععد عععه،
ي ي ع اييععا قععد يصععدق المر ععر نععل انبقععاد ع ال ععتا ععو انبقععاد واق ععا لتععل ال يلزميععا ال يصععدق ععأل مععا انبقععد صععحيح
وله واق ي .
ايعععه هعععمذ الحتععع معععل الم صعععو صعععح ال ي يععع نلعععي واق يععع يقلعععه بصعععديقا لعععه
ومعععل يعععا يقعععول ايعععه اتا أر عععر شعععر
مقبضعععي أدلععع حجيععع الر عععر ،الل تلعععال يهعععبلز واق يععع الميقعععول و عععو الحتععع  ،ات لععع يمتعععل البفتيعععال عععيل واق يععع اليقعععل
وواق ي الميقول.
أمععا ا تا أر ععر نععل انبقععاد ععأل الم صععو حت ع تععتا ععو يصععح ال يععاء نلععي واق ي ع انبقععاد بصععديقا لععه مقبضععي أدل ع حجي ع
الر ر ،الل ال ياء نلي واق ي انبقاد بصديقا له ال يهبلز ال ياء نلي واق ي م بقد  .يجوز البفتيال ييقما.
بحصععل ال أدل ع ر ععر الواحععد ايمععا بععدل نلععي ال الثق ع مصععد ق ويجععا بصععوي ه ع يقلععه ،وال بععدل نلععي بصععوي ه ع رأيععه
وانبقاد وحدهه .وليس ياال أصل
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نقوي يقول ل االصل

االيهال او الثق راص ال يتول مصي ا

رأيه وحدهه وانبقاد .

ثاييعععا  -عععد ال ث عععت ال ادلععع حجيععع الر عععر ال بعععدل نلعععي بصعععويا الياقعععل ععع رأيعععه وحدهعععه ،يقعععول لعععو أل معععا أر عععر عععه
الياقععل لوجمععاا يهععبلز ع يظععر الميقععول اليععه الحت ع الصععادر مععل الم صععو وال لعع يتععل ع يظععر الياقععل مهععبلزما لععتلال
 قعععل عععتا أيضعععا يعععر مشعععمول الدلععع حجيععع الر عععر الحععع ايعععه يي ععع ال يتعععول مشعععموال لقعععا ،الل االرعععت عععه حيييعععت اليتعععول معععل جقععع بصعععدي الياقعععل ععع رأيعععه ،ور معععا تعععال الياقعععل ال يعععرا االهعععبلزا  ،عععل اليتعععول االرعععت عععه اال معععل جقععع
بصععديقه ع يقلععه ،اليععه لمععا تععال الميقععول  -و ععو االجمععاا  -يهععبلز ع يظععر الميقععول اليععه الحت ع الصععادر مععل الم صععو ،
االرت ه وال ياء نلي صح يقله يهبلز ال ياء نلي صدور الحت يصح الب د ه لحاظ ت الجق .
ل ال الر ر نل باوا الفققاء يتول

يظر الميقول اليه ملزوما للر ر نل رأد الم صو .

وحيييععت يتععول ععتا الر ععر الثععاي الععوز للر ععر االول ععو المشععمول الدلعع حجيعع الر ععر ،ال هععيما اتا تععال عع يظععر الياقععل
أيضا مهبلزما .وال يحبا ديت لي بصحيح شمولقا للر ر االول الملزو لحاظ اهبلزامه للحت .

ي يعععي ال الر ععععر نععععل االجمععععاا يتععععول داال الداللعععع
المعععدلول البزامععع و عععو االر عععار نعععل صعععدور الحتععع
الملععا ق حجعع مشععموال لقععا ،الل الداللعع االلبزاميعع
ث وبا ات ال دالل البزامي اال مذ رس الدالل الملا قي

االلبزاميعععع نلعععي صععععدور الحتعععع مععععل الم صععععو  ،يتععععول مععععل ياحيعععع
حجععع مشعععموال الدلععع حجيععع الر عععر ،وال لععع يتعععل معععل جقععع المعععدلول
يععر با عع للداللعع الملا قيعع مععل ياحيعع الحجيعع وال تايععت با عع لقععا
ولتل ال بوز ييقما الحجي .

واتا ابضععح لععال مععا شععرحيا يبضععح لععال ال االولععي البفصععيل عع االجمععاا الميقععول ععيل مععا اتا تععال تاشععفا نععل الحتعع عع
يظععر الميقععول اليععه لععو تععال ععو المحصععل لععه يتععول حج ع  ،و ععيل مععا اتا تععال تاشععفا نععل الحت ع ع يظععر الياقععل قععل دول
الميقول اليه ،و يتول حج  ،لما بقد ال أدل ر ر الواحد ال بدل
نلعععي بصعععدي الياقعععل ععع يظعععر ورأيعععه .ول لعععه لعععي عععتا البفصعععيل يرمععع الشعععيخ االنظععع ععع بفصعععيله العععتد أشعععريا اليعععه
ها قا.
ال اا الرا ذ الدليل ال قل
قعععد مضعععي ععع الجعععزء الثعععاي ال حعععث مهعععبو ي نعععل الموزمعععات ال قليععع  ،لبشعععري صععع ريات حجيععع ال قعععل ،أد لب يعععيل
القضايا ال قلي الب يبوصل قا لي الحت الشرن و يال ما و الدليل ال قل التد يتول حج .
وقد حصريا ا ياال

قهميل رييهيل:

(االول) حت ال قل الحهل والق ح و و قه المهبقوت ال قلي ،
(والثاي ) حتمه الموزم يل حت الشرا وحت آرر ،و و قه

ير المهبقوت ال قلي .

وونعععديا يعععاال يعععال وجعععه حجيععع العععدليل ال قلععع  ،واال قعععد حعععل الو عععاء الونعععد ،ولتعععل ق عععل يعععال وجعععه الحجيععع ال عععد معععل
التععرة أهععلوا جديععد لععي ال حععث نععل بلععال القضععايا ال قلي ع  ،ل ععرس يععال ااراء يقععا و يععال وجععه حصععر ا وب يييقععا يمععا
تتريعععا  ،يقعععول ال نلماء يعععا االصعععولييل معععل المبقعععدميل حصعععروا االدلععع نلعععي االحتعععا الشعععرني ععع االر ععع الم رو ععع
البععع را قعععا (العععدليل ال قلععع ) ،ييمعععا ال عععس نلمعععاء أ عععل ال هعععي أضعععا وا لعععي االر ععع المعععتتورة القيعععاس ويحعععو نلعععي
اربوف آرايق .
ومععل يعععا ي عععرف ال المعععراد مععل العععدليل ال قلععع معععاال يشعععمل مثععل القيعععاس ،معععل ظعععل مععل االر عععارييل ععع االصعععولييل ايقععع
ند االنب ار القياس ويحو .
يريدول ميه ما يشمل القياس ليس موض ه ،و و ظل بأ ا بصريحابق
ومعععذ تلعععال ايعععه لععع يظقعععر لععع الضععع ل معععا تعععال يقصعععد المبقعععدمول معععل نلماييعععا العععدليل ال قلععع  ،حبعععي أل التثيعععر معععيق لععع
يععتتر مععل االدلعع  ،أو لعع يفهععر  ،أو هععر مععا ال يصععلح أل يتععول دلععيو عع ق ععال التبععاا والهععي  .وأقععد يعع وجدبععه مععا
تتر الشيخ المفيد المبو هي  413رهالبه
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االصعععولي البععع لرصعععقا الشعععيخ التراجتععع ( ،) 1ايعععه لععع يعععتتر العععدليل ال قلععع معععل جملععع أدلععع االحتعععا  ،وايمعععا تتعععر ال
ععت
أصععول االحتععا ثوثعع التبععاا والهععي الي ويعع وأقععوال االيمعع نلععيق الهععو  ،ثعع تتععر ال اللععرق الموصععل لععي مععا
االصععول ثوثعع اللهععال ،واالر ععار ،وأولقععا ال قععل ،وقععال نيععه (و ععو هعع يل لععي م ر عع حجيعع القععرآل وداليععل االر ععار).
و تا البصريح تما برا اجي نما يحل صدد .
ععد بلميععت الشععيخ اللوه ع المبععو ي هععي  460ع تبا ععه (ال ععدة) الععتد ععو أول تبععاا م هععل ع االصععول ،ل ع
ث ع يععأب
يصر الدليل ال قل ضو نل ال يشرحه او يفرد له حثا.
وتعععل معععا جعععاء يعععه ععع آرعععر صعععل ميعععه أيعععه عععد ال قهععع الم لومعععات لعععي ضعععروري ومتبهععع والمتبهعععا لعععي نقلععع
وهعععم تتعععر معععل جملععع امثلععع الضعععرورد ال لععع وجعععوا رد الودي ععع وشعععتر المعععي وقععع ح الظلععع والتعععتا ،ثععع تتعععر ععع

م عععرس تومعععه ال القبعععل والظلععع م لعععو ال قعععل ق حعععه ويريعععد معععل ق حعععه بحريمعععه .وتتعععر أيضعععا ال االدلععع الموج ععع لل لععع
ال قل ل تويقا أدل وال مدرل للشرا تلال.
وأول معععل وجدبعععه معععل االصعععولييل يصعععر العععدليل ال قلععع الشعععيخ ا عععل ادريعععس المبعععو ي  ،598قعععال ععع الهعععراير
( اتا قدت الثوث  -ي ي التباا والهي واالجماا  -الم بمد نيه المحققيل البمهال دليل ال قل يقا).

2

ولتيه ل يتتر المراد ميه.
 6مععا ملرصععه وأمععا الععدليل
ثعع يععأب المحقعع الحلعع المبععو ي  ،676يشععر المععراد ميععه يقععول عع تبا ععه (الم ب ععر)
ال قلععع قهعععمال احعععد ما معععا يبوقعععف يعععه نلعععي الرلعععاا ،و عععو ثوثععع لحعععل الرلعععاا و حعععوا الرلعععاا ودليعععل الرلعععاا،
امثلبه.
وجو الحهل والق ح ،ما ال يرلو مل المياقش
وثاييقما ماييفرد ال قل الدالل نليه ويحصر
___________________________________
)(1راجذ بأليفه تيز الفوايد
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ويزيعععد نليعععه الشعععقيد االول المبعععو ي  786ععع مقدمععع تبا عععه (العععتترا) ،يج عععل القهععع االول معععا يشعععمل االيعععواا الثوثععع
البععع تتر عععا المحقععع  ،وثوثععع أرعععرا و ععع مقدمععع الواجعععا ،ومهعععأل الضعععد ،وأصعععل اال احععع ععع الميعععا ذ والحرمععع ععع
المضعععار .ويج عععل القهععع الثعععاي معععا يشعععمل معععا تتعععر المحقععع وار ععع أرعععرا و ععع ال عععراءة االصعععلي  ،ومعععا ال دليعععل نليعععه،
واالرت االقل نيد البرديد ييه و يل االتثر ،واالهبصحاا.
و تعععتا يعععيق عععتا العععيق جمانععع آرعععرول معععل المعععؤلفيل ،ععع حعععيل ال التبعععا الدراهعععي المبدوالععع  ،مثعععل الم عععال والرهعععايل
والتفايعع  ،لعع ب حععث ععتا الموضععوا ولعع ب ععرف الععدليل ال قلعع  .ولعع بععتتر مصععاديقه ،اال اشععارات نععا رة عع ثيايععا التععو .
ومعععل بصعععريحات المحقععع والشعععقيد االول يظقعععر ايعععه لععع ببجعععل تعععرة العععدليل ال قلععع ععع بلعععال ال صعععور ،وهععع وا ععع
مفقومعععه لعععي مايشعععمل الظعععوا ر اللفظيععع مثعععل لحعععل الرلعععاا ،و عععو ال بعععدل قرييععع نقليععع نلعععي حعععتف لفعععظ ،و حعععوا
الرلعععاا ،وي يعععول عععه مفقعععو الموا قععع  ،ودليعععل الرلعععاا ،وي يعععول عععه مفقعععو المرالفععع  .و عععت تلقعععا بعععدرل ععع حجيععع
الظقععور ،وال نوقعع لقععا ععدليل ال قععل المقا عععل للتبععاا والهععي  .وتععتلال االهبصععحاا ،ايعععه أصععل نملعع قععاي رأهععه ،تمعععا
حثه المبقدمول مقا ل دليل ال قل.
وال ريععا ع االمععر أيععه حبععي مثععل المحقعع القم ع المبععو ي هععي  1231يه ع نلععي مثععل ععتا البفهععير لععدليل ال قععل أدرععل
يعععه الظعععوا ر مثعععل المفعععا ي  ،ييمعععا عععو يفهعععه نر عععه أيعععه (حتععع نقلععع يوصعععل عععه لعععي الحتععع الشعععرن وييبقعععل معععل ال لععع
الحت ال قل لي ال ل الحت الشرن ().1
وأحهعععل معععل رأيبعععه قعععد حعععث الموضعععوا حثعععا مفيعععدا م اصعععر ال ومععع الهعععيد محهعععل التعععاظم ععع تبا عععه (المحصعععول)،
وتعععتلال بلميعععت المحقععع صعععاحا الحاشعععي نلعععي الم عععال الشعععيخ محمعععد بقععع االصعععفقاي العععتد يهععع نلعععي ميوالعععه ،وال تعععال
يما
___________________________________
)(1راجذ أول الجزء الثاي مل تباا القواييل)*( .
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تتر

س الموحظات ال مجال لتتر ا ومياقشبقا يا.

ونلعععي تعععل حعععال ،عععال ادرعععال المفعععا ي واالهبصعععحاا ويحو عععا ععع مصعععادي العععدليل ال قلععع ال يياهعععا ج لعععه دلعععيو ععع
مقا ل التباا والهي  ،وال يياها ب ريفه أيه ما ييبقل مل ال ل الحت ال قل لي ال ل الحت الشرن .
و هعع ا نععد وضععو المقصععود مععل الععدليل ال قلعع ايبحععي االر ععاريول الويمعع نلععي االصععولييل ات يأرععتول ال قععل حجعع
نلي الحت الشرن .
ولتععيق ايفهععق أيضععا ل ع يبضععح مقصععود ع البز يععد ال قععل ،و ععل بععرا يحتمععول يععر نقععولق ع البز يععد ععال قول
ويبجلعععي ليعععا نعععد وضعععو المقصعععود معععل العععدليل ال قلععع معععا تتعععر الشعععيخ المحعععدث ال حرايععع ععع حدايقعععه ،و عععتا يععع
ن اربعععه(( ) 1المقعععا الثالعععث ععع دليعععل ال قعععل .و هعععر عععس عععال راءة واالهبصعععحاا .وآرعععرول قصعععرو نلعععي الثعععاي .
وثالث هر لحل الرلاا و حوا الرلاا ودليل الرلاا.
ورا عععذ عععد ال عععراء ة االصعععلي واالهبصعععحاا عععالبوز عععيل الحتمعععيل الميعععدر يعععه مقدمععع الواجعععا واهعععبلزا االمعععر الشعععه
اليق ع نععل ضععد الرععا  ،والدالل ع االلبزامي ع ) .ث ع بتل ع نععل تععل ميقععا ع ملالععا نععدا الععبوز ععيل الحتمععيل ل ع يبحععدث
نيه.
ول ع يععتتر مععل االقععوال حت ع ال قععل ع مهععأل الحهععل والق ع ح ،ييمععا أل حت ع ال قععل المقصععود الععتد يي ع ال يج ععل دلععيو
ععو رصععو الععبوز ععيل الحتمععيل وحت ع ال قععل ع ا لحهععل والق ع ح .ومععا يقلععه مععل االقععوال ل ع يتععل دقيقععا تمععا ه ع يععال
ضقا.
***
وتيفمععا تععال ،الععتد يصععلح ال يتععول مععرادا مععل الععدليل ال قلعع المقا ععل للتبععاا والهععي
الحت الشرن .
و ععارة ثاييعع ععو تععل قضععي نقليعع يبوصععل قععا لععي ال لعع القل عع
مل المحققيل المبأرريل.

ععو تععل حت ع لل قععل يوجععا القلععذ

ععالحت الشععرن  ،وقععد صععر

قععتا الم يععي جمانعع

___________________________________
)(1الجزء االول

 40ل ذ اليجف)*( .
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و عععتا أمعععر ل ي ععع  ،اليعععه اتا تعععال العععدليل ال قلععع مقعععا و للتبعععاا والهعععي ال عععد أال ي ب عععر حجععع اال اتا تعععال موج عععا للقلعععذ
التد و حج تابه .لتلال ال يصح أل يتول شامو للظيول وما ال يصلح للقلذ الحت مل المقدمات ال قلي .
ولتل تا البحديد قتا المقدار ال يزال مجمو ،وقد وقذ رلل ور ل نظيمال

ق

تا االمر.

والجعععل أل ير عععذ جميعععذ الشعععتوال والم اللعععات واالو عععا ال عععد ليعععا معععل بوضعععيح االمعععر شعععه معععل ال هعععل ،لوضعععذ اليقعععال
نلي الحروف تما يقولول ،يقول:
أ  -ايه قد بقد ( 1

 )205ال ال قل ييقه لي نقل يظرد ونقل نمل .

و عععتا البقهعععي انب عععار معععايب ل عععه االدراال عععالمراد معععل (ال قعععل اليظعععرد) ادراال معععا يي ععع ال ي لععع  ،أد ادراال االمعععور
لعععه أو ال
البععع لقعععا واقعععذ ،والمعععراد معععل (ال قعععل ال ملععع ) ادراال معععا يي ععع أل ي معععل ،أد حتمعععه عععأل عععتا الف عععل يي ععع
له.
يي

  2ايععه مععا المععراد مععل ال قععل الععتد يقععول ايععه حج ع مععل ععتيل القهععميل  -ال تععال المععراد (ال قععل اليظععرد) ععو يمتععل اليهععععبقل ععععادراال االحتععععا الشععععرني ا بععععداء ،أد ال لريعععع لل قععععل ال ي لعععع مععععل دول االهععععب اي الموزمعععع ال ععععتا الف ععععل
حتمه تتا نيد الشارا.
والهععر عع تلععال واضععح ،الل احتععا هللا بوقيفيعع ععو يمتععل ال لعع قععا اال مععل لريعع الهععماا مععل م لععغ االحتععا الميصععوا
مععل ق لععه ب ععالي لب لي قععا ،ضععرورة ال احتععا هللا ليهععت مععل القضععايا االوليعع وليهععت ممععا بيالقععا المشععا دة ال صععر ويحععو
مل الحواس الظا رة ل ال الي  ،وليهت أيضا مما بيالقا البجر والحدس.
واتا تايععت تععتلال تيععف يمتععل ال لعع قععا مععل يععر لريعع الهععماا مععل م ل قععا ن وشععأيقا عع تلععال شععأل هععاير المج ععوالت
البعع يضعع قا ال شععر تالل ععات والرلععول والرمععوز ويحو ععا .وتععتلال موتععات االحتععا  ،تععيفس االحتععا  ،ال يمتععل ال لعع قععا
اال مل لري الهماا مل م لغ االحتا  ،اليه ليس نيديا قاندة مض ول ي رف قا
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أهرار أحتا هللا وموتابقا الب اييلت قا االحتا نيد ( )1والظل ال ي ي نل الح شييا.
ونلععي ععتا ،مععل يفععي حجيعع ال قعععل ،وقععال ال االحتععا هععم ي ال بععدرال ععال قول  -قعععو نلععي حقععل اتا أراد مععل تلععال معععا
أشريا اليه ،و و يف اهبقول ال قل اليظرد مل ادراال االحتا وموتابقا.
ول عععل عععس ميتعععرد الموزمععع عععيل حتععع ال قعععل وحتععع الشعععرا قصعععد عععتا الم يعععي تصعععاحا الفصعععول وجمانععع معععل
االر ارييل ،ولتل رايه الب ير نل مقصود .
واتا تال تا مراد

قو أجي

نما يحل صدد مل تول الدليل ال قل حج يبوصل ه لي الحت الشرن .

 ييعععا يقصعععد معععل العععدليل ال قلععع حتععع ال قعععل اليظعععرد الموزمععع عععيل الحتععع الثا عععت شعععرنا او نقعععو و عععيل حتععع شعععرنآرعععر ،تحتمعععه الموزمععع ععع مهعععأل االجعععزاء ومقدمععع الواجعععا ويحو معععا ،وتحتمعععه اهعععبحال البتليعععف عععو يعععال العععوز
ميععه حتعع الشععارا ععال راء ة ،وتحتمععه بقععدي اال عع عع مععورد البععزاح ععيل الحتمععيل المهععبيب ميععه ليعع حتعع اال عع نيععد
هللا ،وتحتمه وجوا ملا ق حت هللا لما حت ه ال قوء ااراء المحمودة.
عععإل عععت الموزمعععات وأمثالقعععا أمعععور حقيقيععع واق يععع يعععدرتقا ال قععع ل اليظعععرد ال دا ععع أو التهعععا ،لتويقعععا معععل االوليعععات
والفلريات الب قياهابقا م قا ،أو لتويقا بيبق اليقا ي ل قا ال قل نلي ه يل الجز .
و تا قلعععذ ال قعععل الموزمععع  -والمفعععروس ايعععه قعععالذ ث عععوت الملعععزو  -إيعععه ال عععد أل يقلعععذ ث عععوت العععوز و عععو  -أد
الوز  -حت الشارا.
و مذ حصول القلذ إل القلذ حج يهبحيل اليق نيه ،ل ه حجي تل حج تما ه
ونليعععه ،قعععت الموزمعععات ال قليععع ععع ت ريعععات القضعععايا ال قليععع البععع
الشرن  .وال أظل أحدا د البوجه اليقا

يايه

.15

ضعععمقا لعععي صععع ريابقا يبوصعععل قعععا لعععي الحتععع

___________________________________
)(1راجذ ما بقد ( 1

). (*)218
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وااللبفات لي حقيقبقا يهبليذ ايتار ا ال الهو هلايييل التيل ييترول الوثوق تل م ر حبي المحهوهات.

وال أظععععل ال ععععت القضععععايا ال قليعععع عععع مقصععععود مععععل أيتععععر حجيبقععععا مععععل االر ععععارييل و يععععر  ،و ل او مععععت ععععس
ن ارابق تلال ل د البمييز يل يقال ال حث.
و تا نر عععت تلعععال ب عععرف ال الرلعععل ععع المقصعععود معععل ادراال ال قعععل اليظعععرد ونعععد البمييعععز عععيل معععا يدرتعععه معععل االحتعععا
ا بععداء ومععا يدرتععه ميقععا بوهععل الموزمعع ععو هعع ا المحيعع عع ععتا االرععبوف وهعع ا الم اللعع البعع وقععذ يقععا ضععق
ات يفعععي مللقعععا ادراال ال قعععل لحتععع الشعععارا وح جيبعععه ،قعععايو ال احتعععا هللا بوقيفيععع ال مهعععر لل قعععول يقعععا ،و فعععل نعععل أل
عععتا الب ليعععل ايمعععا يصعععلح ليفععع ادراتعععه للحتععع ا بعععداء و االهعععبقول ،وال يصعععلح ليفععع ادراتعععه للموزمععع المهعععبب ذ ل لمعععه
ث وت الوز و و الحت .
***
  3تا تله اتا أريد مل ال قل (ال قل اليظرد).لععه نيععد الشععارا او ال يي ع  ،ععل
وأمععا لععو أريععد ععه (ال قععل ال مل ع ) ،تععتلال اليمتععل ال يهععبقل ع ادراال أل ععتا يي ع
لععععه نيععععد الشععععارا
ال م يععععي لععععتلال ،الل ععععتا االدراال وظيفعععع ال قععععل اليظععععرد ،انب ععععار أل تععععول ععععتا الف ععععل يي عععع
الرصععو أو ال يي عع مععل االمععور الواق يعع البعع بععدرال ال قععل اليظععرد ال ال قععل ال ملعع  ،و يمععا تععل مععا لل قععل ال ملعع
لععه او ال يي عع مععذ قلععذ اليظععر نععل يهعع به لععي
مععل وظيفعع ععو ال يهععبقل ععادراال أل ععتا الف ععل عع يفهععه ممععا يي عع
الف ل ،ال حاتيا نل حات آرر.
الشارا المقدس أو لي أد حات آرر ،ي ي ال ال قل ال مل يتول و الحات
واتا حصعععل لل قعععل ال ملععع
الشارا وقد ال يحت .

عععتا االدراال جعععاء ال قعععل اليظعععرد نقي عععه ،قعععد يحتععع الموزمععع عععيل حتععع ال قعععل ال ملععع وحتععع

وال يحتعععع الموزمعععع ال عععع رصععععو مععععورد مهععععأل البحهععععيل والبق ععععيح ال قليععععيل ،أد رصععععو
الب بهمي ااراء المحمودة والب بلا قت نليقا

القضععععايا المشععععقورات

][116
آراء ال قوء تا

ما

نقوء.

وحيييعععت عععد حتععع ال قعععل اليظعععرد الموزمععع يهبتشعععف حتععع الشعععارا نلعععي هععع يل القلعععذ ،اليعععه ضععع المقدمععع ال قليععع
المشعععقورة البععع ععع معععل ااراء المحمعععودة البععع يعععدرتقا ال قعععل ال ملععع لعععي المقدمععع البععع ببضعععمل الحتععع الموزمععع البععع
يععدرتقا ال قععل اليظععرد  -يحصععل لل قععل اليظععرد ال لعع ععال الشععارا لععه ععتا الحتعع  ،اليععه حيييععت يقلععذ ععالوز و ععوالحت
د رس قل ه ث وت الملزو والموزم .
ومععل يععا قليععا هععا قا ل المهععبقوت ال قليعع بيحصععر ععع مهععأل واحععدة ،و عع مهععأل البحهععيل والبق ععيح ال قليععيل ،اليعععه ال
تا المورد راص ().1
يشارال الشارا حت ال قل ال مل اال يقا ،أد ال ال قل اليظرد ال يحت الموزم اال
وجه حجي ال قل:
  4تا نر عععت معععا شعععرحيا  ،و عععو ال ال قعععل اليظعععرد يقلعععذ عععالوز  ،انيععع حتععع الشعععارا ،عععد قل عععه ث عععوت الملعععزوالععتد ععو حتعع الشععرا او ال قععل ،و ععد ععرس قل ععه الموزمعع  -ي شععرا عع يععال وجععه حجيعع ال قععل ،يقععول لقععد ايبقععي
االمعععر يعععا ععع ال حعععث الهعععا لعععي أل العععدليل ال قلععع معععا أوجعععا القلعععذ حتععع الشعععارا ،واتا تعععال االمعععر تعععتلال لعععيس معععا
 - 19و حج تابه.
وراء القلذ حج  ،إيه بيبق اليه حجي تل حج  ،اليه  -تما بقد
وال ي قل هلخ الحجي نيه.

و عععل بث عععت الشعععري اال ال قعععل و عععل يث عععت البوحيعععد والي ععععوة اال ال قعععل واتا هعععلريا ايفهعععيا نعععل حتععع ال قعععل يتععععف
ععل تيععف يععؤمل ايفهععيا وانبقادابقععا و ععل ال قععل اال مععا ن ععد ععه الععرحمل و ععل
يصععدق رهععال وتيععف يععؤمل شععري
ي د الديال اال ه
___________________________________
) (1راجعععذ ال حعععث الرا عععذ ععع اهععع اا حتععع ال قعععل ال ملععع
االراء المحدودة)*( .
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 223معععا عععد ا لب عععرف الهعععر ععع البرصعععي

][117
ال البشععتيال عع حتعع ال قععل هفهععل لععيس وراء ععا هفهععل  ،ي عع تععل مععا يمتععل الشععال يععه ععو الصعع ريات ،أنيعع ث ععوت
الموزمعععات ععع المهعععبقوت ال قليععع أو ععع يعععر المهعععبقوت ال قليععع  .ويحعععل ايمعععا يعععبتل ععع حجيععع ال قعععل الث عععات الحتععع
الشرن د ث وت بلال الموزمات.
وقعععد شعععرحيا ععع الجعععزء الثعععاي مواقعععذ تثيعععرة معععل بلعععال الموزمعععات ،أث بيعععا ضعععقا ععع مثعععل المهعععبقوت ال قليععع  ،ويفييعععا
ضا آرر مثل مقدم الواجا ومهأل الضد.
أمعععا عععد ث عععوت المو زمععع وث عععوت الملعععزو عععأد م يعععي للشعععال ععع حجيععع ال قعععل ،أو الشعععال ععع ث عععوت العععوز  ،و عععو حتععع
الشعععارا .ولتعععل معععذ تعععل عععتا وقعععذ الشعععال لععع س االر عععارييل ععع عععتا الموضعععوا ،عععو عععد معععل بجليبعععه لتشعععف الم اللععع ،
 196لعععي عععتا اليعععزاا ،وقليعععا ال مرجعععذ عععتا اليعععزاا لعععي ثعععوث يعععوا  ،وتلعععال
يقعععول قعععد أشعععريا ععع المجلعععد االول
حها اربوف ن ارابق :
(االولي)

امتال ال ييف الشارا حجي

تا القلذ.

وقععد ابضععح ليععا تلععال مععا شععرحيا عع حجيعع القلععذ التابيعع
نل اب اا القلذ.

 19مععل ععتا الجععزء ععارجذ اليععه ،لب ععرف اهععبحال اليقعع

( الثاييععع ) عععد عععرس امتعععال حجيععع القلعععذ عععل يقعععي الشعععارا نعععل االرعععت حتععع ال قعععل وقعععد ادنعععي تلعععال جملععع معععل
االر عععارييل العععتيل وصعععل الييعععا تومقععع معععدنيل ال الحتععع الشعععرن ال يبيجعععز وال يجعععوز االرعععت عععه ال اتا ث عععت معععل لريععع
التباا والهي .
أقول ومرد ت الدنوا

الحقيق لي دنوا بقييد االحتا الشرني ال ل قا مل لري التباا والهي .

29
و ععتا ريععر مععا يوجععه ععه تومقعع ولتععل قععد هعع التععو مفصععو عع مهععأل اشععبراال االحتععا ععيل ال ععال والجا ععل
معععل عععتا الجعععزء ،قليعععا ايعععه يهعععبحيل ب لععع االحتعععا نلعععي ال لععع قعععا مللقعععا ،ضعععو نعععل بقييعععد ا عععال ل الياشعععه معععل هععع ا
را  ،و ت االهبحال ثا ب حبي لو قليا امتال يف حجي القلذ.
لمععا قليععا مععل لععزو الرلععف ،تمععا شععرحيا
ال

يععاال .وأمععا مععا ورد نععل آل ال يععت نلععيق الهععو مععل يحععو قععولق (ال ديععل هللا
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يصععاا ععال قول) قععد ورد عع ق الععه مثععل قععولق (ال نلععي اليععاس حجبععيل حجعع ظععا رة وحجعع اليعع  ،أمععا الظععا رة
الرهل واالي ياء وااليم نليق الهو واما ال الي ال قول)().1

والحعععل لقعععتا الب عععارس الظعععا رد عععيل اللعععايفبيل ،عععو أل المقصعععود معععل اللايفععع االولعععي يعععال نعععد اهعععبقول ال قعععل ععع
ادراال االحتعععا ومعععدارتقا ،ععع ق عععال االنبمعععاد نلعععي القيعععاس واالهبحهعععال ،اليقعععا واردة ععع عععتا المقعععا  ،أد ال االحتعععا
ومدارال االحتا ال بصاا ال قول االهبقول .و و ح تما شرحيا ها قا.
ععس صععور ععو دنععوا ال لل قععل ال يععدرال االحتععا مهععبقو
ومععل الم لععو ال مقصععود مععل ي بمععد نلععي االهبحهععال عع
ويعععدرال موتابقعععا ،ومقصعععود معععل ي بمعععد نلعععي القيعععاس عععو دنعععوا ال لل قعععل ال يعععدرال موتعععات االحتعععا ععع المقعععيس نليعععه
المقيس .و تا م يي االجبقاد الرأد.
الهبيبا الحت
وقعععد هععع ال عععت االدراتعععات ليهعععت معععل وظيفععع ال قعععل اليظعععرد وال ال قعععل ال ملععع  ،الل عععت أمعععور البصعععاا ال معععل
لريعع الهععماا مععل م لععغ االحتععا  .ونليععه قععت اللايفعع مععل االر ععار ال مععايذ مععل االرععت قععا نلععي ظوا ر ععا اليقعععا واردة
ع مقععا م ا رض ع االجبقععاد ععالرأد ،ولتيقععا اجي ي ع نمععا يحععل صععدد ونمععا يقولععه ع القضععايا ال قلي ع الب ع يبوصععل قععا
لععي الحتعع الشععرن  .تمععا يقععا اجي يعع نععل اللايفعع الثاييعع مععل االر ععار البعع بثي ع نلععي ال قععل وبععي نلععي ايععه حجعع هللا
ال اليععع  ،اليقعععا بثيععع نلعععي ال قعععل يمعععا عععو معععل وظيفبعععه ال يدرتعععه ،ال نلعععي الظيعععول واالو عععا  ،وال نلعععي ادنعععاءات ادراال
ماال يدرته ال قل ل ي به.
(الياحيععع الثالثععع )  -عععد عععرس نعععد امتعععال يفععع الشعععارا حجيععع القلعععذ واليقععع نيعععه ،يجعععا ال يبهعععأل نعععل م يعععي حتععع
الشعععارا نلعععي ل ععع حتععع ال قعععل والجعععواا الصعععحيح نعععل عععتا الهعععؤال نيعععد عععؤالء ال يقعععال ال م يعععا ادراال الشعععارا
لعععه او برتعععه لعععدا ال قعععوء .و عععتا شعععه آرعععر يعععر أمعععر ويقيعععه ،واليعععا ذ عععو أل يهبتشعععف
ونلمععه عععأل عععتا الف عععل يي ععع
أمر ويقيه ،يحبا اث ات أمر
___________________________________
)(1راجذ تباا ال قل مل أصول التا  .و و أول تب ه)*( .
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ويقيعععه لعععي دليعععل آرععع ر هعععم  ،وال يتفععع يعععه تلعععال العععدليل ال قلععع العععتد اقصعععي معععا يهعععبيب ميعععه ال الشعععارا نعععال حتععع
ال قوء ،او ايه حت يفس ما حت ه ال قوء ،و يتول ميه أمر مولود او يق مولود.
أقول و ت آرر مرحل لبوجيه مقال ميترد حجي ال قل ،و و بوجيه يرب

المهبقوت ال قلي .

ولقتا البوجيه صورة ظا ري يمتل أل بيلل نلي الم بدييل أتثر مل بلال البوجيقات

المراحل الها ق .

و تا البوجيه ييلود نلي احدا دنوييل:
1 -دنوا ايتار الموزم يل حت ال قل وحت الشرا ،وقد بقد بفييد ا

المجلد االول

 ،217و ي يد.

 218معععل المجلعععد االول وبوضعععيحقا ال معععا بلا قعععت نليعععه آراء
 2العععدنوا البععع أشعععريا اليقعععا يعععاال ععع آرعععرال قعععوء عععو اهعععبحقاق المعععد والعععت قعععل والمعععد والعععت يعععر الثعععواا وال قعععاا ،اهعععبحقاققما ال يهعععبلز اهعععبحقاق الثعععواا
وال قاا مل ق ل المولي .والتد ييفذ اهبتشاف حت الشارا و الثاي وال يتف االول.
ولعع و ععرس يععا صععححيا االهععبلزا للثععواا وال قععاا ،ععإل تلععال ال يدرتععه تععل أحععد .ولععو ععرس ايععه أدرتععه تععل احععد ععإل
تلال ليس تا يا للدنوة لي الف ل ال نيد الفت مل الياس.
ونلععي أد بقععدير ععرس ععو يهععب ي اتثععر اليععاس نععل بوجيععه االمععر مععل المععولي أو اليق ع ميععه ع مقععا الععدنوة لععي الف ععل
أو الزجعععر نيعععه .و تا تعععال يفعععس ادراال الحهعععل والقععع ح يعععر تعععاف ععع العععدنوة  -والمفعععروس لععع يقععع دليعععل هعععم نلعععي
الحتععع  -عععو يهعععبليذ ال يحتععع عععال الشعععارا لعععه أمعععر ويقععع نلعععي ل ععع حتععع ال قعععل قعععد اتبفعععي نعععل يايعععه انبمعععادا نلعععي

ادراال ال قعععل ،ليتعععول حتععع ال قعععل تاشعععفا نعععل حتمعععه .الحبمعععال أال يتعععول للشعععارا حتععع مولعععود نلعععي ل ععع حتععع ال قعععل
حيييت .واتا جاء االحبمال لل االهبدالل ،الل المدار نلي القلذ المقا .
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 ) 220لعععي مايفيعععد الشععع االول معععل عععت العععدنوة الثاييععع  ،ت قليعععا الحععع
والجعععواا يعععه قعععد أشعععريا ععع الحاشعععي ( 1
ال م يعععي اهعععبحقاق المعععد لعععيس اال اهعععبحقاق الثعععوا ا ،وم يعععي اهعععبحقاق العععت لعععيس اال اهعععبحقاق ال قعععاا ،ال ايقمعععا شعععييال
أحععععد ما يهععععبلز اارععععر ،الل حقيقعععع المععععد والمقصععععود ميععععه ععععو المجععععازاة ععععالرير ال المععععد اللهععععال ،وحقيقعععع الععععت
والمقصود ميه و المجازاة الشر ال الت اللهال.
و تا الم يي و التد يحت ه ال قل ،ولتا قال المحققول مل الفوهف (ال مد الشارا ثوا ه وتمه نقا ه).
وأرادوا عععتا الم يعععي .عععل اليهععع لعععي هللا ب عععالي ال م يعععي لفعععرس اهعععبحقاق المعععد والعععت اللهعععايييل نيعععد  ،عععل ليهعععت
مجازابه الرير ال الثواا وليهت مجازابه الشر اال ال قاا.
وأمعععا الشععع الثعععاي معععل عععت العععدنوا عععالجواا نيعععه يعععه لمعععا تعععال المفعععروس ال المعععد والعععت معععل القضعععايا المشعععقورات
الب ببلا نليقا آراء ال قوء تا و د ال يفرس يه أل يتول صالحا لدنوة تل واحد مل الياس.
ومعععل يعععا يقعععول ايعععه معععذ عععتا الفعععرس يهعععبحيل بوجيعععه دنعععوة مولويععع معععل هللا ب عععالي ثاييعععا الهعععبحال ج عععل العععدان معععذ
رس وجود ما يصلح للدنوة نيد المتلف ال مل اا البأتيد ولفت اليظر.
ولعععتا ت يعععا يعععاال لعععي أل االوامعععر الشعععرني العععواردة ععع معععوارد حتععع ال قعععل مثعععل وجعععوا اللانععع ويحو عععا يهعععبحيل يقعععا
أوامر بأتيدي (اد ارشادي ).
أل بتول أوامر بأهيهي (أد مولوي ) ،ل
وامعععا ال عععتا االدراال ال يعععدنو ال الفعععت معععل اليعععاس قعععد يتعععول صعععحيحا ولتعععل ال يضعععر ععع مقصعععوديا ،اليعععه ال يقصعععد معععل
تول حت ال قل دانيا ايه داا الف ل لتل أحد ،ل ايما يقصد  -و و اليا ذ ليا  -ايه صالح للدنوة.
و ععتا شععأل تععل داا حبععي االوامععر المولويعع  ،إيععه ال يبرقععا ميقععا ال صععوحيبقا للععدنوة ال ليعع الععدنوة ،اليععه لععيس قععوا
تععول االمععر أمععرا مععل ق ععل الشععارا أو مععل ق ععل يععر ليعع دنوبععه لجميععذ المتلفععيل ،ععل االمععر عع حقيقبععه لععيس ععو ال
ج عععل معععا يصعععلح أل يتعععول دانيعععا ،ي يععع لعععيس المج عععول ععع االمعععر ليععع العععدنوة .ونليعععه ،عععو يضعععر ععع تويعععه صعععالحا
للدنوة ند امبثال أتثر الياس.
ال اا الرامس حجي الظوا ر
بمقيدات:
 43ل ال عععرس معععل المقصععد االول بشعععري ظععوا ر عععس االلفعععاظ مععل ياحيععع نامععع
 1بقععد ععع المجلععد االولوال ايعع ميعععه  -تمعععا تتريعععا  -بيقعععيح صعع ريات أصعععال الظقعععور .ول عععا ايمعععا يتعععول تلععال ععع رصعععو المعععوارد البععع وقعععذ
يقععا الرععوف ععيل اليععاس .وقليععا اييععا هععي حث نععل الت ععرا ،و ع حجي ع (أصععال الظقععور) ،ع المقصععد الثالععث .وقععد حععل
حمد هللا ب الي موضذ ال حث نيقا.
  2ال ال حععث نععل حجي ع الظععوا ر مععل بوا ععذ ال حععث نععل التبععاا والهععي  ،أني ع ال الظععوا ر ليهععت دلععيو قايمععا يفهععهع مقا ععل التبععاا والهععي ععل ايمععا بحبععا لععي اث ععات حجيبقععا ل ععرس االرععت التبععاا والهععي  ،ق ع مععل مبممععات حجيبقععا،
ات مععل الواضععح ايععه ال مجععال لورععت قمععا مععل دول ال بتععول ظوا ر مععا حجعع  .واليصععو البعع عع قل يعع الداللعع أقععل
القليل يقما.
  3بقععد ال االصععل حرم ع ال مععل ععالظل مععا ل ع يععدل دليععل قل ع نلععي حجيبععه ،والظععوا ر مععل جمل ع الظيععول ،ععو ععد مععلالبماس دليل قل نلي حجيبقا ليصح البمهال ظوا ر اايات واالر ار .وهيأب يال تا الدليل.

 4ال ال حث نل الظقور يب مرحلبيل:(االولي) -

ال تا اللفظ المرصو

ظا ر

تا الم يي المرصو

أ

ير ظا ر.

والمقصعععد االول تلعععه مبتفعععل ال حعععث نعععل ظقعععور عععس االلفعععاظ البععع وقعععذ الرعععوف ععع ظقور عععا ،تعععاالوامر واليعععوا
الحقيق مل س ص ريات أصال الظقور.
وال مو والرصو وااللوق والبقييد .و
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(الثايي ع )  -ع ال اللفععظ الععتد قععد احععرز ظقععور ععل ععو حج ع نيععد الشععارا ع تلععال الم يععي ،يصععح ال يحععب ععه المععولي
نلعععي المتلفعععيل ويصعععح ال يحعععب ععع ه المتلفعععول وال حعععث نعععل عععت المرحلععع الثاييععع عععو المقصعععد العععتد نقعععد معععل اجلعععه عععتا
ال اا ،و و الت را الب اتا ضمميا ا لي ص ريابقا يب ليا االرت ظوا ر اايات والروايات.
5 -ال المرحل االولي  -و

بشري

ص ريات أصال الظقور  -بقذ صورة نام

مورديل:

(االول)  -ععع و ضعععذ اللفعععظ للم يعععي الم حعععوث نيعععه ،ايعععه اتا احعععرز وضععع ه لعععه ال محالععع يتعععول ظعععا را يعععه ،يحعععو وضعععذ
صي ا ل للوجوا والجمل الشرلي لما يهبلز المفقو  .لي ير تلال.
(الثاي ) -

قيا قريي نام أو راص نلي ارادة الم يي مل اللفظ.

والحاج ع لععي القريي ع امععا عع مععورد ارادة يععر مععا وضععذ لععه اللفععظ ،وامععا ع مععورد اشععبراال اللفععظ ع أتثععر مععل م يععي.
ومعععذ عععرس وجعععود القرييععع ال محالععع يتعععول اللفعععظ ظعععا را يمعععا قامعععت نليعععه القرييععع هعععواء تايعععت القرييععع مبصعععل أو
ميفصل .
واتا ابضحت ت البمقيدات يي

أل يبحدث نما يق مل تل مل المرحلبيل

م احث مفيدة

ال اا.

( لعععرق اث عععات الظعععوا ر) اتا وقعععذ الشعععال ععع المعععورديل الهعععا قيل ،قيعععاال لعععرق لم ر ععع وضعععذ االلفعععاظ وم ر ععع القعععرايل
ال امععع (ميقعععا)  -أل يبب عععذ ال احعععث يفهعععه اهعععب موت ال عععرا وي معععل رأيعععه واجبقعععاد اتا تعععال معععل أ عععل الر عععرة اللهعععال
والم ر اليتات ال يايي .
 ) 58معععل أل تلمععع (االمعععر) لفعععظ مشعععبرال عععيل معععا يفيعععد م يعععي الشعععه والللعععا ،وتلعععال
ويظيعععر تلعععال معععا اهعععبي ليا ( 1
دالل اربوف اشبقاق التلم حها الم يييل
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واربوف الجمذ يقا حه قما .و (ميقا)  -ال يرجذ لي نومات الحقيق والمجاز تالب ادر واروابه.
وقد بقد التو نل ت ال ومات ( 1
وهيأب

 .)24 - 21و (ميقا)  -ال يرجذ لي أقوال نلماء الل .

يال قيم أقوالق .

و ياال أصول اب قا س القدماء لب ييل وضذ االلفاظ أو ظقورابقا،

موارد ب ارس أحوال اللفظ.

والح ايه ال أصل لقا مللقا ،اليه ال دليل نلي انب ار ا .وقد أشريا لي تلال يما بقد ( 1

).25

و ععع مثعععل معععا ت عععوا اليعععه معععل أصعععال نعععد االشعععبراال ععع معععورد العععدورال عععيل االشعععبراال و عععيل الحقيقععع والمجعععاز ،ومثعععل
أصعععال الحقيقععع الث عععات وضعععذ اللفعععظ نيعععد العععدورال عععيل تويعععه حقيقععع أو مجعععازا .أمعععا ايعععه ال دليعععل نلعععي انب ار عععا ،عععول
حجي مثل ت االصول ال د مل اهبياد ا لي ياء ال قوء.

والمهعععل معععل يعععايق عععو ث وبعععه ععع االصعععول البععع بجعععرد الث عععات معععرادات المعععبتل دول معععا يجعععرد لب يعععيل وضعععذ االلفعععاظ
والقرايل .وال دليل آرر مثلقا ير ياء ال قوء.
***
(حجي قول الل ود)
ل (اقعععوال الل عععوييل) ال ن عععرة أتثر عععا ععع مقعععا اهبتشعععاف وضعععذ االلفعععاظ الل أتثعععر المعععدوييل لل ععع مقععع ال يعععتتروا
الم ععاي البعع شععاا اهععب مال اللفععظ يقععا مععل دول تثيععر نيايعع مععيق بمييععز الم ععاي الحقيقي ع مععل المجازي ع اال يععادرا ،نععدا
قه الل .
الزمرشرد تبا ه (اهاس الل ) ،وندا س المؤلفات
ونلعععي بقعععدير أل يعععي الل ويعععول نلعععي الم يعععي الحقيقععع  ،عععال أ عععا د يصعععق ال لععع الوضعععذ قعععو ،واال عععو عععد معععل البمعععاس
الدليل نلي حجي الظل الياشه مل قولق  .وقيل االهبدالل نليه وجو مل االدل ال أس تتر ا وما نيديا يقا:
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أوال  -قيل الدليل االجماا .وتلال اليه قاي نلي االرت قول الل ود و يتير مل أحد وال تال الل ود واحدا.
أقععول وأيععي ليععا بحصععيل ععتا االجمععاا ال ملعع المععدني اليهعع لععي جميععذ الفققععاء ونلععي بقععدير بحصععيله ععأيي ليععا مععل
اث ععات حجي ع مثلععه وقععد بقععد ال حععث مفصععو نععل ميشععأ حجي ع االجمععاا ،ولععيس ععو ممععا يشععمل ععتا المقععا مععا ععو حج ع ،
الل الم صعععو ال يرجعععذ لعععي يصعععو أ عععل الل ععع حبعععي يهب تشعععف معععل االجمعععاا موا قبعععه ععع عععت المهعععأل  ،أد رجونعععه
لي أ ل الل نمو.
ثاييععا  -قيععل الععدليل يععاء ال قععوء الل مععل هععيرة ال قععوء و يععايق ال مل ع نلععي الرجععوا لععي أ ععل الر ععرة الموثععوق ق ع عع
جميععذ االمععور البعع يحبععا عع م ر بقععا لععي ر ععرة و نمععال الععرأد واالجبقععاد ،تالشععؤول القيدهععي والل يعع وميقععا الل ععات
يه.
ودقايققا ،ومل الم لو ال الل ود م دود مل أ ل الر رة
والشارا ل يث ت ميه الردا نل ت الهيرة ال ملي  ،يهبتشف مل تلال موا قبه لق ورضا قا.
أقعععول ال يعععاء ال قعععوء يمعععا يتعععول حجععع اتا تعععال يهبتشعععف ميعععه نلعععي يحعععو اليقعععيل موا قععع الشعععارا وامضعععاؤ للعععريقبق .
و تا ديق .
ولتعععل يحعععل ييعععاق العععوق المقدمععع المبقدمععع القايلععع ال موا قععع الشعععارا ل يعععاء ال قعععوء بهبتشعععف معععل مجعععرد نعععد ث عععوت
ردنه نل لريقبق  ،ل ال يحصل تا االهبتشاف اال أحد شرول ثوث تلقا ير مبو رة المقا :
 1أال يتعععول معععايذ معععل تعععول الشعععارا مب حعععد المهعععلال معععذ ال قعععوء ععع ال يعععاء والهعععيرة ،إيعععه ععع عععتا الفعععرس ال عععد أليهبتشععف ايععه مبحععد المهععلال م ق ع مجععرد نععد ث ععوت ردنععه اليععه مععل ال قععوء ععل رييهععق  .ولععو تععال لععه مهععلال ثععال ل ييععه
ول ر يا  ،وليس تا مما يرفي .ومل تا ال اا الظوا ر ور ر الواحد ،إل االرت الظوا ر واالنبماد
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نليقععا عع البفقععي  ،ممععا جععرت نليقععا هععيرة ال قععوء ،والشععارا ال ععد أل يتععول مبحععد المهععلال م قعع اليععه ال مععايذ مععل تلععال
اليه اليه و و ميق ما نقوء ول يث ت ميه ردا.
وتععتلال يقععال ع ر ععر الواحععد الثقعع إيععه ال مععايذ مععل أل يتععول الشععارا مبحععد المهععلال مععذ ال قععوء عع االنبمععاد نليععه عع
ب ليغ االحتا ول يث ت ميه الردا.

أمعععا الرجعععوا لعععي أ عععل الر عععرة عععو م يعععي لفعععرس أل يتعععول الشعععارا مبحعععد المهعععلال معععذ ال قعععوء ععع تلعععال ،اليعععه ال م يعععي
لفععرس حاجبععه لععي أ ععل الر ععرة ع شععأل مععل الشععؤول حبععي يمتععل ععرس ال بتععول لععه هععيرة نملي ع ع تلععال ال هععيما ع
الل ال ر ي .
  2تا تععال يععاال مععايذ مععل أل يتععول الشععارا مبحععد المهععلال مععذ ال قععوء ،ععو ععد أل يث ععت لععدييا جريععال الهععيرة ال ملي عحبععي ع االمععور الشععرني مععرأا ومهععمذ مععل الشععارا ،ععإتا ل ع يث ععت حيييععت الععردا ميععه يتععول هععتوبه مععل ق يععل البقريععر
لمهلال ال قوء.
و ععتا مثععل االهبصععحاا إيععه لمععا تععال مععورد الشععال ع الحال ع الهععا ق ععو م يععي لفععرس ابحععاد الشععارا ع المهععلال مععذ
ال قععوء االرععت الحالعع الهععا ق  ،ت ال م يععي لفععرس شععته عع قععاء حتمععه ،ولتععل لمععا تععال االهبصععحاا قععد جععرت الهععيرة
يه حبي االمور الشرني ول يث ت ردا الشارا نيه إيه يهبتشف ميه امضاؤ للريقبق .
أمععا الرجععوا لععي ا ععل الر ععرة ع الل ع ل ع ي ل ع جريععال الهععيرة ال قويي ع ع االرععت قععول الل ععود ع رصععو
الشرني  ،حبي يهبتشف مل ند ث وت ردنه رضا قت الهيرة االمور الشرني .
  3تا ايبفعععي الشعععرلال المبقعععدمال عععو عععد حيييعععت معععل قيعععا دليعععل رعععاال ملي نيد ال قوء.
و

مقاميا ليس نيديا تا الدليل ،ل اايات اليا ي نل اب اا الظل تا ي

االمععور

قل ععع نلعععي رضعععا الشعععارا وامضعععايه للهعععيرة

ث وت الردا نل ت الهيرة ال ملي .

ثالثا  -قيل الدليل حت ال قل.
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الل ال قعععل يحتععع وجعععوا رجعععوا الجا عععل لعععي ال عععال  ،عععو عععد أل يحتععع الشعععارا عععتلال أيضعععا ،ت أل عععتاالحت ال قلععع معععل
ااراء المحمودة الب بلا قت نليقا آراء ال قوء ،والشارا ميق  ،ل رييهق .
و قعععتا الحتععع ال قلععع أوج يعععا رجعععوا ال عععام
راص تال دال والتتورة لدليل را .

لعععي المجبقعععد ععع البقليعععد ،ايععع االمعععر أيعععا اشعععبرليا ععع المجبقعععد شعععرولا

يعععر موجعععود ععع الرجعععوا لعععي قعععول الل ععود ،اليعععه ععع الشعععؤول الفييععع لععع يحتععع ال قعععل اال رجعععوا
و ععتا العععدليل ال رعععا
الجا ل لي ال ال الموثوق ه مل دول انب ار ندال أو يحو ا تالرجوا لي االل اء والمقيدهيل.
وليس ياال دليل را

يشبرل ال دال أو يحو ا

أقول و تا الوجه أقرا الوجو

الل ود ،تما ورد

المجبقد.

اث ات حجي قول الل ود ،ول اجد اال ما يقد

ه.

***
(الظقور البصورد والبصديق )
قيل ال الظقور نلي قهميل بصورد وبصديق .
( 1 -الظقور البصورد) التد ييشأ مل وضذ اللفظ لم يي مرصو

.

و و ن ارة نل دالل مفردات التو نلي م اييقا الل وي أو ال ر ي .
و و با ذ لل ل الوضذ هواء تال

التو أو

رارجه قريي نلي رو ه أو ل بتل.

( 2 -الظقور البصديق ) التد ييشأ مل مجموا التو .
و ععو ن ععارة نععل دالل ع جمل ع التععو نلععي مععا يبضععميه مععل الم يععي ،قععد بتععول دالل ع الجمل ع ملا ق ع لدالل ع المفععردات وقععد
بتول م ايرة لقا تما تا احبف التو قريي بوجا صرف مفاد جمل التو نما يقبضيه مفاد المفردات.
والظقععور البصععديق يبوقععف نلععي ععراغ المععبتل مععل تومععه ععإل لتععل مععبتل أل يلح ع تومععه مععا شععاء مععل القععرايل مععا دا
مبشعععا و عععالتو ال يي قععععد لتومعععه الظقعععور البصععععديق  .ويهعععبب ذ عععتا الظقععععور البصعععديق ظقعععور ثععععال بصعععديق  ،و ععععو
الظقور ال
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تا و مراد المبتل  ،و تا و الم يل لمراد المبتل

يفس االمر.

يبوقعععف نلعععي نعععد القرييععع المبصعععل والميفصعععل  ،الل القرييععع مللقعععا بقعععد
االول ايه ال بقدمه القريي الميفصل .

عععتا الظقعععور ،رعععوف الظقعععور البصعععديق

أقول ويحل ال يب قل تا البقهي  ،ل الظقور قه واحد ،وليس و اال دالل اللفظ نلي مراد المبتل .
و ت الدالل
و

الب يهميقا الدالل البصديقي .

أل يلز مل ال ل صدور اللفظ مل المبتل ال ل مراد مل اللفظ ،او يلز ميه الظل مراد .

واالول يهمي (الي

) ،ويرب

الثاي

اه (الظقور).

 18يعععال
وال م يععي للقععول ععال اللفععظ ظععا ر ظقععورا بصععوريا ععع م يععا الموضععوا لععه ،وقععد هعع عع المجلععد االول
حقيقعع الداللعع  ،و ل مععا يهععمويه الداللعع البصععوري ليهععت داللعع  ،وايمععا تععال تلععال مععيق بهععامحا عع الب يععر ععل عع مععل
اا بدان الم اي  ،و نل وال ظل يقا مراد المبتل  ،و دالل و ظقور ،و يما تال رلور.
والفرق يد ييقما.
وأمععا بقهعععي الظقعععور البصعععديق لعععي قهععميل قعععو بهعععامح أيضعععا ،اليعععه ال يتععول الظقعععور ظقعععورا اال اتا تشعععف نعععل المعععراد
الجدد للمبتل اما نلي يحو اليقيل أو الظل ،القريي الميفصل ال محال بقد الظقور مللقا.
ي ععع ق عععل ال لععع قعععا يحصعععل للمرالعععا قلعععذ عععدود او ظعععل عععدود يعععزوالل نيعععد ال لععع قعععا ،يقعععال حيييعععت قعععد اي قعععد للتعععو
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ظقور نلي روف ما بقبضيه القريي الميفصل  .و تا تو شايذ نل االصولييل (راجذ 1
و ععع الحقيقععع ال رضعععق معععل تلعععال الظقعععور اال بعععداي ال عععدود ا لعععتد يعععزول نيعععد ال لععع القرييععع الميفصعععل  ،ال ايعععه يعععاال
ظقورال ظقور ال يزول القريي الميفصل وظقور يزول قا.
وال أس أل يهمي تا الظقور ال دود الظقور التاب وبهميبه الظقور مهامح نلي تل حال.
ونلععي تععل حععال ،هععواء هععميت الدالل ع البصععوري ظقععورا أ ل ع به ع  ،وهععواء هععم الظععل ال ععدود ظقععورا أ ل ع يه ع  ،ععال
حجي الظقور و الظقور التاشف نل مراد المبتل ما و تاشف وال تال تشفا يونيا.
موضذ التو
(وجه حجي الظقور)
ال الدليل نلي حجي الظا ر ميحصر

ياء ال قوء.

والدليل يبألف مل مقدمبيل قل يبيل ،نلي يحو ما بقد

الدليل نلي حجي ر ر الواحد مل لري

ياء ال قوء.

وبفصيلقما يا أل يقول:
(المقدمععع االولعععي)  -ايعععه معععل المقلعععوا عععه العععتد ال ي بريعععه الريعععا ال أ عععل المحعععاورة معععل ال قعععوء قعععد جعععرت هعععيربق
ال مليععع وب عععاييق ععع محعععاورابق التوميععع نلعععي انبمعععاد المعععبتل نلعععي ظعععوا ر تومعععه ععع بفقعععي مقاصعععد  ،وال يفرضعععول
نليعععه ال يعععأب تعععو قل ععع ععع مللو عععه ال يحبمعععل الرعععوف .وتعععتلال  -ب عععا لهعععيربق االولعععي  -ب عععايوا أيضعععا نلعععي ال معععل
ظعععوا ر تعععو المعععبتل واالرعععت قعععا ععع قععع مقاصعععد  ،وال يحبعععاجول ععع تلعععال لعععي أل يتعععول تومعععه يصعععا ععع مللو عععه ال
يحبمل الروف.
لععتلال يتعععول الظعععا ر حجععع للمعععبتل نلعععي ا لهعععامذ يحاهععع ه نليعععه ويحعععب عععه نليعععه لعععو حملعععه نلعععي رعععوف الظعععا ر ،ويتعععول
أيضا حج للهامذ نلي المبتل يحاه ه نليه ويحب ه نليه لو ادني روف الظا ر.
ومل أجل تا يؤرت المرء ظا ر اقرار ويدال ه و ل ل يتل يصا

المراد.

(المقدمععع الثاييععع )  -ال معععل المقلعععوا عععه أيضعععا ال ال شعععارا المقعععدس لععع يرعععر ععع محاورابعععه واهعععب ماله لولفعععاظ نعععل
مهعععلال ا عععل المحعععاورة معععل ال قعععوء ععع بفقعععي مقاصعععد عععدليل ال الشعععارا معععل ال قعععوء عععل رييهعععق  ،قعععو مبحعععد المهعععلال
تا المهلال ،ول يث ت مل ق له مايرالفه.
م ق  ،وال مايذ مل ابحاد م ق
و تا ث بعععت ابعععال المقعععدمبال القل ي بعععال ال محالععع يث عععت نلعععي هععع يل الجعععز ال الظعععا ر حجععع نيعععد الشعععارا ،حجععع لعععه نلعععي
المتلفعععيل ،وحجععع م عععترة للمتلفعععيل .عععتا ،ولتعععل وق عععت لععع س اليعععاس شعععتوال ععع نمعععو تعععل معععل المقعععدمبيل ،ال عععد معععل
الب رس لقا وتشف الحقيق يقا .أما (المقدم االولي) قد وق ت ندة أ حاث يقا:
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1-

أل ب اي ال قوء نلي حجي الظا ر ل يشبرل يه حصول الظل الف ل

2-

أل ب اييق

ل يشبرل يه ند الظل روف الظا ر

3-

ال ب اييق

ل يشبرل يه جريال اصال ند القريي

المراد

مععل قصععد ا قامععه قععل ،أو ي ع يععر يتععول الظععا ر حج ع مللقععا وامععا (المقدم ع
  4ع ال ب ععاييق ععل ععو مرععبالثايي ع )  -قععد وقععذ ال حععث يقععا ع حجي ع ظععوا ر التبععاا ال زيععز ،ععل قيععل ال الشععارا ردا نععل االرععت ظععوا ر التبععاا
ل يتل مبحد المهلال يه مذ ال قوء .و ت المقال ميهو لي االر ارييل.
ونليه يي

ال حث نل تل واحد واحد مل ت االمور ،يقول:

  1اشععبرال الظععل الف ل ع الو ععاق قيععل ال ععد ع حجي ع الظععا ر مععل حصععول ظععل ل ع مععراد المععبتل  ،واال قععو لععيسظععا ر .ي يعع ال المقععو لتععول التععو ظععا را حصععول الظععل الف لعع للمرالععا ععالمراد ميععه ،واال ععو يتععول ظععا را ،ععل
يتول مجمو.
أقععول مععل الم لععو ال الظقععور صععف قايم ع عع اللفظ ،و ععو تويععه حالعع يتععول تاشععفا نععل مععراد المععبتل وداال نليععه ،والظععل
مععا ععو ظععل أمععر قععاي الهععامذ ال ععاللفظ تيععف يتععول مقومععا لتععول اللفععظ ظععا را ،و يمععا اقصععي مععا يقععال ايععه يهععبلز الظععل
مل ت الجق يبو ال الظل يتول مقوما لظقور .
و ع الحقيق ع ال المقععو لتععول التععو ظععا را نيععد أ ععل المحععاورة ععو تشععفه الععتاب نععل المععراد ،أد تععول التععو مععل شععأيه
أل يثيععر الظععل نيععد الهععامذ ععالمراد ميععه ،و ل ل ع يحصععل ظععل ل ع للهععامذ ،الل تلععال ععو الصععف القايم ع ععالتو المقوم ع
لتويعععه ظععععا را نيععععد أ ععععل المحععععاورة .والمعععدرال لحجيعععع الظععععا ر لععععيس اال يععععاء ال قعععوء قععععو المب ععععذ عععع أصععععل الحجيعععع
ورصوصيابقا.

اال برا ال يصح للهامذ أل يحب

د حصول الظل الف ل نيد مل الظا ر اتا أراد مرالفبه مقما تال

][132
اله ا ل د حصول ظيه ،ما دا ال اللفظ حال مل شأيه ال يثير الظل لدا نام الياس.
و ععتا مايهععمي ععالظل اليععون  ،يتبفعع ععه عع حجيعع الظععا ر ،تمععا يتبفعع ععه عع حجيعع ر ععر الواحععد تمععا بقععد  ،واال لععو
يععر حج ع اليه ع
تععال الظععل الف ل ع م ب ععرا ع حجي ع الظقععور لتععال تععل تععو ع آل واحععد حج ع اليه ع لععي شععر
لي شر آرر .و تا ما ال يبو مه أحد.
ومعععل ال عععديق ايعععه ال يصعععح ادنعععاء ال الظعععا ر لتععع يتعععول حجععع ال عععد ال يهعععبلز الظعععل الف لععع نيعععد جميعععذ اليعععاس يعععر
اهبثياء ،واال و يتول حج اليه لي تل احد.
  2انب ار ند الظل الروف قيل ال ل ي ب ر الظل الو اق لي االقل ي ب ر أال يحصل ظل الروف.قععال الشعععيخ صعععاحا التفايعع ععع رد (والظعععا ر أل هعععيربق نلععي اب انقعععا  -أد الظعععوا ر  -معععل يععر بقييعععد ا ادبقعععا الظعععل
ععو ،وال ععد الظععل تععتلال نلععي رو قععا ،ضععرورة ايععه ال مجععال لونبععتار مععل مرالفبقععا ععد ا ادبقععا الظععل الو ععاق وال
وجود الظل الروف).
أقععول ال تععال ميشععأ الظععل ععالروف أمععر يصععح ع يظععر ال قععوء االنبمععاد نليععه ع البفقععي  ،ايععه ال يي ع الشععال ع أل
مثعععل عععتا الظعععل يضعععر ععع حجيععع الظقعععور عععل  -نلعععي البحقيععع  -ال ي قعععي م عععه ظقعععور للتعععو حبعععي يتعععول موضععع ا ل يعععاء
ال قوء ،الل الظقور يتول حيييت نلي ل .
تلععال االمععر الم بمععد نليععه عع البفقععي  ،حبععي لععو ععرس ال تلععال االمععر لععيس امععارة م ب ععرة نيععد الشععارا ،الل المععوال عع
تلال ياء ال قوء.
وأمععا اتا تعععال ميشععأ الظعععل لععيس ممعععا يصععح االنبمعععاد نليععه ععع البفقععي نيعععد ال قععوء عععو قيمعع لقعععتا الظععل معععل ياحيعع يعععاء
ال قععوء نلععي اب ععاا الظععا ر ،الل الظقععور قععاي عع رو ععه ،وال يي عع الشععال عع نععد بععأثير مثلععه عع ب ععاييق نلععي حجيعع
الظقور .والظا ر ال مراد الشيخ صاحا التفاي مل الظل الروف تا القه الثاي قل ال ماي القه االول.
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ول عععل معععراد القايعععل انب عععار نعععد الظعععل عععالروف عععو القهععع االول قعععل ،ال معععا ي ععع القهععع الثعععاي  ،يقعععذ البصعععالح عععيل
اللر يل.
  3اصععال نععد القرييعع ت ععا الشععيخ االنظعع عع رهععايله لععي أل االصععول الوجوديعع  -مثععل أصععال الحقيقعع واصعععالال مععو واصععال االلععوق ويحو ععا البعع عع تلقععا أيععواا الصععال الظقععور  -برجععذ تلقععا لععي أصععال نععد القرييعع  ،م يععي
ال أصععال الحقيقعع برجععذ لععي أصععال نععد قرييعع المجععاز ،وأصععال ال مععو لععي أصععال نععد المرصعع و تععتا .والظععا ر
مل جق ياء ال قوء نلي حجي أصال ند القريي .
ال رضه مل الرجوا أل حجي اصال الظقور يما
وت ععا الشععيخ صعععاحا التفايعع لعععي ال تععس معععل تلععال ،أد ايعععه يععرا أل أصععال نعععد القرييعع
الظقور.

ععع البعع برجعععذ لععي أصعععال

ي ي ع ال ال قععوء لععيس لق ع اال يععاء واحععد و ععو ال يععاء نلععي أصععال الظقععور ،و ععو يفهععه يععاء نلععي أصععال نععد القريي ع  ،ال
عععد ال يعععاء
يعععاء نلعععي أصعععال نعععد القرييععع و يعععاء آرعععر نلعععي اصعععال الظقعععور وال يعععاء الثعععاي
أيعععه يعععاال ،يعععاء ال نيعععد
االول ومبوقف نليه ،وال أل ال ياء نلي اصال الظقور مرجذ حجيبه وم يا لي ال ياء نلي اصال ند القريي .

أقعععول الحععع ال االمعععر ال تمعععا أ عععاد الشعععيخ االنظععع وال تمعععا ا عععاد صعععاحا التفايععع  ،ايعععه لعععيس يعععاال أصعععل نيعععد ال قعععوء
يعععر أصعععال الظقعععور يصعععح ال يقعععال لعععه (اصعععال نعععد القرييععع ) ،ضعععو نعععل ال يتعععول عععو المرجعععذ الصعععال الظقعععور أو
المرجذ له.
أل اصال الظقور
يال تلال ايه نيد الحاج لي اجراء أصال الظقور ال د أل يحبمل ال المبتل الحتي أراد روف ظا ر تومه.
و تا االحبمال ال يرر نل احدا صوربيل ال ثالث لقما:
(االولي) أل يحبمل ارادة روف الظا ر مذ ال ل

د يصا قريي مل ق له ال مبصل وال ميفصل .

و تا االحبمال اما مل جق احبمال ال فل نل
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يصعععا القرييععع أو ا حبمعععال قصعععد االيقعععا  ،أو احبمعععال الرلعععأ ،أو احبمعععال قصعععد القعععزل ،أو ل يعععر تلعععال  -ايعععه ععع
الموارد يلز المبتل ظا ر تومه ،يتول حج نليه ،ويتول حج له أيضا نلي اارريل.

عععت

وال بهعععمذ ميعععه دنعععوا ال فلععع ويحو عععا ،وتعععتلال ال بهعععمذ معععل اارعععريل دنعععوا احبمعععالق لل فلععع ويحو عععا ،و عععتا م يعععي
أصال الظقور نيد ال قوء ،أد ال الظقور و الحج نيد  -تالي  -ال اء تل بلال االحبماالت.
ومعععل الواضعععح ايعععه ععع عععت المعععوارد ال موقعععذ الصعععال نعععد القرييععع هعععال
حبي يحبا لي يفيقا االصل.
عععو موقعععذ اتل ععع
الظقور.

ايبفعععاء الموضعععوا ،اليعععه ال احبمعععال لوجود عععا

عععت الصعععورة للقععع ول رجعععوا أصعععال الظقعععور لعععي عععتا االصعععل ،وال للقعععول رجونعععه لعععي أصعععال

(الثاييععع )  -ال يحبمعععل ارادة رعععوف الظعععا ر معععل جقععع احبمعععال يصعععا قرييععع رفيعععت نلييعععا  -ايعععه ععع عععت الصعععورة يتعععول
موقعععذ لبعععو جريعععال أصعععال نعععد القرييععع  ،ولتعععل ععع الحقيقععع ال م يعععي يعععاء ال قعععوء نلعععي اصعععال الظقعععور  -تمعععا بقعععد -
ال عععاء احبمعععال الرعععوف ،أد احبمعععال تعععال .ومعععل جملععع االحبمعععاالت البععع بل عععي ال
ايقععع ي ب عععرول الظقعععور حجععع تعععالي
وجدت احبمال يصا القريي  .وحتمه حت احبمال ال فل ويحو ا مل جق ايه احبمال مل وميف لدا ال قوء.
ونليعععه ،عععالميف نيعععد ال قعععوء عععو االحبمعععال ،ال ال الميفععع وجعععود القرييععع الواق يععع  ،الل القرييععع الواق يععع يعععر الواصعععل
ال أثععر لقععا ع يظععر ال قععوء وال بضععر عع الظقععور حبععي يحبععا لععي يفيقععا االصععل ،ييمععا ال م يععي اصععال نععد القرييعع
 لععو تايععت  -ال يععاء نلععي يفعع وجععود القرييعع  ،ال ال يععاء نلععي يفعع احبمالقععا ،وال يععاء نلععي يفعع االحبمععال ععو م يععي ال يععاءنلي أصال الظقور ليس شييا آرر.
واتا ابضعععح تلعععال يتعععول واضعععحا لعععدييا ايعععه لعععيس لل قعععوء ععع عععت الصعععورة الثاييععع أيضعععا اصعععل يقعععال لعععه (اصعععال نعععد
القريي ) ،حبي يقال رجونه لي أصال الظقور او رجونقا اليه ،هال ايبفاء الموضوا.
والروصععع ايعععه لعععيس لعععدا ال قعععوء اال أصعععل واحعععد ،عععو أصعععال الظقعععور ،ولعععيس لقععع اال يعععاء واحعععد ،و عععو ال يعععاء نلعععي
ال اء تل احبمال ييا الظقور مل
][135
يحو احبمال ال فل  ،أو الرلأ ،أو ب مد االيقا  ،أو يصا القريي نلي الروف أو ير تلال.

تععل عععت االحبمعععاالت  -ال وجعععدت  -مل يعع ععع يظعععر ال قعععوء ،ولععيس م يعععي ال ايقعععا اال انب عععار الظقععور حجععع تأيعععه يععع
ال احبمعععال م عععه عععالروف ال ايعععه يعععاال لعععدا ال قعععوء أصعععول مب عععددة و يعععاءات مبرب ععع مبرا لععع  ،تمعععا ر معععا يبعععو  ،حبعععي
يتول ضقا مبقدما نلي س ،او ضقا يهايد ضا.
ي عع  ،ال ععأس بهععمي ال ععاء احبمععال ال فلعع اصععال نععد ال فلعع مععل ععاا المهععامح  ،وتععتلال بهععمي ال ععاء احبمععال القرييعع
اصال ندمقا و تتا تل بلال االحبماالت ولتل ليس تلال اال ب يرا آرر نل اصال الظقور.
ول ععل مععل يقععول رجععوا أصععال الظقععور لععي أصععال نععد القرييعع أو ععال تس أراد ععتا الم يععي مععل أصععال نععد القرييعع .
وحيييت لو تال تا مراد لتال تل مل القوليل صحيحا ولتال م لقما واحدا ،و روف.
  4حجيعع الظقععور اليهعع لععي يععر المقصععوديل اال قععا ت ععا المحقعع القمععاليه لي مل ل يقصد ا قامه التو .

عع قوايييععه لععي نععد حجيعع الظقععور

ومثععل ل يععر المقصععوديل اال قععا أ ععل زماييععا وامثععالق الععتيل لعع يشععا قوا التبععاا ال زيععز و الهععي  ،يظععرا لععي ال التبععاا
ال زيععز ليهععت رلا ابععه موجق ع ل يععر المشععا قيل ،ولععيس ععو مععل ق يععل بأليفععات المصععيفيل الب ع يقصععد قععا ا قععا تععل قععار
لقا.
وامعععا الهعععي اليهععع لعععي االر عععار الصعععادرة نعععل الم صعععوميل ععع مقعععا الجعععواا نعععل هعععؤال الهعععايليل ال يقصعععد ميقعععا اال
ا قا الهايليل دول هوا .
أقععول ال ععتا القععول ال يهععبقي  ،وقععد ياقشععه تععل مععل جععاء ععد مععل المحققععيل ،وروصعع مععا يي عع مياقشععبه ععه ال يقععال
ال ععتا تععو مجمععل يععر واضععح ،مععا ال ععرس مععل يف ع حجي ع الظقععور اليه ع لععي يععر المقصععود ا قامععه  - 1ال تععال
قو أمر يتت ه الوجدال.
ال رس ال التو ال ظقور تاب له اليه لي تا الشر
2 -وال تال ال رس  -تما قيل

بوجيه تومه  -دنوا ايه ليس لل قوء
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يععاء نلععي ال ععاء احبمععال القريي ع ع الظععوا ر اليه ع لععي يععر المقصععود اال قععا  ،ق ع دنععوا ععو دليععل ،ععل الم ععروف
ععع يعععاء ال قععع وء نتعععس تلعععال ،قعععال الشعععيخ االيصعععارد ععع مقعععا رد (ايعععه ال عععرق ععع ال معععل عععالظقور اللفظععع واصعععال
ند الصارف نل الظا ر يل مل قصد ا قامه ومل ل يقصد).
 3وال تععال ال ععرس  -تمععا قيععل ع بوجيععه تومععه ايضععا  -ايععه لمععا تععال مععل الجععايز نقععو ال ي بمععد المععبتل الحتععي نلععيقرييععع يعععر م قعععودة وال م رو ععع اال لعععدا معععل قصعععد ا قامعععه ،قعععو احبمعععال ال ييفيعععه ال قعععل ،اليعععه ال يقععع ح معععل الحتعععي وال
يلز يقس رضه اتا يصا قريي برفي نلي ير المقصوديل اال قا .
ومثل ت القريي الرفي نلي بقدير وجود ا ال يبوقذ مل ير المقصود اال قا ال ي ثر نليقا د الفح
قو تو صحيح

.

يفهه اال ايه ير مرب ل ما يحل يه ،أد ال يضر حجي الظقور ياء ال قوء.

وبوضعععيح تلعععال ال العععتد يقعععو حجيععع الظقعععور عععو يفععع احبمعععال القرييععع يعععاء ال قعععوء ال يفععع احبمالقعععا حتععع ال قعععل ،وال
موزمععع ييقمعععا ،أد ايعععه اتا تعععال احبمعععال القرييععع ال ييفيعععه ال قعععل عععو يلعععز ميعععه نعععد يفيعععه يعععاء ال قعععوء اليعععا ذ ععع حجيععع
الظقور.
ععل االمععر أتثععر مععل ال يقععال ايععه ال موزم ع ييقمععا ،ععال الظقععور ال يتععول ظقععورا اال اتا تععال يععاال احبمععال للقريي ع
ميف حت ال قل ،واال لو تال احبمالقا ميفيا حت ال قل تال التو يصا ال ظا را.

يععر

ونلععي يحععو ال مععو يقععول ال يتععول التععو ظععا را لععيس ععي قل عع عع المقصععود اال اتا تععال مقبريععا احبمععال نقلعع او
احبمععععاالت نقليعععع يععععر مهععععبحيل البحقعععع  ،مثععععل احبمععععال رلععععأ المععععبتل  ،أو فلبععععه ،او ب مععععد لويقععععا لحتمعععع  ،أو يصعععع ه
لقرييعع برفععي نلععي ال يععر أو ال برفععي .ثعع ال يتععول الظععا ر حجععع اال اتا تععال ال يععاء ال ملعع مععل ال قععوء نلععي ال ععاء مثعععل
عععت االحبمعععاالت ،أد نعععد االنبيعععاء قعععا ععع مقعععا ال معععل الظعععا ر .ونليعععه عععاليف االدنعععاي ال ملععع لوحبمعععاالت عععو
المقو لحجي الظقور ،ال يف االحبماالت نقو مل جق اهبحال بحق المحبمل ،ايه اتا تايت
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االحبمعععاالت مهعععبحي ل البحقععع ال بتعععول محعععبموت ويتعععول التعععو حيييعععت يصعععا ال يحبعععا
ال قوء نلي ال اء االحبماالت.

ععع االرعععت عععه لعععي عععرس يعععاء

واتا ابضععح تلععال يهععبليذ ال ي ععرف ال ععتا البوجيععه المععتتور للقععول البفصععيل عع حجي ع الظقععور ال وجععه لععه ،ايععه اتثععر
مععا يث ععت ععه ال يصععا القريي ع الرفي ع اليه ع لععي مععل ل ع يقصععد ا قامععه امععر محبمععل يععر مهععبحيل البحق ع  ،اليععه ال يق ع ح
مل الحتي ال يصيذ مثل تلال ،القريي محبمل نقو.
ولتعععل عععتا ال يميعععذ معععل ال يتعععول ال يعععاء ال ملععع معععل ال قعععوء نلعععي ال عععاء مثعععل عععتا االحبمعععال ،هعععواء امتعععل ال ي ثعععر نلعععي
ت القريي د الفح  -لو تايت  -أو ال يمتل.
  4ث ع نلععي بقععدير بهععلي الفععرق ع حجي ع الظقععور ععيل المقصععوديل اال قععا و ععيل يععر  ،الشععأل تععل الشععأل ع ايل ععاقتلعععال نلعععي واق يعععا اليهععع لعععي التبعععاا ال زيعععز والهعععي أمعععا (التبعععاا ال زيعععز) ايعععه معععل الم لعععو ليعععا ال البتعععاليف البععع
يبضععععميقا نامعععع لجميععععذ المتلفععععيل وال اربصععععا لقععععا المشععععا قيل .و مقبضععععي نمومقععععا يجععععا اال بقبععععرل قععععرايل برفععععي
نلي ير المشا قيل .ل ال شال ال المشا قيل ليهوا وحد المقصوديل اال قا رلا ات القرآل التري .
وأمعععا (الهعععي ) ،عععال االحاديعععث الحاتيععع لقعععا نلعععي االتثعععر ببضعععمل بتعععاليف نامععع لجميعععذ المتلفعععيل أو المقصعععود قعععا ا قعععا
س الجوا ات نلي اهيل راص .
الجميذ حبي ير المشا قيل ،وقلما يقصد قا ا قا رصو المشا قيل
واتا قصد تلال ال البتليف يقا ال د ال ي

ير الهايل قاندة االشبراال.

ومقبضععي االمايعع عع اليقععل ونععد الريايعع مععل الععراود المفععروس يععه تلععال ال يي ععه نلععي تععل قرييعع دريلعع عع الظقععور،
ومذ ند يايقا ميه يحت دمقا.
  5حجي ع ظععوا ر التبععاا يهععا لععي جمان ع مععل االر ععارييل القععول ععد حجي ع ظععوا ر التبععاا ال زيععز ،وأتععدوا ايععه اليجوز ال مل قا مل دول ال يرد يال وبفهير لقا مل لري آل ال يت نليق الهو .
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أقعععول ال القععععايليل حجيعععع ظععععوا ر التبععععاا أ  -ال يقصععععدول حجيعععع تعععل مععععا عععع التبععععاا ،و يععععه آيععععات محتمععععات وأرععععر
مبشعععا قات .عععل المبشعععا قات ال يجعععوز بفهعععير ا عععالرأد .ولتعععل البمييعععز عععيل المحتععع والمبشعععا ه لعععيس عععاالمر ال هعععير نلعععي
مل يوا المحت .
ال احث المبد ر ،اتا تال تا ما يميذ مل االرت الظوا ر الب
 2ال يقصععدول  -أيضععا  -ال مععل ععالمحت مععل آيابععه جععواز البهععرا ال مععل ععه مععل دول ح علصر ه نل الظقور التباا والهي مل يحو الياهخ والمرص والمقيد وقريي المجاز.

تامععل نععل تععل مععا يصععلح

 3ال يقصععدول  -ايضععا  -ايععه يصععح لتععل احععد ال يأرععت ظععوا ر وال ل ع بتععل لععه هععا ق م ر ع ونل ع ودراه ع لتععل مععايب ل مضمول آيابه .ال ام وش ه ال ام ليس له ال يدن ق ظوا ر التباا واالرت قا.

و عععتا أمعععر ال اربصعععا
الب ير.
الدق

لعععه عععالقرآل ،عععل عععتا شعععأل تعععل تعععو يبضعععمل الم عععارف ال اليععع واالمعععور ال لميععع و عععو يبعععوري

أال بععرا أل لتععل نلعع ا ععو يرجععذ الععيق عع
مؤلفات.

قعع مقاصععد تبععا تلععال ال لعع  ،و ل لععه اصععحا ا يؤرععت مععيق آراء مععا يععه مععل

معععذ ال عععت التبعععا والمؤلفعععات لقعععا ظعععوا ر بجعععرد نلعععي قعععواييل التعععو وأصعععول الل ععع  ،وهعععيل أ عععل المحعععاورة ععع حجععع
نلععي المرععال يل قععا و عع حجعع نلععي مؤلفيقععا ،ولتععل ال يتفعع لل ععام ال يرجععذ اليقععا ليتععول نالمععا قععا أو يحععب قععا أو
يحب قا نليه ير بلمتة نلي أحد أ لقا ،ولو ل تلال ل برا ال يؤيا نلي تلال وال يو .
وتل تلال ال يهقل ظوا ر ا نل تويقا حج

يفهقا ،وال يررجقا نل تويقا ظوا ر يصح االحبجا

قا.

ونلعععي عععتا ،عععالقرآل التعععري ات يقعععول ايعععه حجععع نلعععي ال عععاد ،لعععيس م يعععي تلعععال ال ظعععوا ر تلقعععا ععع حجععع اليهععع
تل أحد حبي اليه لي مل ل يبزود شه مل ال ل والم ر .

لعععي

***
وحيييت يقول لمل ييتر حجي ظوا ر التباا ماتا ب ي مل تا االيتار
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  1ال تيعععت ب يععع عععتا الم يعععي العععتد بقعععد تتعععر  ،و عععو نعععد جعععواز البهعععرا االرعععت قعععا معععل دول حععع نمعععا يصعععلحلصععر قا نععل ظوا ر ععا ونععد جععواز البهععرا االرععت قععا مععل تععل أحععد  -قععو تععو صععحيح .و ععو أمععر ل ي عع عع تععل
تو نال ر يذ ،و تل مؤلف الم ارف ال الي .
ولتل قليا ايه ليس م يي تلال ال ظوا ر مللقا ليهت حج اليه

لي تل أحد.

 2و ل تيعععت ب يععع الجمعععود نلعععي رصعععو معععا ورد معععل آل ال يعععت نلعععيق الهعععو  ،نلعععي وجعععه ال يجعععوز الب عععرسلظععوا ر القععرآل واالرععت قععا مللقععا يمععا لعع يععرد يععه يععال مععل قعع لق  ،حبععي اليهعع لععي مععل يهععبليذ قمععه مععل ال ععار يل
مواقععذ التععو وأهععالي ه ومقبضععيات االحععوال ،مععذ الفح ع نععل تععل مععا يصععلح للقريي ع أو مععا يصععلح ليهععره  -إيععه أمععر ال
يث به ما تترو له مل أدل .
تيعععف ،وقععععد ورد نععععيق نلععععيق الهععععو ارجععععاا اليععععاس لععععي القعععرآل التععععري  ،مثععععل مععععا ورد مععععل االمععععر ععععرس االر ععععار
المب ارضعع نليععه ،ععل ورد نععيق مععا ععو أنظعع مععل تلععال و ععو نععرس تععل مععا ورد نععيق نلععي القععرآل التععري  ،تمععا ورد
نعععيق االمعععر عععرد الشعععرول الم رالفععع للتبعععاا ععع أ عععواا ال قعععود ،ووردت نعععيق أر عععار راصععع دالععع نلعععي جعععواز البمهعععال
ظععوا ر يحععو قولععه نليععه الهعععو لععزرارة لمععا قععال لعععه (مععل ايععل نلمععت ال المهععح ععع س الععرأس ) قععال نليععه الهعععو
(لمتعععال ال ععععاء) ويقصععععد ال ععععاء مععععل قولعععه ب ععععالي (وامهععععحوا رؤهععععت ) .ععععرف زرارة تيعععف يهععععبفيد الحتعععع مععععل ظععععا ر
التبععاا .ثعع تا تععال يجععا الجمععود نلععي مععا ورد مععل أر ععار يععت ال صععم ععإل م يععي تلععال ععو االرععت ظععوا ر أقععوالق ال
ظوا ر التباا.
وحيييععت ييقععل التععو لععي يفععس ار ععار حبععي يمععا يب ل ع ميقععا بفهععير التبععاا ،يقععول ععل يتف ع لتععل أحععد ال يرجععذ لععي
ظوا ر ععا معععل دول بعععد ر و صععيرة وم ر ععع  ،ومعععل دول حعع نعععل القعععرايل والععوا نلعععي تعععل مععا درعععل ععع مضعععامييقا
عععل عععت االر عععار ال بقعععل معععل عععت الجقععع نعععل ظعععوا ر التبعععاا ،عععل االمعععر يقعععا أنظععع الل هعععيد ا يحبعععا لعععي بصعععحيح
وبيقعععيح و حععع  ،والل جملععع ميقعععا ميقعععول عععالم يي ،ومعععا ييقعععل عععالم يي ال يحعععرز يعععه يععع الفعععاظ الم صعععو وب يعععر وال
مرادابه.
][140

وال يحرز

اتثر ا أل اليقل تال لي

االلفاظ.

***
وامععا مععا ورد مععل اليق ع نععل البفهععير ععالرأد ،مثععل الي ععود المشععقور (مععل هععر القععرآل رأيععه ليب ععوأ مق ععد مععل اليععار) -
الجواا نيه ال البفهير ير االرت الظا ر واالرت الظا ر ال يهمي بفهيرا.
نلعععي ال مقبضعععي الجمعععذ ييقعععا و عععيل بلعععال االر عععار المجعععوزة لورعععت التبعععاا والرجعععوا اليعععه حمعععل البفهعععير عععالرأد  -اتا
هعععلميا ايعععه يشعععمل االرعععت الظعععا ر  -نلعععي م يعععي البهعععرا االرعععت عععه االجبقعععادات الشرصعععي معععل دول حععع ومعععل دول
ضقا ال يه ياهرا وميهورا ،وناما وراصا.
ها م ر وبأمل ودراه تما ي ليه الب ليل
مععذ ايععه عع التبععاا ال زيععز مععل المقاصععد ال اليعع مععا ال ييالقععا اال أ ععل الععتتر ،و يععه مععا يقصععر نععل الوصععول لععي ادراتععه
أتثر الياس.
وال يعععزال بيتشعععف لعععه معععل االهعععرار معععا تعععال را يعععا نلعععي المفهعععريل تلمعععا بقعععدمت ال لعععو والم عععارف ممعععا يوجعععا الد شععع
ويحق انجاز مل ت الياحي .
والبحقيععع ال ععع التبعععاا ال زيعععز جقعععات تثيعععرة معععل الظقعععور بربلعععف ظقعععورا ورفعععاء ،وليهعععت ظعععوا ر معععل عععت الياحيععع
نلععي يه ع واحععد اليه ع لععي أتثععر اليععاس ،وتععتلال تععل تععو  ،وال يرععر التععو ععتلال نععل تويععه ظععا را يصععلح لوحبجععا
ععه نيععد أ لععه .ععل قععد بتععول اايعع الواحععدة لقعع ا ظقععور مععل جقعع ال يرفععي نلععي تععل أحععد ،وظقععور آرععر يحبععا لععي بأمععل
و صيرة يرفي نلي تثير مل الياس.
وليضععرا لععتلال مععثو قولععه ب ععالي (ايععا انلييععاال التععوثر) ،ععال ععت ااي ع التريم ع ظععا رة ع أل هللا ب ععالي قععد أي ع نلععي
ي يه محمد صلي هللا نليه وآله انلايه التوثر .و تا الظقور قتا المقدار ال شال يه لتل احد.
ولتل ليس تل الياس قموا المراد مل (التوثر) قيل المراد ه يقر

الجي وقيل المراد القرآل والي وة.

وقيل المراد ه ا يبه الم نليقا الهو  .وقيل ير تلال.
ولتعععل معععل يعععدق ععع الهعععورة يجعععد ال يقعععا قرييععع نلعععي المعععراد ميعععه ،و ععع اايععع البععع
واال بر التد ال نقا له ،إيه مقبضي

عععد ا ( ل شعععاييال عععو اال بعععر)
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المقا ل يفق ميقا ال المراد االي ا نليه تثرة ال قا والتري .
وتلم (التوثر) ال بأ ي نل تلال ،ال ( ونل) بأب للم ال  ،يراد قا الم ال

التثرة ،والتثرة يماء ال دد.

يتول الم يي يا انليياال التثير مل التري واليهل.
و ععد ععت المقاريعع ووضععو م يععي التععوثر يتععول ل يعع ظقععور يصععح االحبجععا ععه ولتيععه ظقععور ععد البأمععل والب صععر.
وحيييعععت ييتشعععف صعععح بفهعععير تلمععع (التعععوثر) فالمععع اليحصعععار تريبعععه التثيعععرة معععل لريققعععا ،ال نلعععي ال بتعععول التلمععع
مل اهمايقا.
***
ال اا الهادس الشقرة
ال الشقرة ل

ببضمل م يي تيوا الشه ووضوحه .وميه قولق شقر ول هيفه ،وهيف مشقور.

وقد اللقت (الشقرة) اصلو ا ل الحديث نلي تل ر ر تثر راويه نلي وجه ال ي لغ حد البوابر.
والر ر يقال له حيييت (مشقور) ،تما قد يقال له (مهبفيس).
وتتلال يللقول (الشقرة) اصلو الفققاء نلي تل ما ال ي لغ درج االجماا مل االقوال
ق نيد

لتل قول تثر القايل ه

المهأل الفققي .

مقا ل القول اليادر.

والقععول يقععال ععه (مشععقور) ،تمععا أل المفبععيل التثيععريل ايفهععق يقععال لقعع (مشععقور) ،يقولععول ت ععا المشععقور لععي تععتا،
وقال المشقور تتا و تتا .ونلي تا ،الشقرة االصلو نلي قهميل:
(  1 -الشععقرة ع الرواي ع ) ،و ع تمععا بقععد ن ععارة نععل شععيوا يقععل الر ععر مععل نععدة رواة نلععي وجععه ال ي لععغ حععد البععوابر.
وال يشبرل بهميبقا الشقرة أل يشبقر ال مل الر ر نيد الفققاء أيضا ،قد يشبقر وقد ال يشبقر.
وهيأب

م حث الب ادل والبراجيح ال ت الشقرة مل أه اا برجيح الر ر نلي ما ي ارضه مل االر ار.

يتول الر ر المشقور حج مل ت الجق .
(  2 -الشعععقرة ععع الفبعععوا) ،و ععع تمعععا بقعععد ن عععارة نعععل شعععيوا الفبعععوا نيعععد الفققعععاء حتععع شعععرن  ،وتلعععال عععال يتثعععر
المفبول نلي وجه ال ب لغ الشقرة درج االجماا الموجا للقلذ قول الم صو .
المقصود الشقرة  -اتل  -تيوا الفبوا الموج لونبقاد ملا قبقا للواقذ مل ير ال ي لغ درج القلذ.
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و ت الشقرة

الفبوا نلي قهميل مل جق وقوا ال حث نيقا واليزاا يقا:

(االول)  -ال ي ل يقا أل مهبيد ا ر ر را

موجود يل ايدييا .وبهمي حيييت (الشقرة ال ملي ).

وهععيأب عع ععاا الب ععادل والبععراجيح ال حععث نمععا اتا تايععت ععت الشععقرة ال مليعع موج عع لج ععر الر ععر الضعع يف مععل جقعع
الهيد ،وال حث أيضا نما اتا تايت موج لج ر الر ر ير الظا ر مل جق الدالل .
(الثععاي )  -أال ي لعع يقععا ا ل مهععبيد ا أد شععه ععو ،بتععول شععقرة ععع الفبععوا مجععردة ،هععواء تععال يععاال ر ععر نلععي ل ععع
الشقرة ولتل ل يهبيد اليقا المشقور أو ل ي ل اهبياد اليه ،أ ل يتل ر ر اصو.
ويي ععع ال بهعععمي عععت (الشعععقرة الفبواييععع ) و ععع  -انيععع الشعععقرة الفبواييععع  -موضعععوا حثيعععا يعععا العععتد الجلعععه نقعععديا
ععتا ال ععاا ،قععد قيععل( ) 1أل ععت الشععقرة حج ع نلععي الحت ع الععتد وق ععت نليععه الفبععوا مععل جق ع تويقععا شععقرة بتععول مععل
الظيول الراص تر ر الواحد .وقيل ال دليل نلي حجيبقا.
و ععتا االرععبوف ععد االبفععاق نلععي ال بععوا مجبقععد واحععد أو اتثععر مععا لعع ب لععغ الشععقرة ال بتععول حجعع نلععي مجبقععد آرععر
وال يجوز الب ويل نليقا .و تا م يي ما ت وا اليه مل ند جواز البقليد ،أد اليه لي مل يبمتل مل االهبي ال.
والح ع ايععه ال دليععل نلععي حجي ع الظععل الياشععه مععل الشععقرة ،مقمععا لععغ مععل القععوة ،و ل تععال مععل المهععل ععه أل الر ععر الععتد
نمععل ععه المشععقور حج ع ولععو تععال ض ع يفا مععل ياحي ع ال هععيد ،تمععا هععيأب يايععه ع محلععه .وقععد تتععروا لحجي ع الشععقرة جمل ع
مل االدل تلقا مردودة:
___________________________________
)(1يها لي الشقيد االول برجيحه تا القول ويقله نل س االصحاا مل دول أل يتتر اهمه.

ويهعععا أيضعععا لعععي المحقععع الروايهعععارد اربيعععار عععتا القعععول ونعععزد تعععتلال لعععي صعععاحا الم عععال  .ولتعععل الشعععقرة نلعععي
رو ق .
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الدليل االول  -أولويبقا مل ر ر ال ادل:
قيعععل ال أدلععع حجيععع ر عععر الواحعععد بعععدل نلعععي حجيععع الشعععقرة مفقعععو الموا قععع  ،يظعععرا لعععي أل الظعععل الحاصعععل معععل الشعععقرة
أقوا ال ا مل الظل الحاصل مل ر ر الواحد حبي ال ادل .الشقرة أولي الحجي مل ر ر ال ادل.
والجععواا ل ععتا المفقععو ايمععا يععب اتا أحرزيععا نلععي يحععو اليقععيل أل ال ل ع ع حجي ع ر ععر ال ععادل ععو ا ادبععه الظععل ليتععول
مععا ععو اقععوا ظيععا أولععي الحجي ع  .ولتععل ععتا يععر ثا ععت ع وجععه حجي ع ر ععر الواحععد اتا ل ع يتععل الثا ععت نععد انب ععار الظععل
الف ل .
الدليل الثاي  -نمو ب ليل آي الي أ:
وقيعععل ال نمعععو الب ليعععل ععع آيععع الي عععأ (ال بصعععي وا قومعععا جقالععع ) يعععدل نلعععي انب عععار مثعععل الشعععقرة الل العععتد يفقععع معععل
الب ليعععل ال االصعععا معععل الجقالععع ععع المعععايذ معععل ق عععول ر عععر الفاهععع عععو ب عععيل .يعععدل نلعععي ال تعععل معععا يعععؤمل م عععه معععل
االصا جقال قو حج يجا االرت ه .والشقرة تتلال.
والجعععواا ال عععتا لعععيس بمهعععتا معععو الب ليعععل  -نلعععي بقعععدير بهعععلي ال عععت الفقعععرة معععل اايععع واردة معععورد الب ليعععل وقعععد
بقد يال تلال أدل حجي ر ر الواحد  -ل تا االهبدالل بمهال مو يقيس الب ليل.
وال داللعع عع اايعع نلععي يقععيس الب ليععل الضععرورة ،الل ععت اايعع يظيععر يقعع الل يععا نععل ععس الل ععا اليععه حععامس
مثو ،ال تا الب ليل ال يدل نلي ال تل ما و ليس حامس يجوز أو يجا أتله.
وتععتلال يععا ،ععال حرم ع ال مععل ي ععأ الفاه ع ععدول ب ععيل اليععه يهععبلز االصععا جقال ع ال بععدل نلععي وجععوا االرععت تععل مععا
يععؤمل يععه تلععال ومععا ال يهععبلز االصععا جقال ع  .وامععا داللبقععا نلععي رصععو حجي ع ر ععر الواحععد ال ععادل قععد اهععبفديا مععل
لري آرر ،و و لري مفقو الشرل نلي ما بقد شرحه ،ال مل لري نمو يقيس الب ليل.
و ارة اررا ال أتثر مابدل ااي

ب ليلقا نلي ال االصا

جقال
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مععايذ نعععل بعععأثير المقبضعع لحج يععع الر عععر ،وال بععدل نلعععي وجعععود المقبضعع للحجيععع ععع تععل شعععه آرعععر حيععث ال يوجعععد يعععه
المايذ حبي بتول دال نلي حجي مثل الشقرة المفقود يقا المايذ.
أو يقععول ال قععدال المععايذ نععل الحجيعع عع مثععل الشععقرة ال يهععبلز وجععود المقبضععي يقععا للحجيعع وال بععدل اايعع نلععي ال
تل ما ليس يه مايذ فيه المقبضي موجود.
الدليل الثالث  -دالل

س االر ار:

قيعععل ال عععس االر عععار دالععع نلعععي انب عععار الشعععقرة ،مثعععل مر ونععع زرارة قعععال زرارة قلعععت ج لعععت عععداال ن يعععأب نعععيت
الر عععرال والحعععديثال المب ارضعععال ،أيقمعععا ي معععل قعععال نليعععه الهعععو رعععت معععا اشعععبقر عععيل اصعععحا ال ،ودا الشعععات اليعععادر.
قلت ياهيدد ما م ا مشقورال مأثورال نيت .
قال رت ما يقوله أندلقما .لي آرر الر ر .واالهبدالل قت المر ون مل وجقبيل:

(االول)  -ال المعععراد معععل الموصعععول ععع قولعععه ( معععا اشعععبقر) مللععع المشعععقور معععا عععو مشعععقور ،ال رصعععو الر عععر،
عععي المشعععقور عععالفبوا ،الل الموصعععول معععل االهعععماء الم قمععع البععع بحبعععا لعععي معععا ي عععيل معععدلولقا ،والم عععيل لمعععدلول
الصل  ،و يا و قوله (اشبقر) بشمل تل شه اشبقر حبي الفبوا.
الموصول
(الثعععاي )  -ايعععه نلعععي بقعععدير ال يعععراد معععل الموصعععول رصعععو الر عععر عععال المفقعععو معععل المر ونععع ايالععع الحتععع الشعععقرة.
بعععدل نلعععي أل الشعععقرة معععا ععع شعععقرة بوجعععا انب عععار المشعععبقر .يعععدور الحتععع م قعععا حيثمعععا دارت ،عععالفبوا المشعععبقرة
أيضا م ب رة تالر ر المشقور.
والجواا أما نل (الوجه االول) أل الموصول تما يب يل المراد ميه الصل تتلال
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يب يل القرايل االررا المحفو

ه.

والتد ي ييه يا الهؤال المبقد نليه ،ات الهؤال وقذ نل يفس الر ر والجواا ال د أل يلا

الهؤال.

و ععتا يظيععر مععا لععو هععيلت أد اروبععال احععا اليععال أج ععت مععل تععال أت ععر ميعع  ،ايععه ال يي عع ال يبععو
تا الجواا ي تل مل تال أت ر ميال ولو تال مل ير اروبال.

احععد ال الحتعع

وأمععا نععل (الوجععه الثععاي ) ،أيععه ععد وضععو ارادة الر ععر مععل الموصععول يتععول الظععا ر مععل الجملعع ب ليععف الحتعع نلععي
الشعععقرة ععع رصعععو الر عععر ،يتعععول الميعععال ععع الحتععع شعععقرة الر عععر معععا ايقعععا شعععقرة الر عععر ،ال الشعععقرة معععا ععع وال
اا الب ادل والبراجيح.
تايت ميهو لشه آرر .وتتلال يقاس الحال مق ول ا ل حيظل اابي
بي يععه مععل الم ععروف نععل المحققععيل مععل نلماييععا ايقعع ال يجععرأول نلععي مرالفعع المشععقور اال مععذ دليععل قععود ومهععبيد جلعع
يصر ق نل المشقور.
ععل مععا زالععوا يحرصععول نلععي موا قعع المشععقور وبحصععيل دليععل يوا قععه ولععو تععال الععدال نلععي يععر أولععي االرععت وأقعععوا
عع يفهععه ،ومععا تلععال مععل جقعع البقليععد لوتثععر وال مععل جقعع قععولق حجيعع الشععقرة .وايمععا ميشععأ تلععال ات ععار المشععقور مععل
آراء ال لماء ال هيما اتا تايوا مل أ ل البحقي واليظر.
و عععت لريقععع جاريععع ععع هعععاير الفيعععول ،عععال مرالفععع اتثعععر المحققعععيل ععع تعععل صعععيان ال بهعععقل اال معععذ حجععع واضعععح
و انعععث قعععوا ،الل الميصعععف قعععد يشعععال ععع صعععح رأيعععه مقا عععل ا لمشعععقور يجعععوز نلعععي يفهعععه الرلعععأ ،ويرشعععي ال يتعععول
رأيه نل جقل مرتا ال هيما اتا تال قول المشقور و الموا لوحبيال.
ال اا الها ذ الهيرة
المقصود مل (الهيرة)  -تما و واضح  -اهبمرار نادة الياس وب اييق ال مل نلي ل شه ،او برال شه.
والمقصود الياس ما جميذ ال قوء وال رف ال ا مل تل مل ويحل  ،ي

المهلميل و ير .

وبهمي الهيرة حيييت (الهيرة ال قويي ) .والب ير الشايذ نيد االصولييل المبأرريل بهميبقا ( ياء ال قوء).
و ما جميذ المهلميل ما

مهلمول ،أو رصو

أ ل يحل راص ميق تاالمامي مثو.

وبهمي الهيرة حيييت (هيرة المبشرن ) او (الهيرة الشرني ) أو (الهيرة االهومي ).
ويي ععع البي يعععه نلعععي حجيععع تعععل معععل عععتيل القهعععميل الهبتشعععاف الحتععع الشعععرن
دالل الهيرة ،يقول:

يمعععا جعععرت نليعععه الهعععيرة ،ونلعععي معععدا

  1حجي ع يععاء ال قععوء لقععد بتلميععا أتثععر مععل مععرة يمععا ه ع مععل ععتا الجععزء نععل ( يععاء ال قععوء) ،واهععبدلليا ععه نلععي حجي ع 128مل تا الجزء.
ر ر الواحد وحجي الظوا ر .وقد أش يا الموضوا حثا مهأل (حجي قول الل ود)
و يعععاال قليعععا ال يعععاء ال قعععوء ال يتعععول دلعععيو اال اتا تعععال يهبتشعععف ميعععه نلعععي يحعععو اليقعععيل موا قععع الشعععارا وامضععععاؤ
للريق ال قوء ،الل اليقيل بيبق اليه حجي تل حج .
وقليعععا يعععاال ال موا قععع الشعععارا ال بهبتشعععف نلعععي يحعععو اليقعععيل اال أحعععد شعععرول ثوثععع  .ويعععتتر روصعععبقا يعععا أهعععلوا
آرر مل ال يال ،يقول:
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ال الهعععيرة امعععا ال ييبظعععر يقعععا ال يتعععول الشعععارا مبحعععد المهعععلال معععذ ال قعععوء ،ات ال معععايذ معععل تلعععال .وأمعععا أال ييبظعععر تلعععال،
المهلال ،تما االهبصحاا .ال تال (االول).
لوجود مايذ مل ابحاد م ق
ال ث ت مل الشارا الردا نل ال مل قا و حجي يقا قل ا.
وال ل ع يث ععت الععردا ميععه ععو ععد أل ي ل ع ابحععاد ع المهععلال م ق ع  ،اليععه أحععد ال قععوء ،ععل رييهععق  ،لععو ل ع يربضععقا ول ع
يبرعععت ا مهعععلتا لعععه تهعععاير ال قعععوء ل عععيل تلعععال ولعععردنق نيقعععا ولعععتتر لقععع مهعععلته العععتد يبرعععت عععدال نيقعععا ،ال هعععيما ععع
االمارات الم مول قا نيد ال قوء ،تر ر الواحد الثق والظوا ر .وال تال (الثاي ).
أمععا ال ي لعع جريععال هععيرة ال قععوء عع ال مععل قععا عع االمععور الشععرني  ،تمععا عع االهبصععحاا .وأمععا أال ي لعع تلععال تمععا
الرجوا لي ا ل الر رة اث ات الل ات.
عععال تعععال (االول) عععيفس نعععد ث عععوت ردنعععه تعععاف ععع اهبتشعععاف موا قبعععه لقععع  ،الل تلعععال ممعععا ي ييعععه ويقمعععه ،لعععو لععع
يربضعععقا  -و ععع معععرأا ومهعععمذ ميعععه  -لعععردنق نيقعععا ،ولععع ل ق عععالردا ،عععأد يحعععو معععل ايحعععاء الب ليعععغ ،مجعععرد نعععد
ير الواصل ال ي قل أل يتول ردنا ليا وحج .
ث وت الردا ميه ي ل موا قبه ،ضرورة أل الردا الواق
و قععتا يث ععت حجيعع مثععل االهبصععحاا يععاء ال قععوء ،اليععه لمععا تععال ممععا يععي نلععي ال مععل ععه ال قععوء مععا ععيق المهععلمول
وقعععد أجعععرو ععع االمعععور الشعععرني معععرأا ومهعععمذ معععل االمعععا  ،والمفعععروس ايعععه لععع يتعععل يعععاال معععا يحعععول دول اظقعععار
االمور الشرني .
الردا وب لي ه مل بقي ويحو ا  -و د ال يتول الشارا قد اربضا لريق
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و ل تععال (الثععاي )  -اد لعع ي لعع ث ععوت الهععيرة عع االمععور الشععرني  -إيععه ال يتفعع حيييععت عع اهبتشععاف موا قعع الشععارا
نعععد ث عععوت العععردا ميعععه ،ت ل لعععه رد نقععع نعععل اجرايقعععا ععع االمعععور الشعععرني لععع يجرو عععا ،أو ل لقععع لععع يجرو عععا ععع
االمعععور الشعععرني معععل نيعععد أيفهعععق لععع يتعععل معععل وظيفععع الشعععارا ال يعععردا نيقعععا ععع يعععر االمعععور الشعععرني لعععو تعععال ال
يربضعععيقا ععع الشعععرنيات .ونليعععه ،وجعععل اهبتشعععاف رضعععا الشعععارا وموا قبعععه نلعععي اجرايقعععا ععع الشعععرنيات ال عععد معععل
اقام دليل را قل نلي تلال.
و ععس الهععير مععل ععتا الق يععل قععد ث ععت نععل الشععارا امضععاؤ لقععا ،مثععل الرجععوا لععي أ ععل الر ععرة نيععد اليععزاا عع بقععدير
قعععي االشعععياء ومقادير عععا ،يظيعععر القيميعععات المضعععموي عععالبلف ويحعععو  ،وبقعععدير قعععدر التفايععع ععع يفقععع االقعععارا ويحعععو تلعععال.
أمععا مععا لعع يث ععت يق ع ا دليععل رععا تالهععيرة ع الرجععوا لععي أ ععل الر ععرة عع الل ععات ،ععو ن ععرة قععا ،و ل حصععل الظععل
ميقا ،الل الظل ال ي ي نل الح شييا .تما بقد تلال ياال.
  2حجي ع هععيرة المبشععرن ال الهععيرة نيععد المبشععرن مععل المهععلميل نلععي ععل شععه او برتععه ع ع الحقيق ع مععل يععوااالجمعععاا ،عععل ععع أرقعععي ايعععواا االجمعععاا ،اليقعععا اجمعععاا نملععع  ،معععل ال لمعععاء و يعععر  .واالجمعععاا ععع الفبعععوا اجمعععاا
قول  ،ومل ال لماء راص .

والهععيرة نلععي يحععويل بععارة ي لعع يقععا ايقععا تايععت جاريعع عع نصععور الم صععوميل نلععيق الهععو  ،حبععي يتععول الم صععو
أحد ال امليل قا أو يتول مقررا لقا ،وأررا ال ي ل تلال او ي ل حدوثقا د نصور .
ععإل تايععت نلععي (اليحععو االول)  -ععو شععال عع ايقععا حجعع قل يعع نلععي موا قعع الشععارا ،بتععول يفهععقا دلععيو نلععي الحتعع
تاالجماا القول الموجا للحدس
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القل

رأد الم صو .

و قععتا بربلععف( ) 1نععل (هععيرة ال قععوء) إيقععا يمععا بتععول حج ع اتا ث ععت مععل دليععل ارععر امضععاء الشععارا لقععا ولععو مععل لري ع
نععد ث ععوت الععردا مععل ق لععه تمععا هعع  .و ل تايععت نلععي (اليحععو الثععاي )  -ععو يجععد مجععاال لونبمععاد نليقععا عع اهبتشععاف
موا قعع الم صعععو نلععي يحعععو القلععذ واليقعععيل ،تمععا قليعععا عع االجمعععاا ،و عع يعععوا ميععه .عععل عع دول االجمعععاا القععول ععع
تلال تما هيأب وجقه.
قعععال ا لشعععيخ االنظععع ععع تبعععاا ال يعععذ ععع م حعععث الم العععاة(( ) 2وامعععا ث عععوت الهعععيرة واهعععبمرار ا نلعععي البوريعععث  -يقصعععد
بوريعععث معععا ي عععاا م لعععاة  -قععع تهعععاير هعععيرابق الياشعععي معععل المهعععامح وقلععع الم عععاالة ععع العععديل ،ممعععا ال يحصعععي ععع
ن ادبق  ،وم اموبق  ،تما ال يرفي) .ومل الواضح ايه ي ي مل الهيرة تا اليحو الثاي .
والهعععر ععع نعععد االنبمعععاد نلعععي عععتا اليحعععو معععل الهعععيرة ،عععو معععاي رف معععل أهعععلوا يشعععأة ال عععادات نيعععد ال شعععر وبعععأثير
ال ععادات نلععي نوالععف اليععاس ال ععس اليععاس المبيفععتيل أو الم عععامريل قععد ي مععل شععييا ،اهععبجا ل ععادة يععر اهعععومي او
لقععوا عع يفهععه ،أو لبععأثيرات رارجيعع يحعع و بقليععد اال يععار ،أو ل وانععث ايف ععاالت يفهععي مثععل حععا البفععوق نلععي الرصععو
او اظقار نظم شرصه او دييه او يحو تلال.
ويععأب آرععر يقلععد االول عع نملععه ،ويهععبمر ال مععل ،يشععيذ ععيل اليععاس مععل دول ال يحصععل مععل يععردنق نععل تلععال ،ل فلعع
أو لبهامح ،أو لروف ،او ل ل ال امليل و يص ول لي مل ييصحق  ،أو ل ير تلال.
و تا مضت نلي ال مل نقود لويل يبلقا الجيل د الجيل ،يص ح هيرة المهلميل ،وييهي بأريخ بلال ال ادة.
واتا اهعععبقرت الهعععيرة يتعععول الرعععرو نليقعععا رروجعععا نلعععي ال عععادات المهعععبحتم البععع معععل شعععأيقا ال ببتعععول لقعععا قدهعععي
واحبرا لدا الجمقور ،ي دول مرالفبقا مل الميترات الق يح  ،وحيييت
___________________________________
)(1راجذ حاشي شيريا االصفقاي نلي متاها الشيخ
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يبراءا أيقا نادة شرني وهيرة اهومي  ،وأل المرالف لقا مرالف لقايول االهو ورار نلي الشرا.
ويشععع ه أل يتعععول معععل عععتا ال عععاا هعععيرة بق يعععل اليعععد ،والقيعععا احبرامعععا للقعععاد  ،واالحبفعععاء يعععو اليعععوروز ،وزرر ععع المهعععاجد
والمقا ر .وما لي تلال مل نادات اجبماني حادث .
وتععل مععل ي بععر قععت الهععيرات وأمثالقععا ،إيععه لعع يبوصععل لععي مععا بوصععل اليععه الشععيخ االيصععارد االنظعع مععل ادراال هععر
يشععأة ال ععادات نيععد اليععاس نلععي لععول الععزمل ،و ل لتععل جيععل مععل ال ععادات عع الهععلوال واالجبمععاا والم ععاموت والمظععا ر

والمو عععس معععا قعععد يربلعععف تعععل االرعععبوف نعععل نعععادات الجيعععل اارعععر .عععتا اليهععع
نل الش وا واالقلار ضقا مذ س.
والب دل

ال ادات ال ا يحدث البدري

والجل تا ال يث
ومذ الشال

الهيرات الموجودة

لعععي شععع ا واحعععد وقلعععر واحعععد ،ضعععو

زمل لويل قد ال يحس ه مل جرا نلي أيديق الب ديل.
نصوريا ايقا تايت موجودة

تلال أجدر قا أال بتول حج الل الشال

حجي الشه تاف

ال صور االهومي االولي.
و ل حجيبه ،ات ال حج اال ل .

  3مععدا دالل ع الهععيرة ل الهععيرة نيععدما بتععول حج ع أقصععي مععا بقبضععيه أل بععدل نلععي مشععروني الف ععل ونععد حرمبععهع صععورة الهععيرة نلععي الف ععل ،او بععدل نلععي مشععروني البععرال ونععد وجععوا الف ععل ع صععورة الهععيرة نلععي البععرال .أمععا
اهبفادة الوجوا مل هيرة الف ل ،والحرم مل هيرة البرال  -أمر ال بقبضيه يفس الهيرة.
ل تتلال االهبح اا والترا  ،الل ال مل

حد تابه مجمل ال دالل له نلي اتثر مل مشروني الف ل أو البرال.

ي ععع المداومععع واالهعععبمرار نلعععي ال معععل معععل ق عععل جميعععذ اليعععاس المبشعععرنيل قعععد يهعععبظقر ميقعععا اهعععبح ا ه ،اليعععه يعععدل تلعععال
نلي اهبحهايه نيد نلي االقل .ولتل يمتل أل يقال ال االهبحهال له ر ما ييشأ مل تول اص ح نادة لق ،
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وال ادات مل شأيقا أل يتول انلقا ممدوحا مر و ا يه لدا الجمقور وبارتقا متموما نيد .
و يوث  -اتل  -يما جرت نليه الهيرة إل المد للفانل والت للبارال تايا مل ياحي شرني .
وال ععع رس ل الهعععيرة معععا ععع هعععيرة ال يهبتشعععف ميقعععا وجعععوا الف عععل وال اهعععبح ا ه ،ععع هعععيرة الف عععل ،وال يهبتشعععف
ميقعععا حرمععع الف عععل وال ترا بعععه ععع هعععيرة البعععرال .ي ععع يعععاال عععس االمعععور يتعععول الز مشعععرونيبقا وجو قعععا ،واال لععع
بتععل مشععرون  .وتلععال مثععل االمععارة تر ععر الواحععد والظععوا ر ،ععإل الهععيرة نلععي ال مععل االمععارة لمععا دلععت نلععي مشععروني
ال معععل قعععا عععإل الزمعععه أل يتعععول واج عععا ،اليعععه ال يشعععرا ال معععل قعععا وال يصعععلح ال اتا تايعععت حجععع ميصعععو معععل ق عععل
الشعععارا لب ليعععغ االحتعععا واهبتشعععا قا .واتا تايعععت حجععع وجعععا ال معععل قعععا قل عععا لوجعععوا بحصعععيل االحتعععا وب لمقعععا .ييعععب
مل تلال ايه ال يمتل رس مشروني ال مل االمارة مذ رس ند وجو ه.
***
ال اا الثامل القياس
بمقيعععد ال القيعععاس  -نلعععي معععا هعععيأب بحديعععد و يعععال موضعععذ ال حعععث يعععه  -معععل االمعععارات البععع وق عععت يقعععا م رتععع ااراء
يل الفققاء .ونلماء االمامي  -ب ا ال ال يت نليق الهو  -أ للوا ال مل ه.
ومل الفرق االررا أ ل الظا ر الم رو يل (الظا ري ) اصحاا داود ل رلف اما أ ل الظا ر.
وتععتلال الحيا لعع لعع يتععل يقيمععول لععه وزيععا .وأول مععل بوهععذ يععه عع القععرل الثععاي ا وحييفعع (رأس القياهععييل) ،وقععد يشععل
ع نصععر  ،وأرععت ععه الشععا ي والمالتي ع  .ولقععد ععالغ ععه جمان ع قععدمو نلععي االجم عاا ،ععل ععو آرععرول ععردوا االحاديععث
القيعععاس ،ور معععا صعععار ضعععق يعععؤول اايعععات القيعععاس .ومعععل الم لعععو نيعععد آل ال يعععت نلعععيق الهعععو ايقععع ال يجعععوزول
ال مل ه ،وقد شاا نيق (ال ديل هللا ال يصاا ال قول) و (ال الهي اتا قيهت مح الديل).
ل شيوا حر ا ش واء ال وادة يقا نلي أ ل الرأد وقياهق ما وجدوا للتو مبه ا.

وميعععاظرات االمعععا الصعععادق (ا) م قععع م رو ععع  ،ال هعععيما معععذ أ ععع حييفععع  ،وقعععد روا عععا حبعععي أ عععل الهعععي ات قعععال لعععه يمعععا
روا ا ععععل حععععز (( ) 1ابعععع هللا وال بقععععس ،ايععععا يقععععف ععععدا ععععيل يععععدد هللا يقععععول (قععععال هللا وقععععال رهععععوله) وبقععععول أيععععت
واصحا ال هم يا ورأييا) .والتد ي دو ال المرالفيل ال ال يت التيل هلتوا ير لريقق ول
___________________________________
)(1أ لال القياس
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ي ج ع ق ال يهععبقوا مععل مي ععذ نلععومق أنععوز ال لعع أحتععا هللا ومععا جععاء ععه الرهععول صععلي هللا نليععه وآلععه ،البجععأوا لععي
ال يصعععلي وا العععرأد واالجبقعععادات االهبحهعععايي للفبيعععا والقضعععاء عععيل اليعععاس ،عععل حتمعععوا العععرأد واالجبقعععاد حبعععي يمعععا
يرعععالف العععي  ،أو ج لعععوا تلعععال نعععترا م عععررا لمرالفععع العععي  ،تمعععا ععع قصععع ب ريعععر الرليفععع االول لف لععع رالعععد عععل الوليعععد
عع قبععل مالععال ععل يععويرة وقععد رععو زوجبعع ه ليلعع قبلععه ،قععال نيععه (ايععه اجبقععد أرلععأ) ،وتلععال لمععا أراد الرليفعع نمععر ععل
الرلاا ال يقاد ه ويقا نليه الحد().1
وتععال الععرأد والقيععاس يععر واضععح الم ععال نيععد مععل تععال يأرععت ععه مععل الصععحا والبععا يل ،حبععي ععدأ ال حععث يععه لبرتيععز
وبوه االرت ه القرل الثاي نلي يد أ حييف واصحا ه.
ثعع ععد ال ارععتت الدولعع ال اهععي بهععايد أ ععل القيععاس و ععد ظقععور اليقععاد لععه ،اي ععرا جمانعع مععل نلمععايق لبحديععد م المععه
وبوهيذ ا حاثه ،ووضذ القيود واالهبدراتات له ،حبي صار يا قايما يفهه.
ويحل يقميا ميه ال حث نل موضذ الروف يه وحجيبه ،يقول:
 1ب ريععف القيععاس ل ريععر الب ريفععات للقيععاس  -ع رأييععا  -ال يقععال ( ععو اث ععات حت ع ع محععل ل ع لث وبععه ع محععلآرر بلال ال ل ).
والمحل االول ،و و المقيس ،يهمي ( رنا).
والمحل الثاي  ،و و المقيس نليه ،يهمي (أصو).
وال ل المشبرت بهمي (جام ا).
و عع الحقيقعع ال القيععاس نمليعع مععل الم هععبدل (أد القيععاس) ل ععرس اهععبيبا حتعع شععرن لمحععل لعع يععرد يععه يعع
الشرن  ،ات بوجا ت ال ملي نيد االنبقاد يقييا أو ظيا حت الشارا.

حتمععه

وال مليععع القياهعععي ععع يفعععس حمعععل الفعععرا نلعععي االصعععل ععع الحتععع الثا عععت لوصعععل شعععرنا ،ي لعععي القعععايس حتمعععا للفعععرا
مثل حت االصل ،ال تال
___________________________________
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الوجعععوا انلعععي لعععه الوجعععوا ،وال تعععال الحرمععع الحرمععع و تعععتا .وم يعععي عععتا االنلعععاء ال يحتععع عععأل الفعععرا يي ععع أل
يتول محتوما نيد الشارا مثل حت االصل لل ل المشبرت ييقما.

و ع تا االنلععاء أو الحت ع ععو الععتد يوجععا نيععد االنبقععاد ععأل للفععرا مثععل مععا لوصععل مععل الحت ع نيععد الشععانر ،ويتععول ععتا
االنلاء أو الحت أو االث ات أو الحمل  -ما شيت ر  -دليو نيد نلي حت هللا الفرا.
ونليه ( الدليل)
و (يبيج الدليل)

و االث ات التد و يفس نملي الحمل وانلاء الحت للفرا مل ق ل القايس.
و الحت ال الشارا قد حت

و نلي تا الفرا مثل حت االصل.

بتعععول عععت ال مليععع معععل القعععايس دلعععيو نلعععي حتععع الشعععارا ،اليقعععا بوجعععا انبقعععاد اليقييععع أو الظيععع
الحت .

عععأل الشعععال لعععه عععتا

و قععتا البقريععر ييععد ذ االنبععراس نلععي مثععل ععتا الب ريععف ععال الععدليل  -و ععو االث ععات يفهععه يبيج ع الععدليل ،ييمععا ايععه يجععا
ال يتول الدليل م ايرا للمهبدل نليه.
وجعععه العععد ذ ،ايعععه ابضعععح عععتلال ال يعععال ال االث عععات ععع الحقيقععع  -و عععو نمليععع الحمعععل  -نمعععل القعععايس وحتمعععه (ال حتععع
الشارا) و و الدليل.
وأمعععا المهعععبدل نليعععه ،قعععو حتععع الشعععارا نلعععي الفععع را ،وايمعععا حصعععل للقعععايس عععتا االهعععبدالل لحصعععول االنبقعععاد لعععه حتععع
الشعععارا معععل بلعععال ال مليععع القياهعععي البععع أجرا عععا .ومعععل يعععا يظقعععر ال عععتا الب ريعععف ا ضعععل الب ريفعععات وا عععد ا نعععل
المياقشعععات .وامعععا ب ريفعععه المهعععاواة عععيل الفعععرا واالصعععل ععع ال لععع او يحعععو تلعععال ،ايعععه ب ريعععف معععورد القيعععاس ،وليهعععت
المهاواة قياها .ونلي تل حال ،ال يهبح الموضوا االلال  ،د ال تال المقصود مل القياس واضحا.
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2 -ارتال القياس ما بقد مل ال يال يبضح ال للقياس ار

ارتال:

( 1 -االصل) ،و و المقيس نليه الم لو ث وت الحت له شرنا.
( 2 -الفرا) ،و و المقيس ،المللوا اث ات الحت له شرنا.
( 3 -ال ل ) ،و

الجق المشبرت يل االصل والفرا الب اقبضت ث وت الحت .

وبهمي (جام ا).
( 4 -الحت ) ،و و يوا الحت التد ث ت لوصل ويراد اث ابه للفرا.
وقععد وق ععت ا حععاث نععل تععل مععل ععت االرتععال ممععا ال يقميععا الب ععرس لقععا اال يمععا يب ل ع
و قتا التفاي .

أصععل حجيبععه ومععا يععرب ل ععتلال.

***
  3حجيعع القيععاس ال حجيعع تععل امععارة بيععال ععال ل  -وقععد هععت اق االمارات ،ال يتول حج اال صوربيل ال ثالث لقما:
 1ال يتول يفهه موج ا لل ل الحت الشرن . 2ال يقو دليل قالذ نلي حجيبه ،اتا ل يتل يفهه موج ا لل ل .وحيييت ال د مل حث موضوا حجي القياس مل الياحيبيل ،يقول:

يععال تلععال عع

ععتا الجععزء أتثععر مععل مععرة  -القيععاس،

  1ععل القيععاس يوجععا ال ل ع ال القيععاس يععوا مععل (البمثيععل) المصععللح نليععه ع الميل ع  -راجععذ (الميل ع ) للمؤلععف 2-.149 - 147 /
وقليعععا يعععاال ال البمثيعععل معععل االدلععع البععع ال بفيعععد اال االحبمعععال ،اليعععه ال يلعععز معععل بشعععا ه شعععيييل ععع أمعععر ،عععل ععع نعععدة
أمور ،ال يبشا قا مل جميذ الوجو والرصوصيات.
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ي ععع  ،اتا قويعععت وجعععو الشععع ه عععيل االصعععل والفعععرا وب عععددت ،يقعععوا ععع العععيفس االحبمعععال حبعععي يتعععول ظيعععا ويقعععرا معععل
اليقيل .والقيا مل تا ال اا .ولتل تل تلال ال ي ي نل الح شييا.
يعععر ايعععه اتا نلميعععا  -لريقععع معععل اللعععرق  -ال جقععع المشعععا ق نلععع بامععع لث عععوت الحتععع ععع االصعععل نيعععد الشعععارا ،ثععع
نلميعععا ايضعععا عععأل عععت ال لععع البامععع موجعععودة رصوصعععيابقا ععع الفعععرا ،ايعععه ال محالععع يحصعععل ليعععا ،نلعععي يحعععو اليقعععيل،
اهبي ال ال مثل تا الحت ثا ت الفرا تث وبه االصل ،الهبحال برلف الم لول نل نلبه البام .
ويتععول مععل القيععاس الميلق ع ال ر ععاي الععتد يفيععد اليقععيل .ولتععل الشععأل تععل الشععأل ع حصععول اللري ع ليععا لععي ال ل ع ععال
الجامذ نل بام للحت الشرن .
 114مععل ععتا الجععزءال موتععات االحتععا ال مهععر لل قععول ،أو ال مجععال لليظععر ال قلعع
وقععد هعع
مل لري الهماا مل م لغ االحتا التد يص ه هللا ب الي م ل ا و اديا.

يقععا ،ععو ب لعع اال

وال عععرس معععل تعععول الموتعععات ال مهعععر لل قعععول يقعععا أل أصعععل ب ليعععل الحتععع عععالموال ال ي عععرف اال معععل لريععع الهعععماا
اليععه أمععر بععوقيف  ،أمععا يفععس وجععود المععوال ع تابععه قععد ي ععرف مععل لري ع الحععس ويحععو  ،لتععل ال مععا ععو نل ع ومععوال،
تاالهعععتار عععال تويعععه نلععع للبحعععري ععع الرمعععر ال يمتعععل م ر بعععه معععل يعععر لريععع الب ليعععغ االدلععع الهعععم ي  ،أمعععا وجعععود
االهعععتار ععع الرمعععر و يعععر معععل المهعععترات عععأمر ي عععرف الوجعععدال ،ولتعععل ال ر عععل لعععتلال م ر ععع تويعععه عععو المعععوال ععع
البحري  ،ايه ليس تا مل الوجداييات.
ونلععي تعععل حعععال ،عععال الهعععر ععع ال االحتعععا وموتابقعععا ال مهععر لل قعععول ععع م ر بقعععا واضعععح ،اليقعععا امعععور بوقيفيععع معععل
وضعععذ الشعععارا ،تالل عععات وال ومعععات واالشعععارات البععع ال ب عععرف اال معععل ق عععل واضععع يقا ،وال بعععدرال عععاليظر ال قلععع  ،ال
مععل لري ع الموزمععات ال قلي ع القل ي ع الب ع بتلميععا نيقععا يمععا بقععد ع حععث الموزمععات ال قلي ع ع الجععزء الثععاي  .و ع
دليععل ال قععل مععل ععتا الجععزء .والقيععاس ال يشععتل موزمعع نقليعع ععيل حتعع المقععيس نليععه وحتعع المقععيس .ي عع اتا ورد يعع
المقيس نليه ايه
يال نل الحت
مل ق ل الشارا
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يصعععح االتبفعععاء عععه ععع ب ديععع الحتععع لعععي المقعععيس شعععرليل (االول) ال ي لععع عععال ال لععع الميصوصععع بامععع يعععدور م قعععا
الحت اييما دارت ،و (الثاي ) أل ي ل وجود ا المقيس.
والروصععع ال القيعععاس ععع يفهعععه ال يفيعععد ال لععع عععالحت  ،اليعععه ال يبتفعععل ث عععوت الموزمععع عععيل حتععع المقعععيس نليعععه وحتععع
المقععيس .ويهععبثيي م يععه ميصععو ال لعع الشععرليل اللععتيل بقععدما .و عع الحقيقعع ال ميصععو ال لعع لععيس مععل يععوا القيععاس
تما هيأب يايه .وتتلال قياس االولوي .
***
والجععععل ال يبضععععح الموضععععوا أتثععععر يقععععول ال االحبمععععاالت الموجععععودة عععع تععععل قيععععاس رمهعععع ومععععذ ععععت االحبمععععاالت
البحصعععل الموزمععع عععيل حتععع االصعععل وحتععع الفععع را ،وال يمتعععل ر عععذ عععت االحبمعععاالت اال عععورود العععي معععل الشعععارا،
واالحبماالت :

1 -احبمال ال يتول الحت

االصل م لو نيد هللا ل أررا ير ما ظيه القايس.

عععل يحبمعععل نلعععي معععت ا عععؤالء أال يتعععول الحتععع م لعععو نيعععد هللا شعععه اصعععو ،اليقععع ال يعععرول االحتعععا الشعععرني م للععع
الم صععععالح والمفاهععععد ،و ععععتا مععععل مفارقععععات آرايقعععع ععععايق اتا تععععايوا ال يععععرول ب يعععع االحتععععا للمصععععالح والمفاهععععد تيععععف
المقيس نليه ال ل الب يظيويقا ،ل تيف يحصل لق الظل الب ليل
يؤتدول ب ليل الحت الشرن
  2احبمععال ال يععاال آرععر ييضعع لععي ماظيععه القععايس نلعع ععال يتععول المجمععوا ميقمععا ععو ال لعع للحتعع  ،لععو ععرس الالقايس أصاا أصل الب ليل.
 3 -احبمال ال يتول القايس قد أضاف شييا اجي يا لي ال ل الحقيقي ل يتل له درل

الحت

المقيس نليه.

 4احبمععال ال يتععول مععا ظيععه القععايس نل ع  -ال تععال مصععي ا ع ظيععه  -لععيس ععو الوصععف المجععرد ععل مععا ععو مضععافلي موضونه (اني االصل) لرصوصي
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يه.
مثعععال تلعععال لعععو نلععع عععأل الجقعععل عععالثمل نلععع موج ععع شعععرنا ععع ا هعععاد ال يعععذ ،وأراد ال يقعععيس نلعععي ال يعععذ نقعععد اليتعععا اتا
تعععال المقعععر يعععه مجقعععوال ،ايعععه يحبمعععل أل يتعععول الجقعععل عععال وس الموجعععا لفهعععاد ال يعععذ عععو الجقعععل رصعععو ال عععوس
ععع ال يعععذ ،ال مللععع الجقعععل عععال وس معععل حيعععث عععو جقعععل عععال وس ليهعععرد الحتععع لعععي تعععل م اوضععع  ،حبعععي ععع مثعععل
الصلح الم اوض واليتا انب ار أيه يبضمل م يي الم اوض نل ال ضذ.
 5 -احبمال ال بتول ال ل الحقيقي لحت المقيس نليه ير موجودة أو ير مبو رة رصوصيابقا

المقيس.

وتل ت االحبماالت ال د مل د قا ليحصل ليا ال ل اليبيج  ،وال يد قا اال االدل الهم ي الواردة نل الشارا.
***
وقيل مل الممتل بحصيل ال ل ال ل لري

ر ال اله ر والبقهي .

و ر ععال اله ع ر والبقهععي ن ععارة نععل نععد جميععذ االحبمععاالت الممتي ع  ،ث ع يقععا الععدليل نلععي يف ع واحععد واحععد حبععي ييحصععر
االمعععر ععع واحعععد ميقعععا ،يب عععيل ،يقعععال معععثو حرمععع الر عععا ععع ال عععر أمعععا ال بتعععول م للععع عععالل  ،أو عععالقوت ،أو التيعععل.
والتل الل ماندا التيل .يب يل الب ليل ه.
أقععول مععل شععرل ر ععال الهعع ر والبقهععي ليتععول ر ايععا حقيقيععا ،ال بحصععر المحععبموت حصععرا نقليععا مععل لريعع القهععم
الثيايي ( ) 1الب بردد يل اليف واالث ات .وما يتتر مل االحبماالت ب ليل الحت الشرن ال ب دو ال بتول
___________________________________
)(1تباا الميل للمؤلف  108 - 106 / 1الل

الثايي )*( .
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احبمععععاالت اهععععبلاا القععععايس ال يحبملقععععا ولعععع يحبمععععل ير ععععا ،ال أيقععععا م ييعععع نلععععي الحصععععر ال قلعععع المععععردد ععععيل اليفعععع
واالث عععات .واتا تعععال االمعععر تعععتلال تعععل معععا يفرضعععه معععل االحبمعععاالت يجعععوز ال يتعععول وراء عععا احبمعععاالت لععع يبصعععور ا
أصو .ومل االحبماالت ال بتول ال ل اجبماا محبمليل أو اتثر مما احبمله القايس.

ومععل االحبمععاالت أل يتععول معععو ال الحتعع شععييا آرعععر رارجععا نععل أوصعععاف المقععيس نليععه ال يمتعععل ال يقبععدد اليععه القعععايس،
مثعععل الب ليعععل ععع قولعععه ب عععالي (هعععورة اليهعععاء  ( ) 160ععع ظل معععل العععتيل عععادوا حرميعععا نلعععيق لي عععات أحلعععت لقععع ) ،عععال
بحري اللي ات نصيايق ال اوصاف بلال االشياء.
الظا ر مل ااي ال ال ل
عععل معععل اال حبمعععاالت نيعععد عععتا القعععايس العععتد ال يعععرا ب يععع االحتعععا للمصعععالح والمفاهعععد ال الحتععع ال معععوال وال نلععع لعععه،
تيععف ال يععدن حصععر ال لععل يمععا احبملععه وقععد ال بتععول لععه نل ع  .ونلععي تععل حععال ،ععو يمتععل ال يهععبيب مععل مثععل اله ع ر
والبقهععي يععا أتثععر مععل االحبمععال .واتا بيزليععا ععأتثر مععا يحصععل مععل الظععل .رجععذ االمععر ععاالرير لععي الظععل (وال الظععل
ال ي ي مل الح شييا).
و ع الحقيقعع ال القععايليل القيععاس ال يععدنول ا ادبععه ال لعع  ،ععل اقصععي مععا يبوق ويععه ادبععه للظععل ،يععر ايق ع يععرول ال مثععل
تا الظل حج  .و ال حث ااب ي حث نل ادل حجيبه.
عععد ال ث عععت ال القيعععاس ععع حعععد تابعععه ال يفيعععد ال لععع  ،قععع نلييعععا ال ي حعععث نعععل
 2العععدليل نلعععي حجيععع القيعععاس الظيعععاالدلععع نلعععي حجيععع الظعععل الحاصعععل ميعععه ،ليتعععول معععل الظيعععول الراصععع المهعععبثياة معععل نمعععو اايعععات اليا يععع نعععل اب عععاا
الظعععل ،تمعععا صعععي يا ععع ر عععر الواحعععد ،والظعععوا ر ،يقعععول أمعععا يحعععل  -االماميععع  -فععع يعععي نعععل عععتا ال حعععث ،اليعععه ث عععت
لدييا نلي
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ه ع يل القلععذ مععل لري ع آل ال يععت نلععيق الهععو نععد انب ععار ععتا الظععل الحاصععل مععل القيععاس قععد بععوابر نععيق اليق ع نععل
ايفهقا بصي قا ال قول ،وال موتابقا ونللقا.
االرت القياس ،وال ديل هللا ال يصاا ال قول ،و االحتا
نلعععي ايعععه يتفييعععا ععع ا لععع ال القيعععاس ال ي لعععل مابمهعععتوا عععه الث عععات حجيبعععه معععل االدلععع  ،ليرجعععذ لعععي نمومعععات اليقععع نعععل
اب اا الظل وما وراء ال ل .
أما يريا  -مل أ ل الهي التيل ت وا لي حجيبه  -قد بمهتوا االدل االر

التباا والهي واالجماا وال قل.

وال عععأس ال يشعععير لعععي يمعععات معععل اهعععبدالالبق ليعععرا ال مابمهعععتوا عععه ال يصعععلح الث عععات مقصعععود  ،يقعععول العععدليل معععل
اايععععات القرآييعععع (ميقععععا)  -قولععععه ب ععععالي ( -الحشععععر  ( ) 59ععععانب روا يععععا أولعععع اال صععععار) ،يععععاء نلععععي بفهععععير االنب ععععار
ال ور والمجاوزة ،والقياس ن ور ومجاوزة مل االصل لي الفرا.
و ( يعععه) ل االنب عععار عععو االب عععاظ ل ععع  ،و عععو االيهعععا م يعععي اايععع العععواردة ععع العععتيل تفعععروا معععل أ عععل التبعععاا ،ات قعععتف
هللا قلو ق الرنا يرر ول يوبق أيديق وأيدد المؤمييل.
( 30ومحععال ال يقععول ليععا ععانب روا
وأيععل ع مععل القيععاس الععتد يحععل يععه وقععال ا ععل حععز ع تبا ععه ا لععال القيععاس
يعععا أولععع اال صعععار ،ويريعععد القيعععاس ،ثععع ال ي عععيل ليعععا ععع القعععرآل وال ععع الحعععديث أد شعععه يقعععيس وال (مبعععي يقعععيس ) وال
يععه
(نلععي أد يقععيس ) .ولععو وجععديا تلععال لوجععا أل يقععيس مععا أمريععا قياهععه حيععث امريععا ،وحععر نلييععا أل يقععيس مععاال ي ع
جملععع  ،وال يب عععدا حعععدود ) .و (ميقعععا) قولعععه ب عععالي (يعععس ( )36قعععال معععل يحيععع ال ظعععا و ععع رمعععي قعععال يحييقعععا العععتد
ايشععأ ا أول مععرة) ،انب ععار أل اايعع بععدل نلععي مهععاواة اليظيععر لليظيععر ،ععل عع اهععبدالل القيععاس ال حععا مععل ييتععر احيععاء
ال ظا و رمي  .ولوال ال القياس حج لما صح االهبدالل يقا.
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و ( يعععه) ل اايععع ال بعععدل نلعععي عععت المهعععاواة عععيل اليظيعععريل تيظيعععري ل ععع أيععع جقععع تايعععت ،تمعععا ايقعععا ليهعععت اهعععبدالال
القيعععاس ،وايمعععا جعععاء ت لر عععذ اهعععب راا الميتعععريل لل عععث ،ات يبريلعععول ال جعععز نعععل حيعععاء العععرمي  ،عععأرادت اايععع أل بث عععت
الموزم ع ععيل القععدرة نلععي يشععاء ال ظععا وايجاد ععا الول مععرة ععو هععا وجععود و ععيل القععدرة نلععي احيايقععا مععل جديععد ،ععل

القعععد رة نلعععي الثعععاي أولعععي ،واتا ث بعععت الموزمععع والمفعععروس ال الملعععزو (و عععو القعععدرة نلعععي ايشعععايقا أول معععرة) موجعععود
مهل  ،و د أل يث ت الوز (و و القدرة نلي احيايقا و رمي ).
وايعععل عععتا معععل القيعععاس ولعععو صعععح ال يعععراد معععل اايععع القيعععاس قعععو يعععوا معععل قيعععاس االولويععع المقلونععع  ،وايعععل عععتا معععل
قيععاس المهععاواة المللععوا اث ععات حجيبععه ،و ععو الععتد ي بيعع نلععي ظععل المهععاواة عع ال لعع وقععد اهععبدلوا يععات أرععر مثععل
قولععه ب ععالي ( جععزاء مثععل مععا قبععل مععل الععي )( ،يععأمر ال ععدل واالحهععال) .والبشعع ث مثععل ععت اايععات ال ي ععدو ال يتععول
مل اا بش ث ال ري اللحلا  -تما يقولول-.
الد ليل مل الهي رووا نل الي

صلي هللا نليه وآله احاديث لبصحيح القياس ال بيقس حج لق .

وال عععأس ال يعععتتر ضعععقا تيمعععوت نيقعععا ،يقعععول (ميقعععا)  -الحعععديث المعععأثور نعععل م عععات ال رهعععول هللا صعععلي هللا نليعععه
وآلعععه ثعععه قاضعععيا لعععي العععيمل وقعععال لعععه يمعععا قعععال معععاتا بقضععع اتا لععع بجعععد ععع تبعععاا هللا وال ععع هعععي رهعععول هللا قعععال
م عععات (اجبقعععد رأيععع وال آلعععو) ،قعععال صعععلي هللا نليعععه وآلعععه (الحمعععد العععتد و ععع رهعععول رهعععول هللا لمعععا يرضععع رهعععول
هللا) .قعععالوا قعععد أقعععر الي ععع االجبقعععاد عععالرأد .واجبقعععاد العععرأد ال عععد معععل رد لعععي اصعععل ،واال تعععال رأيعععا مرهعععو ،والعععرأد
المرهل ير م ب ر .ايحصر االمر القياس.
و (الجععواا) ال الحععديث مرهععل ال حجعع يععه ،الل راويععه  -ععو الحععارث ععل نمععرو ا ععل أرعع الم يععرة ععل شعع
نل اياس مل ا ل حم ن .ث

 -روا
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الحارث تا يفهه مجقول ال يدرد احد مل و وال ي رف له ير تا الحديث.
ث ال الحديث م ارس حديث آرر()1

يفس الواق  ،ات جاء يه (ال بقضيل وال بفضلل اال ما ب ل .

وال اشتل نليال أمر قف حبي بب ييه او بتبا ال ) .أجدر تلال الحديث ال يتول موضونا نلي الحارث أو ميه.
مضعععا ا لعععي ايعععه ال حصعععر يمعععا تتعععروا ،قعععد يعععراد معععل االجبقعععاد عععالرأد اهعععبفراغ الوهعععذ ععع الفحععع
الرجوا لي ال مومات أو االصول .ول له يشير لي تلال قوله (وال آلو).

نعععل الحتععع  ،ولعععو

و (ميقععا)  -حععديث الرث ميعع البعع هععألت رهععول هللا صععلي هللا نليععه وآلععه نععل قضععاء الحعع نععل ا يقععا الععتد اببععه ريضعع
الحعع اييف عععه تلععال قعععال صعععلي هللا نليععه وآلعععه لقعععا (أرأيععت لعععو تععال نلعععي ا يعععال ديععل قضعععيبه اتعععال ييف ععه تلعععال ) قالعععت
ي ععع  .قعععال ( عععديل هللا أحععع القضعععاء) .قعععالوا عععألح الرهعععول ديعععل هللا عععديل اادمععع ععع وجعععوا القضعععاء .و عععو نعععيل
القياس.
و (الجعععواا) ايعععه الم يعععي للقعععول عععال الرهعععول اجعععرا القيعععاس ععع حتمعععه قضعععاء الحععع  ،و عععو المشعععرا المبلقععع االحتعععا
مععل هللا ب ععالي ععالوح  ،قععل تععال ال ي لعع حتعع قضععاء الحععع احبععا ال يهععبدل نليععه القيععاس مععا لتعع تيععف بحتمعععول ن
وايمععا المقصععود مععل الحععديث  -نلععي بقععدير صععحبه  -بي يععه الرث مي ع نلععي بل ي ع ال ععا نلععي مععا هععألت نيععه ،و ععو  -أني ع
ال ععا  -وجععوا قضععاء تععل ديععل ات رف ع نليقععا أل الح ع ممععا ي ععد مععل الععديول الب ع يجععا قضععاؤ ا نععل الميععت ،و ععو أولععي
القضاء اليه ديل هللا .وال شال ال بل ي ال ا نلي مصاديقه الم لوم ال يحبا لي بشريذ
___________________________________
)(1راجذ ب ليق الياشر لتباا أ لال القياس ال ل حز

. (*)15
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جديد ير بشريذ يفس ال ا  ،الل االيل اق ققرد .وليس و مل يوا القياس.

وال ييقضعععع ال جععععا ممععععل يععععت ا لععععي نععععد وجععععوا قضععععاء الحعععع وال الصععععو تالحيفيعععع  ،ويقععععول (ديععععل اليععععاس أحعععع
القضعععاء) ثععع يهعععبدل قعععتا الحعععديث نلعععي حجيععع القيعععاس و (ميقعععا) حعععديث يعععذ الرلعععا عععالبمر ،عععال رهعععول هللا صعععلي هللا
نليه وآله هأل أييق الرلا اتا ي س لما أجيا ي  ،قال ( و ،اتل).
والجعععواا ال عععتا الحعععديث  -نلعععي بقعععدير صعععحبه  -يشععع ه حعععديث الرث ميععع  ،عععال المقصعععود ميعععه البي يعععه نلعععي بل يععع ال عععا
نلععي أحععد مصععاديقه الرفيعع  .ولععيس ععو مععل القيععاس عع شععه .وتععتلال يقععال عع أتثععر االحاديععث المرويعع عع ال ععاا .نلععي
ايقا جملبقا م ارض احاديث أرر يفق ميقا اليق نل االرت الرأد مل دول الرجوا لي التباا والهي .
الدليل مل االجماا واالجماا و أ

دليل نيد  ،ونليه م ولق

ت المهأل  .وال رس ميه اجماا الصحا .

ويجعععا االنبعععراف عععأل عععس الصعععحا اهعععب ملوا االجبقعععاد عععالرأد واتثعععروا عععل حبعععي يمعععا رعععالف العععي
الشري اجبقادابق .

بصعععر ا ععع

وااليصعععاف ال تلعععال ال يي ععع ال ييتعععر معععل لعععريقبق  ،ولتعععل  -تمعععا هععع ال اوضعععحيا  -لععع بتعععل االجبقعععادات واضعععح
الم عععال نيعععد معععل تويقعععا نلعععي يحعععو القيعععاس أو االهبحهعععال أو المصعععالح المرهعععل  ،ولععع ي عععرف نعععيق نلعععي اد اهعععاس
تايععت اجبقععادابق  ،أتايععت ب ع أويو لليصععو أو جقععو قععا أواهععبقاي قععا ر مععا تععال ععس ععتا أو تلععه مععل ضععق  .و ع
الحقيق ايما بلور ال حث نل االجبقاد الرأد بيوي ه ورصايصه
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القرل الثاي والثالث تما ه

يايه ،ميزوا يل القياس واالهبحهال والمصالح المرهل .

ومعععل االجبقعععادات قعععول نمعععر عععل الرلعععاا (مب بعععال تايبعععا نلعععي نقعععد رهعععول هللا ايعععا محرمقمعععا وم اقعععا نليقمعععا) وميقعععا
االتال (ح نلي رير ال مل).
جم ه الياس لصوة البراويح ،وميقا ل اؤ
قعععل تعععال تلعععال معععل القيعععاس أو معععل االهبحهعععال المحعععس ال يي ععع ال يشعععال ال مثعععل عععت االجبقعععادات ليهعععت معععل القيعععاس
شه .وتتلال تثير مل االجبقادات نيد .
ونليعععه عععا ل حعععز نلعععي حععع اتا تعععال يقصعععد ايتعععار ال يتعععول القيعععاس هعععا قا م رو عععا حعععدود ععع اجبقعععادات الصعععحا ،
( 5ث ع حععدث القيععاس ع القععرل الثععاي قععال ععه ضععق وأيتععر هععاير وب ععرؤا
حييمععا قععال ع تبا ععه لععال القيععاس
ميعععه) وقعععال ععع تبا عععه االحتعععا ( 177 / 7ايعععه دنععع حعععدث ععع القعععرل الثعععاي ثععع شعععا وظقعععر ععع القعععرل الثالعععث) امعععا تا
أراد ايتعععار أصعععل االجبقعععادات عععالرأد معععل عععس الصعععحا  -و عععو ال يريعععد تلعععال قل عععا  -قعععو ايتعععار المعععر ضعععرورد
مبوابر نيق .
وقععععد تتععععر ال زالعععع عععع تبا ععععه المهبصععععفي  62 - 58 / 2تثيععععرا مععععل مواضععععذ اجبقععععادات الصععععحا ععععرأيق  ،ولتععععل لعععع
يهععبليذ أل يث ععت ايقععا نلععي يحععو القيععاس اال اليععه لعع يععر وجقععا لبصععحيحقا اال القيععاس وب ليععل الععي  .ولععيس ععو ميععه اال
مل اا حهل الظل ،ال اتثر .واتثر ا ال يصح بل يققا نلي القياس.
ونلي تل حال ،الشأل تل الشأل

بحقي اجماا االم والصحا نلي االرت القياس ويحل يمي ه أشد الميذ.

امعععا (اوال) لمعععا قليعععا قري عععا أيعععه لععع يث عععت ال اجبقعععادابق تايعععت معععل يعععوا القيعععاس عععل ععع
تاجبقادات نمر ل الرلاا المبقدم ومثلقا اجبقاد نثمال حرق المصاحف ،ويحو تلال.
واما (ثاييا)  -ال اهب مال ضق للرأد  -هواء تال م ييا نلي القياس
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ضعععقا ث عععت نتعععس تلعععال،

أو نلععي يععر  -ال يتشععف نععل موا قعع الجميععذ ،تمععا قععال ا ععل حععز ( )1أيصععف (ايععل وجععدب ععتا االجمععاا وقععد نلمععب
ال الصعععحا ألعععوف ال بحفعععظ الفبيعععا نعععيق ععع اشعععرا المهعععايل اال نعععل مايععع وييعععف وثوثعععيل يفعععرا معععيق هععع متثعععرول
وثوثعععع نشععععر يفهععععا مبوهععععلول ،وال ععععاقول مقلععععول جععععدا بععععروا نععععيق المهععععأل والمهععععألبال حاشععععا المهععععايل البعععع بععععيقل
اجمانق نليقا( )2تالصلوات وصو رمضال .ايل االجماا نلي القول الرأد ).
وال ععرس الععتد يرم ع اليععه ايععه ال ييتععر ث ععوت االجبقععاد ععالرأد نيععد جمل ع مععل الصععحا تععأ تععر ونمععر ونثمععال وزيععد
عععل ثا عععت ،عععل ر معععا معععل يعععر  .وايمعععا العععتد ييتعععر أل يتعععول تلعععال مجعععرد محققعععا الجمعععاا االمععع او الصعععحا وابفعععاق
الثوث او ال شرة ل ال شرول ليس اجمانا مقما تايوا.
ي

أ صي ما يقال

تا الصدد ال ال اقيل هتبوا وهتوبق اقرار ،يبحق االجماا.

ولتعععل يجعععاا نعععل تلعععال ال الهعععتوت ال يهعععل ايعععه يحقععع االجمعععاا ،اليعععه ال يعععدل نلعععي االقعععرار اال معععل الم صعععو شعععرول
االقععرار .والهععر ع تلععال أل الهععتوت ع حععد تابععه مجمععل ،يععه نيععد يععر الم صععو اتثععر مععل وجععه واحععد واحبمععال ات قععد
ييشععأ معععل الرععوف ،أو الجععع ل أو الرجعععل ،او المدا يعع  ،أو نعععد ال يايععع يععال الحععع  ،او الجقعععل ععالحت الشعععرن  ،أو وجقعععه
أو نععد وصععول ي ععأ الفبيععا الععيق  .لععي مععا شععاء هللا مععل ععت االحبمععاالت الب ع ال دا ععذ لقععا اليه ع لععي يععر الم صععو  .وقععد
يجبمععذ ععع شعععر واحععد اتثعععر معععل هعع ا واحعععد للهعععتوت نععل الحععع  .ومعععل االحبمععاالت ايضعععا أل يتعععول قععد أيتعععر عععس
الياس ولتل ل يصل ي أ االيتار الييا .ودوان ارفاء االيتار ورفايه تثيرة ال بحد وال بحصر.
وأما (ثالثا)  -ال هتوت ال اقيل ير مهل  .ويتف ال لال االجماا
___________________________________
)(1ا لال القياس
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) (2ت ليهت مل المهايل االجماني ل ت مل ضروريات الديل .وقد بقد أل االرت قا ليس أرتا االجماا.
)*(
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ايتععار شععر واحععد لععه شععأل عع الفبيععا ات ال يبحقعع م ععه ابفععاق الجميععذ ،تيععف تا تععال الميتععرول أتثععر مععل واحععد ،وقععد
ث عععت برليععع القعععول عععالرأد نعععل ا عععل ن عععاس وا عععل مهععع ود وأضعععر قما ،عععل رود تلعععال حبعععي نعععل نمعععر عععل الرلعععاا()1
(ايعععات واصعععحاا العععرأد عععايق أنعععداء الهعععيل أنيعععبق اال حاديعععث ال يحفظو عععا قعععالوا عععالرأد ضعععلوا وأضعععلوا) و ل تيعععت
أظعععل ال عععت الروايععع موضعععون نليعععه لث عععوت أيعععه ععع مقدمععع اصعععحاا أ عععل العععرأد ،معععذ أل اهعععلوا يعععال الروايععع يعععدة
نععل اليه ع اليععه والععي نصععر  .ونلععي تععل حععال ،ال شععه ا لععغ ع االيتععار مععل المجععا رة ععالروف والفبععوا الضععد ،و ععتا
قععد ت ع ال مععل جمان ع تمععا قليععا ،ععل زاد ضععق تععا ل ن ععاس وا ععل مه ع ود ال ايبقععي لععي تتععر الم ا ل ع والبرويععف مععل هللا
ب ععالي .و ععل شععه ا لععغ عع االيتععار مععل ععتا ععايل االجمععاا ويحععل يتفييععا يتععار نلعع ععل أ عع لالععا نليععه الهععو و ععو
الم صو التد يدور م ه الح تيفما دار تما الحديث الي ود الم روف.
وايتعععار م لعععو معععل لريقبعععه ،وقعععد رووا نيعععه قولعععه (لعععو تعععال العععديل عععالرأد لتعععال المهعععح نلعععي عععالل الرعععف أولعععي معععل
ظا ر ) .و و يريد تلال ا لال القول جواز المهح نلي الرف التد ال مدرال له اال القياس أو االهبحهال.
الععدليل مععل ال قععل ل ع يععتتر اتثععر ال ععاحثيل نععل القيععاس دلععيو نقليععا نلععي حجيبععه( ،)2يععر ال جمل ع مععيق تتععر لععه وجو ععا
احهيقا يما أحها ما هيتتر  ،مذ ايه مل أو ل االهبدالالت .الدليل ايا ي ل قل ا ال الحوادث ال يقاي لقا.
___________________________________
)(1أ لال القياس
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)(2قععال الشععيخ اللوه ع
)*(

ع ال ععدة  ( 84 / 2أمععا مععل أث بععه ععاربلفوا مععيق مععل أث بععه نقععو و ع شععتات يععر محصععليل ).
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ععع جميعععذ الحعععوادث ،لبيعععا
وي لععع قل عععا ايعععه لععع يعععرد العععي
اتل ،ي ل ايه ال د مل مرجذ الهبي ال االحتا لبو اليواق

اليصعععو  ،ويهعععبحيل أل يهعععبونا المبيعععا
مل الحوادث وليس و اال القياس.

معععاال يبيعععا ي.

والجععواا صعععحيح ال الحعععوادث الجزييعع يعععر مبيا يععع  ،ولتععل ال يجعععا ععع تععل حادثععع جزييععع أل يععرد يععع معععل الشعععارا
رصوصعععقا ،عععل يتفععع ال بعععدرل ععع أحعععد ال مومعععات .واالمعععور ال امععع محعععدودة مبيا يععع ال يمبيعععذ ضععع لقا وال يمبيعععذ
اهبي اا اليصو لقا .نلي ال يه مياقشات اررا ال حاج تتر ا.
  4ميصععو ال ل ع وقيععاس االولوي ع ت ععا ععس نلماييععا تال وم ع الحل عميصو ال ل وقياس االولوي  ،ال القياس يقما حج .

لععي ايععه يهععبثيي مععل القيععاس ال الععل ،مععا تععال

و س قال ال ن ال الدليل الدال نلي حرم االرت القياس شامل للقهميل ،وليس ياال مايوجا اهبثياء ما.
والصعععحيح أل يقعععال ال ميصعععو ال لععع وقيعععاس االولويععع معععا حجععع  ،ولتعععل ال اهعععبثياءا معععل القيعععاس ،اليقمعععا ععع الحقيقععع
ليها مل يوا القياس ،ل ما مل يوا الظوا ر ،حجيبقما مل اا حجي الظقور.
و تا ما يحبا

لي ال يال ،يقول:

ميصعععو ال لععع امعععا (ميصعععو ال لععع ) ،عععال قععع معععل العععي نلعععي ال لععع أل ال لععع نامععع نلعععي وجعععه ال اربصعععا لقعععا
الم لععل (الععتد ععو تاالصععل ع القيععاس)  -ععو شععال ع ال الحت ع يتععول نامععا شععامو للفععرا ،مثععل مععالو قععال حععر الرمععر
اليه مهتر ،يفق ميه حرم الي يت اليه مهتر ايضا.
واما تا ل يفق ميه تلال ،و وجه لب دي الحت لي الفرا اال يوا مل القياس ال الل ،مثل ما لو قيل

تا
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ال يا حلو الل لويه أهود ،إيه ال يفق ميه ال تل ما لويه أهود حلو ،ل ال يا االهود راص حلو.
ععع تعععول ال لععع نامععع ييقلعععا موضعععوا الحتععع معععل تويعععه راصعععا الم لعععل لعععي تعععول
و ععع الحقيقععع ايعععه ظقعععور العععي
م وضعععونه تعععل معععا يعععه ال لععع  ،يتعععول الموضعععوا نامعععا يشعععمل الم لعععل (االصعععل) و يعععر  ،ويتعععول الم لعععل معععل ق يعععل المثعععال
للقانعععدة ال امععع  ،ال ال موضعععوا الحتععع عععو رصعععو الم لعععل (االصعععل) ويهعععبي ل ميعععه الحتععع ععع الفعععرا معععل جقععع ال لععع
المشبرت  ،حبي يتول المدرال مجرد الحمل والقياس .تما الصورة الثايي أد الب ل يفق يقا نمو ال ل .
والجععل ععتا يقععول ال االرععت ععالحت ع الفععرا ع الصععورة االولععي يتععول مععل ععاا االرععت ظععا ر ال مععو  ،ولععيس ععو مععل
القيعععاس ععع شعععه ليتعععول القعععول حجيععع الب ليعععل اهعععبثياء معععل نمومعععات اليقععع نعععل القيعععاس .مثعععال تلعععال قولعععه (ا) ععع
صحيح ا ل زيذ (ماء ال ير واهذ ال يفهد شه.
الل لععه مععادة) ،ععال المفقععو ميععه  -أد الظععا ر ميععه  -أل تععل مععاء لععه مععادة واهععذ ال يفهععد شععه ،وامععا مععاء ال يععر ايمععا ععو
أحععد مصععادي الموضععوا ال ععا للقانععدة ،يشععمل الموضععوا مومععه تععو مععل مععاء ال يععر ومععاء الحمععا ومععاء ال يععول ومععاء
حيفي ع االهععال  .و ير ععا ،االرععت قععتا الحت ع وبل يقععه نلععي ععت االمععور يععر مععاء ال يععر لععيس أرععتا القيععاس ،ععل ععو أرععت
ظقور ال مو  ،والظقور حج .

ععتا ،و ع نععيل الوقععت لمععا تيععا ال يهععبظقر مععل ععت الرواي ع شععمول ال ل ع (الل لععه مععادة) لتععل مالععه مععادة وال ل ع يتععل مععاء
مللقعععا ،عععال الحتععع (و عععو االنبصعععا معععل البعععيجس ) ال ي ديعععه لعععي المعععاء المضعععاف العععتد لعععه معععادة اال القيعععاس ،و عععو لعععيس
حج .
ومععا يععا يبضععح الفععرق ععيل االرععت ععال مو ع ميصععو ال ل ع واالرععت القيععاس ،ععو ععد مععل البفرق ع ييقمععا ع تععل نل ع
ميصوص ليو يقذ الرلل ييقما .ومل أجل تا الرلل ييقما يتثر ال ثار ب رف الموضوا للحت .
و قتا ال يال والبفري

يل الصوربيل يمتل البو ي

يل المبيازنيل

حجي
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ميصععو ال ل ع  ،مععل يععرا حج ع يععرا يمععا اتا تععال لععه ظقععور ع نمععو ال ل ع  ،ومععل ال يععرا حجيبععه يععرا يمععا اتا تععال
االرت ه أرتا ه نلي يق القياس.
والروصععع ل المعععدار ععع ميصعععو ال لععع أل يتعععول لعععه ظقعععور ععع نمعععو الموضعععوا ل يعععر معععا لعععه الحتععع (أد الم لعععل
االصععل) ،ايععه نمععو مععل جملعع الظععوا ر البعع عع حجعع  .وال ععد حيييععت ال بتععول حجيبععه نلععي مقععدار مالععه مععل الظقععور
ع ال مععو  ،ععاتا أرديععا ب ديبععه لععي يععر مععا يشععمله ظقععور ال مععو ععال الب ديعع ال محالعع بتععول مععل يععوا الحمععل والقيععاس
التد ال دليل نليه ،ل قا الدليل نلي لويه.
قيعععاس االولويععع أمعععا (قيعععاس االولويععع ) قعععو يفهعععه العععتد يهعععمي (مفقعععو الموا قععع ) العععتد بقعععدمت االشعععارة اليعععه 104 / 1
وقليعععا يعععاال ايعععه يهعععمي ( حعععوا الرلعععاا) ،تمثعععال اايععع التريمععع (وال بقعععل لقمعععا أف) الدالععع االولويععع نلعععي اليقععع نعععل
 111أل تا مل الظوا ر.
تا الجزء
الشب والضرا ويحو ما .وبقد
قععو حج ع مععل أجععل تويععه ظععا را مععل اللفععظ ،ال مععل أجععل تويععه قياهععا ،حبععي يتععول اهععبثياء مععل نمععو اليق ع نععل القيععاس،
وال اش ه القياس ،ولتلال هم قياس االولوي والقياس الجل .
ومععل يععا ال يفععرس مفقععو الموا قعع اال حيععث يتععول للفععظ ظقععور ب ععدد الحتعع لععي مععا ععو أولععي عع نلعع الحتعع  ،ت يعع
البأ يف المبقدم  .وميه دالل االتل هتيي الدار نلي جواز البصرف مرا ققا لري أولي.
ويقعععال لمثعععل عععتا ععع نعععرف الفققعععاء ( تل الفحعععوا) وميعععه اايععع التريمععع (ومعععل ي معععل مثقعععال ترة ريعععرا يعععر ) الدالععع
االولوي نلي ث وت الجزاء نلي نمل الرير التثير.
و الجملعع ايمععا بأرععت قيععاس االولويعع اتا تععال يفقعع تلععال مععل حععوا الرلععاا ،ات يتععول للتععو ظقععور ععالفحوا عع ث ععوت
الحت يما و أولي نل الحت  ،يتول حج مل اا الظوا ر .ومل أجل تا ندو مل المفا ي
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وهمو مفقو الموا ق .
أمععا اتا ل ع يتععل تلععال مفقومععا مععل حععوا الرلععاا ععو يهععمي تلععال مفقومععا االصععلو  ،وال بتف ع مجععرد االولوي ع وحععد ا
عع ب ديعع الحتعع  ،ات يتععول مععل القيععاس ال الععل .ويشععقد لععتلال مععا ورد مععل اليقعع نععل مثلععه عع صععحيح أ ععال ععل ب لععا
نل أ ن دهللا الصادق (ا)().1
قال أ ال قلت له مابقول
قلت قلذ اثيبيل().2
قال نشرول.

رجل قلذ اص ا مل أصا ذ المرأة ت يقا قال نشر مل اال ل.

قلت قلذ ثوثا قال ثوثول.
قلت قلذ أر ا قال نشرول.
قلعععت هععع حال هللا ن يقلعععذ ثوثعععا يتعععول نليعععه ثوثعععول ،ويقلعععذ أر عععا يتعععول نليعععه نشعععرول ن ال عععتا تعععال ي ل يعععا ويحعععل
ال راق ي رأ ممل قاله ،ويقول التد جاء ه شيلال.
قعععال مقعععو ياأ عععال ن عععتا حتععع رهعععول هللا صعععلي هللا نليعععه وآلعععه ال المعععرأة ب اقعععل( ) 3الرجعععل لعععي ثلعععث الديععع  ،عععاتا ل عععت
الثلث رج ت لي اليصف .يا أ ال ن ايال أرتبي القياس .والهي اتا قيهت مح الديل.
قيا

تا المثال ل يتل

المهأل رلاا يفق ميه

الفحوا مل

___________________________________
)(1التا
)(2
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اليهر المل ون (اثييل).

)(3ب اقل بوازل .و

اليهر المل ون (بقا ل)  -وأحه ه مل بصحيح الياشر اشب ا ا)*( .
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جق االولوي ب دي الحت لي ير مابضميه الرلاا حبي يتول مل اا مفقو الموا ق .
وايمعععا العععتد وقعععذ معععل أ عععال قيعععاس مجعععرد لععع يتعععل مهعععبيد يعععه اال جقععع االولويععع  ،ات بصعععور  -مقبضعععي القانعععدة ال قليععع
الحهععا ي  -أل الدي ع ببضععانف اليه ع بضععانف قلععذ االصععا ذ ،ععاتا تععال ع قلععذ الععثوث ثوثععول مععل اال ععل ععو ععد أل
يتول قلذ االر ذ ار ول ،الل قلذ االر ذ قلذ للثوث وزيادة.
ولتل أ ال تال ال يدرد ال المرأة ديبقا يصف دي الرجل شرنا يما ي لغ ثلث الدي ما زاد ،و

ماي مل اال ل.

والروصععع ايعععا يقعععول ععع لول قيعععاس االولويععع تا تعععال االرعععت عععه لمجعععرد االولويععع  ،امعععا اتا تعععال مفقومعععا معععل البرالعععا
الفحوا مل جق االولوي قو حج مل اا الظوا ر ،و يتول قياها مهبثيي مل القياس ال الل.
بي يعععععه االهبحهعععععال والمصعععععالح المرهعععععل وهعععععد العععععترايذ قعععععي معععععل االدلععععع الم ب عععععرة نيعععععد جملععععع معععععل نلمعععععاء الهعععععي
(االهبحهعععععال) ،و (المصعععععالح ال مرهعععععل ) و (هعععععد العععععترايذ) .و ععععع  -ال لععععع برجعععععذ لعععععي ظعععععوا ر االدلععععع الهعععععم ي او
الموزمعععات ال قليععع  -ال دليعععل نلعععي حجيبقعععا ،عععل ععع أظقعععر أ عععراد الظعععل الميقععع نيعععه .و ععع دول القيعععاس معععل ياحيععع
االنب ار.
ولعععو أرديعععا ارراجقعععا معععل نمومعععات حرمععع ال معععل عععالظل ال ي قعععي نيعععديا معععا يصعععلح اليل عععاق عععت ال مومعععات نليعععه ممعععا
يهبح التتر ،ي قي اليق نل الظل و موضوا .ومل ال ديق ند جواز برصي االتثر.
نلي ايه قد أوضحيا يما ه

الدليل ال قل ال االحتا وموتابقا ال يهبقل ال قل ادراتقا ا بداء.

أد ليس مل الممتل لل قول أل بيالقا ا بداء مل دول الهماا مل م لغ االحتا اال الموزم ال قلي .
وشأيقا
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تلال شأل جميذ المج والت تالل ات واالشارات وال ومات ويحو ا ،ايه ال م يي للقول

ايقا ب ل مل لري نقل مجرد ،هواء تال مل لري

ديق أ يظرد.

ولعععو صعععح لل قعععل عععتا االمعععر لمعععا تعععال يعععاال حاجععع ل ثععع الرهعععل ويصعععا االيمععع  ،ات يتعععول حيييعععت تعععل تد نقعععل مبمتيعععا
يفهه مل م ر احتا هللا ب الي ،ويص ح تل مجبقد ي يا أو اماما.
ومععععل يععععا ب ععععرف الهععععر عععع اصععععرار اصععععحاا الععععرأد نلععععي قععععولق ععععأل تععععل مجبقععععد مصععععيا ،وقععععد انبععععرف االمععععا
ال زالععع ( ) 1ايعععه ال يمتعععل اث عععات حجيععع القيعععاس اال بصعععويا تعععل مجبقعععد ،وزاد نلعععي تلعععال قولعععه عععأل المجبقعععد وال رعععالف
قو مصيا وال الرلأ ير ممتل حقه.
الي
ومععل أجععل مععا تتريععا مععل نععد امتععال اث ععات حجي ع مثععل ععت االدل ع رأييععا االتبفععاء ععتلال نععل شععر ععت االدل ع ومععراد
ميقععا ومياقشعع أدلععبق  .ويحيععل اللععوا نلععي محاضععرات (مععدرل الفقععه المقععارل) البعع ألقا ععا أهععبات المععادة عع تليعع الفقععه
االخ الهيد محمد بق الحتي  ،ال يقا التفاي .
___________________________________
)(1المهبصفي . (*)57 / 2
ال اا الباهذ الب ادل والبراجيح
بمقيد نيول االصوليول مل القدي

ت المهأل

يوايقا المتتور.
تل شه يقبض برجيح أحد ما نلي اارر.

ومراد

مل تلم (الب ادل) بتا ؤ الدليليل المب ارضيل

ومراد

مل تلم (البراجيح) جمذ برجيح نلي روف القياس

جمذ المصدر ،ات جم ه برجيحات.

والمقصود ميه المصدر م يي الفانل ،أد المرجح.
وايمعععا جعععاء وا عععه نلعععي صعععي الجمعععذ دول (الب عععادل) ،الل المرجحعععات عععيل العععدليليل المب ارضعععيل مب عععددة ،والب عععادل ال
رس واحد ،و و رس قدال تل المرجحات.
يتول اال
وال عععرس معععل عععتا ال حعععث يعععال أحتعععا الب عععادل عععيل العععدليليل المب ارضعععيل و يعععال أحتعععا المرحجعععات الحعععد ما نلعععي
اارر.
ومعععل يعععا ي عععرف أل االيهعععا ال ب يعععول المهعععأل يعععوال (الب عععارس عععيل االدلععع ) ،الل الب عععادل والبعععرجيح عععيل االدلععع ايمعععا
يفعععرس ععع معععورد الب عععارس ييقمعععا ،يعععر ايعععه لمعععا تعععال ععع االصعععولييل ععع ال حعععث و عععايبق ميعععه م ر ععع تيفيععع ال معععل
االدل المب ارض نيد ب ادلقا وبرجيحقا نيويو ا ما تتريا .
و عععت المهعععأل  -تمعععا تتريعععا هعععا قا  -أليععع شعععه قعععا م احعععث الحجععع  ،الل يبيجبقعععا بحصعععيل الحجععع نلعععي الحتععع الشعععرن
:
يال احتا الب ارس يي
نيد الب ارس يل االدل  .وق ل الشروا
المقدم -يععال أمععور يحبععا اليقععا مثعععل حقيقعع الب ععارس وشععروله ،وقياهععه عععالبزاح  ،والحتومعع والععورود ،ومثععل القوانععد ال امععع
ال اا ،يقول:
 1حقيقععع الب عععارس الب ععع ارس مصعععدر معععل عععاا (البفانعععل) العععتد يقبضععع عععانليل ،وال يقعععذ اال معععل جعععاي يل ،يقعععالب ارس الدليول .وال بقول (ب ارس الدليل) ،وبهتت .ونليه ،و د مل رس دليليل تل ميقما ي ارس اارر.
وم يي الم ارض ال تو ميقما  -اتا بمت مقومات حجيبه  -ي لل اارر ويتت ه.

والبتعععاتا امعععا ال يتعععول ععع جميعععذ معععدلوالبقما ويعععواح الداللععع يقمعععا ،وامعععا ععع
رس قاء حجي تل ميقما مذ رس قاء حجي اارر وال يصح ال مل قا م ا.

عععس اليعععواح نلعععي وجعععه ال يصعععح

مرجعععذ الب عععارس ععع الحقيقععع لعععي البتعععاتا عععيل العععدليليل ععع ياحيععع معععا ،أد أل تعععو ميقمعععا يتعععتا اارعععر ،وال يجبم عععال
نلي الصدق .تا و الم يي االصلوح للب ارس .و و مأروت مل نارضه ،أد حاي ه وندل نيه.
  2شعععرول الب عععارس وال يبحقعععلببضح حقيق الب ارس ومواق ه:

عععتا الم يعععي معععل الب عععارس اال شعععرول هععع

ععع مقومعععات الب عععارس يعععتتر ا

 1أال يتععول أحععد الععدليليل او تععل ميقمععا قل يععا ،ال يععه لععو تععال احععد ما قل يععا إيععه ي ل ع ميععه تععتا اارععر ،والم لععو تت ععهال ي ارس ير .
واما القلذ المبيا ييل ف يفهه أمر مهبحيل ال يقذ.
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  2أال يتعععول الظعععل الف لععع م ب عععرا ععع حجيبقمعععا م عععا ،الهعععبحال حصعععول الظعععل الف لعععقما .ي يجوز ال ي ب ر أحد ما الم يل الظل الف ل دول اارر.

المبتعععات يل تاهعععبحال القلعععذ

ععس اليععواح  ،ليحصععل البتععاتا ييقمععا .هععواء تععال البيععا عع مععدلولقما
  3ال يبيععا ي مععدلوال ما ولععو نرضععا و ععالملععا ق او البضععمي أو االلبزامعع  .والجععامذ عع تلععال أل يؤديععا لععي مععاال يمتععل بشععري ه ويمبيععذ ج لععه عع يفععس االمععر،
ولععو تععا ل ععتا االمبيععاا المععر رععار نععل يفععس مععدلولقما ،تمععا ع ب ععارس دليععل وجععوا صععوة الجم ع مععذ دليععل وجععوا
صعععوة الظقعععر يعععو الجم ععع  ،عععال العععدليليل ععع يفهعععقما ال بتعععاتا ييقمعععا ات ال يمبيعععذ اجبمعععاا وجعععوا صعععوبيل ععع وقعععت
واحععد ،ولتععل لمععا نلعع مععل دليععل رععار ايععه ال بجععا اال صععوة واحععدة عع الوقععت الواحععد ايقمععا يبتات ععال حيييععت ضععميم
تا الدليل الثالث الرار نيقما.
ونلعععي عععتا ،يمتعععل بحديعععد الضعععا ل للب عععارس عععأل يقعععال الضعععا ل ععع الب عععارس امبيعععاا اجبمعععاا معععدلوليقما ععع الونعععاء
المياها لقما ما مل ياحي بتوييي أو مل ياحي بشري ي .
أو يقعععال
اارر.

عععارة جام ععع الضعععا ل ععع ا لب عععارس بتعععاتا العععدليليل نلعععي وجعععه يمبيعععذ اجبمعععاا صعععدق احعععد ما معععذ صعععدق

ومل يا ي ل ال الب ارس ليس وصفا للمدلوليل تما قيل ،ل المدلوالل يوصفال ايقما مبيا يال ال مب ارضال.
وايمعععا الب عععارس وصعععف للعععدليليل معععا معععا دلعععيول نلعععي امعععريل مبيعععا ييل ال يجبم عععال ،الل امبيعععاا صعععدق العععدليليل م عععا
وبتات قمعععا ايمعععا ييشعععأ معععل بيعععا المعععدلوليل .والجعععل عععتا قعععال صعععاحا التفايععع (الب عععارس عععو بيعععا العععدليليل أو االدلععع
حها الدالل ومقا االث ات) .حصر الب ارس مقا االث ات ومرحل الدالل .
 4ال يتول تل مل الدليليل واجدا لشرايل الحجي  ،م يي أل تو ميقما][188
لعععو رلعععي ويفهعععه ولععع يحصعععل معععا ي ارضعععه لتعععال حجععع يجعععا ال معععل موج عععه ،وال تعععال احعععد ما ال نلعععي الب يعععيل مجعععرد
الب ارس يهقل نل الحجي الف ل.
والهععر عع تلععال واضععح ،ايععه لععو تععال أحععد ما يععر واجععد لشععرايل الحجيعع عع يفهععه ال يصععلح ال يتععول متععت ا لمععا ععو
حج ع وال تععال ميا يععا لععه ع مدلولععه ععو يتععول م ارضععا لععه ،لمععا قليععا مععل ال الب ععارس وصععف للععداليل مععا مععا داالل ع

مقعععا االث عععات ،وات ال اث عععات يمعععا عععو يعععر حجععع عععو يتعععتا معععا يعععه االث عععات .اتل ،ال ب عععارس عععيل الحجععع والعععو حجععع ،
تما ال ب ارس يل الوحجبيل.
ومععل يععا يبضععح ايععه لععو تععال يععاال ر ععر  -مععثو  -يععر واجععد لشععرايل الحج ع واشععب ه مععا ععو واجععد لقععا ،ععال الر ععريل ال
يعععدرول ععع عععاا الب عععارس ،عععو بجعععرد نليقعععا احتامعععه وقوانعععد  ،وال تعععال معععل جقععع ال لععع تعععتا أحعععد ما حالقماحعععال
مثل تيل الر ريل بجرد قواند ال ل االجمال .
المب ارضيل .ي
 5أال يتعععول العععدليول مبعععزاحميل ،عععال المب عععارس قوانعععد يعععر قوانعععد البعععزاح نلعععي مايعععأب  ،وال تعععال المب ارضعععاليشععبرتال مععذ المبععزاحميل عع جقعع واحععدة ،و عع امبيععاا اجبمععاا الحتمععيل عع البحقيعع عع مورد مععا ،ولتععل الفععرق عع
جقعع االمبيععاا ايعععه عع الب ععارس معععل جقعع البشععريذ يبتعععاتا الععدليول ،و عع البعععزاح مععل جقعع االمبثعععال ععو يبتات عععال.
يال الفرق ،تما هيأب .
وال د مل راد حث مهبقل
 6أال يتول أحد الدليليل حاتما نلي اارر. 7أال يتول أحد ما واردا نلي اارر.وهيأب ال الحتوم والورود ير ال الب ارس والبتاتا يل الدليليل.
وال ععععد مععععل ا ععععراد حععععث نيقمععععا أيضععععا ،ايععععه امععععر اهاهعععع عععع بحقيعععع الب ععععارس و قمععععه  - 3الفععععرق ععععيل الب ععععارس
والبععزاح بقععد عع  286 / 2يععال الحعع الععتد يي ع ال ي ععول نليععه عع هععر البفرقعع ععيل ععا الب ععارس والبععزاح  ،ثعع
ييقما و يل اا اجبماا االمر واليق .
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وروصععبه ل الب ععارس  -ع رصععو مععورد ال ععاميل مععل وجععه  -ايمععا يحصععل حيععث بتععول لتععل ميقمععا داللعع البزاميعع
نلي يف حت اارر مورد االجبماا ييقما ،يبتات ال مل ت الجق .
وأمععا اتا لعع يتععل لل ععاميل مععل وجععه مثععل ععت الداللعع االلبزاميعع ععو ب ععارس ييقمععا ،ات ال بتععاتا ييقمععا عع مقععا الج ععل
والبشعععريذ .وحيييعععت  -أد حييمعععا يفقعععدال بلعععال الداللععع االلبزاميععع  -لعععو امبيعععذ نلعععي المتلعععف ال يجمعععذ ييقمعععا ععع االمبثعععال
الد ه ا مل االه اا ،ال االمر مقا االمبثال يدور ييقما ال يمبثل اما تا أو تاال.
و يا يقذ البزاح يل الحتميل .ول ا ايما يفرس تلال يما اتا تال الحتمال الزامييل.
ومععل أجععل ععتا قليععا ع الشععرل الر ع امس مععل شععرول الب ععارس أل امبيععاا اجبمععاا الحتمععيل ع البحق ع تا تععال ع مقععا
البشععريذ درععل الععدليول ع ععاا الب ععارس اليقمععا حيييععت يبتات ععال .أمععا اتا تععال االمبيععاا ع مقععا االمبثععال درععو ع ععاا
البعععزاح ات ال بتعععاتا حيييعععت عععيل العععدليليل .و عععتا عععو الفعععرق الحقيقععع عععيل عععاا الب عععارس و عععاا البعععزاح ععع أد معععورد
يفععرس .ويي ع أال ي يععا نععل ععال اللالععا ايععه حييمععا تتريععا ال ععاميل مععل وجععه قععل ع مقععا البفرقعع ععيل ال ععا يل  -تمععا
بقععد ع الجععزء الثععاي  -ل ع يععتتر الجععل ربصععا ال ععا يل ال ععاميل مععل وجععه ،ععل الل ال ععاميل مععل وجععه موضععذ ش ع ق
ند البفرق يل ال ا يل ث ييقما و يل اا اجبماا االمر واليق  .وقد ه بفصيل تلال ياال راجذ.
ونليعععه ،الضعععا ل ععع البفرقععع عععيل ال عععا يل  -تمعععا اشعععريا اليعععه أتثعععر معععل معععرة  -عععو أل العععدليليل يتويعععال مب ارضعععيل اتا
بتات عععا ععع مقعععا البشعععريذ ،ويتويعععال مبعععزاحميل اتا امبيعععذ الجمعععذ ييقمعععا ععع مقعععا االمبثعععال معععذ نعععد البتعععاتا ععع مقعععا
البشععريذ .و عع ب ععارس االدلعع قوانععد للبعععرجيح هععبأب  ،وقععد نقععد ععتا ال ععاا الجلقعععا وييحصععر البععرجيح يقععا قععوة الهعععيد
أو الدالل .
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وأمععععا البععععزاح لععععه قوانععععد أرععععرا ببصععععل ععععالحت يفهععععه وال بععععرب ل الهععععيد أو الداللعععع  .وال يي عععع ال يرلععععو تبا يععععا مععععل
االشارة اليقا.
و ت رير مياه لتتر ا ،يقول:
  4ب ععادل وبععراجيح المبععزاحميل ال شععال عع ايععه اتا ب ععادل المبزاحمععال عع جميععذ جقععات البععرجيح اابيعع  ،ععال الحتععيقما و البريير.
و تا أمر محل ابفاق ،وال وقذ الروف
و

ب ادل المب ارضيل ايه يقبض البهاقل أو البريير نلي ماهيأب .

الحقيق ال تا البريير يما يحت ه ال قل ،والمراد ه ال قل ال مل .

يعععال تلعععال يعععه عععد عععرس نعععد امتعععال الجمعععذ ععع االمبثعععال عععيل الحتمعععيل المبعععزاحميل ونعععد جعععواز برتقمعععا م عععا ،وال
معععرجح الحعععد ما نلعععي اارعععر حهعععا الفعععرس ويهعععبحيل البعععرجيح عععو معععرجح  -عععو ميعععا معععل أل يبعععرال االمعععر لعععي
تل ميقما ،وال موجا لهقول البتليف يقما م ا.
اربيار المتلف يفهه ات يهبحيل قاء البتليف الف ل
و تا الحت ال قل مما بلا قت نليه آراء ال قوء.
ومععل عععتا الحتععع ال قلععع يهبتشعععف حتعع الشعععرا نلعععي ل ععع عععتا الحتععع ال قلعع تهعععاير االحتعععا ال قليععع القل يععع  ،الل عععتا
مل اا المهبقوت ال قلي الب ب بي نلي الموزمات ال قلي المحض .
مثالعععه تا دار االمعععر عععيل ايقعععات عععريقيل مبهعععاوييل معععل جميعععذ الجقعععات ال بعععرجيح الحعععد ما نلعععي اارعععر شعععرنا معععل جقععع
وجععععوا االيقععععات  -ايععععه ال ميععععا للمتلععععف مععععل أل يف ععععل أحععععد ما ويبععععرال اارععععر ،قععععو نلععععي البرييععععر نقععععو ييقمععععا
المهبتشععف ميععه رضععي الشععارا ععتلال وموا قبععه نلععي البرييععر .اتا نر ععت تلععال ،يتععول مععل المق ع جععدا أل ي ععرف مععا عع
اا البزاح .
المرجحات
ومل الواضح يه ال د أل بيبق تلقا لي أ مي أحد الحتميل نيد الشارا ،اال
ولما تايت اال مي بربلف جقبقا وميشأ ا ،و د مل يال بلال الجقات و

نيد

و االرجح

البقدي .

بهبتشف أمور يتتر ا
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نلي االربصار:
  1ال يتععول أحععد الععواج يل ال ععدل لععه مععذ تععول الواجععا اارععر المععزاح لععه تا ععدل ،هععواء تععال ال ععدل اربياريععا ترصععالالصوة.
التفارة ،أو اضلراريا تالبيم اليه لي الوضوء ،وتالجلوس اليه لي القيا
وال شعععال ععع أل معععا ال عععدل لعععه أ ععع ممعععا لعععه ال عععدل قل عععا نيعععد المزاحمععع وال تعععال ال عععدل اضعععلراريا ،الل الشعععارا قعععد
ع بععرال مععاال ععدل لععه ،وال شععال ع أل
ع بععرال تد ال ععدل لععي دلععه االضععلرارد نيععد الضععرورة ول ع يععرر
رر ع
بقدي ما ال دل له جمذ يل البتليفيل االمبثال دول صورة بقدي تد ال دل ،ال يه بفويبا لوول و بدارال.
  2ال يتععول أحععد الععواج يل مضععيقا أو وريععا ،مععذ تععول الواجععا اارععر المععزاح لععه موهعع ا ،ععال المضععي أو الفععوردأ مل الموهذ قل ا ،تدورال االمر يل ازال اليجاه نل المهجد واقام الصوة ه وقبقا.
و ععععتا الثععععاي ييهعععع نلععععي االول ،الل الموهععععذ لععععه ععععدل لععععول اربيععععارد دول المضععععي والفععععورد ،بقععععدي المضععععي أو
الفورد جمذ يل البتليفيل االمبثال دول بقدي الموهذ ال يه بفويبا للبتليف المضي أو الفورد و بدارال.

ومثلععه مععا لععو دار االمععر ععيل المضععي والفععورد تععدورال االمععر ععيل الصععوة ع آرععر وقبقععا وازال ع اليجاه ع نععل المهععجد
ال الصوة مقدم أت ال بدارال لقا.
  3أل يتعععول أحعععد العععواج يل صعععاحا الوقعععت المرعععب دول اارعععر ،وتعععال تعععل ميقمعععا مضعععيقا ،تمعععا لعععو دار االمعععر عععيلأداء الصعععوة اليوميععع ععع آرعععر وقبقعععا و عععيل صعععوة اايعععات ععع ضعععي وقبقعععا ،الل الوقعععت لمعععا تعععال مربصعععا اليوميععع قععع
أولعععي عععه نيعععد مزاحمبقعععا معععا ال اربصعععا لعععه ععع أصعععل بشعععري ه الوقعععت الم عععيل وايمعععا ابفععع حصعععول هععع ه ععع تلعععال
الوقععت وبضععي وقععت أدايععه .ومهععأل بقععدي اليوميعع نلععي صععوة اايععات اتا بضععي وقبقمععا م ععا أمععر اجمععان مبفعع نليععه،
وال ميشأ له اال أ مي تات الوقت المرب المفقوم مل س الروايات.
 4ال يتول أحد الواج يل وجو ه مشرولا القدرة الشرني دول اارر.][192
والمععععراد مععععل القععععدرة الشععععرني
االهبلان ويحو .

عععع القععععدرة المععععأروتة عععع لهععععال الععععدليل شععععرلا للوجععععوا ،تععععالح المشععععرول وجو ععععه

ومععذ عععرس المزاحمععع ييعععه و عععيل واجعععا آرععر وجو عععه يعععر مشعععرول ال قعععدرة ال يحصعععل ال لعع بحقععع معععا عععو شعععرل ععع
الوجعععوا ،الحبمعععال أل مزاحمبعععه للواجعععا اارعععر بتعععول هعععال للقعععدرة الم ب عععرة ععع الوجعععوا ،ومعععذ نعععد اليقعععيل حصعععول
شرول الوجوا ال يحصل اليقيل أصل البتليف ،و يزاح ما تال وجو ه ميجزا م لوما.
ولعععو قعععال قايعععل ال تعععل واجعععا مشعععرول وجو عععه القععع درة نقعععو ،اتل ،للوجعععوا ،تعععالح المشعععرول وجو عععه االهعععبلان
ويحو .
ععالجواا يحععل يهععل اشععبرال تععل واجععا القععدرة نقععو ،لتيععه لمععا ل ع بؤرععت القععدرة ع الواجععا اارععر ع لهععال الععدليل،
قو مل ياحي الدالل اللفظي ملل وايما ال قل و التد يحت لزو القدرة.
ويتفععع ععع حصعععول شعععرل القعععدرة ال قليععع يفعععس بمتعععل المتلعععف معععل لعععه ولعععو معععذ عععرس المزاحمععع  ،ات ال شعععال ععع ال
المتلعععف ععع عععرس المزاحمععع قعععادر ومععععبمتل معععل عععل عععتا الواجعععا المفععععروس ،وتلعععال بعععرال الواجعععا المعععزاح لععععه
المشرول القدرة الشرني .
والروصععع أل الواجعععا اارعععر وجو عععه ميجعععز لععع لحصعععول شعععرله و عععو القعععدرة ال قليععع  ،رعععوف مزاحمعععه المشعععرول،
لما تتريا مل احبمال أل ما أرت الدليل قدرة راص ال بشمل ت القدرة الحاصل نيد المزاحم .
عععو يحعععرز بيجعععز وال ب لععع ليبعععه .ونليعععه ،يربفعععذ البعععزاح عععيل الوجعععو يل معععل رأس ،ويرلعععو الجعععو للواجعععا المللععع ،
وال تال مشرولا القدرة ال قلي .
  5أل يتعععول أحععد العععواج يل مقعععدما حهعععا زمععال امبثالعععه نلعععي اارععر ،تمعععا لعععو دار االمعععر ععيل القيعععا للرت ععع المبقدمعععو ععيل القيعععا لرت ععع عععد ا ،ععع عععرس تععول المتلعععف نعععاجزا نعععل القيعععا للعععرت بيل م ععا مبمتيعععا معععل أحعععدا ما قعععل .ايعععه -
تا الفرس  -يتول المبقد مهبقر الوجوا محله لحصول
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القدرة الف لي اليه اليه .اتا له ايبفت ألقدرة الف لي اليه

لي المبأرر و ي قي له مجال.

وال ععرق عع ععتا الفععرس ععيل مععا اتا تايععا م ععا مشععروليل القععدرة الشععرني أو مللقععيل م ععا ،أمععا لععو اربلفععا ععال المللعع
مقد نلي المشرول القدرة الشرني وال تال زمال له مبأررا.
6 -ال يتول أحد الواج يل أولي نيد الشارا

البقدي مل ير بلال الجقات المبقدم .

واالولويعع ب ععرف امععا مععل االدلععع  ،وامععا مععل مياهعع الحتععع للموضععوا ،وامععا مععل م ر ععع موتععات االحتععا بوهععل االدلععع
الهععم ي  .ومععل أجععل تلععال ععال االولويعع بربلععف ععاربوف مايهععبفاد مععل ععت االمععور ،وال ضععا ل نععا يمتععل الرجععوا اليععه
نيععد الشععال مععل بلععال االولويعع مععا اتا تععال عع الحتعع الحفععاظ نلععي يضعع االهععو  ،ايععه أولععي البقععدي مععل تععل شععه عع
مقععا المزاحم ع  .و (ميقععا) مععا تععال يب لعع حقععوق اليععاس ،ايععه أولععي مععل يععر مععل البتععاليف الشععرني المحض ع  ،أد البعع
ال نوق لقا حقوق ير المتلف قا.
و (ميقععا) مععا تععال مععل ق يععل الععدماء والفععرو  ،ايععه يحععا ظ نليععه أتثععر مععل يععر  ،لمععا ععو الم ععروف نيععد الشععارا المقععدس
مععل االمععر االحبيععال الشععديد ع أمر ععا .لععو دار االمععر ععيل حفععظ يفععس المععؤمل وحفععظ مالععه ،ععال حفععظ يفهععه مقععد نلععي
حفظ ماله قل ا.
و (مي قععا) مععا تععال رتيععا عع ال ععادة ،ايععه مقععد نلععي مععا لععيس لععه ععت الصععف نيععد المزاحمعع  ،تمععا لععو وقععذ البععزاح عع
الصوة يل أداء القراءة والرتوا ،ال الرتوا مقد نلي القراءة وال تال زمال امبثاله مبأررا نل القراءة.
ونلعععي مثعععل عععت قعععس ،وامثالقعععا تثيعععر ال يحصعععي ،تمعععا لعععو دار االمعععر عععيل الصعععلح عععيل المعععؤمييل التعععتا و عععيل الصعععدق
و يه الفبي ييق  ،ال الصلح مقد نلي الصدق .و تا م روف مل ضرورة الشرا االهوم .
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وممععا يي ع ال ي لعع ع ععتا الصععدد ايععه لععو احبمععل ا مي ع أحععد المبععزحميل ععال االحبيععال يقبضعع بقععدي محبمععل اال ميعع .
و تا الحت ال قل االحبيال يجرد تل مورد يدور يه االمر يل الب ييل والبريير الواج ات.
ونليعععه ،عععو يجعععا احعععراز أ ميععع أحعععد المبعععزاحميل ،عععل يتفععع االحبمعععال .و عععتا أصعععل ييفعععذ تثيعععرا ععع الفعععروا الفققيععع ،
احبفظ ه.
  5الحتوم ع والععورود و ععتا ال حععث مععل م بتععرات الشععيخ االيصععارد رحمععه هللا ،وق عد ععبح ععه ا ععا جديععدا ع االهععلوااالهعععبدالل  ،ولعععيل يشعععأ عععتا االصعععلو ععع نصعععر معععل ق عععل يعععر  -تمعععا ي عععدو معععل الب يعععر الحتومععع والعععورود ععع
جوا ر التو  -ايه ل يتل قتا البحديد واله اللتيل ايبقي اليقما الشيخ.
وتععال رحمععه هللا  -نلععي مععا ييقععل نيععه  -يصععر
وال ل ي حثو صريح القول وال قتا المصللح.

ععأل أهععاليل الفقععه المبقععدميل لعع ي فلععوا نععل م ععزا مععا تععال يرم ع اليععه،

واللفب ع التريم ع ميععه تايععت ع موحظبععه ليععوا مععل االدل ع  ،ات وجععد ال مععل حققععا أل بقععد نلععي أدل ع أرععرا ،ع حععيل ايقععا
ليهت اليه اليقا مل ق يل الرا وال ا  ،ل قد يتول ييقما ال مو مل وجه.
وال يوجعععا عععتا البقعععدي هعععقول االدلععع االرعععرا نعععل الحجيععع  ،وال بجعععرد ييقمعععا قوانعععد الب عععارس ،اليعععه لععع يتعععل ييقمعععا
بتعععاتا حهعععا لهعععايقما معععل ياحيععع أداييععع وال ميا عععاة ،ي يععع ال لهعععال أحعععد ما ال يتعععتا اارعععر وال ي للعععه ،عععل احعععد ما
الم عععيل معععل حقعععه حهعععا لهعععايه وادايعععه لم يعععا ونيوايعععه ال يتعععول مقعععدما نلعععي اارعععر بقعععديما ال يهعععبلز لعععول اارعععر وال
بتتي ه وال صر ه نل ظقور .
و عععتا عععو ال جيعععا ععع االمعععر والجديعععد نلعععي ال عععاحثيل ،وتلعععال مثعععل بقعععدي أدلععع االمعععارة نلعععي أدلععع االصعععول ال مليععع عععو
اهقال لحجي الثايي وال صرف لظقور ا.
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والم عععروف ال أحعععد الوم عععيل معععل بومتبعععه( ) 1البقعععي عععه ععع درس الشعععيخ صعععاحا الجعععوا ر ق عععل ال يب عععرف نليعععه وق عععل
أل ي عععرف الشعععيخ عععيل اليعععاس ،وهعععأله هعععؤال امبقعععال وارب عععار نعععل هعععر بقعععدي دليعععل نلعععي آرعععر جعععاء تتر معععا ععع العععدرس
المتتور ،قال له يه حات نليه.

قال وما الحتوم

قال له يحبا

لي ال بحضر دره هب أشقر نلي االقل لبفق م يي الحتوم .

ومععل يععا بعععدأت نوقعع البلميععت اهعععبات  .ل موضععونا يحبعععا لععي درس هععب اشعععقر  -وال تععال يععه يعععوا مععل الم ال ععع -
تععع يحبعععا لعععي ال هعععل ععع ال يعععال ،ييمعععا ال الشعععيخ ععع تب عععه لععع يو عععه حقعععه معععل ال يعععال ،اال عععس الشعععه ععع الب عععادل
ضول تب ه.
والبراجيح ،و س اللقلات المبفرق
ولععتا قعع الموضععوا مبأرجحععا عع تبععا االصععولييل مععل ععد  ،وال تععال مقصععود
ال صور المبأررة.
ال ل
وال يهعععذ عععتا المربصعععر شعععر عععتا االمعععر شعععرحا تا يعععا ،وايمعععا يتبفععع
م يي الحتوم و ق م يي أريقا (الورود) قدر االمتال ،يقول:
  1الحتومعع ال الععتد يفقمععه مععل مقصععودمل ياحي ادايي  ،ولتا هميت الحتوم .

عع الحتومعع

ومقصععود اصعع ح واضععحا نيععد أ ععل

االشعععارة لعععي روصععع معععا بوصعععليا اليعععه معععل قععع

ععو أل يقععد أحععد الععدليليل نلععي اارععر بقععدي هععيلرة وققععر

يتععول بقععدي الععدليل الحععات نلععي المحتععو لععيس مععل ياحي ع الهععيد وال مععل ياحي ع الحجي ع  ،ععل مععا نلععي مععا مععا نليععه مععل
الحجي د البقدي  ،أد أيقما حها لهايقما وادايقما ال يبتات ال مدلولقما ،و يب ارضال.
وايمعععا البقعععدي  -تمعععا قليعععا  -معععل ياحيععع أداييععع حهعععا لهعععايقما ،ولتعععل ال معععل جقععع البرصعععي
ااب م يا  .أد بقدي للدليل نلي اارر قت القيود قو يهمي (حتوم ).

وال معععل جقععع (العععورود)

___________________________________
)(1قيل و مرزا ح يا هللا الرشب )*( .
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و ععتا ع الحقيق ع ععو الضععا ل لقععا ،لععتلال وجععا بوضععيح الفععرق ييقععا و ععيل البرصععي مععل جق ع  ،ث ع ييقععا و ععيل الععورود
معععل جقععع ارعععرا ،ليبضعععح م يا عععا عععس الوضعععو أمعععا الفعععرق ييقعععا و عععيل (البرصعععي ) يقعععول ال البرصعععي ليتعععول
برصيصا ال د ال يفرس يه الدليل الرا ميا يا مدلوله لل ا .
يعععر ايعععه لمعععا تعععال الرعععا
والجعععل عععتا يتويعععال مب ارضعععيل مبتعععات يل حهعععا لهعععايقما اليهععع لعععي موضعععوا الرعععا
أظقعععر معععل ال عععا يجعععا ال يقعععد نليعععه ل يعععاء ال قعععوء نلعععي ال معععل الرعععا  ،يهبتشعععف ميعععه ال المعععبتل الحتعععي لععع يعععرد
ال مععو مععل ال ععا وال تععال ظععا ر اللفععظ ال مععو والشععمول ،لحت ع ال قععل يق ع ح تلععال مععل الحتععي مععذ ععرس ال مععل الرععا
نيد أ ل المحاورة مل ال قوء.
ونليعععه ،البرصعععي ن عععارة نعععل الحتععع هعععلا حتععع ال عععا نعععل الرعععا
حها لهايه وظقور التاب .
قاء نمو لفظ ال ا شامو للرا

وارعععرا الرعععا

نعععل نمعععو ال عععا  ،معععذ عععرس

اليبيجعع  ،مععل جقعع رععرو مععدلول أحععد الععدليليل نععل نمععو مععدلول
ععس موارد ععا) عع تالبرصععي
أمععا الحتومعع ( عع
اارعععر ،ولتعععل الفعععرق ععع تيفيععع االرعععرا  ،إيعععه ععع البرصعععي ارعععرا حقيقععع معععذ قعععاء الظقعععور العععتاب لل معععو ععع
شعععموله ،و ععع الحتومععع ارعععرا بيزيلععع نلعععي وجعععه ال ي قعععي ظقعععور تابععع لل معععو ععع الشعععمول ،م يعععي ال العععدليل الحعععات
يتعععول لهعععايه بحديعععد موضعععوا العععدليل المحتعععو أو محمولعععه ،بيعععزيو وادنعععاء ا ،لعععتلال يتعععول الحعععات مبصعععر ا ععع نقعععد
الوضذ أو نقد الحمل الدليل المحتو .
ويهعععب يل نلعععي يعععال الفعععرق المثعععال ،يقعععول لعععو قعععال اامعععر نقيعععا أمعععر عععاترا ال لمعععاء (ال بتعععر الفاهععع ) ،عععال القعععول
الثاي يتول مرصصا لوول اليه ليس مفاد اال ند وجوا اترا الفاه مذ قاء صف ال ال له.

امععا لععو قععال نقيععا أمععر (الفاه ع لععيس ععال ) ايععه يتععول حاتمععا نلععي االول ،الل مفععاد ارععرا الفاه ع نععل صععف ال ععال
بيععزيو ،بيزيععل الفه ع ميزل ع الجقععل أو نل ع الفاه ع ميزل ع نععد ال ل ع  .و ععتا بصععرف ع نقععد الوضععذ ،ععو ي قععي نمععو
لفظ ال لماء
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شامو للفاه

حها تا االدناء والبيزيل .و الل ذ ال ي ل له حيييت حت ال لماء مل وجوا االترا ويحو .

ومثالعععه عععع الشععععرنيات قولعععه نليععععه الهععععو (ال شعععال لتثيععععر الشععععال) ويحععععو مثعععل يفعععع شععععال المعععأمو مععععذ حفععععظ االمععععا
و عععال تس ،عععال عععتا ويحعععو يتعععول حاتمعععا نلعععي أدلععع حتععع الشعععال ،الل لهعععايه ارعععرا شعععال تثيعععر الشعععال وشعععال المعععأمو أو
االمعععا نعععل حضعععيرة صعععف الشعععال بيعععزيو ،معععل حقعععه حيييعععت أال ي لعععي لعععه أحتعععا الشعععال معععل يحعععو ا لعععال الصعععوة أو ال يعععاء
نلي االتثر أواالقل او ير تلال.
عععس موارد عععا تالبرصعععي ) ،عععول عععس معععوارد الحتومععع االرعععرا نتعععس البرصعععي ،
وايمعععا قليعععا (الحتومععع ععع
الل الحتومعع نلععي قهععميل قهعع يتععول البصععرف يقععا بضععيي الموضععوا تاالمثلعع المبقدمعع  ،وقهعع بوهعع به ،مثععل مععالو
قععال نقيععا االمععر ععاترا ال لمععاء (المبق ع نععال ) ،ععال ععتا يتععول حاتمععا نلععي االول ولععيس يععه ارععرا  ،ععل ععو بصععرف
ععع الموضعععوا بوهععع م يعععي ال عععال ادنعععاء لعععي معععا يشعععمل المبقعععي ،بيعععزيو للبقعععوا ميزلععع ال لععع  ،ي لعععي للمبقععع حتععع
ال لماء مل وجوا االترا ويحو .
ومثالعععه ععع ال شعععرنيات (اللعععواف صعععوة) ،عععال عععتا البيزيعععل ي لععع لللعععواف االحتعععا المياهععع البععع برععع
يحو أحتا الشتوال .ومثله (لحم الرضاا تلحم اليها) الموهذ لموضذ احتا اليها.

الصعععوة معععل

ععع اليبيجععع  ،تعععتلال
  2العععورود وأمعععا الفعععرق عععيل الحتومععع و عععيل العععورود ،يقعععول تمعععا قليعععا ال الحتومععع تالبرصعععيععع اليبيجععع  ،الل تعععو معععل العععورود والبرصععع رعععرو الشعععه العععدليل نعععل موضعععوا دليعععل آرعععر
العععورود تالبرصععع
رروجعععا حقيقيعععا ،ولتعععل الفعععرق ال الرعععرو ععع البرصععع رعععرو عععالبتويل عععو نيايععع الب عععد معععل الشعععارا ،ترعععرو
الجا عععل نعععل موضعععوا دليعععل (أتعععر ال لمعععاء) يقعععال ال الجا عععل رعععار نعععل نمعععو ال لمعععاء برصصعععا ،وأمعععا ععع العععورود
ال الررو مل الموضوا يفس الب د مل الشارا و ررو
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بتويي  ،يتول الدليل الدال نلي الب د واردا نلي الدليل المث ت لحت موضونه.
مثالعععه دليعععل االمعععارة العععوارد نلعععي أدلععع االصعععول ال قليععع تعععال راءة وقانعععدة االحبيعععال وقانعععدة البرييعععر ،عععال ال عععراءة ال قليععع
لمعععا تعععال موضعععونقا نعععد ال يعععال العععتد يحتععع يعععه ال قعععل قععع ح ال قعععاا م عععه ،العععدليل العععدال نلعععي حجيععع االمعععارة ي ب عععر
االمارة يايا ب دا ،و قتا الب د يربفذ موضوا ال راءة ال قلي و و ند ال يال.
و تعععتا الحعععال ععع قانعععدب االحبيعععال والبرييعععر عععال موضعععوا االولعععي نعععد المعععؤمل معععل ال قعععاا ،واالمعععارة مقبضعععي دليعععل
حجيبقعععا مؤميععع ميعععه ،وموضعععوا الثاييععع الحيعععرة ععع العععدورال عععيل المحعععتوريل ،واالمعععارة مقبضعععي دليعععل حجيبقعععا مرجحععع
الحد اللر يل ،بربفذ الحيرة.
و قعععتا ال يعععال لم يعععي العععورود يبضعععح الفعععرق ييعععه و عععيل الحتومععع  ،عععال ورود أحعععد العععدليليل انب عععار تعععول أحعععد ما را عععا
لموضععععوا اارععععر حقيقعععع لتععععل يايعععع الب ععععد ،يتععععول االول واردا نلععععي الثععععاي  ،أمععععا الحتومعععع ايقععععا ال بوجععععا رععععرو
مععدلول الحععات نععل موضععوا مععدلول المحتععو وجععدايا ونلععي وجععه الحقيقعع  ،ععل الرععرو يقععا ايمععا يتععول حتميععا وبيزيليععا
و ياي ث وت المب د ه انب ارا.
  6القانعععدة ععع المب ارضعععيل البهعععاقل او البرييعععر أشعععريا يمعععا بقعععد (  )190لعععي ال القانعععدة ععع الب عععادل عععيلالمبععزاحميل ععو البرييععر حتععع ال قععل ،وتلععال محعععل و ععاق ،أمععا عع ب عععادل المب ارضععيل قععد وقعععذ الرععوف عع ال القانعععدة

عع البهعععاقل او البرييعععر والحععع ل القانعععدة االوليععع ععع البهععا قل ونليععع أهعععابتبيا المحققعععول ،وال دل العععدليل معععل االر عععار
القاندة ياء نلي المربار مل ال االمارات مج ول نلي يحو اللريقي .
نلي البريير تما هيأب  ،ويحل يبتل
وال حاجععع لل حعععث نيقعععا يعععاء نلعععي الهععع ي  ،يقعععول ل العععدليل العععتد يعععو
شرول
الدليليل اال اتا تال تل ميقما واجدا لشرايل الحجي  ،تما بقد

لعععزو البرييعععر عععو ال الب عععارس ال يقعععذ عععيل
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الب عععارس (  ) 191والب عععارس أتثعععر معععا يوجعععا هعععقول أحعععد ما يعععر الم عععيل نعععل الحجيععع الف ليععع لمتعععال البتعععاتا
ييقمعععا ،ي قعععي الثعععاي يعععر الم عععيل نلعععي معععا عععو نليعععه معععل الحجيععع الف ليععع واق عععا ،ولمعععا لععع يمتعععل ب يييعععه والمفعععروس ال
الحج الف لي ميجزة للبتليف يجا ال مل قا ،و د مل البريير ييقما.
والجععواا ال البرييععر المقصععود امععا ال يععراد ععه البرييععر مععل جق ع الحجي ع أو مععل جق ع الواقععذ ععال تععال االول ععو م يععي
لوجععوا البرييععر ععيل المب ارضععيل ،الل دليععل الحجيعع الشععامل لتععل ميقمععا عع حععد أيفهععقما ايمععا مفععاد حجيعع أ ععراد نلععي
يحعععو الب يعععيل ال حجيععع عععتا أو تاال معععل أ عععراد ال نلعععي الب يعععيل ،حبعععي يصعععح أل يفعععرس أل احعععد ما يعععر الم عععيل حجععع
يجا االرت ه و ،يجا البريير بل ي دليل الحجي نلي مايشاء ميقما.
و ععارة أرععرا ال دليععل الحجي ع الشععامل لتععل ميقمععا ع حععد يفهععه ايمععا يععدل نلععي وجععود المقبضععي للحجي ع ع تععل ميقمععا
لععوال المععايذ ،ال لي ع الحجيعع  .ولمععا تععال الب ععارس يقبض ع بتات قمععا ععو محالعع يهععقل أحععد ما يععر الم ععيل نععل الف ليعع ،
أد يتول تل ميقما ماي ا نل لي حجي اارر.
واتا تععال االمععر تععتلال تععل ميقمععا لعع بععب يععه مقومععات ا لحجيعع الف ليعع ليتععول ميجععزا للواقععذ يجععا ال مععل ععه ،ععو يتععول
أحعععد ما يعععر الم عععيل يجعععا االرعععت عععه عععو ،حبعععي يجعععا البرييعععر ،عععل حيييعععت يبهعععاقلال ،أد أل تعععو ميقمعععا يتعععول هعععاقلا
نل الحجي الف لي ورارجا نل دليل الحجي .
وال تال الثاي

يقول:

(أوال)  -ال يصعععح ال يفعععرس البرييعععر معععل جقععع الواقعععذ اال اتا نلععع اصعععا أحعععد ما للواقعععذ ،ولتعععل لعععيس تلعععال أمعععرا الزمعععا
ععع الحجبعععيل المب ارضعععبيل ،ات يجعععوز يقمعععا ال يتويعععا م عععا تعععات بيل .وايمعععا العععوز يقمعععا معععل جقععع الب عععارس عععو ال لععع
تععتا أحععد ما ال ال لعع ملا قعع احععد ما للواقععذ .ونلععي ععتا لععيس الواقععذ محععرزا عع أحععد ما حبععي يجععا البرييععر ييقمععا
مل أجله.
و (ثاييا)  -نلي بقدير حصول ال ل اصا أحد ما ير الم يل للواقذ ،ايه
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أيضا ال وجه للبريير ييقما ،ات ال وجه للبريير يل الواقذ و ير  .و تا واضح.
و ايعع مععا يقععال ايععه اتا حصععل ال لعع ملا قعع احععد ما للواقعععذ ععال الحتعع الععواق
اجراء قواند ال ل االجمال يه.

يبيجععز ععال ل االجمععال  ،وحيييععت يجعععا

ولتعععل ال يعععرب ل حيييعععت مهعععألبيا  -و ععع مهعععأل ال القانعععدة ععع المب ارضعععيل عععو البهعععاقل أو البرييعععر  -الل قوانعععد ال لععع
االجمال بجرد حيييت حبي مذ ال ل د حجي الدليليل م ا.
وقعععد يقبضععع ال لععع االجمعععال
الموارد.
***

ععع

عععس المعععوارد البرييعععر وقعععد يقبضععع االحبيعععال ععع الععع س اارعععر ،نلعععي ارعععبوف

اتا نر ععت تلععال يبحصععل ال القانععدة االولي ع ععيل المب ارضععيل ععو البهععاقل مععذ نععد حصععول مزي ع عع أحععد ما بقبضعع
البرجيح.
امععا لععو تععال الععدليول المب ارضععال يقبضععيال م ععا يف ع حت ع ثالععث قععل مقبضععي بهععاقلقما نععد حجيبقمععا ع يف ع الثالععث
الحععع ايعععه ال يقبضععع تلعععال الل الم ارضععع ييقمعععا أقصعععي معععا بقبضععع هعععقول حجيبقمعععا ععع داللبقمعععا يمعععا معععا مب ارضعععال
يه ،ي قيال داللبقما االررا نلي ما ما نليه مل الحجي  ،ات ال مايذ مل شمول ادل الحجي لقما م ا تلال.
وقععد هعع أل قل يععا ل الداللعع االلبزاميعع با عع للداللعع الملا قيعع عع اصععل الوجععود ال عع الحجيعع ععو مععايذ مععل أل يتععول
داللبه االلبزامي مذ وجود المايذ نل حجيبه الدالل الملا قي .
الدليل حج
عععتا يمعععا اتا تايعععت حعععدا العععداللبيل با ععع لورعععرا ععع الوجعععوا ،تيعععف الحعععال ععع العععداللبيل اللبعععيل ال ب يععع ييقمعععا ععع
الوجو ال الحت يه د هقول حجي احدا ما هقول االررا أولي.
  7الجمععذ ععيل المب ارضععيل أولععي مععل اللععر اشععبقر يععيق ال الجمععذ ععيل المب ارضععيل مقمععا أمتععل مععل اللععر  ،وقععديقل نل ( وال ال ل ) دنوا االجماا نلي ت القاندة.
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وظععا ر ال ا لمععراد مععل الجمععذ الععتد ععو أولععي مععل اللععر ععو الجمععذ عع وظععا ر ال المععراد مععل الجمععذ الععتد ععو أولععي
معععل اللعععر عععو الجمعععذ ععع الداللععع  ،ايعععه اتا تعععال الجمعععذ ييقمعععا ععع الداللععع ممتيعععا بوءمعععا يربفعععذ الب عععارس ييقمعععا عععو
يبتات ال.
وبشعععمل القانعععدة حهعععا تلعععال صعععورة ب عععادل المب ارضعععيل ععع الهعععي د ،وصعععورة معععا اتا تايعععت الحعععد ما مزيععع بقبضععع
برجيحه الهيد ،اليه الصورة الثايي بقدي تد المزي يلز لر اارر مذ رس امتال الجمذ.
ونليععه ،مقبضعععي القانعععدة معععذ امتععال الجمعععذ نعععد جعععواز لرحقمععا م عععا نلعععي القعععول البهععاقل ،ونعععد لعععر أحعععد ما يعععر
الم يل نلي القول البريير ،وند لر أحد ما الم يل ير تد المزي مذ البرجيح.
ومععل أجععل ععتا بتععول لقععت القانععدة أ مي ع ت يععرة عع ال مععل المب ارضععيل ،يجععا ال حععث نيقععا مععل ياحي ع مععدرتقا ،ومععل
ياحي نمومقا لتل جمذ حبي الجمذ الب رن .
  1أمععا مععل (الياحي ع االولععي) مععل الظععا ر ايععه ال مععدرال لقععا اال حت ع ال قععل أولي ع الجمععذ ،الل الب ععارس ال يقععذ اال مععذعععرس بماميععع مقومعععات الحجيععع ععع تعععل ميقمعععا معععل ياحيععع الهعععيد والداللععع  ،تمعععا بقعععد ععع الشعععرل الرا عععذ معععل شعععرول
الب عععارس (  ) 188ومعععذ عععرس وجعععود مقومعععات الحجيععع أد وجعععود المقبضععع للحجيععع  ،ايعععه ال وجعععه لر عععذ اليعععد نعععل
رس الب ارس اال بتات قما.
تلال اال مذ وجود مايذ مل بأثير المقبض  ،وما المايذ
ومعععذ عععرس امتعععال الجمعععذ ععع الداللععع ييقمعععا ال يحعععرز بتات قمعععا عععو يحعععرز المعععايذ نعععل بعععأثير مقبضعععي الحجيععع يقمعععا،
تيف يصح ال يحت بهاقلقما او هقول احد ما.
  2وامععا مععل (الياحي ع الثايي ع ) ايععا يقععول ال المععراد مععل الجمععذ الب رن ع مععا يرجععذ لععي البأويععل التيف ع الععتد ال يهععاندنليه نرف أ ل المحاورة وال شا د نليه مل دليل ثالث.
وقععد يظععل الظععال ال امتععال الجمععذ الب رنعع يحقعع ععت القانععدة و عع أولويعع الجمععذ مععل اللععر
مدرتقا ،ات ال يحرز المايذ و و بتاتا المب ارضيل حيييت ،يتول الجمذ أولي.
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مقبضععي البقععدير المبقععد

ولتععل يجععاا نععل تلععال ايععه لععو تععال مضععمول ععت القانععدة المجمععذ نليقععا مايشععمل الجمععذ الب رن ع ععو ي قععي يععاال دلععيول
مب ارضعععال وللعععز لعععر تعععل معععا ورد ععع عععاا الب عععارس معععل االر عععار ال وجيععع اال يمعععا عععو يعععادر يعععدرة ال يصعععح حمعععل
االر عععار نليقعععا ،و عععو صعععورة تعععول تعععل معععل المب ارضعععيل يصعععا ععع داللبعععه ال يمتعععل بأويلعععه وجعععه معععل الوجعععو  .عععل ر معععا
يقال ال وجود لقت الصورة المب ارضيل.
و يعععال آرعععر ر عععاي يقعععول ل المب ارضعععيل ال يرلعععوال نعععل حعععاالت أر عععذ امعععا ال يتويعععا مقلعععون الداللععع مظيعععوي
الهععععيد ،أو ععععال تس أد يتويععععال مظيععععوي الداللعععع مقلععععون الهععععيد ،أو يتععععول أحععععد ما مقلععععوا الداللعععع مظيععععول الهععععيد
واارر ال تس ،أو يتويال مظيوي الدالل والهيد م ا.
أمععا ععرس أحععد ما أو تعععل ميقمععا مقلععوا الداللععع والهععيد م ععا ععال تلعععال يررجقمععا نععل تويقمعععا مب ارضععيل ،ععل الفعععرس
الثاي مهبحيل تما بقد ( ).188
ونليععه للمب ارضععيل أر ععذ حععاال ت ممتي ع ال ير ععا ععال تايععت (االولععي) ععو مجععال يقععا للجمععذ ع الدالل ع مللقععا للقلععذ
دالل ع تععل ميقمععا قععو رععار نععل مععورد القانععدة رأهععا تمععا أشععريا اليععه ،ععل مععا ع ععت الحال ع امععا ال يرجععذ يقمععا لععي
البرجيحات الهيدي او يبهاقلال حيث ال مرجح أو يبرير ييقما.
وال تايعععت (الثاييععع ) ،ايعععه معععذ القلعععذ هعععيد ما تعععالمبوابريل أو اايبعععيل القعععرآييبيل ال ي قعععل لرحقمعععا أو لعععر احعععد ما
مععل ياحيعع الهععيد ،لعع ي عع اال البصععرف يقمععا مععل ياحيعع الداللعع  .وال ي قععل جريععال أصععال الظقععور يقمععا م ععا لبتات قمععا
الظقور.
وحيييعععت عععال تعععال يعععاال جمعععذ نر ععع ييقمعععا عععأل يتععع ول احعععد ما الم عععيل قرييععع نلعععي اارعععر او تعععل ميقمعععا قرييععع نلعععي
البصععرف ع اارععر نلععي يحععو مععا يععأب مععل يععال وجععو الجمععذ الععداللب  ،ععال ععتا الجمععذ ع الحقيق ع يتععول ععو الظععا ر
اا الظوا ر ويب يل االرت قتا الظقور.
ميقما يدرول حه ه
وال ل ع يتععل يععا جمععذ نر ع
ل ياء ال قوء.
وال دليل

المقا

ععال الجمععذ الب ر نعع ال يج ععل لقمععا ظقععورا يععه ليععدرل ع

ععاا الظععوا ر ويتععول موضعع ا

ير ياء ال قوء نلي االرت الظوا ر ،ما التد يصحح االرت قتا البأويل الب رن .

ويتول دليو نلي حجيبه
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و ايععع معععا يقبضععع ب ارضعععقما نعععد ارادة ظقعععور تعععل ميقمعععا ،وال يقبضععع ال يتعععول المعععراد يعععر ظا ر معععا معععل الجمعععذ
الب رن ال تا يحبا لي دليل ي ييه ويدل نلي حجيبقما يه.
وال دليعععل حهعععا الفعععرس وال تايعععت (الثالثععع ) ايعععه يعععدور االمعععر يقعععا عععيل البصعععرف ععع هعععيد مظيعععول الهعععيد و ععععيل
البصعععرف ععع ظقعععور مظيعععول الداللععع أو لرحقمعععا م عععا ،عععال تعععال مقلعععوا الداللععع صعععالحا للبصعععرف حهعععا نعععرف أ عععل
المحععاورة عع ظقعععور اارععر ب عععيل تلععال ،ات يتعععول قرييعع نلعععي المععراد مععل اارعععر يععدرل حهععع ه عع الظعععوا ر البعع ععع
حجععع  .وامعععا اتا لععع يتعععل لمقلعععوا الداللععع عععت الصعععوحي عععال بأويعععل الظعععا ر ب رنعععا ال يعععدرل ععع الظعععا ر حيييعععت ليتعععول
الصورة الثايي .
حج ياء ال قوء وال دليل آرر نليه تما بقد
ويب ععيل ع
الدالل .

ععتا الفععرس لععر

ععتيل الععدليليل لععر مقلععوا الدالل ع مععل ياحي ع الهععيد ،ولععر مقلععوا الهععيد مععل ياحي ع

ععو يتععول الجمععذ أولععي ،ات لععيس جععراء دليععل أصععال الهععيد ععأولي مععل دليععل أصععال الظقععور ،وتععتلال ال تععس ،وال م يععي
ت الحال للرجوا لي المرجحات الهيد مذ القلذ هيد أحد ما تما و واضح.

وال تايععت (الرا ع ) ،ععال االمععر يععدور يقععا ععيل البصععرف عع أصععال الهععيد ع أحععد ما والبصععرف ع أصععال الظقععور
عععع اارععععر ،ال أل االمععععر يععععدور ععععيل الهععععيديل وال ععععيل الظقععععوريل ،والهععععر عععع ععععتا الععععدورال ال دليععععل حجيعععع الهععععيد
يشملقما م ا نلي حد هواء و برجيح الحد ما نلي اارر حها الفرس ،وتتلال دليل حجي الظقور.
ولمععا تععال يمبيععذ اجبمععاا ظقور مععا لفععرس ب ارضععقما ،ععاتا أرديععا أل يأرععت هععيد ما م ععا ،ال ععد ال يحتعع تععتا ظقععور
احعععد ما ،يصعععاد حجيععع هعععيد أحعععد ما حجيععع ظقعععور اارعععر ،وتعععتلال اتا أرديعععا أل يأرعععت ظقور معععا م عععا ال عععد ال يحتععع
تععتا هعععيد أحعععد ما يصعععاد حجيععع ظقعععور أحععد ما حجيععع هعععيد اارعععر .يرجعععذ االمعععر عع عععت الحالععع لعععي العععدورال عععيل
حجي ع هععيد احععد ما وحجي ع ظقععور اارععر .واتا تععال االمععر تععتلال لععيس أحععد ما أولععي مععل اارععر ،تمععا بقععد  .ي ع لععو تععال
ياال جمذ نر يل ظقوريقما ايه حيييت ال بجرد أصال
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الظقعععور يقمعععا نلعععي حعععد هعععواء ،عععل المب عععذ ععع يعععاء ال قعععوء معععا يقبضعععيه الجمعععذ ال ر ععع العععتد يقبضععع الموءمععع ييقمعععا،
و يصلح تل ميقما لم ارض اارر .ومل يا يقول ال الجمذ ال ر أولي مل اللر .
ل الجمذ ال ر

يررجال نل تويقما مب ارضيل ،تما هيأب  .و مقبضي للر أحد ما أو لرحقما م ا.

امعععا اتا لععع يتعععل ييقمعععا جمعععذ نر ععع  ،عععال الجمعععذ الب رنععع ال يصعععلح للموءمععع عععيل ظقوريقمعععا ،ب قعععي أصعععال الظقعععور
حج ع ع تععل ميقمععا ،ي قيععال نلععي ما مععا نليععه مععل الب ععارس ،امععا ال يقععد أحععد ما نلععي اارععر لمزي ع أو يبريععر ييقمععا
أو يبهاقلال.
بحصععل مععل تلععال تلععه ايععه ال مجععال للقععول أولويعع الجمععذ الب رنعع مععل اللععر عع تععل صععورة مفروضعع للمب ارضععيل.
اتا نر ععت مععا تتريععا مععل االمععور عع (المقدمعع )  -ليشععرا عع المقصععود ،واالمععور البعع يي عع ال ي حثقععا ثوثعع الجمععذ
المب ادليل ،والمرجحات الهيدي وما يب ل قا.
ال ر  ،والقاندة الثايوي
***
االمر االول الجمذ ال ر
مقبضععععي مععععا شععععرحيا عععع المقدمعععع االريععععرة يبضععععح ال القععععدر المبععععيقل مععععل قانععععدة أولويعععع الجمععععذ مععععل اللععععر
المب ارضيل و (الجمذ ال ر ) التد هما الشيخ االنظ (الجمذ المق ول) ،و رضه المق ول نيد ال رف.

عععع

ويهمي الجمذ الداللب .
و

الحقيق  -تما بقدمت االشارة لي تلال  -ايه الجمذ ال ر

يرر الدليول نل الب ارس.

والوجعععه ععع تلعععال ايعععه ايمعععا يحتععع البهعععاقل أو البرييعععر أو الرجعععوا لعععي ال وجعععات الهعععيدي حيعععث بتعععول يعععاال حيعععرة ععع
االرت قما م ا .و موارد الجمذ ال ر ال حيرة وال بردد.
و عععارة أرعععرا ،ايعععه لمعععا تعععال الب عععد المبيعععا ييل مهعععبحيو ،عععو عععد معععل ال عععو معععا لرحقمعععا أو عععالبريير ييقمعععا أو
عععالرجوا لعععي المرجحعععات الهعععيدي و ير عععا ،وامعععا لعععو تعععال العععدليول مبويمعععيل يعععر مبيعععا ييل مقبضعععي الجمعععذ ال ر ععع
المق ول ال الب د قما م ا يتول ب دا المبويميل ،و اهبحال يه وال محتور حبي يحبا لي ال و .
ويبضح مل تلال ايه

موارد الجمذ الب ارس ،و

موارد الب ارس ال جمذ.

وللجمععذ ال ر ع مععوارد ال ععأس االشععارة لععي ضععقا للبععدريا ( ميقععا) مععا اتا تععال أحععد الععدليليل أر ع
الرا مقد نلي ال ا يوجا البصرف يه ،اليه ميزل القريي نليه.

مععل اارععر ،ععال

وقععد جععرا ال حععث عع ال الرععا مللقععا مععا ععو رععا مقععد نلععي ال ععا  ،او ايمععا يقععد نليععه لتويععه أقععوا ظقععورا لععو
تال ال ا أقوا ظقورا تال ال ا و المقد  ،ومال الشيخ االنظ لي الثاي .
تمععا جععرا ال حععث عع ال اصععال الظقععور عع الرععا
بفصيو .وال يقميا

حاتمعع  ،أو واردة نلععي أصععال الظقععور عع ال ععا  ،أو ال عع تلععال
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الب رس لي تا ال حث ،ال المق بقدي الرا
ويلح

قتا الجمذ ال ر

بقدي الي

نلي ال ا نلي أد يحو تال مل ايحاء البقدي .

نلي الظا ر ،واالظقر نلي الظا ر ،ايقا مل اا واحد.

و (ميقععا) مععا اتا تععال الحععد المب ارضععيل قععدر مبععيقل عع االرادة أو لتععل ميقمععا قععدر مبععيقل ،ولتععل ال نلععي ال يتععول قععدرا
مبيقيععا مععل اللفععظ ،ععل مععل الرععار  ،اليععه لععو تععال للفععظ قععدر مبععيقل ععال الععدليليل يتويععال مععل أول االمععر يععر مب ارضععيل،
ات ال العععوق حيييعععت وال نمعععو للفعععظ ،عععو يتعععول تلعععال معععل يعععوا الجمعععذ ال ر ععع للمب ارضعععيل هعععال ايبفعععاء الموضعععوا ،ات
ال ب ارس.
مثععععال القععععدر المبععععيقل مععععل الرععععار مععععا اتا ورد (ثمععععل ال ععععترة هععععحت) وورد ايضععععا (ال ععععأس يععععذ ال ععععترة) ،ععععال نععععترة
االيهعععال قعععدر مبعععيقل معععل العععدليل االول ،ونعععترة معععأتول اللحععع قعععدر مبعععيقل معععل الثعععاي  ،قمعععا معععل ياحيععع لفظيععع مب اييعععال
مب ارضعععال ،ولتعععل لمعععا تعععال لتعععل ميقمعععا قعععدر مبعععيقل البتعععاتا يتعععول يعععيق اليهععع لعععي يعععر القعععدر المبعععيقل ،يحمعععل تعععل
ميقمعععا نلعععي القعععدر المبعععيقل ،يربفعععذ البتعععاتا ييقمعععا ،ويبوءمعععال نر عععا .و (ميقعععا) معععا اتا تعععال احعععد ال عععاميل معععل وجعععه
مرب عع لعععو اقبصعععر يعععه نلعععي مانعععدا معععورد ا الجبمعععاا يلعععز البرصعععي المهعععبقجل ات يتعععول ال عععاق معععل القلععع ال يحهعععل ال
يعععراد معععل ال معععو  ،عععال مثعععل عععتا ال عععا يقعععال نيعععه ايعععه يعععأ ي نعععل البرصعععي  .يتعععول تلعععال قرييععع نلعععي برصعععي ال عععا
الثعععاي  .و (ميقعععا) معععا اتا تعععال احعععد ال عععاميل معععل وجعععه واردا معععورد البحديعععدات تعععاالوزال والمقعععادير والمهعععا ات ،عععال مثعععل
عععتا يتعععول موج عععا لقعععوة الظقعععور نلعععي وجعععه يلحععع عععالي  ،ات يتعععول تلعععال ال عععا ايضعععا ممعععا يقعععال يعععه ايعععه يعععأ ي نعععل
البرصي .
و يععاال مععوارد أرععرا وقععذ الرععوف عع نععد ا مععل مععوارد الجمععذ ال ر عع  ،مثععل مععا اتا تععال لتععل مععل الععدليليل مجععاز ععو
أقعععرا مجازابعععه ،ومثعععل معععا اتا لععع يتعععل لتعععل ميقمععع ا اال مجعععاز يعععد أو مجعععازات مبهعععاوي اليهععع لعععي الم يعععي الحقيقععع ،
ومثل ما اتا دار
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االمععر ععيل البرصععي
بقد ال حث نل تلال

واليهععخ قععل مقبضععي الجمععذ ال ر عع بقععدي البرصععي او بقععدي اليهععخ أو البفصععيل عع تلععال وقععد
 ،150راجذ .وال بهذ ت الرهال اهبي اا ت اال حاث.
المجلد االول

االمر الثاي القاندة الثايوي للمب ادليل
قععد بقععد ال القانعععدة االوليعع ععع المب ععادليل ععع البهععاقل ،ولتعععل اهبفاضععت االر عععار ععل بعععوابرت عع نعععد البهععاقل ،يعععر
ال آراء االصحاا اربلفت اهبفادة يوا الحت ميقا الربو قا نلي ثوث اقوال:
1 -البريير

االرت احد ما ،و و مربار المشقور ،ل يقل االجماا نليه.

  2البوقععف مععا يرجععذ لععي االحبيععال ع ال مععل ،ولععو تععال االحبيععال مرالفععا لقمععا تععالجمذ ععيل القصععر واالبمععا ع مععوردب ارس االدل اليه اليقما.
وايمعععا تعععال البوقعععف يرجعععذ لعععي االحبيعععال ،الل البوقعععف يعععراد ميعععه البوقعععف ععع الفبعععوا نلعععي ل ععع احعععد ما ،و عععتا يهعععبلز
االحبيال ال مل ،تما المورد الفاقد للي  ،مذ ال ل االجمال الحت .

 3وجوا االرت ما لاوال د مل اليظر

ميقما االحبيال ،ال ل يتل يقما ما يلا

االحبيال برير ييقما.

االر ار الهبظقار االصح مل االقوال.

وق ععل اليظععر يقععا يي عع التععو نععل امتععال صععح ععت االقععوال جملعع  ،ععد ماهعع مععل بحقيعع ال القانععدة االوليعع حتعع
ال قعععل ععع البهعععاقل ،تيعععف يصعععح الحتععع عععد بهعععاقلقما حيييعععت واتثر عععا اشعععتاال عععو القعععول عععالبريير ييقمعععا ،للميا عععاة
الظا رة يل الحت بهاقلقما و يل الحت البريير.
يقعععول ععع الجعععو اا نعععل عععتا الهعععؤال ايعععه اتا رضعععت قيعععا االجمعععاا ويقعععوس االر عععار نلعععي نعععد بهعععاقل المب ارضعععيل،
ععال تلععال يتشععف نععل ج ععل جديععد مععل ق ععل الشععارا لحجيعع أحععد الر ععريل الف ععل ال نلععي الب يععيل ،و ععتا الج ععل الجديععد ال
ييا ما قليا ها قا مل هر بهاقل المب ارضيل ياء نلي اللريقي  ،اليه ايما
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حتميعععا البهعععاقل معععل جقععع قصعععور داللععع أدلععع حجيععع االمعععارة نعععل شعععمولقا للمب ارضعععيل أو الحعععد ما ال نلعععي الب يعععيل،
ولتعععل ال يقعععد ععع تلعععال ال يعععرد دليعععل رعععا يبضعععمل يعععال حجيععع احعععد ما يعععر الم عععيل ج عععل جديعععد ،ال عععيفس الج عععل
االول التد ببضميه االدل ال ام .
وال يلععز معععل تلععال  -تمعععا قيععل  -ال بتعععول االمععارة حيييعععت مج ولعع نلعععي يحععو الهععع ي  ،ايععه ايمعععا يلععز تلعععال لععو تعععال نعععد
البهاقل انب ار الج ل االول.
و ععارة أرععرا أوضععح ايععه لععو رلييععا يحععل واالدلعع ال امعع الدالعع نلععي حجيعع االمععارة ايععه ال ي قععي دليععل ليععا نلععي حجيعع
أحد المب ارضيل ،لقصور بلال االدل نل شمولقا لقما ،و د مل الحت د حجيبقما م ا.
ع صععورة الب ععارس الرصععو
أمععا وقععد ععرس قيععا دليععل رععا
حجي احد ما ج ل جديد ،وال مايذ نقل مل بلال.
ونلعععي عععتا ،القانعععدة المهعععبفادة معععل عععتا العععدليل الرعععا
البهاقل.
االولي حت ال قل

نلععي حجي ع احععد ما ععو ععد مععل االرععت ععه ويععدل نلععي

قانعععدة ثايويععع مج ولععع معععل ق عععل الشعععارا ،عععد أل تايعععت القانعععدة

قعع نلييعععا ال يفقععع م يعععي البرييعععر نلعععي بقعععدير القعععول عععه ،ععد ال ييعععا هعععا قا ايعععه ال م يعععي للبرييعععر عععيل المب ارضعععيل معععل
جقعععع الحجيعععع  ،وال مععععل جقعععع الواقععععذ يقععععول ل م يععععي البرييععععر مقبضععععي ععععتا الععععدليل الرععععا أل تععععل واحععععد مععععل
المب ارضععيل ميجععز للواقععذ نلععي بقععدير اصععا به للواقععذ وم ععتر للمتلععف نلععي بقععدير الرلععأ ،و ععتا ععو م يععي الج ععل الجديععد
التد قليا  ،للمتلف ال يربار ما يشاء ميقما ال أصاا الواقذ قد بيجز ه واال قو م تور.
و تا روف ما لو تيا يحل واالدل ال ام  ،ايه ال ميجزي الحد ما ير الم يل وال م تري له.
والشععا د نلععي تلععال ايععه مقبضععي ععتا الععدليل الرععا ال يجععوز بععرال ال مععل قمععا م ععا ،اليععه نلععي بقععدير الرلععأ ع برتقمععا
ال م تر له مرالف الواقذ ،ييقما ايه م تور مرالف الواقذ لو ارت احد ما.
و تا روف ما لو ل يتل تا الدليل الرا

 ،موجودا ايه يجوز له برال ال مل قما م ا وال اهبلز
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مرالف الواقذ ات ال ميجز للواقذ المب ارضيل مقبضي االدل ال ام .
***

اتا نر ععت مععا تتريععا ليععتتر لععال ار ععار ال ععاا ليبضععح الحعع عع المهععأل  ،ععال ميقععا مععا يععدل نلععي البرييععر مللقععا ،وميقععا
مععا يععدل نلععي البرييععر عع صععو رة الب ععادل ،وميقععا مععا يععدل نلععي البوقععف ،ثعع ي قععا نليقععا مععا يقبضعع  ،يقععول ال الععتد
نثريا نليه مل االر ار و تما يل :
  1ر عععر الحهععل عععل جقععع نعععل الرضععا نليعععه الهعععو ( ) 1قلععت يجيييعععا العععرجول وتو معععا ثقعع حعععديثيل ،مربلفعععيل ،عععوي ل ايقما الح قال اتا ل ب ل  ،موهذ نليال أيقما ارتت.
و عععتا الحعععديث قعععتا المقعععدار ميعععه ظعععا ر ععع البرييعععر عععيل المب ارضعععيل مللقعععا ،ولتعععل صعععدر  -العععتد لععع يعععتتر  -مقيعععد
ال رس نلي التباا والهي  ،قو يدل نلي ال البريير ايما و د قدال المرجح ولو الجمل .
 2ر ععر الحععارث ععل الم يععرة نععل ا ع ن ععدهللا نليععه اله عو (( )2اتا هععم ت مععل اصععحا ال الحععديث وتلق ع ثق ع موهععذنليال حبي برا القاي برد نليه).
و ععتا الر ععر أيضععا يهععبظقر ميععه البرييععر مللقععا مععل تلمعع ( موهععذ نليععال) ويقيععد الروايععات الدالعع نلععي البععرجيح اابيعع .
اهبظقار البريير ميه:
ولتل يمتل ال يياق
(أوال)  -ال الر ر وارد

رس البمتل مل لقاء االما واالرت ميه ،و

___________________________________
)(1الوهايل ،تباا القضاء ال اا  9مل أ واا صفات القاض  ،نل االحبجا .
)(2يفس المصدر)*( .
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ي ل ع شععموله لحععال ال ي عع الععتد يقميععا اث ابععه ،الل الررصعع ع البرييععر مععدة قصععيرة ال بهععبلز الررصعع يععه ا ععدا والبععدل
نليقا.
( ثاييععا) ععأل الر ععر يععر ظععا ر ع ععرس الب ععارس ،ععل ر مععا يتععول واردا ل يععال حجي ع الحععديث الععتد يرويععه الثقععات مععل
االصععحاا .وم يععي (موهععذ نليععال) الررص ع االرععت ععه تياي ع نععل حجيبععه ،اي ع االمععر ايععه يععدل نلععي ال الررص ع م يععاة
رؤي االما ليأرت ميه الحت نلي ه يل اليقيل.
و عععتا امعععر ال عععد ميعععه ععع تعععل حجععع ظييععع  ،وال تايعععت نامععع حبعععي لزمعععال حضعععور االمعععا اال ايعععه معععذ حصعععول اليقعععيل
مشا قبه ال د ال ييبقي امد جواز ال مل قا .ونليه ،و شا د قتا الر ر نلي ما يحل يه.
 3متاب عع ن ععدهللا ععل محمععد لععي ا عع الحهععل نليععه الهععو (( )1اربلععف اصععحا يا عع روايععبق نععل ا عع ن ععدهللا نليععهالهعععو ععع رت بععع الفجعععر ععع الهعععفر عععروا ضعععق أل صعععلقما ععع المحمعععل ،وروا ضعععق ال ال بصعععلقما اال نلعععي
االرس ،انلمي تيف بصيذ ايت القبدد ال تلال!).
وقعععذ نليعععه الهعععو (موهعععذ نليعععال أيععع نملعععت) .و عععت ايضعععا اهعععبظقروا ميقعععا البرييعععر مللقعععا وبحمعععل نلعععي المقيعععدات
تالثاييعع  .ولتععل يمتععل المياقشعع عع ععتا االهععبظقار أيععه مععل المحبمععل ال يععراد مععل البوقيععذ يععال البرييععر عع ال مععل تععل
ععو جععواز صععوة رت بعع الفجععر عع الهععفر عع المحمععل ونلععي االرس م ععا ،ال
مععل المععروييل انب ععار ال الحتعع الععواق
ال المراد البريير يل الروايبيل ،يتول ال رس برلي الروايبيل.
و ععو احبمععال قريععا جععدا ،الهععيما ال الهععؤال ل ع يتععل نععل تيفي ع ال مععل المب ارضععيل ععل الهععؤال نععل تيفي ع نمععل االمععا
ليقبععععدا ععععه ،أد أيععععه هععععؤال نععععل حتعععع صععععوة رت بعععع الفجععععر ال نععععل حتعععع المب ارضععععيل ،والجععععواا يي عععع ال يلععععا

الهععؤال ،تيععف صععح ال يحمععل نلععي يععال تيفي ع ال مععل المب ارضععيل ،ونليععه ععو يتععول ع
ما يحل يه تالر ر الثاي .

ععتا الر ععر أيضععا شععا د نلععي

 4جواا متاب الحميرد لي الحج نجل هللا رجه().2___________________________________
)(1يفس المصدر.
)(2يفس المصدر)*( .
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تلال حديثال أما أحد ما ايه تا ايبقل مل حال لي أررا ليه البت ير.

وأمععا الحععديث اارععر ايععه روا ايععه اتا ر ععذ رأهععه مععل الهععجدة الثاييعع وت ععر ثعع جلععس ثعع قععا لععيس نليععه عع القيععا
الق ود بت ير .وتتلال البشقد االول يجرد تا المجرا .و أيقما أرتت مل اا البهلي تال صوا ا).

ععد

و تا الجواا أيضا اهبظقروا ميه البريير مللقا ويحمل نلي المقيدات.
ولتيععه أيضععا ييععاق عع ععتا االهععبظقار ايععه مععل المحبمععل قري ععا ال المععراد يععال البرييععر عع ال مععل ععالبت ير ل يععال نععد
وجو ه ،ال البريير يل المب ارضيل.
ويشعععقد لعععتلال الب يعععر قولعععه (تعععال صعععوا ا) ،الل المب ارضععع يل ال يمتعععل ال يتعععول تعععل واحعععد ميقمعععا صعععوا ا ،ثععع ال م يعععي
عععتتر روايبععيل مب ارضعععبيل ثععع ال عععو ييقمعععا ،اال ل يعععال رلعععأ العععروايبيل
لجععواا االمعععا نعععل الهعععؤال نعععل الحتععع العععواق
وال الحت الواق نلي رو قما.
5 -مر ون زرارة المروي نل وال ال ل  ،وقد جاء

آرر ا ( تل برير احد ما ،بأرت ه وبدا اارر).

وال شععال عع ظقععور ععت الفقععرة ميقععا عع وجععوا البرييععر ععيل المب ارضععيل و عع ايععه ععد ععرس الب ععادل ،اليقععا جععاءت
د تتر المرجحات و رس اي دامقا ،ولتل الشأل صح هيد ا وهيأب الب رس له.
و

مل أ

ار ار ال اا مل جق مضمويقا.

6 -ر ر همان نل ا

ن دهللا نليه الهو ().1

قععال هععألبه نععل رجععل اربلععف نليععه رجععول مععل أ ععل دييععه ع امععر ،تو مععا يرويععه أحععد ما أرععت  ،واارععر ييقععا نيععه،
تيععف يصععيذ قععال يرجيععه حبععي يلقععي مععل ير ععر  ،قععو ع ه ع حبععي يلقععا  .وقععد اهععبظقروا مععل قولععه نليععه الهععو ( قععو
ه ) البريير مللقا.
و يعععه (أوال)  -ال الروايععع واردة ععع عععرس العععبمتل معععل لقعععاء االمعععا أو تعععل معععل ير عععر عععالحت نلعععي هععع يل اليقعععيل معععل
يواا االما رصوصا أو نموما .ق بش ه مل ت الياحي الرواي الثايي المبقدم .
___________________________________
)(1التا
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الثايي لقرال هي . (*)1380

و (ثاييا)  -ال االولي يقا ال بج ل مل أدل البوقف ،ال البريير ،وتلال لتلم (يرجيه).
وامععا قولععه ( عع ه ع ) الظععا ر ال المععراد ععه البرييععر ععيل الف ععل والبععرال ،انب ععار ال االمععر حهععا ععرس الهععؤال يععدور
يل المحتوريل و و الوجوا والحرم .
اتل ،لعععي س المقصعععود ميعععه البرييعععر عععيل العععروايبيل ،ال هعععيما ال تلعععال ال يلبعععي معععذ االمعععر االرجعععاء ،الل ال معععل احعععد ما
برييرا ليس ارجاء ،ل االرجاء برال ال مل قما م ا .و دالل لقت الرواي نلي البريير يل المب ارضيل.
7 -وقال التليي

د بلال الرواي (و

رواي اررا أيقما أرتت مل اا البهلي وه ال).

يظقععر ميععه ايقععا رواي ع ارععرا ،ال ايقععا ي ع آرععر ع جععواا نععل يفععس الهععؤال ع الرواي ع المبقدم ع  ،واال لتععال المياهععا
ال يقعععول ( ايقمعععا ارعععت) لضعععمير ال ايعععا ،ال ( أيقمعععا ارعععتت) يحعععو الرلعععاا .وظا ر عععا الحتععع عععالبريير عععيل المب ارضعععيل
مللقا ،ويحمل نلي المقيدات.
 8مععا ع نيععول ار ععار الرضععا( ) 1للصععدوق ع ر ععر لويععل جععاء ع آرععر ( ععتلال الععتد يهععذ االرععت قمععا جمي ععا ،أوأيقما شيت وه ال االربيار مل اا البهلي واالب اا والرد لي رهول هللا).
والظععا ر مععل ععت الفقععرة ععو البرييععر ععيل المب ارضععيل ،اال ايععه موحظعع صععدر ا وتيلقععا يمتععل ال يهععبظقر ميقعععا ارادة
البرييععر عع ال مععل اليهعع لععي مععا ار ععر نععل حتمععه ايععه نلععي يحععو الترا عع ) ولععتا ايقععا يمععا يب لعع االر ععار نععل الحتعع
االلزامعع صععرحت لععزو ال ععرس نلععي التبععاا والهععي  ،ال هععيما وقععد انقععا بلععال الفقععرة البعع يقليا ععا قولععه نليععه الهععو
(ومععا ل ع بجععدو ع شععه مععل ععت الوجععو ععردوا الييععا نلمععه اولععي ععتلال ،وال بقولععوا يععه ع رايت  ،ونلععيت ععالتف والبث ععت
والوقععوف وايععب لععال ول ععاحثول حبععي يععأبيت ال يععال مععل نيععديا) .و ععت الفقععرات صععريح عع وجععوا البوقععف والبريعععث.
ونليه االجدر قت الرواي ال بج ل مل أدل البوقف ،ال البريير.
___________________________________
)(1راجذ نيه ب ليق التا

1
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  9مق ول ع نمععر ععل حيظل ع ااب ع تتر ععا ع المرجحععات ،وقععد جععاء ع آرر ععا (اتاتععال تلععال  -أد قععدت المرجحععات -القلتات).
ارجيه حبي بلقي امامال ،ال الوقوف نيد الش قات رير مل االقبحا
و ت ظا رة

وجوا البوقف نيد الب ادل.

 10ر ععر هععمان نععل ا ع ن ععدهللا نليععه الهععو ( ) 1قلععت يععرد نلييععا حععديثال واحععد يأمريععا ال مععل ععه ،واارععر ييقايععانل ال مل ه قال ال ب مل واحد ميقما حبي بأب صاح ال ،بهأل نيه .قلت ال د ال ي مل احد ما.
قال انمل ما يه روف ال ام .
  11مرهععل صععاحا ععوال ال ل ع  ،نلععي مععا يقععل نيععه ،ايععه ععد روايبععه المر ون ع المبقدم ع ععرق  5قععال (و ع رواي عايه قال نليه الهو اتل ارجيه حبي بلقي امامال بهأله).
***
ععت جمل ع مععا نثععرت نليععه مععل الروايععات يمععا يب ل ع ععالبريير او البوقععف .والظععا ر ميقععا  -ععد موحظ ع ار ععار البععرجيح
اابيععع  ،و عععد موحظععع مقيعععدابقا صعععورة قعععدال المعععرجح ولعععو ععع الجملععع  -ال الرجعععوا لعععي البرييعععر او البوقعععف عععد قعععد
المرجحات بحمل مللقابقا نلي مقيدابقا.

والروصععع ال المبحصعععل ميقعععا جمي عععا ايعععه يجعععا أوال موحظععع المرجحعععات عععيل المب ارضعععيل عععال لععع ببعععو ر المرجحعععات
القانععععدة عععع البرييععععر او البوقععععف نلععععي حهععععا اهععععبفادبيا مععععل االر ععععار ،ال ال القانععععدة البرييععععر او البوقععععف عععع تععععل
مب ارضيل وال تال يقما ما يرجح احد ما نلي االرر.
ي ععع المهعععبفاد معععل الروايععع ال اشعععرة قعععل  -و ععع ر عععر هعععمانه  -ال البوقعععف عععو الحتععع االولععع  ،ت أرج عععه لعععي البعععرجيح
مرالف ال ام د رس ضرورة ال مل أحد ما حها رس الهايل.
___________________________________
)(1الوهايل ،تباا القضاء ،ال اا  9مل أ واا صفات القاض )*( .
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ولتعععل البأمعععل يقعععا ي لععع ايقعععا ال بيعععا
لموقاة االما  ،ال البوقف وال مل االحبيال.

ادلععع بقعععدي البعععرجيح ،عععال الظعععا ر ال المعععراد ميقعععا بعععرال ال معععل رأهعععا ايبلعععارا

و د تا ي قي نلييا ال ي رف وجه الجمذ يل أر ار البريير وار ار البوقف يما تتريا مل االر ار المبقدم .
وقد تتروا وجو ا للجمذ ال ي ي أتثر ا .راجذ الحداي ( 1

).100

وأيععت  -ععد موحظعع مععا مععر مععل المياقشععات عع االر ععار البعع اهععبظقروا ميقععا البرييععر  -بهععبليذ ال بحتعع ععأل البوقععف
والقانعععدة االوليععع  ،وأل البرييعععر ال مهعععبيد لعععه ،ت لععع ي ععع معععا يصعععلح مهعععبيدا لعععه اال الروايععع االولعععي ،و ععع ال بصعععلح
لم ارض الروايات التثيرة الدال نلي وجوا البوقف والرد لي االما .
امععا (الرامهععع ) و عع مر ونععع زرارة قععع ضعع يف الهعععيد جعععدا ،وقععد اشعععريا يمعععا هعع
راويقا يفهه نق قا المرهل المبقدم ( رق  )11الواردة البوقف واالرجاء.

لعععي تلعععال وهععيأب

يايعععه ،نلعععي ال

وامععا (الهععا ) مرهععل التليي ع  ،لععيس مععل ال يععد ايقععا مععل اهععبي الابه حه ع ما قمععه مععل الروايععات ،ال أيقععا رواي ع مهععبقل
ععع ق عععال هعععاير روايعععات ال عععاا .ويشعععقد لعععتلال معععا تتعععر ععع مقدمععع التعععا (  )9معععل مرهعععل ارعععرا قعععتا المضعععمول
( أيقمعععا ارعععتب معععل عععاا البهعععلي وهععع ت ) ،اليعععه لععع بعععرد نيعععد روايععع قعععتا الب يعععر اال بلعععال المرهعععل البععع يحعععل صعععدد ا
و عع رلععاا المفععرد ،و ععت رلععاا الجمععذ .ونليععه يظقععر ال المرهععلبيل م ععا مععا مععل مهععبي لابه ،ععو يصععح االنبمععاد
نليقما.
تا نر عععت معععا تتريعععا يظقعععر لعععال ال القعععول عععالبريير ال مهعععبيد لعععه يصعععلح لم ارضععع أر عععار البوقعععف ،وال للرعععرو نعععل
القاندة االولي للمب ارضيل و البهاقل ،وال تال البريير مت ا المشقور.
وامعععا ار عععار البوقعععف ايقعععا مضعععا ا لعععي تثربقعععا وصعععح ضعععقا وقعععوة داللبقعععا ال بيعععا قانعععدة البهعععاقل ععع الحقيقععع  ،الل
االرجاء والبوقف ال يزيد نلي البهاقل ،ل و مل لوازمه ،أر ار البوقف بتول نلي القاندة.
وقيععل عع وجععه بقععدي ار ععار البرييععر ال أدلعع البرييععر مللقعع اليهعع
ه .وصيان االلوق والبقييد

لععي زمععل الحضععور ،ييمععا ال ار ععار البوقععف مقيععدة

][216
بقبض ر ذ الب ارس ييقما حمل الملل نلي المقيد .ويبيج تلال البريير

زمال ال ي تما نليه المشقور.

اقععول ال ار ععار البوقععف تلقععا لهععال االرجععاء لععي موقععاة االمععا ععو يهععبفاد ميقععا بقييععد الحت ع ععالبوقف زمععال الحضععور،
 )116يععععال الميععععال عععع اهععععبفادة مفقععععو
الل اهععععبفادة تلععععال يبوقععععف نلععععي ال يتععععول لل ايعععع مفقععععو  ،وقععععد بقععععد ( 1

ال ايععع  ،قليعععا (ال ال ايععع اتا تايعععت قيعععدا للموضعععوا أو المحمعععول قعععل ال داللععع لقعععا نلعععي المفقعععو  ،وال بعععدل نلعععي المفقعععو
اال اتا تعععال البقييعععد ال ايععع راج عععا لعععي الحتععع ) .وا ل ايععع يعععا ايععع لعععيفس االرجعععاء ال لحتمعععه و عععو الوجعععوا ،ي يععع ال
المهبفاد مل ت االر ار ال يفس االرجاء م يي موقاة االما  ،ال وجو ه.
والحاصعععل ايعععه ال يفقععع معععل ار عععار البوقعععف ،اال ايعععه ال يجعععوز االرعععت االر عععار المب ارضععع المبتا يععع  ،وال ال معععل واحعععد
ميقععا ،وايمععا يحععال االمععر عع شععأيقا اال االمععا ويؤجععل ال ععت يقععا لععي موقابععه ،لبحصععيل الحجعع نلععي الحتعع ععد الهععؤال
نيعععه .قععع بقعععول معععا يعععؤل لعععي ال االر عععار المب ارضععع المبتا يععع ال بصعععلح الث عععات الحتععع  ،عععو بجعععوز الفبعععوا وال ال معععل
أحععد ا .وييحصععر االمععر حيييععت موقععاة االمععا والهععؤال ميععه .ععاتا ل ع بحصععل الموقععاة ولععو ل ي ع االمععا ععو يجععوز االقععدا
نلي ال مل أحد المب ارضيل .ونلي تا ،بتول ت االر ار م ايي الر ار البريير ال أر ميقا.
االمر الثالث المرجحات
 188ال مععل شععرول بحقعع الب ععارس ال يتععول تععل مععل الععدليليل واجععدا لشععرايل الحجيعع عع حععد يفهععه ،اليععه ال
بقععد
ب ععا رس ععيل الحجعع والعععو حجعع  ،ععاتا حثيعععا نععل المرجحععات الععتد ي ييعععه ال ي حععث نمععا يعععرجح الحجعع نلععي االرعععرا،
د رس حجيبقما م ا ايفهقما ،ال نما يقو اصل الحج ويميز ا نل الو حج .
ونليععه الجقعع البعع بتععول مععل مقومععات الحجعع مععذ قلععذ اليظععر نععل الم ارضعع ال بععدرل عع مرجحععات ععاا الب ععارس،
ل بتول مل مميزات الحج نل الو حج .
ومععل أجععل ععتا يجععا ال يبي ععه لععي الروايععات المععتتورة ع
صدد البرجيح او البمييز.

ععاا البرجيحععات لععي أيقععا واردة ع صععدد اد شععه مععل تلععال

لعععو تايعععت نلعععي اليحعععو الثعععاي ال يتعععول يقعععا شعععا د نلعععي معععا يحعععل يعععه ،تمعععا قالعععه الشعععيخ صعععاحا التفايععع ععع روايعععات
البرجيح موا ق التباا تما هيأب .
اتا نر ععععت مععععا تتريععععا مععععل جقعععع ال حععععث البعععع بقصععععد ا عععع يععععال المرجحععععات ،يقععععول ال المرجحععععات المععععدني ايقععععا
ميصععععو نليقععععا عععع االر ععععار رمهعععع اصععععياف البععععرجيح االحععععدث باريرععععا ،و صععععفات الععععراود ،و الشععععقرة ،و موا قعععع
التباا و مرالف ال ام .
يي ع اوال ال حععث نيقععا واحععدة واحععدة ،ث ع يععال أي ع ميقععا اولععي البقععدي لععو ب ارضععت ،ث ع يععال ايععه ععل يجععا االقبصععار
نليقا أو يب دا لي ير ا.
قيا ثوث مقامات:
المقا االول  -المرجحات الرمه
1 -البرجيح االحداث

تا البرجيح روايات أر ذ ،يتبف ميقا ما روا التليي

هيد لي أ
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ن عععدهللا نليعععه الهعععو ( ) 1قعععال نليعععه الهعععو أرأيعععت لعععو حعععدثبال حعععديث  -ال عععا  -ثععع جيبيععع معععل قا عععل حعععدثبال رو عععه،
أيقما تيت بأرت .قلت آرت االرير.
قعععال لععع رحمعععال هللا ن أقعععول ال العععتد يهعععبظقر عععس اجلععع مشعععايريا قعععدس هعععر ال عععت الروايعععات ال شعععا د قعععا نلعععي
معععا يحعععل يعععه ،أد ايقعععا ال بعععدل نلعععي بعععرجيح االحعععدث معععل ال يعععاييل تقانعععدة نامععع اليهععع لعععي تعععل متلعععف و اليهععع لعععي
جميععذ ال صععور ،اليععه ال بععدل نلععي تلععال اال اتا قعع ميقععا ال االحععدث ععو الحتعع الععواق وال االول واقععذ موقععذ البقيعع او
يحو ا ،مذ ايه ال يفق ميقا اتثر مل ال مل ألق اليه ال يال راص حتمه الف ل ما بضميه ال يال االرير.

وليهت ياظرة لي ايه و الحت الواق  ،لر ما تال حتما ظا ريا اليه اليه مل اا البقي .
تما ايه ليهت ياظرة لي ال تا الحت الف ل

و حت تل أحد و

تل زمال.

والحاصععل ال ععت اللايفعع مععل الروايععات ال داللعع يقععا نلععي ال ال يععال االريععر يبضععمل الحتعع الععواق  ،وال تلععال اليهعع
لعععي جميعععذ المتلفعععيل ععع جميعععذ االزميععع  ،حبعععي يتعععول االرعععت االحعععدث وظيفععع نامععع لجميعععذ المتلفعععيل ولجميعععذ االزمعععال
حبععي زمععل ال ي عع ولععو تععال مععل ععاا البقيعع  ،وال شععال ال االزمععال واالشععرا ببفععاوت وبربلععف مععل جقعع شععدة البقيعع أو
لزومقا.
  2البعععرجيح الصعععفات ال الروايعععات البععع تتعععرت البعععرجيح الصعععفات بيحصعععر ععع مق ولععع ا عععل حيظلععع ومر ونعععزرارة المشععار اليقمععا هععا قا .والمر ونعع تمععا قليععا ضعع يف جععدا ،اليقععا مر ونعع ومرهععل ولعع يرو ععا اال صععاحا ( ععوال
ال ل ).
 ( 99ايعععا لععع يقعععف نليقعععا ععع يعععر تبعععاا عععوال
وقعععد ل عععل صعععاحا (الحعععداي ) ععع البعععأليف والمؤلعععف ات قعععال 1
ال لعععي ،معععذ معععا ععع نليعععه معععل الر عععذ واالرهعععال ،ومعععا نليعععه التبعععاا معععل يهععع صعععاح ه لعععي البهعععا ل ععع يقعععل االر عععار
واال مال ورلل ثقا همييقا وصحيحقا هقيمقا).
___________________________________
)(1التا

1
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اتل ،التعععو يقعععا ضعععول ،ال معععدة ععع ال عععاا المق ولععع البععع ق لقعععا ال لمعععاء الل راويقعععا صعععفوال عععل يحيعععي العععتد عععو معععل
تب ق ().1
اصحاا االجماا ،أد التيل اجمذ الصحا نلي بصحيح ما يصح نيق  ،تما روا ا المشايخ الثوث
واليععال يصععقا عععد حععتف مقععدمبقا قلعععت عع ال تععال تعععل رجععل اربععار رجعععو مععل اصععحا يا رضعععيا ال يتويععا اليععاظريل ععع
حققمعععا ،واربلفعععا يمعععا حتمعععا ،وتو معععا اربلفعععا ععع حعععديثت قعععال الحتععع معععا حتععع عععه أنعععدلقما وا قققمعععا واصعععدققما ععع
الحديث وأورنقما ،وال يلبفت لي مايحت ه اارر.
قلععت ايقمععا نععدالل مرضععيال نيععد أصععحا يا ال يفضعع ل واحععد ميقمععا نلععي اارععر قععال ييظععر لععي مععا تععال مععل روايععبق
نيععا ع تلععال الععتد ععه حتميععا المجمععذ نليععه مععل أصععحا ال ،يؤرععت ععه مععل حتميععا ،ويبععرال الشععات الععتد لععيس مشععقور نيععد
أصحا ال ال المجمذ نليه ال ريا يه.
وايما االمور ثوث أمر يل رشد يب ذ ،وأمر يل يه يجبيا ،وامر مشتل يرد نلمه لي هللا ورهوله.
قعععال رهعععول هللا صعععلي هللا نليعععه وآلعععه (حعععول عععيل ،وحعععرا عععيل ،وشععع قات عععيل تلعععال ،معععل بعععرال الشععع قات يجعععا معععل
المحرمات ،ومل أرت الش قات اربتا المحرمات و لال مل حيث ال ي ل ).
قلعععت عععال تعععال الر عععرال نيتمعععا( )2مشعععقوريل قعععد روا معععا الثقعععات نعععيت قعععال ييظعععر معععا وا ععع حتمعععه حتععع التبعععاا
والهي ورالف ال ام يؤرت ه ،ويبرال ما رالف حتمه حت التباا والهي ووا ال ام .
قلعععت ج لعععت عععداال ن أرأيعععت ال تعععال الفقيقعععال نر عععا حتمعععه معععل التبعععاا والهعععي ووجعععديا أحعععد الر عععريل موا قعععا لل امععع
واارر مرالفا لق  ،أد الر ريل يؤرت قال مارالف ال ام فيه الرشاد.
___________________________________

)(1التعععا
القضاء.

1
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)(2يقصد ال اقر والصادق نليقما الهو )*( .
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قلععت ج لععت ععداال ن ععال وا قق ع الر ععرال جمي ععا قععال ايظععر لععي مععا ع اليععه أميععل  -حتععامق وقضععابق  -يبععرال ويؤرععت
اارر.
قلعععت عععال وا ععع حتعععامق الر عععريل جمي عععا قعععال اتا تعععال تلعععال أرجعععه و ععع ( عععس اليهعععخ ارجيعععه) حبعععي بلقعععي امامعععال،
القلتات .ايبقت المق ول .
ال الوقوف نيد الش قات رير مل االقبحا
أقعععول معععل الواضعععح ال مورد عععا الب عععارس عععيل الحعععاتميل ،ال عععيل العععراوييل ولتعععل لمعععا تعععال الحتععع والفبعععوا ععع الصعععدر
االول يق عععال عععي االحاديعععث ،ال أيقمعععا يق عععال ب يعععر معععل الحعععات او المفبععع تال صعععور المبعععأررة اهعععبي الا معععل االحاديعععث
 ب رضعععت عععت المق ولععع للروايععع والعععراود الرب عععال الروايععع عععالحت  .ومعععل يعععا اهعععبدل قعععا نلعععي البعععرجيح للروايعععاتالمب ارض  .ير ايه  -مذ تلال  -ال يج لقا شا دا نلي ما يحل يه.
والهعععر ععع تلعععال واضعععح الل انب عععار شعععه ععع العععراود معععا عععو حعععات يعععر انب عععار يعععه معععا عععو راو ومحعععدث ،والمفقعععو
مععل المق ول ع ال بععرجيح االنععدل واالورا واال قععه ايمععا ععو مععا ععو حععات ع مقععا يفععوت حتمععه ،ال ع مقععا ق ععول روايبععه.
ويشعععقد لعععتلال ايقعععا ج لعععت معععل جملععع المرجحعععات تويعععه (أ قعععه) ععع نعععرس تويعععه أنعععدل وأصعععدق ععع الحعععديث .وال ر عععل
لو ققي برجيح الرواي مل جق تويقا رواي .
ي عع ال المق ولعع ايبقلععت ععد تلععال لععي البععرجيح للروايعع مععا عع روايعع ا بععداء مععل البععرجيح الشععقرة ،وال تععال تلععال مععل
أجل تويقا هيدا لحت الحات  ،ال تا أمر آرر ير البرجيح ليفس الحت و يال يفوت .
ونليه ،المق ول ال دليل يقا نلي البرجيح الصفات .وأما البرجيح الشقرة وما يليقا هيأب التو نيه.
ويؤيد تا االهبيبا أل صاحا التا
3 -البرجيح الشقرة بقد

ل يتتر

مقدم تبا ه البرجيح صفات الراود.
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للرواي  -نلي القول ه  -و ييا

ند حجيبقا

يفهقا.

والشعععقرة المرجحععع نلعععي يحعععويل شعععقرة نمليععع و ععع الشعععقرة الفبواييععع الملا قععع للروايععع  ،وشعععقرة ععع الروايععع وال لععع
يتل ال مل نلي ل ققا مشقورا.
أمعععا (االولعععي) لععع يعععرد يقعععا معععل االر عععار معععا يعععدل نلعععي البعععرجيح قعععا ،عععاتا قليعععا عععالبرجيح قعععا ،عععو عععد أل يتعععول ميعععال
وجععوا البعععرجيح تععل معععا يوجععا االقر يععع لعععي الواقععذ ،نلعععي ماهععيأب وجقعععه ،ايععع االمععر ال بقويععع الروايعع ال معععل قعععا
يشبرل يقا أمرال:
  1ال ي عععرف اهعععبياد الفبعععوا اليقعععا ،ات ال يتفععع مجعععرد ملا قععع بعععوا المشعععقور للروايععع ععع الوثعععوق عععاقر يبقعععا لعععيالواقذ.
  2أل بتعععول الشعععقرة ال مليععع قديمععع  ،أد واق ععع ععع نصعععر االيمععع او ال صعععر العععتد يليعععه العععتد بععع يعععه جمعععذ االر عععاروبحقيققا .أما الشقرة ال صور المبأررة يشتل بقوي الرواي قا.

ععتا مععل جق ع البععرجيح الشععقرة ال ملي ع ع مقععا الب ععارس ،أمععا مععل جق ع ج ععر الشععقرة للر ععر الض ع يف مععذ قلععذ اليظععر
نل وجود ما ي ارضه قد وقذ يزاا لل لماء يه.
والحعععع ايقععععا جععععا رة لععععه اتا تايععععت قديمعععع أيضععععا ،الل ال مععععل ععععالر ر نيععععد المشععععقور مععععل القععععدماء ممععععا يوجععععا الوثععععوق
صدور  .والوثوق و الميال حجي الر ر تما بقد .
و ععال تس مععل تلععال انعععراس االصععحاا نععل الر ععر ايعععه يوجععا و يععه وال تعععال روايععه ثقعع وتععال قعععود الهععيد ،ععل تلمعععا
قود هيد الر ر أنرس نيه االصحاا تال تلال اتثر دالل نلي و يه.
وأمعععا (الثاييععع ) ،و ععع الشعععقرة ععع الروايععع  -عععال اجمعععاا المحققعععيل قعععاي نلعععي البعععرجيح قعععا ،وقعععد دلعععت نليعععه المق ولععع
المبقدم  ،وقد جاء يقا ( ال المجمذ نليه ال ريا يه).
والمقصععععود مععععل (المجمععععذ نليععععه) المشععععقور ،ععععدليل قعععع الهععععايل تلععععال ،ات نق ععععه الهععععؤال ( ععععال تععععال الر ععععرال نيتمععععا
مشقوريل) .وال م يي الل يراد مل الشقرة االجماا.
وقععد يقععال ال شععقرة الروايعع عع نصععر االيمعع يوجععا تععول الر ععر مقلععوا الصععدور ،ونلععي االقععل يوجععا تويععه موثوقععا
صععدور  .واتا تععال تععتلال الشععات الم ععارس لععه مععا مقلععوا ال ععد او موثععوق دمععه ،ععو ب مععه أدل ع حجي ع الر ععر .ونليععه
يرر اقبضاء الشقرة الرواي نل مهأل برجيح احدا الحجبيل ل
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بتول لبمييز الحج نل الوحج .
والجعععواا ل الشعععات المقلعععوا ال عععد ال يعععدرل ععع مهعععألبيا قل عععا ،وأمعععا الموثعععوق دمعععه معععل جقععع حصعععول الثقععع الف ليععع
م ارض ع  ،ععو يضععر تلععال عع تويععه مشععموال الدل ع حجيعع الر ععر ،الل الظععا ر تفايعع وثاق ع الععراود ع ق ععول ر ععر مععل
دول ايالععع عععالوثوق الف لععع ر عععر  .وقعععد بقعععد ععع حجيععع ر عععر الثقععع ايعععه ال يشعععبرل حصعععول الظعععل الف لععع عععه وال نعععد
الظل رو ه.
4 -البرجيح موا ق التباا

تلال روايات تثيرة (ميقا) مق ول ا ل حيظل المبقدم .

و (ميقععا) ر رالحهععل ععل الجق ع المبقععد (رق ع  )1قععد جععاء ع ص ع در قلععت لععه بجيييععا االحاديععث نععيت مربلف ع
جاءال نيا قهه نلي تباا هللا نزوجل واحاديثيا ال تال يش ققما قو ميا ،وال ل يتل يش ققما ليس ميا.

قععال مععا

قعععال ععع التفايععع (ال ععع تعععول ار عععار موا قععع التبعععاا او مرالفععع القعععو معععل أر عععار ال عععاا يظعععرا وجقعععه قعععوة احبمعععال ال
يتععو ل المرععالف للتبععاا ع يفهععه يععر حج ع  ،شععقادة مععا ورد ع ايععه زرععرف و الععل ولععيس شععه او ايععه ل ع يقلععه أو أمععر
لرحه نلي الجدار.).
أقول

مهأل موا ق التباا ومرالفبه لايفبال مل االر ار:

(االولععععي)  -عععع يععععال مقيععععاس أصععععل حجيعععع الر ععععر ،ال عععع مقععععا الم ارضعععع يععععر  ،و عععع البعععع ورد يقععععا الب يععععرات
المعععتتورة ععع التفايععع ايعععه زرعععرف و العععل .لعععي آرعععر  .عععو عععد ال بحمعععل عععت اللايفععع نلعععي المرالفععع لصعععريح التبعععاا،
اليه و التد يصح وصفه أيه زررف و الل ويحو ما.
( والثايي )

يال برجيح أحد المب ارضيل .و ت ل يرد يقا مثل تلال الب يرات ،وقد قرأت ضقا.

ويي ععع ال بحمعععل نلعععي المرالفععع لظعععا ر التبعععاا ال ليصعععه ،ال هعععيما أل معععورد ضعععقا مثعععل المق ولععع ععع الر عععر العععتد لعععو
تعععال وحعععد الرعععت عععه وايمعععا المعععايذ معععل االرعععت عععه وجعععود الم عععارس ،ات االمعععر االرعععت عععالموا وبعععرال المرعععالف وقعععذ ععع

المق ولععع عععد عععرس تويقمعععا مشعععقوريل قعععد روا معععا الثقعععات ،ثععع عععرس الهعععايل موا قبقمعععا م عععا للتبعععاا عععد تلعععال ات قعععال
( ال تال الفقيقال
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نر ا حتمه مل التباا والهي ).
وال يتعععول تلعععال اال الموا قععع لظعععا ر واال لعععز وجعععود يصعععيل مب عععايييل ععع التبعععاا .تعععل تلعععال يعععدل نلعععي أل المعععراد معععل
مرالف التباا المق ول مرالف الظا ر ال الي .
ويشععقد لمعععا قليعععا أيضععا معععا جعععاء ععع ر ععر الحهعععل المبقعععد ( عععال تععال يشععع ققما قعععو ميعععا) ،ععال الب يعععر تلمععع (يشععع ققما)
يشير لي أل المراد الموا ق والمرالف للظا ر.
  5مرالفععع ال امععع ل االر عععار المللقععع اامعععرة االرعععت معععا رعععالف ال امععع وبعععرال معععا وا ققعععا تلقعععا ميقولععع نعععل رهعععالللقلععا ا لراويععدد ،وقععد يقععل نععل الفاضععل اليراقعع ايععه قععال ايقععا يععر ثا بعع نععل القلععا ث وبععا شععاي ا ععو حجعع يمععا يقععل
نيععه .و يعععاال روايععع مرهععل نعععل االحبجعععا بقععدمت ععع رقععع ( ) 10ال حجعع يقعععا لضععع فقا االرهععال .ييحصعععر العععدليل ععع
(المق ول ) المبقدم .
وظا ر عععا تمعععا هععع قري عععا ال البعععرجيح موا قععع التبعععاا ومرالفععع ال امععع
نلي البرجيح ال نلي البمييز تما قيل.

عععد عععرس حجععع الر عععريل ععع ايفهعععقما ،بعععدل

واليبيجعععع ال المهععععبفاد مععععل االر ععععار ال المرجحععععات الميصوصعععع ثوثعععع الشععععقرة ،وموا قعععع التبععععاا والهععععي  ،ومرالفعععع
مقدم التا .
ال ام  .و تا ما اهبفاد الشيخ التليي
المقا الثاي -

المفاضل يل المرجحات

ال المرجحات

جملبقا برجذ لي ثوث يوا ال برر نيقا.

  1مععا يتععول مرجحععا للصععدور ،ويهععمي (المععرجح الصععدورد) ،وم يععي تلععال ال المععرجح يج ععل صععدور أحععد الر ععريلاقرا مل صدور اارر .وتلال مثل موا ق المشقور وصفات الراود.
 2معععا يتعععول مرجحعععا لجقععع الصعععدور ،ويهعععمي (المعععرجح الجقبععع ) عععال صعععدور الر عععر  -الم لعععو الصعععدور حقيقععع أوب دا  -قد يتول لجق الحت الواق وقد يتول ل يال رو ه لبقي او ير ا مل مصالح اظقار روف الواقذ.
وتلال
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مثععل معععا اتا تعععال الر ععر مرالفعععا لل امععع  ،ايعععه يععرجح ععع معععورد م ارضععبه ر عععر آرعععر موا ععع لقعع أل صعععدور تعععال ل يعععال
الحت الواق  ،اليه اليحبمل يه اظقار روف الواقذ ،روف اارر.
 3ما يتول مرجح للمضمول ،ويهمي (المرجح المضموي ).وتلال مثل موا ق التباا والهي  ،ات يتول مضمول الر ر الموا

أقرا لي الواقذ

اليظر.

وقععد وقععذ التععو ع ععت المرجحععات ايقععا مبرب ع نيععد الب ععارس ييقععا أو أيقععا ع نععرس واحععد ،نلععي أقععوال (االول) -
ايقعععا ععع نعععرس واحعععد ،لعععو تعععال أحعععد الر عععريل المب ارضعععيل واجعععدا ل ضعععقا والر عععر اارعععر واجعععدا لععع س آرعععر وقعععذ
البزاح يل الر ريل ،يقد االقوا ميالا ،ال ل يتل احد ما أقوا ميالا برير ييقما.

و تا و مربار الشيخ صاحا التفاي .
(الثععاي )  -ايقعععا مبرب عع ويقعععد المععرجح الجقبععع نلععي يعععر  ،المرعععالف لل امعع أولعععي البقععدي نلعععي الموا عع لقععع وال تعععال
مشقورا .و تا و الميهوا لي الوحيد ال ق قاي .
(الثالعععث)  -ايقعععا مبرب ععع  ،ولتعععل نلعععي ال تعععس معععل االول ،أد ايعععه يقعععد المعععرجح الصعععدورد نلعععي يعععر  ،يقعععد المشعععقور
الموا لل ام نلي الشات المرالف لق  .و تا و مات ا اليه شيريا الياييي .
(الرا ععذ)  -ايقععا مبرب عع حهعع ما جععاء عع المق ولعع او عع الروايععات االرععرا ،ععأل يقععد  -مععثو حهعع ما يظقععر مععل المق ولعع
 المشعععقور عععال بهعععاويا ععع الشعععقرة قعععد الموا ععع للتبعععاا والهعععي  ،عععال بهعععاويا ععع تلعععال قعععد معععا يرعععالف ال امععع  .و يعععاالأقوال أررا ال ايدة يقلقا.
و ععع الحقيقععع ال عععتا الرعععوف لعععيس ميعععال واحعععد ،عععل ي بيعععي نلعععي أشعععياء (ميقعععا)  -ايعععه ي بيعععي نلعععي القعععول وجعععوا
االقبصععار نلععي المرجحععات الميصوصعع  ،ععال مقبضععي تلععال ال يرجععذ لععي مععدا دالل ع أر ععار ال ععاا ،والععي مععا يي عع مععل
الجمععذ ييقععا ععالجمذ ال ر ع يمععا اربلفععت ق ع  ،وقععد وقععذ ع تلععال تععو لويععل لتثيععر مععل االنععو يحبععا اهبقصععاؤ لععي
تثير مل الوقت.
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والعععتد يقولعععه  -نلعععي يحعععو االربصعععار  -ايعععه ي عععدو معععل بب عععذ االر عععار يعععه ال بفاضعععل ععع البعععرجيح عععيل االمعععور المعععتتورة
يقععا .ويشععقد لععتلال اقبصععار جمل ع ميقععا نلععي واحععد ميقععا ،ث ع مععا جمععذ المرجحععات ميقععا تالمق ول ع والمر ون ع نلععي بقععدير
البربيا ييقا.
االنبماد نليقا ل بتتر ا ،تما ل ببف
ي ععع ال (المق ولععع )  -البععع ععع نمعععدبيا ععع ال عععاا والبععع لععع يهعععبفد ميقعععا البعععرجيح الصعععفات تمعععا بقعععد  -تتعععرت الشعععقرة
اوال ،ويظقعععر ميقعععا أل الشعععقرة أتثعععر أ ميععع معععل تعععل معععرجح .وامعععا عععاق المرجحعععات قعععد يقعععال ال يظقعععر معععل المق ولععع
البربيا ييقا ،تيف وقد جم ت ييقا الجواا نيدما رس الهايل الر ريل مبهاوييل الشقرة.
ونلي تل حال ،ال اهبفادة البربيا يل المرجحات مل االر ار مشتل جدا ما ندا بقدي الشقرة نلي ير ا.
و (ميقععا) ايععه ي بيعع  -ععد ععرس القععول الب ععدد لععي يععر المرجحععات الميصوصعع  -نلععي ال القانععدة ععل بقبضعع بقععدي
المرجح الصدورد نلي المرجح الجقب  ،أو ال تس ،أو ال بقبض شييا ميقما .
ونلعععي البقعععدير الثالعععث ال عععد ال يرجعععذ لعععي اقواييععع ال معععرجح ععع التشعععف نعععل ملا قععع الر عععر للواقعععذ ،تعععل معععرجح يتعععول
أقوا مل ت الجق أيا تال قو اولي البقدي .
وقعععد أصعععر شعععيريا اليعععاييي أنلعععي هللا درجبعععه نلعععي االول ،اد ايعععه يعععرا ال القانعععدة بقبضععع بقعععدي المعععرجح الصعععدورد
نلي المرجح الجقب .
و يععي تلععال نلععي تععول الر ععر صععادرا ل يععال الحتعع الععواق ال ل ععرس آرععر يبفععرا نلععي ععرس صععدور حقيقعع أو ب ععدا،
الل جق ع الصععدور مععل شععؤول الصععادر ،مععا ال صععدور لععه ال م يععي للتععو نيععه ايععه صععادر ل يععال الحت ع الععواق او ل يععال
يعععر  .ونليعععه عععاتا تعععال الر عععر الموا ععع لل امععع مشعععقورا وتعععال الر عععر الشعععات مرالفعععا لقععع تعععال البعععرجيح للشعععقرة دول
مرالفعع اارععر لل امعع  ،الل مقبضععي الحتعع حجعع المشععقور نععد حجيعع الشععات ععو م يععي لحملععه نلععي يععال الحتعع الواقععذ،
ليحمل المشقور نلي البقي  ،ات ال ب د صدور الشات حيييت.
أقععول ال المهععل ايمعععا ععو بععأرر رب ععع الحتعع تععول الر عععر صععادرا ل يععال الواقعععذ أو ل يععر نععل الحتععع صععدور حقيقععع او
ب عععدا وبوقعععف االول نلعععي الثعععاي  ،ولتعععل تلعععال يعععر المعععدني ،و عععو بوقعععف معععرجح االول نلعععي معععرجح الثعععاي ايعععه لعععيس
المهل يفس المدني ،وال يلزمه.
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أمععا ايععه لععيس يفهععه واضععح لمععا قليععا مععل ال المهععل
مرجحه التد والمدني.

ععو بوقععف االول نلععي الثععاي و ععو ال ديق ع

يععر بوقععف مرجحععه نلععي

واما ايه ال يهبلزمه تتلال واضح ،ايه اتا بصوريا ياال ر ريل مب ارضيل:
 1مشقور موا قا لل ام . 2شاتا مرالفا لق .ععال البععرجيح للشععات المرالفعع ايمععا يبوقععف نلععي حجيععد االقبضععايي الثا بعع لععه عع يفهععه ،ال نلععي ليعع حجيبععه ،وال نلععي
نععد ليعع حجيعع المشععقور عع ق الععه ،ععل ليعع حجيعع الشععات بيشععأ مععل البععرجيح لععه المرالفعع ويبربععا نليععه حيييععت نععد
لي حجي المشقور.
وتععتلال البععرجيح للمشععقور الشععقرة ايمععا يبوقععف نلععي حجيبععه االقبضععايي الثا بعع لععه عع يفهععه ،ال نلععي ليعع حجيبععه ،وال
نلععي ليعع حجيعع الشععات عع ق الععه ،ععل ليعع حجيعع المشععقور بيشععأ مععل البععرجيح لععه الشععقرة ويبربععا نليقععا حيييععت نععد
لي ع حجيعع الشععات ونليععه تمععا ال يبوقععف البععرجيح الشععقرة نلععي نععد ليعع الشععات المقا ععل لععه ،تععتلال ال يبوقععف البععرجيح
المرالفعع نلععي نععد ليعع المشععقور المقا ععل لععه ،ومععل تلععال يبضععح ايععه تمععا يقبضعع الحتعع حجيعع المشععقور نععد حجيعع
الشعععات عععو م يعععي لحملعععه نلعععي يعععال الحتععع العععواق  ،تعععتلال يقبضععع الحتععع حجيععع الشعععات نعععد حجيععع المشعععقور عععو م يعععي
لحمله نلي يال الحت الواق  .وليس االول أولي البقدي مل الثاي .
مثععل (المق ول ع ) نلععي اولوي ع الشععقرة البقععدي مععل المرالف ع قععتا شععه آرععر ععو مقبضععي الععدليل ،ال

ي ع اتا دل دليععل رععا
ايه مقبضي القاندة.

واليبيجععع يعععه ال قانعععدة يعععاال بقبضععع بقعععدي احعععد المرجحعععات نلعععي اارعععر ،معععا نعععدا الشعععقرة البععع دلعععت المق ولععع نلعععي
بقعععديمقا ،ومعععا نعععدا تلعععال المقعععد عععو االقعععوا ميالعععا أد معععا عععو االقعععرا لعععي الواقعععذ ععع يظعععر المجبقعععد ،عععال لععع يحصعععل
البقاضعععل معععل ععع ت الجقععع القانعععدة ععع البهعععاقل ال البرييعععر .ومعععذ البهعععاقل يرجعععذ لعععي االصعععول ال مليععع البععع يقبضعععيقا
المورد.
المقا الثالث -

الب دد نل المرجحات الميصوص

لقد اربلفت ايظار الفققاء

وجوا البرجيح ير المرجحات الميصوص نلي أقوال:

  1وجعععوا الب ععدد لعععي تععل معععا يوجععا االقر يععع لععي الواقعععذ يونععا ،و عععو القععول المشعععقور ،ومععال اليعععه الشععيخ االنظعععوجمانعع مععل محققعع اهععابتبيا .وزاد ععس الفققععاء االنب ععار عع البععرجيح تععل مزيعع  ،وال لعع بفععد االقر يعع لععي الواقععذ أو
الصدور ،مثل بقدي ما يبضمل الحظر نلي مايبضمل اال اح .
 2وجعععوا االقبصعععار نلعععي المرجحعععات ا لميصوصععع  ،و عععو العععتد يظقعععر معععل تعععو الشعععيخ التلييععع ععع مقدمععع التعععا ،ومال اليه الشيخ صاحا التفاي  .و و الز لريق االر ارييل االقبصار نلي يصو االر ار والجمود نليقا.
 3البفصيل يل صفات الراود يجوز الب دد يقا و يل ير ا و يجوز.ولمعععا تايعععت الم عععاي
يقول:

ععع االصعععل ععع المب ارضعععيل مربلفععع  ،عععو عععد ال بربلعععف االقعععوال ععع

عععت المهعععأل نلعععي حهععع قا،

اوال  -اتا قليعععا عععأل االصعععل ععع المب ارضعععيل عععو البهعععاقل  -و عععو المربعععار  -عععال االصعععل يقبضععع نعععد البعععرجيح اال معععا
نلعع ععدليل تععول شععه مرجحععا ،ولتععل ععتا الععدليل ععل يتفعع يععه يفععس حجيعع االمععارة ،أو يحبععا لععي دليععل رععا جديععد

ععال قليععا ال دليععل االمععارة تععاف ع البععرجيح ،ععو شععال ع انب ععار تععل مزي ع بوجععا االقر ي ع لععي الواقععذ يونععا .والظععا ر
ال الععدليل تععاف ع تلععال ،ال هععيما اتا تععال دليلقععا يععاء ال قععوء الععتد ععو أقععوا ادل ع حجيبقععا ،ععال الظععا ر ال يععاء نلععي
ال مععل تععل مععا ععو ا قععرا لععي الواقععذ مععل الر ععريل المب ارضععيل ،أد ال ال قععوء وأ ععل ال ععرف عع مععورد الب ععارس ععيل
الر عععريل يعععر المبتعععا ييل ال يبوقفعععول ععع ال معععل معععا عععو أقعععرا لعععي الواقعععذ ععع يظعععر وال ي قعععول ععع حيعععرة معععل تلعععال،
وال تايوا ي ملول الر ر اارر المرجو لو ق وحد و م ارس.
واتا تعععال لل قعععوء مثعععل عععتا ال يعععاء ال ملععع
الواحد والظوا ر.

ايعععه يهبتشعععف ميعععه رضعععي الشعععارا وامضعععاؤ نلعععي مابقعععد وجقعععه ععع ر عععر
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وال قليععا ال دليععل االمععارة يععر تععاف وال ععد مععل دليععل جديععد ،ععو محالعع يجععا االقبصععار نلععي المرجحععات الميصوصعع ،
اال اتا اهعععبفديا معععل أدلععع البعععرجيح نمعععو البعععرجيح تعععل مزيععع بوجعععا اقر يععع االمعععارة لعععي الواقعععذ ،تمعععا ت عععا اليعععه الشعععيخ
االنظععع  ،ايعععه أتعععد ععع الرهعععايل نلعععي ال المهعععبفاد معععل االر عععار ال الميعععال ععع البعععرجيح عععو االقر يععع لعععي ملا قععع الواقعععذ
عععت
ععع يظعععر اليعععاظر ععع المب ارضعععيل ،معععل جقععع ايعععه أقعععرا معععل دول مدرليععع رصوصعععي هععع ا ومزيععع  .وقعععد يعععاق
االهبفادة صاحا التفاي راجذ.
ثاييععا  -اتا قليععا ععال القانععدة االولي ع ع المب ارضععيل ععو البرييععر ،ععال البععرجيح نلععي تععل حععال ال يحبععا لععي دليععل جديععد،
ععال احبمععال ب ععيل الععراجح تععاف ع لععزو البععرجيح ،اليععه يتععول المععورد مععل ععاا الععدورال ععيل الب يععيل والبرييععر ،وال قععل
يحتعع ععد جععو از بقععدي المرجععو نلععي الععراجح ال هععيما عع مقاميععا ،وتلععال اليععه يععاء نلععي القععول ععالبريير يحصععل ال لعع
أل الراجح ميجز للواقذ اما ب يييا واما برييرا وتتلال و م تر نيد المرالف للواقذ.
واما المرجو

و يحرز تويه م ترا وال يتول ال مل ه م ترا الف ل لو تال مرالفا للواقذ.

ونليععه ،يجععوز االقبصععار نلععي ال مععل ععالراجح ععو شععال ،اليععه م ععتر قل ععا نلععي تععل حععال هععواء وا عع الواقععذ أ رالفععه،
وال يجوز االقبصار نلي ال مل المرجو ل د احراز تويه م ترا.
ثالثععا  -اتا قليععا ععال القانععدة الثايويعع الشععرني عع المب ارضععيل ععو البرييععر تمععا ععو المشععقور وال تايععت القانععدة االوليعع
البهاقل  -و د ال يرجذ لي مقدار دالل ار ار ال اا.
ال قلي
ععال اهععبفديا ميقععا البرييععر مللقععا حبععي مععذ وجععود المرجحععات ععتلال دليععل نلععي نععد انب ععار البععرجيح مللقععا ععأد مععرجح
تال.
وال اهععبفديا ميقععا البرييععر ع صععورة بتععا ؤ المب ارضععيل قععل ،ععو ععد مععل اه عبفادة البععرجيح مععل يفععس االر ععار ،امععا تععل
مزي أو رصو المزايا الميصوص وقد نر ت ال الشيخ االنظ يهبفيد ميقا ال مو .
***
اتا نر عععت معععا شعععرحيا ايعععال ب عععرف ال الحععع نلعععي تعععل حعععال معععا ت عععا اليعععه الشعععيخ االنظععع العععتد عععو معععت ا المشعععقور،
و و البرجيح تل مزي بوجا اقر ي االمارة لي الواقذ يونا ،وتلال ياء نلي المربار مل ال القاندة
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البهاقل ايقا مرصوص ما اتا تال المب ارضال مبتا ييل.
وامعععا معععا يعععه المزيععع الموج ععع القر يععع االمعععارة لعععي الواقعععذ ععع يظعععر اليعععاظر عععال يعععاء ال قعععوء مهعععبقر نلعععي ال معععل عععتد
المزي الموج لوقر ي لي الواقذ تما بقد .

وال يحبععا يعععاء نلععي عععتا لععي اهعععبفادة نمعععو البععرجيح معععل االر ععار وال تعععال الحععع ال االر ععار بشععع ر ععتلال ،قععع بؤيعععد
يال وجه االهبفادة ميقا.
ما يقول ،وال حاج لي البلويل
ععتا آرععر مععا ارديععا يايععه ع مهععأل الب ععادل والبععراجيح ،و قيععت يععاال ا حععاث تثيععرة ع
لي الملوالت.
والحمد

ععت المه عأل يحيععل اللالععا يقععا

را ال الميل.
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تععال تعععل مععا نثريعععا نليعععه مععل (م احعععث االصععول ال مليععع ) البععع بشععتل الجعععز الرا ععذ واالريعععر معععل التبععاا عععيل أوراق آيععع
هللا المؤلععف لععاا مثععوا ععو (م حععث االهبصععحاا) الععتد آثريععا يشععر لوحععد عع ععت الل عع مععل التبععاا وألحقيععا عع
الجزء الثالث.
ويامل ول هللا ب الي أل ي ثر نلي ال حوث الثوث ال اقي مل تا الجزء ليقو يشر ا

الل ات الوحق .

المقصد الرا ذ م احث االصول ال ملي
ه هللا الرحمل الرحي
بمقيععد ال شعععال عع ال تعععل مبشععرا ي لععع نلمعععا اجماليععا عععأل
نلي المتلفيل امبثالقا يشبرال يقا ال ال والجا ل قا.

ب ععالي احتامعععا الزاميععع مععل يحعععو الوجععوا والحرمععع يجعععا

و عععتا (ال لععع االجمعععال ) ميجعععز لبلعععال البتعععاليف االلزاميععع الواق يععع  ،يجعععا نلعععي المتلعععف  -مقبضعععي حتععع ال قعععل وجعععوا
بفريعععغ التمععع ممعععا نلععع اشعععب القا عععه معععل بلعععال البتعععاليف  -ال يهععع ي لعععي بحصعععيل الم ر ععع قعععا عععاللرق المؤميععع لعععه البععع
ي ل فراغ تمبه اب انقا.
ومعععل أجعععل عععتا يعععت ا لعععي القعععول وجعععوا الم ر ععع و وجعععوا الفحععع معععل االدلععع والحجععع المث بععع لبلعععال االحتعععا  ،حبعععي
يهععبفرغ المتلععف وهعع ه عع ال حععث ويهععبيفد مجقععود الممتععل لععه( .) 1وحيييععت ،اتا حعع المتلععف وبمععت لععه اقامعع الحجعع
نلي جميذ الموارد
___________________________________
) (1لععو ععرس أل متلفععا ال يه ع ه حعع أدلعع االحتععا له ع ا مععا ،ولععو مععل جقعع لععزو ال هععر والحععر  -ايععه يجععوز لععه
أل يقلععد مععل يلمععيل اليععه مععل المجبقععديل الععتد بعع لععه حعع االدلعع وبحصععيل الحجعع  ،وتلععال مقبضععي ادلعع جععواز البقليععد
ور جععوا الجا عععل لععي ال عععال  ،تمعععا يجععوز لعععه أل ي معععل االحبيععال ععع جميعععذ المععوارد المحبملععع للبتليعععف والبعع يمتعععل يقعععا
االحبيعععال نلعععي اليحعععو العععتد يعععأب يايعععه ععع موق عععه ومعععل يعععا قهعععموا نليعععه المتلعععف لعععي مجبقعععد ومقلعععد ومحبعععال .ويحعععل
رضيا مل تا المقصد ايما و ال حث نل وظيف المجبقد قل .و و المياها ل ل االصول)*(
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المحبمل ع تلقععا ،ععتاال ععو تععل المللععوا و ععو أقصععي مععا يرمعع اليععه المجبقععد ال احععث ويللععا ميععه ،ولتععل ععتا ععرس لعع
يبفععع حصعععوله لواحعععد معععل المجبقعععديل ،عععأل بحصعععل لعععه االدلععع نلعععي االحتعععا االلزاميععع تلقعععا ،ل عععد بعععو ر االدلععع نلعععي
الجميذ.
وأمعععا اتا حععع ولععع بعععب لعععه اقامععع الحجععع اال نلعععي جملععع معععل المعععوارد ،و قيعععت لديعععه معععوارد أرعععرا يحبمعععل يقعععا ث عععوت
البتليععف ويب ععتر يقععا اقام ع الحج ع الد ه ع ا تععال( - )1ععال المتلععف يقععذ ال محال ع ع حال ع مععل الشععال بج لععه ع حيععرة
مل أمر بتليفه.

معععاتا بعععرا صعععاي ا عععل يعععاال حتععع نقلععع يعععرتل اليعععه ويلمعععيل عععال رجوا لعععي مقبضعععا أو أل الشعععارا قعععد رانعععي عععت
الحالعع للمتلععف ل لمعععه وقونععه يقعععا ج ععل لعععه وظععايف نمليععع يرجععذ اليقععا نيعععد الحاجعع وي معععل قععا لبلمييعععه مععل الوقعععوا
ال قاا ت اهيل يجا الجواا نيقا.
و عععتا المقصعععد الرا عععذ وضعععذ للجعععواا نيقعععا ،ليحصعععل للمتلعععف اليقعععيل وظيفبعععه البععع يجعععا نليعععه ال ي معععل قعععا نيعععد الشعععال
والحيرة.
***
و ععععت الوظيفعععع أو الوظععععايف عععع البعععع بهععععمي نيععععد االصععععولييل االصععععل ال ملعععع  ،أو القانععععدة االصععععولي  ،او الععععدليل
عععاا دول
الفقعععا ب  .وقعععد ابضعععح لعععدا االصعععولييل ال الوظيفععع الجاريععع ععع جميعععذ أ عععواا الفقعععه معععل يعععر اربصعععا
نلي ار أيواا:
اا
___________________________________
) (1ال ب عععتر اقامععع الحجععع قعععد يحصعععل معععل جقععع قعععدال العععدليل ،وقعععد يحصعععل معععل جقععع اجمالعععه ،وقعععد يحصعععل معععل جقععع
ب ارس الدليليل وب ادلقما مل دول مرجح الحد ما نلي اارر.
][235
 1أصال ال راءة. 2اصال االحبيال. 3أصال البريير. 4أصال االهبصحاا.ومل جميذ ما بقد يبضح ليا أوال  -ال موضوا تا المقصد الرا ذ و الشال الحت ().1
ثاييا  -ال ت االصول االر

مأروت

موضونقا الشال الحت أيضا.

***
ثعع انلعع ال الحصععر عع ععت االصععول االر عع حصععر اهععبقراي  ،اليقععا عع البعع وجععدوا ايقععا بجععرد عع جميععذ أ ععواا
الفقه ،ولتا يمتل رس أصول أررا ير ا ولو ا واا راص مل الفقه.
و الف ععل يععاال جمل ع مععل االصععول عع المععوارد الراص ع يرجععذ اليقععا الشععاال عع الحت ع مثععل أصععال اللععا رة الجععارد عع
مورد الشال اللقارة الش ق الحتمي والموضوني .
وايمعععا ب عععددت عععت االصعععول االر ععع لب عععدد مجاريقعععا أد موارد عععا البععع بربلعععف عععاربوف حعععاالت الشعععال ،ات لتعععل أصعععل
مجرا نلي وجه ال يجزد يقا ير مل اق االصول.
ميقا حال مل الشال
يععر ايعععه ممعععا يوجعععا نلمععه ال مجعععارد عععت االصعععول ال ب ععرف ،تمعععا ال ي عععرف ال مجعععرا ععت الحالععع عععو مجعععرا عععتا
ضععقا ارععبوف ععاربوف االقععوال يقععا .وقععد
االصععل مععثو لععي مععل لريعع أد لعع جريععال ععت االصععول وانب ار ععا .و عع
تتر مشايخ االصول نلي ه يل الفقرس مجاريقا وجو ا مربلف ال
___________________________________

) (1المقصععود الشععال مععا ععو أنعع مععل الشععال الحقيقعع (و ععو بهععاود اللععر يل) ومععل الظععل يععر الم ب ععر ،يظععرا لععي أل
حتمععه حتعع الشععال ،ععل انب ععار آرععر يععدرل الظععل يععر الم ب ععر عع الشععال حقيقعع  ،مععل ياحيعع أيععه ال ير ععذ حيععرة المتلععف
راغ تمبه.
اب انه ي قي ال امل ه شاتا
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يرلو ضقا مل يقد وموحظات .واحهيقا  -يما ي دو  -ما أ اد شيريا الياييي انلي هللا مقامه.
وروصبه ال الشال نلي يحويل:
 1أل بتول للمشتوال حال ها ق وقد الحظقا الشارا أد قد انب ر ا.و تا و مجرا (االهبصحاا).
 2اال بتول له حال ها ق او تايت ولتل ل يوحظقا الشارا.و ت الحال ال برلو نل احدا صور ثوث:
أ  -أل يتول البتليف مجقوال مللقا ،أد ل ي ل حبي جيهه .و ت
ا  -أل يتول البتليف م لوما

مجرا (أصال ال راءة).

الجمل مذ امتال االحبيال .و ت مجرا (أصال االحبيال).

ج  -أل يتول البتليف م لوما تتلال وال يمتل االحبيال .و ت مجرا (قاندة البريير).
وق ل التو
و

تل واحدة مل ت االصول ال د مل يال أمور مل اا المقدم بيويرا لوت ال.

:

(االول)  -ال الشال

الشه ييقه انب ار الحت المأروت يه نلي يحويل:

  1أل يتععول مععأروتا موضععونا للحت ع الععواق  ،تالشععال ع نععدد رت ععات الصععوة ،ايععه قععد يوجععا عب دل الحت الواق لي الرت ات الميفصل .
 2أل يتول مأروتا موضونا للحت الظا رد .و تا اليحو و المقصود ال حثوأما اليحو االول قو يدرل

ععس الحععاالت

المقا .

مهايل الفقه.
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(الثاي )  -ال الشال

الشه ييقه انب ار مب لقه أد الشه المشتوال يه نلي يحويل:

1 -ال يتول المب ل موضونا رارجيا ،تالشال

لقارة ماء م يل أو

أل تا المايذ الم يل رل أو رمر.

وبهمي الش ق حيييت (موضوني ).
  2أل يتعععول المب لععع حتمعععا تليعععا ،تالشعععال ععع حرمععع البعععدريل ،او ايعععه معععل المفلعععرات للصعععو  ،او يجاهععع ال صعععيرال ي اتا و ق ل ت اا ثلثيه .وبهمي الش ق حيييت (حتمي ).

والشعع ق الحتميعع عع المقصععودة ال حععث عع ععتا المقصععد الرا ععذ ،واتا جععاء الب ععرس لحتعع الشعع قات الموضععوني ايمععا
عععو اهعععبلرادد قعععد بقبضعععيه ل ي ععع ال حعععث انب عععار أل عععت االصعععول ععع ل ي بقعععا ب ععع الشععع قات الحتميععع والموضعععوني
جريايقا ،واال ال حث نل حت الشال الش ق الموضوني مل مهايل الفقه.
(الثالععث)  -ايععه قعععد نلعع ممعععا بقععد ععع صععدور البي يعععه ال الرجععوا لععي االصعععول ال مليعع ايمعععا يصععح عععد الفحعع
مورد الش ق .
مل الظفر االمارة نلي الحت الشرن

واليعععأس

وميععه ي لعع ايععه مععذ االمععل ووجععود المجععال للفحعع ال وجععه الجععراء االصععول واالتبفععاء قععا عع مقععا ال مععل ،ععل الععوز
ال يفحععع حبعععي ييعععأس  ،الل تلعععال عععو مقبضعععي وجعععوا الم ر ععع والعععب ل  ،عععو م عععتر نعععل البتليعععف العععواق لعععو وقعععذ ععع
مرالفبه ال مل االصل ال هيما مثل اصل ال راءة.
االهبصحاا
ب ريفعععه اتا بعععيقل المتلعععف حتععع او موضعععوا تد حتععع ثععع بزلعععزل يقييعععه الهعععا عععأل شعععال ععع قعععاء معععا تعععال قعععد بعععيقل عععه
هععا قا  -ايععه مقبضععي ت ععاا يقييععه الهععا يقععذ المتلععف ع حيععرة مععل امععر ع مقععا ال مععل ععل ي مععل نلععي و ع مععا تععال
مبيقيععا ععه ولتيععه ر مععا زال تلععال المبععيقل يقععذ عع مرالفعع الواقععذ ،او ال ي مععل نلععي و قععه ييقضعع تلععال اليقععيل هعع ا مععا
نععرا مععل الشععال ويبحلععل ممععا بععيقل ععه هععا قا ولتيععه ر مععا تععال المبععيقل اقيععا نلععي حالععه لعع يععزل يقععذ ع مرالفعع الواقععذ
اتل مععاتا بععرا صععاي ا  -ال شععال ال ععت الحيععرة ل ي يعع للمتلععف الشععاال بحبععا لععي مععا ير قععا مععل مهععبيد شععرن  ،ععال
ث ععت الععدليل ال القانععدة عع ال ي مععل نلععي و عع اليقععيل الهععا وجععا االرععت قععا ويتععول م ععتورا لععو وقععذ عع المرالفعع ،
واال و عععد ال يرجعععذ لعععي مهعععبيد يلميعععه معععل البحلعععل ممعععا بعععيقل عععه هعععا قا ولعععو مثعععل أصعععل ال عععراءة أو االحبيعععال .وقعععد ث عععت
لعععدا التثيعععر معععل االصعععولييل ال القانعععدة ععع تلعععال ال يأرعععت عععالمبيقل الهعععا نيعععد الشعععال الوحععع ععع قايعععه ،نلعععي ارعععبوف
شرول جريال ت القاندة وحدود ا نلي ما هيأب  .وهموا ت القاندة (االهبصحاا).
أقوالق
***
وتلمععع (االهبصعععحاا) معععأروتة ععع اصعععل اشعععبقاققا معععل تلمععع (الصعععح ) معععل عععاا االهعععبف ال ،بقعععول اهبصعععح ت عععتا
الشر  ،أد ابرتبه صاح ا مرا قا لال .وبقول اهبصح ت تا الشه ،أد حملبه م ال.
وايما صح الوق ت التلم نلي ت القاندة

اصلو االصولييل،
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انب ار أل ال امل قا يبرت مابيقل ه ها قا صحي ا له لي الزمال الوح

مقا ال مل.

ونليعععه ،تمعععا يصعععح ال بللععع تلمععع االهبصعععحاا نلعععي يفعععس اال قعععاء ال ملععع معععل الشعععر المتلعععف ال امعععل تعععتلال يصعععح
الوققا نلي يفس القاندة لقتا اال قاء ال مل  ،الل القاندة الحقيق ا قاء واهبصحاا مل الشارا حتما.
اتا نر ععععت تلععععال ،يي عععع ال يج ععععل الب ريععععف لقععععت القانععععدة المج ولعععع  ،ال لععععيفس اال قععععاء ال ملعععع مععععل المتلععععف ال امععععل
القانعععدة ،الل المتلعععف يقعععال لعععه نامعععل االهبصعععحاا ومجعععر لعععه ،وال صعععح ال يقعععال لعععه ايعععه اهبصعععحا ،تمعععا يقعععال لعععه
أجرا االهبصحاا .ونلي تل ،موضوا ال حث يا و ت القاندة ال ام .
والمقصعععود ال حعععث اث ابقعععا واقامععع العععدليل نليقعععا و يعععال معععدا حعععدود ال معععل قعععا ،عععو وجعععه لج عععل الب ريعععف لعععتات اال قعععاء
ال ملعع الععتد ععو ععل ال امععل القانععدة تمععا صععيذ ضععق وقععذ عع حيععرة مععل بوجيععه الب ريفععات .والععي ب ريععف القانععدة
يظر مل نرف االهبصحاا ايه (ا قاء ماتال).
ععال القانععدة ع الحقيق ع م يا ععا ا قععاؤ حتمععا ،وتععتلال مععل نر ععه أيععه (الحت ع قععاء مععا تععال) ،ولععتا قععال الشععيخ االيصععارد
نل تلال الب ريف (والمراد اال قاء الحت ال قاء) ،د أل قال ايه أهد الب اريف وارصر ا.

ولقععد أحهععل و أجععاد عع بفهععير اال قععاء ععالحت ال قععاء ،ليععدليا نلععي ال المععراد مععل اال قععاء اال قععاء حتمععا الععتد ععو القانععدة،
ال اال قاء نمو التد و ل ال امل قا.
***
وقعععد انبعععرس نلعععي عععتا الب ريعععف العععتد اهبحهعععيه الشععععيخ عععدة أمعععور يعععتتر أ مقعععا ويجيعععا نيقعععا (ميقعععا) ،ال جععععامذ
لوهبصعععحاا حهعععا ا لمشعععارا يعععه معععل جقععع الم عععاي الثوثععع اابيععع ععع حجيبعععه ،و ععع االر عععار ،و يعععاء ال قعععوء ،وحتععع
ال قل .و يصح ال ي ر نيه اال قاء نلي جميذ ت الم اي  ،وتلال الل المراد ميه
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ال تععال اال قععاء ال ملعع مععل المتلععف لععيس قععتا الم يععي مععوردا لحتعع ال قععل ،الل المععراد مععل حتعع ال قععل يععا اتنايععه تمععا
هيأب  ،واتنايه ايما و قاء الحت ال ا قايه ال مل مل المتلف.
وال تععال المععراد ميععه اال قععاء يععر الميهععوا لععي المتلععف ،مععل الواضععح أيععه ال جقعع جام عع ععيل االلععزا الشععرن الععتد
و مب ل اال قاء و يل ال ياء ال قوي واالدراال ال قل .
والجععواا يظقععر م مععا ه ع  ،ععال المععراد مععل االهبصععحاا ععو القانععدة ع ال مععل المج ول ع مععل ق ععل الشععارا ،و ع قانععدة
واحععدة عع م يا ععا نلععي جميععذ الم عععاي  ،ايعع االمععر ال الععدليل نليقععا بععارة يتعععول االر ععار ،وارععرا يععاء ال قععوء ،وثالثععع
اتنعععال ال قعععل العععتد يهبتشعععف ميعععه حتععع الشعععرا .و (ميقعععا) ،ال الب ريعععف المعععتتور ال يبتفعععل يعععال ارتعععال االهبصعععحاا
مل يحو اليقيل الها والشال الوح .
والجععواا ال الب يعععر ( ا قععاء معععا تععال) مشععع ر عععالرتييل م ععا امعععا االول و ععو اليقعععيل الهعععا ععيفق معععل تلمعع (معععا تعععال)،
اليععه  -تمععا أ ععاد الشععيخ االيصععارد ( -درععل الوصععف ع الموضععوا مش ع ر ليبععه للحت ع  ،ل ع اال قععاء ايععه تععال ،يرععر
مل الب ريف ا قاء الحت الجل وجود نلبه او دليله) .وحيييت ال يفرس ايه تال اال اتا تال مبيقيا.
وأمعععا الثعععاي و عععو الشعععال الوحععع عععيفق معععل تلمععع (اال قعععاء) العععتد م يعععا اال قعععاء حتمعععا وبيعععزيو وب عععدا ،وال يتعععول الحتععع
الب ععدد البيزيلعع اال عع مععورد مفععر وس يععه الشععال ععالواقذ الحقيقعع  ،ععل مععذ نععد الشععال ال قععاء ال م يععي لفععرس اال قععاء
وايما يتول قاء للحت ويتول أيضا نمو الحاضر ال ما تال.
مقومععات االهبصعععحاا عععد ال أشعععريا لعععي ال لقانعععدة االهبصعععحاا ارتايععا يقعععول ب قي عععا نلعععي تلعععال ال عععت القانعععدة ببقعععو
عععدة امعععور اتا لعععع ببعععو ر يقعععا أمععععا اال بهعععمي اهبصعععحا ا أو ال بتععععول مشعععمول الدلبعععه اابيعععع ويمتعععل ال بربقععع ععععت
المقومات لي ه أمور حه ما بقبي مل تلمات ال احثيل:
( 1 -اليقيل) .والمقصود ه اليقيل الحال الها ق  ،هواء تايت حتما شرنيا أو موضونا تا حت شرن .
وقد قليا ها قا ال تلال رتل

االهبصحاا ،الل المفقو مل االر ار الدال نليه ل مل م يا ال يث ت يقيل
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الحال الها ق وال لث وت تا اليقيل نلي

القاندة.

وال عععرق ععع تلعععال عععيل ال يقعععول عععال انب عععار هععع اليقعععيل معععل جقععع تويعععه صعععف قايمععع عععاليفس و عععيل ال يقعععول عععتلال معععل
جق تويه لريقا وتاشفا .وهيأب يال وجه الح مل القوليل.
( 2 -الشال) .والمقصود ميه الشال

قاء اليقيل.

وقععد قليععا هععا قا ايععه رتععل ع االهبصععحاا ،اليععه ال م يععي لفععرس ععت القانععدة وال للحاج ع اليقععا مععذ ععرس قععاء اليقععيل أو
رس الشال قاء ما تال مبيقيا.
ب دله يقيل آرر ،وال يصح ال بجرد اال
الشال مفروغ نيه

رس جريال قاندة االهبصحاا و د ال يتول مأروتا

موضونقا.

ولتععل يي ع أال يرفععي ال المقصععود مععل الشععال مععا ععو أنعع مععل الشععال م يععا الحقيقعع أد بهععاود االحبمععاليل ،ومععل الظععل
ير الم ب ر .يتول المراد ميه ند ال ل وال لم مللقا ،وهيأب االشارة لي هر تلال.
(  3 -اجبمععاا اليقععيل والشععال عع زمععال واحععد) ،م يععي ال يبفعع عع آل واحععد حصععول اليقععيل والشععال ،ال م يععي ال م ععدأ
حعععدوثقما يتعععول ععع آل واحعععد ،عععل قعععد يتعععول م عععدأ حعععدوث اليقعععيل ق عععل حعععدوث الشعععال تمعععا عععو المب عععارف ععع أمثلععع
االهبصعععحاا ،وقعععد يتويعععال مبقعععارييل حعععدوثا تمعععا لعععو نلععع يعععو الجم ععع  -معععثو  -لقعععارة ثو عععه يعععو الرمعععيس ،و ععع يفعععس
يععو الجم عع عع آل حصععول ال لعع حصععل لععه الشععال عع قععاء اللقععارة الهععا ق لععي يععو الجم عع وقععد يتععول م ععدأ حعععدوث
اليقععيل مبععأررا نععل حععدوث الشععال ،تمععا لععو حععدث الشععال يععو الجم ع عع لقععارة ثو ععه واهععبمر الشععال لععي يععو الهعع ت ثعع
مجرا لوهبصحاا.
حدث له يقيل يو اله ت ال الثوا تال لا را يو الرميس ،ال تل ت الفروس
والوجععه عع انب ععار اجبمععاا اليقععيل والشععال عع الزمععال واضععح ،الل تلععال ععو المقععو لحقيقعع االهبصععحاا الععتد ععو ا قععاء
معععا تعععال ،ات لعععو لععع يجبمعععذ اليقعععيل الهعععا معععذ الشعععال الوحععع زمايعععا ايعععه ال يفعععرس تلعععال اال يمعععا اتا ب عععدل اليقعععيل الشعععال
وهعععرا الشعععال اليعععه عععو يتعععول ال معععل عععاليقيل ا قعععاء لمعععا تعععال ،عععل عععتا معععورد قانعععدة اليقعععيل الم اييععع ععع حقيقبقعععا لقانعععدة
االهبصحاا وهيأب االشارة اليقا.
( 4 -ب دد زمال المبيقل والمشتوال).
ويشععع ر قعععتا الشعععرل يفعععس الشعععرل الثالعععث المبقعععد  ،اليعععه معععذ عععرس وحعععدة زمعععال اليقعععيل والشعععال يهعععبحيل عععرس ابحعععاد
زمال المبيقل والمشتوال مذ تول المبيقل يفس المشتوال تما هيأب اشبرال تلال
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االهبصحاا أيضا .وتلال الل م يا اجبماا اليقيل والشال شه واحد و و محال.
والحقيقعععع ال وحععععدة زمععععال صععععفب اليقععععيل والشععععال شععععه واحععععد يهععععبلز ب ععععدد زمععععال مب لققمععععا ،و ععععال تس ،أد ال وحععععدة
زمعععال مب لققمععععا يهعععبلز ب ععععدد زمععععال الصعععفبيل .ونليععععه ،عععو يفععععرس االهبصععععحاا اال ععع مععععورد ابحعععاد زمععععال اليقععععيل
والشال مذ ب دد زمال مب لققما.
وامعععا ععع عععرس ال تعععس عععال يب عععدد زمايقمعععا معععذ ابحعععاد زمعععال مب لققمعععا عععال يتعععول ععع الزمعععال الوحععع شعععاتا ععع يفعععس
مابيقيععه هععا قا وصعععف وجععود الهععا  ،عععال ععتا عععو مععورد مععا يهعععمي قانععدة اليقعععيل ،وال مععل ععاليقيل ال يتعععول ا قععاء لمعععا
تععال مععثو اتا بععيقل حيععاة شععر يععو الجم عع ث ع شععال يععو اله ع ت ععيفس حيابععه يععو الجم ع ععأل هععرا الشععال لععي يععو
الجم ع  ،أد ايععه ب ععدل يقييععه الهععا لععي الشععال ،ععال ال مععل نلععي اليقععيل ال يتععول ا قععاء لمععا تععال اليععه حيييععت لعع يحععرز مععا
تععال بععيقل ععه ايععه تععال .ومععل اجععل ععتا ن ععروا نععل مععورد قانععدة اليقععيل الشععال الهععارد .و ععتا ععو الفععرق االهاهعع ععيل
القاندبيل .وهيأب ال ار ار االهبصحاا ال بشملقا وال دليل نليقا ير ا.
( 5 -وحععدة مب لعع اليقععيل والشععال) ،أد ال الشععال يب لعع
و تا و المقو لم يي االهبصحاا التد حقيقبه ا قاء ماتال.

ععيفس مععا ب لعع

ععه اليقععيل مععذ قلععذ اليظععر نععل انب ععار الزمععال.

و قععتا بفبععرق قانععدة االهبصععحاا نععل قانععدة المقبض ع والمععايذ الب ع مورد ععا مععا لععو حصععل اليقععيل المقبضععي والشععال عع
الرا ذ أد المايذ بأثير  ،يتول المشتوال يقا ير المبيقل.

ععال مععل يععت ا لععي صععح ععت القانععدة يقععول ايععه يجععا ال يععاء نلععي بحق ع المقبضععي ( ععالفبح) اتا بععيقل وجععود المقبضععي
( التهعععر) ويتفععع تلعععال عععو حاجععع لعععي احعععراز نعععد المعععايذ معععل بعععأثير  ،أد ال مجعععرد احعععراز المقبضعععي تعععاف ععع بربيعععا
آثار مقبضا  .وهيأب التو ال شاء هللا ب الي يقا.
(  6 -هعع زمععال المبععيقل نلععي زمععال المشععتوال) ،أد ايععه يجععا ال يب لعع الشععال ع قععاء مععا ععو مبععيقل الوجععود هععا قا،
و تا و الظا ر مل م يي االهبصحاا ،لو اي تس االمر ال تال زمال المبيقل مبأررا نل زمال
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المشعععتوال عععال يشعععال ععع م عععدأ حعععدوث معععا عععو مبعععيقل الو جعععود ععع الزمعععال الحاضعععر .عععال عععتا يرجعععذ لعععي االهبصعععحاا
القققرد التد ال دليل نليه.
مثالععه مععا لععو نل ع ععأل صععي ا ععل حقيق ع ع الوجععوا ع ل بيععا الف لي ع الحاضععرة وشععال ع م ععدأ حععدوث وض ع قا لقععتا
الم يعععي عععل تعععال ععع أصعععل وضعععذ ل ععع ال عععرا أو ايقعععا يقلعععت نعععل م يا عععا االصعععل لعععي عععتا الم يعععي ععع ال صعععور
االهومي  -ايه يقال يا ال االصل ند اليقل ،ل رس اث ات ايقا موضون لقتا الم يي اصل الل .
وم يي تلال

الحقيق جر اليقيل الوح

لي الزمل المبقد .

ومثعععل عععتا االهبصعععحاا يحبعععا لعععي دليعععل رعععا وال بتفععع يعععه أر عععار االهبصعععحاا وال أدلبعععه االرعععرا ،اليعععه لعععيس معععل
اا ند يقس اليقيل الشال ،ل يرجذ أمر لي يقس الشال المبقد اليقيل المبأرر.
(  7 -لي الشال واليقيل) ،يي ايه ال يتف الشال البقديرد وال اليقيل البقديرد.
وانب عععار عععتا الشعععرل ال معععل أجعععل ال االهبصعععحاا ال يبحقععع م يعععا اال فرضعععه ،عععل الل تلعععال مقبضعععي ظقعععور لفعععظ الشعععال
ليععع نياوييقعععا.
واليقعععيل ععع ار عععار االهبصعععحاا ،ايقمعععا ظعععا رال ععع تويقمعععا ليعععيل تهعععاير االلفعععاظ ععع ظقور عععا ععع
وايمعععا ي ب عععر عععتا الشعععرل ععع ق عععال معععل يبعععو جريعععال االهبصعععحاا ععع معععورد الشعععال البقعععديرد ،ومثالعععه  -تمعععا تتعععر
ضععق  -مععا لععو بععيقل المتلععف الحععدث ث ع فععل نععل حالععه وصععلي ،ث ع ععد الفععراغ مععل الصععوة شععال ع ايععه ععل بلقععر
ق ل الدرول الصوة.
عععال مقبضعععي قانعععدة الفعععراغ صعععح صعععوبه لحعععدوث الشعععال عععد الفعععراغ معععل ال معععل ونعععد وجعععود الشعععال ق لعععه .وال يقعععول
جريععععال اهبصععععحاا الحععععدث لععععي حععععيل الصععععوة ل ععععد ليعععع الشععععال اال ععععد الصععععوة .وامععععا االهبصععععحاا الجععععارد ععععد
الصوة قو محتو لقاندة الفراغ.
أما لو قليا جريال االهبصحاا مذ الشال البقديرد وتال يقدر يه الشال

الحدث لو ايه البفت ق ل الصوة.

ععال المصععل حيييععت يتععول ميزل ع مععل درععل ع الصععوة و ععو يععر مبلقععر يقييععا ،ععو بصععح صععوبه وال تععال ععا و حععيل
الصوة وال بصححقا قاندة الفراغ اليقا البتول حاتم نلي االهبصحاا الجارد ق ل الدرول الصوة.
م يي حجي االهبصحاا مل جمل المياقشات

ب ريف االهبصحاا المبقد و و (ا قاء ما تال)
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ويحععو مععا قالععه ضععق ايععه ال شععال عع صععح بوصععيف االهبصععحاا الحجيعع  ،مععذ ايععه لععو أريععد ميععه مععا يععؤدد م يععي
اال قععاء ال يصعععح وصعععفه الحجععع  ،اليععه ال اريعععد ميعععه اال قعععاء ال ملعع الميهعععوا لعععي المتلعععف واضععح نعععد صعععح بوصعععيفه
الحج  ،اليه ليس اال قاء ال مل يصح ال يتول دليو نلي شه وحج يه.
وال اريععد ميععه االلععزا الشععرن ايععه مععدلول الععدليل ،ال ايععه دليععل نلععي يفهععه وحجعع نلععي يفهععه ،وتيععف يتععول دلععيو نلععي
يفهه وحج نلي يفهه .قو مل ت الجق شأيه شأل االحتا البتليفي المدلول لودل .

قلععت يهععبليذ حععل ععت الش ع ق ععالرجوا لععي ماتتريععا مععل م يععي اال قععاء الععتد ععو مععؤدا االهبصععحاا ،و ععوال المععراد
مقا ال مل.
ه القاندة الشرني المج ول
لعععيس المعععراد ميعععه اال قعععاء ال ملععع الميهعععوا لعععي المتلعععف وال االلعععزا الشعععرن  ،يصعععح بوصعععيفه الحجععع ولتعععل ال م يعععي
الحج ع ع ععاا االمععارات ععل ععالم يي الل ععود لقععا ،اليععه ال م يععي لتععول قانععدة ال مععل دلععيو نلععي شععه مث ب ع لععه ،ععل ع
االمععر المج ععول مععل ق ععل الشععارا بحبععا لععي اث ععات ودليععل تهععاير االحتععا البتليفي ع مععل ععت الجق ع  ،ولتيععه يظععرا لععي ال
ال معععل نلعععي و ققعععا نيعععد الجقعععل عععالواقذ يتعععول م عععترا للمتلعععف اتا وقعععذ ععع مرالفععع الواقعععذ تمعععا ايعععه يصعععح االحبجعععا قعععا
نلي المتلف اتا ل ي مل نلي و ققا وقذ المرالف  .صح ال بوصف تويقا حج الم يي الل ود.
و قععت الحجعع يصعععح البوصععيف الحجعع هعععاير االصععول ال مليعع والقوانعععد الفققيعع المج ولعع للشعععاال الجا ععل ععالواقذ ،ايقعععا
تلقعععا بوصعععف الحجععع ععع ب يعععرابق  ،وال شعععال ععع ايعععه الم يعععي الل يعععراد ميقعععا الحجععع ععع عععاا االمعععارات ،يب عععيل ال
يراد ميقا تا الم يي الل ود مل الحج .
و قععععت الجقعععع بفبععععرق القوانععععد واالصععععول الموضععععون لل شععععاال نععععل هععععاير االحتععععا البتليفيعععع  ،ايقععععا ال يصععععح بوصععععيفقا
الحجععع مللقعععا حبعععي عععالم يي الل عععود .يعععر ايعععه يجعععا أال ي يعععا نعععل ال عععال ال بوصعععيف القوانعععد واالصعععول الموضعععون
للشعععاال الحجععع يبوقعععف نلعععي ث عععوت مج وليبقعععا معععل ق عععل الشعععارا العععدليل العععدال نليقعععا .الحجععع ععع الحقيقععع ععع القانعععدة
المج ولعع للشععاال مععا ايقععا مج ولعع مععل ق لععه .واال اتا لعع بث ععت مج وليبقععا ال يصععح ال بهععمي قانععدة ضععو نععل بوصععيفقا
الحجععع  .ونليعععه ،يتعععول المقعععو لحجيععع القانعععدة المج ولععع للشعععاال  -أيععع قانعععدة تايعععت  -عععو العععدليل العععدال نليقعععا العععتد عععو
حج الم يي االصلوح .
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واتا ث عععت صععععح بوصعععيف يفععععس قانعععدة االهبصععععحاا الحجععع ععععالم يي الل عععود لعععع ب ععع حاجعععع لعععي البأويععععل لبصععععحيح
بوصعععيف االهبصعععحاا الحجععع  -تمعععا صعععيذ عععس مشعععايريا ليعععا هللا ثعععرا  -ات ج عععل الموصعععوف الحجععع يعععه نلعععي
اربوف الم اي احد أمور ثوث :
( 1 -اليقيل الها ) ،انب ار ايه يتول ميجزا للحت حدوثا نقو والحت قاء ج ل الشارا.
( 2 -الظل ال قاء الوح ) ،ياء نلي انب ار االهبصحاا مل اا حت ال قل.
(  3 -مجععرد التععول الهععا ) ععال الوجععود الهععا يتععول حجعع عع يظععر ال قععوء نلععي الوجععود الظععا رد عع الوحعع  ،ال
مععل جقعع وثاقعع اليقععيل الهععا  ،وال مععل جقعع رنايعع الظععل ال قععاء الوحعع  ،ععل مععل جقعع اال بمععا المقبضععيات والععبحفظ
نلي اال راس الواق ي .
عععال تعععل عععت البعععأويوت ايمعععا يلبجعععه اليقعععا اتا نجزيعععا نعععل بصعععحيح بوصعععيف يفعععس االهبصعععحاا الحجععع  ،وقعععد نر عععت
صح بوصيفه الحج م يا ا الل ود.
ثععع ال شعععال ععع ال الموصعععوف الحجععع ععع لهعععال االصعععولييل يفعععس االهبصعععحاا ،ال اليقعععيل المقعععو لبحققعععه ،وال الظعععل
ال قاء ،وال مجرد التول الها  ،وال تال تلال تله مما يصح بوصيفه الحج .
ععل االهبصععحاا أمععارة أو أصععل ععد ال بقععد ايععه ال يصععح بوصععيف قانععدة ال مععل للشععاال  -ايعع قانععدة تايععت  -الحجعع
ع ععاا االمععارات يبضععح لععال ايععه ال يصععح بوصععيفقا االمععارة ايععه بتععول امععارة نلععي أد شععه ونلععي أد حت ع  .وال ععرق
تلال يل قاندة االهبصحاا و يل ير ا مل االصول ال ملي والقواند الفققي .
ات ال قانععدة االهبصععحاا عع الحقيقعع مضععمويقا حتعع نععا وأصععل نملعع يرجععذ اليقععا المتلععف نيععد الشععال والحيععرة قععاء
معععا تعععال .وال يفعععرق ععع تلعععال عععيل ال يتعععول ا لعععدليل نليقعععا االر عععار أو ير عععا معععل االدلععع ت يعععاء ال قعععوء ،وحتععع ال قعععل،
واالجماا .ولتل الشيخ االيصارد أنلي هللا مقامه رق االهبصحاا يل ال
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يتول م يا االر ار يتول اصو ،و يل ال يتول م يا حت ال قل يتول امارة.
قعععال معععا يصعععه (ال نعععد االهبصعععحاا معععل االحتعععا ا لظا ريععع الثا بععع للشعععه وصعععف تويعععه مشعععتوال الحتععع يظيعععر أصعععل
ال عععراء ة وقانعععدة االشعععب ال م يععع نلعععي اهعععبفادبه معععل االر عععار ،وامعععا يعععاء نلعععي تويعععه معععل أحتعععا ال قعععل قعععو دليعععل ظيععع
اجبقادد يظير القياس واالهبقراء نلي القول قما).
أقعععول وتعععأل معععل بعععأرر نيعععه ارعععت عععتا العععرأد ارهعععال المهعععلمات ،والعععتد يظقعععر معععل القعععدماء ايعععه م عععدود نيعععد معععل
االمعععارات تالقيعععا ات ال مهعععبيد لقععع نليعععه اال حتععع ال قعععل .يعععر ال العععتد ي عععدو لععع ال االهبصعععحاا حبعععي نلعععي القعععول عععال
مهبيد حت ال قل ال يرر نل تويه قاندة نملي ليس مضمويقا اال حتما ظا ريا مج وال للشاال.
وامعععا الظعععل قعععاء المبعععيقل  -نلعععي بقعععدير حتععع ال قعععل ونلعععي بقعععدير حجيععع مثعععل عععتا الظعععل  -ال يتعععول اال مهعععبيدا للقانعععدة
ودلعععيو نليقعععا وشعععأيه ععع تلعععال شعععأل االر عععار و يعععاء ال قعععوء ،ال ال الظعععل عععو يفعععس القانعععدة حبعععي بتعععول امعععارة ،الل عععتا
الظل يهبيب ميه ال الشارا ج ل ت القاندة االهبصحا ي الجل ال مل قا نيد الشال والحيرة.
والحاصعععل ال عععتا الظعععل يتعععول مهعععبيدا لوهبصعععحاا ال ايعععه يفعععس االهبصعععحاا ،و عععو معععل عععت الجقععع تاالر عععار و يعععاء
ال قعععوء ،تمعععا ال االر عععار يصعععح ال بوصعععف ايقعععا امعععارة نلعععي االهبصعععحاا اتا قعععا العععدليل القل ععع نلعععي انب ار عععا وال
يلععز مععل تلععال ال يتععول يفععس االهبصععحاا امععارة ،تععتلال يصععح ال يوصععف ععتا الظععل ايععه امععارة اتا قععا الععدليل القل عع
نلي انب ار وال يلز ميه ال يتول يفس االهبصحاا امارة.
ابضح ايه ال يصح بوصيف االهبصحاا ايه امارة نلي جميذ الم اي
االقوال

االهبصحاا بش ت

يه ،وايما و اصل نمل ال ير.

االهبصحاا اقوال ال لماء شتل يص ا حصر ا نلي ما ي دو.

ويحعععل يحيعععل روصعععبقا لعععي معععا جعععاء ععع رهعععايل الشعععيخ االيصعععارد ثقععع بحقيقعععه  -و عععو رريعععت عععت الصعععيان الصععع ور
نلي موحق اقوال ال لماء وبب قا  -قال رحمه هللا د ال بوهذ يقل االقوال والب قيا نليقا ما يصه:
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( ععت جمل ع مععا حضععري مععل تلمععات االصععحاا ،والمبحصععل ميقععا ع
مللقا().1

ععادد اليظععر احععد نشععر قععوال  - 1القععول الحجيعع

 2ندمقا مللقا. 3البفصيل يل ال دم والوجودد. 4البفصيل يل االمور الرارجي و يل الحت الشرن مللقا ،و ي ب ر 5البفصيل يل الحت الشرن التل و ير و ي ب ر6 -البفصيل يل الحت الجزي و ير و ي ب ر

االول اال

االول.
ند اليهخ.

ير االول.

و ععتا ععو الععتد ر مععا يهععبظقر مععل تععو المحقعع الرويهععارد عع حاشععي شععر الععدروس نلععي ماحتععا الهععيد عع شععر
الوا ي .
 7البفصععيل ععيل االحتععا الوضعع ي  -ي يعع يفععس االهعع اا والشععرول والموايععذ واالحتععا البتليفيعع البا عع لقععا  -و عععيلير ا مل االحتا الشرني بجرد االول دول الثاي .

8 -البفصيل يل ماث ت االجماا و ير و ي ب ر

االول.

  9البفصععيل ععيل تععول المهبصععحا ممععا ث ععت دليلععه او مععل الرععار اهععبمرار شععال ع ال اي ع الرا ع لععه ،و ععيل يععر ،ي ب ر االول دول الثاي  ،تما و ظا ر الم ار .
 10 -تا البفصيل مذ اربصا

الشال وجود ال اي تما و الظا ر مل المحق اله زوارد.

  11زيعععادة الشعععال ععع مصعععداق ال ايععع معععل جقععع االشعععب ا المصعععداق دول المفقعععوم  ،تمعععا عععو ظعععا ر معععا هعععيجه معععلالمحق الرويهارد .ث ايه لو ي نلي موحظ ظوا ر تلمات مل ب رس لقت المهأل
___________________________________
)(1ت ا لي القول مل المبأرريل الشيخ ااريد صاحا التفاي ر .
][251
االصعععول والفعععروا لعععزادت االقعععوال نلعععي ال عععدد المعععتتور تثيعععر ،عععل يحصعععل ل عععال واحعععد قعععوالل او أزيعععد ععع المهعععأل  ،اال
تا مما ال يي .
ال صرف الوقت
واالقوا و (القول الباهذ) و و التد اربار المحق ) ايبقي ما أرديا يقله مل ن ارة الشيخ االنظ .
ويي ععع ال يعععزاد بفصعععيل آرعععر لععع يب عععرس لعععه ععع يقعععل االقعععوال ،و عععو رأد رعععا
مما ث ت دليل نقل و يجرد يه االهبصحاا ،و يل ما ث ت دليل آرر يجرد يه.

عععه ،ات صعععل عععيل تعععول المهبصعععحا

ول لععه ايمععا ل ع يععتتر ع ضععمل االقععوال اليععه يععرا ال الحت ع الثا ععت ععدليل نقل ع ال يمتععل ال يبلععرق اليععه الشععال ،ععل امععا
ال ي لععع قعععاؤ او ي لععع زوالعععه ،عععو يبحقععع يعععه رتعععل االهبصعععحاا و عععو الشعععال .عععو يتعععول تلعععال بفصعععيو ععع حجيععع
االهبصحاا.
وق عععل ال يعععدرل ععع مياقشععع االقعععوال والبعععرجيح ييقعععا يي ععع ال يعععتتر االدلععع نلعععي االهبصعععحاا البععع بمهعععال قعععا القعععايلول
حجيبه ليياقشقا ويتتر مدا داللبقا:
ادل االهبصحاا ( الدليل االول  -ياء ال قوء)
ال شعععال ععع ال ال قعععوء معععل اليعععاس نلعععي ارعععبوف مشعععار ق واتواققععع جعععرت هعععيربق ععع نملقععع وب عععايوا ععع هعععلوتق
قايه.
ال مل نلي االرت المبيقل الها نيد الشال الوح
ونلي تلال قامت م اي

ال اد ،ولوال تلال الربل اليظا االجبمان ولما قامت لق هوق وبجارة.

وقيل ال تلال مربتز حبي

يفوس الحيوايات الليور برجذ لي أوتار ا والماشي ب ود لي مرا ضقا.

ولتععل ععتا الب مععي للحيوايععات محععل يظععر ،ععل يي ع ال ي ععد مععل المقععازل ل ععد حصععول االحبمععال نيععد ا حبععي يتععول تلععال
ميقا اهبصحا ا ،ل بجرد تلال نلي و نادبقا يحو ال ش ورد.
ونلعععي تعععل حعععال ،عععال يعععاء ال قعععوء ععع نملقععع مهعععبقر نلعععي االرعععت الحالععع الهعععا ق نيعععد الشعععال ععع
احوالق وشؤويق  ،مذ االلبفات لي تلال والبوجه اليه.

قايقعععا ،ععع جميعععذ

واتا ث بععت عععت المقدمععع ييبقعععل لعععي مقدمععع أرعععرا يقعععول ال الشععارا معععل ال قعععوء عععل رييهعععق قعععو مبحعععد المهعععلال م قععع ،
ععاتا ل ع يظقععر ميععه الععردا نععل لععريقبق ال ملي ع يث ععت نلععي ه ع يل القلععذ ايععه لععيس لععه مهععلال آرععر يععر مهععلتق واال لظقععر
و ال ول ل ه الياس .وقد بقد مثل تلال حجي ر ر الواحد.

و تا الدليل  -تما برا  -يبتول مل مقدمبيل قل يبيل:
 1ث وت ياء ال قوء نلي اجراء االهبصحاا.2 -تشف تا ال ياء نل موا ق الشارا واشبراته م ق  .وقد وق ت المياقش

المقدمبيل م ا.

ويتفععع ععع ال مياقشععع ث عععوت االحبمعععال ي لعععل عععه االهعععبدالل ،الل مثعععل عععت المقعععدمات يجعععا ال بتعععول قل يععع واال عععو
يث ت قا المللوا وال بقو قا لوهبصحاا ويحو حج .
أما (االولي) ،قد ياق

يقا اهباتيا الشيخ الياييي رحمه هللا أل ياء
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ال قعععوء لععع يث عععت اال يمعععا اتا تعععال الشعععال ععع الرا عععذ ،امعععا اتا تعععال الشعععال ععع المقبضعععي لععع يث عععت معععيق عععتا ال يعععاء (نلعععي
ماهععععيأب مععععل م يععععي المقبضععععي والرا ععععذ اللععععتيل يقصععععد ما الشععععيخ االيصععععارد) .يتععععول يععععاء ال قععععوء ععععتا دلععععيو نلععععي
البفصيل المربار له و و القول الباهذ.
وال ي د صح ما أ اد مل البفصيل

ياء ال قوء ،ل يتف احبمال اربصا

يايق الشال

الرا ذ.

ومذ االحبمال ي لل االهبدالل تما ه .
واما (المقدم الثايي ) ،قد ياق

يقا شيريا ااريد

التفاي وجقيل يتتر ما ويتتر الجواا نيقما:

(اوال)  -ال يعععاء ال قعععوء ال يهبتشعععف ميعععه انب عععار االهبصعععحاا نيعععد الشعععارا اال اتا احرزيعععا ال ميشعععأ يعععايق ال ملععع
الب د الحال الها ق مل ق لق  ،أد أيق يأرتول الحال الها ق مل أجل ايقا ها ق  ،ليهبتشف ميه ب د الشارا.

عععو

ولتععل لععيس ععتا محععرز مععيق اتا لعع يتععل مقلععوا ال ععد  ،ايععه مععل الجععايز قري ععا ال أرععت الحالعع الهععا ق ال الجععل ايقععا
حالعع هعععا ق عععل الجعععل رجعععاء بحصعععيل الواقعععذ معععرة ،أو الجعععل االحبيعععال ارعععرا ،أو الجعععل المييعععايق قعععاء معععا تعععال ثالثععع ،
أو الجعععل ظعععيق ال قعععاء ولعععو يونعععا را ععع  ،أو الجعععل فلعععبق نعععل الشعععال أحيايعععا رامهععع  .واتا تعععال االمعععر تعععتلال لععع يحعععرز
ب د الشارا الحال الها ق التد و اليا ذ المقصود.
والجععواا ال المقصععود اليععا ذ مععل ث ععوت يععاء ال قععوء ععو ث ععوت ب ععاييق ال ملعع نلععي االرععت الحال ع الهععا ق  ،و ععتا ثا ععت
نيععد مععل يععر شععال ،أد ال لقعع قانععدة نمليعع ب ععايوا نليقععا ويب ويقععا ا ععدا مععذ االلبفععات والبوجععه لععي تلععال ،أمععا ععرس
ال فل مل ضق أحيايا قو صحيح ولتل ال يضر ث وت الب اي ميق دايما مذ االلبفات.
وال يضعععر ععع اهبتشعععاف مشعععارت الشعععارا م قععع ععع ب عععاييق ارعععبوف اهععع اا الب عععاي نيعععد معععل جقععع مجعععرد التعععول
الهععا أو مععل جقعع االلمييععال نيععد او الظععل الجععل ال ل عع او الد شععه آرععر مععل ععتا الق يععل ،قعع قانععدة ثا بعع نيععد
بتعععول ثا بععع ايضعععا نيعععد الشعععار ا وال يلعععز ال يتعععول ث وبقعععا نيعععد معععل جميعععذ االهععع اا البععع الحظو عععا .واتا ث بعععت نيعععد
الشععارا لععيس ث وبقععا نيععد اال الب ععد قععا مععل ق لععه بتععول حجعع نلععي المتلععف ولععه .ي عع احبمععال تععول الهعع ا عع يععايق
ولو احيايا رجاء بحصيل الواقذ أو
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االحبيعععال معععل قععع لق قعععد يضعععر ععع اهبتشعععاف ث و بقعععا نيعععد الشعععارا تقانعععدة اليقعععا ال بتعععول نيعععد تقانعععدة الجعععل الحالععع
الهععا ق  ،ولتععل الرجععاء يععد جععدا مععل قعع لق مععال يتععل يععاال نيععد المييععال أو ظععل أو ب ععد الحالعع الهععا ق الحبمععال ال
الواقذ ير الحال الها ق  ،ل قد يبربا نلي ند ال قاء ا راس مقم ال ياء نلي ال قاء روف الرجاء.
وتتلال االحبيال قد يقبضي ال ياء نلي ند ال قاء .قت االحبماالت هاقل

تويقا ه ا لب اي ال قوء ولو احيايا.

(ثاييععا)  -ععد البهععلي ععأل ميشععأ يععاء ال قععوء ععو الب ععد قععاء مععا تععال يقععول ال ععتا ال يهبتشععف ميععه حت ع الشععارا اال اتا
احرزيععا رضععا يععايق وث ع ت لععدييا ايععه مععاس نيععد  .ولتععل ال دليععل نلععي ععتا الرضععا واالمضععاء ،ععل ال نمومععات اايععات
واالر ععار اليا يعع نععل اب ععاا يععر ال لعع تا يعع عع الععردا نععل اب ععاا يععاء ال قععوء .وتععتلال مععا دل نلععي ال ععراءة واالحبيععال
الش قات .ل احبمال نمومقا للمورد تاف بزلزل اليقيل قت المقدم .
و وجه الب اا تا ال ياء ،ات ال د

اب انه مل قيا الدليل نلي ايه ممض مل ق ل الشارا .وال دليل.

والجعععواا ظعععا ر معععل بقري يعععا للمقدمععع الثاييععع نلعععي اليحعععو العععتد ييعععا  ،ايعععه ال يجعععا ععع تشعععف موا قععع الشعععارا احعععراز
امضععايه مععل دليعععل آرععر ،الل يفعععس يععاء ال قعععوء ععو العععدليل وال تاشععف نععل موا قبعععه تمععا بقعععد  .يتفعع ععع المللععوا نعععد
ث عععوت العععردا وال حاجععع لعععي دليعععل آرعععر نلعععي اث عععات رضعععا وامضعععايه .ونليعععه ،لععع ي ععع نلييعععا اال اليظعععر ععع اايعععات
واالر ععار اليا يعع نععل اب عععاا يععر ال لعع ععع ايقععا صععالح للععردا المقعععا او يععر صععالح والحععع ايقععا يععر صعععالح  ،الل
المقصعععود معععل اليقععع نعععل اب عععاا يعععر ال لععع عععو اليقععع نيعععه الث عععات الواقعععذ عععه ،ولعععيس المقصعععود معععل االهبصعععحاا اث عععات
الواقععذ ،ععو يشعععمل ععتا اليقععع االهبصععحاا العععتد ععو قانعععدة تليعع يرجععذ اليقعععا نيععد الشعععال ،ععو بعععرب ل الموضععوا العععتد
يقععت نيععه اايععات واالر عععار حبععي بتععول شععامل لمثلعععه ،أد ال االهبصععحاا رععار نععل اايعععات واالر ععار برصصععا .وامعععا
معععا دل نلعععي ال عععراء ة أو االحبيعععال قعععو ععع نعععرس العععدليل نلعععي االهبصعععحاا عععو يصعععلح للعععردا نيعععه الل تعععو ميقمعععا
موضونه الشال ،ل ادل االهبصحاا مقدم نلي ادل ت االصول تما هيأب .
الدليل الثاي  -حت ال قل
والمقصععود ميععه يععا ععو حتعع ال قععل ال يظععرد ال ال ملعع  ،ات يععتنل الموزمعع ععيل ال لعع ث ععوت الشععه عع الزمععال الهععا
و يل رجحال قايه الزمال الوح نيد الشال قايه.
أد ايعععه اتا نلععع االيهعععال ث عععوت شعععه ععع زمعععال ثععع لعععرأ معععا يزلعععزل ال لععع قايعععه ععع الزمعععال الوحععع عععال ال قعععل يحتععع
رجحال قايه و ايه مظيول ال قاء .واتا حت ال قل رجحال ال قاء و د ال يحت الشرا أيضا رجحال ال قاء.
والععي ععتا يرجععذ مععا يقععل نععل ال ضععدد عع ب ريععف االهبصععحاا ( ععأل م يععا ال الحتعع الفويعع قععد تععال ولعع ي لعع ندمععه
وتل ما تال تتلال قو مظيول ال قاء).
أقععول و ععتا حتعع ال قععل ال يععيقس دلععيو نلععي االهبصععحاا نلعع ي مععا هيشععرحه ،والظععا ر ال القععدماء القععايليل حجيبععه لعع
يتعععل نيعععد دليعععل نليعععه يعععر عععتا العععدليل ،تمعععا يظقعععر جليعععا معععل ب ريعععف ال ضعععدد المبقعععد  ،ات أرعععت يعععه يفعععس حتععع ال قعععل
ععتا ،ول لععه الجععل ععتا أيتععر مععل أيتععر مععل قععدماء أصععحا يا ات لعع يبي قععوا لععي ادلبععه االرععرا نلععي مععا يظقععر ،ايععه اول
معععل بمهعععال يعععاء ال قعععوء ال ومععع الحلععع ععع اليقايععع  ،وأول معععل بمهعععال االر عععار الشعععيخ ن دالصعععمد والعععد الشعععيخ ال قعععاي
وب ععه صععاحا الععتريرة وشععار الععدروس وشععاا ععيل مععل بععأرر نععيق  ،تمععا حق ع تلععال الشععيخ االيصععارد ع رهععايله ع
االمععر االول مععل مقععدمات االهبصععحاا ،ثعع قععال (ي عع ر مععا يظقععر مععل الحلعع عع الهععراير االنبمععاد نلععي ععت االر ععار
حيعععث ن عععر نعععل اهبصعععحاا يجاهععع المعععاء المب يعععر عععد زوال ب يعععر معععل ق عععل يفهعععه عععيقس اليقعععيل عععاليقيل .و عععت ال عععارة
ظا رة ايقا مأروتة مل االر ار).
ونلي تل حال قتا الدليل ال قل
(االول)

يه مجال للمياقش مل وجقيل:

أصل الموزم ال قلي المدناة.

ويتفععع ععع بتعععتي قا الوجعععدال ،ايعععا يجعععد ال تثيعععرا معععا يحصعععل ال لععع الحالععع الهعععا ق وال يحصعععل الظعععل قايقعععا نيعععد الشعععال
لمجرد ث وبقا ها قا.
( الثععاي ) نلععي بقععدير بهععلي ععت الموزم ع  ،ععال أقصععي مععا يث ععت قععا حصععول الظععل ال قععاء ،و ععتا الظععل ال يث ععت ععه حت ع
الشرا اال ضميم دليل آرر يدل
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نلععي حجي ع ععتا الظععل الرصععو ليهععبثيي ممععا دل نلععي حرم ع الب ععد ععالظل .والشععأل تععل الشععأل ع اث ععات ععتا الععدليل.
و بيقس ت الموزم ال قلي نلي بقدير ا دليو يفهقا نلي الحت الشرن .
ولعععو تعععال يعععاال دليعععل نلعععي حجيععع عععتا الظعععل الرصعععو لتعععال عععو العععدليل نلعععي االهبصعععحاا ال الموزمععع وايمعععا بتعععول
الموزمععع محققععع لموضعععونه .ثععع معععا المعععراد معععل قعععولق ال الشعععارا يحتععع رجحعععال ال قعععاء نلعععي ل ععع حتععع ال قعععل ،ايعععه
نلععي الوقععه موجععا لويقععا والم الل ع  ،ايععه ال تععال المععراد ايععه يظععل ال قععاء تمععا يظععل هععاير اليععاس ععو م يععي لععه .وال
ت ع ال المععراد ايععه يحت ع حجيعع ععتا الرجحععال قععتا ال بقبضععيه الموزمعع ععل يحبععا اث ععات تلععال لععي دليععل آرععر تمععا تتريععا.
وال تعععال المعععراد ايعععه يحتععع عععأل ال قعععاء مظيعععول وراجعععح نيعععد اليعععاس ،أد ي لععع عععتلال ،قعععتا وال تعععال بقبضعععيه الموزمععع
ولتععل ععتا المقععدار يععر يععا ذ وال يتف ع وحععد ع اث ععات المللععوا ،ات ال يتشععف مجععرد نلمععه حصععول الظععل نيععد اليععاس
نعععل انب عععار لقعععتا الظعععل ورضعععا عععه .واليعععا ذ ععع ال عععاا اث عععات عععتا االنب عععار معععل ق لعععه للظعععل ال حتمعععه عععأل عععتا الشعععه
مظيول ال قاء نيد الياس.
الدليل الثالث  -االجماا
يقعععل جمانععع االبفعععاق نلعععي انب عععار االهبصعععحاا معععيق صعععاحا الم عععاد ن لعععي معععا يقعععل نيعععه ،ات قعععال (االهبصعععحاا حجععع
الجمععاا الفققععاء نلععي ايععه مبععي حصععل حت ع ث ع وقععذ الشععال ع ايععه لععرأ مععا يزيلععه أ ال وجععا الحت ع قايععه نلععي مععا تععال
أوال).
أقعععول ال بحصعععيل االجمعععاا ععع عععت المهعععأل مشعععتل جعععدا ،لوقعععوا االربو عععات التثيعععرة يقعععا تمعععا هععع اال ال يعععراد ميعععه
مقا ل الهلا التل و تا االجماا قتا المقدار قل .
حصول االجماا الجمل نل يحو الموج الجزيي
أال بعععرا ال الفققعععاء ععع مهعععأل معععل بعععيقل اللقعععارة وشعععال ععع الحعععدث أو الر عععث قعععد ابفقعععت تلمعععبق معععل زمعععل الشعععيخ
اللوهععع عععل معععل ق لعععه لعععي زماييعععا الحاضعععر نلعععي بربيعععا آثعععار اللقعععارة الهعععا ق عععو يتيعععر معععيق  ،وتعععتا ععع تثيعععر معععل
المهععايل ممععا ععو يظيععر تلععال .وم لععو ال ععرس تومق ع ع مععورد الشععال الوح ع ال ع مععورد الشععال الهععارد ،ععو يتععول
حتمق تلال مل جق قاندة اليقيل ،ل وال مل جق قاندة المقبض والمايذ.
والحاصعععل ال عععتا ومثلعععه يتفععع
قل قتا المقدار.

ععع االهعععبدالل نلعععي انب عععار االهبصععع حاا ععع الجملععع ععع مقا عععل الهعععلا التلععع  ،و عععو

ويمتععل حمععل قععول ميتععر االهبصععحاا مللقععا نلععي ايتععار حجيبععه مععل لري ع الظععل ال مععل أد لري ع تععال ،ع مقا ععل مععل
قال حجيبه الجل بلال الموزم ال قلي المدناة.
ي ع دنععوا االجمععاا نلععي حجيعع ملل ع االهبصععحاا او ع رصععو
دما نر ت مل بلال االقوال.

مععا اتا تععال الشععال عع الرا ععذ عع

اي ع االشععتال،

الدليل الرا ذ  -االر ار
و عع ال مععدة عع اث ععات االهبصععحاا ونليقععا الب ويععل ،واتا تايععت أر ععار آحععاد قععد بقععد حجيعع ر ععر الواحععد ،مضععا ا لععي
ايقا مهبفيض ومؤيدة تثير مل القرايل ال قلي واليقلي .
واتا تععال الشععيخ االيصععارد قععد شععال يقععا قولععه ( ععت جمل ع مععا وقفععت نليععه مععل االر ععار المهععبدل قععا لوهبصععحاا ،وقععد
نر عععت نعععد ظقعععور الصعععحيح ميقعععا ونعععد صعععح الظعععا ر ميقعععا) ،ايقعععا ععع الحقيقععع ععع جعععل انبمعععاد ععع مربعععار  ،وقعععد
نقععععا ععععتا التععععو قولععععه ( ل ععععل االهععععبدالل ععععالمجموا انب ععععار البجععععا ر والب اضععععد) ،ثعععع أيععععد ا االر ععععار الععععواردة عععع
الموارد الراص .
ونلي تل حال ،يي

اليظر يقا لم ر حجيبقا ومدا داللبقا ،وليتتر ا واحدة واحدة ،يقول:

  1صعععحيح زرارة االولعععي و ععع مضعععمرة ل عععد تتعععر االمعععا المهعععؤول يقعععا ،ولتيعععه تمعععا قعععال الشعععيخ االيصعععارد اليضععععر ا االضععععمار ،والوجعععع ه عععع تلععععال ال زرارة ال يععععرود نععععل يععععر االمععععا ال هععععيما مثععععل ععععتا الحتعععع قععععتا ال يععععال،
والميقول نل وايد ال وم الل ال اي ال المقصود ه االما ال اقر نليه الهو .
( قععال زرارة قلععت لععه الرجععل ييععا و ععو نلععي وضععوء ،أيوجععا الرفق ع والرفقبععال نليععه الوضععوء قععال يععا زرارة قععد بيععا
ال عععيل وال ييعععا القلعععا واالتل ،عععاتا يامعععت ال عععيل واالتل قعععد وجعععا الوضعععوء .قلعععت عععال حعععرال ععع جي عععه شعععه و عععو ال
ي ل قال ال ن حبي يهبيقل ايه يا  .حبي يجه مل تلال أمر يل .واال ايه نلي يقيل مل وضويه.
وال ييقس اليقيل الشال أ دا ،ولتيه ييقضه يقيل آرر) .ويتتر

ت الصحيح حثيل:
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(االول) -

قققا.

وال يرفعععي ال يقعععا هعععؤاليل (أولقمعععا) نعععل شععع ق مفقوميععع حتميععع ل عععرس م ر ععع هععع موضعععوا اليعععوا معععل جقععع تويعععه
ياقضعععا للوضعععوء ،ات ال شعععال ععع ايعععه لعععيس المقصعععود الهعععؤال نعععل م يعععي اليعععو ل ععع وال نعععل تعععول الرفقععع او الرفقبعععيل
ياقض للوضوء نلي يحو االهبقول مقا ل اليو .
ييحصععر ال يتععول مععراد  -والجععواا قرييعع نلععي تلععال أيضععا  -ععو الهععؤال نععل شععمول اليععو اليععاق للرفقعع والرفقبععيل،
مععذ نل ع الهععايل ععأل اليععو ع يفهععه لععه مرابععا بربلععف شععدة وض ع فا وميععه الرفق ع والرفقبععال ،ومععذ نلمععه ععأل اليععو يععاقس
للوضععوء عع الجملعع  .لععتلال اجععاا اال مععا بحديععد اليععو اليععاقس و ععو الععتد بيععا يععه ال ععيل واالتل م ععا .امععا مععا بيععا يععه
ال يل دول القلا واالتل تما الرفق والرفقبيل ليس ياقضا.
وأمعععا الهعععؤال (الثعععاي ) قعععو  -ال شعععال  -نعععل الشععع ق الموضعععوني قرييععع الجعععواا ،اليعععه لعععو تعععال معععراد الهعععايل االهعععبفقا
نععل مرب عع أرععرا مععل اليععو البعع اليحععس م قععا مععا يبحععرال عع جي ععه ،لتععال يي عع ال ير ععذ االمععا شعع قبه بحديععد آرععر
ععع
لليعععو اليعععاقس .ولعععو تايعععت شععع ق الهعععايل شععع ق مفقوميععع حتميععع لمعععا تعععال م يعععي لفعععرس الشعععال ععع الحتععع العععواق
جععواا االمععا ثعع اجععراء االهبصععحاا ،ولمععا صععح ال يفععرس االمععا اهععبيقال الهععايل ععاليو بععارة ونععد اهععبيقايه أرععرا،
الل الش ع ق لععو تايععت مفقومي ع حتمي ع لتععال الهععايل نالمععا ععال ععت المرب ع ع مععل اليععو  ،ولتععل يجقععل حتمقععا تالهععؤال
االول.
واتا تععععال االمععععر تععععتلال ععععالجواا االريععععر اتا تععععال مبضععععميا لقانععععدة االهبصععععحاا تمععععا هععععيأب مورد ععععا يتععععول حيييععععت
رصعععو الشععع ق الموضعععوني  ،يقعععال حيييعععت ال يهبتشعععف معععل العععوق الجعععواا نمعععو القانعععدة للشععع ق الحتميععع العععتد
يقميعععا الدرجععع االولعععي اث ابعععه ،ات يتعععول المعععورد معععل ق يعععل القعععدر المبعععيقل ععع مقعععا البرالعععا ،وقعععد بقعععد ععع الجعععزء االول
ال تلعععال يميعععذ معععل البمهعععال عععااللوق وال لععع يتعععل صعععالحا للقريييععع  ،لمعععا عععو الم عععروف ال المعععورد ال يرصععع ال عععا وال
يقيد الملل .
ي ع قععد يقععال ع الجععواا ال تلم ع (ا ععدا) لقععا مععل قععوة الدالل ع نلععي ال مععو وااللععوق مععاال يحععد ميقععا القععدر المبععيقل عع
مقعععا البرالعععا ،قععع ب لععع ععع ظقور عععا القعععود ال تعععل يقعععيل مقمعععا تعععال مب لقعععه و ععع أد معععورد تعععال ال يعععيقس الشعععال
أ دا.
(الثاي )

داللبقا نلي االهبصحاا.
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وبقريعععا االهعععبدالل قعععا ال قولعععه (ا) ( ايعععه نلعععي يقعععيل معععل وضعععويه) جملععع ر ريععع ععع جعععواا الشعععرل( )1وم يعععي عععت
الجمل ع الشععرلي ايععه ال ل ع يهععبيقل ايععه قععد يععا ايععه ععاق نلععي يقععيل مععل وضععويه ،أد ايععه ل ع يحصععل مععا ير ععذ اليقععيل ععه
و و اليقيل اليو .

و ععت مقدمععع بمقيديععع وبوليععع ل يعععال ال الشعععال لعععيس را عععا لليقعععيل و يمعععا العععتد ير عععه اليقعععيل عععاليو  ،ولعععيس ال عععرس ميقعععا
ال يععال ايععه نلععي يقععيل مععل وضععويه ،ليقععول ثاييععا ايععه ال يي ع ال ير ععذ اليععد نععل ععتا اليقععيل ت ال موجععا اليحولععه ور ععذ
اليععد نيععه ال الشععال الموجععود ،والشععال مععا ععو شععال ال يصععلح ال يتععول را ععا وياقضععا لليقععيل ،وايمععا يععيقس اليقععيل اليقعععيل
ال ير.
قوله (واال ايه نل يقيل مل وضويه) ميزل الص را ،وقوله (وال ييقس اليقيل الشال أ دا) ميزل الت را.
و ت الت را مفاد ا قاندة االهبصحاا ،و
يفق ميقا ال تل يقيل ها

ال ياء نلي اليقيل الها

وند يقضه الشال الوح .

ال ييقضه الشال الوح .

عععتا وقعععد وق عععت المياقشععع ععع االهعععبدالل قعععت الصعععحيح معععل نعععدة وجعععو (ميقعععا)  -معععا أ عععاد الشعععيخ االيصعععارد ات قعععال
(ولتععل م يععي االهعععبدالل نلععي تععول العععو عع اليقععيل للجعععيس ،ات لععو تايععت لل قعععد لتايععت الت ععرا الميضعععم لععي الصععع را
(وال يعععيقس اليقعععيل الوضعععوء الشعععال) يفيعععد قانعععدة تليععع ععع عععاا الوضعععوء) لعععي آرعععر معععا ا عععاد  ،ولتيعععه اهعععبظقر اريعععرا
تول الو للجيس.
أقععول ال تعععول العععو لل قععد يقبضععع ال يتعععول المعععراد مععل اليقعععيل ععع الت ععرا شعععر
ال قد .ونليه و بفيد قاندة تلي

اليقعععيل المبقعععد ععال عععتا عععو م يعععي

___________________________________
) (1يععي الشععيخ االيصععارد ومععل حععتا حععتو االهععبدالل قععت الصععحيح نلععي أل جععواا الشععرل محععتوف وأل قولععه ( ايععه
نلي يقيل مل وضويه) نل للجواا قامت مقامه .وقال (وج له يفس الجزاء يحبا لي بتلف).
يتعععول م يعععي الروايععع نلعععي قولعععه ال يهعععبيقل أ يعععه قعععد يعععا عععو يجعععا نليعععه الوضعععوء اليعععه نلعععي يقعععيل معععل وضعععويه ععع
الهععا  .حعععتف ( ععو يجعععا نليععه الوضعععوء) وأقعععا ال لعع مقامعععه .و ععتا الوجعععه العععتد تتععر و ل تعععال وجيقععا ولتعععل الحعععتف
المبل.
روف االصل وال موجا له وال بتلف ج ل الموجود يفس الجزاء نلي ما ييا
وال يبوقف االهبدالل الصحيح نلي تا الوجه وال نلي تلال الوجه والنلي أد وجه آرر تترو .
ال المقصود ميقا

يال قاندة االهبصحاا مفقو واضح يحصل

جميذ ت الوجو )*( .
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حبي

اا الوضوء.

وميعععه يبضعععح را ععع احبمعععال ارادة ال قعععد معععل العععو عععل تلعععال مهعععبقجل جعععدا ،عععال ظعععا ر التعععو
ص را ال هيما مذ اضا تلم (أ دا) .يب يل ال بتول الو للجيس.

عععو بل يععع ت عععرا نلعععي

ولتعععل معععذ تلعععال عععتا وحعععد يعععر تعععاف ععع الب معععي لتعععل يقعععيل حبعععي ععع يعععر الوضعععوء ،المتعععال ال يعععراد جعععيس اليقعععيل
الوضععوء قريي ع بقييععد ع الص ع را ععه ال تععل يقععيل يتععول تلععال مععل ق يععل القععدر المبععيقل ع مقععا البرالععا ،يميععذ مععل
البمهععال ععااللوق ،تمععا هعع يظيععر  .و ععتا االحبمععال ال ييععا تععول الت ععرا تليعع ايعع االمععر بتععول ت ععرا تليعع راصعع
الوضوء.
يبضععح ال مجععرد تعععول الععو للجعععيس ال يععب ععه االهعععبدالل مععذ بقعععد مععا يصعععلح للقرييعع  ،ول ععل عععتا ععو معععراد الشععيخ معععل
الب ير ال قد ،ومقصود بقد القريي  ،تال تلال بهامحا الب ير.

ونلععععي تععععل حععععال ،الظععععا ر مععععل الصععععحيح ظقععععورا قويععععا ارادة مللعععع اليقععععيل ال رصععععو اليقععععيل الوضععععوء ،وتلععععال
لمياهعع الحتععع والموضعععوا ،عععال المياهعععا ل عععد العععيقس الشعععال معععا ععو شعععال عععو اليقعععيل معععا عععو يقعععيل ،ال معععا عععو يقعععيل
الوضععوء ،الل المقا ل ع ع يل الشععال واليقععيل واهععياد نععد الععيقس لععي الشععال بج ععل اللفععظ تالصععريح ع ال ال ععرة ع نععد
جواز اليقس و جق اليقيل ما و يقيل ال اليقيل المقيد الوضوء مل جق تويه مقيدا الوضوء.
وال يصععلح تتععر قيععد (مععل وضععويه) عع الصعع را ال يتععول قرييعع نلععي البقييععد عع الت ععرا وال أل يتععول مععل ق يععل القععدر
المبععيقل عع مقععا البرالععا ،الل ل ي عع الصعع را ال بتععول عع دايععرة اضععي مععل دايععرة الت ععرا ومفععروس المهععأل عع
الص ع را ععاا الوضععوء ععو ععد مععل تتععر  .ونليععه ،ععو ي ععد ال مععؤدا الص ع را تععتا ( ايععه مععل وضععويه نلععي يقععيل) ععو
بتول تلم (مل وضويه) قيد لليقيل ،ي ي ال الحد االوهل المبترر و (اليقيل) ال (اليقيل مل وضويه).
و (ميقعععا)  -ال الوضعععوء أمعععر آيععع مبصعععر لعععيس لعععه اهعععبمرار ععع الوجعععود وايمعععا العععتد اتا ث عععت اهعععبدا عععو أثعععر و عععو
اللقععارة ،ومب لععع اليقعععيل ععع الصعععحيح ععو الوضعععوء ال اللقعععارة ،ومب لععع الشعععال ععو المعععايذ معععل اهعععبمرار اللقعععارة أثعععر
المبيقل ،يتول
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الشعععال ععع اهعععبمرار أثعععر المبعععيقل ال المبعععيقل يفهعععه .ونليعععه عععو يتعععول مب لععع اليقعععيل يفعععس مب لععع الشعععال ،عععايرر الشعععرل
الرععععامس عععع االهبصععععحاا ،ويتععععول تلععععال مععععوردا لقانععععدة المقبضعععع والمععععايذ .بتععععول الصععععحيح دلععععيو نليععععه ال نلععععي
االهبصحاا.
و ( يعععه) ال الجمعععود نلعععي لفعععظ الوضعععوء يعععو تلعععال ،ولتعععل المب عععارف معععل مثعععل عععتا الب يعععر ععع لهعععال االر عععار ارادة
اللقعععارة البععع ععع أثعععر لعععه عععالوق الهععع ا وارادة المهععع ا ،ويفعععس صعععدر الصعععحيح (الرجعععل ييعععا و عععو نلعععي وضعععوء)
يش ع ر ععتلال .المب ععادر والظععا ر مععل قولععه ( ايععه نلععي يقععيل مععل وضععويه) ايععه مبععيقل اللقععارة المهععبمرة لععوال الرا عذ لقععا،
والشععال ايمععا ععو عع اربفانقععا للشععال عع وجععود الرا ععذ .يتععول مب لعع اليقععيل يفععس مب لعع الشععال .مععا ا ععد ا نععل قانععدة
المقبضي والمايذ.
و (ميقععا)  -مععا ا ععاد الشععيخ االيصععارد عع مياقشعع جميععذ االر ععار ال امعع المهععبدل قععا نلععي حجيعع مللعع االهبصععحاا،
واهعععبيب معععل تلعععال ايقعععا مربصععع ا لشعععال ععع الرا عععذ ،يتعععول االهبصعععحاا حجععع يعععه قعععل ،قعععال رحمعععه هللا ( عععالم روف
ععيل المبععأرريل االهععبدالل قععا نلععي حجي ع االهبصععحاا ع جميععذ المععوارد ،و يععه بأمععل قععد ععبح ا ععه المحق ع الرويهععارد
شر الدروس) .وهيأب ال شاء هللا ب الي آرر االر ار يال ت المياقش ويقد ا.
2 -صحيح زرارة الثايي و

مضمرة ايضا تالها ق .

لمعععت أثعععر لعععي ال اصعععيا لعععه المعععاء،
( قعععال زرارة قلعععت لعععه اصعععاا ثعععو د رنعععاف أو يعععر أو شعععه معععل الميععع
حضرت الصوة ويهيت ال ثو شييا وصليت ث اي تترت د تلال قال ب يد الصوة وب هله.
قلت ال ل اتل رأيت موض ه ونلمت ايه اصا ه لل به ول اقدر نليه ،لما صليت وجدبه قال ب هله وب يد.
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قلت ال ظييت ايه اصا ه ول ابيقل ،يظرت ول أر شييا ،صليت يه ،رأيت يه قال ب هله وال ب يد الصوة.
قلت ل تلال قال اليال تيت نلي يقيل مل لقاربال شتتت .وليس يي

لال ال بيقس اليقيل الشال أ دا.

قلععت ععاي قععد نلمععت ايععه قععد أصععا ه ول ع أدر ايععل ععو أ هععله قععال ب هععل مععل ثو ععال الياحي ع الب ع بععرا ايععه قععد اصععا قا،
حبي بتول نلي يقيل مل لقاربال.

قلععت قعععل نلعع ال شعععتتت ايععه اصعععا ه شععه أل ايظعععر يعععه قععال ال ن ولتيعععال ايمععا بريعععد ال بععت ا الشعععال الععتد وقعععذ ععع
يفهال.
قلعععت ال رأيبعععه ععع ثعععو وايعععا ععع الصعععوة قعععال بعععيقس الصعععوة وب يعععد اتا شعععتتت ععع موضعععذ ميعععه ثععع رأيبعععه ،وال لععع
بشععال ث ع رأيبععه رل ععا قل ععت الصععوة و هععلبه ،ث ع ييععت نلععي الصععوة ،اليععال ال بععدرد ل لععه شععه اوقععذ نليععال ،لععيس يي ع
ال بيقس اليقيل الشال) الحديث.
***
واالهبدالل قت الصحيح للمللوا

قربيل ميقا ،ل قيل

ثوث:

(االولعععي)  -قولعععه (اليعععال تيعععت نلعععي يقعععيل معععل لقاربعععال شعععتتت ).العععخ يعععاء نلعععي ال المعععراد معععل اليقعععيل اللقعععارة عععو
اليقيل اللقارة الواقذ ق ل الظل االصا اليجاه  .و تا الم يي و الظا ر ميقا.
ويحبمععل يععدا ال يععراد ميععه اليقععيل اللقععارة الواقععذ ععد ظععل االصععا و ععد الفح ع
أر شييا) ،نلي أل يتول قوله (ول أر شييا) ن ارة اررا نل اليقيل اللقارة.

نععل اليجاه ع  ،ات قععال ( يظععرت ول ع

ونلععي ععتا االحبمععال يتععول مفععاد الروايعع قانععدة اليقععيل ال االهبصععحاا ،اليععه يتععول حيييععت مفععاد قولععه ( رأيععت يععه) ب ععدل
اليقععي ل اللقععارة ععاليقيل اليجاهعع  .ووجععه ععد ععتا االحبمععال ال قولععه (ولعع أر شععييا) لععيس يععه أد ظقععور حصععول اليقععيل
اللقارة د اليظر والفح .
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(الثاييععع )  -قولعععه أريعععرا ( لعععيس يي ععع لعععال ال بعععيقس اليقعععيل الشعععال) وداللبقعععا تعععالفقرة االولعععي ظعععا رة نلعععي معععا بقعععد ععع
الصععحيح االولععي مععل ظقععور تععول الععو ععع اليقععيل لجععيس اليقععيل مععا ععو يقععيل .و عععتا الم يععي يععا اظقععر ممععا ععو ععع
الصحيح االولي.
الثالثعع )  -قولعععه (حبعععي بتعععول نلعععي يقععيل معععل لقاربعععال) ،ايعععه نليعععه الهعععو ات ج ععل ال ايععع حصعععول اليقعععيل اللقعععارة معععل
هععل الثععوا ع مععورد ه ع ال ل ع يجاهععبه ،يظقععر ميععه ايععه لععو ل ع يحصععل اليقععيل اللقععارة قععو محتععو اليجاه ع لمتععال
ه اليقيل قا.
ولتععل االهععبدالل قععت الفقععرة م ي ع نلععي ال احععراز اللقععارة لععيس شععرلا ع الععدرول ع الصععوة ،واال لععو تععال االحععراز
شعععرلا يحبمعععل ال يتعععول نليعععه الهعععو ايمعععا ج عععل ال ايععع حصعععول اليقعععيل اللقعععارة الجعععل احعععراز الشعععرل المعععتتور ،ال
الجل البرل مل جريال اهبصحاا اليجاه  .و يتول لقا ظقور االهبصحاا.
  3صععحيح زرارة الثالث ع (قععال زرارة قلععت لععه (أد ال ععاقر او الصععادق نليقمععا الهععو ) مععل لعع يععدر ع أر ععذ ععو أوععع ثيبعععيل وقعععد احعععرز الثيبعععيل قعععال يرتعععذ عععرت بيل وار عععذ هعععجدات و عععو قعععاي فابحععع التبعععاا ،ويبشعععقد ،وال شعععه نليعععه.
واتا ل يدر ثوث و أو ار ذ وقد أحرز الثوث  -قا أضاف اليقا أررا ،وال شه نليه.
وال ييقس اليقيل الشال .وال يدرل الشال
ويب نلي اليقيل ي ي نليه .وال ي بد الشال

اليقيل .وال يرلل احد ما اارر .ولتل ييقس الشال اليقيل.
حال مل الحاالت).

***
وجعععه االهعععبدالل قعععا  -نلعععي ماقيعععل  -ايعععه ععع الشعععال عععيل العععثوث واالر عععذ وقعععد احعععرز العععثوث يتعععول قعععد هععع
د االبيال الرا  ،يهبصحا.

ميعععه اليقعععيل

ولعععتلال وجعععا نليعععه ال يضعععيف اليقعععا را ععع  ،اليعععه ال يجعععوز يقعععس اليقعععيل الشعععال ،عععل ال عععد ال ييقضعععه عععاليقيل ابيعععال
ييقس شته اليقيل .وبتول ت
الرا
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الفقرات الهت تلقا بأتيدا نلي قاندة االهبصحاا.
وقععد بأمعععل الشعععيخ االيصعععارد ععع عععتا االهععبدالل ،اليعععه ايمعععا يعععب اتا تعععال المعععراد قولععه (قعععا أضعععاف اليقعععا ارعععرا) القيعععا
للرت عع الرا عع مععل دول بهععلي عع الرت عع المععرددة ععيل الثالثعع و الرا عع حبععي يتععول حاصععل جععواا االمععا ال يععاء نلععي
االقل.
ولتعععل عععتا مرعععالف للمعععت ا وموا ععع لقعععول ال امععع  ،عععل مرعععالف لظعععا ر الفقعععرة االولعععي و ععع قولعععه (رتعععذ عععرت بيل و عععو
ارادة رت بيل ميفصلبيل ،اني صوة االحبيال.
قاي فابح التباا) ايقا ظا رة ه ا ب ييل الفابح
ونليه ،يب يل ال يتول المراد ه القيا

د البهلي

الرت

المرددة لي رت

مهبقل ميفصل .

واتا تعععال االمعععر تععععتلال يتعععول المعععراد مععععل اليقعععيل عععع جميعععذ الفقعععرات اليقععععيل عععال راءة الحاصعععل مععععل االحبيعععال ابيععععال
الرت ععع  .بتعععول الفقعععرات الهعععت واردة ل يعععال وجعععوا االحبيعععال وبحصعععيل اليقعععيل فعععراغ التمععع  .و عععتا اجي ععع نعععل قانعععدة
االهبصحاا.
اقعععول عععتا روصععع معععا ا عععاد الشعععيخ ،ولتعععل حمعععل الفقعععرة االولعععي (وال يعععيقس اليقعععيل الشعععال) نلعععي ارادة اليقعععيل عععراءة
التمععع الحاصعععل معععل االرعععت االحبيعععال يعععدا جعععدا نعععل مهعععاققا ،عععل أ عععد معععل ال يعععد ،الل ظعععا ر عععتا الب يعععر عععل صعععريحه
ععرس حصععول ا ليقععيل ثعع اليقعع نععل يقضععه عع ععرس حصععوله ،ييمععا ال اليقععيل ععال راءة ايمععا المللععوا بحصععليه و ععو
يعععر حاصعععل ،تيعععف يصعععح حمعععل عععت الجملععع نلعععي االمعععر بحصعععيله .عععو عععد ال يعععراد اليقعععيل شعععه آرعععر يعععر ال عععراءة.
ونليعععه ،معععل القريعععا جعععدا ال يعععراد معععل اليقعععيل اليقعععيل وقعععوا العععثوث وصعععحبقا تمعععا عععو مفعععروس المهعععأل قولعععه (وقعععد
احععرز العععثوث)  -ال اليقععيل عععد االبيععال را ععع تمعععا بصععور عععتا المهععبدل حبعععي يعععرد نليععه ماا عععاد الشععيخ  -وحيييعععت لعععو
اراد المتلعععف ال ي بعععد شعععته قعععد يقعععس اليقعععيل الشعععال ،وانبعععداد شعععته أحعععد امعععور ثوثععع معععا ا لعععال الصعععوة وانادبقعععا
رأهععا ،وامععا االرعع ت احبمععال يقصععايقا يتملقعععا را عع تمععا ععو مععت ا ال امعع  ،وأمعععا االرععت احبمععال تمالقععا ال يععاء نلعععي
االتثر يهل نلي المشتوت مل دول ابيال را مبصل ورلل احد ما اارر.
والجععل ععتا نععال االمععا نليععه الهععو صععوة ععتا الشععاال الجععل المحا ظ ع نلععي يقييععه ععالثوث ونععد يقضععه الشععال ،وتلععال
أل أمر القيا واضا رت اررا ،وال د ايقا مفصول  ،ويفق تويقا مفصول مل صدر الرواي (رتذ
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ععرت بيل و ععو قععاي فابحعع التبععاا) ععال اهععلوا ال ععو ال ععد ال يتععول واحععدا عع الفرضععيل ،مضععا ا لععي ال تلععال يفقعع
مععل بأتيععد االمععا ععال ال يععدرل الشععال ع اليقععيل وال يرلععل احععد ما ععاارر اليععه اضععا رت ع مبصععل يقععذ الرلععل وادرععال
الشال اليقيل.
ونليععععه ،بتععععول الروايعععع دالعععع نلععععي قانععععدة االهبصععععحاا مععععل جقعععع  ،ولتععععل المقصععععود يقععععا اهبصععععحاا وقععععوا الععععثوث
صععحيح  ،تمعععا ايقعععا بتععول دالععع نلعععي نععو حالععع الشعععال الععتد ال يجعععوز يقعععس اليقععيل عععه معععل جقعع أرعععرا ،وتلعععال عععأمر
القيععا واضععا رت عع ميفصععل لبحصععيل اليقععيل صععح الصععوة اليقععا ال تايععت ثوثععا قععد جععاء الرا عع وال تايععت ار ععا
بتعععول الرت ععع الميفصعععل يفعععو .وميعععه ي لععع ال المعععراد معععل اليقعععيل ععع الفقعععربيل الرا ععع والرامهععع (ولتيعععه يعععيقس الشعععال
عععاليقيل ويعععب نلعععي اليقعععيل وي يععع نليعععه) يعععر اليقعععيل معععل الفقعععرات االولعععي عععال المعععراد عععه يعععاال اليقعععيل وقعععوا العععثوث
صعععحيح والمعععراد عععه ععع عععابيل الفقعععربيل اليقعععيل عععال راء ة ،اليعععه ابيعععال رت ععع ميفصعععل يحصعععل لعععه اليقعععيل عععراءة التمععع
يتول تلال يقضا للشال اليقيل الحادث مل االحبيال.

ويفقععع عععتا البفصعععيل معععل المعععراد عععاليقي ل معععل االهعععبدراال و عععو قولعععه (ولتيعععه) ايعععه عععد ال يقعععي نعععل يقعععس اليقعععيل الشعععال
تتععر ال ععو قولععه (لتيععه) قععو امععر ععيقس الشععال ععاليقيل واالبمععا نلععي اليقععيل وال يععاء نليععه ،وال يبصععور تلععال اال ابيععال
رت ميفصل .
وال يجععا  -تمععا قيععل  -ال يتععول المععراد مععل اليقععيل عع جميععذ الفقععرات م يععي واحععدا ععل اليصععح تلععال ععال اهععلوا التععو
ال يهاند نليه ،ال الياقس للشال يجا ال يتول ير التد ييقضه الشال.
والحاصعععل ال الروايععع بتعععول روصععع م يا عععا اليقععع نعععل اال لعععال واليقععع نلعععي الرتعععول لعععي معععا بعععت ا اليعععه ال امععع معععل
ال ياء نلي االقل واليق نل ال ياء نلي االتثر مذ ند االبيال رت ميفصل .
ثععع بضعععميت االمعععر عععد تلعععال معععا يعععؤدد م يعععي االرعععت االحبيعععال االبيعععال رت ععع ميفصعععل اليعععه قعععتا يبحقععع يقعععس الشعععال
ععاليقيل واالبمعععا نلععي اليقعععيل وال يععاء نليعععه .ونلععي عععتا ،الروايعع ببضعععمل قانععدة االهبصعععحاا وبيل عع ايضعععا نلععي عععاق
الروايععععات الم ييعععع لمععععت ا الراصعععع  ،وال تايععععت ليهععععت ظععععا رة يععععه نلععععي وجععععه بتععععول يايععععا لمععععت ا الراصعععع  ،ولتععععل
صدر ا يفهر ا.
ويظقر أل االما نليه الهو أوتل الحت وبفصيله لي م رو ي

تا الحت نيد الهايل والي قمه وتوقه،
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وايمعععا اراد ال يؤتعععد نلعععي هعععر عععتا الحتععع والعععرد نلعععي معععل يعععرا رو عععه العععتد يعععه يقعععس لليقعععيل الشعععال ونعععد االرعععت
اليقيل.
  4رواي ع محمععد ععل مهععل محمععد ععل مهععل نععل ا ع ن ععدهللا نليععه الهععو  ،قععال قععال اميععر المععؤمييل صععلوات هللا وهععومهنليه (مل تال نلي يقيل شال ،ليمس نلي يقييه ،ال الشال ال ييقس اليقيل).
و ع رواي ع أرععرا نيععه نليععه الهععو قععتا المضععمول (مععل تععال نلععي يقععيل أصععا ه شععال لععيمس نلععي يقييععه ،ععال اليقععيل
ال يد ذ الشال) .اهبدل ضق قت الرواي نلي االهبصحاا مدنيا ظقور ا يه.
ولتعععل العععتد يعععرا ايقعععا يعععر ظعععا رة يعععه ،عععال القعععدر المهعععل ميقعععا ايقعععا صعععريح ععع ال م عععدأ حعععدوث الشعععال عععد حعععدوث
اليقيل مل أجل تلم الفاء الب بدل نلي البربيا.
يعععر ال عععتا القعععدر معععل ال يعععال يصعععح ال يعععراد ميعععه قانعععدة اليقعععيل ويصعععح ال يعععراد ميعععه قانعععدة االهبصعععحاا ،ات يجعععوز ال
يعععراد ال اليقعععيل قعععد زال حعععدوث الشعععال يبحعععد زمعععال مب لققمعععا بتعععول معععوردا للقانعععدة االولعععي ،ويجعععوز ال يعععراد ال اليقعععيل
قعععد قعععي لعععي زمعععال الشعععال يربلعععف زمعععال مب لققمعععا بتعععول معععوردا لوهبصعععحاا ولعععيس ععع الروايععع ظقعععور ععع احعععد ما
الرصعععو ( ،) 1وال قعععال الشعععيخ االيصعععارد ايقعععا ظعععا رة ععع وحعععدة زمعععال مب لققمعععا ،ولعععتلال قعععرا ال بتعععول دالععع نلعععي
قانععدة اليقعععيل ،وقععال الشعععيخ ااريعععد ايقععا ظعععا رة ععع ارععبوف زمعععال مب لققمععا ،قعععرا ال بتعععول دالعع نلعععي االهبصعععحاا.
وقد تتر تل ميقما بقري ات لما اهبظقر ال يرا ا يا ض نلي مللو قما.
___________________________________
) (1ال يرفععي ال يععا مقدم ع ملوي ع يجععا البي يععه لقععا ،و ع أل بجععرد تلم ع اليقععيل والشععال ع الرواي ع مععل تتععر المب ل ع
يععدل نلععي وحععدة المب ل ع  ،ي ي ع أل ععتا البجععرد يععدل نلععي أل مععا ب ل ع ععه اليقععيل ععو يفععس مععاب ل ععه الشععال ،واال ععال مععل
المقلوا ه ايه ليس المراد اليقيل أد شه تال والشال أد شه تال ال يرب ل المبيقل.
ولتعععل تويقعععا دالععع نلعععي وحعععدة المب لععع ال يج لقعععا ظعععا رة ععع تويعععه واحعععدا ععع جميعععذ الجقعععات حبعععي معععل جقععع الزمعععال
لبتول ظا رة قاندة اليقيل تما قيل)*( .
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ونليعععه بتعععول الروايععع مجملععع معععل عععت الياحيععع  ،اال اتا جوزيعععا الجمعععذ ععع الب يعععر عععيل القانعععدبيل وحيييعععت بعععدل نليقمعععا
م ععا ،ي يعع ايقععا بععدل نلععي ال اليقععيل مععا ععو يقععيل ال يجععوز يقضععه الشععال هععواء تععال تلععال اليقععيل ععو المجععامذ للشععال او
يععر المجععامذ لععه ،وقيععل ايععه ال ي جععوز الجمععذ عع الب يععر ععيل القانععدبيل اليععه يلععز اهععب مال اللفععظ عع اتثععر مععل م يععي
و و مهبحيل .وهيأب ال شاء هللا ب الي ما ييفذ المقا .
ي عع يمتععل دنععوا ظقور ععا عع االهبصعععحاا الرصععو  ،ععال يقععال  -تمععا قر عععه ععس اهععابتبيا  -ال الظععا ر عع تعععل
تععو ععو ابحععاد زمععال اليهعع مععذ ز مععال الجععرد ،قولععه نليععه الهععو ( لععيمس نلععي يقييععه) يتععول ظععا را عع ال زمععال
يهععع وجعععوا المضععع نلعععي اليقعععيل يفعععس زمعععال حصعععول اليقعععيل .وال ييل ععع تلعععال اال نلعععي االهبصعععحاا ل قعععاء اليقعععيل ععع
مععورد محفوظععا لععي زمععال ال مععل ععه .وامععا قانععدة اليقععيل ععال مورد ععا الشععال الهععارد يتععول اليقععيل عع ظععرف وجععوا
ال مل ه م دوما .ول له مل أجل تا الظقور اهبظقر مل اهبظقر دالل الرواي نلي االهبصحاا.
 5متاب ع نل ع ععل محمععد القاهععاي قععال تب ععت اليععه  -وايععا المديي ع  -نععل اليععو الععتد يشععال يععه مععل رمضععال ععل يصععاأ ال تبا اليقيل ال يدرله الشال .ص للرؤي وا لر للرؤي .
قال الشيخ االيصارد (وااليصاف ال ت الرواي اظقر ا

تا ال اا ،اال ال هيد ا ير هلي ).

وتتعععر ععع وجعععه داللبقعععا (ال بفريعععذ بحديعععد تعععل معععل الصعععو واال لعععار نلعععي رؤيععع
ارادة ند ج ل اليقيل الها مدروال الشال ،أد مزاحما ه).

ولععع رمضعععال وشعععوال ال يهعععبقي اال

وقععد او رد نليععه صععاحا التفاي ع مععا محصععله مععذ بوضععيح ميععا ايععا يميععذ مععل ظقععور ععت الرواي ع ع االهبصععحاا ضععو
نعععل أظقريبقعععا ،يظعععر لعععي ال داللبقعععا نليعععه ببوقعععف نلعععي أل يعععراد معععل اليقعععيل اليقعععيل عععد درعععول رمضعععال ونعععد درعععول
شعععوال ،ولتعععل لعععيس معععل ال يعععد ال يتعععول المعععراد عععه اليقعععيل عععدرول رمضعععال الميعععول عععه وجعععوا الصعععو واليقعععيل عععدرول
شعععوال الميعععول عععه وجعععوا اال لعععار .وم يعععي ايعععه ال يدرلعععه الشعععال ايعععه ال ي لععع حتععع اليقعععيل للشعععال وال ييعععزل ميزلبعععه ،عععل
المدار
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عع وجعععوا الصععو واال لعععار نلععي اليقعععيل قععل ،ايعععه وحععد عععو الميععال ععع وجو قمععا ،أد ال الصعععو واال لععار يعععدورال
مدار  .ولتا قال د (ص للرؤي وا لر للرؤي ) مؤتدا الشبرال وجوا الصو واال لار اليقيل.
و تا المضمول دلت نليه جمل مل االر ار قريا مل تا الب ير مما يقرا ارادبه مل ت الرواي ويؤتد .
وال ععأس ععع تتعععر ععس عععت االر عععار لببضععح موا قبقعععا لقعععت الروايععع (ميقععا) قعععول ا ععع ج فععر نليعععه الهعععو (اتا رأيعععب
القول صوموا ،و تا رأيبمو ا لروا .وليس الرأد وال البظي  ،ولتل الرؤي ).
و (ميقا) ص للرؤي وا لر للرؤي  .واياال والشال والظل .ال رفي نليت أبموا الشقر االول ثوثيل.
و (ميقععا) صععيا شععقر رمضععال الرؤيعع ولععيس ععالظل .مععدا داللعع االر ععار ال بلععال االر ععار ال امعع المبقدم ع
اهبدل ه لوهبصحاا .و ياال ار ار راص بؤيد ا.

ع أ ع مععا

تتععر ضععقا الشععيخ االيصععارد ،ويحععل يععتتر واحععدة ميقععا لوهععبيياس ،و عع روايعع ن ععدهللا ععل هععيال الععواردة ععيمل ي يععر
ثو ه التم و و ي ل ايه يشرا الرمر ويأتل لح الريزير.
قال قل نل أل ا هله قال ال ن اليال أنربه ايا و و لا ر ،ول بهبيقل ايه يجهه.
قععال الشععيخ (و يقععا دالل ع واضععح نلععي أل وجععه ال يععاء نلععي اللقععارة ونععد وجععوا هععله ععو ه ع لقاربععه ونععد ال ل ع
اربفانقععععا) .والمقعععع ليععععا ال ي حععععث اال نععععل مععععدا داللعععع بتلعععع االر ععععار مععععل جقعععع ععععس البفصععععيوت المقمعععع عععع
االهبصحاا ،يقول:

  1البفصعععيل عععيل الشععع ق الحتميععع والموضعععونيالش ق

ل الميهعععوا لعععي االر عععارييل انب عععار االهبصعععحاا ععع رصعععو
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الموضوني  ،وأما الش قات الحتمي مللقا لي القاندة نيد

مل وجوا الرجوا لي قاندة االحبيال.

ونلعععل تلعععال ضعععق عععال ار عععار االهبصعععحاا ال نمعععو لقعععا وال العععوق يشعععمل الشععع ق الحتميععع  ،الل القعععدر المبعععيقل ميقعععا
رصو الش ق الموضوني  ،ال هيما ال ضقا وارد رصوصقا ،و ب ارس أدل االحبيال.
ولتعععل االيصعععاف ال الر عععار االهبصعععحاا معععل قعععوة االلعععوق والشعععمول معععا يج لقعععا ظعععا رة ععع شعععمولقا للشععع ق الحتميععع ،
و ال هععيما ال أتثر ععا وارد مععورد الب ليععل وظا ر ععا ب لي ع الحت ع نلععي اليقععيل مععل جق ع مععا ععو يقععيل ،تمععا ه ع يععال تلععال
الصحيح االولي .يتول شمولقا للش ق الحتمي حيييت مل اا البمهال ال ل الميصوص .
نلعععي أل روايععع محمعععد عععل مهعععل المبقدمععع نامععع لععع بعععرد ععع رصعععو الشععع ق الموضعععوني  .عععالح شعععمول االر عععار
داللبقا و بصلح لم ارض أدل االهبصحاا.
للش قبيل .واما أدل االحبيال قد بقدمت المياقش
  2البفصععيل ععيل الشععال ع المقبضععي والرا ععذ ععتا ععو القععول الباهععذ المبقععد  ،واالصععل يععه المحق ع الحل ع  ،ث ع المحق عالرويهععارد ،وأيععد تععل البأييععد الشععيخ اال نظعع  ،وقععد دنمععه جملعع مععل بععأرر نيععه .ورععالفق عع تلععال الشععيخ االريععد ععت ا
لي انب ار االهبصحاا مللقا و و الح ولتل لريق أررا ير الب هلتقا الشيخ االريد.
ومل أجل تا اص ح تا البفصيل مل ا

االقوال الب نليقا مدار المياقشات ال لمي

نصريا.

ويلزميا اليظر يه مل جقبيل مل جق المقصود مل المقبضي والمايذ ،ومل جق مدا دالل االر ار نليه.
  1المقصععود مععل المقبضععي والمععايذ ويحيععل تلععال لععي بصععريح الشععيخ يفهععه قععد قععال (المععراد الشععال مععل جق ع المقبضععيقاء الليل واليقار وريار ال ل د الزمال االول).
الشال مل حيث اهب داد وقا ليبه تابه لل قاء ،تالشال
عععيفق ميعععه ايعععه لعععيس المعععراد معععل المقبضعععي  -تمعععا قعععد ييصعععرف تلعععال معععل العععوق تلمععع المقبضعععي  -مقبضععع الحتععع اد
الموال والمصلح يه ،وال المقبض لوجود
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الشعععه عععع ععععاا االهعععع اا والمهعععع ات حهععععا الج ععععل الشعععرن  ،مثععععل أل يقععععال ال الوضععععوء مقععععبس لللقععععارة ونقععععد
اليتا مقبس للزوجي .
عععل المعععراد يفعععس اهعععب داد المهبصعععحا ععع تابعععه لل قعععاء وقا ليبعععه لعععه معععل أيععع جقععع تايعععت بلعععال القا ليععع وهعععواء قمعععت عععت
القا لي مل الدليل او مل الرار .
ويربلعععف تلعععال عععاربوف المهبصعععح ات وأحوالقعععا ،لعععيس يعععه يعععوا وال صعععيف مضععع ول معععل حيعععث مقعععدار االهعععب داد ،تمعععا
صر تلال الشيخ .والب ير نل الشال القا لي الشال المقبض يه يوا مل المهامح بوجا االيقا .
ويي

أل ي ر نيه الشال

اقبضايه لل قاء ال الشال

المقبض  ،ولتل د وضو المقصود االمر هقل.

وامعععا الشعععال ععع الرا عععذ ،لعععي عععتا يتعععول المقصعععود ميعععه الشعععال ععع لعععرو معععا ير عععذ المهبصعععحا معععذ القلعععذ اهعععب داد
وقا ليبه لل قاء لوال لرو الر ذ ،تما صر ه الشيخ ،وتتر ايه نلي اقها .

والمبحصععل مععل مجمععوا تومععه عع جملعع مقامععات ايععه ييقهعع لععي قهععميل رييهععيل الشععال عع وجععود الرا ععذ والشععال عع
را ي الموجود.
و عععتا القهععع الثعععاي ايتعععر المحقععع الهععع زوارد حجيععع اال هبصعععحاا يعععه اقهعععامه الثوثععع اابيععع و عععو القعععول ال اشعععر ععع
ب داد االقوال .ويحل يتتر ت االقها لبوضيح مقصود الشيخ.
( 1 -الشال

وجود الرا ذ) .ومثل له الشال

حدوث ال ول مذ ال ل ه

اللقارة.

و عععو رحمعععه هللا ال ي يععع عععه ال الشعععال ععع الشععع ق الموضعععوني راصععع وامعععا معععا تعععال ععع الشععع ق الحتميععع عععو ي معععه
تومعععه ،الل الشعععال ععع وجعععود الرا عععذ يقعععا ييحصعععر نيعععد ععع الشعععال ععع اليهعععخ راصععع اليعععه ال م يعععي لر عععذ الحتععع ال
يهره .وأجراء االهبصحاا ند اليهخ  -تما قال  -اجمان ل ضرورد.
والهععر ع تلععال مععا بقععد ع م احععث اليهععخ ع الجععزء الثالععث مععل أل اجمععاا المهععلميل قععاي نلععي ايععه ال يصععح اليهععخ اال
ععععدليل قل عععع  ،مععععذ الشععععال ال ععععد أل يؤرععععت ععععالحت الهععععا المشععععتوال يهععععره ،أد ال االصععععل نععععد اليهععععخ الجععععل ععععتا
االجماا ،ال الجل حجي االهبصحاا.
(  2 -الشال

را ي الموجود) .وتلال أل يحصل شه م لو الوجود قل ا ولتل يشال

تويه را ا للحت .

و عععو نلعععي اقهعععا ثوثععع (االول)  -يمعععا اتا تعععال الشعععال معععل أجعععل بعععردد المهبصعععحا عععيل معععا يتعععول الموجعععود را عععا لعععه
و يل ما يتول .ومثل له ما اتا نل ايه مش ول التم صوة
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معععا ،ععع ظقعععر يعععو الجم ععع  ،وال ي لععع ايقعععا صعععوة الجم ععع او صعععوة الظقعععر عععاتا صعععلي الظقعععر معععثو ايعععه يبعععردد أمعععر ال
را لش ل التم البتليف المتتور او ير را .
أل ت الصوة الموجودة الب وق ت ميه ل
محال
(الثععاي )  -يمععا اتا تععال الشعععال مععل أجععل الجقعععل صععف الموجععود عع تويعععه را ععا مهععبقو ععع الشععرا ،تالمععتد المشعععتوال
تويه ياقضا لللقارة ،مذ ال ل د تويه مصداقا للرا ذ الم لو و و ال ول.
(الثالععث)  -يمععا اتا تععال الشعععال مععل أجععل الجقعععل صععف الموجععود عع تويعععه مصععداقا للرا ععذ الم لعععو مفقومععه او مععل أجعععل
الجقل ه تويه مصداقا للرا ذ المجقول مفقومه.
مثال االول الشال

الرلو الرارج

تويقا وال ،او متيا مذ م لومي مفقو ال ول والمتد وحتمقما.

ومثعععال الثعععاي الشعععال ععع اليعععو الحعععادث ععع تويعععه ال عععا للهعععمذ وال صعععر أو ال عععا لل صعععر قعععل معععذ الجقعععل مفقعععو اليعععو
الياقس ايه يشمل اليو ال الا لل صر قل.
ورأد الشععيخ ال االهبصععحاا يجععرد عع جميععذ ععت االقهععا  ،هععواء تععال شععتا ع وجععود الرا ععذ او عع را يعع الموجععود
أقهعععامه الثوثععع  ،رو عععا للمحقععع الهععع زوارد ات انب عععر االهبصعععحاا ععع الشعععال ععع وجعععود الرا عععذ قعععل دول الشعععال ععع
را ي الموجود تما بقدمت االشارة لي تلال.
  2مععدا دالل ع االر ععار نلععي ععتا البفصععيل قععال الشععيخ االنظ ع (ال حقيق ع الععيقس ععو ر ععذ القيي ع االبصععالي تمععا ععيقععس الح ععل .واالقععرا اليععه نلعععي بقععدير مجازيبععه ععو ر عععذ االمععر الثا ععت) لععي ال قععال ( يرعععب مب لقععه مععا مععل شعععأيه
االهبمرار).
ونليعععه ،عععو يشعععمل اليقعععيل الميقععع نعععل يقضعععه الشعععال ععع االر عععار اليقعععيل تا ب لععع
المشتوال اهبمرار .

عععأمر لعععيس معععل شعععأيه االهعععبمرار او

بوضععيح مقصععود مععذ المحا ظ ع نلععي الفاظععه حععد االمتععال ال الععيقس ل ع لمععا تععال م يععا ر ععذ القيي ع االبصععالي تمععا ع
يقععس الح ععل ،ععال ععتا الم يععي الحقيقعع لععيس ععو المععراد مععل الروايععات قل ععا ،الل المفععروس عع موارد ععا لععرو الشععال
قايه واهبمرار .
اهبمرار المبيقل ،و يي ابصالي اقي لليقيل وال لمب لقه د الشال
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يب عععيل ال يتعععول اهعععياد العععيقس لعععي اليقعععيل نلعععي يحعععو المجعععاز ،ولتعععل عععتا المجعععاز لعععه م ييعععال يعععدور االمعععر ييقمعععا ،و تا
ب عععددت الم عععاي المجازيععع عععو عععد أل يحمعععل اللفعععظ نلعععي اقر قعععا لعععي الم يعععي الحقيقععع  .و عععتا يتعععول قرييععع م ييععع للم يعععي
المجازد.
و يا الم ييال المجازيال أحد ما أقرا مل اارر ،و ما:
  1ال يععراد مععل الععيقس ملل ع ر ععذ اليععد نععل الشععه وبععرال ال مععل ععه وبربيععا االثععر نليععه ولععو ل ععد المقبض ع لععه ،يتععولالميقوس ناما شامو لتل يقيل.
  2ال يعععراد ميعععه ر عععذ االمعععر الثا عععت .و عععتا الم يعععي الثعععاي عععو االقعععرا لعععي الم يعععي الحقيقععع  ،قوالظعععا ر معععل اهعععيادالموارد الب يوجد يقا تا الم يي.
اليقس .وحيييت يرب مب لقه ما مل شأيه االهبمرار المرب
صعععير مرصصعععا لمب لقعععه اتا تعععال مب لقعععه نامعععا،
والظعععا ر رجحعععال عععتا الم يعععي الثعععاي نلعععي االول ،الل الف عععل الرعععا
تمععا عع قععول القايععل (ال بضععرا أحععدا) ،ععال الضععرا يتععول قرييعع نلععي اربصععا مب لقععه االحيععاء ،وال يتععول نمومععه
لوموات قريي نلي ارادة ملل الضرا.
***
عععت روصععع معععا أ عععاد الشعععيخ ،وقعععد وق عععت يعععه نعععدة مياقشعععات يعععتتر أ مقعععا ويعععتتر معععا نيعععديا ليبضعععح مقصعععود وليبجلعععي
الح ال شاء هللا ب الي:
( 1 -المياقش االولي)  -ال اليقس يقا ل اال را .
واليقس تما هرو

 -ا هاد ما أ رمت مل نقد أو ياء او ح ل او يحو تلال.

الل

ونليعععه ،بفهعععير معععل الشعععيخ ر عععذ القييععع االبصعععالي لعععيس واضعععحا عععل لعععيس صعععحيحا ،ت ال مقا عععل االبصعععال االيفصعععال،
يتول م يي اليقس حيييت ايفصال المبصل .و و يد جدا نل م يي يقس ال قد وال قد.
ا قعععول لعععيس معععل ال يعععد أل يريعععد الشعععيخ معععل االبصعععال معععا يقا عععل االيحعععول و ل تعععال تلعععال نلعععي يحعععو المهعععامح ميعععه ععع
الب ير ،ال ما يقا ل االيفصال .و اشتال.
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( 2 -المياقش الثايي ) ،و

أ

مياقش نليقا ي بي صح اهبدالله نلي البفصيل او لويه.

وحاصعععلقا ال عععتا البوجيعععه معععل الشعععيخ لوهعععبدالل يبوقعععف نلعععي البصعععرف ععع اليقعععيل عععارادة المبعععيقل ميعععه ،تمعععا ي عععه نليعععه
يفهععه ،اليععه لععو تععال الععيقس مهععبيدا لععي يفععس اليقععيل تمععا ععو ظععا ر الب يععر ععال اليقععيل يفهععه م ععر ومحت ع يصععح اهععياد
العععيقس اليعععه ولعععو لععع يتعععل لمب لقعععه ععع تابعععه اهعععب داد ال قعععاء ،ضعععرورة ايعععه ال يحبعععا عععرس اال عععرا ععع الميقعععوس لعععي
الشال الرا ذ.
رس ال يتول مب ل اليقيل ثا با وم رما يفهه حبي برب حرم اليق
ولتعععل ال يصعععح ارادة المبعععيقل معععل اليقعععيل نلعععي وجعععه يتعععول االهعععياد اللفظععع لعععي يفعععس المبعععيقل ،اليعععه ايمعععا يصعععح تلعععال تا
تعععال نلعععي يحعععو المجعععاز ععع التلمععع او نلعععي يحعععو حععع تف المضعععاف ،وتعععو العععوجقيل يعععدال تعععل ال عععد ات ال نوقععع عععيل

اليقعععيل والمبعععيقل حبعععي يصعععح اهعععب مال احعععد ما متعععال اارعععر نلعععي يحعععو المجعععاز ععع التلمععع  ،عععل يي ععع ال ي عععد تلعععال معععل
اال ول.
واما بقدير المضاف أل يقدر مب ل اليقيل او يحو تلال ال بقدير المحتوف يحبا

لي قريي لفظي مفقودة.

ومعععل أجعععل عععتا اهعععبظقر المحقععع ااريعععد نمعععو االر عععار لمعععوردد الشعععال ععع المقبضععع والرا عععذ ،الل العععيقس اتا تعععال
صح اهياد اليقس اليه لي رس ال يتول المبيقل مما له اهب داد لل قاء.
مهيدا لي يفس اليقيل ويحبا
اقععول ال ال حععث نععل ععتا الموضععوا جميععذ الرا ععه وب قيععا تععل مععا قيععل عع ععتا الشععأل مععل اهععابتبيا و يععر يررجيععا
نعععل لعععور عععت الرهعععال  ،الجعععدير يعععا أل يتبفععع عععتتر روصععع معععا يعععرا معععل الحععع ععع المهعععأل مبجي عععيل االشعععارة لعععي
رصوصيات ااراء واالقوال يقا حد االمتال.
ونليه يقول يي

بقدي مقدمات ق ل يال المربار ،و

:

(اوال)  -ايععه ال شععال عع ال الععيقس الميقعع نيععه مهععيد لععي اليقععيل عع لفععظ االر ععار ،وظا ر ععا ال وثاقعع اليقععيل مععل جقعع
مععا ععو يقععيل ع المقبضععي للبمهععال ععه ونععد يقضععه ع ق ععال الشععال الععتد ععو نععيل الععو ل والبزلععزل ،ال هععيما مععذ الب يععر
ضععقا قولععه نليععه الهععو (ال يي عع ) ،والب ليععل عع العع س اارععر وجععود اليقععيل المشعع ر ليبععه للحتعع تمععا هعع
عع
يايععه ع قولععه نليععه الهععو ( ايععه نلععي يقععيل مععل وضععويه) ،وال هععيما مععذ مقا ل ع اليقععيل الشععال ،وال شععال ايععه لععيس المععراد
مل الشال المشتوال.
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ونلععي عععتا يبضععح جليعععا ال حمعععل اليقععيل نلعععي رادة المبعععيقل نلععي وجعععه يتعععول االهععياد اللفظععع لعععي المبععيقل يحعععو المجعععاز
عع التلمعع او يحععو حععتف المضععاف رععوف الظععا ر ميقععا ععل رععوف هععياققا ععل مهععبقجل جععدا يبأيععد مععا قالععه الم بععرس
ولعععتا اهعععب د شعععيريا المحقععع اليعععاييي ال يريعععد الشعععيخ االنظععع معععل المجعععاز المجعععاز ععع التلمععع  ،و عععو اهعععب اد ععع محلعععه
وأ د ميه ارادة حتف المضاف.
(ثاييعععا)  -ايعععه معععل المهعععل عععه نيعععد الجميعععذ العععتد ال شعععال يعععه ايضعععا ال اليقععع نعععل يقعععس اليقعععيل ععع االر عععار لعععيس نلعععي
حقيقبه.
والهر واضح ،الل اليقيل حهل الفرس ميبقس و الشال و يقذ بحت اربيار المتلف و يصح اليق نيه.
وحيييعععت ،عععو م يعععي لليقععع نيعععه ال ال يعععراد عععه نعععد االنبيعععاء الشعععال نمعععو وال يعععاء نليعععه تأيعععه لععع يتعععل ،ل عععرس بربيعععا
احتعععا اليقعععيل نيعععد الشعععال ،ولتعععل ال يصعععح ال يقصعععد احتعععا اليقعععيل معععل جقععع ايعععه صعععف معععل الصعععفات الربفعععاا احتامعععه
اربفانه قل ا ،ل يتل ر ذ اليد نل الحت نمو يقضا له الشال ل اليقيل لزوال موضوا الحت قل ا.
ونليعععه ،عععالمراد معععل االحتعععا االحتعععا الثا بععع للمبعععيقل واهعععل اليقعععيل عععه ،قعععو ب يعععر آرعععر نعععل االمعععر ال معععل الحالععع
الوقت الوح .
الها ق
م يععي وجععوا ال مععل ع مقععا الشععال مثععل ال مععل ع مقععا اليقععيل تععأل الشععال ل ع يتععل ،تأيععه قععال انمععل ع حععال شععتال
تما تيت ب مل حال يقييال وال ب بي الشال.
تا نر عععت تلعععال ي قعععي ال ي عععرف نلعععي أد وجعععه يصعععح أل يتعععول الب يعععر حرمععع يقعععس اليقعععيل ب يعععرا نعععل تلعععال الم يعععي،
ععال تلععال ال يرلععو حهععا البصععور نععل أحععد أمععور ار ع  - 1ال يتععول المععراد مععل اليقععيل المبععيقل نلععي يحععو المجععاز ع
التلم .
2 -ال يتول اليقس أيضا مب لقا

لهال الدليل يفس المبيقل ولتل نلي حتف المضاف.

  3ال يتععول الععيقس الميق ع نيععه مهععيدا لععي اليقععيل نلععي يحععو المجععاز ع االهععياد ويتععول ع الحقيق ع مهععيدا لععي يفععسالمبيقل ،والمصحح لتلال ابحاد اليقيل والمبيقل او تول اليقيل آل ولريقا لي المبيقل.
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 4ال يتععول اليقعع نععل يقععس اليقععيل تيايعع نععل لععزو ال مععل ععالمبيقل واجععراء احتامععه ،الل تلععال الز م يععا  ،انب ععارال اليقعععيل الشعععه مقعععبس لل معععل عععه ،حلعععه يعععوز ر عععذ اليعععد نعععل تلعععال الشعععه او نعععل حتمعععه ،ات ال ي قعععي حيييعععت معععا يقبضععع
ال مل ه ،اليق نل حله يلزمه اليق نل برال مقبضا  ،اني اليق نل برال ال مل مب لقه.
و قعععد نر عععت ععع (المقدمععع االولعععي) و ععع مياقشععع الشعععيخ عععد رادة العععوجقيل االولعععيل ،يعععدور االمعععر عععيل الثالعععث والرا عععذ،
والرا عععذ عععو االوجعععه واالقعععرا ،ول لعععه عععو معععراد الشعععيخ االنظععع  ،وال تعععال العععتد ي عععدو معععل عععس ب يرابعععه ارادة الوجعععه
االول التد اهب د شيريا المحق الياييي ال يتول مقصود تلال تما بقد .
امعععا عععو  -انيععع شعععيريا اليعععاييي  -لععع يصعععر عععارادة أد معععل العععوجقيل اارعععريل ،وااليهعععا ععع ن عععارة عععس المقعععرريل
ل حثه ارادة الوجه الثالث ات قال (ايه يصح ورود اليقس نلي اليقيل ياي المبيقل).
ونلععي تععل حععال الوجععه الرا ععذ انيعع االهععب مال التيععاي أقععرا الو جععو واوال ععا ،و يععه مععل ال و عع عع ال يععال مععا لععيس
ع يععر  ،تمععا ال يععه المحا ظ ع نلععي ظقععور االر ععار وهععياققا ع اهععياد الععيقس لععي يفععس اليقععيل ،وقععد اهععبظقريا ميقععا
المقبضي للبمهال ه.
المقدم االولي ال وثاق اليقيل ما و يقيل
تما بقد
و ععع التيايععع  -تمعععا عععو الم عععروف  -يعععال للمعععراد معععذ اقامععع العععدليل نليعععه ،عععال المعععراد االهعععب مال يعععا العععتد عععو حرمععع
يقعععس اليقعععيل الشعععال يتعععول تالعععدليل والمهعععبيد للمعععراد الجعععدد المقصعععود االصعععل ععع ال يعععال ،والمعععراد الجعععدد عععو لعععزو
ال مل نلي و المبيقل لهال اليق نل يقس اليقيل.
(ثالثعععا)  -عععد معععا بقعععد ال يهعععأل نعععل المعععراد معععل العععيقس ععع االر عععار عععل المعععراد العععيقس الحقيقععع او العععيقس ال ملععع
الم عععروف ال ارادة العععيقس الحقيقععع محعععال عععو عععد أل يعععراد العععيقس ال ملععع  ،الل يقعععس اليقعععيل  -تمعععا بقعععد  -لعععيس بحعععت
اربيار المتلف و يصح اليق نيه .ونلي تا يي الشيخ االنظ وصاحا التفاي و ير ما.
ولتععل البععدقي ع المهععأل ي لعع يععر ععتا ايمععا يلععز ععتا المحععتور لععو تععال اليقعع نععل يقععس اليقععيل مععرادا جديععدا ،امععا
نلعععي معععا تتريعععا معععل أيعععه نلعععي وجعععه التيايععع  ،ايعععه  -تمعععا تتريعععا  -يتعععول معععرادا اهعععب ماليا قعععل ،وال محعععتور ععع تعععول
المراد االهب مال  -التياي  -محاال او تات ا يفهه ،ايما المحتور اتا تال المراد الجدد المتيي نيه تتلال.
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ونليه ،حمل اليقس نلي م يا الحقيق اولي ما دا ال تلال يصح و محتور.
اليبيج ع يععه اتا بمععت ععت المقععدمات صععح اهععياد الععيقس الحقيق ع لععي اليقععيل مععل أجععل وثاقبععه مععل جق ع مععا ععو يقععيل ،وال
تععال اليقععع نيعععه يععراد عععه الز م يعععا نلعععي هعع يل التيايععع  -ايعععا يقعععول ال اليقععيل لمعععا تعععال ععع يفهععه م رمعععا ومحتمعععا عععو
يحبععا عع صععح اهععياد الععيقس اليععه لععي ععرس ال يتععول مب لقععه ممععا لععه اهععب داد عع تابععه لل قععاء ،و يمععا يلععز تلععال لععو
تال االهياد اللفظ لي يفس المبيقل ولو نلي يحو المجاز.
وأمععا تععول ال المعع راد الجععدد ععو اليقعع نععل بععرال مقبضععي اليقععيل الععتد ععو ن ععارة نععل لععزو ال مععل ععالمبيقل ،ععال تلععال
مراد ل وليس يه اهياد لليقس لي المبيقل مقا اللفظ حبي يتول تلال قريي لفظي نلي المراد مل المبيقل.
والهععر ع تلععال ال التياي ع ال يقععدر يقععا لفععظ المتيععي نيععه نلععي ال المتيععي نيععه لععيس ععو حرم ع يقععس المبععيقل ععل  -تمععا
بقععد  -ععو حرم ع بععرال مقبضععي اليقععيل الععتد ععو ن ععارة نععل لععزو ال مععل ععالمبيقل ،ععو يقععس مهععيد لععي المبععيقل ال لفظععا

وال ل عععا ،حبعععي يتعععول تلعععال قرييععع نلعععي ال المعععراد معععل المبعععيقل عععو مالعععه اهعععب داد ععع تابعععه لل قعععاء الجعععل ال يتعععول م رمعععا
يصح اهياد اليقس اليه.
الروصععع وروصععع معععا بوصعععليا اليعععه عععو ال الحععع ال العععيقس مهعععيد لعععي يفعععس اليقعععيل عععو مجعععاز ععع التلمععع وال ععع
االهععياد وال نلععي حععتف مضععاف ،ولتععل اليقعع نيععه ج ععل نيوايععا نلععي هعع يل التيايعع نععل الز م يععا  ،و ععو لععزو االرععت
ععالمبيقل عع ثععاي الحععال بربيععا آثعععار الشععرني نليععه ،و ععتا المتيععي نيععه ن عععارة أرععرا نععل الحتعع قععاء المبعععيقل .واتا
تعععال اليقععع نعععل يقعععس اليقعععيل معععل عععاا التيايععع عععو يهعععبدن تلعععال ال يفعععرس ععع مب لقعععه اهعععب داد ال قعععاء ليبحقععع م يعععي
الععيقس اليععه مبحقعع ععدول تلععال .ونليععه مقبضععي االر ععار حجيعع االهبصععحاا عع مععوردد الشععال عع المقبضععي والرا ععذ
م ا .ويحل اتا بوصليا لي يا مل يال حجي االهبصحاا مللقا مقا ل
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البفصععيل الععتد ت ععا اليععه الشععيخ االيصععارد  -ال يجععد تثيععر حاجعع عع الب ععرس للبفصععيوت االرععرا عع
ويحيل تلال لي الملوالت ال هيما رهال الشيخ االهبصحاا ال ما تتر ال يي والتفاي .

ععتا المربصععر

***
بي يقات االهبصحاا
ععد ععراغ الشععيخ االيصععارد مععل تتععر االقععوال عع المهععأل ومياقشععبقا شععرا عع يععال أمععور بب لعع ععه ل ععت اثيعع نشععر
أمععرا ،واشععبقرت اهعع (بي يقعععات االهبصععحاا) ،صععار لقععا شعععأل ت يععر نيععد االصععولييل ،وصعععارت موضععذ نيععايبق  ،لمعععا
التثر ا مل الفوايد الت يرة الفقه ولما لقا مل الم احث الدقيق االصولي .
التفاي بي يقيل صارت ار

وزاد يقا شيخ أهابتبيا

نشر بي يقا.

ويحل تاترول ول هللا ب الي أ مقا مبوريل االربصار حد االمتال واالقبصار نلي ما ييفذ اللالا الم بد .
البي يه االول اهبصحاا التل ()1
ال ععرس مععل اهبصععحاا التلعع
تلال التل .
و تا الشال

قاء التل

1 -ال يتول الشال

ععو اهبصععحا ه يمععا اتا بععيقل وجععود عع ضععمل ععرد مععل أ ععراد ثعع شععال عع

قععاء يفععس

ضمل أ راد يبصور نلي ايحاء ثوث نر ت اه اقها اهبصحاا التل :
قاء التل مل جق الشال

قاء يفس تلال الفرد التد بيقل وجود .

  2ال يتععول الشععال ع قععاء التل ع مععل جق ع الشععال ع ب يععيل تلععال الفععرد المبععيقل هععا قا ععأل يبععردد الفععرد ععيل مععا ععو ععاقجزمععا و ععيل مععا ععو مربفععذ جزمععا ،اد ايععه تععال قععد بعععيقل نلععي االجمععال وجععود ععرد مععا مععل أ ععراد التلعع يبععيقل وجعععود
التل ع ع ضععميه ،ولتععل ععتا الفععرد الععواق مععردد نيععد ععيل ال يتععول لععه نمععر لويععل قععو ععاق جزمععا ع الزمععال الثععاي
و ععيل ال يتععول لععه نمععر قصععير قععو مربفععذ جزمععا ع الزمععال الثععاي  .ومععل أجععل ععتا البرديععد يحصععل لععه الشععال ع قععاء
التل  .مثاله ما اتا نل نلي االجمال ررو لل مردد يل أل يتول وال أو
___________________________________
) (1تا و البي يه االول
][280

ب داد الرهايل والبي يه الثالث

ب داد التفاي )*( .

مييعععا ،ثععع بوضعععأ ايعععه ععع عععتا الحعععال يبعععيقل حصعععول الحعععدث التلععع ععع ضعععمل عععتا الفعععرد المعععردد ،عععال تعععال ال لعععل عععوال
حدثععععه أصعععع ر قععععد اربفععععذ الوضععععوء جزمععععا وال تععععال مييععععا حدثععععه ات ععععر لعععع يربفععععذ الوضععععوء ،لععععي القععععول جريععععال
اهبصعععحاا التلععع يهبصعععحا يعععا تلععع الحعععدث ،ببربعععا نليعععه آثعععار تلععع الحعععدث مثعععل حرمععع معععس المصعععحف ،أمعععا آثعععار
رصو الحدث االت ر او االص ر و ببربا مثل حرم درول المهجد وقراءة ال زاي .
  3ال يتععول الشععال عع قععاء التلعع مععل جقعع الشععال عع وجععود ععرد آرععر مقععا الفععرد الم لععو حدوثععه واربفانععه ،أد الالشععال ع قععاء التل ع مهععبيد لععي احبمععال وجععود ععرد ثععال يععر الفععرد الم لععو حدوثععه واربفانععه ،اليععه ال تععال الفععرد الثععاي
قد وجد واق ا ال التل اق وجود وال ل يتل قد وجد قد ايقلذ وجود التل اربفاا الفرد االول.
أمعععا (القهععع االول)  -عععالح يعععه جريعععال االهبصعععحاا اليهععع لعععي التلععع يبربعععا نليعععه أثعععر الشعععرن  ،تمعععا ال تعععو ععع
جريال اهبصحاا يفس الفرد يبربا نليه أثر الشرن ما له مل الرصوصي الفردي  .و تا ال روف يه.
وأمعععا (القهععع الثعععاي )  -عععالح يعععه أيضعععا جريعععال االهبصعععحاا اليهععع لعععي التلععع  ،وامعععا اليهععع لعععي الفعععرد عععو يجعععرد
قل ععا ،ععل الفععرد يجععرد يععه اهبصععحاا نععد رصوصععي الفععرد ،ف ع المثععال المبقععد يجععرد اهبصععحاا تل ع الحععدث ععد
الوضعععوء عععو يجعععوز لعععه معععس المصعععحف ،امعععا اليهععع لعععي رصوصعععي الفعععرد االصعععل نعععدمقا ،معععا عععو آثعععار رصعععو
الجيا عع مععثو ال يجععا االرععت قععا ععو يحععر ق ععل ال هععل مععا يحععر نلععي الجيععا مععل يحععو درععول المهععاجد وقععراءة ال ععزاي
تما بقد .
والجعععل يعععال صعععح جريعععال االهبصعععحاا ععع التلععع
مايذ مل جريايه والجواا نيه.

ععع

عععتا القهععع الثعععاي وحصعععول ارتايعععه ال عععد معععل تتعععر معععا قيعععل ايعععه

وقععد اشععار الشععيخ لععي وجقععيل عع الميععذ وأجععاا نيقمععا ،و مععا تععل مععا يمتععل ال يقععال ع الميععذ (االول)  -قععال (وبععو
نععد جريععال االصععل ع القععدر المشععبرال مععل حيععث دورايععه ععيل مععا ععو مقلععوا االيبفععاء ومععا ععو مشععتوال الحععدوث و ععو
محتو االيبفاء حت االصل).
بوضعععيح البعععو ال أ ععع أرتعععال االهبصعععحاا عععو اليقعععيل الحعععدوث والشعععال ععع ال قعععاء ،و ععع المقعععا ال حصعععل العععرتل
االول و و اليقيل الحدوث ،ال الرتل
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الثاي و و الشال

ال قاء ير حاصل.

وجعععه تلعععال ال التلععع ال وجعععود لعععه اال وجعععود أ عععراد  ،ومعععل الواضعععح ال وجعععود التلععع ععع ضعععمل الفعععرد القصعععير مقلعععوا
االربفععاا عع الزمععال الثععاي وجععدايا ،وأمععا وجععود عع ضععمل الفععرد اللويععل قععو مشععتوال الحععدوث مععل أول االمععر و ععو
قايه.
ميف االصل يتول التل مربف ا الزمال الثاي ما وجدايا أو االصل ب دا ،و شال
والجعععواا ال عععتا البعععو يعععه رلعععل عععيل التلععع و عععرد  ،أو قعععل يعععه رلعععل عععيل تات الحصععع معععل التلععع أد تات التلععع
الل ي ععع و عععيل الحصععع ميعععه معععا لقعععا معععل الرصوصعععي والب عععيل الرعععا  ،عععال العععتد عععو م لعععو االربفعععاا امعععا وجعععدايا لعععو
ب ععدا ايمععا ععو الحصعع مععا لقععا مععل الب ععيل الرععا  ،و عع االضععا لععي تلععال يععر م لومعع الحععدوث أيضععا ،لعع يبحقعع
يقععا الرتيععال م ععا ،اليععه تمععا ال تععل ععرد مععل الفععرديل مشععتوال الحععدوث ع يفهععه ععال الحص ع الموجععودة ععه مععا لقععا مععل
الب عععيل الرعععا تعععتلال مشعععتوت الحعععدوث ،ات ال يقعععيل وجعععود عععت الحصععع وال يقعععيل وجعععود بلعععال الحصععع  ،وال موجعععود
ثالث حها الفرس.
قعععتا الفعععرد أو عععتلال الفعععرد أد القعععدر المشعععبرال ييقمعععا،
وامعععا تات الحصععع المب ييععع واق عععا ال معععا لقعععا معععل الب عععيل الرعععا
فععع الوقعععت العععتد ععع يعععه م لو مععع الحعععدوث ععع مشعععتوت ال قعععاء ات ال نلععع اربفانقعععا وال ب عععد اربفانقعععا عععل الجعععل
القلععذ ععزوال الب ععيل الرععا يشععال عع اربفانقععا و قايقععا الحبمععال تععول ب ييقععا ععو الب ععيل ال ععاق أو ععو الب ععيل الزايععل،

واربفعععاا الفعععرد ال يقبضععع اال اربفعععاا الحصععع المب ييععع عععه ،و ععع تمعععا قعععدميا يعععر م لومععع الحعععدوث وايمعععا الم لعععو تات
الحص أد القدر المشبرال.
والحاصععل ال مععا ععو يععر مشععتوال ال قععاء امععا وجععدايا أو ب ععدا ال يقععيل حدوثععه اصععو و ععو الحصعع مععا لقععا مععل الب ععيل
الرا وما و مبيقل الحدوث و مشتوال ال قاء وجدايا و و تات الحص ال ما لقا مل الب يل الرا .
وقد اشار ال شيخ لي تا الجواا قوله (ايه ال يقد تلال

اهبصحا ه د رس الشال

قايه واربفانه).

(الثعععاي )  -قعععال الشعععيخ االنظععع (بعععو تعععول الشعععال ععع قايعععه مهععع ا نعععل الشعععال ععع حعععدوث تلعععال المشعععتوال ،عععاتا حتععع
اصال ند حدوثه لزمه اربفاا القدر المشبرال اليه مل آثار ).
والجععواا الصععح يح ععو مععا اشعععار اليععه قولععه (ال اربفععاا القعععدر المشععبرال مععل لععواز تعععول الحععادث تلععال االمععر المقلعععوا
االربفاا ال مل لواز ند حدوث
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االمر اارر.
ي عع الععوز مععل نععد حدوثععه ععو نععد وجععود مععا ععو عع ضععميه مععل القععدر المشععبرال عع الزمععال الثععاي ال اربفععاا القععدر
المشبرال يل االمريل .و ييقما رق واضح).
بوضعععيح معععا ا عععاد معععل الجعععواا ايعععا يميعععذ ال يتعععول الشعععال ععع قعععاء القعععدر المشعععبرال  -أد التلععع  -مهععع ا نعععل الشعععال ععع
حعععدوث الفعععرد اللويعععل وندمعععه ،الل وجعععود التلععع  -حهعععا الفعععرس  -مبعععيقل الحعععدوث معععل أول االمعععر امعععا ععع ضعععمل
القصععير او اللويعععل ععو ي قعععل ال يتععول ندمعععه ععد وجعععود مهععبيدا لعععي نععد الفعععرد اللويععل معععل االول و ال لمععا وجعععد معععل
االول ،عععل ععع الحقيقععع ال الشعععال ععع قعععاء التلععع أد ععع وجعععود وندمعععه عععد عععرس القلعععذ وجعععود مهعععبيد لعععي احبمعععال
وجععود ععتا الفععرد اللويععل مععذ احبمععال وجععود تلععال الفععرد القصععير ي يعع يهععبيد لععي االحبمععاليل م ععا ال لرصععو احبمععال
وجعععود اللويعععل ،ات يحبمعععل قعععاء وجعععود االول الحبمعععال حعععدوث اللويعععل ويحبمعععل ندمعععه عععد الوجعععود الحبمعععال حعععدوث
القصير المربفذ قل ا ثاي الحال.
والحاصععل ال احبمععال وجععود التلععي وندمععه عع ثععاي الحععال مهعع ا نععل الشععال عع ال الحععادث الم لععو ععل ععو اللويععل
أو القصعععير ،ال ايعععه مهععع ا نعععل رصعععو احبمعععال حعععدوث اللويعععل حبعععي يتعععول يفيعععه االصعععل موج عععا ليفععع الشعععال ععع
وجععود التل ع ع ثععاي الحععال ،ععو ععد مععل يف ع تععل مععل الفععرديل االصععل حبععي يتععول تلععال موج ععا الربفععاا القععدر المشععبرال
واالصول م ا ال يجريال مذ رس ال ل االجمال .
وأمععا (القهععع الثالععث)  -و عععو معععا تا تععال الشعععال ععع
حدوثه ث اربفانه  -قو نلي يحويل:
1 -ال يحبمل حدوث الفرد الثاي

قععاء التلعععي مهععبيدا لعععي احبمعععال وجععود عععرد ثعععال يععر الفعععرد الم لعععو

ظرف وجود االول.

  2ال يحبمعععل حدوثعععه مقاريعععا الربفعععاا االول ،و عععو نلعععي يحعععويل امعععا يب دلعععه اليعععه أو مجعععرد المقاريععع االبفاقيععع عععيلاربفاا االول وحدوث الثاي .
و

جريال االهبصحاا

أ  -جريايه مللقا.
ا  -ند جريايه مللقا.

تا (القه الثالث) مل التلي احبماالت أو أقوال ثوث :
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ج  -البفصععيل ععيل اليحعععويل المععتتوريل ،يجعععرد عع االول دول الثعععاي مللقععا .و عععتا البفصععيل عععو الععتد معععال اليععه الشعععيخ
االنظ .
و الهعععر ععع الرعععوف ي عععود لعععي أل االرتعععال ععع االهبصعععحاا عععل ععع مبعععو رة يعععا أو يعععر مبعععو رة ،والمشعععتوال بعععو ر
ععع المقعععا عععو العععرتل الرعععامس ،و عععو ابحعععاد مب لععع اليقعععيل والشعععال .وال شعععال ععع أل التلععع المبعععيقل يفهعععه عععو المشعععتوال
تا القه قو واحد يونا ،يي ال يهأل:
قاؤ
أوال  -عععل عععت الوحعععدة اليونيععع عععيل المبعععيقل والمشعععتوال تا يععع ععع بحقععع الوحعععدة الم ب عععرة ععع االهبصعععحاا أو يعععر
تا ي ل ال د له مل وحدة رارجي .
ثاييععا  -ععد ععرس نععد تفاي ع الوحععدة اليوني ع ععل أل التلععي الل ي ع لععه وحععدة رارجي ع وجععود أ ععراد  ،م يععي ايععه يتععول
وحدبععه الرارجيعع م روضععا لب ي يععات أ ععراد المب اييعع  ،يععاء نلععي مععا قيععل مععل ال يهعع التلععي لععي ا ععراد مععل ععاا يهعع
االا الواحععد لععي اال يععاء التثيععرة تمععا يقععل تلععال ا ععل هععييا نععل ععس مععل ناصععر  ،أو ال التلععي الل ي عع ال وجععود لععه ال
وجععود أ ععراد ععال رس فعع تععل ععرد حصعع موجععودة ميععه يععر الحصعع الموجععودة عع ععرد آرععر ،ععو بتععول لععه وحععدة
رارجيععع وجعععود أ عععراد المب عععددة عععل يهععع به لعععي ا عععراد معععل ق يعععل يهععع اا عععاء المب عععددة لعععي اال يعععاء المب عععددة ،و عععتا عععو
الم روف نيد المحققيل.
القايععل جريععال االهبصععحاا عع ععتا القهعع امععا أل يلبععز تفايعع الوحععدة اليونيعع عع بحقعع رتععل االهبصععحاا وامععا ال
يلبز أل التلي له وحدة رارجي وجود ا راد المب ددة ،و ال و يجرد االهبصحاا.
واتا ابضعععح عععتا البحليعععل العععدقي لميشعععأ االقعععوال ععع المهعععأل يبضعععح الحععع
االهبصحاا مللقا.

يقعععا ،و عععو القعععول الثعععاي و عععو نعععد جريعععال

أمعععا (اوال) ،ويعععه معععل الواضعععح نعععد تفايععع الوحعععدة اليونيععع ععع االهبصعععحاا ،الل م يعععي قعععاء المهبصعععحا يعععه عععو
اهععبمرار رارجععا ععد اليقععيل ععه .ويحععل ال ي ي ع مععل اهبصععحاا التلععي اهبصععحاا يفععس الما ي ع مععل حيععث ع ععال ععتا
ال م يي له ،ل المراد اهبصحا قا ما لقا مل الوجود الرارج ل رس بربيا احتامقا الف لي .
وأما (ثاييا) ،ويه مل الواضح أيضا ال الح ال يه التل

لي أ راد
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مل ق يل يه اا اء لي اال ياء ،اليه مل الضرورد أل التل ال وجود له ال ال رس وجود أ راد .
و عع مقاميععا قععد وجععدت حصعع مععل التلعع وقععد اربف ععت ععت الحصعع يقييععا ،والحصعع االرععرا ميععه عع الفععرد الثععاي
مل أول االمر مشتوت الحدوث ،ل يبحد المبيقل والمشتوال.

عع

و قعععتا يبفعععرق القهععع الثالعععث نعععل القهععع الثعععاي معععل اهبصعععحاا التلععع  ،اليعععه ععع القهععع الثعععاي  -تمعععا هععع  -تات الحصععع
معععل التلععع المب ييععع واق عععا الم لومععع الحعععدوث نلعععي االجمعععال ععع يفهعععقا مشعععتوت ال قعععاء ،حيعععث ال يعععدرا ايقعععا الحصععع
المضا لي الفرد اللويل أو الفرد القصير.
و قعععتا ايضعععا يبضعععح ايعععه ال وجعععه للبفصعععيل المبقعععد العععتد معععال اليعععه الشعععيخ االنظععع  ،عععال احبمعععال وجعععود الفعععرد الثعععاي ععع
ظعععرف وجعععود الفعععرد االول ال يقعععد وال يعععؤرر وال يضعععمل الوحعععدة الرارجيععع للمبعععيقل والمشعععتوال ال اتا قليعععا مقالععع معععل
يت ا لي أل يه التلي لي أ راد مل ق يل يه االا الواحد لي ا يايه ،وحاشا الشيخ ال يرا تا الرأد.

وال شعععال ال الحصععع الموجعععودة ععع ضعععمل الفعععرد الثعععاي معععل أول االمعععر مشعععتوت الحعععدوث ،وامعععا المبعععيقل حدوثعععه قعععو
حصععع أرعععرا و ععع ععع نعععيل الحعععال مبيقيععع االربفعععاا .ويتعععول وزال عععتا القهععع وزال اهبصعععحاا الفعععرد المعععردد اابععع
تتر .
( بي يععه) وقععد اهععبثيي مععل ععتا القهعع الثالععث مععا يبهععامح ععه ال ععرف ي ععدول الفععرد الوحعع المشععتوال الحععدوث مععذ الفععرد
الهععا تالمهععبمر الواحععد ،مثععل مععا لععو نلعع الهععواد الشععديد عع محععل وشععال عع اربفانععه أصععو أو ب دلععه هععواد أضعع ف،
ايعععه ععع مثلعععه حتععع الجميعععذ جريعععال االهبصعععحاا .ومععع ل عععتا ال عععاا معععا لعععو تعععال شعععر تثيعععر الشعععال ثععع شعععال ععع زوال
صف تثرة الشال نيه اصو أو ب دلقا لي مرب مل الشال دول االولي.
قعععال الشعععيخ االنظععع ععع ب ليعععل جريعععال االهبصعععحاا ععع عععتا ال عععاا ال عععرة ععع جريعععال االهبصعععحاا نعععد الموجعععود
الها مهبمرا لي الوح  ،ولو تال االمر الوح نلي بقدير وجود م ايرا حها الدق للفرد الها ).
ي يععع ال ال عععرة ععع ابحعععاد المبعععيقل والمشعععتوال عععو االبحعععاد نر عععا و حهعععا اليظعععر المهعععامح وال تايعععا حهعععا الدقععع
ال قلي مب ايريل تما المقا .
***
البي يه الثاي ( )1الش ق ال ايي او اهبصحاا الفرد المردد
ييقعععل ال الهعععيد ال جليعععل الهعععيد اهعععمانيل الصعععدر قعععدس هعععر زار اليجعععف االشعععرف ايعععا الشعععيخ المحقععع االريعععد أثعععار ععع
أوهالقا ال لمي مهأل بياقلو ا وصارت نيد موض ا للرد وال دل واشبقرت الش ق ال ايي .
وحاصعععلقا ايعععه لعععو وق عععت يجاهععع نلعععي احعععد لر ععع ن عععاء ة ولععع ي لععع ايعععه اللعععرف االنلعععي أو االهعععفل ،ثععع لقعععر أحعععد
اللعععر يل ولعععيتل االهعععفل معععثو ،عععال بلعععال اليجاهععع الم لومععع الحعععدوث بصععع ح يفهعععقا مشعععتوت االربفعععاا يي ععع ال يجعععرد
اهبصعععحا قا ،ييمعععا ال مقبضعععي جريعععال اهبصعععحاا اليجاهععع ععع عععت ال عععاءة أل يحتععع يجاهععع ال عععدل  -معععثو  -الموقععع
للر ال اءة م ا.
مععععذ ال ععععتا الععععوز الععععل قل ععععا الضععععرورة ،الل موقعععع أحععععد لر عععع الشعععع ق المحصععععورة محتععععو نليععععه اللقععععارة
محله.
االجماا تمابقد
و يععا ل ع يععوق ال ععدل اال أحععد لر ع الش ع ق و ععو اللععرف االنلععي وأمععا اللععرف االهععفل  -وال القععا  -ايععه قععد رععر نععل
لرف الش ق  -حها الفرس  -بلقير يقييا و م يي للحت يجاه موقيه.
واليتبعع عع الشعع ق ال ععتا االهبصععحاا ي ععدو مععل ععاا اهبصععحاا التلعع مععل القهعع الثععاي  ،وال شععال عع ال مهبصععحا
اليجاهعععع ال ععععد أل يحتعععع يجاهعععع موقيععععه ،ييمععععا ايععععه يععععا ال يحتعععع يجاهعععع الموقعععع  ،يتشععععف تلععععال نععععل نععععد صععععح
اهبصحاا التل القه الثاي .
وقععد اهععبقر الجععواا نيععد ا لمحققععيل نععل ععت الش ع ق نلععي ال ععتا االهبصععحاا لععيس مععل ععاا اهبصععحاا التل ع  ،ععل ععو
مععل يععوا آرععر هععمو (اهبصععحاا الفععرد المععردد) وقععد ابفقععوا نلععي نععد صععح جريايععه نععدا مععا يقععل نععل ععس االجل ع ع
حاشععيبه نلععي تبععاا ال يععذ للشععيخ االنظعع  ،ات قععال مععا محصععله ( ععأل بععردد حهععا نلميععا ال يضععر يقععيل وجععود هععا قا،
والمفعععروس ال أثعععر القعععدر المشعععبرال أثعععر لتعععل معععل الفعععرديل ،عععيمتل بربيعععا تلعععال االثعععر اهبصعععحاا الشعععر العععواق
الم لو ها قا ،تما القه االول التد حت الشيخ يه
___________________________________
)(1ل يتتر تا البي يه
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الرهايل وال

التفاي )*( .

اهبصحاا تل مل التل و رد ).
أقعععول ويجعععا ال ي لععع  -ق عععل تعععل شعععه  -الضعععا ل لتعععول المعععورد معععل عععاا اهبصعععحاا التلععع القهععع الثعععاي او معععل عععاا
اهبصحاا الفرد المردد ،ال ند البفرق يل المورديل و الموجا لوشب ا وبحت بلال الش ق .
اتل مععا الضععا ل لقمععا ال الضععا ل عع تلعع ال ال االثععر المععراد بربي ععه أمععا أل يتععول أثععرا للتلعع  ،أد أثععر لععتات الحصعع مععل
التلعع ال مععا لقععا مععل الب ععيل الرععا والرصوصععي المفععردة ،أو أثععرا للفععرد ،أد أثععر للحصعع مععا لقععا مععل الب ععيل الرععا
والرصوصي المفردة.
عععال تعععال (االول) يتفععع يعععه اهبصعععحاا القعععدر المشعععبرال أد تات الحصععع الموجعععودة أمعععا ععع ضعععمل الفعععرد المقلعععوا
االربفعععاا نلعععي بقعععدير ايعععه عععو الحعععادث أو الفعععرد المقلعععوا ال قعععاء نلعععي بقعععدير ايعععه عععو الحعععادث ،ويتعععول تلعععال معععل عععاا
اهبصعععحاا التلععع القهععع الثعععاي  ،وقعععد بقعععد اييعععا ال ي يععع معععل اهبصعععحاا التلععع يفعععس الما يععع التليععع عععل اهبصعععحاا
وجود ا.
وال تعععال (الثعععاي ) عععو يتفععع اهبصعععحاا القعععدر المشعععبرال وايمعععا العععتد ييفعععذ اهبصعععحاا الفعععرد معععا لعععه معععل الرصوصعععي
المفععردة المفعععروس يعععه ايعععه مععردد عععيل الفعععرد المقلعععوا االربفععاا نلعععي بقعععدير ايعععه الحععادث او الفعععرد المقلعععوا ال قعععاء نلعععي
بقدير ايه الحادث ،ويتول تلال مل اا اهبصحاا الفرد المردد.
اتا نر عععت عععتا الضعععا ل المثعععال العععتد وق عععت يعععه الشععع ق عععو معععل اليعععوا الثعععاي  ،الل الموضعععوا لليجاهععع المهبصعععح
ما و لرف را اما االنلي أو االهفل.
ليس أصل ال اء ة او اللرف التل ميقا ،ل يجاه اللرف الرا
و عععد عععتا ي قعععي أل يبهعععأل لمعععاتا ال يصعععح جريعععال اهبصعععحاا الفعععرد المعععردد يقعععول لقعععد اربلفعععت ب يعععرات االهعععابتة ععع
وجقععه ،قععد قيععل اليععه ال يبععو ر يععه الععرتل الثععاي و ععو الشععال عع ال قععاء ،وقيععل ععل ال يبععو ر الععرتل االول و ععو اليقععيل
الحدوث ضو نل الرتل الثاي .
أمععا الوجععه االول ،يايععه ال الفععرد مععا لععه مععل الرصوصععي مععردد حهععا الفععرس ععيل مععا ععو مقلععوا ال قععاء و ععيل مععا ععو
مقلعععوا االربفعععاا ،عععو شعععال ععع قعععاء الفعععرد العععواق العععتد تعععال م لعععو الحعععدوث اليعععه امعععا مقلعععوا ال قعععاء أو مقلعععوا
االربفاا.
وامعععا الوجعععه الثعععاي  -و عععو االصعععح  -يايعععه ال اليقعععيل الحعععدوث اريعععد عععه اليقعععيل حعععدوث الفعععرد معععذ قلعععذ اليظعععر نعععل
الرصوصي المفردة اليقا مجقول حها
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وال أريععععد ععععه اليقععععيل ععععالفرد مالععععه مععععل الرصوصععععي المفععععردة واضععععح أيععععه يععععر حاصععععل ععععو الل المفععععروس ال
الرصوصععي المفععردة مجقولعع ومععرددة ععيل رصوصععيبيل ،تيععف بتععول مبيقيعع عع نععيل الحععال ،ت المععردد مععا ععو مععردد
ال م يي الل يتول م لوما مب ييا ،تا رلف محال ،و يما الم لو و القدر المشبرال.
و عععع الحقيقعععع ال تععععل نلعععع اجمععععال مؤلععععف مععععل نلعععع وجقععععل ومب لعععع ال لعععع ععععو القععععدر المشععععبرال ومب لعععع الجقععععل
رصوصعععيابه ،و ال عععو م يعععي لوجمعععال ععع ال لععع و عععو نعععيل اليقعععيل وااليتشعععاف .وايمعععا هعععم عععال ل االجمعععال اليضعععما
الجقعععل الرصوصعععيات لعععي ال لععع الجعععامذ .ونليعععه ،عععال معععا عععو مبعععيقل  -و عععو التلععع  -ال ايعععدة ععع اهبصعععحا ه ل عععرس
بربيععا أثععر الفععرد رصوصععه ،ومالععه االثععر المععراد برب ععه نليععه  -و ععو الفععرد رصوصععيبه  -يععر مبععيقل ععل ععو مجقععول
معععردد عععيل رصوصعععيبيل ،عععو يبح قععع ععع اهبصعععحاا الفعععرد المعععردد رتعععل اليقعععيل الحالععع الهعععا ق  ،ال أل الفعععرد المعععردد
قايه .والوجه االصح و الثاي تما تتريا.
مبيقل ولتل ال شال

وامعععا الوجعععه االول  -و عععو ايعععه ال شعععال ععع قعععاء المبعععيقل  -ريعععا صعععدور نعععل عععس ا عععل البحقيععع  ،عععال تويعععه معععرددا
عععيل معععا عععو مقلعععوا ال قعععاء و عععيل معععا عععو مقلعععوا االربفعععاا م يعععا ععع الحقيقععع عععو الشعععال عععو ععع قعععاء الفعععرد العععواق
واربفانعععه ،الل المفعععروس ال القلعععذ ال قعععاء والقلعععذ االربفعععاا ليهعععا قل عععيل ليعععيل عععل تعععل ميقمعععا قلعععذ نلعععي بقعععدير
مشععتوال ،والقلعععذ نلعععي بقعععدير مشعععتوال لعععيس قل عععا عععو ،عععل ععو نعععيل الشعععال .ونلعععي تعععل حعععال ،عععو م يعععي الهبصعععحاا
الفعععرد المعععردد ،وال م يعععي الل يقعععال  -تمعععا هععع نعععل عععس االجلععع ( -ال بعععردد حهعععا نلميعععا ال يضعععر يقعععيل وجعععود
هعععا قا) ايعععه تيعععف يتعععول بعععردد حهعععا نلميعععا ال يضعععر عععاليقيل و عععل اليقعععيل ال ال لععع ال اتا أراد معععل اليقعععيل وجعععود
هعععا قا اليقعععيل القعععدر المشعععبرال والبعععردد ععع الفعععرد ،عععاليقيل مب لععع شعععه والبعععردد شعععه آرعععر ،يبعععو ر رتيعععا االهبصعععحاا
اليهععع لعععي القعععدر المشعععبرال ال اليهععع لعععي الفعععرد المعععراد اهبصعععحا ه ،معععا عععو مبعععيقل ال يعععراد اهبصعععحا ه ومعععا يعععراد
اهبصحا ه ير مبيقل نلي ماه يايه
***

