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 ىن اصطفیعباده الذ ىالحمدلّله و سلام عل
 .اٌصول ج یفخون كتاب شرح النتا ىذا ىو املجلد الثاین و حعد

 ةحاالدلة الشرع القول ىف
حة السلب للتبادر و ص قة  یاالتفاق حق یو عل العزم وجازا   یطلق علیاالجهاع  اصل :قال
ن وزن ذز ا االوزة یاالتفزاق الازاف نع زل العاوزة اتفزاق الهجت زل یالز نقزل اصزطاحا  عن العززم و 

ه طرق نع ل القزلوا  یعصر ون االعصار و ع ل الااصة االتفاق الكاشف و ل ن ن ین ی ید اور یعل
او  را  یزاو تقر او تركزا   و نعزا  ا ن قزوال  یالهجهعز یول شاص الهعصوم نزذو االتفاق الكاشف عن دخ

االقوال الهجتهعة او االتفاق الكاشف عزن صزلور  یاالتفاق الكاشف عن دخول قول الهعصوم ن
ه یززق الكاشززف عهززا علن او االتفززایطبززق االقززوال الصززادرل عززن الهجهعزز یقززول وززن الهعصززوم علزز

قت ن انزه ااا یطزر یخ بعزل ووانقتزه القزلوا  نزیاو صلور قول و ع زل ال ز ا  یاو قول ا  یالهعصوم شاص
اوززر وززم عززلم وجززود خززاع و عززلم العلززن بصززحته و  ززقهه و عززلم العلززن  یاجتهعززا الطاجفززة علزز

كاشزززف یبونزززاق الهعصزززوم و خانزززه نززز لة اجهزززاع و حجزززة لاخبزززار و قاعزززلل اللطزززف ن زززو ح  ئززز  
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تفزاق الكاشزف عزن رضزا  الهعصزوم ن االیهة قاعلل اللطف ال ل اته و ع ل الهتزخخریبهاحظة ضه
 قة العاوة واضحة.ین طری  ا و بین ذ ا الطرق و بیب و ال سبة ا  یقیحق رضا  

ه و اراد فعلهه و طعهع حاٌور اذا عزم عل قال امجع اٌور و عیلخاللغة العزم  اٌمجاع یف :اقول
ههع عل فامجعوا اوركن نه طوله تعایلوه حفعله او جد ف ره عیلحه و عقد ضهحعل هع و مج ه حهو اٌور مج
اذا  ضهاً خا قال امجع القوم امجاعاً ختفرطه و  حعد عاً حٌتدعه ونتشرًا و اجعله مج يامجع اورك  قالخو 

 اتفقوا.
ها  علق عیلخ>و طول املصنف  ل حاوهه و ىهو التجهادر و  <اً العزم مج مه  رهرب حادهتدٌ
روعتجههر و لههذا التجههادر حاصههعٍغ   حالشههتاو و املغههتغر  یف یلذىههن املجههت طههد ذكر هها ات التجههادر یف

وول و اَ ا لل كتاحه عیلی  و التجادر عند املتقدو يدیج ن ٌیاملتأررعند   ی  وجه لغهات عهری  مج
جههر  و عرفههوه و یف امجعوووا اوووركنو طههال  و اوهها صهه ة ام لوو  حام قجووا الر وور ف  ووحهوول ال ووی   ووول مال 

عصهر  لهب عنهد العهرب یف ن عهر  صه ة اله یهحبهر  و وهن ا كالتجهادر ررفهاً  ضاً خالغلب فوو ا
 .ر ملواح  أتوت هبا یفخه و لكن حو تاَ ات اكثر ادلهتن الفاظ دل النیب

 للقعههع حعههدم وجههود القههدر املشههترك حههی   املعنی  جهه يالضههواحا اٌشههتراك املعنههو یف و  ههی
  العههزم وی  طههدر وشههترك امجههع و اطههرب وههن الههد املشههترك جهه ين ىههذا القعههع و ایههب و وههن اخههالقر

هاوع ج تفقوت عیلخو  عزووت اٌخلعزم و ٌتفقوت اٌ حاخاٌتفا  فات القوم ٌ هنهها القصهد یاٌوهر و الج
ب و وهدار حهه و ارجهار عهن الغحهدل حا هه حاوهه و ىهذا ركهن حٍه ًاٌشهتراك اللف ه و التوجه و  ی
املتعار  عنهد اىهه اللغهات و الكاشهف عهن ذلها كتهب اىهه اللغهة و اَ ا هلل كتاحهه  اللغة عیل
  شهرعاً حی  ناىن ذكروا املعنخلغة رأفاذا راجعنا كتب ال عن النیب يوتعار  العرب كها رو عیل
 .ًنجغخاٌو مما ٌحاٌرر هبذه ال   ح اردمها عیلحو ترج اً دواء

ن وهن یاصعٍغ الفقواء و املجهتد عینخاٌصعٍغ ىو اتفا  راب  رال یف يا و عیل
اصة و لو كات ون عند اَ و ردوله لقال یف اصة او ال  نهلل خ الشرع ولكنه علهن ا هه م العاوة و ال 

وعنهاه و  هنن ارتلفهوا یفیها فجعهد وها روهر ا هه لفهو تهداولوه جحأتحرد حهه  هك كهادهی حه كتاب و م
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اٌوههة  فعههیل اصههه ارههتٍفون  لهها فههات اللفههو اذا كههات وههن اَ و وههن ردههوله و رججههه
ت اصهعٍغ القهوم فكهه كن عهنن و كاخ ورادىن فاتفقوا حعد او ارتلفوا و اوا ات معن ف صوا خ ات
قولوا اٌمجاع ىو ىذا فا ها  غهأل كهه وارهد وههنن اٌمجهاع خ   هلن اتحوا اصعلح و طصد فل عیل

ىهو كهذا  يوعنهاه و ات طهال عنهد عند ون ىو كهذا فهات طهال عنهد الفقوهاء فنقهول لهه م ارتلفهوا یف
هلة طد ذكر التعر فنقول له ا ت و شأ ا  عجههة ی  راحهع اطهوال املتقهدو ذكهر و یف وا فاو عیلخحالج

 ا.هیالعجاراو واض ة ٌ  جرة عل  ة و حایقح ل
ط او وركزب و اوزا یثزن اوزا بسز یاو بزالظ  یثن االجهزاع اوزا وحصزل او و قزول بزالقطع :قال

 .یاو و ذب ی یو اوا د یاو نظر یضرور
اٌمجاع امل صه عنهدىن وها رصهله الشهنك حنفغهه وهن الف هك و اٌدهتقراء  :اقول

 مصهه عهام ی  طغهه قال له امل صه و امل قق و ىو عهیلخفعلن اٌتفا  الكاشف فوذا اٌمجاع 
ه حهلوضهوح ودركهه و مصهه رهاب اتفهق لفق ك فه كه ون دره عرصة الفقواء او حعلع علخ

و اوهها املنقههول فوههو وهها  رهحههصههه ىههذا العلههن  ی م ره ف صههه العلههن حاتفهها  كاشههف و ر ههاحههدوت  
 ًادعه نقهه ات فٍ هاً خاتفها  كاشهف او  اولعت عیل رك اینحذكر   عینخرك و  قله لا حرصله  
صهه یتهواتر رجهرىن و خرة حها ون اشهناب كثحصه الخىذه املغألة فوذا املنقول اوا  اٌمجاع یف

 صهه حا حنقهه اٌرهاد فحهصهه الخاو  ل هق عنهدك حامل صههحلا العلن جوجود ذلها اٌتفها  ف
 نجذ.حو  لا ادعاء اٌمجاع ریج لا ال ن جوجود ذلا اٌتفا  و ٌ

كهح ارر و ىهو اوها حغهمیقغن اٌمجاع حتقغخو طد   عهیل كاشهفاً  تفهق القهوم اتفاطهاً خ تأا 
ًٍ  وجههوب العوههور یف كههأت الصههلوة وههث ىههذه  عة یفحصههه لهها العلههن حههات الشههی و اوهها وركههب 
ًٍ ی  طول املغألة عیل هبا   وث ًٍ  مفهنن ون طال جوجو قه ارهد خ و وهنن ون طال حبروهتا و م وث
ر طول املعصهوم ح صه له العلن حات املعصوم وع ارد ىؤٌء فالقول الثالث  ححادت جاهبا ف

 .و  القول حهیج نًا فٍحقخ
 كارتٍ  القهوم یف وغألة صه اٌمجاع یفیفاوا   ثلثة اطغام مث اهنن فرضوا املركب عیل



4 

 

صهه یو اوها   الصلوة و رروهتا فالقول حاٌدت جاب رر  لٍمجهاع وجوب دجدة القراءة یف
و عههدم  الههدجر وعلقهها ًوجههوب الغغههه جههوو یف هنههها جههاوع كههارتٍ  القههومی جی  وغههألت یف

و اوها  دجهر الرجهه دوت املهرأة فقهدررطت اٌمجهاع یف ًوجوحه وعلقًا فات طلهت جوجوحهه حهالوو
و  ًقتهه حالهذوخملغهلن ٌقهول حعه  الفرطهة حهات اخ هنها جاوع كأتی  جح لی  وغألت یف صهی
قتهه املغهلن خقهول حعه  ارهر حا هه خو لها میع وها ٌیهصهح جخع ا هه ٌحهوغاجه الج یف ضاً خقول اخ

هوا  جحهوغاجه الج قول یفخو  ًحالذو و عهدم  ًفلهو طلهت حقتهه املغهلن حالهذولها میع وها ٌیهع حبج
 لا فقدررطت اٌمجاع كذا طالوا.میٌ ع وایجوا  ج

اوها  يلضهرورو ا يرضهرورح  يو اوها   هر ي ارهر و ىهو اوها ضهرورمیقغن حتقغهخو طد 
فوهو  يه العاوهة و اوها الن هرحهعة و ات رهالفون فحالش يو اوا ضرور عاً ح مجی  املغله يضرور
 ی  حالشهوادتع وهن اطهر حه  وا اجتهع مجحل يا ات املراد حالضرورحعل یی  مث ٌ عهوهاخوا ٌ

وهن  ن فهات الوفهاً یر وغهاجه الهدیدها ا یف و اوهی   ف  الشهوادت یف رراصه اٌحفات ذلا  
ًٍ خ م ر ا ی  املغله احهده وغهاجه  وهن عترفوا حفرضهوا وهع ا ههخ ون ات غهعوا ادن الصلوة فض
ات تقول املغهلن ادهن وهن اعتهر   ن اللون اٌیر فروع الدیرنا حغا اهتا مفاخن و ضروریالد

و  ووهاً حف ووهاً یزداد وعرفهة حبهدوده یكات غلن خاو و ىو رٍ  املعرو  و ون كات خحالضرور
 ی  نخ املتهدی  عند الفارص اً حهیوا صار حد يالضرور عة مفعینحاو الشخضرور كذلا اٌور یف

 ًغههخرده وضوح اٌور فهذلا  الجع  و كیحكن شروه اطرار الكه فخ توجه و اذ م حادین
  ن ىن اىهه الوفهای لٍركام و الذی  العالج حالنغجة ایل عینخه حٌرٍ  ف يحاٌمجاع الذ

ٍ  فافون ذلا.  و ال 
ل یززتززه و دلیوو ززا ذزز ا و وقوعززه و حجی ین نززیقززة الهتززخخریاوكززاط طر یب نززیززثززن الر :قااال

كادلة العاوة و شكوك القاصزریخ الیال  خ یكزام ال ز ینز االجهاعزا  اله قولزةن و ی  ض بهرادا 
 .وصطلح القوم یتحهل عل

ه حههصههولوت و علخهههة عنههدىن و حههه حكههات اصههه ىههذا اٌصههه وههن اٌصههول الع  ملهها :اقااول
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قتلههوت و حههه اكثههر خددوت و یههكفههروت و حههه خفغههقوت و خجعلههوت و حههه یققههوت و یهتههافتوت و حههه خ
  ررفهههت العهههرو  و حهههه صهههاروا یفنهههت الهههدرو  و خثجتهههوت حهههه  خا هیهههٌ هههك ف اٌركهههام الهههی

 الفقههه اٌ وغههألة وارههدة یف متخههق عنههدىن ٌحههاملههدار  حههه عنههد الت ق املجههال  و جههادلوا یف
دهعة الوطهت و حهه حقهدر اٌوكهات و  جهتها ٌحهد و ات  عتهینحوقهدواهتا او  ت هة اٌمجاع اوا یفححضه

 ضهن فصول. یف كن اٌمیق ذلا ٌحت قف اً حكاف الفرصة و  شرره شرراً 
 ف ا

شهرعه و  یف حهه مههد وجدأ ىذا املدرك لنعهر  ىهه ىهو ممها  هلل حهه الكتهاب او ممها ای یف
وصههی  عصههره او رههدد حعههده مث ىههه ورد وههن املعصههوو دههنته و ىههه كههات یف ه اثههر او حههف اءح ٌا

 میفه يدرخادل جرىة ون الدىر و ىوٌ یج  للعاطه ات ًنجغخعة وٌ حاء او ون الشحث ون العاوة العهخرد
 ادل.یج 

كو فامجعوا اوركن ر طوله حه لفو امجاع  ح  فحفاعلن ات الكتاب مصور و ل و دكن حوامجعوا 
ونهه  يآاٌمجهاع فقهد ادتشهودوا لهه حه و اوا وعین ء یش   ون ىذا املدرك یفحالعزم و ل ىو  عین
و ن وه   نول  وا تووی ی  ا املؤونحر سجحتجل غخو  ی ل  اهدی  تج شاقق الرسول ول حعد واخو ول وهنا 

ر ح  ًٍ حمفن اتجع دجات حذلا الردول می حاٌی  ع املوصوفحمج راىرة یف ًو ىً راحجهمن و ساءت و 
ا و هین وعاطب ىو و ىذا ىو ضرورة اٌدٍم و ٌ كٍم فی و اٌرری   ون اٌولی  املؤون عحمج هحدج
و و وهنها  دعو ه ون اٌمجاعاوخن ىذا مما یو ا طععاً  جاء حه النیب مما ًب اتجاعوا ٌهنا ىیج 

 ضهاً خا ًللوم الهرد عنهد اٌتفها  و ىهعدم  فاهنا تدل عیلاهلل و الرسوول  ء فردوه ای یش ان تنازعمت ىف
  واججهاً ی  كوت اتجاع كهه ثلثهة وتفقهخ لزم اتخالضرورة فات املناوب ات كات حع  اٌوة  راىرة یف

عون ح فعنهد اتفها  مجهی   املنهاوجی  تنها ع جه و عنهده ٌ ع اٌوهةحو ات كات مج ًو ىو رٍ  املدع
 .ب الرد و ىو الضرورةیج ٌ

هلههة ٌ دل  و لههو كههات یی  ر الضههرورحههاٌمجههاع   وعههین عههیل رههاىراً  نههاً یج الكتههاب ه یفحههحالج
 اً حهتنا ع اً حهكهوت رجهة و ات كهات ارتٍفخٌوهة ا لهه اتفهایقخلتهغكوا حه ىذا و الكتاب اذا كهات تأو
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 اً خودلوله اٌ عنهد كو هه ضهرور و  الجت عیلیج تاب فٍاَ و ردوله حبكن ذلا الك ب رده ایلیج 
 تهغكوت حاروارون.خة كذلا لتهغكوا هبا كهاخه و لو كات احٌرٍ  ف

تهوول اووویة املشههوورة خههو اوهها وههن الغههنة فتهغههكوا حالروا طوو عووی الت   عوویة خههروا و یف اءال 
م ف يالضهرور یف ًحاٌوهة و ىه ًغههخع وهن حمج راىرة یف ًو ىض لة   ه و حقولههحهو ٌ كٍه
تهل اویسألت اهلل  طاء احدا   عی ان الت   ية ارهرخروا یف كاٌول و كذا وا اً ضخو ىو ا اهیفاعطان ال 
هاعة  د اهلل عیخو حقوله  اءخط عی  هل اویحكل اهلل لخ م هاعوة قود  و حقولهه ال  وول خو م وول ال 

رروهة وفارطهة حعه   دٌت عهیلخهو ٌشها اهنهها و وها  عنامهها ٌشجر خهل رحقة االسو م وول عنقو  
الف هلن فا ه  هالف للهجع  اٌرهر خاٌوة و الجع  اٌرر م  لزم ونه التناط  فهات وتجهع الهجع  م 

عههر  خ فٍحههد وههن ات قهوووا اهووا الووق و ان مجاعووة اوووی يع اٌوههة وههع ا ههه روحههٌمالههة فههاملراد حههه مج
 . ف  اجتهاع مجاعة ه ارر و ىو املتجع ٌحهتن حدلحرق

 یف يجن مهد العغهكر الغن عیل عن ای يرو وا ذكر ا ون املعاین د واخؤیو 
اخت ف بث خرد ل حو  عنود مجحج فخذلك ان القرءان حق الر هنن ىفیاجتهعت االوة قاطجة ال

انوو ل اهلل وهتوودقن لقووول  ق وووایت وود جون و عوویحو وو  حووحالووة االجتهووا  عه فرقهووا فهوون ىف
تهوول اوووی النووی وو   االوووة و محووهاجتهعووت ع ان وووا فههارجر ضوو لة عووی الت  ال  ی 

واههون و ال ووا ووا ث الخالود هوو الوق فهوما وعوی حعضها حعضوا   قالو  املعانودقن وول  تأولو  ال 
واخاحطال حكن الكتاب و اتجا  حكن االحاد ق ة و ال  ة خاملزخرفة و اتجا  االهواء املرد اتخث امل 

ال  نو  الكتواب و تق املههكة الی رات و حنول نأوأل اهلل ان حوات الواضواات النخوق االحوت 
جر الرشاد نا ایخدهیوفقنا له واب و ی  .ال 

   و هوو امجوا  االووة عویحوان اووران اوور ال اخوت ف فخواوو  االد وویسالغن  و عن ای
كوا شووة و املأوتنج  هیوا املع و  عههیا و االخجا  امل تهل عههیضط قن الخ الض ق ة الی هنوا وا 

جههر  حووضوواا اههوو  ال ووة عهحا استحتهووا الشووك و االنكووا  و سووجیكووا حاد ووة و اووور   ات ی  فتجهه ال 
 .ة طه اىله او كثرحرجة رارج تاح ایلیتهه الشا و اٌ كار و یرىا حاملتجع و   ًالضرورة ى
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اذا  او فقال اجوالغنخفتكذب حالروا الغن الرضا ٌیث طال اجوطرة خرد و یف
كومحوا و وواخكانت ال وا الروة لهقورءان  تد كو   ا  حو  عههوا  یو  املأوههون انو  الحوهامجول ع ات م  و ال
جر و كتهب ایل االح ا  اصهة ه العاوهة خهترو ة و وهاخهؤهها دهجه عهن الرحف الرضها ال  و دهجه و ال 
عهه خ ات ه اتروقشرح له ذلا فكتب حب  و  ثخالهدة خوهنن ان املعرفوة وول جهوة ال  یوالمتوانل ب لحوال 

نقلههه خ و مارهر عهن النهیب ًٍ حاجهد دله و م الضههرورة وعهین ت عهیلو داٌ الكهایف مهها وهأثورات یف
 .ذكرو ه ملا فه عنه املتقدووت و املتأرروتخ وا د وعینحفخ وارداً  ثاً خارد ولو وجدوا رد
الغههههع و النعهههق  امجهههاع فهههات وهههدارىن كهههات عهههیل عصهههر النهههیب كهههن یفخ و كهههذلا م

هنن ذلها یهج وا و صارعون مسعوا و عهلوا حه و اطرحت مجهنن و ر ا كایتواتر جخكات  ر ا ثهخف د
 وها ونهه ىهذا و طهه راصهاً  فو لف اً یدور ونه و ات م الص غنده ایلخكه  اً حهیالكن املغهوع حد

ًٍ خعده  صوب ح  فحو ل يضرورء  الشرع یش جد یفوی  .عن  ك وارد دة فض
و قود اصه احه  ردهالته ایل یف طاله اجوعجهداَ عصره وا كشف عن عدم امجاع یفخو 
نأخووم  أووعنا انخقووجا اهلل ع وجووا  سووول   قجووا ووتوو  فقووالوا حنوول حعوود وووان  سووول اهللهیعهوود الوو

اورنووا حوو  نووا و حعهوود ال یلوومو حعوود عهووده ا قووجا اهلل  سووول  النوواب حعوود وووا ی   أحوومبووااجتهل عه
الرا   أوع  واهلل ان هلل خ ض لة نمل اخم حملك و زعون انو  ی  اهلل و ال اب هلل و لرسول  مفا احد اجرأ عی م 
جووك اعووداء اهلل ل اولحأووتطخو حعوود ووتوو  هووا  وة مهوودحووح تجعوووا اوووره ىفخعوووه و حطخ خهقوو  ان عووی
اهلل  قال نعن كمب عیأ  فان یی  و وقاخاخم حقول  و  أ نمل اسهن ول مهد زعهوا ان احدا  ی ان

 اقور حال وة عوی أو  فقودیی  و هوواه و وقاخوأخوم برأخ كل الحد انخ و ان قال ال م دا  ححع و ضا ض ال  
ل اهلل و قولو  الوق و قوا و قود تجل اوره حعد قجا  سوول اهلل خطا  و خاهلل ان زعن ینرأ  و هو نمل 

و  وة مهود و حعود قوجا اهلل مهودا  حح تجل اوره ىفخطا  و خة و ذلك ان اهلل خ سول اال مهد اال وا
الوووور  أووو  خ فوووا  یی  و ال وقاخووواه و ال  أأخوووم  ووووخ ان كووول الحووود وووول النووواب وووول مهووودخ كهوووا م
جرأ  یی  و ال وقاخأخم  واه و ال  أخ ان كل الحد ول حعد مهدخ فكملك ممهد  .ال 

هلة ٌ عههه ارهد حامجهاع و حاتفها  النها  خكهن خ م عصر ردهول اَ  شا ا ه یف حالج
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النعههق و الغهههع و العاعههة  و كههات حنههاء العهههه عههیل و وعههینا لف ههاً  النههیب ر ادههناد ایلحههوههن  
كن عن  فانووا وول اات واكهاطال اَ دج ا ه   طول الرسوول فقوداطا  اهللخكن الرسول فخموه و واهنا

مئةحفٍشا عندالش وتهحو اوا حعد ر ذلا ًدعخار ون  م امسع و م و أورو ا خ م عة ات اٌ
 عاً خ العاوهة شهای  وجه وع ا ه كهات جهغأهلن ارد عنه جخ هنن و مخودرك د هعلویج  حاٌرذ حامجاع و م

وقهام اتفها   ر و یفحه  ة ٌخهالروا وقهام اٌتفها  عهیل عههنن ىهذا اللفهو فوهو یف يرو وا و اوا وعروفاً 
 . جار الق حٍ يتر ا تلا اٌرجارریحو داتلو عل حعضاً الف حعضوا ی   ث مححب عاً حاٌوة مج

اجتهعووت االوووة  يمهدالعغههكر  جههن  الغههن عههیل عههن ای نههاه ا فههاً خرو مفههن ذلهها وهها
جر فراجهع و ىهو رهاىر جهقاطجة  م ف املعهرو  و ٌ ياتفها  كهه اٌوهة و ىهو الضهرور  یفی  ال  ه و حهكٍه
ا هیعه فان الأنة امل هلعقد اٌررام  یف عن الجة يشرره و وجوه ات شاء اَ و رو أیخ
جههر و ىههو  ههك یف ی  ة الأوورة و الووركجتحوور خوو ف تغطحووحغ  ررٍ  و ىههو وعههینحههاتفهها  الفرطههة حغ ال 

 یكاالمجووا  الووم   الوویحووو الأوونة املؤكوودة ف صههلوةدعههاء التوجههه طجههه ال یف و عنههه يالضههرور
وجهههوب اٌرهههذ  ونهههه میهههها تعلههههیث و ىهههو كغهههاحقه و فخالهههد ی  وجهوووت وجهوووحوووالخووو ف ف
ل حه. اً حه و اٌ كات  نحٌرٍ  ف يه الذحعل جهعحامل  عن اٌدتدٌ

حمكوا حو   یذلوك الوم وهوا عنوا ىفخكان ول روا وا نظر ایخث خرد یف طال اجوعجداَو 
س مبشوهو  عنود ا وااحك حلو یترك الشواذ الومخؤخم ح  ول حمكنا و ح  عند ا ااحك فحعه امل هل
جهر ات املهراد حهاملجهع  حج فخ  الرحعه فان امل هل جهر و رهاىر ىهذا ال  عة و حالشهرواة  رواه ه وهاحهعل ال 
ا هیهرویة خهوجهد روایفا هه ٌ عة طععهاً حع الشهحه  املهراد اتفها  مجحهنن و لهیر جحر  كحمدثوىن ون  

ردىها ی ه الهرواة و محهاتفهق عل عة رواصون و عواوون و رجهاهلن و  غهامىن و ا ها املهراد وهاحع الشحمج
فوواذا ق د ث العهههه حاٌرجههار املتعارضههة خرههد یف طههال الرضهها ه كهههاحههنكههر علخ ارههد وهههنن و م

جر حاتراقحكن عنا فحعه جوران  واخو ال یالهنو   ىفخو قی  ول خ قی   ال  كوان ال    حاترواقی  احنكوره و 
جر. ج االخم حاحدمای  ا ههیالناقهة ف  ال 

اصههه ادههتدل حههه اٌوههام و ىههو وعلههق و   حووج فخوو  الرحووعه فووان امل هوول ه طولهههحههو ات ط
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شها  ٍحه رىا طلت  عن ىو اصه و ادتدل حه اٌوهامحة او  خه ون رواحامجع عل شهه كه واخ
نكهره الجهاطوت اذ خ الهرواة و م رواه ون رواه ون اول الكٍم وا ه یفحعل ذكر ا ات املراد حاملجهع لكن ملا
ههفههاملراد حاٌصههه ىههو ذلهها اذ ٌ عة رجههاهلن و  غههامىنحع الشههحههه مجخههرویث خوجههد رههدیٌ و  یج
ه حه رهق فهالٍم فی  ع املغهلهحهه الهرواة حهات اتفها  مجحهاتفهق عل وجوب اٌرهذ  ها غتدل عیلخ ات
  املهراد حلكه لكن املراد ون اٌول اتفا  اخ ٌت اتفا  الرواة رق فا ه كاملتواتر و ملا م عینخ للعود

 تهاح حف اٌصهویل ًالعلهه ًاٌصعٍر ون املعین دوتختر و اوا وا اتفا  الكه ضاً خون اٌصه ا
 قن.خ و م ًالشرع ا ه املعین واضح ًه طععحدل ایل

م اَ علهه ینحههالكل يرو و كههذا وهها ًٍ عهههنن دهٍه  ثنووا فخووموا مبوواخاذا اختهرووت احادن هیوردهه
رواه ث الغهاجق فهاملراد خالد ذكر ا یف وع ا ه حلفو اٌجتهاع فاملراد حه كها عتناح  شحاجتهعت عه
ب خهه ىكهذا ٌرحهاتفقهوا عل  الفرطهة مفهای  ه جهحههنن و ٌ راد علیه جحر علح ك عة و ٌحون رواه ون الش

 ر ذلا.ح  ًشرع ثجت له وعینخ ه و محف
قوو  فووانكرت حق خجوور و تقیفوواذا شووهد الكتوواب حت وودث خرههد یف يو عههن العغههكر

حانكا هوا و دفعهوا الكتواب ت ث املو ق ة  وا خوث وول هومه االحادخطائرة وول االووة و عا ضوت   ود
جور امل هولحعورف تق ح خجر ووا ا و ض ال   كرا ا      وول  سوول اهللحوعه قو  وول الكتواب وثوا ال 
جر و ىو ا ی  رتحكن خهحوأتخه  ف ث قال اینحح قهه خ  وهن رواه و می  ه جهحهعل وعناه املتفهق ضاً خال 

 يرو و وهنها وها شها او حٍهخهالروا ه یفحهعل ر فاملراد املجههعحیف و تغخه حترحارد ا ه وكذوب او ف
قهههههال فاو خهههههالرواحفتكهههههذب الغهههههن الرضههههها طهههههال اجهههههوطرة ٌی الكهههههایف ث یفخرهههههد یف

كاناجوالغن كمحوا و واخال وا تاذا  الرة لهقرءان  ا  حو  یو  املأوههون انو  الحوهامجول ع ات م 
تد ك  االح ا   عهها   جر رهاىر یفو ال جر و ىذا ال  ا هه كتهب  ضهاً خرواه ا وها و كهذا ی  تفها  املغهلها ال 
اصة و دجه اتخترو ة و واخدجه عن الرؤ هاحف الرضا ایل شرح له ذلها فكتهب خ ه العاوة و ال 
عههه  هحب  اتفهها   رههاىر یف ضههاً خارههر و ىههو ا ایل ةخووهنن ان املعرفووة ووول جهووة ال  یوول المتووانل بحوواترووق ال 
  و ىو الضرورة.ی  املغله
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ان اووووران اوووور خووواووووو  االدد حكتاحهههه للرشههه یف الغهههن وهههویس عهههن ای يرو و وهنههها وههها
ا املع و  هیا و االخجا  امل تهل عههیضط قن الخ الض ق ة الی   و هو امجا  االوة عیحالاخت ف ف

ضواا اههو  حا استحتها الشك و االنكا  و سجیا كا شوة و املأتنج  عهنا كا حاد ة و اور هیعه
كتواب حو جت ملنتاه   مفاحال ة عه الاخوت ف  هو  او سونة عول النویختأق وأوت هل عوی  وول 
  قجوهوا و حوول استوضح تهك ال وة  دهوا و وجوج عه اب تعرف العقول عدل  ضاق عیحا او قهیف

كتاب وأت هل عیحثجت ملنتاهخ م انة  ا و واخاالقرا  و الد ال  هو  او سونة عول النویختأق   ول 
 لوو    و االنكووا حوول خوواا االوووة و عاوهووا الشووك فاب تعوورف العقووول عدلوو  وسووحووا او قهیوواخووت ف ف

ودش مفادونو  فهوما املعو و  الوم د مفادونو  ایحوكملك همان االوران ول اوور التوح عور  خ یا ش ال 
حوواهلل و  توو  و ال قوووة االحنر ضووو هعنووك غهووا  ت  و ووواح جووت لووك برهانوو  ا ووطر ل مفووای  اووور الوودحووعه

 .ًا هت اححأجنا اهلل و نعن الوك
لههو وقههال وقههاًٌ  يدع لههذخهه  و می  ف اوضههح و جههخث الشههرخالههد اىههذ فههی  ات اٌوههور ٌحت 
تلفاً هیعل تكوت وتفقاً  ون ات حالصر العقیل هنن فوهو یهه جحهعل كات وتفقاً   اٌوة اوا وای  ا جهیف ا او م 

 رد ایل تههاح ایلیو ٌ يرجههة ارههر تههاح ایلیٌ حنفغههه رجههة وههن اَ و ردههوله و رججههه
مكووك ی حویو وفووم اهلل و الرسول  ء فردوه ای یش و ان تنازعمت ىفه وفووم حو عل اً حاَ و ردوله ثا 

رد یهه ارتٍ  حا و ات كات فحىو حنفغه رجة اَ علو  اً حرد ثا  فاذ ٌتنا ع فٍهنن یوش ر ب هاحف
هتات و خه اٌحعل فتهه حو الردهول و رللهه ختأو فتهه الكتهاب املغهتجهع عهیلحاَ و رل ب الهرد ایلیج

مئة ون الردول و دنهتن دهنته فهاملنتلف ف اوعة و اٌ رهاكن و وهاارتلفمت  تهاح ایلیه حهالغنة الج
و الغهنة  الكتهابنها حاَ و ركن الردهول ركهن اَ و الهاكن عهنهها ف ء ف مكه ایل ه ون یشحف

الجهة اهنها الكتهاب و  ی  مث جه  حوضواا اههو  ال وة عهحا استحفأوج ها و لذا طالهیفالجة ف
ثجهت هبهذه الجهج الثلهث ودهع رهاب اٌوهة و خ ه العقهول و وها محعل  ه العقه املتفقحالغنة و دل
 هاً حوقاحلوا طغ لغنة فلن جعلوه یففاٌمجاع املصعلح ات كات ون ا ه و اٌ كار لهحعاووا الشا ف
 ه و اٌ كار له.حفتذا النك ودع راب اٌوة و عاووا الشا ف ررا جاً حش هلا و ات كات



11 

 

ك  ان النواب اجتهعووا عویة خهرضرة وعاو ا ه طال یف و عن الغن جن عیل رة حواووو  
 سووول اهلل عجووده و  شووهادة ان ال الوو  اال اهلل و ان مهوودا   تنووا ع عوویو الا هیووفاخووت ف هنن یووس بحلوو

هس   اء ایلحعهد اشهمث و الأرقة   الزینمیت  و اجتهعوا عیات طال  اء ایلحمث عد اشال هوات ال 
وا فرقوا  هیوسون  اقتتهووا ف و اختهرووا ىفات طال  ن احوق و هیواات طهال  ایل هعول حعضوهن حعضوا  خ ا و  وار
كتوواب اهلل و سوونة نج  ووا اال اوی   حووس فحلوو یالقجهووة الووم  اهووا حووعه مفوول اخووم مبووا  حووفرقووة تتجوول 

نوة    ایحواختهرووا ف عهن وا اخت ف و  د وا وول النوا  و دخوا ال  امنوا النواب ات طهال  ایلاهلل سوهن و حن 
   ایحواشوكا عه   و  د عهون وواحوتهو  فی  ال و  جا اخم مباات طال  فذكر املؤون و الناصب ایل ة هث

نوة فهوما خغرور اهلل لو  و خ عورف حقنوا فونال نرجوو انخنا و الخعادخحنا و ال  أمتختنا و الخاهلل ول وال دخهو  ال 
جر و ىو راىر ج  حوأهن ضع ب اٌرهذ حهه یج ه ارتٍ  ح  فحن اورات اور لیات اور الد  یفی  ال 
او  ه ارهذ حاهلهام لهیبحه  فحث الغهاجق و لهخن كالدهیاَ و ال ب رده ایلیج ه ارتٍ  و حو اور ف
ا هیهاٌمجهاع و ف وجهدهتا یف الهی ًه فوهذه اٌرجهار ىهحاو حقول رجال ٌ جرىات هلن عل ه عقیلحدل
لفاظ حتهه عهیللفو   رد  هك یفیه و م ًشهرع ثجهت هلها وعهینخ رهی العهریف املعهین اٌمجاع و اٌ

د ادتعهاهلن ا وعناه و م صهد  وقالتنها  شهاىد عهیل ي الفقواء و اطهوی  املصعلح ج املعین اه یفخنج
ه حهللف هوا ع وارهدا ثاً خون اٌرجار و لو وجدوا رد ذكروا له وغتنداً خ ن میو املتأرر ی  ات املتقدو
 ه.ن ٌمهینحع ف وت عیلی كها

 ة امجاع هبذا املعینحاوه و ٌ ون رلفاجه حعده رجخا رد ون الشارع یفی  و رور ا ه می  فتج
ل  ن  یبید اٌدٍم یف اء و اول فغاد رور یفحاملصعلح فوو ون العاوة العه اٌ ام رور حاٌدتدٌ

 فهة و عهیلحكو هه رل حالضهرورة و امجعهوا عهیلحكر  رٍفة ای هبذا اٌصه و ادتدلوا حاٌمجاع عیل
املعصهوم و ىهو  ء عهن رضها اً حكشهف و امجاعون كهات عنهدىن امجاعهاً  ی  راملؤونح صب رق او

تههع عهیل ةوتهه و ووتهه وارهدحو ىهو ر النیب لة فاجتههاعون عهیل اذا ارجهر ات اوتهه ٌحتج  ضٍه
رضهه یروا كلعجهاده الكفهر و ات تشه ریضیهة حه عهن رضهاء اَ فهات اَ ٌخة و ىو راض حاهلداخىدا

لة و طهال  تهعهوت عهیلیج اهنهن ٌ لكن و طهدارجر النهیب تهول اوویضٍه  عوی سوألت اهلل ان الت 
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طوو  يلیهه ر يقولههوت اوههر طوههرخ وهها ة ىههذا و الكشههف عههیلخههفههاَ راض حاهلداا هیووفاعطان احوودا   اءال 
   های  رجههتن و عهاول ي لهرأی  ن و حتغهتن وتجعههیصه حتضافر الغهاع عن مجاعة تعتهد علی

طههالوا  طوههراً  عههن رضههاء النههیب امجههاعون كشههیهلههن ف ریض  هها أذت اٌخههاذت هلههن رجهههتن و ىههو ٌ
ل  ء قالوا لوشاء اهلل وااشركنا و ال احا نا و الحرونا ول دون  ول یشقولوا خ حالكشف او م و ىهو ادهتدٌ

ًٍ  حههات اتفههاطون كاشههف عههن  ردىههن اٌ عة عههیلحة للشههفٍرجهه رضههاء اَ فههات كههات اٌمجههاع اصهه
 .ت قق امجاع و ىن ودعوت حتققهخ ن ا ه مهیثجتوا علخ ات

 ئعهی  عههه حهه ولكهن ٌخثجهت لٍرهر ٌخ عة اٌمجهاع و محارهد وهن الشه ًو كذلا اذا ادعه
العاوهة و ىهذا ىهو ونشهأ  حبهث هلهن عهیل يقول ا هت عهلهت حاصهه صهح عنهدك فهاخامل صه و 
كههوت خغهههعه خره و حههراىهها  ی  لههه رجههة حز التهغهها حههه و لههحههن اَ اذ كههه اوههر اجیههد الفغههاد یف

 قولوا طام لنا اٌمجاع الكشیخ غع اىه الشام اتخا ه  ياٌوة و شق عصاىن اٌتر دجب فغاد یف
ه حههة و اٌمجاع دلحوم القی  ایلی   وتعا دتی  كه واجفت و اص احه و كذلا یف ره دم عیل عیل
و اٌجهتههاد و  يحههاون طلوحنهها طدا كشههف لنهها رضههاء اَ و رضههاء ردههوله حههه و كههذلا الههرأ یف لههیب
 یله عقهحهو دل يو اجهتهاد ییقهول رأخ ن اَ لودهع كهه ارهد اتیهة لوصارو ونها  دحعقلاٌدلة ال
و  لعهن حضهعون حعضهاً  اٌوهر ایل ياد كههاقهاتٍت تحادت ٍل طتلا و كذلا العك  ف ایل اداین
ل حاٌمجاع عیل حعضاً ر حعضون حتكف و  یج له ٌحكات ىذا دج كفر حع  فر  اٌدٍم مفا و اٌدتدٌ
 عهن اجهتهاد و طهد د ا عهیلحة طاتهه دهخهدىن وعاوحن اَ و لذا طالوا ات دیكوت ونا  دخ ات

 و  هیال وة الواضواة  یان ح وة اهلل هو و طهال اجوعجهداَهلل ال ة الجالغوة طال اَ علوجه 
ه رجة ون الكتاب و الغهنة و اوجهب ح  علحل ن كه وایكوت ون الدخ ات جن جعفر وویس

منوا الطاعوة هلل و لرسوول  و اث خرهد یف ی  راملؤونحو طال او التنا ع اَ و الردول یف  اَ الرد ایل
ة  اوور حطاعوة اوی ة و امنواحأور مبع وخوال وطهور النو  وع ووم حطاعة الرسول اهلل االور و امنا اور لوال

اهلل و  سووول   و ا دد ایكتههاب لههه  یف و طههالة حأو قن مبع ووخوواالووور الهنوون وع ووووون وطهوو قن ال
طوب و ظخوا ا هیوااخك وول االووو  فقودقال اهلل سوجاان  لقووم احوج ا شوادهن حوشتج  عهخهعك ول ال 
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اهلل و   ء فوردوه ای یش االوور وونكن فوان تنوازعمت ىف عووا الرسوول و اویحاطعوا اهلل و حل اونوا اطیالم
كتاح  و الراد ای الرسول فالراد ای اوعوة غ اهلل االخم مباكن   راملتررقوةحالرسول االخوم حأونت  ال 

و اال وول اووام عوادل و ال نقوا االاد خهه جن  حلمك و طال ا حوكه اخووول اووام فاضوا  ال غو 
تقجوا خ امنوا ی  ل وجتودعی او ونواقی   وتجعی  ووال س حعد ذلك االح سالة و اواوة و لنجوة و  یه
تأخم االحكه اخ ی   ول املتقاهلل كن حاووا انو  شور عهو و طهدطال اجوعجهداَ عنا تكل ونوا ا ال

 .تأهعوه ونا م ء وا ان تقولوا حیش
طلنها ىهو  الردهول ٌ هه كاشهف عهن رضهامها طععهاً اَ و  و ات طلت ات امجاعنها ىهو الهرد ایل

ر  عیلحف ادتنجاواً  فات كات كاشفاً  او كاشف ادتنجاواً  و  عقاً  كاشف مسعاً  غهع خالراطهع و  تغع ال 
قهع ونهه الفغهاد و دهفا خر مسهع و  عهق و حهوهن   لهیب قول ا ا ادهتنجعت رضهامها یفخ كه ارد ات

ر الجههة  ًكههوت رجههة اَ و ات رجههة اَ ىههخء ٌ ب الههجٍد و ىكههذا ال ههخههدوههاء العجههاد و حت 
 تج حعضههون عههیلیهه ات ًنجغههخرلقههه و  ج حههه عههیلتیهه  و روههر ات رجههة اَ الههیی  فتجهه الواضهه ة
رلقه  مت حه رجة اَ عیلخكه ارد و  كن القامىا ایلمیكات عن  عق و مسع مغو   حع  وا

كنوومت  ووادقو طههال  لقوودجاءكن برهووان ووول رحكوون طههال اَ دههج ا ه  و كههها ی  قووا هوواتوا برهووانكن ان 
 لیب قول عرفت یفخ و  اتیج كذلا ٌب طتلا یج رعاء و  غلن اهلهت ا ا عیلملقول خ و  اتیج ٌ
ججرىهات وهن اَ و  أیخهرعهاء و ٌ ا ها عهیل ه عقهیلحرعهاء او عرفهت حهدل ا ا عیل ه لیبححدل

ه وههن حههوجقههه دل صههولوت حههه ات كههات عههیلخذكرو ههه و خ يرعاجههه و ىههذا اٌمجههاع الههذ ردهوله عههیل
كهن لهه خ ٌتجاعوهها و ات مق حهالتوف عهیلاىلهه  هد اَ حة و لحالكتاب و الغنة فوها الجة الكاف

نو  وول افوواه الرجوال خوول اخوم د ی  راملهؤونحفٍعجرة حه فقدطال او يو ىو يه وهنها فوو رأحدل
جال و مخازالت  الرجال و ول اخم د ه حهدل و اٌرذ حاٌمجهاع حٍه ل یو ن  ول الكتاب و الأنة زالت ال 

ة خوعرف حالرجال با حاخل اهلل الیان دعة فقال حعن ارتٍ  الش ارذ ون افواه الرجال و دجه
ه عرفهههات الهههق حالرجهههال و عهههن حهههدل و اٌرهههذ حاٌمجهههاع حههٍهالوووق فووواعرف الوووق تعووورف اههووو  

وضول ی ل اهلل میوس لو  برهوان فوان دحل اهلل لوید قال قوم ىف اب و واحو الق ید  الرأ عجداَ ای
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غها ججرىهات و طهدجاءكن جرىهات ح  لحة و املقهاجحهفعلن ونه ات اٌدلهة العقل ًا هتس حئو املقا یحالرأ
امنوا النواب  جو ن  ة وهن عنهده و طهالحهون رحكن و ىو الكتاب النا ل ون عنده و الغهنة اٌت

 .اء ح ةحس وع  ول اهلل برهان سنة و ال ضحوتجل شرعة و وجتد  حدعة ل
هلة ىذه ىه ر الكتهاب و الغهنة حه  عنهدىن  حو اصه اهبن له مههد قهة الخور ًحالج

فهه و ختعر قة العاوهة و لهذلا ارتلفهوا یفخ  وعه جرىات وهنها ون ورحل يا ا اٌمجاع الذء و  یش
 ات الجهة یف و طهال طهوم ینخاور د عیل لزم العهه حه فقال طوم وهنن ا ه اتفا  اوة مهدخوا 

وهههنن وههن  غههتثینحعلههن وجههب اعتجههار الكههه وههن حههاب املقدوههة فخ م ا ههه ملهها  اٌی  امجههاع املههؤون
 اتض ت ضٍلته كالغٍة و املجغهة و طال طوم ا ه اتفا  اىه اله و العقد ون اوة مهد

طوال و ون ادلهتن عیلح  اور ون اٌوور ایل عیل  ة اٌمجهاع اهنهن امجعهوا عهیلحرج ر ذلا ون اٌ
ر وهن حها ه رجة فات العادة حتكن حات ىذا العدد الكث القعع حتنعجة املنالف لٍمجاع فدل عیل

 وهن اٌكهوت رمكخ جهرد تواوهؤ و رهن حهه ٌ ًشهرع القعع یف هعوت عیلیج  ٌی  العلهاء و امل قق
 املنهالف رقهاً  اءكوت وقتضاه و ىهو رعهحذلا ف عن طاوع فوجب الكن جوجود  ك حلغون یف

ات اٌمجاع كشهف هلهن عهن طهول  ٌمجاع و ىو املعلب و ىه ىذا اٌه احعل ة واحرق قتیضخو ىو 
هاعة فالقاجلوت حامجعون ف املعصوم و ىو النیب  .ن الجةهیو طوله  صه فوو طاجه حقول الج

عهن طهول اَ  ضًا كشهیخاو ورو فامجاعون اخاو و رواخته حاحرج و كذلا ارتجوا عیل
ارهدىن ىهه اَ و ردهوله ذكروه فلو دألت خ فون او مختعر و رضاجه ذكروه یف و رضاجه و طول النیب

 ث النهیبخغتدلوت حارادخقولوت  عن و خحكر ام ٌ  رٍفة ای ات حعهلكن حاٌمجاع عیلحراض
 ث الهیخهدل اٌراد أرهذوه فا صهف و تهدجر و طهدخ ف ام مخهالتعر ارهذوه یف يو الكشف اوهر طوهر
تهرك  فوهن و یفرٍ شا ات الرشد یف ركون املنترعة و ٌاات ذلا ون ادلهتن و ون ود ورو عیل
 ن و عجهه فرجهههیال مههد صهلواو اَ عله يروور ووهد ىذه اٌوة ایل الفغاد یف أودرك ا ش
هالف العاوهة فهاذا تعهارض القهوٌت  قولوت اذا تعارض النصات فالعهه عیلخىذا و ىن  هم  ب رد یج

 .رٍفون وعلقا و ات الرشد یف اویلق یووافق العاوة حعر
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 ف ا
هاعة و عدوه و طدادتدلوا عهیل یف اوتناعهه عهادة حادلهة وعروفهة وردهووة  اوكات اتفا  الج
ء وهن اٌوهة او  یش كهن اٌتفها  عهیلمیا هه ٌ ًاٌمجهال و ىه ر ىنا عهیلحكتتن وفصلة و ا ا  ش یف

 عون و عاداهتن و عقوهلن و ا  ارىن و شوواهتن.خون العلهاء وع كثرهتن و تفرطون و ارتٍ  وجا
و اوها اذا كهات املهدار  ذكهر حهه ارهتٍفون ممها وها كن اذا كات املدار عیلمیاملجو وت حا هٌ  و رده
وارهد و اوهام وارهد و  ن اله وارد و كتهاب وارهد و  هیبیهنن حدخهكن و ىو تدححه اتفاطون ف وا عیل

عون و ىهن حعرفهه مجهخه رجهة حهلعون و اطهام عحجاءوا حه فاذا كات اور اراده َا ون مجه وا الرجوع ایل
وة عیل تفقوا كهاخه و حقعوا علخ كن اتمیوالجوت له حارثوت عنه  عاً حمج او و اتفها  خالضرور اتفق ٌا
رحههشهها ف ٌ ی  ر وهههنن و ىههو وتههحههعون اصههعب وههن اتفهها  كثحمجهه ه اذا كههات املههراد وههن خههعترخب خههه وٌ 

وكات العقیل وكات العادیاو كات املغلهوت وعدود ٌا وع ىهذه الكثهرة و ىهذه العهاداو و  ين و اوا ٌا
دش كها دو ه ایل د مفاحالتور شككت اىلوا یف الشوواو و الشكوك و الشتاو الی ىهو  ارش ال 

هد ضهرورخاوا الضهروركن عادة و میوشاىد فٍ نج   وهن الهواحهده وهن الصهلوة فكهن وهن  اً خاو فا هاٌ 
م  یف يعرفههوت وٌ  ضههرورخٌ وهها ف ىههن وتفقههوت عههیلحههكعرفههوت صههلوة فخٌ ی  اىههه الشههوادت دهٍه ٌا

م و ا عرفههه كههه وههن درههه یفخ ههرج مجهه ات حاملغههلن اللوههن ٌا ًغهههخٌدهٍه م و ححت  دهٍه عون عههن ٌا
هواب الهق و ىه ء و وا حعد یش جاحعرفوت شخغلهوت مث خا و النا  ٌارن  ًذكر اه ىو رٍصهة الج
 املقام. ة یفحكاف

 ف ا
كن اوٍع وهن میف حمفن ا كره طال ك ضاً خذلا ا حه و عدوه طدارتلفوا یفاوكات العلن  یف

زا الجهر و الج هر و علهن اوكنههتن یفخعددىن و ٌ یصیاتفا  ون ٌ ته عیلیج ىو جال  یف ر و یهالج
جال اٌ يالجرار ة او حه طهوهلن تقی  ز جهحهمیاراهئهن و ٌ علهع عهیلخ ر كتهتن و میه اَ جهه و عهز و م و الج

ع و واطهع كهاا ها می ه و ون جو ه طال حیلحادتقروا علعدلوا عنه او   وای  ج حالق و ٌ كن اٌوٍه
الصهلوة و جهوا   ر یفحهعة وقهروت حعهدم التكفحع الشهحه وقهروت حالصهلوة و مجی  ع املغلهحتعلن ات مج
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هكن اٌوٍع وع حن و املذىب و ىن اكثر ون الجع  فیاو الدخوثال ذلا ون ضرورا و ی  املتعت
ه و حهلخ رث عههن اوكنهه ممهااون اورا  الجٍد و كه وارد حا ا طداجتهع عندك كتب العلهاء 
طول الكه و الهجع   فجذلا اوكن اٌوٍع عیل كن عندیطداجتهعت الكتب ون النقلة املعتجر

ًٍ حن وهن  یهقلهدو ىو ممكن و واطع لل الكتهب و   یفی  املتتجعه  عهن الفقوهاء روراجعهة الكتهب فضه
 یف يریههه حههوغههكة و كهه فق يكههن ا كهاره لههذمیٌ ه وخههعترخب خهه و ٌرحههة فخههرهق ٌور ضههاً خذلها ا
لكهن ىهذا اذا كهات  ن ٌوكهات رصهول العلهنیاملنكهر رة ریحوغاجه كث  حاٌتفا  یفی  قح فغه ال

 حهه املعصهوم كهها ای طهالوه ىهو وها صه ون اجتهاعون العلن حهات وهایمجاعة  املراد اٌوٍع عیل
 ممنهوع ورح   فاٌوكات العقهیلی  ع املغلهحمج و اوا اوكات اٌوٍع عیل يحالضرور ًغهخ تعلن وا

ًٍ مین یكذا ات كا وا وعدود ع میو اوا حعد ىهذه الكثهرة و ىهذا التفهر  فٍ و عادةً  كن عق كهن اٌوٍه
 اٌجرار. عوتحالوارد القوار و رججه امل  ب اٌحعلن الغخو ٌ احداً  الكه عادةً  عیل

 ف ا
ذلهها  علهنهها اوكا ههه و وطوعههه فالفقوههاء یف ة رصههول العلههن وههن اٌتفهها  حعههد وههاحههفحك یف

تلفوت مفهنن ون طال ا ا اذا تتجعنا یف الكتب و عرفنا اطوال العلههاء و  حبغب ارتٍ  ا  ارىن م 
الفتهه فهاذا رأ صهه لنها یطهول  نهاىن اتفقهوا عهیلخنن  علن اهنهن وتجعهوت ٌوهاوون رهذروت وهن م 

كهن لهه طهول خ ت هبذا القول اردىن اٌوام و ات مطاجه حذلا القول فالقاجلو ضاً خلعلن حات اٌوام اا
 علهن اعتقهاده  ولكنهه طاجهه  عتقهد ىهؤٌء العلههاء و وعتقهد حهه و لهوٌ اعتقهاد ىهؤٌء م يروی ًلف 

هاعة املعتقدوت هبذا اٌعتقهاد الهذ نهه امجهاعون و اتفهاطون ححع ٌ ن ارهدىن اٌوهامیفوؤٌء الج
و عد املصنف ون اٌرتهاٌو كوت اٌمجاع  هخعترخب خه و ٌرحىذا اٌعتقاد رجة ٌشا ف عیل

طهوال املجتهعهة ٌ شنصهه مه  تغ املعصهوم یفطهول اٌتفا  الكاشف عن درول  ر لفهو حیهاٌ
طهوال درهه اٌوهام یف فا ه اذا دره طول اٌوام یف القهول اٌول و ٌفاجهدة  رجهع ایلح فی  القهاجل اٌ

 .ردة عده ارتهاًٌ عیل یف
ة وفادىا ال ن و وفاده العلهن خة فات  اخون كه روا يزعهوت ا ه ىو اطویرال  يا و عیل
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وول النغب فات العلن حات اٌوام وعتقد هبذا اٌعتقاد كا  یف تاح ذلا ایلیو ٌ ىذا  درول مج
ر اتفها  ىهؤٌء حهحغ وعلووهاً كوت ذلا اٌعتقهاد خو ٌ ثاً خكوت دنة و ردح  ذلا حلفو فحل املقام و
ًٍ حف طوال ایلآو و ععن العلهاء و ىذا القول ىو عهود اٌمجا و  غتغین كوت وغتق ىهذا  ل كه اٌ

ٌ تلفة و وجوه اٌدتدٌ  جة.حعلب ىذه النتخوتشتتة اذ كه  وو ات كات جواو اٌ  ار م 
وهول  غهب یف هاعهة  و وهنن وهن طهال حهذلا كهذلا و اشهتر  درهول مج و هه تههه كیالج

وول و عدم رروح  اواواً  ضهر و  عهن خو اوها رهروح وعلهوم النغهب فٍ كو هه اواوهاً تههه ی غهب مج
وول النغب الوارد    ی  ن و كهوت املعلهووهیر كا  فات حعد العلن حدرول اٌوام فهححعضون ات مج

نه و عر  و علن حامسه و  غجه حهه حصه العلن حات ذلا املجوول الوارد ىو اٌوام حعیر اوام ح 
هنن أة و ىهؤٌء كهخهالغهنة و الروا دره طولهه یفحهنهه فححع علهنخٌ فهو  رهی  مفای  كوت اثنخ ٌحد ات

الدار  یف داً خ فا ا اذا علهنا ات  میرجا ع و ىو  ًقول لف ح ياشترووا صدور لفو و طاجه راىر
د و خهنهه ا هه  حا عشرة  عر  تغعة وهنن فقهدعرفنا العاشهر حعهیاب و كات فححٍشا و ٌ ارت طععاً 
هاعة اوام طععاً  ا علهوا ات یف كن  ره طجه ذلا فوؤٌء اذ ات م  غوا حاوهام طععهاً حو املعلوووت ل الج

لف جن الغن عجه فاملجوول  نجهذ حفرجه او اوهام ارهر فهنعلن ر لهوعلوم النغب و ىو ال 
ة حهفعهر  دهجعة او نا  ث و ات كات املجوول وتعهدداً خنه ردنه فالقول املأثور وحا ه اوام حع
ووحوهنن حاع تلفهاً لوت اهنن و الجاطوت مج كهات املهأثور وههنن م  كهات وتفهق  فات  فٍامجهاع و ات 

 ی  ل املعلههوواضهههن مجاعههة و اطههو یف ًفوههو دههنة وههأثورة عههن اوههام طععهه اللفههو او املعههین
وولخٌراصه له و لذا  هاعة كلون مج  لت قق اٌمجاع و ات كات الغهرض ی  قولوت لو كات الج
وول  تاح ایلیر اعتجار لفو فٍح  ن هبذا اٌعتقاد ونیاملعتقد یف اواواً  كوتخوجود ون  مج

كههات مجهه ٌت  عون وعلههوم النغههب و ا ههت تعلههن حاعتقههادىن اعتقههاد اٌوههام لكههیحالنغههب فلههو 
ن حهه ىذا القول   هر رهاىر و ٌحهد مله یف رال یل يا نجذ و عیلحن اردىن اٌوام ریاملعتقد
 .میع العلحىو الغهكون اَ و حكفح فغمیالع  حاَ العیل غعه و ٌ طوة اٌخدعال ات 

غههلكوا خ  می  ن امجعهههی علههه ات علهاء هها رضههوات اَحههٌشهها ف علهههاً  و ىههو ا هها  علههن طععههاً 
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 ن طهوًٌ یعشهر ة ایلحاملغهألة اٌصهول هنن یفیل القول جآ ادتنجا  اٌركام ری یف وارداً  وغلكاً 
وهن ا فغهنا ا ها  يق اٌدتنجا  و  ریور ارتاره كه وارد یف كه وارد وا رتیضیو اكثر و لذلا ٌ
فلر ها  وارهداً  غهلكوا وغهلكاً خ ن التنهاط  فهاهنن مذلا وه لزم یفخ ارتاروا وع وا ع واحمج ٌ رتیض
و ٌ اطهه وهن  و حدعهًة  عهاً ارترو ا اً خهراه رأیهن اَ و یهه اٌرهر وهن درایهٌ وههنن وغهلكاً  دلا وارهد
ع جا و ال  حعه  و الكتهب حهه  حعضهون ایلنغهب ذلها خ و الغهوو و اٌشهتجاه و الغفلهة كهها اءال 

م مجاعههة ٌ وشهه و ة فههاذا كههات اٌوههر كههذلا و   ههر  ههارر یف اٌصههول او  وغههلكون یف رتیضههیكهٍه
ف كات وغلكه و ارهتٍ  املغهالا حعلن كخوغلا حع  او ٌ رتیضیوغلا حع  و ٌ رتیضی

ف حههطههول و ٌتشههترووت اتفهها  الكههه كالعاوههة ك واطههع ووجههود فههاذا اتفههق مجاعههة وههن ىههؤٌء عههیل
 ضهاً خاد اوهاوون و ٌشها ات اوهاوون ااعتقه ااملغهال  یفی  صه العلن حات اعتقاد ىهؤٌء املتشهتتی
ووصهوفوت حصهفهتن  يوع ارتٍفوا و الق وارهد و ىنهاك مجاعهة ارهر عاً حوغالكون مج رتیضیٌ

 صه العلهن وهن  فه  اتفها  ىهؤٌء عهیلیف حر طوهلن فكحقولوت حغخو العلن  يون الزىد و التقو
طههدعلهوا وههن  فهه  اتفهها   ضههاً خامجههاع العاوههة و ىههن ا ر عههیلحههنكات اعتقههاد اوههاوون ذلهها مث وهها ال
هاعة ات رضاء النیب وة و املههاة فرضهاء حهال ذلا و رضاء اَ ذلا فهات طلهت ٌفهر  یف الج

 ه عهیلح ىذا القهول و طهوهلن و الهدلی  الفر  ج وة فرضاء اَ كا  مفاحو ات طلت ٌحد ون ال النیب
و طال دألته عهن طهول اَ علوجهه  رواه یف الكایف عن مهد جن ونصور دعوت الكشف واخاهنن 

اهلل  أور حالراشواء أتقولوون عویخواحاءنا و اهلل اورنا  ا قوا ان اهلل الا هیعهاذا فعهوا فاحشة قالوا وجدنا 
تعههون  او هر او یش ت احدا  خها  أ طال فقالال ین و شرب ال  املاوا م  هء وول هوم زعن ان اهلل اوره حالز

ان  فقهال )ظ( ه اعلهنحهول طلهت اَ وان اهلل اوورهن  وا  ندعوخوهمه الراحشة الی  وا فقلت ٌ طال
و  ادعوا ان اهلل اورهن حاال ن فاخجر هیتهام  ن فرد اهلل ذلك عهئأورهن حاالخ تهام حقوم مئهما ىف امئة ال 

 .ًا هت   الكمب و مسی ذلك فاحشةحاور قدقالوا عهعل 
قههة خور طههول ىههؤٌء و ٌترتیضهه صههه العلههن حههدرول اٌوههام یفیف حههرههال ك يا و عههیل

هعون و ا لتن افتوا حال ن     اطهواهلن و ىنهاك طهوم حمج هاعهة  املغهألة الفوهنن یفی  مث ات الج
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قن ا هه حف تتهحههة كحهتها دهقخص هتا و دقهوا فهات رأ ذكروت ادلهتن ام ٌ فات ذكروا فاملدار عیلخ
ذكروا خهه  و اتفههاطون و ات می  القههاجل  ة فتعهههه هبهها و ٌراجههة ایلحاٌوههام و ات عرفهتهها صهه  يرأ
 ضهاً خت اٌوهام وعتقهد حقهوهلن و ىهو اقن احف تتهحك جزواً  ا طععاً هیوغالا ٌترتض و ىن عیل لونحدل
عهن  ًالهن يو طدرالفون طوم ون اتجاع اٌوام ىذا و طدرو و جزواً  ع وغالكون طععاً حمج رتیضیٌ

 ی  القهاجل یفرصول العلهن حاعتقهاد اٌوهام و درولهه  يور فار ه كهاحطول ٌجرىات عل اٌعتهاد عیل
قهدر خه لقاجلهه حهٌ دل يطلنا ات وثهه ىهذا املهدرك الهذ ون القول وع وا     طول مجاعة شععاً 

ههالعلههن ٌ رصههه یل ر اینحههره  حههحههه   يدهیهه ات لههه الجههة  ين اَ الههذیههكههوت وغههتند دخ و  اتیج
 طووهه این عهیل تههكوت رجخ جعث  یبی ات و محالجالغة الواض ة و جعه الجرىات شر  صد  الج

 .فاتجعوین  یب علهت این
  فهو  ح  فهو  الغهواد لهوت و لهحكات طوهلن ا ا رصه لنا العلن حقول املعصوم و ل و ملا

 ضههاً خوت و نههن اتقولهه صههه لنهها العلههن  ههایا هها  قههول ٌ ن اٌهیعلهه   لنهها رجههةحف لههحههعلههن تكلال
و رصهه لنها  يصه لنا علن و العلهن اوهر طوهریصف حٍ رض و ٌنوالجوت لل ق  ارروت   ر امل
اطهوال  عهدم جهوا  اٌعتههاد عهیل جرىات هلهن و عهیل طول مجاعة ٌ العلن حعدم جوا  اٌعتهاد عیل

صه لنا العلهن حهات اٌوهام ی عن اٌعتهاد ر ا ًلنا ون الهن يرو وغالكون حه ملا مجاعة ٌ ریض
كن ح حالعهه هبذه اٌمجاعاو و نهن   هن ا هه طداشهتجه علهی  رراض حقوهلن فن ن لغنا وكلفح 

علهن رصهول ال ن اٌوهر یفهی اشهتجه علهیی  تقولهوت ات اٌرجهار كهها اٌور و ا مت تغهوت ال ن علههاً 
ات ىههذا  ياء وههثلكن و نههن  ههرحههرجههال علهههاء اتق ضههاً خو ىههن ا رنههاً  نههوت اٌ خهلههن حاٌرجههار و ات 
ىهذه  رٍفوهن فٍ عتههد عهیل الرشد یف يشودو حه ارجار ا و  ر كها قة العاوةخاملدرك ون ور
ا هه  ية و  هرحاملغهاجه اٌصهول ها یفحٌد ير العاوة الجلوح  ها یفحاو ٌدخالن ر اٌمجاعاو یف

مئة الرمفاء عیلخ م ضهر لٍدهٍم عهود و ی   ت نهوت ا هه لهوٌه م ي الهذمیىذا املدرك الع ه نتنا اٌ
وغهألة وارهدة وهن  قن رجة واردة یفخ ث لوٌه محة حبحمت املغاجه الفقوخقن له عهود و حه خ م

العلهن  ن تشهقوت الشهعر یفیله و ا همت الهذحق حتصهیهور ه ون اٌرتٍ  یفحا مت عل الفقه وع وا
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غههأهلن وههع خ غههر ارههد وههن اصهه اهبن اتیج  ه و محههوطفو هها علی حكلهههة و مه حههتفوىههوا فخ ح ههنكن و م
وطعمت حتت  ه ریحفلن ارتلفمت ف وة و ارتٍوون هبن فات كات واض اً  العای  وع املغألة جحش

 .هتن ونكنحه و ىن اجر جرعحوطفو ا علی فلن م اً حكه كوكب و ات كات رف
علهن حاتفها  حعه  اصه احه خفهة حرن غهتدلوت حهات وهذىب ایخوهر اهنهن  و اعجب ون وا

مئة دواءاً  ن حه حنقه وعتجر واردیاملعتجر هواب عهن ذلها  ادند او ارده فكذلا وذىب اٌ و الج
فهة حرن ذكر و ىهو ات اصه اب ایخه الهق اتذكهر وقهام  ن و لكهن ٌحهد یفهیعله كا  ونهه الهنقی  

 یف فهة و وهاحرن ای يرأ ی  حلغون ونه حالنعق و الغههع و لهو كها وا وغهتنجع وقلدوت له ارذوت  ا
و املصهالح املردهلة و و اٌدتصه اب ة حه و ال هن و اٌدلهة العقلی  و الهد  و التنهه يطلجه حالرأ

 فة.حرن طلب ای یف ه واحكات اتفاطون دل ا  ملاحاٌدت غات و الق
هواب عهیل صهه وهن  فه  ذلها یث حهاوهر حب و وهنن ون طال ا ه اتفها  مجاعهة وهن ال 

صه العلهن  هذىب ی صه ون واجة كهای و ر ا ٌی  صه ون اثنیاٌتفا  رضاء املعصوم فر ا 
وههول النغههب اطههول و ىههذا وههذىب املتههأرر تههاح ایلی و ٌحههی  فههة وههن طههول النفحرن ای ن و یمج
شهتر  خا هه ٌ كهها العلهن جرضهاء النهیب كهیخوجود وعصهوم و  ىذا القول ٌراجة ایل عیل يلعهر
وهن  علههوا جرضهاء النهیب ضهاً خ وذىب التغن  فهاهنن ای  ل ىو عفة و ىذا القوحرن وة ایحىناك ر

ادهتدٌهلن  راصهله ات وقتیضه ث طال وهاحالضواحا ر اعتر  حه املصنف یف  ف  اٌمجاع كها
كول اذا كههات وارههداً ة ات اٌمجههاع رجههة وههن حههاب الكشههف و اللعههف و ا ههخههحالروا  ت تعلههن ات املههأ
كله ون ر  فاوو اتتخفٍ ء وارهد  ث ا ه وعجوخ فقداكلته و الواطع یشحث ا ه رنعة ام ون رحتأ
ههارج فالعاوههه حاتفهها  القههوم و ىههن  یف ث حههكههات وههن ر ر جرىههات عاوههه حقههوهلن دههواءاً حهه  عههیلال 

واب عن ذلا كهاحالكشف او ون ر  .ةح النفی   ىؤٌء و جی  ور ون الفر  ج ث التعجد وع ات الج
اىن وهع اوٍعهه و خهر و عهدم ردعهه ایكهن العلهن جرضهاء اٌوهام حهالتقرمیو وهنن ون طال ا هه 

طهول  ع الفرطة عهیلحراد و ىو ات ىذا الوجه  قول حه اذا اتفق مجیا اً ضخىذا القول ا عیل متكنه و یل
الف وهنن و ٌ ون الكتاب و الغنة فا ه اذا كهات فه  ن ارهتٍ  و كهات مجاعهة وههنن عهیلهیحٍم 
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 يها اذا كهات للهنهالف جرىهات طهوحرٍفون ٌده  هلن عیلی  ردعون اثارته املنالف یف الجاوه كی
اروهار  یف فة كهیحردعون او ذكروا ادلههتن و كا هت ضهع یف رٍفون كی او كات كتاب و دنة عیل

جههة و ح وههات الغ یف حشنصههه  وههرخاوثههال ذلهها ٌ د عههیلخههلیحعٍهنههن و ىههو لههو ردع عههن حاوههه ٌ
ت قههق ىههذا الن ههو وههن خردع عههن الجاوههه حاٌدلههة و طههدردع فٍیوههع وعجههز و ا هها دههوًٌ جعههث ریٌ

او و حعدم ردعه اىه الضرورة علن ا ه وعتقهد حاعتقهادىن طاجهه حقهوهلن و خضرورال یف اٌمجاع اٌ
ٍه  و املعهارض فٍهیىو ف علهن خكهاد خن و وهنن فاتفا  مجاعة وهنن املعصوم رجة و اوا وع ال 
 .ةخالغا القول اٌول یف رجع ایلی ضاً خو ا صف و ىذا القول ا ه فتدجرریتقر

وههة و جوههة اللعههف فا ههه حههه ی  و ٌفههر  جهه هه ىههذه الج   یفی  غهها حقههولحر و الههردع فلیههب التقریج
خ ولكهن املنقهول وهن حالشه و ات عدوا طاعدة اللعف طاعهدة جرأدهوا و  غهجوىا ایل قًة حاٌمجاع رق
هد ا طهول و م ة عهیلحها ه طال اذا اتفهق اٌواوخ ارحعة وجوه مفهنن ون  قه عنه حالش ة و ٌدهنة خهنج
ا فغاده و م ص ته و ٌ عیل هبا دالة عیل وقعوعاً   عهر  وفها  املعصهوم  و م ضاً خا لفاً  عر  له م 

 طهول و النهادر عهیل و ٌ رٍفه فن كن ا ه طول اٌوام و وهنن ون  قه عنه اذا ذىب املع هن ایل
ههرٍفههه و ٌ ه وههن الكتههاب و حههكههالوجوب و الروههة فههات وجههد دل ير اٌدههتهراریههحه التنحههف يریج
ر اٌوام هلن و وهنن وهن  قهه عنهه یوجب اتجاع املع ن لتقر النادر فوو طول اٌوام و اٌ عیلالغنة 

وهر  فوهو و  ه عیلحفات وجد دل ير اٌدتهرارحیه التنحف يریج  و ی  طول ة عیلحاذا ارتلف اٌواو
ال اىر ا ه لو وجد طهول وهن  رة و وهنن ون  قه عنه عیلحر لل حیة التنف كن العاجفة الٍرق اٌ
د له دل ة و محد ون اٌواووار الفاً  ع و م ًٍ حنج  عهر  وفاطهه للهعصهوم و ٌ  و م و ٌ ووافقاً  ر  له م 

 عنه. لردع طول املعصوم حقاعدة اللعف و اٌ رٍفه فوو
 كیحفه ه و اوا القغهن الثهاینحٌ رٍ  فطول اوا القغن اٌول فوو ضرورة املذىب و فا
ٍفون فات كات ٌ دل یف ح حو تهرج ضهاً خاه للهع هن حهدل ه له فٍحطاعدة اللعف اثارة النادر حب 

امل هه  رههٍ   يالفتههو ة وغههلن و یفخههالروا ه و اٌرههذ حاملشههوور یفحههدل تههاح ایلیارههدمها 
و الهق  الصهر و ات اوكهن اتفاطهاً  وهٍع عهیلكهن اٌمیكهاد خاملشوور و اوها القغهن الثالهث فٍ
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ه و اوها حه و الجهت علحهی  التع نا  ات اوكهن و التوطهف عهحهه اٌرتحهجهب فحرتفع عن اىله فیٌ
س حل اهلل لویود قوال قووم ىف اب و وواحوو الق ید  الورأ الردع عنه طوله یف القغن الراحع فكی

كنوومت  ووادق ر و اللعههف یالقههول حههالتقر ىههذا و ا هها اطههول عههیل ی  لوو  برهووان قووا هوواتوا برهووانكن ان 
هاعهة ی  كوهنها كاشهف عیل ر و اللعف و الجرىات العقیلیكوت الكاشف ىو التقرخ  ٌ اتفها  الج

هاعة حون ر اٌمجهاع و ا ها  ة یفحهكشف عن املراد املقهرر فٍرجخث ا ه اتفا   عن اتفا  الج
تریالتقر الجة یف ىهه الجهة   و طهرره اٌوهام طاجه وارد حبضرة اٌوهام طهوًٌ ا ه لو طال  ير اٌ

 ر اٌوام و كذلا ىنا.یطول الرجه او الجة تقر
هتههداً و وهه قههول لكههن ا ههه ركههن اَ خ ثقههًة  ورعههاً  حارعههاً  هنن وههن طههال ا هها اذا وجههد ا مج
كههذلا طههال ارههر  اً هیههفههاذا وجهد ا فق   كعدوههه طععههاً ححا ههه ركهن اَ و لهه صهه لنهها ال ههنی

كلها  كد رننا و ىكذا  صهه لنها القعهع حا هه ركهن اَ یات  د رننا طهوة ایلخلید وارد خلیتأ
كها وا فغهقة یهات الدرىن   ارفة عیلحر ون الصحصه لنا القعع ون اتفا  كثی كها و  و ات 

تفها  حشتر  فخصه لنا العلن ون التواتر و ىذا ٌی كفرة و كها وول النغهب و اٌ ه درول مج
وجود املعصوم  تاح ایلیل ٌىذا القو  وذىب التغن  و عیلی  ىذا ع يفاطول لعهر الكه
صهار اجتههاع اٌراء و اٌىهواء و  فة حاٌمجهاع و وهیححكر رل ای يوتنذ م عیلوو ٌ ل ضاً خا

 طلهب مههد  هلل عهیل ه وهاحهجهه و دلح  ه رضهاء اَ و دهنعه یفحهاٌ  ار املنتلفة دل
ا  حههنههه و طحىههذا القههول حع ردههالته رد عههیل یف   اجوعجههداَحلههأ ًوههن اٌهلههام و الههور
تفا  عهیل تفها  عهیل املعقهول عهیل اٌ ها اذا ح ٌدهمیا  وهع الفهار  الع هحهامل غهو  ط اٌ

كثهرىن  كخكات اىه اٌمجاع ا تقجلهه و تهرده و  صهه یف حهعههه حهال ن و وها ٌتغت غهنه و ٌ
الههدار ادههد و طههال  ارههن ات یف ن و ىههه اذا طههال ارههد اینیالقعههع حههالواطع وههن رنههوت املنجههر

 ات یف عههیل دلههین الههدار ادههد و طههال اٌرههر ات ادت غههاین یفات  عههیل دلینخهه ییاٌرههر ات رأ
هعوت عهیل ىذا و ال ا وت كها صه لا القعع كٍی كن اتمیىه الدار ادد و ىكذا   ىن مج

هعوت عهیل ثجاو مج عه رج ات اٌ هعهوت عهیلا اءجهوا  ال  جهوا   ٌرتههال املرجهوح فوهن مج
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ع  .واض اً  عدم رعاهئن ات ىذا اٌ رعاءاً  طاوع عیل ا فغون و ا ت عیل اءال 
ث اذا حهحب ًه طععهحهو وهنن ون طال هبذا القول ولكن طال ا ا  غتكشف ا هه كهات هلهن دل

 الوىن كغاحقه. وغاجه فنوهنن و ىو یف ه طلنا حقوهلن و ذلا كامجاع اىه الفنوت عیلحاولعنا عل
ضهًا خن و ىهذا القهول اهیواصه الهو وهنن ون طال كذلا ولكن طال  غتكشف وجود  ك 

وههول النغهب یفحهشهتر  فخٌ هاعهة و ىههو ضهع ه وجهود مج ف فهات اىههه اٌمجهاع ات كها وا ممههن حالج
لههة یف يأا فهههیعهلهوت حادلههة ٌ رتضههخع اراهئههن و اصههوهلن و  علههن اهنههن حههمج ٌ رتیضه امجههاعون  دٌ
وهن الهق  غهینخٌ ن و ات ال نال  د عیلخلیوجود  ك و ات كا وا ون اص اب النك فٍ عیل
علهنها ا هه نا خدخها وطهع یف و لهرب  هك ادهتدل حهه وارهد فلهها يدرخ يرویىذا و ٌ كه ون  جاً حش
دل اتفهاطون خهاٌرجهار فٍ ٌرهتٍ  اٌ  هار یف يو لذلا ارتلف الفتهاو وعلتن احداً  دل عیلخٌ
 .ی  القاجل درول اٌوام یف رغب افواوون عیل عیل

رك و طهال ا ها اذا تتجعنها طواعهد الفقوهاء و وهدا عهاً حوو قهاً خو ور وادهعاً  و وهنن ون دلا فجهاً 
  علهع عهیل غعنا ادعاء اٌمجاع و ات مخه طاعدة و ٌودرك حنافخو ٌ رمكاً  ناىا تقتیضخاطواهلن و رأ
كثهر ادعهاء خه الغهواحح فجهذلا حهو ذلها حبهر ضهه ف وهنها طععهاً فالی   هر كتهتن فهاهنن ٌ اطواهلن و م
 ی  ه ارر وع رغن ال ن حالعلهاء الرادنح  له تتجع و اذا عثر علحعرض الفقه ممن ل اٌمجاع یف

 عتقد ا ه امجاع ونقول.حوجد امجاعاو ف
اٌوهام و ىهو وهأوور حهاٌعٍت و  ياء علهن جهرأحهصهه لهجع  اٌولیو وهنن ون طال ا ه ر ا 

  حدنف وهن الكهه و له وره حصورة اٌمجاع و ىو طول احه ون الكتاب و الغنة فحه له علحٌدل
رج هات النهادر امجهاع و  ه عهیلحهدل دلخه قهول ات الشهورة اذا مخو وههنن وهن  ء یش ون الفقاىة یف
 .ياٌمجاع املشوور ه یفحالكٍم ف أیح ٌ ه اور ا حاٌرذ حه و دی  القاجل اٌوام یف

 نهاً حوع جاً حاٌمجهاع شه يریرفت ات كه وارد و ع ذكر ا رجراً  و ا ت اذا ارعت  ا
 اً خهوهنها رأ او تتنهذ وارهداً  و ا ت حنفغا اوها تنكهره رأدهاً  جایقنكر الخو  راصاً  قاً خو ور
الكتاجهب  وألوا وهنا الكتب و صالوا هبها عهیل عجرة هبذه اٌمجاعاو املنقولة الی يأف
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ٍفوهها حهحب كهه وارههد حهغهت ق اللعههن و التكفخث وههن تفهوه حب   ر وههاحه  رد عههیلیهر وههع ات 
هلهههة ارتهههاره حهههٍ  ادتكشههها  العلهههن جوجهههود اٌوهههام یف لكون یفغهههاىهههذه و شههها حالج
 .لوی  فارتر لنفغا وای  القاجل
ك العجهارة ات حنو اٌرتصار و اٌشارة و تلنه حاَ عیل ارترته ا ا و ٌ طوة اٌ يوا الذو ا
ة اوهلهها او رجههر اولههه و خههث اذا رالفههه احههحب قههول اٌوههامح يصههه لههه علههن وؤكههد طههویه طدحههالفق
او تهدل خهة او اخهه احهجهد فحالكتاب ف ن ر ایلخله ا ه ر ا حق حتصیه رعأه و ورحاو فقعهه حه خ م
رة حالغه هنا حهذلا املعلهب مث اذا   هر یفحوعلب و اذا تتجع اٌرجار رصه له علن ون وضهاو عیل
 ىها تهدل عهیلءاة رحعرفه ون الكتاب و الغنة مث اذا راجع عقله و اٌدلة العقل ىا وعاحقة وع واءار

ذلها املعلهب مث تتجهع و  ىها شهاىدة عهیلءااو اٌفها  و اٌ فه  رخها ایلملعلب و اذا   هر ذلا ا
 ذلها املعلهب و عرفهوا وهن الكتهاب و الغهنة وها ر ون الفقواء اهنن وافقوه عهیلحكث يرأ اولع عیل

 دل عهیلخها هه  يادة املدت و اصٍغ العجهاد و الهجٍد فهرأحد وقتیض عرفه و عهلوا حه مث   ر ایل
ه ات ىههذا الكههن الاصههه وههن الكههه ٌ وههن رصههوب حههب فخههصههه لههه علههن وؤكههد ٌریذلهها 

لفاظ ىو وذ لهه و خث وجهب تأوخث لهو رالفهه رهدحهحب جزوهاً  ىب اٌوام و اٌوام طاجه حه طععاً اٌ
كهن ال هاىر ونهه وهراد اَ و وهن رالفهه وهن الفقوهاء عهادلوت خ رىا او كتاب محة او  حتق محله عیل

تهاح یشجت و وثه ىهذا ٌ ذكر ا فغهه وا ر  احه الجصحصه للفقیالعلن  عن الصواب و وثه ىذا
وههول النغههب و ات شههجت ات تههاح ایلیع الفقوههاء و ٌحههتتجههع اطههوال مج ایل وههول  ًتغههه مج اٌوههام مج

هاعهة طععهًا و ف النغب مفجوول النغب دارهه یف ه و حر و اللعهف و الهدلیهد و التقرخه التغهدحهالج
كهه ارهد و  حهه عهیلكهن اٌرتجهاح مینة راىرة حالغهة و دهنة طامئهة یجالجة و النك و ىو رجة 

 ه اٌرتهاٌوحتعر  فخة و ٌحون اٌدلة اللف  يه و ىو اطوحللفق راً حتفق وثله كثخ
 هحهاره فحو ر يىذا جنا

 

 هحهف ده ایلخهو كه جات  
 

 ًر رجههة و جرىههات وهههنن وههع علهههحههمهه  اطههوال مجاعههة وههن العلهههاء وههن  وههن و اوهها 
ارتضههحهٌادت غههن مج حهاین ًاٌصهول و اٌ  ههار و علهه حهارتٍ  وهذاطاهتن یف ا هیع اطهواهلن و ٌ
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ون فهات حقوله جوجه ون الوجوه و ات ذكروا رجج علن حدرول اٌوام و ٌ جرضاه و ٌ صه یلیٌ
ا هه رصهه لهه علهن حهه وهن  ًدعخهمه  القهول مفهن  فٍاعتهد عیل ة اعهه هبا و اٌخكا ت طو
فنا ح  تكلحلفعهله حه و ٌ كذحه ىو و شأ ه و اوا نن  عهه حه و ٌ لووه عیلحون فلم  اتفاط
ا ها كففنها عههنن ٌدعهاهئن العلهن و  ه حامجهاعون فمكهاحهصه لنا علن حدرول اٌوهام فی م العهه  ا
صهه لنها علهن حهدرول طهول املعصهوم و ی ث محهكفوا عنا رح  فو  الغواد لوت كذلا لحطول ل

هعوت    هلهن ح  حامجهاع فلهحه او رضهاه لهخهصه علن جوجوده او طولهه او رأی م ات وا عیلىن مج
 .ضاً خا لووو اخ ات

 ف ا
العلههن  قههول رصههه یلخ يه وقههال فههات الههذخههتعو قههة ٌحتتههاح ایلحالق تههه و یفحرج یف
  حقهال لهخ كهن اتمیصهه لها علهن و ٌی قهال مخ كهن اتمیحات اٌوهام طاجهه هبهذا القهول ٌ ًالقعع
قهول خو نوا حتعههووا فوردوه ال م عههمت ان  قولنا فالزووه و ووا وا قولخ ا و اٌوامححبجة عل علها

فون و شهأهنن و تعههوا فقولوا اهلل اعهن  م عههمت فقولوا و وا وا يو روعهن خ م وا عهن كیف ول عها مبا
 رصههول العلههن عههیل كههذهبن یفخ يرعههاء و الههذ تههه عههیلحنكههر رجخ يفون فالههذحىههن اعلههن حتكلهه
عههاء و الههذ عههاء فاٌرغههن ات نكههر اوكههات رصههوله عههیلخ يال  قههال ا ههت اعلههن و طلجهها فههات خ ال 

 رك جوجوب اتجاعا.ح    لا رجة عیلحرصه لا علن فاعهه حه و ل
 و ىو ی   او داكتی  مجاعة واردة  اوق صه العلن حدرول املعصوم یفیمث عند ىؤٌء طد

ه حعهد جرىهة وهن الهدىر علهن حهات اٌوهام حهصهه هلهذا الفقی ن اتكهمیا و ىو رجة و حاٌمجاع الجغ
ٍ  اولجا فخمجاعة  داره یف اٌول  يریهرٍه  اٌمجهاع اٌول و  اٌمجاع عیل ًدعحقولوت حب 
 ی  لطهو كهوت العلهن حكهوت اٌوهام یفخ و طهد ه ىو القول الثهاینحفالجة عل رعاءاً  زوات الثاینال یف
فهرد  اب یفیج او حاٌ او الغلب الكیل اب الكیلیج ه حاٌحو الكن ف اً حكوت ووضوع املغألة كلخ حات

و  نهاً حقخهها هیهها و اٌوهام فهیفالق  وهنا انصر ی  طول فرد فاذا ادتقر اىه العصر عیل و الغلب یف
وهول  یفالنغهب حهامجعون و  ً وعلهووی  قخو ات كهات ارهد الفهر نهاً حقخالقول الثالهث حاوهه  اٌرهر مج
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وهول متههه ولكهن وهع ارهدمههیكل ات كات یفو ا حفوو حغ تهه كو ه اواواً ی ه طهاوع حها دلهها مج
اٌمجهاع  ًدعخهعهه حه و ٌخ ٌردمها ه رینحا و رصه له دلخو ات تغاو ضاً خا اح فوو حغی  وع

جهر عهیل ادهاً حر طحیه حهالتنحو اٌ فق  العجهاداو و الصهلح یف ا  یفحهه حهالتوطف و اٌرتحهن و طیال 
صهه ی ه ارهر و ىهذا القهول وعقهول اذا محه و ولهب دلی  لحاملعاوٍو و وهنن ون طهال حعهرح الهدل

ًٍ ی  قخرفال العلن حكوت اٌوام یف هحقهول ارهر فهح   و ارتهه كو ه طهاج هو  القهول لهه حهاٌرر و یج و  یج
كههات وههع الفرطههة   ات اٌوههامی  تجههحف يطههول اٌرههر حعههد حتقههق اٌمجههاع املركههب عههدول فرطههة ایل

 .ياٌرر
م ارههر و ىههو ا ههه ٌحههوقههام الج مث لنهها یف  ًه الكههن الههواطعحههعل كههوت املجهههعخ لههزم اتخة كهٍه

طعههار و ی   يالههذ يالكههن الثهها و تلههف اذ وههدار ىههذا العههام عههیلی  ٌ يالههذ تلههف حههارتٍ  اٌ
اطوال اىه العصر مفهن  عصره اوا التتجع یف اٌعصار الغالفة ام یف تتجع یفخاٌعصار فاذا امل صه 

كون و الغهههع حادههن حٍدىههن و ممههخ عر  امسههاءىن حههه مخنتشههر الكتههب و ملههاخعههادة و ملاهتنعههاو امل
اطهوال حعضهون و   فوهب ا هه اولهع عهیلی  و اوا الغهالف ىن فوو جاىه حاطوال اىه عصره وراً جزاجر

تلفوت فزعن ات اٌوام یف املنصهوب حهذلا  ي  ذلها ىهو الكهن الثها وحمجاعة وهنن ال ىن م 
ر فهذلا حیهذلها اصهه عهدم التغ ضهن ایلخ ات اىهه عصهره اٌ علهن ركهن اٌوهام یفخالعصر و ىو ٌ
رٍ   علن ون  ف  اٌتفا  ركن اٌوام له و ٌىه عصره و لعلون امجعوا عیلخ و م اصه رین
وم حههات ال  یفی  اٌولهه كههف  فهه  العلههن حبصههول اٌمجههاع یفخ ز فلههنیههر علحهه و ذلهها  ی  امجههاع اٌولهه

ر حههاب حههذلهها اللعههف فوههو   ر الكههن و ات ضههههت ایلحركههن النهها  كههذا و لعههه اٌوههام طههد 
 ء. یش   ون اٌمجاع یفحة و لحال نوت الفقاى ه اٌصه فا قلب ایلحات ضههت الو اٌمجاع 
خ ا هه اذا حالشه ارر فاملنغهوب ایل ایل <هن   راده كادلة العاوةخخ ٌحه الشحو دل>طوله 
اور وهع عهدم وجهود رٍه  و عهدم العلهن حصه ته و دهقهه و عهدم العلهن  العاجفة عیلاجتهعت 

جوفهها  املعصههوم و رٍفههه فههذلا امجههاع و رجههة متغههكًا حاٌرجههار و طاعههدة اللعههف فاملصههنف رد 
تهرك تلها اٌرجهار  ىذه املقاواو و حات املع ن عهیل یف ال ین ته خة و ٌحه اٌرجار حاهنا رنحعل
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وول لنا فلعه وقتضاه عدم الردع ملصل ة اطول ىنا ات كات وهراد الشه و حات وقتیض خ حاللعف مج
الجاوهه وجهب  كهات رجهة فلهو اجتهعهوا عهیل ياور و ىهو الضهرور عة عیلحع الشحاذا اجتهعت مج

لهو وهن الهق و ٌ عیل هاٌوام ردعون فات اٌرض ٌحت  و  رفهع الهق عهن اىلهه فهات الغههواو و یج
طاجههه  عة اذاً حالشهه فههی ير الضههرورحههه و ٌ  ههزاع و ات كههات  حههشهها ف اٌرض طامئتههات حههالق فهٍه

ٍفه فٍ هالفحهب ردع ىؤٌء حغیج فٍ رتفع الق عن اىله اذاً ی مت طاعدة اللعف فا ه مخحب  ن و هیر م 
كهوت خكهوت للصهد  جرىهات و خ ه الكتهاب و الغهنة ا هه ٌحهد و اتحقتضهخ يد وهنن ىهذا و الهذخحا 
 أرذ حه  ي له جرىات طوی  العاجفت يأف يجرىات الجاوه فن ن  تجع الجرىات القو عیل رىا ه  الجاً ج

طهدرون  یف تجع و كیخكن لعاجفة جرىات فٍخ ة جرىات الق و ىو ثاحت و ات مخو وجه اللعف تقو
 ذكره. ر جرىات و اوا حعٍت وذىب العاوة فٍنتاح ایلحالقول حغ

ن لٍمجههاع ی املنكههرحی  صههولوت و مجههع وههن اٌیمفههراده اٌرجههار <نیشههكوك القاصههر>و اوهها 
طهالوا وهن لهلوم  ه و وهراده وهن الشهكوك وهاحهعل جهة او اوٍعهاً ح وهن الغ وعلقا او یف او وطوعاً  اوكا اً 

 عاحقهة طهول اٌوهام و  ة طول القوم ٌتعهر  اٌحقوم و رقحقول ال عر  اٌخالدور فات طول اٌوام ٌ
ر املنقهول حهفٍعجهرة حقهوهلن و ات طهالوا  غهتند ونقهول فهالعجرة حهه و  ر وغهتند حون اهنن ات طالوا حغ

ع لتفهر  القهوم و وهن اٌرجهار الدالهة عهیل  الرجهوع ایل فالعادة متنع عنه و ون عهدم اوكهات اٌوٍه
عههاء عههیل وههن ات اكثرىهها و املجهههوع  جههو  عههیلحكههه وارههد ف الكتههاب و الغههنة و وههن جههوا  ال 

ات یهلوا و كتب القوم هبها وتكفلهة و جهه وقصهود ا جحملقال حتفصه اختعو ة و ٌ راجة ایلحرٍف
 غتنجا ون اٌرجار ون ىذا العلن.خ وا

تهههال و ال ههن و نههوت او مهه  ار ارههر فكههه محههیل ایل <و اٌمجاعههاو املنقولههة>و طولههه 
هلة دل .جاً حون الق ش غینخٌ  ه ٌ عهیلحه هه علحوصعلح القوم ف قة یفحله ات اٌمجاع رقححالج

نهة خنصهب طرخ و م خ اٌمجهاع اللعهیحاملنالف و لو اراد الش عدم اٌوٍع عیل املشوور و ٌ عیل
 يوصههعلح القههوم و وههاادر هههه عههیلینههة خدل  فعنههد عههدم القرخههخ ٌح  و الشههحلههزم ونههه التههدل
كهات املنقهول عهن  رغهب اعتقهاده و ملها ىو وع ارتٍفون و لكه اصعٍغ عیل وصعلح القوم وا
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  للقهوم وصهعلح وارهد حوصهعلح القهوم و له كات الٍ م التوطهف ٌ الههه عهیل اواً اطغ خحالش
ًٍ هیج  عن  ه  .عوا الكشف عن رضاء املعصوم مج

بعض الطرق  یام عل ن وطلقا ام ال وطلقاین الهحققیتعارض االجهاع جواز یو ن :قال
  هزا یبن یوسزخلة او وسزخلت ینز ن وزلا  یقزول یااا اتفقزا االوزة علز و وجوا اله كورل دوط بعض
ن القزول بعزلم الفصزل عهزوم وزن ی زه و بزیجواز الازرق اقزوال و ال سزبة ب یقلر جاوم ام ال نف

ر ییزالتا ینفز یا  او نقزاذیزا  ام ظ یزقطع یل اجت زادیزن دلیاحل الطزرن یحصل علی وجه ثن لو لن
جزواز اتفزاق  یب نزیز هزا عزن بعزض االصزحاال و الرین قزوالط ثانیخ ام طرح القولیعن ال  كها
 ین و العاوزة و نزیقزة القزلوا  و الهتزخخریطر ین ب زا  علزیاحل القول ین بعل اختان ها علیقیالفر

ن و االجهززاع یها ااا جوزنززا تعززارض االجهززاعیه وج ززاط اظ رذهززا الززة  ززیجززواز تعززاكر شززطر
و عزلم الازاع  یة ال  رل و و قول االجهاع و االجهاع الظ زیو اوا حج ر اجهاعا  یل یالسكوت

 ة الظن.ین نستظ ر اط شا  اهلل ون بحث حجیو حكن تعارض ال  رت
 ه عهیلحهدلٌ شها ا هه  ارر اذا طلنها حاٌمجهاع و حت ققهه ٌ ایل <جوا  و یف>طوله  :اقول

الكن  ت قق اٌمجاع عیلخ و  اتیج تلف حه ی  ٌ يالذ ًوجق الكن الواطع كوت كه امجاع عیل
هكن حفههتلههف حههارتٍ  اٌعصههار و اٌوضههاع ی   كههن اتمی يو ٌشهها ات الكههن ال ههاىر يال ههاىر
ٍفههی وات امجاع مصه مقق مث حعد  وهات اذا راجهع  ه یفحصه للفقی ات و  صهه لهه امجهاع حب 

وول  مث ججتویالعوام ث ختك لو حد تك  دخا أو طال اجوعجداَ خموا حاالحدث يٌ رو كهارو
كنووت تأخووم قهیقابووا فاوود تك    فوو  فجأ كنووت اخووم حوواالخحووهووا  فمكهها جهها  ر فقووال   ووك اهلل حا 

ٍه  اٌمجهاع اٌول و ی   وها  وشافوة لرجه وارد یف ارتٍ  طوله  جها  رصهول امجهاع حب 
 د وقلب القلوب.یالقلوب ج
ًٍ میء  ا ههه رب یش ارههر اعلههن اوًٌ  ایل <ا اتفقههت اٌوههةو اذ>طولههه  ولكههن  كههن وجههوده عقهه

صهه ذلها یفٍ وجهد عهادةً یات وجهد ولكهن ٌ اطتضاء مث لوجوده العقیل كن وجوده عادةً میٌ
كهن میولكهن ٌ تنعهاىن الهق طععهاً خء ٌ یش طهة عهیلع الفرحهمفن ذلا ا ه لهو اتفهق مج املقتیض
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و ات  ع الفرطهة عهادةً حهمج كهن اٌوهٍع عهیلمیحعهد تكثهرىن و ات فهرض اٌتفها  ٌ اتفاطون عهادةً 
 هها او فألخالضههرور اٌوههٍع عههیل طلنهها وههن اوكههات و وهها اٌوكههات العقههیل نههع عنههه العقههه یفمی م

ههجیل يو الجههدو ياتفهها  الرجههال و النغههاء و الضههر يالضههرور ٌ شههتر  یف و  و الغههویل و الج
عرفوا كه ذاو تغع خغت ىكذا و ٌحاٌدٍم ل ء احده وهنا یف   یشحل ىكذا فات الصلوة الی
زا و كه داكن یف جال حالجداىة حهه وراد ها حالضهرورة الهد الهذیالج لكهه  القعهع صههی ير و الج
ع اىههه حههاٌدههٍم او املههذىب و ذلهها اوههر ممكههن و اوهها العلههن حاتفهها  مج ش یفخنههه عههاخوعهه   حد
فكهن وهن ونهلو  ًهیر ذلا فوهو وكهاجر للجهدحو ون طال   احداً  صه عادةً یدٍم فٍ و رحا ٌاٌ

 و اَ و رججه ه اٌحعلع علخرة ٌیجل ٌدٍم یفون اىه ا
 َ حتههت طجههاب العههرش واجفههة 

 

وت النهههها  حههههارفههههاىن عههههن ع 
 ًٌ  اجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههٍه

ً 

كن میعر  لغا ه و ٌخعرفه ارد و ات عرفه ٌخحه ارد و ٌ عتینخكغر ٌ اوه یفرو كن ون 
ًٍ یالهذ ی  ارحذلا للغ هال  یف ن داروا رهول اٌرض وهراو فضه جهاو حتهه لهه كتیكغهر ج عهن الج
 ن اوثاله و اطرا ه.عدة خعد

هلة فعل ع عهیلمی غت متكن فاذ محال فادد و توىن كادد لحة اٌوٍع رححالج  كهن اٌوٍه
ه طوال یفمیف حع فكحاطوال الج ًٍ خا  او ی  القول كن العلن حبصر اٌ  د فوو ون الفروض املهكنهة عقه
ًٍ  <اتفقتاذا >فقوله  و امل الة عادةً   فهرض اتفها  اٌوهة عهیل فعهیل ىو ون الفروض املهكنة عق

هنههها طههدر جههاوع ی جی  ء و فرطههة حبروتههه او وغههألت ة ال ههحههقههول فرطههة حبلخت أوغههألة كهه  یفی  طههول
 ع الهیحهتهه و الجهنهها جهاوع كهغهألة القیكهوت جخٌ وثلنا هبها او الدجر الی ئوو كهغألة الغغه یف
ر  اطوال  فی وثلنا هبا داحقاً   .جوا  ارداد طول ثالث اطوال یف عینخجوا  ال 
ههنهها جهاوع فٍی جی  املغهألة و املغهألت اوا یف  و  ٌت الفرطهة امل قهة اجتهعهت عهیلیج

 ىذه و الثالث حاوه طععهاً  ذه او یفى فالق اوا یف تنعاىن طععاً خ و الق ٌی  ن القولیىذ
كهات القهول الثالهث حهو  رر  اٌمجهاع و طیج فٍ هٌه حهعل وتفقهاً  جاً حرفهع شهیه ات  كهها اذا یج و  
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 رد حهاٌرش فهالقول حا ههیهه حهالرد و ط ئنع الوومیه حفق جاً حالجكر مث وجدىا وع يوئ املشترو
ا ههاً یهه كههات ٌحههعل رههٍ  املتفههق رد مج كههها اذا طههال حعضههون یه و ات  فغههخ خرفههع فٍحههأ  حههه 

ب فهات طلهت حالفغهخ جهجع  دوت حعهه  حهفغهخ حعخٌب و طهال حعضهون حهالنكهاغ حكهه ع
ههرج عههن  م ًٍ  ه و لعلههه اطههرب ایلحههلع املجهههعحت   حههی و ىههذا اٌمجههاع وركههب وهها الصههواب عههه

و اوها القغهن  عاً ححغه عهاً راله و اوا اذا رصه الرج هات ٌرهدمها ا قلهب امجا اٌشتجاه عیل
ال حهىهذا ر يهنهها فلعههری ٌ جهاوع جی  وغهألت  یفی  طهول الثالث و ىو اذا كا ت الفرطة عیل

كهر و ٌ ذ ياٌرهر ارهدمها ایل یف ًه و ٌ داعهحهه علحهدل ٌشهرع و  عقهه و ٌ نعجق عیلخٌ
ه ات حذكهروا وهن الهدل واه و وا يف و رأحال دنحم  ر   اٌحو ل ياٌرر ها یفهیٌرد

كههٍم حههٍ حنههاء العقههٍء عههیل عههر ی  زعن ذلهها او یهها حالههد  عاطههه یف يو ا وعههین ذلهها مهه  
 نع عنه وا ع.می ات ایل الن ر یف يطو طوهلن اٌصه جوا  العهه  ا ججاله فعیل
 عههادهتن وههن ادههتنراح النغههب و ٌراصههه لههه یف ارههر ىههذا عههیل ایل <و النغههجة>طولههه 

كهوت القهوم خ ه ثلثهة وعهات ارهدىا اتحهعهدم الفصهه فهارتهلوا ف ا و اٌرهرة اوها وعهینحن و الد یالد
ركهن عهر  هلهن خا هه ٌ  ركهن ارهر اٌی  نه و جهیدم الفصه جع  عیلی  ركن و وتفق  عیلی  وتفق
ة حهتزك دل عهیل ة الهذجب وهنها ٌجهه وهاحهة املغهوراو فثجهت تزكحه علهن ركهن تزك  كهها لهو می  وع

وا  التزكیالغجاع فح  ها  مه  و ٌحع املغوراو و ىو عند ا طحمج ة یفحكن حبج و  و اٌتفها  یج
طلنا  روغهوع وع ات اٌتفا  كهاحر جرىات ون الكتاب و الغنة  حعدم الفصه ات كات ون   عیل
 ه.حجرىات عل كٍم ٌ  رمقق فوذاحراملنصوصة  حاٌوور   علن و اٌمجاع یفخٌ

هنهها فهات یعهدم الفصهه ولكهن ٌ وفهر  وهن اٌصه اب ج علن اتفاطون عهیلخا ات ٌهیو ثا 
ههر  عدم الفصه كهها ق الكن فوو كاٌتفا  عیلیعلن احتاد ور ههر حقولهه ال  اذا علهنها رروهة ال 

هه ررام ٌ ه وغكر مفن ركن لهة املهذكورة و وهن للع ضهاً خر املغهكراو ایدها ر طهال هبها یفحبروهة ال 
ًٍ ی م هر و   ق الغكر و ىو وارد یفی فالعری  املغألت ق یفیرووا ٌحتاد العری م رووا وث رىها و حال 

ًٍ یج قیهعلهن احتهاد العرخو ثالهثها ات ٌ فون عههوم العلهةخالعر    هنهها مفههنن وهن جهو  الفصهه عهه
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 . و اٌوام وعوهای  طول وهنن ون ونع ٌت الفرطة عیلحاٌصه و 
وثهه وها اذا طهال  تصهادطات یفخ اٌمجاع املركب و القول حعدم الفصه عهوم ون وجه ی  و ج

وا  الفغخ للنكاغ حكه ع وثهه وغهألة  ب و یفحهب و طهال حعه  حعدوهه حكهه عحهحع  القوم حبج
هههر الههی ههوثلنهها هبهها و  رروههة ال   وثلنهها حههه وههن طههراءة دههورة الغههجدة یف تك اٌمجههاع املركههب  ههای 
 وثلنا هبا. ة املغوراو الیحتك القول حالفصه حتزكی  ات اٌمجاع املركب و یج الصلوة یف
 و طععنا حا تفهاء الثالهث ی  طول اذا اتفق القوم عیل عینخارر  ایل <صهی مث لو م>طوله 
ه حههارههدمها دل فههات دل عههیل حههه ىههو مهه  فههرض عقههیل رممكن عههادةً حههنهها  یوههع ا ههه كههها ج
ًٍ  یف ؤرهذ حهه كههای ًاو فقاى او رین ًطعع ياجهتاد او وغهألة الفغهخ  وغهألة الغهجدة وهث
هاعهة    حهداره یفحٌ ه رصه العلن حات اٌوهام له عاً حكب حغعود املرخنجذ حوب ف ححالع الج
وة الی فوو یف ياٌرر وهن ح ارهدمها مفههنن حتهرج ه عهیلحدل دلخ و اوا اذا م طععاً  ارتاره الج

جهر ی  ر فوو جحیاٌرجار ون التن یف يرو ه و واحه علحدل ر و ٌحیطال حالتن  ن و اوها ىنها فهٍیال 
و ىهو اوهر  تأوألوا ا  حویحوكن حاالحتحاذا ا وجمت مبثوا هوما فعهو ا  لقولهحاٌرت یف وجه اٌ

اٌصهه و ىهو   و الرجهوع ایلی  ردوله و وهنن ون طهال حعهرح القهول اَ و ایل وشكه فالرد ایل
نههه ٌ حیلٍصههه ولكههن تع كههوت طههول ارههدمها وعاحقههاً خ اللوههن اٌ ات ًقههول اٌوههام القععههلوههرح 
 ور و لٍصه. ا  ملاحذكر ا ون اٌرت هاحه و النجاة فحه علحدل

 تقع یف كن اتمیارر و ذلا ات اٌمجاعاو  ایل <ی  قخجوا  اتفا  الفر ب یفخو ٌر>طوله 
تلههف فهه ًة و ىههخههاٌركههام ال اىر حنوول ة و وههن حههاب حههكههوت اٌرههتٍ  ٌجههه التقخ هكن اتححت 
وو ف ب فوو ق  یالووم عجههداَ عههن ای يرو ة مجعوههن كهههاحههمث اذا ارتفههع التق نكنیوواوقعنووا ال 

فأواد اورهوا فوان شواء  استرعاه اهلل خهق  و هو اعورف مب وهاة غنهو  ىف یكن المحنكن فهو  اعیب
ا هیوأتخا ا هوا حواذن اهلل و  فأوادها و خووف عودوها ىف أول وولحوهنوا لیهول بی  هنا لتأهن مث یف ق ب

جهرحاالول ول وأون  و الر م ول عنده  هو كهذا  ال  طهول  رجهع كهه واجفهة ایلی و  تعاكغهوها حهاتیج
اطهوال  اٌوهٍع عهیل تنهع عهادةً می عصهر وارهد و ىهو فهرض عقهیل اٌرر و فرض ىذه املغألة یف
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ا تشههار كتههتن و اراهئههن و لكثههرهتن و  حعضههون و اىههه العصههر وههع عههدم وصههول ارجههار حعهه  ایل
هلة عیل ر رمكهه حصهخو  يكهه واجفهة جهجٍء اٌرهر جهتیلی كهن اتمی الفرض العقهیل تشتهتن حالج

 نادتن.خ وا  وهلن اٌوام ایلحف يك كن اٌرر
عنهد ا و عنهد    حبجهةحالضهواحا له و طهال یف <  امجاعهاً حله ٌمجاع الغكویو ا>طوله 
ع وهذاىب حهمج علهع عهیلخ ب رهیحه  ىهو حعهام الغحله اٌتفا  فهاوًٌ  يحدعو العاوة وؤذ اً  مقی
ًٍ  و رجة یف قول ا ه امجاعخعلع ىنا و ىناك ون خ معة كها حالش ًٌ  فرض املغألة و لو عق  وغتد

ه حهدل دلخه طهوهلن و دهكتوا و م عة او مجع حقول و اولع الجهاطوت عهیلححا ه اذا طال ارد ون الش
فغهاده فوهو طهول  ه وهن العقهه القهاوع عهیلحهحعهٍت طهوهلن و ٌ دل عهیل ون الكتاب و الغهنة

 ی  مجلة الغاكت نجذ اٌوام یفحة ف خریردع عنه فوو كالغنة التقری و م ه حبضرة اٌوامحطدط
فوهو امجهاع و  ر اردىن اٌوامیالغكوو و التقر طوله فاملتفقوت عیل عنه حعد اٌوٍع عیل

  ٌصه ىهذه القاعهدة وهؤون هبها للعف كهاعرفت و ا ا وصدقول امجاع ون حاب اخوهنن ون 
ء كذا و كذا فقال  ىذا ال  و طال الكن یف حبضرة اٌوام اطول اذا طام رجه كویف این اٌ
 ًعنهه و نهن وتعلهق هنه ًردعنها عهن طجهول طولهه و الهنه یف كهی ٌتقجلوا طول كهویف اٌوام

هنهاه اٌوهام عهن كذحهه خ فهات كهات كاذحهاً  اٌوهام او صهادطاً  عیل الواطع كاذحاً  القجول دواء كات یف
 یف كیخ وات  و یفالواطع  ه عن الكذب یفحجه و هنیتكذ  علع نن عیل ب اتیج ف شاء و ٌحك
ههر تعله ًهنه یف كهیخ هه الكن كههاحه تعلحهن ههر و طهدعلهوا و اوها میشهرب ال   رروهة شهرب ال 

اب فٍ هردعون عن الشرب ال  فقهدهنوه عهن الكهذب  كاذحهاً  فلوكهات ذلها الكهویفوم حهب الیج
ه ات  علهق ارهر اللوهن اٌ طهول الكهویف عن وعلق الكهذب و هنو ها عهن طجهول ًحالهن ر حهء  ً یج
مخهر وعهرو  عنهده و طهال  و كهذا لهو طهام شهارب ر الكهویفحهشود حه فن ن  قجه طهول  خو  كویف
قهول ا هه خ ات عنهه و ٌ راجهة ایل ًالهنه یف مث طال اٌوام ٌتقجلهوا طهول شهارب مخهر لكهی جاً حش

ًٍ  قهه ا هه حاوهه اذ اععهاینخ م قهال ات اٌوهام طهرره ٌ ههخ و  اتیج حاوه و ٌ تفهرع ونهه خ اً حهكل اصه
 . رروة الكذبمیحتعلعن الكذب  فروع و هناه وعلقا
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ث فادهق فا هه خنها رهدحو طهال اٌوهام ٌتقجلهوا عل جاً حام رجه فادق و طال شهو كذلا اذا ط
نههن نهها اذ حعل فهٍه او كاذحههاً  الواطههع صههادطاً  اٌصههه و ات كههات یف نهها عههن القجههول ىههذاحهن یف كههیخ

عهن الكهذب  ًث هنهحهو طهدفعه ر ه عهن كذحههحهاٌوهام هن فعهیل ا كاذحهاً خوكلفوت حال اىر فات 
حهه اور ها  ر الفادهق وعلقهاهننا عن طجول رجخ و ات طلت ات اَ م فله اجره وعلقا و ات كات صادطاً 

هناه عن الكهذب و  غكت اوا عنه فقدخ طلت ا ه م ی  ر و ىو ون التجی و دكوو اٌوام تقری  حالتج
فاووا وول ث خرهد ث طهال یفحهر طهال اجوعجهداَ اوا عنا فقدطال ٌتقجه طول الفادهق كهها

كج فأقة خ كج ول القجا جهر  كراووة و ال جا  حالعاووة ف تقجهووا ووهنن عنوا شو فقهاءح و الرواحش ورا ال 
جهر عهن ووافقهة رجهره ی  ء  عنهه فهات ضهن حعهد حهه یشً ث  فغهه وهنهحهفقجول رجر الفادهق وهن ر

جر ذلا ال  م یف للواطع فا ت ارذ حب  جهر الفادهق و الكٍه جهه یات دهكوو اٌوهام عهن تكذ ء ٌ حب 
جر عن صدطه ام ٌ و ىو اول الكٍم و محو هن ییحعد هن علن ا ه وهن اللعهف اروهار صهدطه و خ ه م 
را یفحههتكههن كلفههت حفوهههه و كفههاك هن كذحههه اذ م الههف  تتوطههف یف التوطههف كههها ا و لعههه صهٍه
ًٍ ر دكوو اٌوام شاىد صدحصخٍفوغألة  و هنا ا عهن طجهول    له و ٌ دكوو فا ه اععا ا اص

ان وول  اضوط وا مبعوا ف قهوو ن ایث خرد یف قول اجوعجداَخو  ث ىوحطول الفادق ون ر
ووفاسووق و ال رعهونوو  فهوووخ فعووا وووا هووق و بووی  الوسووائ  بوو اهلل و ال عووی  وودق عوویخ وز انی   اهلل ی   ال 
جر  .ال 

كهات    له جرىات دواءاً حعن طجول طول ل هنو ا ن طدهیو كذلا وجد اىن صلواو اَ عل
ت مث ات ذلها ر جرىهاحهال هاىر ات ٌ قجهه طهول ارهد وهن   فنا یفحو ا ا تكل ام كذحاً  الواطع صدطاً  یف

ًٍ القاجه ات  ًٍ  یف ث و كهیخالهف رهد هنهاه یف فقهد يو اهلهو يحهالرأ كات طهاج  ردعهه و ات كهات طهاج
ث خهاراد جرىهات لهه وهن اَ یف هنا ها عهن طجهول طهول ٌ حالغهع و النعق فله اجره و اوا نن فقهد

كهر حاشهد ا كهار اذا طهال عهن املن ًقهرر و هنهخ و م غهكت اٌوهامخ ردعنها فلهن یف وتضافرة و كهی
 ی  الغهاكت كهن اٌوهام یفخ   ذلها حامجهاع و محو له راً یهر جرىات و دكت الجهاطوت تقرححغ طاجه طوًٌ 
ههر رهرام لهخ و م ا اذا شرب ارد حبضرة اٌوام مخراً كه حعهد وضهوح رروهة  راً یه  تقرحقه اٌوهام ال 
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هر و اوا هن ات اَ و حعهن فعهه عصه ًارهر عهن الفعهه وهن حهاب الهنه ًه عن الشرب فوهو هنهحال 
 ر جرىات.حارر حعد وضوح رروة القول ون   ًهن تاح ایلیاٌور ىنا فٍكذلا 

و وضهوح اٌوهر و  ةشهنع ء یف روهور ال ه اعلن ات الشورة لغًة  <ة الشورةحو اوا رج>طوله 
 كهوت رٍفهه  هادراً خث حهحبعون ح فقواء العصر او مجهی  ا تشر ج اصعٍغ القوم ىو وا ا تشاره و یف

طه القاجه حه و رهرج عهن  اصعٍغ القوم ىو وا اء و یفح اشی  ارج ون جال  ىو  و النادر لغًة  ًٍ حطل
كثر فٍ هتها مفههنن حرج ن و طهدارتلفوا یفیعصر كن رصوهلها یفمیعصر و  ت قق شورتات یفخاٌ
جهر و  يصهه وهنها القعهع العهادیة فاهنا  نزلة التواتر و خالروا هتا ولكن یفحون طال حبج حصهدور ال 

حمكوا حو   یذلوك الوم وهوا عنوا ىفخكوان وول روا ووا نظور ایخقهول خث حهة رحهذلا الن ل دل عیلخ
س مبشوهو  عنود ا وااحك حلو یترك الشواذ الومخؤخم ح  ول حمكنا و ح  عند ا ااحك فحعه امل هل
جر و املرفوعة املعروفة   حج فخ  الرحعه فان امل هل  ا ااحك و اترك الشاذ النواد  ی  اشور ب خم مباال 
جهر املشهوور ٌرف مكها  حج فخ  الرحعه امل هلفان   يصهه القعهع العهادیه و حهب فخهحهات ال 

هولكهن ٌ حص ة صدوره ن لفقهد یغهت حتصهه للهتهأررحح لحة للتهرجخها ات شهورة الرواحهعل یی 
واوههع املعروفههة و مج اٌصههول املتعههددة و انصههار اٌوههر یف ن و ی املتههأرری  ا وشههوورة جهههیههف ع وههاحههالج

 اصه اب اٌصهول ی  و الشهورة جه جاً حدة شهحهر وفح  ًا و ىهیعن وصنف عةحفقواء الشع حا مجهیروی
صه ة  ب یفخهفهرض الصهول ٌر  املشوور و النادر و عیلی  فر  جخرراصلة لفقد اٌصول فٍح 

 .طاٌ صدور املشوور كها
ه عنهد ا حهة فحهكتهاب و دهنة فٍرج ر ادهتناد ایلحهامل ه  وهن   يالفتو و اوا الشورة یف

و ال ن الاصه وهن الشهورة س ل  برهان حل اهلل لید قال قوم ىف اب و واحو الق ید  الرأ لقوله
م اَ خرههد كتههاب اَ و الههف و وههأی ة یفخههة ااجهه  حبجههة ملحلهه ث وارد عههن اىههه العصهههة دهٍه
حالكتهاب و الغهنة و اوها اذا علهن اهنهن  عهلهوت اٌخن اذا علهن ات القهوم ٌصه ال ین ىذا و هیعل
صهه یة وهن الكتهاب و الغهنة و حهال نوت الاصهلة وهنها فٍحههلها رج ي هدارك ٌ هر عهلوتخطد

 .مهد ارتاروه ىو وذىب ال رن حات وا
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نا عهدول وهالجوت ح و حهات اصه ای  ثخعههوم لفهو الهد یلا هتها   هراً حو وهنن ون طهال حبج
حهاهنن  صهه ال هناملهدارك ر هنن طهول وهع ارهتٍ  اراهئهن یفیفاذا اشهتر ج مهد ملذىب ال

و حات املنا   الفروع و ال ن رجة یف ون امئهتن وعتجراً  فتوا حذلا اٌ حعد وجداهنن ودركاً خ م
عهلهوا هبها فوهن فغها  و راشهاىن فهات خ ة عهلون هبا فاهنن ات رووا و مخالروا ة الشورة یفحرج یف

 كاشهفاً  و ون ىؤٌء وهن عهده امجاعهاً  يالفتورجة ٌجه عهلون هبا فاملنا   ًوف نهتخعهلوا جروا
طهام عل رج هات النهادر فهات اٌوهام ه عهیلحهدل دلخ اذا م جهة ٌروهار ه رحهلوكهات وهع النهادر ٌ

ة النادر و طداور حاٌرذ حاملشوور فوو وع املشوور فاذا اىه الشهورة حقر عیل ًٍ حقن دلخ الق فاذ م
 ه.حفب خٌر مجاعاً و لذلا مساه امجاعة اردىن اٌوام

جههر اللفههو یف ردىن النههافوت حههاتیههو   ٌت ی  تخالههروا ا ههه عههام یف اٌ ن و ات كههات عاوههاً یال 
حالعصهها او  ف اضههرحهحد حالغههخهه  ه كههها اذا طلههت ضههرحینحههاملوصههول الواطههع حعههد امل صههور رههاىر ف

 يضهرحا حههه وهنهها و اذا طلههت ا حهه اضههرحه  ها عههینحضهرحا حهه ف ه لهها اضهرحه  ههاحهف فقححالغه
دات او دهو  او حهحهه وهنهها ٌ كهه و عینحه اكثر فحكات اٌجتهاع ف ه واحه فقحف اصیلن یاملغجد

حهه وهنهها ٌ كهه  عهینحكهات اكجهر ف ه وهاحه اكهه فقی  الروها  يت و لهو طلهت ایهص راء او رهات او ج
لههة  اصههة یفیة صههرحههخ و داجو ههة و شههاة و حقههر و مجههه و رجههر و ىكهذا ىههذا و الن لححعه  ة الدٌ
جر م اٌوهام ذكهر طجهه و طهد ه للعوهد ملهاحهعل املجههع یف ن و الٍمیال   هاه و ذكر وها فوهن  رارة وهن كٍه

ذكر هاه ات  نها طلنها ات وهاخات وهأثورات عهنكن و ات دارخهوشهوورات ورو اهنها وعاً  يدحادخلذلا طال 
ر حهه   اللفههو یفمیاملهها ع وههن تعههه يكههن ىههو ال ههاىر و ىههو ال ههاىر فٍاطههه وههن اٌرتهههال املغههاوخ م
جر  ن.یال 

حالجداىهة  يعن الفتهوخ يه الذحالعهوم حشوادة التعل ه ون ات لف ة وا دالة عیلحط و اوا وا
 اٌصه اب فهاذا املهدار ی  هبها جه تكن وفی م ب واخة وردىا ٌترفع الرخالروا و ٌجه ات الشورة یف

واب عنه ا ه عیل فنقول یف يالفتو عیل لكن ٌفرض  الج ات  عهیل ٌلكن احدل دلخصد  ادتدٌ
جر املفی جر املشوور  حب فخحه ٌر ال  ر حهاملشهوور وهن   يالفتهو بخهحهه ور ر املفهیحهه و كها ات ال 



36 

 

جر املفی عیله حه دلحب فالتعلخور ضاً خرجر ا ث خه و اوا كوت املشهوور حٍرهدحب فخحه ٌر ات ال 
لة ف هاب ملكهات حهعل ه املجههعحهه و طدذكر ا ات ال اىر ون التعلحرجة فٍ دٌ م ال هاىرة ه ال  الٍه

ًٍ حنا فراجع و لو كات التعلطدو العود كها یف ة حهامل   ملاعدل املشهوور عهن رج يللفتو ه شاو
 املشوور.

و اوهها طههوهلن ات اصهه احنا عههدول فا هها ٌ نكههر عههدالهتن و كههذا ٌ قههر حعصههههتن و ٌ عتههر  
طهوال فكحٌ رتضه ن وههنن وهایحص ة وغالكون و وداركون و  عا وهن  لوا كٍوهاً ذا طهاف احهه وهن اٌ

تركوت املهدرك و خوههنن اهنهن طهد يو طهد ر وعتجهراً  ن اَ و اهنن وجدوا ودركاً یا ه در جرىات   ن ح 
   له جرىات.حنا عن ارذ طول لحر جرىات و هنحن ون  هیف  عهه حفتاوحه فكحٌ رتض عهلوت  اخ

 هتن صاروا فغاطاً خعهلوا جرواخ اهتن فٍ غلن اهنن اذا مخن ٌ رواهیو اوا طوهلن ات املنا  فتاو
عتقد ا ه صادر ون اواوه ولكهن خ ثاً خرد يالراو يرویالعهه فلر ا  ر ص ةحفات ص ة الصدور  

ر حهة  حهرغهجه تق وها ي  هره و لر ها  هر ىو ارجهح یف ة او  احر تقحغجه  ی عهه  اخة و حغجه تقی
قههول ات خ يوههن ىههو افقههه ونههه ىههذا و الههذ رجح عنههد ا العهههه حههه و رب راوههه فقههه ایلیههة و حههتق

عهدم  ه عهیلححعٍت املشوور و الهدل ه عیلحكن دلخ عهه حه اذا مخعهه حه ا ا خاملشوور امجاع و 
ل یود قال قووم ىف اب و واحو الق ید  الرأه طامئ و ىو طوهلن حكن له دلخ جوا  اٌرذ حاملشوور اذا م

هفٍ أیخور و  عن اتجاع ال ن و اوثال ذلا مما ًالهن و اٌرجار املتكاثرة یف س ل  برهانحاهلل ل و  یج
الجرىهات ىهذا و اٌرههذ  فهالن ر یف ه جرىهات فههات ذكهروا لقهوهلن جرىا هاً   لهحله يالعههه حاملشهوور الهذ

و ات كهات وهن  اً حهطعع كوت امجاعهاً خف ح ن وع ا ه ٌ رن كحاملشوور ات كات ون حاب رصول ال
جهر م یفحهكو هات دلخف حهك ضهاً خاات حهرنات حهن فوهها عنهدىن لف یحاب ال   ه اٌمجهاع وهع ات الكٍه

لهتههها و املشههوور عههدم جههوا  العهههه هب  و اذا صههار املههراد الشههورة یف يالفتههو املشههوور یف ا یفهههدٌ
مث اهنهن طغههوا الشهورة ثلثهة اطغهام فهات القهول املشهوور اوها  .ته امجاعهاً حتغهه ة فٍفاجدة یفخرواال

رهال  ة او ٌتكهوت اوها یفخهاوها تكهوت وعهه روا ر وغهتند و الثهاینح  فة و اواحة ضعخروا وغتند ایل
جر ونججر حالشورة و ٌ كٍم یف جر عیل اٌدتناد فقالوا ال  ح حا ه ص  العهه حه اطول اذا عهلوا حال 
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 ال نوت. فٍ فاجدة یف حاٌرذ هبا و اٌ ة وشوورة طداور اخروا ًالصدور فو
هلة و  زاعون یف ه و دهتعر  ات شهاء اَ ات العههه حهطدعرفت الهال ف ر املغتند وح  حالج

  حهالعلن مفهای  العهاول صهه وهن الشهورة ال هن ات كا هت یفی ة وهاخهن اَ و  ای  ون دححال ن ل
و وعرفهة ذلها فهرع وعرفهة  كهات رٍفهه  هادراً  ىذا و املشهوور وها حال ن ی  العاول رنا حالشورة یف

 ی  فوهو طهول مخغهة وعهروف وراً غهو ه وشهوخ اوا وا ب وحعة و ذلا مال و علن  حع اطوال الشحمج
 ًٍ دة و لعهه ىهذا خهد وهن اطهوال عدخه  عنهده ا حعند املجهتد و النادر ىو القول الغاد  و له وث

لو   ادر الجتةخاملشوور عند ون ٌ هغة عند اٌ تعهارض وشهوور  مث ارتلفوا یف عرفه  ادر فات ال 
 قرض راصهه لهه فهات القهدواء اصه اب اٌصهول طهدان و ىو  زاع ٌ یالقدواء و وشوور املتأرر

 د و ٌشهورة عنهد القهدواء عهیلحر وفحخ و ون حعده و ىو  ححنقه الش علن شورهتن اٌخاصوهلن و ٌ
 عرفت. وا عیل ًن فویوم وغدود و اوا شورة املتأررحة و حاهبا الخشورة روا ثجوهتا اٌفرض 

صهه لها حهاٌوٍع و ا ها اولههع ی م قهول وهافهاملراد حاٌمجهاع املن <و ونقهول اٌمجهاع>طولهه 
اٌمجهاع  ًره ا هه ادعهحهرصهلت اٌمجهاع او ارجهر عهن   رك فارجر عهن  فغهه اینحاٌمجاع   عیل

كوت عهن امل صهه خكوت عهن امل صهه العهام و طهدخا ونقول و ىذا النقه طدحفذلا حالنغجة ال
ههاب و طههد و  عههن  ياملشههووركوت عههن خكوت عههن املركههب و طههدخو طههد كوت عههن الغههكویخال 
جر فحالقاجلوت حبج ح و حوفهة و صه فرمحنهة او  خوفهة حقرفوتهواتر و ارهاد م نقغهن ایلحته ا ه كهال 

جهر لقعع يف و  عهوا ا ه اطهوحضع   هزاع یف ة وفهاده و طهالوا ات املتهواتر و امل فهو  ونهه ٌحهوهن ال 
جأ و النفر و وهنن ون طال النة خٌ ته تعجداً ح فو  مفهنن ون طال حبجر املح  ته و ا ا النزاع یفحرج
 .ته ون حاب رصول ال نححبج

م دههناوهها  جر فكهٍه جههر وناوهه ف جههداً حطههوهلن ا ههه كههال  ه حههقههع فخالغهههع و ٌ النعههق و هٌت ال 
اٌو املنتلفهة و اٌراء املتشهتتة و اٌ ه  و العهادة و حه ادرًا و اٌمجاع وناوه ىهذه ال   اٌشتجاه اٌ
ًٍ ه خعو و نن یف و این  اش و اٌدتجعاد و اینحاٌدت عهن ونقولهه و اوها  ون اصه اٌمجاع فض
جر و لمیالتقغ جر و كذلا كو ه اطوح فوو فرع كو ه كال  جر ٌد ي  كال  ر حهها اذا كات ون  حون ال 
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املتواتر فات ارجار مجاعهة عهن اراهئهن و اىهواهئن و   زاع یف وغتند ون الكتاب و الغنة و اوا ا ه ٌ
هاعهة ح فغهه و له جهر عهها یفی     تهواتر اذ كهه وارهد حافواوون له جهروت عهن علهن اَ و ی    الج
الفههاً  كههات وعاحقههاً  فوههن دههواءاً  جههر عهههای  كههه وارههد ا هها  و علههن ردههوله و اوهها  وههع الواطههع او م 
ل حههاٌ ا اٌرجههار الاصههلة عههن النعههق و الغهههع و اوهها القههول ب فههات وفادمهههخهه فغری  تخاٌدههتدٌ

 ن اَ امجاعهاً یه  وهن دحو له ف رأدهاً العههه حهذلا الوصه وصف فالكٍم یفته ون حاب الححبج
 .اً حطعع

ه و حههعلقههوت اٌمجههاع علخوهها كهها وا راً حكههوت وههن املشههوور ٌهنههن كثخ تهههه اتیمث ات املنقهول 
ههاب فههات خ تهههه اتی  نههاً حقخكههات عههن امل صههه العههام و علههن كههوت وههن امل صههه العههام و ال 

هاعههة و خ وأرههذه املغتوضههح م اذ لعلههه اذا اولههع عههیله حههة فحههفٍرج فكامل صههه و اٌ ثههق حالج
كهوت وهن خ تههه اتیصه حهه العلهن حهدرول اٌوهام او عهر  املجوهول فوهو رجهة مل صهله و ی م

صههه العلههن حعههد و ىههو صههعب ی د رههیخههها الف ههك الشههدهیشههتر  فخو  املركههب و الغههكوی
 .ىذه اٌمجاعاو املنقولة ة یفحغور لكه ارد فٍرجحروح 

املغهههاجه املغهههت دثة كاملغهههاجه  یف ًدعخهههاٌول ات ٌ تهههه شهههروواً حرج مث اهنهههن ذكهههروا یف
تر الناطه رٍفهه ام وعلقها ی   ا معتجر اذخىه  تكن وعروفة و الثاین م عة الیخة و الفروع الجدحاٌصول

ام وهع العلهن حهات  عتجهر وعلقهاخالراحهع ىهه  رٍفهه كن املع ن عهیلخ م ام وا عتجر وعلقاخالثالث ىه 
كهن خ ء حعهد ات م ع ذلها ح هحه  مجحخ و لهحاملنقول عهن الشه ر طاجه حاٌمجاع اللعیح  ًاملدع

 ن اَ جرىات.ید   له یفحعجرة حقول مجاعة ل
 ن ونهه ات اٌوهام دارهه خو ىو عندىن عجارة عن اتفا  مجاعة  <و اٌمجاع ال ین>طوله 

هاعة او  یف ه ذىاب حشتر  فخفا ه ٌ ير اٌمجاع املشوورححقوهلن و ىو   ن ات اٌوام راض خالج
رصهول ال هن جرضهاء املعصهوم و لهو كهات وهن  حهه وهداره عهیل ه و كوت املنهالف  هادراً حاملع ن ال
ة ال هن حهة ذلها وهن حهاب رجحه و ال اىر ات ا لب امجاعاو القوم وهن ىهذا القغهن و رجی  اثن
 فٍ. ت و اٌعهه هبذه ال نوخن اَ ید و  ال ن یفیج مفن 
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ٍ >طوله  ات  يرحالكتب املوجودة عنده ف تجغ  یفخاملراد ات املجهتد و  <و عدم ال 
ن اٌ ا هه هیكشف عن درول املعصوم فخث ح  اتفاطون حبحاملغألة ىكذا و ل قول یفخه حكه فق
ٍفون فات رصه له علن فعلخ صاد  ارداً خ م ه او حهقول حٍرٍ  او ٌ رٍ  فخ ه اتحقول حب 

ه اعلههن فخ ه اتحههعلع و اوثههال ذلهها و ات رصههه لههه ال ههن فحههعنههد الج اجههد و  ه رٍفههاً حههقههول ٌ او ٌ
ه و ىهو حهة فحهفٍرج رصول الوصف فهات رصهه فوهو و اٌ یلاوثال ذلا و جعلوا ودار ذلا ع

 .اع ن ون الشورة
طوال مما يو لعهر الضهجر و ا هیهعل غهتویلخا و هیهالفعرة ف ة عیلحالعقول الجاط رح تخ ىذه اٌ
كثهرة و  یصهیا وهن الكتهب ٌحالهد  كتهب یف او ات وهاحهین و ذلها ات وهن الجهدلهالع الكغه عهن

 ٌ ًٍ تهههع عنههد ا وعههدودة ممهها تكههوت عنههد ا و ات الههی عههن ات علههن امسههاء اكثرىهها و ٌوقرىهها فضهه  حتج
عههرفون و خكثههرة و ٌ یصههیو كههذلا عههدد علهاجنهها و افاضههه اصهه احنا و فقوههاهئن مماٌ ٌحتیصهه
ًٍ   اَ و كن وهن حلهد م و حٍدىن اٌعر  امساءىن خٌ ًٍ هیهعهن طجاجهه ف غههع امساءىها فضه  ا فضه

 ًٍ زج عن اراهئن یف عن امساء اشناصوا فض ة مفههنن وهن صهنف و فقهد و وههنن وهن حهاملغهاجه الج
صههنف و وهههنن وههن خ نهها كتجههه و وهههنن وههن محاوههرا  اٌرض و وهههنن وههن وصههه ال صههنف و ىههو یف

 تهاً حو و اً حهخ رخاب حعه  املشهاه حبف هه او حكتهخهعترخ وا یف كتیخع الفقه و لر ا حمج صنف یفخ م
ال  یف  ضره و عهیلی م ع واحمج علع عیلخف حكتب او ارحعة او عشرة ك ةوكتجه و عنده ثلث فالج

 و هتن و عدوواحاملغألة و عدم توطفون و تق اراهئن و دكوهتن و توطفون یف
 َ حتههت طجههاب العههرش واجفههة

 

وت النهههها  حههههارفههههاىن عههههن ع 
 ًٌ  اجهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههٍه

 

زاجر او یف شوت یفحعخء  ىاد عجاد رب علهاء اجٍلف علهن هبهن خاملفهاو  ٌ او او یفاملغهار الج
طههوهلن  ة یفحههرج يىههذه املغههألة و ا قههول ٌ رهٍه  یفخ تهكن العاطههه وههن اتخههف حههاَ فك اٌ

  ه عدم الوجود.حكوت دلخو عدم الوجدات ٌ ه رٍفاً حٌاجد ف
عتجر فٍحهد و خة فات كات ىناك طول خاٌوام اهلدا ات طلت ات كنت ا ا والب الق و عیلو 
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ه عدم وجود طول وعتجر حعد ضن تلها حفعدم الوجدات دل طول وعتجراً  ه فٍحعرفنخ ه فاذ محعرفنخ ات
قووم امنوا انوت ونوم  و لكوا ة خه اهلداحه و ات علحشا ف ة فٍخاٌوام اهلدا طلت طولكن عیل نةخالقر
وول و ا ا  رختعلق اهلداولكن  هاد  وها جهوت حهه ایلی وا ة ایلحصال الرعخلتزم اخ ات اٌوام م ية مج
كوا وواحنوا اعطلوو ا طال الرضها ه كهاحة فحصٍغ الرع يری كن  كوان شورا  خوت  نوا لكون و اخوم  دقن 

ارجهار وتضهافرة فلعهه  توطفون فهاهنن ثلثهوا اٌوهر یف كوت الصٍغ یفخفلر ا  قجة  احج هما االور 
القعهع وهنها و وعرفهة صهه لها یر العر  فٍیا داحغد علحاملغألة ف د توطفا یفخری اٌوام
طوال ا  وا ولب اٌ غات وجده    كهحون العر  املغدودة و ل ضاً خاٌ

 دركههههخاملهههرء  تههههینخ ٌ كهههه وههها

 

هههههر   ًٌتشههههههت اغ  هههههاخهههههالر يحتج
 الغهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههفن

 

علهها و ٌ وهن خ لزوهه اتخاواوها  رمكهت حهه عهیل وا ع املوارد فٍ كهحمج و ىذا اصه یف
ه و حهده و اواجهه فحصٍغ عج يری د حه واختر وا وصلا ایلیه و ولجت ونه حق دلكت فیور يا

كتفهاء یف ون ور  اور حغلوكوا و اجله له و كفاك عدم ورود كتهاب و دهنة یف ن اَ حعهدم یهد اٌ
ٍ  و ات عدم الوجهدات دل وجداین كهه  او ات َ علوجهه یفنهحوهن الجو ه عهدم الوجهود حهال 
الكتاب و  ء ووجود یف ده و كفاك ات كه یشو ا ت ٌحت مهد عند ال ووجوداً  ة رمكاً حطض

 رجهج ی  هنن و جیج  التوطف فرطاً ی  ر املعصووحع  رو  ده و ا ا جعه اَ حالغنة و ا ت ٌحت
م اَ علههی  اَ املعصههوو ارههو  و ٌ اودههع وههن رد  يء عنههد   یشحلهه  و واَی  ن امجعهههی دهٍه

كتفاء حالنعق وهنن و الغهع ون الرع مهد ال ع العلن ایلحمج الوادد  ة و ىو طوله یفحو اٌ
 تأهعوه ونا. م ء وا تقولوا حیش كن انحاوا ان  شر عهو طوله ثنا خاة حدور ا ایهیفا جعوا ف

 اللاللة. یالجهلة لك ه ظ  یالس ل ن یة الكتاال الكتاال قطعیحج یاصل ن :قال
كهات وجهدأ  غهتنجا وهنها اٌركهام و ملهاخ اعلن ات ىذا اصه ارهر وهن اٌصهول الهی :اقول

 مههد وذىتن وع ا قعهاعون عهن ال وقتیض ه عیلحتكلهوا فىن علن اٌصول ون العاوة و 
شهد حهه اركهات خ ه وهاحه فی  رغهب وهذىتن وٍر ه ا عهیلهیعنوا او و تكلهوا ف ضاً خعنو وا ىنا ا
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تلها العنوا هاو و املجارهث طهاووا  وذىتن فلهاراجع حع  اص احنا تلها الكتهب و اولعهوا عهیل
 ء ولعههاً  و صههار العاوههة اشههد یش ا احههداً هیههوههذىجنا و ٌنتههاح ال یف  اهنهها ٌتته ههی  تكلهههوت  ههافلخ

ره و حهو عهدم تغ مجلهًة  تههححكهر و حالكتهاب و اثجهاو رج ثجهت رٍفهة ایخحاٌمجاع و اثجاته ٌت حه 
عاب و ختجدله و تواتره و ثجوته ٌت هبا   يعن الجنار يرو غتقر وراده كهاخت قق طول عهر جن ال 

كتاحوا   ائتوینه وجعه طال حاَ عل صیل اشتد حالنیب عجا  طال ملا عن اجن كتوج لكون  ال  حكتواب ا
جر طال عهر ات النیب تضهوا حعده  . لجه الوجع و عند ا كتاب اَ و رغجنا ال 
و  التهغا یج فترطات و ٌخ ارادوا التهغا حاردمها وع اهنها ٌی  عدلوا عن ارد الثقل فلها

فعنو ههوا  تحههالج له ورههده و اٌدههتغناء حههه عههن اىهههححارههدمها و تههرك اٌرههر فههارادوا تغههج
همفهنا ات الكتهاب  اهیعنوا اهتن و حبثوا ف   حكهات وهن ارجهار اٌرهاد فله مفها وتهواتراً كهوت خ ات بیج

ت و حهفضهه اىهه الج او یفخهالنها  وهن اٌ يدخها و كهات یف يرویه وها حكتاب و ارادوا حذلا  ی
و ٌ  د علههاً حهدهواه ارهاد ٌتف لكتهاب و وهاح القوم فقالوا ىذا الكتاب املعرو  وتهواتر و ىهو اخفضا
 ًٍ جههر حبههذ  كثحو لهه عههه لفههاظ و اٌر وههن حهه  حكتههاب و تههواتر ال  فوهها عههن خاو و الغههور و حترخههاٌ
راجعههوا ىههذا العنههوات  فلههوا عههن وكههرىن و ددههون فهها تروا  و ات حعهه  اصهه احنا ملهها مهههد ال

ههاً النهیب نهلل عهیلخ وتواتر و ا ت تعلهن ات القهرءات كهات ی   الدفتی  ج حادلهتن و  عهوا ات وا  نج
ن ایل او او خهة او اخهء ا ه یشخهرویوته و كات عنهد كهه وغهلن ممهن حر هع یفیج  و م ات تویف حعد نج

قجه ونهه ٌ هه ت و م يترو عنه و وهنن ون رو ترو عنه و وهنن ون طته و م دورة مفهنن ون واو و م
اواجهه  وهات  ههع القهرءات یفیج  ونهه و م تو كات له شاىد فقجل يكن وعه شاىد و وهنن ون روخ م
وصهفنا و شهررنا  وها حكهر و عههر عهیل د جن ثاحت حاور ایخروو ه مث مجعه  ی اوارره كها حكر ایل ای
ه ًنهتهحطهراءة القهرءات ف  اللغهات یفمیكتاحنا تقهو یف  يالرجهه الهذ د جهن ثاحهت و ایلخه  ع ایلحهالج
 ا رجههال عههیلهیههرویة خههاو كا ههت وعروفههة و كههن وههن اخههو شههاىده  عههن حعهه  الغههور و اٌ يرو
لغن ون دورة الفاحتة و طرأىا عل عیل را اً كن دورة اكثر دوخ رتٍ  و ما و  ثلثاً  ن النیبهیاٌ
ههمی الههرمحن الههرری  العههامل لههه رِب  ُِ ه ح ارشههد ا الغههجی  اك  غههتعخههاك  عجههد وحههن ىیوم الههدیهه ِا لِْ  و 
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 فقههرأوا الهههد ی  الضههال و اٌ ًههههیاملغضههوب عل يدههو ًههههین ا عهههت علیه الههذح دههجمیاملغههتق
 ی  حكغر الدال و طرأوا رب العامل يضن الدال و الٍم و رو يحفتح الدال و كغر الٍم ون َ و رو

م و رویههولها  يحنصهب الجههاء و رو ن هیعلهه يحفهتح الكهها  و رو يحغههكوهنا و رو يوم حكغههر الٍه
وههن  ير اشههجاع و روحهه حغمین حضههن املهههیعلهه يو رو ًههههیعل يهههوا و روهیعل ياهلههاء و روحضههن 
 او الهیخهر اٌیرنها حغها مفها ی  ر الضهالحء   يغضوب حالنصب و طرر املح  ين و روهیا عهت عل
لغن كا ت تدور عیل وا  .اٌ

اٌفهها  و اوههر النهها  حقراءهتهها و  مث كتههب عثهههات دههجعة كتههب و مساىهها امئههة و اردههه ایل
قهرب خ وكتوحة وها اوخكات عند النا  ون دور و ا رىا و مجع عهاله واحوداردهتا و هناىن عن  

الكتهاب حعهد فشهاع و ذاع  تلهف اٌوهة یفی  لجٍ عهاً حه فاررطوها مجحهو اردهلوىا ال  الف كتاحاً ی  ارحع
شهود خرغتن وهن دوت العتهرة العهاىرة و  يو ىذا ىو تواترىن و ىذا ىو الكتاب الذ يتر وا عیل
ه حهة و طهال فخهحبضرة وعاو هخه الذخوو ثاً خا ه ذكر رد عن الغن جن عیل يرو ذكر ا وا  ا

كتوج القورءان ىف د انخوار این ایب ان عهر ا سا ای كتجوت وول القورءان فاتواه  مبوا و وا  فاحعوث ای ا
 یاخوالعهون ا الراسوخون ىفقال و قال الن اهلل تعایم و ك قال ح ا الخ قجا ان فقال تضرب واهلل عنیق

ن س عنوده عهوحل طالج تأج ان احدا   ا ابل ایبخال عنك و ال ا ااحك فغضج عهر مث قخ و م عی
كان حغ كتجو  و االحووافقو  فیوعو   جا  حح  فاذا جاء  جا فقورأ شو أتیحفه جا  حق   القرءان شخرك ول     اخور 
ك كتج  مث قالوا قدضا  ون  خ م هووع مروو  عنود اههو  حقرءان  كومبوا واهلل بوا هوو م  جهر و یفر با   ال 
ء  ا احاالغهن یشخه وهن عثههات طهال ول هة لعهیل القهوم یف عهیل ث ارتجاح عیلخرد
تههوم فقلههت خادههألا عنههه رأ د اتخههار برسووول  ا ل وشووتغ    م ا النوواب اینهیوواتهها ررجههت حثههوب م 
كرن  و دفن  مث اشتغهت حكتاباهلل كتواب اهلل عنود اهلل حوی حغأه  و  هوعوا   یمجعتو  فهوما   م 
ا ات احعث حهه حت عهر حعث الخكتجت و الفت و طدرأ يار ذلا الذ و محرف واحد  عیأق  خ م
ت عهیلیفاج ایل ر حها  هیهشهود علخ ة كتتها و اذا مخها ت ات تفعه فدعا عهر النا  فاذا شود رجٍه

قهرءوت خهاوهة طهوم كها وا حالوم یهطتهه  امسهع ا هه طهدكتهب فقهال عههر و ا ها خ رجه وارد ارجاىا فلهن
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 كتجهوت فاكلهتها و ذىهب وهاخفة و كتهاب حصه  رىن فقدذىب و جهاءو شهاة ایلحقرمه  خٌ طرءا اً 
عوههد عهههر و  كتجههوا عههیل ن الفههوا وههایووجههذ عثهههات و مسعههت عهههر و اصهه احه الههذیا و الكاتههب هیههف

ة و الجهر تغهعوت خهف و واجهة احات النور  قولوت ات اٌرزاب كا ت تعدل دورة الجقرة و خعثهات 
هرج كتهاب اَ ایل رمحا اَ اتینعا می ة مفا ىذا و واخو واجة ا  ی  النها  و طدعوهد عثههات ره حت 
جن كعهب   طراءة واردة مفل  وص ف ای الف عهر فجهع له الكتاب و محه النا  عیل ارذ وا

جر.  و اجن وغعود و اررطوها حالنار ال 
 بوول العوواا ووول عنوود عووثهل فهوویق عهوو و و خوو م عجووداهلل بوول عهوور و طههال اجوعجههداَ

ثجووووت اهلل هوووومه االوووووة فقووووال خ اووووور نرجووووو ان هووووة ىفححتنووووا اله اعیخووووو قووووال لوووو   ی  راملووووؤونحاو
حورفمت و  رمت و حودلمت تأوعهائة حورف  هثهائوةحو  حورفمت و غححمت ف وا عی یفی   ان ی  راملؤونحاو

قولوون هوما وول عنود اهلل خن مث هیدخكتجون الكتاب حاخل یا لهمیرمت و  هثهائة حدلمت فوحغ  هثهائة
 .ًة ا هتخاٌ

عهههن  وا هههه وتهههواتر عههههن عهههن اَ او عهههن ردهههوله ا يفوهههذا ىهههو القهههرءات املتهههواتر و وهههاادر
  الكلن عن وواضعه فاراد اتجاع الثاینی  ود امل رفهی دن  الی   الراكجی  او عن امل رف رلفاجه
 قلهههه و ارادوا دهههتر ىهههذه  ایل ًىهههو وتهههواتر لتهههوفر الههدواع الكتهههاب وههاه طولهههه فقهههالوا ات حتغههج یف
 شهاىد و م رهی ارتاح اٌولهوت ایل   قله م ایل ًه حاوه ٌ ه لو توفر الدواعح ة و ىذا دلحالفض
 ىهو یف ملها ووافقاً  ت كتاحه لو كای  راملؤونحاو اهتن و  صوصون و م اریخرة عن النا  جرواحاو كثخا
تواتر كه الغنة خ محنقه الغنة فلن  ًتوفر الدواعخحنقه الكتاب  ًتوفر الدواعخ النا  و كها يدخا
عة وهن حالشه يدخها یف ن حقدر وهایع الدحمج یف ث النیبخالعاوة ون اراد يدخا   یفحو م ل
كهذلا  عتنهوا وخ ف هوا و می دنته أ طصر عن اداهئا او اداىا و م ف وا حایقی ث الصلوة فلن مخاراد

 اور الكتاب.
هلة طال القوم اطواًٌ  ه حهة دهند الكتهاب و فحهن طععیفا و اتجعون حع  اص احنا  فلًة  حالج
 ونو  وواخیفكتواب اهلل و نقو   د ىفخولووال انو    جعفر عن ای يكه ىذه اٌرتٍفاو و طدرو
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شهواىد  دة یفخهعد و طهدذكر ا ارجهاراً دقام قامئنا و نطق ح   دق  القورءان قح ا و لو  یذ حقنا عی
عاب.حكتاحنا الكج طلنا یف وا  ر فصه ال 

هلة الغند یف ًالكتاب طعع>فقول املصنف  وولهة  اً خهآىهذا الكتهاب  اراد ات یفات  <الج مج
فهنعن و ٌ فاجهدة كتاب مههد و  وعاً  ات اراد ات القرءات مجلًة  ه وحفاجدة ف ة الصدور فٍحنحقخ
تلفههة فلهههیههالصههدور و ات كههات فة حههه و ات اراد ات جههواىر الفارههه طععحههف   كههذلا حا طههراءاو م 

افون ك هلة و ا الغند یف ًف ىو طععحملاعرفت و ٌ ىهذا الغهنة  ىذا القعع و عهیل فاجدة یف يالج
هلههة فاهنهها صههدرو عههن النههیب الغههند یف ًطععهه ضههاً خا هلههة ولكههن  یف و رلفاجههه الج الج

و   الكتهابی  لهوم فهاذا ٌ فهر  جه   عحث ىو و ىهه ىهو مهر  ام ٌ فلهخرد يا ینحقحالصادر ال
 الصهدر اٌول و ات تكثهرو الهرواة یف شذ و  در ارجار ارهاد یف وا ع الكتاب اٌحالغنة جوجه و مج

 الصدر اٌول مث تكثرو الرواة و مجعهت یف ارجار اراد یففاهنا اٌوادا و اٌوارر و كذلا الغنة 
واوههع و تعههددو النغههخ و دههعوا یف واوههع  مفورههة یف ًحاٌجهها او و ىههح و رووىهها حالتصهه  الج الج

ر حههرة وههن  ححصهه ب النههارر عههیلحههث عنههد العاطههه اللجخهه القههرءات و اٌرادی  املصهه  ة فهٍه فههر  جهه
عهن ه و صدرو  صهوب حٌرٍ  ف يالذ ًنا  حكٍم النا   عن طدوطع اٌمجاع القععحادت
وال و دول ا نا یفحب علیج ا ه  تحاىه الج و  ىذا القرءات تعجهداً  قرأ  لضٍل ات وات  لجة الج
 علهنها رهی كههاو  قهرءه  او  اطصهاً  داً خه ا لهه او مرفهاً ختنل عهیل اً ححاط كات او اراداً  ه وتواتراً ح رجع ال
 ی  عنهد ا جه يد فوهذا الكتهاب الهذخالعهرب شهد د ىهو عهیلخهحكتاب جد أیخعلهنا و خء ون  یییج 
 كات. وا ناً خكا جزواً  وم طععاً حاملعهول حه ال ىو ی  الدفت

لهة رهین>و اوا طهول املصهنف  فصهه مفنهه وقعهوع ا وها اوٍطهه حهه عهیل   عهیلحفله <الدٌ
لههة  ر كتههب العههام و اشههعارىن و رعههتن و یرههذو دهها عههیل عههینخة یههعرفههه كههه وههن عههر  العرجخالدٌ
او خهقعهع  هدلول تلها ٌاخر ودودهة حهوهن   ه الفاروا عادةً حقعع  دالخ ون و وكاتجاهتن فمكای  توار
قن حهات حغهتخٌ جله  وهن الودهوا  وجلغهاً یات الرجهه  يكن النف  ذاو ودوا  فا ا  رخ ات م عادةً 
ة و كهذلا حه مفارنا حاملدركاو الذىنی   ٌا تها  و ىو مغو  حالعی  املاء ر ده ا تهغت یفخ
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قن ا هه ارمته  مفارنها حغهتخر لغغهه وارهد واجهة وهرة وٌ یهاملهاء الغل رمت  یفیهتروت ات الرجه ر ها 
لهةٌ حهالحا الوداو  ال  هی لب عل ة الیحالعقلحاملعالب  قن  عنهاه حغهتخكهاد خة و ونهه و نهوت الدٌ
 ٌا غات.

لجهات اذا اوتنعها یج طلب اورأ و ٌ دفعات اذا  زٌ یفخات ٌخ و ال ن اورات طوری  قحو اعلن ات ال
ل حات ىذا اللفو طعع و ٌ وعین لة او رین ًلٍدتدٌ له الدٌ ع  دلولهه قعهخة فا هه ات كهات الدٌ
لة و اٌ ًفوو طعع و طوراً  وجعاً  ل القوم عهیل فوو رین الدٌ  ًات الكتهاب و الغهنة طععه و ادتدٌ

لة او رن هد یف شهود حصهد  وهاخ يو الذ ض ا الثكیلخ ا مماهیالدٌ ا فغهنا و الههدَ  طلنها و نج
كووان اهلل ل عجههداَ طههول ای كووان اهلل ث ارههر خرههد و طههال یف عقهووونخال مبووا  خاطووج خهقووحوا وا
ا حو الودل امسهاء اَ تعهایل ث یفخرهد یف و طهال الرضها عههوونخال خاطوج خهقو  مبواحع وجا ل
ا عی هوق فكهههون مبوا یغ و هوو الومخز عنودهن الأوایذلك قول الناب ال   خاطوج اهلل ع وجوا حو  ال 
جر.ن ح ة هیكون عهحعقهون لخ  ال 

ع الفارهه و حهعهر  العهرب مجخ ی  وجه عقله العرب فوو عهریخ وا و اعلن ات القرءات  لل عیل
ات حهوعرفهة عجهزىن عهن اٌت ن یفهیكفهخب و ىهذا القهدر خهشا و ٌر عجاراهتا حٍ ا و وعاینهیوعا 

 ثله فاهنن اذ طادوا حه كه كٍم عرفوا ا ه افصح و احل  و اكهه ولكن القرءات كتاب علهن و فوهن 
 حهه و ٌ وعهین ًٍ خو ٌ تهأو راً حالعرب تفغعرفه خ   واحفاره و لر فون عجاراته و الحعلن الكتاب  

 د ونهه و لهو طلهت لهه وهاخه  عنهده ا حطهال و له يقول طهال اخطال  وعین فا ا لو دألت العرب وا
لفهاظ حالفهاظ ارهر و رهدود ىهو العهام حعلهن  قدر عهیلخ يكات و الذ يقول اخكات  وعین ترمجهة اٌ

لغهات كهات و علهن اللغهة علهن  يا ذلا یف قدروت عیلخ  كه العوام حاللغة و ىو علن جرأده و ل
 عقهه  د عهیلخهر علهن  احهفوهن الفارهه و عجاراتهه وهن  خكغب و وونهة فهالعرب  تاح ایلیوغتقه 
علن صرفه و وهنن ون خقاو ون وراتب العلن للعلهاء مفهنن ون حة و واوراء ذلا ون الت قیحالعرج
علهن خة و وههنن وهن یهرغهب العرج عهیل هحعلن وعا خا ه و وهنن ون یعلن جخعلن نوه و وهنن ون خ
 وها ر عهخجة و وهنن ون یر العلوم الغریه ون داحف علن واخة و وهنن ون حعخع الجدخه ون الصناحف وا
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كهن میة یهة اٌدجخهع العلهوم ال اىرحه ون المكة و الكٍم و الفقه و اٌرتجاجاو و اوثاهلا فجهحف
 فقوه و ىكهذا ه یفحرمكته و الفق  یفمیعلهه و كذلا الك كه یف هٌىه اٌدب فوهه فاهنن اىل

نهه حیتج قهدروت عهیلخع الفاره و عجاراته و ٌحعر  العرب مجخ ات كتاب شرح اللهعة عری ياٌتر
 وت اعهراب كلهاتهه و اوها وهایهكلهاته و الن وصر  وت حعر  الصرفخره و شرره و درده و حو تفغ
وول علحف ه العهام حهق املعلهب ىهو شهأت الفقحهه ون العلهن و حتقحف فون وان اذ هیه ون الفقه فوو مج

لفاظیر عرجححعلن الفقه و ىو    ه صح و عرفوخلغات العرب و  فات طلت ات شرح اللهعة عیل ة اٌ
لغهات  يا ة یفحهر الكتهب العلهیصهح و كهذلا دها الفقهه علهن الرادهخ یف عرفه اٌخطلت ا ه ٌ ات

انو ل حعهون اهلل و ان ال الو  اال هوو  فواعهن امنواعلهن  يو اب علهن ىذه الصفة و القرءات كتها كات عیل
املهراد  علهوتخٍفىذه الصفة  فاذا كات عیل ی  كتاب وج ىف احس االخء و ال طج و ال لكا یش انا  حتج

 تهدرج ارحهاب الفوهن یفخ و كهها مههد العلهن و ىهن ال الرادهنوت یف ون كلهاته و عجاراتهه اٌ
عر  رواىر فقوه ون العجاراو و ون كات له ووارة خه حفون كتاب شرح اللهعة مفن كات له فقه طل

ع ا  لتفت ایلخعر  اكثر ون اٌول و خاكثر  د وهن ذلها خهاللعاجف و اٌشاراو و ون كات لهه اوٍه
لهتا و  لوا وحعر  املغألة و دلحعر  ونه اكثر فخ و  اوهوراً  غتنرج وهناخو  ا فروعاً هیفرع علخوجه دٌ

صوصوا و ون كات له ضر  طاوع حتذكر ف وغاجه م عر  رهواىره و خ و ی  عر  اكثر ون اٌولخه حب 
اٌداء و  و اٌرغهن یف وواضهع دهووه و رعهاه و تركهه اٌویل لتفهت ایلخه و حهف ا  احیه و حرواف
ههاو و عههن رتجههة  تههدرج فوههن العلهههاء یفخو كههذلا  ىههو اٌرغههن و اٌویل ذكر وههاخهه القههرءات فههات حتج

لفاظ و العجاراو دوت واخن یالذالعرب  درجهاو  ه عهیلحهتضهنه وهن العلهن فالنها  فخ عرفوت اٌ
هحیدرجته و ٌ طدر عر  عیلخفكه  ف اجتههع حها  هر ك مههد مههد و ال ه اٌحف ع واحا حبج

 ىهو ه وحهة فخهرهق ٌور مهد ات علن القرءات عند ال يرو  جار مفا ذكرو حٍ وا اٌرجار عیل
لههة عههیلال ًامل كههن القععهه الكتههاب فوههو عههیل وههن العههرض عههیل يرو  هها و وههارذك وهها املغههألة  دٌ
لههة اٌ ًة كلوهها طععههیههالعرج یف ة و اٌحههالعله ادة خههالقههرءات فلل وههن التههدجر یف يرو ه و وههاحههطل الدٌ
ر كهوداردهتا و طراءهتا و التفتزداد ون وعالعهتا و  ر الكتب كلهایاشاراته و  كاته وثه دا الفون یف
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 حبهر  و وها العلهن حهه وهنها كهذلا القهرءات ررفهاً رصهه  وها عیل هبا و تعتهد دامئاً  زداد علهاً تا هیف
ههه حههشهها ف ٌ التهغهها حههالقرءات و العهههه حههه فوههو ممهها وههن الههث عههیل يرو ب التهغهها حههه و یج

ة حهث املغهألة العلهحهوهن ر وشهكوكاً  وتشهاهباً  حهی العلن حه ونهه ٌ  ها رصه وٍ وته والعهه  ا
هلههة لههو ارعههت رجههراً  غههتنجعه العههام وههن كتههاب العلههنخ الههی ث خذكر هها لوضههعت كههه رههد  هها حالج

  وهای  تجهخا و هی ور روافخ ری تاواً  ًٍ حلوا املغألة حتلی ت القوم مووضعه و محدو اَ و عرفت ا
ًٍ ی ر اتحا ون  هیوا فها و تكلهیف ه كهه حهات و الفحهه كهثهه العهحهالقهال و الق فوهن یف تاواً  لوىا ر

 وهر لها حل ث تجركهاً خه ذكر ىنا وهن كهه  هوع ارادونه فن ن  حی ه واحجزء ونه و طا  عل   ر ایل
 ن.هیعل اَ و اوض نا ججركاو دادتنا دٍمشررنا  شواىد وا

ك وووخووووول فأوور برأ قووال اهلل ع وجووا وووااول یبطههال  فعههن الرضهها عههن احاجههه  ًا هتهه ی  
ان  ثخرد یف و طال ردول اَ ورد هبذا املضهوت ر وایر و كذلا داحالتفغ طدعرفت وعینو

 ًا هتهه ههووك ر عوویحووعههوو  عنوود غ یجتغوویووول خالروو  ضووا و ووول  یالقوورءان و هووو الووم اهلل انوو ل عووی
د شرح اللهعة كتهاب وهن رالفهه حد الشوحتقل قول اذا انصر اٌور یفتت أذلا و ذلا ك ٌشا یف
 ء عهیل يطهر فجعهد وهاه حهالفق قهرء عهیلخىلها و ٌحهد و ات ه حهر الفقحعلهه عند   ًو ون احتغضه 
 هحقلده و ات كنت طدتلهذو عند ذلا الفقحشرح اللهعة ف هه العلن  عاینحه رصه ون تعلحالفق

جرىة فلر ا تعر  حع  وغاجه شرح اللهعة حغجب ا غا حالفقه و اوا كله فٍحد ون الدر  وها 
 ه الكاوه.حتجل  رتجة الفق م

وضوووا ىف جههواب اىههه الجصههرة یف  جههن عههیلی  و كتههب الغهه القوورءان و  اوووا حعوود ف ت 
ادلوا ف تتكههوا فحالت  القورءان  قوال ىفقوول وول خ  سوول اهلل یمسعت جود ر عهن فاینح  حغح  و ال
هو ٌفٍشها ات القهرءات كتهاب علهن  ًا هت تجوء وقعده ول النا حر عهن فهححغ رهه  و  الهتكلن یفیج

 ىف وو هوو ء تطهجونوو  اال وووا ووول یش ی  راملههؤونحو طههال او مهههد للعلهههاء و ىههن ال علووههه اٌ
هحهشها ف و ذلها ٌ ًا هته أألیحالقرءان مفل ا اد ذلك فه  يتهوی يالعلهوم الهذع حهه ٌ هه العهام حبج

ول ذاق طعه  فعهن حالعهن جههو  و  هو اال عهن واخس حقرءان لان عهن ال طال ه القرءات كهاحعل
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طهجوا ذلوك وول عنود احو  حعود اذ ووات فو یقودفات و حو   و اد ك حو  وواهح ر ح  عهاه و مسل ح   وه
جر اهه  و خا وت  ترتووا النواب ث خرد یف و طال ال  تعههوون  امبواتقووا اهلل و ال  ات طهالوا مفها ایلال
و  نهیمهوود  ووهوات اهلل عهوو أووأل عوول ذلووك عههوواء الخاملصهه ف فقههال  رجر هها حههه یف  صههنع  هها
اهوا و قأوها  خن  و قأن ك و   هثة اقأام ف عا قأها   ان اهللث خرد یف طال  عرف  العوام و ال 
عههو  خال ل سو م و قأوها  ل شو ا اهلل  ود ه زه نموحیول  را ذهن  و لط  حأ  و  ح مت عرف  االخال
  عویی  اهوا الجاطوا وول املأوتول یدعخوالعهن و امنا فعا ذلوك لج  اهلل و و ئكت  و الراسخون ىف اال
تهوام مبول خاال االضوطرا  ای قوودهن ایحعه  اهلل هن و لی   م ول عهن الكتاب وا راث  سول اهللحو
 طدونا ون الكٍم. و ذلا شاىد وا ًا هت اورهن فاستكج وا عل طاعت  وی

طغهام وجقهاو تفغه  ة كههاخها او القهرءات ٌ ات كهه طغهن یفخهع احهر مجحو اعلن ات ىهذه اٌ
عرفهه خىهن و لهه وجقهة  علههه اٌخر و علهن ٌحعهه وجقهة تفغهح عن ون اراد مجع اٌرجار فللقهرءات مج

اىهه اخر و له وجقهة یالجصااذوو اىهه حهالعلوم املقتصهر عهیل يعرفهه العهام و الج  ةیهنعهق حالعرجال الج
ههكوت و اههكوت  طهال ٌ طهالقا  فقال أتعرف الناسو  وول املنأوو   ور عی ا  حان عه يروو
 و ذلها ات وعرفهة النادهخ وهن املنغهوخ اوهر كغهیب ًا هتهوجووه  ا كا حرف ول القورءان عوییتأق
 رىن ارهذاً حهعندىن و ات علهن ججعضهه  ع النادخ و املنغوخ حشا ات مج ون العام حه و ٌ ًمسع

ك حوعهة لهه حوصه یف و طهال و افی أرذه وهنن فقدىلا اذا طیضخ مفن م ون ردول اَ
جر و ٌ  حع  و ح ل  و حراو  و اوره و هنخض  و شراخ  و ل وم فراحف حقراءة القرءان و العها مبا شها  ال 

اىه خذلا و ٌر یف كنه میو كذا ٌ كن له العهه  جووله طوراً میو ٌ وه القرءات طوراً یج ب ولكن الج
 ا حالعهههحهه حهالتعلن مث العههه حهه كهها اذا طلهت لها علحهحهالتعلن فعل ه ون العلوم اٌحف العلن  ا

 ه و رصه العلن  عناه مث اعهه حه.حفق مفعناه ات اطرأ عیل حشرح اللهعة و ا ت ٌتفوهه طوراً 
ه فهات حهشا ف ٌ ضاً خو ذلا ا ًا هت عرف القرءان ول خوطج ح خامنا  و طال اجوعجداَ
وهن العلهوم و ىهذات العلههات طهدجاء هبهها  يتهوی ر وهایر دهاحهو فقهه   ةالقرءات كتاب علن رمكه

فقدتعلن ونهه و  جاً حاٌدٍم وهنها ش ه ون تعلن یفنو المكال و ك و ىو العام هبها عیل النیب
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عر  القرءات وهن خه دوت العرب حعر  شرح اللهعة الفقخفمكا ا ه  لهآع علهه اٌ حتعلن مجخ م
قورأوا خ النواب ان فامنوا عویث خرهد و طهال یف مث ون علهه مههد مهد عینخحه رووب 

كهاان ل فاذا احتاجوا ای و   طهدونا وجهق وها و ذلها عهیل ًا هتهنوا حره فاالهتداء حنا و الحترأ القرءان 
 فغره ردول اَ ه و واحط لو وجدوا ل  ورأرا   حین القرءات طال هیكفخ ث و واخرد ه له یفحط

و ذلا ىهو  ًا هتطالج  بل ایب شأن ذلك الرجا و هو عیفأر ل وة قدفأره لرجا واحد و  قال حی
ًٍ  يآع حهر مجحتفغه  رو عهن ردهول اَی ٌ ه م يطور ضاً خا  يتهوی ع وهاحهعهن مج القهرءات فضه
او  عن فون العرب  ارذ وا ًنجغخفغره لاوه علهه و  فغره للنا  و ا اخ ه ون العلوم فلنحعل حتج

 ن.هیر وهنن دٍم اَ علیو فون ارحاب الجصا
ا فاعلن ا ه طدورد وجوب اٌرهذ   كهن الكتهاب و هیو اذا عرفت  وع ىذه اٌرجار و وعا 

ىهه ىهو وهراد  يدرخالكتاب فٍ اٌ غات ون وعین لتج  عیلخ ه و ات املتشاحه واحرد وتشاهبه ال
ا هیا يدرخدة ٌخله وعات عدلفو كوت خت أة كحالتشاحه لف  كوت ادجابخاَ علوجه ام ٌ و طد

 ایل ضهعرواحز لعهو املراد و تراكن القراجن وتعارضت فاشتتت واشتجاىوا عن عهد ون الناوق جهه
كوت التشهاحه خقولهوا رغهجنا كتهاب اَ و طهالوا حعهد امتهام الجهة و طهدخ و ٌی  الرادهن الرجوع ایل

صوب فهاتخىه  غخ ام ٌ و طد يدرخون جوة النغخ فٍ  كوت التشاحه ون جوة العهوم و ال 
كوت التشهاحه وهن خلف هه رهاب و وعنهاه عهام و طهد لف ه عام و وعناه راب و وا القرءات وا ون

عاب لقوم و وعناه لقوم ارر هراىر جوة املناوب فات ون القرءات وا  اك اعینخن ون حاب ایال 
وجه  فغره عیلخه فكه طوم حرتٍ  و التنا ع فاٌ ون جوةكوت التشاحه خو طد ها جارخ ًو امسع
هاب و طهد وهر یف د كههاحیهكوت التشاحه ون جوة اٌوٍه  و التقخ و طد كوت التشهاحه خالعهام و ال 

ًٍ  ذا مفا ا ا  شرره يون جوة العلن الذ ههوا حاط الصهلوة  غهاجلوا ٌتعهر  وعهین وعهین تعلهن وهث
 ا وعهینتشهاحه وهن جوهة  ههوض العلهن و علهو درجتهه فر هكوت الخالصلوة و طد وعین يالصلوة ا
 لوو عهون ابووذ  ووا يرو و تأرذ حهه كهها ا اً میتعرض عنه او كفر و حتغجه ا و ات و حتغجه كفراً میة اخاٌ
 رة و طدشهرروا اجوعجهداَحهفوجوه وتشاهباو القرءات كث و اوثال ذلا قهج سههان لكرره ىف
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عهاب  و اورد ها ووضهع الاجهة ونهه یف النعههاینعهن الج هار  ه رواه یفخث ووخرد یف فصهه ال 
ره فراجعهه ات شهجت و وهن راجعهه حاول تفغ  یفمیجن اجراى فراجعه و ذكر وواضع الاجة ونه عیل

ر القههرءات حعلههن ات وجقههة وههن تفغههخرغههب اٌ  ههار الناطصههة و  ر الكتههاب عههیلح  وههن تفغههخهها
 كه ارد. وتشاهبة عیل

هلة املتشاحه وا ه جوة كات فذلا ممها يا وراد اَ ونه ون احالتج  عل حالج  ب رده ایلیج
و  و وهراداً  و  هلوًٌ  و وضهعاً  لف هاً  عهینخفوهو املهتقن وهن كهه جوهة  العلن و اوها امل كهن  یفی  الرادن
فون املراد ونهه و ٌ  ارتٍ  یفه و ٌ حتنا ع فات املراد ونه ىذا و ٌ  اً حنحقخ ث تعلن علهاً ححب علهاً 
حعههد العلههن وههن علهههاء القههرءات و ىههن وههن  ههلل  كههوت اٌخعههن العلهههاء فههذلا ٌ رهحغههة تفخههروا یف

هاب و دهاخهتن و علهون اَ وعناه اذ ىن یج القرءات یف ر یعلهوت النادخ و املنغهوخ و العهام و ال 
عرفوا دهواىن فهات شهجت طهه امل كهن ىهو خو ٌ ر ممكاً حصخو حدوت وعرفهتا ٌ اینة النعهخروا یف وا

ء وارههد  یش ایل رجههعیعوهها وارههد و حفجه مهههد ارههذ وههن ال شههجت طههه ىههو وههاالههنك و ات 
 .ىذا املعین یف يرو حبول اَ و طوته فلنذكر حع  وا
القرءان مجهة الكتاب و  فقالء وارد  عن القرءات و الفرطات أمها یش فغجه اجوعجداَ

هو ونهه عهر  ات امل كهن  ًا هت الررقان املاكن الواجج العها ح   العههه حهه و ذلها حعهد وهاب یج
و ات كات وهن  ث العلن وتشاهباً حكوت ون رخاىله  ؤرذ ونی ه و ات محشا ف ارذ عن اىله و ٌ

و نعها ح  و ح    مكن و وتشاح  فاوا املاكن فنؤول حان القرءان ف و طال ث اللفو واض اً حر
و  ةخهاٌغ خوقهوو ن   ل ىفیفاووا الومل اهلل ح  و اوا املتشواح  فنوؤول حو  و النعهوا حو  و هوو قوول اهلل یند

و دهجه  فاملنأووخات وول املتشوا ات و الناسوخات وول املامكواتث خرهد یف طال اجهوجعفر
جاههو   اشوتج  عوی عها ح  و املتشواح  وواخ املاكن واعن امل كن و املتشاحه فقال  اجوعجداَ
وهر ات علهوها عنهد   وای   وجوب العهه حامل مكاو و جی  ر ذلا ون اٌرجار و ٌتعارض جح  ایل
 عرفت. كها مهد ال

ه و ذلا خعترخب خه و ٌرحشا ف ٌ مما ضاً خالكتاب فذلا ا ون العرض عیل يرو و اوا وا
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ه حهره و ونهه وتشهاحه و فح  ات وعناه املراد َ دج ا ه ىذا ٌ ات ون القرءات مكن ٌ ارتٍ  یف
ا كه شتة هیا املعروض علهیعل امل مكاو املجهعرجار لٍعلن املراد ونه فاملعرض خارتٍ  و ٌ

او الهواردة خث الرواحث  ف  الكتاب او ون رحا تنا ع و ارتٍ  ون رهیف ٌ املتشاهباو الی
كشهف عهها خوهر و  وها ایل ضهاخالنارر وعناىها فترجهع تلها اٌرجهار ا شتجه عیلخث حرىا حبحتفغ یف

ضووهعك ووول خ اهلل و  سووول  وووا و ا دد ایاٌشههتر  وههن كتاحههه ایل ی  راملههؤونحعههن او يرو ذكر هها وهها
طوووب و  ل اونوووا یا الوومهیووااخك ووول االوووو  فقوودقال اهلل سووجاان  لقوووم احووج ا شووادهن حووشووتج  عهخال 
 اهلل و الرسوول فوالراد ای ء فوردوه ای یش االور ونكن فوان تنوازعمت ىف عوا الرسول و اویحعوا اهلل و اطحاط

كتاح  و الراد ای اوعة غ اهلل االخم مباكن   راملتررقة.حالرسول االخم حأنت  ال 
كتووواب حووو جوووت ملنتاه مفوووااٌمجهههاع  ث وهههر یفخرهههد یف جهههن جعفهههر و طهههال وهههویس   وووول 
اب تعورف العقوول عدلو  ضواق حوا او قهیوال اخوت ف ف ه  او سنة عل النویختأق وأت هل عی

  حوثجوت ملنتاهخ م انة  وا و وواخ  قجوها و االقرا  و الدحول استوضح تهك ال ة  دها و وجج عه عی
كتوواب وأووت هل عووی اب تعوورف العقووول حووا او قهیووال اخووت ف فهوو  او سوونة عوول النوویختأق ووول 

جر فتج  و االنكا  ل  حعدل  وسل خاا االوة و عاوها الشك ف ضهًا خ و رور ات ارجهار العهرض ای  ال 
 حهه ىهو ممها ه وعرضاً حٌ ارتٍ  ف ر حالغة رداً ح  وعین ة راىرة یفخا  كه حذكر ا و ل ووافقة ملا
 ردوله. اَ و ب رده ایلیج ه التنا ع و حف

ه فهاعلن ات وهن حهف ارض وها ر یفحو اوا ارجار التدجر و التفكهر و اٌتعهاظ حهه و اٌعتجهار والغه
م حهه حهالقهرءات وهن راو خهات ا لب ا مهد جركاو مهد و ال ث وعهاجق وهع ضهرورة اٌدٍه

هههع ههه و حههعل امللههه حههه العقههول فوههو مج ث ا ههه حههه وههن رحههحههه و التههدجر فه و العهههه حههو  الرجههوع الیج
هع او خهه لعلها تنهال وهن اشهاراو الكتهاب او احهث اٌمجهال فا هت تتفكهر فحهه و اوا وهن رحعل مج

ثار فٍ الجتهة فٍتعهارض  يحهالرأ راً ح  تفغهحه و لحضرر ف اٌفا  و اٌ ف  و العقول و لعاجف اٌ
ار عهن مجعوها و حهاٌر اعجهزو  ىذه اٌرجار و اٌرجار الغالفة و الهدَ و ىهذه اٌرجهار طهدی  ج

 طلنا حن ر اٌ صا . وا اه لوتدجرو یفخ اطدون نا اَ
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كتواب ی  كن الثقهوحتوا ك فو اینارهر رعجتهه  طهال یف ىنا كٍم ارر و ىو ات النهیب و یل  
ی جههر فههاولق القههول یف الووو  ردا عووییوو رترقووا حوویخ لوول ییوواهووا ب اهلل و عتوور عههدم افتراطوههها  ال 

هنههها فقههالوا  ههؤون جههجع  و  كفههر جههجع  و طههالوا رغههجنا یع الوجههوه و العاوههة فرطههوا جحههشهههه مجحف
ٌ فهر  نها ات حة العترة و افتراض واعهتن فالواجهب علحرق یف تكتب كتاحاً  د اتختاب اَ و ٌ رك
وغهجلة وهن املغهاجه وهن دوت  الكتاب یف و  لنا اٌدتناد ایلیج فٍ احداً  العترة ی   الكتاب و جی  ج

رورة و اىههه الضهه ة فههن ن  قههول جوجههوب العهههه هبهها ٌت العتههرة یفخة ضههرورخههفههات كا ههت اٌالعتههرة 
لل ق العترة فات الكتاب  هیو ٌ عهه حالكتاب ون دوت تصد ًث ىحالضرورة ون ر ة یفحرجٌ
ق یاو الكتهاب و ممكاتهه رهق لتصهدخرىن فضهرورحؤرذ حتفغی ب اتیج ن و ىن اعلن حه و هیعل

ث ا ههه حهها و ٌ عهههه حههه وههن رهیههاملعههرو  حالضههرورة فههن ن ٌ عههر  وعا  ق النههیبیالعتههرة و تصههد
م اَ علهی عهر  ونهه حتصهد كتاب و  عر  وها ن و ٌ غهتقه حالعههه حنصهوب هیق الجهج دٍه

ع ات شاء حرغب التش  الكتاب و العترة عیلی  و ٌ فر  ج الجج كالغینالكتاب ونقععة عن 
صههدر  الجههج فنعهههه  هها امل مكههاو و ایل حعههد الههرد ایل اوهها املتشههاهباو فٍ عهههه هبهها اٌ اَ و
ات ممكوات خوونو  اارجر اَ دج ا ه عنه   كهای  ن القغهیلو ون ىذی  ع الكتاب ٌحهنن و مجع

تلفهاً  ه ىهو مكهن و وهاحهعل كات وتفقاً  مفا و اخر وتشا ات هل ام الكتاب ه ىهو وتشهاحه و حهف كهات م 
ثجاو ونزلة فن ن ٌ عتجر  صاً  و  النیی    جحل   و ث اللفهو حهه  عتجهر اٌتفهاحهون ر و راىراً  اٌ

ا هه  ا ه ونغوخ ام ٌ ىو وتشاحه او ارتلفهوا یف ارتلفوا یفولكن  ة  صاً خاٌرتٍ  فلو كا ت اٌ
ه حهه و كهذلا  عهه ث اللفو  صاً حتشاحه و ات كات ون رث املراد فوو وحعام ام راب مفن ر
ات املهراد ونهه ىهذا و  عهیل ا ه طهدطام اٌمجهاع ره اٌحتهه  یو  ث اللفو راىراً حاذا كات ون ر
 قهاهتنحعنوا هاهتن و حتق یف ی  رطفهن اتجعهوا املهیر ونغوخ ولكهن القهوم رضهوات اَ علهح  ىو حا 
قوا هوو طهول  و نن ٌ عهر  ونهه رهی مهد ات شجت فقه علن الكتاب كله عند ال فاذاً 
لهة اللفهو    عهیلحنا فات ودار التشهاحه لهحوتشاحه حالنغجة ال ث املعینحفوو ون راهلل احود  دٌ
ث تفاىن العرب و العر  ٌرجار وتواترة و ات شجت فقه نن  عههه حامل مكهاو و  هرد حون ر
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فهات القهرءات  ةق الجهج وتشهاهبیر تصهدحهر اتفها  و وهن  حها و ال هواىر وهن  هیاملتشاهباو ال
 .و الویص ر النیبحون دوت تفغ جاً حو ٌ عر  ونه ش  كتاب علن  او

هلة طول املصنف  لة رین>حالج  ث اهنها الفهاظ و هلها ارتههاٌو شهیحهون ر عینخ <الدٌ
لة ون ر فالكتاب رین ق ىهو  جارهث ال هن حهق ا حهال هن حتق یف ث اللفهو عنهدىن و یلحهالدٌ

 ی  قهحها علهن الحر كتجنا ٌدهیدا مله ات شاء اَ و طدكتجناه یف  كتجه یف فا ت ر ری ق و اویلحال
لهة له رینات الكتاب و لو راجعت ذلا الكتاب عرفت ات طوله  اوٍطهه حهه ونهه    عهیلحالدٌ

لهة وهن رح صوب طعع لهة وهن  رهین  غهات و ونههد ونهه اىهه اللخهری ث اللفهو و وهاحهة الدٌ الدٌ
ر حصهخحهه  او وهاحهحادجاب ارر و ون تلا القعع اً حر طععحصخ او واحث مث ون تلا ال نحذلا ال
  ذلا. ات یفیادة جخشاء اَ   ات أیححادجاب ارر و د اً حرن

لزه ظزاذر و ارادل خانزه  قزبح الاطزاال بهزایل اط خطابه شاول للهعزلوم و یو لو ق :قال
 ة بعل یة اللاللة للنع اا به م عهوم الاطاال و به م علم القرین قطعیالزم الهقلوت ة و یباقر

كونه قر  قطم.  ة نایاختاع لساط اله انه و الهعلوم و وحلل الاطاال و الاقل ون احتهال 
ة ٌ لو فهات القاجهه هبهذا القهول یث العرجحىاىنا مه كلهة ات حب <هحو لو ط>طوله  :اقول
ل عههیلمث اٌقههول حههه خووجههود و  عههاب و طههجح ارادة حههطعع دههتدٌ لههة القههرءات حشهههول ال  ة دٌ
ٍ  عج لتهه ووججهة للقعهع توجهب و ات عجهز  يب فهات القعهع اوهر طوهرخهب  رحهال  ات كهات دٌ
هها ههه  ه عههیلحههو ات دل الههف دل يطوههر ضههاً خوجوههه و ات كا ههت ٌتوجههب فوههو ا النهها  عههن ب یج

لته طععخ ات عاب  له و الدافع ارعأ یفادتدٌ ة فاملغتدل ارعأ یفحكوت دٌ دفعه  نع عهوم ال 
 .وج ثه طدونا یف كها

ه و وجهه فهات القاجهه ات طهال الشهه  حهكهوت لهه دلخ ات اٌ ًٍ حكوت دلهخلن ات املنع ٌو اع
صهن نهن  نهع ولهوع الشهه  و ىه غهفوه النها  و كهذلا اذا كنهت خوالعهة  ًوالعة و طهال ال 

صن ٌخدفر  تعلن  صن ا ا  نهع ذلها وهن  داً خو طلت ات   جاً حونه ش يدرخد و ال  طددافر فقال ال 
ه حه  حكادهر دلحاملنهع لهه و وا ع ون ذلا فوو دهفه وهن القهول مف ه  حر وجه و اوٍع و دلح 
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عاب ل  هححدل كوت وقرو اً خ ات اٌ ًاملدع صهن حه  حكادهر دلحفقول املصنف  نع عهوم ال  ه ال 
نهة و ٌ یج د حٍهخهنهة كهنهع دهفر  خونهع عهدم القر تقدم ات رعاحهاو اَ عاوهة واوها و طدعرفت مما
 نة.خقول اٌصه عدم القرخ لغهتن للنصن ات جرىات و عیل
 .ر ورجعاً حه عجهة و ٌاعر  للضهحف <نةخون ارتهال كو ه طر>و طوله 

ل و املنهع كٍمهها واى هلهة اٌدهتدٌ لهة وهن ر ًات و نهن ٌ قهول ا هه طععهحهحالج ث حهالدٌ
لة حكله كها اللفو حكله و ٌرین لهتها عهیلخهه احهالغنة ات شهاء اَ حهه ف یف أیحد الدٌ  او دٌ

و  مهههد هبههها عههن ال ة و ٌ غههتغینحههة رنیههرههاىر العرج او عههیلخههة و احههة طععیههرههاىر العرج
 مسعت فتدجر. وا رىن عیلحٌ غتقه حالعهه هبها ون دوت تفغ

الهطلززق و ال عززلم ة الظززن الحاصززل و ززه وززن بززاال الظززن الاززاف ال یززثززن الحززق حج :قااال
وصزززه و احتجزززاح العهزززل بظزززواذرا و نص یعلززز لا  یو حزززل ها  ین قزززلیة و الزززة الطبزززاق الهسزززلهیزززجالح

االنتززا  بالعهززل بززه نتخوززل و لب ززا   یرد الاصززوم و اطبززاق اصززحاب ا علزز یبززه نزز اصززحاال االجهززة داجهززا  
كاخبزار عزرضیزه و االجهاعزا  الهحكیالعقا  عل ه و یزالهتعارضزا  عل ة و االخبزار البالةزة حزل التزواتر 
ر و الط خطابززه وتعلززق باله ززانه و ظززاذرا حجززة یة التقصززیززا یورد نزز و وززا یالزبعززر ن و ابززنیخبززر اللقلزز

كهایر قریة التصی ة و االخبار ال اذیقر لقبح ارادل خانه با  كاط ظزاذرا   رع و نحن ااا عله ا بها تع  ة 
الحكزن  یاهلل  بحانه بعل ادلة االشزتراك نزة نقلعله ا بحكن یهة االصول العهلیلله انه و لو بضه

كززل واحززل وززن ذزز ا االدلززة او  خددذوش ٌ قنءددش قٌیأفال یل بقولززه تعززالیززوززم التخ و 
اط  یو علز یر بزالر یحروزة التفسز یدل علز ة و لزو تهسزة الاصزن بهزایزل القطزم بالحجیفیوجهوع ا 

اط العهززل  االحكززام لقل ززاا  یززحتهززل اخززتاع ایانززه وحززرع ن یعلززن القززر اط ع ززل اذززل الزز كر و علزز
العلزن وزم اط الظزاذر و زه  یو اط علزن الكتزاال ع زل اذلزه و نحزن النزلع یبزالر  را  یعل تفسزیبالظواذر ال

ا  یززخصزوف ا یعلوزه نز یهه وجهزم علزینزرض تسزل یالز قص علزو علزن الهت زاب ا  و البطزوط 
و  الزاوزا  ر للاصزن التهسزة بزه اال یالزخ نلز هد یؼهى حأ یال یاالحكام و اوا قولزه تعزال

 ر العهل بالظاذر.یل غیجوابه اط التخو
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ٍه  جه هحهفوطع  وا الخ اشارة ایل <مث الق>طوله  :اقول   فالعاوهة عهیلی  ه املغهلی  ال 
اصهة حعلن املراد ونه ٌت شخ اشتجه و م وا ة الكتاب اٌحرج نون طال رغجنا كتاب اَ و اوها ال 

 اٌ جییهرهواىره رجهة و حعهدمها ٌ  صهوب القهرءات وطال العاوة ات  فاملجهتدوت وهنن طالوا كها
حالكتهاب و  اوهام و رجهة و  كهتی تلا املغاجه ٌنتهاح ایل یف املتشاهباو و ٌ م ىذا القول ا ا

الوا نهن وت فقهیو اوها اٌرجهار مكهن الكتهاب حهه صهرروا حهه   یفحله ههاحاٌوام ف ا ا نتاح ایل
 ی  و وهن العلهههاء وههن وطههف جهه تحههره وههن اىههه الجحفغههورد ت وها اٌ جاً حٌ فوهن وههن القههرءات شهه

ن ی مث املجهتههدوت الههذیی  ال ههواىر كاٌرجههار ن و طههال یفیالنصههوب كاملجهتههد  فقههال یفی  املههوطف
لة رج ة النصوب و ال واىر ارتلفوا یفحطالوا حبج ة حهتا ون حاب رجحات ال واىر امل نو ة الدٌ

ههاب  صههوب حاملشههافو ایل ة ال ههن املعلههق   ههراً حههاو وههن حههاب رجال ههن ال   و ی  ات الكتههاب م 
ة فاملصهنف ارتهار حعقل ي فون وهنا حادلة ارر ة واحن و نن  ثجت رجهیرهنن حه كات رجة عل

هاب لقحرج  ام اٌمجهاع و ورود اٌرجهار عهیلحهة ال نوت الاصلة ون الكتاب ون حاب ال ن ال 
  وههن حههاب ال ههن املعلههق حو لههوهنههها فوهنهها  الكتههاب و الغههنة و العهههه  هها وجههوب الرجههوع ایل

ًٍ حهعقلفوهنهها ونههه وهن ادههجاب رصهول ال ههن حبكههن اَ كهجع  اٌدلههة ال كههوت وهاخ حهات فوههو  ة وههث
 <ةحهو ٌ عهدم الج>ته ون حاب ا دراجه حتت ال ن املعلق و ال هاىر ات وهراده وهن طولهه حرج
هالوصهف حهه  حبجة و ا ها ىهو وهن حهاب  حل  ذلا ون حاب ات الكتاب حنفغه حل عینخ ب یج

 و ىو رجة. ه تعجداً حالرجوع ال
ال هن الاصهه وهن الكتهاب رجهة و  ات قولهوتخ نمث العجب وهن املصهنف و اضهراحه اهنه

أولوهنا وهن خصصوهنا و ی   العهه حال ن و میحتر ة ون كتاب اَ یفخصه هلن رن ون واجة ایٌ
 اَ. عهلوا حال ن و املرد ایلخ ه ریحر دلح 

ل عیل ارر شرع املصنف یف ایل <ی  املغلهو ذلا ٌوجا  >طوله  وراده حاوجا   اٌدتدٌ
تلفهوت عة فوهحعلههوت و شهأهنن و اوها الشهخب ىهذا و اوها العاوهة فوهن حه و ىهو علهن  ی  املغله ن م 
 یی  ع اٌرجهارحو مج رووت العهه حال ن وعلقایلقدواء ع احو مج ثاً خو رد اً میف علن اوجاطون طدحك
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ر وهن حر تفغهحرووت العهه حالكتاب ون  ی وهنن  طولكن املتأرروت رووت العهه حال ن و عیلی
ه حعهد املعلهب دهواء كا هت حذكروا الفهاظ الهدلخ قة ىؤٌء اتخات ور و طدذكر ا داحقاً  مهد ال
مئة ك یف هغهة ارادحماهلا ام ٌ و حارتجاح اص اب اٌ ث او عشهرة وهن اصه اب خهف علهن حب 

مئة اهنن ادتدلوا حا عند وهن ادهتدل  ف علن ا ه كات راىراً حلوت كذا و كعهخ كات عونحة ات مجخاٌ
رغههب  ره او جههادل العاوههة عههیلحكههن مسههع وههن اواوههه تفغههخ قعههع هبهها او مخنههة خكههن لههه طرخ حههه و م
ًٍ  اً حارد  صرا  يالنا  ىكذا اذا رأ عخقهتن كه ذلا ررب و ا لب وجاخور و لو كهات  صیلخ وث

جههوت وههن صههلوته و كههذا خجر صههلوت ىكههذا و لعههه الجههوایقخة حقههول ات النصههرا خاجولوههن حالصههلوة 
ب و عههر  حههالغ ًف ادعههحههر كحههه وههن كثحههاطههه طل علههن وهههنن اٌخٌ ياصهه احنا و لعهههرحاوجهها  

ء مفهییه و ىهؤٌء ات كها وا فقوهاء علههاء فقهدذكرىن و اوها دهاحاٌوجا  و ججناء العقٍء عل  ر العقٍه
ة رواىر القرءات رجة حرج صار طوهلن یف ویغتدل حه و خر القرءات رجة حتفغ صار عهلون یف

جر و تعهارض خها  اهیهة فحهامجاعهاو ونقولهة ٌ رج ًة و ىحو حاٌمجاعاو امل ك ة اٌوهر اهنها كهال 
للكتههاب املنالفههة للعاوههة و املوافقههة رههد التههواتر  ةة عههن العهههه حههال ن املتجههاو حههاٌرجههار الناى

مئهههةو حارجهههار العهههرض و طهههدعرفت  الرج هههات لتلههها اٌرجهههار او خهههجعلهههوا املعهههرض اٌات اٌ
جر الثقلههیا ٌ املنتلف فهیا و ٌ كٍم فهیعل املجهع اهنهها  ه ٌ لهه فوهو  هك یفحه و ىهو علی  ا و حب 
ههفترطههات و خٌ حعهه   ؤرههذ الكتههاب عهههنن و الفههر  ىههو القههول حبغههجنا كتههاب اَ و لههو یفی ب اتیج

جهر اجهن دهأل  ة رهیخهاٌ و ا هه وهاعر  وعهین اً دهاحق هعرفهت راله و ىهو كهها ياللحعهر املغاجه و حب 
اوطفه اٌوهام  ة ریخاٌ ات  رارة واعر  وعین ح یفخر و ىو صرحة التقصخا یف يرو و  ا النیب
ن املصههنف و ارههر العجههب وهه راىرىهها و حههات رعاحههه وتعلههق حاملشههافه ایل تكههن عههیل ة مخههو ات اٌ
هٍه  حهٍهحههدل  ا فههاً ی    حعجههب ات جههحلهه صههن حقههجح ارادة ال  نههة مفنعههه و دفعههه و ىاىنهها خطر ه ال 

 اٌدلهة دهواءاً  غهتدلوت حالفهاظخذكهرو وهن ات القهوم  دفعه ىناك و ذلها وهن حهاب وها ادتدل  ا
 ه.حط ر ال اىر كهاحنة ارادة  خر طرحة ٌتصحتكن و طال و اٌرجار الناى وواطعوا ام م كا ت یف

صهههوب قهههال ات خ ات ارهههر اراد دفهههع واع ههه ایل <و نهههن اذا علهنههها>طولهههه  القهههرءات م 
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كهات  ا ولكهن ات عهلنها حهه و علهنها  هی  للهشافو رعاحاً   فقال القرءات و ات كات راىراً ی  وحاملشاف
ب و املعههدوم وههع جههة و حعههد ادلههة اشههتراك الغاحهههة اٌصههول العهلح و لههو حضهههی  للهشههافو رههاىراً 
ور عهلنها حبكهن  اٌدتقراء كها كاٌمجاع امل قق و املنقول و النصوب و حناء العقٍء و ی  املشافو

ٌجه ات التدجر فرع الفون و  عن ا هه  تدب قن القرءانخأف د ذلا حقوله دج ا ه خاَ و علهنا مث تأ
 صه القعع.یصه ونه ال ن و ون تراكن ال نوت ید حه و خٌ ه تأ ر  حدوحل

صنو لو متغا >طوله  قهول ات متغها خ ات ًنجغهخملوها و    یفحارر و لف ة لو له ایل <ال 
صن  صن فات ال  ر  قه لهه حة عن التفغحاو الناىخغتدل هبذه اٌدلة فزعن ا ه ات ادتدل حاٌخال 

ف راً حغت تفغحات ال واىر ل ات علهن القهرءات  او و ات ادتدل حاٌرجار الدالة عیلحٌ ه كشف ال 
هواب الهثكیلخعندىن  قه ات العلن عندىن و نن  عهه حال ن و  وهع >ال طه ض ا ون ىهذا الج

وقاحهه  اٌرجهار وعلقهة و ىهذا القهول مه  طهول یف يو لعههر <ات ال اىر وهنها علهن املتشهاهباو
او اٌركهام خها قهك یف  ا ه ٌ ف طلنا طام اٌمجاع عیلخر اصه و ات ادتدل حالت رحطوهلن ون  
ٍفهاو صهار اٌمجهاع یف طام اٌمجهاع و وهی ذلا م  طول وی يو لعهر املغهت دثة  ىهذه ال 

تقأووطوا ىف طولههه تعههایل ه لعههیلحههو كفههاك ا ههه ط رجههة و طههدا كرهتا ا فههاً   یتوواوحال و ان خروومت اال
اغ النغاء و ٌ كهه النغهاء  ك ًتاوحال شجه القغا یفخ  حو لطاب لكن ول النأاء  فانكاوا وا

و  یتواوحال ىف القأ  ی   ول القرءان و بی  قدوت لك ذكره ول اسقا  املنافق فهو نما طال تاواً خا
ك ر ول  هث القرءانی  ب طاب و الق   ا كتواب  ان ىف و طال اجوعجداَ  نكاا النأاء ول ال 

 و طهال  ح  سجحكا عام ول استطا  ال ىف تحالناب حج الج ان ل اهلل و هلل عی هاحاهلل ع وجا ف
او خهوهن ا ًو ىه ًا هته ضوةختوهل اجوو هل ف افو یاجوا وأوه استهتعمت حو  ووهنل ای امنا نزلت مفا
أرذ حعضون عهن حعه  خراجعوت اٌرجار و یٌ مهد ت القوم ونقععوت عن الأاٌركام و ك

 .ی  ارذ اواجلون عن اٌول كها
رصههه فقهال  ق عهیلیهغهد العرخ ارهر اراد ات ایل <هو خعهون تأقخال و اوها طولهه تعهایل>طوله 

ههٌ لههزام خههری ات ة اٌخههغههتدل هبههذه اٌخ و  لههه اتیج  ه یفخههفا هها  قههول ات التأو يال ههاىرد مهه  اٌ
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 الجاونة و نن  عهه ح اىره. املعاین
 یف فهات ا لهب وها ه املنفعهة جهداً حات ىذا التنا ع طله حو اعلن حعد كه ىذا القال و الق

ع حههشههود حههه مجخ ح و املههواعو و العجههر و اٌواوههر حالعههدل و اٌرغههات مفهههاخالقههرءات وههن النصهها
ا فوهو وفغهر هیهعة حه اٌدٍم حه املله حه العقٍء و املعصوم فحهة و ضرورة الشحالعقول الغل
ن هیشههود حههه اثههار الجههج دههٍم اَ علههح فی  او الغههالفخههالقصههك و ركاوههن ه حههف هلهها و وهها
هٍو وعروفة جحخ و ٌدخالتوار الواردة یف ر و وردو هبها اٌرجهار و ح اىهه الغهی  ها و ا لتا مج
كثههر وههن  ن و علههو وقاوههاهتن فاٌرجههار یفه وههن فضههاجه الجههج و وكههارم رصههاهلحههف وهها ذلهها ا
د و الجههر خ و املعههاد فقههدوأل العههام حههه وههن التورحههف و وهها غتقیصههخ وههن ات و اویف حتیصهه ات

هههٍو الفقههه كلوهها حههف لوا و رلوهها و شههرروا و وههاحن حتفصهههیارجههارىن دههٍم اَ علهه ه وههن مج
 مههد ال ه فقهد وهن  حه وهن حعه  التفاصهحهف او اٌدٍم و واحهیة ون حدخوتواترة ضرور

ودمت ارة خهالل یف كها  نوا و شرروا و فصلوایعهتن و جحش عیل كجورمت شوأن  و م  فعظهومت ج لو  و ا
ة و حووالأوور و الع ن ثاقوو  و احمكوومت عقوود طاعتوو  و ن ووامت لوو  ىفحمت ذكووره و وكوودمت ونووكرووو  و ادو
 وووا ورضووات  و  ووجرمت عووی ه  حالمكووة و املوعظووة الأوونة و حووملمت انرأووكن ىفحسووج دعووومت ای
 مت عول املنكور و جاهودمت ىفحومت الزكوة و اوورمت حواملع وف و هنحجنج  و امقمت ال هوة و ات ا احكن ىف

ل احكاو  و سوننمت خنمت فرائض  و امقمت حدوده و نشرمت شرایاعهنمت دعوت  و ب اهلل حق جهاده حی
 ارة.خالل الرضا ذلك ون  ای سنت  و  رمت ىف
 تركووهن مو   خ انمهوا اذ م اء ىفحخهرت االنج كن واحو خه  فرعجة له  یف و طال عیل

كتاب رحكن وجق وایر ط ححغ ض  و فضوائه  و ناسوخ  خح ل  و حراو  و فرا نا  حضح و العهن قامئ 
دوده و ممكوو  و مووخا وو  و عاووو  و عجووره و اوثالوو  و ورسووه  و    ویووعزا و ونأوووخ  و  خ وو  و
جههو   العجواد ىف ثواق عههو  و ووسول عویح ووأخوذ وی  غواوض  بو نا  حمجه  و وج وتشا   ورأرا  
جر و طد كن حة استخهرها عهوحكن و حقحكن عهده قدو  الحفرعجهتا  یف ور و طال فاوهة ال 

ح ووائره ونكشوورة  نووةیاء ال ووول بحكتوواب اهلل النوواطق و القوورءان ال ووادق و النووو  الأوواطل و الضوو
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اعو  حو  الن واة امّس  الرضووان اتجاعو  ووؤد ای د ایخواع  قاحوغتوج  حو  اشوة ظوواهره حره وت هیسرا
ة و حوونوو  الكافحة و براهحووالناتوو  ال  ی ة و بمتنووال ح ووج اهلل املنووو ة و عزامئوو  املرأوورة و ما ووو  املاوو

كهیفهات طالت  ایلع  املكتوحة خفضائه  املندقحة و  خ   املوهوحة و شرا   حكون حات ونكن و 
كتوواب اهلل بوو و این واجووره ی  تؤفكووون و   اظهووركن اوووو ه ظوواهرة و احكاووو  زاهوورة و اع ووو  حوواهرة و  
ره تمكووون حووجس حوودقن ام حغخووعنوو  ت  ة و اوووو ه واضوواة قوودخهرتهوه ق اء ظهووو كن  غجووة  یووال
عجة ال حدی  لهظامل  .ال 
لق عل طدمحه ردول اَ ًهی ات ا لب رواىر الكتاب وفغر حدی  فتج  ه و ات حیحال 

جهق ی قهول مخ ات لقاجهه ات دة عن امئة اٌ هام رهیخه ارجار عدحاو اٌركام فقدورد فحجزج ة یفخا
مئهة اٌوحكوت فخالكتاب و ٌ ایله حف تاجوتیعة ح الشی  ركن ج م اَ حهه  ك عهن اٌ اب دٍه
هعهیعل ث وتشهاهبة فهاملرد حهة تكهوت وهن رخها ه و ات حهیحهعل ن فا لب الكتاب اوا وفغر و اوا مج
 و غهت  عهرض طجهه الهرد ٌهنها وتشهاهبةحن و لهین دٍم اَ علههیالو  اَ و ردوله ا ایلهیف

 ر كتجنهها و لههو ارعههت رجههراً یدهها اه یفطههدونا ىنهها و شههررن حعههد الههرد ات كههات اٌرجههار وتعارضههة كههها
 علههن ات اصههه النههزاع یفخقههاهتن و حع حتقحههحههاَ عههن مج ت و ٌ طههوة اٌحرمسنههاه ادههتغن   وههاحههاورا
ن هیدخها   یفحوهذىب العاوهة فا هه له عهیل ته هخ ات الهوایفحهة رواىر الكتاب حعد ىهذا الجحرج

ن فههارادوا ادههتنجا  اٌركههام وههن الكتههاب و یعشههر اعشههار الههد كههیخ وهها ث النههیبخههوههن اراد
رفههاو و اوهها كتاحنهها و الهههدَ رتلهها املز ر وشههروغ فارتههاجوا ایلحههر وفغههر و كتههاهبن  حههكتههاهبن  

همیك رمیه شارح علحواضح طامئ علوشروغ وفصه  ه ادام اَ حها ح اىره و رافحه محف ع واح حبج
 شاءاَ. ات وشووراً  ته راىراً خو نا جرؤحدنا و اطر عءور رله عیل

اكززروا قززول  وززا یعلزز قززة و اصززطاحا  یالطر سزز ة السزز ة لةززة  ال یالكززام علزز ینززاصززل  :قااال
القول اعن ون ولل الكتب و االشارل و ون الفعل اعزن را و لعل الهراد ون یالهعصوم او نعله او تقر

 یالهع ز ی  هزا عهزوم وزن وجزه و نقزل السز ة الزیالس ة و ال سبة ب یتحك ث وایون الترك و الحل
كززل یزالفززرد و اله قززول ال یالز یاله ا ززب ال الكلزز یالهصزطلح وززن نقززل اله ا زب الزز ه احززل االوززور ال 
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 للةلبة. ی یو ال قل تع لاصل واحل و  ا
 و مهها اصهه دفهع ی  ىهذا اٌصهه اصهل ج طهدم عهیلخحع   غخ النتها اعلن ات یف :قولا

ر حه   یفمیرمهها ا غهب و التقهدحكهات تأر حعضهوا ارهر و ملها العغهر و الهرج و یف الضرر و اصه  هی
 ا.هیاررا ف مله ارتر ا ىنا وعاحقة النغخ الی

قههة وههأروذة وههن الغههن  خارههر اعلههن ات الغههنة حالضههن لغههة العر ایل <الغههنة لغههًة >قههول حف
ههاٌ قتههه فههات كا ههت یفخور يق و دههنة اَ ایههالعر ق و صههرد  عههیننههكغههجب و ع صههفة  ًاد فوههیج

ها اهتن یف وعاولتهه وهع رلقهه یف اده او یفیج ا ه تهخىدا صهفة وعاولتهه او یف ًا و اٌرهرة فوهحالهد  مج
 ًالهنه لٍوهر وارشهاد اٌوهة  قتهه یفخور ه و رمكه و ارشاده و دنة النیبحرلقه مفهنا اوره و هن
رة حرة و الغههحقههة و الغههخاللغههة العر ره و ذلهها ات الغههنة یفیههاو تقر ًو التركهه ياو الفعههه الوجههود

اده   حغهنته  يرته احقال دهار حغهخرة حالغ درٍت یفخر یأة و الالة فالفعه و التقرحقة و اهلخالعر
اٌرٍ  و اٌروال فهالقول  الغلوك یفق یق اٌرض و ا ا ىو وری  ورحقة لخىذا و املراد حالعر
ونقولهة  تغهحرغهب اللغهة و ل فلف هة الغهنة جهرو عهیل قة لغًة خر كلوا ون العریو الفعه و التقر
 ونادب. ون ونادب ایل

الضهواحا و  شهعر كٍوهه یفخ ذلها كهها شهعر حتأولهه یفخ <ذكهروه وها عهیل>و طول املصهنف 
ة و خها اللغوهیالضواحا ون وعا  و رالة و طال یف أةحرة و ىحقة و دخ  مه تأوه فاهنا كلوا ورحل
 عهن  ًو ا ها ىهو اصهعٍغ شهرع عرفهوت وغهت جاً خاشهتجاه و العهرب ٌ راد وهنا املغهت ب و ىهویطد
الأونة  طهال عهیل كها او وغت جاً  كات واججاً  دواءاً  جاء حه النیب الشرع  ا تك یفی  طد

هة و حضوة االخوم  وا فضوخر ف حوغ و تركهوا ضو لة و سونة ىف یضوة االخوم  وا هودخف  ىفسنتان سونة 
املوججات  ن ول  غج عل سن ردول اَ یف عجداَ عن ای يو روجة حر خطحغ تركها ای

حههه  ای فرضههه اَ و الغههنة  هها ضههة  ههاخفنصههت الفر ًا هتههكووان وثووا ووول  غووج عوول فوورائا اهلل 
 مفهنا ووججاو و وهنا وغت جاو و فضاجه. النیب

 طول لعه. تاح ایلیكن خ حأ  حه و م ارر ٌ ایل <و لعه املراد>طوله 
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رههدد حههه الهرواة و ركههوا وههن طولههه او  وها عههینخ <الغههنة ًحتكه ث وههاخو الههد>طولهه 
 ره.یفعله او تقر
عهن  يرهدد الهراو غهتنرجوا النغهب مفهاخ ىذا ون  زارة علهن القهوم ات <و النغجة>طوله 

ره او ثجههت الغههنة یههراملعصههوم و فعلههه و تقرحرههدد عههن طههول   الغههنة ىههو مههه اجتهاعوههها و وهها
 رمها مها مه افتراطوها.حه امجاع او وشاىدة او  ححدل

 ًث و لهذا مسهخرعهاء فهات  فه  طهول املعصهوم رهد <الغهنة ًكهی وها>و طول املصنف 
مئة   ح و موحنروس املههووم لظههنوا تأوج عجهداَ عن ای يرو ث كهاخكٍوون حالد اٌ

كتهووان سوورنا جهوواد ىف وومث طههال ا اهلل حسووج لنووا عجووادة و   ث مبوواء الوومهجخكتووج هووما الوودخ ج انی 
 ره.یالرواة ون طوله او فعله او تقر ًرك ث اعن ون طول  ف  املعصوم او واخفالد

فرد وهن  النقه حه ىو ادتعهال یف عرفت یف ه كهاحارر الكٍم ف ایل <و  قه الغنة>طوله 
 نة.خاٌفراد كاملد
كهه وارهد  د ات النقه ون اللغة ٌرد اٌوهور الثلثهة ٌ ایلخریالخ  <هحو املنقول ال>و طوله 

ارجاٌوور ا ٌت اٌصه احتاد النقه و ىو اصه ٌ اصه له یف و كه  طدونا وكرراً  ة كهاحة الواطعحل 
تأولهه  د ون ارد اٌوور القهول ورهده و ىهو حاعهثخریقته و لعله خو ور وارد ون الثلثة دنة النیب

 كوت الغنة الثلثة. یف
ا ونادهههب و ا ههه  قهههه وهههن ونادهههب ایل و طهههدذكر ا ا هههه ٌ <ینحهههو النقهههه تع>طولهههه 
و ا ه رك حغلجة اٌدتعهال عند اىه الشرع هبهذه الثلثهة  اٌ يوعناىا اللغو ادتعهلت یف
 یف نههة الردههول فوههو وههن حههاب ادههتعهال الكههیلخهتا اٌت  دحرصوصهه نههة یفخكاملداملنههدوب 

فههراد  و  ونادههب ىههٍ طههال اٌصههه عههدم النقههه وعلقهها ٌ النقههه وههن ونادههب ایلحعهه  اٌ
 وذاطون. حع  افراد وعناىا ىو اٌصه عیل ادتعهاهلا یف

كةزرل الهابزریزفی ث اوزا وتزواتر و ذزو وزایثن الابر الهزرادع للحزل :قال ن یل العلزن بسزبب 
القزراجن  یانادل العلزن ام انضزها الز یا تقلا الكةرل ن الك ال عادل   یهت م تواطؤذن علیث یبح
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طززرد لززلخول خبززر ثللززة انززاد العلززن بضززن یل العلززن ب فسززه الیززفیفززه بانززه خبززر جهاعززة یاللاخلززة نتعر
ف الط الزة یبعل التعر یلنعه اشتراط الكةرل نیالو  اصطاحا   وتواترا   یسهیاجن اللاخلة نانه الالقر

كة یصزلقه علز عكر لعلم یو ال یشرطه الاارج جز  وف ووه ال ن انزاد العلزن ال یریزخبزر جهاعزة 
كز لة و اط انزاد العلزن بقریلز روتزواتر و ذزو وزایب فسه بل بضزن القزراجن اللاخلزة نتخوزل او غ  زة یر 

كز ا الواحزل  ل القطزم بزاللفو و لزو اجهزاال  یزفی وااة ثن الهتواتر یخارج او بصزلق الهضزهوط او ب هزا و 
 ة.ی ة قطعیالهحفوع بقر

جر املراد >طوله  :اقول جر طهدخری <ال   ث كههاخراد حهه املهراد  لل هدیهعلق و خد حه ات ال 
ر املعصهوم حهجاء عن   ه حارتصاصه  احر املعصوم و طحجاء عن   راد حه وایعلق و خطدونا و طد
جهر اوها وتهواتر و ىهو لغهًة  وعین فعیل اٌصهعٍغ  حع او وهع فتهراو وهن اٌ وهات و یفتتهاامل املرادفة ال 

تنهع تواوهؤىن میث حهن حبید العلهن حغهجب كثهرة املنجهرحفخ امل   و ىو وا عرفه یف عرفه املصنف  ا
القهههراجن الدارلهههة و كهههات  افهههادة العلهههن ام ا ضههههت ایل ادهههتقلت الكثهههرة یف الكهههذب عهههادةً  عهههیل

غهه فحند العلهن حهفخقول ىو رجر ٌت لف ة وا اعن و وهنن ون عرفهه حا هه رجهر مجاعهة خ اٌرغن ات
    تواتر.حشهه رجر الثلثة اذا افادو القعع و لخعرد فات الد خفقال ىذا ٌ
 ىنها و یف یف ةصهنع حلف هخ وها <فخهحعهد التعر یف>افوهن طولهه  ارر م ایل <دفعهخو ٌ>طوله 
هلة  ةحعد وغنا املعر  و ات شر  الكثرة  طلنا وارد عیل يد ات الج ث الذخریعهنا ٌ ه رر  حالج

املنجرحهه و  حی  ن رها یوهنا عدم كوت املنجهر اوور ًالتواتر و ى شترووهنا یفخ ضهن الشرو  الی
تلفهةی   او رها ی  حه ٌحد اوا ون كوهنن عهامل وارداً  كات وغتند رهنن اوراً  ا ات و وهنه  حادهجاب م 

 ایل و وهنها كهوت علهوهن وغهتنداً  عهادةً  تنهع ونههمیوعجهز فا هه ٌ يوهن ذ اٌ تنع عهادةً می جروا  ای  ٌ
جهرتعدم اٌع ایل يؤدید ححشتة او تقل اً وهنا عدم كوت الغاوع وغجوطو  ال   قهاد  ضههوت ال 

و وهنا  العدد افادة العلن ٌ یف یف يالتغاو يراد ون التغاوی ات ًنجغخالعجقاو و  يو وهنا تغاو
 وهن ارهذه یف ف اویلخهالتعر الكهذب و ىهذا حأرهذه یف تنع تواوهؤىن عهیلمیث حن حبیكثرة املنجر

ارج ه حبهث ارهر و ىهو ا هه اذا كهات ىهذه حهرد علیهو  ًالشرو  ٌت ذلا جزء وفوووه ٌ شروه ال 
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هاعة حالشرو  شرو  رارجة ٌفادته العلن فل د العلن حنفغه حه حا ضهام شرو  حفخ  رجر الج
 ة.حرارج

د العلهن حضهن حهفخن ردىن فات رجهر مجاعهة ات امل دود اعن و عینخ <نعك خو ٌ>طوله 
 ه الد.حصد  علخالقراجن الدارلة وتواتر و ٌ

د حنفغهه و لهو حضهن حهفخارجر حه وارد او اكثر ولكهن ٌ وا عینخارر  ایل <روتواترحاو  >طوله 
ارجة فوو  حفخ او ی  قحد الحفخالقراجن الدارلة حه ٌ  روتواتر.حد حضن القراجن ال 

جههر وههن املنجحههفخ عههینخارههر  ایل <مث التههواتر>طولههه  رعنههه او صههدور د القعههع حصههدور لفههو ال 
 دا  وتعهو ول كمب عیث خون اٌرجار فقدذكر العاوة ونه رد ًاوا التواتر اللف  وعناه او هبها وعاً 

 فوههو یف يعنههوثجههت و اوهها التههواتر املخ و م اتحووامنووا االعهووال حالنث خو رههد تجوووء وقعووده ووول النووا حفه
ارج رةحارجار ا كث جهر الوارهد جوادهعة القهراجن ال  علهن  مث ات العاوهة یف ةحهو الههدَ و كهذلا ال 
ة مسوا اٌرجار جوادعة ارتٍ  املتوت و اٌدهناد حامسهاء ٌراصهه هلها جوجهه وهن الوجهوه و خالدرا

 ة علوم العاوة و ون تجعون.خاوثاهلا  ا
تزه الط العلزن یحج یكزام نز كاط وزن ذز ا االقسزام السزتة وقطزوع اللزب نزا نها :قال

كانا ون وراتب العلن ن ی بب حصل ا یكل وقام ون ا یحجة لكل احل ن زواط  یا یورتبة 
ته یكاط و  ا وقطوع اللفو ن و ون الظن الااف الهقطوع حج كاط قبل الفحص ام بعلا و وا

لم عز یل علیاط الللیحتهل انكارا ل لة طرین) قبة ته احل علا ابنی كر حجیه و وایاجهاع علل
قسن  ابم  ینانحصر ال زاع ن خ( هیل الحرام و عكسه نیجواز التعبل بالواحل ون ا تلزام تحل

وزن انزراد  اط ذز ا نزردا  كز قطم بصلورا و ال وضهونه و لها ال یخارج عن الستة و ذو الواحل ال 
 ته.یة وطلق الظن و علم حجیحج یالظن ناالحسن طرد الكام ن

طغههام الغههتة املتههواترة املقعههوع الل عههینخ :اقااول و  او مههها وعههاً  فههو او املقعههوع املعههینحاٌ
 فٍه املهراد و املعهین يكهات وهن ىهذه الغهتة وقعهوع اللهب ا كذلا فوذه دهتة مفها ًى اٌراد الی
كهوا نما طوله ت القوم  فلوا عن وعینأفصه و ك كها ه ٌت العلن رجة وعلقاتحرج كٍم یف تأ  و ال
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عههو   ای عویخ يرو و وهاطعاوو   نظور االنأوان ایحفهوع ا ه طهال    و ان  لرأقحاهلل عهمكر اسن خ م
ا اهتن عهن مه  اٌعتجهار و اوها نهن یكوت جخء ون اٌرجار و  یش غتندوت ایلخفٍ أخمهخعهل 
تق  وا تعود ذلا و الهدَ فنقول طال اَ دج ا ه  فلن و وفوووهه جهوا   س لوك حو  عهونحل و ال
طهال  و طهال اجوعجهداَ لا حه علن و ىهو ح هاىره وفوهوم وصهف و حاونهه وفوهوم شهر  طفو وا

كوان وواحوغ وول عهوا عوی ردهول اَ ك ور نمواخ ر عهون  املعلهوب  دل عهیلخهو ىهو   وهحخ رأود ا
فاسكت تأهن و  د عههو   وضح لك اور فاقجه  و اال نا ی  جن الغ و طال عیل  فووم الشر 

تعههوووا  عههوومت فقولوووا و وووا م وووا و طههال اجههوجعفر  الأووهاء و اال  ی  اوسوول نموواب اهلل فانووك ىف ای
قولووا خخهقو  ان  حوق اهلل عویطهال   رلقهه رق اَ عیل وا عجداَ ه ٌیحو ط فقولوا اهلل اعهن

وول  و طهال اجوعجهداَ   حقو حوعههون فاذا فعهوا ذلك فقد واهلل ادوا الخال كروا عهاخعههون و خ وا
تعههوون فقولووا حو  و اذا  اذا جواءكن وواث خرهد یف و طال اجوالغهن عهنخوا ال عهن كیف عها مبا
تعههون فها جاءكن وا  ه.حف ده ایلیو اووأ ج ال
جر وقعوع اللفو خالخ   <كات وهنا وقعوع اللفو و وا>طوله  كات لف ه  عینخقول اذا كات ال 
اٌصههه   یفی  جهه اصههعٍره و كههذلا ركههن القههرءات عنههده كههها الصههدور دوت لجههه عههیل ًطععهه

اب املقعوع رج  هه وفهروع عنهه عنهد املصهنف أه و كحهته لٍمجهاع علحالغاجق فوو ون ال ن ال 
ة حهرج رصهه اٌمجهاع عهیل ه و اینحهه ا ه ادتراغ وهن القهال و القحه الحه و رحطدذكر لفو الدل

اب و طدا لل اَ واجة ا  وها و ورد عهیل العلهن وعلقها يالعههه حهال ن و دهو میحتهر ة یفخال ن ال 
العلن و اللعن و القدغ  يدو  ال ن و القول و العهه  امیحتر ث یفخعده حعضون الف و وأتا رد

ن اَ یهد روهوت العههه حهال ن یفی حی  ر علهن و تقهدم ات اواجهه اٌصهولحون عهه حغ  عیلمیالع 
وت املتقهههدووت وههههنن و یاٌرجهههار ينههادخ  و اضهههراهبن و خهههادر و اجههن د املرتیضهههحد و الغهههحههكاملف

هنن و یهرمصورة و وال التشاجر جح  اً و رووا ارجار  العهه حال ن و كتجوا كتجاً میحتر املتأرروت عیل
قهول املصهنف ات العههه خو وع ذلا  هعحهنن و ف یع القول جحشن ل اٌور ایلآ  ریحی   اٌصولی  ج

اب امجاع  اً دهواء ًأتوت حهه حعهد املهدعخهه ح  ا هه مه  لفهو الهدلحلهأح خغترخو  ًحال ن ال 
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 عاجق.خ واجق الواطع ام م
 و اٌطولهه طجة فصهح  هتن اجنحع ون مسحات كات مج (1)ة<طج ته عدا اجنحنكر رجخو وا>طوله 
  .ن اَیعده ون دخاملصنف و ٌ نكر عیلخر ون حفكث

جر الوارد املعهر ایل <فانصر النزاع>طوله  عهن القهراجن الدالهة  يارر فالقغن الغاحع ىو ال 
 .دور اللفو او املضهوت او مها وعاً صد  ص حالقعع عیل
م و الغهاحع رهارج عهن الغهتة ٌمهة و ملها د یفخه ا <رارج عهن الغهتة>و طوله  كهات  الكٍه

جر ون افراد العهه حال ن وجد املصنف و هوٌت فكنمی ي ه الذداحالعهه  ثه ىذا ال   نهاً حمیه حهه الج
 ق وغاجه ال ن.حجا ب حتق فععف عنات الكٍم ایل مشاًٌ و 

م>طول املصنف و   ٌت العهرد املنهع و اٌحعهاد و ات ادهتعهه یف  اً ح  فصهحله <وهرد الكٍه
م فكهات خهرید املصهنف ذلها و خهریراد ونه دو  اٌحعاد و ٌی الغو  فا ا د املصهنف اجهراء الكٍه
م كهههاقههول خ ح اتحالفصهه ث حههلههو اوههردو وقالتهها وههن ر عجهها  لعههیل طههال اجههن اوههراد للكهٍه
هلة ىذا دوه وغتفر.ی  راملؤونحاو اخت حافض   حالج

كالحاصل ون وتواترا  الكتاال  ذو وقطوع االعتبار شرعا   الظ وط واناعلن اط ون  :قال
اس یزكالحاصزل وزن القذزو وقطزوع عزلم االعتبزار  الصلور و وا یو الواحل القطع یو الهتواتر اللفظ

االعزن و وحزل  یذزو و زكوك االعتبزار بزالهع  الهست بط و اال تحساط و الهصزالح الهر زلة و وزا
او  یث الظززاط انززه الهجت ززل الهطلززق او الهتجزززیززالظززن اوززا وززن ح یر ثززن الكززام نززیززال زززاع ذززو االخ

او  یاو االصززول یث وحززل الظززن انززه الحكززن الفرعززیززن زز ا وززن وباحززث االجت ززاد او وززن ح یالعززاو
ث ا زباال الظزن او یزة او وزن حیزالهوضوع الهست بط او الصرع او الهساجل اله زتب ة او االعتقاد

 یط یث زواط العهل به انه قبل الفحص ام بعلا نابل ون اكر ذ ا نیث وراتبه او ون حیون ح
 اصول.

                                                            

ًٍ  املعهرو  وههن اجههن  (1) جر الوارههد املجهرد عههن القههراجن املنفصهلة عقهه ههو  التعجهد حههال  و حههه طههال  طجهة ا ههه ٌیج
جائ   خف وقاوه اَ ون العاوة. ونه اعیل   مجاعة ون علهاء الكٍم و الج  الشر
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 .ةح اطغام ال نوت لتكوت فذلكة لٍصول اٌتی  جی اراد املصنف ات :اقول
  ال نهوت الاصهلة حارر ىهو رعهاء و له ایل <ىو وقعوع فاعلن ات ون ال نوت وا>طوله 
ذ حهه اوهر الشهارع حاٌره يهتا ون عنهد اَ  عهن ال هن املعتجهر الهذحرج ه عیلحدل ة و ٌحوهنا طعع
ًٍ  كال ن یف ًٍ ی   ن الاصه ون شوادة العدلو ال اجزاء الصلوة وث  . وث
 حه علهاً  وعترفوتو ا مت روعتجرة ح  ًارر  عن ى ایل <عتجارىو وقعوع عدم اٌ و وا>و طوله 
 ًٍ  ذكر  اطول و لو شجنا ات وجد وا فقهن و ون تتجع كتب الیر ون املجهتدحطدارذ هبا كث ولكن عه
 وهنا. راً حن ون ىذه املدارك لذكر ا كثهیفتاو

ث  فغهه حون ال ن و الشا ون ر يا <اٌعن ىو وشكوك اٌعتجار حاملعین و وا>طوله و 
م یف  ات ال ههن لهه جوههاو جوههة ی   وفهروع عهنههها مث جهی  ر ٌت اٌولههحهىهذا القغههن اٌر و ا ها الكهٍه

ذكر كهه وارهد وهن خهال ات و جوة مه ال ن و جوة ادجاب ال ن و جوة وراتجه و جوهة  وا هه و 
طغام یف  مله. ىذه اٌ

ل ذز ا ینتحصز او ظن وجوال غسل الجهعة وزلا   خبرا   یثن اعلن اط الهجت ل ااا ر  :قال
كز ا االت ع لذن ظزاذرا   جوازا یالظن و االعتقاد الشب ة ن اط بز لة یزو خروجزه عزن وحزل ال ززاع و 

ل زاع جواز جعل ر ون وحل ال زاع بل وحل ایةتسل غسل الجهعة لی الاارج باط یالهظ وط ن
او  انا  یعصز عهزل بزه ابزلا  ی لزو لزن ه ویزل فسزه و جعلزه حجزة لزه و ب زا  حكهزه عل الة الهظ وط حكها  

اغلزب  یاالعزن وزن الظزن الازاف نز یانسلاد بزاال العلزن بزالهع  ینازعوا ن ثن ان ن بعل وا انا  ینس
 لزو نزرض نزادرا   یض االنفتزا  االغلبزانزه بعزل نزر ین نزازعوا نزیابواال الفقه او انفتاحه و انترقوا نرقت

ذز ا الهوضزم ام ال نهز  ن  یجزوز العهزل بزالظن نزیه العلن بعل الفحزص ن زل یهكن نی ووضم لن
كها ل دنم الضرر یة الظن بللیحج یتهسك ن ن ون یظ ر القول اللانی ون انكرا و و  ن ون اثبته 

ة الظزن یزحج یهه نالكل وتفقوط علزیو تسل ینرض االنسلاد االغلب یح الهرجو  و اوا علیو ترج
ا للتزوذن ال لوجزود عاوزل ب هز دنعزا   ینرض ذ ا الصزةر یاط علیالحتاكروا ابطال البرا ل و ا و انها

ه و عزلم جزوازا و اوزا یزظن نجزواز العهزل بزال یشزة نز انها ذو وزا قة نهحل ال زاع اجهاال  یالحق ین
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صزورل  یه و اوزا نزیزاو ال زة ن ینقزلعرنا اط وزورد ال زة انهزا ذزو صزورل االنفتزا  االغلبز ا  یتفص
وحل ال زاع نظ ر اط ذاذ ا  كاط ون ضا  یه ایاز وقطوع و لو نرض ال ة ننالجو یاالنسلاد االغلب

اط العهزل بزالظن اوزا  ین ثن ان ن اتفقزوا علزییالصةر ینرض احل یعل ا  یكبرو و نزاعا   ا  یصةرو نزاعا  
 واجب او وحرم نالقول اللالث خرق لاجهاع الهركب.

ه حالتفاصهه كههوت الههداره یفحرر مههه النههزاع لیهه ىههذا املج ههث ات اراد املصههنف یف :اقااول
 .ی  ج صنع و لكن حج  وا ه و  عن واحنا ع فخ رة مماححص ة عیلحاٌت

ه امث و ٌ حهه  فحه ىههذا ال ههن لههححههه ات حتصهه عههینخارههر  ایل <مث اعلههن ات املجهتههد>طولههه 
وهن  عهد اجهوجعفر رحهه كههاع اعهاله حاجا ة حكوت مجخ ات ًنجغخه ات العاطه حىذا و ف كٍم یف
 حوی ؤخر  جو   یو و م قودم  جو   خ و  جوا مرلهه  وم ٌ رهه اٌیهره عهرش اَ  ىن یفن یالثلثة الذ
جر و حتص عهن ان ذلك هلل  ضاخ كهن العههه حهه میة له و ٌ فاجدة ٌ ه ٌخ ا ه ىذا ال ن فعه ٌحال 
كراوو عجاد الاررة فوو لغو  ا و ٌحن و ٌد ید نفع یفخو ٌ فتركه ارغن ون  ا  ر ل اذا و وا حالهغو و وا 

وهن ال نهوت و الوطهوع  راً حهه الهنف  و ادت غهاهنا كثخه تغهوحهتههه فیو ها ىهو وزلهة حفعله و ٌد
 ا و اٌجتناب ون الضرر امل نوت ٌ م عند العقٍء.هیف

هٌا هه  ىذه املقاواو اٌ مه النزاع یف كنخ ارر فوو و ات م ایل <اتحو كذا اٌت>طوله  و  یج
ارج. و  العهه حه یفیج ثجت ون كتاب و ٌدنة عجادة وجتدعة و ررام فٍخ م فعله ٌ ه وا  ال 
 ب اذ نن كنا یفحجه عحع ب و یفحه عحارر ىذا كٍم ف ایل < ا عوا مث اهنن حعد وا>طوله 

و القعع ففزعنها  العلن  عین دوت حالعلنخریه ون طوهلن طدا غد حاب العلن و نن  زعن اهنن خعو
هاب اٌعهن وهن القعهع و ال هن  ات ذلا مهال و ىنها طهدجعه املصهنف العلهن  عهینطلنا  ال 

ا لهب  ا ه طد ا غهد ىهذا الجهاب اٌعهن یف الاصه ون الكتاب و الغنة مث ذكر تنا عون یف
ن حههال ن املعلههق و صههار هیاجههواب الفقههه ام ٌ و ىههذا اٌ غههداد صههار دههجب عهههه وتههأرر

ا لههب  ة ال ههن املعلههق و حعههد ىههذا النههزاع ات طههال طاجههه حاٌ فتههاغ یفحههرج اٌصههه الثههالی
هاٌعهن فوهه  صه العلن حاملعینی اجواب الفقه و وجد ووضع م ذلها  و  العههه حهال ن یفیج
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ة ال هن حهرج لون یفحون دلحه  ور القول خاملوضع ام ٌ مفهنن ون ا كره و وهنن ون اثجته و 
 .ضاً خه احىذا املوضع و جار ف او یففا ه  حح املرجوحترج و ىو دفع الضرر و
ن فالكهه یوتأرروا املجهتد هرن كها عینخارر  ایل <فرض اٌ غداد اٌ لیب و عیل>طوله 

 ة ال ن.حرج ن وتفقوت عیلیكه املجهتد عینخ
ادهنا ىنها ا هه حط وهن ياذا فرضهنا الصهغر عهینخارهر  ایل <و ا ا ذكروا احعال الجراءة>طوله 

اصهة و الكجهر ه حهاء الحا غهد فالعههه حهاطرب اٌشه ا هه كلهها يطدا غد حاب العلهن و ال نهوت ال 
 جهة لٍمجهاع عهیلخا غهد فالذوهة جر قال كلههاخ كن اتمی و ٌی   فالعهه حال ن املعلق وتعی  وتع

 ٌ هه عغهر و رهرج و ا ها ی  ا  وتعهحهقال كلها ا غهد فالعههه حاٌرتخ كن اتمیف و ٌححقاء التكل
ع ذلها حهات شهاء اَ ات مج أیحطال حه و د ٌجه دفع التوىن ٌ ٌجه ات ارداً ن یىذ احعال

 قة له جوجه ون الوجوه.ححاوه ٌرق
ه ىهو الصهلوة حهالعههه حهال ن ف جهوا  شها یف وها  ه دوو فاتحف <مف ه النزاع امجاًٌ >طوله 
 ًٍ  جوا  العهه حال ن و عدوه.   ىو مه النزاع و ا ا النزاع یفحو ل وث

ه يات وورد الشا الهذ عینخارر  ایل <ًٍ حو اوا تفص>طوله  م فیج تضهح خ ه رهیحهب الكٍه
صهه لنها العلهن حهه ىهو ی و م حهی ا لب املغاجه مفا صورة القول حا فتاغ حاب العلن یف اٌور ىو یف

 وهن مهه النهزاع و اوها یفرصه ال ن ىهو و اٌ فتاغ و اٌ غداد  مه النزاع و كذلا اذا شا یف
وا  وقعوع حه  صورة اٌ غداد یف  ن و لو فرض الشها یفیعند املجهتد عینخا لب املغاجه فالج

 كوت ال ن الاصه مه النزاع.خاٌ غداد 
ا ههه ىههه ا غههد حههاب العلههن ام  یف يارههر فههالنزاع الصههغرو ایل <ف وههر ات ىاىنهها>طولههه 

طاجهه حاٌ فتهاغ و  يفهرض صهغر حهال ن ام ٌ عهیلو  العههه یج ىه  ينغد و النزاع الكجروخ م
 طاجه حاٌ غداد. يصغر

جههر عههن مجحههعلههن الغ ارههر ارههذ املصههنف یف ایل <مث اهنههن اتفقههوا>طولههه   ع وههن یفحههب و ال 
ز رههر  اٌمجههاع املركههب و یعصههره و اٌعصههار الغههاحقة و  عههن ات وههن طههال ات العهههه حههال ن جهها
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ه ووجود ون حة اردمها و ىنا الدلحرج ه عیلحدل القوٌت حٍ حی ه فات اٌمجاع واحطداشتجه عل
هاب و العهام و وجهوب  ه العقهه عهیلحهالكتاب و الغهنة و اٌمجهاع و دل احعهال العههه حهال ن ال 

 و الهدَ. عاً ححالعلن فا قلب وركب املصنف حغالعهه 
و الززة  لیززه دلیززقززوم علی اط یل حروززة العهززل بهززاورا  العلززن الززیاصززل االصززل االصزز :قااال

ة و یف ال زرعیتعلق التكزالب یاط بعل العلن االجهالیة لاحتیلوجوا االول قاعلل االشتةال الهقتض
ككوط الهزال لزین الهح وری ا بیدار االور ن ث وایالهعاوا  ح یالزوه التوقف عن االنتا  ن ل یزن 

حتهزل ی الحزرام و تزرك وزار یزن الواجزب و غیه بزیدار االور ن هایحتهل وجوبه نی اط وایاو لعهرو و ات
ن الحزرام و الواجززب یه بززیزدار االوززر ن هزایر الواجزب و نیززن الحزرام و غیه بززیزدار االوززر ن هزایحروتزه ن

كزن الظزن هی قن و اط لزنیون بزاال الظزن بزل وزن بزاال القزلر الهتز الخخ  بالهظ وط یالظن ن یتحر
 زا و القطزم باالوتةزال  یب فیبوجزود التكزال كل ون تلة السا زل نعلزن اجهزاال   ی  ها و نیر بیتا
 اكر. بها حصل االیال

ه حهه العقهه و النقهه و علحهدل علخه يالهذ ات اٌصهه اٌویلیج مث شرع املصنف یف :اقول
ههن و ایحنههاء الههد لههق املتههیج ا املصههنف و هیههعلههع علخ رة وههن انههاء اٌدلههة محهه و لههه ادلههة كثی  اد ال 

ر كتجنها فهات شهجت فراجهع یدا ه یفحذكر ا التفص و ی  قحناه حعلن الحه و مسحف راصاً  طدوضعنا كتاحاً 
العلهن  عهینخارهر  ایل <اٌول طاعهدة اٌشهتغال>و طهال  اطه تغع ادلهةحد عامله و عیل و ا ا ذكر یف
عاطهب وهن خهبها و  ب وهن ایحثخوعز  ف ون عند اَ جهحراصه لنا حا ا وكلفوت حتكال اٌمجایل
ء ىهو لزونها الوطهو   یش يو ات طهول اَ و رمكهه ا ًٍ حف تفصهحهفاذا جولنا رصهوب التكل تركوا

املعاوٍو فٍحد ون  ٌحد ون اوضاجه فات كات یف اَ مث ات كات اٌور مماركن  عن الجت عیل
ر ح الوجوب و  ی  العجاداو فات دار اٌور ج ن و ات كات یفیارد امل ذور ٌتقع یف الصلح ری
 ی  و ات دار اٌوهر جه الواطهع واججهاً  الواجب ات كهات یفك تر عن الوطوع یف اً حعهه حه تفصخالرام 
و ات دار اٌوهر  الهرام اذا كهات الواطهع مروهاً  یف قعخالترك لجٍ ا  یفحر الواجب فاٌرتحو  الرام 
نجهذ مهه حقن و املصنف  عن ات ال ن رحال ن ون حاب القدر املت ي الرام و الواجب حتری  ج
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ح حه طهجح تهرجحه و ات  عهن ات الهدلحهه علحدل  ال ن فٍحی  تعقن فات اراد حامجاع و عهه حاملت
عهه حامل نوت الهراجح عههه حهاملرجوح طلنها ات املرجهوح خ قن ٌ ه لو محاملرجوح و ا ه القدر املت
الفههة اَ و حعههد ا رروههة العهههه حههال ن   یفی  و وههأت ة وههن الكتههاب و ارجههار تجلهه  الفههاً اجههواو خههم 

الفههه ورجههوح الجتههة و ات اراد حالعجههاد و تفغهه احههه عههیلیج ا نههه وحی العهههه حههال ن و تعحههی  تع ق م 
ة اٌوهر ا هه خههها شهاء و اراد  اهیغهعه اٌرهذ حاخعلهن و خ دعة وا م العهه حال ن ون حاب ا ه یف

  ٌی   القهولی  صهه لنها الشها جهیفهراع وهن ىهذا فا ها ٌ ضهر ىهذا و نهن یفخفٍ يحتر عهه  اخ
 ٌ علهن ی  ن وتعارضهیصه لنا الشها وهن رجهری و طول و ا اجرىات هلها ون اَ و ٌ ون رجر 

أورو ا حالعههه حهامل نوت  عهن لهو عههه حهامل نوت وهن حهاب خ ر و محیاورو ا حالتنطد ها الق و هیا
 فغهقه و املصهنف ارهیلخء العاوهه حهاٌرر و ًٌ عهی  هنهها ٌحهأ  حهه و ٌیر جحهن املنیارد الفرد

 .ن ذكرىن ذكر اَیكتاحنا و  تجرك حذكر الذ نیه فنلحكٍوه ون ذكر ادن اَ عل
 ء ام ٌ و ىههو عههیل ىههذا اٌوههر ح هه علههن ا ههه وكلههف یفخلههو اوهها ا ههه ی  فنقههول ات اٌ غههات ٌ

علهن خحعه  اٌوهور و ٌ ا هه وكلهف یف و اوا ىو ولتفهت ایل ء احداً  یش    لتفت ایلحام اوا لاطغ
ههاب وكلههف ح هه ا ههه یف ءوهها و  ىههذا اٌوههر وكلههف ح هه علههن ا ههه یفخء ام ٌ و اوهها  ىههذا اٌوههر ال 
ًٍ حء فهات كهات   یش يحاا ه وكلف  يدرخٌ اىهه تكل   عهیلحفله رولتفهت اصه ف و طهدطال حهالج

عهاب و  ة یفه ارجار وتضهافرة وهذكورحو فعههون خال  فل عل همه االوة وا اجوعجداَ فصهه ال 
 دعة ری ه ركن ام ٌ فوو یفحالواطع صدر ف ىه یف يدرخد و ٌیج ف ك و ٌخو  ات كات ولتفتاً 

ىذا اٌوهر وكلهف  ا ه یف ایل ه  ك و ات كات ولتفتاً حرد فی ری ء وعلق و كه یش يرو علن كهاخ
ا  للهلوم العغهر و الهرج حهاٌرت قهدر عهیلخعلن ٌ ه ٌخ م دعة وا ىو فوو یف وا يدرخءوا و ٌ ح 
عرفهه فواىنها ووضهع خو لكهن ٌ نهاً حوع فهاً حه تكلحهو فارك و علن حات له ف  و اوا ىو ولتفتحی  املنف
هزاء ج داً ح اصهاحا صهی  عهن رجله العجهد الصهالحدجه  ا  كهاحاٌرت هنهها او یو مهها مروهات الج
و هوا انهیال بوا عهكه وارهد وهنهها جهزاء طهال  عیل ه ات حعه  حهطد حل واكوا واحود وهنهوا  ی ی 

ا  حوكن حاالحتحتودروا فعهو هوما و ماذا ا وجمت مبثوا ه فقهال حهعل ادر وا عن ذلا فلن اص احنا دألین
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ًٍ و ا هها ىهذا ٌ ًا هتهتأوألوا عنوو  فتعههووا  حوی در و اوهها خه و م ت العلهن حاشههتغال الذوهة كهات راصهه
وعارض او وع وعارض  وجد حٍ فات كات وا و واجداً  و فارصاً  صه حه الجراءة و ات كات ولتفتاً ی

و العههههه  يالفتهههو ه التوطهههف یفحهههجهههب فحح فح و ات عجهههز عهههن التهههرجی  فهههه وعهههحورجهههوح فتكل
ه و ف هك و م ت شاء اَ و اوا اذا كهات ولتفتهاً ه احلارده حالقامئ ف يری ه ریحعل وودع و  د كتاحهاً یج
تلفة ون   و ا ا وجد اطواًٌ  ٌ دنًة  ان ا  و ات رصهه لهه ال هن حارهدمها و حهارت رجرىات فٍحم 
فهافون ات س لو  برهوان حلول اهلل یود قوال قووم ىف اب و وواحوو الق ید  الرأ جا  حالق شول  غیخالظل ال

ل كنت وغلهاً   تغلن. مهد ٌ
تهههه یتهههه وجوحههه و  دحههه او وایدلغههلة وا یف عههینخ <كههه وههن الغٍدههه و یف>طولههه 

دٍدهه  تهه رروتهه فهییدلغلة وا تهه وجوحه و احارته و كذلا یفیوجوحه و كراىته او وا
 وها كهوت الواجهب كهذا و كهذا ایلخ  تههه اتحفها فححتكل يدرتهرة ٌ ها ٌحهالوجوب واججهاو كث
هحههحاٌت كههن اٌمیوههة و القعههع حاٌوتثههال ٌدٍدههه الر شههاء اَ و كههذلا یف تهههه ی ع وههاحههات حبج

علههن خفصههلنا  ال وههن املصههنف و ممههاحههتهههه رروتههه و ىههذا ری ع وههاحههوجوحههه و اٌ زجههار عههن مج
د حكون خو یأور و الحد اهلل حكون الخو ین اودهع وهن ذلها و یذكهره و ات الهد   اٌور كههاحف و لحالتكل
ا  ٌ هه حهارت علن حه جوجه ون الوجهوه فٍهخءوا و ٌ علن حا ه وكلف ح خفات كات الرجه  العأر

ه حههطلنهها ف يو ات الههذ اهیووات وووا اال كهوو  اهلل نرأووا  خالعههن ىههذه اٌوههة و و عغههر ورفههوع  رههرج وههنی
هزاء و حالصه ٌحد یفعلن ا ه خا  ٌجه ا ه حجوجوب اٌرت هزاء ولكهن ٌخد وهن الج علهن ا هه خعلهن الج

رعام و حء ىو   ا  و اوا وع ارتهال واجة الف یشحكه وارد فاوره حاٌرت هنها حالشراكة او عیلیج
كویف وول عهوا مبواو  عههواخ م سعة وا الناب ىف و  عههوونخال  فول عول هومه االووة ووا و عهونخ م ووا عهون 
ًٍ یج  ه و محهل فذكهره املصهنف رلهن ٌعهد يذلها الهذوضهعه اَ و  اٌصه وها  عهه اَ ال لهن اصه
 ات فاصه اٌشتغال ورفوع ىنا.ححالج ف اٌحنه له و ٌتكلحجی م فه  اكلخ و م اً حٌ اولو  اً خثا و

ل العلززن نززاخر ین عززروض الهسززخلة بتهك ززه وززن تحصززیل لززو علززن الهجت ززل حززیززو لززو ق :قااال
كززن الظززن حجززة ارتفززم ی تهكن وززن الظززن نززاط لززنیززتعزز ر العلززن و  اط یالزز ا  طززیالفحززص الواجززب تفر
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وجوبزه  یقتضیاالور بالفحص و ا تصحاال االور بالفحص  یف بالفحص و اط كاط حجة بقیالتكل
هكزن یعزلا ذز ا الصزورل باالجهزاع الهركزب و ال هزایتن نیزة الظزن و یزو الزوزه حج ضزا  یبعل تع ر العلن ا

علزن وزن یو  ا قل زا الهجت زل بعزل عزروض الهسزخلة اوزا  یاال تصحاال اقوقلبه بقاعلل االشتةال اا 
ر لزو تفحزص و عجزز عزن یزاالخ ی زة و نزیل العلن او بعزل تهك زه و زه او یاول االور بتهك ه ون تحص

هكن بعززل الززة او  ك ززف عززروض عززلم الززتیوززن اول االوززر او  كززن وتهك ززا  ی  ك ززف انززه لززنیعلززن اوززا ال
صزح التهسزة باال تصزحاال ی  ون الصور الاهزر ال یش یو ن  ابقا   كاط كها ستهر ال ة الحقا  ی

 یة اال تصزحاال نزیزة الظن للهزتهكن وزن العلزن و عزلم حجیعلم حج یة اتفاق الكل علیبعل رعا
 .یو السار یال ة العرض
ویلیاراد املصنف ذكر حبث ون املنكر :اقول صهه ٌا و رده و راصهه الج هث ات  ن هلذا ٌا

تعذر له العلهن  ف ك ریخ و م ه العلن فات عیصحات علن متكنه ون حتص ه وأوور حالف كحالفق
ف حهنجذ رجهة ارتفهع التكلحكن رنه رخ ر فات محون ال نٌ   وتهكناً  ادجاهبا و ا قعاعوا فجی لتفر 

لوه عن الفاجدة و ف وثهه ىهذه الالهة  ف الثاحهت و ات كهات رنهه رجهة یفحهه رفهع التكلححالف ك ل 
وهر رهیحفاٌور حالف ك وغتص ب ف ىهذه الالهة  صهه ال هن فهاذا ثجهت یفی جب حعهد تعهذر ٌا

رههوال رجههة حههمج فههی مجههاعع ٌا  قههال كنههت وههأووراً خ ة اتحب ىههذه القضههكههن طلههمیركههب وٌ امل ٍل
 ًة و ىهحهنحقحالجهراءة ال قتیضخ ینحقححالف ك لعلب العلن عند اوكا ه فاذا تعذر العلن فاٌشتغال ال

دتصهه اب اطههوحههٌحتصههه حالعهههه حههال ن حههه حاٌرت ت اصههه ٌا ت  يا ٌ  شههتغالٌ  وههن اصههه ٌا
 .ه العقیلحودركه الدل

علهن متكنهه وهن العلهن خفاجاب املصنف عن ذلا حات اٌ غات عند عروض املغألة اوا 
لهو ی  ه العلهن فٍحر لو تف ك و عجهز عهن حتصهحالقغن اٌر شا و یفخعلن عدم متكنه او خاو 

نكشف لهه ا هه كهات خر و اوا نكشف له عدم متكنه ون العلن ون اول اٌوخون ثلث راٌو اوا 
صهورة  صهح یفخغتهر الشا فوهذه مخه  صهور و ٌخه و اوا حو عرض عدم التهكن عل وتهكناً 

رروة العهه حال ن  صورة التهكن ون العلن طام اٌمجاع عیل وهنا اجراء اٌدتص اب فات یف
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ههالصههور فٍ حههایق و اوهها یف ات الف ههك لعلههب  یف العهههه شههاك ی  اٌدتصهه اب ٌ ههه رهه يریج
ههو ٌ ياٌول ام ٌ فوههذا ىههو الشهها الغههار ه یفحههعل ال ههن كههات واججههاً   اٌدتصهه اب یف يریج
 .اذ ادلة اٌدتص اب ٌتعهوا يالشا الغار

 وع ا ه یف يالشا العار ات اٌدتص اب یفخعدم جر اٌتفا  عیل ًو املصنف ىنا ادع
ادهتهرار  كهوت الشها یفخ يو ىهو الهذ يالشها العهار حبث اٌدتص اب اعتجر اٌدتص اب یف

ه ذكههر اَ و حهه  فحلهه يعههاملون الههذ ع الج ههث و الههرد یفحهههلههة مجذاتههه حالج  الكههن الغههاجق یف
ههه و القههه و  یف مهههد ال  ة ٌ هها اور هها حههالرد ایلحعهنهها و ات كا ههت صهه  اٌهتن ممنههوعحههر الج
م ف أیحدهه ات یههلوهها و جراوثههال ىههذه العجههاراو  و الغههرض یف مهههد وههذىب ال ه عههیلحههالكهٍه

 ا.هیحبر  ون رروفوا لعدم ذكر اَ ف فا ا ٌ ریض وراده وهنا و اٌ
كزام االح ینحصل الظن و عهل به نز یبالسل االغلب ل لو قطم الهجت ل اوال  یو لو ق :قال

كز ثن قطم بفتح بزاال العلزن غالبزا   ط حصزل االصزول اله جزورل و صزار خلحصزول القزراجن بعزل الزة 
 یل وزن وظ وناتزه السزابقة علزیزقل یاوك زه و بقز هایاغلب ال صوف وتواترل ع لا نحصل العلن ن

عزلاا وزن وزوارد  تن وزایزل و یزذز ا القل یة الظزن و جزواز العهزل بزه نزیستصحب حجیحالة السل ن
نفزرض وزا ااا  ضزا  یوزر و ا كن القلزب باالشزتةال لهزاهیة الظن باالجهاع الهركب و الیحج یال ة ن

تن یزو  ستصزحب الهوضزوع و الحكزن وعزا  یاعزه نبقاجزه و ارتف یثن شزة نز اوال   یم بالسل االغلبقط
ن بضزن وركزب یور قل زا اط الفزرض االول وعزارض بهللزه نبعزل تعزارض اال تصزحاب علاا بها هاین

كززز لة ال ها  یةال  زززلاالشزززت یاالجهزززاع بقززز اط  یه الزززیزززن ر وضزززانا  یزززرض االخفزززعزززن الهعزززارض و 
تصزور اوزا النزه عهزل باالصزل قبزل الفحزص او النزه یبقاجه ال ین ال ة نیا تصحاال االنسلاد ح

 الحادث. یشة ن
وجهوب العههه حهالعلن ا ها لهو  عهیل ه رداً حهث و دفهع ارهر و ىهو ا هه لهو طاراد ذكر حبه :اقاول
ههاب وغههدود یفه ات حههاب حههنههن عل وهها طععنهها عههیل ا لههب املغههاجه و ارتر هها  العلههن و ال ههن ال 

نا ارجار ا لب خىجرو اٌت فرأ العهه حال نوت مث اتفق لنا رصول كتب اٌصول اٌرحعهاجة الی
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ة حهغتصه ب رجخا هیهصهه لنها العلهن فی وغهاجه م ا و حهیهیهالعلن ف املغاجه وتواترة فعدلنا ایل
حاٌمجهاع املركهب و  الجهایق ا صهح یفهیهالعههه حهال ن فىهذه املغهاجه فهاذا صهح  ال ن الغاجق یف

وهن  يلجهراءة الذوهة فهات اٌدتصه اب اطهو ًٍ حا  حتصهحها العهه حاٌرتهیب فیج قال خ كن اتمیٌ
 وال ادهههجاب الغهههد  ا لهههب املغهههاجه مث شههها یف اصهههه اٌشهههتغال و كهههذا اذا طعهههع حالغهههد یف

عهداه  ههاحمت فخهغتص ب املوضوع و ىو وجود الغد و الكن و وقتضهاه جهوا  العههه حهال ن و خ
جهها   دههد الجههاب و وههی یوهه احههداً    ملقتیضههحلههه حههعوهها صههورة دلحمج يحاٌمجههاع املركههب و لعهههر
انصهر  رصهه اٌمجهاع املركهب و وهی ارها  حاٌوهة رهی غتص ب و ویخ العهه حال ن ری

 .ی  القول اٌور یف
هلههة طههال املصههنف ات الفههرض اٌول وعههارض  ثلههه فا ههه عنههد العلههن حالغههد وجههب  حالج

ا  فتعارضا اٌدتصه احات و تغهاطعا حغتص ب اٌرتخحعد رصول العلن حاٌ لب  ا  وحاٌرت
ه ا هه اذا طعهع حالغهد مث شها حهراد فیهر و حالفرض اٌر راله و كذا یف اطتضاء اٌشتغال عیل فجی
 القعهع حالغهد عههه حهال ن ملكهات القعهع حالغهد و حعهد ی  تص اب فا ه رهصح اٌدخحقاجه ٌ یف

و  اجراء اٌدتص اب و العهه حال ن یج حقاء اٌ غداد ٌ ردود ادجاب رصه وهنا الشا یف
 فهه  الههادد فههات العلههن  ات الشهها یف قههولخو اٌ ههه عهههه حههال ن طجههه الف ههك و ىههو ممنههوع 

  مههه اجههراء حالوجههوب و الروههة و اروهتههها فلهه ف راصههه و ا هها الشهها یفححههالتكل اٌمجههایل
 اٌدتص اب.

 یروهكن اوززا نززیززباالشززتةال غ اكززر  عهززا   یر الزز یاط بززالتقریززالحتل اط ایززو لززو ق :قااال
ن وجزوال االنتزا  و حروتزه یحتهزل الحروزة لزلوراط االوزر بزیالهعاوا  ناط الوقزوع عزن االنتزا  

كةسزل الجهعزة یزالعبادا  ناط وجرد االت یاط وم الوقوع و اوا نیحتانا اط بهحتهزل الوجزوال 
روهكن یززغو العلززن بززه  قطززم وعززه بززالبرا ل الحتهززال وجززوال القصززل الوجززه او اشززتراط العلززن بززه یال

هكزززن یان الوجزززوال و الحروزززة نین الوجزززه نانزززه وزززردد بزززیزززیتع یبزززالفرض و اوزززا العهزززل بزززالظن نززز
ل الزوارد یال لوجزود الهزانم و الزلل ذزو عزلم اوكانزه ااتزا   و یقزل الهقتضزلف الفزروع غالبزا   یاط نیاالحت



75 

 

ل الحتهزال واالفزة الواقزم یزاط وزم االنتزا  ازیزر االصزل قل زا اط واالفزة االحتیتخ  ی انیال یحت
و اوا اشتراط  قف ن و اوثق و احوط و اقل وح ورا  به بااع الو یكل ون االنتا  و الهفت ی ئ  نیح

ع ززلنا لب ززا  العقززا  او اطززاق االدلززة  ززله ا لكززن تززرك العهززل بززالظن روحتهززل یالعلززن بالوجززه نة
ن وجزه الفعزل یزیتع یاط واحل و ذو احتهال حروة تركه و العهل به نیوستلزم الرتكاال خاع احت

اط بالفعزل یزالوجوال و ترك الفعل نترك العهزل بزالظن و االت علمن ااا ظن یاطیوجب خاع احتی
و ذززو الوجززوال الهسززبب وززن قاعززلل  یالعلززن بالوجززه الظززاذر یكفززیاوثززق  ززله ا االشززتراط لكززن 

كها  ة.یر االصول العهلی ا ین االشتةال 
صههر   يأىههذا حبههث ارههر و جههواب ارههر و كٍمههها عههن الههق  عههلل فاهنههها ر :اقااول
ا  حهر الج ث ات اٌرتینغا  فتقرخنغا  و ىذا ٌخنقاد و ىذا خنقاد و ىذا ٌخه و طول ىذا حكغاحق
ه ٌ هه  وجهوب اٌفتهاء و رروتهی  املعاوٍو فات اٌور داجر جه كن العهه حه اوا یفمی عهمت ٌ يالذ

ا  وهع الوطهو  حز ررم اٌفتاء فٍارتیرجاحوجب اٌفتاء و ات كات   زاً یات كات العهه حال ن جا
اصههه العهههه  كههیخالعجههاداو مفههع ارتهههال الوجههوب ٌ عههدم اٌفتههاء و اوهها یف رجههع ایلی يالههذ
صهه ی ىذا العهه ٌ ه م ا  یفحرممكن فٍارتحو العلن حه و ىو  اال وجوب طصد الوجه ٌرته

 الوجههوب و ی  العهههه حههال ن وههردد جهه ي الوجههه فوههو احههی  تع القعههع حههالجراءة و ات عهههه حههال ن یف
 ه ٌ ا و ىو عدم اوكا ه ذاتاً  قد املقتیضلف الفروع  الجاً  ا  یفحكن اٌرتمیٍا  فحالروة فٍارت
ارج او جاء دل ممكن ذاتاً  ارجحولكن املا ع ون ال   .ه ون ال 

ٍه   فاجاب املصنف حات وا الفة الواطهع حب  طلمت رق لكن رعر اٌفتاء اع ن ٌرتهال م 
ا  او حههوقههام اٌرت عنهد ا یفرمتهههه حالوطهف فا ههه اوثهق و ارههو  و اوها اشههترا  العلههن حالوجهه فغ

ه تهرك العههه حهال ن رٍه  وفهرض اشهترا ا  و عهیلحهلجناء العقٍء و اوٍ  ادلهة اٌرت وعلقا
تركهه العههه حهال ن و خ ن عهدم الوجهوب و خمه   یفی  وجب رٍفیا  وارد و العهه حه حارت
فهرض وجههوب العلهن حهه ىهذا القهدر وههن  عهیل ضهاً خو ا الفعهه فتهرك العههه حهال ن اطههه ضهرراً تهرك 

جهدال  ًحهاٌراء و ال نهوت و ىه ن اَیهد یفا  كا  و كلوا حبث و جدال حالوجوب حبكن اٌرت
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ن جعلوههها اَ جرىههات یحالكتههاب و الغههنة اللههذارغههن جههدال  ًىهه ارغههن و الههی ًىهه ر الههیحههحغ
اَ و  ریضیه ه وهاحه هذكر ف نها اتحعل ا  فٍهحهوهر ذكهر اٌرت او و ملاحاٌو و اللحالصد  ٌ ىذه ال  

 .ردوله
 افتعههه اذا ارههذ یف الرجههه عههیلقههال ارتهها  خاللغههة اٌرههذ حههالزم  ا  یفحههاعلههن ات اٌرت

فعه وهن اٌ جینیا  ٌ ه ٌح  ون اٌرتحلالزم و ىو ولب اٌرذ حاوثق الوجوه و اوا اٌرو  ف
وا جهه فهاٌرو  ا يتعوهده و صها ه و رها  حهه ا يو راوهه ا ر الهثٍیح  ارفهو و  يادهتدار حبج

وة فعهیلا و اطهرب ایل كهوت اشهد رزوهاً خوقهام  غهتعهه یفخاء الغنة الفقو لكن یف  لنجهاة و الغٍه
ه جهن حهلمك ا  ارجار وهنها طهول عهیلحاٌرت یف يرال فاذا عرفت ذلا فاعلن ا ه طدرو يا
هوو الرو م و اوور ث النكاغ خرد یف و طال اجوعجداَ شجت نك مباخنك فاحت  لدخاخوك داد خ 

و  یالنكواا احو ان ث ارهر خرد و طال یف ت وجهاخ فكون الولد فنال حنتا  خد و ون  خالر م شد
و خوم  جا  حك شوخوتعهوا برأ اك انخواث خرد و طال یف كون الولدخ  و هو ف م و ون  حتا  فی ان یاح 
د ال ل اوو ك واحمج ىف ا ححاالحت عوا  قجتوك حوو اهورب وول الرت  ح  سوجحوت  ا ه حوك وول االسود و الت 

كتهههب العجهههد و  نكخطوووة لووودختنظووور الوووزم و تأخوووم حالا لوووك انث خرهههد و طهههال یف عتجوووة لهنووواب
ث خرهد و یف نكختمهج الهرة و تأخم حالائطة لد تنتظر حی وقت املغرب لك ان ىف الصالح
وهه جهن حفه و طهال تأوألوا عنو  فتعههووا حوی ا  حوكن حاالحتحاذا ا جمت مبثوا هوما فعهود حالص
للعاوهة او  ی   املهوافقی  ثخالهد یف و طال اجوجعفر ا  وعهاحاالحت قد  عیخذلك حان  ال میالت ر
ووافقههات  ه اهنههها وعههاً حههفق ا حووخووال  االحت نك و اتوورك ووواخلوود ة  الائطووحووفخووم مبووا ف ی  املنههالف
الفههات لهه فكحهلٍرت  و یفر احوودما فتأخوم حوو  و تود  االخوور حواذن فتخ ف اصهنع فقههالحهها  او م 
ر ووول حووان الوقوووف عنوود الشوووة خ و عههن النههیب اواوووك فتأووأل  تهوویق اذن فا جوو  حوویة خههروا

وود  جووك فانووك لوولی یال وووا جووك ایی ی د  وووا و عنههه اههكووة االقتاووام ىف ء تركتوو  هلل  یشفقوود ت 
ك عههو  حواشوتج  عه تقضه  ول هما املقضون مفوا وا فانظر ایكتاب له  یف عیل و طال ع وجا
 .اٌرجار ا  یفحوجدو ون  وع اٌرت ىذا وا .ج وجوه  فنا ون حقنت حطخا فالرظ  و وا
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لههو وههن ثلثههة فههاذا عرفههت ذلهها او   وجوحههه او  دحههه او كراىتهههی  اوهها جهه فههاعلن ات اٌوههور ٌحت 
 علهها اَ و تعههه حهه كهها تعتقهد كهها ن و اٌرذ حهالزم اتیالد ا  یفحاو اوٍطه فاٌرت رروته

دهنة و كتهاب اَ  ا اٌحالهد  ه یفحهدل  و ٌحی  رارج ی  لحعرفا اَ و اوا وشكوك و الشا اثر دل
وهول ٌوشهكوك ملها ه له یفحدل ٌ ه مفاح ج ارج ىهو مج  یفء  ح ه ةرعجهذكر ها و دهنذكره وهن ا هه ٌ ال 
 ا مفهاهیهحاعتجهار العلهوم املتعارفهة فع اوهر الشهار املوضوعاو الهی یف ا اٌ حالكتاب و الغنة اٌحالد 
و ه فوهو وشهتجه حهاوطفو ها عل وها هها عهیلهیعر  املنرج فخ ٍت ون اَ و ردوله فات محه دلحطام عل

و ىهو  فوو اویل ناً حقخٌرر اث اذا عهه حاردمها رصه العهه ححا  فات كا ا حبحىاىنا وقام اٌرت
ة و حهنحقحه الجهراءة الح و فی  لحو ىو اٌرذ حالزم و اعهال الدل ب طععاً خ   رحوا ل ب ایلخرك املرت

ة فٍشها میالعل ر و وفاد اردمهاحیكن كذلا و كات وفاد اردمها التنخ ه و ات محٌشا ف ىو مما
 ه وهن الكتهاب و الغهنة عهیلحهدل و ٌ العههه اویل ر یفحیهالتن ارد شهی ًة و ىمیات اٌرذ حالعل

و اٌمجهاع  ٌحتیصه ع اٌعههال حالنصهوب الهیحمج ة یفحة اٌوتثال كافحة الوجه فٍعجرة حه و  ح 
 يضههد اٌرههرة میهه و ات كههات وفههاد كههه وارههد علی  ه و ٌعجههرة حشههتاو املشههتحههب فخههٌر يالههذ

رج وهنا و طول اٌرجار فذلا شتة ٌ م ٌ  ات دفع املضرة اویلیی  م  ه حهدل ون جلب املنفعة كٍه
العهه فارجهار  و اوا یف يالتوطف عن الفتو ن یفیا  للدحه ون الكتاب و الغنة فواىنا اٌرتحعل

مث حعهد  أیخه رة كههاحهاوهروا حهه عنهد ال اٌرذ هبا فا ه ارذ  ها ا  یفحة و اٌرتحة شافحالغعة كاف
او اشههجه او اطههرب او  ياو اطههو و اویلا ههن ا ههه ا غههب خ العهههه  هها رة ات حههینحههالعلههن حالغههعة و ال  

 ضر.خالفه فٍی   وا ر  ا حاصح او اوضح و اوثال ذلا  
ًٍ حمث ىه اٌرت ًٍ  ا  وع رج ا ه  ق اوججهه اَ و  فاعلن ات الواجب وها واجب ام ٌ و عق

فهاذا راجعنها اٌرجهار وجهد اىا رهاىرة  احهداً  كن حه العقول احداً یٌعجرة  ا  اَ ورج ه  الراجح وا
ا  و حهحاٌرته حهفاوهر  وتعارضهة وهع ارجهار ارهر مفهنها وها ًالندب و وع العدول عن رواىرىا ىه یف
جهر ا  یفحه  اٌرتحر و لحیحالتنه حفاور  وهنا وا رجهر  رارة و ىهو وهن كتهاب  یف ن اٌیتعهارض ال 
املوضهوعاو  ا  مفهنا وعلقة و وهنا رهاىرة یفحروص ح و داجر ارجار اٌرتحو ىو   اللجایل  وایل
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ا و ههههنیح جحالكتههب املصهه  ة و وعلقههة و ٌتههرج ر یفحیههالنههدب و ارجههار التن ة یفیو وهنهها صههر
التوطهف عهن  یفا  وهع ات اٌرهو  و اٌودهع حاب اٌرتیج كن امیروعقول فٍحح حالعقول  حالترج

ه وهن اٌوهر و ا هه ادهوه و حهودهع ف اٌرذ  او ن اَ ید ر علن یفحون القول حغ رذراً  اصه الكن
 .رحغح و التمیالتغل اىنأ و ارشد و اطرب ایل
ات اشههتجه اٌوههر و ه فوههو حههعل ًىهه تعلههن رلوهها و رروهتهها و وهها املوضههوعاو فاوهها ات و اوهها یف
تناولههه  اوكههن و ات اضههعررو ایل   شههتجه ات حلهه رىهها ممههاح  اهللكههة و اعههدل ایل فٍتقههت ن یف
ل رههی فكههه یش  ضههاً خوههن طجههه  فغهها و ىههذا اٌجتنههاب انههه فتدعههه حتعلههن ا ههه رههرام حع ء رهٍه
 نهه فهاذا ا هت تراجهع یفحتعلهن ا هه رهرام حع ء لا رٍل رهی ه وندوب ملكات كه یشحال ور وب
ٍت حه دلههحههطههام عل ه وهنههها تعهههه حههه و وههاحهها دلهیههنهها الكتههاب و الغههنة فكههه وغههألة طههام علخد

عرفهوت حهه وهن خت ن حهه املتقهوت و میهاوكنها و  ا  واحغت ب اٌرتخار و حا ال  حوتعارضات فعل
تغتر هبهذه  اتاك و خا فترطب و شاء اَ تعایل ات أیحد وا ذكر ا یف ه ادلة واحتفص أیحرىن و دح 

 النا . نت عیلخو   ةحلق عهوىا ع یاٌدلة ال
كل وقاوا  ال ة  یهكن اذاال الظن نیو ال ا تصحاال االور بالصلول ولا   یلانال :قال

ابزواال الفقزه و  ا زل  یف الهعلووزة باالجهزال نزیلااط و ا تصحاال بقزا  التكزیجانب االحت یال
كززاط االوززر یاال تصززحاال به ززم جر یال ززكوك الهتقلوززة و اوززا القززل  نزز انززه اا الهستصززحب اط 

كةر نززالتكل یباالقززل نقززلات نالقززلر  یف بززه و ززكوك وززن اول االوززر او االوززر الزز فر االوززریبززه او بززاال
ة یزة اال تصحاال اوا الجزل ظ یل او به م اعتبارا الط حجیالزا یل علیدل به و ال یالهعلوم و ه وخت

ا اعتبززار یا باال تصززحاال اعتبززار الظززن نقززلنفیززث نفیززة ولركززه و ذززو االخبززار و حیززنفسززه او ظ 
 .السابقة نواا جلا   ا او بوجود الهعارض له لا تصحاباال تصحاال 

 رروة العهه حهال ن یف عند املصنف ون الوجوه الدالة عیل ىذا ىو الوجه الثاین :اقول
ًٍ ثجت رروهتا حاٌدتصه اب فقهال ٌشها اخ ن اَ فاراد اتید و  ت اٌوهر تعلهق حاطاوهة الصهلوة وهث

لهزم خ  حة و ال هن لهحهعرغب ارادة اٌور و ٌحد ون الجراءة القع اشتغه ذوة املكلف حاطاوته عیل
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ذوهة جهرأ ی ات فادتصه اب تلها اٌركهام حها  ایل و طوهراً  ا  طععهاً حهرتجا هب اٌ ایل ذىاحه دامئهاً 
صهه الجهراءة یفٍ ةووجهود ضهاً خو دٍده الشكوك املتقدوهة ا املكلف عن ذلا اٌشتغال طععاً 

 ا .ححاٌرت اٌ
قههههول ات ىههههذا اٌدتصهههه اب خطههههول وههههن  ارههههر اشههههارة ایل ایل <القههههدغو اوهههها >و طولههههه 

طهه احادتص اب دار ىهو له اطهه اٌوهور املشهكوكة  ي  حبجهة ٌت وفهاد اٌوهر اٌول ات كهات اٌ
كثر وشكوك فالشا یف فقدای ادتصه اب و ات كهات وفهاد  اصهه املكلهف حهه فٍه حه و كو ه اٌ
د وشههكوك خههحههه و الزا  قعههوعحههاٌور امل فههاملكلف طههدای يالههنف  اٌوههر ًالههواطع اٌول اٌوههر اٌوههر
ة اٌدتصه اب اوها حنفغهه ٌ هه حهادتص اب و كذلا رج  ف  اٌور فٍ حه یف كوت وكلفاً خ ات
ة حهرج ا  هیلحد حهدلحهة و ا هت تفحهرن ضهاً خا ًث املدرك و ىو اٌرجهار و ىهحد ال ن او ون رحفخ
 الوجه اٌول و اذا تعارضت تغاطعت. طدونا یف لا ىذا و ىذا اٌدتص اب وعارض  احدل

 ه و اٌعتهراض واهحالهدل عحراملصنف مجحقول  خو  طال املصنف ىذه اٌعتراضاو واه جداً 
ىهذه اٌراء و  وضهع عهیلی ن اَ جهه و عهز میهون ادلهتكن فهات د ً  ىذه اٌعتراضاو حاوىحل و
 میو ىهذا اٌصهه الع ه كهات رعهاءاً  تقولهوت صهواحاً  نقاد و ات كات وهاخٌنقاد و ىذا خطول ىذا  عیل
اَ  ریضیه  حله ة الهیحهة العقلحثجت هبذه اٌدلة الواىخ ات ًنجغخع الفقه و ٌحمج ًه ررحدور علخ

ت  ه و العههر اعهز وهن صهرفه یفحة فخٌور ه رقاً حعل و ات كات املدلول هبا و ردوله اروهار حعٍه
زج نجر الكتب حهذكر  عنه و نن  قدر ات  ممنوععر  ون الشرع ات  وعه  ذكرىا حعد وا او الیحالج

طوال و وا هنا ك ا وو الغهادهرة ولكهن دو نها رهاجز وهن خذكروه ون اٌدلة و اٌعتراضاو و  ل اٌ
 واجه حتته. ها ٌحهر فعصر  ال عیل ةاَ و ضن ًهن

كونه وقلوة للواجب ی اط بهایة لوجوال االتیقتضهة الیاللالث قاعلل الهقلو :قال حتهل 
كهزایزة و االحتهالیزالهقلوزة ع زل تزرك الهقزلوا  القطع یترك ا یترتب العقاال عل یبهع   یوزر نز ة 

ف یعلزن بزالتكل هزایل اط ذ ا االدلة اللللزة انهزا تزتن نیله و ذو ب ا  العقا  و لو قیالواجب دلوقلوة 
ن وزززم نقزززل العلززز یالسزززل الجزجززز یم اله زززتب ة ال نزززین الوقزززایخصزززوف الواقعزززة او بززز ینززز اجهزززاال  
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كززل وززن حززرم العهززل بززالظن نزز یاالجهززال ناالجهززاع  ضززا  یالهعلززوم باالجهززال حروززه ذ ززا ا یقل ززا اط 
العهزل  یالهركب ون ج ة الج ر و ذو الحروة ووجود نعن االجهاع الهركزب وزن ج زة الفصزل ا

كهزززایزززباالحت  یاقتضزززته االدلزززة الهززز كورل ع زززل العلزززن االجهزززال اط ال البزززرا ل بعزززل الحكزززن بالحروزززة 
 رووجود.یغ

ره یهىذا وجه ارر وهن الوجهوه و اراد اثجاتهه حقاعهدة وجهوب وقدوهة الواجهب و حتر :اقول
ه حهحهه عل توطهف فعهه املكلهفخ  ها أیخ ه اتحب علیج القاعدة املذكورة ات املكلف حاور  ات وقتیض
ًٍ  املقدوههة رمكههاً  يه امث حتههرك ذحههف علتوطههخ فلههو تههرك وهها حتركههه مث ا ضههاً خفههات تههرك ذا املقدوههة ا اطهه
ًٍ  ًامث حههالترك المكهه فقههد و اٌ قههًة حرق و ذلهها اٌمث عنههد املصههنف ثاحههت حتههرك املقههدواو  اطهه
ء وهن العهوام و  حهذلها و تقل ة ٌت حناء العقٍء عهیلحة و اٌرتهالحالقعع رىن وهن ادلهة حهد العقٍه

اَ و   وهرایضحهی  ن و لتعیذلها وهن كتهاب و ٌدهنة و وهن  صهتن امئهة للهد ه عهیلحهالقوم و ٌدل
رلقوهن و  يب الهذحهالعهام حالغ عون وهع ارهتٍ  عقهوهلن اٌحفها  مجهعلهن حاتخوغارعه ىذا و ٌ

تههه افضهامه ی غوا ون العقٍء و ىف فالعهه حهال ن ممهاحقول املنكروت هلذه القاعدة لخ وا عیل
طتصههار عههخة فا ههه ر هها حههه اٌركههام الواطعحوقههام حتصهه املقدوههة یف يتههرك ذ ایل  یلتههرك حغههجب اٌ

 یف يه احهفهاذا ف ًالكهن الهواطع صهه ایلختههه كو هه وقدوهة فٍی ال ن حع  املقهدواو او وها
طتصار   فات شجت فراجع. ىذا املج ث داحقاً  الكٍم یفنا حعقاب و طدادتوفحال ن اٌ

ه اٌدتصه اب و حهه اصهه اٌشهتغال و دلحهدل يه ات ىهذه اٌدلهة الثلثهة احهمث طال و لو ط
 ع املشتتة كههاخ الوطای  رصوب الواطعة او ج یف ف امجاًٌ حعلن حالتكل هاحتمت ف ا ه املقدوة احدل
كهوت لهه خغتصه ب او خالجهراءة او  یف ًغهعخ رهی ثجت اٌشهتغال اوًٌ خ الشتة امل صورة ٌت یف

صوصهه فلهن وقدوة و اوا اذا فقد العلن اٌمجایل هاب و دهد حهاب العلهن حهه حب  ف حهثجهت التكلخ ال 
 ضهاً خثجهت ىنها احف ضهاً خاملعلوم حاٌمجال ررم ىنها ا ات كه ون ررم العهه حال ن یفطلنا  ون اٌول

 حاٌمجاع املركب.
ن >و طوله   حهه ات رروهة العههه حهال ن یف عهینخارر  ایل <فاٌمجاع املركب ون جوة الج
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املعلهوم العههه  الفصهه فهی تلفهات یفی  و  تهعهات جنغهاً یج ث الروهة حهعلوم ون رراملحاملعلوم و  
ن  مقهق فكهه وهن  ة فاٌمجاع املركب عیلحراملعلوم العهه حالجراءة اٌصلح  ا  و یفححاٌرت الج

 ا  ىنها فههیحههه حاٌرتعههخا  ىنههاك ٌحهعههه حاٌرتخطهال حالروهة ىنههاك طهال ىنهها و ات كهات وههن 
تكهرار و ال ة فٍراجهة ایلحهالح  امجهاع وركهب و طهدعرفت رهال ىهذه اٌمجاعهاو ال  حفصلوها ل

ثهار و  ىهذا الشهرح یف عرفنهاك یف ات عهن اٌعتجهار ملهاحهالج ث و الرد كٍمها رال كهه حهاب وهن اٌ
 اٌو ٌ ارجار العترة اٌووار.حكفاك ادتجدادىن حال  

كهایباالحت  لنم االیدنم الضرر الهحتهل و الور ون لزوم  الرابم وا :قال ل اط یزوزر و لزو ق اط 
وقتضزاا ناحتهزال الضزرر وعزارض بهللزه  یاط و الحكن علیحرم االحتیالقاجل بوجوال العهل بالظن 

كاط دا یة و ذیالهسخلة االصول یقل ا االور ن ن ین الهحز وریبز جرا  وجوال العهل بالظن و حروته و اط 
كتزرك وحتهزل التحزریزهكزن االحتیة و وقزام العهزل یزالهسخلة الفرع یانه ن ن االیو الضرر  ین نفزیاط 

 اط.ین بااع االحتیاالفة الواقم ون ج تالعهل بالظن احتهال و
ره اصه دفع الضهرر و اشهار ىنها یات املصنف طدم عند حتر <ور وا> ور ون كلهة خ :اقول

هلهة ٌحهد وهن اٌشهارة ىنها حیذلا و  فه عن تغ ده مث ارره حعحال ر ىذه اللف ة و ٌ حأ  حهه حالج
 و املرادی  تجخ دفع الضرر ری ایل

  فغهه امجهاًٌ  و ىهو یفالجهدت او الهال او املهال و ىهو ضهد النفهع  اعلن ات الضرر  قصهات یف
ضهر حعجهده خ اجهه وهن ات َ الغهینوا ال ض   و ال ضورا  عجداَ ن لقول اییون ىذا الد ونی
كههرم وههن اتمیاَ الههرءو  الههررو لههق واَ  ه الفغههاد یفحههلههه اضههرار الههجع  حههالجع  اذ فی  ا ال 
درك خهات درك الضرر اور صعب فٍ كه  اطك العقهه  اٌ يرو كهامرم ب الفغاد و الفغاد یٌ

و  بهبها شهقاطلو و تقعع رجله الی غجه ضرراً یر واله و ىو حنع الصغا ا مت يالضرر و النفع اٌتر
غههجو ه یاحههداهنن و  رضههون یفمیتلههف اوههواهلن و خأرههذ وههن النهها  اوٌدىههن و خواَ  غههجه ضههرراً ی
وجهع لهه حعنهه ی فلر ا میو ىو ضرر حه ر ا ىو ضرر ع  غجو ه  فعاً یء  و كذلا كن ون یش ضرراً 
ههر و شرخو  فهادراك  قهولخقهول حبروتهه وهن خ و لعلهه ضهرر كهها  غهجه  فعهاً حغهكن وجعهه فخب ال 
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فهرض   ٌرو ون له عقه راىر و حبغب العقهول ال هاىرة ا لهب وهای  الضرر و النفع رو الكاول
تنفهروت وهنها فهاذا خغهجوهنا و ی املنهافع ال هاىرة الهی یف وهعهاً تركو ه النها  خرع ضرر و لذا الش یف
  درك  فعه و كهه وها ه النفع و ات محا و اٌررة فحن و الد یه ون اور الدحاور اَ حه و  دب ال كه وا
درك ضهرره مث اذا رصهه  ه ه الضهرر و ات محها و اٌررة فحن و الد ین اور الدواَ عنه و كرىه  ًهن

 .ه الضرر فوو ضار و ات ارتلفوا فوو وشتجهحاور ا ه ف ن املعصوم عیلهین فیء الذاتفا  العقٍ
 ًٍ ه ًٍ حف افاعلن ات دفع الضرر حعدم ارتكاب و اذا عرفت ذلا مج هه شها  ٌ ممها ه الضهرر مج

واء یهاو اٌ فاً ححالتجاعهد ونهه ات كهات الشهنك ضهع عن الضرر اٌ كن التویقمیو ٌ و عرفاً  ه شرعاً حف
طت ههام یف او افنههاء الضههار و اعداوههه حهههٍ  د و تقههو  خركههن شههد ایل هلههة اٌ تهههه یاٌوههور حههال ن  حالج

طت ام یفحتهه فی شا فات ال ن وا الضرر حٍ ٍ  و اٌ ٍ  ضرر الجتهة فهج كن ىهذا  ه ال  ال 
صوصهه ف ب اٌجتناب عهن ال هن و اذ ٌ وصهول ایلیج اٌصه  و  يجهب الت هرحالعلهن حهالنفع حب 
 .ًالنفع القعع قع یفخو  ًالضرر القعع قع یفخٌ ریا  حاٌرت

ًٍ  قهول حكراىهة ال هخحهال ن و وجهب العههه ی يه الهذحو لو ط رم العههه حهه یهح نهه  ء وهث
اوها ححارت ضهاً خرام عنهده و الهرام ضهرر فا هت ااوها رهحو ا ت حتتها  و تغهتعهله فارت وجوحاً 
واب عن ذلا ات وجوب العهه حهال ن و رروتهه دا الضرر طال املصنف یف وقت ن یف  ی  ر جهیهالج
و  ا  اویلح فاٌرتمیكن ترك متهه الت رمیاونا حارت ضرر اٌفتاء و ضرر العهه و اوا یفن یضرر
ن و ورقها هیاَ عله ال الردهول صهیل اعوذ حاَ وهن اٌدهتجداد حهالعقول و تهرك الرجهوع ایل این
فٍاذات و ٌصلوة  ه ذكر ون اَ و ون ردولهح  فححلد ل ر یفیىذا العلن كغا ر یفیالغا يار

شههاءوت و ختههاروت وای  ن اَ جوجههه وههن الوجههوه و اىلههه وغههتجدوت حعقههوهلن وههام و ٌذكههر حو ٌصهه
م  غهههع اٌذات و نضههر املغههاجد و  ادههكننا یف يدوت و الهههدَ الههذخههریتركههوت واخ د اٌدهٍه حهٍه

 و ی  ن و  تهذكر و ٌ كهوت وهن الغهافلیاملهواعو و اركهام الهد و  غههع ی  مجاعهة املغهله یف  صیل
 .ی  الهدَ رب العامل

الاززاور اصززالة البززرا ل عززن وجززوال الفحززص ااا علززن ع ززل عززروض الهسززخلة بانززه  :قااال
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كهزا هزایتن نیزن و تهكن وزن الظزیزتهكن ون العلزن بزل یال كزاط ظانزا   عزلاا  ن اول االوزر باالجهزاع وز لزو 
 ه اصل البرا ل.ین یجریال یتبع یباط وجوال الفحص وقلورد الة ی اط الهركب اال

ره اذا عهرض وغهألة و یهرروهة العههه حهال ن و حتر ه ارهر وهن ادلتهه عهیلحىذا دل :اقول
اصه الجهراءة عهدم وجهوب الف هك فكهذلا اذا  تهكن ون العلن و ال ن هبا مفقتیضخعلن ا ه ٌ
ههرد ذلهها راد حههات اصههه الجههراءة یهه ات تهكن وههن ال ههن لٍمجههاع املركههب اٌخههعلههن ا ههه   یف يریج

ف فهاذا حجهب الف هك وهن حهاب وقدوهة العلهن حهالتكلحة فحهة التجعحهة ٌ املقدوحالواججاو النفغه
 هة ولكهینحة املغهتقحة تكغهه صهارب الغهجحهال ن تهاَ ات ىهذه اٌدلهة الواى ف ك وطع عیل

 ت و ٌحد ون رمسوا.حاحتل
 یت زا للصزفا  الكاو زة و ال نزیة و تبعیزاتحاد االحكام الواقع یب نیالسادس انه الر :قال

تلة الهصالح و الهفا زل  یعلروا علی یاط جعل تلة االحكام ون ال ارع انها ذو العام العباد حت
تلزة  یعلز یل علهزیزاللطزف الواجزب نصزب دل یاط وقتضز یاللطف الواجب و ال نز یذو وقتض كها

ن الحال یوجب تحریب نیصیو  ئاطیناط الظن  ة اجهاال  ی بئة عن الهصالح الواقعاالحكام اله
 یة و خزاع اللطزف بال سزبة الزیزالهصزالح الواقع یة جعل االحكام بهقتضزیوجب لةویو عكسه و 

كزویزالصزفة الكاو زة ن یاله لة بهقتض ی ئ  الحرام الواقعیالعباد الرتكاب ن ح بزاال  طه نابزل وزن 
كزاط وجزرد نصزب الزلل ه اطیزلكزل احزل و ن وفتوحزا   یالقطع العلن للعبزاد و اط  یعزقطل الیالهزراد اط 

 یه تعزالیزعل كن الة الزوزا  ی ابق للواقم ناط لنالهط یو القطعاالظن  یلزم ن صب الواقم لزم وای لن
كام او الزوا   كاط اختاع العلها  عن تقصی ه و لنیعل نا  كهاتری صب او نصب لكن   یر و  ن ن و 

 یقزول نزیل وحسوس بوجلان ا االنسلاد  له ا لك ه وزااا یاللل  صب نبطاطی او عن قصور نلن
كالحاصل ون الهتواترا  اللفظیالظ وط االتفاق الظزن  یة علیب الهوضوعا  الصرنة اله یة و نیة 

ك كاو ا نیاو السبب   یر االصل صزورل ال زة نزیتخ  یل الهسلن و اصالة الط ارل وم اط وحل 
حروزة العهزل بزالظن و ال  یشة ن الثبا االنفتا  الهطلق و وعه الل لو تن یة الظن و ذ ا الللیحج
 نزاع.
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ره ات اٌركهام یهرروهة العههه حهال ن و حتر ه ارر ون ادلهة املصهنف عهیلحىذا دل :اقول
 ملهه و یف رققنهاه یف و ىهو رعهاء كهها صهدر عهن النهیب عند القوم وا ًة واردة و ىحالواطع

م اَ عله اعهراض  ن اركهام حبغهب وقتیضههیداجر كتجنا حه اٌركام الصادرة عن الجهج دٍه
تلفة یفحیج ىذا العام و لذلا كا وا  فعهه ذلها خ و ات م وغألة وارهدة و النهیب جوت حاجوحة م 

رغههب  ره فاركاوههه عههیلحهه  عههدل عنههه ایلخمث  ء ا وا ههاً  كههن حال ههی  ا ههه كههات اٌ ءاً لكو ههه وجههد
تلف و تتعهدد و اٌركهام الواطع ًاطتضاء ىذا العام عام اٌعراض و ى اركهام  ًة املت هدة ىهحهحت 

ایل ه ا غهد حهاب تلها یهه ىاجیهوم طتهه طاجیهر ىهذا العهام و وهن حهعن اٌعهراض و ىهو   العام ال 
فكا هت  ع هلهذا العهامخا و جرو الشراهیقتضخ ا و اركاووا و واهیرو الجٍد و ون علحاٌركام و تغ
غههت وارههدة و حالصههادرة عههن الجههج ل ية احههرغههب اطتضههاء ىههذا العههام فاٌركههام الواطع عههیل
الصفاو ال اىرة ولكهنا كلههة تعلهوىها و   قتیضو لعلوا تكوت تاحعة للصفاو الكاونة  ب اتیج ٌ
ههعلهههوا ووضههعوا و علههه اٌركههام ٌخ م وههن  اء وعلقههاحصههفاو اٌشهه ًتكههوت كاونههة حههه ىهه ب اتیج
طترات حاملكث حر  .ی  فلاٌ

  حات جعه تلا اٌركام ٌعٍم العجاد و ىو كٍم  اطك ككٍم ون له ب یفخو طال ٌر
فههة و ٌجههه املعر ع و ا ها رلههق اَ رلقههاً خضههع الشههراة وخهه   احوهن اىههه علههن فههات علههن العجهاد لهه

رصهول  ایل يؤدیه عهلوا  هاخ ات وت ون العجادة اٌهكنتخحالعجادة و ٌ صه املعرفة الكاولة اٌیٌ
رون و حههة و فخههتلهها الغا ه فغههادىن و حههة و فخههالغا  نههع وههن رصههول تلههامی تنجههوا عهههایج ه صهٍه
غ و الفغهاد و خ ات تهكنهوت وهن العلهن اٌخحهالعلن و ٌتهكنوت وهن العههه خٌ علهوهن العهام حالصٍه
غ یفحهف ات وهایهج ًع وضع راب و ا ا ىخ  للشراحل هارج و ج ه الصٍه  یف الفغهاد هحهف ات وهایهال 

ارج و لو این جه ف ال    حله يملهاء لترتهونكغر ع اوها و اشهرب احطلت لا ٌتلق  فغا ون الج
جههه و شههرب املههاء و كههذلا میو ا هها ج جعلههت اركاوههاً  این ضههع خ نههت لهها اطتضههاء الوطههوع وههن الج

 .ر ىذا الن وح  عة عیلخالشارع شر
هلة عهیل م  ب یفخهطهول املصهنف ٌر حالج اللعهف  ىهو وقتیضه كههاجعهه اٌركهام لٍعٍه
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ب حصهخو  ئعهی  فهات ال هن  ًه علهحاللعف الواجب  صب دل ات وقتیض الواجب و ٌشا یف
ولوههن یو  اٌركههام لغههواً جعههه ر حصههحف رتكجههوت الههرام یصههه رهٍه  اللعههف حالعجههاد فههاهنن حبج
ة وفتورهة لكهه ارهد و نهن طهدذكر ا ات حهٍحهد وهن كهوت حهاب العلهن حاٌركهام الواطعفلكوت هیف

هلهة  صه العلنیه ا ه حدل تاح ایلیلب اذا اوتنع و ٌیج دفع اذا ره و ٌ خٌ يالعلن اور طور حالج
ل حه شا قهرب خ  و ورادىن حهاللعف وهای   املتكلهی  ع جخطدادتدل املصنف ىنا حاللعف و اٌدتدٌ

اء و واجفة وهنن طهالوا ىهو واجهب  ایل يؤدیث ٌحة حبحجعده عن املعصیالعاعة و  العجد ایل اٌلج
و نههن  اءحه اشههحههاء و رروههوا حههه علحه اشههحههاوههور فههاوججوا حههه عل اَ و ادههتدلوا حههذلا عههیل عههیل

هههر كتجنههها ات اَ علوجهههه ٌیدههها طهههدرققنا یف د حبهههد و یهههو ٌء  لتهههزم ح هههخء و ٌ ه یشحهههب علیج
 غهأل عههاخد حعزته ٌخری كن وایشاء حقدرته و خ فعه اَ واخرعاء م  و  جاً حه شحاب علیج اٌ
وهو ضاً خىو فوو ا اة وحجعده عن املعصیقرب العجد ون العاعة و خ غألوت و اوا واخفعه و ىن خ ل مج
كهوت خ و ر هاهوو شور لكون و  جا  حتجووا شو ان ر لكون و عسوحوهوو خ و جا  حتكرهووا شو ان عسوالعجهاد  عیل
راً  یش وولههة وههن وجههوه ارههر  وههن وجههه و فغههاداً  ء صهٍه ع جوههاو حههعلههن مجخو ٌ و كههذا العكهه مج
اىه اتحاء فلحا حاٌشحامل  اء اٌحاٌش هقول ىذا ون اللعهف و خ   للهنلو  الج اَ  ب عهیلیج
هء  أور عجهده ح هخه ي عهن الهذ ف جهداً حىذا الكٍم هبذا الوجهه دهن فعه وخ ات المكهة  ب یفیج
هء  عن یش ًهنخ يكنه ون فعله و الذمی ات  قهدر عهیلخٌ كنهه وهن تركهه و اٌمی المكهة ات یف بیج
ن ٌ علهن ذلها و  و ادهجاحه و وجوىهه فهن ی  ة التهكهحفحو اوا ك لغواً  ًكوت اٌور و الهنحوتثال فاٌ

ات  يو اكهه و  ر و اویل و ٌ واً  ء نغجه رغناً  اء و كن ون یشحا اشو  اب عن جاً حلر ا علهنا ش
 يو  هر او رٍه  اویل او رلههاً   اً حء نغجه طج اٌصلح و كن ون یش فعه اٌخفعه و ىو ٌخ اَ م

و اٌرغههن و ا هها ذلهها ٌجههه ات ا  ار هها طاصههرة و  اٌصههلح و اٌویل فعههه اٌخات اَ فعلههه و ٌ
ل خاهتا و ات اَ خا و  اهیاء و جواهتا و وجادحق اٌشیٌ عر  رقا علن و ا مت ٌتعلههوت فاٌدهتدٌ
لهه صهار حات وفهاد دل يتهر فة رعهاء ٌعجهرة حهه كههاحرغهب عقولنها املنتلفهة الضهع حاللعف عهیل

 و وجهدا اً    كهذلا حداىهًة حله ة لكهه ارهد وحهحاٌركام الواطع ًوجوب ا فتاغ حاب العلن القعع
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 ًٍ  .ون كه  ف  اط
هرد  صهب الههدل عهینخارههر  ایل <ه ات املهرادحهو ف>طولهه  و  ئعههی  ه حصهب الهدلخ ه و ات محمج

 م ر ٌحههاَ ام ٌ فههات كههات   فنقههول ىههذا ٌ م عههیل جاً حال ههن و ات كههات وصهه وههر یف ب كهههاحصههخ
ویل كهوت تاركهاً حنصب فخ و م ه  اطك و ات كات ٌ واً حفالدل ارتلهف العلههاء  و ات  صهب فلهن لٍه

ق حشهأهنن و حهلخكلون و ذلا طدرون و ٌ ر یفحالتقص ترىن فقداثجتحفات كات اٌرتٍ  ون تقص
د جوجدا نا ا غداد حاب العلهن یفخ ٍ  ون طصورىن فلنات كات اٌرت ر وهن حهكث نصب و نن نج
ة و املوضهوعاو حهة كالاصهه وهن املتهواتراو اللف حهة الجحال نوت اٌتفاط ها یفحاملغاجه و ٌد
ههه و امللههح حههی  ال ههن كتع ة عههیلحههالصههرفة املجن ًٍ  ال  د حههاو الغههجب ك و املههاء و التههراب و اوثاهلهها وههث
ه حة ال هن و ىهذا الهدلحهرج صهورة الشها یف وهع ات كٍونها یف ااصالة العوهارة و اوثاهلهاملغلن و 

 رروة العهه حال ن.  زاع یف ىذه الصورة ٌ لوصح اثجت اٌ فتاغ املعلق و یف
نزر  ل و ل ا لزنیه دلیرد علی لن علم جواز العهل بالظن وا یالسابم اجهاع الااصة عل :قال

وزن االجهزاع  ضزا  یا یحروته و لعل وراد الهرتض یل علیبعلم اللل ة الظن تهسكا  یقول بحجی احلا  
ل یالزلل یه لعزلم علزورا علزیزعل حروة العهل بالواحل ذو انلراجه تحزا ذز ا االصزل الهجهزم یعل

 ة.یا  و ال صوف القطعیاللاون و التا م اال .حروة العهل به یالوارد الون اجل علورا عل
 كتههب حههالنور عههیلخ ات ًنجغههخه و خههعترخب خههٌر ه وحههشهها ف ىههذه الفقههراو رههق ٌ :اقااول

ذكر و خهه  هها مأالجغهها  حعههد حغههعه و لفههه حعههد  شههره فك اىههذ يلكنههه وههووصههف او ججههاه الههور 
ر حهذكره ون اٌدلة   كات وا شاء اَ و ملا ده و ٌهندوه و  عهه حه اتححه و  ش غعر ولكنا  عتینخ م

 ذلها حقهدر دهعة الوطهت و ات كنها شهررنا ذلها یف شهرح  ة الهوىن فٍحهد و اتخه ا ىذه الثلثهة یف
ًٍ حالقواعهد و الغهوا ح و   و الجهة القاوعهة و ی  قهحر كتجنا كعلن الیدا ولكهن  وغهتویف رىها وفصه
طهوة اٌ ضهاراً خلل جهة و ا غهر امتاوهاً حوات ضهاً خىنها ا  ذكر  ًغهتدعخحهاَ و  لله جهة و ٌرهول و ٌ

 شرح ذلا عنو ة ارحعة وقاصد.
 املق د االقل
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 ة عل الظلحاملراد االورة حالعهن او الناه ات الدالة عیخذكر حعا اال ىف
ممت عند اهلل عهودا  طال َا علوجه  تعههوون اهلل ووا ام تقولوون عوی قا ات  و ان ووهنن و طهال  ال

اهلل الكومب  قولون عویخهو ول الكتاب و  هوقن الأنون حالكتاب لتاأجوه ول الكتاب و واخ قا  خلر 
و  س لكون حو  عهونحلو هواحلكون حو  عهون فهون تواجون ف هاحهاانمت هؤالء حاج مت فو طال  عههونخو هن 
ك رهن ال رت قن عیخ كر وا لیو لكل المطال  ل قتهووا یقدخأور الوم و طال تعهایل عقهوونخاهلل الكمب و ا

كوانوا وهتود عوی ا  رزقهون اهلل افتوراء ر عهون و حروووا وواحوحغ اوالدهن سرها   و اذا و طهال  لیاهلل قدضوهوا و وا
 اهلل وووا أور حالراشوواء أتقولووون عوویخووا احاءنووا واهلل اورنووا  ووا قووا ان اهلل الهیووفعهوووا فاحشووة قووالوا وجوودنا عه

تعههون مث و الجغو ظهور وهنوا و ووا الروواحش ووا امنا حرم ریبو طال  ال شوركوا ت ر الوق و انحوحغ یحطول و اال
تعههوون اهلل ووا تقولووا عوی و ان ن ل حو  سوهطاناخ م حاهلل وا الكتواب ان ثواق حن وهیؤخوم عهوی امو طهال  ال
تهوووا ل قیقدخأوور الوومو طههال  ر عهوونحووضووهون حوواهواغن حغحل را  حووو ان ك و طههال  الووق اهلل اال قولوووا عوویخال

ل حوورم ام یمك لوو قووا ءای   و ووول املعووز ا نووی  ة ا واج ووول الضووأن ا نووحوومثانو طههال  ر عهوونحووحغ اوالدهوون سوورها  
كنومت  وادق  نججووینحوی    ا حوام االنثحاشتههت عهوا ام حی  االنث  و ی  و وول االبوا ا نوو طهال  ی  حعهون ان 

كنوومت شووهداء اذ حووی    ا حووام االنثحوو ام وااشووتههت عهحووی  ل حوورم ام االنثیمك لوو قووا ءای  ووول الجقوور ا نوو  ام 
كوومحا   عووی یل اظهوون نموول افتوو و وواكن اهلل  ووما مفوو القوووم  یدهیوور عهوون ان اهلل الحووضووا النوواب حغحل اهلل 

كوملك كومب  ل اشركوا لوو شواء اهلل وااشوركنا و ال احا نوا و الحرونوا وول یشیقول المحسو طال  ی  الظامل ء 
 ل عهن فتخرجوه لنا ان تتجعوون اال الظول و ان انومت االذاقوا حأسنا قا ها عندكن و ل ول قجههن حییالم

ر ون كررا  و طال  ت  أتقولوون  و طهال تعهایل انو ل اهلل حودود وواعههووا خو اجود  ان ال و نراقوا   االعراب اشد 
تعههون قا ان الوم اهلل وا عی كاوهوة حلو طهال  رهاوونخاهلل الكومب ال رتو قن عویخل یال اههووا اقزا هون 
تعههوونو طهال  ر عهونحوضهوهنن حغخل یهة و ول اقزا  المحوم القی كنومت ال و و طهال  فاسوألوا اهوا الومكر ان 

تق  وا فاسوألوا اهوا و طهال  الرؤاد كا اولجك كان عن  وأوجوال و الج ر وس لك ح  عهن ان الأهل حل ال
تعههوون حالج كنومت ال بورحالمكر ان  ن و تأوجون  س لكون حو  عهوحلو و تقولوون حوافواهكن ووا طهالو نوات و ال 

و طهال  اهللوول اضوا  یدهیورعهن مفول حل ظههوا اهواءهن حغیبا اتجل المو طال  میو هو عند اهلل عظ ناحه
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ضوا عول حث لخهوو الود یشت خو ول الناب ول و طال  عههونخل الیقهوب الم اهلل عیطجل خو كملك 
لجوابخعههوون امنوا خل الیعههوون و الومخل یالوم یأوتوخهوا قوا و طال  رعهنحا اهلل حغحسج و  تومكر اولووا اال
مفوااختهروا اال وول نات وول االوور ین بناهحو اتو طال  هننیب ا  حجاءهن العهن حغ واتررقوا اال ول حعد واطال 
تتجل اهواء الومو طال  هننیب ا  حجاءهن العهن حغ حعد وا حكتواب وول قجوا  تووینخاو طهال  عههوونخل الیو ال
 غویخل و ان الظول الالظو تجعون االخهن ح  ول عهن ان  و واو طال  ی  ول عهن ان كنمت  ادق ةهما او ا ا 
كهوا نماهیااخو طال  جاحول الق ش تتجعوا خطوات الشو جا  حط اال   ح ال   ىف ا الناب  طان انو  لكون حو ال
تعههووون اهلل ووا تقولووا عووی أوركن حالأووء و الراشوواء و انخوو امنای  عودو وجو ضووهون حل را  حوو ان ك و طههال  ال
تتجول خش  مث جعهناك عیو طال  لیر عهن ان رحك هو اعهن حاملهتدححاهواغن حغ عة ول االوور فاتجعهوا و ال
نروس و اال یهتوو الظول و ووا تجعوون االخان و طال  جاحغنوا عنك ول اهلل شخ اهنن لل عههونخالل یاهواء الم

 او امل مكاو الجاىراو.خر ذلا ون ٌاح  ایل یلقدجاءهن ول ر ن اهد
وجودنا  ان ل اهلل قالوا بوا نتجول ووا ا هن اتجعوا واحو اذا قو لو تدجر وتدجر و را  طوله دج ا ه 

كان حعه انو ل اهلل  ووا ا هن تعوالوا ایحاذا ق و طوله ور حعماب الأع دعوهن ایخ طانحالش  احاءنا او لو 
كوان ا   احاءنوا اوحوجدنا عه الرسول قالوا حأجنا وا و ای و طولهه تودقن هیو ال جا  حعههوون شوخحوا هن اللوو 
ق ووهنن و یوف  توویخهنن مث یوب اكنحكتاب اهلل لو دعون ایخول الكتاب  جا  حل اوتوا ن یالم تر ای ام

ه ا و محغهتعهه التشهكخ ه و مخهرتكهب التأوی و مهن وعرضون  الشهتاو عهر  حٍ جهار    یفی 
ىو اعهن وهن ال هن جغهارة  ه العلن  اخعات و تأوحرعلن مرم و ىو ون رعواو الشحات العهه حغ
 و ی  قهحلغة العهرب العلهن ىهو ال ر دند و یفحعنه ون  ً املهن ير حالرأحكتاحه و تفغ اَ و عیل عیل

ٍ  و ال ن وایٌ العر  العلن وا  و یفی  قحاملعرفة و ال ن رٍ  ال ٍ  و ی تهه ال  تهه ال 
ه الشها و رٍه  خال هن عهد ضهاً خالشهرع ا ات یفتعلهن  ا اٌرجهار ات شهاء اَ رهیحهدأتلو عل

فالقول حات العلهن الظل  عون االل عهن فتخرجوه لنا ان تتجها عندكن والعلن و طدطال اَ دج ا ه 
 .رٍ  اللغة و العر  و الكتاب و الغنة و طول عیل ير حالرأحاعن ون ال ن تفغ
صههه صهههخهههاو حاصهههول العقاخهههك اٌحو كهههذلا حت  و ىهههو  يد للكتهههاب حهههالرأحیهههو تقك حد حت 
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ة حهاملغاجه الفرع ح یفخر وهنا صرحتجوء وقعده ون النار و كثحه فلخعنه و ون فغر الكتاب جرأً وهن
و رهك حالهذكر  ًفرد ون افهراد ال هن املهنه ضاً خد اخالعقا ة اٌور ات ال ن یفخر وهنا وعلقة  احو كث
صهههحصهههخاو فٍخهههحعههه  اٌ یف او خهههه اٌخهههد املعلقهههاو و تأوحیهههك العهووهههاو و تقحر دهههجب حت 

لهتها و ط او الهیخاملنصوصة حالفروع و ىذه اٌ ات  ام اٌمجهاع عهیلحهذكر اىها ممكهة لصهرارة دٌ
ممكهة و  ًذكر ا و حعضوا  ك و شوادة ارجار وتجاو ة رد التواتر حص ة رواىرىا فوه رىا واراى

 عه  لجله  وجلغهاً ح املراد حضهن حعضهوا ایل او تدل عیلخ ذكر ا  و لو ارد ا اتمیالعدول عهنا اور ع 
لة و یحا فغوا صر ًى نا  احعن وضع الكتاب و ا ا اكتف ر رارجاً حصخ وهن الكتهاب  كیخة الدٌ
هر ىذا املجل   عن القته و الزین ًالهن جال  یفی ة واردة و ات اَ دج ا ه مخا و اللوا  و شرب ال 
 اَ. هة و اٌور ایلحىو راىر فاٌعراض عهنا جغارة ع  كها

 املق د الثاین
ذكر حعا االخجا  الوا دة ىف  

ث و دهتة خرهد و وهأی الفاً  ا ه ذكر حع  اص احنا ا ه عد وتجاو ة رد التواتر ری ًو ى
و اوثهال ذلها ولكنها  هذكر  يرعلن و العهه حهالرأحعن ال ن و العهه حغ ًالهن یف ثاً خن ردیو عشر
لة  خكوت صرخ وهنا وا  هة.حضن ضه رمتاح ایلحه و  خرطاحه للتأوحح الدٌ

ول اهلل لعنت  و ئكة الر ة و و ئكوة  یهد رعهن و الحالناب حغ ول افی طال اجوجعفر
ها ههوك الرجوال هی فی  اهناك عل خ هت و طال اجوعجداَ اهحالعماب و لق  ق   ول عها حرت

تعهون الناب مبا ل اهلل حالجاطا و ترییتد اهناك ان هوا ههوك وول هی فری  اك و خ وهتخوا و طهال ال
تعهن ل مبایك او تدخالناب برأ تری اك انخههك ا تعههووا  م عههمت فقولوا و وا وا طال اجوجعفر و ال

نة  جوا ق و النا  و واحد ىف القضاة ارحعة  هثة ىف و طال اجوعجداَ فقولوا اهلل اعهن وو  و  ال    
و  و هو ال النا  و  جا ق  عهن فهو ىفخهو   عهن فهوو ىفخ ق و هو ال النا  و  جا ق  عهن فهو ىفخ  
نة عهن فهو ىفخحالق و هو  و  جا ق النا    العجهاد طهال رهق اَ عهیل وها و دجه اجوجعفر ال 
رلقهه فقهال  رق اَ عیل وا عجداَ ه ٌیحو ط عههونخال قروا عند واخعههون و خ قولوا واخ ان
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 و طال اجوعجداَ اهلل حق  عههون فاذا فعهوا ذلك فقدادوا ایخال كروا عهاخعههون و خ قولوا واخ ان
كان وارحغ ول عها عی طال ردول اَ ك ر نماخ عهن   هواحكن فأوعخال و طال  هحخ رأد ا

تعههون اال ن ل حكن نماخ الق ود    عویحههوكن فی حی یامئة اهد الت جت و الرد ایو الك  عن   ال
كتاحو  ان   وولی  تخان اهلل خو  عجواده حوا و طهال   الوقحوعرفووكن فخو  ی  العهوحهو عنكن فی  و 
كمبوا مبا و طال الق اهلل اال قولوا عیخال  ی  راملهؤونحو طال او ه خأهتن تأقخطوا حعهه  و ملاحی م با 
ترتووووا النووواب مبووواهیوووااخ تعههوووون ا النووواب اتقووووا اهلل و ال اذا جووواءكن  وهههویس و طهههال اجوالغهههن ال

تعههووون فهووا ووواتعههون فقولوووا و ان جوواءكن وووا  یف و عههن الصههاد  هحههف ده ایلیههج يو اىههو ال
عهون خال عهون و وول دان اهلل مبواخال   فقوددان اهلل مبواخوالنواب برأ وول افوی قال ابووجعررث طال خرد

 ووول شووك او ظوول فاقووام عووی و طههال اجوعجههداَ عهوونخال هوواحث احووا و حوورم فحووفقدضوواد اهلل ح
وول ث خرهد یف ی  راملهؤونحو عهن او ال ة الواضاة یاحدما فقدحج  عهه  ان ح ة اهلل ه

و عهن  ی  قوحول ذلك مفل فضوا ال یو ول حن  ات طال  ایلالمكر و اتجل الظل و حارز خالق   نس یعه
رجوو یال مخأوا     خوم وویحو ویقوال لرجوا و هوو  ا  حان عههیعن جعفر عن اج يالجنتر ای

واحدكن اال رح  و ال عهون خال اذا سوجا عهوا ییأوتاخعهون و الخ م تعهن وواخو ان ییأوتاخذنجو  و ال اف االی 
جر قول الاعهنخ ان الجاطوا  تؤ ر الق و ان ضرك عوی ان انیقة االحان ول حق طال اجوعجداَو ال 

قوال طهال  ی  راملؤونحعن احاجه عن او و عن الرضا وز ونطقك عههكی  و ان نرعك و ان ال
 و مسهع اجوعجهداَ ر عهون لعنتو  و ئكوة الأوهوات و اال  حوالنواب حغ ول افی  سول اهلل
كا حعههو  افتقورقول خ ت هلهوت خ ا طووهاً حهعتا و ووالحشه فهداك ات یف فقلهت لهه جعلهت ول استأ

كرام  عدووت عیلخعتكن فٍحش جثوت یفیعلووكن و  س حل فقال ذلا وهنن الجر و الصلة و اٌ
كا حعههوو  الوومخاولجووك  كهون امنووا املأووتأ جطووا حوو  حل اهلل ع وجوواووول  یهوود رعهن و الحووحغ روویخ یأووتأ

قووا حعهوون فهخال اذا سووجا الرجووا ووونكن عهووا و طههال اجوعجههداَ اححطووام الوودن ىف القوووق طهعووا  
 وهو  الأوائاخف  یو اذا قوال املأوجول الادر قهوج  واحج  شوكا   وقول ىفحهلل اعهن فقا اخو ال یالادر
تعهن فقا الادر اذا سجهت عها طالو ه طهال یهعهن اج و عنهه ییر ول الرتحخ یفان الادر یال
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 دهجهو حو  قول العهن یخ عهن انخال العام اذا سجا عها ییأتاخك م ل  ال ىف ال  سول اهللوق
ه فوافهق الهق و كهف اٌرهر فقهال خهء فقهال ارهدمها ات ىهذا كهذا و كهذا جرأ یش ا یفخرجٍت تهدار

قوجا خاهلل الان  و طال ردهول اَ اق عههااو طال  ی  هما افضا الرجهالقول طول العلهاء فقال 
ووم النوواب ی قووجا العهوون حقووجا العههوواء و اذا مخ النوواب ولكوول ی  بوونزعوو  خ العهوون انتزاعووا   جووق عووام ات 
رت فواوا و اذا ظننوت حواذا تط و طهال رعهن فضوهوا و اضوهواحوفأوألوهن فقوالوا حغ ر ساء جهاال  
كومب الكومبخوا قوال  سوول اهللطال  و عن الصاد  ف تقا كن و الظول فوان الظول ا و  ا
وول فور  توو   و وول خواف ات طهال  ایلعهون خعقوا وول الخعقوا و الخرهح ول الخال طال الصاد 

عهن خ رعهن فقدجد  ان  نرأ  و ول محاور حغ عهن و ول ه ن عیخال هاحالعاقجة ت جت عل التوغا ف
كوان كرم هضن و ول هضن كان الووم خ مكرم و ول خ أهن مخ أهن و ول مخ رهن مخ رهن و ول مخ م و وول 

كووان احوو  جوو ا ووول یر و الیدخوورعهن كاهووا  طاحونووة حوواملتعجوود حغ ی  راملههؤونحو طههال او نوودمخ ان یكووما 
رجار الیح  ایل وكان  رجار و ىو وتهواتر املعهینحكثرة و  اى ٌحتیص ر ذلا ون ٌا  ا واذكر اه ون ٌا

الف للعاوة وعهاجق للعقهه املغهتن ویلیالقهدر و ا غهب حلعهف َا حوعاجق وع الكتاب م  و  ر و ىهو ٌا
رغن و ال ع الجة و علیق حاكهال الدحٌا صهولی  ه جهه املتقهدوحن و امتام النعهة و اٍح  حی   وهن ٌا
رری  و امل دث  الكتهاب ونهه اثهر وٌ  یف   یفحله وها ن وٌ  حاعث للعهدول عهنها ایلی و جه ون ٌا

 ه عقه و دتعر .حدل علخالغنة رجر وٌ 
هلة ىذا وصجارنا الذ  ناحات طدونا و رجتنا الی يحالج
 طلنها شهاىد وهاخو ون كهات ذافوهن 

 

 أرههههذه عنههههاحكههههن فوههههن فخ و ات م 

 

 هحهذكر هاه فاعتههد عل وا و وا مث اٌ
 

 ههههاكن ه كهههاحههالههال ف هههه و كهههن یف 

 

رجههار حههاو القرءا خههه وههن ٌاحههوطفههت عل ي الثقههاو الههذی  طههال حعهه  اصهه احنا امل ههدث ة و ٌا
لتهزام وها ىهذا املقهام الدالهة عهیل ة الواردة یفحاملعصوو  د عهیلخهلی املعلهب حاملعاحقهة و التضههن او ٌا
و  ثاً خن رهدیث و دهتة و عشهرخرهد و وهأی ره الفهاً حهث و عهد  خون مخغهاجة رهد قربخة و خواجة ا

جر الص  تكن كالذحوارد ونه فك كیخح عن املعصوم حال  ارجهار  یل يطهال رو يف هبذا املجل  وٌ 
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هلة ىهذا الكتهابٌ  رن ق و واردد یلیارحعهاجة ورر ون یالغد د وهن ذلها و ات خهههه ا  تخحالج
عاب و   ون ارجار الجاب یف راً حر كتجنا و طدذكر ا كثیراجع داشجت ف  ره ون كتجنا.حكتاحنا فصه ال 

 املق د الثالث
 ذلك االمجا  عی ىف

وحطال حع  مدث صهار  رهی ثاً خرهد و اً مین طهدهیة رضهوات َا علهحهاونا اعلهن ا هه طهدامجع ٌا
ة حهن و اهنها وجنیاوهور الهد ة ال هن یفحاصالة عدم رج عیل تحاو وذىب اىه الجخون ضرور
د حد و الغههحههخ املفحح حههذلا عههن الشههخ و  قههه التصههری   دوت ال ههن و التنهههی  قههحالعلههن و ال عههیل
و الفضهه جهن شهاذات  ذه النعهاینحو تله ینح  و اجن طجة و الكلخادر  خ العاجفة و اجنحو ش املرتیض

نتهاح یفحهو   ًو الكراجك يو القعب الراو د و الصدو  و العجریس عهدم  ذلها ایل رىن و نهنٌ 
و عههوام اعصههارىن ارههذوت عهههنن  نید الههی  اطههول ات ىههؤٌء ادههاو ذلهها ولكههین وجههود رهٍه  یف

رجهار املخهشهود واجهة اخذاىجوت وذىتن و ىن وصرروت حاٌمجاع و حذلا  تهواترة ة وهن الكتهاب و ٌا
الفهة العاوهة و ی   و دنافة ادلة القوم املنهالفمیشود حه العقه الغلخاملتجاو ة عن اطه وراتجه و   و م 

رحهشها ف ع ذلها علهنٌ حه صهه وهن مجحر دهن  َا و دهن  ردهله فیدا ات  ه عهیلخهعترخب خهه وٌ 
هن َا وٌ یه  ون دحالعهه حال ن ل  وهن َا عهیلرجهة حهال ن قهوم خَا وٌ  وصهه ایلیو  وٌ یج
ت العههه حهال ن وجلغهاً ا حأتحرلقه كها ده ٍ هاً  ًعحلهو طلهت لشه و طهدحل  حعٍه قهول ات خه حهالفق ات ف
قهول لهو كهات خن و هیعل اً خالعلهاء وفتر یف زعها طادراً یكذحا و خ ی  قنحن  غتو وا ن   ن ٌا رنا
صهه لها العلهن وهن یٌ نه و ات ا تخقن حدحروغتحننا و ىو حنفغه  خ أرذ عنه د فلن طولا صادطاً 

هوع ذلا فادأل َا ات   ادلهة حنها و لهخء ون اوور د قن ح حٌتكاد تت صلح وجدا ا و اذاً خ مج
هر و الزین مجهاع ی  فتج .تصدطین اً هیوا  هبذه املثاحة و ات كنت فقو الل رروة ال   و رور ا ه طهدطام ٌا

عحب فخٌر يالذ رروة العهه حهال ن  اب عیله حعد ممكاو الكتاب و ارجار اص اب فصه ال 
 وناب عن القول حه الجتة. فٍ

 املق د الراحل
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 ةحاالدلة العقه ىف
ة حههنن ٌ ٌجه ا ا  عهه حاٌدلة العقلحة لنقاحه ادلهتن و  جعه جراىحنا حاٌدلة العقلحو ا ا ات

كهات  ام و اتع و اٌركهخع الشهراحهمج ىهو وجهین ي الهذمین اَ و  ثجهت هبها ىهذا اٌصهه الع هید یف
تلو ا ون الكتهاب  وجقوا ٌ ه حعد وا ة عیلخوأروذة ون الكتاب و الغنة جار ضاً خة احادلتنا العقل
 ارمهحاعتضاد حغ تاح ایلینا ون الغنة ٌخو رو

اذا طالههههههههههههت رههههههههههههذام 
 فصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههدطوىا

 

طالههههت  فههههات القههههول وهههها 
 رهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذام

 

هاور خغر و حتخ واىنا فنذكر وهنا  امهد دنّ  دان ال مهد قهنا و وا قال ال وا غهاعده  شها  ال 
 وجوه. ون ًر كتجنا هبا وش و ة فویاذ دا

مث  اوًٌ  لقوهن جوهاًٌ ی   رلقهه اطتضهت ات ه یف جه شأ میاعلن ات رمكة الك :قال ل
ن هیا ه جعهه فه ون التامئ اٌ ون حعوت اوواهتن و ىن اطه شعوراً   فاررجونمین حالتعلهین علمی

و وعرفتههه و كهها وا  عرصههة العلههن و ا هها رلقوههن ٌجههه عجادتههه ایلطههوة صههالة للههتعلن و الصههعود 
نهالوت هبها املعرفهة خن اداة حالفعهه هیعهه فهیج  علهوت ور  عجادته و وعرفتهه و مخٌ حا فغون جواًٌ 
ن وهن القهوة هیفه ف و ارراح وهاخ و التعرمین الكتب و اورىن حالتعلهین الرده و ا لل علهیفارده ال
و  ب طاجهد فنلهق  هاراً حهق هلهن و تر یب دهاحه ترىمیف و التعلهخهال التعرة و كهات وهن كههحالفعل ایل

نة و م جنة رىتن عن عذاب تلا النار و ر تن یف ن هیضع فهخكن اَ جه وعز خ ثواب تلا الج
 داً خه او  كهوت رلقوها لغهواً حف ة ادجاحاً حالفعل لق ٌرراجوا ایلی  لقون هلا و ٌی  طوة العلن و املعرفة و 

ة ادل حهالفعل ة وهع ات ارراجوها ایلحهالفعل عن رلهق ادهجاب ٌرراجوها ایل كن عاجزاً خ و م و عجثاً 
نهة و ادهو  هلهن عهن النهار و كهات اویل طدرته و امت لجتهه و اطهود هلهن ایل عیل  و ا غهب ایل الج

 وها  عهیلی  قهحالقعهع و ال نه و امت لنعهته و تلا اٌدجاب ادلة دالة عهیلخة و اكهه لدیشأت الرجوج
ون اثهار املهدلول  ه  لوًٌ حىذا و الدل اكهه و اویل اراد ون رلقه العلن حه و املعرفة حبقه ٌ ه امت و

شههاكله و خ ج ا ه جعههه لكههه وارههد وههن رلقههه اثههراً والههده و ات اَ دههونشههأ املههدلول و  صههعوداً و 
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 فهات ارهی هحهدالهة عل ًعلههه لهه اثهار و ىه اراد اَ ون رلقهه یف عاحقه مفاخو ه حدل علخصه و ی  
قوا هواتوا و طهال لقودجاءكن برهوان وول رحكون علهه ارور هلن ادلته و جرىا ه و لهذا طهال  یف عهنن وا
تولهد خات و كهه ولهد حالع ه راىر یفحدل تاح ایلی عن جرىات و كه ری فكه راىر  ین برهانكن
نادهجاهنها خ نیتولهدات وهن والهدخكوت وهنهها وهادة و صهورة فهالعلن و املعرفهة حه فخوالد ون  عفی
عهه یج  و م هحهلغهات  ج و ىهو كتاحهه النهاوق عهیل ًٍ حوكنهوت علههه دله ا جعه اَ عیلفلذل
 دل عهیلخهه و حهدل علخه ره و وهاحهتولهد ونهه  خ ه و وهاحهوصهه الیه و ٌخهؤدیٌ ه وكنوت علهه واحدل
 ًطععههه دال حههعههن رلههق دل كههن عههاجزاً خ كههوت و مخلههه و ات ٌ ًٍ حكههوت دلههخ تهههه اتیره او واحهه 
عهن الجرىهات لجداىتهه و   هین اویلات العلهن اكههه و امت و  ه عهیلحمت  عهته و الدلخنه و خمكه دحل

و طهال اَ دهج ا ه عههوون خل الیعههوون و الومخل یالوم یأوتوخقوا هوا وع ذلا طهال اَ دهج ا ه 
كهحان ل ال عهن امناخأمفل  لجواب خامنا یهو اعهل ك ول رحك الق  هوا عنودكن وول و طهال تومكر اولووا اال
ر ووون تخرجوووه لنووا ان تتجعووون اال الظوول و ان انوومت االفعهوون  او و اٌرجههار خههر ذلهها وههن اٌحهه  ایل ت 

ف حههو ادههتقج ه هلههن فك اء حتههرك اٌویلحههء وهنهها واَ دههج ا ه عههذب اٌ ج وههر یش املتههواترة الههی
رلهق ادهجاب   و روهر ا ههی  ادجاب رصول العلن هلهن فتجه یی  هی ات ح و ىو طادر عیلحتكب القجری
ر ذلهها حههاَ حههرلقههه و رمكتههه و طدرتههه مفههن رههن   یف كههات  قصههاً  وهها عههدل عنههه ایلخ لههن و مالع

عهاجق الكتهاب و خه رهاىر حهاىر حهفوهذا دل راً حكج اَ عن ذلا علواً  تعایل دج ا ه فقدعدل حاَ و
الكتهاب و الغهنة  ذكر ها ووجهودة یف د و شواىد كه كلهة ممهاحقخصك و ٌی  الغنة و اٌمجاع و ٌ
 فادلن تغلن.

لق لعجادته و اورى :یقنثاَ ه و حهلتقهرب الحعجادتهه ل نات اَ دج ا ه رلق ال 
نقلهب و خحاطدام اٌوتثهال و ٌ ه دامئاً حر الحغخ ی  قحه و صارب الحر الححالغ ه اٌحتقرجوت الخٌ

تههه ا هه یاَ و  كهه طهدم ا هه وتقهرب ایل تههه یفیاوا صهارب الشها و ال هن وتهردد و 
عهاء ایل ونقلب ودجر عن اَ فات رفع القدم ایل وراجهه فهات  وقهام الهرب جذحهه ارتههال ال 
كهوت حف جهه وتهردد دامئهاً یر وت اصهاب فوهو یفكهخ اصاب را  ا ه ارعهأ و ات ارعهأ رجها ات
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 ًٍ طصهد  قهدر عهیلخاَ حهه فٍ عتقهد ا هه وتقهرب ایلخٌ ه ٌ فادداً  عهله وع ىذا التردد حاو
 تههه یفیاَ وهن  عجهدخف حهَ فكاع حهعهلهه او وع عات یفحع شهحها هه وع يدرخهو ٌالقرحة 
احوودما  ووول شووك و ظوول فاقووام عووی عات و لههذا طههال اجوعجههداَحعجههد الشههخطلجههه ا ههه 

ووول  غوویخان الظوول الو طههال اَ دههج ا ه  ال ووة الواضوواة یفقوودحج  عههوو  ان ح ووة اهلل هوو
جههوت حههه دامئههاً خ وهها دل رلقههه عههیلخهه ات كههن اَ عههاجزاً خ و م جا  حالووق شوو را قٍب و حههوههن   تقر
تردد. ٌ 

 حال ن اورات وعتهدات عندىن ارهدمها وجهوب دفهع ی  دا  العاول ات مما :قنثانث
ركهنهها  صهولوت و ایلخٍت هبهها حاملرجوح و مهها دله ها طجح ترك الراجح ایلهیالضرر امل نوت و ثا 

   الضرر ىهو الهنقك یفحن و لهیاشتجه عل يو ىو الذ وت اوا اٌول فٍحد لنا ون وعرفة الضررأوخ
تهات ضهرراً الجدت او ا وهاد و ال  هه  و  لال و املهال وهن جوهة وارهدة و اٌ لكهات الج و الزكهوة و ال 
ء  ع جواو وجود ال هحٍرو مجخ ن حه ونا  الضرر اتیالد و ٌ ضرر و ٌ ضرار یف الج ضرراً 

د ولهده خهقعهع خق ر ها حات الوالد الشهف يذلا اٌتر ایل الاصه ون الكه و طداشر ا ا فاً  ًراعیو 
د خه راه اع ن ون ضرر كو هه حٍهیٍرو  فع حقاجه و خامللغوع و ىو ضرر راىر راضر ولكن الوالد 

وتههه اع ههن ح فههع حقههاء ر يریههحههه شههقاطلوب و ىههو ضههرر راضههر ولكههن  يقعههع رجههه ولههده الههذخو 
ء خههطعههع  ات النفههع یف يریههنتههار الضههرر الاضههر لكثههرة  فههع الاصههه فجعههد املوا  ههة حف ده و العقهٍه
ٌ كهه  الضرر الاضهر فهاذاً  اججة تفضه عیلرة و ىو ضرر راضر رجاء ونفعة  حكث صرفوت اوواًٌ خ

فحهه  الجههدت و الههال و املههال ضههرر اذا كههات یف  قههك یف وههاو ال  ة و خههوحة الد حههر الاضههر وههن الج
واو اٌخة ونفعة و ٌخرواٌر واو اٌشهحامل  علن تلا الج هٌ فهاوًٌ  اءحا حبج و  للعقهول الناطصهة یج

ل عیل وهاو ا ء للضرر امل نوت فلعهه یف یش  ی اٌدتدٌ فالج  ة وجوىهاً خهة و اٌرروخهوحة الد حهل 
جمیارجر العل هبذا الضرر فالضرر وا ا اٌهیوصه الیا ونافع ٌهیف یصٌحت  النفهع وهار ا هه ضهرر و حه ال 

ج میارجر العل واعته و طدطال ردول  یف ات اَ و ٌ  فع اٌحعص یف ضرر اٌ ٌ ًة حر ا ه  فع و كلحال 
نة و خء  ول یش وا اَ  جعودكنیء  و قداورتكن ح  و وا ول یش ل النا  االوجعدكن یق حكن ول ال 



96 

 

نة و   . قلته حاملعین و لعیلتكن عن  حو قدهن ق حكن ول النا  االخعل ال 
وهاد  اَ عنهه و اٌ ًهنه و الهتلكة وا فالضرر اوهر اَ دهج ا ه  ههاحو النفهع ف رراوهاً لكهات الج

 ة و ورد اٌرجار یفخواجة ا رعلن و حال ن یفحنا اَ طدهنا ا عن العهه حغخفاذا كات اٌور كذلا و رأ
و جعلهوا العاوهه  ناححعه  مهدث عهده كهها ثاً خن ردی و دتة و عشری  و وأت عد الفاً  عنه وا ًالهن
ف ادهتدل ىهؤٌء حها و اٌرهرة فكحن و الهد یالهد العهه حال ن ضرر یف فاذا وعروداً  رعلن ولعو اً ححغ

ء و ارح ن العقاب حترك و نو ه و اٌجتناب عن الضرر امل نوت شخحات ال ات  ذلها  يهة العقٍه
هههر ٌ ههه رههن یف   فهه  الشههرب ضههرراً  ة و  فههه عههن ات یفتركوهها وجههع املعههد كهههن شههرب ال 

حههه و ىههو العهههه حههال ن   اجتنجههوا ىههؤٌء عههن الضههرر املقعههوع ا ههه اٌمینههه و اخلهها دهی وولكههاً 
جمیحالكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع و رههن العقههاب وههن وجههه وارههد رههن رغههجوه و العلهه ر حهه ال 

  یفمیرهنكن ضهرر ع ه و یف تنتفعوا حهه احهداً  رجا عهلكن و م ا طال ات عهلمت ح نكنحامل 
عضهكن وهن حعه  و جهرأ حینكن و یهج يقع التنا ع و التقاته و التفادهد و التعهادخنكن و حه خد
كلون عاولوت حال ن و طدجرحمت و ی   و دجعی  ثنت اردد یف كها لعن حعضكن حعضاً خ  فرطة 
ك ور وول ىفنكن حنمت حعخعا تجعوون اال الظول و ان خا اهلل ان حضوهوك عول سوجخاال    و ان تطل ا
صههه لكههن رههن وههن ىههذه یحههالكن ٌ و وهها جاحووول الووق شوو غوویخان الظوول ال و نر وووی   هوون اال

ادلهة  كلهوت عهیلتاو و ىهذه اٌرجهار حضهرر العههه حهال ن فت روهوه و تخالتجارب و ىذه اٌ
 ه ضهرر یفحهو ف رحهالكج ة فهالكن َ العهیلحهحنفغهه رن ًت العنكجوو و ىهیاوىن ون ج ًى
رجوت حذلا عن  ورة املررووحكن رخارر تهرویوال لقوله دج ا ه ی  ث حت  وول   االی  زالون م 

تلفحههفههاهنن   حوون رحووك  ورد لكههن اٌرههتٍ  و  لجههة یههث حههنكن رخههد ه ضههرر یفحهه و فی  رم 
ب و اٌرتههداد عههن خههالشهها و الر ایل اوههركنؤل یههن و التنهها ع و یالههد الشههتاو و التشههاجر یف

تركههه    ههن یف ن و ات طلههمت ا ههایب املفغههدیههالعهههه حههال ن فغههادكن واَ ٌ ن فههییالههد
ترك طتهه فهٍت العقهاب و  قولوت ا ا   ن یفخاك طوم ارروت نالعقاب فوجب اٌجتناب فو

 عههه  لل كهن فوجهب ات و احعهاًٌ  ترك اورأته لهه او والهه لهه عقاحهاً  قول ارروت ا ا   ن یفخ
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 .ذلا فغاد امللا ح نو نا و یف
ال زات اعههحهو ًن ىهیو الهدة اٌعتجهار عاوهه حه حاوه و عن رلحه دلح ات ىذا الدلی  فتج

قول كهه ارهد خالتنا ع ٌ ات  ه یفحرجعوت الی وشنصاً  ناً حعو اً حرارج كوت اوراً خ العجاد و ٌحد و ات
ه ح ٌت الهدلی  لحغا حهدلححكذا و ا مت تقولوت ات الكتاب و الغنة ل و افتاین طلیب راكهت ایل این
هارج    َ ركهن یفحرن املجهتهد فله هحات و ا ا الجة و الدلح و مها رنی  قحال دل عیلخ وا ال 
ل حهال ن  لكن ىهو رهینححاونهه ىهذا و دله ب یفحهه و رن املجهتد  حرجع املتنا عوت الی و ادهتدٌ
ه حعه  و تقفهوت حهدل حعه  و اعتهرض حعضهكن یف ال ن و لذا ارتلفمت و رد حعضكن عهیل عیل
 ٌ ضهرر و ٌ ة و وعهیندهن غهاعده كتهاب و ٌخثجت رن ح ن فا ه ٌخعجزمت عن رده و ٌ وا عیل
 دل عههیلخههافع هلههن و ٌوهها جعلههه  هه عجههاده و كههه عههیل عه ضههرراً خنههه و شههراخد عههه یفیج  ه مضههرار ا هه

 ًٍ كتهاب و دهنة  یف ًه شهرعححهدل عن الشهتة امل صهورة ات كهات ثاحتهاً و اٌجتناب  وعلجكن اص
وهال الهیه و حهب حارتهال الضرر فیج كن فٍخ ه و ات محه ٌ كوت الضرر فحفوو الدل  حنهاء ىهذه الج

رد كتهاب و یه ة و مح  وهن املهدارك الشهرعحتغهوهنن العقٍء ون اٌجتناب عن الضرر امل نوت ل
 اء.حغوا حا جحن تغهوهنن عقٍءكن و لینكن ون جوالكن الذختتعلهوا د ٌ دنة ات

 وهاجق وهر فهات الهراجح وها رهذو وها املرجهوح فعهیل و ىهو طهجح تهرك الهراجح ایل و اوا الثاین
 كهن  عهر   م وهن املرجهوح كهها رالف رضاء اَ و نن ٌ عر  الهراجح رضاء اَ و املرجوح وا

غ وههن الفغههاد و وههن دلكههن عههیل عقههولكن الناطصههة و  یف ات الههراجح الضههرر وههن النفههع و الصهٍه
 اوهر اَ افواوكن الجاجرة راجح عند اَ و مجوب و املرجوح عنهدىا ورجهوح عنهد اَ فهالراجح وها

طهال اَ  ج هاً عقولنها را اَ عنهه و ات كهات یف ًهنه و املرجوح وها عقولنا ورجوراً  و ات كات یفحه 
فلهن ٌتقولهوت ات و هوو شور لكون  جا  حتجووا شو ان ر لكون و عسوحهو خو  جا  حتكرهوا ش ان عسدج ا ه 

العقههه ة وههن الكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع و حههة الكافحالعهههه حههال ن ورجههوح هبههذه اٌدلههة الشههاف
ههر و حاملغههتن فة حىههذه العقههول الضههع رجههح یف وهها الههراجح و تعهههدوت عههیل ب تههرك املرجههوح ایلیج
ح و توججوت العهه  قتضاه دوت تلا اٌدلة الجاىرة خوم املاجلة وع كه ریكه  اٌراء یف املتقلجة یف



98 

 

 اَ. ة و ورد الكه ایلخة العلوخة امل هدحاٌهل
هوا  اٌفتهاء و العههه حهال ن وها دا  القوم ایل و عهدة وا :قنشقوغ  عههوا  القهول حبج

ه و حهب فخهف و ذلها امجهاع ٌرحهرفهع عههنن التكلی وم و محهعتقدوت حاٌمجاع اهنن وكلفوت الخاهنن 
ه و حهشها ف ممها ٌ ضهاً خن حا لب املغاجه عهنن و ذلا اات ا ه ارتفع العلحروت حالجداىة و العیاهنن 
 ی  وا  كلفهغهحودهعون فل   یفحرفع عهنن ل ه واحو   وسعها اال كه  اهلل نرأا  خال ه وخعترخب خٌر

ال هن فوهن  جهق اٌی ف فلهنحهكو ها ونها  التكلخ كهن اتمیو الشا و الوىن ٌ ناً حقخحه و ىن وكلفوت 
 لوا وضههجو  یفحر املغههألة و تفصههیههعنههد تعههذر العلههن وكلفههوت حاٌفتههاء حههال ن و ىههذا راصههه حتر

 كتتن.
و عجههزمت عههن العلههن  و ىههو ا ههمت وكلفههوت حههالعلن امجاعههاً  ا  ارههرحههوقههاحلون لنهها ط فنقههول یف

د وهن حهقلا  او تحهكن حاٌرتحه العقهه فعلهحهو ال ن مرم حالكتاب و الغنة و اٌمجاع و دل وجدا اً 
وا ه امجاعاً  ه ولكهن حهشها ف وم وكلفوت فٍحاوا ا مت ال ًٍ حو  قول تفص و دنًة  و كتاحاً   ال العلن لج

لههة عههیل ند ىههذا اٌمجههاع ىههو الكتههاب و الغههنة و طههدعرفت راهلههها یففههوت حههالعلن اذ دههلوك  الدٌ
ه العقههه لكههن حههالعلن حههوجههوب ولههب العلههن فهها مت وكلفههوت حالكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع و دل

ههدوت یفحاٌمجهه عترفوت ا ههه اٌصههه اٌویلتكههها ه حكههنكن حتصههمیا ههه ٌ ا ههاً حا فغههكن ع اع و ا ههمت حتج
كهههنن میو  ضههاً خه ال ههن احكهههنن حتصههمیمجاعههة ٌ ضههاً خدو كههن اه ال ههن و حكههنكن حتصههمی العلههن و

ه صهه هلههن اٌیالشها و دوهنهن طهوم ا هلل وههنن و ٌ صهه هلهن العلههن ین ٌیاعهة الهذالهوىن فالج
هه تركههوا اٌوههر ٌىلههه كهههاخدعوا اهنههن فقوههاء و خههتكلفههوا و ٌخا اَ اعلههن هبهها ٌخجودهها ب ٌصهه اب یج

هه عهكههن  ٌ شههكون و عههیل عهلههوا جههومهون وخٌ الههوىن و الشهها ات أرههذوا وههن خ ن اتهیب علههیج
ٌتأرذوا ح نكن و رذوا عن اص اب العلن  اً ضخركن ا مت احقول لكن  خاص اب ال ن و كذلا 

شهقوت خعلههاء  ضهاً خا ير ها طلهت ا ها  هرحأرهذ حقهول  ف  حهد كحو ات طلمت نن علهاء فقوهاء ادهات
و الشهكوك لكهن حله  اوهرىن وهن كثهرة الشهتاو والشعر و متام عهرىن وشغولوت حالعلن و الج ث 

فون حتكله ة وهنها لتهراكن الشهتاو مفهاخور صه هلن رن  غألة ون املغاجه و ا ا ىن یفیٌ وجلغاً 
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 قهول ا كهن وهن و كن حن  قهول فههیتقولهوت فه قلهدوكن مفهاخعهلوا حشكون و ومهون او خ ب اتیج ىه 
كن حاب العلن و ىناك اطوام حاطوت حكتب العاوة ا غد عل كثرة الشتاو و الشكوك و الرجوع ایل

صهه لنها العلهن و یقولهوت خ يالفعرة عدول ثقاو اص اب ذكهر و فكهر و علهن و رلهن و تقهو عیل
هتقولوت ٌ كها عیج هتنها ٌحو  حت  عیج   ججرىهات و ات كهات حكن لهحلههتن و القهول حا هه اشهتجه عحهو  حت 
صههدطون فههاهنن خمجههاع الكتههاب و الغههنة و اٌ ينههن  ههرمث  قولههوت لكههن ىكههذاخ ضههاً خفوههن ا جرىا ههاً 
حقههاء  ه العقهه شههودو عهیلحههقولههوت ات الكتهاب و الغههنة و اٌمجهاع و دلخىكهذا و  ادههاً حرتجهوت طی
شههودو حههات اَ  ضههاً خه العقههه احههغههنة و اٌمجههاع و دلف و العهههه حههالعلن و الكتههاب و الحههالتكل
 ی   اللتهی   املقهدوتی  فهالقول حالتعهذر طهول حاحعهال ىهات ذر طععهاً ع  العلن  تحذر فلعتكلف حاملخٌ

لو عن شهتاتكن و ادرلهوا وهدره ارهوا كن  هتا و املرد ایلحشودو اٌدلة اٌرحعة حبق اَ فاوا حت 
ن و طلهدوا ارهوا كن یالهد ه و اوها اتركهوا اٌجهتهاد یفحهاىتهدوا ال وها  للعلن و اىتهدوا ایلی  ون املدع
ة و ضها  الوطهت حه  اذا راجعمت اٌدلة وراجعهة امجالحاصاحة الق أل اَ یف قك و  و ٌی  العامل
ه حهالهق و لكهن   هر عهدل ثقهة فق ا و شهككمت یفهیهاملغألة و تهوطفمت ف ور الق یف هتتدوا ایل و م
و اسوألوا اهوا  تلها املغهألة حقولهه تعهایل ه یفحده و اٌعتهاد علحركن و عر  الق جا  لكن تقلح 

كنمت  تعههونالمكر ان  ات الهق یهفا ت ٌتعلن و اولجا اىه الذكر فاوتثه اور اَ و طلدىن ىهذا ج ال
مله ات شاء اَ عدم ا غداد حاب العلن و ا ه وفتوح وادع و الهدَ  اٌمجال و دنذكر یف عیل
 ق.حه ىذا الضح  فحف دوه لحن اَ رنیو د

ة فهات حة او شهرعحهن عقلجهوا  العههه حهال  هوهنها عهیلحتق ات اٌدلهة الهی :قنخايظ
هارج و  د یفحیهك و التقحقجهه التنصهخكن حاوتناع ضهده فٍیكن حه العقه ی ة مفاحكا ت عقل ال 

و  يا  و اٌدت غهات و املصهالح و الهرأحهفلن متنعوت عن العهه حالق ءاً ه رعاحات طجه كات الدل
و وهنا و عیل ون ال نوت الی يكوت ال ن الاصه وهنا اطوخلر ا  هذلا  حتج  كهوت النهیبخ و  اتیج

صهك و ات حهفهات اٌدلهة القعع د و نو هاً حهو نهوت اٌواوهة حهه التورو نوت النجهوة و اٌوهام  ة ٌحت 
عكن ح تهجعكن و اتفقهمت مجه رهی ة وهن كتهاب اَ او دهنة عهن النهیبخهة فواتوا حاحكا ت شرع
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دوا ری وعلجكن فلن دل عیلخث وارد ختأتوا حبد ات عیل قال املرء وتعجهد ح نهه و خ متغكمت  ا حتج
اصة و عیل ر ارد ووضعه یفی م مسعهمت وهن الكتهاب و  وهاعارضهه ختفغهرو ه  وها كتب العاوة و ال 

الكتههاب و الغههنة و العاوههة فلوعرضههته لصههار  عرضههه عههیل ثاً خو ههه رههدفههرض ك كههات الواجههب عههیل
 ىهو وهارواه یفو عارضهه خ وها ضهاً خث العاوهة اخهاراد ا هه یف ث ریخ  حبدحوع ا ه ل ونثوراً  اً ىجاء
ان اهلل ه و دهلن حهاَ عل العهاب طهال طهال ردهول اَ صهیل عههرو جهن ح عن عجداَ جهنیاملصاج
وم  عاملا   جقی اذا م قجا العهن حقجا العههاء حیخنتزع  ول العجاد ولكل خ قجا العهن انتزاعا  خال ات 

ه و دهلن حاَ عل و طال ردول اَ صیل رعهن فضهوا و اضهواحفأجهوا فافتوا حغ الناب ر ساء جهاال  
كان امث  عیحالناب حغ ول افی تجووء وقعوده حرعهن فهحوالقورءان حغ وول قوال ىفو طهال  ول افتاه رعهن 
اصة واخاراد و یف ًا هتول النا   هف حهفاذا كات رجر ىكذا شهأ ه ك یصیٌ ث ال    حو  تأدهیج
طولكن ىو اثجهاو رهن ح هن  الكتاب و الغنة و عیلرد حه ین و یع اور الدحه مجحعل جتینیاصه حه 

و ا ها  او ىو اهنا رق و اصه اویلخالعدول عن وفاد تلا اٌ ذكر هلن یفخه ححه جوىن  عن امت دل
 حوا  و ال عواد حمفول اضوطر غتهة و طهدطال اَ دهج ا ه حكه املأالعهه حال ن اٌضعرار ك اطنا ایلد

 قتیضهخفاطول ات اٌ صها    حو قداحه  ملل اضطر ال اهلل االء حرو   وا ول یش يو رو  حف امث عه
 ذكرىا القوم لغد حهاب العلهن و وجهوب العههه حهال ن جهار یفخ ة الیحلحقال ات الوجوه التفصخ ات
 ی  ع املغهلهحمج ة تلا اٌدلة یفخوونا ىذا و جاری ع اٌ وات ون لدت ادم ایلحمج ع یفخع الشراحمج
لهه  ایر الاضههرحهه  عههاب ن مج فههالعوام  ع اىههه املجلهه  اٌ عههام حههالل ن و اٌحههمج حههه یفل 

لفاظ ریحالغافلوت حع  غهتفیخة ر ها یوم حعد كه ىذه الترجحات ال دوت عن فون املعالب ون اٌ
فوهن رها  املغهألة خثهه لهه و وهع ذلها كلهه ٌمیه و حهكرر علخ ات فون اٌخه فٍحجه الفقحیج و  غویقال
م عههرب جوالههوت عههیلخههوم و ىههن جدحههف حالنهها  ذلهها الحههفك فوهههوت وههن خاعقههاهبن ٌ دوا اٌدهٍه

له   ا هه یف ضهاً خصهرروت حهه اخ ع اٌ وهات كههاحمج ء فادلة القوم تعن حعد یش جاً حاٌدٍم اٌ ش مج
عاب كات العهه  ال هن  تقولوت ا ه عهیل ادم كها حین عیل حال ن فاذا كات حاب العلن وغدوداً ال 
دد یههه و میههحتر ة یفخههة ااجههنههلل اَ وخ وههن المكههة اتادم ىههه  ش حههینححنههاء العههام و ادهها  عهه



111 

 

ه حهاللعن و الععهن وها حهشهددوا علخه و میهحتر یف ثاً خن رهدی و دهتة و عشهری  الف و وهأترججه حه
عهلهوت حهه ختركهوىن خث العهه حهال ن مث خرد و وا هلن یفیج  و اللوا  و م الزین شددوا وثله یفخ م

كول ٌجهن ا وهن لهدت ادم ایلحالهد  كوت یفختة و ىو  نزلة ات ٌحون حاب اكه امل ادم  اررالزوهات وهأ
كههه  تناولوهنهها وههن حههاب اٌضههعرار ایلختههركون خع و خع الشههراحههمج ن یفهیرووهها اَ علههیتههة و حامل اٌ ا
تهة فا صهف و ا  هر ىهه حامل ه اٌحه  فحىذا العهام و له یف وا وقتیض ة عیلخعة جارختة و الشرحامل

ههر فحها  حالهد  ادم وشهروب یف لهق لجهینی  ادة ات ٌحالغادة و ىه ون حىذا ون الغ  رووها حر ال 
هبا و خاَ و  ادهة حلعهام حالغ امی هن حهالكخٌحهاَ شهرجوهنا وهن حهاب اٌضهعرار ختركون خلعن شار
 ی  ذلها فتجه دل عهیلخهث وارهد ختفهوه حبهد و ىٍه ياٌصه الثا و عته عیلخشر ياجر ذلا ىٍ

ههر  ون ذلا ات املهاء الكهایف حلهد  و ا همت دهكنمت یفلشهرب النها  ووجهود فارهه املهاء و رهرم ال 
هر فقلمت نن وضهعروت ایل ه اٌح  فحل ار شهرهبا حتولهوا ایل ال  ة خهالغهدرات العذحهة و اٌهنهار الج
هبا  خ الی هر و احشر اضعرار اذا كهات  يركن او رذوا املاء عن مجاعة عندىن املاء و ٌتشرجوا ال 
 وهها شههررنا ٌ عههیل وهها ا  عههیلحههكههنكن اٌرتمیاضههعرار لكههن اذا كههات  ين و اكهههنن اٌرههذ عهههنمی

ًٍ یوا    كهحتعذر و لختعغر او خ تقولوت مما ه ممها او طوًٌ  تهه عق  ا  فراجهع ایلحهه اٌرتحهب فیج
ده  حة اٌرتحفحك  تهة و ٌنتهاح ایلحاكهه امل ذىهب اٌضهعرار ایل ر وتعهذر و الههدَ فهاذاً حا  حتج

 اء النعن و ىداة اٌون.حاكله ججركاو اول
ة الكتاب و الغهنة حغتلزم عدم رجخه حرن الفق ات القول حات املدار عیل :قنغادط

الكتهاب و  ه عهیلح قه عن مجاعهة وههنن ات اوٍه  الهدل او كهاخهنا ون الضرورأهتها كحو رج
ا  ٌت الهدل وهن غها كهذلا حهه مهها اوارتهات حد حنفغهه القعهع حاملقصهود و مهها لحهفخ ه وهاحالغنة مج
حٍوغهتند  جییهه حهد حات املغألة حعد ووو الفقحح عن الشوخالتصر ًة و ركخاٌواراو اٌجهتاد

 ی  وقهرو  ن للهغاجه حا فغوها اٌیغتندغا وحفات املغتند رنه و حعه  وته و الكتاب و الغنة ل
هنهها جرىا هات جهاءا وهن ا مههد ه و ون تتجع الكتاب و الغنة عهر  ات وهذىب الحح ن الفق
  و لكول اتواه خونو  عول  أخأخوم دخ ان املؤول م ها و العهه هبها طال عیلهیب الرجوع الیج رحنا و 
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نو  وول الكتواب و خن  ول افوواه الرجوال ازالتو  الرجوال و وول اخوم دخول اخم دو طال ول رح  فاخم ح  
جال و م ة خوعرف حالرجال بوا حاخل اهلل الید انعة فقال حو دجه عن ارتٍ  الش ل ی الأنة زالت ال 

جههر و كثههرة اٌرجههار تعجههز اٌ غههات عههن االووق  فصههه  املنتصههراو و طههدذكر اىا یف رادىهها یفیال 
عاب و دا  يالكتهاب الهذفة الكتاب و الغنة فهات شهجت فراجهع حرج ر كتجنا و ور حعضوا یفیال 
ىهو اكهذب  يال هن الهذ ه و ٌوغهتند و ٌرجهة و اتح  حهدلحرلفهه له ه و واخدخ ی  ج وصد  ملا

ة وارهدة خهاو حهه اخهاَ و لو ا صفت لكفاك ىذه اٌرجار و اٌ الكذب صار رجة اَ و املرد ایل
ة و ات شهجت وهع ذلها اكثهر وهن ذلها خهرهد الكفا نعه داً خهوارد و وع ذلا اورد ها ىنها  ا حه رجر
 ر كتجنا.یا حغاحفعل

 یة نززیززاالحكززام الفرع یاصززالة الجززواز نزز یة الززوززاصززل الحززق انقززاال اصززالة الحر :قااال
ثبززو   یالهقلوززة االولزز وقززلوا  اربززم یطزز یتن اكززرا نززیززو  یه البرذززاط العقلززیززلل علیززالجهلززة و 

انسزلاد  یب نزیة الریاللان ل العلن ب ا و الفحص ع  ایحق ا بالضرورل و وجوال تحص یف نیالتكال
اربعزة  ة الط ادلة الفقه غالبزا  یام الفرعوعظن االحك یاالعن ون الظن الااف ن یباال العلن بالهع 

 یالهسززتقل علزز یالقطززم اوززا العقززل القطعزز ل غالبززا  یززالتف یلكتززاال و السزز ة و ذززالعقززل و االجهززاع و ا
صزل حكهزه ی ووضزم لزن ة و وجزودینرض ادراك العقل الحسن و القبح و اللواال و العقاال و الحج

كز ا االجهزاع القطعزالفزر یة القلزة نزیزغا یوزن ج زة العقزل نفز ون ال ارع اال  یالز  یال ظزر یوع و 
لزة ثزن و  زا یا  احكاوزه قلیزة الجهاله و اوا الكتزاال نایاعهال الظ وط االجت اد یحتاح وفادا الیال
 ظززاذرل تةبززا حكهززا   یذزز ن ززا و و  ززا وززاایاجهال ززا و ب یاختلززف نزز وجهلززة بزز ات ا و و  ززا وززا یذزز وززا

ًوق یقازكزة یزط االجت اداعهزال الظ زو یله الزیحتاح تفصزی وجها   او حكها   ا  یاو ضرور ا  یاجهاع

كاط و  ا وقطوع الصلور نهن الظزن  و اوا الس ة نها قنصهوة   قحوق قنضكوة
كهقطززوع اللززب بززل غالززب الفرعیززالاززاف لك ززه قل قطززم بصززلورا و  ال یا  تةبززا بالواحززل الزز یززل 

 و سل. نباال العلن غالبا   یل خاف قطعیدل ته ونیالوضهونه و الحج
  عن ىنا :اقول
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 اهیهرو الجٍد و وهن علحتغ
 

 ححطجهه و وجههه اٌرض وغجههر 
 

ل عههیل يو تصههد ب ذلهها اٌصههه املعههاجق للكتههاب و الغههنة و  املصههنف لٍدههتدٌ ا قهٍه
 الهی لهه وقهدواو فاملقدوهة اٌویل ًٍ حذلها دله عهیلذكر خ ه العقه حاعترافه و اراد اتحاٌمجاع و دل

ات و املقدوهة میهه كافهة اىهه اٌحهعهن الجرىهات و عل  هین ف و ىهوحادتدل هبا و طدووا ثجوو التكال
 و حهی  ر رهامت النجح و تقصی  ن و طصور الشرع املجیاثجاو  قصات الد اىمت املصنف عیل ة طدحالثا 

مئة العاىر ن فا ه وهع ی و اطدر القادری   حه و عجز رب العاملی  ن صلواو املصلهین علیتقاعد اٌ
كههووت لكوون دحووالال ن و رهٍه  العلههن و طههال ة ات ٌتعهلههوا حههخههآة اجهها ههه ا ههلل و نكن و امتهووت خوووم ا
 ثاً خن رهدی و دهتة و عشهری  و وهأت و اصهدر الجهج الفهاً  ناخت لكن االس م دحو  ض كن نعهیحعه
ًٍ  تاوهاً  نهاً خعهه اَ دیج  ه محمجاع علاٌ مرعلن و طاحو  العهه حغیج ا ه ٌ  عجهاده وهن ی  جه اً حهعطع كهاو

 فوا النا   االعجاد و تعهر الجٍد و كل ة تكیحدنة طعع هحغن  جخ و موونا ىذا ی لدت ادم ایل
هه  اال كهوو  اهلل نرأووا  خالعوت لههه وههع ات اَ طههال حغههتعخو ٌ و وجعههاً  طوههراً  دوت رٍفههه وجههدا اً یج

ثجههت خ ىههذه لههو صههدطت لكا ههت ادلههة وههن رام ات يو لعهههرهووا اات وووا اال نرأووا  كهوو  خوسووعها و ال
لوى و اراد  هی اطوال النهیب اطوال اَ و افعاله و یف التناط  یف ة و المكهة عهن اَ و حهاٌ
 و لهو می  حفعهه عهدل ركهحته فات ىذا الفعال لخالردالة عن ردوله و اٌواوة عن ذر اراد  ی

شههرعه و احعههال  جوتههه و عههدم  و تنههاط  اطوالههه یف اثجههاو عههدم رمكههة ىههذا النههیب اراد  صههراین
هر وعلقاى عدله ملا اد عیل ادم وضهعروت  ع حهینحهه و مجحو ردد عل ذا و ٌشا ات ون ررم ال 

عون حو مجهه  ن التههنفهیرم علههیهه تأالجتههة و ذلهها كهه   حنههیبح و لههمی  حعههدل و ٌركههحه لههحههال
وغتند له ون لغة و ٌ شرع و ٌ  حه اعن ون ال ن طول ٌه و طول ات العلن املأوورحالوضعروت 
 .املقعوع ٌ امل نوت اطاووىا تدل عیل ة الیحقلها اٌدلة العحعر  و ٌد

هلة ارذ املصنف  دلة عن افادة العلهن املأوور قصات وارد وارد و غتدل عیلخحالج حهه ن ٌا
رجار فهات كهات َا ا هلل د او وختلا ٌا یف طهوهلن و ات  عهیل   ىكهذا فوهو العهاجزحىكهذا و له نهاً خٌا
ًٍ  ناً خا لل د فقصهر الردهول عهن  تاوهاً  نهاً خطولهه و ات ا هلل د املغلهوب عهیلنهه فوهو خفاحعهه العجهاد د كاو
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 عهوهن و ات ادوا  حامئة عهیل واغحن  صتن فلیطصر امئته الذو قصر ىو خ   جردول و ات محاٍح ه فل
ًٍ  نههاً خد عههاد كههاو تروههاً یلههجعن فصههار الههد عههن العههام و طلجههوه روههراً رفعههوه  رههی يفلعههب حههه ٌا و  ن م 

غلهب و خن و الهقٌ یرتفع و  لجوا ىنالا و ا قلجهوا صها ریاملنترم حاوه و ارتفع الق عن العام وٌ 
هلة طدصار ىذا املنكر وعروفاً  ی  وَ  العزة و لردوله و للهؤون نقلب صا راً ٌخ  و املعرو  ونكراً  حالج

م طهههن فا عهههه ًا  هههاعخههه  اٌدههٍه

 

 وههههاو عههههر  و حههههدا ونكههههر طههههد 

 

م وهههن كهههات  جههها عهههیلحل اٌدههٍه
 احهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههحاك

 

 ىهههدوت اركا هههه و دعامئهههه و طهههد 

 

  مث ترد خا برأهیاكن فححكن ول االحكام ف ة ىفحاحدهن القض ترد عی ی  راملؤونحطال او
تهل القضاة حوملك عنود االووام اهیاكن فحره فحغ هنا عیحة حعحتهك القض  یلوما    ف قول  مث ت 
كتوا ن واحود فواورهن اهلل سوجاان  هیو اههن واحد و نجو عا  ح وب ا اءهن مجحاستقضاهن ف ن واحود و 

كووانوا  فاسووتعان  وون عووی ناق ووا   نووا  خام هنوواهن عنوو  فع وووه ام انوو ل دحوواالخت ف فاطوواعوه  امتاووو  ام 
غوو  و ادائوو  واهلل حفق وور الرسووول عوول تجه تاوووا   نووا  خام انوو ل د ریضیوو   انحوولوووا و عهقوخ شووركاء لوو  فههوون ان

 ودق حعضو  خو ذكور ان الكتواب  ء ان كا یشح  تجحء و ف الكتاب ول یش وافرطنا ىف قولخسجاان  
كان ول حو ان  ال اخت ف ف حعضا   و ان  را  حوك     اخت فوا  حور اهلل لوجودوا فحوعنود غ  فقال سجاان  و لو 

ترویحق و حاطن  عهحالقرءان ظاهره ان تكشو  الظههوات اال ق ونخع ائجو  و ال ق ال حو   غرائجو  و ال
 شرح. و عجارته راىرة ٌحتتاح ایل ًا هت

قبزة  ه ابزنیزعل كهزا ام داجهزا   االحكزام غالبزا   یو فتح نز یالوجلانناط قلا باال العلن  :قال
ر االصزل نزاط قلزا اط یتخ ز یرا و جوابزه نزیزوزر تقر ن الحزال و عكسزه قل زا قزلیون تحزر ح را  

كاخبززار الكتززب االربعززة وقطوعززة الصززلور نززالظن الحاصززل و  ززا ظززن خززاف  كل ززا او جل ززا  االخبززار 
كاط اط تلزة االربعز یل علیقل ا اط اللل االعن و فتح غالبا   یالعلن بالهع نباال  ة وزن اللللزة الة اط 

كةزر ال سزخ و ذزی  بالتواتر و لو غالبا   كانزا  یة التزاجزالصزول االربعهوزخخوال وزن ا یها بعزل اتفزاق ا
كهزایز زا بیعل زوزن االجهزة وعزوال   یة نین االواویو  ورل ب  ز ل بز لة التتبزم و اخبزار اللقزة ی   ن 
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كاط الهابر به اورا  الهو كل ا ون الهعصوم و االو اخبار ت ا  یجل جب للعلن ااا  لهااتفقزا  لة االصول 
كایالعهل ب ا و االعتهاد عل یة علیاالواو ك ال لزردع ن الهعصزوم عزن )علزیط ن ا بل لو  ل(  خ ی ا 

نعلزن  یوم حتی ا الیلیسا بایه اط تلة االصول لیزوانه نف یعهل ن ب ا ن یالعهل ب ا الطاعه عل
ه یزالفق نجزلا اال و اللقزة الهابزر بز لة لزناخبزار تلزة االصزول  یبالتتبم اط اخبار الكتب االربعزة ذز

كوط ذ ا الابر وخخواا  ربعة وم كتابه ال الكتب اال یبال سبة ال ر یه لیهجهم علون االصل ال اط 
ها ع ززل ذزز ا یاالجهززاع اوززر صززعب  زز یل اخبززار اللقززة ع ززه العلززن اا االطززاع علززیززفی یحتزز ا  یززجل اوززرا  

اخبززار تلززة االصززول  یصززوم علززاله كززر لاجهززاع وززن اصززله و اطززاع الهع یالاصززن و ذززو االخبززار
العهززل ب ززا لعلززه الجززل  یة علززیززحجززة و اجهززاع االواو را ذ ززایززكززوط تقریف یززاول الكززام نك ا  یتفصزز

ع ن بزل لزو قطع زا یت زا ع زل جهزیك زف عزن قطعیج زة العهزل نا یعهل ن بالواحل او تبعض ن نز
 .ا  یخف م بعلم   وا لكوط الهابر به اورا  نقط بكوط الهابر عن االوام ثقة لن

اصهه رروهة العههه   حه الغهاد  وهن تأدهحالدل یف عینخ <رهیور تقر طد>طوله  :اقول
 .هحله و ور الكٍم فحرتضه و طدذكر ا هتافت دلی  اوراء العلن و رور ونه ات املصنف م

ات طلهت اهنها وقعوعهة الصهدور  عهینخارهر  ایل <و ات طلت ات اٌرجار كلوا او جلوها>طوله 
 كههالقرءات فههال ن الاصههه وهنهها رههن رههاب كههال ن الاصههه وههن القههرءات فجههاب العلههن حههاملعین

  حال ن و اٌی   طول القاجلی  و ج حی   و طدواء اٌصولی   طول امل دثی  ب جحعن وفتوح و ىذا تركاٌ
 .الوجداین ًد العلن القععحقولوت اهنا تفخالقاجلوت جوجوب العهه حالعلن 

واوع  عینخالخ  <تلا اٌرحعة تذلا ات كات ا ه عیلحطلنا ات الدل>طوله  ات طلت ات الج
ون مهد جن  يب و اٌدتجصار ون الثلثة اخه و الهتذحضره الفقیو ون ٌ الكایف ًاٌرحعة و ى

 و وههن مهههد جههن الغههن حههالتواتر و وقعههوع اهنههن ی  جههن الغهه عقههوب و وههن مهههد جههن عههیلخ
كثهر النغهخ یفحوصنفوىا د لفهاظ و العجهاراو فه ها حعد اتفا  ا ىا وههنن و رعلن صه ة صهدوحاٌ

ة ح اٌواوی  املشوورة ج ی  عصر الصاد  او الصادط ة املصنفة یفاجون اٌصول اٌرحعه ًى
مئة یف واوع ون تلا اٌصهول و الثقهة  يو ىن ا  ون اٌ املصنفوت ثقاو و طدارجروا ات الج
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 .وجب العلنی اذا ارجر ون اور جیل
 او ی  التتجع و املهراد حالثقهة كهه وارهد وهن املصهنف حكغر اهلهزة ععف عیل <و ارجار>طوله 
 ذلا. ن عیلیالعلهاء الشاىدكه وارد ون 
مئهة عهیل ة یفحهاتفقهت اٌواو عهینخارهر  ایل <و ارجار تلا اٌصول>طوله  العههه  عصهر اٌ

 ی  ه وهن ادلهة امل هدثحه ة لهردعون املعصهوم ىهذا دلحكهن صه خ ة و لهو ماجهحتلا اٌصول اٌرحعه
 ص ة تلا الكتب حاٌجهتاد. عیل

عة ح الشهی  وم جحغت الحت و لحات تلا اٌصول عدوت او رف عینخارر  ایل <هحفف>طوله 
د الثقة املنجر حذلا اٌ و م  علن وعاحقة اٌصول الثلثة وعوا ری ه حهه و اراد صارب الفقحالفق نج
ٍه  ذلها ریدا كتاحه حه ىو شود عیل حالنغجة ایل ضاً خو ذلا ا اطصهد  ث طهال محهر الكتهب حب 
 ام ٌ.  اً حكات ص  اً دواء عینخرووا  واراد یا یف  طجیلی  ه طصد املصنفحف

جر>طوله  ههع عل عینخ <وع ات كوت ىذا ال  جر املنصهوب وهن اصهه مج ه حهات كوت ىذا ال 
وجهب ی و ا ت طلهت ات الثقهة اذا ارجهر عهن اوهر جهیل ه اٌمجاع اور ریحاذ حتص   حاور جیلحل

 العلن.
هة فها كر ح و جغارة جغمیاور ع فا ه تفوه حه خ ته محارره ل ایل <و اوٍع املعصوم>طوله 

 يرو وهنها وها الی علهه هبذه اٌرجار املأثورة مفن القاجه حاٌرجار املتواترة وعین ره حالشا یفیتقر
عودل  كا خه  ول اووی قال ىف ان النی صدطة عن جعفر جن مهد عن احاجه عن اجن
هوالیو و تأقی  املجطهو و انتاوال ی    الغوالخول ت یعل هما الود نیفخ ییول اها ب جهر ا ال  و طهال  ال 
  قوال قودزادوا و اذا نق ووا حعرف الق فاذا زاد الناب فخا ول هیو ف اال   اال تجیق لل اجوعجداَ

كووملك مخ ونوو  قووال قدنق وووا و اذا جوواءوا حوو   وودقهن و لووو م و  ًا هتههعوورف الووق ووول الجاطووا خ كوول 
 يذلها وهرو ات وعهین اعههال العجهاد رهی طدورد ارجار وتواترة وعاحقة للكتاب اهنن شوداء عیل

ِ  جهن عجهدالرمحن الُغهمیح عهن اجهرىیاملصهاج رواه یف ون ور  العاوة كهها  طهال طهال ردهول اَ يرد 
 و انتاوال ی    الغوالخونرون عن  ت خها هما العهن ول كا خه  عدول  ی ه و دلنحاَ عل صیل
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اههی و تأقی  املجطه ف خهعنهه حتر نیخهف حهالعجهاد ك يدخها یف وها علع عیلخٌ يفالذ ًا هت ی  ا ال 
هاىلحهه مجخه و تأوی  ع املجعلهح و ا ت ال مجی  ع الغالحمج ر یدها  و طدفصهلنا ىهذا املعلهب یفی  ع الج

 مله. یف ضاً خكتجنا و لعلنا ذكر ا ىنا ا
تههه ذلها و یف حهوغتند له ك ا ٌحارر ىذا م  تشك ایل <ةحو امجاع اٌواو>و طوله 
حههه  عة و وههاحدت الشههخههاٌصههول مملههوة وههن رروههة العهههه  ههاوراء العلههن و كههات ذلهها د كا ههت تلهها

هلهة شهكا اهنهن لعلوهن كها وا حاوت ها ىن ون العاوة حالج و وت العههه حهال ن الاصهه وهن رجهر یج
وة و حعضهوخالوارد او كات حعضون  هلهن طهراجن  و رصهه ين وهن جوهة ارهرعهه هبا ون ىذه الج

ًٍ  عیل  جق لٍدٍم اثر.ی كاو محو هبذه التشك ص ة وضهوهنا وث
 فرض كوت املنجر عن اٌوام ثقهة و مساعهه اوهر جهیل قول عیلخارر  ایل <حه طععنا>طوله 
  حههاور واضههح حلهه اً حههرف قههة املغههألة اوههراً حرق ياملنجههر حههه اقعههع حعههدم دههووه لكههوت خ واضههح م

ًٍ كالغهاء فوطنا و اٌرض حتتنا   ه اور اٌرجار ات شاء اَ.حا تفصحأتحو د وث
كززاط اط تززخل :قااال كهززایززذلا یخ االربعززة انهززا ذززو لفاجززلل ذززیف اله ززایو اط  كل ززن   ة ال ززاس 

وصزطلح  یخ علزیو اجهاعزا  ال ز یاالعلز یالهع ز یا  علهزا  الرجزال علزیظ ر ون حهل ن تعلی
كزل احزل حتزیة لیزب كرذن االخبزار القطع كوط االیانتفاع الكل الله  ور و ا عهزل ی الوزن  یعهزل ب زا 

كوط غرض ن ون یوجب القطم ع ل غیخ الیة ع ل اله ایه اط القطعیبالواحل نف رذن وم احتهال 
رذززا بززل ینزز كروا االحززاد و غ لززه را وززم حصززول العلززنیززو غ ن بالواحززل وطلقززایلعززاولف انتفززاع ایالتززخل
ل و نقزل االجهزاع وزم الفزارق الن هزا یالتعزل یاس علزیزعرنزا و الق قصلذن نفم الكزل لهزاهكن یال

 الظاذر. الفرد ی صرناط الیاط یلفظ
خ الثلثة الفهوا ىهذه اٌصهول خات طلت ات املشا عینخارر  ایل <و ات كات>طوله  :اقاول
علهههاء هههه طههول ی االغههرض الكاوههه كههه محههه  رضههون عههیل ًنجغههخة النهها  و خههاٌرحعههة هلدا
وهه و كهذلا یلهزم ا هراء حعه  النهاررخلجٍ ًامللكه العهدل عهیل عهدل الرجال ات فٍ اً  ن حالج

 ههه  رضهون عهیلی  كهذلا حلزم التهدلخاملشوور املعرو  لجٍ خ عیلحهه امجاعاو الشی



118 

 

ٌرههد عههذر فاجههاب  جییههة الصههدور لجٍحههث طععخههة للكههه فههاوردوا ارادخههاهنههن ارادوا اهلدا
رىن و لعههه  رضههون حههوجههب القعههع عنههد  یخ ٌخة عنههد املشههاحههاملصههنف عههن ذلهها ات القعع

جر الوارد و ٌی  ا تفاع العاول عتنهوا خ ن و مینفهع املجهتهدخ كهن طصهدىن  فهع الكهه كهها ممی حال 
ات و حههه و اٌمجههاع لف خه و  قههه اٌمجههاع وههع الفههار  فههات التعههدخالتعههد ا  عههیلحهههبهها و الق
هههیقال ات املردود و الهراد كلخ ات قتیضخو اٌ صا   ة اور طلیبخاهلدا ر حه   و رهن عهیلی  هها حت 

 اَ. شاء ا اتحأتخ ق كهاحجرىات وث روغتندة ایلحدداد و وعالب  
كاط  :قال ح ع زلذن ذزو یوؤلفات ن ذز ا و الصزح ین خ حكهوا بصحة وایاله ااط و اط 

ع زلذن و الظزاذر وزن حكه زن ذزو الحكزن  یاللةو یالهع الهطابق للواقم الصالة علم ال قل عن 
كوط ورادذن واینف یالقطع كزاط اط یو اط القطم ع لذن ال یاكر  ظ  ه اط  وجزب القطزم ل زا و اط 
كان ؼتیقَ  كاف نهشو قزال  االوام یعرض عل یالكان ك زف یو ذز ا  ا  یزو  زهاا 

را یزتقر یروعلزوم و اط نزیغ ةیروعلوم ثزن التسزهیرض غعه اط اصل الیم اخبارا نفیعن صحة جه
كله وضانا  یالتقر ین وا كةرل الو اجط و طول الزوزاط و  یكةرل االخبار ن یال ر السابق ذ ا  االربعة و 

كةیر بیالكةوجود االختاع  اط یاخبارذن وم احتهال الس و و ال سز یوا د وا نرا  ی  ا و اط الك ابة 
خطزا   علن او احتهل و لو وذهزا   یة نهتیهالهطالب العل یها نیخ  یاصحاال االصول و اله ا ین

 ی ا و خرج عزن القطزم نزلعویكل خبر ن یوجهوع تلة الكتب االربعة  ر  ال ب ة ال یواحل ن
ل خزززاف و ذزززو شززز ادل یة االعتبزززار بزززللیزززة نزززاط قلزززا اط اخبزززار االربعزززة قطعیزززة السززز ل واذیزززقطع

كل ش ادل حجین صحة وا ین علیالهحهل تح قل زا االعزن و فز یبزالهع ة نباال العلن یشرع ة ا و 
كوط وزرادذن وزن الصزحة قطعیوه وع و الاقل ون ال ة ن كوط الة ش ادل ال اخبارا   ة یزه وم اط 
ة یزقطع ین ز ادت ن علز ا  یزام ظ  ا  یزه قطعیزعتهزل علی و لعزل وزرادذن وزاالصلور وظ وط ال وقطزوع 

االحكزام  یة ال  ادل نیحج یل علیدل نعهل ب  ادت ن وم انه ال یة ل ا حتیرقطعیتلة االخبار غ
 ة.یال رع

لة ٌحتتهاح ایلىذه الكلهاو ونه را :اقول ره یهتقر و ات یف>ات طولهه  شهرح اٌ ىرة الدٌ
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اٌوهام لكهن  عهرض عهیلو ات د ا هه خهریهة و ح و جغهارة جغهمیرجا ع ه <ر الغاجقیالتقر یف وا
 قهول عهیلخ ح اتحالصه ره رجة و كهات ی  تقرحروقعوع حه فلحع ارجار كتاحه  حمج اوٍعه عیل
عتهر  خ ر لهزم اتیره ىنها رجهة ٌ هه اذا اعتهر  حهالتقریهكهوت تقرخف حقول فكخ ر ٌ اتی عهه فٍتقر
 رعاجه. ور اٌشارة ایل ه و طدحعلع علخ قرر املعصوم وا مخ كن اتمیة و ٌححالج

 ة خبزریزحج یناط قلا اخبار االحاد حجة ون باال الظن الااف لادلزة اللالزة علز :قال
كها كةر نیعل الواحل  ن ینهزن ادلت زا اط ب زا  الهسزله االعزن و فتحزا   یبزاال العلزن بزالهع  كزوطیه اال

ن و یالهجت زل یاخز  نتزاو یل( الز فر نز  زا )ب زا خیتطهزئن ال یالعهزل باالحزاد التز یزوان ا عل ین
كانزا وسزتهرل وزن زوزن ال بزیالكتاال و ذ ا الطر یال فاا و ال عل یقتصروط علیال  یالز یقة 

بززل  یم احكززاو ن و ززان ة عززن ال بززیززلن ن اخزز  جهیززكززاط د  ززة وززایاط اذززل الهل یزوان ززا حتزز
كانا تراجم زوج ا و الولل اباا و الطفل وعلهه و ذك ا و ون الهعلوم عزلم حصزول القطزم  الزوجة 

وزم اوكزاط  ضزا  یهزة بزل و اذزل بلزلذن ازوزن االج یم تلزة االحزاد و ذكز ا اذزل الزباد نزیجه یل ن ن
 یزوان زا تزلل علز ین الزوزاط الزیالة وزن قزل ین و اجهاع ن علیرل الهسلهینس االخ  و  ن

ة یزززر الهعصزززوم او لك زززف اجهزززاع ن عزززن رضزززاا بزززه و ااا ثبزززا الحجیزززة الواحزززل اوزززا لتقریزززحج
كزاط یاخزتاع حكه زا ذ زا وزم الحاضزر یعلز ین ثبا ل ا بادلة االشزتراك الط الزلاعیللحاضر ن اط 

ذز ا الهسزخلة وزم اط  یعلم عروض ال سخ نز یه االجهاع علیزواط الحتهال ال سخ نفاختاع ال
ة ع زلا وزم اط ذز ا یزالتق یه اط ال بزیة نفیالوجه له او الحتهال التق یال سخ بعل انقطاع الوح

ه ادلزة االشزتراك او احتهزال اط ی فیر ال الك ف او اختاع االشااف نیرنم ج ة التقریاالحتهال 
كاط الجل عله ن بهطابقة اخبار زوان ن رذن اذل زوان ن یتقر ن یعلزن العزاولی لزنللواقزم و اط لعله 

اط وجززرد العلززن بالهطابقززة  ا  یززاالخبززار و ثان یزوزز  ن نزز یكزز ال نززانززا نعلززن وجززود ال ه اوال  یززبزز لة نف
 ن الهطابقززة ویحتهززل ع ززل العززاولیعززلم اله ززم عززن العهززل بززالابر باعتقززاد انززه واحززل  ینزز یكفززیال

كةرل الو اجط ل ا ال ل ن نف كزانوا یه ان ا التصیعلو ا النه اغرا  بالج ل او  عهلزوط یر نارقة بل ذزن 
كةرل الو اجط. یبالواحل حت  وم 
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 و یی  شهرح و اراد ىنها دفهع حبهث ارهر وهن اٌرجهار العجاراو واضه ة ٌحتتهاح ایل :اقول
جه عهیل راصله اهنهن لهو متغهكوا حامجهاع اىهه عصهر الردهول ره هلهن یهر الوارهد او تقرالعههه حب 

 .أیخ ب عنه  احنج 
علههن وههن حههاب اٌفعههال فههافراده وههع كههوت املرجههع خ ذفههات ارهه <ی  علههن العههاولخ ات م>طولههه 
هرداً  ر الكٍمحتغخد و حفجع النیب له و ات رجع ایل مجاعة ٌوعین  عهن الغهجا الغهاجق و ات ارهذ مج
 اء.ح حالی  للعاول فٍوعین
رجار <ه اوًٌ حفف>طوله  ٌرهتٍ  رمكنها وهع  ًقولهوتٌ  داعهخ اهنن یی  ىذا دفع حبث ون ٌا
مئة  عاحقة ارجار  واهنن وع الواطع یتهه تقریه ا ه حن و ات طیالاضر جه علن ٌا رىن اىه  واهننٌ 

رد علن الجة حاملعاحقةٌ   وهنن طلنا ا ا  علن وجود الكذب یف عدم املنهع و  یف كیخو وجه ارر ات مج
وه.عهه خجب عدم املنع اذ لعه العاوه ویٌ جر الوارد امل نوت املعاحقة فعدم ردعه ا راء حالج  حب 

رجهار <او كثرة الوداجا>طوله  م ٌا ارهتٍ   عهیل ًات كهات الهداع ي ایی  ىو ون تتهة كٍه
عهلههوت حالوارههد وههع كثههرة خكهها وا  ضههاً خه اهنههن احههودههاجا لنههاٌ  هلههن ففن كثههرة الیرمكنهها وههع الاضههر

 الوداجا.
غ االحكزززام و یزززالزززباد لتبل یالزززوالل نززز و االجهزززة یو و  زززا اط نصزززب ال بززز :قاااال

ال صزب لزوال  ةیزر و لةویزل ن وم وحلت ا لا تقرا  و التقر یة اخبار الوالیحج یلل علیا ا  یالس
و و  زا اط  ب الهز كوریزغ االحكام بالتقریاالطراع لتبل یة قوله ل ن و نحوا ار ال ن الر ل الیحج

كتبززا  اصززحاال  كززانوا یززكة االجهززة دونززوا  عهلززوط یرل تبلززغ  ززتة االع او اربعززة االع و اذززل عصززرذن 
ر یززلةالززب ذززؤال  ناجهززاع اذززل الززة العصززر و تقر غالبززا  رحاصززل یبجهلززة و  ززا و الحززال اط العلززن غ

ن انززراد الواحززل و ادلززة یبزز نجززل وفصززا   ة االحززاد ل ززن و لززنیززحج یلالط علززیززاذن یززا االجهززة
العهزل باخبزار االربعزة و اط  یة علزیزو و  زا اجهزاع علهزا  االواو  زایتعن الحكزن بال سزبة ال االشتراك

كل ا قطع كوط جل ا او  ة ع لذن و اخزر وزن بزاال الظزن الازاف و اخزر وزن یكاط عهل بعض الجل 
 باال الظن الهطلق.
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هاب ة ارجار اٌراد ون حاب ال هن ح حبجی  هه للقاجلحقخ ه ارر اراد اتحىذا دل :اقول ال 
ذىجوت خه عن املصنف ا غداد حاحه فقال ون ادلهتن  صب الجج الوٌة و ىن اراد كها وا  يالذ
 ر الجهج اىهه تلها الهجٍد یفیهة كه رجر وارهد و حتقرحرووت فجاٌدتقراء عرفنا رجیالجٍد و  ایل

 .ة لكات  صب الوٌة لغواً حوٌ الجعهلون و حا ه ل
مئة>طوله  مسعهوا و   دو وا وای  حه ات اٌص اب املغتهع عینخخ ال <و وهنا ات اص اب اٌ
اٌرهذ هبها و  لغهالتن فامجهاع اىهه العصهر عهیل د علههاً حهغهت تفحعهلوت ججعضوا و لخ عةحكات الش
مئةیتقر ًٍ  ة اٌراد و محرج عیل دٌتخاىن خا ر اٌ د وفص ه عهدم ح افهراد اٌرهاد فجهدلی  جه نج

 .ضاً خنا احا فهیریج ف حالتكال جا یفوع اول القاجه حالفصه كلوا رجة و ادلة اشتراكنا
ة ارجهار اٌرهاد امجهاع حهرج و وهن اٌدلهة عهیل يارهر ا ایل <ةحو وهنا امجاع اٌواو>طوله 

ههع عل ع علهاء املذىب عیلحمج ا و ات هیهالعهه حارجهار الكتهب اٌرحعهة فالعههه هبهذه اٌرجهار مج
 كات كه عهه هبا لعلة.

و تهك زه  زوزاط حضزور االوزام یو ذز یبزة الصزةریالة یدوط نز یو و  ا اط الكزان :قال
كاط ذ ا الكتاال و ت را  و  هلزة و وؤلفزیووئ  طاجفزة قلیة لكون ن ین االواویوم بیالة ال ن الردع و 

كاشزف عزن یزرا ایزن بزه نتقریللعزاول كن العادل بعزلم حصزول العلزن غالبزا  ر وم حیون اله اذ اذن 
حصزل یة یزوركزب وزن اوزور ظ  یو و  زا اوزر قطعز الهركبر االحاد باالجهاع ی ا یتن نیة و یالحج

الن ها  ضا  یو الصلوق ا ی یخ بل الكلیال  یالة حت یاذاال الهعظن ال یون وجهوع ا العلن و ذ
كتزب االخبزار و یكتاب هزا و تزلو ین نزیث االخز  باالعزلل ع زل تعزارض الابزریاكرا حزل ن العلهزا  

 یاجهززاع الهرتضزز یة الهقززلم علززیززحجال یعلزز رذنیززخ و العاوززة و غیاالجهززاع اله قززول عززن ال زز
 یواحزل نزاعتبزار ال ین العلها  علن الرجال و ظاذر ب ا  العقزا  علزیة و تلویبوجوا و االخبار العاج

ن یالخبزار و عزلم تززلون ایص الهعصزوم اصزحابه بتزلویوزا خزرج و تحزر اذن االیز  ن و دنیزاوزور د
كتابا   ة ال بخ و ال فزر و السزؤال و یوم علهه بالحال و و  ا ا ن عن العهل باالحاد یة یعة یلل  القاجن 
 الكتهاط.
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ة ارجههار حهه حبجی  لا و ات ادههتدل عههن لغههات القههاجهیههعجاراتههه رههاىرة ٌ  جههرة عل :اقااول
 حات العهه هبا ون حاب رصهول العلهن ی   القاجلیی  لن اٌرجار غت عیلحات ادلهتا ل اٌراد اٌ
زج ی  لن القاجل عیل ًوهنا و ا ا ى اب فٍ تعرض لج ا هیف او واححاهنا رجة ون حاب ال ن ال 

 شاءوا. فهاحتعارضوت كخه و  ذرىن حٌ رتض مما
نزرض انفتزا   یعلز ة االحزادیزقل ا اوزا الجزواال عزن االول ن زو اط وحزل الكزام حج :قال

عززا االصززول ه االخبززار و جهیززث اجتهعززا نیزززعهززه ح یعلزز یكزززون الهرتضزز بززاال العلززن غالبززا  
كاطیبح ة یزة و االحاد القطعیون االجهاعا  و الهتواترا  اللفظ تهكن غالبا  ی ال اص وتهك ا   ث 
االغلزب  یل ن نز نكاط باال العلن و سلا   و االجهة یة و اوا اصحاال ال بین الاارجیللقرا

و زان ة و  ا  یزو ناج بزا  یقر ا  و نسزا  م اذزل زوانزه رجزاال  یزقضا  حواجج جهلعلم تهكن الهعصوم ون 
كززل ال ززاس وززن اخزز و ال باالخبززار  شززفاذا   شززتا  وسززاجل ن ع ززه  باوا ززطة و عززلم تهكززن 

ن نلعل جزواز العهزل الصزحاال االجهزة یالهجت ل ینتاو یزوان ا بال سبة ال یكهقلل ة غالبا  یالقطع
كهزا كاط لسل باال العلن ل زن غالبزا   انهاة یباالحاد الظ  االنفتزا  عرنزا و ااا نرضز ا  بحسزب ال زوع 

لبا ل ا بادلة االشزتراك  زله ا ی یحق اصحاال االجهة حت ی ئ  نیاجهاع ح نرض ا نا كها یاالغلب
بوجزود  ا  یزاجهال علهزا   د النزا نعلزن غالبزا    ن ووجزویز  زا و بیحق زن لكزن الفزارق ب یوجود االجهاع ن

الة لكاط الة  یالة دون ن و لو التفتوا ال یوط التالهعارض و االخبار الكاابة دون ن و نحن ولتف
 كن واجبا  ی  ا و لنیاوجب الفحص عل یة ال لرل باان ا و ذ ا العلن االجهالیغا یااللتفا  و  ن ن

كهقللیعل كانوا  ه دوط یزالفقبزوان زا و اوجزب اختصزاف العهزل باالخبزار  ین نزیالهجت ل ی ن بل 
ة الابزر ل زن ال ل زا نالهوضزوع یزاخزر و ذزو حج نرقزا   ا بااع زوان ن نلعلزه اوجزب زوان ین یالعاو

ح یح القززلوا  و الصززحیصززح یحتزز یفززتح االغلبززالة االحززاد وززم یززحج یل علززیتن الززللیززواتلززف نا
ح  زله ا لكزن القزلر الهعلزوم وزن اجهزاع ن یف بهاعزلا الصزحیزنك یح اله  وریو الصح یاالعل

و  یعززن الهعززارض الهسززاو یالضززابط الاززال یح الصززادر وززن العززلل االوززاویانهززا ذززو الابززر الصززح
و تزوذن اط الصزحا  العاوزة  الهعاوا  نباال العلن و سزل غالبزا  ابواال  یها نیو ذو نادر   یاالقو
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ص ا بعل واحظة وعارضات ا وزن الظ زوط الهطلقزة یبتاص یة ولنوع بحصول العلن االجهالیكان
كززر تقززلر علزز رذززا و وهززایغو  یكاال ززتقرا  و ال زز رل و عززلم الاززاع و االجهززاع الظ زز ا ززتاراح  یا

ة الظززن نان ززا قززلبلةا یززحج یر ادلززت ن و اط شززئا البسززط نراجززم ر ززالت ا الهفززردل نززیاجوبززة  ززا
 ة.یة و تجاوز  ال  ایالةا

م ر جههواب للشههر  املقههدم یف <طلنهها>طولههه  :اقااول فههات طلههت ات >ث طههال حههاول الكهٍه
هاب  وهن اٌدلهة الغهاحقة الهی ذكر جواحهاً خه اتالهخ فهاراد  <ارجار اٌراد رجة وهن حهاب ال هن ال 

هواب >اٌعهن فقهال  و ا فتاغ حاب العلن حهاملعین ة ارجار اٌراد شرعاً ح حبجی  لقاجلاوردىا ل ات الج
د حٌتف ة اٌراد الیحم رجالخ ات مه الكٍ < وا نا  یفی  عن اٌول و ىو طوهلن ات حناء املغله

فهرض ا غهداد  فعهیل ا لهب املغهاجه و اٌ اٌعهن یف عینفرض ا فتاغ حهاب العلهن حهامل عیل علهاً 
م یف م یفحهجهوا  العههه حارجهار اٌرهاد ال ن حاب العلهن ٌ كٍه وثهه  وهن  ة الصهدور مف هه الكٍه

ه و حعضههون حههعههدم جههوا  العهههه حارجههار اٌرههاد ف حعضههون اٌمجههاع عههیل ًث ادعههحهه ری  املتقههدو
 عههیل  الجههاً  فكههات حههاب العلههن ونغههداً  وثههه  وههن النههیب جههوا ه و اوهها یف اٌمجههاع عههیل ًادعهه

ن مث هیٌ غهداد حهاب العلهن عله ه عجههة و ذكهر وجوىهاً حهف <هلهن ونغهداً >اكثرىن و طول املصنف 
ال مه  و رروهة العههه حهال ن كهات عنهدىن وهن احهده حهالخ ذلا ر <فلعه جوا  العهه>طال 
العاوههة حالعهههه حههال ن او  جههوت عههیلحعخ العاوههة و كهها وا ی  هنن و جههیههاو و كههات ىههو الفههار  جحهیالجهد
 ا یفخه اصهوهلن و م ن و اٌرجار املتكهررة املتهواترة یفهیكتاب اَ لوضوروا لد ة یفخة ااجكف وخ م

العلههاء  ًوثهه ا ونهة وتقهدو یف اذىاهنن ىذه الشكوك و الشتاو و اذا فرضهنا اٌ فتهاغ اٌ لهیب
مئهة امجاع یف فٍ  ثجهت یفخ ن فهاذ مهیعله وغهدوداً روهر ات حهاب العلهن كهات  ملها رهق اصه اب اٌ

 اٌعن حادلة اٌشتراك. ثجت لنا ا فتاغ حاب العلن حاملعینخرقون فٍ
عهلوت خاهنن كا وا  ام اٌمجاع عیلحفرض ط عیل عینخالخ  <دلهنا وجود اٌمجاع>طوله 

ا ا  علن جوجهود املعارضهاو  وهنن فار  و ىیننا و جیحارجار اٌراد ون حاب ا فتاغ حاب العلن ج
هخكو وا خ و ىن م و لوٌ علهون حاملنتلفاو ملادألوا   و جواب رینی  علهوت و ىذا ررب و حت 
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كتجنها كا هت  ث الكاذحهة یفخهارجار وتواترة و ارجهار وجهود اٌراد یف عن عٍح املنتلفاو كها
ل  وارد عن وغألة واردة و  غألوت یفخوم و كا وا حون ذلا ال همج تلفهة و اجویج ت حاجوحهة م 
وو ف ن طههالوا هیاهنههن دههٍم اَ علهه اٌركههام كا ههت وعروفههة رههی ارههتٍفون یف حنوول اوقعنووا ال 

ن كا ههت وعروفههة و واضهه ة هیة و ارههتٍ  فتههاوحههة التقخههو ركالنووا و لكوون  نكن و ذلووك احوویقیووب
 راحعة الهنار. اوضح ون الشه  یف

ادهتنجا   رعهاء و ىهن و نهن دهواء یفذكهر  وا ارر عیل ایل <و ىذا العلن اٌمجایل>طوله 
ههاٌركههام وههن اٌرجههار و ٌ وجههوب  ه لكههن عههیلحههدل ن الف ههك و ا ههمت ٌهیكن و ٌ علههحب علههیج
وا ا توججو ه هبذه اٌدت غا او  ًه عقه طععحدل امجاع و ٌ دنة و ٌ الف ك ون كتاب و ٌ
م یف  و طدی  كاملتقدوب یج ٍف اوروكن و اٌ عٍح كهاكن حالحرٍ  فعل فات عثرمت عیل  ور الكٍه
ًٍ یدا اب و ذكر اه یفىذا الكت ذلا یف  .ر كتجنا وفص

مٌ  ضهاً خارهر و ىهذا ا ایل <و اوجهب ارتصهاب العههه حاٌرجهار>و طوله  ه و حهرجهة عل كٍه
راد ب عیلیج  حتیصهخهالكه العههه حالغهنة و حاٌرجهارٌ  هٌو  ثٌ  هو ه  يد ارهد و الهذحهو  تقلیج نج

رهه  ر ف ههك عههنحههأرههذه املقلههد وههن  حف حههاملعین ونقههوًٌ  ثاً خه فوههو اذا كههات رههدحههالفقذ حقههول وههن ٌا
دلهة ال ن ه رمكاً حث ارر و اذا طال الفقخرد هر الكتهاب و الغهنة فٍحهة  حهح نهه و وهن ٌا رهذ یج و  ٌا
 اب و وواحوو الق ی  الورأدرٍفهه  ه عیلحدنة حه الدل ه ون كتاب وٌ حه علحدل كراوة وٌ  حقوله وٌ 
ثههه و العلهههاء  قلههة خة ارههذوت حقههول اوههاوون و ردحههع الرعحههفجه س لوو  برهووانحل اهلل لوویوود قوووم ىفقووال 
رادهثن اوا حلف ه او  عناه و ىذه خرد وهنا ونقولهة حالفاروها و وهنها  ضاً خالكتب ا ث املوجودة یفخٌا

 ا.هیونقولة  عا 
جهر كهات قول لعه ىذه العله صهارو خارر  ایل <ارر فلعله اوجب فرطاً >طوله  دهجب ات ال 
جر كهاهیب علیج ن و هیرجة عل جر وأثور عن الفق ب عیلیج ا ه  ن العهه حال  ه و حهاملقلد العهه حب 
جر ون رحل ث رصول ال ن و ا هه ارهد ادهجاب ال هن حنا حه ون رحث ا ه رجر رجة علح  ال 

 ث رصول ال ن.حث اهنا ارجار حه ون رحو لذا طال حعضون نن  عهه حاٌرجار ٌ ون ر
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تلف>طوله  هر رالنها فٍحهرهاهلن   عینخ <فاملوضوع م  مجهاع املهذكور عله يریج نها حن و علهیٌا
راد وع الفهتح ٌا لهیبحفل  ة حلوكا هت صه  ث اهنها ارجهار ارهاد رهیحهرجهة وهن ر   ارجار ٌا

عیلحن املعصوم حالقراجن و الص عطدعرفوا ص ة صدورىا  عینخحاصعٍغ القدواء   وها عهینخ ح ٌا
حههه و ات   العلهههاء وعهههوًٌ ی  جهه كههات وشههووراً  ح املشههوور وههاح و الصهه حی  اوههاو كلوهها عههدوًٌ ت رواتههه كهها
طغام رجة علحقول لحف  اً حكن دنده ص خ م ث اهنها ارجهار فاهنها حنا ون رح  وارد ون ىذه ٌا

عهاء وهن الهرواة و النغها  و یفهیه ة لغهنا  هؤون علحو ات كا ت صه  لهتها فك ا الغهوو و ال  ف حهدٌ
 ح.حالص  اعدا 

جههر و حههرج عههیل كههوت اٌمجههاع طامئههاً خ فههرض ات عههیل عههینخارههر  ایل <دههلهنا>طولههه  ة ال 
مئة رصول ال ن املعتجر ونه عیل ح ح  ذلا كه رجر حهه ىهو الصه حنا لحو عل اص اب اٌ

 ًٍ حاعتناء النا  حضجا ارجارىا طلهكات  اجواب املعاوٍو الی ها یفحو ىو  ادر د اٌعیل حاملعین
ٍ  العجاداو و لذلا  نها حكهوت ارجهار العجهاداو اضهعا  ارجهار املعهاوٍو فجهاب العلهن علخحب 

ة وهع حهراملتناىحة للفهروع  حهركافحو الصه اغ العاوهة و املعلقهة   د علههاً حر اٌرجار ٌتفیونغد و دا
و طهدرك ىهذا و هلها وعارضهاو  ه وا ون عهام اٌحط دىا ریحیو تقصوا ححتنص العلن اٌمجایل
غتعهلوا املجهتدوت كال ن الاصهه وهن اٌدهتقراء و خ ة الیخر ادجاب ال نوت اٌجهتادیون دا

ٍ  و اٌمجاعاو ال ن ثجت لهلوم العههه حهال ن  ة فاذا ثجت اٌ غداد اٌ لیبحالشورة و عدم ال 
ا و  رضهنا حهكفخ اَ وهاشهاء  ات أیحه املصهنف و دهحذىب ال ن كهایالد ا  یفحون حاب اٌرت
 ًٍ  ره العجاراو. عاج

 ئز  العهزل یابزواال الفزروع ن زل الزازم ح ینز یعرنا االنسلاد االغلبز اللاللة بعل وا :قال
ل العلزن ی ئ  تحصیام الازم ح ینرض ذ ا الصةر یعل یث انه ظن و لعله اجهاعیبالظن ون ح

ن البزرا ل ین الظن و البرا ل او بزیاط او بیاالحتن الظن و یر بییاط او البرا ل او التایاو العهل باالحت
كاال تصزحاال یزاالصول العهل یرا  اله كورل او الرجوع الییض وكاط التایاط او التبعیو االحت ة 

كزززل نزززیزززو اصزززل االشزززتةال و اصزززل البزززرا ل و االحت ر الزززة وزززن یزززوقاوزززه او غ یاط و اصزززل االباحزززة 
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ل اط یززطززاق و لززو قیف بهززا الیززلنعززه التكلیل العلززن نیاالحتهززاال  وجززوا ن قززول اوززا لزززوم تحصزز
 یوزانم وزن عقزاب ن علز بزة الحجزة نزایلة انفسز ن و صزاروا  زببا   یال العلن علزن  لوا بایالهكلف
قل زا  او عقابزا   و عقابزا   ار خطابا  یاالخت ی انیار الیاالختة الط االوت اع بیان ن بالواجبا  الواقعیعلم ات

 ةین بالسزببیروعتقزلیلاوت زاع لكز  ن غ كل العباد ان ن و اط صزاروا  زببا   حق ین الة نیبعل تسل
 ی ن نین وم علم صلور الاطاال بال سبة الیون الهعلوو ا نعا  ینتخول وم علم حصول التفو

 ار و تف ون وجوا.یزون تهك  ن ن رط االوت اع باالخت
وهر  ىهو فهرض حاوهه كهها فهاوًٌ  <يفهرض ىهذه الصهغر عهیل ًامجاعو لعله >طوله  :اقول

ن اٌمجهاع و یهون جهوع و ا غینخغهن و ٌخٌ كٍم ارتهایل <ًلعله امجاع>شاء اَ و  ات أیخو
ف اٌمجههاع و وهها اٌمجههاع و ىههذا الفههرض فههرض عههدم رمكههة اَ و رمكههة ردههوله و عصهههته و حههك
 ىذا الفرض. دره یفخىذا اٌمجاع و اٌوام ٌ ة یفحرج يع و اخاحٍع الشرا ر الجج یفحتقص

عها  اذا دهد اَ خٌ ف  هاحهارر فنفاه حا هه تكل ایل <ه العلنحاوا للوم حتصفنقول >و طوله 
 ن.هیه العلن علححاب اوكات حتص
 حههاب العلههن و ىههو ی  املكلفهه غههد عههیلخ ه ات اَ محههاذا ط عههینخارههر  ایل <هحههو لههو ط>طولههه 

ا فغهون  ه العلهن فغهدوا عهیلحصهحت  طصهروا یفی  لعف ون اَ واجب طدعهه حه ولكهن املكلفه
جهة الجهة الجاعثهة ٌ غهداد حهاب حارىن و ىن صهاروا دهجب  حوت عنه حارتتنعحاب العلن فون مم

ار حهه وجهود الجهة لعهف و تصهرفه لعهف ارهر و عدوهه ونها فاٌوتنهاع حاٌرتحهط ن كههاهیالعلن عل
جهو  رعهاهبن و حة فحهالواطعع خه العلهن و العههه حالشهراحوها ع عهن عقهاهبن حتهرك حتصه ار فٍهحارت

 تركه فاجاب املصنف عن ذلا حا ا لو دلهنا ذلا لكن لنها ه العلن و عقاهبن عیلحاورىن حت ص
ن اهنا دهجب الغهد و یروعتقدحهبا ادت قوا ىذا العقاب لكهنن    قول اهنن و ات عهلوا اعهاًٌ  ات

 ه و ٌرجهة یفحهعلجرىهات  ن عقهاب و ىهو مه  جهواب ٌهی  علهحاهنا وقدوة ترك الواجهب فله
شههمت احهها ذاك و خوههذا ف   حعضههون حعضههاً هنهها كهشههامتة النههاحىههذه اٌجوحههة حع يوقاحههه طههوهلن و ار
ونهه حا هه  علههاً  <فتأوهه>و وع ذلا طال  او كذحاً  كات صدطاً  اً شمت احا الشامت دواءخ ضاً خاملشتوم ا
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ههواب و ات ال ههاىر اهنههن حلهه  ر و لههو امجههاًٌ حههب الروههات عههن كههه ردههج عتقههدوت ات املعههایصخ  حبج
هلة و ا داد املصهنف ات املعهدوو عهاب میه ی  حالج صهدر خ ن و مهیصهدر رعهاب حالنغهجة الهخ وم ال 

ب حهیج  ونها وها ار و طدویضهحهن فوهن ممتنعهوت حاٌضهعرار ٌ حاٌرتهیعقهاب عله ت فٍهخوهنن تفو
 عنه فراجع.
نهسزتلزم للازروح عزن عزلاا  هزایالهعلووزا  و االخز  بزالبرا ل ن یو اوا االقتصار علز :قال

ر و و زاع الدلزة االشزتراك بزل وازالف یزكة ینز را  یزكة یعة لهكاط العلن االجهالیرن و ذلم ال یالل
ذ ا الهقام انها ذو لله اق زة ال  ین الة نیو اكر بعض الهحقق یلاجهاع بعل نرض ذ ا الصةر

 یلتوقززف عززن االنتززا  نززالبززرا ل ا یاط وقتضزز یالزز اط واالفتززه التضززر باالجهززاع وضززانا  االعتقززاد وززم 
هاعززلاذا یتن االوززر نیززلزززم اخززتال الزز ظن و یاط نیززه االحتیززهكززن نیال هززایالهعززاوا  و الهرانعززا  ن

ل یزدل بطزاط البزرا ل لكزن ال یل علزیدل هته  له ا اط الیهكن قلبه لقول ضهیباالجهاع الهركب و ال
واالفزة الهعلزوم باالجهزال و  جززی ل لو لزنینسلن اصل االشتةال عن الهعارض و لو ق ضا  ی ا ایعل

ال زب ة الهحصزورل و حكزن العاوزة  یم نزیالحكن بالبرا ل نلن حكن بعض ن بجواز ارتكاال الجه
 یة باطزا  الهجت زل نزین بزل العزادل قاضزیقزول یه علزیزاجتهعا االوة ن هاین نیبجواز طرح االور
 ا  اال الفقززه  ززوا كززل ابززو یعهززل بهظ وناتززه نززیوجهززوع ابززواال الفقززه و وززم الززة  یبعززض ظ ونززه نزز

كل الة عل اس وزم الفزارق یزه قیزعل رینرض صحة الهق یالعاول بالظن الااف و الهطلق قل ا 
ل و ووجززب یهاعززلا الهعلووززا  نهسززتلزم للعسززر و الحززرج ال ززلین یاط الكلززیززو اوززا وجززوال االحت

الوجزوال ن یدوراط االوزر بز یالهعاوا  الهستلزم الختال ال ظن وم انه ن یللتوقف عن االنتا  ن
ك ر و ییزحصزل وزن التای ه اط وزایزولله نف یر نییاط و اط حكها بالتایهكن االحتیف یو الحروة 

حكزن ین یف بعزل الظزن باحزل الطزرنیزنك ضزا  یحصزل وزن العهزل بزالظن این یلطرنذو االخ  باحل ا
ا  یزلاالعسر و ذ زا قزلورد  یل علیرد دلی لن عهل ب ا وایالعسر انها  یل اط ادلة نفیر و لو قییبالتا
العسزر ارجزح  یا  نفزیزصورل العسر وه وع وزم اط ا یة عن العهل بالظن قل ا اط انصران ا الیال اذ
قاعزلل  یاجهزاع ن علز یبقزین و تسزاقط ها و یتزیه  له ا تعارض االینحن ن هاین یا  ال  یون ا
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عزارض باصزالة حروزة العهزل ی اط عزن الهعزارض اال ها  یخانزه  زل یل علزیزرد دلیز ر وزالنالعسز ینف
اط یزطبزق االحت یم ابواال الفقه الیجه یظن الهجت ل ن ربالظن نتخول و توذن ال قض بها ااا انج

 .نواا جلا   ضا  یالعاول بالظن ا یتال الزم علنالعسر و االخ
ا لههب اجههواب الفقههه ىههه الهٍه م  عرفههت ات حههاب العلههن وغههدود یف حعههد وهها عههینخ :اقااول
طتصههار عههیل كثههر  علهنهها و اوهها یف ن  ههایلههة النههادرة فنتههدحالقل ًاملعلووههاو و ىهه اٌ واعههداه و ىههو اٌ

ن یف شههجنا فههذلا وغههتلزم للنههروح عههن الههدحههه كحههاٌ لههب اٌرههذ حاصههه جههراءة الذوههة فنعهههه ف
وغهألة  یف صه لنها العلهن جواطهع املغهاجه اٌینا ركن ٌ لب املغاجه اذ ر ا ٌخدخا كوت یفخفٍ
ار ونها  حهر وهن اٌوهور و ىهذا اٌرتحهكث یف ات لنها رمكهاً  وغهألة و نهن  علهن امجهاًٌ  الف ی  جون 

كهه  ن یفهیدخها ت هلن یفاٌركام اذ كا  یفی  ن اٌولیا وع املعاصرنالقول حاشتراك ٌدلة داطتنا ایل
هالف حهىهذا اٌرت و نن وشتركوت وعون و عیل راصاً  ء رمكاً  یش ار نهن جهراء حهه ىهذا القهول م 
كهات حهال ن او  اً دهواء امجهاًٌ  كهه وغهألة رمكهاً  ات لنا یف عة عیلحام اٌمجاع ون الشحاع لقلٍمج

ههالف ٌمجههاع املجهتههد كههه  قولههوت ات لنهها یفخ ن وههع فههرض ا غههداد حههاب العلههن فههاهننیالعلههن و م 
املجادلهة  يىهذا املقهام ىهو مل ه  املناطشهة ا  یفی  ذكهره حعه  امل ققه و وها اً حهرن وغألة رمكهاً 
ضر وجوده فا ه وعلوم النغب خٌ ضاً خفرض اعتقاده ا د ذلا و عیلقعتخكن خ ادوء و م ًى حالی

ا فغهون  كلوهن ایلخ  النها  حهاتی  الجراءة التوطف عهن اٌفتهاء جه مث ادتزاد املصنف فقال وقتیض
ه نته الن ام فاذ محا  فحه اٌرتحكن فمیٌ هاحف حاٌمجهاع املركهب و طهدعرفت  الجهایق ز ىنها مت یفیج

 ب.حلعام الغ صه العلن حه اٌیكاد خاملركب ٌات ادلهتن م  طول و اٌمجاع 
او خاملعلوواو حا طلب اٌمجاع املركب حاحعال العهه حال ن یف يا <كن طلجهمیو ٌ>طوله 

اٌرجهار الدالهة ارتر ها وهن  هة وهاحر املعلووهاو حاٌمجهاع املركهب لقهوة ضههحه  و ارجار فوو جهار یف
 ه و اتفها  العقهول عهیلحهه و ذىاب املع هن الحاٌشتراك و ون اٌمجاعاو املنقولة املتواترة عل عیل

طتصههار حاوههه و  ن و اوثههال ذلهها فاهنهها تههدل عههیلیاملعلههوم رههارج عههن الههد ات املقتصههر عههیل ات اٌ
 .ی  الكه وتعذر فالعهه حال ن وتع ا  یفحاٌرت
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 املعلوم و اٌرذ یف كوت املقتصر عیلخدلهنا ات ٌ عینخارر  ایل <هحدل دلهنا ات ٌ>طوله 
   نكهر حات و اٌرهذ حهه لهمیه  وهن شهراجا اٌح  حكهافر ٌت العههه حاٌركهات لهححالجراءة له الجایق
 وجودىهها و ه عههیلحههدل ٌ ًفوهه الجههایق وجههوب اٌرههذ حههالجراءة یف ه عههیلحههدل ولكههن ٌ يضههرور

ًٍ خراله فا ه  ٌعدووا فاصه اٌشتغال حا  عیل ه صهه لهه یة حاوور و ٌا ه وشغول الذو علن مج
  ن ا ه وشغول الذوة حه.خ حالعهه حكه وا الجراءة اٌ
ا  حكوت القخذكرو ون املغاجه  نا  احو ات افت عینخارر  ایل <طلنا كه ذلا>طوله 

العههه حهالجراءة  نها عهیلخؤدیه حهدل ا و ٌهیهوع الفار  فات القاجه حتلها املغهاجه اداه رنهه ال
كهه  یش ًع و ىخرٍفوا فات ون علن حاملعلوم ون الشرا نا ایلخؤدیه ححه الدل هه وهن  ء مج

ًٍ  عده كه اىه اٌدٍم رارجهاً خ وغألة مث ترك الجایق كالصهلوة وهث فلهو تركهت  عهن اٌدهٍم 
ًٍ  جییاملعلوم  و نو اهتا و عهلت  ا ىو حهع ركعهاو اطاوة الصلوة وث هلة و اهنها ار لل وهر و  مج

وولة فاذا حاوا التفاص ا ارد ون اىه اٌدٍم و ىكذا اٌوهر هیرتضیصلوة ٌ صیلخه فكلوا مج
 ع.خكه الشرا یف

هوعلهوم الكهن  رحهكهه   اذا ارتها  یف عینخارر  ایل <ا حو اوا وجوب اٌرت>طوله  ب یج
العغهر و الهرج لهزم حف ٌحتیصه ًه و ىهحهعل كوت واججهاً خ تهه اتی  ا أیخ ات كه وغألة ه یفحعل
 الوجوب و الروة ی   وع ا ه وع دورات اٌور جمیاٌرتٍل الع  ایل يؤدیاملعاوٍو  د و یفخالشد
هها  و ىهذا القههول وههن املصهنف حههكهن اٌرتمیٌ ا  عنههد حههوذىجهه فا هها ذكر هها ا هه ٌ ارت عههیل يریج

طهوال و ا  عنهد حهة املعتجرة عنهد املصهنف و اضهراحه و ٌ ارتحاٌواراو ال ن التردد یف ارهتٍ  اٌ
 جرىات عیل ا ون الكتاب و الغنة و ٌهیه علحدل ٌ الشكوك و الشتاو الاصلة ون العلوم الی

وجهب یهها الهق و ذلها ٌهیلهن ان ٌتعیتعهارض رجهر ا  یفحهء ون ذلها و ا ها اٌرت اعتجار یش
لهو كهات العههه لهت فهات ط>الضهواحا  تفهق ذلها و لهذا طهال املصهنف یفخو طلها  ررجاً  و ٌ عغراً 
كهات اٌرجهار   طلنها ملهایی  عههه حهه حعه  اٌرجهارخف حهٌرتٍل   هام العهام فك ا  ووججاً ححاٌرت

ع النههادرة املواضهه ة القلههة و یفخهه ا ًٍ حا  عنههدىن طلههحههكههات وههوارد اٌرت عنههدىن وقعوعههة الصههدور
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كهات  كهها ورهاً  هن اٌركهام وفتوع لٍرتٍل فلو كات لنها حهاب العلهن یف ا  ووججاً حكوت اٌرتخٌ
د وهن خه  وهره عهیلخ وهر الهق خ و ات اَ اذا شهاء ات ًا هت <املواضع ا  یفحهلن لقلنا حللوم اٌرت
ع عجههاده و حههغههد حههاب علهههه عههن وجههه مجخ م ياملصههنف فالهههدَ الههذ شههاء و ا ههه رجههة عههیل

عند ا كعفعة عنز و وجودىا و عدووا عنهد ا  هحكتاب اَ و دنة  ج يدو ع واحطدطلنا ات مج
ه اٌدههت جاب و حدههج ا عههیلهیهها  فحهه تلهها اٌدههجاب و اوهها اٌرجههار فاٌرتی  ا  جههحههدههواء فٍارت

الضهواحا  قهول یفخث حغر و العجب ون املصنف رخر وودع و الهدَ و ادوه و اىنأ و احیالتن
ث ىو رن و حرروة العهه حال ن ون ر رروة العهه حال ن ا ا تدل عیل ات اٌدلة الدالة عیل>

ه الغهواحح و حهو ذلها حبهر ضهه ف ًا هته <ا حهث اٌرتحث ىو حه ون رحنن ٌ عهه حه ون ر
الفهة عهیل طاوهت عهیل قول طاجه ون العاوة ات اٌدلة الیخ ذلا  نزلة ات ًٍ  رروهة م  وهن  وهث

 اٌدٍم.ضة حلج اٌوة و رف اً  عیل اواً حث ىو و اوا نن فننالفه ارتحر
ا  و العهه ح اٌرتی  ر جحیالتن ت عیلحات حن عینخارر  ایل <رحیو ات رمكت حالتن>طوله 

ًٍ  ه ات یفحل ن ففحا هف حه كی  و اذا رن ارهد العهرف ضاً خر احیحالتن العهه حال ن عه و  العهدول یج
ف حههتها و كخغهتقجح تغهوخالهراجح  ح املرجوح عهیلحغتقجح ترجخره وع ات العقه كهاح  عنه ایل

 ر.حیحعد رصول ال ن تعهه حالتن
  حالعغهر له ات طهال طاجهه ات ادلهة  هی عهینخارر  ایل <العغر ه ات ادلة  یحو لو ط>طوله 
ا حالعغهر هیهالشهرع وهوارد ركهن ف اثجاتهه و طهدورد یف ه عیلحرد دلی م اوٍطوا و ات ووردىا وا عیل

واو و ىنا طدورد ا كالصلوة ایل ا  و حهرروهة العههه حهال ن فالعههه حاٌرت او و ارجهار عهیلخالج
صهورة توجهب  او و اٌرجهار ایلخه فاجاب املصنف ا ا  نع ا صرا  تلها اٌی  وتع ت عغراً ات كا
 او رروة العهه حال ن.خالعغر و الرج ارجح ون ا او  یخا  العغر و احا اٌرتهیف

كتههاب اَ اذا تعارضههتا  وههن ی  تههخوفههاده ات اٌو ارههر  ایل <ی  تههخدههلهنا تعههارض اٌ>طولههه 
لق ف غتا حبجة عیلحة و لحدقعتا عن الج زء وهن الكتهاب ممهاحال  عجهرة حهه و ٌ  ٌ كوت ىذا الج
ا و ههوعهارض و العههه هب اٌمجاع و القاعهدة حٍه جیی  هلا واعة وفروضة فتغاطعا و حفاجدة و ل
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هعهاملون اوهام ام ٌ و ىهه  وه یففعام عام ىؤٌء  يا يواادر يلعهر  مٌ  ه ام حهب الرجهوع الیج
م اَ عله ب الرجهوع ایلیج رمكن حقول اذا اشكه اٌور و كات الكتاب  خٌ ن فهاذا هیالجهج دٍه

نل تهة و الهدم و حر و املیهراجعنا الجج وجد اىن رروهوا العههه حهال ن اشهد وهن لهن الكلهب و ال 
هر و الزین ذلها  ه لنا عیلحب فخٌر ياٌمجاع الذرجار اضعا  التواتر و طام اٌو اللوا  و ورد  ال 

ا  و ىههو اٌرههذ حههاملرجوح و ىههو الهتلكههة و ىههو حههف روههة العهههه حههال ن وغههلهة فوههو رهٍه  اٌرت
جری  ا  جحاٌرت جیحعنه ف الضرر فوذا وتروك وعرض جله  یها الق و ىو ٌهین ٌ علن این الذی ال 

نهه فهات عهدم العغهر حذلها املوضهع حعووضع حل  العغر و الرج  تهرك  ياعتر  و ا رد العغر كها
هلههة اراد حههه مكههن الكتههاب و اثههار الجههج اٌوحههه و علحههب فخههٌر ممهها ضههاً خن ایالههد یف اب حالج

ا  حههه العغههر فٍارتحهها  فحههعههن املعههارض و اٌرت هاً حالعغههر دههل قههول اذا كههات  ههیخ اتاملصههنف 
 .ی  فالعهه حال ن وتع
  فهرار عهن حالعههه حهال ن له اذا طهال طاجهه ات یف عهینخارهر  ایل <و توىن النق >طوله 
ا  فوو واطهع حه اٌرتحف وا ع اجواب الفقه ایلحمج فا ه اذا ذىب رن املجهتد یف ًاوحالعغر اٌرت

كهات عزونها  عجهؤ حهه و ملهاخٌ القهول واه جهداً  او ىذ شا طلنا ذلا اٌرتهال  ادر جداً  ٍالعغر ح یف
د وهن شهرح كٍوهه ىهذا و اذا كهات خها   تعهرض ىنها ایل  فصه املعلب حعد ات شهاء اَ م ات عیل

لزونها صهر  العههر خهنن و ٌیناكن ج  می   رت  كٍم العرف و نن م حع  وجه كٍم حعضون ایل
نها  صهر ح فعلی  ارهد العهرف شاءوا و اذا كنها  رتیضه وا فحتعارضوت كخٌواجه حتته و  ذرىن  وا یف
 .ی  املؤون

وظ زوط  یاط نزیزاط و البزرا ل ن زو وسزلن اط عهزل باالحتیزن االحتیض بزیو اوا التبع :قال
 یاط نززیززبززالظن و اط عهززل باالحت ذزز ا اال عهززا  ر یف و لززیززووذززوم التكل یف و بززالبرا ل نززیززالتكل

 یو اط عهزل بزالبرا ل نز یق اولزیزف بطریزوظ زوط التكل یاط نزیف ن و وستلزم لاحتیووذوم التكل
 ض ب حزو وزاین التبعزینتعز یق اولزیزف بطریزووذوم التكل یف ن و وستلزم للبرا ل نیوظ وط التكل

لززم یحزل ال یاط الزیزل اعهزل باالحتیزاط و لزو قیزن البزرا ل و االحتیالعهل بالظن جهم ب یاكرناا نف
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اط  اط و الظزن قل زایزن االحتیوزوارد الفقزه بز یض نزیعزلاا و الزوزه التبعز هزایالعسر و اعهل بالظن ن
 هیزوقلل یه و ال علزیزلززم عسزر علیث الیزم ابواال الفقزه بحیجه یل نیهك ه ذ ا التحلیالهجت ل ال

و  یالخزتاع الزلواع هكن وزن اصزله عزادل اوال  یل الیال اس و احوال ن ن  ا التحل یالختاع دواع
بادلزة العسزر وزم  یو فز ه ثاللا  یو لو اوك ه ن و عسر عل ا  یثان هیهكن اطاع الهجت ل علیلو اوكن نا

ض الهوجزب لعزلم االنتظزام یبعخورذن بزالتیو لعبادا  ا  یجل ا  یجعل  بین اط الیقبح ون الحكی انه
 یقزلر علزتاكرنزا  ض باقساوه و وهزایالتبع ینف یض بل علیذ ا التبع ینف یاالجهاع عل یال وضانا  

 ی ززا اقصززیقززلبلة ا ن ل نراجززم ر ززالت ا الهفززردل نانززایر الهحززتها  و اط ارد  التفصززیابطززال  ززا
 ا .یالةا

العههه حهال ن  ؤل ایلیهىهذا القهول ٌ هه  ارهر فارتیضه ایل < حو اوا التجع>طوله  :اقول
و عهلهه حهالجراءة ات  املوىهوم فهال ن اویل عهله حهال ن فوهو و ات كهات یف اوه ات كات یفحفات ارت
هلة عند املصنف رغهن  فوذا القول یف ق اویلیووىووه حعر ف فوو یفحو نوت التكل كات یف الج

 ا .ح الجراءة و اٌرتی  فاذا عهه حال ن و ترك املوىوم فقدمجع ج
تلهف حهارتٍ  ی  ارر اجاب املصنف حهات العغهر  ایل <ا حه اعهه حاٌرتحو لو ط>طوله 

 ه.حكنه وعرفة رال اٌشناب فوو عغر علمیاٌشناب و املجهتد ٌ
فعهه خواَ ٌ  هاً حللعجهاد طج ه جهیلحجعهه دهجت عهدم ارهر ات كها ایل <قجحخوع ا ه >طوله 

عهلهوا هبهذه خ ات وجون ایلیه وجهب العلهن و می اً حهجل ًٍ حفون دجحتكال قدجعه لعجاده ایلح فحالقج
 د.خف الشدحوع ىذا التكل مث علوواً  غهوهنا رنو اً خ الیاٌوىام و الشكوك 
غهوطو ه خارىن حهاٌمجهاع حارتف صار  وهام حك يارر واادر ایل <اٌمجاع ایل وضافاً >طوله 

لهد طهدواجنا احهداً ی   ت دثة مة وغهخهث شاءوا و ىذه املغهاجه   رحر رصوصهوا  ؤثر یفیه و م عهر حب 
 طول.

طغهام یهات  اٌ جهو ه ا فهاً  عهوم وا ایفنخ <  حاطغاوهحالتجع  ی حه عیل>طوله  راد حهه اٌ
طغام كخره و ٌح  الی وورد حهالجراءة او ال هن  ا  و یفحوورد حاٌرت عهه یفخت أدل و وراده ون اٌ
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  ام العهام  ة له یفحون ٌ ودرل عینخ اٌشناب ی    جح الثلثة او التجعی  ر جحیاو الوىن او التن
 .رهحا  دوت  حه اٌرتحفعل

هلهة كههه ذلهها ممها تهغهها حالجرىههات خ عة اتحالشه ه و الفههرض عههیلحهذكر ادههن اَ علخهه م حالج
ت یههج وههن يرههرج وههن ىاىنهها ا   العلههن اٌ وههاحجههاءه وههن عنههد اَ و ىههو العلههن فا ههه لهه يالههذ
ك وور ووول ىفو مهههد ال فنقههول ات امل ههرم حالكتههاب و  ا اهللحضووهوك عوول سووجخاال    ان تطوول ا

مسعههت و دتغهههع و  ر العهههه حههال ن راصههه و عاوههه كهههاحه العقههه املغههتنحههالغههنة و اٌمجههاع و دل
  حع لهحهق وویة و ىو فج وادع و ورحجته حالشتاو و الشكوك العاوی مالعهه حالعلن ممكن ملن 

 ا  حوجواءهن العهون حغ ووا اختهرووا اال وول حعود ووا و اهیواال وا ات كه  اهلل نرأا  خالررج و ق و ٌحه ضحف
كههوت لكون دحوال  ججرىهات حدل عهن طعهع لهخو وا ٌلقدجاءكن برهان ول رحكن  هننیب نكن و خووم ا

 هك عهام او  نهاحه الحهفرد ی م مفا هلل ال ة الجالغة و ناخت لكن االس م دحو  ض ن نعهیكحامتهت عه
ه و  عهههه حههاٌوٍ  و حههف فحههجههرءاء وههن التكل ياٌصههه الثهها و د فههن ن یفحههرههاب وعلههق او وق

ه و افتوا و ات شتوا و شتوا و ارتهلوا و ارتهلهوا حرغب اورىن ٌ عقلنا و ات افتوا ف الجراءة عیل
حه و ات كهات لهه وعهارض فهات عهر   املعهول كن له وعارض فوو املعلومخ  ك فات مو ات وصه 

ا  حعلن املنرج فات عهلت حاٌرتخ ر فوو املعلوم املعهول حه و ات محاملنرج حالقواعد املأثورة ٌ  
ههها شههجت فوههو هیو ىههو وهها اذا عهههه حارههدمها عهههه حههاٌرر فوههو الههراجح املهههدوغ و ات عهلههت حا

ه رنهها وههن اٌرههو  و اٌصههح و حههذىب الخهه نجههذ ات عهلههت  ههاحنههدىن رمحههة و رعوههن املودههع 
طهو طرب و اٌ حهأ  حهه حهه ىهو ارغهن  ر فٍهحهالغ ر  هیحهوهن   و اٌشهجه و اٌ غهب و اٌویل ياٌ

 الجور ووا جة و لقولههینة و الكذب رحفات الصد  وهأ جك ی یال وا جك ایی ی د  وا لقوله
مث وووا   الوونرس و الجوور ووواحوواطهأنووت ال القهووج و ان  ال وود  و جووال ىف تووردد ىف اطهووأن حوو  ال وود  و اال
ء وهن اٌرتههاٌو  یش ا  یفحهمث ٌ ارتاقنواك النواب و اقنووك  قهه  و عهیلب و افتوك االن كافتا
غتغههه خد فر هها خالودههوا  الشههد  ایلحی  اٌصههول ًاكثههر صههال ا  احههتیلحههة و ىههذا اٌرتحههاٌوكا 

ناحههة وارههدة و حعههد ولههوع  ه الفجههر ایلحههغتغههه وههن طجخن وههرة و ر هها یو عشههرة اجههوارههد وهههنن لج
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 قهدروت عهیلخن و ر ها ٌهیعله غ هخ حهالجراءة و ر ها ی  قهحصهه لهه الیة و ٌحالشه  وراو وتوال
ر املهأثورة و املهرد حهر املنصوصهة و  حه  اواو یفحصلوة واردة ون كثرة الشتاو و ىذه نرة اٌرت

 .ی  اركن الاكه الكه ایل یف
 یال الفقزه نزام ابزویزجه یث انزه ظزن نزیزة الظزن وزن حیزعرنزا حج وزا الرابعة بعزل :قال

ازتص بزبعض دوط بعزض نزاعلن اط الظ زوط یم ا زباال الظزن او یزعزن الحكزن جهیالجهلة ن زل 
كةززر الزز وحززل ال زززاع و  ززا وززا یذزز یاالعززن التزز یاله ززكوكة بززالهع   یذززو وظ ززوط االعتبززار لزز ذاال اال

كالصحا  و الضعاع اله جبرل بال  رل و و  ا وا كةزر ذو و كوك االعتبار لعلم اذاال اال اعتبارا 
كالحسززاط و الهوثقززا  و و  ززا وززایززعل وجززب ظ ززا  یث یززه بحیززاحززل طرن یالزز ذززو ووذززوم االعتبززار  ه 

كةر ال كال  رل و اال زتقرا  و عزلم الازاع و االجهزاع الظ ز یل ذاال اال ة یزو االولو یعلم اعتبارا 
 یوقزام العهزل علز ینزاالقتصزار  قنیالقلر الهت یخالفه عل هایاالصل و االقتصار ن یة و وقتضیالظ 

اط یتعزلیو الهزلارك ناه صزاحب الهعزالن یزكهزا عل یح االعلزیقسن وزن القسزن االول و ذزو الصزح
كزاط الظزن  یح االعلزیه بالصزحیزردذها انه اط عهل الفقیلكن  یح اله  وریالصح یال یحت و اط 
و جبر بالعهل او حسن او ووثق او نحوذها وزن  یح و  وریخانه لهعارضة ش رل او صح یعل

كها كة یلزه لوجزود العلزن االجهزال یوقتضز ذو ظاذر صاحب الهعالن نا الظ وط  ر یزبهطابقزة شزطر 
وجهوع ابواال الفقه للواقم  یة نیة الهعارضة وم تلة الصحا  االعاجیون تلة الظ وط ال اص

ه بزل وازالف لاجهزاع و لب زا  العقزا  یزل علیزدل ال ینالعهل بتلة الصحا  بعل ذ ا العلزن االجهزال
 ینز ق زا  یوت ر العهزل ب زا وزم ذز ا الفزرض قزلرا  یلزاا  یح للهرجزو  او للهسزاویبل للعقل النه تزرج

 وقام العهل.
ة ال هن وهن حهارهر اوها نهن مفاعرفنها رج ایل <ة ال هنحهعرفت رج حعد وا>طوله  :اقول

دوشهة و حرج عیل يعلو ي جو ًه اهلحقن ونا دلخ ث ا ه رن و محر ته و ا ا امقت تومههاو م 
ه العقه و اٌمجهاع حو طدطدونا ون الكتاب و الغنة و دل جاً حون الق ش اٌو ونفوشة ٌتغینحر
نل تهةحمهرم ك روهة امل ه ات العههه حهال ن وعلقهاحب فخٌر يالذ ر حهه اع هن و یهو الهدم و لهن ال 
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ریاع ههن و حههه فغههاد الههد  العجههاد و ی  ىههو ونشههأ الفغههاد و علههة العنههاد جهه  وی  ب الشههرع املجههخههن و حت 
 و ی  العه يعوها رأحوطهع مج ن كههایالهد د یفخ و اٌرهتٍ  الشهدی   املغهلهی  دجب شهق العصها جه

 ات.ید جخا ات شاء اَ ولحأتحد
اعهن وهن ال هن و  يو ىهو الشها الهذ <اٌعهن املشهكوكة حهاملعینفهاعلن ات ال نهوت >طوله 

 الشا فعرة.  و ادره املصنف ال ن یفی  الشا اٌصعٍر
كثر ایل>طوله  ارر و ىهذا اجهه اطغهام  ایل <اعتجاره وهنا وا ىو و نوت اٌعتجار لذىاب اٌ
كثر وع ات املشوور ٌ  ن ات ىذا ال ن وعتجر و علة رنه الثاینخال ن و ىو  ان وعجرة حه  ذىاب اٌ

ك وور ووول ىف و  الشووكو  یا ووول عجووادحووالظوول و قه تجعووون االخا اهلل ان حضووهوك عوول سووجخاال    تطوول ا
كثر وعاحقاً حده ٌحة فحجرىات هلن ون اَ ٌرج طول مجاعة ٌ الفهاً  ها اذا كات وذىب اٌ  للعاوهة م 

هذه وهذىجاً  عرفت فاملصنف ون ىذا للكتاب و الغنة كها كثر رن ات ال ن رجهة فاحت  و وثهه  اٌ
ن ی املجهتههدی  جهه عههدل و العهههه حههه اتفههایق ًكههات رجههال دههندىا كلوهها اوههاو وهها يلههه حالصهه اغ ا
جر حالقراجن فلر ا خحالغند و ا ا  عتینخٌ يحشرووه ولكن الذ ح الغهند حر صه حكوت  خص ح ال 
ة ات امله   ات كهات خهعلهن الدرا نا یفیطهدجعههه حهه و نهن حح الغهند فحون ص  عنده اكثر اعتجاراً 

كههن املهه   خ و ات م نقصههه رغهناً خو ٌ ده كههاًٌ خههلیالغهند و ٌ جهة حههه ایلح الصههدور فٍراحصه 
اعتنهاء عنهد ا حصه ة  ح لهه فٍهحافتراء دند صه  قدر عیلخامل    يافتر يح الصدور فالذحص 
عنههدىن حشههر  عههدم وعههارض  ًو العهههه حههه امجههاع راً حههعتنههوت حههه كثخن یو لكههن املجهتههدالغههند 
ة و شههورة العهههه هبهها فههنعن خههو اوهها الضههعا  املنججههرة حالشههورة فههات كههات املههراد شههورة الروا ياطههو
  ووافقهتها دمث صها روا رجهراً یه حاراهئن و مطوم  و اوا ات افی ا ااحك ی  خم مبا اشور ب لقوله
جر الشورة رله  ًٍ حفٍحتج جر اص  ضعفه. و ىو عیل نجذ ال 

كثر م <ىو وشكوك اٌعتجار و وهنا وا>طوله  ه حهارهد ورف ذىب ایلخه الخ و ا ا شا ٌت اٌ
كثهههر و اَ ذم الكثهههرة یف ذووههها  و ورد  صهههوب عهههیل يآ كتاحهههه یف فعلهههن ات املنههها  ذىهههاب اٌ

هلة و وثه هلا حالغات و املوثقاو و الغهات عنهدىن وها ناىا یفخكهارو عاب حالج كهات  فصه ال 
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هالف ثقهة و ىهو وهن هیكات ف عدل و املوثق واخ ن ون مهیو ف ًرجال دنده كلون اواو ن او كلوهن م 
هطولهه  ثقة فوهو ثقهة یف قولوت فٍت  اصیبخث حمادن علن الرجال ر  مههد ب ا كهار الیج

 .عندىن
ح الصهدور عهن حعلهن ا هه صه  ح عندىن وهاحو اعلن ات طدواء اص احنا كات الص 

كها وا  شها یف ف وهاحالجة و الضع ح اٌرجهار القهراجن و حعلجهوت لتصه خصه ة صهدوره و 
وا ب و الكتب ری تف صوت یفخ وهن صه هلن العلهن حهالقراجن ا هه صهدر ی اٌورا  و الج

صهههدطو ه و خو ٌ صهههه هلهههن العلهههنی دهههنجله رهههی ذرو هههه یفحف ه و اٌحهههركنهههوت الحالجهههة ف
ل هاً حكذجو ه تغلخٌ د جهن ح وهات الغه دهنن ایلخهكهات ذلها دعهلهوت حهه و خفٍ مهد ٌ

ع خههع وههر  القههراجن ففت ههوا حههاب تنوحههلههة وارههدة مجحل اصهه احنا یف فا غههد عههیل وههاو 
حعة املعروفة  اٌرجار ایل طغام اٌر شتة عرضت له مث تجعه العٍوة حعهده مث شهاع لىذه اٌ

هبها الغهات العهه هبا مفهنن ون عهه حالص اغ و وهنن ون ضهن   القوم مث ارتلفوا یفی  ج
له و لعلههه ح  ىنهها ووضههع تفصههحات عهههه حههه اٌصهه اب و لهه و وهههنن وههن ضههن هبههها الجههایق

 وش و ة.حه ر كتجنا یىذا الكتاب و دا ا ات شاء اَ یفحأتخ
ارهر ٌت اكثهر اٌصه اب اعرضهوا عنهه كالشهورة و  ایل <ىو ووىوم اٌعتجار و وهنا وا>طوله 

ل عج  يووىوم اٌعتجار ٌت املشوور عدم اعتجهاره و الشهورة اطهوقول الشورة خب فا ه حىو ادتدٌ
كثههر و وثههه حاٌدههتقراء و ىههو ات الشههرع فههاذا  ف ههك اٌ غههات عههن وههوارد راصههة یفخ وههن طههول اٌ

ق وهع یا  صهر  و طهدعهه حهه صهارب الهداحهحبمكوا و ىو ط الكیل وجدىا وتعاحقة ركن یف
ه اذا تتجعنها حهورفهوع فهن كن حهالرفع ف ًة حهالفاعه كل عر  ون اٌدتقراء ات  قول كهاخو  يا ه ارجار

صه له اٌدتقراء حارحعة ووارد او مخغهة یا ه  صه لنا العلن حا ه كله كذا رییووارد راصة و 
ٍ  فا ه ون حاب ال ن املعلق و اٌمجاع ال ینحو وثه املصنف  الجایق  كن یفحف  كهها عدم ال 

 نهعامل دة یفخعد وبهنن وع ورود  صیهبا و اشهتر العهه ج عهلوا ة الیحة ال نخور كذلا و اٌولو
طت عنه و كذلا العهه  قتیض  .قنحالقدر املت رالفه عیل هاحف صاراٌصه و اٌ
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هلههة كههه ذلهها وههن ادههجاب ال ههن املعلههق و اوهها ال نههوت املهن ة كههال ن الاصههه وههن حههحالج
ًٍ  عرضوت عهنا وخ ت غات و املصالح و اوثاهلا فعلهاً ا  و اٌدحالق عههه هبها و لهو خ طهه وهن م عه
وا  العهه حالق ن طوًٌ یحع  املجهتد ًرك و طد راً حكث ا  حهه وهن حهث ا هه طحها  ٌ وهن رحهحبج
عنهه ً ه و ٌجهه ا هه وهنهحال ة ال ن وعلقاحرج عیل رىات العقیلث رصول ال ن و دو  الجحر

 امجاع عیل الاصه ونه فٍعند ا فتاغ حاب العلن و اوا عند ا غداد حاب العلن و العهه حال ن 
الهردع عنهه  قدروت عهیلخغو و ه حٍ اكتراد و اص اب ال ن املعلق ٌخه حطل عنه و عها ًالهن
 ح املرجوح و ترك الراجح.حلقجح ترج يها اذا كات ال ن الاصه ونه اطوحٌد

طتصار یف>طوله  طتصهار ات كهات وجتهد ایل <وقام العهه اٌ ن یها اءاً ارر وهااعر  ووضهع اٌ
طتصار عهیل دخریرال  يا رجره عیل ت حهذىهب ال ح الغهند كههاحالعههه حالصه  ات اٌ ه الفاضٍه
 ح.ح  حص حف املنججر حالشورة لحالضع يا يح املشوورحالص  ره ریح  ات ایلختعدخٌ

ح الغههند و ات كههات ال ههن حه حصهه حههات عهههه الفق عههینخارههر  ایل <ردمهههایلكههن >طولههه 
ر وههن حههكث یف علههن امجههاًٌ خه حههلههه ٌت الفق وقتیضهه رٍفههه فههٍ الاصههه وههن ادههجاب ارههر عههیل

 ٌ عاحقة حع  تلا ال نوت للواطع فالعهه حتلها الصه اغ حعهد ىهذا العلهن اٌمجهایل املواضع 
جه ٌحتیصهحعل ه اطول حیلحه علحدل جهر الصه  ه دٌ ح فقهداور ا حاٌرهذ حهه حالكتهاب و حاوها ال 

و رروة اٌعراض عهنا و اوا ال نوت املنالفهة  راداآل وجوب العهه حارجار  عیلی  الغنة الدال
ر یعارضههوا دههاخطههرره الشههارع و ات كا ههت  وهها عارضههه فالعهههه عههیلخث خهلهها فههات كا ههت وههن رههد

 عجرة هبا. وجودىا و عدووا دواء و ٌ ًال نوت فو
الف لٍمجاع>طوله  الفو ها ی  ن للعههه حهال ن یع املنكرححتقق اٌمجاع و مج وی <حه م 

 صهال حهه عهیلخو ىهو كههدفع فهار     له حتقهق احهداً حاملوارد و ل ع یفتصولوت هبذا اٌمجا فحو ك
اىه و ٌراصه له عند العار  حاٌور.حالعدو ف  نا  ونه الج

 ًصههار فعههه العقههٍء وههن العههوام و رههارج وههی يوههاادر <و لجنههاء العقههٍء>طولههه 
ح ارجههار اىههه العصهههة و حتههرج وههن اٌدلههة یف ًٍ حرىن وههدرك اركههام اَ و دلههحههو  املههذىب 
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غهوا وهن حل اصه احنا فهاذاً   للعهه حال ن و مدیی  ع طدواء اص احنا امل روحذلا مج عیل
طتصههار عههیل العقههٍء اذ حنههامىن عههیل ب حههاملعلههوم و وههع ذلهها ىههو علههن   تههرك امل نههوت و اٌ

 عوا هبن.حی كه وقام اذ م دعو ه یفخ
اٌرهذ حهامل نوت ارهذ حهاملرجوح حعهد وها علهن  ا هه اتیوهر ج ارهر طهد ایل <حه للعقهه>طوله 

 طام اٌمجاع عیل ا  ارذ حاملرجوح حعد واحقول املصنف ات العهه حالقخ ه ون الكتاب كهامیحتر
 ات.حالهتلكة فا ه عص قاع النف  ایلخعنه و ىو ا ًالهن

كوط الظن علز :قال كهزا یو اط عهل به وم علم  ذزو ظزاذر صزاحب الهزلارك ن زو  خانزه 
 زا یاا وزم االقتصزار عل یتكفزالابزواال الفقزه نزادرل  یة ب  ا الوصزف نزیلكن الصحا  االعاجوسلن 

 ور حزن اط عهزل بزالبرا ل نعزاد الهیهاعلا تلة الهوارد اط احتاط و الازروح عزن الزلیلزم العسر نی
الظ ززوط  یالزز یرذززا وززن الظ ززوط نززاط تعززلیغ یوززن تلززة الصززحا  الهزز كورل الزز ینابززل وززن التعززل

ر یلز وزا یالز یلزوزه التعزل یلة و الواجلل للعلن االجهزایلهعارضة وم الصحا  االعاجة ایال اص
ة عزن وعارضزة یزالاال یالز یة و االجهزاع الهركزب و اط تعزلیزوع ا وزن تلزة الظ زوط لاولو وعارضا  

ة لزو عهزل ب زا یز زله ا لكزن الصزحا  االعاج ضزا  یالجهلزة ا ینز یوم التعزلالصحا  خاصة ثبا لز
وزااا  یا شزعریزها ابواال الهعاوا  و لیابواال الفقه   یتكف ن له وعارض و  ا لن وا یاجهم حت

ابززواال الفقززه ع ززل نقززلذا نززاط تهسززة باالطاقززا  و  یة نززیززالصززحا  االعاج یفعززل الهقتصززر علززی
كها یالعهووا  ن   رذا.یغ یال یوفر ون التعل عرنا نا واصصة بالهجهل 
كن ال هن خ ح الغند ات محات عهه عاوه حص  عینخارر  ایل <و ات عهه>طوله  :اقول
ه اجهواب الفقهه ٌتكهی حهأ  حهه ولكهن وثهه ذلها  هادر یف رٍفه فٍ عیل ع اٌركهام و ىهذا حهلج

ه ة حادهنادىا صه  ث الهیخهٌراداث ذىب حه حالقول كلهة رق ٌ ون ر و  العههه هبها ات یج
ر یدها ه ٌحهعل مههد اوطفو ها ال وها  ة عهیلحوهنها وهن اٌرجهار الصه  يىو اطهو عارضوا واخ م

رٍفههه وجههب تههرك ال ههن و العهههه  ح و كههات ال ههن عههیلحا ههه لههو ورد  ههك صهه  ال نههوت رههی
لقههول  مههد صهح عهن مهههد و ال رٍه  وهها ٌ ههف ال هن الهذاىب عههیل  ههاً رح ححالصه 
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كوووومب الكوووومب خوووواو لقولههههه  اذا ظننووووت ف تقووووا النههههیب كن و الظوووول فووووان الظوووول ا و طههههال ا
حاملأوح    لظننوت ان حاطهنهوا اویحوأوح ظواهر قدوی ت  سول اهللخ أ لوال این ی  راملؤونحاو

 عهه ح نه و طهال ردهول اَخ رٍ  الغنة و م كات رنه عیل و اراه ًا هتعل ظاهرما 
ووا  حووی یحو وویو وووازال ه حههة ججرجحث وصههخرههد یف  یحو وویو    و وووازال حظننووت انوو  سوو حال 

 ینجغوخظننت ان  ال حاملرأة حی یحو ی  و وازال حعتق فخ ل  اج   ضرب حان  سظننت  حاملههوك حی
ن یعههه ح نهه الاصهه وهن القهراخ ه و محهعهه ح اىر  ك جاء حهه ججرجفاراه ًا هتط قها 

ههال ههن ىههو و  رٍفههه حههج  و ذىههب ال ههن عههیل مهههد ح عههن الحفههاذا ورد  ههك صهه  ب یج
حشر وثهنوا و  وا انت االٌ ف النف  و ال ن و ىذا طول مجاعة ارجر اَ عهنن و طال  رٍفه ر هاً 

كر وا ول قوو  انا لن یقال املأل الم و طال ی  ان نظنك ملل الكاذب سوراهة و انوا لنظنوك وول  ك ىفخول 
هلهة طصهر هی جهاو اَ و  هك خهرٍه  ا ث عهلوا حهال ن الاصهه هلهن عهیلحر ی  الكاذب ن حالج

 .ع اجواب الفقه وغلهاً حمج یف كیخ  حح الغند لحص  العهه عیل
طتصههار>طولههه  ذكر هها و وههن  وهها ا  عههیلحههلههزم العغههر وههع اٌرتخ  حلهه ارههر ایل <اذ وههع اٌ
ع اجهواب حهمج كهن یفی  الاكن حبروة العهه حال ن و ارجهار اٌرهاد خادر ب ات وثه اجنخالعجا

و الههاكن حالصهه اغ و الغههات  الفقههه ع اجههوابحههمج كههن یفیالفقههه و العاوههه حالصهه اغ ورههدىا 
هلهة اٌرت ع اجواب الفقهه حٍهحمج كن یفی ضاً خا ه حه  فحطرر ها له وها ا  عهیلحهعغهر و ٌرهرج حالج

كثهر وغهاجه الهدیعغر و اوا العهه حالجراءة فنروح عن الهد صهلوة  قهدر عهیلخن حهه ٌین و تهرك ٌ
 شا. ه املغلهوت حٍحرتضی وا واردة عیل
ههٌو   كههذلا حلهه <يالتعههدٍحههد وههن ف>طولههه  ر ال نههوت حههه ىههذه یدهها ایل يب التعههدیج
ر اٌوهر حصهخا و حهأتخ كهها اً خهعاد املورثهة علههاً   ة شهرعاً حء و ا ها  عههه حارجهار صه قة رعهاخالعر

عهاجق الكتهاب و الغهنة و اٌمجهاع و خعة الغولة و خنادب الشرخ الغهاء و اٌرض و ی  ج اودع مما
 .أیخ ه العقه كهاحدل

ة كهال ن الاصهه وهن ح نهوت الشنصهال ایل يات تعد عینخارر  ایل <يفات تعد>طوله 
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ٍ  او   و  ا الكهن طععهاً هیحات ف لن اٌمجایلرىا و ال نوت الواجدة للعحالشورة او عدم روور ال 
 ضهاً خراملعارضهة احر ال نهوت  یدها ایل يحالعهه حتلا ال نهوت لزوهه التعهد صه الجراءة ونه اٌیٌ

ة ححاٌرذ لعدم املعارض و اٌمجاع املركب فات كه ون رجح العهه حال نوت الشنصه فاهنا اویل
هبها وعحع وحة الیحر العقه ون ىذه املعالب املعحت خ يح وعلق ال نوت و لعهرحطال حترج وحهة حو
هبهها وعحوب عحههو ع  رد و نههن ٌ عههر  رنههاً یههرد و كههن یهها كلهههة وهنهه ياٌ غههات ا يدرخههوحههة ٌحو
 .ع ذلا وكرراً حمج و طداشر ا ایل وركجاً  و ٌ عر  امجاعاً  اً حو ٌ  وع اً حشنص

ال عینخارر  ایل <يو ات تعد>طوله  ح وهن حوعهارض صه ة عهن حهات عهه حالص اغ ال 
هاجواب الفقهه وهع ا هه  یف كیخه و ٌحطل ضاً خاٌرجار فذلا ا لزوهه حدهاحقه ف یف يجهر ه وهاحهف يریج

اجواب الفقهه فهات  صنع یفخ الص اغ وا املقتصر عیلالعهه حال ن املعلق مث تعجب املصنف ات 
صصهة فٍحهراصهه حاهنها وق املعلقاو و العهوواو فالعلن اٌمجایل ایل يتعد رهن  جییهدة و م 
 ور. ال نوت املعلقة ملا ایل يوفر ون التعد اوٍطوا و عهوووا فٍ عیل

بل وطلزق  یاله  ورح یعلم اعتبار الصح یعل ا  یل اط لصاحب الهعالن دلیو لو ق :قال
 ین عزن خبزر ذز ا الزراویالتبز یة ال بزخ نان زا تزلل به طوق زا علزیو ذو ا یح االعلیالابر واعلا الصح

ة الواحزل و الفا زق ووضزوع لاوزر الز فر یززكاا علل واحل لعلم حصول العلن بعلالتزه بتزك یال 
ة یزحج یاط دل علزكزوط خبزرا حجزة و الهف زوم و ین الحتهزال الفسزق ناینابل ون التبز یاالور

وززن  یلكززن اله طززوق ع ززل التعززارض اقززو یة قززول الهزكززیززلززه الهازوززة لحج یقززول العززلل الهزكزز
كوط الهراد ذزو التبزیالهف وم قل ا بعل تسل ن عزلم انصزراع الفا زق یو تسزل یال الظ ز ین العلهزین 

قبززول  یعلزة و داللززة الهف زوم یزة وقلویزاط داللززة اله طزوق ذ زا داللززة عقل یلیالهعلزوم التفصز یالز
 اله طزوق وضزانا   یف زن ذ زا ورودا علزیقلم الهف وم ل لة بل العزرع یة نیداللة اصل یة الهزكیتزك
 یا  ال  ززیززكهززا التعارضززه ا یالتعززل یاقه ززاا علزز یالزز  یل العقلززیة ال بززخ التعززارض الززللیززاط ا یالزز

واحظزة اط  ها بعزلیر االقسزام  زی زا یالز یل التعلیا تاراح دل یاكرنا تقلر عل الظن و وها عن
كززوط االعلزز یح االعلززیحوززن الصزز یالظززن الحاصززل وززن ولززل ال زز رل اقززو بعززل  ق ززا  یوت قززلرا   یو اط 
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رذا ووذززوم یصززیة ال زز رل الیززعززلم حج یاول الكززام و اط اذززاال الهعظززن الزز یاالنسززلاد االغلبزز
كزاط حكه زن بعزلم حجیة  یعلم الحج یاالعتبار لعلم حصول الظن ون اذاب ن ال ت زا یها ااا 

ح یح الهرجززو  او التززرجیالعززلم و واحظززة قززبح تززرج یل علززیباالصززل ال للززلل ل عهززا  یم الززللللعزز
 بعض الهقاوا . یباورجح او االجهاع الهركب ن

ان جواءكن فاسوق حنجوأ فة خة الشهرخهات صارب املعام ادتدل حاٌ <هحو لو ط>طوله  :اقول
جر الذحرج عدم عیلنوا حفتج ه خهراو ًة رجهر  كهحهعهدم رج حهه عهیل  اً ح  دنده ص حل ية ال 

الواطهع الهنف   ووضهوع للفادهق یف ضهاً خصه العلن و الفادق ایوارد ٌة الحعدل وارد ٌت حتزك
ثجهت صه هتا و ات طلهت ات كهات وفوووهه خ ته رهیخ و عدم اٌعتداد جروای  فٍحد ون التج ياٌور
جر وقجهول  ًة ىهذا املزكهحتزكفرجة  وجهب ذلها لكهن یت كهات ة و اخهنها ات وفوهوم اٌطلوقجهول فهال 

حاٌرذ فاجاب املصهنف عهن ذلها و  رٍ  ذلا و عند تعارضوها املنعو  اویل ونعوطوا عیل
ات  ي ات الفادهق ىهو الهنف  اٌوهرمیو تغهل ً العلههی   التجهمیجهواب ذلها حعهد تغهل طال طلنها یف

لههة املنعههو  عقل ان ة لقولههه حههو وقدو   ٌجههه عههدم اصههاحة القههوم حقههول فادههقی  ة و اوههر حههالتجحههدٌ
هالووة  جوا قووووا  حت و لههة املفوههوم عههیل    ی  ك التجههرتهه دل عههیلخههة فا ههه حاصههل ًة املزكههحههطجههول تزك و دٌ

كهوت خف حه  وفوووه رجة كحل اً حالقول فات املنعو  ات كات عقل فاملفووم وقدم و وااعر  ىذا
 .ىنا وقدواً 
جهر الفادهق طجهه التجه ایل <حهه العهر >طوله   و وفوووهه اذا ی  ارهر فهات ونعوطهه ٌتعههه حب 

حعهد فوهن اٌول فوهو  اً حهفوهن ثا خات املفووم  ه   ر ایل أ و كی  التج راجة ایل جاءكن عادل حنجأ فٍ
 ه.حوارد عل

 ة عههیلخهههههة و اوهها نههن فههات  ههلل احارههر جغههارة ع  ایل <ة النجههأخههات ا ایل وضههافاً >طولههه 
كههذب مسعهها و حصههرك و  يف و روحههرهٍه  حصههر ا و مسعنهها  كههذب حصههر ا و مسعنهها و  صههدطوا ك

ت العنكجهوو و یهج كالعون املنفهوش و اوىهن وهن ًى صد  اراك املؤون ىذا و ىذه اٌدلة الی
ههغههتدل هبهها ىههو و خو  رجههع عهنهها وغههاءاً یو  غههتدل هبهها صههجاراً خ ا مجاعههة وههن اوثالههه و هیههدش فی 
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ههة ات حوم القیهىهذا لهو طهال رحها لها  ونهه فعهیل يف تعارض القرءات و تكوت اطهوحافضه ونه ك
المكهة  و طدذكرو ورة لجع  ونت یل عارض عقیلخو ٌ ًا رعاء تقول طولا وغهوع لف خرأ

ات و حهتصنع طال اترك الكتهاب و الغهنة ٌهنهها رن و اٌصول لو رالف عقلا الكتاب و الغنة وا
 .ی  حاَ و حه  غتع ع املوارد  عوذحمج دهنن یفخو ىذا د ًٌ ه طعع ارذ حعقیل
فههات الشههورة طههول مجاعههة وههن  هحههكار ضههاً خارههر و ىههذا ا ایل <وٍر ههةا حعههد هحدهه>طولههه 

ال ىهؤٌء كهوت ال هن الاصهه وهن اطهوخف حهح طول اٌوام املعصوم فكحث الص خعة و الدحالش
اوج ه جرىات حىو عل وا ىو عیل يون طول اٌوام املعصوم الذ يجرىات اطو حٍ  طوًٌ ی   القاجلی  ال 

  حر و لهوه  هؤور هبها كهها  اَ می  عروته ون اَ و الشورة رن رارج عن جراى وأوور حاٌرذ جوثی
عوورف خامنووا  ی  راملههؤونحصههه وهنهها ال ههن و طههدطال اویوههن حههاب ا ههه  تهغهها هبهها اٌخاملصههنف 
جر. أخمه ول النابخحقهة ول  یاهد  ال 

كهوت اٌرهذ خه حعهد اٌ غهداد حهارر ىذا رد حبهث ونهه ات ط ایل <و ات كوت اٌعیل>طوله 
 الفر  و ٌ كذلا الشورة اجاب املصهنف حهات كو هه ی  ه جحعل قن املجهعحح ىو القدر املتححالص 
و ال هن الاصهه وهن الشهورة  يعارضهه رهن اطهوخ قن ات محقن اول الكٍم فا ه طدر وتحالقدر املت
كثر الخو  قول حات ال ن الاصه ون الد ياطو فهاذا عارضهه وهر  ه كههاحث وعتجر وتجع لذىاب اٌ

كثر فٍرج ات له فاملصنف ٌ اٌرهذ حهه  طهام اٌمجهاع عهیل يح الهذحث الص خغلن ات الدخاٌ
 جرىات هلن حه و ىذا ر ون ون العلن. ٌ يحاٌتجاع ون طول اٌص اب الذ اویل

ات كهات  هجهطالهو طهال  عهینخلج هث ارهر ارهر ارهر جهواب  ایل <املع ن و ات ذىاب>طوله 
كههوت ال ههن الاصههه وههن حفاملشههوور عههدم اٌعتنههاء حالشهورة ف ية اطهورال هن الاصههه وههن الشههو

رصههه وهنهها ال ههن و نههن وههن  افاجههاب املصههنف ا هها  قههول ات الشههورة وتجعههة اذ هاً حث دههلخالههد
نها خراجعنها ادلههتن و رأ ة الشهورة ملهاحصه لنا ال ن حعدم رجیة الشورة ٌحعدم رج الشورة عیل

جهر و لعههر رجح عهیلحدٍوهتا ف ة عیلحة اٌولرالشو و حیعجرة هبا  دنافهتا فتلا الشورة ٌ  يال 
جز عن الرد و نها عخشاءوت و اخ قولوت واخشاءوت و خ تاروت وای  دىن یار جححتغتن و  وام اٌرت
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واب   غكن.خ ه طلجه او محدكن عل اً دواء تنذه وذىجاً خالج
ها حعهد حٌده وهذىجاً تنهذ املشهوور خ عهینخ اٌویل وٍر هة ععف عیل <و وٍر ة>طوله 

ح و حه طجهحهح املرجهوح علحفتهرج يح املرجوح و ال ن الاصه ون الشورة اطوحوٍر ة طجح ترج
ام حهب املصهنف ا هه لقحیج و  ياذا كات اطو ایسحترجح ال ن الق عارض حا ه ات كات كذلا فلن مخ

لنههلول الكتههاب و ورود  ضههاً ختههرك ال ههن الاصههه وههن املشههوور ارروتههه فههاطول فههاذا ا اٌمجههاع عههیل
هلهة تهاَ احت ه العقه عیلحام اٌمجاع و دلحاٌرجار و ط كلههة و كهن ارد و  ير ات ارد احهرروتهه حالج

هلهة و  ح حح للنجهر الصه حح حٍوهرجح اذ ٌتهرجحلهزم وهن ذلها عنهد املصهنف التهرجخكن اكرر حالج
حعه   و اٌمجهاع املركهب یفعنه عنهد املصهنف ً عن الجرىات املهن يراملشوور العا املأوورحه عیل
تهار  كها اوا ترك العهه حالشورة وعلقا ًجغنخاملقاواو اذ  ىهو  كهها ق او العههه هبها وعلقهایهفرىو م 
تههار فر  يمجههاع املركههب الههذٍووضههع رههر  ل حعهه  املواضههع و تركوهها یف ا یفهیههق فاٌعتهههاد علیههم 
 ب.حعام الغ  اٌی  طول علن رصر اىه الق عیلخكن وعرفته و ٌمیٌ

كززل ظزززن ادخلززه احززل الهعههززا  و نعهزززل  یالعهزززل بززالظ وط علزز یلك ززا نقتصززر نزز :قااال
كلین نهلل الظن الحاصل ون ال وم النعهل به  ة  یهاعلاا باصالة الحروة نانقول بانقاال االصل 

و اوزا  ضزا  یتزه و اط اوكزن وجزودا ایعزلم حج یل علزیه ال الزللیزاط الهعههزا  نیزلاصل و علم جر
 یسزا ذزیل نلینقطزم بعزلم اعتبزارا للزلل اال تحسزاط و الهصزالح الهر زلة نههزااس و یولل الق

 یل العقلزیص الزللیلتاصز اع و ال خروج زا ووجبزا  وحل ال زز یون الظ وط اله كوكة و ال داخلة ن
ر الزززة یطزززم بعزززلم اعتبزززارا نلزززق الظ زززوط اله ززكوكة ال وزززا یل العقلزززیعرنزززا اط وزززورد الزززلل لهززا

ه و اوززا الظززن یززالهقلوززة الرابعززة ن یاط الهقلوززة الهعههززة و ذززیززبززل اختصززاف لعززلم جر صززا  یتاص
 یو ب زا  العقزا  و نز جهاع ظزاذرا  ر حجة لایز نلیالهه ریالة یالحاصل ون خبر الهج وط و الصب

 ز وج اط.یهاله یخبر الصب
ة وعلهق ال نهوت حهات رروح حعه  ال نهوت عهن طولهه حبجیج مث ارذ املصنف یف :اقول
ح حح املرجهوح و التهرجحا  و طهجح تهرجحهالعاوة كدفع الضهرر و وجهوب اٌرتجة ون اٌدلة نتاملغت
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ة  عهههه حههه و ححٍوههرجح و اوثههال ذلهها فقههال كههه رههن ادرلههه ارههد املعههههاو وههن اٌدلههة املاضهه
مفثهه ال هن الاصهه وهن النهوم و  ًة حهحاصهه الروهة فٍ قهول حها قٍب اٌصهه كل الجایق  عهه یف

فر و اوثاهلا   ات خهور و عهدم جر اصه رروة العهه حال ن كها يل حه لٍصه اروعهوحالروه و الج
 درك اٌخههو ٌ ه ىههو وههدرك كههیلروغهههوع فههات العقههحه و ىههذا القههول وههن املصههنف  حههاملعههههاو ف
 صهك ٌت ودركهه كهیلی  ٌ ه العقهیلحثجهت حالهدل تشأ و وا شجت ام م واادركه ىو كیل فكه الكیل

و اذا    حعقهیلحفله اً حهكهن كلخ صهك و ات می  فوهو ٌ كیلفوو  اً حه عقلحذكروه ون الدل فات كات وا
هٌ الهراجح فوهو اوهر كهیل ح املرجوح عیلحه طجح ترجحصك فاذا كات الدلی  و  ات یج  ح حو  تهرجیج
فر و الروهه و النجهوم  يا ورجوح عیل يا و اوثاهلها رة حهو العراجح فال ن الاصه ون النوم و الج

ارجح ه و ات طلت ات الدلحطوهلن ترج ث ا فغوا وجب عیلحاذا رج ت ون ر  طام عیل ًه ال 
ات خهههعهههدم جر>فقولههه  شنیصههه حههه  ف ههه كهههیل   حعقههیلحلكن لهههحعههدم اعتجارىههها طلههت فهههدل

ح املرجهوح و حه العهام املعلهق و ىهو طهجح تهرجحعدل عنه حالهدلخرعاء فاصه الروة  <املعههاو
املوىهوم و ات طلهت ات ال هن ح حٍورجح و وجوب اٌجتناب عن الضرر امل نهوت حهه حطجح الترج

رٍه     جراجح للها ع و ىو اٌمجاع طلهت ات اٌمجهاع اذا طهام عهیلحالاصه ون ىذه اٌوور ل
 ة ایلحهه عهكههن ونهت فاٌمجههاع وقههدوغ ٌ العقهه فههات ادلههتكن عهیل الكهیل ًالقععهه ه العقههیلحالهدل
ضهاه وهع ر اٌوهام و ٌكشهف عهن طهول خرٍه  حداىهة العقهول ٌ او فاٌتفا  القامئ عیلحهیالجد
رروة العهه حهال ن  ادة الكتاب و الغنة و ادلة ارر طاوت عیلخاطول ات وثه ىذا اٌمجاع جل این

كثر ایل غهت حعدم اعتجارىا فل فاعدلوا عنه و ات طلت ات ىذه اٌوور ووىووة اٌعتجار لذىاب اٌ
صك طلت ىذا تغو ه العهام حو الهدل أیخه ه دولت للهصهنف  فغهه كههاخون مه النزاع و ٌحت 

 مه راب ام عام. اوردته یف اً عام دواء
هواب  ر ارر وههنن یفیارر ىذا تدج ایل <ا  و اٌدت غاتحو اوا وثه الق>و طوله  الج
كا هههههت عقلهیاورده امل هههههدثوت علههههه عهههههها صهههههك حهههههكل ًة فوهههههحهههههن ات ادلهههههتكن ات  ة ٌحت 
املصهنف للجهواب فقهال ات  يا  و اٌدت غهات و املصهالح فتصهدحهىا حالقتهورصصه فلن
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رروتهه و  ام اٌمجهاع عهیلحهة لقحهغهت وهن ال نهوت املشهكوكة الجحال نوت الاصلة وهنا ل
صحلة و حال نوت املشكوكة الج مه كٍونا یف ه حهه حللهدل صهاً ح  رروح ىذه ال نوت حت 

ب فا هها  قههول ات ىههذه خههه  رخة و ىههو تغههوحههىههو ٌرتصههاب مههه كٍونهها حاملشههكوكة الج
ة اٌوهر خهشها  ا املوىهوم حهٍ هوقاحله شها و ال هن راجهح عهیل مدثة لل نوت حٍ اٌدجاب
ارج عیلحطام دل  د رنهاً حهفث  فغهوا تحون ر ًعن اتجاع ىذا ال ن و اوا ى ًالهن ه ون ال 
ردهوله و  اَ و عهیل ح عهیلحح املرجهوح طجهحالقهامئ عنهدكن ات تهرج ه العقهیلحو الهدل راج اً 
كهات راج هاً حهالاصهه وهن الق عن ال هن ًالعقٍء فالهن و عیل رججه  عهیل ا  اذا 

جههر هنهه ًٍ حجههطعههن الههراجح و ىههو  ًال ههن الاصههه وههن ال   و اٌمجههاع القههامئ عههیل ًة حههكل ح عقهه
كهههذا التهههرجحه فلهههحهههكهههن درهههول املعصهههوم فمیح ٌحطجههه رروتهههه اتفههها  عهههیل ح ح  حامجهههاع و 

كهذا دفهع الضهرر امل نهوت طجهححٍورجح طج كلحح و  هتك  وضهع دوتة ٌحهح و ىهذه اٌدلهة   حت 
 حترج و  العقه احداً یج شا و ٌ ووضع حٍ

ً
 .ورجح احداً  ح حٍحو  الترجیج و ٌ ح ورجوح احدًا

ه وهن حهث وٍر هة  فه  الهراجح و املرجهوح كهذا و لكهن جهاء دلحو ات طلت ىذا ون ر
ارج و هنا ا دش فمیٌ ه العقیلحطلت ات الدل ال  و   جهراجح حعنه لهً ه فاذا الراجح املهنحكن ال 

ات فلنها فاذا دهلهمت لهذلا  ه العقیلحاملوضوع ٌ الدل املرجوح املأوور حه راجح و كات اٌشتجاه یف
ن اَ یهد كهوت لهه وفادهد یفخ كهن اتمیث  فغهه لكهن حهوهن ر  قول ات ال هن و ات كهات راج هاً 

ة حهرج لكن عهیلحمت دلهخهعنهه ٌجلوها فهال ن وهع تلها املفادهد ورجهوح فٍ ًٌتعلهوا ا هت و هنه
ل حقجح الترج ال ن ادتدللمت  ال ذلا فجعه واح حٍورجح و حدفع الضرر و اوثحو كذلا اٌدتدٌ
ن اَ و ید رروة ادتعهال ال ن یف ه لوجود اٌدلة ال اىرة الجاىرة عیلحجق لكن دلی و م هبا رأداً 
 ه.حد علخٌول اركام اَ  ا یف

هلههة وقصههوده وههن املقدوههة املعههههة التههرج ة الصهه اغ و خههو عههدم كفاوههرجح  ح حهٍهححالج
ح وهع املهرجح و ىهو اٌمجهاع و نهن حا  ات تركه ترجحال ن الاصه ون الق قول یفحاملعلوواو ف
هواب  ا  فٍحالق ر راجة ایلحع املغاجه ون  ح غتنرج مج اضهعرار ملهه للعههه حهه و ىهذا الج
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او و اٌرجهار خهحٍورجح فات املهرجح اٌ  اً ح  ترجحف ات ترك العهه حال ن لاملصن نقلب عیلخ
جهوا ه  ه صهالح عهیلحهدل مث ٌ رروة العههه حهال ن اوًٌ  فاطكن عیلة و اتحو اٌمجاع و اٌدلة العقل

دوشة و ٌراجة ایل ون علهاء اٌوهة رروهوا العههه حهال ن و  ٌت الوفاً  العهه حال ن ٌهنا كلوا م 
ة ححهالعلن فهات تكهذب تلها النفهو  القدده كه الفقه و طالوا  فی اوججوا العهه حالعلن و افتوا یف
كهن هلهن القهول می ضهاً خن فوهن اهیغهن فهات طلهت اشهتجه علهال ضهاً خفٍجواب لا عند ا و للنا  ا

 اذكهر وها ىنها ارججهت ات ر ایلیهحل  الت ر وعلق ال ن و ملا ا   قول یفحالق تقول یف وا كهفحذلا 
  مه  حالعلهن له طالهه املقتصهروت عهیل قوله و  علن ات واخ ه العلن ریحة حتصحفحتضح حه كخ

 ق ذلها یفحهو حتق مههد نا اٌور ججركاو مههد و الحشتجه علخ قة و محادعاء حه ىو اور له رق
ه فراجهع كتاحنها الجهة حنهو اٌشهارة و ات شهجت التفصه ولكنها  هذكر ىنها عهیل ر كتجنا وغهتویفیدا

 دوة و وقاصد.ردن وق قتیضخة ات شاء اَ و شرح ذلا حه  نحالقاوعة فف
 املقدوة

   ف ولح  و فیج تقدی   هاحف
 ف ا

ارج هواب و طهداعع نهة یفخة ثلث وراتب وتجاحاعلن ات للهوجوداو ال   ه اَ دهج ا ًال 
 ا ایلهیحه ف يتدهی ًٍ حا و جعه لكه ودرك دلهیف درك واخحه  اٌ غات ون جن  كه رتجة ودركاً 

درك خهقة حاٌ غات رق ًة و اععخة و الصورخق وعراو عن املعنوجاملوجوداو رقا وقاصده فی
 ًة فهاععحها وعهات كلهیهر ذا و فحهكهوت  خ تنهع اتمیحاهنها كهذا و دركوا خهق و ىهو اذا ادركوها جهبا القها

 دركوا حاهنها یفخهة و ىهو اذا ادركوها حهالكل درك هبها املعهاینخهو ىهو العقهه  اً خوعنو اً حكل اٌ غات ودركاً 
ههارج كههذا و ٌ تلفههة حهها صههور جزجهیهه و فی  قححههال ًغهههخر ذا و حههكههوت  خالواطههع ال  ة ذاو وراتههب م 

درك خهوراتهب الصهور  ة حعهدد ا هواعحهو ىو النف  و هلا وشهاعر جزج اً خصور اٌ غات ودركاً  ًفاعع
كهذا و  يدركهه حا هه عنهدخ جاً ححهالعلن و ىهو اذا ادرك شه ًغههخ وهن تلها الصهور و حكه وشعر  وعاً 

ههارج   كههوت یفخ كههن اتمی ه وههدرك حههقههة حالمكههة و دلحه وههدرك القحههدل ًغهههخر ذا و حههالواطههع ال 
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كهات درجهاو  ارغهن و ملها ًىه ه ودرك النف  ىهو املجادلهة حهالیحالعقه املوع ة الغنة و دل
ا رحوك حالمكوة و املوعظوة الأونة و جوادهن حسوج اد  ایىذه الثلث طهال اَ دهج ا ه  اٌوة عیل
 اٌشارة ىنا. كیختجنا و ر كیو طدتكفه حشرح ذلا دا احأل یه حالی

 ف ا
 قاحلوهها اٌ كههار كقولههه تعههایلخء و ىههذه املعرفههة  قههة ال ههحقههة املعرفههة تعههر  رقحرههو الق

قهة و اوها حرق صهه ایلخو اٌ كار ىو الج ود و ذلا ات اٌ غهات اوها  نك وهناخعرفون نعهة اهلل مث خ
احتههد هبهها فوههو وههن اىههه قههة و ات وصههه و ح  وههن اىههه القحعههر  و لههخ صههه فلههنخ صههه فههات مخٌ

ثجاو ونزلة اٌ  النیی    جحقة و لحاملعرفة فٍتردد لل ق   د.یج عر  و  نكر حعد واخ ات و اٌ
ثار وهن   قن حال حغتخ ٌ ه ی  قحو رو العقه ال الكنهه فهات  ر وصهول ایلحهء  شاىدة اٌ

ثهار تهردد یفحوتفقة اعتجر هبا الكنه و ت وجد اثاراً  اثجهاو الكنهه فهات  لهب  قن حه و ات تعارضت اٌ
ثار مفن ریدا اثر عیل ثهر الغالهب رصهه لهه ال هن حالكنهه و وهن ر ث   ره ایلحر اٌ ث حهذلها اٌ
ثار املغلوحة رصه له الوىن حالكنه و ىذه العوارض الثلثهة طور   ره ایل كهن دفعوها عهن میة ٌخهاٌ
غههت توجههد حو ٌ جلتهها اذا اوتنعههت فاهنهها تاحعههة لٍثههار و راصههلة وهنهها و ل  ارتجعههت العقههه اذا
 رىا.ححغ

ا هیهعجهع فاء فهاذا ا حوشهاعرىا صهور اٌشه ا و یفهیهنعجهع فخو رو النف  العلن ٌهنا وهرءاة 
 ة عن العلن.حرال ًورءاهتا صورة و ى   یفحل عینخجاىلة  ًفو صورة كات هلا علن و اٌ

 ف ا
تههع وهع یج ء   حال هی  قحا فهالحهاملرتجهة العل یف ع وهاحهتههع وهع مجیج ا حهورتجهة د ل هااعلن ات ك

تهههع وههع یج ء  و العلههن حال ههقنوا انرأووهن حو جاوودوا  ووا و اسووت املعرفههة و وههع اٌ كههار كقولههه تعههایل
كوت الصهورة عنهد الهنف  او وشهعر خا هه طهد ياملعرفة و وع اٌ كار و ال ن و الشا و الوىن اٌتهر

الف و ر ا حتخو  ون وشاعرىا توىن ا هه ووافهق خشا و ر ا خ ن و ر ا خقن ا ه ووافق للواطع او م 
لا حع  املراتب ججع . الف فٍتغفه عن ىذه اٌصول و ٌحت   او م 
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 ف ا
زجحههاو و جزجحههاعلههن ات اوههور ىههذا العههام حل ههاظ ارههر ثلثههة كل  ی  طغههه او عههیلحههاو و الج

زج ور وا ة عیلخعنوة املحا حاٌدلة العقلهیتوصه الحاو فحاوا الكل اوحاو و وضعخعاد او حو اوا الج
زجهیههتوصههه الحة فخههالعاد ا هیههتوصههه الحاو فحو اوهها الوضههع ةخههة و اٌدلههة العادحهها  شههاعر الههنف  الج

نو هاً عهد خذكر ها  ر وهاحهكهه  هوع حغ حاٌدجاب املوضوعة و ون رام التوصهه ایل كهاد خو ٌ و راوجهاً  مج
كهوت لهه خو ٌ ًصهه لٍ غهات علهن وضهعی كهن اتمیالفصه الغهاجق  ور یف و كها ه احداً حصه الخ

 ًشهرع ًصهه لها علهن وضهعید خهات املال وال   و ذلا كها اذا طام شاىدات عیل يعلن عاد
 حهات الثهوب ًصه لا علن شرعیحات املال له و  ي  لا علن عادحد و لخات املال وال   عیل

ه  و م ههارج  ء یف  هح يصهه لهها علهن عهادیو كهذلا طد احهداً  يصهه لها علهن عههادی نج ال 
 ًٍ هارج ات  عهداه یف وها وجهب  هیی ه عقهیلححهدل  عقهیلی  قهخصهه لها یو ٌ كوجود اهلند وهث ال 
ارج و ر ا  اهلند ووجود یف عهام  و ٌتغفهه وهن ات یف صهه لها رهن او شها او وىهن عقهیلیال 

 ي عادی  قخفوو  الهنار ووجوداً  يا ا تر يىن اٌترو رن و شا و و ً علهی  قخ اً ضخاو اخالعاد
و ر ا تشها و ىهذه اٌرحعهة كلوها  كوت اٌرر ووىوواً خصد  اردمها و  ن ت نیو ر ا تغهع رجر

ٌهنهن  يت عقهه القهوم ىهو ىهذا املشهعر املهدرك للصهورأو كه كهیل و ٌ ي   عنوحل يصور ًعله
زجخ و  و ومهههاً  و شههكاً  و اضههداده رنهاً  نهاً حقخه حههجزوهوا عل ة و وههاحهة عقلخورة الصههحهغههوت ادلهههتن الج
ع عههیل  هلههحلهه تهههع وههع الی  قههحو ىههذا ال العقههه و ادلتههه احههداً  ن اوهٍه و   العقههیلی  قههح و اضههداده حتج

زم جوجوده و ل يا ا تر ياضداده اٌتر كهوت خوجوده و ر ها  عیل ه عقیلح  لا دلحالهنار و حتج
لووهاً  لهنف لكهوت خولكن  او ووىوواً  و وشكوكاً ا اً حعقل لا و نو اً  ىكهذا اضهداده و  و اً حهحهه طعع مج
تهع وع الاٌو العقل ًو شا و وىن و ىو رن  ی  قخ ضاً خا ًكذلا للشرع  ي العادی  قحة و الححتج

 د و یفخهة ات املهال وهال  حة الوضهعحقن حاٌدلهة الشهرعحا ها طهدتت يو رنهه و شهكه و ومههه اٌتهر
هارج ر ها وته ا یفذلها وهن افهراده او ت هن او تشها و كهذ قن حهاور كهیلحالعقه ر ا تته قن ا هت حال 

حغهجب تعهارض اٌدلهة و لكهن حالعهادة  ًصه لا رن شرعیحذلا او رات او شاك و ر ا  ضاً خا
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جهت خ داً خهتعلهن ات   يا ا حالعلن العاد الا اٌروال اٌرحعة و كذلا الشا و الوىن كه قهدم الج
ذلا ون افراده او ت ن  قن حاور كیلحتت ضاً خىن و ر ا حالعقه اا او تتوو العا وو او ت ن او تش
هلهة وارأ ت ن ات وهن كهات كهذا  اصهب او تشها او تتهوىن ًاو تشا و حالعلن الشرع  ت یفخهحالج

لهها ی  فرطههوا جههخ كلهههاو القههوم ات یف ًه تتجعههحههطل ههجا و ال   ىههذه املراتههب و لههذلا وطههع وهههنن ال 
 .میالع 

 لهحء و دل عرفت وشعر كه یشفاذا عرفت ىذه املقدواو و 
 بحقهههول العنهههدلخفادهههتهع وهههاذا 

 

ث خهههههوهههههن اراد يرویهههههث حهههههر 
 بحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههالج

 

ًٍ حفحاٌول ك ثلثة وعالب و اعلن ا ا نتاح ىنا ایل  و وها ة رصول العلن حص ة اٌرجار مج
نهه ىهو الصهادر عهن الجهة ححات ىذا اللفو حع یلحة رصول العلن التفصحفحك الثاین الص ة وعین
ة رصهول العلهن حهفحالثالهث ك ف و ٌوضهعخهه دهوو و ٌرعهاء و ٌحترح  فحه و لحاَ علصلواو 

ذكرىها اىهه اٌصهول فٍحهد  ة و اٌرتههاٌو الهیحنحة الغجعح عناه وع كه ىذه اٌرتهاٌو اللف 
  كه وعلب ون ىذه املعالب الثلثة.ی  تجحلنا ون ردن ثلثة وقاصد ل

 املق د االقل
ًٍ ة رصول العلن حص ة اٌرجار حفحك یف  فصهول  هذكرىا عهیل ضهاً خىهذا املقصهد ا و یف مجه
 اء ون اٌعتجار.حار لكن ٌحد لٍولحاٌ  عیل ناً حه اٌرتصار و ات كنا حه ضنحدج

 ف ا
صهه  وا حههالقراجن خ مفهههنن وههن ی  قخوههر عههیلح اٌرجههار حتصهه  اعلههن ات الفرطههة امل قههة یف

ارج مئهة ية كهعاصهرحال  علجهوت القهراجن حوونها ىهذا فی ن ایلهیالعلههاء و مهدث ًو وتقهدو اٌ
ا ههه اذا تراكهههت  اٌ ارههد وههن القههراجن ٌتوجههب علهههاً صههه هلههن القعههع و ات كههات كههه وی رههی
جر ص صه هلیرنوهنن  ًٍ حن القعع حات ىذا ال  اٌصهول و  تعهود ایل و ون تلها القهراجن وها ح مج

فاء تلا اٌصول او فناهئها حكتتن و ىذه القراجن طدا غدو حاهبا عل اص اهبا كها ذكروىا یف نا ل 
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ع علحهه  لنهها الحفلهه  حعهه  حغههجب ارجههار رههین ء جههزئ یش و ات اولعنهها عههیل ا احههداً هیههوم اوهٍه
روهنن و طههرب یههكهها وا  خ الههیخ و الههرواة و املشههای  امل ههدث نفههع و وهنهها وهها تعههود ایلخكههاد خالقههدواء ٌ

تهه یه و جحعن طل ن و دوولة وعرفة ون طرب عوده و تویفیو وعرفة الاضر العود و طلة الوداجا
ع عههیلمی ةو اىلههه و ولههده و رمسههه و رالتههه و اثههاره ووجههود ضههروت یارههواهلن فكهها وا  كههن اٌوهٍه

غهعوت ون ىذا و ون ىذا وهع طهرب العوهد خخ و خروت املشایاملدار  و  درلوت یفخاملجال  و 
ًٍ  يهلن العلن العهادصه یالكتب فكات  روت یفیو  جهر مجه و  ن الجهةعه حصه ة صهدور ال 

قهول ات خ ات املرتیضهتغههع   امی    عنهد ا وهنها اثهر و ٌ عهحنها و لهحعل طدری ضاً خن ایىذه القرا
ثینشذ و  در وتواترة عن اٌ وا ثنا اٌخاراد د رجراً  مئة اٌ زه حهو ٌ  وتهواتراً  وارداً  عشر و نن ٌنج

او حهالكل یف ه عند ا اٌحطل ضاً خا يات املتواتر املعنو ری د علهاً حٌتف ًحالنقه و ىو ٌ عرفه اٌ 
زج وعرفة اٌركام ٌتنفع یف و املجهٍو الی دة ونقولة ون خكتب عد نا اٌخدخا جق یفی ة و محالج
ولهه و ط يصهح عنهد ىذا الكتهاب وها اذكر یف ا طال اینهیة اٌور ات حع  وصنفختلا اٌصول  ا

ات اتكلهن  قتیضهخة حهه و ٌمححهة فحٌعصهج يو اٌ صها  الهذ اً خعاد ورد رناً یة خالغا ایل تریق ات
ح حتصهه  وم یفحههع ادلهههتن الحههات مج يو ار راً حهه كثی  كتههب امل ههدث جعههت یفتت حههالق و اطههول این
ًٍ ی كهن اتمیة  عن وهن تراكهوها حاٌرجار رن   ال هن حو وهع ذلها له صهه هلهن علهن حصه هتا مجه
و ادههد و اوفههق و  ياطههو ًعهههه حههه املجهتههدوت حههه ىههخ يوهنهها حاضههعف وههن ال ههن الههذالاصههه 
ذكههر  ر وهرجح و ٌراجههة ایلحهه ون وهن  حالههراجح و تههرج  ون املرجههوح عهیلحدههجب تهرج يوهاادر

 ر كتجنا و كتتن هبا وش و ة.یادلهتن فات دا
ا هه ىن وهن كهه علهن و حاٌ صا  علن او يص  وا حعلن الرجال و ىو عندخو وهنن ون 

 یف راً حر املغهوع هبن و حباٌهتن كثححع  املشاى یف د اٌ رناً حفخو ٌ او شكاً  اٌ ومهاً  د  الجاً حفخٌ
 .ذلا وجوه ون اٌدلة عیل ون املوىوواو و یل يفنف  ذلا العلن عند ٌرجار و اٌا

هارج الواطهع و ای  شودوا او حٍطوا الرجال فخ ات علهاء الرجال م اٌول  ها وثقهوا و جروا عن ال 
جهر ی  اجتهعت او تفرطهت و كهه  اً خ و ٌعجرة حاٌراء دواءخنقول و التوارلا جرروا حاجهتاد و تتجع یف
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 .ًعحصه ون اتفاطون رن وجی عدداً  ضاً خجل  عددىن ای فغه و رنه و ٌ یف عها
عهههر  خوعرفهههة رغهههن ال هههاىر او امللكهههة فالرجهههه  العدالهههة عهههیل ت یفحههها ههها ات حن الثهههاین

 رجهه راٌتهه الهی دة و ات كتجهوا یفخهوهدة ود رة و تعاشهرىا یفحا ونة كث اذا علن هبا یف اٌوحال
وجهد وهن كتجهوا رهال یوم و طهه وهن كتجهوا رهال عههره و ٌیعر  هبا الوثاطة كتجوا رال داعة او خ

 ر راٌته كقوهلن ا ه تاجر او واو یفیر وشاىدة و اوا داحون   ضاً خاىو كتجوا  ته و ات واخرال روا
م و عهدم روهور ال ت عیلحو ات حن جاً حد شحذا او ادند عن فٍت فٍتفدنة ك ق فهذلا فغهاٌدٍه
 علن رجال. تاح ایلیٌ

ه وههن حههطل یف شههاكلوها اٌخ ف او وههاحه ثقههة او ضههعا هه الرجههه عههیل زدوا یفیهه الثالههث اهنههن م
رجه ا ه عدل و الوثاطة اعن ون العدالهة  د العدالة و طلها ذكروا یفحفخٌ الرجال و ات  ادوا  ادوا وا

جهر العهدل و وها دٌت عیلخثقة و الكتاب و الغنة  قولوت  اصیبخالرجه  و اراىن یف ه حهط اٌرذ حب 
عن اجهتاد و عهن وارهد او  ضاً خق احه و ىذا التوثحدل كٍم حٍه خعلن الرجال تعد ق یفحات التوث
 ه.حد حقلخ او ا ی  اثن

مث ارذ عنهه  يرتالج يدخعقدة الل علن الرجال اجن اول ون كتب یفقولوت ات خالراحع اهنن 
حقوهلهها  عتهینخات و ٌحه رهو ارهذ عهنهها و مهها  اصهجحهو كهه وهن لهه ف ًجن فضهال الفع ه عیل
رح و التعد ها یفحٌد  ه مه هتهة.حه فاهنها فخالج

تلفههوا العقا ههاو  ات علهاء هها م  ههالفون و ىههنخوثقههوت وههوافقون و حد فخههال  مههه  ضههعفوت م 
افقون و ر هها ىههو افغههق الفغهها  و ووثقههوت وههیاىههه عصههر ا اهنههن   شههاىد یف ذلهها كههها هتهههة یف
الفون و ر ا ىو اعدل العدول و ر ها ضعفوت خو كفروت خ كتجهوت خ ارهد و میتع ه هعهوت عهیلیج م 
ك حتنقه هعهوت عهیلیج ب و ىو ٌ ع ن له و ٌ كراوهة و حاملكات اٌدتفتاءاو و یف كتتن و یف یف
ء فهاارد  اذا وهاتوا  ضهاً خت اوو جهررون و ىهؤٌء املشهوود قونحعجهرة حتهوث يو ىو وهن اجهه اٌجٍه
 .ی  ن امجعهی رضوات اَ علی   ورة املاض درلوا یف

تلفههوت یف و ادههجاب الوثاطههة و  ر و املعههایصیالعدالههة و عههدد الكجهها وعههین الغههاد  اهنههن م 
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ههرح و وهههنن وههن طههد ههرادههجاب الج ه و وهههنن وههن طههال ات اٌصههه خح و وهههنن وههن طههدم التعههدم الج
د ون ح ور رٍفه مفاذا تغتفخ  ور رٍفوا و وهنن ون طال ات اٌصه الفغق ریخ العدالة ری

الفته.هیا وع رأخووافقة رأ يىذه املغاجه و ٌتدر ن یفهیرأ يق طوم ٌتدرحتوث  ن و م 
ارری  تر ىذه العلهاء املوثق الغاحع ا ا م حبغهن  ٌتعهر  رهاهلن اٌ و ٌتعرفون و ی   و الج
 هتهد حعضهون یفیج أرذ حعضون ون حع  و خر و ح وتأررة عن الرجال حكثی  دن ال ن و ىؤٌء یف
م حهالتتجع و وحالرجه ات ال ًدعخ ب اتحعلن الغ يغاوخوارد و ذلا  ایل ًنهتخطول حع  و لر ا 

 وعههین كههه راٌتههه وههع اٌرههتٍ  یف و عرفههت وثاطتههه یف الرجههه الكههویف اٌجهتههاد عرفههت فٍ ههاً 
د ون رنوت طهوم حرصه و واذا تغتف جر عن رنه اتی  العدالة و الوثاطة و ادجاهبا و حعد ذلا كله 

ه هحىكذا و طه ون وثقه الج  ع.حع او جرره الج
كتههههب الرجههههال فههههاهنن دو ههههوا ات رجههههال  ن یفیروههههذكورحالثههههاون ات ا لههههب الرجههههال  

ًٍ  عنه ارحعی  ده املدو ور الصاد  مئة و ىؤٌء املٍطوت الغاوعوت  عن حایق ة اٌ  فض اٌ
ة الهف و املهذكور اجهو دوت عهیلخلیاَ فلعلون  علن عددىن اٌخكه وجقة ٌ هنن یفع يروون مث 
اٌدن و ادهن اٌب و الجلهد و الصهنعة فلعهه  ر وهنن وشتركوت یفحكتب الرجال وعدودوت و كث یف

وول و ووهه مفن ا ن یفیاملذكورر ون حوهنن عدل و وهنن فادق و كث ن عرفهت یهكتب الرجال مج
ت  خنة طوهلن خالكتاب و طر الغند ىو املذكور یف ات ىذا املذكور یف ة فلعهه حهر كافحهغند عهن فٍه

اٌمسهاء و ادهن اٌب و الجلهد و الصهنعة  ن وشهتركوت یفهیغهع ونه الو  و فخخ الوارد كات حالش
تلفوت یف  صه ون الشرع اعتجاره.خ ا رصه رن مصه اذی ة واخالصفة و  ا م 

 الرجههههال حاٌجهتههههاداو و القههههراجن و ی  لوت جههههحههههمیات علهههههاء الرجههههال  يالتادههههع ا هههها  ههههر
عجههرة  يفهها فارشههاً  تلفههوت ارتٍفههاً ی  ة و حهها  راىهها واىاذا ذكروىهه اٌو الههیحههاٌدت غهها او و ال  
   حفٍت.حىو فٍت و ل يحقوهلن ات ىذا عند
ث خء وهن علهن الرجهال  قهول لها ات ىهذا الهد لها یشصه ی فرض ات العاشر عیل
كهات صهدطاً املغند وكذوب او  كهات و ات  وها فدعهه عهیل الغهند فٍراجهة ایل صهد  فهات 
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 يوضهع دهند امسهاء كهه رجالهه امسهاء العهدول فها قهدر عهیلخ ضع وتناً خ يفالذ كات وكذوحاً 
كههوت الغهند رقههاً  كهات رقههاً  عجهرة حههه و ىهو فههرع  هارج فٍراجهه یف وعلووههاً  فههات  علههن  ة ایلال 

 ًٍ  علن الرجال. فاجدة یف يفا الرجال و ات كات حاو
وها  راً ح كثف امل   خو حتر ضاً خالغند ا تهه یفیامل    ف یفختهه الت ری عشر كها يالاد

ًٍ خوا  ف الغند طهخن و حترعر  حالقراجخ رجع الغهند یاو ر ا عن ات حاحدال لف ة عن جو عر  فض
ا الش يا ه رأ  قه صارب املنتی كها اً خطو  اً حف ص حالضع ر ون حكث خ احدال عن جواو یفححب 

ا هه اوها مهر  امله   و اوها  ث وارهد اٌخب رهدخالهتذ   یفح ه لاملواضع و اعجب ونه ا ه ذكر ا
 .راجعوا احداً ی تب كتجه و ور مث م ه كأخ وعرو  وشوور كحمر  الغند و كثرة دوو الش

اعتقههاد ا لههب الرجههال او  ه وههن وعرفههة اعتقههاد الرجههه وحههالعدالههة اوههر ٌحههد فعشههر ات  الثههاین
كهن العلهن او ال هن جوثاطهة الرجهال و میف حكتب الرجال فك    ردوم یفحو ل ری كلون اٌ  ادراً 

وهع ا هه  طهول رهین ًعحوذىجهه ىهو شه ر تعهرض ایلحهوهن   طول اىه الرجال ات وهن ذكهره الك ه
تلفة و ٌحو الشه اٌعتقاد حتفص د یفحفخٌ  كه الرجال. د یفحفخعة فر  م 

صهنعة  شهأت او دهاحقة یف وهدغ وهن لهه ع ههة یف جهالغوت یفیعشر ا ا  شهاىد النها   الثالث
ادرهة ذم وهن صهدر ونهه ط جهالغوت یفیكهه عصهر و  ع یفخو ذلها شها راً حهرفعو ه عهن درجتهه كثی ری
ن وههع ا هها  عههر  ی و املتههأرری  كتههب علهاجنهها املتقههدو یف ي ههر كههها راً حههنزلو ههه عههن درجتههه كثخ رههی
 عجرة  دغ ىؤٌء او ذوون اذا شاىدوا و اىوت ون ذلها اذا اجهتهدوا یف ي فای   و املذوووی  املهدور

 دوالف الزوات.
مئههةحه التصهه حههنهها  علخ عشههر ات ىههذا العلههن لههو كههات ممهها الراحههع أوروت اىههه خهه ح لكههات ٌا
كتجههوا خ أوروت اىههه كههه عصههر اتخهو كههذلا ٌتفههوو  رههی عصهرىنكتجههوا ارههوال اىههه خ عصهرىن ات

ت یف یی  ء  رجال عصرىن فات ذلا یش  روهور القهامئ ه ایلحهتاجوت الیة و النا  حٌا ونة ٌا
 يدخهعقهدة الل ن اجهنیمت الهدخه تركو هه رهیخن و امتهام النعههة و واكها وا یو ذلا كهات وهن اكههال الهد

وهن طهوهلن  يتهر ذلا و وها ث وارد یفخقع وهنن ردخ ا ه م يرو   ًجن فضال الفع  و عیل يرتالج
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وثق و اوثاهلها او هنخرذ جروا عدل و ٌا  او جررهوا ارهداً  ن طجول رجهر الفادهق او وثقهوا ارهداً ع ًة ٌا
ع عههیلمین ین الههذیاملعاصههر فا هها ذلهها یف وهٍه علههن  فوههن وهنهها الرجههوع ایلخارههواهلن وٌ  كهههنن ٌا
 الرجال.

ههاو  العههرب و كههات  عة یفخخ و وههن علههوم النغههاحة الشههاخىههذا العلههن علههن تههارعشههر ات  ال 
عهن  جهن جعفهر الغن وویس عن ای ية رجرهتن و لذلا روخحذلا فنرىن و كات ذلا  ا

طههالوا هووما  وووامجاعههة طههداوافوا جرجههه فقههال  املغههجد فههاذاً  طههال درههه ردههول اَ احاجههه
اىلخهعوا و اخطالوا اعلن النا  حا غاب العرب و وطا و وا الع وةعٍوة طال  ة و حاٌشهعار و حهام الج
 نرل ول عهه .خضر ول جهه  و الخذلك عهن ال قال النیبفة یالعرج

شههودوا القههوم و خ   حشههوادة فههات علهههاء الرجههال محعشههر ات الاصههه ونههه لهه الغههاد 
كهوت عهن الغههع و اٌحصهار ٌ عهن خ فات اٌرجار ٌحد ات ر  ون حاب ارجاحتشودىن ا ت و ل م

كتاب  كن  قتیضی ات الثاین   للقایضحطاض فل اجهتاد و اعتجار و ا ا ىو ككتاب طاض ایل
كان ال ه عن عیلیعن جعفر عن اج عن الغكوین يه فقدروحطاض ال كتواب قوا  حوی  ان   ز 
وا حالجحت حنواوحول ره حیححد و ال غ قا  ىف ای ح نهه  فالعهام حالرجهه طیضه ًا هتهنوات حة فاجا 

عدل او ثقة و اتاك كتاحه و رمكت حا ه عدل او ثقة     كتاحهه و ات طلهت ات كتهب  ات فٍ اً 
 ت اَخهرأ طلهت اوًٌ  املوضهوعاو ة یفخهاعههه حهال نوت اٌجهتاد الرجال ون اوهاراو ال هن و این

هون حو  وول عهون اال اتجوا  الظول و  وواالرجهال طهال اَ دهج ا ه و طهال  عن ال هن یف ًدج ا ه هن
ا هه  يتفهتح كتهاب الرجهال و تهر صهه ال هن وهن اتیف حهك اً حهو ثا   حوبا  فعو  اهلل ال نا  حقخواقتهوه 
ت طههال الك ههحههكتههب ف ت كههش ثقههة او جههش ثقههة و خهها توثههق   هه  ات رأخههثقههة و ار ه فهٍه
ههایش ر الرجههه ك ههیهه وب املتقدوههة و محههء وههع الع طلجهها ونههه یش صههه یفی م و ال ههن اوههر  و ٌ نج
عولههة و  ووضههوعة صهه جوضههع طواعههدید لههذلا و ٌحههصههه وههن دههجب وفی ًعهحوج او ادههجاب مج
املوضهوع رجهة و طهداولق اَ  طهال لها ات ىهذا ال هن یف يفرض رصهول ال هن وهن الهذ عیل

عنههه و طههال ردههول  ًارجههارىن الهنهه یف عههن ال ههن و اولههق الجههج ًكتاحههه حههالهن القههول یف
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كوومب الكوومبان  اَ طههال حاكتفههاء ال ههن حالعدالههة مفههن حههاب ا ههه  عههن اهنهها  يو الههذ الظوول ا
وا  اٌعتهاد عهیلهیتعذر اٌوٍع علخامللكة و  قهول اهنها خ يو اوها الهذ هخها جرأهیهال هن ف ا ف كن حبج

م فٍ اٌرجهار جهوا     یفحقهول حهال ن اذ ٌتعهذر وهن وعرفهتها و لهخرغن ال اىر او رهاىر اٌدٍه
كتفاء حال  العدالة.  ن یفاٌ
جتههه ٌ ههه حدتههه حتكههن حبههه  ح  اذا رمكههت حفغههق الرجههه او دههوء عقحعشههر ألهه الغههاحع

ههاىر اع ههن وههن ذلهها ات يوتجههاىر حالفغههق و ا ع اٌعصههار ٌىههه حههمج شهههتر فغههق الرجههه یفخ حتج
ررهه و تغهت ه  او واطهی ًاٌ  ار و تجرأ ونه و تكفهره و تلعنهه اذا رننهت ا هه فع ه او تفغهقه و حتج

هالكتب اذا رننت ا ه فادق و ىهه   العلهاء یفی   ه جحتفض جته وح   و  وثهه ىهذه املعاولهة یفیج
 یف يات تهرتوثقهه و تعدلهه حه ات ًره ه و ىهه تعهه   یفخغهاوخت اع هن رروهة او حهوع ات امل ًر

 ًٍ ت ثقهة فتصهیلحهف كتاب جاءك ون وكهة وهث ت ات فٍه اوهوال  رلفهه و تغهتأونه عهیل ه طهال فٍه
ار والا تأونه یفب و تغحو الغ ًتاوحال ف تغهتعهه حهفك اء حهذلا احهداً حهتعاوهه اٌر ن حها اتٌ

 يتهة و وهن الهذحوهن حهاب اكهه امل ضهاً خكتاب و دنة أذلا ا يه و حاحدل ياٌوواو و حا ذلا یف
كه و ا اكثهر الرجهال و  یف ٌرهد رنهاً د حهفخشجع و ىهذا العلهن ٌخاكه ٌ فاجدة یف يجو  لا ىذا اٌ

ة و ا ها كهات عهن خهتهه كهات عهن رؤحل اخة كش ثقة جش ثقة و خرؤص  وت     خالقوم  يار
هتهد یف ضهاً خلهة و ذلها اٌجهتهاد اخاعوام وواجهتاد حعد   صهه هلهذا رهن حفن ین ارهریكتهب مج

ت و ىكههذا ایل ت ٌجههه رههن فهٍه ت رههن وههن رههن فهٍه ن یعشههر او عشههر ٌجههه ا ههه رصههه لفهٍه
ر حه  ثقهة ىكهذا درامهها ام ٌ ایل اك و تغهتودعحهد  حاوثال ىذه ال نهوت یف وادعة و ىه تكتی
ت ههه خكتاحنا القواعد و ىذا املنتصر ٌ ًا یفحجًا وافحرة و طدذكر ا وهنا شحكث ًذلا ون الوجوه و ى

 .د ون ذلاخا 
و او   و اٌرذ  ي اطوی  ال ن لكات رنوت ادلة امل دث  و رور ا ه لو كات الجناء عیلی  فتج
 يا و الهههدَ الههذهیهة ىههدا ا اَ الحههة طععحهوجههوه علهح اٌرجههار حتصه  و لكههن لنهها یف هبها اویل

 لوٌ ات ىدا ا اَ. يكنا لهنتد ىدا ا هلذا و وا
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 ف ا
ث خكهوت ىهذا الهدخ ة اتحصهمفهنها صه ة شن تعرفوا اوًٌ  ٌحد و ات اعلن ات للص ة وعاین

و ىهو  العهر  ی  و تفهوه حلف هه او وعنهاه و ىهذا ىهو املعهرو  جه وهن الجهة او وعین صدر لف اً 
جر الص  ن الجهة ىهذا وهصهدر خ ارهر و ات م  اً حعاجق ص خ اح ملحقال الص خهنن و ورة یح جحال 

ههاب و ىههو الصهه  ههاب او وعنههاه ال   عههن النههیب يرو كههها ًالنههوع يح املعنههوحاللفههو ال 
كن عی ث ووافق لهاق فانا قهت  و واخول حد واجاءكن عی اقهو   افوق الوق فهونویث الخول حد اتا

كوان قوجی كومب عوی كهوا كمب عویحسو و عنهه الوق اال اقول و لل وول  جواءكن عوی مفوا وول 
كتاب اهلل فهو حدخحد كتاب اهلل فه و وا یثخث وافق   و طهال اجوعجهداَ یثخس ول حدحخال  
وبور او فواجر وول ة خوروا جواءك ىف وافوق القورءان فخوم حو  و ووایة ول بر او فاجر خروا جاءك ىف وا ال  ی 

  حأله ملعرفة ىذا النوع ون الغهنة و اٌ ًرة و ا ا ىحاو كثخو اوثال ىذه الروا ح  القرءان ف تأخم
الفهاً حاٌمجاع او دلللكتاب او الغنة او  كوت وعاحقاً خنعق اٌ غات حكٍم خ كن اتمی  ه العقه او م 

 فوذه العروض ٌتكشف عن صه ة الصهدور حداً ون رجة ا كوت ذلا اللفو صادراً خللعاوة و ٌ
 . وعاً  و ا ا تكشف عن ص ة املعین

ح الصدور حث ص خح الصدور فلرب ردحر ص حكوت  خح العهه و ىو ر ا حو وهنا ص 
 .يح العهه ملكات وعارض اطوح  حص حو ل

علهن صه ة صهدوره وهن فلهق فهن  يث الهذخكالهد ح عهریفحىو ص  ح واحمث ون الص 
تأرهذ حهه  ون جا ب الشهارع ات ناً حقخاورو  يكالذ ًح شرعحىو ص  واو ونه  دهخالجة او ون 

الواطهع كهذب ملصهل ة ام  كهات یف اً تأرهذ حهاطرار الرجهه دهواء اورو ات كات و ذلا وثه وا وا كاجناً 
ة او حالواطعة او داى كا ت كاذحة یف اً ادلة دواءعنة الحتأرذ حالج صد  ام دوا ام ارعأ و اورو ات

ة ام رننهت ام حهعلهت اهنها ذك اً الغو  دواء  ةیتغت ه ذج ا و اورو اتهیعل وشتتاً راوجة او 
ًٍ  رقاً  ام صدطاً  الواطع كذحاً  كات یف اً دواء ًح الشرعحشككت فوذا ىو الص  علههت حهه  ام حهاو

ام رننت ام شككت ام تومهت و ا ت اذا علهت حاطرار الرجه و ا ت تتوىن وعاحقة اطراره للواطع 
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ون عنهد اَ  ناً حقختأرذ حه  وىن ووضوع اورو اتعاوه حالوىن و راكن حه فات ىذا ال ٌتقول این
العهه و ٌ ال ن و ا ا مها    ون حاب ات الشا محلا عیلحو كذلا اذا شككت او رننت فل

كه الل ن و ر ا ٌتتهوىن صه ة تذك تهه حووضوعات و ا ت عاوه حبمكوها ٌهبها و كذلا ا ت تأ
كه رٍ ع و ٌتقول ات الوىن او الشا رجة او اعهه و ا ت عاوه حالقع اً حشرع اً حطعع ًٌ و ا ا تأ

حال ن و ا ا تعهه حالقعع و ىذا ال ن ووضوع ركن كالروهات و العنهب و ا هت ٌتعههه حالروهات و 
ىهذه  طهال لها  رارة یف   لهو طهال لها اٌوهام وهاحالروهات أله یف ًاَ القععها ا تعهه حبكهن 

عههن  كههات وأوو ههاً  و وهها وعصههوواً  كههات ارة وفتههرض العاعههة و وههاكههات  ر املغههألة فنههذ حههه وهها
ع ضهر خاحقتهه للواطهع و ٌعشهتر  علهها او رنها  خات و الشهتة و ٌحو الغهوو و النغه اءال 

اه خهو ىهو اوهرك ا ًشكا و ٌ ومها  عاحقة طوله وع الواطع و ا اتعهه حقول الجهة القععه
ًٍ ىذا  طلت لا یف حاٌرذ حقوله فافون وا ه  و اتقنه. الفصه مج

 ف ا
حصه ة صهدور ىهذه  يوت وهن دهد حهاب العلهن العهادحطاله اٌصهول وا شا یف ا ه ٌ اعلن

صههه وهنهها ال ههن و یة و حههقولههوت حاهنهها رنخث حههو ا هها ىههن وفروههوت ر اٌرجههار عههن الجههج
صهه وهنها الشها فاكثرىها ووىهوم و اطهه ونهه یطالوا و اضهعا  ذلها متههه و ٌ ع واحمج يلعهر

و  ً ههادر  ههادر وهنهها طععههوشههكوكاته و اطههه ونههه و نو اتههه و  و كهجههٍه و ىههو حعهه  املجههٍه
علههن صههدور وعناىهها خعلههن صهه ة صههدور شنصههوا و ا هها خٌ ضههاً خا ًاو و ىههخوعاحقههة وههع الضههرور

حصه ة صهدور  ياثجهاو العلهن العهاد  وتكلفهوت یفیی  ات اٌرجهار يو لعهر ٌ الشنیص ًالنوع
 و اطههرب ایل ن و اصههییوههن رنههوت املجهتههد ياهنهها اطههو لوا رنههوت اٌطهها ع وههاحههىههذه اٌرجههار و مج
ن یة و رنهوت املجهتهدخهنهة عنهد اٌ صها  رنهوت عادخنة طرخ ون كه طریی  الفعرة فعلوم اٌرجار

 عند اٌ صا  شكوك و اوىام
 تهخاحد ه طدحف يىذا اعتقاد

 

 هنعهواحقجه الواشوت او فلحفل 

 

 یف ًالشهرع ًح القععهححالصه أرهذوا خ وونها ىهذا وهأووروت اتی ة ون لهدت ادم ایلحو الرع



148 

 

ًٍ خع اوورىن فٍحمج و ىهذا العلهن و العههه  نهاً حقخه رضها حهعلهوا ات َ فخ ؤرروا رییو ٌ قدووا رج
 میو التقههرب و الفههو  حههالنع وجههب هلههن الههزلییاد و حهه و العاعههة و اٌ قمیاىههه التغههل درلون یفخههحههه 
ء  لكهه یش و هلهن او ووىووهاً  او وشهكوكاً  او و نو هاً  اً خهعاد وهاً كات ووضهوعه وعلو اً  دواءمیاملق
عههوىن و حعخ اىههه العصههر ات كههه طههرت و عصههر و عههیل العجههاد یف صههاله ایلخن اهیو علهه ینحههقخ ركههن
خ او حعهاولوت حهالجع ةخ حهاور الجهحقولوا نن  عهه حهال ن أىهن اذا اكلهوا الجعهخ   هلن اتحل

أىههو عاوههه حقههول  ىههذا املجههویسء حقههول  ىههذا ال هه اعهههه یف حههاور الجههة و ات طههال الجههة
رجة ام ٌ ام ىو عاوه حقول الجة  ات طول املجویس جارثوا یفیتلفوا و ی   ات ًنجغخو  املجویس

 دواىا. ىذه فق  وا املعصوم املفترض العاعة و عیل
 ف ا

ه و حشا ف ٌ يالذ ًن اَ القععیذكر ا فاعلن ات اٌرذ حارجار اٌراد ىو د اذا عرفت وا
فهوال و وهنا وا طال اَ دج ا ه  ةیاثجاو ذلا صنو  ون اٌدلة مفهنا كتاج ه و لنا یفخعترخب خٌر

كا فرقة وهنن طائرة ل  و ٌ مرقنیون لعههن هینمروا قووهن اذا  جعوا الحل و لیالد ترقهوا ىفحنرر ول 
هه ات وفادىهها ات ب یفخههشهها و ٌر  ه عههامحههكههوت فخووضههع  رج رجههه او رجههال وههن كههه فرطههة ایلی 

عهلههوا حههه لعلوههن ختعلهن و  دمهن  ههایههطووهه  اذا راجههع ایل ن رههییتعلن علهن الههدخههتفقهه عنههده و حف
كههن هلههذا اٌ ههذار فاجههدة و اذا خ حاٌرههذ هبهها م وههأووراً  عههینخات ارجههار اٌرههاد رجههة ذروت فلههوٌ یهه

اذا  و وهنهها طولههه تعههایل ةخههوههن اٌ ا ههاً حذلهها ع يالشههتاو تههر توجههه ایل   ههرو حههالفعرة وههن دوت
نههوا و املههراد وههن حشهها ات وفوووههه اذا جههاءكن عههادل حنجههأ فٍتتج و ٌ نووواحجوواءكن فاسووق حنجووأ فتج

لكات رجهر العهدل اره  وهن رجهر الفادهق و كهذلا  ر تثجت و اٌحاعهلوا حه ون   عینخنوا حٌتتج
وهنا و  ةحها حعد اٌعتضاد حاٌدلة اٌتحٌد اً حجل ذلا واض اً  يالن ر عن الشتاو تر اذا طععت
كونووا وول ال وادقیا المهیااخ طوله تعایل و وثقهت حصهداطته  مفهن عرفتهه صهادطاً  ی  ل اونوا اتقوا اهلل و 
ق یو ىهو تصهد ی  ؤول لههوؤونیوؤول حواهلل و یوو وهنها طولهه  هحهىو صاد  ف هاحتكوت وعه ف ب اتیج 

ر ذلها وهن حه  ق كلوهن ایلیه ٌتصدحرجر امسع یف يرو جروت كهای  قولوت و خ هاح فی  افراد املؤون
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 ة ون كتاب اَ.خا كیخاو و خاٌ
 ف ا

 طهال اجهوجعفر غهرحت رة  هذكر وهنها وهاحهكث ًو ىه ىذا املعهین ت یفخو ون ذلا ارجار رو
عهن املتعهة  عجهداَو دهجه اجو اهیوف ا و وواحر لوك وول الودنحوث واحد تأخمه عل  ادق خخلد
 عوی یان احوان بول تغهوج قودرقو طهال ً ان عنوده وهنوا عههواح فأوه  فوخالق عجداملهك بول جو فقال 
ك خروا فقهال  ء مفن  غأل  غأل عن ال  ه له ر ا ارتجنا اتحو ط فاروه عی رواه لك عی رة مفاحة 
وجعرور ف  رواه لوك   ا ة عول ایب اووا وواو طال  رحاحاحص عینخ یك حاالسدحعه و طهال  وز لوك ان توردهی 

ووالس و حووثنا فعهخاذا ا دت حوودلرجههه  طههال الرجههه فغههألت  جووا ووول ا ووااح   اووووأ ایك  ووما ال 
هكهن القهدوم و می  كهه دهاعة القهاك و ٌحه لهه لهحهو ط ی  اص احنا عنه فقهالوا  رارة جهن اعه  ءًیج

نعوك وول مهود بول ی وواعنهه فقهال  غهألینخ كهه وها ي  عنهدحو ل غألینحالرجه ون اص احنا ف
كوان عنوده فان  مسل ول ایب وأهن الثقیف لكون وول ورو ع اووا لكون وول وأوتراا اووا و طهال  اهیووج و 
ًٍ  یرة النضو حونعكن وول الورث بول املغیو   واحون الیتأت   وحو  و القودب اهلل ر الفقهال  و ذم رجه

كانوا ع ائتههنن عی كان ایب قدب وثه  ان  ذكر اقواوا   كوملك حح ل اهلل و حراو  و  جة عهه  و 
عوهنن  ورف  ون   اد اهلل حاهوا اال   سووءا  ااذا  حقا   ب ایبو ا اا یوأتود  س  یوم هن عندحال

وم ش كا حدعة خ ن  وا ذكر ایبحل احیهن الم و اوواتا   اءا  حاح عیحالأوء هن حن  نروون عول خكش  اهلل 
 وهوات ن هیوول هون عهوه وهن ىهن فقهال حهفق ًمث حك ی  ا الغالی و تأقی  ل انتاال املجطهیهما الد
 ه للرضهاحو ط ر و   ا ة و مهد بل وأهنحو ابوح  الع ید خب  و اوواتا   اءا  حن   ت  احهیاهلل و عه
 یا بول ادم القهوخووول زك طال  ینخكه وطت مفهن ارذ وعام د ا یفحدة و لغت اصه الححع شقی

كوان مود ا   يث املهروخالهد و طال یف احل و الدنیالد املأوون عی كوان مود ا   سوههان  عول  قوال انو  
ىو طهال  طال واعنكن  ء حهغی یش یاو طال لرجه  ال ة اهلل االدث عل ی  الن  الاواو  ال عل رح

قال له عروة القتاو و ىهو خطال طلت  عن جعلت فداك رجه حالكناسة  ا  حانكن اقعدمت قاض یغحه
تهع عنده  ه لهه حهو ط الحوأبكن طهال حرد ذلها الهیهو  تغاءل مث فنتكلن رجه له رو ون عقه نج
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اكاد اصه ال و   جهن عجهدالرمحن ثقهة حهأف ینخهه وهن وعهام دحهارتهاح ال ا ادألا عن كهه وهاحٌ
ون اعاوه و عهن ارهذ  و دجه اجوالغن نعنفقال  ینخه ون وعام دحارتاح ال نه واعارذ 

قوول خ فعوی قوال لوك عوی ووا و یؤدیو فعوی ك عویحوال یاد مفوا  قوی یالعه و طول ون اطجه فقال 
 و دجه اجومههد كه ثقة وأووت یف يریج و ىو وعله  ًا هتفامسل ل  و اطل فان  الثقة املأوون 

قووالن خ قواال لوك فعوی ان و واخؤدی فعی ك عیحا الخاد    قتان مفانو اح یالعه عن وثه ذلا فقال 
 و طههال النههیب دهوامها هههاحف وعلههه جهار ضهاً خو ىههو ا ًا هتهفوامسل ههوا فاهنهووا الثقتوان املأوونووان 
لهة القهدر حل قهر حها كن یفخ ت وهن مخهرأأعجداَ  ه ٌیحو ط مجاعةاملؤول وحده ح ة و املؤول وحده 

كوافر و اووا خ عههنا فهن ثق ح  ىفخ  ال ة نمل حاوا اذا قاوت عه ده طال یج  ذكرو و م كها ثق ح  فهو 
ع حهع الرفحهالتوط و یف ی  ؤول لههوؤونیوؤول حواهلل و یومث طهال أهل خ عم  حی أهل ذلك فهو ىفخ ول م

  عنووا  قاتنووا قوودعرفوا حانووا نراوضووهن سوورنا و خوو قی هوواحك فحالتشووك نووا ىفحالحوود ووول ووالفانوو  العووم  
 ثنا فواهنن ح ویخحود رواة ا ایهیواووا الووادث الواقعوة فوا جعوا فع ارر حتوط و یف نهیاه الخحنهههن ا
و  ثخة رهداجر ا تتجاو  و ًر ذلا ون اٌرجار الغاوعة اٌ وار و ىح  ایل كن و انا ح وة اهللحعه

صههه لٍ غههات العلههن حصهه ة ی ارجههار فاهنهها اذا كثههرو و حلغههت رههداً ٌتقههه ا ههه اثجههاو ارجههار ح
ل هبا.میة فافادو القعع حا طراجن طععهیوضهوهنا و وافقت الكتاب و ضهت ال  كن اٌدتدٌ

 ف ا
 ة اعلههن ات اَ جههه و عههز رلههق اٌ غههات وههدینحههرة حههاٌ وار النقلحة املغههتنحههلقعاٌدلههة ال یف
و  ش ورده ٌت لكه وارد وقووهاو وجهود و رهواجج ٌحتیصهحعخ ات قدر فرد وهنن عیلخالعجع ٌ
هخ رقه ات مال یف حباجهة وارهدة وهن  فغهه ٌهنها  امحهالق قدر عهیلخج حه ٌخع تلا الواحقوم حبج
قوم كهه خاملدت و  تهد وا یفخ مكن رمكته ات فقدر یف ادجاب و عله ٌحتیص ووطوفة عیل ضاً خا

ون و خوارد حباجة و   اجلوهن فجعهه یف ًونهت شوا ایلحعخ كهنن اتمی تشكا ریختشجا روائج
 ههاحغهتأونه صهارجه فخ حعه  و ی  كهوت حعضهون اوهخ نغهخ اتخٌ يممكهاو شهرعه املغهتهر الهذ
ىكذا  شتغه حنفغه حذلا وخ ه اتحفراع ونه و لوٌ ذلا لوجب عل كوت یفختكفه ون الاجة و 
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هه ٌحهف نهاً حكهوت اوخوارهد و  ایل كوت كه راجة ووكوًٌ خ اتكه راجة فوجب  یف الف هك  بیج
اذا ادهاء  ره كههاحه  عهرض عنهه ایلحصهنعته ف ا هة یفح وهر ونهه رخ ات عن شغله و عهله اللون اٌ

جا  رجز رجزه ٌ كهوت لكهه ارهد حهدل ختععهه و خنهة ٌخره و اور املدحون   يشترخونه و  يشترخال 
تلها الصهنعة فلكهه صهنعة رجهال طهامئوت هبها فهات روهر وهن  الكهه یف كیخالوارد ٌ فات الصا ع
ك الكهه و خنهة و خٌتقهوم املد هات حعضون حعضاً حره و حدوت ادتح  رجع ایلیا ة حوارد ر لهزم ىٍه

ه حه ون اع هوا ضجا حتاجوت الی ع و اٌعصار و املدت و ون مجلة واخع الشراحمج ذلا جار یف
 دور و عهر و فكر وغتهر وصر   هة حتتاح ایلحصنعة ع  ضاً خلا اا و  قلوا فات ذاٌرجار و محلو

هرب املد دفر و  فر ون حلد ایل ع و خع الصهناحهنهة و حعهه مجخحلد و لهو اشهتغه كهه النها  حهذلا ل 
رجهال اعههارىن و شهتغه حعلهب العلهن خكه عصر و حلهد  ات یف يع الواجج و لذلا ترحتععه مج
رٍلهه و رراوهه  كن العلهاء اوناء اَ عیلخ حعد وارد فاذا م داً وار اٌ و فوهاً  نال وهنن علهاً خٌ

هكو هوا اونهاء خ تععهه دهو  املهدت فٍحهد و اتخعلب ذلا كه ارهد و خ و اركاوه لوجب ات ب یج
جا  یفخ ن كهاهیهاهنن و الوكول الحادت  ی  كو هوا وهأوو خ لهه و لهو م رجزه و الل ام یف غتأونوت ال 
هنن و یوو جعهنوا بة و طهال خع النا  و راشاىن و طدشرفون اَ و ا لل حاوا هتن احار  مج لكا وا
مفههن  ی  اوووا  اونووخو ا ایحووا لهیوو وا فحر سووحا الأووهیووظوواهرة و قوود نا ف یا قوو هیووحا كنووا ف الووی ی القوو ی  بوو

نوا ضورب اهلل حبوا ف ة طهالخهىهذه اٌ یف يث الغن الجصهرخرد یف اٌرتجاح عن الجاطر
هل اقور حرضوهنا حا و ذلوك قوول اهلل ع وجوا فوهیوف حا ك اهلل تعوای الی یالقرءان فنال الق  االوثال ىف
 ی  هنن و بوویووجعهنووا ب یا اهیووحا كنووا ف الووی ی القوو ی  هنن و بوویووأتونووا فقووال و جعهنووا بخ ث اووورهن انحووح
عتنا و فقهواء حشو ای الظاهرة الرسا و النقهة عنوا یظاهرة و الق  یق  اهیحا كنا ف الی یعون الق حش
  وثوا ملوای  اونو اوا  خو ا ایحا لهیر ح  فحلهعهن سر وثا حر فالأحا الأهیعتنا و قول  سجاان  و قد نا فحش
ا اذا هیو فی  الو ل و الورام و الرورائا و االحكوام اونو ن ىفهیام عنا الخو اال ایحاله ر ول العهن ىفحأخ

  وول الشوك و الضو لة و النقهوة وول الورام ایی  ونو  اونوأخوموا خ او وا ان یاخموها عل وعدهنا الم
 .ال ل
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تق طالههه اجوعجههداَ د ذلهها وههاخههؤیو   اء سووادةحاء ح ووون و االو ووحووالعههوواء اونوواء و اال
ثهار ملهاخادوا وهن الشهرا وا ز اهتاوون یفیج  و م ًا هت  الصهلوة عهیل فة یفحدعهاء الصه  ورد یف ع و اٌ

قهول خات   هلهن حارغهات ایلی  التهاحع الصه احة مث عهیل ه عهیلحف صیلخن هیاتجاع الرده و وصدط
ادوا  هههاحهتهههوهنن فخن و ٌهیقفههوت علههخن و هیتههدوت هبههدهین الصهه احة و یدحهه يهنن اخنوت حههدخدخهه
 قهول و تجعههثن هبها عهیلخات  ن ایلیوم الهدیه وونها ىهذا ایلی وهن ی  التهاحع ن اللون و صه عهیلهیال

 العجهاد لتهردىن ایل يدخهه اخهحتو هاحعندك و ترك الهتهة ف هاحاعتقاد رغن الرجاء لا و العهع ف
ادوا وهن  ههاحهتههوت الصه احة فخن ٌیودغ الذ ح یفخو ىو صر ا و الرىجة ونا الدعاءحالر جة ال

 الجٍد. ذلا طوام العجاد یف اٌرجار ٌت عیل
طهول  تغههع ام هوهتن و  وووهن   عیی  املؤذنون اوناء املؤون تغهع طول ردول اَ ام
هوود ىف حعووا اال عودقل حعضوهن عوی ی  ان املأوهه ی  راملهؤونحاو توج ونو  او وعوو وف خ حود م م 

تغههع طهول  ام املأتشا  ووؤمتلو طال  ی  امنا هو اوصارب الهام  و طوله یف ی  حشهادة ال ق  او ظن
الظجور و طولهه    اذا سرقا الهنهوا وؤمتنوانحر و الضحقطل االجخالو طوله  ال ام وؤمتل عجداَ ای
القاحهوة  تغههع طهول الجهاطر و الصهاد  ام عوة و الجضواعة وؤمتنوانخ واحج الودو طوله  وأوونة
 غهوا حاونهاء یفحاء لحهحهال العلههاء اٌتق صهنعهتها وها  یفی  فاذا كا ت ال جر و القاحلة وأوو ت وأوونة

  ال ة نمل حعه اذا قاوت عن الصاد  يرو و واان العههاء اوناء  يرو صنعهتن و مسعت وا
كوووافر و اووووا وووول مخ عههنوووا فهووون ثوووق حووو  ىفخ مث طهههال  أوووهلخ عوووم  حوووی أوووهل فهوووو ىفخ ثوووق حووو  فهوووو 

الههون ا حون  طال طال ردهول اَ و عن عیل ی  ؤول لههؤونیؤول حاهلل و ی اجوعجداَ
ة خهروا و یف عههونو  اوویخمث  یثخجهغوون حودیل یالوماردول اَ ون رلفامك طال خه حط ثلثاً  خهرایئ
اولجوك  ةخهروا و  اد یف یعههوهنا الناب ول حعودحف و سنی یثخ ققن احادیو  یأتون ول حعدخل یالم
نة  ىف  فقایئ  ثنا فواهنن ح ویخرواة حود ا ایهیواوا الووادث الواقعوة فوا جعوا ف الجة و طالال 
 كن و انا ح ة اهلل.حعه

كهه عصهر اونهاء اَ و رجهج اَ و رلفهاء اَ   و رور ملن   ر و احصر ات العلههاء یفی  فتج
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هن و هیلخون  ؤدوت ایلی  ؤدوا اٌیهن ات ٌهین و علههیول الهب اٌرهذ عههنن و الوثهو  هبهن و الوكهیج
د خهریغهر و ٌحد حكهن الخهرینهة فا هه خاملد اولق اَ القول یف رىن املغألة كهاح    عیلحالق و ل

أأوا حكن العغر و طال  غ  فعلحء ون   فات رور یشحقول وعلق الت  كن وراعهاة رمككهن حر حتج
ام  ًة ىهحهأذك يدرخهججهة فهراء ٌ يشهترحالغهو  ف أیخهطال دألته عهن الرجهه  ًفعن الجز ع هحف
ووارم ضوخ كوان كن املأوألة ان احواجعررحس عهوحنعون لوا طهال هیهف صهیلخة أحرذكح  قوا حقوول ان ال 
هالون ان الد عی ثار ون حف تص حات تكل عیل ل اوسل ول ذلكیانرأهن    وم صهدورىا یهح اٌ

وم یهح وعاولهة الشهاة وهن حف كها ات تص لكه عصر ممتنع للهك و رف وا و ضجعوا و وعرفهتا یف
او  يد املكلهف ممتنهع عههادخه ات وصهه ایل  ایلی  الغهن د یفخه د ایلخها تقلهت وهن  تولهدو و كلهها

ًٌ حههجیالل ههام اتٌ  ل ههام و عههیلال املكلههف فكلههف حههالوكول ایل عههیلعغههر    حو لهه وههاىراً  ع ٌا رهٍه
او رهههنن او  يهنن حبلههه العههادحههقخة الل ههن حههرل شههتر  یفخالنهها  املغههألة و التجغهه  وٌ  عههیل

د وهن خهالنها  ا    عهیلح و كذلا لی  ارذه ون دو  املغله ینحقحشكون او ومهون و الٍل ال
 و ی  قهیاوهه   حهه و ارهذ حهه ج وها ٌا يؤدیهوٌ  يرویهالثقهة اتٌ  یلهنن وهن ثقهة مث عهخهأرذوا دخ ات

تنهع می رقون كهها ب و ممتنع یفحف علن  حر ذلا عغر و ررج و تكلحكه وجقة و عصر و   ىكذا یف
جهر یفیه وم رلق ایلین وعرفة رال املتاع ون هیعل  وم ارهذه حهه ذلها ادهوه وهن وعرفهة صهدور ال 

عهاء و حلقهه وهن الغهوو و النغه كهه عصهر وها  دنة طجهه ذلها و العلهن حا هه یفی  الف و وأت ات و ال 
رجههة عل ر ذلهها عههیلحههف و  خههالت ر  جههق للقههوم وههای ة محههفههرض الج ه و عههیلحههات العهههه حههال نٌ 
وور وعوا فلهمی  يرویه عصهره ات كهه عهام یف نها حهه عهیلحء وهن ذلها عل   یشحكهنن ال ن هبذه ٌا
ا یوو و تأقی   و انتاووال املجطهووی    الغووالخووننووا ت خنرووون عوول دخ كووا خهوو  عوودوال   ان لنووا ىف  اً حصهه 
وواهه ن مفوههها ارههذو هیعلهه ححة الصهه خهه  ههراءه وههن ىههذه العههدول فروا وو طههدعرفت ات  رارة  ی  ال 
علحت تكلخاد فقد ثقة ث ون راوخالد اووا  عهن الجهة يرو ء كهها ا حعهد ذلها یشحهفها وٌ 

كهه  و الواجهب عهیلكن و انا ح ة اهلل حعه ثنا فاهنن ح یخرواة حد یاا هیالوادث الواقعة فا جعوا ف
توكهه حهه  ع وهاحهمج   ارهذكحد لهه كهها لهحه  حتقلحه و لهحهتكهه علخثه و خأرذ ون ثقة ردخ ارد ات
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لهه  داً حهم تقلاله حه و ارذ العوام عهن العه داً ح  ارذ العلهاء عن  رارة تقلحلهلن و  داً حاملغلهوت تقل
ه ات  رارة عههدل او حههفههرض اوكههات وعرفههة العدالههة و عرفههات الفق فعههیل حههه كلوهها وههن ىههذا الجههاب و ٌا

ثهه ام خوعرفة ا هه ارعهأ امٌ  و دهوا امٌ  و رهر  رد اوكنه ه ویحعدالة الفق ًاوكات وعرفة العاو
وهة و علهحهٌ ىو وددو  امٌ  ىو مفوظ عن الغلها امٌ  حهه مج ن هیع ذلها ورفهوع عهن ىهذه ٌا

غهه  و ذلهها رههذ وههن دوت ف ههك و حتج  يالههذ عحههوق املیههه و ىههذا العرحههذوههة  رارة و الفق عههیل ٌا
و  مسعهت وهن دوت اشهترا  علهن او رهن و اوهر النهیب كتاحهه كهها اوهر َا دهج ا ه یف ودعت لها وها
 .مسعت وعلقا هثن كهاخاراد الجج یف

طلهت ىهذا  طدوت ون رروة العههه حهال ن و وجهوب اٌرهذ حهالعلن وا وعین و ات طلت مفا
و  او وتومههاً  او شاكاً  حالعادة او را اً  كنت عاملاً  اً دواء جزواً  اورو حه طععاً  يالذ ًالعلن الشرع ىو
هه فهارجع  اء و الردهه یفحهع اٌ جخادم و شهرا ش حهینحاء العهام و ادها  عهنذلا ح عیل القهه و الج

 ر.حغو ىو ر ا الجصر رادجاً حنقلب الخ ی  صر كرتون فعور مث ارجع الج يالجصر ىه تر
 ف ا

ًٍ  حنجههوة مهههدا ههت تقههر  ادهههتن و حعههن رمكهههتن و د و اواوههة عترتههه و عصههههتن فضهه
ره للعجهاد یره الهجٍد و تهدجحهادهة و تعهخادهة و علههه حالرحالغ ذعنوت حبمكتهه یفور املله یاىه دا

هعون فا صف ىهه ورءاىن و وغه ه وع وجود اثار ذلا یفحٌشا ٌرد ف ًٍ  و  یفیج  رمكتهه فضه
ههة و طهدجرب حوم القیه نهه ایلخد جییاء و حا ه رامت اٌ ج ًدعخد و خحشرع جد أیخ عن  جوته ات

 قون كه ممهل  وهن اراهئهن و اىهواهئن و رنهوهنن و علهن  هاخاهنن و متلخاد ة یفحافغد اٌون املاض وا
ل و علههن وههاحدهه وههال و دول الضهٍه حههه اوتههه وههن كثههرة الشههتاو و  جتیلحدهه قع حعههده وههن  لجههة الج

هالعهتن و علهن حالكذحهة عل و هة و الٍعجهحهالشكوك وهن وهؤاورة املهذاىب و م  نهه و خد  یفی  ه و ال 
ٍفههة و ارتههداد اٌوههة و حقههاء اطههه طل  یفی  الغههاع جههة حه و علههن حغحههاوفههاء  ههوره و علههن حغصههب ال 
ن و تغهد وغهالا یٍم الهدا اعههیه وهنا و تغود القلوب و تنعه  فی    اٌعحتج فته دىوراً حرل
و  صهدر الفهاً خالعلن و  يدو و وا ياهلوو  ية العهه حال ن و الرأخة ااجو كتاحه یف  رم یفح فی  قحال
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نلخ ذلا و كو ه عدمیحتر یف ثاً خ ردی  وأت هر و لن ال  ه وهن رحتهیتة و الفوارش مث حر و املیه ال 
كهوت هلهن خة ٌحهن طععهیو رجتهه علهفتهه حة الصهدور تكهوت رلحهطعع ن ارجهاراً هیترك فخهنن و ٌیج

ة وهههنن و ٌرجههة حههاوههام هلههن و ٌ اثههار طعع هلههن و ٌ ام روههور الجههة ٌ  ههیبخهها تههركون ایلخعههذر و 
ًٍ می ن حبكخ ع له ونه ىه وا ذلا ٌ ن حالغة ون اَ و ىو طادر عیلهیعل  .عن  یب  ذلا فض

املهؤون و كفهر الكهافر مفهن شهاء ات میهعهن ا ن و اروهره و ىهو  هینیحالهد فات طلت ا هه طهدای
 ء ه یشحه  علحوهن افغهده له نهه اٌوهة حعهده فانهه عهیلخكفهر فهاذا افغهد دحؤون و ون شاء فلحفل

كههووت لكوون دحووالقههول خو  هلل ال ووة الجالغووة قههولخ يطلههت ات الههذ  سووول اهلل  اینقههول خو نكن خوووم ا
ههقههول خو  حووی  انووا خووامت النجقههول خو  عوواحكن مجحالوو لههقحههمج ب عههیلیج نوا ختههدخ هههة اتحوم القیهه ایل ع ال 
تههرك خدة مث خهه عدی  دههن ن یفهیاٌوههة و ونههافق ًلعههب حههه رجههال وههن وتقههدوخن یحههد أیخههٌ ینخحههد

ا هه  علهنخات و ىو حة كلعب الصجحع وٌ  اثار وٌ  ارجار طععخشرا ن وٌ ید هة حٍحوم القی النا  ایل
واوهة  یفنرج حعلن ا ه دخو ىو  وواً حف وواً یشتد الشتاو و الشكوك خ اوته رجال ودعوت للنجوة و ٌا
ٍحهد و ات حهنهه حالكلخدوت اوفاء  وره و رفهع دخرید و خأتوت حشرع جدخو   مت رجتهه الجالغهة عهیلخهة ف

ىه كه عصر و خمكه دخاىه كه عصر و  اىه كه عصر العههه  ن و طدررم عیلهیمت  عهته علخنهٌ 
حتخا  حاحو الق يو اهلو يحال ن و الرأ صصهة جزوهات دوت  وهاتح  یصهاو و ارجارٌ  ىهه ت هن  رم 
تهه و ح رعی  ج جته و رمكاً ح  ه یفحفة ولحته و رلفحة الصدور تكوت رلحطعع حعده ارجاراً  جییحه اتٌ 
ب الرجههال و اررههام النغههاء حهٍه امث  ع وههن یفحتههرك فقدضههخ عنههد ارههتٍ  اوتههه فههات م ورجعههاً  اصهٍه
ردالته الهیجل  رجته الی وهنن و م نهه و خدهلهن مكهه خ ة و محهن دعهوة طععهیجله  ونهه الهی م ن اذهین وٌ 
عهاء و الغهوو و الت ر صهد تههه الیة حهن  هاطك و ارجهار واىیا ا مسعهوا حهد ف و خهو الكهذب و ال 
رتهههاٌو و املعارضههاو فههاخالتجههد ٌو و ٌا ن و ىههن هیرجههةَ  علهه يه و ارههتٍ  وجههوه الههدٌ
تق  واو كتاحا  هة ا ا طلت یفحوم القیعارضو ه خ ن ونها و یعلهنها حهدواو ا ها س لك ح  عهون حل ال

وىهام و ا هت هن امفٌ ركن  ه الف شهاء خ علههه و جعلتهه عهد م ا وهاحه قهول عل تنها اتحطفو ا ىهذه ٌا
  حه ا هه لهحهللنجهوة لكهات ذلها دل لهو فعهه ذلها وهدع ينا و لعهرخا ه د علن  م ا واح قه عل فلن
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ر حنیب هو ي الجتة و لعهرمیكحه وٌ  فهة حعهده حنصهب رلخوٌ  رحتهه النهیبی ز اتیات ذلا ون فهروع حتج
وة و ا ا العاوة حعد واهیف ل هه ٌا ة فة و رأوا ارجارىن كلوا وشهكوكة او و نو هحجو وا عدم  صب ال 

لی يه الهذحفالهدل جو وا ذلها و ٌا جهة حة حعهد الغحهوجهب  صهب ارجهار طععیفهة حوجهب  صهب ال 
رجار ال نجة اواوون و حفة حعد  حتكوت رل  حهه و و حعهث ردهول رهین ه  صهب اوهام رهینخة عدحٌا
دلة الع ینر هال صك حقلو ٌا حت   حبر . ز ىنا ررفاً یج  ز ىناك میج  فات مةٌ 

ة حهالرع ب عیلیج ة و حة و ارجار رنح ة طععحا ارجار ص هیوهنن ارجار ف فات طلت طدحی
اٌرههتٍ  و  ایل يؤدیههطلههت ات ذلهها  هنهها حاجهتههادىنی ة وههن جحغههتنرجوا اٌرجههار الصهه خ ات

ههنههه و حروعههرو  حعحعههرض النهها    كههوت اوههام رههق یفخ ذلهها  نزلههة ات جههه النهها  ول ب عههیلیج
ًٍ تنهذ كهخهنن و یهج كوت وثه ذلا رمكاً خح نوهنن فٍ قهع اٌرهتٍ  و التنها ع و خو  ه وارهد رجه
ًٍ  ن خٌ يعهر  ون المكة و لحر و ذلا لحر و ونكن اوحة ونا اوخركا  حغلعات عاطه ذلا فضه
 .عن  یب

 ف ا
و ارحتهه  اوهاً خههة و طهدعاش احوم القیه ا  ایلالنه ىو ردول اَ ایل شا ات مهداً  ٌ
نههه و طههدارحتلوا خامه و رف ههة دحرلفههامه و اوصهه مهههد ة و ات الخر الجشههریتقههد وقتیضهه عههیل
غههعه ارهد فاوها خارهد و ٌراه یهة فٍحه الرعی  ون ج ضاً خة و طد اب طامئون اخر الجشریدتق  قتیض
ن اَ و یتقول نن وكلفهوت حهد ف و اٌدٍم فتنرج عن اٌدٍم و اوا اتحتقول رفع عنا التكل ات

نا خدهیه نا و وهاخدهیهنا وهن حف الغهاء و اٌرض ىه حی تن ر یف هة فادألا اتحوم القی اٌدٍم ایل
  نا ایلادعوخهنها حا فحهت حقالذلالغنة فوها ار ىذا الكتاب و ح  و عز اَ جه دعو ا ایلخن و ید ایل

ًٍ خ  فٍحد و اتمیق وغتقیور الق و ایل اَ و  ات لنها ایلحو الهداع و الهویل فهة النهیبحرل كو ها مجه
ا فقهداعرض عهن اَ و وهن ههو رجة ون اَ وهن اعهرض عهن اً ح عق واً ون اَ و اوا اً حطول ردوًٌ 
 فمكهها ات ی  ن و كفههر جههرب العههاملیعهنههها رههروح عههن الههدا فقدمتغهها حههاَ و العههدول هههمتغهها هب
عهن  كات ىهو وعصهوواً  و كها ینحقخ ل طویلفجعدىن مها ردو كوین ینحقخوته ردول حر الردول یف
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عهه ههفضهه ه اَ  ه وفتههرحههعل يو ات افتههر اءال  ف حههن و كی وعوههری  كو هها حعههدىن وعصههووخ ب اتیج
 جههق وتهغهها ملههن یفی م ف وهنههها و اٌیكههه عصههر عههدول  یف  وی   مفههوری  كو ههات وعصههووخٌ

 ی  تجه وهتن مجاعهة وهن حعهد وهاحهر اررام النغاء و اصٍب اٌحاء و كها ا ه عدل عن الجج یف
 رة.ح النی  عدلوت عهنها حعد اٌدلة الواض ة و الجراىخكذلا ىنا  يهلن اهلد

هلة لو جها  ف ها  فهی  حهكو ها رنخ هها اتهیحالج  هها طععهاً هی فهالق فحهی  كو هوا رنخ تن اهی لج
 ًٍ جهة ح الغی  اٌوة و طددألوا الجة ره يدخا ء یف رمها یشح   حشا اذ ل و مها الق حٍ مج

واة حد ا ایهیاوا الوادث الواقعة فا جعوا فعن الوادد فقال  كن و انوا حعهو ثنا فواهنن ح ویخر
كتاحو    قوی  وول قجوا فانو  یواهلل عنو  و عول اب فوریض یح ة اهلل و اوا مهد بول عثهوان العهو  و 

 .ًا هت كتایب
ة و الغهرور و ات حهه الجغحفف وعز و ردوله و رججه  عن َا جهحی   ات كا ا طععی  فال
ن و دل یاصٍب الرجهال و اررهام النغهاء و ارتهرم الهد  فقدضاع ون یفی   او وشكوكی  كا ا ووىوو
ت القههول وهه عههیل ول فههات كههات حعهه  وهنههها طععحعهٍه وجعههود  فوههو كنههیبنههه حروعلههوم حعح  اً حههن ٌا
لححع مت حه الجة و ات كات وعلووهاً خفٍنه حروعلوم حعح  دهواه وهن القهاء  فهة و املرجهع و وهاحنهه فوهو ال 
 عات.حالش

ًٍ هیو ات طلت املرجع ال طلهت ات كٍونها فهو  ىهذه الكلههاو و  اهنا و نو هة الصهدور ٌا ا مج
رجار اطول ات ىذه ء ون ىذه الشتاو فاین ه یشحف يریج ٌ كا هت حالغهة  ة كاجنة واحاملنلفة الجاط ٌا
وهن  وعلووهة امٌ  و ىهو عهیل يكا هت حهالعلن العهاد اً ا دهواءهیهب الرجوع الیج حلغت رجة َا و  وا
وهن  غهینخجهة فهات ال هنٌ   ذلا ون حاب ات ال هن رحو ل ًاطول علن شرع وا اذحاتجاعه  اورین
جهر املوضهوع ىنها و له حه اور ا َا دج ا ه ات جاحالق ش ا هه نها الف هك عهن ح  علح عهه هبهذا ال 
ء وهن  یش نا ات  عهر  او  لتفهت ایلح  علحرجة امٌ  و ل يالعادة امٌ  و ال ن العاد و نوت یف
 ذلا.

ههروههر كتههاب او ذكههره وههرأة  ن و لههو یفهیغههند الههخ ع وههاحههتقههول مج وهها و ات طلههت فعههیل ب یج
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لف و حذلا ی ات ر خؤرذ حه ٌ ه رجر م   ها وطلهت اهنهن و ات اورو ها حاٌرهذ حارجهارىن اور تغع ال 
ج ضاً خا ه حهرواه لنا عام ثقهة فف ثجت ون وجه ارر مفاخ ات ر الثقاو و ترك ارجار الفغقة اٌحاٌرذ حب 

 غهب  وهان رد  غكت ع نا اتحن  عن علهی غب ال و وا يرو الجة و ىو مه اٌعتناء ٌ كه وا
 قهول اینخ مفهرة ی  طغهه عهیل ضهاً خرواه العهام الثقهة فهذلا ا ا وهان و اوههین و ا كاره حه  ردىا الههیال

ادر عدم اٌعتهداد  عیل فوذا ججلت القلوب ص ته ون دقهه يمسعت ون فٍت كذا و كذا و ٌ
ٌعهذر وهن  يصه ة صهدوره فوهذا ىهو الهذ وعتقهداً  يرویهعنه الثقهة و وهرة  يرویهن ححه و الن ر ف
  عنوا  قاتنوا و قودعرفوا انوا نراوضوهن خو قیهاحفك حالتشك ىفنا حالعم  الحد ول ووال يرو طجوله كها

هلة  نهیاه الخسرنا و حنهههن ا هب اٌرهذ عهن الثقهة املهأووت مث ٌیج حالج  ی  ب الف هك فا هه اوهیج
طجهه ذلها  عههانها الف هك ح  علحوهر و له فهه كههاحة و اٌرجهار عهن العلهن تكلخهاَ و ص ة الروا
 ور. العام كها یف ع واحفه كجهحاملنجر و ذلا تكل

 ف ا
كهه الععهام و خ حشهراً  ات اَ دج ا ه حعهث مههداً  غهكن خاٌدهوا  و  یف  همیأ

ر النها  یدها اَ و ردد حاركهام اَ فغههع ونهه وهن رضهر و ایل الجٍد فجاء و دعا ایل
جر و ون الجد يرو لهق خ عشهرة و ذاو تغهع و م ثلهث يثهه لكهه ذختهواتر ارادخ او ا ه محهیال 
 وهن الجهج و  عصره حارجار اٌراد و كذا حعهده یف عهلوت یفخلقوه و ا ا خ ع النا  و محمج

كها وا ح الشهی  ه دو ت و ا تشرو الكتب جهحعل ًى وا تلا اٌرجار عیل عهلهوت هبها و خعة و 
مئةخن ون الرواهیصه الخ  ا ىهو الهق  اذلها فالعههه هبه طرروىن عهیل او حاٌراد و اٌ
 اجنههة وههاك اوخههتلهها الكتههب و الروا اولجهها الههرواة و ایل  رجههع ایل  ههاب الههق اور هها ات مث ملهها

شها خراحعهة الهنهار و ٌ شها یفخا و هیال رىا فوجب الرجوع طععاً ح  جاً حجقوا لنا شی كا ت و م
ة خهاورو ها حاٌرهذ جروااهنهن  الوجهوه اٌهوا جوجه وهن ح وا و دقح ص ی  لوا جحمی ذلا و م یف

كاجنهة وهاخهشها اٌرهذ جروا نها حهٍحالثقة فالواجهب عل كا هت فا ها ات عهدلت عهنها  ة الثقهة 
حو  ق ثوخ ننا فهنخد ثق ح  ىفخ  ال ة مبل حاذا قاوت عه يرو عدلت عها رلف اَ فتكفر كها
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كافر قی هاحك فحالتشك نا ىفحالعم  الحد ول ووال يو رو فهو   ًاملرد القععهفوو   عنا  قاتنا خ 
 حل . وا كات حالغاً  وا كاجناً  ًالشرع

 ف ا
لهق وهد  تلفهة لخوجها  عهیلحی  ات اَ دج ا ه رلق ال  شهتغه كهه وارهد حباجهة وهن حع م 

ركهن  فارتهاجوا ایل يهنن التجهاذب و التنها ع و التعهادینة ردد جخود  فاذا اجتهعوا یفی  الجاط
كهوت ذلها خ قه فوجهب اترق حب ي كن لكه ذحه عند التنا ع فحردوا الیهنن حالقغا و یكن جی

نهة حنغهجه و رغهجه و شنصهه و حالعصههة و خعنهد اىهه املد وعروفهاً  نهاً حوع وارهداً  الكن شنصهاً 
م اَ  ه و ىههو النههیبحههعتهههدوا علخه و حههرجعههوا الحات لمیههالعههدل و المكههة و العلههن و اٌ مئههة دهٍه و اٌ

فنهوا خنهة حهه ختفر  اىه املدحكوت ركن فخٌ و  اتیج ا خ ن حذلا و له الهد و مهین مفن علهیعل
وول الشهنك جهخ و  اتیج ا خ عن اررىن و م كهن الرجهوع می اٌشهناب ٌ هه ٌی  كوت ولكن مج

ًٍ  راملاً  راً یكوت وعرو  الشنك ولكن جاخ و  اتیج ا خ وثله و م ایل الكهن و  یف رجوحف او جاى
ههه  حفغهههد العجهههاد و الهههجٍد و لهههخ ار العجهههاد و حهههرغهههب ارت كهههوت  صهههب ذلههها عهههیلخ و  اتیج

 تنا ع اٌوراء و اتجاعون.خو  راً حتنذ كه وارد لنفغه اوحنوهنن فادت غاهنن و ر
لق عیل ارحتلوا و حی فكذلا حعد وا اذهبن ایل وجعون املدین ال  هة مفن الكهن حوم القی و حتج

و  يدخهه ٌاحهصهه الخركن وهنن امٌ  اوا الجة الغاجهب عجهه َا فرجهه فٍ حیأ هنن حالقغا یج
هثجهتٌ  عهام فاوها ات كهات خ م مكوت حه و وای هاحاوا العلهاء فالكٍم ف ه و  اتیج  َا العجهاد ایل یلی 

مئههة وٌ  ه عههیلحههجههق دلی وم التنههاد وههن رههاكن فلههنیهه ههوجههوب وجههود الجههة و الردههه و ٌا و  ذلهها یج
ٍحد ون ات مئهة و ذلها وم او  قهول حعهدم وجهوب الردهه و حه قر اوها حبكهن ال حالجداىة ف  ایل يؤدیهٌا

رجهار مث ىهه ىهحهوم مفها الكهن ىهه لنها  حه فات اطرر ا جوجوب وجود ركهن المیفغاد ع   ًر ىهذه ٌا
وولههة او وعلههوم عههدم صهه هتا فههات كههات وعلههوم خ ة وعروفههة عنههد اىههه املدحصهه  نههة حالصهه ة او مج
صههوم جهها  اتال ههفهٍه و كههذاٌ  و ٌا كههوت رمكههاً خ صه ة عنههد ال  وههول حصهه ا هیههكههوت فخ و  اتیج ح مج

هه وٌ حههكههن الرجهوع المیة اذٌ حالشنصه هو  و كههذلاٌ یج رجههار  ح الكههن یفحكههوت الصه خ و  اتیج ٌا
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صههول ححبغههب رنههه ف  اً حتنههذ كههه وارههد لنفغههه صهه خضههالة و تجغهه  العجههاد عههن الخضههالة و 
 ه فالمكههة ححصهه  قتهه حعضههون حعضهاً خو  لعهن حعضههون حعضههاً خ ه و ححعه  حصهه  یلحعضهون عهه
هعاً حارجار ص   املدت حعد الججی  ج كوتخ اطتضت ات صهوم ی  ا جههیعل  ة وعروفة الص ة مج  ال 

 عهلوا حبمكوا.خا املنا عاو و هیردوا الحل
 ر وعلووهة الصه ة ٌىهه املهدت و اٌجهق ارجهای ات ا هه محهلا ونقوض حالعحو ات طلت ات دل
طههوة اٌغههعه و خ اتطلههت لكههه دههؤال جههواب و ٌحههد ملههن حههه دههعال  ملههاارتلف العلهههاء حههاَ و  ٌ

 العجاد ام ٌ فارتر ی  كن جیفة حعده حرل ىه وضع النیبمیع العلحكون اَ و ىو الغهحكفحد
ل وا حعهده و  الهویص ة ام ٌ فلهن ارتلفهوا یفحشجت و ىه عرفون شأ ه ام ٌ و ىه اوضح هلن حالج

طلهت ىنها  وها  صهدورىا فكهه ة و ا كهرواخىدووا اثهار الوصها م شكوا و ارتاجوا و ارتدوا و ا قلجوا ری
هعهاً حص  قصروا و تركوا حعدىن ارجاراً خ م و اشود حاَ اهنن طلنا ىنا ا و وهن هیهعل  ة و جعلوىها مج
طوة اٌحهیالجد  حاَ. او ولكن صار وا صار و ٌ

 ف ا
نها اَ الوىهاب و حعل ه وهن  حهكهه حهاب دل ع اٌدلهة یفحهع ىهذه اٌدلهة حهه مجحهاع ن ون مج
شه نا وحهه الكتهب و العهرو  و   ار و طدوألیه التقرحاب و ىو دلح النا  حٍارتی  رصنا حه ون ج

ههیل حههه املجارثههاو و الههدرو  رههی رلههق  ا ههواره و صههفته ات اَ دههج ا ه ملهها وضههح اعٍوههه و حتج
لههق عههیل  ملقههام ی  غههوا حقههاحلحهنن و علههن اهنههن كلوههن لیههحنههاوو  ج شههوا اٌحعخ كههن اتمیرلقههة ٌ ال 
ذلهها النههاوو  وههن اَ و  ة طاحلههة لههتلیحهه ك هنن  فودههاً یههوههن ج اَ اصههعیرههذ عههن النجههوة و اٌ
عون و ارهتٍ  ا راضهون و خعلهن اهنهن ٌعوجهاح وجها اء و الرده و ملهاحن و ىن اٌ جهیصال الخاٌ

اوجههة الغههاىحع النادههخالعجهها ن و ارههتٍفون یفهی فههی  و املنههافق يوجههود اٌعههاد ة حههة الٍىحة ال 
اىلة الجل كهوت خ رمكتهه ات ن رهمت یفهیلهخوهن  صاله ایلخكهنن رفو ذلا الناوو  و امیدة ٌحالج

ه و د  خر و التجهدحیهفهو تلها النهاوو  عهن التغیة رجهه حهكه عصر ون تلها النفهو  الزك یف
ههاىلخههن و تأوی و كههذب املفتههری  ف امل ههرفخهه و حتری  الدادهه  و ٌحههد و ی    املنت لههح و تلجههی  ه الج
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ر ونهه حتغخ وا اورا  ىذا الناوو  و اجزاجه و عیل عیل وعلعاً  شاىداً اٌور كوت ون وكه هبذا خ ات
ره ٌ ات قههدر عههیلخ تجههدل رههیخو  ونكههر و طههدر تههه فلههو اتفههق ات وههر  مسعههه یج قعههد یفخ اصهٍه
 شهجه عهیلخلعهب و خلعب حه ون خاورا  حٍد العام و  ن یفیفغد الدحفٍ ف تكلن و اٌختكلن خ ات

 یفع جوهاو ذلها النهاوو  و اجزاجهه حهمج عیل وعلعاً  كوت شاىداً خ اتد و شجه حه ٌحخ االنا  و
عنهه   هی جاً حاٌوهر فهات  ادوا شه یف العلهن حالغهاً  یف اً خاٌصٍغ طو عیل كوت طادراً خالجٍد و العجاد و 
متهه حاروار ا ه  قك ون ىنها ىهذا  جاً حادة و ات  قصوا شخة ات ىذه  حادة و اعٍم الرعخحاروار الل
ه و رعاء ای   و دوو الغاىی   و كذب الكاذجی  ف امل رفخن حتریعن الد نیخو   و لعهب ی  اوجل 

أ  حههصههه الی و ی  مت  عهههة رب العههاملخههن و یمكههه الههدخ  رههیی   حههالجج و الجههراىی  الٍعجهه
عههن  يرو  وههای  ة ىههذا الجرىههات املتههحههرق دل عههیلخههن و یع الههدحین عههن الههتهكن وههن تضههیللكههافر
ك حفهن جعا اولوا االور و اور حطاعون قفان قال ث خرد یف الرضا هق ملا رةحا لعها   وهنا ان ال 
قووم اال خثجت ذلوك و الخكل خ هن م  ول فأادحف تعدوا ذلك الد ملاخحد مدود و او وا ان ال وقروا عی
كول ذلوك خ ن الهنون لوو مهیحظور عهو هواحو الودخول ف ینعهن وول التعودیو نوا  ح  اوحون فهیعا عهی   حان
 میقوخل الرأواد و وونعهن یو هوا  حن قهیره ف عوا عهوحود غترك لمت  و ونرعتو  لرأواخلكان احد الكملك 
ود فرقوة وول الرو ق و ال ن الدود و االحكامهیف  و میحقو  وهوة وول املهوا حقووا و عاشووا االو وهنا انوا الحن 
هوق نمواتورك خ  انمیحمكة الك ز ىفی   ا فهنحالدن ل ویالد اور س ملا الحد هن ون  ىفح ئ   الحود عهون انوخ ال 

 هون مجعوون و مجواعون و میقخهئن و حقأهون ح  فخقاتهون ح  عدوهن و حح  ف قوام هن اال هن ون  و ال
لد ست املهة و  وأتودعا   حافظا   نا  حاو ها  حق اواوا  هن عا ی   و وهنا ان  لو م نل ظاملهن ول وظهووهنی

  املجتودعون و نقو  ونو  املهاودقن و شوووا ذلوك حولوزاد فرت الأن  و االحكوام و حل و غیذهج الد
هق ونقو ی  املأهه عی  ول اخت فهن و اخت ف اهواغن ی  ركاوهح غی   متاجی   النا قدوجدنا ال 
نووا و یب حنووو وووا لرأوودوا عووی جوواء حوو  الرسووول ملووا حافظووا   هووا  حعووا هوون قی   تت احنوواغن فهووو مو تشو
كووان ىفیووو االل و الأوون  و االحكووام خرت الشووراحووغ هووق امجعوو ان و  جههر فوههذا دههر  ی  ذلووك فأوواد ال  ال 

 كه عصر. ن یفی رافو هلذا الدمیوجوب وجود ط
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 نیفخو ییعدل ول اها ب كا خه  ول اوی ىف عن النیب يرو وا د ذلا وضوراً خلیو 
هووال یوو و تأقی   و انتاووال املجطهووی    الغووالخوول ت یعوول هووما الوود ا  ههر ىههه ىههذا العههدل  ًا هتهها ال 
علههن العلههن خصههل ه و ٌخ نههایفخ شههرب الشههعب و كلههها اتفههق اواوههه ممههاختههه یكغههر ج جههال  یف
ثههار و اوههور الههد یلحالتفصهه ن و یع الههدحههمج زعهههه املصههنف ام ىههو وعلههع عههیلی ن كهههایحاٌرجههار و اٌ

جتدع املجتدعوت و حهذلا وضهعه اَ و وضهعه ردهوله یلعب هبا الٍعجوت و خ اٌرجار املأثورة و وا
لف ل یف  املشر  و املغرب. ن یفی فو الدحىذا ال 

 ن ایهیدهیووخهقووك  الههوون انوو  الحوود ال ضووك ووول ح ووة لووك عوویرعجههة  یف و عههن عههیل
س حون حو  اووا ظواهر لوخائوك حعود اذ هودحضا تجل اولخعهههن عههك لج تجطا ح تك و الخنك و خد

 فووان عههوو  و اداحوو  ىفحووال هوودنون  حاملطووا  او وكتوومت او وترقووج ان غوواب عوول النوواب شخ وو  ىف
ا اال  مث خرد یف ی  جن الغ و عن عیل عاوهون ا ة فهن تجوث ی  قهوب املؤون ونوم   ت 

هو ایخا ظاهر وشهو  او غاهیخهق اهلل ادم ول ح ة هلل ف تقوم الأاعة وول ح وة  ان ج وأتو  و الت 
النهها  حالجههة نتفههع خف حههث فكخرههد یف ه للصههاد حههو ط عجوود اهللخ ا و لوووال ذلووك مهیووهلل ف
امنوا طولهه  یف و طهال اجهوجعفر نترعوون حالشوهس اذا سوترها الأواابخ كهواب املغتور طهال خالغا

 ووا ن ایهیدهیوكا زووان ونوا اووام  و ىف یاهاد و عیاملنم   سول اهلل انت ونم  و لكا قوم هاد
عوورف خا ح ووة هیووذكووره ف و هلل تعووای وازالووت اال   اال و طههال اجوعجههداَ جوواء حوو  الرسووول
تنقطوول ال ووة ووول اال   حسووج دعو ایخووالوو ل و الوورام و  جههرً ووووای ی  ارحعوواال ا اهلل و ال و طههال  ال 
 جا  حالنق ووان فوواذا زاد املؤونووون شوو ادة وخووعهوون ال خا عووام هیووو ف د  اال   االخووان اهلل ال اجوعجهداَ
كهه  هون  اذا  دهن و كواو   فقهال نق وا ا لتوجس عوی خوموه  رو ق خ  اوورهن و می  املوؤون و لووال ذلوك ال
هبهها شهه ؤونههوت یفف اذا  اد املحهه  ههر و ا صههف كا ًا هتهه  الووق و الجاطووای  بوو  جاً حشههر  اٌرض و  ر
 ا.هیف اٌفا  و وا روعلع عیلحردىن و اذا  قصوا اكهله هلن و ىو  ی

اتورك  امهود مخقال لو  جر عل رح  ع وجا فی   مهد ن ل عی احان ججرئ و طال
واة فخو  یو هوودا عورف طواعیخا عوام هیوو ف اال   اال  خو قج النووی ای  قوجا النویی  هوا بووحكوون حن 



163 

 

كل اترك احه االخر و م و عوا ف  یحسوج ای و هواد اال   ح وة و دا  ای س ىفحالنواب و لو ضواخس حا
 و طهال اءحشوقاال كوون ح وة عویخحو  الأوعداء و  یاهد ا  خت لكا قوم هادحقدقض و این یاو ح
قووال ونوو    قووال قوودزادوا و اذا نق وووا حووعوورف الووق فوواذا زاد النوواب فخا ووول هیووو ف   االاال  تووجیق لوول

كوملك مخ قدنق وا و اذا جاءوا ح   ودقهن و لوو م هوو  لول و طهال عورف الوق وول الجاطواخ كول  ت 
طرجووا نووو  اهلل خ اندقن خو یة خهمث تٍه ىهذه اٌتوون ووول الوق حی ا وواهیوف یییواال   وول ح وة عوام 

كوره الكواف قن ظهور حفه اووی اذا ظهورت الجود  ىف و طهال ردهول اَ حافواههن واهلل ومت نو ه و لو 
هاجف عهیلحفٍحد لل جة العام الشهاىد القهادر   ًا هت  لعنة اهلل حرعا فعهخ العام عهه  مفل م  رال 
 الجاوه عن الزوات. رفعی ات علهه ریمیكاد هبا اٌخ ور عند كه حدعة خ  فغه ات
كا حدعة تكو و طال حو   وووك    ییووول اهوا ب ا  حوان ولیوكاد  وا االخ ین ول حعدان عند 

كینو ه و خعهل الق و خنطق حاهام ول اهلل و خمب عن  خ عجر عول الضوعراء و اعتجو وا خل ید الكائدحرد 
لكوا قووم امنا انوت ونوم  و طول اَ علوجه  یف و طال اجوجعفر اهلل االح ا  و توكهوا عی اوی اخ
مث اهوداة وول  اهلل جواء حو  نوی وا ن ایهیدهی هادونا لكا زوان  املنم  و اهلل  سولفقال  هاد

هو اال و طال اجوعجداَ اء واحد حعد واحدح االو مثحعده عی ك اهیو ف ان اال   الت  هوا حاوام 
د  اال   خووو ان اهلل مو عهههن ارهههدمها امتووو  هووون جا  ح دهووون و ان نق ووووا شووو جا  حان زاد املؤونوووون شووو

تقووم هلل عویا و عهن العجهد الصهالح عرف الوق وول الجاطواخ رعام و لوال ذلك مححغ  ن ال وة ال
تجیق و طال اجوجعفر عرفخ حاوام حی خهق  اال عورف الوق فواذا خا وول هیوو ونا ف اال ان اال   ال

كملك مون  زاد الناب قال قدزادوا و اذا نق وا   عرف الق وول الجاطواخ قال قدنق وا و لوال ان ذلك 
 ع وجوا فواذا زاد ل اهللیوادة و النق ان وول دخعهن ال خا عام هیو ف د  اال   االخ ان اهلل م و طال

لتووجس عووی جاحاملؤونووون شوو كههوو  هوون و لوووال ذلووك ال  و طههال  اووورهنی  املأووهه  دهوون و اذا نق وووا ا
النواب  نق ووا و لووال ذلوك الخوته  عوی د وواخو یزاد النواب و  نق  وواخر عام حواترك اهلل اال   حغ

هووو ووول ان و طههال اوووو هن ادة و النق ووان فوواذا جوواء خووعهوون ال خا ووول هیووكووون فخ ان اال   الت 
كهه  هن فهوال ذلك اخته  عیخاملأههون ب  و   اووو هنی  املأهه ادة طرحها و اذا جاءوا حالنق ان ا
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هو اال لان اال   ل طال كهها زاد املؤونون شهیو ف ت  كههو  هون  جا  حا عام  فقهال  دهون و اذا نق ووا ا
كاو    لتجس عی خموه   .ًا هت  الق و الجاطای  ررقوا بخ  اوو هن و می  املؤون و لوال ذلك ال
 ف طاهلهها و وههاحهه اٌعتجههار و ا  ههر وههن طاهلهها و م طاهلهها و كی  ىههذه اٌرجههار حعهه یف ًارهه اخهها  ههر 

 يدخها یف وها عهیل وعلعهاً  شاىداً  كه عصر اواواً  اَ دج ا ه رلق یفوعناىا فات كات وعناىا ات 
ون عند اَ ن و اٌرجار و ىن عاملوت حبقوا و حاولوا و صدطوا و كذهبا وأووروت یالنا  ون الد

دوههة ات ادة خههو   ی   ههرفف املخهه و حتری  ن كههذب الكههاذجینفههوا عههن ىههذا الههدخ دههج ا ه هبههذه ال 
فهاذا  اورىن حهه لعفهاً  وا اععاىن طوة عیل ذلا حات  و ىن طادروت عیلی  ن و  قك الناطصیالزاجد

كهوت خكهه عصهر و  ن یفیف هوا الهدی وها ع وهن ات يكه شر  ارجهار وتهواترة فها مت الشرو  و یف
رأوا   و ملهای   و لعهب الٍعجهی   و دوو الغهاىی  ف امل رفخ و حتری  ون كذب الكاذج ن وصو اً یالد

 ا ایهیواووا الووادث الواقعوة فوا جعوا ف ارجارىن و طال الجة ذلا كذلا اورو ا حالرجوع ایل
تهه الصهد  یء  ة ح حالرع تج عیلیو اٌوام ٌكن و انا ح ة اهلل حعه ثنا فاهنن ح یخرواة حد

ًٍ خ تج  ایا ات اَ ٌو الكذب كه الهرواة ىهو الرجهوع  للصد  و الكهذب فهالرجوع ایل كوت مته
كهن اَ خ  و می   اَ وهن امل فهوری   و حعهی  كهوت وهن اٌونهخا هیهال هاىرة و وهن دهار ف يالقر ایل
  حكن احلخ ماَ و  دعو ایلخالنا  و  يدهی كوت ون عنده ىادخضه النا  و ٌخ  حترك احلخ

ن عنهده فهاذا رلهق لفهو  وی  ون اَ و املنصوج وجوت ون عنده لٍضٍل حاشد تصرفاً و املنص
كرو وا وول دیجس الومخووم حوالكذلا و عرفون و عر  شأهنن طال  نه رجاًٌ خد ث عرفهوا حهرنكن خول 

رحن لعتن فیعن الد نیخكوت ون خن یالد لعجوت یفخات كلها  ن و اَ یب ىهذا الهدخهجغوا ون حت 
شوووهنوههمت  ههوره و لههو كههره الكههافروت  وم حووالو اخشووون  كنحنكن علههخهه  دحتلجهه قههدروا عههیلخ ات ف ت 

كههت لكن د ت لكون حو  ضو ینخهو رهافو د فهیحرل حنصهب عهیل كن نعهویحنكن و امتهوت عهوخا
ت ات خهنة ون ىذا الجهاب رأخفاذا درلت ىذه املد ث مت و كهه حنصب عیلحر نواخاالس م د
 ء ون تلا اٌرتهاٌو الهی ا یشهیتهه فیعروهتا مفورة ٌ املأوورة حالتهغا جوثیث خاٌراد

 أونوت عهیلخهرهو  و وجهه و ٌ  فهاهنن عهیلی   رهارج الجهاب تهاهئی  الجهاجت يادارتهلوا اىه الجو
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واو و اوا دكنة املد و  ایلحها لهیونوت و داروا فووجذ اینة فون ون فلع خا فغون ون جوة ون الج
هو  وهن كهذب الكهاذجی  ناو اواً خا  و د  ی   فا ت اذا عرفت ىذا الفصه و اونهت اونهت وهن ال 

اوجی   و دوو الغاىی  ف امل رفخ و حتری  الداد  و علهت ات اصٍروا و رف وها ی   و رعاء ال 
علههوا  دجروت اٌور ون وراء رجاب و ىن عاملوت طادروت وكلفوت وعصهوووت فلههاخفون حىو تكل

 ثقههاهتن حهٍه هثن و اٌعتهههاد عههیلخرواة رههد  رجههع ایل ذلهها اورو هها اتهنن خههوههن دو وههن ا فغههون 
تقدر فغولت لا  فغها اٌرهذ حهال ن و  حتاول ونصتن فلن اكتراد و ا ت وع جولا اردو ات

فههها ٌدهههتررت كهاطهههال حفون هلهههن و عهلهههت حتكلحو لهههو تركهههت تكلههه املولكهههة ةخهههىهههذه اٌراء املرد
تكهروا وا معیل نة طهال هلهن الغهفات ا ها ادجهر اوهر حدف اكن كغفر یفخن و ااواوك يو ارتكهروا  ال
نة وع جولوهن حر الغفیالغاره فاشتغلوا ا مت حعجادتكن ف اول القوم تدج نة و اذىب هبا ایلحالغف
نة طهدروا و ٌ حعجهاداهتن عهلهوا حر الغهفیتهدج عهیل فٍه ا عجادهتن و تركون الغهفات رهذٌ اً حه و تركو

طوة اٌت فاتهتن اٌوواح و العوفا  حاَ. ون كه وكات فغرطوا و ٌ
هلة طد ًٍ حرجار و الجرور ون ىذه اٌ حالج مفورهة و وعلهوم الصه ة و  ا هاو ات اٌرجهار مجه

هتن مفهوظ عهن العثهار و خحنهور ىهدا رف وهن و دهاجراً  عهیل ة اٌوام و العاوه هبا تكٍ هاً حرضاهنا و
مئهة ًذكروهنا و ىذه الص ة ىهخ املزالق الی الزلق یف حالعههه هبها و لهو علههوا اهنها  دهر اوهر اٌ
هبها حهارد دهر صه ة العههه هبهذه اٌرجهار فنهذ  ًوت ملااوروا حاٌرذ هبها و ىهحقوله اٌصولخ ا واهیف

ا لهب  و طدفصهلنا ىهذا املعلهب یف مههد مههد و ال عهیل اً حوصهل القلب ثلهج الفهؤاد راوهداً 
 كتجنا و رداجلنا فات شجت فراجع.

عارضوا الوجدات خات و لكن حالج وعلجا یف دالة عیل او و ارجاراً خذكرو او ات طلت ا ا 
م اَ علهه ات فا هها علهنهها حا ههه یفحههالفوهها العی  و  ن و هیكههذجوت علههخن كههات كذحههة هیعصههرىن دهٍه

ن النصههاب و شههود هیعلهه ين الكذاحههة و افتههرهیكتههب اصهه احنا و كثههرو علهه ددههوت یفخدادههوت 
 او كههوت الغلهها یفحهیر و وههن الجههدحیههروا ارجههارىن كههه تغحهه رة و ررفههوا و حههث الكثخههحههذلا اٌراد
عاء وهای  ون الرواة و املصنف راً حاٌرجار كث ه   ه  حهعهه   الهنف  الخٌ  و النغا  و الغوو و ال 
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ف تقولهوت ات حهاو فكحهیكذا و كذا و ىذه اٌوور وهن الجهد كتاب طال اجوعجداَ یف يا ه رأ
مئههة اٌووههار و ی  ىههذه اٌرجههار مفورههة حعهه هه اٌ  ی  الكفههار هبههذا اٌعتجههار فههامجع جهه ب ات ٌن  ههیج

  جار.  راه حٍ  ریی  املقاو
ء  ذكهرو و ىههو جعهه لكههه یش ع وههاحهه املهداراة ات ركههن اَ فهو  مجحدههج عهیل طلهت اوًٌ 

ه عجاده و جعله وعلوواً  اوصله ایل اً حنحقخ رمكاً  و علهنها  اً حهنحقخ ذكهرو رمكهاً  ع وهاحههلن و جعه لج
 وترویهأتو ها الهف  فه  خ وام و طال لها  هداً ا ا لو شاىدو اٌ ي اٌتری  قخذلا عن طعع و 
كهذب خجهدل و وههنن وهن یر   قله و وهنن ون ی قله مفهنن ون  ب یفحو لكه وارد ع لا عین
حهالف  طلت لها كهذا و  قلهوا لها طهویل و ارجروك این غوو و ىكذا فاذا جاءوك  داً خن ون و وهن
تل لهف  فه  حهتا و حكر علیج مث ذىجت ایل فا ىذا و ىذا و علها وجواً حف فتكلوجه م  ا اٌ

فها او حتكل اورك ات تصنع كذا و كذا و ردثوا حهالف نهو فوهه تتهردد یف و طالوا ات احاعجداَ
جر ایج ا ه  یف تكتب كتاحاً  ات رب و ىه حتتاح ایلتضع  ين اطوهین ارجح و اهین و اهیب اٌرذ حب 

ن الضرر او اروووا و ىهه ال هن الاصهه وهنها رجهة ام عالعهه حارج وا او احعد  یحو ىه تكل
رارهة وهن   ا ها یفی  ا و وهن الجههیهصهرفوا عههرىن ف ر ذلا ون املجارث الهیح    حبجة ایلحل
شاىن و حت  حمج تزلهلل  اكتهراد و ٌ حٍه اورو حه وواجواً  اَ و تعهه  ا ع ىذا اٌرتٍ  فٍحت 

ن فكذلا هیاملوضوعة و لكه ووضوع وهنن ركن دٍم اَ عل ًكا ت فاهنا ى كا ت اٌرجار وا
الغههن  و  تأرههذوت حههه وههن اٌرجههار الضههعا  و لههو وههن وههر  العاوههة یف ر ذلهها وههاحههاٌوههر ىنهها و   

جهر ورد یفححارجهار وغتف اب وع اهنا حتتهه كه ارتهال ارذاً اٌد ثهواب و ات  ضهة اوهرة حاٌرهذ حب 
 روعتجرة لكن دند اٌرذ هبا وعتجر.حفة  حطاله وع ات تلا اٌرجار الضع ردول اَ كنخ م

طلت واطع لكن عن ىذا املوضهوع رجهر  ع واحه الق الواطع فنقول دلهنا مجحدج و اوا عیل
جر ف ف عیلحو له ركن اوا ال   ٌ هریض عنهه وها دده و  هنین فا ا نف ه و نج یىذا الد قولوت ٌحت 

ف حهنها علهن اهنهن كح  علحف هلن و ارجرو ا حاهنن وكلفوت حذلا و لهحوجه شجنا و ذلا تكل يحا
 غهامیف حهفتؤون حه و ٌتعر  كاال    تقل عی أك الأهاء انیحكن ا ا تقرم  يف وت اٌتری
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ن و لههوٌ یاٌرض و كههذلا ىههن ارجرو هها ا هها نفههو ىههذا الههد رة یفحالغهههاء و ىههن جثههث صههغ هبههن
دة و خهعة و  غهخ عدحالشه يدخها ث وهأثورة یفخهاراد ضهاً خا يارتفع عن اٌوة و  رفغد و رف نا ل

ف هوت ىهذه یف هوت فنهؤون حهاهنن یف حك يعلهاء و اجا او و وتوت و شروغ وغتهرة و ٌ در
ع حهمج يغهوخعات ح هؤون حهات الشه  علن وجوه كها ادة و النقصات و ات مخجروت عن اللی  اٌرجار و 
ات یف اٌ   ه يغهوخف حك يون شاء اَ و ٌ در املشر  و املغرب اٌ و الج ت وارهد آ ع یفحهالج
ارجهروا عهن  عات فوهذا وهاحف وهن الشهعالهرمحن حاضه   ویلحن ىو و ىهو شهنك وارهد و لهیو ا

ا ا تؤون ات اَ  يرة اٌترحته و اوثاله كثحفحا فغون و ىن صادطوت ف ف وا و ٌ عر  وعناه و ك
 اءه یفح و جند اَ ىن الغالجوت وع ات اولی  ه  صر املؤونحء و كات عل غالب و ىو  لب كه یشخٌ

 عهر  وجوهه و كهذلا َ العهزة و لردهوله و  ن فنؤون حهه و ات مین وعرودی وقووری  ا  ار ا وغلوج
 عههر  وجوههه  فنههؤون حههه و ات م يالههرأ يالعههام حههاد  اذل اىههه العههام یفی  املههؤون ي و  ههری  للهههؤون

فون و ىهههن حتعهههر  وجوهههه و ىهههذا رجهههر عهههن تكلههه ن و ات میف هههوت الهههدیا و فهههاون حهههاهنن رف هههو
 وعصوووت فقدفعلوا.
 نن راف وىا و ٌتعلهوت فاعهلوا هبا عهیل فنا و رمكنا فقالوا ىذه اٌرجار الیحو اوا تكل

ارهذىا و  ىهو املعوهود یف وها الواطع اذا ارذمتوىا عن الثقاو و حذلمت املجوهود عهیل ه یفحعل ًى وا
القامئ فهو  ىهذا املوضهوع و ا همت تهركمت ىهذا  ینحقحفكن الحا و ىذا تكلهیا فحالتشك ٌعذر لكن یف
لهف  فه  و رج هات حعضهوا عهیل و دررمت الن ر و اتلفهمت العههر یف ینحقحالكن ال حعه   ارجهار ٌا

ىجهوا و اهنهن ذطعع اع ن ون  يحلغكن و ا يالذ ًه و اعهلوا حالكن القععحعل ًى وا فاتركوىا عیل
رجار فوحكن رلحتركوا فخ م ًٍ  ًفة ٌا ىذه ٌا جار و رل مج  فة َا القوار ون رهاد عهنها فقهدحرجة الج

ًٍ  رههاد ایل مجههاع الضههرور النههار ىههذا فضهه رجههار  ات الرجههوع ایل عةح الشههی  القههامئ جهه يعههن ٌا ىههذه ٌا
 ًٍ  فهیحا و َا رلحهتلو ها عل حهذلا كهها ضهاً خة احه و ورد النصهوب القععمیلع ها ن َا العهیلید مج
 ا.حعل

 ف ا
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 صهل ون ممهاخ نهالوت هبها وعرفهة وهاخ عهه هلهن اداةً یج  و م جوهاًٌ  ات اَ دج ا ه رلق رلقهاً 
نهرج حعتهد حهه لخ ا  وا هاً حالهد  جقوت یفیوع اهنن ٌناو خده املعاخؤیاو و خور ون الروا فغدىن كهاخ
ن هی هلل الهن الردهه و اهیفغهدىن فاردهه الهخ صهل ون و وهاخ  عرفة وا ة اٌحالفعل طوهتن ایل یف وا

 مث اوههرىن ی  نههحوع اصههاً نههه و اوكنههة و اشنخوههدة ٌوتههداد شههرعه و د الكتههب و جعههه لكههه ردههوًٌ 
ات  وشهاعرىن و اذىهاهنن ایل درلهه یفخطلوهبن و  وصه وراد اَ ایلی ن و اٌحٍع اتهیحاٌحٍع ال
 ع و جعهه اوتهه ایلخاررىن و جعله رامت الرده و جعه شهرعه رهامت الشهرا یف حعث مهداً 

و  اوته حالنجوة ثلثاً  عاش یفعلن اوتداد ذلا ا ه واجة الف دنة او اطه او اكثر و خجعثوت فاَ یوم ی
 سوول اهلل  النواب اینا هیوااخث طهال حهههة رحوم القیه اوتهه ایل ن دنة و اوره اَ حاٌحٍع ایلیعشر
ك ول رحوك و ان حان ل ال اا الرسول حهغ وهیااخو طال كافة لهناب  و واا سهناك االو طال  عا  حمجكن حال
اوتهه ام  ه وهن رحهه ایلحها هلل ال فوه حل  ىذا الردول واالج    الرسول اال ك اال الج   و وا عیحعه
الهروم و اوهره حهاٌحٍع فهذىب و طهام  ایل اً خىنهد اٌحٍع ىه لهو حعهث دهلعات ردهوًٌ  وعین ٌ و وا
 جله  و ىهذا یفی شها ا هه م قهال حله  ام ٌ و ٌخفوهه ارد ىهه خ فلن ين و تكلن حاهلندهی رورا ی  ج

ا ههب اٌعههیل لكههن جعلههه وة حههء فوههه اذا طههام و تكلههن حالروو ء حعههد یش تضههح یشحمث  نههلل ل الج
تقهول حله  و ىهه اذا  ن ام ٌ ٌارنها اتهیالهعلن املراد ونه حله  الردهالة خ فوهه ارد و مخ او محوعه

رن حعضون ات املراد ىذا و حعضون ات املهراد ىهذا  ثحة ولكن تكلن حعضون حبحطام و تكلن حالروو
هنن التشهاجر و النهزاع و وطهع یهعلن املراد فوطهع جخ ث محدة حبخكه كلهة ارتهاٌو عد و ارتهه یف

ة و حهطلوب الرع قال حل  وراد الغلعات ایلخهنن تقاته و تفادد و تنا ع ىه یحغجب ىذه ال نوت ج
تهه و حقهال طصهر و افغهد ولها الغهلعات و افغهد رعخن او هیوشاعرىن و امت الجهة عله ادرله یف

ن هیحل  اله ىٍنكن العداوة و الجغضاء یوقل بیطان ان حد الشخ یامنا عات حاوطع الفتنة و الرب كالش
ًٍ  هنههت ن ولكههخعههوه و حعخفوهههوا وههراد الغههلعات و ح لی  حلغههات وجهه ارههن ات عههاط قههول حا ههه حلهه  و خ ٌ
جله  ذلها الردهول ی دهفر فلهن اله اذا كهات یفحاىله و ع حاحٍع ردالة ىكذا ایل ریضی ٌارن ارداً 

ه و ادتشهود حه و شرح و عاىد علی  ن و اوضح و جهی رورا ی  اذا طام ج الغلعات اٌ الروم وراد ایل



169 

 

قولهوت  عهن و الجلهو  حقول هلن ىه حلغت فخمث  هحاَ عل صیل جر النیبی  كات  و واطصر كهاا ه حل  
ع و ٌخ ارواروههن و عقههوهلن رههی الوصههول و ٌحههد وههن وصههول املههراد ایل وههر   كههیخصههد  اٌحهٍه

جله  ی ح حصهوته و مخاغ عاصهفة فهذىب الهرخهر اذاهنن رغب و كذلا اذا تكلهن ذلها الردهول یف
اعخهجلغكن و ذىب حه الری القول و التفوه و ات م یحالردول كات تكل قولخه القوم أصوت د حهاغ مث ٌ
ه ن فهات مهیالجهة عله متحاروارون ل وصله ایلید و حعخ ات صه اٌحٍع اٌی م  لكن ام  ز ذلها اٌیج
غههعوا حعه  ختكلهوا حكلههاو و خ ات مهد و  مل هد و الیج ف حاروارون فك وصله ایلی ات

اصٍب الرجال و اررهام النغهاء و  ن ىن یفیب و الذحالغ وصلوه ایلین ممن رضر مث ٌیاملعاصر
 مید كوشهخههثن احادخعهه ارهادیج  و ی   و د  الدادهی  اغ لعهب الٍعجهخهر أیخأتوت حعد ذلا و خ

و  احعههد و اشههد تنههاثراً  اغخههالر علوههایج عرفههوه و خ طلجههه و م روغ ارههد و ٌ صههه ایلخ اغ مث مخههتههذروه الر
 يهههة و ادحوم القیهه الجشههر ایل اَ ایل قههال حلهه  ردههولخجههق هلهها اثههر فوههه ی م رههی ووههاً حف ووههاً ی تفرطههاً 
فوهههه كههه خن اَ و یههجلهه  دی فههه رههیحؤد تكلیهه جلهه  ردههالته و می فههه راشهها حههاَ راشهها فلههنحتكل
ه حههتههروت و حتمكههوت عل وهها ٌ يریهه وهها ه عههیلحههمت رجههة اَ علخههعشههرة و  ثلههث يتغههع و ذ ذاو
ىهذا  ه الهجٍع حهنك القهرءات فهاذا كنهمت ا همت یفحهعل يریه وها و عهیل يریه و حقدر وها يری وا فحفك

   حنهیبحكن الردول و طصر فهاذا لهحجل  الی وت حه فلنهتعل ن اَ وایكن ون دخدخا   یفحالزوات ل
ت وتعالخة كا ت شدحو ٌتقه ا ه حل  و لكن التق ت و فٍه  ة فنهیحهدة و اٌعداء  الجة و دولة فٍه

نها حروور ها و ىهو  هاطك و عل ن عهیلیاعجاء الد  و حیی  ن و ا عه  ردوم الشرع املجیاعٍم الد
كدار و ىكذا ون الجحه و  مكله و  نقه ته ات هاىلوت فهات خ ا او املزررفة الهیحه ون اٌ غتهر هبها الج

 لقهول  هالهزم اخ  ذلها حهاحٍع و حله ياغ حصهوته فلعههرخهذلا طول حات الردول تكلن و ذىب الر
ؤور حهاٌحٍع و یهوعصوم و ىو ا كهار الردهالة ٌت وهن  رحتقول ات اَ وغلوب وقوور و ات الردول  

اوهر  و حله  وها حعهث ردهوًٌ  ا ه داً ححه شو كی ر ردول فاشود اَ وح  جل  عاب و العایصیٌ
اغ و حله  خهالر ذىب حههخه م يث املنلفهة احٍ هه و طولهه الهذخهته و ات ىذه اٌرادحع رعحمج حه ایل
كههه طههرت و عصههر و  مفورههة یف ًو ىهه انووا حنوول نزلنووا الوومكر و انووا لوو  لووافظونالقههوم و  اطیصهه ایل
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قدر خٌ نة فات واخاملد ف صاربحقولوت ىو تكلخرفع شتاو  ه و العهه حه وحفون اٌصغاء الحتكل
نها و حو حلغهوا ال نههخد عیلر الرواة الثقاو اوناء اَ یف وا و دایالغلعات فوو  ة ىو عیلحه الرعحعل

زاء و نهن  هاحارغنوا و جزاىن اَ عنا ر وهن  يشهتر  نهة وهأووروت حهاتخىهذه املد طهدونا یف ر الج
فهه و اعههه و حات الغهلعات وهن وراهئهن و ىهو اعلهن حتكل  عیلی   وعهجنی  او اونخىذه الرواة الروا
ذىب خهفون و الغفات ححتكال ی  غلتنة وشحدف كلفنا فن ن كغفر جلغوا یف رله  ا نن  عهه یف
لغهات القهوم  كن عیلخ ذكر ا و ات م ث شاء و لو ا صفت لكفاك واحر رك الكه ایلینة و ححالغف

طلنها  ع وهاحه جهار ات مج اٌرجار عر  ذلا حٍه یف و ون كات وتتجعاً  مهد لن ال و كات عیل
مئة اٌووار. عیل  لن اٌ

 طلنها شهاىد وهاخمفن كهات ذافوهن 

 

 أرهههذه عنهههاحكهههن فوهههن فخ مو ات  

 

 هحهواذكر هاه فاعتهدعل مث اٌ و وا
 

 كنها ه كههاحهالهال ف ههه و كهن یف 

 

 ف ا
ىنهها ىا اٌذات ٌ غههون حلغههة اىههه اٌصههول  ههذكر یف جههاً یات  رحههكههات ىههذا الن ههو وههن الج او ملهه
ا هه اعلهن  اَه ادهن حهذكر علخه م ارٍجه ون ذكر اَ و اكهه وها  قدر عیل لغهتن و ات م عیل ًٍ حدل

تكلههوت و خوت و عاشرخاىرة  ة الحالفعرة اٌ غا  كا وا عیل ات النا  طجه حعثة مهدٌشا 
 شهاء اوها حاملشهافوة او حاملرادهلة و هنهاه عههاخشاء و   ا أور حعضون حعضاً خو  كاتب حعضون حعضاً خ
ردوهنها عنهد املعالجهة و یع و خهودعهوت حهذلا الودایعهاولوت حهذلا و خفون حعضون عن حعضهون و خ
دعوىن خهن هی روهرا ی  و طهام جه ات جهاء مههد شوت حهذلا ایلحعخكا وا  و تناك وت و ىكذاخ
الههه اٌشههودوا خ ات ایل ات اوههرىن  تركههوا اٌصههنام ایلخلعههوا اٌ ههداد و ی  اَ و ا ههه ردههول اَ و  ٌ

نقهه خاوهب الرجهه صهارجه و كهات ی  كهات  حاعهال و هناىن عن اعهال و كهاملون و رهاوتن كهها
 وهن اونهوا ی  ه جهحهب و الرجه ٌىله فا تشر اواوره و  واىخعنه اواوره حعضون لجع  و الشاىد للغا

 هنن و ولوكون و عهیلحعادهتن الغاحقة ون ادتهاع اٌرجار و العهه حاواور دٍو حه و اوتثلوا عیل
 لهیخه و كهات خهعترخب خهه و ٌرحهفشها  ٌ يه اٌمجهاع الهذحهعهة الجشهر و كهه ذلها علحوج وقتیض
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 عهة العهام و اواوهرحرغهب وج نتشهر اواوهره و  واجهره عهیلخحعهد ركهن و  حعد اور و رمكهاً  ن اوراً هیال
او وهن خهه احهات  هلل عل تثلوت اور ولوكون ایلمیكا وا  تثلوت كهامی ضاً خة احامللوك و  واجرىن و الرع
هههر و الههزین الكتههاب و رههرم عههیل مجلهتهها  ر الفههوارش و الشههرك و رههرم یفیو اللههوا  و دهها اوتههه ال 
مث و الجغو ظهر وهنوا و ووا واالرواحش  قا امنا حرم ریبطال  العهه  اوراء العلن كها  رحوحغ یحطول و اال

تعههوون  اهلل ووا تقولوا عوی و ان ن ل ح  سهطانا  خ م شركوا حاهلل وات الق و ان شهة كهات كهه فار مث ملهاال
هخوراء العلن  ره ولكن العهه  اح  ضرره ایل يغرخ  حردة ل عیل اً حجزج ن اصهوله یع الهدحهضهر حبج

نقلب صالاو فوارش و فوارش صالاو و وعار  ونكراو و ونكهراو وعهار  خحه و فروعه و 
وة و التفادد كهای  قع حه التنا ع و التقاته و الت ارب جخو  ت ة كهاخهدىن وعاوحطالوا ات د وطع كها  ٌا

هتداً   كهها لهو وهن اجهر وارهٍد ی  فٍ فات اصاب فله اجهرات و ٌا ٌ واً  طتال عیل يفاجهتد فرأ مج
اذا ركههن الههاكن ه و دههلن حههَا عل صههیل حكههرة طههال طههال ردههول َا ح عههن اییاملصههاج یف يرو

 ا هلل َا علوجهه یف ًفاجهتد و اصاب فله اجرات و اذا ركن فاجهتد فارعأ فلهه اجهر وارهد ا هته
ك  هحهكه ووطف و وقام وطهف ف یف ه النیبحة و اكد علخآة اجعن ىذه الفارشة و ًد الهنحتأ
اصة و ررم العهه حال ن عیلححب كومب الكومب اوته و طال  ث رواه العاوة و ال  اذا و طهال ان الظل ا

املٍرههن و  ذلهها و طههدارجر یف یف دههجق ارجههاراً  هههاحف ضههاً خنا عههن العاوههة اخو طههدروظننووت ف تقووا 
ٌتعهههه  ة وهههنن الههیحهه و الناجی  ثلههث و دههجع فترطههوت ایلخ يحعههد ارجههر عهنهها ات اوههی الفهه   الههی
واد وواحو اور وص يحالرأ  .يعهلوت حالرأخف خه حبج

هلة و اكد ىو و اوص ىو دجب ارتداد اٌوة و تفهرطون و  ي الذمیىذا امل رم الع  امه یفححالج
اجروههه  و حههه  قهه  وهها حعضههاً  و لعههن حعضههون حعهه  و طتههال حعضههون حعضههاً  حعضههون عههیل ًحغهه
ت طهزتهه مفخالهه و اىلهه و ولهده و ذرحنهه و حهذل والهه و  فغهه و عحنهه و عهر  ججحمیحكد  مهد

 ی  الهف و وهأت ذلا حاصهدار میحتر ىذه املغألة اوته كه ممل  و فرطون حتت كه كوكب فاكدوا یف
فارشهة  ؤكهد یفی املهواون و املواطهف و م طهال یف وصلنا واَ اعلن  ا مما ثاً خن ردیو دتة و عشر

كههد یف وههن الفههوارش حقههدر وهها اٌوههة  ذكر هها وههن ع ههن ىههذه الفارشههة و رعرىهها عههیل ذلهها ملهها ا
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ر و ذ هلهن وجهه ىهذا العلهن و اوهرىن حاٌرهذ حقهول الثقهة و ا هی  ن العههه حهالعلن مث جههیفاوجب عل
الفته و رفع العذر و كفر و جعه ىذا علهون الشرع ا هلل حهذلا هلهن و  رتیضی يالذ ًرذر عن م 

عههاب كههها یف وههن الكتههاب و اصههدر حههذلا ارجههاراً  اً خهها ذلهها عهههه اوتههه  طههدونا و كههات عههیل ال 
اراد  يالهذ ًاٌرذ حارجار اٌراد فاحات لنا ات العلن الشهرع اب كهاطدونا حع  اٌرجار یفححٍارت

 وانوا حنول نزلنوا الومكر و انوا لو  لوافظون ا ححارجار الثقاو و اَ ون وراجكن م اتعهلو اَ ونكن ات
كن وهن ذلها حفهه و ٌ علهحه اَ و ىهذا تكلحرتضیٌ عن ارجار الثقاو وا نیخكه رلف عدل  یف
روا وهن ىهذا حتغه  هأوركن ىهو ات ين فالهذیه العوج و اصٍره الدمیده و تقوخدغتعرفوا وجه ت م ات
عل نا اتحق و علیالعر ع ذلا ارجار اورد اىا حمج دل عیلخو  ی  ونا   اوا  خو ا ایحا لهی وا فحس وناً ه ا  نج
عههاب فكههات حنههاء اىههه عصههره و عصههر رلفاجههه عههیل دههجق و یف هههاحف ذلهها و  كتاحنهها فصههه ال 

نا لعههوم حلهواه فكهات حه التواتر و لو اوجب ذلا لنقه الحن حتصهیوجب علی حالجداىة و الضرورة م
ره و ٌت یهالكتهاب و حتقر  لل یف  وا ه عهه اوته حارجار الثقاو املأروذة ون اٌراد حاوره و  ا یف
ه و حهشا ف ذلا امجاع ٌ حذلا و عیل اٌ  هادة ٌتتحر ذلا و الغحعة العام ٌتت هه  حوج
 ه.خعترخب خٌر

رروهة العههه حارجهار اٌرهاد فارجهار اٌرهاد عنهده  خ ات اٌمجاع طهامئ عهیلحو اوا طول الش
كتاحه هبذه اٌرجهار و  یففا ه عهه   العصاحةی  ر الثقاو او وتروكة جحفة وأروذة عن  حارجار ضع
تواترة اوها املر حص ة العهه هبذه اٌرجار وع اهنا اراد مفراده ات اٌرجار   ام اٌمجاع عیلحط ًادع

رج عن رجر اٌراد و العهه حاٌمجاع ٌ هبا وهن ر ًفو ص ة العهه هبا طام اٌمجاع عیل ث حهحت 
طهام اٌمجهاع  اٌرهاد الهی ًجهوا  اٌرهذ هبها فوه قن اٌمجهاع عهیلخ فة و محضع ًاهنا اراد و اوا ى

 عدم جوا  العهه هبا. عیل
هلة طدطام اٌمج العهه حارجار الثقاو و وردو ارجار وتواترة وعاحقهة للكتهاب  ع عیلاحالج

عهلهوت و طدطهدونا ا ها خا عة العام فوهن كها وحادة و حتهه وجحالعقه املغتعاب و علن الغه حو دل
 ام اٌمجهاع عهیلحهه ٌ ون وجه طحوتعلقوا رعاحاو الشارع و وكلفوت حنف  اوره و هن ضاً خنن ا
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هو ٌ حاب اٌرذ عن الثقة وفتوح دامئاً  نا ىذا الجاب وحنغد علخ اٌشتراك و م نها الف هك حب علیج
نها و یغتوججوت الف ك عهن  رارة ا ها ارهذو عههن و جخٌ ر ون  أرذ عنه كهاحوثاطة   عن
ه اٌوهام وادهعة ام ٌ و ی  ج شها ا هه رب  كهذا و ٌ قجهه   ه  طولهه طهال اجهوجعفرخ ب اتیج

 عهدم الوادهعة و ی  عهدم تفهاوو جه دل عهیلخه يه جوادعة او وداجا و الذحركن عنده وصه ال
 هوواحك فحالتشووك نووا ىفحالعووم  الحوود ووول ووالقههول خث حههوعلقاتههه رالودههاجا عهووههاو اٌرجههار و 

رواة  ا ایهیوفوا جعوا ف قهولخث حهاعن وهن عهدم الوادهعة و وهع الوادهعة و ر وو ى  عنا  قاتنا خ قی
ث اٌورة حاٌرذ عن رجال كهلرارة خو ىو اعن ون كوهنا وع الوادعة او حٍوادعة و اٌراد ثناخحد

ح خجهرجن رة و عجدامللا حرد جن املغا و فضه جن شاذات و ال  خ كرو   و یو مهد جن وغلن و 
ف ك عههن ارهذوا رحهدعة و اورو ا حاٌرذ عهنن ون  رواحرووت جوادعة و حغیو اوثاهلن و ىؤٌء 

ضهر ملااورو ها حادهقا  خرووت جودهاجا ىهذا و لهو كهات ىهذا یهعنه و اورو ا حاٌرذ عن الفقواء و ىن 
ك خوروا عوی یل تغهوج قودرقان احوان بو يرو الوادعة كها ه حهو ط فواروه عوی رواه لوك عوی رة مفواحوة 
سوواء طال  ه عناخا ارویا او امسعه عن اجیه عن اجخث امسعه ونا اروخالد عجداَ ٌی
ر ذلها وهن حه  ایل فواروه عول ایب مسعتو  ووی ووالرجهه  و طهال احوج ای   عول ایبخانك ت ق اال

صهدر خ ن ارد وهن اٌجهرار و مهیعب علخ فاردلوا اٌرجار و م اٌرجار و عهه حذلا اكاجر اٌص اب
ر وادهعة و اٌرجهار حهكهوت حغخ ثهه وشهرو  حهاتخحصه ة رداملعتقهد ث حهات اٌرهذ عهن الثقهة خرد

 يرویهو ىهو  هعتقهدخث خجهوا ه ٌت اٌرهذ عهن الفقوهاء ىهو ارهذ رهد وعلقة و اٌمجاع طهامئ عهیل
 ًثه و ىهو العلهن الشهرعخعن الثقة املعتقد حص ة رد جو  اٌرذحه فخو  اٌرذ جرأیج جوداجا و ٌ

نغهد و خ و حاب ذلا م ناً حقخاملكلف حه شجت ىذا ىو  ه ٌوته فغهه واحاور الشارع حه و رض يالذ
الج ههث عههن ات اجهها ة الجههج  و ٌراجههة حنهها یف و ٌ العلههن العقههیل يلغههنا  علههب العلههن العههاد

هاب و نهن ٌ رح  العلة یفد اجراء خریعلة فات ذلا فعه ون  يلذلا ٌ د ذلها خهر املوضهع ال 
 ا علههاً ن اَ و ا ها صهار ذلهیهو ىهو د ًٍ و  العهه حارجهار الثقهاو مجهیج فاذا حاب العلن وفتوح و 

وم حالفوارجهارىن و علهنها حهذلا حارجهار وتهواترة طهدمسعت حعضهوا  الجهج عهیل يدخهللعلن حهات ا
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كروو وا ووول دیجس الوومخوو شوووهن و اخشووون خوول  كههووت لكوون دحووالنكن ف ت  ن كحنكن و امتهووت عهووخوووم ا
 .ناخت لكن االس م دحو  ض نعهی

 جحتمن
نها حر وهن املهوارد و ورد هبها  صهوب و ٌ علحهكث اعلن ات ارجار الثقاو تقهوم وقهام العلهن یف

كا ههت لههه طههال دههألته عههن رجههه  عجههداَ ن ادهه ق جههن عهههار عههن ایعههف  غههرد حعضههوا ات
و اعها  نهاراً خن دیعشهر رهدد فهاعا فٍ هاً  ات رهدد ی یل قهالف ضهاً خر و كهات ورحد ا  يعند
اطهول لها  ات رجهه وغهلن صهاد  فقهال ا هه اوهرین اشود ووته فاتاین ر مفاو فلنحة الد ا ححق ًار

 و ی  هاملغهل ر طغههوا یفحفتصهد  وهنها حعشهرة د ها  ًاره تهدفعوا ایل اورتها ات ر الهیحا  ر الهد ا 
ف جعهه رجهر حها  هر ك ًا هتهر حان ت دق وهنوا حعشورة دنوان یار فقال جاً حش يعلن اروه ات عندخ م

و جعهه رجهر الثقهة  مسهع اوًٌ  ال و اوهره حتهرك وهاىدة و اٌدهتهاع وهن صهارب املهاشهالثقة  نزلة امل
ه  هره حهالغهداة حل رجهه صهیل یف جعفهر و عهن ای اٌعتهاد و اٌعتجهار ًله و ىذا ونهت  ادناً 

فجعهه  ًا هتهد  وهوت  حوعخه طهال حهحل ولعت الشه  فارجر ا ه صیل ون ذلا القهر و  ام ری
اٌوهة وهن  يشهترخالرجهه  یف عجهداَ و عهن ای هحهحل وقهام العلهن حا هه صهیل رجر الثقهة طامئهاً 
ههاع وهع لهلوم حا  ر ك ًا هتا هیأتخ ان و ق ح  ف حأب حاناوأىا فقال  م قول اینحرجه ف ف جو  الج
وكوا مث قوام عول  ا اذاحوان الوك و طهال اجوعجهداَ الفروح     طهول ثقهة وارهد ا  یفحاٌرت

شواف  حوالع ل خجهغو  او یجهغ  الع ل عل الوكالوة حثقوة ی و الوكالة  احتة حی امل هس فاوره وا  احدا  
ه حهو ط ه املشهافوةخف رفع ركن الوكالة الثاحتة حارجار الثقة و جعله عهدحا  ر ك ًا هتعل الوكالة 
  حواووا اذا قاووت عه هده فقهال یج ذكهرو و م  لهة القهدر كههاحل قر یفخ ت ون مخرأأ عجداَ ٌی

كافر و اووا وول مح  ثق خ عههنا فهن ثق ح  ىفخال ة نمل  مث طهال  أوهلخ عوم  حوی أوهل فهوو ىفخ فهو 
النها ل و  ًورف جعهه رجهر الثقهة  نزلهة الهحهك ًا هته ی  ؤول لههوؤونیؤول حاهلل و ی اجوعجداَ

 يوم الههذحههال یف عجههداَ جههن ونصههور طههال كنههت عنههد ای  ههحو عههن ع تههرك الوثههو  حههه كفههراً 
فهذىب مث عهاد فقهال ٌ فهدعا  ام الأوهطان ام ال أاغ م انظر خه ون شور روضات فقال حشا فخ
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جر الغٍم ٌ ه ثقة عنهده و كهذلا یف ف عهه یفحا  ر ك ًنا وعه ا هتخدغداء و تغحال  فرض اَ حب 
و عهن  الفرض صیلخه و حعتهد علخجره حاٌوطاو و كات ی  ات الغٍم كات  رجر رج  الكارن

رثقهة فقهال ات ىهذه حة او متتهع هبها ف دثهه رجهه ثقهة او  خهمساعة طال دألته عن رجه تهلوح جار
كووان  قووة ف نههة فقهههال یج غههت یلحو ل اوههرأی كوووان غخان  و دهههجه  قجووا ونوو خر قووة ف حق  ووا و ان 
كووان  قووة مفووروههن ٌ حههأ  حههه طههال  صههدطة العشههر عههیل یلخههعهههن  اجوالغههن  ضووعها ىفخ هان 

ون اعاوه و عههن ارهذ و  و دجه وواضعها ضعها ىف كل  قة فخمها ون  وخ وواضعها و ان م
قول فامسل لو  و خ قال لك فعی و وا یؤدی فعی ك عیحال یاد مفا  قی یالعه قال فطول ون اطجه 

 و طهال اجومههد فصهار الوثاطهة و اٌوا هة وهدار الغههع و العاعهة ًا هتهاطل فان  الثقوة املوأوون 
قووالن فوامسل ههوا و اطعههوا خ قاال لك فعوی ان و واخؤدی فعی ك عیحا الخاد و احن   قتان مفا یالعه 

ة خها وعاحقة لقولهه دهج ا ه یف ًالوثاطة و اٌوا ة و ى  ات املدار عیلی  فتج فاهنها الثقتان املأوونان
اصههة فارجههار الثقههة یف ة النجههأ و وههاخهه و ای  النفههر و الكههوت وههع الصههادط  وههر وههن اٌمجههاع و اٌرجههار ال 

 .ًالشرع  ا ل ونزلة العلن و ىو علن شرع
القههو  و   یفی  عههدل الاجههة ایل و ات طلههت ات كههات ارجههار الثقههة الوارههد  نزلههة العلههن مفهها

اٌدتنجا   الغهع و العاعة ٌ عیل لنا عیلهطلت ات ودار ع اهلٍل و العٍ  و الدود و اوثاهلا
ل اَ ىاىنا اورو ا ىكهذا فعلحو الق نها ح عههه حهه و ىنهاك اورو ها كهذلا فعل نها اتحا  و التعرض ٌ
اوهر  يالدعاو الشوود و یف و اور حاطاوة ارحعة ون ی  حعدل الزین كتف یفخ ا ه م ي عهه حه اٌتر ات
ه يتعجهد لاالقتهه شهرع القغهاوة فهذ  وارهد و یفی  هیج رمكهوا فالثقهة اذا  نها الكهن  هاحب علیج

وهر  ه كههاحهب علحهده وهن الغخهٌت  الاصه و ا ا مساه علهاً  ًالشرع ث ىذا ىو العلنخردثنا حبد
د رجهه یهو ج وعام  ی د صیبیا ه لو كات ج يتفون وجوه اٌتر د و ات مخر و التغدیارجار التقر یف

كه مما ات وعام وغهوم و ا ا اعلن حذلا و اورك وة حاونهه و  وهین علههاً  ا حهه الصهیبحهأتخ تأ حغٍه
وو و   تجارهث صهارجا ات اٌوهر حاٌرهذ حععهام الصهیب ات ا و ٌحتتاح ایلحكفخاوتثلت ا ت نج

ة ال ن املعلق او ىو مهدد للعلهن ٌ ذا و ٌ ذا حهه اٌرهذ حىه ىو رن راب او ون حاب رج
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وتا و ٌ ودرلحهاعلهن ات ف اورتا حه و ٌجه این ٌجه این حععام الصیب  ة لل اوهه یفحهه دٍه
ف شاء ارجار الثقهاو حشاء ك ب  احالغ اٌرجار املأثورة و اصلح یف   ر یف ذلا كذلا الجة ملا

  لل اوهه درهه حا رضها اَ اور ها حاٌرهذ هبها و لههیهلقرب و فدار ا و علن اهنا  افعة ووصلة ایل
 و میكن الصرا  املغهتقخ عر  اهنا ادجاب رنوت راصة ام وعلقة كن ذا ار ات ا و ٌنتاح ایلهیف
طرب و تقولوت رحنا حاعد جیالعر   ادفار ا و ت لهوت ا فغكن و متزطوت كه ممل .ی  ق اٌ

 املق د الثاین
   كأاحق  ف ولححاالخجا  و ف یحح ول العهن التر  ىف

 ف ا
جههر عههن ثقههة وصهه ح لههه دههواء  كههات  شههاىدة و مسههاع او جوجههادة یف اً نههن اذا ارههذ ا ال 

 ا ا ٌتشا یف ه كهاحغور ٌ شا فححات الكتاب له و ذلا و يكتاحه وع رصول العلن العاد
و  ًه القههخهجهن حاجو ضر وهن مههد جهن عهیلیو ون ٌ ینحعقوب الكلخون مهد جن  ات الكایف
 و الج ههار وههن مهههدحاطر جههن مهههدتی ب و اٌدتجصههار وههن مهههد جههن الغههن العههویسخالهتههذ
خ عجهداَ جهن  هور اَ و حو العهوام وهن الشه مهدمغهن القادهاین ٍاملهوهن  و الوایف املجل 

ناولها الثقهة الكتهاب و خ تفهاوو حعهد ىهذا العلهن اتخفٍ الوداجه ون مهد جن الغن العهاویل
ههده لههه و حههقههرم علخاو  قههول ىههذا وههینخ الغههن  ه ٌیحههط ا ههه يرو ذلهها وهها دل عههیلخهها او حتج

اذا عههت ان الكتواب فقال  قول اروه عینخالكتاب و ٌ ینحععخالرجه ون اص احنا  الرضا
وه عن  جعلهت فهداك ات  جعفر الثاین ه ٌیحو ط نا  العلن حا ه ونهاملفجعه  ًا هت ل  فار
تهرو  دة فكتهوا كتتن فلنخة شدحو كا ت التق عجداَ و ای جعفر اینا رووا عن ی  وشا

 .ًا هتحد وا  ا فاهنا حق نا فقال حعهنن فلها واتوا صارو تلا الكتب ال
هده لهه فهات املنها  العلهن العهادخا او حهقرأ علخ  اتی  فر  ج فٍ حهات  يناولها الكتهاب او حتج

حاٌجها ة و الغههاع و املناولهة و الوجهادة ات  اً خهعاد اً حهامجال تهه فهن ن  علهن علههاً خذا الكتهاب رواى
ههیاَ وغاع ا شكرهیة لعهدة اٌرجار ملصنفخالكتب الاوىذه  ر الكتب یلة و كذلا داحن الج
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 قلوهن  راحعهة الهنهار اهنهن ثقهاو یف ا الثقاو و  علهن كالشهه  یفهیوصنف املشوورة النغجة ایل
الفهه وهن  صهدور وها ًالرواة عهنن و ات وهنن ون ادع امئهتن و ٌ عیل تعهدوت الكذب عیلخٌ

مئههة و جعلههه كتههاب عهلههه كالصههدو  و الكل رىن حههه و  یههكتاج خ یفحعهههه حههه الشهه و وهها ینحههاٌ
دة فوهذه اٌرجهار وهأروذة عهن خهالفه و شوادته حص ة كتب عد خ الر املتعود ص ة واحكالش

هخ نا و ات محكفخ لص هتا و ی  الثقاو املدع ر صه ة حهٌت صه ة الصهدور   اهیهف وهاع حعهلوا حبج
هبههن كهههاخالعهههه مث ىههن  حههه ختههه مث ىههو خارههذ جروا رههق  رارة این تقههول یف علهههوت و ر و علههن و ر
ه اذا حهاعتههدوا عل وها رووا اٌیفون اٌحاٌرذ عهنن تكل یحفون و كها ات تكلحلغت  كلف حتكل
ث كتهب الودهاجه خهات اراد ًنا ف صه لنا علهن شهرعیشررنا و ج وا رووا عیل ادعوا ص ة وا

ًٍ حص  كافر خ ان م فنثق حه لقول اٌوام ح وث ان جاءكن فاسوق حنجوأ  و لقوله تعایلثق ح  فهو 
ل وهن الكتهاب و الغهنة تقل  ذلا حعد كه ىهذا اٌحور ون اٌدلة و ل و وا نواحفتج و  داً حهدهتدٌ
ارد  اٌ ث ودهاجه وهن خٌ عهه حارادقول حذلا ىذا و نن خفاملجهتدوت وقلدوت للرارة و ٌ
ه و وناونها حهث ا ه رجهر مههد جهن الغهن حهه ٌت اواونها اور ها حهذلا و طهام اٌمجهاع لنها علحر

ارج الاصه یف ًالعلن الشرع جر ال  لنها حهات  فقدرصه العلن اٌمجایل ًصدور ا ٌ صر  ال 
و ىذا  ذكر ا داحقاً  وا ءات كتاب رحنا عیللوداجه ون اواونا كهارصه العلن لنا حات القراكتاب 

 ث كٍم ووٌ ا الصارب عجه اَ فرجه.خامل قق الجة حات ىذه اٌراد ىو العلن اٌمجایل
 ف ا

خ حؤونا ون دوو الشهی وا فرض علها اٌمجایل ا ت عیل قول اصویلخ ع  لنا وا حی
 ًٍ طلت  عن وع  ال ن وتور  یف ضاً خوم مفع ذلا ا ت اص   عحو رعاجه و اشتجاىاته و ل الر وث
ا ههه ىههه ىههو  صههه الشهها یفیحههه  روعصههومحث ا ههه رجههر رواه  حههوههن ر رههن  الجههاً  جییههذلهها ٌ
عأحفوغوو كن خىذا ال ن و ىذا الشا دعه      ر ا ایلحام ٌ و لكن ل هحفه ام ٌ و ىه ىو م 

عجهوت و ی  غهووت و خعلهن ات الهرواة خاور ها حهه كهات  ياور ها حهه و الهذ ووىوم الص ة و ا ا   ر ها وها
ن و هلن دقعاو و وع ذلا طهالوا عهدم الوثهو  حالثقهة كفهر و وهع ذلها طهالوا هیشتجه علخغفلوت و خ
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جر الثقة و وعحا فحالتشك ٌعذر ٌرد یف  ر عهیلیذلا طام التقر ه و وع ذلا طام اٌمجاع حاٌرذ حب 
اوركن هبهذا ىهو وتكفهه هبهذا و  يكن الذحوونا ىذا فراعی  حارجار الثقاو ون لدت ادم ایلی  العاول
الجهج و  فغهد وهن ذلها عهیل غه فاصٍغ واخ م ية العلن حات الراوحكن ٌرد ون الرعمی  حل
ههه او ختكفههه ىههو ذلهها و علههن ا ههه  ملهها صههل ه او ىههو دههوو وعفههو او خه او ء وههر دههووه او رعههاخعالج
حهه حهارد القلهب ثلهج الفهؤاد  حاٌرهذ حهه و ا ها ارهذ كات اورین فهاحة و كحنادب  وات اهلد ة او التقخ
ف و الهذ  و ختهه الت ریة خكه ا العهه حه و یف طام اٌمجاع عیل ا ا تعهه حالكتاب ملا كها
ضههر و كههذلا طههام خه ٌحههىههو عل وهها ه عههیلحههطههام اٌمجههاع عل ر ذلهها لكههن ملههاحههر و  ح و التههأرمیالتقههد

جهر الثقهة وهع كهه ىهذه الع اٌمجاع عیل هره و ٌحهتنهع  میوب ٌ هه حهاٌرهذ حب  ادهة حالغ ره یفحهو   یج
 و ی  ع الهرواة وعصهووحهكهوت مجخ ن اتی  وهن الهدحفنذ حارجار الثقاو وع دووىن و رعاهئن و ل

ذلوك وول و ىهو راصهه  ًصه مفرادىن العلن الشرعی  حل ياوججوا العهه حالعلن و العلن العاد
ك ور النواب ال نا و عیحفضا اهلل عه حهالعلن  ضهاً خفهن ن  رفهع ىهذه الغاجلهة ا قنشوك خالناب ولكل ا
ن اٌوهر یالجة الشاىد العام القادر الهافو املهأوور حبفهو الهد و  كه اصٍغ ذلا ایل ًالشرع

كنومت ووؤون و عوی حاٌرذ هبها ن اخرجنوا هون داحوة وول اال   هی و اذا وقول القوول عهوی  اهلل فتوكهووا ان 
كانوا حا  .وقنونیاتنا الختكهههن ان الناب 

 ف ا
ر وشهوود حهتصنع حغلا الكتهب و النغهخ و ذلها كث ع ذلا كله واحوع مج و ات طال اصویل

تلفهة یف ع واحفرض ص ة مج فعیل ا الغلها و كهن هیهحعه  الكلههاو و ف طلهت كتهب الودهاجه م 
وجهد طهرءات یكهوت كهاخطلهت ىهذا كهاجن و كهات و  نتفع هبا ون كثهرة  لعههخوة ٌوون  غنة وغل
عهة حكات وقهدور وج ه كلهاو وغلووة فاملتكفه لذلا واحو كن ون طرءات ف قرأخكن ات میوغلو  ٌ

ره و لههو حههأوروا حغخهه روا و محههغخ ه و محههر الجههج علیههع اٌعصههار و وطههع تقرحههمج ه یفحههالجشههر و كهها وا عل
  و حههاورىن حاٌرههذ ح  فلههحو اذ لهه ًالفرطهة لتههوفر الههدواع ًهیره لكههات حههدحههرضهوا حههه و اوههروا حغی م

ع اٌعصار كذلا مفقدور ا املقرر ون ذلا املقاحلة وع  غهخ وتعهددة حمج اهنا كا ت یفحالكتب وع 
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ح فصهه حنها حتصه حارذ ونه كها ون اَ عل ياٌصه الذ ح و وع اٌشتجاه الرجوع ایلحو التص 
عاب و حلغنا ف ود و املشقة و دور ا لحال   لنا و اتعجنا هنار ا و راجعنها النغهخ و اٌصهول رهیحه الج

و الههدَ و  اٌدٍم وثله نف یفص  حو الهدَ فنرج كتاب ل ثخاٌراد ا و ص  نا ق ن
كتهههب   ه و اررجنههها اشهههتجاىاو وطعهههت یفحوشهههغولوت  راجعتهههه و تصههه  ضهههاً خاٌت ا نهههن ایل
 اال كهوو  اهلل نرأووا  خاللكههن  شههتجاىاو یلا وطههف عههیل يرحههو لعههه   ء  ف هه ي و وههااجری  امل ههدث
مئهة و ىه و طدكا ت ارحعهة اٌ  اصهه یف وسعها عة و كها وا ىكهذا ح الشهی  ونتشهرة جه ًاعصهار اٌ
ادم  نهة حهینخهبها و ودعهلهوت خ حصه هتا و يصهه الوثهو  العهادی تلا اٌصول رهی ص  وتخ

ة كتههب خههذلهها و اورو هها جروا ر عههیلیههوطههع التقر د وههن ذلهها و طههدخههغههعون ا خر ذلهها و ٌحههٌتقههوم حغ
 و ی  رامها الجنیعذافر و اورو ا حالكتاحة و  شر الكتب و ا ای اجن فضال و كتب اص احنا و كتب حین

كهو  اهلل خالد وهن ذلها و خها  الجشهر  ت ههه حهینخالكتب ىذه راهلا ٌتكوت افضه ون ذلا و ٌ
ح حتصهه  كلفتنهها یف ًفنهها و ونهتههحو ىههذا ىههو تكل اهیووات وووا اال كهوو  اهلل نرأووا  خاال وسووعها و ال نرأووا  
ن هیدخهنها و احنا و وكلهوه الحكننا رولوه علمی العادة و مما رغب وقتیض كات ذلا عیل ملاالكتب و 
ح حتصه  دة یفخصهر  مهتهه الشهدخجهادر و ی املكلف ات جب عیلحدىن ون وراجنا فخنا و تغدحعل

فههار  رورههه و خه و حههنحفههو عی  ف ههه كهههاحجعلههه شههعاره و دثههاره و لحده فههات ر طههه فلخهه كتهاب یف
فهة اواوهه و ىهو حفهة ردهوله و ىهو رلحنهه و ىهو رلخا و ىهو دهیهف ا و وهاحر له ون الد حر فارطه فا هخٌ

كجهر و ىهذا ىهو املصهدا  القه هه الثقهخه و ىو الثقه اٌصهغر عهدحرجة اَ عل ث خهلٍراد یحاٌ
ٌت ىههذا  اً عاملهه اً هیههفقهههة حوم القیههرشههره اَ  ثاً خ رههدی  ارحعهه اوههی عههیلات وههن رفههو  الههواردة یف

اه و دجب حو ىو عقله و ىو راصه عهره و ىو راصه د نه خد الكتاب ىو علهه و ىو فقوه و ىو
اته یف لها و حل جوهدك یف ًح كتهاب لها حنفغها و ونهتهحتصه  حادر ایل ًاارخاٌررة فجادر  نج

طههال  ث وارههد فقههدخه رههدحههث و لههو كههات فخههه عشههرة ارادحههتعههه   و لههو كههات ف هنههارك رههی
حو ل و حورام تأخومه عول  ث واحود ىفخده لدیب نرس یطهج العهن فوالم سا عوا ىف اجوجعفر
كن الرسول فخوموه و ووا قول واخ هت ول ذهج و فضة و ذلك ان اهلل  ا و واحر ول الدنح ادق خ  اتا



181 

 

كن عن  فانووا و  اهیف ا و واحر لك ول الدنحث واحد تأخمه عل  ادق خخلدث ارر خرد و یف هنا
 و كها وا یف ن شهاىدوا النهیبی ا ون الهذأوصفت لا فك وا عیل  اً حص  كتاحاً ات رصلت 

عهاب و شهافوو ل  ال   كهات یف لها وها و حلغوهن تلها اٌركهام وهن اَ علوجهه مث حهی النهیب امج
 اطول فا ه املأوول. املقصد الثالث فاص  ملا  ذكر یف طصد ا ات

 املق د الثالث
ًٍ حو رجة ون اَ عل و اواواً  رصلت لا ردوًٌ  اعلن ا ا حعد وا ًٍ  ا و رج نها یج وتص

ا فون حعل حی  ة و ارذو حبجزة اَ و متغكت حعروته الوثیحه ارجار ص ح اَ حت صی  و ج
جهر صه خ تلا اٌرجار فات اٌصویل ة  ً  ىهحلهأح  نزلهة القهرءات حقول ىب ىذا ال  الفهاظ و فٍه

لفاظ وفا ة  واور و هیه فحتخاٌ تههه یكه كلهة  ا اٌحصار فات یفهیكه فخا اٌ  ار و هیغر فیا ال 
كهن العههه میف حهعوها رنهوت كحة و مجخهثجت حاٌصهول اٌجهتادخ ات ًنجغخاكثرىا  ارتهاٌو شی

جت ایلهیف هواب عهن ذلها جهواب  شا فنقول یف ارر اٌور حٍ العهه حال ن یف ا حالعلن فالج الج
ههواب اٌمجههایل یلحو جههواب تفصهه امجههایل ا و حالههد   ههتكلن یف فوههو ا هها كنهها طجههه حعثههة النههیب اوهها الج

وهر فقهام فهتكلن حلغها نا فمكها كنها  نها كههاحنهه الخو اور حهاحٍع د ش مث جاء النیبح تعاوه و  ع
 يننها فغهن الهذیاملعرو  ج تكلن وعنا و فوهنا كٍوه عیل ا حعضاً نكام حعضخ ننا وایج وا  تفاىن یف
هر و وها  علهن اصهوًٌ كنها  شجت و نن وا ا  اننیكات ج كهه كلههة عشهرة اصهول حهه كنها  یف يكنها نج

كنها  هتكلن و كنها  فوهن و  ناً حقخاو  او رناً  او شكاً  رغب عرفنا فات شجت مسه ومهاً  عیل  فون املراد
عادتنها و كهات ىهذا  حلغها نا ففوهنها كٍوهه عهیل كنا  تعاوه و كنها  تنهاكح و كلهنها ردهول اَ

 ایلو  قلنها كٍوهه الوج    الرسوول اال وا عیاور حه و طال اَ دج ا ه  احٍ اً  ونه میالتفو و میالتكل
فمكا حله   جخجهغ الشاهد الغاحفهنا ٌ ه اور ا و طال حد ا و اواجنا و اكرتنا و رواعحنا و اوٌد ا و عجحاىل
ب وهن حهالغ رغهب لغهاهنن و محلنها ایل عهادهتن و عهیل نها ففوههوا عهیلحلخوهن  نا حلغنا ایلحىو ال

اور حه ون  ذلا و عهه  ا وعلع عیل وتفامهون و النیب و الجٍد ففوهوا عیل يالقجاجه و القر
ع كههذلا و طههرر الرع ع حههذلا و ادههتجرأ ذوتههه وههن اٌحهٍه ذلهها و ادت غههنه وهههنن و  ة عههیلحههاٌحهٍه
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ا كر عل ر ذلا و ٌحأورىن حغخ م َ و لردهوله  كهات وهریض ن حذلا فذلا التفاىن كلههاهیٌوون و ٌ
نها خفوهن وهن روخث و خهحعضنا لهجع  اٌراد يرویو  دد حعضنا حعضاً یكات  مث حعد ررلته
 وهن ی  فون ٌ ٍطه ادتفون احصر ونه و ىكذا ور حنا وجخ ننا و ات میدأب العر  املعرو  ج له عیل
 نا و طررو ا عهیلحنكروا علخ اٌعصار و اٌوصار فلن تنا و فوهنا یفخعلهوت جرواخة شود مئ و اٌی  الغن

ادهتجرأوا ذوههتن عهن  ضاً خعرو  و  فون عهنن و ىن ادثو نا حكٍونا املیكاملو نا و ختفامهنا و كا وا 
ع د لههق حههذلا و م وا عههیلجههاوتههه حههذلا و ارت ایل ن النههیبیههاحهٍه ق ارههر و یههور عههیل دلوىنخهه ال 
 ذلهها و اورو هها حههذلا و ٌوو هها عههیل ارههر حههه رثو هها عههیل جاً حكلفههوىن شههخ ارههر و م عرفههوىن اوههراً خ م
ة اٌور ا ه اذا كات وراد الردول و وراد خر ذلا  عن  احكننا  میا خ ذلا و م ر و التكاده یفحالتقص
ع یج هههاح فوههن ف ر وههاحههوههن لفههو   رججههه د و خههالتردن هیعلههن هیعلهه نههاحالننهها كههات للههلوم اٌحهٍه
فوهنها   فون مفا ن ریینصجوت القراخفون فكا وا حفون ٌت اٌحٍع تكلحلر و  صب القراجن تكیالتكر

 تهه فغههه وهاحاراد الردول ون رع يف و ىو الذحالتكلاملأوور حه و ىو َ دج ا ه و ىو  ىو وریض
 .شجت

اوجوت له و ىو ردول وجعود اله جة اوة النیبح وات الغ مث ات اٌوة یف ن و ىهو املهأوور هیو م 
صوصهة حاملشهافو فهحن و القول حات تكالهیحاٌحٍع ال  و نهن حاٌمجهاع وشهاركوت ی  و رعاحاتهه م 

نا حجعث الی جة و ون كات حعد وفاته و ىو محنا وعاشر اىه الغحجعث الی م اً وعون طول حات مهد
اور ها و ٌهنا ها حهاور و هنه ا هه  و ا ها طهام اٌمجهاع عهیل ًو ٌجاء حكتهاب لنها و ٌجهاء حغهنة لنها و ٌ

ه و حهاوره و هن یف  عع مهداً  مجاع فلوٌ اٌمجاع ماٌعهال و نن اوة اٌ عهه حن و تلا  ب اتیج 
 تهه و كهات عهیلحن و ىهن رعهیه فوو وجعود الحادراج حین ایل ردوًٌ   حكات اَ حعث ع ا ا ذلا
ه رهاب افهاد هلهن حهن حهه حبكهن رهاب و دلهیحا هه حعهث اله ٌ  هحر النا  العهه حشرع عیدا

طاجلوت هبهذا القهول فهاهنن  ضاً خته و اوته و ىؤٌء القوم احرعن اٌتجاع ٌ حاهنن هیذلا و اوجب عل
ر ها و نهن  عههه حتلها حر ها و كٍوهه وهع  ح  ه ایلحهر ا و اوهره و هنح  ع رعاحه ایلحقولوت ات مجخ

عقد و ىن اوة هلهن و عوت اىه اله و الحعخفون  ر كشیحاٌعهال ٌور اٌمجاع فات كات اٌمجاع  
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رههال  يا كشهف اٌمجههاع عهن طولههه او رضهاه و عههیل يفوهن اوههة ذلها اٌوههام الههذ اً حكهات كشههف ات
ن هیو ات كهات الواجهب عله  هحكن العرب طجه الجعثة وهن اوهة عخ كها م مهدغوا حاوة حل
و  ة ا ها اوهة مههدحهعلههوا عٍ حو اوا نهن فل حبكن رالد النیب  حع عرعهلوا حشخ ات

عاحاته نن م   قصهر و ىهو وعصهوم و طهدحل  و خ  حنها و لهححهاٌحٍع ال و ىو كات وأووراً اوجوت حب 
ه اٌحهٍع و حهكهات عل ه فوهو و اٌحفهات رضه وتفاىن العرب فوهنا عیل و اور مفا ًا ذر و حشر و هن

اوهام العصهر و ىهو   فوهن ىهو وهریض يفوهنا و عهلنا هبذا الن هو الهذ ف شاء و اراد مفاح كمیالتفو
امنا انوت ونوم  و لكوا ة خر فا ه املأوور حاهلداحغحه اٌحٍع فلحه كات علحكن ورضخ ن اَ و لو مید

ثار و لو م جة حالرجوع ایلح وات الغ و طداور ا الجة یف قوم هاد كهن خ ه مح فوهن ورضه كن واخ اٌ
ثهار حالجداىهة مفهاحللرجوع فاجدة و ل لهه و ات  ا ىهو وهریض فوهن وهنه   وقصوده طهراءة الفهاظ اٌ

 .نینصب القراحر و لحغحر ذلا فلحد  خریكات 
هلة ىذا التفاىن املعرو  الذ ن اَ یهد جزوهاً  ه ىو طععهاً حاب عل فون اٌرجار و الكت يحالج

وتفهاىن العهرب و  اثهارىن و العههه هبها عهیل ه ردهوله و اورو ها حهالرجوع ایلحه لنها و رضهحرض يالذ
 نهها عههیلخفوههن لغههات الغههلف و نههن جر ع یفخز و وجههایههد عههن تلهها اٌعصههار لههه طهها وت و  راحههالجع
فنا فات كهات حنا حتكللرىا و طدعهحر و  حكتب اللغة و اٌدب و الغ زتنا و وجعنا ون الرجوع ایلی ر
  حء ارهر فله  هاب ح ه ومیهوصهنا ی ارهر و م م ضع طا و اً خ مم  ر وحغخرىا م ٌحد  خری الجة
فهن ن  عههه حهذلا  نهاً حقخاو  او رنهاً  او شكاً  ومهاً لتفاىن املعرو  فات شجت مسه ىذا ا فنا اٌحتكل
نا حو ىو الردول املجعود ال ه و نن اوة مهدخعترخب خه و ٌرحشا ف ٌ يالذ ینحقحر الیالتقر

اصهد  و ىهذه   فتدجر و ا صف صدطت ام می  و اور ا و هنا ا فاوتثلنا رمكه و الهدَ رب العامل
قهول القاجهه حهال ن املعلهق نهن  عههه حاٌرجهار ٌ خ  حوعتجهرة ألهد و اٌعههال خالعقا ود یفحال
ر وهن حصهخث اهنها ارجهار حهث رصول ال ن فلو عههه هبها وهن رحث اهنا ارجار حه ون رحون ر

اب و كذلا ا ت لو صل ث ات حدًا اورك حارحع ٌ ون رخت ارحعًا ٌجه ات  حاص اب ال ن ال 
اهنههن  ام اٌمجههاع عههیلحهههلههوا هبههذه اٌعهههال لقو ىههؤٌء اذا ع لنههیبلاوههرك لغههت حتههاحع  النههیب
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ه حهه عههن  واىحههی  ن حههاواوره و ٌوهنیو ٌ ههأوور غههوا حاوههة مهههدح فلی  وشههاركوت وههع املشههافو
ه  عوذحاَ وهن جهوار العقهه و طهجح الزلهه و وارتار وعین ين و ا ا ىن اوة اٌمجاع حاهیجعث الی فلن

ث حهث اهنا ارجار حه ون رحٌرجار ٌ ون رقول نن  عهه حاخ ي و كذلا رال الذی  حه  غتع
و م وول افوواههنكلهة وااع هوا ون كلهة و  ًرصول ال ن و ى كههة ت  او حهیو وهن الجهد كجرت 

ة و حهن اٌ  الت هیالصهادرة وهن وصهادرىا عله ًة لل هات و اٌرجهار ىهحات ال نوت راٌو  فغا 
تهه و وااشهجه ىهذا القهول حاٌرجهار و رععوت رنوهنن فون اوة رنوهنن ٌ اوة وصدر حعخالثناء فون 
فههات كههات  كههووة حووق الاقوهووا حقولووكاَ فقههال  الههه اٌطههه ٌ  ههح  طههال لعحوههن ات احلهه يروی هها

 ًٍ جر فع العاوه حال ن عاو الهه اٌ ا  اذحممتثه اور احل  ححقول صارب ال  اَ ٌ حقولهه  طهال ٌ
 عوت اٌرجار و وصادر اٌرجار.حعخ  ىؤٌء ح  واعة له فلحو ات كات طوله حه ٌ حقوله ل

و ات طلههت ا هها اذا عهلنهها حههال ن عهلنهها حههه ٌجههه ا هها رننهها ا ههه ركههن اَ و ركههن ردههوله و 
هرج حهذلا عهن وهاعهتنحهالعاعهة هلهن فك اونها یفحة ارتخهرججه و عهلنا حه وهن  ا طلهت  ف ن 

رعهاب فهاذا رصهه لكهن ىهذا تعلهق حنها خ   فا كن تقولوت می  ا كن حتصلوت ال ن حبكن املشافو
تقولوت ركن اٌمجاع حاشهتراكنا وعوهن فتعهلهوت حتلها ال نهوت حبكهن اٌمجهاع و ىهذا اٌمجهاع ات 

عهوت اٌوهام مث واعهة حفها مت تع اً حاىه اله و العقد و ات كهات كشهفعوت حفا مت تع ر كشیحكات  
طلمت نن وشتركوت هلن حاٌمجهاع  ٌ لكن و ات ی  فنعاحاته للهشافو اٌوام ملاذا ات كات ٌور النیب

م ایلحف و ىههو وههذىب  فنصههجمت اٌوههام حعههد اوههر النههیب ر اوههر النههیبحههاٌمجههاع و ات كههات لغ عههود الكهٍه
 العاوة.

واب التفص اىل يالعلن العاد ون ا فغنا عیل يلذلا ا ا  ر یلحو اوا الج ة حها ا  فون اشعار الج
ر العجهاراو اذا یو فوهن املعلهب و اتغها  دها و رعتن و كتتن و الشاىد الصد  اتغا  كه عجهارة

م و ذنههفغههر اىا ى ا و فغههر اىا  ههاهیههوطههع ىههذه الكلهههاو ف ولههه و اودههاوه و یا و طههراجن صههدور الكهٍه
صههول و  املعههین  شهها یفٌث حههاتغههاطه و ارتجاوههه حب حشههراجا اتٌ  فغههد الههذىن حشههتاو اىههه ٌا
راد م و خث حههث حبخههكههذلا  فوههن ٌا  شههود حصهه ة املعههینخرتجا الكلهههاو و یههنههت ن و ختغههق الكهٍه
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راد ده تغق و تنت ن حذلا املعهینخنها وطعت ختلا الكلهاو ا يث لجع  و  رخحع  ٌا ها و حوٌ 
رجار دؤال و جواب وهرتجا حهه و یف یف رادآوغهألة وارهدة ر ها توجهد وه ٌا ث و اطهه و خهو وهن ٌا

ىهذا  وعهینحهات  يلعهاداا العلهن صه لنهیقرب عودىن و خن كات یىذا التفاىن الذ اكثر و وضوا عیل
وههام م ىههذا و ىههو وههراد ٌا اونههع وههن اتفهها  رههد الكهٍه ث تههام خه كلهههةٌ  فوهوهها او رههدحههث فخوٌ 
كتهب العهام خفغه فا ه ر ها كٍم ٌا غات   یف كٍم كه ارد ری تفق یفخٌ فوهه فات وثه ذلا 

تفكهر  تاح ایلیفون وراده وهنا و خ فلنه حت علح اذا راجعوا عهی  ه عجارة مث حعد دنحكتب فخو  كتاحاً 
فهن نٌ  عههه هبها و  رجهع  ث وتشهاحه املعهینخز فكذلا ىب اتفهق الهف رهدیرعلحو تدجر و ذلا  

رجهار عهن علهن وغهدود ىهو رٍه   امل مكاو او  توطهف و نتها  ایل و اوها طهول ات حهاب فوهن ٌا
ع اىههه اللغههات حههكاو و مجحتشههكره فا هها ىههو وههن الحههث ا ههه اذا طههال حغحهه حبی  الوجههدات الواضههح الجهه

رجار و خ عتجار ٍحححص  فوهوت املعاینخقرؤوت ٌا قولهوت خ ضهاً خا كاوح جار و اىه ىهذه التشهك ح ٌا
صهول  ىذه الكلهاو یف صول فاذا درلوا الفقهه و  فلهوا عهن ٌا رجهار و خعلن ٌا هفوههوت ٌا ادلوت یج

 .حعضون حعضاً  ئعی  فوهوت و خ  ة واص یف
هلة ٌ شهوا هبهذه الشهتاو و خا و تشوهیهفعهر اَ النها  عل ر الفعهرة الهیحیهغهن تغیحالج

جلهة و اوها  الفعهرة و عهیل عهیل عهینخ اال   هونوا شوون عوییل یعجاد الر ل المكاو و حالتشك الج
راحعهة الهنهار ات حهاب فوهن  كالشهه  یف ا اً حع ي ر ت دد حاب العلن وجداینتقولوت ا نن فمكا

ثههار وفتههوح لنهها امجههاًٌ  الفههاظ اٌرجههار و ادههتنراح املعلههب وههن  ث  قههدر عههیلحههحب ممكههاو اٌ
صهلح خ اتكن فادعوا اَ حىذه العجارة ىذا فات وجدمت ون ا فغكن ا ه دد عل نلف ات وعین ات

هروت عهیل ضهاً خوجدا كن و اٌ فاعلهوا ا ا صهادطوت و ا همت ا فقوكهن لهو تشهعروت فا هه  ذلها یف حتج
 ًعههحح و العلههن العجخن التشههرلهها و عخههكههن حبغههب علههن املنههارر و املرامی ياٌ غههات و لعهههر جههجیل
كههن می ی  تههه اثنههخرأ اكههوت ادههود و وههخ كههن اتمیتههه امحههر خرأ ذكر اٌ غههات شههتاو ٌجههه ات وههاخهه ات
 الشهتاو و ررجهوا اٌوهر عهیل هة تأحاه ولكن ىؤٌء وضوا عیلحولكن الفعرة الغل كوت وارداً خ ات
 علن و اٌور اوضح ون  ار عیل يتر وا



185 

 

 هحهاطهول الصهجح ل فوب این
 

النهههههههارروت عهههههههن  ًعههههههههخأ 
 اءحالضهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 

ًٍ  نا  احفقدات و اثجهاو ا فتهاغ حهاب العلهن  ًٍ حفصهو ت طصد ا ون اثجاو صه ة اٌرجهار مجه
ر كتجنهها وشهه و ة یه اٌمجههال و دههاحدههج والهههدَ عههیل يرغههب العلههن العههاد ا عههیلهیهه عا 
 ث ادههتدلوا یفحهه ریی  د وههن ذلهها فههات شههجت فراجههع و ٌحتغههجهنا ككتههب اٌرجههارخههه ا ححتفاصهه

ة حههنهها حادلههة طععححههه وههن اَ عل غههنوت صههنعاً ین غههجوت اهنههیا لههب وغههاجلون حههال نوت و ىههن 
ًٍ  كتاحنها الجهة القاوعهة مسعت و كتجنهاه یف ٌص اب الفعرة كها م  فلنرجهع ایل وفصه شهرح كٍه

 املصنف.
ة الظززن الهطلززق و ززروط بعززلم یززلزززوم الفحززص قبززل العهززل بززالظن حج یاصززل نزز :قااال

ل السزابق یة وزن الزللیزاط الهقلوزة اللانیزالهسزخلة العارضزة لاصزل و عزلم جر یالتهكن ون العلزن نز
كزز ا وزم ال ززة لاصززل و عززلم تتلززة الهسزخلة  ی ئز  نلززو علززن الززتهكن وزن العلززن نززیح فحززص ع ززه و 
و حصززل لززه الظززن   ئزز  و لززو علززن بعززلم الززتهكن و ززهیل السززابق حیاللاللززة وززن الززللاط الهقلوززة یززجر

ض الحتهزال حصزول الظزن بعزل اره الفحزص عزن الهعزیزر نحزص وجزب علیزوزن غ بالهسخلة ابتلا ا  
اط الهقلوززة اللاللززة بززل و ال الرابعززة یزز ئزز  لعززلم جریوعززارض لززه ح الاززاع و االصززل ال یالفحززص علزز

 لاصل. ضا  یعهل ب  ا الظن ای  ئ  لنیحص حالفتهكن ون ی  ئ  و لو لنیح
ادهجاب ال هن  ر ف ك یفحون   و  العهه حال ن اٌحتدائیج ثجت ا ه ٌخ د اتخری :اقول
رروههة العهههه حههال ن و ا هها ا قلههب اٌصههه لعههدم الههتهكن وههن  ات اٌصههه اٌویل ٌ هها طرر هها دههاحقاً 

 العلن.
ات املقدوههة خههو ىههو رروههة العهههه حههال ن و عههدم جر اٌصههه اٌویل يا <لٍصههه> و طولهه 

ىه حاب العلن هبذه املغألة ونغد ام  يدرخا غداد حاب العلن فات طجه الف ك ٌ ًة و ىحالثا 
.ٌ 

ذه املغهألة ه العلهن هبهحكن لهه حتصهمیا ه ٌ اذا علن امجاًٌ  عینخارر  ایل <علنو لو >طوله 
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وعارض و ا قلب رنه  ٌجه ا ه ر ا اذا ف ك اولع عیل حال ن اٌحتدائ ضاً خو  له العهه ایج ٌ
ًٍ  قهول اینخه اٌوهر و كهات  فغه ن وهن دهوه عهیلیحٍد ا ون املجهتد ولكن كات یف ات  ارهن مجه
هتهد یف اجهتاده حارع یف ب یفحاض وصخصارب الر  اض و رهینخهف صهه فاعههه حالر علهه مج

ب عهن طهول املصهنف حیج و لعله كات  اداً ل ن املعلق فا ا اعهه حه اجهتا ه اصاب و ا ا عاوه حا
 .ون رین ير ا اذا ف ك حات اٌصه عدم وعارض اطو

نجهذ فهات وعارضهه حعهد حوعهارض لهه ر اصه الروة ٌ يا <وعارض له و اٌصه ٌ>طوله 
روح عهن الهد ية الثه املقدوة الثاحعل يریج ره حتت اٌصه و ٌح  جیحصورة الف ك ف ن لهو یال 

و اوها حعهد  ات اذا عهه هبها وعلقهاخریج ا هر ورجح ٌهنحح ون  حالترج يالراحعة اعهه حال ن و خ م
 ات.خریج الف ك فٍ
تهكن املجهتهد خه املهتهكن فلهو م طهدونا كهات یف ات وها عهینخارهر  ایل <تهكنخ و لو م>طوله 
طههدونا  ٌدتصهه اب الالههة الغههاحقة و ا ههت اذا عرفههت وهها يره لٍصههه احههقلههد  حوههن الف ههك ف
 ر ضرام و  قول لهح  ات كه ذلا  فخ یفعرفت 

لقداضهههروت لهههو اشهههعلت 
  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههاراً 

 

 الروههاد ولكههن ٌ رههرارة یف 

 

لززم العسزر و یاط  ه االیزاغ الو زم نوقلار الفحزص الواجزب ا زتفر یزاط نیاصل اله :قال
بلزوم حصول الظن  یكفیل و یحرم الزایل االحكام نیلزم تعطیل و اط جاز او یجب الزایالحرج نا

 بعل حصوله. حصل االیال ل اا القطم به غالبا  یالتعط
اراىههن  ر وههن اصهه احه فههاینحههىههذا اصههه احعههه املصههنف تفقههه  فغههه و تفقههه كث :اقااول

فتههوت و ركههن خارههره و  كتجههوت وههن اول الفقههه ایلخجههاهتن و ح كتی  وهتن جههیههكغههر ج قعههدوت یفخ
ؤرر یه ه اتحهىهذا الفق عغهر و رهرج عهیل يلزم العغر و الهرج و اخ م ب الف ك وایج املصنف ا ه 
ام ٌ او  وعارضهاً  ثاً خام ٌ او رهد مت هلهذه املغهألة رٍفهاً خهٍد ىه رأعلهاء الج كتب ایلخو  يالفتو
 وراجعهة كتهاهبن او ی  فر  ج رٍ  ىذا ام ٌ فا ه ون الف ك اذ ٌ عیل ًٍ حن دلعر ججالكی  ىه 



187 

 

  میهوطهت  ایل ف ك دامئهاً خو  ا  الجاً هیالاجة ال  میٌ ه الیاملغاج یف فیخالغؤال وهنن و ٌ
وطهت الاجهة  ؤرر ایلحهرٍه  اطهول ل  وهر عهیلخف ك لعلهه خطال املصنف  ه و كهاحالاجة ال
د حعهد حهه فا كن تقولوت حبروة التقلحو  الاجة ال املغاجه الی رٍ  حه و یف  ور عیلخلعله 

اوكنههه و طجههه متههام الف ههك و  ف ههك وههاخ اتاٌجهتههاد و اٌجهتههاد ىههو ادههتفراع الودههع فٍحههد و 
 ف هك عهن املنهالف رهیخ ات قلهد ایلحد فلحهه التقلحىذه املغألة فعل    جهتد یفحاٌجهتاد ل
 جههب الف ههك ایلحف لف ههك ٌجههه رروههة العهههه حههال ن طععههاً لههزم عغههر و لههلوم اخأ  او ییهه
كلهه و طجهه العلهن حال هن فتهة حتة وحاكه امل صه له العلن حعدم اوكات العلن و ىو وضعر ایلی ات أ

تهة و حقولوت ات العهه حال ن ون حاب اكهه املخو ا ا اراىن  تة املعلووة الروةحه املیحاٌضعرار ٌ
كه و اراىن  تة عند اٌضعرار ایلحشا ات اكه امل ٌ  فقه حال ن و ٌ اضعرار ایلالكتجوت كه خاٌ
 ىذه اٌ وات. ا یفهیر ون وغاجله لعدم و  الاجة الحكث

  حطلهت له  ها راجعنها الرجهالأالكتهب و اذا راجعناىها فك اٌدلة وردهووة یفات و ات طلت 
ن كهات كهه یها م تتهریقٍد و اٌرهخهالغهعور و اٌفوهام تتزا الصهدور وردهوم یف یف كذلا ٌ كه وا
 لتفهت ایلخه حهات كهه فق يدهنة و كهذلا  هر ی  اٌصول طهجلكن حثلثه فة یفخقاو الشرحىذه الت ق
عهلهوت حهال ن طجهه الف هك و خه او  فوؤٌء املجهتهدوت حال كن ولتفتاً خ وم و محرة او لن الاشا

ه رجة حن لو كات فیرة اٌص اب و عهه املجهتدحلو اجا  املصنف ذلا و ادتدل حاٌمجاع و د
هلة واداطون ایل  .كه الفقه عغر و ٌررج طععاً  یف يوالفت لكات اطرب حالج

ا حالهد  اٌركهام و یف ه یفحهتعع يو كهذلا اطهول ىنها و ا <ه اٌركهامحهلزم تععخاو >طوله 
هتههد و  ىههذه  ا یفهیههتههاح الیٌ املغههاجه الههی الكههه او یف ر التفقههه یفحد فتههأرحههالتقل كنههینمیالههف مج
 .ه اٌركام احداً حلزم ونه تععخ  حله ارر حد فقحو تقل او  الجاً  ًة حار كلاٌعص

تعهب ىهو  فغهه خز ٌ ه تعهب ید جاخالرج واجب و الزا دوت العغر و و طال املصنف ات وا
ه حههلواجههب و ال ههن حتععرههد ا د عههیلخهه ههرم الزاحه اٌركههام فحههاره و اوهها ات ادههتلزم تععحههحارت

الههف  ده و طههدذكر ا ات حعههد وجههوحههحعههد وطههوع التعع اٌ  الجههاً صههه یفههات العلههن ٌ اٌركههام كهها 
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ه حهلزم ونهه تععخاوكن حعغر و ٌررج و ٌ وا  الف ك ح ٌور اٌجهتاد و التفقه لی   ف  وتكفل
عجرة حشهورهتن و امجهاعون  ن الواطعة طجه الف ك فٍهیو  تفقوون فٍاعتجار حفتاویج اٌركام فٍ
كهه  تلهف یفی  وهع ا هه  ه احهداً حهوطهف علید ىهذا الف هك ٌحعٍت اصه املغهألة ات ره یف و كی
تلف حبغب كثرة الكتب و ی  اوكات الف ك  حعد اٌحتٍء و عرفات اٌخلة و العغر و الرج ٌوغأ
ه و حهوطهف علی  هلهذا الكهن وههنن رهد حد و كثرته و اعتناء النا  و طلته فلحه و طلة ذاو التطل
 احعال اصه املغألة. ذلا یف كی

اد یززبازد یقونززاال یل الظززن االقززویالهجت ززل تحصزز یجززب علززیال یاصززل االقززو :قااال
انزا اط  یالز اقزول وضزانا   ل االحكزام او ذهزا وعزا  یزاو تعطعسر ون لزوم ال ل ح را  یالفحص و اللل

ه یزل علیزدل نزا ةاو درجزة وزن الزلرجا  الهتو زط روهكن غالبزا  یدرجا  الظن نة یاعلاوجب ا 
عسزر ل و الیزه تعطعزلززم ویث الیزاوكن بح وا یناالقو یل االقوین او تحصین باوعیین و تع
كتفزززا  بهطلزززقیه نتعزززیزززكن للفقهوریزززلا غیزززنتحل الظزززن بعزززل نحزززص وظزززاط االدلزززة و  ن اال
 ت ا.اوعارض

طههوحصههنف وجههوب حتصههامل  ههی :اقااول وههن لههلوم العغههر و الههرج و  رههذراً  يه ال ههن اٌ
تععهه اٌركهام و خه اٌركهام و عرفهت ا هه ٌحهنها ٌعغهر و ٌرهرج و تععیج وها طدعرفت ا هه عهیل
 ه.حف فحة ال ن و وع ذلا ا كر ال ن الضعحالضواحا حعهوم ادلة رج ادتدل یف
ر و ا هها اضهها  حههقههاو الغحعلههن ونههه ات الغههواجق وههن حتقخارههر  ایل <اطههول وضههافاً >طولههه 
للهلوم العغهر و الهرج و  رممكن  الجاً حدرجاو ال ن   اعیل حعد اطول فزاد املصنف ات املصنف وا
طهوحة او  قهول حتصهح و رصوصهی  وعه  حٍهحهی   هلها فوهو تعی  ر الدرجاو ٌتعهیدا تلهف ی   يه اٌ

ن یاٌشناب و اٌوطاو و اٌوكنهة و املغهاجه و راجهة املصهنف  فغهه و راجهة املقلهدحبغب 
كتفاء  علق ال ن اطول و ملای  ه فتعحده للفقخكن حتدمیفٍ ثجت رروته ون الكتاب و الغهنة   اٌ

كلهف خت اَ اوججه و ٌنا وع احعل ناه وغدوداً خلعهه حالعلن و اذا رأ ای   رروته فتعی  و اٌمجاع تع
  علجه. نا اتحجب علحدلكناه ف ر واحق  یق و العریاتاىا فقدضللنا عن العر وا اٌ   فغاً اَ
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كالصح اعتبارا   یتعارض ظ اط احلذها اقو اصل ااا :قال كزاط یون االخر  ح وم ال  رل و 
جانزب االضزعف  یاو نز و وصفا   عهل به لرجحانه اعتبارا   اعتبارا   یجانب االقو ین ین ال اصالظ

ة بهطابقزة جهلزة و  زا ین الظ زوط ال اصزیبز یاالصح لوجود العلزن االجهزال یعهل به عل اعتبارا  
كززوط الصززح وظ ززوط االعتبززار اا  ةولززل الصززورل الهفروضزز یح نززیللواقززم نتتززرجح وززم اوكززاط و ززم 

كةر الظن باالعتبار حیال فزم بهاحظزة اط الظزن تری یلو حصل ظزن ن زو ابتزلاجو  ئ  یورث عهل اال
 زارك اله زانه و یب یزانها ذزو وزم ال ز رل بزالفرض و اط الةا یالواقع یفرعبالحكن ال یال اص

ن طرح ززا اللالززث باتفززاق یوززن الجززانب یاط العهززل باالدلززة الصززابة الواقززم و اط نقززل الظززن ال اصزز
حصززل وززن ی ح لسززاوة قززول اعتبززارا عززن الهعززارض وززم اط وززاین و رجح ززا العهززل بالصززحیلیالززلل

 .ضا  یح ایالصحر حاصل ون تقلم ییلتاالحكن با
تعههارض  ع ىههذا اٌصههه ٌ اصههه لههه عنههد ا و ٌ فاجههدة لههه فا ههه یفحههاعلههن ات مج :اقااول

 شرح كتاحه ٌحد ون شرح كٍوه.حنا ختصد ال نوت و اصه العهه حال ن ررام عند ا ولكن ملا
قال ات خ ىو وا ًات ورادىن ون ال ن النوع ارر اعلن اوًٌ  ایل <ذا تعارض رناتا>طوله 
كثر اٌص ذىاب  غهتفاد وهنها رهن خ ة حاو اٌرجهار الصه  د لنا رنهاً حفخطول  اب او جلون ایلا
  او شهورة یفی  فاملراد ونهه ال هن الاصهه وهن رجهر وعه و اوا ال ن الشنیص الن و الكیل عیل

وهن اٌرهر كهال ن الاصهه وهن  اعتجهاراً  يتعارض رنات اردمها اطهو قول اذاحوغألة راصة ف
جر الص  ارجرٍفه و كات اردمها حغ الاصه ون الشورة عیلح و ال ن حال  ة حجب اٌدلة ال 
جر الص  اعتجاراً  يو املراد حاطو اعتجاراً  ياطو ور ون ا ه و نوت اٌعتجار فات كات ال ن  ح ملاحال 

طههوج یف الشنیصهه ث حههث اٌعتجههار و وههن رحههعهههه حههه لرج ا ههه وههن ر اعتجههاراً  يا ههب اٌ
اب و ات كات ال  ال ن الشنیص يالوصف ا و  جا ب اٌضهعف اعتجهاراً  یف ن الشنیصال 

 اٌصههح عنههد املصههنف ٌ هها  علههن علهههاً  وشههكوك اٌعتجههار عهههه حههه عههیل ىههو الشههورة ٌ ههه  وعههاً 
الصورة املفروضة   قول یف كن اتمیة وعاجق للواطع وع ا ه حون ال نوت الشنص راً حات كث اً حامجال

كثهر و ىاىنها اذا ذىهب  اعتجاراً  يكات اطوٌ ه  اعتجاراً  ي  اطوحح لحات الص  حغجب عههه اٌ
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ٌ  ح ىهو رهن احتهدائحو لهو رصهه رهن وهن الصه  اعتجاراً  يكوت اطوخرٍفه ٌ ر عیلاملشوو
كثر حه و ىذا ال ن  وع الشورة و  ٍر هة ات  رتفع اذا صار ال ن الشنیصیون اجه عهه اٌ

عههاب الههذ صههوب حاملشههافوحالصهه  یف يال  الصههورة   شههاركون حاٌمجههاع و یف و نههن ی  ح م 
هاب و  ٍر هة ات العههه حاٌدلهة  عدم املشاركة یف املفروضة صار الشورة یف ىهذا الكهن ال 

 نجذ وع الشورة.حٌصاحة الواطع ٌ ٌ فغوا و رن اصاحة الواطع ر
ة وعهاجق للواطهع حالشنصه وهن ال نهوت راً حهات كث اً حهامجال  علن علهاً  قول ا ا كهاخ ات و لقاجه
الف للواطع ٌد راً حات كث ضاً خ علن ا و  جاحوهن الهق شه غهینخَ ات ال هن ٌها حعد شهوادة احوهنا م 

كومب الكومب ات حع  ال ن امث و شهوادة النهیب  فتعهارض العلههات فتغهاطعا و حهی الظول ا
جر  الكتاب و الغنة. اور ا حالرجوع ایل ه وع واحعن املعارض فالعهه عل هاً حدل ال ن حال 
ح وٌ  وهن الشهورة حوهن الصه  صهه رهن شنیصهی ات م عهینخارهر  ایل <ات فقد و>طوله 
هنههها وناد يالههث اوررنهها الث صهههٌ  صههه حالههدلخرٍفههه و  عههیل ات وعههاً خههٌا ه و مههها حعههدل عههن ٌا
وته عههن املعههارض املعتجههر وههع ا هها لههو ارههذ ا حٍت مث حعههد ذلهها رج نهها العهههه حالصهه حدلهه ح لغهٍه

رههذ ا حارههد شههیححالصهه  تغههینحههع ذلهها رحههر و مجحیههنالت حٌ  تغهههن وٌ  جههر  اٌوٌ  وههن جههوع ال 
رههذ  نفصههن  ًه وهنههحههدل و املشههوور حهٍه ح وههأوور حالتهغهها حعروتههه الههوثیحالصهه  لههه و رجعههن ٌا
 .عارضات احداً ٌخ

كالصزحیزكالق قطعزا  عتبزر یو ااا تعارض ظن ال :قال ح و الحسزن و یاس وزم الظزن الهعتبزر 
كاط الظن ال اص راا وزن تز  ا بالظن الهعتبر لاجهاع و والعه اس ولا  یجانب الق ین یال  رل و 

ال التعبززل الجززل الهززانم و لززو  ة نانهززا ذززو التعبززل طبعززا  یالح ززو یلززع ردا    ن العهززل بززالابر تعبززلا  ینفزز
بتعاضزل  یة و اللالزث و فزیاجهاع وطلقا یا یة العهل بالظن الق له ا علم االجهاع لقل ا اط حرو

حكزن الظزن  یلاصزل نز عتبزریال یكزوط الظزن الز  یالعهل بالظن الهعتبزر اقزول و نزن ین نتعیالظ 
كالقی یال   .وج اط اسیقطم بعلم اعتبارا 

 يریج عة و ٌحن الشید ا  مرم یفحشا ات العهه حالق ا و ٌهی جرة ف العجاراو ٌ :اقول
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ة و خها  اٌولوحهكالقعهلهوت حهه خغهوت اكثر ا واعه حادن ارهر و خ يار این ع اٌحاصول التش عیل
تج یه م اً هیها  امل   و ون كات فقحح املنا  و وغتنجا العلة حه القحو تنق ا  اٌدتقرائحالق
 اطول. ذكر تلا املغاجه ون الفقواء و عر  صد  وا ایل

عتجههر كههاملوىوم اٌعتجههار خٌ يىههه ال ههن الههذ عههینخارههر  ایل <كههوت ال ههن اطههول و یف>طولههه 
عههدم  شههجه یفخا  اذا تعههارض ال ههن املعتجههر ام ٌ وجوههات فا ههه حههكالقكههاملقعوع عههدم اعتجههاره 

ًٍ حاٌعتجار الق  عهدم اعتجهاره و ال هن الشنیصه ث ا هه ٌ امجهاع یفحهل هق حهه و وهن رحف ا  وث
هلة ات مجح تهه الاطه حاملعتجر لقوة ال ن الشنیصیوعه  غهجه یعة حكغراب حق ع ذلا اٌحالج
 .جاحش هدیج  اذا جاءه م ری ات واءاً ال ه

كالكتزاال و  :قال كالابر الواحل او ال  رل وزم الظزن الازاف  و ااا تعارض الظن الهطلق 
كاط الظن ال اص ب و الوجزه یزاف قزلم بارجانزب الظزن الاز ین یالابر الهقطوع الس ل ناط 

جانززب الظززن  ین او نززیلیباتفززاق الززلل ین نكزز لة و اللالززث و فززی  وززن الجززانب یشزز ینزز ال واضززح او
ك لة لزی الهطلق قلم اا لو لن رضزته وزم العهووزا  لهعا زم عزلم العهزل بزالظن الهطلزق غالبزا  كن 

كاط الظ اط الهتعارضزاط وزن  و ن نتخول اقولیلزم ون طرحه الاروح عن اللین ة غالبا  یالكتاب ااا 
وززا ح و الهحصززل اط الظززن الحاصززل ایبززاال التعززارض و التززراج یصزز ف واحززل نحكهززه ووكززول الزز

وعه او  ا  یر ص فه وساویر ون ص فه او ون غوعارض له او له وعارض وعتب خاف او وطلق ثن اوا ال
اوززا وفقززود وززن  یثززن الظززن ال اصزز ام اصززا   روعتبززر قطعززا  ین ج ززة او اضززعف او غو لززو وزز یاقززو

 وا. ن و احكاو ا تظ ر بتخولیاحل الطرن ین او نیالجانب
امل نوت اٌعتجار و املشكوك اٌعتجار و املوىهوم  ياذا تعارض ال ن املعلق ا عینخ :اقول

جههر املتههواتر او املقعههوع الصههدور فههات كههات  ههاب الاصههه وههن الكتههاب او ال  اٌعتجههار وههع ال ههن ال 
اٌصهه وعهروغ  ير الثالهث احهالقغهن اٌر وع الكتهاب فالرج هات للكتهاب و یف ال ن الشنیص
وهع ال هن املعلهق فقهدم  ت ال هن الشنیصهه و ات كهاحه ف  عهیلی  ال نه ي ای  لحٌجه اتفا  الهدل

 ههه كفههر عنههد ألههزم عههدم اعتجههار ال ههن املعلههق و ىههو كخعهههه حههه خ املصههنف ال ههن املعلههق ٌ ههه لههو م
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 كهن یفخ عنهده و موهن  اد  ح وهاحذكر املصهنف اركهام تهراجخ م ن مث ملایاملصنف و رروح عن الد
ىههذا الفصههه عنههد ا رههارج عههن  ه یفرققهه ع وههاحهها فاجههدة تركناىهها وههع ات العجههارة رههاىرة و مجوشههرر
 وم الغاب.ی امل ق ون املجعه ی  تجخالغنة و الكتاب و  ق الصواب و عهلنا عیلیور

ة لسززاوة االصززل یززلة العهیالهسززاجل االصززول یة الظززن نززیززاصززل االصززح عززلم حج :قااال
 یاغلزب وسزاجل ا و السزل نز یاالعزن و فزتح نز یل الوارد اا باال العلن بالهع ی ا عن الللیل نیاالص

 ززا عسززر و یاط او البززرا ل نیززاالحت یلزززم وززن الرجززوع الززی ززا اا الیة الظززن نیززحجوجززب ینادرذززا ال
ة و بعضزز ا یة اصززولیززل عززل بعززض االحكززام االل یززو لززو ق ین لفقززل العلززن االجهززالیخززروح عززن الززلال

البرذززاط  یجززریة و سززل نیززوعظززن االحكززام االل  یة وجززرد اصززطا  ن قززول بززاال العلززن نززیززنرع
م وقلواتزه و تزوذن اط الهزرجح ووجزود یزث الهجهزوع بجهیوجهوع االحكام ون ح یالهتقلم ن

كز لة نزیالفزروع و لز یالهعلووزا  نز یللقطم بالهاالفة لو اقتصرنا عل صزول وزلنوع بزاط اال یر 
 یة و ترك بعض اخر و  ا حتیاالصول یة الیوجل نل ا ضن بعض االحكام الفرعریة غیوجرد التسه

ا  قل ا ذز ا وزلنوع باالجهزاع الهركزب و یالفرع یذ ا ال طر دوط باق یحصل العلن بالهاالفة نی
كاط  لفروع خاصة و لهاا یته نیالفروع و االصول و حج یة الظن نین حجیلور االور بیته یبعل رعا

 ه نتخول.یواالفة االصل عل یاقتصرنا ن ق ا  یوت ر قلرا  یاالخ
ة حاملغهاجه اٌصهول ىذا اٌصه ات ال ن املعلق یف قق یفیاراد املصنف ات  :اقول
كها  وفة الیاملعر اٌعهن وهن ال هن  ه وهن العلهن حهاملعینحهام ٌحهد ف ش ن هبا ىذا الكتاب 

ههاب فقههال اٌصههح عههدم رج طالههه املصههنف وههن  يا و  فهه  اٌصههح الههذهیههة ال ههن فحههال 
ه حهح فهالنف  متات ىهذا اصه ح اٌحصه  ضهاً خل ن فات وفوووه ات املنالف اكلهاو اىه ا

كثر ف هنحال ًٍ هیا وع اٌصح فعهه فه ا  .ا حال ن مج
وة اٌصههه اٌصهه>طولههه   اصههه رروههة العهههه حههال ن و ا هها عههدلنا عنههه یف عههینخ <هحلغهٍه
وجههه  اٌعههن ىنهها ونفههتح فهٍه ا لتهها و حههاب العلههن حههاملعین ة لغههد حههاب العلههن یفحههاملغههاجه الفرع

ر حاٌعههن ٌتصهه ا حههاب العلههن و لههو حههاملعینهیهها غههد ف للعههدول عههن اٌصههه و ات اتفههق وغههألة  ههادرة
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و العلهن  وجهب عغهراً یا  و لنهدرهتا ٌحهحاٌرتا وصهادفة الواطهع هیكن فمیة ال ن فا ه حدجب رج
 و ا ا ىو اصعٍغ اىه اٌصول ٌ كه املتشرعة. ًشرع و ٌ يلغو    عینحاٌعن ل حاملعین

ة ات العههه حاصهه الجهراءة حهاملغاجه الفرع یفاذا رمكنا  عینخ <لفقد العلن اٌمجایل>طوله 
  لنها حاملغألة النادرة له نا یفهیرة فوححا ا وكلفوت  غاجه كث ن للعلن اٌمجایلیىو رروح ون الد
 ن.یون الد وجب رروجاً یٌ ضاً خا حاصه الجراءة اهیلو عهلنا فء ف حا ا وكلفوت ح  علن امجایل
ة حهة و الفرعح املغهاجه اٌصهولی  لهو طهال طاجهه ات الفهر  جه عهینخارهر  ایل <هحهو لو ط>طوله 

 العجهاداو و ی    جههنها كهالفریهنها و ا ها الفهر  جیفهر  ج كلوها اركهام اَ ٌ ًم  اصعٍغ و ىه
 ًٍ وع هن اٌركهام وغهدود فالعههه حهال ن  ه ات حهاب العلهن یفحتقدم ون الدل و وا املعاوٍو وث

 .ضاً خشهه اٌصول اخاجب و
م املعتهرض  ایل <توىنو >طوله  اذا طهال املعتهرض ات ىهذا التهوىن  عهینخارهر ىهذا متهام كٍه

  و ىو ا ا اذا ر فرع و فرع فای   اٌصول و الفروع و جی  ء و ىو ا ه اذا توىن وتوىن ات ج   ح حل
رجنا ون الد املعلوواو یف اطتصر ا عیل ة حن و ٌ كذلا ىنها  دفعهه حهات مه  التغههیالفروع ل 
د و عیلححاٌصول   حاٌصهول كاركهام العوهارة  ضهاً خ ل هق حعه  الفهروع ا وت فلنها اتتقوله وا رمج
 ًٍ الكهه  صه العلن حاملنالفة فهییها اركام اَ و حالا  الجع  و العهه حاملعلوم هیفات كل وث

طتصهار فیالفروع ٌ حایق  و یفی  العهه حال ن وتع ه حهجهب العههه فحصه العلن حاملنالفة وهن اٌ
وهن طههال حهالعلن فاجهاب املصههنف عهن ىههذا الج هث حهات ىههذا وهدفوع حاٌمجههاع املركهب فهات كههه 

فهالقول  قهه حهه وعلقهاخ قهه حهه مخ كهه وهن مة و حهاٌركهام الفرع او یف ة ال ن طال هبا وعلقاححبج
 اٌصول دوت الفروع رر  لٍمجاع املركب. ته یفححبج

ة حهالفرع كوت ال ن رجهة یفخ ات ًاٌو و ىىنا ارته عینخارر  ایل <تهخو حعد رعا>طوله 
ع حههالكههه كههذلا و مج او العكهه  او یف حعهه  اٌول دوت الثههاین ة او العكهه  او یفحدوت اٌصههول

الف لٍمجاع املركب اٌا طغام م  الفهروع  او یف ها وعهاً هیكوت رجة فخ  و ىو اتی  غهن القیىذ ٌ
الفة اٌصه فاطتصر ا عل قن یفحر ىو القدر املتحدوت اٌصول و اٌر ت هبهذا حطهداحتل يه و لعهرحم 
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هروح الشهعاع و مجحها حاصه احه رخهعلهن املنهارر و املرا ت یفحاحتل الشرح كها ع حهث اهنهن طهاجلوت حب 
  غهجوه عهیل ع وهاحهه و نن طداحعلنا رروح الشهعاع فجعهه مجحة علخه جارحوغاجلون وتفرعة عل

راملعتجهرة عنهد حة و ال نهوت  حهتتن ونو  حاٌدلة العقلع وغاجلون و كحذلا املنوال و ىكذا ىنا مج
 كن تكرار الرد عند كلهة كلهة.میو ٌ مهد ال

وهرجح رحح وهن  حرجح املرجوح و التحة ون ترجحقللعه وجوه ات اٌدلة الع <فتأوه>طوله 
 .ضاً خة ىنا اخجار

 یو الظزن نز یة وسزتلزم للظزن بزالحكن الفرعزیل اط الظزن بالهسزخلة االصزولیو لو ق :قال
 یسزززتلزم الظزززن بزززالحكن الفرعزززیة انهزززا یحجزززة قل زززا اط الظزززن بالهسزززخلة االصزززول یالحكزززن الفرعززز

ة یززثبززا وززن البرذززاط السززابق حج ی  هززا عهززوم وززن وجززه و الزز یو ال سززبة ب یال الززواقع یالظززاذر
ل یزنتخوزل و لزو ق یقن ال الظزاذریالنه القلر الهت یالواقع یالظن الهسبب عن الظن بالحكن الفرع

كاط الظن حجة ن  یق اولیة بطریاالصول العهل یالهقلوة و ذ یالهقلوة و ذو الفروع نف یا یااا 
اس  ة الط االصززول وبززاط ویززة الظززن وززم اوكززاط و ززم االولویززة التةبززا حجیززة ظ یززقل ززا اط االولو

 ل نتهسزة بقاعزلل االشزتةال قل زا ذزو نزرع وجزود العلزنیزل و لزو قیز زا ازیاالذتهام ن ی بةیللفروع ن
 .یاالجهال

ة حاملغهاجه اٌصهول ىهذا حبهث و دفهع ارهر و ىهو ا هه اذا طهال طاجهه ا ها اذا عهلنها یف :اقول
ه فاجههاب حههضههرر ف يه رجههة فههاحههو ىههو ف ًغههتلزم ال ههن حههالكن الفرعههخة اٌوههر ا ههه خههحههال ن  ا
غهتلزم ال هن حهالكن خة ا ها حه جرىات و ىو ات ال هن حاملغهألة اٌصهولح  له علحال لحاملصنف حب  
هنهها عههوم وهن یو النغهجة ج ًغتلزم ال ن حالكن الواطعخه و ٌحالدل يوؤد يا يال اىر ًالفرع
جر الص  تهعات یفیج وجه  اٌصول  و ىو و نوت اٌعتجار یف ً ن ونه الكن الواطعخ يح الذحال 
ًٍ  یفغتقه ال ن خو  غهتقه خاٌصهول و  فاهنها ووىهوم اٌعتجهار یف الفرع اذا رصه وهن الشهورة وهث

 ة اٌدتص اب ون اٌرجار و حه حتكن ججقهاء الوضهوء وهع الشها یفحاٌصول ك ن رج ال ن یف
الفهروع اذا  ة ال هن یفحهدهجق رج ههاحثجهت حالجرىهات ف ي و الهذی  غا  تٍ وهحرصول الناط  فل
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 ه حههال ن املعلههق یفح عهههه هلههذا الههدل قههول ىههب مخ و لقاجههه ات ًكههات دههججه ال ههن حههالكن الههواطع
نها خفهرض رصهول العلهن وهنها فوهه اذا جر الكتب فعهیل نا هبذه اٌدلة املذكورة یفاٌصول و عهل
 ام ٌ فههات طلهمت ٌ فالعهههه هبههذا ال ههن یف ًصههه ال هن حههالكن الههواطعیالفقههه  هبهذا اٌصههول یف

اٌعهن  كن حاروهار الفهار  و الجاعهث ات العلهن حاٌصهول حهاملعینحالفروع ممنهوع و ات طلهمت  عهن فعله
ههدال و وههال حههع ادلههتكن رنحههلواطع دوت ال ههن حاٌصههول ىههذا و مجورد ال ههن حههایهه ة و هلههذا كثههر الج
رهال  اٌراء یف ل و تت ولهوت یفا   ن طهوًٌ یعشهر وغألة واردة ایل   یفه و القال و اٌرتٍحالق

 رصهه یف دهواءاً  عجهزمت عهن الهرد و تتنذو هه وهذىجاً  وت وهیتحعد رال و عند اٌ صا  تغهك
و اٌدلهة املجهو ة لل هن و املوججهة العههه حهه وعلقهة  يطوهر ًعهحال ن اوهر وجء ام ٌ و  طلجكن یش
هلة ٌ ارتض عججینخحالج  ن.یكات الغلجة لٍرر ه و اٌحات اراصن عن وذىب ٌ
ات طههال طاجههه ات اٌشههتغال  عههینخارههر  ایل <ه  تهغهها حقاعههدة اٌشههتغالحههو لههو ط>طولههه 
 حهالجراءة اٌ اذا عهلنها حكهه ی  قهحصهه الی و ٌی  ف و اشتراكنا وهع املكلفهحه حقاء التكلحثاحت حدل

حهات ا لهب  ه املصهنف جواحهه ات اٌشهتغال فهرع العلهن اٌمجهایلحهو نهوت حت   ضهاً خو نوت و ىذا ا
ح حه طهجح تهرجحهنها علخٌجر جاً حو ىو ىنا وفقود و لو كهات وصه ًب لل كن الواطعحصىذه ال نوت و
هاجق و اوا نهن فنقهول ٌعخ واجق الواطع ام م اً نه كجواب دب حغب دواءحاملرجوح و ىو حع و  یج

هههٌهنههها ا  الفهههروع و ٌ ق اویلیهههاٌصهههول حعر الفهههروع العههههه حهههال ن و یف یف احهههداً  و  ٌرهههد یج
  كهه ارهد اوهة حاء و لهحهغهت العقهول حا جحا و لهیهة فحهة فا ه ٌرجحا حاٌدلة العقلهیغتدل فخ ات

 كتاحهه و الردهول یف اَ عنهه یف ًن الكتاب و طدهنهین الرده و ملا لل علهیملاحعث ال عقله و اٌ
ههه و ٌحههد علخههٌول دههنته  هها ر الكتههاب و حههء وههن الفههروع و اٌصههول حغ یش تفههوه یفخ ات ًعحو  للشههیج
دىا یفحنا اشحترد عل جعفر ه ٌیحط الغنة اووا نا فقال خا جرأهیالكتاب و الغنة فنقول ف اء ٌنج

نو ل خ هواحكن فأوعخانو  ال و طال اجوعجهداَ اهلل كمحت عی توجر و ان اخطأت انك ان ا جت م
تعههوون اال حكن نما الق ود و    عویحوههووكن فی حوی یامئوة اهود الكو  عنو  و الت جوت و الورد ای ال
تعههوون تعوای قوال اهلل ی  العهوحهو عنكن فی   كنومت ال ات وهن  ه لههحهو ط فاسوألوا اهوا الومكر ان 
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 نا فقهال اجوعجهداَخالكتاب و الغنة  قول جرأ ٌ عرفه یف نا واحعلرد یقولوت ختفقه خعند ا ون 
ه اذا م عهینخ ًا هتهالأونة  جواء ىفالكتواب و  و قودجاء ىف ء اال س یشحكمبوا ل عهدم  قتیضهخدوا ٌیج

وهن اصه احنا  ات طووهاً  ه لههحهو ط علهواخون  رجوعون ایل قتیضخن حه هیوجداهنن العهه جرأ
ال و هوا ههوك ن فقهال هیقولهوت جهرأحء ف ن ال ههیرد علهحهث فخو رووا اراد اصاجوا علهاً طدتفقووا و 
 س ىفحلوو   نموواهووطان عهحكهرووك الشوو ووواث خرههد یف و طههال عههیل  ووما و اشووجاه  اال ووول و وو
اهلل سووجاان  فانوو   ا ووره فكووا عههوو  ای یو امئووة اهوود سوونة النووی ىف ك فرضوو  و الحووالكتوواب عه
 تأهعوه ونا. ء وا م تقولوا حیش كن انحاوا ان  شر عه اجوعجداَو طال  كححق اهلل عه یونو

  ٌرههد حفلهه هحههمكههن كتههاب اَ و دههنة  ج ة ات كا ههت یفحفوههذه املغههاجه اٌصههول
هالتنلف عهنهها و ات كهات ٌ وهن  يفهات التعهد ال مههد هها فالغهكوو و الهرد ایلهیدىا فیج

غهلكوا و وهن حمفهن شهاء فل قیخالعهذاب ىهذه وهره ولجكة الرمحة و ولجكهة حلعنه فخ ذلا عهه  ا
وقاحههه ال ههن  ارتههاره املصههنف وههن العهههه حههالعلن فقههدعرفت ا ههه یف و اوهها وهها  ههد عهنههاحشههاء فل
اصهة و ىهذه اٌدلهة العقلهیف أیخاملعلق فٍ ة حهعوها رنحمج ة حاصهعٍرون الهیحها ون ال نوت ال 

 كه حاب. ا یفهیریج  لیاٌصول ا واو حهیالجد ة ایلحرونهتحة  حوتشاهبة ارتٍف
كاط ووانقا   ین اصل الظن :قال كالظن بعلم دخول الوقا  لاصل الهوضوع الصرع اط 
تهكن الهكلزف یزلاصل ولكزن ال   ها او واالفا  یدار االور ب هاین نیالهح ور یالحل طرن او ورجحا  

الززام  یوزن لززوم االخزتال نز وسببا   ا  یعرض ل العلن و لو اوت اعا  یال ون تحص ون العهل باالصل و
ه یززد شززاص لهززن وجززب علكززالظن باجت ززا واحززل كززل واحززل یلزززم نززی ن و اط لززنیفززلوجهززوع الهك

الهوضززوع الصززرع الصززالة  یالظززن الهاززالف لاصززل نزز یعهززل علزز نززا كززام و اال نززا ل وززلا  یززالتقل
 یخصززوف الهسززخلة اا الفززرض اط الظززن علزز یذززو نزز یورا  العلززن و لاصززل الزز  حروززة العهززل بهززا

كالظن ب جا ة غسالة الحهام.  خاع االصل 
ارجحاملراد حاملوضوعاو الصر  اٌش :اقول اٌركهام فقهال ات وتعلهق  ًىه ة الهیحهاء ال 
لٍصه كال ن حعدم درول الوطت و ال ن ججقاء النجادهة و حقهاء العوهارة فوهذا  كات ال ن ووافقاً 
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 عهه  وافق اٌصه.خرال  يا ه ٌ ه عیلحكٍم ف ٌ
 ياٌرهر هذر ووأىها و ها  وجتهه و طهدهیكهوت ورأتهات ارهدخ تأارر كه ایل <او ورج اً >طوله 
كنهه میر و ٌحیهار املوىهوم و ٌ التنحها و ٌ ووؤمهها و ٌ ارتههغهعه تركوخا فٍتة و اشهتتخهمروة احد
و  ی  املصهنف العههه حهال ن وتعهن فعنهد یارهد امل هذور عهه ح نه وطع یفخ ه العلن فات مححتص

 ات املرد یف يار يو الذ ياٌو و ىو ركن حالرأحون ىذه ال   اٌ ىو وفروع عنه و ٌرجة له احداً 
هوول فر الغهن القرعهة لقهول ای ذلا ایل عهحهط  القرعوة حوكوا م  ب حو تصه ًه ات القرعهة حت 
 . یس مبخطححكن اهلل ح  فه كا واطال 

الفاً >طوله  وة القجلة حعد اشتجاىوا و ال هن حاٌ هاء  ایل <لٍصه او م  ارر و ذلا كال ن حبج
ق و  غههالة الهههام فوههذا یهه العری   و ال ههن حنجادههة الثههوب و وههی   املشههتتی  اٌ ههاج الههنج  یف
ارجمیاو  اً حاصهل تنع العلن حه لكهه ارهد اوتناعهاً می القغن اوا ة كهارتٍل حهتنهع حغهجب اٌعهراض ال 

ًٍ حهلعلن حاجهتاد املجهتهد لغلن حه كاه العحالن ام لو كلف النا  حت ص كهن العلهن فهات میاو  ره وهث
م ف ن فهٍهاوكهه وجههه ىههذا  وهها ي عنههد املصههنف و وههاادری  فههال ن وتعهه ه و وجههب العلههن و اٌحههكهٍه

اَ هبههذه  القههول عههیل غههر اٌ غههات عههیلیج ف حههه و كحههه علحٍ  و وهها الههدلوههاٌ الكههن عههیل
تنقا ال يو رو ینحقخاٌو و اٌصه حال   و  جاحول الوق شو غیخ  و ان الظل ال وثهی  قیب  االی  قحال
الفة اٌصه و ر ا م اٌوام يار این القجلهة جهو وا لنها العههه  عتجهره فهیخ ر ا اعتجر ال ن وع م 

و اورو ها  هن وعلقهاحوناب حال ن ملهااور حهالت اورو ا حاىراطوها وعلقا فلو كات له ی  اٌ اج حال ن و یف
ادة الثوب و اورو ها یف ام و ات رهن النجادهة و خه املعهر حعوارتهه ثلثهة ای  وه حعدم اٌعتناء ح ن نج

 غالة الهام رمكوا حالعوارة و هنوا عهن اٌ تغهال   ن و یفخ حاٌجتناب عنه حعد الثلثة و ات م
ذام و هنو ا عن العهه حال ن یف روفاً  هحف رع حهاور وتعلهق  وضهوع اذا اور الشا عن اٌىلة  ون الج

ًٍ یه العلههن حههذلا املوضههوع ممتنههع عههادة او حو حتصهه كههن می صههه حعغههر و رههرج كههاور القجلههة وههث
كتفاء حال ن ف سعها و و اال وا هیات وا اال كه  اهلل نرأا  خال علن ا ه املأوورحه لقوله تعایلخه ٌ ه حاٌ

 و اوثاهلها وهن اٌدلهة ل وول حو میالود كن ىفحد حكون العأور و واجعوا عهوخو یأر و الحد اهلل حكن الخ ی
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هلة الواجب الوطو  ووطف النصوب و ل هبهذه اٌوىهام  افی عهه املصنف و  كها   حكیلححالج
م ف و طهال ىهذا ٌ او دهنة حكتاب لو كات رقاً  جاء له ة و ىٍحاملهن ذلها  يدهو ههاحه و اوها فحهكٍه
رصهوب  یف يالهذ ینحهقحلٍصهه ال وراء العلهن و و  العهه حال ن ٌصالة رروة العهه  هایج فٍ

 .ی  قححال  اٌی  قحو   ق  الیج املغألة و ٌ
ة یزززالهوضزززوعا  الصزززرنة الهاالفزززة القطع یلززززم وزززن تزززرك الظ زززوط نزززیل یزززو لزززو ق :قاااال

كهززایززاالجهال ة یززالهاالفززة القطع   هززا قل ززایة و ززترك بیززل الحجیالفززروع نززلل یكانززا تلزززم نزز ة 
ن یف اله ززان یززانززا قززلعله ا بتكلالفززروع ال الهوضززوعا  لاصززل و الفززرق  یة انهززا تضززر نززیززاالجهال

ك ا وع ن نیة الفرعیباالحكام الواقع ة یزف نوجزب االحتزراز عزن الهاالفزة القطعیزالتكل یة و باشترا
كهززا اط بزاال العلزن و سززل ل زا نزز كززاط بعزض الهوضزوعا  الصززرنة  یبازاع الهوضزوعا  اا  نكز ا 

ر یر الهحصورل لزیالةالصرنة وظ ونا  الهوضوعا   یلله انه ن فین و التكلیلله ان  و سلا  
ة و یل اط الظن بالهوضوع وستلزم للظزن باالحكزام ال زرعیلبا ل ا بادلة االشتراك و لو قی یحت ثابتا  

ة یزاالحكزام الكل یة الظزن نزیزقن وزن البرذزاط الهتقزلم حجیاالحكام حجة قل زا القزلر الهتز یالظن ن
ة الهوجبزة یزهوضوعا  الااصزة نعزن الظ زوط الرجاللة التابعة لیة ال اصیالجزجة ال االحكام یاالل 

كانززا وززن الظززن نزز ث عززن االوززامیللظززن بصززلور الحززل الهوضززوع الصززرع و الززة  یحجززة و اط 
ة اخبزار االحزاد الط یزو النه لوال الة لزم عزلم حج یالواقع یال تلزام ذ ا الظن الظن بالحكن الفرع

  عة وزم اط ولزل ذز ایلززم وزن ذزلم ال زر  سل الباال و لزم وزایرجال ا وظ ونة نوعظن االحاد احوال 
كتفززا  بززالظن الحاصززل وززن تصززح یوززن ظززن ال زز رل و نحوذززا لكززن نزز یالظ ززوط اقززو ح العلهززا  یاال
ل یزجزب او تعطیلزم وزن الفحزص عسزر نای اط االصل علوه اال یف ن وج اط وقتضیالس ل و تضع

 حرم.ین
املوضوعاو الصر  و الصرفة  لها امل نو هة  ه یفحاراد ذكر حبث و رده فقال لو ط :اقول

 الفروع فكه وها ة كهاطلمت یفحلزم املنالفة القععخر الكن حغجب رنه یج  ىو وعاجق للواطع فلو م وا
 قهههول یفخ تقولههوت ىنهههاك  قهههول ىنههها و ىههذا الج هههث و ات كهههات كهههالعون املنفههوش فا هههه لقاجهههه ات
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الف للواطع طععهاً  امل نو او وا ر وهاا لل حهاو لمكهت حغحهه حاركهام القععحهفلهو رمكهت عل ىو م 
و ىهو ات   فرطهاً ی   املقهاوی  فا ه اجاب حات جت العنكجوو حلكن جواب املصنف عنه كج طععاً اَ 

 ة و نهن وشهتركوت وعوهن یفحهن حاٌركهام الواطعی و ىن كا وا وأووری  رعاحاو الشارع للهشافو
الفة اٌرك نا التویقحجب علحاٌركام ف لل كن  اً حو تور اواً حة فنعهه حال ن ارتحام الواطععن م 
م حههو مج ةحههصههه املنالفههة القععیعههاجق الواطههع و حتركوهها خ ال نههوت وهها ٌت یف ًالههواطع ع ىههذا الكهٍه
 و ٌ الصههادر عههن الجههج ًوحههة فهٍه املشههافووت وههأووروت حههالكن الههواطعحوحههه وعحوب و عحههوع
ة وع ا هه كهات حات اركام الردول واطع ه عیلح  هلن دلحىذا العام و ل  قتیضة حه حواطع اركام
 وعوهن حهه نهن ی  نغهخ مث لغهنا  شهتركخٌ ًأرذوت حارر اواوره و الواطعخنغخ اٌركام و كا وا خ

اوجوت و عیل ن و رهاوتن و نهن حاٌمجهاع هی و حل  الهی  املشافو  یب طول املصنف مهد م 
عهلهوت حشهرعه حبكهن خه و العهرب كها وا حادهراج حهین كات  هیب  حكها ات ع عهه حتلا اٌركام 
 .رالد جن دنات

 ال نههوت وهها قههول یفخ عههاجق الواطههع ولقاجههه اتخ ا وههاهیههٌت ف اوههاً حمث طولههه  عهههه حههال ن ارت
كمب الكمب الف الواطع حشوادة اَ ات حع  ال ن امث و شوادة النیبی   و  يو ا ان الظل ا

 ة فتعارضا فتغاطعا.حالعهه حال ن املنالفة القعع ارجار ورو و یف
ٍ  املوضوعاو الصر  هلة طال حب   ن كههاهیعله حاب العلن ججعضوا كات ونغداً  فات حالج

م و محنها و تكلهحىو ونغد عل ة حهة حهه الومهحهاو العقلحهىهذه الل ا راجهة ایلخه فون هبها اول الكٍه
 ه.حذكر ادن اَ عل و كه مما عن ال ن وعلقا ًَ هنا شاججة ذكر اَ طه ات اهی  فحل الی

 ة وهاخه ات  احارر ىذا حبث و رد ارر فقال ات ط ایل <ات ال ن حاملوضوع>ه حطوله و لو ط
وههر وههن اٌدلههة املعلقههة العاوههة و ىههذا  املوضههوعاو ال ههن حاركاووهها و ىههو رجههة ملهها لههزم ال ههن یفخ

 ٌدلههة الغههاحقة ال ههن یفقن وههن احفاجههاب املصههنف ات القههدر املتهه يتههر وههر كههها الج ههث اوىههن ممهها
ا هه املهاء فوهو  وهاء ىهو ام ٌ و رهینأىهذا اٌ هاء  یف يات املاء واىر اوها ىهذا الهذ عینخ هحالكن كل
 ح حٍهحح املرجهوح و التهرجحه طهجح تهرجحهثجت و ىذا القول شعا ون املصهنف فهات دلخ واىر فلن
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زجشهه خر عام ورجح و دفع الضر  ه.حدل و عدم مشوله م  دفع حبث حٍ ضاً خة احاٌركام الج
علن الرجال حهاروال  حتصه ون التتجع یف ال نوت الی عینخ <ةح عن ال نوت الرجال>طوله 

ههالف ثقههة او   وغههتثناة ٌت تلهها وغههتلزوة  ًرعههادل ىههحرثقههة عههادل او  حالرجههال ا ههه وههؤون او م 
 ه دل عهیلحهدل يلزم ال ن حالكن ىو رجهة و اغتخء    كه یشحلل ن حالكن و ىو رجة و ل

جهر و اوها ال هن حقول وثه طوله للجارث ات املتهخ ذلا و لقاجه ات قن ال هن الاصهه وهن  فه  ال 
د كتاحاً  ثجتخ حالغند فلن ه فهت ن ا هه حهفتره طجه فتفت هه و تن هر  ة مخحاد یف و ا ا ذلا  نزلة ات حتج
ىهذا اعههه حقهول عٍوهة  غتلزم ال ن حالكن حهه عهیلخه ٌت ال ن حا ه للرارة حف للرارة فتعهه  ا

قه حذلا ارهد خ غتلزم ال ن حنف  الكن و مخة ٌت ال ن حبغن اجهتاده و  زارة علهه خحٍرو
و   هحطتهه ع ن ارتلفهوا یفیالهذ اَ دج ا ه رد عهیل يار ف ىذا و اینحه دنحه دلحفوذا الدل

 شك ونو  ووا   لیفحل اختهروا فیو ان المل و ون املوضوعاو الصر  فقال صلجه و ىو كعلن الرجا
 .وع ذلا ال ن شكاً  ًو مساتجا  الظل  هن ح  ول عهن اال
لهزم وهن ذلها خالغهنافة وثهه دهاحقه فا هه ٌ یف ضهاً خو ذلها ا <و ٌ هه لهوٌ ذلها>طوله و 
لقهدواجنا و القهراجن وافهرة ثجت صه هتا خكات  ة اٌرجار فاهنا رجة تثجت جوجه ارر كهاحعدم رج

جه طامئة و ٌ  ن عهیلیعة وهن احتنهاء الهدخلزم ىدم الشرخعة حه واَ خلزم ون ذلا ىدم شرخو الدٌ
ة حالشهرك خهاٌ رعلن املقهروت یفحهروهة و التومههاو الكادهدة و القهول حغ اٌو و اٌراء املحهىذه ال  
 حاَ.

ات ال هن الاصهه وهن مه  فلهو كه <وهن رهن الشهورة يوع ات ىهذه ال نهوت اطهو>طوله 
وهن ال هن الاصهه  يف جعلتهوىا اطهوحللشورة و ك ًٍ خورة فوون الش يكش ثقة جش ثقة اطو

 ث.خون الد
كتفههاء حههال ن لكههن یف>طولههه  له  اء یفاذا طههال عههام وههن العلههه عههینخارههر  ایل <اٌ ادههتدٌ
ًٍ حلص  هىهه  ح  رارة وهث كتفهاء هبهذا ال هن ام ٌیج هو  اٌ ت او ىهذا و  و كهذا اذا یج طهال ملوثقهة فٍه
جر ضع كات اٌصه رروة  ولكن ملا ضاً خهوم اٌدلة شاوه هلذا الفرد اف طال هلذا وجوات ٌت عحال 
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ه حههالعهههه حههال ن و رههرج ىههذات املوضههعات اللههذات اررجوههها املصههنف و ىههو رههال العغههر و تعع
ل املصههنف شههعا ٌت ز املنههع و طههوحههر یف الجههایق ه ٌهنههها ال نههات املعتجههرات حههیحاٌركههام حالههدل
هطواعهدىن  صهك فعهیلی  ٌ ه العقهیلحه و الدلحصر  عنه حدلخاٌصه  كتفهاء حهه ولكهن یج و  اٌ
ههاملصهنف    ا كههن تكتفههوت یفحی  اٌصههول ه ٌهنههن اوردوا عههیلحه علی  ا  وههن ورود حبههث امل ههدثی 

و الههال ات ارجههارىن  يالرجههال حارجههار علهههاء الرجههال و تقولههوت ات الاصههه ونههه رههن اجهتههاد
جر صه ی  ارجار عن اجهتاداهتن فلن ٌتكتفوت حقول امل دث ح وهع ات ارجهارىن ىهذا ح ات ىذا ال 

 ه ذلهها و ىههو وارد عههیلحههرد علیههحههالقجول فههاراد املصههنف ات ٌ او و ىههو اویلدههو غعههن امل  ههایش  
  فغه حذلا. ق عیلحقون و ضخور

الهوضوع الهست بط حجة و الهراد به ذ ا الفاظ الكتزاال و  یاصل الحق اط الظن ن :قال
كالقیزززتزززه نیعلزززن عزززلم حج هزززایر نیة و ال ززززاع لزززیزززالحج ی زززة ال ززززاع نزززیالسززز ة بقر اس و یزززه 

كقززول اللةززویززن تززهیعلززن حج هززایاال تحسززاط و الهصززالح الهر ززلة و ال ن كززاط واحززلا   یه  و  و اط 
كاصززالة عززلم ال قززل نززاط حجیززاالصززول العلو كالتبززادر الظ ززیززة و االوززارا  الظ یززاجهاعت هززا یة   یة 
كاال ززتقرا  و الابززر یززتززه نیحج یهززا شززة نززیة بززل نیززهة االصززول االجهاعیبضززه یالهلبتززة للهع زز ه 
كةر نهقتض یالواحل الظ  ها وزم انفتزا  بزاال العلزن یة  زیزالحج یه وزم نزانیاالصل ن یو اذاال اال

لزم ون طزرح الظزن اله زكوك و الرجزوع یث الیبح ه غالبا  یة نیو الظن الهقطوع الحجا یالوجلان
لاكةزر بزل  ة وناقزا  یزن الحزق الحجة لكزیزة واالفزة قطعیزاالصزول الفقاذ یالهواضزم ال زادرل الز ین

و للززوم الهاالفزة  یالواقع یه االجهاع و الة الط الظن به وستلزم للظن بالحكن الفرعیعل یادع
لفزو  یعلز ةوزن الكتزاال او الهتزواتر و زتهلة یزة ع ل ترك ذ ا الظ وط نتخول و النا نفزرض ایالقطع

كل ا قطع یعل و تها   حا  یصح واحلا   الوضم و خبرا   یظ  ة الوضزم نلكزل ج زة رجحزاط و یالفاظ 
كززوط احززلذها قززلرا   ا وعززا  هززت یة نالهقلوززة الرابعززة تةبززا حجیززورجوح  ئزز  لوجززود یح ق ززا  یوت لعززلم 

كانززا وعلووززة االاط اغ یلعیزز هكززن اطیو  یة االول دوط اللززانیززالقاجززل بحج اط  لززب االلفززاظ و اط 
 ضا  یا یلزم السل االغلبیوة نادر نم الفاظ ا وفردات ا و وركبات ا وعلویكوط جهیث یة او حلیوجود ا
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كاط ولل الكتاال او الهتواتر   الوضزم ولبتزا   یلفو ظ  یاله تهل علع ل طرح الظ وط نتخول ثن ااا 
لب ا  العزرع و  بل ر حجةیاالصول ل یال لا تلزام اا الظن ن ضا  یاعهل ا به  یعهل یلحكن اصول
كتفا  بالظن ن یالعقا  عل  وضم االلفاظ. یاال

كههات ذلهها  اً وههراده حاملوضههوع املغههتنجا وتعلههق اركههام الكتههاب و الغههنة دههواء :اقااول
كالرجهه و املهرأة و املهاء و  اً حصوم و الج و اوثال ذلا او عرفكالصلوة و ال اً حشرع املتعلق ووضوعاً 

ىذا اٌصه ا ها اذا ادهتنجعنا حادهتفراع الودهع و اٌجهتهاد و  قول یفخ د اتخرحالتراب و اوثال ذلا ف
ا اٌركام املتعلقهة حالصهلوة ام ٌ و اذا عرفنها هیعل يرنج ىذه ىه  ًرصه لنا ال ن ات الصلوة ى

ات املهاء ىهو ىهذا و التهراب ىهو ىهذا ىهه حادتفراع الودع و ادتنجعنا حاٌجهتاد و رصهه لنها ال هن 
اىن حهوعاشهون و د  ر الفهاظ العهر  یفیدها ه ام ٌ و ٌ  هزاع هلهن یفحنكن حبكن اَ ف و  لنا اتیج 

ة كههال ن الاصههه  وضههوع جوادههعة حههونههه وقعههوع عههدم الج فوههذا ال ههن عنههدىن ثلثههة اطغههام
 ههاح زاع هلهن ف و كذا ٌ ضاً خىذا القغن ا  زاع هلن یف ة فٍا  و اٌدت غات و املصالح املردلحالق

وهن ىهو  يو ا ا وااعر  ىذا اللغهو و لو كات وارداً  يصه ون طول اللغوته كال ن الاحعلن رج
رجوت العلهاء ون اىه اللغةخىو العرب فار يىه اللغو ًٍ حو تقولوت ات الش كن حت   خ طال كهذا وهث

ًٍ ال قاو یفخن كتب ورو طال اىه اللغة كذا و ىه ىو و وهن الكتهب الغهالفة و ىهه  لغهة و لهو  قه
ج علهكههن حههات  الكتههب و اىههه اللغههات مث وهها ا یفهیههحاللغههة املههتف ك ف رحالجصهه رحههىههو املتتجههع ال 

ًٍ ص جهرة و الجصه ارب املصجاغ وث ع ح قه درطة ون الكتب و الف او ىهو وهن اىهه ال  رة و اٌوٍه
 ی  نها و جهامللهلن وهن ىاىنها و وهن ىاى  كتاب الغار ی  فر  جخة و ٌیالشواىد و العلوم اٌدج عیل

ج هلة  عن املصنف ات طول اىه اللغة و لهو كهات و ر اٌ اتفاطاً حكتاب العام ال   رجهة و ٌ ارهداً حالج
 .جاحون الق ش غینخن و ات ال ن ٌة ال حه رجحدل ه اٌحه علحدل

ىههو  الجههایق ء فههذلا اء او یشحة اشههحههحاٌصههول العدو ة فلر هها تههنیحههو طههال و اٌصههول العدو
ة حهات اٌصهول العدو ه و طهدعرفت وكهرراً حه هزاع ف ه رجهة ٌاملوضوع املغتنجا و ىهذا ال هن عنهد

ارجحٌتثجت اٌش ة حهتكهرار و اٌوهاراو ال ن تهاح ایلیو ٌ احهداً  الهنف  رنهاً  ٌتورد یف ة وحاء ال 
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لفاظ و ى يوجاد ور ذكره یف كالتجادر و اصه العدم و وا اهنها  ة عندىن اٌحتكن امجاع و ات م ًاٌ
 ة.حهنا امجاعأك ضاً خا ًة تثجت املعلوب فوحاٌمجاعة حهة اٌصول العدوححضه

ال نهوت  ور و ا ا النهزاع یف ء مما یش   یفحات النزاع ل عینخارر  ایل <ها شاححه ف>طوله 
 يوواضهع فنهر حادهتقراجنا یف  عهر  ووضهوعاً  ون اٌدتقراء حهات هاملشكوكة اٌعتجار كال ن الاص

جر الوارد ال ین العر  او الشرع طالوا ىذا اللفو و ارادوا ىذا ال  كنجر وارد ون العلهاء  ء و ال 
اٌصههه  وقتیضهه ه فواىنهها   ههرات   ههر ایلحههحههات ىههذا اللفههو وعنههاه ىههذا و ذىههاب اكثههر املتشههرعة ال

 ة.حذكرىا و وقتضاىا الجخادلة  تكوت ىذه ال نوت ممنوعة و   ر ایل اصه الروة ات مفقتیض
لفاظ حهاب العلهن وفتهوح فا ها  قعهع ات الغههاء  یف عینخارر  ایل <هاحٌد>طوله  ا لب اٌ

حهال نوت  و  علن وهنها الفاراً  لن الوجداینىذه و اٌرض ىذه و املاء ىذا و النار ىذه و ىكذا حالع
الفهة ىهذه خة فٍحهالفقاىه حاٌصهول حهعهر  املنهرج فح هادر ف حهی ة و اتحاملقعوعة الج لهزم وهن م 

الفة اٌركام الواطع  ر اٌعههال رنهاً حصهحة عنهد املصهنف لحة ولكن وع ذلا الق الجحال نوت م 
ف خه اٌمجهاع الشهرحهعل ًحهه ادعهالشكو   یا ول عجادحو قهه حرجة ف لٍكثر و ٌ رن وفاطاً  یف
و  روعتجهر و املنقهول اضهعف اعتجهاراً ح ة خهة اٌجهتادخهاملغهاجه الن ر و ادعاء اٌمجهاع یف رواینحالش

 رٍه  الكتهاب و الغهنة و وفها  العاوهة كهها ها اذا كات عهیلحالوارد ونه اضعف و اضعف ٌد
وواههون و ال   االوووة ال ووواحوواترووق عه ا  ووواان االمجوووههر  و طههد يطههال العغههكر قالوو   وووا تأولوو  ال 

ف خق وارهد وهن الشهریهاملنقهول حعرث فراجع فاٌمجاع خالد املعاندقن ول احطال حكن الكتواب
 حاب.   حبجة یفحرٍ  الكتاب ل عیل رواینحالش

ه الشهرك حهنك خجه و دهجب رروتهه و كو هه عهدحارر ىذا ع ایل <و ذلا ٌت ال ن>طوله 
 حاَ. و ٌ طوة اٌ و املنكر وعروفاً  رورة املعرو  ونكراً حو اتعجب ون صته حجه رجو الكتاب ٌ
لهزم وهن تهرك خ ارهر اطهول كهها ایل <ة عند تهرك ىهذه ال نهوتحاملنالفة القععو لللوم >طوله 

الفة الواطع اٌمجایل ر حهة و الكهن حغحلزم اطت ام اهللكاو اٌمجالخا كذلا هیو یف يالذ ال نوت م 
 و یف ن طهوًٌ یعشهر املغهألة ایل ؤلهوت یفی ی  العلههاء ال ها  يا فا ا  هرهیو یف واا لل اَ اٌمجایل
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ٌ كههن  ال نههوت رعههاءاً  ات یف اٌمجههاع عههیل امحههرعههاء و لق وارههد وهنهها صههواب و الجههایقالواطههع 
عجة و اعدامكن وحمج  وحة.صعكن م 

لهزم ارتكهاب رٍه  الواطهع و ىهو عنهده خ ا هه ٌی   للنهافی  جه لعلهه ٌجهه وها <فتأوه>طوله 
هلة. یف يطو  الج

جهر املتهواتر رهین عینخارر  ایل <ضرو ٌ ا  ف>طوله   اذا فرضنا وقعهوع لفهو كالكتهاب و ال 
جر الوارهد الصه  و رین املعین لكهه وارهد وهنهها جوهة رج هات و  ح وقعهوع املعهینحصدور كال 

ح املرجهوح حطهجح تهرج ياٌرهر فاملقدوهة الراحعهة ا ح ارهدمها عهیلحكهن تهرجمیة و ٌحجوة ورجور
 .ًواطاوم القعع لفاظ وعتجر و اٌاٌ ات ال ن یف ه عیلحفوذا دل هتها وعاً حتثجت رج
ك ایل <ًدعخ كن اتمیو >طوله  ثجاو رجحارر ىذا تأ ا و ىهو حا هه و ات هیة ال ن فحد ٌ

لفاظ وعلوم املعین  ه جهداً حهطل ع الفارهه وعلهوم املعهینحهث وارهد مجخلكهن رهد كات ا لب اٌ
تععهه اٌركهام فٍحهد خو  دهد فوهن اٌرجهار  الجهاً  عهینخ  لهیبلزم الغد اٌخ عهه حال ن  فلو م

 ون العهه هبذه ال نوت.
 ور. لعه وجه تأوله وا <فتأوه>طوله 
اتر اللفهو و املتهو ًقهول اذا كهات الكتهاب القععهخارهر  ایل <مث اذا كات وثه الكتهاب>طوله 
ٌ ٌجهه ات  ضهاً خشروه القعع عهلنا حه اوع ات  عهیل لكن اصویل وثجتاً  امل نوت املعین ًاللف 
ء عهیل اٌصول وغتلزم لل ن یف ال ن یف  الفهروع و ىهو رجهة حهه ٌجهه ات حنهاء العهر  و العقٍه

كتفاء حال ن یف لفاظ و م اٌ أور حهالرجوع خه اء و محه ا جی  عه اَ العقٍء الكفار و املهؤونیج  وضع اٌ
ههن و ٌهیالهه ء حهه  ات مجحب وتههاحعهتن حعههد الشههرع ألههیج الوطههور  يقولههوت ات الرجههه الغههرخع العقهٍه
ام خههالشههه  عشههرة ا یف يتعههرخو   ههمیرول وغههافة مث هیههووضههع مث  ایل  ههمی قههجح اتخ تههرم امل
اٌوهور املجرحهة املعروفهة و اوها  شكن یفخاكن و وعاحد  یف نفع اٌخشوه وجوه فوذه العقول ٌخ ری
العههه حهال نوت وهع ات  عقلهوت و ىهذه العقهول دلهتكن عهیلخفوهن ٌ ًاملعاد فاهنا صن حكن عه یف
 ينهههادخت حبروتهههه و واملعصهههوو ينهههادخالردهههول حبروتهههه و  ينهههادخكتاحهههه حبروتهههه و  یف ينهههادخاَ 
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ن و تقاحلوهنن هبهذه هیالمكاء حبروته و وع ذلا ٌتجالوت و ٌتصغوت ال ينادخامىن حبروته و حاول
تج حعههد یهه ات ًنجغههخء  یش يرلقههه حهها تج عههیلیهه ات اَ اذا اراد ات يكنههت ادر تههینحالشههتاو ل
الكتههاب فقدا زلههه و الغههنة فقههداطاووا و اٌمجههاع فقدرققههه و العقههه فقداشههوده و الف ههة ىههذا 

هٍه  فقههد ه عههیلحارطههتن و الههدل املغههددة فقههد التنلههف و العهههه  افقههده مث وههاذا عههذرىن یف ال 
ه  اذا طهال الجهة ححال ن أله  عهیل ًٍ حاحهه شهرب املهاء دلهیج كهوت اختشهرب املهاء  ا اتحهب علیج

كلهف حهاملفقود خٌت الجهة ٌ رعهاء ا ىهو عهیلحالهد  لهج  اٌوهر حا هه ٌ وهاء یفوجود املاء و وهن 
ه لقج ه و املرد یف طععاً   حه. طوة اٌاَ و ٌ ع ایلحالج

ة ام یززعلززن ان ززا وسززخلة نق ی الهجت ززل بعززض الهسززاجل و لززن یاصززل ااا اشززتبه علزز :قااال
كاویاصول كهایة ام   زا یعهزل نیل و نحوذزا ن زل یزاالجت زاد و التقلوسزاجل بعزض  یتفق الزة نزیة 

كزاط ووانقزا  یالحق اط الظزن نجة تتبم اخر الهقلوا  یبالظن ام ال ت لزو ظزن  كهزا لاصزل  زا اط 
 یلا  وزم وجزود حزا ابتزیزل الهیزجزواز تقل مل الهفضزول وزم وجزود االنضزل او بعزلیبعلم جواز تقل

كها  اعلن و ه او وساو كهزایزعن التقله اصل ال ةل او ظن بعلم جواز الرجوع یقتضیله  ه یقتضزی ل 
كاط الظن نیكام اا الواقم ال اال تصحاال نا  یالو ون اعتبار الظن او االصل و ذها وتوانقاط او 

كها لو ظن بوجوال عهل الهتجزین ع ل دوراط االور بیالهح ور یاحل طرن كها اط  ی  ها  بظ ه اا 
كها اط اال تصحاال یاالصل حروة العهل بالظن نك ا االصل حروة التقل ل یزجزواز التقل یقتضیل و 

كهزا لزو ظزن یالبز یالهسزبوق بزه نزا اصزل نز یجزواز االجت زاد نز یقتضزیالهسبوق به نك ا  ین ن و 
اط یززطبززق الظززن لجر یاالخزز  علزز ینزز الشززكاادوط نا یا االعلززن وززم وجززود حززیززل الهیززبجززواز تقل

ح الهوذزوم یروهكن و تزرجیزاط غیزالحتف ثابا و باال العلن و سزل و ایه اا التكلین یالبرذاط العقل
كاط الظن واالفا  تروین الهظ وط غی ه و بیر بییاو التا كها صور او  لو ظزن بجزواز الرجزوع  لاصل 

الحروزة  اصزالة نیعبزرل بزالظن لاصزل ل الهفضول وم وجزود االنضزل نزایل او بجواز تقلیعن التقل
العهززل باالصززل لقلززة  یة نززیززالهاالفززة القطعلزززم یخصززوف الهقززام و ال ینزز یالعاوززة و االصززل الزز 

 اله تب ا .
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ات حعه  املغهاجه  ية فهرأحاملغهاجه اٌصهول مث تفكر املصنف وهن حغها   هره یف :اقول
ة حهام ىهو وهن اٌصهول العهل اً حهكهوت كٍوحة فخهة اٌعتقادحٌصهولوشتجه ا ه ىه ىو وهن املغهاجه ا

د فاهنها وهن حهوهن وغهاجه اٌجهتهاد و التقل رحة ككثحكوت ون ىذا العلن ام ىو ون املغاجه الفقوحف
ولههة و واعتههه واعههة النههیبحرع ایل د فههات العههام راوههه علههن النههیبخههحالعقا ةث ورتجعههحههر و  تههه الج
فته و رجتهه و الهاكن العاوهه املنصهوب حو لغا ه و رل د النیبخفوو  ات النیبحا ه عصحعص

ال عوم  الحود  عهن الجهة يرو ىهذا املجههوع وها دل عهیلخهارضه و  ون طجله و اوناء اَ یف
و  نهیاه الوخو  عنا  قاتنا و قودعرفوا انوا نراوضوهن سورنا و حنهههون اخ قیها حك فحالتشك نا ىفحول ووال
كهوا  حقدجعهتو  عهو فواین رضوا ح  حمكا  حفهة املعروفة حالن ل یف قجوا خ فواذا حكون  مكنوا و م كن حا

 یفو حوود الشوورك حوواهلل اهلل و هووو عوی نووا الوراد عوویحعهنووا  د و الووراد حونو  فامنووا اسووتخ   كون اهلل و عه
و طهال ً احكن قاضوححراونا فان  قدجعهت  عهوقدعرف ح لنا و  نكن  ج   یاجعهوا بة یج رد ة ایخروا

كوافرخ عههنوا فهون ثوق حو  ىفخ  ال ة مبول حاذا قاوت عه اجوعجداَ  و عهن عهیل ثوق حو  فهوو 
جهغوون یل یالوما ردول اَ ون رلفامك طال خه حط ثلثاً  الههن ا حن خهرایئ ال  سول اهللوقطال 
رواة  ا ایهیووو اوووا الوووادث الواقعووة فووا جعوا ف و طههال الجههة عههوهنووا اووویخمث  و سوونی یثخحوود
 .العههاء اوناءو طال  كن و انا ح ة اهللحعه ثنا فاهنن ح یخحد
ركهاوون و طضهاهتن اىن و خهرعا و رججوهن عهیل كات العلهاء رلفاء ردول اَ فلها 
كفهر و شهرك  نهیات اَ و الهرد علهحاهنن عصهح عجادىن و حٍدىن و وهاعهتن واعهة اَ و عصهی  ج

 هلن میرجع فون وجوب اٌرذ وهنن و التغلححاَ فون ون ىذا الجاب ول قوت هبن و جزء وهنن ف
اصول العقاجد  ایلهتن و ىكذا حن و فون املقدم املعاع وهنن و جوا  اٌرذ ون وهیو رروة الرد عل

ه وهن وعرفهة اٌشهناب و اوها حهو ٌجه ات اٌصول وعرفهة اَ و وعرفهة اٌشهناب و وعرفهة الفق
وهن علهن  ًول قهة حاصهول العقاجهد فوه ًث ىهحهوعرفهة اركهام اٌفعهال مفهن ىهذا ال ًالفروع فو

د خلعقاف و ىو ا ه لو كا ت ون اخه شرحالضواحا حدل الكٍم ولكن املصنف رد ىذا اٌرتهال یف
ن اَ یهه دحغهتلم حه و ىذات دلخعلن الكٍم  كتجوهنا و حا ه لو كتتا ارد یفخلكات اىه الكٍم 
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 .عند املصنف
ه حهج هث فیات علهن اٌصهول علهن  ایل القوا املصهنف حعلهن اٌصهول   هراً  ثحو ون ر
اصهة ادلهة حعن اعراض الدل ه حهدل ضهاً خه احهطهول الفق هحهالفقه حقول وعلق و كها ات اٌدلهة ال 
ف اذ وفقههه اَ ا ههه كههها ات وعرفههة نفاحههات املصهه اعراضههه وههن علههن اٌصههول املقلههد و الكههٍم یف

و  ء وههن علههن الكههٍم و العلههن اٌعههیل یش يالكتههاب و الغههنة و لههلوم اتجاعوههها و وعرفههة اهنههها ا
 يه املتجهع الهذحهقهتها فكذلا وعرفهة الفقحعلن اٌصول عن اعراضوها ٌ عن رق ج ث یفیا ا
ه كفهر و حهالهرد عل يحهٍده الهذ یف فة ردول اَ و رجته و الهاكن وهن عنهده و القهایضحىو رل

مئة شرك و رد عیل و ون علن الكٍم و اوا وعرفة اعراضه  ون العلن اٌعیل ردول اَ و اٌ
هتن وهن علهن حن و وهید اردىن و العدول عنه و اٌرذ عن رحتقل ة اٌرذ و الجقاء عیلحفحو ك

 ذلا. لتفت املصنف ایلخ لفقه و ات ماصول ا
ت حات ركن اٌرذ عن فٍت و فٍت و تهرج ایل ث القوا حعلن الفقه   راً حو ون ر ح فٍه

   ات الفههروع عههیلحو الجقههاء و العههدول وههن عههوارض افعههال املقلههد فوههو وههن الفههروع و اعلههن ا ههه لهه
اٌصههول و الفههروع و ىههن علهههوت خن حههه ىههن املعلهههوت هی  علههحهوهها و اٌصههول لههحالجههج تعل

الفهروع و  علههوا یف اٌصهول و رهدثوا هبها ىهو املتجهع و وها علهوا یف جوت الق مفاحاملعصوووت املص
 ی  كو هوا وعلههحد فات تكن ون العقاجد فلحردثوا هبا ىو املتجع و طدردثوا  غاجه اٌجهتاد و التقل

ههالعقاجههد ات كالمكههاء و ٌحتغهه    م  ل الناطصههة فا ههت یفا حههالعقوهیههب اٌدههتجداد فیج علههن الكهٍه
ههدم علهههاء ات رههال جولهها اٌ تغههتجد عههیل تقههدر اتٌ م حت  تغههتجد  ف تقههدر اتحههفك دىههراً  الكهٍه

 عجهداَ ه ٌیحهط مهد دىن مهد و الحد نیتأرذ ون العلهاء الذ ر اتححالعقاجد ون  
 لقوم تركوا قویا یامنا قهت ق ه ٌص اب الكٍم فقالخعن الكٍم و تقول و ًمسعتا تهن

و ات  ًا هتهوتكههووا هومه الع واحة وول شورا  وول هون ووهنن و طهال دقن خو ی ووا حالك م و ذهجووا ای
كو ههوا حة فلحهه و ات كا ههت وههن املغههاجه الفقوی  كو ههوا علهههاء وعلهههحة فلحههكا ههت وههن اٌصههول العهل

اٌ وههن ث خههكههن اٌرههذ حاٌرادمیعلهن كا ههت و ٌ ي وههن ای   فنههذوا عهههنن وغههلهی  فقوهاء وعلههه



218 

 

كن حاووا انو  شور عهو مههد ر ارهذ وهن الحهوهن   يو اهلهو يو  التفوه  غاجلوا حالرأیج حاهبا و ٌ
 .تأهعوه ونا م ء وا تقولوا حیش ان

هلة ىذه املغاجه مما ام ٌ فقغهن ا هیهفهنن ا هه ىهه ال هن رجهة یها جهیهوطع اٌشهتجاه ف حالج
اذا اداه  وافههق اصههه العههدم كهههایفقههال طغههن وههن وغههاجله  ثلثههة اطغههام املصههنف وغههاجله عههیل

ت و اوثههال حههد املحههد املفضههول وههع وجههود اٌفضههه و عههدم جههوا  تقلحههعههدم جههوا  تقل اٌجهتههاد ایل
عههه حاٌصهه و لقاجهه خعهه حال ن خ كٍم عندىن ٌ ه ات م ىذا القغن وتجع حٍ ذلا فال ن یف

ارجهار حهه  ث اهنهاحٌ ون رتقولوت نن  عهه حاٌرجار  ود كهاحقول ا كن تعتجروت ىذه الخ ات
اذا وافهق ال هن وهع اٌصهه فهات طلنها حبروهة العههه حهال ن و جهوا   ث رصهول ال هن فهاذاً حون ر

هو ٌ كهوت ال هن وتجعهاً خىو ىنا فٍ نة كهاون الكتاب و الغ ات وغتنجعاً العهه حاٌصه ات ك و  یج
 كوت العهه ٌجله.خ ب اتیج و  كوت اٌصه وتجعاً خهه ٌجله و ا االع

ف هن  يجهوا  التجهل رنهه ایل ين كهها اذا ادیارهد امل هذور كوت ال هن یفخ طغن اتو 
فادتص اب  د وعاً حو رروة التقل ن فات اٌصه رروة العهه حال نی امل ذوری  داجر ج يالتجل
هتهداً  قتیضخد الغاجق حالتقل كثهر ادلهة اٌجهتهاد و صهار  فن ه وعلقها جوا ه و اذا كهات ارهد مج ا
فارتهار ارهر  عهیل ورفهاً  حرجیه ی  الج اصه یف جوا ه فٍ قتیضخفادتص اب اٌجهتاد  اً خوتجل

ٍفهه خ العهه حال ن ٌ ه لو م ضاً خىذا القغن ا املصنف یف عهه لهزم تهرك الهراجح فهات عههه حب 
 .الراجح ح املرجوح عیلحلزم ترج

عجهرة  فٍهد حرٍ  اٌصه كها لو رن جوا  الرجوع عن التقل كوت ال ن عیلخ و طغن ات
 د الغاجق.حالتقل حال ن ىنا ٌصالة رروة العهه حال ن و اصه ادتص اب الجقاء عیل

 عهههه هبههذه ال نههوت  ارههر جههواب عههن حبههث و ىههو ا هها اذا م ایل <لههزم املنالفههةخو ٌ>طولههه 
 ا و طههال یفهیهها  فحههة للواطههع فههرده حقلههة وغههاجله املشههتتة و اوكههات اٌرتحههغههتلزم املنالفههة القععخ

م عودتهه علحهرروهة املنالفهة القعع ه عهیلحدل الضواحا ا ه ٌ ه و دهاجر عجاراتهه حهة ىنها و ىهو كٍه
 عوا.حمج یف يالغار فراع ون ردىا للرد الكیل واض ة وع ا ا یف
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ة یزالقاعزلل الحج یة وج زاط و وقتضزیزالهساجل االعتقاد یة الظن نیحج یاصل ن :قال
ف او اط ا ززتلزم یززطززاق بعززل ثبززو  اصززل التكلیال ف بهززایززوززن التكل  ززا حزز را  یانسززل بززاال العلززن ناط 
كزل ال زاس بزالعلن و الزللیتكل لززم احزل ی ل اخزتال الز ظن و اط تهكزن احزاد ال زاس و زه و اط لزنیف 

و الحززق عززلم  یص الصززةریت ززا یة انهززا ال ززخط نززیززاالصززل عززلم الحج ین نهقتضززیالهحزز ور
 جهلزة و  زا حكهزا   یالعاقلزة حاكهزة نزالهسزاجل الواجبزة اا القزول  ین نزی  وزن الهحز ور یلزوم ش

 جهلة و  ا. یام الضرورل نیلركه العقا  بفطرت ن وم قی ا  یقطع
دات و ا ها حهغهوا وهن فردهات ىهذا املحة ٌهنهن لخهر روحهصهدر وههنن وهن  خىذا كٍم  :اقول
  وهن اىلهه ولكهن ٌحهد وهن حد وهن لهخ ون الوطوع یف ىذا الكتاب روفاً  ه یفححذكر التفصاضن 
ىهو اصهول و وهنها  وهنا وها د وغاجه شیخفاعلن ات العقا  فغاد اطوال املصنفی  حقدر تج اٌمجال
ًٍ حة اٌصهلخهادىو فروع و املوجب لفون املغهاجه اٌعتق وا عقهه  عقهه و ٌ   الشهرع حٍهحله ة مجه

او خها  فغه التدجر و التفكهر یف وجب عیلیهه فالعقه حه الشرع و تعلححٍشرع و ا ا ىو العقه حتنج
 ىهههذه اٌوهههن ی  جهههاو و ىهههذه اٌرتٍفههاو جهههحاو العجخهههىههذه اٌ ياٌفهها  و اٌ فههه  حعهههد اذ رأ

النجوة و ىٍك اون حعدم طجوهلن دعوهتن و  ًته ودعخاملنتلفة و شوادة حع  هبٍك حع  و رؤ
وجههب یوجههب التههدجر ی يمسههع ادلهههتن و تعلههن وههن فاضههه علههووون و ىههذا العقههه الههذ حعههد وهها

عهه   خقعهع حنجاتهه اذ مسهع ىهذا الغو هاء و ٌخعه   و حاوجب التدجر ل فا ه ًاٌدتكشا  القعع
قن حغهتخ ب رهیخهالر تهردد یفخصهدره و  تلجلج طلجه یفحا فهیف يحال نوت ٌرتهال اهلٍك اٌحد

وههن  رههذراً >حاعا ههة الشههرع فقههول املصههنف  ة عقههیلحههه العقاجههد القععحغههتقر فوجههوب حتصههحف
م عج عهیل <فحهعها  حعهد ثجههوو التكلخف  اٌحهالتكل ف فهرع ثجههوو حهب ٌت التكلحهاوٍطهه كهٍه

 ف واحتكل وعین ف و واحف ثجت له التكلحقن حشارع وكلف كحغتخ وكلف شارع و اٌ غات اذا م
ههعهها  و اخٌ ف وههاحههوههن تكل حههال ن رههذراً  كههتیخ فحههعهها  و كخعهها  او واٌخ اب العقههه العلههن یج

تههه رٍفهه یهه   حنجاتهه و ٌعحل عها  فا هه اوجهب ذلهاخعها  و وها ٌخ صهك  های  حالواطع ٌ
 .احداً 
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م عج ایل <او ات ادههتلزم>طولههه  ع النهها  وههن حههقههول اذا متكههن مجخب ارههر حههارههر ىههذا كهٍه
ر اٌعههال و ارتهه یه العلهن الهتهوا حهه و تركهوا دهاحه العلن  شهقة ولكهن اذا اشهتغلوا حت صهححتص

هنهة النها  فهح  قهول خالن ام و فغد ود كتفهاء حهال ن ویج ىهذا عنهد طهوم وقدوهة جهوا   و  هلهن اٌ
اههووا حلث شاءوا و حر وجووىن ایلیزووىن و یركجوا كواىلون و حالعقاجد ف د العوام العلهاء یفحتقل
 و ٌ اواوهاً  اً حهو ٌ  ج عر  لنفغهه اهلهاً خ و الرجه ات مس حشق االنر   االحكونوا حالغخ حهد م ن ایا قاه
اوهذة املجهو  و راو ى يود او فهوادر النصهارهیهاو ارجهار ال يالهدىرقلد العام خقلد ىذا العام و ٌخ م
هلههة املصههنف ذاىههب ایل حههال ن الاصههه ونههه كههتیحقلههده لخه حههدل يحهها وجههوب اٌجهتههاد  حالج

 ب العهه حال ن.یج ا ه عند ا غداد حاب العلن طال  د اٌحلنفغه و رروة التقل
عهها  و ارههتٍل الههن ن خٌ  ههاف حههالتكل عههینخ <نیلههزم ارههد امل ههذورخ و ات م>طولههه 
 ة ال هن و ىهذا اٌصهه ىهو رروهة العههه حهال ن و ا ها الشهأت یفحاٌصه عدم رج مفقتیض
املغهاجه  ن یفیلهزم ارهد امل هذورخا غداد حاب العلن و الق ا ه ٌ يا يك الصغرحتشن

كهة وع اهنا طهوة یف ع ر وهن وغهاجه العقاجهد حهالقعع وهحهكث الواججة اذ طوة عاطلة املصنف را
عر ولكن الك و  اد یف ًهیحد يا يرًا وهنا ضرورحات كث هلة املقام وقام ال  ن الضواحا حالج
وجارههث  حا غههداد حههاب العلههن و طههال یف وشههروواً  عههینخ قههاً حذكر هها وههن العهههه حههال ن تعل وهها
ف حهالعلن و حهف و ىهو رهٍ  اٌمجهاع او التكلحالتكل لزم  یخكتف حال ن اوا خ د ات محالتقل
طهوال الهثكیلخ يعا  و لعهرخٌ حامل ال ٌ ه وا فحىو تكل ثكلهت  الهی ض ا ون ىذه اٌ
حههاً خٌ يت ههه للعلههن الههذا املنهیههااخة اءات وارههد فجهه ن وههن اوٌدىهها یفیعشههر  عههر  لنفغههه ر
ك جایلی ٍ  اٌمجاع و واادراك وا اٌمجاع و   ف اٌمجهاع ىهو كاشهف عهن طهول وهن و وهاحهحب 

 وعهین و املجو  و العاوهة و وها يود و النصارهیو ال ةخامجاع الدىر فضه امجاعكن غ عیل
حهاً كاش ًة و ىحة اٌصلخاملغاجه اٌعتقاد اٌمجاع یف تعر  لنفغها ر و  فة عن طول ون و ٌ
هلة ذلا وجلغون حعا  رخعا  و ٌخء  یش يف و احف و واادراك وا التكلحوا التكل نجذ حالج
 ون العلن.
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كززل :قااال ة یاالحكززام ال ززرع یاثبززا  الوجززوال و الحروززة نزز یعلزز ا  یوززا جعل ززاا دلزز  اصززل 
 لبا اال تحباال او الكراذة بهایو ذل  علاذها ون االحكام الاهسة اجهاعا  ل لهایة ن و دلیالفرع

اصززالة حروززة العهززل بهززاورا   یفة وج ززاط وقتضززیلبززا بززه الوجززوال و الحروززة وززن االدلززة الضززعیال
حتهزل یهزا الیالسز ن ن یجزواز التسزاوح نزة العلم لكن الحزق یالعلن و ا تصحاال علم الهطلوب

كاط اللال علیالهرجوح الزة بعزل ظ زور االجهزاع حكزن القزول  یلل علزیاال تحباال الابر و  یة و 
ل ب صززوف البززاال و یززالرجحززاط الهعتضززل او الهؤ حتهززل االیوززا ال یبحسززن االقززلام علززالعاقلززة 

كزاط یالكراذزة و ن یظ ر الكام نیاط و و ه ینصوف االحت ه وجزردل یزالفق یه نتزویزل نیالزللهزا ااا 
و اط خزا عزن  یوجزرد االحتهزال العقاجز ی ئز  بزل و نزیح یجزواز التسزاوح ع زل یوج اط و االقزو

كزاط الز ص الهجهزل او الهطلزق اله زكة وورثزا   یالفتو جزواز  یة ثزن نزیزالحتهزال الهطلوب كهزا لزو 
كها ن یالتساوح للعاو  اشتراط الفحص و علوه. یوج اط 

 هحهكتهاب اَ و دهنة  ج اصهه لهه یف هنن و ٌیشاع و ذاع ج ىذا اصه ارر طد :اقول
 شاءاَ. ات يدتر كها

جر حهات یلقول اذا كات الدال عخارر  ایل <لكن الق>طوله   یف كهوت  صهاً خ اٌدت جاب ال 
ص ته فهزعن املصهنف  نة عیلخطر ف ون ور  العاوة او رواه فادق و ٌحا ه ضع دت جاب اٌاٌ

جر و املغامة املغاىلة فا ت تغهاوح رصهها و تغهاىله و ت جوا  املغامة یف ادهره اذا حىذا ال 
جر و ادتدل عهیلحارتج عل هوا  ح وهور اٌمجهاع و روهوره ٌرج ا هبذا ال  ه وهع ا هه حهة فحهىهذا الج

كثر ٌروور و طدطال یف القهوة العاطلهة  ن ذلا و عن مجع عدم جهوا ه و حبكهنیالضواحا راىر اٌ
طدام عیل     نصهوب یفحف حعهه لهحاذا ورد رجر ضع الرج ات حیل تهه اٌیوا ٌ حبغن اٌ

ن و یالههد  یفی  ه الجدعههة و لعلههه وههن اعهههال املجههدعحههتهههه فی رصوصههاً و ٌ ر اٌرجههار عهووههاً یدهها
 ه.خلد ه و الزلیحعله اَ ون ادجاب القرب الیج  اَ  ا م كن التقرب ایلمیٌ

ه و ا هها حههف جاً حشهه يالجهاب و وههن رو  ههك یف يا <اباملعتضههد حنصههوب الجهه>و طولهه 
ر حوء ول ال   یش ء ول الثواب عی ول حهغ  یش اعتضدوا حه طال اجوعجداَ ا واحاتلو عل
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كان ل  اج كان  سول اهلل رفعهه   ف فقولهه خث الشهرخىذا الد ا  ر یفقه  خ م ذلك و ان 
زاء و محله عیل قة یفحء ون الثواب فالثواب رق یش ا  حٍ الج  ه حهٍخهونهة و تأخطر العهه مج
لها  يا هه لهو رو ه ارهر فهاملعینحر حهدلحعلن ا ه ر ر و ىو واحء ون ال   یش ه و طوله عیلحدل

ًٍ  ی  ات وهههن  ار الغههه كا هههت الروا وهههث كهههذا وهههن اٌجهههر و  كهههذا و  كهههذحاً خهههفلهههه  و  رو  ة 
درهه لهه   و ٌمیات كرم الكریج یفث خذلا الثواب تععاه و ىذا الد یف وهعاً  ی  الغ
ًٍ  ت و ا ا ىو  نزلة اتدوخری هاحف ًٍ و ت متدغ رجه رجهه  قهول حله  وهن جهوده ا هه لهو وعهد رجه
كههذحاً حهعل ذلهها الوعههد ا  ههر  امسههه یف ًه و مسهحههنجههز ذلها الوعههد ٌ ههه وعههد علخو مسههع ىههو  ه 
جر شه ون حتفون حعد التنج دك اَ ىهخا  ر ذلا.ح  جاً حال 

ء ول الثواب فرعا ذلك طهوج  یش ول حهغ  عل النی عجداَ عن ای يو كذا رو
كوان النوی قول النی ء وهن  فهاملراد وهن طولهه یش ًا هته قهو خ م كان ل  ذلوك الثوواب و ان 
 الثهواب وعهینله ذلها  راً حكات لقوله ار ااملراد ون الثواب العهه مل تعهه فلو كا عیل يالثواب ا

وول الثوواب  جا  حوول مسول شو عجهداَ عهن ای يو كهذلا رو رٍه  املهراد عهیل و لكات رهاىراً 
كان ل  و ان م یش عی الثهواب و ذكهر اٌجهر و ات  ح یفخصهر ضهاً خو ىو ا حهغ  وا كل عیخ ء ف نع  

كهات مكهن  وها ههه عهیلیه عهوم حداىة و ح  فحلكن لو ه اهبام و امجالحء ف یش كات طوله عیل
لة.  الدٌ

هلة مج لهة حهوعهد عل ز وهاحه و تنجمیذكر الثواب و اٌجر و كرم الكهر ع اٌرجار یفححالج ه فٍدٌ
ح املنها  و ىهو حر ووردىها حتنقهحه  یفروهنها یج ع اٌعهال و الغن  و ا ا حمج ا وع رصوصوا عیلهیف
 وها ٌ عهیل اداً حع الغن  طحمج ا یفهیریج ا مث ىكذ اراً اٌ غات ارج يری و  اتیج ا  ممنوع و ىه حط

 .ضاً خادلة الكراىة ا و  التغاوح یفیج ا  الكراىة و حذلا الق   عیلحقخاصه له مث 
زم و وهها محههادههج ات اَ اٌرتحف <ا حههو  صههوب اٌرت>طولههه  ثجههت خ ا  ىههو اٌرههذ حههالج
او  ب مخههر او  ات او ٌ خررواه عجههو  او شهه كههه وهها ن یفیالههد جههزم یف ية احههفحتوط ًعجههادة و ىهه
حهه تقعع حا ا لو فعلتهه جرجهت ذوتها او تقرحهت  بتعهه حعهه ونصو ا  ىو اتح اصب و اٌرت
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جههر لههو عهلههت حههه ارتهههه الجدعههة و العهههه حفعههه املجتههدع ایل  و ارتهههه اوتثههال ی  اَ و ىههذا ال 
ثجهت لها خ ن و میالهد ا  یفحهف ىهو ارتحه كی   و اضٍل املضهلی  ه امل تالح و ری  كذب الكاذج
جر ور ًتتور ة ریاشتغال ذو  و طهال النهیب تههه الصهد  و الكهذبیب خهالجراءة ونه و ال 
 تههه امث و یفیتركهه ٌ ترك وثهه ىهذا العههه فهات یف ا  یفحو اٌرتجك ی یال وا جك ایی ی د  وا
 ه.حعلوا اَ دج ا ه ادجاب التقرب الیج  تهه احتداع عجادة میفعله 

 ح املنها  كههاح عهن روهر ىكهذا و ىهو وهن حهاب تنقه <الكراىهة  ور الكٍم یفخو ونه >طوله 
اعرفوهها یفحههالضههواحا و ادههتدل عل صههرح یف اء و لههو حاء و اٌوصههحههاٌ ج ه حبكههن القههوة العاطلههة و ٌ

الههف  الجههج عههن العهههه حههالعقول و اٌراء یف ًو م هنهه يكا ههت رجههة فلههن جههاءو الردههه تتههر
 ث.خرد

كنها نهن یف ایل <هحكهات الهدل ههاحو ف>طوله  ه ممهاذكره خهعو ارهر ىهذا شهر ممها طجلهه و 
هوا  التغهاوح اذا افهیركن طوته الع كتف حه ریخ فلن جرىهات  ه و ٌحهدل حهٍ وفهت اطلهة حبج

س حل اهلل لویود قال قووم ىف اب و واحو الق ید  الرأ عجداَ كترد حقول ایخ ون اَ و م
نوو  ووول افووواه خووول اخووم د و طولههه ووول اوووام فاضووا قووا االنال و حقههول عههیللوو  برهووان 

جووال و مخالرجووال ازالتوو  الرجووال و ووول اخووم د و حقولههه   لیوو نوو  ووول الكتوواب و الأوونة زالووت ال 
كنمت  ادقدج ا ه   و ٌ أور ها  هیبخ ة الصهد  و مخهفجعهه الجرىهات ا ی  قا هاتوا برهانكن ان 

 ر جرىات.حر املعصوم ون  حاوام حاٌرذ حقول  
ئ و یف>طولههه  ههرد اٌرتهههال العقهٍه ینحههطجلههه ك ىههذا شههر ممهها <مج  ف صههار اٌرتهههال العقهٍه

 وواب خل اهلل الیووان د ی  جههن الغهه طههال عههیل ًٍ ح  دلههحح العقههه لههخاَ و صههر نیههد هحههدل
 و طال اجوعجهداَ میحالتأه  اب االخس الراسدة و الحو املقائحالعقول الناق ة و اال اء الجاطهة 

كان اهلل  یض هنن و یوب ملوا ن فا و   هیجعوث الوی ادعووا وول ذلوك م هاحاءهن فحوهنن اجوادهن و ا ت لو 
ن هیة َ و لههذلا حعههث الههحرورضههح ات ىههذه اٌجهتههاداو  ی  ث فتجههخالههدعوول و وورهن  الزاجوورا  
 اء و الرده.حاٌ ج
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وجوات  اشهجات وهن  ًجوا  التغاوح للعاو یف عینخارر  ایل <جوا  التغاوح مث یف>طوله 
ًٍ خعو اطتضاء اٌصه العدم و ون اوٍ  اٌدلة و نن یف عهن  ه ون تغاوح املجهتد وهنن فض

 حهاَ و طهال یف غههع وهن عجهو   عهوذخ كه وها تكه عیلحها طجه الف ك فحتغاوح املقلد و ٌد
الكراىهة الهق   اٌحارهة و اٌدهت جاب او اٌحارهة وی  ىذه املغألة ا ه لهو دار اٌوهر جه الضواحا یف
ًٍ  ه عیلحدل  و ٌی  ح طجه الف ك ٌوجا  املغاموو  التغایج ا ه  ون اٌدلهة  للوم الف ك اص

هتن و حههثجههت رقخالهق و ملا عههیل ًٍ حصهار دلهه  مفههیی  اوجهها  املغهام رىهها و اطهول اوههاحاٌرحعهة و  
ة النجهأ خهء ٌ   ح حللوم الف ك فكفاك ات ىذا الواصه ل ه عیلحدل اء و اوا طوله ٌحغوا حا جحل

ا وهن اٌرجهار حهتلو ها عل و ملها الفادق و الجدع ىذا ات كات رجهراً  ة عن طجول رجرحو لٍرجار الناى
هحه عقه و علحاو دل يلو كات م  فتو ع اعهالها و افعالها حارجهار حا ولب العلن و التفقه لج

 وتواترة.
لهق و طهدر یف مث اعلن ات اَ دج ا ه ملها اء حا فغهادىن و اشههیهاء فحرمكتهه اشه رلهق ال 

شهوت حعخفغادىن و علهن اهنهن ٌ علهوت صٍرون وخره جوال ٌیا صٍرون و علن اهنن حتقدهیف
رحهف فعلههوىن وها و اعا هًة  ن الكتهب لعفهاً هین الردهه و ا هلل الههیحعلهوها ارده ال اٌ ون و ه صٍه
رون اٌحف جاً حتركوا شخ قصروا و مخ م قصهروا و خ ه فغهادىن و محهف او  ججهوىن حهه و علههوىن وه ه صٍه
ًٍ  ات حهه رمحهًة حر  غحون   ایقو  ججوىن حه و دكتوا عن الجو فغادىن اٌ هحف جاً حوا شتركخ م  و فضه

كن الرسووول فخووموه و وووا وووامث طههال اَ دههج ا ه  ل اونوووا یا الوومهیووااخو طههال كن عنوو  فووانووا حهنوو اتووا
تقدووا ب ان  قوال  سوول اهلل هحهو طهال ول میل عهوحواهلل و  سول  و اتقووا اهلل ان اهلل مس یدخ ی  ال
فاتجعوها و حورم  عوها و سل لكن سننا  حفرائا ف تض ف تعتدوها و فر  حد لكن حدودا   تعای اهلل
ر حه  ایلان ف تتكهروهوا حر نأوحوغ   ولاء   ة ونحكن حروات ف تنوكوها و عرا لكن عل اشحعه

غ و الفغهههاد لهههذلههها وهههن  ادهههاو و ٌ حو ٌ حالق و التهههرئ   حهههالت ینحاٌرجهههار و وعرفهههة الصههٍه
ثجهت  حالكتهاب و الغهنة مفها ف اٌحهف و ٌ توطحة ٌتعهر  اٌ حهالتوطحفحتوط ًاو و ا ا ىاٌجهتاد

غ و وها ذلها الواجهب و  تفهاوو یفختهه ىهو الفغهاد ٌحثجهت هبهها ورجور هبها رج ا هه ىهو الصٍه
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 ه الشهرك حهاَ كههاخاَ و ىهو عهد ر علهن طهول عهیلحهالرام و املكروه و كلوا ون  املغت ب و ٌ 
تعههووون اهلل وووا و ان تقولوووا عووی نوو ل حوو  سووهطاناخ م شووركوا حوواهلل ووواو ان ت مسعههت وههن طولههه تعههایل  ال
 و ی   و رههامت املردههلی  اركههام رب العههامل ن و یفیالههد اٌدلههة وغههامة یف فههالق ات املغههامة یف

اَ و جهرأة  طهول عهیل ًاهللكاو حه ى اطول ات اٌرذ حالشتاو اطت ام یف حشتة ریغت حل
 . ردول اَ عیل

كاط الراویحج یاصل ن :قال ثقة او علو ا عن  ر ل االیال یة الابر الهر ل وطلقا او ااا 
عن ثقة وعلوم الوثاقة ع ل  ر ل االیعله ا انه ال ا  ة  وا یاالصل علم الحج یاقوال وقتض وطلقا

 ل نلعززل وززایح و التعزلرالجزز یه اا العلهززا  واتلفزوط نززیزالكزل باعتقززادا ام ظ  زا بزز لة ام شززكك ا ن
كزز لة او لززه وعززارض نززین هززه الهر ززل ثقززة ع ززل الكززل ال العلززن ة نوجززب الفحززص و یززالتزك یكززوط 

القول بزالظن الهطلزق العهزل بهلزل قال اط الزم ی هكن اطیو  ا  یاو تفص بكونه ثقة ع ل الكل اجهاال  
حه یها وزم تصزریعزن ثقزة  ز ر زل االیلط الهر زل انزه الیزكوط د الة ع ل حصول الظن و ه وم

 ب لة.
 ته وعلقا و وهنن ون ا كرىا وعلقهاحثلثة مفهنن ون طال حبج املغألة اطوال یف عینخ :اقول

 ذكر. و وهنن ون فصه كها
 رروة العهه حال ن. يا <اٌصه وقتیض>طوله 
ه و املراد ا هه اذا علهن ات حعل الضواحا حت   ده ىنا و یفخشعر حتردخارر  ایل <كنمیو >طوله 

ًٍ حهعه رده اٌ عهن ثقهة كهاجن اییده ٌرامل عههه خوهذىب وهن  حاعتجهاره عهیلالقهول كهن می ر وهث
اطههول ات ىههذه اٌصههعٍراو وههن  ر العجههارة رههاىرة ولكههینیحههال ن فههات ال ههن راصههه ونههه و دهها

جر دواء عیل ونا  عهه طدواجنا اٌ اخ اصعٍراو العاوة و م ًٍ  اً العلن حص ة ال  او  كهات ورده
 لها ثقهة وأوو هاً  يرویهكهوت وهن خ   اتو اٌرجار الغاوعة اٌ وار كا ت وعلقهة و ا ها املنها وغنداً 
ًٍ  رواه وغهنداً  اً حصه ة رجهره دهواء وعترفاً  دت اصه احنا كهات ذكهر وتهوت خهات د ًكهیحهه  ام ورده

د و كرروىها ٌجهه حثكن وردهلة فهذكروا اٌدها خن العاوهة ات ارهادهیر دند فعاب علهحاٌرجار ون  
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ارب اواجهه كتاحهه و اوها الصهدو  فاحتهدأ حهذكر صه خ یفحمث صهنعه الشه ینحهصهنعه الكل ذلا كها
  حد و لهحكغهه عهن تكهرار اٌدها  اوارر كتاحه ملا یف خحو كذا الش راً حكتاحه و ارده كث اٌصه یف
كتاحنهها فصههه  صهه ة رجههره و ٌجههه ذلهها تركنهها نههن یف يتعوههد الههراو حههه حعههد وهها ء وعتههین ح هه

عاب اٌدا  حهه و وهن رام  كهتیخذىب وهذىجنا خهارذ اه ون الكتب املص  ة مفهن  د حعد واحال 
 یف ت الغند ووجهوداً ون املرده اذا كا عد ذلاخقة ٌحالق ر الكتب له ووجود و یفید فغاحاٌدا 

رههال اٌرجههار اٌوههرة حاٌرههذ عههن الثقههة  يا عههر  الوادههعة و عههیلخ كتههاب ارههر و ا هها املردههه اذا م
ذلا امجاع العاوهة  ارجار العهه حارجار اٌراد حه اطول عیل ور یف شاولة حه اورو ا حاٌردال كها

ث خات كا ت ون  هك فوهو رهده حالفق يه و فتوحو وت اٌرذ عن الفقیج  ی  قخعة فات الفرحو الش
ههادههه فٍحه و ىههواه و طخههو ات كا ههت وههن رأ ة اٌوههر ا ههه ونقههول حههاملعینخههوردههه  ا اٌرههذ فو  یج
طهدونا وهن  وها و ىهو وهدلول اٌرجهار و وقتیضه عة و الغهینح الشهی  ث املرده مه وفا  جخحالد

كهات  اً عجرة هبا دواء ٍة فخردله و اوا م  الروای تعوده ص ة وا اٌدلة ٌهنا وعلقة فاملدار عیل
 ارده ام ادند.

جزاال یق االیة الحق ادراك العقل الحسن و القبح بطریاالدلة العقل یاصل الكام ن :قال
تفاوتاط یاجن الطبم و ذ اط ی وا یوانق الةرض و علی وا یطلق علیله اط الحسن یو تفص یالجزج

 یصفة الكهال و علز یفترقاط و علیجتهعاط و قلیاط قلیبحسب االشااف و الطباع ن ها اضان
 یاو وم ا تحقاق ناعله اللزواال نز ی هل نعله تعالیث یبح العاجل اوا وطلقا یهل  ناعله نی او

الحزرام او واعزلا الهرجزو   ل واعزلا زهینعلزه ن یالحزرج نز وا یو عل یرا تعالیاتص بةیاالجل ن
كراذة   ها  یتحر ر للتبادر و صحة السلب عن ولل یاالخ یكل ذ ا و ذو وجاز ن یقابله نیح یو القب و 

كزززاط القزززلر  یلعزززلم صزززحة السزززلب ب حزززو االشزززتراك الهع زززو یالبزززواق یقزززة نزززیالهبزززا  و حق و اط 
اصززالة عززلم وجززود القززلر  یالصززالة عززلم تعززلد الوضززم الهقلوززة علزز یال اللفظزز اله ززترك و ززكوكا  

نهعارضزززة بهلل زززا و  قزززةیه الهسزززتلزم للهجزززاز باحقیزززاله زززترك و اوزززا اصزززالة عزززلم اال زززتعهال ن
كزوط الهتبزادر  یعلز یون باال اطاق الكلز یتلة الهعان یولنوعة بالقطم باط اطاقه عل الفزرد وزم 
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ه و لو وزن ج زة عكزر ین و ذو وطلق الهرغوال الیذو االور الهجهل القلر اله ترك بل االور الهب
 ا .یصح  لبه عن الاصوصیح بل یالقب

ه اٌدلههة حات تفصههیههج الكتههاب و الغههنة عهههد ایلفههر  املصههنف وههن اٌمجههاع و  ملهها :اقااول
هوك ا وااب هی ا ه طال اجوعجداَ ًة حة فاطول كلحر وهنا ون املغاجه الكٍوحكث ًة و ىحالعقل

نقواد اووا واهلل لوو عههووا خنقواد و هوما الخقولوون هوما خ هن الن جواء ی  ن و املأههون ان املأههخالك م و 
هق وااخته  ا نان و   جهن یهو عهن  وتكههوا همه الع احة ول شرا  ول هن وهننو طال  ا ا ال 

رجهه صهارب  ه رجه ون اىه الشام فقال اینحفورد عل عجداَ عقوب طال كنت عند ایخ
كو م    و طدججت ملناررة اص احا فقال له اجوعجهداَخكٍم و فقه و فرا ك ووك هوما وول 
م ردهههول اَ او وووول عنووودك   سوووول اهلل حعضهههه فقهههال  يحعضهههه و وهههن عنهههدفقهههال وهههن كههٍه
طهال ٌ طهال عول اهلل  یفأوهعت الووحطهال ٌ طهال  ك  سوول اهللخشو  فانت اذا اجوعجداَ

كهاحف ونس هوما یاخوفقهال  اجوعجهداَ طال ٌ فالتفهت ایلج طاعة  سول اهلل ی    ج طاعتك 
كههتو  یاخمث طال تكهن خ خ ن نرأ  قجا ان كنوت تأول الكو م  هلها وهن  احهو   فیهطهال ونس لو 

قولوون هوما خا ال وااب الكو م یوقعن الكٍم و تقهول  ًرغرة فقلت جعلت فداك مسعتا تهن
امنوا  فقال اجوعجهداَ  و هما النعقه  هنأاق و هما نعقخنأاق و هما الخنقاد و هما خنقاد و هما الخ

لعول اهلل  و عن الرضا عن احاجه عن عیل دقنخ ی وا اقول و ذهجوا ای ا هن ان تركوا وایقهت ق
 .ًا هت  حلأان نج ن  اولجك وهعونون عیخد ادلون ىفی  ل یالم

نقهاد خنقهاد و ىهذا ٌخعلن الكٍم و طول ىذا  التكلن یف ىذه اٌجواب شرع یف و املصنف یف
م ویص عتههد عهیلخ و م طهول  هیب كلههة ایل غهتند یفخ و املنا عة و املجادلة وهع اٌشهاعرة م و  كٍه

وجر و ات ارعههأ امث یهه نغهها  فٍجههرم ات اصههاب مخنغهها  و وهها ٌخ حعقلههه و وههاعوهها حمج تكلههن یف
ال ا فقال هین ر فنفكتاب و السنة  س نعرفها ىفحاء لحنا اشحترد عهعجداَ ه ٌیحا ه ط يكهارو

كوومحت عووی اوووا انووك ان ا ووجت م ارهها   ٌرجههار الههیر ذلهها وههن احهه  ایلاهلل  توووجر و ان اخطووأت 
ا اذكرىا روفاً  ات ور ون اجهواب املقهدواو  ىذه اٌجواب و وا ذكره یف ع واحة فجهمون النفو  الج
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ه اذا جهاءه م رهی ات وهاءاً غهجه ال ههیعة حعوا عند ا كغراب حقحة مجحالكٍو و وجهد  جاحشهده یج
هو ٌ ع الغهابخاَ عنده فوفاه رغاحه و اَ در مههد و  رد ایلیه وها ا اٌهیهو  عنهد ا التفهوه فیج

م یفو مهههد ال وقههدواو طههدم ىههذا  كا ههت حتتههاح ایل شههرروا و ملهها لكههن ٌحههد لنهها وههن الكهٍه
هق اٌیالق ادراك العقه الغن و القجح حعر>اٌصه فقال  هزئیج درك رغهن خه عهینخ <اب الج
 اء و طج وا.ححع  اٌش

ر ذلها ولكهن حهعرفهوت  خاء و ٌح اٌشهی  ز جهحهات العقه عند القوم ىهو الشهعور امله اعلن اوًٌ 
ًٍ خهاء و الردهه احه اٌ جحغهخ يالذ ًاعر  ا ت ذلا فات العقه ثلثة اردىا العقه الشرع  اه عقه

ًٍ  و وهها كتأووج حوو   ووواوهها العقههه طههال  عجههداَ ه ٌیحههط و ىههو وهها دههواه جوهه عجوود حوو  الوور ل و ا
نان   تأوحة حالعقوا و لهیشوج یطنة و هوحتهوك النكوراء تهوك الشوة فقهال خهوعو یف يه مفا الهذحطال 
كوان عواق    طالوحالعقا  كوان لو  دیوكوان لو  د وول  نوة یول و وول   يو ىهو الهذ ًهتها ل دخوا ال 
ث خىهذا العقهه و رهد عهیل و ا لهب ارجهار العقهه املهأثورة جهاره ونهه حهارهب ال لق اَ رلقاً ی   م

كتههاب عهول الخو  جهن جعفهر رواه ىشههام عهن وهویس يالهذاملفصهه ث خجنهود العقهه و الهد
عهاب و ىهذا العقهه  هور و ر وهنها یف راً حذكر ا كثحذكر اٌرجار و  ر و كههال و مجهوب َ حهفصهه ال 
د اٌ غهات و خهؤیفتر عن عجادة اَ و ىو وجهه وهن وجهوه روغ القهد  خاَ و ٌ عیصخعلوجه ٌ

ها و حد ون ذلها و ٌدهخ  ىذا الكتاب ووضع ا حاملؤون و ل یف وجد اٌیده و ىذا العقه ٌغدخ
ه جوهه و ات شهق حهف عقهه حهه وها هحهف  ح   هؤون فلهحر اىله و كه وهن لهح عن  ی  ا ا حه ضن
 ه.حعصخكفر اٌ غات جرحه او خ جوه اع ن ون ات ير العلوم و ایدا الشعر یف

جروو و ىو یفحالكل ىو ودرك املعاین يالعقه الذ و الثاین  العهام الكهیل ة و ىو ون عام الج
لو  رلقه اَ  ش يالذ العقه الكیل  ا هه و یفی  ىاىنها جحراو لهحهعجر عنه حتعجخته و حىو اول م 

 و ی  قهحرغهب دهعته و ىهو صهارب ال ة عهیلحالكل درك حه املعاینخىو وشعر  كه شنك جزئ
اء ح  حاالشوحجوهر د اك موه وا العقه فقال حفق دجه عیل صارب املوع ة الغنة و ىو وا

كونو  فهوو عهوة املوجوودات و هناء  ل جهاهتا عا ف حالیشحول مج و ىهذا ىهو  ًا هته  ة املطالوجخوقجا 
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وهن رلهق اَ علوجهه العقهه  ا هه دهجه النهیب يث روخرهد ه یفحو ىو املشارال العقه الكیل
هوة و لكوا  أب وجو  و حوم القیو هوق ایی   ق ول خهق و وول میل   ءوب حعدد ال   خهق  وهكا  طال 
كوا  وجو  ذلوك الورأب وكتووب و عوی  أب ول  ءوب العقا و اسن ذلوك االنأوان عوی یلكا ادو

جهوغ حود الرجوال او حود یولد هوما املولوود و ی كش  ذلك الأتر ول ذلك الوج  حیخال وج  ستر وهیق
د و حوضوة و الأونة و ال  خرهن الر حقهج هما االنأان نو  ف قل ىفحفالنأاء فاذا حهغ كش  ذلك الأتر 

كهثا الأراج ىف ىف یو وثا العقا الم اال یالرد  .ًا هتت حوس  الج القهج 
نهوت و خف و حهىهو ونها  التكل يو الثالث الشعور الهذ ت خقاحهه الج ت عاطهه و فٍه قهال فٍه

نوت او دف ىهذا و ىهذا ىهو العاطلهة   الجهة عهیلمیىهذا و اطه الشهرع عهیل ف یفحه و ودار التكالحمج
زج املدركة للهعاین  ًىه لهه املجادلهة حهالیحىهو وشهعر وهن وشهاعر الهنف  و دلة و ىهذا العقهه حهالج
ارجاملغههوعاو و امل ادلهة القهوم كلوها وغهتندة ایل يارغن و لذلا تهر اهتها حة و كلحهجصهراو ال 

هوع اٌفراد او املنتزعة وهنا و جزج  الجاً  لفهاظ و حغتنجعوت اكثرىا وهن وهدالخاهتا اٌفراد و حمج ه اٌ
ادلههة ات كا هه غهههوت ادلهههتن ىههذه خرههرام و  ًفوهه زة و اٌیجهها ًارغههن فوهه ًىهه ت حههالیادلهتهها مج
زج ة و وشههعرىا الكههیلحعنههد المكههاء ادلههة  فغهه ًة و ىههحههحاٌدلههة العقل ة و خههة الدىرحههالههنف  الج
زج هغهحة العاطلهة و العاملهة و الوامههة و املتنحهوشاعرىا الج ال هاىرة و  ةلهة و املتفكهرة و الهوا  ال 

ًٍ حه او رن  ر ىذا العقحه  ٌارن املصنف تعق ىهذا الكتهاب  ذكره یف فا ه وتججح حات وا ره عق
ادلة  فغحه وهنا كلهة و مجح  فحة و لحادلة عقل ه ح  ىذا الكتاب وقام تفصهحة و لحعوا ادلة مج
 د ون ذلا.خا 

ىههو ونهها   يالههذ ًالجر رهه حههه ىههذا العقههه النفغههاین عههینخ <الههق ادراك العقههه>فقولههه 
 ة الهیخهاوحاء الد ححعه  اٌشه درك الغهن و القهجح یفخهعهر  حهه النفهع و الضهر فوهو خف و حالتكل

هبا و رأ  .و ٌ طج اً  درك رغناً خ  ا ه ٌحاء و لحه اٌشعواطتا او عواطب اوثاهلا ٌ ك يجر
 عهریف وعنهده ا يلغهو ىذا املعهین يواادر <وافق الغرضی وا علق عیلخالغن >مث طال 

هههال و ىههو ضههد القههجح و طههالوا یف فههی  القههجح ىههو ضههد الغههن و وثههه لههذلا یف اللغههة الغههن الج
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ب شهرب ىهذا حهاجهه و طهول العجحح عنهد اولحد رغهن ٌعداجهه و طجهخهالضواحا حقول القاجه طتهه  
العهر   كهوت ذلها یفخ    علهوم اتحو له عهریف ذلا ىذا وعهین ح و عیلحالدواء رغن و ىذا طج

 ي و الهذی  اٌو املتكلههحهة اٌور ات صهح النقهه فقهوم طهالوا كهذا و لعلهه وهن رخثجت  اخ العام و م
د خهح و كهذلا طتهه  حب للهدواء املضهر ىهذا طجهحهقهول العجخ  علهن ات وها    صعلح یفحا ه ل ي ر
 و ررام. ة شرعاً حدوت ا ه وعصخریطالوا ذلا اء حه اذا حوافق  رض اٌولیٌ ح  عینحطج

ه ایل <العجع میٍخ وا و عیل>طوله  لة رغهنة و املهرأة الغهوداء حارر و وثه لذلا املرأة الج
ة حح و ٌ غلن ات ذلها وهن جوهة رصوصهح ة او الصوو الغن رغن و صوو الهار طجحطج

ه هاهلا و الغوداء طج ةلحوٍمئة العجع و عدم املٍمئة حه الج ههال   ة ٌهنا عیلحرغنة لج ضد الج
 ء حبغجه. اٌصواو فات مجال كه یش و كذلا یف
شههود حههات املصههنف رههن العجههاع خ دههجا العجههارة <حبغههب اٌشههناب و العجههاع>و طولههه 

هع.حو ل وفرداً  وصدر ادتعهه امساً  ًو ى مجعاً   غت حبج
وه طج <صفة المكال و عیل>طوله  ذلها  ح و ٌ غهلن ات وعهینحكقولا العلن رغن و الج

وهه طج وها و ىهو عهیل وهه  قهك حهه العلهن مجهال الهنف  و الج اللغهة كقهول  ات العلن كههال و الج
 هح غب ال هاحف عیل

ا اذا حل و الووووووودنیوااحأووووووول الووووووود
 اجتهعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

 

  جووا و اقووجح الكروور و االفوو ب ىف 

 

 و شهعراً  رغناً  نشد رجه شعراً خ العاجه ورده كات ارر اوا یف ایل <دغمی وا و عیل>طوله 
اٌجههه  ه و یفحههث املههدغ حههه مجههال الشههعر و طج ههه حبغههجه و اوهها فحهه  ذلهها وههن رحو لهه  ههاً حطج

هههال فههات مجههال اٌ غههات وههن ر ضههاً خح و ذلهها احطجهه وة رغههنة و الههزینكالصههل ث حههوههن حههاب الج
رغههن  ياٌرههرة و ا یف ًٍ حشههر مجههیال امل هههودة فههات هبهها فعههة حههاٌرٍ  الغههنة و اٌحاٌ غهها 

 .هاً حود  اً حشر طجیفعال املذوووة و هبا ة و اٌخارغن وهنا و طج وا حاٌرٍ  الرد
حههأ  حههه و  ه و ٌحههٌرههرج ف يع املراحبههة رغههن احههكج <فعلههه وهها ٌرههرج یف و عههیل>طولههه 
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 ی  اٌو املتكلههحهوهن ر ًون ىذه الوجوه و ىه جاً حح و ٌاعر  شحطج قج ع طجه الحاو الج يالرجو
هال یفیحاراهئن الذن یاملغتجد ء حبغهجه و  كهه یش ن ىن ون شرار ون ىن وهنن و الغن ىو الج

 ء حبغجه. كه یش القجح ضد الغن یف
ا  یف>طوله  ههال مفوهها حه  فرض اٌدتعهال یف ارر ذلا عیل ایل <رحاٌر و ىو مج ر الج
ا  اح  ادتعهه یف هال فوو مج عههه و ا ها  ر حاٌر نها ادتعهه و ٌ ارتصاب له حاملعینخر الج
ها اً  ها اً حه  فحه و لهحهرهرج فٌت املجهاغ ٌ املصنف مج قهة حرق الجهایق و  عههه یف ه رغهن اٌ مج

هاب  قة یفحغت حعر  عام فلعله رقحة و لحغت او عرفحة و لخقة لغوحرق يواادر العر  ال 
ه الغهن وهن حهاب اٌشهتراك حهعلهق علخه مجهال حهل هو فخ ن  عن كه وعهینهی علع عل حقوم م
صوص ياملعنو ل حالتجادر للهجا  ياو فٍ عرفوا و واادرحو اوا تلا ال  ة  عهن خوجه اٌدتدٌ

ها  یف الجهوایق قهة یفحد ا ه رقخری ات اللون اٌه حغتدل علخحص ة الغلب  ر حهاٌر للتجهادر و مج
 العجارة. غتد  خ لص ة الغلب ری
فاٌصه عدوهه و اذ ٌ  رر اذا كات القدر املشترك وشكوكاً ا ایل <الجوایق قة یفحرق>و طوله 

هنا طدر وشترك ولكن ٌ علن ا هه یقول نن  علن ات جخ ات اللون اٌ ًوشترك فوو وشترك لف  طدر
ء  ء ىو و ىو م  ماجة و لكن طدذكر ا نهن ات الغهن ووضهوع للجههال و لكهه یش یش يا

 رلق ٌجله. هاحته فحاعتداله و كاول ء یف مجال و اعتدال حبغجه و مجال كه یش
هنها ٌت اٌصهه عهدم تعهدد یج ً   شهترك لف هحله عهینخارر  ایل <ًٌ اللف >طوله 
ه و كذلا اٌصه عهدم الهد املشهترك طلنها ات اٌصهه اٌول وقهدم ٌ هه وهن حالوضع و لو ط
 ضع.اجوة الو
 ه اٌصهه عهدم اٌدهتعهال یفحهلهو ط عهینخارهر  ایل <و اوها اصهالة عهدم اٌدهتعهال>طوله 

 حهات اٌدهتعهال یفدفع  ثلهه حهقهة فحلهزم ونهه املجها  حٍرقخراملعلهوم و حالقدر املشترك املشكوك  
صوص حعهد  الادد و اٌصه عدوه و ه وشكوك فالشا یفحف وشكوك فاملغتعهه ضاً خاو احال 
ًٍ  شا یفخالوجود   ه.حف كو ه وغتعه
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ٍ  وون حاب ا تلا املعاین ا ا  قعع ات اوٍطوها عیل عینخارر  ایل <و ودفوعة>طوله 
ههه حهه وجه الفهرد و املتجهادر ونهه كهیل عهیل الكیل القهجح  ه و یفحهالغهن املر هوب ف  و ىهو یفی  مج

صوصخعكغه حه   او.حصح دلجه عن ال 
هلة ىذا الج ث و الرد ٌ رغن ف ر فاجهدة و لهو كهات حهقهجح لصهر  العههر وهن  خه حه ححالج

ه و رغهن حهواجهه ف هها ٌحعقوهلن طجح صر  العههر فاء و طج وا ٌدرك حدرك رغن اٌشخالعقه 
 دكت اَ عنه. الغكوو عها

ث اط ظاذر قلوا  االشاعرل عزلم یالرابم ح یالهع  یانها ذو ن یو ال زاع وم االشعر :قال
كز ا اللالزث و یادراك العقزل ا یكام نز ادراك العقل الهل  و ال م و االوالط ال اذهزا بحكزن البلاذزة و 

كاط  كزاط  یر داخل نیاا و االخیب انكار بعض االشاعرل ادراك العقل ایون الت  ظ ر یاط  ال ززاع اط 
كززه الهززل  و الزز م نزز یویخصززوف الززلن ال یالهززراد الحززرج االخززرو نظززر الكززل  یو وحززل الكززام ادرا

االطاقزا  االول و لازرج ال ززاع  یلجا  الازاع نز الجهلة و اال یاالطاق ال ن یعل نیالحك یحت
كزل عاقزل علز اوال   ووضزم ال ززاع یاالدراك نز یعن وقاصل الفزن ل زا علز الظلزن و  یبلاذزة الز م ع زل 

كونه ناشئا  العلواط و الهل   كهزل  الهصزل لفاعل االحساط و توذن  او عزن  یعن االنر بال زرع 
كونززه صززفة نقززص كزز م الرجززل الهتلززبر بلبززاس ال سززا  او عززن  كهززال او عززن واالفززة  العززادل  او 

كقبح قتل زةال اجزه و حسز ه ع زل اعلاجزه او عزن واجهزة الطبزم و و انرتزه یل ع ل اولیرض و ووانقته 
اد یزاط و اط نرضز ا اعتیزاالد یقبح الظلن و اط قطع ا ال ظر عزن ال زرع بزل ع زلنا نز یولنوع بانا نر

كزاط ووانقزا    م قاتله ظلهزا  یل یاس به بل علو زال  لطبعزه و اوزا  لةرضزه او واجهزا   الجزل ظلهزه و اط 
 م ناعلزه و لزو نعزل وزرل و لزو یزا نیالسزجا وجزه لزه النزه وزن االنعزال ال جعله ون صفة الز قص نزا

 ال م و اط تسبب عن صفة ال قص. ی له ا قل ا غرض ا اثبا  القبح بهع 
ك بزه اا حكزن العقزل یو نواذ یعالانه لوالا لهااوتةل الهكلفوط باواور اهلل ت ا  یو ثان ه الحتهال 

حكزن باوت اعزه ی حكزن العقزل بقبحزه لزنی انها ذو لقبحه ال لعلم قلرته نااا لزن یباوت اعه و ه تعال
 ئزز  یف حیزكزوط التكلیو  هتةززل الهكلزف و ذزو باطزل باتفززاق الاصزنیلا نایزوثزق بوعزلا و وعینا
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الصلق وردود ب قل  یاط عادته علیلجر یاثبا  العلن بعلم صلورا ع ه تعال یو التهسة ن  ف ا  
حصزل ی یحتز ین حصزل العلزن بالصزلق االغلبزیزكزن عزادل نهزن ای ث لزنیزبلو االوزر ح یالكام ال

لةرضزه وزلنوع  ن او بكزوط الصزلق ووانقزا  ین الهكلفل ویحق قل ین تن االیوم انه ال یلعلن العادا
كهززابززاط الكزز ال لعلززه ووانززق ل قززول بكززوط احكاوززه وعللززة یه بعززض الهتصززونة و بانززه الیززعل ةرضززه 
ف یززلطبعززه وز و ززاع الةززرض ع ززه او بكونززه واجهززا   اوت ززاع صززلور یل علززیبززاالغراض و بانززه وززا الززلل

 یل علزیو بانه وا الزلل اوعاشر لن و انرل الك ال لطبعه و الن عیعن الطبم و بانه ون ا ه و زذا  بكون
كهزال و ذزو و ززا عزن صزفة علم صلور و زانر الطبزم ع زه او بكزوط الكز ال صزفة نقزص و الصزلق 

ص وستجهم للكهاال  وضعف باط الصزلق او الكز ال وزن اوصزاع االنعزال الظزاذرل و ذزو یال قا
كزززالعلن و الج زززل حتززز ة بالصزززفة خزززاع یصزززفة نالتسزززه یسزززهی یالكزززام ال االوصزززاع الباط زززة 

كونزه صزفة  ر االیصزفا  االنعزال لز یالز قص نزن الهصطلح اقول  له ا لكز القزبح و بزاط وجزرد 
نززاط  یالسززا وززن صززفاته تعززیوجززب عززلم صززلورا و ززه بززل البززل وززن ادراك العقززل ان ززا لینقززص ال

ت زذزه عزن  ینقزلثبا الهطلزوال نتخوزل و اط قلزا اط االجهزاع دل علز ضا  یلرك الة ایا انه یادع
كززاط حجاالجهززاع نزز یصززفا  الزز قص قلززا نقل ززا الكززام الزز  ززوع او الجززل هتززه ب فسززه ن ززو ویاط 

كزز ال او العقززل نززالهطلوال ثابززا و لززو ق لزززوم االوتةززال  ینزز یكفززیل یززالك ززف عززن ال ززرع نلعلززه 
كوط وعزلا نزیللضرر الهحتهل قل ا  احتهال صلقه دنعا   عكسزه ناحتهزال ل و یزوحزل الوع یهكن 
كززز ال او بالعقزززل  ضزززا  یالضزززرر و زززترك و ا كزززاط بال زززرع نلعلزززه  لززززوم دنزززم الضزززرر الهحتهزززل اط 

قول انه یاو  یو ذبه اط حصول الوثوق اضطرار یقول ب ا  علی اط ینالهطلوال ثابا نعن لاشعر
 ف السفه ع ل علم الوثوق.یتكل یر نیالض

 يقهول اٌشهاعرة اخ ات الردهن ات طهدذكر ا دهاحقاً  <يو النهزاع وهع اٌشهعر>طولهه  :اقول
لههة وهنهها حطجاجوقههول هبههذا و اشههعر خ ي  كههه اشههعرحو لهه يالغههن اٌشههعر ای  ایلی  املنغههوج
 .ياٌشعر اجووویس

وت امسوهن حینا عوت اٌشاعرة و خ  م ياملدغ و الذم و واادر يا <الراحع املعین یف>و طوله 
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د وهههنن طههول وو حتههرك ذكههره ءاذا رجههح وارههمیهه  ات الجاوههه حلههوا اوهها تفرطههوا ألههختل و وههذىتن اوهها
 وو ذكهرىن و توجوهوا ایلمیهلكهن و هلهن دعهوىن  وها اً حر وعتزلحصخاو رالفون  اً خر اشعرحصخاٌشاعرة 
هلهة  هعجوونخخوضوهن  ث تؤو قن قوا اهلل مث ذ هون ىفحهترت ونكن احد و اوضوا حخو الا فغكن  حالج

ه حهفاىن ذلا حالعقهه دلة حكٍم و تغه فوهوها العقه حٍخ ی  الراحع فات اٌول رك النزاع حاملعین
 هنن الغاوعة ون اذاهنن.حات عقول ىؤٌء  فودون الناررة ون اع عیل

ه ات حههوهها ٌرههرج ف ير احههصههفة المكههال و الههنقك و اوهها اٌر يا <و كههذلا الثالههث>طولههه 
 مه النزاع. دره یفخعهن 

ا ها تصهات حقهوم و ی    وهدغ و ذم حه النزاع لهحف يالذ يارر ا ایل <و مه الكٍم>طوله 
 تجههادر ونههه یفخالضههواحا  ا ههه ىنهها و یفیعنههد اَ و دههجا ج املههراد املههدغ و الههذم عنههد الكههه رههی

و  ق اویلیهاٌوٍه  حعر  عهیلمی  ر الك ىنا للضعف فلوٌ ذلا لكات یف الذىن ات كلهة ری
م املهههدغ و الهههذم یفحلههه ههٍه  یف   مهههه الكههٍه هههاء ال  هلهههة فلهههو كهههات ىهههذات مهههه النهههزاع لج  الج

ههرج النههزاع عههن  ياو اٌول ااٌوٍطهه صوصههة حههاطوام و ٌتعههن الكههه و ل  الثلثههة املههذكورة فاهنهها م 
ع حهرطهاب مج ة حالعقهه عهیلحد اثجهاو اٌركهام العاوهة و اثجهاو اركهام شهرعخوقاصد الفن فا ا  ر

 .العجاد
ل فقال  مث شرع املصنف یف  ذم عهیلخهكه عاطه  يارر ا ایل <اٌدراك لنا عیل>اٌدتدٌ
ه فههات كههات الغههرض ذم العاطههه حدغ فاعههه اٌرغههات و ىنهها ٌحههد وههن تفصههمیههال لههن و العههدوات و 

اٌرغهات  ر ملهه و وهدغ امل غهن عهیلحه  ء یف وضهع ال ه يا الكهیل ال لن حهاملعین ال ام عیل
ده خه و تغدمیه الشارع و تقوحدرك ذلا حعد تنجخمله فوو رق العقه  ء یف وضع ال  يا الكیل
ح و افههراد اٌرغههات اهنهها افههراد حتههه لههه و اوهها دركههه افههراد ال لههن اهنهها افههراد ال لههن القجههیترجالعقههه و 

ة الرجهه رلهن و خهة املهرأة وثهه دخهدرك ات ارهذ دخهعقهه  ية فٍه ورحها و احاٌرغات الغن كل
او حرغهن و ا لهب وضهع ح و ارحعهاً حطجه درك ات صهلوة ال وهر ثلثهاً خدل و ون  صفوا ارغات و ع
 واب حوالعقول الناق وة و اال اء خل اهلل الیوان د ی  جهن الغه لذلا طهال عهیل الشرع ىكذا و
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درك حعههه  املهههذووواو و حعههه  خهههدرك كهههه ممهههدوغ و كهههه وهههذووم و ا ههها خهههفالعقهههه ٌ الجاطهوووة
دركهه خو ات طلت ا ا طلنا ات املذووم عنهد الكهه و املههدوغ عنهد الكهه  اءحه اٌ جحاملهدوراو حتنج

ل ون الكه عیلالعقه فنقول وا الغرض ون  زء فذلا كقولها  ىذا الكه فات اردو اٌدتدٌ الج
فوهو عنهد  د ممهدوراً خادركه   كات الغرض ات واه و ات حفاجدة ف د فٍخدركه  خدركه كه عاطه خ وا

عده عقولنها خء  حا فكن ون یشفوو عند الكه وذووم فٍ ور د وذووواً خادركه   الكه ممدوغ و وا
عنههه الشههرع و كفههاك ات  ًو هنهه ء  ههراه حعقولنهها عههدًٌ  كههن وههن یشو  حههه الشههرع يو طههدجر رلهههاً 
و حاملأوح  طل القودم اویااظول ان حو لكنت أح ظهر القدمیت  سول اهلل خ أ لوال اینقول خ اً حعل

تلفوت یف  اء.حادراك الغن و القجح ون اٌش كفاك ات النا  م 
ر العقهه جعه    يالذ میع طلت ىذا الجٍء الع خو ات طلت ات ذلا ٌرتٍ  العجا

وه و العاداو و   زلت ایل ه و ذلا ات العقول ملاحفاجدة ف ٌ رثاً  رشواً  ىذا العام  عهتا الج
هنا و  عت فوهوا و عوجهت حع و الشوواو و الغضب و اٌلاد و الشقاوة فاعهت عخالعجا

كوهها فلههن ا  ههور تلفههت فاهنههخصههرافهتا و حههذلا ارتلفههت العقههول و لههوٌ ذلهها ٌ تجههق عههیل ادرا
ات اٌ غهات  يه الشهارع احهه حقولنا حعد تنجحاشر ا ال وا و ىو وارد و ىذا وعین العقه الكیل
دركهه خ و ات وها و طج هاً  درك رغهناً خهكهوت كالتهامئ ٌخكجهر خ وكا ه ری یف اذا تولد لو ریل

حنها  اء فاوا علهوه حا فغون او علهوا وهن علهوهن و ىكهذا و كهه وهاحاٌت ىو ون جركاو اٌ ج
ر حهكهوت  خلكنها كالتهامئ و ٌجهه ذلها  رشاد عقه فا ها ىهو حالشهرع و اٌ ون دداد فون و

فهر ج املعهرو  جیاٌرذ هنن یهن عن الشرع كاٌ عام حه ىن اضه و ات شقوا الشعر ىؤٌء اٌ
همحاواهتن النغاء و ىهذا   یفی  ات الٍط ٍعهب ىنهاك وهن دوت خاوع رٍطهه ىنها و ىهذا یج

رطصهوت ی و ی  لة العرودحع طجحتجرد مجخو ات اذا اتفق هلن عر  حالدرك طجح و كات رمكاء 
كههات صههلوهتن عنههدحهه ك املجلهه  حههٍ یف العههورة و  التجههرد وكشههویف تحههالج ر وهههنن و العههرب 

ا  غهاء هیهرة وهن اهلنهد فیهة فالعقول لوٌ الشرع ىذا راهلها و مسعهت ات جلخاملكاء و التصد
هلهة ىهذه العقه دهننخكشفن فروجون و ىذا دخغترت اثداءىن و خ ذكر ها  ول املغعهاة  هاحالج
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زئ جاً حٌتدرك ش ل ون ادراك الج كوا و اٌدتدٌ عرفهت  الكه حاوه كهها عیل و ٌعجرة حادرا
ل ون ادراك الكه عیل زء حتص و اٌدتدٌ  ه الاصه.حالج

دراك  ایش  توىن فقخ ات ع  دفع وا مث شرع املصنف یف وهن ٌا ه   ال ات توىن ات ىذا ٌا
وهر جهواب ذلها ات الشهرع  طهجح ال لهن و ات طععنها الن هر عهن الشهرع و طهد يحالشرع ودفوع حا ا  هر

ن ووول حطووون اوهوواتكن اهلل اخوورجككنههمت كالتههامئ اهلامئههة    عقههولكن و دههددىا و ارشههدىا و ٌاخههر
تعههون ش طعهع الن هر عهن اء و حه ٌا جمیكن و علههوكن حفضهه تعلهجاو علن احها و ا ا علهكن النیب جاحال

دراك وهن اعتحهتعجهع عل طعهع وها قهدر عهیلخال و ٌا غهاتٌ حهالشرع مه  ر اد حهه و ات تهوىن ات ٌا
غهتقج وت ال لهن وهع اهنهن وعتهادوت حهه و ات تهوىن خع النا  حات مج يالنا  دفعه املصنف حا ا  ر

و املصهنف   هاً حجط عهد طتلهه رلههاً خد خهات عهدو   ي ها  هرا ه ملوافقهة الغهرض و وٍمئهة العجهع دفعهه حا
و رغهن اوهر طج هه ا ًهیدرك طهجح اوهر حهدخها هه ا ها  جاً حفرض ادراك حعه  النها  شه  ه عیل افه ا
ه  حو ذلا ل ضاً خاء اح ٌا جمیوع ا ه حتعل كیل وعین عیل ضاً خرغنه و ذلا ا ًهیحد ارهد  عهیل یی 
زج نفههع یفخوٌ  ركههام مفههایدهها ة و یفحههاركههام َا الج دههتقراء او ه ح  حههدلحذكره لههخهه ر ٌا ٌا حضههن ٌا
ا و ات تههوىن وتههوىن ات درك العقههول طههجح ال لههنٌ  ههه صههفة  قههك فدفعههه هیههة فحههرج ا  وٌ حههالق

عهههره  ذم فاعلههه و لههو فعلههه وههرة یفحههف ذاو كههوت صههفةحة فحدههج املصههنف حههات ال لههن صههفة فعهههٌ 
فعال حالغجاخفٍ   وهنها و وهع حو ال لهن له درك  قصوا كه ارهد اتفاطهاً خا خلغجاا و اخقا  صفة ٌا
 درك العقه طج ه.خذلا 

صهه  رضهنا و ىهو ادراك ی طولها میفهرض تغهل عهیل عهینخارهر  ایل <و لو دلهنا>و طوله 
ات كات  ًاٌدلة ارك ون املدعع ىذه حرىا و مجحة او  حكات دججه كو ه صفة دج اً العقه دواء
 ذكر ا. و طدعرفت راهلا مما رقاً 

ره ات صهدور یهق ارهر مسهح حهه رهاور املصهنف و حترحهارر ىذا حتق ایل <لوٌه اً حو ثا >طوله 
 و ذلا می لا ع  <ٌرتهال كذحه>   هتنع و طوله حه لحث القدرة علحالكذب ون اَ ون ر
هلههة فالعقههه  كههن وههن اىههه ىههذا املقههامخ ٌجههه ات املصههنف م كههن اٌت حعههدم صههدوره ونههه یحالج
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 تههه یفیكن حعدم صدوره ون اَ فعنده ی كذب مدرك العقه طجح الخ فات م لقج ه ونه تعایل
ذلهها  عرفههت و وههع اء كهههاحهه اٌ جمیع ذلهها حتعلههحههده اطههول مجحههثههق جوعههده و وعخرقههه الكههذب فٍ
 ع.یدره الرجخحا فتا   ىر ٌو  ًارك ون املدع
م ارهر  ایل <اثجهاو العلههن و التهغها یف>طولهه  وههن  ضه كاً  وو ونهه الهثكیلمیههو ىهذا كٍه

رخث الج ث و الرد حر ات عادتهه خهقهول لهو طهال طاجهه ا ها علهنها حعهدم صهدور الكهذب وهن اَ لج
م ایلحالصد  ٌ ون ر عیل لهه او حهدو تكلههه او  ث القجح رده املصنف حنقه الكٍه حهدو تولهد اٌ

اوثهال ىهذه و وااشهجه ىهذا  د حالصد  و ٌ عر  حدو اٌوهر اٌعتاخ ته طجه اتححدو ولكه او حدو الوى
اهنن ادرع ون ىذه اٌون طهال كهه ارهد حأرذ اٌون الغالفة حعصخه له ات اَ كات حم ون طحكٍ
هلةحشجاحه له عجلة و و یف تفهق خ اواجهه عههر اَ م یف يارهر ا ن رصه ایلیطوله مفن ا ش حالج

 يات ىهذا العلهن العهاد كذب وهعخحا ه عادته كذا و ٌ يصه العلن العادی ری له صد  ا لیب
ع العقههول حههكههذب و الههال ات مجخ ات اَ ٌی   املجههرجی  ه وههن املكلفههحههرههق طل یف اٌصههه یٌ
 حدو عهر اَ. ن كات املكلفوت یفیا يشود حقج ه ون اَ و واادرخ

كهذب ٌ وهن خه ا ها علهنها حهات اَ ٌحاذا ط عینخارر  ایل <او حكوت الصد  ووافقاً >طوله 
هدفعهه املصهنف حا هه ٌث القجح حه ٌجه ا ه ووافق لغرض اَ حر  الصهد  دامئهاً كهوت خ ب اتیج
ة وهن ات الوعهد و حطالهه حعه  الصهوف لغرضه كها كوت الكذب ووافقاً خاَ حه ر ا  لغرض ووافقاً 
لق و ٌرقحالوع  قولهوا وهاخ دوت اتخهریاهنن  ه و صدطینحالدل قة هلها ا  ر یفحد ٌجه وصل ة ال 
صن و خ ًٍ  لهه و وعهین ه ٌحات كات الدلدفع ال   كهوت الكهذب ووافهق  هرض اَ و وهاخف حهك حهاو

ادهوء و  ًىه رد طول رصها و ىو جدال حهالی ة یفحف ادتعنت  ذىب الصوفح رض اَ و ك
ح ح حكههذب طجههی  غههتعحعجههز اَ عههن اروههار  رضههه حصههد  رغههن فخاحعههال حاوههه ججاوههه فوههه 

ههرضههه لعجههاده و ی م القههجح ملههاتكلن املصههنف دعون حههاور حاوههه فلههو كههات العقههول تههدرك الغههن و ی 
 حاوثال ىذه الكلهاو.

صن ىذا حا ه ا عینخارر  ایل <قولخو حا ه ٌ>طوله  صهن ٌ ي دفع طول ال  قهول حكهوت خال 
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ر حهكهوت فعلهه لغخ  اتمیعقهه لكهخدهج ات اَ ىهه  اخوعللة حاٌ راض و تاحعة للهصالح  هاركاو
ء  عهن یش و طددهجه اجوعجهداَ اتح الغهفواء و الصهجی  نه و جیر  رض مفا الفر  جحة و لغخ ا

اء مل وهاة حان اهلل حورم االشو و طال عهیل ء لیش ء اال عا یشی   ان  مون الٍل و الرام فقال 
هق ال لهخهق الی كوا ووا و طهال الرضها اهیف ال     و ا حوفر احوا اهلل تجوا ك و تعوای انوا وجودنا 
لهعجواد  اء الحاجوةحعهنوا و وجودنا املاورم وول االشوأوتغنون خال   الاجة الیحالعجاد و حقا هن و هن ال

ع اركام اَ لغرض و وصهل ة  عهن حفجه ثخالدالرناء و اه ك  ای ا  حداع   و وجدناه ورأدا  حال
 رال. يا عیل  اً حاوٍطه ص    رد املصنف عیلحفلصالح له  هحد الخ  لغرض عاحل

دهلهنا ا هه لهه  هرض وها  عهینخارهر و ىهذا رد ارهر وهن املصهنف  ایل <هحو حا ه وا الدل>طوله 
لهق فهخ الغرض وهن َا حهات اوتناع صدور ونایف ه عیلحالدل غ ال  ه حهف  كن  هاحكهوت  رضهه صٍه

 ًٍ  ه عهیلحهدل رٍه   رضهه فوهو طهادر وٌ  كذب عیلحلغرضه ف كوت الصد  ووافقاً خاو  الفغاد وث
 اوتناعه.
اذا طال طاجه لعه صدور الصد  وهن  عینخارر و ذلا حبث ارر  ایل <كوت وٍمئاً خاو >طوله 
ٌَ  ههه  جههه طج ههه فقههال املصههنف ا ههه ولمیٍخهها  ٌ ٌَ  وجههع لههه وخهه وجعهههٌ  ت ا ارغههن وههن  فٌ 
ه َ وٌ  خن علهن ات الكهذبٌ ی العجع ون امیفرض تغل ا ه عیل اً حع رد املصنف ثا حالج نادهب وجهع ا

تنع میٌ عینخعدم صدور ونافر وجعه عنه  ه عیلححا ه وا الدل اً لثو رده ثا وجعه عر خ ارد عاشره ری
اعهر  خ صدر ون َا وهاخ كن اتمیذلا و  اعهر  نهافر وجعهه وٌ  ونهافره و ىهوٌ  ضهد لهه وجهع َا وٌ 
جوحة اجوحة امل روو يلعهر حباد احباد الغفواء و ٌا  يد القروا  هبا ادرا  وهاادرخ و تغوی  ٌا
 اطول وا

 صههههه و ارلههی يالههرؤ ا احكههن رائا هه

 

 غهههههعخو وههههن ذا  ًكههههیهههههههن مفههههن  

 

ه ا هها حهات ط عهینخارههر  ایل <او حكهوت الكههذب صهفة  قهك و الصههد  صهفة كههال>طولهه 
ح حث ا هه طجهحهه ٌ وهن رحهتكوت ف  علن ات اَ صاد  ٌجه ات الصد  صفة كهال و ٌحد و ات
وههه تغهههفاجههاب املصههنف امل قههق املههدطق عنههه حههات اٌوصهها   حصههفة  ًالجاونههة كههالعلن و الج
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م و ی  الههنقك و صههفة المكههال ٌ اوصهها  اٌفعههال ال ههاىرة كالصههد  و الكههذب العارضهه  للكهٍه
تههه و یشههن راخ علههن م تكلن یفخهه تههه محالحهتا حصههفة الههنقك و المكههال رهٍه  اٌصههعٍغ فحتغههه
ع ا هواره وهن حهلهه و مجاَ و كها   اٌحاملصهنف ا هه له يدرخهاىهه و وا  لهه ححهها لهحتصهر  فخ م

 حعٍت املراد. دل عیلخ و م  رٍ  اٌصعٍغ ٌی  ه حاصعٍغ املتكلهخدرخكهاله و وا
ارهر ىهذا حبهث و دفهع حبهث ارهر و ىهو ا هه ات طلهت ا ها  ایل <و ات طلت ات اٌمجاع>طوله 

ث القهجح  قهه ات اٌمجهاع حهصهدطه ٌ وهن ر ام اٌمجهاع عهیلحهث طحهوهن ر علهنا حصدطه تعایل
تعههر  طههجح  ث الكشههف عههن الشههرع و ا ههت اذا محهه  حبجههة و ا هها ىههو رجههة وههن رححنفغههه لهه

ث الكشههف عههن العقههه حههكههذب او وههن ر الكههذب فلعههه الشههرع كههذب و اٌمجههاع طههامئ عههیل
 وها ىو ات كات ىو الشرع فلعلهه كهذب عهیل ة اٌمجاع واحرج ه عیلحفاملعلوب ثاحت ىذا و الدل

ه حنفغه و لعههرك حة فحرج ا ه ٌ ة عیلحتجاره حعد امجاع اٌواوتقول و ات كات ىو العقه فنهنع اع
ارجة عن ورحغتورش ون ىذه اٌحباد الواىخا النارر اٌ غات هیا ن یهقة ارحاب الشعور اخة ال 

اراكهن اٌخ كهه وعلهبأ ىهذا الهرد  ن ىذه املغهألة و وهایاٌمجاع و ا كههن  ثجهت حاصهولكن ىهذا و ٌ
هع ه عیلحه وا الدلحط د و ىذه الكلهاو خه و اٌصه عدم الزاحعل وردة اَ طال وجود الوارد مج
صر  العهر حادتهاعوا و ذلا وجلغون   ادتهاعوا و ٌمیلل ك ًنجغخ  ر المكاء اض وكاو ٌ یف

 ون العلن.
طلمت ون ا ه لوٌ ادراك  ه ات واحلو ط عینخارر حبث و دفع ارر  ایل <كیخه حو لو ط>طوله 
دوش حات ارتهال صدطه اطجح كذحه دج ا ه ملااوتثه املكالعقه  اٌوتثهال  یف كیخ ضاً خلفوت م 
 وت وعهده یفكهن كهمیفقهال طلنها   صههداینمیرلد رك عر یفی  ٌ للضرر امل تهه فاجاب  ا دفعاً 

و  كههذحاً  عههینخمههه الوعههد  ده یفحههوت وعتهههه كههیتهههه الصههد  و یو  كههذحاً  عههینخد حههمههه الوع
تههرك العاعههة و فعههه  ًنجغههخة و حالعاعههة و املعصهه ترك یفوشههرتهههال الضههرر تهههه الصههد  فای
مب فوهت للوم دفع الضرر فهات كهات حالشهرع فلعلهه كهذب و ات كهات حالعقهه  ضاً خو ا ضاً خة احاملعص

دعوت العلهن حاٌصهول خهف حهة كحهىذه املعالهب و ىهذه اٌدلهة الواى ر یفحفاملعلوب ثاحت حاَ أحت
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ات غهجه ال ههیعهة حكغهراب حق اٌ ًاغ و ات ىخ تذروه الرمیكوش ًى الی ة وع ىذه اٌدلةحالعهل
 ًٍ ع وههن یههدره الرجخههو ٌ ًفههرض الصهه ة ارههك وههن املههدع عوهها عههیلحره و مجحههعههن   وههاء فضهه

هادٌو حهالیحها فتها   ىهر ىهذا و مج ههادهوء و ٌ ًىه ع ذلهها مج ء وهنها حعههد ورود  و  الهتكلن ح هیج
عن  ًو ورود الهن ا ال ااب الك میقو حعد ورود  وهنن وتكههوا همه الع احة ول شرا  ول هن

صووة یف دال و ال  عهاب و كفهاك وها وهن ارجهاره یف راً حهن و طهداورد ا كثیالهد الج  كتاحنها فصهه ال 
 ن  اولجك وهعونوون عویخد ادلون ىفی  ل یلعل اهلل الم عن احاجه عن عیل عن الرضا يرو

 هن الن جواء ی  ن و املأههون ان املأههخهك ا ااب الك م و هی و طال اجوعجداَ  حلأان نج
اك و ال  وووات فاهنوا توو ث الشوك و توج  خوا و طال اجهوجعفر نقادخنقاد و هما الخقولون هما خ

 الكلهاو الی ًو ىذه ى ًا هتغرر ل  خء ف  تكهن الرجا حالیشخ ان  احوا و عس یالعها و ترد
و  ه  حقاحهه للتوجهح تعرض لهرد ىهذه الكلههاو فاهنها واَ له اٌرجار و مر ذلا ون ح  ٌتغفر ایل
 ر كتجنا حعلن الكٍم وش وت طدوألو اٌصقاع و ورطت اٌمساع فات شجت فراجع.یدا

جر  اهنههن عههیل عههینخارههر  ایل < عههن>طولههه  قولههوا ات خ غههعون اتخوههذىتن وههن القههول حههالج
قولهوا ات خ ن اتغهعوخه و حهتقد العجد طجح الكذب علعخ م و ات يرصول الوثو  و اٌوتثال اضعرار

لكنخههز فٍیعنههد الوثههو  جهها ضههاً خف الغههفه احههتكل كلهههة  <ف الغههفهحههو تكل>و طولههه  .مت ادههتدٌ
 ة.یة ٌاعر  هلا عرجحهعج

 یعلززن صززلق ال بززی و لززن یو الهت بزز ین ال بززیعلززن الفززرق بززی انززه لززوالا لززن و رابعززا   و ثاللززا   :قااال
اط بززاطاط یززو التال كاابززا    الكززااال او ار ززاله ر ززوال   یعجزززل علززالهعلززوم نبوتززه الحتهززال اظ ززار اله
ف یزلززوم ار زال الر زل و التكلاوكزاط العلزن ب هزا و ب ین علزیباتفاق الاصن و بكوط ب ا  الهسله

ب بوتزه و اط حصزل العلزن یصزلور الازوارق و زه  یطزاع علزالقول انزه بهجزرد ای اط اال و عبلا    ف ا  
 یالهزز كور الزز  یالعقلززل یالززلل یحصززول العلززن علزز یر اتكززال ن نززیالززة و لزز یلط ال ززاس علززیززد
ر بززاط یززو لهكززاط الجبززر لك ززة خب ین اضززطرارین او اط العلززن بززاالوریاالقززل وززن الهكلفزز ف هززه االیال

 شزرعا  طزاق یال ف بهزایزو بزبطاط التكلعت ا یة شزریعترع بحقیاط وم اط الاصن یالجبر واالف للع
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ف و نقزل یزو الزم الزة بقزا  التكل  عدؼاا قال كهف هللا َفغا  یال فةیة ال زریزلا
لم فة اط للهكلززف حالزة و ززم و حالزة عززیة ال زریزز ئز  بززل ظزاذر االیطزاق ناجبززر حیال ف بهززایزالتكل

 واحلل. ین ةلحالا ستلزم حصریو م و الجبر 
الغههن و القههجح اراد درك العقههول   وههن ادلتههه عههیلی  ذكههر املصههنف وجوهه حعههد وهها :اقااول

 و املتنهیب  النهیبی  علن الفر  جخ فقال لوٌ ادراك العقه الغن و القجح م و راحعاً  ثالثاً  ذكر وجواً خ ات
ء فٍتدرك طجح وجهود املعجهز  درك طجح یشخعلن صدطه  عجزته و ا ت تقول العقه ٌخ فات النیب

ك طهجح اردهال ردهول كهاذب ده وعجهزة و كهذلا ٌتهدرخه عهیل يوع الكذب فلعلهه كهاذب و جهر
 فلعله كاذب.
اء نههة رههار  العههادة و كههات حخههصههه  جههرد رؤیقههول طاجههه ات العلههن حههالنجوة خ ات طولههه اٌ
قهة حىهذه اٌدلهة الدط تكلهوت عهیلخذلها و واكها وا  ع النا  عیلحذلا حه حناء مج  عیلی  املغله
طلوت فل فوا اٌعرخٌ ة الیحالعقل وعرفهة العقهه رغهن الصهد  و  عیلتوطف العلن حالنجوة خ  حاٌ

 .ه الثاینحالدل طلت یف لزم واخطجح الكذب فٍ
ات العلن حالنجوة  ياذا طال طاجه ججر عینخارر  ایل <ين اضعراریاو ات العلن حاٌور>طوله 

  ون حاب درك العقه الغن و القجح رده املصنف امل قهق حهات حفل يو حصد  النجوة اضعرار
الف للع جر م  جرحفجهات حالج  ات و لو كات اٌور كذلا ملاارتلف اثنات.حذلا عه  عیلیی  ع الج
صن>طوله  م رهاىراً  ة یفخت اٌشهعرا عینخارر  ایل <وع ات ال  و ىهن وعترفهوت  فهر  اٌدٍه

غهعنا فعهه خفهن ن وسوعها  اال كه  اهلل نرأا  خاله حعتنا و ون شرعنا وتاحعة الكتاب و فخة شرححبق
ات حغهعه عهدم العصهخٌ طهوهلن العهایص اطرارىن حذلا ات ٌججر فا هه عهیلكه عهه و تركه و ٌ م 
ة ات لٍ غات رالة ودع كلف هبا و فو  ودع خغعه حه راىر اٌخقه و حعخوع ا ه كلف حتركه فوو 

جر كلف هبا و وقتیضخ م وهع ا هه وجهذول ا هه  ضهاً خة وارهدة فقهدثجت حعلهن اٌصهول اات له راله الج
 انوو  سوور ووول سوور اهلل و سووتر ووول سووتر اهلل و حوو ز ووول حوو ز اهلل ورفوووع ىفقههول خ اً حههٌججههر وههع ات عل
ووامت اهلل سووابق ىف یح وواب اهلل وطووو توووم    عهوون اهلل وضوول اهلل العجوواد عوول عههوو  و  عوول خهووق اهلل م 
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ىهذه املغهاجه ٌت  قهة الهال یفح تصد حشرح رق ث و مخالد فع  فوق شهاداهتن و وجهغ عقوهن 
 ی   الفقهرتی  ىهات ر الكلههاو یفیدها الهق یف قةحرق  تصد حشرح  وت و كذا مر كتجنا هبا وشیدا
رد یه عنهد ا حهاوٍت فتركنها حعضهون ی   وهع ات القهولی  ة ارد القهولخمحا نب صر  العهر یف ٌ ا م
 .شاءوا حع   ا عیل

ت عقهه كهیلحرق و اوها اٌشهارة ایل ع حههاء وهن مجحا حاٌشهحمه قهة املعلهب ات العقهه عقٍه
ل جهاهتوا حواء وول مجح  حاالشوحالعقوا جووهر د اك موعن العقهه فقهال  دجه عیل كها جواهتا

كون  فهو عهة املوجودات و هنا عا ف حالیش   حو له فوذا ىهو العقهه الكهیل ًا هتة املطالج خء قجا 
ٍ یف يرو ره هبذه املثاحة و كذلا واح  ق فوهذا ىهو العقهه یهصفته ا هه ولها لهه رءو  حعهدد ال 
فوهذا  ٌ عقهه كهه جهزئ رلق اَ العقه فوو العقه الكهیل ات اول وا یف يرو وا لاو كذ الكیل
زجحة حذاتههه و اٌشههحههاء الكلحق اٌشههیدرك رقههاخههالعقههه  اء و حعههر  اٌشههخة حاٌتههه و ادواتههه و حههاء الج

   یفحة الغهن و لهخ ا رده ا ه یف ذاته و مله و ء یف عر  كه یشحدد وهنا فی طرا اهتا و وا
 ًف ٌ و ىهحهوضهعه ك ه یفحهرهده و وكا هه و مج ء رغهن یف كات فكهه یش اٌوكات ارغن مما

عهر  خء رلقهه و  ارغهن كهه یش يون فعور الذ يروور مجال اَ و كهاله فارجع الجصر ىه تر
ر حقهاء و ثجهاو و طهوة حء تهأث یش ء مفا اثهر یف كه یش ء یف ر كه یشحء و تأث ء حكه یش طرات كه یش
ا حفالعقههه امل هه ر فنههاء و  وال و ضههعف لههه ىههو لههه فادههدحء تههأث یش صههالح و وهها اثههر یفلههه ىههو لههه 
ه حهف اء واحاء اٌ غات و ون اٌشحء و ون اٌش ء و كه فغاد ل  عر  كه صٍغ ل خاء ححاٌش

ره و وهنهها وهها غ اٌ غههات و وههاحههف علههن وههاخا حامل هه ه فغههاده و العقههه الكههیلحههف صهٍه ه حههف ه صهٍه
غ حالغههن فوههو رغههن لٍ غههات و الفغههاد حههالقجفغههاده فههات شههجت فغهه ح حح فوههو طجههحن الصهٍه

 ء. ء و كه طجح ل  عر  كه رغن ل خ العقه الكیل ىذا املعین لٍ غات فعیل
كا ههت صههرفاً  جههزئ و عقههه رغههب صههدورىا وههن وؤثرىهها  و عههیل و ىههذه العقههول ات 

اصة و انصارىا یفحعة حاٌشحغت محل    كه وهاحٌجه ذلا لزاهتا و حمم اء لدودىا ال 
كوا ذ و قهوج سوههان لكروره ىف لوو عهون ابووذ  ووا دركهه كهه عاطههخدركه عاطه خ هون ع یفووق 



233 

 

هزئ  حمت ول العهن اال قهحوااوت و میعه درك رغهن خه  حفهرض الصهرافة له عهیل فالعقهه الج
ع حهفهالقوم حعهد ات مجه حهفنعجهع خغهعه و خضهره و ی درك واخء و ا ا ء و طجح كه یش كه یش
ن او وهوارد یدوا ووردیج  اثجاته ات قدروت عیلخ ة واخ ا ًورو ارك ون املدع ادلهتن الی

زئخوعدودة ادرك عقوهلن رغهنا و طج وا و ذلا ٌ درك كهه رغهن و خ ثجت ات العقه الج
مت حة العهلحكه طجح و اٌدلة اٌصول ارجحىذه املغاجه الواطع یف ة ٌ  كرر ها یف ة كههاحة ال 

اب الذ ىذا الشرح فی  هك  كتهاب و ٌ غهتدل حالعقهه و ٌخ ات د اٌصویلخری ياملورد ال 
ههزئ غههتدل ات عقههیلخه حههدل يا ههه لههه ذلهها حهها ههاب او القههجح  الج ادرك ىههذا الغههن ال 
اب و مج هو ٌ ًع ادلهتن ارهك وهن املهدعحال   شهاواً  يوكهة طهدرأ يكهوت وهن رأخ ب اتیج

لهن كهوت علهن عخ و وهن علهن علهن اٌدهعرٌب ات عههراً  يكهوت رأخ ات داً خه  يو ون رأ ضاً خا
هزئ ضاً خالروه ا ء و  درك كهه یشخهٌ و لنا ادلة وهن الكتهاب و الغهنة و العقهه ات العقهه الج
ك وورهن ال و  حمت ووول العهوون اال قهووحوووااوت  فههاكك ان  ة و طههول الغههجادخههآة اجههوههع و عقهووونخا
 وهنهها وهها ثاً خن رههدیو عشههر و دههتة ی  الههف و وههأتوههع  وواب حووالعقول الناق ووة خل اهلل الیوود

 .مسعت
وهه و حدة و اوها اٌت فقدشهخهعد فهرض صهرافهتا تهدرك اوهوراً  ة عیلحزجفالعقول الج  جت حالج
لها و اٌ ه  و یع و الشوواو و الجغ  و اٌلهاد و الشهقاوة و دهاخالعاداو و العجا ر اللعهخ و ال 

كا هت  و صهت حعد وها كا ت وجصرة ت حعد واحفعه یصیٌ ة و اٌ راض و اٌوراض و واحاله
تعههوون شوواهلل اخورجككا هت عاملهة  وها داوعة و جولت حعهد و لهذلا  جاحن وول حطوون اوهواتكن ال

او و الدود لعلكهن تتهذكروت وهع هیهاو و التنجحعلتاردال الرده و ا زال الكتب و ال ارتجمت ایل
 و ی  نفهع املهؤونت يالهذكرد و ذكر فات حالغهع و ىو شو ملن كات له طلب او الی يذلا لذكر ات یف

ضهة وصهجو ة خشهاىا فٍجهه ات طلهوهبن و عقهوهلن وری  ا ها ا هت ونهذر وهن  اً حهلتنذر ون كهات ر
ن ولهب هین اٌدهتجداد و اوجهب علههین الكتب و ررم علههین الرده و ا لل علهیوعوجة ارده ال
 ًفقهدادع و عقهیل ییادهتجد جهرأ قه وهنن اینخو ون  شاد ا ا ا ت ونذر و لكه طوم ىادالعلن و الر
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اء و حه جر رجهة و املشهاركة وهع اٌحهة وهن  حهر اردهال و الجحهر حعث و الردهالة وهن  حالنجوة ون  
كن  ووا و طهال ا اك اهلل هنن مبوایوفواحكن بره و طهال حهدوت   يری  ا الرده و طدرك اَ مهداً  اتوا

كتاحهه  اٌدهتجداد یف عیل ره و ٌ ركن و شددحلغ يو ٌ رأكن عن  فانووا حهن الرسول فخموه و وا
شهددوا وثلهه خ النها   ها م الشهرك و رهرم رججهه ذلها و شهددوا عهیل عهیل شدد وثله اٌخ م  ا
جهت و  الشهرك و عهیل عهیل حهه اٌ طتهه الهنف  و الهزین الغ ر و الكوا ة حه عهیل عیل عجهادة الج

رحو ف مهد العا وو فات ذلا ادعاء وقام ال  ی  العاملن و شرك جرب یب الدخه حت 
 هحهاره فحو ر يىذا جنا

 

 هحهف ده ایلخه  و كه جات 
 

ه حهه اوهوو و علحها و علحهار هحهعل يكفهر ىهذا اٌعتقهاد الهذحؤون و ون شاء فلحمفن شاء فل
 احعث ات شاء اَ.

كها :قال ك ا ی اصل الحق اط العقل  لرك ا تحقاق اللواال و العقزاال یلرك الهل  و ال م 
 یالزرك زز یرل حتززلاشززاع ن وزز  ن خانززا  یة اال القاصززریززه االواویززعل كهززا یجززاال الجزجززیب حززو اال

ر یلز یكزن العقزا  بزاط الهزولا  ل زا قضزا  الضزرورل و حیزالعهل یناله م نز یو للتون ناله م وطلقا
ه وزم یزق الهحسزن الیزقاا الةرن تقن ون عبلا الظالن لعبلا الهظلوم و ب م ون ترك ای ااا لن عادال  

قزة یبهاحظزة طر یح اله زاط العقلزیجزا  االحسزاط ذزو االحسزاط وزم ت قز ن باطیه وعللیقلرته عل
 ر االیلزز یالواجززب ال ززرع ین ایززیلفظال یاالوززر و ال  زز یالعقززا  نززاط ترتززب اللززواال و العقززاال علزز

 ع  هززان باطزاال ال زرع الكاشزف یع زه الهعلزووت یاله  ز ةیة الهخووربزه و وبةوضزیزالجزل وحبوب
كهزایة و الهبةوضزیزنااا قطع زا وزن العقزل بالهحبوب االصزل السزابق لززم القطزم بترتزب  یثبزا نز ة 

 یق العبزل القاتزل لولزل الهزوللحكزن العقزا  با زتحقا یة لاور اللفظزیاللواال و العقاال و الخصوص
كزل شزی ال م و العقاال و اط لن ظلها    ی  لزة وطلزق حتز یكزن ن زاا ع زه بزل و اط قزال لزه قبزل الزة 

و ال ال ظزر  یل وعرنزة اهلل  زبحانه و ال وعرنزة ال بزیاط تحصزك ان اك ع ه وم انه لوال الة لها
كززاط العقززل ن ززو وعزززول او ال ززرع بعززل حصززول الهعرنززة یززاا الززلال عل الهعجزززل واجبززا   یالزز ه اط 

 یرد علززیززتسلسززل و ذزز ا الیلور او یززل للحاصززل او قبلززه ن ززو نززرع ثبززو  لزززوم اطاعتززه نینتحصزز
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كقزبح الظلزن و العقزاال یز یا  البلیزالعهل یلرك نزیز لزنوزر اط العقزل لزو  ردا بعل وایالهفصل لكن  ة 
ب عبزلل یتعز  یدل علز وزا یل الزیالتفص یثن نظرا ن یق اولیة بطریل ال ظریالعقا یلرك نی ه لنیعل

كاشزفا  یل ن زو غیزالعقا یالدراك عقزول ن نز جعل  زببا  اط ه انه یاالوثاط و ن ع زه جزا    روعقزول او 
 ة.یاالولو

 حقههوا حعههد ردههول اَ ارترعوهها العاوههة ملهها اعلههن ات ىههذه املغههألة و اوثاهلهها ممهها :اقااول
لة فادهتجدوا حهاراهئن و  ایفحهف  یفی  تهاهئ يارحه هارهبن مفشهوا ر رجلون عیل حٍطاجد و الی الضٍه

عقلهوت و ٌ وهن خغتنرجوت وهنا املغاجه ٌ ٌور اَ خادتقلوا حعقوهلن فارتالوا ٌ فغون ودارك 
 ع ه ؤونهوت مث ارتهالوا لغهد وهایاو و النذر عن طهوم ٌخاٌ تغینٍقجلوت رمكة حالغة فخاجه حاول
 ة مفنعوا عهن اثهار ردهول اَحطعع اة و اصولنحن ون اٌرجار فقالوا ات اٌرجار رنهیورد علی ات
عهرض الهاجا و ات كهات طدادهتدل  ة و وااشتروىا حفل  و ضرجوىا عهیلحة رنحة و مسوىا  قلحكل
 ة و ادههتعهلوىا یفحههة و مسههوا وهها  قههه عههن اضههراهبن عقلحة و اٌدلههة الصهههدا حهها حههالكن اٌهلهیههف

 اكثرىن و اشورىن و ات رلت عن اٌدلة و صاروا شركاء لردول اَ شورهتن و امجاعون و یف
و  ة وهع ات لهه اواوهاً حههبهن حعه  اٌواو الفروع مث ا تهرردول اَ ن اٌصول و عیلهیفكات عل
فدفعتهه  جاً حا و ا كهرو شهو ا قهادو هله جاً حوٌهتن حالعقه فقجلهت عقهوهلن شهوعق تكلهوا یفرجة و 
 ردهوله وهن اولهه ایلله ادهن اَ و ادهن حه  فحل كتجوت كتاحاً خون اهنن  يتر وا ایل حل  اٌور ری
قهوك حالغهنة رهداد لرشقوك حغهوام وغهددة و   ت رجراً خو رو ت ون الجج ارداً حه و لو مسحتال
اَ  و املههرد ایل عرصههتنا فههات عرصههتنا عرصههة العلههن اٌدههتقٍیل فٍتنعههق حههه یف ىههذا رههینات 

ذلها و ا ها دهولت  فهو   كه املغاجه حاٌراء و العقول الناطصهة مث حنهوا فقووهن عهیل ف مكوا یف
تقولهوت  دفعوا طول طاجهه لهو طهال ات وهاخ ة ٌتححاب اٌدلة العقل العاوة هبذه املغاجه املغعورة یف

نههه فغههول هلههن  فودههون ىههذه خو د ف صههار شههرع مهههدحههنكن كخههعقههولكن ىههو شههرعكن و دح
درك اٌدهت قا  و اذا حتقهق خهركن حه الشهرع و ات العقهه  ركن حه العقه ىو وا املغاجه حات وا

ك و ادهجاب النجهاة  اٌدت قا  حتقق الثواب و العقاب و اذا حتققا حتقق ادهجاب النجهاة و اهلٍه
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 .نا ىو اٌدٍمخ قوله حعقولنا و رأ ن عند اَ اٌدٍم مفایالدن اَ و ات ید ًى
مئهة یف ع و جردهول اَخالتشهر  یفمیحهاَ الع ه كات ىذا شركاً  او مل  یف النجهوة و حاٌ

حاوهه  لو  ین جلغه مرم ون امل رواو رییع امل رواو فا ه ٌحاٌواوة هنوا عن ذلا اكثر ون مج
هه ورهده و ٌحهعهود ضهرره الخة حفا هه وعصه وهرة ی  ت اَ دجعیج یف الهجٍد و  ن العجهاد یفیهرب دی 

ذلها و  ًو املهالك النهجیلو  ًا ه عر  الشافع الجٍد ری ن العجاد یفیىذه املغألة طدررحت د
 قهه  وها عهیل عهری ن اجهنهیو ا كهر عله يفة و مسهوه و اصه احه حاصه اب الهرأحرن ای ا كروا عیل

جر الضع عنه اشد ا كار ری و اوجب العههه عنهد  ياص اب الرأ يف ارغن ون رأحجعه ال 
جر ال هه ف و محضههعاملعارضههة حههال  هه حههالنك و م اٌ يو  الفتههویج ا  و ورد اٌرجههار حههو الق يو  حههالرأیج

اصة عیل دها   وها ياو حهذلا و وهاادرخهاٌمسعهت و  هلل  عهن ذلها كهها ًالهن ون العاوة و ال 
اء طهول حع اٌشحمج یف ا و املعصوم ون عصهه اَ و اشودوا ات طویلاٌ ترار حقول اولج ایل طوواً 
 .جلغینی م وا عهنن و یف حلغین وا اعلنوا و یف هاحادروا و ف هاحف مهد ال

هلة طال املصنف  اٌصهه الغهاجق ات  رققنها یف كهها عهینخارر  ایل <الق ات العقه>حالج
ة اعلههن ات حههه اٌواوحههعل و العقههاب كهههادرك حعهه  الثههواب خههدرك املههدغ و الههذم كههذلا خههالعقههه 

هزاء و الكفهاء و العقهاب ىهو املعاطجهة عهیل هزاء الهذ ال ه الثواب ىو الج ب حهكهوت عقخ يء و ىهو الج
هء و ٌ زم ح هرولتهحرمهدود حبهد و  حكفهاء عهلهه و اَ دهج ا ه ارهد   یی  العهه الغ ه حهب علیج
ه حثواب عل فٍ احداً حه علجه خه حرق عل  ٌرد حو ل ء احداً  یش ایل كوت وضعراً خو ٌ ء احداً  یش
 غههت ق ارههد ونههه عقاحههاً خجههه و ٌحثخ ته احهه ههق علحف غههت ق ارههد ونههه ثواحههاً خٌعقههاب و ٌ حقوههر و
تار خ ه اتح ق علحف ك خهری كهن وهایشاء و خ فعه واخعاطجه ىو رب ارد طدو  م  د فلهو اراد اىٍه
ههاء كههافر فعههه و لههه رههق ثاحههت و لههو اراد حهه  هلههن علحاجههه و رججههه فعههه و لههحا ج   ٌرههد حانج
 وعزتوك و ج لوك و عظهتوك لوو این یاهوة حهلححعهد الثاونهة وهن الل وه اطرأ دعاء الغهجادولخ ات

ی   سورودا  ی  كوا طرفوة عو ك حكا شعرة ىفتیول اقل الدهر عجدتك دوام خهود ربوب ونم حدعت فطر
و  نعهوة وول نعهوك عوی حهوغ اداء شكر اخیف ىف  لكنت وق را  ی   ئق و شكرهن امجع هد ال   احدا  
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وثوا  تكحت وول خشوحوو حك یحوو حر وت ا ضوها حاشورا  ع ایبحوا حانحد الدنخك حت وعادن حد لو این
و لوو انوك  ج وول حقوك عویی   ر واحك  ىف    حلكان ذلك قه دا  خو  د  دوا  ی   و  الأهوات و اال ض

و ووألت طجقوات  یهو جأو عظهوت لهنوا  خهویق و ی  حعد ذلك حعوماب ال  ئوق امجعو عمحتی یاه
همن حطج سواخو ال ی حا وعمب غهیكون فخال حی جهمن وی ر حوك  ىف    حك قهولكوان ذلو یكون ل 
ثاحهة  يترأ ًا هت استوجج  ول عقوحتك وا حعد ىذا الدعاء ادت قا  ثواب ون ارد و وجهوب اٌ
ثاحهة وحهثجه طهجح علخ ث اذا محاَ جه وعز حب عیل هكهذلا ٌ ه تهرك اٌ ء  ه عقهاب و هحهب علیج
ًٍ حههثخه التنلههف عنههه حههه حههجح علقههخث حههحب و و كههه  عهههه احتههداء و كههه ارغهها ه تفضههه  ب فضهه
 .عاطب عدًٌ خ

هالق حال ونه و توىن و طحارر كه ذلا ر ایل <لنا طضاء الضرورة>و طول املصنف  ا  ال 
تههرر العههاجز املحههاٌرههد حههاملنلو  الفق الغههین ههٌ ا ههه لههو رلههن عجههد عجههداً  ي صههور اٌ اَ  ب عههیلیج

عفهو عهن ال هام و خو  ریضیه وهن وجهده امل لهوم رهی ًاٌ تقام ون ال ام لله لوم و لو شاء اعع
ه ارهد حهاَ و ٌ ارغهن ال   ٌرهد رهق عهیلحق مفع الفار  فا هه لهیا  حترك ا قاذ الغرحاوا الق
ات وعنهاه ىهه االحأوان  جوزاء االحأوان االهوا طولهه  وعهین تغههع یف ه امحهثجت لهه رهق علخ  ری
نههة و وههی د اٌحههه حالتورحههزاء وههن ا عهنهها علجهه ء رجههة اَ وههع ا هها تر الج د خههصههار ركههن العقهٍه
 .ة ركن العقه و ذلا دور راىرحتثجت رج ات

ههارههر ذلهها  ایل <ی  وعللهه>و طولهه  لههقٌ  ج یف يریج ههالق اذٌ  مغههن ایلی  هنن و جههیههال    ال 
الق.  ال 

م یفنخههشهها ات املنهها   ارههر ٌ ایل <ح املنهها حتنقههوههع >طولههه   يرأ قح حههالعقول و الكهٍه
ن ا ادههتجداد هبهها عهههیههو اٌتكههال عل او وعلقههاخههالن ر ة حن ههر العقههول یفالعقههول و ا هها  قههول ٌعجههر
ههالردههول و اٌوههام و ٌ ههزئ و  احههداً یج ة اوههر َ علوجههه و یهه  جوجقعههع خٌاىههه الج  و اٌ غههات الج

اٌصهه الغهاجق و ٌ اذا عهر   ذكر ها یف الردهه كهها عقله ون دوت راجة ایلته حصر  حوجغوض
اَ و عهدم  ه حه املقعوع عدم وجوب اثاحهة عهیلحكن القعع حترتب الثواب علمیة مجوب یمجوج
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نقك ونه رعاء راىر و خ ر امل تاح املتضرر  احاده الرب حاملرجوب الفقحه مث طحوجوب وعاطجة عل
  اذا احعلنا حن اَ و لی  رمكون ونا  دحاء و لحغوا حا جحالعقه و العقٍء لة حرج الكٍم یف
فخهالن ر   ر العقهه یف اء و الردهه و حهة اٌ جخههبداحالجداىهة دركهه خ جعهه حعه  وهایاو حهاو و ال 

 .  الكن حكیلحل
ٌجهه ات الشهرع طجهه   فهاوًٌ ی  رعهاء رهاىر جه ضاً خارر ىذا ا ایل <ع ا ه لوٌ ذلاو>طوله 

لهق و م لق و حعد ال  لق و وع ال  ه ال  ه اَ اٌرض وهن شهارع فوهن  تهوا رواطهد العقهول و حلغهوا ی 
وه یفن للوم اهیال  عهر یفی   لو اوا ىهو  افهه وعلهق می  اٌ غات ٌ اً ح و ثا امساعون طوراً  ملعرفة و اولج
هٍه  جهه علههع عههیلخ ر امل غودههاو و محههء وههن املعرفههة و   الههه یشحر فوههو  احههداً   النهها  احههداً ی  ال 

ًٍ یجل كالواطع یف  افه م  و ٌ عقلهه و ات كهات  جاً حه شهحهوجهب علیفٍه رحهه  رة وهن الج هر وهث
قا  ذلها خاء و الرده و ٌح اٌ جمی فغه حتعل املعرفة ادتوججه عیل ه الرده و  توه عیلحجاء ال
زج هلهة و هیالنها  جعهه فه  للعقهه طهوة ادراكوها ات حل ة الیخاو الن رححالج ن طهوة وعرفهة رب مج

هلههة و اٌ ج طههوة وعرفههة  ههیب  ه و الجرىههات رههیح و الههدلمیحههالتعل يروت تلهها القههوحههثخاء و الردههه حههمج
ههلههه طههوة التفقههه و  يذ الههذحههر حالفعههه كالتلهحتصهه  و میلتعلة حههاحههالفعل رج ادههتاذه تلهها القههوة ایلی 
ًٍ ی   و كذلا ات اَ م عاملاً  اً هیر فقحصخ ب ریخالتأد ا هیهرٍ ف و ات ون اوة اٌ طجه  یب لق عاط
ادهتهكنوا وهن وعرفهة اَ و وعرفهة  ر و النذر ىن املعلهوت جاءوا و علههوا اوفهال العقهول رهیی ذ

و ا ها اء حهولهب اٌ ج ذىجوا ىهن یفخهغهتوججوا الف هك حعقهوهلن و خ اء ریحتركون اٌ جخ ردوله و م
هوا و اٌهیلهو امتهوا ع و ذكروىن و  توىن طوراً  ن طوراً هیاء الحارده اٌ ج ا زلهوا  ن الجهة فهات طجلهوا نج
اًٌ دعوا لا خ ن العذاب و اىلكوىن و مهیعل  املقال. اهلذ مج

قهول خو وهن  ارهر و املهراد حاملفصهه الفاضهه التهوین ایل <املفصهه رد عهیلیهو ىهذا ٌ>طوله 
 ياو فقهال ىهذا الهذحهلالع دركوها یفخد و ٌخالعقا یف درك الثواب و العقابخحقوله ون ات العقه 

ىهو رهاىر  قهول حقولهه كههاخو وهن  التهوین رد عهیلیهٌ دخهون وٍ وة عهدم وجهوب العقا راً حذكر ا ار
 درك یفخهه د فههات مخههاٌعهههال اوضههح وههن العقا  ههرده حههات درك الثههواب و العقههاب یف ولكههن لنهها ات
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زج ق اویلید حعرخالعقا اٌعهال فی او و حهة تدرك الكلحو ىذا اشتجاه ون املصنف فات العقول الج
زج تههر رقههق یف او كهههاحههٌتههدرك الج  ة یفخاو الغههارحههتهها تههدرك الكلحا هها وههع جزج يالمكههة اٌ

د اوهور خهجلهدك و العقا روهرك عهیل ىو رلهف الهاجا حهه وها عهیل الغهاء و اٌرض و ٌتدرك وا
غهع خجة حهاعراض وهن كهه جوهة فٍحو و وع ذلها وشهاحجزج ًكن دركوا و اوا اٌعهال فومیة حكل

 ا و اورو حه.هید و وكه الخغعه ادراك العقاخا و هیف العقول درك وا
 دل ون اٌرجهار عهیل وا ه ایلح  ر اىه التفص عینخارر  ایل <هحالتفص مث   ره یف>طوله 
كات ون العهدل  ملاه حد و كات ادراكوا رجة علخدرك العقاخكن العقه خ ب عجدة اٌوثات فلو مختعذ
لههو اوهها اتختعههذ ا اهنهها هیههقههال فخ ب عجههدة اٌوثههات فاجههاب املصههنف امل قههق ات تلهها اٌرجههار ٌحت 

 صارو دجب ادراك عقوهلن فذلا حاوه حالضرورة او كاشفة عن ادراك عقوهلن فهدركوا اٌعههال
لهق و وهع  اطول و نن جواد و العهذول جهواد ًا هت اویل لهق و حعهد و طهدذكر ا ات الجهة طجهه ال  ال 

لق و ىن  توا رواطد العقول و ذكروىن و علههوىن مفهن اشهرك حعهد ذلها فقدادهت ق العهذاب  ال 
ل ًٍ یجل اتفق رجه یف و اوا ات حالجداىة میاٌ   حفله احهداً  جاً حعقهه شهخ و م احهداً  جاً حغههع شهخ م رة وهث

 اال كهو  اهلل نرأوا  خالطولهه دهج ا ه  العهدل و  قتیضه  قتیضه ء احهداً  عذب ح خو ٌ  كلف احداً 
جهة و اوها ات ه الحهمت عل عهذب ٌ هه طهدحاو فتو اوا ات عقه و مسع و هتاوت و اتجع الش اهیات وا

و ات اَ دهج ا ه  نجعوث  سووال  حویی  كنوا وعومب و ووافقهدطال اَ دهج ا ه  جاً حغهع شخ عقه و م
تلهفیج  م علهت وعصهووة ٌحت  ارواهلها و  افرادىها و یف عه العقول لتغتقه و لهو جعلهت وغهتقلة لج

اردال الرده و ا زال الكتب و ا اجعلت وشاعر لو اتت الرده و دلهتها و عرفهتها  ملاارتاجت ایل
كووون اهلل هووو املعهوون هوون فوواذا عهههوون خ عههوووا حوویخ النوواب ان س عوویحلوو طههال اجههوجعفر عرفههت
هوا و الرضوا  ا  نلهیس لهعجاد فحاء لحستة اش و طال اجوعجداَ عههواخ ن انهیفعه املعرفوة و ال 

  حا سوووجهیوووعوووا هووون الی   عرفوووة و مكهووو  اهلل العجووواد املخ م و طهههال قظوووةحو الغضوووج و النووووم و ال
كتوووج ىفعهههن طهههول اَ علوجهههه  ودهههجه  ذلههها صهههنع طهههال ٌ ىهههه هلهههن یفان یوووقهوووو ن اال و 
النهها  اداة  ىههه جعههه یف ه لهههحههو ط اتوواهن و عوورفهن النوواب مبووا ان اهلل احووتج عووی طههالو
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اال  كهوو  اهلل نرأووا  خان الحوواهلل الج یال عووه فوههه كلفههوا املعرفههة طههال حههفقال نههالوت هبهها املعرفههة فقههال خ
اهلل  عرفووا و لهخهوق عویخ خهقو  ان س هلل عویحلو و طهال اتاهوا ووا اال كه  اهلل نرأوا  خوسعها و ال
هق اذا عرفهن ان عرفهن و هلل عیخ ان ه حهاملعرفة صنع طال ٌ ط للنا  یف ه للرضاحو ط قجهواخ ال 
كهاهیتطول عهخا ثواب طال هیهلن عل  یف عجهداَ و عهن ای ن حاملعرفوةهیتطول عهوخن حالثواب 
  حرضوی عرفهن واخ حیطال تقون خ  هن وای  جی هن حیاحعد اذ هد ضا قووا  حكان اهلل ل و واطول اَ 
 ر ذلا ون اٌرجار.ح  ایلأخط  خ و وا

 ی  اء كهالعحدرك اٌشه او و اٌرجهار اعتجهر ات العقهه یفخهملن   ر و احصهر و حاٌ  و روری  فتج
ة حا وثاله فات كا ت صهافهیء ا عجع ف ء فات طاحلهتا ح  ا یشهی  فحء و كاملرءاة ل ا یشهی  فحل

ت اَ حتها ذممهتها فكهذلا ا رو او محهه وهدرهتا و ات كا هت كهدرة و  حهىهو عل وها و ركت عیل
ًٍ  ًدج ا ه اعع اء و الجج حٍوادعة او جوادعة حه اٌ جحال الی ون شأهنا درك وا اٌ غات عق
ه و صهدطون و حهالقهوا ال ر رلق اَ عر  وهاحغخ ا و مهیفعر اَ النا  عل الفعرة الی فات كات عیل

عههر  و  ا اعتجههار  ههاخهه وههن حاوههه و م درك رقههاً خههكههات  و لههوٌ رجههج اَ وهها كهذهبن و رههالفون ٌا
تكن تنفع و لو كا هت العقهول و ٌ  حٍرججه فلو جاءو الجج و ٌ عقه محه ه حتج اَ علی م

 ت لو ولهد وفهه و الهیخه ارأحر تنجحدراكة ون   تغح عصووة و ل تغحتكن تنفع ٌهنا ل رجج م
الكٍم  و علن ی  عقه ىذه الجراىخو  جاً حعقه شخ كجر كاتخ ات عاشرة ایلر وحه ون  ححب حجر و ری یف

ء راشها و كٍه جه ایلنغهخ قاو املصهنف و وهاحو المكة و اٌصول و حتق و لهو كهات  ضهرورة العقٍه
رووجه و ىهو طولهه حعذرىن اَ هبا   ردول و كتاب و لكات اٌعذار الی تاح ایلیكات  كذلا ملا
كنا عل هما غافهحوم القیتقولوا  ان كنوا ذر او تقولوا امنا اشرك احا نوا وول قجوا ی  هة انا  ة وول حعودهن خوو 
نوا حلوا رحنوا لووال ا سوهت الو لوو انوا اههكنواهن حعوماب وول قجهو  لقواو طهال فعوا املجطهوون  فوهكنا مباأ

ر یأتكن نومخو ا فووم سوأهن خزنووا امهیوف الویق كههواو طهال  ینمل و حن   اتك ول قجا انخفنتجل ا  سوال  
كج ىف ء ان انومت اال یش ووان ل اهلل وول ر فكومحنا و قهنوایقودجاءنا نوم قالوا حی كنوا حوضو ل  ر و قوالوا لوو 

ا اهوا خوو طهال ر حال وااب الأوع ر فواعترفوا حومنون فأواقا  حاب الأعا ا كنا ىف نأهل او نعقا وا
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ر یر و ال نوومحتقولوووا واجاءنووا ووول حشوو رة ووول الرسووا انتووف  لكوون عوویی  جوویالكتوواب قوودجاءكن  سووولنا 
 .ریر و نمحفقدجاءكن حش
لق اٌ الجة ٌتمت عیلور ات  و ری  فتج نفهع ارهدمها حهدوت خحهاملعجوع و املغههوع و ٌ ال 
 دل عهیلخهاو و حهدرك الكلخه هكنهه اتحغتقه حاٌدراك و اوا حاعا ة الجهج فخ  العقه حاٌرر فل

و المكهة  ًا هته أوتخ م غوو  المكوةخأتخ م غو  العقا و حالعقا خحالمكة  ذلا طول عیل
كانوا ول قجا لویفعهههخ الغنة لقوله تعایل ًى  میفقجهه تعله ی  ضو ل وجو ن الكتاب و المكة و ان 
 یاوحو ذلك وواء و كذلا طال اَ دج ا ه  یش تدوت ایلهی ٌی  ضٍل وج كوت النا  یفخ النیب
العهون عههوان  غهتنرج  هور العقهه و طهال عهیلخفالغهنة رمكهة و هبها ك رحوك وول المكوة حال

نفع وهن دوت ارشهاد خٌ فالعلن العجعاین ًا هتكل وأهوع خ منرل املطجوع اذا خوطجوع و وأهوع و ال
زج و اوهها یف ًاملغهههوع ع حههمجو لههذلا صههار  جههزئ كههه جههزئ ف یفحههالتوط  تههاح ایلحاو فحههالج
 ة.حفح توطاركام اَ
كل وا :قال كزل وزا اصل قالوا  حكزن بزه العقزل  حكن به العقل حكن به ال زرع و الهزراد انزه 
ك لة ن ااا قل ا بجواز خلو الواقعة عن الحكن او  جعل ال ارع له حكها  ی اط لن اقم ووتن الو ین و 
كزل ذز ا یبزی  زه ذزو لسزفراجه او لزنیبی  زه لزه و لزنیه او بیز ه ل بیبی جعله و لن ن السزفرا  لعبزادا نزاط 

ن ییلاخبزار الفزروع خانزا   ینز یلعقزل القزاطم حتزة ایزجالهراتب خارجة عن ذ ا ال زاع و الحزق ح
ن ادراك الهززل  و اللززواال و الزز م و یة بعززل تسززلیززث و ززم وززن الحجیززن حیصززلراللظ ززر وززن ی كهززا

كانا اال تفادل و الهستفاد نیالعقاال و  كقبح الظلزن او تییل( اصل ه )و ه خیعن ال زاع وا  ن یزیعبن 
 زز ل لللالززث یقن و یوتزز رة ابززاط اا االول قززلیقضزز ینزز كهززا نیكوجززوال وقلوززة الواجززب او واتلفزز

ن یین و االخبزاریقول الفاضل اله كور باط اتفزاق الهحزلث یذ ا بابر اباط و لللان یتهسة االخبار
كاشزفة عزن وجزود دل ة بازاع یزقولزوط باال زتلزاوا  العقلیه الن زن الیزعل الهتفزق یل علزیزحجة 

 ن لقول ن ب ا و احتهال ن و اتفاق ن و  ا.یالهجت ل
م الهذ عهینخارهر  ایل <ركن حهه العقهه طالوا كه وا>طوله  :اقول جعلهوه  يات هلهذا الكٍه
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او  و ثواحهاً  ركن حه العقه و ادرك له ودراً  ت واات متهٍت اردمها احوعن ً  جورحو ل ًكالور
 ت له رمكاً عه اٌیج  كن كذا ات ركن و ات می يكذلا ا ضاً خفوو عند اَ ا و عقاحاً  ادرك له ذواً 

وا  و ثا  وا  رلو الواطعة عن الكن وع ات املصنف رجح عدم الج ا ه عند اَ كهذا  هاهیاذا طلنا حبج
نوا لعجهاده و حجی نه هلن و می لغفراجه او جی  جی نه له و ىو میه او جحنه لنجحجی م اً دواء و جعه له رمكاً 
كهوت خجهة علهن اَ و ات حكهوت عخ عهن ات قاو مس ت حه راورىن و عزلهوا النهیبحىذه تشق

و طصههر  جههة علههن النههیبحكههوت عخ عههن ات ه  عهتههه و عزلههوا الههویصحههنههه و امت علخاَ اكهههه لههه د
عة ام ٌ حقهاو وهذىب الشهحىهذه الت ق نهایفخىه  يه ا  ر واذا ترحنه الخعن احٍع د الردول

 القغن اٌول. ه و ا ا الكٍم یفحكٍم ف ٌ فوذا القغن الثاین
وع الهق الهق وعكهن  و عیل   ىذا حبق و ا ا الق وع عیلحارر ل ایل <القو >طوله 

 كن و ونكن و ا مت اىله و وعد ه.حكن و الحو ف
ة املتهواترة للكتهاب و الغهن وا ىو هلن راصة حه رٍفاً  <یی  رجارلٍ رٍفاً >و طوله 
طهال اذا جاء ن ور اهلل و الروتح  لل طوله  امل فعن النیب ضاً خوهنا ىنا ا  ذكر شعراً  و ٌحد ات
هاد عی ان اهلل ق  ردول اَ  اهودقن عویی  ات طهال  ایل یالرتنة حعود  ىفی  املؤون ال 
ل وول الورب اووره و یل امنوا الودیالود ىف یل و ال  أیالود ىف یوا حوالرأهول اذا عهیالود االحداث ىف

كها وا و اصه ا فهةحو ىن اجورن يه اص اب الرأحعل وا اٌ يو ىه الرأ ًا هت  حهن حه و ىهه 
 ر وهاحها حعقهوهلن و ىهه ارامىهن  هیهمكوت فی ة الیحة العهلحهبذه اٌدلة اٌصول مكوت اٌی
كتهاب و دهنة  ر ادهتناد ایلحهرو و ارترمت حعضوا ٌدلهتا و تركمت حعضوا ٌدلة وثلوها وهن  ثِ اُ 

ة و ا ها املهدار حاٌصول العهل عجرة هبا یف ة و ٌحة طلمت ىذه رنخة او رواخفلو ذكر لكن وغلن ا
 العقول. ا عیلهیف

 فرقووة فرقووة وهنووا ی   وو ث و سووجع عووی سووترت ق اوووی ال  سووول اهللوقوو و طههال عههیل
عههوون خقتجأوون وول عههكون و الختكن و ختهأكون بوالخل یة و الجاقون هالكون و الناجون المحناج
  ولكول خونو  عول  أخأخوم دخ ان املوؤول م ی  راملهؤونحو طهال او احن ول سوجهیعه ن فاولجك واهیبرأ
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قووول خ میاهوودنا ال وورا  املأووتقطههول اَ علوجههه  یف و طههال اجوعجههداَاتوواه عوول رحوو  فاخووم حوو  
نتجول اهواءنووا   ضووانك و جنتوك و املوانل وول ان مجتوك و املجهووغ ای ای یق املوؤدیوا شودنا لهو وم الط 

وهنن  شی ب سهكوا سج   ونكن ان النا ایوااحد احج  و طال فنعطج او نأخم حا ائنا فهنهك
عههن  و دههجه اجوعجههداَ   و انكوون اخووممت حوواور لوو  ا وواخووووول اخووم  ووواه و وووهنن ووول اخووم برأ

كتواب اهلل فقودكررخو  اخو فقودكرر و وول فأور برأی   ا نوی    بوخوول حكن برأالكووة فقال  و طهال  ة وول 
  االووة و حوتواج الی ل نمایل الرق  و الدحقدا جتوا مجدعون اهنن فقهاء عههاء اهنن خل یالمالء  هؤظل خ
كا عهن  سول اهللحل ء  و العرفووه و ذلوك ان الیشون وول  سوول اهللهیعههوه و ال  ا  الو س 

   ا ر عل  سوول اهللحكون عندهن فخأألون عن  و الحن فهیرد عهیول ال ل و الرام و االحكام 
ها نأون الناب ایخ ون انحأتاخو  طهوج النواب العهون وول حجوون فحی  أوألوا ف خ كرهوون انخو  ال 

ل اهلل و تركوووا اال ووا  و دانوووا حالجوود  و قوودقال  سووول یوود اب ىفحووو الق یوعدنوو  فهووملك اسووتعههوا الوورأ
  ا ور عول  سوول حوكول فخ ل اهلل فهونیوء وول د كا حدعوة ضو لة فهوو اهنون اذ سوجهوا عول الیشو اهلل
أووووتنجطون  وووووهنن ووووول خل یاالووووور وووووهنن لعههوووو  الووووم اوی الرسووووول و ای اهلل و ای  دوه ایاهلل
 .مهد ال

ن هیدخها   یفحء له غألوت عهن یشخطوم  ف عاب عیلحف ا ه كخث الشرخىذا الد ا  ر یف
ثر ات حیج  ن اتهیورد عله ههاحفون فح ات تكلهی  ف جهحهو ىهو حدعهة و ك يغهتعهلوت الهرأحه فحاثر ف جهوا حهاٌ

ىهذا  يه اثهر و وهاادرحهكن عنهدىن فخ ات م َا و ردوله و رججه ردوا ایلی كات عندىن اثر و ات
ه اثهر فلهن حكن فخ ه و ات محغتندوت الخه اثر فلنٌ حن ات كات فیه اور الدححنوا عل يف الذخالعلن الشر
ثر فلهن  هنن الرجوع ایلخو ات كات ون د ًوواحا الور ردوت ایلیٌ ضهرجوت حهه عهرض الهاجا و خٌا
ههوٌ  ا ههه رههینقولههوت خ دههتناد الیج صههول فجتصههر ه یفحههو  ٌا عههدم جههوا   ون حنههاء املههذىب عههیلیٌا

دتناد ایل ثار ف ٌا او فها  ر وهاذا حهعوها ومهحت مجخهت كهات ادلهة اصهوهلن وورثهة للعلهن و كهارأحهالحٌا
 .يتر

ونس یاخوواورههد اَ فقههال  الغههن اٌول  هها و   جههن عجههدالرمحن طههال طلههت ٌییههو عههن 
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تكونل  كتواب اهلل و قوول نجحت نجی  ههك و ول ترك اها بخول نظر برأ وجتدعا  ال   حو  ضوا و وول تورك 
ادهتعهاهلها  ًنجغخات ٌح حاهنها رنی  تركوت الكتاب و الغنة وعللخث م خفجعد ىذا الد ًا هت كرر
 طهال الرضهاو ه مسعهتحتفص ر ال نوت املعلقة عیلیالفروع دا ها یفهیرجح علیاٌصول و  یف
وول تهقواء  یهنن و ا ادوا اهودخون اوور دهیطان اغترهن حالشوة و لجس عهوحهؤالء القوم سنح هن شان 

ك انرأهن فقالوا م و ووی  ن و وواهیدخوكأوجت ا اطهن و ذلوك مبواحوول احتأ  فاتواهن اههوك وول ووحوو 
كوان الرور  عهوهیكول ذلوك هون و ال عهوخ د و محرحك حظ م لهعج  ن و الواجوج هون وول ذلوكهین بوا 
 كتاح  و لوو  دوه ای قول ىفخعامل  و وأتنجط  الن اهلل  ول ذلك ای هجههو ر و  د واحالوقوف عند التا
ل یمهوود و هوون الووم ال عوویخأووتنجطون  وووهنن خل یاالووور وووهنن لعههوو  الووم اوی الرسووول و ای اهلل و ای
و طههههال  خهقوووو  عرفووووون الوووو ل و الوووورام و هوووون ال ووووة هلل عوووویخأووووتنجطون وووووهنن القوووورءان و خ
  مث توورد تهووك خووا برأهیوواكن فححكوون ووول االحكووام فوو ة ىفحاحوودهن القضوو توورد عووی ی  راملههؤونحاو
تهوول القضوواة حووملك عنوود االوووام اهیوواكن فحره فووحووغ هنووا عوویحة حعحالقضوو وو ف قولوو  مث ت   یلووما   

كتوا ن واحود فواورهن اهلل هیو اههن واحد و نجو عا  ح وب ا اءهن مجحاستقضاهن ف سوجاان  ن واحود و 
كوانوا  فاسوتعان  ون عوی ناق ا   نا  خفع وه ام ان ل اهلل د حاالخت ف فاطاعوه ام هناهن عن  امتاوو  ام 

 غ  و ادائو  وحعل تجه فق ر الرسول تاوا   نا  خام ان ل اهلل د ریضی   انحعه قولوا وخ شركاء ل  فههن ان
كوواحوو  تجحووء و ف الكتوواب ووول یش قووول وافرطنووا ىفخاهلل سووجاان    وودق خو ذكوور ان الكتوواب  ء یش ان 
كان ول حو ان  ال اخت ف ف حعض  حعضا    را  حوك    اخت فا  حر اهلل لوجدوا فحعند غ  فقال سجاان  و لو 

تریحق و حاطن  عهحو ان القرءان ظاهره ان تنق یع ا ق ال تكش  الظههات االیغرا ج  و ال  ج  و ال
 .ًا هتح  

تهول القضواة حوملك و طولهه  ةحاحودهن القضو تورد عویث خصهدر الهد طوله یف ارهر  ایلمث ت 
تو  ة خث طال حبضرة وعوحر ذكره اجومهد الغن جن عیل وا اشارة ایل اور عهور قضوات  و وال

تو  قودوقعوا ىفیوت قن انو  الوق ف  اجودوا ا اءكن و اقضوا مبا خورجهن حهوة فحعظ زال هوو و حعوا وال
تهروة خء واحد حقضا یش رون و قدحمكوا ىفحالقضاة عند خه تهل حن  ا فهیاتج عهحل وهنا ایب ا م 
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طوواب خ م فاجازهووا هوون الن اهلل تعووای ذلهها ٌهنههن  ث و ارتههاجوا ایلخالههدعطوو  المكووة و ف ووا ال 
ن اثهار لكهن ذىجهوا هیدخها و اوها اصه احنا فهی طوراً  ن ون ردول اَهیكفخ ن واهیدخا كن یفخ م
اٌراء  ارىن كهن ٌ اثهر لهه فارتهاجوا ایلحاٌصول فصاروا حارت ادتعهاهلا یفو  یج ة ٌحاهنا رن ایل
 وثلون.

 ل دهره ی اب محقال ول ن ج نرأ  لهق ا  حان عه هیو عن جعفر جن مهد عن اج
 و طهال لیالود ىف یال أ و طهال عهیل ا متواب  ل دهوره ىفیو م یالتجاب و ول دان اهلل حوالرأ ىف
عاب  ذكر اه یف ًٍ خوو ثاً خرد ل فلن عیلفصه ال  عهه حوقهال و مج يلهذ دع وقاًٌ خ هنج اٌدتدٌ
و  اول الكتاب ووضع الاجة ونه ور یف فات شجت فراجع و طد ياىه اٌجهتاد و الرأ الرد عیل یف

س حو املقووائ وواب حووالعقول الناق ووة و اال اء الجاطهووة خل اهلل الیووان دی  جههن الغهه طههال عههیل
 یالورأاب و حو ول دان حالق یحنا هد ی مفل سهن لنا سهن و ول اهتدمیحالتأه اال  ابخالراسدة و ال

و القورءان  انو ل الأوجل املثواین یكرر حالوم  ح  حرجا   نقول  او نق  نما جا  حنرأ  ش ههك و ول وجد ىف
 مبواعهن و ول دان خال   فقددان مباخالناب برأ ول افی و طال جعفر جن مهد عهنخ و هو المیالعظ
ف ات القههول خث الشههرخ وههن ىههذا الههدی  فتجهه عهوونخال هوواحث احووا و حوورم فحووعهوون فقدضوواد اهلل حخال
ة و لهذلا یهه ادعهاء الرجوجحهه علخهوعو الت جاً حوهن الهق شه غهینخلن حهه ىهو رهن ٌ  حعحل يحالرأ
وول اهلل  یر هودحوو ول اضوا نمول اتجول هوواه حغطول اَ  یف و طال رم وثلهیه و یضاد اَ و خ
 اكثر وهن ًر ذلا ون اٌرجار و ىح  ایل یول اوام ول امئة اهد یر هدح  حغخن   أختخم دخول  عیخ
رىها عنهد كهه یتكر كنهینمیو ٌ ثاً خن ردی و دتة و عشری  و وأت ا و كفاك اهنا عدو الفاً هیارص ات

ح ىهههذه املغهههاجه و حتنقههه یف فهههة جوهههداً حل اجورنأخههه العقهههول و م يوغهههألة فوهههذا شهههأت العههههه جهههرأ
ل عیل ل ىهو الهرأحكه واردة ون املغاجه هبذه اٌدلة حع اٌدتدٌ  يهنا فوذا الن و وهن اٌدهتدٌ

و ٌتكههن حاصهه اب اٌصههول  يرمكههوا فهها  ر وههاذا تههر ه  ههاحههعل اٌرجههار امل كههوم عنههه یفً املهنهه
 .مهد ونا   هد و ال ارغن رناً 
د حههة املعروفههة و اهنهها ٌتفحههل ات الههق رروههة العهههه حههال ن و اٌدلههة العقی  نههحع ي لههذی  فتجهه
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تلف يوع ا ا  ر طععاً   یف و وغهاءاً  اٌراء صهجاراً   یفی  ا فغنا وتقلج ي و  ری  العقٍء هبذا العقه م 
ارد اٌدلهة و مسوا اٌ قعهاع عنهد تهو ًو ا ا ىو طعع صناع صه طعع هبا احداً یلة الواردة فٍاملغأ

صه ون ىهذه یٌ ا اً حطلوب و  راه ع ضاً خلنا ا ء و طلوهبن ونه یش   یفحو ل العجز عن الرد طععاً 
قهال ا هه خٌ ضهاً خدة للقعهع ٌفهادو لنها احها هت وفحع  و لهو ك ال ن یف اٌء  طلوحنا یش اٌدلة یف

 او و ارجار ٌحتیصهخه احوا دع اذىا كن فا ه شودو عیل شتة دجقت ایل  ون  ون جولكن او
د خىهذا التشهد ه و ات اولهمت كٍووهن وهعحف ه واحو ف ضاً خا مهد ال قع عیلخرقنا  قال یفخ وا و

مئهة دات ال مهد طلنا و وا طال ال ٌت وا ضاً خفاولوا كٍونا ا عهن اتجهاع  مهد د ا و طهدهنا ا اٌ
كه ون وعهام م و ذكهر ات دهججه  ه و مسهاه فغهقاً حهذكر ادهن اَ علخه ال ن و هنا ا اَ عنه و عن اٌ

 .ی  واحالش ًور
ثهر ٌعجهرة حهه و  فهه حهثر فا وورد ٌ یف عینخ <الفروع یف ری>فقول املصنف  ه فهات وهع اٌ
ح ح  حغكوو اَ فذلا طجهحفوهه العقه حا ه لخ ه واخدكت اَ و تأو عن للوم الغكوو عها

 قهوم وعهه عههود و طهدعرفت ات ىهذا القهول رد عهیلخاٌدٍم عود و ٌ ضر وعه یفی  ن و ٌیالد یف
 .یی  اٌرجار ٌ اٌرجار
ل عهیل ایل <عن النزاعخو >طوله  تفاد اصهه غهاملعلهب و امل ارر وراده حاٌدهتفادة اٌدهتدٌ

ًٍ  دوة ل    قحل وا املغألة فاملغتفاد اٌصیل ة حصهلو اٌدهتفادة اٌ ء ارر كوجوب الصلوة وهث
 ًٍ كوجهوب وقدوهة الواجهب فوجهوب وقدوهة  ًو اوها املغهتفاد التجعه ك اىر الكتهاب او الغهنة وهث

املقدوهة و اوها املنتلفهات  يتجهع مسهاع اٌوهر حهذخ ًاوهر تجعه ضهاً خه احهه علحو الهدل ًاوهر تجعه اجبالو
ة فهات حهكهوت اٌدهتفادة تجعخ اً حها رنهیهه علحفلهو كهات الهدلوغهتقلة ة اٌصاحع فاهنا وغتفادة خفكد
ًٍ حههرج غههتدل حالغههنة عههیلخة او حة ٌ اصههلحههة ال ههن تجعحههرج ة و حفاٌدههتفادة اصههل ة ال ههن وههث

طغام.حمج قول النزاع یفخة حاملغتفاد تجع  ع ىذه اٌ
كا هها اصههل عههینخ <قنحاذ اٌول طههدر وتهه>طولههه   ح عههیلخ فادههتدل حالعقههه الصههرحی  اذا 

ه النهزاع ٌت حهف يجهرحقن ون النزاع و اوا الثالث و ىو املنتلفات فحطجح ال لن فوو القدر املت
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جههر احههات و ىههو حههعههدم الج  ارتجههوا عههیلیی  اٌرجههار رواه احههات جههن تغلههب طههال طلههت  وههاة حب 
ا طال عشرة ون اٌحهه هیون اصاحع املرأة كن ف رجه طعع اصجعاً  واتقول یف عجداَ ٌی

حعهطعهع  طال عشهروت طلهت طعهع ثٍثهة طهال ثلثهوت طلهت ی  طلت طعع اثنت عشهروت  طهال اً ار
حعاً خه ثلثوت و حكوت علحف قعع ثلثاً خطلت دج ات اَ  ه عشهروت ات ىهذا حكوت علحف قعع ار

ا احوان خو وهو   عات فقهال حجهاء حهه شه يحالعرا  فنجرأ ممن طاله و  قهول الهذو نن جلغنا یكات 
 ة فواذا حهغوت الثهوث  جعوت ایخو هوث الد ان املورأة تعاقوا الرجوا ای هما حكن  سوول اهلل

ة حهرج ة تهنیخهفالروال یأوت موق الودحاب و الأونة اذا قحوحالق ا احوان انوك اخومتیخوالن   
حهع و املغهتفاد و ىهو دحاٌدتفادة التجع العقه یف ة خهة فا ه ادتفاد ون ركن الثلث ركن اٌر
حع اصل جهر و ىهذا رهاىر یف ه العقیلحة الدلحرج  ی وت ادتندوا یفیة فاٌرجارحاٌر  هبهذا ال 

اع املركب شاوه هلهذا و الال ات اٌدلة حا ضهام اٌمج ًة و املغتفاد اللف حاٌدتفادة التجع
 .ضاً خالقغن ا
 فاهنها كاشهفة عهن ی  ة امجهاع امل هدثحهون رج <ارتاره الفاضه التوین وا و للثاین>طوله 
فا هه  ًة اٌمجهاع تجعهحهو ىهو رج ضهاً خو املغهتفاد ا ًه اوهر تجعهحالهدله فادهتفادة وجهود حوجود دل

هلة حعد حعٍت الرأ رجة لكشفه عن رضاء املعصوم او طوله ٌ  ىهذهع حو العقه مج يحنفغه حالج
 ر.حصر  العهر القص واجه حتهتا اٌ قاو مما ٌحالت ق

كهایاتص بالعهلی یثن ال زاع ذ ا وم االخبار :قال  یظ ر ون بعض ن و وم االشزعری ا  
ة االحكززام للهصززالح الكاو ززة ل ززا اط العقززل بعززل وززاقطم یززوجززه لقززول ن بعززلم تبع یل نززیززعززن العقای

كهززا یبا ززتحقاق اللززواال و العقززاال نزز لسززابق ذززو الهفززروض وززن االصززل ا ورحلززة الظززاذر و العهززل 
ن و انززه لززو یوززن اجتهززاع الضززل  ئزز  حزز را  ی ززا حیتصززور ال ززة نیو ال ضززا  یة ایززنازوززه القطززم بالحج

كزن القطزم ب هزا الحاصزل وزن ال زرع حجزة اا ی كن القطم ب ها الحاصل ون العقل حجزة لزنی لن
كاط ذو  یة القطم ال رعیحج یل علیاللل تسلسزل و یلور او یز اط یه الزیزال رع نقل زا الكزام الاط 

كاط حكزن العقزل بلززوم دنزم الضزرر الهقطزوع نه زترك و الفزرق تحكزن و انزه لزو لزن كزن قطزم ی اط 
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 یه و ال ظر الزیل وعرنة اهلل و نبیب عبلل االوثاط و علم وجوال تحصیلزم علم تع یالعقل حجة 
كل ناح زة و  زح ناح ة یور و اط القب ب قلیالهعجزل و التقر ة یزع  زا لا یبالعرع و نص اللةة و 

الهحزرم ووجزب  یو حهلزه علز ػٍ قنفحشا    قنًُكدش یُایفة یال زر
تن بعزل اثبزا  ادراك القزبح و یزل یاكرنا و ذز ا الزلل ن الهحرم وم اط الهتبادر ون الفح ا  وایلتحر
ة یز زرع ال العقزل لكزن اال ئ  ثبتزا وزن الیح حیردا باط حروة القب یلرك العقاال و لاخباری اط لن

و الز م ااا  ادراك العقزل الهزل  یتابعزة للصزفا  و نز یكوط احكاوه تعال ین یرد االشعر یدلا عل
 یحكززن العقززل بقبحززه و لززو تهسززة االخبززاری عهززا عبززارل و جعل ززاا ا  یریتفسزز نجعززل اله كززر عطفززا   لززن

اط الظزاذر  یب زا  علز َبؼث سعوال یٍ حخیكُا يؼزو   يا یبقوله تعال
ل العهزوم و اط االخبزار عزن یزفی زا یها بهاحظزة البعلزة و اط حز ع الهتعلزق نی  یالر ول الظاذر

االخبزار الجب زا  ینز یالهعاصز یعلز یون التجر اال تحقاق ح را   یع اال وستلزم ل فة الینعل ینف
ن یالهفسزر ر جهزم وزنیبعل البعث بهاحظة تفسز العاجل اال یالع اال ن ید و  ا نفع ه باط الهرا

ب االوززن یتعزز  یعلزز یاط عادتززه تعززالیززب عبززلل االوثززاط و جریتعزز  یدل علزز نقززل و واحظززة وززا كهززا
م یال زا ی صزرع الزیالعاجل و باط داللة ح ع الهتعلق ون باال االطاق ال العهوم ن یالسالفة ن
 ینزارجم الزسزتقل بزه عقزول ن نزاط شزئا ی اط و البعزث ال وزایالب یحتاح الی الع اال عها یو ذو نف

ة یزلحج ُدتیاهك يٍ ههك ػٍ وینفة یة ال زریزالعرع و بان زا وعارضزة وزم اال
سزتقل بزه ی ن وزن وجزه وزورد االجتهزاع و التعزارض وزایو صوف العلة و التعزارض وزن بزاال العزاو

رل نااقزل وزن التسزاقط و بزاط یزتكن وم االخ لو لن یالهرجحا  و ذ یرجم الیالعقل قبل البعث ن
كل ش یبقوله اللال علاو ة قاطعة ناتكانؤ یو ادلة الحجة ظاذرل یتلة اال رد یز ی  وطلق حتز یاط 

كزاط یزاط ناتكلیزث اط الهتبزادر اللفظیزح یه اوزر او ن زین ف قبزل ورودذهزا و اط ا زتقل العقزل و لزو 
ورود بزعلزن ی لزن الواقم انلنم االحتهال باالصزل او بزاط الهتبزادر وزا یحتهل ورودذها نی الهقام وها

كها یللنع اا بعلم االنصراع ال یال   االور و ة و بان زا یة و الهسخلة علهیور و بان ا ظ  الهستقا  
 ر وززایززاصززص بةیاو  یاالعززن وززن االوززر العقلزز یحهززل الزز ص علززیة قاطعززة نیززظززاذرل و ادلززة الحج
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ف قبل یانه التكل یة و االخبار اللالة علیالوال یاصابم الهر ل و زرارل ن یرواا اباط ن ستقل به او بهای
اط وصززالح یززب یاهلل تعززال یجززب علززیانززه  ی ززة و االخبززار اللالززة علززی لززة وززن ذلززة عززن بیالبعززث ل

صزلح ن و ی عرع ال اس وایالو عن حجة لیاط الزواط ال یال اس و وفا لذن و االخبار اللالة عل
عقل و ار ال الر زل او بعل ارشاد ال العباد اال یحتج علیال یانه تعال یفسلذن و االخبار اللالة علی

كل لطزف واجزب نفیه التع یل نیار هایف نیاط التكل ب و اط ا زتقل یف التعز یزهزا التكلیب لطف و 
كزوط یلرك العقزل و یز یقبح حت حسن و ال ة او اط العباد وجبوروط نایحج لطف نا العقل النه ال

كاط الازم علز كونزه واتزارا  اوزر بزه  خور بهزایز اهلل  زبحانه اط یحجة او انه لو   ینز العقزل خزرج عزن 
كزل الزة بعزل التخوزل  ل نقزلیزری ل وزاعزفی ا  و ی حكن وای یابلاع االحكام وم انه تعال ظ زر اجوبزة 

 ور. هاین
درك خهطهال ات العقهه  ملها ات الفاضهه التهوین عهینخارهر  ایل <مث النهزاع ىنها>طولهه  :اقول
 یف ضههاً خا لعقاجههد ا وههع واجفههة مسههاىن یفاو و حههالعهل او فنزاعنهها وعههه یفحههدرك العهلخههد و ٌخههالعقا
ه و حه نف  ثجتهه و طهجح حعه  رهی قولهوت ا ها ٌ هدرك رغهن حعه  الصهفاو رهیخث حهوجه ر
كررىها املصهنف و خ غت تاحعة للهصالح و ٌاعر  رصهوب الكاونهة الهیحقولوت ات اٌركام لخ
هلة ارذ املصنف یفحكوت املصالح كاونة  خ   حٍ م اتحل ل عهیلاٌده رراىرة حالج ة حهرج تدٌ

هلهة مج قهول عهیلخالعقهه حالعقهه و ىهو دور رهاىر فهات رصههه  ة و ٌعجهرة هبهها حهع ادلتها عقلحهالج
ر حهوهن   و اعدام ا  صهجوا اواوهاً  ياد حالرألغتا كلوا ادتجع ردد اىا او عجز ا عن ردىا عیل اً دواء

وهن اَ و  ر  صهبحهحعقهولكن وهن   يفهة ارهرح ك ون اَ و ردوله و ا مت تنصجوت رجهة و رل
 ردوله.

اٌصهههه الغهههاجق درك  یف ثجهههت احهههداً خ ارهههر م ایل <طعهههع حعهههد وههها و لنههها ات العقهههه>طولهههه 
ه درك الغهن و القهجح وهن حهاٌصهه الغهاجق عل یف ثجهت احهداً خ عرفهت و م   الثواب كهاادت قا
الفعهه قهول ىهب ا ها فوههت ات خ حهه لقاجهه ات د احهداً خهتر نتج ىنا واخالشارع فٍ ف ونحر توطح 
 ه ایلحٌدهج حتا هبها رجهراً  ام ون وجوه م ارعت هبا رجراً  ه رغن أفوهت ذلا ون وجوی  املع
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ًٍ  ذلها العههه طج هاً  نقلهب الغهن یفخر ا علهه و ادهجاب ارههیهفلعه ف الثاین  اذا   هرو ایل وهث
ب رغن للصامئ و حجه عرفت ات شن العحالنرج  و و راد ون الصوم و   رو ایلی الصامئ و وا

هة حالزوههات الغههاجق كههات ذلهها وههن شهه ة ف مكههت حا ههه رغههن و وههاادراك ات یفحههطههوة رورا  هحههف
 عرفههت ا ههه رغههن رغههن یف اَ عهههه عههدو اَ فهٍه كههه وهها عهههه ویلخقههجح ات خاملجههو  و 
ارج و كی تجووا  ان ر لكون و عسوحوهوو خ و جا  حتكرهووا شو ان عسو ردع ىذا القول طوله تعهایل یف ال 

 تهاروت وهای   شها اهنهن و ٌرة حوكوان هون ال   تا  وای  شاء و خ هق وای  اهلل   طوله وو هو شر لكن  جا  حش
اٌ  ههار و  ردعههه اردههال الردههه و ارههتٍ  العقههول یف یف رهتن و كههیحههو ٌعجههرة حب   عدو ههه رغههناً خ

غهت ق خون اَ و اٌ غات ٌ غت ق الثوابخن عرفت ا ه یىب عرفت ا ه رغن ون ا ارحاٌرت
حهه  كهن وهأووراً خ ول ا ه ممدوغ و ات م  له اجر و طحل اٌ اذا عهه حاور صارب العهه و اٌ اجراً 

ه و ا ههت عاوههه راضههر حههال لههب ذلهها العهههه و را جههاً ف فلههو كههات صههارب العهههه واحطههول دههن
نووة و  ایقوو حكن خء  وووا ووول یشقههول خ ٌدههتأجرك اوامسعههت النههیب و  جعوودكن ووول النووا  االیال 
نة و  جعدكنیء  قداورتكن ح  و وا ول یش و ن طهوهلن یو اتكن عن  حو قدهن ق حكن ول النا  االخول ال 

ع فهاكهلمت د ان ف تتكهروهاحر نأحاء   ة ول غحسكت عل اش نهه خو ىه طصر الردول عهن اٌحٍه
كههه عهههه رغههن وعلههوب اوهها  حعقههولكن ىههذه الغههنا  او جوههه و ادههتعات حكههن فههاعنتهوه فهٍه

 ًجا هبها املٍجكهة فهاورتهغخعهن دهجدة ادم اعجهدك عجهادة  ارب اعفینخ  طال حمسعت ات احل
  اَ حأله  قلتهه حهاملعین ث حتهب لعهیلحث اورك ٌ ون رحون ر تعجدین ارب ات ه اینحاَ ال
وت وول حوو أتووا الج وت وول ظهو هوا و لكول الجور وول اتویقحوتوأتوا الج س الجور انحلوقهول خدج ا ه 
ح اٌدت غها او و حاملنترعوت هلذا اٌصه لتص لوت هبذا القول خ  العاوة القاحألابوا ا 
عههر  رغههنه العقههه هلههن عقههه الشههعور و عقههه الغههن و القههجح عقلههوا الثههواب و  وهها ًىهه

كلوها لهحیلوجوه  فلوا عهنا مفن ٌ كن رغناً خ مث افتوا حعقوهلن و م العقاب   حا حهالوجوه 
   ره و ادت غا ه رجة.

  حلهزم و ذلها ا هه لهخٌ ارر فذلا ادتلزام وها ایل <كن القعع هبا رجةخ و ا ه لو م>طوله 
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و ٌ كه وهن طهدر او حهیاو ون فون الجدخفون الن رخو ات  جاً حء ون فون ش فون كه یشخ  م اتحٍ
 ه ردوًٌ حو ا ه حعث ال ٌ غات اذا فون  افون ات له رحاً نار و اخالف د ًععخ قدر اتخ ناراً خد ًععخ ات
ته ذلا العقهه حرج ه عیلحعلن ات طوله رجة و الدلخقول و خ كه وا عه یفحعخفترض واعته و خ

 هتها یفح لوضهوح املغهألة و امجاهلها و كلی  قهحال وطهف عهیل حهه رهی ياملعلن حالشرع املوتهد املری
هلة فاذا عر  ردوله عیل  ة و ردد ىو الفاً خة ااجه وح عر  ات طوله رجة فاذا  لل علی  قحال الج

زج ثاً خرهدن ی و دهتة و عشههری  و وهأت كن حا و علهههیها فهیههاو فٍتعولهوا علحههات عقههولكن ٌتهدرك الج
طهوال رائهة ٌاجغهر ات ه اٌواعة و واَ اینححالغهع و العاعة وجب عل اتفهوه  ٌشن ون ىذه اٌ

 .ًرائة ى يهبا و اطول ا
 لزم و طدفصهلناخٌ ادتلزام وا ضاً خارر فذلا ا ایل <طعع العقه رجةكن خ و ا ه لو م>طوله 
حعود اذ هوداهن  ضوا قوووا  حكوان اهلل ل و ووااٌصه الغاجق فراجهع طهال اَ دهج ا ه  ىذه املغألة یف

الجرىات و طهدطلنا ات ح ات و ٌرجة اٌحف اٌ حالجحو ٌتكلتقون هلل ال ة الجالغة خ  هن وای  جی حی
ها و ات حٌدهه يطوههر ء و وجههوب وعرفههة العقاجههد اوههر جههجیل فوههن كههه یشخ لههزم اتخٌ جاً حوههن فوههن شهه
وه یفحاٌ ج  ه.حور الكٍم ف وأل اٌصقاع و طد اٌمساع حالجرىات و اٌدلة ری اء اولج

ل  ر ایل <ح فارشةحو ات القج>طوله  درك القهجح و خهقهول ات العقهه خب خارر ىذا ادتدٌ
ح فارشهة حهالعر  و حكهات القجه ب وهیخهه  رخح فارشة حهالعر  و  هك اللغهة و ىهذا تغهوحالقج
وهن عهر  القهجح خفٍ العقه  ح فالقجح اعن وعلقاحت الفارشة طجالعر  و اللغة ا یف يالذ اللغة و

ا ههلل ا ههه  عههر  العقههه طج ههه فارشههة و ات اَ دههج ا ه رههرم وهها وههر و ٌ كههه وهها دوت شههرع كههها
ء  نعهق حهه ردهوله و طهالوا كهه یشخ ردهوله و م نزلهه عهیلخ م نه ردهوله و اوها وهایفارشة و ونكر و ج
تكلفههوا و طههالوا  م وههادههكت اَ و طههالوا ٌتكلفههوا  و طههالوا ادههكتوا عههها ًه هنههحههرد فیهه وعلههق رههی
ررم  وا   الرام اٌحلناطصة و طالوا لصاب حالعقول اخن اَ ٌیات و طالوا ات دححالج ف اٌحٌتكل
 ر ضرام.ح  طلت  فخ یف ع واحاَ فجه
قههه طاجههه ات املههراد حالف شههاء امل روههاو ٌ هها خٌ عههینخ <امل ههرم و محلههه عههیل>طولههه 
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و  حبثهاً  ير حهالرأحف و تفغهحلا طهول دهن امل رم و ذمیلزم ونه حترحة فحة ا شاجخفرضنا ات اٌ
كهات  ًو الجغ ات الف شاء ىو اٌول و املنكر ىو الثاین و املأثور وتضافراً  رداً  ىهو الثالهث و ات 

 ي ههة املتفارشههة احلغههة اٌعهههال القج او اٌدههٍم و الف شههاءخوههن ضههرور ضههاً خراىرىهها ا
غهت وهن حة و لخال لن و رروهتا ضهرور ًنكره اىه الشرع و الجغخ املتجاو ة الد و املنكر وا
ل عیل  ء. یش رال یف يا مه اٌدتدٌ
عههه املصههنف و وههن فغههر القههرءات جرأحلهه <جعلنههاه عجههارة>و طولههه  ه خهه  وعههات القههرءات حبج

ع و حع و اٌور الف حاملنكر الشن ًة و وواٌة اعداهئن فوخر اٌحتفغ یف يتجوء وقعده ون النار و روحفل
 عنه. ًب الهنیج  راىره وا
 ة و طهال عهیلخههبهذه اٌ يقهول ات متغها اٌرجهارخارهر  ایل <يو لو متغا اٌرجهار>طوله 

رجهر وشهروع و وعقهول فٍادهت قا  و لهو كهات ادهت قا  و ا ىذا طجه حعثة الردول ٌعذاب عیل
ه العقهه حه  دلحو اَ اجه ونه فٍ ادهت قا  فله املعایص عیل العذاب لكات ذلا ا راءاً  حنی

ر حالعاجهه  ٍر هة تفغه العذاب یف رجة فاجاب املصنف عن ذلا و رقق ات املراد وهنا  ی
ن ین مسهوا ا فغهون وفغهریاذا اتفق مجاعة وهن العاوهة الهذ ي قه و واادر ن كهایمجع ون املفغر

ن هیغهتند الهخث حهر رجة رحصخف حاملوجب لدرول النار ك يتلقاء ا فغون حالرأر ون حتفغ عیل
ن یكو هوا ارهذخ ن اذا مین لعهن اَ املفغهریقولهوت ىهذا ىكهذا حاتفها  املفغهرخره و حهاملصنف و  
القورءان  وول قوال ىف ه و دهلن حهاَ عل صهیل العاوة حا فغهون عهن النهیب يو رو مهد عن ال
العهذاب  ة  هیخهفنقهول للهصهنف وهن طهال لها ات املهراد وهن اٌ وقعوده وول النوا تجوء حر عهن فهححغ
لة ف يأرذ اٌون الغالفة حعذاب العاجه اخو وٍر ة ات اَ كات  ياوحالد  املراد و  ا عیلهیدٌ

العاجه و طداراوت هبهن العهذاب  عذجوت یفخاٌررة و ىه ىذه اٌوة ٌ عذجوت یفخىه اولجا ٌ
 ون كه جا ب.
لهة رهذ  املتعلهق>طوله  ات رهذ  وتعلهق  يرجهارقهول ات طهول اٌخارهر  ایل <و حهات دٌ
ًٍ  و وكا اً  العذاب  وا اً  ب حهات رهذ  املتعلهق دهجب اٌوٍه  و املعلهق حهد العههوم نج حهفخ و عه
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ات ىههو اٌ  يردههول و لعهههر فوهههه ایل تههاح یفی العههذاب عههها ع  ههیخع و الشههاخالشهها هههه عههیلی
صهارو العقهول الناطصهة  علهن وهی و اٌوهر اوضهح وهن  هارعیل ير حهالرأحتفغه كغراب و ات ىو اٌ

طولها ا هت  ته و عهیلحعجاده أحشرع اثجت رج املعوجة املتقلجة املصجو ة امللو ة رجج اَ عیل
ة و الهف خهة ااجهة تقاحهه وخة او رواخ و أتو ا حای  فأتو ا حغلعات وج طویل تثجت الشرع حالعقه و عیل

ه ث واخرد ن اَ و یهد ىهذا الكهن یف كتهاب اَ و وها ر یفحىهذا التفغه اَ و وها رأة عهیلىهذه الج
 ٌ اعهذحكن یف ده اینحهلعج الضهواحا حا هه لهو طهال املهویل اعجب ون ذلا كله ا ه وثه لذلا یف

   للههویلحتقهول ا هه له ات يأتهر و وجغهویض ىهو مجهوی جركن  های   كن ردوًٌ حاحعث ال فعه ری
 ی  غهتقه حهه عقهوهلن كتلهف اووالهه و طتهه اوٌده و ىتها رروتهه وعللهخ هاحف دحنجذ عقاب العجحر
ىهو  ادة وهع وهاخهحعجد متهاح وتضهرر حنقصهات ونتفهع جل ا  رب  ینحجعث الردول و ىذا طی حا ه م

ع خذكهرو حالشهرا  وهامیاو دهاحقة و شهوادة فقهره و فاطتهه و حتهریون القراجن و تصر ًووجود طعع
هبههذه اٌدلههة تغهههوت ا فغههكن علههههاء و أاتعجههب وههن ىههذه اٌفوههام و ىههذه اٌدلههة  فههواَ این
 ع النا .حمج تجج وت عیل
ة خة شاررة لٍخوجه املعارضة و ىذه اٌ يارر واادر ایل <ةخو حاهنا وعارضة وع اٌ>طوله 
كول خ م طهال نهة ىهو الردهول كههاحنهة و الجحلا حعد الجهیلا هیفات اَ دج ا ه ارجر ات ون  اٌویل
كر وا ول اها الكتاب و املشركیالم كوان و طال  نة  سول ول اهللحن الجهیتأت  حیی   ونركی  ل  أمفول 
و ادهت ق الثهواب و  یینة و ون رهحمفن ىلا ىلا حعد الج و ىو ردول اَنة ول رح  یب عی
و ارتكجهه   هاً حطج جاً حنة مفن فون حعقله شین العقه جنة ولكن املصنف  عن ات فوحكات حعد الج الزلی

غتقه حهه خ وا هنها عهوم ون وجه فتتصادطات عیلیو النغجة ج ة اٌویلخىلا فوو وعارض وع اٌ
 ها  فتهر  اٌویلخة حتكهن حالعهذاب و حهحتكن حعدم العهذاب و الثا  ة اٌویلخالعقه طجه الشرع فاٌ

ة خهرجح اٌیه تههاع ات مووضهع اٌج نهه الشهارع فهییج ة  هاحهغتقه العقه حهه طجهه الشهرع و الثا خٌ
 عوذحاَ ون جوار العقه و طهجح  هاً حة دلحه الجحدل التغاطا فجی و ية فٍاطه ون التغاوحالثا 
نهة اعهن وهن فوهن العقهه فلهن حه طلهت ات الجحهدل يو حا يف فغرو القرءات حالعقه و الرأحالزله ك
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 ىذه العقول املنتلفة املتقلجة.نة اَ و رجته یر جحصخف حارده اَ الرده و م ا لل الكتب و ك
 <ة طاوعهة فٍتكهافؤحهة راىرة و ادلهة الجخو حات تلا اٌ>و اعجب ون ذلا طوله 

كخرأ ن و ىذه اٌدلة الییه اور الدححنوا عل يا َ و لٍدا  الذحف هنا العوهن املنفهوش أهتا 
كتههاب اَ املحههف صههارو طععحههك ة حههالعقل ی  و الجههراى  كههن املعههاجق ٌرجههار ٌحتیصههة و 

ًٍ  ة و ىؤٌء لهو عهلهوا حبضهرة النهیبحصارو رن  ادت غهنه عقهوهلن و هنهاىن النهیب عهه
ة و وفهاد حهقولهوت ات وفوهوم عقولنها طععخنهتهوت و خفعلهوا ٌ  وهامیاملعهرو  حتهر هحكٍم رهاىر
 .يت فا  ر واذا تراتعارضخو ٌ كٍوا رین
 يلههو متغهها اٌرجههار>طولههه  یف <حقولههه> ارههر ععههف عههیل ایل <او حقولههه الههدال>طولههه 
و اطهول ات  ًه اوهر او هنهحهرد فیه ء وعلهق رهی كهه یش يا ه طهدرو يلو طال اٌرجار عینخ <حقوله
 يث املهروخث و الهدخو ىو مهدد وعه   حالهد يرو رٍ  وا ث عیلخالد يرویٌ ياٌرجار

 ًالهنهث ات املتجهادر وهن حهر ًا هته ی  هنوحورد فیو ء وطهوق حوی كوا یشىكهذا  عن الصهاد 
دل خهاء وعلقة و ات ركن حقج وا العقه و ات طال طاجهه ا هه حاٌش ًالهن فقجه ورود اثر یف ًاللف 
اٌصهه ىذا ندفع خا فجعه اٌوٍ  حصه الخ الواطع و م ات طجه الورود وعلق فلعله وارد یف عیل
اصههه جههوا  رلههو  شههاء اَ یف رعههاء و دههتعر  ات و رداً  عههدم الههورود و ىههذا القههول حبثههاً حاصههه 

الواطع و ىذا ىو  و ات كات صدر یف ًعلن جورود اٌور و الهنخ م الواطعة عن الكن او حات املتجادر وا
 دتعر  ات شاء اَ. الق كها
ام  اصاب حهه راوجهاً  اً ف شاء دواءحدفعه كخارر ىذا ودفع املصنف  ایل <لدفعناه>طوله 
جر ٌ جاً حوص و اعجهب ونهه  ر رجهة و ٌجرىهاتححادراكه العقه ون  غتقه خ وا نصر  ایلخفقال ال 
ات وهن جنهاو یهن روغ و ٌرهیدره علهخهٌ ارر فوذا حاب ددوه ری ایل <ةحو حاهنا رن>طوله 
رضهرهتن ذكهر اَ و  ذكروا یفخهٌ افهواه رصههون رهی ن یفهیدخو ردوا حذلا ا مهد علوم ال

نقهاد و ىهذا  عقلهه و خنقهاد و ىهذا ٌخل ىذا غتقلوا حعقوهلن و حقوخو  حداً ا ذكر ردوله و رججه
 ىذا ٌ عقله و دلهنا ىذا و ٌ غلن ىذا.
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 اٌعن ون اٌور العقهیل عیل ًهه ذلا اٌور و الهنی عینخارر  ایل < هه النكحف>طوله 
ىهذا و   هله عیلحار املصنف فحغتقه حه العقه و ذلا ٌت ىذا الهه حارتخ ر واحصك حغی  او 
ل یعول هوما الود نیفخ ییعدل ول اها ب كا خه  ول اوی ىف عن النیب يطدروأوله هبذا و خ
هال ی و تأقی   و انتاال املجطهی    الغالخت  ر وغتند راىر وهن حه حغخو  التأویج ث فٍخالدا ال 

 ن.هیاىه العلن دٍم اَ عل
 ة ا فهاً خهالروا ورو و طد <او حقوله>ه طول ععف عیل <اصاحع املرأة او  ا رواه احات یف>طوله 
 ه.حف احعه الكن العقیل فا ه

ذروة االور و سناو  و ورتاح  و حاب  جعفر و املراد حه طول ای <ةخالوٌ و  رارة یف>طوله 
هو  و  وام هنوا ه و ت ودق حقوام ل  ووام حعود وعرفتو  اووا لوو ان  جو   اء و  ضوا الور ل الطاعوة لحاالش
ه لتو  الحوكوون مجخ  و حووالحاهلل ف ة ویخووالعرف خ ل دهره و محل وال  و حج مجح      وواحول اعهالو  حدال

كان ول اها اال اهلل حق ىف كان ل  عی  كوتخ ووضع اٌدتشواد ا ه ٌحد و اتو  ًا هتان ی واح  و ال 
لته الحمج و  ات فجاٌدت غهات العقهیلمیه  وهن اىهه اٌح  له ثواب و لحفل ه و اٌحع اعهاله حدٌ
ا و ذراىها هیهاشهار ال ر اٌرجهار الهییرٍه  طهول املصهنف و دها عهیل ثواحاً غت ق خك الغن ٌدر
 .ًطعع ة و وفاد عقیلح حاهنا كلوا رنمیح اهلشخذرو الر

اذا اراد  حهههات اَ دهههج ا ه ياذا ادهههتدل اٌرجهههار عهههینخارهههر  ایل <فحهههاو ات التكل>طولهههه 
و ذلها لعهف و   هی  تهذكر او خة و اٌرشهاد لعلهه خهف و اهلداحهحعهد التكل عذحه اٌخب ارد ٌختعذ

الضهواحا حارغهن جهواب و  عذب و اجاب املصنف عن ذلا یفخكلف ٌخ اللعف واجب فاذ م
 هنن.ی جمیالت ك ادتقه العقه حدركه و ٌراجة حنا ایل هاحاَ ف طال ىذا اللعف وغت ب عیل

جر ایل <ادجاو ات الع>طوله  ا  حده ة و ٌاعر  وجه رمسهه یفخارر ىذا جواب عن طول الج
جوروت و ٌ رغن و ياذا طال ججر عینخ و یی  ادلة اٌرجار ٌ طجح او اذا طال لو كهات  ات العجاد مج
وهر  وها فقهدرور اجوحهة ذلها كلهه حالتأوهه یف ركن العقه لكات وضعراً  كن  ای اتاَ  عیل ٌ واً 
 وىن اٌجوحة الغاحقة.  ور اٌخ مسعت و م ل وااون اوث
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 یالقاصززر بززالفرع الزز  یف الكززانر حتززیززتكل یة العقززل نززیززحج یال زززاع نززو تظ ززر ثهززرل  :قااال
ك ا الهسلن القاصر ال ی تعزارض الابزر وزم  یل( ال رع و نز خ یلا )الیالت ال  یستقل به العقل و 

جعزل الظزن  یو نز یل العقلیة الظن ون باال الللیاثبا  حج یهكن نرض اللهرل نیالعقل اقول و 
 تهكن االیززو ال ن الج زا  وزلا  ی زل دوراط القبلزة بززن او عیلیع زل تعزارض الززلل حززا  ر الهعتبزر ورجیزالة

احززل  یل علززیززدل ن و الین الهحزز وریاالوززر بزز ارر ااا دییززاثبززا  التا یاحززلذا و نزز یوززن الصززلول الزز
ة و یزالسز ل او و زم الحج ینعتبزر اخبزارا لقزل  نز السز ن ااا لزن ین و اثبا  جواز التساوح نیالطرن

 یة و اثبزا  اصززل االباحزة و البززرا ل لكزن علززیزالهسززتقا  العقل یام الفتززرل نزیزا یف نززیزاثبزا  التكل
سزتقل بزه العقزل لطزف و ی هزایف نیزثهزرل الط التكل جهلة و  ا ثن لو قال الاصن ال ی ا او نیتخول ن

كلیكززل لطززف واجززب نال ززارع قززلب كززل االحكززام الجب ززا به ززم  نتخوززل و بززاط الوجززوال  یة الكبززریززن 
كظ ور الحجة یقیتعل  هزا  داجبزه  ازم علور الهكلفیاط ال ارع الیو باط ب قابل لعروض الهانم 

العقاجزل او  یتزه نزیسزلن حجیكزوط غرضزه االلززام او ی اط قزول بزه االیال یل عقلزیو باط الللكالقاصر 
 طبقه. یورود ال رع عل یلعی

هلها  اجتثهت وهن فهو  اٌرض وها ات نراو ىهذه الشهجرة الهییج شرع املصنف یف :اقول
وت ٌ حههع او یفحهین و وههن الجههدهیوههن طههرار حههنك الكتههاب و  صههوب اٌووههار صههلواو اَ علهه

و ر واحا ات ىذه اٌجواب اجواب الكن حغهیصج  ف ركهن العقهه  زىا فات املهدار عهیلیا لل اَ و حتج
ا هلل اَ و طهال الهق جهوا ه و  ر واحجو  الكن حغ ر فجعد واحٌ الشرع و فرض املغألة ذلا ٌ  

هدال حهالیی  جهی ه و جهادل و  ها ع اراد اتحادتدل عل نراتهه  يفقهال ارهد ادهوء ًىه  نهرة ىهذا الج
له و وثهاب ات عههه حهه و وعاطهب ات عقفون ح ؤون حاَ وكلف  ای م يعلن ونه ات الكافر الذخ ات
 ی  كنوا وعومب و وواقهول خرٍه  كتهاب اَ و اَ  ىو عیل يعهه  عوذحاَ ون ىذا الكن الذخ م
ادلن  او و ارجار تشود حذلا فا ه حعد واخو انة یهك ول ههك عل بهیلقول خو  نجعث  سوال حی
ف هك خ و ماصر وهنن املتهكن وهن الف هك قال يو ارر ف طجلهحو  له اٌدتجداد حالعقه فكیج ٌ
عهن اردهال  ف  هینحتلها التكهال وكلف حعقلهه وثهاب و وعاطهب حهه و یف ضاً خكفره ىو ا عیل فجی
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 الرده و ا زال الكتب.
م اٌ ىو یف يغلن الذامل يو ارر د اٌدٍه ق حمهج  او وضه كهوت یفخ تأا هه طاصهر كه حٍه

 فون. فه واحضًا تكلخفذلا ا جاً حالغؤال ولكن فون حعقله ش عیل قدرخفٍ
جههر وههع العقههه اذا حههی یف يو ارههر نههه فالعقههه وقههدم ٌ ههه حقخ العقههه عههیل تعههارض ال 

جر رین ًطعع  دهألت وارهداً  این غنة املتواترة كههاالكتاب و ال قدووت ذلا عیلخحه  و ال 
و  ًٌ هه طععه تصهنع طهال ارهذ حعقهیل وهنن و طلت له لو رالف الكتاب و الغنة عقلا وها

 یف كههٍم النههیب قههول اتخوهههنن ارههر  مسعههت وارههداً ات و حههالغههنة فاهنههها رناتههرك الكتههاب و 
عاب ا ل  ال  لة ٌ هه لفهو و  رین ضاً خمج ة حهاصهول فقاى اثجهاو وعنهاه ایل تهاح یفیالدٌ
لغهه و ا هت  و ا هت یف طهوًٌ  اٌرر فاذا طهال النهیب  اردمها ایلی  فاذا ضههت القول مج
تقجلهه ٌت كٍوهه رهینحترد عل ر ذلا فلا اتحتفون حعقلا   لهة و العقهه طععه ه و ٌ  ًالدٌ
وهنن مث الیوهوا شو ر بحمكووك فی ؤونون حییف قرحك ال ت و حقضو نموا حرجوا  انرأوهن  ىفدوا ی 

 ع.حه حناء التشحعل جینیٌ اوا واَ ادغوا اداداً  هاحأههوا تأهخ
هلة وهراده حراملعتجر ون  حقول  خ راملعتجر و الصواب اتحجعه ال ن الغ یف يو ارر ر ٌم حالج

وهة و ٌ روعتجهر شهرعاً حرفوا و رصه له رن  عخ اعٍم القجلة و م یی   تأك وهن صهلوة  تهكن اٌخهحبج
القجلة ح هن  و نن ٌ قول و الهدَ ججركاو داداتنا یف ح ىذا ال نحكن حترجیواردة فالعقه 
عههههه ح نهههه لقهههول خو  القلهههب رهههن فوهههو املتجهههع شهههرعاً  رصهههه یفروعتجهههر فهههات حوعتجهههر و رهههن  

شهاء  ن وهایا ایل صیلحصه فی و ات م ل وج  القجهةیعهن اخ اذا م احدا   یالتا  ی ی   جعفر ای
ر فقهال حهاملت  ةو دجه عن طجلهل وج  القجهة یعهن اخ توج  اذا مخل وا یا ر احدا  حاملتا ی ی   لقوله
 ث عقلهه و یفحهرعههه حعقلهه و وهن خاٌرجهار دجهره و  ویلیه ات راجهة ایل يفهاث شواء حوح  یخ

 ا.هیة اردیالعرج اردىا و الصواب یف ون الصلوة ایل تهكن اٌخالنغخ ٌ
ر و حیكن حهالتنی فالعقه ىنا ی  ن امل روی امل ذوری  ر اذا دار اٌور جحیاثجاو التن يو ارر

 ر و ٌركن العقه و القرعة لكه اور وشكه.حیو  التنیج ب اتجاعه و طدذكر ا ا ه ٌیج 
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 قههول ارجارىهها  ه حاٌرجههار حههاتحهه عهههه ف الغههن  و ات م ادلههة تغههاوح یفالجههوا   يو ارههر
فههات طههوة  ضههاً خالفههروع ا عهههه هبهها یفخرههاد و ٌاٌصههول او ا عهههه هبهها یفخة و ٌحههرن ًفة او ىههحضههع

ههوا  الجدعههة ر ثهها  عنههه حقولههه حاَ وههع ارههذ اَ امل نجههذ و القههول عههیلحعاطلههة املصههنف ركههن حبج
ظهور  الروواحش ووا قوا حورم ریبو حقولهه الوق  اهلل اال عویقولووا خثواق الكتواب االحن وهیؤخم عهوی ام

مث و الجغ وهنا و وا  اهلل ووا تقولووا عوی و ان ن ل ح  سهطاناخ م شركوا حاهلل وات ر الق و انححغ یحطل و اال
تعههون   او و اٌرجار.خرىا ون اٌحوع  ال
الغاجق فاملصنف  النیبع خالٍرق و اشتجه شرا النیب أیخ ف طجه اتحاثجاو التكل يو ارر
ركن حه ىهو ركهن اَ  و كه وا كن وعصوواً خ افترض واعته و ات م ىذا الزوات و حعث العقه یف
 كن.ی ات ركن او م
ة اٌرجهار حه قهه حبج م ا و اتهههیاثجاو اصه اٌحارة و الجهراءة ٌت العقهه رهاكن ف يو ارر
تأوهه  الفهروع ولكهن عهیل عههه هبها یفخاٌصول او اهنا ارجار اراد و ٌ ة و ٌتغتعهه یفحٌهنا رن
هلة ىذهیها و النغخ فهیادتقٍل العقه ف یف  نهراو تلها الشهجرة و این ها و ٌاعر  وجوه حالج
رج یف ات ق یلیرروهتا  حعد وا  .ی  اوح  الشءو ه رأ ولعوا كمیاصه الج  اطول اهنا شجرة حت 

صههن>طولههه  نههرة لنههزاعكن ىههذا ٌت  ٌ يارههر املههراد اذا طههال اٌرجههار ایل <مث لههو طههال ال 
هراملعقول لعف و كهه لعهف واجهب و اَ ٌحاملعقول و   ف یفحالتكل  كهه اٌركهام ی  ه حهه فجهی 

ور ات حع  اللعف ونه وغت ب و  كه لعف واجب كها يا ية الكجرحفاجاب املصنف  نع كل
ه ىهذا و حهدل تهاح ایلیٌ يارحهاملنهع ونهع ارت ه اللعهف و ىهذاحهغهت ب فخه العقهه حهغهتقه فخ وا
حاعهث اوها  جوة و ٌ نع عنه حٍمیه الكتاب و الغنة و املصنف حدل علخ مما يجة طول اٌرجارح ت

  و وافرطنوووا ىفی  كتووواب وجووو ىف احس االخوووء و ال طوووج و ال لكوووا یش انوووا  حو تج الكتهههاب فقولهههه تعهههایل
عهون  ثخرهد یف عجهداَ ر عهن ایححصه ای و اوا الغنة فعهن و اوثال ذلا ء الكتاب ول یش
كوا حواب الو  حواب خالو  حواب  ا  حعه سول اهلل اوعوة  وافوان عنودنا ات طهال  ایلروتح  رة حال 

كوا هیونو  فحهیب   و خو  عویحوو او ئو  وول فهوق ف حم ا   سوول اهلل طوها سجعون ذ اعا   ا 
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دش اال ش ىف   الناب حیحتاج الیء  حرام و ح ل و كا یش ا خوتوأذن فقهال  ده ایلیو ضرب ج ال 
ا ش هوما  حویده طهال یهج شجت طال فغهزین طال طلت جعلت فداك ا ا ا ا لا فاصنع واحامهد 
كتوواب و سوونةحووو ف ء اال وووا ووول یش و طههال نوو  وغضووجأك  یف الغههن وههویس و عههن ای   
تواجون ی نعن و وواعوده طال  كتفوت حه یفخ  ا ردول اَ ه له اصل ا اَ ایحث طخرد
ان اهلل تجووا ك و  و طههال ال هووو عنود اههوو ء فقههال  ه ضههاع وههن ذلها یشحههفقهوة حوم القیوو   ایحوال
ل عجود حأوتطخال   العجواد حویحوتواج الی جا  حواهلل وواترك شو ء حی ان كا یشحالقرءان تج ان ل ىف تعای
كان هما ان ل ىف قولخ ان و    ا نوان االحوته  فی  وا ول اور  و طال  حو قدان ل اهلل ف القرءان اال لو 

تجهغ  عقول الرجال ل  ا ا ىف كهه یش ه لههحو ط كتاب اهلل ولكل ال كتهاب اَ و دهنة  ء یف أ
كوا یشه فقههال حهه او تقولهوت فحه ج انو  قووال  عجهداَ و عههن ای  حوكتوواب اهلل و سونة نج ء ىف بوا 

ر حه  ایل وول حودود اهلل حودا   حدا   یول تعد و جعا عی ء حدا   ان اهلل جعا لكا یش  سول اهلل
ء و اودعهه عنهد   ركهن كهه یشی  ء و جه شرعه وهن یش فاَ دج ا ه وافر  یف ذلا ون اٌرجار
حلغها تأرهذ حهه  كهه وغهلن مفها ضهة عهیلخالنا  ولجه و طهال ولهب العلهن فر اىله و اوجب عیل

هال العقهه یفها ًه هنهحهرد فیه ء وعلهق رهی جلغا تأرهذ حقولهه كهه یشی حلغا و وا م وا عیل ن مج
وفتههههرض العاعههههة  اً حههههكههههوت  جخكههههن وههههع رمكههههه و یو  وقاحلههههة ردههههول اَ غههههتقه یفخ ات

 .كه هد
و الجهة و طاحهه لعهروض املها ع  حهتهكن النهیب یحتعله يحات الكجهر ضاً خو اجاب املصنف ا

افواه ىؤٌء و طال وجود الجهة لعهف و تصهرفه لعهف  ن یفیرالدحك وور الجة لكلهة القاىا  ص
ا ه عثور املكلهف كهها ا هه یٍ م جخ و ٌی  فرض الوجوب فقدج ارر و عدوه ونا و اجاب حا ه عیل

امقهمت  يه الهذح عهه حعقولنا و حات ىهذا الهدل نا ٌحد و اتحصه الخ ها محفف ضاع عنا ارجار ٌحتیص
صهن  كتفهوت یفخادوء فاهنن  ًى املجادلة حالی و ٌتقولوت حه و ىذا طا وت اىه عقیل اذا رد ال 

م  طهها وت املغههتهع  ا القههول عههیلوههذىجا و ات كههات ذلهه نههایفخحا ههه  طا و ههه دههوواً  نههایفخطههال حكهٍه
 العجارة راىر. و  و حایقیج قة رد الق و ٌحالق و ىذا یف  اً حص 
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العقهه و الهال ا كهن تردوهنها ة حهف تنكهروت رجحىنا كٍم و ىو ا ه اذا طال لنا طاجه ك حی
ة مفهها حغههت حبجههة و ات كنههمت تردوهنهها حاٌدلههة الشههرعحتهها رجههة فههادلتكن ل ة فههات محههحاٌدلههة العقل
طلنهها ا هها  ً  املههدعرهٍه كههوت رجههة عههیلحلههزم الههدور او العقههه فحهتهها الشههرع فحرج ه عههیلحالههدل

و نن اثجتنا الشرع حادلة  جاً حء اذا ادرك ش ك اٌ غات كه یشدرخ   حٍ م اتحا ه ل طدذكر ا داحقاً 
كههات  عرفنهها و وهها ه و طووو هها و دههددو ا رههیحههو هها علتاء و عرفو هها ورطوهها و  حههة اثارهتهها اٌ جحههعقل

ب حهف طواه العجحنفعنا لوٌ املعجوع و ذلا كضعخكات املغهوع  نفعنا لوٌ املغهوع و واخاملعجوع 
ح وهب العج و  ری فة الناطوهة فنجهه حب ملها فع القهوة الضهعحهجب و لهوٌ العحهو لوٌ القوة ملهانج
احصهروا فاحصهروا ات اَ دهج ا ه ارهد و ا هه  وهنن املروودة رهیحاء رواطد العقول و اك لوا عحاٌ ج
نتفع حه حنهاو خ ری ن دوه ٌت اَ جعله واض اً یاٌورن یدىن لدرك ىذخو تغد ردوًٌ  ارده

ن مث هید مث افترضههوا واعههة  جههخ و تغههدمیتعلهه ة وخههعشههرة فاحصههروا حاطههه تقو  التغههع و احنههاء ثلههث
 ممها ا فغهون ررجهاً  رتلفهوا و واوجهدوا یفه و احهتنها عوا ف ه وهاحههنن و ردوا الیهشهجر ج ههاحرمكوه ف
اء و تقووههت عقههوهلن و ادههتدو طههواىن و حههفههاذا تعلهههوا العلههن وههن اٌ ج هاحوا تغههلو دههله طیضهه

اٌدهتقٍل  ة العقه عهیلحون رج ًتدع ا واحردوت علیا و طاووا حاعتدلت افواوون توجووا ال
نههوا ات عقههوهلن حفتج ثاً خن رههدی و دههتة و عشههری  الف و وههأتة و رههدثوا حههخههة ااجههذلهها و فتلههوا عههیل
رعراهتها  يغهاوخ ات ه و رغب العقول فنهراً ح و دنة  جرة و طداصاحت و الجة كتاب اَحوغتن

 . دطا اً تا واءحتفون فقد واَ ادق و افواووا الكتاب و الغنة فافون ات كنت
كل وا :قال ك اصل قالوا  جعزل ی هكزن اطی ل وزاحكن به ال رع حكن به العقل و الهراد انه 

 حكهزا    زه حكزن بزه العقزل بعزل الجعزل و االطزاعیبی جعلزه او جعلزه و لزنی و اط لزن ال ارع لزه حكهزا  
 ی فین یاالشعرة لجعل ذ ا الحكن و الهاالف یحكن بهطابقته للصفة الكاو ة الهقتضین ا  یاجهال
صفا  لزم علم ادراك العقل لل ت ایتبع انه لوال یال السلب الكلابط یل ا عل ت ا للصفا  وطلقایتبع

تكزن  اط لزن یاط احكاوه تعال یجاال الكلیاثبا  اال یور و عل ته وهایته و قلثبا حجیو علم حج
كانا وعللزة بزاغراض راجعزة الغوعللة باال العبزاد  یالز او احیزلززم االحت یه تعزالیزراض لزم العبث او 
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ع ه  یبه و اله   الهخوور یة غرض نیر خصوصیاط لللواال و العقاال ون غیبهجرد االطاعة و العص
 زز خ جعززل  یلزززم لةززو نززی و اط لززن بززا داع حززا  یا  لكونززه ترجیالاصوصزز یلزززم اللةززو و العبززث نزز
ع زه وزم قطزم  ینفزر الهزخوور بزه و اله  ز ی ن ووجزود نزیة غزرض راجزم الزیاالحكام او لاصوصز
كزل نعزل نز یب نزیزثبزا الهطلزوال و انزه الر یال ظر عن االور و ال  ز  یالواقزم اوزا الهصزلحة نز یاط 

اا طلزب  نزلبا   و لزو بزه االول البل ون االور یتركه نف ینعله و ال ن یتركه او ال وصلحة ن یانه او نیات
 یو نزوزر  عكسزه لهزا یاللزان یالزراجح و الهرجزو  و نزن یة بزیح للهرجزو  و اباحتزه تسزویتركه تزرج

االنواع  یة الیت وع االحكام ال رع یب نیح با ورجح و الریون الترج اللالث البل ون اباحته ح را  
كاط اختاع تلة الختاع صفا  االنعال ن ة یاط او التزرك او التسزویوصلحة االت یالاهسة ناط 

ػٍ  یُایفة یة ال زریزاال یال ر اللللة الهتقلوة وضانا  یالهحاا نالهطلوال ثابا و اال لزم احل

كزاط و اال یذر اله زایزغ یتن االوزر نزیزو  قنفحشا    قنًُكش  باالجهزاع الهركزب اط 
اط وصززالح العبززاد و یززب یه تعززالیززجززب علیانززه  یال صززوف اللالززة علزز یو الزز یالسززلب الكلزز ی تفززین

لكزن ال صزوف  یوجود وصزالح و وفا زل وزم قطزم ال ظزر عزن االوزر و ال  ز یوفا لذن الظاذرل ن
 .یل ا كاتیبل دل یالترد االشعر
ه و حههن ههر فخه و ا ها حههالن هر ف تههاجوت ایلیىههذا حبهث وفههروع عنهه عنههد المكهاء ٌ :اقاول

اء حادلهة حق اٌشهیرقها تهدوا ایلهی دوت اتخهریاء مث ىهؤٌء حق اٌشهیحه ون ٌ علهن لهه حبقها عتینخ
لق عهیل لفاظ و عند المكاء ون اٌوور املنكشفة ات اَ دج ا ه رلق ال  ع خوجها املجادلة و اٌ

تلفة لكن اضن ات ارمسوا یف اء حر كتجنا هبا وش و ة فصارو اٌشیىذا الشرح و دا و صفاو م 
 يتقوخحاملاء و املاء  عی  نحالنار و ت يات النار تتقو يتر هاف حاضدادىا كضعحاشكاهلا و تت يقوتت

ه و حهفنخه و  لهب حهء اذا كثر عل ضعف ال خ دواىا و وا ىذه فق  وا ف حالنار و عیلیج حاملاء و 
رهحه و فحجقیه و میدخه و  لب حه اذا كثر علخقوخ ه فغاده و واحف و ات اَ دهج ا ه رلهق  ه صٍه

لق و اراد اروار وا  شهوا وهدة رهیحعخجقهوا و ی حهات كهن اٌمیو ذلها ٌ ين ون القوهیف كهن طد ال 
رون و حن و فهیجقی عهلوا  اخ ات شوت ودة اٌحعخطواىن و ٌ یف ا ور وخ ن و هیفنهخ تنجهوا وهایج ه صٍه
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ن الردهه و هیه صٍرون و فغادىن فاردهه الهحف علهوت  اخه فغادىن و ىن لعدم اراوهتن ٌحف
رون و حههف ن الكتههب و علهوههن الكتههاب و المكههة و عههرفون وههاهیا ههلل علهه كههد ه صهٍه فغههادىن و ا
 عهه یفج  وهر وهن كههوهنن وهاخشهوا و حعخ ه رهیحهعهلهوا  ها دلهوا علخ تد ألحهن حالوعهد و الوعهیعل
ره ء ون اٌ تفاع ٌتنفعه واعة ون اواعهه و ٌتضه يعن اٌدتفادة جر ن و اَ دج ا ه  ینهیطو
و درول وهن روهور  ر ضرامح  ذكروه كلوا  فخ یف ر وایو دا عجثاً  جاً حفعه شخ ة ون عصاه و محوعص
 اطول  ق اتحو فوحالج

لغههههت  اً خههههالقههههو  جر  يا حههههارخهههه
 حتغهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنه

 

 اهیحار  ٌتفغدهنا و اعا القو 
 

وها ركهن حهه الشهرع ركهن   فقال طهالوا كهه هحاملقدار حاٌو التنع رم  یولكن املصنف اراد ات 
و ذلها  رهر  عهه یج  و ات م عهه الشهارع لهه رمكهاً یج  كهن اتمی ه وهاحه العقه و فغر حهات املهراد كه

عرفهت وهن  كهها و رمكهاً  و ات اَ جعهه لهه رهداً  عرصهة اٌوكهات اٌ ء درهه   یشحالقول و ل
 درك ركههن وههاخهه كههن اتمیقههول املغههلن ات العقههه خح اٌعتجههار و وااعجههب ات حصهه وههن اٌرجههار و 
ء فقههدارعأ و ات كههات  ه ذلهها ال ههحقتضههخٌ درك وههاخههء فههات كههات العقههه  ه ح ههحههكههن اَ علی م
 ء وهها اَ لل هه قیضههخعقههه ات ٌخو ٌ رمكههاً  قتیضههخ الكههن عههها يلویهه َ ات  احفلهه قتیضههخ
 له. قیضخو ٌ قتیضخ ه و ٌ اتحقتضخ

عهههن  يب راصهههله ات اَ دهههج ا ه  وحهههىهههذا رعهههاء عج <نههههحجی او جعلهههه و م>طولهههه 
حعههام   حجههة علههن اَ فوههو لههحة اَ و عحاركههام حعهه  املوجههوداو وههع ا ههه مههه وشهه مهههد
ء و ال  طوج و ال  وول یش الكتواب ء و وافرطنوا ىف لكوا یش انوا  حتجع اَ و طدطال اَ دهج ا ه خحشرا
عهر  ىهو عقهه خ م كهن  هایا زلهه و  يع الكتهاب الهذحعر  مجخو مهد ٌ ی  كتاب وج ىف احس االخ

عهن  اً حهاَ و كهات  نعلههه خ م علن واخ عر  فالنیبخ ضاً خا نا و طلنا ات عقه النیبحترطاملصنف و ات 
 اَ.

ع و وهراد عهه و اٌوٍه ات العقهه لهو  يو ات طال املصنف ا ا اطول ركهن حهه العقهه حعهد الج
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ع یف ه لكهن عهیلحهفا هه ٌ دل نفعكن احهداً خهطلت ات ذلا ٌ اولع ركن نهة وهن حوغهألة وع اٌوٍه
نههات حقحال و رههن فههات الحههنكن مهه  رحههقخه اوٍعكههن و حهه  دلحاملغههاجه و مهه  رمككههن لهه

تلفهة و كلكهن و  اٌراء حنفغا تلفات و ا ت وتقلب یفی  الصاججات ٌ  و ی  قهحدعوت الوهعقهولكن م 
عاء طعع و اٌصهه   رنهاً ی  قهحب وارهد فا قلهب الحت املصه ای  قهحا و وهن الهیف ًكوت الجاوه و ال 

وه الغاجق ف نفعكن خه فلن ه عقیلححتمكوا حدل   لكن اتحكن فلحعدم اٌوٍع و ادتص اب الج
 ی  ٌت املكلفه اً حهامجال و طال املصنف رمكاً  كن الفاجدةتواركن حه العقه ركن حه الشرع و فات ات
هحی ٌی  الناطص  ع املصالح و املفادد.حعرفوت مجخاء و ٌحع اٌشحعوت حبج

ة حة رصوصههخههكررىهها و اخن تعلهوهها املصههنف و یههوههن ا يوههاادر <للصههفة الكاونههة>و طولههه 
اٌ غهات  فغهه وهن  لهیخ رم اتیه  حٌجهه الصهفة ال هاىرة ألهكهوت الكهن خ كهن اتمیللكاونة و 
 ة الكاونة.حه مفا رصوصحنه ٌهنا تعهحع غر  اٌ غات اصجعه یفخرم ات یوو و میججه ٌ ه 
هو ٌ ياشهعر طلنا ا ه رعاء اجووهویس <يو املنالف اٌشعر>طوله  الف املصهنف و ی 
هاعة حاشهعرحو ل يالغن اٌشعر ای  ایلی  املنغوج يقول اٌشاعرة اخ الردن ات ن ی  الج

عتقهد خو ٌ كه وهن  ر الشعر وهنن اجووویسححه ٌ ه كات كث ًهن مسحلة حالحفات اٌشعر اجوطج
و ا ا غهب املعتقهدوت حاعتقهاده  اً خر ون اوٌد اشعر و اشهعرحصخ يعرالغن اٌش اعتقاد ای

 نون.حه فغهوا حادن شحال
ركهن  ة واحثجت رج ب فوب لزم ذلا و ویحه عجحارر دل ایل <هتاحا ه لوٌ تجع>طوله 
 .نا حعٍهنا داحقاً یحه العقه و طدج
لههق لكههن ٌ لكههن یف ات كههات الفاجههدة تعههود ایل عههینخارههر  ایل <العجههاد او ایل>طولههه   ال 

لق حه مل   اٌور و الهن م خب ون اواعه و حثحل ًا ف  ال  عاطب ون عصاه فنقول  نقه الكٍه
ح حٍه حة لهزم التهرجحعهن ىهذا فهاذ ٌ رصوصه ًم هنه ًتعلق هبذا و  فه  الهنه   ف  اٌور م ایل

 نتجر.حعن الصلوة ل ًهنخو  أور حالزینخ ورجح فلن م
او و اٌرجهار خارر ىذا تعول ون املصنف فات اعتقاده ات اٌ ایل <ةخاٌ ایل وضافاً >طوله 



264 

 

الواطع  ات  ف  العهه یف دل عیلخ عل الراشاء و املنكر یهنخفقوله  ذكرمها ادتعراداً  ة و طدحرن
 املأوور حه حاٌمجاع املركب و ٌ راجة ثجت یف ًالهن حه و اذا ثجت یف ًتعلق الهنخح و ونكر و حطج
 أور حالعودل و االحأوانخوان اهلل  حه اطرأ طوله تعایل و ثجوته رین ثجت احداً خ  حل ياٌمجاع الذ ایل

 و تعلق اٌور حه. و كات ارغا اً  فالواطع كات عدًٌ 
و  الغهلب الكهیل نهتیحف اٌ و اب كهیلیج ات كات امجاع وركب ثجت ا عینخ <ات كات> هطول

 جعه طول اٌشاعرة.ی
ه حب علیج ء و ٌ َ یشا ب عیلیج ه ا ه حف ارر ٌاعر   صاً  ایل <النصوب و ایل>طوله 
نعن خههتعههول و خ عههن  اهلل عووی یالتتهووسووعد  ا امخووٌم دههعد  و طههدطال ردههول اَ ء احههداً  یش
 وصالون و وفاددىن. ن ایلهیدهین ون فضله و جوده و هیعل

ههارج وصههالح و  تلهها النصههوب رههاىرة ات یف عههینخالنصههوب  ةصههف <ال ههاىرة>طولههه  ال 
تههرد اٌشههعرنههحٌهنههها وج ًوفادههد وههع طعههع الن ههر عههن اٌوههر و الهنهه ٌهنهها  يات هلههها و النصههوب ٌ

ادلهة  ًالضهواحا طهال  عهن ىه و یف ه ادهكایحة و ىنا طال حه دلحرن ًٌتكشف عن الواطع او ى
 املراد وهنا. ر العجاراو راىرة یفیه و داحة و العودة علحة ٌ ادكاتحدكوت

 ین و ال وصززلحة نززیكززوط الهقصززود و ززه نفززر التززوطی ل اط وززن االواوززر وززایززو لززو ق :قااال
كل ا ون ذ ا الباال قل ا اوال  الهخوور به و لعل اواور ال ن ن قزول ینفزر التزوط ین قزل الكزام الز  رع 

كزاط الهقصزود نز ا  یر اللللة و ثانیون احل الهحاا ه ون وصلحة ح را  یالبل ن ن یالكزل التزوط یانه لو 
ل یالواقم خانه و لو ق اط الهكلف بالهقلوا  ویاط الهخوور به بعل اتیاالعام بعلم ات نازوه داجها  

م االحكام لززوم یت و یو العقاال و ن جعل   خ االحكام وجرد االطاعة اللواال یلعل الهصلحة ن
 یص بعزض بزاالور و بعزض بزال  یتاصز یعزن الكزل و نز یطاق لزو اوزر بالكزل او ن زیال ف بهایالتكل

كالصیرغب الهكلف باتیاالور بها ال یاالواور ن یكوط بروز االطاعة ن لول و الزكول و بزروز االطاعزة انه 
كزالزنیزرغزب الی عهزا یال  ز ینز یال زواذ ین كزل الحزرام نكزاط الهقصزود نز یه الهكلزف  م یزجه یو ا

كهزا یر و ال صفة نیاد ال غیالهراتب االطاعة و االنق ه یزتلع االنعال وم قطم ال ظر عن ذ ا الج زة 
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ياخهءج قنجٍ  وؼبذ ق هللا ین ياقيش ق قال فةیة ال ریلا االیؤی و

راله زروطة یة الةیبزال قض بالواجبزا  التوصزل الجب زا اوال   ؼبذ ٌین   قالَظ قال
كایالاصوصز ینز ضزا  یح باورجح ایبلزوم الترج ا  یو ثان قرالتة الیب  الصزبح و  یجزاال الج زر نزیا  

كاین و ذك ا و لو قیالظ ر یاالخفا  ن  بالصزلول وزلا   اط الةزرض وزن اوزر اهلل  زبحانه عبزادل اط 
كزاور الطبیزادراك وصلحة ل زن ن تزرك  یعلز یرنزم ورضزه لكزاط عقابزه االبزلیض بزلوا  یب الهزریزه 

كهززا لززو اوززر الوالززل ولززلا بززتعلن یلر نتززه و لللطززف و  ا  یززوصززلحة نفسززه بتركززه الصززلول و ان العبززل كززوط 
كزوط الةزرض وجزرد ی ص عة ر نة و ه له ناالفه و قتله الوالل عقوبة لترك ذ ا الهصلحة نابزل اط

كا اد للنع اا اوال  یاالطاعة و االنق  ا  یزو ثان ضزا  یرضزه وحزض التعبزل جزا  الهحز ور اغ طبال قض اا لو 
كززاط نفززبزز كهززاتر ف ر  ززا  یززالتكل یاط غرضززه اط  ر وززن یا ززتحقاق العقززاال ن ززو لزز یاو نفزز ین ززو 

كزوجیالجعل لا اط شزا  نعزل و یزبة العقزاال نالعقزاال ینعل یة االربعة او نفیا  بل لوازم الهاالفة 
 اط شا  ترك.
املغهألة  ها هبهذه اٌوجهه و الهدرول یفحه ٌدهخهوا ه حٍخذكر ا تعو ىذا كها :اقول
 .ر حاهباحون  

 ه و ٌ راجههة ایلحههدل حهٍه فاً حدههن ه ذلهها لكههات طههوًٌ حههارههر لههو ط ایل <هحههو لههو ط>طولههه 
 و ی   فه  التهوو الكٍم ایله ولكن اجاب املصنف عنه و طال ا ا  نقه حه علحدل جواب طول ٌ
وجهود  ًر الثلثة املذكورة و ىیلزم ارد امل اذخ  هبذا ون وصل ة و اٌی   ف  التوو  قول ٌحد یف
 ها.هیالفعه او الترك او ٌ وصل ة ف املصل ة یف
م حعهد كهه اوهر حعهدم  اً حنحع اٌركام تووحلو كات مج عینخارر  ایل <اً حثا >و طوله  لهزم اٌعٍه

 .يتر حاملأوور حه و ىو رٍ  املشوود و ىو كهاات حاٌت
ههواب عهنهها فقههال  ا راجههة ایلخهه ارههر و م ایل <ٌججنهها>و طولههه  ذكههر ىههذه املزررفههاو و الج

ة كعوارة الجدت حالواججاو التوصل تقول یف ع الشرع م  التعجد مفاحلو كات املراد ون مج ذلا وع
ة حرصوصه ح حٍوهرجح یفحلهزم التهرجخ اً حهثا و قهرب تة الحهغهت وشهرووة حنحث اهنها لحو الثوب ر
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 .و اور رراواً  كوت اور واججاً 
   فاجههدة اٌحملزررفههة و اجوحهتهها لههىههذه اٌحبههاد ا ارههر كههذلا یف ایل <لههدفعناه>طولههه 

طلهمت وهن ونافهاة العهذاب  وها يصر  العهر و اتٍ  املال فقال املصنف لو كهات املهراد التعجهد جهر
 .ياٌحد

ل ات حبجهر فقها ًو در رُ  ًفوذا القول دفع حاوه ججاوه و ون حاب ون رو <اً حثا >و طوله 
ادهت قا   فوو رٍ  اٌدٍم حه العقهول و ات كهات وهرادكن  هی ف رأداً حالتكل كات  رضكن  ی
ته و ا هها ىههو ٌ م املنالفههة كههها ات اَ جعههه ح  وتعلههق جعههه اَ و وشههحالعقههاب فالعقههاب لهه
ولة املتكله ر ارادة ون اَ و عیلحون  ة حاٌرحعة و لزووا اللوج ر حه ون  ی  طول املصنف املقلد لج

اء حاالشوو خهووق اهلل يو رو النوو  وشوواء جا  حء شوو الیشوو یامنووا مسوو يرو ء ملهها ة ح ههحهه  اللوجحة لههخههرو
ة و ا ادة و قود  و قضواء و اذن و ححأجعة مبش الأهاء اال اال   و ال ىف ء ىف وا ول یش يو رو ةححاملش

كان  كتاب مفل  قوا اهلل خوالق و طال اَ دج ا ه  نقا واحدة فقداشرك قد  عیخزعن ان  یاجا و 
عولهة َ و اللوجحهبذا الق و ٌارن املصنف لو فون ریضء  كا یش ة ٌ ووها و حها  فهات اٌرحعهة مج
عولة ون اَ و العقاب خىه  هلة لقد ٌ ووا ام ٌقول ىناك املنالفة مج   وهنها حرن طدغ له حالج
 ة.خة ٌ دراخ و ا ا ىو روای  ه ا ه ارذه ون كتب املتكلهحو ٌ عل

عاطهب اَ عجهده خات كهات  هرض القاجهه ات ٌ عهینخارهر  ایل <ة العقابحفعل او  ی>طوله 
ههواب یههحالفعهه فالعقهاب ج هواب اٌول فههات  نهایفخد اَ ات شهاء فعهه و ات شههاء تهرك و ىهذا الج الج

قههول خة اَ و ىنهها حتعلههق حههه وشهه د اَ و ٌ  نلههو  اَ و ٌیههغههت جحة لحههطولههه اٌول اللوج عههیل
واب اٌول رعاء و حایقید اَ  عن ىو جیة العقاب جحعرة اٌولفحال  عجاراته راىر. د اَ و الج

حسززن و  اط ام ال نالصززلقیززا  و قبح ززا ذززل ذهززا ااتیاط حسززن االشزز یاصززل نزز :قااال
ة الهعبززر ع  ززا باللاخلززة و اللابتززة و یززح بزز ات ها ام باالوصززاع الازوززة الهقووززة للهاذیالكزز ال قبزز

ح لهاالفتزه الواقزم ام یة نالصلق وزن الكزام حسزن الجزل وطابقتزه الواقزم و الكز ال قبزیقیالحق
كززال فم و الضززرر و الةصززب و االباحززة و السززتر ویززبززالوجوا و االعتبززارا  الهة الط ززارل و  رل لاحكززام 
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ام ال  ضززا  یة العلززن و الج ززل ایززوززا وززم ولخلا یر الحكززن ال ززرعیززصززاع الهوجبززة لتةونحوذززا وززن اال
كزلا و وزم الضزرر عارضزه و صزار وزن تعزارض الز اتیاالول ینعل ن یین لو اجتهم الصلق وزم ال فزم ا

و ال  ر الصزلق حسز ا  یر لزیزاالخ یعهزل و علزوقام ال یة نیالهرجحا  الاارج یورجعه الرجوع ال
ن یل بزززیل بالتفصزززیزززح اط اضزززر ام الهقاوزززا  واتلفزززة وجزززوا و قینفزززم و قبززز  بزززل حسزززن اط حزززا  یقب

كون هزا  ین یكفیو القبح نبالوصف ن یالحسن ن ات الحسن انتفا  ج ا  القزبح و الحزق بطزاط 
قززة العقززا  و یب و للززلور واززالف لطریزم للتصززولة العلززن و الج ززل النززه وسززتیززبززالوجوا وززم ولخل

ن و الج ززل للقطززم ة العلززیززوززم عززلم ولخل یحتزز یجززاال الكلززیكون هززا بززالوجوا ب حززو االبطززاط 
و  یجززاال الكلززیو اط اضززر ن ززو وززن بززاال تعززارض الحسززن و القززبح نبطززل اال بحسززن الصززلق وززلا  

 ظواذر خطابا  ال رع. یرجم ع ل ال ة الیواعلا الة ن و وحل التوقف ن
ًٍ  :اقول ه و ا ها حهتفقووهن ف وثاله حه و ٌ فاجهدة هلهن یفٌ علن له و ٌ عنوت املصنف اص
 ه ات شاء اَ.حر الحت ون حاحه و دنشحن درلوا الجیة و فوهوا شأت المكاء الذحىو وغألة كٍو
م ثلثهة وعهات مفهرة  <ات ام ٌحىه مها ذات>طوله  قهول خوقاحلهة وهن  قهال ذلها یفخهلذا الكٍه

لهو تهدجر   اء وهاح فه  اٌشه حهه ات یف عهینخات حهتقهول اهنهها ذاخات مفهن ححات الغن و القهجح شهرع
قهول ات الشهارع خات حقول اهنها شرعخ ي ة و الذحه عر  حاهنا رغنة او طجحه و اولع علحالعقه ف
 یف قهال الهذایخو وهرة  علهة وهن ا فغهوا حهه وضهعوا وضهعاً  اء حالغن و القجح حٍحاٌش ن یفرك

ًٍ ر الذاو كاللوت حو له صفة   ء ذاتاً  ٌت لل  وقاحه الوصی ات حهذاتقول اهنهها خمفن  للجغن وث
ًٍ خ قهول ات خات حقهول اهنهها وصهفخٌ وهن اللهوت حهه وهن  فغهه و وهن  قول ات الغن للجغن وث

غن ون ر ًٍ حغن و ٌ طج  حبحث ىو لحالج قاحلهة و یف قهال الهذایخو وهرة  ح حه رغنه حلو ه وث
ارج ًٍ حاو طجههث ىههو ىههو رغههن حههوههن ر داً خههة كههات  حههاٌعههراض ال  قههول اهنههها خ يو الههذ ح وههث
ت و ىكهذاخحاٌعراض  اٌول  اوها املعهین  قول ىو رغن ٌ ه اجن فٍت و اجو فٍت و اىه حلهد فٍه

م یفیرحهه اٌرحههی  املعن ه و شههرع املصههنف یفحههفقدتقههدم القههول ف وههرح املههرام و  ن و دهها  الكهٍه
ت كوهنههها حههالوجوه>ات طههال  العجههاراو رههاىرة ایل ارههر فارتههار ات الغههن و  ایل <و الههق حعهٍه
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ارجهة وهع ودرلحالقجح ل وهه حهاتحهغا حهالوجوه و اٌعتجهاراو ال  قهال ات علهن اطتهرات خ ة العلهن و الج
علهن فٍه و ات كهات عنهد حعضهون ٌ خ ح و ات محتلا اٌعتجهاراو امل غهنة ف غهن او املقج هة فقجه

وه یفحودرل ىهو وهن  يب الهذخلزم للتصهوالغن و القجح و ارتار ذلها ٌ هه وغهت ة للعلن و الج
ء و ا ا الكن تاحع للوجوه  ذاو ال    َ ركن یفحذلا ل وذىب العاوة وجه الللوم ا ه عیل
طترا هاو فال هیو اٌعتجاراو وهن رنهوت املجهتهد  ه رهیلهء ٌ ركهن  ن و الزوهات و املكهات و اٌ

و ات رهن القهجح   هن اصهاحة الواطهع و الهق فهات رهن الغهن فونالها رغهنخهتد املجهتد و یج 
 .ححفونالا طج
ًٍ  يب عندخكات اصه التصو و ملا ة املصهوحة و املعارضهة وهع املصهنف خهٌارهب محا حهاو
تكل لهخائن لقوله تعایل ة اٌعتجهار عاوهه حفجواب املصنف حاوه و عن رل و اٌ هاح خ ی  و ال
تث  ا ىنا رور  فلهة و ون >ىذه املغألة  الضواحا یف و طال یف ًه و ارك ون املدعخو  حد مج
و   ارههدمها اویلحههی   واطعحههی   اهلی  ث طههال ات لكههه واطعههة رمكههحههة رحههقههة اٌواوخحعهه  عههن ور
 ی  ر حههات ذلهها عههحههو ا ههت رج يو اٌرههر اضههعرار يارحههارههدمها ارت يو حعجههارة ارههر ياٌرههر ثهها و
جاج ب خٌ وه التصو ياٌعن الذ  حالوجوه و اٌعتجاراو حاملعینی  رىن ون القاجلحة و  حوذىب الج

و ارهن ات املصهنف  ًا هت <ةحتكلن حه ون ىو ون اٌواوخف حة فكحقة اٌواوخو ا ه رارج عن ور
ًٍ ی  وشا ایل اداء اٌدب طوهلن و ىو وعاصرىن فغهع ىذا القول و رده طجهه  نا فات ىذا القول مج

كمبوا مبواطال دج ا ه  ا حعلهه كهاحی ات فوهن املصهنف خ و مهو  خأهتن تأقخوطووا حعههو  و ملاحی م با 
 ورادىن. احداً 

املصهنف و  عهیل رهی يو ىهذا الهذ ًواطعه وهنا ركهن اویل اعلن ات اٌركام عندىن ثلثة
واىر و ی   م و ىو عام ورفهوع عهن ىهذا  ًى ًث ىحاء ون رحاٌشعام عر ججاله و ىو ركن عام الج

صهرافهتا و َ  اء عهیلحنكشهف عهنها فونالها اٌشهخالعام و ىهو فهو  شهواداهتن و وشهاعرىن و ملا
ات  أیخه وها ء عیل ه ذلا ال حقتضخ رغب وا ه عیلحطدركن ف ه كه جوىر رمك دج ا ه یف
  طغهن ىهو الكهن اٌویلی  طغهه و ىهذا الكهن عهیل ي فه  اٌوهر يو وهنا ركهن ثها و شاء اَ
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م املشههاحههرههن املصههنف و عل یف ًالههواطع علهههه و ىههو اشههتجاه و ىههذا ىههو  یف يخ و جههرخه محههه كهٍه
 رغهب وقتیضه عهیل ًاٌركام ىه ه ون اركام اَ و ىذی  و شرع و ج جاء حه النیب يالذ

شهرع  هوح و شهرع  هوح  ر شرع ادم ایلحر اٌعراض فتغحر حبغب تغحتغخىذا العام عام اٌعراض و 
 یف ع مههدخر شهراحهو تغ شهرع مههد ایل  هحر شرع عحتغ ات  و ىكذا ایلمیشرع اجرى ایل
رغههب  اء عههیلحههرو و حههدلت حالنغههخ و ذلهها ٌت اركههام اٌ جحههام و  خههاٌ و الشههوور و ی  الغههن
ارجحاٌش روا حهر عن راله  حراله فاذا تغ ء وادام ىو حا  عیل ء ح  یش  مكوت عیلحة فحاء ال 
غهة واداوهت ياٌتهر وا ووا حانرأوهن حوغخ حقوم حی ر واحغخان اهلل الرمكه  عهذرة فهاذا  ات العهذرة نج

ه  فلهو حا حات حع  اٌشحالد    اٌت طدرمكوا یفحأل كات واىراً  ادت الت و صارو تراحاً  اء نج
   یفحقههال لههخ  حوهنهها اثههر ألهه جییههٌ العههاىر رههی ا وههن الههنج  ایلحالههد  یف ع وههاحههادههت ال مج
ه  و ىهو رهق و كهذلا النهیبحالد  ر حهغخر حهه و كلهها كا هت تتغحتقتضه اء  هاحركهن لٍشه ا نج

نضههج وصههف لههه نادههجه املخا ههه  صههجاراً  يضههه فههات رأخوروم یههكههه  يریهه يب الههذحههالكههن كالعج
نادهجه املهدر خحعد  هد ا هه  يو ات رأ وصف له املغوه نادجه املغوهخا ه   داً  ياملنضج و ات رأ

 ة و وهاحا العرضهحاءه و ىهن حصهراء حالهد حاركاوهه اوصه وصف له املدر و ىكذا مث اودع النهیب
عهرض  يها اودعوهن وهن علووهه فهاحاٌعراض فاركام  ا ون اعراضوا و طداودعون النیبهیف

وهن ذلها  و رأوه  هداً  طهالوا لهه صهه طامئهاً  اً خهوم طوحه  رأوه الخوروا رمكهه كههرا ارحالد  عٍ عیل
وىكهذا  اً عطالوا صه وضهعجونه فلهارأوه حعد  د اضعف  وم اضعف ونه فقالوا له صه طاعداً حال
ة حاركام عهام اٌعهراض و اركهام عرضهعه حا مجحىذه الد  یف اجهحو اوص صدر ون النیب مفا

تلفة وتغ  .رةحم 
ر و حیهصدر عههنن وهن اٌركهام طهدلقوا اعهراض وهن جوهة الهلهة وهن التغ يمث ىذا الذ

عهاء و الغلها و تغحف و الد  و الغوو و النغهخه و الت رخالتجد ر الهدىور و حهر العهر  حتغحهات و ال 
ك و اٌشهتراك و حد و التنصهیهحوجوه الفاروها حارتههال التجهو  و اٌضههار و التق اٌعصار و ری
كح و التأرمیالنقه و التقد د و التراد  و اوثال ذلا و ترامجت ال نهوت و تعارضهت اٌراء و حر و التأ
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راىها یكهد خ ده مخهت اٌرتهاٌو ك لهاو حعضوا فو  حع  اذا اررج تراكهت الشتاو و تفامق
ههیكعههههتن و شههههكر اَ وغههههاع عة كثههههر اَ اوثههههاهلن و اعههههیلحء الشههههفقوهههها يفتصههههد لههههة حن الج
 ی  ة وتوكلحا حنفو  طددهیدرر اٌركام ون ىذا الج ر املتٍون الزرار فغاصوا فغتنرجوا خ ات
 ىهها وعلوحههة ولكههن وههن متغهها حعههروة وثههیءااَ فههاررج كههه وههن ىههذا الج ههر درة ركههن ر عههیل
 و وهنن ون طصر   ره عهن ذلها ی  قحد ففا  حالحر الشوی القدمیالعلر یتقر د و اعتهد عیلخغدتال

اتاىها فوهذه  وها اٌ كلف اَ  فغهاً خاٌ ودعوا و ٌ كلف اَ  فغاً خ و ٌی   ن و التنهفعهه حال
و ورضهه و صه ته  تهحرغب طاحل ر   اَ كه وارد عیل ة الیخاٌركام الثالثة النف  اٌور

او  صهادر عهن النهیب ً  َ ركهن واطعهحنا ا ه لی  ارد ون وشاقول خ  حو طوته و ضعفه و ل
وجب و یقجح و خغن و یه حات رن الفق عینخه حو ات اٌركام ونووة ح ن الفق عن اَ تعایل

الواطههع حههه َ دههج ا ه اركههام لعههام    َ ركههن یفحح و لههحجههیرم و یههغههتكره و خغههت ب و خ
و ادٌىهها  النههیب اٌعههراض اوراىهها ایلرغههب اطتضههاهئا و اركههام لعههام  املجههرداو عههیل

 يلقوها تصهد لقوها وها نوا و شرروا و  شروا و فرطوا فلههایو ىن ج اجهحاوص ایل النیب
ههاىلخهه و تأوی   و ا ت ههال املجعلههی  ف الغههالخههحتر هتهها و  ههیح وهها و تنقحالفقوههاء لتنق  عهنهها ی  ه الج

 الكههن ی  غههتنرج عههخب الواطههع و حصههخوههن مفهههنن ده او حاجهتههاداهتن خد اوههاوون و تغههدییههحتأ
ر حب فهات ارعهأ لتقصهحصخذلا الكن فٍ ًعی  و وهنن ون  و الجج الصادر عن النیب

رههاكن حبكههن  ئوعلجههه فوههو رههاو رحههر حاحههه او اٌدههتنجا  وههن  حههصههدر ونههه او الههدرول وههن  
اىل اههاهوا الكن حمكان حكون اهلل ع وجوا و حكون  طال اجوعجداَ ةحالج  ة مفول اخطوأحوال 

اهه  فاخطوأ ی  د مو وول حكون ىف جعفهر عهن ای يا هه رو رهی ةححكن اهلل حكن  كن ال 
 جاً حواطتهه و اصهاب شه ًن وعلجهه و دهعو اوا ون اراد الق و دره ون حاحه و ادهتنجعه وه كرر
الفاً   فهه یفحىهو تكل ده و احهٍع وهاخد اواوهه و تغهدییهحتأ يفته الكن ال اىرخ فلن للواطع واطعاً  م 
عاطب خو ٌ اتاها وا اال كه  اهلل نرأا  خو ال هح ون دجی  امل غن عیل فوو مغن و وا هحال ال اىر
كهول طهوج الجاطوا أخطواس وول طهوج الوق فحلو طهال عهیل جاىهد وجر  هایق و حعخ ا ٌ ه 
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ب و ىههه خة وههن التصهویهىههذا القهول را یف يد فوهه تهرحهه جهوت حعی   املقهاوی  و جهه ًا هتهفاد كو  
 اَ. غن و املرد ایلیعها ٌ اً حكا  لٍدب جاً حتكلن وغ وقال القوم ری ةیادتشن املصنف را
هلههة طولههه  اء ٌجههه الوجههوه و حالقههول حههات الغههن و القههجح لٍشهه عههینخ <و للههدور>حالج

قهول خ يلزم الدور فات الذخب خالقول حالتصو اٌعتجاراو وغتلزم للدور و ال اىر ات وراده ا ه عیل
ارجهة و هیاء و ات الكن علحذواو اٌش َ عیلقول ٌ ركن خب خحالتصو ا ون جوهة الوجهوه ال 

لهزم الهدور فا هه حو رهن اٌصهاحة فوهو ركهن اَ ف جاً حه فاذا ادهتفر  الودهع و فوهن شهحوهنا رن الفق
 اصاحة الواطع فاذ ٌ واطع فٍ اصاحة. ًقول ا ه ركن اَ حعد رن اٌصاحة و اٌصاحة ىخ

ههالف لعر>طولههه  هٍه  و ات ىههن  <ءقههة العقهٍهخم  هعههوت مفهها ىههذا ال  ء ات ىههن مج ات العقهٍه
الفوت فا  ن.یالد طوهلن یف طوهلن ىذا و طدكرر ا ات العقٍء ٌ رجة یف رجة یف يم 
ت  يالهجعٍت اٌول ا ارهر ععهف عهیل ایل <و حعٍت كوهنهها حهالوجوه>طوله  الهق حعٍه

ارجة عیل   فغه رغن ولكهن ات اضهر یف ة للقعع حات الصد  یفحالكل كوهنها حغجب الوجوه ال 
 ة.حنو الكل فجعه كوهنها حالوجوه عیل وع القجح العاریض ووضع فونالا تعارض الغن الذای

هاذا حعه اٌ عینخارر  ایل <و واعدا ذلا>طوله  الكهن للهذواو  يمفاعهداه ا اب الكهیلیج
او للوصههف ء  ا ىههه ىههو لههذاو یشهههات الكههن هب او للصههفاو الٍ وههة مههه توطههف فههاذا شهها یف

عاحاو الشرع ن ر ایلحالٍ م ف  املوارد.  كن هبا و ات ارتلفت یفح ور وهنا فخ ة و واحرواىر ال 
كون ها اات یل ال توقف نیو لو ق :قال الط ال سزخ واقزم  یجاال الكلزین ب حو االییبطاط 

كزاط نفزر الز ا  نهزن الهحزال اقتضزا  ال ز یناللاع    یالختاع حكزن ال ا زخ و اله سزوخ اط 
احزلذها ثبزا الهطلزوال و الط ولزل الصزلق  ی هزا او نزیالواحل ب اته الحسن و القزبح او الوجزوا ن

كاط وادل اجتهاع االور و ال  یه الحسن و القبح باعتقاد القاجل ب اتیاجتهم ن یالضار ال   یت ها اط 
كاط احلذها دوط االخر او انتفیال ح النه وهاین و قب ر عزن الهزؤثر االوزراط لززم تالزف االثز یطاق او 

الةزل بعزل  یادر نزالكزام الصز ین نزیلززم اجتهزاع الضزلیاثر الحسن و القزبح و النزه  یاا االور و ال  
ك بن غلا   كزام االوزر و عكسزه یحسن النه صلق و قب نالصلق غلا   قوله ال ح ال تلزاوه ك ال 
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 یلاوزر و ال  زاط ین و اط الحسن و القبح وقتضییالك ال الجب ا باط ال سخ لعله ون تعارض ال ات
 یب و نزیالتاطئزة و التصزو یو تظ ر ثهرل الااع نز حا  یر قبیح لیوة و اط وستلزم القبال علة تا

نسزاد لززوم  یعزن ضزلا الازاف و نز ی  ال  ز یاقتضا  االور بال  یو ن یجواز اجتهاع االور و ال  
كالصلول ن  .او ج ا   الصادرل   وا   یر الهعاصیتخث یو نله بلل  الحهام وها یالعبادا  الهكروذة 

ت كههوت  ات طههال طاجههه ٌ وجههه للتوطههف یف يارههر ا ایل <هحههو لههو ط>طولههه  :اقااول حعهٍه
ر مف هال حهتغخث ذاتهه ٌحهء ون ر حه و ال   ة ٌت وطوع النغخ وقعوعح كلحی  الغن و القجح ذات

القههجح ورههده  او یف الغههن و القههجح وعههاً  الوجههوه اوهها یفللنغههخ الههذواو فوههو  ًكههوت الههداعخ ات
 ه.حكهاط

ت وثههه الصههد  الضههار>طولهه  قههول الصههد  خالتوطههف  يه ارههر وههن ونكههرحهارههر ىههذا دل ایل <وٌ 
ح حه الغهن و القهجح فهات الصهد  رغهن حالهذاو و الضهرر طجهح طداجتهع فحی  الضار عند القاجه حالذات

وهر و الهنه هوٌ ً حالذاو فاذا ذلها الصهد  الضهار وهادة اجتههاع ٌا الهذاو الوارهدة مهه كهوت خ و  اتیج
ور و الهن ور دوت الهن عا  و اتخٌ ف  احٌ ه تكلً اجتهاع ٌا وتعلق ىذا وٌ  ىهذا  ٌ اوً كات وتعلق ٌا

وهر و القهجح وهؤثر الهنه ثر عن املؤثر فهات الغهن وهؤثر ٌا لف ٌا وهر و حو لقهدرن طهدغ لهً لزم حت    وهنها ٌا
َ و فعه كه فاعه اثره كً الهن هلهة اراد ف صار ٌاحفعه ا ثهر الوارهد وهؤثرات حالج ور اثر الغن و ىه ٍل

َ رمكوهها وهع  تكلن یفخه الجارث ات ت وهن ا م و وااوكنهه و الغهن و القهجح لغها ات دهاٍج علهن الكٍه
َ حه و القجح حؤور حه فی غأل اتخرة فالغن حطرا او كث َ عنه.ً هنحعنه فً هنخ غأل اتخأور ا  ا
كهذجن  هداً  عهینخر اره ایل <نیالضهدلزم اجتههاع خو ٌ ه >طوله  فهتكلن  اذا طهال الرجهه ٌ
م اٌوهه  طجهه  ههداً  م فههات صههد  فوههو رغههن حذاتههه ولكههن ٌدههتلزاوه كههذب كهٍه جتهههع حح فححكهٍه

 ضدات و عكغه ات كذب.
ارر فاجاب املصنف املهدطق عهن اٌحبهاد الثلثهة حاجوحهة  ایل <ٌججنا حات النغخ>طوله 

اعهر حی  تعهارض الهذات له وهناوا عن النغخ فقال لع عةخحد  ذلها اذا   هر النهیب وعهین  و ٌ
عهنها و وها  ًهنهخ ر الهذاو رهیحهف تغحهه رغهنة فهاور هبها مث كحالصلوة ال يت املقد  فرأیج ایل
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و وهع  راو و الصهفاو الٍ وهة ٌ وهة احهداً ة و ٌتعتجهر الوجهوه و اٌعتجهاحهن التثنیهات و احالذات وعین
ًٍ یف ٌحو اٌرتهال الضع رداً  <لعله>ر حصخف حكمث  الذاو احداً  و رد الج هث  عن الجاوه رد فض
ات  اٌ طلنها ا فهاً  راد ونهه وهایه كن اتمیم ات ٌ علة تاوة و ىو كٍححات الغن و القجح وقتض الثاین

الهث حهات و رد الج ث الث عرفت ال اىر ات وراده اهنها حع  العلة ٌ العلة التاوة و ىو رعاء كها
ء عهیلخور نهایفخو ىذا الكٍم   اً حطج  حح لحوغتلزم القج ء حهفهات مج وهذىتن قهة العقٍه ع العقٍه

ًٍ خ عر  ات اَ و وجعه و دهت املصنف لو ریل حداىة حالضرورة ری  اً حغتلزم طجخ غتقج وت عه
 غتلزم الصٍغ.خٌجه ا ه  ء اٌ أور ح خ تلزم الفغاد و مغخٌجه ا ه  اٌ جاً حرم شی دج ا ه م
ٍه  یفو >طوله  تكلفهوت خارهر ىهذه وهن نهراو  ایل <بخالتنعجهة و التصهو ت ور نهرة ال 

نراهتهها فههذكر وهنهها التنعجههة و  اصههه املغههاجه و ٌ یف ا و ٌ فاجههدة یفهیههملغههاجه صههرفوا العهههر ف
ًٍ  عینخب خوالتص اء حكهوت لٍشهخلهزم ات ٌخعرفه العقه وهنها خ   حذایحل ات طلنا حات الغن وث
مفها علههه ه و رنهه حهوهنها علهن الفق كن و ا ا املنا  الوجوه و اٌعتجاراو الیث ا فغوا رحون ر
 الواطههع رغههناً    یفحو لهه نههه فوههها جههاعٍت ذلهها املفوههوم رغههناً او ر ه ركههن اَ و رغههناً حههالفق

اء فنقهول حالتنعجهة حذواو اٌشه و َ ركهن یف ه و ات طلنها حا هه ذایحرنه الفق ف كن اَ ىو وا
 فقدارعأ. ه فقداصاب و اٌحاصاحه الفقه ات ٌ 

د ا ها اذا طلنها ات  فه  الصهلوة رغهنة و  فه  خهری <ًجوا  اجتهاع اٌور و الهن یف>طوله 
غهت حبغهنة و حووضوع وارد و ات طلنا ات الصلوة ون ذاهتها ل و  اجتهاعوها یفیج ح حالغصب طج
 اجتهاع. املكات املغصوب فٍ  ة یفحاملكات املجاغ و طج رغنة یف ًا ا ى

هاب ًء الهن اطتضاء اٌور حال  و یف>طوله  د ا ها ات طلنها ات الغهن خهری <عهن ضهده ال 
ادة املغجد طج لهزم  ضهاً خهبها ا ث الوجهه فهات كا هت وهأووراً حه هة وهن رححالوجوه فالصلوة عند نج

ادة املغجد طج ًاجتهاع اٌور و الهن املغهجد ر حهعهنا و اٌور حتعوً  ة ٌهنا وهنحفالصلوة عند نج
فالصلوة حالهذاو رغهنة و تهرك  حاولة و ات طلنا ات الغن ذای ًفو عن الصلوة فات صیل ًهن
 . ة و ات كا ت اناً حهعا فصلوته ص ح و طداجتحر طجحالتعو
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كنههه میعهنهها و ً الهههام وهنهه ارههر فههات الصههلوة یف ایل <لههلوم فغههاد العجههاداو و یف>طولههه 
 عهنا و حاولة.ً وهن ًفو عهنا و اٌ ًرغنة حالذاو فٍ هن رىا فات كات الصلوةح  الصلوة یف
ضهر و ات طلنها حف قهتن ات طلنها حهالقجح الهذایخوهر ارر فعیل ایل <ر املعایصحتأث و یف>طوله 

 .ضرخا ه حالوجوه و وهنا العلن فٍ
هههه شههرح عجههاراو املصههنف و اٌشههارة ایل الههق املعههاجق للكتههاب و الغههنة ات  ىههذا مج

 ًىه ًا ىههیهر فحهر و ذكهر الغحث ا فغوا عند  فغوا ون دوت وٍر هة اطتراهنها حهالغحاء ون رحاٌش
غههت حغههت جواجههب و ٌ رههرام و ٌ وغههت ب و ٌ وكههروه و ٌ وجههاغ اذ ٌ وكلههف ىنههاك و لحل

هارغهن ا رلقه رحهه و الزوهه رهده و طهد ًى ًء و ا ا ى  لء و ٌ حفغاد   لحصٍغ   ه یفادیج
ء اذا  ل ه كهوت فادهداً خء و  طترا ه حهذلا ال هء اذا لورو ا ل  اً كوت صالخرد اوجده و ا ا 

رد  ه یفخههثههه العوخرد یف ی  راملههؤونحو كشههف عههن ذلهها او ء لههورو اطترا ههه حههذلا ال هه
ء  هووو الیشووی   اب انوو  لوولحووو الق یفأوواد قوووهن حاالجووواد و الوورأ ا عوویحووول الوودلواٌجهتههاد طههال

كوان خو اا وا  ثهو  عوییكون خ ان وجاوث عنو  فانو  الیأوتخ م الجاوث عنو  فوان  عودل اهلل  وز ىفی 
كوان متثوخ ان هوق او خ هوو اال وا انی   ا وا فهول عوی    حكه  العجاد ذلوك و ان  كوون حورم مل وهاة ال 
كان حرم ملع ىف ملعی  مث حورم حعود ذلوك ملعوی   ح ال  حنرأ  فقدكان ذلك ف ىف ینرأ  خاا فان 
كان لعهة املعویحف فأود هوما الوجو  وول دعوواهن  ا و ملواحولو  وول التاه  اویمیكول التاو خ م   با لو 

هق ال لهخهق الیحامنا حرم االش عههنا ان اهلل تعای جرا هیف اء مل هاة ال   .ال 
طتههرات و القههجح كههذلا و ٌجههه ذلهها حههاء وههن رحاٌشهه فههاذا الغههن یف ء  كههوت یشخث اٌ
 فغهوا    هلها یفحاكلوا للواجد رغن للهضهعر و لهح حتة طجحح لٍرر فاملحوارد رغن لوارد طج
اء حعز عام حهذواو اٌشه و  ب فات اَ جهخلزونا التصوخة و ٌ رروة و ٌحرغن و ٌ طجح و ٌرل

ام  ع ذلها وكتهوب یفحهلقوها و وهع رلقوها و حعهد رلقوها و مجی   و صفاهتا املقووة و طرا اهتا طجه ات
ء  د ال ههخههلیء  یش يء و ا  ههء فادههد لل یش يا ء و ء صههالح لل هه یش يالكتههاب و علههن ات ا

لهق ی   ف لهه كهه صهالح و رهرم كهه فادهد طجهه ات ء طج هاً  د ال هخهلیء  یش يو ا رغناً  لهق ال 
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لق اور  نهاتنوا حالكتب و الغهن  و رهدثوا هبها و اتیاجه ذلا العلن و اتوا و جحا ج ایل ًفلهارلق ال 
 .فون ورادىن وهنا مفنا ون اصاب املراد و ونا ون ارعأ ث فاجهتد ا یفخاٌراد تلا

ل قوا اعههراض مث تقتههرت و هلهها حصههرافهتا اذا اطتر ههت ختقارت حصههرافهتا و طههدتاء طههدحو اٌشهه
ر ووضهوع اذا اطتهرت حهاملكلف حهث اهنا عهه رحراض اركام ارر كالصلوة ون رعاركام و وع اٌ

و اذا اطتهرت  ارض وغصهوحة طهجح عهاریض یفر عرض هلا ركن و اذا لقوا عرض جوطوعوها حون  
رغههنا  عهیل ًه رغن و ٌ طجح فوهح  فحو اذا اطترت  كات ل د عاریضخحاملغجد هلا رغن  ا

 علههنخ مفههن م ح دههوواً حو اوهها وههن ارتكههب القجهه ء وههن تلهها اٌحبههاد نهها یشحرد علیههصههر  فٍ ًو ىهه
ات القهوم  ر اٌحشهودو حهات العلهن شهر  التهأث ٌت اٌرجار و اٌعتجار ه احداً حح فحؤثر القجیح ٌححالقج
هر املجوول خروت ات الغن املجوول یاء و حق اٌشیعرفوت رقاخٌ روت و ىهن حهت حغكر فخقته و ال 

ثههر تههأثیهه يجههاىلوت حههات الههذ هههر  علههع عههیلخو العجههع  ٌ رورههاین ًعههحر وجحروت وههن اٌ الغههن و ال 
 ؤثر یفیهتهأثر كهها ات الغهن ٌخ م ًعهحٍعهه العجوتهأثر و لهوٌ اخو ٌجهه اوٍعهه  ًعححاٌوٍع العج

ثهر العجحه وهر فخه و ا ها حهعل علهن فٍه امث رورهاینخ ه ٌ هه محؤثر فیو اوا الروغ فٍ يالقو و  ًعهحه اٌ
 رىن فٍاحهایلحهالعلهن و اوها   ٌروا نا یف ىذا الكتاب و ىو كا  ون ذلا یف اذكر اكثر ٌارب ات
 فون فافون.خات ٌ

كزل حكزن نز یجاال الجزجیم ب حو االیجوز خلو واقعة ون الوقایاصل ذل  :قال حزق  یعزن 
ل یة لكن الللیز ام ال و الهسخلة و اط كانا ون الهساجل الكاویرالههیالة ینعل الصب ین ن كهایالهكلف
كهزا یو االصل ن ی ا ال تلزاو ا الحكن الفرعیحجة ن یالظ  رذزا و ینظا ینز الهسخلة الجواز ال االوت اع 
ة االحكام للصزفا  لزوزه یالااع اط ون احال الالو و قال بادراك العقل الحسن و القبح و بتبعثهرل 
 ا یال ة اط كانا وحتاجا  الهسخلة اط الواقع یاضح و الحق نوذو  ة العقل و تطابقه وم ال رع كهایحج

جعل لكزل  یانه تعال یلجز خلوذا عن الحكن لقاعلل اللطف نتخول و لل صوف اللالة عی ن لنیللهكلف
   یكزل شز ة در زا و لقولزهیزارش الازلش و خصزوف روا یحتزهیز زه ل بیو ب واقعة حكهزا  
 یا التجزرنتخوزل و ان ز یال الواقع یقال ان ا تةبا الحكن الظاذری اط اال یه اور او ن یرد نی یوطلق حت
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نوج ززاط   ززا كوقززاع الحززوریروحتززاح الیتهسززة باالجهززاع الهركززب او غی اط ة االیاالحكززام الوضززع ینزز
ة در زا نزرع ن زن یزلذا برواییزاقرب ها علم الالو ل صوف ارش الالش نان ا وطلقة او عاوزة و تق

 العرع التعارض نتخول.
الكهن و صهفة  مفن عر  وعین فة الكن و اٌعر  الكن و صخ ىذا كٍم ون م :اقاول
 ون شرح الكٍم.ا الجتة و ٌحد هیلاالتكلن هبذه الكلهاو و اٌصغاء  قدر عیلخالكن فٍ
هىهه  عهینخارر  ایل <و یج ىه >طوله   ی  اء وهن افعهال املكلفهحء وهن اٌشه لهو یشی   و  اتیج

وهن اَ  و ٌ وجارهاً  و ٌ وغت جاً  و ٌ واججاً  و ٌ وكروىاً  كوت رراواً خ عن كه ركن فٍی  لعاطلا
ص ز و املجنوت ٌ ركن لهه وهن اَ دهج ا ه امحراملهح  دج ا ه كها ات فعه الصیب صهه حٌ و حت 

ىذه املغألة ارتلفوا مفهنن ون جهو ه  فی اء لكات اویلحء ون اٌش ق حه لو طال یشحلخحالواطعة ٌ
 و وهنن ون طال ا ه مال.

 ًىهه ة الههیحههغههت وههن الفههروع و ٌ وههن اٌصههول العهلحٌهنهها ل <ةحههو املغههألة كٍو>طولههه 
ظ الكتههههاب و الغههههنة و ٌ الفهههها ًىهههه راض اٌدلههههة و ٌ وههههن املوضههههوعاو املغههههتنجعة الههههیعهههها

م و اٌعتقادیج ات  املوضوعاو الصر  فاضعر ایل او ولكهن ٌرتجاووها حهالفروع و خهعلوا ون الكٍه
كوت فرع خ هاحه ات صح صح فحا ولكن ىذا اٌدتلزام و الكن علهیا اجا  ال ن فهیة ال ن فخكفا

ًٍ  الفروع و ادین ت غتلزم ال ن حالفروع و اوا اخضر ٌ ه خاملوضوعاو املغتنجعة ٌ ال ن یف ونه وث
القخٍف ر جا رحنا  حه الفروع فغخ كات مما غهتلزم ال هن حهالفروع خٌ هه  ة اَ كها حهقهال ات ال هن حب 

فروع ٌجهه ات ا حهالهیهف كهتیخ ات ًنجغهخاصهول الفهروع ٌ ًىه د الیخثجت العرش مث ا قش فالعقا
 .الفروع كا  ال ن یف
هوا  و اٌصهه یف>طوله   كهن یفیات ٌ قهدر عهیلخا هه وقهدور اَ و اَ  عهینخ <املغهألة الج
ًٍ حء حبكن فٍ اوتناع ف یش  .ه عق

هٍه >طولههه  لههو و  عههن ات وعنههاه عههده ارههر و یف ایل <و نههرة ال  و  مههاًٌ  عجارتههه ارههال ال 
م خاللغة  الال ات یف م وعهدول عهن وجوهه و امل هال وهن الكٍه قال ارهال الرجهه اذا تكلهن حكٍه
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لهو خهریالكٍم املعدول عن وجوه فامل ال وفعول فعهه املهتكلن و املصهنف  و ىمیحضن امل د ات ال 
رهال مفهن  يا املهراد و عهیل ر دال عهیلحهالواطع و الرجه وعتر  حذلا اٌوتناع فكٍوه   ممتنع یف

لو و طال حهادراك العقهه الغهن و القهجح و طهال ات اٌركهام تاحعهة للصهفاو لزوهه  طال حاوتناع ال 
عهر   لزوهه ذلها فا هه وهع وهاخاملصهنف و ٌ ه و تعاحقه وهع الشهرع و اشهتجه اٌوهر عهیلة العقحرج

لو و ات العقه  كن له درك الغن و القجح و لو حاعا ة الشرع و طال ات اٌركام تاحعة میاوتناع ال 
ء  ه یشحه  فحء و ىهذا العهام عهام اٌعهراض و له عرفهت ركهن جهوىر ال ه قول ات واخللصفاو 
ا هبها علهن اَ و علهن ردهوله و رججهه فا ها حا حاٌعراض و امل هحالعرض و ا ا ٌارء عن  يجر

ع ىهذا العهام حهنفع ات اطول ات اٌصهه عهدم العهرض وهع ات مجخٌاعر  اركام عام اٌعراض و ٌ
 دنهتن و ارجهر املنجهر الصهاد  ات عقهیل كتاحه و رججه یف یف عام اٌعراض و وع ات اَ هناین

 يجهرأ ریضیهت اَ ٌو ارجهر ا واب حوالعقول الناق وة و اال اء الجاطهوة خل اهلل الیان د درك و طالخٌ
ملاحعث الرده و ملاا لل الكتب ىذا وع ات العقهول صهارو ذواو اعهراض و اوهراض  العقول و اٌ
 و العقول حعضوا وع حع . و وغاءاً  ه صجاراً خرأ تلف العقه الوارد یفی  و هلذا  ٌحتیص
 املغهاجه حبغهب ادت غها ه فقهال ی  ارر فر  املصنف جه ایل <املغألة یفو الق >طوله 

جهب ولكهن تأوهه ز رلوىها لقاعهدة اللعهف الوایج  ا عجد ون العجاد مهیتاح الی ات كات املغألة مما
ه وغههت ب ٌ ههه حههه اللعههف فحههغههتقه العقههه فخ ات وهها   ههر دههاحقاً  وهها ایل ذلهها   ههراً  املصههنف یف

ك صهوب  ضهاً خه احهء و ادهتدل عل ا ح ههیهكهن فاَ ركوت خ ب اتیج فٍ يدحتأ حالنصهوب و حب 
ونصهور عهن مههد جهن  ه عن دردت جن اییرواه صارب امل ادن عن اج واىو ة دردت و خروا
تعههوون فهوا  ون فقولوا ح  واذا جاءكن واهتعه اذا جاءكن وا  طال طال اجوالغنمیرك و وضهع ال
كتروووا حوو  عووی النوواب مبووا ای اهلل الن  سوووله فقلههت و م ذاك طههال حههف ده عههیلخهه  عهووده و وووا ا
غههت وههن حة دردههت لخههة جرواخههة املصههنف ىههذه الرواحو تغههه ًا هتهه هووةحوم القیوو   ایحووتوواجون الی

ر العادة حنغهجة الهد  ٌ ه می  وتعار  العلهاء و امل دث رجهه وهن اودها  الغهند فاوها  ث ایلخحتج
صهوب روا كتاحهه للعهام او وجهد یف يون رو نغجو ه ایلخالغاوع و اوا  نغجو ه ایلخ ة خهو طولهه حب 
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و رة حهههوتضهههافرة كث اٌرجهههار فهههات اٌرجهههار هبهههذا املعهههین عهههدم التتجهههع یف دل عهههیلخههه ضهههاً خدردهههت ا
هلهة تهدل النصهوب عهیل ة دردهت عهیلخهة لرواحٌرصوصه و  رمكههاً َ ات لكهه واطعهة  طولهه حالج
ل و یكهوا لو  الود   حویحوقوجا نجخ ان اهلل مه طال خث ووخرد یف عن الرضا يامجعوا وا رو
تواج ی ل وواحو  ال ل و الرام و الدود و االحكام و مجح فی  ء ب ان كا یشح  تجح  القرءان فحان ل عه
كه     الحال اخور  یح ة الوودا  و هو   ىفحء و ان ل عه الكتاب ول یش فقال ع وجا وافرطنا ىف ناب 

كههت لكن دحعهره ال و اوور االواووة وول  ناخت لكن االس م دحو  ض ین نعهكحنكن و امتهت عهخوم ا
 د  نو  فقودخمكوا دخ نو  مفول زعون ان اهلل میب   االووة االحوتاج الی جا  حو واترك شات طال  ایل لیمتام الد

كافر ح  كتاب اهلل فهو  جر كتاب اهلل و ول  د   .رة جداً حذلا كث ث یفخو اٌراد ال 
 يا ة اوهر و عهیلخهالروا   یفحو ل <ًاور او هن هحرد فی ء وعلق ری و لقوله كه یش>طوله 
ثجهت الكهن خة خقال ات ىذه الرواخ ات ء اٌ كه یش جعه ركن یف تدل عیل ةخد ات الرواخریرال 
هر ًٌ الواطع يال اىر هغهة اٌ ًو ىهة حاٌركهام الوضهع یف يو اهنا ٌحتج صوصهة حاٌركهام ال   م 
 ه.حدل كٍم حٍف و م  حدن ثجت امجاع وركب و ىو كٍم واهخ تا

ًٍ  <اهیههال رمتههاححاو  >طولههه  ه وجوههات عنههد املصههنف و حههفف كاركههام وواطعههة الههور وههث
لو لٍرجار و ات ط طرب عدم ال  جهر دردهت عهیلحهه اهنا وقحاٌ طهول املصهنف طلنها التعهارض  دة حب 

  حاٌرتصهاب  وضهع الاجهة و له هوةحوم القیو   ایحوتاجون الی و وافرع فون العر  ون طوله 
 .الردول اطول فا ه وغتنجا ون علن ال الق فاص  ملا كذلا و ات اردو الوصول ایل
ء  ه یشحاشههكاهلا و تتضههعف حاضههدادىا و كهه ياء تتقههوحات اٌشهه اعلههن ا هها طههدذكر ا دههاحقاً 

ًٍ  لل هه كههوت ونههافراً خ لههو وههن اتی  ٌ ة او حع جغههها خفههات الههوادد هلهها وجهها ء املفههروض او وشههاك
ًٍ  يتقههوخعوهها فالههار خجااشههكاهلا حههارتٍ  وة و ارههتٍ  حههرورا  تضههعف حالجههارد و خو  حالههار وههث

و ىهو  ء اٌ وهن یش ة و اتحة و عرضهخهة جوىرحهة و رورا حع جغهها خر العجایحالعك  و ىكذا دا
لهق و رالقوها و واضهعوا عله عهون وول خأال هبها می افع ملشاكله ضار ملنافره و اَ دج ا ه جاعهه ال 

ج  حخهق و هو الهط ضهر خ  وهامیتعله ًنفع و الهنهخ  وامینفع و اٌور تعلخ ء و وا ضر ال خ علن واخ رحال 
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املكلهف  فهع  و له حالنغهجة ایل ء اٌ تضرر فات ون یش ًهن نته عهاخ اور ا تفع و ون م مفن اجتهر  ا
وجهوده و  فهینخضهر و الضهرر ضهرات  ده رغهناً خهلیفو وجوده و  فهع یحه  او ضر و النفع  فعات  فع

ركهن  ًه  فعهه و ضهره و اوها اٌحارهة فوهحهف وها دل حلعفه عجهده ایل قج ه و اَ دج ا ه طدخضر 
ف حضهع اَ التكهالخ وضعه اَ ٌجه ضعف العجهاد و ججهر كغهره جرمحهة ونهه و فضهه و م يراىر
 اذلها وه دل عهیلخهعن العجاد و عن عجادهتن و  اء مل   التعجد فا ه  ینحاٌش ر علة یفحون  

اهلل تجوا ك و  زعن انیوكتاحك تمكر ان حعوا اهوا القجهوة  جاءینمهد جن دنات  ایل كتب الرضا
ك ر ول التعجد لعجاده حملك ی و م جا  حا شی م تعای و  دا  حوحع قدضا ول قال ذلك ضو ال  رو  لعهة ا

كملك لكوان جوا نا  حوج خأر خأرانا   كان  احوا   ووامیتو حورم و  ا وواحوأوتعجدهن حتاهخ ان زا  یالن  لو 
اوود حأوتعجدهن حتورك ال وهوة و ال وخ حی كتجو  و ال  كههوا و االنكوا  لو  و لرسوه  و  ام و اعهوال الجور 
ین ر و فنوواء یا فأوواد التوودبهیووف اشووج  ذلووك ووول االوووو  الووی  ذوات املاووا م و وووامیو الأوورقة و توو  حووالز

هق اذ العهة ىف كهواحو التعجود ال غمیا و التاو حالتاه ال  احطوا اهلل ع وجوا حو  قوول وول قوال  ره فكوان 
كوا ووا    الاجوة الویحو   و ا العجواد و حقوا هن و هون الحوفر احوا اهلل تجوا ك و تعوای ذلك انا وجدنا 

الرنواء و  ای ا  حداع   و وجدناه ورأدا  ححاجة لهعجاد الاء ال حأتغنون عهنا و وجدنا املارم ول االشخال
ذلوك    وول ال و ا ىفحوف ت الاجوة ملواقوو حورم ىف حعوا وواقوداحا  ناه تجا ك و تعوایخاه ك مث  أ
ن حاحووا ووول امل ر ووواحووالوقووت نظ ذلووك الوقووت ووول  ىف   املضووطر ملوواحوور اذا اضووطر الیووتووة و الوودم و لوون ال 

  ول امل وهاة ل حودان و حف ملا ا االی ان  م ا عیح  دل الدلحال  ا و الع هة و دفل املوت فك
كووملك و وو  ىف  ووول حووف حوورم ملووا حوورم وووا كهووا الرأوواد و  قووال  كتاحوو  و ادت عنوو   سووه  و ح  وو  
كخلو  ابوعجداهلل كان حدحعهن العجاد  هق ووااخته  ا نوان و قولو       الو ل و ی  س بوحلو ال 
 و تواتر ارجار العله وعهین ًا هت  و حراوا   ر ح ال  ح حء ف یش ء ای ل  ول یشویر حأخء  یش الرام اال
ا هه  عجهداَ   عن صر  التعجهد و عهن ایحٌجه املصالح و املفادد و ل ات اٌركام ی  جی

و  وول حودود اهلل حودا   حودا   یول تعود و جعا عی ء حدا   ان اهلل جعا لكا یش طال ردول اَ
ل و الههرام فقههال  عههن یش دههجه اجوعجههداَ ر حهه  ایلء  لیشوو اال ءیش عووای   انوو  مء وههن الهٍه
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 ذلا ون اٌرجار.
ا  قبل ورود ال رع ذزل ذزو الحظزر ام االباحزة یاالش یاط االصل ن یاختلفوا ناصل  :قال

ر یززن و االخیین و الززواقعییحززتهاط االباحززة و الحظززر الظززاذریام عززلم الحكززن ام الوقززف و االوالط 
تعلزق  ا  االنعزال اعزن وهزای ها و الهراد باالشیخصوصه او ن یاصل الحكن او ن یحتهل الوقف نی

كلیباالع كاال كالضحة و الة ا  و الة لتعبی و ال رال او لن اط  ا  یر بعض ن باالنعال ال االشیتعلق 
 یالزز  یر الضززروریززالة یاریززل نتخوززل و وحززل ال زززاع الفعززل االختیززالهق یحهززل الهطلززق علززی اط اال
كوط الفعل وهایال  اوزارل الهفسزلل و اط ه اوارل اله فعزة الین ستقل بحكهه العقل بالاصوف وم 

القزول باالباحزة وم اوكاط  ه و ال وفسلل ظاذرا  یا ال و فعة نهی ازعوا نی للهفسلل و لن كاط وحتها  
 زكل الحكزن باباحزة وللزه نتخوزل و الهزراد یقزال اط ارتكزاال وللزه  زفه نی اط اال ضزا  یو علو ا ذ زا ا

كها ذی حتهل اطیباالباحة  ث اطلقا او وطلق االاط ال زاول یظاذرذا ح یكوط االباحة الااصة 
نعله و تركه وم علم رجحاط الفعزل او  یااط ن او وا نعله و تركه وطلقا یااط ن م او واعلا الحرالها

كزاط قبزل اصزل ال زرع قزبا  قبل ورود  وم علم رجحاط الترك و الهراد بها ه یزنف ا  یزقیحق ال زرع اط 
كاط  یالالق او وقارط و انه ال ثهرل ل ا ن یانه خاع الواقم اا ال رع اوا وقلم عل اثبا  حكن ون 

ل زا  یتعلد الهوضزوع و حصزول العلزن االجهزاللهكن یبالتهسة باال تصحاال و ال قبل ال رع اال
كیة اال تصززحاال و یززقززول بحجین اله ززتب ا  و اط وززن الیبزز لبززا ذزز ا یف یززقززول ب زز ا االصززل 

كاشف عن اط الهسخلة لیاالصل ح ه یزنف ا  ینرضز اال تصحاال او قبا   یة علی تسا وبی ئ  و الة 
 ین نززیریزن االخیو بززالوج  یوزر وززن عزلم الفاجززلل و التهسزة باال تصززحاال وزردود بانززه نرضز وزا

كاط وم نزرض العلزور علزیزواط الفترل نف ی ا ایاو قبل شرع ا و نب ه ابق ل یل نالزللیالزلل یه انه اط 
كزاط  و یل ال زرعیالزلل ی زا او قبزل العلزور علزینببعث هكن نرض الة بعل یذو الهتبم او قبله ن اط 

ح بعضز ن بزاط الهزراد اوزا یه انه خاع ظاذر قزول ن قبزل ورود ال زرع و خزاع تصزریبعل البعلة نف
شززرع و وززم قطززم ال ظززر عززن   ا ززب القززول بانززه ال حكززن النززه الیاو الاززاور و ال یاالحتهززال اللززان

 روحرر.ی ئ  نهحل ال زاع غیه انه خال عن الفاجلل حینف یل ال رعیاللل
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ث طالوا و ون وجه طالوا و ٌ فاجهدة و حهاعترا  حون ر ىذا اصه ٌ اصه له احداً  :اقول
ثهرته هلهن صهر  العههر و اوها نهن فٍحهد لنها وهن شهرح العجهارة فهات ف رمررحاملصنف مه النزاع  

 شررنا ىذا كلوا وكنغة للغجار عن اٌوىام.
ىههذا ركههن ذاو اَ او ركههن رلقههه اوهها ذاو اَ فهٍه  يارههر وههاادر ایل <ارتلفههوا>طولههه 
لق فوو وجهدهیركن ف هوق و  عجهداَ حالجهة لقهول ای ما و اوا ال  هوق و وول ال  ال وة قجوا ال 
هوق  لق فهال ر  ناىا یفخذلا رو وع ارجار وتضافرة یفحعد ال  عاب فقجه الشرع طجه ال  فصه ال 
 ون. ون و اٌحارة عیل عیل

ًٍ  یف عینخرر ا ایل <اصه الكن الوطف یفتهه ی>طوله  او ووهارة  اصهه ووهارة املهاء وهث
صوصه او ف  ها.هیىذا املاء حب 

ًٍ  يارحراٌرتحارر فغ ایل <يارحو مه النزاع الفعه اٌرت>طوله   يارحهو اٌرت كهاملرض وهث
 ًٍ كه وث ًٍ  يو الضرور كاٌ ًٍ حو   كالتنف  وث لو  وث  .ره كالج
غهتقه حهه خ قولهوت ٌت وهاخٌت املصهنف و اضهراحه  <حبمكهه العقههغهتقه خٌ يالهذ>طوله 
 عهه حه و ىو شرع املصنف.خ ب اتیج العقه 

اصة وا ایل <و املراد حاٌحارة>طوله  ورفهاه و العاوهة  يادهتو ارر فاملراد حاٌحارة ال 
حعة.خ وا  عن اٌر

ن ىهن یذكر ركن الذ حعد الشرع و ات وا قول نن وجوداً خارر  ایل <و ا ه ٌ نرة لنا>طوله 
 اٌدتص اب. يریج طجه الشرع فاملوضوع وتعدد و ٌ

ع ون املواض راً حات كث اً حنحقخ نن  علن علهاً  عینخارر  ایل <ایلو رصول العلن اٌمج>طوله 
ًٍ حه املوضوع حالكلحر فحتغ   الكهن حة و لهحالكه حاٌحارهة اٌصهل یف كن الكن الكیلمیفٍ ة مج

 ة.حكن حاٌحارة اٌصلیقول حاٌدتص اب خون حاب اٌدتص اب ٌجه ات ون ٌ
ًٍ >طولهه  حههه  فههرض عههدم ً   القجههه الههواطعحه ات املههراد حالقجهه لههحههات ط عههینخ <اً حفرضهه او طههج
كوت رمكه فرده املصنف حعدم الفاجهدة و حهات ادتصه اب الهال خكات لوٌ الشرع واذا  عینخالشرع 
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ری  و حهالوجو ًاملشهكوك الهواطع یف يریج املفروضٌ  دتصه اب  ن یفیرحه ٌا عهدم اوكهات اجهراء ٌا
 ور. وا عیل

 ًٍ حوجهد املكلهف دله ت وات الفتهرة ا فاجاب املصنف حات یف <ناحاو طجه شرعنا و  ج>طوله 
صوب  ا طجه الشهرع و  مفا ًٍ حد دلیج  فوو املتجع و ات م ت ذلها ا هه طهال  دل عهیلخهوجه ال  حعٍه
قوال   ونل  سوول اهلل الدم فاججتو  مبوا القأاوة ىف تقول ىف شجروة وا ابل سألی اجوعجداَ

كخ م ت لووو ان النوویخوو أأ كووان حوو وونل هووما    وونل النووی   قووال قهووت اوووا ووواحووكووون القووول فخ  
 قه كات اٌصه اٌحارة.خ و م ًا هت ح   نل ف  عهن یخ فقداخجرتك و اوا وا م

ات كهات املهراد وهن طجهه الشهرع طجهه العثهور  عینخ <قیله العحالدل او طجه العثور عیل>طوله 
 وب الغاحقة فاجاب املصنف ا ه رٍ  راىر طوهلن.حء ون الع رد یشیه لجٍحالدل عیل

 قول ارد ات املراد ا هه ٌ ركهن طجههخ نادب اتخٌ عینخارر  ایل <نادب القولخو ٌ>طوله 
ر و حرمرر فتلف العهر القصهحعن الفاجدة مث طال مف ه النزاع   الورود الشرع ٌ ه ٌ شرع ٌ ه ر

ء عهیل  ياوها الهذقولهوت وخ نهرة وها قولهوت و وهاخ قولهوت و ملهاخدروت وهاذا خه و ٌی  الكهاتج اكثر اٌوٍه
 ا ات شاء اَ.حأتحىذه املغألة فغ عند ا یف

اصززل ن ذزز ا الهسززخلة و وسززخلة یالفززرق بزز ی ا التخوززل نززیاقززول ثززن انززا و اط ا تقصزز :قااال
ك ی  و  زا ب ز یر شزیتصزور الفزرق بوجزوا ع زرل لزینجلا و قل البرا ل نلن كزاط ناالصزل یز  و  ف 

 ه وحتهززل الهفسززلل و لززو وذهززا  یززازع نالهسززخلة الحظززر الط الهفززروض اط الفعززل الهت زز یل نززیاالصزز
وحتهل الضرر الحتهال وجوال  ضا  یل اط الترك ایو لو ق جب دنم الضرر الهحتهل بحكن العقلین

ل اط یزطزاق و حروزة الكزل وحتهلزة و لزو قیال روحتهزل النزه وهزایذ ا الفعل لقل ا اط وجوال الكل غ
كزل وحتهزل وذهزیالعقا   ن ال لعزلم یحزیقل زا انزه الجزل ارتكزاال اقزل القب یسف وط الهحترز عن 

كزاط وزوالا وزا یزر بةیزوال الة یعن الهعارض و لقبح التصرع ن یلزوم دنم الضرر الاال ر اانزه و اط 
كاال تظال بجلار یرد ت صی لن  یتصزرع نز ضزا  ینفسه ا یر و تصرع العبل نیالةص او شاذل حال 

 یو اط ب زا  العقزا  علز ضزا  یالز فر ا یتصزرع نزوزن الفعزل ل اط و زم الز فر یزو لزو ق یولة الهزول
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واله باانزه تزم و انزه  یاالاط انها ذو لحاجة الهالة ال یر ع ل ال ة نیوال الة یعلم التصرع ن
كاال تظال و اط ا تصحاال حكن حالة الصةر  یالشة ن لقل ا اط الجواز  یقتضیالجواز ذ ا النه 

اس یزو اط الاالق و اط ت زا عن الحاجة لكزن الهالزوق وحتزاح و اط الق وه وع كوط الترك تصرنا  
 ئ  ذ ا یعتبر اال تصحاال حیالكام قبل ورود ال رع و ال اس وم الفارق و اطیاال تظال ق یعل

كززر  وززا ضززا  یل ایناالصززل االصزز لیالززلل یقبززل ورود ال ززرع و اوززا بعززلا قبززل العلززور علزز یبال سززبة الزز ا
بحروززة جهلززة وززن تلززة  علززن اجهززاال  یا  یال ززرع یالتتبززم نزز ه بعززلیززاط الفق یالزز ن وضززانا  یللززوج 

 االشتةال.قاعلل لاالنعال نلزم اجت اال الكل 
هه قههة محاٌتههه الدطحوههع ر ات املصههنف :اقااول  اصههه ی  ة و جههح اٌحارههة اٌصههلی  جهه د فرطههاً یج

ذت املعلههق یف ذت  اٌرحعههة و الثههاین الجههراءة ولكههن تصههوروا لههه عشههرة اوجههه ككههوت اٌول لهٍه لهٍه
اب و ككهوت اٌول لج ة و یهة الوجوجات ركهن الشهتحهلج ة و الثهاینحهمیات ركهن الشهتة الت رحهال 
و ككهوت اٌول لقجهه ورود الشهرع و  ًللفقهاى و الثاین يات الكن اٌجهتادحلج ككوت اٌول عنوا اً 

لٍعهن او حهالعك   ات و الثاینحلجعد ورود الشرع و طجه اٌوٍع و ككوت اٌول لكن اٌع الثاین
عك  ذلها  ه اوحملا ٌ وفغدة ف ه اوارة املنفعة دوت املفغدة و الثاینحف و ككوت اٌول لكن وا

ثجاو الكن و الثاین ات ركهن حهاو رروهة و ككهوت اٌول لج ف وجوحهاً حالتكل لنی و ككوت اٌول ٌ
 ر اوارة املفغدة وع عهدم تعهر  ارتههال الوجهوب و الثهاینحا املنفعة ون  هیتوجد ف اٌفعال الی

هلة كه ذلا ر ملا اطهول  این كتهاب و ٌ دهنة اٌ ایل ًو ٌتنهتهر حهر اٌو ٌتهؤل ایلحدواه حالج
عهههه خات و الكفههر فههات اٌحارههة فعههه اَ و العجههد میهه اٌی  ث اللفههو الفههر  جههحهههنههها وههن ریالفههر  ج

ا حأتحه رق و دهح  َ علححاحارة اَ و الجراءة ا قعاع عن اَ و رروح عن حتت رق اَ فل
 له.حات شاء اَ تفص
لههه اٌول حه املصههنف اوهها دلحم رههق ٌ حههدلارههر و ىههو كهٍه ایل <هحفاٌصههه اٌصهه>طولههه 

 تركهه املفغهدة عهیل تههه یفیفعلهه املفغهدة  تههه یفی علههه اٌ غهات كههاخمفندوش حا ه وها ٌ
ههدوش ٌ هها ٌ قههول ات الكههه خف حههالغههواء فك م املصههنف م  كههوت اٌجتنههاب دههجب النجههاة و كهٍه
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تههه یعهلهه  ایل تلزم العغهر حهه  قهول ات كهه وارهد ارتجهخ ث املجهوع ریحواجب ون ر
 رد دواء. تركه عیل تهه یفی فعله ضرر كها كوت یفخ ات

ء جار   ح هحل و رداً  ارر حبثاً  ایل <هحو لو ط>طوله  اىن و حهد  ة یفخهء فهات افعهال العقٍه
 ات و اوور اٌررة و جواب املصنف اىوت ونه.خاٌد ا یفهیٌرجة ف
ل خهث حهوهن ره ٌ حهىهذا دل <رحهوهال الغ و لقجح التصهر  یف>طوله  ذىجوت وهن اٌدهتدٌ

ه و ٌ وغههتدل و كلوهها حههف و ٌ دلحههف و ٌ عقههه و ٌ تكلحههحعقههوهلن و طجههه الشههرع ٌ وجلهه  تكل
ق اَ الواىهب للعقهول حهوجه اٌرتصار ا ها حتوف ا ه عیلحىذا املقام كٍم فج اٌو ولكن لنا یفحر
هالق حهمج ن  عهر  اتین املرشهدی املغهددی  د هلا حاردال الرده املعلهخاملؤ ع امللها َ املالها ال 

ه و حهاطهدره عل وها ولكه القادر عیل حه ونه املالا ملا اٌویل الوجود الویل املنرج له ون العدم ایل
ههٌ هه ه او وهها فغههه او واِ هه تصههر  یفخغههكن او خت ههرك او خ و  ٌرههد اتیج ره جوجههه وههن حههلغ ه او وههال 

و  و حاونهاً  و رهاىراً  و ارهراً  ره و ىهذا ىهو اٌصهه اوًٌ او حقدر وااوره  اوره كها حاذت رحه  ا الوجوه اٌ
ادهتنرج  ادهتنرج  هوره حالمكهة الهی ير الهذححذلا و صدطه العقهه املغهتن طد عق النیب

بوبوون فنوأمتر لو  ی  ان عجواد اهلل املخهووق ی  املشهرك ارتجاجه عهیل طاله یف  ورىا حالعقه و ىو وا  و 
نتعوده  د ونا فاذا اورنوا بوجو  وول الوجووه اطعنوا و مخ یث حول ح زجرنا و نعجده اورنا و ننزجر عها هاحف
نتقودم  و قودهنانا ان كوره الثواینخلعهو  ا اد ونوا االقل فهوو  یأذن لنا النوا النودرخ أورنا و مخ م ره نماحغ ای
ر یاجهووا وول سو الكعجة اطعنا مث اورنا حعجادتو  حالتوجو  ای نعجد حالتوج  ای اورنا ان   فههاخدخ ی  ب

ء ول ذلك وول اتجوا  اووره و اهلل ع وجوا اوور حالأو ود  یش حن  م ىف نكون  ا فاطعنا و م الجهدان الی
تودرقن لعهو  حوأووا ذلوك عهحتق س لكون انحره فهوحغ یه أور حالأ ود ل و ت  الیخ الدم م   النكون ال
 ووووا  یمت ان اووركن  جووا حودخول دا ه خو أأ مث طههال هلهن ردههول اَ أوركن حو خو ترعهووون اذ م كوره وواخ
وول  حو  او عجودا  احوول   ر اووره او وهوج لكون  جوا  وحوا  حوا حغوثههو یلو  اخو   تدخهوا دا ا   لكن انأن  ححع
أذت لنها خه طهالوا ٌ ٌ هه متأخموا اخوممت اخور وثهو   تأخموا ذلك فان م ده او داحة ول دواح  ألكن انحعج
ر اووره او حعوا حووهكو  حغ تقودم عویخحوان ال فواهلل اوی فواخج ویناٌول طال  اور لنا یف كها الثاین یف
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فهوون فعهوومت و ووول اوووركن ر اوههره و اذ ههه طههال حههولكههه حغ تصههر  یفخٌ  ات طههالوا حههه اَ اویل ی  املههوووك
 .اوور ا فقال القوم دنن ر یفتتخموا همه ال و ة  ان

 و دههدد و علههن مث رههاكهون ایل د عقههوهلنخههف احههف و ا  ههر كخث الشههرخىههذا الههد ا  ههر یف
ههه ٌعقههوهلن و ركههن عقههوهلن حا هه ذلهها و  حههاذت اَ مث طههررىن عههیل ولهها اَ اٌ و  التصههر  یفیج

تقدووا بطجه وهنن ىذه الكووة و طدا لل اَ حذلا القرءات و طال  و وهدغ اهلل و  سول   یدخ ی  ال
وول  ا ووال االیوالجة عجه اَ فرجهه و عن العههون خأجقون  حالقول و هن حاوره خالو طال  طوواً 

لتصر  و  ایج هون علهنا ا ه ٌحرة حنور الرده و الجج و تعلحفجالعقول املغتن ًا هتوج  احه  اهلل 
قهرر ىههذا خ ات ًنجغههخكههه  وهات و اوات حهدوت ركههن اَ و اذ هه ىكهذا  و یف و ارهراً  ولها اَ اوًٌ  یف

العجهارة رهاىر  ال هر و حهایق و اٌواوهة فاٌصهه اٌویل د و النجهوةحالتور عیل ه املجینحاٌصه اٌص
ة و حهوجهه و ادلهة رن ه و ادهتقراء حٍهحهدل ونع حٍه ت العنكجوو و یفیاوىن ون ج ًوعالب ى یف
 ة ٌتتجع.حومه

 یقبل ورود ال رع و بعلا قبل العلور عل و شرعا   الهسخلة االباحة عقا   یثن الحق ن :قال
بزه نانزلنم  ا  ولتزوزا  یالضزرور یانعالزه علز ینز ه ون اقتصزریتسف یالعقا  علل الوارد ل ا ب ا  یاللل

 ذزو حجزة ذ زا حز را   یا  العقزا  الز  اط لب زیالضرر الهحتهل و علن االاط ع ل علم اوكزاط اال زت
كون ن وعتقلیال ف بهایاط و ون التكلیب ف بایون التكل ادع و انلنم ر رین بالجواز ون غیطاق بعل 
   یكددم  دد قولززه یالزز وضززانا   ئزز  یحت ززا یحج یل علززیززاا ال دل ضززا  یاالشززتةال اقاعززلل 

 یرد حتزی یاالاط او االباحة الااصة و ون قوله حتوطلق اخر و الهتبادر ون الهطلق  یال يطهق
كونززه وززلنوعا  یعلززن بززالورود نای  یالعلززن بززورود حكززن نزز یباالصززل و دعززو ضززر احتهززال الززورود وززم 

كها باط الهسلن جعل  االصل وردودل یجریور نا الواقم للفعل اله كوك لعلم خلو الواقعة ع ه 
كة الخصوصززا   او خصوصززا   الحكزن اوززا عهووززا    ززا ین یرل و العلززن االجهززالیززنقززط وزم اط اله ززتب ا  

كهایال  یحكزن بزه و اط علزن بعزلم ورود ن زیرالهحصورل وم اط القاجل بالحظر یال ب ة الة ین ضر 
كها ین  یورود ال   ین یكفینفر االور و توذن انه  ین كزلیتخ  یور ن العقل  وزا  ر االصل النزه 
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ل یزوللزه و لزو ق یالز یانصزراع اطزاق الزورود و اطزاق ال  ز محكن به حكن به ال زرع وزلنوع بعزل
خهق فة یل زرة ایزاال یو جبزرل بالعهزل و الز یة و ذزیفة و ون االحاد قل ا الهسخلة نرعیة ضعیالروا

كی ا عهوم ون وج یو ن ؼا  یقالسض جً یف نكى يا ل و الام ین الهوصولة و التخ
قزال ی اال اط ضزا  یاله زانم نزتعن وزن ذز ا الج زة ا ن لزبعضیلانتفاع و الهقام وقام االوت اط و الوع

نعال فة او اط ووردذا االیة لك  ا ضعیروا یاط او اط ال فم وفسر بالعبرل نیر وقام البیاط الهقام ل
تهسة بهركب االجهزاع و الحزق اط ی وقال باختصاف ال زاع ب ا ای اط اط خاصة االیالهتعلقة باالع

كانا و یو فعة ال  تلزة  یة بال سزبة الزیزاال ینزا اجهزال نز  ا اظ ر عرنزا  یاحلل او وتعلدل و ن  اط 
جزاال یتةبزا االة یزاال ی ا و فعة ظزاذرل ناالجهزال نزیوجل نی  ا اظ ر او لنیكن نی اله انم و اط لن

 .یال الكل یالجزج
ف كهات فاٌصهه حهو ك> ه ارتٍل فا ه طهال دهاحقاً حف <غألةامل مث الق یف>طوله  :اقول
م ایل <املغألة ال هر ه یفحاٌص و كهات  <املغهألة اٌحارهة مث الهق یف>ات طهال  مث دها  الكٍه

هلة ىهذااكذا  قول اٌصه الثاینخ الٍ م ات العهارض  ىهو اٌصهه الثهاین و ا قلب اٌصه اٌول حالج
 ه صار  عنه.حدل عثر املكلف عیلخ ات وغتهر ایل يواٌصه اٌول و ىذا اٌصه الثا  عیل

ء دلىذا ا ارر نن كرر ا القول یف ایل <لنا حناء العقٍء>طوله   ه واهحهلشرح ات حنهاء العقٍه
عهر  اتفهاطون خاَ فٍا هبن و حا  ارىن اٌ حیدىن و ٌعد یصیون وجوه اٌول ات العقٍء ٌ

ه وهع ات عهددىن خعو او العام و مغوداته و ا ا ون وعرفة اتفا  العلهاء یفخضرور یف اٌ احداً 
ء  ف لنا  عرفة اتفا  العقٍء مث حعد ذلهاحعشر وعشار العقٍء فك وهن جعهه لكهن اتفها  العقٍه

عقهه املعصهوم فهح  كهوت وهن حهاب الكشهف عهنخ ات ن اللوهن اٌیء ون اوهور الهد یش یلع ًٍ حدل
 ی  عقٍت و ات عهر  حهاثن كیخع العقٍء فات عر  عقه اٌوام حعقه وارد ارر حمج تاح ایلیٌ
و اوها طهول  لعجهروا عنهه حاٌمجهاع ٌو ا ر اٌمجهاع الكشهیحهثلثة عقول و ٌ شا ات ورادىن   كیخ

 العاوة حالجداىة و ا  ون وذىبحة ٌت القحا ه تق فاوًٌ اب تعرف العقول عدل  حاو ق الكارن
ات طلنها  امل هال و ثالثهاً  فو عام فعلقه عهیلده حالعقول و ىو لحا ه ط اً حه و ثا حف فة فاتیحكتجه للنل
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د حهفخحهالٍم  د حهالعقول و ىهو مجهع مهیلحوق ضاً خفوو ا یلو العق ياللغو ا حالق ا ححات املراد حالق
هلهة اتفها  العقهول له یف امل ال اٌ العهوم فعلقه عیل ن یهه دحه  دلححع  املغاجه النادرة حالج
اَ هبها ملاحعهث الردهه و ملهاا لل الكتهب و  صاب حالعقول الناطصة و لو ریضخن اَ ٌیاَ فات د
رد یه ن اَ و ات میهصار عقول ىؤٌء ونها  د ن املشركوت و الكفار و اىه الذوة و ویهیالعقٍء ف
غت حبجهة ىهذا و ىهذه العقهول تعهر  حل ضاً خ وع ات عقوهلن ای  عقول املغلهح كتیخىؤٌء فلن ٌ
غههت تعههر  حء و اشههجاىه و ل وههن اوثههال ال هه يتههر اة حالتجرحههة و املهاردههة و ملههخههاوحاء الد حاٌشهه

ه حهنها و الهه و علح ج  عهیلمی وهات اجهرى   یفحعن اَ أل   هلا طوة التلیحرضاء اَ و دنعه و ل
 اووة میكوان ابوره و لذا ا هلل اَ دهج ا ه میاجرى كن وؤون اٌخ و م كفاراً  ءلعقٍع ىذه احالغٍم مج
م وههؤون اٌحههنهها و الههه و علح ج   عههیلخهه وههات ادر ا یفخهه و م قانتووا و ارتههد   خههادر ه الغهٍه

م اٌحهنها و الهه و علح ج عیل النا  حعد وویس ارحعهة و  اٌ ارحعهة و ارتهدوا حعهد مههد ه الغٍه
ذىهب  وها جنهوا عهیلحاء و الردهه فلحهب اٌ جخالكفهر و تكهذ صهار عهیلعىذه اٌ كات حناء العقٍء یف

غت حبجهة حالعقول ل ياو و طام اٌمجاع ملن عر  الق ات رأخاو و رواخه العقٍء و وردو احال
 عحهرٍه  حنهاء مج یلالشهرع عه قلد عقول النا  حٍرجة و كن ون وغألة جرو یفخفاملصنف 
ر ووضهع حه  الوضهوء ارغهن وهن املغهح یف تروت ككهوت  غهه الرجهه یف وا عیل العقٍء راىراً 
ة ارحهع اصهاحع خو د راً ح حعی  ة ثلث اصاحع ثلثخكوت دخ كن حاتیعقه  يها لل فاة و احالضرورة ٌد
اىلة و ٌتعیعشر  .   هبا و ٌتعارض هبا الشرع احداً ن فذر ىذه العقول الناطصة الج

ههال ات طهال طاجهه ا ها طلهت حلهلوم ىجهر الكهه ٌرت عهینخارهر  ایل <فا هدفع الضهرر>طوله 
ب الت ر  یج ٌ اجاب املصنف املنتار ات ارتهال الضرر اٌوكاین ا الضرر و ارتهال الضرر ىنا ح
ىجهر  عدم الت ر  و حناء العقٍء عیل ندفع الضرر ٌت حناء العقٍء عیلحف يونه و اوا الضرر العاد

  حه اٌول حاوهه و لهحفالهدل ه رقهاً حهه الضرر فات كات ىذا الدلتیالضرر فونا حعد ٌ تههی وا
 ه.خرأ ه ال ر عیلحاٌصه اٌص
ات طهال طاجهه ا ها طلهت  عینخارر ىذا رد حبث ارر  ایل <و علن اٌذت عند اوكات>طوله 
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ت العلهن حهاٌذت ون حعد اذ ه اجهاب املصهنف املالها لٍ وهة ا ح اٌحر طجحال الغو ات التصر  یف
ء عههیلحههٌ م عنههد اوكا ههه و ىنهها   ذات و حكههن اٌدههتمی ذات اذا محعههدم اٌدههت رممكن و حنههاء العقهٍه
صوصه يحنامىن رجة ىنها و وهاادر كهوت رجهة ىنها و اَ و ردهوله و خ اذت املصهنف ات  ة و محال 
ها و ب اٌذت ىنهیج تقول ٌ   للعقول اتحالعقول و ل يرججه هنوا عن رأ وهال  التصهر  یفو  یج

وكهات ممنهوعٌ  فتهاغ حهاب َا و دهجاذت ىذا و اَ حٍ طجهه  ه َا و ىهو املعصهوم و النهیبحعهدم ٌا
لق و وا لق و حعد ال  لق و وع ال  هطهولكن  ه و عهیلحهه فقداذت َا فحاذت الجة ف ال  و  التصهر  یج

دههتمی وههاهنن اذٌ  ع اوههوال رجههج َا و اوههواهلن وجارههة و صههدطة یفحههمج یف  ذات وهههنن عههیلحكههن ٌا
دهتخوا دهت ذات وههنن یفحقولوت فات اوكهن ٌا اسوألوا اهوا وهال َا و  ذات وههنن یفحاوهواهلن اوكهن ٌا

تعههون وا كن الرسول فخموه و وا المكر ان كنمت ال الهف و  و طهدردع الجهج یف كن عنو  فوانوواحهنو اتا
 العقول. يون رأ ثاً خ ردی  أتو

ات طال طاجه ا ها  علهن ات  عینخارر ىذا رد حبث ارر  ایل <اٌشتغالو ا دفع طاعدة >طوله 
نا اٌجتناب عن الشتاو فهن ن وهأووروت حاٌجتنهاب حجب علحفدة خاء م وراو عدحاٌش یف

حاجتنهاب الكهه فاٌصهه ال هر فاجهاب  صه القعع ججراءة الذوهة اٌیفٍ عن تلا امل  وراو
رامل صهوراو و ح  هتها یفحرج ه عهیلحاهنا ودفوعة اذ ٌ دلالقجول و املنع ح املصنف املنتار عیل

داو و ات خههعنههده وههن املؤ ضههاً خث اخفوههذا الههد طولههه ایل د وضههافاً هههىههو املعت لههه العقههیلحدل
و املتجهادر وهن لفهو املعلهق اوها وعلهق اٌذت  ی  هنوحورد فی ء وطهق حی كا یش ه رجةحكن فخ م
او  راصاً  یف يلغارا ه حات املراد العلن حالورود فات ط ردی حیو املتجادر ون طوله  اٌرحعة او ال 

 ه ات العلنحروضر وع ات اٌصه عدم الورود و ات طحجلغا فوذا اٌرتهال  ی ث و مخلعله ورد رد
طهدحل  طهال ا هه وهردود حهات املغهلن ورود  الواطهع و النهیب یف ء رمكهاً  حالورود راصهه ٌت لكهه یش
افون تفاوتاً ىذا ا ٌاعر  وعینركن و لو حالعهوم و ا ا  واب ون املصنف و ٌ ء   كوت ال هی  ج لج

صوصه و ج اً حوهن  میالت هر یف كهیخالعهام ٌ ًعنه حعام  اه عنه و ات كات الهن اً ح كو ه وهنی  عنه حب 
هواب و ات كهات   حة فقهول املصهنف لهحة اٌحارة اٌصهلحافراد العهوواو الناى روت یفیج فلن ٌ حبج
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املكلههف حههالفتح ٌ الصههدور وههن املكلههف  عههیلالههورود و املههراد حههالورود  اً حههواى ضههاً خحبههث الجارههث ا
 حالكغر.
ه نهن اذا علهنها حهات ط عهینخارر ىذا رد حبث ارر  ایل <ًو ات علن حعدم ورود هن>طوله 
ركهن حهه العقهه  رد حه شرع ولكن  علهن ات وهای ه و ات علهنا ا ه محء حالعقه ملفغدة ف  یشمیحت ر

عدم جوا  اجراء اصه اٌحارة فاجاب املصهنف حهات لفهو الهورود  ذلا یف كیخركن حه الشرع 
جر ٌ یف فون العقه و ا ا اطول للهصنف ات ورد الررصة عن الشارع حاٌرذ حبكهن  نصر  ایلخال 

َ و كهههن حهههه ای رد مفههها حهههالكن حتمكهههوت  ههها میههه ه و ات محهههنصهههر  الخو  ًورد الهنههه العقهههه فقهههد
 .ردوله

هة ون اٌراد و ٌخه ات الرواحات ط عینخارر  ایل <هحو لو ط>طوله  ل هبها طلنها یج و  اٌدهتدٌ
ههة و حههاملغههألة فرع و عهههوم  <وهها>ة عهههوم لف ههة خههاٌ ة و یفخهها وههع اهنهها ونججههرة حاٌهیههو  ال ههن فیج

م ا <عههاً حمج> وت  ملنفعههة دی  وعهه  تفههاع و املقههام وقههام اٌوتنههات و ٌلٍ ضههاً خفتشهههه الكههن و الهٍه
وههة ا ع حههة مجحهه  املقههام وقههام شههرح رلحقههول طاجههه لههخ ات اللوههن اٌ ضههاً خونفعههة فههتعن وههن ىههذه الج

اٌفعههال  ة واردة یفخههث ارههر فغههرو ا ههه رلههق لكههن لتعتجههروا حههه او ات اٌخرههد اء وههع ا ههه یفحاٌشهه
قهول طاجهه اذا ثجهت خقال ات مه النزاع اٌفعال او خ ات اء اٌحع اٌشحة مجحات ٌ رلحٌعاملتعلقة حا
 ات حاٌمجاع املركب.حاٌع اٌفعال ثجت یف یف

ء ات كهات لهه ونفعهة وارهدة و رلهق  طهال ال ه و ارر فاملصنف رقق ایل <و الق>طوله 
ر حه  ة و یفخهاٌ ٌ امجهال یف ضهاً خلهه ونهافع و ونفعهة وهنها اروهر اة او كا هت خهاٌ لكن فٍ امجهال یف

زئیج ة تثجت اٌخ اٌی   الصورتی  ىات ىهذه  ق یفحهء راصهه ىهذا الت ق یش يا يو واادر اب الج
 یف حههاَ ات اٌصههه اٌویل طههوة اٌ و اطههول و ٌ ةحههراملتناىحة وههع املنههافع  حههراملتناىحاملنلوطههاو  

هوم ال هر فٍحهوم و حعهد الحهوم و طجهه الحهمسعهت ال اء وهاحاٌش وهن  ء یش تصهر  یفخ و  للعجهد اتیج
ههذاو  فغههه و  یف ء رههی ولهها اَ ح هه الغغههال  يدخهه ی  ت جههحههكههوت عنههد اَ كاملخ ب اتیج

 حعهد وها اصهله النهیب فوهو وها يال هاىر يحاور ونه و اوها اٌصهه الثها و غكن اٌخت رك و ٌخٌ
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نه عنه و اوٍطه ىهو اوٍه  اَ و اذ هه ىهو خ م وا حعث و  عق و حل  فوذا اٌصه ىو اٌوٍ  یف
ت حهه فقهداجتهع فحهالتصهر  ف اذت لها یف يد الذخاَ و ا ا وثه ذلا كهثه وال  اذت  ه اصٍه

ه رله ٌ ه اذت و كهذلا حورأ عل يالذ حاذ ه و اٌصه الثاین اٌ هرحرروة واله لغ فاٌصه اٌویل
ه حهاذت اَ و اٌصه ا اٌهیهه التصر  فیوال اَ فٍاء ٌهنا حع اٌشحمج ال ر یف اٌصه اٌویل

 ه ىذا اٌصه عهیلحعنه و تأص ًهن و ىو وا ادتثین وا التصر  اٌ اٌوٍ  و اٌذت یف يالثا و
وم جههاء و النهها  یههجههاء  ات النههیب قههرره رججهههخرضههاه و ردههوله و یب اَ و یهه وهها
ش و خه وهن احهداهنن و اوهواهلن و هلهن وعهاحهكهنن التصر  فمی وا تصرفوت یفخا و حالد  شوت یفحعخ
وٍحهه  و ونههاكح و وغههاكن و وتههاجر و وههزارع و وتقلجههاو و افعههال و تصههرفاو فجههاء كههه و آو
صٍرون  هتن ایلخهلدا ه الجاعث للنیبحىن عل فعلوت و واخ ون عند اَ العام  ا النیب

ههٌ ن وعلعههاً هیعلهه شههاىداً  و فغههادىن و كههات او و خههه حههنك اٌحههىههن عل ء ممهها ه یشحههعل یی 
اء و حاء و كره هلن اشهحن اشهیو ررم عل ن دنناً   و دن هلخن فراهیعل هنن و فرضیاٌرجار فقام ج
و ٌ  راً حو ٌ كغهالة و ٌتقصه غهكت هتاو هاً خ هنون عهنها و مخه م ا وهیهاء و طهررىن علحدكت عن اش
ضه و رفو دهننه و اجتنهاب ماروهه و خنا اتجاعه و العهه حفراحفوجب عل حه عهداً   فلة و دوواً 

لق و ٌ  اولقهه و الغهكوو عهها و اوٍه  وها التنزه عن وكروىاتهه دهكت و ٌ كهوت اجهر ونهه حهال 
 ها وهاحاو اذت ونه و اعٍم جرضاه و رضا رحه ٌدحر املهنح  ه یفحىن عل ره وایارفو ونه هلن فتقر
ان اهلل حود  ی  راملهؤونحطهال او وهنها وها نها ارجهاریشهررنا و ج وها دل عهیلخهالقهول و  صرح حهه یف
 انا  حأوووكت عهنوووا نأوووخ اء محكت عووول اشوووف تعتووودوها و فووور  فووورائا ف تنق ووووها و سووو حووودودا  

تكهروووا وووا م و طههال ف تكهروهووا   ووة ووول اهلل لكوون فاقجهوهووا ال  سووول وقوو و طههال تكهروووا ال
عوها و سول لكون حا ف تضوخكن فوراحف تعتدوها و فر  عه حد لكن حدودا   ان اهلل تعای اهلل
ان حر نأوحواء   وة وول غحكن حرووات ف تنوكوهوا و عروا عونكن عول اشوحفاتجعوها و حورم عهو سننا  

 وهتنا فوانكن اذا قهومت  قهنا و ت هتوا عها تقولوا وا  أجكن ان و طال اجوعجداَ ف تتكهروها
اونومت  فوان اونووا مبثوا ووا اونا وقوال اهلل تعوای سكتنا عن  فقداونمت مبثا وا هاحنقول و سههمت لنا ف وا
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 هواحتقولوا اذا قهنا و ت هتوا اذا  هتنا و حنل ف فواهلل لناجكن ان ثخرد یف طال و ح  فقداهتدوا
 اوههه رههیلخا ا ههه ذكههر عنههد عهههر یف يو رو خوو ف اورنووا ىف را  حوو اهلل واجعووا اهلل الحوود خی  و بوونكن یووب

 كهات اع هن لٍجهر و واتصهنع ی  املغهلهوش حهالكعجة و كثرته فقال طوم لهو ارذتهه فجوهزو حهه ج
 سووول  ان القوورءان انوو ل عوویفقههال  ی  راملههؤونحفوههن عهههر حههذلا و دههأل عنههه او الكعجههة حههالیل

 ء فقأووه  عووی الروورائا و الوویف  الو  ووة ىفی   فقأووهها بووی  و االووووال ارحعووة اووووال املأووهه اهلل
هس فوضوع  اهلل ححوأتاق كوان حویحوح ث وضوع  و ال ودقات ف عههوا اهللحو  و ال   ث جعههوا و 
ث اقوره اهلل و حوفواقره ح   وكانا  ح  عهی   و م انا  حأترك  نخ حال  و م ووجم فترك  اهلل عییا هیالكعجة ف
ك ٌفتض نا و ترك الیل سول   ه الزكهوة حب فیج  عها و دجه اجوعجداَ حباله فقال عهر لوٌ
ب رحالنطوة و الشوعاء الومهج و الرضوة و حتأعة اش ىففقال  ج و االبوا و الجقور و الغومن و یوو التهور و ال 

اقوول لوك ان فلجهره مث طهال  راً حكث  ه اصل ا اَ فات عند ا رجاً حفق ذلك یسو عرا  سول اهلل عها
كوا  و طهال الصهاد    الزكووةحوف را  حوك  ذلك و تقول ان عنودنا حجوا   یسو عها عرا  سول اهلل
 ووا و طهال یك اوور و هنوحورد عهیو م وطهقوة ووا اءحاالش و طال ی  هنحرد فی ء وطهق حی یش

كویف هوا مبواوول ع و طال ح ج اهلل عهه  عل العجاد فهو ووضوع عهنن و طهال  عهونخ ووا م عهون 
كان قجهكن حك رة سؤاهن و اخت فهن عی وا اتركوین النیب اغن فواذا حانج تركتكن فامنا ههك ول 

ر ذلهها وههن اٌرجههار حهه  ایل ء فوواجتنجوه تكن عوول یشحوواسووتطعمت و اذا هن ء فووأتوا ونوو  وووا اووورتكن حیشوو
 غكنوت مله هلهن وهأذوتخه و حت ركوت فختصرفوت و خقولوت و خعهلوت و خكات النا   ع واحفجه
وضعه الشهارع  يصه الثا وه حنك راب و ىذا ىو اٌح ك الشارع ف وا ه و وقرر هلن اٌحف هلن
ر حنهور الشهرع و ىهذا ىهو اصهه اٌحارهة حح املغهتنخالصهره العقهه حهو دل عل راً یهو تقر و اذ اً  لنا طوًٌ 
ء اجتهر ها  جاء و اذت و ىو صارب املال و امللا مث ات جاء اوهر ح ه وضعه الشارع حعد وا يالذ

ه نها و ات محا هت ًو ات جاء هن ذكر ها  وها ه اذت و ررصهة عاوهة عهیلحهء رهاب فقهدجاء ف یش ئیج
ء و رهادد  رة و یشا ذحالد  جق یفی و م و عاواً  دد لنا حالنك راصاً ی ع واحمج ه یففن ن  عه

 .ه  ك ون اَ و ردولهحو ف ون الوادد اٌ
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صه ىنا یش حی صه ء و ىو ات ىذا ٌا واوهر و النهواى الثاین ىو ٌا اصهة ىه ًو ٌا صهه  ًال  ٌا
ع مفا الثالث و النیب ٌٍح ٍتكی ه و وها محهف فحهنها التكلحنا ادهتقر علححل  ال ىو املأوور حا ف حهلجله  ف
النها  كافهة و  ایل ع النا  وكلفهوت و ىهو الردهولحا و مجهیات وا ٌا كلف َا  فغاً خراب لنا اذٌ 
د خهه  حلهه  ایل عهههه  ههاخ   لعهههرو اتحن عهههد ونههه فلههعههعهههرو  جلهه  ایلی د و مخهه  ایل فههاً حات حلهه  تكل

 عههد ٌاخ عهن عههد و مه حهجله  الی م ات ردهول َافهاو ت هن  يحبد  و روهه و ادهعرٌب او رأ
صهلحه  علححهه فله اً   وكلفهحنجهذ فلهحر عههروعرفهه خ َا ات أشهخ فلنحاور ون َا  ٌحارهة ٌا ة حه ٌا ا
رجارخحلغه فٍ وا حلغه عیل ه واحفات حلغه فعل ارتههال ا هه لعلهه صهدر وهن  ً و ىهیی  ضر ا شتة ٌا
ة فا هه حه فٍه احارهة اصهلحهكتهاب َا و دهنة  ج ة ركهن یفحكه طض ذلا حه له یف اركام یف النیب
ٍتكلی  نا لغنا وكلفحالجل  ی اذا م صهه الثهاینخ م دهعة وها ات و النها  یفححالج ف ٌاح ف  علههوا فلنها ٌا

و ىذا ىو وهر   دطا اً تا واءحجلغنا فافون فقد وَا ادقی رر و مآطاله لرجه  نا واح  علحٌ ه حلغنا و ل
غهتعهلوا القهوم و وهاا لل َا هبها وهن خ او الهیحهاٌو و اللحهال   الق و الصواب وٌ  راجة حنا ایل
 .ی  دلعات و الهدَ رب العامل

كیزاصزل التكل یاصل ناعلن انه ااا شزة نز :قال ن الواجزب و یتزه نزاالور اوزا داجزر بزیفیف او 
 ینزز یر علززن اجهززالیاالول اوززا لزز یو الحززرام و نززرالواجززب او الواجززب یرالحززرام او الحززرام و غیغ

ن یبزه وزردد بز یف او ذ زا علزن اجهزالیزالتكل ینز كزوط شزكا  یف نیاصة اله كوكة بالتكلالواقعة الا
كالظ ر و الجهعة  وا یة ورادین ل ب ة عرضی یالهتبا ن خ االجهال عن تعارض االدلزة او عزن  ا  ة 

كاشززتباا ج ززة القبلززةیل او وصززلاقیاجهززال الززلل ن ی ززا بززین الج ززا  و الزوجززة اله زز ور وطیبزز ة 
كةززر ا ززتقالیاو بززالزوجززا   ن ززخ اجهززال الهززراد عززن  ا  یززام وراد ا  یوصززلاق ا  یززام ارتباط ا  ین االقززل و اال
اط احكزام تلزة االقسزام یزالحزادث لتعزارض االدلزة او اجهزال اللفزو نب یالحزلوث او نز یال ة نز

ه یقن علی طرناا و ون ظن لن یتساو  ا اعن وهاثن اعلن اط الهراد ون ال ة ذ اصول یط یقم نی
نززاع  یالز ص داخزل نز یحتهزل ا زت ادا الزیه یزنق یروعتبر و لزو ولزل نتزویه نص غین ل و اط وایدل

ك ا وا ال نص نیالحتاصل البرا ل و ا ة اا القول یة ال الوجوبیهیال ب ة التحر یلكن ن ه اصا  یاط و 
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اط یزاالحت زا ااا خلزا عزن الز ص لعزلم اوكزاط یتصزور نیذو ون اقوال الهسزخلة ال یاط ال یباالحت
كززل وززا یحتهززل الوجززوال و لززو بهجززرد االوكززاط الزز اتیو    اال ی ززا اا وززا وززن شززین حتهززل ی او اط 

ه ال صززاط داخززل الط یززتعززارض ن اط نتخوززل و وززایززهكززن االحتینا ضززا  یالحروززة احتهززل یالوجززوال 
كززوط ذزز ا  یقتضززیه یززال باالخزز  بهوانززق االصززل او طرح هززا و الرجززوعح یبززاال التززراج یحكه ززن نزز

هكزن جعزل ال ززاع قبزل یة یزهیال زب ة التحر یثزن نز او ورجحزا   ر ورجعزا  یصزی یحتز االصل وؤ سزا  
 زا قبزل ورود یتصزور نیاط الیزبعزلا اا القزول باالحت هكزن االیة الیزالوجوب یو بعلا و نورود ال رع 

عزززن العلزززن   اط نزززاشیزززه و تزززوذن اط القزززول باالحتیزززال نزززص ن هزززاین نین الهززز كوریال زززرع للزززوج 
 له اعن ون الة.یبعل ال رع ولنوع باط دل اال ضا  یكوط اینا یاالجهال

اء حهههة و اصهههه الجهههراءة كلههههة حاولهههة اولقوههها العاوهههة العهحاعلهههن ات الجهههراءة اٌصهههل :اقاااول
 <كهن>و درهه حتهت اوهر  رىن عهن  فلهة و العجهد وهادام عجهداً حهال لهاء و اتجعون   الغالكوت یف

وهن  جهاً خ  العجهد جرحه رهق و لهحهٌرهد عل  حء ون له ية اذ الجرخء الذوة عن العجود يكوت جرخٌ
وول و  احههداً  رههق اَ احههداً  ت ذوتههه وشههغولة حهها اٌصههه اٌویل فههیعجوودقن حل االنووس االواخهقووت ال 

 وها اء اٌحاٌشه التصهر  یف َ لهه یفاذت ا ياٌصهه الثها و حهاذت و یف ولها اَ اٌ تصر  یفخٌ
وهن  جهاً خ  جرحاٌذت لهحهتهرك ختهرك خ و ات أرهذ حهاٌذتخأرهذ خ تصر  حهاٌذت و اتخ يفالذ ادتثین

 ًر و الهنهفوهو واطهف ووطهف اٌوه اٌصهه الثهالی ر اذت و اوها یفح  له التصر  حغحرق اٌذت و ل
وراد هها ذلهها طلههت اهنهها لف ههة كههوت اٌصههه الجههراءة و ات طلههت ات خ و وههی جههاً خكههوت العجههد جرخ مفههی

لد و خاَ ٌات علهوت خكا وا  يهبا و ات النصار هو  التفویج ولعو ة وشركة اولقوا طوم وشركوت و ٌ
 نهلل اَ حهه وهن دهلعات و ارادوا وهن الولهد اٌرتصهاب و اٌ قعهاع ایلخ م طهالوا ممها لكن لعنوا  ا

ىذا اٌصهه فوهر  ا هواع   یفی  جی اراد املصنف اتمث  رضه اَی اَ و لكن اللف ة لف ة كافرة فلن
 .ًٍ حاصول تفص هنا یفحجیه مث حف فحالتكل شا یفخ وا

 ا ه حالفاء.حوجه ات يواادر <فاعلن>طوله 
ههقههة حارههر اعلههن ات ىنهها دط ایل <تهههحفحف او كحههاصههه التكل اذا شهها یف>طولههه  ه حههالتنج بیج
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نهات ح هه اوهالعقهه ٌ ة حتصهه یفحهىو صفة عقٍ  ی  قحو ىو ات ال امجاًٌ  ا و ات طدونا داحقاً هیعل
ر حههتغخالعقههه و ٌحههد لههه وههن علههة اذ ٌ نههات رههادد یفحللواطههع و تلهها اٌوه هالعقههه  وافقههة وعقولهه

هارج فٍحهد هلهذا الحهوجهد وغی ه ون ذاو  فغه ات محىو عل ء عها ال   وهن علهة و ی  قهحر وهن ال 
له املشتهه عیل يه الق الجرحالدل ًى ة املنتجهة للهعلهوب حالجداىهة حههیوقهدواو حد ء ون ال 

ا و ىهذا حلهد ع احهتزلهلل و لهو رالفهه مجخجة ووافقة للواطع فٍحعه   العقه ات تلا النتخفعند ذلا 
ه حههه و اوهها وهع عههدم روههور فغههاد فحهه وههر فغههاد فخلهه و حه دلحههنههتق  علخ ات  اٌی  قههحىهو عٍوههة ال

 ئر كاملجتههدحصههخفا ههه  هح غهه ه رههیحالههدلجههة اذا  فههه عههن حصههد  النت تزلههلل یفخ هكن اتحفهه
ارج دله حاضداده و اوا اذا طام یف رٍه  اٌرهر  دل كهه وارهد عهیلخهٍت وتضهادات  اطصهات حال 

 عنهد التضهاد ی  لح فات الدلی  قحلل وٌ اٌرر وورثاً كوت كه وارد حنفغه او لخ ذلا ات عقه یفخفٍ
 فهاذا طهام ی  وهع رج هات ارهد العهرف اٌعقه ال هن خدات لل ن فا ه ٌحف اطصات و مها لنقصوها و

ههارج دلهه یف طههو وههن اٌرههر يٍت ارههدمها اطههوحال   و اورد اٌضههعف یف العقههه رنههاً  یف ياورد اٌ
ارج الدل و لو طام یف العقه ومهاً  طهوحال  و ات كا ها  دد رنهاً یه ه اٌضهعف محقهن الهدلخ و م يه اٌ
 ورثههات یفحجههة فح ة النته صههحههالتهههه العقههه عنههد الن ههر یكههه وارههد  ههاطك  عههینخ یی  وتغههاو

ر حهعلهة و ٌتوجهدات وهن   العقه متاجتهات ایل رادثتات یف ضاً خو ىاتات الصفتات ا النف  شكاً 
طههوحلنهها ات الههدلعلههة و ط رههادد  ياوههر وجههود ضههاً خرتهههال اٌضههعف اٌت ا دد رنههاً یههٌ يه اٌ
ه املقاحهه ملاارهدد حلهوٌ الهدل ًه الشهكحه اٌضهعف فكهذلا الهدلحعلة و علته الدل تاح ایلی
 لههوٌ علتههه ملاوجههد و لعلهها اذا ارعههت  هها ياوههر وجههود ضههاً خٌت ارتهههال العههر  املقاحههه ا شههكاً 

ارجخهته اوور وجود و اروی  قحعلهت ات ال ذكرو رجراً  ات وجهدو العلهة ة فهحهة وعلولهة للعلهه ال 
هارج  وجهد یفی ه طجهه فهات محهكهات عل ر العقهه وهن ذاو  فغهه عههاحهتغخفٍ وجد املعلول و اٌ ال 

 اذا ی  فهاذا ىهو جوهه مه  كهالع شها احهداً   و ٌ رن و ٌی  قخصه له ی ر العقه فلنحه ملاتغحدل
دهذاجهتا  عهیل تهجی ا الشهجح و اٌهیه رصهه فی  العه ح یفىهو علهة وجهود الشهج يكات وجصر الذ

ًٍ هی  فحل و اذ  ا صهوو احهداً هیه  فحو اٌ له ت صهوتاً عهو كهاٌذت ات كهات صهوو مس ا شجح اص
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ارج ام صهوو عههرو و ات م د یفخقال اهنا شاكة ىه صوو  خٌ ا صوو احداً هیكن فخ م كهن خ ال 
ارج ٌ یف ورئ اذا  ه محرة ام صهفرة اذ ٌ محهرة و ٌ صهفرة فكهذلاح شاكة ىه فی  قال ات العخال 
ارج دل كن یفخ م  .داً اح و ٌ شا و ٌ وىن احداً  و ٌ رن ی  قخالعقه    یفحل ه احداً حال 

 كوت حنفغهه واجهب اٌتجهاع وفتهرض العاعهة طهدخ ه واحمث اذا عرفت ذلا فاعلن ات الدل
لته حات وا  اَ و عهیل ه عهیلحه ىذا وجهب اتجاعهه كردهول ىهو الهدلحدل عل ركن العقه طجه دٌ

ء  ه ح ههحفهاذا ركههن ىههذا الههدل كههنی كههن العقههه جوجههوب اتجاعهه اذا دل و ركههن و ملههاینهه و خد
لهة   ًوجب اتجاعه و اوا اذا كهات املهدع طععاً  ثجهت وجهوب اتجاعهه خ ر واجهب اٌواعهة و محهللدٌ
لته عجرة و ٌحل  ه اتجعتهه و اٌحهدلا الخهعرفهت ا هه وقصد فات  ایل ًٍ حتتنذه دل  تجع كهنخ  حدٌ
ان وضوح لوك  ی  جهن الغه طهال عهیل اخغوخعات حاتجاعه فلعله ش زم  ون الحتتجعه و ل م
و طههال   الأووهاء و اال  ی  بوو اوسوول نمووا اهلل فانووك ىف فاسووكت تأووهن و  د عههوو  ای و اال فاقجهوو اووور 

و وول فور  توو   و وول خواف ات طهال  ایلعهون خعقوا وول الخعقوا و الخرهوح وول الخال اجوعجداَ
عهون خ رعهن جود  انو  نرأو  و وول محواوور حغ عهن و وول ه ون عویخال هاحالعاقجة ت جت عل التوغا ف

كوان الووم و وول خ كورم و وول مخ أهن مخ أهن و ول مخ رهن مخ رهن و ول مخ م كورم هتضون و وول هتضون 
كان اح  كما  طاب ف هاحد  القول ف ا حیخ و طال عیل ندمخ ان یكان  تعرف و ال  تكهو  حال ها ال
 و ًا هتهر ول  كوب االهوال حرة الض ل خحق اذا خرت ض لت  فان الك  عند حیو اوأك عل ط 
هالة فت وجاوا عوی جوا قووا  حت  وا ان جتان جاءكن فاسق حنجأ فت طال اَ تعایل  ی  فعهومت نوادو ووا   
ارج وا فاذا طام یف لتهه و  العقهه عهیل ه املقصد اثر یفحه و ثجت ا ه دلحدل هعلن ا  ال  رغهب دٌ
ارج وا ات طام یف هثجت ا هه ٌ عجهرة حهه و ٌ ال   ًنجغهخو ٌ جاً حالعقهه شه ؤثر یفیهعتنهاء حهه فٍو  اٌیج
لته و ات طام یف اب یفحاٌرت طرر ها و  ٍت كههاحاو طام دل ًٍ حكو ه دل شا یفخ ن او خ ارج واال   دٌ
ههذكر هها و شههررنا  يالعقههه و ىههذا الههذ نهها ارههدد ال ههن و الشهها و الههوىن یفیج او خههالعاد یف يریج

 ة فٍتغفه.حاو حاٌدلة الشرعحالشرع ة و یفخحاٌدلة العاد
دلهة العقلحاملغهاجه الشهرع شها یف طرر هاٌ  وا فعیل رتههاٌو الومهحهة جوادهعة ٌا ة و حهة و ٌا
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نهها عههن اتجاعوهها او رنههوت حة وههن العههاداو هنحههو اوههاراو رن ن َایههد ل مجاعههةٌ  جرىههات هلهها یفاطههوا
مجههاع و العقههه عههیل  رروههة اتجاعوهها مفوههها طههام یف وعلقههة او راصههة طههام ادلههة الكتههاب و الغههنة و ٌا

رت ًنجغخوٌ  جاً حن َا شید د یفحفخون ذلاٌ  ء ارج یشال   عتناء هبا وٌ  ٌا  ًنجغهخاب حغجتا و حٌا
ل یف ًالغع  ادهة املهدت الهیحن َا كغیههنا و درهنا و شتاهتا و ات القوم رنهوا دخة القلب عن رححت 
 يدار الشهور جعثوت هبا ایلیاىه املشورة و  عرضوت طصة كه رادد عیلخ و ی  غتعهلوا الغٍوخ
غ و وهاذا الغهن فح فعهه و ف ات ًنجغهخف حهتشهاوروت كختواوروت و خجلغوت و حف عهلهوت حهها الصٍه

دت غها او الرمسخحاٌواراو العاد  ضهاً خن و ىهؤٌء العاوهة اهیهه رأحهعل اجتههع  مكهوت  هاحة فحهة و ٌا
ٍفههة دههلعنة و الههد م فحن دی عهههوا ال  دهٍه تههواوروت و حادههة و  عهههوا ا فغههون وههن رجههال دولههة ٌا

ویلٌا ن ههروت یفخت نههوت و خوت و ءتههراختشههاوروت و خ صههلح و ٌا طههرب و  رغههن و ٌا و ٌا غههب و ٌا
شجه ف ٍفهة ا ه ارامىهنحه  رىن او اجتههع عل یف يطو  مكوت  احٌا  كهذلا و كهها ضهاً خكههاجعلوا ال 
ٌ یهحذلا و طال اجهتهدوا اراءكهن و ىهن  هافلوت ات د اورىن الثاین حهالعقول الناطصهة و صهاب خن َا

راء الجاولة و ىذا علن ورایض وهن جهاء وهن عنهد  ا ٌاهههیعلع علخولكه وٌ  الرب و وغارعه یف ٌا
رض و رقها شهیَا و اشوده َا رلهق الغههواو و ٌا هاء وٌ حق ٌا  ن ٌایىهذا الهد یفكهن ی و  اتیج

شیرقا يون رأ هارج دل یفمفوهها طهام ا اك اهلل  احكون مبواطال َا  اء كهاحق ٌا دلهة حهال  ه وهن ىهذه ٌا
وهور خهعاد ا فغهون رنو هاً  ة ارهدد یفحة امللكحادحة الغخالعاد ة فاتجعوىها و اوها وهن علهن ات ىهذه ٌا
تهر ء احهداً  عقلهه یش دد یفیهلغهرور فٍاىه ا غتر هبا ٌاخاهلجاء املنثور وٌ ك ات العاوهة اضهعا   يٌا
دد وههن شههتة رٍفوههن و یههوٌ  جاً ح فغهها شهه د شههورهتن و امجههاعون یفدیههعة  ههراو وٌ حالشهه

دلهة  جاً حالهنف  شه حتهدد یف ن العلهه الهیغهت وهحر املعتجرة لحطلجا فاٌدلة   ء یف وفاطون یش و ٌا
نو  وول خنو  وول افوواه الرجوال ازالتو  الرجوال و وول اخوم دخوول اخوم د املعتجرة الكتاب و الغهنة طهال

جوووال و م ییهههو عهههن   لیووو الكتووواب و الأووونة زالوووت ال  الغهههن  و   جهههن عجهههدالرمحن طهههال طلهههتٌ 
ول تكونل وجتدعا  یا خ ا اورد َا فقال  ٌا   حوت نجیو  ههوك و وول تورك اهوا بخوول نظر برأ ونس ال

كجور و ی  كن الثقهوحتا ك فو این و طال ردول َا   كررحضا و ول ترك كتاب اهلل و قول نج  الثقوا اال
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كجر فكتاب ریب ی الثقا اال غر فاوا اال  تضوهوا ووا هوا فهولهیف فواحرظوین ییواهوا ب و اوا اال وغر فعتور
 متأكمت  ها.
لهو اوها لهه علهن ی  ف فٍحهاصهه التكل اذا كهات الشها یف عهینخارهر  ایل <اٌول و یف>طوله 
صوصه فخحا ه وكلف حارد اٌوور املشتتة ولكن ٌ امجایل املكلف حه و  كوت الشا یفحعلهه حب 
 وجههد یفیكههاد خف و ىههذا القغهن ٌحههالتكل كههوت الشها یفحف فححهالتكل   لهه علههن امجههایلحاوها لهه

و اوهها وعاصههروا  ف امجههایلحهها هها وكلفههوت حتكل غههداد حههاب العلههن فا هها  علههن امجههاًٌ  وا نهها حعههد ا 
مئة ء  یش ن یفهیشهتجه اٌوهر علهخن طهدكات هیعله اٌ لهب وفتورهاً  كات حهاب العلهن یف افله اٌ

ا ها وكلفهوت  ف و اوها نهن فعلهنها امجهاًٌ حلتكهالالعلهن حا وهدارىن عهیلاهنن وكلفوت حهه ام ٌ ٌت 
د فات العلن خرددحىذا القول   ياملكلف حه و عند ثاحت لنا و ا ا اٌشتجاه یف ف اٌمجایلحفالتكل
 وا اٌ كلف اَ  فغاً خاذ ٌ جاً حنا شحوجب علی  حوا ل نیاملتن امل   حا ا وكلفوت حد اٌمجایل
ف و ات حههات عهلنهها حههالجراءة فتنههاط  اثجههاو التكل اٌ ودههعوا و ا هها اذاً  كلههف اَ  فغههاً خا و ٌهیههات

و ل وول حو م یالود كن ىفحواجعا عهو عا  وخٌ يد الذخا  لزم العغر و الرج الشدحعهلنا حاٌرت
 يالهذ ا  وعوها و طهال یفحهاٌرت قهدر عهیلخ ا هه ٌمیوهه الت هریج  يالهذ یف میلذا طهال اجهواجرى

زاء و خ تأوألوا  ا  حویحوكن حاالحتحفعهو هوما اذا ا جمت مبثا وه اٌ فراد و الشركةیج علن جوجوب الج
فات كه ون طجه اٌدٍم علهن جوطهوع  فاً حثجت تكلخف ٌحجوطوع التكل ایلفالعلن اٌمج عن  فتعههوا

العجواد فهوو ح ج اهلل عهه  عل  واعلهوا و طالوا خ دعة ری و وع ذلا طالوا ىن یف ف امجایلحتكل
ًٍ خعلهوت وع ات كه وغلن خٌ و رفع عن ىذه اٌوة وا ووضوع عهنن ه ا ه وكلهف  عهن اذا  علن مج
ا  و حهه اٌرتحه فعلحی   الشهرعی  لحفعه جهزء و تركهه لتعهارض الهدل ه صلوة و شا یفحعلن ا ه عل
عولرحون اٌرتهال فا ه ررج و عغر   یصیٌ هاحها اذا تردد فحا  فحٌارت  وراد. و مج

ًٍ خ عینخ <ىنا علن امجایل او>طوله  هه  كهال ور و ی  نخاملتجها ا هه وكلهف فهات تهردد یف علهن مج
هعههة فاهنههها یف هعههة فا هها   شههأو الشههتة یف اً نتههات دههواءخالصههورة وتجا الج املههراد كههال ور و الج

هعهة او یف ًاملهراد وههن اطهن الصهلوة ىههه ىه يٌتهدر املصهدا  كههها اذا اشهتجه جوههاو  ال وههر او الج
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وة و كاللوجة املنهذور وو يالقجلة فٍتدر وة ام ىذه الج ة خهعلهن اخ ا اذا مهیهوصدا  القجلة ىذه الج
كثر كالصلوة ىه ى و ات تردد یف ً وجاته ى طه و اٌ وها ٌدهورة  وع الغهورة او تصهد  عهیل ًاٌ
طه طدعهه ح  اذا ای عینخ اً حه ادتقٍلحكات ىذا املردد ف اً ا دواءهیف  جییف و حالتكلء ون  حاٌ

ه  و  ة مخ  او عشر فات ایجتات الفا د كها اذا تردد یفخالزا التردد یف ه  اجزأته عن ال  حال 
دهورة فهات  كالصلوة وهع الغهورة و حٍه اً حعشر فكه وهنها وغتقه ام ارتجاوه حالواطع عل ات كات یف

كثر و ٌ طه ورتجا حاٌ طه لو كات الواطع اكثر.یاٌ  صه اٌوتثال حاٌ
 و وعهینكالقجلهة ولكهن اشهتجه الوجهه اواضهح اللفو  وعین عینخ <اً خام وراد اً حوصداط>طوله 

 ًٍ  .اللفو وشتجه كالصلوة وث
  شهأ امجهال املهراد وهن الصهلوة وهن الشها یف اً دهواء عهینخارهر  ایل < شأ امجال املهراد>طوله 
ا ها وكلفهوت   علهن امجهاًٌ  الادد حات یف ف ون الشارع او ون الشاحردود التكل عینخد والد
ًٍ  حصاع یف ناً حقخ دلهة وهن الكتهاب و  الفعرة وث وٌ  علن ا ه دتة اروهال او تغهعة اروهال لتعهارض ٌا

رهتٍ  ًٍ  الغنة او امجال اللفو كامجهال الصهاعٌ  فهاراد املصهنف  كلههاو اىهه اللغهة و الفقوهاء وهث
ًٍ خ ات طغام و  یف ضع اص صه فی  جیكه وارد ون ىذه ٌا رته الجهحه ات ٌا ا  فهذكر ذلها حهراءة او ٌا
 .فورداً 
ف او حهاصهه التكل وراد ا ون الشا یف عینخارر  ایل <مث اعلن ات املراد ون الشا>طوله  
وعتجهر دارهه  ًه شرعحل  ملدركه دحل ي حه امل نوت الذی  العرف ي  املعرو  حتغاوحته لحفحك
  حات لهحٍت شهرعح  لهه دلهحله نا تعهر  ات وهایج الشا مما اطول ات عرفت وعین ضاً خذلا ا یف

و  اَ ٍت وهن كتهابحه دلهحهطام عل عجرة حه و ا ا الشا وا و ٌ و ا ا ىو شا عریف ًحشا شرع
 و ٌ رن و ٌ وىن. اً حشا شرع الو  كذا و الو  كذا فٍه و اوا ات طال ح ج دنة

روعتجر و ات كات ذلا الهنك حاملغألة  ك   اذا كات یف عینخارر  ایل <هحف و ات وا>طوله 
حهنك  قهول اٌخال هن او ارتههال حا هه ٌ رصهه لهاو املغهألة  یف ه طهدافیحكوت فقخ حات اً  و نو

ىهذا  دارهه یف ضهاً خه فهذلا احهدل ه كهذا حٍهحهال الفقتههه و طهی ىذا النزاع و كهذا اذا م داره یف
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 التنا ع.
الواجههب فا ههه  يدههو الههرام و وهها اذا شهها یف عههینخ <ةحههمیالشههتة الت ر لكههن یف>طولههه 
 فٍه میالت ر يدو الوجوب و وا ووضع الشا یف یف ية ایا  ونه و اوا الوجوجحاٌرت ٌعغر یف
كن العهه میٌ تهه حاٌوكات ا ه واجب ویو  ء اٌ ا عغر و ررج اذ وا ون یشهیا  فحٌت اٌرت
ه غهتلزم خه ٌحهل فوهورد النصهوب حعهد ورود الشهرع فهات اٌرتهها كهوت یفخ ات تههه اٌی ع وهاححبج
ًٍ ی او ٌجه ات كه وا عغراً  ًٍ یالوجوب  تهه عق ا  و حهكهن اٌرتمیفٍ ضهاً خ امیالت هر تهه عق
   ممههاحة لههحههو لعههه وجههه التأوههه ات اٌرتهههاٌو العقل وههع الههنك و ودلولههه فنههادر ذلهها جههداً  اوهها
 ا .حغت مه ارتحهبا العقٍء و ل عتینخ

اذا ورد  صات وتعارضات اردمها ووافق  عینخارر  ایل <ه النصاتحتعارض ف و وا>و طوله 
الف داره یفلٍصه و  ح رمكوا حاٌرذ  وافق ححاب التراج ٌت فقواء ا یف ضاً خالنزاع ا اٌرر م 

ح ححبهث التهراج ا النجأ یفحأتحاٌصه فوذا اٌصه وؤد  و د اٌصه او حعرروها و الرجوع ایل
ههث ورجههوح ٌخاصهه اب الههد مهههد ه وههن الحههح ٌ  ههك علحات شهاء اَ ات كههه تههرج و  یج

تلفهة جهداً خكات اراد عاوة ملالكن الوه جوجه حه علخالتعو رج هوا حارادوا وضهع ورج هاو ل هثن م 
 عه  یفخ ذلا واجة وهرجح وهاا لل اَ هبها وهن دهلعات و ا تهر حقهوهلن وهن م اردمها فوضعوا یف

صهدر  ىهذا املوضهع حاٌرهذ حاٌصهه و ٌ حعهرح وها یف مههد أور الخه العلهن حضهر  طهاوع و م
 ا ه.ی  ىنا ووضع جحة و لحاثجتوه حاٌدلة الومه يوهنن و اٌرذ حاٌصه الذ

 ه و وهامیهحتر كهن اٌجتنهاب عهها شها یفمی عینخارر  ایل <ةحمیالشتة الت ر مث یف>طوله 
 ه طجهه ورود الشهرع و حعهده و اوها اذا شها یفحههكن جعهه النهزاع فحلزم عغر فهخالوجوب ٌ يدو

 و وهن تهوىن ی  لحور ون الهدل كوت حعد الشرع ملاخ  فات ذلا ٌحد و اتمیالت ر يدو الوجوب و وا
 حعهد الشهرع و طجهه الشهرع ٌ علهن رهی كهوت اٌخف راصهه فهذلا ٌححالتكل ات العلن اٌمجایل

ورهده حهه وهن ادهجاحه    العلن اٌمجهایلحا  لحاملدرك لٍرتدفع تومهه حات خا  حغتلزم اٌرتخ
 ا  وطع العغر و الرج.حفات طلنا حللوم اٌرت علن امجایل توطف عیلخدفع الضرر و ىو ٌ
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كل ا داخلة ن :قال ر یو لز یختی ز هزایال زاع ب  ادل اقوال الهسزخلة ن یو اقسام ال ب ة 
 یل البرا ل و اضهار الهقتضزیلقول القاجل اللل یالنه ال وع ل لعلم التبادر و یالهراد باالصل ذ ا اللل

ذزو  كهزا یباضزهار الهقتضز یعزن بزه البلزوی الظاذر اط خصص ا ال زاع بهزا یل بل اوا الراجح ایذ ا بع
كها میشا كزاط قبزل ال زرع  یالعزلم الز اجزرا  ا تصزحاال  یعلز ب زا ا   یتزر او اال تصحاال و ذو 
او ا تصزحاال البزرا ل الحاصزلة حالزة الصزةر او  للعلن بالجعل بعل ال رع او وضعا   بعل یعل فا  یتكل

كزالبرا ل عززن الزلعا  قبززل ر یالج زوط او حالزة علززن ن ة ال زال و عززن اله زر قبززل یز زا بعززلم ال زةل 
ة یززة و حجیزعالجهلزة اجها یة اصزل البززرا ل نزیزه اط حجیزال كزا  و الصزلول قبزل الززوال وذكزز ا و ن

تهسكوط باصل یو ان ن  ضا  یا یاجهاع یاط اال تصحاال العلوقال ی اط ة االیناال تصحاال خا
دل وزن ال زرع ه اال تصحاال او القاعلل الهستفاین یجریو ال ضا  یالحادث ا یال ة ن یالبرا ل ن

 یالز للضزرر الهحتهزل وضزانا   اط دنعزا  یزل ذ زا ذزو االحتیصزل االصزثن اط اال ضا  یا یباضهار الهقتض
احكزززام  یااا ظ زززر الزززة نل  زززرع نززز ف اجهزززاال  یعلزززن بزززالتكل هزززایال االوزززر ناالشزززتةال وا تصزززحا

 االقسام.
 .الشا الوجوی یف يا <و اطغام الشتة>طوله  :اقول
 ه الجراءة.حالدل تقول وقتیض ات عینخ <دحا حعنى و اضهار املقتیض>طوله 
هكن حفهه يعههن هبهها الجلههوخ ات كههات املغههألة ممهها عههینخارههر  ایل <ات رصصههنا النههزاع>طولههه 

 قال ات ال اىر الجراءة اذ لو كات ركن ل ور.خ ات
ادتصه اب  يقال اٌصه الجراءة اخ يالذ وعین عینخارر  ایل <او اٌدتص اب>طوله 

هة حة و الوضهعحهفحالجراءة طجه الشهرع عهن اٌركهام التكل وهن  يتهر ىهذا كهها حعهد و یف ایل يریج
 ة رمكههاً حلهن حهات الشههارع جعهه لكهه طضهر املوضهوع و رصهه العحههالهنقك فهات حعهد الشهرع تغ

ملهه او  الادد ٌ الدود او وعناه ادتص اب رالهة الصهغر یف فشكنا یف اً حاو وضع اً حفحتكل
نوت یف ة خها حعدم كعدم الشغه حالصلوة طجه اللوال و الصوم طجه الرؤهیمله او رالة علن ف الج
 طجه النكاغ و اوثال ذلا. و املور
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قال ات اٌصه ىنا اٌدتص اب و الهال خ و  اتیج ف حك عینخارر  ایل <هحو ف>طوله 
هلة اٌ ات یف ًو العهه حالجراءة امجاع ات جوا  اٌدتص اب رٍیف قهال ادتصه اب خ الج

 .ًامجاع ضاً خالعدم ا
 ا یفارههر و ىههو ات الفقوههاء اذا شههكو ه حبثههاً حههات ف عههینخارههر  ایل <تهغههكوتخو اهنههن >طولههه 

 ًٍ كهن میروت اٌدتصه اب كهها اذا شهكوا ات ىهذا وهاء ام جهول فٍیج ٌ الادد ا ه ىذا ام ىذا وث
اٌصهه الجهراءة وهن اٌجتنهاب وهن ىهذا و  يجرو ه احه و اوا اصه الجراءة فحاجراء اٌدتص اب ف
ط  ته.حالجراءة ون الغغه اذا ٌ

قهال ات املهراد خ كهن اتمی عهینخ <او اٌدتصه اب> ععف عیل ارر ایل <او القاعدة>طوله 
 القاعدة املوضوعة الجراءة. وقتیض يحاٌصه القاعدة ا
 ا  دفعهاً حهاٌرتحعهد ورود الشهرع  اٌصهه اٌویل عهینخارر  ایل <هحمث اٌصه اٌص>طوله 
ات یهج مث شهرع یف لٍوهر املعلهوم اٌمجهایل و ادتصه احاً  امل تهه و لثجهوو اٌشهتغال امجهاًٌ للضرر 

طغام تفص  .ًٍ حاٌ
ن یین الوجززوال و االباحززة الااصززة نعززن بعززض االخبززاریاصززل ااا دار االوززر بزز :قااال

عزن ی ن وزایل بزیالتفصز یالبرا ل و الهحقزق علز یاط لقلة ال ب ا  ع لا و الهعظن علیاالحت
االجهززاع اط و االو ززط او ززط ل ززا ظ ززور االجهززاع و یززعززن ناالحتیال نززالبرا ل و وززا یبززه البلززو

كزاط ال زة نزیتن نیزف و یزالتكل یاله قول و ا تصحاال البرا ل اللابتة قبل ال ة ن  یهزا ااا 
 یاط اا اال تصزحاال اقزویزهة اصزالة االحتیهكن قلبزه بضزهیالحادث باالجهاع الهركب و ال

كلباط یه بیرد نی لن ه وهاین اط اله كوك یال ضانا  و ك لة لزن  حكن االصل و  كاط  صزح ی وا 
 بززاط لكززل واقعززة حكهززا   یالصززةر یصززل نززاط االیززجر یو القززل  نزز یه للقززبح العقلززیززنف یززالتكل
كززوط ی هكززن اطیاط یززالحززادث وززلنوع بززاط الب یر ال ززة نززیصززیلل صززوف و بانززه قل  ززا  یوب

الحادث باالجهزاع الهركزب و  یها ااا شة نیتن نیاالنلراح و انه  یق العهوم نال ة نیبطر
 ور. هكن قلبه لهایال
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اصة وا ایل <اذا دار اٌور>طوله  :اقول اٌرحعهة فعهن حعه   يدهو ارر املراد حاٌحارة ال 
ٍت و حه دلهحهطهام عل عهلهوت حاٌرجهار و الشهتة عنهدىن وهاخا  و العهه ٌهنن ح اٌرتیی  اٌرجار
كههوت الشههتاو عنههدىن خن یا  و اوهها مجوههور الفقوههاء الههذحههكهههنن اٌرتمیلههة و حعنههدىن طل ًىهه

 ذىهب ایل اصه الجراءة لللوم العغر و الرج و امل قهق فون عیل یی  و حع  اٌرجار ٌحتیص
اصهه الجهراءة ٌ هه لوكهات وغهألة واججهة  يجهرحف يعهن حهه الجلهوخ ه فات كا ت املغهألة ممهاحالتفص

 ة.حنحقحه دفع الضرر و النجاة الحف ٌت  احرىا فعهه حاٌرتح   و یفی  ل ورو لعاوة املكلف
 ه.حذلا ادلة و ادتدل حاحاو اصه الجراءة فاطام عیل يا <اودا و اٌودا>طوله 
و  و ٌ عقهیل ًه شهرعح  حهدلحو طدعرفت ات روهور اٌمجهاع له <لنا روور اٌمجاع>طوله 

 ا ا ىو ون ادجاب ال ن امل رم.
جر ح  حبجة و لحو طدعرفت ا ه ل <و اٌمجاع املنقول>طوله  جر فات املنجر حال     نزلة ال 

جههر عههن راصههه   ههره و ی  مغههو  و اور هها حاٌرههذ حههه و املنجههر حاٌمجههاع  جههر عههن مسههع و  عههقی  
 ا.هیتعتهد عل ا ر ا مهین لو اولعت علیطرا ف صه و اجهتاده یف

نهوت او و الج  ه وطت العههه كالصهیبطج عینخارر  ایل <و ادتص اب الجراءة الثاحتة>طوله 
د حعه غتص ب تلا الجهراءة ایلخف و حالتكل حعدم ی  ء الذوة ٌ ا كنا طاوع يطجه املوطتاو كنا جر
 ها اذا كات الشها یفحمت فخه اٌدتص اب طال و حف يریج ٌ  ا كات ىذا ونقوضاً  وطت العهه و ملا

كن مید فٍخقال ىه القضاء تاحع لٍداء ام ىو حاور جدخ وثه وا یف عینخالادد حاٌمجاع املركب 
ههه فقههال حههدههاحقة عل  لههه رالههة حذلهها اجههراء ادتصهه اب ٌ ههه لهه یف ا هیههاٌدتصهه اب ف يریج

م حعهدم القضهاء للجهراءة اٌصهل حاٌمجاع املركب و ذىهب املع هن ایل ة و طهدعرفت ا هه مه  كٍه
 ة رر  القتاد.خاملغاجه الن ر دوت اثجاته و العلن حه یف لوكو ه وخ

رتحكن طلجهه حضههمیوٌ >طوله  صهه قهال ات خ كهن اتمیٌ عهینخارهر  ایل <ا حههة اصهالة ٌا ٌا
رت دتص اب  عهه حاٌرتحف يریج هاٌ حا  ففحعندكن ٌا ره حاٌمجهاع املركهب وهن حه  ا  و یفحه ٌا
هة امجاعنهها املركههب ححبجههر اجههاب املصههنف و دفههع عههن  فغههه حههات ضههه ً ههدر روهه ًحههاب وههن روهه
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دتصهه اب و ىههو اطههو ویلحوههن ضههه يٌا صههه ٌا رههرو  و  يو ذلهها لعهههر هة امجههاعكن و ىههو ٌا
ن َا اذ وهاا لل َا هبها وهن یهه دحهعل جتهینی كهن اتمی   ممهاحوقاحه طهول ولكهن له كلهاو و طول یف
 دلعات.
ات ام ٌ اٌصهه عهدم یهه جحها هه ىهه ورد ف تشها یف يالهذ عهینخارهر  ایل <وضهافاً >طوله 
ههه ٌحههات فیههج ٌ وهها كههات ممهها  ه و كهههحههات فیههات فهٍه جحههورود الج  فهٍه ف حههه للقههجح العقههیلحههو  التكلیج
 د اجراء اصه الجراءة.خؤیف حه و ىذا حتكل

ممنهوع  يالصغر ه اجراء اٌصه یفحاذا ط عینخارر  ایل <ات اٌصهخجر و القدغ یف>طوله 
جهب حالهادد حعهد العلهن حالهدود ف ء حبكن راب حه فالشها یف لكه یش ٌت الشرع طدای
كههوت خ كههن اتمی ق العهههوم كهههایههكههوت حعرخ كههن اتمیات حهها  اججنهها عنههه حههات الجحههالعهههه حاٌرت

صوب و اٌرجار ٌتعع ات حهالج ات املعلهق فلعهه املهراد حهه العههوم فالشها یفحهد وهن الجخا  ًحال 
ههاب حعههد ورود ج  ات العههام فالشهها یفحههوطههوع الج الههادد فههاذا شهها یف ات العههام شهها یفیههال 

افراد العام و ات كهات الشها  ا دراح ىذا الفرد یف كن اجراء اصه الجراءة و الشا یفمیالدود و 
جههر فالشهها یف یف ههر وههدلول اللفههو الههوارد حعههد العلههن جههورود ال  ه حههاٌدتصهه اب ف يالههادد و نج

ع حهو مج وهر ا فهاً  ب  هاحهٌ ها نج  وهر ا فهاً  ا  كههاحهحهاجراء اصهه اٌرت كن طلجهمیلٍمجاع املركب و ٌ
وثه ىهذا اٌدها   ن اَ عیلیكن احتناء دمیة و ٌحومه ة و اٌحرن ًذلا كلهاو ات ص ت فو

حهه وههنن  عتهینخع علهاء اٌوة او طول ون حصه العلن حقول مجی ىو اوىن ون الرواد و وی يالذ
زج یف  ة املغت دثة.خة الن رحاملغاجه الج

كل اذل العقول  یو ال :قال را بوجزوا یزهكزن تقریاال تقرا  اقزول و  یو ال و وخوورا   ورا  آب ا  
لبزا الجز ر بز لة و ینعلزه و تركزه ن یرخزص نز غلبة الهبا  او باط غالب االنعال وها یاوا بلعو

كةر ون الواجب و نیل باصوف الهقام او باط غصالف اط یزاط االحت یر نظر و الزیاالخ یر الواجب ا
ه اط یة و ذو عسر و نیكل اقساوه باالولو یلوجب ن یذ ا القسن ون ال ة الوجوب یلو وجب ن

نزالهطلوال ثابزا و  كزن وعاقبزا  ی ه اط لزنیزرك اله كوك ناط تا یة ال ب ا  و القل یللاصن دعو
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كاط وعاقبا   وم علم علهزه بزه ن زو  زفه او وزم علهزه بزه ن زو  یترك الواجب ال فر االور یعل اط 
رالهعلزززوم وجوبزززه للعبزززل نسزززفه او الهعلزززوم وجوبزززه یاط الةیزززتزززرك االحت یخزززاع الفزززرض او علززز
حتهزل الضزرر یتزرك الضزرر الهحتهزل نا یة او علزیزلفسزاد االدلزة االت هیزل علیزنالهفروض اط ال دل

ٍ یكُدا يؼدزو   يا یقوله تعال یه تخول و الیبعل بطاط االحتهاال  االربعة و ن

 غ ناللاللة بالهطابقزة و االیلتبلوصف ابناط جعل ا الر ول ذو ال ا   وال  َبؼث سع یحخ
الاصزن و قولزه  یعلز لزاوا  اكوط ی اط االجل خرجا عن اللاللة اال نبااللتزام و لو قل ا الهراد ع اال

ػدٍ  یيدٍ حد یدیحیُت   یاهك يٍ ههك ػٍ وین یتعزال

 زة یون الك ال او بالهف وم اقزول و لزو جعل زا الب ة ح را  یة اوا باله طوق لعهوم االو اللالل ُتیو
 كهف هللا َفغا  یال یلة و قولزه تعزالاللال قطا  یحكن العقل باالصل االولاعن ون ولل 

كهدف هللا یال یو قولزه تعزال حتهل ع لذن الوجزوالیهة اط العقا  الیبضه  عؼاا قال

 و اعله ا.ااقلرذا  وا یا اایقح يا قال َفغا  
ء و طهدذكر ا وكهرراً و ون ادلهة املصه :اقول ه عقهه حهف ات املهراد ات كهات وها نف حنهاء العقٍه

و  يود و النصههارهیههصههار حنههاء ال ر ذلهها مفههیحههكههات  هنههها و ات یفرطههوا ج املعصههوم فوههو امجههاع و م
 ن اَ.یاملجو  ونا  د
 ًغهت ونهه و ا ها ىهحفوهن ات الغهواجق لخو  <اطول>و فغره حقول  <اٌدتقراء و ایل>طوله 

هلهة طهرر املصهنف ات اٌدهتقراء ىنها  راو ادتاذه كههایتقر اطغهام و ات كهات  تصهور عهیلخحلغنها حالج
  ا  مههه  مههه حهههه و ا هههه طحهههه علخهههكهههن التعومین اَ و ٌیههه  ونههها  دح فههه  اٌدهههتقراء لههه

ا وجهاغ هیهعل ادهاً حط ضهاً خن وجاغ فاملشكوك ایووارد الد قال ات ا لبخ ا  اتح  حقحلأعنه ً وهن
هن  خ كذا طال و هبذا املعهین ضاً خررك الفعه و الترك فاملشكوك ااو ات  الب افعالنا و ثجهت الج

ن  ا ىو جن  فعه املكلف و ات طلت ات اٌدتقراء یف يالذ جن  اٌركام الشاوه ملا  يالج
ن  رصول ال ن ونه كٍم ٌ ه ٌحد یف ه فیح ك ف ٌ طلنا  و الفصیل اٌدتقراء ون اٌحتاد الج

ن  فثجت  ا الضهواحا الغلجهة  ه  هك و طهال یفحهف وها یف ئاوا الفصه فن ن  غتقر و ذكر اوا الج
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هلهة اٌدهتقراء ممنهوع یفىذا ا یف و  اً خهعاد د اٌ رنهاً حهفخن اَ وهن اصهله و ٌیهد لقغن ممنوعة حالج
ًٍ  رد  وعهاً یهاو  رد جنغهاً یه الهرد ات ر یفحهت خ غهات اٌ يلعهر ووٌ  عهن اذا اعهوج  او شنصهاً  او فصه

 ع الاجا.حادا  الاجا اعوج مج
ة اٌعتجهار عاوهه طهال حهارهر و ىهذا رهن حاوهه و عهن رل ایل <ر الواجهبحاو حات  >طوله 
ه   هر و حهطهوهلن فتأوهه و ف دهنن یفخهتهذكره و ىهذا د ه   هر فلهنحهفهات كهات ف <ه   هرحو ف>املصنف 

هلة  طغهام اكثهر وهن الواجهب رهیخریاوثال ذلا حالج   ح قه د ا ا ٌ غهلن ات كهه وارهد وهن اٌ
 املعلوم. عیل

ىههذا القغههن و ورفههه  ا  یفحههقههول لههو وجههب اٌرتخارههر  ایل <ا حههات اٌرت و ایل>طولههه 
 .میذلا عغر ع  و یف ق اویلیها ورفه الندب حعرحاٌحارة لكات ف
قهول خو  يغهلهه اٌرجهارخه ٌحىهذا الهدل عهینخه فلن تذكره حف ه واحات كات ف <هحو ف>طوله 

وجهب ی حقهدر وهاا هیه  اٌرتههاٌو فح جار فله ا حٍهینن نصه العلن ون اٌرجار و العهه عل
 ا .ححأ  حالعهه حاٌرت العغر فٍ
ه ات حههات املشههكوك فاذا تههرك اٌ غهه عههینخارههر  ایل <هحههات تههارك املشههكوك ف و ایل>طولههه 

ات حهو ات عوطب ٌجه ا ه ترك املجوول فوو دهفه و ىهذا الن هو وهن الج فكات وجاراً  كن وعاطجاً خ م
 لو جاء و طال اجرء وهن عهیل ات اٌوام تدارءات یفخ ی  مسعت رجل رعاء كها این يعند
عه طلت ات تدارءكن و اجهوحتكن كلوها حعه و وارد طال اوحو  اتجاعه ام ٌ فوارد طال ٌاویج ىه 

 فا هه ات عاطهب فوهو رمكهة ٌ و دهفهىه قال لو عاطب اَخ ات ًنجغخقول ذلا فٍخرعاء اٌوام ٌ
 اَ. رد عیلیه ون حب فوو دفه حه الغفعاطب فا ه دفه ٌ ا ه ات عاطخقال ٌخ جب اتحدفه ف

هلة او   يا  الهذحهترك اٌرت عاطجه وع علهه حه فوو رٍ  املفروض و ات عاطجه عیلخحالج
تهرك الضهرر  عاطب عهیلخات او حعاطب طجه الجخه و اَ ٌحه علحثجت وجوحه فاملفروض ا ه ٌ دلخ م

فهر  املصههنف وههن  تههه الضههرر مث ملههاید املصهنف تههرك دفههع الضهرر فاجههاب ا ههه ٌخههریامل تههه و 
جههر تفننههاً خههدلهة ادههتعر  اٌاٌ ات  ده فاجههدة اٌخههترد   یفحو لهه <طولههه ایلو >و طههال  داً خهو تأ ة و ال 
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لهة هیهف جییهٌ جددوت كلهاهتها و رروفوها رهییشعثوهنا و خة خحبضرهتن ا ئدهنن ا ه اذا طرخد ا دٌ
هلهة طهال فهات جعلنها  قولهوتخ  وهامیحعد تغل عهه جحهالردهول و كهات ارتحالج د املصهنف فهات یهار الج

لهة وعاحقهة و ات جعلنها الهذاو فتهدل عهیلح  فحهجعلنا الردول الهذاو وهع وصهف التجل  كهوت الدٌ
لتزام و حههالتجل م و لههو طلنهها ات املههراد عههذاب اٌجههه و فغههر ا القههرءات حههالرأی  حههاٌ فهٍه  يتهههه الكهٍه

لة یف  ة.خاٌ دٌ
 نهة و  فووووها عهیلحاهلٍك حعهد الج ة دالة  نعوطوا عیلخفاٌ <ارر ایل و طوله تعایل>طوله 

 ة.خلا  فووم اٌهیات ٌیه جحصه الخ نة مفن محعدم اهلٍك طجه الج
لهة اٌیهار جحهنهة اعهن ٌت اٌرتح قول لو جعلنا الج و ىو كها <اطول>طوله  ة خهد ا دهقعت دٌ
 اصه الجراءة. عیل

 يحقولهه ا اتاهوا ووا ارهر ففغهر املصهنف طولهه تعهایل ایل <كهو  اهللخال و طولهه تعهایل>طوله 
 عرفوا. وا وعناه اٌ وا ياو اعلهوا و املرو وااطدرىا

حجددهللا هللا ػهًدد  ػددٍ  يددا ال صززوف و  ززا قولززه یو الزز :قااال

ة یفة و ان ا احاد و الهسخلة اصزولیل ان ا ضعیو لو ق قنؼباد فاو يوظوع ػُاى
كزل العبزاد و  ترتب الجززا  االیل العهوم نایفیبالام   یال رط جهم وحل یو اط العباد ن وزم ج زل 

 زا قل زا اط یصزل الی اط لزنیزحجبزه اهلل عزن العبزاد بزورود ب كوط وهای ال حتهل اطیه ین اط اله كوك
بعض و حصول القطم  یقل  بعل ضن ال صوف بعض ا الیالضعف و جبر بالعهل و اط الضعف ال

كانزز تنیززن وززن الهجهززوع ر یة و اط الجزززا  وتضززهن للضززهیززة وززم ان ززا نرعیالهسززخلة اصززول او اط 
الز ص اط  یف زن ارادل جز ر الهفزرد بزل ال ناجزلل نزیم بزل العزرع یزالتوز یقتضیالعام ن یالراجم ال

اط اله كوك ولنوع باالصل بل الهتبادر الوضم وم عزلم العلزن یاكر  و اط الب یال  یل الهع یار
ك ا یل اط الهوصزول نزیزفاجلل و لزو قال العلن بالعلم بل لوال الة لاا ال ص عن ال ة یزال زرط اوزا 

ص ازتیرذزا او یة و غیزفیعزن التكلیر اوزا یالتقاد یة او االعن و علیة او الهوضوعیعن ال ب ة الحكه
  وززن االحتهززاال  اا نفززر الحكززن اله ززكوك  یشزز یهكززن العهززل بظززاذر الزز ص علززیبززاالول و ال
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ة بززالعلن و یززو ال بززاختاع االحكززام الواقع بینفززر االوززر النززا النقززول بالتصززو ینعززه نززرهكززن یال
وفزر وزن ارتكزاال خزاع الظزاذر و ذزو  هكن وضعه نایال ضا  یلج ل ونفر الهوضوع اله كوك اا

كزوط الهزراد بالهوصزول  بظزاذر الز ص اقزرال االحتهزاال  عرنزا  وتعلد قلا بعل علم اوكاط االخز  
 ورحلة الظاذر ال نفر االور. یة و بالوضم الوضم نیفیة التكلیال ب ة الحكه

عهن و ذكهر  عجهداَ ث عهن ایخو الهد ه و آلههحاَ عل صیلالنغخ له الروز یف :اقول
لة ولكن محاه املصنف تعوًٌ  ث عنخٌدقا  الد القوم شكوكاً   محاه و عجاراته راىرة.  ا الدٌ
ة عهن الشهتة خهالشر  اوها كنا یف <وا>لف ة  عینخارر  ایل <ه ات املوصولحو لو ط>طوله 
عهن خة حات اشهتجه املوضهوع او اٌعهن و اوها حالوجوب و الروة و ارواهتها او املوضوع ية احالمك
ارتههال اذ  فه   يا كن العههه ح هاىر الهنك عهیلمیة و ٌحفحتك حالتكلی  رىا او حة و  حفحالتكل

كهن می  املوضهوع املشهكوك ٌب و  فهخا ا ٌ قهول حالتصهو الواطع عیل الكن املشكوك ثاحت یف
ٍ  ال اىر و ىو كث جر عن اٌعتجار فٍحد ون ارتكاب القول حب  تاح یر و حوضعه فغقا راىر ال 

لهه ایل ات  ة و طههال ات اطههرب اٌرتهههاٌو عرفههاً وههرجح فغههلن املصههنف دههقو  ال ههاىر عههن الدٌ
 ث رهاىر یفخو الهد میح اهلشهخاو ذرو الرخو ىذا صفة ذرو الروا ية و الوضع راىرحالشتة رمك

 ی  وها رجهب اَ علههه عهن العجهاد و احقهاىن جهاىل  راحعة الهنار و كه املعلب روور الشه  یف
 وها ه عیلحا فصنعو ؤارذىن  ایاىن و ٌخ اَ امیه طجه تعلحف هلن فحركن او ووضوع فٍ تكل یف

 .طرر ا و شررنا داحقاً 
 يددا و عززل و  ززا حغددؼت یسفددغ ػددٍ قيخددو و  ززا قولززه :قااال

ها بهاحظة یو االضانة ذ ا   یل العهوم اال تةراقیل اط االوة الهضانة تفیو لو ق ؼهًوٌیال
 یظزاذرا لززم الكز ال نز یا ال ص علی ئ  ناط ابقیل االختصاف و حیاط الهقام وقام االوت اط تف

كلفزوا  الهف وم لحكزن العقزل بزاط االوزن السزابقة وزا یاله طوق او اضهر  الهؤاخ ل لزم الك ال ن
ل عزن یزاضهار الهؤاخز ل اوزا وزن رنزم ال من البل وین الهح وریطاق قلا بعل دوراط االور بیال بها

كانزا التسزعة وسزببة وزن اختییالهف وم او تق  یة نزیزار الهكلزف او حهزل التسزعة اله فیزلا بها ااا 
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لم و اوزا وزم عز تن اال زتلاللیزر اللللزة یالتقاد ی لب العهوم ال عهوم السلب و عل یالهف وم عل
اط ذزز ا  یكززوط الهع ززین یث ذززیززالهجهززوع وززن ح یاضززهار الهؤاخزز ل نابززل وززن حهززل االوززة علزز

ل الهف زوم ییزوجزاز وسزتلزم لتق ن و ذزو یوم نزصزعهلوجزود ال یان ا ورنوعة عزن اوتزیالتسعة باع
كاط ن ضا  یا نحزن   ئ  ال ربزط ل زا بهزایة حیكن بالفعل لكن الروای ر االون و اط لنی ا یاا الهعصوم 
بحكزن  ن لكزن االقزرال عرنزا  یخزاع ظزاذر لززم ارتكزاالی زا  االربعزة یكل ون تلة التوج ینفه ین

كراا الة یر الیاالخ ین ل وضانا  یتن الللیضهار الهؤاخ ل نالتبادر ا  ا  یر و تفیالرانم للقلرل ل ریاط اال
و لزو  ا  وزلورنوع  ضا  یاتص بتلة التسعة نالك ال ای لنو انه لوكاط الهراد الة  عن الهعصوم

 و و  زا قولزه الجزواال السزابق یالابزر االول لجزر یرادا  السزابقة نزیزاورد الاصن بعض اال

ة بحكزن التبزادر ال ووصزونة و ال یزو وزا زوان ؼهًوقی نى عؼت يا یقنُاط ف
ل الحز ع یزفیقل ا انها  ئا  یعلهوا شی لن وا یالعهوم نالهع ل یفیل اط ح ع الهتعلق یووصولة و لو ق

كل ش یذ ا اط ال اس ن ن اظ ر و الظاذر عرنا  یالب یكن نی لنالعهوم ااا  علهزوا ی لزن   وزا ی عة ون 
ن قزول ذز ا    َد یشد فی ی  يطهق حخ یكم  و و  ا قولزه    یالة ال 

كلیرد نی لن وها ك لة ن و وطلق و الهتبادر و ه ال ص الهعتبر  وا  ه نص بالفرض او باالصل و  كاط 
لعلزن بزورود ه باالجهاع الهركب او باط الظاذر و ه ایتن االور نیوعتبراط نه نصاط یتعارض ن و اوا وا

تعزارض  اط واالهف وم  یل اط قلب االجهاع وهكن ن قول اط وقتضیو لو ق ل ال وطلقایال ص الهق
وطلزق  یة نزیزرا باالجهاع الهركب قل زا نه زم ظ زور الروایغ یتن االور نیو  ر وطلقایه ال صاط لین

 یل وززم اط اله طززوق نززص نززیززالزز ص الهق ینززلع ظ ورذززا نزز ط لززنارا و یززل و غیززالزز ص اعززن وززن الهق
 یه ال صزاط الحتهزال انلراجزه نزیزتعزارض ن شهوله لها یه و الهف وم ظاذر نیشهوله لها النص ن

وزر وزن  بهزا ضزا  یو انه نص بل ون ج زة اعتضزادا اون ج ة انه و طوق  یهت ا اقویاله طوق نضه
 یظزاذر و نز ضزا  یو اال تلالل به ا یه اور او ن یرد نی یق اخر حتیطر یا  و نیو االخبار و اال العهل

ة الط اله زكوك یزال زب ة الوجوب ینز ضزا  یتن اال زتلالل ایزه یو عل یه ن یرد نی یق ثالث حتیطر
كاط واجبا  ین كةیو االخبزار ب ز ا الهضزاو یرد ن زیز لن ع ه نتركه وطلق وا ا  یكاط تركه و   ه لو  رل یزن 
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ة البززرا ل و الاقززل وززن الظززن و یززها بهاحظززة االدلززة االخززر القطززم بحجیحصززل وززن وجهوع ززا  ززی
 ة.یالهسخلة نرع
 .ة و لو جوادعة ذكر الشجهخد ع ام الرواختجد ارذ املصنف یف :اقول
فت حاضه د العهوم فلههاحات اٌوة لف ة تف عینخارر  ایل <ه ات اٌوة املضافةحو لو ط>طوله 
ىذه اٌوة  اء املذكورة یفحاٌضافة اٌرتصاب فات متغكت ح اىره لزم الكذب فات اٌشافادو 

طلهت املهراد املؤارهذة عهن ىهذه التغهعة لهزم كهذب  ياهنها و ات اضههرو املؤارهذة احووجودة حاع
كهن جرفعوها عهن اٌوهن الغهاحقة یر اٌوهن و العقهه یة عهدم الرفهع عهن دهاخهاملفووم فات وفوهوم الروا

ده حهد عهن املفوهوم او  قحهن ات  ضههر املؤارهذة و  رفهع الین امل هذوریف ٌحد حعد ىهذفقال املصن
ر اٌون اذا كا هت یترفع عن دا ار املكلف و مححات املرفوع ىذه التغعة و لو كا ت حغجب دوء ارت

ههوع ىهذه اٌوهة اذ  عینخدلب العهوم  هه التغعة عیلیارىن او ححغوء ارت التغهعة رفهع عهن مج
وارهد وهن اٌوهة و  ع التغهعة ورفهوع عهن كهه وارهدحهات مج عینخوم ٌ عهوم الغلب ن املعصهیف
ل و ترخر الثلثة یالتقاد عیل لة الد يمت اٌدتدٌ  ة.حث حالكلخوىهنا و تكلفوا و افغاده دٌ

نجذ الغهلب ملكهات املعصهوم و ىهو حر عینخارر  ایل <و اوا وع عدم اضهار املؤارذة>طوله 
ا  ل وور اٌوة یف ن هیكهن فهخ ر اٌوهن میحكه  وهات ٌت دها ضاً خد املفووم احیغتلزم تقخفرد و كه  مج

 كه  وات. ن وعصوم یفهیكه  وات و ىذه اٌوة ف وعصوم یف
هبها دهقا  كهه وارهد وهن ىهذه الوجهوه الهی ارهر یف ایل <اوهیهكه ون التوج فی>طوله 
لة خالروا التغعة و راىر كه فرد فرد ون  ی  راىر ع عینخن یلزم ارتكاب رٍ  راىرخة عن الدٌ

طهرب اضههار املؤارهذة ٌده  ضهاً خات املعصهوم ا ایل فهرد وضهافاً  ها و ارهذ اٌوهة لكههحاٌوة فاذا اٌ
كراه القلی م و ات اورد  فوهذا اٌرتههال ورجهوح ضهاً خر ىهذه التغهعة احهو طهدرفع عنهه  ه ونه حرفع اٌ

جر و رن صن ضعف ال   .ور ب عهنا  احته نج حال 
وت رحصهخاو و خهة وهن الرواخهغلن وهن شهرىا رواخٌ قاو الیحىذه التدط وفقا اَ ایلا  ر 
جههر رههاىر یف كلوهها لغههواً   فهه   یف العههر  مث ات لكههه صههفة و فعههه اثههراً  ة ویههالعرج  عوذحههاَ و ال 
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لزوههه اثههره حبكههن العههدل خ اتصههافه حتلهها الصههفة او صههدور ذلهها الفعههه ونههه ات اٌ غههات و وقتیضهه
ثر  جهه الشهاوخ تجهدد یولكن ات جاء وا ع ون للوم اٌ رفع عنه اثهره كهها ات اثهر القهاء الجهدت وهن الج

جه فلن الع ام ولكن ات اوطع الرجه  فغه و لقفه رجه یف اٌرض رفع عنه  غقا عیلخ صفح الج
ثههر فوههذه التغههعة هلهها اثههار و كههات وقتیضهه   غههجوا ایل ا ولكههن ملهها  اثارىههالههزم النههخ العههدل ات اٌ

 غجته و ىو رمحهة اَ مشلوهن الرمحهة و رفهع عههنن اثهار ىهذه اٌوهور و ره ن هیو وطع عل مهد
ة و حغهوء خارحار ولكهنا ون ادجاب وقدوة ارتحىذه اٌوور و ات كا ت حعد رصوهلا دالجة لٍرت

الصهعود و  قدر عیلخ اره فلنححجر حارت حنفغه یف ه كهن الیحار فحها ٌ ارتحقع اٌ غات فخار حاٌرت
ثهام فاملها ع عهن  ىذه التغعة اثار اثام داحقة ون هتهاوت و طلهة اعتنهاء او تغافهه او امث ارهر وهن اٌ

ثهر عهن ىهذه  لكراوتهه و ملها ذلها و اروهاراً  ایل اشهارةً  اوویو لذا طهال  ر ره مهدحالتأث رفهع اٌ
ات حهٌ  هار حهه ٌ  هار مرطهة فوهذه اٌع  ههأحتهر  فك  هه رفعهت التغهعة فهات النهار ات مأالتغعة فك

شههجمت و حههددوا   فقولههوا وههای  قههحالقعههع و ال حاثارىهها ورفوعههة عههن ىههذه اٌوههة و ىههذا ىههو الغههرض عههیل
جر ك  ف شجمت.حع ام ال 
 الضهواحا عهن الصهاد  و رواه یف <عههوواخ م سعة وا الناب ىف و وهنا طوله>طوله 
ووضهع ىهذا  ضهرینیعلههوت و اٌت ٌخٌ دهعة وها حع  النغهخ او العهر  النها  یف مث طال و یف
ة حاٌصهول اٌصهل الج هار و ٌ یف الودهاجه و ٌ یف اره وهع التتجهع یف كتب اٌرجهار و م ث یفخالد

كثر اٌرجار و لذا م اوعة ٌ كثهر اصهول ال فصهه اروه یف الج هاوع ٌ عهاب الج  يو الهذ مههد ال 
 وعههین يرو علهههوا فههات كههات املههراد ممههاخ رههیدههعة  ث ولههتقا الغههفرة ىههن یفخرههد یف وهها يعنههد
 ه.حح و ات كات لف ه فالعودة علحث فوو ص خالد

جر ا ایل <  ن حرد فی ء وطهق حی كا یشو وهنا طوله >طوله  ث حهون ر ضاً خارر و ىذا ال 
 ٌ ث املعهینحها ه ون ر الكتب اٌ روعتجر یفحو ىو   ایلاللج ن  وایلوروعتجر ٌ ه ونقول حاللفو  

  حطهال ولكهن املوضهع له رهال  عههوا ات املهراد ونهه  هك وارهد فهارتهلوا وها يا حأ  حه فعهیل
م فا هه ٌ عوهد دهاحقاً  ههوع اٌفهراد و ٌ  هك وعهرو  حراد رقیهو ٌ ووضع الٍه هن  و ٌ مج قهة الج



311 

 

 ًغهههخ وتهههاً  دوت ونههه  صههاً خههریوثههه ىههذا املوضههع و  نكههروت یفحدت الفصهه اء فخههممتهها  و ىههذا د
راد ونههه یههٍف اسووت ا ك ی  و ان احوود ووول املشوورك او اكثههر نههو طولههه تعههایل حههالنك دههواء كههات وارههداً 

 عههیل ثههاینوههن اٌصههه ال قاً نهها دههاحیج وهها ء عههیل  فكههه یشی  ٌ اثنهه وارههداً  نههه و ٌ فههرداً حوارههد حع
ذ حهه حاٌره كهن وهأووراً خ ذا النك الوارد ات ما ه مدود و ى  ك عیل وا ه اٌحاوٍطه و وأذوت ف

ارذ حه و ات كات  صوب وتوافقهة ارهذ هبها و  حاٌرذ حه و وارداً   ك و ات كات وأووراً  فكأ ه ٌ
اوهروا وهنها حاٌرهذ  رد و وای  ه مأفك ندقا حاورى اوروا مفا ا  اهیات كات  صوب وتعارضة عهه ف

هلههة ىههذا وعههینأحههه فك جههر و وهها  ههه  ههك وارد ونفههرد حالج الههنك  تههاح یفیاٌو و ٌحههذكههره ر ال 
 .ایلححاٌمجاع املركب ال  
د حهه ا ها  غهتدل حاٌمجهاع املركهب و ا همت خهریعجأ حهه خٌ كٍم رین <يهتنا اطوحفضه>طوله 

او اٌرههر و خههالروا یف د كهههاحههتغههتدلوت حاٌمجههاع املركههب ولكههن  ضههن حههه ات املنعههو  الههنك املق
ون املفووم و العجاراو راىرة ٌ ا ٍ   يه  صات وعلق و املنعو  اطوحف ات وا املفووم راىر یف

 ا.هیف
لخه حو عل>طوله  ل حهه یفمی ًهن هحرد فی ة ریخروا عیل عینخ <مت اٌدتدٌ  كهن اٌدهتدٌ
ه حدههج العجههارة رههاىر و طههدرققنا عههیل عنههه و حههایقً وهنهه ضههاً خة ٌت تههرك الواجههب ایههالوجوج الشههجه

ات ذوتهه  ة اٌخء الذوة ون العجود يكوت جرخٌ روعقولة و العجد وادام عجداً حة  اٌرتصار ات الجراء
اور حهه وهوٌه فهات ركهن حبكهن فوهو وشهغول الذوهة حهذلا الكهن و ات احهاغ لهه وهوٌه  وشغولة  ا

رطجتهه واعهة ٌرهد  عهن    یفحء وهن له يء الذوهة و الجهر ي  جهرحشاء حبكن ووٌه و له أرذ  احف
لههق الشههارع یفع حههال ههر عههن مج علهههت ات اٌصههه اٌویل حعههد وهها  التصههرفاو طههداذت رههالق ال 

 ی  جه وت حعهد وهاقولهخ  وهای   قهول و جه ي الهذی  و جه ي قول اصه ثا و وا التصر  فوذا اٌذت عیل
 ة.خر روحونواهلن و اصعٍرون ون   و جروا عیل الغهاء و اٌرض اٌ ات العاوة طالوا لف اً 

اط و ذزو یزل االحتیزدل یعزلم العلزور علز یناط قلزا اط اصزالة البزرا ل و ادلت زا وعلقزة علز :قال
حؼهًوٌ فءونوق و     قرق جا كى يا الحسن یووجود لقول اب
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وجزوال  یث و ذزو واضزح اللاللزة علزیالحزل الحؼهًوٌ فادا قرق جا كى يا
علززن و وحززل ی یعلززن ال عزلم العهززل حتزی یعلزن قل ززا اط وقتضزاا الوقززف ع زل االنتززا  حتزیال هززایالوقزف ن

و  یو الاقزل وزن التسزاو یهت ا اقزویو لو تهسة بهركزب االجهزاع لقلب زاا و ضزه یالفتوالكام العهل ال 
 ه الوقف قبل الفحص و نحن نعهل بالبرا ل بعزلا نزایل الوارد نیالتساقط وم اط وقتضاا بحكن التعل

ل البرا ل و الاقل ون االحتهال الهسقط لا تلالل وزم اط و زكوك الوجزوال ین دلی ه و بیتعارض ب
التعلهزوط وززم اط  وزا یصزةر یلخل نزیزالبزرا ل لادلزة الهتقلوزة نا یله زا بكزوط حكهزه الظزاذرع وهزا

كزاط وزا الحؼهًدوٌ قرق جا كى يدا الهزراد وزن قولزه لهزوط حكهزه التع اط 
كز لة اا حكهززه یه ززكوكة الوجزوال لززن ا  یزام ظاذر ا  یزواقع او حكهزه وطلقززا   وعززا   یو الزواقع یالظزاذر ر 
كزاط الهزراد الوقزف بحسزب الواقزم نز یوعلزوم بادلزة البزرا ل او حكهزه الزواقع یالظاذر  حن نقزط نزاط 

روجبززورل و وعارضززة یفة غیة ضززعیززقززاط وززم اط الروایقززول بززه الفرینا ضززا  ینقززول بززه او بحسززب الظززاذر ا
ُك یُك فاحخط ندذیقخوك د یو  زا و اط تهسزة الاصزن بقزول علز یبزاقو

كهزا  یزاالحت یر نزییزالتا یلتزه علزداله انه بعزل واحظزة ینف  ئج وًا كزوط خزاع االجهزاع  اط  و 
ن یة ع زل دوراط االوزر بزیزال زب ة الوجوب یاط نیاط بل نحن نقول باالحتیحسن االحت یوحهول عل

الابززر  ینزز ریززاالخ ر بحسززب الكززن وززم الجززواالیززالجهلززة النززه خ ی ا ب زز ا الابززر نززلن نقززلعهی یالهتبززا
و الجززم  ُكی  قنحائط نذ ضوجوانحأخز  نك قٌث یالسزابق او بالحزل

دع  بقولزه  )خ(واط ال وجوبزه ایزجواز االحت ی ابقه انه دل عل یر نیه بعل الوجه االخیاط نفیذو االحت

 هزای زا و نیاط ناالنصزاع نیزو نحوا ون اخبزار االحت بكیشیال يا یبك قنیشی يا
م ادلت ا ون ج ة كوط اله  ور والبرا ل لكن التقا یو  ا الورود عل یاالول اط االیحت بق ون اخبار اال

 ن ع  ا ناالصح البرا ل الهطلقة.یوعرض
اصهه   و ىهو ات ادلهتكن الدالهة عهیلیی  اراد املصنف دفع اعتراض حعه  اٌرجهار :اقول

رواه و كهات  وهنها وها وجوب التوطهف دة دالة عیلخالجراءة وعلقة حعدم النك و ىاىنا  صوب عد
ثار و  تتتجعوخالقوم ٌ  ن اٌ حعه  اٌرجهار و اٌهیدخهكهن حاخ ن میدلفون الهذ أرذ رلفون عنخاٌ
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 عهوهن  كوت وتهواترة و ىهن عهیلخشاء اَ حه ر ا  املواون وا غتدلوت حه یفخ فاٌرجار اصرح مما
جههر الوارههد الههذ هلههة اصههاب میالجههاب ارجههار ٌ اوردوا فلجههوا و یف ياذا ردوا ذلهها ال  كههن ردىهها حالج

 ث حٍتكلف.خالد وعین ا یفاملصنف ىن
ء ٌجهه القول و اٌفتا لو طال اذا وجب التوطف یف عینخ <ولو متغا  ركب اٌمجاع>طوله 
وهن  ه  قتیضهحههة وعلقاو التوطف فقلتا املصهنف علحكذلا حضه ضاً خالعهه ا عدم العلن فی

هفٍا  عند العههه للعغهر و الهرج حب اٌرتیج حبجر ا ا  قول ٌ ً در رو ًرو اٌفتهاء و  ب یفیج
اصهه الجهراءة و ىهذه  رجهع ایلحو التغهاطا ف يلكثهرة اٌدلهة و ٌ اطهه وهن التغهاو يهتنا اطوحضه

ٌو یف هادٌو ٌ طهدوناه وكهرراً  مه  الفهاظ كهها ًو ى ة الوىنخ ا اٌدتدٌ هو مج ن یهد و  یفیج
 اَ.

جهر ات خ يالهذ عهینخارهر  ایل <وع ات وقتضاه>طوله  املهراد التوطهف طجهه  وهر وهن ارهر ال 
كترووا حو   الناب مبا الن  سول اهلل ایقول حعد ات طال الغاجه و م ذاك طال خ الف ك ٌ ه ا
فاوجههب الغههكوو ٌت ردههول  ًا هتهههووة حوم القیوو   ووول حعووده ایحووتوواجون الی عهووده و وووا عووی
 ف ك عن تلا الدودخ توطف ریحعند اىلوا وعلووة ف ًن اَ و ىیرد ردود د اَ

اطه ون ارتهال ىذا الوجه یتعارض ج ه فله اصه الجراءة فٍحصه الخ فات ف ك و م هنها و ٌ
ل.  و اذا جاء اٌرتهال حعه اٌدتدٌ

 ات وشهكوك الوجهوب للهلوم العغهر یف عهینخارهر  ایل <وع ات وشكوك الوجهوب>طوله 
علهنها رمكوها ٌتعلههوت فا ها  وها يصهغر دره یفخهه علهنا ات رمكه الجراءة فٍحا  فحاٌرت

 حادلة الجراءة.
أرههذ رلفوههن عههن دههلفون خطلنهها ات القههوم  ارههر ىههذا وهها ایل <فةحضههع ةخههوههع ات الروا>طولههه 

فة حضههع ًف ىههحههك ة ٌتغتقیصههخههو ادلههة اعتجار او و ارجههار ٌحتیصههخههة اخههداو ىههذه الرواخههوؤ
جورة و كح  طوال ا يف صار ادلة الجراءة اطوحرمج و ملوها ووضهع ه حصورة الهدل ٌوهنا و ات ىذه اٌ

كن حصهه الهخ ا و مهیها فنهتعلههوا رمك ا هه اذا رهدد رادثهة و م ة  اصة یفیة صرخصدطوا و الروا
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ىذه الادثة ىكذا و ىذا ىو اٌصه  غتكن ات ركن اَ یفحه حاراجكن و اطحء فٍتقولوا ف ا یشهیف
فههاعهلوا  اٌرههاب فههاعهلوا حههه و كن  ههك حنهها و طههالوا ات وصههه الههحولكههن طههد ونههوا عل اٌویل

غههت حه فلحههالههوارد عل يذلهها و ىههذا ىههو اٌصههه الثهها و حههاٌوٍ  العههام فا هها وررصههوت لكههن یف
ه العقههه حههدة حالكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع و دلخههوؤ ًوتروكههة و ىهه وههردودة و ٌ تغههحفة و لحضههع
 .حدوت اذین يدره ارد دارخطوله ٌ نایفخدرول داره ٌ د یفخا ه ات اذت لا   ياٌتر

صن حقول عیل>طوله  جهر حا هه  ایل <نوكخاخووك د و ات متغا ال  قهول خارهر فاحعهه ال 
 عهن العهرح عهیل اً خهتفاد ة و ىهو رٍه  اٌمجهاع و نهلههحهالمك ر یفحشجت فن نا  اخفارتا لد
حه ىو ون حاب رقو     ون ىذا الجاب احداً حث لخذا الدات ى يار يا  و الذحرغن اٌرت

ل یود املرء عیرذو طوله  ة له عیلحنخثجت الدخاٌروات فات املجتدأ ىنا كلهة اروك و ىو الذاو و 
قهول ارهوك ىهو حقه ٌداء رقهو  اٌ  فخه ٌوالة طلب املناوب و رثهه و تشهوحاو ىو تشجه  حخه
ن حكهه یحتتها  و ٌتتهد ات ًنجغهخ فمكها ن اوها اوًٌ یالهد ا  یفحهاٌرت ًنجغخ ا ه ی  نا و ون الجخد
 ًنجغهخ فمكها راً حهق حهاٌروة و اوها ارحهلخلهن ا هه تع رهی علهت ا ه رق فٍتوا  ارداً  وا ن اٌید
لل هق فهارفو ارهاك و  اً خهوت ر فا متاوهاً حع اعهالا و تكالحمج یفنا و تكوت خد حتتا  یف ات

 ه رف هه فارف هه  هاحهفتعلهن ات  وها رف هه اٌ و وعلهوم ا هه ٌتشهاء یف شجت رقه  ا ارتا یف
له و مج هه رف ه و ارذر دنعه و تعجه و مهحتعلن ا ه ف ه حنقك فخ ع واحو  هه و ىٍكه و اذٌ
ها هه  دل عهیلخهه حذكرو ه ىنا لكنه ون جوهة التشهجخو القوم  ه حهف ن مب شهجت ممهایب رفهو الهدیج

ات  ياللفهو اٌتهر راد وهنا عهوم صهر  وعهینیالعر  و ٌ هاو وصعل ة یفحرف ه و ىذه التعه
و   وههراده الغههن و املضههراو حشههجت و لهه قههول كههه وههاخء اكههه  یش يب احههقههول للعجخح حالصهه 
هالرو  حهه  صر  عیل كوت جاوداً خ لٍ غات ات ًنجغخٌ م دامئهاً یج وتفهاىن  عهیل ب محهه الكٍه

اب ات كات و اٌ  وتفاىن العر  العام. فعیل العر  ال 
هعة املتجا یف عینخارر  ایل <حه نن  قول>طوله  ة  صوری  نتخوثه صلوة ال ور و صلوة الج
جهر یف ضهاً خر فن ن احا  و علهنا ا ه رحرت قول حاٌ ضاً خنن ا هلهة ٌ هه ر طهدعهلنا هبهذا ال  ر حهالج
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جر ضع طلنا داحقاً  غب الكن و العدد وع واحب  ف.حات ال 
صههن حبههد عههینخارههر  ایل <ثخاو حالههد>طولههه  ارههر و  ایل تأخووم لووك انث خات متغهها ال 
زم حالج  ىكذا و یف ياملصنف رو تنظر الزم و تأخم حالائطة  لك انث خ و الدمیحع   غنه الج
ه ارههذىن اٌرجههار وههن حههو ىههو دل يرو وهها ن ارههذه عههیلیههوههن ا يح و وههاادرحوىههو الصهه  نكخلوود

لالكتب اٌدت جهر  راً حا كثهیعتنوت فخٌ ة الیحدٌ هوا  ملكهات  دل عهیلخهحضجا اٌرجار و طهال ال  الج
جر و عدم رصول الوصف ونه والجوایق ير احوع الوجه اٌر <لا>طوله   راىر. ضعف ال 

هلة مث طال اٌ صا   رد  هك و ىهذه یه م عههه حهه وهاخقال ات اصه الجراءة خ ات قتیضخحالج
هلههن و ات  املشههوور اعرضههوا فههن ن  عههرض اتجاعههاً ات  اٌصههه اٌ رجههار  صههوب وقتضههاىا  ههیاٌ
كثهر للخهاَ حاتجاعون و ا هلل اأذت خ م  ههاحا  فحهطهدونا نهن وغهألة اٌرت ق و ملها هاو  نالفهة اٌ

 دىا ىنا فراجع.حىذا املجلد ٌ ع دجق یف
االصززل  ی ززبق نزز ن الوجززوال و ال ززلال و االباحززة نالحززال وززایاصززل ااا دار االوززر بزز :قااال

ث یزالوجزوال و ال زلال بحن یالسابق وزن البزرا ل نعزن ال بزخس وزن الحكزن بال زلال للتسزاوح او بز
كهزا عزن طاجفزة و نز یقطع ا بعلم اللالث نف  زبق او  هزای ن وزن قزال بزالبرا ل نیالحكن بالوجوال 

ل زا  یال زلال الظزاذر یاقزوال و االقزو یر البزلوییزن او التایاالصزل بعزل طزرح االحتهزال یالرجوع ال
 یلم الوجزوال نزاالجهزاع و غلبزة عز و قزول اذزاال الهعظزن و اطزاق یالوجزوال الظزاذر ینفز یعل

الوجززوال و قززبح  ی ززا علززیة و لزز ا ب ززا  العقززا  نیززة عكززر الهطلوبززا  العرنیالهطلوبززا  ال ززرع
ل خبزر العزاح یزف ع ل علم العلن و لو قیة للتكلیا  و االخبار الهتقلوة ال انیاط و االیب ف بایالتكل

ن ع زل نقزل الهزرجح و تزوذن اط شز رل القزول بال زلال ذ زا ین الهتعارضین ال صیر بییحاكن بالتا
ه وزم اط یزو ال عهوم ن یة ال الفتویاشت ر ولنوع باط ووردا ش رل الروا خخ  وابه یور نلاورجحة 

 یة اخزص وزن الهزلعیزقل زا اط الروا یة و ال نتزویزال زلال ال روا یلبا ال  رل علزی كل واقعة لن ین
  ا یاط ال سبة ب یال ا بهركب االجهاع اوكن قلبه وضانا  هسكه و اط تینص ن الن ا الت هل وا ال

تعزارض  هزایه و نیزنزص ن ال هزایاط عهزوم وزن وجزه تفترقزاط نیزف ع ل علم البیالتكل ینف ن وایو ب
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ه نصزاط و بعزض یزه ااا تعزارض نینحن ن و وادل االجتهاع وا ی  یخور و االخر یه نصاط احلذها ین
 ززا باالحززاد یعهززل نیة الین وسززخلة اصززولیلین الززللیر بززییززاط التا یالهرجحززا  الهتقلوززة وع ززا و الزز

 یو زم انصزران ا الز یة و الزیزن االخبزار العاجیها وم علم حصول الظزن و  زا لكةزرل الازاع بزی 
الوجزوال  یبعزل نفز یاثبزا  ال زلال الظزاذر یحكن احلذها بالوجوال و االخر بال لال و علین ینص

وحتهل ال زلال  یالتساوح ن یة بال سبة الیالتساوح بل االولواذاال الهعظن و ب ا  العقا  و خبر 
بحسززب  و اله ززم عززن التززرك و تززف نیة ثابتززة وززن اتفززاق االوززارتیززكززن نززص و اط الهطلوبی و اط لززن

 یبعزل ضزن وقلوزة ثاللزة و ذز یضهن نصل ال لال الظزاذر یطلب نلن تحقق ایور نتع الظاذر لها
كل وطلوال واقع  نتخول. یوطلوال ظاذر یاط 

رىها و حاو   يارر وقصوده اذا كات جوادعة النصوب او الفتاو ایل <اذا دار>طوله  :اقول
 النصهوب الدالهة عهیل حهه فهاذا وطهع الشها یف عتهینخء و ٌ   ح هحر الشهكوك لهیطدذكر ا ات دا

هلههة ارتههار املصههنف حالتههراج قههة وقههام ذكههر ىههذه املغههاجه یفحالق الوجههوب و اٌحارههة فههی ح حالج
هشهاء اَ ا هه ٌ ا اتحأتحو د طدعرفت ا ه ٌ جراءة اوًٌ راءة و الج  ح حعه  اٌرجهار عهیلحو  تهرجیج

ه عهن حهفاذا عجز الفق مهد ال حع  حالعقول الناطصة و اٌراء الجاولة فالواجب الرجوع ایل
فالنارر  اورو ا ر كهاحیفون الق وهنا جوادعة تعارض املرج او او فقدىا فارر العٍح التن

تهار ی  او  عههه حهه وجوحهاً حتهار رجهر الوجهوب فی   العهه حكه وارد ون تلا اٌرجار فاوها ی  ر جحم  
تار رجر اٌحارهة فهات شهاء عههه حهاذت اَ و ی  اٌدت جاب و اوا  عهه حه عیلحرجر اٌدت جاب ف

 ات شاء ترك حاذت اَ.
لهة اد حهأ  ٌ ها طهدعرفت ات التغهاوح یف حهیل < عن ٌ حأ  ون الكن حالندب>طوله 

القهول حارجهار   ء لهو جها یش قولهوت یفخ غهت ممهاحفوهن اٌرجهار و ل الغن  صهدر وهن التغهاوح یف
هها  القههول حههه یف ه ثههواب ٌت لكههه ونههدوب ثواحههاً حههكر فذخهه كههه ونههدوب و ات م حلههو  الثههواب یف  لج
 .اً ثواح ضاً خٌجه ات لكه واجب ا ضاً خالواجب ا
الكهن حهالوجوب و الرجهوع  ه اطهواًٌ حارر فذكر ات ف ایل <لندب الوجوب و ای  او ج>طوله 
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طو ير الجدوحیاٌصه و التن ایل وقاحلهة النصهوب  الندب و كهه ذلها اجهتهاد یف يو  عن ات اٌ
 .عجرة هبا احداً  عرفت و ٌ ة كهاحٍجالع

صهار ذىهاب املع هن وهن ادلهة  وهی <ذىاب املع ن يالوجوب ال اىر  ی لنا عیل>طوله 
 فرض القول هبا. و ٌ شورة وعتجرة عیل ه عقهح  حكتاب و ٌ دنة و ٌ دلحن اَ و لید

وىو كغاحقه و طدعرفت ات اٌمجاع املنقول ارجار الناطه  <و اوٍ  ونقول اٌمجاع>طوله 
جر وداره الغهع و النعق.حو  طیج عن اجهتاده و ردده و طدعرفت رال اٌجهتاداو و ٌ  اده حب 

الصرا   لو اوطفون اَ عیل يواادر <ةحاملعلوحاو الشرع و  لجة عدم الوجوب یف>طوله 
د حهفخَ و ٌن ایهه دحهدل اٌدتقراء صار جوت و ویحیج واذا  اهلل ترت قن ءاهلل اذن لكن ام عیو طال 
 وعشهار وهاوهن ن عشهر هیدخها   یفحن لهیاء الهذحهوهدارك العاوهة العه اء اٌحات ىهذه اٌشه اٌ رناً 
 .فتهغكوا هبذه املدارك اضعراراً  ث ردول اَخون ارادن یالد ه یفحتاجوت الی

 ف حعدم الترك و رروة الترك.حالتكل عینخ <اتیف حٍ جحو طجح التكل<و طوله 
وضهت  الهی ًمسعهت و ىه ة لتلا اٌدلة امل مكهة الهیتعفلامل <او و اٌرجارخو اٌ>طوله 

 اصه الجراءة. یف
ات اٌرجههار  ًر و ىههحیارههر ذكههر ادلههة القاجههه حههالتن ایل <ه رجههر العههٍححههو لههو ط>طولههه 
 ههة ورجر و ات تههوىن وتههوىن ات اٌرههذ حالنههدب وشههوور و الشههورة حیة راكهههة حههالتنحههالعٍج

جر شورة الروا   حكه واطعهة له وع ات اٌرذ حالندب یف ية ٌ الفتوخللندب  دفعه حات وورد ال 
ٌهنا  ًر ارك ون املدعحیة التنخروا عینخة خ شوور فاجاب املصنف امل قق املدطق ات الروا

ذروه خه ه و ىهو حهاتحهشها ف ه ٌحه هك ف ه و  فهه املصهنف عهن ات وها ٌحه هك ف ٌتشهه وا ٌ
 ععن حالرواغ.خ ون ات اغ اویلخالر

جر یف عینخارر  ایل <و ات متغكت>طوله  لة ال  ووضع النصهوب واضه ة  ات طلت ات دٌ
جر كات اٌح  ا ات یفحكن طلجه علمیر ذلا حاٌمجاع املركب ح  ه یفخرفنج صه الجهراءة ر ووضع ال 
جر ا فی ادلهة و  الواطهع ایل تهاروار وعاحق تاح یفیع ذلا م  كٍم حكذلا و مج ضاً خووضع ال 
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  هی  وهای  ر و جهحیة التنخ روای  ات النغجة ج ایل أذت اَ حاٌرذ هبا وضافاً خ ه مثجتت ترد حا  حعد وا
ه حهتعهارض ف هاحه و اٌول فحها ٌ ك فحف فتر  الثاینخات عهوم ون وجه حف عند عدم الجحالتكل

ة املتقدوهة حهصات و حعه  املرج هاو ال نه  حاذا تعارض فه حنن ف النصات و وادة اٌجتهاع وا
 كذىاب املع ن و اوٍ  اٌمجاع املنقول وعنا.

ك ایل <رحیههات التن و ایل>طولههه  ات  ایل وضههافاً  ر فقههال وجههارههر ارههرج املصههنف ودفعههه اٌ
قهه ات ال هن خ ر محیته حالعههه حهالتنحتعلق وشهخ م ة ٌ عجرة هبا و ملاحة و اٌرجار رنحاملغألة اصول

 و  العهه حال ن.یج اٌركام ٌهنا وغألة وقرو ة حالكن و  ىنا وغتلزم لل ن یف
هنهع وهن حد املصهنف فیهاره جحهارر و ىذا املنع ر ایل <ی   ص ونع ا صرافوا ایل و ایل>طوله 

 يروو طهد هحهدل علخه ررصهه اتیو ٌ ًهنهخأور و اٌرهر خه اردمها ی   ص ر ایلحیا صرا   ك التن
ه خهرویاور كٍمها  نه یفخه رجٍت ون اىه دحا ه دجه عن رجه ارتلف عل عجداَ عن ای
سوعة  جوره فهوو ىفی  وول  هویقخ رججو  حوییصهنع طهال خف حههنهاه عنهه كخأور حارذه و اٌرهر خاردمها 
كههون  قوة مفوسول عهخاذا مسعت ول ا ااحك الود وعلقا و طال هقاهخ حی  یتو  ك حویحوث و 

 ی  ثخجنهها الههرجٍت و كٍمههها ثقههة حبههدحیج ث خرههد یف وعلقهها ه للرضههاحههو ط  حووالقووامئ فتوورده ال
تلفهه ة حو لههو تعلههق وشهه هووا اخوومتهیك حاحووتعهوون مفوسوول عه فوواذا مههها الههق طههال هی و ٌ علههن ای  م 

 املقال. د العهوم یفحفخام اٌرتهال حهبا لقال ترك اٌدتفصال عند طاملصنف حالعهه 
الوجوب   ی عیل>طوله  ارر ععف عیل ایل <ياثجاو الندب ال اىر و عیل>طوله 
 مسعهت لنها عهیل الوجهوب كهها  هی ه عهیلحامقنها الهدل كهها عهینخاواجهه الفقهرة  یف <يال اىر

ذىاب املع ن و طدعرفت راله و حناء العقٍء و طدعرفت  ًاثجاو الندب ادلة ممكة و ى
متههه النهدب ٌرتههال الوجهوب و  ة یفخراله و رجر التغاوح و طدعرفت راله حه اٌولو

ال للجراءة و  فٍ ة امجاًٌ ی ثجت املعلوجی  حاٌوارتٌت  ه حلعهدم الهدل املنع عن الترك ونتفمج
  الندب.ی  فتع

 وعلهوب ی  ارر وراده ات املقعهوع حهه وهن اتفها  اٌوهارت ایل <حعد ضن وقدوة ثالثة>طوله 



319 

 

ن  فاملعلوب اٌمجایل يفوو وعلوب راىر ًو كه وعلوب واطع ًواطع و  يوعلهوب رهاىر الج
ههن  ٌ فصههه الوجههوب ثجههت فصههه اٌدههت جاب و ىههذا الفصههه  فصههه فههاذا  ههی قههوم حهٍهخالج
ق او حوكههات دهه  ح یفخالههرع ذلهها كروههاد اشههتدو حههه حههو مج يٌ م للجههن  ال ههاىر يال ههاىر
  ة یفحو وههن مادههن ىههذه الكلهههاو اهنهها لههو كا ههت صهه  ات وههاءاً غههجه ال هههیعههة حكغههراب حق

ل ررم التعو ف اذا كا هت حها فكهیهن اَ و املناصههة هبها و اٌعتههاد علیهد ا یفهیه علخاٌدتدٌ
ل یفحوا للرعووىو ة ة حومه وونها ی ایل ه ونهذ  هلل ادمن اَ و ىهه ضهه وهن ضهید ة و لٍدتدٌ
ٌو ادهتنراح وهامیهبذه اٌدلة و اٌراء و ىه  ىذا اٌ ه تقلهده و حهطلهب فق یف كهن هبهذه اٌدهتدٌ
ههىههه  ٌو وههاخ و  اتیج ًٍ  دحطلههب الشههو یف غههتنرج هبههذه اٌدههتدٌ  وهها ده و عههیلحههمث تقل وههث

ة خهه او د یفعههقحد فلحكتههاب شههو د ایلحتههاح وقلههد الشههویه ىكههذا فٍحهه ههك ف ٌ هههاحتتكلهههوت ف
قلهده و ٌ فهار  خه مث خهو رأ دحوهذىب الشهو اكهن حهات ىهذیاٌو مث حهه كوذه ال  حتنخدردة و و
م و اذ م نكن و وهاا كر ىهذا القهول یفینه و جیج احداً  احداً   یف كهن هبهذه اٌدلهة ادهتنراح وهامی اٌدٍه

و  طلب مههد یف كن ادتنراح وامیف حوع ا ه ون اىه ىذه اٌدتنجاواو ك ةفحرن طلب ای
ههو  میف حههكههن هبههذه اٌدلههة و كیكههن خ ىههو م ٌو علههن اللههوح امل فههوظ و ٌحتج كههن هبههذه اٌدههتدٌ
طوة اٌ كن و املرد ایلحتراط  حاَ. اَ و ٌ

كةزر یو دار االور ب ف اجهاال  یة بالتكلیال ب ة الوجوب یاصل ااا عله ا ن :قال ن االقزل و اال
كانززا ارتبززاط كززاط ال ززب ةییو  كةززر قززلرا  یززكززاط اتة و یززوراد ن و  ه یززل نیززاالوتةززال نق ینزز ق ززا  یوت اط اال
كاو ن یل بوجوال االحتیبالبرا ل و ق كزاط اله زكوك ن  زهل وزایاط و اطاق  علزن انزه ی ه وهزایزااا 

حصزل الت زاقض یه یزن و علیه ون وج زی ة نیاو  یر ركن او جز  رك ینرض الوجوال جز  غ یعل
  للصزلول  یة شزیزرك  یشزة نز لزو انزه یاالعن علز ح ویبحث الصح ین خان ن ذ ا و وناق ن نیب

ذز ا الهسزخلة  ین نزیبالهحتزاط واتصزا  كزوط ال ززاع ذ زاك ی ة اال اطیزكاط االصزل وقتضزاا الرك  ولا  
 ن ااین بالبرا ل وم اط القول ووجود بهاحظة ضن ال ز رتییحیقول احل ون الصحیلكن الزوه اط ال

كزوط ال ز رل ذ زاك ی اط ه  ور ذو القول بزالبرا ل قلزا االعن اله  ور ذ اك القول بالصحة و ذ ا ال
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 ة بزل الظزاذر ونزاق نیزالرك  ین ذ اك ال ون كل العلها  وم اوكزاط و زم الونزاق ذ زاك علزیون الهت ازع
ن ال عزلم یقیالفر ل ئ  ع یة الهسببة ون االطاق الجهال اللفو حیاط اصالة علم الرك یعلم جر یعل
القسزن  یالقواعزل نز ی  ثزن وقتضز ی  و  ا ب  یر شیجاال بوجوا اخر لیو قل یاط االصل العهلیجر

كةر و اط اتزیز اط ال تصزحاال بقزا  االوزر لزو لزنیزاالول القول باالحت دنزم  یل نزیزباالقزل و لزو ق یخ  بزاال
كةززر او االوززر الزز فر االوززریززجر كززاط ذززو اال ن بتعلززق یقززی نززا یاط اال تصززحاال اط الهستصززحب اط 
 یالهقتض یته باط ال ة نیدنم حج یبه و ن یات ستصحب او االقل نقلی یزواط حت یف ب ا نیالتكل
دنززم  ززاوته عززن الهعززارض بهعارضززته  ینززو ه حجززة یززر اال تصززحاال نیقززل  العززارض و لزز یاو نزز

ك ا وززم الحاضزز علززن الهززخوور بززه  هززاین یر حتززبا تصززحاال عززلم االوززر بززالجز  اله ززكوك قل ززا اط اشززترا
 ضزا  یبزل بقزا  االوزر باالقزل ا ضزا  یعلوزه ا یل علزیزشتراك اا ال دلاال یوعلوم و الاقل ون ال ة ن اجهاال  

او  یالهقتضز یاط ال زة نزكز ا  اال تصزحاال حجزة  زوا  اط ستصزحب ویو كوك لهكاط االرتباط ن
كهزا كزوط ال زة نز یو اط االغلزب نز ی  اط شزا  اهلل تعزال یجی ز الهانم باقساوه   یالجزز  اله زكوك 

كزززانؤ یا  اول الكزززام بزززل ذززز ا اال تصزززحاال الیزززالتبع یالحزززادث وزززم اط اعتبزززار اال تصزززحاال نززز
اصزله و  یف ال نزیبقا  التكل یاال تصحاال السابق النه ولبا و وتبوع و لقاعلل االشتةال اا ال ة ن

 یلعقا  علزنفر القاعلل بعل تحقق صةراذا االجهاع و ب ا  العقا  و القول العاقلة و لب ا  ا یل علیاللل
كانزا ضزعیزة و الخبزار االحتیالجزج یها ااا شة نیاط نیاالحت بزخس  وزر و ال فة بهزایاط اله جبزرل ذ زا لزو 

كززوط ذزز ا التاصزز م و ذززویص و ارتكززاال الهجززاز ال ززاین التاصززی ززا بززیبززلوراط االوززر ن ص یال ززلال و 
عتهزل بزه وزم اوكزاط و زم ی ون االنراد تحا العام وزا ین االول ااا بقیلاكةر لف ن العرع تقل صا  یتاص

كةر و لقاعلل دنم الضرر و قاعلل الهقلویكوط الة ون تاص  ة.یص اال
الوجهوب و  كهات الشها یف ة وهایهارر املراد حالشهتة الوجوج ایل <اذا علهنا>طوله  :اقاول
كی   و املراد حدورات اٌور جمیالت ر يوادو طه و اٌ طهه ورتجعهاً  وا ًثر اٌرتجاو اٌ كثر و  كات اٌ حهاٌ
كثر كالشها یف كیخ  حل  ام ٌ و اذا كا هت یفواججهة  ًة الغهورة ىهه ىهحهجزج اذا كات الواطع اٌ

قن و املهراد حالقهدر املته ًعهن الواطهع و وهع الغهورة ىه غهت تكهیحت حٍ دورة لحو صل الواطع جزءاً 
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وٌت مفههنن وهن ذلها طه ف حهه فهیحهوطهع التكل ياملراد ون اللفهو الهذ ات الشتة یف عینخة خحاملراد
كثر و وهنن ون طال جوجوب اٌرتحطال حالجراءة اٌصل  ا .حة عن اٌ
تفها  یف ًات العلههاء ركه عهینخارهر  ایل <و اوهٍ  كٍووهن>طوله  حبهث  عههنن اٌ
اصهه اٌشهتغال  ء للصلوة وقتیضه ة یشحركن ا ه لو شا اٌ غات یف ح و اٌعن عیلحالص 
كثههر اٌرتجههاو مفهههنن وههن طههال اذا شهها یفنهها ارتلفههوا اىقههال ا ههه ركههن و ىخ ات طههه و اٌ  ًاٌ

كثهر و وههنن وهن طهال اٌرت كثر و ىهذا تنهاط  یفخ ا  اتحهفاٌصه الجهراءة وهن اٌ  عههه حهاٌ
كهات واججهاً  شههه وهاخىنا كٍوون و اوٍ  كٍوون  ر ركهن او حهو   لكهات جهزءاً  علهن ا هه لهو 

زج شهها یفخاو  اً حههركن جههزءاً  تفهها  خ ات تنههاط  الكههٍم اٌ لههزوونحفة حههو الركناة حههالج قههال ات اٌ
 ا  ٌ عاوة العلهاء.ح حاٌرتی  ىناك ون العاول
قهول خ لزوهه اتخ ة حالصه  املعهاین قهول حالوضهع عهیلخ يالهذ عهینخارهر  ایل <ٌ وه>طوله 
قههول ىنهها خ ات وهههنن وههن ی  قههول حههالجراءة وههع ات ال ههاىر وههن ضههن الشههورتخا  و ٌحههة و اٌرتحههحالركن

 ا .حقول ىناك حاٌرتخحالجراءة وع ا ه 
ة حهات اصهه عهدم الركن ات ال اىر ون عجاراهتن اهنن وتفقهوت عهیل عینخ <حه ال اىر>طوله 

ههٌ ههٌ ات اٌصههه العهههیل  عههیلی  غههوا  تفقههحة و لحههالركن وهها اذا شهها یف یف يریج ههٌ يا يریج  يریج
 ة.حالركن وقام الشا یف اصه الجراءة یف
لكهات  ء ا ه لو كهات واججهاً  یش ت الشا یفاذا كا عینخارر  ایل <القواعد وقتیضمث >طوله 
ا  حهىهذه الصهورة اٌرت القواعهد یف الصلوة مفقتیض وجوب الغورة یف كالشا یف رركینح  جزءاً 

ات حهقن ارتفاع اٌور عنه فٍحهد وهن اٌتحتخدورة ٌ ٌدتص اب حقاء اٌور املتعلق حه فجالصلوة حٍ
هاعههة وههن امل ققهه الضههواحا هبههذه املغههألة تجعههاً  ال یفطههحالغههورة و  م   رٍفههاً ی  لج لثقههة اٌدهٍه
م لقهههب الكلحزه القنهههوو حالفاردهههیلتجهههو ة حو املجهههو  للقنهههوو حالفاردههه ینحهههة و ثقهههة اٌدههٍه
 .الصدو 
اٌدتصه اب فهرع الثجهوو  عهینخارهر  ایل <ات اٌدتصه ابخهدفع جر ه یفحو لو ط>طوله 
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كثر   طه فقدایحاول و اٌور حاٌ  حه. رثاحت فٍ ادتص اب و ات اور حاٌ
كهن خ م ة اٌدتصه اب وهاحه ات ووضع رجحلو ط عینخارر  ایل <تهحدفع رج و یف>طوله 
ًٍ حهات الج یف اذا كنهت شهاكاً  عهینخ ًعارض القععهطدغ ال او یف املقتیض الشا یف ىهه ىهو  ت وهث
 عهیل ه فا ها لغهت وهن املقتیضهحفو  اجراء اٌدتص اب یج اٌت ام ٌ ٌ ایل جییث حد حبحوش
شا ون ذلها او  عیل ضاً خواجة دنة ام ٌ و اٌت ا جییا ه  یف وم اول كنت شاكاً ی ا أ فكی  قحال

ههاهنداوههه حتلهها الركههة فاٌدتصهه اب ٌ شههككت یف لكههینودة خوطههع  لزلههة شههد ن یذىهه یف يریج
 اٌوههر ىههه اطتیضههوم اول ات یهه ٌ هها شههاك وههن ی  ن القغهههی و ووضههع النههزاع وههن ىههذی  القغههه

كثر ام ٌ او ىههو وههن القغههن الثههاین حقههاء  ر دههورة فوههو شههاك یفحههحصههلوة حغ فا ههه اذا ای التعلههق حههاٌ
 ر املوضوع.حو تغ  طوراً ی  قح حالی  قحف و ا تق  الحلالتك

تكن واججة طجه اٌور حاملجهوع فجعهد  ه ات الغورة محاذا ط عینخارر  ایل <دفع و یف>طوله 
ههزء فاٌصههه عههدم التعلههق و ىههذا اٌدتصهه اب  التعلههق شههككنا یف عههارض ذلهها ختعلقههه هبههذا الج
 تغاطعات.حاٌدتص اب ف

واب  طال املصنف یف واب  ایل <كنااطلنا ات اشتر>الج تعههق فكهر  دل عهیلخهارر و ىذا الج
ًٍ  ههاحف ف رهیحالتكهال ن یفیاملصنف فقال ا ا وشتركوت وهع الاضهر حهه وات  ا هه وهأوور علهن مجه

حههه و رووجههوا  ذلهها ردشههة فهٍه اطههه وههن الشهها فاشههتغال الذوههة اوهها ثاحههت  جهههوع وهها كههات یف
كثر و اوا وشكوك فححاٌت  حالجراءة اٌی  قحصه الیٌ طهه و حات حاٌ تههه ی تهه ا ا وكلف حاٌ
كثر فجعد اٌت اا  طه ا ت شاك یفحوكلف حاٌ  يف و اٌصهه حقهامه و لعههرحهارتفهاع التكل ات حاٌ
ة امللجهدة و اٌوىهام املتشهاجرة و ىهو خهاٌو امللوحهاو و ال  حهىذه الومه ن اَ عیلید و  احتناءیج ٌ

هبهها احوحههة و عحكلهههاو وع ًو ىههمهه  رههرام  ا و ٌ هیههر صههر  العهههر فیوحههة و وههن التجههذحوع ضههاً خو
 ء لهو راجعهتها و ركجهتها لقهدرو یف یش ىهذا الشهرح ایل كه وقام یف راصه هلا و نن طداشر ا یف

 ب ات شاء اَ.خعن طر أیحوب اٌدتص اب فغحاروار حعٍ ه و اوا ع كه وكات عیل
 ارتار املصنف ا ه رجة حاطغاوه.فارر  ایل <و ات اٌدتص اب رجة>طوله 
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كهوت خاٌ لهب  اٌجهزاء یف تفهق یفخ يات الشها الهذ عهینخارر  ایل <و ات اٌ لب>طوله 
و ا هها  ینحههقخف فههات اٌوههر حههه حههالتكل یف يالوجههوب و النههدب ٌ الههدود ا یف يالههادد ا یف

هههفٍ او  هههدی ا هههه ىهههه ىهههو وجهههوی الشههها یف وقاحهههه   عههههمت یف اصهههالة عهههدم اٌوهههر كهههها يریج
 ادتص احنا.
ف حهه حهو التكل ًا ا  علهن ات وجهوب الغهورة تجعه عینخررا ایل <وع ات اعتجار>طوله 

كثر محهون حاب املقدوهة و حهدوت اٌت  ینحهقحاٌدتصه اب ال صهه اٌوتثهال و وهوردی ات حهاٌ
كافؤ اٌدتصه اب خة و ىو اول الكٍم حه ىذا اٌدتص اب ٌحة ٌ التجعحالواججاو النفغ

 و املثجههت وقههدم عههیل الغههاجق وثجههت و ىههذا اٌدتصهه اب  هها الغههاجق ٌت اٌدتصهه اب 
كههیحههتقدوههه دل كههن عههیلخ و ات م النههایف كههذا اٌدتصهه اب  ر یفیهها ههه دا ه  الغههنة العلهههاء و 
ر حت خ يو لعهر التاحع و ادتص اب املتجوع اویل املتجوع و ىذا اٌدتص اب یف یفالغاجق 
ه حهههة اذا طحوم القیهجهوت اَ حیج وهاذا  ياٌو و وهاادرحىذه ال   عیل جتینین ید ن یفیاملتد

هرأة الع  اَ تفتروت و وا هلن ءاَ اذت لكن ام عیل غهتندوت و خكتهاب  يأههة و حهحىهذه الج
كهات اصه اب الهرأخاٌو حهىهذه ال   جرىهات عهیل يأو حؤلوت یدنة  يا ایل  يعولهوت و ىهه 
كهههن ادهههتنراح مجهههوب میمسعهههت أهبهههذه اٌدلهههة  رقوهههن وههها یف يذلههها و رو دوت عهههیلخهههلی
هلوت علهن میف حكن و ىو ون اىه ىذه اٌدلة كمی طلجه فات م فة یفحرن ای كهن ادهتنراح م 

 اَ هبذه اٌدلة.
لهه  ه ثهاتحهو ىهو دل <ٌدتص اب>طوله  عیلارر ععف  ایل <و لقاعدة اٌشتغال>طوله 

 ًغهتدعخ ینحهقححقاجه و اشهتغال الذوهة ال ه اٌشتراك و ا ا الشا یفحف ثاحت حدلحات التكل عینخ
روح ون عودة التكلف حالصلوة ٌحد حة فاذا ثجت التكلحنحقحالجراءة ال  .ناً حقخف حون ال 
ه حلهلوم حتصه ه عهیلحه وها الهدلحهاذا ط عهینخارر  ایل <ةداصه القاع ه عیلحو الدل>طوله 

طهه طلنهها یو ىهو  تغال حهه القعهع حعهدم املنالفهة كهها القعهع حاٌوتثهال حعهد ثجهوو اٌشهه صهه حاٌ
هف حات حعهد القعهع حهالتكل وطهوع اٌوهر حهه اٌمجهاع عهیل يه حعد حتقهق صهغراىا احه علحالدل ب یج
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روح عهن العوهدة و الهذی العهه  ا نهع القعهع حاٌشهتغال و میحهالجراءة  عهههخ يصه حهه القعهع حهال 
ء و دلحههو دل يجههدل الصههغری ه ارههر ركههن القههوة العاطلههة و ىههذه اٌدلههة عغههاكر حههه ارههر حنههاء العقهٍه

تاراته و طد  هبا عیلی  غتعخاملصنف  ا  و حهاٌرت ه ارر حناء العقٍء عهیلحا و دلهیور الكٍم ف م 
و >كههات عنهده كقههدغ الراكههب فقههال  ه رههینحة عنههده حهدلحههتعفهه حعههد ىههذه اٌدلهة امل مكههة العقل

عنهده  ةفحغهت حضهعحل ًة املقدوة فوحور ون اٌدلة واوا ادلته العال  ا <ا  املنججرةحٌرجار اٌرت
 ججر. و ٌحتتاح ایل
م طههن فا عههه ًا  ههاعخهه  اٌدهٍه

 

 طهههدواو عهههر  و حهههدا ونكهههر 

 

صهك عههوم تلها ی    اتی  ر جهیهه ات اٌوهر داحهاذا ط عهینخ <و ٌ حهأ  حهدورات اٌوهر>طوله 
ههٌ اولة ملههااو ٌهنهها شههخههالروا وواضههع  یف ا  واجههب اٌحههقههال اٌرتحف ا  طععههاً حههه اٌرتحههب فیج

صوصههة و جهه غههقا حع و ىههو كههوت اٌوههر للنههدب و ٌوههرجح ٌرههدمها فخ ارتكههاب املجهها  الشههای  م 
ل اجهههاب املصهههنف عهههن ذلههها و طهههال ٌ  میحهههأ  هبهههذا الهههدورات لفوهههن العهههر  تقهههد اٌدهههتدٌ

 ك.حالتنص
ه ا لهههب وواضهههع حهههات ط عهههینخ <الهههدورات> ععهههف عهههیل <كحو كهههوت التنصههه>طولهههه  و

ص اٌشتجاه  دی كثر و ىو ورجهوح فاٌرهذ حاملجها  ىنها اویلحو لو رصصت العهوم لزم حت   ك اٌ
و اٌوهر عتههد حهه خء  حتت العهام یش ك اذا حیحقدم التنصخاجاب املصنف حات العر  وع ذلا 

 حاَ. حبجر و ٌ طوة اٌ ً در رو ًرو و ون ع ذلا كغب حغبحىنا كذلا و مج
كثهر  ارهر ععهف عهیل ایل <و لقاعهدة دفهع الضهرر>طوله  ه عهینخٌدتصه اب حقهاء اٌ ب یج
عههر و كههذا لقاعههدة  الوجههوب و یف ا  لقاعههدة دفههع الضههرر فههات الشهها یفحههاٌرت تركههه ارتهههال ال 
ا  و حه حه عدم تركه و اٌرتة فات العهه حالواجب واجب و ىو ىنا وشتجه و وقدوة العهحاملقدو
 .اً حا  و لو كات تجعحوة فوجب اٌرتاملٍ 

 یاط عسر للزوم قصل الوجه او لكةرل ال ب ا  وم اط الةالزب نزیل اط االحتیو لو ق :قال
اط االجززا  یزبعزل ب لهركزب الهجعزول لاوزر االة علم الوجزوال وزم قزبح االوزر بایالهطلوبا  ال رع
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بعززل تززرك الجززز  اله ززكوك وززم االخبززار الهتقلوززة  الصززلول وززلا  عولززة وززم ا تصززحاال صززحة الهج
وجه وم اط قصزل علم وجوال قصل ال یشة ن علهوا قلا الی لن  عة وا یاط ال اس ن یاللالة عل

كةرل اله تب ا  بعل القول بالظن الهطلزق و الةلبزة الهز كورل نز كاع یالوجه الظاذر  یو النسلن 
و ا تصززحاال  یال العرضزز یالهزز كور وسززلن ع ززل االجهززال الزز اتا  وه وعززة و القززبح یززاجزززا  اله 

كاط ن كزاط قبزل الزلخول  یاو االث زاج اط لزه وطلقزاینا جر یه البلوین كاله كو یالصحة اط  نزاط 
الصزحة نزا ا تصزحاال او بعزل تجزاوز  یشزة نز ه نزایالعهل او قبل تجاوز وحل اله كوك ن ین

كها لو شة ن كاط االنح ا  الزالركوع نا یو االنح ا  ال ة السورل بعل ترك ایجزج یوحله  الركزوع  یط 
و ا ر رك زا  یفزروض اط الجزز  لزهتستصحب اا ال یالصحة حت یشة ن للسورل عن   و نا تاركا  

ة او بزالوجوال یاالواوزر ال زرع یلقاعلل االجززا  نز نكة لا  یاو تقل عن اعتقاد بعلم الوجوال اجت ادا  
ته و ادلة یشرع یالركوع و ذو شاك ن یال ی ح یف یشة نكنتبطل صلوته ب فر االنح ا  او عن 

نتخوززل و اخبززار البززرا ل  ضززا  یلهعززارض نتفسززل بزز فر االنح ززا  اهة عززن این شززكه  ززلیاط عززیززاالحت
اط عهزوم یزن اخبزار االحتی  ا و بزیالهعلوم باالجهال و لو  لن االنصراع نال سبة ب یالت صرع ال

اط ال ززب ة یززن و اخبززار االحتین الهحزز وریه بززیززاالوززر ن دار وززن وجززه الط اخبززار البززرا ل ت ززهل وززا
وززر نززا اقززل وززن  اط لاعتضززاد بهززایززتتززرجح اخبززار االحت وززادل االجتهززاع لززو لززن یة و نززیالهوضززوع

 هزایاط نیزباصالة عزلم الب ذ ا و للاصن اثبا  البرا ل تهسكا  اصالة الحظر  یالتساقط و الرجوع ال
كوط اله كوك جز ا  یه بیاالور ن دار او با تصزحاال الصزحة او  نجل وفصزا   و لن او وباحا   واجبا   ن 

كاط اله كوكاالور باالتهام اا كونه جز ا  یه بیدار االور ن وها هین ا  عارضز ا یر جز  و الیام غ ا  یرك  ن 
بقزا  االوزر نتخوزل و  یشزة نز او النه قبل اتهام الصزلول ال ال االور بالصلول اوا لكونه وزاال  ا تصحا

ة و شزكك ا یزلزو عله زا بالجزج ة باقسزاو ا اللللزة و حكزن وزایالجزج یحكن صور ال ة نور ظ ر  وها
 ة.یال رط یة و حكن ال ة نیالرك  ین

ر ركهن حهو كو هه   كهات واججهاً  ته لهوحعلن جزجخها حا  فحارتار املصنف اٌرت حعد وا :اقاول
 ایل <ا  عغهرحهاٌرته ات حهو لهو ط>ه فقهال حهرد علیات  ع  وجوحه اراد رفع وا شا یفخولكن 
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وهول ف ًه طصهد الوجهه الهواطعحهلهزم فخه حهتها  فی يه ات الهذحهات ط عهینخارر  لهزم تكهرار حو ىهو مج
 غتلزم العغر و الرج.خكه وجه و ىو  العجاداو عیل
ون جوهة كثهرة الشهتاو اذ كهه  ضاً خلزم العغر اخ عینخارر  ایل <اواو لكثرة الشت>طوله 

ا  لهزم حهاٌرت ا عهیلهیهاٌ غهات ف حا لب املغاجه وغدود فلو حینروعلوم وشتجه و حاب العلن ح 
الغالهههب  ههههه عهههیلیوعلوحهههاو الشهههارع عهههدم الوجهههوب و املشهههكوك  العغهههر وهههع ات الغالهههب یف

 ا .حاٌرت فٍراجة ایل
عهول لٍوهر م يأور اٌور  ركب ذخ ات قجحخ عینخارر  ایل <وع طجح اٌور>طوله  كهن خ اجزاء مج
ا  حهاٌرت  فٍ راجهة ایلمیصدر ون الكخح ٌحو القج املجعولة ات اٌجزاءیحعد ج طجه اٌ وعروفاً 
 علن وجوحه.خ ها محف

ه ٌا غههات و كا ههت صههلوت اذا صههیل عههینخارههر  ایل <وههع ادتصهه اب صهه ة الصههلوة>طولههه 
ًٍ   ة ایلحصهه  ههة فٍخههعلههن وجوهبهها فادتصهه اب الصهه ة جارخ و م ات تركههت الغههورة وههث ب یج
رت  ا .حٌا

ًٍ خ ات اذا مارهر فاٌ غه ایل <وع اٌرجار املتقدوة الدالة>طوله  ىهو  علهن وجهوب الغهورة وهث
 ًشها ات طصهد الوجهه الهواطع فاجهاب املصهنف و طهال ٌ علهن وهراد اَخ دعة ون تركوا ری یف
و ٌ غهلن كثهرة املشهتتاو حعهد  ا  كها حهون حاب اٌرت يا يال اىر رواجب و طصد الوجهح 

ه  ادر و  لجة عهدم حثجت ركن ا لب املغاجه و املشتجه املتوطف فخالقول حال ن املعلق فا ه حه 
  فغهه می  اَ ممنوعهة و القهجح املهذكور ات كهات الجاعهث الكهخاو فهراحهاجهزاء واى الوجوب یف

 دتص اب الصه ة فهات كهات یفولكن ات كات حالعرض ون جوة النقلة و الهلة فٍ طجح و اوا ا
ًٍ  يدرخههها و ىهههو ٌهیهههفصهههلوة درهههه  ممنوعهههة فههٍه  مىههها ام ٌ فالصههه ة اوًٌ جل ىهههه الغهههورة وهههث

ثناء فات كات طجهه الهدرول یف ادتص اب و ات عرض الشا یف هاو  ملوها  اٌ الغهورة و طجهه حتج
او  ملهه و شها  راجة ایل الص ة و عدم رصول وجعه فٍ شا یففٍ ادتص اب او حعد حتج
دم حعهه ا اعتقههاداً ادتصهه اب و ات تركوهه راجههة ایل فهٍه اً حهتهها حعههد تركوهها فههات تركوهها دههاىحججز یف
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 ًٍ صهه لهه ی م زجه و ىهو ممتثهه وهایج وطته  عن اعتقاد و ویض وجوهبا فكذلا ٌت ون عهه عه
ههالف لرأ يرأ اعتقههاد الوجههوب فتجعههه صههلوته وههر وغههألة اٌجههزاء و ات تركوهها وههع  ه اٌول و طههدخههم 

ًٍ  ن ههینخف حههاو  امل ههه عههن شهها فكحههنف  اٌننههاء او حتجهه ته حشههرع للركههوع و ىههو شههاك یف وههث
زج یف أیحف جعهه صهلوته حام ٌ ف ًشهرع يدرخهة و ىهو ٌحهة حه الركنحاثناء الصلوة حعهه حقصد الج
ات ادتصه اب الصه ة ٌت شهرووه عنهدىن خهذلا فلعلهه ٌرتههال جر ات املصنف تأوه یف اٌ

 ا .حاٌرت نایفخمققة ىنا و ات كات 
ًٍ  عینخارر  ایل <اءةو ارجار الجر>طوله  ه ر ركهن و ح  كات جزءاً  و كات واججاً ا ه ل ا ا  علن مج

 .رال العلن اٌمجایل یف يریج رال عدم العلن فٍ اٌرجار وعلقة یف
العلهن  اٌرجهار ایل ا صهرا  میفهرض تغهل عهیل عهینخارر  ایل <و لو دلن اٌ صرا >طوله 
 الوجهوب و ی  ه جهحهدار اٌوهر ف تشههه وها ًن ارجار الجراءة و ىهی قول ات ىنا ارجار ضاً خا اٌمجایل
 ًا  و ىهحه الوجوب و الروة و ارجار اٌرتی  الواجب و ج ي الرام و وادوی  الرام و ج يوادو

تهرجح ارجهار خ ة لهو محهالشهتة المك يوادة اٌجتههاع ا ة فیحة و املوضوعحتشهه الشتة المك
 ور. ه و ىو ال ر كهاحاٌصه اٌص رجع اٌور ایلحو التغاطا ف يا  فٍ اطه ون التغاوحاٌرت

كههوت  جههاو الجههراءة یفكههن للنصههن اثمی عههینخارههر  ایل <ىههذا و للنصههن اثجههاو الجههراءة>طولههه 
ًٍ  ور یف ملا او وجاراً  واججاً  املشكوك جزءاً  صهه عهدم الج اصه وفصه اتٌ  ا هه حهو لهه التهغها حهات ٌا

زء و له اتحصه الخ  و می  ج  تهغا حادتص اب الص ة و حهات وهاخ نا فاٌصه جراءة الذوة ون ىذا الج
ًٍ حكا ههت صهه  صههیل جههزاء ایكههوت دههاحب الصهه ة فغتصهه خ  ة فههات دههوا عههن جههزء وههث  ضههاً خر ٌا
رتجا   ة حص  مت حاٌمجهاع املركهب و لهه خه الجهوایق   جهركن و یفحفاذا ص ت الصهلوة فهاملتروك لهٍل
متههام اذا كههات املشههكوك جههزءاً تهغهها حههاٌوخ ات وته  درههه كا ههت صههلی  رجههزءٌ  ههه رههحاو   اً حههركن ر حاٌ
تجطهوووا اعهووالكن عههن احعههال الصههلوة حقولههه تعههایل اً حهه ة و كههات وهنحصهه  متههام  فكههات وههأووراً  ال حاٌ
ور.حف  غتص ب ىذا ٌا

الواطهع  ة الصهلوة عهیلحهاىات  حهحاٌت قال ا ه كات وأووراً خٌ عینخالخ  <عارضوهاخو ٌ>طوله 
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كثر اوححاٌت  حه اٌی  قحصه الیوور حذلا و ٌت وأفوو اٌ صه اب ٌت اٌدت ا لكو هه وهزاًٌ ات حاٌ
متها لصلوة ٌله او ٌ ه طجه امتام ا ًٍ خىذا و ول اٌول وارد عیل فهاذا وجهب  م حها شا ات اٌوهر حاٌ

متام هبذه اٌدلة فل زء و ٌ ركن.حاٌ    املشكوك حبج
رضههاىا اَ و ٌ یٌ قة الههیحا ههاو الرشههحوههن ىههذه الج عههینخارههر  ایل <وههر روههر و ممهها>طولههه 
طغام الثلثة   راً  ر  ركن حایقردوله ع ة ارحعهة ارتههاٌو ارهدىا حالركن الشا یف ات یف ایل اٌ
زج زج ا الشا یفهیو ثا  ةحالركن ة و الشا یفحثجوو الج زج ة عیلحة وع القعع حالركنحالج ة و حفرض الج

زج ثالهثا الشا یف زج ة و راحعوا الشا یفحة و الركنحالج  .ت جزءاً ة لو كاحة و العلن حعدم الركنحالج
لو علهن ات ىهذا  ور ون اٌدلة ركن وا و علن مما عینخارر  ایل <لو علهنا و ركن وا> طوله

ًٍ حهالشها ا هه ركهن ام ٌ كالن ولكهنالعهه جزء العجادة  وهر  رة اٌرهرام و كهذا علهن ممهاحهاو تكج ة وهث
تهغها حادلهتها و وهن ختار الجهراءة ی  ع ذلا ون حمج ء للعجادة فی ة یشحشرو لو شا یف ركن وا
و ررام ات اصاجوا و ات ارعأوا ف غهاهبن  يتهغا حادلته و كلوا عهه حالرأخا  حتهغا حاٌرتخ
 فهرض صه هتا یف اذا عرفت الهرد عهیل اهیرد علی ه ادلهتن و واحتفص اَ و ٌ راجة حنا ایل عیل

و  مفههنن یف ذلها اللعهب مهق و وههنن    ر العقه و وااشجه تنا ع ىهؤٌء حتنها ع اوفهال لعجهوا حهالج
حهاولون و  عون و  ىق رقون وحهلن ىرجوا مج يتراءو تنا عوت ولكن اذا جاء امل تغب خوجعه و 
هنن یهج هاحوهنن مق و وهنن وجعه ف تنا عون العقیل و ىكذا ىؤٌء یف ح صدطون و كذهبن وعاً طج

ة وول خو  اخوكرور و وول فأور برأ فقود ی   ا نوی  بو  خووول حكون برأ جاء متغهب طولهه ولكن حعد وا
كتواب اهلل حت نجی  ههك و ول ترك اها بخول نظر برأ و طولهكرر  كتاب اهلل فقد   ضا و ول تورك 

كرر حقول نجو  كان زهوقا جاء الق وو اوثال ذلا     .زهق الجاطا ان الجاطا 
ىهذه الشهكوك املهذكورة  یفا هت تقهول  و تركنهاه مفها يطهالوا كهات حهالرأ و ات طلت ىب ات وها

ة و اٌراء الكادهدة و حهه كتهاب او دهنة   ه  ال نهوت الواىحهرد فیه ها محنن ٌ شا ف طلت اوًٌ 
مجاعههة ٌ جرىههات لقههوهلن اتفقههوا او ارتلفههوا ا هها الجرىههات كتههاب اَ و دههنة ة و طههول حههاٌدلههة العقل

هزء ركهن او لهحاور ا ه جزء عجادة او له فاذا طام  ك ون الكتاب او الغنة عیل هح ج   ح  حبج
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شا و ات رالفه اطوام و ادلة و عقول و ات تعهارض    حشر  نن  أرذ حه حٍحجركن شر  او ل
ره وهن املرج هاو فهات حه  قا وت اور ها صهارب الهنك و ٌ تعهداه ایلها حهیوهنها  صات  عهه ف

ة او ىو ونغوخ ارذ ا حالق و ات اشتجه ح لنا ات اردمها الق و اٌرر حاوه و صدر عن تقی  تج
ًٍ ها الهی علن ا نا اٌور فلنحعل  هاً حجهة و اورو ها حالغهعة تغهلحت الغ وها یف ق فقدودعوا لنا اٌوهر عهه

 ا  یفحهك حاٌرتنا  حصه الخ و م ی  النص ا  یفحأورو ا حاٌرتخ و م يٌورىن و التوطف عن الفتو
و ث حاصهعٍركن خروعتجهر و الهدحو ىهو كتهاب   اللجهایل ث  هوایلخرهد یف  اٌی  تعارض النص
جههر ونججههر حالشههورة و اطههول لهه ف اٌحضههعاصههعٍرنا     نججههر حالشههورة فههات حا كههن تقولههوت ال 
زء ونه لحا  دنة و لح ات اٌرتحی   اٌصولی  املعرو  ج    نججر حالشهورة و ح  جواجب فوذا الج
جههر حالغههعة و وجههه یرٌ املوضههوع او وعلههق و ا  اوهها رههاىر یفحههر ارجههار اٌرتیدهها جههة حعههد ورود ال 
أر حالد اهلل حكن خ یو لقوله ه و اسهه  و ا شده أاهن فاحنهوین لقوله اٌركام ری ا  یفحاٌرت
 ب یفخهشا و ٌر  عن ٌ العن  عی یعطخال أر واحال عی یعطخأر و حج الیر حأخان اهلل و لقوله 

 .ور اب كهایج ر احا  ون  حرج ات اٌرت
لههة فوههو وههن املتشههاهباو و  ههو اوهها اذا وصههه  ههك وارههد و اشههتجه الدٌ  ب الرجههوع ایلیج

مث طهال  می را  وأتق ای یممك  فقدهد ول  د وتشاح  القرءان ای امل مكاو لقول الرضا
ممكهووا و  كهتشوواح  القوورءان فووردوا وتشووا ها ای كهاكوون القوورءان و وتشووا ا   اخجا نووا ممكووا   ان ىف

تتجعوا وتشا ها دقن ممكها فتضهوا ذلها  یف مكهاً و العقهه فهات وجهد م يو  القول حهالرأیج و ٌ ال
اٌوهر و الغهعة  اَ و ردهوله و اویل فهالتوطف و الهرد ایل راصاً  د ممكاً یج  ه و ات محر الحب املصوج
غ خوقهوو ن   ل ىفیو اووا الوم هحهف وعهز قول اَ جهخ يف حاملتشاحه الذحثجت تكلخالعهه ٌ ه ٌ یف
تتجعوووا وتشووا ها دقن ممكهووا فتضووهواقههول رجتههه خو تشوواح  ونوو   تجعووون ووواحف و نههن  ًا هتهه و ال

عقولنا فنن هت  لججو ا ایلخ م مهد ال يقولوت و  رخ يون ىذا الذ جاً حوذىجنا ش ٌ عر  یف
 ع.خوضع الشرا ٌ فغنا و  شاركون یف ناً خد

ًٍ حات طلت اذا علهمت حالتكلو  ه ًٍ كالصلوة  ف مج جهر مث جوادعة اشتجاه وعهین وث او عهدم  ال 
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ًٍ حح فخالتصر الصهلوة ام ٌ او ىهه ء ا ه ىه ىو شر  ص ة ىذه  یش كن اٌور یفحاشتجه عل ه وث
 مقوالتصنعوت و ون  ىو شر  وجوهبا ام ٌ او ىه ىو جزء للصلوة واجب ام ٌ و اوثال ذلا وا

 قهول حالهدخة و وههنن وهن حهنحقحالجهراءة ال ًغتدعخ ینحقحف واطع و اٌشتغال الحات التكلقول خون 
ًٍ  نیخاملقعوع حه و  ات و حهحالج ف اٌحها هه ٌ تكل ا هاً حطلهت نهن طهدعلهنا ع حالجراءة املشكوك عه
عهدل  مف هال یف  تقوونخ  هون ووای  جوی ن حیهیحعد اذ هد ضا قووا  حكان اهلل ل واو  الجالغة هلل ال ة
نهه یج عرفوها مفها وها اٌ يا اتاهوا ووا اال كهو  اهلل نرأوا  خالعرفه خ له و م ی  جی م كلف العجد  اخ اَ ات
اوها  و ؤتینیه م ف  هاحهقهع التكلخ م نهه یلحجی م ا ه شر  او جزء اعتقدو حا ه شهر  او جهزء ووها یل

ًٍ حوطوع التكل ه قعهع ارهد خ م علهن اَ صهلوة و اٌ یف ًحصهلوة ىهف حقع التكلخ فلن ف حالصلوة مج
عرفهتها و  ةف حصهلوة عرفناىها و طهدعهلت حصهلوحهة و ا ا وطع التكلح صادفة الواطع و الجراءة القعع
جر املتشاحه فلن م ٌ وعهین ف اٌمجهایلحقولوت ات التكلخ ف مفاحثجت حه تكلخ اوا ال  لهه و  ثاحهت كٍه
هه و ٌحكلف عجده حتكلخ اَ اجه ون ات وهول و وهاحعهر    عرفه وعنهاه مفهاخف مج جوهه فوهو  رمج

هزء  عهن اذا كهات ذلها الشهر   ب العههه حهذلا الشهر  او ذلها یج روعر  فٍح  وضهر وهن رحالج
زء   ه ون وجه ارر فٍحوجه ارر او ذلا الج  ا .حضر اٌرتخرم 

ه حالصلوة ام ل الصلوة رادثة او اور و م و ات طلت اذا ردد یف    نه وهاذا حتدر ا ه م 
ًٍ حههف صههه ایلخ رههدد اوههر مات فههات كههات املههراد ا ههه حههتههدر لههه وعن طلههت طولهها م تصههنع  ه رجههر اصهه
ًٍ ح  اثنهاء الصهلوة ایل قع حصرك یفخ تأو ذلا كر وكلف حه ح  ضر ىذا فاینخفٍ   حفله رمهرم وهث
ًٍ  ینحقحو ٌ قول اٌشتغال ال ریرضاحه  ك و ىذا  حف  ة فن تها  ىنها ملهاحهنحقحالجهراءة ال قتیضخ وث

وهول ٌ ور ا ها وشهتغلوا الذوهة حهاملعرو  ٌ حهاملجوول و ٌ كهوت خجواطهع علهن اَ و ىهذا الهادد مج
وهن اٌرتههال و ات رهدد  ًتنهاىخٌ اب وایج ا  ىنا عغر واضح و احاٌرتاب یج ونشأ ركن و ا
لههة فههاینحههف اوههر وصههه ایل امل كههن  كلههف حاملتشههاهباو و ارجههع ایل لغههت  ه  ههك وشههتجه الدٌ

قههع حل ههاظ حتههت  ههك و خ كههن اتمیو اعهههه حههامل كن املعلههوم الواضههح و ات رههدد اوههر  يعنههد
ههالف لههه و النصههات ممكهها  ههها و اشههتجه اٌوههر عههیلهیمل ت وعهههوٌت یفحل ههاظ حتههت  ههك ارههر م 
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ًٍ  ریفة ررحدف ت وعلقاً حصل  تأك ر او یهقع حتت لجها  الرحىه ىذا لجا  ف و اشتجه اٌور عیل وث
ل ی  املوضوع و الشتة ج ر فوذا ىو الشتة یفیقع حتت محه الرحمهول ف و الهرام  ی  الجه الٍه
اَ و ردوله فوذا ىو وورد ارجهار التوطهف ولكهن لهه  رد رمكه ایلی ي و ىذا ىو املشكه الذی  الج
نو  حرام حعالوتعهون  ء لوك حو ل حوی كوا یشعلههوا و خ دعة ری عهه حارجار الغعة ٌهنن یفخ ات

احووایو  عههووونخوووا ال  فوول عوول اووویو  فتدعوو  و اوثههال ذلهها و اوهها  اعهوون ام ووواء اذا م بووول ا وواحیأ ال
تنب لع ات ا هه اصهاحه  ات شهككت یف ث  رارة طهال فوهه عهیلخرهد یف ضهر كههاخب طلجها فٍححتج
هلهة ٌ نرأوك وقول ىف یتمهج الشوك الوم د انخت  قال ال ولكنك امنا هحا  ر ف ء ات یش قهال ات خحالج

اور هها حههه فههات الجههراءة  وهها ًنا ىههحصههل ة و ٌحههد وههن العلههن ججههراءة الذوههة وهنهها و ات وههاحههفحالصههلوة توط
 .عرفنا عر  و عهلنا  ا ف رصه  احوتاحعهتا و التوطراصلة لنا حالعهه حالنصوب و 
تهدر رصهه الركهوع  الركوع فلن اورو حه كها اذا ردد رادثة یف وا و ات ردد رادثة یف

صهد  خعلههت وهن رهدود الركهوع و  اورو حه و علهت ردوده ام ٌ فا هت اذا عهلهت  ها يالذ
ه حهصهد  علخضهر و ات كهات ٌخرهدد فٍ علههت فٍتجهال  ها وها فعلت ادن الركوع عهیل وا عیل

 ىهو وعلهوم یف كهها او دهوواً  وع عههداً ف ون ترك الركهحه حتكلحعلهت فتعهه ف وا ادن الركوع عیل
 كلفت حه  ا وا يتؤد جركوع وعلوم الدود و ٌحد لا ون ات كنت وأووراً  وات اشتجه اٌور فقد مله

 ی  قهیج  اٌی  قهحنق  الخهتهرك او دهوا و ٌ ه عههه وهنحهتعههه ف ٌحهد وهن ات ت فاذاً ختعلن ا ا اد
ة و حالفعههرة اٌصههل وقتیضهه الكتههاب و الغههنة عههیل ه وقتیضههحههال يؤدیهه وثلههه ىههذا راصههه وهها

 ر ات شاء اَ.یرضاحه وصادفة الواطع  عقعع وخ ع اٌروال  احمج ا  یفحاٌرت
ناالصززل تزه یریته و غینفسز یالعبزادل و شزكك ا نز ی  نز یاصزل ااا عله زا بوجزوال شز :قاال

البززرا ل و  ززاوة االشززتةال عززن  یر اوززا للعهززل باصززالة البززرا ل و االشززتةال او لتعززارض اصززلیززاالخ
 یو شززكك ا نزز اث ززا  العبززادل نفسززا   ی  نزز یوجززوال شززعله ززا ب لززو هززایعلززن االصززل نیالهعززارض و و ززه 

   یو اوا لو عله ا بزاط ال ز یوجوبه ال فس یر و شكك ا نی  للة یاو عله ا بوجوال ش یریوجوبه الة
لور یزنقل یام شزرط وعزاول یانه جز  العبزادل ام شزرط عبزاد یو شكك ا ن یوقلو یا یریواجب غ
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ن اللللزة ن زل ذ زا اصزل یو اللالث او بز ین اللانین االول و اللالث او بیاو ب ین االول و اللانیاالور ب
اتلف بحسزب الهقاوزا  وجزوا و ربهزا ین ام االصل یالب یام ال اصل ن زیتهلوقام ا یه نیرجم الی

ة التقززرال و یززاشززتراط ن یح و االعززن و وقلوززة الواجززب و ال زز ر و نززیوسززخلة الصززح یتظ ززر اللهززرل نزز
ز بهراجعززة یززالوجززه الهبززا  و نحززو الززة و الةالززب حصززول الته یاط علززیززة و االتیالهباشززرل ال فسزز

 العرع.
ر حهها ههه واجههب وغههتقه او واجههب للغ عههینخ <تهههخرحته و  ح فغهه شههككنا یف>طولههه  :اقااول

 .اهیالقول هبا ف كالعوارة للصلوة عیل
و  يرحهها ههه واجههب   قتیضههخارههر ارتههار املصههنف ات اٌصههه  ایل <رحههفاٌصههه اٌر>طولههه 

 وهنتركهه و اصهه جهراءة الذوهة  ه اصهه عهدم العقهاب عهیلححذلا ادتنرج وكنوت علهن اَ حهدل
م حاوههه حعههد ورود اٌوههر حههه   اٌشههتغال ه اٌشههتغال حههذلا ححههدلو حههه و عههدم اٌمث حتركههه و ىههو كهٍه
وهع املقدوهة فاملشهكوك وقدوهة و ىهذا  اٌ يؤدیهوهة فذوتهه وشهغولة حهه و ٌزعههه ذا املقدی يالذ
 وطهع اٌوهر حهه و اوتثهال وها وها ء اٌرهر عهیل ة الوىن ٌت الذوة وشغولة حذلا ال هخ ا ه یفحالدل

ل وطع اٌور العلهن  ف حهه عهیلحقع تكلخ ة محالحضن وقدوة ر تاح ایلیصه الجراءة و ٌیو  يحه مج
 .ی  قحو ال

ه كهها ات اٌصهه جهراءة الذوهة عهن حهات ط عهینخارهر  ایل <الجهراءة او لتعارض اصیل>طوله 
ء اٌرههر  اح ذلهها ال ههحههة و ارتحههاملوجههب تركههه العقههاب اٌصههه عههدم املقدو الوجههوب النف هه
جهرأ الذوهة ونهه یرالهه و ٌ عهیلاٌشتغال حذلا اٌرهر  جییتغاطعات و حتعارضات طلنا فححاملقدوة ف
 كلههف ٌتشههتغه اٌفههات ذوههة امل ف جههداً حدههن ضههاً ختههه و ىههذا احهبههذا املشههكوك وقدوات حههحاٌت اٌ

لهة عهیلح  فحء اٌرر ل  دلول اٌور و فرض املغألة ات اٌور حال  ىهذه املقدوهة و ارغهن  ه دٌ
لٍدههتقراء فههات  ًذلهها الوجههوب املقههدو الضههواحا ات اٌصههه یف ادههتدل حههه یف وههن ذلهها وهها
 ا  م  ررام.حاكثر و ىو ط ًالواجب املقدو
م  فغههاً ا هها  ارههر كههها ایل <علههن اٌصهههخو ونههه >طولههه  اثنههاء  یف علهنهها جوجههوب رد الغهٍه
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حالصلوة فالرد ون ادجاب الص ة و تركه وجعه  فعله و تركه ارتجا  ا ه ىه یف الصلوة و  شا یف
لصههورة ا علن ا ههه یفحوعههه فهه وجوحههه النف هه ر و شههككنا یفحههء للغ هلهها ام ٌ او علهنهها جوجههوب یش

هة و ٌحة اٌصه عدم النفغحالثا  و یف ضاً خة اخرحاٌصه الغ اٌویل ىهذه  ن اَ عهیلیهو  احتنهاء دیج
اعتقههد ا وههن  لفههو صههدر وههن اٌوههام و ات  تثههه  هها عتقههد  ضهههوت  نهها اتحعل ياٌو و الههذحههال  

هه غهههعه وههن الجههة  م ع وههاحههاملضهههوت مث مج ه الغههكوو مفههدلول اٌوههر افعههه ذلهها و ىههو حههب فیج
 ه ٌ ههه صههفة  اجههدة عههیلحههدل تههاح ایلیر حره و اٌرتجهها  حههالغحههه ا ههه لغحهه  فحا و لههحههواجههب عل

جهب حهذلا العههه حره فحهحغ ورتجعاً  كوتخ كه واجب ات رتهه یفذلا ٌ نا عیلحالوجوب و لو حن
و ٌ قهول حا هه وهرتجا  كهوت واججهاً خ وتعلهق اٌوهر ات صهه یفة فاٌخهة هلا و ٌهناخاواو ٌ  اححارت
 ٌ وهن یی   املتغهاوی  لحدد وهن الهدلیه ثجت اٌرتجا  ىذا و طدعرفت ات الشا وهاخ ره ریححغ
هنههها ٌوكههات یة ٌتعههارض جخههرحالغ ه عههیلحههة و دلحالنفغهه ه عههیلحهه فههاذا دل دلحی   الههواىی  الحههال  

هع كالقول حالوجوب النف   ه عهیلحه و ات دل دلحالوضوء و الغغه وع وطو  الصلوة عل یف الج
 ح مث الغعة.حالترج  تاح ایلحر فحالغ  ی

و  يرحء واجب   اذا علهنا ات ال  عینخارر  ایل <ء و اوا لو علهنا حات ال >طوله 
ة و حههالن فتقههر ایلخ يا ههه جههزء هلهها ام شههر  عجههاد ولكههن شههككنا یف يوقدوههة لعجههادة ارههر
ت ًٍ  ت عهیلاحاملجاشرة و اٌ كالوضهوء وهث ًٍ  ام شهر  وعهاویل الوجهه املجهاغ   كعوهارة الثهوب وهث

زج يا  اٌول و الثهاینی  صهه الشها جهیدور اٌوهر و خفقد  ی  ة او جهخهة العجادحة و الشهروحهالج
زج ياٌول و الثالهههث ا ة و خهههالعجاد يو الثالهههث ا  الثهههاینی  ة او جهههحهههة املعاولحة و الشهههروحهههالج

ىههذه  قههول یفخ ام شههر  وعههاویل يجههزء ام شههر  عجههاد يدرخهه الثلثههة فٍی  ة او جههحههاملعاول
الضهواحا طهال فهالق  التهردد و یف عهیل الشكوك و الدورا او وجوه و ارتهاٌو و ىنا حهی

الوطههو  ووطههف  ًعحالشهه نهها ات الواجههب عههیلیتلههف و طدشههررنا و جی  قههال ات اٌصههه خات 
قهن خ ر و اذ محهاعتقهد ا حا هه شهر  الغ يرحها ه واجهب   الغهع و النعق فاذا دل الغنة عیل

ا هه جلمىها  عهیل يدل اللفهو املتعلهق حالعجهادة اٌرهرخ و م يا ه جزء عجادة ارر ه عیلحدل
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هتن حجرع ر ىذا و الجج اجرحة الغح قه ا ه جلمىا فاذا ىو وقدوة و شر  رارج عن واى فلن
رجهاً یج  هنن  جههٍو مكلفههوخعقهوهلن و ٌ كلهوهنن ایلخوهنكن و ٌ شههركوا خوهنها و  علهوا هلههن م 
الفقههه  وطنههوت و لههذلا اذا درلههوا یفین ٌین اَ ذلهها رههن الههذیهه دمیتتههه هتن وعوههن یفحههرع
كن علخ ة حهكتتن الفقو ذكر یف ىذه املغاجه و لذا ٌ تاجوت وعوا ایلین و ادلة ٌین طراهیترا

 و ارادوا اروار فضه. ه عهداً حتكلفوا ف اٌو اٌ واحهلذه ال  
 دهنن یفخهارهر ىهذا وهن حهاب د ایل <ح و اٌعهنحوغألة الص  و ر ا ت ور الثهرة یف>طوله 

هلة ید نرة هلا یف تكلفوت التعرض هلا و ٌختكلف الثهرة ملغاجه  الصه ة و اٌعهن  عینخن اَ حالج
ملهن عههه حشهر   لواجب و النهذر كهها اذا  هذر درمههاً و وقدوة ا ياٌررلا العجادة ت حالنغجة ایل

نها و یج الوجهه املجهاغ كهها ات عهیلحهة القرحهة و املجاشهرة حنفغهه و اٌتحاشترا    عجادة او جزجه و یف
هزء و الشهر  ایلی  ز جحیالغالب رصول الته صهفة وعجهوت  العهر  یف ه یفحهاذا ط العهر  كهها  الج

لوهها و اده ق الثالهث و ٌتننلهه ات ی  ا و اد ق اٌولهحو الغقهو  ینحه و الدارصفرذ الفل  و ان 
عرفهوت خا  رعاء م  فهات النها  حعرفوا العر  حالعجع و ىذا القخشرو   الثلثة اجزاء و الجایق

ههار وهها ههرحهتن او  ء وههن اركههام اَ ممهها   یشحعون و لههخه و عههاداهتن و وجههاحههن علهبوطههع حتج وطههع حتج
زء حعرفون و لو كات خفٍ هحعادهتن او وجعون عل عر  ذلا ملاارتلف الفقواء خعرفوت الشر  و الج
 العجاداو. هتا یفحاء و شروحة اٌشحجزج العقٍء املاىروت یف

كانززا یو دار االوززر بزز الواقعززة اجهززاال   یف نززیله ززا بززالتكلاصززل ااا ع :قااال كةززر و  ن االقززل و اال
كانا ال زب ة ورادییا تقال كهزایلیحصزلا ال زب ة وزن تعزارض الزلل ا  ة  زوا یزن و   یتفزق نزی ن 

كزاالور بزاخراح صزاع للفطزرل و یاو وزن اجهزال الزلل وجزوال ال ززح تعبزلا   یعلز ا  و زوحا  البئر ب زا  ل 
كةززر وع ززی ینعلززن انززه تسززعة ارطززال ام  ززتة او وززن تعززارض الهتبززا لززن ن ززل  ین صززورل و االقززل و اال

ل یزف بالزایزعزلم تعلزق التكل ر الط االصزلیزاقواذهزا االخاط ام البزرا ل وج زاط یز ئ  االحتیاالصل ح
كاط االشزتةال نفیلاحت یون االدلة و اوا الهقتض ور  ابقا   جهلة وها یال وضانا   ه انزه اط یزاط ناط 

كةر او االوزر الز فر االوزر یل االشتةال باالقل نقلاتیار لبزا وزن االول او ی نلزن یبه و اوتةل او بزاال
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اط یززالاززاع او اخبززار االحت یكززن علززی رثابززا لززو لززنیا  العقززا  ن ززو غاال تصززحاال نكزز لة او ب زز
 ناجابر ل ا ذ ا.

كثر اٌدتقٍیلی  د ون ىذه العجارة ا ه اذا دار اٌور جخری :اقول طه و اٌ اذا كهات  ینعخ  اٌ
لحاٌت طه مج ه مخه  فواجهت او عشهر حه ا ه ىه علی  عن  فغه و ذلا كها اذا دار اٌور ج اً خات حاٌ
ه   ای فات ه  و الكٍم یف يلیج حال  ف ح ه عام حالتكلالعشر و املفروض ا ایل الجایق عن ال 

وطهع حهه  ية ٌ ا ٌ علن ات املراد ون اللفو الهذخكوت دجب الشتة ورادخو  حاردمها امجاًٌ 
كثر كالصاع اذا اور حه یفحالتكل طه او اٌ  علن ا ه تغهعة اروهال او دهتة الفعرة فٍ ف ىو اٌ
 ًٍ وههن تعههارض  كههوت الههدورات  اشههجاً خ روض ارههدىا اتففههرض لههذلا املصههنف ثلثههة فهه وههث
كهههای  لحالههدل ه حوههن امجههال الههدل كههوت  اشههجاً خ ا اتهیههاو الججههر و ثا تعههارض ادلههة ونلورهه یف  

 ًٍ كثهر وعهینی  نتخون تعهارض املتجها كوت  اشجاً خ و ثالهثا ات كالصاع وث طهه و اٌ   صهورة و اٌ
طول ارر ات صدو فافتد  ثقهال وهن  فافتد  ثقال ون الذىب و یفه ات صدو حكها اذا ط

ا  او الجهراءة فارتهار حهىهذه الصهور اٌرت ههتها فوه اٌصه یفحالفضة وع العلن حات املراد ط
 قهة وها یفحد فجهذلا كشهف عهن رقخهالزاحف حهاملصنف الجراءة ٌت اٌصه عهدم تعلهق التكل

ها  فٍحهو اوها اٌرت طلب مهد طهه فقهدایىنها ٌ يریج كهات حاٌ حهه او  ت اٌشهتغال ات 
طهه  يثجت و ات متغا ارهد حاٌدتصه اب اخ ر ذلا فلنححغ كهات اٌوهر حاٌ ججقهاء اٌوهر فهات 

كههات اٌوههر حغ فقههدای كثههر حههحههه و ات  هنههها یردد جاملهه يو اٌوههر الههنف  اٌوههرار ذلهها وههن اٌ
ٍ  اوضح او  كو ه عیلكوت كذلا حه خ ثجت اتخ ثجت او متغا ججناء العقٍء فلنخ فلن ال 

 تعلهق عهزم املصهنف عهیل ع ذلها ممهاحهفة و ٌ جاجر هلا ىنها و مجحضع ًا  فوححارجار اٌرت
ل ىكذا و لو تعلق عزوه حاٌرت ارهب  ه حادلتهه ممهاحها  ٌدهتدل علحاٌدتدٌ وهر اوثالهه و ٌ

ههاعادتههه و ٌ ا ء وههن ىههذه اٌدلههة و اطههول ات رصههه الشهه یش ن اَ عههیلیههو  احتنههاء دیج
ر والغهعة حی فالعههه حاملرج هاو املنصوصهة و وهع العجهز فهالتنحی   الشرعی  لحجوادعة الدل

 میفهاَ الكه ه و اٌحهكهن علیه فات وجد وفغهر حه و ات كات ون امجال الدلح صوا عل كها
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كلف عجاده حاملجهه خ  حاملكلف ل یآ ات و  اححالج كلف اٌخ له الجة الجالغة و م يالذ
د خهه ونهه ثاحهت و الزاحهعل املجههع ترك العههه حهه فهاملعین عاطجه عیلخعرفه مث خٌ ياملتن الذ
وههول و ٌ ف و حههع التكلوطهه كلههف اَ عجههاده حههاملجوول حالكتههاب و الغههنة فههات طلههت طههدخمج

وهول و م رج ون عودته اٌی  ٌ كثهر مج كثر طلهت اٌ ىهو وعلهوم و  يف حهه و الهذحهقهع تكلخ حاٌ
وههول فههٍ يحههه و الههذنهها حات ه الجههة الجالغههة فقههدحههف  ات و ٌرجههة اٌحههف اٌ حالجحههتكل ىههو مج

 نات.حشاىد ذلا ون له عخحالجرىات و 
كانزا ی ین الهتبزایو دار االور ب الواقعة اجهاال   یف نیله ا بالتكلاصل ااا ع :قال ال زب ة ن و 

كززاط الجهززم وحصززا  یززوراد كهززا لززو دار یززن ززل االصززل االحت ل قطعززا  لاوتةززا ة و  ن یاالوززر بززاط بززالجهم 
ا شزا  وج زاط و اوزا احتهزال هز یاط ایزات یر نزییام البرا ل بالتا و التهام او الظ ر و الجهعة ولا  القصر 

اط یزن وجزوال االحتین الفسزاد و اظ زر الزوج ین نبزیوع ن احلذها بایین او تعیعة او طرح االوررالق
اط یزالهحتهزل و اخبزار االحتبالجهم لا تصحاال و اصل ال زةل و ب زا  العقزا  و لززوم دنزم الضزرر 

كةر و بهااله جبرل  ر وزن ییزالتا یر ایزاالخ یة علزیلزوم الهاالفة القطع یال اكر وضانا   ذ ا ب ذاال اال
و اوززا نحززن  یر اال ززتهرارییاط قل ززا بززالتا ضززا  یث العهززل ایززوطلقززا و وززن ح یث الحكززن الززواقعیززح

الهسززتلزم للجهززم وززن بززاال  یاصززالة بززل بوجززوال الواحززل الهجهززل الززواقع جوب هززا وعززا  نانقززول بو
ه یز  عل یشز الهاتزار ال یتهزام الوقزا نعلز ین نزیوزن احزل الفزرد تهكن الهكلزف االیز لهقلوة و لو لزنا

تعزارض  یر نزییزار التابزالههكن و لزو تهسزة الاصزن باخبزار البزرا ل او اخبز یالبزرا ل اتز یللبرا ل و عل
ن حصززول ال ززب ة وززن تعززارض یاكززر بزز هززایا ظززاذر وززن وجززوا و ال نززرق نهززع  ال واجن نززالیال صزز
 ل.ین او اجهال الللیلیاللل

ًٍ د اذا علخری :اقول صورة ال وهر   ا ه عیلی  و دار اٌور ج هنا حا ا وكلفوت حفرض ال ور وث
هعة او عیل او عیل لهة  صورة التهام او عیل صورة الج صورة القصر و كا ت الشهتة وهن جوهة دٌ

جر و ات مجعت ج ا  حه ف  اٌوهر فوهه اٌصهه اٌرت ىو املكلف حه یف ت  احهنها فقداتیالفاظ ال 
هع ام التن هع و ادههتدل لههه حههجههة الجههراءة فارتههار املصههنف ىنهها اٌرتحىههو  ت ير الههذحیههحههالج ا  حههالج
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ت حو اذا صههل الذوههة حههالفرض ادتصهه اب رههال الشههرع فا هها كنههت وشههغول يحاٌدتصهه اب ا
و كهذلا  ياٌرر ات تصیل ادتص اب اٌور حالصلوة ایل جراءة الذوة حی ها و شككت یفهیارد

الفههة الشههارع و تعفههه حارجههار  ء و لههلوم دفههع الضههرر الاصههه وههن م  حاصههه الشههغه و حنههاء العقهٍه
كثهر مث اضها  ایلهیون عل ا  املكغورة الیحاٌرت ر حهذلها ا هه ات حت   ا و ججر كغرىا حذىاب اٌ

ا  او ىههو حههلههلوم اٌرت قتیضههخ و ی  الواطههع اوهها وارههد وعهه ة ٌت املكلههف حههه یفحههلههزم املنالفههة القعع
هر فهات كهات املعلهوب اٌول حیهالتن قتیضهخو  وارد وهتن كهیل ا  و ىهو حهرج عهن العوهدة حاٌرتی 
لهزم خالواطهع و    جواجهب یفحء له عتقد وجوب یشخصه املنالفة ٌ ه یر حیووافق للواطع و حالتن

 ی  ء وههن ىههات لهزم یشخا  فٍحههاٌرت و اوها عههیل كهه مجعههة وارههداً  ة اذا ارتههار یفحههععاملنالفهة الق
 .هبها وعاً   فا ه ایی  روعحوارد  الواطع ج  و ات كات اٌور یفی  املنالفت

ا هها  و اوججهمت العههه هبحهه ات اوججهمت ا همت اٌرتحهات ط عهینخارر  ایل <و اوا نن>طوله 
نهن  ار طلنها ا هحیهاعتقدمت رٍ  الواطع كاصه اب التن  فقدی  الواطع الواجب وارد وع و یف وعاً 

هههع وقههدو ًن اصههالة حههه  عتقههد وجههوب الوارههد املجهههه الههواطعیٌ وجههب اٌوههر  ًو وجههوب الج
 .ٌاصیل
متهام الوطهت   یفی  تهكن امل تها  وهن الصهلوتخه اذا م عهینخارهر  ایل <تهكنخه و لو م>طوله 
ه حهء عل ا  ٌ یشحهاملنتار وهن لهلوم اٌرت تهكن ون اكثر ون واردة فعیلخ ارره و م ایلون اوله 

ف و لغهنا  علهن ا هه وكلهف هبهذا حهاصهه التكل وثه ىهذا املوضهع فهات الشها یف ٌصه الجراءة یف
 ترك كله.خدرك كله ٌخٌ حاملهكن و لعله ون حاب وا الجراءة ای ىو وتهكن ونه و عیل يالذ

صنو لو >طوله  هر حارجهار الجهراءة حیات متغا القاجه حهالتن عینخارر  ایل <متغا ال  اب یج
علهن خ ٌی  ف جوارهد وعهحهعلهن جوطهوع التكلخٌ ه الصهار  عهن اٌصهه و حا هه كههاحعنه جورود الدل

و ىهو رٍه  اٌمجهاع و ات متغها حارجهار  ف عهنهها وعهاً حهالتكل و وقتضهاه  هی ف حاور كهیلحالتكل
 ًهنهخأور و اٌرر خ اردمها ی  النص ووضع النزاع و ملوا یف حاهنا ٌتنصر  ایلاب عنه یج ر حیالتن

 .يٌ اٌدتهرار ر الجدئحیالتن و حاهنا راىرة یف
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هلههة مج ههعوهها اراء ٌححالج كههن میة حههالحكلوهها ر ًف و ىههحهها ات صهه ت فكهیههه علخههو  التعویج
 اٌ ی  نخن املتجهایاٌوهر  ه ٌتردد یفاملغألة ا ا و الق یفهیاضدادىا و ٌ فاجدة ف اطاوة اوثاهلا عیل

او و عند حثات و صارب الكٍم اعلن حبقخ و مها ردحی   شرعی  لححدل قة كٍوه و طداور ا  عالج
ر حیهالتن روعتجهرة فالعههه عهیلح  ًورفوعهة  رارة و ىه یف ا  اٌحهرتٌرد ایه ر و محیالعجز اور ا حالتن

 جاً حن ٌ عهر  شهو نه أیخهطهدونا و  عدم تتجعهه كههان و  ایش   ًاٌور و الهن وطول املصنف ا ه یف
هٌ ة الهیحهذكره وهن ىهذه اٌدلهة الواىخ مما ههع تكلهیهن علیو  احتنهاء الهدیج ف اعغهار و ىهو حها و الج

و اَ  يه صهلوة ارهرحهف عهن املغهافر و ا هت توجهب علحها  فهات اَ شهاء التنفحرٍ  اٌرت
هعة و اطتصر عیلیرفف  عجهة فهاراد ر ح ملغی  ركعت وم الج النا  ون الجعد و تععلوهن ٌدهتهاع ال 
تعأو واخ ين و روهین و تثقهه علههیف عهنن و ا ت تعغهر علهحالتنف و طهال اَ علوجهه  أو وا و ال
 د حكن العأر.خ یأر و الحد اهلل حكن الخ ی

كةززر اال ززتقالیو دار االوززر بزز ف اجهززاال  یاصززل ااا عله ززا بززالتكل :قااال  ین نززیین االقززل و اال
كهززا لززو علززن اط علیال ززب ة الهصززلاق كهیواجززا اله نیززة  علززن وقززلارا ن ززل یال  ززا  یه دیززت ززا او علیعلززن 

ة یزظزن ب زا اط قل زا بحجیعلزن البزرا ل او یاط  یباله كوك ال یختیال ةل ن یالقرعة او ال یرجم الی
ظززن ی نلزز او وززا قن ال باله ززكوك وطلقززایبززالهت یختیززالبززرا ل ن یالهوضززوع الصززرع او الزز یالظززن نزز

البرا ل  یالرجوع ال یشة ن وجوا و االصح انه ال یو الطار ین ال ة البلویفصل بیباالشتةال او 
انزه ا زتقرض و زه  یثزن شزة نز الوقزا الهعلزوم ینز  زارا  یل دیزلو ا تقرض وزن ز ولل وا ین وطلقا

كزیاط نیوجوال االحت یوقا اخر ام ال و ال ن یاخر ن  ارا  ید ل بع زرل و یزلز ونا  یاط وزلها ااا علن بانه 
عقزل واحزل  ینز ل وبلةا  یلو ا تقرض ون ز ولل وا ینوقلارا لا تصحاال و اوا  یلریال ا  بعض یاد
كانزا  ه نزاالظ ر البزرا ل وطلقزایزنحزن ن وزاوقلارا و نحو الزة وزن اوللزة  یلریال الط االلفزاظ و اط 

و انهزا و صزرن ا الهعلزوم  یاله كوك البزلو یة لك  ا الت صرع الیال فر االور یووضوعة للهعان
الجهلزة  یو الهعلزوم نز الجهلزة ال وعلزوم اجهزاال   یوعلوم نزه ینحن ن ل او باالجهال و وایبالتفص

 اط وزایزر لاحتیوقتضزاا و لز یكزل علز یعهزل نزین یلیو و كوك تفص یلیوعلوم تفص ی حل الی
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 ر حجة.یالهوضوع الصرع ل یه اقول و ال قرعة بعل ارتفاع ال ب ة باالصل و الظن نیعتهل علی
ح ا هه حقهول الصه خ ات ًنجغهخجهة و كهات حعجهارة عج <شها و اٌصهح ا هه ٌ>طوله  :اقول

د خجة ون الزاخكا ت ذوته جر عینخذلا حاٌدتص اب  ه شا و ادتدل عیلحٌشا ٌت اٌصح ف
 غتص ب راله الغاجق.حف علن اٌشتغال طععاً خ طجه ذلا و م
قن حاملتهه د عههیلخههاٌوهٍه  ٌت الزا ارههر فههاٌرور الجههراءة عههیل ایل <وثههه و اوهها یف>و طولههه 
لفههاظ ووضههوعة للهعههاینحههغتصهه ب جههراءة الذوههة الغههاحقة و ات طخوشههكوك و  ة حههالواطع ه ات اٌ
ا  حههاملكلهف حهه و ٌحهد وهن اٌرت ء وارهد فالشهها یف یش ًن الهواطعیة و الهدخهاٌورالهنف  

تنصه لفاظ و ات كا ت كذلا لكهنا ٌ ًٍ  املشهكوك الجهدئ ایلر  طلنا اٌ تعلهن ات  فا ها وهث
كهات املهراد وهن ىهذا  و لهو اً شا احتهداء د یفخ و ا ت ون الزای  قحال ا مخغة دراىن عیلحعل
ر وجهب ححاٌمجهال ا هه عشهرة د ها  ه و لو كات وعلووهاً حر الحوجب املص ًٍ حتفص ن وعلوواً یالد
كههات املههراد ات شههحههلر احاملصهه هه ذوههی وههن ىههذا املعلههوم و املشههكوك یف جاً حه و اوهها ات  ب اداء یج

 ا  وهن اٌدلهة وهاحه  لٍرتحثجهت و لهخ رهی عدم تعلقه حذوی الجایق املعلوم و اٌصه یف
لفهههاظ حضهههع ًا  و ىهههحهههغهههتدلوت حارجهههار اٌرتخه ٌت اصههه احه حهههعتههههد علخ فة و حهههات اٌ

هههواب عنهههه و حنهههاء اىهههه العخهههاٌور  لٍوهههور الهههنف ووضهههوعة  قهههول و ىهههو ة و طهههدعرفت الج
 روعلوم.ح 

ام حههارههر فالقرعههة لكههه اوههر وشههكه و ىنهها ٌ اشههكال حعههد ط ایل <اطههول و ٌ طرعههة>طولههه 
   ووضع طرعة.حفل ًه القععحالدل

 داً حها  وقحه حاٌرتی  عهن طهول القهاجلارر جواب  ایل <املوضوع الصر  و ال ن یف>طوله 
 ًنجغهخا  ٌحهلٍرت وجود املقتیضها  و لو فرض حلٍرت حعدم ال ن حالجراءة فرده حعدم املقتیض

   حبجة.حاملوضوع الصر  ل د عنه حغجب ال ن حالجراءة ٌت ال ن یفحرفع ال
هلة مج الذوهة طجهه  ء ي ها كنها جهراملغهألة ا ر و الهق یفحهر ة ٌتهؤل ایلحهعوها اطهوال رنححالج

أتنها خ م ذوتنها مفهاشهغه خ وثلهه و ی  قخ أیخ ات  ثاحت وغتهر ایلی  قحه و ىذا الحشا ف ٌ ناً حقخذلا 
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كان عی دفعه الشا لقول عیلخ وثله ٌی  قخ ن  فان حقخ عی هاح فا اح  شك فهی  قخ ول 
 ًحههالقعع فا هها علهههت كعلههه جههة حههالقعع ٌتشههتغه حههالقعع اٌخجرفالذوههة الل حالشووك فدخوو الی  قووحال

ادر حالجراءة ات عیل ام ٌ  شهتغه حهه ذوهیخرىا او ردد رهادد حء   ىه صدر یش يعشرة و ٌ
ا هیا و اطضههیهدما وشهغولة هبها رهی فهذوی ناً حقخمخ  فراج   ت ا ه طدفاو وینو كذلا عله
 وووی جعفههر اشهها حعههد فههواو الوطههت فوههو شهها حعههد الاجههه و ٌعجههرة هبهها لقههول ای واوهها وهها
وا و ان حت ووهها  ووه وقووت فوهتووا انووك م ت ووهها او ىف ضووة انووك مخوقووت ف  قنت او شووككت ىفحاسووت

قل فوان حتأوت ك وول شوك حویحواعوادة عه ا فو یوخ م وقت الرووت و قوددخا حا واشككت حعد 
كنوت یا ا ىفهیت ه ك انحقنت فعهحاست   حعود حائوا قضواه و و وی  قوخاذا جواء  و طهال حالوة 
الع وور   وویخ  انی  نوو  و بوویب هوواحالظهوور ف فووان شووك ىف عووا  حالائووا و الشووك مج ق ووخ و ی  قووحال عووی

ن  و یب هاحقل الن الع ر حائا فحأتخ ان الع ر فقدوضت اال  یخ انشك حعد قضاها و ان دخه  ال
 .ًا هت ی  قیب كان ول الشك اال ئا ملاد  الاخ الظهر ف ی  ب

اشهتغال الذوهة حهه حعهد درهول وطتهه  يریج املشكوك ون الفاجت حعد راجه ٌ  ات یفی  فتج
 يرو وطته كات اذكر له و ارفو كها ذلا و ٌ ه یف عیل جینحوطته ف ترك الصلوة یفخفات املغلن ٌ

عهاء و  و اٌت   ه ًعنهد الشها ا هته هتوضهأ اذكهر ونهخ ی  رىو  الهال و رفهع عهن ىهذه اٌوهة ال 
د حكهن خهریغهر و ٌحد اَ حكهن الخهریعها  و خد ٌخعغهر و رهرج شهد عهادة املن هاات وهع ات حالنغ
زه ء م یش ىف امنا الشك اذا كنت عجداَ طول ای ضاً خه احدل علخالعغر و   وها دل عهیلخ و مما ت 

اقضووها  ف اصههنع فقههالحههرة فكحهه وافههه كث اصههل ا اَ ات عههیل ارتر هها ا ههه دههجه اجوعجههداَ
تههع عهیل توو ا طال هیه ٌارصحطاقضها ه له اهنا اكثر ون ذلا طال حفق  و دهجه عهن الصهلوة حتج
تار وا ات يوالت ر ًو ون التور ًا هتتر و اقضوها طال   يرو اوها وها و نهاً حقخا حهحثجوته علتقعع  حت 
ك رهتا  كن  ی یدرخال  ا حیحفه مف هولتهات  انو  قودزاد ی یو حوی ق خ ية اررخروا و یفول 
 عرفت ون عدم اشتغال الذوة حاملشكوك فالقضاء له وغت ب. اب ملاجاٌدت  عیل

و لهو  وعلوم طععهاً ر ٌشتغال الذوة  ال شكه اٌوحصجرة ف و اوا اذا ادتدات ورة واردة واًٌ 
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هارج و ٌ و ٌحد ون الجراءة ون ذلا املال املعلهوم یف وتهاً  هال  اذ اٌصهه د خهاصهه عهدم الزا يریج
طههه ا  ضههاً خرههذ ااآل جههرأ ذوتههه و عههیلی تهها  رههیی و ی  قححههال  اٌی  قههحنق  الخههفٍ ضههاً خعههدم اٌ

 التصالح. ا  یفح فاٌرتی  قحد عن الخاٌرذ عن الزا ا  یفحاٌرت
كزاط یال زب ة الهصزلاق ینز ین بعل العلن االجهالی ین الهتبایاصل ااا دار االور ب :قال ة و 
كون زززا صزززبحا  یكزززلوراط الفاجتزززة بززز ا  ینفسززز الهكلزززف بزززه یال زززة نززز كاشزززتباا  ا  یزززریاو غ ام ظ زززرا   ن 

 ة وازالف لاجهزاع و النصزراعیزن و ارتكاال الهاالفة القطعیالقبلة نطرح االور ل( خ )ج ةج ا 
ر ییزولزل الهقزام و التا ی زا نزیل علیزدل بحكن العرع و القرعزة ال الهعلوم و لو اجهاال   یالاطاال ال

 الهعلوم و لزو اجهزاال   یالنصراع الور ون ا اط و وایب ا  العقا  و اخبار االحت ی انین ین اله تب یب
 ةیزالهراد ینز یجزری الهجهزل ب حزو وزابص یو الهتهسة باخبار البرا ل وزلنوع بالقلزب و بالتاصز

 ی زانین ج وحزلل العقزاال  یاط و لزوم الجهم علیولل الظ ر و الجهعة و بهعارضة اخبار االحت ین
ن وجززوال الجهززم وززن بززاال ینتعزز یقیكززالحق یوقلوززة الواجززب وززن اط التززرك الحكهزز یوززر نزز وززا

كززوط  یة الهوجززب للعقززاال ااا اتززیالهقلوززة ال ززرع باحززلذها و تززرك االخززر ثززن انك ززف بعززل الوقززا 
 .یلواجب الواقعبه ذو ا یالهخت

او  ًصهلوة ىه يتهدر ا اذا علهت ا ه اشتغه ذوتا حصلوة و فاتت ونا فلهن عینخ :اقول
ن ٌشتغال الذوة یكن ترك اٌورمین وجه القجلة فٍیتعلن ا القجلة و م ب التوجه ایلیج علهت ا ه 

لفاحنحقحال ا لوجهود هیهه علحهدل حبكن العر  و القرعة ٌ و لو امجاًٌ  ینحقحال ظ تنصر  ایلة ٌت اٌ
ا صرا  اللفهو ور ون  وا نایفخا  و حارجار اٌرت نایفخحناء العقٍء و  نایفخر حیو التن لعاملف و املفر
أو حههه و لههو متغهها حاصههه الجههراءة عههن خهه ره محهه و لههو ارتههار  ی  ء وعهه و ىههو یش املعلههوم امجههاًٌ  ایل

لفاحقلب علخاملجهوع  لهوم و ىنها مهه ظ ووضوعة للهعه حات اٌصه الجراءة ون املشكوك فات اٌ
صصة حاملجهٍو و ىو  ضاً خار احر الشا فٍ ء  كهن اثجهاو یشمید امجال العهام و ٌحفخو حاهنا م 
 ا .ح حه و حاهنا وعارضة حارجار اٌرتی  وع

ههع لكهن عهیلحو اوا ات ط تهرك ارهدمها و  كهوت یفخهنهج ورهدة العقهاب حهات ٌ ه حلهلوم الج
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ههع وهن ی  وهر فتعه ذلا كها نایفخ ًحه الواجب الواطع اذا كات املأی ات اٌرر عقاحاً حات  وجهوب الج
 حاب املقدوة.
هلة مج اٌو حهىهذه ال   ن عهیلیو  احتناء الدیج و ات اصاحت و ٌ يع ذلا اركام حالرأححالج

ا ىهو هیها يدرخ  و ٌخضة ون الفراخاملغألة ا ه اذا علن ا ه فاتته فر و اٌراء و ال نوت و الق یف
 ی   كعتو  وی ی هوة هو ید  اخ وو  واحدة و می هوة ول  ول نس طال اجوعجداَ عهه كهاخ

او ملكات النك و ح رصوب اٌرحعحی  ب تعیج ه و ٌحا  فحو ىذا وجه اٌرت ًا هت و ارحعا   و  هثا  
وهاو یفی  ا هلا و اذا دار اٌوهر جههیصلخنة و ارحع و ىو حفاتت وع ٌت وا القجلهة فودهعوا لنها اٌوهر   الج
راء و ال نهوت وغهها اً خه م ر وحیحهالتن   حههاٌراء و حه ات اٌوههر لهحه دلی  و ارهتٍ  املوضههع دعوا لهٍه

كن حاذا ا ووجمت مبثووا هووما فعهوو تكفلوهها طولهههحاملغههألة ف كههن  ههك رههاب یفخ ال نههوت و ات م
 يدرخهه و لكهن ٌحهف علحهجوطهوع التكل ًو ذلها للعلهن القععهتأألوا عن  فتعههووا  ا  حیححاالحت
علهن خ ه ٌوفر له علن و ذلا احغأل فخ علن ججراءة الذوة ریخ  تا  ریحة اجراء الذوة ونه فحفحك

 ی  قحالحهه  اٌی  قههحدفع الخههة و ٌحاءة اٌصههلف ا ال الجههرحا  و العلههن حههالتكلحههحاٌرت حههه الجههراءة اٌ
 .كهاطالت رجج اَ

كاط االشتباا نی ین الهتبایاصل ااا دار االور ب :قال وصزلاق الهكلزف ال الهكلزف بزه  ین و 
اجتهزم وعزه رجزل و اوزر ل نزالحق بزرا ل  یاله زكل الز  یثوبه اله زترك و الا لز ین یكواجل اله 

كفا یف الصالة الط ارل نیكل و  ها عن التكل ته و عزلم یالهسبوق ب ا و الصالة وجوال الوضو  و 
كفا تصزحاال بقزا  الحالزة السزابقة االصزةر و ا  الهسبوق بالحزلث یته نیوجوال الةسل و علم 

و ا تصزحاال  اطیزلاحت یب ا  اذل العقول نانلنم ا تصحاال االوزر بالصزلول الهقتضز یال وضانا  
السززابقة الهانعززة عززن دخززول  ا و ا تصززحاال بقززا  الحالززةوززر بالط ززارل و اصززالة االشززتةال ب ززاال

 الصلول.
وشهكه  ه او رنهیحههها ارهتلن فهیا يدرخهو ٌ ثوب وشترك وین اذا وجد یف عینخ :اقول

نهب الرجهه  يدرخهر ا زال فٍحالواطع ٌ جر خ اذا جاوع اورأة و جاوعه رجه ون   لتات و یفآله  الج
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ه الوضهوء ٌ حهب علیج او املرأة طال فالق جراءة كه وهنها ٌت املتعور له اصه العوارة و امل دد 
 فالعوارة او ردد اصغر فوو وضهافاً  وارةالغغه و ٌدتص اب حقاء الالة الغاحقة فات كا ت و

 رجة. هح  فححناء اىه العقول و كرر ا ا ه ل ایل
العوهارة   الشها یفی   رهی  املتعلهق حهالرجل يا <فا دفع ادتص اب اٌوهر حالصهلوة>طوله 
 ا .حلٍرت املقتیض
 حعد الدد الغاجق. عینخ <و ادتص اب اٌور حالعوارة>طوله 
 فٍحد ون جراءة الذوة وهنا. <اٌشتغال هبا ةو اصال>طوله 
و  طجههه الصههلوة اذا كههات مههدثاً  عههینخر ارهه ایل <و ادتصهه اب حقههاء الالههة الغههاحقة>طولههه 

ههالالههة فٍ غتصهه ب تلههاخالصههلوة  كههن لههه الههدرول یفخ م و  ًحههاور طععهه ا اٌهیههو  الههدرول فیج
ار  م ة و اینحهة و الومهحون اٌدلة ال ن ارتار ا ه دفعوا املصنف  ا ا  اٌحب اٌرتیج هبذه اٌدلة 

علهن ا هه ارهتلن خ و م اً حهب حثوحه ونحصخعن الرجه  دجه اجوعجداَ ر واح  ىذا املقام  صاً  یف
جهههر  و ًا هتههتوضوووأ حوجوود حثوحوو  و ل غأووا وووواحلطههال  كهههن می و  وعههاً ی  الهههرجل صههد  عههیلخىههذا ال 

ل حه عل كان عی طول عیل ایل ها وضافاً هیاٌدتدٌ نو  فوان حقخ ها عیح فشك فهی  قخ ول 
ه حهدل فجناحتهه حتتهاح ایل نهاً حقخر جنهب ح  و طدكات كه وارد واىراً  ًا هت ی  قحنقا الخالشك ال
 ف  فغه.حفات و كه وكلف حتكلحه و مها شنصات هلها تكلحه ٌ غه علحدل فاذ ٌ ًشرع

نهی تعلهن ات  املهرأة م رأة ٌتارهد وهن الرجهه و امله ه الغغهه و ٌ  غهه عهیلحهفعل و اوا ال 
 ًٍ نهی در ا ه جاوع فرج اوهرأة اصهیلخ و الرجه م جاوعوا حذكره اٌصیل رج فقهداجنب حارهد  و ال 
ناحهة وهن ایاٌور هه حهكا ها عل هها كهات و ركهن ادتصه اب العوهارة الهیهین و رصه لهه الج  يریج
تهاره ات طلنها حعهدم الوادهعة اهنهها كا وها ا  القوم ولكن عیلحد ا عیلههیعل ن و ٌحهد ی ها وهاىرن 

ناحههة وههن التوط د خههثقههب  ا نههب و الوطههاع یفیج د خههصههه  ههك ات الههذكر الزاخ ف و محههوههن ادههجاب الج
نهب و ٌ نهی یف املعهرو  ة عههیلخهر اٌرجهار فاهنهها جاریدرٍت حتههت دهاخهمج  ههادر  العهر  و اوههر ال 

 ق اركاوه.ینا و اَ العام حبقاحوصه ال هاحها  غه فهی  علحوعرو  فلرح 
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كزاط ال زة نزیزن الحزرام و غیاصل ااا دار االور بز :قال ف لفقزل العلزن یزالتكل یر الواجزب و 
كةزر وزا یاالجهزال ظ ززر یاط و یزن االحتییة و عزن االخبززاریزال ززب ة الوجوب یوززر نز ناالصزل البززرا ل ال

كهزایزبعزض الهزوارد الااصزة الدلزة خارج یكوط االصزل الحروزة نزیور نعن قل ضعف ادلت ن وها  ة 
كززالة ن و االخززر نجززر وحززرم یوانیززواط وززن حیززو تولززل حاللحززوم نلزز ینزز ن احززلذها طززاذر وحلززل 

كزل شز یدل علز ه و ال وزن الازارج ناالصزل ط ارتزه لهزایزكالكلب و الوهاثل لزه وزن احزل ابو    یاط 
عززلم وجززوال االجت ززاال ع ززه و ة ه و الصززالیززتعلززن انززه قزز ر و ال تصززحاال ط ززارل واق یطززاذر حتزز

العقزا  اقزول و اوزا التهسزة ل و لب زا  یزاط قیزوحروة و الخبار االحتحروة لحهه الط اغلب اللحوم 
تززه او حززال والدتززه لهاقززال بززلط الكلززب وززلا  او با تصززحاال حروززة یبا تصززحاال نجا ززة حززال و و

كةیزن وتززه نه ظززوریال حوتززه او با تصززحاال ط زارل حززیحزال ح ال ززب ة  ینرضزز اا نزز وهزا را  یززه ثززن اط 
  بق. علن حال ا وهایة یهیال ب ة التحر یة نیة جاریالوجوب

ف و حههلرواجههب حبغههب التكحء ا ههه رههرام او   یش اذا اشههتجه اٌوههر یف عههینخ :اقااول
ا  و حهاٌرت وت عهیلیالجهراءة و اٌرجهار عهیل فاملجهتهدوت رهاىراً  ء و لهو امجهاًٌ   علن ح  م

ه حالهدلادتدل املصنف حبكن القوة العاطلة و حناء العقهٍء و ذىهاب املع هن و اصهالة عهدم 
او العاوههة و اٌرجههار و ادلههة خههالروههة و ادتصهه اب عههدم الروههة طجههه الشهها و حاٌ عههیل
 اصه اٌحارة. ور یف فة ملاح ضعیی  اٌرجار

وات مفغههلن و اوهها رروههة لهههه فوههذه حههارههر اوهها ووههارة ذلهها ال ایل <كوتخ عههن طههد>طولههه 
لزوهه رمكهه خحادهن مهرم  ًغههخعجأ هبا و ات اردو وتاحعة اٌرجهار فها  ر ات كهات خة ٌحاٌدلة ومه
حورم اهلل و  سوول   امنوا الورام ووا عجهداَ روعرو  حادن فاملتكفه له طهول ایحء   وات كات یش

رام امنوا الو عجداَ ای و طولكتاح   حرم اهلل ىف وا س الرام االحل جعفر و طول ایكتاح   ىف
 روه اَ علوجه.ی م جاً حنرم ش و نن ٌ قدر ات ًا هت ف  القرءان و اال حرم اهلل ىف وا

هفٍ ر عنهه املوضهوع طععهاً حهة فتغخهاملنو ارر اوا ادتص اب رال ایل <اطول>طوله  و  يریج
و كهذا ادتصه اب  قهاً ححاملٍطاو حتق ننجغخوا او ٌحف و الحوٍطاته لجدت الكلب كٍم دن
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ل عهیل يوته و ىو اول الهدعوحرروة رال ر ووارتهه حادتصه اب ووهارة رهال  و كهذا اٌدهتدٌ
 ة.حوته ٌ ه فرع القول حقجول التزكحر

كانزا ال زب ة ووضزوعین الحرام و غیااا دار االور باصل  :قال  ا  ریزة و االوزر دایرالواجب و 
كانا ال ب ة غی ین الهتبایب او وتعسزرت ا روحصورل لكوط اله تب ا  وتعز رل االحاطزة ین ناط 

كالهعزلوم بزیئة االجتهاعیو لو الجل ال  ب ا  تن اله زیة كجواجز الظلهة او لكزوط اله زتبه لقلتزه 
جب االجت زاال ع  زا ی علم التحرز ع  ا لن یة العقا  علیج ب ا و ا تقر  ج یث اضهحل نیبح

جهاع و ادلة اال یال ولل ها وضانا   ی صرع الیالاطاال الن ناط ین االولیالقسه ین یلفقل الهقتض
ر العسزر و لزو لزبعض االشزااف یزاالخ یر و نزیزل االخیالزلل یجزریالقسزن اللالزث  یالعسر و ن ینف

كوط   باالجهاع نتخول. ا  ین و فیاشااف الهكلف یض نیالتبعبعل 
ر حهت حنفغهه  كوخرامل صهور طهدحات   عهینخ <ةحجة اٌجتهاعحو لو ٌجه اهل>طوله  :اقول

 ًٍ ة حهجهة اٌجتهاعحولكهن ٌجهه اهل كوت حنفغهه مصهوراً خوا هاو و طهدحالو  مصور كاٌشجار وث
ا رمصهورة و ادرهال ىهذحال لههة  ع حهمجز یع جهواحهات مج رام فا ه مصهور اٌز یرمصور كجواح 

 درٍت یفخههه ضهههاً خىهههذا اٌ هههاءات املشهههتتات ا عهههیلف ف جهههداً حرامل صهههور دهههنح  القغهههن یف
وطهع اٌشهتجاه  عهام الهیال ع اواینحها فغهوها مصهورتات ولكهن مج رامل صور ٌهنهها حالنغهجة ایلح 
 مصورة.رحا  هیف

 دجق. صفة ملا و ات كات راىراً  ىو ون ادلته حاوناً  <ة العقٍءحدج و ادتقر>طوله 
املتعذر اٌراوة و وتعغرهتا للعذر و العغر  يا <ی   اٌولی  القغه یف لفقد املقتیض>طوله 

الغهنة و  العغهر وهن العقهه و الكتهاب و اٌمجهاع و ادلهة  هی ایل اٌول وضافاً ف هبها ون حٌتكلو 
هز ال لههة یالقغن الثالث و ىو كجوا اوا یف العغهر و اوها املشهتجه  ادلهة  هی ير احهه اٌرحالهدل يریج
 يحاٌمجهاع و لعههر اً حه  ونفح  اٌشناب حعد كوت التجعه فكذلا ٌجه العغر و لو لجعحالقل
ف حاملعغور فا ه ون الكتاب و الغنة و نهن حعدم التكل ن اَ اٌیون ادلة د ء ون ذلا یش ٌ
ههرامل صههورة ا ههه ٌحالشههتة   وهنههها فنقههول یف ر وههاحهه  نههاً خد يو ٌ ههر رمهههاح  ول عههیلعههٌ  ب یج
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تعورف الورام ونو     ح ل و حرام فهو لوك حو ل حویحء ف كا یش عجداَ اٌجتناب لقول ای
او و اٌمجاعهاو حهلدة و الههدَ و نهن ٌ عهر  ىهذه الخهارجهار عد و هبذا املعهین ن  فتدع ححع
 ة.حة و اٌدت غا او العرفحالومه

كانزا ال زب ة غ :قال كاالنزا  الطزاذر اله زتبه بزال جر و الهزال یزروزجیاو وحصورل و  ة 
بعزل  اتفاقزا  تب االثر ون ضهاط و نجا زة تری یالحال اله تبه بالحرام نهن ج ة الحكن الوضع

كززاال حتهززل جززواز ارتین یفززیبالهاقززا  و االرتكززاال و اوززا وززن ج ززة الحكززن التكل العلززن و لززو اجهززاال  
و القرعززة و وجززوال ابقززا  وقززلار الحززرام و اجت ززاال الكززل وززن بززاال الهقلوززة  جا  یاو تززلر الكززل دنعززة  

اال و اط حسززب تعززلد االرتكزز یتعززلد العقززاال علززیث یززة بحیة او وززن بززاال الهقلوززة ال ززرعیززالعقل
 جهاع و انصراعان نلیر اظ ر اوا بطاط االولیو االخ یكن الهحرم الواقعی ارتكبه لن انك ف اط وا

  حالل   حدشقو ی  ف یكم   و قولزه الهعلوم و لزو اجهزاال   یالاطاال ال

ث یزث التةلی زه وعزارض وزم حزلیبع حؼشف قنحدشقو یفاو حالل نك حخ
اال ززتقرا  و اوززا القرعززة  یالزز الهحصززورل اقززول وضززانا  ر یززداللتززه بةنززرض  یاصززص االول علززین
كهاذ ا وم قصور ادلت ا لو صح   لذا و تن داللت زا عزن یه االحتیهكن نیها یلنع ا االصل نین اط 

لنعه اال تصحاال و قاعلل االشزتةال یه و اوا الرابم نینحن ن ولل وا یاط نیوعارضة اخبار االحت
ن الااصززة و العاوززة یث الهعززروع بززیززث التةلیو خصززوف حززلاط یززة و اخبززار االحتیززو االدلززة اللفظ
ٍ رنك فًٍ حشك یٍ    بااث ویٍ   حشقو ویحالل و

شبااث  خز قن يٍ ق ياث    يٍ قنًحش جا  شبااث َ قن

لجهزم هكن حهل ایو ال ؼهىیث الیقسحكهللا قنًحشياث   ههك يٍ ح
 ئ  نابل وزن یالوورد له حاا  یقیاال تةراق الحق یو ال عل ا  یو خارج ا  یالع ل اذ  یه علین یالهحل

 یكزززوط الهزززراد اط وزززن اخززز  بال زززب ة ارتكزززب الهحزززرم او علزززیالجززز ر الهفزززرد ن یحهلزززه اوزززا علززز
اط وزن  یالواقعة الااصزة نزالهع  یم ال ب ا  و لو نی هل جهی یاالعن ال  یاال تةراق بالهع 

ك لة لكن االالواقعة الااصة نقلارتكب ال یم ال ب ا  و لو نیاخ  جه  ول اقزرال عرنزا  هحروا  



347 

 

كززاط الهقصززود  كززوط الهززراد وززن ی حتهززل اطیاالول و  هززا  ین ن قززول علززیالززوج  یتن علززیززو اط 
كز ال و االخ وجازا   یقة او الواقعیحق یالواقع او یالهحرم الظاذر ه یر بهاحظزة الت زبیزو االو زط 

كززاالول و  الحددُءط الززة خبززر  یادل علززیززتعززلد العقززاال ز یلل علززیززوسززتلزم لتعززلد العقززاال 

بحزث  یوزر نز كهزا یقیكزالحق یاط و اط التزرك الحكهزیزو خبزر االحت ٍ وانشدكیءیقن
 وقلوة الواجب.

هتلا  ها ءة كهاح و املزجی   املشتتی  ة كاٌ اجحراملزجحالشتة امل صورة   :اقول  ءرٍل م 
 ررام.

ر ىههو حهه ات املتلههف ىههو وههال الغی  اذا تجهه عههینخارههر  ایل <ًمفههن جوههة الكههن الوضههع>طولههه 
 اصاحه ونه. غه وا ب یج  ات املغتعهه ىو النج  ی  تج ضاون او
ذكهره و ارتهار وجهوب  كها ارر فارتهه اركاواً  ایل <یحالتكل واوا ون جوة الكن>طوله 

 ة.حاجتناب الكه ون حاب املقدوة الشرع
فاحعلوهها  اً یج او تهدر جهوا  ارتكهاب الكهه دفعهًة ارهر و مهها  ایل <ی  اوا حعٍت اٌوله>طوله 

و ات  و الهرام ىنها وعلهوم امجهاًٌ  املعلهوم و لهو امجهاًٌ  ٌجتنهاب ایلحاٌمجاع و ٌت ا صرا  اٌور حا
ث حهث التثلخدث طلنا ا هه وعهارض حبهخالد   ح ل و حرامحء ف كا یش طوله تقول یف ه مفاحط
صههوب حغخشههتاو فنقههول الههدلعههن ارتكههاب ا ًالنههاى ر حههاملصههنف  رامل صههور و حث اٌول م 
  ح ل و حورام فهوو لوك حو ل حء ف كا یشث خأرذوت حعضون ون حع  و الدخث ٌهنن خالد
ث وهن خه الهدحهمحهه املصهنف عل يو  ىذا الهه الذیج و ٌ ن  فتدع حتعرف الرام ون  حع حی
ه وجهوب حهه اٌمجهاع طلهت اٌمجهاع ات طهام كهات دلحه     التعهارض و ات طلهت الهدلحر دلح 

 .ث ىذاخالد اٌجتناب ٌ ات وعین
 یف يا <اٌدهتقراء ایل اطهول وضهافاً > فغه دوت ادهتاده طولهه ج افكار املصنف خو ون  تا
اصة یف  ضهاً خق ایصهارب الهداه ادهتدل حهه حهالشتاو امل صهورة املهأثورة و ىهذا دل املوارد ال 
عة و لٍدهتقراء و اعجهب وهن حا  م  م  وها للشهحو ط ف جداً ح و ىو دنیی  ون اٌرجار
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 علهن حاٌدهتقراء ات الفاعهه ورفهوع  علهن  جهوا ه حا ها كهها جهرىن عهیلیق یذلا ات صارب الهدا
هواد طهد كهن لهوم ارهد میكجو و املعصهوم وهن عصههه اَ و ٌخحاٌدتقراء ات الكن ىهذا  عهن ات الج

 عثاره. عیل
ا  حهههكهههن اٌرتمیو ىنههها  دفعوا اهنههها لكهههه اوهههر وشهههكهحهههارهههر ف ایل <و اوههها القرعهههة>طولهههه 
ا  و حكن اٌرتمیعوا كات حمج ات یف يری وواضع القرعة ری غتقر املصنف یفخ فٍاشكال و م م

 وع ذلا طرعوا او اوروا حالقرعة.
ارههر و ىههو وجههوب احقههاء وقههدار الههرام فاحعههه املصههنف ذلهها  ایل <و اوهها الراحههع>طولههه 
حهاٌرترا  وهن  اٌرهر فقجهه اٌرهذ كهات وهأووراً تهرك  و ی  اذا ارهذ ارهد اٌ هاج عهینخحاٌدتص اب 

كنهت  عهینخغتص ب حقهامه و حقاعهدة اٌشهتغال حرفع اٌور ف النج  و حعد ارذ الوارد شاك یف
تنب عن الكه اذ لعهه املهأروذ  صه القعع حالجراءة رییوشغول الذوة حاجتناب امل رم و ٌ حتج

ادهته و لهو امجهاًٌ وضهوع للهة اذ لفهو الهنج  وحهىو النج  و حاٌدلة اللف  ج  او الهن علهوم نج
 يث ولكهن روحهثلا  و رجهر التحهحاٌجتناب عن الكه و حارجهار اٌرت مت اٌوتثال اٌخو ٌ ًالواطع
هلهههة فهههات لفهههو النهههیب یف ث مرفهههاً حهههرجهههر التثل ح و وفهههاده حو ىهههو الفصههه اخوووم حالشووووات الج
 الكن ملكات الجاء. الشتاو یف
هعمیو ٌ>طوله  جهر  ته تركوا ارهذاً حع ذلا شتاو و لحارر مج ایل <كن محه الج جر و ال  حهال 

هها وههن امل ههرم امل تهههه ف ع حهها و وههن تههرك مجهیههرههاىر ات املههراد تههرك كههه شههتة مفههن تههرك شههتة نج
ا ون امل رواو امل تهلة ف  ا.هیالشتاو نج

 الجهایق ارهر شهتاو ارهر وشوشهة للهذىن الصهایف ایل <اهاٌول وهن فنقول عیل>طوله 
 قهع یفخ   حهٍ م اتحلهزم الكهذب فا هه لهخ ًالفعرة طال ات ارذ ا املراد وهن الهرام الهواطع عیل

 اً هیكههوت ذلهها تشههجخ عههینخ ياملجهها  ًعكههه ورتكههب شههتة و ات ارههذ ا الههواط ًالههرام الههواطع
و ملها ارتهار املصهنف ات الت هر   اً حهواطع  هه ارتكهب مروهاً أوهن ارتكهب شهتة ك كوتحف ونه

حاحهه و  وهر یف ة ارتار تعدد العقاب حتعدد ترك املقدوة كههاحون الكه ون حاب املقدوة الشرع
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تنقاث خذلا حبد ادة عیلخادتدل ىنا   ا  و حهو ىهو اٌدتصه اب عنهدىن و رجهر اٌرت ال
 ىجاء ونثهور و یف الكتاب و الغنة عند ا يدو ع واحو مج ًحالترك الواطع ًا  الترك المكحط

وهن ات  مههد وها طهال ال ضهاً خالشتة امل صهورة ا و الق یف عجأ هباخة عنز ٌعاهلوات كعف
عههارض ذلهها حههاملوارد خو ٌ   حوو ل و حوورامحووء ف كووا یش ثخكههه وارههد وارههد وهنهها رههٍل لههد

اصهههة املهههأوورة ف رصهههك  وههها ا فعهههالهیههها حاٌجتنهههاب فهههات طلنههها جوجهههوب اٌجتنهههاب فهیهههال 
 قهه حهالوجوب و طلنها حاٌدهت جاب  ر وواضهع الهنك هبها و ات محها   حو  طیج و ٌالعهوواو 
عارض حارجهار خٌو كذلا  ا  اٌدت جایحون حاب اٌرت ًا  فوحطلنا حادت جاب اٌرت كها
ر یشهتة و دها ه  صهات وتعارضهات و ىنها  هك وارهد و ٌحهف ة وهاحهث فات الشهتة المكحالتثل
 داً حهث وقحه  رجهر التثلحناب عنه و لهب اٌجتیج ة ٌحاملوضوع ء و الشتة غت ح حاٌدلة ل

و كهن وهن ووضهع كهات  ضهاً خر امل صهور احه  جب اٌجتناب یفحامل صور فات ارذوا  دلوله و
 حالقرعهة وهن دوت اجتنهاب الكهه ىهذا و ارجهار حهی  الشتة مصهورة و اوهروا حاٌرتكهاب او التع

 طهدونا رهاىر یف ث كههاخلكن ىهذا الهدود املوضوعاو خاٌدت جاب اذا ار ث راىرة یفحالتثل
قهال اذا ارهذ خفا هه ٌ اخوم حالشووات طولهه ملكهات الجهاء یف ةیة ملن عر  العرجحالشتة المك

ًٍ ارههذ حالههدرىن و ا هها ارههذ حههه  عههین وٍ وههة  اوغههكه و متغهها حههه و ىنهها  عههین الههدرىن وههث
ًٍ الشههتة و اٌعتقهها كلوهها وههث ههد ات كنههت تعههر  الل ههن و اوهها ارجههار تههد د حههه ٌ ارههذىا و ا جر حتج

 الكههه فههالرجوع ایل فههرض التكههافؤ یف اٌدههت جاب و عههیل ا  فقههدذكر ا اهنهها رههاىرة یفحههاٌرت
اصهة ا ات یف ل رهیجهوا  اٌدهتعها الغعة و املرد ایل  ًقهن امجهاع طععهخ ات م ضهاً خاملهوارد ال 

فال ههاىر وههن اٌرجههار عههدم كههن القههول حههالوجوب لوجههود املعلههق املههررك لٍدههتعهال میٌ
ات اٌجتناب دهنة و كهه  رمصورة و مصورة اٌحة  حوضوعوجوب اٌجتناب ون الشتة امل

 رامل صور حقدر اٌوكات.حامل صور و   النا  یف يت ن هبا تقومیاورأ و تقواه و 
ًٍ یج مث ىه   ب ا هه اذاخهشها و ٌر او حقدر متههه الهرام ام ٌ فنقهول ٌ ب احقاء وارد وث
 ه له و اوا اذا شهرهبها  هلج حعلن ا ه ررام فخ م  ونج  و شرب وارداً ی  ارد اٌ اج علن ات یف
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كوا یشادهتدللنا حهه  يث الهذخشرب الهرام و الهد هعلن ا ح فی  ووی ر ولج و لو یفحاو     حوء ف ان 
 نه طععهاً حا علن ا ه شرب الرام حعو ىذ ن  فتدع حتعهن الرام حع ح ل و حرام فهو لك ح ل حی

ىهذا  یلالعلن اٌمجا كیخزاته وعلووة و حع ممحته و مجححشنص ینحكوت الرام العخ لزم اتخو ٌ جزواً 
غاً حصد  علخو  ًٍ  جوًٌ  ه ا ه شرب نج ىهذا اٌ هاء جهول  لهو وهلج فهیب فخهحٍه شها و ر او مخراً  وث
  العلهن حالوطهت حاوه  و لهوم و اوها حهاوها ال طععهاً  جهوًٌ نه و شهرحه و ات فهر  فوهو شهرب ححع ناً حقخ

هشر  رروة الجول فالق ا هه  ر املههلوح و اجتنهاب املههلوح حه  ه احقهاء وقهدار الهرام یفحهب علیج
هه واحالغ  .مهد ه ارجار الحتقتض ال املتداره مجلة ىذا مج

 فه  اركهام اَ  یف يریج و اوا رد املصنف طولنا حاٌدتص اب فجعد ات اٌدتص اب ٌ
و حقاعهدة اٌشهتغال    ح ل و حورامحء ف كا یش  ك و ىنا  ك عثر عیلخ م اٌدتص اب جار وا

ل و الهرام و اوها اٌدلهة اللف   ی  ة فهات ارهذو ارهد اٌ هاجحهفالجراءة حتصهه حالعههه حهنك الٍه
ىهذا اٌ هاء حهه ىهو  دل لفو الهنج  عهیلختعلن ات طوله ٌتشرب النج  تعلق حه ام ٌ و ٌ فلن

تونقا الا هه طهذر و حتهت تعلهن  ء واىر ری حتت كه یش و لغهت  هأوور وهن  ی  قویب  االی  قوحال
حهأ  حتنهاول  هها فٍههیعنهد اَ حاٌجتنهاب عهن الكهه و عهن املشهتجه حهالنج  و ٌتغهتعهه كل

لههة  اب و عههیلجاٌدههت  ث رههاىرة یفحهها  و التثلحههوارههد و طههدعرفت ات ارجههار اٌرت فههرض الدٌ
ههٌ كههه لههن فتركههه  الشههارع یفه  ههك و اذت وههن الشههارع كههها اذا اذت حههههها فحا  فحههب اٌرتیج ا
 تعارضات.خح فٍخشتة حعد النك الصر و  و كذلا ٌیج ٌ مما اواً حارت

كانا ال زب ة ورادیب یاصل ااا دار االور بعل العلن االجهال :قال ة یزن الواجب و الحرام و 
ن یضة احتهل طزرح االوزریالفر یهة نین وجوال السجلل و حروت ا بعل قرا ل العزیكلوراط االور ب

وزن جلزب  ین جانب الحروزة الط دنزم الهضزرل اولزیلنعه ظ ور االجهاع و ادلة االشتراك و تقلیو 
دنزززم  یترجح علزززیوفسزززلل و اط جلزززب اله فعزززة قزززل ضزززا  یتزززرك الواجزززب ا یلنعزززه اط نزززیة و اله فعززز

 یخان ا و اخبار العزاح اللالزة علز یلنع ا ظ ور االجهاع علیتن االطاق و القرعة و یالهفسلل نا
لنعه اصل ال زةل و اال تصزحاال و ظ زور یو  یر اال تهراریین و التایتعارض ال ص یر نییالتا



351 

 

وزم لززوم الهاالفزة  ال ا زتهرارا   ار بزلوا  یزر نزاط ظزاذرا الاییزر التاعلوزه و ظزاذر خبز یاالجهاع عل
انزه و یر ن زو نزرع جرییزبا تصزحاال التا ة و اوزا التهسزةیعارض بالهوانقة القطعی اط ة االیالقطع

كهاییبالتا یفتی ئ  یو ذل الهجت ل ح یر البلویین التایتعینتخول ن یجریال الهقلل  یاوارت ین ر 
كهزاین االوریارا بیحتهل خیاو بالهاتار وج اط و  ل( االول  ذزو االصزل لكزن االظ زر )الظزاذر خ ن 

كزاط اصزل یكانزا ال زب ة وصزلاقة ظ زور عزلم الازاع و اط یرل العلها  و حكایلس رجح یزة نزاط 
كها كاشزتباا اخزر روضزاط یاشتباا اخر الح ین جانب الحروة  ض باال تحاضة او جانب الوجزوال 

كاله ز ور وطؤذزا اله زتبه باالج بیباول شوال عهزل باالصزل و اط نقزل وزن الجزانب ه یزة جزا  نیزن 
 یالاطاال ال ن ذ ا انصراعیاالور بطاط طرح یلل علیاالحتهاال  السابقة و الهاتار الهاتار و 

 و ظ ور االجهاع. الهعلوم و لو اجهاال  
 الواجهب و الهرام ی  ه جهحهىذا اٌصه وها اذا دار اٌوهر ف ذكر یفخ اراد املصنف ات :اقول

 وجوب الغجدة و رروهتها و كهذلا اذا ی  ضة و دار اوره جخالفر ة یفمیكها اذا طرأ اٌ غات العل
وم الشها وهن ارهر شهور حها و كتء اٌرهر فاشهتت و  هذر و  وارهدة ثلثهاً ولهق كات له  وجاو و 
كههات الشههتة یفحام الههخههروضههات او وههن ارههر ا ه حههالغههجدة فف ة كههها یفخههذلهها وراد   فههات 
اٌصههه و ىههو الجههراءة و دفههع املصههنف امل قههق ىههذا   و الرجههوع ایلی  لحارتهههاٌو وههرح الههدل

ن یاشههتراك املوجههود عههینخه اٌشههتراك ححههدل  جرىههات الههرب و حاٌرتهههال ح وههور اٌمجههاع و لهه
عههاب و یههوم و حههال  فاٌصههه وههزال ی  للهشههافو كههوت الوجههوب و الروههة ارههدمها رمكههاً وم ال 

ل حاٌشهتراك و  تهاح ایلیع النا  ٌحة مجحقول  ناوجخولكن ون  ه ات فهرض حهكفخاٌدهتدٌ
ههاملغههألة العلههن حا ههه واجههب او رههرام فٍ  جا ههب میاصههه الجههراءة و وههن اٌرتهههاٌو تقههد يریج

 ٌت ترك الرام دفع وفغدة و فعه الواجهب جلهب ونفعهة یی  ه حع  اٌرجارحعل الروة كها
ههوههع ا ههه ٌ و اٌول اویل ة امل روههة و اجههاب حههىههذه املزررفههاو الواى ن اَ عههیلیههو  احتنههاء دیج

وفغهدة و  ضهاً ختهرك الواجهب ا حبجر حات یف ًوِ  در رُ  ًوغب و ون ر  حاملصنف حقاعدة دب 
ف و ح وهور اٌمجهاع حة و وهنها القرعهة و دفعوها املصهنف حهات وجناىها ضهعحهغهت كلحتكن لحطض
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 ثجهت یفخ و ی  النصه ر یفحیهالتن واا لل اَ حه ون دهلعات و حارجهار العهٍح ال هاىرة یف يالذ
تههاراً كههوت خ عههینخ ير اٌدههتهرارحیههو وهنهها التن یلححاٌمجههاع املركههب التنهه الجههایق  عههههحف دامئههاً  م 
الذوهة حارهدمها  هبذا و دفع املصنف ذلها حاصهه الشهغه فا هه كهات وشهغول وواً یهبذا و  وواً ی
ه و حدلالههه تهههاح ایلیاٌرهههر  ذوتهههه ذلههها مث العهههدول عنهههه ایل ارتهههار ارهههدمها ثجهههت یف ههههالف

رههال ىههذه اٌدلههة و حههات  و روههور اٌمجههاع و طههدعرفت وكههرراً  حادتصهه اب ركههن ارتههاره اوًٌ 
و ىهذا  ایفحهىهه الف لا و ىهو وهن ا يو طدعرفت ات الجدو يار الجدوحر ال  حیراىر ارجار التن
ل ا حعه   أرهذ حعضهون عهن حعه  و یفخراجعهوت اٌرجهار و یعهن اهنهن ٌ نیب  خ ضاً خاٌدتدٌ
 یك حووحوومفوسوول عهحعضههوا  ادههتهرار ادوم وههن ذلهها و یف يو ا هقوواهخ سووعة حووی هووو ىفاٌرجههار 
 يوعلق شاوه لٍدهتهرار لجایقمفا اٌدتهرار و ا ادتهراراً كن ىذا خ فات م  حالقامئ فترده ال یت 
 .ضاً خا

اجعهة و ر ورحهال ون  ح    ر  اٌی  تعخ و م الجدئ يا <يالجدور حی التنی  تعحف>طوله 
ة ٌت خهو اث خثات ٌ رهدخٍت رهدحعرفت و الهدل  كهاحی   شرعی  لححدل املغألة اٌ ا ا ٌ شا یف

جراتخة وعرضة و الدخاٌ فالغهعة  اٌرهر و اٌ فات رجح اردمها عهیل ث وعروغ فات تعارض ال 
 شجت. وا هه فغهحو  رده ال القامئ  لی ات ایل

ة حهاٌوهاراو ال ن ن اَ یفیهد ىهه املجهتهد یف عهینخارهر  ایل <و ىه املجهتد>طوله 
املقلهد  اوهاری ير عنهد تغهاوحیحهالتن فهیخ ر كههاحیحهالتن فهیخاٌوهاراو لهه  يتغاو حعد وا
قهول وجوهات خر املنتهار حه نتهاره دوت   فهیختار اردمها مث ی   له او ی  املعاع نیكاملجهتد

ر حه ات املجهتهد م  حهی  اصه الجراءة عن التع العقول و املصنف ركن  قتیض ٌت وداره عیل
 رة العلهههاء الههیحار لغههحههحال   فههیخ ا ههه ی  ههها شههاء و اراد ولكههن اٌروههر وههن القغههههی ای  جهه
هٍ  و ىهو خه وهن طجهه اَ و ركای   و ٌ اتهی  غت حبجهة و ٌ وعصهووحل ة روهور عهدم ال 

  حطلهت له هههم تع ذلها و عهیل رال ات طلت مفا وفرك یف يا و عیل رن یف رن رن یف
 این قهه للهغهتفیخ ثاً خرو رهدیهه فهات حهه وهن اَ علحدلب اتجاعه و ٌ یج  مما ار املفیحارت
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 ٌوهرجح ٌرهدمها ی  ثخه رهدحهف ية و ات روخهحتلها الروا أرذ املغتفیخو  ثاخه ردحف يارو
هتداً  ها شاء و نن ٌ عر  وقلداً هیحا عهه املغتفیخ  .و مج

ف ٌ وهن جوهة لهك اشجة وهن  قصهات فوهن امل عینخ <ةحطو ات كا ت الشتة وصدا>طوله 
ًٍ حجا ب الروة كال رجحیاملراد ون لفو الكن فات كات اصه  عههه حاٌصهه    الغاجق وهث

ههها ج ة خهههالشهههتة املراد ه اٌرتههههاٌو الغهههاحقة یفحههه كاملنهههذور ووؤىههها جهههاء فی  و ات فقهههد وهههن الج
اٌو و حهذكهره ر ع وهاحهراىر و طدذكرو ات مج ةالعجار ة و املنتار ىنا املنتار ىناك و حایقحاملصداط

 ملثه ىذا املقام. توضع اٌ اور وشكه و ماهنا لكه القرعة ف اٌور وشكه و ورده ایل
ه یزززن الحروزززة و ال زززلال جزززا  نین الوجزززوال و الكراذزززة او بزززیاصزززل ااا دار االوزززر بززز :قاااال

االول لب ززا  اذززل العقززول و حكززن العقززل  ینزز ی ززتحباال الظززاذرالظ ززر االاالحتهززاال  السززابقة و ا
 اكر. لها یاللان یة نیانه و الكراذة الظاذریبحسن ات

اىلهة املت یهد عة العقهول و لغهنا عهیلحنن لغنا حاوة العقهول وٌ  حشه :اقول رة حهن العقهول الج
او دهت جاب وٌ  وهر و نهنٌ  ن هر یف الهاٌو كهها ة املصجو ة حالعاداو املتقلجهة یفحال   الوجهوب و ٌا

وههرجح هلههها وههن جا ههب الشههارع وههن ی  الههق جههورود  صهه الروههة وٌ  الكراىههة و ا هها نههن  شهها یف  ٌ
وهر عنهد ا حالغهعة و اذ دهوخاملرج او املنصوصة فاذا  َ علوجهه ج يكهوت ٌا ح ح  لنها تهرجحهنهها لهیا

رر هبذه العقول الغن اردمها عیل َ و خهحاتجاعوا و تهرك ا ا ٌاحالد  واضه ون ضه یف ة الیفحٌا او ا
ء ىههذه  او ف ههحهیالجههد لون ایلحدعوت اهنههاء دلههخههغههتدلوت حعقههوهلن و خكلوههن  يناتههه فتههریرججههه و ج
ههلهٌ حدههج َ علیههو  اتجاعههه وٌ  احتنههاء دیج ك وور ووول ىفه حههن ا ا اهلل ان حضووهوك عوول سووجخاال    و ان تطوول ا
 ر ون.ی  الظل و ان هن اال  تجعون االخ

ل لعزلم یة قبزل الفحزص عزن الزللیاالحكزام ال زرع یعهل باصزل البزرا ل نز اصل ال :قال
 ن لوالا.یللعهل به و لاجهاع و لزوم الاروح عن الل یوقتض ادلته نااط یجر

ثار و التهغا هبا و اهنهن  الرجوع ایل   حناء القوم عیلح ه لأك :اقول ووهوت رهول یاٌ
كلوت شهخهتعهاجق و ٌ ثهار ام مواحقهت اٌ اً عقهوهلن دهواء تكلوت عیلخا فغون و  ذكهر ادهن اَ  جاً حأ
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ه طهالوا ىاتهه فا هه حهذكر ادهن اَ علخه و ات م ه طهالوا دعهه فا هه رهینحهعل ه حه ات ذكر ادهن اَحعل
كهن میال ن هبن و اوا العاوة ٌ اءغخات  ًنجغخعهلوت و ٌخ وا وت عیلجنیاوا اص احنا فاهنن  عقیل
ل یاذا ذكر اهلل وحده امشأزت قهوب الومونع ونه ات شاء اَ طال اَ  رقون و ٌ قرأ القرءات یفخات ٌ
 .ححدت طجخو ذلا دأتجش قن خل ول دون  اذا هن یؤونون حاالخرة و اذا ذكر المیال

هلة الذ  او الجهاىرة و اٌرجهار املتهواترة و الضهرورة وهن خهلهلوم الف هك اٌ دل عهیلخه يحالج
تعههوونقول اَ دج ا ه خاٌدٍم  كنومت ال هو لهو كهات  فاسألوا اها المكر ان  اصهه  و  الجنهاء عهیلیج
كا فرقوة ووهنن طائروة لو طال  <ٌتعلهوت> حی الجراءة ملا نومروا حل و لیالود ترقهووا ىفحفهوال نرر ول 

 وجهوب ولههب العلهن طههال النههیب و اٌرجهار وتههواترة یف مرقنیوون لعههون هیقوووهن اذا  جعووا الوو
 ترقهووا ىف و طهال اجوعجهداَ كا وأوهن ضة عیخ فان طهج العهن ف ی  اطهجوا العهن و لو حال 

ذلهها اكثههر وههن التههواتر و طاوههت ضههرورة  و اٌرجههار یف ل فهووو اعوورایبیالوود ترقوو  ىفخ ووول مل فووان یالوود
 اصه الجراءة طجه الف ك و ىو اوضح و الهدَ. عدم جوا  اٌحتناء عیل اٌدٍم عیل
كززاط قطع اصززل وززن :قااال كززام او ظ نزز ا  یززاالدلززة اال ززتقرا  نززاط  الحززق اله ززكوك  ا  یززا 

القسزن  ینزرد وزن صز ف او صز ف وزن نزوع او نزوع وزن جز ر اوزا نزه اوزا یزباالغلب ناله كوك ن
كاط ن ة او ذهزا یزاو نردة یة صز فبزغل ضزا  یال زوع ا یل و نزیوعلوم بالتفص الص ف غالب یاالول ناط 
الحزق  و ال وعارضزا   ال وعاضزلا   و ال نزردا   ال زوع غالزب ال صز فا   یكزن نزی ص ف او لنووانقة لةالب ال

كاط ن  ضزا  یال زوع ا یل و نزیوعلوم بالتفصز الص ف غالب یاله كوك بالةالب لحصول الظن و اط 
ة او ذهززا واالفززة لةالززب الصزز ف الحززق اله ززكوك بةالززب الصزز ف الط الظززن یززة او نردیغلبززة صزز ف

ك ا وتزوقفیوعه ولاله الهجاز اله  ور ع ل تعارضه وم الحق كزوط یقة الهرجوحة و اط  ن الحتهزال 
كها نیال  رل قر ال زوع  یال نو الص ف غالب  یكن نی و اط لن یج  رد ابن ین یوتحل الهع  ی ة و 
كاط ن یكن نی غالب او لن  الصز ف و زكوكا   یكاط وجود الةلبة نال وع غالب او  یالص ف غالب و 
كانزا نزیالب نو ال وع الغ االصزح  یال زوع نزالوقف علز یهلزة و ال غالزب نزجالصز ف غلبزة و یه او 

كانززا نزز كززوط وززاورا  ی ال ززوع غالززب وعلززوم ناوززا اط یالصزز ف غلبززة وجهلززة و نزز یلفقززل الظززن و اط 
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بززاط الةالززب  ن ززج واحززل حكززن ظ ززا   یالةالززب علزز ینزز الصزز ف الهفززروض وززن االصزز اع اا  اغلززب
كز لة نزالوقف لفقزل الظزن و یر االص اع و اوا الی ا یطبق الةالب ن یالهعلوم باالجهال عل كزوط 

ال زززوع غالزززب  یو نززز الصززز ف و زززكوكا   یكزززاط وجزززود الةالزززب نزززااللحزززاق و اط  یالزززتحكن نزززلززززوم 
كاط وجزود الةالزب و زكوكا  یناللا یو ه و الوقف ن یالصورل االول یااللحاق ن ینكسابقه ن  ة و اط 

كزاط ن الص ف و ال وع وعا   ین كزاط یزه غالزب وزن حیزلوحو الج ر ناط  انزواع غالزب ث االنزواع و 
 ص ف بال وع و الفزرد بالصز ف و االن ج واحل الحق ال وع بالج ر و ال یااغالب علالة الج ر 

كززاط نزز یالقسززن اللززان یو اوززا نزز نززالوقف ة نقززط الحززق الصزز ف اله ززكوك یززال ززوع غلبززة نرد ینززاط 
ه یزاتحاد اله كوك ن االلحاق ذ ا الشتراط یظ ر ون بعض التخول نیاالصح و  یبةالب ال وع عل

كةزر انزراد ال زوع  یحهل ا الص ف اله كوك عل و ذو وذن اا بعل وا فا  ه ص ین یستقروم اله للظزن ا
ن یة وتعاضزلتیزة و نردیة نقزط او صز فیال وع لا تقرا  او صز ف یعل ضا  یحهل ا انراد الة الص ف ا

نالوقف لفقل الظن و  یج ب االخر ین نیالةلبت ین وم علم اضهحال احلینك لة او وتعارضت
 یوجودذزا و شزة نزبال زوع او علزن  یوجزود الةلبزة نز ی ئ  و اط شة نیح احو غالب الج ریال

كاط اله كوك نردا   هاین نیلقسهالةالب نحكه ا حكن ا قطم بفقزل  ون ص ف و قلتقلم و اط ااا 
 ن زج واحزل نزالوقف و اال یال علز كاط واورا  الص ف اله كوك وتبعضزا  ناط  ال وع وطلقا یالةلبة ن

كاط اللنا كةزر وزن انزراد الهسزتقریزانزراد اله زكوك نحاق للظن و اط   ه و وزن ذ زا نسزل وزایزن یه ا
بفقززل  ز تهسززكا  یرجززایغ هیالكززل ع ززل نقززل شززرط یوضززوع للجززز  نززل وززن اط ا ززتعهال اللفززو الهیززق

ك زززا و زززارك هزززایاال زززتقرا  ن وجزززود الهزززانم و ذزززو لعزززلم الجزززواز لكزززن  ین وعزززه نزززینقزززلذها و اط 
ة االوززر وززن اط اغلززب االلفززاظ للفززور یززاثبززا  نور یل نززیززق و وززا یلفقززل الهقتضززال  اال ززت جاط عرنززا  

لبا بز لة جز ر یلحق اله كوك بالةالب نیالحال و ه ن یاالعن ون حال ال طق و ثان یبالهع 
ن االخزر و الزة الط اال زتقرا  یاالوزر نتعز ینز نصزله بكزوط الفزور حزال ال طزق وحزاال  ن یتعیالفور و 

لحزق اله زكوك ین و نصزا   ه ج سزا  یزن یاتحزاد الهسزتقرط ب حو كوی الج ر اوا اط یالهحقق ن
 توقززف نصززا  یللظززن و  لحززق ج سززا  ینقززط وززم اخززتاع الفصززل ن او ج سززا   و نصززا   ه بززه ج سززا  یززن
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 ال نصزا   نا وقزف او ج سزا   یل خارجیل لللیصبالتف كوط نصل اله كوك وعلووا  ی للتحكن اال اط
كوط اله زكوك نیث یحب ضا  یا ج سا   هین یر للهستقریوم وجود ص ف اخر وةا  ه ولحقزا  یزحتهل 

كها یبه ن كاط نین یحتهل الحاقه بج ر الهستقری الواقم   كهزا له وعلووزا  صزه لكن ااا الحق به 
كالهضزارع نزالوقف ج سزا   ه الحتهالیها نحن نین ظ زر بزه حزال یلفقزل الظزن و  و نصزا   كوط االور 

االحكززام و الهوضززوع  ینزز یجززریال ززتقرا  وززر اقززول ااا ظ ززر الززة نززاعلن اط ا القسززن اللالززث وهززا
هكن ینزا و قزل ه عهل زا بزه و االیزة الظزن نیزا بحجرذزا نكزل وقزام حكه زیالصرع و الهسزت بط و غ

بال صزوف وزن بزاال الظزن  العاوزل ع زلكزوط حجزة یحصول اال تقرا  وزن وجهزوع ال صزوف ن
كهزللول الز ص الواحزل و علز ضا  یالااف ا الظزن الهطلزق  یالط وللول وجهوع ال صزوف حجزة 

 عة.یناللاجرل و 
حاجراهئهها تقعههع الغهههاء رجعوهها و اٌرض صههدعوا و  ىههذا وههن اٌصههول الههی :اقااول

كتههاب و مخ  می  ن و ىههار حنههاء الشههرع املجههیتزلههلل اركههات الههد  تفههوه الجههج حههه یفخ نههلل حههه 
عاب و طدعلن املغت ف وت ات الشرع طد و و  املتفرطهای   املجتهعاو و مجع جی  فر  ج ال 

ا هیهفرعهوا عل ههة الهیحالع  و ىذا وهن اٌصهول رال راًٌ  يلذ و ٌ وقال وقاًٌ  يدع لذخ م
هلهة اٌدهتقراء وهأروذ وهن طهر ی  رب العهامل ن و املهرد ایلیون اركام الد راً حكث الهجٍد  يحالج
اٌصهعٍغ تتجهع افهراد صهنف او  و یف ا ادهتقراءاً هیو ادهتقر ا اطتراءاً هیتتجعوا كاطتر يا ًكرو

ه فاذا رأوا الف  فه  حغتقروا فخ م هاحه فحادتقروا ف هاحوجدوه ف  وع او جن  مث الكن  ا
ا  مه  حهنات و ىهذا طحنات رمكوا حات كه فرد ون افراد اٌ غات له عحون اٌ غات له ع

حعٍ هه ا هه وهاا لل اَ حهه وهن  ا الجرىهات و كفهاك یفحأتحد ن كهایالد و  العهه حه یفیج ٌ
 ات ات شاء اَ املوفق للجرىات.حالج ون أیخ ارجار وعلقة كها عنه یف ًدلعات و هن
صن و اٌ <اً حفات كات طعع>طوله   .صه حه القعع احداً یفٍ ىذا فرض طدوه ٌدكاو ال 
اوها فهرد  ًتتجعهه فوه افهراد م و حهی ت افهراداً خاذا ادهتقر عینخالخ  <صنفاوا فرد ون >طوله 
د وهن صهنف العلههاء او صهنف وهن  هوع كالعلههاء وهن  هوع اٌ غهات او  هوع وهن خهون صنف كل
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 وات.حجن  كاٌ غات ون ال
د وههن صههنف خههات كههات املشههكوك فههرد وههن صههنف كل عههینخ <القغههن اٌول اوهها یف>طولههه 

ًٍ  ناىن عیلخء و رأالعلهاء و تتجعنا اكثر اشناب العلها  ه وارهداً ححالتفصه وعلووهاً  صفة الوطهار وهث
هه عههینخ لجههة  ضههاً خالنههوع ا و یفحعههد وارههد  و  ًو رووهه ًاذا علهنهها ات لٍ غههات عشههرة اصههنا   نج
ه و اوثهال راینیهو ا صقٍی ًٍ  ًذلها و كهات الزنج  نتغهعوت وهنها ادهود و تغهعة وههن واجهة فهرد وهث
 اض و الغالهب الصهنیحهىنها الج ًنهوع  فالغالهب الیاٌصنا  اج   و وارد وشكوك و حایقیاج

تلفات فقهال املصهنف اذا علهن ات الغالهب ی  توافقات و طهدخقهدف و الصنی ًىنا الغواد و ىذا النوع
 كهن یفخ و ا لهب اٌفهراد ادهود او ماادهود  ضاً خاٌدود و ا لب اصنا  النوع ا ًالصنف الزنج  یف

ه النوع  الب الق ذلا الفرد املشكوك وهن ه حهادهود و ٌ دل ضهاً خحالغالهب و ركهن حا هه ا ًالزنج
لكون  هواحنومت هوؤالء جوادلمت فا ها جاحول الق ش غیخظل الان الو  يال ن و الد  العاد ه اٌحعل

ادلون ف  وم لقالوا لٍدتقراء.حو لو كات ىؤٌء ذلا ال س لكن ح  عهنحها لحح  عهن فهن ت 
هالف الهق  یف ة و وهاحهالزنج  وهن ی  كتغهع <الصنف  الهب و ات كات یف>طوله  النهوع م 
حعضهون و  عهن ات  لجهة  يوهر وثالهه املجها  املشهوور فادهتقر حغالب الصنف ملها ضاً خاملشكوك ا

كثر ون القه ياملجا  املعین ث ىو یفحالنوع وقدم فقال ات ادتعهال اللفو ون ر  راتهب  یحا
ن حعضون ات ادتعهال اللفو  وع اٌدتعهال و  ع ل ق املشكوك حاٌ لب و ىذا ادتقراء یفحف
ح  لجة الصنف فالقه حقة ا لب فاملشكوك ول ق حه و املصنف ارتار ترجحالق نة یفخحٍطر
نههة ام ٌ و كههذلا وثههال ىههذا املقههام خات الشههورة طر املغههألة للشهها یف قههة لكههن توطههف یفححالق

 ه وعههینحههف  ههر و ٌ علههن ات املغههتعحههوارههد ٌ   وعههین و ىههو لفههو ادههتعهه یف املت ههد املعههین
ا  یحرق لفاظ فأرذ حغلجهة النهوع كهاجن مفهنن ون طدم  لجة املجا  یف يام مج و وههنن  جهین اٌ

 قة كاملشوور.حون ارذ حغلجة الصنف و  درة املجا  حٍرق
ىههذه الصههور طههال املصههنف حههالوطف  ارههر فههی ایل <الصههنف  الههب كههن یفخ و ات م>طولههه 

طغام.ی  تجخاملثال  ون طدونا و ملا يلعدم رصول ال ن العاد   وراده ون اٌ
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هلة و ات كا ت یف>طوله  ه ات كات یف عینخارر  ایل <الصنف  لجة مج واد  لجهة الغه ًالزنج
هلة حات كات الغالب وشكوكاً  ه اض فات كهات یفح الب الج ًكوت واوراء الزنج خو  مج  ًوهاوراء الزنج

ات الغالهب  اٌصهنا  الغهواد اٌع حهمج غالهب یفال عهینخهنهج وارهد  الغالب عهیل ذاو ا لب یف
هه هه ًوههن الزنج كههن خ ر اٌصههنا  و ات میادههود كغالههب دهها ضههاً خا ًوشههكوك ركههن حههات  الههب الزنج
 ر اٌصنا  الغواد فالوطف.یدا الغالب یف
شا وهن ات  الهب الهز ج ادهود ام  ا ت یف عینخارر  ایل <و ات كات وجود الغالب>طوله 
 النوع  الب فالوطف. كن یفخ املشكوك حاٌ لب و ات مل ق حالنوع  الب وعلوم ف ٌ و یف
لنههوع االصههنف و ٌ  الغالههب یف يٌ ههدر عههینخ <و ات كههات وجههود الغالههب وشههكوكاً >ولههه ط

ن  فات كات ف تركنامها و   ر ا یف هن حالج  ذا  الهب عهیل ه  الب و كات  الهب ا هواع ذلها الج
ن  مث الق الصنف حالنوع مث الهق الفهرد حالصهن لوت وارد الق اوًٌ  ف و ركهن حهه النوع حالج

 صهورة عهدم  الهب یف فهالوطف و اوها یف و اٌ طجهره دهروراً  فهة یفحاجورن تهججحخ ن اَ ریید یف
ن  فات كات یفا مث الفهرد املشهكوك  الق الصنف املشكوك حهالنوع اوًٌ  ة فقدخالنوع  لجة فرد لج

 الج ث و الرد واضح. حالغالب ون الصنف مث
ة فقها حات كات الغلجهة صهنف عینخاول الكٍم  ارر ععف عیل ایل <ة فقاحاو صنف>طوله 
ًٍ و  يو اهلند ًو الروو ًفتعلن ات الزنج  ة و حصهنف او صهنف و تشها یف  الب اٌصنا  ادود وث

هخ تأة كهخهة و فردحات الغلجة صهنف عینخة خفرد لهه واجهة فهرد و  ًكهوت لٍ غهات صهنفات ارهدمها  نج
لهه الهو  و ىكهذا او كهات  الهب  ضهاً خٌفهراد و ارهر لهه الهو  و ارهر الهه اٌ  وهن او  ًاٌرهر رووه
 ضههاً خل ههق املشههكوك احدة فضههعوهها وتعاحمج ًىهه الجههة و  ضههاً خ  وههع ات افرادىهها ایاٌصههنا  اجهه

روضهههه لة عنهههد حا  هیة او ارهههدخحالغالهههب و ات كا هههت اٌصهههنا  وتعارضهههة و الغلجهههاو وتغهههاو
ن  كهاحنجذ فحتركات رخفالوطف و ٌ ياٌرر  ور. عهه حغلجة الج

النهوع  وجود اصهه الغلجهة یف ات شا یف عینخارر  ایل <وجود الغلجة و ات شا یف>طوله 
 اذا كهات املشهكوك فهرداً  ههاح فی  لقغههالصنف الغالهب ف مكوها ركهن ا او علن حالغلجة و شا یف
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 ون صنف ون الوطف و اٌلا .
ًٍ  عینخارر  ایل <طععو ات >طوله  وراء  لصنف او  وع فات كات وا ات علن ا ه ٌ  لجة اص
تلفهههة فهههالوطف و ات كهههات عهههیل الصهههنف عهههیل فاٌلههها  وات كهههات افهههراد لهههوت وارهههد  الهههوات م 
 ر اٌصنا  كه صنف عشرة عشرة.یالو  و دا ًو ات كات الزنج  عینخه اكثر حف املشكوك
للفهو املوضهوع للجهزء كالركعهة ه ات ادهتعهال احهط عهینخارهر  ایل <و وهن ىنها فغهد>طوله 
 ًٍ ًٍ  ام وحشهه القخ وا یف يالكه ا یف وث ب حهوشهرو  حكهوت الترك القهراءة و الركهوع و الغهجود وهث
زء ف الكه حا تفاء وع ا تفاء اً حٌعقل اً حرغ ه مه  العٍطهة حهف كیخه ٌت املجا  ٌحف كوت ركناً حالج
الواجههد  ذلهها فههرده املصههنف ات اٌدههتقراء رصههه یف اٌدههتقراء عههیلر وههدار اٌدههتقراء و یههو ىههو دا
لهو  يجهو  و لعههرحه فحهف ير حاملغتقرحل ق الغحره وشكوك فح  ره فیح  ت قق یفخ  و می  للشرو

قهع و خقهة و وهاوطع و ٌحىهذه املغهاجه الدط اطول اهنا م  الفاظ تقهال و مهال عهادة اٌدهتقراء یف
مروة و املصنف  لكا ت رنو اً  ق ون طوهلن وع اهنا لو كا ت رقاً ال قع عادة لكات اطرب ایلخ لن
وا  لكن ٌ ون ر ضاً خقول و ا ا اخ  .ث اٌدهتجات العریفحث اٌدتقراء حه ون رحاطول حعدم الج

حعهه  وههن طههال حههات اٌوههر للفههور  عههینخارههر  ایل <ة اٌوههرخههاثجههاو فور ه یفحههط و وهها>طولههه 
لفاظ للفوته حاٌدتقراء فخفور ادتدل عیل ًٍ خرال النعق كل عینخر ات ا لب اٌ د خاو   د طامئ وث

 ًٍ د طامئ خ ت رر و حعتا حكذا او ىه  هأاٌعن ك حه و ىو الفور حاملعین ضارب او حعد النعق وتص
فثجت حذلا جن  الفور و ىه ىو ون القغن  هبا ادتقراءاً  ٌورال ق حو اوثاهلا ف داً خو ٌتضرب  
 تدجر. العجارة راىر حادین ة اٌول و حایقحمل ال ل ق حالثاینحاو اٌول ف الثاین

رٍه   ن اَ عهیلیهد تز له العرش فا هه ركهن یفهی ارر فوذا القول مما ایل <اطول>طوله 
  كههره و حههایق ع رههیخا ههه ونكههر شهها ر اٌحه العقههه املغههتنحههلههق و دلالكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع ا

 العجارة واضح.
ة فههاعلن ات حههن اَ هبههذه ال نههوت الواىیههد العلههن و وغههتندىن یف فههاذا عرفههت وههجلغون وههن

عهر  خعر  اٌ غات وجدأه و ونشهأه و ونهتهاه و عللهه و ادهجاحه او خ ي اور شوادی   وع اٌوور عیل
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ه حه  لهه فحل یبحو اور   راً حو اكتغب او تغاوع كث  وعه ها اذا رصه له التجارب یفحا لتا ٌد
عهن وغهاجه  و هات و ارنهه الجقهرا  ا هه طهال ادهألوینیعهن حعه  رمكهاء  يرویعلن و ون ذلا 
تهاح علهن ذلها یحهه و  عهة فا هه ٌ علهن یلحعهاوراء عهام العج عة اججكن و ٌتغألوینحعام العج
حعضوا  ة و یفخصه وهنا رنوت شوادی ب فوذه اٌ  ار  الب واحالغ ون املعلع عیل ًالور ایل

ة فاهنها خاو و ادهتنراح وغهاجلوا حاٌدلهة الشهوادخاو حالشهوادحهجحلغا  احو  طیج ة و ٌخعلوم عاد
ههع علحهالتور ه عهیلحه له وها الهدلحاض وكاو عند المكاء كهن ط د خهه و الزاحهد طهال الوارهد مج

ة وغههاجه رضهها الههرب و حو املغههاجه الشههرع   القههول  ههروراً وشههكوك و اٌصههه عدوههه فههذلا  رههر
عة وهن ذلها خفهو  شهواداو اٌشهناب و الشهر ًعله ىه ة ووطوفة عیلحدنعه و وغاجه رف
غهع كهه عهام خه و حهتكلن فخهو  كهوت شهارعاً خ  اتمیغهع كهه ركهخلكهات  ر ذلهاحهالجاب و لو كهات  

 نههاً حو وج كههوت شههارعاً خ ود و املجههو  اتهیههة و اٌفههر ج و الحههو ا حة وههن الخع و العلههه الشههوادخحالعجهها
ر املنهلل و مهها فنهات یادهة املهدت و تهدجح حغ عهاممیغع كه ركخ العام و كات للصٍغ و الفغاد یف
لفهاظ الهف وهرة فوهن كها وا  ن حهه ىهن اد    هراً یالد تكلن یفخ تون فنوت المكة ا وهن علههاء اٌ

و لهو جو  ها ذلها  ًحهالور علهن اٌخب ٌحهات الغ و طداعترفوا حهحی  ع ون ىؤٌء اٌصولخق حالتشرحال
لهق متهاجخ منا عن اردال الرده و ا زال الكتب و حٌدتغن و رجهة وهن اَ و   هیب  ایلی  كن ال 

كوان ذلوك عنود اهلل  يرد اىهه الهرأ یف ذلا ون الهجعٍت   هه و لهذلا طهال اجوعجهداَ و لوو 
هوا و لكول النواب ملواخ نو  عول اهو ل و مخ   الر وا و محف جعث اهلل الرسا مبای م زا  یجا سورهوا  عوج ال 

هههن و تداباستغنوا و طوا النعهة هالق و غ كترووا حوملك دقن  سوه  و ای   لقووام رهن عل عهون اهلل و ا
 تولووا و امههون و خومهن حوی اد كت  عقولنا و عرفت  الجاحنا فووالهن اهلل ووا وا ء اال حاوره و قالوا ال یش

كان خث الح اروا عجدة انرأهن ول ح ادعووا  هواحاءهن فحوو ا ت ووهنن اجووادهن  یضاهلل عههون و لو 
ر حوعول و ورهن و امنوا اسوتدلهنا ان  ضوا اهلل غ هنن و ال زاجورا  یوب ملوا ن فا    هیجعث اهلل الی ك مول ذل

ر عل االوو  املشكهة املرأودة مث جعههون ابواحو  یاة و التامحهة ال احذلك بجعث  الرسا حاالوو  الق
زدد وول یو م یو  أ ابحوحقعند اهلل  اب مفل طهج واحو الق یو  راط  و االدالء حاوو  م وحة عل الرأ
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كوون خ جواء حو  حوی ب خو ف وواوول النوا قو  و ان طوال عهوره قواح    جعوث  سووال  ی و م اهلل اال حعدا  
 كوون ذلوك واضواا  خ حوی اسا  حو ال وق ا  خجاء ح  استعها  أ هاحف ضا  خر ای و م یاخ  ورة و تاحعا   وتجوعا  

كالوح طجوون و حوو الق یان ا وااب الورألج و ح وا  یا لكا ذحذلك دل ول اهلل و ىف یعنده  اب م 
و ىهه  يوا الهرأ يو ا  ار عقه مفاادر يكن ادلة ىذه اٌصول ادلة رأخ ث و لو مخالدودحضوون 
 ات ذلها ی  ر ىهذه اٌدلهة فهاذا تجهحهثجتهوت وعهالتن حغخر ذلا و ىهه ححغ يتكلن اص اب الرأخكات 
 .اَ ث و املرد ایلخالف و وأتا ردا هیف يجرحف يرأ

قزال انزه نفزر یهكزن اط یف التالزو وزن الالزل و یاصل عرنوا اال تصزحاال بتعزار :قال
كززل اوززر ثبززا تحققززه حكززن ببقاجززه وززا لززن یذزز ة ویالحالززة السززابقة او انززه القاعززلل ال ززرع علززن ی اط 

ة ام تابعزة یزة ام نرعیكوط الهسخلة اصول یكاط ثن ن وا یكاط عل انه بقا  وا یل و االظ ر ع لیالهز
بعززض الهززوارد ام ال  یالثباتززه وطلقززا او نزز یل الظ ززیة الززللیززحج یكهززا اط نزز للهستصززحب وجززوا

و باعتبزار الهتعلزق  یاو عزلو یاحتهاال  ثن اال تصحاال باعتبزار الهستصزحب اوزا وجزود وطلقا
عبزر ع زه باصزالة یا تصزحاال حزال العقزل و  ی قسزن الزیل یو باعتبزار الزلل یاو ووضزوع یاوا حكهز

هزاع و ا تصزحاال حزال الز ص و حزال االج ی قسزن الزیر یزو ا تصحاال حال ال رع و االخ یال ف
ة یزززحج ی زززودل ثزززن نززز  خزززارج عزززن االدلزززة الهع یالزززة شزززلح كوط اال تصزززحاال ا تصزززحابا  یقزززل

ة یضزعالو یاو ن وطلقا خصوف االحكام یخصوف الهوضوعا  او ن یاو ن اال تصحاال وطلقا
كززاط ال ززة نزز یر االجهززاع نززیززخاصززة او ا تصززحاال حززال غ الهززانم او ااا  و طززر یاالحكززام او ااا 

ة وززن بززاال الوصززف او یززكززوط الحج یاقززوال ثززن نزز او عززلو ا وطلقززا یالهقتضزز یال ززة نزز كززنی لززن
ل ذزز ا ال زززاع لتعززلد الع ززواط بزز ینزز ر داخززا  یاط ا تصززحاال حززال العقززل لزز السززبب وج ززاط ثززن
 لا  یو حززل ها  یاالجهزاع و التفزاق ن قزلله قززول وحزل ال ززاع  وزنر یلزز وطلقزا یاال تصزحاال العزلو

ظ ززور  یالزز ة وضززانا  یززه ززا اال بضززن االصززول العلویهكززن تتهیة و الیززلززة اللفظاال ززتلالل باالد یعلزز
 الة. یو ردا ن یل ن العقلیدل

لفهاظ حتعهارخدت القهوم خهارر ىذا د ایل <عرفوا اٌدتص اب>طوله  :اقول ف خعرفهوت اٌ
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غهجه یعهة حعوا كغهراب حقحف حع  و مجختعر حعضون یفقدغ خحع  و  صول حعضون عیلخمث 
هه اذا جههاءه م رههی ت وههاءاً آال ههه و لههذلا تنجههه  جاً حاىن شههحهههنن و ٌ د خههد نفههع یفخو ٌ جاً حده شههیج

فاتهه و خصه ة تعر ٌ صهر  العههر یف ضهاً خاملعرو  و نهن ا و اطتصر عیل فخحعضون و ترك التعار
 دنذكره. وا عیل اٌ روریضحصه اٌدتص اب عند ا  حعٍهنا وع ات ا

هلههة اٌدتصهه اب لغههة املٍ وههة  ء اذا ٌ وتههه و ادتصهه جت  قههال ادتصهه جت ال ههخحالج
ه ىههو كههوت حههعههر  املتشههرعة ط قال ادتصهه جه اذا دعههاه للصهه جة و یفخالكتههاب اذا محلتههه و طههد
اٌت الٍرهق و اوثهال ذلها  اٌت الغهاجق وشهكوك الجقهاء یف الصهول یف ینحهقخركن او وصهف 

كهوت  فه  خ تههه اتیون العجاراو و ىذا مه اٌدتص اب ٌ اٌدتصه اب و طهال املصهنف 
لهة احهده ارتیهجرحنها ات املصهنف ج الالة الغاحقة و ذلا وهن حهاب وها لفهاظ فار دٌ ب لكهه هیهٌ

وىجهه ىجهة و اوهره  ولكهن  اللفو و املعینی  ارتاره ٌ ونادجة ج وا لة و عیلٌدلشاء ون اخ لفو وا
لههة و اٌ وههوًٌ خ الالههة الغههاحقة وهها فاٌدتصهه اب وصههدر و فعههه فاعههه و حالدٌ و  غتصهه ب مج

ة حكوت ىو القاعهدة الشهرعخ الضواحا حا ه ٌ طاجه حه و ارتهه ات ارتهه ذلا وع ا ه اعتر  یف
ركهن حالجقهاء  ثجهت حتققهه دهاحقاً لقاعدة و تلا القاعدة ات كه اور لكلهة اٌدتص اب ادن  يا
كههات و ا ههت تعلههن ات لفههو  وهها كههات عههیل ا ههه حقههاء وهها يه و طههال و اٌروههر عنههدخههت قههق امللخ وهها م

الهال  یف نهاً حقختصه اب وٍ وهة اٌوهر الثاحهت اٌدتص اب فعه فاعه و الجقاء صفة اٌور فاٌد
 ه.ححقاء ذلا اٌور ف شا یفخ يالذ الال الثاین الغاجق یف
ة حاصههول ًات وغههألة اٌدتصهه اب ىههه ىهه ارههر تههردد یف ایل <كههوت املغههألة مث یف>طولههه 

هه ههٌه حالعقههه امل هه  و حههغههتدل علخ ب اتیج ل علیج كههات  ا حالكتههاب و الغههنة كهههاهیههو  اٌدههتدٌ
ههة و حههفرع ًدهنن و عرفههت ام ىههخههد ل علیج ههاب او حههو  اٌدههتدٌ ه حالكتههاب و الغههنة و ال ههن ال 

 اً حههاو فرع فاٌدتصهه اب اصههویل اً حملغتصهه ب اصههولت ااملعلههق ام تاحعههة للهغتصهه ب فههات كهها
ننها و اصهول خه فا ا  أرهذ اصهول دحفاجدة ف مما ٌ ضاً خىذه املغألة عند ا ا و ًفاٌدتص اب فرع

عوها حمج ء وهن ذلها عنهد ا و ٌحهد یف یش فهر  یف فقونا و وغاجه فروعنا عهن الكتهاب و الغهنة ٌ
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 رققنا و شررنا. ون العلن كها
ههد ارههر وههن املصههنف ا ههه ىههه خههارههر ىههذا ترد ایل <هحة الههدلحههرج كههها ات یف >طولههه و  یج
ل عیل الفهروع او اٌصهول او  كهات یف اً دهواء وعلقها ه ال هینحة اٌدتصه اب حالهدلحرج اٌدتدٌ
ًٍ حهالفرع ارد كاٌدتصه اب یفحعه  املهو یف و  اٌیج املوضوعاو ام ٌ  هام ٌ او وهث  و  وعلقهایج

 ء ون املواضع. یش یف
حاعتجههار فقههال اٌدتصهه اب  اٌدتصهه اب میارههر اراد تقغهه ایل <اٌدتصهه ابمث >طولههه 

ًٍ  الغاجق وجود یش الال عینخ ًاو عدو ياملغتص ب اوا وجود ء  او عهدم یش ء كالعوارة وهث
وتعلههق لل كههن  ًء وههن الوجههوب و ارواتههه او ووضههوع رههارج و حاعتجههار املتعلههق اوهها ركههن یش

 ًٍ و  ادتص اب رال العقه و ىو اصهالة الهنی نقغن ایلخه حلدلو حاعتجار ا كالدد و العوارة وث
ثجههت حالشههرع وههن ركههن و  وهها ية فاهنهها طجههه الشههرع و ادتصهه اب رههال الشههرع احالجههراءة اٌصههل

ادتص اب رال النك ون كتهاب و دهنة و رهال  نقغن ایلخطاعدة و ادتص اب رال الشرع 
ة حة و الشهرعحهحالالهة رارجهة عهن اٌدلهة العقل كوت اٌدتص اب ادتصه احاً خو طال طداٌمجاع 

ًٍ  د یفخكادتص اب وجود    .الدار وث
طوال یفخ ارر اراد ات ایل <ة اٌدتص ابحرج مث یف>طوله  مفهنن ون طهال املغألة  ذكر اٌ

املوضهوعاو و وههنن  ع املوارد و وهنن ون طال ا هه رجهة یفحمج رجة یف ات اٌدتص اب وعلقا
ة حاٌركهام الوضهع و وهنن ون طال ا هه رجهة یف علقارصوب اٌركام و ون طال ا ه رجة یف

ارجحههفحٌ التكل ر حههادتصهه اب رههال   ة و وهههنن وههن طههال ات الجههة یفحههة و ٌ املوضههوعاو ال 
عههروض املهها ع او  اٌركههام و وهههنن وههن طههال اٌدتصهه اب رجههة اذا كههات الشهها یف اٌمجههاع یف
و  ئة العهارحهوا ع وهروء املها ع ٌ یف ا كات الشها یفة الادد و وهنن ون طال ا ه رجة اذحوا ع

 .ة وعلقاحوهنن ون طال حعدم الج
 يا هه رجهة وهن حهاب الوصهف ا یف ضهاً خاهنن ارتلفهوا ا عینخارر  ایل <كوت مث یف>طوله 

 ًه و وههنن وهن طهال ا هه دهجب شهرعحة فحورد ٌ رجی ون حاب ا ه وورد جوصف ال ن فات م
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هلهة جعلهوا اوهرىن      ه وجوهاتحدد و طال املصنف فی او م رناً  اردد اً ب العهه حه دواءیج  حالج
 اَ. شاء ذلا ات ن فرروت و دتعلن الق یفهیلد كه رزب  ا هنن  جراً یج

مههه  د ذلهها یفارههر اعلههن اهنههن ارتلفههوا حعهه ایل <ادتصهه اب رههال العقههه ات مث> طولههه
اب ادتصه  النهزاع و ارتلفهوا یف یف يدرهول اٌدتصه اب الوجهود رٍ  یفالنزاع فقال ا ه ٌ

 داره و وهنن ون ا كره لٍمجهاع املنقهول و ٌتفها  العلههاء عهیل ضاً خمفهنن ون طال ا ه ا ًالعدو
ل حاٌدلة اللف  لفاظ ٌتهمت  الجهاً  ة و طدعرفت اتحاٌدتدٌ ل حاٌ ة حهحاٌصهول العدو اٌ اٌدتدٌ
  ون مهه حل ًت اعتجار اٌدتص اب العدوه احر و اوثاهلها و ىو دلحكعدم اٌشتراك و عدم التغ

 ء املوجههود الثاحههت و ادلهههتن الههی حقههاء ال هه هوهنهها یفحقخ ادلهههتن الههی ایل ء وضههافاً  یش النههزاع یف
 .ياٌدتص اب الوجود ه اولجا فالق عند املصنف ات النزاع یفحردوت هبا دلی

ه یزل علیو الزلل یللسلب الكلز الجهلة دنعا   یة اال تصحاال نی  حجاثبا یاصل ن :قال
كقولزهیاالجهاعا  و ا تقرا  الهوارد االجهاع یبعل ال  رل و وحك كم  ة و االخبزار الااصزة 

 یكم يا  طاهش حخ و قولزه حؼهى قَ  قزس یف حخی  َظ ی 

قنحدشقو حؼدشف  ی  حالل حخ یكم   و قولزه حؼهى قَ  قزس

 یالهسبوق بالحالة السزابقة علز یخاصة نة یال ب ة الهوضوع یحهل ا عل یعل ا  ب ا  ُ یوؼ
كصززحیززغ یه الززیززبعززل ن حة زرارل عززن یر الززة وززن ال صززوف الااصززة وجززوا و  ززا االخبززار العاوززة 
ه الوضزو  یزوضزو   توجزب الافقزة و الافقتزاط عل ی زام و ذزو علزیقال قلزا لزه الرجزل  الباقر
ُاو قنءهدهللا   یٍ   الیا صسقسة قذحُاو قنؼی نقزال

يج  فارق َا ؼقالرٌ  جهللا یقن ههللا   ٍ   قالرٌ   قنء

ءٍ یغدخی یال حخ علزن بزه قزالی  و ذزو ال یج بزه شز یقلا ناط حرك عل قنوظو 

فاَ   ٍ   قالی  يٍ رنك قيش و یجی یحخ قَ  قذَاو

 ٍ وانشك قوذق  یءیُءط قنیظوئ    الٍ يٍ  یءی یػه

الهطلزوال وزن ج زة نزص العلزة  یلل علزیزل زا یو ا ٍ قخشیءیُءع  وی نكُ  
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كوط  ن السزابق بال زة یقزی قض الیزة و الهزراد انزه الیزالكل یقزول الكبزر ینز ُءطیدال قولزهوم 
كفایززفین للجزز ر للتبززادر ال الع ززل نیقززیقولززه ال یالاحززق و الززام نزز ة عهززوم العلززة یززل العهززوم وززم 

ه الوضزو  الط یزجزب علیقن انزه قزلنام نایسزتیر و اط الیاله صوصة و جزا  ال رط وضهر نالتقزل
كل  ی یقیالوضو     قض بال ة.ین الیقیو 

دفع خه نهو اٌمجهال رهی ثجهت رجهة اٌدتصه اب عهیلخ ىذا اٌصه ات د یفخری :اقاول
حالشورة و ىو  ه اوًٌ حٌدتص اب حبجة و ادتدل علء ون ا یش قول ٌخملن  القول حالغلب الكیل

رىها و حثجهت حالشهورة  خف حهة الشورة حنفغهوا فكحرج ه عیلحدل ش و ٌحق حالشیكتشجث الغر
اصهة املجههع عل رىها و حاٌرجهار و   ا یفهیهحاٌمجاع املنقول و طدعرفت راله و حادتقراء املوارد ال 

زئ ىو ادتنجا  اور كیل ذلها حاٌدهتقراء  ًو مس ًا  املهنحو  و  وع ون القیج ٌ و ىو مما ون الج
جههر عههیل اً حنههاء اذا كههات  عههینخحبالههة دههاحقة  املغههجو  ة یفحالشههتة املوضههوع وارد یف رحههاٌر ات ال 
 د یفحهحع روه ام ٌ و اعتر  حات ذلها املعهینی ا ه ىه عرضه وا مث عرض الشا یف اوًٌ  رًٌٍ 

جر فجعد ىذ  دل عهیلخهلوها خث  رارة طهال و ذخغتدل جوجوه مفن ادلته ردخ التكلف اراد ات اىذا ال 
كههن یالعلههة  دوجههوهها  نیث ونصههوب العلههة فههاخالههد عههینخاملعلههوب وههن جوههة  ههك العلههة 

 حاٌدتص اب.
 ون وضهوجه ی  قخ ا  و ىو ا ه عیلحكات العجارة ط عینخارر  ایل <نق خوع كوت ٌ>طوله 
للجهن   يالكجر  یفی  قحال الٍم یف ونق  حالشا خنق  حالشا فوذا ٌخ ی  قحء ون ال یش و ٌ

 .د العهومحفحٌ للعود ف
ل و علة رقاً  ی  قخ فان  عی اطول طوله املوضهوع   یفی  قخ لكن ات الرجه عیل ادتدٌ
م للجههن  ادعههاء حهٍه دلحو ىههو الوضههوء و لهه ه و لقاجههه حهه  املههراد الكههن حالجداىههة و طههول ات الهٍه

ن   ه عیلحدل و ات طلنا ا ه للجن  فٍ ً املوضوعی  قحات ال يقول ا ه للعود اخ ات ات املراد الج
ن  اٌدین كیخحه  اٌعیل هن  حا هه له نهة عهیلخو القر ً املوضوعی  قحجن  ال الج   املهراد الج
  فهاملراد جهن ی  قهح فه  ال عهیلنق  حالشا و ىو وها اذا ورد الشها خ  وای  قحات ون ال اٌعیل
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ن  اٌعیلی  قخ  قهول وهع   وهاحهی  تع ه عهیلحه عهن و لنها دل  واحی  تع ه عیلحدل و ٌ  ادوت ون الج
ن ركهن و ىهو شهأت اٌوهام العهام یاوهره و ذلها ات ىنها حهه علحهدل قهول ٌخ و وا ً قول طعع ات وا
اىهه الهذیحبقا هه اٌوهور و ٌحهشهتجه علخ يق اٌوور و ووضوع و ىهو وعرفتهه شهأت املكلهف الج و  یج
ركهن  ركن ون اٌركهام حاٌدتصه اب فا هه شهأت الشهاك یف ادتدل یف قال ات اٌوامخ ات

ة ح الرعمیو  و اوا تعلیج ه و ٌحلد طول حٍ هاً حشا و طول ا ه طال ذلا تعلخٌ و اٌوام الال الثاین
ق هبهن حهلخو ىهو وهن شهأهنن و  ًنجغهخ ه مفههاحهتشهتجه عل ة ادهتنراح وعرفهة املوضهوعاو الهیحفحك

اوهر  يهه ادتنراح اٌركام الذحد تعلخری  رارة املنرج عند اشتجاه املوضوع و ٌمید تعلخریفاٌوام 
 ه عهیلحهر مسهع و  عهق وههنن فوهذا دلحهالقول حغ نن و هنوا عهیا حالغؤال و اوروا حالرجوع الهیاَ ف
عهتن حادهتنجا  حوهروا شهالشهرع ا رد ووضهع یفیه و شاىد ارهر ا هه م للجن  اٌعیل  حلات الٍم 
مت ان اووركن خوأ أ ی  للهشرك طال ردول اَ عنه كها ًء ارر حه ورد الهن یش عیل اداً حرمكه ط

 یلو  اخو  تودخهوا دا ا   ر اووره او لكون انحوحغتودخهوها حعود ذلوك  لكون انأنو  ححع وووا  ی جا حدخول دا ه 
تأخوموا  لكون انأده او داحة وول دواحو  حول عج اح  او عجدا  حول   اوره او وهج لكن  جا  وحا   رحوثهها حغ
و  ثخالهداالقل  كهوا اذن لنوا ىف الثواین ذن لنوا ىفأخو وثه  قالوا ال الن  ماخر خممت اخموا أت ذلك فان م
ل حالق ح یفخىو  ك صر ل حاٌدتصه اب و اٌدهتدٌ ا هه لهو  ياٌتهر ا حهعهدم جهوا  اٌدهتدٌ

  لهههه حدره و لهههخههه لهههه اتحهههاب دارك فهههدرلت و طلهههت حغهههن اَ ادرهههه  صههه جا ارهههوك ایل
وم علههة الكههن حهه  رصههوب الحقههول لههخ و حعههد  ههد حادتصهه اب اٌذت و ات دره  ههداً خهه ات

فكهذلا اذا  نهاء الشهارع اروهار علهه اركاوهه اٌ  هادراً   ححر  هد و لهح  فادتص ب الكن ایل
تعلهن ركهن  رهال ارهر و م ر عهن رالهه ایلحرال حبكن و علهت حه مث ا ه تغ ء یف ركن اَ ل 
زاو حاء حههاملهحاٌشهه ة تثجههت یفخههرحره و الغحههه حبكههن رههال  حههحتكههن عل   لهها اتحلهه الههال الثههاین
رىها حرىها  حزة عهن  حال املهرىا الحدواىا   زة عهاحره فمكا ات الذاو املهحدواه   ز عهاحفكه مم
د و ىهو رمكهه خهتعلق الكهن حالدختعلق حالذاو فقدختعلق الكن حالال طدخو كها ا ه طد ضاً خا

ف فاذا  ال حث ا ه دحف ون رحتعلق الكن حالغخ و طدی  ف او دكحصورة د صار عیل اً دواء
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هالصهلوة ٌ یف داً خهرد ه لها ٌتصه بحالكن فاذا ط ف  ال ذلاحصورة الغ و  لها صه جته یج
تأرههذ    لهها اتحالههق عههدوك لهه ف وحه لهها رههذ الغههحههو اذا ط او وغهههاراً  اً دكههات او دههفو فاً حدهه

  حو د  و صنع ونه دهفود له ًف و امححة و ات كات دخدخالد ف یفحشارك الغخفا ه  وغهاراً 
فهات ىهذه لتنا أو كهذلا وغه واوواً ی فاً حدو حبكن اٌدتص اب ٌ ه كات دالع تأرذه و تلی لا ات

 ضاً خا ًو ات كات الكن لل ال و ى حا  ضاً خالاٌو و رمكوا ا ة یفححاط ًكات الكن للذاو فو
 هك  ایل تهاح الهال الثهاینی ال ذلها الكهن و  ناً حقخر الال ح  ججقاهئا و ات تغة فالكن حاححاط

الالهة الغهاحقة وهررك  ي وال الال الغاحقة فادتص ب املوضهوع ا راب و ات شككت یف
 ا اٌوههور  عههن حعههد وههاحههشههتجه علخ الههاٌو و وعرفهتهها وههن شههأ ا و ا ههت حههی  لهها ملههه فههات تع
ر فا هها اذا حجق و ٌضههات رمكههه الكههن الغهها تعتقههد شههرعاً  ججقههاء الالههة اٌویل اعتقههدو شههرعاً 
رخ ا ه م اعتقدو شرعاً  و ىو العوارة حهه  ة ركن الال اٌویلحالال الثا  یف يصب ثوحا دم حتج

ء  كهن ال هخ املعلووهة و وها م  قول ات اٌركام وتعلقة حاٌمساء و اٌمساء ووضوعة للهعاین لنا ات
ء وعلههوم النجادههة فههات كههات وشههكوك  غههن حههذلا اٌدههن فههالنج  ادههن ل ههخ قههة محوعلههوم الق
احووای طههال عههیل حههالنج  كههها ًغهههخ  حالنجادههة لهه فههاذا  اعهوون ام ووواء اذا م بووول ا وواحیأ ال
ه  فا هت كنهت وهاىراً ح لهه ا هه جهول ام ٌحهتشها ف اصاحا وا صهر خ  و محبكهن اَ   ججهول و نج
غههاً  جههر ات الشهها ٌ و ىههذا وعههین حههد ا نج وضههوء و   و كههذلا اذا كنههت عههیلی  قههحنق  الخههال 
ووارتها  و حها  عهیل نهاً حقخ  حبدد  اط  فا ت واىر حك لالدد فاملشكو شككت یف

كههههن توضهههأ و م ًدد  هههاط  شهههرعیههه ة و محهههنحقحال  فٍحتتهههاح ایل نهههاً حقخدد یههه فا هههت 
كههات الشهها  ًا شههرعٌ شهه ًعههحادتصهه اب العوههارة فالشهها العههارض شهها وج و اوهها اذا 

كنهت وتوضهو  لا الكیج فٍ اً حشرع و شهككت  مث  هت جالغهاً  اً حن حاٌدتص اب كها اذا 
ههفٍ ام ٌنق  الوضههوء خههىههه  ات النههوم جالغههاً  لتعههارض اٌدلههة یف شههرعاً  ح حو  لهها تههرجیج
نق  ٌدتص اب العوهارة خٌ دتص اب و الكن حات النوم جالغاً حاٌ  ه عدم النقحدل

ة و ا ها ووردىها الشهكوك حح اٌدلهة الشهرعحتهرج   وورد اٌرجهار یفحتؤور حذلا و ل فا ا م
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الثاحهت و  ینحهقحال ثجت له اثر و ركن فن ن حهاطوت عهیلخ م ًعحثجت اور وجخ ة فاذا محعحالعج
تهها وههن ووالهها حانج  ىههذا الكههٍم املجهههه لعرفههت این ه و لههو تههدجرو یفحههرمكههه طههامئ عل

اٌدتصهه اب دههجع  اهنههن حههارثوا یف ٍهتن و طههدحلغینخهههة وههن شههتاو القههوم و تعههوحع 
عرفتهها فا ههه وههن علههن  هنن العههاعوت و تفرطههوا فههاعر  طههدر وههایههشههاع ج تههمت رههی  و می  دههن
ههن  الشههتة املوضههوعخذكر هها طر يفوههذا الههذ مهههد ال ههن  حنههة ات الههٍم لج ة دوت الج
 ة.حشهه المكخ ری اٌعیل

ن الللزث و االربزم و نحزوا وزن الهزوارد یولزل ال زة بز یة تلة القاعلل نیو علم رعا :قال
ل الزوارد ن ززو ین للزللیقین بززالیقزیه الیزن ضنقزز الز ص اوزا الط تلززة الهزوارد وهزا یوجزب القزل  نززیال

العزززام الهاصزززص حجزززة و تزززوذن اط االصزززل عزززلم صزززلور ذززز ا الابزززر عزززن ص او الط یتاصززز
 یته وزلنوع بعزلم انصزراع الابزر الزیة اال تصحاال للابر علم حجیلزم ون حجین االوام

كن االدلة الظ  ینف ذ زا الصزلور حجزة  یو ااا جعل زا ظ ز ل القطزمیة لتحصزینفسه و باط الةرض ترا
ن یهتعارضززالن ی تصززحابالعززلم اوكززاط العهززل بان اقززول و یقین بززالیقززیاض القززاشززكال النتنا
اللاللززة نصززوف  یة و نحوذززا نززیززة ال اتیززاا الكززام و سززاق الثبززا  الحج یة الكبززریززكل ی ززانیال

 بصلور بعض ا حاصل. یضة بل العلن االجهالیوستف
املنقهول عهن فهات    ىهذا حكهیلحارهر له ایل <ة تلها القاعهدةخهو عهدم رعا>طولهه  :اقول
طه. الجناء عیل ضاً خه اححع  الفقواء ف  اٌ
جر وهن اٌوهام عینخارر  ایل <و توىن ات اٌصه>طوله   ات طال طاجه ات صدور ىذا ال 

  حصهادر فهات كهات اٌدتصه اب حادتصه اب الهال الغهاجق  قهول ا هه له فعهیل ً  حقععحل
جر لهه  جههاب املصههنف  ههاو ا ًٍ حكههوت دلههخه و ٌحههة فحههصههوم و ٌرج  حصههادر عههن املعحرجههة فههال 

ه فههرع ثجههوو التههراكن و ثالثههه طههدثجت عههدم حههٌت اولههه ادعههاء مهه  و ثا  ء احههداً  ح هه يغههوخٌ
 ته.حرج

م یفخف حقول ات طال طاجه كخ  ونه و حدجق ل  ور ونه ات واخو  <اطول>طوله   كهوت الٍه
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كهن میعهه لوارهد وهنهها و ٌخة و اٌدتص احات املتعارضات ٌحكل يكوت الكجرخ للجن  و ی  قحال
م یف ضهاً خكه وارد وهنهها فاجهاب عهن ذلها ا یف ي الذی  قحاجراء ال م و  حصهر  كٍه وقاحهه كٍه

 .ياٌفراد ة ذاو اٌدتص اب ٌ العهوم اٌدتغرایقحطال ات املراد ىنا اثجاو رج
اجهراء اٌدتصه اب  يوهن الج هث اٌول احهه فهر خ اراد ات <حه العلن اٌمجایل>طوله 

جر. یف   ف  ال 
الهوضززوعا  و  یالعهززل باال تصززحاال نزز یالعقززا  وززن لززلط ادم علززو و  ززا ب ززا   :قااال
قرر یة و و  ا اال تقرا  و یسقط ب ا ذن عن الحجی یسا برادعة ل ن حتیل یا  ال  یاالحكام و ا

كةزر الهزوارد وزن التوصزل ین االول اط ب ا  ال ارع نیبوج  اعتبزار الحالزة  یا  علزیزا  و االرتباطیا
و  ةیة وضزعیاط اغلزب االحكزام ال زرع ین اللزانیه نظزر وزن وج زیزو ن او  زببا   السابقة اوا وصفا  

ل وجزلناذا یزالعب یالز یة بزل اغلزب االحكزام الصزادرل وزن الهزوالیزبزل اغلزب االحكزام االل  ة  یفیتكل
ق ین التو عة و الضزیالهحلود ب یلحق اله كوك باالغلب و اط دار االور نیرو سوخة نیثابتة غ

ا و علوزززه ناغلزززب االحكزززام یزززن التوقیوو زززعا  او دار االوزززر بزززة یناغلزززب الهحزززلودا  ال زززرع
 ینزالحكن وترتزب و اط شزة نز ا  یزووضزوعات ا نهزادام الهوضزوع باق ة وؤبلا  داجزرل وزلاریال رع

البقزا   یتسبب ال ة نی اط اختاع الحكن اال یروؤثرل نیع غقل  وصف عارض ناغلب االوصا
كاط السبب وها ذز ا القسزن و  یله قرار و ا تقرار ناا زتقرا  نز ون ارتفاع  بب حلوث الحكن و 

كاط ال ة ن ة بحسب یبقا  الهوضوع الصرع وها ذو قار ال ا  ناغلب الههك ا  القارل باق یاط 
الهوضزززوع  یوقزززلار اال زززتعلاد الحزززق بزززالج ر او نززز یا زززتعلادذا للبقزززا  نتخوزززل و لزززو شزززة نززز

بهلزل   زكل التهسزةیو االشزتراك نعزن  حال ا و نلرل ال قزل یالهست بط نالةالب بقا  االوضاع عل
كزز ا اصززالة عززلم التاصزز یالزز اصززالة تززخخر الحززادث ا ززت ادا   ل لةلبززة ییززص و التقیاال ززتقرا  اقززول و 

وزوارد اال تصزحاال  یقال اط نفر الحالة السزابقة تزورث الظزن بالبقزا  نزی هكن اطیوجودذها و 
ة اال تصزحاال یزاا قطعزا بحجاكرنز وم قطم ال ظر عن اال تقرا  و انا ااا الحظا وجهوع وا

 الجهلة. ین
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 وهی ب فاوًٌ حجه عحع ب و یفحع هحه فحارر ىذا دل ایل <وهنا حناء العقٍء>طوله  :اقول
هو  و وهن طهررىن  يود و  صهارهیهب اتجهاعون و وههنن یج اء ون عند اَ حصارو العقٍء ا ج و مج

ا وا هن  اووة و انوا عوی احاءنوا عویانوا وجودنا قهول خشهود للهصهنف حهذلا و اَ خفعلون و ون  عیل
ك ور وول ىفقهول خو اَ  وقتدقن تجعوون اال الظول و ان خاهلل ان  احضوهوك عول سوجخاال    و ان تطول ا
ء املصههنف الههذ و اكثههر وههن یفر ووون ی   هوون اال اوههاعهتن مث ادعههاء  عههیل جههینین یاٌرض عقهٍه

تفهر   ع اٌون عیلحمج جر العام و حبره و دوله و ججله یف ع العقٍء یفحب ات مجحاملصنف علن الغ
 عهلهوت حاٌدتصه اب فعهیلخوونها ىهذا ی ارىن وهن لهدت ادم ایلخهالغنهتن و وذاىتن و تشتت د

قهه حهذلا خواء فهات ن لٍدتصه اب دهفیاء الصل اء املنكرح اٌتقی  ع اص احنا امل دثحىذا مج
م وهع وثلهه فٍ ء فادعهاء املصهنف حاوهه حعهد كٍه  يا <ًاو الهنهخهو ا>مث طولهه  و ات كها وا عقٍه

لهة حالعهه حال نوت و  اوراء العلن ل الدالة عیل غت جرادعة هلن و ىذا  قك اولجا ٌ  قهك دٌ
عهلهوا خ  ارتدعوا فلهنحی   و اٌصولی  ون امل دث راً ح ف ات مجاً  يمشوهلا اٌدتص اب اٌتر او وخاٌ

اولجها و وهن ونهع كهوت ارتهداع اولجها  جعه عدم ارتداع اولجا رجة عهیلحاٌدتص اب و ون 
 اولجا. رجة عیل

هلة مج ء  طهال یف رجا و اعجب وهن ذلها وها عوا رجا یفححالج الضهواحا ات حنهاء العقٍه
لهة الجنهاء وهع اٌصهه و حهنهاه حاٌصهه فحالهردع  ف ر و ات علهنا الجناء و شككنا یفیرجة للتقر مت دٌ

 ردعون حهه صهرح حالجقهاء عهیلیه نا  قعع حات املعصوم مهیالجناء و ى ة یفحفٍرجات طععنا حالردع 
القعههع حعههدم املنههع و ات دههلهنا عههدم القعههع حعههدم املنههع  كیحح فههخ قعههع حالتصههر قهتن و ات مخوههر

طهدونع  اطول حهیلفه ًصهه القعهع ا هتهیر ال نهوت و یدها نضن ایلخٌ ه  كیخفٍاطه ون ال ن و 
و اىهه  ة و ونهع الردهولخها وهأی ة عن العهه  اوراء العلهن یفحاو الناىخاٌ اَ عن ذلا یف

ذلههها وهههن العقهههه و طههههدعرفت ات  دل عهههیل ر وهههایث و دهههاخرهههد الهههف و وهههأی یف تههههیج
وول حبكن رال وعلوم و الهنحاٌركام ط اٌدتص اب یف ا  وهن حهعهن الق ًا  ركن رال مج

ن فهاهنن یقها  حهه حنهاء الهدخا ٌحالهد  حناءىن یف او ىذا و حناء العقٍء ىنا ودرول فاتخالضرور



371 

 

ن و ات ین اور الهدهیوض الفخ ن و مهیا فوضت الحن و ملٍو الد یا جاىلوت حالدحشاعروت حالد 
عهن اجهراء  د و رصوب ردع النهیبخن للردع الشدیاور الد ا ٌ عیلحاور الد  طرروا عیلطرروا 
 مسعت. وم حعده كهای وم یفیركن 

ة اٌدتصه اب فهات كهات حهرج ادلههتن یف يارهر و ىهذا اطهو ایل <وهنا اٌدهتقراءو >طوله 
 و مین وع الفار  الع ههیا  اٌركام علحاملوضوعاو و ط یف ًاملراد ادتقراء املوارد املنصوصة فو
ء فقهدعرفت رالهه ىنها و دهاحقاً رة احده ات كات املراد اٌدتقراء یف هلهة اٌدهتقراء ط لعقٍه ا  حهحالج

 م  شرح العجارة. نا ىنا اٌحعل تر اٌرجار و اٌمجاع امل قق فٍمرم حتوام  م  
رتجها  او كاحهالصلوة و اٌرتجاو ر الثوب للتوصه ایلحكتعو ًو ى <اوحون التوصل>طوله 

 اً ركن ووضوع ون الشهارع دهواء عینخ ٌجه ال ن ججقاجه او دججاً  يا الصلوة حالوضوء اوا وصفاً 
او حهاو و اٌرتجاوحاكثهر املهوارد وهن التوصهل صه و املراد ات حناء الشرع یفی رصه ال ن حه ام م

 ل ق حاٌ لب.خاعتجار الالة الغاحقة اوا للوصف او للغجب مف ه الشا  عیل
اء و عههدم اعتنهه ه و   ههره ونههع اٌدههتقراء اوًٌ حههرفم ذكههر املن و يوههاادر <ه   ههرحههو ف>طولههه 

افعهال الصهلوة و ركعاهتها  الشها یف روت اٌدتصه اب یفیج  فاهنن اً حاٌص اب هبذا اٌدتقراء ثا 
ههع یج  ه و ىهو ا هه لهو اراد اتح  ر ف ضاً خعدم اعتجار اٌدتص اب و لنا ا ا عیلهیوع ات النصوب ف

هههع الوفههاً  رهٍه  وقتیضهه ارههد وههن اٌركههام عههیل ذلهها و  غههتقروت یفخٌ فلههن اٌدتصهه اب لج
هلة الشارع اذت یفخ ذكر ها ٌت وعرفتهه  وا عیل ًاٌدتص اب املوضوع نكروت اٌدتص اب حالج

و اوا اركام اَ فاٌركام و  ن ترمحاً هین فودعوا علهیوضوعاو علشتجه املخة و طدحون شأت الرع
ا فات طالوا فقوهلن ىو الكن و ات دكتوا فالغهكوو عنهده الهمت خر شرحاهنا ون شأهنن ون  یج
 ادتص اب. تاح ایلیفٍ

ة حههه حههفحة ام تكلحكا ههت وضههع اً ات ا لههب اركهام اَ دههواء عههینخارههر  ایل <الثههاین>طولهه 
دىن ثاحتهة حهعج ایل الصفاو و اٌرٍ  حهه ا لهب اركهام املهوایل ا لب اٌركام و ات كا ت یف

هها  مهه  ٌحههاٌلهها  ط ل ههق حاٌ لههب فههاوًٌ خحقههاء ركههن  یف رونغههورة فههات شههككناح  و  و یج
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ة حهالنغهخ حهه الكهن ات تعلهق حالهذاو مفهادام الهذاو حاط  ون حاب حات اٌدتص اب ل الثاین
 ًفوه ارهر فهات كهات و اٌ رمكهاً  و تقتیضه ية ذاو اررحفالثا  ر طععاً حا حا  و ات تغهیفالكن عل
هفونها  يفناهئها و رهدود ارهر عهنها و ات شها یف وغكوو  و ات ًاٌدتصه اب املوضهوع يریج

ووضهع لل كهن  الثهاینفالوصهف  ر طععهاً حهات تغف مكه ثاحهت و  تعلق الكن حالوصف مفادام ثاحتاً 
 وال الهههال الغهههاجق فاٌدتصههه اب  دهههكت اَ و ات شههها یف فادهههكتوا عهههها فهههات ورد و اٌ
 الشرع. وننغخ خ م قا   اخف حن ىذا ون النغخ و كیه و احوأذوت ف ًاملوضوع
ووضهع  اٌوهر یف ارقهول ات دح اطغام اٌدتقراء فی  جی د اتخریارر  ایل <و ات دار اٌور>طوله 

ًٍ حا ه وودع ام وض مدود حبد طععاً  الغروب او  اهنا وودعة ایل ق حبغب الزوات كصلوة ال ور وث
 ی  ل ههق املشههكوك هبهها و ات دار اٌوههر جههحالوطههت اٌول فا لههب اٌركههام وودههعاو ف قة یفحوضهه
ججقههاء ة حههة حاطح ام ٌ فا لههب اٌركههام الشههرعی   وههات وعهه رمكههه ایل عههینخت و عدوههه حههالتوط

روهؤثرة حطدغ وصف عارض فا لب اٌوصها    املوضوعاو فاملشكوك ول ق حه و ات شا یف
حقهاء الكهن رفهع دهجب  كهوت دهجب الشها یفخ ات لكن فاملشكوك ول ق حه اللون اٌا الة ا یف

ىهذا القغهن ٌ ادهتقراء و ات كهات  له طرار و ادتقرار حالذاو فهی ردود الكن و كات الغجب مما
ًٍ خههو كجقههاء  اء القههارة حالههذاحقههاء املوضههوع الصههر  وههن اٌشههح الشهها یف  د و حقههاء الرووحههة وههث

ٍ   حة فحفا لب اٌجغام القارة حاط ًٍ حل ق املشكوك حه حب  ولكهن  ر القارة كالتكلن و الزوات وهث
 ه و حقاء الشور.ح مكوت ججقاء الهنار و حقاء اللحالزوات ف روت اٌدتص اب یفیج اٌص اب 
تلفههة و ٌ لهههوأفلعههه ت <فتأوههه>طولههه  رههد نههو وا ا عههیلهیههكههن الكههن فمیٌت اٌجغههام م 

ًٍ میفٍ ىذه فقه   كن الكن ججقاء ججه الف دنة و عیلمیالف دنة و  كن الكن ججقاء شاة وث
ن  حادتقراء ارر. قول و لو شا یفخوادواىا و لذلا   وقدار اٌدتعداد للجقاء الق حالج
املوضهههوع املغهههتنجا  اذا دار اٌوهههر یف عهههینخارهههر  ایل <املوضهههوع املغهههتنجا او یف>طولهههه 

ل هق املشهكوك حه فحهرىا و النقه  ادر و اٌشهتراك طلحراهلا و عدم تغ فالغالب حقاء اٌوضاع عیل
 حالغالب.
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تأرر الادد و اصهالة  روت اصه العدم یفیج ارر ادتشكه اهنن  ایل <شكهخ عن >طوله 
ق ات حههده  وههام الت قیههوجودمههها فاجههاب عههن اشههكاله و جد وههع  لجههة حیههك و التقحعههدم التنصهه

م ك ي فهه  الالههة الغههاحقة ىنهها تههورد ال ههن حالجقههاء و لعهههر ورد عههدم یههف حههذلهها مهه  كهٍه
 .ی   داحقة ال ن حتأرر ردوثه و الكن َ رب العاملی  دن ء یف ال 

هلة ىذا  ا ا  و حهىهو وهن افهراد الق ياثجاو اٌدتص اب مجلة الذ ة جود القوم یفخحالج
ىنها عهر   كتاحنها وهن اٌول ایل جرىهات و وهن تتجهع یف دنة ردوله كتاب اَ و ٌ   له یفحل

 مث اعلهن حعهد ذلها ات وها بحهه ا حهه توكلهت و الحهحاَ عل اٌ یحتوف ا اتنا و وای اهتن و جایوقدار ج
اهتا عنهد ث ذواهتها لهذوحهاء وهن رحد ات اٌشهحالغهع و ىهو شهو ذلا ملن الی عند ا ون الق یف

نههه عههن خ ء و م ور ح ههأخهه و ات اَ دههج ا ه م عرفههت وههن طههول عههیل ذواهتهها ٌ ركههن هلهها كههها
م یج ء كهها ل  ء اٌ حه واجعه یش عرفت عن الرضا ر علة كهاحون   ء تعجداً  یش نهوا دٍه
 یف ممهااء ح فات كا ت اٌشی  اء حاملكلفحاطترات اٌش ن و كه ركن له علة و تلا العلة یفهیاَ عل

طترات  يرو كها  هنوا عنهی  اطتراهنا فغاد املكلف  اوروا حه و ات كات یفی  اطتراهنا صٍغ املكلف و اٌ
ًٍ خههء حههاملكلف كههاطترات الد اوهها اطتههرات ذاو ال هه ف حو اوهها اطتههرات وصههفه حههه كههاطترات الغهه د وههث

عجوأ حكون خقا الاللغات الغاجه عن اَ ذلا الكن  ًتلا الذاو ى الصورة اٌویل حاملكلف فی
ر الههذاو طههال اَ حههتغت ر وهها محههتغخفجههدعاهئا ركههن هلهها حههذلا و ذلهها الكههن ٌلوووال دعووا كن  ریب

نعهوة انعههوا  را  حوك وغخو ذلوك حوان اهلل مو طهال   وا وا حانرأهنحغخ حقوم حی ر واحغخان اهلل الدج ا ه 
لهذاو رو احهو ات تغ اً حها حاطهیكوت الكن علخة حاو حاطمفادام الذ حانرأهن وا وا حغخ قوم حی عی
ر   لا اتحل هتا فصار الكلب ول اً حعن ذات ر الهذاو و كهوت حهامللهح لتغ ركهن الكلهب عهیل يحتج
 ركهن هلها حهه فوهو رمكوها و اٌ مفها ذه الذاو لغات داجه ون اَ رمكاً حه ى يقة اررحامللح رق
 ع اجغهام ىهذا العهام وتقلهب یفحهدكت اَ عنهه و مج الغكوو عها بیج ه و حٌ ك ف مما ًفو

و رهدد  ية و تصورو حصورة ارهرحصورة فزال عنه تلا الصورة الذات وم اول عیلیالصور كات 
رو فقهد ال حعهنا فات علهت اهنا طهدتغ وا حالغكوو عهنا اذا كا ت وغكوتاً هلا اركام ارر او اور



374 

 

تونقا  نها ووضهع طهوهلنهیاو ادهكت و ات شهككت فوا و ترطب النك هیالكن املعلق عل ال
ر و حهر املتغحهر ركهن  حهات ركن وشهكوك التغ ارجروا ًو ا ا ذلا وضع شرع ی  قیب  االی  قحال

زم و الثجاو و الجهت و الغهكوت عهیلح صفة  فغا ی  قحذلا ات ال ء و الشها ىهو  ال ه ة و ىو الج
 غهكوت فهات كنهت یفضهدات كهضهادة الركهة و الء و عدوه فوهها  وجود ال  التردد و التزللل یف
كلههف الشههارع اٌ غههات حههات خ كههن اتمیفٍ ه  ال الغههكوت طوههراً حههمث تزلزلههت ف ء دههاكناً  وجههود یش
 فهاملراد اذا كنهت عهیل   املهراد وهن كٍووهن ذلها طوهراً حو لهه حعد دهكوت حتزلزلت ف هاحٌتشا ف

وعلهوم  ول هاً  تهادهت ال فشهككت یف نهاً حقخالنجادهة   جوجود الكلب و كنت تعلهن ات رمكههی  قخ
ة فٍتهنق  حهة حاطحهه شهاججة وهن الكلجحام ف ا ه ىه مت ادت الته ول اً  یف ت وتزلزًٌ حة و حقحاملل 
و الشارع ركن هلذا  ًالشرع ینحقحنجذ و اعلن ات رمكه ركن الكلب الحنا جوجود الكلب رحقخ

هر علركن لهذلا املعلهوم حالنجادهة  حالنجادة كها ضاً خاملشكوك ا ة حهه ركهن وعلهوم املل حهو ٌحتج
اٌدهت الة  رهال تزلزلها یف و ا هت یف  طوهراً ی  قهحنق  الخهة و اٌ فالشها حهر وعلهوم املل حهفا ه  
شها وهن  عهیل اا ه وها اٌ ت رمكه النجادة و رصهه لهه ادهت الةو كا كات كلجاً قن ا ه حعام وت

 ور الهنج  فوهو حها  عهیلر املعحعور  خفٍ ورة شرعاً روعحمتام اٌدت الة و اٌدت الة املشكوكة  
 ه طال عیلخعترخب خه و ٌرحشا ف ٌ يث الذخالد ىذا وعین واطعاً  ٌ رارجاً  كات شرعاً  وا

كان عی نق  خه ی  قهحو وعناه ات ال ی  قحنقا الخن  فان الشك الحقخ ها عیح فشك فهی  قخ ول 
 ی  قههح ىههو الی  قههحلل النههاط  ی  قههحارجههار ارههر و ال ح یفصههر  كهههای  قههحنق  الخهه و الشهها ٌی  قههحال

وجوده و   اٌول فوو الشا یفی  قحوجود املنالف لل شا یف ضاً خ اٌول فالشا ای  قحاملنالف لل
حتققههه فا ههه   اٌول حالشهها الههادد یفی  قههح  املههراد عههدم  قهه  الحرههال الشهها و لهه  والههه یف
 ی  قوحال فابل عویاذا شككت  اٌول نه و طال اجوالغنحقخ عیل یضمی  له ریی  قخنجذ ٌحر
 نها املوجهود یفحقخ ات ٌتعه   حالشها و اجهن عهیل ضهاً خذلها ا و وعهین نعونه ىهذا اصهه طهال حط

طه املت رال الشا فاجن عیل  .د املشكوكخقن و ٌتع   حالزاحاٌ
هوو  ی   و الی  قووحال دخا الشووك ىفخوو حالشووك و الی  قووحنقا الخووال ثخرههد یفو عههن ارههدمها
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حوال وول  عتود حالشوك ىفخ  و الحوعه جویح فی  قوحال مت عویخو و ی  قححوال نقا الشوكخواحدما حاالخر ولكنو  
لهو كهات حهدل  ههاحذلها ف و  حالشوكی  قوحنقا الخوالاركهام فقولهه  شهتهه عهیلخث خو ىذا الهد الواالت
ول فوهو یفی  قهحلنق  ال ناً حقخالشا  نها حشهور حقحو ذلها ك ی  قوحال دخا الشوك ىفخوو الالرافهع و طولهه   ٌا

ٍتدره  ام ون اهلٍل ایلحروضات ا ه شور ص هو  احودما حواالخر ی  اله و طولهه حهوم الشها فیهاهلٍل ف
ل فشههككت یف عههینخ ٍتههدرلوا یفحههر اذا عرفههت ات افههراد الغههف رهٍه الغههف و اذا  وات ا ههه شههاة امٌ  ف

ٍتدرلهه یف ا ههفهرد  قنهت یفحع اهنها جٍلهة امٌ  و تحهافهراد طع شككت یف شهكوكاو و ات امل جٍلهة ف
طه فاجن علحصه لاٌ  العك  و ات كنت تتی ی  قیء تنق  ج یش یف شاكاً كنت  تعتهد حقن حٌا ه وٌ 

 د.خالزا حالشا یف
ات طهال فهات  ایل ء ون وین ره او یشحدم رعا  او   و عن  رارة طال طلت له اصاب ثوی

تغأووه  و  ه طههالحههت فخههت فرأحمث صههل جاً حار شهه قن ذلهها فن ههرو فلههنحاتهه م رننههت ا ههه طداصههاحه و
تع  ینجغوخس ح وول طها توك مث شوككت و لوی  قوخ النك كنت عیطلت له م ذاك طال د ال هوة حال
قطعوت ال وهوة و غأوهت  و  تو   طجوا  ختشك مث  أ و ان مات طال  ایل  حالشك احدا  ی  قحتنقا ال لك ان
تدر ت عیححن  حالشوك ی  قوحتونقا ال لوك ان ینجغخس حك فهحء وقل عه یش  لعه یال هوة النك ال

جر ات كنت عهیل و وعین   حالشها یفی  قهحرهدود الرافهع فٍتهنق  ال  فشهككت یفی  قهخ ىذا ال 
الدود  تقدم الدود و تأرره فا ت یف ة ات شككت یفحالرافع فات اٌصه عدوه و الفقرة الثا 

 ی  قح املتقدم و ا ها تنقضهه حهالی  قحنق  الخاٌت املتقدم شا فالشا ٌ یفو قن حاٌت اٌرر وت یف
شها خ يوم الهذحهنة ادأله عن الخه و ا ا حاملدحطال كتجت ال جن مهد القاداین املتأرر و عن عیل

طدور وة خة و افطر له  خ  الشك  ن له  حدخا فخ الی  قحالصام ام ٌ فكتب خه ون روضات ىه حف
كنت عی فان شككت ىف يالفقه الرضو ذلا و یف وعین  ول الودث فتوضوأ و ان ی  قخ الوضوء و 

كنت عی شككت ىف كنت حتأت ان  االی  قحنقا الشك الخالوضوء ف   ولی  قخ الدث و  قل و ان 
تودری  قخ عی ت حو  وه تاووا   هوا سوجق فتوضوأ و ان توضوأت وضووءا  هیا ی ول الوضوء و الدث و ال

نقض  خ الی  قحك وضوء الن الحس عهحتدث فه حد ت ام ماتد   ت ا مث شككت فهن  هوتك او م
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جر و ذلا ا الشك تغأوه  وول حو ا ف ًالثوب املعار للذو ور و طال اجوعجداَ یف كها ضاخال    و ال
أ  ف حأب انحتأت اه و هو طاهر و مخاجا ذلك فانك اعرت  ا قل انو  حتأوت   حویحوف ت وی قل ان  حن 

أ   رفهع یاملها ع ٌ اٌول و الشها یف  املقتیضهی  قحنق  الخ حاملا ع ی  قحات ال ضاً خذلا ا و وعینحن 
 .و تقدوًة  ذكر ا ىذه اٌرجار ادتعراداً  قتیضامل

ها اً حاملته ي الال الغهاجق ای   عی  قحراد ون الی كن اتمیو اعلن ا ه   رمكهه و ی  او عه قن مج
دخا ت الی  قحال ه او رمكه كقولهحاملشكوك ف يراد ون الشا الال العارض ایٌحأ  حه و 

نقا الشوك خوالالوضهوء  ه و كقولهه یفحوم املشكوك فحشور روضات ال دره یفخٌ عینخ   الشكحف
 .حأ  حه ف ٌحلع وعین ضاً خالدد و ذلا ا الوضوء الشا یف  ون  واط  حل عینخالوضوء 

هلة اذا كات وتعلق الكن الذاو املقتر ة فذل  اً حهوهادام حاط عهینخعرفهت  ا رمكه كهافجالج
طهال  ه فهاذا  ال اٌدهن  ال الكهن كههاحهعل رمكهه طامئهاً كهوت خحامسه  ًغهخة و حصفته الذات عیل

ًٍ  صار مخهراً  ف جغه الغلعات ری راً حالرجه اذا حاع عص یف اجوعجداَ  فجعلهه صهارجه ره
هر ف  حأب ح  فقال  ههر  جن جعفر و دجه وویساذا تول عل اسن ال   كهوت اولهه مخهراً خعن ال 
ًٍ حصهخمث  اٌدههت الة و  شها یف ر الهذاو رههیحههو ات تغ ًا هتهاذا ذهوج سووكره فو  حووأب طههال  ر ره

هه نههاهیوههرو فو صههد  اٌدههن فاملتكفههه لههه املعلقههاو كههها اٌدتصهه اب و ات كههات وتعلههق  يریج
 غههتقر و ا هها الشهها یفخت ٌآتصههرم    یفحروغههتقر كالزوههات فههات الشهها لههحء وتصههرم   الكههن یش

نهه حكو هه حقخنق  ختصرم الشور ٌ وم فات شا یفحوطت و اجه ممدود ونه كالشور و اٌدجوع و ال
اذ  ه حادهن الشهور املهایضحغههخو  املشهكوك حادهن الشهور اٌی ًغههخحشا درول شور ارر فٍ
مفهادام ذلها الوصهف و  ء و ات كات وتعلق الكن وصف و رالة ل  الجوایق ٌوادعة و ىكذا یف

و الال الهادد  ناً حقخ ال ذلا الكن  ناً حقخفاذا  ال الوصف  ه طامئاً حكوت رمكه علخ اً حالال حاط
هونصهوب و رحفوهو رهال   د فات جاء ركن فوهو ونصهوب واٌخدركن ج تاح ایلی ه حهب فیج

هلة ری ر الال اٌول یفحالغكوو و ات تغ  الغهاجق ی  قهحه ركهن الحعل يریج رصه الشا  الج
 و ی  قهحنق  الخهاٌرجهار ات الشها ٌ مسعت یف ر املشكوك الٍرق كهاحجوضع الشارع و عدم تأث
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 . قضه حه ًنجغخٌ
هه  وال وتعلقههه حقههاء الكههن ات كههات حغههجب الشهها یف فعلههن وههن ذلهها ات الشهها یف و  یج

رهجا و رهن  ر ضهرام و رهجا یفحه  قولهوت  فهخ یفخ ع واحفٍ و مج ه و اٌحاجراء اٌدتص اب ف
القوىها  مههد اصهول ال  وهنمیء وهنا و ىذا اٌدتصه اب اصهه ع ه  حرن و ٌ عجرة  یف
فارف ههه و ىههذا  و وغههاجه ٌتغتقیصهه فههتح وهنهها اجههواب ٌحتیصههخ نهها و ىههو وههن اٌجههواب الههیحال

 كن حهه حء فه وجهود یش یف يریج الوجهود و طهد شا یفخ  كن حه واحالعدم ف یف يریج اٌصه طد
هوهن الشهارع  اً حوضهع كات اٌدتص اب اوهراً  اللوال و ملا شا یفخ وا  كن حاو فهحالشهرع یف يریج

ق و اوثهال ذلها و حهب و تعلحر و تغهجحه و تهأثخر و تجهدحیهحعدم صهدور  هك او ركهن او  غهخ و تغ
 .ًعح و ٌ رن وجی  قخصه حه یكن الكن حه و ٌمیاو العام و ٌحواطع یف يریج ٌ

ثنهیهه حهكو هه ف وم اٌرهد و شهككت یفیهالدار  د یفخا ا لو علهت كوت   ياٌتر  ی  وم اٌ
قهرأ و خ  اٌدتصه اب و طهول ات اٌصهه حقهامه دعهاء ح و ٌ ال هن و لهی  قهحالد حهفخ  شكا حل

د حههاو ات الشهها ىههو وفحهالواطع الكههن حاٌدتصهه اب یف  مفعههینی  قهح ههدد ونههه الحذكر فخههونعهر 
م جاىهههه ٌی  قهههحلا او و حهههالواطع ادهههتدل حهههه القهههوم یف ع وهههاحهههعاطهههه فجه  او ال هههن و ىهههو كههٍه

ارجحاللف  او و اثجاو املعاینخاٌجهتاد ة رجا عشواء و م  لفهو و حة و اوثاهلا ون اٌوور ال 
ه   ا فمكها وضهع الواضهع ات املهینهیهف ًاو ٌ ه ركن وضعحالشرع ا ا طلنا حاٌدتص اب یف نج

ًٍ املشكوك ا وضع ات املین ادته الثوب وث ثهر ٌ للوال نج  ٌت نج  ع اٌفهریوجدو  ؤثر و ذلا اٌ
قن ٌ وهؤثر فٍه حتته ىهو عهام وجهوداو وعلووهة مفها م يعام الشرع الهذ ه لٍول یفخول ینحقخ ؤثر 
حهذلا ٌت ذلها  صه لنا رن ججقهاء املهینی  حصه ون ادتص احنا العلن حالكن و لیا الة و 
ثجهت حهه خ رهی ه عقهیلح  اٌدتص اب حهدلحاو و لحضعه الشارع ملعرفة الواطعخ و م ًاور واطع

ارج د ال ن و ا ا صر ا نكن یفحفخ  ح ف  الشا ل ة و طدعرفت اتحاٌوور الواطع ة حهاٌوهور ال 
ین ء حعد وا ججقاء یش جهه الفٍه   ذلها وهن حهاب اٌدتصه اب و ات الشها حفله  جنا عنهه كالج

 يحههه ا هها ذلهها وههن العلههن العههاد ًٌ وجعهه ًد ال ههن او رمكنهها ججقههاء الغاججههاو ركههن شههرعحههفخ
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الشها  ایل يال هن و لر ها تهؤد ایل ي و لر ها تهؤدی  قهحال عة ایلحالعج يؤدیججقاجه فلر ا  ًعحالعج
ارجحرغب طواحه اٌش عیل جه حا  حعد واة حاء ال  اجهة دهنة و نكهن حهه  جنا و فنعلن ات الج

حهة حاط ًالشاب ر داً خو   ن ات   ض حعهد دهاعة اٌر ة عهیلحهحعهد دهنة و  شها ات الروو
و ات شهككنا طلنها  نهاً حقخات رننها طلنها   هن و ٌ علهن و طلنها  علهن و  فات علهنا رمكنها علههاً 

 و اجهههرامه یف جاً حكهههات شههه وههها كهههات عهههیل اٌصهههه حقهههاء وهههاد لنههها طهههول حهههفخشههها و ٌ نهههن یف
ارج قهول ا ها وهن جا هب خ ات اللوهن اٌ الفعهرة جهاطوت عهیلضه ا ونهه الخاو دهفاىة و حال 

 جنا و  عتقد حذلا مث  ن هر  راله حعد وا  قول ات اٌصفوات حا  عیل الشارع وأووروت حات
تعلهق خ وها ه الوجوب او الندب مث  هتكلن یفحدج ىه ىو عیل ًف الشرعحات ىذا التكل یف
  اعتقاداتنها و ححهه فله ریضیه عهن رٍفهه و ىهذا كهٍم ٌ ارهن ارهداً  ًاٌور حهه و الهنه یف

حداىهة و  ًعهححه ىو اعتقاد او عههه وج ًر اوور العام حاعتقاد او عهه شرعیدا اعهالنا یف
د ارههدمها اٌرههر و حههفخعههة العلههن علههن و ال ههن رههن و الشهها شهها و ٌحالعج وقتیضهه عههیل
ر د یف ر واح  عیل يٌنج  عة.حالعج نج

ة الهرتبطززة یززخصززوف االوززور الاارج یة اال تصززحاال نززیززاثبززا  حج یاصززل نزز :قااال
حصززل یالجهلززة و ال یة نززیزز ززا اصززل االشززتةال النززا قززلاثبت ا الحجیلل علیززة و یباالحكززام ال ززرع

ؤخ  بزه و ذزو یقن یالهقام قلر وت یر نیل بالعهل بكل انراد اال تصحاال اا القطم باالوتةال اال
ة بعززض انززراد یززبحج یارجززح ذ ززا وززن اصززالة حروززة العهززل بهززاورا  العلززن لوجززود العلززن االجهززال

كهززا انززه ارجززحیززاال تصززحاال و الظززن بحج كززل انززرادا   ینزز وززلا  وززن اصززالة االشززتةال بالصززلول  ة 
ن بضزن االجهزاع الهركزب و الزة الط العهزل بالهعزارض یالط ارل الهستصحبة بعل تعارض االصزل

الة داللة االخبزار العاوزة و ب زا  العقزا   ین یكفیه نظر لكن نقول یة و نیوستلزم للهاالفة القطع
 ر وززن شززخط ال ززارع نات صززرعیاط الهوضززوعا  لززیززاو وجهززوع االدلززة الهتقلوززة و تززوذن اط ب

اط للحكزن یزاط الهوضزوعا  الهرتبطزة باالحكزام وزن شزخنه النزه بیز زا وزلنوع بزاط بیال صوف ال
كونه ون شخنه ال یالكل كاوه عزن ظزاذرا ااا ی انه نلنیستلزم قبح بیبالوا طة وم اط علم  صرع 
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اط او یزحتو اخبزار اال یا  ال  یاط ناجلل و انسل و ه توذن تعارض تلة ال صوف وم ایالب یكاط ن
 .كوط االخبار احادا   یدعو

اٌصهه الغهاجق  ارر وراده ا ا طداثجتنا یف ایل <ه اصه اٌشتغالحدل علخو >طوله  :اقول
هلة رجهة  ات اٌدتص اب یف هالج قن وهن حه و ٌ طهدر وتهحهب اتجاعهه فاشهتغه ذوتنها حالعههه یج

ه صهه لنها اٌیحاٌوتثال و ذلا ٌ ه القععحلزم حتصخاطغاوه و  افهراده و طهدعرفت ع حهحالعههه حبج
 ف.حاٌصه الغاجق و اهنا ات ص ت ررم العهه هبا و ات فغدو فك رال ادلته یف
ال هن و  د اٌحهفخال طاجهه ات اٌدتصه اب ٌات طه عینخارر  ایل <و ىو ارجح>طوله 

ارج حاٌمجاع اردمها ا ارج يطداثجتنا رروة العهه حال ن و ال  ة و حهادتصه اب اٌوهور ال 
 اصهه الروهة فاجهاب املصهنف حهات العلهن اٌمجهایل اٌرهر عهیل جیحادتص اب اٌركام ف

  افهراده و ال هن ة حعهحهحبج جوجوب العههه حاٌدتصه اب راصهه لنها و العلهن اٌمجهایل
 راصٍت لنا. ضاً خته كله اححبج

عارض اصهه اٌشهتغال ىهذا اصهه خات طال طاجهه طهد عینخارر  ایل <كها ا ه ارجح>  طوله
عارضهه اٌشهتغال حصهلوة خ اذا رمكهت حعوهارة املهاء ادتصه احاً  حع  املوارد كهها اشتغال ارر یف
قدووت اٌشتغال خراله و ٌت اٌص اب  اصه الروة عیل جییتغاطعات و حة فححعد ووارة طعع
اصة رهاب فوهو  اٌشتغال العام و اٌشتغال حاٌدتص اب عام و یف املنصوب عیل املوارد ال 
وجهق اٌشهتغال او   كها لو كات اٌدتصه اب عهیلی   اٌصلی  التعارض ج ر مهح  وقدم و اوا یف

اصة ف كن اشتغال یفخ م  حاٌمجاع املركب. يجرحاملوارد ال 
و ات تهوىن وتهوىن ا هه  عهینخارر ىذا وهن متهام طهول القاجهه  ایل <و ذلا ٌت العهه>طوله 

صهورة عهدم  رجهة یفقال ات اٌدتص اب خ وجه ارر حات ونة اٌدتص اب حكن اثجاو رجمی
كههوت اٌدتصهه اب العههام حصههورة املعارضههة حاٌمجههاع املركههب ف املعارضههة حاصههه اٌشههتغال و یف

هة حة دهلحهاصهالة عهدم الج جییه و ی  الجهاب تعهارض اٌمجهاع یف ة واخدفع ذلا حات  اخ اً وقدو
ة و حهلقععلهزم املنالفهة اخٌت وع العهه حه ٌ يفاجاب املصنف عن ذلا حات امجاعنا املركب اطو
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طععنها حهه  لزم ورح وها ة اٌدتص اب رأداً حعدم رج قتیضخ ينا حاٌمجاع املركب الذهلاوا لو ع
هلة ىذا و امجاعنا وثجت و امجاعا  ا  و املثجت وقدم. ة اٌدتص اب یفحون رج  الج
هلهة   ههره یفحهف ًٍ حذكروت دلهخههم  يوهاادر <ه   ههرحهف و>طولهه  ل میتتهه ه   ههر حالج  اٌدههتدٌ
تعههارض   وهای  ة اٌمجهاع املركهب جههحههة اٌدتصهه اب حقاعهدة اٌشهتغال اذ ىههو فهرع متاوحهرج عهیل

اصههة و جهه اٌصههول وههع اصههه اٌشههتغال یف اصههه اٌشههتغال یف ه حههتعههارض فخ  وهها می  املههوارد ال 
ه  حتههام ٌ هه حاٌصٍت و ل  ًه ثاحهت حاٌصهه الفقهاىخو  رهر  ىهذا اٌمجهاع ٌت ارهد شهعریج

 او ال هین ًالقعع ياٌجهتاده حه حالدلخثجت ارد شعر و  ررطه وایج ٌ يكاصه اٌشتغال و الذ
و  يع ذلهها اطههوال حههالرأحههن و مجیكههه وههن الشههعر نجههذ حههالواطع یفحصههه القعههع او ال ههن ریٌ ههه 
 ن اَ.ید ه یفحجرىات علٌ

طلنها وهن اصهه اٌشهتغال   هر  وها ات كهات یف عهینخالهخ  <ذلها یف كهیخلكن  قول >طوله 
لهههة اكف ء ر ههها دٌ  ی  العههههه حاٌدتصههه اب جههه فرطهههوت یفخث ٌحهههاٌرجهههار العاوهههة و حنهههاء العقههٍه

هوع اٌدلة املتقدوة ونضهاً املوضوعاو املرتجعة حاٌركام و  ف  اٌركا حعضوا ججع  و  م و مج
ارج العجههارة رههاىر و طههدذكر ا ات اجههراء اٌدتصهه اب یف حههایق  ة ممههاحة الوضههعحة الشههرعحههاٌوههور ال 
عهاء وههنن یفخهعترخب خهه و ٌرحٌشا ف   فه  اٌركهام الهی اجهراء اٌدتصه اب یف ه و ا ها ال 
 ات شاء اَ. أیخاهنا ون شأت الشارع و یوضعوا و ج

 زبق   زا وزایلل علیزخصزوف االحكزام و  یة اال تصحاال نزیاثبا  حج یاصل ن :قال
كاط  یته نی ا وم قوله بحجیاالصل السابق و اله كر له ن ین عزلم داللزة توذن یالهوضوعا  اط 

ه اط ولزل ط زارل اللزوال و یزاتص الجزواال ب زا نفیالة لكوط ووردذا الهوضوعا  ن یاالخبار عل
كززاع و لزو حهززل الزام علززنتخوزل الجسزل وززن االحكزام ال الهوضززوع  الع ززل  یو اط عهززوم الجزواال 

 یبالسزؤال و ال نزز ر وسزبوقا  یلز هزایتن نیز  و اط الزة الر الهوضزوعای زا یالز یلزوزه عزلم التعزل
تزوذن یاو  ضزا  یه ایزت زا وزم انزه وارد علیر علهو ة االخبار نقلیتوذن احادیر ادلة اال تصحاال او ی ا

بعزل الفحزص  صز ا بهزایوزن تاص یص االخبار بالهوضوعا  قبل الفحص و بعزلا اولزیاط تاص
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االحكزززام قبزززل الفحزززص اقزززل  ینززز ه اط العهزززل بعهوو زززا االیزززاط نفیاواالحكزززام او ذهزززا وتسززز ینززز
االحكام عزلم  یالعهل ب ا ن ونلزم ی ا نتخول او انه ین یوم اوكاط و م العهوم االحوال صا  یتاص

كهززا و ان ززا  یه انززه ا تصززحاال عرضززیززكانززا قبززل الفحززص نف العهززل ال تصززحاال حروززة العهززل 
نزرق  داللة االخبار ثن ال رضفن لیقین بالیقیال ضانفس ا و اط الة ون باال نق ینف یالت صرع ال

ان زا  یة اط نظزر الزیاصصز ا بالوضزعیل و وزن یة لوحزلل الزللیة و الوضزعیفیالتكل نیاالحكام ب ین
كزل  یة نزیزعهزن الحجیف یزالع زل نك یالجزواال اط حهزل علز یه اط الام نزی ا نفیوورد السؤال ن

اط وززورد السززؤال وززادل  یا  او الززیززفین التكلی  ززا و بززیالجزز ر نهززا الفززارق ب یا  او علززیالوضززع
و ذززو ا تصززحاال االوززر  یفززیو ذززو ا تصززحاال الط ززارل وززم التكل یتعززارض اال تصززحاال الوضززع

ن السززابق و ذزز ا یقززی  هززا و ذززو الیبالقززلر اله ززترك ب وعلززا   یرجززح الوضززع بالصززلول و االوززام
او  صزا  یكزوط تاصین ین بزالحكن الوضزعیقزیال یالز ص علز ین نزیقزیوحال نابزل اوزا وزن حهزل ال

 یفسززل اال ززتلالل و لززو  ززله ا التسززاویو االول ارجززح ن ر وجززازا  یصززین یالهقتضزز یل العلززة علززحهزز
ه انززه التعززارض ذ ززا قبززل یززحصززول القطززم نف ینزز یة وحززلذا التكفززیززجهززل و ال صززوف االبتلاجین

ر صززورل یززص ا ززتقال العلززة بةیهكززن تاصززیاالوتةززال و انززه  یاتهززام الصززلول و الشززة بعززلا نزز
ة و صزوف العلزة یزالزة حج ی زانیرا و الیون غ یكوط اولیون االول ن التعارض و ذو اقل اخراجا  

كاط ووقتا   یفیاط التكل یاو ال فزاع االوزر بعلا الرت و ال الوقا لبقا  االور قطعا   یتصحاال نا  نا اط 
ك لة خ قطعا   التكزرار  یرووقا ناط قل زا بلاللزة االوزر علزیل او غیاا القضا  بفرض جل ل( )الرتفاعه 
عزة یون لوازم االوتةزال بالطب ا  یاط ثانیه نعلم االتیاللاللة علا  االور او بعلم یاط ون وقتضیناالت
كها لو شة الهر یه اوكاط عروض ال ة نینف  یاث ا  ال  ار ن یحلث ورضه ن یض ال یالهوقا 

 ضزززا  یا  ایزززفیالتكل یل وزززم اوكزززاط وجزززود الاطزززاال اله هزززل نزززیزززالل یوجزززوال اتهزززام الصزززوم الززز
هزا یعهوم و ون و م ون ا تصحاال حزال االجهزاع نرا للین حال االجهاع و غیا  و ال بیكالوضع

كاط ال ة ن  یالزحصزل ن زو و زترك او یاط الوصزف ال یاو قل  العارض اط نظر الز یالهقتض یااا 
كززاط ووجززودا   ة یززعززلم حج ه اط الزوززهیززحززال ال ززة لهاحصززل الاززاع نف ینزز اط االجهززاع لززو 
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كاط داال   ضا  یا تصحاال حال ال ص ا  كن ا تصحاال.ی ال ة لن ةحكن حال یعل اا لو 
 دهجق یف ا واهیدل علخو >طوله  .و دتعر  ات شاء اَ اصه له احداً  ىذا اصه ٌ :اقول
 ا.هیه علخكن التعومیفة ٌحو طدعرفت اهنا كا ت ادلة دن <اٌصه الغاجق
غهد وهن اٌركهامحفف>طوله  ا  مه  و رهجا واضهح حهىهذا ط <ه ات ووارة الثوب و الج
 حات الجول نج  حبكن الشارع و  علن ات الثوب واىر حبكن الشارع ی  ىذا املثال كنا عامل فا ا یف
عهه ىهذا الشها ونشهأ تهأث الثهوب م وصهول الجهول ایل فاذا شهككنا یف ینحقخصجه نج  خ م وا ر حنج

 هنج    ح  حنج  وعلوم النجادة ون عند الشارع و وشهكوك الوصهول لهحٌت املشكوك ل
  العوهارة ٌت املقتیضهی  قخشا الوصول  ي نق  هبذا الشا ا مو  ناً حقخنج  ىذا الثوب خ فلن

للعوارة ووجود و املا ع عهنا وفقود ٌت املا ع ىو وصول وعلوم النجادة و ىو وفقهود ف مكنها حهات 
الكن ىذا ادتص اب املوضوع و  ن ىذا ون اٌدتص اب یفیترفع و ا العوارة الثاحتة املعلووة م

 علن رمكوها وهن  تجعه الكن املعلوم له و لعه ىذا وجه تأوله و مه النزاع وا اذا ردد رال مخ
ووهارة وهن الجهدت و اصهاب  د ادتنراح رمكوا هبذا اٌصه كها اذا كنا عهیلخجا ب الشارع و  ر
هه  ام وههاىر فههن كن حعوههارة املههین حههد نا وههین  الشههاة و ٌ علههن رمكههه وههن جا ههب الشههارع ا ههه نج
هد  صهاً  و ىذا رعهاء و نهن اذا مب ووارة الجدت حادتص ا رمكهه  الشهاة ٌ شها یف وهین یف نج

ء  كوا یش ث ا ها  قهولحهث اٌدتصه اب حهه وهن رححا ه واىر و ات ارتلف اطوام لكن ٌ ون ر
فوو واىر ٌجه النك العام ٌ ون حاب اٌدتص اب و كهذلا اذا طهال  ی  هنحرد فی وطهق حی

ة ح  حعٍ  ٌجه ادتص اب اللوجحقع حقوله وٍ  و لخفتقول ا ه ٌة حاللوح للوجته ا ت رل
ة حهه حه  وهن جوهة ادتصه اب اللوجحو ذلا حاوه و ات كنا  قول حعدم وطوع العٍه  لكهن له

 ی  لحالهدل شا ونه ون جوة تعارض النصوب رمكنا حالغهعة یف ا ا لو كنا یف ٌجه النك عیل
وهول وهن ركه هلة ا ا ٌ غهتنجا ركهن رهال مج ه و ا ها  علهب حه  علحن رهال وعلهوم و ٌ قهحالج

 رمكه ون ور  ارر وافق ركن الال الغاجق ام رالف.
واب>طوله  وواضع راصهة لكهن  ات اٌرجار و ات وردو یف عینخارر  ایل <و ات عهوم الج
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م عهیلهیاٌجوحة ف صوب امل ه و لو محه الٍه ه خهفتعد العوهد ا عاوة و العجرة حعهوم اللفو ٌ حب 
راملغهجوطة حالغهؤال ووجهودة و حث  خهفرض ذلا اٌراد  لا و عیل ضاً خاملوضوعاو ار یدا ایل
 ر ادلة اٌدتص اب.یدا ث یفرد ىذا الج یا ذلا و كذلا ٌهیف تههیٌ

ة طلنهها اهنهها حههات تههوىن ات اٌرجههار رن عههینخاول  <تههوىنخ> ععههف عههیل <تههوىنخاو >طولههه 
هههوا  خوهههن  عهههیل ضهههاً خرد ایهههكثرهتههها وهههع ات ىهههذا الج هههث ر اٌدلهههة و یة  عاضهههدة دهههاحهههعله قهههول حبج

 املوضوعاو ٌ اٌركام. اٌدتص اب یف
صخاو >طوله  ات تهوىن وتهوىن ات  عینخور  وا ارر ععف عیل ایل <ك اٌرجارحتوىن ات حت 

صحعده و ىو رٍ  اٌمجاع فٍ ارجار اٌدتص اب عاوة طجه الف ك و صهوا لكهن ححد وهن حت 
ص ص الف هك اویل املوضهوعاو ٌهنها ٌحتتهاح ایل الف هك یفطجه  صوا  اححت   صهوا  هاحوهن حت 

ل فقهال املصهنف العههه حات فخصات وتغهاوحاٌركام او التنص حعد الف ك یف غهقا اٌدهتدٌ
صح  حعهوووا یف   نع عهووهه اٌرهوایل وع ا ه لنا ات فوو اویل صاً حر اٌركام طجه الف ك اطه حت 

هلة ون ىهذا ال ًى رال طجه الف ك و حعده حه عینخ ارهراح   حفله يث و عهووهه افهرادحهمج
ص  او ح اىرىا رٍ  اٌمجاع.خ  الرواحفل داً حیو تق صاً حرال عدم الف ك حت 

ه ات وغهألتكن ىهذا ات وجهب حهات ط عهینخ <اٌركهام لزم ون العههه هبها یفخاو ا ه >طوله 
فهج كن اٌدتصه اب حعهد الف هك  العهه هبا وجب ا كارىا ٌت العهه حه طجه الف ك رهرام

لول یهة ٌجه عدم الف ك حو الروة العرض ررام اجاب املصنف حا ه ادتص اب عریض ضاً خا
 فغوا كقول وا ون   ی نصر  ایلخلول و حا ه ٌیٌ اً ح  رروة اٌدتص اب دننحلف ك و لحا

ون حهاب  ًفو ناً حقخاٌركام صارو  اٌدتص اب یفة حرج يرك و حات ذلا ا و طد عام اٌ
 .املغتثین دره یفح فی  قح حالی  قح ق  ال
لفاظ و اٌدلهة عهیل ایل <اٌركام فر  یف مث ٌ>طوله  عن اٌركهام ح عههه فه ارر لعهوم اٌ
 ا.هة و ارواهتحة و الغججحة كالشروحا و الوضعههیة كالوجوب و الروة و ارتحفحالتكل

ه خجرحة فححاٌركام الوضع صصوای  قول ون خارر  ایل <ةحصصوا حالوضعی  و ون >طوله 
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 ًىه العوهارة الهی ىو شر  الصلوة و یف يالوضوء الذ یف عینخاهنا وورد الغؤال  ا ات   ر ایلهیف
م للعوهههد فكخشهههر  الصهههلوة فاجهههاب املصهههنف ا هههه  ع حهههمج ف تعهههههه یفحهههقهههال لهههه ات كهههات الههٍه

ات وههورد  ایلاو و ات   ههر حههفحاو و التكلح الوضههعی  او و ات كههات للعهههوم فهٍه فههار  جههحالوضههع
ىو اٌور حالصلوة  يالذ یحىو العوارة وع التكل يالذ ًالغؤال مه تعارض اٌدتص اب الوضع

هنهها و یو اور حادتص اب العوهارة و علهه حلفهو ىهو القهدر املشهترك ج ًرجح الوضع و اٌوام
وهرجح فٍحهد  ًفللوضهع كهوت ورج هاً خ و ىهو مهال ات كوت ورج اً خ و القدر املشترك ٌی  قحىو ال

صحف ً حالكن الوضعی  قحال النك عیل  یفی  قحاوا ون محه ال  او محهه العلهة عهیل صهاً حكهوت حت 
ا  فا ه راىر یف املقتیض ل حالهدحالعل و ذلا مج  ث عهیلخة التاوة و اٌول ارجح ففغهد اٌدهتدٌ

 .رصول القعع یف ة ٌتكیحث و النصوب اٌحتداجخجهه الدحها فهیالعهوم و ات دلهنا تغاو
طجه اٌشتغال حالصلوة و طجه امتاووا   اذی   اٌدتص اجی  رض جفاجاب املصنف ا ه ٌتعا
 ًادتص اب و حعد الفراع ارتفع اٌور حغجب اٌوتثال الشهرع حٍ ىو وأوور حالصلوة و امتاووا طععاً 

صك حغخو  ا عهووه ث عیلخو كذلا  قول الد ینحقحال التعهارض و كهن ر صهورة حهة اٌور ا ه م 
صههك یف ه ات حههره و ات طحههوههن   و ىههو اویل ك اطههه ارراجههاً حا و ىههذا التنصههحالههد  وههن عههام م 

ر ء و ات م رج ون حتهتا یشی   ه تاوة فلنحونصوب العلة ات كا ت العلة ف  يتكن علة تاوة فٍحتج
رحمج یف ح فهرد وهن ىهو املشهوور و رهرو ع املوارد كهاحمج یف يع املواضع فاملصنف طال ات العلة حتج

 .الجایق كوت رجة یفخك العام و ححتته كتنص
ووطهت رحاوا   اوا ووطت و یحات التكل ات   ر ایل عینخارر  ایل <یحات التكل او ایل>طوله 

و اوها  دخهالوطهت و ٌ حعهده ٌرتفهاع اٌوهر ٌت القضهاء حفهرض جد ه یفحهفاملوطت ٌ ادتصه اب ف
ر ادتصه اب و ات طلنها حههتثه هبها وهن  حالتكرار ف عیل ًاٌور و الهن ةلراملوطت فات طلنا حدٌح 

 فههٍه ادتصههه اب یف ًاو اٌوهههر و الهنهههحوهههن وقتضههه يحعهههدم التكهههرار فتهههرك اٌوتثهههال وهههرة ارهههر
عهاب املوههه املوطت وع اوكات وجهود ا او اجاب املصنف حاوكات عروض الشا یفحفحالتكل ل 
نلل خ و م ن  یبهیجعث الی نة مخىه ودكات اولجا ون ا ياو و لعهرحكالوضع ضاً خاو احفحالتكل یف
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الهه او  عتهدوت عیلخغتجدوت حاراهئن و عقوهلن و ٌخ و ی  روت ا فغون وغتقلی ن كتاب و ا اهیعل
ردول او رجة فات طال هلن طاجه ءا مت حاذت اواوكن تقولوت حاراجكن ام ٌ فات طالوا  عهن كهذجوا و 

أوركن حههه خهه م هههاحقههه حههه اوههاوكن و تصههرفوت عهههركن فخ متقولههوت  هها  قههول القاجههه فلههنحات طههالوا ٌ ف
هلهة وهردىن ایل یف اواوكن و ذلا ارتجاح طدغ حه اٌوام اَ و ىهو اعلهن  وؤون العا  حالج

 عهلوت.خكا وا   ا
 <ةحة و الوضههعحههفح التكلی  جهه>طولههه  ارههر ععههف عههیل ایل < رههال اٌمجههاعی  و ٌ جهه>طولههه 

غتصه ب لعههوم اٌدلهة و خاذا ثجهت ركهن حاٌمجهاع  عهینخ ضهاً خغتص ب رال اٌمجهاع اخ عینخ
او طههدغ العههارض و املههراد  املقتیضهه اذا كههات الشهها یف هنههع وههن ادتصهه اب رالههمیوهههنن وههن 
ارج للجقاء كها حاملقتیض اذا شا ات ىذه الصلوة املوطتهة ىهه  ادتعداد الكن الغاجق او اٌور ال 
الصهجح ام ٌ  ة ایلخه دىن حقدر الكفاحه ىه فحقة او الغراح املوضوع اول اللحوودعة ام وض ًى

العوههارة و كههالعلن جوجههود  اثنههاء الصههلوة یف ة املههاء یفخههة رؤحههطادر و طههدغ العههارض كالشهها یف
 رال ی  صه فوو وشترك جیات ال ن ٌ اه فات   ر ىذا املا ع ایلخح اخالدىن و الشا حاوفاء الر

هٍه  یف اٌمجههاع و رههال النصههوب او ایل ه ارتصههاب اٌمجههاع حههدل الههال الثههاین ات وجههود ال 
 عهیل كذلا ٌ ه لو كات داًٌ  ضاً خحالال اٌول اجاب املصنف امل قق املجدد حات رال النك ا

ركن الهال  تلفوا یفالال اٌول و لذا ار عیل ة الشا فٍادتص اب و ات كات داًٌ ركن رال
 .لثاینالال ا یف يریج الفوت النك فٍی  كو وا خ م و اٌ الثاین

هلههة ىههذا  ا ههٌ ين و لعهههریالههد ة ادههتجداداهتن یفخههحالج  ء وهنهها یف یش ه عههیلخههو  التعویج
 قهدغ یفخحع  و حعضون  رد عیلیف و حعضون حك  ة لكا ت اناً حلو كا ت ص  ً و ىن اَید

ق یهشهارك كهه فرخنغا  و كفهاك ا هه خنغا  و ىذا ٌخنقاد و ىذا خنقاد و ىذا ٌخقول ىذا خحع  
 و اعلهن ات الهق یف ردىها او و اٌرجار یفخورد اٌ غتدلوت حادلهتن الیخوهنن مجع ون العاوة و 

اركهام اَ و  و نهن ٌ شها یف الال الثاین قولوت للشا یفخ وا املغألة ات اٌدتص اب عیل
و اوها  و رصوصهاً  عهووهاً  ه  ك عهن الجهجح اوا فی  لو ون طغهی  الهدَ فات الكن ٌ
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هه فا هه وعلهق و حهشها لنها ف ه  هك فٍهحه  فحه  ك اوا وا لهحف  حل ه الغهكوو عهن حهب فیج
الكههن و ارجههار  ه ٌ هها ٌ شهها یفحههف عاوههاً  دتصهه اب  صههاً   ارجههار اٌحه و لههحههوضههع ركههن ف
 رشههده و ی  ه  ههك واضههح جههحهه حالشهها و ات كههات فی  قههحدم  قهه  العهه ة یفیاٌدتصهه اب صههر
لته فالعهه ع مت رجهة حاملتشهاهباو فهات َ الجهة خهفٍ كهات وتشهاهباً ه و ات حه و ٌشا فحلدٌ
ات  ب الكهف عنهه ایلیج اَ و ردوله و  رد رمكه ایلحالجة الواض ة ف ًالجالغة و رجة اَ ى

ه  صههات وتعارضههات حهه علههن و ات كههات ف العهههه رههی دههعة یف ه و نههن یفحههالقههامئ فنردىهها ال ي ههر
وههنن   علهن فهاٌور حالغهعة  صهاً  م  العلهن و العههه و اته حهاملرج هاو فهات علهنها فعل فالرجوع ایل

وهه الكهن كث الكن فن ن ٌ شا یف وهه   راً حه عن نج   ركهن الهذاو حر الشها و ٌ قهحهو الج
ر املجوول او ركن الال املجوول عیل  اور ها یف اٌدتصه اب كهها يركن الال املعلوم  عن نج
ههفنها و حاملوضهوع ٌ هه وههن شهأ نا و تكل زه فهاذا اثجتنهها حیههمت شها یفصههه لنها الیزه و حیهمت نهاحب علیج

هه فهالقوم ات كها وا حهركهن اَ عل يه رمكهه الهذحهقهوم علخاور ا  كها ووضوعاً  روت ادتصه اب یج
ر املوضهوع حهتغ ووضهع شهكوا یف روت یفیج و  و ات كا وا یج فٍ ناً حقخر املوضوع حووضع تغ لكن یفا
 علههوت لهه رمكهاً خر و ٌحلهوا حالتغه و ات عحرمكه عل يریج املوضوع مث  یفاٌدتص اب  يجرحف

وول ٌ شأت الشارع و ووكهول  ونات الكن یرال وعلوم و ج اده عیلحو  طیج ون اَ فوو رال مج
 ه.فحطعلهه و تو ایل

 :اخاٌدتص اب شرا العهه  قتیض و اعلن ات القوم اشترووا یف
 الههدار اٌ د یفخههحادتصهه اب وجههود   كههنیالههزون اٌول فٍ یف كههوت اٌوههر ثاحتههاً خ ات اٌول

الههزون  اذ حقههاء الكههن یف ًاٌوههر الوضههع املترتههب عههیل ًا طجلههه و كههذا الكههن الشههرعهیههكههوت فخ ات
 ه.حة فخور الزون اٌول و ىو رق ٌ فرع ثجوته یف الثاین

الواطههع او عنههد العههر  ولكههن  یف يقههة ارههرحر رقحصههخث حههر املوضههوع حبحههتغخات ٌ الثههاین
رج عهن  م ر كها ات العذرة اذا صارو تراحاً حٌتتغ ة الیحراد حاملوضوع اٌجنا  العالی ات ًنجغخٌ حت 

غههحجحة و الشخاملوجود تعلهق حهه الكهن و الهاٌو  يراد حاملوضهوع الهذیه ات ًنجغهخة حهه حة و الج
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شهتة  رهق ٌ ضهاً خد ىهذا فوهو اخع و عدووا فات ارشا وعوا ادت الة املوضوخ ه مماحتعرأ عل الی
 ه.حف

عنهه مث  ًء مث هنه اذا اور ح ه اللوال كها دل عیل ه و ات  غخ واحالثالث عدم  واله حالدل
 كهال الص ة. یف ضاً خادتص اب الوجوب الغاجق و ىو اعقه خنجذ ٌحفا ه ر ً غخ الهن

هاٌرتههاٌت او ا عكه  اٌوهر فٍ يالراحع اشترا  ال ن ججقاء اٌور الغاجق فاذا تغاو  يریج
كهن رهن ججقاجهه خ د ال هن فهات محهفخات العهه حاٌدتصه اب  عیل اٌدتص اب و ىذا حناءاً ه حف
و  اٌدتص اب املشكوك و اوا نن فنعههه حاٌدتصه اب حبكهن اٌرجهار الغهاوعة اٌ هوار یج ٌ

فاملعلوم اٌول حا   ه و اٌح رجع عن الكن اٌول ال رة لل كنحفات رصه علن حبصول رالة وغ
 راله. عیل

هن مث ححهالت وجهب  وال اٌوهر اٌول كهها اذا صهیلی وها الزوات الثاین وجد یفیاو  ات ٌال  
ثناء ف وجد املاء یف ات املهتهكن وهن  ٍرهو الهنك الهدال عهیلخ د اٌدتصه اب اتخهملر ًنجغحاٌ

ام ٌ فهات  ضهاً خشههه ىهذه الصهورة اخث حهو عام حبهن ىه ىو وعلق احادتعهال املاء الناط  للت
ًٍ  او عاواً  وعلقاً كات  الهث و الراحهع فقد الشر  الث رجع ایلیو  العهه حاٌدتص اب ٌ ه یج ٌ شاو
 ح.حكٍم ص  ضاً خو  و ىو ایج و ٌ

 ا تفهاء الكهن الغهاجق الثاحهت اوًٌ وجهب یراب ارر  ًه شرعحت قق دلخالغاد  ات ٌ
 كٍم رق. ضاً خو ىو ا الوطت الثاین یف

 وقاحله. وجد ادتص اب وعارض یفیالغاحع ات ٌ
شهه الال خه وعلق او عام حالزون اٌول حدل كوت اٌور الثاحت یفخد الثاون ات ٌخو ا ا ا 
 فا ه عهه  دلول النك اٌول. الثاین
ر الاٌو یر داحر الذاو و ٌعجرة حتغحعتجر تغحالتادع ات كات وتعلق الكن اٌول الذاو ف و

عتجهر حو جلوده و رركتهه و دهكو ه و ات كهات الهال ف اوهحط ن ر ایلخد فٍخكها اذا تعلق الكن جل
لو  و ات كات طحعتجر تغحرصوصه فات كات وتعلقه جلودوا ف  ن ر ایلخام و ٌحعتجر القحاووا فحر الج
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نها ووضهع هی وال املتعلهق  فغهه فو اذا شها یف ا اٌهیادتص اب ف تاح ایلیو ٌ راوحر التغیدا
 ات اٌدتص اب.خجر

ته حالزوهات حرصوصه دل عهیلخه ه ثجوو الكن لل ال اٌول وهاحدل كوت یفخو العاشر ات ٌ
هههیههوم او حههاٌول امل ههدود كصههن ىههذا ال نهها و الكههن هیكههن اجههراء اٌدتصهه اب ىمی  فٍحوم ال 

 .وم اٌیححصوم ال
ًٍ خ ات عشر يالادو  اذا تهنج  العصهاء فٍحهد وهن وعرفهة ات  عر  املوضوع و راٌته وث

ته كههها ات حجغههه تههه او عههیلح جات ته او عههیلحرشههج ة العصههاء او عههیلحعصههاج الههنج  ورد عههیل
تلف عیل ر العصهاء و اوها الهوارد حهر حتغحهتغخة حالعصهاج رغب ذلا فالوارد عیل وتعلقاو الكن حت 

شج عیل شهب حهر حتغحهتغخالنجاو ٌ عور و الوارد عیلخ ر العصا فلو كغر و د  محر حتغحتغخة ٌحال  ر ال 
غن ٌ و الوارد عیل ر حهزعهوت ات املوضهوع تغحف راً حشتجه كثخ نجاو و ىذا الشر  ممار الحر حتغحتغخالج

شههب الههنج  اذا صههار ف هههاً حههتغخ وم شههب و صههار  حههتغ او روههاداً  ر فال  غههن حههتغخ م ره وحههر ال  ر الج
ء ارهر و كهذلا  ه ارتهر  و ادهت ال و ىهو یشحهقهال ات الهنج  الواصهه الخ ات النج  اللون اٌ

 ه حبمكه.حكن علی وعرفة وتعلق الكن ری ًنجغخ
كززوط ال ززة نززیة اال تصززحاال بززیززحج ینززرق نزز اصززل ال :قااال را یززاو غ یالهقتضزز ین 

 ن الهوضزوعا یذ ا القول بز یا االول و الظاذر علم الفرق علینف یو الاونسار یوالهحقق الحل
كزاط ال زة نز ة وطلقزایو االحكام و االصح الحج  یبقاجزه لل زة نز یام نز یاا  الهقتضز ی زوا  

 ی ززبق و لعززل نظززر الهززانم نزز ة طززار لعهززوم وززایززقزلر ا ززتعلادا للبقززا  او الحتهززال طززرو وززانم او وانع
كةرذزا ال یال یالهقتض الحدُءط قولزه  ین نزیقزیه اا الهزراد وزن الیزعزلم انصزراع ال صزوف او ا

  ئ  وزن الز قض اوزایحكهه بحكن العقل نالهراد ح یقن و وا نیذو الهت ٍ وانشكیءیقن
اط  یبهع زز ی قض بال ززة او الظززاذریززالواقززم ال ینزز یقن الززواقعیاط الهتزز یبهع زز یالزز قض الززواقع

و  یاو نفز ین ز ُءطیالن اوزا قولزه یریالتقزل ی قض بال ة و علیالظاذر ال ین یقن الظاذریالهت
ا  باقسززاو ا اوززا یززالواقع یل الززیه ال  ززبیززراد وززن ال ززة وع ززاا او اله ززكوك نیززر اوززا یالتقززاد یعلزز
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ح لكزن یه ن زو صزحیزل ون ال ة اله كوك نیا  اط اریالظاذر یف بالهحال و نی ال او التكلللك
كزاط ال زة نزیه انهزا یزقن باله زكوك نیعلم نقض الهت ه اا لزو یزة اله زكوك نیناقضز یتصزور ااا 

ال قض و  یاالنقطاع و علوه ال ن ی ئ  نیكن ذ اك نقض اا ال ة حی لن یالهقتض یكاط ال ة ن
 یه ایزة اله زكوك نیناقضز یعلوه او ال ة نفسه ن و و زاع لسزؤال السزاجل اا وزوردا ال زة نز

الهعلزوم ة نفر ال ة بزل وزن یول ال ناقضخالافقة نقال  توجب الافقة و الافقتاط الوضو  نت
 ینز یاراكرنزاا وزراد الاونسز وزم قطزم ال ظزر عزن وتعلقزه و لعزل وزا ر ناقضا  یاط ال ة ب فسه ل

 یالهقتضزز یال ززة نزز ینزز ه صززلق الزز قض عرنززا  یززو ن لززه واا جززلا  یوززلعاا و اال نلل یا ززتلالله علزز
ر یوززم اط وزن ال صززوف لزز ة اال تصززحاال وطلقزایزحج تخوزل بززل الهتبزادر وززن ال صزوف عرنززا  ن
 ة واعلا ال صوف ون االدلة.یكفا یال ه الوجه اله كور وضانا  ین یجریال لة اا و ذو ی بةی

ارجادتعد وراده ون املقتیض :اقول ًٍ خت أك ًاد املوجود ال  اح ىهه ات الغهر یف شا وث
ًٍ حههىههو وههن ر الصههجح ام ٌ و ات علههن ادههتعداد الجقههاء ولكههن  لٍشههتعال ایل ث الههدىن كههات طههاح

و  عهن الهیل ًاملها ع و ركه اوفاهئها فوهو شها یف اغ وعفجهة او یفخهىجهوب ر عرض لهه شها یف
و غهههار  ی  و راىرمهههها عهههدم الفهههر  جههه املقتیضههه الشههها یف اٌدتصههه اب یفة حهههرج  هههی يال 

ذاو  كههات الشهها یف اً دههواء ة وعلقههاحههال املصههنف ات اٌصههح الجاملوضههوعاو و اٌركههام فقهه
مسعهتهها و عرفههت راهلهها و الههق ات  ه لعهههوم اٌدلههة الههیحههاملهها ع جوجو حقاجههه ام یف ام یف املقتیضهه
 ی  قههحف حتههرك  قضههه و ات كههات الحههعقههه التكلخو ٌ هحههنههتق  حالشهها فخء  حال هه ًعههح العجی  قههحال

كههن میر اٌرههر و حهه وههات ارههر مفتعلههق كههه وارههد   حقاجههه یف  وههات و عههرض الشهها یف ء یف حال هه
هعههة و شههكا یفیههد خههنهها جوجههود  حقحا كهههاجتهاعو  نق  ىههذاخههوم الغههجت و ٌیههوجههوده  وم الج
م فحههتكل ایل ضهاً ختههاح ای ىههذا الشها و ٌی  قهحال ث عههدم خههها و ا ها املههراد وهن الههدهیف و ٌ كٍه

عروض اور ارهر كهها ا ها  ایل ًعح العجی  قحقن حه حالح حاثر وغتهر جعله الشارع للهتی  قح ق  ال
نها حقخو ىهو العوهارة فٍتهنق   ً الشهرعی  قحقن حهاثره حهالحو تته ًعح العجی  قحقن حالوضوء حالحتت

ثههر ٌت  والههه  حالعوههارة حالشهها یف قن جوجههود علههة الههلوال حتتهه علههة و وهها م تههاح ایلی وال ىههذا اٌ
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ات  یف لثههاینااٌت  اٌت اٌول و شههككت یف لٍثههر یف قنههت حاملقتیضههحٌحتكههن حههاللوال و اوهها اذا ت
جهق لها ی اب الوضوء العوارة فلهنیج ه احدل العوارة ام ٌ فذلا شا یف قتیضخالوضوء ىه كات 

ء  جههق یشی ا هها ىههه توضههأو ام ٌ فلههن یف اٌت الثههاین ء تغتصهه جه كههها اذا شههككت یف یش
عوهارة ورد الیات الوضوء  اٌت اٌول مث رصه لا شا یف قنت حالوضوء یفحتغتص جه و ات ت

ىههه ا ههت  يٌتههدر اٌت الثههاین ة وضههع الشههارع فههیحههفحك شهها یف ضههاً خدههاعة او اكثههر فههذلا ا یف
وهر ا ها تعلهن ا ها كنهت وتعوهراً خهوتعور حبكهن الشهارع امٌ   ا ت الغهاجق  حبكهن الشهارع یف ة ٌا ٌا

تههدر يلههه الههذححدل ت ىههه دل يوضههعه لههه وٌ  ت  ورد للعوههارة یفوههات الوضههوء  دل عههیلخههلههه حٌا ٌا
دتصهه اب حههامٌ  و القههاجلوت حبج الثههاین ههة ٌا دتصهه اب یفیج ىههذه الصههورة و ىههو رعههاء  روت ٌا

ت الثاین ت وتعلق الشا رال ٌا ول و ىهو  ی  قهحو وتعلهق ال و ىو شا احتدائ م ٌ  ت ٌا رهال ٌا
 قهع عهیلخف حهو ا ها التكل ًعهحف و ىهو اوهر وجحهالتكل تهاح ایلیر ونتق  هبذا الشا وٌ حذاته   یف

تههنق  حو لهه ًالوضههع الشههرع وجههود عهههرو  د حشههكا یفخههنهها جوجههود  حقخ  وههن وضههع الشههرعٌ 
 ی  قهححهاجراء الف حقع التكلخف حن فكیالتجا د و عهرو یفخفت كن حه جوجود عهرو و ىذات الاٌت كل

رر فل  یفی  نخارد املتجا یف دتصه اب یفحٌا اصهة و املعلقهة ٌا رجهار ال  الشها    املقصود ون ٌا
الشها  رجهع ایلیوضهع الواضهع و  الشا یف الواطع ایل رجع یفی املقتیض فات الشا یف املقتیض یف
ت الثاین یف ول فلهنی  عه و الهال الثهاین ركن َا فات كات ٌا ف حهره فكحهات كهات  ه و حهتشها ف  ٌا

َ فی مء حبكههن  یش حتكههن یف جهها  لهها ات تههنق  حه حههه و طههدعرفت ا ههه لههحههكههن ا جرٌ    املههراد حههال 
ًٍ وجهود عههرو  د یفخوجود عهرو و اجر ركن وجود   د حشكا یفخنا جوجود  حقخ رجهار  وهث فوهذه ٌا

وتعلقهه كهها اذا  الهوارد عهیلنهتق  حالشها خ ی  قهحاو الحهعحالعج عهة فهیحالعج فٌ  یفحالتكل واردة یف
ف العجهد حهعقهه تكلخوٌ   طوهراً ی  قهحد  ال الخهوجهود   لشها یفد فهاذا جهاء اخ جوجود  ی  قخ كنت عیل
َ عهیل طیضه ع التنلف عنهه و ىهو ممهاحغتعخٌ ينه حعروض الشا فا ه طورحقخحعدم  ق   عجهده  ا
عتقاد جلوال حفالتكل وهر املتهاثر ذلا ف حعدم ٌا  عهرض وهن الشها فوهو راجهع ایل وهاقن حهه حغهجب حٌا
ت الشرع اوهر وضهعكف ممحقن حه و ىذا التكلحاملا ع و حاٌعتقاد ججقاء اثر ذلا املت الشا یف احع تهً نٌ 
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ً عحنه العجحقخوضوء امٌ   ال  ا ه ىه عیل وضوء مث شا یف ا ه عیل قناً حلوضع الواضع فاذا كات وت
عتقد ات اثر الوضوء و ىو العوهارة خ ه و ا ا كلف اتحعل نه فا ه وقیضحقخكلف حعدم  وال خ شا و م ٍح

 احههاغ الههدرول یف يعتقههد ات الههذخ عههینخ ضههاً خىههذه الههال ا ول الصههلوة حهها  یفة و احارههة درههحالشههرع
ول احاغ الدرول یف شها و ىذا ممكن و ىهذا وعهین ضاً خا الال الثاین الال ٌا جهر ٍح و كهذلا اذا  ال 

حا   تعتقد ات اثر ذلا العدم شرعاً  ات بیج وجوده  اجق و شككت یفالغ یف ء وقعوعاً  كات عدم یش
 .ًكوت املشكوك ونشأ اثر شرعخرال الشا وٌ 

هلههة ىههذا یف  فهه  الكههن فههات كههات ركههن املوضههوعاو  املوضههوعاو رههاىر و اوهها یف حالج
ههارج و تشهها یف اً وعلووهه املوضههوع لهها  ة الشهها یفحههرمكههه حتجع املوضههوع و تشهها یف وههن ال 
هر ات كههن املوضههوع و رعلههن خ طههدونا و اوهها ات م ة املوضههوع كهههاحههالكههن حتجع اٌدتصهه اب یف يحتج
مسعهت و عرفهت  ا  م  م  كهاحو ىو ط احداً ذلا و  یج تغتنرج حذلا رمكه فٍ د اتختر
وهه و حه حالشها و الشها  ی  قهحعهدم  قه  ال ه اٌرجار لنصهوا عهیلحدل علخشاءاَ و ٌ ات ر الج

وههول ٌ ههه تههوط اٌرجههار    وعههینحفلهه یحه الشهها ٌ ههه تكلههحههصههه فیو املوضههوع  یحالكههن مج
تهههنق    كهههوت تاحعهههاً خ ء ٌتعلهههن رمكهههه اللوهههن اٌ ات یش ه یفء تعلهههن رمكههه یشكهههن نههها حبحقخٌ

 مسعت. ز ون عند اَ كهایللهوضوع فذلا جا
 .ئة  لا فا ه ووهو  و الصواب واریحبغب العرج <وار>طوله 
ل هلهن حهات می فقهال ا هه ی  للهها ع ًٍ حذكر دلهخه ارر اراد ات ایل <راداذ امل>طوله  كهن اٌدهتدٌ

 اذا ی  قهحنهتق  الخ  رهاىره فا هه ح لهی  قهحاملها ع ٌت املهراد وهن ال الشها یف اٌرجار ونصهرفة ایل
ترتهب خ وها يرمكه ا یف قنته و واحت يء الذ ال  يقن حالفتح احه حه املراد املتحعرض الشا عل

قن حات املته عهینخ يو اوها رهاىر ًات النق  اوها واطعه ًة ارتهاٌو و ىحنا  ه مث ارتهه ىناحعل
رال اوها  يا و عیل اً حاو هن اً حكوت ٌ  فخرال اوا  يا و عیل يقن ال اىرحنق  او املتخٌ ًالواطع
تهراد ٌت  كهن اتمیاو اٌرحهع فٍحهه اوها الواطعحهكوت املراد وهن الشها وعنهاه ال هاىر او املشهكوك فخ
ه وهن الشها حد املشكوك فخاو اٌرحع فات ارخعا  و اوا ال اىرخٌ ف  احتكل ًذب و الهنك النی
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ه ٌت حههة املشههكوك فح اطضهه تصههور اذا كههات الشهها یفخقن حح ولكههن عههدم  قضههه للهتههحفوههو صهه 
ذاو  و اوها یف ىدوتهه ام ٌىهه ات الزلزلة  كات له ادتهرار كالاجا و شا یف هاحتصور فخالنق  
د ون الشا  ف  الشا فذلا ونا  لغهؤال الغهاجه فا هه دهأل ات خ ق  و ات ار الاجا فٍ
فقت فقة و ال    حر وتعلقهه لهحهث  فغهه وهن  حه ىه تنقضات الوضهوء ام ٌ و الشها وهن ری  ال 

ولكهن تأوهه  عرفهاً  ضهاً خا تیضاملق الشا یف صد  یفخذلا حات النق   حناط  مث اعترض عیل
واب حهات اٌرجهار  املصنف یف واب ملنع الصد  و ونع اٌ صرا  ولكن ارتار املصنف الج ىذا الج

لهها و ىههذا عههادة القههوم  ًنجغههخ  حة اٌدتصهه اب وههع ات وههن النصههوب لههحههتجههادر وهنهها رجخ
جهر و وهراده وهن لهخكوهنا جروهتا و یاء و حنشعوت عند اطوال العاوة العهخ   حكغلوت عن ذكهر ال 
 ء وهن وهین ره او یشحهدم رعها  او    رارة طال طلت له اصاب ثهوی ثخور ون رد لا وا ًنجغخ
ه حهت فخهت فرأحمث صهل جاً حار شه قن ذلها فن هرو فلهنحاته م ات طال فات رننت ا هه طداصهاحه و ایل
تعطال  كنت عینالطلت له م ذلا طال  د ال هوةحتغأه  و ال  ول طها توك مث شوككت و ی  قخ ك 
قطعوت ال وهوة  ت   طجا  ختشك مث  أ و ان مطال  ات ایلً حالشك احدا ی  قحتنقا ال لك ان ینجغخس حل

توودر ت عوویحووو غأووهت  و حن توونقا  لووك ان ینجغووخس حك فهووحووء وقوول عه لعهوو  یش یال ووهوة النووك ال
جر ٌ حالشك ی  قحال  املكلهف  فغهه ٌ ادهند الهنق  ایل ذكر املها ع فا هه ه واحعل يریج فوذا ال 
حاٌرجهار و ا ها    ون صهراً حه اٌدتصه اب لهحهات دل یلا وضهافاً وهر  ه وهاحعل يجرحالشا ف ایل
ات  عهینخ املقتیضه عند ا اذا شها یف يهبا اعتجار و طدمسعت الذ ه ادلة طدمسعت ا ه واحاطام عل

ًٍ حكات واء وتغ للنجادهة ىهه  ات املقتیضه شهككت یففره حهاغ و  ال تغخفضرحه الر ر حالنجادة وث
قهول ا هه خ ٌحهد و ات املقتیضه نع ون اٌدتص اب یفمی يرصوله فالذام  ف   رهر املغتحىو التغ
دجب ىذا الشها فهات كهات  عند ا ا ا  ن ر یف يقول حنجادته و الذخته حقول حبجخ يواىر و الذ

هبها و ات كهات الشها وهن تعهارض اٌرجهار فهاٌور حالغهعة و ٌشها و ات  ون الوداو  فٍ عتهین
جههر فههات كههات كههات الشهها  لههة ال  غههاً  امل كههن و رد ایلیهه وتشههاهباً وههن دٌ و  طععههاً  اٌ فاملههاء كههات نج

و  جعله الشارع وعوهراً  ات جوضع الشارع و ٌ وعور اٌ واحضعات وحفحالنجادة و العوارة اورات توط
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قع هبهذا الهلوال حتهت وعلهق او عهام ارهر و لها خ ر حنفغه وعور للهاء و محنا ات  وال التغحصه الخ م
عه ىذا املثال ون حاب الشا یف اتقة القوم خور عیل ر حهات  وال التغ املها ع فا ها شهككت یف حتج
ت ىهذه فٍ قهول ا املقتیضه ون جعله وهن حهاب الشها یف نع ون النجادة ام ٌ و ىو اویلمیىه 

هه  شههرعاً  ه حههعل يجههرحف ًه وعوههر طععههحههرد علیهه ات الكههن ال ههاىر ایل یف الالههة وورتههه فوههو نج
 او املدىشة الجاىتة للذىن.حالل هىذ اٌدتص اب و ٌنتاح ایل

او حهالعك  فا هه كهات اول  صهیلخ اول الوطت مث دهافر طجهه ات و اوا اذا كات الرجه راضراً 
متهام علی  قخ الوطت عیل لٍمتهام ىهه ىهو الضهر  دهافر شها ات املقتیضه ه فلههاحه ون وجهوب اٌ
 ب رهال درهول رال الصلوة او م  رصول الضر اول الوطت مفهنن ون ادتص املغتهر ایل

ه الوطت ف كن حالتهام و وهنن ون اعتجر رال اٌداء فلن ر اٌدتصه اب و الهق ىنها ات املغهافر یج
ته خٍ  و ىذا الرجهه  ال رضهراٌو  عیلی  اٌوٍ  و الاضر له ركن وع  عیلی  له ركن وع
ر و ىهو شههله ركهن الاضهخ  حباضر فٍحشهله ركن املغافر و لخو ىو ون افراد املغافر و  طععاً 

قهع خصلوة املغافر اذ وهن شهرو  اٌدتصه اب ات ٌ صیلحفته الصلوة فخ وكلف حاداء الصلوة و م
ههحتههت وعلههق او عههام  الههال الثههاین ه حهها ههه ط يالف رمكههه ركههن الههال الغههاجق و لههذا روی 

 وا فقهال  ادره اىیل ری الغفر فٍاصیل وطت الصلوة و ا ا یف دره عیلخ عجداَ ٌی
ارهرج فقهال  رهی د الغفر فٍاصیلخار اىیل وطت الصلوة و ا ا یف ه فدره عیلحط ال وهوةو امت 

د الغهفر خهریه لهه الرجهه حهث ارهر طخرهد و یف ترعا فقودخالرت واهلل  سوول اهلل ف ا فق ر فان م
و اوا اذا فاتته الصهلوة فهاملعرو   ًا هت ی  اذا خرجت ف ا  كعت تلول الشه  فقال ی  نرج رحف

ىا عهیل حبال الفواو ٌوٍ  النك و ٌ ه یفات العجرة  اول الوطهت  وقتیضه ارر الوطهت لهو صٍه
جعهد یذوتهه و ٌ ادهتقر یف ه طضهاء وهاحهارهر الوطهت فهاذا فاتهت عل ذوته وقتیض زه فاملغتقر یفیج  م
الوطهت فاتهه اٌداء  كه جزء ون الوطهت فهاذا فاتهه اٌداء یف اداء الصلوة یف قال ا ه طدطصر یفخ ات
 رال كه جزء و لعه رال افضه جزء و ىو اول الوطهت اویل قیضخ له ات جزء فاذا طیضكه  یف
اب حا ه  كها هلة لغنا حصدد ج عیل قیضخورد النك ال   ات ذلا.یرغب اول الوطت حالج
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ة او یزحزلوث الهزانم الهعلزوم الهانع یم اوا شة نزاقسا یالهانم عل یاصل ال ة ن :قال
الهوضزوع  یاو نز یالحكزن ال زرع یالحزادث الجزل ال زة نز   یة ال یوانع یو كوك ا او شة ن

 ة احزل االوزوریعلن بهانعیال ة الحادث اوا ال یه نیالهست بط او الصرع ثن وم تعلد اله كوك ن
وزن  یدنعزة واحزلل ا یحزلث الكزل نز ا  ة احزلذا  زوا یب اقض ن اجهاال  لعیاو  الهتعلدل و لو اجهاال  

كزاط یزانكزر حج یوجزه التعاقزب و الهحقزق السزبزوار یر تالل عبادل ام علزیغ ة اال تصزحاال ااا 
كزززززاط ال زززززة نزززززین یالحزززززادث باقسزززززاوه و وانقزززززه الاونسزززززار یال زززززة نززززز الحزززززادث  یهزززززا ااا 
 یوزن ال زة نزة ال الهوضزوع الهسزت بط و لعلزه الط الهتبزادر یعن ال ب ة الحكه وسببا    باقساوه

ه یزلسابق و الظاذر ون ال زة نن ایقیقبل و ون ال ا  كاط حاص یال ص ال ة الاحق ال السابق ال 
حلوث الهزانم  یال ة ن ین تصور االیالبقا  و ذ ا ال یل ة نوجب ای یذو ال ة الاحق ال  ضا  یا

ن یقززیال یالبقززا  وقززلم علزز یكززوط جززز   ززبب لل ززة نززی یة نال ززة الزز یززالهانع یال ززة نزز یو اوززا نزز
ة ااا یزالحج یقتضزیة و اط ذز ا الوجزه یزالهانع ینزة الافقزة ذزو ال زة یزه اط وورد روایبالحلوث و ن
و اط ظزززاذر  یالسزززلب الكلززز یلعیزززف یزززالهوضزززوع الصزززرع نك یة لل زززة نزززیزززالهانع یكزززاط ال زززة نززز

اق یة و داللزة  زیزون التفك ح را   یالبقا  ال ال ة السبب یال صوف كوط الهراد ون ال ة ال ة ن
 یالاصزن انصزراع االخبزار الز یاالخبزار ثزن لزو ادعز یرو حصر نزیل اال تصحاال غیبعض ا وم اط دل

اختصززاف ال صززوف بالهوضززوعا  ال  یبعضزز ا او ادعزز یالحززلوث النززه وززورد السززؤال نزز یال ززة نزز
اززتص یالهوضززوعا   ی ززا و ال ززة نززی ززة عززلم اشززتراط الفحززص نیاالحكززام و ال االعززن و  هززا بقر

كها ظ ر وهایالحلوث نجوابه  یبال ة ن الحزادث بعزل  یاقسام ال زة نز ریظ ر احكام  ای  بق 
 التخول.

 و ىهههو یف اٌویل ینحهههقحالرافهههع لل كهههن ال املههها ع الشههها یف وهههراده وهههن الشههها یف :اقاااول
ة ك ههدود الجههول حعههد حههرههدود املهها ع املعلههوم املا ع شهها یفخ اطغههام اٌول ات قههاهتن عههیلححتق
ًٍ  يرهدود املهذ شها یفخ تأة كهحهرهدود املشهكوك املا ع شها یفخ ات الثهاین الوضوء  عهیل وهث

دد یهه تأا ههه وهها ع ام ٌ كهه شهها یفخء و  دد یشیهه الثالههث ات ةحفههرض كو ههه وشههكوك الناطضهه



395 

 

ء و  دد یشیه الراحهع ات يركهن املهذ ا هه  هاط  للوضهوء ام ٌ ٌ هه شهاك یف شها یفخو  يوذ
ا هه  وجهه و شها یف ت  هذر عهیلأاملوضهوع املغهتنجا كه ا ه وا ع ام ٌ ٌجه الشها یف شا یفخ

فقههة الادثههة ام ٌ و كال   ًوجههه شههرع ا ههه ىههه كههات عههیل ام ٌ ٌ ههه شههاك یف هحههووجههب عل
ههاو  ات للوضههوء  اطضههاً  املشههكوك كوهنهها  ووههاً  املوضههوع الصههر   كههوت كههذلا للشهها یفخ ال 

 ىه ىو جول ام واء. يدرخء روب ولكن ٌ ثوحه یش علن ا ه ٌیقخ تأك
و  كهات وتعلهق الشها وارهداً  اذا ههاح كهات فمیور وهن التقغه ارر وا ایل <مث وع تعدد>طوله 
و دهال ونهه دم  يو ود يونهه وهذردد له حعهد الوضهوء رفقهة و رهرج   كأت وتعدداً اوا ات كات 
 ًٍ  ات ارهدىا  هاط  طععهاً  علن امجاًٌ خردىا  اط  للوضوء او علن ات اخاطغام اوا ٌ فوو عیل وث
له حون   يردد الكه دفعة واردة ا اً ا ىو دواءهیعلن اخو ٌ له عجادة.رحت   عجادة او وع حت 

ه الادد فلهن ع اطغام الشا یفحارر ىو ا كر مج ایل <يو امل قق الغجلوار>طوله  ه حهر فیج
و غار طغام اذا كات الشا ون جوة الشا یفحا كر مج ياٌدتص اب و ال   الكن. ع اٌ

ات ال اىر وهن اٌرجهار وها اذا كهات الشها رهدد  عینخارر  ایل <و لعله ٌت املتجادر>طوله 
 كوت ون الغاجق.خ ً و الشا المكی  قححعد ال

فقةخه ات وورد رواحو ف>طوله   الشها یف اٌدتصه اب یف نیخهف حهك عهینخارر  ایل <ة ال 
فقهههة یفخهههة و رواحهههاملا ع ة حهههرج قتیضهههخذكهههر فوهههو  ة و لهههو كهههات الوجهههه وهههاحهههاملا ع الشههها یف ة ال 

و الوجهه اٌرهر  الغلب الكیل ًدعخف حكات دجب الشا املوضوع الصر  فكاٌدتص اب ات 
 رهی  و ىهو الشها املغهجیبی  قهححقاء ذلا ال ات راىر النصوب كوت املراد ون الشا الشا یف

طغام ٌ الشها یفحمج عرد یفخ ل حالغهجب للجقهاء ف ع اٌ غهتلزم ارهتٍ  املواضهع وهع ات ادهتدٌ
رون صهرة حتلها اٌرجهار حة و ادلته  حفة رنحتفن  و ات اٌرجار ضعد و الخالقوم حاٌرجار ٌجه التأ

 العجارة راىر. و حایق
مت خهمت حه الجة فٍخور و الكن املشكوك ٌ كوت عند ا ملاخٌ ًو اعلن ات الشا المك

و نن  الكن املشكوك اعتقاداً  التوطف یفب یج الجة الجالغة و  ًف ٌت رجة اَ ىححه تكل
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املوضهوع  العهه دعة و اوها الشها یف   و یفحادتنجاوه حالقواعد و اٌراء و املقاج ٌ قدر عیل
فهاملرد العهر  العهام ات ثجهت خ شها و ات م ة فهٍحقهة شهرعحاوا املوضوع املغتنجا فات ثجت رق

املوضوع الصر  مفهكن  ف و اوا الشا یفحت قق حه تكلخفوو ون املتشاهباو و ٌ عر  و اٌ
 ة كالشهها یفحههرههدود وعلههوم املا ع ات الشهها یف ة یفیاٌرجههار وهنهها صههرٌ ههه وههن شههأ نا و 

ا  حهة حالقحهاٌرجار ادتنجا  ركهن وشهكوك املا ع   وعینحردود الدد حعد الوضوء و ل
 یحا ه وا ع ام ٌ فنقول نن ات الشهرع تهوط ء و شككمت یف الال الغاجق فاذا ردد یش عیل
ادتصه اب و  ه ایلحهء و ٌنتاح ف    ا ع یشحفوو وعلق ل الشارع ا ه وا ع فوو و اٌ ی  مفا ج

و طهداوطفو ا  یحقهال ات الشهرع تهوطخكاهتن ٌحاهتن و تشهكحهء ون ادلة القهوم و ل یش ٌنتاح ایل
 و طههدعرفت ات ی  قههحنق  الخههات الشهها ٌ حارجههار اٌدتصهه اب فا هها  قههول اٌرجههار  اصههة یف

وول ٌوشكوك و ات شا یف  وثله. ا  یفح ا حاٌرتووضع اورو الكن مج
ط ا  كززوط یث یززقن السززابق بحیبززالهت ق ا  ین شززكه وسززتیك حززاكززن ال ززی اصززل ااا لززن :قااال
كاط حكن اال تصحی لن ن و ال ة وعا  یقیلل ال ة ظرنا   ن یقیبزال ق زا  ین ال ة وتیاال حجة و اط 

ك ا ااا علن بحكن او وصف ن كاط الة  یوحل واحل ن یالسابق و  كاط له ج تاط و  زواط  ابق و 
 بقزا  وزا یالتحقزق ن زة نز و زكوك یالتحقزق و وزن االخزر ین قطعزیالج تز ی  وزن احزل یال 

كززل الززة لعززلم وسززاعلل ادلززة  یبعززل القطززم بارتفاعززه وززن الج ززة التزز ثبززا  ززابقا   كانززا وقطوعززة 
 اال تصحاال ولل الة.

 غهات ات ات اٌ ایل   هراً  يو الشها الغهار ئاعلهن اهنهن اصهعل وا الشها العهار :اقول
ًٍ حتخكات  قن حرهدود الجهول وته  الشها یفی  رهدود جهول و ىهو ره شها یفخو  قن حالوضهوء وهث

حقهاء الوضهوء ٌ  الشها یف رجهع ایلیو  ئاصهعٍرون ىهو الشها العهار حالوضوء فوذا الشها یف
حالوضهوء  قنهاً حوت دهاحقاً علهن ا هه كهات خام ٌ و لكهن  ا ه ىه توضهأ  ف  الوضوء و ات شا یف یف

 و كههذلا اذا حههین ياصههعٍرون الشهها الغههار ا ههه توضههأ ام ٌ و ىههذا یف ولكههن اٌت شههاك یف
ادههة العصهه املجهتههد عههیل  املغههألة فههاٌت شههاك یف تلهها اٌدلههة و توطههف یف ر ٌدلههة مث تزلههلل یفحنج
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هقول ا هه حاٌدتصه اب خعتجر اٌدتص اب ىنا خ ي فالذی  قحال قن ٌ یفحاملت  فهیخ ه اتحهعلب یج
ٌ  ئالشههها العهههار حالنجادهههة فهههاذا عرفهههت ذلههها فهههاعلن ات املصهههنف ارتهههار اٌدتصههه اب یف

 .يالغار
ًٍ حاذا علههن املتهه عههینخارههر  ایل <و كههذا اذا علههن>طولههه   حعوارتههه او جههوا  درولههه حههه یف هن وههث
دهتعهال مث  ر وهاءاً یه  وهات م ه وهاء یفحهكهن فخ مه م الصلوة یف مث وجهد املهاء و اعتقهد متكنهه وهن ٌا

وته يا كشف فغاد اعتقاده ىهذا فالعوهارة وهن ارهد  وهات دهاج  و وهن  هن یفحةٌ  هه تهحه طععی  الج
رههر ة املههاء و اعتقههاده الههتهكن وههن ادههتعهاله امٌ  خههىههه ا تقضههت جرؤ يدرخههوشههكوكهٌ  هههٌ  يٌا
وة فوذا القغن ا عه ونحقاء العوارة حعد القعع حارتفا نجذ یفحفشا ر ت حل ضاً ختلا الج   حبجهةٌ 

تغاعده و اوا عند ا فوذا شا یف دلةٌ  هوٌ  ًة الادد و ىو رمكهحوا ع ٌا دتصه اب یفیج  و  ٌا
 ور. الكن كها

كزاط ال زة  یاصل قلاشت ر ن :قال  ینزااللسن عزلم جزواز التهسزة باال تصزحاال ااا 
ن یبحززث تعززارض اال تصززحاب یاخززتان ن نززن قززول ن ب زز ا و یتوذن الت ززاقض بززیالحززادث و قززل

ك یعل كاط نیاقوال و  كزاط  یالهتوجه الز الحادث باط یال ة ن یل نیهكن التفصیف  الهكلزف اط 
  اصا  

كل و  ها ل این الل یاللوب یكها ن واحلا   كاط  ر االخر نالعهل باالصل وطلقایص غن  و اط 
 یاالجهزال نبزالعل الهستصزحب نالعهزلث یون ح ن نوعا  ین وتوانقیالااع او اصل یالهرجح عل

عهززل ن نالین وتاززالفین او اصززلین ام واتلفززیززین ام حكهییكانززا ووضززوع ا  و طززرح االصززل  ززوا 
ر و ییزنزالطرح او التا ؤخز  بزاالرجح و االی الهرجحزا  و یرجزم الزین وعا   یباالصل و العلن االجهال

ن و یوزززرجح الحزززل الطزززرنن و اط وجزززل یظ زززر وززز  ن طزززرح االصزززلیالهوضزززوع الهسزززت بط ن یاوزززا نززز
 ن.یباال تعارض اال تصحاب یاط نیل البیقة ارباال العقول و انتظر لهزیار طریالهحصل اط الهع

مث علههن ارتفههاع  ن فصههاعداً ید وهها اذا علههن حت قههق اوههرالههاد وههراده حالشهها یف :اقااول
ههروح  یف و عهههراً  داً خهه املرتفههع كههها اذا علههن ات  حههی  تع و شهها یف حعهه  امجههاًٌ  الههدار مث علهنهها حب 

الكهن  یف كوتخ كن اتمیاملوضوع و  كوت یفخ كن اتمینه و ىذا الشا حیتع اردمها و شككنا یف
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 .اً حكوت عدوخ كن اتمیو  اً خكوت وجودخ كن اتمیو 
ههقولههوت ىنهها ات اٌدتصهه اب ٌخارههر ٌهنههن  ایل <توىنخو طههد>طولههه   الشهها یف یف يریج
وطهف و ح او الحمكهوت حهالترجی ی  تعهارض اٌدتصه اج و یفعجهرة حهه  اٌوٍ  فٍ الادد عیل

رفههع ىههذا ی تعههارض القههوٌت فههاراد املصههنف اتخووضههع و  جتهعههات یفحاٌوهٍه  ف عههیل ضههاً خىههو ا
ًٍ  املتوجه ایل الادد حات  فصه الشا یف كن اتمیالتناط  فقال   وارهداً  املكلف ات كهات اصه

 ي طههدتنج  فكههه وارههد لههه اجههراء اٌصههه ای   و علههها ات ارههد الثههوجی  كههوت ثوحههات لههرجلخ تأكهه
هٍه  او اصههل كههوت الثوحههات لههه و تههنج  ارههدمها خ تأ كهی   وتههوافقی  اصهه العوههارة و ات رههن ال 

 ی   وتنهالفی  وهن النجادهة او اصهل عهه حهالعلن اٌمجهایلخ حه ی    له اجراء اٌصلح فلحی  حٍتع
 ی  اردمها واء نج  و وطهع ارهد الثهوج اردمها واء واىر و یف كوت له ثوحات و روضات یفخ تأك
 رجههع ایلحف وعههاً  عهههه حاٌصههه و العلههن اٌمجههایل فالحههی  علههن التعخىههذا فٍ ىههذا و ارههدمها یف یف

 اٌرجهار یف ر او العرح كهذا طهال و اوها وقتیضهحیفالتن ؤرذ حاٌرجح ات كا ت و اٌیاو و املرج 
مها وههع تههرك اٌرههر اوهها ارههد ء اٌصههه یفغههعه اجههراخ لههه ی  الثههوج  هلههها اجههراء اٌصههه و یفی  الثههوج

 تهار ارهدمها وی   ی   و الوضهی  الثهوج و  و كهذلا یفیج التعاطب فٍ صلوة او عیل یف لجغوها وعاً 
ه  طععهاً  دع اٌرر ٌت ارهدمها وهاىر طععهاً خ و ٌ  و ٌحغهوها ٌحه  الهنج  طععهاً  و ارهدمها نج

و  ا  اٌدهتقرائحهلقفر  وهن فهر  حا طدرامل صورة و ح الشتة امل صورة و  ی  اٌرجار ج فر  یف
 املعتجرة.رحاو  حالعقل

 كههها اذا ی   وههر وههن العلهههاء وههرح اٌصههلحارههر ف ایل <املوضههوع املغههتنجا و اوهها یف>طولههه 
ه  ووهاراو مث علههت ات ارهدحصل العوهاراو كا هت فادهدة او دهافر  يت مخ  صلواو حب 

 و طهدعلهت ات ی  ورجح ٌرد العرف و ات وجد ی  عرروت اٌصلحرجٍت و علن ووو اردمها ف
حصهلوة  اوهر اٌوهام ا ىهو و طهدهیا يدرخفاتته صلوة واردة و ٌ طد يوثه الصلواو ىو الذ یف
هكن  وو اردمها و وقتضهاه و ی فٍی  وثه الرجل  و ثلث و مخ  و اوا یفی  ركعت اٌصهه  يریج
شهنك وارهد مث  صٍت عیلاٌ يریج رامل صورة و ٌح  هنها كها یفیكه وارد و ٌ ارتجا  ج یف
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جهب حقهة ارحهاب العقهول فخور ة عهیلحهفحة التوطحجحن اَ و اركاوه الغیارتار املصنف ات ودار د
ء ی  ة و الكفهار و املشهركخهو املجو  و الدىر يود و النصارهی عر  املذىب ون ال ات  ٌهنهن عقٍه
 ا.حالد 

 و ال و ضزها   ا  یعزلوكزن ی الهست بط حجة و اط لزن الهوضوع یاصل اال تصحاال ن :قال
ه تخوزل لبعزل ارتباطزه یزانصراع ال صزوف ال یقة اذل العقول و نینجل ولاله و الة لطر ه و اط لنیال

ة الهطلقة یه ون باال الظن الااف او الهطلق او السببیته نیباالحكام بااع الصرع و ذل حج
كاصززل عززلم یل بززیلل او التفصززیززاو الهق الوضززم و ال قززل و ن وززا ااا تعلززق اال تصززحاال بالوضززم 

كاصل علم القر كاصزل عزلم ییزص و التقی زة و التاصزیاالشتراك او بالهراد  ل او بز فر الهوضزوع 
  یجزیاط  یة الهطلقزة الزیاال السزبباالحكزام و الهوضزوعا  وزن بز یته نیالسقط وجوا نعن حج

 ززة ی ززا وطلززق االحتهززال بقریالاززاع للاللززة ال صززوف نززاط الهززراد وززن ال ززة ن یل وعتبززر علززیززدل
 الجهلة. یب ا  العقا  ن یال وع اا لةة وضانا  ذو اق بل یالس

 تاح یفیالفههاظ الكتههاب و الغههنة و طههد ًعلهههت ات املوضههوع املغههتنجا ىهه طههد :اقااول
ه كاصه عهدم الوضهع حشا ف ر و وعهول ٌحفكث ًادتص اب اوا اٌدتص اب العدو اثجاته ایل

ادة و خههنههة و عههدم اللخاوثههال ذلهها وههن عههدم القرو عههدم تعههدده و عههدم اٌشههتراك و عههدم النقههه و 
ههد وثههاًٌ  قههول مخوههع فكههره الههاد ف و املصههنف خههصههة و عههدم الت رحالنق للهوضههوع املغههتنجا و  نج
ر حهاوا وهع اٌ ضههام فكث ًادتص اب عدو رونضن ایلح  يه ادتص اب وجودحكات ف  ووضعاً 
كات كذا و اٌصه عدم  قله و اوثال ذلا و لو وجد فاملصنف  الوضع اٌویل تقول ات املاء یف تأك
ارجحهاٌوهور الواطع تهه یفحه رجة و طدعرفت عدم رجحقول ات اٌدتص اب فخ ة ٌ هه ات حهة ال 

ارهر و ات  ًكهوت دهجب ال هن اوهر رهارجخ ات ووضهع اٌ د ال هن یفحهفخالوصف فٍ كات ون حاب
ًٍ حون حاب الغجج كات  ة عیلحاطول ات وكة حاط ات وأوور ًحبكن شرع ینقول اخ ة فٍارن ات عاط

ارج یش ه ارد حا  و اوثال ذلا و ٌ فر  یفجراهلا و ات ج  ة.حء ون اٌوور ال 
و اضهراحه و املصهنف  اء وجعوثوت ایلحفاىه العقول ا ج <قة اىه العقولخو ذلا لعر>طوله 
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 یف ی  ة و املشههركخههو املجههو  و الدىر يود و النصههارهیههحاتجههاع ال فوههه اوههر  ههیب اءاً حههكو ههوا ا جخ ات م
 ن اَ.یغتنرج ونه اركام دخ ًٍ حاجراء اٌدتص اب فنجعله دل

م  <ه تأوهحا صرا  النصوب ال و یف>طوله  وجنهاو الهور  كتهب حهالنور عهیلخ ات ًنجغهخكٍه
رجار تنصر  الخ ت مفا عهد ٌا صهرا  ه و وجهه جُ حهدل ه فوهو طهول حٍهحها علحالهد  ه یفحدل ه فٍحكن ٌا

ركههام حاللغههاو و اوهها املوضههوع الصههر  فوههو الا هها حاٌدتصهه اب تثجههت  ه تعلههق حههخلغههة مث تعلههق ٌا
ركام اوًٌ   .ٌا
ههابه حههفتههه حو ىههه رج>طولههه  وغههتنجا وههن  ًٌ ههه دههجب شههرع <وههن حههاب ال ههن ال 
اب خاٌرجار مفن   عهه حه العاوه حالعلن.خعهه حه و ٌخ ب اتیج عهه حال ن ال 
فلههو عارضههه  فههد وصههفاً خ م و ات <ة املعلقههةحلغههججاو ا>عهههه اٌوٌت خفٍ <املعلههقاو >طولههه 
 عهه حه اذا عارضه رن.خحعدم رن وعارض فٍ <دةحاو املق>ف عهه حاٌدتص اب حرن ضع
ثجتوت حهه خاملوضهوع املغهتنجا طهد ارر فاعلن ات اٌدتص اب یف ایل <هحاو التفص>طوله 
ثجتوت حههه املههراد خو عههدم النقههه و عههدم اٌشههتراك و طههدتقههول اٌصههه عههدم الوضههع  الوضههع كههها
ثجت حههه  فهه  املوضههوع خد و طههدحیههك و التقحنههة و عههدم التنصههخقولوت اٌصههه عههدم القرخكههها

القغهن  صهة و عهدم النغهخ و اوثهال ذلها فهیحادة و عهدم النقخهف و عهدم اللخكاصه عدم الت ر
 قهة ارحهاب العقهول و كهذلا یفخرة املعلقهة ٌ هه وحعهلوت حاٌدتص اب وهن حهاب الغهججخاٌول 

 عتجرو ه ون حاب الغجب املعلق و ون حاب الوصف حل اظ.حو الثالث ف القغن الثاین
هارر فعنهد املصهنف ات اٌدتصه اب دهجب وهن اٌدهجاب  ایل <تهح عن رج>طوله  ب یج

 عهههه حههه   هه  اٌرتهههال اٌتههرك الخ  حورد ال ههن او عارضههه رههن و لههیهه العهههه حههه و ات م
ٍ  و ذلها ٌت الشها یف ه وعتجر عیلحدل ءًیج  ات عههه حهه خد حهه اٌرتههال و ٌرایهاٌرجهار  ال 
 ىذه املوارد. ن امئة املصنف یفیحناء العقٍء الذ ایل وضافاً 

ة العبزادل الهركبزة باصزالة االطزاق او قاعزلل البزرا ل یزاثبزا  و  یتهسزة نزیاصل قل :قال
ل او یة او عزززلم الزززللیزززة و الجزجیعزززلم ال زززرطعزززن الجزززز  اله زززكوك او اصزززالة عزززلم الوجزززوال او 



411 

 

كزاط اله زكوك  ا   زا  زوا یانزه نیر و الحزق عزلم جریزا تصحاال الصحة و وحزل الكزام ذ زا االخ
كززاط ال ززة بززلو ا  یززة ام اث اجیززكال  ا  یه بززلویززن اوززا  كززاط ال ززاك ام قاصززرا   وقصززرا   ا  یززام اث اج ا  یكالسززورل 

 یل علززیاو لعززلم الززلل ی ززیقیللزززوم الززلور او العهززل باالصززل قبززل الفحززص او نقززل الهستصززحب ال
كزز ا نزز كاصززالة عززلم واحظززة الواضززم الجززز  یا  وززلالیززاثبززا  و  یاالعتبززار نتخوززل و  ل االلفززاظ 

 یل علزیالحادث او لعزلم الزلل یرا خانه و الة اوا لكوط ال ة ن یاله كوك و اط ظ ر ون القه
ك ا ناالع  ا  یزا با تصزحاال حكزن نفزر الهركزب عقلاثبزا  حكزن الهركزب لجزجزه بعزل نقزل یتبار و 

 یللززانوستصززحب و اوززا ا االول نانتفززا  الجزز ر بزز ذاال نصززله نززا وززاا ا  یززب ام خارجیززكززاط الترك
 .ا  ینلكوط ا تصحابه عرض

ًٍ  و كالصلوة اذا شها یفاحاثجاو اجزاء املو اعلن ات القوم یف :اقول ىهه  الغهورة وهث
و  وهن اجهزاء الصهلوة ام ٌ مفههنن وهن عههه حاصهالة اٌوهٍ  و وههنن وهن عههه حهالجوایق ًى

ه هحوهنن ون عهه حالج ه ع و املصهنف یفحع و وهنن ون ورح الج ع حهالضهواحا ارتهار وهرح الج
لفاظ وهنا وا ولكن یل ع حهله كاملهاء و النهار و الجخله طجه تنلخعلن تأوخكات  كٍم ىنا و ىو ات اٌ
عههر  وهنهها طجههه خكههات  يلههه و الههذخلههه طجههه تنلخعههر  تأوخكههن خ م راء و اوثاهلهها و وهنهها وههاو الشهه
كههات حه  خههالتل  كالفههاظ اصههعل وا الشههارع یف ًه و ىههخههعههر  وههع التنلخروقصههود و املقصههود 
 ًلههه و ىههخحعههد تنل لههه اٌخعههر  تأوخٌ د و وهنهها وههاخههجدوضههع  ووضههوعة وضههعوا عههیل وعههاین

لهه خعهر  تأوخادهن كهات  و علقهه عهیل  الشهارع رمكهاً ی  فهاذا جه أیحده كالفاظ ارجروا هبا عهها
شههر  او د او حهث ارهر حقخورد حعهد  وهات رههد عهر  و اتخكههات  وها ه عهیلحههف جهینحلهه فخطجهه تنل
جههر عههر  فههن ن  عهههه یفخكههات  وهها د عههیلخههجههزء  ا د حههد و ٌ قحههو املق ن حقاعههدة املعلههقیال 

اٌوهٍ  و  ثجههت  ا فالعههه عهیلخفهات تغههاووهر  املرج ههاو كهها حهه  رجهع ایل املعلهق وعلقها
ه و ات كات الكهن حال وندوبد ومكه له و خكنا  عر  ون ذلا اللفو و الزا حذلا اٌوٍ  وا

ه ةله مفعلقخله وع تنلخحلفو تأو وعلقاً  صهح  او مفهانهحاملج و العههه عهیل جاً حه ٌ عر  ونه شمج
 رجح و حعهد  جاء وتعارضاً  و وار وعارض فوو حن  شرره و ن یفهیعن الجج دٍم اَ عل
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وول و ٌ رد یشی و ات مر حالعجز ن   اصهه الجهراءة  ادتصه اب اٌ شا و ٌراجهة ایل ء فوو مج
 ات.ححالج ف اٌحو ٌتكل ًرد هنی ء وعلق ری كه یش يو اصه اٌوٍ  ا

م ىنها اٌر هلة طال املصهنف مهه الكٍه  ا هه یفخادتصه اب الصه ة فها كر جر ير احهحالج
ثنائ ة و یفحاحتداء العجادة كالن ىو یف يالذ الجدئ يا يالجدو تقهدووا حعه  خ كالغهورة الهی اٌ

ثناء دواء احتداء العهه او ردد یف ها یفهیاٌجزاء كات الشا ف  كهات طاصهراً  طصهر الشهاك او اً اٌ
اول  الغههورة یف صههورة الشهها یف املقار ههاو اوهها للههلوم الههدور كههها عن املصههنف یف الفوههن او یف یف

ادتصه اب  العلهن حالوجهه و العلهن حالوجهه ووطهو  عهیل الصلوة فات الص ة طجلوا ووطوفهة عهیل
ادتص اب الصه ة  عیلتوطف العلن حالوجه  ٌاعر  وعین الص ة فالدور وضهر عندىن و این

كتب لقوله او العهه حاٌصه طجهه الف هك وهع ا هه  تردد حعد وا ضاً خال اىر ات املصنف حنفغه اف
اٌعتجهار ٌت حنهاء  ه عهیلحو ىو الص ة او لعدم الدل ینحقحا  او لفقد املغتص ب الحاٌرتكنه می

 رٍ  العقٍء. ٌتنصر  عیل ضاً خا  و اٌرجار احاٌرت واو عیلاوثال ىذه املقا العقٍء یف
 ه التهغا حاٌدتص اب.حو  فیج ٌ عینخارر  ایل <اوحاثجاو واى و كذا یف>طوله 
 و ا ها الشها یف ینحهقخء  یش ٌت التفاو الواضع ایل <الادد شا یفاوا لكوت ال>طوله 
 كن اثجاته حاٌصه.میه فٍحامللتفت ال
 ه.حه و اٌرجار ٌتنصر  الح  علحارر ٌت حناء العقٍء ل ایل <هحاو لعدم الدل>طوله 
فههت كن فقعههع حعضههوا  د كههات واججههاً حههارههر كههها ات  غههه ال ایل <اثجههاو و كههذا یف>طولههه 

هههیههاو اذا اوههرو حصههوم  ادتصهه احاً  جوجههوب  غههه الجههایق ههه  فتقههول اذحوم ال    حا ذىههب ال 
ارج ب الصوم ادتص احاً یج  للكهه فهاذا  ًفنقول ات اٌور حالجع  تجعه ًاوا اٌول و ىو املركب ال 

هفٍ تاحع ذىب الكه املتجوع فٍ وهن حهاب العقهه و ات كهات  هقهخه اٌدتصه اب ىهذا ورحهف يریج
ٍ  ذلا ولكن الهذ رمكه فقواً  هاطهول ا هه ٌ يحب   فه  الكهن و  اٌدتصه اب یف اجهراء  و یج
ههه ههٍه  ركهههن املصهههنف ٌت اٌرجهههار  ب الرجهههوع ایلیج الشهههارع فهههاذا راجعنهههاه وجهههد اه ركهههن حب 

لو طعع رنصره حه ا لة وهنها ه املصنف حدل طعع ونه و عیل يغغه املوضع الذخا ه  وتضافرة یف
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 ف  اركام  و  اجراء اٌدتص اب یفیج  عن ٌ ه رٍ  الضرورة أب  غلوا حعد و كیج ٌ ضاً خا
 .اَ

فوهو  اوا الهذای و العریض فاعلن اهنن طغهوه حالذای و اوا وراده حاٌدتص اب العریض
الصههلوة و  ونههع امل ههدد وههن الههدرول یف كههها ه عههدم وجههود املقتیضههحههكههات دههجب املنههع ف وهها

هارج وها ع فاملقتیضه و رهدد یف اً ه ووجودحف كات املقتیض وا العریض ره و ات ونهع حؤثر تهأثیه ال 
هن و ا ها اوهر حالوضهوء عنهد ح  حنهاط  للتهحقال ات وجهدات املهاء لهخ كها يوا ع ون جوة ارر
 ًد وهنهحوقعوع ال ضاً خنا اهیههه و صح صلوته و ىحجعه تی فعه مث فقد املاء مخ وجدا ه فات م
اٌو حهحهاَ وهن ىهذه ال   لعوارتهه  عهوذد وجعهه حهر وضهوء ٌ ات تهرك  غهه الحهعن الصلوة حغ

 هبا و حاوثاهلا. لا ون ىلا اٌهی م ة الیخاملرد
ههو طههال ٌ فوههو وركجههه العقههیل و اوهها الثههاین و  فههات ىنهها جههن  و ىههو الصههوم و فصههه و ىههو یج

ه هحال  غتصه ب ولكهن اشهتجه خ جق وغتص ب ریی   ذىب الصوم فلنح  فاذا ذىب ال 
هیح اذا كات حاٌوٍ  و ىو ص  املصنف فقال عیل اٌور عیل   جزء املأوور حه و لكهن حوم ال 

ه حه اذا كات املأوور الشور فاذا ذىهب  ام یفخالثلثة اٌ یف له كها ًٍ ح  تمكحالصوم و ا ا ضرب ال 
و ات طلهت ات  امخهاوروا حقضاء الثلثهة اٌ غتص ب كهاححه ف ذىب املأوورخ وم ذىب المكال و محال

حهه القضهاء حهاٌور اٌول و ا ها  ٌ طضهاءاً  كهات كهذا لكهات اداءاً  طلهت ا هه لهو دخهالقضاء حفرض جد
 ور. حاصه الفرض او حه و حالوطت و طد ات الشارع ات اٌور كات وتعلقاً یج تاح ایلی

كالزوجیززغ حززلوثا  سززتلزم الزم الحززادث ی اصززل ااا لززن :قااال ة لاربعززة یززر حززلوث الهلزززوم 
 یكونزا وتحزلیر حلوث ولزووه باط الیغ الة الازم و اط ا تلزم حلوثا   ینجر اال تصحاال ی لن

لب ززا  العقززا  و الط  ا  یام شززرع ا  یززام عاد ا  یززكززاط اللزززوم عقل ا  ه اال تصززحاال  ززوا یززن یالوجززود جززر
م یه باقسزاوه نلزو اصزاال ثوبزه وزایزانزه نیوزر جر ة و قزلیزالهانع یال زة نز ی ئ  الزیورجم ال ة ح

م وزا  بزل االوزر وزن تلززة یحكزن بزاط الهزای بزول ا تصزحب ط زارل ثوبزه و اط لزنعلزن انزه وزا  ام یال
 ة.یلور ولار االصول الفقاذیالج ة 
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ارحعهة اطغهام  التواحهع و اللهوا م و طغههوا عهیل قق اجراء اٌدتص اب یفی اراد ات :اقول
اٌرحعههة و اوهها  ٍ ووهها اٌخة ٌ م اٌرحههع و ٌحههجر رههدود امللههلوم كههها ات اللوحههٍ م الهٍه م  خههوهها ٌ
وهول فهات كهات املجوهول  عخوهاالثوب  قع عیلخ تأك ًثلثة اطغام اوا شرع ره و ىو عیلحٍ وه  خ مج
وول یف يووارة الثوب او عاد رفع ًفٍ وه الشرع جوًٌ   دلعتا فات كات املجوول كها اذا وطع مج
جهورود  علههت امجهاًٌ  ه مثحر حهدلحیهثجهت حت   كهها اذا ارترا  دلعتا او عقیل يفٍ ووا العاد  اراً 

 ات اٌدتصه اب یفخهجر ر فهنیحیللتن الوجوب او الروة لكات رافعاً   ك فات كات ودلوله واطعاً 
الهدار  وح و ات  الدار ارحعهة او مخغهة فهات كهات ارحعهة فهی ات یف تشا یف تأالقغن اٌول و ىو ك
 لهة اٌصهه عهدم ارحعهة یفالهدار و ىهو  نز قهال اٌصهه عهدم  وح یفخالدار فرد فٍ كات مخغة فی

ههوههر ا ههه ٌ الههادد و طههد اجههراء اٌدتصهه اب یف الههدار و ىههو راجههع ایل ة حههو  و اوهها الثلثههة الجاطیج
مئة للهصهنف یا لجناء العقٍء الذهیف يجرحف  كهه وقهام و ٌت املرجهع ایل هبهن یف يقتهدخن ىن اٌ

 ة.حاملا ع الشا یف
  وهن جوهة اٌدتصه اب ىنها حهه حع لهخاملها رمكنها یف وا عینخارر  ایل <حه اٌور>طوله 

تعهون  قم  و ووا م تعهن ان  قم  فاذا عههت فقد   حیحء نظ كا یش عجداَ ون جوة طول ای
 ن  فتدع  ول قجا نرأك.حتعهن ان  حرام حع ء ح ل حی كا یشو طوله ك حس عهحفه

وبزل  حلوثزه و  یقطم بحلوث حادث و شة ن هایاصالة تخخر الحادث ن یاصل وجر :قال
ناصزالة  یاللةزو یاتحادا وم الهع ز یالعرع العام و شة ن ین یتوذن ون انه ااا ثبا للفو وع ی اوا وا

 ینز یعزن زوزن اللةزة نهزلنوع بانزه ااا علزن للفزو وع ز یالعرن یعلم ال قل وعارضة باصالة تخخر الهع 
كززاط لززه وع ززالعززرع العززام نززاط علزز حادذهززا ناصززل عززلم ال قززل ال ات یو شززة نزز ضززا  یاللةززة ا ینزز ین انززه 

ن و ذجززر االول و اوززا اصززل عززلم یززیسززتلزم حززوادث ثللززة الوضززعاط للهع ی ئزز  یوعززارض لززه اا ال قززل ح
ر یاللةة غ ین یاخر و اط علن انه كاط له وع  ینهعارض باصل علم تقلم وع  یالعرن یتقلم ذ ا الهع 

كه ن یالعرن یذ ا الهع  اله جزور ناصزل  یو الزة الهع ز یالعرنز ین الهع زیاللةة ب یلكن احتهل اشترا
اللةة و اوا ال قزل نهعلزوم  ین عن الهعارض وعتضل باصالة علم االشتراك نی ئ   لیتخخر الحادث ح
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ام ال بل كاط  یلهع  اللةة ووضوعا   ی ا اللفو ذل كاط ناط ذ یه باالصل و اط شكك ا نیهكن نفیذ ا ال
كزاط لفزو وزن االلفزاظ ووضزوعا  ین كزاط ووجزودا   یلكزن نعلزن بزاط الهع ز ون االلفاظ الهسزتحلثة   زا و 
را حكه ا باتحاد اللةة و العرع الصالة علم تعلد الوضم و اصل تخخر الحادث یبازاجه اوا ذ ا اللفو او غ

ن عززن یاللةززة ناصززل تززخخر الحززادث  ززل ینزز یوجززود اللفززو و الهع زز یوعززارض بهللززه و اط شززكك ا نزز
ثززن زوززاط ال ززة و  یاو عززلو ینفززر الحززادث اوززا وجززود الهعززارض ثززن اصززل تززخخر الحززادث باعتبززار

او  یاو اصزل یه اوا وتحل او واتلف بتقلم زواط احلذها ثن الهستصحب اوزا حكزن نرعزیاله كوك ن
هزا ااا اتحزل زوزاط ال زة و یاط اصزل تزخخر الحزادث نیزووضوع صرع او ووضوع وست بط و الحق جر

ن االقسزام الهز كورل و یر نزرق بزیزال زة وزن غه عزن زوزاط یزه او تخخر زواط اله زكوك نیاله كوك ن
ن كوط الهراد ون اصل تخخر الحزادث ا تصزحاال الحالزة السزابقة ام عزلم عزروض القزاد  و الزة یب

ة یزة اال تصحاال قال ب لة و النه لوالا لزم عزلم حجیلاخبار و ب ا  العقا  و الط كل ون قال بحج
ه و ذز ا یززوزاط ال زة عزن زوزاط اله زكوك نعزروض القزاد  ال ااا تزخخر  یال ة نز یاال تصحاال ن

 ئزز  عززلم اعتبززار اصززل تززخخر الحززادث و ال یالقسززن ذززو وززرادذن وززن اصززالة تززخخر الحززادث نززالحق ح
 ل نتخول.یذو ضلا لعلم اللل یاال تصحاال الهعكوس ال 

ثهار الشهرعخهعترخب خهه و ٌرحهٌشها ف اعلن ات اصه تأرر الادد مما :اقول ة حه فهات اٌ
 فٍه اثهر لهه كهها ر وعلهوم الوجهود كهات لهه اثهر و اٌة فات كات املهؤثحعحة ٌ اثار وجحعلهة حاثار  فغا 
 هون ىفث الغهفرة خرهد یف و طهالاعهون  ام وواء اذا م أبوول ا واحی وااحای ی  راملؤونحطال او
قوم  و  تعهن انو  قوم  فواذا عههوت فقود   حیحء نظ كا یش و طال اجوعجداَعههوا خ سعة حی
فهاذا علهن وجهوده  ًكوت ونشهأ اثهر شهرعخء وشكوك الوجود ٌ مفادام ال  كحس عهحتعهن فه وام

قعهع جوجهوده خ ات ایل ًونشهأ اثهر شهرع  حلالعدم  ًء القعع فال   فغاین ًرصه له اثر شرع
 ًالعلهه ًوجهوده الشهرععلهها وجهدأ تعلهن وجهدأ وجهوده فتجعهه وجهدأ  و م جاً حوم شهحهت الخفاذا رأ
توونقا الصههلوة طههال  و ا هها یف ثههوی یف هتههخلههه ات رأه حههطث خرههد یف طههال اجههوجعفر املههؤثر كههها
قطعووت و غأووهت  مث  توو   طجووا  ختشووك مث  أ تو  و ان مخ أووضوول ونوو  مث  د اذا شووككت ىفحووال وهوة و تع
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تدر ت عیححن حالشوك   احودا  ی  قوحتونقا ال ان ینجغخس حفه كحء وقل عه لعه  یش یال هوة النك ال
و فعلهه فر  ون ذلا  ىا حعد واءار ا اء وات كات ا ا ت یفخفارة رأ یف كذلا طال اجوعجداَو 
لعهو  مث طهال   حوسوقطت ف عهون وویخء النو  ال   یشحوس عهحو لو جا  حس وول املواء شویوف ر حالتعو يا
جههر و ىههذا ىههو ٌجههه تههأرر الههادد هووا  ءا   تهووك الأوواعة الوویحووامنووا سووقطت فكووون خ ان و ىههذا  ال 

ارجحالواطع د یفحفخو ٌ اً حشرع د لنا علهاً حفخو  ً ا ىو اصه شرعاٌصه ا  و ٌ رنهاً  ة علهاً حاو ال 
 تعلن  وا ه. ز الشا ریحر و ا ا وجدأ الادد یف

العهر   یف تهوىن حعضهون ا هه اذا حتقهق للفهو وعهین عهینخارهر  ایل <تهوىنخ و اوا وا>طوله 
ت قهق خ م عهینخفا هه رهادد و اصهه عهدم النقهه  العهریف نا اصٍت اصهه تهأرر املعهینهیالعام فو

 ی  نها صهورتهیفاجاب املصنف حات ىذا التهوىن وهدفوع حهات ى ياللغو ىو املعین  قه فوذا املعین
 عههن میاحتادمههها فاصههه عههدم النقههه دههل و ا هها الشهها یف اللغههة لههه وعههین مفههرة  علههن ا ههه كههات یف
و ىجهر اٌول فاٌصهه  و الوضهع العهریف ياللغهوغهتلزم رهوادد ثلثهة الوضهع خاملعارض ٌت النقه 
فنقول ات اصلكن وعارض حاصهه عهدم  العریف ه ات اٌصه عدم تقدم ىذا املعینحعدوه و ات ط
ر تقدم وعین  رناً  و ٌ ة فاهنا ٌحتدد علهاً حوور الواطعاٌ یف يارر و ا ا اطول ات ىذه اٌصول ٌحتج

ًٍ  ة كهاحٌوور الواطعا أور ا الشارع حاجراء ىذه اٌصول یفخ مو   د اً خهًا ات للقوم دحو ثا  عرفت وفص
كثروت  جاً حعج دات اذا اشتغه حعهه حامل یف غجوت اٌدلة كاحعالیىو اهنن و و  فه عن طج ه اٌ

جات اذا تعارضها حقولهوت الشهخر و حفرصة هلهها لٍشهتغال حهالغ ت و ٌجاتكافختصارعات و خججعه فوها 
شهرع  رمكة و ٌ یف عهلوت حه و ا ا ٌاعر  ىذا املعینخثالث ات كات و  توجووت ایلختغاطعا مث 
 تاوهاً  راً حؤثر تهأثیه و تاوهاً  فهات كهات ونفهرداً  الهنف  اثهراً  ؤثر یفیه ه ىهو وهاحالدل اصول و فروع فات و یف
النف  و التهردد ٌ  ها الشا یفهیه ارر وثله ردد ون اثرح و ات طام حا اجه دلی  قحو ىو ال ونفرداً 
دد ال هن ات كا ها یه ی  ارهد العهرف يقهوخه ثالهث حهر هلهها فهات جهاء دلحتهأث تغاطعات فٍخاهنها 
عههه حهال ن و خغهقا ىهو عنهد وهن حه اٌرهر فحغلجهات ذلها الهدلخه اٌرهر و حون ذلا الدل ياطو
ه و حهدلدد الشا و ات كات ون ور  الف ینع عن العلن و میعهه حالعلن و خغقا عند ون خٌ
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 وهر خجعهه ذلها الوارهد و ی ات دد ال هن اللوهن اٌیهة اٌوهر ا هه خهه وارهد  احهون ور  ارر دل
ه حهه و ون ور  ارهر دلحون ور  دل ًالقوم اذا ادع يغقا عن درجة اٌعتجار و ارخفغاده و 
وضهعوا ادهجاب  مههد ال يو ار جوت ثالثهاً علخقولوت ىو وعارض  ثله و داطا مث خارر وثله 
ر ٌ حادهقاووها و ولهب حیاورو ها حهالتن  فهات جهاء وهرجح فوهو و اٌی  ثخالدح عند تعارض حترج

 حههاَ عهههه حاٌصههه  عههوذخغههقعوها و ح فی  لحفعههه حعهه  القههوم عنههد تعههارض الههدلخ ثالههث كههها
هلة ىهذا اشهتجاه ع ه وعهارض حاصهه عهدم  العهریف  و لهذا طهال املصهنف اصهه تقهدم املعهینمیحالج

 ارر فٍاعتجار هلها. تقدم وعین
ر ىهذا حهو ىو   ًطعع يلغو اذا علهنا ات ىذا اللفو له وعین عینخارر  ایل <و ات علن>طوله 
 عههن می فاصههه تههأرر الههادد دههلحههی   املعنی  جهه كههوت اللفههو وشههتركاً ختهههه ات ی و العههریف املعههین

شتراكٌ  ه خاملعارض و  صهه عدوهه و خعضده عدم ٌا وضهاع و ٌا  ًاوها النقهه فقععهغتلزم تعدد ٌا
 الدود.
تلفهاً  وت هداً   علن هلذا اللفو وعهین ت ما عینخارر  ایل <و ات شككنا>طوله   وهع املعهین و م 
 كهات یف و  علهن ات ىهذا املعهین ام ٌ حهه كهات وغهت دثاً  اً خهلغو ات له وعهین حه شككنا یف یفالعر

هبذا الروه و الفهال حهات العهر  و ره ركن املصنف حاللغة له لفو و ٌ علن ىه ىو ىذا اللفو ام  
طلنها ا هه  العهریف ه ات اٌصهه تهأرر ىهذا املعهینحهاللغة وارد ٌت اٌصه عدم تعدد الوضهع و ات ط

تهأرر رهدود  ًر ىذا اللفو و ا ا اطول ات اٌصه القععهح  وعارض حاصه عدم لفو هلذا املعین
هن اَ و ٌیهد یفاٌو حهىهذه ال   صهه وهن یشهر اٌوهور مهدثاهتا و ٌن اَ و یهد و  اجرامىها یفیج

 أور الشارع حذلا.خ ها و مهیو ٌ رن ف و ٌ عقیل يذلا علن عاد
ات الواضهع ىهه توجهه  ات شهككنا یف عهینخارهر  ایل <وجود اللفهو و ات شككنا یف>طوله 
  عن املعارض.میدل العریف ام ٌ فاصه تأرراملعین ام ٌ و ىه وضع له لف اً  ا املعینىذ ایل

 اً حكههوت عههدوخ كههن اتمیتههأرر الههادد  ات اصههه عههینخ <مث اصههه تههأرر الههادد>طولههه 
 اً خههو وجود فاٌصههه  واهلهها وغههاءاً   واهلهها صههجاراً  و تشهها یف تعلههن جههلوال النجادههة وغههاءاً  تأكهه
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 .وطوعوا صجاراً  و تشا یف ثوحا وغاءاً  جوطوع النجادة عیل لنتع تأك
كهه ایل <مث  وههات الشهها و املشههكوك>طولههه  تعلههن وجههوب العشههاء و  تأارههر و ذلهها 
م الفجههر فتقههول ه احههه ام  صههف اللحههالثلههث اٌول وههن الل ًا هتههاء وطهتهها ىههه ىهه تشهها یف

اٌوطهاو الثلثهة فاٌصهه تهأرر اٌرتفهاع  ارتفاعوها یف وعلوم و  شها یف وجوب العشاء اداءاً 
ء رجعوها و اٌرض نهع الغههامیتز العرش و هیولوع الفجر و ون ىذه اٌركام  ممتدة ایل ًفو

 اٌراء الهی ًو ىهذه ىه احهداً   فه  اٌركهام احهداً  ىذه اٌدلهة یف و  ادتعهالیج صدعوا و ٌ
ونههع وهنهها الكتههاب و الغههنة و ىههذا وثههال احتههاد  وههات الشهها و املشههكوك و اوهها ارتٍفوههها 

 ارتفاعوا طجه رلول وطهتا او حعد رلول وطهتا. تشا یف تأفك
 ایل ًو طغهن المكه ًو املوضهوع ًالمكه فقغههه ایل ارهر ایل <مث املغتصه ب>طوله 
 الصر  و املغتنجا. ایل ًو طغن املوضوع ًو الفرع اٌصیل

هارر فارتار املصنف ات ىذا اٌصه  ایل <مث الق>طوله  وها اذا احتهد  واهنهها او  یف يریج
ه ححقغههه اً حه او وضههعححقغههه اً حههكههات رمك اً و دههواء اً حام عههدو اً خههكههات وجود اً تههأرر املشههكوك دههواء

ههر ء و طههدعرفت ات  ة وحههاٌركههام و اٌوههور الواطع یف يلٍرجههار و طههدعرفت اهنهها ٌحتج لجنههاء العقهٍه
حناهئن و ٌت كه وهن   و ٌرجة یفی  عون وؤونحاء حه و ٌ مجحاء حه و ٌ اوصحغوا حا جحالعقٍء ل
تهوىن عهدم القهول  ب و ٌ یفحادعاء علن الغ ة اٌدتص اب طال حذلا و ٌ رجة یفحطال حبج

عههروض  الشهها یف ة اٌدتصهه اب یفحههحالفصههه و اٌمجههاع املركههب و ٌ ههه لههوٌه لههزم عههدم رج
 عروض القادغ. الجقاء و اٌرتفاع وغجب عن الشا یف القادغ ٌت الشا یف

 تشها یف تأارهر و ذلها كه ایل <هحهٌ اذا تأرر  وهات الشها عهن  وهات املشهكوك ف>طوله 
رصهه القعهع حاٌرتفهاع و صهار  ثلث اٌول او النصف او الفجر حعهد وهاال ارتفاع وجوب العشاء یف

او الثالهث  الوطت اٌول او الثهاین املجهه ىه كات یف ًالفجر فجعد الفجر تشا ات اٌرتفاع القعع
قههول حعضههون اٌصههه تههأرر الههادد فقههدارتفع عنههد الفجههر و املصههنف ا كههر ذلهها و طههال خنهها هیفو
ههٌ  كن حارتفاعوهها عنههد الفجههر و ٌ اٌدتصهه اب املعكههو  حفههه اصههه تههأرر الههادد حههف يریج
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ه اوها الكتهاب حهه علحهدل اوها اٌدتصه اب املعكهو  فٍ هه ٌ الوطهت اٌول یفحارتفاعوا  كن حف
ردال و اوهها اٌرجههار فكههذلا و اوهها حنههاء حههرمقههق و اوهها العقههه فغحر  ههاوق حههه و اوهها اٌمجههاع فغحههفغ

عهلهوت حتشهاحه خعهلوت حاٌدتص اب و ا ها ختهه اهنن ٌیلكن  يالقوقر العقٍء و ات كات عیل
ء  حرونصرفة الحاٌ وات و اوا اصه تأرر الادد فات اٌرجار    يتهر روعلهوم و وهاحه و حناء العقٍه

ء و ىهذه اٌصهول  ون عهلون حذلا یف املوضوع الصر  فلعله ون حاب اصه الجراءة و وها للعقٍه
او حهاٌو و ومهحه كهه ذلها رمیاَ الع واىن و حد  ن یففعرهتن او وغاماهت شوت عیلمیو ىن 
ه و حهالغههع و النعهق عل ة املوطوفهة عهیلحهفحن اَ و احتنهاء اركهام اَ التوطیهد و  اجرامىها یفیج ٌ

 ذلا و اَ املوفق للصواب. ح اٌعتجار یفحطدعرفت اٌرجار و ص 
ة نلوثبززا یززو الظاذرة یززن االحكززام الواقعیة اال تصززحاال بززیززحج ینززرق نزز اصززل ال :قاال
ارتفاع زا ا تصزحب بقا ذزا لاجهزاع الهركزب و داللزة  یة ثن شزة نزی ة ال رعی  بالب ینجا ة ش

ك ا الظن ال رعیال صوف بعهوم ح ع الهتعلق و طر ن اوزا وزن یقزینزاقض لل یقة اذل العقول و 
 ص.یباال التاصص او التاص

اصههاب الثههوب جههول و حاٌركههام ت ا ههه خههاذا رأ ة وثههه وههاحههوههراده حاٌركههام الواطع :اقااول
هنف ا هه  ا ه اصاحه جول فزعن املصهی  اذا ثجت حالعدل ة واخال اىر  هها وعهاً هیاٌدتصه اب ف يریج
تههه او اعههن فوههو و ات كههات اٌركههام حه ٌت وههدلول اٌرجههار ات كههات رجحههشهها ف فهٍه ًاوهها الههواطع
لههة  ضههاً خه احههف يجههرحف يو اوهها ال ههاىر یلق اٌویة حههالعرحههة فالواطعخههال اىر لٍمجههاع املركههب و دٌ

د حههفخد العهههوم وههع ا ههه حههفخاٌرجههار مههذو  املتعلههق و رههذ  املتعلههق   یفی  قههحالنصههوب ٌت ال
 عون حامئتنا.حغوا مجحقة اىه العقول و طدعرفت اهنن لخو ىو ون املتشاهباو و لعر لاٌمجا

احهتٍل عههه حهه كههن رهن اجها  الشهارع ال يال هن الهذ يا <ًو كذا ال ن الشرع>طوله 
ناحههة اوهها وههن حههاب ی  قههخ ی  قههحنق  هبههذا الحههحههه ف كههتیخالغغههه عنههد وههن  یف عههاً حجغههده مج  الج

او  يو ال هههاىر ًىهههو اعهههن وهههن الهههواطع او وهههاخهههالروا التنصهههك اذا كهههات املهههراد وهههن الشههها یف
 وجوات.ف ًك اذا كات املراد ون الشا الواطعحالتنص
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ة یزة بحسزب الواقزم و اللنعیزجیاالوزور التلر یجواز اجرا  اال تصحاال نز یاصل ن :قال
كززل و الززتكلن و القززا  الززلال  علزز ینزز كاال  یو نزز وجلززر واحززل عرنززا   یل نززیززالهززا  القل ینظززر العززرع 

كهزایزتهسزة نی هایا  و نیقیالتعل الصزلول و ذزو  یوجزوال السزورل نز یشزة نز لزو ه باصزل ال زةل 
 ل.یا تاراح اللل یكر قلر  علا ف وایبتضاع  ا بعل وج اط و ااا احطا خبرا  ین  رعی لن

ء كالغهفر فا هه رعهوة  حعهد یش جاً حدد شی ة واحیج ون اٌوور التدراعلن ات املراد  :اقول
كه فا ه لقههة حعهد لقههة و اٌوهور الدفع ام و حهحتهدد دفعهة وارهدة كالق ة كهالیحهحعد رعوة و اٌ
روح و اوثهال ذلها فقهال یف  ة اٌدتصه اب یفحهرج ب یفخهالضهواحا ٌر القعود و الدرول و ال 

  ر  ة یفحة حبغب الواطع و الدفعحیج اٌوور التدر ة حبغب العر  و العادة و اوا یفحیج اٌوور التدر
ًٍ و كه كه و التكلن وث له   حعهد دلهو یف ه املهاء دلهواً حهه و تصهب فحهت وهاء طلكهوخ تأالعر  كاٌ مج

 وارد.
ارجحههحاٌعة فاهنهها وعلقههة حكاٌركههام الوضههع <اوحههقحالتعل و یف>طولههه  ة فالكلههب حههات ال 

هت و ىكهذا فوهه ح ة لهو صهلحنج  لهو وجهد و الصهلوة صه  ذلها ادتصه اب الالهة  یف يریج
لتفاو الحض اط اذا شا یف الغاحقة كها  ة و حقهول كا هت الصهلوة طجلهه صه حر للصهلوة فحغحة اٌ

 كذلا حعد ام ٌ.
ت اٌشههتغال ارههر و ذلهها ا هها تقههول ا ایل <ا حاصههه الشههغههیههتهغهها فخ هههاحو ف>طولههه 
وجهوب الغهورة و ادهت جاهبا فتقهول ات  تشا طجه الصلوة یف تأة كحنحقحالجراءة ال قتیضخ ًالقعع

 راً حهتكث ضاً خاٌدتص اب ا يریج ة فوه حنحقحل صه الجراءة احات هبا لحاٌت قتیضخاصه اٌشتغال 
تعارض اٌشهتغال خ و طهدی  قححال رتفع اٌیو ٌ طععاً  اٌور حالصلوة كات واطعاً  تقول ه ام ٌ حاتحللدل

 ی   وال النجادههة حاملههاء املشههكوك العوههارة وههع كو نهها طههاوع لههو شههككنا یف وههع اٌدتصهه اب كههها
هحالعوارة فوه  ر هبهذا املهاء و حهعهدم التعو قتیضهخو  الوضهوء هبهذا املهاء ام ٌ فاصهه اٌشهتغال یج

وا  قتیضخادتص اب العوارة  نو اٌدلة  تتجع یف ىذه الثلثة وجوات و ون قول یفخفاملصنف  الج
ر یوثلنها و دها يه الهذحهوثهه املهاء القل الضواحا یف ه و ارتار یفحادتنراح الدل ة طدر عیلحاملاض
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و العوهارة  عدم جوا  العهه حاٌدتص اب ٌت حناء العقٍء ىنا عیل ًالعدو ة یفحیج اٌوور التدر
هها فٍهیههونصههرفة ال ضههاً خاٌرجههار ا كههالكر  يداٌوههر الوجههو یفة و اوهها خههادتصهه اب عههدم الكر يریج

 .ه حاٌصه لجناء العقٍءحعهه فحء ف حعد یش جاً حاملأروذ ونه املاء ش
كههه یش اعلههن ا هها یف يو الههذ رههادد  هووجههود جوجههودو ره حههر  حههء   ىههذا املقههام ات 

ع حههعوها ادهن وارهد و مجیج ة اٌوهر خهء جرأدهه  ا ة یشحیج حبدوثه فكه جزء ون اٌوور التدر
تأثیج العام  یفة حاملتعدداو النوع العر  حادن وارد  یف ًغهخ ات ر یفحهعوا ادن وارد و ٌ
ل  وارهد و ا ه اكه یف فاذا شككت یف كهن حعهدم ی لقههة ی  و تغهع ة لقههة او تغهعاً اجهمج

كههات وقعوعههاً خههاالز كههو د فا ههه رههادد و عدوههه  كههه وقعوعههاً و وجههوده وشههكوك و  حههه  ت اٌ
كهر و رفعهت ونهه ا هاءاً  التكلن و رة و كذلا یفحر وثجت للقهة اٌرحر و  یرضاح  كهات   اوها لهو 

الشهور  یف اٌوام ياجر ات القلة كهاحة و عدم اتخكن ججقاء الكریحعد ا اء فعند الشا 
هء  ء حعهد یش ه یشحصب ف يه الذحو مسعت و كذلا املاء القل و رروجاً  دروًٌ  ه حهف يریج

وم یهدم اٌ فعهال و ىهو  نزلهة ورود أو الكر املعلوم امل كهوم حعهخ  و می  قحركن القلة فا ه ال
طدونا ات ودار الشهرع  كاو ملاحون الشور و نن ٌ عر  ىذه التشك ویض وا وم عیلیحعد 
قن حههه و حتههخ رههی روههؤثر شههرعاً حاو و املشههكوك  حههواطعاو ٌ الحههاو و العلهحالنفغهها  عههیل
لكههه وارههد وجههود زة یاهنهها اجههزاء وتههها حادههن وارههد اٌ ت عرفههاً حههة و ات مسحههیج التدراٌوههور 

 راب و ردود راب.
ء الهذهیهات اٌدتصه اب فخالضواحا جر او فارتار یفحقحو اوا التعل ن ىهن یا لجنهاء العقٍه

ء كهها اذا شها یف ن اَ و ٌ صرا  اٌرجهار ایلید امئته یف ل قهوخت حهد املحهجهوا  تقل حنهاء العقٍه
ع طجلهه كهات حهقهول الجحفنهداء ع وطهت الحهصه ة الج غتصه ب و اذا شها یفحح فحص  اً حده رحتقل
هارج ف ء ووجهود یف   یشحفكذلا عنده و حعهده وهع ا هه له  اً حص  غتصه ب و طهدعرفت حال 

هههارج و املعلقهههاو ا ووجهههود یفء  كهههوت یش صهههرارة اٌرجهههار یف املوضهههوعاو  رهههاىرة یف ضهههاً خال 
ارج ههعرفههت و ٌ ة كهههاحههال  ثجههت حههه ركههن املشههكوك عنههدىن خنهها هیاٌركههام و ى و  اجرامىهها یفیج
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وول عند ا حاٌدتص اب و ٌ صهورة  ه حاصهه الشهغه فٍحهأ  حهه یفحتهغا فخ و  و اوا وایج مج
 عهوهن فٍتعهارض  صهورة التعهارض عهیل جوجهه ارهر و اوها یف ه اذا كات املعلب ثاحتاً حر الدلحثتك

ح و حارجر ها حهه الشهارع ىهو الصه   ة و نن  علن ات وهاحعلهوا ص  عند ا ٌ ا وأووروت حصلوة 
 ر حهه للصهلوة و الهدرول هبها یفحهجهو  التعوحركن الشارع حعوارته ف حالواطع و ىذا املاء مما ٌ جایل
 الصلوة.

الهستصزحب  یل الزلال علزیاللل یاال تصحاال بال سبة ال یاط وجاریب یاصل ن :قال
كاط وق یل علیناعلن اط اللل كزیبوصف  ا  لیالحكن اط  قزول الهزا  ی طخوجب ارتفاعه ارتفزاع الحكزن 

االنفعزززال بعزززل زوال الوصزززف  ی فزززین ززز ا بهف ووزززه  را  یزززبال جا زززة وتززز جر وزززادام وتة ریزززةالهت
ك ا ااا قال الها  الهتة  یر حجة علیر وت جر ال للاللة وف وم الوصف النه لیناا تصحاال و 
ث یزث وزللول اللفزو و اوزا وزن حیزر ناا تصزحاال وزن حیاالصح بل النتفا  الهوضوع بزوال التة

كاط داال  یخلة االتالهس ین یختیاللب نس ود و یزثبو  الحكن للهوضوع الهجرد عن الق یعل ة و اط 
ك كزایقول الها  ااا تةی طخاالوصاع  باالضزانة  ط ذز ا الكزام بحسزب العزرع وتواطئزا  ر ت جر ناط 

كفانببالهؤ یر و ذو الهسهیة زوال التةحال یال ن العزلم یوب ا االطاق نا ا تصحاال او و ككا  لل 
ه اال تصززحاال یززن یبالهطلقززة جززر یو ذززو الهسززه ا  یززاجهال او و ززككا   یالقسززن اللززان یرجعززه الززهن

كززاط الززلل یالهقتضزز یكززاط ال ززة نزز ا   ززوا  رذززا وززن ین الهطلقززة و غیبزز ل وززرددا  یاو الهززانم و اط 
اط اال تصحاال الطاق ال صوف و ب ا  العقزا  و ین نالحق جریلل و االولبن الهؤیاالقسام او ب

اله هلززة  یذز ین و الهطلقزة التززین ذز یذززو حصزول الظزن بالبقززا  و نقزل الفزارق بززح اله زاط و یت قز
ة اال ام بكوط یلبا حقیاط  یال یسیاو ع ین وو یا ظ ر بطاط ا تصحاال د قة و ون ذیحق

ذزز ا  ی ئزز  و قززلاوردنا علززیح یجززریرذززا و اط اال تصززحاال الین الهطلقززة و غیبزز ه وززرددا  یززاالوززر ن
الجزواال عزن ذز ا اال تصزحاال ردا باالدلزة  یرادا  خهسة و الصواال نزیضوابط ا ا یالجواال ن

و ال  اال تصزحاال ر  زا   ةیزحج  كزریون  یرد علیاط وم انه الیالواردل ون الهعجزا  ال به م الجر
كن ال صززوف و یقززول بحجیوززن  یو ال علزز الزاوززا   یتززه لل صززوف حتززیقززول بحجین وزز یعلزز تززه لتززرا
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 رذا.یغ
 ه ٌ هه  نزلهة الهنك عهیلحهشها ف ارهر ىهذا رهق ٌ ایل <هحفاعلن ات الدل>طوله  :اقول

حهاملفووم و ىهو رجهة فٍه ادتصه اب فهات وهن شهرووه عهدم  ضهاً خدل اخهه حهالالة الغهاحقة و عل
 ة.حالالة الثا  النك عیل
دل خهه حه و علحشا ف رق ٌ ضاً خارر و ىذا ا ایل <ر نج حو كذا اذا طال املاء املتغ>طوله 
 ور.  و طدی  املشرك عیل ث ارتجاح الردولخرد

ر حهة  حهاذا كهات وتعلهق الكهن املو عینخارر  ایل <ثجوو الكن عیل و ات كات داًٌ >طوله 
عنههد  ًغهههخر و رههال  والههه و ىههذا حههرههال التغ حالنغههجة ایل ئد او وصههف فوههو وتههواوحههدة حقحههاملق
ادتصهه اب فههات  حاملؤحههدة و الدامئههة فههات كههات كههذلا فهٍه حههی   حاملعلقههة و عنههد املنعقحی  اٌصههول

 حاوٍطه. ذلا املعلق شاوه لل ال الثاین
 القغهن الثهاین مفرجعهه ایلاصهعٍره  ارر و ىذا عهیل ایل < العدمی  وج او وشككاً >طوله 

ة حههر املوضههوع كلحههغههت وههن افههراده و تغحة لحهه ات الالههة الثا ی  ه ٌ ههه تجههحههادتصهه اب فٌ عههینخ
 ث ودلول اللفو.حفٍادتص اب ون ر
 ًالضهواحا حاملوهلهة و مسه حاملعلقة و مساىها یف ًو ىو املغه املضر اٌمجایلو اوا املشكا 

 كههات الشهها یف اً حههه دههواء اٌدتصهه اب و ریض ينهها اجههرهیالدامئههة حاملعلقههة و لعلههه اٌصههح فو
و ا هها ملههه  علقههااٌركههام و او املهها ع و طههدعرفت عههدم جههوا  اجههراء اٌدتصهه اب یف املقتیضهه

املوضهوعاو  كهات وهن ذلها یف علهن اركاووها وهن جا هب الشهارع مفها املوضوعاو الصهر  الهی
أو رال هلا ركن وعلهوم وهن الشهارع خ ركن الال الغاجق وا م يریج الصر  املعلووة اركاووا 

صخ ات ر لكن الال الغاجق اٌیوغا  نیك الكهن حالهال الغهاجق وهع الهحكوت ودلول اللفو حت 
ًٍ ه او شحٌ وع  ف عن الال الٍرق او الشههول و عهدم  لل هال الٍرهق واوها اذا شهككت یف او

و  املقتیضهه الشهههول و املوضههوع حهها  ف مكههه ركههن الههال الغههاجق و طههدعرفت رههال الشهها یف
 املا ع.
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ره فات املؤحدة ح املوهلة و  ی  ج ارر و لعه الق وردداً  ایل <ه وردداً حو ات كات الدل>طوله 
هلههة املههراد ا ههه ات صههدر ركههن حلفههو  ًىههصههرح  وهها عههیل ه ىههذه حههتهههه فیاملعلقههة عنههدىن حالج

ء حهات اٌدتصه اب فخاٌرتهاٌو فالق جر ه ٌت اٌرجهار وعلقهة عهن كهه شها و حنهاء العقٍه
ادر عههیل  املتثججههة رههی املغههاجه املتهجهجههة هلههذهتنجههه  صههویلاٌر حههعاطههه   يا يذلهها و ٌ
ن اَ و جهه الفغهاد یهد أذت الشهارع حاتجاعهه یفخه م يالهذح املنها  حهبن املصهنف و لتنقه يقتدخ

ام ضهرورة حهوهن الشهارع او ط حخحتصهر اٌ اً حهر طععحصهخح املنا  فا هه ٌحتنق ن ونیالد الادد یف
هلهة  عة و وادواه رهینحون الش ه حقهاء خهریج اجهراء اٌدتصه اب عنهد وهن  قهول الغهجب یفخحالج
رصهه ال هن  اً رجهار دهواءٌة احهال هن حها  و الهق ات ونها  الج ضهاً خىذه الصهور ا ال ن و یف

 یف اثراً  عه ملشكوك احتدائیج  ارع مصه و وجه ا ه ون حاب الغجب ات الشی  وافقة الواطع ام م
 وافق.ی الشرع وافق الواطع ام م

رىها حملعلقهة و   ای  ورددة جه او وویس  حات  جوة ع عینخارر  ایل <و ون ىذا رور>طوله 
 و ی  عهوطهت و ارهر اٌحهد او ونقععهة ایل ممتهدة ایل ًوغلن ولكن ٌ علن ىهه ىه اً حكوهنها  ج عینخ

ه و خها هه رأ اء و دجا كٍوه رهاىر یفجقاطه افراده ون ال كن یفمی  ا كن ادتص احه اٌمیٌ الكیل
تار الغ حعد ا ه عیل  ورمماخطوله ولكن   الصهواب یفطهال حعهد و  تهاره ىهو وهای   ير و الذحرغب م 

واب عن ىذا اٌدتص اب رده حاٌدلة الهواردة وهن املعجهزاو مل ههد  ی  قهخو ىهو  قه   الج
نكر اٌدتص اب و خون  رد عیلیحاٌدتص اب ٌ  حاثجاو  جوة ع يراد ای وع ات ىذا اٌی  قیج

تهه حقهول حبجخوهن  ىهذا القغهن و ٌ عهیل ردالهة عهیلحرجهار  ٌثجته حالنصوب ٌت اخون  ٌ عیل
اراد اثجههاو  جههوة  ات النصههراین يار يلتههراكن اٌدلههة فههات النصههوب ٌتههدل فههارتفع التههراكن و الههذ

 ی   اٌدتصهه اب فجههی  عههر  املغههكخكههات  وونهها ىههذا حاٌمجههاع ٌ حاٌدتصهه اب و وههای  ههحع
و القهول   هحقولوا حنجوة وغتهرة لعخ  می  حاوه ون رأده فات املغله ول النصراینات ط اٌوام

صههوب حالنصههار وجعههث  ایل اً حهه و ا هها طههالوا ا ههه كههات  جی  غههلهامل ه عههیلحههو ٌرجههة ف يحههه م 
قهجح وهن عهام خو  ر جواحهاً یه  عن الرجه و لذلا م يو ىو احعه اٌمجاع و اٌتفا  الذ مهد



415 

 

ره جزعههه فقولهه یف ًغهعخو  اً حشهاف اً حجواب اواوه كاف يریعة ات ٌحلشا حنجووة انوا وقور  اصٍه
كتاحو  و ووا سحع كوا عیواقور حو  الوار حشور حو  اوتو  و ووا و  كوافر حنجووة  قور حنجووة مهود و خ م سوحون و 

واب ىهو الفقهرة اٌویلجشر ح  اوت  ی كتاح  و م دوام  جوتهه فا ها  قهول ا هه  ة لٍمجهاع عهیلحهالناف فالج
م وغهتأ ف و ٌة فوهو حهرة الثا واوها الفقه و حشر حا قعاع  جوته عند وجعث امحد  یب درهه  كٍه

واب اٌوام یف وونها ىهذا حاٌمجهاع ی  هحوغهألة اٌدتصه اب و ا ها اراد الرجهه اثجهاو  جهوة ع لج
ر حه  اٌدتص اب مث رأوا طهول اٌوهام كفر و القوم ادرلوه یف ياٌوام اٌمجاع فتت الذ فنی

  اً حر اصهولحصخ اٌ ات النصراین ی  عرفوا املغكخٌ او الیحاٌو و اللحهه هبذه ال  حكا  و ارادوا تته
 ًٍ  .كاو

اال تصزحاال بقزا  الهوضزوع و الظزاذر اط وزرادذن عزلم  ی زترط نزیاصل قالوا  :قال
ر ااا یزل ولا  و با تصزحاال نجا زة الهزا  الهتةیول زی تقض با تصحاال حیالعلن بانتفاجه نا

كزوط الهوضزوع ذزو الهزا  الهتةیبقا  التة یشة ن ن الهستصزحب و یر و الفزرق بزیزر وزم نزرض 
 یبقاجززه و اللززان یو شززة نزز علززن بززه  ززابقا   ی  الزز  یول ذززو ال ززووضززم اال تصززحاال اط اال

واط وزم یزجوع ح یانتقال جسن ال ثن االنتقال اصطاحا     و لو بالوا طة یوعروض الة ال 
كززاط اله تقززل و ززه و ال تبززلل اال ززن و القززلر الهعلززوم و ززه وززا ن یالهاتلفزز ین و نززیعززی ه وززایززااا 

ر ج زة االنتقزال و ذزو یزتبزلل جسزن بزاخر وزن غ ن و االنقزاال اصزطاحا  یدوط الجاولاط وج 
كاط اله قلزب و زه او  یة باخریتبلل و  ربم و اال تحالة اصطاحا  الصور اال یكسابقه ن  وا  

كلزین االول تبزای  زا و بزیام ال و ب عا  جه وایال عهزوم و خصزوف وطلزق و ذزن  ین اللزانیو بز ین 
و  ین الز جر الز اتیل بزیاقزوال ثالل زا التفصز یاللاثزة علز یاط اال تصحاال نیجر ینازعوا ن

زال ع ززه اال ززن دوط  ر ذزز ا اللاثززة وززایززو نظ یكبززرو ال یالهتزز جر بززالعرض و نزززاع ن صززةرو
ودذززززا و یلا  بعززززل زوال قیززززو الهق قززززا  یكالح طززززة الهت جسززززة ااا صززززار  دقة یززززالصززززورل ال وع

ه الصزورل یزتبزللا ن هزایا  نیزص الكبریوقزام ت زا ینز الهوقتا  بعل خروح اوقات ا و الحق
ق اال زتحالة او االنتقزال او االنقزاال انزه اط علزن اط یزبطر ا   وا  یاخر یقة الیة و الحقیال وع
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االول و  یا تصزحاال للعلزن بانتفزا  الهوضزوع نزه نایزة او شة نیذو الصورل ال وعالهوضوع 
ل یززا  اط اریعرضزز و ا تصززحاال الهوضززوعل یززالحززادث اط ار ینزز شززكا   یاللززان یكززوط ال ززة نزز

ااا عله ززا بززاط الصززورل  اال تصززحاال اال یة جززریجزززا  الج سززا تصززحاال الحكززن او ذززو اال
كزر بز هزایر نزرق نیزوزن غ ضزا  یة و لبقاجزه ایاالجززا  الج سز یة علة لحلوث الحكن نیال وع ن یا
بلبزو  الحكزن للز جر وتز جر  یة اط الهتبزادر وزن قولزه الهاقزیزبعزل رعا یو العرض یال ات

 ة او و زكوكا  یذو الصورل ال وع ضا  یكوط الهوضوع ایة نیورته ال وعص یعل یوادام بقا  الهاق
كهززایززبقززا  الصززورل ال وع ینززو لززو شززة  ه یززن یجززر الا ززب ااا صززار نحهززا   ینزز ة و عززلم بقاج ززا 

ة ظزواذر خطابزا  یزعرنا الة عرنا احكزام االقسزام السزتة بعزل رعا اال تصحاال و بعل وا
كزاط حجزة و االین یجرا  نكل ووضم یز الصةریوقام ته یال ارع ن نزا ثزن  ه اال تصحاال 
كاط دل ث یزعزة وزن حیانزراد تلزة الطب یعة الحادثزة نزیوجب انلراح الطبیعام  یل اجت ادیاط 

كزاط ینباالصول الفقاذ الحكن عهل ا به و اال ة ثن ان ن قالوا اط االحكام تلور ولار اال زها  ااا 
وزم واحظزة اتحزاد زوزن الحضزور و  وزلا   كالكلزب ااا صزار ولحزا   یتبزلل الهسزهاال ن لتبلل 

ر یززتة ر ا ززن الكلززب و  ززهاا ولحززا  یززع ااا غال اط العززر او اصززا   ة علهززا  یث التسززهیززبززة وززن حیالة
 الحكن.

الضهواحا ات  فغر املصنف حقاء املوضوع حعهدم العلهن حاٌ تفهاء وهع ا هه اعتهر  یف :اقول
هرهاىر كٍووهن ٌ ا ه عیل يراىر كٍوون العلن حالجقاء ٌ ه رأ د خهوة  حهر اٌدتصه اب یف يریج

 اجهراء اٌدتصه اب و كهذلا ی  روعلوم الجقاء رحد و ىو  خنجذ  ف   حب فات املوضوع رخالغا
ت حقهاء علههوخمكهوت حالنجادهة لٍدتصه اب و ٌیر حه وال التغ ر فاهنن حعد الشها یفحاملاء املتغ
 العلن حاٌ تفاء. مر فٍجه ذلا عجر املصنف حعدحالتغ

ات العهرض ىهو املغتصه ب و وعروضهه ىهو املوضهوع  عهینخارر  ایل <و الفر >طوله 
هرحكالعصههه هر ة فهههاذا شههها یفخهههر و ال  كهههن حا هههه مخهههر حبكهههن اٌدتصههه اب یة خههه وال ال 
هر وادعة كجقاء  حٍ كوت وعروضاً خضوع و ىذا املعروض طدر ووحة وغتص جة و العصخفال 
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حهة خوتهه و طهدحد و رخ  حهة الثهوب و حقاهئها فجقامىها وغتصه ب و الروو كوت جوادهعة كروو
 و الثوب ووضوع ثات. ووضوعة اویل
اصهعٍغ وهن  اولهع عهیل احتقق ىذه اٌصهعٍراو و م ارر ا ا م ایل <مث اٌ تقال>طوله 

هلة رأحمج ا هه  يه فهرأحهونتقهه ال ونتقهه ونهه و ایل تهاح ایلیاٌ تقهال  املصنف ات یف يعون حالج
كهوت خ القهدر املعلهوم ونهه ات يو املصهنف رأ و جاوهداً  عهاً خكهه وهنهها وا ء یف كوت ال هخ تكن امی
 عهاً خوا ضهاً خكهوت اخالعلهق  و اذا ا تقه ایلع خحد ا وا كعلق شرب دم ا غات فالدم یف عاً خها واهیف

اوهدات كهها اذا اكهه الهدود عهذرة فصهار ه حهحعنهه فضهلة لهه و اوها املنتلفهات فقهال ف و یفو اوا الج
 ها.هیقق اٌصعٍغ فی وجوات و م
اعهر  ف ممها ضهاً خارر و ىذا ا ایل <و اٌ قٍب>ه طول ه وعروفهاً  راً ه اوهحهٌ ع ولكنهه حهعنهد الج

 وجه اٌ تقال حهه عهیل   عیلحا ه ل الصور اٌرحع اٌ و ىو كغاحقه یفطال ىو تجدل جغن حارر 
ًٍ ر حوجه تغ هر ر  .صورة كا قٍب ال 

 الة العهذرة تراحهًا و كادهت وعلقها ية حهاررحهفذكر ا ه تجدل وو ارر ایل <و اٌدت الة>طوله 
 راصه له. و ادتنجا  النغب ون فضه القوم و ٌ الكلب ول اً 
هه وهههنن وههن م عههینخارههر  ایل <و ىههن  هها عوا>طولههه  و  الثٍثههة وعلقهها و  اٌدتصهه اب یفیج
ه یفوههنن وههن جههو   ههفٍ   الهذاینج الههی  ع و وهههنن وههن فصهه جههحهالج اٌدتصهه اب  هحههف يریج

شههب املتههنج  اذا صههار روهه و العههریض ٌت املوضههوع طههدا تی كالكلههب اذا صههار روههاداً   اداً فال 
شب الذاىب. غن و ىو حا  ٌ ال   فاملوضوع ىو ىذا الج

اشترا   حقاء املوضوع و عدوه ٌ یف  زاعون یف عینخ <يٌ كجرو يو  زاعون صغرو>طوله 
 حقاء املوضوع و عدوه.

ر يریج  عینخارر  ایل <رحو   >طوله  ة حه ال عنهه اٌدهن دوت الصهورة النوع ذكهر وها وها يمج
جادههة اذا  ال ر حالنحهها كاملههاء املتغىههدوحداو حعههد  وال طحههو املق نههاً حو  رةیكالنعههة النجغههة الصهها

ًٍ حتغ هیو املوطتاو حعد رروح اوطاهتا كصوم  ره حاهلواء وث   .حوم ال 
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كوت الق ا هه اذا تجهدل وهن خ يك الكجرحوقام تشن یف عینخارر  ایل <و الق>طوله 
فههات علههن ات املوضههوع ىههو الصههورة  ة كادههت الة النعههة روههاداً حههقحالق ة وحههء صههورته النوع یش
ة فٍادتصه اب اوها حهات املوضوع ىو الصورة النوع ة و طد الت او شا یفحالنع ية احالنوع
د خههالههادد ات ار ة فهٍت الشهها یفحههالصههورة الثا  فلههلوال املوضههوع و اوها یف الصهورة اٌویل یف

وثهه  د ادتص اب الكن فوو ون اٌول وشكوك فیخادتص اب املوضوع ٌ الكن و ات ار
ة حهت الصهورة النوعو كا ه و صار ول اً  ةحل صورة الكلب حالكلاملٍرة اذا تجد الكلب الواطع یف

الهلوال و  شها یف  ال املوضوع و اذا تجدلت الصورة رهی لكن النج  فقد ة ووضوعاً حالكلج
غهههن املصهههور هبهههذه الصهههورة فهههات ارد ههها حهههىهههه ووضهههوع النجادهههة الكلج يٌ هههدر ة او ىهههذا الج

ادتص اب  و  اٌدتص اب و ات ارد ایج الادد و ٌ كوت الشا یفحادتص اب املوضوع ف
و ات كههات  ة مفههن اٌول كههات وشههكوكاً حههاء الجاطلٍجههز الكههن فههات كههات املههراد الكههن اٌدههتقٍیل

 فوو وقعوع اٌرتفاع ٌرتفاع املتجوع. ًالكن التجع
نغهه>طولههه  اذا علهنهها ات ووضههوع النجادههة اٌجههزاء  عههینخارههر  ایل <ةحاو ىههو اٌجههزاء الج
نغ ة املرتفعهة علهة حهاذا علهنها حهات الصهورة النوع اٌدتص اب فات املوضهوع حها  اٌ يریج ة حالج

نغهه لههدود الكههن یف رههدود الصههورة  توطههف عههیلخات رههدود الكههن  عههینخة حاٌجههزاء الج
 يا  الهذایی  ذكهر جه ههاحر فهر  فحهنجهذ ٌادتصه اب وهن  ححقاجه ف  توطف عیلخة و حقامه حالنوع

 ادتص اب رمكوا. يا ادتص اب ذاو املوضوع و العریض
یق عینخارر  ایل <ة ات املتجادرخحعد رعا>طوله  للهنج   ات املتجهادر وهن طهول الشهارع املٍه

املوضهوعة لل كهن و لهو شها  ًة فوحصورته النوع عیل وتنج  ثجوو الكن وادام حقاء املٍیق
شههب اذا صههار ف هههاً  یف حقاهئهها كههها یف وههذىب  ه اٌدتصهه اب مفجهههه القههول عههیلحههف يجههر ال 

ادتص اب دواء یفاملصنف  نغهحهكات املوضهوع النوع اً اٌدت الة ا ه ٌ  ة او وشهكوكحة او الج
رورة حة كصهحهلتجهدل املاى لا و اوا اٌ تقال فات صار ووججاً كذ ضاً خاٌ قٍب ا ور و یف الال ملا
غهاً  النج  یف كهه او شهرب نج  ایل صهر كا تقهال الهدمخ فوهو كاٌدهت الة و ات م حعن الغهف اذا ا
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ه حههها حههنف  الههدلهی فههالكن ثاحههت فی  الههال حالنغههجة ایل اً حههه وتواوحالههدلالعلقههة فههات كههات 
د كقوله حداو حعد ا تفاء القحو اوا املق  ور الشهول فاٌدتص اب جارخ فٍادتص اب و ات م

هیه اٌدتص اب و اوا املوطت كصوم حف يجرحر نج  فحاملاء املتغ   فٍادتصه اب حوم ال 
ة حها  كالنعهة اذا صهارو حهوعة و النحتجهدل صهورته الصهنف و اوها وها للقعع حارتفاع الكهنه حف
  فٍادتصههه اب و ات كهههات وشهههككاً ی  الالههه حالنغهههجة ایل فهههات كهههات الكهههن وتواوجهههاً  قهههاً حدط

ر هاحا املضر فاٌدتص اب جار و ادتدل املصنف فححالتشك ه حهات اٌدتصه اب فخهركهن حبج
 رىا حاولة.ح  ا صرا  اٌرجار ایل يالعقٍء و حات دعوحعهوم اٌدلة و حناء 
 ياجهتههاده حههووضههع دل ات وجههد یف عههینخارههر  ایل <يه اجهتههادحههمث ات كههات دل>طولههه 

ًٍ  قتیضخ  ه عهیلحهقهن لهه دلخ ث الكن عهلنا حه ولكهن محة ون رحعة الكلجحللعج ووافقة امللح وث
و اوا الكن  ًالكن الوضع ة كاصه العوارة یفحفنعهه حاٌصول الفقاى املوافقة و املنالفة و اٌ

 ره.حروغ و اصه اٌحارة ات كات   ه ذاح ات كات املنتقه المیه حاصه الت رحفنعهه ف یحالتكل
ات اٌركهام تهدور وهدار اٌمسهاء اذا كهات دهجب تجهدل  عهینخارهر  ایل <مث اهنن طالوا>طوله 

و ٌحهد وهن وٍر هة احتهاد  وهات رضهور الشهارع و  الكلهب ول هاً رورة حكصه ًاٌدن تجهدل املغهه
ًٍ حعلن ات الغنجاب الخ حات ةحث التغهحجته ون رح    وهات الشهارع كهها ىهو الغهنجاب یف وم وهث
جز الخ جهز ذلها الحعلن ات ال  هثجهت اٌحتهاد حاٌصهه مث خوم او حهوم ىهو ال   اذا ه اركاوهه ٌحهعل يریج
 .ىراً و وا كوت رًٌٍ خكلب حامللح  ًمس

تصر رىذا  ىهذا  ق و ىو ات املوجود یفحذلا حتق او كٍوه و لنا یفحاٌو املصنف و لحم 
ًٍ خكلالعام  وة و الوضع و حة و المكحفحله وشنصاو ون الزوات و املكات و الك د وث ة و الرتجة و الج

ات  يتهر كهاا و ىو هیة فخهبذه الدود دارمدودة ة حره و له ووحتا  عن  میهبذه الدود الغجعة 
كهن و جوهة و رتجهة و وضهع وهع ات  يا ف و یفحهك يا كهه وكهات و یف كه وطت و یف د یفخ  داً خ 

ع حهمج ر محرتهه و ىكهذا و یفحهر دهقهه و صهفرته  حهر شجاحه و ص ته  حر اٌرر فصجاه  حكه رد  
ه و وهن اىهه العلهن و حهر ا ىو فق داً خاء مث ات  حع اٌشحىذا مج عیلد و ط  خد  خىذه اٌروال  
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لهة و رركهة و حَ دهج ا ه ركهن لكهه جهن  و  هوع و صهنف و طجو عاطه و ىهو ا غهات و ىكهذا 
ق الكهن فهات حهعهر  ذلها وهن تعلخف و جوة و رتجة و وضع و حدكوت و وطت و وكات و كن و ك

صهورة  د یفخه  كهذا فاملوضهوع  خو ات طال املهر صورة الصیب د یفخكذا فاملوضوع   طال الصیب
ه كهذا او العهام كهذا حهث الصفرة و ات طال الفقحد ون رخفار كذا فاملوضوع  املرض و ات طال املص

ههىههو املوضههوع لل كههن و  ًاو العاطههه كههذا او اٌ غههات كههذا فههذلا املغههه  ه ایلحههن ههر الفقخ ب اتیج
 لغهة العهرب شتاو املصنف و لكه وهن ىهذه املراتهب ادهن یف ر التفاو ایلحق الكن ون  حتعل
 اً حهحاط ًمفهادام ذلها املغهه ًاملغهه ه الكهن فوهو ركهن ذلهاحهادن ذكره الشارع و علهق عل يفا

الكههن  اٌدههن و فههین فههین ًاملغههه فههذلا اٌدههن امسههه و ذلهها الكههن رمكههه و اذا فههین ووجههوداً 
اء املهذكورة حء ون اٌشه یش يالكلب ا ه ادن ٌ الكلب  ن ر ایل فالشارع اذا علق النجادة عیل

راهتها حر حتغحتغاملتههاو الغجعة و ٌت ة ت ور یفحة و صورة  وعحنا ا ه ادن ووضوع ملوخرأفاذا   ر ا 
 جة كات فالكلب وادام عهیلحى يا لوت و یف يا یف و داكناً  و وت ركاً  راً حو كج راً حفالكلب كلب صغ
ًٍ حتا  عن  میهبا  الی ًى ة وحالصورة الكلج ه  و اذا تغ ره وهث ر حهر  ر تلها الصهورة و صهاحهفوهو نج

 ة و صهار ول هاً حهذا  ال صهورته الكلجطامئ فا هحعل ء و رمكه كلب فقددره حتت ادن ذلا ال 
ًٍ حعل يجردره حتت ادن امللح و  داو وهن وتوله يتهر ع واحات مج عیل ه امللح واىر و شفاء وث

اجهراء  نها عهیلحره و لهو حنحهء و تصهور حصهورة   ذلا ال  ففین ناً حوع جاً حوم اول شیىذا العام كات 
ولههح املٍرههة وعلقهها   كن عههیلحام فلههع اٌركههحههلجعههه مج الههال الثههاین ركههن الههال اٌول عههیل
عوها حع النجاتاو و الثههار حالروهة فهات مجحمج  كن عیلحول و ادت ال ول اً  حالروة فا ه كات تراحاً 

او  كههات حههاٌ قٍب اً اٌدههن  وههات الضههور و الكههن رمكههه دههواء وههن التههراب ولكههن املههدار عههیل
درولهه حتهت ادهن  شككنا یف ری ًر للهغهحتفاوو و اذا رصه التغ اٌدت الة او اٌ تقال حٍ

هنا هیارر فو تكهن ووجهودة و  ة محه حالشها فهات الالهة الثا ی  قهحاٌدتصه اب و ٌ هنق  ال يریج
  ونشهأ ركهن و ٌ اثهر لهه و ح علهن وجهوده له م يء الهذ  علهن فال ه ٌحد ون العلن جوجوده و ملها

ذلها  یفدواء   علن فناءه فٍ نق  علهنا اٌول حالشا الثاین كا ت ووجودة و ملا الالة اٌویل



421 

 

ن  ال   وعه او صنفه او شنصه او صفاته او ردوده املتههة او افعاله او  وء ا تعلق الكن حبج
 حالجاوهه  عهوذ يغهرحر امسهه فحه  عیل ًعلق ركن وغهخره و لكه ركن و الشارع ٌحطرا اته وع  

ث هلههو تتههرك خههو و اراداحههاو و وحههل  و الجههوایقمیقههه املح و الغههجمیحههاَ ىههذا ىههو الصههرا  املغههتق
 .احالقلب ٌى
د املعهروض حهفخء و لهذلا العهرض ركهن  یش ء و ىهو ا هه اذا عهرض عهارض عهیل یش حی

یق و املصهاب ىهه ىهو  رمكه كها اذا اصاب ثوحا جول و تهنج  الثهوب فٍحهد وهن وعرفهة املٍه
الثوب  الثوب و النج  الثوب و فین كها اذا فتقته حكله فین ثوحاً  ًغهخالثوب فاذا صار حبال ٌ

رثوب و ىه ىو امل وك فاذا فر  دداه عهن لهتهه  ال ركهن النجادهة حرنج  ٌ ه  ح  فالجایق
غهاً حٌ ه  عنه  و  ال ادهن  طعنهاً و الغهلل فهاذا  كهث و عهاد او ٌ مهوك  رمهوك و امل هوك كهات نج

ًٍ  او رواداً  صار ف هاً الغلل وور او القعن فاذا  غن وث عوهر ٌ هه خفٍ فٍ  ال ىو جغههاً  وور او الج
غن الذ و ٌحد وهن  فٍحد ون وعرفة ذلا املٍیق ًصجه وعور ونصوب شرعختنج  و ملا يالج

ء ام ٌ فهات  نج  كهه یشخهونهه ات ىهذا الهنج   تلیخه وعرفة ذلا وهن طجهه الشهارع و ٌحهد ات
ههن  و ات جعلههه وههنج  اشهه ء فههاملٍیق جعلههه وههنج  كههه یش وههة  اء فههاملٍیقحىههو الج ىههو الج

اوعة ج صهوب فهاملٍیق اذا جعله ونج  یش اء ریح تلا اٌشی  الج  یفء  ىهو ذلها ال ه ء م 
رروهة  ات يذلها الهد اٌتهر ره یفحرهد وهن الهدود لكهات تهأث یف ع وتههاته و لو جعلهه وهؤثراً حمج
ًٍ یالر صوصة حاللج  وث ر ذلها و لهو ونهع حهع و الشهراء و  حهٌ حالهه و الوضهع و الرفهع و الج ر م 
كهن خ ة فهات محهاملو و لهذلا  قهول اذا علهق ركهن عهیل ع ذلها مروهاً حهر وعلقها لكهات مجیهون الر
هخ ة وهتهن رهابحرصوصه نة عیلخطر ًٍ حهعهن الج اذا طهام كن اوهواتكن ححرووت عهوطولهه  یف ع وهث
هر و محعلالنكاغ ارتك حالنكاغ و اوا اذا طال رروت  اهنا یفنة خالقر ًٍ خقن طرخ كن ال   عیل نة وث
هبا و ادهتعهاهلا و دهاعالشرب راصة ت اهنا یف ا هیه  فحورد ا هه له ر طرا اهتها كههاین ضهادىا و شر

هبا ٌ ه یفهیعوا و وشترخشفاء و لعن اَ عاصرىا و حا  هحهصهد  علخٌرهوال ع ىهذه احهمج ا و شار
 كلوههن اَ ایلخ حاركههام اَ ضههعفاء و م املكلفههوت جوههاًٌ  كههات ملهها ىههذا و ممنوعههاً  ا ههه طههارت مروههاً 
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اىها خلوا و رفاحاو اٌركام و تفاصهح هلن جزجی  جیتركون الشارع و عقوهلن حه خفة ٌحعقوهلن الضع
ٌرجهار و ه احهدل علخه الرضها و ىهذا وها ذلا ونه ایل صاروا یف كن ریمی وضح هلن حاوضح وایو 
 ح اٌعتجار.حص 

اط یزاط او واتلفزاط ثزن اوزا وجودیاط او ووضوعیااا تعارض ا تصحاباط ناوا حكه :قال
 یاط اوززا تعارضزز ها الوززر خززارج او النفسزز ها و علززیززاط الوجودیززاط او واتلفززاط ثززن الحكهیاو عززلو

كززاط یر اوززا احززل ال ززكیززاالخ اال تصززحاباط ن  ززبب لل ززة االخززر او وسززبباط وززن اوززر ثالززث نززاط 
كتعزارض یة احزل ال زكین النفس ها وزم  زببین وتعارضیین وجودییالهتعارضاط حكه ن لاخزر 

ا تصحاال ط ارل الها  وم ا تصزحاال نجا زة الهةسزول و ا تصزحاال نجا زة وستصزحب 
لبزا ی ه بعض ون تخخر اا لنیعل كها ا وعا  هالعهل ب  ینف یال جا ة وم ا تصحاال ط ارل الهاق

ر الط یززن ا تصززحاال السززبب وج ززاط اوج  هززا االخیال جا ززة وزز جر او تقززلاط وستصززحب 
ه نقبزل یزه و ون جهلت زا نجا زة واقیب اثارا علیكاط ذو ترت وا یكاط عل الظاذر ون اورا بابقا  وا

 ئ  یحواقال الطاذر بهستصحب ال جا ة نحكن ب جا ة الهستصحب لساوة اال تصحاال 
و ال تعزارض  یه بزالعهوم نالتعزارض ذ زا ابتزلاجیزواق  جریز عن الهعارض ن و وتز جر شزرعا  

ة یزززن بحجیب زززا  العقزززا  و ظ زززور االجهزززاع وزززن القزززاجل یالززز نظزززاجرا وضزززانا   یقزززة و ذكززز ا نزززیقح
 اال تصحاال.

 فقهال اوها ی  ارهر طغهن ذلها املصهنف طغهه ایل <اتخهات الوجودحمث المك>طوله  :اقول
هه   ههه وههاىر مث علههن ات ارههدمها  غههخ و تعارضههوها ٌوههر رههارج كههها اذا علههن ات الكلههب نج و ال 

كن العههه میث ا فغوها و حهنها ون ریكه وهنها ادتص اب و ٌتعارض ج ها ىو فیهیعلن اخ م
هارج كهن العههه هبهها وعهاً میلكهن ٌ هبها وعهاً  كهه وارهد وهنهها او  یف ًٌجهه ارتههال النغهخ ال 

وٍطاتههه النجادههة فههن كن  یف تعارضههوها ٌجههه ا فغههوها كههها اذا علهنهها حعوههارة وههاء مث شههككنا
غاً  فغغلنا هبذا املاء املشكوك ثوحاً حاٌدتص اب ا ه واىر  تعارض ادتص اب ووارة املاء حف نج

ادة الثوب الیحٌ ووا تعو الی ادة املاء و كذلا اذ ر الثوب وع ادتص اب نج ا  غه ٌ ووا نج
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ادهة الثهوب و حارض وهاىرة ف نجادة مث شر عهیل وال ال شا یف ثوب نج  ری غتصه ب نج
ادة اٌرض و  اذا ورد كهر  غتص ب ووهارة اٌرض و وقتضهاه ووهارة الثهوب و كهذلاخوقتضاه نج

ادة املورود.حف اً یج ه نج  تدرحطل عیل  عارض ادتص اب ووارة الوارد وع نج
 اوها ی  طغه اذا كات التعارض ٌجه ا فغوها فوو عیل عینخارر  ایل <رحاٌر و عیل>طوله 

وثلنا حاملاء املشهكوك العوهارة اذا  غهه حهه  اٌرر و ذلا كها للشا یف  دججاً ی  الشككوت ارد خ
 عهن اوهر ی  كو هات وغهججخاٌرر و اوا  كه وارد وغجب عن الشا یف ثوب نج  فات الشا یف

 و الشها یف اً یج ارة الوارد وغجب عن وروده تدروو وثلنا حالكر الوارد فات الشا یف ثالث ارر كها
ا طغهام كهها اذا تعهارض اٌدتصه اب یف اً یج ون ورود املاء تدر دة املورودنج  مث ذكر ارد ىذه اٌ

هه   غههه حههذلا املههاء و كههها اذا تعههارض  املههاء املشههكوك العوههارة وههع اٌدتصهه اب یف ثههوب نج
اردمها العههه هبهها  ها طوٌتهیالعاىر فف مكوم النجادة حاٌدتص اب وع ادتص اب املٍیق

ًٍ حنجادههة الثههوب قههول حف وعههاً  ادههة الثههوب   ههر و و ووههارة اٌرض وههث ات  ایل ووههارة املههاء و نج
ه فارتههار خههاملل ي ادتصهه اب الغههجب امیههها تقههدهیو ثا  رونج حههالههنج  حاٌدتصهه اب  

قول حعوارة الثوب ٌ ه  غهه  هاء خر فاذا  غه  اء وشكوك العوارة ثوب نج  حاملصنف اٌر
رض  ر عیلحالتعوه للنجادة و اذا شر ثوب وشكوك خول ًواىر شرع ارض ركهن حالنجادهة لٍه

طاه نج  شرع ء ی  قهحذلا حعدم  قه  ال ونج  و ادتدل عیل ًٌ ه ٌ  حالشها و حهات العقٍه
ٍت ح حاٌدتصهه اب و الههدلی  وثههه ذلهها حاٌدتصهه اب و روههور اٌمجههاع وههن القههاجل عهلههوت یفخ
ه و حهاملهزال رهاكن عل ه وارد عهیلخهه اٌول رهق و امللحو الهدل عرفهت وكهرراً  رات حاوٍت كهاحراٌ

كههن میو ٌ  جوجههوده ونقههوض طوههراً ی  قههحه فههات ال حالشهها  قهه  رمكههی  قههحاملههراد حعههدم  قهه  ال
 ف حترك  قضه.حالتكل

ن ذ زا حكهزه بط زارل غسزالة ذز ا الهتز جر و نجا زة یالعاوزل باالصزل یرد علزیو  :قال
بزاال الةسزالة و حكهزه بط زارل  یل نزینجزل ذز ا التفصز غسالة الهتز جر الهعلزوم نجا زته و لزن

االوزر  زا ال تصزحاال یهن علیلتة له ال تصحاال ط ارت ا و علم جواز السجود و ایاالرض الهاق
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ن و لز ا ین االصزلین و الحال انه صرح بجوازذها ثزن انزه اط قزال بعزلم تعزارض بزیباالصل عها  
 ین الكلزیبزاال التبزا  ها نتعارض ها ون یعهل ب ها نقلخرج عن الفرض او بوجود التعارض بی

كل و  ها ون غ یبعض نی ین ون وجه حتیال العاو ل ثزن انزا ااا قل زا بعزلم یزر دلیالعهل بلوازم 
خزال عزن الهعزارض  یال زة السزببة نا تصزحاال یالهانع یال ة ن یة اال تصحاال نیحج
لوحزلل  زوانا   ین و تقلم ال ة السببیال كن تقارط یاكرنا ب هاینرق ن ب و الیقلم بارین ر  ا  

كاط ال كاط ن كهایالصورل الهفروضة وسبب یاله اط و اط   یالزوارد علزالكزر  ینز ن عن اور ثالث 
وجزل وزرجح ی اط ینظزاجرا وزن وزوارد تعزلد الهوضزوع نزالوقف الز یو نز جا  یالها  الهتز جر تزلر

ر بعزززل اوكزززاط طرح هزززا و ییزززالتا یل علزززیوزززرجح و عزززلم الزززلل ح بزززایالحزززلذها لزززبطاط التزززرج
كهزایالعلواط یالحكه و التوقزف ع زل  ین ال زة السزببی زبق وزن تقزل اط او الهاتلفاط حال ها 

اط الهتعارضزززاط ال یزززل و االجهزززاع الهركزززب و اوزززا الحكهیتسزززبب ها وزززن اوزززر ثالزززث لوحزززلل الزززلل
 ن نصزاعلا  ین لهكلفزیالحزادث نزاط اتفزق العهزل باالصزل یعبر عن الزة بال زة نزیالنفس ها و 

كهززا ااا علززن ب جا ززة احززل اللززوب یاله زز هیززوجززل ن یكززاللوال اله ززترك الزز  ن ذهززا ین اللزز یو 
 هله عهوم اخبار عزلم نقزض یحق نفسه لب ا  العقا  و ال یعهل باالصل نین نكل یل اص

كاط احل الهستصحب نیقیال الصل البرا ل دوط  ن ووانقا  یبال ة او لهكلف واحل نالوقف اال ااا 
له قزول  االصزح یقزلم االول علز یوزم الحكهز ین و ااا تعارض الهوضزوعیعهل باالصلیاالخر ن

كل ون قزلم ال زة السزببیالحل االصل ورجحا   یكفیاالجهاع نانه  القسزن االول  ینز ین و الط 
و لعهزل  یل للحكهزیزوز یذ ا و لب ا  العقا  و داللة ال صزوف نزاط الهوضزوع یقلم الهوضوع

كةر و ظ ور اجهاع العاول عض و لزو نزرض ذ زا تسزبب ضزر واالفزة الزبین باال تصزحاال و الیاال
 ین و طرح زا العلزن االجهزالیل ا باالصزلهالحادث ع یصار ال ة ن یالتعارض ون اور خارج حت

كها یل علیا الهزاط قلو یقة اذل العقول و لو تعارض ا تصحاباط ووضوعیلطر  ور و اال الهزال 
ن ااا یالحزادث عهل زا باالصزل ینالوقف نعن لو تسبب التعزارض وزن اوزر خزارج و صزار ال زة نز

كزوط یث یزن بحیوجزل وزرجح الحزل االصزلی اط اال ضزا  ین و اال نزالوقف ایكاط العهل وزن شاصز
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 .وستقا   ا  ینفر الهرجح دل
عهههه خ اٌ غههات ات اذا حههین عههینخارههر  ایل <ی  العاوههه حاٌصههل رد عههیلیههو >طولههه  :اقااول
ادههة الثههوب ح فههی  حاٌصههل قههول حعوههارة  غههالة ىهههذا خ لزوههه اتخ كن حعوههارة املههاء املههذكور و نج

هه  و م ياملتههنج  اذا  غههه وههرة ارههر قههه حههه ارههد و ىههو رههر  خ و حنجادههة  غههالة ثههوب نج
ًٍ ی ه اتلزوههخلٍمجههاع املركههب و كههذا  كههن حعههدم یحاٌدتصهه اب و  كههن حعوههارة تلهها اٌرض عههه

وا مها.خحادتص اب اٌور و ىو  ًٍ هن ونه عهحه و التح  الغجود علجوا  قول حبج
قههول حعههدم التعههارض و ىههو رهٍه  خ لههو وههن اتی  ٌ عههینخارههر  ایل <مث ا ههه ات طههال>طولههه 
وهاو ٌ وهن وجهه رهیحهقهول حالتعهارض فتعارضهوها وهن مجخالفرض او  العههه  جع  یفیه ع الج
 حلوا ووها.
 الشهها یف اٌدتصهه اب یفة حههاذا طلنهها حعههدم رج عههینخارههر  ایل <مث ا هها اذا طلنهها>طولههه 
املثهال  ٌ وعهارض لهه فهی قه حه املصنف فادتص اب الشا الغجیبخ ىو الق و م ة كهاحاملا ع

و ىهههو وقهههدم و ثاحهههت و اوههها  املهههذكور ادتصههه اب ووهههارة املهههاء ىهههو ادتصههه اب الشههها الغهههجیب
ادههة الثههوب للشهها یف  ه ىههه ىههو وهها ع النجادههة ام ٌحههات ذلهها املههاء الههوارد عل ادتصهه اب نج

 فاملفروض ا ا ونعناه.
املهههاء مث  غهههلت حهههه الثهههوب او  شهههككت یفات  دهههواء عهههینخارهههر  ایل <و ٌ فهههر >طولهههه 

 ح املنا .حقاثناء الغغه لتن ووارته یف  غلت الثوب  اء مث شككت یف
 ىههذه الصههورة ٌهنههها وعههاً  الوطههف یف ارتههار املصههنففارههر  ایل <و ات كههات الشههكات>طولههه 

كهن میر و ات كهات حیهالتن ه عهیلحهاٌرهر و ٌ دل وغججات عن اور ثالث و ٌ وهرجح ٌرهدمها عهیل
ؤرذ حالوطف و اوا عنهد ا یعررا و خ ثجت رٍفه فٍحد اتخ ورروها ٌت اٌصه جوا  العرح ری

ههالكههن و ٌ فوههذا ادتصهه اب یف متههام كههراً  طلنهها یفو  ادههتعهاله ىههذا و نههن ات یج  املغههألة حههات اٌ
الهنج  ه حه قهه فاملهاء القل ه حعه   قهول حعوهارة املجههوع و ات محهعل كهها هه رجثاً یوعور و ٌ

 ر وهن املهاء مفهاحهلول التغیه ات ر تنج  و ىكهذا ایلحه واء واىر فات تغحه طلحنج  فاذا اوردو عل
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 نج  و مجلههة املههاء وههاىرة ٌت املههاء اكثههر وههن القههذر و املههاء طههاىر عههیلخههه حعههد ذلهها ٌحههورد عل
 النجادة.
كههن میث ا فغههوها حههاذا كا هها وههن ر عههینخارههر  ایل <ات املتعارضههاتحههو اوهها المك>طولههه 
ارج كها اذا كات ثوب وشترك جحتعارضات ون رخمجعوها لكن   ه وهینحه و وجهد فی   رجلی  ث ال 

روهرتجا حهاٌرر و ل وهور اٌمجهاع حفهه  حعهه كه وارد حاصه العوارة ٌت كه وارد وكلف حتكلخ
ء و عهدم مشهول اٌرجهار ىهذا املقهام ی  وهن العهاولاملركب  و ات اتفهق  حاٌدتصه اب و حنهاء العقٍه

ة كههها اذا كههات ارههد ٌصههه الجههراء  ووافقههاً ی  ملكلههف وارههد فههالوطف اٌ اذا كههات ارههد املغتصهه ج
ادهة ی  او علهن حعوهارة ارهد الثهوج فعلن حنغهخ ارهدمها امجهاًٌ  و اٌرر رراواً   وجاراً ی  جحالش  و نج

ه اٌمجهال فكهه حدهج لكهن عهیل  علن ات اردمها ارتفع حهات تهنج  اٌول او ووهر الثهایناٌرر مث
 .ی  عهه حكه ون اٌصلخنجذ حها وغتص جة ف واردة وهن
ع حهمج  یفی  ارر مفهنن وهن عههه حاٌصهل ایل <ًوع المك ًو اذا تعارض املوضوع>طوله 
لعدىا و ذكرىا و وهنن وهن وطهف ة و ارحعوت صورة ٌ فاجدة حنا  ًفرض املصنف و ى الی هصور

لههد املعههروغ املشههكوك تذك ًو وهههنن وههن طههدم املوضههوع تعههارض ادتصهه اب حتههه فحو وثالههه كالج
ة فههات حههعههدم التزك عههینخوة وههع ادتصهه اب املوضههوع حههرههال ال العوههارة الكاجنههة یف الكههن اعههین
فارتههار املصههنف ة و اٌصههه عههدووا حههكههوت حالتذكخ كههن اتمیكههوت رتههف ا فههه و خ كههن اتمیاملههوو 
وزال و لٍمجاع املنقول و اٌمجاع املركب ٌت كه ون طدم  ًه و المكخٌ ه ول ً املوضوعمیتقد
ء و لعهههه خلشهههول اٌرجههار و لعرو ىنهها  ًاملغههألة الغههاحقة طههدم املوضههوع ه یفخههاملل قههة العقهٍه
كثر  اك.ه ىنخىنا ون العهه حاملل ًة العهه حاملوضوعخاولو عینخة خن و لٍولویاٌ

 ی  ه النههدرة تعههارض جههحدههج كوت و لههو عههیلخطههد عههینخارههر  ایل <و لههو فههرض ىنهها>طولههه 
ارج ف وغججاً  ًملوضوعو ا ًالمك د و خهحقهاء   شها یف لهو الهادد كهها كهوت الشها یفحعن ال 

 قهول عهیلعب القعهع جوجودمهها فجنهاء اىهه الحهعق امجهاًٌ  ووارة ثوحه حعد القعع حارتفهاع ارهدمها
 .ورح العلن اٌمجایل  وی  العهه حاٌصل
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 یله وهنهها وقهدم عهخارر و ذلا راىر ات املل ایل <و لو تعارض ادتص احات>طوله 
 املنلل اٌول و شهككنا یف فعلهنا جوصوله ایل وكة راجاً  ایل د وغافراً خاملزال كها لو ررج  

ا ههه ىههه ارحتههه ونههه ام ٌ و فغههخ عههزم دههفره فاصههالة حقههاء ارادة الغههفر املوججههة للنههروح 
روح ف هروح و ات  قهدم عهیلخ ياملزال ا ه عیلخقدم امللحوعارضة وع اصالة عدم ال  عهدم ال 

 فالوطف. ًٍ خمها ولكن اردخ م
وهر و صهار  كهها ًاذا كهات دهجب التعهارض اوهر رهارج عینخارر  ایل < عن لو تغجب>طوله 
لشههنك وارههد   و ات كا هها رههاىراً ی   شنصههی  ا كههات جههاذ عههاً حالههادد عهلنهها هبههها مج الشهها یف
 ًاٌرجهار ات اٌدتصه اب المكه ق یفحالن هر الهدط قتیضخ يوالذ الكٍم واضح فالوطف و حایق

اٌرهر فالعههه  فا هه اذا تعهارض ادتصه احات و ورد ارهدمها عهیل ًو اوها املوضهوع ز احهداً یجارح 
ادههته مث اصههاب  شهها یف ادتصهه اب الههوارد كههها اذا تههنج  ثههوب و  غههه رههی عههیل  وال نج
ادة الثوب ولكن ادتص اب ووارة الخدك خدك فادتص اب ووارة خ د حهعارض ادتص اب نج
ادههة الثههوب  رد عههیلیهه دك او خههاصههاب  ات الثههوب مكههوم حالنجادههة شههرعاً  ینعههخادتصهه اب نج
هه  خهه ٌی  قههحلصههب ٌت اخ م هه  فخههفههاذا اصههاب  شههرعاً نق  حالشهها فوههو نج دك حههدك و ىههو نج

  ىهههو مهههه حة و لهههحهههنحقحة الححالنجادهههة الشهههرع ةحهههنحقحو  قههه  ووارهتههها ال وتنجغهههة حهههه شهههرعاً 
كههع  ادتصهه اب رأدههاً  و ادتصهه اب املههورود ٌ وعههارض لههه و كههذلا اذا ادركههت اٌوههام و ىههو را
ادتصههه اب عهههدم  درك ركوعهههه فتعهههارض رهههاىراً  شهههككت یف الصهههلوة و ركعهههت و فهههدرلت یف

 اً ادراكهها ادتصهه اب عههدم رفههع رأدههه وههن الركههوع ولكههن ادتصهه اب عههدم الرفههع ثاحههت دههواء
فا هت تهنق   شهرعاً  راكعهاً  و ا ت ادركت اواوهاً  شرعاً  تقتد فوو مكوم حكو ه راكعاً  و مت حه اخاطتد
 قة.حرقه فٍتعارض رق  حالشا یفی  قحرقه و ٌتنق  ال  یفی  قح حالی  قحال

و  فزا  یل الفحص عزن الهعزارض لاصزل تكلاالحكام قب یباال تصحاال ن عهل ال :قال
ة یززة قبلززه و االولویززالعهززل باالصززول الفقاذ ین نززیو االجهززاع و لزززوم الاززروح عززن الززل وضززعا  

ة و یزة و ولل ا الهوضوع الهست بط لاصل و ظ ور االتفاق و االولویاالدلة االجت اد یبال سبة ال
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للاللزززة ال صزززوف بزززالعهوم و  یاالصزززح ع زززل یلزززوالا ال الصزززرع علزززة یزززلززززوم الهاالفزززة القطع
 الاصوف.
ههاٌركههام فٍ اوهها اٌدتصهه اب یف :اقااول  طجههه الف ههك و ٌ حعههد الف ههك ملههاٌ و  یج

ت اٌصهه رروهة العههه حهال ن و رهرج وهاحفحاٌركام التكل عرفت و اوا عند ىؤٌء یف حعهد  ة فٍه
ة و ة ٌت اٌصههه اشههتغال الذوههحالوضههع املنههع و یفز حههر طجههه الف ههك یف لون و حههیحالف ههك حههدل

هروح  ام اٌمجاع عیلححالعهه حعد الف ك و لق ة اٌحنحقحصه الجراءة الیٌ هوا  و لهلوم ال  عدم الج
اصهه الجهراءة و اصهه اٌحارهة  والعهه حاٌصول كاٌدتص اب  اٌ غات عیل ن اذا حینیعن الد

هه ه و اذا محههلد   حتكههن حهٍهحة و التجعههخههو اٌصههول اٌجهتاد ة طجههه خههز العهههه حاٌدلههة اٌجهتادیج
وهاء   ههألههح هلهن كخادلة القوم كلوا عند ا كالغراب  يو لعهر ق اویلیة حعرحالفقاى الف ك فی

ده ش ولكن اذا ججته م ًٍ  د علهاً حو كلوا رنوت و اوىام ٌتف جاً ححتج  .و ٌ عه
هٌ عینخالخ  <و وثلوا املوضوع املغتنجا>طوله  صهه هیهو  فیج صهه طجهه الف هكٌ  ا العههه حٌا

جهتاد ة حالنغهجة ایلخهٌولوا  حبجهة و حله يرروة العهه حال ن و روور الوفا  الذ دلهة ٌا ً ة و ىهخهٌا
 ة.حرن

هاملوضهوع الصهر   یف عهینخارهر  ایل <ٌ الصهر >طوله  و  العههه حاٌدتصه اب طجهه یج
لة النصهوب و ار اٌصح عند املصنف و ات كات اٌصه اٌویل الف ك عیل  تهار یفالروة لدٌ

ههوا  رههاىراً  خ اٌدتصهه اب ٌ ندهه و ٌت اوهٍه  اٌرجههار یف لٍصههه اٌویل الضههواحا عههدم الج
ررجههة و لعههدم رصههول ال ههن و ات طلنهها حههات حروعلههوم و املنقههول  حشههراجعه و اٌمجههاع امل قههق  

عهه حهه اذا وافهق خناء العقٍء ا حال ن و حهیعهه فخة و ٌحة و الال ات املغألة اصولحاملغألة فرع
ء  اطههول ات كههه یش ي عههن املعههارض و ىكههذا عاطجههة ىههذه اٌدلههة و الههذمیا  فاٌصههه دههلحههاٌرت

هكلفت  عرفته   او ی  قهحصهه لها الی ه وعرفتهه و ىهو الف هك الواجهب رهیحا حتصهحهب علیج
و  لهححت صهتكلهف  وها م  و كههی  قهیج  ٌتنقضهه اٌی  قحرصه ال و حعد وا هحال ن ات جو  لا ف
لها العلهن جوجهوده و  صههی ا الف هك رهیحب علیج وا فٍوواً یف ات رصه حا ا اورو حتكل
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ارجححتق یف يریج ات اٌدتص اب ٌ طدعرفت داحقاً   .ة احداً حق اٌوور ال 
كزایعلن نساه ون احكزام ال زرای لن صح التهسة با تصحاال وایال :قال ط م السزابقة 

كةیكة ین ا  یقل یاله تب ا  علن اجهال ین كزن لعزلم انصزراع ال صزوف ی ر ام لزنیزكة ین را  یر ام 
كززوط ب ززا  العقززا  علزز یالزز  ة اال تصززحاال لكونززه عهززا  یززة عززلم حجسززلن اصززالیخانززه ن یوللززه و 

ال سزخ  یزوزاط لزو شزة نز ین السزابق نزین بالزلیل اط الهتزلیزبهاورا  العلن عزن الهعزارض و لزو ق
كهزا ل زا انزه وقلزوال هن عزلاا باالجهزاع الهركزب قیتن نزیزو  ه ب زا  العقزا یزعل لعهل باال تصزحاال 

الة و داللزة  یكوط عهل الفق ا  عل ین عن الهعارض اقول و لقاجل دعوی ل ضا  یبهلله ناالصل ا
 لنم به االصل.یال صوف ن

عهههه حادتصهه اب الشههرع ىههذه املغههألة مفهههنن وههن جههو  ال ارتلههف العلهههاء یف :اقااول
اٌدتصهه اب و  يجههرحاٌركههام املشهتتة ف حالنغههخ یف عههدم العلههن اٌمجهایل عهیل الغهاجق حنههاءاً 
   یفحن لههی عههن وعاطههه العلههن الههذی  اء املنقععههحههٍو العاوههة العهخوههن تغههو ضههاً خىههذا القههول ا

هههٌ ه كههههاحهههاطهههه طل اٌ ن وهههن دهههن  ردهههول اَهیدخههها ن فهههارادوا كتهههت املتتجهههع یف عهههیل یی 
هههذلههها  وهنههها اٌرجهههار و عهههیلغهههتنجعوت خ غهههتنرجوا هلهههن اصهههوًٌ خ ات كهههه وغهههألة  نههها یفحب علیج
و املجههو  و الف ههك عههن كتههتن و علهههاهئن و وههوارد  يود و النصههارهیههرونصوصههة وراجعههة الح 

هه ياللفههو العجههر  عههیلمیكههات كتههب العوههد القههد شههورهتن و امجاعههاهتن حههه ملهها ب الف ههك عههن یج
همسعهت مث  ة و اجراء ىذه اٌصول الهیخالفارون و كتتن اللغو ب الف هك عهن املوضهوعاو یج

ثههار مث یف املغههتنجعة مث عههن اٌرجههار اطههوال العلهههاء واٌرجههار و وعرفههة شههورهتن و امجاعههاهتن  و اٌ
 عهه هبهاخمث  ن وویسید عر  املغألة یفخ علن اٌصول ری ور یف ع واححاطغاووا و ادتعهال مج

 فعهه ذلها یفختركوها مث حهنها فححع علن اهنا ونغورةخ ات نجذ اٌحود رهیه رجر ون ارجار الو ىو كأ 
ًٍ یهد مث یف وینجهرا ير كفهادرحصهخة و حا خللغهة الغهرو ا  حن عید و  ن  ردشهت او جاوادهب وهث

ع علهن اٌصهول ٌهنها حهغهتعهه مجخكهه ىهذه امللهه  ذة و یفحر كارد اهلراحصخ و میلغة الفر  القد
لفاظ و ادتنراح اٌركام  عوذ حاَخ وا عیل م یهد و ىه عوىهد یف قولوت شر  فون اٌ ن اٌدٍه
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هكهوت فعهه ذلها ارهد وهن علهاجنها و لهو كهات خ عصر وهن اٌعصهار ات یف لوجهب ب العههه حهه یج
 ق العاوهة یفیهوهن ور يه و طهدروحهاشهر ا ال حاجهتهاد تهام كهها ف هك عنهه اٌخالف ك عنهه و ٌ

 يتعججنها أفتهرود هیهث وهن خ اتاه عهر فقال ا ا  غهع ارادی  ا ه طال ر ح عن النیبیاملصاج
كهاأ كتب حعضوا فقال  ات ة و لو حضاء نقیا ب لقدججتكن  یود و الن ارهیهتوكت ال وووكون انمت 

ل تولووا یالوم تور ای مأ طوله تعایل یف ًعن القه يرو و ون ورطنا وا یاتجاع ملاوسع  اال ا  حح كان وویس
كتووج خجوور خود و هیووووول ال و هووو جووالس عنوود  جووا ووور حوو   سووول اهلل الثوواین نزلووت ىفة طههال خههٌا

تووك خلوو   أ فقووال النووی ای ة ف وواء الثوواینخوول تولوووا االیالووم توور ای  أمهللفووان ل ا اهلل  سووول
كتجووت عنوو  ووواخاهلل عوول ذلووك فقووال  یود و قوودهنهیووتكتووج عوول ال ة ووول  وورتك و خووالتور ىف ا سووول اهلل 
 غضوج النوی یهوك اووات خفقوال  جوا وول االن وا  قغضوجان  و هو هلل سول ا قرأ ذلك عیخاقجا 
  وول خجورك حووجودت ف كتجوت ذلوك ملوا امنوا ك فقال اعوذ حاهلل ول غضوج اهلل و غضوج  سوول  اینحعه
كووان فوو ان وووویساف ن لووو خوو اهلل  سوووللوو  فقووال  ججووت حوو   توو   غجووة عهوواحاتمث  ن قامئووا  هیبوول عهووران 

كوافرا   جهر و وهن الكهایفججوت حو   مبوا لكنت  ان وول طهال  جعفهر عهن مههد جهن وغهلن عهن ای ال 
تعههون اهنن الیعندنا   قوال اذا   یود و الن وارهیزعهون ان قول اهلل ع وجا فاسألوا اها المكر ان كنمت ال
ر ذلها وهن حه  ایلو حنل اها المكر و حنول املأوؤلون  صدره طال ده ایلیمث طال جهنن خد دعونكن ایخ

رجههار و طههدتواتر  رجههار ٌا هها ههه ٌا وههول و الههرد الهه ن یفهیب الرجههوع الههیج  قههول  نهها اتحن و شههر علهیكههه مج
 دكتوا ونه. ب الغكوو عهایج  غهعه وهنن و  م ء وا ح 

هلة ىذا طول حاوه و عن رل عتجار عاوه ححالج و  مههد عهیل  اطصهاً  ناً خا لل َا دءة ٌا
لخن اوهر حقهتلون او یو املجهو  الهذ يود و النصهارهیوراجعة ال اروج اوته ایل د و خهعهن  ةخهععهوا الج

 هفقصهر عنه تاوهاً  نهاً خعهن اٍح هه و اداجهه او حله  د فقصهر الردهول تاوهاً  نهاً خىن صها روت ام ا هلل د
عصار و طدعرفت ات َا دج ا ه ا لل  نه یفخد ةرف  تور  مأو ا هلل تووهن وونكن فانو  ووهنن خو وول ٌا
و عههوون خالكومب و هون  هرون عییهن ونكن و ال وهنن و  ن واهیغضج اهلل عه ل تولوا قووا  یالم ای
تعههوونطال  كنومت ال هنن یوشو ر ب هواحمكووك فی ؤونوون حوییف قرحوك الو طهال  و اسألوا اهوا الومكر ان 
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رجهار و تعججهت وهن الغهخهر ذلا ون ٌاح  ة ایلخٌا اوارهر  ر وهع كو هه یفد عجهدَا جهن شهجحاو و ٌا
صههل ف ذىههب یفحههك اً خههعهههره ارجار صههول ٌا وههن و امللهههیدهها ثجههت یف ادتصهه اب وهها ة ایلحٌا و  ر ٌا

 <علهن  غهنهخ م صح التهغا حادتص اب واٌخ>ث طال حات كات طوله ر طداجاد املصنف اتفاطاً 
دتص اب اللعدم  رٍفه و ىهو  ولكن ادتدل حكوت حناء العقٍء عیل ه طععاً حا صرا   صوب ٌا
 ف.حضع

صهن حهات ال عینخارر  ایل <هحو لو ط>طوله   غهخ  اذا ادهلن و شها یف يودهیهلو ارتج ال 
ء و حهعل ود لعهه حه كههاهیوغاجه ال قلهب خاملغهلن حاٌمجهاع املركهب  ثجهت ذلها یفخه حنهاء العقٍه
هه حات املغلن ٌحه التعلحعل ادهلن  يالهذ يودهیع الغهاحقة فهالخعلهن وهن الشهرا و  لهه العههه  هایج
  عن املعارض.میالعهه حاٌدتص اب دلوثله لٍمجاع املركب فاصه رروة  ضاً خا

ه و ات طولهه ىهو ىهذا حه  ونهه و الح ور ون طوله اطول ات اٌ كهار الغهاجق لهخ <اطول>طوله 
وا  و دل يا ب و اوها حعضهون حهعلهن الغخكهن و ٌخ ذلها اوها كلوهن فلهن له ات عهه الفقواء عهیلحالج

 دفع حه اٌصه.خ ه ریحة فحفٍرج
ل یتحصزز یه الو ززم نززیززبانززه ا ززتفراغ الفق حززاال   یصززطاحاصززل عرنززوا االجت ززاد اال :قااال

كزل و  هزا  یرد علزیزا زت باط الحكزن و  یقتزلر ب زا علزی ةبانزه ولكز ة  و ولكز یالظن بزالحكن ال زرع
ل االعتقزاد یتحص یقتلر ب ا علیبانه ع ل اذل ذ ا الفن ولكة  یف الهلكیاشكاال  و االحسن تعر

ل یتحصز یه و زعه نزیبانه ا تفراغ الفق یالحالو  ا  یظرن ا  یتحص یالواقع یالفرع یبالحكن ال رع
القطزم  یو الفقه الحزال ن لفظا  یین الهع یو ذو و ترك ب یعالواق یالفرع یاالعتقاد بالحكن ال رع

وززن  یطلززق علززی یو الهفتزز یل العلززن بززالحكن الظززاذریتحصزز ةولكزز یو الهلكزز یبززالحكن الظززاذر
وزن  یطلزق علزی یون له ذ ا اله صزب و القاضز یو عله و اجت ادا ی تةل باظ ار االحكام عن ر ی
وزن لزه ذز ا اله صزب و الحزاكن  یالوجزه الهاصزوف و علز ین علین الاصهیرنم الاصووة بی
الهاصزوف و  یالوجزه ال زرع ین و نحوذن علیب و الهجانیاووال الة یالهتصرع ن یطلق علی

حتهززل یو  یاالعززن وززن القاضزز یطلززق علززیاط الحززاكن  یوززن لززه ذزز ا اله صززب و االظ ززر ع ززل یعلزز
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 ترادن ها.
ن رب العجهاد یه  ون دحاول الكتاب ات اصه اٌجهتاد ل عرفت یف اعلن ا ه كها :اقول

عههاب كههها و رجههج اَ عههیل عههن الغههن جههن  يرو الههجٍد و ا هها ىههو وههن حههدع عهههر جههن ال 
ت  اجودوا ا اءكون و اقضووا مبواه خث ووخرد یف عیل تو قن انو  الوق  مث اور عهر قضات  و وال
ت  قدوقعوا ىفیف   تهل القضواة حن  ا فهیاتج عهحل خرجهن وهنا ایبحهة فحعظ زال هو و حعا وال
تهروة فاجازخء واحود حقضوا یش روون و قودحمكوا ىفحعند خه جهر و ایل هون هواا م  م حشهخىهذا  ال  ر كٍه
ة حتهووك القضوو  مث توورد خووا برأهیوواكن فححكوون ووول االحكووام فوو ة ىفحاحوودهن القضوو توورد عووی عههیل
تهول القضواة هیاكن فحره فحغ هنا عیححع استقضواهن  یلومعنود االووام احوملك ا    ف قول  مث ت 
كتا ن واحد هیو اههن واحد و نج عا  ح وب ا اءهن مجحف جهر و ىهو وعهرو ن واحد و   ایل وور وهوشه ال 

كان اهلل  یضردالته  یف ر اجوعجداَحشخىؤٌء  ادعوا وول  هاحاءهن فحوهنن اجوادهن و ا ت و لو 
جههر و علههعوول و وورهن  هنن و ال زاجوورا  یووب ملووا ن فا وو   هیالوواهلل جعووث ی ذلووك م  یف ن رد عههیلهیال 
اب و االستاأوان و االجوواد و وول حوو الق یوول قوال حوالرأ و اووا الورد عوی ه طهالخث ووخرد
وود یول قال حاالجوواد فواهنن  و اوا الرد عی ات طال ایلقول ان االخت ف   ة خ كوا م  زعهوون ان 
 قوة الوق عنود اهلل ع وجوا الهنون ىفححق قولون اهنن ول اجوادهن ا ابوا وعیخاهنن ال ج عیحو 

و احت وواجهن ان الكوون حوو  قوواطل قووول حاطووا اجووواد  اینتقهووون عوول اجووواد خحووال اجوووادهن 
 وما  یان اهلل تعوا یضوع  اعتقواد وول قوال حاالجوواد و الورأ ا ادل وول هوما عویحودل یونتقا فا
كملك النیحطخ مبا كهرهن االخ املمهج م كنومت فولووا  ووا ثحوو ح و احت وا حقول اهلل تعوای قون  و 

جهر و طدطهدونا یفوجوهكن شطره و هما بوزعههن وجو  االجوواد  ذلها حقهدر  اول ىهذا الشهرح ایل ال 
كههن وههن خ  جههار ات اٌجهتههاد وههن حههدع اولجهها اٌشههرار و م اٌرجههار حهٍهة و طههدرور وههن ىههذه خههالكفا
عهتن املتعلهوت و اوهروىن حهالوطو  عنهد الشهتة و حفعندىن ىن العلهاء و ش مهد قة الخور

عة ووضع لٍجهتهاد و حوذىب الش جق  قتیضی جولوا فلن هاحن فهیدكتوا و الرد ال الغكوو عها
 ٌ ههاحوقاحلهة الهنك فاٌجهتهاد ف   حهات طولها اجهتهاد یفحعه ب حعضهون عهیلحهعخكهات  وال وها
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 ههاحاهنهن ات اجهتهدوا ف يواادر يلعهرعنه و دكت اَ و ردوله و رججه هاحه و فح ك ف
هنن و شهرعون خهن اَ و شرع ردول اَ حه ىو رمكون و دیر ركن اَ و دحصخف حه كح ك ف ٌ

 ياصه اب الهرأ ردالته ایل یف اجوعجداَه و م و طدطال حفترض واعهتن فخف حك يو واادر
الن   ووج حظوو خ ن وو  ومخ س محاء و املقووائحوونوو  حاال تخد ره ایحوواوووا حعوود فانوو  ووول دعووا غا  حههو الق

 دعائوو  عووی قوووة ىف یكوول حالووداعخ م وووا س و ووویحاء و املقووائحووووول اال ت ضووا  خهووو ای  ذلووك ال املوودعو ای
مبواخا النا قد أحاملدعو حعد قه تاج ایی ان یالداع ؤول عیی املدعو م  كوان فائقوا   نا املوتعهن الطالوج ر

مبووا احتوواج ىف ینووا املعهوون الووداعخ و  أی  ملعههوو  و لووو حعوود حوو ر حووذلووك ت دعو و ىفخووووول  ی أ   ایخوو أ ر
اههون و شوك املرتوابون و ظول الظوا كوان ذلوك عنود اهلل جواال    حوف جعوث اهلل الرسوا مبوای م زا  ینون و لوو 

هوا و لكول النواب ملاسورهوا الوق و غهطووا النعهوة و اسوتغنوا خ ن  عول اهو ل و مخ الر ا و م عوج ال 
هههن كتروا حملك دقن  سه  و القوا رهنیو تداب    اد كتو   ووا ء اال یش حاوره و قوالوا ال معل عهن اهلل و ا

ث حو واروا عجودة انرأوهن وول ح تولووا و امههون و خومهن حوی عقولنا و عرفت  الجاحنا فووالهن اهلل ووا
جر.عههون خال  ال 

هلهههة ىهههذا وجهههدأ اٌجهتهههاد و رهههده و طددههها  العاوهههة ایل ذلههها اهنهههن ا قععهههوا حعهههد  حالج
 عشهراً  كهیخه ٌحهاٌ اطهه طل ث النهیبخهف هوا وهن ارادی و م مهد عن ال نهی ج

املغهاجه فاضهعروا  نهین اَ و وردو علهیغألوا القوام حدخ ن و ا فوا اتیون وعشار وغاجه الد
طههال  طاعههدة و اصههه كههها تكلهههوا  قتیضههخ ة رههیحههاٌجهتههاد حههاراهئن و وضههع طواعههد كل ایل

 ل نموایل الرق  و الودحدعون اهنن فقهاء عههاء اهنن قدا جتوا مجخل یظل هؤالء المخ اجوعجداَ
كووا عهوون  سووول اهللح  االوووة و لووحووتوواج الی و  ن ووول  سووول اهللهیعههوووه و ال  ووا  الوو س 

كووون خأووألون عنوو  و الحن فهیرد عهوویووء ووول الوو ل و الوورام و االحكووام  العرفوووه و ذلووك ان الیشوو
هوا و  نأوون النواب ایخ ون انحأوتاخو    ا ر عل  سوول اهللحعندهن ف أوألوا خ كرهوون انخال 
تركووا ل اهلل و یود اب ىفحوو الق یطهج الناب العهن ول وعدن  فهوملك اسوتعههوا الورأحجون فحی  ف 

ء وول  كوا حدعوة ضو لة فهوو اهنون اذ سوجهوا عول یش اال ا  و دانوا حالجود  و قودقال  سوول اهلل
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االور وهنن  اوی الرسول و ای اهلل و ای  دوه ای   ا ر عل  سول اهللحكل عندهن فخ ل اهلل فهنید
 .مهد أتنجطون  وهنن ول الخل یلعهه  الم

اء حهن للعاوهة العهیعة عن اواوون و كا وا وعاشهرحو ا قعع الش يجة الكجرحوطع الغ مث حعد وا
ء تلها الشهتاو و ادهتعهلوا  حعهد یش جاً حن شههیفه يددهرو راجعوا كتتن و اصهوهلن املوضهوعة ط

عهادوا  ا و ترامجهت رنهوهنن و تراكههت ارامىهن رهیهیههنن مث تكلهوا فخوغاجه د تلا اٌصول یف
وغهألة   یفی  تكلن حعضون ودة طجه ىهذا دهجع دهن كهاوغألة واردة  دة یفخ عدی  تكلهوت دنخ

عهاب الشهفاى اٌدتص اب و تغعة اشور یف و رغهجوا متهام دورة اٌصهول فهرأوا اهنها  ًوغهألة ال 
 ن و ارتهاجوا ایلهیرهدد فه ن وهاهیدنة مفن ذلا اطتفوا اثرىن و ردد ف الف و وأی ایل ًتنهت

ادغوا ون  ملا مهد اثار ال رجعوا ایلی ىذه الكتب ون املغاجه و م مسعت یف اٌجهتاد و وا
هو علن اٌصول ملعرفة اٌرجار فٍ اً حكوت علن اٌصول طععخ ب اتیج و  ةحاهنا رن ل یج و  اٌدهتدٌ

 حاٌرجار طجه وعرفهتا و ا ت تعلن ات شر اٌوور مدثاهتا.
وههد احههوههن ر عههینخ <رههاًٌ >طولههه  ث ات حههاملشههقة مفههن ر يث اشههتقا  اٌجهتههاد وههن الج
ة حث القههدرة النفغهها حههه الودههع و اوهها وههن رحههت هههه املشههقة عرفههوه حا ههه ادههتفراع الفقخاملجهتههد 

 قتههدر هبهها عههیلخهنن طههالوا ا ههه ولكههة أادههتنجا  الكههن و كهه قتههدر هبهها عههیلخفقههدعرفوه حا ههه ولكههة 
ن طهال یر هبا وهن الهذحصخو  جر عنه  یبی  او  نلل حه كتاحاً خر ات حلن اَ ون  ب عح  اٌوٍع عیل
ه حهال نوت حهووضع ٌ  ك ف ت قق یفخٌت اٌجهتاد  أتنجطون  وهننخل یلعهه  الماَ دج ا ه 
 و اٌراء.

راد تلا اٌشكاٌو و ردىا یا كه وهنا اشكاٌو فٍراجة حنا ایل رد عیلیو اوا واطال ا ه 
 عرفت ون رال اٌجهتاد. و اصٍروا ملا
وهن  كهوت وشهتقاً خ كن اتمیلفو اٌجهتاد ات  عینخ < لف اً حی   املعنی  و ىو وشترك ج>له طو

ود حالضن و ىو العاطهة و الودهع او حهالفتح ف ث اللفهو حهاملشهقة فاٌجهتهاد وهن ر كهوت  عهینحالج
طالههه  املعههرو  املصههعلح ىههذا وهها  الفاعههه و املفعههول ٌ حههاملعینی  وشههترك كاملنتههار املشههترك جهه
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ود حالضن لغة الجا  و لغة   یف ي ر ياملصنف و الذ  رىن حهالفتح و كٍمهها  عهینحاللغة ات الج
وهد حهالفتح  عهین ه اٌول العاطهة و الثهاینحالودع و العاطة و ط قهال خة خهة و الغاخهالهنا املشهقة و الج
وصهه  تها و ىهو وصهدر وهن جوهد كنفهع اذا حله  املشهقة و ولهب رهیخاحله   ا ياجود جودك ا

ة او املغهتعهه خهوصهه الغا ولهب املغهألة رهی یف ًاملجهتهد ىهو الغهاعكهوت خ هكن اتحة فخالغا
وههد  اً حاصههعٍر كههوت وشههتركاً خ كههن اتمیذلهها  قة فعههیلاملشهه للودههع و العاطههة و الجههال  یف ٌت الج

 ر ذلا.حد علن و  رضنا  خاٌعتناء هبذه اٌوور ول   یفح و لحی  للهعن أیخحالفتح 
هلة فعیل  ول شك و ظول فاقوام عوی عجداَ ىو لقول ایعرفو ه حج  العهه خ وا حالج
 عرفت ون وجدأ اٌجهتاد. و ملاال ة الواضاة  ی  ان ح ة اهلل ههاحدما فقدحج  عه

اجهتهد و رصهه ال نهوت وهن  ون حعهد وهاهیارهر ٌت فقه ایل <القعهع و الفقهه الهایل>طوله 
و رهق  رهی َ یفركهن ا ه رهینحهال ياد و كهه وها ه رهینحهال ياد قهول ىهذا وهاخرصهه  وها نیا

عرفههت وههن وىههن ادلهههتن و  كههها رههین ضههاخو ات كجههراىن ا رههی كههن اَ یفر فوههذا طععههاً  يوقلههد
 .اوضوح حعٍهن
ارههر  ایل <ه و اجهتههادهخههشههتغه حاروههار اٌركههام عههن رأخوههن  علههق عههیلخ و املفههی>طولههه 

عهن خال   فقددان مباخالناب برأ ول افی عجداَ فجج  العهه ىو و حج  املنصب ىو لقول ای
 ی   ا نوی    بوخووول حكون برأو لقولهه عهون خال هواحث احوا و حورم فحوفقدضواد اهلل حعهن خو ول دان مبا ال
  و ئكوة الر وة و تووول اهلل لعن یرعهن و ال هودحوالنواب حغ وول افوی جعفهر و لقهول ایفقدكرر 

 واضح. و الجوایقاه حو ئكة العماب و لق  ق   ول عها حرت
 یالفززروع و ادعززوا الونززاق علزز یولكززة االجت ززاد و علوززه نزز یجززواز تجززز یاختلفززوا نزز :قااال

لاصل و الوجلاط و علم اوكزاط  یل ت اقض ها و الحق اوكاط التجزیتایاالصول و قل یجوازا ن
كهزا كونزه وكلفزا  عهزل ی االطاق لوالا و لزوم عهله بظ زه  كونزه  یب ز بعلهزه الط احتهزال عزلم    او 

و  ر بزلوا  ییزل و االجت زاد و التایزن التقلیر بزیزباالجهزاع نزاورا دا یض و فزیاط او التبعزیزباالحت وكلفا  
ة یالززراجح او التسززو یح الهرجززو  علززی ئزز  بززبطاط تززرجیالحززاكن ح یل العقلززیرذززا او ززط ا للززللیخ
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ل یزه و تقلیزجزواز نتو یة و نزیزحصزل لزه الظزن بعزل الفحزص عهزل باالصزول الفقاذی   ها و لو لزنیب
كها اایر ایالة  یوسزخلة التجزز ینز یوجوال اجت اد التجزز یناط  و جواز قضاجه و حكووته وج اط 

 .  ها وجوذا  یارا بیلا او خیاو تقل
ن ردهههوله و یهههن اَ و دیهههة و ٌتنادهههب دحىهههذه املغهههألة وهههن املغهههاجه الغهههن :اقاااول
م اَ وهذىجنا امئتنه عة جوجه وهن الوجهوه و عهیلحوذىب الش عیل و ٌتته  رججه ا دٍه
ء طداشودىن اَ رلق الغههواو و اٌرض و رلهق ا فه   ىن العلهاء العاملوت حكه یشن هیعل
ٍ عفهح وههنن خ ن وهاهیرشح علیعة وتعلهوت ون فواضه علووون و حق و ون دواىن ون الشیال 
م لهه  یف علههوىن و لهذلا ثلثهوا هلهن اٌركهام و طهال ردهول اَ وا علهوت اٌخو ٌ االووو  كٍه
و اهلل ع وجوا    فورده ایحو  فاجتنجو  و اوور اختهو  فح لك غی   شده فاتجع  و اور تج لك ی  جت هثة اور 
جهر و طهال اجوعجهداَ ذلوك ی   و شووات بوی   و حورام بوی  ح ل بطال  نو ل خ هواحكن فأوعخال ال 
تعههوون اال حكن نما الق ود و    عویحوههووكن فی حوی یامئوة اهود الكو  عنو  و الت جوت و الورد ای ال
تعههووون  قووال اهلل تعووای ی  العهووحووعوونكن فهووو ی   كنوومت ال طهووج العهوون  و طههالفاسووألوا اهووا الوومكر ان 
عتنا ح هثة عام و وتعهن و غثاء فنال العههواء و شو غدقن عیخالناب  و طالكا وأهن  ضة عیخف 

م لهه  یف و طهال عهیل ر النواب غثواءیاملتعههوون و سوا عهون خال العوام اذا سوجا عهوا ییأوتاخالكٍه
ال هار طهال طهحهو عهن مههد جهن الع جت وقاته حا  یول ترك قول الادر و طال ح  قول ال عهن یخ ان
ا ن الناب  اجوجعفر یل طلهت  عهن  جا  حشو  حوالقهوت فاء  أألونك عول یشخو الطلت  عن طال ت 
تعهون فقوا الادر اذا سوجهت عهوا و طهال اجوعجهداَ ل حاب الرد اذا  یفاطال  ر حوخ یفوان الادر یال
وول حرو   اَ و طهال ردهول أأل عن  فهوو امل نوونخ كا وا ان ول اجاب ىفو طال  اءحالرتول 

و  عاملوا   ا  هیوهوة فقحوم القیو د ح  وج  اهلل و الدا  االخورة حعثو  اهللخ ین  خاور د ىف ثا  خ حدی  ارحع ول اوی
  حووطهعووت عه ر لووك نموواحووحوو ل و حوورام خ ج  ووول  ووادق ىفحث ت ووخواهلل لوود طههال اجههوجعفر
هرد ث ایخرهد و یفتغورب  الشهس حوی قودعرف  نكن  جو   یواجعهووا ب عجهداَ ة عهن اییج

 یطهوج العهون والوم سوا عوا ىف و طهال  ا  حكن قاضحقدجعهت  عه ول ح لنا و حراونا فاین جا  حش
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 و طهال  هت ول ذهج و فضوة ا و واحر ول الدنحث واحد تأخمه عل  ادق خخده لدیب نرس
عهون خ جا وونكن  انظ وا ایث خرد و طال یف وافرا   ء وهنا فقداخم حظا   اخم حیش مفلهثن خاراد یف
كهوا ال ا  حقدجعهت  قاض نكن فاینیاجعهوه بانا فخول قضا جا  حش ث خلود و طال اجهوجعفر  حفتاا

 ناىها یفخرو ر ذلها وهن اٌرجهار الهیحه  ایلا هیوف ا و وواحر لوك وول الودنحول  ادق خعواحد تأخمه 
عاب اء و حعلهوت اشهخة حع الرعحن املجهتد و مجیة حه و احالرع ن املجهتد املعلق یفیفا فصه ال 

علههوا  ات امئههتن اوهروىن حالعههه  ها ولو هه اٌیج  هو ه عشر وهن وعشهار وهاعلخ اء و واحولوت اشیج 
علهوهن فهات خوهن  أیخه ات ولهوت ایلیج  ههاحن و علههوىن املنهرج فهیاَ عل  علهوا عهنن دٍم كها
 الجهة ء اٌ علن علهن كهه یشخء فٍ ارد  علن ركن كه یشخد ون املجهتد املعلق ون خار

ووٌته فكه عام  علن املنرج یفخد ون خو ات ار ووله حقوهلن  علن املنرج یفخمج ء وطهق  كا یشمج
 .ر ضرامح  ىذه املغألة  فخ یف تكلهوا یف ع واحفجهعههوا خ م سعة وا هن ىفو  ی  هنحرد فی حی

هلة ل یف>طوله  حالج واطهع  الهایل يالفعه وتدرج و التجل عینخ <ولكة اٌجهتاد يجوا  حتج
كهههن میة حصهههفة  فغههها  ًو اوههها القهههدرة فوههه يتجهههلخالزوهههات فوهههو  ع اٌجهتهههاد یفحهههوجهههد مجیو ٌ
 .يٌتتجل ات

اوكهات كهه  اصهالة ية وهنا اٌصه احرق حادلة واى ارر ادتدل عیل ایل <و الق>طوله 
 كههوت لههه مماردههة یفخات الرجههه ر هها  يء فوههو ممكههن و وهنهها الوجههدات فا هها  ههر یشء و ىههذا  یش

لكههه  ههوع وههن  عههینخالعجههاداو دوت املعههاوٍو او حههالعك  و وهنهها عههدم اوكههات اٌوهٍه  لههوٌه 
كههن ولكههة الههجع  وعتجههرة خ وغههاجه الفقههه ولكههة و اٌجهتههاد املعلههق وركههب وههن ولكههاو فلههو م

عههه حعلههه اوها عهلهه خ اد املعلق و وهنها لهلوم عهلهه ح نهه كههاوارصه ولكة كه الفقه و اٌجهت
حاٌمجهاع و  ء وهنی ح ه عهه ح نه فعدم كو هه وكلفهاً خ لو مو اوا عهله ح نه فا ه  ًحعلهه فامجاع
تهار ی   ت  حهاححهالتجع لوم العغهر و الهرج و كو هه وهأووراً حاٌمجهاع و له ا  وهنیحهحاٌرت ووراً كو ه وأ

ء  ح ه كهن وغهجوطاً خ د و ات مححالتقل د اذا كات وغجوطاً حٌوٍ  و التقلحا وغجوطاً اٌجهتاد اذا كات 
هلهة وهنیحهتنختها  او یهتهد او یج اول حلو هه  یف يكاملتجل  ی  ر اٌوهر جهدوحهحاٌمجهاع ف ر فوهذه الج
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ده و عهلهه حاجهتهاده حهونهه تقل د فاٌصهه رروهة العههه حهال ن وحهتد اوا التقلیج او  قلد وعلقاً خ ات
ال هن الاصهه لهه وهن اٌجهتهاد   ه عیلحد رن اضعف و ورجوح و ترجحاٌ ات عهله حالتقل عاً و

ر حهىهو رو هتهد یج و  اویل ي الهراجح و املرجهوح ف هن املتجهلی  ة جخر تغوحیرٍ  المكة و التن
 ر اٌوور اودعوا.حالودا و ر اٌوور ٌت املصنف عده یف

د و النجههوة و اٌواوههة ا  ههر اهنههن حهها حالتورهیههف ينههادخ  حدار دار ىههؤٌء ألهه يا يواَ وههاادر
ة و حهة مسوىها عقلحهالحة رحتكلهوت حادلة ومهخ كتاب و ٌ دنة و ا ا ارىن ایلحارت غتندوت یفخٌ
ا و لههو تههنف  هیههجغضههوت علیا و هیههجههوت علینوت هبهها و ختههدخا مث هیههعتهههدوت علخوت هبهها و  ههججتخ

ههو ٌ ث للجههروه حههات ىههذا رههینخوتههنف  حبههد اَ  اصههول الفقههه و املههرد ایل التهغهها حههه یفو  یج
كانوا حاهیو اذا وقل القول عهدج ا ه  وقنوون یاتنوا الخن اخرجنا هن داحة ول اال   تكهههن ان الناب 
 وعدقن.یكانوا  یووهن المی قوا خ هعجوا حیخوضوا و ی  فم هن 

 ی  لهه رهن حارهد العهرفصهه ی املغألة و م اذا تدجر یف عینخارر  ایل <صهی و لو م>طوله 
ا رصول ال ن كاصه اٌحارة و اصه الجهراءة هیشتر  فخٌ ة الیخة التعجدحعهه حاٌصول الفقاى

تقدم و  ف كهاحه دنحا اٌصول و ىذا دللو اوثاهلها ٌت كه ون جو  عهله ح نه طال حعهله حت
حاٌمجاع املركب و ىو اوىن وهن اٌول و  الجوایق و یف اً خصار وتجل ياملعلق الذ تص اب یفلٍد
ه العلههن و حكنههه حتصههمیت العنكجههوو و ٌ ههه حعههه رنههه حصهه ة رههن املجهتههد املعلههق و ٌیههوههن ج
ة حهه ال ن فاٌصهول الفقاىحفٍحد ون اٌجهتاد فاذا اوتنع حتص ا  ٌ ه ونیحه اٌرتحب علیج ٌ
 شرره. العجارة راىر و ٌراجة ایل نة و حایقحوتع

هلة اوها نهن فلغهنا  مههد ال رجهع ایلی ذلا وجلغون ون العلن و ىذا جزاء ون م حالج
ل العهاىریالد ن یفی جهتد حلغنها و عرفنها  عههه حهه و   مفهای  ن و ارجهار املعصهووین و ا ا  تجهع اٌ
عههر  و ذلهها وعلهههوم و خ ء و م جلغههه یشی ف املشههروع ملههن مح عههر   عهههه حههالتكل جلغنهها و می وههام
هههن و العهههوام هیهثن و فتهههاوخنههها و العلههههاء رواة ارهههادهیىهههو فق اٌوهههام  ی  اف رالهههحاىلوت  الج
وههن ىههذه  جاً حو ٌ عههر  شهه وارههداً  ثاً خرو اٌ رههدیهه و ات م يرو وهها اوٍ أرههذوت عههن الههرواة عههن كههه رخ



439 

 

هتهد یف ًوذىجنا  عن نهن  غهع یف ٌتته  ة الیحاملغاجه الغن جهر و اثجاتهه و حتصه  و نج ح ال 
كهن لهه وعهارض و ات خ وتفهاىن العهر  ات م ح وعنهاه عهیلححص ة صهدوره و توضه ًالشرعالعلن 

 صح عند ا لف هاً  نا واحغتفتخملن  يوه فنعهه  فاده و  رحاوطفو ا عل ه  احكات له وعارض عهلنا ف
لخهههة و حوم القیههؤارههذ ا یات اَ  يأتههر و وعههین  ینخههد تقولههوا یف  و م مهههد قههول م دههلهمت ٌ

 حاراجكن و عقولكن.
ل یزززو لزززو بالتقل ئزززة و لزززو لبزززا  یة وزززادل و ذیزززنزززة العربوزززن شزززرط االجت زززاد الهطلزززق وعر :قاااال

كزاط الهزلرك نز اال یلهحصل للظن الطبعزا وعرنزة  ی ا نابزل وزن االجت زاد لاصزل و تكفزیلیزا یااا 
توقف ی الكام بقلر وال و وعرنة علن یللعسر و التعط اال ت باط و لو بالقول دنعا   یة نوقلار الحاج

كتززب الكززام و نززی و لززو لززن یه حصززول االعتقززاد بززالحكن ال ززرعیززعل اشززتراط  یكززن ب حززو وراجعززة 
كفا او  یط الزراویل شزرایاط و وعرنة علن الرجزال اوزا الجزل تحصزیختیل وج اط یة التقلیاالجت اد او 

تصززادوا و شززكوك ا  ااا یززح القطعین القطززم او لتززرجیل قززرایل ا ززباال الظززن او تحصززیتحصزز
كهاین واذییاالخبار كتفا  بتصح یور و ن ة  فه وج اط تقلوا و وعرنة علن یر و تضعیح الةیجواز اال

ل یالتقل یكفیة و الیالعرب یاشرنا ن الهلكة لها یاط عوارض ادلة الفقه و تكفیاالصول النه وتكفل لب
هه و وعرنة یل ون  قیح الللیصح زیالنه وتكفل لته و لو لبا   و وعرنة علن اله طق اجت ادا   لاصل

ط ی زبق وزن ال زرا ع ه بعل وا یاالف ا لكن ذ ا ال رط وستة یوواقم االجهاعا  ولو ولكة لئا
هكززن ا ززتاراح ی یا  التززیززاال یا  االحكززام و ذززیززن ززن ا یعززن اشززتراط قلرتززه علزز یسززتة ی كهززا
انزر باالخبزار الرتبزاط االبزواال كزوط لزه ی  زترط اطینعزن  او التزاوزا   او تضزه ا   حكام و  ا وطابقة  اال

رجح یزم لیاط و البزلیزو الب یعلزن الهعزانی اصزله و اط یكوط له قزول رد الفزروع الزی بعض ا ببعض و اط
  و ال  یشزز یقززف اذ ززه علززیكززوط لززه جربزززل الیه نظززر و اط الیززح ع ززل التعززارض و نیاالنصززح او الفصزز

جعززل یل نربهززا یززه و التخویززر التوجیززكة قة و الیوعززوح السززلال كززل نززاذق و نززاطق و  یل الززیززهی لا  یززبل
كةزززر الهززز كورا  لی هكزززن اطیل وزززن الظزززواذر النسزززه بززز لة و یزززاالحتهزززال البع سزززا وزززن یقزززال اط ا

لتحقزق  ر شزرطا  یاكزر لز ثزن بعزض وزا وقووزا  ل زا یال روط الاارجة عن ولكة االجت اد بل ذ
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كهعرنززة بعززض وسززاجل ال یالتجززز ئززة و الطززب و ی و بعضززه شززرط لززه و لاجت ززاد وكهززا  حسزز ة 
 ال  ل ة و الحساال.

ة حهوادهتجدوا حهاراهئن رأوا حهالفعرة اٌول مههد عهدلوا عهن ال اعلن ات العاوة ملا :اقول
هاعة ٌات او وهر و وهأوور اع و عام و جاىهه و حا وعاع و وعهیكوت فخ و ات  اٌمیغتقخقوم و ٌخر الج
هتهد ی  قغههوا مجهاعهتن حقغههخ اتفقهوا اته و راكن و مكهوم حعل ال و وویلور و حر و صغحو كج و  مج

هتههداً خ وقلههد و طههالوا وههن م اَ دههج ا ه  فعجادتههه حاولههة لعههدم اوكههات التقههرب ایل او وقلههداً  كههن مج
وههه و الشهها فاطههاووا املجهتههد مئههة و لقجههوىن حالقههاهبن و مسههوىن حامسههاهئن و اطههاووا یحالج ن وقههام اٌ

 ًنجغهخ ام و الهوایلة ات اٌوهحهن امئة رأوا حالفعرة اٌولیجهتدة هلن فاذا جعلوا املحن وقام الرعیاملقلد
 و ی  كو هوت هبها علههاء كهاولخ ن علوواً هیعلوم فاشترووا عل ح ایل تاحة فحٌور الرع اً حكوت كافخ ات

 كلههاهتن ا تهروا هبها فمكها اتهوا حاٌجهتهاد یف   هروا ایلو عاشهرىن اصه احنا   هلن فلههای  امئة فاضل
ن وقهام امئتنها و لهذا مسهوىن یة و  فلهوا عهن اهنهن اطهاووا املجهتهدخهر روحهوذىجنا اتوا حشرووه ون  

حعه  كتهتن اذا  اهنهن یف رهی ًو اٌوام الشهافع ًو اٌوام املالك و اٌوام النجیل حاٌوام النی
هاراة للشهحهذكروا امساء ىهؤٌء الفغهقة الكفهرة كتجهوا حعهدىا عل م مج تنها ىهن العهاملوت عة و امئحه الغٍه

ه و الضهر و الغههو  و  ون وهن الجهدهیلههوت و كنها  هأتتعىهو وهن شهرو  اٌواوهة و نهن امل ع وهاحهحبج
ا او و  غتفت  علهن علهوم اٌواوهة و  ر اتحهاورو ها حهه وهن   جو نا و  عهه  احجحن فهیالرحاواو و ال 

نها و ىهو حعل نها  هاحوهراده ٌ ها اتعرفنها خكلهنها حلغها نا و خ اٌوهام ات اٌوهام و كهات عهیل شتر  یفخ وا
ههواب و التفوههحههالغههؤال و كنهها  فوههن دههؤالنا و عل حالجاوههه و  يغههرخقصههر و ٌخ و ىههو وعصههوم ٌمیه الج

جواحه و ىو وهأوور وهن عنهد اَ  غلا یفخرعاحه و ٌ جهج یفمیوراوه و ٌ ُج ثب  خكٍوه و ٌ ًعهخٌ
ه و طههدفعه فههن ن حههعل وهها  روقصههر یفحوعوههر  ة و ىههو وعصههوم خههات و اهلداحههدههج ا ه حههاٌحٍع و الج
 ة و یفیهههر كارهههد وهههن العهههرب ٌت ارجهههارىن اتتنههها حالعرجحات  صههه یف ًالغهههع ٌ غهههتوجب لنههها اٌ

لعة رییقات ورخرورتنا كارد ون العرب ورحص كهات العجهن  ة كههای تعلن العرج ق املعاشرة و ال 
مئهة ةیهتعلن العرجخه عاشهرىن رهیخدره حٍد العهرب و خوم حذلا ال ىهذا  عهیل و طهدطررىن اٌ
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ه مب شهجت فا هه حفغن ىهذا القغهن و ىهذا الت صه د ون ذلا طععاً خء ا  أوروىن ح خ التعلن و م
ههوا  و الكفا ًَ دههج ا ه طععهه وههریض  وا نهها ىههذا  ه یفحغههن وههن الت صههة ولكههن ىههذا القخههالج
 ی  راملهؤونحججركاو ووٌ ها اوة العرب ٌرتٍوون حالعجن و دوه اَ لنا اٌور یوعتجر لفغاد عرجرح 

مئة العاىر وضعوا علن اللغة ملهواد كلههاو العهرب و علهن الصهر   ن حاتهین صلواو اَ علیو اٌ
 وههات  طدشههاعت یف ضههاً خهتهها و اعراهبها و ىههذه الثلثههة افاهتا و علههن الن ههو لركاخٌشهتقاطاهتا و تصههر

مئههة  ة هبهها و حالصهه ة یههالعجههن العرج روت وحههة و طرروىهها و تعلههن العههرب املتغخههو حلغههت الغا اٌ
طرب اٌدد اٌصح حتصیحص هتا فاٌت العر ضاً خشود القراجن اخ  ة هبها حة الصه یهه العرجحق اٌ

ه و حهه ة و ذلهها اوههر ٌشهها فحة الصهه یههفوههن العرج ا یفهیههتههاجوت الی وا نهها  ات العههرب یف رههی
هدرح عههه  ات ىذه الثلثة علوم و العلهن حٍه يه حه عندخعترخب خٌر وهن مجاعهة  شهاىد  كهها مج

م وارهد و عنهد قدروت عیلخىذه العلوم الثلثة و ٌ ة املوارة و الذ  یفخ ا العلجة یف  يفوهن كٍه
عهب و كتهب اٌدب رهیا ه ٌحد وعوا ون العههه و مماردهة اٌرجهار و  فوهن خ اً لقنه ر فوههاً حصهخ ال 

و عرف الهال حهال ل  فخ حی ا  هیعتنا فقحالنعد الرجا ول شواهلل  يرو اشاراو الكٍم و لنه كها
ره وهن القهوم و لهن حه  عهیل فوههه عنهه و رهی اذا طال له طهوًٌ  فٍت لناً لة لن یالعرج قال یفخ

 حوی ا  هیون فقك  وونحوانا النعد الرقث خرد و طال اجوعجداَ یف ضه  عینخالكٍم و ف واه و وعار
ث خرههد و طههال یف  موودثو املرهوون  ورههووا  كووون خقووال  د ا  كووون املووؤول مووخا او حووفق كووون موود ا  خ
فهاذا ضهن العههه حهالعلن رصهه لهه  ًا هت ا ك وناخعرف وعارخ حی ا  هیكون الرجا ونكن فقخال
ل  ه رجه لقن یفأتهكن ون فون الكٍم كخو  فون الكٍم ٌحتیص ن یفیطرا عاب   مج فون خال 

لوطاً  كوتخ ذلا كله ٌحد و ات عتنجه ون العجاراو و وخاٌشاراو و  زة فون ی ر له لذلا ووضوعاً  م 
ها فٍه كهه ارهد  ضهاً خالعجارة فات ذلا ا الشهعر و لهو وصهرع  قهدر عهیلخكهالتهكن وهن الشهعر و ال 
ها قدر عیلخو ٌ كه ارد  ع و اٌدب واىراً خن العروض و الجدعل وارد و ات كات یف و  رغهن ال 
راد وههن املهه فوههن املعههین عههیل قههدرخه و كههذلا ٌ كههه ارههد حههف ر املشههق طدصههر  عهههراً حههلههو كههات كث

م و ات كههات یف و ذلهها مغههو  وشههاىد فههاذا اجتهههع لههه ىههذه  ة وههاىراً یههعلههوم العرج عحههمج الكهٍه
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عههاب طدراوجههه الجههة حكٍوههه  ر كرجههه لقههن وههن العههرب جههال  یفحصههخالشههرو   لهه  ال  مج
ا هیهعههه فخ جهب اتحوعارض و ات كات له وعهارض ف حٍ ث ات كات وارداً خن املراد ون الدفوحف
 ه.حاذت له اواوه و علهه ون املنرج فاذا حل  ىذا املجل  و وار  و داوم فوو فق  ا

 ه علهامه حه وتكلهوا ىهذه العصهاحة شهرار وهن دو   ب ونه وایج وعرفة علن الكٍم فٍو اوا 
وه حه ر ر احداً حر ؤلوت ایلیىن وهنن و ٌ ترع وهن العاوهة  ًر ون العلن حه و ىو علن حدعحو الج م 

 الت ر  ونهب یج 
 ت وههههنن وقاوهههاخهههو لكهههه رأ

 

 عهولخ ممها مٍالكه شرره یف 

 

ن و اوها هیغلن لٍمئة اٌووار صهلواو اَ علهخراجع اٌرجار و یاٌرجار فوو  ورد یف و اوا وا
ه و الواجهب حهتك حالفقی  كه وغلن و ٌ حقدر الواجب و اصٍغ اٌعتقاداو فذلا واجب عیل

 عههن اهنهها وههن  ة  هلهها فاجههدةٌ  وههحاوهها وعرفههة علههن الرجههال فلهه و فههها اتفههقح كی  قههحه الحونههه حتصهه
صول فات كا ت ممها املمكٍو غهلن هلهها خراجعوهها و یالكتهاب و الغهنة فوهو  یف و اوا وعرفة علن ٌا
حاٌشهههترا  وهههن وجودىههها  اء فعهههدووا اویلحهههاحدعتهههه العاوهههة العه فوهوهههها و ات كا هههت ممهههاخ حعهههد وههها
م یفهیههرلههق َا املههرأ عل قة الههیحعههوج الغههلٌخر الفعههرة و حههتغٌختشههوش الههذىن و خلجٍ  ا و ا هها الكهٍه

ترقو  وول ا وااحنا ان الرجوا ووهنن خهل الحر فوحالخ جوا  وراجعهتا و عدم جوا ىا طال اجوعجدَا
 طهالو عهونخحواب ضو لون و هوو ال ن ادخهووه ىفهین فواذا احتواج الوهیل حرقهو  احتواج الوغأتخ اذا م
تغرنووك  ووهوهتن و  ووووهن و ك وهوون و رواو   حههل ا خوومث طههال  اهتن و عهووووهن فوواهنن  وور وأووتنررةخووال
طواب حت فانوا ق  نوا و اوتحوح فعنودنا اهوا الجحونس ان ا دت العهن ال ای و نوا شو ع المكوة و ف وا ال 
تووأهتن و ن طههال هیكههوت رجههة لنهها علههخث خ فنغهههع وهههنن الههدی  ىههؤٌء املنههالف ه لههه ا هها  ههأیحههط ال

تأهل وهنن لعهنن اهلل و لعل وهههن املشركة ث خان احأول الودث خرهد یف و طهال ردهول َا ال
و طهال مهد و شر االوو  مد اهتا و كا مد ة حدعة و كا حدعوة ضو لة  یهد یر اهدحكتاب اهلل و خ

والرت  اهواء تتجل و احكام تجتد   وقوع حدء ا الناب امناهیا عیل كتوابهیوال  فی  ا هیوقهود فخاهلل  ا 
عجههة و الههذ  جووال  جوواال   ههقولههوت ا هههٌ خا ههه مههدد اهنههن  دل عههیلخهه يال  ل یفیج دههتدٌ ىههذه  و  ٌا
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هنا مدثة و م مجاع الذهیت قق فخ املغاجه حاٌمجاعٌ  هلهةٌ  ه املعصوم فتهدجرحف يا ٌا  شها یف حالج
و  و اوهها علههن املعههاین راجعوههایوههن  نهها وههن اثارىهها یفخرأ ن ملههایالههد و ارههو  یف ات تههرك وراجعهتهها اویل

م حتكلن حفصهخهتناوهلا و خ ا و كن ون رجه مهیتاح الیعلوم وغت دثةٌ  ًع فوخات و الجدحالج ح الكٍه
م وارهد و كفاىها اهنها لفوهن  قهدر عهیلخفوهه و كهن وهن رجهه تناوهلها وٌ خعه و خغه و حدحو حل فوهن كٍه

وههال هبهه م الج وههال هبهها و لههدرك مادههن كهٍه م العههرب الج  غههاً ححل  اً حتكلهههوت فصههخوههال كهها وا ا فالج كهٍه
جلحههعحوههن العلههوم العج ًر علههن هبهها و ىههحههوههن   عاً خحههد حتتههاح ایلحههة الج د حههتف ة وههاخههاكتغههاب و  ا ةٌ 

لفاظ و املعاین ًوعرفة امساء اصعل وا الغكاك راجة ال و اضراحه و وضعوا ٍل  ا.هیوٌ 
كههه  عههیلقههدر وعههه املجهتههد خ يالههذ يا <وههن شههرو  اٌجهتههاد املعلههق>طولههه  فوههن 

ٍ  املتجل  .يوغألة حب 
جههة حاعتجههار و اوهها ى اوهها وههادة فكاللغههة و الصههر  عههیل <جههةحة وههادة و ىیههوعرفههة العرج>طولههه 
 .ضاً خل ق حه الصر  اخ كن اتمی و و فكالن

عهر  ات خ ر اتحهعر  لب اللفو و وعنهاه وهن  خ اً یكوت الرجه عرجخ د اتخری <و لو لجاً >طوله 
 او وفعول كعوام العرب.فاعه   ىذا فعه او ادن
 هحهف كهیخو ادتدل له حاٌمجاع و للوم العغر لو طلنا حلهلوم اٌجهتهاد و  <دحو لو حالتقل>طوله 
 لٍمجاع و حناء العقٍء. ًو النوع ًال ن العجع
اذا علهنها ات وهن  أرهذ ونهه و  قلهده ا ها ارهذه  عینخ <ناخدخا اذا كات املدرك یف اٌ>طوله 

ت او ادهتنجعه حهدل ت ف حعن فٍه هنجهذ حه فٍه اصهه  يودركهه لٍصهه ا نها اٌجهتهاد یفحب علیج
 ز املنع.حر یف رروة العهه  اوراء العلن ررج رن املجهتد و الجایق

كتفههاء و یف>طولههه  علههن الرجههال و  اٌجهتههاد یف ًنجغههخقههول خارههر  ایل <جههوا  اٌ
حه ات اٌصه رروة العهه حهال ن لكهن املصهنف جهو  التقلخ كتفهاء حهشود جوجو د و اٌ
ش ثقة و كش ضعحف ه اٌركهام ٌت حعا  او العغر و تععخٌ ف واحف لللوم تكلحه حبج

هنهها و طدتقهدم یر جحهفوهو م   هحهعههر الفقحهه  یخهه ٌخه وهات وو تاح ایلیه حاٌجهتاد ف
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 علن الرجال. الكٍم یف
 ا.هیطدطدونا اٌشارة ال <وعرفة علن اٌصولو >طوله 
ر وراجعهة الكتهب و ىهو اشهتجاه حهوهن   عهینخ <و لو لجهاً  و وعرفة علن املنعق اجهتاداً >طوله 

حه ون اٌفر ج و ترجن كتهتن و    ون علوم اٌدٍم و طدایحم  و ىو ون علوم اٌفر ج و ل
ه حهعهدم الاجهة ال و كفهاك یف ياجهواب الهرأن هیات و فتح علمین اٌهیاٌدٍم و افغد عل شاع یف
ج اٌ ام ری ًعحقته وجحو رق أور حه ویصخ أو حه و مخ م ات النیب ا و هیهولوت علاٌوفال فاهنن مج
ه وهع عهدم حها و فخقاو و القضاخالتصوراو و التصد ات امساء وضعوا عیلیج   علن املنعق اٌحل

صور اٌدلهة و  ه اٌعر  ونخكفر و اراء ون عقول  اطصة وع ا ه ٌ شتهه عیلخر و حالفاجدة ضرر كث
 طالب اٌشكال. ووادىا یف جیی

ة اٌرجهار صه حعهد وراجعهیء  یش ًاوا الجة وهنا فو <و وعرفة وواطع اٌمجاعاو>طوله 
  صله و اوها الجهوایقحء ووضوع رارج الكتاب و الغنة ف غت ح حو ل النفو  طوراً  و حتدد یف

 وج ث اٌمجاع شرح ارواهلا. الكتب فقدذكر ا یف ارجروا هب مما
كهات لهه طهدرة یج ٌ عینخ <و لو ولكة>طوله   ا وهیهیهعلهع هبها علخب ادت ضارىا و لو 
 ارادىا كفت.
ر حهه  ح اٌفصههح عههیلحارههر طههدعرفت راهلهها ىههذا و تههرج ایل <اتحههعههر  الجخو ات >طولههه 

 ة.حة دنحاٌفصح حدعة عاو
اشههترا  وعرفههة علههن اٌصههول فا ههه  نههایفخارههر ىههذا الشههر   ایل <هحههالتوجر حههو ٌ كث>طولههه 

ىهذا الكتهاب  عرفت یف ٍو كهاخاو و التأوهیاصه الشتاو و الشكوك و اٌرتهاٌو و التوج
 العجارة راىر. و حایق

ر اقوال یاو وم علم الهطابقة او وم التقص ة الجاذل بالعبادل وطلقایم وع ورعل ین :قال
كونززه اعززن وززن الج ززل  یوززه و نززال االثززن و عل ام وقصززرا   ال زززاع الصززحة و الفسززاد قاصززرا  وحززل و 
 یتعزن ب زا البلزو یهسزاجل التزوجزوال تعلزن ال یب نزیزعلاا وج اط ثزن الر او اختصاصه بها وجهبال
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كونه شرطا   ی  ة و وقتضو  كتابا    ة االیزة الهوانقزة االتفاقیكفا ملصحة العبادل و عل اصل ال ةل 
كهزا ی فیالهقام اطاق  یكوط نی اط ة الكاو زة االحكزام للصزفا  یزه ب زا  العقزا  و قاعزلل تبعیز فیه 

ث عهار نعن لزو علزن بعزلم الهطابقزة او شزة یلل بظاذر حلیة العلن و الج ل الهؤیون دوط ولخل
ال تصززحاال بقززا  االوززر و ب ززا  العقززا  و عززلم  و وقصززرا   ا و الوقززا بززاق وجززب االعززادل قاصززرا   ززین
كهزا یة العلن و الج زل نزیلخلو ا زتاراح  یوزر تقزلر علز ث عهزار و وهزایوزر و لظزاذر حزل االحكزام 

ا لزو اخز  ة و ویة و ج ل الرك یعلن الجزج لو حكن وجوال القضا  و علوه و االثن و علوه و حكن وا
ه و القاصززر یباجت ززادا او بلزززوم االخزز  و ززه و حكززن الهقصززر بقسززه الحكززن وززن الهجت ززل جززاذا  

كسززتر العززورل و اوززا الهعززاوا  نززاتفقوا ن كززاط شززرط العبززادل وعاولززة  اط  ی ززا علززیباقسززاوه و وززا لززو 
 اله اط وطابقة الواقم و علو ا.

 یحالكهن التكله   مه النزاع یفحل عینخ <و مه النزاع الص ة و الفغاد>طوله  :اقول
الصهه ة و الفغههاد و لههذا تعنههوت  يا ًالكههن الوضههع الوجههوب و اٌدههت جاب و ا هها النههزاع یف يا

اىهه ام ٌ و اتفقهوا عهیلخاملغألة حا هه ىهه  املعهاوٍو و  ة وعاحقهة الواطهع یفخهكفا صهح عجهادة الج
مث و ات رهالف آر حهمث و ات واجق الواطع و القاصر  آاٌمث و عدوه ٌت املقصر    مه النزاع یفحل

هلة و ملا  القاصر و املقصر. عنخ ًالكن الوضع كات النزاع یف الواطع حالج
اىه حالوجه ا یف عینخارر  ایل <كو ه اعن و یف>طوله  الوجوب  يكوت النزاع اعن ون الج

تك  احو اٌدت جاب و    عداه ارتهاٌت. ره او ىو م 
هها النهها  هیههتههاح الیو  فههق دامئههاً تت املغههاجه الههی عههینخارههر  ایل <بخههرمث ٌ>طولههه  ب یج
ءاً حهالتكل ًغههخو اٌرتجهار و عهن النها  اٌحهتٍء حهه  عهینخادهن اٌرتجهار  يتعلهوا و الجلو  ف حٍه

 ه العلهههن حتلههها املغهههاجه حالكتهههاب و الغهههنة و  اد یفحوجهههوب حتصههه ب یفخهههٌ هههه ارتجهههار فٍر
لص ة  اً اصه الشغه كوت ىذا العلن شرو الضواحا و لجناء العقٍء و لوجوب املقدوة و وقتیض

ًٍ  العجادة فلو صیل ًٍ خ ممها يا الجلوعن هبخ جه الیعلن حع  املغاخو ٌ وث فلهو  تعلهق هبها كهات حهاو
ًٍ  صیل ًٍ  غاجه الشا و جاى  شا و  عوذ حاَ ون ىذه اٌركام الهیخ فصلوته حاولة و ات م ث
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 ؤنوت العجاد هبا.یا و هیعل ا و ترجف اٌرض و واهیف هتتز هلا الغهاء و وا
ود فوهو حهعهن ىهذه الق ه العجهادة وعلقهاً حهكوت دلخ اٌ ات عینخارر  ایل <كوتخ اٌ ات>طوله 

ة العلهن و حهة اٌركام للصهفاو الكاونهة وهن دوت ودرلحه حناء العقٍء و تجعحنفخ اٌصه كها نیخ
وههه املؤ  أوره النههیبخهه التههراب و م ث اجنههب و متههر  یفحههث عهههار رخدة ىههذه اٌدلههة حبههدخههالج
 نصر  عن اٌصه.خقال خ كن اتمینجذ ححاٌعادة ف 
 اً الوطت عهدم املعاحقهة وجهب اٌعهادة دهواء اذا علن یف عینخارر  ایل < عن لو علن>طوله 
ء الههذ او طاصههراً  كههات وقصههراً  مئههة عنههد املصههنف و لعههدم یلٍدتصهه اب و لجنههاء العقهٍه ن ىههن كاٌ
وههه یفحههودرل ؤور النهها  حاٌركههام یهه عرفههت و م اٌركههام و ىههو رعههاء مهه  كههها ة العلههن و الج
اسوور  سووول خعهووا  بوول  ایطههال  جعفههر عههن ای يرو ث عهههار و ىههو وههاخة و ل ههاىر رههدحههالواطع
ك یكل وعخ ا فهنحاجنجت اله ا سول اهلل اینخفقال  اهلل  ایبحو   نعت قال طرحت  حواء قال 

 دا  حههووا  وعحا قوال اهلل ع وجوا فتهوا  امنو ونل الخ  فقوال هكوما حد فتهعكت فحال ع و مقت عی
ج حمث وأ یاالخ  ها عیهیاال   مث ضرب احد   عیخدیفضرب ب جا  حط كرح   كوا حونو  مث وأوح    

ر یهبهذا املضههوت دهاو یأو حال عوی هویحو ال هویحال عوی یأو حمفأوح ال یظهر االخ  واحدة عی
و عههه  اٌعهادة اوها اذا كهات طاصهراً  ل عهیلف تهدحك يذكر اور حاعادة و واادر اهی  فحاٌرجار و ل
 ًٍ ل شهرخالضهواحا ٌ مث علن املعاحقة حعد الوطت فقال یف عه ف خلهزم اٌعهادة و ادهتدل حادهتدٌ

ء فلهو طهرر املهویل ه و حهف ده حالعههه  هاحهوووهار و اوهر عج و اثجهتها یف ًاواوهر و  هواى طال لجناء العقٍه
الكهن  حللوم العلن حه و اعتقد جوا  ارهذ غهع ركن املویلخ اٌرذ ونه و العلن حه فوارد وهنن م

عهد خ عهلهه وعاحقهاً  يو رأ ركهن املهویل یلون كه ارد مث رن حاملأوور حه و عههه حهه مث اولهع عه
 ًٍ لهه  صهار وعلههاً  ًعجد ادود  نج  يا يادره ركن حعدم للوم القضاء و واحذا الدلتف  فغه ممتث
 العجهاد یف ن اَ ونهه و الكهن عهیلیو ارذ د ًهبذا العجد الزنج  تأیسف جا  الحه و كحو رجة عل

اَ ذلها وهجلغون وهن  وجر و ات ارعهأ كهذب عهیلیه ات اصهاب م يالجٍد  عوذ حاَ ىذا ىهو الهذ
لهة الخ عند ا ات كه عهه عهله اٌ غات ات م يالعلن و الذ د و فعهلهه فاده مههد كهن حدٌ
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ا هیوف هودی  كا وول دان اهلل ع وجوا حعجوادة  واعهتن طال اجوجعفر واطع اٌ ات واجق الواطع و ٌ
و ان ات طهال  ایلالعهالو   ر و اهلل شواین  حووتا روقجول و هو ضالح  غحنرأ  و ال اوام ل  ول اهلل فأع

وو  و اتجواعهن ملع حهمه الال وات و وات عی كرور و نرواق و اعهون ان امئوة ال  ل اهلل یولوون عول دوتة 
 قوودرقن نموواخا وو  الوم عیوو ح ىفخكرووواد اشووتدت حوو  الوو   عههوهنوواخ قدضووهوا و اضووهوا فاعهوواهن الووی

ًٍ خ يفالهههذ ًا هتههه دحوووء ذلوووك هوووو الضووو ل الجع یش كأوووجوا عوووی ر ارهههذ وهههن حهههوهههن   عههههه عهههه
أذت له خ لعهله ٌ ه م ه و رنه و اَ شاین  خىو عاوه جرأ ذلا العهه و ٌ اوام له یف مهد ال

اء و حاالشو ة االور و سناو  و ورتاح  و حوابوذر دنة و طال اجوجعفر كتاب و ٌ حالعهه ح نه یف
هحقام ل  وام حعد وعرفت  اوا لو ان  ج    ضاء الر ل الطاعة ل ل والو  حوه  و  ام هنا ه و ت ودق   

لتو  الحوكون مجخ  و حلواحاهلل ف ة ویخعرف والخ ل دهره و محو حج مج  كوان لو  عوی   وواحول اعهالو  حدال
كان ول اها اال اهلل حق ىف كهن میٌ مههد ؤرهذ عهن الی م يفالعههه الهذ ًا هتهان ی واح  و ال 
اَ و ىو وتزللل فعهله ون اوله حاوه ولكن  كن طصد التقرب حه ایلمیَ و ٌ عتقد ا ه وریضخ ات

فتجصهر و ا صهف ىهه  قهول كهذلاخرهن ا هه لودهجه  ًاو  نج  نه ون عجد رج خاملصنف ارذ د
الوطهت طهال  عاحقهة یفو علهن حامل ت رضهاء اَ و اوها اذا كهات وقصهراً كشف عهن وكنهوخه حىذا دل

وهال حهفكذلا لجناء العقٍء و عدم ارتٍ  اٌركهام الواطع وهه و حهات الج تقرجهوت خة حهالعلن و الج
الوطههت  ة و اوهها املقصههر العههام حعههدم املعاحقههة و ىههو یفیههاَ   هه  ارتهههال املعلوج حاعهههاهلن ایل

ء و اٌصههه و عههدم ارههتٍ  اٌركههام خ وههه و كههذلا عنههد لزوههه اٌعههادة لجنههاء العقهٍه حههالعلن و الج
 الشا لذلا.
اعهادة فهات القضهاء  القاصهر كهها ٌ طضهاء عهیل ا هه ٌ عهینخارهر  ایل <وهر تقهدر و ممها>طوله 

ء و ىهن امئهة حهه ٌ طضهاء فحهاعهادة ف ٌ ات وها د و اٌمجاع عهیلخاور جد تاح ایلی ه و لجنهاء العقٍه
وهه و طهدا صهورة العلهن   عاحقهة الواطهع و اوها یف یاملصنف و عدم ارتٍ  اٌركام حالعلن و الج

صهورة الشها حعهد  ه القضهاء لشههول الفهواو لهه و اوها یفحهحعدم املعاحقة حعهد رهروح الوطهت فعل
حلهد و ىهه  يىهؤٌء اىهه ا يرروح الوطت فٍ طضاء لٍصه و عهدم مشهول الفهواو و اَ وهاادر
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ن ام ٌ و ىههه طههرأوا هیحلههدىن ام ٌ و ىههه عرفههوا وجههوب الرجههوع الهه ایل مهههد حلهه  ذكههر ال
أوههوا خت و حقضو نموا انرأهن حرجا   دوا ىفی  هنن مث الیبش ر  هاحمكوك فی ؤونون حییف قرحك ال
لهوح ال غهتنرجوت وكنهوت رضهاء اَ یفخف حهىذه اٌدلهة و ك ن اَ عیلیجنوت دیف حك  هاحتأوه

هلة و اوا املقصر عنح الغنی  امل فوظ هبذه الجراى وهر  ه فهات علهن املعاحقهة فٍه طضهاء ملهادفة حالج
 ة.خذكر وع اٌولو ملا القاصر و ات علن عدم املعاحقة طیض یف

ه انهات حهفعل ه امث و اٌحههله الواطع فعلد ات املقصر اذا واجق عخری <و اٌمث و عدوه>طوله 
 رال. ه عیلحو القاصر ٌ امث عل
تههاح ی  حلهه املغههاجه الههی ارههر اعلههن اهنههن ارتلفههوا یف ایل <و ركههن وهها لههو جوههه>طولههه 
او    حشهر  وعلقهاحالعلن هبا شر  ص ة العجادة وعلقا ام لها لب ارواهلن ىه  ا یفهیالنا  ال

ه لٍمجاع و للوم العغهر و الهرج حرىا فارتار املصنف التفصحو   يعاوة الجلوحه حٌحد ون التفص
وهع اٌتفها   ا اوهیهتفق الاجة الخ العلن هبا شر  الص ة و ات م ىه يالعاوة الجلو مث ارتلفوا یف
وههه و ات رالفههت ضههر خو ارتههار ات العجههادة ات واحقههت الواطههع ٌ نهها وجوىههاً هیفههذكر ات ى ضههر الج

وه حنف  العجادة و ركن حعدم اشترا  العلن هبا یف ه حهن  جیص ة العجادة لجناء العقٍء الذ كالج
علن ات ىذا العهه وعلوب الشارع حا ه جهزء خوه و اوا ون حالعلن و الج دم ارتٍ  اٌركام و ع

عوها اراء و رنههوت حو مج ه املهذكور ا فههاً حتفصههالة و عهدووا فارتههار املصهنف حههوهه الركنیج او شهر  و 
 علهوت.خر و ات واجق حعضوا الواطع و لكن اكثر النا  ٌحر ایل ؤلیٌ

 ه الغاجق.حارر ف مكه عند املصنف التفص ایل <و وا لو ارذ الكن ون املجهتد>طوله 
او  داً حههتهكن وههن تعلههن املغههاجه تقلخهه مارههر اهنههن طههالوا وههن  ایل <و ركههن املقصههر>طولههه 
هتد و وقلد و ات  ر املتهكن اوا ٌجه عدم التفاته ایلحره وقصر فغحفوو طاصر و   اجهتاداً  وجود مج

هوا  العههه  وجوب اٌرذ عهن النا  صنفات او ٌجه عدم التفاته ایل املجهتهد و عهدم عهلهه حبج
كههه ذلهها و   و اوهها ىههو ولتفههت ایلی  وجههود الصههنف  وههن اٌرههذ و ات التفههت ایلی  حارههد القغههه

هتد و املقصر اوا وقصر یف ده ایلخصه خٌ هلهة حهوقدواته حغوء ارت ه العلن او یفححتص مج اره حالج
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 ا.هور اركاوو طد
 ارهر فهذلا و ات كهات وهن املعهاوٍو و اتفقهوا عهیل ایل <و وا لو كات شر  العجهادة>طوله 

صهه ة  شههتر  یفخكا ههت ورتجعههة حالعجههادة فوههه  ا وعاحقههة الواطههع لكههن ملههاهیههات ونهها  الصهه ة ف
كتفاء  عاحقة الواطع.  العجادة العلن هبا ام ٌ فارتار املصنف العدم و اٌ

نههه لههه و حجی م وههاعلههب وههن العجههد خ عنههدىن فههاعلن ات اَ العههدل مههال ات فههاذا عرفههت وهها
تقوون خ  هون ووای  جوی ن حویهیحعود اذ هود ضا قووا  حكان اهلل ل الجالغة ووا قا فهه  ال ةوض ه له ی
اىهه وهن م وسوعها اال كهو  اهلل نرأووا  خاتاهوا و ال اال ووا كهو  اهلل نرأوا  خال سووجاانك  علههه اَخ فالج
ه حه  َ علحلنفغهه فله وجهد علههاً یعلهن و خ ه اتحه  علحههه لهعلخ و وهن معههتنوا  وا عهن لنا االال

ث خهههاراد و یفعههووووا خ سوووعة حوووی هووون ىف عهههن عهههیل يؤارهههذه اَ و لهههذلا رویرجهههة و ٌ
هوو فح وج اهلل عههو  عول العجواد  ووا و طهال اجوعجهداَعههون خال  فل عل الناب وااملرفوعاو 
هووو املعهوون هوون فوواذا كووون اهلل خ عههوووا حوویخ النوواب ان س عوویحلوو طههال اجههوجعفرو ووضوووع عووهنن
 داً خهول يعهذوروت حالجداىهة و لهذا رورهال جولوهن و فهاذا ىهن یف ًا هتهعههووا خ ن انهیعهههن فعهو
هالوة فو   جا  كوج اوورا   یا عجداَ ور عن ای وا عیل اىهه ات ادهتهر   حوء عه یش    فوهذا الج
ًٍ حء عل یش جوه و ٌو عیل هیضحجوله ف و دهأل و  ه رمكاً حجوالة مث تنجه ات ف ه و ات عهه عه

 و طولههالأونة  ول جهوا الأونة  د ای جعفر الغنة لقول ای علن ا ه رالف الغنة رد ایل
كتاب اهلل و الأنة فهوو  و طال اجوعجداَ الأنة الأنة  د ای یكا ول تعد  یارد یوكهها خال  

طضهاء  فٍه و اوا ات كات فاجتهاً  اً ححاط كات وطت ذلا العهه ات كات ووطتاً  ىذا اذا كتاب اهلل و الأنة
ر ذلهها الوطههت وعلههوب َ دههج ا ه ام ٌ كههها ارههتج ردههول حهه  ىههه ىههو یف يه فا هها ٌ ههدرحههعل
 تودخهوها نو  ألكون انححع وووا  یمت ان اووركن  جوا حودخول دا ه خ أأ  حقوله ا كاراً ی  املشرك عیل اَ

جههر و ات مطههر اوووره حووحغحعوود ذلووك  قههول لكههات  وهها الغههنة وههی رده ایلجههب حف كههن ووطتههاً خ الوا ٌ ال 
كوان اذا م یا القووق ىف یتوؤد ز انیجا الرضا و كهذلا املعهاوٍو فهات علهن ً كول ووقتواخ وقوت 

وه حاملعاحقة  وهر وهن  الهق ملها ا و ات علهن املنالفهة تهرد ایلهیعل جینیا حعد العلن و هیضمیحعد الج
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الف الغنة ایل كهه رهال و لقهول  وتاحعة الغهنة عهیلب یج رووطتة و ح  ًالغنة و ى وجوب رد م 
تجطا حقوق املأهه جعفر و لقول ایول وج  احه  اهلل  ا وال االیال الرضا و هنن یو بی  ال

  ووهح ذهوواب حووق احوودخال و طههال اجوعجههداَوا الووق ل وواحج الووق حوواحلقههول ردههول اَ
اىههه وهها ًٍ فالج ههه و حعههد وهها علههن حههء عل ه و ٌ یشحههٌ امث عل دام جههاى الشههارع و  رجوعههه ایلب یج

راجعنها  و ملها هحضهمیو ات اوهره حاٌوضهاء  قیضهخد و حهعخعهه حقولهه فهات اوهره حاٌعهادة و القضهاء خ
 .وصفنا  ا الشارع وجد اه اوراً 

اىه املتنجه كالذ ًٍ علن املخء ٌ اثناء صلوته یش اتفق له یف يو اوا الج  نرج ونه فعهه عهه
 ًٍ  يالهذ ًلٍمجاع القععه للواطع فوو ممیض الشارع فكات عهله ووافقاً مث راجع حالواطع  او رناً  جو
غهتفتوت خرة فهات النها  كها وا حع اٌرجهار و الغهنة و الغهحشود حذلا مجخذلا و  ه عیلحٌشا ف
مئة یف الفهة  ع اٌعصار یفحمج اٌ اعهاهلن فات كا ت ووافقهة للواطهع طهالوا ٌحهأ  حهه و ات كا هت م 
ههد رههد ما افعههه كههذا و كهذا و طهالو ًٍ أخه ثاً خنج  ا ههه كتههب ایل رهی ور حاٌعههادة ٌجههه ا هه فعلههه جههاى

تنهو  ات  هلل حر حقاوهة رجهه فحهمهله و الثلج كث كوت یفخغأل عن رجه خ صارب الزوات
لكثرته و هتافتهه  جاً حد شلجخ له ات يغتوختلا الال و ٌ غقا الثلج و ىو عیلخه و ر ا حالغوب ف
ه اعهادة ام ٌ فاجهاب حهنها فحفوه عل اواً خضة و طدفعلنا ذلا اخالفر  ههامل یف صیلخ و  اتیج ىه 

ع حهمج رة یفحع اٌرجار و الغنة و الغهحمج يذلا جر و عیل ًا هتدة خالحأب ح  عند الض ق ة الشد
 اٌعصار.
فرضوا اَ    الیخات الفرا ًو ى مهد ججركاو ال ينا طاعدة اررحون اَ عل و لقد
 ًٍ كتواب  كوا یش عجهداَ وهنا العهه لقهول ای عادخ ا اً حاو  غ او دوواً  ات تركت جو ء خوال  
كوا وول   و طولههالأنة  ول جها الأنة  د ای جعفر و طول ایكتاب اهلل ع وجا  اهلل فهو  د ای

ًٍ   فات ترخالفرا و اوا الغنة یفالأونة  الأنة  د ای یتعد وهنها  عهادخٌ او دهوواً  ا اً حاو  غ كت جو
توونقا الأوونة الر  عجههداَ العهههه لقههول ای و ات كههات هلهها تههدارك رههاب حبغههب ضووة خال
 ضهة فٍتهدارك هلها ملهاخالفر رحه  تدارك و طه ون تنجه حذلا ون الفقواء و اوا الغنة یفخالنصوب 
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 وطت كات. يا هبا یف ؤیحف كوت ووطتاً خور اٌ ات ٌ
وه حالوجه فقدطام لنا اٌمجاع الذ هه ا هه ٌخهعترخب خه و ٌرحٌشا ف يو اوا الج  ب عهیلیج

ن  اهیلیج الوجوب و الندب و الروة و الكراىة و  ية العلن حالفصه احالرع ة و یاملعلوج ين الج
ذلها جهرو  ة العلهن حالفصهول و عهیلحون الرع رججهرد اَ و ٌردوله و ٌی ة و محاملجغوض
كهوت خوالهال ا هه ر ها  ارتٍفهاً  اٌرجار ات یف الن ر يحاد  ور یفخ جار و ٌجه ذلا  اٌرجار حٍ
ر و ا ها كهات حهللكراىة و اٌور ررصة و ذلا اكثهر كث ًررصة او الهن ًالواطع و الهن اٌور للندب یف

 جهار و  حٍه ا هاً حعلهن ذلها عخ اً هیهفعهه و ٌتفعهه رغهب و وهن كهات فقطهول ا دت الجهجخد
حهه الفقوهاء و  اعتهین ر وهایرركن و دهاحهركهن او   رععرفوا ات ذلها شهر  او شهخ العجاد ات   عیلحل

زال اٌجنا  ل املغاجه عیل لزم و لو اطتصروا یفخٌ هنن ٌجلوا ممایتكلفوا فوهوا و كثر اٌرتٍ  ج
ىهذه اٌوهور  ق جهه اٌرهتٍ  یفحهوغاجه  هادرة و عنهد الت ق یف تٍ  اٌخاٌرتٍ  و جاء اٌ

 و الهال ات ووٌ ها ی  املتشهرع ه و القهال یفحهن و كثهر القیوتكلفوا وعرفهتها و هلها دو هت الهدوا الی
تكهروا واقول خ ی  راملؤونحاو تتكهرووا عهون ووا قول ووٌ ا الجةخو  تكهروا م ال مت حوكر قود ال
تٍ  خهصنعوا ىو دجب اٌ ات ذلا ات وایعلن ون تركون جخو  مهد و طدكفو ا ذلا ال ًا هت
ویلو  رهتٍ  و ىهو رٍه  صنع املتشهرعوت  مفا ىو ٌا هدال و ٌا صهووة و الج ىهو دهجب النهزاع و ال 
ویل اىهه ولعلها حعهد یف يىهذا اعتقهاد احوَا ون وراهئن م ٌا لهو  ذكهرو رجهراً  ارعهت  ها وها الج

ٌحههه شههرطاً  ههد رقههاً  م و  رحههاً  ضههرحت احهها  ا مجههاع و الهههدَ  ره وعاحقههاً حهه  حتج للكتههاب و الغههنة و ٌا
مههد و  َا عهیل و دوه لنا دلوك دهجله و صهیل مهد علوم مهد و ال فاضهرصنا حه يالذ
 اله.

و ئ واطززز ین و البزززاقیل واحزززل ع زززل جه زززور الهسزززلهیزززالعقا یب نزززیاصزززل الهصززز :قاااال
ر ال القصززور یه اثززن وززم التقصززن ثززن انززیضززیردا لزززوم اجتهززاع ال قیززب و یاط الكززل وصزز یعلزز یالع بزر
 عززلم اوكانززه اال یل علززیززدل ذ ززا و التحقززق القاصززر  یالكززام نززطززاق انهززا یال فززه بهززایوززن تكل حزز را  

ُددا یٍ جاهددذ ق فیقنددزفة یة ال ززریززتهسززة به قززول االجهززاع و باالی اط
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كام و ون ذ ا بطل  یب الكفار و نیتع  یدل عل و بعهوم وا ُاى عبهُاینُاذ الكل 
كقززبح الظلززن  ا یززسززتقل بحكه ززا العقززل وززن الفرعی یا  التززیززقززول الجززاحو بعززلم االثززن و العقل

ك لة و اختلفوا نیا و ضرورهاالصابة و االثن و علو  یل نیكالعقا ر یزغ یا  الفروع عبادل و وعاولة 
الواقزم بزل حكهزه تزابم لظزن  ینز یحكزن ع زل اهلل تعزالن قاجل بانه الیا  نبی  ون الفرعایالضرور

و العلززن  یحتززاتلفززاط باالعتبززارا  یب و لعلززه الط الحسززن و القززبح یالهجت ززل نكززل وجت ززل وصزز
علزن بزاط  لهزا یاو انزه تعزال او اتفاقزا   ن ق زرا  یطابق زا ارا  الهجت زلی جعل احكاوزا   یالج ل او انه تعال

كز ا نجعزل احكاوزا  یصزیكل وجت زل  یر  كزل  ینز واحزلا   حكهزا   یطبق زا و قاجزل بزاط لزه تعزال یعلز ر 
العزلل نجعزل  یخ نزیال زوع ور و ذز ا وز ذب اصزحاب ا اال  یب واحل و الهاطیواقعة و اط الهص

ه اط یزاس و نیزاالجت اد او العهل بهلزل الق یر نیصورل التقص یو لعله وحهول عل نا قا   یهاطال
تعززلد وززللوال  خطابززا   یر نززیعاقززب اصززاال ام اخطززخ ثززن ال زززاع لززین یالصززورت یالهجت ززل نزز

تعززلد االحكززام  یواحززل و ال نزز یاط الهززراد وززن الاطززاال وع زز یال ززارع و وحززلت ا التفززاق ن علزز
تعزلد  یالزة بزل ال ززاع نز یتعلدذا بتعلد االرا  و اصزابة الكزل نز یة و وحلت ا التفاق ن علیالظاذر

سزا وزن یالواقعة الواحلل و وحلته و الهوضوعا  الصرنة ل یالهقصود بال ا  ن یالحكن االصل
كاط قزل  یالقبلزة و الزة الط الع زواط نز یظ ر دخول زا وهزن نزرض ثهزرل ال ززاع نزیوحل ال زاع و اط 

ة ذ زززا یزززن قزززول االواویلززززم الت زززاقض بزززی زززا و النزززه یب نیعقزززل التصزززویة و النزززه الیزززاالحكزززام الفرع
قال اط یثزن قزل یاو الازارج یاو الز ذ  یوضم االلفزاظ لاوزر الز فر االوزر یبالتاطئة و نزاع ن ن

كززاط الهززلعا هزز یاالصززل وززم الهاطئززة الصززالة عززلم التعززلد و عززلم االصززابة و ن و  حقززا   ینظززر و اط 
ة یزر ولخلیزة االحكزام للصزفا  وزن غیزب لتبعیر اخر ثن الصواال بطاط التصویه بتقرهیهتاوكن ت

ة وززن الاطابززا  یارادل واحززل وززن االحكززام االصززل یوززرجح نزز ح بززایالعلززن و الج ززل و للزززوم التززرج
و لظزاذر  و و قزوال   االجهزاع وحققزا  و لب زا  العقزا  و را یزاالور بالفحص ع زه دوط غ یرا و نیدوط غ

 یاله ز ور الز  یوالز ص ال بزو قَدضل هللا حكى وًای   يٍ نىا  الللزث یاال
 یل الهسززتحب ال علززیززالفحززص الزا یلززه علززیت ز ی بةززیو  اجززرا   یطززن و للهایب اجززریجعززل للهصزز
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و  كل واقعة حكها   ین یاط له تعال یلقواعل العلل و لل صوف اللالة ع ی انیال یالقلر الواجب حت
كزاط البزلل  هزایاالجززا  ن یتضزقیالاط االوزر  یث ن ج الباغة و تظ ر ثهرل القول بالتاطئزة نزیلحل
ه یزر  ی زانیل بهزن وجزواز القزل ینز ضزا  یجزا  و قلتفرض ثهرل ال ززاع ااال یل علیقوم دلی اط اال ا  یعقل
 كام.  هایانفاا حكن حاكن اخر و علوه و ن ین الهخووم و علوه و یر 

د و خهوها للعقا ضه ا ونهه الهثكیلحف ًٍ حات كهات دله <ی  عند مجوهور املغهله>طوله  :اقول
قن حنفغههوا و لههو حتههت م هههاحقنههت حههه و التههردد فحت اعتقههاد وهها لٍمجههاع و اتجههاع العقههول املججولههة عههیل

هوور املغلهحرٍفوا مج اجتهع عیل هارج وارهد ٌتتعه یف ً و اٌور الهواطعی  ع اىه العام لج دد ال 
حبغهب ارهتٍ  اٌراء و ىههذا  اً حههو رورا  اً حو املعهاد جغهها  اً میو طهد ر العهام رادثههاً حصهخحهاٌراء فٍ
 ه عند المكاء.حر وتوجه الحعنه حه   عنه حه وغكوو وفروع

كهنن تعقهه مین ٌی الذی  وجود املغتضعف ب یفخشا و ٌر ارر ٌ ایل <ا ا الكٍم>طوله 
واد یف ء و ال   یهوو الومعن املغتضهعف فقهال  ه اَ لتعقله فقد دجه اجوجعفرحدج ٌ الج
كرور خ ل انحأوتطخؤول و الیو ل انحأوتطخان الیاال ای    حسج یتدهیكرر و الحالكرر ف ایهة حح یتدهیال

كان ول الرجوال و النأواء عویحفهن ال ج  ًا هتهان ورفووع عوهنن القهون حوثوا عقوول ال وج ان و ول 
جلغوا رد المكال و كه ارد طاصهر ی ات القصور ایل تدرج النا  یفخمث  فوؤٌء اىه القصور الكیل

و ٌ شا ات ذلا ون طصهوره ٌ قهج سههان لكرره  ىف لو عهن ابوذ  وا ء و كفاك طوله یش یف
جوهاده  یف ن و القاصهر طاصهریاملجاىهد ة یفخة و اٌحاٌوور الواطع ره مفا ملنقول اٌمجاع یفحون تقص
 و وعذور.

صصهة حغحهشها عنهد العدل ارهر ٌ ایل <دل و حعههوم وها>و طوله   ی  ر املغتضهعفحهة اهنها م 
راو الهواردة هلهها و شهوادة العقههول حو التفغهه ووول الرجوال ی  املأتضوعر االاىن حقولههه خهٌدهتثناء اَ ا
 رة و اطتضاء العدل.حاملغتن

ره حهب وارهد و  حطهال ات املصه حعهه طهول وهن ی  وهن امجهاع املغهله يا <وهن ىنها>طوله 
ع  ر امث.حو   ئم 
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ن اَ یههغههتقه حبمكههه العقههه و دخ جاً حارههر اوهها نههن فٍ عههر  شهه ایل <اوحههوالعقل>طولههه 
 يحعضههوا والههذ و طدویضهه تههواتر حههه اٌرجههار وعههین عههر  حههالعقول الناطصههة و اٌراء الجاولههة كهههاخٌ
اَ و ٌ  وهن كتهاب ذلها ایل ٌارتهاح یف قهول اینخ لزوهه اتخغهتقه حقج هه العقهه خء  قول ح خ
ذلها و  یف و عقهیل ذلا و ا ها وغهتقه حنف ه عهنها یف ردول ورده ون عند اَ و ا ا  ین ایل

و نن لغنا حشهركاء  ریضی اَ ات  قول و عیل اء فلنا اتحر اٌشیدا كن اَ یفیه كهاحا ا اركن ف
غر اتید اَ یف   قول حذلا. ن اَ و ٌنج
اطهوال طهدذكرىا و  ور عهیل وا يدو هاحات النا  ارتلفوا ف عینخارر  ایل <و ارتلفوا>ه طول
 شرح. تاح ایلیكلوا راىر ٌ
الواطههع وارههد و  قولههوت ات ركههن اَ یفخ یی  ات اٌرجههار حههیل <العههدة خ یفحالشهه اٌ>طولههه 
اهلل  الكوون حمكووان حكوون عجههداَ ذلهها حقههول ای غههتدلوت عههیلخامث و وؤارههذ و  ئاملنعهه

اهه اههحع وجا و حكن اها ال  القضواة ارحعوة  و طولههة حوة مفل اخطأ حكون اهلل حكون  كون ال 
نة  جا ق  النا  و واحد ىف  هثة ىف و  و هو  ال  وو  و هوو ال النا  و  جوا ق و عهن فهو ىفخ   عهون خ  
نة  عهن فهو ىفخو هو  حالق النا  و  جا ق  عهن فهو ىفخحالق و هو ال النا  و  جا ق  فهو ىف و ال 
كرری  د م ول حكن ىف جعفر حقول ای  ی  بو قوا  ق و یا عجهداَ و حقهول ای  فاخطأ 
 .ًا هت فاخطأ سق  احعد ول الأهاء ی  ا ن

حهاب اَ و  املغألة ات والب الكن رجٍت رجه ولب ركهن اَ و ای افون یف يو الذ
م الجهة و رجهه ولهب ركهن اَ فن هر حعقلهه و ادهتج ارذ عن رجة اَ و ارعهأ یف د فوهن كٍه

ج یفخجرأ  هس وول طهوج الوق فاخطوأحلو ه و ركن حه و طد طال عیلخجرأ جاً حن اَ شید ه و رر 
ه اذا جوهه و ارعهأ فهذلا وعفهو اىله فالعالهب لل هق الراجهع ایل ًا هتكهل طهج الجاطا فاد ك  

عهاء و عهن ای فل عول هومه االووة تأوعة  عنه يرو ملا طععاً   فول  عجهداَ و عهد وهنها ال 
عاء و ٌت   عل همه االوة ستة عاء و طال اَ دج ا ه خٌ ر املعصومحو عد وهنا ال  غعه عدم ال 
تؤاخومنا ان نأو العهدل عهدم وؤارهذة  و وقتیضه وسوعها اال كهو  اهلل نرأوا  خنا او اخطأنوا و الحرحنا ال
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او ا ئال  او ئوو ال  ه خهروی ه وهاحهوعفو حه وأجور ٌ ه ولب الهق حقهدر ودهعه و ف ئطاصر فال 
كن قهول خ ه و دهلن حاَ عل  صیلحكرة طال مسعت ردول اَ العاوة ات صح عن ای اذا حكون الوا

ن هر خ يمفورد تلا اٌرجار الذفاجود و ا اب فه  اجران و اذا حكن فاجود فاخطأ فه  اجر واحد 
تهرد  جعفهر ه ٌیحط وجر و ات ارعأ امث كهای ات اصاب م يحعقله فوذا ىو الذغتقه خه و خجرأ
دىا یفحاء لحنا اشحعل تووجر و ان  اوا انك ان ا جت منا فقال خا جرأهیالكتاب و الغنة فنقول ف   نج

كوومحت عووی ه و خههىههو امث للن ههر جرأ صههاحة و اٌحههاجر اٌ عههینختههوجر  و طولههه م ًا هتههاهلل  اخطووأت 
  و ئكة الر وة و تول اهلل لعن یرعهن و ال هدحالناب حغ ول افی جعفر اٌدتجداد حه لقول ای

 .ًا هت اهحو ئكة العماب و لق  ق   ول عها حرت
جر اٌوٍع عیل واعلن ات املراد حالعلن یف  و مسعهاً   عقاً  ركن حه النیب وا اوثال ىذا ال 

كتههاب و  و كتتهها عنههه یف ن اَ و ذكرىهها لعههیلیههحاركههام د ای و ذلهها ات النههیب نههاً حع و
قرأو هه لهه او خوهن مسعوهن  ارهد اٌ الكتاب علن حذلاخٌ مهد ذلا الكتاب مفوظ عند ال

ه حهف علهن وهاخٌ يصندو  عند ته و وضعته یفخو وو لو كتجت كتاحاً  این يه اٌترحوا فنوه و رأخعا
حهه و ٌ ارهد وهن  حی  العلههاء و ات كها وا رحها  و ٌ وهن حی  ارد وهن المكهاء و ات كها وا صههدا 

هههن  فجاٌدلهههة و اصهههه العهههدم و  ه و اٌحهههقهههرأه علخاىده او مسهههع وهههن وهههن شههه اٌاٌ ههه  و الج
املشهتهه  و كهذلا كتهاب عهیل كتهای یف علن وهاخرىا ٌح و اٌدتص اب و اصه الجراءة 

هن  ين ون روین فالعام حالدیع اركام الدحمج عیل ذلا الكتاب عن اىله و الجاطوت وهن الج
اٌرجهار وهن القهول حهالعلن و تهرك القهول  ت یفخو اٌ   كلون جوال و ات شقوا الشعر مفوها رأ

هارج  یف و ىهو ووجهود شنیصه ة كتهاب عهیلخهرعلن و اوثال ذلا فاملراد حالعلن رواححغ ال 
ث خرهد علهن یفخعلهن و ٌخلفهو  ث وهنخة فاملراد وهن الهدحة الكلحه حاٌدلة العقلحف ثجت واخٌ

ة عهن خه حالرواحف علن واخة و ون ٌخحالروا كتاب عیل یف علن واخون  عینخاصنا  القضاة 
تعههووون  اذا جوواءكن وووا الغههن كشههف عههن ذلهها طههول ایخفهها تف ذلهها و  الجههج

تعههووون فهووا  فقولوووا حوو  و اذا جوواءكن وووا الن  سووول ذاك طههال  ه و محههه فقحههف ده عههیلخههو وضههع ال



456 

 

كتروووا حوو  عووی النوواب مبووا ایاهلل  ه لهههحههو ط هووةحوم القیوو   ایحووتوواجون الی عهووده و وووا ا
  حوتواجون الی نعون و وواعوده طهال  كتفوت حه یفخ النا   ا ردول اَ اصل ا اَ ای

مفن   ر حعقلهه فوهو امث لن هره  ال هو عند اههو ء فقال  ه فضاع ون ذلا یشحفقهة حوم القی ای
 فوو وأروذ امث. ئعی  اٌصاحة و اوا  وجر عیلیذلا الكتاب فٍ یف ب واحصخمث اوا 

  اركههام اَ حه تقههدم و لههحذلهها تفصهه ارههر فههی ایل <تعههددىا ٌتفههاطون عههیل>طولههه 
وههن فوهههه  ف كههه ارههد وههاحههة وتعههددة حتعههدد اٌراء و اٌىههواء و العقههول الناطصههة حههه تكلخههال اىر

العلهن و الشهرع وهن عرصهة العلهن ٌ  ع الشرع عیلحن اَ و ودار مجیالكتاب و الغنة و علن ا ه د
اال وااتاهووا و  كهوو  اهلل نرأووا  خالقههول خغههعه علهههه و اَ خولوهها املكلههف و ٌیج  ة الههیحههاٌوههور الواطع

 عرفت. كها ةخ اٌركام ال اىری  جحع اىه اٌراء وصح  مجحو لوسعها  اال كه  اهلل نرأا  خال
اء و حالكن و عهر  ارهتٍ  عهام ذواو اٌشه ارر ون عر  وعین ایل <حه النزاع>طوله 

تلف لعدم ادجاب اٌرتٍ  ىنهاك و ی  اء واردة ٌحة لٍشحعام اعراضوا عر  ات اٌركام اٌول
تلف حبغب اٌعراضخة النف  اٌورخاٌركام الثا و  ضهاً خا ًلوجود ادجاب اٌرهتٍ  و ىه ة حت 
 ن و ا  ارىن.یغت ونووة حاراء املجهتدحلوا و ارتٍفوا و لححتفاص كتاب عیل وثجتة یف
   یفحب لههخة والتصههوحههات  ههزاع التنع عههینخارههر  ایل <و املوضههوعاو الصههرفة>طولههه 

ىههذه املغههألة اٌركههام  املوضههوعاو الصههرفة للههلوم التنههاط  و ٌت عنههوات كلهههاو العلهههاء یف
وهاو عنهد جوهه القجلهة  وهن نهراو النهزاع الصهلوة ایلة و ات ذكهر حعضهون حالفرع ات طلنها  عهینخالج

عهاء كهات  ی  و تجه حالتنعجة طلنها اذا اجهتهد و صهیل ب كهات خر و ات طلنها حالتصهوروعهذوح حعهد ال 
ر املعهذور حهة  خهر وعذورحهب و  خغهت وهن جوهة التصهوحة املعهذور لخهو نن  قول وعذور وعذوراً 
ز و یرجهاحو   يتهاحع للهنك و الكهن هبهذه اٌدلهة ركهن حهالرأة حه كٍمها ح  ون جوة التنعحل

لفههاظ و تنهها عون یف  عههن اهنههن تنهها عوا یف  التنعجههة فههات عههیل اتفههاطون عههیل نههایفخذلهها  وضههع اٌ
القههول حاهنهها ووضههوعة لٍوههور  ب و عههیلخغههتلزم التصههوخة حههالقههول حاهنهها ووضههوعة لٍوههور الذىن

ارج غهتلزم التنعجهة و خة ٌخالقول حاٌوور النف  اٌور ب و عیلحصخاٌ غات و طد ئعی  ة طدحال 
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 ب.خٌ التصو
م  ههاحههط عههینخارههر  ایل <قال ات اٌصهههخمث طههد>طولههه  طك ٌت الكههن ه كههذا ولكنههه كهٍه
هرىها فٍحوارهد   ًكهوت واطعه و الشها یف وتعدد طععهاً  يال اىر اصهه عهدم التعهدد و ٌت  يریج

 ثجهت رمكهاً خو اصهه عهدم اٌصهاحة ٌ طععهاً  يه و اصهاب الكهن ال هاىرحهعل او ياملجهتد طد اد
صهه عهدم قولهوت ات  فه  اٌركهام وتعهددة و اٌخههه ات املصهوحة حو اوا وجه اوكات تته ارداً و

 حأ  حه. ح ٌحص  و هبذا املعین وضع الكن اوًٌ  التعدد یف
ل عهیل ارر ارذ یف ایل <مث الصواب>طوله  ت وهذىب املصهوحة و ادهتدل  اٌدتدٌ حعٍه

وههؤثرة  ًذواهتهها و ىهه ةٌ وهه ًاء و ىههحصههفاو اٌشهه يجوجههوه وهنهها ات اٌركههام تاحعههة للصههفاو ا
ات وهراد الشهارع  ورجح و ذلا اهنن اتفقوا عهیل ح حٍحو وهنا للوم الترج رىا علن هبا او جولتحتأث
و  ح حٍوهرجححوتعهددة تهرج رعاحه وارد فارادة اوهر وارهد وهن اوهور وتعهددة وهع ات اٌركهام یف

فاعهلوا  عتقداتكن  و اٌ ًكٍو اصجمت وعینده اذا حاذا طال لعج ات املویل وهنا لجناء العقٍء عیل
وهنها اٌمجهاع  و اراد و العههه حاملعتقهداو ٌضهعرارىن يكوت وراده ون كٍوه حالذاو ذلا الذخ
كون ی ول م واو الثلث خوهنا راىراٌ و نیریون الغا عند املصنف و ونقوًٌ  التنعجة مققاً  عیل
فاهنها تهدل  هون الراسوقون يارهر و یف هون الظواملون يارهر و یف ان ل اهلل فاولجوك هون الكواف قن مبا
و  يو وهنها الهنك النجهو كن حه فوو كافر و رهام و فادهقی ون م راصاً  رمكاً  طعةات لكه وا عیل

ة تشود حاهنا خحكرة و ركاكة لفو الروا عن ایح ون الص اغ یاملصاج ق العاوة رواه یفیىو ون ور
عولة ٌت ف ا اذا ركن الاكن فاجهتد و اصاب فجعه اٌجهتاد و اٌصاحة حعد الكهن ىهذا و هیمج

و  عوههد عههن النههیبخ طههدونا و م املعههرو  وههن اصههعٍراو عهههر و وههن دو ههه كههها اٌجهتههاد حههاملعین
مئة هلهة له ن كههایاملجهتهد ه الهرد عهیلحدهج عهیل العجادة و اٌ اٌ یف اٌ جهر   ال  حتقهدم حالج
ًٍ حه اٌصههولخههروی وهها عههیل روو ههه ات الههاكن اذا اجهتههد فاصههاب فلههه اجههرات و ات یفههاهنن  وت وردهه

جهر فلعهه وعنهاه ات الهاكن اذا اجهتهد یفخ ارعهأ فلهه اجهر وارهد و لقاجهه ات فوهن  قهول ات صهح ال 
ارج ری ًالكتاب و الغنة و دع حاملهال فلهه  ًو ركن لصارب املال الهواطع ًاصاب الواطع ال 
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صهب الواطهع خ و م يالكهن ال هاىر و اٌصاحة و ات ركن  قتیضه ًاجرات اجر الكن و اجر الغع
انا حشور و انومت امنا ا الناب هیا اَ طال ردول ه امث ٌ ه ركن حبكن راىر الشرع كهاح  علحفل

ت هون و لعا حعضكن الل   ت  ول حعا و امنا  ت لو  حامسل ونو  مفول قضو حنو وا عی اق ت 
 .ًا هتأخمن  فامنا اقطل ل  قطعة ول نا  خء ف    حیشحول حق اخ
ه ات املجهتد اذا طصر فٍه اجهر لهه و ات جاىهد حات ط عینخارر  ایل <لهختنل ًنجغخو >طوله 

 یف ه اٌشهكال حهات ذلهاخهركن العهدل فنل اٌجر دواء یف یف ًب و املنعححقدر الواجب فاملص
جر یفحد عن رد الواجب مث تعجخالف ك الزا  ذوة املصنف. قه وع اوٍ  ال 

ل هبها ٌ هه فهرع خو  كه واطعة رمكاً  ات َ یف الة عیلو وهنا النصوب الد شكه اٌدتدٌ
 اللفههو یف اار ىههذ ا للورههدة و مهیههن فیورود رجههر هبههذا اللفههو و حعههد الههورود فههرع ثجههوو ات التنههو

ر حاصهه تفغه الجٍ ة و طهدذكر اه یف ث هنجخو وهنا رد اینحاو كثرة  غ ًاٌرجار و لعله لقلة تتجع
جر و العجب ون املصنف ا ه ملها  خا برأهیاكن فحة فحاحدهن القض رد عییاٌجهتاد و ىو طوله   ال 

جر ىادم ح يرأ ىهذا  املجهتهدوت یفغهتعهله خ الضهواحا و اوها ونافاتهه ملها ات اٌجهتهاد طهال یفحنال 
لتهخون عهه كه جرأ الزوات وضر رحفوو   و واطعاً  وردة ركن اَ دج ا ه راىراً  عیل ه ٌجه دٌ
هزء الهدال عهیل اذ املنی هزء الهد جییهو  يورهدة الكهن ال هاىر حاٌمجاع ىهو الج ورهدة  ال عهیلالج

كات طوله ذلها  طوله  ی امجعوا عیل  م يو واادر ًعن املعارض ا هت هاً حدل ًالكن الواطع أ
 ًٍ هلهة  العاوهة رد عهیلیة و ىو حعن تق او صادراً  حاو  وها ة اٌحهواى يتهر كهها ًىهذه ادلتهه و ىهحالج
لههة طعع دل عههیلخههٌ كتههاب و دههنة و الجههایق ه ایلحههادههتند ف  ی  ة اٌ ا هها ٌ كههوت للنههاجنحههاملههراد دٌ
 د.حىذه املغألة فٍ ع  الكٍم یفق حور حتق الجاوه و طد و ٌ عاضد املصوحة و ىن عیل هاً حرص

وههن نههراو التنعجههة ا ههه لههو اوههر الشههارع حههاور  عههینخارههر  ایل <و ت وههر نههرة القههول>طولههه 
عهاء یف  و ا ها ای اً حشهرع عهه الشهارع لهه حهدًٌ یج  الوطهت و م ووطت فارعأ املكلف و علن حال 

تعلهق حهالواطع و الغهن لهه جرأ ذوته ٌت اٌوهر ی اطتضاه علهه و ف صه م ياملكلف حالجدل الذ
اٌجههزاء و طههدذكر ا ات اصههه القههول حههات اٌوههر  قتیضههخأو حههه فههاٌور ٌخهه و ارعههأ املكلههف و م
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 اٌجزاء حاوه فراجع. قتیضخ
فرض خب طهدخالتنعجة و التصهو نرة النزاع یف عینخارر  ایل <و طدتفرض نرة النزاع>طوله 

هاٌعتقهاد فاٌوهام   یفی  اٌوام و املهأووم املنهالف یف الصهلوة و محلهه و املهأووم  ر یفیهو  محهه الریج
ب حالتنعجهة وصه و  اطتدامه حه و عیلیج ب صلوة اٌوام عند املأووم فادد ٌخالتصو و  فعیلیج ٌ

هروعلهوم و حالواطع   طتهداء حهه و ٌیج ح صهلوة و افغهادىا هبهذه اٌدلهة ركهن حشها ات تصه  و  اٌ
  .ویج ن اَ و ٌید یف يحالرأ

التنعجهة  نفهذه و عهیلخب خالتصهو عهیل عینخارر  ایل <ا فاذ ركن راكن ارر و یف>طوله 
ههنفههذه و كههذلا ٌخٌ م یف أیحن اَ هبههذه اٌدلههة و دههیههد و  الكههن یفیج هها ههه ٌ الكهٍه و   قهه  یج

ز الكههن و ركههن یرههاكن جهها  اذا ترافعهها ایلی  ه ٌت املتههرافعخههه رأخههركههن رههاكن ارههر اذا رههالف رأ
قجه  ون  فكأمنوا  كون اهلل اسوتخ  و خ فاذا حكن  مكنا و م ها طجوله لقولههیوجب علهنها یج
كالراد عیحنا  د و الراد عهحعه حعهدم  فهیخ ضهاً خا الثهاین و القهایض حود الشورك حواهلل اهلل و هوو عوی نا 

ركهن لهه فقجهه الترافهع  رهد  هافاذا ركن و عهٍ حبمكهه فهارتك كهه وا جوا  رد ركن القایض
نمكها حعهد یقهول هلهها ٌ  هزاع جخ ه اتحهالهاكن  قضهه لعهدم تنها ع و حعهد التنها ع عل   عیلحل اً حثا 

  ها ركهن لهه فٍحتتاجهات ایل ز الكن و ارتصهاب كهه وارهد شهرعاً یاه الج حا قعاعه حبكن الفق
 ترافع.

 جاً حه و ىواه و علهن شهخا اجهتد جرأه اذحب ات كات ات الفقخو اعلن ات املراد ون التصو
وهههذىب اىهههه  یف ته هههخه فوهههو حاوهههه ٌخهههرقهههه و رهههق وقلد یف ًىهههو ركهههن اَ الهههواطع

تو  ه خهث ووخرهد یف طال الغن جن عهیل نهیو ف تحالج مث اوور عهور قضوات  و وال
توو  قوودوقعوا ىفیووتوو قن انوو  الووق ف  اجووودوا ا اءكوون و اقضوووا مبووا  ةهووحعظ زال هووو و حعووا وال

ء  یش رووون و قوودحمكوا ىفح تهوول القضوواة عنوود خهحن  ووا فهیاووتج عهووحل خوورجهن وهنووا ایبحف
تهروة فاجازهوا هونخواحد حقضوا جهر فالتصهو ا م  عهاب و الهخال  ن هیب ىهو وهذىب عههر جهن ال 

  مث تورد تهوك خوا برأهیواكن فححكون وول االحكوام فو ة ىفحاحدهن القض ترد عی ر عیلحشخ
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تهل القضاة هیاكن فحره فحغ هنا عیحة حعحالقض  یلومحملك عند االوام اا    ف قول  مث ت 
كتووا ن واحوود هیو اههوون واحوود و نجوو عووا  ح وووب ا اءهوون مجحاستقضوواهن ف جههر فوههذا ن واحوود و  ال 
كهه  یف ته خاملذىب ٌ كهات ات الفقوهاء اذا راجعهوا الكتهاب و الغهنة و فوهن  وذىجنا و ات 
اٌرهذ حهه ه حب علیج رقه و  یف يفوهه اٌرر ىو ركن اَ النف  اٌور ر واح  وهنها وهنن

كههات ركههن اَ الههواطع  س ل نأووان اال ووواحلوو مهههد ره فوههو وههذىب الحهه  اٌویل ًو ات 
ره حها ه لهو ركهن حغ ری اتاها وا اال كه  اهلل نرأا  خالو  اال وسعها كه  اهلل نرأا  خالو  یسع

 ار و لههذحههلنفغههه ٌ لههذلا الغ اً ره رعههاءحههفوههن   يریههاعتقههاده و  ا ههلل اَ یف ر وههاحههلكههن حغ
كله اروا اً هیتر عهن  كیفول عها مبا عهن  لنعهه  ا عخ فكه ی  درر وتقاحل عیل ن وع ذلا 
ده حهٌ ع ق ىهذا اٌصهه دهاحقاً حهحتق القهول یف اشهجعنا ة جود العجد و ملهاخو ىذا  اعهن خ م وا
 .اً حثا 

ة یزه رجم ع ه لاجهاع و ب زا  العقزا  و االولویااا علن الهقلل برجوع وجت لا عن ر  :قال
جزززوازا  یرا و اط اقتضزززیزززل غیزززال تقل یه اللزززانیزززر  یلا نزززیزززاللانعزززة لا تصزززحاال و االحزززوط تقل

را یغ یا تصحاال حروة العهل بر  یاصل ال ةل و عل یالهقلم عل یر االصلییا تصحاال التا
ه لاصزل و لزو یزه اعزام ال زاس بتجزلد ر یزر علیلا قبزل رجوعزه و لزیزارا تقلین اختیكانا ح یالت

وج زاط بزل  یاعتبار ذز ا العلزن االجهزال یه نفیبرجوع وجت لا عن بعض نتاو هاال  علن الهقلل اج
 وجوا.

ر حه  ه ال هن حبكهن الواطعهة یفححتص ات كات املراد حاملجهتد ون ادتفر  الودع یف :اقول
 قههول ىههذا اجهتههاد یفخووضههع و  هتههد یفیج هن ححعهه  فهه ب حعضههون عههیلحههعخ ووضههع الههنك كههها
ههوقاحههه الههنك فٍ ا ههه فوههن وههن  ه او رجههع و ات كههات املههرادخههرأ ثجههت عههیل و ارههراً  اوًٌ ده حههو  تقلیج
نهو  فغهرمها عهیلخارهر و  جاً حشه اً حهرة مث عر  رعاء فوهه و عهر  ثا اول و جاً حالكتاب و الغنة ش

هفٍ اوًٌ  یخروا ارعأو یف قول اینخو ارر  و وهن اجهراء اٌدتصه اب  تهه اٌویلخو  اٌرهذ جروایج
الزول  كان  جا ىفا ه طال  عجداَ عن ای يرو اشته  ا و وا الثكیلض ا خىذا املقام  یف
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طان فقوال حا فأتواه الشوهیقد  عهخ ا و طهوا ول حرام فهنهیقد  عهخ ا ول ح ل و محاالقل طهج الدن
  حوو تودعو النواب ال نوا  ختجتود  د قوال اك و تك ر ح  تجعك فقوال حویحء تك ر ح  دن یش ادلك عی ل  اال
و  نوا  خ نعت احتودعت د ان  فكر فقال واا مث حاب ل  الناب و اطاعوه فا اب ول الدن فاستفرعا 
ا ووااح   أیخوو  فووا ده عنوو  ف عووا حووووول دعوتوو  ال ای ان ووول توحووة اال ی ی  ووواارحووالنوواب الدعوووت 
كوومحت هووو الووق خ  حاطووا و امنووا احتدعتوو  ف عهوووا حوودعوووتكن ال یقووول ان الوومحل اجووابوه فیالووم قولووون 
 مث جعههوا ىف سهأوهة فوتود هوا وتودا   ذلوك عهود ای ینك فرجعت عن  فهها أخد ك شككت ىفولكن

اء قا لرو ن و حول االنج نی اهلل ع وجا ای یفاوح توب اهلل ع وجا عیخ عنق  و قال الاحهها حی
ی رجول ح  فحودعوتو  ال وا ترد ول وات عی نقطل او الك وااست جت لك حیخ حی لو دعوتی عز
ل املصهههنف حاٌمجهههاع طر ًا هتهههعنووو   ء ٌ عهههر  وهههن خهههو ادهههتدٌ ر حهههتجهههع  خب و ججنهههاء العقههٍه
ء و حاٌولوحهو لغهنا حاوهة مج مهد ال عنهه ً ا  وهنهحهعجهرة هبها عنهد ا ٌ هه ط ة فٍهخهع العقٍه

هلهة  قلدهوف حه اٌول فكخعهه جرأخ و  اتیج نجذ ٌحة ات املجهتد رخحالنصوب و وراده حاٌولو حالج
هههٌ غهههت وهههن حو ل اٌویل یخهههروا ارعهههأو یف  فغهههه این ه عهههیلحهههالفق ينهههادخ العههههه  هههاو  یج
 .مهد ال

ارر ىذا اجهتاد ون املصنف و اٌرو  حه الواجب تهرك اٌجهتهاد  ایل <و اٌرو >طوله 
هاو فهات كا هت وتفقهة فتها و ٌخرووت رواین اَ الفقواء ثقاو عدول ید یف اعههه  ة اینحهب  یج

لحهع الرعحهحقول فٍت فهات مج ارذاً ة خهبذه الروا و الفقوهاء محلهة و رواة و  مههد ة وقلهدوت ٌ
تلفة و كات ون اىه التر ار فقددهجه حهفوهو حال   ه و اٌحهدتعلع عل وا رجح عیلیح حجات كا ت م 

أور خه اردمها خرویاور كٍمها  نه یفخه رجٍت ون اىه دحعن رجه ارتلف عل اجوعجداَ
طهال هقواه خ سعة حی جره فهو ىفی  ول  هیقخ رجج  حییصنع طال خف حعنه ك هناهخحارذه و اٌرر 

جنهها حیج  ه للرضههاحههو ط  وسووعكمیهووا اخوومت ووول حوواب التأووههیحا ية ارههرخههروا و یف ینحههالكل
تلفهی  ثخالرجٍت و كٍمهها ثقهة حبهد ك حوتعهون مفوسول عه فواذا مهها الهق طهال هی و ٌ علهن ای   م 

كههون  قوة مفوسول عهخاذا مسعت ول ا ااحك الود و طال اجوعجداَ ها اخمتهیحا ك حوث و 
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ا  املصنف فا ه ارو  اٌراء جزعههه و طهدعرفت حفذىب ارت ًا هت  حالقامئ فترده ال یت  حی
 وقاحلة النصوب. ا ه اجهتاد یف
و اضهلون فقهدعرفت وهن  يالهرأ ارهر فهات اجهتهد یف ایل <ه اعٍم النها ح  علحو ل>طوله 
لهتن حههٌ خهب اعٍوه ایج ب و یج ث ا ه خالد وهن  یییه قجهه توحتهه رهیخاىن و ردىهن عهن ضٍه
رجار شی اضه و  جهر  های   اً حمث عر  رعاءه مفن ادتفتاه ثا  و ارجر النا  جاً حرجعه و ات عر  ون ٌا
 عههه حهه و یفخ ه ارهد و محهتج الی عهه حه ارد فلعله مخعلهه حا ه  غتفته ارد مفاخ و ات م اً حفون ثا 

و الاضر ررج راىر و وهراد املصهنف حاٌصهه اصهه  يوجوب اعٍم اىه املشر  و املغرب و الجاد
 الجراءة.

كهه تنهب الیج رمصهور فٍحارر فجعله املصنف كالشتة فات كات   ایل <و لو علن>طوله 
ار و القرعهة و وهرح الكهه و العههه حهوهن ال   ه وجوىاً حفذكر ات ف عهه حالكه و ات كات مصوراً خو 

تهاره العههه حالكهه لٍدتصه اب و الكهن و  و طهدعرفت وقهدار اٌدتصه اب دهاحقاً  حالكه و م 
ره حة ثقة  خلروا وجد ون كتاحه ووافقاً  ذلا ات وا یفات امل كن  ىذا الجاب اٌ یف اجد  صاً  م این
 رجع.ی م رجع عنه عها علن واخ غا عنه ریمیتفرد حه  عهه حه و واخ

تعلزق بزاور یها ین ال اس و لو قول نیه الاصووة بیر  یالهجت ل بهقتضالحكن رنم  :قال
شززرال الاهززر و ال ززال و  یبال زز ادل علزز  ززتقض عكسززا  یخبززار ام ان ززا  و ربهززا ةة ایوعاشزز ن بصزز
ر یزلفو الحكن ون غ هیطلق علی الاصووة و لو عرع بانه وا یادراج ها ن یتكلف نینحوذها و قل

اخبززار عززن حكززن اهلل  ززبحانه و لززو بلفززو االن ززا  و  یو الفتززو یت ززانر و صززحة  ززلب لكززاط اولزز
قصزل الحزاكن و تظ زر  یاط و الهزلار علزی زف یة زوجزة ابزیقضز ینز كهزا ی زتبه الحكزن و الفتزویقل

 عن وورد ال ص و علوه اقول و وم ال ة ناالصل جعله ون باال الحكووة. یالتعل یاللهرل ن
اىل ایل <الكههن>طولههه  :اقااول عات ٌ ركههن اَ حة و ركههن الشههحههارههر ذلهها ركههن الج

جر و ىؤٌء لو اولهوا عجهاراهتن  هاكرر  قد فی   ا نی    بخول حكن برأ عجداَ علوجه لقول ای  ال 
هجغضهوا اَ و ردهوله و یتتكلههوا حالفهاظ  ات الهزوكن عهیل وافق اٌرجهار  عارضهون حا هه وهای الف ی 
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هور حالأووء وول القوولیوال  حرواىرىها أله رحا حغىمث تأولو مهد ارجار ال و لهو ارادوا  ج اهلل ال 
 مسعت. وا عیل ًوهنا رواىرىا فو
صووة حالقوة ف عینخ <و لو حالقوة>طوله  غة ح كن املجهتد طجهه وطوعوها حصهحو لو كا ت ال 
  ووضههع لف ههة ام حههه ىههو مههه او حقههول رمكههت و الزوههت كههذا و كههذا ام ا شههاء و لههخ تأارجههار كهه
 افعه كذا. قولخ تأك

ههر و صهوم  هد خقال ركن الاكن حت دخارر فا ه  ایل <نتق خو ر ا >طوله  د شهارب ال 
 وثلوها رصووة حالقوة. قال ات یفخ ات ثجوو اهلٍل وع ا ه ٌرصووة اٌو 

قهول ىهذا خ غهر اتیج ف حاملجهتد كون  ياذا كات عن رأ يارر واادر ایل <يو الفتو>طوله 
حهه ىهو شهرع املجهتهد و  ن مهدین اَ و دیكوت ذلا دخف حو ك ن اَیركن اَ و ىذا د
 ا اك اهلل. احكن مباشرعه طال اَ دج ا ه  مهد يرمكه كها ات رأ
ات اوهرأة  ًو ىه او العاوهة رهاىراً خهات وهن رواحدهف یة احارر و طض ایل <شتجهخو طد>طوله 
 يو ولهد ینحهكفخ وهن املهال وها ینحهععخح ٌحرجهه شه  ًو طالت  وج ات اتت النیبحدف ای
كههوت ذلهها ركووههة خ فارتهههه املصههنف ات ًا هتههك حووكرخ لووك و لولوودك وووا یخوومهلهها  فقههال
 هلهه عهیلی ة وهاحوهن رصهوب القضه يریهر ها  ر ووضع القضهاء ٌت القهایضح  ایل يفٍتتعد

اب فٍ  ضهاً خر ووضهع الهنك احه  ایل يتعدحف يكوت فتوخ ره و اتح  ایل يو  التعدیج الكن ال 
ة و حهنحقحووضهع الشها فاهنها ال طصهد الهاكن و جعهه املصهنف اٌصهه الكووهة یف و املدار عیل

 ر تلا املوضع.ح  ایل يجعه اٌصه عدم التعد
ة و اصالة الفسزاد و یقاعلل التاط یواقعة خاصة نهقتض یاصل ااا حكن الحاكن ن :قال

 هیز ر نقضزه حكزن نفسزه ااا تجزلد اا و جزوازیزة جواز نقزض حزاكن اخزر ایاطاق ادلة الهسخلة الفرع
اط االجهزاع اله قزول و الهحقزق و لززوم ال زرج و الهزرج اوجزب  اال ه االول او قاطعزا  یزبطاط ر  نا  اظ

كز ا عزلم نقضزه حكهزه السزابق ااا ظزن بطانزه بتجزلد ر  ه الطزاق یزعلم نقض الحزاكن االخزر و 
ل یزدل ن  زابقه و الی زه و بزیالهركزب ب اعظ ور االجهز وو قول االجهاع و ب ا  العقا  و لزوم ال رج 
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ن یل بزیهة عزن الهعزارض و التفصزیالقسزن اللالزث ناالدلزة االولزة  زل یعلم جواز الز قض نز یعل
 الهعاوا . ین كوط االیا ل بل الحكن النالعبادل و الهعاولة 

 فغههره املصههنف ا فههاً  اجهتههاده كهههاو ه خههأواطعههة جر اعلههن ا ههه اذا ركههن الههاكن یف :اقااول
ا هلل اَ  ر وهاحه حغی  عرفهت ا هه وهن ركهن حهدرمه ه و ارذ ارهد  قتضهاه ملهاحه علخو  التعویج فٍ

كوان وونكن خ ا لل اَ ىو الكتاب و لقوله فقدكفر و وا  ثنا و نظور ىفخحود یل قودرقنمونظران ول 
كهوا  حقدجعهتو  عهو فواین رضوا ح  حمكا  حا و عرف احكاونا فهح لنا و حراون جهر كن حا اوها وهن  و  ال 
اىل يركن حالرأ  ة.حفقدركن حبكن الج
 ی  وارههد فههاذا تجهه بحاذا طلنهها ات املصهه عههینخارههر  ایل <ةحههطاعههدة التنع مفقتیضهه>طولههه 
 ركن اَ. طاله ركن اَ فوجب الرجوع ایل كن واخ و م ئرعامه فوو راو

علن ا ه وهؤثر و خ ر عقد اٌ تقال ریحعدم تأث عینخو كذلا طاعدة اصه فغاد املعاوٍو 
 اه.خره احجوا   قضه و  ق    راً حعرفوا ار ة الیحملغألة الفرعاوٍ  ادلة ا
واضهع فهات ر وهن املحكث له یف كه وقام و ٌ وعین قولو ه یفخكٍم  <اوٍ  اٌدلة>و طوله 
ذواو  ء وهن املتهههاو فهت كن حبمكهه عهیل د ح هحهوق رحهة  حهاملاى املعلق لفو دال عیل وعین

ًٍ ح شهاء و اٌرجهار فلهء حاٌ اعراضهوا و اوها اٌوهر ح ه عهیلة ٌ حهافراد تلا املاى اذا     علهق وهث
ر العوهور حهاوٍطه عهن العوهور و   تغتدل حه عیل    علق ریح فلی  ركعت طال صه او تصیل

وكات كهات و  يا ره وكشو  العورة و وغتورىا و یفحر و  یالر ر القجلة و یفح  القجلة و ایل و ایل
هث وعلهق وعهارض و ٌ شها ا هه خف رهدد الهحهث وقخوجد لدی ىكذا و اٌ لكات ب العههه یج

 تومههه و كهذلا اذا ركهن عهیلخعههه حهذلا و ٌخ ضهوت املشوور املتواتر و ترك النهادر و ٌارهد 
ههاملعلههق   صههدر یفخ ث اٌعههراض فههات محههة ٌ وههن رحههث املاىحههاٌفههراد وههن ر الكههن عههیل يریج

صوب هبا فاذا ط ل لهحاٌعراض ركن فٍركن هلا و ات صدر ف مكوا م    حه لهن الغهف رٍه
عدم رروة املووهوء و املغصهوب و املغههوم و املضهر ملهرض  دل عیلخ  علق عن اٌعراض ری

ل حه اٌمیره و ٌح  او ل و ات عهرض علحهث الغنهحهات اٌفراد وهن ر عیل كن اٌدتدٌ ا هیهة رٍه
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هلة ٌحد یف كن العارضه رحعل يعارض جر   عهدم حكه وغألة ون وراجعهة الفارهه و له حالج
قهوم حاملعلقهاو غهتدل الخوها راً حث و عدم ذكر اركاووا دجب اٌوٍ  و كثخرد ذكر اٌعراض یف
ًٍ  و ٌ مه هلا احداً  هد لف هاً  راجعنا كتاب الوكالة مكذا و اذا  قولوت وعلقاو الوكالة تقتیضخ وث  نج

ًٍ    یفحا و لههوعلقههاو اٌجههارة كههذ وقتیضهه قولههوتخو  وعلقههاً  فٍتغتههر و  كتاهبهها لفههو وعلههق وههث
 .ٌتغفه

 و طدعرفت عدم اعتجاره. <ات اٌمجاع املنقول اٌ>طوله 
 ووضع عدم النك. عجرة حه یف و ٌ <و امل قق>طوله 
الفتنههة و اٌرههتٍ  و القتههه و املههرج كغههجب  و اهلههرج  عههین <و لههلوم اهلههرج و املههرج>طولههه 

هلههة  غههكن رامه ا دواجههاً خو اٌضههعراب و  الفغههاد و القلههق و اٌرههتٍ   ایسحه دههحههىههذا دلحالج
هو  ء مذوراً  كوت یشخعلن ا ه ر ا و ا نیالد ه یفحالجناء عل  ویج و ٌ ادت غاین ب الهذر ونهه یج
غهد فخحكه وجه عن ذلا امل هذور فجهذلا  التویقكن می ره وجوىاً حكوت  خره و ر ا حهه حغو الع

ًٍ  ا لب ادلة القوم یف ار لدفع الضهرر و حكوت للهغجوت ال  خ جب اتحقول ات الغ   ضرر فخ وثله وث
الهنق   ار ٌ عجهرة حهه فٍتغفهه فهاذا كهات یفحهار مه  ارتحه ال  حهی  كن جوجهوه فتعمیدفع الضرر 

ه حهدل تهاح ایلینها عهدم الهنق  حیالعام جوجهوه فتعدفع اهلرج و املرج عن خاهلرج و املرج فلر ا 
 .ة ون العقول الناطصةحىذه اٌدلة اٌدت غا  و  اٌعتهاد عیلیج فٍجه ذلا ٌ
 عجرة حه. ذلا ٌ عیل داً خو ول ً  حاور لف حو اٌمجاع ل <ٌوٍ  ونقول اٌمجاع>طوله 
ء>طولههه   اىن الههیحههد  حنههاهئن یف ة یفاء و ٌ رجههحههاء و ٌ اولحههغههوا حا جحو ل <و حنههاء العقهٍه

 كلوا. یفغاوح النا  خ
ل حه. <و للوم اهلرج>طوله   و طدعرفت حعٍت اٌدتدٌ
 .عجرة ح ووره ال ین يه فاخعو قته یفحو نن ون رق <و روور اٌمجاع املركب>طوله 
ه حههه علحههٌدل فهٍه كههه وهها <الثالههثالقغههن  عههدم جههوا  الههنق  یف ه عههیلحههدل و ٌ>طولههه 

ه العهدم حه دلح  عدم الدلحه عدم الوجود و لحدل دات  عدم الوجحالواطع و ل ه یفحه علحدلٌ
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ه و ىهو وهن الشهتاو الهی ًٍ حه دلهحهنغب علخد التوطف فٍخری فلعه املویل ا او هیهب التوطهف فیج
هه ياملشههكه الههذ  غههن الثالههث اذا كههات املجهتههد طاوعههاً اَ و ردههوله و املههراد حالق ه الههرد ایلحههب فیج
عهدم جهوا  الهنق  فاصهه الفغهاد و اوٍه  ادلهة   عهه عهیل ه عیلحدل ه اٌول فاذ ٌخحفغاد رأ

 ق  رمكه اٌول اذا طعع حفغاده.نحفاملغألة حباهلا 
وجههب ح العجههاداو و املعههاوٍو فی  ٌ وجههه للفههر  جهه عههینخارههر  ایل <هحو التفصهه>طولههه 
املعاوٍو و ووضوع الج هث  قة یفحاملعاوٍو اذ الكن رق وجتا یفیالعجاداو و ٌ اٌعادة یف
 .الكن

هلة كلوا كلهاو م و ٌ حفعلهه و ٌ  ا حقهول النهیبهیهغهتدل علخ ا و مهیهذكر ادهن اَ علخه حالج
 اَ و الههق یف الكههه ایل رىن و املههرد یفیههغههتدل حقههول النهها  و فعلوههن و حنههاهئن و تقرخره و یهحتقر

ه ا هلل اَ ر وهاحاملغألة ات الاكن اذا عر  ا ه ركن حغ وهن عهر   قضهه و ات  ه و عهیلحهب علیج
رهذ وهن وارهد و كهات وهن رقهو  النها  و ا ه مفاحركن حالكتاب و الغنة مث عر  ا ه اشتجه عل

ء اثهره  كهات وهن یش وغهلن و وها ئ جعه رق اوهریاىله ٌ ه ٌ رد الق ایلحف اٌرر اشتجاىاً  ًاعع
هحها  فٍ  الغهنة و اوها وهها الههق ٌت وهن جوهه الغهنة رد ایل رده ایلیهالجاوهه و  ر عهیلیهو  التقریج
والههة فهٍه ه ٌت كههه وههن ركههب اوههراً حههء عل یش فهٍه  لههه اثههر حلهه ممهها ویضهه ه اللوههن اٌ حههء عل یش حبج
ل يرو رقو  النا  فمكها عهه حه اوا یفحكوت له تٍ  وأثور فخ ات ه جهن ىاشهن حها هه كتهب ال 
ًٍ ح   و ىههو وایلی  ادههتخالر يذ ایل ء وههن  للفقههراء ح هه وههن املجههو  وههاو و اویص غههاجور ات رجهه

  ح فغههأل املههأووت عههن ذلهها فقههال لههی  فقههراء املغههله غههاجور فجعلههه یفح  والههه فارههذه طههایض
وا لرقووراء یوو م ان امل ووویس فقههال اجوالغههن ء فغههأل احاالغههن ىههذا یش یف يعنههد
و  ًا هته فقراء امل وب رد عیحؤخم وقدا  ذلك املال ول وال ال دقة فی ان ینجغخ و لكل ی  املأهه

 دم او قطول فهوو عوی اخطوأت القضواة ىف ان ووا ی  راملهؤونحاو عن اٌصج  جن  جاتهة طهال طیضه
قلهن خ ات عن رجه اررم فن  رقو  اَ فمكا دجه اجوالغن و اوا یف ی  ت وال املأههیب

كانوت ه اهنها وهوال طهالحهطدعها خو ارفاره فقال ًٍ حهط و ان  غتغهه و خقلهوها و خافتهاه ات  ه فهات رجه
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 و اوثال ذلا ون اٌرجار.   دمحعهففعه طال  ارراوه دحعخ
كط ززارل القل یاصززل ااا اجت ززل الهجت ززل نزز :قااال لل جا ززة و عززلم  یل الهاقززیززالعبززادل 

ه ناالعهزال الصزادرل یزالصلول و عهل ذو و وقللوا برذة ون الزواط ثن تبلل ر  یوجوال السورل ن
كززاط اثرذززا باق یقبززل تجززلد الززر  كززاط باق ا  یززاط  ل یززكززاط بالقل یضززوجه السززابق الزز و یعلزز ا  یززكهززا لززو 

بعزل تجزلد  یصزلیالعهزل السزابق نا یة علزیزاالعهزال االت یجزز لزه الب زا  نزی لل جا زة لزن یالهاق
جلد الوضو  و ذكز ا و الزة لاجهزاع و قاعزلل التاطئزة و یالقاا و  ط ر وایب لة الوضو  بل  یالر 

وزن  یوضز هزایه نیزوقلل یه وعلزیزر علیاد و ب ا  العقا  واطاق ادلزة االنفعزال نعزن لزاصالة الفس
ا  زرل و قاعزلل االجزیعة و للسزیون ذتزة ال زر ل الهتقلوة اعادل و ال قضا  ح را  الصلوا  و االعها

 یو اوزززا نززز یقضزززیل و یزززعیه السزززابق نیزززااا قطزززم بفسزززاد ر  الة و ادلزززة العسزززر ایاالدلزززة ال زززرع ینززز
كزز ه یززضززعة وعززه ع ززر رضززعا  ثززن تبززلل ر تط تزززوح بالهرخالهعززاوا  نززااا عاوززل ذززو او وقلززلوا 

االجهاع اله قول و التاطئة و اصل الفساد و ب ا  العقا  و اطاق االدلة و ظزاذر ال ز رل  ینهقتض
باط ناجلل  لا  یون ال تة و ال رج وؤ ه ح را  یحقه و حق وقلل یحق علوه ننقض الهجت ل لكن ال

الززة و عززلم االخززتال و ذززل لهجت ززل نقززض وعاولززة وجت ززل اخززر او وقلززل لززه ع ززل  یالحكووززة ذزز
 كززن قاطعززا  ی ط اوج  هززا علوززه ااا لززنه و حصززول الهرانعززة ع ززلا ام ال وج ززایززلر  یواالفززة الززر 

  وعزاوا یة ذ ا نزی ابقه و لاجهاع الهركب و االولو ین نین الهتقلویاالخر للوج  یببطاط ر 
ة یون قللا بعل الة لتبع یحكن بصحة الهطابق لر ین یوعاوا  الجاذل ون الطرن یالعالن و ن

ر الهطززابق یززة الشززتراط العلززن و بفسززاد غیززاالحكززام للصززفا  و ب ززا  العقززا  و اطززاق االدلززة ال ان
كهزاین االولیلیلللل بالةزة لزو تززوح الهجت زل العزالن ال ن وم اطزاق ادلزة الفسزاد او وزن طزرع واحزل 
الصزحة  یقزول بالفسزاد نفزیجاذلزة بالج زل السزااح ثزن قلزل  وزن  ی زا و ذزیلل باااط ولیالرش

رذززا خززاع االجهززاع و ووجززب للت ززاجر و ادلززة یل هززا او الفسززاد ل هززا او للزوجززة خاصززة وجززوا اخ
حكن بالصزحة ل هزا لاجهزاع یون ادلة الفساد للزوجة بف زن العزرع الزورود نز یالصحة للزوح اقو

كاط الهتعاواط عاله  ه الوجوا السابقة.ینف یالر  ین نین وتاالفیالهركب نتخول و ااا 
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وجر و ات یه فهات اصهاب م ية و الهرأحهاٌدلهة العقل اعلهن ا هه اذا اجهتهد املجهتهد یف :اقول
ره اطرب و ح و لردوله و ىو حغ  حعاعة َحه ٌ ه لخو  له العهه جرأیج رال ٌ يا ارعأ امث و عیل

اَ علوجههه و التوحههة لقههول  الههق و اٌ احههة ایل الرجههوع ونههه ایل و حههاٌعراض عنههه يرههر وىهه
انو ل اهلل ع وجوا وول لو  سوو  و ع وا  ر وواحو حغی  د مو ول حكون ىف عجداَ جعفر و ای ای

كافر مبا  فاخطوأ سوق  ی   ا نی  ب قا  ق  یا و طال اجوعجداَ مهد ان ل اهلل عی فهو 
اهه و طال اجوجعفر احعد ول الأهاء ة مفل اخطأ حكون حالكن حمكان حكن اهلل و حكن اها ال 

اهه و عهن  انو ل اهلل ع وجوا فقودكرر حواهلل تعوای ر وواحو حغی  ة و وول حكون حود محاهلل حكن  كن ال 
كهوول شووهد حشووهادة  ق  و ی م ووول حكوون مبووا النههیب كووان  النووا  حعووماب  قوومف حوو  ىفخكوون حوو  اهلل 

ه لعنتهه وٍجكهة الرمحهة و وٍجكهة العهذاب خهالنها  جرأ و طدعرفت ات ون افی ًا هتشاهد ال ق  
هه العدول و التوحة و اٌعهادة و حجب علحف يفات كات ركن حالرأ ره  قضهه و اوها ات حه  ب عهیلیج

 أیحده وها دد یفیه وها وم اول اوها یفیهفوهوهها  ركن حالكتهاب و الغهنة مث عهر  ا هه ارعهأ یف
 ا هلل اَ و ممها   وهن وهاحالعهدول العههه حهه فا هه اٌت وعتقهد ا هه له عیلو  له و ملن اولع یج فٍ

د دل وطته و اثره فلن ویض واو اوا  جاء حه مهد  ه حه عهه  هاحللوم اعادته و تٍف عیل ًٍ حنج
عهاء و جرجهت ذوتهه ی  ف طجه تجحووجذ و دقا عنه التكلیفه حكات تكل ودعه و  ا اتاه اَ و  ا  ال 
ف حهد و التكلخهدكلهف حهه و اٌشهتغال الج  طهدعهه  هاو الواطهع  العلن ٌ عیل شرع عیلٌت ودار ال
د كلفههوا خ م و   الههنف  حههذلا اهنههنیههة و خههه كفاحىههذا الههدل ات و یفحههحالج كههوت اٌخد ٌخههالج

كا عهوا  عجداَ عن ای يرو النواصب اذا احصروا حاعادة صلوهتن و صووون و رجون كها
دها النو  حوعخالزكووة فانو     االحعه رجویة فان  خ  و عرف  الوالححال ن ج  مث ول اهلل عه عهه  و هو ىف
ه حههاذ درههه عل عجههداَ  طههال كنهها عنههد ایمیو عههن مهههد جههن ركهه ر وواضووعهاحووغ وضووعها ىف
ء وهن  قجهه یشختها فوهه خنها جوٌح وهن عل فقهاٌ ا ها كنها  قهول حقهول و ات اَیی  دخهات كا ا  حكوف

هاوق حمكوا و اووا الزكووة ختجعمكوا ذلوك و خالج و ال دقة فان اهلل  و اوا ال هوة و ال وماعهالنا فقال 
ة خههر وٌحههعههٍه وههن   ا عههٍه وههاهههوههع اهن رهحووتهووا غحوأووهن و اعط ئفوو  النمكووا احعوودمتا حووق اووو 
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ًٍ حهه  طجههول اٌعهههال فكشههر ًو ىهه مهههد ال ا ههه  ٌوههرىن وعتقههداً  اوتثههاًٌ  ف وههن عهههه عههه
هالة فو یش  جا  كج اورا   یا عجداَ ذلا طول ای دل عیلخ رمكون و مما  ًا هته  حوء عه   

ًٍ  و ٌ ًٍ  شا ا ه كات جاى عاجهه و جهاى   ححقهدر الودهع و له اً حوم دهاعحهعرفهه ذلها ال ر وهاحهحغ حب 
ه وهن حهف ن وهن رهرج و وهایالهد كن یفحه وهن الهرج و واجعهه علهحهف وع وا ًدع وا لٍ غات اٌ
عاء و عهه  ها ئد حكن العغر و ا ه راوخریو ٌ العغر علهن و وهن عههه  و رفع عن ىذه اٌوة ال 
 .علنخٌ وا علن كی  ا

ًٌ خت  وح او تهلوح و ىهو أاملعاوٍو ك اثره حا  یف و اوا وا مث علهن ا هه ارعهأ و  علهوها رٍه
ده و اوثهال خه ىو ررام و اللوجة ووجودة او ركن  لا لرجه مث علهن ا هه رعهاء و امللها حها  یف

وهر وهن اٌرجهار عهدم  وها مفقتیضه أیحد هاحور و اوا ف ررج ملاه و ٌحامث عل فٍ ویض ذلا اوا مما
 وعههین و ٌ مهههدن یهها ههلل اَ و رهٍه  د رهٍه  وهها علههن اٌت ا ههه عههیلخره ٌ ههه یههجههوا  تقر

 للهلوم ىتها الشهرع و ی  ر لهوجوی حفغهاد اٌول و املصهنف ركهن حهالتقری  قهحلٍدتصه اب حعهد ال
 كن تهارة حة وهرة فهاجهو وهاً ویرجع عن رمكه ی عدم اعتجار النا  حه و لللوم اهلرج و املرج ٌ ه ر ا

ن اَ یهد الكن حهه یف و یج ٌ رین اور ادت غاین عیل دٌت اٌخٍت ٌحة هلذا و مها دلهلذا و تار
تههنقٍو اٌراء و  رههن املصههنف لههلوم اهلههرج و املههرج ونههه ا هها ىههو یف و ا هها التههنقٍو املتعههددة الههی

وارهد حعهد  اٌ یف راً حهصهه لهه التنقهه كثیعهه حالكتاب و الغهنة و حهالعلن فٍخال نوت و اوا ون 
 ملرج.لزم ونه عدم اعتجار النا  حه و اهلرج و اخو ٌ وارد اتفاطاً 

ه  و رقو  النا  مفقتیض النمكوا ث خالهد وهر یف اٌرجار اٌعادة كها و اوا الزكوة و ال 
و طهال جطوا حوق وأوهن یالطهال  ات النهیب يرو و ملها رهحوتهوا غحوأوهن و اعط ئاحعدمتا حق او 
و اوها   وهح ذهواب حوق احودخال و طال اجوعجداَهنن یو بی  جطا حقوق املأههتال اجوجعفر

علهن ا هه  وم اول كهات وهایفه حشا ات تكل ور و وضت اوطاهتا فٍ العجاداو و شروووا و اوثاهلا مما
ذوتهه وهن اٌوتثهال و اٌشهتغال ٌت وهدار  ئعلههه اوهر اَ و جهر ن ردوله و اوتثه وهاین اَ و دید

ه و حهدل تهاح ایلی اً حهوهر و اٌشهتغال ثا  ة كههاحالواطعق یالعلن و ٌ ارد وكلف حالقا الشرع عیل
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د دل م  للوم اٌعادة و القضاء. دل عیلخ ًٍ حنج
  وهنها و حرهن طهدغ له لقوت اٌدلة و لقهدی  ت ىؤٌء أك <عةخون ىتا الشر رذراً >طوله 
رة حهدهكة كث ت ذلها اٌ  كهات یفیهارة حعه  اروا هه ٌت جخهه ادهتجاغ حعضهون تهرك  حهبذا الدل

لة حه ودهحعة و ىذا الدلخراوه الشر عة ٌینخه ىتا الشرحو ف یح رته لتترب ل والتراب فقال ل
 حاَ. عة  عوذخهنتا الشرخكه طلة اعتناء حه  ادة و یفخ فغه كجر و رب ر رغنة ملن كات یف
الكتهاب و  ة و املهدار عهیلحرة العلههاء و النها  رجهة شهرعحصار ده وی <رةحو للغ>طوله 
ب حهرة الكهه علهن  حو العلن حغه احدما فقدحج  عهه  ول شك و ظل فاقام عیالغنة و القعع 
د.حو الجع     ر مج
و  ن اَ وعلقههایههد رههرام یف يات الههرأارههر طههدعرفت  ایل <هخههاذا طعههع حفغههاد رأ اٌ>طولههه 
هاذ ولح  اٌعتهاد عیل  يجهة وهن دوت اَ و دوت ردهوله و وهن عههه حهالرأحر الكتاب و الغنة احت 
الوطهت اعهاد  مث ادتجصر یف يعرفت مفن عهه حالرأ اَ و ات اصاب كها عود ایلخفعهله حاوه ٌ
ات  ه الجهة وهن الكتهاب و الغهنة عهیلحهوذىجهه فهات طاوهت عل يالوطهت و كهات الهرأ و اذا ویض
قهن خ ترك الهق و ات م ه فعهله حاوه ٌ ه وتعهد عیلحن اَ و وع ذلا اطام علید ررام یف يالرأ
ن یهن اَ و دیهه وهن دحهىهو عل  و العاعة و اٌوتثال و  عهن وهامیلتغله الجة و ىو ون اىه احعل

اطهول ملهامیههنن لعدل عنه فوو ون اىه اٌخردوله و رججه و لو عر  ا ه رٍ  د عهلهه  ات و ٌ
فكمب ح  و ول اوره الرضوا حنوا و    ح  عهها  ی م ول مسل ول  جا اورا   جعفر د لقول ایحعخا ه 
  هلل ىفمیحالتأوهء علهن املهؤون ا هه وهؤون طهال  یش يحا ه لهحو طكرره خال لنا فان ذلك میالتأه
 ًا هته میالتأوهطهال  ًىه ه وهاحهطفهوو نواج  كا وول متأوك حوالع وة الوو یق و طال  حق د عه كا وا
 دهجق كهها رق النا  و ذلا تفضه وهن اَ و عفهو عهها د اٌحعخعرفت ا ه ٌ د عهله ملاحعخفٍ

ه حهكهات عل ن طوم لزوتهه اركهاوون و اوها ات عهر  وهایة و ون دات حدخدخالنواصب و الل عرفت یف
 ه ملهاحطضاء عل عر  فٍخكات  ر واحرعاء و وعنامها   عیلون الكتاب و الغنة مث عر  ا ه كات 

اوٍ  اٌدلة و اصالة  ًاملصنف اوجب القضاء لغٍوة اٌدلة اٌرحعة و ى و و ىنا عرفت داحقاً 
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ة اذا غهت دهاملحو طاعدة التنعجة عن املعارض و حعد وعرفة اٌدلة  قول لالفغاد و حناء العقٍء 
رمكه وهن الكتهاب و الغهنة و عههه حهه مث عهر  حعهد وهدة ا هه اشهتجه  اٌول ارذاً  ه یفحكات الفق
س وول طهوج الوق فاخطوأه حلو فوههه و طهدطال عهیل ر واحفوهوها و املراد وهنا   ه اٌور یفحعل

عهاء و وها كهل طهج الجاطا فاد ك  كهو  اهلل خالعلههوت و خٌ و رفع عن ىذه اٌوة تغهعة وهنها ال 
والهة فٍه رجه ركهب اوهراً  يىو ذلا الكن و ا ومحذلا ال اَ اتاىا و وا اتاها وا اال نرأا   ء  یش حبج
وههه اٌحتهههدائحههعل وهههد اع هههن وهههن الج وهههه حعهههد الج هلهههة اٌعهههادة حتتهههاح ایل ه و الج ه و حهههدل حالج

رحه و طاعدة التنعحدل أیخ زاء ریة فاٌصه اٌجخدخالنواصب و اللث خطدمسعت رد  ية ٌحتج
الهنف   يحهالكن الثها و حه رعاء الواطع و ا ها كهات وكلفهاً ضر خ حالواطع ری ا وكلفاً خ ىنا فا ه م
الفة العلن و لعروتحشهه املوضع فا ه  خو طدكات اصاحه واوٍ  اٌدلة ٌ ياٌور   حغهاه حهد م 

هو ٌ  ا  حه ىو عاوه حعلن و عهد و اعتقاد و اوٍ  اٌدلهة  ذكر ها و اصهالة الفغهاد  ههاحف يریج
ه اجزاء اٌوتثال و حناء العقٍء وعاع ٌوة العقٍء و نن عجاد اَ و اوهة ردهول حعدل عهنا حدلخ
 .اَ

الشهورة و حاوهنها ارر اوا اٌدلة فقهدعرفت و  اد ىنها رهاىر  ایل <املعاوٍو و اوا یف>طوله 
ًٍ حة فحٌرج أخومه وول خحقهوة وول  یعورف اهودخامنوا  ی  راملهؤونحعن راىرىها و طهدطال او ه فض
الضهواحا  ون اهلتا و شهرره یف رة ولكن املصنف ارتار النق  رذراً ور صفة الشو و طدالناب 

كهوت خٌ اطاوة ركهن كهیل الشارع اوا طدرو عیل عیل قولوتخذووت الشرع و خنجذ حات العقٍء ر
كههن یكههه وطههت  ث ا ههه یفحههقولههوت ٌ اعتهههاد هبههذا املجهتههد رخه املزامحههة حههه اىههه العقههول حههف

ه و حهن علیه و حنهاء الهدحىهذا الهدل اعهاد و ىكهذا تهدجر یف و حاعادته مث حاعهادة وها افی ججعٍت وا
 ذلهها لههو  ین تهها رروههة الشههرع و عههیلهنختعلههق هبهها التههراب و خ یحههكقههول الرجههه ل ىههه ىههو اٌ
ه حهه ٌت فحهو  اٌ كار علیج عة و لو ارتكب كه ونكر ٌخه ىتا الشرحده ٌت فخو  حتدیج املجهتد ٌ
طهرار حا هه كهات كهذحاً یج ذب ٌعة و لو كخىتا الشر عة و ىهذا حهاب وهن خه ىتها الشهرحهٌت ف و  اٌ
هٌ د عههراً خهوهال   ًالكهن و اععه عهأ یفارفتح ونه الهف حهاب فهاذا خاجواهبن  ه حهو   قضهه اذ فیج
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ر الجنهارا ركهن حقتهه رجهه مث حهعة و كهذلا فعهه اوخه ىتها الشهرحهروور تلوت وزاح املجهتد و ف
د خهو لهذلا تأ الههحع  رعاء رمكه طال رمكنا حبكن و ٌ رجع ونه اطتلوه و نهن نغهن ایلی  تج

 ىهذه اٌركهام لعجهرة ٌویل ات یف يذلها و لعههر ًىهحهات فاجهدة الكووهة  داً خهاملصنف حقولهه وؤ
نوة  النوا  و واحود ىف القضواة ارحعوة  هثوة ىفث طهال ححاهلتا ر اجوعجداَ اٌحصار و طدریض ال 
وو  و هوو   جا ق و وو  و هوو ال النوا  و  جوا ق و عهون فهوو ىفخ    النوا  و  جوا ق و عهون فهوو ىفخ  
نة  عهن فهو ىفخحالق و هو  النا  و  جا ق  عهن فهو ىفخحالق و هو ال الكن حمكوان  و طالال 

اهه اههحكن ة مفل اخطأ حكن اهلل ححكن اهلل ع وجا و حكن اها ال  ر ذلا وهن ح  ایلة ح كن ال 
و  هننیههج ی  جههة  فغههه و ٌتجعههه رقههو  املغههلهحعح ه وههال اوههرأ اٌیههو طههدعرفت ا ههه ٌاٌرجههار 
لهه  يقهال ات املجهتهد ٌرأخ وهن ات رمكهه رهذراً ف ا فهذ املصهنف حهارد فك صلح ذىاب رقخٌ
ات  اوههاً خالجغههه املغصههوب ا ركههن یف يالههذ  قهه  ركههن القههایض   ات احاعجههداَحألهه حتههاً ثا

تووجس  القضههاء و شههته اوثههه ىههذ یف ه و طههالحههكههراء عل هههة الجغههه و ٌحضهههن طخالغاصههب 
هههة علفههه ٌ ههه كههات حتغههب حقی ه حههالكراء و محههمث ركههن عل الأووهاء واءهووا و متنوول اال   بركوووا

 ووا و  امنووا  یض فقههال هبهها و رللههین تههه دراىههن و ریضحكنههت اعع فقههال الغاصههب این  اصههجاً 
و  و الظهن ح  ابوحنحعه  ق ی  حها ح  ك ح  فوان جعهوك ىفتحافت فاخجره مبا  حاللكل ا جل ورة حال 

 ك حعد ذلك.حء عه یش حا حعد وعرفت  ف 
هتههد ارههرو ىههه ملجهتههد  قهه  >طولههه  نفههع  فهه  املصههنف و خىههذا  رههرا ایل <وعاولههة مج
ه و وهن اهلهرج و حهون ىتها رروهة الفق املصنف فارتار املصنف العدم رذراً قلد خاملجهتد اٌرر ٌ
هها ههه وههع ال ههن جههجعٍت الغههاجق ٌ يه القههوحا واضههح و الههدلهاملههرج و ضههعفو  و  لههه التصههر  یفیج

و  ردهول اَ عیل ه رداً حكات الرد عل يلذن الاكن ارمكه لروة العهه حال ن و  ق  رك
عاجه و م صهن حهعلن رعهاء  خكات  ضاً خ  له  قضه ٌت الغاجق احه فلحترافع الخ ات علن حب  ره و ال 
قههول ٌتنهها ع خ ات ه الثههاینحههالفق متلكههوا حبكههن اَ و عههیل ه اٌول حبكههن و متلكههوا وههاحههطدطلههدوا الفق

ادعهاء  كهذب یفخ ًنكن و املهدعیهحبكهن اَ فٍتنها ع حعهد ج متلكهمت طهجیل نكن ٌ كن متلكمت وهایج
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ت وهاخ ات ه حبكهن رهاىر الشهرع اللوهن اٌحعلً د املدعخ یف ة واحوالك لهه  طیضه علهن ارهدىن حعٍه
ه حهو كهات الهرد عل كهن طیضهو ر علهن فٍه ٌ هه اوهر ا قیضهخ علههه و اوها اذا مخجب العهه حبهق حف

 ها واعتهه و ا فهاذ رمكهه فهاوتثٍ وهیب علیج رد الشرك حاَ و كات  حبكن اَ و عیل ادتنفافاً 
هلوارهد وهنهها   ولكاً ی  صار كه وارد ون املتعاوض  ی  ف شهاء مث اذا تجهحهه كحهو  لهه التصهر  فیج

ه وههن الشههرع و حههدل تههاح الههنق  ایلی ً ذلهها املههدعی  عهه یف اً حههره و حتههوكن عنههده ثا حههرعههامه لغ
 غن وهادة  هزاع یف نخلزم ونه ات ٌخ ر وع واحعلن الغ علن املكلف  فغه ٌ عیل ونا  الشرع عیل

م و خه فغههاد ودحههو ف ا احههداً حالههد  ه حههت فقاذا كهها اللوههن اٌ ة وضههع القههایضحجعههه راصههینههة اٌدهٍه
عهاء ی ه اتحهرعاجهه فعل ه عیلفمضر طاض و عر  رعاءه فاوط یف راضراً  رجهع ىهذا و املهراد حال 

عهاء الكهن  و ركن املغألة ٌرعاء وا رعاء ردن القضاء ركن حه لواطع اورىا فاهنها لو علها حب 
عههن  يالعغههكر عههن الغههن جههن عههیل يرو الههق ملهها ا الرجههوع ایلههههیالواطههع وجههب عل یف
فك ورت  یالودعاق ان ىفینات و االح الناب حالجی  كن بی كان  سول اهللطال  ی  راملؤونحاو

ت وهون و لعوا حعضوكن الول   تو  وول هیاملطالجات و املظام فقال ا ا الناب امنوا انوا حشور و انومت ت 
أخمنو  فامنوا اقطول خء ف    حیشوحوت ل  وول حوق اخحامسل ون  مفل قض حنو وا عی حعا و امنا اق 
 ل  قطعة ول النا .
اىه و یف>طوله  ر حاىٍت حالكن ون  اذا تعاوه رجٍت ج عینخارر  ایل <وعاوٍو الج
ًٍ حتقلاجهتاد و ٌ هتهدىن لتجع يكهن حصه ة املعهاجق لهرأی د ٌرهد وهث ة اٌركهام للصهفاو و حهمج

ء الهذ قهول عهن خ ات ة ٌشهترا  العلهن و كهات اٌویلحهىهن امئتهه و اوٍه  اٌدلهة الناف يحناء العقٍه
ة املرتضهعة حهم رلث عدخاشترا  العلن و وراده وثه اوٍ  رد نیخاوٍ   ياشترا  العلن و ا

ثه شهر  العلهن حهه ىهو وعلهق فوهو وعلهق عهن اٌشهترا  ٌ خرد   یفحو ل راً اوا عش يون ثد
ر املعاجق ٌصه التنعجة و اصه الفغاد وع اوٍه  ادلهة الفغهاد و ات حكن حفغاد  ی ا  له و 

وههه وههن وههر  وارههد كههها لههو تههلوح املجهتههد العههام الجالغههة الرشهه  ًا و ىهههیههحهٍه اذت ول دةحكههات الج
الصهه ة هلههها او الفغههاد هلههها او لللوجههة  قههول حالفغههاد فههیخوههن مث طلههدو  جاىلههة دههاذجاً 
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ٌت النكهاغ  ياطهوالصه ة ٌت ادلهتها  حاٌوٌت فهرج ر فاحعلهه و حهیحهراصة وجوه اوها اٌر
كههن عكهه  میح حاٌمجههاع املركههب و ات طلههت حصهه  ضههاً خوهها العلهههه فل ح طععههاً حللههلوح صهه 

امجهاعكن فهات النكهاغ للهلوح  یلفوهن ورود امجاعنها عهخاٌمجاع اعد املصنف لا ات العهر  
تعلههن و هبههذه اٌركههام هتتههز العههرش و الفههرش اذ  علهههت حالفغههاد او م اً ح دههواءحالعههام صهه 

فوهن وهن خه ات العهر  حة حهدلحهوع اهنا تعلن اهنها  ا  ناً حر ه هلا الزینیركن املصنف حاهنا 
ارهتٍ  القهروت و الهجٍد و  ن عهر  العهر  یفیهامجهاعكن و ا امجاعنا املركب ا هه وارد عهیل

اولعهت  ون جعه العر  ونا  اركام اَ و وهن جعهه ىهذا اٌمجهاع املركهب رجهة و وهی
 يالههذ ع الههاجا حههٍ التجهها  وحههع فقوههاء العههام  عههن اذا اعههوج اٌدهها  اعههوج مجحههمج عههیل
هرهرام  ةة ات النكهاغ للهلوح رهٍل و لللوجهحه القواعهد الشهرعحقتضخ ا اٌوتنهاع و هیهب علیج
لعهدة ا عههن تهلوح یف میدهجه اجهواجراى الشرع و ٌ  رو كهها دوطع الكن  ثه ذلا یفط
كههات ارههدمها وتعهههداً حههفق  رجوول ایی ا لوو  انیووالتعهوود  یالووموههه فقههال یج و اٌرههر  ه فههات 

 . احج  احدا  
هتهداً خ تأارر كه ایل <ی  و اذا كات املتعاوٍت عامل>طوله  هتهد مج هتهد خ تأكه عاوهه مج تهلوح مج
هتههدة ٌتغههت له فههیخو ىههو  نههت اهنهها ارتضههعت وههن اوههه عشههراً حجمث تحههاورأة   غههت لوا و املههرأة مج
او الفغاد املعلهق اوجهه عنهد املصهنف و اشهكال و طهدعرفت  ةح الص ة املعلقح  او ترجحالتجع

 ات لكه وارد العهه حعلهه و ٌ  رو.
 ارهر ىهذه املغهاجه و طهال ات الهق و ات كهات یف الضهواحا یف و اعلن ا ه تنجه املصنف یف

لكههن اٌ صهها  عههدم رلههو املغههألة وههن  ياملواضههع املههذكورة عههدم جههوا  الههنق  حعههد تجههدل الههرأ
 ارر كٍوه. ایل كن ٌ واً خ ا  و ات محاعاو اٌرتور

القززول  یل علززیززر دلیززر وززن غیززذززو االخزز  بقززول الة اصززطاحا  ل یززاصززل الحززق اط التقل :قااال
ل اال زتعهال و التبزادر و عزلم صزحة السزلب بعزل  االخز  ام ال و الزة لقاعزل یل علزیزكزاط دل ا   وا 

 .یضن اصالة علم االشتراك اللفظ
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العنهق  عهه یفیج  تاحهة وهاٍدة كِك ا و الِقهخر الشرحد كاوحاعلن ا ه حبغب اللغة القل :اقول
دة یف داً حلة و رداجه و طلدو املرأة تقلد كرداخمجع طٍ تفعهه  عنقوها فتقلهدو عهیل جعلهت القٍه

دة أد الهوٌة اٌعههال كحهن و تقلیالهد د یفحو ونه التقل يد اهلدحللهعاوع و ونه تقل هنها جعلهت طٍه
عنقههه و حبغههب اٌصههعٍغ عنههد املصههنف ىههو  تفعههه جعلههه یف ف عههیلحعههنقون و تقلههد الغهه یف

 ًه للعهاوحهٌ دل ه ٌ ههحهدره عنده اٌرذ وهن الفقحالقول ف ه عیلحر دلحر ون  حاٌرذ حقول الغ
ه حهر دلحه  ر وهنحد ىو اٌرذ حقول الغحه التقلحاٌرذ و ط ه عیلح ف  القول و ات كات له دل عیل
   اٌرهذ عهن النهیبحن لهیریالتقهد و عهیل داً حهه تقلحهعهن الفق ًوىذا ارهذ العها   عیلحفل

 ههه أ  كخد ىههو التفههوحههالتقل مهههد اصههعٍغ ال ىههذا اصههعٍرون ولكههن یف داً حههعنههدىن تقل
 دره اٌرهذ وهن املعصهومحهه فحهفوضهته ال يكجغهن ا ياوهر د  ْلهتهه طِ حوأروذ ون طهوهلن اعع
كهو  الو و وروو  ىفارة خهالل تقهرأ یف نا و تقلده كهاخه اور دحٌ ا تفوض ال  يارهر و یف كنحذلوك 

ه جعلهت فهداك ات حعه  حها هه ط عن الرضا يو كها روا خكن التعوحا و عهخكن التروحال
ه و  عهههه حههه فقههال حهه  علحفنقهه عنهها و عههن احاجهها ًكههیقولههوت  غهههع اٌوههر خاصهه احنا 
نوا قودخرجوا وول طاعتنوا و  واروا حل جعرر هؤالء قوم الحاجوة  ون الیواهلل وا هما ول دسجاان اهلل ال

اب حووالق قهوودقن جعروورا  و احوواجعرر قووال جعروور التههوووا عوویخكووانوا  ید الوومحوول التقهیووضووعنا فووا ىف
جههر ا ههه وههع طههول  ًا هتههكأووره خاب حووو الق اب االحوودلوو  القعخء  س ووول یشحفهوو و اعتجههر وههن ىههذا ال 

 نووا قوودخرجوا ووول طاعتنووا و  وواروا ىفححاجووة  وون الالعنهها طههال  ًكههی وهها   عههیلحالغههاجه  قهه
 ون اول علهون ی  غهوت ادن ارد ون املعصووخد مفا رال مجاعة ٌحو ىو رٍ  التقل ووضعنا
 دة طههال طههال یلحههو عههن مهههد جههن عج یصههیا وهها ٌهیههتفههرع علخ ؤدغههوت اصههوًٌ یارههره و  ایل

و فوضوومت  طاعتوو  و قهوودوه و انكوون ن ووجمت  جوو   تروور   م ان املرججووة ن ووجت  جوو    اجوالغههن
 يه الههذحههذلهها اٌرههذ وههن الفق دره یفخههو كههذلا  دا  حووتقهوودوه فهوون اشوود ووونكن تقه طاعتوو  مث م

و كهاطهال  الغهن ث ایخرهد مسعهت یف نها و تأرهذ ونهه كههاخد ه اوهرحهتغتأونه وتفوض ال
كوان وول الرقهواء  وائنا  ث خرد یف الصاد  الروا  خلد لنرأو  حافظوا   فاوا وول  هوواه  عوی نو  م 
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عهن فاووا وول  كوج حعة ال مجححعا فقهاء الش كون االخقهدوه و ذلك الخ عوام انالور وواله فهه عا  حوط
كج فأقة فقهاءخول القجا كراووة  جا  حالعاوة ف تقجهوا ووهنن عنوا شو ح و الرواحش ورا جهرو ال  فهات  ال 

فركههوب وههراكتن و اٌرههذ حههادلهتن و اراهئههن و  ةفارشههو   ههاً حطج اىههوامىن رراوههاً  و كههات ارامىههن 
ه وهن حهاب حهكهوت اٌرهذ وهن الفقخ كهن اتمیاَ و  ح و الفوارش و املرد ایلخهنن ركوب القجاحجراى

دة و الزاووهها العنههق كههها فجههاء  يعههة الههرأیرلقههة رج یف طاعههداً  ا ههه كههات اجوعجههداَ يرو القهٍه
كت عنقا فغه أىو یف دكت طال له اٌعرای عن وغألة فاجاحه فلها يعة الرأیفغأل رج اعرای
 أىهو یف ه فاجاحهه  ثهه ذلها فقهال لهه اٌعهرایحهفاعهاد املغهألة عل جاً حه شهحهرد علیه عهة و میعنه رج

كوا وروت ضواول  قواخ م قوال أو عنقو  هوو ىف عهة فقهال اجوعجهداَیعنقا فغهكت رج  ًا هتهو 
 عنقه كالقٍدة. ن یفیه جعه الدحد الفقحفتقل

 قة.حه القحات اٌصه ف عینخارر  ایل <لقاعدة اٌدتعهال>طوله 
 عند اىه اٌصعٍغ. عینخ <و التجادر>
و  يفوهو وشهترك وعنهو <ًاٌشهتراك اللف ه عهدم و عدم ص ة الغلب عندىن حعد ضن>
 ء ون ذلا. یش ٌفاجدة یف

سزخل الهجت زل عزن اعتقاداتزه و ین بزاط یاصزول الزل یل نزیزالحق علم جواز التقل :قال
عتقززل ی عهززل بهقتضززاذا و اط لززنیو  عتززرع ب ززا لسززانا  یه و یزز یل ززا نصززب عجعیقلبززه و  یر ززه ا نززی
عن  یا  ال  یال و یعن التقل یا  ال  یلة االعتقادا  و الة ال تصحاال االور و االجهاع و اتب

كزاط احزل ة و الصل االشیلاولو او التزاوا   ل وطابقة  یعن التقل ی الظن الهستلزم لل  تةال نعن لو 
كاط له دیون التقل تهكن االیال  زقط  كاط لب زا  العقزا  و اال وا یعل ین  ابق و تردد بقیل ناط 

 یااا علها وجوال االجت زاد نزل بال حو اله كور ال وحل له و یقلتف الصل البرا ل نالیع ه التكل
 ةال و اال تصزحاال و االجهزاع و االاالشزت یل القطم وجزب الصزلیل ناط تهكن ون تحصیالعقا

فزه بزالعلن ن زو یو تكل ف ن و خاع االجهاع ظزاذرا  یالتكل ین نفیر بی ئ  دایكفاا الظن اا االور ح
كفایف بالهحال و تكلیتكل كن وزن ی العلن و اط لنة حصول یفه بالظن و ذو الهطلوال ثن الحق 
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طزاق و اخزتال الز ظن یال ف بهزایزوزن التكل الهصطلح ع زل اربزاال الجزلل حز را   یلیل التفصیاللل
كفا یعل نب نعن ال  لا ام عن ال ب ا . ة حفظا  یوجوال الة 

 فه  و ات دهكن ر ون دوت دهكوت حقول الغخ ٌرذ  ااٌعتقاد ا یف دحلاملراد حالتق :اقول
 ه كههاحهشها فخ وها وعز رلق اٌ غات رلقة ٌتغكن عیل  قلد و ات اَ جه  حه فلح فغه عل

عقود ان فواذا یواال عقود عویخ ن ورة حوی ال ود  و الی  هوا بوحف جرجحان القهج ل طال اجوعجداَ
 ت ه وا ىفحلان القهوج  و طهال د قهج هیؤول حاهلل یان قر و ذلك قول اهلل ع وجا و ول یاال عی
وف    خودهی رد اهلل انیومفول ة خهىهذه اٌ مث تٍه اجوعجهداَ فاذا ا اح  اطهأن و قورطهج الق خال 
 اصهه املعتقهد اٌ وتردد القلهب یف فاملقلد ىوالأهاء   عد ىفخمنا أك طوله ایلش ا  د ه ل س م خ

ه و ىو حذلا ون تفص قلده و لكن ٌحد یفخطول ون  القول و العهه  قتیض ا ه محه  فغه عیل
صهههح  أرهههذ  هههاخ غهههعه اتخاٌمجهههال  عهههر  اَ و عهههر  ردهههوله و امئتهههه عهههیل حعهههد وهههاات املهههؤون 
ع وقاوههههاو حههههد و صههههفاو اَ و افعالههههه و عجادتههههه و مجحههههق التوریع دطههههاحههههمج یف عهههههنن
ع املغهاجه حهاوة و مجحع وغاجه الرجعة و الجر خ و القحو فضاجلون و وعارفون و مج ی  املعصوو
صوصوا ملا رقق عنده ون ردالة النیبعر  ادلة خ ة و ات مخاٌعتقاد مئهة ذلا حب   و اواوهة اٌ

 ی  ه الثقههة العههدل عههن املعصههووحههالفق يو صههدطون و عصههههتن و لههلوم القجههول وهههنن فههات رو
كشهف عهن ذلها خو  زاً یو جها داً حهكن تقلحفله داً حته تقلحهتا وجب طجوهلا فات مسص  ة وعتقداً خروا
  حواذا قاوت عه ده فقال یج  ذكرو و م لة القدر كهاحل یفقر خ ت ون مخرأأ عجداَ ه ٌیحط وا

كافر و اووا وول مخ عههنا فهن ثق ح  ىفخال ة نمل  مث طهال  أوهلخ عوم  حوی أوهل فهوو ىفخ ثق ح  فهو 
ة وغهألة حهة ومهحه عهام حادلهة كٍوی   عهن اذا جه ًا هت ی  ؤول لههؤونیاهلل و حؤول ی اجوعجداَ
 ٌ كراوة حالضرورة. ده وحو  تقلیج د ٌخالعقا یف

ىههذا الكههن و الج ههث ىههه اراد  ر یفحههوت  ارههر این ایل <دحههالههق عههدم جههوا  التقل>طولههه 
هقهول ٌحرة فح فغه حعد اٌجهتاد و الجصه كن عیلی املصنف ات د حعهد الجلهو  ورتجهة حهالتقل و  یلیج

 كهن عهیلی او اراد اتره حهنفهع  خه و ٌحفله د حاٌدلة القاوعة فذلا حبث ٌفاجدة خالعقا  یفی  قحال
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هوا  فوهن  ًرمكه یف د فقلهدوینحهو  لكن التقلیج قول ٌحهنن فخ حدی  قنحر النا  املغتیدا حعهدم الج
 یف ضهاً خفاجهدة هلهن اعاوعون طلهوهبن فٍخهنن و ٌحقخت تركوخ و ٌی  قحد حعد الحالتقل تاجوت ایلیٌ

د حهعهدم جهوا  التقل ًقول رمكخد و النجوة و حورتال  یفی  الشاك كن عیلی ذلا الكن او اراد ات
ارجهار  رج هه عهیلیقلهد املصهنف و خ  م   احهو ٌ  ج عهر  رحهاً خىهو ٌ يد فالهذحهترك التقل یف فقلدوین
 فٍاعر  ات ىذا الكن ملهن ىهو یی  الدىر و ىراحذة املجو  حه عیل يالنصار يود و فوادرهیال

وهر و اعجهب وهن ىهذا الكهن  وها ذكورة و ىهن عهیل فهاملتعلهوت ىهن اٌصهنا  املهمیو ات اراد التعل
له حادتصهه اب اٌوههر و املتهه غههتدل حادتصهه اب اٌوههر و وهها خقلههد و الشههاك ٌخقن ٌحاهلههلل ادههتدٌ

ل حاٌمجاع و ون اىه الق عند الشاك و وها  اٌدتص اب و اٌور اور ون و ارغن ونه اٌدتدٌ
ل حا امجاعون و ون املعصوم الداره یف د و حهعهن التقل ًاو الهنهخهاٌمجاع و افضه ونه اٌدتدٌ

ل حاصه اٌشتغال و ىه و وشهغولة  هاذا و ملهن اللوهن اٌ  ذوهة وهن ًعن ال ن و اكجر ونه اٌدتدٌ
هنهه ىهه خحاصهول د قناً حوغهت ممت نهاً  فرض املغألة ات وؤونهاً خ ات و اٌرهذ حقهول نهه خو  لهه تهرك دیج
هتد  و  ا احهداً حالهد  تفق یفخٌ و ذلا مما ترك ىذا العههخقلد املصنف و خمث  داً حو تقل الفه تجركاً ی  مج
 ر.حىو ر يالذ غتجدل ارد حاٌدینخٌ

 نهه حهیخد یف يدوهیون داحقه فات شا  ةوز   ارر و ىذا ىو اریل ایل <و كات عن ل>طوله 
ء و وهن جعهه عهلوهن  له اریلحللهصنف و دل داً حكات تقل وا عیل ء و وهن العقٍه و ىو حناء العقٍه

ن یهكهن لهه دخ ردهه اَ  عهوذ حهاَ و ات م العجاد فات كها وا رجهج اَ فٍراجهة ایل رجة عیل
 وهن ىهذه میر العقه الغلحت خغتص جه و تاَ خن یف لعدم دحداجق و ىو شاك دقا عنه التكل

 دهجود اٌ هام هلهن ی   وتهوطعی  ن وتع ههیوتوطر ی  تجج مسوا ا فغون هبا علهاء و او الیحالواى
وم هلن و ر اٌع ن حتهه القوم وهنن ذلا و اع ن ون ذلا تعصب طحا او و الت حٌجه ىذه الج

 الغراجر. وم تجیلیاَ   و ورد الكه ایلمیحاَ الع  زعهوت التعرض هلن كفراً ی
ون عهر  وهؤ وهن عهیل ركن وجوب اٌجهتاد عهیل يارر واادر ایل <و اذا علهت>طوله 
اىههه ف   و الشههاك املصههنف او عههیل دحهه صههه الاصههه حتقلحنههه و عقاجههده فخاصههول د قلههد خ ن  ِلههالج
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لهه و ىهو اصهه اٌشهتغال و اٌدتصه اب فهاذا مسهع الشهاك ىهذا حاملصنف و افضه ون رمكهه دل
هتهههداً حصهههخد امل ههه  حهههرد التقلیههه ه و محالهههدل ههههه اصهههه اٌشهههتغال و حججركهههة املصهههنف و تعل ر مج
قهول املصهنف خ لغهات و وها يرالعار  ون اىه احد و اٌمجاع فغخه العقاحتص اب اٌور حت صاد
 ه درول ون.حف ون و اور ون و امجاع ون و فحلغات ذوة ون وشغولة حتكل يا

او و خهكهن كهذلا الشهاك الغافهه و مسهع اٌخ ارهر املصهنف م ایل <كفاه ال هن و اٌ>طوله 
احودما فقودحج   وول شوك و ظول فاقوام عویو مسهع  جا  حول الق شو غیخان الظل المسع اٌرجار و 
كمب الكمب و عهه  ر كتهاب اَ و حهث فلهن ركهن حغخرهد ة و الهف و وهأیخهواجة ا یف ان الظل ا
اٌرهرة مفهااعلن املصهنف  راصهله لهه او یف رهاىر الشهرع مفها ه ذلها یفحهكفخو ىهه  هحهدنة  ج

اىهه  لهیخ كهن اتمیٌعجهاد اَ و  ولا اَ عیل یف كن الكنمیٌ ه الدوراینحذلا و هبذا الدل الج
كههن می  حلههأقلههد املصههنف خف و رهٍه  اٌمجههاع و ٌحههالتكل ىههو حههنی جههایلیحالعقاجههد الكههن و ٌ

واجهة    یفحاو ل املنجر الصاد  حعد اٌوكات واطعاً   اذا ارجر حأل  ىالكاً ی  قحكوت ون ررم الخ ات
 كن هبها یفحنهتج علهالعقاجهد حعهد اذ كنها  كنمت تقولوت اهنها یفث وقتنع و طدخة و الف و واجة ردخا

 ٌوٍطوا. لعهوووا و اجراءاً  هاً حالفروع تعه
عدلوا عهن اٌوهام الهق و ادهتجدوا  ة و ىن ملاحوغألة دن اارر ىذ ایل <عد   عن ٌ جُ >طوله 

اهنها حهنهدم حنختفهر  اىلوها و خ اوهور و اٌ نة اٌدٍم حتتهاح ایلخحاراهئن و ا لووا حا فغون رأوا ات ود
ًٍ  ًو ادع اٌدٍم و ارور د راً  جاء دارر یففلو   فرأوا ا ه ی  كغره ون املغلهخجه و حیج ون  حاو
د ذلها املجعهه عنهد الضهرورة و لهو جهاء حهدفع كحهل ه ارد فقالوا علن الغ ر واجب كفائح  فحل

وو ونجن و ای ًٍ  وعرفهة ی  املغهله عهیل ة او اشهتجهححشتاو نج وطهت او وكهات وهن  یف القجلهة وهث
 ع العلهوم رهیحهو ىكهذا مج ن ارهد فقهالوا ات علهن النجهوم واجهب كفهائهی  فحجه فرأوا ا ه لحیج 
هر  حجة ون الشهعوذاو و النیا و العلوم الغرحمیا و الرحهحا و الغحهحا و اللحهحالك هاو مث ودهعوا ال  رنج
 يات ىههذه العلههوم ٌحتصههه حالمكههال الههذ ر املكادههب و  فلههوا عههنیاكههة و النجههارة و دههاحال ایل
هار  عهادة و أیخهالنجهوة و  ًب حه اٌ غات وهدعحیج  حعهد صهر  عههر و اشهتغال ا ها   ثلهه اٌحب 
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ًٍ حصههخوارههد حعههد وارههد و  تههریقخ دة رههیخههعد كههه عصههر  ذلهها لوجههب یف و لههو حنههوا عههیل ر كههاو
هاو و العلهوم امل روهةحدة حالكوا ة و الغه ر و النخاشتغال رجال عد  جهینیوهن حهاب املقدوهة و  رنج

شهتغه رجهال حالفقهه خ وارهد كهها تریقخ تعلهوا ریخغكنوا و خ ا ریخهلن ودار  و روا ق و  وا
عة فكهات حو اوا الش كوت رٍل كه وشكهخكه عصر وارد كاوه و ر ا ٌ صه یفیو  ٌحتیص

عههن  دفعخههن و یالههد ًهههیهلههن اوههام شههاىد رلههق الغهههواو و اٌرض و رلههق ا فغههون و كههات 
اٌوٍه  فوهذه  ع امل روهة عهیلخالنها  عهن العلهوم امل روهة و الصهنا ً و هنهی  اٌدٍم و املغهله
اَ  قولوت وخ تصوروت عواطب واخعلهوت وٌخادة املدت و ٌح ىؤٌء ون حاب علن دی  املغاجه ج

 املوفق للصواب.
كل زا نعزا   یت زل نزاصل ااا بلغ رتبة االجت زاد الهطلزق و اج :قال حزرم  بعزض الهسزاجل او 

او ااا  ه وطلقزایزجت ل نی لن هاینلا یجواز تقل ینف كن اجت ل نعا  ی و اط لن  ا اجهاعا  یل نیه التقلیعل
كاط لعه جوز وطلقزا اقزوال یل نفسه ال وقللا او الضاق الوقا عن االجت اد او ااا قلل االعلن او ااا 

ق الوقززا او لعزز ر اخززر و الززة الصززل یوززم عززلم تهك ززه وززن االجت زاد لضزز و االصزح عززلم الجززواز اال
ح الهرجزو  یضر به واالفزة الزبعض و لقزبح تزرجیو ب ا  العقا  و االجهاع و ال یا  ال  یال ةل و ا

كززاط قبززل حصززول الهلكززة و  یل الزز یزز  هززا و اوززا ا تصززحاال جززواز التقلیة بیالززراجح او التسززو یعلزز
اط یزز تصززحاال الصززحة ناتعززارض االدلززة الهزز كورل وززم عززلم جرو ا یا تصززحاال الحكززن الفرعزز

ن الرتفاع نصل الوجوال بعل حصول الهلكزة و اوزا الجزواز وزم عزلم الزتهكن ین االولیاال تصحاب
 طاق لوالا.یال ف بهاینللزوم التكل
فهرض املغهامة  ت و عهیلحهقة اىهه الجخور اجهتاد یف فا ه ٌ ر دینرىذا اصه ا :اقول

هتد عیلحف  وها علههوت اٌخكلوهن وتعلههوت جوهال ٌ عةحعة و الشحوذىب الش اٌوٍ  یف ه ٌ مج
 تنوج و اوور ح  فحو غی  تجل و اور بح  شده فی  ان االوو   هثة اور ب علهون اواوون طال اجوعجداَ

جههر و طههال عههیل سووول   اهلل و ای رد عههوو  اییوووشووكا   هوواحد  القووول ف ٌحنههه الغههن ال 
طوو تعوورف و ال  تكهوو  و اوأووك عوول ط  هوواحف ابال رة حووق اذا خرووت ضوو لت  فووان الكوو  عنوود حیووال
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ا ن النواب ار حمل هد جن الع و طال اجوجعفرر ول  كوب االهوال حالض ل خ طهال  عهن طهال ت 
وول  و طال اجوعجداَ ل حاب الرد اذا  یفاطال  عن طال  جا  ح  شحء اال قهت ف أألونك عل یشخو ال

نوون خ كا وا اجاب ىف  ایلجت وقاتهو  حا و یوول تورك قوول الادر و طهال عهیلأأل عنو  فهوو م 
هتداً ر ذلح  ًٍ  ا ون اٌرجار فن ن ٌ عر  مج كوا  اواونها فا هه عهام وعلهق و عن املعلهق اٌ فض
كووا ذ    حقهوو مت ووول العهوون االحمفووااوت رهحههو اوهها   ی  اوووام وجوو ناه ىفحء اح وو یش  میعهوون عهوو یو فوووق 

هلة  هة فٍخهرو هلها روایه وغهألته كتهاب و م كهن لهه عهیلخ ره و ات محهقلهد  خاملعلهق ٌقول خحالج و  یج
ههه لههه عههن اواوههه حههه خههروی عهههه  ههاخره و حههغههأل  خر و حههة الغخههروا غههتهع ایلخ ه اتحههعل ه حههب علیج
راجهع ی املغهألة حالفعهه و اوها ات م ه و   هر یفخهه لكهن ىهذا اذا اجهتهد جرأخهن هر رأخه و خهغتجد جرأخ ات

وهع العهذر و  ره اٌحهارتار عدم جوا  ارذه عن  و  ه اطواًٌ حلكة ٌدتنراجوا فذكر فاملغألة وع امل
عههن  ًاو الهنههخههو ا جهتههادٌحا ع ججههراءة الذوههة اٌصههه لههه القعههیحاصههه الشههغه فٍ لههه ادههتدل

ر املواضهع و ٌصهار  یدها عهلهوت هبها یفخرروتهه فلهن ٌ ات كا هت دالهة عهیل ًالعهه حهال ن و ىه
ء و ىهو اوهام اٌدلهة للهصهنف و ىهن رجهج اَ عل رنوت ورو عهنا اٌ فتهرض خه حهو حنهاء العقٍه

و وت ارذه یج ن ین الذی و املتأرری   ون املتقدوی  ع امل دثحر كتاب و دنة فجهحواعهتن ون  
ود و هیة عاطه و ون اوره حاتجاع العقٍء ون الحدفواء و املتهغا هبذه اٌدلة الواى ر اذاً حة الغخجروا
قول لجناء خ فلن ٌی  ة و عجدة اٌوثات و ات كات املراد املغلهخو املجو  و اهلنود و الدىر يالنصار
وههذىب  یف ته ههخه و اصههه املغههألة ٌحهه ههك ف ووضههع ٌ امجههاع یف يو اٌمجههاع و ا ی  املغههله
هالفوت لهه و   رهاىراً ی  ع امل دثحف اٌمجاع و مجحن اٌمجاع و كیألة وغت دثة فاغعة و املحالش م 

ده ورجهوح و رههن حهح املرجهوح فههات تقلحو لقههجح تهرج رةحده دهنة و ٌ ٌ شهاىد لهه وهن كتههاب و ٌ
ه و اوثال ادلة املصنف ادهتجدل خله و تركه و عهه ح نه و رأ يرویقلد ون خ لو م يف و لعهرحضع
ل  وادق عوث واحود تأخومه خواهلل لدالراجح  ر و رجح املرجوح عیلحىو ر يحالذ ىو ادین يالذ
هو املراد حادتص احاته ا ه طجه حلو ه كهات  ء ارجح ونه یش يو ا اهیف ا و واحر لك ول الدنحخ و  یج

ا حعهد فكهذل يدحهالتقل ًفهه ذلها الكهن الفرعهحد فكهذلا حعهد عنهد الشها و كهات تكلحله التقل
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عهن  العجارة راىر  هین د فكذلا حعد عند الشا و حایقححالتقل  اً حعند الشا و كات عهله ص 
ًٍ خ د ٌت املصنف محالتقل شرح یف ًٍ حطل ىنا عنات القلن ًنا ات  ررحو ٌ عل الشرح هوا   ضع اص لج
 ه.ح تكلن ف د ریحاصه التقل

 وههن القههاىر الغالههب املههنعن فنلههق رلقههاً   الغههلعاتمیاعلههن ات اَ علوجههه ىههو الههرب القههد
ىهذا الغهر  يرمهها فغهرحٌ ثالهث   هنهها ویٌ ثالهث ج و رلقاً  عجد فكات رقاً خعر  و خ ًالعدم لك
لق ثا  ع املراتبحمج یف اء حهاٌ ج رمها فعهیلحاء و اون و ٌ ثالث  ححا ج اً حفٍجه ذلا طغن اَ ال 
ن و ىهن هیرىن و  هواىعهلهوا حهاواوختهدوا هبهن و هی اٌوهن ات ع و اٌركام و عیلخة و وضع الشراخاهلدا
ان هلهن  ههاً حكوت اٌ عنه و طهال تعلیاٌ حبمكه و ٌمكوت یعلوجه و ٌاَ طال  وا قولوت اٌخٌ

نوا حعوا حو لوو تقوول عهو طهال  یوحیو یوح ان هو اال ینطق عل اهوخواو طال  ای یوحی وا اتجل اال
 فكات عهیلطل الرسول فقد اطا  اهلل خول و طال  ی   مث لقطعنا ون  الوتی  هحا الخمنا ون  حالیاالقاق

 ی  ىهن وعصهوووت وعوهروت اواعهة اَ مث ىهن طغههوا اٌوهة طغهه واعهتن وااٌوة اواعهتن ٌت 
ن اَ ٌ هه یهوهه دیج غتجد حبهر  وارهد لعصههته و ٌخٌ عن النیب اً خة و كات اٌوام راوحاوام و رع

اه وهن خو عرفه ا اودعه النیب وا قول اٌخو وغتودع دره و كات ٌ جة علن النیبحووضع الردالة و ع
ههاب وهنهها و العههام فكههات عههیلیٍل و الههرام و دههاع و اٌركههام و الههخالشههرا ة و حههالرع ر العلههوم ال 
اجر  طال اجوجعفر عة اتجاعونحالش كنا نریخلج  و ی  نا و هوانا لكنوا وول اهوالكخالناب برأ ا جابر لو 
كوابرا   ن حا ا  ول  سوول اهللهیلكنا نرت كهوا و ا وول عهون عنودنا نتوا كوا  كوابر نكنزهوا  كنوز خ عول 
كهواخلو انا حد نا برأ و طال ذهون و فضونهؤالء  كوان قجهنوا و لكنوا حود نا  نا ضههنا  ضوا وول 
  لنوا حوهنا نجحفج  حهنا لنجینة ول رحنا بیب انا عی و طال ن  لناح  فجحهنا لنجینة ول اورنا بحبج

كهووؤالء  كنووا حنوول  ا فقههال هیههرجههه عههن وغههألة فاجاحههه ف عجههداَاو دههأل احالنوواب فهوووال ذلووك 
 ء فهوو عول  سوول اهلل   حیشوحواججتوك ف و  وواا فقال هیكات القول ف الرجه ات كات كذا وكذا وا

كهن طهال یء  یش يحا جعلت فداك اٌوام الغن ه ٌیحو ط ء نا ول یشخلأنا نقول برأ
 یده قوداعرف الومیبالغنة فقال    یفحل ه مفاحطحالأنة الكتاب طال    یفحل ه مفاحطحالكتاب 
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كهاحوفق و لیأدد و خد خت  كتاب  ء تقول حه یف كه یش الغن ه ٌیحة طخروا و یف تظل س 
كووا یشكن طههال خاَ و دههنته او تقولههوت جههرأ ر ذلهها وههن حهه  ایلكتوواب اهلل و سوونت   ء نقولوو  ىف بووا 

رلقنها وهن العهدم و نهن  يقهول حكتهاب الهذخة ٌ هه حهالرع او فاٌوهام وجهب اواعتهه عهیلخالروا
 ىههو رحنهها و رالقنهها مث ىههن ياَ الههذ ردههوله املنجههر عنههه فرجههع اٌوههر كلههه ایلده و حغههنة حههعج

و  هثوة عوام و ووتعهن و غثواء فونال العههواء  غدقن عویخالناب  و طال اجوعجداَ شرروا ذلا
و  راو عة ایلحعهتن مث طغههوا الشهحىهن و شه   اٌحفله ًا هتر الناب غثاء یعتنا املتعههون و ساحش
 ثنا فوواهنن ح وویخرواة حوود ا ایهیوواوووا الوووادث الواقعووة فووا جعوا ف طههال الجههةو  هحههال يوههرو
 اخههه حههط ا   هثوو الههوون ا حوون خهرووایئ طههال ردههول اَ و طههال عههیل كن و انووا ح ووة اهللحعهوو
ل یالومة خهروا و یف عههوهنا اوویخمث  و سنی یثخجهغون حدیل یالمون رلفامك طال  اَ ردول
 اولجوك  فقوایئة خهروا و  اد یف یعههوهنا النواب وول حعودحف و سنی یثخاحاد ققن ی یأتون ول حعدخ
نة ىف كملك عوام اوتنا اذا عرفوا ول فقهواغن الرأوق الظواهر  ثخرد یف و طال اجوعجداَ ال  و 

كوان حوهتع وجون عخا و حراوها و اهو ك وول ححطام الدن دة و التكالج عیخة الشدحو الع ج   و ان 
كوان لو ذالل و االهانوة وول تع وجوا لو  و  و الترفورف حوالجر و االحأوان عوی وأوتاقا  ال  ا اووره  ان 
د حوحالتقه ل ذوهون اهلل تعواییود الومهیومفل قهد وول عواونوا وثوا هوؤالء الرقهواء فهون وثوا ال وأتاقا  

كووان ووول الرقهوواء  ووائنا  لرأووقة فقهوواغ الرووا  خلد لنرأوو  حافظووا   ن فاوووا ووول   عووا  حهووواه وط عووی نوو  م 
ح خعهن فاوا ول  كوج القجواحعة ال مجححعا فقهاء الش كون االخقهدوه و ذلك الخ عوام انالوروواله فهه

كج فأقة فقهاء العاوة ف تقجهوا وهنن عنا  ك ر الت جا  حشو الرواحش ورا كراوة و امنا   هواح  فحخهو ال 
جههر و طههالك لت لوومحووتاهووا عنووا اهووا الجخ كووان ووونكن نموول خث خرههد یف ال   یرققوود نظووران ووول 
كهوا  حقدجعهتو  عهو فواین رضوا ح  حمكوا  حا و عرف احكاونا فهح لنا و حراون ثنا و نظر ىفخحد  كن حا

اهلل و هوو  نوا الوراد عویحنوا  د و الوراد عهحقجا ون  فامنوا اسوتخ   كون اهلل و عهخ فاذا حكن  مكنا فهن
كن خوقا هن ااص احنا فقال  ایل اجوعجداَ ة طال حعثینیج رد و عن ای حد الشرك حاهلل عی ا

كهوا ای ء ول االخم و العطاء ان یش نكن خ ووة او تدار  ىفیاذا وقعت ب هؤالء الرأاق  احد ول تا
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كن انخووو ا ا  حكن قاضووحقدجعهتوو  عهوو حراونووا فوواینقوودعرف ح لنووا و  نكن  جوو   یوواجعهوووا ب ا وون ی   ا
ا ای حعضكن حعضا   كهنزلوة االنج   ىفحوونزلة الرق و عن الرضار یالأهطان ال   اء ىفحوهوما الوقوت 

ارث ورده خو ون املغتند ردا حاسرائ حی العههواء حواهلل االونواء  یدخوا االووو  و االحكوام عوی یم 
ه حه فقی  طغهه عهیل ة حعهد اٌوهامحهفالرع ر ذلا ون اٌرجار الهوافرةح  ایل ح ل  و حراو  عی

 میعهار  حل هنها و الفوها الهیهوعاو املتهدجر یفا هینارر فال مهد رافو لٍرجار املأثورة عن ال
اوع ٌركاوون و داحملضاو ون یعون و دهاخوكادتن و صهنا  ایلی  ر العوام املتوجویهنا الج ر رهوائج
و رجته و را ت علهه و القهامئ حهاوور العاوهة  فة اٌوامح العوام رلی  ىذا الزوات ج ه یفحفالفق
ثارخ  حهه النهیب ای كتاحهه و وها ا هلل اَ یف ر وهاحطال ارد حغو اوا ات  أرذوت عنه اٌرجار و اٌ
ادههاته و حه و ىههواه و ادت غهها ه و وصههاله و طخههاثههارىن جرأ یف مهههد فصههه ال دههنته و وهها یف

لحنههه امل دثههة فلههحطواعههده املجعولههة و طوا  عات راكههب وراكههب حفههة الشههحفهههتن و ا هها ىههو رلح  حب 
دة خهو ورد حه ارجار وتهواترة وؤ صرح حه الصاد  كهاو  اٌرذ عنه یج فغقة فقواء العاوة و ٌ
و ا ها  اَ ن اَ و شهرع ردهول اَ و دهنة الیقهول حهدخ   واحر و لححالكتاب و العقه املغتن

لوى ًالنهها  فوههو وههدع فههرض واعتههه عههیلخنههه و شههرعه و دههنته و خىههو د ة و ات حههالنجههوة حههه اٌ
 صرح حه.خ م

هلة الرع علهن و رجهه ارهذ العلهن خرجه محه علهه و حلغهه وهن ٌ ة حعد اٌوام رجٍتححالج
اٌو فهههات وعهههدت العلهههن حهههر النههها  جوهههال و ات شهههقوا الشهههعر حال  یعهههن العهههام و تعلهههن و دههها

اىههه ٌیههرههرج وههن ج وهها   عنههد ارههدىن علههن اٌحو لهه مهههد ال ن لههه فههات املههرأ یههد هتن و الج
عهن اواوهه  يرویه نهاً حاو اً خاٌ غات اٌ راوقلد خ و  اتیج ق و ٌد الحالتقل ن و ىذا وعینیتدخحالعلن 
حه حه ىهو رهاك ملقلهده ركهن اٌوهام  يقتدخ اواواً  ي  الراوحله و ل نقله حاملعینخة اٌور خة  اخروا

مئههةحجعفههر و   جعفههر و ای د ایلحههفرجههع التقل  رجههع املجهههوع ایلیمث  يرو كههها رمههها وههن اٌ
مئة ردول اَ اَ دج ا ه  رجع العاعة ایلیمث  عنهركاة و رواة  و واعته فات اٌ
  الثقهة كفهراً ی  عة اٌوهحعهام الشه كهوت الهرد عهیلخاملتهرجن املعجهر عنهه و لهذلا لغات اَ  ٌ ه
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عههنووا  ثووق حوو  ىفخ  ال ووة نموول حوواذا قاوووت عهث خرههد یف طههال اجوعجههداَ كههها حههاَ و شههركاً 
كافر و اوا ول مخ فهن ؤول حواهلل و یو مث طهال اجوعجهداَأوهل خ عم  حوی أهل فهو ىفخ ثق ح  فهو 
قجوا ونو  فامنوا اسوتخ   كون اهلل و خ فاذا حكن  مكنوا فهونث خرد یف و طال ی  ؤول لههؤونی
ر طهههال طلهههت ححصههه و عهههن ایحووود الشووورك حووواهلل  اهلل و هوووو عوووی نوووا الوووراد عووویحنوووا  د و الوووراد عهحعه
كوالراد حووول  د عهكن طهال حىهذا اٌوهر كهالراد عله ت الراد عیلخرأأ عجداَ ٌی ك هوما االوور فهوو 
و ىههن  ًكههیث وههن عههام خ العاوههة ا هها  أرههذ الههدی  ننهها و جههیو الفههر  ج ًا هتهه  سووول اهلل عووی
ه و ادت غهها ه و وصههاله و طواعههده خههحعقلههه و رأ فههیخفههات عههاملون  ًدعخههأرههذوت وههن عههام خ

و عهن اَ  عهن النهیب اٌرذ عنه ارذاً   حه املنترعة و لغحنه املغت دثة و وقاجحاملجدعة و طوا 
ة مث ن اٌ  اٌ  لعنههیة عللعة و واضعوا تلا املخوعز حه ىن حا فغون اص اب تلا الشر جه

عههه هبها و ات تعهدد الفقوهاء الهرواة فهات ختهه و خونهه روا ًأرهذ العهاوخ وارداً  يه الراوحات كات الفق
ار حهفوهو حال   ة و اٌحهه التقحهف تهرك وهاحذلها فام عر  العوخكاد خة و ٌح تقی  تخالروا يعر  ات ارد

ههة اٌرجههار  ا یفحههأتخودههعه ملهها  مهههد  لكههن المیههها ارههذ وههن حههاب التغههلهیهنههها حایج وعالج
شههاءاَ و وههورد  ات أیخهه هتن كهههاحههن و وهی رههی  جهه يالههرواة عنههد فههر  یف اَ و ٌ شههاء املنتلفههة ات
 اٌعلهن و ی  جه يفهر  عنهد حهه و كهذلا ٌ فهتنك ی   املنتلفهی  المكه رن لة یف وقجولة عهرجن

 .أیخ ب ولب اٌعلن ملایج ر اٌعلن و ٌح 
كززاط وجت ززلاط  :قااال و احززلذها اعلززن وززن  وسززخلة وززلا   ینزز یالززر  یوتوانقززاط نززاصززل ااا 

ن یاحزلذها الهعز ینتزو ین ا زت اد عهلزه الزیزیوزن دوط تع یلعهزل ب ز ا الفتزوااالخر ن ل للهقلل 
كززوط  یالززر  ین نزیالهتزوانقن یكزوط اقزوال الهجت ززلین به زلزة ال صزوف الهتوانقززة للهجت زل وزم 

ااا قل زا  اصزالة ال زةل االشزتراط اال یوقتضز ن وج زاطیزیون بعض ام البزل وزن التع یبعض ا اقو
 االشتراط البرا ل. یباط االصل ع ل ال ة ن

هٍه  یف :اقااول و  عههیل خح الشههی  جهه مهههد فههر  عنههد ال امل هه  و ٌ يالههرأ ىههذا ال 
ًٍ  خحالش ثنا خرواة حود ا ایهیواووا الووادث الواقعوة فوا جعوا ف طهال رححصه و  رارة و ای رغن وهث
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و  اٌرذ ون الفق وكن و انا ح وة اهلل حعه فاهنن ح ی تهه و ٌجهه خث رواحهوهن ر ه اٌحهنن ٌنج
جهر روی   اٌوهام رهی  نها و جهیالودهاجا ج يتنو ب اتیج ته و ٌخروا تهه حعشهرة ودهاجا و خ العههه حب 
مئههة كههه ذلهها ادت غهها او و رخ م هبهها و اصههالة الشههغه  عتههینخاٌو ٌحههأور هها حههذلا اوههام وههن اٌ

ٌتوجب ذلا ٌ ا وشغول الذوة حالعههه حبكهن اواوها و طهدمسعت و فوههت و عهلهت و لهوٌ 
لد عاطه ات  ی  كن خ ارتٍ  ىؤٌء م  ة.خشر  ص ة العهه حالروا ي الراوحی  ة تعحعر حب 

ل وجزوا و االصزح لیزة الهطلقزة او الهقیل ون باال الظن او السببیكوط التقل یاصل ن :قال
كاط وقللا   لا لا تصزحاال و یزتقل یعلز یعتبزر ذز ا الظزن و بقزی را لزنیزالحل ثن ظن بقول غ انه اط 
كاط قلر وتز كزاط الظزن علزیالبز یقن نزیك ا ااا  كهزا لزو علزن وزن  ین اخز  بزه و اط  خانزه لاشزتةال 

كاط الظن وم غ ئن وبرلل االعیاجهاع و نحوا اط تقل  یعلز یل شزرعیكن دلی راالعلن واط لنیو اط 
كهزایوزن تزرج م العهل بالظن اخ  بالهظ وط حز را  عل ن یین الهتسزاویالهجت زل ینز ح الهرجزو  
 لا و ذو ظاط باحلذها.یبلو تقل ین

ترعة ٌتته  :اقول د حهٌتقل فهاوًٌ  تحهالج وهذىب اىهه یف ىذه وغاجه وجتدعة م 
ه او حه و العههه حقولهه طهول حالهدلحىو الدل د فات طول اٌوامححه حاعتجار ٌتقل لٍوام اٌ

  وهن حهاب ال هن و ٌ وهن حهاب حله اً حهوجهوب اٌرهذ ونهه و ثا  اطته ایلىو عهه حقوله حادلة د
ون طلهده و  ن حات طوله وعاجق للواطع او كوت رصوب طول خ اٌرذ و ات مالتعجد و كو ه دجب 

ثهه فهات علههت خرجهره و رد يه راوحهو ا ا الفق ًه طععحون اٌوام حدل رال ٌ ارذ اٌ يا عیل
ارهذو  اً حشهرع ته عهلت هبا و اٌ فٍ فات علهت صه ة طولهه علههاً خعلهت ص ة روا صدطه و
 ة و ات حعهلت حالصه   و علهت ص ة اردمهایی  ات ون راوتخاو ات كات رو ت وارداً حه ات كا

ًٍ  ار اللوهن اٌ اتحها ا هت حال  هعلهت حص هت  ة فتعههه  هاحهر التقحهة وهن  حهتعهر  التق تكهوت رجه
 رواد. دواه  فخ یف اٌرجار و وا ىذا وقتیض ةحه تقح  فحل

ل یزعزلم وجزوال تقل ین ب زا  علزین او الهاتلفزیین الهتسزاویااا قلزل احزل الهجت زل :قال
كهاار و صحة اعهالیاالعلن احتهل جواز الرجوع ع ه الصالة بقا  الا  ار احزلذها االیكانا قبل اخت ه 
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ل و یززف و لزززوم التقلیززان هززا باصززل ال ززةل و ا تصززحاال التكلین جریلنم االصززاط بعززل تسززلیزز اط
خززرج و  وززا ل االیززعززن التقل یا  ال  ززیززو او ظ ززور الونززاق و اطززاق و قززول االجهززاع  یالحكززن الفرعزز

ل یززاالظ ززر ثززن اط التقل یاالعلززن علزز یة ناالصززح عززلم الجززواز و اط رجززم الززیززلزززوم الهاالفززة القطع
ار ام یزحصل اللزوم بهجزرد االختیون التسلسل لكن ذل  العهل ح را   یتوقف علیم للبقا  الالهلز

اشززتراط العلززن  ین نززق وقتززه ام بال ززروع وجززوا اقواذززا االول ثززیبوصززول وقززا الواجززب ام بضزز
كفا لایار تقلین اختیالهجت ل ح یبر  یلیالتفص  هجزاو ب زرط تحقزق ارا وطلقا یة الب ا  االجهالیام 

 .یاالشتةال اللان یاال تصحاال االول و وقتض یارا احتهاال  وقتضیوم اختی
الضواحا جعله الهق و املهراد حاصهالة  ارر و یف ایل <ارتهه جوا  الرجوع>طوله  :اقول
قلهد خ ر و املراد حص ة اعهاله ا هه لهو محفجاٌدتص اب ىو م   راً حده م  حار ا ه كات طجه تقلحال  حقاء 
ح حوم عهلهه صه حهفجادتصه اب ذلها اذا رجهع ال  اً حول ىهذا و طلهد ارهر كهات عهلهه صه وم ای
 .ًرارج كن له وجودخ م يالذ ًحاَ ون ىذا اٌصه التومه  عوذ

 الضههواحا و املههراد ات اصههه ارههر و ادتضههعف ىههذه اٌصههول یف ایل <دفعخهه ات اٌ>طولههه 
 و و اٌرههر وشههكوك نههاً حقخ ئد اٌول وجههرحههتقل اء عههیلو الجقهه نههاً حقخا ههت وشههغول الذوههة  يالشههغه ا

جههوا  العههدول ونههه  حاٌرههذ عههن اٌول و ا ههت شههاك یف ف ٌ هها كنههت وكلفههاً حههادتصهه اب التكل
د اٌول و حهحتقل الاصهه اوًٌ  ًدتص اب الكهن الفرعهو ا ف و للوم ون طلدهحالتكلغتص ب حف
و روهور  ركن الهال اٌول عیل ًه شرعحر اذا طام دلحء ون ىذه اٌدتص احاو ر یش   یفحل

او خههو ا عرفههت وكههرراً  ه كهههاحههة فحههرج قههول اٌمجههاع و ٌو اوهٍه  ون ه رجههةحهه  فحالوفهها  و لهه
الواطهع وارهد و العاوهه  ة فهات ركهن اَ یفحهو لهلوم املنالفهة القعع رهرج وا د اٌحعن التقل ًالهن
ًٍ ی  نالف املی  حالقول ه ٍ  الواطع مج  .طععاً   عاوه حب 

وا >طوله  وا . و یف <فاٌصح عدم الج  الضواحا جعه الق الج
العهه لزم  عیل د امللزم للجقاء وتوطفاً حات التقلحه ا ه لو ك عینخ <ون التغلغه رذراً >طوله 

عههه خ قهدر اتخنهه فٍحه اٌرهذ حارهدمها حعحب علیج ر ٌحالعهه م   التغلغه ٌ ه طجه الشروع یف
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لتزام اٌحلعهه حنا تغلغهه و كهه حالعههه الغهاجق ف حعهه داجق و ىكذا اٌور یف ة الوجوب و اٌ
مئةحذلا ر علههاء و الفقوهاء رواة اركهاوون و ىهداة رشهدىن  اٌو و شكوك و شتاو و اٌ

ه ة و ٌحة ص خروا ًو وعناىا و  ثق هبن فواة حلف وا خنن  غهع وهنن الروا ب الف هك عهن یج
 ية ارهرخهارهد وههنن عههه هبها و ات مسهع وهن وارهد ارهر وههنن رواوة وهن خاملعارض فاذا مسع روا
الفة فات علن ا و  يعههه حهاٌررخة و حها التقهیهف تهرك الهیحف ًعلن العاوخ ات ة و ٌ ع حها تقهیم 

ا هیهه  فح ودههعه و اٌرجههار لههمیههها ارههذ وههن حههاب التغههلهیع املعههرو  فجاخعلههن و ىههو الشههاخ ات م
ص هها ارهذ حبكهن اَ و هیار حاحهضر وطهت عههه لهه ال  یاٌو فكلها حء ون ىذه ال   ك ح ححت 

وهن  ي هؤور هبها و الكهن ال هاىر ة و محهالواطعة فاهنا وهع حضر املنالفة القععخ و ٌمیون حاب التغل
جههرأ الذوههة حاوتثههال الكههن یة و خههة و ٌرواخههنههع عنههه امید و ٌعهههه ح ههن و ٌحههر و ٌتقلحیههاَ التن
 ار املعلق.حال   ه طام عیلحو الدل يو نن وكلفوت حالكن ال اىر يال اىر

ر ایل <اشههترا  مث یف>طولههه  ههارههر كههه ذلهها حت  زة و یرجههاحكاو  حن و تشههكیالههد او یفیج
هیج ٌ  ة واردة ونه.خا عند اٌرذ جرواحالد  ه  رارة یفخروی ع واحب العلن حبج

ع زه الازاع  یو نفز یالر  ین نین الهتاالفیل اعلن الهجت لیاله  ور وجوال تقل :قال
ن احزلذها اعلزن یق انزه ااا وجزل وجت زلیزراالعلن و التحقیزل غیزن تقلیقزول بتعز ار و الیزل بالایو ق

كانا ن ینهقتض لا یزن ثزن صزار احزلذها اعلزن قبزل تقلییاالول وتسزاو یاالشتةال اخ  االعلن و ااا 
ر ثن حصل اخر ادوط و ه قبزل یال غ واحلا   ار و ااا وجل وجت لا  یر الاییالتاا تصحاال  ینهقتض

كزززاط واجبزززا   اال تصزززحاال یل نهقتضزززیزززالتقل ن االنحصزززار یحززز ا  یززز یع وجزززوال اخززز  االعلزززن النزززه 
لا یالفرض قبل تقل یو لو صار االخر اعلن ن یقال اط ذ ا اال تصحاال عرضی طا ستصحب االین

اال تصزززحاال  فزززم ینا  زززا  یقیل االدوط لكزززن الوجزززوال ارتفزززم یزززاال تصزززحاال لززززوم تقل ینهقتضززز
عززلاا باالجهززاع  هززایتن االوززر نیززار و یززو وقتضززاا الا یالقسززن اللززان ینزز اال یجززریناال تصززحاال ال

كزاط الهزراد وزن اذزل الز كر وطلزق اذزل العلزن و یلا ایؤیعارضه ال ةل و یالهركب و ال ة السؤال اط 
كاط االعلزن یة ال فر الختاع اله  ریعضلا ایة ال بخ و یح ظلة و ا جة و ابنیخل یتا ابیك ا روا ن و لو 
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 یل وززم دعززویو باالجهززاع الهركززب و اتحززاد الززلل یق اولززیززار بطریززنالا یالززر  ین نززیرا وتززوانقیززو غ
 زا و یلل الحاجزة ل زا الیزل االعلن نروع جیالقول بوجوال تقل یتفرع علیه و یبعض علم االشكال ن

كةزر ضزبطا  ولكزة للتبزادر ال یل االورع ثزن الهزراد بزاالعلن ذزو االقزویزور ظ زر عزلم وجزوال تقل وها و  ا
 .ا ت باطا  ال

اذا  ه اٌحهفة حهحهه و ٌرج ةعجهر ارهر طهدعرفت ات املشهوور ٌ ایل <املشهوور>طوله  :اقول
ٍه  هی الضهواحا یف طال یف ارغن وا الوصف و وا ًراعحعهه ارد حال ن ف   طهال و عهدم ال 

هٍه  ات كههات مققههاً  ه كههذا مفارههال حههٌرهٍه  ف فههاذا كههات وهها اً حههف اذا كههات مكحههنفههع فكخٌ ال 
 املشوور.
 دحهب و نهن وهن التقلارر كه ذلا واضح و دار ودار اٌدتصه ا ایل <قحو الت ق>طوله 

ًٍ خعو یف  عن ىذه الشقو . ه فض
عهن  كهات  اشهجاً  ده اوًٌ حهات لهلوم تقل عهینخ <ب عهریضقهال ىهذا اٌدتصه اخ ات اٌ>طوله 

 .رحاٌنصار و طد ال حعد وجود الغ
د اٌعلهن حهشهتغال و كهوت تقلار اصهه اٌحهعهارض ال  خٌ عهینخ <عارضهه الشهغهخو ٌ>طوله 
مئةة الذكر وفغرة خره وشكوك و احو   اً حطعع مئة عند اٌ اجعهوا ا هیة و فیج رد ة ایخو روا حاٌ
ا هیههرن لههة و ف ة اجههنخههو روا ا  حكن قاضووحقدجعهتوو  عهوو قوودعرف ح لنووا و حراونووا فوواین نكن  جوو   یووب
كان ونكن نمل قودرقخ رضووا حو  حا و عورف احكاونوا فهح لنوا و حراونو ثنا و نظور ىفخحود ینظران ول 

كها  حقدجعهت  عه فاین حمكا   جر تدٌت عیل كن حا اٌوٍه  و  ه عهیلحهالفق وجهوب الرجهوع ایل ال 
ة خهعضهده اخ و ی  ارتٍ  املنججه  عند رجره و ىو وعلق یفی  ب التجیج ه عادل و ٌحة النجأ و الفقخا

 ن.یالنفر ٌرتٍ  املنذر
  حقههول وارههد فههات كنهها یفی  اذا كا هها طههاجل عههینخارههر  ایل <رهحههكههات اٌعلههن و   و لههو>طولههه 
و  ضههاً خار طههال ىنهها احههل  و ٌت كههه وههن طههال ىنههاك حا ق اویلیهه حعری  املتفقهه ار فههیحههحال   ی  املنتلفهه
ر  ىذا. رجة یف اشكال ىنا و ات كات ٌ وع ات حعضون طال ٌ ضاً خات تلا اٌدلة ىنا اخلج
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 ة لهه  هاحو ٌرصوصه وا لفو اعلن فوهو وعنهاه اكثهر علههاً ارر ا ایل <مث املراد حاٌعلن>طوله 
ىهذا  طهال املصهنف وهن اٌراء یف حه و وا عتینخونه ٌ يكتاب و دنة و ا ا ىو رأ طال املصنف ون
اصهه حالرأ الكتاب واارججنا ات ه حهء اطاوهه دل وهن یش ر الكتاب و الغهنة و اٌ مفهاح تفوه حغو  ين 

 دلغهتخ كه اصهویل يرتىذه اٌراء و  نا عن اٌعتهاد عیلحهنه ارر وثله و لذلا حكغره دل و اٌ
 .الهحره حب  حجعه ادلة  یاعتقاده و  او یفحهیالجد ه ایلحهنخوعلجه و  عیل

هلة الذ ه حهط هحهة املعروفهة ففحهالن ل ه اوها یفحهالن هر ف ًنجغهخ ىذا املقهام ممها ورد یف يحالج
 ًٍ  ههاحرقوهها و ارتلفها ف ن یفیكو ها النهاررخ ا اتحون اصه احنا فرضه فات كات كه وارد ارتار رج
 یف حكون حو  اعودهها و افقهههوا و ا ودقهها الكون وواثكن فقهال خرهد یف رمكا و كٍمها ارتلفها

 اتفقهها ی  رجلهه ث ارههر یفخرههد یف و عنههه كوون حوو  االخووری وووا هترووت ایخو اق عههووا والث خالههد
 فهارتلف العهدٌت ی  ا حالعهدلحه رٍ  فرضحهنها فیركن وطع ج هنها یفی جعٍمها جی  عدل عیل
نروم حثنوا و اق عههوا فخافقهههوا و اعههههوا حاحاد نظور ایخالكهن طهال  یضمیها هیهنها عن طول ایج

 ا  لهه ی  نهه و جهیكهوت جخعن رجه  ث ارر دجه اجوعجداَخو رد االخر هترت ایخحمك  و ال
كطههال وهها رمكهها  یف ارتلفههاهنهها ف مكهها فیكو ههات جخ ی  رجلهه تفقههات عههیلحرههق ف ونا عهة یف   حووو 
صهات فقهال  يللذه ركن كه وارد وهنها حطتهران ی    اعودهها و افقهههوا ىف نظور ایخارتاره ال 
كهات املقصهود وهن وضهع   ملهای  ارهتٍ  المكه و ىهذه اٌرجهار یف ًا هته حمكو  ه وحل اهلل فید

مئهة نا ارتلف القضاة و حیهیرفع اٌرتٍ  و ى القایض ٍه  وضهع اٌ ح حطاعهدة للتهرج ال 
ٍه  ف یاور وارد و  ؤلوا ایلی ری  اٌعلهن حهالل ن كهها عهینخمكهوا حا فهاذ ركهن اٌفقهه رتفع ال 
دل و و ون كات وهنها اعه فغر حعضاً خشود لجع  و حعضوا خضوا ث ٌت حعخاٌعلن حاٌرادفغر و

غهت ىهذه اٌرجهار واردة وهورد حرمكهه و ل هیضهحوهن الشهتاو ف اصد  و اورع ٌ ه اكثر رهذراً 
ح حتهرج ة یفحهاجهروا الن ل نقح املنها  كههاخه ات ر ووضهع الترافهع اٌح  الفقواء یفارذ الكن ون 

جههر و لههحهه  ياٌرجههار و ذلهها عنههد ح حالتههراجارجههار    یفحرونقح و الواجههب الوطههو  ووطههف ال 
 خم حقوول اعودهها عنودك و او قههوا ىفا هیورفوعة  رارة و ف یف يرو وا ء ون ذلا اٌ ح ح حترج
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جر حنفغه   نرأك ه ذكهر حه  فحذلا ل    عتجر و وعحو ل اللجایل وایلعرووثو  حه و ىو ون حو ال 
جهر   ة یفحاٌرجهار الصه  ن ذكرمها املصنف و عنوهنها حهه الهوارد یفیاٌعلن و اٌورع الذ ارهذ ال 
ت وهن اىهه دحهعهن رجهه ارتلهف عل ا ه دجه اجوعجداَ يرٍ  ذلا فقدرو نهه خه رجٍه

وول  هویقخ رججو  حوییصهنع طهال خف حنه كهناه عخأور حأرذه و اٌرر خه اردمها خرویاور كٍمها  یف
 میهووا اخوومت ووول حوواب التأووههیحا ية ارههرخههروا و یف ینحههو عههن الكلهقوواه خ سووعة حووی جووره فهووو ىفی  

كههن  قة مفوسل عهخاذا مسعت ول ا ااحك الد و طال وسعك القامئ فتورده  یت  ك حیحث و 
تلفه ی  ثخجنا الرجٍت و كٍمهها ثقهة حبهدحیج  ه للرضاحو ط  حال هها الهق طهال هی و ٌ علهن ای  م 
قهة خرة و ورحر ذلا ون اٌرجار و كه ون عهر  الغهح  ایل ها اخمتهیك حاحتعهن مفوسل عه م افاذ

فتهوهنن حهنف  اٌرجهار و خ و كها وا ی  غهتفتوت امل هدثخالصهدر اٌول كها وا  اص احنا علهن اهنهن یف
د ارهذ حهه و كهات املهراد حالتقلخهجرأ فهیخن ارهد هیكن فهخ كتب عهلون كتب ارجارىن و اصوهلن و م

جر ون الفق  ی  ثخ رهدی  هیهو والهب الكهن وهن فق اذا مسهع املغهتفی ههاحه فاٌرجهار املهذكورة فحهال 
تلف كاو حاٌو و التشهكحهء وهنا ىهذه ال   یش   یفحار حقول وعلق و لحها حال  هی و رمكوا فی  م 
اٌرذ ون كه وارد  ار حالنغجة ایلححال  ث ون علهاجنا و ارتلفوا فن ن خة فاذا مسعنا الدحالواى
ا حأتحدهاورو ها و ة و  أرذ حاٌرر كهاح ترك التق ةحها الق و اذا علهنا ات اردمها تقهی علن ا اذا م

 فافون وفقا اَ و اعتجر. اون ىذه اٌراء و اٌىواء و ٌ عهه هب جاً حات شاء اَ و نن ٌ علن ش
ة السؤال و ال فزر و یل لاجهاع و ب ا  العقا  و اطاق ایالتقل یض نیجوز التبعیاصل  :قال

 ة لاصل.یب واالفة قطعیلزم ون التركی لن جوز وای رذها و انهایغ
هٌ يراٌعلن و اوا الذحد  حو  تقلیج قول ا ه خ  عند ون حجوا  التجع :اقول و  ذلها و یج
ه حهة عهن فقخهجو  ارذ كه رواحعند ا ف وا   و اوا عیلحو  التجعیج اردمها اعلن فٍ تاهیكات فق

ء و ىهو وضه كة و  و لو كا وا الف  ف  و ادتدل عیل ذلا حاٌمجهاع و ىهو مقهق و ججنهاء العقٍه
ن ىن عقٍء العام و یو املجو  الذ يود و النصارهید ون الحة التقلحفحن ات  أرذ كیىه ون الد

ء الشه و ات كهات املهی  قهول لضهرورة املغهلهخ فلهن ٌی  ات كات وراده املغهله عة فلهن حراد وهن العقٍه
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مئة فلن ٌحقول لضرورة الشخٌ  او املأثورة.خقول للرواخعة و ات كات املراد اٌ
قهول كهه وارهد حعهدم وجهوب جهزء و طلهد خد اذا كات فقواء خریارر  ایل <و یج و ا ا >طوله 

هحصلوة حتقل املقلد املجهوع فصیل علهن  ف صه وهن املجههوع صهلوةع و ترك تلا اٌجزاء حد الج
 مسعههت ىههذا الكههن وههن وارههد وههن علهههاء أو حصههلوة ىكههذا و اینخهه م ات ردههول اَ امجهاًٌ 

هع جه اً خالعاوة و كات دنو د علههاهئن اٌرحعهة حهدهألته عهن تقل  الهررك و ذلها اینی  و مسهاه حهالج
فعهه حعه  العلههاء حبضهرة   ة وهاح الهررك و ذلها اهنهن رهافوا فضهی  ههع جهیج  و  وها میج فقال 
ل عهذرة  و دهجد عهیل« دو جرگ دجز»جلد كلب ودجو  و طرأ وكات القراءة  یف ث صیلحفة رحال 
هع ج ح طجه الغٍم فلهاخاحغة و اررج الرخ  ة ونعوا عنهه و ح الررك ىذه الفضی  رافوا ون الج

هع ج ًاملذىب حالهن ًكذلا املصنف مح ههة ح ة ع حه فضهحه الررك ٌت لٍدٍم فی  عن الج
ون ذلها ٌت ارجهار   ین رد و اوا امل دثوت فی ٌتتوطف عیل واء الیٌت وناوون اٌراء و اٌى

ههالقواعههد املههأثورة ٌ عههیل ية و جههرحههه وهنهها التقحههاذا ارههرج الفق مهههد ال ا وههن مجههع هیهها  فی 
ر و عوادتكن حوو فعهكون ال   یتكن التقووحك وكن نوو  و اووركن  شود و و وا هی ة فحاٌرجار و ٌ فض
كان ول و تكن الكرم حاالحأان و س   .را  حك    اخت فا  حر اهلل لوجدوا فحعند غلو 

سززا یه لك  ززا لیززاخزز  نتاو ینزز یالهفتزز اشززتراط و ززان ة یاصززل االصززل و اط اقتضزز :قااال
وم لزوم الحرج لوالا و ب زا  العقزا  و  و و قوال   وعلووا   الجهلة اجهاعا   یال قل ع ه ن یكفیو  ا  شرط

 فه ثن اط حصل العلن ون ال قل و لو  ابال قل ناط السؤال بعلها ااا حصل العلن یالقول العاقلة ن
ه و یزلززم العسزر لزوالا وزم االجهزاع علیحصزل العلزن بزالهراد نیو اط ظن بهرادا اا قلها  یكف هبلفظ
لعلززن و ل ایلاجهززاع و ب ززا  العقززا  و عسززر تحصزز یبلفززو او وع زز فززل قطعززا  ی خبززر العززلل و اط لززنكزز ا 
كزاط حاضزریاالحت ركزب ثزن اط انزاد خبزرا لاجهزاع اله ضزا  یع زلا جزاز اخز ا وزن العزلل ا ا  اط بزل لزو 

كابزر نا زق و نزوم عیلهعزارض ال شاصزا   ال كزام او طبعزا   نا و شاصا  ا و طبعا   الظن شاصا   تبزر 
ه لاصززل و اط عززارض خبززر یززعهززل عل نززا و ال شاصززا   و اط ظززن باانززه او ال طبعززا   ضززا  یعهززل بززه ا

عزلل  ین و رجزم الزین  زقطا وزن البزین و اط نقل الظزن وزن الجزانبیالظ  یعلل وم اخر اخ  باقو
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ا و االخز  یزل الهیزن تقلیر بزیزكزن تاهی العهزل نزاط لزن یهكن احتاط نی اخر او وجت ل اخر ناط لن
كززاط وسززبوقا   نیهكززن اخزز  باحززل العززللی ن نززاط لززنیباحززل العززلل  یل الززة الهجت ززل ن سززیززبتقل و لززو 

اط یزه االحتیزوجزب عل وجت زل اخزر و ال یرجم الی رذها لنیهك ه غی لنه علالط و ینتواا و تعارض ن
تهكن وزن یز ه و اط ظزن بزه و لزو لزنیزعهل عل و خبر وعلوم الفسق ال را  یین تایخخ  باحل العللیبل 
كاط نیغ  یرجزوع الزوجزا  الز یها نزی ز یالعهل بقوله و قول الهستور وجه قزو یه عسر نفیرا او 

 ارخا  ع ان ن. یللزوم الفساد ن ینقل الفتاو یازواج ن ن
املشهافوة فهات  قتیضهخاصهه الشهغه  عهینخارهر  ایل <اٌصه و ات اطتیضه>طوله  :اقول
النقهه عنهه و  كهیخه ولكن حاٌمجهاع امل قهق و املنقهول حدل تاح ایلیرىا حة و  حا طععهیالجراءة ف
ء فههات الحلههزم الههرج لههوٌه و الههدلخ ههاب حنههاء العقهٍه حالنقههه عههن ارجههارىن و كتفههوت خود هیههه ال 

جب اتجاعون و كهذلا القهوة حن و املجو  عن ىراحذهتن فهیكتفوت حالنقه عن فوادرخ يالنصار
 ا حالكتاب و الغنة.هیرم اٌتكال علی العاطلة الی
صههه لٍ غههات عنههد مسههاع رجههر و ی وهها ًارههر املههراد حههال ن العجعهه ایل <مث ات افههاد>طولههه 
جر صاد ن ات ىذا خ ات ال ن الشنیص او  و شنصهاً  ة طهال فهات رصهه وجعهاً ح  ٌدلة رارجال 

ر وعتجهر كنجهر فادهق او  هوم و ات رصهه حهملعارض   ٌ شنصاً  فٍ كٍم و ات رن وجعاً  شنصاً 
ٍفه عهه ح نه العج فٍ عجرة حه ٌصه  و ٌ شنصاً  صه له ال ن ٌ وجعاً ی و ات م ًعال ن حب 

 اٌشتغال.
دت غهها او و  ه ٌاحههه علحههدل ٌ ممهها ر احتههداءاً حیههارههر فوههذا التن ایل <كههنمی فههات م>طولههه  ٌا

ر ن فالعهه عهیلخ فات علخب وٍر ة التاریج قول خ له ات ًنجغخ كات  ی  ر جهحهفوهو م   ر و ٌاحهالقهول ٌا
ههو  تقل  ات می  ة العههدلخههروا نجههذ حاو عههن عههدل و املقلههد رخههت و ات جو  ههاه فتلهها ثلههث رواحههد املحههنج
 ار.ححال  

ض عدم جهوا  الرجهوع عهن طولهه و اٌ فلهن فر ارر ىذا عیل ایل <لو كات وغجوطاً  و>طوله 
 .و  تركه رأداً یج ٌ
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و اوها عنهد نووا حان جواءكن فاسوق حنجوأ فتج ارر لقولهه تعهایل ایل <و رجر وعلوم الفغق>طوله 
 .ایسحه دحعدم التهكن او عغره فجو  اٌرذ حقوله لدل

هلة الق یف  مه عهن اٌوهاحهة الفقخهجروا ًرصهول العلهن الشهرع عهیلألة ات املهدار غامل حالج
 نواحتعههوا فوردوه ال م وا عههمت ان  قولنا فالزووه و وا ة لقولهخعجرة حالروا فٍ فات رصه فوو واٌ

ًٍ حالعهه ات علن حتكل ا  یفحاٌرت ًنجغخو  هه ء وطهوق  كوا یش  هفهاٌوٍ  لقوله و اٌ ف مج
 .ی  هنحرد فی حی

كزیزو و ین حزیلا وجت لیقبل تقلااا وجل  :قال ل یزجزز لزه تقلی لزن یط ظ زه وزم الحزاا و 
ن الززراجح و الهرجززو  اا ال زز رل و و قززول یة بززیر وسززتلزم للتسززوییززا لاشززتةال و الط التایززاله

كز ا ااا نقزل یبالفرض ن و راجزح وزن وج ز و شاصا   جانبه نوعا   ینالظن ن یهاع وم الحاالج ن و 
كززاط الظززن وززم قززول الهن لاشززتةال و یالطززرن یالظززن نزز ا تعززارض الظززن یززرجحززاط ال ززوع و ااا 
ها ااا جعل ززا ین  ززیالبزز یقن نززین لفقززل القززلر الهتززین الهحزز وریو دار االوززر بزز یو ال ززوع یال اصزز
ا یزل الهیزن تقلیبابزه نازوزه تعز ینز یرجح زا الظزن ال اصز ل ذو الوصف و نحن لهزایو اط التقل

كزاط حیلا و صزحته نیزتقل ا تصزحاال جزواز یالز الفزرض الهز كور وضزانا   ین لا یزقبزل تقل ا  یزهزا ااا 
 هزایتن االوزر نیزم االقسزام الهفروضزة و یجه یلا نیلا و الزوه جواز تقلینها  بعل ارادل الهقلل تقل

ب ا  العقا   یعارضه االجهاع الهقلوال بضن االشتةال و الیعلا ذ ا الصورل باالجهاع الهركب و ال
كهاتراذن یو اله ین الحیاذل الابرل ب یفرقوط نیث الیح كتب االطبا  السلف و اوا یا  راجعوط 

الحزاكن  یة و االعتبار العقلیال  رل و االجهاعا  ناتورثاط الوصف ذ ا بعل واحظة ادلت ن الواذ
كاط الهیول و الههال ذ ا  یة الحیبعلم ولخل  یجریا اعلن و اوا توذن اط اال تصحاال الیها ااا 

نت ذب اعتقاداته او انه  ر ترابا  یصیذو وحل اعتقاداته و  ی ت ر اذ ه ال یوو  الهجت ل النه بعل 
 عتقزل بعزل ووتزه بازاع وزایقلزل بزل ربهزا ی یلزه ظزن حتز یبقزیا  نای ك ف له االشزیرتفم ظ ه و ی

كهززایصززیبززه ن یانتزز ه او اط اال تصززحاال وعززارض باصززل ال ززةل یززوتززه بتبززلل ر یح یلززو علززن نزز ر 
كهایبال  رل و و قول االجهاع و باالهعتضل  كزل  یوا ذ ا و ع زل ظ ر بتخولی ة السؤال نفا ل  وزم 
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 یا ناالصزح جزوازا بزل لزووزه لا تصزحاال نزیزل الهیزتقل یالجزواز تخوزل و اوزا البقزا  علز یالة ن
عززلم جززواز  یعلزز یشززهول ال زز رل و االجهززاع الهحكزز یة و نززیززالهسززخلة الفرع یذزز ا الهسززخلة و نزز

لا  نبطل ون الزة لززوم االبت یور ن  ها واینرضه نف یورل اال تهرار وج اط و علا لصیل الهیتقل
كاط اله الرجوع اال كزاط الهیتایجب البقا  او یا اعلن نیااا  كزاط یزر و لزوم البقا  اط  ا اعلزن و اط 

 و ال ا زتهرارا   لا بزلوا  یزجزز تقلی نسق الهجت ل لن ار و لویا نالایاعلن لزم الرجوع و اط تساو یالح
ك ا لو صار لبعل ع لا عاو اجهاعا   زال ج ونزه  یث وتزیزو لو عرضه الج وط وم بقزا  الهلكزة بح ا  یو 

كز ا لزو هووزیا القیزثزن وزا  بق هزا  یه اشزكال و لزو نصزب قیزللهلكزة نفن و واجل  ة لا تصزحاال و 
كها لو اجر وقفا  بعل و وا یا تهر اثرا ال تصرع تصرنا    و نحوا ثن وا . وته 

و املفهروض ات و نو هه  فهه طععهاً حا ه وشغول الذوهة حتكل ینعخ <لٍشتغال>طوله  :اقول
ر حیهده و التنحهتقل ة یفحهنحقحد املجهتهد وهن حهاب الوصهف فهالجراءة الحب و تقلحوص ًات ركن ال
ٌت الشورة و اٌمجاع  ًد الحح و الراجح ىو تقلح الراجح و املرجوح و ىو طجی  ة جخوغتلزم للتغو
رمها لٍشهتغال و رج هات حتهكن ون  خ صه رن حاردمها و می و كذلا اذا م ًاملنقول وع ال

 النوع للشورة و اٌمجاع.
كهن خ و م ًده و ىو رحه تقلحكات عل عینخارر  ایل <ىذه املغألة لٍدتص اب یف>طوله 

فهه حده و كهات تكلحهتعلق حه حتقل ًوته فكذلا حعد ووته و ٌت الكن الفرعحه الرجوع رال رحعل
 غتص ب حعد ووته.حالعهه حه ف
و  ارهدىا لهلوم الجقهاء ارتههاٌو ياٌدهتهرار د ا ه یفخریارر  ایل <فجعه ون ذلا>طوله 

و  جهب الرجهوعحاذا وجهد اعلهن ف و راحعوها لهلوم الجقهاء اٌ نیو ثالهثا جوا  اٌور ا للوم الرجوعهیثا 
جهب حت اعلهن فحهاذا كهات امل اٌو داددهوا لهلوم الرجهوع  ىذه الصهورة یف راً حكوت م  خ تراوغوا ا
ت اعلهن و ات كهات حهو ثاوهنا لهلوم الجقهاء ات كهات امل ىذه الصورة یف راً حكوت م  خ و داحعوا ات الجقاء
تهاح یر عجاراتهه واضهح ٌیارتاره للوم الجقاء و دها يو الذ رحا حت  خات تغاوو ر اعلن لزم الرجوع حالغ
 شرح. ایل



496 

 

تههه و خراٍو ثقههة و جهها  اٌرههذ حقولههه لروا يىههذه املغههألة ات املجهتههد عنههد اعههر  یف يو الههذ
اوهر  يد لٍوهام املعصهوم الهذحهده و ا ها التقلحز تقلیج  ه و رنو ه مخجرأ ء ارر و لو افی وثاطته ٌ ل 
 ٌ ههه أور هها حعاعتههه اٌخ و م االووور ووونكن عوووا الرسووول و اویحعوووا اهلل و اطحاططولههه  اَ حعاعتههه یف
كهن خ ة و مخهر الرواحهحغ فهیخكن ارهد خ ر ذلا و محكن  خ اٌول م عة یفحدت الشخوعصوم وعور و د

 ًت كهها اذا ركهحهو امل ًتفهاوو الهخة فٍخهة فهاذا كهات العههه حالرواخر رواحقجه ون ارد حغخارد 
ه و دهجب عهدول و حهالفق يفتو كن ذلا دجب شا یفخ م يه مث واو الراوحعن فق يعدل فتو
صوصه طول ای دل عیلخاعلن و  ًرالاكحكات  ات  كتج و حث عههوك ىف عجداَ ذلا حب   ا

كتجك حن ه حهطو حكتوون أنأوون االخالنواب زووان هو م ال عوی أیخك فان  حاخوانك فان وت فاق ث 
و  عجههداَ و ای جعفههر نا رووا عههن ایی  جعلههت فههداك ات وشهها جعفههر الثههاین ٌی

حود وا نها فقهال حواتوا صارو تلا الكتهب ال ترو عهنن فلها فكتهوا كتتن فلندة خة شدحكا ت التق
 دهنن و اصول اٌص اب ایلخة كا ت للعهه و كات ذلا دخشا ات الروا و ٌ ًا هت ا فاهنا حق 

و قوال  سوول اهلل شها و طهال اجوعجهداَ كهن هلهن كتهب فتهاٍو حٍهخ وم وعروفة و محال ء  یی 
جال ال وایسهة و لحوم القیالرجا  كال  كالأااب الركام او  هما و  ی ا ب اینخقول حف   ول الأنات 
اذا ووات االنأوان  و طال النهیب عها ح  حعدكخت  الناب هعه یهك المهقول هما عحاعههها ف م

ووو خوووول  هوووث عهووون  انقطووول عههووو  اال و طهههال دعو لووو  خووولووو  او ولووود  وووالح  ینترووول حووو  او  ووودقة ت 
ان ذلا لهه طهال  يریج ره حه فات علهه  حطفه  مبثا اجر ول عها ح   را  حول عهن خ اجوعجداَ

كههن ج  ونزلوة  عهن العهام و عن الرضا و ان واته فات واو طال حطل   یعهه  الناب 
كهنزلة االنج   ىفحالرق جهر و نهن ٌ عهر   جا حاسورائ حی اء ىفحهما الوقت  هًا ٌحهال  ه و  العههه حقولهیج

و اووا  نه و كذلا طول الجهةخ ادخ لد وته حنیبجنقعع  خ ات دنة اٌحعد ووته و لو وال الف 
و الهرواة وعلقهة كن و انوا ح وة اهلل حعهو ثنا فواهنن ح ویخرواة حود ا ایهیوالوادث الواقعة فوا جعوا ف

  عنوا خو قی هواحك فحالتشوك نوا ىفحال عوم  الحود وول ووال اء و اٌوواو و كذلا طولهحعن اٌر
 .اء و اٌوواوحو الثقاو اعن ون اٌر نهیاه الخحانا نراوضهن سرنا و حنهههن ا قاتنا و قدعرفوا 
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لووو  لعههووا  صههدره  ده ایلیههو اشههار جنووا هیهوواه ان هث خرههد یف عههن عههیل يرو و اوهها وهها
أوتظهر   وج اهلل خا و حطهج الدن ل ىفیالد لةأتعها اخروأوون حغ ا جت لقنا   ا جت ل   هة حی

لههوة العهون  او ونقوادا   الوق  وة وول دقن ویحولالضوعراء  هتخومحعجواده ل حنعه  عیو خهق   عی
قهج  حاقل عا   ول شوة اال ال ذا و ال ذاك مفهنووم حالهومات  قدا الشك ىفخاحنائ   رة ل  ىفحالح 

هل و االدخوا  ل یاد لهشهوات او وغ حسهس الق ء اقورب شووا   هوا  یش ل ىفیأوا وول  عواة الودححال 
كملك  جر فوو صر  حوت العهن مبوت حاوهیاالنعام الأامئة  ه ات العام اذا م ح یفخال  علههه خد وهن یج

ا و ٌ حهدل حذىب عن الهد خهوو علهه و حعلهه اردًا فخهوو و ملاحصدره ف علهه یف جییعلهه 
مئهة و ارهذ خه كتهب رواحهن ىهذا وهن فقیذلا العلن و ا له یف  هبها املقلهدوت املتقهوت یفاتهه عهن اٌ
فهو یت علههه  وتهه فا هه اصهاب وهن میه وته او حعد ووته حه ون طلده النا  و ارذوا عنه محر

جر تلا اٌرجخف حرٍ  املراد و ك ح یفخعلهه فوو صر عة حرة الشهحار و اٌدلة و دهعارض ىذا ال 
هوهن و ٌاو رواة وهاو كلخهو ضهرورهتن اهنهن ارهذوت جروا ثاً خو رهد اً میطد  ه اٌحهو  اٌرهذ وهن الفقیج
و ىهو  وهر ا هه كتهب اجوالغهن اٌول وا دل حاوٍطه عیلخ ه اٌرجار و مماحتواتر ف كها يروی ات
تأخومن وعوام دخنمول تأخوم وعوام د اعیخوذكورت  و اوا ووا رجه الغجن ایل یف ر حونوك وول غخنوك ال
جر وعلق عن اٌرخالدعتنا حشو ووضهع الاجهة و كتهب  یف فصههخ اء و اٌوواو و محث و ىذا ال 

هها هیو كتهب ارهوه حهذلا فكتهب ال ینخهغأل عهن ارذ وعام دخ الغن اٌول ای رجه ایل
ك  كا وأل ىف نمكا عیخد ذكرمتا فاعتهدا ىف فههت وا كا  كافوكهوا  ر القدم ىفححجنا و  اورنوا فواهنن 

جههر ا ان شوواء اهلل تعووای  یف طههال اجوعجههداَاء و اٌوههواو و حههشهههه اٌرخعههام  ضههاً خو ىههذا ال 
كواث خرد الروا  خلد لنرأو  حافظوا   ن وول الرقهواء  وائنا  فاوا ول  الوور ووواله  عوا  حهوواه وط عوی نو  م 
جر و ىو عام عهن حعة ال مجححعا فقهاء الش كون االخقهدوه و ذلك الخ عوام انفهه اء حهشهه اٌرخال 

قوال  و ووا یؤدیو فعوی عویك حوال یاد  قة مفوا یالعه ث خرد یف و اٌوواو و طال اجوالغن
ا خواد و احنو   قتوان مفوا یالعهو  و طهال اجومههدقول فامسل ل  و اطل فان  الثقة املأوون خ لك فعی
و قووالن فوامسل ههوا و اطعههوا فاهنهوا الثقتوان املأوونوان خ قواال لوك فعوی ان و واخؤدی فعی ك عیحال
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ت و  جههرات وعلهٍه هههىههذات ال  ر ذلهها اوٌرغهههجا ات حهه  اٌوهههواو ایلاء و حههاٌر ههها یفهتعل يریج
مئة عهلوت حكتهب الغهلف و خعة كا وا ح دنة و الشی   و مخغی  د ون وأتخا  طدتكلهوا یف اٌ
دة و ا ا جه حغأهلن و لو حاشارة حعخ رلد ارد ات عر عیلی   تفوىوا هبذه املغألة و مخ اهتن و مخجروا
عتنا املتعلههوت و حشو د امئهتن و طالوا نن العلهاء حتقل اٌ داً حعرفوت تقلخعة حكن الشخ  ه مذلا ٌ
جله  الشهاىد یرىن و كهات حه  ث و احٍ وا ایلختعلن اٌراد عیل هتنعحش ثاء و رثوا  ر النا یدا
ن هنیهكن ادن جخ عهلوت هبا و مخغهع و خ ون م ؤدوهنا ایلیعوهنا و خغهعوت وقالهتن و خب و خالغا

 ی  شهاع جه وصهعلح جهرو عهیل مسعهت وهن اٌرجهار الهی وها یف د و دؤال و جواب اٌحون التقل
ل العاوة و اٌ  هه أغهأهلن ارهد كخ تفوىهوا هبهذه املغهألة و مخ ذلها م و وهع مهد كات اتجاعنا ٌ
 عة وتعلهوت و رواة حعضون لجع .حعة ات اٌوام ىو العام املعاع و الشحاو الشخكات ون ضرور

رههالفهتن  رٍفوههن طلههت این عاوههة و الرشههد یفت وههن شههعار الحههد املحههو ات طلههت ات تقل
ت و حهو امل ًد الهحها ها ا كهرو تقل و رالفمت شهعراً  وون و شعارىن و ا مت وافقمت شعراً كٍ يحشعر

م خت وهن ضهرورحة عن املخة و جوا  ارذ الرواخد ارذ الرواحتقل ٌرد اٌ داً حٌاجو  تقل او اٌدٍه
تقهول  وها ت طلهت عهیلحهد املحهو ات طلت املشوور عدم جوا  تقل حه املله فا مت اعهه حقوهلن وین
  حت و ارامىههن حعلههت و لههغههرو و اذىههاهنن روحههاٌرههرة تغ اوههواهتن ٌعجههرة حقههوهلن و رنههوهنن یف

ا  اٌرذ حه و اٌرین اَ و لو كات ون دیاطواهلن ون د رد الشورة ىذا و  غوا عیلحاء لحن اَ لج
ل اهلل یود قوال قووم ىف اب و وواحوو الق ید  الورأ ٌعجرة حه لقولهر  ك حون   يالفتو الشورة یف

ىهذا و نهن ونكهروت أخومه وول النواب خحقهوة وول  یعرف اهودخامنا  و لقول عیلس ل  برهان حل
ٌ ههه وههن  ةد و  ههراه وههن دههن  العاوههة و اوهها اٌمجههاع املنقههول فوههو اوىههن وههن الشههورحههٌصههه التقل
هلة اینادتنجا   ًٍ  راملعصهومحد لغحهجوا  التقل عیل فاً حو لو ضع ًٍ حاجد دل م العقول حالج عهن  فضه
 ت.حد املحتقل

الظززن باجت ززادا لل ززةل و  یكفززیل العلززن بالهجت ززل نایالهقلززل تحصزز یاصززل علزز :قااال
الغلززب  روهكن غالبززا  یززل العلززن غیاط تحصزز یعلیزز اط عززن الظززن اال یا  ال  ززیزز تصززحاال و ااال
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حصزل العلزن لكزل ال زاس نابزل وزن یث یزتكزاثر اخبزار اذزل الابزرل بحال اس و اذل البللاط ل لور 
نوجزود  ا ابتزلا ا  یزل الهیزا ااا جوزنزا تقلاط خزاع االجهزاع و تزوذن انزیزة الظن اا وجزوال االحتیكفا

الهرانعززا  و  یانززه نززیعسززر وززلنوع بعززلم جر اجت ززادا وعلززوم ضززرورل حاصززل نززا یالهجت ززل الزز 
كفا یثن علز نجل وفصا     الحاكن و لنر تصرنایالهساجل الهستحلثة و  ا  یة الظزن نفزیزنزرض 

كتفززا  بكززل ظززن ام لززه ظززن واصززوف وج ززاط و ااا تهكززن وززن الحزز الهعلززوم اجت ززادا  یجززواز اال
او ااا حصزل  ثبزو  االجت زاد حجزة اوزا وطلقزا ینز نیل و شز ادل العزللیقلل وظ ونه لعزلم الزللی لن

 الظن.
ه العلهن حاملقلهد حتصه فقهال عهیل د وشهروعاً حهالتقل كهوتخ اصه ىهذه املغهألة فهرع ات :اقول

شتغال ال ت ٌا هكهن خ اجهتهاده م  یفی  ة و ا ا لو كنا شاكحنحقحالجراءة ال ًغتدعخ ینحقححاجهتادهٌ  و  یج
ات  ًدعخهه ات عههن العهههه حههال ن ٌا ًاو الهنههخههٌ و ضههاً خرههال ال ههن ا غتصهه ب یفحده فحههتقللنهها 
ٌحناء ثلهثمی این رممكن و ىذا ىو الق وحه العلن  ححتص ع حهمج دهنة و حنهاو التغهع یف ةعشهر كن 

طعار ات ف طهدحلغت حثهرة ا هواع التصها حلهد وهن الجلهدات ىهذا و ك صلوا العلهن حاجهتهاد رجهه یفی ٌا
طوال رغب اتدرد الكلهاو  قدر عیلخكن لكه ون می وجلغاً  ككتاب اع هن  كتب كتاحاً خ و   ن ٌا
طههواضههحلهه   ن و كههذلا طههدیاملجهتههد كههن لكههه وههن لههه راف ههة ات می ل و الههرد و الج ههث وجلغههاً جا ٌا
طوال و الرد و الج ث وٌ ی العلهن  ًكهن للعهاومی زة التفقهه فهاینیهء وهن  ر طلجهه یش كهوت یفخفو ٌا

هتد فاذا اوتنع العلن  نج  لوت ال نحیج حات ىذا مج نتهاح ایل ضهاً خزه احو ننٌ  هتهد و  فا هاٌ  اجهتهاد مج
هه قولههه ا ههه  يالههذ وعنههاه او  تفكههر یفخؤرههذ حههه و یث خالثقههة لفههو الههد يحالوثاطههة فههاذا رو ب العلههنیج
اىهه الضهجا و  وهنو  عهر  املعهینخفات كات ممهن  حاملعین يعلهه و ات روخغأل ون خج ث عنه و ی

علههن حاٌجهتههاد وههع كثههرة  فٍنتههاح ایل ؤرههذ حههه و ٌای ثههو  حنقلههه حههاملعینصههه الویث حههالفوههن حب
 رن. شرووىا وٌ  ایل شرووه الی
هف حهات طهال طاجهه ك عهینخارهر  ایل <و تهوىن>طوله  كتفهاء حهال ن و یفیج ا وهن حالهد  و  اٌ

كتفهاء حهال ن خعغهر  قن و ٌحقن حاجهتاده ووجود و اصه الشغه وع اٌرهذ عهن املتهحتخ غهو  اٌ
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ن یاٌوههواو و الههذ كهههنن املرافعههة ایلمیاجههاب املصههنف امل قههق ات ذلهها وههدفوع ٌت النهها  ٌ
ًٍ یج  و م ر تصرفاو الاكنیاملغاجه املغت دثة و دا و یف يدخن اٌهیصه الخٌ  د املصهنف وفصه

ههفوههو رجههة اَ عنههده و ٌ عههدل عههن  ًه الههومهحذا الههدلتههذه العلههة فهلههو  لههه القههول حالفصههه یج
 .ية عن ال ن فا  ر واذا ترحاو و اٌرجار املتكثرة الناىخاٌصه و رصك اٌ

كتفاء فی>طوله  ء  ایل <جوا  اٌ ارر وراده حال ن املنصوب ىو ال ن املعتجر عند العقٍه
ًٍ و ا عجهرة حهه و اوها  ر ذلها فٍهحه او رهد  او  ی  او فادهق وا ال ن الاصهه وهن رجهر فادهق وهث

و  ًو نههوت اٌجهتههاد الهه الضههواحا واوهها یف یف حههأ  حههه عنههده كههها ادتفاضههة رجههر الفغهها  فهٍه
لٍمجهاع املركهب و الجرىهات  ًد و نهوت اٌجهتهاد الهحت فالرج ات عنده لتقلحد املوعلوم اٌجهتا
ها و حه ىنها ٌدهحعن التفصه كیخ ور وا ه و طدحر اصحاصه   و كه ذلا عند ا وج   عیل العقیل
 ه.حون التفص نعینمیدفر  طدر یل طد

وج زاط و االوجزه   زا  یة لكزل احزل عیة ام اجت ادیلیقلل تیكوط وساجل التقل یاصل ن :قال
كزبعض الطلبزة الهسزتعل یل باط الهقلل اوا قزادر علزیالتفص ن او ادوط وزن الزة بهرتبزة یاالجت زاد 

ن الحزق و الباطزل بحسزب قوتزه او ادوط وزن الزة یز بزیزن ویه ادلة الطزرنیعل یث لو القیلك ه بح
 یقلر بعل التخوزل علزه و اله  ور لیه و الهاتلف نیه االقوال و الهجهم علیعل یبهرتبة لك ه لو الق

ث یززبح ضززا  یالززة ا نظززرا او ادوط وززن یقن او اله زز ور لكونززه اقززرال نززیاالخزز  بف هززه بالقززلر الهتزز
طاقتززه وززن الززلرجا  الهزز كورل النززا اط اوجب ززا  یل نكززل صزز ف وززخوور بهقتضززیززالتقل یعلزز قززلر االیال

الهرتبززة ن ززو حززرج و نوقززه وززن  وززا یكززل صزز ف الزز یم االصزز اع او اوجب ززا ترقززیززجه یاالجت ززاد علزز
ح للهرجزو  بال سزبة ین و تزرجیالسزانل یة او اللاللة للكل ن و عسر علیالهرتبة اللان  ا  یاختال او ع

 ل ون علا الص ف االول او الكل.یجواز تقل یر ذ ا و االصح ع لیص ف االخلواعلا ا یال
ن شهاعا یاللهذد حهوغألة ون فروع اٌجهتهاد و التقل ضاً خالعجارة راىرة و ىذه ا :اقول

 ی  طغهه قهول ات وغهاجله عهیلخ د كات اٌوجه اتحفرض ثجوو اٌجهتاد و التقل هنن و عیلیج
كحو  التقلیج ه كه ارد فٍحقدر علخطغن  و  وهن اوهة مههد قول حعهد اٌدهٍم اینخ تأد 
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اعلن دخن حدیالتد ب عیلیج  علهن خارذ ممن  ات نه و رٍله و رراوه فوجب عیلخنه و ا ا ٌ
جرة املتدخ ًالو فٍت  ذعنوت لهه حعلهن خهأرذوت عنهه و خ ی  نخعلن ٌت العقٍء ون اىه ال 
د وهن ذلها خهكاٌوفهال و الغهفواء و اوها ا  كهن وغتضهعفاً خ كن ملهن ممین و ىذا القدر یالد

نهو فصهله املصهنف اٌ ات ال هن  كهن للكهه اٌ عهیلمیٌ قاو املصهنف مفههاحر تهدطیون دها
 .جاً حون الق ش غینخٌ

هصهنع ات كهات ٌخف حهتلها املغهاجه فك د یفحالتقل كنه اٌمیطلت ات كات ٌ و ات و  لهه یج
كتفاء حال ن طلت اوا نن فی د حهكتهف حتقلحوهذىتن فل و اوا عهیل أیخ فراع ون ذلا كها اٌ

تهكن ون اٌرذ وهن خهن ٌحقولوت فخ عهه كهاحصه له وثله فلی ده فات محعلن جوا  تقلخون 
ثهق املكلهف خالوثاطهة فكهه وهن  قول املكلهف حهه و اوها اذا كهات املهدار عهیلخ اتارد و ذلا فرع 

جره حنفغه او حضن القرا جهره و  قلهه كههاخن كنجر فادق شود حصدطه القهراجن یحب  عههه خ عههه حب 
اذا اطجهه و  نیخهٌ ًعهحون دوت فر  و الوثو  اوهر وج  اٌوامی  نه و جیه وع الوداجا جحالفق
ؤول حواهلل و یوو طولهه نووا حان جواءكن فاسوق حنجوأ فتج اوا الثقاو فلقولهه تعهایلصه ی ثجت اذا مخٌ
  عنوا  قاتنوا و خ قی هاحك فحالتشك نا ىفحالعم  الحد ول ووال و لقول الجة ی  ؤول لههؤونی

  حوواوووا اذا قاوووت عه عجههداَ و لقههول این هیاه الووخووقوودعرفوا حانووا نراوضووهن سوورنا و حنهههوون ا
كافر و اوا ول مخ عههنا فهن ىف ثق ح خال ة نمل  مث طهال أهل خ عم  حی أهل فهو ىفخ ثق ح  فهو 
جواءك  ووا عجهداَ ر الثقاو فلقول ایحو اوا   ی  ؤول لههؤونیؤول حاهلل و ی اجوعجداَ
وا ىف وا جواءك ىف وافوق القوران فخوم حو  و ووایة وول بور و فواجر خر وة وول بور و فواجر خور ال  القورءان ی 

أوت هوا حاهوا و حو ل و حمكوا   ة ول العهن منألها عههوا  حلنا اوع ان جعفر و عن ای ف تأخم ح 
ة فخموها مث  روها ول الكودق ة تأخوموهنا حاالوع ىف وا عتنا فانظ وا ایحش لتنقا ای وامنألها اال

كن و االوعخووة و احة  ووافحووقنضوواء یب  وووا و عههن العجههد الصههالحة فاهنووا وعوواء سوووء فنكجوهووا حووا
ه عنهد ا حه  الفقحاٌرجهار و له ر ذلها وهنح  ایل ناحتعههوا فردوه ال م ان  قولنا فالزووه و واعههمت 
ه حاو ضههاحا هلهها ووههمت هبهها وشههتغه حههالف ك عهنهها و حتصههخههو ىههو وعهه   حالروا يرویههوههن  اٌ
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رالضهاحا حالغ ًأرهذ العهاوحفالرقهاء اونواء  ذلا لقول اٌوام  اَ عیلی  ص اروا و ىو او
فامسل ههوا و  ث ورخرد یف طال اجومهد اَ و اوناء ردوله كهاحذلا عن اوناء املعتینرحالغ

هعههنن  يرویهعههنن و  يؤدیه ی  فكه ثقهة اوه اطعهها فاهنها الثقتان املأوونان ب القجهول ونهه یج
كوان وول الرقهواء  وائ حالغهع و العاعة كهاطال الصاد  نو  خلد لنرأو  حافظوا   نا  و اوا وول 

الرا   جر و ون راجع صهدر الكهٍم و ذقهدوه خ الور وواله فههعوام ان عا  حوطهواه  عی م  لهه عهر  خال 
صههه لكههه وكلههف ی ًعههحة رغههب و اوهها الوثههو  فوههو اوههر وجخههارههذ الروا د یفحههات ىههذا التقل
 لو.ی رواد فارتر لنفغا وا  فخ یف يذكروه عند وا حٍتكلف و حایق

ن ین و الهت اقضزیالهتضزاد یتحقق نزیو ذو   ها وللوال  ین ت انیلیتعارض اللل اصل :قال
 ین و ال نزیزیالقطع ین ال نزیزیالظ  ینز هكزن التعزارض االین قزالوا الیهطلقزن ون وجه و الیو العاو

ث یبح بالهضهوط لكن نوعا  كل االقسام او  ین ناط ارادوا القطم بالصلور ن و وهكن نیالهاتلف
 یالكل و اط ارادوا ن ین و وحال ن نك لة او نعا  خر القطم او الظن ن الناد االیلوال احل الهتعارض

ة ثن اط التعزارض لزه یح لك ه تفكین و صح ین ال وعییالظ  یو ن ین الفعلین و الهاتلفییالقطع
ص یوجزززه التاصززز نهزززا ضزززا  ین ایالهاتلفززز یو  هزززا وهكزززن نززز ینح و اللزززاینزززرداط التعزززادل و التزززرج

 زهل تعزارض ین نی هزا و اعزن وزن االوزارتیوهزازاد علن اعزن و  هزا و یلین ثزن الهزراد بالزللییبالظ 
 ل و االوارل.یاللل

اول الوطت و ا غه املغهجد اذا تهنج   فوو كقوهلن صه یف <نیاملتضاد>طوله  :اقول
هب و العهاو ب الغورة یفیج  كقوله ی  و املتناطض  وهن وجهه كقهوهلن ٌتتهرك صهلوة ی  الصلوة و ٌحتج
 ررام. ةوء كل ن الغف رٍل و الشاة املووی  ون ارد و املعلق دره وطهتا و ٌتغصب ولكاً اذا 

 وذىب العاوة. و ىذا وتهش عیل ًو طعع رین عینخ <ی  املنتلف و ٌ یف>طوله 
 كن التعارض.می ضاً خه احفغره و ف و ىو وا <لكن  وعاً >طوله 
ًٍ >طوله   حعد وٍر ة املعارض و تكافؤمها. عینخ <او فع
و   وضهههو اً حههی  القعع كههن التعههارض یفمیات ارادوا ا ههه ٌ عههینخارههر  ایل <و ات ارادوا>طولههه 
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م ٌرادة وعن ا یفحهح لكنهه تفكحفوهو صه    وعهاً حهی  ال ن كهن یفمی حالفعهه و ی  املنتلف  حهی  الكٍه
 .حی  وعن ادتعهال لفو وارد یف ن و ٌ حأ  عند ا یفیحاعتجار

تههرجح ختعههادٌت فٍخ اوهها ی  ات املتعارضهه عههینخارههر  ایل <مث ات التعههارض>طولههه 
ح فعههه حح فههات التههرجحقههول التههرجح ٌ التههرجخ اٌرههر فكههات الصههواب ات ارههدمها عههیل
 ترجح.املرجح ٌ امل
 و ىههو رعههاء حههی  القعع كههن یفمیارههر رههاىره ات التههرجح ٌ ایل <ح ممكههنحو التههرج>طولههه 

 .أیخكها
ىههو اعههن وهنههها و وههن اٌدلههة املتعههددة و وههن  عههینخارههر  ایل <ی  لحمث املههراد حالههدل>طولههه 

تصر وراداته.  اٌواراو و القراجن ىذا م 
علههه    یفحله يالهذ اٌرهد نهو اٌرتصهار ات اَ الوارهد املغهألة عهیل ات الق یفیو ج
عهاء و ىهو احوو و النغهه املعصوم املعور عهن الغهح ج ن وارد ایلیحد ًارتٍ  اور  ضهاً خات و ال 

اركاوه  غخ لتجدل طواحه اٌوهة  ا ه كات یف ر اٌحر طصور و ٌ تقصحاوته ون   محه ایل وا ياد
ة او خوننأو  وول ا وا رغب طوله تعایل نغنه عیلخمث  ء ا وا اً  كن ح یوصالون فكات  رحو تغ

 وا حوغخ حقووم حوی ر وواحوغخان اهلل ال كتاحهه احا ه اَ یف و دجب ذلا وار وهنا او وثهها حننأها نأت    
ٌ وههن حههاب النغههخ ااٌرههتٍ   عههن النههیب نههاً حقخصههح صههدوره  وهها مف ههال یفنرأووهن اح وووا
تلفهة وهن حهاب النغهخ ٌ حة الصدور و طععحثه طععخكوت ارادخ هكن اتحف ة املضهوت و تكهوت م 
هر و اوا و نو ة الصهدور و و نو هة املضههوت فٍح  حهالقراجن  ا و العههه هبها اٌهیهه علخه  التعوویج
صهح  كهن و اوها وهاخ ت مأ امل نهوت و املقعهوع اذ ٌ عجهرة حهامل نوت ٌ هه كهی  فٍتعهادل جهة حالقعع

مئهههة ٌهنهههن  ضهههاً خه تنهههاط  احهههكهههوت فخو  تلهههف حعضهههه حعضهههاً ی   مف هههال ات صهههدوره عهههن اٌ
ة النادهخ و املنغهوخ و وهن خه وهن وجهه ركای  وهن وجوه وهن عنهد اَ اٌ وعصوووت وعوهروت و

هثن تنههاط  و اوهها خارههاد علهوههن و یف كههوت یفخ  مههال اتی  الههوجون یر ىههذحههة و وههن  حههوجههه التق
 ة الهیحهدلهة العقلاو املتجهاو ة رهد التهواتر و اٌخهاو و الرواخهو نوت الصدور عهنن فٍعجرة حه لٍ
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صههوب مفهكههن و لكههه حههنههة طععخقتههرت حههه طرخ ات وههرو اللوههن اٌ ة و اوهها التضههاد و العهههوم و ال 
ة عیلوع و  ضهاً خ عهر  ا قاو و ٌنهب اتحالتهدط طهالوا وهن ىهذه ممها جاً حشه ور و نن ٌ عهر  وا الج

 مهد د ا. دات ال مهد طلنا و وا طال ال الهدَ وا
 و والهها ًفههدع عنهها طههول الشههافع

 

 عهن كعهب اٌرجهار يو امحد و املهرو 

 

 هثنخو رذ عهن ا ها  طهوهلن و رهد

 

 يه عن الجارحجد ا عن ججرج يرو 
 

كهات افواونها  اطصهة و ٌ علهن رقهاجق كٍووهن و  ذكر ها ىهو واطهع اٌوهر و لكهن ملها يىذا الهذ
ا هیههف ين حعهه  اٌرجههار فنههرفوهه شههكال یفٌلنهها ا جییهه عجههز عههن فوههن املههراد و  دطههاجق وههراوون طههد

  صهه حالنغهجة ایلحر فحة فنت حا تقهیقة و احا رقهیا  ادخ و اهیا ونغوخ و اهیاو ٌ علن ا ارتٍفاً 
هنهها تعههارض و یالواطههع ج   یفح ة و لههح اٌرجههار و ات كا ههت صهه ی  افواونهها تعههادل و تعههارض جهه
 .أیخ ا الق كهاهی علن ا ار اذا محن حال  هیتعادل فاورو ا دٍم اَ عل

 ها یاعتقزاد الهجت زل بهزللول ی ها او تسزاوین ذل ذو تساویلیتعادل اللل یاصل ن :قال
را واقم یبل نظ و شرعا   جوازا عقا   یب نیو الر یون اللان وطلقا  ها االول و ذو اخصیاط اقووج 

ل عزلم الجزواز یزالهقلزل و دل یبال سزبة الز یالزر  ین نزین الهاتلفیین الهتساویولل الهجت ل ین
 ل ون وجوا.یعل شرعا  

 يراد حتغهاوو امله  و  عهن املصهنف ات لكهه وجوهاً ی  لحدلفهات لتعهادل الهخىذات تعر :اقول
 عهینخها هیاعتقهاد املجهتهد  هدلول يو املهراد حتغهاو  وعهاً ی  او كوهنها و نو  ص هتها وعاً  ی  لحالدل

تلفحاٌرر و ات كات الدل قدم ودلول اردمها عیلخحبغب اٌعتقاد ٌ  حبغب  فغهوها و ی  ٍت م 
طهههو عههههوم و   الثهههاینی  نهههه و جهههی و ىهههو جی  لح فههه  الهههدل ات التعهههادل یف يارتهههار املصهههنف ات اٌ
هلهة التعررصوب وعلق  وجهد و یاعهن ٌ هه طد ف الثهاینخهو ادتنراح النغب فضهه القهوم حالج
 ولكههن ارههدمها وقههرر و اٌرههر یی  روتغههاوحٍت  ح كههها لههو تعههارض دلههی  لح فهه  الههدل ٌتعههادل یف

 اٌرر. ح اردمها عیلحترج قدر عیلخه رج ات ٌح اطه و لكه عند الفق
هٍه  یف ارههر اشههارة ایل ایل <جههوا ه ب یفخههو ٌر>طولههه   ی  لحالههدل جههوا  التعههادل یف ال 
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ًٍ  و  شرعاً یج  ىه حی  ال ن ًٍ یج ام  و عق صهدر وهن خٌ ه لغو ٌ مفهنن ون ا كره شرعاً  شرعاً  ٌ و  عق
عهر ی  اٌصهه الغهاجق ٌ ن و وهن عهر  وها طهدونا یفیالشارع و املصنف جو ه و وثه له حاملجهتد

تعهادل ة و ٌحهون حاب النغخ او التق ٌالواطع ا تلف اطواله یفی  ججاله ىذه الشتة فات املعصوم ٌ
تلفهات ه رجهرات م  حهأتخة عن اثجاو ارجارىن و فون كٍوون فر ا حعجز الرع رجع ذلا ایلحىناك ف

حهه لقلهة  ً  جهواطعحو تعارضهوها له ات صهدوراً حلقلة فوهه و مها طعع راىراً  املعین وتعارضات یف
تلفهات فٍهعجهرة هبهها تع ات فٍهحفوهه و ر ا مها رن عجهرة   نوهنهها تعارضها ام ٌ  ارضها ام ٌ او م 
ًٍ ی و ىههو جههای   و ٌ املنتلفههحههی   ٌ ال نحههی   القععی  قههة جههحفالتعههادل املقصههود رق و  و شههرعاً  ز عقهه
 ه.حء ف ٌوا ع ونه و ٌ یش

االصزل او  ی  هزا او الرجزوع الزیر بییزالتا ین نفزیلین الللیاصل ااا حصل التعادل ب :قال
الهعززاوا   ین الوجززوال و الحروززة و نززیولززل دوراط االوززر بزز یتصززور نززیر الیززالوقززف وجززوا و االخ

كانززا خبززریة و نحززن نقززول اط الهتعززادلیال فسزز عززن  ین و ظززن بعززلم خززروح الحكززن الززواقعین اط 
كالوجوال و الحروة ین الهاتلفیالواقم و اتحل ووضوع الحكه یاحلذها ن و ال زلال و الكراذزة ان 

ن اله زهول لعهزوم یلیالهسزتفاد وزن الزلل یاللالث بالظن االجهزال یل ف یر االبتلاجییالحق التان
كز ین نزی ین الهتبزایة الظن نعن لزو دار االوزر بزیحج یدل عل وا ل او یزكزوط الهزال لزی طخالهعزاوا  

ن یاللالززث نتخوززل او بزز یب فزز یه الظززن االجهززالیزز انیعهززرو وجززب الوقززف عززن االنتززا  لاصززل و ال
ن الوجزوال ی ئ  او بیالوجوال و ال لال او الحروة و الكراذة اخ  بال لال و الكراذة الن ها االصل ح

ن یاو ب اط ال اصا  یلاحت عرضا   یاللان یاالول و الكراذة ن یو الكراذة او ال لال و الحروة نال لال ن
كزالظ ر و الجهعزة ی یبان الهتیبحل ا او ب یور ن الوجوال و االباحة او الحظر و البرا ل نالبرا ل لها ن 

كهاینالجهم النه االصل ح ل و یل الزللینالحكن الحكن و الزلل للالث اجهاال  ا یور و لو علن ب ف  ئ  
تخوزل  یظ زر بزادنین و تعادال نحكه ها یر خبریاط غیرا و تعادال او تعارض دلیااا تعارض خبر و غ

الهوضزوع  یوزر او نز اللالث حجة لها یكن الظن ب فی الهوضوع الصرع لن یو ااا حصل التعادل ن
كها یالهست بط و حصل الظن ب ف  یح النزه االصزل نزیالتزرج یتوقزف نزیتقزلم ن اللالث ن و حجة 
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 اللةا .
اٌجهتهاد  لزوهه التوطهف یفخح حاذا رصه التعادل و عجز املجهتد عهن التهرج عینخ :اقول
اٌصهه و  حالتغهاطا و الرجهوع ایلر و وههنن وهن طهال حیالعهه مفهنن ون طال حهالتن و اوا یف هٌم

تصهور خالوطهف ٌ ير احهفقهال املصهنف اٌر يفغره حتهرك الفعهه الوجهودخوهنن ون طال حالوطف و 
ٌ حنك و ات كات القهول  ير حالرأحرىن تفغح الوجوب و الروة و صد  و تفغی  دورات اٌور ج یف

وعهاوٍو  تصهور یفخكهن ٌء ول كهن ح هیر فٍحهوعهاوٍو الغ كهن تصهوره یفمی و ی  ون امل دث
  فغه.

و  ً   كلهف حبكهن واطعهحب ٌت املكلهف لهخهارر ىذا كٍم  ر ایل <و نن  قول>طوله 
 اات كا هه>لقولههه  وعههین الكتههاب و الغههنة فهٍه ًه و ىههحههاٌدلههة الواصههلة ال ا هها ىههو وكلههف  قتیضهه

جهرحهرد وهن  یه شر  و ملل وعین الكتاب و الغنة فٍ یف ه اٌحدل فا ه ٌ <نیرجر  رحه  ن اٌیر ال 
و ٌ  <عهن ارهدمها ًرهن حعهدم رهروح الكهن الهواطع>لقوله  الكتاب و الغنة و كذلا ٌ وعین

 ر.حها ٌ  هیف يفاجدة هلذا ال ن و وجوده و عدوه دواء ٌت العلن راصه حكوت الكن ال اىر
و  وعلقهار حیهذلا التن  فالق یفی  لف املنتی  ه لل مكحمتث <كالوجوب و الروة > و طوله
 ر وهاحیه  وجهه التنحو له يو اٌدهتهرار فات اٌرجار اعهن وهن اٌحتهدائ <اٌحتدائ>ٌوجه لقوله 

ت وهن حهعن رجهه ارتلهف عل دجه اجوعجداَ وا ًادتدل حه حه وجوه اٌرجار و ى ه رجٍه
 حویرججو  یصنع طال خف حهناه عنه كخأور حارذه و اٌرر خه اردمها خرویاور كٍمها  نه یفخاىه د
 العههه ىهو یف رجهئ الكهن و اٌعتقهاد و یفی و املعهین ًا هتههقواه خ سعة حی جره فهو ىفی  ول  هیقخ

ة خهروا و یف ینحهاواوه و عن الكل لیخ دعة ری ىو یف د اٌدتهرار فدامئاً حفخلقاه و ىو خ دعة ری
 تقولووا لكوا ووا اننوا ح المی التأوهی  ان ول قورة العو و طال  وسعكمیها اخمت ول حاب التأههیحا

 ٍ  كٍووههن اٌعلههن وجههه ارههتخة ٌحههوههن الرع و ذلهها ات ارههداً  ًا هتههنووا حاختهوو  عنووا ان تووردوا ال
هزم حهالكن ٌت الكهن میالتغل غهع فالنجاة یفخ فون فاذ مححالغهاع عهنن و توط  و الرد و عدم الج

ههنجههذ وتشههاحه و حر اذا مسعووت ووول ا ووااحك  ب الوطههو  عنههد الشههتة و طههال اجوعجههداَیج
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كههوون  قووة مفوسوول عهخالوود ر حیههد التنحههفخ ضههاً خو ىههو ا ًا هتهه  حووالقووامئ فتوورده ال یتوو  ك حوویحووث و 
تلفههة ایلخههجنهها اٌرادححتج  ه للرضههاحههو ط ياٌدههتهرار جنهها الههرجٍت و حیج ه حههط تا ث عههنكن م 

تلفهی  ثخكٍمها ثقة حبهد هوا اخومت هیك حاحوتعهون مفوسول عه فواذا مهها الهق طهال هی و ٌ علهن ای   م 
ء و  عجههزه یشخن لعرفهها و ٌی ارههد اٌوههرحههی  تعههر  تع و وجههه ذلهها ات الشههارع لههو شههاء ات ًا هتهه
اصههه  الكههن فتتوطههف یف  و التوطههف یفمیالتغههل د ونهها اٌخههری لهها ٌی  عههخ د فههات مغلجههه ارههخٌ

ًٍ ف هبحغاجه وع وطوع التكلا لب امل ن یفیالعهه فتركوها رروح عن الد الكن و اوا یف ه  ها مج
ًٍ وهنن كها ل یوعهون اخ توجو  اذا مخ وا لیا ر احدا  حاملتا ی ی   طال اجوجعفر فودعوا لا اٌور تفض

و ذلا ٌ ه وكلهف حارهد  ًا هتشاء خث حح  یخر فقال حعن طجلة املت  و دجهوج  القجهة 
واو ون   ًٍ حی  جاب التعاَ ٌرفاء اد ه ارادحی  ر تعحالج  . فودع له اٌور تفض
كههات ارههر ا ایل < عههن لههو دار اٌوههر>طولههه  ًٍ خههریت  د او خههوههال   د الكههن حههات املههال وههث
 يد و واجهههب و ات اراد الوطهههف و لهههو عهههن الكهههن ال هههاىرخالواطهههع فهههالتوطف دهههد عههههرو یف
جعههد الكههن یفٍ ر و اٌحههات اوكنههه الصههلح فالصههلح رىههذه الصههورة فهه رتفههع التنهها ع فههییفٍ
 اٌرجار.اره ٌوٍ  حرغب ارت عیل

و اٌرجههار  يعههن الههرأ ه  ههایش  حارههر و ىههذا التفصهه ایل < الوجههوب و الروههةی  او جهه>طولههه 
ًٍ  ر جار یفحیفالتن املذكورة وعلقة وقتضهاه وهع ا هه ٌراجهة  ينهوخ هها ارهذ لهه اتهیو حا الكه عهه

 ة الوجه.ح  ایل
ارههر مفههراده حاٌصههه اصههه اٌشههتغال و اٌرجههار وعلقههة عههن  ایل <ی  نخ املتجههای  او جهه>طولههه 
م یف ا  اٌحههع الصههور ٌرجههار اٌرتحههمج ا  یفحههر  عههن ٌ حههأ  حاٌرتحیههالتن وجههوب  ات الكهٍه
جعهد رج هات یا  وع وعارضة ارجاره حارجار الغعة و عدم ورجح ٌرهدمها و تعادهلهها و ٌحاٌرت
جر ر ٌت ارجاره واردة یفحیالتن كهوت خا  وعلقهة و لر ها حن راصة و ارجار اٌرتیوقام العهه حال 
 ث فواحنهوینخحالود اذا حود مت عویر لقهول النهیبحا  و التعغهح اٌرتحی  عدم تع ا  یفحاٌرت
تنرو وا و  عنه يو روه و اسهه  و ا شده أاهن تعأو واخحش وا و ال امنوا ث ارهر خرهد و یف أو وا و ال
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تنروو وا خ و عنهههل یتجعثوووا وعأوو  مل و یأوو ححعثوومت و تعأوو وا و سووكنوا و ال كههات  و ملههاأوو وا و ال
أور و حد اهلل حكون الخو یحهأ  حاٌرهذ هبها طهال اَ دهج ا ه  هنا وعاحقة للكتاب و ارجار ها ٌحوضاو
 یف يرو و اوها وها ارحهر واضهح فالرج هات ٌرجهار ال  حا  تعغحاب اٌرتیج ا و یفد حكن العأر خ یال

جر رجر  رارة املشوور یف فقلهت  ا حوواخوال  االحت نك و اتوركخ  الائطوة لودحوف اذن فخم مبوان یال 
الفات له فكحووافقات لٍرت اهنها وعاً    ر احدما فتأخوم حو  و تودحاذن فتخف اصنع فقال حا  او م 
جهر   فاوًٌ  االخر و ارجهار روعتجهر حو ىهو   اللجهایل ر وصه ح حنفغهه ٌ هه وهن كتهاب  هوایلحهىهذا ال 
ر و ات طلههت ا ههه حغههحر و التحیههىههو وعههارض حارجههار التن اً حههو الرج ههات هلهها و ثا  ةر وصهه  حیههالتن

هرحهطدعهه حه املشوور و ىو ونججر حالشورة طلت ىو حنفغه دل  ه و املهراد  هاحهعل يه الشهورة و ٌحتج
 .ی  المك نا وع اهنا یفیج ة الضرورة كهاحالن ل یف

جهر حهعنهه فا ها ٌ عهر    ارر فذلا عنهد ا وفهروع ایل <رهحاذا تعارض رجر و  >و طوله  ر ال 
جههر أیخههالكتههاب و  اٌ ًٍ حدلهه رمههها وههن اٌدلههة فٍعجههرة هبهها حو الكتههاب و اوهها   ركههن تعههارض ال 

 عند ا.
قههول حعهه  اىههه اللغههة خ تأارههر كهه ایل <املوضههوع الصههر  و اذا رصههه التعههادل یف>طولههه 

 و اوهها املوضههوع حههی  التع توطههف یفحالثالههث ف  ههی ره و رههنحههقههول ىههذا  خ ىههذا و حعضههون ی  العهه
اصهه  توطف یفخعرفت و عند التعادل  ركن اٌرجار كها رجع رمكه ایلحاملغتنجا ون اٌرجار ف

 عٍح اٌرجار. ور یف عهه كهاخالعهه   و یفحی  التع
كززاط الززة نززییززالتا یعلزز یااا تعززادل االوارتززاط ع ززل الهجت ززل و ب ززاصززل  :قااال  یر نززاط 

 یفتزیاتزار احزلذها و ی یوزم الهقلزل حتز ر داجهزا  یر اا الهجت زل لزییبزالتا یالهوضوع الصرع انتز
كتعززارض الب یبالهاتززار او نزز  ی ززا  و نحززو وسززخلة ارث ابززن الب ززا و ب ززا االبززن انتززیالهعززاوا  

 ار.یبالا یة انتیاالحكام العهل یرنم الاصووا  او نیار الیبالهاتار ااا الحكن بالا
 عههیل رىها و حههینحة او  حههاملغهألة الفرع قههول اذا تعهادل اٌوارتههات عنهد املجهتههد یفخ :اقاول
للهقلهد حا ها  املوضوع الصر  كتعارض اواراو القجلة عنهد املجهتهد افهی ر فات كا ت یفحیالتن
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كهغههألة ارد اجههن الجنههت و حنههت اٌجههن  املغههتنجا املوضههوع شههجت و ات كا ههت یف ر فههارتر وههاحههم  
ٌجههن اب اوههه و لجنههت ح ٌهنههن اوٌد او ٌجههن الجنههت  صههحههی  ىههه للههذكر وثههه رههو اٌ ث يدرخههفٍ
صهوواو و یار ٌححاملنتار اذ الكن حال   ا و تعادل عنده اٌواراو و اٌدلة افیهیب اجح ص رفع ال 

 ار.ححال   ة افیحاٌركام العهل ات كا ت یف
 ز ل او  ینز یاو خزارج یاالخزر بهزرجح داخلز ین علزیاصزل ااا تزرجح احزل الهتعارضز :قال

و  ل الوعززارض لززه عهووززا  یزز  و نززلرل دلداللززة او وعاضززل اخزز  بززاالرجح الجهززاع العلهززا  و ب ززا  العقززا
كونه ب فسه حجة نال  رل تترجح و  ی ترط نینصوف العاح و ال یال وضانا   خصوصا   الهرجح 

ظزن  یالهرجحا  الااصة ام عل یلار علاس و نحوا و ذل الهیت ا بل و ظن القینقل بحج اط لن
لهرجحزا  قزلتتركب وزن الهاتار ون الظن الهطلق ناللاجرل وا عة ثن اط ا یه وج اط و علیالفق
 .یناالقو یح نرجح االقوی ا التعادل و الترجیاحو نیو قلتتعارض ن ن نصاعلا  یاث 

ث و وتنهه و ختعلهق حغهند الهدخ كهها فالداریل <ًاو رارج  رجح داریل>طوله  :اقول
ارج  كالشورة و اٌمجاع. ًال 

 يارههد ذىب حههال ن ایلخهه ارههر فههات املقصههود عنههده وهها ایل <املههرجح شههتر  یفخوٌ >طولههه 
وت  .ی  الج

واجههة  ا ایلىههاهنو ح رههیحدههعوا هلههن ادههجاب التههرجارههر فقدو ایل <املنتههار و عههیل>طولههه 
العجهارة رهاىرة و نهن  ردوله و حهایق ر جرىات ون اَ وحون   يو اهلو ي عوذحاَ و كلوا طول حالرأ

طوال و واَ ٌنب ات جاً حٌ علن ش   علهه. ون ىذه اٌ
جر الواصه ال اطول یف يو الذ ا جوادهعة ثقهة تثهق حهال صههخلو اوا ا هه ی  ا ٌحذلا ات ال 
املهأوور  ًح الشهرعحا جوادعة ثقهة فوهو الصه حعتقد ىو حص ته ام ٌ فات وصه الخحه  فغا و 
وهول  اً ر ثقهة دهواءحهعروته فنذ حه ثلهج الفهؤاد حهارد القلهب و ات وصهه وهن   حاٌرذ جوثی كهات مج
جهر و اٌرجهار ف فججلت القلوب عهیل الال او فادقاً  ملهه  ه وهذكورة یفحهعهدم اٌعتههاد حهذلا ال 
ارج عیلخفات طام طر  فٍ. ا و اٌهیهه علته فالعخص ة روا نة ون ال 
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جر  فالعههه  الص ة و اٌ هاد فوو وعادل له یفاٌعت ات طام حا اجه رجر ارر وثله یفمث ات ال 
ة اٌفقهه و اٌورع و اٌصهد  و اٌعلهن و خهوجهب العههه جروای اٌرجهار وها اجهد یف و م املعتهد عیل

الكههن و اجههراء  طههاض اذا ارتلفهها یف ح طههاض عههیلحتههرج اٌعههدل و ا هها وههورد تلهها اٌرجههار یف
 ههؤور حاٌرههذ حقههول النهها  و  ه و محههرجههر ٌرجههة ف ح رجههر عههیلحووضههع تههرج یف ىههااخاٌصهه اب ا

طتداء حعهلون ون   جر عن ثقة ضاحا حاٌ و  اٌرذ حهه وهن یج ثق حه النف  خر رجة فاذا كات ال 
ة حهر املرج هاو ال نیة املعلب العلن حصدور الكٍم ون اٌوام و ىو راصه و دهاخعند اَ اذ  ا

صهه ة الصههدور وههن املعصههوم و تعارضهها فههات  يالصهه ة ا فههاذا تعههادٌ یف حههی  ر دههجب التعحصههخٌ
عهههه حالنادههخ و رههن النغههخ ختههرك املنغههوخ و حف نههاً حقخارههدمها  ادههخ و اٌرههر ونغههوخ عههر  ات 

ة و حهه التقحهف تهرك وهاخة حهر تقحهة و اٌرهر  حهعهر  ذلها فهات عهر  ات ارهدمها تقخ ٌعجرة حه و ات م
تهة اوها  حی  ن الهوجویر ىهذحهحغ ً ارهتٍ  واطعهی  كٍم املعصوو كوت یفخ عهه حاٌرر و مال اتخ

عههر  حة فحههو اوهها التق ًح طععههخاو  ههك صههر ًحضههرورة او امجههاع طععهه علههن اٌخالعلههن حالنغههخ فٍ
الفهة الكتهاب املغهتجهع عهیل ًعة او اٌمجهاع القععهح نالفة ضرورة وهذىب الشه لهه او ختأو او م 

اوعههة او ووافقههة العاوههة طاوجههة الفههة دههنة حههه اوحههىههن ال او وهها الغههنة الج ه او ووافقههة ارجههارىن او م 
 هههاحكهوت فخ كههن اتمیٌ ة و اٌحهاو وردو ٌجهه وعرفههة التقرهتن و ىهذه اٌوههارحو دهه مههد ال

 ء ون ىذه املفادد. صح عهنن و له وعادل وعارض یش
عر  صهه ة املضهههوت خعلههن صهه ة صههدوره و عههدووا فقههدخ صههح وهههنن و مخ م و اوهها وهها

اوعة او ووافقهة رجهر صه ختأو الكتاب املغتجهع عیل  وافقة ح ارهر او حله او ووافقة الغنة الج
الفة امجاع العاوة او ووافقة دل ًووافقة امجاع طعع ه ىهذه حهفهات ا ضهن ال ًطععه ه عقیلحاو م 

 ضهاً خت هلذا القغن االقراجن او حعضوا علن ص ة وضهو ه ٌ ص ة صدور لف ه عهنن و ات كا
 ترك.خعهه حه و خه فٍعادلخوعارض فٍ
جر عیلخ و ات م  وٌه لكهیعههه حهه ٌ هه لهخلٍصه  فات كات ووافقاً  ي و روحی  املعن صح ال 

الفاً    فا ه ووافق ٌرد شیحی  وجه التع حأ  حالعهه حه ٌ عیل لٍصه فٍ اٌصه و ات كات م 
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ههها هیوعههارض فا ههت ف ضههاً خا  و ات كههات هلههذا القغههن احههالعهههه حههه وههن اٌرت یف اٌوهٍه  وههع وهها
 اٌوٍ . تتجاو  ارد شی ها عهلت مهیار ٌ ا حاححال  

هاٌرجهار تشهاحه فٍ تفق یفخمث اعلن ا هه طهد   خهو  العههه حاملتشهاحه ٌت اتجاعهه عٍوهة  یج
نها حأتخ املجههه و ىهذه اطغهام وها كن عیلیتفق امجال فات كات وفغر حا اجه فاملفغر خالقلب و طد
ات عرفهت الهق حهنها وهن الجیج املتعارضة و املنلك وهنها و ا هت ات ارعهت حن هو وهاون اٌرجار 

ه ولكنها  غهرد حجهه الكلههاو و املعالهب عهن الهدلح و ترتمیات الكهیهدجا ج غینخون الجاوه و طد
مجعوهها و  روا یفحههعلهههوت و حتخاٌرجههار و ات كههات اكثههرىن ٌ طلنهها یف لهها اٌرجههار لههتعلن صههرارة وهها

كتواب اهلل یداو شواه   شواهدا  حوث فوجودمت عهخاءكن عنوا حوداذا ج عفرقال اجوجف   هوا ل وول 
تعلهن  ث جهاء فهات مخرد و ىذا یف ًا هت  لكنی  أتجخ نا حیحفقروا عنده مث  دوه ال فخموا ح  و اال
عهاب و ات كهات  كیخاملضهوت فتعهه حه ٌت الكتاب كات  ه الص ة یفحص ته فوو دل عن ال 

جهر صه  فهی الكتهاب فوهو و اٌ یف ت كهات شهاىدهفا  اً حص  ح عهن حالكتهاب وجهوب العههه حب 
ه خهرویث خعهن ارهتٍ  الهد اجوعجهداَ وهن الكتهاب و دهجه ًه شاىد  هوعحاملعصوم فعل

كتواب اهلل او  ث فوجودمت لو  شواهدا  خكن حودحق د عهو اذاون  ثق حه و وهنن ون ٌ ثهق حهه طهال  وول 
هٌ و ذلا ات طهول ردهول اَ ًا هتح   جاءكن اوی یفالم اال وول قول  سول اهلل الف ی 
الكتهاب  فوهو و اٌ فوهو یف الكتهاب شنصهاً  فهات كهات یف ای یوحیو وا ان اتجل االكتاب اَ لقوله 

كن الرسوول فخوموه و ووا واو ىو   وعاً  كن عنو  فوانووا اتا و لهوٌ ذلها لكهات الواجهب تهرك اكثهر  هنوا
جهههر اٌول و طهههال اجوعجهههداَ الكتههاب شنصهههاً  یف  حع ٌ هههه لهههخالشههرا جههر ال   فوافهههق ىهههذا ال 
الف فوو  رهر  و ی   وا عیل وافقی م علق واخفقد ًا هتث القرءان فهو زخرف خوافق ول الدی وام
 ووول  د وتشوواح  القوورءان ای و عههن الرضهها او  وعههاً  وافههق شنصههاً ی م ح ههاىره فههاملراد وهها ات ارههذ

 و وتشوووا ا  كهاكووون القووورءان  اخجا نوووا ممكوووا   ان ىفمث طهههال  می ووورا  وأوووتق ای یممكووو  فقدهووود
تتجعوا وتشا ها دقن ممكهوا فتضوهوا  كهتشاح  القرءان فردوا وتشا ها ای و ىهو  ًا هتهممكها و ال

ج خعتنا فان  الرح  شحاجتهعت عه ثنا فخموا مباخاذا اخته  احاد عهنن يو رو طدونا شاىد وا
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ة و ات حهه عهدم النغهخ و عهدم التقحهعة دلحه الشهحهاجتهعهت عل فات كا ت عن ثقة مفها ًا هت  حف
ة فتكهذب خهاوهر الروا یف ه للرضهاحهو ط طهدونا ه صه ة املضههوت كههاحهتكن عن ثقة فوهو دل م
كانوت ال وااو فقهال خحالروا كومحوا خواذا  الروة لهقورءان  جهر فهات كا هات م  رثقهاة حت عهن ثقهاة او  ال 

و  عهدم صه ة الصهدور ة و وعاحقته للواطع و ٌتدل عهیلحاملضهوت و عدم كو ه تق ةتكذب ص 
ه و اسوهه  و ا شوده أاهنو ث فواحنهوینخحالود اذا حود مت عوی اهلل ال  سولوق طال اجوعجداَ

كتواب اهلل فانوا قهتو  و ان م كتواب اهلل فهونی فان وافوق  فهاملوافق للكتهاب ىهو طولهه  ًا هته اقهو  وافوق 
 راد ونه املنهالفیوافق و ی قال مخا ه طد و ىو شاىد طویل وضهو اً   طوله حو املنالف ل وضهو اً 

د خو یأور و الحد اهلل حكون الخو یلقولهه  ه و اٌرشد ىهو ووافهق الكتهاب  وعهاً و اٌدو أو اعلن ات اٌىن
 انظو وا اورنوا وث خرهد یف جعفرو طال اجو ل ول ح میالد كن ىفحواجعا عهو طوله حكن العأر 
ودوه ووافقوا   فخموه حو  و ان م جدمتوه لهقرءان ووافقا  جاءكن عنا فان و وا كن حفوردوه و ان اشوتج  عهو ت 

 و طهال اجوعجهداَ وهر وجق وها و ىو عیل ًا هتش ا لنا  نش ا لكن ول ذلك وا االور فقروا حی
وة وول بور او فواجر خوروا جواءك ىف و ووا القورءان فخوم حو  وافقیة ول بر او فاجر خروا جاءك ىف وا ال  ی 

 لصه ة املضههوت و ٌتهدل عهیل املوافقةور ون ات  شاىد وا ضاً خو ىو ا ًا هت القرءان ف تأخم حو 
ول قابوا فاود تك  ث العام مث ججتیختك لو حد تك  دخا أ و طال اجوعجداَ ص ة الصدور
كنووت تأخووم هی   فوو  فجا ة حههو ا هها ذلهها لتق ًا هتهه  ووك اهلل ر فقههال لههه حه كنههت ارههذ حههاٌرحههطهووا 
هها هیث عهن ارهركن حاخث عهن اولكهن و رهدخه له اذا جاء رهدحو وثله ط ة ارتفعتحردثت او تق
انووا واهلل  مث طههال اجوعجههداَ ًا هتههفخووموا حقولوو   یجهغكن عوول الوویوو خووموا حوو  حووی أرههذ طههال 
ىهذه  يو لعههر ًا هتخموا حاالحدث ث ارر خرد و یف ینحو عن الكل أعكنخ وا ىف الندخهكن اال
كوت اٌرهدد خعارضوا اوٍ  ارجار الغعة و طدخا ولكن هیف هة لو تعادلت اٌحاٌوارة اوارة ع 
ٍه  العاوهة و جهحة حاواراهتا فحوعلوم التق  ی   النهوعی  تعارض ارجهار اٌرهدد وهع ارجهار اٌرهذ حب 

هنههها ات یح جحه و ا هها عههاجز عههن التههرجحههلٍرههذ حكههه وارههد وجههه وج يعهههوم وههن وجههه و لعهههر
ث الٍرهق عهن الغهاجق خة رهدخهروا نها اذهنهن یفح حاٌردد ولكن افغد ذلها علی  قحرصه ال
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فا هت اذا  نهاً حقخة فهات عهر  اٌرهدد حهه التقحهف ح لٍرذ حارجار تهرك وهاحمفع ىذا اٌرتهال الترج
 فون الق. ٌرجار الغعة عند اٌضعرار یف هاً حار تغلحتعارضا حال  
ت ٌیههواحههال اطههوام  عجههداَ ه ٌیحههو ط ت عههن فهٍه هتهههوت حالكههذب خرووت عههن فهٍه

كهاخث خان الدء ونكن رٍفه طال ً جحف   غهخ ردهول اَ عهینخ ًا هتهنأ  القرءان خ نأ  
 و عههن الصههدو  طههال اعتقاد هها یف علهههوت و نههن  علههن فن ههدد حالنادههخخطولهه اٌول و اولجهها ٌ

و عهن  طلنها و ىهو شهاىد وها ًا هته الصهاد طهال  املجهه كهها كن عیلیث املفغر ا ه خالد
ثنووا فووان خاحاد كتوواب اهلل و عووی ثان املختهرووان فقأووهها عوویخاذا جوواءك الوود العجههد الصههالح

ن هثخات رالفوههها و املههراد حشههجاىة ارههاد يا ًا هتههشوووهها فهووو حاطووا خ اشوووهها فهووو حووق و ان م
ههائخ الصههدور ات مح حث صهه خة او ووافقههة رههدحههنحقحرهتن و دههنهتن الحشههجاىة دهه وعلههوم  كههن الج
 ی  ثخالهد و طداجتهع عنده طوم ون اص احه و طدكا وا تنا عوا یف وواً ی و دجه الرضا الصدور
 و احا ح ال   ان اهلل ع وجا حرم حراوا   ء الوارد فقال ال  یف  عن ردول اَی  املنتلف
كتواب اهلل  مسهوا  ضوة ىفخاهلل او دفل ف  احا  وامیو ت احرم اهلل  ا واحته جاء ىف ا مفاخو فر  فرا

احوا اهلل و  ارم واحكل لخ م أل االخم ح  الن  سول اهللخال ناس  نأ  ذلك فملك وا  ح قامئ ی  ب
كان ىفا اهللخر فراحغححرم اهلل ع وجا و ال ل اها واحال ل كهو  وتجعوا    و احكاو    ا  خووؤد وأوهها   ذلك 

عول اهلل  ا  خوهلل وؤد وتجعوا   فكوان ای یوحیو وا ذلك قول اهلل ع وجا ان اتجل اال عل اهلل ع وجا و
   یفحله ممهاء عن ردهول اَ ال  ث یفخرد عنكن الدیه فا ه حط غ الرسالةحاوره ح  ول تجه وا

كوملك قودهنرد رٍفه فقال یالغنة مث  الكتاب و ىو یف حورام  یهنواء حعول اشو  سوول اهلل یو 
 ا اهلل تعوایخكعودل فورا الزوا   اء ف ا  ذلك االور واججا  حاور حاشو  اهلل تعای ی  هنحذلك هن فوافق ىف
حورام مث جواء خ فو   یهنو اهلل عول  سوول یالهنو جواء ىف ذلك اوره اوور اهلل ع وجوا مفوا و وافق ىف
النوأور و     سوول اهللحورخ  فیو م هواحاور ح  النا النورخ  ف وا أل استعهال ذلك وكملك ىفخ م

او حنورم  اهلل حرم  سول نأتاا وا لعهة خوف ض ق ة فاوا ان اال اور ح   سول اهلل    ف وا
كهووا النووا توواحعون لرسووول اهلل كووون ذلووك احوودا  خف  اسووتاه   سووول اهلل وووا كووان  وأووههون لوو  
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كن الرسووول فخووموه و لوو  وقووال اهلل ع وجووا وووا الووور رحوو  ع وجووا وأووهها   تاحعووا    سووول اهلل  وووا اتووا
كراهووة و اووور  یس هنووحاء لووحعوول اشوو یهنوو اهلل كن عنوو  فووانووا و ان  سووولحهنوو حوورام بووا اعافووة و 
ر حذلك لههعهول و غ ل مث  خ  ىفیالد س اور فر  و ال واجج با اور فضا و  جاان ىفحاء لححاش

اذا   حوأول اسوتعهال الورخ  فخ یاعافة او اور فضوا فوملك الوم یهنكان عل  سول اهلل املعهول مفا
جوور حاتروواق حووكن عنووا فحق د عهوو جووران  وواخو ال یالهنوو   ىفخوو قی  ووول خوو قی  ال  كووان ال   ی  احنكووره و 
هوا شوجت و احججوت ووسول هیاو حا عوا  حج االخم حاحدما او  هوا مجی  ها هی حاتراق الناقهة فی  وع وف

كووان تووا ك ذلووك ووول حوواب ح  و الحووو الوورد ال  لرسووول اهللمیذلووك لووك ووول حوواب التأووه العنوواد و نووا و 
تهروویكن ووول خجوو حق د عهوو  مفووامیحوواهلل العظوو وشووركا    لرسووول اهللمیاالنكووا  و توورك التأووه  ی  ل م 
وافووق  فوواتجعوا وووا او حراوووا   حوو ال   كتوواب اهلل ووجووودا   كووان ونوو  ىف مفووا كتوواب اهلل فاعرضوووما عووی
ا حووهن الأونة ووجوودا   كان ىف مفا سن   سول اهلل الكتاب فاعرضوه عی كل ىفخ م الكتاب و وا
و اووره و   سوول اهلل یوافوق هنو اور الزام فواتجعوا ووا ح  عل  سول اهلل حرام او وأوو ا   یعن  هن
جووور االخووور خ فووو  فوووملك  خ وووة فااعافوووة  یالأووونة هنووو كوووان ىف ووووا كوووان ال  كراهوووة مث  عافووو   هووواحو 
كره  و ماهلل  سول ا  حوهوا شوجت وسوعك االختهیاو حا عا  حأل االخم  ها مجخ یفملك الم رو ی و 

تجا  و الرد ایمیول حاب التأه دوه ىف م و وا  سول اهلل  و اال نوا حهومه الوجووه فوردوا ال وولء  یش ت 
تقولوا ف عهه  فنال اوی كن حوالك  و الت جوت و الوقووف و انومت طوالجون ح  حا ائكن و عهححملك و ال
شهتهه خف فا هه خث الشهرخىهذا الهد يوعاو ا  ر یف ًا هتان ول عندنا حكن الجحأتخ حاحثون حی
 .طلنا ر مماحشواىد كث عیل

لهه ختأو ه كتهاب وغهتجهع عهیلحكوت فخ ارر فاملراد وا ایلا واحرم اهلل حته مفاجاء ىفطوله 
ذلها و اوها  الف ردهول اَی   عر  ركن اَ و مال اتخكاد خر ذلا ٌححغفا ه و حقاء رمكه 

هٍه  وهها ردههول اَكههن ی هكن اتحره فههحهه  و طولههه  .نغههنهخفوههن عنههه حعهه  النهها  او خ حب 
اٌوهة و صهارو  تهواترو یف وها و اٌوهر ًارهر املهراد وهن ىهذا الهنه ایل  سوول اهلل یكملك قدهن
هعاً  ادهتعهال  غهع ارهداً خا ٌكهات كهذل ا ارهد مفهاهیهتلهف فی  كهاد خة ٌخا او صارو ضهرورهیعل مج
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ٍفه ات خه فات جاء ردحالررك ف مئهةحصح فوو وات صح فوو تقخ مث حب  و طولهه . ة وهن اٌ
ات او خة و مها ضهرورحة و  واه كراىیالغنة اواور  دج كوت یفخارر املراد ا ه طد ایل ان  سول اهلل
هع عل مئةخكات كذلا  ها مفاهیمج ررهك  ها ٌت ردول اَهیادتعهال الررك ف غع اٌ
ر وههن ارجههارىن و النهها  حههىههذا الجههاب كثه حاذ ههه و وههن حههررههك ف هههاحررصههوت فیههها فوههن هیف
دهنن خههكههن دخ م ا حههه املعارضههة وههن حههاب الررصههة و ملههاهیههغههجوهنا وتعارضههة و ٌ تعههارض فی
ث و النهها  خىههذا الههد صههرح حههه یف كههها ًجههروا النهها  جوجههوه اٌركههام اكتفههوا حههاٌور و الهنههی   ات

و ىهن  هافلوت عهن  تعارضهاً وة ف غجوا ارهتٍ  اٌرجهار لل ر ً عهوا كه اور للوجوب و كه هن
ة او وههن حههاب الكههذب حهه  كههه ىههذا اٌرههتٍ  وههن حههاب التقحات ذلهها وههن حههاب الررصههة و لهه

  ووول خوو قیو طولههه  لههررك ردههول اَ هاً حا شههجت تغههلههههیجههب اٌرههذ حكلوهها او حاحن فهیعلهه
جووران  وواخو ال یالهنوو   ىفخو قی كووان ال   وهها دل عههیلخهها هووهی حاتروواق الناقهووة فی   وعوو وفی  احنكووره و 

 .ب اٌرذ هبایج و عر  ص هتا  يون ات الثقة اذا رو ذكر ا داحقاً 
جر ة یفحطاعدة كل ًععخ ات ارر مث اراد ایلق د  مفاطوله  عر  ص هتها خٌن ین اللذیال 

رالفهه وكهذوب  له و حقاء رمكه مفهاختأو الكتاب املغتجهع عیل حالعرض عیل و عدووا فاور اوًٌ 
اوعهة العزو الكتاب مفا كن یفخ م وافقه رق و ات ة و واحاو تق ة خهور ة فوهو رهق ٌحهوافق الغنة الج
ة فههاملوافق و املنههالف كٍمههها خههارحتههرك و ات كههات الغههنة رخة و حههرالفوهها وكههذوب او تق ه و وههاحههف
ا مه التوطف و الرد لفونا ه كتاب و ٌدنة وعلقاحكن فخ ت مها شجت و اهیعهه هبها او حاخرق 
جهر فوهو ووافهق للكتهاب و خ ت ماصه الكن ا ن یفهیال جهر و اوها ات عهر  صه ة ال  عر  ص ة ال 

كن الرسوول فخوموه و  وواو االوور وونكن  عوا الرسوول و اویحعوا اهلل و اطحاطة ون طوله حالغنة النوع اتوا
مئهكن عن  فانووا حهن وا مث ات تعارضهت صه اغ ىكهذا  ةو حداىة فرض واعة الردول و اٌ
 وجوودمت ىف قووال وووا ان  سووول اهلل طههال اجوعجههداَ شههود حههذلا وههاخوههر و  ا كهههاهیههعهههه فحف

كوان ىف كول ىفخ م ترك  و ووا كتاب اهلل ع وجا فالعها ح  الزم و العم  لكن ىف  كتواب اهلل ع وجوا و 
فقولووا حو  فامنوا وثوا  قوال ا واایب مفوا   سونة وویحوكول فخ م و ووا ترك سنی العم  لكن ىف سنة وی
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كهثا حف ا اایب مت و اخوت ف خاخوممت اهتود ا ا واایبیواقاق یو حوا یا اخوم اهتودهیوالن وم حاكن 
نهاه وهن ات یج وها دل عیلخو  ًا هت ییا سول اهلل ول ا ااحك قال اها بخا حلكن   ة ق ا اایب

 تكتوج ی د احججت انحالرش قال یطال  الغن وویس عن ای يرو ه واحاملعرض املجهع عل
حأون  فكتجوت عجوداهلل كون ذلك مساعوك وول ایبخره و حرهن ترأخل  ا ول و ف ق   ووجزا   ك وا  

ضوط قن خ الض ق ة الوی   و هو امجا  االوة عیحان اوران اور الاخت ف فخ اوو  االدمیاهلل الر ل الرح
كوا حاد وة و اوور هیا املع و  عههیا و االخجا  امل تهل عههیال تهوا یا كا شوة و املأتنج  وهنوا 

كتواب وأوت هل عویحو جوت ملنتاه   مفواحوال وة عه  ضاا اههحا استحالشك و االنكا  و سج    وول 
ول استوضح  اب تعرف العقول عدل  ضاق عیحا او قهیاخت ف ف ال ه  او سنة عل النیختأق

كتوواب حووثجووت ملنتاهخ انووة  ووا و وووا مخ  قجوهووا و االقوورا  و الدحووتهووك ال ووة  دهووا و وجووج عه   ووول 
اب تعورف العقوول عدلو  وسول حوا او قهیواخوت ف ف ال هو  او سونة عول النویختأق وأت هل عوی

كملك همان االوران وول اوور التوححخاا االوة و عاوها الشك ف ا ش  دونو  ای د مفواحو  و االنكا  ل  
دش مفا  ت  و وواح جوت لوك برهانو  ا وطر ل مفوای  اوور الودحوعور  عهخ یدونو  فهوما املعو و  الوم ال 
جههر مكههن ٌ ًا هتهها حووحوواهلل و حأووجنا اهلل و نعوون الوك قوووة اال توو  و الحرنعنووك ضووو ه  غهووا  و ىههذا ال 
هو ٌ نها دهاحقاً یج ر كههاححه العقه املغهتنشود خه و حشا ف ا  ات كهات  عنهاه املعهرو  حهات الق یی 
ة حهتقكوت ذكره ىنا حقولوت حال ن املعلق فخن یالذ رروة العهه حه ری عة عیلحامجع الش يالذ

ل ههق وعرفتههه حههالنوادر و اوهها خ وعرفههة العقههول ممهها قههه عههیلحفتعل يا  اللغههوحههو ات كههات املههراد الق
ههاب و النههوع ل حالكتههاب و الغههنة فههاملراد هبههها الههنك ال  كتجههه  شههود حههه وههاخ كههها ًاٌدههتدٌ

اذكرىهها  ات اىههه اٌىههوا  و ٌ فرصههة یل ردهالته ایل یف يجههن مهههد العغههكر اجوالغهن عههیل
 الكتب املص  ة. وذكورة یف ًو ىحعوهلا 

كن حاذا ق د عهو طهال اجوعجهداَ رهالف القهوم ات عهر  مفها اٌرذ  ها دل عیلخ و اوا وا
تهران فاعرضوما عیخحد كتاب اهلل فخموه و وا كتاب اهلل مفا ثان م  كتاب اهلل فوردوه  وافق  خال  
وودوما ىف فووان م خووال   وافووق اخجووا هن فوومروه و وووا اخجووا  العاوووة مفووا كتوواب اهلل فاعرضوووما عووی ت 
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جر ة كهاحن ٌجه وعرفة التقیو كٍ اٌور ًا هتاخجا هن فخموه   ی   حن ص یعرفت و ات كات ال 
  حوشوج  قوول النواب فخ مسعوت ووی ووا طهال ة وع ص ة الصدور كهاحالتق  لعدم تنایفی  وعروف
أور ها خثات وارهد خنها رهدحرد علیهو دهجه   حوة فحوتق شوج  قوول النواب فو خال مسعوت ووی ة و وواحالتق

تعها بواحد وهنها حیهنا ا عنه طال خحاٌرذ حه و وارد  ه ٌحهد وهن حهط واحجك فتأوأل   تهیق ال
تهروان فخوموا مبواخكن حودحاذا ق د عهوو طال    خ ف العاوةحف خم مبا عهه حاردمها طال  ات  ثان م 

طههال و  يرو كههها رهٍه  عههیل تعهههدوت عههیلخو ا هها ذلهها ٌهنههن كهها وا  ًا هتههخووال  القوووم 
   فخوالروهن مفواحوانومت ف ء نموا یش   و ال هن عیحهن ف ء نما یش انمت واهلل عی وا اجوعجداَ
 اال جوواء  سووول اهلل ء نمووا یش هوون عووی الواهلل وووا و طههالء  یش ة عوویحوورحهوون ووول الن

ىهذا امله   و اوثالهه  يوعهاو و اعتجر ون ىذه اٌرجهار و ا  هر یف ًا هتاستقجال الكعجة فق  
وافق كه وغألة وهنا ی و ىه نو ادلهتن و اصعٍراهتن ام ٌ حل ن العاوة و عیل ًىه ى
كهات كههاوهنن  مجعاً   كهه وقهام فهاعر  طهدر الرجهال حاملقهال و اوها یف اوطفنهاك یف ام ٌ فات 

كهها وههاماوههر اٌ جههب اٌرههذ  ههاح وههات املشههاىدة ف شههود حههذلا اٌرجههار و خة و حههت تقو ات 
غهههع الوطهههت خررهههال و ٌتىنههها طهههرب وطهههت ال حلههه  الشهههرح ایل ذكرىههها ىنههها و ملههها راجهههة ایلٌ

 كه رال. اَ املغتعات عیلد ون ذلا وخه ا حالتفص
 مهد ال د ىذه اٌورا  وصنفه املنقعع ایلخفر  ون تغو و طد

هغ یف لف الثاین ون ی   و املأتی  عام ره حعد ال   اٌ
 وغتغفراً  اً حوصل راوداً 

*  *  *  *  *  * 


