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الحمد ّلله و سلام على عباده الذین اصطفى

و حعد ىذا ىو املجلد الثاین ون كتاب شرح النتاخج یف اٌصول.
القول ىف االدلة الشرعحة

قال :اصل االجهاع یطلق علی العزم وجازا و علی االتفاق حقیقة للتبادر و صحة السلب
عن العززم و نقزل اصزطاحا الزی االتفزاق الازاف نع زل العاوزة اتفزاق الهجت زلین وزن ذز ا االوزة
علی اور دی ی نی عصر ون االعصار و ع ل الااصة االتفاق الكاشف و ل ن نیه طرق نع ل القزلوا
ذو االتفاق الكاشف عن دخول شاص الهعصوم نزی الهجهعزین قزوال او نعزا او تركزا او تقریزرا او
االتفاق الكاشف عن دخول قول الهعصوم نی االقوال الهجتهعة او االتفاق الكاشف عزن صزلور
قززول وززن الهعصززوم عل زی طبززق االقززوال الصززادرل عززن الهجهع زین او االتفززاق الكاشززف عهززا علی زه
الهعصوم شاصیا او قولیا او صلور قول و ع زل ال زیخ بعزل ووانقتزه القزلوا نزی طزریقت ن انزه ااا
اجتهعززا الطاجفززة علزی اوززر وززم عززلم وجززود خززاع و عززلم العلززن بصززحته و ززقهه و عززلم العلززن
بونززاق الهعصززوم و خانززه نزز لة اجهززاع و حجززة لاخبززار و قاعززلل اللطززف ن ززو حی ئزز كاشززف
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بهاحظة ضهیهة قاعلل اللطف ال ل اته و ع ل الهتزخخرین اال تفزاق الكاشزف عزن رضزا الهعصزوم
رضا حقیقیا و ال سبة بین ذ ا الطرق و بی ا و بین طریقة العاوة واضحة.

اقول :اٌمجاع یف اللغة العزم خقال امجع اٌور و عیل اٌور اذا عزم علحه و اراد فعلهه و طعهع
علحه و عقد ضهحره عیل فعله او جد فحه ونه طوله تعایل فامجعوا اوركن و اٌور جمهع و جمههع علحهه
ً
ً
ً
ً
و خقال مجع اورك اي ٌتدعه ونتشرا و اجعله مجحعا حعد تفرطه و خقال امجع القوم امجاعا اخضها اذا
اتفقوا.

ً
و طول املصنف <خعلق عیل العزم جمها ا> مه

رهرب حادهتدٌ ل حاوهه و ىهو التجهادر و

طههد ذكر هها ات التجههادر یف ذىههن املجههتیل حالشههتاو و املغههتغر یف اصههعٍغ حروعتجههر و لههذا التجههادر
عند املتأرر ین ٌ جیدي و التجادر عند املتقدوی جموول و اَ ا لل كتاحه عیل لغهات عهری وجهی

وحام لو و اوهها صه ة

و طههال امجعوووا اوووركن و عرفههوه و یف الجههر ووول میهوول ال وحام قجووا الر وور ف
ً
ً
الغلب فوو اخضا كالتجهادر ررفها حبهر و وهن ایهن عهر صه ة اله لهب عنهد العهرب یف عصهر
النیب

و تاَ ات اكثر ادلهتن الفاظ دلحه و لكن خأتوت هبا یف حر ملوا.
و ههی یف الضههواحا اٌشههتراك املعنههوي ج هی املعنحههی للقعههع حعههدم وجههود القههدر املشههترك

القر خهب و وههن ایهن ىههذا القعههع و اي طههدر وشههترك امجههع و اطههرب وههن الههد املشههترك جهی العههزم و
الهاوع جیهنهها القصهد
اٌتفا فات القوم ٌختفقوت اٌ حالعزم و ٌخعزووت اٌ و ختفقوت عیل اٌوهر و ج

و التوجه و ی اٌشهتراك اللف هً حا هه حاوهه و ىهذا ركهن حهٍ دلحهه و ارجهار عهن الغحهب و وهدار

اللغة عیل املتعار عنهد اىهه اللغهات و الكاشهف عهن ذلها كتهب اىهه اللغهة و اَ ا هلل كتاحهه
ً
عیل وتعار العرب كها روي عن النیب فاذا راجعنا كتب اللغة رأخناىن ذكروا املعنحی شهرعا
ً
دواءا و ترجحح اردمها عیل اٌرر هبذه الحاٌو مما ٌخنجغً.
و عیل اي رال یف اٌصعٍغ ىو اتفا راب خعین اصعٍغ الفقواء و املجهتدین وهن
العاوة و الاصة او الاصة و لو كات ون عند اَ و ردوله لقال یف الشرع ولكنه علهن ا هه مخنهلل
حه كتاب و میرد حهه هك كهادهحأتحا فجعهد وها روهر ا هه لفهو تهداولوه جیههنن ارتلفهوا یف وعنهاه و

اصههه ارههتٍفون لهها فههات اللفههو اذا كههات وههن اَ و وههن ردههوله و رججههه
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فعههیل اٌوههة

اتخف صوا عن ورادىن فاتفقوا حعد او ارتلفوا و اوا ات مخكن عهنن و كات اصهعٍغ القهوم فكهه
عیل وا اصعلح و طصد فلح

هلن اتخقولوا اٌمجاع ىو ىذا فا ها غهأل كهه وارهد وههنن اٌمجهاع

عند ون ىو كهذا فهات طهال عنهد الفقوهاء فنقهول لهه م ارتلفهوا یف وعنهاه و ات طهال عنهدي ىهو كهذا
حالهلة طد ذكر التعر خفاو عیل وا ذكهر و یف راحهع اطهوال املتقهدوی عجههة
فنقول له ا ت و شأ ا ج
لح ة و حایق العجاراو واض ة ٌ جرة علهیا.

قال :ثن االجهزاع اوزا وحصزل او و قزول بزالقطعی او بزالظ ی ثزن اوزا بسزیط او وركزب و اوزا
ضروری او نظری و اوا دی ی او و ذبی.

اقول :اٌمجاع امل صه عنهدىن وها رصهله الشهنك حنفغهه وهن الف هك و اٌدهتقراء
فعلن اٌتفا الكاشف فوذا اٌمجاع خقال له امل صه و امل قق و ىو عهیل طغههی مصهه عهام
خعلع علحه كه ون دره عرصة الفقواء او ف ك لوضهوح ودركهه و مصهه رهاب اتفهق لفقحهه
دوت حهره ف صههه العلههن حاتفهها كاشههف و ر هها میصههه ىههذا العلههن حهره و اوهها املنقههول فوههو وهها
ً
رصله حرك و قله لا خعین ذكر حرك این اولعت عیل اتفها كاشهف او خنقهه ات فٍ ها ادعهً
اٌمجاع یف ىذه املغألة فوذا املنقول اوا خصه الحا ون اشهناب كثحهرة ختهواتر رجهرىن و یصهه
لا العلن جوجود ذلها اٌتفها فحل هق عنهدك حامل صهه او خصهه الحها حنقهه اٌرهاد فح صهه
لا ال ن جوجود ذلا اٌتفا و ٌ جیو لا ادعاء اٌمجاع رحنجذ.

ً
ً
و طد خقغن اٌمجاع حتقغمی ارر و ىهو اوها حغهحا كهأتختفهق القهوم اتفاطها كاشهفا عهیل
ً
وجههوب العوههور یف الصههلوة وههثٍ و اوهها وركههب كههأتیصههه لهها العلههن حههات الشهحعة یف ىههذه
ً
ً
املغألة عیل طولی وثٍ مفهنن ون طال جوجو هبا وثٍ و وهنن ون طال حبروهتا و مخقه ارهد

حادت جاهبا فح صه له العلن حات املعصوم وع ارد ىؤٌء فالقول الثالث حر طول املعصهوم
ً
خقحنا فٍ جیو القول حه.
مث اهنن فرضوا املركب عیل ثلثة اطغام فاوا یصه اٌمجاع یف وغألة كارتٍ القهوم یف
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وجوب دجدة القراءة یف الصلوة و رروهتا فالقول حاٌدت جاب رر لٍمجهاع و اوها یصهه
یف وغههألتی جیهنههها جههاوع كههارتٍ القههوم یف وجههوب الغغههه جههووً الههدجر وعلقهها و عههدم
ً
وجوحه وعلقا فات طلهت جوجوحهه حهالووً یف دجهر الرجهه دوت املهرأة فقهدررطت اٌمجهاع و اوها
جیهنها جاوع كأتخقهول حعه

الفرطهة حهات املغهلن ٌخقتهه حالهذوً و

یصه یف وغألتی لح
ً
خقول اخضا یف وغاجه الجحهع ا هه ٌخصهح جیهع وها ٌمیلها و خقهول حعه

ارهر حا هه خقتهه املغهلن

حالذوً و خقول یف وغاجه الجحهع جحبهوا جیهع وها ٌمیلها فلهو طلهت حقتهه املغهلن حالهذوً و عهدم
جوا جیع وا ٌمیلا فقدررطت اٌمجاع كذا طالوا.

و طد خقغن حتقغهمی ارهر و ىهو اوها ضهروري و اوها هري حرضهروري و الضهروري اوها
ً
ضروري املغلهی مجحعا و اوا ضروري الشحعة و ات رهالفون فحهه العاوهة و اوها الن هري فوهو
وا ٌخعهوها مث ٌ یی علحا ات املراد حالضروري لح وا اجتهع مجحهع وهن اطهر حالشهوادتی
ً
فات ذلا حرراصه اٌ یف ف الشهوادتی و اوها یف دهایر وغهاجه الهدین فهات الوفها وهن
ً
املغلهی ر ا مخغهعوا ادن الصلوة فضٍ ون اتخعترفوا حفرضهوا وهع ا هه وهن احهده وغهاجه
الدین و ضرور خاهتا مفا رنا حغایر فروع الدین اللون اٌ ات تقول املغهلن ادهن وهن اعتهر
ً
ً
حالضرور خاو و ىو رٍ املعرو و ون كات خغلن كات یزداد وعرفهة حبهدوده یووها فحووها و
ً
كذلا اٌور یف ضرور خاو الشحعة مفعین الضروري وا صار حدهیحا عند الفارصی املتهدخنی
حادین توجه و اذ مخكن شروه اطرار الكه فحكی الجع

و رده وضوح اٌور فهذلا خغههً

حاٌمجاع الذي ٌرٍ فحه خعین حالنغجة ایل العالجی لٍركام و الذین ىن اىهه الوفها
و الٍ فافون ذلا.
قااال :ثززن الریزب نزی اوكززاط طریقززة الهتززخخرین نزی یوو ززا ذز ا و وقوعززه و حجیتززه و دلیزل
ال یخ الی ض بهرادا كادلة العاوة و شكوك القاصزرین و االجهاعزا اله قولزة نزی كزام ال زیخ
تحهل علی وصطلح القوم.

اقااول :ملهها كههات اصههه ىههذا اٌصههه وههن اٌصههول الع حهههة عنههدىن و حههه خصههولوت و علحهه
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خهتههافتوت و حههه یققههوت و یجعلههوت و حههه خفغههقوت و خكفههروت و حههه ی هددوت و خقتلههوت و حههه اكثههر
اٌركهههام الهههی ٌ هههك فهیههها خثجتهههوت حهههه خنهههت الهههدرو
و جههادلوا یف املههدار

املجههال

و ررفهههت العهههرو

و حهههه صهههاروا یف

حههه عنههد الت قح هق عنههدىن ٌخ همت وغههألة وارههدة یف الفقههه اٌ

حضهحهة اٌمجاع اوا یف وقهدواهتا او تحجهتها ٌحهد و ات عتهین حهه حقهدر اٌوكهات و دهعة الوطهت و
ً ً
الفرصة و شرره شررا كافحا فت قحق ذلا ٌمیكن اٌ یف ضهن فصول.
ف ا
یف وجدأ ىذا املدرك لنعهر ىهه ىهو ممها هلل حهه الكتهاب او ممها ای حهه مههد
دههنته و ىههه كههات یف عصههره او رههدد حعههده مث ىههه ورد وههن املعصههووی اٌوص هحاء

یف شهرعه و
فح هه اثههر او

ردخث ون العاوة العهحاء او ون الشحعة و ٌخنجغً للعاطه ات جیادل جرىة ون الدىر و ىو ٌخدري فهمی
جیادل.

فاعلن ات الكتاب مصور و لح

ىو عین العزم و لح

فحه لفو امجاع حر طوله فامجعوا اوركن و امجعوا كحودكن و

ون ىذا املدرك یف یشء و اوا وعین اٌمجهاع فقهد ادتشهودوا لهه حهآي ونهه

وهنا و ول خشاقق الرسول ول حعد وا تجی ل اهدی و ختجل غحر سجحا املؤونی نول وا تووی و ن وه
ً
جهمن و ساءت و ح ًرا و ىً راىرة یف مجحع املوصوفی حاٌمیات حذلا الردول مفن اتجع دجحٍ حر
دجحه مجحع املؤونی ون اٌولی و اٌرر ین وعاطب ىو و ىذا ىو ضرورة اٌدٍم و ٌ كٍم فهیا و
ً
جیب اتجاعوا ٌهنا ىً مما جاء حه النیب طععا و این ىذا مما خدعو ه ون اٌمجاعاو و وهنها و
ً
ان تنازعمت ىف یشء فردوه ای اهلل و الرسوول فاهنا تدل عیل عدم للوم الهرد عنهد اٌتفها و ىهً اخضها
ً
راىرة یف الضرورة فات املناوب ات كات حع اٌوة خلزم اتخكوت اتجاع كهه ثلثهة وتفقهی واججها
و ىو رٍ املدعً و ات كات مجحع اٌوهة و عنهده ٌ تنها ع جهی املنهاوجی فعنهد اتفها مجهحعون
ٌ جیب الرد و ىو الضرورة.

ً
ً
حالهلههة ٌ دلح هه یف الكتههاب جینهها رههاىرا عههیل وعههین اٌمجههاع ح هر الضههرور یی و لههو كههات
ج
ً
ً
لتهغكوا حه ىذا و الكتاب اذا كهات تأو خلهه اتفهایق اٌوهة خكهوت رجهة و ات كهات ارتٍفحها تنا عحها
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جیب رده ایل اَ و ردوله حبكن ذلا الكتاب فٍ جیو الجت عیل ودلوله اٌ عنهد كو هه ضهرور خا

ٌرٍ فحه و لو كات اخة كذلا لتهغكوا هبا كهاختهغكوت حاروارون.

و اوهها وههن الغههنة فتهغههكوا حالرواخ هة املشههوورة التتهوول اوووی عووی الط واء و یف رواخ هة عووی
ض لة و ىً راىرة یف مجحع وهن خغههً حاٌوهة و ىهً یف الضهروري و ٌ كهٍم فحهه و حقولهه
ً
سألت اهلل ان التتهل اوی عی الطاء احدا فاعطانهیا و ىو اخضا كاٌول و كذا وا یف رواخة ارهري
مخكل اهلل لح هل اوی عی خطاء و حقوله خد اهلل عی الهاعة و حقولهه وول خو م وول الهاعوة قود
شجر خهل رحقة االسو م وول عنقو و ٌشها اهنهها و وها عنامهها ٌخهدٌت عهیل رروهة وفارطهة حعه
اٌوة و الجع

فهات وتجهع الهجع

اٌرر مالف هلن فا ه خلزم ونه التناط

مهالف للهجع

اٌرهر

ٌمالههة فههاملراد حههه مجحهع اٌوههة وههع ا ههه روي مجاعووة اوووی اهووا الووق و ان قهوووا فٍحههد وههن اتخعههر
رقحهتن حدلحه ارر و ىو املتجع ٌ ف

اجتهاع مجاعة.

و یؤ خد وا ذكر ا ون املعاین وا روي عن ایالغن عیل جن مهد العغهكري

یف

ردخث اجتهعت االوة قاطجة ال اخت ف بیهنن ىف ذلك ان القرءان حق الر خج فح عنود مجحول
فرقهووا فهوون ىف حالووة االجتهووا عهح و و وحجون و عووی ت وودیق وووا ان و ل اهلل وهتوودقن لقووول
النووی

التتهوول اوووی عووی ض و لة فههارجر

ان وووا اجتهعووت عهح و االوووة و می وال

حعضها حعضوا هوو الوق فهوما وعوی الودخث ال ووا تأولو الواههون و ال ووا قالو املعانودقن وول
احطال حكن الكتاب و اتجا حكن االحادخث امل ق ة و ال واخات املزخرفة و اتجا االهواء املردخة
املههكة الی تال نو

الكتواب و تقحوق االخوات الواضواات النحورات و حنول نأوأل اهلل ان

یوفقنا له واب و هیدخنا ای الرشاد الجر.
و عن ایالغن وویس

اوو االدخوان اووران اوور ال اخوت ف فحو و هوو امجوا االووة عوی

الض ق ة الی خضط قن الهیا و االخجا امل تهل عههیا املع و

عههیوا كوا شووة و املأوتنج وهنوا

كووا حاد ووة و اووور یتهووا الشووك و االنكووا و سووجحا استحضوواا اهه و ال ووة عهح و الجههر فتج هی ات
الضرورة ىً املتجع و حرىا یتهه الشا و اٌ كار و یتاح ایل رجة رارجحة طه اىله او كثر.

و یف ردخث طال اجوطرة ٌیالغن الرضا

فتكذب حالرواخاو فقال اجوالغن

7

اذا

كانت ال واخات مالروة لهقورءان كومحوا و ووا امجول عهحو املأوههون انو الیوا حو عههوا و ال تد كو
االح ا الجر و كتهب ایل الرضها

فحهها دهجه عهن الرؤ خهة و وها ترو خهه العاوهة و الاصهة و دهجه

اتخشرح له ذلا فكتب حبعهه اتروق الهحول ال متوانل بیوهنن ان املعرفوة وول جهوة ال خوة الهدخث و
ً
مهها وهأثورات یف الكهایف و داٌت عهیل وعهین الضههرورة و ماجهد دلهحٍ ارهر عهن النهیب و مخنقلههه
ً
ً
ارد ولو وجدوا ردخثا واردا خفحد وعین وا خذكرو ه ملا فه عنه املتقدووت و املتأرروت.
و كهههذلا مخكهههن یف عصهههر النهههیب

امجهههاع فهههات وهههدارىن كهههات عهههیل الغههههع و النعهههق

ف دخثه ر ا كات ختواتر جیهنن و ر ا كات مجحعون مسعوا و عهلوا حه و اطروا و صار جیههنن ذلها
ً
ً
ً
الكن املغهوع حدهیحا كه خغنده ایل الصدور ونه و ات م یفو لف ا راصها ونهه ىهذا و طهه وها
ً
یوجد یف الشرع یشء ضروري و لح فحه صوب عدخدة فضٍ عن ك وارد.
و خكشف عن عدم امجاع یف عصره وا طاله اجوعجهداَ
عهوود الوهین سووول اهلل

یف ردهالته ایل اصه احه و قود

قجووا ووتو فقووالوا حنوول حعوود وووا قووجا اهلل ع وجووا سووول خأووعنا اننأخووم

مبووااجتهل عهحو أی النوواب حعوود وووا قووجا اهلل سووول

و حعوود عهووده الوومی عهوود الحنووا و اورنووا حو

مالرا هلل و لرسول مفا احد اجرأ عی اهلل و ال ابی ض لة نمل اخم حملك و زعون انو خأوع واهلل ان هلل
عووی خهقو انخطحعوووه و ختجعوووا اوووره ىف ححووة مهوود
انیزعهوا ان احدا نمل اسهن ول مهد

و حعوود ووتو هووا خأووتطحل اولجووك اعووداء اهلل

اخم حقول و أخ و وقاییأ فان قال نعن كمب عی اهلل

و ضا ض ال حعحدا و ان قال ال مخكل الحد انخأخوم برأخو و هوواه و وقاییأو فقود اقور حال وة عوی
نرأ و هو نمل یزعن ان اهلل خطا و ختجل اوره حعد قجا سوول اهلل

و قود قوال اهلل و قولو الوق و

وا مهد اال سول االخة و ذلك ان اهلل خطا و ختجل اوره ىف ححوة مهود و حعود قوجا اهلل مهودا
كهوووا مخكووول الحووود وووول النووواب وووول مهووود
مهد

و

انخأخووم ووواه و ال أخوو و ال وقاییأوو خ فووا الووور

فكملك مخكل الحد ول حعد مهد

انخأخم واه و ال أخ و ال وقاییأ الجر.

حالهلة ٌ شا ا ه یف عصر ردهول اَ
ج

مخكهن خعههه ارهد حامجهاع و حاتفها النها
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وههن حهر ادههناد ایل النههیب

ً
لف هها او وعههین و كههات حنههاء العهههه عههیل النعههق و الغهههع و العاعههة

كهاطال اَ دج ا ه وا اتا كن الرسول فخموه و واهناكن عن فانووا وول خطول الرسوول فقوداطا اهلل
مخأورو ا
و مامسع و مار ون خدعً ذلا و اوا حعد رحوته فٍشا عندالشحعة ات اٌ مئة
ً
حاٌرذ حامجاع و م جیعلوه ودرك دخهنن و مخغأهلن ارد عنه جوجه وع ا ه كهات جهی العاوهة شهاخعا
ً
وعروفا و اوا وا روي عههنن ىهذا اللفهو فوهو یف وقهام اٌتفها عهیل الرواخهة ٌ حهر و یف وقهام اتفها
ً
ً
اٌوة مجحعا حبحث میالف حعضوا حعضا و داتلو علحا تلا اٌرجارری تري الق حٍ جار.
ً
مفههن ذلهها وهها رو خنههاه ا فهها عههن ایالغههن عههیل جههن مهدالعغههكري اجتهعووت االوووة
قاطجة الجر فراجهع و ىهو رهاىر جهی یف اتفها كهه اٌوهة و ىهو الضهروري املعهرو و ٌ كهٍم فحهه و
خأی شرره و وجوه ات شاء اَ و روي عن الجة

یف عقد اٌررام فان الأنة امل هلعههیا

حغح ور خ و ف تغطح وة الأوورة و الووركجتی الجههر و ىههو ههك یف اتفهها الفرطههة حغح هررٍ و ىههو وعههین
الضههروري و عنههه

یف دعههاء التوجههه طجههه الصههلوة و الأوونة املؤكوودة فح و الووی كاالمجووا الوومی

الخووو ف فحووو وجهوووت وجهوووی الهههدخث و ىهههو كغهههاحقه و فهیهههها تعلهههمی ونهههه
ً
حاملجهععلحه الذي ٌرٍ فحه و اٌ كات نحا عن اٌدتدٌ ل حه.
و طال اجوعجداَ

وجهههوب اٌرهههذ

یف ردخث خنظر ای وا كان ول رواخوهوا عنوا ىف ذلوك الومی حمكوا حو

امل هلعهح عند ا ااحك فحؤخم ح ول حمكنا و خترك الشواذ الومی لوحس مبشوهو عنود ا وااحك
فان امل هلعهح الر خج فح الجهر و رهاىر ىهذا الجهر ات املهراد حهاملجهععلحهه وها رواه رواة الشهحعة و
ً
مدثوىن ون حر كحر جیهنن و لهح املهراد اتفها مجحهع الشهحعة طععها فا هه ٌیوجهد رواخهة یرو هیها
مجحع الشحعة رواصون و عواوون و رجهاهلن و غهامىن و ا ها املهراد وها اتفهق علحهه الهرواة و میردىها
ارههد وهههنن و مخنكههر علح هه كههها طههال الرضهها

یف رههدخث العهههه حاٌرجههار املتعارضههة فوواذا ق د

عهحكن عنا فح الجر حاتراق ی ق خ ول ی ق خو ىف الهنوی و الخنكوره و كوان الجوران واحای حاترواق
الناقهة فهیها یج االخم حاحدما الجر.
و ات طحهه طولههه

فووان امل هوولعهحو الر خوج فحو اصههه ادههتدل حههه اٌوههام و ىههو وعلههق و

خشهه كه وا امجع علحه ون رواخة او حرىا طلت عن ىو اصه و ادتدل حه اٌوهام
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حهٍ شها

لكن ملا ذكر ا ات املراد حاملجهععلحه یف اول الكٍم وا رواه ون رواه ون الهرواة و مخنكهره الجهاطوت اذ
ٌیوجههد رههدخث یرو خههه مجح هع الشههحعة رجههاهلن و غههامىن فههاملراد حاٌصههه ىههو ذلهها اذ ٌ جیههو

اتخغتدل عیل وجوب اٌرهذ ها اتفهق علحهه الهرواة حهات اتفها مجحهع املغهلهی رهق فهالٍم فحهه
املهراد

للعود خعین ٌت اتفا الرواة رق فا ه كاملتواتر و ملا مخكن املراد ون اٌول اتفا الكه لح
ً
ون اٌصه اخضا اتفا الكه و اوا وا تر خدوت ون املعین اٌصعٍرً العلههً اٌصهویل فح تهاح
ایل دلحه طععً واضح ا ه املعین الشرعً و مخقن.
ً
و كههذا وهها روي الكلح هین وردههٍ عهههنن دههٍم اَ عل ههین اذا اختهرووت احادخثنووا فخووموا مبووا
اجتهعت عهح شحعتنا وع ا ه حلفو اٌجتهاع فاملراد حه كها ذكر ا یف الدخث الغهاجق فهاملراد رواه
ون رواه ون الشحعة و ٌ كحر علحه جیهنن و ٌ راد علحهه جهی الفرطهة مفها اتفقهوا علحهه ىكهذا ٌر خهب
فحه و مخثجت له وعین شرعً حر ذلا.
و عههن العغههكري

یف رههدخث فوواذا شووهد الكتوواب حت وودیق خجوور و تقحق و فووانكرت

طائرة وول االووة و عا ضوت

ودخث وول هومه االحادخوث املو ق ة وا ت حانكا هوا و دفعهوا الكتواب

كرا ا ض ال و ا ح خجر ووا عورف تقحقو وول الكتواب وثوا الجور امل هولعهحو وول سوول اهلل
ً
ححث قال این وأتخه فحكن خهحرتی الجر و ىو اخضا وعناه املتفهقعلحهه جهی وهن رواه و مخقهه
ارد ا ه وكذوب او فحه حتر خف و تغحیر فاملراد املجههععلحهه یفالرواخهاو حهٍ شها و وهنها وها روي
یف رهههههدخث یف الكهههههایف طهههههال اجهههههوطرة ٌیالغهههههن الرضههههها

فتكهههههذب حالرواخهههههاو فقهههههال

اجوالغن اذا كانت ال واخات مالرة لهقرءان كمحوا و وا امجول عهحو املأوههون انو الیوا حو
ً
عهها و ال تد ك االح ا الجر و ىذا الجر رهاىر یف اتفها املغهلهی و كهذا وها رواه اخضها ا هه كتهب
ایلالرضا فحها دجه عن الرؤ خة و وا ترو خه العاوة و الاصة و دجه اتخشرح له ذلها فكتهب
ً
حبعههه اترووق الهحول المتووانل بیوهنن ان املعرفووة ووول جهووة ال خوة ایل ارههر و ىههو اخضهها رههاىر یف اتفهها
املغلهی و ىو الضرورة.

11

و وهنههها وههها روي عهههن ایالغهههن وهههویس

یف كتاحهههه للرشهههحد او ووو االدخو وان او ووران او وور

الاخت ف فح و هو امجا االوة عی الض ق ة الی خضط قن الهیا و االخجا امل تهل عههیا املع و
عههیا كا شوة و املأتنج عهنا كا حاد ة و اور یتها الشك و االنكا و سجحا استحضواا اههو
ال ة عهح مفا جت ملنتاهحو وول كتواب وأوت هل عوی تأق خهو او سونة عول النوی

الاخوت ف

فهیا او قحاب تعرف العقول عدل ضاق عی ول استوضح تهك ال وة دهوا و وجوج عهحو قجوهوا و
االقرا و الدخانة ا و وا مخثجت ملنتاهح ول كتاب وأت هل عی تأق خهو او سونة عول النوی

ال

اخووت ف فهیوا او قحواب تعوورف العقووول عدلو وسول خوواا االوووة و عاوهووا الشووك فحو و االنكووا لو
كملك همان االوران ول اوور التوححود مفادونو ای ا ش الودش مفادونو فهوما املعو و

الومی خعور

عهحو اووور الوودیل مفووا جووت لووك برهانو ا ووطرحت و وووا غهووا عنووك ضووو ه نرحتو و ال قوووة اال حوواهلل و
حأجنا اهلل و نعن الوكحا ا هتً.

ً
فههی ىههذا الههدخث الشههر خف اوضههح و ج هی و مخ هدع لههذي وقههال وقههاٌ ات اٌوههور ٌحتلههو
ً
ً
ً
حالصر العقیل ون اتتكوت وتفقا علهیا او متلفا فهیا جی اٌوة اوا وا كات وتفقا علحهه جیههنن فوهو
ٌیتههاح ایل رجههة ارههري و ٌیتههاح ایل رد ایل

حنفغههه رجههة وههن اَ و ردههوله و رججههه
ً
اَ و ردوله ثا حا و علحه وفووم و ان تنازعمت ىف یشء فردوه ای اهلل و الرسول و وفووم حوی یمكووك
ً
فحها ش ر بیوهنن فاذ ٌتنا ع فٍ رد ثا حا و ىو حنفغه رجة اَ علحا و ات كات فحه ارتٍ یهرد
علحه اٌختات و جیهب الهرد ایل اَ و رلحفتهه الكتهاب املغهتجهع عهیل تأو خلهه و الردهول و رلحفتهه
الاوعة و اٌ مئة ون الردول و دنهتن دهنته فهاملنتلف فحهه یتهاح ایل رهاكن و وهاارتلفمت
الغنة ج

فحه ون یشء ف مكه ایل اَ و ركن الردهول ركهن اَ و الهاكن عهنهها فحنها الكتهاب و الغهنة
فالجة فهیها و لذا طال

فأوجحا استحضواا اههو ال وة عهحو مث جهی الجهة اهنها الكتهاب و

الغنة و دلحه العقه املتفق علحه العقهول و وها مخثجهت هبهذه الجهج الثلهث ودهع رهاب اٌوهة و
ً
عاووا الشا فحه و اٌ كار له فاٌمجاع املصعلح ات كات ون الغنة فلن جعلوه یف وقاحلوا طغحها
ً
هلا و ات كات شحجا ارر فتذا النك ودع راب اٌوة و عاووا الشا فحه و اٌ كار له.

و عن الغن جن عیل
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ا ه طال یف رضرة وعاو خهة ان النواب اجتهعووا عوی اووو ك حورة

ل وحس بی وهنن اخووت ف فهی وا و ال تنووا ع عووی شووهادة ان ال ال و اال اهلل و ان مهوودا سووول اهلل عجووده و
ال هوات الهس مث عد اشحاء ایل ات طال و اجتهعوا عی ت می الز ین و الأرقة مث عهد اشهحاء ایل
ات طال و اختهرووا ىف سون اقتتهووا فهیوا و واروا فرقوا خهعول حعضوهن حعضوا ایل ات طهال اهیون احوق و
اوی ووا اال فرقووة تتجوول كتوواب اهلل و سوونة نجحو

مفوول اخووم مبووا عهحو اهووا القجهووة الوومی لوحس فحو

اخت ف و د عهن وا اختهرووا فحو ای اهلل سوهن و حنوا وول النوا و دخوا النوة ایل ات طهال امنوا النواب
هثة فذكر املؤون و الناصب ایل ات طال و جا اخم مبا الیتهو فحو و د عهون ووا اشوكا عهحو ای
اهلل ول والختنا و الخأمت حنا و الخعادخنا و الخعورف حقنوا فونال نرجوو انخغرور اهلل لو و خدخهو النوة فهوما
وأهن ضعح الجر و ىو راىر جی یف ات اور الدین اورات اور لح

فحه ارتٍ جیب اٌرهذ حهه

و اور فحه ارتٍ و جیب رده ایل اَ و الهین كالدخث الغهاجق و لهح

فحهه ارهذ حاهلهام لهیب او

دلحه عقیل او حقول رجال ٌ جرىات هلن علحه فوهذه اٌرجهار ىهً الهی وجهدهتا یف اٌمجهاع و فهیها
لفو اٌمجاع و اٌ لفاظ حتهه عهیل املعهین العهریف رهی خثجهت هلها وعهین شهرعً و میهرد هك یف
وعناه و م جند ادتعهاهلن اخاه یف املعین املصعلح جی الفقواء و اطهوي شهاىد عهیل صهد وقالتنها
ً
ً
ات املتقدوی و املتأرر ین مخذكروا له وغتندا ون اٌرجار و لو وجدوا ردخثا وارهدا لف هوا علحهه
كها یف وت عیل عحنهین ٌمه.
فتجی و رور ا ه میرد ون الشارع یف اخاوه و ٌ ون رلفاجه حعده رجحة امجاع هبذا املعین
املصعلح فوو ون العاوة العهحاء و اول فغاد رور یف اٌدٍم یف دین یب اٌ ام رور حاٌدتدٌ ل
هبذا اٌصه و ادتدلوا حاٌمجاع عیل رٍفة ایحكر حالضهرورة و امجعهوا عهیل كو هه رلحفهة و عهیل
ً
ً
صب رق اوحراملؤونی و امجاعون كهات عنهدىن امجاعها كشهفحا عهن رضهاء املعصهوم و ىهو
النیب

ٌحتتههع عهیل ضهٍلة فاجتههاعون عهیل
و ىهو رحوتهه و ووتهه وارهدة اذا ارجهر ات اوتهه ج

ىداخة و ىو راض حاهلداخة حه عهن رضهاء اَ فهات اَ ٌیهریض لعجهاده الكفهر و ات تشهكروا یرضهه
لكن و طهدارجر النهیب

اهنهن ٌ جیتهعهوت عهیل ضهٍلة و طهال سوألت اهلل ان التتهول اووی عوی
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الطواء احوودا فاعطانهیوا فههاَ راض حاهلداخهة ىههذا و الكشههف عههیل وهها خقولههوت اوههر طوههري ر یهلي
یصه حتضافر الغهاع عن مجاعة تعتهد علهین و حتغهتن وتجعهی لهرأي رجههتن و عهاولی ها
ً
اذت هلههن رجهههتن و ىههو ٌخ هأذت اٌ هها ریض هلههن فامجههاعون كشههی عههن رضههاء النههیب طوههرا طههالوا
حالكشف او مخقولوا قالوا لوشاء اهلل وااشركنا و ال احا نا و الحرونا ول دون ول یشء و ىهو ادهتدٌ ل
ً
حههات اتفههاطون كاشههف عههن رضههاء اَ فههات كههات اٌمجههاع اصههٍ فٍرج هة للش هحعة عههیل ردىههن اٌ
اتخثجتوا علهین ا ه مخت قق امجاع و ىن ودعوت حتققه.
و كذلا اذا ادعهً ارهد وهن الشهحعة اٌمجهاع و مخثجهت لٍرهر ٌخعههه حهه ولكهن ٌیعهئ
امل صه و خقول ا هت عهلهت حاصهه صهح عنهدك فهاي حبهث هلهن عهیل العاوهة و ىهذا ىهو ونشهأ
الفغههاد یف دیهن اَ اذ كههه اوههر اجحهز التهغهها حههه و لهح

لههه رجههة یراىهها حهره و خغهههعه خكههوت

دجب فغاد یف اٌوة و شق عصاىن اٌتري ا ه خغع اىه الشام اتخقولوا طام لنا اٌمجاع الكشی
عیل ره دم عیل و اص احه و كذلا یف كه واجفتی وتعا دتی ایل یوم القحهة و اٌمجاع دلحهه
لههیب یف حههاون طلوحنهها طدا كشههف لنهها رضههاء اَ و رضههاء ردههوله حههه و كههذلا الههرأي و اٌجهتههاد و
اٌدلة العقلحة لوصارو ونها دیهن اَ لودهع كهه ارهد اتخقهول رأیی و اجهتهادي و دلحهه عقهیل
ً
اداین ایل ادت ٍل طتلا و كذلا العك فحتقهاتٍت كهها ادي اٌوهر ایل لعهن حضهعون حعضها و
ً
تكفحر حعضون حعضا و اٌدتدٌ ل حاٌمجاع عیل كفر حع فر اٌدٍم مفا كات ىذا دجحله ٌ جیو
اتخكوت ونا دین اَ و لذا طالوا ات دحدىن وعاو خهة طاتهه دهحد ا عهیل
طال اَ علوجه هلل ال ة الجالغوة و طهال اجوعجهداَ
وویس جن جعفر

اتخكوت ون الدین كه وا لح

ان ح وة اهلل هوی ال وة الواضواة و هی
علحه رجة ون الكتاب و الغهنة و اوجهب

اَ الرد ایل اَ و الردول یف التنا ع و طال اوحراملؤونی
لوال ة االور و امنا اور اهلل حطاعة الرسول

عهن اجهتهاد و طهد

یف رهدخث امنوا الطاعوة هلل و لرسوول و

ال نو وع ووم وطهور الخوأور مبع وحة و امنوا اوور حطاعوة اوی

االووور الهنوون وع ووووون وطهو قن الخوأو قن مبع وحة و طههال

یف كتههاب لههه و ا دد ای اهلل و سووول

واخظهعك ول الطوب و خشتج عهحوك وول االووو فقودقال اهلل سوجاان لقووم احوج ا شوادهن خااهیوا
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المیل اونوا اطحعوا اهلل و اطحعووا الرسوول و اوی االوور وونكن فوان تنوازعمت ىف یشء فوردوه ای اهلل و
الرسول فالراد ای اهلل االخم مباكن كتاح و الراد ای الرسول االخوم حأونت الاوعوة غحراملتررقوة
لمكحه جن خهاد ال غو و اال وول اووام عوادل و ال نقوا اال وول اووام فاضوا خوا كهحوا

و طال

هی نجوة و سالة و اواوة و لحس حعد ذلك اال ووالی وتجعی او ونواق یل وجتودعی امنوا ختقجوا
اهلل ول املتقی خا كهحا ال تأخم اال عنا تكل ونوا و طهدطال اجوعجهداَ

اووا انو شور عهوحكن

ان تقولوا حیشء وا متأهعوه ونا.

ً
و ات طلت ات امجاعنها ىهو الهرد ایل اَ و الردهول ٌ هه كاشهف عهن رضهامها طععها طلنها ىهو
ً
ً
ً
ً
ً
كاشف مسعا و عقا او كاشف ادتنجاوا فات كات كاشفا ادتنجاوا فحتغع الر عیل الراطهع و خغهع
كه ارد اتخقول ا ا ادهتنجعت رضهامها یف لهیب وهن حهر مسهع و عهق و خقهع ونهه الفغهاد و دهفا
دوههاء العجههاد و حتر خ هب الههجٍد و ىكههذا ال

هء ٌخكههوت رجههة اَ و ات رجههة اَ ى هً الجههة

الواضه ة فتجهی و روههر ات رجههة اَ الههی یهتج حههه عههیل رلقههه و خنجغهً اتیهتج حعضههون عههیل
حع

وا كات عن عق و مسع مغو

میكن القامىا ایل كه ارد و خمت حه رجة اَ عیل رلقه

طههال اَ دههج ا ه لقوودجاءكن برهووان ووول رحكوون و طههال قووا هوواتوا برهووانكن ان كنوومت ووادقی و كههها
ٌ جیو اتخقول ملغلن اهلهت ا ا عیل رعاء و جیب طتلا كذلا ٌ جیو اتخقول عرفت یف لیب

حدلحه لیب ا ا عیل رعهاء او عرفهت حهدلحه عقهیل ا ها عهیل رعهاء و ٌخهأی ججرىهات وهن اَ و
ردهوله عههیل رعاجههه و ىههذا اٌمجههاع الههذي خذكرو ههه و خصههولوت حههه ات كههات عههیل وجقههه دلحهه وههن
الكتاب و الغنة فوها الجة الكافحة و لح هد اَ اىلهه عهیل التوفحهق ٌتجاعوهها و ات مخكهن لهه
دلحه وهنها فوو رأي و ىوي فٍعجرة حه فقدطال اوحراملهؤونی

وول اخوم دخنو وول افوواه الرجوال

ازالت الرجال و ول اخم دخن ول الكتاب و الأنة زالت الجال و میو ل و اٌرذ حاٌمجهاع حهٍ دلحهه
ارذ ون افواه الرجال و دجه

عن ارتٍ الشحعة فقال ان دیل اهلل الخعرف حالرجال با حاخوة

الوووق فووواعرف الوووق تعووورف اههووو و اٌرهههذ حاٌمجهههاع حهههٍ دلحهههه عرفهههات الهههق حالرجهههال و عهههن
ایعجداَ

د الرأی و القحاب و وا قال قوم ىف دیل اهلل لوحس لو برهوان فوان دیول اهلل میوضول
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حالرأی و املقائحس ا هتً فعلن ونه ات اٌدلهة العقلحهة و املقهاجح

لحغها ججرىهات و طهدجاءكن جرىهات

ون رحكن و ىو الكتاب النا ل ون عنده و الغهنة اٌتحهة وهن عنهده و طهال

امنوا النواب جو ن

وتجل شرعة و وجتد حدعة لحس وع ول اهلل برهان سنة و ال ضحاء ح ة.
حالهلة ىذه ىهً ور خقهة المههد
ج

یشء و ا ا اٌمجاع الذي لح

و اصه اهبن لهح

عنهدىن حهر الكتهاب و الغهنة

وعه جرىات وهنها ون ور خقة العاوهة و لهذلا ارتلفهوا یف تعر خفهه و

وا خلزم العهه حه فقال طوم وهنن ا ه اتفا اوة مهد

عیل اور دخین و طهال طهوم ات الجهة یف

امجههاع املههؤونی اٌ ا ههه ملهها مخعلههن وجههب اعتجههار الكههه وههن حههاب املقدوههة فحغههتثین وهههنن وههن
اتض ت ضٍلته كالغٍة و املجغهة و طال طوم ا ه اتفا اىه اله و العقد ون اوة مهد
عیل اور ون اٌوور ایل حر ذلا ون اٌ طوال و ون ادلهتن عیل رجحة اٌمجهاع اهنهن امجعهوا عهیل
القعع حتنعجة املنالف لٍمجاع فدل عیل ا ه رجة فات العادة حتكن حات ىذا العدد الكثحهر وهن
العلهاء و امل ققی ٌ جیهعوت عیل القعع یف شهرعً جهرد تواوهؤ و رهن حهه ٌخكهوت رمكوهن اٌ
ً
عن طاوع فوجب الكن جوجود ك حلغون یف ذلا فحكوت وقتضاه و ىهو رعهاء املنهالف رقها
و ىو خقتیض رقحة وا علحه اٌمجاع و ىو املعلب و ىه ىذا اٌ ات اٌمجاع كشهف هلهن عهن طهول
الهاعة فالقاجلوت حامجعون فهین الجة.
املعصوم و ىو النیب و طوله صه فوو طاجه حقول ج
ً
و كذلا ارتجوا عیل رجحته حاخاو و رواخاو ورو فامجاعون اخضا كشهی عهن طهول اَ
و رضاجه و طول النیب و رضاجه ذكروه یف تعر خفون او مخذكروه فلو دألت ارهدىن ىهه اَ و ردهوله
راضحات حعهلكن حاٌمجاع عیل رٍفة ایحكر ام ٌ خقولوت عن و خغتدلوت حارادخث النهیب
و الكشف اوهر طوهري ارهذوه یف التعر خهف ام مخأرهذوه فا صهف و تهدجر و طهد دل اٌرادخهث الهی
ورو عیل ات ذلا ون ادلهتن و ون وداركون املنترعة و ٌ شا ات الرشد یف رٍفوهن و یف تهرك
ودرك ا شأ الفغاد یف ىذه اٌوة ایل روور ووهدي ال مههد صهلواو اَ علههین و عجهه فرجهه
ىذا و ىن خقولوت اذا تعارض النصات فالعهه عیل مهالف العاوهة فهاذا تعهارض القهوٌت جیهب رد
ووافق العاوة حعر یق اویل و ات الرشد یف رٍفون وعلقا.

ف ا
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الهاعة و عدوه و طدادتدلوا عهیل اوتناعهه عهادة حادلهة وعروفهة وردهووة
یف اوكات اتفا ج

یف كتتن وفصلة و ا ا شحر ىنا عهیل اٌمجهال و ىهً ا هه ٌمیكهن اٌتفها عهیل یشء وهن اٌوهة او
ون العلهاء وع كثرهتن و تفرطون و ارتٍ وجاخعون و عاداهتن و عقوهلن و ا ارىن و شوواهتن.
و رده املجو وت حا ه ٌمیكن اذا كات املدار عیل وها حهه ارهتٍفون ممها ذكهر و اوها اذا كهات املهدار
عیل وا حه اتفاطون فحهكن و ىو تدخهنن حدین اله وارد و كتهاب وارهد و هیب وارهد و اوهام وارهد و
الرجوع ایل وا جاءوا حه فاذا كات اور اراده اَ ون مجهحعون و اطهام علحهه رجهة خعرفهه مجهحعون و ىهن
ً
مجحعا والجوت له حارثوت عنه میكن اتخقعوا علحه و ختفقوا كها اتفق اٌوة عیل الضرور خاو و اتفها
مجهحعون اصههعب وههن اتفهها كثحهر وهههنن و ىههو وتهی ٌ شهها فحهه و ٌر خهب خعتر خهه اذا كههات املههراد وههن
اٌوكات العقیل او كات املغلهوت وعدودین و اوا اٌوكات العادي وع ىهذه الكثهرة و ىهذه العهاداو و
الشوواو و الشكوك و الشتاو الی شككت اىلوا یف التورحد مفا دو ه ایل ارش الدش كها ىهو
ً
ٌنهد ضهرور خا احهده وهن الصهلوة فكهن وهن الهو وهن
وشاىد فٍمیكن عادة و اوا الضهرور خاو فا ها ج

اىههه الشههوادتی ٌخعرفههوت صههلوة فكحهف ىههن وتفقههوت عههیل وهها ٌخعرفههوت و ٌ ضههروري یف اٌدههٍم
خعرفههه كههه وههن درههه یف اٌدههٍم و خغهههً حاملغههلن اللوههن اٌ اتحتههرج مج هحعون عههن اٌدههٍم و
ٌارنا و النا
كافحة یف املقام.

الهواب الهق و ىهً
خغلهوت مث خعرفوت شحجا حعد یشء و وا ذكر اه ىو رٍصهة ج
ف ا

ً
یف اوكات العلن حه و عدوه طدارتلفوا یف ذلا اخضا مفن ا كره طال كحف میكن اوٍع وهن
ىو جال

الزایهر و
یف جیته عیل اتفا ون ٌییص عددىن و ٌخعلهن اوكنههتن یف الجهر و الج هر و ج

الجال اٌ اَ جهه و عهز و میهر كتهتن و مخعلهع عهیل اراهئهن و ٌمیحهز جهی طهوهلن تقحهة او
الجراري و ج
حالق و ٌ جی وا عدلوا عنه او ادتقروا علحه و ون جو ه طال حیل میكن اٌوهٍع و واطهع كهاا ها

تعلن ات مجحع املغلهی وقهروت حالصهلوة و مجحهع الشهحعة وقهروت حعهدم التكفحهر یف الصهلوة و جهوا
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املتعتی و اوثال ذلا ون ضرور خاو الدین و املذىب و ىن اكثر ون الجع

فحهكن اٌوٍع وع

ا ا طداجتهع عندك كتب العلهاء ون اورا الجٍد و كه وارد حارث عههن اوكنهه ممها خلحهه و
طداجتهعت الكتب ون النقلة املعتجر ین عندك فجذلا اوكن اٌوٍع عیل طول الكه و الهجع
ً
و ىو ممكن و واطع للهقلهدین وهن حروراجعهة الكتهب فضهٍ عهن الفقوهاء املتتجعهی یف الكتهب و
ً
ذلها اخضهها رهق ٌور خهة فحهه و ٌر خهب خعتر خهه و ٌمیكههن ا كهاره لههذي وغههكة و كهه فقحهه یهري یف
فغه الحقی حاٌتفا یف وغاجه كثحرة ری املنكهر ین ٌوكهات رصهول العلهن لكهن ىهذا اذا كهات
املراد اٌوٍع عیل مجاعة یصه ون اجتهاعون العلن حهات وها طهالوه ىهو وها ای حهه املعصهوم كهها
تعلن وا خغهً حالضروري و اوا اوكات اٌوٍع عیل مجحع املغلهی فاٌوكات العقهیل حرممنهوع و
ً
عقٍ و ً
عادة و اوا حعد ىهذه الكثهرة و ىهذا التفهر فٍمیكهن اٌوهٍع
كذا ات كا وا وعدودین میكن
ً ً
عادة احدا و ٌخعلن الغحب اٌ الوارد القوار و رججه امل حعوتاٌجرار.
عیلالكه
ف ا
یف كحفح هة رصههول العلههن وههن اٌتفهها حعههد وهها علهنهها اوكا ههه و وطوعههه فالفقوههاء یف ذلهها
حبغب ارتٍ ا ارىن متلفوت مفهنن ون طال ا ا اذا تتجعنا یف الكتب و عرفنا اطوال العلههاء و
نن علن اهنهن وتجعهوت ٌوهاوون رهذروت وهن مالفتهه فهاذا رأخنهاىن اتفقهوا عهیل طهول یصهه لنها
ً
العلن حات اٌوام اخضا طاجه حذلا القول فالقاجلو ت هبذا القول اردىن اٌوام و ات مخكهن لهه طهول
لف ً یروي ولكنهه طاجهه عتقهد ىهؤٌء العلههاء و وعتقهد حهه و لهوٌ اعتقهاد ىهؤٌء م علهن اعتقهاده
الهاعة املعتقدوت هبذا اٌعتقهاد الهذین ارهدىن اٌوهام
فوؤٌء ج

ٌ حعحنهه امجهاعون و اتفهاطون

عیل ىذا اٌعتقاد رجة ٌشا فحه و ٌر خب خعتر خه و عد املصنف ون اٌرتهاٌو كوت اٌمجاع
اٌتفا الكاشف عن درول طهول املعصهوم یف اٌ طهوال املجتهعهة ٌ شنصهه مه

تغحیهر لفهو

فا ه اذا دره طول اٌوام یف اٌ طهوال درهه اٌوهام یف القهاجلی فحرجهع ایل القهول اٌول و ٌفاجهدة
ً
یف عده ارتهاٌ عیلردة.
و عیل اي رال یزعهوت ا ه ىو اطوي ون كه رواخة فات اخة وفادىا ال ن و وفاده العلهن
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و ٌیتاح ذلا ایل درول جموول النغب فات العلن حات اٌوام وعتقد هبذا اٌعتقاد كا یف ىذا
ً
ً
املقام و لح ذلا حلفو فحكوت دنة و ردخثا و ٌخكوت ذلا اٌعتقهاد وعلووها حغحهر اتفها ىهؤٌء
ً
فحكوت وغتقٍ و غتغین عن العلهاء و ىذا القول ىو عهود اٌمجاع و وآل كه اٌ طوال ایل ىهذا
و ات كات جواو اٌ ار متلفة و وجوه اٌدتدٌ ٌو وتشتتة اذ كه خعلب ىذه النتحجة.
الهاعهة یتههه كو هه
و وهنن وهن طهال حهذلا كهذلا و اشهتر درهول جموهول غهب یف ج
ً
ً
اواوا و عدم رروح جموول غهب یتههه كو هه اواوها و اوها رهروح وعلهوم النغهب فٍخضهر و عهن
حعضون ات جموول النغب الوارد حر كا فات حعد العلن حدرول اٌوام فههین و كهوت املعلهووی

حر اوام یصه العلن حات ذلا املجوول الوارد ىو اٌوام حعحنه و عر و علن حامسه و غجه حهه

ٌحد اتخكوت اثنی مفا فهو رهی ٌخعلهن حعحنهه فحهدره طولهه یف الغهنة و الرواخهة و ىهؤٌء كهأهنن
ً
اشترووا صدور لفو و طاجه راىري حقول لف ً و ىو رجا ع می فا ا اذا علهنا ات خدا یف الدار
ً
طععا حٍشا و ٌ ارتحاب و كات فهیا عشرة عر تغعة وهنن فقهدعرفنا العاشهر حعحنهه ا هه خهد و
ً
ً
الهاعة اوام طععا و املعلوووت لحغوا حاوهام طععها
ات م كن ره طجه ذلا فوؤٌء اذا علهوا ات یف ج

فاملجوول وعلوم النغب و ىو اللف جن الغن عجه له فرجه او اوهام ارهر فهنعلن رحنجهذ
ً
ا ه اوام حعحنه فالقول املأثور ونه ردخث و ات كات املجوول وتعهددا فعهر دهجعة او نا حهة
ً
وهنن حاعحاهنن و الجاطوت جموولوت فات كهات املهأثور وههنن متلفها فٍامجهاع و ات كهات وتفهق
اللفههو او املعههین فوههو دههنة وههأثورة عههن اوههام طعع هً یف ضهههن مجاعههة و اطههوال املعلههووی

الهاعة كلون جموولی لت قق اٌمجاع و ات كات الغهرض
ٌراصه له و لذا خقولوت لو كات ج
ً
وجود ون خكوت اواوا یف املعتقدین هبذا اٌعتقاد ون حر اعتجار لفو فٍیتاح ایل جموول
النغههب فلههو كههات مجهحعون وعلههوم النغههب و ا ههت تعلههن حاعتقههادىن اعتقههاد اٌوههام لكههی ٌت

املعتقدین اردىن اٌوام رحنجذ و عیل اي رال یل یف ىذا القول هر رهاىر و ٌحهد ملهن حهه
دعال ات خغعه و ٌ طوة اٌ حاَ العیل الع می فغحكفحكون اَ و ىو الغهحع العلمی.
ً
ً
و ىههو ا هها علههن طععهها علههها ٌشهها فحهه ات علهاء هها رضههوات اَ علههین امجع هی مخغههلكوا
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ً
ً
وغلكا واردا یف ادتنجا اٌركام ری آل القول جیهنن یف املغهألة اٌصهولحة ایل عشهر ین طهوٌ
ً

و اكثر و لذلا ٌیرتیض كه وارد وا ارتاره كه وارد یف ور یق اٌدتنجا و ري وهن ا فغهنا ا ها
ً
ً
ٌ رتیض مجحع وا ارتاروا وع وا خلزم یف ذلا وهن التنهاط فهاهنن مخغهلكوا وغهلكا وارهدا فلر ها
ً
ً
ً
ً
دلا وارهد وههنن وغهلكا ٌیهراه اٌرهر وهن دیهن اَ و یهراه رأخها و ارتراعها و حدعهة و ٌ اطهه وهن
الجا و العاء و الغهوو و اٌشهتجاه و الغفلهة كهها خنغهب ذلها حعضهون ایل حعه

و الكتهب حهه

وش ه و ة فههاذا كههات اٌوههر كههذلا و ههر ههارر یف كههٍم مجاعههة ٌیرتیض ه وغههلكون یف اٌصههول او
یرتیض وغلا حع

و ٌیرتیض وغلا حع

او ٌخعلن كحف كات وغلكه و ارهتٍ املغهالا

واطههع ووجههود فههاذا اتفههق مجاعههة وههن ىههؤٌء عههیل طههول و ٌتشههترووت اتفهها الكههه كالعاوههة كحهف
ً
یصه العلن حات اعتقاد ىهؤٌء املتشهتتی یف املغهالا اعتقهاد اوهاوون و ٌشها ات اوهاوون اخضها
ً
ٌیرتیض وغالكون مجحعا وع ارتٍفوا و الق وارهد و ىنهاك مجاعهة ارهري ووصهوفوت حصهفهتن
اتفها ىهؤٌء عهیل

ون الزىد و التقوي و العلن خقولوت حغحر طوهلن فكحف یصه العلهن وهن فه
ً
ات اعتقههاد اوههاوون ذلهها مث وهها النكحهر عههیل امجههاع العاوههة و ىههن اخضهها طههدعلهوا وههن فه
الهاعة ات رضاء النیب
ج

اتفهها

ذلا و رضاء اَ ذلا فهات طلهت ٌفهر یف الحهوة و املههاة فرضهاء

النیب و ات طلت ٌحد ون الحوة فرضاء اَ كا مفا الفر جی ىذا القهول و طهوهلن و الهدلحه عهیل
اهنن خدعوت الكشف وا رواه یف الكایف عن مهد جن ونصور طال دألته عهن طهول اَ علوجهه و
اذا فعهوا فاحشة قالوا وجدنا عههیا احاءنا و اهلل اورنا ا قوا ان اهلل الخوأور حالراشواء أتقولوون عوی اهلل
وا ال تعههون طال فقال ها أخت احدا زعن ان اهلل اوره حالز ین و شرب الهر او یشء وول هومه املاوا م
فقلت ٌ طال وا همه الراحشة الی خودعون ان اهلل اوورهن وا طلهت اَ و ولحهه اعلهن (ظ) فقهال ان
هما ىف امئة الو ادعوا ان اهلل اورهن حاال ئتهام حقوم مخأورهن حاال ئتهام ن فرد اهلل ذلك عههین فاخجر
عل اور قدقالوا عهح الكمب و مسی ذلك فاحشة ا هتً.
و عههیل اي رههال كح هف یصههه العلههن حههدرول اٌوههام یف طههول ىههؤٌء و ٌترتیض ه ور خقههة
مجحعون و ا لتن افتوا حال ن

الهاعهة
اطهواهلن و ىنهاك طهوم یهالفوهنن یف املغهألة مث ات ج
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خذكروت ادلهتن ام ٌ فات ذكروا فاملدار عیل ص هتا و دقهوا فهات رأخهتها دهقحهة كحهف تتهحقن ا هه
رأي اٌوههام و ات عرفهتهها ص ه ح ة فتعهههه هبهها و ٌراجههة ایل القههاجلی و اتفههاطون و ات مخ هذكروا
ً
ً ً
دلحلون و ىن عیل وغالا ٌترتضهیا طععا جزوا كحف تتهحقن ات اٌوهام وعتقهد حقهوهلن و ىهو اخضها
ً
ً
ٌیرتیض مجحع وغالكون طععا و جزوا و طدرالفون طوم ون اتجاع اٌوام ىذا و طدروي الهنً عهن
اٌعتهاد عیل طول ٌجرىات علحه كها ور فاري رصول العلهن حاعتقهاد اٌوهام و درولهه یف القهاجلی
ً
طول مجاعة شععا ون القول وع وا طلنا ات وثهه ىهذا املهدرك الهذي ٌ دلحهه لقاجلهه خقهدر
اتهیهدي حههه حهره حهر این رصههه یل العلههن ٌ جیهو اتخكههوت وغههتند دیهن اَ الههذي لههه الجههة
الجالغة الواض ة و جعه الجرىات شر صد الجحات و میجعث یب خكوت رجتهه عهیل طووهه این

علهت این یب فاتجعوین.
و ملا كات طوهلن ا ا رصه لنا العلن حقول املعصوم و لح
العلههن تكلحهف لهح

فهو الغهواد لهوت و لهح

فهو

ً
لنهها رجههة علههین اٌ ا هها قههول ٌیصههه لنهها العلههن هها تقولهوت و نههن اخضهها

والجوت لل ق ارروت ر املنصف حٍ رض و ٌیصه لنا علن و العلهن اوهر طوهري و رصهه لنها
العلن حعدم جوا اٌعتهاد عیل طول مجاعة ٌ جرىات هلهن و عهیل عهدم جهوا اٌعتههاد عهیل اطهوال
مجاعة ٌ ریض وغالكون حه ملا روي لنا ون الهنً عن اٌعتهاد ر ا یصه لنا العلهن حهات اٌوهام
حرراض حقوهلن فن ن لغنا وكلفی حالعهه هبذه اٌمجاعاو و نهن هن ا هه طداشهتجه علهحكن
ً
اٌور و ا مت تغهوت ال ن علهها كهها تقولهوت ات اٌرجهار یی اشهتجه علههین اٌوهر یف رصهول العلهن
ً
ً
هلههن حاٌرجههار و ات خ نههوت اٌ رنهها و ىههن اخضهها رجههال علهههاء اتقحهاء وههثلكن و نههن ههري ات ىههذا
املدرك ون ور خقة العاوة كها شودو حه ارجار ا و ري الرشد یف رٍفوهن فٍ عتههد عهیل ىهذه
اٌمجاعاو یف الن ر خاو ٌدحها یف حر العاوة الجلوي ٌدحها یف املغهاجه اٌصهولحة و هري ا هه
مخنتنا اٌ مئة الرمفاء عیل ىذا املدرك الع همی الهذي ت نهوت ا هه لهوٌه میضهر لٍدهٍم عهود و
مخقن له عهود و حه خمت املغاجه الفقوحة حبحث لوٌه مخقن رجة واردة یف وغهألة وارهدة وهن
الفقه وع وا ا مت علحه ون اٌرتٍ یف ور یهق حتصهحله و ا همت الهذین تشهقوت الشهعر یف العلهن
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ح ههنكن و مختفوىههوا فحهه حكلهههة و میوطفو هها علحهه و م جیغههر ارههد وههن اصه اهبن اتخغههأهلن وههع
ً
شحوع املغألة جی العاوة و ارتٍوون هبن فات كات واض ا فلن ارتلفمت فحه ری وطعمت حتت
ً
كه كوكب و ات كات رفحا فلن میوطفو ا علحه و ىن اجر جرعحهتن ونكن.
اصه احه

و اعجب ون وا وهر اهنهن خغهتدلوت حهات وهذىب ایرنحفهة خعلهن حاتفها حعه
ً
الهواب عهن ذلها
املعتجر ین حه حنقه وعتجر وارد دواءا ادند او ارده فكذلا وذىب اٌ مئة و ج

یا ونهه الهنقك علههین و لكهن ٌحهد یف وقهام ذكهر الهق اتخهذكر و ىهو ات اصه اب ایرنحفهة

وقلدوت له ارذوت ا حلغون ونه حالنعق و الغههع و لهو كها وا وغهتنجعی رأي ایرنحفهة و وها یف
طلجه حالرأي و الهد

و التنههی و ال هن و اٌدلهة العقلحهة و اٌدتصه اب و املصهالح املردهلة و

اٌدت غات و القحا

ملا كات اتفاطون دلحه وا یف طلب ایرنحفة.

و وهنن ون طال ا ه اتفها مجاعهة وهن الهواب عهیل اوهر حبحهث یصهه وهن فه

ذلها

اٌتفا رضاء املعصوم فر ا یصه ون اثنی و ر ا ٌیصه ون واجة كها یصه العلهن هذىب
ایرنحفههة وههن طههول النفحههی و ٌیتههاح ایل جموههول النغههب اطههول و ىههذا وههذىب املتههأرر ین و
لعهري عیل ىذا القول ٌراجة ایل وجود وعصهوم و خكهی العلهن جرضهاء النهیب كهها ا هه ٌخشهتر
ً
ىناك رحوة ایرنحفة و ىذا القول ىو عی وذىب التغن فهاهنن اخضها علههوا جرضهاء النهیب وهن
ف اٌمجاع كها اعتر حه املصنف یف الضواحا رحث طال وها راصهله ات وقتیضه ادهتدٌهلن
ً
حالرواخهة ات اٌمجههاع رجههة وههن حههاب الكشههف و اللعههف و ا هت تعلههن ات املههأ كول اذا كههات وارههدا
فٍختفاوو ات تأ كله ون رحث ا ه رنعة ام ون رحث ا ه وعجوخ فقداكلته و الواطع یشء وارهد
ً
یف الههارج فالعاوههه حاتفهها القههوم و ىههن عههیل ح هر جرىههات عاوههه حقههوهلن دههواءا كههات وههن رح هث
الواب عن ذلا كها ور ون الفر جی ىؤٌء و جی النفحة.
الكشف او ون رحث التعجد وع ات ج

و وهنن ون طال ا هه میكهن العلهن جرضهاء اٌوهام حهالتقر یر و عهدم ردعهه اخهاىن وهع اوٍعهه و
ً
متكنه و یل عیل ىذا القول اخضا ایراد و ىو ات ىذا الوجه قول حه اذا اتفق مجحع الفرطة عهیل طهول

حٍمالف وهنن و ٌ ون الكتاب و الغنة فا ه اذا كهات فههین ارهتٍ و كهات مجاعهة وههنن عهیل
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الجاوه كی یف ردعون اثارته املنالفی هلن عیل رٍفون ٌدهحها اذا كهات للهنهالف جرىهات طهوي
او كات كتاب و دنة عیل رٍفون كی یف ردعون او ذكروا ادلههتن و كا هت ضهعحفة كهی یف اروهار
حعٍهنههن و ىههو لههو ردع عههن حاوههه ٌیل خ هد عههیل اوثههال ذلهها ٌخ وههر حشنصههه یف وههات الغحجههة و
ً
ٌیجعههث ردههوٌ وههع وعجههز و ا ههایردع عههن الجاوههه حاٌدلههة و طههدردع فٍخت قههق ىههذا الن ههو وههن
اٌمجاع اٌ یف الضرور خاو و حعدم ردعه اىه الضرورة علن ا ه وعتقهد حاعتقهادىن طاجهه حقهوهلن و
ىو فهین و وهنن فاتفا مجاعة وهنن املعصوم رجة و اوا وع الهٍ و املعهارض فٍخكهاد خعلهن
ً
تقر یره فتدجر و ا صف و ىذا القول اخضا یرجع ایل القول اٌول یف الغاخة.
الوههة و جوههة اللعههف فا ههه حههه جیهب التقر یهر و الههردع فلحغهها حقههولی یف
و ٌفههر جهی ىههذه ج
ً
اٌمجاع رقحقة و ات عدوا طاعدة اللعف طاعهدة جرأدهوا و غهجوىا ایل الشهحخ ولكهن املنقهول وهن
الشحخ ارحعة وجوه مفهنن ون قه عنه ا ه طال اذا اتفهق اٌواوحهة عهیل طهول و م جنهد اخهة و ٌدهنة
ً ً
ً
وقعوعا هبا دالة عیل ص ته و ٌ عیل فغاده و م عر له مالفا اخضا و م عهر وفها املعصهوم
و ٌ رٍفه فن كن ا ه طول اٌوام و وهنن ون قه عنه اذا ذىب املع هن ایل طهول و النهادر عهیل
رٍفههه و ٌ جیهري فحهه التنحیهر اٌدههتهراري كههالوجوب و الروههة فههات وجههد دلحهه وههن الكتههاب و

الغنة عیل النادر فوو طول اٌوام و اٌ وجب اتجاع املع ن لتقر یر اٌوام هلن و وهنن وهن قهه عنهه

اذا ارتلف اٌواوحة عیل طولی و جیري فحه التنحیر اٌدتهراري فات وجد دلحه عیل وهر فوهو و
اٌ ف كن العاجفة الٍرقة التنحیر لل حرة و وهنن ون قه عنه عیل ال اىر ا ه لو وجد طهول وهن
ً
ً
ً
وارد ون اٌواوحة و م جند له دلحٍ و م عر له مالفا و ٌ ووافقا و م عهر وفاطهه للهعصهوم و ٌ

رٍفه فوو طول املعصوم حقاعدة اللعف و اٌ لردع عنه.

فاطول اوا القغن اٌول فوو ضرورة املذىب و ٌ رٍ فحه و اوا القغهن الثهاین فهحكی
ً
یف طاعدة اللعف اثارة النادر حبٍفون فات كات ٌ دلحه له فٍ دلحهه للهع هن اخضها و تهرجحح
ارههدمها یتههاح ایل دلحهه و اٌرههذ حاملشههوور یف الرواخهة وغههلن و یف الفتههوي امل ه

رههٍ

ً
املشوور و اوها القغهن الثالهث فٍخكهاد میكهن اٌوهٍع عهیل الصهر و ات اوكهن اتفاطها و الهق
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ٌیرتفع عن اىله فحجهب فحهه اٌرتحها ات اوكهن و التوطهف عهن التعحهی و الجهت علحهه و اوها
القغن الراحع فكی یف الردع عنه طوله

د الورأی و القحواب و ووا قوال قووم ىف دیول اهلل لوحس

لو برهووان قووا هوواتوا برهووانكن ان كنوومت ووادقی ىههذا و ا هها اطههول عههیل القههول حههالتقر یر و اللعههف
الهاعهة
خكوت الكاشف ىو التقر یر و اللعف و الجرىات العقیل عیل كوهنها كاشهفی ٌ اتفها ج

الهاعة خكشف عن املراد املقهرر فٍرجحهة یف اٌمجهاع و ا ها
ون رحث ا ه اتفا عن اتفا ج
ً
الجة یف التقر یر اٌ تري ا ه لو طال طاجه وارد حبضرة اٌوهام طهوٌ و طهرره اٌوهام ىهه الجهة
طول الرجه او الجة تقر یر اٌوام و كذلا ىنا.
ً
ً
ً
ً
و وههنن وههن طههال ا هها اذا وجههد ا جمهتههدا حارعهها ورعهها ثقههة خقههول لكههن ا ههه ركههن اَ
ً
ً
یصهه لنهها ال ههن حا ههه ركهن اَ و لهح كعدوههه طععهها فههاذا وجهد ا فقهیها ارههر طههال كههذلا
تأ كد رننا و ىكذا كلها یل خد وارد یل خد رننا طهوة ایل ات یصهه لنها القعهع حا هه ركهن اَ
كها یصه لنا القعع ون اتفا كثحر ون الصحارفة عیل ات الدرىن یهو و ات كها وا فغهقة
كفرة و كها یصه لنا العلن ون التواتر و ىذا ٌخشتر فحه درول جموول النغهب و اٌ تفها

الكه فاطول لعهري ىذا عی وذىب التغن و عیل ىذا القول ٌ یتاح ایل وجود املعصوم
ً
اخضا و ٌ لوم عیل وتنذي ایحكر رلحفة حاٌمجهاع و وهی صهار اجتههاع اٌراء و اٌىهواء و
اٌ ار املنتلفة دلحهه رضهاء اَ و دهنعه یف حجهه و دلحهه وها هلل عهیل طلهب مههد
وههن اٌهلههام و الههورً ألهح

اجوعجههداَ

یف ردههالته رد عههیل ىههذا القههول حعحنههه و طحها

اٌ تفا عهیل املعقهول عهیل اٌ تفها عهیل امل غهو

طحها

وهع الفهار الع همی ٌدهحها اذا

كات اىه اٌمجاع اكثهرىن خعههه حهال ن و وها ٌ تغت غهنه و ٌ تقجلهه و تهرده و كحهف یصهه
القعههع حههالواطع وههن رنههوت املنجههر ین و ىههه اذا طههال ارههد این ارههن ات یف الههدار ادههد و طههال
اٌرههر ات رأیی خهدلین عههیل ات یف الههدار ادههد و طههال اٌرههر ات ادت غههاین دلههین عههیل ات یف
الدار ادد و ىكذا ىه میكن اتیصه لا القعع كٍ ىذا و ال ا وت كها ىن جمهعوت عهیل

رج ات اٌ ثجاو جمهعوت عهیل جهوا العهاء اٌرتههال املرجهوح فوهن جمهعهوت عهیل جهوا

ً
ً
العاء عیل ا فغون و ا ت طاوع عیل عدم رعاهئن ات ىذا اٌ رعاءا واض ا.
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و وهنن ون طال هبذا القول ولكن طال ا ا غتكشف ا هه كهات هلهن دلحهه طععهً حبحهث اذا
اولعنا علحه طلنا حقوهلن و ذلا كامجاع اىه الفنوت عیل وغاجه فنوهنن و ىو یف الوىن كغاحقه.
ً
و وهنن ون طال كذلا ولكن طال غتكشف وجود ك واصه الههین و ىهذا القهول اخضها
الهاعهة و ىههو ضهعحف فهات اىههه اٌمجهاع ات كها وا ممههن
ٌخشهتر فحهه وجهود جموههول النغهب یف ج
ٌ رتیضه مجحهع اراهئههن و اصههوهلن و علههن اهنههن خعهلهوت حادلههة ٌ رتضههیا فهأي دٌ لههة یف امجههاعون

عیل وجود ك و ات كا وا ون اص اب النك فٍیل خد عیل ال ن و ات ال ن ٌخغهین وهن الهق
ً
شحجا ىذا و ٌ كه ون یروي خدري و لهرب هك ادهتدل حهه وارهد فلهها وطهع یف اخهدخنا علهنها ا هه
ً
ٌخدل عیل وعلتن احدا و لذلا ارتلف الفتهاوي ٌرهتٍ اٌ هار یف اٌرجهار فٍخهدل اتفهاطون
عیل رغب افواوون عیل درول اٌوام یف القاجلی.
ً
ً
ً
ً
و وهنن ون دلا فجها وادهعا و ور خقها ووحعها و طهال ا ها اذا تتجعنها طواعهد الفقوهاء و وهدارك
ً
اطواهلن و رأخناىا تقتیض رمكا و ٌخنافحه طاعدة و ٌودرك خغعنا ادعاء اٌمجاع و ات م علهع عهیل
ً
اطواهلن و م هر كتهتن فهاهنن ٌیالفوهنها طععها و ذلها حبهر ضهه فحهه الغهواحح فجهذلا خكثهر ادعهاء
اٌمجاع یف عرض الفقه ممن لح

له تتجع و اذا عثر علحه ارر وع رغن ال ن حالعلهاء الرادنی

وجد امجاعاو فحعتقد ا ه امجاع ونقول.
و وهنن ون طال ا ه ر ا یصهه لهجع

اٌولحهاء علهن جهرأي اٌوهام و ىهو وهأوور حهاٌعٍت و

ٌدلحه له علحه ون الكتاب و الغنة فح وره حصورة اٌمجاع و ىو طول ادنف وهن الكهه و لهح
ون الفقاىة یف یشء و وههنن وهن خقهول ات الشهورة اذا مخهدل دلحهه عهیل رج هات النهادر امجهاع و
اٌوام یف القاجلی ٌ ه اور ا حاٌرذ حه و دحأی الكٍم فحه یف اٌمجاع املشووري.
ً
ً
ً
و ا ت اذا ارعت ا ذكر ا رجرا و عرفت ات كه وارد یري اٌمجهاع شهحجا وعحنها
ً
ً
ً
ً
ً
و ور خقا راصا و خنكر الجایق و ا ت حنفغا اوها تنكهره رأدها او تتنهذ وارهدا وهنها رأخها
فأي عجرة هبذه اٌمجاعاو املنقولة الی وألوا وهنا الكتب و صالوا هبها عهیل الكتاجهب
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حبحهث وههن تفهوه حبٍفوهها خغهت ق اللعههن و التكفحهر وههع ات كهه وارههد یهرد عههیل حهر وهها
حالهلهههة ىهههذه وغهههالكون یف ادتكشههها
ارتهههاره حهههٍ شههها ج

العلهههن جوجهههود اٌوهههام یف

القاجلی فارتر لنفغا وا یلو.

و اوا الذي ارترته ا ا و ٌ طوة اٌ حاَ عیل نو اٌرتصار و اٌشارة و تلنهحك العجهارة ات
الفقحهه طدیصههه لههه علههن وؤكههد طههوي حقههول اٌوههام

حبحهث اذا رالفههه اخهة اوهلهها او رجههر اولههه و

مخعهه حه او فقحه رعأه و ور یق حتصحله ا ه ر ا خن ر ایل الكتاب فحجهد فحهه اخهة او اخهاو تهدل
عیل وعلب و اذا تتجع اٌرجار رصه له علن ون وضهاوحهنا حهذلا املعلهب مث اذا هر یف الغهحرة
رءاىا وعاحقة وع وا عرفه ون الكتاب و الغنة مث اذا راجع عقله و اٌدلة العقلحة رءاىها تهدل عهیل
ذلا املعلب و اذا هر ایل اخهاو اٌفها و اٌ فه

رءاىها شهاىدة عهیل ذلها املعلهب مث تتجهع و

اولع عیل رأي كثحر ون الفقواء اهنن وافقوه عهیل ذلها املعلهب و عرفهوا وهن الكتهاب و الغهنة وها
عرفه و عهلوا حه مث ر ایل وقتیض دحادة املدت و اصٍغ العجهاد و الهجٍد فهرأي ا هه خهدل عهیل
ذلهها یصههه لههه علههن وؤكههد ٌر خ هب فح هه ات ىههذا الكههن الاصههه وههن الكههه ٌ وههن رصههوب
ً
ً
اٌ لفاظ ىو وذىب اٌوام و اٌوام طاجه حه طععا جزوها حبحهث لهو رالفهه رهدخث وجهب تأو خلهه و
محله عیل تقحة او حرىا او كتاب مخكهن ال هاىر ونهه وهراد اَ و وهن رالفهه وهن الفقوهاء عهادلوت
عن الصواب و وثه ىذا العلن یصه للفقحه الجصحر ا ذكر ا فغهه وا شجت و وثه ىهذا ٌیتهاح
ایل تتجههع اطههوال مجحهع الفقوههاء و ٌیتههاح ایل جموههول النغههب و ات شههجت اتتغهههً اٌوههام جموههول
ً
الهاعهة طععها و فحهه التغهدخد و التقر یهر و اللعهف و الهدلحه و
النغب مفجوول النغب دارهه یف ج
الجة و النك و ىو رجة جینة راىرة حالغهة و دهنة طامئهة میكهن اٌرتجهاح حهه عهیل كهه ارهد و
ً
ختفق وثله كثحرا للفقحه و ىو اطوي ون اٌدلة اللف حة و ٌختعر فحه اٌرتهاٌو
ىذا جناي و رحاره فحهه

و اوهها وههن م ه

و كه جات خهده ایل فحهه

اطههوال مجاعههة وههن العلهههاء وههن ح هر رجههة و جرىههات وهههنن وههع عله هً

حهارتٍ وهذاطاهتن یف اٌصهول و اٌ ههار و علههً حهاین ٌ ادت غههن مجحهع اطهواهلن و ٌ ارتضههیا
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ٌیصه یل علن حدرول اٌوام و ٌ جرضاه و ٌ حقوله جوجه ون الوجوه و ات ذكروا رججون فهات
كا ت طو خة اعهه هبا و اٌ فٍاعتهد عیل مه
م

القهول مفهن خهدعً ا هه رصهه لهه علهن حهه وهن

اتفاطون فلحعهه حه و ٌ لووه عیل عهله حه و ٌ كذحه ىو و شأ ه و اوا نن فلح

تكلحفنا

العهه ا میصه لنا علن حدرول اٌوهام فحهه حامجهاعون فمكها ا ها كففنها عههنن ٌدعهاهئن العلهن و
طول لح

فو الغواد لوت كذلا لحكفوا عنا رحهث میصهه لنها علهن حهدرول طهول املعصهوم و

ىن جمهعوت عیل ات وا میصه علن جوجوده او طولهه او رأخهه او رضهاه لهح
ً
اتخلووو ا اخضا.

حامجهاع فلهح

هلهن

ف ا
یف رجحتههه و یف القحقههة ٌحتتههاح ایل تعو خ هه وقههال فههات الههذي خقههول رصههه یل العلههن
القععً حات اٌوهام طاجهه هبهذا القهول ٌمیكهن اتخقهال میصهه لها علهن و ٌمیكهن اتخقهال لهح
علها حبجة علحا و اٌوام

خقول وا عههمت ان قولنا فالزووه و ووا متعههووا فوردوه الحنوا و خقهول

ول عها مبا عهن كیف وا مخعهن و روي وا عههمت فقولوا و وا متعههوا فقولوا اهلل اعهن فون و شهأهنن و
ىههن اعلههن حتكلهحفون فالههذي خنكههر رجحتههه عههیل رعههاء و الههذي خكههذهبن یف رصههول العلههن عههیل
العههاء و الههذي خنكههر اوكههات رصههوله عههیل العههاء فاٌرغههن اتخقههال ا ههت اعلههن و طلجهها فههات
رصه لا علن فاعهه حه و لح

لا رجة عیل حرك جوجوب اتجاعا.

مث عند ىؤٌء طدیصه العلن حدرول املعصوم یف مجاعة واردة اوقی او داكتی و ىو
اٌمجاع الجغحا و ىو رجة و میكهن اتیصهه هلهذا الفقحهه حعهد جرىهة وهن الهدىر علهن حهات اٌوهام
داره یف مجاعة خقولوت حبٍ اولجا فحدعً اٌمجاع عیل رهٍ اٌمجهاع اٌول و یهري اٌول
ً
یف الزوات الثاین رعاءا فالجة علحه ىو القول الثهاین و طهد خكهوت العلهن حكهوت اٌوهام یف طهولی
ً
حاتخكوت ووضوع املغألة كلحا و الكن فحه حاٌ جیاب الكیل او الغلب الكیل او حاٌ جیاب یف فهرد
ً
و الغلب یف فرد فاذا ادتقر اىه العصر عیل طولی وهنا انصر الق فهیهها و اٌوهام فهیهها خقحنها و
ً
القول الثالهث حاوهه خقحنها و ات كهات ارهد الفهر خقی وعلهووً النغهب حهامجعون و یف اٌرهر جموهول
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یتهه كو ه اواوا فوو حغحا و ات كات یف كلهیهها جموهول متههه ولكهن وهع ارهدمها دلحهه طهاوع
ً
وعی فوو حغحا اخضا و ات تغاو خا و رصه له دلحه رین ٌردمها خعهه حه و ٌخهدعً اٌمجهاع
ً
و اٌ فقحه حهالتنحیر طحادها عهیل الجهر ین و طحهه حهالتوطف و اٌرتحها یف العجهاداو و الصهلح یف
املعاوٍو و وهنن ون طهال حعهرح الهدلحلی و ولهب دلحهه ارهر و ىهذا القهول وعقهول اذا میصهه
ً
العلن حكوت اٌوام یف الفر خقی و ارتهه كو ه طهاجٍ حقهول ارهر فهح جیهو القهول لهه حهاٌرر و جیهو
حعههد حتقههق اٌمجههاع املركههب عههدول فرطههة ایل طههول اٌرههري فحتجهی ات اٌوههام

كههات وههع الفرطههة

اٌرري.
مث لنهها یف وقههام الجحهة كههٍم ارههر و ىههو ا ههه ٌخلههزم اتخكههوت املجهههععلحهه الكههن الههواطعً
الههذي ٌیتلههف اذ وههدار ىههذا العههام عههیل الكههن الثهها وي الههذي یتلههف حههارتٍ اٌ طعههار و
اٌعصار فاذا امل صه ختتجع یف اٌعصار الغالفة ام یف عصره اوا التتجع یف اطوال اىه العصر مفهن
املهتنعههاو عههادة و ملاخنتشههر الكتههب و ملههاخعر امسههاءىن حههه مخغهههع حادههن حٍدىههن و ممهالكون و
ً
جزاجرىن فوو جاىه حاطوال اىه عصره ورا و اوا الغهالفی فوهب ا هه اولهع عهیل اطهوال حعضهون و
ىن متلفوت فزعن ات اٌوام یف مجاعة وهنن الح

ذلها ىهو الكهن الثها وي املنصهوب حهذلا

العصر و ىو ٌخعلهن ركهن اٌوهام یف اىهه عصهره اٌ اتخضهن ایل ذلها اصهه عهدم التغحیهر فهذلا
اصه رین و مخعلن ون ف

اٌتفا ركن اٌوام له و ٌىه عصره و لعلون امجعوا عیل رٍ

امجههاع اٌولهی و ذلهها حهر عل یهز فلههنخكههف فه
ركههن النهها

العلههن حبصههول اٌمجههاع یف اٌولهی یف ات الحهوم

كههذا و لعههه اٌوههام طههد حر الكههن و ات ضههههت ایل ذلهها اللعههف فوههو ح هر حههاب

اٌمجاع و ات ضههت الحه اٌصه فا قلب ایل ال نوت الفقاىحة و لح
طوله <و دلحه الشحخ ٌخهن

ون اٌمجاع یف یشء.

راده كادلة العاوة> ایل ارر فاملنغهوب ایل الشهحخ ا هه اذا

اجتهعت العاجفة عیل اور وهع عهدم وجهود رهٍ و عهدم العلهن حصه ته و دهقهه و عهدم العلهن
ً
جوفهها املعصههوم و رٍفههه فههذلا امجههاع و رجههة متغههكا حاٌرجههار و طاعههدة اللعههف فاملصههنف رد
علحه اٌرجار حاهنا رنحة و ٌخته

ال ین یف ىذه املقاواو و حات املع ن عهیل تهرك تلها اٌرجهار
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و حات وقتیض اللعف جموول لنا فلعه وقتضاه عدم الردع ملصل ة اطول ىنا ات كات وهراد الشهحخ

اذا اجتهعت مجحع الشحعة عیل اور و ىهو الضهروري كهات رجهة فلهو اجتهعهوا عهیل الجاوهه وجهب
عیل اٌوام ردعون فات اٌرض ٌحتلهو وهن الهق و ٌ جیهو رفهع الهق عهن اىلهه فهات الغههواو و
ً
اٌرض طامئتههات حههالق فههٍ شهها فح هه و ٌ ههزاع و ات كههات ح هر الضههروري فههی الش هحعة اذا طاجههه
ً
حبٍفه فٍخمت طاعدة اللعف فا ه میرتفع الق عن اىله اذا فٍ جیب ردع ىؤٌء حغحهر مهالفهین و

حا خد وهنن ىهذا و الهذي خقتضهحه الكتهاب و الغهنة ا هه ٌحهد و اتخكهوت للصهد جرىهات و خكهوت
ً
جرىا ه الجا عیل جرىات الجاوه فن ن تجع الجرىات القوي فأي العاجفتی له جرىات طوي أرذ حه
و وجه اللعف تقو خة جرىات الق و ىو ثاحت و ات مخكن لعاجفة جرىات فٍختجع و كی یف طهدرون
القول حغحر جرىات و اوا حعٍت وذىب العاوة فٍنتاح ایل ذكره.
و اوهها <شههكوك القاصههر ین> مفههراده اٌرجههار یوت و مجههع وههن اٌصههولحی املنكههر ین لٍمجههاع
ً
ً
ً
اوكا ا او وطوعا وعلقا او یف وهن الغحجهة او اوٍعها علحهه و وهراده وهن الشهكوك وها طهالوا وهن لهلوم

الدور فات طول اٌوام ٌخعر اٌ حقول القوم و رقحة طول القوم ٌتعهر اٌ عاحقهة طهول اٌوهام و
ون اهنن ات طالوا حغحر وغهتند فٍعجهرة حقهوهلن و ات طهالوا غهتند ونقهول فهالعجرة حهه و حهر املنقهول
فالعادة متنع عنه و ون عهدم اوكهات اٌوهٍع لتفهر القهوم و وهن اٌرجهار الدالهة عهیل الرجهوع ایل
الكتههاب و الغههنة و وههن جههوا العههاء عههیل كههه وارههد فحجههو عههیل املجهههوع و وههن ات اكثرىهها
رٍفحة و ٌ راجة ایل تعو خه املقال حتفصحلوا و كتب القوم هبها وتكفلهة و جهه وقصهود ا جیهات
وا خغتنجا ون اٌرجار ون ىذا العلن.
ارتهههال و ال ههن

و طولههه <و اٌمجاعههاو املنقولههة> ایل ارههر فكههه محههیل و نههوت او مه
ً
حالهلة دلحله ات اٌمجاع رقحقة یف وصعلح القوم فح هه علحهه ٌ عهیل
ٌخغین ون الق شحجا .ج

املشوور و ٌ عیل عدم اٌوٍع عیل املنالف و لو اراد الشحخ اٌمجهاع اللعهی و مخنصهب طر خنهة
لههزم ونههه التههدلح

و الشهحخ ٌخهدل

فعنههد عههدم القر خنههة یهههه عههیل وصههعلح القههوم و وههاادري

وصعلح القوم وا ىو وع ارتٍفون و لكه اصعٍغ عیل رغهب اعتقهاده و ملها كهات املنقهول عهن
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ً
الشحخ اطغاوا كات الٍ م التوطهف ٌ الههه عهیل وصهعلح القهوم و لهح
ً
عن جیهعوا الكشف عن رضاء املعصوم جمهٍ.

للقهوم وصهعلح وارهد

قال :و نی جواز تعارض االجهاعین الهحققین وطلقا ام ال وطلقا ام علی بعض الطرق

اله كورل دوط بعض وجوا و ااا اتفقزا االوزة علزی قزولین وزلا نزی وسزخلة او وسزخلتین بی هزا
قلر جاوم ام ال نفی جواز الازرق اقزوال و ال سزبة بی زه و بزین القزول بعزلم الفصزل عهزوم وزن
وجه ثن لو لنیحصل علی احل الطزرنین دلیزل اجت زادی قطعیزا ام ظ یزا او نقزاذی نفزی التاییزر
كها عن ال یخ ام طرح القولین قزوالط ثانی هزا عزن بعزض االصزحاال و الریزب نزی جزواز اتفزاق
الفریقین بعل اختان ها علی احل القولین ب زا علزی طریقزة القزلوا و الهتزخخرین و العاوزة و نزی
جززواز تعززاكر شززطریه وج ززاط اظ رذهززا الززة زیها ااا جوزنززا تعززارض االجهززاعین و االجهززاع
السكوتی لیر اجهاعا و اوا حجیة ال
و حكن تعارض ال

رل و و قول االجهاع و االجهاع الظ زی و عزلم الازاع

رتین نستظ ر اط شا اهلل ون بحث حجیة الظن.

اقول :طوله <و یف جوا > ایل ارر اذا طلنها حاٌمجهاع و حت ققهه ٌ شها ا هه ٌ دلحهه عهیل
كوت كه امجاع عیل وجق الكن الواطعً الذي ٌیتلف حه جیو اتخت قق اٌمجاع عیل الكن

ال ههاىري و ٌشهها ات الكههن ال ههاىري میكههن اتیتلههف حههارتٍ اٌعصههار و اٌوضههاع فهحهكن
اتیصه للفقحه یف وات امجاع مصه مقق مث حعد وهات اذا راجهع یصهه لهه امجهاع حبٍفهه و
ٌ رو كهاروي خموا حاالحدث و طال اجوعجداَ

ا أختك لو حد تك دخث العوام مث ججتوی وول

قابووا فاوود تك

ف و فجأهیهووا كنووت تأخووم قح وا كنووت اخووم حوواالخحر فقووال ووك اهلل فمكهها جهها

ارتٍ طوله

وشافوة لرجه وارد یف وها ی جها رصهول امجهاع حبهٍ اٌمجهاع اٌول و

القلوب جید وقلب القلوب.

ً
ً
طولههه <و اذا اتفقههت اٌوههة> ایل ارههر اعلههن اوٌ ا ههه رب یشء میكههن وجههوده عقههٍ ولكههن
عادة مث لوجوده العقیل اطتضاء ات وجهد ولكهن ٌیوجهد ً
ٌمیكن وجوده ً
عهادة فٍیصهه ذلها

ً
املقتیض مفن ذلا ا ه لهو اتفهق مجحهع الفرطهة عهیل یشء ٌختنعهاىن الهق طععها ولكهن ٌمیكهن
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عهادة حعهد تكثهرىن و ات فهرض اٌتفها ٌمیكهن اٌوهٍع عهیل مجحهع الفرطهة ً
اتفاطون ً
عهادة و ات
ممینههع عنههه العقههه یف اٌوكههات العقههیل و وهها طلنهها وههن اوكههات اٌوههٍع عههیل الضههرور خاو فأل هها
الههجیل و الغههویل و
ٌ شههتر یف الضههروري اتفهها الرجههال و النغههاء و الضههري و الجههدوي و ج

ىكذا فات الصلوة الی لح

یشء احده وهنا یف اٌدٍم لحغت ىكذا و ٌخعرفوا كه ذاو تغع

الجال حالجداىة حهه وراد ها حالضهرورة الهد الهذي یصهه القعهع لكهه
الزایر و ج
و كه داكن یف ج

وعه حدخنههه عههاخش یف اٌدههٍم او املههذىب و ذلهها اوههر ممكههن و اوهها العلههن حاتفهها مجحهع اىههه
ً ً
عادة احدا و ون طال حر ذلا فوهو وكهاجر للجهدهیً فكهن وهن ونهلو
اٌدٍم فٍ و رحا ٌیصه
ون اىه اٌدٍم یف جل یرة ٌخعلع علحه اٌ اَ و رججه و
َ حتههت طجههاب العههرش واجفههة

ارفههههاىن عههههن عحههههوت النهههها
اجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههٌٍ
ً

ً

و كن ون راوه یف كغر ٌخعتین حه ارد و ٌخعرفه ارد و ات عرفه ٌخعر لغا ه و ٌمیكن
ً
الهال یف كغهر جیتهه لهه كتحجهاو
ذلا للغحاری الهذین داروا رهول اٌرض وهراو فضهٍ عهن ج

عدخدة عن اوثاله و اطرا ه.

حالهلة فعلحة اٌوٍع رحال فادد و توىن كادد لحغت متكن فاذ ممیكهن اٌوهٍع عهیل
ج
ً
الهحع فكحف میكن العلن حبصر اٌ طوال یف القولی او ا خد فوو ون الفروض املهكنهة عقهٍ
اطوال ج
ً
و امل الة ً
عادة فقوله <اذا اتفقت> ىو ون الفروض املهكنة عقٍ فعهیل فهرض اتفها اٌوهة عهیل
طههولی یف وغههألة ك هأت خقههول فرطههة حبلح هة ال

هء و فرطههة حبروتههه او وغههألتی جیهنههها طههدر جههاوع

كهغألة الغغه یف ووئ الدجر الی وثلنا هبها او ٌخكهوت جیهنهها جهاوع كهغهألة القتهه و الجحهع الهی
ً
وثلنا هبا داحقا فی جوا الر اطوال خعین یف جوا ارداد طول ثالث اطوال.
اوا یف املغهألة و املغهألتی جیهنهها جهاوع فٍ جیهو ٌت الفرطهة امل قهة اجتهعهت عهیل
ً
ً
ىذین القولی و الق ٌختنعاىن طععا فالق اوا یف ىذه او یف ىذه و الثالث حاوه طععها
ً
ً
فٍ جیو رر اٌمجهاع و طحهه ات كهات القهول الثالهث یرفهع شهحجا وتفقها علحهه ٌ جیهو كهها اذا
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ً
ووئ املشتري الجكر مث وجدىا وعحجا فقحه مینع الووئ الرد و طحهه یهرد حهاٌرش فهالقول حا هه
ً
ی هرد جما هها رههٍ املتفههقعلح هه و ات كههات ٌیرفههع فٍحههأ حههه كههها اذا طههال حعضههون خفغههخ
دوت حعه

النكهاغ حكهه عحهب و طهال حعضهون ٌخفغهخ حعحهب فهات طلهت حالفغهخ جهجع
ً
محتههرج عههن املجهههععلح هه و لعلههه اطههرب ایل الصههواب عهههٍ و ىههذا اٌمجههاع وركههب وهها حههی
ً
ً
اٌشتجاه عیل راله و اوا اذا رصه الرج هات ٌرهدمها ا قلهب امجاعها حغهحعا و اوها القغهن
الثالث و ىو اذا كا ت الفرطة عیل طهولی یف وغهألتی ٌ جهاوع جیهنهها فلعههري ىهذا رحهال
ٌخنعجق عیل عقهه و ٌ شهرع و ٌ دلحهه علحهه و ٌ داعهً یف ارهدمها ایل اٌرهري و ٌ ذكهر
ٌردهیها یف اٌرري و لح
حنههاء العقههٍء عههیل ذلهها مه

اٌ م

رحال دنحف و رأي واه و وا ذكهروا وهن الهدلحه ات

كههٍم حههٍ وعههین و اي عاطههه یف الههد حا یهزعن ذلهها او یعههر

ججاله فعیل طوهلن اٌصه جوا العهه ا طوي یف الن ر ایل اتمینع عنه وا ع.
طولههه <و النغههجة> ایل ارههر ىههذا عههیل عههادهتن وههن ادههتنراح النغههب و ٌراصههه لههه یف
الدین و الد حا و اٌرهرة اوها وعهین عهدم الفصهه فهارتهلوا فحهه ثلثهة وعهات ارهدىا اتخكهوت القهوم
وتفقی عیل ركن و وتفقی عیل عدم الفصه جینه و جهی ركهن ارهر اٌ ا هه ٌخعهر هلهن ركهن
وعی كهها لهو م علهن ركهن تزكحهة املغهوراو فثجهت تزكحهة الهذجب وهنها ٌجهه وها دل عهیل تزكحهة
الغجاع فح یكن جحبوا التزكحة یف مجحع املغوراو و ىو عند ا طحا

مه

و ٌ جیهو و اٌتفها

عیل عدم الفصه ات كات ون حر جرىات ون الكتاب و الغنة حروغهوع وع ات اٌتفا كها طلنا
ٌخعلن و اٌمجاع یف اٌوور حراملنصوصة حرمقق فوذا كٍم ٌ جرىات علحه.
و ثا هیا ات ٌخعلن اتفاطون عهیل عهدم الفصهه ولكهن ٌ وفهر وهن اٌصه اب جیهنهها فهات

علن احتاد ور یق الكن فوو كاٌتفا عیل عدم الفصه كهها اذا علهنها رروهة الههر حقولهه الههر
ً
ررام ٌ ه وغكر مفن ركن حبروهة الههر طهال هبها یف دهایر املغهكراو اخضها للعلهة املهذكورة و وهن
ً
میرووا وثٍ میرووا ٌحتاد العر یق یف املغألتی فالعر یق الغكر و ىو وارد یف الهر و حرىها و
ً
العر خفون عههوم العلهة و ثالهثها ات ٌخعلهن احتهاد العر یهق جیهنهها مفههنن وهن جهو الفصهه عههٍ
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حاٌصه و وهنن ون ونع ٌت الفرطة عیل طولی و اٌوام وعوها.

و جی اٌمجاع املركب و القول حعدم الفصه عهوم ون وجه ختصهادطات یف وثهه وها اذا طهال
حع

القوم جحبوا الفغخ للنكاغ حكه عحهب و طهال حعه

حعدوهه حكهه عحهب و یف وثهه وغهألة

رروههة الهههر الههی وثلنهها هبهها و یهتك اٌمجههاع املركههب هها وثلنهها حههه وههن طههراءة دههورة الغههجدة یف
الصلوة یف جیات اٌمجاع املركب و یتك القول حالفصه حتزكحة املغوراو الی وثلنا هبا.
طوله <مث لو میصه> ایل ارر خعین اذا اتفق القوم عیل طولی و طععنا حا تفهاء الثالهث
وههع ا ههه كههها جینهها ح هرممكن عه ً
هادة حههه ىههو م ه فههرض عقههیل فههات دل عههیل ارههدمها دلح هه

ً
اجهتادي طععً او رین او فقاىً یؤرهذ حهه كهها یف وغهألة الغهجدة وهثٍ او وغهألة الفغهخ
ً
الهاعهة
حالعحوب ف حنجذ خعود املركب حغحعا ٌ ه رصه العلن حات اٌوهام لهح حهداره یف ج
ً
الوة الی ارتاره طععا و اوا اذا مخدل دلحه عهیل تهرجحح ارهدمها مفههنن وهن
اٌرري فوو یف ج
طال حالتنحیر و ٌ دلحه علحه و وا روي یف اٌرجار ون التنحیر فوو جی الجهر ین و اوها ىنها فهٍ
وجه اٌ یف اٌرتحا لقوله

اذا ا وجمت مبثوا هوما فعهوحكن حاالحتحوا حوی تأوألوا و ىهو اوهر

وشكه فالرد ایل اَ و ایل ردوله و وهنن ون طهال حعهرح القهولی و الرجهوع ایل اٌصهه و ىهو
ً
وههرح لقههول اٌوههام القععهً اللوههن اٌ اتخكههوت طههول ارههدمها وعاحقهها لٍصههه ولكههن تعحینههه ٌ
دلحه علحه و النجاة فحها ذكر ا ون اٌرتحا ملا ور و لٍصه.
طوله <و ٌر خب یف جوا اتفا الفر خقی> ایل ارر و ذلا ات اٌمجاعاو میكن اتتقع یف
اٌركههام ال اىر خهة و ىهً حتتلههف فهحهكن اتخكههوت اٌرههتٍ ٌجههه التقحهة و وههن حههاب حنوول
اوقعنووا ال و ف بی ونكن مث اذا ارتفههع التقح هة مجعوههن كههها روي عههن ایعجههداَ

الوومی ف و ق

بینكن فهو اعحكن المی استرعاه اهلل خهق و هو اعورف مب وهاة غنهو ىف فأواد اورهوا فوان شواء
ف ق بیهنا لتأهن مث یهول بیهنوا لحوأول وول فأوادها و خووف عودوها ىف ا ا هوا حواذن اهلل و خأتهیوا
حاالول ول وأون و الر م ول عنده الجهر و كهذا جیهو تعاكغهوها حهاتیرجهع كهه واجفهة ایل طهول
اٌرر و فرض ىذه املغألة یف عصهر وارهد و ىهو فهرض عقهیل میتنهع ً
عهادة اٌوهٍع عهیل اطهوال
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اىههه العصههر وههع عههدم وصههول ارجههار حعه

ایل حعضههون و ا تشههار كتههتن و اراهئههن و لكثههرهتن و

حالهلة عیل الفرض العقهیل میكهن اتیجهتیل كهه واجفهة جهجٍء اٌرهري و خصهحر رمكهه
تشتهتن ج

ك كن اٌرري فح وهلن اٌوام ایل وا خنادتن.
ً
طوله <و اٌمجاع الغكوی لهح امجاعها> و طهال یف الضهواحا لهح حبجهة عنهد ا و عنهد
ً
ً
مقی العاوة وؤذ ا حدعوي اٌتفا فهاوٌ لهح ىهو حعهام الغحهب رهی خعلهع عهیل مجحهع وهذاىب
ً
ً
الشحعة كها مخعلع ىنا و ىناك ون خقول ا ه امجاع و رجة یف فرض املغألة و لو عقٍ وغتدٌ
حا ه اذا طال ارد ون الشحعة او مجع حقول و اولع الجهاطوت عهیل طهوهلن و دهكتوا و مخهدل دلحهه
ون الكتاب و الغهنة عهیل حعهٍت طهوهلن و ٌ دلحهه وهن العقهه القهاوع عهیل فغهاده فوهو طهول
طدطحه حبضرة اٌوام

و میردع عنه فوو كالغنة التقر یر خة ف حنجذ اٌوام یف مجلة الغاكتی

عنه حعد اٌوٍع عیل طوله فاملتفقوت عیل الغكوو و التقر یر اردىن اٌوام

فوهو امجهاع و

وهنن ون خقول امجاع ون حاب اللعف كهاعرفت و ا ا وصد ٌصه ىهذه القاعهدة وهؤون هبها
اٌ این اطول اذا طام رجه كویف حبضرة اٌوام

و طال الكن یف ىذا ال

ء كذا و كذا فقال

اٌوام ٌتقجلوا طول كهویف كهی یف ردعنها عهن طجهول طولهه و الهنهً عنهه و نهن وتعلهق هنهً
ً
ً
ً
القجول دواء كات یف الواطع كاذحا عیل اٌوهام او صهادطا فهات كهات كاذحها خهنهاه اٌوهام عهن كذحهه
كحف شاء و ٌ جیب ات علع نن عیل تكذیجه و هنحه عن الكذب یف الواطع و یف وات خكی یف

هنحه تعلحهه الكن كهها خكهی یف هنهً شهرب الههر تعلهمی رروهة شهرب الههر و طهدعلهوا و اوها
ً
ردعون عن الشرب الاب فٍ جیهب الحهوم فلوكهات ذلها الكهویف كاذحها فقهدهنوه عهن الكهذب

حالهنً عن وعلق الكهذب و هنو ها عهن طجهول طهول الكهویف علهق ارهر اللوهن اٌ ات جیهًء حهر
كویف و خشود حه فن ن قجه طهول حهر الكهویف و كهذا لهو طهام شهارب مخهر وعهرو عنهده و طهال
ً
شحجا مث طال اٌوام ٌتقجلهوا طهول شهارب مخهر لكهی یف الهنهً عنهه و ٌ راجهة ایل اتخقهول ا هه
ً ً
حاوه و ٌ جیو اتخقهال ات اٌوهام طهرره ٌ هه مخقهه ا هه حاوهه اذ اععهاین اصهٍ كلحها ختفهرع ونهه
فروع و هناه وعلقا عن الكذب حتعلمی رروة الكذب.
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ً
و كذلا اذا طام رجه فادق و طال شهحجا و طهال اٌوهام ٌتقجلهوا علحنها رهدخث فادهق فا هه
ً
ً
خكههی یف هنحنهها عههن القجههول ىههذا اٌصههه و ات كههات یف الواطههع صههادطا او كاذحهها فههٍ علحنهها اذ نههن
ً
وكلفوت حال اىر فات خا كاذحها فعهیل اٌوهام هنحهه عهن كذحهه و طهدفعه رحهث هنهً عهن الكهذب
ً
وعلقا و ات كات صادطا فله اجره و ات طلت ات اَ مخهننا عن طجول رجر الفادهق وعلقها حهه اور ها
حالتجی و دكوو اٌوام تقر یر و ىو ون التجی طلت ا ه مخغكت اوا عنه فقد هناه عن الكهذب و
اوا عنا فقدطال ٌتقجه طول الفادهق كهها طهال اجوعجهداَ

رحهث طهال یف رهدخث فاووا وول

كج ول القجاخح و الرواحش وراكج فأقة فقهاء العاووة ف تقجهووا ووهنن عنوا شوحجا و ال كراووة الجهر
فقجول رجر الفادهق وهن رحهث فغهه وهنهًعنهه فهات ضهن حعهد حهه یشء یجهر عهن ووافقهة رجهره
للواطع فا ت ارذ حبجر ذلا ال

ء ٌ حبجهر الفادهق و الكهٍم یف ات دهكوو اٌوهام عهن تكذیجهه

حعد هنیی و هنحه مجر عن صدطه ام ٌ و ىو اول الكٍم و مخعلن ا ه وهن اللعهف اروهار صهدطه و
كذحههه اذ متكههن كلفههت حفوهههه و كفههاك هنحها و لعههه صههٍرا یف التوطههف كههها تتوطههف یف الههف
ً
وغألة فٍخصحر دكوو اٌوام شاىد صد له و ٌ دكوو فا ه اععا ا اصٍ و هنا ا عهن طجهول
طول الفادق ون رحث ىو و خقول اجوعجداَ

یف ردخث اضوط وا مبعوا ف قهوو ن ای ان وول

فعووا وووا خرعهونو فهووو فاسووق و الیووز انخ وودق عووی اهلل و ال عووی الوسووائ بوی الهووق و بوی اهلل
الجر.

ً
له جرىات دواءا كهات

و كذلا وجد اىن صلواو اَ علهین طد هنو ا عن طجول طول لح
ً
ً
یف الواطع صدطا ام كذحا و ا ا تكلحفنا یف ال هاىر ات ٌ قجهه طهول ارهد وهن حهر جرىهات مث ات ذلها
ً
ً
القاجه ات كات طهاجٍ حهالرأي و اهلهوي فقهد هنهاه یف الهف رهدخث و كهی یف ردعهه و ات كهات طهاجٍ
حالغهع و النعق فله اجره و اوا نن فقهد هنا ها عهن طجهول طهول ٌ جرىهات لهه وهن اَ یف ارادخهث
و مخقهرر و هنهً عهن املنكهر حاشهد ا كهار اذا طهال

وتضافرة و كهی یف ردعنها فلهنخغهكت اٌوهام
ً
ً
طاجه طوٌ حغحر جرىات و دكت الجهاطوت تقر یهرا و لهح ذلها حامجهاع و مخكهن اٌوهام یف الغهاكتی
ً
ً
كها اذا شرب ارد حبضرة اٌوام مخرا و مخقه اٌوهام الههر رهرام لهح تقر یهرا حعهد وضهوح رروهة
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الهر و اوا هنحه عن الشرب فوهو هنهً ارهر عهن الفعهه وهن حهاب الهنهً عهن فعهه عصهحات اَ و
كذلا اٌور ىنا فٍیتاح ایل هنً ارر حعد وضوح رروة القول ون حر جرىات.
ً
طوله <و اوا رجحة الشورة> اعلن ات الشورة لغة روهور ال هء یف شهنعة و وضهوح اٌوهر و
ً
ا تشاره و یف اصعٍغ القوم ىو وا ا تشر جی فقواء العصر او مجهحعون حبحهث خكهوت رٍفهه هادرا
ً
ً
طلحٍ و النادر لغة ىو الارج ون جی اشحاء و یف اصعٍغ القوم ىو وا طه القاجه حه و رهرج عهن
اٌ كثر فٍخت قق شورتات یف عصر و میكن رصوهلها یف عصر ین و طهدارتلفوا یف رجحهتها مفههنن
ون طال حبجحهتا ولكن یف الرواخة فاهنا نزلة التواتر و یصهه وهنها القعهع العهادي حصهدور الجهر و
خدل عیل ذلا الن لحهة رحهث خقهول خنظور ای ووا كوان وول رواخوهوا عنوا ىف ذلوك الومی حمكوا حو
امل هلعهح عند ا ااحك فحؤخم ح ول حمكنا و خترك الشواذ الومی لوحس مبشوهو عنود ا وااحك
فان امل هلعهح الر خج فح الجر و املرفوعة املعروفة خم مبا اشور بی ا ااحك و اترك الشاذ النواد
فان امل هلعهح الر خج فح ف مكها

حهات الجهر املشهوور ٌر خهب فحهه و یصهه القعهع العهادي

حص ة صدوره ولكهن ٌیهی علحها ات شهورة الرواخهة للتهرجحح لحغهت حتصهه للهتهأرر ین لفقهد
الواوههع املعروفههة و مجحهع وهها فهیها وشههوورة جهی املتههأرر ین و
اٌصههول املتعههددة و انصههار اٌوههر یف ج
ً
یرو هیا مجحع فقواء الشحعة عن وصنفهیا و ىً حر وفحهدة شهحجا و الشهورة جهی اصه اب اٌصهول
حرراصلة لفقد اٌصول فٍخفر جی املشوور و النادر و عیل فهرض الصهول ٌر خهب یف صه ة
صدور املشوور كها طاٌ

.

و اوا الشورة یف الفتوي امل ه
لقوله
لهح

وهن حهر ادهتناد ایل كتهاب و دهنة فٍرجحهة فحهه عنهد ا

د الرأی و القحاب و وا قال قوم ىف دیل اهلل لحس ل برهان و ال ن الاصه وهن الشهورة
حبجههة ملاجهة اخهة یف كتههاب اَ و الههف و وههأی رههدخث وارد عههن اىههه العصهههة دههٍم اَ

علهین ىذا و یصه ال ن اذا علهن ات القهوم ٌخعهلهوت اٌ حالكتهاب و الغهنة و اوها اذا علهن اهنهن
طدخعهلوت هدارك ٌ هري هلها رجحهة وهن الكتهاب و الغهنة و حهال نوت الاصهلة وهنها فٍیصهه
رن حات وا ارتاروه ىو وذىب المهد

.
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ً
و وهنن ون طهال حبجحهتها هرا ایل عههوم لفهو الهدخثی و حهات اصه احنا عهدول وهالجوت
فاذا اشهتر جیهنن طهول وهع ارهتٍ اراهئهن یف املهدارك رصهه ال هن حهاهنن
ملذىب المهد
ً
ً
و ال ن رجة یف الفروع و حات املنا
مخفتوا حذلا اٌ حعد وجداهنن ودركا وعتجرا ون امئهتن
یف رجحة الشورة یف الرواخة عهلون هبا فاهنن ات رووا و مخعهلهوا هبها فوهن فغها و راشهاىن فهات
ً
ً
عهلوا جرواخهتن فوً رجة ٌجه عهلون هبا فاملنا الفتوي و ون ىؤٌء وهن عهده امجاعها كاشهفا
لوكهات وهع النهادر ٌ طهام علحهه رجهة ٌروهار

اذا مخدل دلحهه عهیل رج هات النهادر فهات اٌوهام
ً
الق فاذ مخقن دلحٍ عیل رقحة النادر و طداور حاٌرذ حاملشوور فوو وع املشوور فاذا اىه الشهورة
ً
مجاعة اردىن اٌوام و لذلا مساه امجاعا ٌر خب فحه.
ً
و ی هردىن النههافوت حههات اللفههو یف الجههر ین و ات كههات عاوهها اٌ ا ههه عههام یف الههرواختی ٌت

املوصههول الواطههع حعههد امل صههور رههاىر فحهه كههها اذا طلههت ضههرحین خهد حالغهحف اضههرحه حالعصهها او
حالغهحف فقحهه لهها اضهرحه هها ضهرحا حهه فحعههین حهه اضههرحه ها ضهرحا حههه وهنهها و اذا طلههت اي
املغجدین اصیل فحه فقحه وا كات اٌجتهاع فحه اكثر فحعین حهه وهنهها ٌ كهه وحهدات او دهو او
ص راء او رهات او جیهت و لهو طلهت اي الروها ی اكهه فقحهه وها كهات اكجهر فحعهین حهه وهنهها ٌ كهه
حعهحخ و داجو ههة و شههاة و حقههر و مجههه و رجههر و ىكهذا ىههذا و الن لحهة صههر یة الدٌ لههة اصههة یف
الجر ین و الٍم یف املجههععلحهه للعوهد ملها ذكهر طجهه و طهد فوهن رارة وهن كهٍم اٌوهام وها ذكر هاه و
ً
لذلا طال خادحدي اهنها وعا وشهوورات ورو خهات وهأثورات عهنكن و ات دار خنها طلنها ات وها ذكر هاه ات
مخكههن ىههو ال ههاىر و ىههو ال ههاىر فٍاطههه وههن اٌرتهههال املغههاوي املهها ع وههن تعههمی اللفههو یف حهر
الجر ین.
و اوا وا طحه ون ات لف ة وا دالة عیل العهوم حشوادة التعلحه الذي خعن الفتهوي حالجداىهة
و ٌجه ات الشورة یف الرواخة وردىا ٌترفع الر خب وا متكن وفی هبها جهی اٌصه اب فهاذا املهدار
الواب عنه ا ه عیل فرض صد ادتدٌ لكن ٌخدل دلحلكن اٌ عهیل ات
عیل الفتوي فنقول یف ج

الجر املفی حه ٌر خب فحه و كها ات الجر املشوور حهر املفهی حهه ور خهب الفتهوي املشهوور وهن حهر
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ً
رجر اخضا ور خب فالتعلحه دلحه عیل ات الجر املفی حه ٌر خب فحه و اوا كوت املشهوور حٍرهدخث
رجة فٍ دٌ لة فحه و طدذكر ا ات ال اىر ون التعلحهه املجههععلحهه الهاب ملكهات الهٍم ال هاىرة
ً
ملاعدل املشهوور عهن رجحهة
یف العود كها طدونا فراجع و لو كات التعلحه شاوٍ للفتوي امل
املشوور.
و اوهها طههوهلن ات اص ه احنا عههدول فا هها ٌ نكههر عههدالهتن و كههذا ٌ قههر حعصههههتن و ٌ عتههر
ً
حص ة وغالكون و وداركون و عاین وههنن وها ٌ رتضهحه وهن اٌ طهوال فكحهف اذا طهالوا كٍوها وهن
ً
ً
حر جرىات ن ا ه دین اَ و اهنن وجدوا ودركا وعتجهرا و طهد ري وههنن اهنهن طهدختركوت املهدرك و
خعهلوت ا ٌ رتضحه فكحف عهه حفتاو هین ون حر جرىات و هنحنا عن ارذ طول لح

له جرىات.

ً
و اوا طوهلن ات املنا فتاو هین ٌ رواخاهتن فٍ غلن اهنن اذا مخعهلوا جرواخهتن صاروا فغاطا
ً
فات ص ة الصدور حر ص ة العهه فلر ا یروي الراوي ردخثا خعتقد ا ه صادر ون اواوه ولكهن
یغجه تقحة و خعهه ا یغجه حر تقحة او ا ىو ارجهح یف هره و لر ها هري وها رغهجه تقحهة حهر

تقح هة و ی هرجح عنههد ا العهههه حههه و رب راوههه فقههه ایل وههن ىههو افقههه ونههه ىههذا و الههذي خقههول ات
املشوور امجاع و خعهه حه ا ا خعهه حه اذا مخكن دلحه عیل حعٍت املشوور و الهدلحه عهیل عهدم
جوا اٌرذ حاملشوور اذا مخكن له دلحه طامئ و ىو طوهلن د الرأی و القحاب و وا قال قووم ىف دیول
اهلل لحس ل برهان و اٌرجار املتكاثرة یف الهنً عن اتجاع ال ن و اوثال ذلا مما ور و خأی فٍ جیهو
ً
العههه حاملشهوور الهذي لهح لهه جرىهات فههات ذكهروا لقهوهلن جرىا ها فهالن ر یف الجرىهات ىهذا و اٌرههذ
ً
ً
حاملشوور ات كات ون حاب رصول ال ن وع ا ه ٌ رن كحف خكوت امجاعها طععحها و ات كهات وهن
ً
حاب الجهر ین فوهها عنهدىن لف حهات رنحهات اخضها كحهف خكو هات دلحهه اٌمجهاع وهع ات الكهٍم یف
دٌ لهتههها و املشههوور عههدم جههوا العهههه هبهها یف املشههوور یف الفتههوي و اذا صههار املههراد الشههورة یف
ً
الرواخة فٍفاجدة یف تغههحته امجاعها .مث اهنهن طغههوا الشهورة ثلثهة اطغهام فهات القهول املشهوور اوها
وغتند ایل رواخة ضعحفة و اوا حر وغهتند و الثهاین اوها تكهوت وعهه رواخهة او ٌتكهوت اوها یف رهال
اٌدتناد فقالوا الجر ونججر حالشورة و ٌ كٍم یف العهه حه اطول اذا عهلوا حالجر عیل ا ه ص حح

الصدور فوً رواخة وشوورة طداور ا حاٌرذ هبا و اٌ فٍ فاجدة یف ال نوت.
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حالهلة و زاعون یف حر املغتند و طدعرفت الهال فحهه و دهتعر ات شهاء اَ ات العههه
ج

حال ن لح ون دین اَ و اخهة وها یصهه وهن الشهورة ال هن ات كا هت یف العهاولی حهالعلن مفها
ً
رنا حالشورة یف العاولی حال ن ىذا و املشهوور وها كهات رٍفهه هادرا و وعرفهة ذلها فهرع وعرفهة
ً
مجحع اطوال الشحعة و ذلا مال و علن حب و اوا وا خغهو ه وشهوورا فوهو طهول مخغهة وعهروفی
ً
وثٍ عند املجهتد و النادر ىو القول الغاد و لهح عنهده ا خهد وهن اطهوال عدخهدة و لعهه ىهذا
املشوور عند ون ٌخعرفه ادر فات الهغة عند اٌ لو

ادر الجتة مث ارتلفوا یف تعهارض وشهوور

القدواء و وشوور املتأرر ین و ىو زاع ٌ راصهه لهه فهات القهدواء اصه اب اٌصهول طهدا قرض
اصوهلن و ٌخعلن شورهتن اٌ حنقه الشحخ و ون حعده و ىو حر وفحد و ٌشهورة عنهد القهدواء عهیل
فرض ثجوهتا اٌ شورة رواخة و حاهبا الحوم وغدود و اوا شورة املتأرر ین فوً عیل وا عرفت.
طولهه <و ونقهول اٌمجهاع> فهاملراد حاٌمجهاع املنقهول وها میصهه لها حهاٌوٍع و ا ها اولههع
عیل اٌمجاع حرك فارجر عهن فغهه این رصهلت اٌمجهاع او ارجهر عهن حهره ا هه ادعهً اٌمجهاع
فذلا حالنغجة الحا ونقول و ىذا النقه طدخكوت عهن امل صهه العهام و طهدخكوت عهن امل صهه
الههاب و طههدخكوت عههن الغههكوی و طههدخكوت عههن املركههب و طههدخكوت عههن املشههووري و عههن
القاجلوت حبجحته ا ه كهالجر فحنقغهن ایل وتهواتر و ارهاد مفوفهة حقر خنهة او حرمفوفهة و صه حح و
ضعحف و عهوا ا ه اطهوي وهن الجهر لقععحهة وفهاده و طهالوا ات املتهواتر و امل فهو ونهه ٌ هزاع یف
ً
رجحته و ا ا النزاع یف حر امل فو مفهنن ون طال حبجحته تعجدا ٌخة النجأ و النفر و وهنن ون طال
حبجحته ون حاب رصول ال ن.

ً
اوهها طههوهلن ا ههه كههالجر فكههٍم دههنحف جههدا ٌت الجههر وناوهه النعههق و الغهههع و ٌخقههع فحهه
ً
اٌشتجاه اٌ ادرا و اٌمجاع وناوه ىهذه الحهاٌو املنتلفهة و اٌراء املتشهتتة و اٌ ه و العهادة و
ً
اٌدتح اش و اٌدتجعاد و این و این و نن یف عو خه ون اصه اٌمجاع فضٍ عهن ونقولهه و اوها
التقغمی فوو فرع كو ه كالجر و لح

كالجر و كذلا كو ه اطوي ون الجر ٌدحها اذا كات ون حهر
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وغتند ون الكتاب و الغنة و اوا ا ه ٌ زاع یف املتواتر فات ارجار مجاعهة عهن اراهئهن و اىهواهئن و
الهاعهة یجهروت عهن علهن اَ و
افواوون لهح تهواتر اذ كهه وارهد یجهر عهها یف فغهه و لهح
ج
ً
ً
ً
علههن ردههوله و كههه وارههد ا هها یجههر عههها فوههن دههواءا كههات وعاحقهها وههع الواطههع او مالفهها و اوهها
اٌدههتدٌ ل حههاٌختی فغر خ هب فههات وفادمه ها اٌرجههار الاصههلة عههن النعههق و الغهههع و اوهها القههول
ً
ً
حبجحته ون حاب الوصف فالكٍم یف العههه حهذلا الوصهف رأدها و لهح وهن دیهن اَ امجاعها
ً
طععحا.
ً
مث ات املنقهول یتهههه اتخكههوت وههن املشههوور ٌهنههن كثحراوهها كهها وا خعلقههوت اٌمجههاع علحهه و
ً
یتهههه اتخكههوت وههن امل صههه العههام و الههاب فههات كههات عههن امل صههه العههام و علههن خقحنهها
حالهاعههة و
فكامل صههه و اٌ فٍرجح هة فح هه اذ لعلههه اذا اولههع عههیل وأرههذه املغتوضههح مخثههق ج

میصه حهه العلهن حهدرول اٌوهام او عهر املجوهول فوهو رجهة مل صهله و یتههه اتخكهوت وهن
املركههب و الغههكوی و خشههتر فهیههها الف ههك الشههدخد رههی یصههه العلههن حعههد و ىههو صههعب
حروحغور لكه ارد فٍرجحة یف ىذه اٌمجاعاو املنقولة.
ً
مث اهنهههن ذكهههروا یف رجحتهههه شهههرووا اٌول ات ٌخهههدعً یف املغهههاجه املغهههت دثة كاملغهههاجه
اٌصولحة و الفروع الجدخعة الی متكن وعروفة و الثاین ىه خعتجر اذا میتر الناطه رٍفهه ام وعلقها
الثالث ىه خعتجر وعلقا ام وا مخكن املع ن عهیل رٍفهه الراحهع ىهه خعتجهر وعلقها ام وهع العلهن حهات
املدعً حر طاجه حاٌمجاع اللعی املنقول عهن الشهحخ و لهح
عجرة حقول مجاعة لح

مجحهع ذلها ح

هء حعهد ات مخكهن

له یف دین اَ جرىات.

طوله <و اٌمجاع ال ین> و ىو عندىن عجارة عن اتفا مجاعة خ ن ونهه ات اٌوهام دارهه
الهاعة او خ ن ات اٌوام راض حقوهلن و ىو حر اٌمجاع املشووري فا ه ٌخشتر فحه ذىاب
یف ج
ً
املع ن الحه و كوت املنهالف هادرا حهه وهداره عهیل رصهول ال هن جرضهاء املعصهوم و لهو كهات وهن
اثنی و ال اىر ات ا لب امجاعاو القوم وهن ىهذا القغهن و رجحهة ذلها وهن حهاب رجحهة ال هن
مفن جیو ال ن یف دین اَ خعهه هبذه ال نو ت و اٌ فٍ.

طوله <و عدم الٍ > و املراد ات املجهتد ختجغ
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یف الكتب املوجودة عنده فحري ات

اتفاطون حبحث خكشف عن درول املعصوم فهین اٌ ا هه

كه فقحه خقول یف املغألة ىكذا و لح
ً
مخصاد اردا خقول حبٍفون فات رصه له علن فعلحه اتخقول حٍرٍ او ٌ رٍ فحهه او
ً
الهحهع و اوثههال ذلهها و ات رصههه لههه ال ههن فعلحهه اتخقههول ٌ اعلههن فحهه رٍفهها او ٌ اجههد و
عنههد ج
اوثال ذلا و جعلوا ودار ذلا عیل رصول الوصف فهات رصهه فوهو و اٌ فٍرجحهة فحهه و ىهو

اع ن ون الشورة.
و لعهري ىذه اٌ طوال مما خت حر العقول الجاطحة عیل الفعرة فهیها و خغهتویل علهیها الضهجر و
الكغه عهنالعلهن و ذلها ات وهن الجهدهیحاو ات وها كتهب یف الهد حا وهن الكتهب ٌییصه كثهرة و
ً
ٌ علههن امسههاء اكثرىهها و ٌوقرىهها فضههٍ عههن اتتكههوت عنههد ا و ات الههی جحتتهههع عنههد ا وعههدودة ممهها
ٌحتیص ه و كههذلا عههدد علهاجنهها و افاضههه اص ه احنا و فقوههاهئن مماٌییص ه كثههرة و ٌخعههرفون و
ً
ً
ٌخعر امساءىن و حٍدىن اٌ اَ و كن وهن حلهد م غههع امساءىها فضهٍ عهن طجاجهه فهیها فضهٍ
ً
الزجحهة مفههنن وهن صهنف و فقهد و وههنن وهن
عن امساء اشناصوا فضٍ عن اراهئن یف املغهاجه ج

صههنف و ىههو یف اوههرا اٌرض و وهههنن وههن وصههه الحنهها كتجههه و وهههنن وههن مخصههنف و وهههنن وههن
ً
ً
مخصنف یف مجحع الفقه و لر ا خكتی یف وا خعتر خهه حبف هه او حكتهاب حعه املشهاخخ رحها و وحتها
فالال
ج

یف وكتجه و عنده ثلثة كتب او ارحعة او عشرة كحف خعلع عیل مجحع وا میضره و عهیل

اراهئن و دكوهتن و توطفون یف املغألة و عدم توطفون و تقحهتن و عدووا و
َ حتههت طجههاب العههرش واجفههة

ارفههههاىن عههههن عحههههوت النهههها

ً

اجههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههٌٍ

الزاجر او یف املغهاراو او یف املفهاو ٌخعلهن هبهن
فلرب علهاء اجٍء ىاد عجاد خعحشوت یف ج

اٌ اَ فكح هف خ هتهكن العاطههه وههن اتخقههول ٌ رههٍ یف ىههذه املغههألة و اي رجح هة یف طههوهلن
ً
ٌ اجد فحه رٍفا و عدم الوجدات ٌخكوت دلحه عدم الوجود.
و ات طلت ات كنت ا ا والب الق و عیل اٌوام اهلداخة فات كات ىناك طول خعتجر فٍحهد و
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ً
اتخعرفنحه فاذ مخعرفنحه فٍ طول وعتجرا فعدم الوجدات دلحه عدم وجود طول وعتجر حعد ضن تلها
القر خنة طلت طولكن عیل اٌوام اهلداخة فٍ شا فحه و ات علحه اهلداخة امنوا انوت ونوم و لكوا قووم
هاد لكن وتعلق اهلداخة جموول و ا ا ري ات اٌوام مخلتزم اخصال الرعحة ایل وا یجهوت حهه ایل وها
یري صٍغ الرعحة فحه كها طال الرضها

لوو انوا اعطحنواكن كوا ووا ت خودقن كوان شورا لكون و اخوم

قجة احج هما االور فلر ا خكوت الصٍغ یف توطفون فهاهنن ثلثهوا اٌوهر یف ارجهار وتضهافرة فلعهه
اٌوام یر خد توطفا یف املغألة فحغد علحا دایر العر فٍیصهه لها القعهع وهنها و وعرفهة
ً
اٌ طوال اخضا ون العر املغدودة و لح كه وا ولب اٌ غات وجده
ٌ كهههه وههها ختههههین املهههرء خدركهههه

جحتهههههري الر خهههههاغ ههههها ٌتشههههههتً
الغهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههفن

و ىذا اصه یف مجحع املوارد فٍ كه وا رمكهت حهه عهیل اواوها خلزوهه اتخعلهها و ٌ وهن
اي ور یق دلكت فحه و ولجت ونه یوصلا ایل وا تر خد حه وا یري صٍغ عجحده و اواجهه فحهه و
ون ور اور حغلوكوا و اجله له و كفاك عدم ورود كتهاب و دهنة یف اٌ كتفهاء یف دیهن اَ حعهدم
وجداین الٍ و ات عدم الوجهدات دلحهه عهدم الوجهود و وهن الجحنهاو ات َ علوجهه یف كهه
ً
ً
و ا ت ٌحتده و كفاك ات كه یشء ووجود یف الكتاب و
طضحة رمكا ووجودا عند المهد
ً
الغنة و ا ت ٌحتده و ا ا جعه اَ حع رو حر املعصووی التوطف فرطا جیهنن و جی رجهج
اَ املعصههووی دههٍم اَ علههین امجعهی و واَ لهح
مجحع العلن ایل المهد

یشء عنههدي ارههو و ٌ اودههع وههن رد

و اٌ كتفاء حالنعق وهنن و الغهع ون الرعحة و ىو طوله یف الوادد

فا جعوا فهیا ای ر واة حدخثنا و طوله اوا ان شر عهحكن انتقولوا حیشء وا متأهعوه ونا.
قال :اصل نی حجیة الكتاال الكتاال قطعی الس ل نی الجهلة لك ه ظ ی اللاللة.

اقول :اعلن ات ىذا اصه ارهر وهن اٌصهول الهی خغهتنجا وهنها اٌركهام و ملها كهات وجهدأ
علن اٌصول ون العاوة و ىن تكلهوا فحه عیل وقتیض وذىتن وع ا قعهاعون عهن المههد
ً
عنو وا ىنا اخضا عنوا او و تكلهوا فهیا عهیل رغهب وهذىتن وٍر هی فحهه وها خشهد حهه اركهات
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وذىتن فلهاراجع حع اص احنا تلها الكتهب و اولعهوا عهیل تلها العنوا هاو و املجارهث طهاووا
ً
ً
ختكلهههوت ههافلی اهنهها ٌتته ه یف وههذىجنا و ٌنتههاح الهیها احههدا و صههار العاوههة اشههد یشء ولعهها
ً
حاٌمجاع و اثجاته ٌت حه خثجهت رٍفهة ایحكهر و حالكتهاب و اثجهاو رجحتهه مجلهة و عهدم تغحهره و
تجدله و تواتره و ثجوته ٌت هبا خت قق طول عهر جن العاب و خغتقر وراده كها روي عن الجناري
عن اجنعجا

طال ملا اشتد حالنیب صیل اَ علحه وجعه طال ائتوین حكتواب اكتوج لكون كتاحوا ال

تضهوا حعده طال عهر ات النیب لجه الوجع و عند ا كتاب اَ و رغجنا الجر.
فلها عدلوا عن ارد الثقلی ارادوا التهغا حاردمها وع اهنها ٌخفترطات و ٌ جیو التهغا
فعنو ههوا

حارههدمها و تههرك اٌرههر فههارادوا تغههجحله ورههده و اٌدههتغناء حههه عههن اىهههالجحههت
ً
عنوا اهتن و حبثوا فهیا مفهنا ات الكتهاب جیهب اتخكهوت وتهواترا مفها كهات وهن ارجهار اٌرهاد فلهح

حكتاب و ارادوا حذلا ی وها یهروي و كهات یف اخهدي النها وهن اٌخهاو یف فضهه اىهه الجحهت و
ً
فضاخح القوم فقالوا ىذا الكتاب املعرو وتهواتر و ىهو الكتهاب و وها دهواه ارهاد ٌتفحهد علهها و ٌ
ً
عهههٍ و لهح حكتههاب و تههواتر الجههر حبههذ كثحهر وههن اٌ لفههاظ و اٌخهاو و الغههور و حتر خفوهها عههن
و ات حعه اصه احنا ملهها راجعههوا ىههذا العنههوات فلههوا عههن وكههرىن و ددههون فهها تروا
المهههد
ً
جنهها
حادلهتن و عهوا ات وا جی الدفتی وتواتر و ا ت تعلهن ات القهرءات كهات خنهلل عهیل النهیب

حعد جنن ایل ات تویف و م جیهع یف رحوته و كات عنهد كهه وغهلن ممهن یرو خهه یشء اخهة او اخهاو او
دورة مفهنن ون واو و مترو عنه و وهنن ون طته و مترو عنه و وهنن ون روي و متقجه ونهه ٌ هه

مخكن وعه شاىد و وهنن ون روي و كات له شاىد فقجلت ونهه و م جیههع القهرءات یف اواجهه وهات

ایحكر ایل اوارره كها یروو ه مث مجعه خد جن ثاحت حاور ایحكهر و عههر عهیل وها وصهفنا و شهررنا
الهحهع ایل خهد جهن ثاحهت و ایل الرجهه الهذي
یف كتاحنا تقهو می اللغهات یف طهراءة القهرءات فحنهتهً ج

روي و شههاىده عههن حع ه الغههور و اٌخ هاو كا ههت وعروفههة و كههن وههن اخ هة یرو هی ها رجههال عههیل
ً
ً
ارتٍ و مخكن دورة اكثر دورا ا عیل اٌ لغن ون دورة الفاحتة و طرأىا علهین النیب ثلثا و
ْ
رب العههاملی الههرمحن الههررمی و ه ِل ِا ی هوم الههدین ىح هاك عجههد و خ هاك غههتعی ارشههد ا الغههجحه
ُِلههه ِ
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املغههتقمی دههجحه الههذین ا عهههت علهیههً دههوي املغضههوب علهیههً و اٌ الضههالی فقههرأوا الهههد
حفتح الدال و كغر الٍم ون َ و روي ضن الدال و الٍم و روي حكغر الدال و طرأوا رب العاملی
حنصهب الجههاء و روي ولها یهوم حكغههر الهٍم و روي حغههكوهنا و روي حفهتح الكهها و روي علههین
حضههن اهلههاء و روي علهیهههوا و روي علهیه هً و روي عل ههین حضههن امل همی حغح هر اشههجاع و روي وههن
ا عهت علهین و روي حر املغضوب حالنصب و طريء حر الضهالی مفها رنها حغهایر اٌخهاو الهی
وا كا ت تدور عیل اٌ لغن.
مث كتههب عثهههات دههجعة كتههب و مساىهها امئههة و اردههه ایل اٌفهها و اوههر النهها

حقراءهتهها و

ون دور و اخاو وكتوحة وها خقهرب

وداردهتا و هناىن عن حرىا و مجع عهاله وا كات عند النا
ً
ً
ارحعی الف كتاحا و اردهلوىا الحهه فاررطوها مجحعها لجٍیتلهف اٌوهة یف الكتهاب حعهد فشهاع و ذاع
عیل وا تري و ىذا ىو تواترىن و ىذا ىو الكتاب الذي رغتن وهن دوت العتهرة العهاىرة و خشهود
ً
ا ذكر ا وا روي عن الغن جن عیل ا ه ذكر ردخثا وو خه الذخه حبضرة وعاو خهة و طهال فحهه
ان عهر ا سا ای ایب این ار خود اناكتوج القورءان ىف و وا فاحعوث ای مبوا كتجوت وول القورءان فاتواه
فقال تضرب واهلل عنیق قجا انخ ا الحك قال و م قال الن اهلل تعای قال والراسوخون ىف العهون اخوای
عی و مخعنك و ال ا ااحك فغضج عهر مث قال خا ابل ایبطالج تأج ان احدا لحس عنوده عهون
غحرك ول كان خق القرءان شحجا فهحأتی ح فاذا جاء جا فقورأ شوحجا وعو یوافقو فحو اخور كتجو و اال
مخكتج مث قالوا قدضا ون قرءان ك حر با كومبوا واهلل بوا هوو مهووع مروو عنود اههو الجهر و یف
ردخث ارتجاح عیل

عهیل القهوم یف وهن عثههات طهال ول هة لعهیل

خها احاالغهن یشء

ار خ هد اتادههألا عنههه رأختهها ررجههت حثههوب متههوم فقلههت اهی وا النوواب این ما ل وشووتغ برسووول
اهلل

حغأه و كرن و دفن مث اشتغهت حكتاب اهلل حوی مجعتو فهوما كتواب اهلل عنودی مهوعوا

مخأق عی حرف واحد و مار ذلا الذي كتجت و الفت و طدرأخت عهر حعث الحا ات احعث حهه
ایل فاجیت ات تفعه فدعا عهر النا

فاذا شود رجهٍت عهیل اخهة كتتها و اذا مخشهود علهیها حهر

رجه وارد ارجاىا فلهنخكتهب فقهال عههر و ا ها امسهع ا هه طهد طتهه یهوم الحهاوهة طهوم كها وا خقهرءوت
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ً
طرءا ا ٌخقرمه حرىن فقدذىب و جهاءو شهاة ایل صه حفة و كتهاب خكتجهوت فاكلهتها و ذىهب وها
فهی ها و الكاتههب یووجههذ عثهههات و مسعههت عهههر و اص ه احه الههذین الفههوا وهها كتجههوا عههیل عوههد عهههر و
عثهات خقولوت ات اٌرزاب كا ت تعدل دورة الجقرة و ات النور حف و واجهة اخهة و الجهر تغهعوت
و واجة اخة مفا ىذا و وا مینعا یرمحا اَ اتحتهرج كتهاب اَ ایل النها
ارذ وا الف عهر فجهع له الكتاب و محه النا

و طدعوهد عثههات رهی

عیل طراءة واردة مفل وص ف ای جن كعهب

و اجن وغعود و اررطوها حالنار الجر.
و طههال اجوعجههداَ

خ و م عجووداهلل بوول عهوور و عه و و بوول العوواا ووول عنوود عووثهل فهوویق

اوحراملووووؤونی

و قووووال لوووو خوووواعی حتنووووا الهحهوووة ىف اوووور نرجوووو انخثجوووت اهلل هووومه االووووة فقوووال

اوحراملؤونی

انییف عی وا حمت فح حورفمت و غحورمت و حودلمت تأوعهائة حورف هثهائوة حورفمت و

هثهائة غحرمت و هثهائة حدلمت فو یا لهمیل خكتجون الكتاب حاخدهین مث خقولوون هوما وول عنود اهلل
اٌخة ا هتً.
فوهههذا ىهههو القهههرءات املتهههواتر و وهههاادري ا هههه وتهههواتر عههههن عهههن اَ او عهههن ردهههوله او عهههن
او عن امل رفی الراكجی دن الهیود امل رفی الكلن عن وواضعه فاراد اتجاع الثاین

رلفاجه

یف تغههجحه طولهههه فقهههالوا ات الكتهههاب وهها ىهههو وتهههواتر لتهههوفر الههدواعً ایل قلهههه و ارادوا دهههتر ىهههذه
الفضح ة و ىذا دلحه حاوه ٌ ه لو توفر الدواعً ایل قله م ارتاح اٌولهوت ایل شهاىد و م رهی
ً
اخاو كثحرة عن النا جرواخاهتن و صوصون و م اری اوحراملؤونی كتاحه لو كات ووافقا ملها ىهو یف
اخدي النا
و م لح

و كها ختوفر الدواعً حنقه الكتاب ختوفر الدواعً حنقه الغنة فلن مختواتر كه الغنة
یف اخدي العاوة ون ارادخث النیب

یف مجحع الدین حقدر وها یف اخهدي الشهحعة وهن

ارادخث الصلوة فلن میف وا حایق دنته أ طصر عن اداهئا او اداىا و میف هوا و مخعتنهوا و كهذلا
اور الكتاب.

ً
حالهلة طال القوم اطواٌ و اتجعون حع
ج

كه ىذه اٌرتٍفاو و طدروي عن ایجعفر

ً
اص احنا فلة فاین طععحهة دهند الكتهاب و فحهه
لووال انو خود ىف كتواب اهلل و نقو

ونو وواخیف
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حقنا عی ذیح ا و لو قدقام قامئنا و نطق ح

ً
دق القورءان و طهدذكر ا ارجهارا عدخهدة یف شهواىد

وا طلنا یف كتاحنا الكجحر فصه العاب.

ً
الهلة> ات اراد ات یف ىهذا الكتهاب آخها جموولهة
فقول املصنف <الكتاب طععً الغند یف ج
ً
ً
خقحنحة الصدور فٍ فاجدة فحه و ات اراد ات القرءات مجلة و وعا كتاب مههد فهنعن و ٌ فاجهدة
فح هه و ات اراد ات جههواىر الفارههه طععح هة الصههدور و ات كههات فهی ها طههراءاو متلفههة فل هح

كههذلا

الهلة و اي فاجدة یف ىذا القعع و عهیل ىهذا الغهنة
ملاعرفت و ٌ افون كحف ىو طععً الغند یف ج
ً
الهلههة ولكههن
الهلههة فاهنهها صههدرو عههن النههیب و رلفاجههه
یف ج
اخضهها طعع هً الغههند یف ج
الصادر الحقحین اي ردخث ىو و ىهه ىهو مهر ام ٌ فلهح

علهوم فهاذا ٌ فهر جهی الكتهاب و

الغنة جوجه و مجحع الكتاب اٌ وا شذ و در ارجار ارهاد یف الصهدر اٌول و ات تكثهرو الهرواة یف
اٌوادا و اٌوارر و كذلا الغنة فاهنا ارجار اراد یف الصدر اٌول مث تكثرو الرواة و مجعهت یف
الواوههع
الواوههع و تعههددو النغههخ و دههعوا یف التصه حح و رووىهها حاٌجهها او و ىهً مفورههة یف ج
ج

املصه

ة فههٍ فههر جهی القههرءات و اٌرادخهث عنههد العاطههه اللجحهب النههارر عههیل حصهحرة وههن حهر

ادتحنا حكٍم النا عن طدوطع اٌمجاع القععً الذي ٌرٍ فحه و صدرو صهوب عهن
ً
الوال و دول الضٍل ات قرأ ىذا القرءات تعجهدا و
اىه الجحت
ا ه جیب علحنا یف وات لجة ج
ً
ً
ً
ً ً
ً
رجع الحه وتواترا كات او ارادا حاطحا عهیل تنل خلهه او مرفها اخهدا او اطصها و قهرءه كهها علهنها رهی
جیییء ون خعلهنا و خأی حكتاب جدخهد ىهو عهیل العهرب شهدخد فوهذا الكتهاب الهذي عنهد ا جهی
ً ً ً
الدفتی ىو املعهول حه الحوم طععا جزوا كاخنا وا كات.
و اوا طهول املصهنف <رهین الدٌ لهة> فلهح

عهیل اوٍطهه حهه عهیل وها افصهه مفنهه وقعهوع

الدٌ لههة خعرفههه كههه وههن عههر العرجی هة خعههین عههیل رههذو دههایر كتههب العههام و اشههعارىن و رعههتن و
توار یون و وكاتجاهتن فمكا خقعع دالحه الفاروا ً
عادة وهن حهر ودودهة خقعهع هدلول تلها اٌخهاو
ً
عادة ات مخكن النف

ذاو ودوا

خده ا تهغت یف املاء ری اٌ تها

فا ا ري ات الرجهه یجله وهن الودهوا
و ىو مغو

ً
وجلغها ٌخغهتحقن حهات

حالعی مفارنا حاملدركاو الذىنحهة و كهذلا

تروت ات الرجه ر ها یهرمت

یف املهاء الغل یهر لغغهه وارهد واجهة وهرة و ٌخغهتحقن ا هه ارمته

حاملعالب العقلحة الی لب علهیا الوداو
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مفارنها

الحالحهة و ونهه و نهوت الدٌ لهة ٌخكهاد خغهتحقن عنهاه

اٌ غات.
و اعلن ات الحقی و ال ن اورات طور خات ٌخدفعات اذا زٌ یف طلب اورأ و ٌ جیلجهات اذا اوتنعها

و ٌ وعین لٍدتدٌ ل حات ىذا اللفو طععً الدٌ لة او رین الدٌ لهة فا هه ات كهات خقعهع دلولهه
ً
ً
وجعا و طورا فوو طععً الدٌ لة و اٌ فوو رین و ادتدٌ ل القوم عهیل ات الكتهاب و الغهنة طععهً
الدٌ لة او رنهیا مما خض ا الثكیل و الذي خشهود حصهد وها طلنها و جنهد یف ا فغهنا و الههدَ
طههول ایعجههداَ

واكووان اهلل لحخاطووج خهقو مبووا الخعقهووون و طههال یف رههدخث ارههر وا كووان اهلل

ع وجا لحخاطوج خهقو مبوا الخعههوون و طهال الرضها

یف رهدخث یف امسهاء اَ تعهایل و الودلحا

عی ذلك قول الناب الایز عنودهن الأواخغ و هوو الومی خاطوج اهلل ع وجوا حو الهوق فكهههون مبوا
خعقهون لحكون عههین ح ة الجر.
و اعلن ات القرءات لل عیل وا خعقله العرب فوو عهری وجهی خعهر العهرب مجحهع الفارهه و
وعا هیا و وعاین عجاراهتا حٍ شا و ٌر خهب و ىهذا القهدر خكفههین یف وعرفهة عجهزىن عهن اٌتحهات
ثله فاهنن اذ طادوا حه كه كٍم عرفوا ا ه افصح و احل و اكهه ولكن القرءات كتاب علهن و فوهن
ً
ً
علن الكتاب حر فون عجاراته و الفاره و لح وا خعرفه العرب تفغحرا و ٌ تهأو خٍ حهه و ٌ وعهین
فا ا لو دألت العرب وا وعین طال خقول طهال اي طهال و لهح

عنهده ا خهد ونهه و لهو طلهت لهه وها

وعین كات خقول اي كات و الذي خقدر عهیل ترمجهة اٌ لفهاظ حالفهاظ ارهر و رهدود ىهو العهام حعلهن
اللغة و ىو علن جرأده و لح

كه العوام خقدروت عیل ذلا یف اي لغهات كهات و علهن اللغهة علهن

وغتقه یتاح ایل كغب و وونهة فهالعرب خفوهن الفارهه و عجاراتهه وهن حهر علهن اخهد عهیل عقهه
حالعرجیة و واوراء ذلا ون الت قحقاو ون وراتب العلن للعلهاء مفهنن ون خعلن صرفه و وهنن ون
خعلن نوه و وهنن ون خعلن جیا ه و وهنن ون خعلن وعا حه عهیل رغهب العرجیهة و وههنن وهن خعلهن
وا فحه ون الصناخع الجدخعحة و وهنن ون خعلن وا فحه ون دایر العلوم الغر یجة و وهنن ون خعهر وها
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فحه ون المكة و الكٍم و الفقه و اٌرتجاجاو و اوثاهلا فجهحع العلهوم ال اىر خهة اٌدجیهة میكهن
ٌىه اٌدب فوهه فاهنن اىله كه یف علهه و كذلا الكمی یف رمكته و الفقحه یف فقوه و ىكهذا
اٌتري ات كتاب شرح اللهعة عری خعر العرب مجحع الفاره و عجاراته و ٌخقهدروت عهیل تجحینهه
و تفغحره و شرره و درده و خعر الصرفحوت صر كلهاته و الن و یهوت اعهراب كلهاتهه و اوها وها
فحه ون الفقه فوو جموول علهین اذ فون وا فحه ون العلهن و حتقحهق املعلهب ىهو شهأت الفقحهه العهام

حعلن الفقه و ىو حر عرجیة اٌ لفاظ فات طلت ات شرح اللهعة عیل لغات العرب و خعرفو ه صح و
ات طلت ا ه ٌخعرفه اٌ الرادهخ یف علهن الفقهه صهح و كهذلا دهایر الكتهب العلهحهة یف اي لغهات
كات عیل ىذه الصفة و القرءات كتهاب علهن و اي علهن فواعهن امنوا انو ل حعهون اهلل و ان ال الو اال هوو
تجحانا لكا یشء و ال طج و الخاحس اال ىف كتاب وجی فاذا كات عیل ىذه الصفة فٍخعلهوت املهراد
ون كلهاته و عجاراتهه اٌ الرادهنوت یف العلهن و ىهن المههد

و كهها ختهدرج ارحهاب الفوهن یف

فون كتاب شرح اللهعة مفن كات له فقه طلحه خعر رواىر فقوه ون العجاراو و ون كات له ووارة
اكثر خعر اكثر ون اٌول و خلتفت ایل اللعاجف و اٌشاراو و ون كات لهه اوهٍع ا خهد وهن ذلها
ً
ً
خعر ونه اكثر فحعر املغألة و دلحلوا و وجه دٌ لهتا و خفرع علهیا فروعا و خغتنرج وهنا اوهورا و
وغاجه متذكر فحه حبصوصوا و ون كات له ضر

طاوع خعر اكثر ون اٌولی و خعر رهواىره و

روافحه و یحا ا فحهه و خلتفهت ایل وواضهع دهووه و رعهاه و تركهه اٌویل و اٌرغهن یف اٌداء و
خهذكر وهها ىههو اٌرغههن و اٌویل و كههذلا ختههدرج فوههن العلهههاء یف القههرءات فههات جحتههاو و عههن رتجههة

العرب الذین خعرفوت اٌ لفاظ و العجاراو دوت وا ختضهنه وهن العلهن فالنها

فحهه عهیل درجهاو

فكه خعر عیل طدر درجته و ٌیحا جحبهحع وا فحه اٌ مههد و المههد

ا هر كحهف اجتههع

اٌرجار عیل وا ذكرو حٍ جار مفا روي ات علن القرءات عند المهد

رهق ٌور خهة فحهه و ىهو

وهها ذكر هها و وهها روي وههن العههرض عههیل الكتههاب فوههو عههیل امل كههن القععهً الدٌ لههة عههیل املغههألة
العلهحهة و اٌ یف العرجیهة كلوهها طععهً الدٌ لههة اٌ طلحهه و وهها روي وههن التههدجر یف القههرءات فلل خهادة
الفون یف اشاراته و كاته وثه دایر الكتب كلها تزداد ون وعالعهتا و وداردهتا و طراءهتا و التفكهر
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ً
ً
ً
فهیا تزداد علها هبا و تعتهد دامئا عیل وها رصهه العلهن حهه وهنها كهذلا القهرءات ررفها حبهر و وها
روي وههن الههث عههیل التهغهها حههالقرءات و العهههه حههه فوههو ممهها ٌ شهها فحهه جیهب التهغهها حههه و
ً
ً
وٍ وته والعهه ا رصه العلن حه ونهه ٌ ها حهی وتشهاهبا وشهكوكا وهن رحهث املغهألة العلهحهة
ً
حالهلههة لههو ارعههت رجههرا هها ذكر هها لوضههعت كههه رههدخث
الههی خغههتنجعه العههام وههن كتههاب العلههن ج
ً ً
ووضعه و محدو اَ و عرفت ات القوم میلوا املغألة حتلحٍ تاوا ری خ ور روافهیا و ختجهی وها
ً ً
فهیا و تكلهوا فهیا ون حر اتیلوىا رٍ تاوا فوهن یف القهال و القحهه كهثهه العهحهات و الفحهه كهه
ً
ر ایل جزء ونه و طا علحه وا حی ونه فن ن ذكر ىنا وهن كهه هوع ارادخهث تجركها لح وهر لها
شواىد وا شررنا و اوض نا ججركاو دادتنا دٍماَعلهین.
فعههن الرضهها عههن احاجههه

طههال قووال اهلل ع وجووا وووااول یب ووول فأوور برأخ و ك و وی ا هت هً

وطدعرفت وعین التفغحر و كذلا دایر وا ورد هبذا املضهوت و طال ردول اَ

یف ردخث ان

اهلل انو ل عووی القوورءان و هووو الوومی ووول خالرو ضووا و ووول یجتغوی عههو عنوود غحور عووی ههووك ا هتهً
ٌشا یف ذلا و ذلا كأت تقول اذا انصر اٌور یف تقلحد الشوحد شرح اللهعة كتهاب وهن رالفهه
ضه و ون احتغً علهه عند حر الفقحهه ىلها و ٌحهد و ات خقهرء عهیل الفقحهه فجعهد وها طهريء عهیل
الفقحه رصه ون تعلحهه العلن عاین شرح اللهعة فحقلده و ات كنت طدتلهذو عند ذلا الفقحه
جرىة فلر ا تعر حع

وغاجه شرح اللهعة حغجب ا غا حالفقه و اوا كله فٍحد ون الدر

وها

متجل رتجة الفقحه الكاوه.
و كتههب الغ هی جههن عههیل

یف جههواب اىههه الجصههرة اوووا حعوود ف توضوووا ىف القوورءان و

التادلوا فح و ال تتكههوا فح حغحر عهن فاین مسعت جودی سوول اهلل

خقوول وول قوال ىف القورءان

حغحر عهن فهحتجوء وقعده ول النا ا هتً فٍشها ات القهرءات كتهاب علهن و ٌ جیهو الهتكلن یف رهه
علووههه اٌ للعلهههاء و ىههن المهههد

و طههال اوحراملههؤونی

وووا ووول یشء تطهجونو اال و هوو ىف

القرءان مفل ا اد ذلك فهحأألی ا هتهً و ذلها ٌ شها فحهه ٌ هه العهام جحبهحهع العلهوم الهذي یتهوي
علحه القرءات كها طال

ان عهن القرءان لحس خعهن وا هو اال ول ذاق طعه فعهن حالعهن جههو و
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ح ر ح عهاه و مسل ح

وهه و اد ك حو ووا قودفات و حوی حو حعود اذ ووات فواطهجوا ذلوك وول عنود

اهه و خا وت الجر و طال

یف ردخث اتقووا اهلل و ال ترتووا النواب مبوا ال تعههوون ایل ات طهالوا مفها

صههنع هها رجر هها حههه یف املص ه ف فقههال خأووأل عوول ذلووك عههوواء المهوود ووهوات اهلل عه وهین و
طال

یف ردخث ان اهلل قأن ك و هثة اقأام ف عا قأها ون خعرف العوام و الاهوا و قأوها

الخعرف اال ول را ذهن و لط حأ و ح متحیزه نمول شو ا اهلل ود ه ل سو م و قأوها الخعههو
اال اهلل و و ئكت و الراسخون ىف العهن و امنا فعا ذلوك لج خودعی اهوا الجاطوا وول املأوتولی عوی
وحراث سول اهلل

ول عهن الكتاب وا میعه اهلل هن و لحقوودهن ای االضوطرا ای االختهوام مبول

وی اورهن فاستكج وا عل طاعت ا هتً و ذلا شاىد وا طدونا ون الكٍم.
و اعلن ات ىهذه اٌ طغهام وجقهاو تفغهحر مجحهع اخهاو القهرءات ٌ ات كهه طغهن یف اخهة كهها
عن ون اراد مجع اٌرجار فللقهرءات مجحعهه وجقهة تفغهحر و علهن ٌخعلههه اٌ ىهن و لهه وجقهة خعرفهه
الاىهه حهالعلوم املقتصهر عهیل النعهق حالعرجیهة
الاىهه اي ج
ذوواالجصایر و له وجقهة خعرفهه العهام و ج

وروي ان عهحا

ور عی قا

فقال أتعرف الناسو وول املنأوو طهال ٌ طهال ههكوت و اههكوت

تأق یا كا حرف ول القورءان عوی وجووه ا هتهً و ذلها ات وعرفهة النادهخ وهن املنغهوخ اوهر كغهیب
ً
مسعً ون العام حه و ٌ شا ات مجحع النادخ و املنغوخ عندىن و ات علهن ججعضهه حهرىن ارهذا
ون ردول اَ

مفن مخأرذه وهنن فقدىلا اذا طیض و افی و طهال

یف وصهحة لهه عهحوك

حقراءة القرءان و العها مبا فح و ل وم فراخض و شراخع و ح ل و حراو و اوره و هنح الجر و ٌ شها
ً
ً
الاىه جیوه القرءات طورا و ٌمیكن له العهه جووله طورا و كذا ٌمیكنه
یف ذلا و ٌر خب ولكن ج

العلن ا فحه ون العلوم اٌ حهالتعلن فعلحهه حهالتعلن مث العههه حهه كهها اذا طلهت لها علحها حالعههه
ً
حشرح اللهعة و ا ت ٌتفوهه طورا مفعناه ات اطرأ عیل فقحه و رصه العلن عناه مث اعهه حه.
ً
و طال اجوعجداَ امنا خعرف القرءان ول خوطج ح ا هتً و ذلا اخضا ٌ شا فحهه فهات
القرءات كتاب علن رمكهة و فقهه حهر دهایر وها یتهوي وهن العلهوم و ىهذات العلههات طهدجاء هبهها
ً
النیب و ىو العام هبها عیل نو المكال و كه ون تعلن یف اٌدٍم وهنها شحجا فقدتعلن ونهه و
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مختعلن مجحع علهه اٌ آله
رووب حه خعین مهد

فمكا ا ه خعر شرح اللهعة الفقحه دوت العرب خعر القرءات وهن
مث ون علهه مههد

و طهال یف رهدخث فامنوا عوی النواب انخقورأوا

القرءان كهاان ل فاذا احتاجوا ای ترأحره فاالهتداء حنا و الحنوا ا هتهً و ذلها عهیل وجهق وها طهدونا و
طحه له یف ردخث و وا خكفهین القرءات طال حی لو وجدوا ل ورأرا طحه و وا فغره ردول اَ
قال حی قدفأره لرجا واحد و فأر ل وة شأن ذلك الرجا و هو عی بل ایبطالج ا هتً و ذلا ىهو
ً
ً
تفغهحر مجحهع آي القهرءات فضهٍ عهن مجحهع وها یتهوي
اخضا طوري ٌ ه میرو عهن ردهول اَ
علحه ون العلوم فلنخفغره للنا

و ا ا فغره لاوه علهه و خنجغً ارذ وا جحتاو عن فون العرب

و فون ارحاب الجصایر وهنن دٍم اَ علهین.

و اذا عرفت وع ىذه اٌرجار و وعا هیا فاعلن ا ه طدورد وجوب اٌرهذ
رد وتشاهبه الحه و ات املتشاحه وا خلتج

كهن الكتهاب و

عیل اٌ غات ون وعین الكتاب فٍخدري ىهه ىهو وهراد

اَ علوجه ام ٌ و طدخكوت ادجاب التشاحه لف حة كأت خكوت لفو له وعات عدخدة ٌخدري اهیا
املراد و تراكن القراجن وتعارضت فاشتتت واشتجاىوا عن عهد ون الناوق جههوعهز لحضهعروا ایل
الرجوع ایل الرادهنی و ٌخقولهوا رغهجنا كتهاب اَ و طهالوا حعهد امتهام الجهة و طهدخكوت التشهاحه
ون جوة النغخ فٍخدري ىه غخ ام ٌ و طدخكوت التشاحه ون جوة العهوم و الصوب فهات
ون القرءات وا لف ه عام و وعناه راب و وا لف هه رهاب و وعنهاه عهام و طهدخكوت التشهاحه وهن
جوة املناوب فات ون القرءات وا راىره العاب لقوم و وعناه لقوم ارر ین ون حاب اخاك اعین
و امسعً خا جاره و طدخكوت التشاحه ون جوة اٌرتٍ و التنا ع فحه فكه طوم خفغره عیل وجه
و طد خكوت التشاحه ون جوة اٌوهٍ و التقحیهد كهها وهر یف العهام و الهاب و طهدخكوت التشهاحه
ً
ون جوة العلن الذي شرره فا ا اذا متعلهن وهثٍ وعهین الصهلوة غهاجلوا ٌتعهر وعهین اطحههوا
الصلوة اي وعین الصلوة و طدخكوت التشهاحه وهن جوهة ههوض العلهن و علهو درجتهه فر ها وعهین
ً
ً
اٌخة امیات و حتغجه كفرا و تعرض عنه او كفر و حتغجه امیا ا و تأرذ حهه كهها روي لوو عهون ابووذ ووا
ىف قهج سههان لكرره و اوثال ذلا فوجوه وتشاهباو القرءات كثحهرة و طدشهرروا اجوعجهداَ
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یف ردخث وو خه رواه یف الج هار عهن النعههاین و اورد ها ووضهع الاجهة ونهه یف فصهه العهاب
فراجعه و ذكر وواضع الاجة ونه عیل جن اجراىمی یف اول تفغحره فراجعهه ات شهجت و وهن راجعهه
اخ ه

وههن تفغ هحر الكتههاب عههیل رغههب اٌ ههار الناطصههة و خعلههن ات وجقههة وههن تفغ هحر القههرءات

وتشاهبة عیل كه ارد.
حالهلة املتشاحه وا التج علحا وراد اَ ونه ون اي جوة كات فذلا ممها جیهب رده ایل
ج
ً
ً
ً
ً
الرادنی یف العلن و اوها امل كهن فوهو املهتقن وهن كهه جوهة خعهین لف ها و وضهعا و هلوٌ و وهرادا و
ً
ً
ً
علها حبحث تعلن علها خقحنحا ات املراد ونه ىذا و ٌ تنا ع فحه و ٌ ارتٍ یف فون املراد ونهه و ٌ
یف رواخهة تفغهحره عههن العلهههاء فههذلا ٌخكههوت اٌ حعههد العلههن وههن علهههاء القههرءات و ىههن وههن ههلل
القرءات یف جیهتن و علهون اَ وعناه اذ ىن خعلهوت النادخ و املنغهوخ و العهام و الهاب و دهایر
ً
وا یف رواخة النعهاین و حدوت وعرفهتا ٌخصحر ممكا و ٌخعرفوا دهواىن فهات شهجت طهه امل كهن ىهو
الههنك و ات شههجت طههه ىههو وهها ارههذ وههن المهههد
حبول اَ و طوته فلنذكر حع
فغجه اجوعجداَ

فجهحعوهها وارههد و یرجههع ایل یشء وارههد

وا روي یف ىذا املعین.
عن القرءات و الفرطات أمها یشء وارد فقال القرءان مجهة الكتاب و

الررقان املاكن الواجج العها ح ا هتً و ونهه عهر ات امل كهن جیهب العههه حهه و ذلها حعهد وها
ً
ارذ عن اىله و ٌ شا فحه و ات میؤرذ ون اىله خكوت ون رحث العلن وتشاهبا و ات كات وهن
ً
رحث اللفو واض ا و طال ان القرءان فح مكن و وتشاح فاوا املاكن فنؤول ح و نعها ح و
ندیل اهلل ح و اوا املتشواح فنوؤول حو و النعهوا حو و هوو قوول اهلل فاووا الومیل ىف قهوو ن خوغ اٌخهة و
طال اجهوجعفر
اجوعجداَ

یف رهدخث فاملنأووخات وول املتشوا ات و الناسوخات وول املامكوات و دهجه
عن امل كن و املتشاحه فقال املاكن وا خعها ح و املتشواح ووا اشوتج عوی جاههو

ایل حر ذلا ون اٌرجار و ٌتعارض جی وجوب العهه حامل مكاو و جی وا وهر ات علهوها عنهد
المهد

كها عرفت.

ً
و اوا وا روي ون العرض عیل الكتاب فذلا اخضا مما ٌ شا فحه و ٌر خب خعتر خه و ذلا
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ات ون القرءات مكن ٌ ارتٍ یف ات وعناه املراد َ دج ا ه ىذا ٌ حره و ونهه وتشهاحه و فحهه
ارتٍ و ٌخعلن املراد ونه فاملعرض لٍرجار امل مكاو املجهععلهیا املعروض علهیا كه شتة
ٌ املتشاهباو الی فهیا تنا ع و ارتٍ ون رحث ف

الكتاب او ون رحث الرواخاو الهواردة

یف تفغحرىا حبحث خشتجه عیل النارر وعناىها فترجهع تلها اٌرجهار اخضها ایل وها وهر و خكشهف عهها
ذكر هها وهها روي عههن اوحراملههؤونی

وههن كتاحههه ایل اٌشههتر و ا دد ای اهلل و سووول وووا خضووهعك ووول

الطوووب و خشووتج عهحوك ووول االوووو فقوودقال اهلل سووجاان لقوووم احووج ا شووادهن خااهیوا الوومیل اونوووا
اطحعوا اهلل و اطحعوا الرسول و اوی االور ونكن فوان تنوازعمت ىف یشء فوردوه ای اهلل و الرسوول فوالراد ای
اهلل االخم مباكن كتاح و الراد ای الرسول االخم حأنت الاوعة غحراملتررقة.
و طهههال وهههویس جهههن جعفهههر

یف رهههدخث وهههر یف اٌمجهههاع مفووا جووت ملنتاهحوو ووول كتوواب

وأت هل عی تأق خه او سنة عل النوی

ال اخوت ف فهیوا او قحواب تعورف العقوول عدلو ضواق

عی ول استوضح تهك ال ة دها و وجج عهح قجوها و االقرا و الدخانة وا و ووا مخثجوت ملنتاهحو
ووول كتوواب وأووت هل عووی تأق خهو او سوونة عوول النووی ال اخووت ف فهیوا او قحواب تعوورف العقووول
ً
عدل وسل خاا االوة و عاوها الشك فح و االنكا ل الجر فتجی و رور ات ارجهار العهرض اخضها
ً
ً
ووافقة ملا ذكر ا و لح كه اخة راىرة یف وعین حر حالغة ردا ٌ ارتٍ فحه وعرضا حهه ىهو ممها
فحه التنا ع و جیب رده ایل اَ و ردوله.

و اوا ارجار التدجر و التفكهر و اٌتعهاظ حهه و اٌعتجهار والغهحر یف ارض وها فحهه فهاعلن ات وهن

جركاو مهد و المهد

ات ا لب اخهاو القهرءات وهن رحهث وعهاجق وهع ضهرورة اٌدهٍم حهه

امللههه حههه العقههول فوههو جمهههععلح هه و جی هو الرجههوع الحهه و العهههه حههه و التههدجر فحهه وههن رحهث ا ههه
جمهععلحه و اوا وهن رحهث اٌمجهال فا هت تتفكهر فحهه لعلها تنهال وهن اشهاراو الكتهاب او اخهاو
ً
اٌفا و اٌ ف و العقول و لعاجف اٌ ثار فٍ ضرر فحه و لح تفغهحرا حهالرأي الجتهة فٍتعهارض

جی ىذه اٌرجار و اٌرجار الغالفة و الهدَ و ىهذه اٌرجهار طهد اعجهزو اٌرحهار عهن مجعوها و
طدون نا اَ اخاه لوتدجرو یف وا طلنا حن ر اٌ صا .
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و یل ىنا كٍم ارر و ىو ات النهیب

طهال یف ارهر رعجتهه این توا ك فوحكن الثقهوی كتواب

اهلل و عتوور ی اهووا بی وی لوولخرترقووا حووی ی وردا عووی الووو

الجههر فههاولق القههول یف عههدم افتراطوههها
و كفههر جههجع

و طههالوا رغههجنا

فحشهههه مجحهع الوجههوه و العاوههة فرطههوا جیهنههها فقههالوا ههؤون جههجع
ً
كتاب اَ و ٌ ر خد اتتكتب كتاحا یف رقحة العترة و افتراض واعهتن فالواجهب علحنها ات ٌ فهر
ً
جی الكتاب و جی العترة احدا فٍ جیو لنا اٌدتناد ایل الكتاب یف وغهجلة وهن املغهاجه وهن دوت

العتههرة فههات كا ههت اٌخهة ضههرور خة فههن ن قههول جوجههوب العهههه هبهها ٌت العتههرة یف اىههه الضهرورة و

ٌرجحة یف الضرورة ون رحث ىً و ٌ عهه حالكتاب ون دوت تصدیق العترة فات الكتاب هلل
علهین و ىن اعلن حه و جیب اتیؤرذ حتفغحرىن فضهرور خاو الكتهاب و ممكاتهه رهق لتصهدیق

العتههرة و تصههدیق النههیب املعههرو حالضههرورة فههن ن ٌ عههر وعا هیها و ٌ عهههه حههه وههن رحهث ا ههه
كتاب و عر وها عهر ونهه حتصهدیق الجهج دهٍم اَ علههین و ٌ غهتقه حالعههه حنصهوب

الكتاب ونقععة عن الجج كالغین و ٌ فر جی الكتاب و العترة عیل رغب التشحع ات شاء
اَ و اوهها املتشههاهباو فٍ عهههه هبهها اٌ حعههد الههرد ایل امل مكههاو و ایل الجههج فنعهههه هها صههدر
عهنن و مجحع الكتاب ٌیلو ون ىذین القغهی كها ارجر اَ دج ا ه عنه ونو اخوات ممكوات
ً
ً
هل ام الكتاب و اخر وتشا ات مفا كات وتفقا علحهه ىهو مكهن و وها كهات متلفها فحهه ىهو وتشهاحه و
ً
ً
لح جی النی و اٌ ثجاو ونزلة فن ن ٌ عتجر صا و راىرا ون رحهث اللفهو حهه عتجهر اٌتفها و
ً
اٌرتٍ فلو كا ت اٌخة صا ولكن ارتلفوا یف ا ه ونغوخ ام ٌ ىو وتشاحه او ارتلفهوا یف ا هه
ً
عام ام راب مفن رحث املراد فوو وتشاحه و ات كات ون رحث اللفو صا و كهذلا عههه حهه
ً
اذا كات ون رحث اللفو راىرا و یتهه حره اٌ ا ه طهدطام اٌمجهاع عهیل ات املهراد ونهه ىهذا و
حر ونغوخ ولكهن القهوم رضهوات اَ علههین اتجعهوا املفهرطی یف عنوا هاهتن و حتقحقهاهتن

ىو حا
ً
فاذا ات شجت فقه علن الكتاب كله عند المهد

و نن ٌ عهر ونهه رهی طهول قوا هوو

اهلل احود فوو ون رحث املعین وتشاحه حالنغجة الحنا فات ودار التشهاحه لهح

عهیل دٌ لهة اللفهو

ون رحث تفاىن العرب و العر ٌرجار وتواترة و ات شجت فقه نن عههه حامل مكهاو و هرد
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املتشاهباو الهیا و ال هواىر وهن حهر اتفها و وهن حهر تصهدیق الجهج وتشهاهبة فهات القهرءات
ً
.
كتاب علن او و ٌ عر ونه شحجا ون دوت تفغحر النیب و الویص
حالهلة طول املصنف <رین الدٌ لة> خعین ون رحهث اهنها الفهاظ و هلها ارتههاٌو شهی
ج

فالكتاب رین الدٌ لة ون رحهث اللفهو عنهدىن و یل یف ال هن حتقحهق ا حهق ىهو جارهث ال هن
الحق و اویل فا ت ر ری كتجه یف مله ات شاء اَ و طدكتجناه یف دایر كتجنا ٌدهحها علهن الحقهی
و لو راجعت ذلا الكتاب عرفت ات طوله ات الكتاب رین الدٌ لهة لهح

عهیل اوٍطهه حهه ونهه

صوب طععحة الدٌ لهة وهن رحهث اللفهو و وها یر خهد ونهه اىهه اللغهات و ونهه رهین الدٌ لهة وهن
ً
ذلا الحث مث ون تلا ال نحاو وا خصحر طععحا حادجاب ارر و ون تلا القععحهاو وها حهه خصهحر
ً
رنحا حادجاب ارر و دحأی اتشاء اَ خادة جیات یف ذلا.
قال :و لو قیل اط خطابه شاول للهعزلوم و یقزبح الاطزاال بهزا لزه ظزاذر و ارادل خانزه
باقری ة و الزم الهقلوتین قطعیة اللاللة للنع اا به م عهوم الاطاال و به م علم القری ة بعل
اختاع لساط اله انه و الهعلوم و وحلل الاطاال و الاقل ون احتهال كونه قری ة نا قطم.

اقول :طوله <و لو طحه> ىاىنا مه كلهة ات حبحث العرجیة ٌ لو فهات القاجهه هبهذا القهول
ووجههود و خقههول حههه مث اٌدههتدٌ ل عههیل طععح هة دٌ لههة القههرءات حشهههول العههاب و طههجح ارادة
الٍ عجحهب ر خهب فهات القعهع اوهر طوهري ات كهات دٌ لتهه ووججهة للقعهع توجهب و ات عجهز
ً
النهها عههن وجوههه و ات كا ههت ٌتوجههب فوههو اخضهها طوههري و ات دل الههف دلح هه عههیل ا ههه جی هب

اتخكوت دٌ لته طععحة فاملغتدل ارعأ یف ادتدٌ له و الدافع ارعأ یف دفعه نع عهوم العاب
كها طدونا یف وج ثه.

ً
و اعلن ات املنع ٌخكوت دلهحٍ اٌ اتخكهوت لهه دلحهه و وجهه فهات القاجهه ات طهال الشهه
و كهذلا اذا كنهت

والعة و طهال الصهن نهن نهع ولهوع الشهه و ىهً والعهة خغهفوه النها
ً
ً
تعلن دفر خد و الصن ٌخدري ونه شحجا و طلت ات خدا طددافر فقال الصن ا ا نهع ذلها وهن
حر وجه و اوٍع و دلحه و وا ع ون ذلا فوو دهفه وهن القهول مف ه

املنهع لهح

حكادهر دلحهه
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ً
املدعً اٌ اتخكوت وقرو ا حدلحه فقول املصنف نع عهوم العاب لح

حكادهر دلحهه الصهن

و طدعرفت مما تقدم ات رعاحهاو اَ عاوهة واوها ونهع عهدم القر خنهة كهنهع دهفر خهد حهٍ جینهة و ٌ
جرىات و عیل لغهتن للنصن اتخقول اٌصه عدم القر خنة.
ً
و طوله <ون ارتهال كو ه طر خنة> فحه عجهة و ٌ اعر للضهحر ورجعا.
حالهلهة اٌدهتدٌ ل و املنهع كٍمهها واىحهات و نهن ٌ قهول ا هه طععهً الدٌ لهة وهن رحهث
ج

اللفو حكله و ٌرین الدٌ لة حكله كها دحأی یف الغنة ات شهاء اَ حهه فحهه اخهاو دٌ لهتها عهیل
رههاىر العرجی هة طععح هة و اخ هاو عههیل رههاىر العرجی هة رنح هة و ٌ غههتغین هبههها عههن المهههد

و

ٌ غتقه حالعهه هبها ون دوت تفغحرىن عیل وا مسعت فتدجر.
قااال :ثززن الحززق حجیزة الظززن الحاصززل و ززه وززن بززاال الظززن الاززاف ال الهطلززق و ال عززلم
الحجیززة و الززة الطبززاق الهسززلهین قززلیها و حززلیلا علززی العهززل بظززواذرا و نصوصززه و احتجززاح
اصززحاال االجهززة داجهززا بززه ن زی رد الاصززوم و اطبززاق اصززحاب ا عل زی االنتززا بالعهززل بززه نتخوززل و لب ززا
العقا علیه و االجهاعزا الهحكیزة و االخبزار البالةزة حزل التزواتر كاخبزار عزرض الهتعارضزا علیزه و
خبززر اللقلزین و ابززنالزبعززری و وززا ورد نزی ایزة التقصزیر و الط خطابززه وتعلززق باله ززانه و ظززاذرا حجززة
لقبح ارادل خانه با قری ة و االخبار ال اذیة التصیر قری ة كها تعرع و نحن ااا عله ا بها كاط ظزاذرا
لله انه و لو بضهیهة االصول العهلیة نقلعله ا بحكن اهلل بحانه بعل ادلة االشزتراك نزی الحكزن
دش قٌ و كززل واحززل وززن ذز ا االدلززة او
دذوش ٌ قنءد
وززم التخیزل بقولززه تعززالی أفالیخد
وجهوع ا یفیل القطزم بالحجیزة و لزو تهسزة الاصزن بهزا دل علزی حروزة التفسزیر بزالر ی و علزی اط
علززن القززر اط ع ززل اذززل ال ز كر و عل زی انززه وحززرع نیحتهززل اخززتاع ای زا االحكززام لقل ززا اط العهززل
بالظواذر الیعل تفسزیرا بزالر ی و اط علزن الكتزاال ع زل اذلزه و نحزن النزلعی العلزن وزم اط الظزاذر و زه
علزن الهت زاب ا و البطزوط و الز قص علزی نزرض تسزلیهه وجهزم علزی علوزه نزی خصزوف ایزا
االحكام و اوا قولزه تعزالی الیؼهى حأ یهد الزخ نلزیر للاصزن التهسزة بزه اال الزاوزا و
جوابه اط التخویل غیر العهل بالظاذر.
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اقول :طوله <مث الق> الخ اشارة ایل وا وطع فحهه الهٍ جهی املغهلهی فالعاوهة عهیل
رجحة الكتاب اٌ وا اشتجه و مخعلن املراد ونه ٌت شحنون طال رغجنا كتاب اَ و اوها الاصهة
فاملجهتدوت وهنن طالوا كها طال العاوة ات صهوب القهرءات و رهواىره رجهة و حعهدمها ٌیهجی اٌ
املتشاهباو و ٌ م ىذا القول ا ا یف تلا املغاجه ٌنتهاح ایل اوهام و رجهة و كهتی حالكتهاب و
یف مكهن الكتهاب حهه صهرروا حهه و اوها اٌرجهار یوت فقهالوا نهن

ا ا نتاح ایل اٌوام فحهها لهح
ً
ٌ فوهن وههن القههرءات شهحجا اٌ وها ورد تفغهحره وههن اىههه الجحهت

و وهن العلهههاء وههن وطههف جهی

املههوطفی فقههال یف النصههوب كاملجهتههدین و طههال یف ال ههواىر كاٌرجههار یی مث املجهتههدوت الههذین
طالوا حبجحة النصوب و ال واىر ارتلفوا یف ات ال واىر امل نو ة الدٌ لة رجحهتا ون حاب رجحة
ً
ال ههن الههاب او وههن حههاب رجحهة ال ههن املعلههق ههرا ایل ات الكتههاب مصههوب حاملشههافوی و
رهنن حه كات رجة علهین و نن ثجت رجحة وا فون وهنا حادلة ارري عقلحة فاملصهنف ارتهار
رجحة ال نوت الاصلة ون الكتاب ون حاب ال ن الهاب لقحهام اٌمجهاع و ورود اٌرجهار عهیل
وجههوب الرجههوع ایل الكتههاب و الغههنة و العهههه هها فوهنهها وهنههها و لهح
حهاتخكههوت وها فوهنهها ونههه وهن ادههجاب رصهول ال ههن حبكههن اَ كهجع

وههن حههاب ال ههن املعلههق
ً
اٌدلههة العقلحهة وههثٍ فوههو

رجحته ون حاب ا دراجه حتت ال ن املعلق و ال هاىر ات وهراده وهن طولهه <و ٌ عهدم الجحهة>
خعین لح ذلا ون حاب ات الكتاب حنفغه لح
ً
الرجوع الحه تعجدا و ىو رجة.

حبجة و ا ها ىهو وهن حهاب الوصهف حهه جیهب

مث العجب وهن املصهنف و اضهراحه اهنهن خقولهوت ات ال هن الاصهه وهن الكتهاب رجهة و
ٌیصه هلن رن ون واجة اخة ون كتاب اَ یف حترمی العهه حال ن و یصصوهنا و خأولوهنا وهن
حر دلحه ری خعهلوا حال ن و املرد ایل اَ.
طوله <و ذلا ٌوجا املغلهی> ایل ارر شرع املصنف یف اٌدتدٌ ل عیل وراده حاوجا
املغلهی و ىهو علهن حهب ىهذا و اوها العاوهة فوهن خعلههوت و شهأهنن و اوها الشهحعة فوهن متلفهوت
ً
ً
كحف علن اوجاطون طدمیا و ردخثا و مجحع القدواء یرووت العهه حال ن وعلقا و مجحع اٌرجهار یی

56

یرووت العهه حال ن و عیل طولكن املتأرروت وهنن یرووت العهه حالكتاب ون حر تفغهحر وهن
ً
و طدذكر ا داحقا ات ور خقة ىؤٌء اتخذكروا الفهاظ الهدلحه حعهد املعلهب دهواء كا هت
المهد
یف ماهلا ام ٌ و حارتجاح اص اب اٌ مئة كحف علهن حبهغهة ارادخهث او عشهرة وهن اصه اب
ً
اٌ مئة اهنن ادتدلوا حاخة ات مجحعون كاتخعهلوت كذا و كحف علن ا ه كات راىرا عند وهن ادهتدل
حههه و مخكههن لههه طر خنههة خقعههع هبهها او مخكههن مسههع وههن اواوههه تفغهحره او جههادل العاوههة عههیل رغههب
ً ً
ور خقهتن كه ذلا ررب و ا لب وجاخع النا ىكذا اذا رأي ارد صرا حا وثٍ خصیل و لو كهات
اجولوههن حالصههلوة خقههول ات النصههرا حة خصههلوت ىكههذا و لعههه الجههوایق جر خجههوت وههن صههلوته و كههذا
حاوجهها اص ه احنا و لعهههري ٌخعلههن وهههنن اٌ اطههه طلح هه وههن كثح هر كح هف ادع هً الغح هب و عههر
اٌوجا و ججناء العقٍء علحه و ىهؤٌء ات كها وا فقوهاء علههاء فقهدذكرىن و اوها دهایر العقهٍء مفهی
صار عهلون یف تفغحر القرءات رجة خغتدل حه و وی صار طوهلن یف رجحة رواىر القرءات رجة
و حاٌمجاعاو امل كحة و ىً امجاعهاو ونقولهة ٌ رجحهة فهیها اخهة اٌوهر اهنها كهالجر و تعهارض
اٌرجههار الناىح هة عههن العهههه حههال ن املتجههاو ة رههد التههواتر املوافقههة للكتههاب املنالفههة للعاوههة و
الرج هههات لتلههها اٌرجهههار و حارجهههار العهههرض و طهههدعرفت ات اٌ مئهههة

جعلهههوا املعهههرض اٌخهههاو

املجهععلهیا و ٌ كٍم فهیا ٌ املنتلف فهیا و حبجر الثقلهی و ىهو علحهه ٌ لهه فوهو هك یف اهنهها
ٌخفترطههات و جیهب اتیؤرههذ الكتههاب عهههنن و الفههر ىههو القههول حبغههجنا كتههاب اَ و لههو یف حعه
ً
املغاجه و حبجهر اجهناللحعهري و ىهو كهها عرفهت رالهه دهاحقا و ا هه وهاعر وعهین اٌخهة رهی دهأل
النیب

و ا روي یف اخة التقصحر و ىو صر خح یف ات رارة واعر وعین اٌخة ری اوطفه اٌوهام

و ات اٌخهة متكههن عههیل راىرىهها و حههات رعاحههه وتعلههق حاملشههافه ایل ارههر العجههب وهن املصههنف و
ً
لهح حعجههب ات ج هی ا فهها دلح هه الصههن حقههجح ارادة الههٍ حههٍ طر خنههة مفنعههه و دفعههه و ىاىنهها
ً
ادتدل ا دفعه ىناك و ذلها وهن حهاب وها ذكهرو وهن ات القهوم خغهتدلوت حالفهاظ اٌدلهة دهواءا
كا ت یف وواطعوا ام متكن و طال و اٌرجار الناىحة ٌتصحر طر خنة ارادة حر ال اىر كها طحه.
طولهههه <و نهههن اذا علهنههها> ایل ارهههر اراد دفهههع واع

ههه اتخقهههال ات القهههرءات مصهههوب
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ً
ً
حاملشافوی فقال القرءات و ات كات راىرا رعاحا للهشافوی ولكهن ات عهلنها حهه و علهنها ها كهات
ً
رههاىرا للهشههافوی و لههو حضهههحهة اٌصههول العهلح هة و حعههد ادلههة اشههتراك الغاج هب و املعههدوم وههع
املشافوی كاٌمجاع امل قق و املنقول و النصوب و حناء العقٍء و اٌدتقراء كها ور عهلنها حبكهن
اَ و علهنا مث تأخد ذلا حقوله دج ا ه أف ختدب قن القرءان ٌجه ات التدجر فرع الفون و عن ا هه
لح

حدور ٌ ه تأخد حه و یصه ونه ال ن و ون تراكن ال نوت یصه القعع.
طوله <و لو متغا الصن> ایل ارر و لف ة لو لهح

یف ملوها و خنجغهً اتخقهول ات متغها

الصن فات الصن خغتدل هبذه اٌدلة فزعن ا ه ات ادتدل حاٌخاو الناىحة عن التفغحر قه لهه
ً
ات ال واىر لحغت تفغحرا ٌ ه كشف الفحاو و ات ادتدل حاٌرجار الدالة عیل ات علهن القهرءات
الهواب الهثكیل طهال <وهع
عندىن قه ات العلن عندىن و نن عهه حال ن و خض ا ون ىهذا ج
ات ال اىر وهنها علهن املتشهاهباو> و لعههري اٌرجهار وعلقهة و ىهذا القهول مه

طهول یف وقاحهه

طوهلن ون حر اصه و ات ادتدل حالت ر خف طلنا طام اٌمجاع عیل ا ه ٌ قهك یف اخهاو اٌركهام
و لعهري ذلا م طول وی طام اٌمجهاع و وهی صهار اٌمجهاع یف ىهذه الٍفهاو املغهت دثة
ً
رجههة و طههدا كرهتا ا فهها و كفههاك ا ههه طحهه لعههیل طولههه تعههایل و ان خروومت اال تقأووطوا ىف الحتوواوی
خشجه القغا یف الحتاوً كاغ النغاء و ٌ كهه النغهاء

فانكاوا وا طاب لكن ول النأاء و لح
ً
اختاوا طال فهو نما قدوت لك ذكره ول اسقا املنافقی ول القرءان و بی القأ ىف الحتواوی و
بی نكاا النأاء ول الطاب و الق

اك ر ول هث القرءان و طال اجوعجداَ

ان ىف كتواب

اهلل ع وجا فحها ان ل اهلل و هلل عی الناب حج الجحت ىف كا عام ول استطا الح سجح و طهال
امنا نزلت مفا استهتعمت حو ووهنل ای اجوا وأوهی فواتوهل اجوو هل ف خضوة ا هتهً و ىهً وهن اخهاو
اٌركام و كأت القوم ونقععوت عن المهد

ٌیراجعوت اٌرجار و خأرذ حعضون عهن حعه

كها ارذ اواجلون عن اٌولی.
طوله <و اوها طولهه تعهایل الخعهون تأق خهو > ایل ارهر اراد اتخغهد العر یهق عهیل رصههه فقهال
ٌ جی هو لههه اتخغههتدل هبههذه اٌخ هة اٌ اتیر خ هد م ه

اٌ لههزام ال ههاىري فا هها قههول ات التأو خ هه یف

58

املعاین الجاونة و نن عهه ح اىره.

ً
و اعلن حعد كه ىذا القال و القحه ات ىذا التنا ع طلحه املنفعهة جهدا فهات ا لهب وها یف

القههرءات وههن النصههاخح و املههواعو و العجههر و اٌواوههر حالعههدل و اٌرغههات مفههها خشههود حههه مجح هع
العقول الغلحهة و ضرورة الشحعة حه اٌدٍم حه املله حه العقٍء و املعصوم فهیها فوهو وفغهر
هلهها و وهها فحهه وههن القصههك و ركاخهاو الغههالفی فحشههود حههه اثههار الجههج دههٍم اَ علههین
الواردة یف التوار خخ و ٌدحها و ا لتا جمهٍو وعروفة جی اىهه الغهحر و وردو هبها اٌرجهار و
وهها فحهه وههن فضههاجه الجههج و وكههارم رصههاهلن و علههو وقاوههاهتن فاٌرجههار یف ذلهها اكثههر وههن

اتحتیص ه و اویف وههن اتخغتقیص ه و وهها فح هه وههن التورح هد و الجههر خ و املعههاد فقههدوأل العههام
ارجههارىن دههٍم اَ عل ههین حتفص هحلوا و رلوهها و شههرروا و وهها فح هه وههن جمهههٍو الفقههه كلوهها
وتواترة ضرور خة ون حدهیحاو اٌدٍم و وا فحهه وهن حعه

التفاصهحه فقهد وهن المههد

عیل شحعهتن و جینوا و شرروا و فصلوا كها یف الل خهارة فعظهومت ج لو و ا كجورمت شوأن و مودمت
كروو و ادونومت ذكووره و وكوودمت وحثاقو و احمكوومت عقوود طاعتو و ن ووامت لو ىف الأوور و الع نحوة و
دعووومت ای سووجحه حالمكووة و املوعظووة الأوونة و حووملمت انرأووكن ىف ورضووات و ووجرمت عووی وووا
ا احكن ىف جنج و امقمت ال هوة و اتحمت الزكوة و اوورمت حواملع وف و هنحومت عول املنكور و جاهودمت ىف
اهلل حق جهاده حی اعهنمت دعوت و بینمت فرائض و امقمت حدوده و نشرمت شراخل احكاو و سوننمت
سنت و رمت ىف ذلك ون ای الرضا الل خارة.
و طال عیل

یف رعجة له و خه فحكن وا خهرت االنجحاء ىف انمهوا اذ مختركووهن مو

حغحر ط یق واضح و العهن قامئ كتاب رحكن وجحنا ح ل و حراو و فراخض و فضوائه و ناسوخ
و ونأوووخ و خ و و عزایو و خا و و عاوو و عجووره و اوثالو و ورسووه و مودوده و ممكو و
وتشا

ورأرا مجه و وجحنا غواوض بوی ووأخوذ وحثواق عههو و ووسول عوی العجواد ىف جههو

الجر و طد ور و طال فاوهة

یف رعجهتا فحكن عهده قدو الحكن و حقحة استخهرها عهوحكن

كتوواب اهلل النوواطق و القوورءان ال ووادق و النووو الأوواطل و الضوحاء ال ووول بینووة ح ووائره ونكشوورة
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ّ
سرایره وت هحة ظوواهره وغتوج حو اشوحاع قاخود ای الرضووان اتجاعو ووؤد ای الن واة امساعو حو
تنووال ح ووج اهلل املنووو ة و عزامئ و املرأوورة و ما و و املا وم ة و بینات و الالح وة و براهحن و الكافح وة و
فضائه املندقحة و خ

املوهوحة و شراخع املكتوحة ایل ات طالت فههیات ونكن و كح حكون

و این تؤفكووون و كتوواب اهلل بوی اظهووركن اوووو ه ظوواهرة و احكاوو زاهوورة و اع وو حوواهرة و واجووره
ال ی وة و اوووو ه واضوواة قوودخهرتهوه ق اء ظهووو كن غجووة عن و ت خ ودقن ام حغح وره تمكووون حووجس
لهظاملی حدال العجة.
فتجی ات ا لب رواىر الكتاب وفغر حدهیً طدمحه ردول اَ

اللق علحه و ات حی

اخة یف جزجحاو اٌركام فقدورد فحه ارجار عدخدة عن امئة اٌ هام رهی ات لقاجهه اتخقهول میجهق
ركن جی الشحعة یتاجوت فحه ایل الكتاب و ٌخكوت فحه ك عهن اٌ مئهة اٌوحهاب دهٍم اَ
علهین فا لب الكتاب اوا وفغر و اوا جمهععلحهه و ات حهی اخهة تكهوت وهن رحهث وتشهاهبة فهاملرد
فهیا ایل اَ و ردوله و الهین دٍم اَ علههین و لحغهت عهرض طجهه الهرد ٌهنها وتشهاهبة و
ً
حعههد الههرد ات كههات اٌرجههار وتعارضههة كههها طههدونا ىنهها و شههررناه یف دههایر كتجنهها و لههو ارعههت رجههرا

حههاورا وهها رمسنههاه ادههتغنحت و ٌ طههوة اٌ حههاَ عههن مجحهع حتقحقههاهتن و خعلههن ات اصههه النههزاع یف
رجحة رواىر الكتاب حعد ىهذا الجحهات الهوایف خته
وههن ارادخهث النههیب

ه عهیل وهذىب العاوهة فا هه لهح

یف اخهدهین

وهها خكههی عشههر اعشههار الههدین فههارادوا ادههتنجا اٌركههام وههن الكتههاب و

كتههاهبن حهر وفغههر و كتههاهبن حهر وشههروغ فارتههاجوا ایل تلهها املزررفههاو و اوهها كتاحنهها و الهههدَ
وشروغ وفصه واضح طامئ علحه شارح علمی ركمی جحبهحع وا فحه محا ح اىره و رافحهه ادام اَ
ً
ً
رله عیل رءودنا و اطر عحو نا جرؤ خته راىرا وشوورا اتشاءاَ.
قااال :اصززل نزی الكززام علزی السز ة السز ة لةززة الطریقززة و اصززطاحا علزی وززا ا كززروا قززول
الهعصوم او نعله او تقریرا و لعل الهراد ون القول اعن ون ولل الكتب و االشارل و ون الفعل اعزن
ون الترك و الحلیث وا تحكی الس ة و ال سبة بی هزا عهزوم وزن وجزه و نقزل السز ة الزی الهع زی
الهصزطلح وززن نقززل اله ا زب الزی اله ا ززب ال الكلزی الزی الفززرد و اله قززول الیزه احززل االوززور ال كززل
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واحل و ا لاصل و ال قل تعی ی للةلبة.

اقول :اعلن ات یف حع

غخ النتهاخج طهدم عهیل ىهذا اٌصهه اصهلی و مهها اصهه دفهع

الضرر و اصه هی العغهر و الهرج و یف حعضهوا ارهر و ملها كهات تأرحرمهها ا غهب و التقهدمی یف حهر
مله ارتر ا ىنا وعاحقة النغخ الی اررا فهیا.
ً
فحقههول <الغههنة لغههة> ایل ارههر اعلههن ات الغههنة حالضههن لغههة العر خقههة وههأروذة وههن الغههن
كغههجب و عنهق و صههرد عههین العر یهق و دههنة اَ اي ور خقتههه فههات كا ههت یف اٌ جیهاد فوهً صههفة

ا جیاده او یف وعاولتهه وهع رلقهه یف جمها اهتن یف الهد حا و اٌرهرة فوهً صهفة وعاولتهه او یف ىداختهه

رلقه مفهنا اوره و هنحه و رمكه و ارشاده و دنة النیب

ور خقتهه یف ارشهاد اٌوهة لٍوهر و الهنهً

او الفعههه الوجههودي و التركههً او تقر یههره و ذلهها ات الغههنة یف اللغههة العر خقههة و الغههحرة و الغههحرة
العر خقة و اهلحأة و الالة فالفعه و التقر یر خدرٍت یف الغحرة خقال دهار حغهحرته اي اده حغهنته
ىذا و املراد حالعر خقة لح ور یق اٌرض و ا ا ىو ور یق الغلوك یف اٌرٍ و اٌروال فهالقول
ً
و الفعه و التقر یر كلوا ون العر خقة لغة فلف هة الغهنة جهرو عهیل رغهب اللغهة و لحغهت ونقولهة
ون ونادب ایل ونادب.
و طول املصهنف <عهیل وها ذكهروه> خشهعر حتأولهه یف ذلها كهها خشهعر كٍوهه یف الضهواحا و
لح مه تأوه فاهنا كلوا ور خقة و دحرة و ىحأة و رالة و طال یف الضواحا ون وعا هیا اللغو خهة و
ً
طدیراد وهنا املغهت ب و ىهو اشهتجاه و العهرب ٌخعرفهوت وغهت جا و ا ها ىهو اصهعٍغ شهرعً عهن
ً
ً
ً
طدیتك یف الشرع ا جاء حه النیب دواءا كات واججا او وغت جا كها طهال عهیل الأونة
سنتان سونة ىف ف خضوة االخوم وا هودی و تركهوا ضو لة و سونة ىف غحور ف خضوة االخوم وا فضوحهة و
تركها ای غحر خطحجة و روي عن ایعجداَ

یف ردول اَ

ول غج عل سنن املوججات

كووان وثووا ووول غووج عوول فوورائا اهلل ا هتهً فنصههت الفر خضههة هها فرضههه اَ و الغههنة هها ای حههه
النیب

مفهنا ووججاو و وهنا وغت جاو و فضاجه.
طوله <و لعه املراد> ایل ارر ٌ حأ

حه و مخكن یتاح ایل طول لعه.
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طولهه <و الههدخث وهها حتكهً الغههنة> خعههین وها رههدد حههه الهرواة و ركههوا وههن طولههه او
فعله او تقر یره.
طوله <و النغجة> ىذا ون زارة علهن القهوم اتخغهتنرجوا النغهب مفها رهدد الهراوي عهن
الغههنة ىههو مههه اجتهاعوههها و وهها رههدد عههن طههول حراملعصههوم و فعلههه و تقر یهره او ثجههت الغههنة
حدلحه امجاع او وشاىدة او حرمها مها مه افتراطوها.
و طول املصنف <وها یكهً الغهنة> رعهاء فهات فه
اٌ مئة

كٍوون حالدخث كها روي عن ایعجهداَ

طهول املعصهوم رهدخث و لهذا مسهً
نروس املههووم لظههنوا تأوجحح و مو

لنووا عجووادة و كتهووان سوورنا جهوواد ىف سووجحا اهلل مث طههال ی وج انخكتووج هووما الوودخث مبوواء الوومهج
فالدخث اعن ون طول ف

املعصوم او وا ركً الرواة ون طوله او فعله او تقر یره.

طوله <و قه الغنة> ایل ارر الكٍم فحه كها عرفت یف النقه حه ىو ادتعهال یف فرد وهن
اٌفراد كاملدخنة.
و طوله <و املنقول الحه> الخ یر خد ات النقه ون اللغة ٌرد اٌوهور الثلثهة ٌ ایل كهه وارهد
ً
ٌت اٌصه احتاد النقه و ىو اصه ٌ اصه له یف اٌوور الارجحة الواطعحة كها طدونا وكررا و كه
وارد ون الثلثة دنة النیب و ور خقته و لعله یر خد ون ارد اٌوور القهول ورهده و ىهو حاعهث تأولهه
یف كوت الغنة الثلثة.
طولهههه <و النقهههه تعحهههین> و طهههدذكر ا ا هههه ٌ قهههه وهههن ونادهههب ایل ونادهههب و ا ههها
ادتعهلت یف وعناىا اللغوي اٌ ا ه رك حغلجة اٌدتعهال عند اىه الشرع هبهذه الثلثهة و
املنههدوب كاملدخنههة یف رصوص هحهتا اٌت دخنههة الردههول فوههو وههن حههاب ادههتعهال الكههیل یف
حع ه

اٌ فههراد ٌ النقههه وههن ونادههب ایل ونادههب ىههٍ طههال اٌصههه عههدم النقههه وعلقهها و

ادتعهاهلا یف حع

افراد وعناىا ىو اٌصه عیل وذاطون.

قال :ثن الابر الهزرادع للحزلیث اوزا وتزواتر و ذزو وزا یفیزل العلزن بسزبب كةزرل الهابزرین
بحیث یهت م تواطؤذن علی الك ال عادل ا تقلا الكةرل نی انادل العلزن ام انضزها الزی القزراجن
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اللاخلززة نتعریفززه بانززه خبززر جهاعززة یفی زل العلززن ب فسززه الیطززرد لززلخول خبززر ثللززة انززاد العلززن بضززن
القراجن اللاخلة نانه الیسهی وتواترا اصطاحا و الیلنعه اشتراط الكةرل نی بعل التعریف الط الزة
جز وف ووه ال شرطه الاارجی و الی عكر لعلم صزلقه علزی خبزر جهاعزة كةیزرین انزاد العلزن ال
ب فسه بل بضزن القزراجن اللاخلزة نتخوزل او غیروتزواتر و ذزو وزا لزیر كز لة و اط انزاد العلزن بقری زة
خارجیة ثن الهتواتر اوا یفیزل القطزم بزاللفو و لزو اجهزاال او بصزلق الهضزهوط او ب هزا و كز ا الواحزل
الهحفوع بقری ة قطعیة.

اقول :طوله <الجر املراد > یر خد حه ات الجر طهدخعلق و یهراد حهه املهراد لل هدخث كهها
طدونا و طدخعلق و یراد حه وا جاء عن حر املعصوم و طحه حارتصاصه ا جاء عن حهر املعصهوم
ً
فعیل وعین املرادفة الجهر اوها وتهواتر و ىهو لغهة املتتهاحع او وهع فتهراو وهن اٌ وهات و یف اٌصهعٍغ
عرفه املصنف ا عرفه یف امل و ىو وا خفحد العلهن حغهجب كثهرة املنجهر ین حبحهث میتنهع تواوهؤىن
عهههیل الكهههذب عه ً
ههادة ادهههتقلت الكثهههرة یف افهههادة العلهههن ام ا ضههههت ایل القهههراجن الدارلهههة و كهههات
اٌرغن اتخقول ىو رجر ٌت لف ة وا اعن و وهنن ون عرفهه حا هه رجهر مجاعهة خفحهد العلهن حنفغهه
فقال ىذا ٌخعرد فات الد خشهه رجر الثلثة اذا افادو القعع و لح

تواتر.

طوله <و ٌخدفعه> ایل ارر مافوهن طولهه <یف حعهد التعر خهف> وها خصهنع حلف هة یف ىنها و یف
حالهلة یر خد ات الج ث الذي طلنا وارد عیل املعر و ات شر الكثرة
حعد وغناة عهنا ٌ ه رر
ج

ضهن الشرو الی خشترووهنا یف التواتر و ىً اوور وهنا عدم كوت املنجهر ین رها ی حاملنجرحهه و
ً
ً
كات وغتند رهنن اورا واردا حه ٌحد اوا ون كوهنن عهاملی او رها ی حادهجاب متلفهة و وهنها ات
ً
عهادة اٌ وهن ذيوعجهز فا هه ٌمیتنهع ونهه ً
ٌیجروا ا میتنع ً
عهادة و وهنها كهوت علهوهن وغهتندا ایل

ال

ً
و وهنا عدم كوت الغاوع وغجوطا حشتة او تقلحد یؤدي ایل عدم اٌعتقهاد ضههوت الجهر

و وهنا تغاوي العجقاو و خنجغً اتیراد ون التغاوي التغاوي یف افادة العلن ٌ یف العدد و وهنا
كثرة املنجر ین حبحث میتنع تواوهؤىن عهیل الكهذب و ىهذا حأرهذه یف التعر خهف اویل وهن ارهذه یف
الشرو ٌت ذلا جزء وفوووه ٌ شروه الارجً و یهرد علحهه حبهث ارهر و ىهو ا هه اذا كهات ىهذه

الشرو شرو رارجة ٌفادته العلن فلح
رارجحة.
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الهاعة خفحد العلن حنفغه حه حا ضهام شرو
رجر ج

طوله <و ٌخنعك > خعین ات امل دود اعن ون ردىن فات رجهر مجاعهة خفحهد العلهن حضهن
القراجن الدارلة وتواتر و ٌخصد علحه الد.
طوله <او حروتواتر> ایل ارر خعین وا ارجر حه وارد او اكثر ولكهن ٌخفحهد حنفغهه و لهو حضهن
القراجن الدارلة حه ٌخفحد الحقی او خفحد حضن القراجن الارجة فوو حروتواتر.
طولههه <مث التههواتر> ایل ارههر خعههین خفحهد القعههع حصههدور لفههو الجههر وههن املنجرعنههه او صههدور
ً
وعناه او هبها وعا اوا التواتر اللف ً ون اٌرجار فقدذكر العاوة ونه ردخث ول كمب عی وتعهودا
فهحتجوووء وقعووده ووول النووا و رههدخث امنووا االعهووال حالنح وات و مخثجههت و اوهها التههواتر املعنههوي فوههو یف
ارجار ا كثحرة و الههدَ و كهذلا الجهر الوارهد جوادهعة القهراجن الارجحهة مث ات العاوهة یف علهن
الدراخة مسوا اٌرجار جوادعة ارتٍ املتوت و اٌدهناد حامسهاء ٌراصهه هلها جوجهه وهن الوجهوه و
اوثاهلا اخة علوم العاوة و ون تجعون.
قال :نها كاط وزن ذز ا االقسزام السزتة وقطزوع اللزب نزا كزام نزی حجیتزه الط العلزن
حجة لكل احل نی كل وقام ون ای بب حصل ای ورتبة كانا ون وراتب العلن نی ای زواط
كاط قبل الفحص ام بعلا و وا كاط و ا وقطوع اللفو ن و ون الظن الااف الهقطوع حجیته
لاجهاع علیه و وای كر حجیته احل علا ابنقبة (نیحتهل انكارا ل لة طریاط الللیل علی عزلم
جواز التعبل بالواحل ون ا تلزام تحلیل الحرام و عكسه نیه خ) نانحصر ال زاع نی قسن ابم
خارج عن الستة و ذو الواحل ال ی ال قطم بصلورا و ال وضهونه و لها كزاط ذز ا نزردا وزن انزراد
الظن ناالحسن طرد الكام نی حجیة وطلق الظن و علم حجیته.

ً
اقااول :خعههین حاٌ طغههام الغههتة املتههواترة املقعههوع اللفههو او املقعههوع املعههین او مههها وعهها و

اٌراد الی ىً كذلا فوذه دهتة مفها كهات وهن ىهذه الغهتة وقعهوع اللهب اي املهراد و املعهین فهٍ
كٍم یف رجحته ٌت العلن رجة وعلقا كها فصه و كأت القوم فلوا عن وعین طوله و ال تأ كهوا نما
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مخمكر اسن اهلل عهح و ان لرأق وع ا ه طهال فهحنظور االنأوان ای طعاوو و وها روي خعوی ای عههو
عهل خأخمه فٍخغتندوت ایل یشء ون اٌرجار و خكوت جیا اهتن عهن مه

اٌعتجهار و اوها نهن

فلن تعود ذلا و الهدَ فنقول طال اَ دج ا ه و ال تق وا لحس لوك حو عهون و وفوووهه جهوا
طفو وا لا حه علن و ىهو ح هاىره وفوهوم وصهف و حاونهه وفوهوم شهر و طهال اجوعجهداَ
ردهول اَ

طهال

وول عهوا عوی غحور عهون كوان ووا خرأود اك ور نموا خ وهح و ىهو خهدل عهیل املعلهوب
ان وضح لك اور فاقجه و اال فاسكت تأهن و د عههو

فووم الشر و طال عیل جن الغی
ای اهلل فانووك ىف اوسوول نمووابی الأووهاء و اال
فقولوا اهلل اعهن و طحه ٌیعجداَ

و طههال اجههوجعفر

وووا عههوومت فقولوووا و وووا متعههوووا

وا رق اَ عیل رلقهه طهال حوق اهلل عوی خهقو ان خقولووا

وا خعههون و خكروا عها الخعههون فاذا فعهوا ذلك فقد واهلل ادوا الحو حقو و طهال اجوعجهداَ
عها مبا عهن كیف وا الخعهن و طال اجوالغهن

وول

یف رهدخث اذا جواءكن ووا تعههوون فقولووا حو و اذا

جاءكن وا ال تعههون فها و اووأ جیده ایل فحه.
طوله <و وا كات وهنا وقعوع اللفو> الخ خقول اذا كات الجر وقعوع اللفو خعین كات لف ه
طعع هً الصههدور دوت لجههه عههیل اصههعٍره و كههذلا ركههن القههرءات عنههده كههها ج هی یف اٌصههه
الغاجق فوو ون ال ن الاب املقعوع رجحته لٍمجهاع علحهه و كأ هه وفهروع عنهه عنهد املصهنف
طدذكر لفو الدلحه و رحه الحه ا ه ادتراغ وهن القهال و القحهه و این رصهه اٌمجهاع عهیل رجحهة
ال ن الاب و طدا لل اَ واجة اخة یف حتهرمی العههه حهال ن و دهوي العلهن وعلقها و ورد عهیل وها
عده حعضون الف و وأتا ردخث یف حترمی ال ن و القول و العهه ا دوي العلن و اللعن و القدغ
الع می عیل ون عهه حغحر علهن و تقهدم ات اواجهه اٌصهولحی یروهوت العههه حهال ن یف دیهن اَ
كاملفحههد و الغهههحد املرتیضههه و اجههنادر خههه و اضهههراهبن و خنههادي اٌرجهههار یوت املتقهههدووت وههههنن و
ً
ً
املتأرروت عیل حترمی العهه حال ن و كتجوا كتجا و رووا ارجارا حرمصورة و وال التشاجر جیههنن و
جی اٌصولحی ری آل اٌور ایل شنحع القول جیهنن و ف حعه و وع ذلا خقهول املصهنف ات العههه
ً
حال ن الاب امجاعً و خغتر خح ألهح ا هه مه لفهو الهدلحه خهأتوت حهه حعهد املهدعً دهواءا

واجق الواطع ام مخعاجق.

65
()1

طوله <و واخنكر رجحته عدا اجنطجة> ات كات مجحع ون مسحهتن اجنطجة فصهح طولهه و اٌ
فكثحر ون خنكر عیل املصنف و ٌخعده ون دین اَ.
طوله <فانصر النزاع> ایل ارر فالقغن الغاحع ىو الجر الوارد املعهري عهن القهراجن الدالهة
ً
حالقعع عیل صد صدور اللفو او املضهوت او مها وعا.
و طوله <رارج عهن الغهتة> اخهد یف الكهٍم و الغهاحع رهارج عهن الغهتة ٌمهة و ملها كهات
ً
الهوٌت فحهه میحنها
العهه ثه ىذا الجر ون افراد العهه حال ن وجد املصنف وحدا ه الذي میكنه ج
ً
و مشاٌ فععف عنات الكٍم ایل جا ب حتقحق وغاجه ال ن.
ً
و طول املصنف <وهرد الكهٍم> لهح فصهح ا ٌت العهرد املنهع و اٌحعهاد و ات ادهتعهه یف
الغو فا ا یراد ونه دو اٌحعاد و ٌیر خهد املصهنف ذلها و یر خهد املصهنف اجهراء الكهٍم فكهات
الفصهحح اتخقههول اوههراد للكههٍم كههها طههال اجههنعجهها

لعههیل

لههو اوههردو وقالتهها وههن رحهث

حالهلة ىذا دوه وغتفر.
افضحت خا اوحراملؤونی ج

قال :ناعلن اط ون الظ وط وا ذو وقطوع االعتبار شرعا كالحاصل ون وتواترا الكتاال

و الهتواتر اللفظی و الواحل القطعی الصلور و وا ذزو وقطزوع عزلم االعتبزار كالحاصزل وزن القیزاس
الهست بط و اال تحساط و الهصزالح الهر زلة و وزا ذزو و زكوك االعتبزار بزالهع ی االعزن و وحزل
ال زززاع ذززو االخیزر ثززن الكززام نزی الظززن اوززا وززن حیزث الظززاط انززه الهجت ززل الهطلززق او الهتجزززی او
العززاوی ن ز ا وززن وباحززث االجت ززاد او وززن حی زث وحززل الظززن انززه الحكززن الفرع زی او االصززولی او
الهوضوع الهست بط او الصرع او الهساجل اله زتب ة او االعتقادیزة او وزن حیزث ا زباال الظزن او
ون حیث وراتبه او ون حیث زواط العهل به انه قبل الفحص ام بعلا نابل ون اكر ذ ا نی طی
اصول.
ً
ٌیههو التعجهد حههالجر الوارههد املجهرد عههن القههراجن املنفصهلة عقههٍ و حههه طههال
( )1املعهرو وههن اجههنطجهة ا ههه ج
الجائ ون العاوة .ونه اعیلاَوقاوهالشر خف
مجاعة ون علهاء الكٍم و ج
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اقول :اراد املصنف اتیجی اطغام ال نوت لتكوت فذلكة لٍصول اٌتحة.
طوله <فاعلن ات ون ال نوت وا ىو وقعوع> ایل ارر ىهو رعهاء و لهح

ال نهوت الاصهلة

وهنا طععحة و ٌ دلحه عیل رجحهتا ون عنهد اَ عهن ال هن املعتجهر الهذي اوهر الشهارع حاٌرهذ حهه
ً
ً
كال ن یف اجزاء الصلوة وثٍ و ال ن الاصه ون شوادة العدلی وثٍ.
ً
و طوله <و وا ىو وقعوع عدم اٌعتجار> ایل ارر عن ىً حروعتجرة و ا مت وعترفوت حه علها
ً
ولكن عهٍ طدارذ هبا كثحر ون املجهتدین و ون تتجع كتب الفقه وجد وا اطول و لو شجنا ات ذكر
ً
فتاو هین ون ىذه املدارك لذكر ا كثحرا وهنا.
و طوله <و وا ىو وشكوك اٌعتجار حاملعین اٌعن> اي ون ال ن و الشا ون رحث فغهه
و ا ها الكههٍم یف ىهذا القغههن اٌرحهر ٌت اٌولهی وفهروع عهنههها مث جهی ات ال ههن لهه جوههاو جوههة
ال ات و جوة مه ال ن و جوة ادجاب ال ن و جوة وراتجه و جوهة وا هه و خهذكر كهه وارهد وهن
ىذه اٌ طغام یف مله.
قال :ثن اعلن اط الهجت ل ااا ر ی خبرا او ظن وجوال غسل الجهعة وزلا نتحصزیل ذز ا
الظن و االعتقاد الشب ة نی جوازا ع لذن ظزاذرا و خروجزه عزن وحزل ال ززاع و كز ا االتیزاط بز لة
الهظ وط نی الاارج باطیةتسل غسل الجهعة لیر ون وحل ال زاع بل وحل ال زاع جواز جعل
الة الهظ وط حكها ل فسزه و جعلزه حجزة لزه و ب زا حكهزه علیزه و لزو لزنیعهزل بزه ابزلا عصزیانا او
نسیانا ثن ان ن بعل وا نازعوا نی انسلاد بزاال العلزن بزالهع ی االعزن وزن الظزن الازاف نزی اغلزب
ابواال الفقه او انفتاحه و انترقوا نرقتین نزازعوا نزی انزه بعزل نزرض االنفتزا االغلبزی لزو نزرض نزادرا
ووضم لنیهكن نیه العلن بعل الفحزص ن زل یجزوز العهزل بزالظن نزی ذز ا الهوضزم ام ال نهز ن
ون انكرا و و ن ون اثبته كها یظ ر القول اللانی ون تهسك ن نی حجیة الظن بللیل دنم الضرر
و ترجیح الهرجو و اوا علی نرض االنسلاد االغلبی و تسلیهه نالكل وتفقوط علزی حجیزة الظزن
و انها اكروا ابطال البرا ل و االحتیاط علی نرض ذ ا الصزةری دنعزا للتزوذن ال لوجزود عاوزل ب هزا
نی الحقیقة نهحل ال زاع اجهاال انها ذو وزا شزة نزی جزواز العهزل بزالظن نیزه و عزلم جزوازا و اوزا
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تفصیا نقزلعرنا اط وزورد ال زة انهزا ذزو صزورل االنفتزا االغلبزی او ال زة نیزه و اوزا نزی صزورل
االنسلاد االغلبی نالجواز وقطوع و لو نرض ال ة نیه ایضا كاط ون وحل ال زاع نظ ر اط ذاذ ا
نزاعا صةرویا و نزاعا كبرویا علی نرض احلی الصةریین ثن ان ن اتفقزوا علزی اط العهزل بزالظن اوزا
واجب او وحرم نالقول اللالث خرق لاجهاع الهركب.

اقااول :اراد املصههنف یف ىههذا املج ههث اتیهرر مههه النههزاع لحكههوت الههداره یف التفاصهحه
اٌتحة عیل حصحرة مما خنا ع فحه و عن وا صنع و لكن حج

وا جی.

طولههه <مث اعلههن ات املجهتههد> ایل ارههر خعههین حههه ات حتصهحه ىههذا ال ههن لهح

فحهه امث و ٌ

كٍم یف ىذا و فحه ات العاطه خنجغً اتخكوت مجحع اعهاله حاجا ة رحهه كهها عهد اجهوجعفر

وهن

الثلثة الذین ىن یف ره عهرش اَ یهوم ٌ رهه اٌ رلهه و جوا مخقودم جو و میوؤخر جو حوی
خعهن ان ذلك هلل ضا الجر و حتصحه ىذا ال ن فعه ٌ اخة له و ٌ فاجدة ٌ ه ٌمیكهن العههه حهه
و ٌخنفع یف دین و ٌد حا و ٌ اررة فوو لغو و عجاد الر ل اذا و وا حالهغو و وا كراوا فتركه ارغن ون
ً
فعله و ٌدحها ىهو وزلهة و یتههه فحهه تغهو خه الهنف و ادت غهاهنا كثحهرا وهن ال نهوت و الوطهوع
فهیا و اٌجتناب ون الضرر امل نوت ٌ م عند العقٍء.
طوله <و كذا اٌتحات> ایل ارر فوو و ات مخكن مه النزاع یف ىذه املقاواو اٌ ا هه ٌ جیهو

فعله ٌ ه وا مخثجت ون كتاب و ٌدنة عجادة وجتدعة و ررام فٍ جیو العهه حه یف الارج.

طوله <مث اهنن حعد وا ا عوا> ایل ارر ىذا كٍم فحه عحب و یف عحجه عحب اذ نن كنا یف

عو خه ون طوهلن طدا غد حاب العلن و نن زعن اهنن یر خدوت حالعلن العلن عین القعع ففزعنها و
طلنا ات ذلا مهال و ىنها طهدجعه املصهنف العلهن عهین اٌعهن وهن القعهع و ال هن الهاب
الاصه ون الكتاب و الغنة مث ذكر تنا عون یف ا ه طد ا غهد ىهذا الجهاب اٌعهن یف ا لهب
اجههواب الفقههه ام ٌ و ىههذا اٌ غههداد صههار دههجب عهههه وتههأرر هین حههال ن املعلههق و صههار
اٌصههه الثههالی رجحهة ال ههن املعلههق و حعههد ىههذا النههزاع ات طههال طاجههه حاٌ فتههاغ یف ا لههب
اجواب الفقه و وجد ووضع میصه العلن حاملعین اٌعهن فوهه جیهو العههه حهال ن یف ذلها
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املوضع ام ٌ مفهنن ون ا كره و وهنن ون اثجته و خ ور القول حه ون دلحلون یف رجحهة ال هن
ً
و ىو دفع الضرر و ترجحح املرجوح فا ه او یف ىذا املوضع و جار فحه اخضا.
طوله <و عیل فرض اٌ غداد اٌ لیب> ایل ارر خعین كها رنه وتأرروا املجهتدین فالكهه
خعین كه املجهتدین وتفقوت عیل رجحة ال ن.
طوله <و ا ا ذكروا احعال الجراءة> ایل ارهر خعهین اذا فرضهنا الصهغري وهن طحادهنا ىنها ا هه
طدا غد حاب العلهن و ال نهوت الاصهة و الكجهري ا هه كلهها ا غهد فالعههه حهاطرب اٌشهحاء الحهه
وتعی فالعهه حال ن املعلق وتعی و ٌمیكن اتخقال كلهها ا غهد فالذوهة جر خجهة لٍمجهاع عهیل
حقاء التكلحف و ٌمیكن اتخقال كلها ا غهد فالعههه حاٌرتحها وتعهی ٌ هه عغهر و رهرج و ا ها
ً
احعال ىذین ٌجه دفع التوىن ٌ ٌجه ات اردا طال حه و دحأی ات شهاء اَ ات مجحهع ذلها
حاوه ٌرقحقة له جوجه ون الوجوه.
ً
طوله <مف ه النزاع امجاٌ> فحه دوو فات وها شها یف جهوا العههه حهال ن فحهه ىهو الصهلوة
ً
وثٍ و لح ىو مه النزاع و ا ا النزاع یف جوا العهه حال ن و عدوه.
ً
طوله <و اوا تفصحٍ> ایل ارر خعین ات وورد الشا الهذي جیهب الكهٍم فحهه رهی ختضهح

اٌور ىو یف صورة القول حا فتاغ حاب العلن یف ا لب املغاجه مفا حهی و میصهه لنها العلهن حهه ىهو
مه النزاع و كذلا اذا شا یف اٌ فتاغ و اٌ غداد و رصه ال ن ىهو وهن مهه النهزاع و اوها یف
فالوا وقعوع حه خعین عند املجهتدین و لو فرض الشها یف
صورة اٌ غداد یف ا لب املغاجه ج

اٌ غداد خكوت ال ن الاصه مه النزاع.

طولههه <ف وههر ات ىاىنهها> ایل ارههر فههالنزاع الصههغروي یف ا ههه ىههه ا غههد حههاب العلههن ام
مخنغد و النزاع الكجروي ىه جیو العههه حهال ن ام ٌ عهیل فهرض صهغري طاجهه حاٌ فتهاغ و
صغري طاجه حاٌ غداد.

طولههه <مث اهنههن اتفقههوا> ایل ارههر ارههذ املصههنف یف علههن الغحهب و الجههر عههن مجحهع وههن یف
عصههره و اٌعصههار الغههاحقة و عههن ات وههن طههال ات العهههه حههال ن جههایز رههر اٌمجههاع املركههب و
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طداشتجه علحه فات اٌمجاع وا حی القوٌت حٍ دلحه عیل رجحة اردمها و ىنا الدلحه ووجود ون
الكتاب و الغهنة و اٌمجهاع و دلحهه العقهه عهیل احعهال العههه حهال ن الهاب و العهام و وجهوب
ً
العهه حالعلن فا قلب وركب املصنف حغحعا و الهدَ.
قااال :اصززل االصززل االص زیل حروززة العهززل بهززاورا العلززن ال زی اطیقززوم علی زه دلی زل و الززة
لوجوا االول قاعلل االشتةال الهقتضیة لاحتیاط بعل العلن االجهالی بتعلق التكزالیف ال زرعیة و
الزوه التوقف عن االنتا نی الهعاوا حیث وا دار االور نی ا بین الهح ورین ككوط الهزال لزیزل
او لعهرو و اتیاط وا یحتهل وجوبه نیها دار االور نیه بزین الواجزب و غیزر الحزرام و تزرك وزا یحتهزل
حروتزه نیهزا دار االوززر نیزه بزین الحزرام و غیزر الواجزب و نیهزا دار االوززر نیزه بزین الحزرام و الواجززب
تحری الظن نیخخ بالهظ وط ال ون بزاال الظزن بزل وزن بزاال القزلر الهتزیقن و اط لزنیهكزن الظزن
تایر بی ها و نی كل ون تلة السا زل نعلزن اجهزاال بوجزود التكزالیف بی زا و القطزم باالوتةزال
الیحصل اال بها اكر.

اقول :مث شرع املصنف یف جیات اٌصهه اٌویل الهذي خهدل علحهه العقهه و النقهه و علحهه
حنههاء الههدین و ا جی هاد اللههق املت هی و لههه ادلههة كثح هرة وههن انههاء اٌدلههة مخعلههع علهی ها املصههنف و
ً
ً
طدوضعنا كتاحا راصا فحه و مسحناه حعلن الحقی و ذكر ا التفصحه یف دایر كتجنها فهات شهجت فراجهع
و ا ا ذكر یف عامله و عیل دحاطه تغع ادلهة و طهال <اٌول طاعهدة اٌشهتغال> ایل ارهر خعهین العلهن
اٌمجایل راصه لنا حا ا وكلفوت حتكالحف ون عند اَ جهوعز خثحب وهن ای هبها و خعاطهب وهن
ً
تركوا فاذا جولنا رصهوب التكلحهف تفصهحٍ و ات طهول اَ و رمكهه اي یشء ىهو لزونها الوطهو
عن الجت عیل ركن اَ مث ات كات اٌور مما ٌحد ون اوضاجه فات كات یف املعاوٍو فٍحد ون
الصلح ری ٌتقع یف ارد امل ذور ین و ات كات یف العجاداو فات دار اٌور جی الوجوب و حر
ً
ً
الرام خعهه حه تفصحا عن الوطوع یف ترك الواجب ات كهات یف الواطهع واججها و ات دار اٌوهر جهی
ً
الرام و حر الواجب فاٌرتحا یف الترك لجٍخقع یف الهرام اذا كهات الواطهع مروها و ات دار اٌوهر
جی الرام و الواجب حتري ال ن ون حاب القدر املتحقن و املصنف عن ات ال ن رحنجهذ مهه
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امجاع و عهه حاملتحقن فات اراد تعحی ال ن فٍ دلحه علحهه و ات عهن ات الهدلحه طهجح تهرجحح
املرجوح و ا ه القدر املتحقن ٌ ه لو مخعهه حامل نوت الهراجح عههه حهاملرجوح طلنها ات املرجهوح
ً
مالفههة اَ و حعههد اخهاو واجهة وههن الكتههاب و ارجههار تجله الفهها و وههأتی یف رروههة العهههه حههال ن
تعحههی العهههه حههال ن و تعحینههه و ا جیاحههه عههیل العجههاد و تفغ هحق مالفههه ورجههوح الجتههة و ات اراد

العهه حال ن ون حاب ا ه یف دعة وا مخعلهن و خغهعه اٌرهذ حاهیهها شهاء و اراد اخهة اٌوهر ا هه

خعهه ا حتري فٍخضهر ىهذا و نهن یف فهراع وهن ىهذا فا ها ٌیصهه لنها الشها جهی القهولی ٌ
جرىات هلها ون اَ و ٌ ون رجر و طول و ا ا یصه لنا الشها وهن رجهر ین وتعارضهی ٌ علهن
اهیها الق و طد اورو ا حالتنحیر و مخأورو ا حالعههه حهامل نوت عهن لهو عههه حهامل نوت وهن حهاب
ارد الفردین املنحهر جیهنهها ٌحهأ

حهه و ٌیعهًء العاوهه حهاٌرر و ٌخفغهقه و املصهنف ارهیل

كٍوه ون ذكر ادن اَ علحه فنل ین كتاحنا و تجرك حذكر الذین ذكرىن ذكر اَ.
فنقههول ات اٌ غههات ٌیلههو اوهها ا ههه خعلههن ا ههه وكلههف یف ىههذا اٌوههر ح
ً
اطغام اوا لح لتفت ایل یشء احدا و اوا ىو ولتفهت ایل ا هه وكلهف یف حعه

هء ام ٌ و ىههو عههیل
اٌوهور و ٌخعلهن
هءوهها و

ا ههه یف ىههذا اٌوههر الههاب وكلههف ح هء ام ٌ و اوهها خعلههن ا ههه یف ىههذا اٌوههر وكلههف ح
ً
الاىهه تكلحهف و طهدطال
ٌخدري ا ه وكلف حاي یشء فهات كهات حرولتفهت اصهٍ فلهح عهیل ج
فل عل همه االوة وا الخعههون و فحه ارجار وتضهافرة وهذكورة یف فصهه العهاب و

اجوعجداَ
ً
ات كات ولتفتا و خف ك و ٌ جید و ٌخدري ىه یف الواطع صدر فحه ركن ام ٌ فوو یف دعة ری
ً
خعلن كها روي و كه یشء وعلق ری یرد فحه ك و ات كات ولتفتا ایل ا ه یف ىذا اٌوهر وكلهف
ح ءوا و ٌخدري وا ىو فوو یف دعة وا مخعلن ٌ ه ٌخقهدر عهیل اٌرتحها للهلوم العغهر و الهرج
ً
ً
املنفحی و اوا ىو ولتفت و فارك و علن حات له فحهه تكلحفها وعحنها و لكهن ٌخعرفهه فواىنها ووضهع
ً
الهزاء جیهنهها او
اٌرتحا كها دجه العجهد الصهالح عهن رجلهی اصهاحا صهحدا و مهها مروهات ج
عیل كه وارهد وهنهها جهزاء طهال ال بوا عههیهوا انیو ی كوا واحود وهنهوا ال وحد طحهه ات حعه

اص احنا دألین عن ذلا فلنادر وا علحهه فقهال اذا ا وجمت مبثوا هوما و متودروا فعهوحكن حاالحتحوا
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ً
حوی تأوألوا عنو فتعههووا ا هتهً و ا هها ىهذا ٌت العلهن حاشههتغال الذوهة كهات راصههٍ و مخهدر و اوهها
ً
ً
ً
یصه حه الجراءة و ات كات ولتفتا و فارصا و واجدا فات كات وا وجد حٍ وعارض او وع وعارض
ورجهههوح فتكلحفهههه وعهههی و ات عجهههز عهههن التهههرجحح فحجهههب فحهههه التوطهههف یف الفتهههوي و العههههه
ً
ً
وودععلحه ری یري القامئ فحرده الحه ات شاء اَ و اوا اذا كهات ولتفتها و ف هك و م جیهد كتاحها و
ً
ً
ٌ دنة و ا ا وجد اطواٌ متلفة ون حرجرىات فٍ ارتحها و ات رصهه لهه ال هن حارهدمها و ان
الظل الخغی ول الق شحجا د الرأی و القحواب و ووا قوال قووم ىف دیول اهلل لوحس لو برهوان فهافون ات
ً
تغلن.
كنت وغلها ٌ لمهد
طولههه <و یف كههه وههن الغٍدههه> خعههین یف دلغههلة وایتهههه وجوحههه و دحههه او وایتهههه
وجوحه و كراىته او وایتهه وجوحه و احارته و كذلا یف دلغلة وایتهه رروتهه فهی دٍدهه
الوجوب واججهاو كثحهرة ٌ ها ٌ تهدري حتكلحفها فح تههه اتخكهوت الواجهب كهذا و كهذا ایل وها
شههاء اَ و كههذلا یف دٍدههه الروههة و القعههع حاٌوتثههال ٌمیكههن اٌ حاٌتحهات جحبهحهع وهها یتهههه
وجوحههه و اٌ زجههار عههن مجح هع وهها یتهههه رروتههه و ىههذا رح هال وههن املصههنف و ممهها فصههلنا خعلههن

التكلحف و لح

اٌور كهها ذكهره و ات الهدین اودهع وهن ذلها و ی خود اهلل حكون الحأور و الی خود حكون

العأر فات كات الرجه خعلن حا ه وكلف ح

ءوا و ٌخعلن حه جوجه ون الوجهوه فهٍ ارتحها ٌ هه

رههرج وههنی و عغههر ورفههوع عههن ىههذه اٌوههة و الخكهو اهلل نرأووا اال وووا اتهیوا و ات الههذي طلنهها فح هه
الهزاء ولكهن ٌخعلهن ا هه
الهزاء و خعلهن ج
جوجوب اٌرتحا ٌجه ا ه خعلن ا ه ٌحد یف الصهحد وهن ج

جیهنها حالشراكة او عیل كه وارد فاوره حاٌرتحا و اوا وع ارتهال واجة الف یشء ىو حرعام و
الناب ىف سعة وا مخعههوا و وول عهوا مبوا عهون كویف ووا مخعهون و فول عول هومه االووة ووا الخعههوون و
ً
اٌصه وها وضهعه اَ و ذلها الهذي ذكهره املصهنف رلهن ٌعهدل فحهه و م جیعهه اَ ال لهن اصهٍ
ً
ً
ثا و خا و ٌ اولحا و مخكلفه ا میجحنه له و ٌتكلحف اٌ حالجحات فاصه اٌشتغال ورفوع ىنا.
قااال :و لززو قیزل لززو علززن الهجت ززل حزین عززروض الهسززخلة بتهك ززه وززن تحصزیل العلززن نززاخر
الفحززص الواجززب تفریط زا ال زی اطتع ز ر العلززن و ی زتهكن وززن الظززن نززاط لززنیكززن الظززن حجززة ارتفززم
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التكلیف بالفحص و اط كاط حجة بقی االور بالفحص و ا تصحاال االور بالفحص یقتضی وجوبزه
بعل تع ر العلن ایضزا و الزوزه حجیزة الظزن و یزتن نیهزا عزلا ذز ا الصزورل باالجهزاع الهركزب و الیهكزن
قلبه بقاعلل االشتةال اا اال تصحاال اقوی و ا قل زا الهجت زل بعزل عزروض الهسزخلة اوزا یعلزن وزن
اول االور بتهك ه ون تحصیل العلن او بعزل تهك زه و زه او ی زة و نزی االخیزر لزو تفحزص و عجزز عزن
العلززن اوززا ی ك ززف انززه لززنیكززن وتهك ززا وززن اول االوززر او ی ك ززف عززروض عززلم الززتهكن بعززل الززة او
یستهر ال ة الحقا كها كاط ابقا و نی شی ون الصور الاهزر الیصزح التهسزة باال تصزحاال
بعل رعایة اتفاق الكل علی علم حجیة الظن للهزتهكن وزن العلزن و عزلم حجیزة اال تصزحاال نزی
ال ة العرضی و الساری.

اقول :اراد املصنف ذكر حبث ون املنكر ین هلذا اٌصهه اٌویل و رده و راصهه الج هث ات
الفقحه وأوور حالف ك ات علن متكنه ون حتصحه العلن فات عیص و مخف ك ری تعذر له العلهن
ً
لتفر ادجاهبا و ا قعاعوا فجی وتهكنا ون ال ن ٌ حر فات مخكن رنه رحنجذ رجهة ارتفهع التكلحهف
حالف ك للوه عن الفاجدة و فحه رفهع التكلحهف الثاحهت و ات كهات رنهه رجهة یف وثهه ىهذه الالهة
فاٌور حالف ك وغتص ب فحجب حعهد تعهذر اٌوهر رهی یصهه ال هن فهاذا ثجهت یف ىهذه الالهة
ً
فههی مجح هع اٌرههوال رجههة لٍمجههاع املركههب و ٌمیكههن طل هب ىههذه القض هحة اتخقههال كنههت وههأوورا
حالف ك لعلب العلن عند اوكا ه فاذا تعذر العلن فاٌشتغال الحقحین خقتیض الجهراءة الحقحنحهة و ىهً
ٌحتصههه حالعهههه حههال ن حههه حاٌرتح ها ٌت اصههه اٌدتص ه اب اطههوي وههن اصههه اٌشههتغال ٌت
ودركه الدلحه العقیل.
فاجاب املصنف عن ذلا حات اٌ غات عند عروض املغألة اوا خعلهن متكنهه وهن العلهن
او خعلن عدم متكنه او خشا و یف القغن اٌرحر لو تف ك و عجهز عهن حتصهحه العلهن فٍیلهو
ون ثلث راٌو اوا خنكشف له عدم متكنه ون العلن ون اول اٌور و اوا خنكشف لهه ا هه كهات
ً
وتهكنا و عرض عدم التهكن علحه و اوا خغتهر الشا فوهذه مخه صهور و ٌخصهح یف صهورة
وهنا اجراء اٌدتص اب فات یف صورة التهكن ون العلن طام اٌمجاع عیل رروة العهه حال ن
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و اوهها یف حههایق الصههور فٍ جیهري اٌدتصه اب ٌ ههه رهی العهههه شههاك یف ات الف ههك لعلههب
ً
ال ههن كههات واججهها علح هه یف اٌول ام ٌ فوههذا ىههو الشهها الغههاري و ٌ جی هري اٌدتص ه اب یف

الشا الغاري اذ ادلة اٌدتص اب ٌتعهوا.

و املصنف ىنا ادعً اٌتفا عیل عدم جر خات اٌدتص اب یف الشا العاري وع ا ه یف
حبث اٌدتص اب اعتجر اٌدتص اب یف الشها العهاري و ىهو الهذي خكهوت الشها یف ادهتهرار
حالهلههة مجح هع الج ههث و الههرد یف عههاملون الههذي ل هح
الكههن الغههاجق یف ذاتههه ج
رحهاٌهتن ممنههوععهنهها و ات كا ههت صه ح ة ٌ هها اور هها حههالرد ایل المهههد
دهحأی الكههٍم فحهه عههیل وههذىب المهههد

فح هه ذكههر اَ و
الههه و القههه و
یف ج

و الغههرض یف اوثههال ىههذه العجههاراو رلوهها و جیهات

وراده وهنا و اٌ فا ا ٌ ریض حبر ون رروفوا لعدم ذكر اَ فهیا.
قال :و لو قیل لو قطم الهجت ل اوال بالسل االغلبی نحصل الظن و عهل به نزی االحكزام
ثن قطم بفتح بزاال العلزن غالبزا لحصزول القزراجن بعزل الزة كزخط حصزل االصزول اله جزورل و صزار
اغلب ال صوف وتواترل ع لا نحصل العلن نیها اوك زه و بقزی قلیزل وزن وظ وناتزه السزابقة علزی
حالة السل نیستصحب حجیة الظزن و جزواز العهزل بزه نزی ذز ا القلیزل و یزتن وزا عزلاا وزن وزوارد
ال ة نی حجیة الظن باالجهاع الهركب و الیهكن القلزب باالشزتةال لهزا وزر و ایضزا نفزرض وزا ااا
قطم بالسل االغلبی اوال ثن شزة نزی بقاجزه و ارتفاعزه نیستصزحب الهوضزوع و الحكزن وعزا و یزتن
نیها علاا بها ور قل زا اط الفزرض االول وعزارض بهللزه نبعزل تعزارض اال تصزحابین بضزن وركزب
االجه ززاع بقز زی االش ززتةال ززلیها ع ززن الهع ززارض و كز ز لة الفز زرض االخیز زر وض ززانا نیز زه الز زی اط
ا تصحاال االنسلاد حین ال ة نی بقاجه الیتصزور اوزا النزه عهزل باالصزل قبزل الفحزص او النزه
شة نی الحادث.

ً
اقاول :اراد ذكر حبهث و دفهع ارهر و ىهو ا هه لهو طحهه ردا عهیل وجهوب العههه حهالعلن ا ها لهو

طععنهها عههیل وهها نههن علحهه ات حههاب العلههن و ال ههن الههاب وغههدود یف ا لههب املغههاجه و ارتر هها
العهه حال نوت مث اتفق لنا رصول كتب اٌصول اٌرحعهاجة الی ىجرو اٌت فرأخنا ارجار ا لب
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املغاجه وتواترة فعدلنا ایل العلن فهیها و حهی وغهاجه میصهه لنها العلهن فهیها خغتصه ب رجحهة
ال ن الغاجق یف ىهذه املغهاجه فهاذا صهح العههه حهال ن فهیها صهح یف الجهایق حاٌمجهاع املركهب و
ً
ٌمیكن اتخقال جیب فهیا العهه حاٌرتحها حتصهحٍ لجهراءة الذوهة فهات اٌدتصه اب اطهوي وهن
اصهههه اٌشهههتغال و كهههذا اذا طعهههع حالغهههد یف ا لهههب املغهههاجه مث شههها یف وال ادهههجاب الغهههد

خغتص ب املوضوع و ىو وجود الغد و الكن و وقتضهاه جهوا العههه حهال ن و خهمت فحهها عهداه
ً
حاٌمجههاع املركههب و لعهههري مجحعوهها صههورة دلحهه لهح ملقتیضه احههدا وهی دههد الجههاب و وههی جهها
العهه حال ن ری خغتص ب و وی ارها حاٌوهة رهی رصهه اٌمجهاع املركهب و وهی انصهر
اٌور یف القولی.
حالهلههة طههال املصههنف ات الفههرض اٌول وعههارض ثلههه فا ههه عنههد العلههن حالغههد وجههب
ج

اٌرتحا و حعد رصول العلن حاٌ لب خغتص ب اٌرتحا فتعارضا اٌدتصه احات و تغهاطعا
فجی اطتضاء اٌشتغال عیل راله و كذا یف الفرض اٌرحر و یهراد فحهه ا هه اذا طعهع حالغهد مث شها
یف حقاجه ٌخصح اٌدتص اب فا ه رهی القعهع حالغهد عههه حهال ن ملكهات القعهع حالغهد و حعهد
ردود ادجاب رصه وهنا الشا یف حقاء اٌ غداد ٌ جیو اجراء اٌدتص اب و العهه حال ن
ٌ ههه عهههه حههال ن طجههه الف ههك و ىههو ممنههوع او خقههول ات الشهها یف فه

الههادد فههات العلههن

اٌمجههایل حههالتكلحف راصههه و ا هها الشهها یف الوجههوب و الروههة و اروهتههها فل هح

مههه اجههراء

اٌدتص اب.
قااال :و لززو قی زل اط االحتی زاط بززالتقریر ال ز ی ا كززر عهززا باالشززتةال غی زروهكن اوززا ن زی
الهعاوا ناط الوقزوع عزن االنتزا یحتهزل الحروزة لزلوراط االوزر بزین وجزوال االنتزا و حروتزه
نااحتیاط وم الوقوع و اوا نی العبادا ناط وجرد االتیزاط بهحتهزل الوجزوال كةسزل الجهعزة
الیقطززم وعززه بززالبرا ل الحتهززال وجززوال القصززل الوجززه او اشززتراط العلززن بززه و العلززن بززه غی زروهكن
بززالفرض و اوززا العهززل بززالظن نززی تعیززین الوجززه نانززه وززردد بززین الوجززوال و الحروززة نایهكززن
االحتیاط نی الفزروع غالبزا لفقزل الهقتضزی و ذزو عزلم اوكانزه ااتزا ال لوجزود الهزانم و الزللیل الزوارد
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حتی الی انی تخ یر االصزل قل زا اط واالفزة االحتیزاط وزم االنتزا ازیزل الحتهزال واالفزة الواقزم
حی ئ نی كل ون االنتا و الهفتی به بااع الوقف ن و اوثق و احوط و اقل وح ورا و اوا اشتراط
العلززن بالوجززه نةیروحتهززل ع ززلنا لب ززا العقززا او اطززاق االدلززة ززله ا لكززن تززرك العهززل بززالظن
وستلزم الرتكاال خاع احتیاط واحل و ذو احتهال حروة تركه و العهل به نی تعیزین وجزه الفعزل
یوجب خاع احتیاطین ااا ظن علم الوجوال و ترك الفعل نترك العهزل بزالظن و االتیزاط بالفعزل
اوثززق ززله ا االشززتراط لكززن یكف زی العلززن بالوجززه الظززاذری و ذززو الوجززوال الهسززبب وززن قاعززلل
االشتةال كها نی ایر االصول العهلیة.

اقااول :ىههذا حبههث ارههر و جههواب ارههر و كٍمههها عههن الههق عههلل فاهنههها رأي صههر
كغاحقحه و طول ىذا خنقاد و ىذا ٌخنقاد و ىذا خنغا و ىذا ٌخنغا فتقر یر الج ث ات اٌرتحها
الذي عهمت ٌمیكن العهه حه اوا یف املعاوٍو فات اٌور داجر جهی وجهوب اٌفتهاء و رروتهه ٌ هه
ً
ات كات العهه حال ن جایزا وجب اٌفتاء و ات كات حرجایز ررم اٌفتاء فٍارتحا وهع الوطهو
الههذي یرجههع ایل عههدم اٌفتههاء و اوهها یف العجههاداو مفههع ارتهههال الوجههوب ٌخكههی اصههه العهههه
ٌرتهال وجوب طصد الوجه او العلن حه و ىو حرممكن فٍارتحا یف ىذا العهه ٌ ه میصهه
القعههع حههالجراءة و ات عهههه حههال ن یف تعحههی الوجههه فوههو اي العهههه حههال ن وههردد جهی الوجههوب و
ً
ً
الروة فٍارتحا فٍمیكن اٌرتحا یف الفروع الجا لفقد املقتیض و ىو عدم اوكا ه ذاتا ٌ ا ه
ً
ممكن ذاتا ولكن املا ع ون الارج او جاء دلحه ون الارج.
فاجاب املصنف حات وا طلمت رق لكن رعر اٌفتاء اع ن ٌرتهال مالفة الواطهع حبهٍ
الوطهف فا ههه اوثهق و ارههو و اوها اشههترا العلههن حالوجهه فغحرمتهههه عنهد ا یف وقههام اٌرتحها او
وعلقا لجناء العقٍء و اوٍ ادلهة اٌرتحها و عهیل فهرض اشهتراوه تهرك العههه حهال ن رهٍ
ارتحا وارد و العهه حه یوجب رٍفی یف مه خ ن عهدم الوجهوب و ختركهه العههه حهال ن و
ً
ً
تهرك الفعهه فتهرك العههه حهال ن اطههه ضهررا و اخضها عهیل فهرض وجههوب العلهن حهه ىهذا القهدر وههن
الوجوب حبكن اٌرتحا كا و كلوا حبث و جدال یف دیهن اَ حهاٌراء و ال نهوت و ىهً جهدال
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حغحهر الههی ىهً ارغههن و الههی ىهً ارغههن جههدال حالكتههاب و الغههنة اللههذین جعلوههها اَ جرىههات
الصد ٌ ىذه الحاٌو و اللحاو و ملا وهر ذكهر اٌرتحها فهٍ علحنها ات هذكر فحهه وها یهریض اَ و
.

ردوله

اعلههن ات اٌرتحها یف اللغههة اٌرههذ حههالزم خقههال ارتهها الرجههه عههیل افتعههه اذا ارههذ یف
الزم و ىو ولب اٌرذ حاوثق الوجوه و اوا اٌرو فلح

ون اٌرتحا ٌ ه ٌیجین اٌ فعه وهن

حر الهثٍی و راوهه اي تعوهده و صها ه و رها حهه اي ادهتدار جحبوا جهه فهاٌرو اي ارفهو و
ً
لكن یف الغنة الفقواء خغهتعهه یف وقهام خكهوت اشهد رزوها و اطهرب ایل النجهاة و الغهٍوة فعهیل
اي رال فاذا عرفت ذلا فاعلن ا ه طدروي یف اٌرتحا ارجار وهنها طهول عهیل
خاد اخوك دخنك فاحت لدخنك مبا شجت و طال اجوعجداَ

لمكحهه جهن

یف ردخث النكاغ هوو الرو م و اوور

الر م شدخد و ون خكون الولد فنال حنتا ف خت وجها و طال یف ردخث ارهر ان النكواا احو ی و
اح ی انیتا فح و هو ف م و ون خكون الولد و طال یف ردخث اخواك انتعهوا برأخوك شوحجا و خوم
حاالحتحا ىف مجحل اوو ك وا تد الحو سوجح و اهورب وول الرتحوا ه حوك وول االسود و التعوا قجتوك
عتجوووة لهنووواب و طهههال یف رهههدخث لوووك انتنظ وور ال ووزم و تأخ ووم حالاخط ووة ل وودخنك و كتهههب العجهههد
الصالح

ىف وقت املغرب لك انتنتظر حی تمهج الهرة و تأخم حالائطة لدخنك و یف رهدخث

الصحد اذا ا جمت مبثوا هوما فعهوحكن حاالحتحوا حوی تأوألوا عنو فتعههووا و طهال

فهحهن جوهه

الت رمی ذلك حان الخقد عی االحتحا وعها و طال اجوجعفر یف الهدخثی املهوافقی للعاوهة او
ً
املنههالفی فخووم مبووا فح و الائط وة لوودخنك و اتوورك وووا خووال االحتح وا فقح هه اهنههها وعهها ووافقههات
لٍرتحها او مالفههات لهه فكحهف اصهنع فقههال

اذن فتخحور احوودما فتأخوم حو و تود االخوور و یف

رواخ هة اذن فا ج و حووی تهوویق اواوووك فتأووأل و عههن النههیب
االقتاووام ىف اههكووة و عنههه
ع وجا و طال عیل

ان الوقوووف عنوود الشوووة خح ور ووول

د وووا ی یجووك ای وووا الی یجووك فانووك لوولتوود فقوود یشء تركت و هلل

یف كتاب له فانظر ای وا تقضه ول هما املقضون مفوا اشوتج عهحوك عههو

فالرظ و وا اخقنت حطحج وجوه فنا ون  .ىذا وا وجدو ون وع اٌرتحا یف اٌرجار.
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فههاذا عرفههت ذلهها فههاعلن ات اٌوههور ٌحتلههو وههن ثلثههة اوهها جهی وجوحههه او دحههه او كراىتههه او
رروته او اوٍطه فاٌرتحا یف الدین و اٌرذ حهالزم اتتعتقهد كهها علهها اَ و تعههه حهه كهها
عرفا اَ و اوا وشكوك و الشا اثر دلحلی رارجحی و ٌ دلحهه یف الهد حا اٌ كتهاب اَ و دهنة
جحه مفا ٌ دلحه له یف الارج ىهو جموهول ٌوشهكوك ملها ذكر ها و دهنذكره وهن ا هه ٌعجهرة ح

هء یف

الد حا اٌ حالكتاب و الغنة اٌ یف املوضوعاو الهی اوهر الشهارع حاعتجهار العلهوم املتعارفهة فهیها مفها
طام علحه دلحٍت ون اَ و ردوله فات مخعر املنرج فهیهها عهیل وها اوطفو ها علحهه فوهو وشهتجه و
ً
ىاىنا وقام اٌرتحا فات كا ا حبحث اذا عهه حاردمها رصه العهه حاٌرر خقحنا فوو اویل و ىهو
ً
ترك املر خب ایل وا لح ر خب طععا و ىو اٌرذ حالزم و اعهال الدلحلی و فحه الجهراءة الحقحنحهة و
ىو مما ٌشا فحه و ات مخكن كذلا و كات وفاد اردمها التنحیر و وفاد اردمها العل میة فٍشها
ات اٌرذ حالعل میة و ىً ارد شهی التنحیهر یف العههه اویل و ٌ دلحهه وهن الكتهاب و الغهنة عهیل
حة الوجه فٍعجرة حه و حة اٌوتثال كافحة یف مجحع اٌعههال حالنصهوب الهی ٌحتیصه و اٌمجهاع
الههذي ٌر خهب فحهه و ٌعجههرة حشههتاو املشههتی و ات كههات وفههاد كههه وارههد عل میهة ضههد اٌرههري
فذلا شتة ٌ مرج وهنا و طول اٌرجار یی ات دفع املضرة اویل ون جلب املنفعة كهٍم ٌ دلحهه
علحه ون الكتاب و الغنة فواىنا اٌرتحا للدین یف التوطف عن الفتوي و اوا یف العهه فارجهار
الغعة كافحة شافحة و اٌرتحا یف اٌرذ هبا فا ه ارذ ها اوهروا حهه عنهد الحهرة كهها خهأی مث حعهد
العلههن حالغههعة و الحهرة ات حههین العهههه هها خ ههن ا ههه ا غههب او اویل او اطههوي او اشههجه او اطههرب او
اصح او اوضح و اوثال ذلا حر ا وا یالفه فٍخضر.
ً
ً
مث ىه اٌرتحا وع رج ا ه قٍ و عقٍ واجب ام ٌ فاعلن ات الواجب وها اوججهه اَ و
ً ً
الراجح وا رج ه اَ و ٌعجرة ا یكن حه العقول احدا احهدا فهاذا راجعنها اٌرجهار وجهد اىا رهاىرة
یف الندب و وع العدول عن رواىرىا ىهً وتعارضهة وهع ارجهار ارهر مفهنها وها اوهر فحهه حاٌرتحها و
وهنا وا اور فحه حالتنحیر و لح

اٌرتحها یف تعهارض الجهر ین اٌ یف رجهر رارة و ىهو وهن كتهاب

وایل اللجایل و ىو حروص ح و داجر ارجار اٌرتحا مفهنا وعلقة و وهنا رهاىرة یف املوضهوعاو
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و وهنهها صههر یة یف النههدب و ارجههار التنحی هر یف الكتههب املص ه

ة و وعلقههة و ٌتههرجحح جیهنه ها و

الترجحح حالعقول حروعقول فٍمیكن ا جیاب اٌرتحا وهع ات اٌرهو و اٌودهع یف التوطهف عهن
ً
اصه الكن رذرا ون القول حغحر علن یف دین اَ و اٌرذ ا ودهع فحهه وهن اٌوهر و ا هه ادهوه و
اىنأ و ارشد و اطرب ایل التغلمی و التحغحر.
و اوهها یف املوضههوعاو فاوهها اتتعلههن رلوهها و رروهتهها و وهها ى هً علح هه فوههو و ات اشههتجه اٌوههر
فٍتقههت ن یف اهللكههة و اعههدل ایل حرىهها ممهها ل هح شههتجه ات اوكههن و ات اضههعررو ایل تناولههه
ً
فكههه یشء رههٍل رههی تعلههن ا ههه رههرام حعحنههه فتدعههه وههن طجههه فغهها و ىههذا اٌجتنههاب اخضهها
ور وبالحه وندوب ملكات كه یشء لا رٍل رهی تعلهن ا هه رهرام حعحنهه فهاذا ا هت تراجهع یف
دخنهها الكتههاب و الغههنة فكههه وغههألة طههام علهیها دلحهه وهنههها تعهههه حههه و وهها طههام علحهه دلهحٍت
وتعارضات فعلحا الحار و خغت ب اٌرتحا وا اوكنها و میهت ن حهه املتقهوت و خعرفهوت حهه وهن
حرىن و دحأی تفصحه ادلة وا ذكر ا یف وا دحأی اتشاء اَ تعایل فترطب و اخاك و اتتغتر هبهذه
اٌدلة الی عهوىا عقلحة و خنت عیل النا .
قال :اللانی ا تصحاال االور بالصلول ولا و الیهكن اذاال الظن نی كل وقاوا ال ة
الی جانب االحتیاط و ا تصحاال بقزا التكزالیف الهعلووزة باالجهزال نزی ابزواال الفقزه و ا زل
ال ززكوك الهتقلوززة و اوززا القززل ن زی اال تصززحاال به ززم جریانززه اا الهستصززحب اط كززاط االوززر
باالقززل نقززلاتی بززه او بززاال كةر نززالتكلیف بززه و ززكوك وززن اول االوززر او االوززر الز فر االوززری نالقززلر
الهعلوم و ه وختی به و ال دلیل علی الزایل او به م اعتبارا الط حجیة اال تصحاال اوا الجزل ظ یزة
نفسززه او ظ ی زة ولركززه و ذززو االخبززار و حی زث نفی زا باال تصززحاال اعتبززار الظززن نقززلنفیا اعتبززار
اال تصحاال او بوجود الهعارض له لا تصحابا السابقة نواا جلا.

اقول :ىذا ىو الوجه الثاین عند املصنف ون الوجوه الدالة عیل رروة العهه حهال ن یف
ً
دین اَ فاراد اتخثجت رروهتا حاٌدتصه اب فقهال ٌشها ات اٌوهر تعلهق حاطاوهة الصهلوة وهثٍ و
اشتغه ذوة املكلف حاطاوته عیل رغب ارادة اٌور و ٌحد ون الجراءة القععحهة و ال هن لهح

خلهزم
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ً
ً
ً
ذىاحه دامئها ایل جا هب اٌرتحها طععها و طوهرا فادتصه اب تلها اٌركهام حها ایل اتیجهرأ ذوهة
ً
ً
املكلف عن ذلا اٌشتغال طععا و دٍده الشكوك املتقدوهة اخضها ووجهودة فٍیصهه الجهراءة
اٌ حاٌرتحا .
و طولههههه <و اوهههها القههههدغ> ایل ارههههر اشههههارة ایل طههههول وههههن خقههههول ات ىههههذا اٌدتصهههه اب
ادتص اب دار ىهو لهح

حبجهة ٌت وفهاد اٌوهر اٌول ات كهات اٌ طهه اي اطهه اٌوهور املشهكوكة

فقدای حه و كو ه اٌ كثر وشكوك فالشا یف اصهه املكلهف حهه فهٍ ادتصه اب و ات كهات وفهاد
اٌوههري فههاملكلف طههدای حههاٌور املقعههوع حههه و الزاخ هد وشههكوك

اٌوههر اٌول اٌوههر الههواطعً الههنف
ً
اتخكوت وكلفا حه یف ف اٌور فٍ ادتص اب و كذلا رجحهة اٌدتصه اب اوها حنفغهه ٌ هه
ً
خفحد ال ن او ون رحث املدرك و ىو اٌرجهار و ىهً اخضها رنحهة و ا هت تفحهد حهدلحلا هی رجحهة
دلحلا ىذا و ىذا اٌدتص اب وعارض ا طدونا یف الوجه اٌول و اذا تعارضت تغاطعت.
ً
طال املصنف ىذه اٌعتراضاو واه جدا و خقول حراملصنف مجحع الهدلحه و اٌعتهراض واه
و لح ىذه اٌعتراضاو حاوىً ون ادلهتكن فهات دیهن اَ جهه و عهز میوضهع عهیل ىهذه اٌراء و
ً
ً
عیل طول ىذا خنقاد و ىذا ٌخنقاد و ات كات وها تقولهوت صهواحا كهات رعهاءا و ىهذا اٌصهه الع همی
یهریض اَ

خدور علحه ررً مجحع الفقه و ٌخنجغً اتخثجت هبذه اٌدلة الواىحة العقلحهة الهی لهح
ً
هبا و ردوله و ات كات املدلولعلحه رقا ٌور خة فحه و العههر اعهز وهن صهرفه یف اروهار حعهٍت
الزجحاو الی ذكرىا حعد وا عر ون الشرع ات وعه ممنوع عنه و نن قدر اتنجر الكتب حهذكر
ج
اٌ طوال و وا ذكروه ون اٌدلة و اٌعتراضاو و ل خهنا ك ا وو الغهادهرة ولكهن دو نها رهاجز وهن

هنً اَ و ضنة عیل صر العهر فحها ٌ واجه حتته.
قال :اللالث قاعلل الهقلویة الهقتضیة لوجوال االتیاط بها یحتهل كونه وقلوة للواجب
بهع ی ترتب العقاال علی ترك ایالهقلوزة ع زل تزرك الهقزلوا القطعیزة و االحتهالیزة كهزا وزر نزی
وقلوة الواجب دلیله و ذو ب ا العقا و لو قیل اط ذ ا االدلة اللللزة انهزا تزتن نیهزا علزن بزالتكلیف
اجهززاال نززی خصززوف الواقعززة او بززین الوقززایم اله ززتب ة ال نززی السززل الجزجززی وززم نقززل العلززن

81

االجهززالی قل ززا اط كززل وززن حززرم العهززل بززالظن نزی الهعلززوم باالجهززال حروززه ذ ززا ایضززا ناالجهززاع
الهركب ون ج ة الج ر و ذو الحروة ووجود نعن االجهاع الهركزب وزن ج زة الفصزل ای العهزل
باالحتیززاط ال البززرا ل بعززل الحكززن بالحروززة كهززا اقتضززته االدلززة الهزز كورل ع ززل العلززن االجهززالی
غیرووجود.

اقول :ىذا وجه ارر وهن الوجهوه و اراد اثجاتهه حقاعهدة وجهوب وقدوهة الواجهب و حتر یهره
ات وقتیض القاعدة املذكورة ات املكلف حاور جیب علحه اتخأی ها ختوطهف فعهه املكلهفحهه علحهه
ً
ً ً
فلههو تههرك وهها ختوطهف علحهه امث حتههرك ذياملقدوههة رمكهها اطههٍ فههات تههرك ذا املقدوههة اخضهها امث حتركههه
ً
ً
رقحقههة و اٌ فقههد امث حههالترك المك هً اطههٍ و ذلهها اٌمث عنههد املصههنف ثاحههت حتههرك املقههدواو
القععحة و اٌرتهالحة ٌت حناء العقٍء عهیل ذلها و تقلحهد العقهٍء وهن العهوام و حهرىن وهن ادلهة
القوم و ٌدلحهه عهیل ذلها وهن كتهاب و ٌدهنة و وهن صهتن امئهة للهدین و لتعحهی وهرایض اَ و
وغارعه ىذا و ٌخعلهن حاتفها مجهحعون وهع ارهتٍ عقهوهلن اٌ العهام حالغحهب الهذي رلقوهن و
عیل وا خقول املنكروت هلذه القاعدة لحغوا ون العقٍء و ىف فالعهه حهال ن ممها یتههه افضهامه
ایل تههرك ذياملقدوههة یف وقههام حتصهحه اٌركههام الواطعحهة فا ههه ر هها ختههرك حغههجب اٌ طتصههار عهیل
ال ن حع املقهدواو او وها یتههه كو هه وقدوهة فٍخصهه ایل الكهن الهواطعً فهاذا فحهه اي یف
ً
اٌ طتصار حال ن عقاب و طدادتوفحنا الكٍم یف ىذا املج ث داحقا فات شجت فراجع.
مث طال و لو طحهه ات ىهذه اٌدلهة الثلثهة اي دلحهه اصهه اٌشهتغال و دلحهه اٌدتصه اب و
ً
دلحه املقدوة ا ا تمت فحها علن حالتكلحف امجاٌ یف رصوب الواطعة او جی الوطاخع املشتتة كهها
ً
یف الشتة امل صورة ٌتخثجت اٌشهتغال اوٌ رهی خغهعً یف الجهراءة او خغتصه ب او خكهوت لهه
وقدوة و اوا اذا فقد العلن اٌمجایل الهاب و دهد حهاب العلهن حهه حبصوصهه فلهنخثجهت التكلحهف
ً
ً
ون اٌول طلنا ات كه ون ررم العهه حال ن یف املعلوم حاٌمجال ررم ىنها اخضها فحثجهت ىنها اخضها
حاٌمجاع املركب.
الن > ایل ارر خعهین حهه ات رروهة العههه حهال ن یف
و طوله <فاٌمجاع املركب ون جوة ج

81

ً
املعلوم و حراملعلوم ون رحهث الروهة جیتهعهات جنغها و یتلفهات یف الفصهه فهی املعلهوم العههه

الن
حاٌرتحا و یف حراملعلوم العهه حالجراءة اٌصلحة فاٌمجاع املركب عیل ج

مقهق فكهه وهن

طهال حالروهة ىنههاك طهال ىنهها و ات كهات وههن خعههه حاٌرتحها ىنههاك ٌخعههه حاٌرتحها ىنها فههی

فصلوها لح

امجهاع وركهب و طهدعرفت رهال ىهذه اٌمجاعهاو الحالحهة فٍراجهة ایل التكهرار و

الج ث و الرد كٍمها رالحهات عهن اٌعتجهار ملها عرفنهاك یف ىهذا الشهرح یف كهه حهاب وهن اٌ ثهار و
كفاك ادتجدادىن حالحاٌو ٌ ارجار العترة اٌووار.
قال :الرابم وا ور ون لزوم دنم الضرر الهحتهل و الی لنم اال باالحتیاط كها وزر و لزو قیزل اط
القاجل بوجوال العهل بالظن یحرم االحتیاط و الحكن علی وقتضزاا ناحتهزال الضزرر وعزارض بهللزه
قل ا االور نی الهسخلة االصولیة و ذی وجوال العهل بالظن و حروته و اط كاط داجرا بزین الهحز ورین
و الضررین اال انه نی الهسخلة الفرعیزة و وقزام العهزل یهكزن االحتیزاط كتزرك وحتهزل التحزرین نفزی
العهل بالظن احتهال واالفة الواقم ون ج تین بااع االحتیاط.

اقول :خ ور ون كلهة <وا ور> ات املصنف طدم عند حتر یره اصه دفع الضهرر و اشهار ىنها
الحه مث ارره حعد ذلا و فه عن تغحیر ىذه اللف ة و ٌ حأ
ایل دفع الضرر ری ختجی املرادو

حالهلهة ٌحهد وهن اٌشهارة ىنها
حهه ج
ً

اعلن ات الضرر قصهات یف الجهدت او الهال او املهال و ىهو ضهد النفهع و ىهو یف فغهه امجهاٌ
ونی ون ىذا الدین لقول ایعجداَ

ال ض و ال ضورا واَ الغهین اجهه وهن اتخضهر حعجهده

واَ الههرءو الههررمی اكههرم وههن اتیلههه اضههرار الههجع

حههالجع

اذ فح هه الفغههاد یف اللههق واَ

ٌیب الفغاد و الفغاد مرم كها روي اٌ ات درك الضرر اور صعب فٍ كه اطك العقهه خهدرك
ً
الضرر و النفع اٌتري ا ا متنع الصغحر واله و ىو یغجه ضررا و تقعع رجله الی هبها شهقاطلوب و
ً
یغههجه ضههررا واَ خأرههذ وههن النهها اوٌدىههن و ختلههف اوههواهلن و میرضههون یف احههداهنن و یغههجو ه
ً
ً
ضررا و كذلا كن ون یشء یغجو ه فعا و ىو ضرر حه ر ا ىو ضرر ع می فلر ا یوجهع لهه حعنهه
ً
و خشرب الههر و خغهكن وجعهه فح غهجه فعها و لعلهه ضهرر كهها خقهول حبروتهه وهن خقهول فهادراك
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الضرر و النفع رو الكاولی ٌرو ون له عقه راىر و حبغب العقهول ال هاىرة ا لهب وها فهرض
ً
یف الشرع ضرر و لذا ختركو ه النها وهعها یف املنهافع ال هاىرة الهی یغهجوهنا و ختنفهروت وهنها فهاذا
كه وا اور اَ حه و دب الحه ون اور الدین و الد حا و اٌررة فحه النفع و ات م درك فعه و كهه وها
هنً اَ عنه و كرىه ون اور الدین و الد حا و اٌررة فحهه الضهرر و ات م هدرك ضهرره مث اذا رصهه
اتفا العقٍء الذین فهین املعصوم عیل اور ا ه فحه الضرر فوو ضار و ات ارتلفوا فوو وشتجه.
ً
ً
اذا عرفت ذلا جمهٍ فاعلن ات دفع الضرر حعدم ارتكاب وا فحه الضهرر جمههٍ ممها ٌ شها
ً
ً
ً
فحه شرعا و عرفا و ٌمیكن التویق عن الضرر اٌ حالتجاعهد ونهه ات كهات الشهنك ضهعحفا او اٌیهواء
حالهلههة اٌ طت ههام یف اٌوههور حههال ن یتهههه
ایل ركههن شههدخد و تقههو ٍ حههه او افنههاء الضههار و اعداوههه ج

الضرر حٍ شا فات ال ن وا یتهه فحه الٍ و اٌ طت ام یف الٍ ضرر الجتهة فهج كن ىهذا
اٌصه جیب اٌجتناب عهن ال هن و اذ ٌ وصهول ایل العلهن حهالنفع حبصوصهه فحجهب الت هري و

اٌرتحا ری ٌخقع یف الضرر القععً و خقع یف النفع القععً.

ً
و لو طحه الهذي یوجهب العههه حهال ن و خقهول حكراىهة ال هء وهثٍ ح نهه یهرم العههه حهه
ً
ً
وجوحا و ا ت حتتها و تغهتعهله فارتحاوها رهرام عنهده و الهرام ضهرر فا هت اخضها حارتحاوها

الواب عن ذلا ات وجوب العهه حهال ن و رروتهه دایهر جهی
وقت ن یف الضرر طال املصنف یف ج
ضرر ین ضرر اٌفتاء و ضرر العهه و اوا یف ارتحاونا میكن ترك متهه الت رمی فاٌرتحا اویل و

این اعوذ حاَ وهن اٌدهتجداد حهالعقول و تهرك الرجهوع ایل ال الردهول صهیل اَ علههین و ورقها
اري الغایر یف ىذا العلن كغایر یف حلد لح

فحه ذكر ون اَ و ون ردوله

فٍاذات و ٌصلوة

و ٌص هحام و ٌذكههر و هن اَ جوجههه وههن الوجههوه و اىلههه وغههتجدوت حعقههوهلن یتههاروت واخشههاءوت و
ختركههوت وایر خهدوت و الهههدَ الههذي ادههكننا یف حههٍد اٌدههٍم غهههع اٌذات و نضههر املغههاجد و
صیل یف مجاعهة املغهلهی و غههع املهواعو و اركهام الهدین و تهذكر و ٌ كهوت وهن الغهافلی و
الهدَ رب العاملی.
قااال :الاززاور اصززالة البززرا ل عززن وجززوال الفحززص ااا علززن ع ززل عززروض الهسززخلة بانززه
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الیتهكن ون العلزن بزل یزتهكن وزن الظزن و یزتن نیهزا عزلاا كهزا لزو كزاط ظانزا وزن اول االوزر باالجهزاع
الهركب اال اطیرد الة باط وجوال الفحص وقلوی تبعی الیجری نیه اصل البرا ل.

اقول :ىذا دلحه ارهر وهن ادلتهه عهیل رروهة العههه حهال ن و حتر یهره اذا عهرض وغهألة و
علن ا ه ٌختهكن ون العلن و ال ن هبا مفقتیض اصه الجهراءة عهدم وجهوب الف هك فكهذلا اذا
علههن ا ههه خ هتهكن وههن ال ههن لٍمجههاع املركههب اٌ اتی هرد ذلهها راد حههات اصههه الجههراءة جی هري یف

الواججاو النفغهحة ٌ املقدوحهة التجعحهة فحجهب الف هك وهن حهاب وقدوهة العلهن حهالتكلحف فهاذا
ف ك وطع عیل ال ن تهاَ ات ىهذه اٌدلهة الواىحهة تكغهه صهارب الغهجحة املغهتقحهة ولكهین

احتلحت و ٌحد ون رمسوا.
قال :السادس انه الریب نی اتحاد االحكام الواقعیزة و تبعیت زا للصزفا الكاو زة و ال نزی
اط جعل تلة االحكام ون ال ارع انها ذو العام العباد حتی یعلروا علی تلة الهصالح و الهفا زل
كها ذو وقتضی اللطف الواجب و ال نزی اط وقتضزی اللطزف الواجزب نصزب دلیزل علهزی علزی تلزة
االحكام اله بئة عن الهصالح الواقعیة اجهاال ناط الظن یاطئ و یصیب نیوجب تحرین الحال
و عكسه و یوجب لةویة جعل االحكام بهقتضزی الهصزالح الواقعیزة و خزاع اللطزف بال سزبة الزی
العباد الرتكاب ن حی ئ الحرام الواقعی اله لة بهقتضی الصزفة الكاو زة نیزه نابزل وزن كزوط بزاال
العلن القطعی وفتوحزا لكزل احزل و نیزه اط الهزراد اط كزاط وجزرد نصزب الزللیل القطعزی للعبزاد و اط
لنیصب الواقم لزم وا لزم نی الظن او القطعی الهطابق للواقم ناط لنیكن الة الزوزا علیزه تعزالی
نا كام او الزوا علیه و لنی صب او نصب لكن كاط اختاع العلها عن تقصیر و ن ن و كهاتری
او عن قصور نلنی صب نبطاط الللیل وحسوس بوجلان ا االنسلاد له ا لك ه وزااا یقزول نزی
الظ وط االتفاقیة كالحاصل ون الهتواترا اللفظیة و نی الهوضوعا الصرنة الهب یة علی الظزن
او السبب كیل الهسلن و اصالة الط ارل وم اط وحل كاو ا نی تخ یر االصل صزورل ال زة نزی
حجیة الظن و ذ ا الللیل لو تن الثبا االنفتا الهطلق و وعه ال شة نی حروزة العهزل بزالظن و ال
نزاع.
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اقول :ىذا دلحه ارر ون ادلهة املصهنف عهیل رروهة العههه حهال ن و حتر یهره ات اٌركهام

الواطعحة واردة و ىً عند القوم وا صهدر عهن النهیب

و ىهو رعهاء كهها رققنهاه یف ملهه و یف

داجر كتجنا حه اٌركام الصادرة عن الجهج دهٍم اَ علههین اركهام حبغهب وقتیضه اعهراض
و ات مخفعهه ذلها

ىذا العام و لذلا كا وا جیحجوت حاجوحة متلفة یف وغألة وارهدة و النهیب
ً
ً
لكو ههه وجههدءا اٌ ا ههه كههات یكههن حال هء ا وا هها مث خعههدل عنههه ایل حهره فاركاوههه عههیل رغههب
اطتضاء ىذا العام عام اٌعراض و ىً حتتلف و تتعهدد و اٌركهام الواطعحهة املت هدة ىهً اركهام
العام الایل عن اٌعهراض و ىهو حهر ىهذا العهام و وهن یهوم طتهه طاجیهه ىاجیهه ا غهد حهاب تلها
اٌركام و تغحرو الجٍد و ون علهیا و اركاووا و وا خقتضهیا و جرو الشراخع هلهذا العهام فكا هت
عههیل رغههب اطتضههاء ىههذا العههام فاٌركههام الواطعحهة اي الصههادرة عههن الجههج لحغههت وارههدة و
ٌ جیب اتتكوت تاحعة للصفاو الكاونة و لعلوا قتیض الصفاو ال اىرة ولكهنا كلههة تعلهوىها و

مخعلهههوا ووضههعوا و علههه اٌركههام ٌ جیهب اتتكههوت كاونههة حههه ىهً صههفاو اٌشهحاء وعلقهها وههن

رحث اٌ طترات حاملكلفی.

و طال ٌر خب یف ات جعه تلا اٌركام ٌعٍم العجاد و ىو كٍم اطك ككٍم ون لهح
ً
اخهة وضههع الشههراخع و ا ها رلههق اَ رلقهها ٌجههه املعرفههة و
وهن اىههه علههن فههات علههن العجهاد لهح
ٌیصه املعرفة الكاولة اٌ حالعجادة و ٌختهكنوت ون العجادة اٌ اتخعهلوا ها یهؤدي ایل رصهول
تلهها الغاخ هة و فح هه صههٍرون و جیتنجههوا عههها مینههع وههن رصههول تلهها الغاخ هة و فح هه فغههادىن و
ٌختهكنوت وهن العههه حهالعلن و ٌختهكنهوت وهن العلهن اٌ اتخعلهوهن العهام حالصهٍغ و الفغهاد و
لح

للشراخع وضع راب و ا ا ىً جیهات وها فحهه الصهٍغ یف الهارج و جیهات وها فحهه الفغهاد یف

الجه فحنكغر ع اوها و اشهرب املهاء لترتهوي لهح
الارج و لو این طلت لا ٌتلق فغا ون ج
ً
الجههه و شههرب املههاء و كههذلا مخضههع
این جعلههت اركاوهها و ا هها جینههت لهها اطتضههاء الوطههوع وههن ج

الشارع شر خعة عیل حر ىذا الن و.

حالهلة عهیل طهول املصهنف ٌر خهب یف جعهه اٌركهام لٍعهٍم كهها ىهو وقتیضه اللعهف
ج
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الواجب و ٌشا یف ات وقتیض اللعف الواجب صب دلحه علهً فهات ال هن یعهئ و خصهحب
ً
فحص هحر جعههه اٌركههام لغههوا و یصههه رههٍ اللعههف حالعجههاد فههاهنن جحبولوههن یرتكجههوت الههرام
فهیلكوت فٍحهد وهن كهوت حهاب العلهن حاٌركهام الواطعحهة وفتورهة لكهه ارهد و نهن طهدذكر ا ات

حالهلهة
العلن اور طوري ٌخدفع اذا ره و ٌ جیلب اذا اوتنع و ٌیتاح ایل دلحه ا ه یصه العلن ج

طدادتدل املصنف ىنا حاللعف و اٌدتدٌ ل حه شاخع جی املتكلهی و ورادىن حهاللعف وها خقهرب

اٌلاء و واجفة وهنن طهالوا ىهو واجهب
العجد ایل العاعة و یجعده عن املعصحة حبحث ٌیؤدي ایل ج

عههیل اَ و ادههتدلوا حههذلا عههیل اوههور فههاوججوا حههه علح هه اش هحاء و رروههوا حههه علح هه اش هحاء و نههن
هههء و ٌیهههد حبهههد و

طهههدرققنا یف دهههایر كتجنههها ات اَ علوجهههه ٌ جیهههب علحهههه یشء و ٌخلتهههزم ح
ً
اٌ جیاب علحه شحجا رعاء م و خفعه اَ وا خشاء حقدرته و یكن وا یر خد حعزته ٌخغهأل عهها
ً
خفعه و ىن خغألوت و اوا وا خقرب العجد ون العاعة و یجعده عن املعصحة وا ىو فوو اخضا جموهول

عیل العجهاد عسو انتكرهووا شوحجا و هوو خحور لكون و عسو انتجووا شوحجا و هوو شور لكون و ر ها خكهوت
ً
ً
یشء صههٍرا وههن وجههه و فغههادا وههن وجههوه ارههر جموولههة و كههذا العكه و ٌخعلههن مجحهع جوههاو

الاىه اتخقول ىذا ون اللعهف و جیهب عهیل اَ
اٌشحاء اٌ امل حا حاٌشحاء فلح للهنلو ج
ً
اتخفعه و ىذا الكٍم هبذا الوجهه دهنحف جهدا عهن الهذي خهأور عجهده ح هء جیهب یف المكهة

اتمیكنه ون فعله و الذي خهنً عن یشء جیهب یف المكهة اتمیكنهه وهن تركهه و اٌ ٌخقهدر عهیل
ً
اٌوتثال فحكوت اٌور و الهنً لغوا و اوا كحفحة التهكهی و ادهجاحه و وجوىهه فهن ن ٌ علهن ذلها و
ً
ً
ً
لر ا علهنا شحجا و اب عنا اشحاء و كن ون یشء نغجه رغنا و ٌ وا و اویل و اكهه و ري ات
ً
ً
اَ مخفعه و ىو ٌخفعه اٌ اٌصلح و كن ون یشء نغجه طجح ا او رلهها او رهٍ اویل و هري
ات اَ فعلههه و ٌخفعههه اٌ اٌصههلح و اٌویل و اٌرغههن و ا هها ذلهها ٌجههه ات ا ار هها طاصههرة و
ٌ عر رقایق اٌشحاء و جواهتا و وجادهیا و اخاهتا و ات اَ خعلن و ا مت ٌتعلههوت فاٌدهتدٌ ل
حاللعف عهیل رغهب عقولنها املنتلفهة الضهعحفة رعهاء ٌعجهرة حهه كهها تهري ات وفهاد دلحلهه صهار
ً
ً
وجوب ا فتاغ حاب العلن القععً حاٌركام الواطعحهة لكهه ارهد و لهح كهذلا حداىهة و وجهدا ا
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ون كه ف

ً
اطٍ.

طولهه <و فحهه ات املهراد> ایل ارههر خعهین جمهرد صهب الههدلحه و ات مخصهب الهدلحه یعهئ و
ً
خص هحب كههها وههر یف ال ههن و ات كههات وص هحجا فنقههول ىههذا ٌ م عههیل اَ ام ٌ فههات كههات ح هر ٌ م
ً
ً
فالدلحه اطك و ات كات ٌ وا و مخنصب فحكهوت تاركها لهٍویل و ات صهب فلهنارتلهف العلههاء
فات كات اٌرتٍ ون تقصحرىن فقداثجتت التقصحر یف كلون و ذلا طدرون و ٌخلحهق حشهأهنن و
ات كات اٌرتٍ ون طصورىن فلنخنصب و نن جند جوجدا نا ا غداد حاب العلهن یف كثحهر وهن

املغاجه و ٌدحها یف ال نوت اٌتفاطحة الجحهة كالاصهه وهن املتهواتراو اللف حهة و املوضهوعاو
ً
الصههرفة املجنحهة عههیل ال ههن كتعحههی الههه و امللههح و املههاء و التههراب و اوثاهلهها وههثٍ او الغههجب كحهد
املغلن و اصالة العوهارة و اوثاهلها وهع ات كٍونها یف صهورة الشها یف رجحهة ال هن و ىهذا الهدلحه
لوصح اثجت اٌ فتاغ املعلق و یف ىذه الصورة ٌ زاع یف رروة العهه حال ن.
قال :السابم اجهاع الااصة علی علم جواز العهل بالظن وا لنیرد علیه دلیل و ل ا لزننزر
احلا یقول بحجیة الظن تهسكا بعلم الللیل علی حروته و لعل وراد الهرتضی ایضزا وزن االجهزاع
علی حروة العهل بالواحل ذو انلراجه تحزا ذز ا االصزل الهجهزمعلیزه لعزلم علزورا علزی الزللیل
الوارد الون اجل علورا علی حروة العهل به .اللاون و التا م االیا و ال صوف القطعیة.

اقااول :ىههذه الفقههراو رههق ٌ شهها فحهه و ٌر خهب خعتر خهه و خنجغهً اتخكتههب حههالنور عههیل
صههف او ججههاه الههور ولكنههه وههوي ىههذا الجغهها حعههد حغههعه و لفههه حعههد شههره فكأ هها مخ هذكر و
مخغعر ولكنا عتین حه و شحده و ٌهندوه و عهه حه اتشاء اَ و ملا كات وا ذكره ون اٌدلة حهر
ىذه الثلثهة یف اخهة الهوىن فٍحهد و ات شهرح ذلها حقهدر دهعة الوطهت و ات كنها شهررنا ذلها یف
ً
دایر كتجنا كعلن الحقهی و الجهة القاوعهة و القواعهد و الغهوا ح و حرىها وفصهٍ وغهتویف ولكهن
ً
ً
ً
ذكر ىنها اخضها واتحغهر امتاوها لل جهة و اخضهارا لله جهة و ٌرهول و ٌ طهوة اٌ حهاَ و خغهتدعً
شرح ذلا عنو ة ارحعة وقاصد.
املق د االقل

ىف ذكر حعا االخات الدالة عی املراد االورة حالعهن او الناهحة عل الظل
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طال اَ علوجه قا اتممت عند اهلل عهودا ام تقولوون عوی اهلل ووا ال تعههوون و طهال و ان ووهنن
لر خقا خهوقن الأنون حالكتاب لتاأجوه ول الكتاب و وا هو ول الكتاب و خقولون عوی اهلل الكومب
و هن خعههون و طال هاانمت هؤالء حاج مت فحها لكون حو عهون فهون تواجون فحهوا لوحس لكون حو عهون و
طال و لكل المیل كر وا خرت قن عی اهلل الكمب و اك رهن الخعقهوون و طال تعهایل قدخأور الومیل قتهووا
اوالدهن سرها حغحور عهون و حروووا ووا رزقهون اهلل افتوراءا عوی اهلل قدضوهوا و وا كوانوا وهتودیل و طهال و اذا
فعهوووا فاحشووة قووالوا وجوودنا عههیوا احاءنووا واهلل اورنووا ووا قووا ان اهلل الخوأور حالراشوواء أتقولووون عووی اهلل وووا
ال تعههون و طال امنا حرم ریب الروواحش ووا ظهور وهنوا و ووا حطول و اال مث و الجغوی حغحور الوق و انتشوركوا
حاهلل وا مخن ل حو سوهطانا و انتقولووا عوی اهلل ووا ال تعههوون و طهال امیؤخوم عهوهین وحثواق الكتواب ان
الخقولوووا عووی اهلل اال الووق و طههال و ان ك ح ورا لحضووهون حوواهواغن حغح ور عهوون و طههال قدخأوور الوومیل قتهوووا
اوالدهوون سوورها حغحور عهوون و طههال مثانحوة ا واج ووول الضووأن ا نوی و ووول املعووز ا نوی قووا ءالومك یل حوورم ام
االنثحی ام وااشتههت عهح ا حوام االنثحوی نججووین حعهون ان كنومت وادقی و طهال و وول االبوا ا نوی و
ووول الجقوور ا نوی قووا ءالومك یل حوورم ام االنثحووی ام وااشووتههت عهحو ا حووام االنثحووی ام كنوومت شووهداء اذ
و وواكن اهلل ووما مف ول اظهوون نموول افت و ی عووی اهلل كوومحا لحضووا النوواب حغح ور عهوون ان اهلل الهی ودی القوووم
الظاملی و طال سحقول المیل اشركوا لوو شواء اهلل وااشوركنا و ال احا نوا و الحرونوا وول یشء كوملك كومب
المیل ول قجههن حی ذاقوا حأسنا قا ها عندكن ول عهن فتخرجوه لنا ان تتجعوون اال الظول و ان انومت اال
تر ون و طال االعراب اشد كررا و نراقوا و اجود ان الخعههووا حودود ووا انو ل اهلل و طهال تعهایل أتقولوون
عی اهلل وا ال تعههون قا ان الومیل خرتو قن عوی اهلل الكومب الخرهاوون و طهال لحاههووا اقزا هون كاوهوة
یوم القحهة و ول اقزا المیل خضهوهنن حغحور عهون و طهال فاسوألوا اهوا الومكر ان كنومت ال تعههوون و طهال و
ال تق وا لحس لك ح عهن ان الأهل و الج ر و الرؤاد كا اولجك كان عن وأوجوال و طهال فاسوألوا اهوا
المكر ان كنومت ال تعههوون حالجحنوات و ال بور وطهال و تقولوون حوافواهكن ووا لوحس لكون حو عهون و تأوجون
هحنا و هو عند اهلل عظمی و طال با اتجل المیل ظههوا اهواءهن حغحرعهن مفول هیودی وول اضوا اهلل و طهال
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و كملك خطجل اهلل عی قهوب المیل الخعههون و طال و ول الناب ول خشت ی هوو الودخث لحضوا عول
سجحا اهلل حغحرعهن و طال قوا هوا خأوتوی الومیل خعههوون و الومیل الخعههوون امنوا ختومكر اولووا االلجواب و
طال واتررقوا اال ول حعد وا جاءهن العهن حغحا بیهنن و طال و اتحناهن بینات وول االوور مفوااختهروا اال وول
حعد وا جاءهن العهن حغحا بیهنن و طال و ال تتجل اهواء الومیل الخعههوون و طهال اختووین حكتواب وول قجوا
هما او ا ا ة ول عهن ان كنمت ادقی و طال و وا هن ح ول عهن ان ختجعون اال الظول و ان الظول الخغوی
ول الق شحجا و طال خااهیا الناب كهوا نما ىف اال

ح ال طحجا و ال تتجعوا خطوات الشوحطان انو لكون

عودو وجوی امناخوأوركن حالأووء و الراشوواء و انتقولووا عووی اهلل ووا ال تعههووون و طههال و ان ك حورا لحضووهون
حاهواغن حغحر عهن ان رحك هو اعهن حاملهتدیل و طال مث جعهناك عی ش خعة ول االوور فاتجعهوا و ال تتجول
اهواء المیل الخعههون اهنن للخغنوا عنك ول اهلل شحجا و طال ان ختجعوون اال الظول و ووا هتووی اال نروس و
لقدجاءهن ول ر ن اهدی ایل حر ذلا ون اٌخاو امل مكاو الجاىراو.
و لو تدجر وتدجر و را طوله دج ا ه و اذا قحا هن اتجعوا وا ان ل اهلل قالوا بوا نتجول ووا وجودنا
عهح احاءنا او لو كان الشحطان خدعوهن ای عماب الأعحر و طوله و اذا قحا هن تعوالوا ای ووا انو ل اهلل
و ای الرسول قالوا حأجنا وا وجدنا عهح احاءنوا او لوو كوان احوا هن الخعههوون شوحجا و الهیتودقن و طولهه
امتر ای المیل اوتوا ن حجا ول الكتاب خدعون ای كتاب اهلل لوحاكن بیوهنن مث ختووی ف یوق ووهنن و
هن وعرضون و میرتكهب التأو خهه و مخغهتعهه التشهكحا و میه

یف الشهتاو عهر حٍ جهار

ات العهه حغحرعلن مرم و ىو ون رعواو الشحعات و تأو خه العلن ا ىو اعهن وهن ال هن جغهارة
عیل اَ و عیل كتاحه و تفغحر حالرأي املهنًعنه ون حر دند و یف لغة العهرب العلهن ىهو الحقهی و
املعرفة و ال ن رٍ الحقی و یف العر العلن وا ٌیتهه الٍ و ال ن وا یتهه الٍ و
ً
دأتلو علحها اٌرجهار ات شهاء اَ رهی تعلهن ات یف الشهرع اخضها ال هن عهدخه الشها و رهٍ
العلن و طدطال اَ دج ا ه ها عندكن ول عهن فتخرجوه لنا ان تتجعون اال الظل فالقول حات العلهن
اعن ون ال ن تفغحر حالرأي و طول عیل رٍ اللغة و العر و الكتاب و الغنة.
و كهههذلا حتصهههحك اٌخهههاو حاصهههول العقاخهههد حتصهههحك و تقحیهههد للكتهههاب حهههالرأي و ىهههو
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وهنًعنه و ون فغر الكتاب جرأخه فلحتجوء وقعده ون النار و كثحر وهنا صر خح یف املغاجه الفرعحهة
ً
و كثحر وهنا وعلقة اخة اٌور ات ال ن یف العقاخد اخضا فرد ون افهراد ال هن املهنهً و رهك حالهذكر
یف حعههه

اٌخهههاو فٍخصهههحر دهههجب حتصهههحك العهووهههاو و تقحیهههد املعلقهههاو و تأو خهههه اٌخهههاو

املنصوصة حالفروع و ىذه اٌخاو الهی ذكر اىها ممكهة لصهرارة دٌ لهتها و طحهام اٌمجهاع عهیل ات
راىرىا وا ذكر ا و حعضوا ك و شوادة ارجار وتجاو ة رد التواتر حص ة رواىرىا فوهً ممكهة و
ً
العدول عهنا اور ع می و لو ارد ا ات ذكر اخاو تدل عیل املراد حضهن حعضهوا ایل حعه لجله وجلغها
ً
خصحر رارجا عن وضع الكتاب و ا ا اكتفحنا ا ىً حا فغوا صر یة الدٌ لة و خكی وهن الكتهاب
اخة واردة و ات اَ دج ا ه میجال یف الهنً عن القته و الزین و اللوا و شرب الهر ىذا املجل
كها ىو راىر فاٌعراض عهنا جغارة ع حهة و اٌور ایل اَ.
املق د الثاین
ىف ذكر حعا االخجا الوا دة
ً
و ىً وتجاو ة رد التواتر ری ا ه ذكر حع اص احنا ا ه عد الفا و وهأی رهدخث و دهتة
ً
و عشر ین ردخثا یف الهنً عن ال ن و العهه حغحرعلن و العهه حهالرأي و اوثهال ذلها ولكنها هذكر
وهنا وا خكوت صر خح الدٌ لة حرطاحه للتأو خه و حرمتاح ایل ضن ضهحهة.
طال اجوجعفر

ول افی الناب حغحرعهن و ال هدی ول اهلل لعنت و ئكة الر ة و و ئكوة

العماب و لق ق ول عها حرتحاه و طال اجوعجداَ
اهناك انتدیل اهلل حالجاطا و تری الناب مبا ال تعهون و طهال

اهناك عل خ هتی فهیها ههوك الرجوال
اخواك و خ وهتی فرهیهوا ههوك وول

ههك اخاك انتری الناب برأخك او تدیل مبا ال تعهن و طال اجوجعفر
فقولوا اهلل اعهن و طال اجوعجداَ
هو خعهن فهو ىف النا و جا ق
النا و جا ق

وا عههمت فقولوا و وا متعههووا

القضاة ارحعة هثة ىف النا و واحد ىف النة جوا ق
و و هو الخعهن فهو ىف النا و جا ق

و وو و

ق و هو الخعهن فهوو ىف

حالق و هو خعهن فهو ىف النة و دجه اجوجعفر

وها رهق اَ عهیل العجهاد طهال

انخقولوا وا خعههون و خقروا عند وا الخعههون و طحه ٌی عجداَ

وا رق اَ عیل رلقهه فقهال
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انخقولوا وا خعههون و خكروا عها الخعههون فاذا فعهوا ذلك فقدادوا ای اهلل حق و طال اجوعجداَ
طال ردول اَ

الخأوعكن فحهوا

ول عها عی غحرعهن كان وا خرأد اك ر نما خ هح و طال

خن ل حكن نما ال تعههون اال الك عن و الت جت و الرد ای امئة اهدی حی یههوكن فح عوی الق ود
و یهو عنكن فح العهوی و خعرفووكن فحو الوق و طهال

ان اهلل خو

عجواده حواختی وول كتاحو ان

الخقولوا عی اهلل اال الق و طال با كمبوا مبا میحطوا حعهه و ملاخأهتن تأق خه و طال اوحراملهؤونی
اذا جوواءكن

خااهیوووا النووواب اتقووووا اهلل و ال ترتووووا النووواب مبوووا ال تعههووون و طهههال اجوالغهههن وهههویس

ووواتعههون فقولوووا و ان جوواءكن وووا ال تعههووون فهووا و اىههوي جی هده ایل فح هه و عههن الصههاد
ردخث طال قال ابووجعرر

یف

وول افوی النواب برأخو فقوددان اهلل مبوا الخعهون و وول دان اهلل مبوا الخعهون

فقدضوواد اهلل حح وث احووا و حوورم فحهووا الخعهوون و طههال اجوعجههداَ

ووول شووك او ظوول فاقووام عووی

احدما فقدحج عهه ان ح ة اهلل هی ال ة الواضاة و عهن اوحراملهؤونی

یف رهدخث وول

عهی نس المكر و اتجل الظل و حارز خالق ایل ات طال و ول حنی ول ذلك مفل فضوا الحقوی و عهن
ایالجنتري عن جعفر عن اجیه

ان عهحا

قوال لرجوا و هوو یو وح خوم ووی مخأوا الیرجوو

احدكن اال رح و الیواف اال ذنجو و الخأوتایی انخوتعهن ووا مخعهون و الخأوتایی اذا سوجا عهوا الخعهون
انخقول الاعهن الجر وطال اجوعجداَ

ان ول حقحقة اال یان انتؤ ر الق و ان ضرك عوی الجاطوا

و ان نرعك و ان الیوز ونطقك عههك و عن الرضا

طهال قوال

عن احاجه عن اوحراملؤونی

سول اهلل ول افی النواب حغحور عهون لعنتو و ئكوة الأوهوات و اال و مسهع اجوعجهداَ
ً
خقول ول استأ كا حعههو افتقور فقلهت لهه جعلهت فهداك ات یف شهحعتا و ووالحها طووها خت هلهوت
علووكن و یجثوت یف شحعتكن فٍخعدووت عیل ذلا وهنن الجر و الصلة و اٌ كرام فقال

لحس

اولجووك خأووتأ كهون امنووا املأووتأ كا حعههو الوومی خرووی حغحورعهن و ال هوودی ووول اهلل ع وجووا لحجطووا حو
القوووق طهعووا ىف حطووام الوودنحا و طههال اجوعجههداَ

اذا سووجا الرجووا ووونكن عهووا الخعهوون فهحقووا

الادر ی و الخقا اهلل اعهن فحوقول ىف قهوج واحج شوكا و اذا قوال املأوجول الادر ی ف خوهو الأوائا
وطال

اذا سجهت عها ال تعهن فقا الادر ی فان الادر ی خحر ول الرتیی و عنهه

عهن اجیهه طهال

قوال سول اهلل
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ىف ك م ل الخأتایی العام اذا سجا عها الخعهن انخقول العهن ی حو ودهجه

رجٍت تهدار خا یف یشء فقهال ارهدمها ات ىهذا كهذا و كهذا جرأخهه فوافهق الهق و كهف اٌرهر فقهال
القول طول العلهاء فقال هما افضا الرجهی او طال اق عهها و طال ردهول اَ

ان اهلل الخقوجا

العهوون انتزاعووا خنزعو بوی النوواب ولكوول خقووجا العهوون حقووجا العههوواء و اذا میجووق عووام اتووم النوواب
ر ساء جهاال فأوألوهن فقوالوا حغحورعهن فضوهوا و اضوهوا و طهال
ف تقا و عن الصاد
طال الصاد

طال قوال سوول اهلل

اذا تطحورت فواوا و اذا ظننوت

اخواكن و الظول فوان الظول ا كومب الكومب و

الخرهح ول الخعقوا و الخعقوا وول الخعهون ایل ات طهال وول فور توو

و وول خواف

العاقجة ت جت عل التوغا فحها الخعهن و ول ه ن عی اور حغحرعهن فقدجد ان نرأ و ول مخعهن
مخرهن و ول مخرهن مخأهن و ول مخأهن مخكرم و ول مخكرم هضن و ول هضن كان الووم و وول كوان
كووما كووان احو ی انخنوودم و طههال اوحراملههؤونی

املتعجوود حغحورعهن كاهووا طاحونووة خودیر و الیجو ا ووول

وكان ایل حر ذلا ون اٌرجار الی ٌحتیص كثرة و اىحا واذكر اه ون اٌرجار و ىو وتهواتر املعهین
وعاجق وع الكتاب مالف للعاوة وعهاجق للعقهه املغهتنحر و ا غهب حلعهف اَ القهدیر و ىهو اٌویل و
اٌرغن و الحق حاكهال الدین و امتام النعهة و احٍع الجة و علحه جهه املتقهدوی وهن اٌصهولحی
و امل دثی و جه ون اٌرر ین و ٌ حاعث للعهدول عهنها ایل وها لهح

یف الكتهاب ونهه اثهر و ٌ یف

الغنة رجر و ٌخدل علحه عقه و دتعر .
حالهلة ىذا وصجارنا الذي طدونا و رجتنا الی اتحنا
ج
و ون كهات ذافوهن خشهاىد وها طلنها

و وا مث اٌ وا ذكر هاه فاعتههد علحهه
طههال حعه

و ات مخكههههن فوههههن فحأرههههذه عنهههها
هههه و ك ههن یف الههال فح هه كههها كنه هها

اصه احنا امل ههدثی الثقههاو الههذي وطفههت علحهه وههن اٌخهاو القرءا حهة و اٌرجههار

املعصووحة الواردة یف ىهذا املقهام الدالهة عهیل املعلهب حاملعاحقهة و التضههن او اٌ لتهزام وها یل خهد عهیل
ً
ً
واجة اخة و خقرب ون مخغهاجة رهدخث و عهد حهره الفها و وهأی رهدخث و دهتة و عشهر ین رهدخثا و
الجر الص حح عن املعصوم خكی وارد ونه فكحف هبذا املجل و ٌتكن كالذي طهال روي یل ارجهار
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حالهلة ىهذا الكتهاب ٌخت ههه ا خهد وهن ذلها و ات
الغدیر ون ارحعهاجة ور یق و واردد یل رن ج
ً
شجت فراجع دایر كتجنا و طدذكر ا كثحرا ون ارجار الجاب یف كتاحنا فصه العاب و حره ون كتجنا.
املق د الثالث
ىف االمجا عی ذلك

طال حع

ً
ً
مدثحنا اعلهن ا هه طهدامجع اٌواوحهة رضهوات اَ علههین طهدمیا و رهدخثا رهی صهار

ون ضرور خاو وذىب اىه الجحت

عیل اصالة عدم رجحة ال هن یف اوهور الهدین و اهنها وجنحهة

عههیل العلههن و الحق هی دوت ال ههن و التنه هی و قههه التصههر خح حههذلا عههن الش هحخ املفح هد و الغ هحد
املرتیض و شحخ العاجفة و اجن ادر خ

و اجن طجة و الكلحین و تلهحذه النعهاین و الفضهه جهن شهاذات

و الصدو و العجریس و القعب الراو دي و الكراجكً و حهرىن و نهن ٌنتهاح یف ذلها ایل عهدم
وجههود رههٍ یف ذلهها ولكههین اطههول ات ىههؤٌء ادههاوی الهدین و عههوام اعصههارىن ارههذوت عهههنن
ذاىجوت وذىتن و ىن وصرروت حاٌمجاع و حذلا خشهود واجهة اخهة وهن الكتهاب و اٌرجهار املتهواترة
املتجاو ة عن اطه وراتجه و خشود حه العقه الغلمی و دنافة ادلة القوم املنهالفی و مالفهة العاوهة و
دایر دهن اَ و دهن ردهله فح صهه وهن مجحهع ذلها علهن ٌ شها فحهه و ٌر خهب خعتر خهه عهیل ات
العهه حال ن لح ون دیهن اَ و ٌ جیهو و ٌیوصهه ایل اَ و ٌخقهوم حهال ن رجهة وهن اَ عهیل
ً
ً
رلقه كها دهحأتحا و طهدحل حعهٍت العههه حهال ن وجلغها لهو طلهت لشهحعً ات فٍ ها الفقحهه خقهول ات
ً
ً
ن اٌ رنا و وا نن غتحقنی خكذحا و یزعها طادرا یف العلهاء وفتر خا علهین و خقهول لهو كهات
ً
طولا صادطا فلن أرذ عنه دخننا و ىو حنفغه حروغتحقن حدخنه و ات ا ت ٌیصهه لها العلهن وهن
ً
جمهوع ذلا فادأل اَ اتخصلح وجدا ا و اذا ٌتكاد تتحقن ح ء ون اوور دخنها و لهح ادلهة
ً
رروة الهر و الزین و اللوا هبذه املثاحة و ات كنت فقهیا تصدطین .فتجی و رور ا ه طهدطام اٌمجهاع
الذي ٌر خب فحه حعد ممكاو الكتاب و ارجار اص اب فصه العاب عیل رروة العهه حهال ن
فٍ وناب عن القول حه الجتة.
املق د الراحل
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ىف االدلة العقهحة

و ا ا اتحنا حاٌدلة العقلحة لنقاحه ادلهتن و جعه جراىحهنن ٌ ٌجه ا ا عهه حاٌدلة العقلحهة
یف دین اَ و ثجهت هبها ىهذا اٌصهه الع همی الهذي ىهو وجهین مجحهع الشهراخع و اٌركهام و ات كهات
ً
ادلتنا العقلحة اخضا وأروذة ون الكتاب و الغنة جار خة عیل وجقوا ٌ ه حعد وا تلو ا ون الكتهاب
و رو خنا ون الغنة ٌیتاح ایل اعتضاد حغحرمها
اذا طالههههههههههههت رههههههههههههذام
فصهههههههههههههههههههههههههههههههههههههدطوىا

فههههات القههههول وهههها طالههههت
رهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههذام

ّ
وا قال المهد قهنا و وا دان المهد دنا فنذكر وهنا ىنا وا ختحغر و خغهاعده شها الهاور
اذ دایر كتجنا هبا وش و ة فوً ون وجوه.

ً ً
قال ل :اعلن ات رمكة الكمی جه شأ ه یف رلقهه اطتضهت اتیلقوهن جوهاٌ اوٌ مث
ً
مین علهین حالتعلمی فاررجون ون حعوت اوواهتن و ىن اطه شعورا ون التامئ اٌ ا ه جعهه فههین

طههوة صههالة للههتعلن و الصههعود ایل عرصههة العلههن و ا هها رلقوههن ٌجههه عجادتههه و وعرفتههه و كهها وا
ً
حا فغون جواٌ ٌخعلهوت ور عجادته و وعرفتهه و م جیعهه فههین اداة حالفعهه خنهالوت هبها املعرفهة

فارده الهین الرده و ا لل علهین الكتب و اورىن حالتعلمی و التعر خف و ارراح وها فههین وهن القهوة
ً
ایل الفعلحة و كهات وهن كههال التعر خهف و التعلهمی ترىحهب دهایق هلهن و تر حهب طاجهد فنلهق هارا و
النة و مخكن اَ جه وعز خضع فههین
جنة رىتن عن عذاب تلا النار و ر تن یف ثواب تلا ج
ً
ً
ً
طوة العلن و املعرفة و یلقون هلا و ٌیلق ٌرراجوا ایل الفعلحة ادجاحا فحكهوت رلقوها لغهوا و اخهدا
ً
ً
و عجثا و مخكن عاجزا عن رلهق ادهجاب ٌرراجوها ایل الفعلحهة وهع ات ارراجوها ایل الفعلحهة ادل
النهة و ادهو هلهن عهن النهار و كهات اویل و ا غهب ایل
عیل طدرته و امت لجتهه و اطهود هلهن ایل ج

شأت الرجوجیة و اكهه لدخنه و امت لنعهته و تلا اٌدجاب ادلة دالة عهیل القعهع و الحقهی عهیل وها
ً
اراد ون رلقه العلن حه و املعرفة حبقه ٌ ه امت و اكهه و اویل ىذا و الدلحه لوٌ ون اثهار املهدلول
ً
ً
و صههعودا ونشههأ املههدلول و والههده و ات اَ دهج ا ه جعههه لكههه وارههد وههن رلقههه اثههرا خشههاكله و
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یصه و خدل علحه و خعاحقه مفا اراد اَ ون رلقهه یف علههه لهه اثهار و ىهً دالهة علحهه فهات ارهی
عهنن وا یف علهه ارور هلن ادلته و جرىا ه و لهذا طهال لقودجاءكن برهوان وول رحكون و طهال قوا هواتوا
برهانكن فكه راىر ین عن جرىات و كه ری یتاح ایل دلحه راىر یف العحات و كهه ولهد ختولهد
ون عفی والدخه فحكوت وهنهها وهادة و صهورة فهالعلن و املعرفهة ختولهدات وهن والهدین خنادهجاهنها
ً
فلذلا جعه اَ عیل وكنهوت علههه دلهحٍ و ىهو كتاحهه النهاوق عهیل لغهات جحهه و م جیعهه
دلحه وكنوت علهه وا ٌیؤدخهه و ٌیوصهه الحهه و وها ختولهد ونهه حهره و وها خهدل علحهه و خهدل عهیل
ً
ً
حهره او وایتهههه اتخكههوت دلهحٍ لههه و ات ٌخكههوت و مخكههن عههاجزا عههن رلههق دلحهه دال طععهً

لحمكه دخنه و خمت عهته و الدلحه عهیل ات العلهن اكههه و امت و اویل هین عهن الجرىهات لجداىتهه و
وع ذلا طهال اَ دهج ا ه قوا هوا خأوتوی الومیل خعههوون و الومیل الخعههوون و طهال اَ دهج ا ه
أمفل خعهن امنا ان ل الحك ول رحك الق كهل هو اعهی امناختومكر اولووا اال لجواب و طهال هوا عنودكن وول
عهوون فتخرجوووه لنووا ان تتجعووون اال الظوول و ان انوومت اال تر ووون ایل حهر ذلهها وههن اٌخهاو و اٌرجههار
املتههواترة الههی وههر یشء وهنهها واَ دههج ا ه عههذب اٌ جح هاء حتههرك اٌویل و ادههتقج ه هلههن فكح هف
یرتكب القجحح و ىو طادر عیل اتهییی ادجاب رصول العلن هلهن فتجهی و روهر ا هه رلهق ادهجاب
ً
العلههن و مخعههدل عنههه ایل وهها كههات قصهها یف رلقههه و رمكتههه و طدرتههه مفههن رههن ح هر ذلهها حههاَ
ً ً
دج ا ه فقدعدل حاَ و تعایل اَ عن ذلا علوا كجحرا فوهذا دلحهه رهاىر حهاىر خعهاجق الكتهاب و
الغنة و اٌمجاع و ٌیصك و ٌخقحد و شواىد كه كلهة ممها ذكر ها ووجهودة یف الكتهاب و الغهنة
فادلن تغلن.
قنثاَی :ات اَ دج ا ه رلق اللق لعجادته و اورىن حعجادتهه للتقهرب الحهه و
ً
ٌختقرجوت الحه اٌ حالغحر الحه و صارب الحقی خغحر الحه دامئا حاطدام اٌوتثهال و ٌخنقلهب و
اوا صهارب الشها و ال هن وتهردد و یتههه یف كهه طهدم ا هه وتقهرب ایل اَ و یتههه ا هه
ونقلب ودجر عن اَ فات رفع القدم ایل وقهام الهرب جذحهه ارتههال العهاء ایل وراجهه فهات
ً
اصاب را ا ه ارعهأ و ات ارعهأ رجها اتخكهوت اصهاب فوهو یف ر یجهه وتهردد دامئها فحكهوت
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ً
ً
عهله وع ىذا التردد حاوٍ فاددا ٌ ه ٌخعتقهد ا هه وتقهرب ایل اَ حهه فٍخقهدر عهیل طصهد
القرحة و ٌخهدري ا هه وعحهع شهحعات یف عهلهه او وعحهع اَ فكحهف خعجهد اَ وهن یتههه یف
طلجههه ا ههه خعجههد الش هحعات و لههذا طههال اجوعجههداَ

ووول شووك و ظوول فاقووام عووی احوودما

فقوودحج عههو ان ح ووة اهلل هوی ال ووة الواضوواة و طههال اَ دههج ا ه ان الظوول الخغووی ووول
ً
ً
الووق شوحجا و مخكههن اَ عههاجزا اتخهدل رلقههه عههیل وهها ختقرجههوت حههه دامئهها وههن حهرا قٍب و
ٌ تردد.
قنثانث :ات مما دا العاولی حال ن اورات وعتهدات عندىن ارهدمها وجهوب دفهع
الضرر امل نوت و ثا هیها طجح ترك الراجح ایل املرجوح و مهها دلهحٍت هبهها خصهولوت و ایل ركهنهها
خأووت اوا اٌول فٍحد لنا ون وعرفة الضرر و ىو الذي اشتجه علهین و لح

الضرر ىهو الهنقك یف

ً
الوهاد و التهات ضهررا و الزكهوة و الهه
الجدت او الال و املهال وهن جوهة وارهدة و اٌ لكهات ج
ً
الج ضررا و ٌ ضرر و ٌ ضرار یف الدین حه ونا الضرر اتخٍرو مجحع جواو وجود ال هء
ً
و یراعً الاصه ون الكه و طداشر ا ا فا ایل ذلا اٌتري ات الوالد الشهفحق ر ها خقعهع خهد ولهده
و

امللغوع و ىو ضرر راىر راضر ولكن الوالد خٍرو فع حقاجه و یراه اع ن ون ضرر كو هه حهٍ خهد
و خقعههع رجههه ولههده الههذي حههه شههقاطلوب و ىههو ضههرر راضههر ولكههن یهري فههع حقههاء رحوتههه اع ههن
فحنتههار الضههرر الاضههر لكثههرة فههع الاصههه فجعههد املوا ههة ی هري ات النفههع یف طعههع خ هده و العقههٍء
ً
ً
خصرفوت اوواٌ كثحرة و ىو ضرر راضر رجاء ونفعة اججة تفضه عیل الضرر الاضهر فهاذا ٌ كهه
الوههاو الفح هة الد حو خ هة و
قههك یف الجههدت و الههال و املههال ضههرر اذا كههات یف ح هر الاضههر وههن ج
ً
الواو اٌ امل حا جحبواو اٌشهحاء فهاوٌ ٌ جیهو للعقهول الناطصهة
اٌررو خة ونفعة و ٌخعلن تلا ج
ً
الوهاو الفحهة الد حو خهة و اٌررو خهة وجوىها
اٌدتدٌ ل عیل ی یشء للضرر امل نوت فلعهه یف ج

ٌحتیص فهیا ونافع ٌیوصه الهیا اٌ هبذا الضرر فالضرر وا ارجر العلمی الجحهر ا هه ضهرر و النفهع وها
ً
ارجر العلمی الجحر ا ه فع و كلحة ٌ ضرر اٌ یف عصحات اَ و ٌ فع اٌ یف واعته و طدطال ردول
اَ

وا ول یشء خق حكن ول النة و یجعدكن ول النا اال و قداورتكن ح و وا ول یشء یجعودكن
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عل النة و خق حكن ول النا اال و قدهنحتكن عن و لعیل قلته حاملعین.
ً
الوهاد رراوها و النفهع فحهها اوهر اَ دهج ا ه
فالضرر و الهتلكة وا هنهً اَ عنهه و اٌ لكهات ج

فاذا كات اٌور كذلا و رأخنا اَ طدهنا ا عن العهه حغحرعلن و حال ن یف واجة اخة و ورد اٌرجار یف
ً
ً
الهنً عنه وا عد الفا و وأتی و دتة و عشر ین ردخثا كهها عهده حعه مهدثحنا و جعلهوا العاوهه
ً
ً
حغحرعلن ولعو ا وعرودا فاذا العهه حال ن ضرر یف الهدین و الهد حا و اٌرهرة فكحهف ادهتدل ىهؤٌء
حات ال ات خ ن العقاب حترك و نو ه و اٌجتناب عن الضرر امل نوت شحهة العقهٍء و اري ذلها
ً
كهههن شههرب الهههر ٌ ههه رههن یف تركوهها وجههع املعههدة و فههه عههن ات یف فه الشههرب ضههررا
ً
وولكهها هیلهها دخنههه و امیا ههه اٌ اجتنجههوا ىههؤٌء عههن الضههرر املقعههوع حههه و ىههو العهههه حههال ن
حالكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع و رههن العقههاب وههن وجههه وارههد رههن رغههجوه و العلهمی الجحهر
ً
امل حا طال ات عهلمت ح نكن رجا عهلكن و متنتفعوا حهه احهدا و یف رهنكن ضهرر ع همی یف
و

دخنكن و حه خقع التنا ع و التقاته و التفادهد و التعهادي جیهنكن و یجهرأ حعضهكن وهن حعه
ً
خلعن حعضكن حعضا كها اردد یف ثنتی و دجعی فرطة كلون عاولوت حال ن و طدجرحمت و
عاخنمت حعحنكن و ان تطل ا ك ور وول ىف اال

خضوهوك عول سوجحا اهلل ان ختجعوون اال الظول و ان

هوون اال یر ووو ن و ان الظوول الخغووی ووول الووق شوحجا و وهها حههالكن ٌ یصههه لكههن رههن وههن ىههذه
التجارب و ىذه اٌخاو و ىهذه اٌرجهار حضهرر العههه حهال ن فت روهوه و تتكلهوت عهیل ادلهة
ىً اوىن ون جیت العنكجوو و ىهً حنفغهه رنحهة فهالكن َ العهیل الكجحهر و فحهه ضهرر یف
ارر خكن رحث حترجوت حذلا عن ورة املررووی لقوله دج ا ه والیزالون متهروی اال وول
حوون رحووك فههاهنن حهرمتلفی و فح هه ضههرر یف دخهنكن رحهث ی هورد لكههن اٌرههتٍ و لجههة
الشههتاو و التشههاجر یف الههدین و التنهها ع و یهؤل اوههركن ایل الشهها و الر خهب و اٌرتههداد عههن
الههدین فههی العهههه حههال ن فغههادكن واَ ٌ یههب املفغههدین و ات طلههمت ا هها ههن یف تركههه
العقاب فوجب اٌجتناب فوناك طوم ارروت خقولوت ا ا ن یف ترك طتهه فهٍت العقهاب و
ً
ً
خقول ارروت ا ا ن یف ترك اورأته لهه او والهه لهه عقاحها و احعهاٌ لل كهن فوجهب ات عههه
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ح نو نا و یف ذلا فغاد امللا.

فتجی ات ىذا الدلحه دلحه حاوه و عن رلحة اٌعتجهار عاوهه و الهدین ىهً وحهزات اعههال
ً
ً ً
ً
العجاد و ٌحد و اتخكوت اورا رارجحا وعحنا وشنصا یرجعوت الحه یف التنا ع ٌ ات خقول كهه ارهد
این راكهت ایل طلیب و افتاین حكذا و ا مت تقولوت ات الكتاب و الغنة لحغا حهدلحلی ٌت الهدلحه
وا خدل عیل الحقی و مها رنحات و ا ا الجة و الدلحه رن املجهتهد فلهح

َ ركهن یف الهارج

یرجع املتنا عوت الحه و رن املجهتد حهب یف حاونهه ىهذا و دلهحلكن ىهو رهین و ادهتدٌ ل حهال ن
عیل ال ن و لذا ارتلفمت و رد حعضكن عهیل حعه

و اعتهرض حعضهكن یف دلحهه حعه

و تقفهوت

عیل وا عجزمت عن رده و ٌخثجت رن ح ن فا ه ٌخغهاعده كتهاب و ٌ دهنة و وعهین ٌ ضهرر و ٌ
ً
ضههرار ا هه م جیعههه یف دخنههه و شههراخعه ضههررا عههیل عجههاده و كهههوهها جعلههه هافع هلههن و ٌخ هدل عههیل
ً
ً
وعلجكن اصٍ و اٌجتناب عن الشهتة امل صهورة ات كهات ثاحتها حهدلحه شهرعً یف كتهاب و دهنة
الوهال الهی
فوو الدلحه ٌ كوت الضرر فحه و ات مخكن فٍ جیب حارتهال الضرر فحهه و حنهاء ىهذه ج
تغهوهنن العقٍء ون اٌجتناب عن الضرر امل نوت لح

وهن املهدارك الشهرعحة و میهرد كتهاب و

ٌ دنة اتتتعلهوا دخنكن ون جوالكن الذین تغهوهنن عقٍءكن و لحغوا حا جحاء.
و اوا الثاین و ىهو طهجح تهرك الهراجح ایل املرجهوح فعهیل رهذو وها وهر فهات الهراجح وها وهاجق
رضاء اَ و املرجوح وا رالف رضاء اَ و نن ٌ عر الهراجح وهن املرجهوح كهها م كهن عهر
الضههرر وههن النفههع و الصههٍغ وههن الفغههاد و وههن دلكههن عههیل ات الههراجح یف عقههولكن الناطصههة و
افواوكن الجاجرة راجح عند اَ و مجوب و املرجوح عنهدىا ورجهوح عنهد اَ فهالراجح وها اوهر اَ
ً
ً
حه و ات كات یف عقولنا ورجورا و املرجوح وها هنهً اَ عنهه و ات كهات یف عقولنها راج ها طهال اَ
دج ا ه عس انتكرهوا شحجا و هو خحر لكون و عسو انتجووا شوحجا و هوو شور لكون فلهن ٌتقولهوت ات
العهههه حههال ن ورجههوح هبههذه اٌدلههة الشههافحة الكافح هة وههن الكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع و العقههه
املغههتنحر و جی هب تههرك املرجههوح ایل الههراجح و تعهههدوت عههیل وهها رجههح یف ىههذه العقههول الضههعحفة

املتقلجة یف اٌراء یف كه یوم املاجلة وع كه ر خح و توججوت العهه قتضاه دوت تلا اٌدلة الجاىرة
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اٌهلحة امل هدخة العلو خة و ورد الكه ایل اَ.
قنشقوغ :و عهدة وا دا القوم ایل القهول جحبهوا اٌفتهاء و العههه حهال ن وها عههوا

اهنن خعتقدوت حاٌمجاع اهنن وكلفوت الحهوم و میرفهع عههنن التكلحهف و ذلها امجهاع ٌر خهب فحهه و
ً
اهنن یروت حالجداىة و العحات ا ه ارتفع العلن حا لب املغاجه عهنن و ذلا اخضها ممها ٌ شها فحهه و
یف ودهعون فلحغهوا كلفهی

ٌر خب خعتر خه و الخكه اهلل نرأا اال وسعها و حه وا رفع عهنن لح
ً
حه و ىن وكلفوت خقحنا و الشا و الوىن ٌمیكهن اتخكو ها ونها التكلحهف فلهنیجهق اٌ ال هن فوهن
عنههد تعههذر العلههن وكلفههوت حاٌفتههاء حههال ن و ىههذا راصههه حتر یهر املغههألة و تفصهحلوا وضههجو یف
كتتن.
فنقههول یف وقههاحلون لنهها طحها

ً
ارههر و ىههو ا ههمت وكلفههوت حههالعلن امجاعهها و عجههزمت عههن العلههن

ً
وجدا ا و ال ن مرم حالكتاب و الغنة و اٌمجاع و دلحهه العقهه فعلهحكن حاٌرتحها او تقلحهد وهن
ً
ً
ً
ً
ال العلن جلوا ه امجاعا و كتاحا و دنة و قول تفصحٍ اوا ا مت الحوم وكلفوت فٍ شها فحهه ولكهن

وكلفههوت حههالعلن اذ دهند ىههذا اٌمجههاع ىههو الكتههاب و الغههنة و طههدعرفت راهلههها یف الدٌ لههة عههیل

وجههوب ولههب العلههن فهها مت وكلفههوت حالكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع و دلح هه العقههه لكههن حههالعلن
ً
كهههاتعترفوت ا ههه اٌصههه اٌویل حاٌمجهاع و ا ههمت جحتههدوت یف ا فغههكن عحا هها ا ههه ٌمیكههنكن حتصهحه
ً
ً
العلههن و میكههنكن حتص هحه ال ههن و دو كههن اخضهها مجاعههة ٌمیكهههنن حتص هحه ال ههن اخضهها و میكهههنن
فالهاعهة الهذین ٌیصهه هلهن العلههن
الشها و دوهنهن طهوم ا هلل وههنن و ٌیصهه هلههن اٌ الهوىن ج

جودههاخا اَ اعلههن هبهها ٌختكلفههوا و ٌخهدعوا اهنههن فقوههاء و ختركههوا اٌوههر ٌىلههه كههها جیهب ٌصه اب
الههوىن و الشهها اتٌخعهلههوا جههومهون و ٌ شههكون و عههیل عهكههن جی هب عل ههین اتخأرههذوا وههن
ً
اص اب ال ن و كذلا خقول لكن حركن ا مت اخضا ٌتأرذوا ح نكن و رذوا عن اص اب العلن
ً
و ات طلمت نن علهاء فقوهاء ادهاتحد كحهف أرهذ حقهول حر ها طلهت ا ها هري اخضها علههاء خشهقوت

الشعر و متام عهرىن وشغولوت حالعلن و الج ث ولكهن حله اوهرىن وهن كثهرة الشهتاو و الشهكوك
ً
وجلغا ٌیصه هلن رن غألة ون املغاجه و ا ا ىن یف ور خة وهنها لتهراكن الشهتاو مفها تكلهحفون
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ىه جیب اتخعهلوا حشكون و ومهون او خقلهدوكن مفها تقولهوت فههین قهول فهحكن و قهول ا كهن وهن
كثرة الشتاو و الشكوك و الرجوع ایل كتب العاوة ا غد علحكن حاب العلن و ىناك اطوام حاطوت

عیل الفعرة عدول ثقاو اص اب ذكهر و فكهر و علهن و رلهن و تقهوي خقولهوت یصهه لنها العلهن و
ججرىهات و ات كهات

كها تقولوت ٌ جیهو حتعحتنها ٌ جیهو حتعحههتن و القهول حا هه اشهتجه علهحكن لهح
ً
ً
جرىا هها فوههن اخضهها خقولههوت لكههن ىكههذا مث نههن ههري الكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع خصههدطون فههاهنن
ً
یرتجهوت طحادهها ىكهذا و خقولههوت ات الكتهاب و الغههنة و اٌمجهاع و دلحهه العقهه شههودو عهیل حقههاء
ً
التكلح هف و العهههه حههالعلن و الكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع و دلح هه العقههه اخضهها شههودو حههات اَ
ً
ٌخكلف حاملتعذر فلح العلن تعذر طععها فهالقول حالتعهذر طهول حاحعهال ىهاتی املقهدوتی اللتهی
شودو اٌدلة اٌرحعة حبقحهتا و املرد ایل اَ فاوا حتلو عن شهتاتكن و ادرلهوا وهدره ارهوا كن
ون املدعی للعلن و اىتهدوا ایل وها اىتهدوا الحهه و اوها اتركهوا اٌجهتهاد یف الهدین و طلهدوا ارهوا كن
العاملی و ٌ قك واَ یف اصاحة الق ألح

اذا راجعمت اٌدلة وراجعهة امجالحهة و ضها الوطهت

و مهتتدوا ایل ور الق یف املغألة و تهوطفمت فهیها و شهككمت یف الهق و لكهن هر عهدل ثقهة فقحهه
حركن و عر الق جا لكن تقلحده و اٌعتهاد علحه یف تلها املغهألة حقولهه تعهایل و اسوألوا اهوا
المكر ان كنمت ال تعههون فا ت ٌتعلن و اولجا اىه الذكر فاوتثه اور اَ و طلدىن ىهذا جیهات الهق
عیل اٌمجال و دنذكر یف مله ات شاء اَ عدم ا غداد حاب العلن و ا ه وفتوح وادع و الهدَ
و دین اَ رنحف دوه لح

فحه ىذا الضحق.

قنخايظ :ات اٌدلهة الهی تقحهوهنها عهیل جهوا العههه حهال ن عقلحهة او شهرعحة فهات
كا ت عقلحة مفا یكن حه العقه یكن حاوتناع ضهده فٍخقجهه التنصهحك و التقحیهد یف الهارج و
ً
ات طجه كات الدلحه رعاءا فلن متنعوت عن العهه حالقحها و اٌدت غهات و املصهالح و الهرأي و
لر ا خكوت ال ن الاصه وهنا اطوي ون ال نوت الی جحتو وهنا و عیل ذلا جیهو اتخكهوت النهیب
ً
و نوت النجهوة و اٌوهام و نهوت اٌواوهة حهه التورحهد و نو ها فهات اٌدلهة القععحهة ٌحتصهك و ات
كا ت شرعحة فواتوا حاخهة وهن كتهاب اَ او دهنة عهن النهیب

رهی تهجعكن و اتفقهمت مجهحعكن
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عیل اتتأتوا حبدخث وارد خدل عیل وعلجكن فلن جحتدوا ری متغكمت ا خقال املرء وتعجهد ح نهه و

میر ارد ووضعه یف كتب العاوة و الاصة و عیل وها تفغهرو ه خعارضهه وها مسعهمت وهن الكتهاب و
ً
كههات الواجههب عههیل فههرض كو ههه رههدخثا عرضههه عههیل الكتههاب و الغههنة و العاوههة فلوعرضههته لصههار
ً
ً
ً
ىجاءا ونثورا وع ا ه لح حبدخث ری ا هه یف ارادخهث العاوهة اخضها وها خعارضهه و ىهو وهارواه یف
املصاجیح عن عجداَ جهن عههرو جهن العهاب طهال طهال ردهول اَ صهیل اَ علحهه و دهلن ان اهلل
الخقجا العهن انتزاعا خنتزع ول العجاد ولكل خقجا العهن حقجا العههاء حی اذا میجق عاملا اتوم
الناب ر ساء جهاال فأجهوا فافتوا حغحرعهن فضهوا و اضهوا و طال ردول اَ صیل اَ علحه و دهلن
ول افی الناب حغحرعهن كان امث عی ول افتاه و طهال وول قوال ىف القورءان حغحورعهن فهحتجووء وقعوده
ول النا ا هتً و یف ارادخث الاصة وا ٌییص فاذا كات رجر ىكذا شهأ ه كحهف جیهو تأدهح

اصه حه یجتین علحه مجحع اور الدین و یرد حه الكتاب و الغنة و عیل طولكن ىو اثجهاو رهن ح هن
حه جوىن عن امت دلحه خذكر هلن یف العدول عن وفاد تلا اٌخاو ىو اهنا رق و اصه اویل و ا ها
داطنا ایل العهه حال ن اٌضعرار كأ كه املحتهة و طهدطال اَ دهج ا ه مفول اضوطر غح حوا و ال عواد
ف امث عهح و روي وا ول یشء حرو اهلل اال و قداحه ملل اضطر الح فاطول ات اٌ صها خقتیضه
اتخقال ات الوجوه التفصحلحة الی خذكرىا القوم لغد حهاب العلهن و وجهوب العههه حهال ن جهار یف
مجحع الشراخع یف مجحع اٌ وات ون لدت ادم ایل یوونا ىذا و جار خة تلا اٌدلة یف مجحع املغهلهی
حههر الاضههر ین جملهه

العههاب حههه یف مجحههع اىههه املجلهه

اٌ عههام حههالل ن و اٌ فههالعوام

الغافلوت حعحدوت عن فون املعالب ون اٌ لفاظ ری ات الحوم حعد كه ىذه الترجیة ر ها خغهتفی
الغویق و جیحجه الفقحه فٍخفون اٌ اتخكرر علحهه و میثهه لهه و وهع ذلها كلهه ٌخفوهن رها املغهألة
فكحهف حالنهها ذلهها الحهوم و ىههن جدخهدوا اٌدههٍم عههرب جوالههوت عههیل اعقههاهبن ٌخفوهههوت وههن
ً
ً
اٌدٍم اٌ شحجا حعد یشء فادلة القوم تعن مجحع اٌ وهات كهها خصهرروت حهه اخضها ا هه یف جمله
ً
العاب كات العهه حال ن فاذا كات حاب العلن وغدودا عیل حینادم كها تقولوت ا ه عهیل ال هن
حنههاء العههام و ادهها

عهحش حههینادم ىههه وههن المكههة اتخنههلل اَ واجهة اخهة یف حتر میهه و یهدد
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ً
رججه حهالف و وهأتی و دهتة و عشهر ین رهدخثا یف حتر میهه و خشهددوا علحهه حهاللعن و الععهن وها
مخشددوا وثله یف الزین و اللوا و م جیو وا هلن یف ردخث العهه حهال ن مث ختركهوىن خعهلهوت حهه
ون حاب اكه املحتة و ىو نزلة ات ٌخكوت یف الهد حا وهن لهدت ادم ایل اررالزوهات وهأ كول ٌجهنادم

اٌ املحتههة و یرووهها اَ علههین یف مجحهع الشههراخع و ختههركون ختناولوهنهها وههن حههاب اٌضههعرار ایل اكههه
املحتة و الشر خعة جار خة عیل وقتیض وا یف ىذا العهام و لهح

فحهه اٌ املحتهة فا صهف و ا هر ىهه

ىذا ون الغحادة و ىه ون الغحادة ات ٌیلهق لجهینادم وشهروب یف الهد حا حهر الههر فح رووها
اَ و خلعن شارهبا و ختركون خشهرجوهنا وهن حهاب اٌضهعرار حهاَ ٌخ هن حهالكمی العهام حالغحادهة
ذلا ىٍ اجري شر خعته عیل اٌصه الثا وي و ىهٍ تفهوه حبهدخث وارهد خهدل عهیل ذلها فتجهی
ون ذلا ات املهاء الكهایف لشهرب النها
لح

ووجهود فارهه املهاء و رهرم الههر و ا همت دهكنمت یف حلهد

الار خهة
فحه اٌ الهر فقلمت نن وضهعروت ایل شهرهبا حتولهوا ایل الغهدرات العذحهة و اٌهنهار ج

الی خشرهبا حركن او رذوا املاء عن مجاعة عندىن املاء و ٌتشرجوا الهر و اي اضعرار اذا كهات
میكهههنن اٌرههذ عهههنن و اي اضههعرار لكههن اذا كههات میكههنكن اٌرتحها عههیل وهها شههررنا ٌ عههیل وهها
ً
ً
تقولوت مما ختعغر او ختعذر و لح كهوا یتهه عقٍ او طوٌ ممها جیهب فحهه اٌرتحها فراجهع ایل
ً
كحفحة اٌرتحا جحتده حر وتعهذر و الههدَ فهاذا ذىهب اٌضهعرار ایل اكهه املحتهة و ٌنتهاح ایل

اكله ججركاو اولحاء النعن و ىداة اٌون.

قنغادط :ات القول حات املدار عیل رن الفقحه خغتلزم عدم رجحة الكتاب و الغهنة
و رجحهتها كأهنا ون الضرور خاو كها قه عن مجاعهة وههنن ات اوهٍ الهدلحه عهیل الكتهاب و
الغنة جما ٌت الهدلحه وها خفحهد حنفغهه القعهع حاملقصهود و مهها لحغها كهذلا حهه مهها اوارتهات وهن

اٌواراو اٌجهتادخة و ركً التصر خح عن الشوحد حات املغألة حعد ووو الفقحهه یهجی حٍوغهتند
فات املغتند رنه و حعه وته و الكتاب و الغنة لحغا وغتندین للهغاجه حا فغوها اٌ وقهرو ی
ح ن الفقحه و ون تتجع الكتاب و الغنة عهر ات وهذىب المههد
رحنا و جیب الرجوع الهیها و العهه هبها طال عیل

اهنهها جرىا هات جهاءا وهن

ان املؤول مخأخوم دخنو عول أخو و لكول اتواه
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ول رح فاخم ح و طال ول اخم دخن ول افوواه الرجوال ازالتو الرجوال و وول اخوم دخنو وول الكتواب و
الأنة زالت الجال و می ل و دجه عن ارتٍ الشحعة فقال ان دیل اهلل الخعرف حالرجال بوا حاخوة
الووق الجههر و كثههرة اٌرجههار تعجههز اٌ غههات عههن ایرادىهها یف املنتصههراو و طههدذكر اىا یف فصههه
العاب و دایر كتجنا و ور حعضوا یف رجحة الكتاب و الغنة فهات شهجت فراجهع فالكتهاب الهذي
وصد ملا جی خدخه و وا رلفهه لهح

حهدلحه و ٌوغهتند و ٌرجهة و ات ال هن الهذي ىهو اكهذب

الكذب صار رجة اَ و املرد ایل اَ و لو ا صفت لكفاك ىذه اٌرجار و اٌخهاو حهه اخهة وارهدة
ً
حه رجر وارد و وع ذلا اورد ها ىنها اخهدا عهن رهد الكفاخهة و ات شهجت وهع ذلها اكثهر وهن ذلها
فعلحا حغایر كتجنا.
قااال :اصززل الحززق انقززاال اصززالة الحرو زة ال زی اصززالة الجززواز ن زی االحكززام الفرعی زة ن زی
الجهلززة و ی زلل علی زه البرذززاط العقل زی و ی زتن ا كززرا ن زی ط زی وقززلوا اربززم الهقلوززة االول زی ثبززو
التكالیف نی حق ا بالضرورل و وجوال تحصیل العلن ب ا و الفحص ع ا اللانیة الریب نزی انسزلاد
باال العلن بالهع ی االعن ون الظن الااف نی وعظن االحكام الفرعیة الط ادلة الفقه غالبزا اربعزة
العقززل و االجهززاع و الكتززاال و السز ة و ذزی التفیزل غالبززا القطززم اوززا العقززل القطعزی الهسززتقل علزی
نرض ادراك العقل الحسن و القبح و اللواال و العقاال و الحجیة و وجزود ووضزم لزنیصزل حكهزه
ون ال ارع اال وزن ج زة العقزل نفزی غایزة القلزة نزی الفزروع و كز ا االجهزاع القطعزی ال ظزری الز ی
الیحتاح وفادا الی اعهال الظ وط االجت ادیة الجهاله و اوا الكتزاال نایزا احكاوزه قلیلزة ثزن و زا
وززا ذزی وجهلززة بز ات ا و و ززا وززا اختلززف نزی اجهال ززا و بیان ززا و و ززا وززا ذزی ظززاذرل تةبززا حكهززا

اجهاعیا او ضروریا او حكها وجها یحتاح تفصزیله الزی اعهزال الظ زوط االجت ادیزة ك زاقیًوق
قنصهوة

قحوق قنضكوة و اوا الس ة نها كاط و ا وقطوع الصلور نهن الظزن

الاززاف لك ززه قلیزل كهقطززوع اللززب بززل غالززب الفرعیزا تةبززا بالواحززل الز ی ال قطززم بصززلورا و
الوضهونه و الحجیته ون دلیل خاف قطعی نباال العلن غالبا و سل.

اقول :عن ىنا

تغحرو الجٍد و وهن علهیها
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و وجههه اٌرض وغجههر طج هحح

و تصههدي املصههنف لٍدههتدٌ ل عههیل ا قههٍب ذلهها اٌصههه املعههاجق للكتههاب و الغههنة و
ً
اٌمجاع و دلحه العقه حاعترافه و اراد اتخذكر عهیل ذلها دلهحٍ لهه وقهدواو فاملقدوهة اٌویل الهی
ادتدل هبا و طدووا ثجوو التكالحف و ىهو هین عهن الجرىهات و علحهه كافهة اىهه اٌمیهات و املقدوهة
الثا حة طد اىمت املصنف عیل اثجاو قصات الدین و طصور الشرع املجی و تقصحر رهامت النجحهی و
تقاعد اٌ مئة العاىر ین علهین صلواو املصلی حه و عجز رب العاملی و اطدر القادر ین فا ه وهع
ا ههه ا ههلل واجهة آخهة ات ٌتعهلههوا حهال ن و رههٍ العلههن و طههال الحووم اكههووت لكوون دخونكن و امتهووت
ً
ً
عهحكن نعهی و ضحت لكن االس م دخنا و اصهدر الجهج الفها و وهأتی و دهتة و عشهر ین رهدخثا
ً
ً ً
ً
ا ه ٌ جیو العهه حغحرعلن و طام اٌمجاع علحه م جیعهه اَ دخنها تاوها كهاوٍ طععحها جهی عجهاده وهن
دنة طععحة تكی العجاد و تعهر الجٍد و كلفوا النا

ا

لدت ادم ایل یوونا ىذا و مخغن جحه
ً
ً ً
جی هدوت رٍفههه وجههدا ا طوههرا و وجعهها و ٌخغههتعحعوت لههه وههع ات اَ طههال الخكه و اهلل نرأووا اال
وسووعها و الخكه و نرأووا اال وووا اتاهووا و لعهههري ىههذه لههو صههدطت لكا ههت ادلههة وههن رام اتخثجههت

التناط

یف اطوال اَ و افعاله و یف اطوال النهیب

و اراد هی اٌ لوىحهة و المكهة عهن اَ و

اراد ی الردالة عن ردوله و اٌواوة عن ذر خته فات ىذا الفعال لح
اراد صههراین اثجههاو عههدم رمكههة ىههذا النههیب و تنههاط

حفعهه عهدل ركهمی و لهو

اطوالههه یف شههرعه و احعههال جوتههه و عههدم

عدله ملا اد عیل ىذا و ٌشا ات ون ررم الهر وعلقا و ردد علحه و مجحهع حهینادم وضهعروت
الح هه ل هح

حعههدل و ٌرك همی و ل هح

حنههیب الجتههة و ذلهها ك هأتی هرم عل ههین التههنف

و مج هحعون

وضعروت الحه و طول ات العلن املأوور حه اعن ون ال ن طول ٌ وغتند له ون لغة و ٌ شرع و ٌ
عر و ٌدحها اٌدلة العقلحة الی اطاووىا تدل عیل املقعوع ٌ امل نوت.
حالهلة ارذ املصنف خغتدل عیل قصات وارد وارد ون اٌدلة عن افادة العلهن املأوور حهه
ج
ً
یف تلا اٌخاو و اٌرجار فهات كهات اَ ا هلل دخنها ىكهذا و لهح ىكهذا فوهو العهاجز عهیل طهوهلن و ات
ً ً
ً
ً
ا لل دخنا كاوٍ فاحعهه العجهاد دخنهه فوهو املغلهوب عهیل طولهه و ات ا هلل دخنها تاوها فقصهر الردهول عهن
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احٍ ه فلح جردول و ات مخقصر ىو و طصر امئته الذین صتن فلحغوا حامئة عهیل عهوهن و ات ادوا
ً
ً
ً
ً
دخنهها كههاوٍ فلعههب حههه اٌعههادي رههی رفعههوه عههن العههام و طلجههوه روههرا لههجعن فصههار الههدین متروهها و
املنترم حاوه و ارتفع الق عن العام و ٌیرتفع و لجوا ىنالا و ا قلجهوا صها ر ین و الهق ٌخغلهب و
ً
ً
ً
حالهلة طدصار ىذا املنكر وعروفا و املعرو ونكرا
ٌخنقلب صا را و َ العزة و لردوله و للهؤونی ج
خههها هههاعً اٌدهههٍم طهههن فا عهههه

لحجههها عهههیل اٌدهههٍم وهههن كهههات
حاكحههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههها

طال اوحراملؤونی

طههههد وههههاو عههههر و حههههدا ونكههههر
و طهههد ىهههدوت اركا هههه و دعامئهههه

ترد عی احدهن القضحة ىف حكن ول االحكام فحاكن فهیا برأخ مث ترد

تهك القضحة حعحهنا عی غحره فحاكن فهیا

ف قول مث تتهل القضاة حوملك عنود االووام الومی

استقضاهن فح وب ا اءهن مجحعا و اههن واحد و نجوهین واحود و كتوا ن واحود فواورهن اهلل سوجاان
حوواالخت ف فاطوواعوه ام هنوواهن عنو فع وووه ام انو ل دخنووا ناق ووا فاسووتعان وون عووی امتاوو ام كووانوا
شووركاء لو فههوون انخقولوووا و عهحو انیوریض ام انو ل دخنووا تاوووا فق وور الرسووول عوول تجهحغو و ادائو واهلل
سجاان خقول وافرطنا ىف الكتاب ول یشء و فح تجحان كا یشء و ذ كور ان الكتواب خ ودق حعضو
حعضا و ان ال اخت ف فح فقال سجاان و لو كان ول عنود غحور اهلل لوجودوا فحو اخت فوا ك حورا و ان
القرءان ظاهره انحق و حاطن عهحق ال تروی ع ائجو و الخنق

و غرائجو و ال تكشو الظههوات اال حو

ا هتً و عجارته راىرة ٌحتتاح ایل شرح.
قال :ناط قلا باال العلن الوجلانی و فتح نزی االحكزام غالبزا ام داجهزا كهزا علیزه ابزنقبزة
ح را ون تحزرین الحزال و عكسزه قل زا قزل وزر تقریزرا و جوابزه نزی تخ زیر االصزل نزاط قلزا اط
االخبززار كل ززا او جل ززا كاخبززار الكتززب االربعززة وقطوعززة الصززلور نززالظن الحاصززل و ززا ظززن خززاف
نباال العلن بالهع ی االعن و فتح غالبا قل ا اط الللیل علی الة اط كاط اط تلزة االربعزة وزن اللللزة
بالتواتر و لو غالبا یها بعزل اتفزاق اكةزر ال سزخ و ذزی وزخخوال وزن االصزول االربعهاجزة التزی كانزا
و

ورل بین االواویة نی زوزن االجهزة وعزوال علی زا بیز ن كهزا ی ز ل بز لة التتبزم و اخبزار اللقزة
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الهوجب للعلن ااا كاط الهابر به اورا جلیا و اخبار تلة االصول كل ا ون الهعصوم و اال لهااتفقزا
االواویة علی العهل ب ا و االعتهاد علی ا بل لو كاط نی ا ك ال لزردع ن الهعصزوم عزن (علزی خل)
العهل ب ا الطاعه علی عهل ن ب ا نی زوانه نفیه اط تلة االصول لیسا بایلی ا الیوم حتی نعلزن
بالتتبم اط اخبار الكتب االربعزة ذزی اخبزار تلزة االصزول و اللقزة الهابزر بز لة لزننجزلا اال الفقیزه
بال سبة الی كتابه ال الكتب االربعة وم اط كوط ذ ا الابر وخخواا ون االصل الهجهم علیه لیر
اوززرا جلی زا حت زی یفی زل اخبززار اللقززة ع ززه العلززن اا االطززاع عل زی االجهززاع اوززر صززعب زیها ع ززل ذ ز ا
الاصززن و ذززو االخبززاری اله كززر لاجهززاع وززن اصززله و اطززاع الهعصززوم عل زی اخبززار تلززة االصززول
تفصزیا اول الكززام نكیزف یكززوط تقریزرا ذ ززا حجززة و اجهززاع االواویزة علزی العهززل ب ززا لعلززه الجززل
عهل ن بالواحل او تبعض ن نزی ج زة العهزل نایك زف عزن قطعیت زا ع زل جهزیع ن بزل لزو قطع زا
بكوط الهابر عن االوام ثقة لننقطم بعلم

وا لكوط الهابر به اورا خفیا.

اقول :طوله <طد ور تقر یره> خعین یف الدلحه الغهاد

وهن تأدهح

اصهه رروهة العههه

اوراء العلن و رور ونه ات املصنف میرتضه و طدذكر ا هتافت دلحله و ور الكٍم فحه.
طوله <و ات طلت ات اٌرجار كلوا او جلوها> ایل ارهر خعهین ات طلهت اهنها وقعوعهة الصهدور
كههالقرءات فههال ن الاصههه وهنهها رههن رههاب كههال ن الاصههه وههن القههرءات فجههاب العلههن حههاملعین
اٌعن وفتوح و ىذا تركحب جی طول امل دثی و طدواء اٌصولحی و جی طول القاجلی حال ن و اٌ
القاجلوت جوجوب العهه حالعلن خقولوت اهنا تفحد العلن القععً الوجداین.
الواوع
طوله <طلنا ات الدلحه عیل ذلا ات كات ات تلا اٌرحعة> الخ خعین ات طلت ات ج

اٌرحعة و ىً الكایف و ون ٌیضره الفقحه و الهتذخب و اٌدتجصار ون الثلثة اي ون مهد جن
خعقههوب و وههن مهههد جههن عههیل جههن الغ هی و وههن مهههد جههن الغههن حههالتواتر و وقعههوع اهنههن

وصنفوىا دحها حعد اتفا اكثهر النغهخ یف اٌ لفهاظ و العجهاراو فهحعلن صه ة صهدورىا وههنن و
ىً ون اٌصول اٌرحعهاجة املصنفة یف عصر الصاد او الصادطی
یف ون اٌ مئة

املشوورة جی اٌواوحة

الواوع ون تلا اٌصهول و الثقهة
و ىن اي املصنفوت ثقاو و طدارجروا ات ج
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اذا ارجر ون اور جیل یوجب العلن.
طوله <و ارجار> حكغر اهلهزة ععف عیل التتجع و املهراد حالثقهة كهه وارهد وهن املصهنفی او
كه وارد ون العلهاء الشاىدین عیل ذلا.
طوله <و ارجار تلا اٌصول> ایل ارهر خعهین اتفقهت اٌواوحهة یف عصهر اٌ مئهة عهیل العههه
حتلا اٌصول اٌرحعهاجهة و لهو مخكهن صه ح ة لهردعون املعصهوم ىهذا دلحهه وهن ادلهة امل هدثی
عیل ص ة تلا الكتب حاٌجهتاد.
طوله <ففحه> ایل ارر خعین ات تلا اٌصول عدوت او رفحت و لحغت الحوم جی الشهحعة
ری علن وعاحقة اٌصول الثلثة وعوا و م جند الثقة املنجر حذلا اٌ الفقحه و اراد صارب الفقحهه
ً
و ذلا اخضا حالنغجة ایل كتاحه حه ىو شود عیل دایر الكتهب حبهٍ ذلها رحهث طهال ماطصهد
ً
ً
فحه طصد املصنفی طجیل یف ایراد وا رووا خعین دواءا كات ص ح ا ام ٌ.
لح

طوله <وع ات كوت ىذا الجر> خعین ات كوت ىذا الجر املنصهوب وهن اصهه جمههع علحهه

حاور جیل اذ حتصحه اٌمجاع اور ری و ا ت طلهت ات الثقهة اذا ارجهر عهن اوهر جهیل یوجهب

العلن.
طوله <و اوٍع املعصوم> ایل ارره لحته مختفوه حه فا ه اور ع می و جغارة جغحهة فها كر
تقر یره حالشا یف علهه هبذه اٌرجار املأثورة مفن القاجه حاٌرجار املتواترة وعین الی وهنها وها روي
عن اجنصدطة عن جعفر جن مهد عن احاجه

ان النی

قال ىف كا خه ول اووی عودل

ول اها بیی خنیف عل هما الودیل ت خو الغوالی و انتاوال املجطهوی و تأق یوا الهوال الجهر و طهال
اجوعجداَ

للتجیق اال

اال و فهیا ول خعرف الق فاذا زاد الناب فح قوال قودزادوا و اذا نق ووا

ونو قووال قدنق وووا و اذا جوواءوا حو

وودقهن و لووو مخكوول كووملك مخعوورف الووق ووول الجاطووا ا هتهً و

طدورد ارجار وتواترة وعاحقة للكتاب اهنن شوداء عیل اعههال العجهاد رهی ات وعهین ذلها وهروي
ون ور العاوة كهها رواه یف املصهاجیح عهن اجهرىمی جهن عجهدالرمحن ُالغه ِدري طهال طهال ردهول اَ
صیل اَ علحه و دلن یها هما العهن ول كا خه عدول خنرون عن ت خو الغوالی و انتاوال
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املجطهی و تأق یا الاههی ا هتً فالذي ٌخعلع عیل وها یف اخهدي العجهاد كحهف خهنی عنهه حتر خهف
الهاىلی و طدفصهلنا ىهذا املعلهب یف دهایر
مجحع الغالی و ا ت ال مجحع املجعلهی و تأو خهه مجحهع ج
ً
كتجنا و لعلنا ذكر ا ىنا اخضا یف مله.
و طوله <و امجاع اٌواوحة> ایل ارر ىذا م

تشكحا ٌ وغتند له كحهف یتههه ذلها و

كا ههت تلههااٌصههول مملههوة وههن رروههة العهههه ههاوراء العلههن و كههات ذلهها دخ هدت الش هحعة و وهها حههه
حالهلهة شهكا اهنهن لعلوهن كها وا جیهو وت العههه حهال ن الاصهه وهن رجهر
اوتحا ىن ون العاوة ج
الوة و حعضهون وهن جوهة ارهري و رصهه هلهن طهراجن
الوارد او كات حعضون خعهه هبا ون ىذه ج
ً
عیل ص ة وضهوهنا وثٍ و هبذه التشكحكاو میجق لٍدٍم اثر.
طوله <حه طععنا> ایل ارر خقول عیل فرض كوت املنجر عن اٌوام ثقهة و مساعهه اوهر جهیل
ً
ً
واضههح مخقعههع حعههدم دههووه لكههوت املنجههر حههه اي رقحقههة املغههألة اوههرا رفح ها ل هح حههاور واضههح
ً
كالغهاء فوطنا و اٌرض حتتنا وثٍ و دحأتحا تفصحه اور اٌرجار ات شاء اَ.
قااال :و اط كززاط اط تززخلیف اله ززایخ االربعززة انهززا ذززو لفاجززلل ذزی ذلایزة ال ززاس كل ززن كهززا
یظ ر ون حهل ن تعلیا علهزا الرجزال علزی الهع زی االعلزی و اجهاعزا ال زیخ علزی وصزطلح
اله

ور و انتفاع الكل الیكوط اال ب كرذن االخبزار القطعیزة لیعهزل ب زا كزل احزل حتزی وزن الیعهزل

بالواحل نفیه اط القطعیة ع ل اله ایخ الیوجب القطم ع ل غیرذن وم احتهال كوط غرض ن ون
التززخلیف انتفززاع العززاولین بالواحززل وطلقززا و غی زرا وززم حصززول العلززن لززه ن ز كروا االحززاد و غیرذززا بززل
الیهكن قصلذن نفم الكزل لهزا عرنزا و القیزاس علزی التعزلیل و نقزل االجهزاع وزم الفزارق الن هزا
لفظیاط ی صرناط الی الفرد الظاذر.

اقاول :طوله <و ات كات> ایل ارر خعین ات طلت ات املشاخخ الثلثة الفهوا ىهذه اٌصهول
و خنجغهً محههه رضههون عههیل الغههرض الكاوههه كهها یهههه طههول علهههاء

اٌرحعههة هلداخهة النهها
ً
الرجال ات فٍ ا عهدل عهیل العهدل امللكهً لجٍخلهزم ا هراء حعه
یهه امجاعاو الشحخ عیل املشوور املعرو لجٍخلزم التهدلح

حالوهه و كهذلا
النهارر ین ج

كهذلا یههه رضهون عهیل
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اهنههن ارادوا اهلداخ هة للكههه فههاوردوا ارادخ هث طععح هة الصههدور لجٍی هجی ٌرههد عههذر فاجههاب
املصههنف عههن ذلهها ات القععحهة عنههد املشههاخخ ٌیوجههب القعههع عنههد حهرىن و لعههه رضههون
ا تفاع العاولی حالجر الوارد و ٌمیكهن طصهدىن فهع الكهه كهها مخنفهع املجهتهدین و مخعتنهوا
هبهها و القح ها

عههیل التعههدخه و قههه اٌمجههاع وههع الفههار فههات التعههدخه و اٌمجههاع لف ح هات و

اهلداخة اور طلیب و اٌ صا خقتیض اتخقال ات املردود و الهراد كلهیهها حتههی و رهن عهیل حهر
دداد و وعالب حروغتندة ایل جرىات وثحق كها خأتحا اتشاءاَ.
قال :و اط كاط اط اله ایخ حكهوا بصحة وا نی وؤلفات ن ذز ا و الصزحیح ع زلذن ذزو
الهطابق للواقم الصالة علم ال قل عن الهع ی اللةوی ع زلذن و الظزاذر وزن حكه زن ذزو الحكزن
القطعی نفیه اط كوط ورادذن وا اكر ظ ی و اط القطم ع لذن الیوجزب القطزم ل زا و اط كزاط اط
الكانی عرض علی االوام

و قزال قَ

كاف نهشیؼت و زهاا كانیزا و ذز ا یك زف

عن صحة جهیم اخبارا نفیه اط اصل العرض غیروعلوم ثزن التسزهیة غیروعلزوم و اط نزی تقریزرا
وا نی التقریر السابق ذ ا كله وضانا الی كةرل االخبار نی االربعة و كةرل الو اجط و طول الزوزاط و
وجود االختاع الكةیر بی ا و اط الك ابة كةیراوا د وا نی اخبارذن وم احتهال الس و و ال سزیاط
نی اصحاال االصول و اله ایخ یها نی الهطالب العلهیة نهتی علن او احتهل و لو وذهزا خطزا
واحل نی وجهوع تلة الكتب االربعة ر ال ب ة الی كل خبر نی ا و خرج عزن القطزم نزلعوی
قطعیززة السزز ل واذیززة نززاط قلززا اط اخبززار االربعززة قطعیززة االعتبززار بززللیل خززاف و ذززو شزز ادل
الهحهلین علی صحة وا نی ا و كل ش ادل حجة شرعیة نباال العلن بزالهع ی االعزن و فزتح قل زا
كوط الة ش ادل ال اخبارا وه وع و الاقل ون ال ة نیه وم اط كوط وزرادذن وزن الصزحة قطعیزة
الصلور وظ وط ال وقطزوع و لعزل وزرادذن وزا یعتهزل علیزه قطعیزا ام ظ یزا ن ز ادت ن علزی قطعیزة
تلة االخبار غیرقطعیة ل ا حتی نعهل ب

ادت ن وم انه ال دلیل علی حجیة ال

ادل نی االحكزام

ال رعیة.

اقول :ىذه الكلهاو ونه راىرة الدٌ لة ٌحتتهاح ایل شهرح اٌ ات طولهه <و ات یف تقر یهره
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وا یف التقر یر الغاجق> رجا ع همی و جغهارة جغهحهة و یر خهد ا هه و ات عهرض عهیل اٌوهام لكهن
اوٍعه عیل مجحع ارجار كتاحه حروقعوع حه فلح

تقر یره رجة و كهات الصه حح اتخقهول عهیل

عهه فٍتقر یر ٌ اتخقول فكحف خكهوت تقر یهره ىنها رجهة ٌ هه اذا اعتهر حهالتقر یر لهزم اتخعتهر
حالجحة و ٌمیكن اتخقرر املعصوم وا مخعلع علحه و طد ور اٌشارة ایل رعاجه.
قال :ناط قلا اخبار االحاد حجة ون باال الظن الااف لادلزة اللالزة علزی حجیزة خبزر
الواحل كها علیه اال كةر نیكزوط بزاال العلزن بزالهع ی االعزن و فتحزا نهزن ادلت زا اط ب زا الهسزلهین
نی زوان ا علی العهزل باالحزاد التزی تطهزئن الی زا (ب زا خل) الز فر نزی اخز نتزاوی الهجت زلین و
الیقتصروط علی ال فاا و ال علی الكتاال و ذ ا الطریقة كانزا وسزتهرل وزن زوزن ال بزی

الزی

زوان ززا حتزی اط اذززل الهلی ززة وززا كززاط دی زلن ن اخز جهیزم احكززاو ن و ززان ة عززن ال بزی

بززل

الزوجة كانا تراجم زوج ا و الولل اباا و الطفل وعلهه و ذك ا و ون الهعلوم عزلم حصزول القطزم
ل ن نی جهیم تلزة االحزاد و ذكز ا اذزل الزباد نزی زوزن االجهزة بزل و اذزل بلزلذن ایضزا وزم اوكزاط
االخ و ن

نسیرل الهسلهین و اجهاع ن علی الة وزن قزلین الزوزاط الزی زوان زا تزلل علزی

حجیز زة الواح ززل او ززا لتقریز زر الهعص ززوم او لك ززف اجه ززاع ن ع ززن رض ززاا ب ززه و ااا ثب ززا الحجیز زة
للحاضرین ثبا ل ا بادلة االشزتراك الط الزلاعی علزی اخزتاع حكه زا ذ زا وزم الحاضزرین اط كزاط
اختاع الزواط الحتهال ال سخ نفیه االجهاع علی علم عروض ال سخ نزی ذز ا الهسزخلة وزم اط
ال سخ بعل انقطاع الوحی الوجه له او الحتهال التقیة نفیه اط ال بزی

التقیزة ع زلا وزم اط ذز ا

االحتهال یرنم ج ة التقریر ال الك ف او اختاع االشااف نی فیه ادلزة االشزتراك او احتهزال اط
تقریرذن اذل زوان ن لعله كاط الجل عله ن بهطابقة اخبار زوان ن للواقزم و اط لزنیعلزن العزاولین
ب ز لة نفی زه اوال انززا نعلززن وجززود الك ز ال ن زی زو ز ن ن زی االخبززار و ثانی زا اط وجززرد العلززن بالهطابقززة
الیكف زی ن زی عززلم اله ززم عززن العهززل بززالابر باعتقززاد انززه واحززل یحتهززل ع ززل العززاولین الهطابقززة و
علو ا النه اغرا بالج ل او كةرل الو اجط ل ا ال ل ن نفیه ان ا التصیر نارقة بل ذزن كزانوا یعهلزوط
بالواحل حتی وم كةرل الو اجط.
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اقول :العجاراو واضه ة ٌحتتهاح ایل شهرح و اراد ىنها دفهع حبهث ارهر وهن اٌرجهار یی و

راصله اهنهن لهو متغهكوا حامجهاع اىهه عصهر الردهول

عهیل العههه حبجهر الوارهد او تقر یهره هلهن

جنحب عنه ا خأی.

طولههه <ات مخعلههن العههاولی> فههات ار هذ خعلههن وههن حههاب اٌفعههال فههافراده وههع كههوت املرجههع
ً
مجاعة ٌوعین له و ات رجع ایل النیب فجعحد و ختغحر الكٍم عهن الغهجا الغهاجق و ات ارهذ جمهردا

فٍوعین للعاولی حالحاء.
ً
طوله <ففحه اوٌ> ىذا دفع حبث ون اٌرجار یی اهنن خقولهوت ٌ داعهً ٌرهتٍ رمكنها وهع
الاضر ین و ات طحه ا ه یتهه تقر یرىن اىه واهنن ٌجه علن اٌ مئة عاحقة ارجار واهنن وع الواطع
طلنا ا ا علن وجود الكذب یف وهنن و وجه ارر ات جمرد علن الجة حاملعاحقة ٌخكی یف عدم املنهع و
حالوه.
ٌیوجب عدم املنع اذ لعه العاوه خعهه حبجر الوارد امل نوت املعاحقة فعدم ردعه ا راء ج

طوله <او كثرة الوداجا> ىو ون تتهة كهٍم اٌرجهار یی اي ات كهات الهداعً عهیل ارهتٍ
ً
رمكنهها وههع الاضههر ین كثههرة الودههاجا لنهها ٌ هلههن ففحهه اهنههن اخضهها كهها وا خعهلههوت حالوارههد وههع كثههرة
الوداجا.
قاااال :و و ززا اط نص ززب ال بز زی

و االجه ززة

ال ززوالل نز زی ال ززباد لتبلیز زغ االحك ززام و

السیا ا یلل علی حجیة اخبار الوالی ل ن وم وحلت ا لا تقرا و التقریزر و لةویزة ال صزب لزوال
حجیة قوله ل ن و نحوا ار ال ن الر ل الی االطراع لتبلیغ االحكام بالتقریزب الهز كور و و زا اط
اصززحاال االجهززة دونززوا كتبززا كةی زرل تبلززغ ززتة االع او اربعززة االع و اذززل عصززرذن كززانوا یعهلززوط
بجهلززة و ززا و الحززال اط العلززن غیرحاصززل غالبززا لةالززب ذززؤال ناجهززاع اذززل الززة العصززر و تقری زر
االجهززة

ای زاذن ی زلالط عل زی حجی زة االحززاد ل ززن و لززننجززل وفصززا ب زین انززراد الواحززل و ادلززة

االشتراك تعن الحكزن بال سزبة الی زا و و زا اجهزاع علهزا االواویزة علزی العهزل باخبزار االربعزة و اط
كاط عهل بعض الجل كوط جل ا او كل ا قطعیة ع لذن و اخزر وزن بزاال الظزن الازاف و اخزر وزن
باال الظن الهطلق.
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اقول :ىذا دلحه ارر اراد اتخقحهه للقاجلی حبجحة ارجار اٌراد ون حاب ال هن الهاب
الذي عن املصنف ا غداد حاحه فقال ون ادلهتن صب الجج الوٌة و ىن اراد كها وا خهذىجوت
ایل الجٍد و یرووت فجاٌدتقراء عرفنا رجحة كه رجر وارهد و حتقر یهر الجهج اىهه تلها الهجٍد یف
ً
عهلون و حا ه لوٌ الجحة لكات صب الوٌة لغوا.
طوله <و وهنا ات اص اب اٌ مئة> الخ خعین حه ات اٌص اب املغتهعی دو وا وا مسعهوا و
ً
كات الشحعة خعهلوت ججعضوا و لحغهت تفحهد علهها لغهالتن فامجهاع اىهه العصهر عهیل اٌرهذ هبها و
ً
اخاىن خدٌت عیل رجحة اٌراد و م جند وفصٍ جهی افهراد اٌرهاد فجهدلحه عهدم
تقر یر اٌ مئة
ً
القاجه حالفصه كلوا رجة و ادلة اشتراكنا وع اولجا یف التكالحف جیر هیا فحنا اخضا.
طوله <و وهنا امجاع اٌواوحة> ایل ارهر اي و وهن اٌدلهة عهیل رجحهة ارجهار اٌرهاد امجهاع

مجحع علهاء املذىب عیل العهه حارجهار الكتهب اٌرحعهة فالعههه هبهذه اٌرجهار جمههع علهیها و ات
كات كه عهه هبا لعلة.

قال :و و ا اط الكزانی دوط نزی الةیبزة الصزةری و ذزی زوزاط حضزور االوزام

و تهك زه

ون الردع و كاط ذ ا الكتاال و ت را الة الیوم بین االواویة لكون ن یووئ طاجفزة قلیلزة و وؤلفزه
ون اله اذیر وم حكن العادل بعزلم حصزول العلزن غالبزا للعزاولین بزه نتقریزرا ایزاذن كاشزف عزن
الحجیة و یتن نی ایر االحاد باالجهاع الهركب و و زا اوزر قطعزی وركزب وزن اوزور ظ یزة یحصزل
ون وجهوع ا العلن و ذی اذاال الهعظن الی الة حتی ال یخ بل الكلی ی و الصلوق ایضا الن ها
اكرا حزلیث االخز باالعزلل ع زل تعزارض الابزرین نزی كتاب هزا و تزلوین العلهزا كتزب االخبزار و
االجهززاع اله قززول عززن ال زیخ و العاوززة و غی زرذن عل زی الحجی زة الهقززلم عل زی اجهززاع الهرتض زی
بوجوا و االخبار العاجیة و تلوین العلها علن الرجال و ظاذر ب ا العقزا علزی اعتبزار الواحزل نزی
اوزور دیز ن و دنیزاذن اال وزا خزرج و تحزریص الهعصزوم اصزحابه بتزلوین االخبزار و عزلم تززلوین
القاجن كتابا لل یعة یة ی ن عن العهل باالحاد وم علهه بالحال و و ا ایة ال بخ و ال فزر و السزؤال و
الكتهاط.
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اقااول :عجاراتههه رههاىرة ٌ جههرة علهی ها و ات ادههتدل عههن لغههات القههاجلی حبجح هة ارجههار

اٌراد اٌ ات ادلهتا لحغت عیل لن اٌرجار یی القاجلی حات العهه هبا ون حاب رصهول العلهن
وهنا و ا ا ىً عیل لن القاجلی حاهنا رجة ون حاب ال ن الاب فٍ تعرض جلزجحاو وا فهیا

مما ٌ رتضحه و ذرىن ختعارضوت كحفها شاءوا.

قال :قل ا اوزا الجزواال عزن االول ن زو اط وحزل الكزام حجیزة االحزاد علزی نزرض انفتزا
بززاال العلززن غالبززا كزززون الهرتض زی

عل زی زعهززه حی زث اجتهعززا نی زه االخبززار و جهعززا االصززول

بحیث كاط ال اص وتهك ا یتهكن غالبا ون االجهاعا و الهتواترا اللفظیة و االحاد القطعیزة
للقراین الاارجیة و اوا اصحاال ال بی

و االجهة

نكاط باال العلن و سلا ل ن نزی االغلزب

لعلم تهكن الهعصوم ون قضا حواجج جهیزم اذزل زوانزه رجزاال و نسزا ا قریبزا و ناجیزا و زان ة و
باوا ززطة و عززلم تهكززن كززل ال ززاس وززن اخ ز شززتا وسززاجل ن ع ززه

شززفاذا و ال باالخبززار

القطعیة غالبا كهقللی زوان ا بال سبة الی نتاوی الهجت لین نلعل جزواز العهزل الصزحاال االجهزة
باالحاد الظ یة انها كاط لسل باال العلن ل زن غالبزا بحسزب ال زوع كهزا عرنزا و ااا نرضز ا االنفتزا
االغلبی كها نرض ا نا اجهاع حی ئ نی حق اصحاال االجهة حتی یلبا ل ا بادلة االشزتراك زله ا
وجود االجهاع نی حق زن لكزن الفزارق بی زا و بیز ن ووجزود النزا نعلزن غالبزا علهزا اجهالیزا بوجزود
الهعارض و االخبار الكاابة دون ن و نحن ولتفتوط الی الة دون ن و لو التفتوا الی الة لكاط الة
االلتفا و ن نی غایة ال لرل باان ا و ذ ا العلن االجهالی اوجب الفحص علی ا و لنیكن واجبا
علی ن بل كانوا كهقللی الهجت لین نزی زوان زا و اوجزب اختصزاف العهزل باالخبزار بالفقیزه دوط
العاوی نی زوان ا بااع زوان ن نلعلزه اوجزب نرقزا اخزر و ذزو حجیزة الابزر ل زن ال ل زا نالهوضزوع
واتلززف نایزتن الززللیل علزی حجیزة االحززاد وززم الفززتح االغلبزی حتزی صززحیح القززلوا و الصززحیح
االعلی و الصحیح اله

وری نكیزف بهاعزلا الصزحیح زله ا لكزن القزلر الهعلزوم وزن اجهزاع ن

انهززا ذززو الابززر الصززحیح الصززادر وززن العززلل االوززاوی الضززابط الاززالی عززن الهعززارض الهسززاوی و
االقوی و ذو نادر یها نی ابواال الهعاوا نباال العلن و سزل غالبزا و تزوذن اط الصزحا العاوزة
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كانیة ولنوع بحصول العلن االجهالی بتاصیص ا بعل واحظة وعارضات ا وزن الظ زوط الهطلقزة
كاال ززتقرا و ال ز رل و عززلم الاززاع و االجهززاع الظ زی و غیرذززا و وهززا ا كززر تقززلر عل زی ا ززتاراح
اجوبززة ززایر ادلززت ن و اط شززئا البسززط نراجززم ر ززالت ا الهفززردل نزی حجیزة الظززن نان ززا قززلبلةا
الةایة و تجاوز ال ایة.

اقااول :طولههه <طلنهها> جههواب للشههر املقههدم یف اول الكههٍم رح هث طههال <فههات طلههت ات
ً
ارجار اٌراد رجة وهن حهاب ال هن الهاب> الهخ فهاراد اتخهذكر جواحها وهن اٌدلهة الغهاحقة الهی
ً
الهواب
اوردىا للقاجلی حبجحة ارجار اٌراد شرعا و ا فتاغ حاب العلن حهاملعین اٌعهن فقهال <ات ج
عن اٌول و ىو طوهلن ات حناء املغلهی یف وا نا> الخ ات مه الكٍم رجحة اٌراد الی ٌتفحد
ً
علها عیل فرض ا فتاغ حهاب العلهن حهاملعین اٌعهن یف ا لهب املغهاجه و اٌ فعهیل فهرض ا غهداد
حاب العلهن ٌ كهٍم یف جهوا العههه حارجهار اٌرهاد ال نحهة الصهدور مف هه الكهٍم یف وثهه وهن
املتقههدوی رحهث ادعهً حعضههون اٌمجههاع عههیل عههدم جههوا العهههه حارجههار اٌرههاد فحهه و حعضههون
ً
ً
ادعهً اٌمجههاع عههیل جههوا ه و اوهها یف وثههه وههن النههیب فكههات حههاب العلههن ونغههدا الجهها عههیل
ً
ً
اكثرىن و طول املصنف <ونغهدا هلهن> فحهه عجههة و ذكهر وجوىها ٌ غهداد حهاب العلهن علههین مث
طال <فلعه جوا العهه> الخ ذلا رحهال مه

و رروهة العههه حهال ن كهات عنهدىن وهن احهده

الجهدهیحاو و كههات ىههو الفههار جیههنن و جهی العاوههة و كهها وا خعحجههوت عههیل العاوههة حالعهههه حههال ن او
مخكف واجة اخة یف كتاب اَ لوضوروا لدهین و اٌرجار املتكهررة املتهواترة یف اصهوهلن و مخها یف
اذىاهنن ىذه الشكوك و الشتاو و اذا فرضهنا اٌ فتهاغ اٌ لهیب یف وثهه ا ونهة وتقهدوً العلههاء
ً
فٍ امجاع یف رهق اصه اب اٌ مئهة ملها روهر ات حهاب العلهن كهات وغهدودا علههین فهاذ مخثجهت یف
رقون فٍخثجت لنا ا فتاغ حاب العلن حاملعین اٌعن حادلة اٌشتراك.
طوله <دلهنا وجود اٌمجاع> الخ خعین عیل فرض طحام اٌمجاع عیل اهنن كا وا خعهلوت
حارجار اٌراد ون حاب ا فتاغ حاب العلن جیننا و جیهنن فار و ىو ا ا علن جوجهود املعارضهاو
و ىن مخكو وا خعلهوت و ىذا ررب و حتهی و جواب رین و لوٌ علهون حاملنتلفاو ملادألوا
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عن عٍح املنتلفاو كها یف ارجار وتواترة و ارجهار وجهود اٌرادخهث الكاذحهة یف كتجنها كا هت
ون ذلا الحوم و كا وا خغألوت یف جمل

وارد عن وغألة واردة و جیهاجو ت حاجوحهة متلفهة و

ارههتٍفون یف اٌركههام كا ههت وعروفههة رههی اهنههن دههٍم اَ علههین طههالوا حنوول اوقعنووا الو ف

بی ونكن و ذلووك احوویق لنووا و لكوون و ركاخ هة التقح هة و ارههتٍ فتههاو هین كا ههت وعروفههة و واض ه ة
اوضح ون الشه

یف راحعة الهنار.

طوله <و ىذا العلن اٌمجایل> ایل ارر عیل وا ذكهر رعهاء و ىهن و نهن دهواء یف ادهتنجا
اٌركههام وههن اٌرجههار و ٌ جی هب عل هحكن و ٌ عل ههین الف ههك و ا ههمت ٌ دلح هه لكههن عههیل وجههوب

الف ك ون كتاب و ٌ دنة و ٌ امجاع و ٌ دلحه عقه طععً وا ا توججو ه هبذه اٌدت غا او
فات عثرمت عیل رٍ فعلحكن حالعٍح كها اوروكن و اٌ فٍ جیب كاملتقدوی و طد ور الكهٍم یف
ً
ذلا یف ىذا الكتاب و ذكر اه یف دایر كتجنا وفصٍ.
ً
و طوله <و اوجهب ارتصهاب العههه حاٌرجهار> ایل ارهر و ىهذا اخضها كهٍم ٌ رجهة علحهه و
جیب عیل الكه العههه حالغهنة و حاٌرجهار ٌرادخهث ٌحتیصه و ٌ جیهو تقلحهد ارهد و الهذي جنهو ه
ً
ً
وههن اٌرهذ حقههول الفقحهه فوههو اذا كههات رههدخثا ونقههوٌ حههاملعین فحأرههذه املقلههد وههن حهر ف ههك عههن
ً
ردخث ارر و اذا طال الفقحه رمكا ح نهه و وهن اٌدلهة ال نحهة حهر الكتهاب و الغهنة فٍ جیهو اٌرهذ
حقوله و ٌ كراوة و ٌ دلحه علحه ون كتاب و ٌ دنة حه الدلحه عیل رٍفهه د الورأی و القحواب و ووا

قووال قوووم ىف دیول اهلل لوحس لو برهووان فجهحهع الرعحهة ارههذوت حقههول اوههاوون و ردخثههه و العلهههاء قلههة
ً
ردخهثن اوا حلف ه او عناه و ىذه اٌرادخث املوجودة یف الكتب اخضا وهنا ونقولهة حالفاروها و وهنها
ونقولة عا هیا.

ً
طوله <فلعله اوجب فرطا ارر> ایل ارر خقول لعه ىذه العله صهارو دهجب ات الجهر كهات

رجة علهین و جیب علهین العهه حالجر كها ا ه جیب عیل املقلد العهه حبجر وأثور عن الفقحهه و
لح

الجر ون رحث ا ه رجر رجة علحنا حه ون رحث رصول ال ن و ا هه ارهد ادهجاب ال هن

و لذا طال حعضون نن عهه حاٌرجار ٌ ون رحث اهنا ارجار حه ون رحث رصول ال ن.
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فلح

طوله <فاملوضوع متلف> خعین رهاهلن حهر رالنها فٍ جیهري اٌمجهاع املهذكور علههین و علحنها

ارجار اٌراد وع الفهتح اٌ لهیب رجهة وهن رحهث اهنها ارجهار ارهاد رهی لوكا هت صه ح ة

حاصعٍغ القدواء خعین طدعرفوا ص ة صدورىا عن املعصوم حالقراجن و الص حح اٌعیل خعهین وها
ً
ً
ً
كههات رواتههه كلوهها عههدوٌ اوههاوحی و الصه حح املشههوور وهها كههات وشههوورا جهی العلهههاء وعهههوٌ حههه و ات
ً
مخكن دنده ص ح ا فحقول لح وارد ون ىذه اٌ طغام رجة علحنا ون رحث اهنها ارجهار فاهنها
و ات كا ت صه ح ة لغهنا هؤون علهیها الغهوو و العهاء وهن الهرواة و النغها و یف دٌ لهتها فكحهف
اعدا الص حح.
ً
طولههه <دههلهنا> ایل ارههر خعههین عههیل فههرض اتخكههوت اٌمجههاع طامئهها عههیل رجح هة الجههر و
و علحنا لح ذلا كه رجر حهه ىهو الصه حح
رصول ال ن املعتجر ونه عیل اص اب اٌ مئة
ً
حاملعین اٌعیل و ىو ادر دحها یف اجواب املعاوٍو الی كات اعتناء النا حضجا ارجارىا طلهحٍ
حبٍ العجاداو و لذلا خكهوت ارجهار العجهاداو اضهعا ارجهار املعهاوٍو فجهاب العلهن علحنها
ً
ونغد و دایر اٌرجار ٌتفحد علهها و الصه اغ العاوهة و املعلقهة حركافحهة للفهروع حراملتناىحهة وهع
العلن اٌمجایل حتنصحصوا و تقحیدىا ری طحه وا ون عهام اٌ و طهدرك ىهذا و هلها وعارضهاو
ون دایر ادجاب ال نوت اٌجهتادخة الی خغتعهلوا املجهتدوت كال ن الاصهه وهن اٌدهتقراء و
الشورة و عدم الٍ و اٌمجاعاو ال نحة فاذا ثجت اٌ غداد اٌ لیب ثجت لهلوم العههه حهال ن
ون حاب اٌرتحا یف الدین كها ذىب الحه املصهنف و دهحأی ات شهاء اَ وها خكفحها و رضهنا
ً
عاجٍ ره العجاراو.
قال :اللاللة بعل وا عرنا االنسلاد االغلبزی نزی ابزواال الفزروع ن زل الزازم حی ئز العهزل
بالظن ون حیث انه ظن و لعله اجهاعی علی نرض ذ ا الصةری ام الازم حی ئ تحصیل العلزن
او العهل باالحتیاط او البرا ل او التاییر بین الظن و االحتیاط او بین الظن و البرا ل او بزین البزرا ل
و االحتیاط او التبعیض وكاط التاییرا اله كورل او الرجوع الی االصول العهلیزة كاال تصزحاال
و اصززل االشززتةال و اصززل البززرا ل و االحتیززاط و اصززل االباح ززة كززل نززی وقاوززه او غیززر الززة و ززن
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االحتهززاال وجززوا ن قززول اوززا لزززوم تحص زیل العلززن نیلنعززه التكلی زف بهززا الیطززاق و لززو قی زل اط
الهكلفین لوا باال العلن علزی انفسز ن و صزاروا زببا لةیبزة الحجزة نزا وزانم وزن عقزاب ن علزی
علم اتیان ن بالواجبا الواقعیة الط االوت اع باالختیار الی انی االختیار خطابا و عقابزا او عقابزا قل زا
بعل تسلین الة نی حق كل العباد ان ن و اط صزاروا زببا لاوت زاع لكز ن غیروعتقزلین بالسزببیة
نتخول وم علم حصول التفویا نعا ون الهعلووین وم علم صلور الاطاال بال سبة الی ن نی
زون تهك ن ن رط االوت اع باالختیار و تف ون وجوا.

ً
اقول :طوله <و لعله امجاعً عهیل فهرض ىهذه الصهغري> فهاوٌ ىهو فهرض حاوهه كهها وهر

و خأی اتشاء اَ و <لعله امجاعً> كٍم ارتهایل ٌخغهن و ٌخغین ون جهوع و ایهن اٌمجهاع و
كحهف اٌمجههاع و وهها اٌمجههاع و ىههذا الفههرض فههرض عههدم رمكههة اَ و رمكههة ردههوله و عصهههته و
تقصحر الجج یف احٍع الشراخع و اي رجحة یف ىذا اٌمجاع و اٌوام ٌخدره یف ىذا الفرض.
و طوله <فنقول اوا للوم حتصحه العلن> ایل ارر فنفاه حا هه تكلحهف ها ٌخعها اذا دهد اَ
حاب اوكات حتصحه العلن علهین.
طولههه <و لههو طحهه> ایل ارههر خعههین اذا طحهه ات اَ مخغههد عههیل املكلفهی حههاب العلههن و ىههو
لعف ون اَ واجب طدعهه حه ولكهن املكلفهی طصهروا یف حتصهحه العلهن فغهدوا عهیل ا فغهون
حاب العلن فون ممتنعوت عنه حارتحارىن و ىن صهاروا دهجب حجهة الجهة الجاعثهة ٌ غهداد حهاب
العلن علهین كهها طحهه وجهود الجهة لعهف و تصهرفه لعهف ارهر و عدوهه ونها فاٌوتنهاع حاٌرتحهار
ارتحار فهٍ وها ع عهن عقهاهبن حتهرك حتصهحه العلهن و العههه حالشهراخع الواطعحهة فحجهو رعهاهبن و
اورىن حت صحه العلن و عقاهبن عیل تركه فاجاب املصنف عن ذلا حا ا لو دلهنا ذلا لكن لنها
ً
ات قول اهنن و ات عهلوا اعهاٌ هبا ادت قوا ىذا العقاب لكهنن حروعتقدین اهنا دهجب الغهد و
اهنا وقدوة ترك الواجهب فلهح علههین عقهاب و ىهو مه جهواب ٌ جرىهات علحهه و ٌرجهة یف
ً
وقاحههه طههوهلن و اري ىههذه اٌجوحههة حعحهنهها كهشههامتة النهها حعضههون حعضهها فوههذا خشههمت احهها ذاك و
ً
ً
ً
ً
ً
املشتوم اخضا خشمت احا الشامت دواءا كات صدطا او كذحا و وع ذلا طال <فتأوهه> علهها ونهه حا هه

لهح
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ً

جحبههواب و ات ال ههاىر اهنههن خعتقههدوت ات املعههایص دههجب الروههات عههن كههه رحهر و لههو امجههاٌ

حالهلة و ا داد املصهنف ات املعهدووی یهوم العهاب مخصهدر رعهاب حالنغهجة الههین و مخصهدر
ج

وهنن تفو خت فهٍ عقهاب علههین فوهن ممتنعهوت حاٌضهعرار ٌ حاٌرتحهار و طدویضه ونها وها جیحهب
عنه فراجع.

قال :و اوا االقتصار علزی الهعلووزا و االخز بزالبرا ل نیهزا عزلاا نهسزتلزم للازروح عزن
اللین و ذلم ال ریعة لهكاط العلن االجهالی كةیزرا نزی كةیزر و و زاع الدلزة االشزتراك بزل وازالف
لاجهاع بعل نرض ذ ا الصةری و اكر بعض الهحققین الة نی ذ ا الهقام انها ذو لله اق زة ال
االعتقززاد وززم اط واالفتززه التضززر باالجهززاع وضززانا الزی اط وقتضزی البززرا ل التوقززف عززن االنتززا نزی
الهعززاوا و الهرانعززا نیهززا الیهكززن نیزه االحتیزاط نیلزززم اخززتال الز ظن و یزتن االوززر نیهاعززلاذا
باالجهاع الهركب و الیهكن قلبه لقول ضهیهته له ا اط ال دلیل علزی بطزاط البزرا ل لكزن ال دلیزل
علی ا ایضا نسلن اصل االشتةال عن الهعارض و لو قیل لو لزنیجزز واالفزة الهعلزوم باالجهزال و
الحكن بالبرا ل نلن حكن بعض ن بجواز ارتكاال الجهیم نزی ال زب ة الهحصزورل و حكزن العاوزة
بجواز طرح االورین نیها اجتهعا االوة نیزه علزی قزولین بزل العزادل قاضزیة باطزا الهجت زل نزی
بعززض ظ ونززه نزی وجهززوع ابززواال الفقززه و وززم الززة یعهززل بهظ وناتززه نزی كززل ابززواال الفقززه ززوا ا
العاول بالظن الااف و الهطلق قل ا كل الة علی نرض صحة الهقیرعلیزه قیزاس وزم الفزارق
و اوززا وجززوال االحتیزاط الكلزی نیهاعززلا الهعلووززا نهسززتلزم للعسززر و الحززرج ال ززلیل و ووجززب
للتوقف عن االنتا نی الهعاوا الهستلزم الختال ال ظن وم انه نی دوراط االوزر بزین الوجزوال
و الحروة كیف یهكن االحتیاط و اط حكها بالتاییر نی ولله نفیزه اط وزا یحصزل وزن التاییزر و
ذو االخ باحل الطرنین یحصزل وزن العهزل بزالظن ایضزا نكیزف بعزل الظزن باحزل الطزرنین یحكزن
بالتاییر و لو قیل اط ادلة نفی العسر انها یعهل ب ا وا لنیرد دلیل علی العسر و ذ زا قزلورد لایزا
ال اذیة عن العهل بالظن قل ا اط انصران ا الی صورل العسر وه وع وزم اط ایزا نفزی العسزر ارجزح
ون ایا ال ی نیها نحن نیه له ا تعارض االیتزین و تسزاقط ها و یبقزی اجهزاع ن علزی قاعزلل
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نفی العسزر وزالنیزرد دلیزل علزی خانزه زلیها عزن الهعزارض اال اطیعزارض باصزالة حروزة العهزل
بالظن نتخول و توذن ال قض بها ااا انجر ظن الهجت ل نی جهیم ابواال الفقه الی طبزق االحتیزاط
نالعسر و االختال الزم علی العاول بالظن ایضا نواا جلا.

اقااول :خعههین حعههد وهها عرفههت ات حههاب العلههن وغههدود یف ا لههب اجههواب الفقههه ىههه الههٍ م
اٌ طتصههار عههیل املعلووههاو و ىهً القلحلههة النههادرة فنتههدین هها علهنهها و اوهها یف واعههداه و ىههو اٌ كثههر
اٌ لههب اٌرههذ حاصههه جههراءة الذوههة فنعهههه فحهه كحهف شههجنا فههذلا وغههتلزم للنههروح عههن الههدین
فٍخكوت یف اخدخنا ركن ٌ لب املغاجه اذ ر ا ٌیصه لنها العلهن جواطهع املغهاجه اٌ یف وغهألة
ً
ً
ون جی الف وغهألة و نهن علهن امجهاٌ ات لنها رمكها یف كثحهر وهن اٌوهور و ىهذا اٌرتحهار ونها
ٌدلة داطتنا ایل القول حاشتراكنا وع املعاصر ین اٌولی یف اٌركام اذ كات هلن یف اخهدهین یف كهه
ً
ً
یشء رمكا راصا و نن وشتركوت وعون و عیل ىهذا اٌرتحهار نهن جهراء حهه ىهذا القهول مهالف
ً
ً
ً
لٍمجاع لقحام اٌمجاع ون الشحعة عیل ات لنا یف كهه وغهألة رمكها امجهاٌ دهواءا كهات حهال ن او
العلههن و مههالف ٌمجههاع املجهتههدین وههع فههرض ا غههداد حههاب العلههن فههاهنن خقولههوت ات لنهها یف كههه
ً ً
وغألة رمكها رنحها و وها ذكهره حعه امل ققهی یف ىهذا املقهام ىهو مل ه املناطشهة اي املجادلهة
ً
حالی ىً ادوء و مخكن خعتقد ذلا و عیل فرض اعتقاده اخضا ٌخضر وجوده فا ه وعلوم النغب
مث ادتزاد املصنف فقال وقتیض الجراءة التوطف عهن اٌفتهاء جهی النها

حهاتخكلوهن ایل ا فغهون

فحها ٌمیكن فحه اٌرتحا فحنته الن ام فاذ م جیهز ىنها مت یف الجهایق حاٌمجهاع املركهب و طهدعرفت
ات ادلهتن م

طول و اٌمجاع املركب ٌخكاد یصه العلن حه اٌ لعام الغحب.

طوله <و ٌمیكن طلجه> اي طلب اٌمجاع املركب حاحعال العهه حال ن یف املعلوواو حاخاو
و ارجار فوو جهار یف حهر املعلووهاو حاٌمجهاع املركهب لقهوة ضههحهة وها ارتر ها وهن اٌرجهار الدالهة
عیل اٌشتراك و ون اٌمجاعاو املنقولة املتواترة علحه و ذىاب املع هن الحهه و اتفها العقهول عهیل
ات املقتصههر عههیل املعلههوم رههارج عههن الههدین و اوثههال ذلهها فاهنهها تههدل عههیل ات اٌ طتصههار حاوههه و
اٌرتحا یف الكه وتعذر فالعهه حال ن وتعی.
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طوله <دلهنا ات ٌ دلحه> ایل ارر خعین دلهنا ات ٌخكوت املقتصر عیل املعلوم و اٌرذ یف
الجایق حالجراءة لهح

حكهافر ٌت العههه حاٌركهات لهح

وهن شهراجا اٌمیهات و اٌرهذ حهه لهح

نكهر

ضههروري ولكههن ٌ دلح هه عههیل وجههوب اٌرههذ حههالجراءة یف الجههایق فو هً ٌ دلح هه عههیل وجودىهها و
ً
ٌعدووا فاصه اٌشتغال حا عیل راله فا ه خعلن جمهٍ ا ه وشغول الذوة حاوور و ٌیصهه لهه
الجراءة اٌ حالعهه حكه وا خ ن ا ه وشغول الذوة حه.

طوله <طلنا كه ذلا> ایل ارر خعین و ات افتحنا ا ذكرو ون املغاجه خكوت القحا
وع الفار فات القاجه حتلها املغهاجه اداه رنهه الهیها و ٌ دلحهه یؤدخنها عهیل العههه حهالجراءة
حه الدلحه یؤدخنا ایل رٍفوا فات ون علن حاملعلوم ون الشراخع و ىً یشء جمهه وهن كهه
ً
ً
وغألة مث ترك الجایق خعده كه اىه اٌدٍم رارجها عهن اٌدهٍم كالصهلوة وهثٍ فلهو تركهت
ً
و نو اهتا و عهلت ا ىو املعلوم یجی اطاوة الصلوة وثٍ جمهلة و اهنها ارحهع ركعهاو لل وهر و

اوا التفاصحه فكلوا جموولة فاذا خصیل صلوة ٌیرتضهیا ارد ون اىه اٌدٍم و ىكذا اٌوهر
یف كه الشراخع.

طوله <و اوا وجوب اٌرتحا > ایل ارر خعین اذا ارتها یف كهه حهر وعلهوم الكهن جیهب
ً
علحه یف كه وغألة اتخأی ا یتهه اتخكوت واججها علحهه و ىهً ٌحتیصه فحلهزم العغهر و الهرج
الشدخد و یف املعاوٍو یؤدي ایل اٌرتٍل الع می وع ا ه وع دورات اٌور جی الوجوب و الروة
ٌمیكهن اٌرتحها و ىهذا القههول وههن املصهنف جیهري عههیل وذىجهه فا هها ذكر هها ا هه ٌ ارتحها عنههد

التردد یف اٌواراو ال نحة املعتجرة عنهد املصهنف و اضهراحه و ٌ ارتحها عنهد ارهتٍ اٌ طهوال و
الشكوك و الشتاو الاصلة ون العلوم الی ٌ دلحه علهیا ون الكتاب و الغنة و ٌ جرىات عیل
اعتجار یشء ون ذلها و ا ها اٌرتحها یف تعهارض رجهر ین ٌتعلهن اهیهها الهق و ذلها ٌیوجهب
ً
ً
عغرا و ٌ ررجا و طلها ختفهق ذلها و لهذا طهال املصهنف یف الضهواحا <فهات طلهت لهو كهات العههه
ً
حاٌرتحا ووججا ٌرتٍل هام العهام فكحهف خعههه حهه حعه اٌرجهار یی طلنها ملها كهات اٌرجهار
ً
عنههدىن وقعوعههة الصههدور كههات وههوارد اٌرتحها عنههدىن طلهحٍ اخهة القلههة و یف املواضهع النههادرة
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ً
ً
ٌخكوت اٌرتحا ووججا لٍرتٍل فلو كات لنها حهاب العلهن یف وع هن اٌركهام وفتورها كهها كهات
هلن لقلنا حللوم اٌرتحا یف املواضع> ا هتً و ات اَ اذا شهاء اتخ وهر الهق خ وهره عهیل خهد وهن
شههاء و ا ههه رجههة عههیل املصههنف فالهههدَ الههذي مخغههد حههاب علهههه عههن وجههه مجحهع عجههاده و
طدطلنا ات مجحع وا دوي كتاب اَ و دنة جحه

عند ا كعفعة عنز و وجودىا و عدووا عنهد ا

دههواء فٍارتحها جهی تلهها اٌدههجاب و اوهها اٌرجههار فاٌرتحها فهیها عههیل دههجحه اٌدههت جاب و
التنحیر وودع و الهدَ و ادوه و اىنأ و اخغر و العجب ون املصنف رحث خقهول یف الضهواحا
<ات اٌدلة الدالة عیل رروة العهه حال ن ا ا تدل عیل رروة العهه حال ن ون رحث ىو رن و
نن ٌ عهه حه ون رحث ىو حه ون رحث اٌرتحها > ا هتهً و ذلها حبهر ضهه فحهه الغهواحح و
ً
ذلا نزلة اتخقول طاجه ون العاوة ات اٌدلة الی طاوهت عهیل رروهة مالفهة عهیل وهثٍ وهن
ً
ً
رحث ىو و اوا نن فننالفه ارتحاوا عیل اٌوة و رف ا لجحضة اٌدٍم.
طوله <و ات رمكت حالتنحیر> ایل ارر خعین ات حنحت عیل التنحیر جی اٌرتحا و العهه
ً
ً
حال ن ففحه ات یف العهه حال ن عهٍ حالتنحیر اخضا و اذا رن ارهد العهرفی كحهف جیهو العهدول
عنه ایل حره وع ات العقه كهاخغتقجح ترجحح املرجوح عهیل الهراجح خغهتقجح تغهو خهتها و كحهف
حعد رصول ال ن تعهه حالتنحیر.
طوله <و لو طحه ات ادلة ی العغر> ایل ارر خعهین ات طهال طاجهه ات ادلهة هی العغهر لهح
عیل اوٍطوا و ات ووردىا وا میرد دلحه عیل اثجاتهه و طهدورد یف الشهرع وهوارد ركهن فهیها حالعغهر
الواو و ىنا طدورد اخاو و ارجهار عهیل رروهة العههه حهال ن فالعههه حاٌرتحها و
كالصلوة ایل ج
ً
ات كات عغرا وتعی فاجاب املصنف ا ا نع ا صرا تلها اٌخهاو و اٌرجهار ایل صهورة توجهب
فهیا اٌرتحا العغر و اخاو ی العغر و الرج ارجح ون اخاو رروة العهه حال ن.
طولههه <دههلهنا تعههارض اٌخت هی> ایل ارههر و وفههاده ات اٌخت هی وههن كتههاب اَ اذا تعارضههتا
الزء وهن الكتهاب ممها ٌ عجهرة حهه و ٌ
دقعتا عن الجحة و لحغتا حبجة عیل اللق فحكوت ىذا ج

فاجدة و لح

هلا واعة وفروضة فتغاطعا و یجی اٌمجاع و القاعهدة حهٍ وعهارض و العههه هبهها و
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لعهري واادري اي عام عام ىؤٌء فوه یف عهاملون اوهام ام ٌ و ىهه جیهب الرجهوع الحهه ام ٌ م

ٌخقول اذا اشكه اٌور و كات الكتاب حرمكن جیب الرجهوع ایل الجهج دهٍم اَ علههین فهاذا

راجعنا الجج وجد اىن رروهوا العههه حهال ن اشهد وهن لهن الكلهب و النل یهر و املحتهة و الهدم و

الهر و الزین و اللوا و ورد اٌرجار اضعا التواتر و طام اٌمجاع الذي ٌر خب فحه لنا عیل ذلها
ف روههة العهههه حههال ن وغههلهة فوههو رههٍ اٌرتحها و ىههو اٌرههذ حههاملرجوح و ىههو الهتلكههة و ىههو
الضرر فوذا وتروك وعرضعنه فحجی اٌرتحا جی الجر ین الذین ٌ علن اهیها الق و ىو ٌیجله
رد العغر كها اعتر و اي ووضع حل العغر و الرج تهرك ذلها املوضهع حعحنهه فهات عهدم العغهر
ً
حالهلههة اراد
یف الههدین اخضهها ممهها ٌر خ هب فح هه و علح هه مكههن الكتههاب و اثههار الجههج اٌوح هاب ج
ً
املصههنف اتخقههول اذا كههات ههی العغههر دههلحها عههن املعههارض و اٌرتح ها فح هه العغههر فٍارتح ها
فالعهه حال ن وتعی.
طوله <و توىن النق

> ایل ارهر خعهین اذا طهال طاجهه ات یف العههه حهال ن لهح

فهرار عهن

العغر اٌرتحاوً فا ه اذا ذىب رن املجهتد یف مجحع اجواب الفقه ایل وا فحه اٌرتحا فوو واطهع
ً
ً
یف العغر حٍ شا طلنا ذلا اٌرتهال ادر جدا و ىذا القهول واه جهدا ٌخعجهؤ حهه و ملها كهات عزونها
عیل ات فصه املعلب حعد ات شهاء اَ م تعهرض ىنها ایل ا خهد وهن شهرح كٍوهه ىهذا و اذا كهات
وجه كٍم حعضون ایل حع

و نن م رت

كٍم العرفی مناكن جیهنن و ٌخلزونها صهر العههر

یف وا ٌواجه حتته و ذرىن ختعارضوت كحفوا شاءوا و اذا كنها رتیضه ارهد العهرفی فعلحنها صهر
املؤونی.
قال :و اوا التبعیض بزین االحتیزاط و البزرا ل ن زو وسزلن اط عهزل باالحتیزاط نزی وظ زوط
التكلی زف و بززالبرا ل ن زی ووذززوم التكلی زف و ل زیر ذ ز ا اال عهززا بززالظن و اط عهززل باالحتی زاط ن زی
ووذوم التكلیف ن و وستلزم لاحتیاط نزی وظ زوط التكلیزف بطریزق اولزی و اط عهزل بزالبرا ل نزی
وظ وط التكلیف ن و وستلزم للبرا ل نی ووذوم التكلیزف بطریزق اولزی نتعزین التبعزیض ب حزو وزا
اكرناا نفی العهل بالظن جهم بین البزرا ل و االحتیزاط و لزو قیزل اعهزل باالحتیزاط الزی حزل الیلززم
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العسر و اعهل بالظن نیهزا عزلاا و الزوزه التبعزیض نزی وزوارد الفقزه بزین االحتیزاط و الظزن قل زا اط
الهجت ل الیهك ه ذ ا التحلیل نی جهیم ابواال الفقزه بحیزث الیلززم عسزر علیزه و ال علزی وقللیزه
الختاع دواعی ال اس و احوال ن ن ا التحلیل الیهكن وزن اصزله عزادل اوال الخزتاع الزلواعی و
لو اوكن نایهكن اطاع الهجت ل علیه ثانیا و لو اوك ه ن و عسر علیه ثاللا و فزی بادلزة العسزر وزم
انه یقبح ون الحكین اط الیجعل بیا جلیا لعبادا و یخورذن بزالتبعیض الهوجزب لعزلم االنتظزام
وضانا الی االجهاع علی نفی ذ ا التبعیض بل علی نفی التبعیض باقساوه و وهزا اكرنزا تقزلر علزی
ابطززال ززایر الهحززتها و اط ارد التفص زیل نراجززم ر ززالت ا الهفززردل نانززا قززلبلة ا نی ززا اقص زی
الةایا .

اقول :طوله <و اوا التجعح

> ایل ارهر فارتیضه ىهذا القهول ٌ هه یهؤل ایل العههه حهال ن

فات ارتحاوه ات كات یف عهله حهال ن فوهو و ات كهات یف املوىهوم فهال ن اویل و عهلهه حهالجراءة ات
الهلة عند املصنف رغهن
كات یف و نوت التكلحف فوو یف ووىووه حعر یق اویل فوذا القول یف ج
فاذا عهه حال ن و ترك املوىوم فقدمجع جی الجراءة و اٌرتحا .

طوله <و لو طحه اعهه حاٌرتحا > ایل ارر اجاب املصنف حهات العغهر یتلهف حهارتٍ
اٌشناب و املجهتد ٌمیكنه وعرفة رال اٌشناب فوو عغر علحه.

ً
طوله <وع ا ه خقجح> ایل ارهر ات كهات عهدم جعهه دهجحه جهیل للعجهاد طجح ها واَ ٌخفعهه
ً ً
القجحح فقدجعه لعجاده ایل تكالحفون دجحٍ جلحها یوجهب العلهن و میهوجون ایل اتخعهلهوا هبهذه
ً
ً
اٌوىام و الشكوك الی خغهوهنا رنو ا مث علووا وع ىذا التكلحف الشدخد.
ً
طوله <وضافا ایل اٌمجاع> ایل ارر واادري كحف صار وهام اٌمجهاع حارتحهارىن خغهوطو ه
ً
رحث شاءوا و ىذه املغهاجه ر خهة وغهت دثة میعهر حبلهد طهدواجنا احهدا و میهؤثر یف رصوصهوا
طول.
طوله <حه عیل ی التجعح

ً
حاطغاوه> خنایف عهوم وا جهو ه ا فها اٌ ات یهراد حهه اٌ طغهام

الی حره و ٌخدل و وراده ون اٌ طغام كأت خعهه یف وورد حاٌرتحا و یف وورد حهالجراءة او ال هن

او الوىن او التنحیر جی الثلثة او التجعح
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جی اٌشناب خعین ون ٌ ودرلحة له یف ام العهام

فعلحه اٌرتحا دوت حره.
حالهلهة كههه ذلهها ممها مخهذكر ادههن اَ علحهه و الفههرض عههیل الشهحعة اتختهغهها حالجرىههات
ج

الههذي جههاءه وههن عنههد اَ و ىههو العلههن فا ههه ل هح
المهههد

وان تطوول اك وور ووول ىف اال

العلههن اٌ وهها رههرج وههن ىاىنهها اي وههن جی هت

خضووهوك عوول سووجحا اهلل فنقههول ات امل ههرم حالكتههاب و

الغههنة و اٌمجههاع و دلحهه العقههه املغههتنحر العهههه حههال ن راصههه و عاوههه كههها مسعههت و دتغهههع و
العهه حالعلن ممكن ملن میجته حالشتاو و الشكوك العاوحة و ىو فج وادع و ور یق ووحهع لهح
فحه ضحق و ٌررج و الخكه اهلل نرأا اال وا اتهیوا و ووا اختهرووا اال وول حعود ووا جواءهن العهون حغحوا
بیهنن لقدجاءكن برهان ول رحكن و وا ٌخدل عهن طعهع لهح

ججرىهات الحووم اكههوت لكون دخونكن و

امتهت عهحكن نعهی و ضحت لكن االس م دخنا و هلل ال ة الجالغة مفا میرد فحهه الحنها هك عهام او
رههاب وعلههق او وقحهد فههن ن یف اٌصههه الثهها وي جههرءاء وههن التكلحهف فحهه و عهههه حههاٌوٍ و
الجراءة عیل رغب اورىن ٌ عقلنا و ات افتوا فحه و افتوا و ات شتوا و شتوا و ارتهلوا و ارتهلهوا
و ات وصه ك فات مخكن له وعارض فوو املعلوم املعهول حه و ات كهات لهه وعهارض فهات عهر
املنرج حالقواعد املأثورة ٌ حر فوو املعلوم املعهول حه و ات مخعلن املنرج فات عهلت حاٌرتحا
و ىههو وهها اذا عهههه حارههدمها عهههه حههاٌرر فوههو الههراجح املهههدوغ و ات عهلههت حاهیههها شههجت فوههو
املودههع وههن عنههدىن رمحههة و رحنجههذ ات عهلههت هها خ هذىب الح هه رنهها وههن اٌرههو و اٌصههح و
اٌ طرب و اٌ طهوي و اٌشهجه و اٌ غهب و اٌویل وهن حهر هی الغحهر فهٍ حهأ
لقوله

حهه حهه ىهو ارغهن

د وا ی یجك ای وا الی یجك فات الصد وهأ حنة و الكذب ر یجة و لقولهه

الجور ووا

اطهأنووت الحو الوونرس و الجوور وووا اطهووأن حو ال وود و اال مث وووا تووردد ىف ال وود و جووال ىف القهووج و ان
افتاك الناب و افتوك و عهیل قهه اقنواك النواب و اقنووك مث ٌ ارتحها یف یشء وهن اٌرتههاٌو
اٌوكا حهة و ىههذا اٌرتحها احههتیل اكثههر صههالً اٌصههولحی ایل الودههوا

الشههدخد فر هها خغتغههه

وارههد وهههنن جلناحههة وارههدة واجهة و عشههر ین وههرة و ر هها خغتغههه وههن طجحهه الفجههر ایل حعههد ولههوع
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الشه

وراو وتوالحة و ٌیصهه لهه الحقهی حهالجراءة و ر ها خغ

ه علههین و ر ها ٌخقهدروت عهیل

صلوة واردة ون كثرة الشتاو و ىذه نرة اٌرتحاواو یف حهر املنصوصهة و حهر املهأثورة و املهرد
یف الكه ایل اركن الاكهی.
قال :الرابعة بعزل وزا عرنزا حجیزة الظزن وزن حیزث انزه ظزن نزی جهیزم ابزواال الفقزه نزی
الجهلة ن زل یعزن الحكزن جهیزم ا زباال الظزن او یازتص بزبعض دوط بعزض نزاعلن اط الظ زوط
اله ززكوكة بززالهع ی االعززن التزی ذزی وحززل ال زززاع و ززا وززا ذززو وظ ززوط االعتبززار لز ذاال اال كةززر الزی
اعتبارا كالصحا و الضعاع اله جبرل بال

رل و و ا وا ذو و كوك االعتبار لعلم اذاال اال كةزر

ال زی احززل طرنی زه بحی زث یوجززب ظ ززا علی زه كالحسززاط و الهوثقززا و و ززا وززا ذززو ووذززوم االعتبززار
ل ذاال اال كةر الی علم اعتبارا كال

رل و اال زتقرا و عزلم الازاع و االجهزاع الظ زی و االولویزة

الظ یة و وقتضی االصل و االقتصار نیها خالفه علی القلر الهتیقن االقتصزار نزی وقزام العهزل علزی
قسن وزن القسزن االول و ذزو الصزحیح االعلزی كهزا علیزه صزاحب الهعزالن و الهزلارك نایتعزلیاط
حتی الی الصحیح اله

وری لكن یردذها انه اط عهل الفقیزه بالصزحیح االعلزی و اط كزاط الظزن

علی خانه لهعارضة ش رل او صحیح و

وری و جبر بالعهل او حسن او ووثق او نحوذها وزن

الظ وط كها ذو ظاذر صاحب الهعالن نا وقتضزی لزه لوجزود العلزن االجهزالی بهطابقزة شزطر كةیزر
ون تلة الظ وط ال اصیة الهعارضة وم تلة الصحا االعاجیة نی وجهوع ابواال الفقه للواقم
نالعهل بتلة الصحا بعل ذ ا العلزن االجهزالی ال دلیزل علیزه بزل وازالف لاجهزاع و لب زا العقزا
بل للعقل النه تزرجیح للهرجزو او للهسزاوی اا لزیر العهزل ب زا وزم ذز ا الفزرض قزلرا وتیق زا نزی
وقام العهل.

اقول :طوله <حعد وا عرفت رجحهة ال هن> ایل ارهر اوها نهن مفاعرفنها رجحهة ال هن وهن
رحث ا ه رن و مخقن ونا دلحه اهلً جوي علوي عیل رجحته و ا ا امقت تومههاو مدوشهة و
ً
رحاٌو ونفوشة ٌتغین ون الق شحجا و طدطدونا ون الكتاب و الغنة و دلحه العقه و اٌمجهاع
الذي ٌر خب فحه ات العههه حهال ن وعلقها مهرم ك روهة املحتهة و الهدم و لهن النل یهر حهه اع هن و
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اع ههن و حههه فغههاد الههدین و حتر خهب الشههرع املجهی و ىههو ونشههأ الفغههاد و علههة العنههاد جهی العجههاد و
دجب شهق العصها جهی املغهلهی و اٌرهتٍ الشهدخد یف الهدین كهها وطهع مجحعوها رأي العهی و
دحأتحا ات شاء اَ ول خد جیات.
طوله <فهاعلن ات ال نهوت املشهكوكة حهاملعین اٌعهن> و ىهو الشها الهذي اعهن وهن ال هن و
الشا اٌصعٍری و ادره املصنف ال ن یف الشا فعرة.
طوله <وهنا وا ىو و نوت اٌعتجار لذىاب اٌ كثر ایل اعتجاره> ایل ارر و ىهذا اجهه اطغهام
ال ن و ىو خ ن ات ىذا ال ن وعتجر و علة رنه الثاین ذىاب اٌ كثر وع ات املشوور ٌ عجرة حه وان
تطوول اك وور ووول ىف اال خضووهوك عوول سووجحا اهلل ان ختجعووون اال الظوول و قهحوا ووول عجووادی الشووكو و
ً
ً
طول مجاعة ٌ جرىات هلن ون اَ ٌرجحة فحه ٌدحها اذا كات وذىب اٌ كثر وعاحقا للعاوهة مالفها
ً
للكتاب و الغنة كها عرفت فاملصنف ون ىذا اٌ كثر رن ات ال ن رجهة فاحتهذه وهذىجا و وثهه
لههه حالصه اغ اي وهها كههات رجههال دههندىا كلوهها اوههاوً عههدل و العهههه حههه اتفههایق جهی املجهتههدین
حشرووه ولكن الذي ٌخعتین حالغند و ا ا خص ح الجر حالقراجن فلر ا خكوت حر صه حح الغهند
ً
عنده اكثر اعتجارا ون ص حح الغهند فحعههه حهه و نهن طهدجینا یف علهن الدراخهة ات امله ات كهات
ً
ً
صه حح الصههدور فٍراجهة حههه ایل الغهند و ٌیل خهده كههاٌ و ٌخنقصههه رغهنا و ات مخكههن امله
ص حح الصدور فالذي افتري امل خقدر عیل افتراء دند صه حح لهه فهٍ اعتنهاء عنهد ا حصه ة
ً
الغههند و لكههن املجهتههدین خعتنههوت حههه كثحهرا و العهههه حههه امجههاعً عنههدىن حشههر عههدم وعههارض
اطههوي و اوهها الضههعا املنججههرة حالشههورة فههات كههات املههراد شههورة الرواخ هة و شههورة العهههه هبهها فههنعن
ً
لقوله خم مبا اشور بی ا ااحك و اوا ات افی طوم حاراهئن و میهروا رجهرا مث صهاد ووافقهتها
ً
فٍحتجر الشورة رحنجذ الجر اصٍ و ىو عیل ضعفه.
له ج
طوله <و وهنا وا ىو وشكوك اٌعتجار> الخ و ا ا شا ٌت اٌ كثر مخهذىب ایل ارهد ورفحهه

فعلهههن ات املنههها ذىهههاب اٌ كثهههر و اَ ذم الكثهههرة یف كتاحهههه یف آي و ورد صهههوب عهههیل ذووههها
حالهلة و وثه هلا حالغات و املوثقاو و الغهات عنهدىن وها كهات
كهارو خناىا یف فصه العاب ج
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رجال دنده كلون اواوً و فهین ون مخعدل و املوثق وا كات فهین او كلوهن مهالف ثقهة و ىهو وهن
مادن علن الرجال رحث خقولوت فٍت اصیب ثقة فوهو ثقهة یف طولهه جیهب ا كهار المههد

عندىن.

و اعلن ات طدواء اص احنا كات الص حح عندىن وها علهن ا هه صه حح الصهدور عهن
الجة و الضعحف وها شها یف صه ة صهدوره و كها وا خعلجهوت لتصه حح اٌرجهار القهراجن و
الوا ب و الكتب ری یصه هلن العلهن حهالقراجن ا هه صهدر وهن
ختف صوت یف اٌورا و ج
الجهههة فحركنهههوت الحهههه و اٌ فحذرو هههه یف دهههنجله رهههی یصهههه هلهههن العلهههن و ٌخصهههدطو ه و
ً
فٍخعهلهوت حهه و كهات ذلها دخهدهنن ایل وهات الغهحد جهن
ٌخكذجو ه تغلحها ٌ لمهد
وههاو

فا غههد عههیل اصه احنا یف لحلههة وارههدة مجحهع وههر القههراجن ففت ههوا حههاب تنو خهع

اٌرجار ایل ىذه اٌ طغام اٌرحعة املعروفة لشتة عرضت له مث تجعه العٍوة حعهده مث شهاع
جی القوم مث ارتلفوا یف العهه هبا مفهنن ون عهه حالص اغ و وهنن ون ضهن هبها الغهات
و وهههنن وههن ضههن هبههها الجههایق ات عهههه حههه اٌصه اب و لهح

ىنهها ووضههع تفصهحله و لعلههه

خأتحا ات شاء اَ یف ىذا الكتاب و دایر كتجنا حه وش و ة.
طوله <و وهنا وا ىو ووىوم اٌعتجار> ایل ارهر ٌت اكثهر اٌصه اب اعرضهوا عنهه كالشهورة و
ىو ادتدٌ ل عجحب فا ه خقول الشورة ووىوم اٌعتجار ٌت املشوور عدم اعتجهاره و الشهورة اطهوي
وههن طههول اٌ كثههر و وثههه حاٌدههتقراء و ىههو اتخف ههك اٌ غههات عههن وههوارد راصههة یف الشههرع فههاذا
وجدىا وتعاحقة ركن یف الكیل حبمكوا و ىو طحها صهر و طهدعهه حهه صهارب الهدایق وهع
ً
ا ه ارجاري و خقول كها عر ون اٌدتقراء ات الفاعه كلحهة ورفهوع فهن كن حهالرفع فحهه اذا تتجعنها
ووارد راصة و یصه لنا العلن حا ه كله كذا ری ا ه یصه له اٌدتقراء حارحعة ووارد او مخغهة
فح كن یف الجایق و وثه املصنف حعدم الٍ فا ه ون حاب ال ن املعلق و اٌمجاع ال ین كهها
ور كذلا و اٌولو خة ال نحة الی عهلوا هبا و اشهتر العهه جیهنن وع ورود صوب عدخدة یف املنهع
عنه و كذلا العهه قتیض اٌصه و اٌ طتصار فحها رالفه عیل القدر املتحقن.

127

حالهلههة كههه ذلهها وههن ادههجاب ال ههن املعلههق و اوهها ال نههوت املهنحهة كههال ن الاصههه وههن
ج
ً
ً
القحا و اٌدت غات و املصالح و اوثاهلا فعلها خعرضوت عهنا و عهٍ طهه وهن مخعههه هبها و لهو
ً
ً
كثحرا و طد ركً حع املجهتدین طوٌ جحبوا العهه حالقحها ٌ وهن رحهث ا هه طحها حهه وهن
رحث رصول ال ن و دو الجرىات العقیل عیل رجحة ال ن وعلقا الحه و ٌجهه ا هه وهنهًعنهه

عند ا فتاغ حاب العلن و اوا عند ا غداد حاب العلن و العهه حال ن الاصه ونه فٍ امجاع عیل
الهنً عنه و عها طلحه خغو و ه حٍ اكتراد و اص اب ال ن املعلق ٌخقدروت عهیل الهردع عنهه
ٌدحها اذا كات ال ن الاصه ونه اطوي لقجح ترجحح املرجوح و ترك الراجح.
ً
طوله <اٌ طتصار یف وقام العهه> ایل ارر وهااعر ووضهع اٌ طتصهار ات كهات وجتهداءا ایهن
رجره عیل اي رال یر خد ات اٌ طتصار عهیل العههه حالصه حح الغهند كهها ذىهب الحهه الفاضهٍت
ٌختعدخات ایل حره ری الص حح املشووري اي الضعحف املنججر حالشورة لح

حص حح.

طولههه <لكههن یردمههها> ایل ارههر خعههین ات عهههه الفقحهه حصه حح الغههند و ات كههات ال ههن
ً
الاصههه وههن ادههجاب ارههر عههیل رٍفههه فههٍ وقتیضه لههه ٌت الفقحهه خعلههن امجههاٌ یف كثحهر وههن
املواضع عاحقة حع

تلا ال نوت للواطع فالعهه حتلها الصه اغ حعهد ىهذا العلهن اٌمجهایل ٌ

دلحه علحه اطول حیل علحه دٌ جه ٌحتیصه اوها الجهر الصه حح فقهداور ا حاٌرهذ حهه حالكتهاب و
الغنة الدالی عیل وجوب العهه حارجار اآلراد و رروة اٌعراض عهنا و اوا ال نوت املنالفهة
هلهها فههات كا ههت وههن رههدخث خعارضههه فالعهههه عههیل وهها طههرره الشههارع و ات كا ههت خعارضههوا دههایر
ال نوت فوً وجودىا و عدووا دواء و ٌ عجرة هبا.
طوله <حه مالف لٍمجاع> وی حتقق اٌمجاع و مجحع املنكر ین للعههه حهال ن یالفو ها
ً
و كحف تصولوت هبذا اٌمجاع یف املوارد و لح له حتقهق احهدا و ىهو كههدفع فهار خصهال حهه عهیل
الاىه و ٌراصه له عند العار حاٌور.
العدو فحنا ونه ج

طولههه <و لجنههاء العقههٍء> وههاادري وههی صههار فعههه العقههٍء وههن العههوام و رههارجً
ً
املههذىب و حهرىن وههدرك اركههام اَ و دلهحٍ وههن اٌدلههة یف تههرجحح ارجههار اىههه العصهههة و
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عیل ذلا مجحع طدواء اص احنا امل روی للعهه حال ن و مدی اصه احنا فهاذا لحغهوا وهن
العقههٍء اذ حنههامىن عههیل تههرك امل نههوت و اٌ طتصههار عههیل املعلههوم و وههع ذلهها ىههو علههن حهب
خدعو ه یف كه وقام اذ میحعوا هبن.
طوله <حه للعقهه> ایل ارهر طهد وهر جیا هه ات اٌرهذ حهامل نوت ارهذ حهاملرجوح حعهد وها علهن
حتر میه ون الكتاب كها خقول املصنف ات العهه حالقحا
الهنً عنه و ىو اخقاع النف

ارذ حاملرجوح حعد وا طام اٌمجاع عیل

ایل الهتلكة فا ه عصحات.

قال :و اط عهل به وم علم كوط الظن علزی خانزه كهزا ذزو ظزاذر صزاحب الهزلارك ن زو
وسلن لكن الصحا االعاجیة ب ا الوصزف نزی ابزواال الفقزه نزادرل ال تكفزی اا وزم االقتصزار علی زا
یلزم العسر نیهاعلا تلة الهوارد اط احتاط و الازروح عزن الزلین اط عهزل بزالبرا ل نعزاد الهحز ور
نابززل وززن التعززلی وززن تلززة الصززحا اله ز كورل ال زی غیرذززا وززن الظ ززوط نززاط تعززلی ال زی الظ ززوط
ال اصیة الهعارضة وم الصحا االعاجیة و الواجلل للعلن االجهزالی لزوزه التعزلی الزی وزا لزیر
وعارضا وع ا وزن تلزة الظ زوط لاولویزة و االجهزاع الهركزب و اط تعزلی الزی الاالیزة عزن وعارضزة
الصحا خاصة ثبا لزوم التعزلی نزی الجهلزة ایضزا زله ا لكزن الصزحا االعاجیزة لزو عهزل ب زا
اجهم حتی وا له وعارض و ا لنتكف نی ابواال الفقه یها ابواال الهعاوا و لیزا شزعری وزااا
یفعززل الهقتصززر علزی الصززحا االعاجی زة نزی ابززواال الفقززه ع ززل نقززلذا نززاط تهسززة باالطاقززا و
العهووا ن ی واصصة بالهجهل كها عرنا نا وفر ون التعلی الی غیرذا.

اقول :طوله <و ات عهه> ایل ارر خعین ات عهه عاوه حص حح الغند ات مخكن ال هن
عیل رٍفه فٍ حهأ

حهه ولكهن وثهه ذلها هادر یف اجهواب الفقهه ٌتكهی جلهحهع اٌركهام و ىهذا

القول كلهة رق ٌ ون رحث ذىب حه اٌرادخهث الهی ادهنادىا صه ح ة جیهو العههه هبها ات

مخعارضوا وا ىو اطهوي وهنها وهن اٌرجهار الصه ح ة عهیل وها اوطفو ها المههد

علحهه ٌ دهایر

ال نههوت رههی ا ههه لههو ورد ههك ص ه حح و كههات ال ههن عههیل رٍفههه وجههب تههرك ال ههن و العهههه
ً
لقههول
حالصه حح ر هها ٌ ههف ال هن الهذاىب عههیل رهٍ وهها صهح عهن مهههد و المههد
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اذا ظننووووت ف تقووووا و لقولههههه اخوووواكن و الظو وول فو ووان الظو وول ا كو وومب الكو وومب و طههههال

النههههیب
اوحراملؤونی

لوال این أخت سول اهلل

عل ظاهرما ا هتً و اراه

یأوح ظواهر قدوحو لظننوت ان حاطهنهوا اوی حاملأوح

كات رنه عیل رٍ الغنة و مخعهه ح نه و طهال ردهول اَ

یف رههدخث وص هحة ججرجح هه و وووازال یو وحی حالووا حووی ظننووت ان و س وحو و وووازال یو وحی
حاملههوك حی ظننت ان سحضرب ل اج خعتق فح و وازال یو حی حاملرأة حی ظننت ان الخنجغوی
ط قها ا هتً فاراه

عهه ح اىر ك جاء حهه ججرجحهه و مخعههه ح نهه الاصهه وهن القهراین
و ذىههب ال ههن عههیل رٍفههه حههج

ال ههن ىههو و جیهب

فههاذا ورد ههك صه حح عههن المهههد
ً
رٍفه ر ها ٌ ف النف و ال ن و ىذا طول مجاعة ارجر اَ عهنن و طال وا انت اال حشر وثهنوا و
ان نظنك ملل الكاذبی و طال قال املأل المیل كر وا ول قوو انا لن خوك ىف سوراهة و انوا لنظنوك وول
حالهلهة طصهر
الكاذبی رحث عهلوا حهال ن الاصهه هلهن عهیل رهٍ اخهاو اَ و هك جههین ج
ً
العهه عیل ص حح الغند لح خكی یف مجحع اجواب الفقه وغلها.
طولههه <اذ وههع اٌ طتصههار> ایل ارههر ل هح
العجاخب ات وثه اجنادر خ

خلههزم العغههر وههع اٌرتح ها عههیل وهها ذكر هها و وههن

الاكن حبروة العهه حال ن و ارجهار اٌرهاد یكهن یف مجحهع اجهواب

الفقههه و العاوههه حالصه اغ ورههدىا یكههن یف مجحهع اجههواب الفقههه و الههاكن حالصه اغ و الغههات
ً
حالهلهة اٌرتحها عهیل وها طرر ها لهح فحهه
اخضا یكن یف مجحع اجواب الفقهه حهٍ عغهر و ٌرهرج ج
عغر و اوا العهه حالجراءة فنروح عن الهدین و تهرك ٌ كثهر وغهاجه الهدین حهه ٌخقهدر عهیل صهلوة

واردة عیل وا یرتضحه املغلهوت حٍ شا.
طولههه <فٍحههد وههن التعههدي> لهح كههذلا و ٌ جیهب التعههدي ایل دههایر ال نههوت حههه ىههذه
ً
ً
ً
العر خقة رعهاء و ا ها عههه حارجهار صه ح ة شهرعا املورثهة علهها عادخها كهها خأتحها و خصهحر اٌوهر
اودع مما جی الغهاء و اٌرض و خنادب الشر خعة الغولة و خعهاجق الكتهاب و الغهنة و اٌمجهاع و
دلحه العقه كها خأی.
طوله <فات تعدي> ایل ارر خعین ات تعدي ایل ال نهوت الشنصهحة كهال ن الاصهه وهن
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ً
الشورة او عدم روور الٍ او حرىا و ال نوت الواجدة للعلن اٌمجایل حات فهیا الكهن طععها و
ً
ٌیصه الجراءة ونه اٌ حالعهه حتلا ال نهوت لزوهه التعهدي ایل دهایر ال نهوت حراملعارضهة اخضها
فاهنا اویل حاٌرذ لعدم املعارض و اٌمجاع املركب فات كه ون رجح العهه حال نوت الشنصهحة
طال حترجحح وعلق ال نوت و لعهري خت حر العقه ون ىذه املعالب املعحوحة الی عحو هبها وعحوحهة
ً
و عح هوب عحو هبهها وعحوحههة ٌخ هدري اٌ غههات اي كلهههة وهن ها ی هرد و كههن ی هرد و نههن ٌ عههر رنهها
ً
ً ً
ً
ً
شنصحا و ٌ وعحا و ٌ عر امجاعا وركجا و طداشر ا ایل مجحع ذلا وكررا.
طوله <و ات تعدي> ایل ارر خعین ات عهه حالص اغ الالحهة عهن وعهارض صه حح وهن
ً
اٌرجار فذلا اخضا طلحه و ٌخكی یف اجواب الفقهه وهع ا هه جیهري فحهه وها جهري یف دهاحقه فحلزوهه

العهه حال ن املعلق مث تعجب املصنف ات املقتصر عیل الص اغ وا خصنع یف اجواب الفقهه فهات
تعدي ایل املعلقاو و العهوواو فالعلن اٌمجایل راصهه حاهنها وقحهدة و مصصهة فٍیهجی رهن
عیل اوٍطوا و عهوووا فٍ وفر ون التعدي ایل ال نوت املعلقة ملا ور.
قال :و لو قیل اط لصاحب الهعالن دلیا علی علم اعتبار الصحیح اله

وری بل وطلزق

الابر واعلا الصحیح االعلی و ذو ایة ال بزخ نان زا تزلل به طوق زا علزی التبزین عزن خبزر ذز ا الزراوی
ال ی زكاا علل واحل لعلم حصول العلن بعلالتزه بتزكیزة الواحزل و الفا زق ووضزوع لاوزر الز فر
االوری نابل ون التبزین الحتهزال الفسزق نایكزوط خبزرا حجزة و الهف زوم و اط دل علزی حجیزة
قززول العززلل الهزك زی لززه الهازوززة لحجی زة قززول الهزك زی لكززن اله طززوق ع ززل التعززارض اقززوی وززن
الهف وم قل ا بعل تسلین كوط الهراد ذزو التبزین العلهزی ال الظ زی و تسزلین عزلم انصزراع الفا زق
الزی الهعلزوم التفصزیلی اط دال لززة اله طزوق ذ زا دال لززة عقلیزة وقلویزة و دال لززة الهف زوم علزی قبززول
تزكیة الهزكی داللة اصلیة نیقلم الهف وم ل لة بل العزرع یف زن ذ زا ورودا علزی اله طزوق وضزانا
ال زی اط ای زة ال بززخ التعززارض الززللیل العقل زی ال ز ی اقه ززاا عل زی التعززلی كهززا التعارضززه ای زا ال زی
عنالظن و وها اكرنا تقلر علی ا تاراح دلیل التعلی الزی زایر االقسزام زیها بعزل واحظزة اط
الظززن الحاصززل وززن ولززل ال ز رل اقززوی وززن الصزحیح االعلزی و اط كززوط االعلزی قززلرا وتیق ززا بعززل
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االنسززلاد االغلب زی اول الكززام و اط اذززاال الهعظززن ال زی عززلم حجی زة ال ز رل الیص زیرذا ووذززوم
االعتبار لعلم حصول الظن ون اذاب ن الی علم الحجیة یها ااا كزاط حكه زن بعزلم حجیت زا
لع زلم الززللیل عهززا باالصززل ال للززللیل عل زی العززلم و واحظززة قززبح تززرجیح الهرجززو او التززرجیح
باورجح او االجهاع الهركب نی بعض الهقاوا .

اقول :طوله <و لو طحه> ات صارب املعام ادتدل حاٌخهة الشهر خفة ان جواءكن فاسوق حنجوأ
ً
فتجحنوا عیل عدم رجحة الجر الذي لح دنده ص ح ا حهه عهیل عهدم رجحهة رجهر كهً راو خهه
ً
عدل وارد ٌت حتزكحة الوارد ٌیصه العلن و الفادق اخضها ووضهوع للفادهق یف الواطهع الهنف
اٌوري فٍحد ون التجی و عدم اٌعتداد جرواخته رهی خثجهت صه هتا و ات طلهت ات كهات وفوووهه
رجة فتزكحة ىهذا املزكهً وقجهول فهالجر وقجهول طلنها ات وفوهوم اٌخهة و ات كهات یوجهب ذلها لكهن
ونعوطوا عیل رٍ ذلا و عند تعارضوها املنعو اویل حاٌرذ فاجاب املصهنف عهن ذلها و
طال طلنها یف جهواب ذلها حعهد تغهلمی التجهی العلههً و تغهلمی ات الفادهق ىهو الهنف

اٌوهري ات

دٌ لههة املنعههو عقلحهة و اوههر حههالتجی ٌجههه عههدم اصههاحة القههوم حقههول فادههق و وقدوحهة لقولههه ان
ت وحجوا قووووا هالووة و دٌ لههة املفوههوم عههیل طجههول تزكحهة املزكهً اصههلحة فا ههه خهدل عههیل تهرك التجهی
ً
فاملفووم وقدم و وااعر ىذا القول فات املنعو ات كات عقلحا لح وفوووه رجة كحهف خكهوت
ً
ىنا وقدوا.
طوله <حهه العهر > ایل ارهر فهات ونعوطهه ٌتعههه حبجهر الفادهق طجهه التجهی و وفوووهه اذا
ً
جاءكن عادل حنجأ فٍ راجة ایل التجی و كأ ه ر ایل ات املفووم خفوهن ثا حها حعهد فوهن اٌول فوهو
وارد علحه.

ً
طولههه <وضههافا ایل ات اخ هة النجههأ> ایل ارههر جغههارة ع حهههة و اوهها نههن فههات ههلل اخ هة عههیل

رههٍ حصههر ا و مسعنهها كههذب حصههر ا و مسعنهها و صههدطوا كحهف و روي كههذب مسعهها و حصههرك و
صد اراك املؤون ىذا و ىذه اٌدلة الی ىً كالعون املنفهوش و اوىهن وهن جیهت العنكجهوو و
ً
ً
خغههتدل هبهها صههجارا و یرجههع عهنهها وغههاءا و خغههتدل هبهها ىههو و یهدش فهیها مجاعههة وههن اوثالههه و
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افضه ونه كحف تعارض القرءات و تكوت اطهوي ونهه فعهیل ىهذا لهو طهال رحها لها یهوم القحههة ات
رأخا رعاء تقول طولا وغهوع لف ً و ٌخعارض عقیل و طدذكرو ورة لجع

ونت یل المكهة

و اٌصول لو رالف عقلا الكتاب و الغنة وا تصنع طال اترك الكتهاب و الغهنة ٌهنهها رنحهات و
ارذ حعقیل ٌ ه طععً و ىذا دخدهنن یف مجحع املوارد عوذ حاَ و حه غتعی.
ً
طولههه <دهحها حعههد وٍر ههة> ایل ارههر و ىههذا اخضهها كارحهه فههات الشههورة طههول مجاعههة وههن
الشحعة و الدخث الص حح طول اٌوام املعصوم فكحهف خكهوت ال هن الاصهه وهن اطهوال ىهؤٌء
ً
الاوجی القاجلی طوٌ حٍ جرىات اطوي ون طول اٌوام املعصوم الذي ىو عیل وا ىو علحه جرىات
وأوور حاٌرذ جوثی عروته ون اَ و الشورة رن رارج عن جراىی اَ م هؤور هبها كهها وهر و لهح
املصههنف ختهغهها هبهها اٌ وههن حههاب ا ههه یصههه وهنهها ال ههن و طههدطال اوحراملههؤونی

امنووا خعوورف

اهدی حقهة ول خأخمه ول الناب الجر.
طوله <و ات كوت اٌعیل> ایل ارر ىذا رد حبهث ونهه ات طحهه حعهد اٌ غهداد خكهوت اٌرهذ
حالص حح ىو القدر املتحقن املجهععلحه جی الفر و ٌ كذلا الشورة اجاب املصهنف حهات كو هه
القدر املتحقن اول الكٍم فا ه طدر وتحقن ات مخعارضهه رهن اطهوي و ال هن الاصهه وهن الشهورة
اطوي و قول حات ال ن الاصه ون الدخث وعتجر وتجع لذىاب اٌ كثر الحه كهها وهر فهاذا عارضهه
اٌ كثر فٍرج ات له فاملصنف ٌخغلن ات الدخث الص حح الهذي طهام اٌمجهاع عهیل اٌرهذ حهه
اویل حاٌتجاع ون طول اٌص اب الذي ٌ جرىات هلن حه و ىذا ر ون ون العلن.
طوله <و ات ذىاب املع ن> ایل ارهر جهواب ارهر لج هث ارهر خعهین لهو طهال طاجهه ات كهات
ال هن الاصههه وههن الشههورة اطهوي فاملشههوور عههدم اٌعتنههاء حالشهورة فحكههوت ال ههن الاصههه وههن
ً
الههدخث دههلحها فاجههاب املصههنف ا هها قههول ات الشههورة وتجعههة اذا رصههه وهنهها ال ههن و نههن وههن
الشورة عیل عدم رجحة الشورة ٌیصه لنا ال ن حعدم رجحة الشهورة ملها راجعنها ادلههتن و رأخنها
دنافهتا فتلا الشورة ٌ عجرة هبا و حی الشورة اٌولحة عیل دٍوهتا فحرجح عهیل الجهر و لعههري
حتغتن و وام اٌرتحار جیدىن یتاروت وا خشاءوت و خقولوت وا خشاءوت و اخنها عجز عن الرد و

ً
ً
الواب ختنذه وذىجا دواءا دكن علحه طلجه او مخغكن.
ج

133

ً
طوله <و وٍر ة> ععف عیل وٍر هة اٌویل خعهین ختنهذ املشهوور وهذىجا ٌدهحها حعهد

وٍر ة طجح ترجحح املرجوح و ال ن الاصه ون الشورة اطوي فتهرجحح املرجهوح علحهه طجهحح و
خعارض حا ه ات كات كذلا فلن مترجح ال ن القحایس اذا كات اطوي و جیحب املصهنف ا هه لقحهام
ً
اٌمجههاع عههیل رروتههه فههاطول فههاذا اتههرك ال ههن الاصههه وههن املشههوور اخضهها لنههلول الكتههاب و ورود
حالهلهة تهاَ احتحهر ات ارد اي كلههة و كهن ارد و
اٌرجار و طحام اٌمجاع و دلحه العقه عیل رروتهه ج
حالهلهة و خلهزم وهن ذلها عنهد املصهنف التهرجحح حٍوهرجح اذ ٌتهرجحح للنجهر الصه حح
كن اكرر ج

املأوورحه عیل املشوور العاري عن الجرىات املهنًعنه عنهد املصهنف و اٌمجهاع املركهب یف حعه

املقاواو اذ خنجغً اوا ترك العهه حالشورة وعلقا كها ىو متهار فر یهق او العههه هبها وعلقها كهها ىهو
متههار فر یهق فاٌعتهههاد علهیها یف حعه

املواضههع و تركوهها یف ووضههع رههر لٍمجههاع املركههب الههذي

ٌمیكن وعرفته و ٌخعلن رصر اىه الق عیل طولی اٌ عام الغحب.
قااال :لك ززا نقتصززر ن زی العهززل بززالظ وط عل زی كززل ظززن ادخلززه احززل الهعههززا و نعهززل
نیهاعلاا باصالة الحروة نانقول بانقاال االصل كلیة نهلل الظن الحاصل ون ال وم النعهل به
لاصل و علم جریزاط الهعههزا نیزه ال الزللیل علزی عزلم حجیتزه و اط اوكزن وجزودا ایضزا و اوزا
ولل القیاس و اال تحسزاط و الهصزالح الهر زلة نههزا نقطزم بعزلم اعتبزارا للزللیل نلیسزا ذزی
ون الظ وط اله كوكة و ال داخلة نی وحل ال ززاع و ال خروج زا ووجبزا لتاصزیص الزللیل العقلزی
لهززا عرنززا اط وززورد الززللیل العقلززی الظ ززوط اله ززكوكة ال وززا قطززم بعززلم اعتبززارا نلززیر الززة
تاصیصززا بززل اختصززاف لعززلم جریزاط الهقلوززة الهعههززة و ذزی الهقلوززة الرابعززة نیزه و اوززا الظززن
الحاصل ون خبر الهج وط و الصبی الةیر الههیز نلیر حجة لاجهاع ظزاذرا و ب زا العقزا و نزی
خبر الصبی الههیز وج اط.

اقول :مث ارذ املصنف یف جیات رروح حعه

ال نهوت عهن طولهه حبجحهة وعلهق ال نهوت

املغتنتجة ون اٌدلة العاوة كدفع الضهرر و وجهوب اٌرتحها و طهجح تهرجحح املرجهوح و التهرجحح
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حٍوههرجح و اوثههال ذلهها فقههال كههه رههن ادرلههه ارههد املعههههاو وههن اٌدلههة املاضهحة عهههه حههه و
ً
عهه یف الجایق حاصهه الروهة فٍ قهول حها قٍب اٌصهه كلحهة مفثهه ال هن الاصهه وهن النهوم و
الفر و اوثاهلا حروعهول حه لٍصه اي اصه رروة العهه حال ن كها ور و عهدم جر خهات
الروه و ج
املعههههاو فح هه و ىههذا القههول وههن املصههنف حروغهههوع فههات العق هه ىههو وههدرك كههیل و ٌخ هدرك اٌ

الكیل فكهواادركه ىو كیل شجت ام متشأ و وا ثجهت حالهدلحه العقهیل ٌیصهك ٌت ودركهه كهیل
ً
ً
فات كات وا ذكروه ون الدلحه عقلحا فوو كیل فوهو ٌیصهك و ات مخكهن كلحها فلهح حعقهیل و اذا
جیو ات یصك فاذا كات الدلحه طجح ترجحح املرجوح عیل الهراجح فوهو اوهر كهیل ٌ جیهو تهرجحح

الفر و الروهه و النجهوم و العحهرة و اوثاهلها
اي ورجوح عیل اي راجح فال ن الاصه ون النوم و ج

اذا رج ت ون رحث ا فغوا وجب عیل طوهلن ترجح ه و ات طلت ات الدلحه الارجً طام عیل
عههدم اعتجارىههها طلههت فهههدلحلكن لهههح

حعقههیل كهههیل حههه ف

ههه شنیصههه فقولههه <عهههدم جر خهههات

املعههاو> رعاء فاصه الروة خعدل عنه حالهدلحه العهام املعلهق و ىهو طهجح تهرجحح املرجهوح و
طجح الترجحح حٍورجح و وجوب اٌجتناب عن الضرر امل نهوت حهه املوىهوم و ات طلهت ات ال هن
الاصه ون ىذه اٌوور لح

جراجح للها ع و ىو اٌمجاع طلهت ات اٌمجهاع اذا طهام عهیل رهٍ

الهدلحه العقههیل القععهً الكهیل فاٌمجههاع وقههدوغ ٌ العقهه فههات ادلههتكن عهیل عهكههن ونهتحهة ایل
الجدهیحاو فاٌتفا القامئ عیل رهٍ حداىهة العقهول ٌخكشهف عهن طهول اٌوهام و ٌ رضهاه وهع
این اطول ات وثه ىذا اٌمجاع جل خادة الكتاب و الغنة و ادلة ارر طاوت عیل رروة العهه حهال ن
فاعدلوا عنه و ات طلت ات ىذه اٌوور ووىووة اٌعتجار لذىاب اٌ كثر ایل عدم اعتجارىا فلحغهت
ون مه النزاع و ٌحتصك طلت ىذا تغو خه دولت للهصهنف فغهه كهها خهأی و الهدلحه العهام
ً
عام دواءا اوردته یف مه راب ام عام.
و طوله <و اوا وثه القحا

الهواب
و اٌدت غات> ایل ارر ىذا تدجیر ارر وههنن یف ج

عهههههها اورده امل هههههدثوت علههههههین ات ادلهههههتكن ات كا هههههت عقلحهههههة فوهههههً كلحهههههة ٌحتصهههههك
فلنرصصهتهوىا حالقحها

و اٌدت غهات و املصهالح فتصهدي املصهنف للجهواب فقهال ات
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ال نوت الاصلة وهنا لحغهت وهن ال نهوت املشهكوكة الجحهة لقحهام اٌمجهاع عهیل رروتهه و
ً
مه كٍونا یف ال نوت املشكوكة الجحة و لح رروح ىذه ال نوت حتصحصها للهدلحه حهه
ىههو ٌرتصههاب مههه كٍونهها حاملشههكوكة الجحهة و ىههو تغههو خه ر خهب فا هها قههول ات ىههذه
اٌدجاب مدثة لل نوت حٍ شها و ال هن راجهح عهیل وقاحلهه املوىهوم حهٍ شها اخهة اٌوهر
ً
طام دلحه ون الارج عیل الهنً عن اتجاع ىذا ال ن و اوا ىً ون رحث فغهوا تفحهد رنها
ً
راج ا و الهدلحه العقهیل القهامئ عنهدكن ات تهرجحح املرجهوح طجهحح عهیل اَ و عهیل ردهوله و
ً
و عیل العقٍء فالهنً عن ال هن الاصهه وهن القحها اذا كهات راج ها عهیل
رججه
ً ً
ال ههن الاصههه وههن الجههر هن هً عههن الههراجح و ىههو طجهحح عقههٍ كلحهة و اٌمجههاع القههامئ عههیل
رروتهههه اتفههها عهههیل طجهههحح ٌمیكهههن درهههول املعصهههوم فحهههه فلهههح

حامجهههاع و كهههذا التهههرجحح

حٍورجح طجحح و كهذا دفهع الضهرر امل نهوت طجهحح و ىهذه اٌدلهة كلحهة ٌ حتهتك وضهع دوت
ًً
ً
ً
ووضع حٍ شا و ٌ جیو العقه احدا ترجحح ورجوح احدا و ٌ جیو الترجحح حٍ ورجح احدا.
و ات طلت ىذا ون رحث وٍر هة فه

الهراجح و املرجهوح كهذا و لكهن جهاء دلحهه وهن

الارج و هنا ا طلت ات الدلحه العقیل ٌمیكن الدش فحه فاذا الراجح املهنًعنه لهح

جهراجح و

املرجوح املأوور حه راجح و كات اٌشتجاه یف املوضوع ٌ الدلحه العقیل فاذا دهلهمت لهذلا فلنها ات
ً
قول ات ال هن و ات كهات راج ها وهن رحهث فغهه لكهن میكهن اتخكهوت لهه وفادهد یف دیهن اَ
ٌتعلهوا ا هت و هنهً عنهه ٌجلوها فهال ن وهع تلها املفادهد ورجهوح فٍخهمت دلهحلكن عهیل رجحهة
ال ن و كذلا اٌدتدٌ ل حقجح الترجحح حٍورجح و حدفع الضرر و اوثال ذلا فجعه وا ادتدللمت
ً
هبا رأدا و میجق لكن دلحه لوجود اٌدلة ال اىرة الجاىرة عیل رروة ادتعهال ال ن یف دین اَ و
یف اركام اَ ا ٌول خد علحه.
حالهلههة وقصههوده وههن املقدوههة املعههههة التههرجحح حههٍ وههرجح و عههدم كفاخ هة الص ه اغ و
ج

املعلوواو فحقول یف ال ن الاصه ون القحا

غتنرج مجحع املغاجه ون حر راجة ایل القحا

ات تركه ترجحح وهع املهرجح و ىهو اٌمجهاع و نهن
الهواب
فٍ اضهعرار ملهه للعههه حهه و ىهذا ج
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ً
خنقلب عیل املصنف ات ترك العهه حال ن لح ترجح ا حٍورجح فات املهرجح اٌخهاو و اٌرجهار
ً
و اٌمجاع و اٌدلة العقلحة و اتفاطكن عیل رروة العههه حهال ن اوٌ مث ٌ دلحهه صهالح عهیل جهوا ه
ً
ٌهنا كلوا مدوشة و ٌراجة ایل العهه حال ن ٌت الوفا ون علهاء اٌوهة رروهوا العههه حهال ن و
القددهحة

اوججوا العهه حالعلن و افتوا یف كه الفقه و طالوا فی حهالعلن فهات تكهذب تلها النفهو
ً
ً
فٍجواب لا عند ا و للنا اخضها الغهن فهات طلهت اشهتجه علههین فوهن اخضها میكهن هلهن القهول
حذلا فكهوا تقول یف القحا

قول یف وعلق ال ن و ملا حل الت ر یهر ایل ىنها ارججهت اتاذكهر وها

ختضح حه كحفحة حتصحه العلن ری خعلن ات وا قوله و طالهه املقتصهروت عهیل العلهن لهح
ادعاء حه ىو اور له رقحقة و مخشتجه علحنا اٌور ججركاو مههد و المههد

مه

و حتقحهق ذلها یف

دایر كتجنا وغهتویف ولكنها هذكر ىنها عهیل نهو اٌشهارة و ات شهجت التفصهحه فراجهع كتاحنها الجهة
القاوعة ففحه نحة ات شاء اَ و شرح ذلا خقتیض ردن وقدوة و وقاصد.
املقدوة
فحها یج تقدی و فح ف ول
ف ا
اعلن ات للهوجوداو الارجحة ثلث وراتب وتجاخنهة یف الهواب و طهداععً اَ دهج ا ه
ً
ً
اٌ غات ون جن كه رتجة ودركا حه خدرك وا فهیا و جعه لكه ودرك دلحٍ هیتدي حه فهیا ایل
وقاصده فی املوجوداو رقاجق وعراو عن املعنو خة و الصور خة و اععً اٌ غات رقحقة خهدرك
هبا القهاجق و ىهو اذا ادركوها خهدركوا حاهنها كهذا و میتنهع اتخكهوت حهر ذا و فهیها وعهات كلحهة فهاععً
ً
ً ً
اٌ غات ودركا كلحا وعنو خا و ىهو العقهه خهدرك هبها املعهاین الكلحهة و ىهو اذا ادركوها خهدركوا حاهنها یف
الواطههع الههارج كههذا و ٌخكههوت ح هر ذا و خغهههً حههالحقی و فهی ها صههور جزجح هة ذاو وراتههب متلفههة
ً
ً
فاععً اٌ غات ودركا صور خا و ىو النف و هلا وشهاعر جزجحهة حعهدد ا هواع وراتهب الصهور خهدرك
ً
ً
حكه وشعر وعا وهن تلها الصهور و خغههً حهالعلن و ىهو اذا ادرك شهحجا خدركهه حا هه عنهدي كهذا و
میكههن اتخكههوت یف الواطههع الههارج حهر ذا و خغهههً دلحهه وههدرك القحقههة حالمكههة و دلحهه وههدرك

العقه املوع ة الغنة و دلحه ودرك النف
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ىهو املجادلهة حهالی ىهً ارغهن و ملها كهات درجهاو

اٌوة عیل ىذه الثلث طهال اَ دهج ا ه اد ای سوجحا رحوك حالمكوة و املوعظوة الأونة و جوادهن
حالی هی احأل و طدتكفه حشرح ذلا دایر كتجنا و خكی اٌشارة ىنا.
ف ا
هء و ىههذه املعرفههة خقاحلوهها اٌ كههار كقولههه تعههایل

رههو القحقههة املعرفههة تعههر رقحقههة ال

ال ود و ذلا ات اٌ غهات اوها خصهه ایل رقحقهة و اوها
خعرفون نعهة اهلل مث خنك وهنا و اٌ كار ىو ج
ٌخصههه فههات مخصههه فلههنخعههر و لهح

املعرفة فٍتردد لل قحقة و لح

وههن اىههه القحقههة و ات وصههه و احتههد هبهها فوههو وههن اىههه

جی النی و اٌ ثجاو ونزلة اٌ اتخنكر حعد وا عر و جی د.

ء شاىدة اٌ ثار وهن حهر وصهول ایل الكنهه فهات

و رو العقه الحقی ٌ ه خغتحقن حال
ً
وجد اثارا وتفقة اعتجر هبا الكنه و تحقن حه و ات تعارضت اٌ ثهار تهردد یف اثجهاو الكنهه فهات لهب
اثر عیل دایر اٌ ثار مفن رحث ره ایل ذلها اٌ ثهر الغالهب رصهه لهه ال هن حالكنهه و وهن رحهث
ره ایل اٌ ثار املغلوحة رصه له الوىن حالكنه و ىذه العوارض الثلثهة طور خهة ٌمیكهن دفعوها عهن
العقههه اذا ارتجعههت و ٌ جلتهها اذا اوتنعههت فاهنهها تاحعههة لٍثههار و راصههلة وهنهها و لحغههت توجههد
حغحرىا.
و رو النف

العلن ٌهنا وهرءاة خنعجهع فهیها و یف وشهاعرىا صهور اٌشهحاء فهاذا ا عجهع فهیها

صورة كات هلا علن و اٌ فوً جاىلة خعین لح

یف ورءاهتا صورة و ىً رالحة عن العلن.
ف ا

اعلن ات كهال ورتجهة د حها جیتههع وهع مجحهع وها یف املرتجهة العلحها فهالحقی حال

املعرفههة و وههع اٌ كههار كقولههه تعههایل و جاوودوا ووا و اسووتحقنوا انرأووهن و العلههن حال

املعرفة و وع اٌ كار و ال ن و الشا و الوىن اٌتهري ا هه طهدخكوت الصهورة عنهد الهنف

هء جیتههع وهع

هء جیتهههع وههع
او وشهعر

ون وشاعرىا و ختحقن ا ه ووافق للواطع او مالف و ر ا خ ن و ر ا خشا و ر ا ختوىن ا هه ووافهق
او مالف فٍتغفه عن ىذه اٌصول و ٌحتلا حع

املراتب ججع

.
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ف ا

الزجحهاو عههیل طغهههی
اعلههن ات اوههور ىههذا العههام حل ههاظ ارههر ثلثههة كلحهاو و جزجحهاو و ج

الزجحاو
عادخاو و وضعحاو اوا الكلحاو فحتوصه الهیا حاٌدلة العقلحة املعنو خة عیل وا ور و اوا ج

الزجحهة و اٌدلههة العادخهة و اوهها الوضههعحاو فحتوصههه الهیها
العادخهة فحتوصههه الهیها شههاعر الههنف
ج
ً
ً
حاٌدجاب املوضوعة و ون رام التوصهه ایل كهه هوع حغحهر وها ذكر ها خعهد جمنو ها و راوجها و ٌخكهاد
ً
خصه الحه احدا و كها ور یف الفصه الغهاجق میكهن اتیصهه لٍ غهات علهن وضهعً و ٌخكهوت لهه
علن عادي و ذلا كها اذا طام شاىدات عیل ات املال وال خهد یصهه لها علهن وضهعً شهرعً
عیل ات املال وال خد و لح لا علن عادي حات املال له و یصه لا علن شرعً حهات الثهوب
ً
جنه و میصهه لها علهن عههادي احهدا و كهذلا طدیصهه لهها علهن عهادي ح هء یف الههارج
ً
كوجود اهلند وهثٍ و ٌیصهه لها خقهی عقهیل حهدلحه عقهیل یوجهب هی وها عهداه یف الهارج ات
اهلند ووجود یف الارج و ر ا یصهه لها رهن او شها او وىهن عقهیل و ٌتغفهه وهن ات یف عهام
ً
ً
العادخاو اخضا خقی علهً و رن و شا و وىن اٌتري ا ا تري الهنار ووجودا فوو خقی عادي
ً
و ر ا تغهع رجر ین ت ن صد اردمها و خكوت اٌرر ووىووا و ر ا تشها و ىهذه اٌرحعهة كلوها
علهً صوري لح عنوي و ٌ كهیل و كهأت عقهه القهوم ىهو ىهذا املشهعر املهدرك للصهوري ٌهنهن
ً
ً
ً
ً
الزجحهة الصهور خة عقلحهة و وهها جزوهوا علحهه خقحنها و اضههداده رنها و شههكا و ومههها و
خغههوت ادلهههتن ج
ً
لهح هلهن اوههٍع عههیل العقههه و ادلتههه احههدا و ىههذا الحقهی و اضههداده جحتتهههع وههع الحقهی العقههیل و

اضداده اٌتري ا ا تري الهنار و جحتزم جوجوده و لح لا دلحه عقیل عیل وجوده و ر ها خكهوت
ً
ً
ً
ً
ً
ً
جملووها حهه طععحها و ىكهذا اضهداده و
لا و نو ا عقلحا او وشكوكا او ووىووا ولكن خكهوت للهنف
ً
كذلا للشرعً اخضا خقی و رن و شا و وىن و ىً جحتتهع وع الاٌو العقلحة و الحقی العادي
و رنهه و شهكه و ومههه اٌتهري ا ها طهدتتحقن حاٌدلهة الشهرعحة الوضهعحة ات املهال وهال خهد و یف

العقه ر ا تتهحقن حهاور كهیل ذلها وهن افهراده او ت هن او تشها و كهذا یف الهارج ر ها وتهحقن ا هت
ً
اخضا حذلا او رات او شاك و ر ا یصه لا رن شرعً حغهجب تعهارض اٌدلهة و لكهن حالعهادة
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ً
الجهت
لا اٌروال اٌرحعة و كذلا الشا و الوىن كها ا ا حالعلن العادي تعلهن ات خهدا خقهدم ج
ً
و العا وو او ت ن او تشا او تتوىن و ر ا حالعقه اخضا تتحقن حاور كیل ذلا ون افراده او ت ن
حالهلهة وارأخهت یف
او تشا و حالعلن الشرعً ت ن ات وهن كهات كهذا اصهب او تشها او تتهوىن ج
طلح هه تتجع هً یف كلهههاو القههوم اتخفرطههوا ج هی ىههذه املراتههب و لههذلا وطههع وهههنن الههجا و اللهها

الع می.
فاذا عرفت ىذه املقدواو و عرفت وشعر كه یشء و دلحله

رحهههههث یهههههروي وهههههن ارادخهههههث
الجحهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههب

فادهههتهع وهههاذا خقهههول العنهههدلحب

ً
و اعلن ا ا نتاح ىنا ایل ثلثة وعالب اٌول كحفحة رصول العلن حص ة اٌرجار مجٍ و وها
وعین الص ة الثاین كحفحة رصول العلن التفصحیل حات ىذا اللفو حعحنهه ىهو الصهادر عهن الجهة
صلواو اَ علحه و لح

فحه دهوو و ٌرعهاء و ٌحتر خهف و ٌوضهع الثالهث كحفحهة رصهول العلهن

عناه وع كه ىذه اٌرتهاٌو اللف حة الغجعحنحة و اٌرتههاٌو الهی ذكرىها اىهه اٌصهول فٍحهد
لنا ون ردن ثلثة وقاصد لحتجی كه وعلب ون ىذه املعالب الثلثة.
املق د االقل
ً
ً
یف كحفحة رصول العلن حص ة اٌرجار مجهٍ و یف ىهذا املقصهد اخضها فصهول هذكرىا عهیل
ً
دجحه اٌرتصار و ات كنا حه ضنحنا عیل اٌ حار لكن ٌحد لٍولحاء ون اٌعتجار.
ف ا
اعلههن ات الفرطههة امل قههة یف تصه حح اٌرجههار عههیل وههر خقی مفهههنن وههن خصه

وا حههالقراجن

و وتقهدوً العلههاء و مهدثهین ایل یوونها ىهذا فحعلجهوت القهراجن
الارجحة كهعاصهري اٌ مئهة
ً
رههی یصههه هلههن القعههع و ات كههات كههه وارههد وههن القههراجن ٌتوجههب علههها اٌ ا ههه اذا تراكهههت
ً
رنوهنن یصه هلن القعع حات ىذا الجر ص حح مجٍ و ون تلها القهراجن وها تعهود ایل اٌصهول و
اص اهبا كها ذكروىا یف كتتن و ىذه القراجن طدا غدو حاهبا علحنا لفاء تلا اٌصول او فناهئها
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فل هح

ً
لنهها الح هوم اوههٍع علهی ها احههدا و ات اولعنهها عههیل یشء جههزئ رههین حغههجب ارجههار حع ه

القههدواء ٌخكههاد خنفههع و وهنهها وهها تعههود ایل امل ههدثی و الههرواة و املشههاخخ الههی كهها وا یهروهنن و طههرب
العود و طلة الوداجا و وعرفة الاضر ین و دوولة وعرفة ون طرب عوده و تویف عن طلحه و جیتهه
و اىلههه و ولههده و رمسههه و رالتههه و اثههاره ووجههودة میكههن اٌوههٍع عههیل ارههواهلن فكهها وا یضههروت
املجال و خدرلوت یف املدار و یروت املشاخخ و خغهعوت ون ىذا و ون ىذا وهع طهرب العوهد
ً
و یروت یف الكتب فكات یصه هلن العلن العهادي حصه ة صهدور الجهر مجهٍ عهن الجهة و
ً
ىذه القراین اخضا طدری علحنها و لهح عنهد ا وهنها اثهر و ٌ عهی امتغههع ات املرتیضه خقهول ات
ً
ً
ً
ٌند رجرا واردا وتهواترا و ٌ حهزه
ارادخثنا اٌ وا شذ و در وتواترة عن اٌ مئة اٌ ثینعشر و نن ج
ً
ً
و ٌ عرفه اٌ حالنقه و ىً ٌتفحد علها ری ات املتواتر املعنوي اخضا طلحه عند ا اٌ یف الكلحهاو
الزجحة و میجق یف اخدخنا اٌ كتب عدخدة ونقولة ون
و املجهٍو الی ٌتنفع یف وعرفة اٌركام ج

تلا اٌصول اخة اٌور ات حع وصنفهیا طال این اذكر یف ىذا الكتهاب وها صهح عنهدي و طولهه
ً
ً
ات تریق ایل الغاخة یورد رنا عادخا و اٌ صها الهذي ٌعصهجحة فحهه و ٌمححهة خقتیضه ات اتكلهن
ً
حههالق و اطههول این تتجعههت یف كتههب امل ههدثی كثح هرا و اري ات مجح هع ادلهههتن الح هوم یف تص ه حح
ً
اٌرجار رنحة عن وهن تراكهوها میكهن اتیصهه هلهن علهن حصه هتا مجهٍ و وهع ذلها لهح ال هن
الاصههه وهنهها حاضههعف وههن ال ههن الههذي خعهههه حههه املجهتههدوت حههه ىهً اطههوي و ادههد و اوفههق و
وهاادري دههجب تهرجح ون املرجههوح عهیل الههراجح و تههرجح ون وهن حهر وهرجح و ٌراجههة ایل ذكههر
ادلهتن فات دایر كتجنا و كتتن هبا وش و ة.
و وهنن ون خص وا حعلن الرجال و ىو عندي حاٌ صا علن اوىن وهن كهه علهن و ا هه
ً
ً
ً
ً
ً
ٌخفحد الجا اٌ ومها او شكا و ٌخفحد اٌ رنا یف حع املشاىحر املغهوع هبن و حباٌهتن كثحرا یف
اٌرجار و اٌ فنف

ذلا العلن عندي ون املوىوواو و یل عیل ذلا وجوه ون اٌدلة.

اٌول ات علهاء الرجال مخٍطوا الرجال فحشودوا او یجروا عن الهارج الواطهع و ا ها وثقهوا و
ً
جرروا حاجهتاد و تتجع یف النقول و التوار خخ و ٌعجرة حاٌراء دواءا اجتهعت او تفرطهت و كهه یجهر

ً
ً
عها یف فغه و رنه و ٌیجل عددىن اخضا عددا یصه ون اتفاطون رن وجحعً.

141

الثهههاین ا ههها ات حنحهههت یف العدالهههة عهههیل وعرفهههة رغهههن ال هههاىر او امللكهههة فالرجهههه خعهههر
حالاٌو اذا علن هبا یف ا ونة كثحرة و تعاشهرىا یف وهدة ودخهدة و ات كتجهوا یف رجهه راٌتهه الهی
خعر هبا الوثاطة كتجوا رال داعة او یوم و طهه وهن كتجهوا رهال عههره و ٌیوجهد وهن كتجهوا رهال
ً
رال رواخته و ات وا كتجوا ىو اخضا ون حر وشاىدة و اوا دایر راٌته كقوهلن ا ه تاجر او واو یف
ً
دنة كذا او ادند عن فٍت فٍتفحد شحجا و ات حنحت عیل اٌدهٍم و عهدم روهور الفغهق فهذلا
ٌیتاح ایل علن رجال.
الثالههث اهنههن میهزدوا یف الرجههه عههیل ا هه ثقههة او ضههعحف او وهها خشههاكلوها اٌ یف طلحهه وههن
الرجال و ات ادوا ادوا وا ٌخفحد العدالة و طلها ذكروا یف رجه ا ه عدل و الوثاطة اعن ون العدالهة
و اراىن یف الرجه خقولوت اصیب ثقة و الكتاب و الغنة خدٌت عیل اٌرذ حبجهر العهدل و وها طحهه
ً
ات التوثحق یف علن الرجال تعدخه كٍم حٍ دلحه و ىذا التوثحق اخضا عن اجهتاد و عهن وارهد او
اثنی او ا خد حقلحه.
الراحع اهنن خقولوت ات اول ون كتب یف علن الرجال اجنعقدة الل خدي الجتري مث ارذ عنهه
عیل جن فضهال الفع هً و كهه وهن لهه فحهه رهو ارهذ عهنهها و مهها اصهجحات و ٌخعتهین حقوهلهها
الرح و التعدخه فاهنها فحه مه هتهة.
ٌدحها یف ج
الههاو

ات علهاء هها متلفههوا العقاخ هد فحوثقههوت وههوافقون و خضههعفوت مههالفون و ىههن مههه

هتهههة یف ذلهها كههها شههاىد یف اىههه عصههر ا اهنههن یوثقههوت و هوافقون و ر هها ىههو افغههق الفغهها و
خكفروت و خضعفوت مالفون و ر ا ىو اعدل العدول و ر ها جیهعهوت عهیل تع همی ارهد و خكتجهوت

یف كتتن و یف اٌدتفتاءاو و یف املكاتحب و ىو ٌ ع ن له و ٌ كراوهة و جیهعهوت عهیل تنقهحك
ً
ارد و ىو وهن اجهه اٌجهٍء فهاي عجهرة حتهوثحقون و جهررون و ىهؤٌء املشهوودو ت اخضها اذا وهاتوا
درلوا یف ورة املاضی رضوات اَ علهین امجعی.
الغههاد

اهنههن متلفههوت یف وعههین العدالههة و عههدد الكجههایر و املعههایص و ادههجاب الوثاطههة و
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الههرح و وهههنن وههن طههدم التعههدخه و وهههنن وههن طههال ات اٌصههه
الههرح و وهههنن وههن طههدم ج
ادههجاب ج

العدالة ری خ ور رٍفوا و وهنن ون طال ات اٌصه الفغق ری خ ور رٍفه مفاذا تغتفحد ون
توثحق طوم ٌتدري رأهین یف ىذه املغاجه و ٌتدري ووافقة رأخا وع رأهین و مالفته.
الارری و ٌتعرفون و ٌتعهر رهاهلن اٌ حبغهن
الغاحع ا ا متر ىذه العلهاء املوثقی و ج

ال ن و ىؤٌء یف دنی وتأررة عن الرجال حكثحر و خأرذ حعضون ون حع

و جیهتهد حعضهون یف

طول حع و لر ا خنهتً ایل وارد و ذلا خغاوي علن الغحب اتخدعً الرجه ات الحوم حهالتتجع و
ً
اٌجهتههاد عرفههت فٍ هها الرجههه الكههویف و عرفههت وثاطتههه یف كههه راٌتههه وههع اٌرههتٍ یف وعههین
العدالة و الوثاطة و ادجاهبا و حعد ذلا كله یجر عن رنه اترصه و واذا تغتفحد ون رنوت طهوم
الهحع.
الهحع او جرره ج
ىكذا و طه ون وثقه ج

الثههههاون ات ا لههههب الرجههههال حروههههذكور ین یف كتههههب الرجههههال فههههاهنن دو ههههوا ات رجههههال
ً
ورده املدو ی عنه ارحعة اٌ فضٍ عن حایق اٌ مئة و ىؤٌء املٍطوت الغاوعوت
الصاد
مث ون روي عهنن یف كه وجقة ٌخعلن عددىن اٌ اَ فلعلون یل خدوت عهیل واجهة الهف و املهذكور
یف كتب الرجال وعدودوت و كثحر وهنن وشتركوت یف اٌدن و ادهن اٌب و الجلهد و الصهنعة فلعهه
وهنن عدل و وهنن فادق و كثحر ون املذكور ین یف كتب الرجال جموول و ووهه مفن ایهن عرفهت

ات ىذا املذكور یف الغند ىو املذكور یف الكتاب و طر خنة طوهلن خغند عهن فهٍت حهر كافحهة فلعهه
الشحخ الوارد كات خغهع ونه الو و فهین وشهتركوت یف اٌمسهاء و ادهن اٌب و الجلهد و الصهنعة
متلفوت یف الصفة و اخة وا یصه اذا رصه رن مخصه ون الشرع اعتجاره.
التادههههع ا هههها ههههري ات علهههههاء الرجههههال میحههههلوت جههههی الرجههههال حاٌجهتههههاداو و القههههراجن و
ً
ً
اٌدت غهها او و الح هاٌو الههی اذا ذكروى ها راىهها واىح هة و یتلفههوت ارتٍفهها فارشهها فههاي عجههرة
حقوهلن ات ىذا عندي ىو فٍت و لح

حفٍت.

العاشر عیل فرض اتیصه لها یشء وهن علهن الرجهال قهول لها ات ىهذا الهدخث
ً
املغند وكذوب او صهد فهات كهات صهدطا فٍراجهة ایل الغهند فدعهه عهیل وها كهات و ات
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ً
ً
كات وكذوحا فالذي خضع وتنا خقهدر عهیل وضهع دهند امسهاء كهه رجالهه امسهاء العهدول فهاي
ً
ً
ً
عجهرة حههه و ىهو فههرع كههوت الغهند رقهها فههات كهات رقهها وعلووهها یف الهارج فٍراجهة ایل علههن
ً
الرجال و ات كات حاوٍ فاي فاجدة یف علن الرجال.
ً
ً
الاديعشر كها یتهه الت ر خف یف امل یتهه یف الغند اخضا و حتر خف امل كثحرا وها
ً
خعر حالقراجن و حتر خف الغند طهوا خعر فضٍ عن ات حاحدال لف ة عن جواو ر ا یرجع الغهند
ً ً
الضعحف ص ح ا طو خا كها قه صارب املنتی ا ه رأي حبا الشحخ احدال عن جواو یف كثحر ون
املواضع و اعجب ونه ا ه ذكر ا ه لح یف الهتذخب رهدخث وارهد اٌ ا هه اوها مهر امله و اوها
ً
مر الغند و كثرة دوو الشحخ وعرو وشوور كأ ه كتب كتجه و ور مث میراجعوا احدا.
الثههاینعشههر ات العدالههة اوههر ٌحههد فحهه وههن وعرفههة اعتقههاد الرجههه و اعتقههاد ا لههب الرجههال او
ً
كلون اٌ ادرا ری و لح ردوم یف كتب الرجال فكحف میكهن العلهن او ال هن جوثاطهة الرجهال و
طول اىه الرجال ات وهن ذكهره الك

ه وهن حهر تعهرض ایل وذىجهه ىهو شهحعً طهول رهین وهع ا هه

ٌخفحد یف تفصحه اٌعتقاد و الشحعة فر متلفة و ٌخفحد یف كه الرجال.
یجهالغوت یف وهدغ وهن لهه ع ههة یف شهأت او دهاحقة یف صهنعة

الثالثعشر ا ا شهاىد النها
ً
ری یرفعو ه عهن درجتهه كثحهرا و ذلها شهاخع یف كهه عصهر و یجهالغوت یف ذم وهن صهدر ونهه طادرهة
ً
رههی خنزلو ههه عههن درجتههه كثح هرا كههها ههري یف كتههب علهاجنهها املتقههدوی و املتههأرر ین وههع ا هها عههر
املهدوری و املذوووی فاي عجرة دغ ىؤٌء او ذوون اذا شاىدوا و اىوت ون ذلها اذا اجهتهدوا یف
دوالف الزوات.
الراحههععشههر ات ىههذا العلههن لههو كههات ممهها خنهها علحهه التصه حح لكههات اٌ مئههة

خهأوروت اىههه

عصهرىن اتخكتجههوا ارههوال اىههه عصهرىن رههی ٌتفههوو و كههذلا خهأوروت اىههه كههه عصههر اتخكتجههوا
رجال عصرىن فات ذلا یشء یی یف اٌ ونة اٌتحة و النا

یتاجوت الحهه ایل روهور القهامئ

و ذلا كهات وهن اكههال الهدین و امتهام النعههة و واكها وا ختركو هه رهی خهمت الهدین اجهنعقهدة الل خهدي
الجتري و عیل جن فضال الفع ً و ري ا ه مخقع وهنن ردخث وارد یف ذلا و وها تهري وهن طهوهلن
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ً
ً
رذ جرواخة اٌعدل و اٌوثق و اوثاهلها او هنً عن طجول رجهر الفادهق او وثقهوا ارهدا او جررهوا ارهدا
فا هها ذلهها یف املعاصههر ین الههذین میكهههنن اٌوههٍع عههیل ارههواهلن و ٌخفوههن وهنهها الرجههوع ایل علههن
الرجال.
الههاو عشههر ات ىههذا العلههن علههن تههار خخ و وههن علههوم النغههاحة الشههاخعة یف العههرب و كههات
عهن

حذلا فنرىن و كات ذلا اخة رجرهتن و لذلا روي عن ایالغن وویس جهن جعفهر
ً
طههال درههه ردههول اَ املغههجد فههاذا مجاعههة طههداوافوا جرجههه فقههال وووا هووما طههالوا
احاجههه
عٍوة طال و وا الع وة طالوا اعلن النا
العرجیة فقال النیب

الاىلحهة و حاٌشهعار و
حا غاب العرب و وطاخعوا و اخهام ج

ذلك عهن الخضر ول جهه و الخنرل ول عهه .

الغههاد عشههر ات الاصههه ونههه ل هح
متشودىن ا ت و لح

حشههوادة فههات علهههاء الرجههال مخشههودوا القههوم و

ون حاب ارجار فات اٌرجار ٌحد اتخكهوت عهن الغههع و اٌحصهار ٌ عهن
للقایض الثاین اتیكن قتیض كتاب

اجهتاد و اعتجار و ا ا ىو ككتاب طاض ایل طاض فلح

طاض الحه فقدروي عن الغكوین عن جعفر عن اجیه عن عیل
ای قا

ان كان الیحوز كتواب قوا

ىف حد و ال غحره حی ولحت حنواوحة فاجا وا حالجحنوات ا هتهً فالعهام حالرجهه طیضه ح نهه

ً
كتاحهه و ات طلهت ات كتهب
ات فٍ ا عدل او ثقة و اتاك كتاحه و رمكت حا ه عدل او ثقة
ً
الرجال ون اوهاراو ال هن و این اعههه حهال نوت اٌجهتادخهة یف املوضهوعاو طلهت اوٌ رأخهت اَ

دج ا ه هنً عن ال هن یف الرجهال طهال اَ دهج ا ه و طهال ووا هون حو وول عهون اال اتجوا الظول و
ً
واقتهوه خقحنا با فعو اهلل الحو و ثا حها كحهف یصهه ال هن وهن اتتفهتح كتهاب الرجهال و تهري ا هه
كتههب فح هه فههٍت طههال الك

ه ثقههة و ار خ ها توثههق

ه

ات رأخ هت كههش ثقههة او جههش ثقههة و

میصههه یف طلجهها ونههه یشء وههع العحهوب املتقدوههة و میهر الرجههه ك

ه و ٌ جنههایش و ال ههن اوههر

وجحعهً یصههه وههن دههجب وفحهد لههذلا و ٌیصهه جوضههع طواعههد ووضههوعة او ادههجاب جمعولههة و

عیل فرض رصهول ال هن وهن الهذي طهال لها ات ىهذا ال هن یف املوضهوع رجهة و طهداولق اَ
القههول یف كتاحههه حههالهنً عههن ال ههن و اولههق الجههج

یف ارجههارىن الهنهً عنههه و طههال ردههول

اَ
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ان الظوول اكوومب الكوومب و الههذي طههال حاكتفههاء ال ههن حالعدالههة مفههن حههاب ا ههه عههن اهنهها

امللكة و ختعذر اٌوٍع علهیا ف كن جحبوا اٌعتهاد عهیل ال هن فهیها جرأخهه و اوها الهذي خقهول اهنها
رغن ال اىر او رهاىر اٌدهٍم فٍخقهول حهال ن اذ ٌتعهذر وهن وعرفهتها و لهح

یف اٌرجهار جهوا

اٌ كتفاء حال ن یف العدالة.
الغههاحععشههر أل هح

اذا رمكههت حفغههق الرجههه او دههوء عقحدتههه حتكههن حبههه حجتههه ٌ ههه

وتجههاىر حالفغههق و اي جحتههاىر اع ههن وههن ذلهها اتخشهههتر فغههق الرجههه یف مجح هع اٌعصههار ٌىههه
اٌ ار و تجرأ ونه و تكفهره و تلعنهه اذا رننهت ا هه فع هً او واطهی او تفغهقه و جحتررهه و تغهت ه
حجته و تفضح ه جی العلهاء یف الكتب اذا رننت ا ه فادق و ىهه جیهو وثهه ىهذه املعاولهة یف

رً وع ات املحهت اع هن رروهة او خغهاو خه و ىهه تعهه یف رهً اتتوثقهه و تعدلهه حهات تهري یف
ً
كتاب جاءك ون وكهة وهثٍ فحهه طهال فهٍت ات فهٍت ثقهة فتصهیل رلفهه و تغهتأونه عهیل اوهوال
ً
الحتاوً و الغحب و تغتأونه یف والا ٌ ارن حها اتتعاوهه اٌرحهاء حهذلا احهدا فكحهف تغهتعهه
ً
ذلا یف اٌوواو و حاي دلحه و حاي كتاب و دنة أذلا اخضها وهن حهاب اكهه املحتهة و وهن الهذي
ً
جو لا ىذا اٌ كه و اي فاجدة یف اكه ٌخشجع و ىهذا العلهن ٌخفحهد ٌرهد رنها یف اكثهر الرجهال و
رؤ خة كش ثقة جش ثقة و خا لحتهه كهات عهن رؤ خهة و ا ها كهات عهن
اري القوم خص وت
ً
اجهتاد حعد اعوام وو خلهة و ذلها اٌجهتهاد اخضها یف كتهب جمهتهدین ارهر ین فح صهه هلهذا رهن
ٌجههه ا ههه رصههه لفههٍت رههن وههن رههن فههٍت ٌجههه رههن فههٍت و ىكههذا ایل عشههر او عشههر ین

وادعة و ىه تكتی حاوثال ىذه ال نهوت یف د حهاك و تغهتودع ثقهة ىكهذا درامهها ام ٌ ایل حهر
ً ً
ذلا ون الوجوه و ىً كثحرة و طدذكر ا وهنا شحجا وافحا یف كتاحنا القواعد و ىذا املنتصر ٌخت ههه
ا خد ون ذلا.
فتجی و رور ا ه لو كات الجناء عیل ال ن لكات رنوت ادلة امل دثی اطوي و او و اٌرذ
هبها اویل و لكههن لنهها یف تصه حح اٌرجههار وجههوه علهحهة طععحهة ىههدا ا اَ الهیها و الهههدَ الههذي
ىدا ا هلذا و وا كنا لهنتدي لوٌ ات ىدا ا اَ.
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ف ا
ً
اعلن ات للص ة وعاین ٌحد و اتتعرفوا اوٌ مفهنها صه ة شنصهحة اتخكهوت ىهذا الهدخث
ً
صدر لف ا او وعین وهن الجهة و تفهوه حلف هه او وعنهاه و ىهذا ىهو املعهرو جهی العهر و ىهو
ً
الجر الص حح جیهنن و ورة خقال الص حح ملا خعاجق ص ح ا ارهر و ات مخصهدر وهن الجهة ىهذا
اللفههو الههاب او وعنههاه الههاب و ىههو الصهه حح املعنههوي النههوعً كههها روي عههن النههیب
واجاءكن عی ول حدخث ووافق لهاق فانا قهت و وا اتاكن عی ول حدخث الیوافوق الوق فهوناقهو
و للاقول اال الوق و عنهه

سوحكمب عوی كهوا كومب عوی وول كوان قوجی مفوا جواءكن عوی وول

حدخث وافق كتاب اهلل فهو حدخیث و وا خال

كتاب اهلل فهحس ول حدخیث و طهال اجوعجهداَ

وا جاءك ىف رواخة ول بر او فاجر یوافوق القورءان فخوم حو و ووا جواءك ىف رواخوة وول بور او فواجر یوال
القرءان ف تأخم ح و اوثال ىذه الرواخاو كثحرة و ا ا ىً ملعرفة ىذا النوع ون الغهنة و اٌ ألهح
ً
ً
میكن اتخنعق اٌ غات حكٍم خكوت وعاحقا للكتاب او الغنة او اٌمجاع او دلحه العقه او مالفها
ً
ً
للعاوة و ٌخكوت ذلا اللفو صادرا ون رجة احدا فوذه العروض ٌتكشف عن صه ة الصهدور
ً
و ا ا تكشف عن ص ة املعین وعا.
و وهنا ص حح العهه و ىو ر ا خكوت حر ص حح الصدور فلرب ردخث ص حح الصدور
و لح

حص حح العهه ملكات وعارض اطوي.

مث ون الص حح وا ىو ص حح عهریف كالهدخث الهذي علهن صه ة صهدوره وهن فلهق فهن
ً
الجة او ون خده و ونه وا ىو ص حح شرعً كالذي اورو خقحنا ون جا ب الشهارع اتتأرهذ حهه
ً
ً
كاجنا وا كات و ذلا وثه وا اورو اتتأرهذ حهاطرار الرجهه دهواءا كهات یف الواطهع كهذب ملصهل ة ام
ً
صد ام دوا ام ارعأ و اورو اتتأرذ حالجحنة العادلة دواءا كا ت كاذحة یف الواطعة او داىحة او
ً
ً
راوجة او وشتتا علهیا و اورو اتتغت ه ذجی ة الغو دواءا علهت اهنها ذكحهة ام رننهت ام
ً ً
ً
ً
ً
شككت فوذا ىو الص حح الشرعً دواءا كات یف الواطع كذحا ام صدطا رقا ام حهاوٍ علههت حهه
ام رننت ام شككت ام تومهت و ا ت اذا علهت حاطرار الرجه و ا ت تتوىن وعاحقة اطراره للواطع
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ً
ٌتقول این عاوه حالوىن و راكن حه فات ىذا الوىن ووضوع اورو اتتأرذ حه خقحنا ون عنهد اَ
و كذلا اذا شككت او رننت فلح

ون حاب ات الشا محلا عیل العهه و ٌ ال ن و ا ا مها

ووضوعات و ا ت عاوه حبمكوها ٌهبها و كذلا ا ت تأ كه الل ن و ر ا ٌتتهوىن صه ة تذكحتهه
ً
ً
ً
و ا ا تأ كه رٍ ٌ طععحا شرعحا و ا ت عاوه حالقعع و ٌتقول ات الوىن او الشا رجة او اعهه
حال ن و ا ا تعهه حالقعع و ىذا ال ن ووضوع ركن كالروهات و العنهب و ا هت ٌتعههه حالروهات و
ا ا تعهه حبكهن اَ القععهً یف الروهات ألهح لهو طهال لها اٌوهام وها طهال لها رارة یف ىهذه
ً
ً
املغههألة فنههذ حههه وهها كههات رارة وفتههرض العاعههة و وهها كههات وعصههووا و وهها كههات وأوو هها عههن
العاء و الغهوو و النغهحات و الشهتة و ٌخشهتر علهها او رنها عاحقتهه للواطهع و ٌخضهر
شكا و ٌ ومها عاحقة طوله وع الواطع و ا اتعهه حقول الجهة القععهً و ىهو اوهرك اخهاه
ً
حاٌرذ حقوله فافون وا طلت لا یف ىذا الفصه جمهٍ و اتقنه.
ف ا

اعلن ا ه ٌ شا یف وا طاله اٌصهولحوت وهن دهد حهاب العلهن العهادي حصه ة صهدور ىهذه
اٌرجههار عههن الجههج

و ا هها ىههن وفروههوت رحهث خقولههوت حاهنهها رنحهة و یصههه وهنهها ال ههن و

لعهري مجحع وا طالوا و اضهعا ذلها متههه و ٌیصهه وهنها الشها فاكثرىها ووىهوم و اطهه ونهه
املجهههٍو كهجهههٍو

وشههكوكاته و اطههه ونههه و نو اتههه و ههادر ههادر وهنهها طعع هً و ىههو حع ه
ً
وعاحقههة وههع الضههرور خاو و ىهً اخضهها ٌخعلههن صه ة صههدور شنصههوا و ا هها خعلههن صههدور وعناىهها
النوعً ٌ الشنیص و لعهري ات اٌرجهار یی وتكلفهوت یف اثجهاو العلهن العهادي حصه ة صهدور
ىههذه اٌرجههار و مجحهع وهها طههالوا رنههوت اٌ اهنهها اطههوي وههن رنههوت املجهتههدین و اصههی و اطههرب ایل
الفعرة فعلوم اٌرجار یی ون كه طر خنة طر خنهة عنهد اٌ صها رنهوت عادخهة و رنهوت املجهتهدین
عند اٌ صا شكوك و اوىام

ىذا اعتقادي فحه طد احدخته

فلحقجه الواشوت او فلحهنعهوا

و الرعحة ون لهدت ادم ایل یوونها ىهذا وهأووروت اتخأرهذوا حالصه حح القععهً الشهرعً یف
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ً
ً
مجحع اوورىن فٍخقدووا رجٍ و ٌیؤرروا ری خعلهوا ات َ فحهه رضها خقحنها و ىهذا العلهن و العههه
حههه خهدرلون یف اىههه التغههلمی و العاعههة و اٌ قحهاد و یوجههب هلههن الههزلی و التقههرب و الفههو حههالنعمی
ً
ً
ً
ً
ً
ً
لكهه یشء
املقمی دواءا كات ووضهوعه وعلووها عادخها او و نو ها او وشهكوكا او ووىووها و هلهن
ركههن خقحهین و علههین اخصههاله ایل العجههاد یف كههه طههرت و عصههر و عههیل اىههه العصههر اتخعحعههوىن و
لح

هلن اتخقولوا نن عهه حهال ن أىهن اذا اكلهوا الجعهحخ حهاور الجهة

حههاور الجههة و ات طههال الجههة

اعهههه یف ىههذا ال

عهاولوت حهالجعحخ او

هء حقههول ىههذا املجههویس أىههو عاوههه حقههول

املجویس و خنجغً اتیتلفوا و یجارثوا یف ات طول املجویس رجة ام ٌ ام ىو عاوه حقول الجة
املعصوم املفترض العاعة و عیل ىذه فق

وا دواىا.
ف ا

اذا عرفت وا ذكر ا فاعلن ات اٌرذ حارجار اٌراد ىو دین اَ القععً الذي ٌ شا فحه و
ٌر خب خعتر خه و لنا یف اثجاو ذلا صنو ون اٌدلة مفهنا كتاجیة و وهنا وا طال اَ دج ا ه فهوال
نرر ول كا فرقة وهنن طائرة لحترقهوا ىف الدیل و لحنمروا قووهن اذا جعوا الهین لعههن یومرقن و ٌ
شهها و ٌر خهب یف ات وفادىهها اتیهرج رجههه او رجههال وههن كههه فرطههة ایل ووضههع خكههوت فحهه عههام
فحتفقهه عنههده و خهتعلن علهن الههدین رههی اذا راجههع ایل طووهه یهدمهن هها تعلهن و خعهلههوا حههه لعلوههن
ً
یهذروت فلههوٌ ات ارجههار اٌرههاد رجههة خعههین وههأوورا حاٌرههذ هبهها مخكههن هلههذا اٌ ههذار فاجههدة و اذا
ً
ههرو حههالفعرة وههن دوت توجههه ایل الشههتاو تههري ذلهها عحا هها وههن اٌخهة و وهنهها طولههه تعههایل اذا
جوواءكن فاسووق حنجووأ فتجحنوووا و ٌ شهها ات وفوووههه اذا جههاءكن عههادل حنجههأ فٍتتجحنههوا و املههراد وههن
وهن رجهر الفادهق و كهذلا

ٌتتجحنوا خعین اعهلوا حه ون حر تثجت و اٌ لكات رجهر العهدل اره
ً ً
اذا طععت الن ر عن الشتاو تري ذلا واض ا جلحا ٌدحها حعد اٌعتضاد حاٌدلة اٌتحة و وهنا
ً
طوله تعایل خااهیا المیل اونوا اتقوا اهلل و كونووا وول ال وادقی مفهن عرفتهه صهادطا و وثقهت حصهداطته
جیب اتتكوت وعه فحها ىو صاد فحهه و وهنها طولهه یوؤول حواهلل و یوؤول لههوؤونی و ىهو تصهدیق

افراد املؤونی فحها خقولوت و یجروت كها روي یف رجر امسعحه ٌتصدیق كلوهن ایل حهر ذلها وهن
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اٌخاو و خكی اخة ون كتاب اَ.
ف ا

و ون ذلا ارجار رو خت یف ىذا املعهین و ىهً كثحهرة هذكر وهنها وها تحغهر طهال اجهوجعفر
لدخث واحد تأخمه عل ادق خحور لوك وول الودنحا و ووا فهیوا و دهجه اجوعجهداَ

عهن املتعهة

فقال الق عجداملهك بول جو خح فأوه فوان عنوده وهنوا عههواً و طهال ان احوان بول تغهوج قودرقی عوی
رواخة ك حرة مفا رواه لك عی فاروه عی و طحه له ر ا ارتجنا ات غأل عن ال

ء مفن غأل فقهال

عهحك حاالسدی خعین احاحصحر و طال اووا ووا رواه لوك ا ة عول ایبجعرور ف یووز لوك ان تورده و طهال
لرجههه اذا ا دت حوودخثنا فعهح وك ووما الووالس و اووووأ ای جووا ووول ا ووااح طههال الرجههه فغههألت
اص احنا عنه فقهالوا رارة جهن اعهی و طحهه لهه لهح
الرجه ون اص احنا فحغألین و لح

كهه دهاعة القهاك و ٌمیكهن القهدوم و جیهًء

عنهدي كهه وها خغهألین عنهه فقهال ووا ینعوك وول مهود بول

وأهن الثقیف فان مسل ول ایب و كوان عنوده وجهیوا و طهال اووا لكون وول ورو ع اووا لكون وول وأوتراا
ً
تأت یون الح وا یونعكن وول الورث بول املغحورة النضو ی و ذم رجهٍ فقهال ال قودب اهلل ر وحو و ال
قدب وثه ان ذكر اقواوا كان ایب

ائتههنن عی ح ل اهلل و حراو و كانوا عحجة عهه و كوملك

الحوم هن عندی وأتود س ی و ا ااب ایب حقا اذا ا اد اهلل حاهوا اال

سووءا ورف ون عوهنن

الأوء هن حنوم شحعی اححاءا و اوواتا هن المیل اححوا ذكر ایب ن خكش اهلل كا حدعة خنروون عول
هما الدیل انتاال املجطهی و تأق یا الغالی مث حكً فقحهه وهن ىهن فقهال وول هون عهوهین وهوات
اهلل و عههین ت اححاءا و اوواتا ب خد الع ی و ابوح حر و ا ة و مهد بل وأهن و طحه للرضها
شقی حعحدة و لغت اصه الحا یف كه وطت مفهن ارذ وعام دخین طال وول زك خوا بول ادم القهوی
املأوون عی الدیل و الدنحا و طال یف الهدخث املهروي سوههان كوان مود ا قوال انو كوان مود ا عول
اواو ال عل رح الن ال یدث عل اهلل اال ال ة و طال لرجه ای یشء حهغی عنكن طال وا ىو طهال
حهغی انكن اقعدمت قاضحا حالكناسة طال طلت عن جعلت فداك رجه خقال له عروة القتاو و ىهو
رجه له رو ون عقه جنتهع عنده فنتكلن و تغاءل مث یهرد ذلها الهحكن طهال الحوأب و طحهه لهه
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ٌ اكاد اصه الحا ادألا عن كهه وها ارتهاح الحهه وهن وعهام دخهین أفحهو
ارذ عنه وا ارتاح الحه ون وعام دخین فقال نعن و دجه اجوالغن

جهن عجهدالرمحن ثقهة
ون اعاوه و عهن ارهذ

و طول ون اطجه فقال العه ی قوی مفوا ادی الحوك عوی فعوی یوؤدی و ووا قوال لوك عوی فعوی خقوول
فامسل ل و اطل فان الثقة املأوون ا هتً و ىو وعله جیري یف كه ثقة وأووت و دجه اجومههد

عن وثه ذلا فقال العه ی و احن قتان مفا ادخا الحك عی فعی یؤدخان و وا قواال لوك فعوی خقووالن
ً
فوامسل ههوا فاهنهووا الثقتوان املأوونووان ا هتهً و ىههو اخضها وعلههه جهار فحههها دهوامها و طههال النههیب
املؤول وحده ح ة و املؤول وحده مجاعة و طحه ٌیعجداَ أرأخهت وهن مخقهر حها كن یف لحلهة القهدر
كها ذكرو و م جی ده طال اوا اذا قاوت عهح ال ة نمل خثق ح ىف عههنا فهنخثق ح فهو كوافر و اووا

ول مخأهل ذلك فهو ىف عم حی خأهل مث طهال یوؤول حواهلل و یوؤول لههوؤونی و یف التوطحهع الرفحهع
فان و العووم الحوود ووول ووالحنووا ىف التشووكحك فحهووا ی ق خ و عنووا قاتنووا قوودعرفوا حانووا نراوضووهن سوورنا و
حنهههن اخاه الهین و یف توطحع ارر اووا الووادث الواقعوة فوا جعوا فهیوا ای رواة حودخثنا فواهنن ح وی
عهحكن و انا ح وة اهلل ایل حر ذلا ون اٌرجار الغاوعة اٌ وار و ىً ر ا تتجاو واجة رهدخث و
ً
ٌتقههه ا ههه اثجههاو ارجههار حارجههار فاهنهها اذا كثههرو و حلغههت رههدا یصههه لٍ غههات العلههن حص ه ة
وضهوهنا و وافقت الكتاب و ضهت الهیا طراجن طععحة فافادو القعع میكن اٌدتدٌ ل هبا.
ف ا
یف اٌدلههة العقلحهة املغههتنحرة حههاٌ وار النقلحهة اعلههن ات اَ جههه و عههز رلههق اٌ غههات وههدین
العجع ٌخقدر فرد وهنن عیل اتخعحش ورده ٌت لكه وارد وقووهاو وجهود و رهواجج ٌحتیصه و
مال یف رقه اتخقوم جحبهحع تلا الواخج حه ٌخقدر عهیل القحهام حباجهة وارهدة وهن فغهه ٌهنها
ً
اخضا ووطوفة عیل ادجاب و عله ٌحتیص فقدر یف مكن رمكته اتختهد وا یف املدت و خقوم كهه
روائون و ختشكا ری میكهنن اتخعحشوا ایل ونهتً اجلوهن فجعهه یف
وارد حباجة و ختشجا
ج
ممكهاو شهرعه املغهتهر الهذي ٌخنغهخ اتخكهوت حعضهون اوهی حعه

و خغهتأونه صهارجه فحهها

تكفه ون الاجة و خكوت یف فراع ونه و لوٌ ذلا لوجب علحه اتخشتغه حنفغه حذلا و ىكذا
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ً
ً
یف كه راجة فوجب اتخكوت كه راجة ووكوٌ ایل وارهد و خكهوت اوحنها فحهه ٌ جیهب الف هك

عن شغله و عهله اللون اٌ اتخ وهر ونهه رحا هة یف صهنعته فحعهرض عنهه ایل حهره كهها اذا ادهاء
الجا رجز رجزه ٌخشتري ونه و خشتري ون حره و اور املدخنهة ٌختععهه و خكهوت لكهه ارهد حهدل
فات الصا ع الوارد ٌخكی الكهه یف تلها الصهنعة فلكهه صهنعة رجهال طهامئوت هبها فهات روهر وهن
ً
وارد رحا ة یرجع ایل حره و حدوت ادتحهات حعضون حعضا ٌتقهوم املدخنهة و خلهزم ىهٍك الكهه و
ذلا جار یف مجحع الشراخع و اٌعصار و املدت و ون مجلة وا یتاجوت الحه حه ون اع هوا ضجا
ً
اٌرجار و محلوا و قلوا فات ذلا اخضا صنعة ع حهة حتتاح ایل صر عهر و فكر وغتهر و دور و
دفر و فر ون حلد ایل حلد و لهو اشهتغه كهه النها

حهذلا لهرب املدخنهة و حعهه مجحهع الصهناخع و

تععه مجحع الواجج و لذلا تري ات یف كه عصر و حلهد خشهتغه حعلهب العلهن رجهال اعههارىن و
ً
ً
ً
ٌخنال وهنن علها و فوها اٌ واردا حعد وارد فاذا مخكن العلهاء اوناء اَ عیل رٍلهه و رراوهه
و اركاوه لوجب اتخعلب ذلا كه ارهد و ختععهه دهو املهدت فٍحهد و اتخكو هوا اونهاء جیهب

ادتحهاهنن و الوكول الهین كها خغتأونوت الجا یف رجزه و الل ام یف لهه و لهو مخكو هوا وهأوو ی
لكا وا ار

مجحع النا

و راشاىن و طدشرفون اَ و ا لل حاوا هتن اخة و طهال و جعهنوا بیوهنن و

ب وی الق و ی الووی حا كنووا فهی وا ق و ی ظوواهرة و قوود نا فهی وا الأ وحر س وح وا فهی وا لح وای و اخاوووا اون وی مفههن
اٌرتجاح عن الجاطر

یف ردخث الغن الجصهري یف ىهذه اٌخهة طهال

بوا فحنوا ضورب اهلل

االوثال ىف القرءان فنال الق ی الی حا ك اهلل تعوای فهیوا و ذلوك قوول اهلل ع وجوا فوحهل اقور حرضوهنا
ححوث اووورهن انخأتونووا فقووال و جعهنووا بی وهنن و ب وی القو ی الووی حا كنووا فهیوا ای جعهنووا بیوهنن و ب وی
شحعون الق ی الی حا كنا فهیا ق ی ظاهرة و الق ی الظاهرة الرسا و النقهة عنوا ای شوحعتنا و فقهواء
شحعتنا و قول سجاان و قد نا فهیا الأحر فالأحر وثا لهعهن سحر ح فهیا لحای و اخاوا اونوی وثوا ملوا
خأحر ول العهن ىف الهحای و االخام عنا الهین ىف الو ل و الورام و الرورائا و االحكوام اونوی فهیوا اذا
اخموها عل وعدهنا المی او وا انخأخوموا ونو اونوی وول الشوك و الضو لة و النقهوة وول الورام ای
ال ل.
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و یؤ خ هد ذلهها وهها طالههه اجوعجههداَ

العههوواء اونوواء و اال تقح واء ح ووون و االو وحاء سووادة

ا هتً و م جیز اهتاوون یف وا ادوا وهن الشهراخع و اٌ ثهار ملها ورد یف دعهاء الصه حفة یف الصهلوة عهیل

اتجاع الرده و وصدطهین خصیل فحه عهیل الصه احة مث عهیل التهاحعی هلهن حارغهات ایل ات خقهول

خهدخنوت حههدخهنن اي حهدین الصه احة و هیتههدوت هبههدهین و خقفههوت علههین و ٌخهتهههوهنن فحههها ادوا
الهین اللون و صه عهیل التهاحعی وهن یوونها ىهذا ایل یهوم الهدین ایل ات خقهول و تجعههثن هبها عهیل
اعتقاد رغن الرجاء لا و العهع فحها عندك و ترك الهتهة فحها حتو خهه اخهدي العجهاد لتهردىن ایل
الر جة الحا و الرىجة ونا الدعاء و ىو صر خح یف ودغ الذین ٌخهتههوت الصه احة فحهها ادوا وهن
اٌرجار ٌت عیل ذلا طوام العجاد یف الجٍد.
امتغهع طول ردول اَ
اوحراملهؤونی

املؤذنون اوناء املؤونی عی هوهتن و وووهن امتغههع طهول

ان املأوههی عودقل حعضوهن عوی حعووا اال مهوود ىف حود مختوج ونو او وعو وف

حشهادة ال ق او ظنی و طوله یف صارب الهام امنا هو اوی و طال املأتشا ووؤمتل امتغههع طهول
ایعجداَ

ال ام وؤمتل و طوله الخقطل االجحر و الضح اذا سرقا الهنهوا وؤمتنوان و طولهه الظجور

وأوونة و طوله واحج الودخعوة و الجضواعة وؤمتنوان امتغههع طهول الجهاطر و الصهاد

القاحهوة

وأوونة فاذا كا ت ال جر و القاحلة وأوو تی یف صهنعهتها وها حهال العلههاء اٌتقحهاء لحغهوا حاونهاء یف
صنعهتن و مسعت وا روي ان العههاء اوناء و وا روي عن الصاد

اذا قاوت عهح ال ة نمل

خثوووق حووو ىف عههنوووا فهووونخثوووق حووو فهوووو كوووافر و اوووا ووول مخأووهل فهووو ىف عووم حووی خأووهل مث طهههال
اجوعجداَ

یؤول حاهلل و یؤول لههؤونی و عن عیل

طال طال ردهول اَ

الههون ا حون

ً
خهرایئ ثلثا طحه خاردول اَ ون رلفامك طال الومیل یجهغوون حودخیث مث خعههونو اووی و یف رواخهة

المیل خأتون ول حعدی و ی ققن احادخیث و سنی فحعههوهنا الناب ول حعودی و اد یف رواخهة اولجوك
فقایئ ىف النة و طال الجة

اوا الووادث الواقعوة فوا جعوا فهیوا ای رواة حودخثنا فواهنن ح وی

عهحكن و انا ح ة اهلل.
فتجی و رور ملن ر و احصر ات العلههاء یف كهه عصهر اونهاء اَ و رجهج اَ و رلفهاء اَ
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یؤدوت ایل ون خلهین و جیهب اٌرهذ عههنن و الوثهو هبهن و الوكهول الههین و علههین ات ٌیهؤدوا اٌ

الق و لح

عیل حرىن املغألة كها اولق اَ القول یف املدخنهة فا هه یر خهد حكهن الحغهر و ٌیر خهد
فعلحكن وراعهاة رمككهن

حكن العغر و طال التأأوا حقول وعلق فات رور یشء ون حر جحتغ

فحه فعن الجز عً طال دألته عهن الرجهه خهأی الغهو فحشهتري ججهة فهراء ٌخهدري أذكحهة ىهً ام
حرذكحة أخصهیل فهیها طهال نعون لوحس عهوحكن املأوألة ان احواجعرر

كوانخقوول ان الووارم ضوحقوا

عی انرأهن هالون ان الدیل اوسل ول ذلك عیل ات تكلحف تص حح اٌ ثار ون یهوم صهدورىا
و رف وا و ضجعوا و وعرفهتا یف كه عصر ممتنع للهكلف كها ات تص حح وعاولهة الشهاة وهن یهوم
تولهدو و كلهها ا تقلهت وهن خهد ایل خهد یف الغهنی ایل ات وصهه ایل خهد املكلهف ممتنهع عههادي او
ً
ً
عغههر عههیل املكلههف فكلههف حههالوكول ایل الل ههام و عههیل الل ههام ات ٌیجحهع اٌ رههٌٍ وههاىرا و لهح
عههیل النهها

املغههألة و التجغ ه

و ٌخشههتر یف رلح هة الل ههن خقح ههنن حبلههه العههادي او رهههنن او

شكون او ومهون و الٍل الحقحین ارذه ون دو املغلهی و كذلا لح

عهیل النها

ا خهد وهن

اتخأرذوا دخههنن وهن ثقهة مث عهیل الثقهة ات ٌیهروي و ٌیهؤدي اٌ وها اوهه حهه و ارهذ حهه جیقهی و
ىكذا یف كه وجقة و عصر و حر ذلا عغر و ررج و تكلحف علن حب و ممتنع یف رقون كهها میتنهع
علهین وعرفة رال املتاع ون یوم رلق ایل یهوم ارهذه حهه ذلها ادهوه وهن وعرفهة صهدور الجهر یف
الف و وأتی دنة طجهه ذلها و العلهن حا هه یف كهه عصهر وها لقهه وهن الغهوو و النغهحات و العهاء و
الت ر خهف و حهر ذلهها عههیل ات العهههه حههال ن ٌرجههة علحهه و عههیل فههرض الجحهة میجههق للقههوم وهها
یشء وهن ذلها علحنها حهه عهیل كهه عهام یف عصهره اتیهروي

میكهنن ال ن هبذه اٌوور وعوا فلهح
ً
ص ه ح ا ان لنووا ىف كووا خه و عوودوال خنرووون عوول دخننووا ت خ و الغووالی و انتاووال املجطه وی و تأق ی وا
الوواههی و طههدعرفت ات رارة و ههراءه وههن ىههذه العههدول فرواخ هة الص ه حح عل ههین مفوههها ارههذو
الدخث ون راو ثقة فقد ادخت تكلحفها و ٌعلحها حعهد ذلها یشء كهها روي عهن الجهة

اووا

الوادث الواقعة فا جعوا فهیا ای رواة حدخثنا فاهنن ح ی عهحكن و انا ح ة اهلل و الواجهب عهیل كهه
ارد اتخأرذ ون ثقة ردخثه و ختكهه علحهه و لهح

حتقلحهد لهه كهها لهح

ارهذك مجحهع وها توكهه حهه
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ً
املغلهوت تقلحدا هلن و لح

ً
ً
ارذ العلهاء عن رارة تقلحدا له حه و ارذ العوام عهن العهام تقلحهدا لهه

حههه كلوهها وههن ىههذا الجههاب و اٌ فعههیل فههرض اوكههات وعرفههة العدالههة و عرفههات الفقحهه ات رارة عههدل او
اوكات وعرفة العاوً عدالة الفقحه وی اوكنه وعرفة ا هه ارعهأ ام ٌ و دهوا ام ٌ و رهر ردخثهه ام
ٌ ىو وددو

ام ٌ ىو مفوظ عن الغلها ام ٌ حهه مجحهع ذلها ورفهوع عهن ىهذه اٌوهة و علههین

اٌرههذ وههن دوت ف ههك و جحتغ ه

و ذلهها عههیل ذوههة رارة و الفقح هه و ىههذا العر ی هق املوح هع الههذي

ودعت لها وها اوهر اَ دهج ا ه یف كتاحهه كهها مسعهت وهن دوت اشهترا علهن او رهن و اوهر النهیب و

الجج یف ارادخهثن كها مسعت وعلقا.
و ات طلت مفا وعین وا طدوت ون رروة العههه حهال ن و وجهوب اٌرهذ حهالعلن طلهت ىهذا
ً
ً
ً
ً
ً
ً ً
ىو العلن الشرعً الذي اورو حه طععا جزوا دواءا كنت عاملا حالعادة او را ا او شاكا او وتومهها و
الهه فهارجع
عیل ذلا حناء العهام و ادها عهحش حهینادم و شهراخع اٌ جحهاء و الردهه یف القهه و ج
ً
الجصر ىه تري ون فعور مث ارجع الجصر كرتی خنقلب الحا الجصر رادجا و ىو رغحر.
ف ا

ا ههت تقههر حنجههوة مهههد

ً
و اواوههة عترتههه و عصههههتن فضههٍ عههن رمكهههتن و دحادهههتن و

اىه دایر املله وذعنوت حبمكتهه یف الغحادهة و علههه حالر خادهة و تعهحهره الهجٍد و تهدجیره للعجهاد
ً
ٌشا ٌرد فحه وع وجود اثار ذلا یف ورءاىن و وغهعون فا صف ىهه جیهو یف رمكتهه فضهٍ
عن جوته اتخأی حشرع جدخد و خدعً ا ه رامت اٌ جحاء و یجی دخنهه ایل یهوم القحههة و طهدجرب
وا افغد اٌون املاضحة یف ادخاهنن و متل خقون كه ممهل وهن اراهئهن و اىهواهئن و رنهوهنن و علهن ها
الوههال و دول الضههٍل و علههن وهها دهحجتیل حههه اوتههه وههن كثههرة الشههتاو و
دهحقع حعههده وههن لجههة ج
الشكوك وهن وهؤاورة املهذاىب و مهالعهتن و علهن حالكذحهة علحهه و الو هة و الٍعجهی یف دخنهه و

الغههاعی یف اوفههاء ههوره و علههن حغصههب الٍفههة و ارتههداد اٌوههة و حقههاء اطههه طلحهه و علههن حغحجههة
ً
رلحفته دىورا تجح اٌعی وهنا و تغود القلوب و تنعه فهیها اعهٍم الهدین و تغهد وغهالا
ً
الحقی فح رم یف كتاحه یف واجة اخة العهه حال ن و الرأي و اهلوي و وا دوي العلن و خصهدر الفها و
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ً
وأتی ردخثا یف حترمی ذلا و كو ه عدخه الهر و لن النل یر و املحتة و الفوارش مث یرحتهه وهن
ً
جیهنن و ٌخترك فهین ارجهارا طععحهة الصهدور تكهوت رلحفتهه و رجتهه علههین طععحهة ٌخكهوت هلهن
عههذر و ختههركون ایل اخهام روههور الجههة ٌ ههیب هلههن و ٌ اوههام هلههن و ٌ اثههار طععحهة وهههنن و ٌرجههة
ً
علهین حالغة ون اَ و ىو طادر عیل ذلا ٌ وا ع له ونه ىه خ ن حبكمی ذلا فضٍ عن یب.
فات طلت ا هه طهدای حالهدین و اروهره و ىهو هین عهن امیهات املهؤون و كفهر الكهافر مفهن شهاء
فلحؤون و ون شاء فلحكفهر فهاذا افغهد دخنهه اٌوهة حعهده فانهه عهیل وهن افغهده لهح

علحهه یشء

طلههت ات الههذي خقههول هلل ال ووة الجالغووة و خقههول الح ووم اكههووت لكوون دخ ونكن و خقههول این سووول اهلل
الوحكن مجحعووا و خقههول انووا خووامت النجحووی و خقههول جیهب عههیل مجحهع اللههق ایل یهوم القحهههة اتختههدخنوا
حههدخین ٌخهأی حههدین خلعههب حههه رجههال وههن وتقههدوً اٌوههة و ونههافقهین یف دههنی عدخهدة مث ختههرك

النا ایل یوم القحهة حٍ دین و ٌ شراخع و ٌ اثار و ٌ ارجار طععحة كلعب الصجحات و ىو خعلهن ا هه
ً ً
خشتد الشتاو و الشكوك یووا فحووا و ىو خعلن ا ه دحنرج یف اوته رجال ودعوت للنجوة و اٌواوهة
و خأتوت حشرع جدخد و یر خدوت اوفاء وره و رفهع دخنهه حالكلحهة فٍحهد و ات خهمت رجتهه الجالغهة عهیل
اىه كه عصر و خمكه دخنه ٌىه كه عصر و خمت عهته علهین و طدررم عیل اىه كه عصر العههه
حال ن و الرأي و اهلوي و القحا حاخاو و ارجار ٌحتیصه حرمصصهة جزوهات دوت وهات ىهه ت هن
ً
ً
حه ات ٌیجی حعده ارجارا طععحة الصدور تكوت رلحفته و رلحفة ولحه یف حجته و رمكا جی رعحتهه و
ً
ورجعهها عنههد ارههتٍ اوتههه فههات مختههرك فقدضهحع وههن یف اصههٍب الرجههال و اررههام النغههاء حههٍ امث
وهنن و میجل رجته الهین و ٌردالته الهین اذ میجله ونهه الههین دعهوة طععحهة و مخمكهه هلهن دخنهه و
ا ا مسعهوا حهدین هاطك و ارجهار واىحهة یتههه الصهد و الكهذب و العهاء و الغهوو و الت ر خهف و
التجههدخه و ارههتٍ وجههوه الههدٌ ٌو و اٌرتهههاٌو و املعارضههاو فههاي رجههة َ عل ههین و ىههن
خعارضو ه یوم القحهة ا ا طلت یف كتاحا و ال تق وا لحس لك ح عهون و ا ها واعلهنها حهدین ونها و
ٌ ركن مفا طفو ا ىهذه اٌوىهام و ا هت هنحتنها ات قهول علحها وها م علههه و جعلتهه عهدخه الف شهاء
فلن قه علحا وا م علن ا ه دخنا و لعهري لهو فعهه ذلها وهدع للنجهوة لكهات ذلها دلحهه ا هه لهح
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حنیب حه و ٌركمی الجتة و لعهري ات ذلا ون فهروع جحتهو یز اتیرحتهه النهیب و ٌخنصهب رلحفهة حعهده

فهیهه اٌوة و ا ا العاوة حعد وا جو وا عدم صب اللحفة و رأوا ارجارىن كلوا وشهكوكة او و نو هة
جو وا ذلها و اٌ فالهدلحه الهذي یوجهب صهب اللحفهة یوجهب صهب ارجهار طععحهة حعهد الغحجهة

تكوت رلحفة حعد حجة اواوون و اٌرجار ال نحة عدخه صهب اوهام رهین و حعهث ردهول رهین حهه و
ً
اله رین و اٌدلة العقلحة ٌحتصك فات م جیز ىناك م جیز ىنا ررفا حبر .
فات طلت طدحی وهنن ارجار فهیا ارجار ص ح ة طععحة و ارجار رنحة و جیب عیل الرعحهة

اتخغههتنرجوا اٌرجههار الصه ح ة وههن جیهنهها حاجهتههادىن طلههت ات ذلهها یهؤدي ایل اٌرههتٍ و
ولجههه

حروعههرو حعحنههه و جیهب عههیل النهها
ذلهها نزلههة اتخكههوت اوههام رههق یف عههرض النهها
ً
ً
ح نوهنن فٍخكوت وثه ذلا رمكا جیههنن و ختنهذ كهه وارهد رجهٍ و خقهع اٌرهتٍ و التنها ع و
ً
ركاخة ونا اوحر و ونكن اوحر و ذلا لح ون المكة و لعهري ٌخ ن حغلعات عاطه ذلا فضهٍ
عن یب.
ً
ٌ شا ات مهدا

ف ا
ىو ردول اَ ایل النها

عههیل وقتیض ه تقههدیر الجشههر خة و ات المهههد

ً
ایل یهوم القحههة و طهدعاش اخاوها و ارحتهه

رلفههامه و اوص هحامه و رف ههة دخنههه و طههدارحتلوا

ً
قتیض تقدیر الجشر خة و طد اب طامئون اخضا ون جی الرعحهة فٍیهراه ارهد و ٌخغههعه ارهد فاوها

اتتقول رفع عنا التكلحف و اٌدٍم فتنرج عن اٌدٍم و اوا اتتقول نن وكلفهوت حهدین اَ و
اٌدٍم ایل یوم القحهة فادألا اتتن ر یف الغهاء و اٌرض ىه حی فحنا وهن هیهدخنا و وها هیهدخنا
ایل دین و خدعو ا ایل اَ جه و عز حر ىذا الكتاب و الغنة فوها اللذات حقحها فحنها خهدعوا نا ایل
ً
الق و ایل ور یق وغتقمی فٍحد و اتخكو ها مجهٍ رلحفهة النهیب و الهویل و الهداعحات لنها ایل اَ و
ً
ً
ً ً
ردوٌ طولحا ون اَ و اواوا عقحا و رجة ون اَ وهن اعهرض عهنهها فقهداعرض عهن اَ و وهن
متغهها هبهها فقدمتغهها حههاَ و العههدول عهنههها رههروح عههن الههدین و كفههر جههرب العههاملی فمكهها ات
ً
الردول یف رحوته ردول خقحین كوین فجعدىن مها ردول طویل خقحین و كها كات ىهو وعصهووا عهن
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الع هاء و ات افتههري علح هه وفتههر فض ه ه اَ جی هب اتخكو هها حعههدىن وعصههووی وعوههر ین و كح هف
ٌخكو ههات وعصههووی مفههوری و یف كههه عصههر عههدول یف وهنههها و اٌ میجههق وتهغهها ملههن یف
اررام النغاء و اصٍب اٌحاء و كها ا ه عدل عن الجج یف رحهوهتن مجاعهة وهن حعهد وها تجهی
هلن اهلدي كذلا ىنا خعدلوت عهنها حعد اٌدلة الواض ة و الجراىی النحرة.

ً
حالهلة لو جها فهیهها اتخكو ها رنحهی جلها فههین اتخكو هوا رنحهی فهالق فهیهها طععها
ج

ً
مجٍ و مها الق حٍ شا اذ لح

حرمها یشء یف اخدي اٌوة و طددألوا الجة رهی الغحجهة

عن الوادد فقال اوا الوادث الواقعة فا جعوا فهیا ای رواة حدخثنا فواهنن ح وی عهوحكن و انوا
ح ة اهلل و اوا مهد بول عثهوان العهو ی فوریض اهلل عنو و عول ابیو وول قجوا فانو قوی و كتاحو
كتایب ا هتً.
فالی ات كا ا طععحی عن اَ جهوعز و ردوله و رججه

ففحه الجغحهة و الغهرور و ات

كا ا ووىووی او وشكوكی فقدضاع ون یف اصٍب الرجهال و اررهام النغهاء و ارتهرم الهدین و دل
ً
عههیل حعههٍت القههول و هن اٌول فههات كههات حع ه وهنههها طععح ها حروعلههوم حعحنههه فوههو كنههیب وجعههود
ً
حروعلوم حعحنه فٍخمت حه الجة و ات كات وعلووها حعحنهه فوهو اللحفهة و املرجهع و وها دهواه وهن القهاء
الشحعات.

ً
و ات طلت املرجع الهیا مجٍ اٌ اهنا و نو هة الصهدور طلهت ات كٍونها فهو ىهذه الكلههاو و

ٌ جیري فحه یشء ون ىذه الشتاو فاین اطول ات ىذهاٌرجار املنلفة الجاطحة كاجنة وا كا هت حالغهة
ً
وا حلغت رجة اَ و جیب الرجوع الهیها دهواءا كا هت حهالعلن العهادي وعلووهة ام ٌ و ىهو عهیل وهن

اورین حاتجاعه اذ وا اطول علن شرعً و لح

ذلا ون حاب ات ال هن رجهة فهات ال هن ٌخغهین وهن

الق شحجا حه اور ا اَ دج ا ه ات عهه هبهذا الجهر املوضهوع ىنها و لهح
و نوت یف العادة ام ٌ و ال ن العادي رجة ام ٌ و لح

علحنها الف هك عهن ا هه

علحنا ات عهر او لتفهت ایل یشء وهن

ذلا.
و ات طلههت فعههیل وهها تقههول مجح هع وهها خغههند ال ههین و لههو یف روههر كتههاب او ذكههره وههرأة جی هب
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اتیؤرذ حه ٌ ه رجر ملف و حذلا ختغع الر طلهت اهنهن و ات اورو ها حاٌرهذ حارجهارىن اورو ها
ً
اخضا حاٌرذ حبجر الثقاو و ترك ارجار الفغقة اٌ اتخثجت ون وجه ارر مفا رواه لنا عام ثقهة ففحهه
الجة و ىو مه اٌعتناء ٌ كه وا روي و وا غب الهین عن علحنا ات غكت عن رد وها غهب
ً
الهین و ا كاره حه ردىا الههین و اوها وها رواه العهام الثقهة فهذلا اخضها عهیل طغههی مفهرة خقهول این
مسعت ون فٍت كذا و كذا و ٌ ادري ص ته ون دقهه فوذا ججلت القلوب عیل عدم اٌعتهداد
ً
حه و الن ر فحهن یروي عنه الثقهة و وهرة یهروي وعتقهدا صه ة صهدوره فوهذا ىهو الهذي ٌعهذر وهن
طجوله كها روي العم الحد ول ووالحنا ىف التشكحك فحهای ق خو عنوا قاتنوا و قودعرفوا انوا نراوضوهن
حالهلة جیب اٌرهذ عهن الثقهة املهأووت مث ٌ جیهب الف هك فا هه اوهی
سرنا و حنهههن اخاه الهین ج

اَ و ص ة الرواخهة و اٌرجهار عهن العلهن تكلحفهه كهها وهر و لهح

علحنها الف هك عهها طجهه ذلها

املنجر و ذلا تكلحفه كجهحع وا یف العام كها ور.
ً
ات اَ دج ا ه حعهث مههدا

ف ا
ً
حشهرا خأ كهه الععهام و می

ه یف اٌدهوا و خغهكن

الجٍد فجاء و دعا ایل اَ و ردد حاركهام اَ فغههع ونهه وهن رضهر و ایل دهایر النها
روي الجر و ون الجدهیحاو ا ه مختهواتر ارادخثهه لكهه ذيثلهثعشهرة و ذاو تغهع و مخلهق
مجحع النا

و مخلقوه و ا ا خعهلوت یف عصره حارجار اٌراد و كذا حعهده یف وهن الجهج و

تلا اٌرجار عیل وا ىً علحه دو ت و ا تشرو الكتب جهی الشهحعة و كها وا خعهلهوت هبها و
ا خصه الهین ون الرواخاو حاٌراد و اٌ مئة

طرروىن عهیل ذلها فالعههه هبها ىهو الهق

مث ملهها ههاب الههق اور هها ات رجههع ایل اولجهها الههرواة و ایل تلهها الكتههب و الرواخهاو كاجنههة وهها
ً
ً
كا ت و میجقوا لنا شحجا حرىا فوجب الرجوع طععا الهیا و خشها یف راحعهة الهنهار و ٌخشها
یف ذلا و ممیحلوا جی ص ح وا و دقحهوا جوجه وهن الوجهوه اٌ اهنهن اورو ها حاٌرهذ جرواخهة
الثقة فالواجهب علحنها حهٍ شها اٌرهذ جرواخهة الثقهة كاجنهة وها كا هت فا ها ات عهدلت عهنها
عدلت عها رلف اَ فتكفر كها روي اذا قاوت عهح ال ة مبل خثق ح ىف دخننا فهنخثوق حو
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فهو كافر و روي العم الحد ول ووالحنا ىف التشكحك فحها ی ق خ عنا قاتنا فوو املرد القععهً
ً
ً
الشرعً كاجنا وا كات حالغا وا حل .
ف ا
ات اَ دج ا ه رلق اللهق وهد حی عهیل وجهاخع متلفهة لحشهتغه كهه وارهد حباجهة وهن
الجاطی فاذا اجتهعوا یف ودخنة ردد جیهنن التجهاذب و التنها ع و التعهادي فارتهاجوا ایل ركهن
یكن جیهنن حالقغا و یردوا الحه عند التنا ع فح كن لكه ذيرق حبقه فوجهب اتخكهوت ذلها
ً
ً
ً
ً
الكن شنصها وارهدا وعحنها وعروفها عنهد اىهه املدخنهة حنغهجه و رغهجه و شنصهه و حالعصههة و
العههدل و المكههة و العلههن و اٌمیهات لحرجعههوا الحهه و خعتهههدوا علح هه و ىههو النههیب و اٌ مئههة دههٍم اَ
علهین مفن علهین حذلا و له الهد و مخا جیو ات ٌخكوت ركن فحتفر اىه املدخنهة حهه خفنهوا

عن اررىن و مخا جیو اتخكوت ولكن جموول الشهنك جهی اٌشهناب ٌ هه ٌمیكهن الرجهوع
ً ً
ً
ایل وثله و مخا جیو اتخكوت وعرو الشنك ولكن جایرا راملا او جاىٍ فحجور یف الكهن و
جیهههو اتخكهههوت صهههب ذلههها عهههیل رغهههب ارتحهههار العجهههاد و
خفغهههد العجهههاد و الهههجٍد و لهههح
ً
ادت غاهنن و رنوهنن فحتنذ كه وارد لنفغه اوحرا و ختنا ع اٌوراء و اتجاعون.
فكذلا حعد وا ارحتلوا و حی اللق عیل وجعون املدین و جحتاذهبن ایل یوم القحهة مفن الكهن

جیهنن حالقغا أ حی ركن وهنن ام ٌ اوا الجة الغاجهب عجهه اَ فرجهه فٍخصهه الحهه اٌخهدي و
اوا العلهاء فالكٍم فحها یمكوت حه و وا مخثجهت ٌ عهام فاوها ات كهات جیهو اتیهیل اَ العجهاد ایل
یهوم التنههاد وههن رههاكن فلههنیجههق دلحهه عههیل وجههوب وجههود الجههة و الردههه و اٌ مئههة و ٌ جیهو ذلهها

حالجداىة فٍحد ون ات قر اوها حبكهن الحهوم او قهول حعهدم وجهوب الردهه و اٌ مئهة و ذلها یهؤدي ایل
فغاد ع می فات اطرر ا جوجوب وجود ركهن الحهوم مفها الكهن ىهه لنها حهر ىهذه اٌرجهار مث ىهه ىهً
ص ه ح ة وعروفههة عنههد اىههه املدخنههة حالص ه ة او جموولههة او وعلههوم عههدم ص ه هتا فههات كههات وعلههوم
ً
الصه ة عنههد الصههوم جهها اتخكههوت رمكهها و اٌ فههٍ و كههذا ٌ جیهو اتخكههوت فهیها صه حح جموههول

الشنصهحة اذ ٌمیكههن الرجهوع الحهه و ٌ جیهو و كههذلا ٌ جیهو اتخكههوت الصه حح الكههن یف اٌرجههار
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ضههالة و ختجغه العجههاد عههن الضههالة و ختنههذ كههه وارههد لنفغههه صه ح ا حبغههب رنههه فحصههول
ً
ً
حعضهون عهیل حعه حصه ح ه و خلعهن حعضههون حعضهها و خقتهه حعضههون حعضها حصه ح ه فالمكههة
ً
اطتضت اتخكوت جی املدت حعد الجج ارجار ص ح ة وعروفة الص ة جمهعا علهیا جهی الصهوم
لحردوا الهیا املنا عاو و خعهلوا حبمكوا.

و ات طلت ات دلحلا ونقوض حالعحهات ا هه میجهق ارجهار وعلووهة الصه ة ٌىهه املهدت و اٌ
ملههاارتلف العلهههاء طلههت لكههه دههؤال جههواب و ٌحههد ملههن حههه دههعال اتخغههعه و ٌ طههوة اٌ حههاَ و
دحكفحكون اَ و ىو الغهحع العلمی ىه وضع النیب

رلحفة حعده یكن جی العجاد ام ٌ فارتر

حاللحة ام ٌ فلهن ارتلفهوا یف الهویص حعهده و
وا شجت و ىه عرفون شأ ه ام ٌ و ىه اوضح هلن ج

م شكوا و ارتاجوا و ارتدوا و ا قلجوا ری ىدووا اثهار الوصهاخة و ا كهروا صهدورىا فكهه وها طلهت ىنها
ً
ً
طلنا ىنا و اشود حاَ اهنن مخقصروا و تركوا حعدىن ارجارا ص ح ة و جعلوىها جمهعها علهیها و وهن

الجدهیحاو ولكن صار وا صار و ٌ طوة اٌ حاَ.

ف ا
اع ن ون مجحهع ىهذه اٌدلهة حهه مجحهع اٌدلهة یف كهه حهاب دلحهه وهن علحنها اَ الوىهاب و
و وشه نا

رصنا حه ون جی النا

حٍارتحاب و ىو دلحه التقر یر و طدوأل ا حهه الكتهب و العهرو

حههه املجارثههاو و الههدرو

رههی وضههح اعٍوههه و جحتههیل ا ههواره و صههفته ات اَ دههج ا ه ملهها رلههق

اللههق عههیل رلقههة ٌمیكههن اتخعحشههوا اٌ حنههاوو جیههنن و علههن اهنههن كلوههن لحغههوا حقههاحلی ملقههام
ً
النجههوة و اٌرههذ عههن اَ اصههعی وههن جی ههنن فودهها كح هة طاحلههة لههتلی ذلهها النههاوو وههن اَ و
اٌخصال الهین و ىن اٌ جحاء و الرده و ملها علهن اهنهن ٌعوجهاح وجهاخعون و ارهتٍ ا راضهون و
وجههود اٌعههادي و املنههافقی ف ههین و ارههتٍفون یف العجههاخع الناد هحة الاوجههة الغههاىحة الٍىح هة
الاىلة الجلحدة ٌمیكهنن رفو ذلا الناوو
ج
یف كه عصر ون تلها النفهو

و اخصاله ایل وهن خلههین رهمت یف رمكتهه اتخكهوت

الزكحهة رجهه یفهو تلها النهاوو

عهن التغحیهر و التجهدخه و د

الههاىلی و تلجهح
الدادهی و حتر خهف امل ههرفی و كههذب املفتههر ین و تأو خهه ج

املنت لهی و ٌحههد و

ً
ً
اتخكوت ون وكه هبذا اٌور شاىدا وعلعا عیل اورا ىذا الناوو
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و اجزاجه و عیل وا ختغحر ونهه

و ختجههدل رههی خقههدر عههیل اصههٍره ٌ اتخقعههد یف جیتههه فلههو اتفههق ات وههر مسعههه ونكههر و طههدر
اتختكلن ختكلن و اٌ فٍ فحفغد الدین یف اورا حٍد العام و خلعب حه ون خلعهب و خشهجه عهیل
ً
ً
النا وا خشجه حه ٌحد و اتخكوت شاىدا وعلعا عیل مجحهع جوهاو ذلها النهاوو و اجزاجهه یف
ً
ً
ً
ً
الجٍد و العجاد و خكوت طادرا عیل اٌصٍغ طو خا یف العلهن حالغها یف اٌوهر فهات ادوا شهحجا هی عنهه
ً
حاروار الل خادة و اعٍم الرعحة ات ىذه خادة و ات قصوا شحجا متهه حاروار ا ه قك ون ىنها ىهذا
و خنی عن الدین حتر خف امل رفی و كذب الكاذجی و دوو الغاىی و رعاء الهاوجی و لعهب
الٍعج هی حههالجج و الجههراىی رههی خمكههه الههدین و خ همت عهههة رب العههاملی و یصههه الح هأ
للكههافر ین عههن الههتهكن وههن تضهحیع الههدین و خهدل عههیل رقحهة ىههذا الجرىههات املتهی وهها روي عههن
الرضا

یف ردخث فان قال فهن جعا اولوا االور و اور حطاعون قحا لعها ك حرة وهنا ان الهق ملا

وقروا عی حد مدود و او وا ان الختعدوا ذلك الد ملا فح ول فأادهن مخكل خثجت ذلوك و الخقووم اال
حانیعا عههین فحو اوحنوا یونعهن وول التعودی و الودخول فحهوا حظور عهوهین الهنون لوو مخكول ذلوك
كملك لكان احد الخترك لمت و ونرعتو لرأواد غحوره ف عوا عهوهین قحهوا یونعهن وول الرأواد و خقومی
فهین الدود و االحكام و وهنا انوا الحنود فرقوة وول الرو ق و ال وهوة وول املهوا حقووا و عاشووا اال حقومی و
ئحس ملا الحد هن ون ىف اور الدیل و الدنحا فهنیز ىف حمكة الكمی انختورك الهوق نموا خعهون انو الحود
هن ون و ال قوام هن اال ح فحقاتهون ح عدوهن و خقأهون ح فحهئن و خقمی هون مجعوون و مجواعون و
ینل ظاملهن ول وظهووهن و وهنا ان لو میعا هن اواوا قحها اوحنا حافظا وأتودعا لد ست املهة و
ذهج الدیل و غحرت الأن و االحكوام و لوزاد فحو املجتودعون و نقو

ونو املهاودقن و شوووا ذلوك

عی املأههی النا قدوجدنا الهق ونقو ی متاجی غحركاوهی ول اخت فهن و اخت ف اهواغن
و تشوتت احنوواغن فهووو میعووا هوون قحهووا حافظووا ملووا جوواء حو الرسووول

لرأوودوا عووی حنووو وووا بینووا و

غح ورت الشووراخل و الأوون و االحكووام و االی وان و كووان ىف ذلووك فأوواد الهووق امجع وی الجههر فوههذا دههر
وجوب وجود طمی رافو هلذا الدین یف كه عصر.
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ً
و یل خد ذلا وضورا وا روي عن النیب

ىف كا خه ول اوی عدل ول اها بیی خونیف

عوول هووما الوودیل ت خو الغووالی و انتاووال املجطهوی و تأق یوا الهووال ا هتهً ا ههر ىههه ىههذا العههدل
جههال

یف كغههر جیتههه خشههرب الشههعب و كلههها اتفههق اواوههه ممهها خنههایف خصههل ه و ٌخعلههن العلههن

التفصهحیل حاٌرجههار و اٌ ثههار و اوههور الههدین كههها یزعهههه املصههنف ام ىههو وعلههع عههیل مجحهع الههدین و
اٌرجار املأثورة و وا خلعب هبا الٍعجوت و یجتدع املجتدعوت و حهذلا وضهعه اَ و وضهعه ردهوله
یف ىذا اللف لح فو الدین یف املشر و املغرب.
و عههن عههیل

یف رعجههة الههوون انو الحوود ال ضووك ووول ح ووة لووك عووی خهقووك هیودهین ای

دخنك و خعهههن عههك لج تجطا ح تك و الخضا تجل اولحائوك حعود اذ هودخون حو اووا ظواهر لوحس
حاملطووا او وكتوومت او وترقووج ان غوواب عوول النوواب شخ و ىف حووال هوودنون فووان عههو و اداحو ىف
قهوب املؤونی وثجتة فهن ا عاوهون و عن عیل جن الغی

یف ردخث متا اال

ونوم

خهق اهلل ادم ول ح ة هلل فهیا ظاهر وشهو او غاخج وأتو و التهو ای انتقوم الأاعة وول ح وة
هلل فهی وا و لوووال ذلووك مخعجوود اهلل و طح هه للصههاد

یف رههدخث فكح هف خنتفههع النهها

الغاخب املغتور طهال كهوا خنترعوون حالشوهس اذا سوترها الأوااب و طهال اجهوجعفر
انت ونم و لكا قوم هاد املنم سول اهلل
جوواء حو الرسووول

و طههال اجوعجههداَ

اجوعجهداَ

یف طولهه امنوا

و عی اهادی و ىف كا زووان ونوا اووام هیودهین ای ووا
وازالووت اال

اال و هلل تعووای ذ كووره فهیوا ح ووة خعوورف

ال و ل و الوورام و خ ودعو ای سووجحا اهلل و ال تنقطوول ال ووة ووول اال
ان اهلل الخود اال

حالجههة

اال ارحع وی یوووواً الجههر و طههال

اال و فهیوا عووام خعهوون ال خوادة و النق ووان فوواذا زاد املؤونووون شوحجا

دهن و اذا نق وا اكهه هون فقهال خوموه كواو و لووال ذلوك ال لتوجس عوی املوؤونی اوورهن و مخرو ق
ً
ب وی الووق و الجاطووا ا هت هً ا ههر و ا صههف كح هف اذا اد املؤونههوت یف شههر اٌرض و رهبهها ش هحجا
یردىن و اذا قصوا اكهله هلن و ىو حروعلع عیل اٌفا و وا فهیا.
و طال
اال

ان ججرئحا

ن ل عی مهد

یجر عل رح ع وجا فقال لو خامهود ماتورك

اال و فهیوا عوام خعورف طواعی و هوودای و خكوون حنواة فحهوا بوی قوجا النوی ای خو قج النووی

االخر و ماكل اترك احهحس خضوا النواب و لوحس ىف اال
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ح وة و دا ای و هواد ای سوجحی و عوا ف

حاو ی و این قدقضحت لكا قوم هادخا اهدی حو الأوعداء و خكوون ح وة عوی االشوقحاء و طهال
اال و فهی وا ووول خعوورف الووق فوواذا زاد النوواب فح و قووال قوودزادوا و اذا نق وووا ون و قووال

لوولتووجیق اال

قدنق وا و اذا جاءوا ح
اال

ودقهن و لوو مخكول كوملك مخعورف الوق وول الجاطوا و طهال

لولتهوو

وول ح وة عوام یویی فهیوا ووا یحتوون ووول الوق مث تهٍ ىهذه اٌخهة ی خودقن انخطرجووا نووو اهلل

حافواههن واهلل ومت نو ه و لو كوره الكواف قن و طهال ردهول اَ

اذا ظهورت الجود ىف اووی فهحظهور

العام عهه مفل مخرعا فعهح لعنة اهلل ا هتً فٍحد لل جة العام الشهاىد القهادر حرالهاجف عهیل
فغه اتخ ور عند كه حدعة خكاد هبا اٌمیات علهه ری یرفع الجاوه عن الزوات.
ان عند كا حدعة تكون ول حعدی خكاد وا اال یوان ولحوا وول اهوا بیوی وووك حو

و طال

خمب عن خنطق حاهام ول اهلل و خعهل الق و خنو ه و یرد كحد الكائدیل خعجر عول الضوعراء و اعتجو وا
خا اوی االح ا و توكهوا عی اهلل و طال اجوجعفر
هاد فقال سولاهلل

یف طول اَ علوجه امنا انوت ونوم و لكوا قووم

املنم و لكا زوان ونا هاد هیدهین ای وا جواء حو نوی اهلل

حعده عی مث االو حاء واحد حعد واحد و طال اجوعجداَ

ان اال

التهو اال و فهیا اوام كحهوا

ان زاد املؤونوووون شوووحجا دهووون و ان نق ووووا شوووحجا امتوو هوون و عهههن ارهههدمها
حغحرعام و لوال ذلك مخعرف الوق وول الجاطوا و عهن العجهد الصهالح
خهق اال حاوام حی خعرف و طال اجوجعفر

ان اال

مث اهوداة وول

ان اهلل مخوود اال
ان ال وة ال تقووم هلل عوی

ال تجیق اال و ونا فهیوا وول خعورف الوق فواذا

زاد الناب قال قدزادوا و اذا نق وا ون قال قدنق وا و لوال ان ذلك كملك مخعرف الق وول الجاطوا
و طال

ان اهلل مخد اال

اال و فهیا عام خعهن ال خادة و النق ان وول دیول اهلل ع وجوا فواذا زاد

املؤونووون شوحجا دهوون و اذا نق وووا اكههو هوون و لوووال ذلووك ال لتووجس عووی املأووههی اووورهن و طههال
واترك اهلل اال
اوووو هن و طههال

حغحر عام خنق
ان اال

ووا زاد النواب و ی خود ووا نق ووا و لووال ذلوك الخوته عوی النواب
التهووو ووول انخكووون فهی وا ووول خعهوون ال خ وادة و النق ووان فوواذا جوواء

املأههون ب خادة طرحها و اذا جاءوا حالنق ان اكهه هن فهوال ذلك اخته عی املأههی اووو هن و
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طال

ان اال

للتهو اال و فهیا عام كهها زاد املؤونون شحجا دهون و اذا نق ووا اكههو هون فقهال

خموه كاو و لوال ذلك ال لتجس عی املؤونی اوو هن و مخررقوا بی الق و الجاطا ا هتً.
ا ههر خها ارهً یف ىههذه اٌرجههار حعهی اٌعتجههار و ا ههر وههن طاهلهها و م طاهلهها و كحهف طاهلهها و وهها
ً
ً
ً
وعناىا فات كات وعناىا ات اَ دج ا ه رلق یف كه عصر اواوا شاىدا وعلعها عهیل وها یف اخهدي
النا

ون الدین و اٌرجار و ىن عاملوت حبقوا و حاولوا و صدطوا و كذهبا وأووروت ون عند اَ

دههج ا ه هبههذه الدوههة اتخنفههوا عههن ىههذا الههدین كههذب الكههاذجی و حتر خ هف امل ههرفی و خ هادة
ً
الزاجدین و قك الناطصی و ىن طادروت عیل ذلا حات اععاىن طوة عیل وا اورىن حهه لعفها فهاذا
مت الشرو و یف كه شر ارجهار وتهواترة فهاي وها ع وهن اتیف هوا الهدین یف كهه عصهر و خكهوت
ً
الدین وصو ا ون كذب الكاذجی و حتر خف امل رفی و دوو الغهاىی و لعهب الٍعجهی و ملها رأوا
ذلا كذلا اورو ا حالرجوع ایل ارجارىن و طال الجة

اووا الووادث الواقعوة فوا جعوا فهیوا ای
ء یتهه الصهد

رواة حدخثنا فاهنن ح ی عهحكن و انا ح ة اهلل و اٌوام ٌیتج عیل الرعحة ح
ً
و الكذب كها ات اَ ٌیتج ا خكوت متهٍ للصد و الكهذب فهالرجوع ایل الهرواة ىهو الرجهوع
ایل القري ال هاىرة و وهن دهار فهیها خكهوت وهن اٌونهی و حعهی اَ وهن امل فهوری و مخكهن اَ
و خدعو ایل اَ و مخكن احلح

خترك احلح خضه النا و ٌخكوت ون عنده ىاد هیدي النا
ً
و املنصوجوت ون عنده لٍضٍل حاشد تصرفا ون اَ و املنصوجی ون عنهده فهاذا رلهق لفهو
ً
دخنه رجاٌ كذلا و عرفون و عر شأهنن طال الحووم خوجس الومیل كرو وا وول دخونكن رحهث عرفهوا
ات كلها خلعجوت یف الدین خكوت ون خنی عن الدین لعتن فحجغوا ون حتر خهب ىهذا الهدین و اَ
وههمت ههوره و لههو كههره الكههافروت ف تشوووهن اتخقههدروا عههیل تلجهح

دخهنكن علهحكن و اخشووون الحووم

اكههت لكن دخنكن و امتهوت عهوحكن نعهوی حنصهب عهیل رلحفهی و رهافو دخهین و ضوحت لكون
االس م دخنوا رحث مت و كهه حنصب عیل

فاذا درلت ىذه املدخنة ون ىذا الجهاب رأخهت ات

اٌرادخث املأوورة حالتهغا جوثی عروهتا مفورة ٌیتهه فهیا یشء ون تلا اٌرتهاٌو الهی
ارتهلوا اىه الجوادي الجهاجتی رهارج الجهاب تهاهئی فهاهنن عهیل رهو و وجهه و ٌخهأونوت عهیل
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الواو و اوا دكنة املدخنة فون ون فلع یووجذ اونوت و داروا فهیا لحهایل و
ا فغون ون جوة ون ج
ً
اخاوا اونی فا ت اذا عرفت ىذا الفصه و اونهت اونهت وهن الهو وهن كهذب الكهاذجی و د
الدادی و حتر خف امل رفی و دوو الغاىی و رعاء الاوجی و علهت ات اصٍروا و رف وها
ىو تكلحفون خدجروت اٌور ون وراء رجاب و ىن عاملوت طادروت وكلفوت وعصهوووت فلهها علههوا
وههن ا فغههون و وههن دخ ههنن ذلهها اورو هها ات رجههع ایل رواة رههدخهثن و اٌعتهههاد عههیل ثقههاهتن حههٍ
اكتراد و ا ت وع جولا اردو اتحتاول ونصتن فلنتقدر فغولت لا فغها اٌرهذ حهال ن و
ىهههذه اٌراء املردخهههة املولكهههة و لهههو تركهههت تكلهههحفون هلهههن و عهلهههت حتكلحفههها ٌدهههتررت كهاطهههال
عیل

ال تكهروا وا متكهروا و اري اواوكن و اخاكن كغفر یف دفحنة طهال هلهن الغهفات ا ها ادجهر اوهر

الغفحنة و اذىب هبا ایل الغاره فاشتغلوا ا مت حعجادتكن ف اول القوم تدجیر الغفحنة وع جولوهن
ً
حه و تركوا عجادهتن و تركون الغهفات رهذٌ ا فهٍ عهیل تهدجیر الغهفحنة طهدروا و ٌ حعجهاداهتن عهلهوا
فاتهتن اٌوواح و العوفات ون كه وكات فغرطوا و ٌ طوة اٌ حاَ.

ً
حالهلة طد رور ون ىذه اٌرجار و الجحا هاو ات اٌرجهار مجهٍ مفورهة و وعلهوم الصه ة و
ج
ً
ً
اهنا ورضحة اٌوام و العاوه هبا تكٍ ها عهیل رف وهن و دهاجرا حنهور ىهداخهتن مفهوظ عهن العثهار و
الزلق یف املزالق الی خذكروهنا و ىذه الص ة ىهً دهر اوهر اٌ مئهة

حالعههه هبها و لهو علههوا اهنها

فهیا وا خقوله اٌصولحوت ملااوروا حاٌرذ هبها و ىهً دهر صه ة العههه هبهذه اٌرجهار فنهذ هبها حهارد
ً
ً
و طدفصهلنا ىهذا املعلهب یف ا لهب
القلب ثلهج الفهؤاد راوهدا وصهلحا عهیل مههد و المههد
كتجنا و رداجلنا فات شجت فراجع.

ً
و ات طلت ا ا ذكرو اخاو و ارجارا دالة عیل وعلجا یف الجحات و لكن خعارضوا الوجدات

و یالفوهها العح هات فا هها علهنهها حا ههه یف عصههرىن دههٍم اَ عل ههین كههات كذحههة خكههذجوت عل ههین و
دادههوت خددههوت یف كتههب اص ه احنا و كثههرو عل ههین الكذاحههة و افتههري عل ههین النصههاب و شههود
حههذلا اٌرادخهث الكثحهرة و ررفههوا و حهروا ارجههارىن كههه تغحیهر و وههن الجههدهیحاو كههوت الغلهها یف
ً
اٌرجار كثحرا ون الرواة و املصنفی و النغا و الغوو و العاء وها ٌخعهه الهنف الحهه ه
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ا ه رأي یف كتاب طال اجوعجداَ

كذا و كذا و ىذه اٌوور وهن الجهدهیحاو فكحهف تقولهوت ات

ىههذه اٌرجههار مفورههة حعهی اٌ مئههة اٌووههار و جیهب ات ٌن

ه الكفههار هبههذا اٌعتجههار فههامجع جهی

املقاوی ری راه حٍ جار.
ً
طلهت اوٌ عهیل دههجحه املهداراة ات ركههن اَ فهو مجحهع وهها ذكهرو و ىههو جعهه لكههه یشء
ً
ً
ً
ً
ً
رمكا خقحنحا اوصله ایل عجاده و جعله وعلووا هلن و جعه جلهحهع وها ذكهرو رمكها خقحنحها و علهنها
ً
ذلا عن طعع و خقی اٌتري ا ا لو شاىدو اٌوام و طال لها هدا خأتو ها الهف فه یهرووت
قله و وهنن ون یجهدل و وههنن وهن خكهذب

لا عین و لكه وارد عحب یف قله مفهنن ون یر
ً
و وهنن ون خغوو و ىكذا فاذا جاءوك دا و ارجروك این طلت لها كهذا و قلهوا لها طهویل حهالف
ً
وجه متلف فتكلحفا ىذا و ىذا و علها وجوا مث ذىجت ایل جیتا و حكر علحها اٌ لهف فه
و طالوا ات احاعجداَ اورك ات تصنع كذا و كذا و ردثوا حهالف نهو فوهه تتهردد یف تكلحفها او
ً
تضعرب و ىه حتتاح ایل اتتكتب كتاحا یف ا ه جیب اٌرذ حبجر اهین و اهین ارجح و اهین اطوي
و ىه تكلحی العهه حارج وا او احعد عن الضرر او اروووا و ىهه ال هن الاصهه وهنها رجهة ام
لح حبجة ایل حر ذلا ون املجارث الهی صهرفوا عههرىن فهیها و وهن الجهی ا ها یف رارهة وهن
ً
مجحع ىذا اٌرتٍ فٍحتشاىن و حت اَ و تعهه ا اورو حه وواجوا حهٍ اكتهراد و ٌ تزلهلل
كا ت اٌرجار وا كا ت فاهنا ىً املوضوعة و لكه ووضوع وهنن ركن دٍم اَ علهین فكذلا
اٌوههر ىنهها و حهر ذلهها وهها تأرههذوت حههه وههن اٌرجههار الضههعا و لههو وههن وههر العاوههة یف الغههن و
ً
اٌداب وع اهنا حتتهه كه ارتهال ارذا حارجهار وغتفحضهة اوهرة حاٌرهذ حبجهر ورد یف ثهواب و ات
مخكن ردول اَ

طاله وع ات تلا اٌرجار الضعحفة حروعتجرة لكن دند اٌرذ هبا وعتجر.

و اوا عیل دجحه الق الواطع فنقول دلهنا مجحع وا طلت واطع لكن عن ىذا املوضهوع رجهر
و له ركن اوا الجر فحقولوت ٌحتف عیل ىذا الدین فا ا نف ه و جندده و هنی عنهه وها ٌ هریض

حاي وجه شجنا و ذلا تكلحف هلن و ارجرو ا حاهنن وكلفوت حذلا و لهح
یف وت اٌتري ا ا تقرم حكن یأك الأهاء انتقل عی اال

علحنها علهن اهنهن كحهف

فتؤون حه و ٌتعر كحهف میغها
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هبههن الغهههاء و ىههن جثههث صههغحرة یف اٌرض و كههذلا ىههن ارجرو هها ا هها نفههو ىههذا الههدین و لههوٌ
ً
رف نا لفغد و ارتفع عن اٌوة و ري اخضها ارادخهث وهأثورة یف اخهدي الشهحعة و غهخ عدخهدة و
علهاء و اجا او و وتوت و شروغ وغتهرة و ٌ دري كحف یف هوت فنهؤون حهاهنن یف هوت ىهذه
اٌرجار و یجروت عن الل خادة و النقصات و ات م علن وجوه كها هؤون حهات الشهحعات خغهوي مجحهع
الهحهع یف آت وارهد
الات یف املشر و املغرب اٌ ون شاء اَ و ٌ دري كحف خغهوي ج
و ج

اٌ

و این ىو و ىهو شهنك وارهد و لهح

ویل الهرمحن حاضهعف وهن الشهحعات فوهذا وها ارجهروا عهن

ا فغون و ىن صادطوت ف ف وا و ٌ عر وعناه و كحفحته و اوثاله كثحرة اٌتري ا ا تؤون ات اَ
ٌخغالب و ىو لب كه یشء و كات علحه صر املؤونی و جند اَ ىن الغالجوت وع ات اولحاءه یف
ا ار ا وغلوجی وقوور ین وعرودین فنؤون حهه و ات م عهر وجوهه و كهذلا َ العهزة و لردهوله و
للهههؤونی و ههري املههؤونی اذل اىههه العههام یف العههام حههادي الههرأي فنههؤون حههه و ات م عههر وجوههه
فهههاون حهههاهنن رف هههوا و یف هههوت الهههدین و ات متعهههر وجوهههه و ىهههذا رجهههر عهههن تكلهههحفون و ىهههن
وعصوووت فقدفعلوا.
و اوا تكلحفنا و رمكنا فقالوا ىذه اٌرجار الی نن راف وىا و ٌتعلهوت فاعهلوا هبا عهیل
وا ىً علحه یف الواطع اذا ارذمتوىا عن الثقاو و حذلمت املجوهود عهیل وها ىهو املعوهود یف ارهذىا و
ٌعذر لكن یف التشكحا فهیا و ىذا تكلحفكن الحقحین القامئ فهو ىهذا املوضهوع و ا همت تهركمت ىهذا
الكن الحقحین و دررمت الن ر و اتلفهمت العههر یف ارجهار اٌ لهف فه

و رج هات حعضهوا عهیل حعه

فاتركوىا عیل وا ىً علحه و اعهلوا حالكن القععً الذي حلغكن و اي طعع اع ن ون اهنهن ذىجهوا و
ً
الجار و رلحفة اَ القوار ون رهاد عهنها فقهد
مختركوا فحكن رلحفة اٌ ىذه اٌرجار فوً مجٍ رجة ج
ً
رههاد ایل النههار ىههذا فضههٍ عههن اٌمجههاع الضههروري القههامئ جهی الشهحعة ات الرجههوع ایل ىههذه اٌرجههار
ً
ً
مجٍ دین اَ العهیل الع همی و ورد النصهوب القععحهة اخضها حهذلا كهها تلو ها علحها و اَ رلحفهی
علحا.
ف ا
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ً
ً
ً
ات اَ دج ا ه رلق رلقها جوهاٌ و م جیعهه هلهن اداة خنهالوت هبها وعرفهة وها خصهل ون ممها
ً
خفغدىن كها ور ون الرواخاو و یؤ خده املعاخناو وع اهنن ٌیجقوت یف الهد حا وا ها خعتهد حهه لحنهرج
وا یف طوهتن ایل الفعلحة اٌ عرفة وا خصهل ون و وها خفغهدىن فاردهه الههین الردهه و ا هلل الههین
ً
ً
الكتههب و جعههه لكههه ردههوٌ وههدة ٌوتههداد شههرعه و دخنههه و اوكنههة و اشناصهها وعحنهی مث اوههرىن
حاٌحٍع الهین و اٌحٍع اتیوصه وراد اَ ایل طلو هبن و خدرلهه یف وشهاعرىن و اذىهاهنن ایل ات
ً
حعث مهدا یف اررىن و جعله رامت الرده و جعه شهرعه رهامت الشهراخع و جعهه اوتهه ایل
ً
یوم یجعثوت فاَ خعلن اوتداد ذلا ا ه واجة الف دنة او اطه او اكثر و عاش یف اوته حالنجوة ثلثا و
عشر ین دنة و اوره اَ حاٌحٍع ایل اوتهه ایل یهوم القحههة رحهث طهال خااهیوا النواب این سوول اهلل
الحكن مجحعا و طال و واا سهناك اال كافة لهناب و طال خااهیا الرسول حهغ وا ان ل الحك ول رحوك و ان
عهحك اال الج و وا عی الرسول اال الج فوه حل ىذا الردول وا ا هلل الحهه وهن رحهه ایل اوتهه ام
ً
ً
ٌ و وا وعین اٌحٍع ىه لهو حعهث دهلعات ردهوٌ ىنهدخا ایل الهروم و اوهره حهاٌحٍع فهذىب و طهام
جی رورا هین و تكلن حاهلندي فلنخفوهه ارد ىهه خقهال حله ام ٌ و ٌ شها ا هه میجله و ىهذا یف
الا ههب اٌعههیل مث نههلل لحتضههح یشء حعههد یشء فوههه اذا طههام و تكلههن حالرووح هة ولكههن جعلههه
ج
وعهحاو مخفوهه ارد و مخعلن املراد ونه حله الردهالة الههین ام ٌ ٌ ارنها اتتقهول حله و ىهه اذا

طام و تكلن حالرووحة ولكن تكلن حعضون حبحث رن حعضون ات املراد ىذا و حعضون ات املهراد ىهذا
و ارتهه یف كه كلهة ارتهاٌو عدخدة حبحث مخعلن املراد فوطهع جیههنن التشهاجر و النهزاع و وطهع
حغجب ىذه ال نوت جیهنن تقاته و تفادد و تنا ع ىه خقال حل وراد الغلعات ایل طلوب الرعحهة و
ادرله یف وشاعرىن و امت الجهة علههین او خقهال طصهر و افغهد ولها الغهلعات و افغهد رعحتهه و
اوطع الفتنة و الرب كالشحعات امنا ی خد الشحطان ان یوقل بینكن العداوة و الجغضاء ىٍ حل الههین
ً
حلغههات وجهی لحفوهههوا وههراد الغههلعات و خعحعههوه و خنههت ن ولكهه ٌ ارههن ات عههاطٍ خقههول حا ههه حله و
ً
ٌ ارن اردا یریض حاحٍع ردالة ىكذا ایل اىله و عحاله اذا كهات یف دهفر فلهنیجله ذلها الردهول
ایل الروم وراد الغلعات اٌ اذا طام جی رورا هین و اوضح و جی و شرح و عاىد علحهه و ادتشهود
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ا ه حل و واطصر كها كات یجر النیب صیل اَ علحه مث خقول هلن ىه حلغت فحقولهوت عهن و الجلهو
الوصههول و ٌحههد وههن وصههول املههراد ایل ارواروههن و عقههوهلن رههی خصههد اٌحههٍع و ٌخكههی وههر
اذاهنن رغب و كذلا اذا تكلهن ذلها الردهول یف ر خهاغ عاصهفة فهذىب الهر خح حصهوته و میجله
صوته القوم أخقول الردول كات تكلحی القول و التفوه و ات میجلغكن و ذىب حه الر خهاغ مث ٌ اعحهد
لكن ام میصه اٌحٍع اٌ اتخعحد و یوصله ایل اروارون لحمت الجهة علههین فهات م جیهز ذلها اٌ

اتیوصله ایل اروارون فكحف جیو مل هد و المهد

اتختكلهوا حكلههاو و خغههعوا حعه

املعاصر ین ممن رضر مث ٌیوصلوه ایل الغحب و الذین ىن یف اصٍب الرجال و اررهام النغهاء و

خأتوت حعد ذلا و خأی ر خهاغ لعهب الٍعجهی و د الدادهی و جیعهه ارهادخهثن احادخهد كوشهمی
ً
تههذروه الر خهاغ مث مخصههه ایل روغ ارههد و ٌ طلجههه و مخعرفههوه و جیعلوهها الر خهاغ احعههد و اشههد تنههاثرا و
ً
ً ً
تفرطهها یووهها فحووهها رههی میجههق هلهها اثههر فوههه خقههال حله ردههولاَ ایل الجشههر ایل ی هوم القحهههة و ادي
تكلحفههه راشهها حههاَ راشهها فلههنیجل ه ردههالته و می هؤد تكلحفههه رههی یجل ه دی هن اَ و خفوهههه كههه
ذاوتغههع و ذيثلههثعشههرة و خ همت رجههة اَ علح هه عههیل وهها ی هري ٌ وهها تههروت و حتمكههوت علح هه
فكحفوا یري و حقدر وها یهري و عهیل وها یهري علحهه الهجٍع حهنك القهرءات فهاذا كنهمت ا همت یف ىهذا
الزوات لح

یف اخدخكن ون دین اَ وا تعلهوت حه فلنیجل الحكن الردول و طصر فهاذا لهح

حنهیب

و ٌتقه ا ه حل و لكن التقحة كا ت شدخدة و اٌعداء الجة و دولة فهٍت و فهٍت وتعالحهة فنهی
اعٍم الدین و ا عه

ردوم الشرع املجی و حی اعجاء الدین عهیل روور ها و ىهو هاطك و علحنها

الهاىلوت فهات
ات تههه و مكله و نقحه ون اٌ كدار و ىكذا ون الجحا او املزررفة الهی خغتهر هبها ج
ذلا طول حات الردول تكلن و ذىب الر خهاغ حصهوته فلعههري لهح

ذلها حهاحٍع و خلهزم القهول ها

تقول ات اَ وغلوب وقوور و ات الردول حر وعصوم و ىو ا كهار الردهالة ٌت وهن یهؤور حهاٌحٍع و
ً
ً
ٌیجل عاب و العایص حر ردول فاشود اَ و كی حه شوحدا ا ه حعهث ردهوٌ و حله وها اوهر
حه ایل مجحع رعحته و ات ىذه اٌرادخهث املنلفهة احٍ هه و طولهه الهذي مخهذىب حهه الر خهاغ و حله
ایل اطیص ه القههوم و انووا حنوول نزلنووا الوومكر و انووا ل و لووافظون و ى هً مفورههة یف كههه طههرت و عصههر و
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تكلحفون اٌصغاء الحه و العهه حه و رفع شتاو خقولوت ىو تكلحف صارباملدخنة فات وا ٌخقدر
علحه الرعحة ىو عیل الغلعات فوو یف وا و دایر الرواة الثقاو اوناء اَ عیل دخنهه و حلغهوا الحنها و
الزاء و نهن ها طهدونا یف ىهذه املدخنهة وهأووروت حهات شهتري وهن
ارغنوا و جزاىن اَ عنا رحر ج

ىذه الرواة الرواخاو اونی وعهجنی عیل ات الغهلعات وهن وراهئهن و ىهو اعلهن حتكلحفهه و اعههه و
نن عهه یف رله ا كلفنا فن ن كغفر جلغوا یف دفحنة وشتغلی حتكالحفون و الغفات خهذىب

حالغفحنة و یرك الكه ایل رحث شاء و لو ا صفت لكفاك وا ذكر ا و ات مخكن عیل لغهات القهوم
ً
و ون كات وتتجعا یف اٌرجار عر ذلا حهٍ جهار ات مجحهع وها طلنها
و كات عیل لن المهد
عیل لن اٌ مئة اٌووار.

و ات مخكهههن فوهههن فحأرهههذه عنههها

مفن كهات ذافوهن خشهاىد وها طلنها

ههه و كهن یف الهال فحهه كهها كنها

و وا مث اٌ واذكر هاه فاعتهدعلحهه
ف ا

ً
و ملها كههات ىههذا الن ههو وههن الجحهات ر یجهها یف اٌذات ٌ غههون حلغههة اىههه اٌصههول ههذكر ىاىنهها

ً
دلحٍ عیل لغهتن و ات م قدر عیل ارٍجه ون ذكر اَ و اكهه وها مخهذكر علحهه ادهن اَ اعلهن ا هه
كا وا عیل الفعرة اٌ غا حة ال اىرة خعاشروت و ختكلههوت و
ٌشا ات النا طجه حعثة مهد
ً
ً
خكاتب حعضون حعضا و خأور حعضون حعضا ا شاء و خهنهاه عهها شهاء اوها حاملشهافوة او حاملرادهلة و
خفون حعضون عن حعضهون و خعهاولوت حهذلا و یودعهوت حهذلا الوداخهع و یردوهنها عنهد املعالجهة و
ختناك وت و ىكذا و كا وا خعحشوت حهذلا ایل ات جهاء مههد

و طهام جهی روهرا هین خهدعوىن

ایل اتخشههودوا ٌ الههه اٌ اَ و ا ههه ردههول اَ و یلعههوا اٌ ههداد و ختركههوا اٌصههنام ایل ات اوههرىن
حاعهال و هناىن عن اعهال و كهاملون و رهاوتن كهها كهات یاوهب الرجهه صهارجه و كهات خنقهه
عنه اواوره حعضون لجع

و الشاىد للغاخب و الرجه ٌىله فا تشر اواوره و واىحهه جهی وهن اونهوا

حه و اوتثلوا عیل عادهتن الغاحقة ون ادتهاع اٌرجار و العهه حاواور دٍوحهنن و ولوكون و عهیل
وقتیض وجحعهة الجشهر و كهه ذلها علحهه اٌمجهاع الهذي ٌ شها فحهه و ٌر خهب خعتر خهه و كهات خلهی
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ً
ً
الهین اورا حعد اور و رمكها حعهد ركهن و خنتشهر اواوهره و واجهره عهیل رغهب وجحعهة العهام و اواوهر
ً
امللوك و واجرىن و الرعحة اخضا میتثلوت كها كا وا میتثلوت اور ولوكون ایل ات هلل علحهه اخهاو وهن
الكتههاب و رههرم عههیل اوتههه الهههر و الههزین و اللههوا و دههایر الفههوارش و الشههرك و رههرم یف مجلهتهها
العهه اوراء العلن كها طال قا امنا حرم ریب الرواحش وا ظهر وهنوا و ووا حطول و اال مث و الجغوی حغحور
الق و انتشركوا حاهلل وا مخن ل ح سهطانا و انتقولوا عوی اهلل ووا ال تعههوون مث ملها كهات كهه فارشهة
ً
جزجحا عیل ردة لح خغري ضرره ایل حره ولكن العهه ا وراء العلن خضهر جحبهحهع الهدین اصهوله

و فروعه و حه خنقلب صالاو فوارش و فوارش صالاو و وعار ونكراو و ونكهراو وعهار

و خقع حه التنا ع و التقاته و الت ارب جی اٌوة و التفادد كها وطع كها طالوا ات دحدىن وعاو خهة كهات
ً
ً
وارهد كهها
جمهتدا فاجهتد فرأي طتال عیل ٌ وا فات اصاب فله اجهرات و اٌ فٍیلهو وهن اجهر ٍ

روي یف املصههاجیح عههن ایحكههرة طههال طههال ردههول اَ صههیل اَ علح هه و دههلن اذا ركههن الههاكن

فاجهتد و اصاب فله اجرات و اذا ركن فاجهتد فارعأ فلهه اجهر وارهد ا هتهً ا هلل اَ علوجهه یف
تأكحد الهنً عن ىذه الفارشة واجة آخة و اكد علحه النیب

یف كه ووطف و وقام وطهف فحهه

حبحث رواه العاوة و الاصة و ررم العهه حال ن عیل اوته و طال ان الظل ا كومب الكومب و طهال اذا
ً
ً
ظننووت ف تقووا و طههدرو خنا عههن العاوههة اخضهها فحههها دههجق ارجههارا یف ذلهها و طههدارجر یف املٍرههن و
الفه الههی ارجههر عهنهها ات اوههی حعههدي خفترطههوت ایل ثلههث و دههجعی و الناجحهة وهههنن الههی ٌتعهههه
حالرأي و اور وصحه جحبواد وواخف خعهلوت حالرأي.

حالهلة و اكد ىو و اوصحامه یف ىذا امل رم الع می الذي ىو دجب ارتداد اٌوة و تفهرطون و
ج
ً
ً
حغ هً حعضههون عههیل حع ه و طتههال حعضههون حعضهها و لعههن حعضههون حعضهها و حههه ق ه وهها اجروههه
مهد

حكد میحنهه و عهر ججحنهه و حهذل والهه و فغهه و عحالهه و اىلهه و ولهده و ذر ختهه مفزطهت

ىذه املغألة اوته كه ممل و فرطون حتت كه كوكب فاكدوا یف حترمی ذلا حاصهدار الهف و وهأتی
ً
و دتة و عشر ین ردخثا مما وصلنا واَ اعلن ا طهال یف املهواون و املواطهف و میؤكهد یف فارشهة
وههن الفههوارش حقههدر وهها اكههد یف ذلهها ملهها ذكر هها وههن ع ههن ىههذه الفارشههة و رعرىهها عههیل اٌوههة
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فاوجب علهین العههه حهالعلن مث جهی هلهن وجهه ىهذا العلهن و اوهرىن حاٌرهذ حقهول الثقهة و ا هذر و
رذر عن مالفته و رفع العذر و كفر و جعه ىذا علهون الشرعً الذي یرتیض هلهن و ا هلل حهذلا
ً
ً
اخ ها وههن الكتههاب و اصههدر حههذلا ارجههارا یف العههاب كههها طههدونا و كههات عههیل ذلهها عهههه اوتههه
حٍارتحاب كهاطدونا حع

اٌرجار یف اٌرذ حارجار اٌراد فاحات لنا ات العلن الشهرعً الهذي اراد

اَ ونكن اتتعهلوا حارجار الثقاو و اَ ون وراجكن محا انوا حنول نزلنوا الومكر و انوا لو لوافظون و
یف كه رلف عدل خنی عن ارجار الثقاو وا ٌیرتضحه اَ و ىهذا تكلحفهه و ٌ علهحكن وهن ذلها
اتمتعرفوا وجه تغدخده و تقو میه العوج و اصٍره الدین فالهذي هأوركن ىهو اتتغهحروا وهن ىهذا
ً
العر یق و علحنا ات جنعله اونا سح وا فهیا لحای و اخاوا اونی و خدل عیل مجحع ذلا ارجار اورد اىا

فحههها دههجق و یف كتاحنهها فصههه العههاب فكههات حنههاء اىههه عصههره و عصههر رلفاجههه عههیل ذلهها و
حالجداىة و الضرورة میوجب علهین حتصحه التواتر و لو اوجب ذلا لنقه الحنا لعههوم حلهواه فكهات
یف وا ه عهه اوته حارجار الثقاو املأروذة ون اٌراد حاوره و ا لل یف الكتهاب و حتقر یهره و ٌت
وجحعة العام ٌتت هه حر ذلا و الغحادة ٌتته

اٌ حذلا و عیل ذلا امجاع ٌ شا فحهه و

ٌر خب خعتر خه.
و اوا طول الشحخ ات اٌمجاع طهامئ عهیل رروهة العههه حارجهار اٌرهاد فارجهار اٌرهاد عنهده
ارجار ضعحفة وأروذة عن حر الثقاو او وتروكة جی العصاحة فا ه عهه یف كتاحه هبذه اٌرجهار و
ادعً طحام اٌمجاع عیل ص ة العهه هبذه اٌرجار وع اهنا اراد مفراده ات اٌرجار حر املتواترة اوها
طام اٌمجاع عیل ص ة العهه هبا فوً حترج عن رجر اٌراد و العهه حاٌمجاع ٌ هبا وهن رحهث
اهنا اراد و اوا ىً ضعحفة و مخقن اٌمجهاع عهیل جهوا اٌرهذ هبها فوهً اٌرهاد الهی طهام اٌمجهاع
عیل عدم جوا العهه هبا.
حالهلة طدطام اٌمجاع عیل العهه حارجار الثقاو و وردو ارجار وتواترة وعاحقهة للكتهاب
ج

و دلحه العقه املغتعاب و علن الغحادة و حتهه وجحعة العام فوهن كها وا خعهلهوت و طدطهدونا ا ها
ً
نن اخضا وتعلقوا رعاحاو الشارع و وكلفوت حنف اوره و هنحه ٌ ون وجه طحهام اٌمجهاع عهیل
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ً
اٌشتراك و مخنغد علحنا ىذا الجاب و حاب اٌرذ عن الثقة وفتوح دامئا و ٌ جیهب علحنها الف هك

عن وثاطة حر ون أرذ عنه كها ٌخغتوججوت الف ك عهن رارة ا ها ارهذو عههن و جینها و
جی اٌوهام وادهعة ام ٌ و جیهب اتخقجهه

ه

طولهه طهال اجهوجعفر

كهذا و ٌ شها ا هه رب

ركن عنده وصه الحه جوادعة او وداجا و الذي خهدل عهیل عهدم تفهاوو جهی عهدم الوادهعة و
الودههاجا عهووههاو اٌرجههار و وعلقاتههه رح هث خقههول العووم الحوود ووول ووالحنووا ىف التشووكحك فحهووا
ی ق خ عنا قاتنا و ىو اعن وهن عهدم الوادهعة و وهع الوادهعة و رحهث خقهول فوا جعوا فهیوا ای رواة
حدخثنا و ىو اعن ون كوهنا وع الوادعة او حٍوادعة و اٌرادخث اٌورة حاٌرذ عن رجال كهلرارة
و مهد جن وغلن و یو

و كر خا و فضه جن شاذات و الرد جن املغحرة و عجدامللا جن جهر خح

و اوثاهلن و ىؤٌء یرووت جوادعة و حغحروادعة و اورو ا حاٌرذ عهنن ون حهرف ك عههن ارهذوا
عنه و اورو ا حاٌرذ عن الفقواء و ىن یهرووت جودهاجا ىهذا و لهو كهات ىهذا خضهر ملااورو ها حادهقا
الوادعة كها روي ان احوان بول تغهوج قودرقی عوی رواخوة ك حورة مفوا رواه لوك عوی فواروه عوی و طحهه
ٌیعجداَ

الدخث امسعه ونا ارو خه عن اجیا او امسعه عن اجیا ارو خه عنا طال سوواء

اال انك ت ق خ عول ایب احوج ای و طهال

لرجهه ووا مسعتو ووی فواروه عول ایب ایل حهر ذلها وهن

اٌرجار و عهه حذلا اكاجر اٌص اب فاردلوا اٌرجار و مخعب علهین ارد وهن اٌجهرار و مخصهدر
ردخث حهات اٌرهذ عهن الثقهة املعتقهد حصه ة ردخثهه وشهرو حهاتخكهوت حغحهر وادهعة و اٌرجهار
وعلقة و اٌمجاع طهامئ عهیل جهوا ه ٌت اٌرهذ عهن الفقوهاء ىهو ارهذ رهدخث خعتقهده و ىهو یهروي
جوداجا و ٌ جیو اٌرذ جرأخه فحجو اٌرذ عن الثقة املعتقد حص ة ردخثه و ىهو العلهن الشهرعً
ً
الذي اور الشارع حه و رضحه ٌوته فغهه وا شجت ىذا ىو املكلف حه خقحنا و حاب ذلا مخنغهد و
لغههنا علههب العلههن العههادي و ٌ العلههن العقههیل و ٌراجههة حنهها یف الج ههث عههن ات اجهها ة الجههج
لذلا ٌي علة فات ذلا فعه ون یر خد اجراء العلة یف حر املوضهع الهاب و نهن ٌ ر خهد ذلها
ً
ً
فاذا حاب العلن وفتوح و جیو العهه حارجهار الثقهاو مجهٍ و ىهو دیهن اَ و ا ها صهار ذلها علهها

للعلن حهات اخهدي الجهج عهیل ارجهارىن و علهنها حهذلا حارجهار وتهواترة طهدمسعت حعضهوا فوالحوم
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خوجس الوومیل كرو وا ووول دخونكن ف تشوووهن و اخشووون الحووم اكههووت لكوون دخونكن و امتهووت عهوحكن
نعهی و ضحت لكن االس م دخنا.
تمنحج
اعلن ات ارجار الثقاو تقهوم وقهام العلهن یف كثحهر وهن املهوارد و ورد هبها صهوب و ٌ علحنها
ات غههرد حعضههوا فع هن اده ق جههن عهههار عههن ایعجههداَ طههال دههألته عههن رجههه كا ههت لههه
ً
ً
ً
عندي د ا حر و كهات ور خضها فقهال یل ات رهدد ی رهدد فهاعا فٍ ها عشهر ین دخنهارا و اعها
ارً حقحة الد ا حر مفاو فلناشود ووته فاتاین رجهه وغهلن صهاد فقهال ا هه اوهرین اتاطهول لها
ا ر الهد ا حر الهی اورتها اتتهدفعوا ایل ارهً فتصهد وهنها حعشهرة د ها حر طغههوا یف املغهلهی و
ً
مخعلن اروه ات عندي شحجا فقال ار ی ان ت دق وهنوا حعشورة دنوانحر ا هتهً ا هر كحهف جعهه رجهر
ً
الثقة نزلة املشهاىدة و اٌدهتهاع وهن صهارب املهال و اوهره حتهرك وها مسهع اوٌ و جعهه رجهر الثقهة
ً
ادنا له و ىذا ونهتً اٌعتهاد و اٌعتجهار و عهن ایجعفهر یف رجهه صهیل الغهداة حلحهه هره
فارجر ا ه صیل حلحهه طهال خعحود وهوت ا هتهً فجعهه

ون ذلا القهر و ام ری ولعت الشه
ً
رجر الثقهة طامئها وقهام العلهن حا هه صهیل حلحهه و عهن ایعجهداَ

یف الرجهه خشهتري اٌوهة وهن

الههاع وهع لهلوم
رجه فحقول این ماوأىا فقال ان و ق ح ف حأب حانخأتهیا ا هتً ا ر كحف جو ج
اٌرتحا یف الفروح
امل هس فاوره وا

طهول ثقهة وارهد و طهال اجوعجهداَ

ان الوكحوا اذا وكوا مث قوام عول

احدا و الوكالة احتة حی یجهغ الع ل عل الوكالوة حثقوة یجهغو او خشواف حوالع ل

عل الوكالة ا هتً ا ر كحف رفع ركن الوكالة الثاحتة حارجار الثقة و جعله عهدخه املشهافوة و طحهه
ٌیعجداَ

أرأخت ون مخقر یف لحلهة القهدر كهها ذكهرو و م جی هده فقهال اووا اذا قاووت عهحو

ال ة نمل خثق ح ىف عههنا فهنخثق ح فهو كافر و اووا وول مخأوهل فهوو ىف عوم حوی خأوهل مث طهال
اجوعجداَ یؤول حاهلل و یؤول لههوؤونی ا هتهً كحهف جعهه رجهر الثقهة نزلهة الهورً النها ل و
ً
تههرك الوثههو حههه كفههرا و عههن عح ه جههن ونصههور طههال كنههت عنههد ایعجههداَ یف الحهوم الههذي
خشا فحه ون شور روضات فقال خاغ م انظر أ ام الأوهطان ام ال فهذىب مث عهاد فقهال ٌ فهدعا
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حالغداء و تغدخنا وعه ا هتً ا ر كحف عهه یف فرض اَ حبجر الغٍم ٌ ه ثقة عنهده و كهذلا یف
الكارن

رجر رج

ات الغٍم كات یجره حاٌوطاو و كات خعتهد علحه و خصیل الفرض و عهن

مساعة طال دألته عن رجه تهلوح جار خهة او متتهع هبها ف دثهه رجهه ثقهة او حرثقهة فقهال ات ىهذه
اوههرأی و لحغههت یل جینههة فقهههال ان كووان قووة ف خق ووا و ان كووان غحر قووة ف خقجووا ون و و دهههجه
اجوالغههن

عهههن خهیل صههدطة العشههر عههیل وههن ٌ حههأ

حههه طههال ان كووان قووة مفووره خضووعها ىف

وواضعها و ان مخكل قة فخمها ون و ضعها ىف وواضعها و دجه

ون اعاوه و عههن ارهذ و

طول ون اطجه فقال العه ی قی مفا ادی الحك عی فعی یؤدی و وا قال لك فعی خقول فامسل لو و
اطل فان الثقوة املوأوون ا هتهً فصهار الوثاطهة و اٌوا هة وهدار الغههع و العاعهة و طهال اجومههد
العه ی و احن قتان مفا ادخا الحك عی فعی یؤدخان و وا قاال لك فعوی خقووالن فوامسل ههوا و اطعههوا
فاهنها الثقتان املأوونان فتجی ات املدار عیل الوثاطة و اٌوا ة و ىً وعاحقة لقولهه دهج ا ه یف اخهة
النفههر و الكههوت وههع الصههادطی و اخهة النجههأ و وهها وههر وههن اٌمجههاع و اٌرجههار الاصههة فارجههار الثقههة یف
الشرع ا ل ونزلة العلن و ىو علن شرعً.
و ات طلههت ات كههات ارجههار الثقههة الوارههد نزلههة العلههن مفهها الاجههة ایل عههدلی یف القههو و
اهلٍل و العٍ و الدود و اوثاهلا طلت ات ودار عهلنا عیل الغهع و العاعة ٌ عیل اٌدتنجا
و القحا

و التعرض ٌ ل اَ ىاىنا اورو ا ىكهذا فعلحنها ات عههه حهه و ىنهاك اورو ها كهذلا فعلحنها

ات عهه حه اٌتري ا ه مخكتف یف الزین حعدلی و اور حاطاوة ارحعة ون الشوود و یف الدعاوي اوهر
جیهی وارهد و یف القتهه شهرع القغهاوة فهذلا تعجهدي جیهب علحنها الكهن ها رمكهوا فالثقهة اذا
ً
ردثنا حبدخث ىذا ىو العلن الشرعً الاصه و ا ا مساه علها ٌت خهده وهن الغحهب علحهه كهها وهر
یف ارجار التقر یر و التغدخد و ات متفون وجوه اٌتري ا ه لو كات جید صیب وعام ی و جیهد رجهه
ً
وعام وغهوم و ا ا اعلن حذلا و اورك اتتأ كه مما خأتحها حهه الصهیب علهها وهین حغهٍوة حاونهه و
اوتثلت ا ت جنوو و خكفحا و ٌحتتاح ایل اتتجارهث صهارجا ات اٌوهر حاٌرهذ حععهام الصهیب

ىه ىو رن راب او ون حاب رجحة ال ن املعلق او ىو مهدد للعلهن ٌ ذا و ٌ ذا حهه اٌرهذ
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حععام الصیب ٌجه این اورتا حه و ٌجه این اعلهن ات فحهه دهٍوتا و ٌ ودرلحهة لل اوهه یف
ذلا كذلا الجة ملا ر یف اٌرجار املأثورة و اصلح یف الغحب ا شاء كحف شاء ارجار الثقهاو
و علن اهنا افعة ووصلة ایل دار القرب و فهیها رضها اَ اور ها حاٌرهذ هبها و لهح

لل اوهه درهه

فهیا و ٌنتاح ایل ات عر اهنا ادجاب رنوت راصة ام وعلقة كن ذا ار خكن الصرا املغهتقمی و
العر یق اٌ طرب و تقولوت رحنا حاعد جی ادفار ا و ت لهوت ا فغكن و متزطوت كه ممل .
املق د الثاین
ىف ح ول العهن التر حی حاالخجا و فح كأاحق ف ول
ف ا

ً
نههن اذا ارههذ ا الجههر عههن ثقههة وصه ح لههه دههواءا كههات شههاىدة و مسههاع او جوجههادة یف
كتاحه وع رصول العلن العادي حات الكتاب له و ذلا وحغور ٌ شا فحه كها ا ا ٌتشا یف
ات الكایف ون مهد جن خعقوب الكلحین و ون ٌیضر وهن مههد جهن عهیل جهن حاجو خهه القههً و
الهتههذخب و اٌدتجصههار وههن مهههد جههن الغههن العههویس و الج ههار وههن مهههدحاطر جههن مهههدتی
املجل

و الوایف وهن املهٍ مهدمغهن القادهاین و العهوام وهن الشهحخ عجهداَ جهن هور اَ و

الوداجه ون مهد جن الغن العهاویل فٍختفهاوو حعهد ىهذا العلهن اتخناولها الثقهة الكتهاب و
خقههول ىههذا وههین او خقههرم علح ها او جحتههده لههه و خ هدل عههیل ذلهها وهها روي ا ههه طح هه ٌیالغههن

الرضا

الرجه ون اص احنا خععحین الكتاب و ٌخقول اروه عین فقال اذا عههت ان الكتواب

ل فاروه عن ا هتً فجعه املنا العلن حا ه ونه و طحه ٌیجعفر الثاین
وشاینا رووا عن ایجعفر

و ایعجداَ

جعلهت فهداك ات

و كا ت التقحة شدخدة فكتهوا كتتن فلنتهرو

عهنن فلها واتوا صارو تلا الكتب الحنا فقال حد وا ا فاهنا حق ا هتً.
فٍ فر جی اتخقرأ علحها او خناولها الكتهاب او جحتهده لهه فهات املنها العلهن العهادي حهات
ً
ً
ً
ىذا الكتهاب رواختهه فهن ن علهن علهها امجالحها عادخها حاٌجها ة و الغههاع و املناولهة و الوجهادة ات
الهحلة و كذلا دایر الكتب
ىذه الكتب الاو خة لعهدة اٌرجار ملصنفهیا شكر اَ وغاعهین ج

املشوورة النغجة ایل وصنفهیا الثقاو و علهن كالشهه
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یف راحعهة الهنهار اهنهن ثقهاو یف قلوهن

ٌختعهدوت الكذب عیل امئهتن و ٌ عیل الرواة عهنن و ات وهنن ون ادعً صهدور وها الفهه وهن
اٌ مئههة و جعلههه كتههاب عهلههه كالصههدو و الكلحهین و وهها عهههه حههه الشهحخ یف كتاجیهه و حهرىن
كالشحخ الر املتعود ص ة وا الفه و شوادته حص ة كتب عدخهدة فوهذه اٌرجهار وهأروذة عهن
الثقاو املدعی لص هتا و خكفحنا و ات مخعهلوا جحبهحع وها فهیها ٌت صه ة الصهدور حهر صه ة

العهههه مث ىههن خعلهههوت و ر هبههن كههها تقههول یف رههق رارة این ارههذ جرواختههه مث ىههو خعلههن و رحههه و
لغت كلف حتكلحفون و كها ات تكلحی اٌرذ عهنن تكلحفون اٌیرووا اٌ وها اعتههدوا علحهه اذا
ادعوا ص ة وا رووا عیل وا شررنا و جینا ف صه لنا علهن شهرعً ات ارادخهث كتهب الودهاجه
ً
ص حح وثٍ فنثق حه لقول اٌوام ان مخثق ح فهو كافر و لقوله تعایل ان جاءكن فاسوق حنجوأ
ً
فتجحنوا و وا ور ون اٌدلة و لح ذلا حعد كه ىهذا اٌدهتدٌ ل وهن الكتهاب و الغهنة تقلحهدا و
اٌ فاملجهتدوت وقلدوت للرارة و ٌ ارد خقول حذلا ىذا و نن ٌ عهه حارادخث ودهاجه وهن
رحث ا ه رجهر مههد جهن الغهن حهه ٌت اواونها اور ها حهذلا و طهام اٌمجهاع لنها علحهه و وناونها
العلن الشرعً الاصه یف صدور ا ٌ صر الجر الارجً فقدرصه العلن اٌمجایل لنها حهات
ً
كتاب الوداجه ون اواونا كهارصه العلن لنا حات القرءات كتاب رحنا عیل وا ذكر ا داحقا و ىذا
ىو العلن اٌمجایل امل قق الجة حات ىذه اٌرادخث كٍم ووٌ ا الصارب عجه اَ فرجه.
ف ا
حی لنا وا ع خقول اصویل ا ت عیل فرض علها اٌمجایل وا یؤونا ون دوو الشهحخ
ً
ً
الر وثٍ و رعاجه و اشتجاىاته و لح عصوم مفع ذلا ا ت اخضا وتور یف ال ن طلت عن وع
ً
ذلهها ٌیهجی رههن الجهها وههن رحهث ا ههه رجههر رواه حروعصههوم حههه یصههه الشهها یف ا ههه ىههه ىههو
وغووفحه ام ٌ و ىه ىو معأفحه ام ٌ و لكن لح

ر ا ایل ىذا ال ن و ىذا الشا دعه خكن

ووىوم الص ة و ا ا ر ها وها اور ها حهه و الهذي اور ها حهه كهات خعلهن ات الهرواة خغهووت و یعجهوت و
خغفلوت و خشتجه علهین و هلن دقعاو و وع ذلا طهالوا عهدم الوثهو حالثقهة كفهر و وهع ذلها طهالوا
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ٌعذر ٌرد یف التشكحا فحه و وع ذلا طام اٌمجاع حاٌرذ حبجر الثقة و وعذلا طام التقر یر عهیل
العاولی حارجار الثقاو ون لدت ادم ایل یوونا ىذا فراعحكن الذي اوركن هبهذا ىهو وتكفهه هبهذا و
لح

میكن ٌرد ون الرعحة العلن حات الراوي مخغه فاصٍغ وا فغهد وهن ذلها عهیل الجهج و

عالههه او خ وههر دههووه او رعههاءه او خصههل ه او ىههو دههوو وعفههو او
ملهها تكفههه ىههو ذلهها و علههن ا ههه خ ج

خنادب وات اهلد ة او التقحة و كحفها كات اورین حاٌرهذ حهه و ا ها ارهذ حهه حهارد القلهب ثلهج الفهؤاد

كها ا ا تعهه حالكتاب ملا طام اٌمجاع عیل العهه حه و یف كه اخة یتهه الت ر خف و الهذ و
التقههدمی و التههأرحر و حهر ذلهها لكههن ملهها طههام اٌمجههاع علحهه عههیل وهها ىههو علحهه ٌخضههر و كههذلا طههام
اٌمجاع عیل اٌرهذ حبجهر الثقهة وهع كهه ىهذه العحهوب ٌ هه میتنهع حهره و ٌ جیهو حهره یف الغحادهة
فنذ حارجار الثقاو وع دووىن و رعاهئن و لح

وهن الهدین اتخكهوت مجحهع الهرواة وعصهووی و

اوججوا العهه حالعلن و العلن العادي لح یصه مفرادىن العلن الشرعً و ىهو راصهه ذلوك وول
ً
فضا اهلل عهحنا و عی الناب ولكل اك ور النواب الخشوك قن فهن ن رفهع ىهذه الغاجلهة اخضها حهالعلن
الشرعً و كه اصٍغ ذلا ایل الجة الشاىد العام القادر الهافو املهأوور حبفهو الهدین اٌوهر
حاٌرذ هبها و عوی اهلل فتوكهووا ان كنومت ووؤونی و اذا وقول القوول عهوهین اخرجنوا هون داحوة وول اال
تكهههن ان الناب كانوا حاخاتنا الیوقنون.
ف ا
و ات طال اصویل وع مجحع ذلا كله وا تصنع حغلا الكتهب و النغهخ و ذلها كثحهر وشهوود
فعیل فرض ص ة مجحع وا طلهت كتهب الودهاجه متلفهة یف حعه

الكلههاو و فهیها الغلها و كهن

ون غنة وغلووة ٌخنتفع هبا ون كثهرة لعهه طلهت ىهذا كهاجن و كهات و خكهوت كهایوجهد طهرءات
وغلو ٌمیكن ات خقرأ و كن ون طرءات فحه كلهاو وغلووة فاملتكفه لذلا وا كات وقهدور وجحعهة
الجشههر و كهها وا علح هه یف مجح هع اٌعصههار و وطههع تقر ی هر الجههج علح هه و مخغح هروا و مخ هأوروا حغح هره و لههو
میرضهوا حههه و اوههروا حغحهره لكههات حههدهیً الفرطهة لتههوفر الههدواعً و اذ لهح

فلهح

و حههاورىن حاٌرههذ

حالكتب وع اهنا كا ت یف مجحع اٌعصار كذلا مفقدور ا املقرر ون ذلا املقاحلة وع غهخ وتعهددة
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و التص حح و وع اٌشتجاه الرجوع ایل اٌصه الذي ارذ ونه كها ون اَ علحنها حتصه حح فصهه
الود و املشقة و دور ا لحلنا و اتعجنا هنار ا و راجعنها النغهخ و اٌصهول رهی
العاب و حلغنا فحه ج

صنف یف اٌدٍم وثله و الههدَ و

ق نا و ص نا اٌرادخث و الهدَ فنرج كتاب لح
ً
نهههن ایل اٌت اخضههها وشهههغولوت راجعتهههه و تصههه ح ه و اررجنههها اشهههتجاىاو وطعهههت یف كتهههب

امل ههدثی و وههااجريء ف
وسعها و طدكا ت ارحعهة اٌ
خص

ه و لعههه حهري وطههف عههیل اشههتجاىاو یل لكههن الخكهو اهلل نرأووا اال
اصهه یف اعصهار اٌ مئهة و ىهً ونتشهرة جهی الشهحعة و كها وا ىكهذا

وت تلا اٌصول رهی یصهه الوثهو العهادي حصه هتا و خعهلهوت هبها و ودخنهة حهینادم

ٌتقههوم حغحهر ذلهها و ٌخغههعون ا خهد وههن ذلهها و طههد وطههع التقر یهر عههیل ذلهها و اورو هها جرواخهة كتههب
اص احنا و كتب حینفضال و كتب اجن ایعذافر و اورو ا حالكتاحة و شر الكتب و ایرامها الجنی و
الكتب ىذه راهلا ٌتكوت افضه ون ذلا و ٌخت ههه حهین الجشهر ا خهد وهن ذلها و الخكهو اهلل
نرأووا اال وسووعها و الخكه و اهلل نرأووا اال وووا اتهی وا و ىههذا ىههو تكلحفنهها و ونهت هً كلفتنهها یف تص ه حح
الكتب و ملا كات ذلا عیل رغب وقتیض العادة و مما میكننا رولوه علحنا و وكلهوه الحنها و اخهدهین
علحنا و تغدخدىن ون وراجنا فحجب عیل املكلف اتیجهادر و خصهر مهتهه الشهدخدة یف تصه حح
كتهاب یف خهده فههات ر طههه فلحجعلههه شههعاره و دثههاره و لح ف ههه كههها یفههو عحنحهه و خفههار رورههه و
ٌخفارطه فا ه رحر له ون الد حا و وها فهیها و ىهو دخنهه و ىهو رلحفهة ردهوله و ىهو رلحفهة اواوهه و ىهو
رجة اَ علحه و ىو الثقه اٌصهغر عهدخه الثقهه اٌ كجهر و ىهذا ىهو املصهدا القهحی لٍرادخهث
ً
ً
ً
الههواردة یف ات وههن رفههو عههیل اوههی ارحعهی رههدخثا رشههره اَ یهوم القحهههة فقهیها عاملها ٌت ىههذا
الكتاب ىو علهه و ىو فقوه و ىو دخنه و ىو عقله و ىو راصه عهره و ىو راصه د حاه و دجب
جناته یف اٌررة فجادر خاارً حادر ایل تصه حح كتهاب لها حنفغها و ونهتهً جوهدك یف لحلها و

هنههارك رههی تعههه و لههو كههات فحههه عشههرة ارادخههث و لههو كههات فحههه رههدخث وارههد فقههد طههال
اجوجعفر

سا عوا ىف طهج العهن فوالمی نرس بیده لدخث واحود ىف حو ل و حورام تأخومه عول

ادق خحر ول الدنحا و وا هت ول ذهج و فضة و ذلك ان اهلل خقول وا اتاكن الرسول فخوموه و ووا

181

هناكن عن فانووا و یف ردخث ارر لدخث واحد تأخمه عل ادق خحر لك ول الدنحا و وا فهیا و
ً
ً
ات رصلت كتاحا ص ح ا عیل وا وصفت لا فكأ ا ون الهذین شهاىدوا النهیب و كها وا یف
جمل

العهاب و شهافووا النهیب و حلغوهن تلها اٌركهام وهن اَ علوجهه مث حهی لها وها كهات یف

طصد ا ات ذكر یف املقصد الثالث فاص ملا اطول فا ه املأوول.
املق د الثالث
ً
ً
ً
ً
اعلن ا ا حعد وا رصلت لا ردوٌ و اواوا و رجة ون اَ علحا و رجٍ وتصٍ جینها
و جی اَ حت صحه ارجار ص ح ة و ارذو حبجزة اَ و متغكت حعروته الوثی حی علحا فون
تلا اٌرجار فات اٌصویل خقول ىب ىذا الجهر صه حح نزلهة القهرءات ألهح

ىهً الفهاظ و فهٍة

اٌ لفاظ وفا ة ختحه فهیا الواور و یغر فهیا اٌ ار و خكه فهیا اٌحصار فات یف كه كلهة یتههه
ارتهاٌو شی اكثرىا خنجغً اتخثجت حاٌصهول اٌجهتادخهة و مجحعوها رنهوت كحهف میكهن العههه
الهواب عهن ذلها جهواب
فالجت ایل العهه حال ن یف ارر اٌور حٍ شا فنقول یف ج
فهیا حالعلن ج

الههواب اٌمجههایل فوههو ا هها كنهها طجههه حعثههة النههیب ههتكلن یف الههد حا و
امجههایل و جههواب تفصهحیل اوهها ج
تعاوه و عحش مث جاء النیب و اور حهاحٍع دخنهه الحنها كهها وهر فقهام فهتكلن حلغها نا فمكها كنها
ً
تفاىن یف وا جیننا وا خكام حعضنا حعضا تكلن وعنا و فوهنا كٍوه عیل املعرو جیننها فغهن الهذي
ً
كات جیننا ا شجت و نن وا كنها علهن اصهوٌ و وها كنها جنهري یف كهه كلههة عشهرة اصهول حهه كنها
ً
ً
ً
ً
فون املراد عیل رغب عرفنا فات شجت مسه ومها او شكا او رنا او خقحنا كنها هتكلن و كنها فوهن و
حلغها نا ففوهنها كٍوهه عهیل عادتنها و كهات ىهذا

كنا تعاوه و كنها تنهاكح و كلهنها ردهول اَ
ً
التكلمی و التفومی ونه احٍ ا اور حه و طال اَ دج ا ه وا عی الرسوول اال الوج

و قلنها كٍوهه ایل

اىلحنا و اوٌد ا و عجحد ا و اواجنا و اكرتنا و رواعحنا ٌ ه اور ا و طال فهحجهغ الشاهد الغاخج فمكا حله
ىو الحنا حلغنا ایل وهن خلحنها ففوههوا عهیل عهادهتن و عهیل رغهب لغهاهنن و محلنها ایل الغحهب وهن
القجاجه و القري و الجٍد ففوهوا عیل وتفامهون و النیب

وعلع عیل ذلا و عهه ا اور حه ون

اٌحههٍع حههذلا و ادههتجرأ ذوتههه وههن اٌحههٍع كههذلا و طههرر الرعح هة عههیل ذلهها و ادت غههنه وهههنن و
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مخأورىن حغحر ذلا و ٌ ٌوون و ٌ ا كر علهین حذلا فذلا التفاىن كلهها كهات وهریض َ و لردهوله
ً
كات یدد حعضنا حعضا و یروي حعضنا لهجع اٌرادخهث و خفوهن وهن رو خنها
مث حعد ررلته
له عیل دأب العر املعرو جیننا و ات مخفون ٌ ٍطه ادتفون احصر ونه و ىكذا ور حنا وجی وهن
الغنی و اٌ مئة شود خعلهوت جرواختنا و فوهنا یف اٌعصار و اٌوصار فلنخنكروا علحنا و طررو ا عهیل
ً
تفامهنا و كا وا خكاملو نا و یدثو نا حكٍونا املعرو و فون عهنن و ىن اخضا ادهتجرأوا ذوههتن عهن
احههٍع دیهن النههیب ایل اوتههه حههذلا و ارتجهوا عههیل اللههق حههذلا و مخهدلوىن عههیل ور یهق ارههر و
ً
ً
مخعرفههوىن اوههرا ارههر و مخكلفههوىن ش هحجا ارههر حههه رثو هها عههیل ذلهها و اورو هها حههذلا و ٌوو هها عههیل
التقصحر و التكاده یف ذلا و مخا میكننا حر ذلا عن اخة اٌور ا ه اذا كات وراد الردول و وراد
رججههه

وههن لفههو حهر وهها فوههن فحههها جیننهها كههات للههلوم اٌحههٍع الحنهها علههین علههین التردخهد و

التكر یر و صب القراجن تكلحفون ٌت اٌحٍع تكلحفون فكا وا خنصجوت القراین ری فون مفا فوهنها
ىو وریض َ دج ا ه و ىو املأوور حه و ىو التكلحف و ىو الذي اراد الردول ون رعحتهه فغههه وها
شجت.
مث ات اٌوة یف وات الغحجة اوة النیب و ماوجوت له و ىو ردول وجعود الههین و ىهو املهأوور
حاٌحٍع الهین و القول حات تكالحفه و رعاحاتهه مصوصهة حاملشهافوی و نهن حاٌمجهاع وشهاركوت
ً
وعون طول حات مهدا میجعث الحنا وعاشر اىه الغحجة و ون كات حعد وفاته و ىو میجعث الحنا
و ٌجاء حكتهاب لنها و ٌجهاء حغهنة لنها و ٌ اور ها و ٌهنا ها حهاور و هنهً و ا ها طهام اٌمجهاع عهیل ا هه
ً
جیب ات عهه حن و تلا اٌعهال و نن اوة اٌمجاع فلوٌ اٌمجاع م عع مهدا یف اوره و هنحهه و
ً
ا ا ذلا كات اَ حعث عح ردوٌ ایل حینادراجحه فوو وجعود الهین و ىهن رعحتهه و كهات عهیل
دایر النا العهه حشرع عح ه ٌ حا هه حعهث الههین حهه حبكهن رهاب و دلحهه رهاب افهاد هلهن
ً
ذلا و اوجب علهین اٌتجاع ٌ حاهنن رعحته و اوته و ىؤٌء القوم اخضا طاجلوت هبهذا القهول فهاهنن
خقولوت ات مجحع رعاحه ایل حر ا و اوهره و هنحهه ایل حر ها و كٍوهه وهع حر ها و نهن عههه حتلها
اٌعهال ٌور اٌمجاع فات كات اٌمجاع حر كشی فون خعحعوت اىه اله و العقد و ىن اوة هلهن و
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ات كهات كشههفحا فوهن اوههة ذلها اٌوههام الههذي كشهف اٌمجههاع عهن طولههه او رضهاه و عههیل اي رههال
لحغوا حاوة مهد

كها مخكن العرب طجه الجعثة وهن اوهة عح

اتخعهلوا حشرع عح حبكن رالد النیب
ً
نن ماوجوت حبعاحاته و ىو كات وأوورا حهاٌحٍع الحنها و لهح

ه و ات كهات الواجهب علههین

و اوا نهن فلحعلههوا عٍ حهة ا ها اوهة مههد

و

خقصهر و ىهو وعصهوم و طهدحل و

ا ذر و حشر و هنً و اور مفا فوهنا عیل وتفاىن العرب فهات رضهحه فوهو و اٌ كهات علحهه اٌحهٍع و
التفومی كحف شاء و اراد مفا فوهنا و عهلنا هبذا الن هو الهذي فوهن ىهو وهریض اوهام العصهر و ىهو
دین اَ و لو مخكن ورضحه كات علحه اٌحٍع فلحغحر فا ه املأوور حاهلداخة امنا انوت ونوم و لكوا
قوم هاد و طداور ا الجة یف وات الغحجة حالرجوع ایل اٌ ثار و لو مخكن وا فوهن ورضهحه مخكهن
للرجوع فاجدة و لح

وقصوده طهراءة الفهاظ اٌ ثهار حالجداىهة مفها فوهن وهنها ىهو وهریض لهه و ات

كات یر خد حر ذلا فلحغحر و لحنصب القراین.

ً
ً
حالهلة ىذا التفاىن املعرو الذي فون اٌرجار و الكتاب علحه ىو طععها جزوها دیهن اَ
ج

الذي رضحه لنها و رضهحه ردهوله و اورو ها حهالرجوع ایل اثهارىن و العههه هبها عهیل وتفهاىن العهرب و
الجعحهد عههن تلهها اٌعصههار لههه طهها وت و رایهز و وجههاخع یف فوههن لغههات الغههلف و نههن جر خنهها عههیل
ر یزتنا و وجعنا ون الرجوع ایل كتب اللغة و اٌدب و الغحر و حرىا و طدعهلنا حتكلحفنا فات كهات
ً
الجة یر خد حرىا م ٌخغحر و م مخضع طا و ا ارهر و م میوصهنا یهوم هاب ح هء ارهر فلهح
ً
ً
ً
ً
تكلحفنا اٌ ىذا التفاىن املعرو فات شجت مسه ومها او شكا او رنها او خقحنها فهن ن عههه حهذلا
التقر یر الحقحین الذي ٌ شا فحه و ٌر خب خعتر خه و نن اوة مهد

و ىو الردول املجعود الحنا

و اور ا و هنا ا فاوتثلنا رمكه و الهدَ رب العاملی فتدجر و ا صف صدطت ام ماصهد و ىهذه
الحود یف العقاخد و اٌعههال وعتجهرة ألهح

خقهول القاجهه حهال ن املعلهق نهن عههه حاٌرجهار ٌ

ون رحث اهنا ارجار حه ون رحث رصول ال ن فلو عههه هبها وهن رحهث اهنها ارجهار خصهحر وهن
ً
ً
اص اب ال ن الاب و كذلا ا ت لو صلحت ارحعا ٌجه ات خدا اورك حارحع ٌ ون رحث ات
النههیب اوههرك لغههت حتههاحع للنههیب

و ىههؤٌء اذا عهلههوا هبههذه اٌعهههال لقح هام اٌمجههاع عههیل اهنههن

وشههاركوت وههع املشههافوی فلحغههوا حاوههة مهههد
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و ٌ ههأوور ین حههاواوره و ٌوهنحههی عههن واىح هه

فلنیجعث الهین و ا ا ىن اوة اٌمجاع حاي وعین ارتاروه عوذحاَ وهن جهوار العقهه و طهجح الزلهه و
حه غتعی و كذلا رال الذي خقول نن عهه حاٌرجار ٌ ون رحث اهنا ارجار حه ون رحهث
رصول ال ن و ىً كلهة وااع هوا ون كلهة و كجرت كههة تو م وول افوواههن و وهن الجهدهیحاو
ات ال نوت راٌو فغا حة لل هات و اٌرجهار ىهً الصهادرة وهن وصهادرىا علههین اٌ

الت حهة و

الثناء فون خعحعوت رنوهنن فون اوة رنوهنن ٌ اوة وصدر اٌرجهار و رعحتهه و وااشهجه ىهذا القهول
ههایروي وههن ات احلهح

طههال لعح

ه طههه ٌ الههه اٌ اَ فقههال كههووة حووق الاقوهووا حقولووك فههات كههات

ً
العاوه حال ن عاوٍ حقول صارب الجر فعح
و ات كات طوله حه ٌ حقوله لح

واعة له فلح

ممتثه اور احلح

اذا طهال ٌ الهه اٌ اَ ٌ حقولهه

ىؤٌء خعحعوت اٌرجار و وصادر اٌرجار.

و ات طلههت ا هها اذا عهلنهها حههال ن عهلنهها حههه ٌجههه ا هها رننهها ا ههه ركههن اَ و ركههن ردههوله و
رججه و عهلنا حه وهن اخهة ارتحاونها یف العاعهة هلهن فكحهف نهرج حهذلا عهن وهاعهتن طلهت
ا كن حتصلوت ال ن حبكن املشافوی فا كن تقولوت مختعلهق حنها رعهاب فهاذا رصهه لكهن ىهذا
تقولوت ركن اٌمجاع حاشهتراكنا وعوهن فتعهلهوت حتلها ال نهوت حبكهن اٌمجهاع و ىهذا اٌمجهاع ات
ً
كات حر كشی فا مت تعحعوت اىه اله و العقد و ات كهات كشهفحا فها مت تعحعهوت اٌوهام مث واعهة
اٌوام ملاذا ات كات ٌور النیب فنعاحاته للهشافوی ٌ لكن و ات طلمت نن وشتركوت هلن حاٌمجهاع
فحعههود الكههٍم ایل اٌمجههاع و ات كههات لغح هر اوههر النههیب فنصههجمت اٌوههام حعههد اوههر النههیب و ىههو وههذىب
العاوة.
الاىلحهة
الواب التفصحیل لذلا ا ا ري ون ا فغنا عیل العلن العادي ا ا فون اشعار ج
و اوا ج

و رعتن و كتتن و الشاىد الصد اتغا كه عجهارة و فوهن املعلهب و اتغها دهایر العجهاراو اذا

وطههع ىههذه الكلهههاو فهی ها و فغههر اىا هها فغههر اىا ىن ها و طههراجن صههدور الكههٍم و ذیولههه و اودههاوه و
اتغههاطه و ارتجاوههه حبحهث ٌ شهها یف املعههین حشههراجا ات ٌ فغههد الههذىن حشههتاو اىههه اٌصههول و
كههذلا فوههن اٌرادخهث حبحهث ختغههق الكههٍم و خنههت ن و یهرتجا الكلهههاو و خشههود حصه ة املعههین

حع
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اٌرادخث لجع

و ري تلا الكلهاو اخنها وطعت ختغق و تنت ن حذلا املعهین و ٌدهحها و

یف اٌرجار دؤال و جواب وهرتجا حهه و یف وغهألة وارهدة ر ها توجهد وهآو وهن اٌرادخهث و اطهه و
اكثر و وضوا عیل ىذا التفاىن الذین كات خقرب عودىن و یصه لنها العلهن العهادي حهات وعهین ىهذا
الكههٍم ىههذا و ىههو وههراد اٌوههام

و ٌاونههع وههن اتفهها رههدخث فحهه كلهههة ٌ فوهوهها او رههدخث تههام

ٌ فوهه فات وثه ذلا ختفق یف كٍم كه ارد ری یف كٍم اٌ غات فغه فا ه ر ها خكتهب العهام
ً
كتاحا و خكتب فحه عجارة مث حعد دنی اذا راجعوا عهحت علحه فلنخفون وراده وهنا و یتاح ایل تفكهر
و تدجر و ذلا حرعل یز فكذلا ىب اتفهق الهف رهدخث وتشهاحه املعهین فهن ن ٌ عههه هبها و رجهع
ایل امل مكاو او توطهف و نتها و اوها طهول ات حهاب فوهن اٌرجهار عهن علهن وغهدود ىهو رهٍ
الوجههدات الواضههح الجهی حبحهث ا ههه اذا طههال حغحهره فا هها ىههو وههن التشههكحكاو و مجحهع اىههه اللغههات
ً
خقرؤوت اٌرجار و خفوهوت املعاین حص حح اٌعتجار حٍ جار و اىه ىهذه التشهكحكاو اخضها خقولهوت
ىذه الكلهاو یف علن اٌصول فاذا درلوا الفقهه و فلهوا عهن اٌصهول خفوههوت اٌرجهار و جیهادلوت
ً
یف ص ة وا خفوهوت و یعئ حعضون حعضا.
حالهلة ٌیغهن تغحیهر الفعهرة الهی فعهر اَ النها
ج

علهیها و تشو خشهوا هبهذه الشهتاو و

الجلهة و اوها
التشكحكاو و عجاد الر ل المیل یشوون عوی اال هونوا خعهین عهیل الفعهرة و عهیل ج
ً
نن فمكا تقولوت ات دد حاب العلن وجداین ري عحا ا كالشهه یف راحعهة الهنهار ات حهاب فوهن
ً
الفههاظ اٌرجههار و ادههتنراح املعلههب وههن ممكههاو اٌ ثههار وفتههوح لنهها امجههاٌ حبح هث قههدر عههیل
اتنلف ات وعین ىذه العجارة ىذا فات وجدمت ون ا فغكن ا ه دد علحكن فادعوا اَ اتخصهلح
ً
وجدا كن و اٌ فاعلهوا ا ا صهادطوت و ا همت اخضها جحتهروت عهیل ذلها یف فقوكهن لهو تشهعروت فا هه

جههجیل اٌ غههات و لعهههري میكههن حبغههب علههن املنههارر و املراخ ها و عل هن التشههر خح و العلههن العجحع هً

اتخهذكر اٌ غههات شههتاو ٌجههه ات وهها رأختههه امحههر میكههن اتخكههوت ادههود و وها رأختههه اثن هی میكههن
ً
اتخكوت واردا ولكن الفعرة الغلحهة تأحاه ولكن ىؤٌء وضوا عیل الشهتاو و ررجهوا اٌوهر عهیل
وا تري و اٌور اوضح ون ار عیل علن
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أخعههههههههً النهههههههارروت عهههههههن
فوب این اطهول الصهجح لحهه
الضههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههحاء
ً
ً
فقداتحنا ا طصد ا ون اثجاو صه ة اٌرجهار مجهٍ و تفصهحٍ و اثجهاو ا فتهاغ حهاب العلهن
عا هیهها عههیل رغههب العلههن العههادي والهههدَ عههیل دههجحه اٌمجههال و دههایر كتجنهها وشهه و ة
حتفاصهحه ا خهد وههن ذلهها فههات شههجت فراجههع و ٌحتغههجهنا ككتههب اٌرجههار یی رحهث ادههتدلوا یف
ً
ا لههب وغههاجلون حههال نوت و ىههن یغههجوت اهنهن یغههنوت صههنعا حههه وههن اَ علحنهها حادلههة طععحهة
ً
ٌص اب الفعرة كها مسعت و كتجنهاه یف كتاحنها الجهة القاوعهة وفصهٍ فلنرجهع ایل شهرح كهٍم
املصنف.
قااال :اصززل ن زی لزززوم الفحززص قبززل العهززل بززالظن حجی زة الظززن الهطلززق و ززروط بعززلم
التهكن ون العلزن نزی الهسزخلة العارضزة لاصزل و عزلم جریزاط الهقلوزة اللانیزة وزن الزللیل السزابق
حی ئز نلززو علززن الززتهكن وزن العلززن نزی تلززة الهسزخلة تفحززص ع ززه و كز ا وزم ال ززة لاصززل و عززلم
جری زاط الهقلوززة اللاللززة وززن الززللیل السززابق حی ئ ز و لززو علززن بعززلم الززتهكن و ززه و حصززل لززه الظززن
بالهسخلة ابتلا ا وزن غیزر نحزص وجزب علیزه الفحزص عزن الهعزارض الحتهزال حصزول الظزن بعزل
الفحززص علزی الاززاع و االصززل ال وعززارض لززه حی ئز لعززلم جریزاط الهقلوززة اللاللززة بززل و ال الرابعززة
حی ئ و لو لنیتهكن ون الفحص حی ئ لنیعهل ب ا الظن ایضا لاصل.

اقول :یر خد اتخثجت ا ه ٌ جیو العهه حال ن اٌحتدائ ون حر ف ك یف ادهجاب ال هن
ً
ٌ هها طرر هها دههاحقا ات اٌصههه اٌویل رروههة العهههه حههال ن و ا هها ا قلههب اٌصههه لعههدم الههتهكن وههن
العلن.
و طولهه < لٍصههه> اي اٌصههه اٌویل و ىههو رروههة العهههه حههال ن و عههدم جر خهات املقدوههة
الثا حة و ىً ا غداد حاب العلن فات طجه الف ك ٌخدري ىه حاب العلن هبذه املغألة ونغد ام
ٌ.

ً
طوله <و لو علن> ایل ارر خعین اذا علن امجاٌ ا ه ٌمیكن لهه حتصهحه العلهن هبهذه املغهألة
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ً
ٌ جیو له العهه اخضا حال ن اٌحتدائ ٌجه ا ه ر ا اذا ف ك اولع عیل وعارض و ا قلب رنه
ً
ولكن كات یف حٍد ا ون املجهتدین وهن دهوه عهیل فغهه اٌوهر و كهات خقهول این ارهن مجهٍ ات
صارب الر خاض وصحب یف اجهتاده حارع یف علهه جمهتهد یف ف صهه فاعههه حالر خهاض و رهین
ً
ا ه اصاب و ا ا عاوه حال ن املعلق فا ا اعهه حه اجهتادا و لعله كات جیحب عهن طهول املصهنف
ر ا اذا ف ك حات اٌصه عدم وعارض اطوي ون رین.

طوله <و اٌصه ٌ وعارض له> اي اصه الروة ٌ وعهارض لهه رحنجهذ فهات وعارضهه حعهد
صورة الف ك فحجی حره حتت اٌصه و ٌ جیري علحه املقدوة الثالثة اي الروح عهن الهدین لهو

مخعهه حال ن و الراحعة اي الترجحح ون حر ورجح ٌهنها جیر خات اذا عهه هبها وعلقها و اوها حعهد

الف ك فٍ جیر خات.

طوله <و لو مختهكن> ایل ارهر خعهین ات وها طهدونا كهات یف املهتهكن فلهو مخهتهكن املجهتهد

وههن الف ههك فحقلههد حهره لٍصههه اي ٌدتصه اب الالههة الغههاحقة و ا ههت اذا عرفههت وهها طههدونا
عرفت ات كه ذلا فخ یف حر ضرام و قول له
لقداضهههروت لهههو اشهههعلت
ً
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههارا

ولكههن ٌ رههرارة یف الروههاد

قال :اصل الهیزاط نی وقلار الفحزص الواجزب ا زتفراغ الو زم نیزه اال اط یلززم العسزر و
الحرج نایجب الزایل و اط جاز او یلزم تعطیل االحكام نیحرم الزایل و یكفی حصول الظن بلزوم
التعطیل اا القطم به غالبا الیحصل اال بعل حصوله.

اقااول :ىههذا اصههه احعههه املصههنف تفقههه فغههه و تفقههه كثح هر وههن اص ه احه فههاین اراىههن
خقعههدوت یف كغههر جیههوهتن جههی كتحجههاهتن و خكتجههوت وههن اول الفقههه ایل ارههره و خفتههوت و ركههن
املصنف ا ه جیب الف ك وا مخلزم العغر و الهرج و اي عغهر و رهرج عهیل ىهذا الفقحهه اتیهؤرر
ً
ً
ً
الفتوي و خكتب ایل علهاء الجٍد ىه رأخهمت هلهذه املغهألة رٍفها ام ٌ او رهدخثا وعارضها ام ٌ او
ً
ىه یعر ججالكن دلحٍ عیل رٍ ىذا ام ٌ فا ه ون الف ك اذ ٌ فر جی وراجعهة كتهاهبن او

الغؤال وهنن و ٌخفی یف املغاجه الی ٌمی
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ً
ً
الاجة الهیا الجا و خف ك دامئها ایل وطهت میه

الاجة الحه و كها طال املصنف خف ك لعلهه خ وهر عهیل رهٍ اطهول لحهؤرر ایل وطهت الاجهة
لعله خ ور عیل رٍ حه و یف املغاجه الی و

الاجة الحه فا كن تقولوت حبروة التقلحهد حعهد

اٌجهتههاد و اٌجهتههاد ىههو ادههتفراع الودههع فٍحههد و اتخف ههك وهها اوكنههه و طجههه متههام الف ههك و
اٌجهتاد لح جهتد یف ىذه املغألة فعلحه التقلحهد فلحقلهد ایل اتخف هك عهن املنهالف رهی
ً
یی هأ او خلههزم عغههر و لههلوم الف ههك ٌجههه رروههة العهههه حههال ن طععهها فحجههب الف ههك ایل
اتیصه له العلن حعدم اوكات العلن و ىو وضعر ایل اكه املحتة وحتهة ال هن فحأ كلهه و طجهه العلهن
حاٌضعرار ٌیه املحتة املعلووة الروة و ا ا اراىن خقولوت ات العهه حال ن ون حاب اكهه املحتهة و
ٌ شا ات اكه املحتة عند اٌضعرار ایل اٌ كه و اراىن خكتجوت كه الفقه حال ن و ٌ اضعرار ایل
كثحر ون وغاجله لعدم و

الاجة الهیا یف ىذه اٌ وات.

و ات طلت ات اٌدلة وردهووة یف الكتهب و اذا راجعناىها فكأ ها راجعنها الرجهال طلهت لهح
كذلا ٌ كه وا یف الصهدور وردهوم یف الغهعور و اٌفوهام تتزاخهد و اٌرهٍم تتهریق ایهن كهات كهه
ىذه الت قحقاو الشر خفة یف اٌصول طهجلكن حثلثهی دهنة و كهذلا هري ات كهه فقحهه خلتفهت ایل
ً
اشارة او لن الحوم و مخكن ولتفتا الحه او فوؤٌء املجهتهدوت خعهلهوت حهال ن طجهه الف هك و
لو اجا املصنف ذلا و ادتدل حاٌمجاع و دحرة اٌص اب و عهه املجهتدین لو كات فحه رجة
ً
حالهلة واداطون ایل الفتوي یف كه الفقه عغر و ٌررج طععا.
لكات اطرب ج
طوله <او خلزم تععحهه اٌركهام> و كهذلا اطهول ىنها و اي تععحهه یف اٌركهام و یف الهد حا

الههف جمهتههد و میكنههین التقلحهد فتههأرحر التفقههه یف الكههه او یف املغههاجه الههی ٌیتههاح الهیها یف ىههذه
ً
ً
ً
اٌعصار كلحة او الجا و تقلحد فقحه ارر لح خلزم ونه تععحه اٌركام احدا.
و طال املصنف ات وا دوت العغر و الرج واجب و الزاخد جایز ٌ ه تعهب ختعهب ىهو فغهه
حارتح هاره و اوهها ات ادههتلزم تععح هه اٌركههام فح ههرم الزاخ هد عههیل رههد الواجههب و ال ههن حتععح هه
ً
اٌركههام كهها فههات العلههن ٌیصههه الجهها اٌ حعههد وطههوع التععحهه و طههدذكر ا ات حعههد وجههود الههف

ف
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وتكفلی ٌور اٌجهتاد و التفقه لح

الف ك وا اوكن حعغر و ٌررج و ٌخلزم ونهه تععحهه

اٌركام فٍ جیو تفقوون فٍاعتجار حفتاو هین الواطعة طجه الف ك فٍ عجرة حشهورهتن و امجهاعون
ً
و كی یف حعٍت اصه املغهألة ات رهد ىهذا الف هك ٌیوطهف علحهه احهدا وهع ا هه یتلهف یف كهه
وغألة و العغر و الرج ٌخعرفات اٌ حعد اٌحتٍء و اوكات الف ك یتلف حبغب كثرة الكتب و
طلته و طلة ذاو الحد و كثرته و اعتناء النا

و طلته فلح

هلهذا الكهن وههنن رهد یوطهف علحهه و

كی ذلا یف احعال اصه املغألة.
قااال :اصززل االقززوی الیجززب عل زی الهجت ززل تحص زیل الظززن االقززوی نززاالقوی بازدی زاد
الفحص و الللیل ح را ون لزوم العسر او تعطیزل االحكزام او ذهزا وعزا اقزول وضزانا الزی انزا اط
اوجب ا اعلی درجا الظن نةیروهكن غالبزا او درجزة وزن الزلرجا الهتو زطة نزا دلیزل علیزه
ن و تعیین باوعین او تحصیل االقوی ناالقوی وا اوكن بحیزث الیلززم وعزه تعطیزل و العسزر
نتحلیز زلا غیز زروهكن للفقیز زه نتعز زین اال كتف ززا بهطل ززق الظ ززن بع ززل نح ززص وظ ززاط االدل ززة و
وعارضات ا.

ً
اقااول :ههی املصههنف وجههوب حتص هحه ال ههن اٌ طههوي رههذرا وههن لههلوم العغههر و الههرج و

طدعرفت ا هه عهیل وها جینها ٌعغهر و ٌرهرج و تععحهه اٌركهام و عرفهت ا هه ٌختععهه اٌركهام و
ادتدل یف الضواحا حعهوم ادلة رجحة ال ن و وع ذلا ا كر ال ن الضعحف فحه.
ً
طولههه <اطههول وضههافا> ایل ارههر خعلههن ونههه ات الغههواجق وههن حتقحقههاو الغح هر و ا هها اضهها
ً
املصنف وا حعد اطول فزاد املصنف ات اعیل درجاو ال ن حرممكن الجا للهلوم العغهر و الهرج و
دایر الدرجاو ٌتعهی هلها فوهو تعحهی حهٍ وعهی و رصوصهحة او قهول حتصهحه اٌ طهوي یتلهف
حبغب اٌشناب و اٌوطاو و اٌوكنهة و املغهاجه و راجهة املصهنف فغهه و راجهة املقلهدین
فٍمیكن حتدخده للفقحه فتعی اٌ كتفاء علق ال ن اطول و ملا ثجت رروته ون الكتاب و الغهنة
ً
و اٌمجاع تعی رروته فتعی العهه حالعلن و اذا رأخناه وغدودا علحنا وع ات اَ اوججه و ٌخكلهف
ً
اَ فغا اٌ وا اتاىا فقدضللنا عن العر یق و العر یق حر وا دلكناه فحجب علحنا ات علجه.

قال :اصل ااا تعارض ظ اط احلذها اقوی اعتبارا ون االخر كالصحیح وم ال
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رل و كزاط

الظن ال اصی نی جانب االقوی اعتبارا عهل به لرجحانه اعتبارا و وصفا او نزی جانزب االضزعف
اعتبارا عهل به علی االصح لوجود العلزن االجهزالی بزین الظ زوط ال اصزیة بهطابقزة جهلزة و زا
للواقززم نتتززرجح وززم اوكززاط و ززم كززوط الصززحیح ن زی ولززل الصززورل الهفروض زة وظ ززوط االعتبززار اا
الیورث عهل اال كةر الظن باالعتبار حی ئ و لو حصل ظزن ن زو ابتزلاجی یرتفزم بهاحظزة اط الظزن
ال اصی بالحكن الفرعی الواقعی انها ذزو وزم ال ز رل بزالفرض و اط الةایزب ی زارك اله زانه و
اط العهززل باالدلززة الصززابة الواقززم و اط نقززل الظززن ال اصزی وززن الجززانبین طرح ززا اللالززث باتفززاق
الززللیلین و رجح ززا العهززل بالصززحیح لسززاوة قززول اعتبززارا عززن الهعززارض وززم اط وززا یحصززل وززن
الحكن بالتاییر حاصل ون تقلم الصحیح ایضا.

اقااول :اعلههن ات مجح هع ىههذا اٌصههه ٌ اصههه لههه عنههد ا و ٌ فاجههدة لههه فا ههه یف تعههارض
ال نوت و اصه العهه حال ن ررام عند ا ولكن ملا تصدخنا حشرح كتاحه ٌحد ون شرح كٍوه.
ً
طوله <اذا تعارض رنات> ایل ارر اعلن اوٌ ات ورادىن ون ال ن النوعً ىو وا خقال ات
ً
ذىاب اكثر اٌص اب او جلون ایل طول خفحد لنا رنها او اٌرجهار الصه ح ة خغهتفاد وهنها رهن
عیل الن و الكیل و اوا ال ن الشنیص فاملراد ونهه ال هن الاصهه وهن رجهر وعهی او شهورة یف
ً
وغألة راصة فحقول اذا تعارض رنات اردمها اطهوي اعتجهارا وهن اٌرهر كهال ن الاصهه وهن
الجر الص حح و ال ن الاصه ون الشورة عیل رٍفه و كات اردمها حغجب اٌدلة الارجحة
ً
ً
اطوي اعتجارا و املراد حاطوي اعتجارا الجر الص حح ملا ور ون ا ه و نوت اٌعتجار فات كات ال ن
ً
الشنیص ه یف جا ههب اٌ طههوي اعتجههارا عهههه حههه لرج ا ههه وههن رح هث اٌعتجههار و وههن رح هث
ً
الوصف اي ال ن الشنیص الاب و ات كات ال ن الشنیص یف جا ب اٌضهعف اعتجهارا و
ً
ً
ىههو الشههورة ٌ ههه وعهها وشههكوك اٌعتجههار عهههه حههه عههیل اٌصههح عنههد املصههنف ٌ هها علههن علههها
ً
ً
امجالحا ات كثحرا ون ال نوت الشنصحة وعاجق للواطع وع ا ه میكن ات قول یف الصورة املفروضة
ً
ً
ات الص حح لح اطوي اعتجارا ٌ ه كات اطوي اعتجارا حغجب عههه اٌ كثهر و ىاىنها اذا ذىهب

191
ً
املشوور عیل رٍفه ٌخكوت اطوي اعتجارا و لهو رصهه رهن وهن الصه حح ىهو رهن احتهدائ ٌ
ون اجه عهه اٌ كثر حه و ىذا ال ن یرتفع اذا صار ال ن الشنیص وع الشورة و ٍر هة ات
العههاب الههذي یف الص ه حح مصههوب حاملشههافوی و نههن شههاركون حاٌمجههاع و یف الصههورة
املفروضة صار الشورة یف عدم املشاركة یف ىهذا الكهن الهاب و ٍر هة ات العههه حاٌدلهة
ٌصاحة الواطع ٌ ٌ فغوا و رن اصاحة الواطع رحنجذ وع الشورة.
ً
ً
ً
و لقاجه اتخقول ا ا كها علن علها امجالحها ات كثحهرا وهن ال نهوت الشنصهحة وعهاجق للواطهع
ً
ً
علن اخضا ات كثحرا وهنا مالف للواطع ٌدحها حعد شهوادة اَ ات ال هن ٌخغهین وهن الهق شهحجا و
الظول ا كومب الكومب فتعهارض العلههات فتغهاطعا و حهی

ات حع ال ن امث و شهوادة النهیب
ً
ال ن حالجر دلحها عن املعارض فالعهه علحه وع وا اور ا حالرجوع ایل الكتاب و الغنة.

طوله <و ات فقد> ایل ارهر خعهین ات میصهه رهن شنیصه وهن الصه حح و ٌ وهن الشهورة
ً
وررنهها الثالههث اي اٌصههه ٌهنههها ونادخ هات وعهها عههیل رٍفههه و خعههدل عههن اٌصههه حالههدلحه و مههها
دل هحٍت مث حعههد ذلهها رج نهها العهههه حالص ه حح لغههٍوته عههن املعههارض املعتجههر وههع ا هها لههو ارههذ ا
حالصه حح ٌرههذ ا حارههد شههی التنحیهر و مجحهع ذلهها رحهاٌو ٌتغهههن و ٌتغههین وههن جههوع الجههر
الصه حح وههأوور حالتهغهها حعروتههه الههوثی و املشههوور حههٍ دلح هه وهن هً عههن اٌرههذ نفصههن رجلههه و
ً
ٌخعارضات احدا.
قال :و ااا تعارض ظن الیعتبزر قطعزا كالقیزاس وزم الظزن الهعتبزر كالصزحیح و الحسزن و
ال

رل و كاط الظن ال اصی نی جانب القیاس ولا عهل ا بالظن الهعتبر لاجهاع و وا تزراا وزن

نف زی ن العهززل بززالابر تعبززلا ردا عل زی الح ززویة نانهززا ذززو التعبززل طبعززا ال التعبززل الجززل الهززانم و لززو
له ا علم االجهاع لقل ا اط حروة العهل بالظن القیا ی وطلقا اجهاعیة و اللالزث و فزی بتعاضزل
الظ ین نتعین العهل بالظن الهعتبزر اقزول و نزی كزوط الظزن الز ی الیعتبزر لاصزل نزی حكزن الظزن
ال ی یقطم بعلم اعتبارا كالقیاس وج اط.

اقول :العجاراو ٌ جرة فهیا و ٌ شا ات العهه حالقحا

مرم یف دین الشحعة و ٌ جیري
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عیل اصول التشحع اٌ این اري خغهوت اكثر ا واعه حادن ارهر و خعهلهوت حهه كالقحها اٌولو خهة و
ً
و ون كات فقهیها میهتج
القحا اٌدتقرائ و تنقحح املنا و وغتنجا العلة حه القحا امل
ایل ذكر تلا املغاجه ون الفقواء و عر صد وا اطول.
طولههه <اطههول و یف كههوت ال ههن> ایل ارههر خعههین ىههه ال ههن الههذي ٌخعتجههر كههاملوىوم اٌعتجههار
اذا تعههارض ال ههن املعتجههر ام ٌ وجوههات فا ههه خشههجه یف عههدم

كههاملقعوع عههدم اعتجههاره كالقح ها
ً
اٌعتجار القحا وثٍ فحل هق حهه و وهن رحهث ا هه ٌ امجهاع یف عهدم اعتجهاره و ال هن الشنیصه

الهلة ات مجحع ذلا اٌ كغراب حقحعة یغهجه
وعه یتهه الاطه حاملعتجر لقوة ال ن الشنیص ح ج
ً
ال هات واءا ری اذا جاءه م جیده شحجا.
قال :و ااا تعارض الظن الهطلق كالابر الواحل او ال

رل وزم الظزن الازاف كالكتزاال و

الابر الهقطوع الس ل ناط كاط الظن ال اصی نی جانزب الظزن الازاف قزلم باریزب و الوجزه
واضززح او ال نزی شزی وززن الجززانبین نكز لة و اللالززث و فزی باتفززاق الززللیلین او نزی جانززب الظززن
الهطلق قلم اا لو لنیكن ك لة لززم عزلم العهزل بزالظن الهطلزق غالبزا لهعارضزته وزم العهووزا
الكتابیة غالبا نیلزم ون طرحه الاروح عن اللین نتخول اقول و ااا كاط الظ اط الهتعارضزاط وزن
ص ز ف واحززل نحكهززه ووكززول ال زی بززاال التعززارض و التززراجیح و الهحصززل اط الظززن الحاصززل اوززا
خاف او وطلق ثن اوا ال وعارض له او له وعارض وعتبر ون ص فه او ون غیر ص فه وساویا وعه او
اقززوی و لززو و زن ج ززة او اضززعف او غیروعتبززر قطعززا ام اصززا ثززن الظززن ال اص زی اوززا وفقززود وززن
الجانبین او نی احل الطرنین و احكاو ا تظ ر بتخولوا.

اقول :خعین اذا تعارض ال ن املعلق اي امل نوت اٌعتجار و املشكوك اٌعتجار و املوىهوم
اٌعتجههار وههع ال ههن الههاب الاصههه وههن الكتههاب او الجههر املتههواتر او املقعههوع الصههدور فههات كههات
ال ن الشنیص وع الكتهاب فالرج هات للكتهاب و یف القغهن اٌرحهر الثالهث اي اٌصهه وعهروغ
ٌجه اتفا الهدلحلی اي ال نهی عهیل فحهه و ات كهات ال هن الشنیصه وهع ال هن املعلهق فقهدم
املصههنف ال ههن املعلههق ٌ ههه لههو مخعهههه حههه خلههزم عههدم اعتجههار ال ههن املعلههق و ىههو كأ ههه كفههر عنههد
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املصنف و رروح عن الدین مث ملا مخذكر املصهنف اركهام تهراجحح وها اد وهن عنهده و مخكهن یف
شههرروا فاجههدة تركناىهها وههع ات العجههارة رههاىرة و مجحهع وهها رققهه یف ىههذا الفصههه عنههد ا رههارج عههن
ور یق الصواب و عهلنا عیل الغنة و الكتاب و ختجی امل ق ون املجعه یوم الغاب.
قااال :اصززل االصززح عززلم حجیزة الظززن نزی الهسززاجل االصززولیة العهلیزة لسززاوة االصززل
االصیل نی ا عن الللیل الوارد اا باال العلن بالهع ی االعزن و فزتح نزی اغلزب وسزاجل ا و السزل نزی
نادرذززا الیوجززب حجی زة الظززن نی ززا اا الیلزززم وززن الرجززوع ال زی االحتی زاط او البززرا ل نی ززا عسززر و
الخززروح عززن الززلین لفقززل العلززن االجهززالی و لززو قیزل عززل بعززض االحكززام االل یزة اصززولیة و بعضز ا
نرعی زة وجززرد اصززطا ن قززول بززاال العلززن ن زی وعظززن االحكززام االل ی زة و سززل نیجززری البرذززاط
الهتقلم نی وجهوع االحكام ون حیث الهجهزوع بجهیزم وقلواتزه و تزوذن اط الهزرجح ووجزود
للقطم بالهاالفة لو اقتصرنا علی الهعلووزا نزی الفزروع و لزیر كز لة نزی االصزول وزلنوع بزاط
وجرد التسهیة غیروجل نل ا ضن بعض االحكام الفرعیة الی االصولیة و ترك بعض اخر و ا حتی
یحصل العلن بالهاالفة نی ذ ا ال طر دوط باقی الفرعیا قل ا ذز ا وزلنوع باالجهزاع الهركزب و
بعل رعایته یلور االور بین حجیة الظن نی الفروع و االصول و حجیته نی الفروع خاصة و لها كاط
االخیر قلرا وتیق ا اقتصرنا نی واالفة االصل علیه نتخول.

اقول :اراد املصنف ات یقق یف ىذا اٌصه ات ال ن املعلق یف املغهاجه اٌصهولحة
املعروفة الی ش ن هبا ىذا الكتاب كها ام ٌحهد فحهه وهن العلهن حهاملعین اٌعهن وهن ال هن
اٌصههح الههذي طالههه املصههنف وههن

الههاب فقههال اٌصههح عههدم رجح هة ال ههن فهی ها و ف ه
ً
كلهاو اىه ال ن فات وفوووه ات املنالف اخضها صه حح اٌ ات ىهذا اصهح فهالنف
ً
الحه اكثر ف هنا وع اٌصح فعهه فهیا حال ن مجٍ.

متحهه

طولههه <لغههٍوة اٌصههه اٌصهحه> خعههین اصههه رروههة العهههه حههال ن و ا هها عههدلنا عنههه یف
املغههاجه الفرعحهة لغههد حههاب العلههن یف ا لتهها و حههاب العلههن حههاملعین اٌعههن ىنهها ونفههتح فههٍ وجههه
للعههدول عههن اٌصههه و ات اتفههق وغههألة ههادرة ا غههد فهیها حههاب العلههن و لههو حههاملعین اٌعههن ٌتصهحر
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ً
دجب رجحة ال ن فا ه میكن فهیا وصهادفة الواطهع حاٌرتحها و لنهدرهتا ٌیوجهب عغهرا و العلهن
حاملعین اٌعن لح

عین لغوي و ٌ شرعً و ا ا ىو اصعٍغ اىه اٌصول ٌ كه املتشرعة.

طوله <لفقد العلن اٌمجایل> خعین اذا رمكنا یف املغاجه الفرعحهة ات العههه حاصهه الجهراءة
لنها

ىو رروح ون الدین للعلن اٌمجایل حا ا وكلفوت غاجه كثحرة فوهینا یف املغألة النادرة لهح
ً
ً
علن امجایل حا ا وكلفوت ح ء فلو عهلنا فهیا حاصه الجراءة اخضا ٌیوجب رروجا ون الدین.

طوله <و لو طحهه> ایل ارهر خعهین لهو طهال طاجهه ات الفهر جهی املغهاجه اٌصهولحة و الفرعحهة
م اصعٍغ و ىهً كلوها اركهام اَ ٌ فهر جیهنها و ا ها الفهر جیهنها كهالفر جهی العجهاداو و
ً
املعاوٍو وثٍ و وا تقدم ون الدلحه ات حهاب العلهن یف وع هن اٌركهام وغهدود فالعههه حهال ن
ً
واجب خشهه اٌصول اخضا.
طوله <و توىن> ایل ارهر ىهذا متهام كهٍم املعتهرض خعهین اذا طهال املعتهرض ات ىهذا التهوىن
لح

ح

ء و ىو ا ه اذا توىن وتوىن ات جی اٌصول و الفروع و جی فرع و فرع فار و ىو ا ا اذا
التغههحة

اطتصر ا عیل املعلوواو یف الفروع لرجنا ون الدین و ٌ كذلا ىنها دفعهه حهات مه
ً
رمد و عیل وا تقولهوت فلنها ات ل هق حعه الفهروع اخضها حاٌصهول كاركهام العوهارة
حاٌصول ح ج
ً
وثٍ فات كلهیها اركام اَ و حالا الجع و العهه حاملعلوم یصه العلن حاملنالفة فهی الكهه
العهه حال ن وتعی و یف حایق الفروع ٌیصه العلن حاملنالفة وهن اٌ طتصهار فحجهب العههه فحهه
حهالعلن فاجهاب املصههنف عهن ىههذا الج هث حهات ىههذا وهدفوع حاٌمجههاع املركهب فهات كههه وهن طههال
حبجحة ال ن طال هبا وعلقا او یف اٌركهام الفرعحهة و كهه وهن مخقهه حهه مخقهه حهه وعلقها فهالقول
حبجحته یف اٌصول دوت الفروع رر لٍمجاع املركب.
طوله <و حعد رعاخته> ایل ارر خعین ىنا ارتهاٌو و ىً اتخكوت ال ن رجهة یف الفرعحهة
دوت اٌصههولحة او العكه او یف حعه اٌول دوت الثههاین او العكه او یف الكههه كههذلا و مجحهع
ً
اٌ طغام مالف لٍمجاع املركب اٌ ىذین القغهی و ىو اتخكوت رجة فهیها وعها او یف الفهروع
دوت اٌصول و اٌرحر ىو القدر املتحقن یف مالفة اٌصه فاطتصر ا علحه و لعهري طهداحتلحت هبهذا
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الشرح كها احتلحت یف علهن املنهارر و املراخها حاصه احه رحهث اهنهن طهاجلوت حبهروح الشهعاع و مجحهع
وغاجلون وتفرعة علحه جار خة علحه و نن طداحعلنا رروح الشهعاع فجعهه مجحهع وها غهجوه عهیل
ذلا املنوال و ىكذا ىنا مجحع وغاجلون و كتتن ونو حاٌدلة العقلحهة و ال نهوت حراملعتجهرة عنهد
المهد

و ٌمیكن تكرار الرد عند كلهة كلهة.

طوله <فتأوه> لعه وجوه ات اٌدلة العقلحة ون ترجحح املرجوح و الترجحح وهن حروهرجح
ً
جار خة ىنا اخضا.
قال :و لو قیل اط الظزن بالهسزخلة االصزولیة وسزتلزم للظزن بزالحكن الفرعزی و الظزن نزی
الحكززن الفرعززی حجززة قل ززا اط الظززن بالهسززخلة االصززولیة انهززا یسززتلزم الظززن بززالحكن الفرعززی
الظززاذری ال الززواقعی و ال سززبة بی هززا عهززوم وززن وجززه و الز ی ثبززا وززن البرذززاط السززابق حجیزة
الظن الهسبب عن الظن بالحكن الفرعی الواقعی النه القلر الهتیقن ال الظزاذری نتخوزل و لزو قیزل
ااا كاط الظن حجة نی ای الهقلوة و ذو الفروع نفی الهقلوة و ذی االصول العهلیة بطریق اولی
قل ززا اط االولوی زة ظ ی زة التةبززا حجی زة الظززن وززم اوكززاط و ززم االولوی زة الط االصززول وبززاط و اس
للفروع نی بةی االذتهام نی زا ازیزل و لزو قیزل نتهسزة بقاعزلل االشزتةال قل زا ذزو نزرع وجزود العلزن
االجهالی.

اقول :ىهذا حبهث و دفهع ارهر و ىهو ا هه اذا طهال طاجهه ا ها اذا عهلنها یف املغهاجه اٌصهولحة
حههال ن اخ هة اٌوههر ا ههه خغههتلزم ال ههن حههالكن الفرع هً و ىههو فح هه رجههة فههاي ضههرر فح هه فاجههاب
املصنف حبحال لح

له علحه جرىات و ىو ات ال هن حاملغهألة اٌصهولحة ا ها خغهتلزم ال هن حهالكن

الفرعً ال اىري اي وؤدي الدلحه و ٌخغتلزم ال ن حالكن الواطعً و النغهجة جیهنهها عههوم وهن
وجه جیتهعات یف الجر الص حح الذي خ ن ونه الكن الواطعً و ىو و نوت اٌعتجار یف اٌصول
ً
و خغتقه ال ن یف الفرع اذا رصه وهن الشهورة وهثٍ فاهنها ووىهوم اٌعتجهار یف اٌصهول و خغهتقه
ال ن یف اٌصول ك ن رجحة اٌدتص اب ون اٌرجار و حه حتكن ججقهاء الوضهوء وهع الشها یف
رصول الناط

فلحغا تٍ وهی و الهذي ثجهت حالجرىهات فحهها دهجق رجحهة ال هن یف الفهروع اذا
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كههات دههججه ال ههن حههالكن الههواطعً و لقاجههه اتخقههول ىههب م عهههه هلههذا الههدلحه حههال ن املعلههق یف
اٌصول و عهلنا هبذه اٌدلة املذكورة یف الكتب فعهیل فهرض رصهول العلهن وهنها فوهه اذا جر خنها
هبهذا اٌصههول یف الفقههه یصههه ال هن حههالكن الههواطعً ام ٌ فههات طلهمت ٌ فالعهههه هبههذا ال ههن یف
الفروع ممنهوع و ات طلهمت عهن فعلهحكن حاروهار الفهار و الجاعهث ات العلهن حاٌصهول حهاملعین اٌعهن
الههدال و وههال
یهورد ال ههن حههالواطع دوت ال ههن حاٌصههول ىههذا و مجحهع ادلههتكن رنحهة و هلههذا كثههر ج
ً
القحه و القال و اٌرتٍ یف وغألة واردة ایل عشهر ین طهوٌ ال و تت ولهوت یف اٌراء یف رهال
ً
ً
حعد رال و عند اٌ صا تغهكتوت وهی عجهزمت عهن الهرد و تتنذو هه وهذىجا دهواءا رصهه یف
طلجكن یشء ام ٌ و ال ن اوهر وجحعهً طوهري و اٌدلهة املجهو ة لل هن و املوججهة العههه حهه وعلقهة
حالهلة ٌخعججین ات اراصن عن وذىب ٌ ارتضحه و اٌ كات الغلجة لٍرر ین.
ج

طولههه <و لههو طح هه تهغهها حقاعههدة اٌشههتغال> ایل ارههر خعههین ات طههال طاجههه ات اٌشههتغال

ثاحت حدلحه حقاء التكلحف و اشتراكنا وهع املكلفهی و ٌیصهه الحقهی حهالجراءة اٌ اذا عهلنها حكهه
ً
و نوت و ىذا اخضها و نهوت حتحهه املصهنف جواحهه ات اٌشهتغال فهرع العلهن اٌمجهایل حهات ا لهب
ً
ىذه ال نوت وصحب لل كن الواطعً و ىو ىنا وفقود و لو كهات وصهحجا ٌجر خنها علحهه طهجح تهرجحح
ً
املرجوح و ىو حعحنه كجواب دب حغب دواءا واجق الواطع ام مخعاجق و اوا نهن فنقهول ٌ جیهو
ً
احهههدا یف الفهههروع العههههه حهههال ن و یف اٌصهههول حعر یهههق اویل ٌهنههها ا الفهههروع و ٌ جیهههو ٌرهههد
اتخغتدل فهیا حاٌدلة العقلحة فا ه ٌرجحهة فهیها و لحغهت العقهول حا جحهاء و لهح

كهه ارهد اوهة

عقله و اٌ ملاحعث الهین الرده و ملا لل علهین الكتاب و طدهنً اَ عنهه یف كتاحهه و الردهول یف
دههنته هها ٌول خهد علحهه و ٌ جیهو للشهحعً اتختفههوه یف یشء وههن الفههروع و اٌصههول حغحهر الكتههاب و

الغنة طحه ٌیجعفر

ٌندىا یف الكتاب و الغنة فنقول فهیا جرأخنا فقال اووا
ترد علحنا اشحاء ج

انك ان ا جت متوجر و ان اخطأت كمحت عی اهلل و طال اجوعجهداَ

انو الخأوعكن فحهوا خنو ل

حكن نما ال تعههوون اال الكو عنو و الت جوت و الورد ای امئوة اهودی حوی یههووكن فحو عوی الق ود و
یهو عنكن فح العهوی قوال اهلل تعوای فاسوألوا اهوا الومكر ان كنومت ال تعههوون و طحهه لهه

ات وهن
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عند ا ون ختفقه خقولوت یرد علحنا وا ٌ عرفه یف الكتاب و الغنة قول جرأخنا فقهال اجوعجهداَ
كمبوا لحس یشء اال و قودجاء ىف الكتواب و جواء ىف الأونة ا هتهً خعهین اذا م جیهدوا ٌخقتیضه عهدم
ً
وجداهنن العهه جرأهین حه خقتیض رجوعون ایل ون خعلهوا و طحهه لهه ات طووها وهن اصه احنا
ً
طدتفقووا و اصاجوا علها و رووا ارادخث فحهرد علههین ال هء فحقولهوت جهرأهین فقهال ال و هوا ههوك
ووول و

و اال ووما و اشووجاه و طههال عههیل

الكتوواب عهح وك فرض و و ال ىف سوونة النووی
ونوی حق اهلل عهحك و طال اجوعجداَ

یف رههدخث وووا كهرووك الشوحطان عههو نمووا لوحس ىف
و امئووة اهوودی ا ووره فكووا عهه و ای اهلل سووجاان فان و
اوا ان شر عهحكن انتقولوا حیشء وا متأهعوه ونا.

فوههذه املغههاجه اٌصههولحة ات كا ههت یف مكههن كتههاب اَ و دههنة جح هه
التنلف عهنهها و ات كهات ٌ جیهدىا فهیهها فالغهكوو و الهرد ایل ال مههد

فل هح

ٌرههد

فهات التعهدي وهن

ذلا عهه ا خلعنه فحه ولجكة الرمحة و ولجكهة العهذاب ىهذه وهر خقی مفهن شهاء فلحغهلكوا و وهن
شههاء فلح ههد عهنهها و اوهها وهها ارتههاره املصههنف وههن العهههه حههالعلن فقههدعرفت ا ههه یف وقاحههه ال ههن
املعلق فٍخأی فهیا ون ال نوت الاصهة و ىهذه اٌدلهة العقلحهة حاصهعٍرون الهی مجحعوها رنحهة
وتشاهبة ارتٍفحة حرونهتحة ایل الجدهیحاو و اٌصول الی جیر هیا یف كه حاب.

قال :اصل الظن نی الهوضوع الصرع اط كاط ووانقا لاصل كالظن بعلم دخول الوقا

او ورجحا الحل طرنی الهح ورین نیها دار االور بی ها او واالفا لاصل ولكزن الیزتهكن الهكلزف
ون العهل باالصل و ال ون تحصیل العلن و لو اوت اعا عرضیا وسببا وزن لززوم االخزتال نزی الززام
وجهززوع الهكلفزین و اط لززنیلزززم نزی كززل واحززل واحززل كززالظن باجت ززاد شززاص لهززن وجززب علیزه
التقلیزل وززلا نززا كززام و اال نززا عهززل علزی الظززن الهاززالف لاصززل نزی الهوضززوع الصززرع الصززالة
حروززة العهززل بهززا ورا العلززن و لاصززل الز ی ذززو نزی خصززوف الهسززخلة اا الفززرض اط الظززن علزی
خاع االصل كالظن ب جا ة غسالة الحهام.

اقول :املراد حاملوضوعاو الصر اٌشحاء الارجحهة الهی ىهً وتعلهق اٌركهام فقهال ات
ً
كات ال ن ووافقا لٍصه كال ن حعدم درول الوطت و ال ن ججقاء النجادهة و حقهاء العوهارة فوهذا
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ٌ كٍم فحه ٌ ه عیل اي رال خعهه وافق اٌصه.
ً
طوله <او ورج ا> ایل ارر كهأتخكهوت ورأتهات ارهدهیها وجتهه و طهد هذر ووأىها واٌرهري
مروة احدخهة و اشهتتتا فٍخغهعه تركوهها و ٌ ووؤمهها و ٌ ارتحهار املوىهوم و ٌ التنحیهر و ٌمیكنهه
حتصحه العلن فات مخعهه ح نه وطع یف ارهد امل هذور ین فعنهد املصهنف العههه حهال ن وتعهی و
ً
ىو وفروع عنه و ٌرجة له احدا اٌ ون ىذه الحاٌو و ىو ركن حالرأي و الذي اري ات املرد یف
ذلا ایل القرعهة لقهول ایالغهن

كوا مهوول فرحو القرعوة طحهه ات القرعهة حتعهً و تصهحب

طال كا وا حكن اهلل ح فهحس مبخطی.
ً
طوله <او مالفا لٍصه> ایل ارر و ذلا كال ن جحبوة القجلة حعد اشتجاىوا و ال هن حاٌ هاء

الههنج یف اٌ ههاجی املشههتتی و ال ههن حنجادههة الثههوب و وهی العر یهق و غههالة الهههام فوههذا
ً
ً
القغن اوا میتنع العلن حه لكهه ارهد اوتناعها اصهلحا او میتنهع حغهجب اٌعهراض الارجحهة كهارتٍل
ً
الن ام لو كلف النا حت صحه العلن حه كالعلن حاجهتاد املجهتهد لغحهره وهثٍ او میكهن العلهن فهات
اوكهن فههٍ كههٍم فحهه و وجههب العلههن و اٌ فههال ن وتعهی عنههد املصههنف و وههاادري وهها وجههه ىههذا
الكههن عههیل اٌو هٍ و وهها الههدلحه علح هه و كح هف جیغههر اٌ غههات عههیل القههول عههیل اَ هبههذه

الحاٌو و اٌصه خقحین و روي ال تنقا الحقی اال بیقی وثه و ان الظل الخغی ول الوق شوحجا و
این اري اٌوام

ر ا اعتجر ال ن وع مالفة اٌصه و ر ا مخعتجهره فهی القجلهة جهو وا لنها العههه

حال ن و یف اٌ اجی اورو ا حاىراطوها وعلقا فلو كات له وناب حال ن ملهااور حهالتحهن وعلقها و اورو ها
حعدم اٌعتناء ح ن جنادة الثوب و اورو ها یف وهی املعهر حعوارتهه ثلثهة اخهام و ات رهن النجادهة و

حاٌجتناب عنه حعد الثلثة و ات مخ ن و یف غالة الهام رمكوا حالعوارة و هنوا عهن اٌ تغهال
ً
الذام و هنو ا عن العهه حال ن یف اٌىلة عن اذا اور الشارع حهاور وتعلهق وضهوع
فحه روفا ون ج
ً
و حتص هحه العلههن حههذلا املوضههوع ممتنههع عههادة او یصههه حعغههر و رههرج كههاور القجلههة وههثٍ میكههن

اٌ كتفاء حال ن فحه ٌ ه خعلن ا ه املأوورحه لقوله تعایل الخكه اهلل نرأا اال وا اتهیا و اال وسعها و
ی خد اهلل حكن الحأر و الی خود حكون العأور و واجعوا عهوحكن ىف الودیل وول حو م و اوثاهلها وهن اٌدلهة
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حكیل كها عهه املصنف و افی هبهذه اٌوىهام

حالهلة الواجب الوطو ووطف النصوب و لح
ج
ً
املهنحة و ىٍ جاء له لو كات رقا حكتاب او دهنة و طهال ىهذا ٌ كهٍم فحهه و اوها فحهها دهوي ذلها
فٍ جیو العهه حال ن ٌصالة رروة العهه ها وراء العلهن و لٍصهه الحقحهین الهذي یف رصهوب

املغألة و ٌ جیو ق

الحقی اٌ حالحقی.

قاااال :و لززو قیززل یلزززم وززن تززرك الظ ززوط نززی الهوضززوعا الصززرنة الهاالفززة القطعیززة

االجهالی زة كهززا كانززا تلزززم ن زی الفززروع نززللیل الحجی زة و ززترك بی هززا قل ززا الهاالفززة القطعی زة
االجهالیزة انهززا تضززر نزی الفززروع ال الهوضززوعا لاصززل و الفززرق انززا قززلعله ا بتكلیزف اله ززان ین
باالحكام الواقعیة الفرعیة و باشتراك ا وع ن نی التكلیزف نوجزب االحتزراز عزن الهاالفزة القطعیزة
بازاع الهوضزوعا اا كهززا اط بزاال العلزن و سززل ل زا نزی بعزض الهوضزوعا الصززرنة نكز ا كززاط
و سلا لله ان ین و التكلیف لله انه نی وظ ونا الهوضوعا الصرنة الةیر الهحصورل لزیر
ثابتا حتی یلبا ل ا بادلة االشتراك و لو قیل اط الظن بالهوضوع وستلزم للظزن باالحكزام ال زرعیة و
الظن نی االحكام حجة قل زا القزلر الهتزیقن وزن البرذزاط الهتقزلم حجیزة الظزن نزی االحكزام الكلیزة
االل یة ال االحكام الجزجیة ال اصیة التابعة للهوضوعا الااصزة نعزن الظ زوط الرجالیزة الهوجبزة
للظززن بصززلور الحززلیث عززن االوززام

حجززة و اط كانززا وززن الظززن نزی الهوضززوع الصززرع و الززة

ال تلزام ذ ا الظن الظن بالحكن الفرعی الواقعی و النه لوال الة لزم عزلم حجیزة اخبزار االحزاد الط
وعظن االحاد احوال رجال ا وظ ونة نی سل الباال و لزم وزا لززم وزن ذزلم ال زریعة وزم اط ولزل ذز ا
الظ ززوط اقززوی وززن ظززن ال ز رل و نحوذززا لكززن نزی اال كتفززا بززالظن الحاصززل وززن تصززحیح العلهززا
الس ل و تضعیف ن وج اط وقتضی االصل علوه اال اطیلزم وزن الفحزص عسزر نایجزب او تعطیزل
نیحرم.

اقول :اراد ذكر حبث و رده فقال لو طحه یف املوضوعاو الصر و الصرفة لها امل نو هة
وا ىو وعاجق للواطع فلو م جیر الكن حغجب رنه خلزم املنالفة القععحة كهاطلمت یف الفروع فكه وها
تقولههوت ىنهههاك قهههول ىنههها و ىههذا الج هههث و ات كهههات كهههالعون املنفههوش فا هههه لقاجهههه اتخقهههول یف
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ً
امل نو او وا ىو مالف للواطع طععها فلهو رمكهت علحهه حاركهام القععحهاو لمكهت حغحهر وهاا لل
ً
ً
اَ طععا لكن جواب املصنف عنه كجحت العنكجوو فا ه اجاب حات جی املقهاوی فرطها و ىهو ات
رعاحاو الشارع للهشافوی و ىن كا وا وأوور ین حاٌركهام الواطعحهة و نهن وشهتركوت وعوهن یف
ً
ً
اٌركام فحجب علحنا التویق عن مالفة اٌركام الواطعحة فنعهه حال ن ارتحاوا و تورحا لل كن
الههواطعً ٌت یف ال نههوت وهها خعههاجق الواطههع و حتركوهها یصههه املنالفههة القععحهة و مجحهع ىههذا الكههٍم
وعح هوب و عحوحههه وعحوحههة فههٍ املشههافووت وههأووروت حههالكن الههواطعً و ٌ الصههادر عههن الجههج
اركام واطعحة حه قتیض ىذا العام و لح

هلن دلحه عیل ات اركام الردول واطعحة وع ا هه كهات

خنغخ اٌركام و كا وا خأرذوت حارر اواوره و الواطعً ٌخنغهخ مث لغهنا شهتركی وعوهن حهه نهن
ماوجوت و عیل طول املصنف مهد
عهه حتلا اٌركام كها ات عح

یب املشافوی و حل الههین و رهاوتن و نهن حاٌمجهاع
كات هیب حهینادهراجحه و العهرب كها وا خعهلهوت حشهرعه حبكهن

رالد جن دنات .
ً
مث طولههه عهههه حههال ن ارتحاوهها ٌت فهیها وهها خعههاجق الواطههع ولقاجههه اتخقههول یف ال نههوت وهها
یالف الواطع حشوادة اَ ات حع

ال ن امث و شوادة النیب

ان الظل اكمب الكمب و اي و

ارجار ورو و یف العهه حال ن املنالفة القععحة فتعارضا فتغاطعا.

ً
حالهلة طال حبٍ املوضوعاو الصر فات حاب العلن ججعضوا كات ونغدا علههین كهها
ج

ىو ونغد علحنها و تكلهحفون هبها اول الكهٍم و مخها راجهة ایل ىهذه اللحهاو العقلحهة حهه الومهحهة
الی لح

فهیا شاججة ذكر اَ طه ات اَ هنً عن ال ن وعلقا و كه مما ذكر ادن اَ علحه.
طوله و لو طحه <ات ال ن حاملوضوع> ایل ارر ىذا حبث و رد ارر فقال ات طحه ات اخة وها

خلههزم ال ههن یف املوضههوعاو ال ههن حاركاووهها و ىههو رجههة ملهها وههر وههن اٌدلههة املعلقههة العاوههة و ىههذا
الج ههث اوىههن ممهها وههر كههها تههري فاجههاب املصههنف ات القههدر املتهحقن وههن اٌدلههة الغههاحقة ال ههن یف
الكن كلحه خعین ات املاء واىر اوها ىهذا الهذي یف ىهذا اٌ هاء أوهاء ىهو ام ٌ و رهین ا هه املهاء فوهو
واىر فلنخثجت و ىذا القول شعا ون املصهنف فهات دلحهه طهجح تهرجحح املرجهوح و التهرجحح حهٍ
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الزجحة اخضا و عدم مشوله م
ورجح و دفع الضرر عام خشهه اٌركام ج

دفع حبث حٍ دلحه.

طوله < عن ال نوت الرجالحة> خعین ال نوت الی حتصه ون التتجع یف علن الرجال حهاروال

الرجههال ا ههه وههؤون او مههالف ثقههة او حرثقههة عههادل او حرعههادل ىهً وغههتثناة ٌت تلهها وغههتلزوة
لل ن حالكن و ىو رجة و لح

كه یشء خغتلزم ال ن حالكن ىو رجهة و اي دلحهه دل عهیل
الجهر و اوها ال هن

ذلا و لقاجه اتخقول وثه طوله للجارث ات املتهحقن ال هن الاصهه وهن فه
ً
حالغند فلنخثجت و ا ا ذلا نزلة ات جحتد كتاحا یف حادخة متره طجه فتفت هه و تن هر فحهه فهت ن ا هه
للرارة فتعهه ا فحه ٌت ال ن حا ه للرارة خغتلزم ال ن حالكن حهه عهیل ىهذا اعههه حقهول عٍوهة

حٍرو خة ٌت ال ن حبغن اجهتاده و زارة علهه خغتلزم ال ن حنف

الكن و مخقه حذلا ارهد

فوذا الدلحه دلحه دنحف ىذا و این اري اَ دج ا ه رد عهیل الهذین ارتلفهوا یف طتهه عح

هو

صلجه و ىو كعلن الرجال و ون املوضوعاو الصر فقال و ان المیل اختهروا فح لیف شك ونو ووا
ً
هن ح ول عهن اال اتجا الظل و مسً وع ذلا ال ن شكا.
ً
و طوله <و ٌ هه لهوٌ ذلها> و ذلها اخضها یف الغهنافة وثهه دهاحقه فا هه ٌخلهزم وهن ذلها
عدم رجحة اٌرجار فاهنا رجة تثجت جوجه ارر كها كات خثجت صه هتا لقهدواجنا و القهراجن وافهرة
و الدٌ جه طامئة و ٌخلزم ون ذلا ىدم شر خعة حه واَ خلزم ىدم الشر خعة وهن احتنهاء الهدین عهیل
ىذه الحهاٌو و اٌراء امل روهة و التومههاو الكادهدة و القهول حغحهرعلن املقهروت یف اٌخهة حالشهرك
حاَ.
طوله <وع ات ىهذه ال نهوت اطهوي وهن رهن الشهورة> فلهو كهات ال هن الاصهه وهن مه
ً
كش ثقة جش ثقة اطوي ون الشورة فو خٍ للشورة و كحف جعلتهوىا اطهوي وهن ال هن الاصهه
ون الدخث.
طولههه <لكههن یف اٌ كتفههاء حههال ن> ایل ارههر خعههین اذا طههال عههام وههن العلههاء یف ادههتدٌ له
ً
لص حح رارة وهثٍ ىهه جیهو اٌ كتفهاء هبهذا ال هن ام ٌ جیهو و كهذا اذا طهال ملوثقهة فهٍت او ىهذا
ً
الجر ضعحف طال هلذا وجوات ٌت عهوم اٌدلة شاوه هلذا الفرد اخضا ولكن ملا كات اٌصه رروة
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العهههه حههال ن و رههرج ىههذات املوضههعات اللههذات اررجوههها املصههنف و ىههو رههال العغههر و تععح هه
اٌركههام حالههدلحه ٌهنههها ال نههات املعتجههرات حههی الجههایق یف رح هز املنههع و طههول املصههنف شههعا ٌت
اٌصه خصر عنه حدلحه و الدلحه العقهیل ٌیصهك فعهیل طواعهدىن جیهو اٌ كتفهاء حهه ولكهن

املصهنف یها وههن ورود حبههث امل ههدثی علحهه ٌهنههن اوردوا عههیل اٌصههولحی ا كههن تكتفههوت یف

الرجههال حارجههار علهههاء الرجههال و تقولههوت ات الاصههه ونههه رههن اجهتههادي و الههال ات ارجههارىن
ارجار عن اجهتاداهتن فلن ٌتكتفوت حقول امل دثی ات ىذا الجر صه حح وهع ات ارجهارىن ىهذا
ههایش عههن امل غودهاو و ىههو اویل حههالقجول فههاراد املصههنف ات ٌیهرد علحهه ذلهها و ىههو وارد عههیل
ور خقون و ضحق عیل فغه حذلا.
قال :اصل الحق اط الظن نی الهوضوع الهست بط حجة و الهراد به ذ ا الفاظ الكتزاال و
السز ز ة بقری ززة ال زززاع نز زی الحجیز زة و ال زززاع لز زیر نیه ززا عل ززن ع ززلم حجیت ززه نیز زه كالقیز زاس و
اال تحسززاط و الهصززالح الهر ززلة و ال نیهززا علززن حجیتززه نی زه كقززول اللةززوی و اط كززاط واحززلا و
االصززول العلویزة كاصززالة عززلم ال قززل نززاط حجیت هززا اجهاعیزة و االوززارا الظ یزة كالتبززادر الظ زی
الهلبتززة للهع زی بضززهیهة االصززول االجهاعیزة بززل نیهززا شززة نزی حجیتززه نیزه كاال ززتقرا و الابززر
الواحل الظ ی و اذاال اال كةر نهقتضی االصل نیه وزم نزانی الحجیزة زیها وزم انفتزا بزاال العلزن
الوجلانی او الظن الهقطوع الحجیة نیه غالبا بحیث الیلزم ون طزرح الظزن اله زكوك و الرجزوع
نی الهواضزم ال زادرل الزی االصزول الفقاذیزة واالفزة قطعیزة لكزن الحزق الحجیزة وناقزا لاكةزر بزل
ادعی علیه االجهاع و الة الط الظن به وستلزم للظن بالحكن الفرعی الواقعی و للززوم الهاالفزة
القطعیة ع ل ترك ذ ا الظ وط نتخول و النا نفزرض ایزة وزن الكتزاال او الهتزواتر و زتهلة علزی لفزو
ظ ی الوضم و خبرا واحلا صحیحا و تها علی الفاظ كل ا قطعیة الوضزم نلكزل ج زة رجحزاط و
ورجوحیزة نالهقلوززة الرابعززة تةبززا حجیت هزا وعززا لعززلم كززوط احززلذها قززلرا وتیق ززا حی ئز لوجززود
القاجززل بحجی زة االول دوط اللززانی و یهكززن اطی زلعی اط اغلززب االلفززاظ و اط كانززا وعلووززة اال اط
وجود ایة او حلیث یكوط جهیم الفاظ ا وفردات ا و وركبات ا وعلووة نادر نیلزم السل االغلبی ایضا
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ع ل طرح الظ وط نتخول ثن ااا كاط ولل الكتاال او الهتواتر اله تهل علی لفو ظ ی الوضزم ولبتزا
لحكن اصولی عهلی عهل ا به ایضا ال لا تلزام اا الظن نی االصول لیر حجة بل لب ا العزرع و
العقا علی اال كتفا بالظن نی وضم االلفاظ.

ً
اقااول :وههراده حاملوضههوع املغههتنجا وتعلههق اركههام الكتههاب و الغههنة دههواءا كههات ذلهها
ً
ً
ً
املتعلق ووضوعا شرعحا كالصلوة و الصوم و الج و اوثال ذلا او عرفحا كالرجهه و املهرأة و املهاء و
التراب و اوثال ذلا فحر خد اتخقول یف ىذا اٌصه ا ها اذا ادهتنجعنا حادهتفراع الودهع و اٌجهتهاد و
رصه لنا ال ن ات الصلوة ىً ىذه ىه جنري علهیا اٌركام املتعلقهة حالصهلوة ام ٌ و اذا عرفنها
حادتفراع الودع و ادتنجعنا حاٌجهتاد و رصهه لنها ال هن ات املهاء ىهو ىهذا و التهراب ىهو ىهذا ىهه

جیو لنا اتنكن حبكن اَ فحه ام ٌ و ٌ هزاع هلهن یف دهایر الفهاظ العهر یف وعاشهون و د حهاىن

فوههذا ال ههن عنههدىن ثلثههة اطغههام ونههه وقعههوع عههدم الجح هة كههال ن الاصههه وضههوع جوادههعة
ً
القحا و اٌدت غات و املصالح املردلة فٍ زاع هلن یف ىذا القغن اخضا و كذا ٌ زاع هلهن فحهها
ً
علن رجحته كال ن الاصه ون طول اللغوي و لو كات واردا و ا ا وااعر ىذا اللغهوي وهن ىهو
ً
ىه اللغوي ىو العرب فار خكن حترجوت العلهاء ون اىه اللغة و تقولوت ات الشحخ طال كهذا وهثٍ
ً
و طال اىه اللغة كذا و ىه ىو ون كتب ور خقاو یف اللغهة و لهو قهٍ وهن الكتهب الغهالفة و ىهه
ىههو املتتجههع الجح هر الجص هحر حاللغههة املههتف ك فهی ها یف الكتههب و اىههه اللغههات مث وهها علهكههن حههات
ً
صارب املصجاغ وثٍ قه درطة ون الكتب و الف او ىهو وهن اىهه الجهرة و الجصهحرة و اٌوهٍع
عیل الشواىد و العلوم اٌدجیة و ٌخفر جی كتاب الغار امللهلن وهن ىاىنها و وهن ىاىنها و جهی
ً
ً
حالهلة عن املصنف ات طول اىه اللغة و لهو كهات وارهدا رجهة و ٌ
كتاب العام الجحر اٌ اتفاطا ج
دلحه علحه اٌ دلحه رجحة ال ن و ات ال ن ٌخغین ون الق شحجا.

و طههال و اٌصههول العدوحهة فلر هها تههنی حاٌصههول العدوحهة اشهحاء او یشء فههذلا الجههایق ىههو
ً
املوضوع املغتنجا و ىهذا ال هن عنهده رجهة ٌ هزاع فحهه و طهدعرفت وكهررا ات اٌصهول العدوحهة
ً ً
ٌتثجت اٌشحاء الارجحة و ٌتورد یف الهنف رنها احهدا و ٌیتهاح ایل تكهرار و اٌوهاراو ال نحهة
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كالتجادر و اصه العدم و وا ور ذكره یف وجادي اٌ لفاظ و ىً و ات متكن امجاعحة عندىن اٌ اهنها
ً
حضهحهة اٌصول العدوحة اٌمجاعحة تثجت املعلوب فوً اخضا كأهنا امجاعحة.
طوله <حه فحها شا> ایل ارر خعین ات النزاع لح یف یشء مما ور و ا ا النهزاع یف ال نهوت
ً
املشكوكة اٌعتجار كال ن الاصه ون اٌدتقراء حهات عهر ووضهوعا حادهتقراجنا یف وواضهع فنهري
العر او الشرع طالوا ىذا اللفو و ارادوا ىذا ال

ء و الجر الوارد ال ین كنجر وارد ون العلهاء

حههات ىههذا اللفههو وعنههاه ىههذا و ذىههاب اكثههر املتشههرعة الحهه فواىنهها ههرات ههر ایل وقتیضه اٌصههه
مفقتیض اصه الروة اتتكوت ىذه ال نوت ممنوعة و ر ایل ادلة خذكرىا و وقتضاىا الجحة.
طوله <ٌدحها> ایل ارر خعین یف ا لب اٌ لفاظ حهاب العلهن وفتهوح فا ها قعهع ات الغههاء
ً
ىذه و اٌرض ىذه و املاء ىذا و النار ىذه و ىكذا حالعلن الوجداین و علن وهنها الفارا حهال نوت
املقعوعة الجحة و اتحهی هادر فحعهر املنهرج فحهه حاٌصهول الفقاىحهة فٍخلهزم وهن مالفهة ىهذه
ً
ال نوت مالفة اٌركام الواطعحة ولكن وع ذلا الق الجحة عنهد املصهنف لحصهحر اٌعههال رنها
ً
یف رن وفاطا لٍ كثر و ٌ رجة فحه و قهحا ول عجادی الشكو حهه ادعهً علحهه اٌمجهاع الشهر خف
ً
الشحرواین و ادعاء اٌمجهاع یف املغهاجه الن ر خهة اٌجهتادخهة حروعتجهر و املنقهول اضهعف اعتجهارا و
الوارد ونه اضعف و اضعف ٌدحها اذا كات عهیل رهٍ الكتهاب و الغهنة و وفها العاوهة كهها
طههال العغههكري

و طههد وههر ان االمج وا وووا اترووق عهح و االوووة ال وووا تأول و الوواههون و ال وووا قال و

املعاندقن ول احطال حكن الكتواب الدخث فراجع فاٌمجاع املنقهول حعر یهق وارهد وهن الشهر خف
الشحرواین عیل رٍ الكتاب لح

حبجة یف حاب.

طوله <و ذلا ٌت ال ن> ایل ارر ىذا عحجه و دهجب رروتهه و كو هه عهدخه الشهرك حهنك
ً
ً
الكتاب ٌ وجه رجحته و اتعجب ون صحرورة املعرو ونكرا و املنكر وعروفا و ٌ طوة اٌ حاَ.
طوله <و لللوم املنالفة القععحة عند تهرك ىهذه ال نهوت> ایل ارهر اطهول كهها خلهزم وهن تهرك
ال نوت مالفة الواطع اٌمجایل الذي یف وهیا كذلا خلزم اطت ام اهللكاو اٌمجالحة و الكهن حغحهر
ً
واا لل اَ اٌمجایل یف وهیا فا ا هري العلههاء ال ها ی یؤلهوت یف املغهألة ایل عشهر ین طهوٌ و یف
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ً
الواطههع وارههد وهنهها صههواب و الجههایق رعههاء و لقح هام اٌمجههاع عههیل ات یف ال نههوت رعههاءا ٌ كههن
مجحعكن معجة و اعدامكن وصوحة.
طوله <فتأوه> لعلهه ٌجهه وها جهی للنهافی ا هه ٌخلهزم ارتكهاب رهٍ الواطهع و ىهو عنهده
الهلة.
طوي یف ج

طوله <و ٌ ا فرض> ایل ارر خعین اذا فرضنا وقعهوع لفهو كالكتهاب و الجهر املتهواتر رهین

املعین و رین صدور كالجر الوارهد الصه حح وقعهوع املعهین لكهه وارهد وهنهها جوهة رج هات و
جوة ورجورحة و ٌمیكهن تهرجحح ارهدمها عهیل اٌرهر فاملقدوهة الراحعهة اي طهجح تهرجحح املرجهوح
ً
تثجت رجحهتها وعا فوذا دلحه عیل ات ال ن یف اٌ لفاظ وعتجر و اٌ واطاوم القععً.
طوله <و میكن اتخدعً> ایل ارر ىذا تأ كحد ٌ ثجاو رجحة ال ن فهیا و ىهو حا هه و ات
ً
كات ا لب اٌ لفاظ وعلوم املعین لكهن رهدخث وارهد مجحهع الفارهه وعلهوم املعهین طلحهه جهدا
ً
فلو م عهه حال ن خلزم الغد اٌ لهیب خعهین دهد فوهن اٌرجهار الجها و ختععهه اٌركهام فٍحهد
ون العهه هبذه ال نوت.
طوله <فتأوه> لعه وجه تأوله وا ور.
طوله <مث اذا كات وثه الكتهاب> ایل ارهر خقهول اذا كهات الكتهاب القععهً اللفهو و املتهواتر
ً
ً
اللف ً امل نوت املعین وثجتا لكن اصویل عهیل وع ات شروه القعع عهلنا حه اخضها ٌ ٌجهه ات
ال ن یف اٌصول وغتلزم لل ن یف الفهروع و ىهو رجهة حهه ٌجهه ات حنهاء العهر و العقهٍء عهیل
اٌ كتفاء حال ن یف وضع اٌ لفاظ و م جیعه اَ العقٍء الكفار و املهؤونی ا جحهاء و مخهأور حهالرجوع
الههین و ٌ جیهب وتههاحعهتن حعههد الشههرع ألهح

امل تههرم خقههجح اتمی

ات مجحهع العقههٍء خقولههوت ات الرجههه الغههري الوطههور

ه ایل ووضههع مث هیهرول وغههافة مث می

ه و ختعههري یف الشههه

عشههرة اخهام

ری خشوه وجوه فوذه العقول ٌخنفع اٌ یف د حاكن و وعاخشكن یف اٌوهور املجرحهة املعروفهة و اوها
یف املعاد فاهنا صن حكن عهً فوهن ٌخعقلهوت و ىهذه العقهول دلهتكن عهیل العههه حهال نوت وهع ات
اَ خنهههادي یف كتاحهههه حبروتهههه و خنهههادي الردهههول حبروتهههه و خنهههادي املعصهههووو ت حبروتهههه و خنهههادي
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اولحامىن حبروته و خنادي المكاء حبروته و وع ذلا ٌتجالوت و ٌتصغوت الهین و تقاحلوهنن هبهذه
الشههتاو لحتههین كنههت ادري ات اَ اذا اراد اتیهتج عههیل رلقههه حههاي یشء خنجغهً اتیهتج حعههد
ىههذا الكتههاب فقدا زلههه و الغههنة فقههداطاووا و اٌمجههاع فقدرققههه و العقههه فقداشههوده و الف ههة
املغههددة فقههد ارطههتن و الههدلحه عههیل الههٍ فقههد افقههده مث وههاذا عههذرىن یف التنلههف و العهههه
ً
حال ن ألهح اذا طهال الجهة جیهب علحها اتتشهرب املهاء خكهوت ا جیاحهه شهرب املهاء دلهحٍ عهیل
اٌوهر حا هه ٌ وهاء یف الهد حا ىهو عهیل رعهاء ٌت الجهة ٌخكلهف حهاملفقود

وجود املاء و وهن لهج
ً
الهحع ایل اَ و ٌ طوة اٌ حه.
طععا لقج ه و املرد یف ج

قااال :اصززل ااا اشززتبه عل زی الهجت ززل بعززض الهسززاجل و لززنیعلززن ان ززا وسززخلة نق ی زة ام

اصولیة ام كاویة كهایتفق الزة نزی بعزض وسزاجل االجت زاد و التقلیزل و نحوذزا ن زل یعهزل نی زا
بالظن ام ال تیجة تتبم اخر الهقلوا الحق اط الظزن نی زا اط كزاط ووانقزا لاصزل كهزا لزو ظزن
بعلم جواز تقلیل الهفضزول وزم وجزود االنضزل او بعزلم جزواز تقلیزل الهیزا ابتزلا وزم وجزود حزی
اعلن و ه او وساو له كها یقتضیه اصل ال ةل او ظن بعلم جواز الرجوع عن التقلیزل كهزا یقتضزیه
اال تصحاال نا كام اا الواقم الیالو ون اعتبار الظن او االصل و ذها وتوانقاط او كاط الظن نی
احل طرنی الهح ورین ع ل دوراط االور بی ها كها لو ظن بوجوال عهل الهتجزی بظ ه اا كها اط
االصل حروة العهل بالظن نك ا االصل حروة التقلیل و كها اط اال تصحاال یقتضی جزواز التقلیزل
نی الهسبوق به نك ا یقتضزی جزواز االجت زاد نزی الهسزبوق بزه نزا اصزل نزی البزین و كهزا لزو ظزن
بجززواز تقلیزل الهیزا االعلززن وززم وجززود حزی ادوط نااشززكال نزی االخز علزی طبززق الظززن لجریزاط
البرذاط العقلی نیه اا التكلیف ثابا و باال العلن و سزل و االحتیزاط غیزروهكن و تزرجیح الهوذزوم
او التاییر بی ه و بین الهظ وط غیروتصور او كاط الظن واالفا لاصل كها لو ظزن بجزواز الرجزوع
عن التقلیل او بجواز تقلیل الهفضول وم وجزود االنضزل نزا عبزرل بزالظن لاصزلین اصزالة الحروزة
العاوززة و االصززل الز ی نزی خصززوف الهقززام و الیلزززم الهاالفززة القطعیزة نزی العهززل باالصززل لقلززة
اله تب ا .
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املغهاجه

اقول :مث تفكر املصنف وهن حغها هره یف املغهاجه اٌصهولحة فهرأي ات حعه
ً
وشتجه ا ه ىه ىو وهن املغهاجه اٌصهولحة اٌعتقادخهة فحكهوت كٍوحها ام ىهو وهن اٌصهول العهلحهة

فحكوت ون ىذا العلن ام ىو ون املغاجه الفقوحة ككثحر وهن وغهاجه اٌجهتهاد و التقلحهد فاهنها وهن
الولههة و واعتههه واعههة النههیب و
رحهث ورتجعهة حالعقاخهد فههات العههام راوههه علههن النههیب ایل رعحتههه ج
عصحا ه عصحات النیب

فوو خد النیب و لغا ه و رلحفته و رجتهه و الهاكن العاوهه املنصهوب

ون طجله و اوناء اَ یف ارضه و خهدل عهیل ىهذا املجههوع وها روي عهن الجهة

ال عوم الحود

ول ووالحنا ىف التشكحك فحها ی ق خ عنا قاتنا و قودعرفوا انوا نراوضوهن سورنا و حنهههون اخواه الوهین و
یف الن لحة املعروفة فهحرضوا ح حمكا فواین قدجعهتو عهوحكن حاكهوا فواذا حكون مكنوا و مخقجوا
ونو فامنووا اسووتخ

كون اهلل و عهحنووا د و الووراد عهحنووا الوراد عووی اهلل و هووو عوی حوود الشوورك حوواهلل و یف

رواخة ایرد جیة اجعهوا بینكن ج قدعرف ح لنا و حراونا فان قدجعهت عهوحكن قاضوح ًا و طهال

اجوعجداَ اذا قاوت عهح ال ة مبول خثوق حو ىف عههنوا فهونخثوق حو فهوو كوافر و عهن عهیل
ً
طال قوال سول اهلل الههن ا حن خهرایئ ثلثا طحه خا ردول اَ ون رلفامك طال الومیل یجهغوون
حوودخیث و سوونی مث خعههوهنووا اوووی و طههال الجههة

و اوووا الوووادث الواقعووة فووا جعوا فهیوا ای رواة

حدخثنا فاهنن ح ی عهحكن و انا ح ة اهلل و طال العههاء اوناء.
فلها كات العلهاء رلفاء ردول اَ

و رججوهن عهیل رعاخهاىن و ركهاوون و طضهاهتن

جی عجادىن و حٍدىن و وهاعهتن واعهة اَ و عصهحاهنن عصهحات اَ و الهرد علههین كفهر و شهرك
حاَ فون ون ىذا الجاب ول قوت هبن و جزء وهنن فحرجع فون وجوب اٌرذ وهنن و التغلمی هلن
و رروة الرد علهین و فون املقدم املعاع وهنن و جوا اٌرذ ون وحهتن و ىكذا ایل اصول العقاجد
و ٌجه ات اٌصول وعرفهة اَ و وعرفهة اٌشهناب و وعرفهة الفقحهه وهن وعرفهة اٌشهناب و اوها
الفروع فوً وعرفهة اركهام اٌفعهال مفهن ىهذا الحهث ىهً ول قهة حاصهول العقاجهد فوهً وهن علهن
الكٍم ولكن املصنف رد ىذا اٌرتهال یف الضواحا حدلحه شر خف و ىو ا ه لو كا ت ون العقاخد
لكات اىه الكٍم خكتجوهنا و حا ه لو كتتا ارد یف علن الكٍم خغهتلم حه و ىذات دلحه دیهن اَ
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عند املصنف.

ً
و ون رحث القوا املصهنف حعلهن اٌصهول هرا ایل ات علهن اٌصهول علهن یج هث فحهه
ً
عن اعراض الدلحه حقول وعلق و كها ات اٌدلهة الاصهة ادلهة الفقحهه طهول الفقحهه اخضها دلحهه
املقلههد و الكههٍم یف اعراضههه وههن علههن اٌصههول فاحههات املصهنف اذ وفقههه اَ ا ههه كههها ات وعرفههة
الكتههاب و الغههنة و لههلوم اتجاعوههها و وعرفههة اهنههها اي یشء وههن علههن الكههٍم و العلههن اٌعههیل و
ا ایج ث یف علن اٌصول عن اعراضوها ٌ عن رقحقهتها فكذلا وعرفهة الفقحهه املتجهع الهذي
ىو رلحفة ردول اَ و رجته و الهاكن وهن عنهده و القهایض یف حهٍده الهذي الهرد علحهه كفهر و
شرك و رد عیل ردول اَ و اٌ مئة

ون العلن اٌعیل و ون علن الكٍم و اوا وعرفة اعراضه

و كحفحة اٌرذ و الجقاء عیل تقلحد اردىن و العدول عنه و اٌرذ عن رهین و وحهتن وهن علهن
اصول الفقه و ات مخلتفت املصنف ایل ذلا.
ً
و ون رحث القوا حعلن الفقه را ایل ات ركن اٌرذ عن فٍت و فٍت و تهرجحح فهٍت
و الجقههاء و العههدول وههن عههوارض افعههال املقلههد فوههو وههن الفههروع و اعلههن ا ههه لهح
الجههج تعلحهوهها و اٌصههول ل هح

ات الفههروع عههیل

علهههین حههه ىههن املعلهههوت خعلهههوت اٌصههول و الفههروع و ىههن

املعصوووت املصحجوت الق مفا علهوا یف اٌصهول و رهدثوا هبها ىهو املتجهع و وها علههوا یف الفهروع و
ردثوا هبا ىو املتجع و طدردثوا غاجه اٌجهتاد و التقلحد فات تكن ون العقاجد فلحكو هوا وعلههی
كالمكههاء و ٌحتغه ات العقاجههد جیهب اٌدههتجداد فهیها حههالعقول الناطصههة فا ههت یف علههن الكههٍم
ً
ٌ تقههدر اتتغههتجد عههیل رههال جولهها اٌ اتحتههدم علهههاء الكههٍم دىههرا فكح هف تقههدر اتتغههتجد
حالعقاجد ون حر اتتأرذ ون العلهاء الذین دحدىن مهد و المهد
مسعتا تهنً عن الكٍم و تقول و خه ٌص اب الكٍم فقال

طحهه ٌیعجهداَ
امنا قهت ق یا لقوم تركوا قوی

حالك م و ذهجووا ای ووا ی خودقن و طهال وتكههووا هومه الع واحة وول شورا وول هون ووهنن ا هتهً و ات
كا ههت وههن اٌصههول العهلحهة فلحكو ههوا علهههاء وعلههی و ات كا ههت وههن املغههاجه الفقوحهة فلحكو ههوا
فقوهاء وعلههی فنههذوا عهههنن وغههلهی وههن اي علهن كا ههت و ٌمیكههن اٌرههذ حاٌرادخهث اٌ وههن
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حاهبا و ٌ جیو التفوه غاجلوا حالرأي و اهلهوي وهن حهر ارهذ وهن المههد

اووا انو شور عهوحكن

انتقولوا حیشء وا متأهعوه ونا.

حالهلة ىذه املغاجه مما وطع اٌشهتجاه فهیها جیههنن ا هه ىهه ال هن رجهة فهیها ام ٌ فقغهن
ج

املصههنف وغههاجله عههیل ثلثههة اطغههام فقههال طغههن وههن وغههاجله یوافههق اصههه العههدم كههها اذا اداه
اٌجهتههاد ایل عههدم جههوا تقلحهد املفضههول وههع وجههود اٌفضههه و عههدم جههوا تقلحهد املحهت و اوثههال
ذلا فال ن یف ىذا القغن وتجع حٍ كٍم عندىن ٌ ه ات مخعهه حال ن خعههه حاٌصهه و لقاجهه
اتخقول ا كن تعتجروت ىذه الحود كها تقولوت نن عهه حاٌرجار ٌ ون رحث اهنها ارجهار حهه
ً
ون رحث رصهول ال هن فهاذا اذا وافهق ال هن وهع اٌصهه فهات طلنها حبروهة العههه حهال ن و جهوا
ً
ً
العهه حاٌصه ات كات وغتنجعا ون الكتاب و الغنة كها ىو ىنا فٍخكهوت ال هن وتجعها و ٌ جیهو
ً
العهه ٌجله و ا اخكوت اٌصه وتجعا و جیب اتخكوت العهه ٌجله.

و طغن اتخكوت ال هن یف ارهد امل هذور ین كهها اذا ادي رنهه ایل جهوا التجهلي ف هن
ً
التجلي داجر جی امل ذور ین فات اٌصه رروة العهه حال ن و رروة التقلحد وعا فادتص اب
ً
التقلحد الغاجق خقتیض جوا ه و اذا كهات ارهد جمهتهدا وعلقها فن ه اكثهر ادلهة اٌجهتهاد و صهار
ً
ً
وتجل خا فادتص اب اٌجهتاد خقتیض جوا ه فٍ اصه یف الجی یهرجح ورفها عهیل ارهر فارتهار
ً
املصنف یف ىذا القغن اخضا العهه حال ن ٌ ه لو مخعهه لهزم تهرك الهراجح فهات عههه حبٍفهه
لزم ترجحح املرجوح عیل الراجح.
و طغن اتخكوت ال ن عیل رٍ اٌصه كها لو رن جوا الرجوع عن التقلحد فهٍ عجهرة

حال ن ىنا ٌصالة رروة العهه حال ن و اصه ادتص اب الجقاء عیل التقلحد الغاجق.
طولههه <و ٌخلههزم املنالفههة> ایل ارههر جههواب عههن حبههث و ىههو ا هها اذا م عهههه هبههذه ال نههوت
خغههتلزم املنالفههة القععحهة للواطههع فههرده حقلههة وغههاجله املشههتتة و اوكههات اٌرتحها فهیها و طههال یف
الضواحا ا ه ٌ دلحه عهیل رروهة املنالفهة القععحهة ىنها و ىهو كهٍم عودتهه علحهه و دهاجر عجاراتهه
واض ة وع ا ا یف فراع ون ردىا للرد الكیل الغاري یف مجحعوا.
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قال :اصل نی حجیة الظن نی الهساجل االعتقادیزة وج زاط و وقتضزی القاعزلل الحجیزة
اط انسززل بززاال العلززن نی ززا حز را وززن التكلیزف بهززا الیطززاق بعززل ثبززو اصززل التكلیزف او اط ا ززتلزم
تكلیف كزل ال زاس بزالعلن و الزللیل اخزتال الز ظن و اط تهكزن احزاد ال زاس و زه و اط لزنیلززم احزل
الهحز ورین نهقتضزی االصززل عززلم الحجیزة انهززا ال ززخط نزی ت ززایص الصززةری و الحززق عززلم
لزوم شی وزن الهحز ورین نزی الهسزاجل الواجبزة اا القزول العاقلزة حاكهزة نزی جهلزة و زا حكهزا
قطعیا یلركه العقا بفطرت ن وم قیام الضرورل نی جهلة و ا.

اقول :ىذا كٍم خصهدر وههنن وهن حهر رو خهة ٌهنهن لحغهوا وهن فردهات ىهذا املحهدات و ا ها
ً
اضن حذكر التفصحه یف ىذا الكتاب روفا ون الوطوع یف خد وهن لهح وهن اىلهه ولكهن ٌحهد وهن
اٌمجال حقدر تجی فغاد اطوال املصنف فاعلن ات العقاخد وغاجه شی وهنا وها ىهو اصهول و وهنها
ً
وا ىو فروع و املوجب لفون املغهاجه اٌعتقادخهة اٌصهلحة مجهٍ لهح الشهرع حهٍ عقهه و ٌ عقهه
حٍشرع و ا ا ىو العقه حتنجحه الشرع و تعلحهه فالعقه یوجب عیل فغه التدجر و التفكهر یف اخهاو
اٌفهها و اٌ فههه

حعهههد اذ رأي ىههذه اٌخهههاو العجحجهههاو و ىهههذه اٌرتٍفههاو جهههی ىهههذه اٌوهههن

املنتلفة و شوادة حع

هبٍك حع

و رؤ خته ودعً النجوة و ىٍك اون حعدم طجوهلن دعوهتن و

حعههد وهها مسههع ادلهههتن و تعلههن وههن فاضههه علههووون و ىههذا العقههه الههذي یوجههب التههدجر یوجههب
اٌدتكشا القععً فا ه اوجب التدجر لحعه و خقعهع حنجاتهه اذ مسهع ىهذا الغو هاء و ٌخعهه
حال نوت ٌرتهال اهلٍك اٌحدي فهیا فحتلجلج طلجه یف صهدره و ختهردد یف الر خهب رهی خغهتحقن
ً
فحغههتقر فوجههوب حتص هحه العقاجههد القععح هة عقههیل حاعا ههة الشههرع فقههول املصههنف <رههذرا وههن
التكلحهف اٌخعها حعهد ثجههوو التكلحهف> عهیل اوٍطهه كههٍم عجحهب ٌت التكلحهف فهرع ثجههوو
وكلف شارع و اٌ غات اذا مخغتحقن حشارع وكلف كحف ثجت له التكلحف و وا وعین تكلحف وا
ً
خعهها او واٌخعهها و كح هف خكههتی حههال ن رههذرا وههن تكلح هف وهها ٌخعهها و ا جی هاب العقههه العلههن

حالواطع ٌیصهك ها خعها و وها ٌخعها فا هه اوجهب ذلها لحعهه حنجاتهه و ٌیتههه رٍفهه
ً
احدا.
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طولههه <او ات ادههتلزم> ایل ارههر ىههذا كههٍم عجح هب ارههر خقههول اذا متكههن مجحهع النهها

وههن

حتصحه العلن شهقة ولكهن اذا اشهتغلوا حت صهحه العلهن الهتهوا حهه و تركهوا دهایر اٌعههال و ارتهه
الن ام و فغد ودخنهة النها

فهح قهول جیهو هلهن اٌ كتفهاء حهال ن و ىهذا عنهد طهوم وقدوهة جهوا

تقلحد العوام العلهاء یف العقاجد فحركجوا كواىلون و یزووىن و یوجووىن ایل رحث شاءوا و لحاههووا
ً
ً
ً
ا قاهن ای حهد مخكونوا حالغح اال حشق االنرس و الرجه ات مخعر لنفغهه اهلها و ٌ جحها و ٌ اواوها
مخقلد ىذا العام و ٌخقلد العام الهدىري او ارجهار الهیهود او فهوادر النصهاري او ىراوهذة املجهو

و

حالهلههة املصههنف ذاىههب ایل وجههوب اٌجهتههاد
حههاي دلح هه خقلههده لحكههتی حههال ن الاصههه ونههه ج
لنفغه و رروة التقلحد اٌ ا ه عند ا غداد حاب العلن طال جیب العهه حال ن.

طولههه <و ات مخلههزم ارههد امل ههذور ین> خعههین التكلح هف هها ٌخعهها و ارههتٍل الههن ن

مفقتیض اٌصه عدم رجحة ال هن و ىهذا اٌصهه ىهو رروهة العههه حهال ن و ا ها الشهأت یف
تشنحك الصغري اي ا غداد حاب العلن و الق ا ه ٌخلهزم ارهد امل هذور ین یف املغهاجه
الواججة اذ طوة عاطلة املصنف راكهة وع اهنا طهوة یف كثحهر وهن وغهاجه العقاجهد حهالقعع وهع
ً
حالهلة املقام وقام العر ولكن الكن
ات كثحرا وهنا ضروري اي حدهیً و اد یف الضواحا ج
ً
ً
وهها ذكر هها وههن العهههه حههال ن تعلحقهها خعههین وشههرووا حا غههداد حههاب العلههن و طههال یف وجارههث
التقلحد ات مخكتف حال ن اوا خلزم ی التكلحف و ىهو رهٍ اٌمجهاع او التكلحهف حهالعلن و
ىو تكلحف حامل ال ٌ ه وا ٌخعا و لعهري خض ا ون ىذه اٌ طهوال الهثكیل الهی ثكلهت
ً
عشههر ین وههن اوٌدىهها یف ات وارههد فجهاءة خااهیها املنت ههه للعلههن الههذي ٌخعههر لنفغههه رحهها
یجایل حبٍ اٌمجاع و واادراك وا اٌمجاع و كحهف اٌمجهاع ىهو كاشهف عهن طهول وهن و وها
فضه امجاعكن غ عیل امجاع الدىر خة و الهیود و النصاري و املجو و العاوهة و وها وعهین
ً
اٌمجاع یف املغاجه اٌعتقادخة اٌصلحة و ىً كاشفة عن طول ون و ٌ تعر لنفغها رحها و
حالهلة ذلا وجلغون
وا التكلحف و واادراك وا التكلحف و اي یشء خعا و ٌخعا رحنجذ ج
ون العلن.
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قااال :اصززل كززل وززا جعل ززاا دل زیا عل زی اثبززا الوجززوال و الحروززة ن زی االحكززام ال ززرعیة
الفرعیة ن و دلیل لهاعلاذها ون االحكام الاهسة اجهاعا و ذل یلبا اال تحباال او الكراذة بها
الیلبززا بززه الوجززوال و الحروززة وززن االدلززة الضززعیفة وج ززاط وقتضزی اصززالة حروززة العهززل بهززاورا
العلن و ا تصحاال علم الهطلوبیة العلم لكن الحزق جزواز التسزاوح نزی السز ن نیهزا الیحتهزل
الهرجوحیة و كاط اللال علی اال تحباال الابر و یلل علزی الزة بعزل ظ زور االجهزاع حكزن القزول
العاقلززة بحسززن االقززلام عل زی وززا الیحتهززل اال الرجحززاط الهعتضززل او الهؤی زل ب صززوف البززاال و
نصوف االحتیاط و و ه یظ ر الكام نی الكراذزة و نیهزا ااا كزاط الزللیل نیزه نتزوی الفقیزه وجزردل
وج اط و االقزوی جزواز التسزاوح ع زلی حی ئز بزل و نزی وجزرد االحتهزال العقاجزی و اط خزا عزن
الفتوی كهزا لزو كزاط الز ص الهجهزل او الهطلزق اله زكة وورثزا الحتهزال الهطلوبیزة ثزن نزی جزواز
التساوح للعاوی وج اط كها نی اشتراط الفحص و علوه.

اقول :ىذا اصه ارر طد شاع و ذاع جیهنن و ٌ اصهه لهه یف كتهاب اَ و دهنة جحهه
كها دتري اتشاءاَ.

ً
طوله <لكن الق> ایل ارر خقول اذا كات الدال عیل اٌدت جاب الجر حهاتخكهوت صها یف

اٌدت جاب اٌ ا ه ضعحف ون ور العاوة او رواه فادق و ٌ طر خنة عیل ص ته فهزعن املصهنف
جوا املغامة یف ىذا الجر و املغامة املغاىلة فا ت تغهاوح رصهها و تغهاىله و تحادهره اذا
الهوا ح وهور اٌمجهاع و روهوره ٌرجحهة فحهه وهع ا هه
ارتج علحا هبذا الجر و ادتدل عهیل ىهذا ج
ٌروور و طدطال یف الضواحا راىر اٌ كثر ین ذلا و عن مجع عدم جهوا ه و حبكهن القهوة العاطلهة
نصهوب یف

حبغن اٌ طدام عیل وا ٌیتهه اٌ الرج ات حیل اذا ورد رجر ضعحف حعهه لهح
ً
ً
دههایر اٌرجههار عهووهها و ٌرصوصهها یتهههه فحهه الجدعههة و لعلههه وههن اعهههال املجههدعی یف الههدین و
ٌمیكن التقرب ایل اَ ا م جیعله اَ ون ادجاب القرب الحه و الزلی لدخه.

ً
و طولهه <املعتضههد حنصههوب الجهاب> اي ههك یف الجهاب و وههن روي شهحجا فحهه و ا هها

اتلو علحا وا اعتضدوا حه طال اجوعجداَ

ول حهغ یشء ول الثواب عی یشء ول الحور
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فعهه كان ل اجر ذلك و ان كان سول اهلل

مخقه ا ر یف ىذا الدخث الشهر خف فقولهه

الزاء و محله عیل العهه جما حٍ طر خنهة و تأو خهه حهٍ
یشء ون الثواب فالثواب رقحقة یف ج

دلحه و طوله عیل یشء ون الحر و ىو وا علن ا ه رحر حهدلحه ارهر فهاملعین ا هه لهو روي لها
ً
ً
ات وهههن ار الغهههی وهههثٍ فلهههه كهههذا و كهههذا وهههن اٌجهههر و كا هههت الرواخهههة كهههذحا و رو
ً
الغی وهعا یف ذلا الثواب تععاه و ىذا الدخث یف جیات كرم الكرمی و ٌ درهه لهه
ً
ً
فحها یر خدو ت و ا ا ىو نزلة اتمتدغ رجهٍ و تقهول حله وهن جهوده ا هه لهو وعهد رجهٍ رجهه
ً
علحهه كههذحا و مسههع ىههو خنجههز ذلها الوعههد ٌ ههه وعههد علحهه و مسهً امسههه یف ذلهها الوعههد ا ههر
ً
اخدك اَ ىه تفون حعد التنجحه ون الجر شحجا حر ذلا.
و كذا روي عن ایعجداَ

ول حهغ عل النی

یشء ول الثواب فرعا ذلك طهوج

كان ل ذلوك الثوواب و ان كوان النوی مخقهو ا هتهً فهاملراد وهن طولهه یشء وهن
قول النی
ً
الثواب اي عیل عهه فلو كات املراد ون الثواب العهه ملا كات لقوله ارحرا له ذلها الثهواب وعهین
ً
و لكات رهاىرا عهیل رهٍ املهراد و كهذلا روي عهن ایعجهداَ وول مسول شوحجا وول الثوواب
ً
عی یشء ف نع كان ل و ان مخكل عی وا حهغ و ىو اخضها صهر خح یف الثهواب و ذكهر اٌجهر و ات
كات طوله عیل یشء فحه اهبام و امجال ولكن لح

فحه عهوم حداىة و یههه عهیل وها كهات مكهن

الدٌ لة.
حالهلة مجحع اٌرجار یف ذكر الثواب و اٌجر و كرم الكهرمی و تنجحهز وها وعهد علحهه فٍدٌ لهة
ج

فهیا وع رصوصوا عیل مجحع اٌعهال و الغن و ا ا جیروهنها یف حهر ووردىها حتنقهحح املنها و ىهو
ً
ً
طحا ممنوع و ىه جیو اتیري اٌ غات ارجارا ىكذا مث جیر هیا یف مجحع الغن طحادا عهیل وها ٌ
ً
اصه له مث خقح عیل ذلا القحا الكراىة و جیو التغاوح یف ادلة الكراىة اخضا.
هالزم و وهها مخثجههت
طولههه <و صههوب اٌرتح ها > فحادههج ات اَ اٌرتح ها ىههو اٌرههذ حه ج

عجههادة و ى هً توطحفح هة اي جههزم یف الههدین یف كههه وهها رواه عجههو او ش هر خب مخههر او ات او ٌ او
اصب و اٌرتحا ىو اتتعهه حعهه ونصوب تقعع حا ا لو فعلتهه جرجهت ذوتها او تقرحهت حهه
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ایل اَ و ىههذا الجههر لههو عهلههت حههه ارتهههه الجدعههة و العهههه حفعههه املجتههدعی و ارتهههه اوتثههال
كذب الكاذجی و رحه امل تالی و اضٍل املضهلی كحهف ىهو ارتحها یف الهدین و مخثجهت لها
اشتغال ذوة ری تتورً الجراءة ونه و الجر ور خهب یتههه الصهد و الكهذب و طهال النهیب
د وا ی یجك ای وا الی یجك و اٌرتحا یف ترك وثهه ىهذا العههه فهات یف تركهه ٌیتههه امث و یف
فعله یتهه احتداع عجادة م جیعلوا اَ دج ا ه ادجاب التقرب الحه.

طوله <و ونه خ ور الكٍم یف الكراىهة> عهن روهر ىكهذا و ىهو وهن حهاب تنقهحح املنها كهها

صههرح یف الضههواحا و ادههتدل علح هه حبكههن القههوة العاطلههة و ٌ اعرفوهها یف اٌ جح هاء و اٌوص هحاء و لههو
كا ههت رجههة فلههن جههاءو الردههه تتههري و م هن هً الجههج عههن العهههه حههالعقول و اٌراء یف الههف
ردخث.
طوله <و فحهها كهات الهدلحه> ایل ارهر ىهذا شهر ممها طجلهه و كنها نهن یف عو خهه ممهاذكره
فلنخكتف حه ری ركن طوته العاطلهة جحبهوا التغهاوح اذا افهی وفهت حهٍ دلحهه و ٌ جرىهات
ون اَ و مخكترد حقول ایعجداَ

لو برهووان و حقههول عههیل

د الرأی و القحاب و وا قال قووم ىف دیول اهلل لوحس

ال نقووا اال ووول اوووام فاضووا و طولههه

ووول اخووم دخنو ووول افووواه

الرجووال ازالت و الرجووال و ووول اخووم دخن و ووول الكتوواب و الأوونة زالووت الجووال و می و ل و حقولههه
دج ا ه قا هاتوا برهانكن ان كنمت ادقی فجعهه الجرىهات اخهة الصهد و مخأور ها هیب و ٌ
اوام حاٌرذ حقول حر املعصوم ون حر جرىات.
طولههه <و یف جمههرد اٌرتهههال العقههٍئ> ىههذا شههر ممهها طجلههه كحهف صههار اٌرتهههال العقههٍین
ً
دلح هه دی هن اَ و صههر خح العقههه ل هح دل هحٍ طههال عههیل جههن الغ هی ان دی ول اهلل الخ وواب
حالعقول الناق ة و اال اء الجاطهة و املقائحس الراسدة و الخ اب اال حالتأهمی و طال اجوعجهداَ
لو كان اهلل یض وهنن اجوادهن و ا تحاءهن فحها ادعووا وول ذلوك میجعوث الوهین فا و ملوا بیوهنن و
الزاجوورا عوول و وورهن الههدخث فتج هی ات ىههذه اٌجهتههاداو حرورض هحة َ و لههذلا حعههث ال ههین
اٌ جحاء و الرده.
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طوله <مث یف جوا التغاوح> ایل ارر خعین یف جوا التغاوح للعاوً وجوات اشهجات وهن
ً
اطتضاء اٌصه العدم و ون اوٍ اٌدلة و نن یف عو خه ون تغاوح املجهتد وهنن فضٍ عهن
تغاوح املقلد و ٌدحها طجه الف ك فحتكه عیل كه وها خغههع وهن عجهو عهوذ حهاَ و طهال یف
الضواحا یف ىذه املغألة ا ه لهو دار اٌوهر جهی اٌحارهة و اٌدهت جاب او اٌحارهة و الكراىهة الهق
ً
ا ه جیو التغاوح طجه الف ك ٌوجا املغامی و ٌ دلحه عیل للوم الف ك اصٍ ون اٌدلهة
ً
اٌرحعهة و حرىهها و اطهول اوهها اوجهها املغهامی مفههی صهار دلهحٍ عههیل الهق و ملاخثجههت رقحههتن و
ح

لحغوا حا جحاء و اوا طوله ٌ دلحه عیل للوم الف ك فكفاك ات ىذا الواصه لح
ً
و لٍرجار الناىحة عن طجول رجر الفادق و الجدع ىذا ات كات رجهرا و ملها تلو ها علحها وهن اٌرجهار
لو كات م
وتواترة.

ء ٌخهة النجهأ

فتوي او دلحه عقه و علحا ولب العلن و التفقه جلهحع اعهالها و افعالها حارجهار

مث اعلن ات اَ دج ا ه ملها رلهق اللهق و طهدر یف رمكتهه اشهحاء فهیها فغهادىن و اشهحاء
فهیا صٍرون و علن اهنن حتقدیره جوال ٌخعلهوت صٍرون و فغادىن و علهن اهنهن ٌخعحشهوت
ً
ً
اٌ حعلهوها ارده الهین الردهه و ا هلل الههین الكتهب لعفها و اعا هة فعلههوىن وها فحهه صهٍرون و
ً
مخقصروا و مختركوا شحجا فحه صهٍرون اٌ و ججهوىن حهه و علههوىن وها فحهه فغهادىن و مخقصهروا و
ً
ً
ً
مختركوا شحجا فحه فغادىن اٌ و ججوىن حه و دكتوا عن الجوایق ون حر غحات حهه رمحهة و فضهٍ
مث طههال اَ دههج ا ه وووا اتوواكن الرسووول فخووموه و وووا هنوحكن عنو فووانووا و طههال خااهیوا الوومیل اونوووا
ال تقدووا بی خدی اهلل و سول و اتقووا اهلل ان اهلل مسحول عهومی و طهال ولحهه
اهلل تعای حد لكن حدودا ف تعتدوها و فر

قوال سوول اهلل

ان

فرائا ف تضحعوها و سل لكن سننا فاتجعوها و حورم

عهحكن حروات ف تنوكوها و عرا لكن عل اشحاء ة ون ول غحور نأوحان ف تتكهروهوا ایل حهر
ذلههها وهههن اٌرجهههار و وعرفهههة الصهههٍغ و الفغهههاد لهههح

حهههالت ین و التهههرئ و ٌ حالقحادهههاو و ٌ

اٌجهتاداو و ا ا ىً توطحفحة ٌتعهر اٌ حهالتوطحف و ٌ توطحهف اٌ حالكتهاب و الغهنة مفها ثجهت
هبها رج ا هه ىهو الصهٍغ و وها ثجهت هبهها ورجورحتهه ىهو الفغهاد ٌختفهاوو یف ذلها الواجهب و
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املغت ب و ٌ الرام و املكروه و كلوا ون حهر علهن طهول عهیل اَ و ىهو عهدخه الشهرك حهاَ كهها
مسعههت وههن طولههه تعههایل و ان تشووركوا حوواهلل وووا مخن و ل ح و سووهطانا و ان تقولوووا عووی اهلل وووا ال تعههووون
فههالق ات املغههامة یف اٌدلههة وغههامة یف الههدین و یف اركههام رب العههاملی و رههامت املردههلی و
لحغت حشتة ری اطول ات اٌرذ حالشتاو اطت ام یف اهللكاو حه ىً طهول عهیل اَ و جهرأة
عیل ردول اَ

.

قال :اصل نی حجیة الابر الهر ل وطلقا او ااا كاط الراوی الیر ل اال عن ثقة او علو ا
وطلقا اقوال وقتضی االصل علم الحجیة وا ا عله ا انه الیر ل اال عن ثقة وعلوم الوثاقة ع ل
الكزل باعتقززادا ام ظ زا بز لة ام شززكك ا نیزه اا العلهززا واتلفزوط نزی الجزر ح و التعزلیل نلعززل وززا
ن هززه الهر ززل ثقززة ع ززل الكززل الیكززوط كز لة او لززه وعززارض نزی التزكیزة نوجززب الفحززص و العلززن
بكونه ثقة ع ل الكل اجهاال او تفصیا و یهكن اطیقال اط الزم القول بزالظن الهطلزق العهزل بهلزل
الة ع ل حصول الظن و ه وم كوط دیزلط الهر زل انزه الیر زل اال عزن ثقزة زیها وزم تصزریحه
ب لة.

اقول :خعین یف املغألة اطوال ثلثة مفهنن ون طال حبجحته وعلقا و وهنن ون ا كرىا وعلقها
و وهنن ون فصه كها ذكر.
طوله <وقتیض اٌصه> اي رروة العهه حال ن.
طوله <و میكن> ایل ارر خشعر حتردخده ىنا و یف الضواحا حت علحه و املراد ا هه اذا علهن ات
ً
املرده ٌیرده اٌ عهن ثقهة كهاجن ای عهحهر وهثٍ میكهن القهول حاعتجهاره عهیل وهذىب وهن خعههه
حههال ن فههات ال ههن راصههه ونههه و دههایر العجههارة رههاىرة ولكههین اطههول ات ىههذه اٌصههعٍراو وههن
ً
ً
اصعٍراو العاوة و مخا ونا عهه طدواجنا اٌ عیل العلن حص ة الجر دواءا كهات وردهٍ او
ً
ً
وغندا و اٌرجار الغاوعة اٌ وار كا ت وعلقهة و ا ها املنها اتخكهوت وهن یهروي لها ثقهة وأوو ها
ً
ً
ً
ً
وعترفا حصه ة رجهره دهواءا رواه وغهندا ام وردهٍ حهه یكهً ات دخهدت اصه احنا كهات ذكهر وتهوت
اٌرجار ون حر دند فعاب علههین العاوهة ات ارهادخثكن وردهلة فهذكروا اٌدها حد و كرروىها ٌجهه
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ذلا كها صهنعه الكلحهین مث صهنعه الشهحخ یف اواجهه كتاحهه و اوها الصهدو فاحتهدأ حهذكر صهارب
ً
اٌصه یف كتاحه و ارده كثحرا و كذا الشحخ یف اوارر كتاحه ملا كغهه عهن تكهرار اٌدها حد و لهح
ح

هء وعتههینحههه حعههد وهها تعوههد الههراوي ص ه ة رجههره و ٌجههه ذلهها تركنهها نههن یف كتاحنهها فصههه

العاب اٌدا حد حعد وا ارذ اه ون الكتب املص ة مفهن خهذىب وهذىجنا خكهتی حهه و وهن رام
ً
اٌدا حد فغایر الكتب له ووجود و یف القحقة ٌخعد ذلا ون املرده اذا كات الغند ووجهودا یف
كتههاب ارههر و ا هها املردههه اذا مخعههر الوادههعة و عههیل اي رههال اٌرجههار اٌوههرة حاٌرههذ عههن الثقههة
شاولة حه اورو ا حاٌردال كها ور یف ارجار العهه حارجار اٌراد حه اطول عیل ذلا امجاع العاوهة
و الشحعة فات الفر خقی جیو وت اٌرذ عن الفقحه و فتوي الفقحه ات كا ت ون هك فوهو رهدخث

وردههه اخ هة اٌوههر ا ههه ونقههول حههاملعین و ات كا ههت وههن رأخ هه و ىههواه و طحادههه فٍ جی هو فاٌرههذ

حالدخث املرده مه وفا جی الشهحعة و الغهین و ىهو وهدلول اٌرجهار و وقتیضه وها طهدونا وهن
ً
اٌدلة ٌهنا وعلقة فاملدار عیل تعوده ص ة وا یردله و اوا م الرواخة فٍ عجرة هبا دواءا كهات
ارده ام ادند.
قال :اصل الكام نی االدلة العقلیة الحق ادراك العقل الحسن و القبح بطریق االیجزاال
الجزجی و تفصیله اط الحسن یطلق علی وا یوانق الةرض و علی وا یاجن الطبم و ذ اط یتفاوتاط
بحسب االشااف و الطباع ن ها اضانیاط قلیجتهعاط و قلیفترقاط و علی صفة الكهال و علزی
وا یهل ناعله نی العاجل اوا وطلقا بحیث ی هل نعله تعالی او وم ا تحقاق ناعله اللزواال نزی
االجل نیاتص بةیرا تعالی و علی وا الحزرج نزی نعلزه نی زهل واعزلا الحزرام او واعزلا الهرجزو
تحریها و كراذة و القبیح یقابله نی كل ذ ا و ذو وجاز نی االخیر للتبادر و صحة السلب عن ولل
الهب ززا و حقیق ززة نز زی الب ززواقی لع ززلم ص ززحة الس ززلب ب ح ززو االش ززتراك الهع ززوی و اط ك ززاط الق ززلر
اله ززترك و ززكوكا ال اللفظزی الصززالة عززلم تعززلد الوضززم الهقلوززة علزی اصززالة عززلم وجززود القززلر
اله ززترك و اوززا اصززالة عززلم اال ززتعهال نیززه الهسززتلزم للهجززاز باحقیقززة نهعارضززة بهلل ززا و
ولنوعة بالقطم باط اطاقه علی تلة الهعانی ون باال اطاق الكلزی علزی الفزرد وزم كزوط الهتبزادر
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ذو االور الهجهل القلر اله ترك بل االور الهبین و ذو وطلق الهرغوال الیه و لو وزن ج زة عكزر
القبیح بل یصح لبه عن الاصوصیا .

اقااول :ملهها فههر املصههنف وههن اٌمجههاع و الكتههاب و الغههنة عهههد ایل جیهات تفصهحه اٌدلههة
ً
العقلحة و ىً كثحر وهنا ون املغاجه الكٍوحة فاطول كلحة ا ه طال اجوعجداَ هیهوك ا وااب
الك م و خن و املأههون ان املأههی هن الن جواء خقولوون هوما خنقواد و هوما الخنقواد اووا واهلل لوو عههووا
ا ا الهق وااخته ا نان و طال وتكههوا همه الع احة ول شرا ول هن وهنن و عهن یهو
خعقوب طال كنت عند ایعجداَ
كٍم و فقه و فراخ

جهن

فورد علحه رجه ون اىه الشام فقال این رجهه صهارب

و طدججت ملناررة اص احا فقال له اجوعجهداَ

ك ووك هوما وول كو م

سوووول اهلل

او وووول عنووودك فقهههال وهههن كهههٍم ردهههول اَ حعضهههه و وهههن عنهههدي حعضهههه فقهههال

اجوعجداَ

طهال ٌ طهال فأوهعت الووحی عول اهلل طهال ٌ طهال

فانت اذا شو خك سوول اهلل

فح ج طاعتك كها یج طاعة سول اهلل طال ٌ فالتفهت ایل اجوعجهداَ

فقهال خوایونس هوما

خ ن نرأ قجا انختكهن مث طال خایونس لو كنوت تأول الكو م كههتو طهال یهو

فحها هلها وهن

رغرة فقلت جعلت فداك مسعتا تهنً عن الكٍم و تقهول ق یوا ال وااب الكو م خقولوون هوما
خنقاد و هما الخنقاد و هما خنأاق و هما الخنأاق و هما نعقه و هما النعقه فقال اجوعجهداَ
قهت ق یا هن ان تركوا وا اقول و ذهجوا ای وا ی خدقن و عن الرضا عن احاجه عن عیل

امنوا
لعول اهلل

المیل یادلون ىف دخن اولجك وهعونون عی لأان نجح ا هتً.
و املصنف یف ىذه اٌجواب شرع یف التكلن یف علن الكٍم و طول ىذا خنقهاد و ىهذا ٌخنقهاد
و املنا عة و املجادلة وهع اٌشهاعرة مخغهتند یف كلههة ایل طهول هیب و مخعتههد عهیل كهٍم ویص و
تكلههن یف مجحعوهها حعقلههه و وهها خنغهها و وهها ٌخنغهها فٍجههرم ات اصههاب می هوجر و ات ارعههأ امث
كهاروي ا ه طحه ٌیعجداَ

ترد عهحنا اشحاء لحس نعرفها ىف كتاب و السنة فنن ر فهیا فقال ال

اوووا انووك ان ا ووجت متوووجر و ان اخطووأت كوومحت عووی اهلل ایل ح هر ذلهها وههن اٌرجههار الههی ارهها
ً
الامة فجهحع وا ذكره یف ىذه اٌجواب و وا ور ون اجهواب املقهدواو
اتاذكرىا روفا ون النفو
ج
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الكٍوحة مجحعوا عند ا كغراب حقحعة یغهجه ال ههات وهاءا رهی اذا جهاءه م جیهده شهحجا و وجهد

اَ عنده فوفاه رغاحه و اَ در خع الغهاب و ٌ جیهو عنهد ا التفهوه فهیها اٌ وها یهرد ایل مههد و

المهههد

ولكههن ٌحههد لنهها وههن الكههٍم یف شههرروا و ملهها كا ههت حتتههاح ایل وقههدواو طههدم ىههذا

الهزئ> خعهین خهدرك رغهن
اٌصه فقال <الق ادراك العقه الغن و القجح حعر یق اٌ جیهاب ج

حع اٌشحاء و طج وا.
ً
اعلن اوٌ ات العقه عند القوم ىهو الشهعور املهحهز جهی اٌشهحاء و ٌخعرفهوت حهر ذلها ولكهن
ً
اعر ا ت ذلا فات العقه ثلثة اردىا العقه الشرعً الذي خغهحه اٌ جحاء و الردهه اخهاه عقهٍ
ً
و وهها دههواه جوههٍ و ىههو وهها طحهه ٌیعجههداَ وهها العقههه طههال وووا عجوود حو الوور ل و اكتأووج حو
النان طحه مفا الهذي یف وعو خهة فقهال تهوك النكوراء تهوك الشوحطنة و هوی شوجهیة حالعقوا و لحأوت
حالعقا وطال

وول كوان عواق كوان لو دیول و وول كوان لو دیول دخوا النوة ا هتهً و ىهو الهذي

ً
میلق اَ رلقا ارهب الحهه ونهه و ا لهب ارجهار العقهه املهأثورة جهار عهیل ىهذا العقهه و رهدخث
و خعهول الكتههاب

جنهود العقهه و الهدخث املفصهه الهذي رواه ىشههام عهن وهویس جهن جعفهر
ً
حذكر اٌرجار و ذكر ا كثحرا وهنها یف فصهه العهاب و ىهذا العقهه هور و رحهر و كههال و مجهوب َ
علوجه ٌخعیص اَ و ٌخفتر عن عجادة اَ و ىو وجهه وهن وجهوه روغ القهد
خغدده و ىذا العقه ٌیوجد اٌ یف املؤون و لح
ا ا حه ضنی عن حر اىله و كه وهن لهح

یؤ خهد اٌ غهات و

ىذا الكتاب ووضع ا خد ون ذلها و ٌدهحها و

هؤون فلهح

فحهه عقهه حهه وها فحهه جوهه و ات شهق

الشعر یف دایر العلوم و اي جوه اع ن ون اتخكفر اٌ غات جرحه او خعصحه.
الجروو و ىو یف العهام الكهیل
و الثاین العقه الذي ىو ودرك املعاین الكلحة و ىو ون عام ج

العقه الكیل الذي ىو اول ملو رلقه اَ شحته و خعجر عنه حتعجحهراو لهح

ىاىنها جیا هه و یف

كه شنك جزئ ىو وشعر خدرك حه املعاین الكلحة عهیل رغهب دهعته و ىهو صهارب الحقهی و
صارب املوع ة الغنة و ىو وا دجه عیل

فقحه وا العقه فقال جوهر د اك موح حاالشوحاء

ول مجحل جهاهتا عا ف حالیشء قجا كونو فهوو عهوة املوجوودات و هناخوة املطالوج ا هتهً و ىهذا ىهو

العقه الكیل و ىو املشارالحه یف رهدخث روي ا هه دهجه النهیب
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وهن رلهق اَ علوجهه العقهه

طال خهق وهكا ل ءوب حعدد ال یق ول خهق و وول میهوق ای یووم القحهوة و لكوا أب وجو و
لكا ادوی أب ول ءوب العقا و اسن ذلوك االنأوان عوی وجو ذلوك الورأب وكتووب و عوی كوا
وج ستر وهیق الخكش ذلك الأتر ول ذلك الوج حی یولد هوما املولوود و یجهوغ حود الرجوال او حود
النأاء فاذا حهغ كش ذلك الأتر فحقل ىف قهج هما االنأان نو فحرهن الر خضوة و الأونة و الحود و
الردی اال و وثا العقا المی ىف القهج كهثا الأراج ىف وس الجحت ا هتً.
النهوت و خقهال فهٍت عاطهه و فهٍت
و الثالث الشعور الهذي ىهو ونها التكلحهف و خقاحهه ج

جمنوت او دفحه و ودار التكالحف یف الشهرع عهیل ىهذا و اطهمی الجهة عهیل ىهذا و ىهذا ىهو العاطلهة

الزجحهة و ىهذا العقهه ىهو وشهعر وهن وشهاعر الهنف
املدركة للهعاین ج

و دلحلهه املجادلهة حهالی ىهً

ارغن و لذلا تهري ادلهة القهوم كلوها وغهتندة ایل املغههوعاو و املجصهراو الارجحهة و كلحاهتها
ً
الجا جمهوع اٌفراد او املنتزعة وهنا و جزجحاهتا اٌفراد و خغتنجعوت اكثرىا وهن وهدالحه اٌ لفهاظ و

ادلهتهها جمادلههة ات كا هت حههالی ىهً ارغههن فوهً جههایزة و اٌ فوهً رههرام و خغهههوت ادلهههتن ىههذه

حاٌدلههة العقلح هة و ى هً عنههد المكههاء ادلههة فغ هحة و وشههعرىا الكههیل الههنف

الزجح هة الدىر خ هة و
ج

الهغهة ال هاىرة و

الزجحهة العاطلهة و العاملهة و الوامههة و املتنحلهة و املتفكهرة و الهوا
وشاعرىا ج
ً
ٌ ارن املصنف تعقه حر ىذا العقه او رن حره عقٍ فا ه وتججح حات وا ذكره یف ىهذا الكتهاب
ادلة عقلحة و لح
ا خد ون ذلا.

فحه وهنا كلهة و مجحعوا ادلة جمادلة فغحة و لح

ىذا الكتاب وقام تفصهحه

فقولههه <الههق ادراك العقههه> خعههین حههه ىههذا العقههه النفغههاین الجر ر هً الههذي ىههو ونهها
التكلحف و خعهر حهه النفهع و الضهر فوهو خهدرك الغهن و القهجح یف حعه اٌشهحاء الد حاو خهة الهی
ً
ً
جرهبا و رأي عواطتا او عواطب اوثاهلا ٌ كه اٌشحاء و لح ا ه ٌخدرك رغنا و ٌ طج ا.
مث طال <الغن خعلق عیل وا یوافق الغرض> واادري ىذا املعهین لغهوي عنهده او عهریف
الهههال و ىههو ضههد القههجح و طههالوا یف القههجح ىههو ضههد الغههن و وثههه لههذلا یف
فههی اللغههة الغههن ج
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الضواحا حقول القاجه طتهه خهد رغهن ٌعداجهه و طجهحح عنهد اولحاجهه و طهول العجحهب شهرب ىهذا
الدواء رغن و ىذا طجحح و عیل ذلا ىذا وعهین عهریف و لهح

علهوم اتخكهوت ذلها یف العهر

العام و مخثجت اخة اٌور ات صهح النقهه فقهوم طهالوا كهذا و لعلهه وهن رحهاٌو املتكلههی و الهذي
ري ا ه لح صعلح یف وها علهن اتخقهول العجحهب للهدواء املضهر ىهذا طجهحح و كهذلا طتهه خهد
ً
طجحح عین ٌیوافق رض اٌولحاء حه اذا طالوا ذلا یر خدوت ا ه وعصحة شرعا و ررام.
الهحلة رغهنة و املهرأة الغهوداء
طوله <و عیل وا خٍ می العجع> ایل ارر و وثه لذلا املرأة ج

طجح ة او الصوو الغن رغن و صوو الهار طجحح و ٌ غلن ات ذلها وهن جوهة رصوصهحة
الههال
الهحلة رغنة جلهاهلا و الغوداء طجح ة ٌهنا عیل ضد ج
وٍمئة العجع و عدم املٍمئة حه ج
و كذلا یف اٌصواو فات مجال كه یشء حبغجه.

و طولههه <حبغههب اٌشههناب و العجههاع> دههجا العجههارة خشههود حههات املصههنف رههن العجههاع
ً
ً
ً
مجعا و ىً وصدر ادتعهه امسا وفردا و لحغت جحبهع.
الوه طجحح و ٌ غهلن ات وعهین ذلها
طوله <و عیل صفة المكال> كقولا العلن رغن و ج

الوهه قهك حهه العلهن مجهال الهنف
ات العلن كههال و ج

عیل

فحها غب الحه

وااحأووووووول الووووووودیل و الووووووودنحا اذا
اجتهعووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا

الوهه طج وها و ىهو عهیل اللغهة كقهول
و ج

و اقووجح الكروور و اال ف و ب ىف جووا

ً
ً
ً
طوله <و عیل وا میدغ> ایل ارر اوا یف العاجه ورده كاتخنشد رجه شعرا رغنا و شهعرا

ً
طجح هها و لهح ذلهها وههن رحهث املههدغ حههه مجههال الشههعر و طج ههه حبغههجه و اوهها فحهه و یف اٌجههه
ً
الهههال فههات مجههال اٌ غههات وههن رح هث
كالصههلوة رغههنة و الههزین طج هحح و ذلهها اخضهها وههن حههاب ج
ً
اٌ غهها حة حههاٌرٍ الغههنة و اٌ فعهال امل هههودة فههات هبهها یشههر مجهحٍ یف اٌرههرة و اي رغههن
ً
ً
ارغن وهنا و طج وا حاٌرٍ الردخة و اٌ فعال املذوووة و هبا یشر طجح ا دوحها.
طولههه <و عههیل وهها ٌرههرج یف فعلههه> كجح هع املراحبههة رغههن اي ٌرههرج فح هه و ٌ حههأ

حههه و

الرجوي او الجحع طجه القج
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ً
طجحح و ٌ اعر شحجا ون ىذه الوجوه و ىهً وهن رحهاٌو املتكلههی

الهال یف كهه یشء حبغهجه و
املغتجدین حاراهئن الذین ىن ون شرار ون ىن وهنن و الغن ىو ج

القجح ضد الغن یف كه یشء حبغجه.

الههال مفوهها
طوله <و ىو جما یف اٌرحر> ایل ارر ذلا عیل فرض اٌدتعهال یف حهر ج

الهال فوو جما اخنها ادتعهه و ٌ ارتصاب له حاملعین اٌرحر و ا ها عههه
ادتعهه یف حر ج
ً
ً
املصنف جمها ا ٌت املجهاغ ٌرهرج فحهه و لهح فحهه رغهن اٌ جمها ا و عههه یف الجهایق رقحقهة
واادري رقحقة لغو خة و لحغت او عرفحة و لحغت حعر عام فلعله رقحقة یف العر الهاب

حقوم م علع علهین عن كه وعهین خل هو فحهه مجهال خعلهق علحهه الغهن وهن حهاب اٌشهتراك
املعنوي و اوا تلا الصوصحاو فٍ عرفوا و واادري وجه اٌدتدٌ ل حالتجادر للهجا خة عهن
حص ة الغلب خغتدل علحه اللون اٌ اتیر خد ا ه رقحقهة یف الجهوایق للتجهادر و جمها یف اٌرحهر

لص ة الغلب ری خغتد العجارة.
ً
و طوله <رقحقة یف الجوایق> ایل ارر اذا كات القدر املشترك وشكوكا فاٌصه عدوهه و اذ ٌ

طدر وشترك فوو وشترك لف ً اللون اٌ اتخقول نن علن ات جیهنا طدر وشترك ولكن ٌ علن ا هه
اي یشء ىو و ىو م

ماجة و لكن طدذكر ا نهن ات الغهن ووضهوع للجههال و لكهه یشء

مجال و اعتدال حبغجه و مجال كه یشء یف اعتداله و كاولحته فحها رلق ٌجله.
طوله <ٌ اللف ً> ایل ارر خعهین لهح

شهترك لف هً جیهنها ٌت اٌصهه عهدم تعهدد

الوضع و لو طحه و كذلا اٌصه عهدم الهد املشهترك طلنها ات اٌصهه اٌول وقهدم ٌ هه وهن
جوة الواضع.
طوله <و اوها اصهالة عهدم اٌدهتعهال> ایل ارهر خعهین لهو طحهه اٌصهه عهدم اٌدهتعهال یف
القدر املشترك املشكوك حراملعلهوم و خلهزم ونهه املجها حٍرقحقهة فحهدفع ثلهه حهات اٌدهتعهال یف
ً
الصوصحاو اخضا وشكوك فاملغتعههفحه وشكوك فالشا یف الادد و اٌصه عدوه و حعهد
ً
الوجود خشا یف كو ه وغتعهٍ فحه.
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طوله <و ودفوعة> ایل ارر خعین ا ا قعع ات اوٍطوها عیل تلا املعاین ون حاب اوٍ

الكیل عهیل الفهرد و املتجهادر ونهه كهیل جمههه حهه وجهی و ىهو یف الغهن املر هوب فحهه و یف القهجح
عكغه حه خصح دلجه عن الصوصحاو.

حالهلة ىذا الج ث و الرد ٌ رغن فحه حه خقهجح لصهر العههر وهن حهر فاجهدة و لهو كهات
ج

العقه خدرك رغن اٌشحاء و طج وا ٌدرك عقوهلن طجح صر العههر فحهها ٌ واجهه فحهه و رغهن
الغكوو عها دكت اَ عنه.
قال :و ال زاع وم االشعری انها ذو نی الهع ی الرابم حیث اط ظاذر قلوا االشاعرل عزلم
ادراك العقل الهل و ال م و االوالط ال كام نزی ادراك العقزل ایاذهزا بحكزن البلاذزة و كز ا اللالزث و
اط كاط یظ ر ون الت یب انكار بعض االشاعرل ادراك العقل ایاا و االخیر داخل نی ال ززاع اط كزاط
الهززراد الحززرج االخززروی ال خصززوف الززلنیوی و وحززل الكززام ادرا كززه الهززل و الز م نزی نظززر الكززل
حتی الحكین علی االطاق ال نی الجهلة و اال لجا الازاع نزی االطاقزا االول و لازرج ال ززاع
عن وقاصل الفزن ل زا علزی االدراك نزی ووضزم ال ززاع اوال بلاذزة الز م ع زل كزل عاقزل علزی الظلزن و
العلواط و الهل لفاعل االحساط و توذن كونه ناشئا عن االنر بال زرع كهزل الهصزلی او عزن
العززادل ك ز م الرجززل الهتلززبر بلبززاس ال سززا او عززن كونززه صززفة نقززص او كهززال او عززن واالفززة
الةرض و ووانقته كقبح قتل زیل ع ل اولیاجزه و حسز ه ع زل اعلاجزه او عزن واجهزة الطبزم و و انرتزه
ولنوع بانا نری قبح الظلن و اط قطع ا ال ظر عزن ال زرع بزل ع زلنا نزی االدیزاط و اط نرضز ا اعتیزاد
ال اس به بل علو زیل ی م قاتله ظلهزا الجزل ظلهزه و اط كزاط ووانقزا لةرضزه او واجهزا لطبعزه و اوزا
جعله ون صفة الز قص نزا وجزه لزه النزه وزن االنعزال ال السزجایا نیز م ناعلزه و لزو نعزل وزرل و لزو
له ا قل ا غرض ا اثبا القبح بهع ی ال م و اط تسبب عن صفة ال قص.
و ثانیا انه لوالا لهااوتةل الهكلفوط باواور اهلل تعالی و نواذیه الحتهال ك بزه اا حكزن العقزل
باوت اعه و ه تعالی انها ذو لقبحه ال لعلم قلرته نااا لزنیحكزن العقزل بقبحزه لزنیحكزن باوت اعزه
نایوثزق بوعزلا و وعیزلا نایهتةززل الهكلزف و ذزو باطزل باتفززاق الاصزن و یكزوط التكلیزف حی ئز
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ف ا و التهسة نی اثبا العلن بعلم صلورا ع ه تعالی لجریاط عادته علی الصلق وردود ب قل
الكام الی بلو االوزر حیزث لزنیكزن عزادل نهزن ایزن حصزل العلزن بالصزلق االغلبزی حتزی یحصزل
العلن العادی وم انه الیتن اال نی حق قلیل ون الهكلفین او بكزوط الصزلق ووانقزا لةرضزه وزلنوع
بززاط الكز ال لعلززه ووانززق لةرضززه كهززا علیزه بعززض الهتصززونة و بانززه الیقززول بكززوط احكاوززه وعللززة
بززاالغراض و بانززه وززا الززللیل علزی اوت ززاع صززلور و ززاع الةززرض ع ززه او بكونززه واجهززا لطبعززه وزیزف
بكونه و زذا عن الطبم و بانه ون این علن و انرل الك ال لطبعه و ال وعاشرا و بانه وا الزللیل علزی
علم صلور و زانر الطبزم ع زه او بكزوط الكز ال صزفة نقزص و الصزلق صزفة كهزال و ذزو و ززا عزن
ال قایص وستجهم للكهاال وضعف باط الصزلق او الكز ال وزن اوصزاع االنعزال الظزاذرل و ذزو
الك ززام ال االوص ززاع الباط ززة ك ززالعلن و الج ززل حتز زی یس ززهی ص ززفة نالتس ززهیة بالص ززفة خ ززاع
الهصطلح اقول له ا لكزن الز قص نزی صزفا االنعزال لزیر اال القزبح و بزاط وجزرد كونزه صزفة
نقززص الیوجززب عززلم صززلورا و ززه بززل البززل وززن ادراك العقززل ان ززا لیسززا وززن صززفاته تعزالی نززاط
ادعیا انه یلرك الة ایضا نقزلثبا الهطلزوال نتخوزل و اط قلزا اط االجهزاع دل علزی ت زذزه عزن
صززفا ال ز قص قلززا نقل ززا الكززام ال زی االجهززاع ن زاط كززاط حجیتززه ب فسززه ن ززو وه ززوع او الجززل
الك ززف عززن ال ززرع نلعلززه كز ال او العقززل نززالهطلوال ثابززا و لززو قیزل یكف زی ن زی لزززوم االوتةززال
احتهال صلقه دنعا للضرر الهحتهل قل ا یهكن كوط وعزلا نزی وحزل الوعیزل و عكسزه ناحتهزال
الض ززرر و ززترك و ایض ززا ل زززوم دن ززم الض ززرر الهحته ززل اط ك ززاط بال ززرع نلعل ززه كز ز ال او بالعق ززل
نالهطلوال ثابا نعن لاشعری اطیقول ب ا علی و ذبه اط حصول الوثوق اضطراری او یقول انه
الضیر نی تكلیف السفه ع ل علم الوثوق.

ً
اقول :طولهه <و النهزاع وهع اٌشهعري> طهدذكر ا دهاحقا ات الردهن اتخقهول اٌشهاعرة اي

املنغههوجی ایل ایالغههن اٌشههعري و ل هح

كههه اشههعري خقههول هبههذا و اشههعر اجوطجحلههة وهنهها

اجووویس اٌشعري.
و طوله <یف املعین الراحع> اي املدغ و الذم و واادري م خنا عوت اٌشاعرة و یحوت امسوهن
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و وههذىتن اوهها تل خلههوا اوهها تفرطههوا ألهح ات الجاوههه میهوو حتههرك ذكههره ءاذا رجههح وارهد وهههنن طههول
ً
ً
اٌشاعرة خصحر اشعر خا او رالفون خصحر وعتزلحا وها لكهن و هلهن دعهوىن میهوو ذكهرىن و توجوهوا ایل
حالهلهة
ا فغكن و الخهترت ونكن احد و اوضوا ححث تؤو قن قوا اهلل مث ذ هون ىف خوضوهن خهعجوون ج
رك النزاع حاملعین الراحع فات اٌولی خفوهوها العقه حٍ كٍم و تغهحة فاىن ذلا حالعقهه دلحهه
عیل ات عقول ىؤٌء فودون الناررة ون اعحهنن الغاوعة ون اذاهنن.
طولههه <و كههذلا الثالههث> اي صههفة المكههال و الههنقك و اوهها اٌرحهر اي وهها ٌرههرج فحهه ات
عهن خدره یف مه النزاع.
طوله <و مه الكٍم> ایل ارر اي الذي فحه النزاع لهح

وهدغ و ذم یتصهات حقهوم و ا ها

املههراد املههدغ و الههذم عنههد الكههه رههی عنههد اَ و دههجا جیا ههه ىنهها و یف الضههواحا ختجههادر ونههه یف
الذىن ات كلهة ری ىنا للضعف فلوٌ ذلا لكات یف ر الكمی عهیل اٌوهٍ حعر یهق اویل و
لهههح

الهلهههة فلهههو كهههات ىهههذات مهههه النهههزاع جلهههاء الهههٍ یف
مهههه الكهههٍم املهههدغ و الهههذم یف ج

اٌوٍطهاو اٌول اي الثلثههة املههذكورة فاهنهها مصوصههة حههاطوام و ٌتعههن الكههه و لههرج النههزاع عههن
وقاصد الفن فا ا ر خد اثجهاو اٌركهام العاوهة و اثجهاو اركهام شهرعحة حالعقهه عهیل رطهاب مجحهع
العجاد.
مث شرع املصنف یف اٌدتدٌ ل فقال <لنا عیل اٌدراك> ایل ارر اي كه عاطه خهذم عهیل
ال لههن و العههدوات و میهدغ فاعههه اٌرغههات و ىنهها ٌحههد وههن تفصهحه فههات كههات الغههرض ذم العاطههه
ال ام عیل ال لن حهاملعین الكهیل اي وضهع ال
الكیل اي وضع ال

هء یف حهر ملهه و وهدغ امل غهن عهیل اٌرغهات

ء یف مله فوو رق العقه خدرك ذلا حعد تنجحه الشارع و تقو میه و تغدخده

العقههه و ترجیتههه لههه و اوهها دركههه افههراد ال لههن اهنهها افههراد ال لههن القج هحح و افههراد اٌرغههات اهنهها افههراد
اٌرغات الغن كلحة فهٍ ورحها و اي عقهه خهدرك ات ارهذ دخهة املهرأة وثهه دخهة الرجهه رلهن و
ً
ً
صفوا ارغات و عدل و ون خدرك ات صهلوة ال وهر ثلثها طجهحح و ارحعها رغهن و ا لهب وضهعحاو
الشرع ىكذا و لذلا طهال عهیل جهن الغهی

ان دیول اهلل الخ واب حوالعقول الناق وة و اال اء

الجاطهوووة فالعقهههه ٌخهههدرك كهههه ممهههدوغ و كهههه وهههذووم و ا ههها خهههدرك حعههه
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املهههذووواو و حعههه

املهدوراو حتنجحه اٌ جحاء و ات طلت ا ا طلنا ات املذووم عنهد الكهه و املههدوغ عنهد الكهه خدركهه
الزء فذلا كقولها
العقه فنقول وا الغرض ون ىذا الكه فات اردو اٌدتدٌ ل ون الكه عیل ج
ً
وا خدركه كه عاطه خدركه خد فٍ فاجدة فحه و ات كات الغرض ات وا ادركه خد ممهدورا فوهو عنهد
ً
الكه ممدوغ و وا ادركه خد وذوووا فوو عند الكه وذووم فٍ ور حا فكن ون یشء خعده عقولنها
ً
ً
رلههها و طههدجري حههه الشههرع و كههن وههن یشء ههراه حعقولنهها عههدٌ و هن هً عنههه الشههرع و كفههاك ات
ً
علحا خقول لوال این أخت سول اهلل یأح ظهر القدم لكنت اظول ان حواطل القودم اوی حاملأوح و
كفاك ات النا

متلفوت یف ادراك الغن و القجح ون اٌشحاء.

و ات طلت ات ذلا ٌرتٍ العجاخع طلت ىذا الجٍء الع می الذي جعه ر العقهه
ً ً
الوه و العاداو و
رشوا رثا ٌ فاجدة فحه و ذلا ات العقول ملا زلت ایل ىذا العام عهتا ج

العجاخع و الشوواو و الغضب و اٌلاد و الشقاوة فاعهت عحهنا و عت فوهوا و عوجهت
ادراكوهها فلههنتجههق عههیل صههرافهتا و حههذلا ارتلفههت العقههول و لههوٌ ذلهها ٌختلفههت فاهن ها ههور
العقه الكیل و ىو وارد و ىذا وعین وا اشر ا الحه حقولنا حعد تنجحهه الشهارع اي ات اٌ غهات
ً
ً
اذا تولد لو ریل یف وكا ه ری خكجهر خكهوت كالتهامئ ٌخهدرك رغهنا و طج ها و ات وها خدركهه
اٌت ىو ون جركاو اٌ جحاء فاوا علهوه حا فغون او علهوا وهن علهوهن و ىكهذا و كهه وها حنها
ون دداد فون و رشاد عقه فا ها ىهو حالشهرع و اٌ لكنها كالتهامئ و ٌجهه ذلها خكهوت حهر
اٌرذین عن الشرع كاٌ عام حه ىن اضه و ات شقوا الشعر ىؤٌء اٌ فهر ج املعهرو جیههنن
ات الٍطی یف محاواهتن النغاء و ىهذا جیهاوع رٍطهه ىنها و ىهذا خٍعهب ىنهاك وهن دوت
درك طجح و كات رمكاء الحو ات اذا اتفق هلن عر

یف املجله

ختجرد مجحع طجحلة العرودی و یرطصهوت

حههٍ كحهر وهههنن و العههرب كههات صههلوهتن عنههد الجحهت التجههرد وكشههویف العههورة و

املكاء و التصدخة فالعقول لوٌ الشرع ىذا راهلها و مسعهت ات جل یهرة وهن اهلنهد فهیها غهاء
حالهلهة ىهذه العقهول املغعهاة ها ذكر ها
خغترت اثداءىن و خكشفن فروجون و ىذا دخدهنن ج
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الزئ عیل الكه حاوه كهها عرفهت
ٌ تدرك شحجا و ٌعجرة حادراكوا و اٌدتدٌ ل ون ادراك ج
الزء حتصحه الاصه.
و اٌدتدٌ ل ون ادراك الكه عیل ج
مث شرع املصنف یف دفع وا ع

اتختوىن فقال ات توىن ات ىذا اٌدراك ایش وهن اٌ ه

حالشرع ودفوع حا ا هري طهجح ال لهن و ات طععنها الن هر عهن الشهرع و طهد وهر جهواب ذلها ات الشهرع
ر خه

عقههولكن و دههددىا و ارشههدىا و اٌ كنههمت كالتههامئ اهلامئههة اهلل اخوورجكن ووول حطووون اوهوواتكن

ال تعههون شحجا و ا ا علهكن النیب او علن احهاجكن و علههوكن حفضهه تعلهمی اٌ جحهاء و طعهع الن هر عهن
الشرع مه

رحهال و اٌ غهات ٌخقهدر عهیل طعهع وها تعجهع علحهه و ات تهوىن ات اٌدراك وهن اعتحهاد

النا دفعه املصنف حا ا ري ات مجحع النا خغهتقج وت ال لهن وهع اهنهن وعتهادوت حهه و ات تهوىن
ً
ً
ا ه ملوافقهة الغهرض و وٍمئهة العجهع دفعهه حا ها هري ات عهدو خهد خعهد طتلهه رلهها طجح ها و املصهنف
ً
افه ا ه عیل فرض ادراك حعه النها شهحجا ا هه ا ها خهدرك طهجح اوهر حهدهیً طج هه او رغهن اوهر
ً
ً
حدهیً رغنه و ذلا اخضا عیل وعین كیل وع ا ه حتعلمی اٌ جحاء اخضا و ذلا لح یهی عهیل ارهد
الزجح هة و یف دههایر اٌركههام مفهها خ هذكره ل هح
و ٌخنفههع یف اركههام اَ ج

القحها

حههدلحه اٌ حضههن اٌدههتقراء او

و ٌ رجحهة فهیها و ات تههوىن وتههوىن ات درك العقههول طههجح ال لههن ٌ ههه صههفة قههك فدفعههه

املصههنف حههات ال لههن صههفة فعههه ٌ دههجحة فحكههوت صههفة ذاو فحهذم فاعلههه و لههو فعلههه وههرة یف عهههره
ً
فٍخقا صفة اٌفعال حالغجاخا و الغجاخا خدرك قصوا كه ارهد اتفاطها و ال لهن لهح وهنها و وهع
ذلا خدرك العقه طج ه.
و طوله <و لو دلهنا> ایل ارهر خعهین عهیل فهرض تغهلمی طولها یصهه رضهنا و ىهو ادراك
ً
العقه دواءا كات دججه كو ه صفة دجحة او حرىا و مجحع ىذه اٌدلة ارك ون املدعً ات كات
ً
رقا و طدعرفت راهلا مما ذكر ا.
ً
طوله <و ثا حا لوٌه> ایل ارر ىذا حتقحهق ارهر مسهح حهه رهاور املصهنف و حتر یهره ات صهدور
الكذب ون اَ ون رحث القدرة علحه لح

هتنع و طوله <ٌرتهال كذحه> لا ع می و ذلا

حالهلههة فالعقههه یكههن اٌت حعههدم صههدوره ونههه
ٌجههه ات املصههنف مخكههن وههن اىههه ىههذا املقههام ج

227

لقج ه ونه تعایل فات مخدرك العقه طجح الكذب میكن حعدم صدوره ون اَ فعنده یتههه یف
رقههه الكههذب فٍخثههق جوعههده و وعحهده اطههول مجحهع ذلهها حتعلهمی اٌ جحهاء كههها عرفههت و وههعذلهها
ارك ون املدعً و حا فتا ىر ٌخدره الرجیع.
ً
طولهه <و التهغها یف اثجهاو العلههن> ایل ارهر و ىهذا كهٍم میهوو ونهه الهثكیل ضه كا وههن
رحث الج ث و الرد خقهول لهو طهال طاجهه ا ها علهنها حعهدم صهدور الكهذب وهن اَ جلر خهات عادتهه

عیل الصد ٌ ون رحث القجح رده املصنف حنقه الكهٍم ایل حهدو تولهد اٌ لهه او حهدو تكلههه او
حدو ولكه او حدو الوىحته طجه اتخعتاد حالصد و ٌ عر حدو اٌوهر اٌ اوثهال ىهذه و وااشهجه ىهذا

حكٍم ون طحه له ات اَ كات خأرذ اٌون الغالفة حعصحاهنن ادرع ون ىذه اٌون طهال كهه ارهد
حالهلة طوله مفن این رصه ایل ارهر اي یف اواجهه عههر اَ مختفهق
یف شجاحه له عجلة و وحش ج

له صد ا لیب ری یصه العلن العادي حا ه عادته كذا و ٌخكذب وهع ات ىهذا العلهن العهادي

ٌیصههه اٌ یف رههق طلح هه وههن املكلف هی املجههرجی ات اَ ٌخكههذب و الههال ات مجح هع العقههول
خشود حقج ه ون اَ و واادري این كات املكلفوت یف حدو عهر اَ.
ً
طوله <او حكوت الصد ووافقا> ایل ارر خعین اذا طحه ا ها علهنها حهات اَ ٌخكهذب ٌ وهن
ً
رحث القجح حه ٌجه ا ه ووافق لغرض اَ دفعهه املصهنف حا هه ٌ جیهب اتخكهوت الصهد دامئها
ً
ً
ووافقا لغرض اَ حه ر ا خكوت الكذب ووافقا لغرضه كها طالهه حعه الصهوفحة وهن ات الوعهد و
الوعحد ٌجه وصل ة اللق و ٌرقحقة هلها ا ر یف الدلحه و صدطین اهنن یر خهدوت اتخقولهوا وها
ً
خدفع الصن و ات كات الدلحه ٌ وعهین لهه و حهاوٍ كحهف خكهوت الكهذب ووافهق هرض اَ و وها
رض اَ و كحف ادتعنت ذىب الصوفحة یف رد طول رصها و ىو جدال حهالی ىهً ادهوء و
احعههال حاوههه ججاوههه فوههه خعجههز اَ عههن اروههار رضههه حصههد رغههن فحغههتعی حكههذب طجهحح
میرضههه لعجههاده و یهدعون حههاور حاوههه فلههو كههات العقههول تههدرك الغههن و القههجح ملههاتكلن املصههنف
حاوثال ىذه الكلهاو.
طوله <و حا ه ٌخقول> ایل ارر خعین دفع طول الصن ىذا حا ه اي الصهن ٌخقهول حكهوت
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اركاوه وعللة حاٌ راض و تاحعة للهصالح خا دهج ات اَ ىهه خعقهه لكهمی اتخكهوت فعلهه لغحهر
اخة و لغحر رض مفا الفر جینه و جی الغهفواء و الصهجحات و طددهجه اجوعجهداَ
ون الٍل و الرام فقال ان میعا یشء اال لیشء و طال عهیل
الهق ال لهخهق الی فهیا و طهال الرضها

عهن یشء

ان اهلل حورم االشوحاء مل وهاة

انوا وجودنا كوا ووا احوا اهلل تجوا ك و تعوای فرحو

و ا

العجاد و حقا هن و هن الح الاجة الی الخأوتغنون عهنوا و وجودنا املاورم وول االشوحاء الحاجوة لهعجواد
الح و وجدناه ورأدا داعحا ای الرناء و اه ك الدخث فجهحع اركام اَ لغرض و وصهل ة عهن
ً
لح لغرض عاخد الحه صالح له فلح رد املصنف عیل اوٍطه ص ح ا عیل اي رال.
طوله <و حا ه وا الدلحه> ایل ارهر و ىهذا رد ارهر وهن املصهنف خعهین دهلهنا ا هه لهه هرض وها
الدلحه عیل اوتناع صدور ونایف الغرض وهن اَ حهاتخكهوت رضهه صهٍغ اللهق فهح كن ها فحهه
ً
ً
الفغاد وثٍ او خكوت الصد ووافقا لغرضه فحكذب عیل رهٍ رضهه فوهو طهادر و ٌ دلحهه عهیل
اوتناعه.
ً
طوله <او خكوت وٍمئا> ایل ارر و ذلا حبث ارر خعین اذا طال طاجه لعه صدور الصد وهن
اَ ٌ ههه خهٍ می وجعههه ٌ ٌجههه طج ههه فقههال املصههنف ا ههه ول خهف ٌت اَ ٌ وجههع لههه و ارغههن وههن
ً
الهحع رد املصنف ثا حا ا ه عیل فرض تغلمی العجع ون این علهن ات الكهذب ٌخنادهب وجهع اَ و ٌ
ج
ً
ارد عاشره ری خعر وجعه و رده ثالثا حا ه وا الدلحه عیل عدم صدور ونافر وجعه عنه خعین ٌمیتنع
ذلا و میكن اتخصدر ون اَ وها خنهافر وجعهه و ٌاعهر وجهع اَ و ٌاعهر ونهافره و ىهو ٌ ضهد لهه
لعهري اٌحباد احباد الغفواء و اٌجوحة اجوحة امل رووی و تغو خد القروا
وا اطول

ا ها احكههن رائ الههرؤي و ارلههی ص هه ه

هبا ادرا وهاادري

ههههههن مفههههن یكههههً و وههههن ذا خغهههههع

طولهه <او حكهوت الكههذب صهفة قهك و الصههد صهفة كههال> ایل ارههر خعهین ات طحهه ا هها
علن ات اَ صاد ٌجه ات الصد صفة كهال و ٌحد و اتتكوت فحهه ٌ وهن رحهث ا هه طجهحح
الوههه تغهههً حصههفة
فاجههاب املصههنف امل قههق املههدطق عنههه حههات اٌوصهها الجاونههة كههالعلن و ج
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الههنقك و صههفة المكههال ٌ اوصهها اٌفعههال ال ههاىرة كالصههد و الكههذب العارض هی للكههٍم و
تغهههحهتا حصههفة الههنقك و المكههال رههٍ اٌصههعٍغ فحالحتههه مخهتكلن یف علههن مخشههن رایتههه و
مختصهر فحهها لهح

لهه حاىهه و واخهدري املصهنف ا هه لهح

كهاله و واخدر خه حاصعٍغ املتكلهی و م

اٌ اَ و كهالهه و مجحهع ا هواره وهن

رٍ اٌصعٍغ ٌخدل عیل حعٍت املراد.

طوله <و ات طلت ات اٌمجاع> ایل ارهر ىهذا حبهث و دفهع حبهث ارهر و ىهو ا هه ات طلهت ا ها
علهنا حصدطه تعایل وهن رحهث طحهام اٌمجهاع عهیل صهدطه ٌ وهن رحهث القهجح قهه ات اٌمجهاع
حنفغههه ل هح

حبجههة و ا هها ىههو رجههة وههن رح هث الكشههف عههن الشههرع و ا ههت اذا متعههر طههجح

الكههذب فلعههه الشههرع كههذب و اٌمجههاع طههامئ عههیل كههذب او وههن رح هث الكشههف عههن العقههه
فاملعلوب ثاحت ىذا و الدلحه عیل رجحة اٌمجاع وا ىو ات كات ىو الشرع فلعلهه كهذب عهیل وها
تقول و ات كات ىو العقه فنهنع اعتجاره حعد امجاع اٌواوحة عیل ا ه ٌ رجحة فحه حنفغه و لعههرك
اهیا النارر اٌ غات خغتورش ون ىذه اٌحباد الواىحة الارجة عن ور خقة ارحاب الشعور ایهن
اٌمجاع و این ىذه املغهألة و وها ىهذا الهرد أ كهه وعلهب خثجهت حاصهولكن ىهذا و ٌ اراكهن اٌ كههن
طحه وا الدلحه عیل وردة اَ طال وجود الوارد جمهععلحه و اٌصه عدم الزاخد و ىذه الكلهاو
یف ر المكاء اض وكاو ٌخنجغً لل كمی ادتهاعوا و ٌ صر العهر حادتهاعوا و ذلا وجلغون

ون العلن.
طوله <و لو طحه خكی> ایل ارر حبث و دفع ارر خعین لو طحه ات وا طلمت ون ا ه لوٌ ادراك
ً
العقه طجح كذحه دج ا ه ملااوتثه املكلفوت مدوش حات ارتهال صدطه اخضا خكی یف اٌوتثهال
ً
دفعا للضرر امل تهه فاجاب ا ٌیعر یف رلد ركمی صههداین فقهال طلنها میكهن كهوت وعهده یف
ً
ً
مههه الوعح هد خعههین كههذحا و یتهههه الصههد و یتهههه ك هوت وعح هده یف مههه الوعههد خعههین كههذحا و
یتهههه الصههد فارتهههال الضههرر وش هترك یف العاعههة و املعص هحة و خنجغ هً تههرك العاعههة و فعههه
ً
ً
املعصحة اخضا و اخضا مب فوهت للوم دفع الضرر فهات كهات حالشهرع فلعلهه كهذب و ات كهات حالعقهه
فاملعلوب ثاحت حاَ أحتحر یف ىذه املعالهب و ىهذه اٌدلهة الواىحهة كحهف خهدعوت العلهن حاٌصهول
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العهلحة وع ىذه اٌدلة الی ىً كوشمی تذروه الر خاغ و ات ىً اٌ كغهراب حقحعهة یغهجه ال ههات
ً
وههاء فضههٍ عههن حهره و مجحعوهها عههیل فههرض الصه ة ارههك وههن املههدعً و ٌخهدره الرجیهع وههن
ا فتها ىهر ىهذا و مجحهع ذلهها جمهادٌو حهالی ىهً ادهوء و ٌ جیهو الهتكلن ح

هء وهنها حعههد ورود

وتكههوا همه الع احة ول شرا ول هن وهنن و حعد ورود ق یا ال ااب الك م و ورود الهنً عن
ً
الدال و الصووة یف الهدین و طهداورد ا كثحهرا وهن ارجهاره یف كتاحنها فصهه العهاب و كفهاك وها
ج

روي عن الرضا

عن احاجه عن عیل

لأان نجح و طال اجوعجداَ

لعل اهلل المیل یادلون ىف دخن اولجك وهعونوون عوی

هیهك ا ااب الك م و خن و املأههون ان املأههی هن الن جواء

خقولون هما خنقاد و هما الخنقاد و طال اجهوجعفر

اخواك و ال وووات فاهنوا توو ث الشوك و توج

العها و تردی احوا و عس انختكهن الرجا حالیشء ف خغرر ل ا هتً و ىذه ىً الكلهاو الی
ٌتغفر ایل حر ذلا ون اٌرجار و م تعرض لهرد ىهذه الكلههاو فاهنها واَ لهح

حقاحهه للتوجهه و

دایر كتجنا حعلن الكٍم وش وت طدوألو اٌصقاع و ورطت اٌمساع فات شجت فراجع.
هالجر خغههعون اتخقولههوا ات
طولههه < عههن> ایل ارههر خعههین اهنههن عههیل وههذىتن وههن القههول حه ج

رصول الوثو و اٌوتثال اضعراري و اتمخعتقد العجد طجح الكذب علحهه و خغهعون اتخقولهوا ات
ً
تكلح هف الغههفه اخضهها عنههد الوثههو جههایز فٍخ همت ادههتدٌ لكن .و طولههه <و تكلح هف الغههفه> كلهههة
عجهحة ٌ اعر هلا عرجیة.
قااال :و ثاللززا و رابعززا انززه لززوالا لززنیعلززن الفززرق بزین ال بزی و الهت بزی و لززنیعلززن صززلق ال بزی
الهعلززوم نبوتززه الحتهززال اظ ززار الهعجزززل عل زی الكززااال او ار ززاله ر ززوال كاابززا و التالی زاط بززاطاط
باتفاق الاصن و بكوط ب ا الهسلهین علزی اوكزاط العلزن ب هزا و بلززوم ار زال الر زل و التكلیزف
ف ا و عبلا اال اطیقول انزه بهجزرد االطزاع علزی صزلور الازوارق و زه یحصزل العلزن ب بوتزه و اط
دی زلط ال ززاس عل زی الززة و ل زیر اتكززال ن ن زی حصززول العلززن عل زی الززللیل العقل زی اله ز كور ال ز ی
الیف هززه اال االقززل وززن الهكلفزین او اط العلززن بززاالورین اضززطراری و لهكززاط الجبززر لك ززة خبیزر بززاط
الجبر واالف للعیاط وم اط الاصن یعترع بحقیة شزریعت ا و بزبطاط التكلیزف بهزا الیطزاق شزرعا

لایزة ال زریفة الیكهف هللا َفغا قال
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عدؼاا و الزم الزة بقزا التكلیزف و نقزل

التكلیزف بهززا الیطزاق ناجبززر حی ئز بززل ظزاذر االیزة ال زریفة اط للهكلززف حالزة و ززم و حالزة عزلم
و م و الجبر یستلزم حصر الحالة نی واحلل.

اقااول :حعههد وهها ذكههر املصههنف وجوهی وههن ادلتههه عههیل درك العقههول الغههن و القههجح اراد
ً
ً ً
اتخذكر وجوا ثالثا و راحعا فقال لوٌ ادراك العقه الغن و القجح مخعلن الفر جی النهیب و املتنهیب
فات النیب خعلن صدطه عجزته و ا ت تقول العقه ٌخدرك طجح یشء فٍتدرك طجح وجهود املعجهز
وع الكذب فلعلهه كهاذب و جهري عهیل خهده وعجهزة و كهذلا ٌتهدرك طهجح اردهال ردهول كهاذب
فلعله كاذب.
طولههه اٌ اتخقههول طاجههه ات العلههن حههالنجوة یصههه جههرد رؤ خ هة رههار العههادة و كههات حن هاء
املغلهی عیل ذلا حه حناء مجحع النا
العقلحة الی ٌخعرفوا اٌ اٌ طلوت فلح

عیل ذلها و واكها وا ختكلهوت عهیل ىهذه اٌدلهة الدطحقهة
ختوطف العلن حالنجوة عیل وعرفهة العقهه رغهن الصهد و

طجح الكذب فٍخلزم وا طلت یف الدلحه الثاین.
طوله <او ات العلن حاٌور ین اضعراري> ایل ارر خعین اذا طال طاجه ججري ات العلن حالنجوة
و حصد النجوة اضعراري فلح

ون حاب درك العقه الغن و القجح رده املصنف امل قهق حهات

الجر یی عیل ذلا عهحات و لو كات اٌور كذلا ملاارتلف اثنات.
الجر مالف للعحات فجهحع ج
ج
ً
طوله <وع ات الصن> ایل ارر خعین ات اٌشهعر خة یف فهر اٌدهٍم رهاىرا و ىهن وعترفهوت
حبقحة شر خعتنا و ون شرعنا وتاحعة الكتاب و فحه الخكه اهلل نرأا اال وسوعها فهن ن خغهعنا فعهه
كه عهه و تركه و ٌ م اطرارىن حذلا ات ٌججر فا هه عهیل طهوهلن العهایص ٌخغهعه عهدم العصهحات
وع ا ه كلف حتركه فوو خعحقه و خغعه حه راىر اٌخة ات لٍ غات رالة ودع كلف هبا و فو ودع
ً
الجر ات له رالهة وارهدة فقهدثجت حعلهن اٌصهول اخضها وهع ا هه وجهذول ا هه
مخكلف هبا و وقتیض ج
ً
ٌججههر وههع ات علحها خقههول ان و سوور ووول سوور اهلل و سووتر ووول سووتر اهلل و حو ز ووول حو ز اهلل ورفوووع ىف
ح وواب اهلل وطوووی عوول خهووق اهلل متوووم ووامت اهلل سووابق ىف عهوون اهلل وضوول اهلل العجوواد عوول عههو و
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فع فوق شهاداهتن و وجهغ عقوهن الدخث و م تصد حشرح رقحقهة الهال یف ىهذه املغهاجه ٌت
دایر كتجنا هبا وش وت و كذا م تصد حشرح رقحقة الهق یف دهایر الكلههاو یف ىهاتی الفقهرتی
ٌ ا منب صر العهر یف محاخة ارد القهولی وهع ات القهولی عنهد ا حهاوٍت فتركنها حعضهون یهرد
عیل حع

ا شاءوا.

و اوها اٌشهارة ایل رقحقهة املعلهب ات العقهه عقهٍت عقهه كهیل مهحا حاٌشهحاء وهن مجحهع
جواهتا كها دجه عیل

عن العقهه فقهال العقوا جووهر د اك موح حاالشوحاء وول مجحول جهاهتوا

عا ف حالیشء قجا كون فهو عهة املوجودات و هناخة املطالج ا هتً فوذا ىهو العقهه الكهیل و لهح
حره هبذه املثاحة و كذلا وا روي یف صفته ا هه ولها لهه رءو

حعهدد الٍیهق فوهذا ىهو العقهه

الكیل و كذلا وا روي یف ات اول وا رلق اَ العقه فوو العقه الكهیل ٌ عقهه كهه جهزئ فوهذا
الزجحهة حاٌتههه و ادواتههه و خعههر اٌشهحاء و
العقههه خهدرك رقههایق اٌشهحاء الكلحهة حذاتههه و اٌشهحاء ج
یف

طرا اهتا و وا یدد وهنا فحعر كه یشء یف ذاته و مله و رده ا ه یف اخة الغهن و لهح

اٌوكات ارغن مما كات فكهه یشء رغهن یف رهده و وكا هه و مجحهه یف وضهعه كحهف ٌ و ىهً
روور مجال اَ و كهاله فارجع الجصر ىه تري ون فعور الذي ارغهن كهه یشء رلقهه و خعهر
طرات كه یشء حكه یشء و تأثحر كه یشء یف كه یشء مفا اثهر یف یشء تهأثحر حقهاء و ثجهاو و طهوة
لههه ىههو لههه صههالح و وهها اثههر یف یشء تههأثحر فنههاء و وال و ضههعف لههه ىههو لههه فادههد فالعقههه امل هحا
حاٌشحاء خعر كه صٍغ ل

ء و كه فغاد ل

ء و ون اٌشحاء اٌ غات و ون اٌشحاء وا فحهه

صههٍره و وهنهها وهها فحهه فغههاده و العقههه الكههیل امل هحا خعلههن وهها فحهه صههٍغ اٌ غههات و وهها فحهه
فغههاده فههات شههجت فغ هن الصههٍغ حالغههن فوههو رغههن لٍ غههات و الفغههاد حههالقجحح فوههو طج هحح
ء و كه طجح ل

ء.

لٍ غات فعیل ىذا املعین العقه الكیل خعر كه رغن ل
ً
و عقههه جههزئ و ىههذه العقههول ات كا ههت صههرفا و عههیل رغههب صههدورىا وههن وؤثرىهها
لحغت محعة حاٌشحاء لدودىا الاصة و انصارىا یف ممحزاهتا و ٌجه ذلا لح

كه وها

خدركه عاطه خدركهه كهه عاطهه لوو عهون ابووذ ووا ىف قهوج سوههان لكروره و فووق كوا ذیعهون

الهزئ عهیل فهرض الصهرافة لهح
عهمی و وااوتحمت ول العهن اال قهح فالعقهه ج
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خهدرك رغهن

كه یشء و طجح كه یشء و ا اخدرك وا یضهره و خغهعه و خنعجهع فحهه فهالقوم حعهد ات مجحهع
ادلهتن الی ورو ارك ون املدعً اخة وا خقدروت عیل اثجاته ات جیدوا ووردین او وهوارد
الزئ خدرك كهه رغهن و
وعدودة ادرك عقوهلن رغهنا و طج وا و ذلا ٌخثجت ات العقه ج

كه طجح و اٌدلة اٌصولحة العهلحة ٌ مت

یف ىذه املغاجه الواطعحة الارجحة كهها كرر ها یف

ىذا الشرح فی املورد الاب الذي یر خد اٌصویل اتخغهتدل حالعقهه و ٌ كتهاب و ٌ هك
الههزئ ادرك ىههذا الغههن الههاب او القههجح
ا ههه لههه ذلهها حههاي دلح هه خغههتدل ات عقههیل ج
ً
الاب و مجحع ادلهتن ارهك وهن املهدعً و ٌ جیهب اتخكهوت وهن رأي وكهة طهدرأي شهاوا
ً
ً
ً
اخضا و ون رأي خهدا اتخكهوت رأي عههرا و وهن علهن علهن اٌدهعرٌب اتخكهوت علهن علهن
ً
الهزئ ٌخهدرك كهه یشء و
الروه اخضا و لنا ادلة وهن الكتهاب و الغهنة و العقهه ات العقهه ج
ان

كفههاك وووااوتحمت ووول العهوون اال قهوح و ا ك وورهن الخعقهووون وههع واجهة آخهة و طههول الغههجاد
ً
دی ول اهلل الخ وواب حووالعقول الناق ووة وههع الههف و وههأتی و دههتة و عشههر ین رههدخثا وهنهها وهها
مسعت.

ً
حالوهه و
الزجحة عیل فهرض صهرافهتا تهدرك اوهورا عدخهدة و اوها اٌت فقدشهحجت ج
فالعقول ج

العاداو و العجاخع و الشوواو و الجغ

و اٌلهاد و الشهقاوة و دهایر اللعهخ و اللها و اٌ ه

و

الهحة و اٌ راض و اٌوراض و وا ٌییص فعهحت حعد وا كا ت وجصرة و صهت حعد وها كا هت
داوعة و جولت حعهد وها كا هت عاملهة واهلل اخورجكن وول حطوون اوهواتكن ال تعههوون شوحجا و لهذلا
ارتجمت ایل اردال الرده و ا زال الكتب و التعلحهاو و التنجهیاو و الدود لعلكهن تتهذكروت وهع
ات یف ذلا لذكري ملن كات له طلب او الی الغهع و ىو شوحد و ذكر فات الهذكري تنفهع املهؤونی و
ً
لتنذر ون كهات رحها ا ها ا هت ونهذر وهن یشهاىا فٍجهه ات طلهو هبن و عقهوهلن ور خضهة وصهجو ة
وعوجة ارده الهین الرده و ا لل علهین الكتب و ررم علههین اٌدهتجداد و اوجهب علههین ولهب
العلن و الرشاد ا ا ا ت ونذر و لكه طوم ىاد و ون خقه وهنن این ادهتجد جهرأیی و عقهیل فقهدادعً
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النجوة ون حر حعث و الردهالة وهن حهر اردهال و الجحهة وهن حهر رجهة و املشهاركة وهع اٌ جحهاء و
ً
الرده و طدرك اَ مهدا ا یري دوت حهره و طهال فواحكن بیوهنن مبوا ا اك اهلل و طهال ووا اتواكن
الرسول فخموه و وا هنحكن عن فانووا و ٌ رأي لغحره و ٌ ركن و شدد عیل اٌدهتجداد یف كتاحهه
ا مخشدد وثله اٌ عهیل الشهرك و رهرم رججهه ذلها و شهددوا عهیل النها
عیل الغ ر و الكوا ة حه عهیل طتهه الهنف
العا وو فات ذلا ادعاء وقام المهد
ىذا جناي و رحاره فحهه

ها مخشهددوا وثلهه

الجهت و
و الهزین حهه اٌ عهیل الشهرك و عهیل عجهادة ج
و فحه حتر خب الدین و شرك جرب العاملی
و كه جات خهده ایل فحهه

مفن شاء فلحؤون و ون شاء فلحكفهر ىهذا اٌعتقهاد الهذي علحهه ارحها و علحهه اوهوو و علحهه
احعث ات شاء اَ.
قال :اصل الحق اط العقل كها یلرك الهل و ال م ك ا یلرك ا تحقاق اللواال و العقزاال
ب حززو االیجززاال الجزج زی كهززا علی زه االواوی زة اال القاصززرین و ز ن خانززا لاشززاعرل حت زی الزرك زی
ناله م وطلقا و للتونی ناله م نزی العهلیزا ل زا قضزا الضزرورل و حكزن العقزا بزاط الهزولی لزیر
عادال ااا لنی تقن ون عبلا الظالن لعبلا الهظلوم و ب م ون ترك انقاا الةریزق الهحسزن الیزه وزم
قلرته علیه وعللین باط جزا االحسزاط ذزو االحسزاط وزم ت قزیح اله زاط العقلزی بهاحظزة طریقزة
العقززا نززاط ترتززب اللززواال و العقززاال عل زی االوززر و ال زی اللفظیززین ای الواجززب ال ززرعی ل زیر اال
الجزل وحبوبیزة الهخووربزه و وبةوضزیة اله زیع زه الهعلزووتین باطزاال ال زرع الكاشزف ع هززا
نااا قطع زا وزن العقزل بالهحبوبیزة و الهبةوضزیة كهزا ثبزا نزی االصزل السزابق لززم القطزم بترتزب
اللواال و العقاال و الخصوصیة لاور اللفظزی لحكزن العقزا با زتحقاق العبزل القاتزل لولزل الهزولی
ظلها ال م و العقاال و اط لنیكزن ن زاا ع زه بزل و اط قزال لزه قبزل الزة كزل شزی لزة وطلزق حتزی
ان اك ع ه وم انه لوال الة لها كاط تحصزیل وعرنزة اهلل زبحانه و ال وعرنزة ال بزی

و ال ال ظزر

ال زی الهعجزززل واجبززا اا الززلال علی زه اط كززاط العقززل ن ززو وعزززول او ال ززرع بعززل حصززول الهعرنززة
نتحص زیل للحاصززل او قبلززه ن ززو نززرع ثبززو لزززوم اطاعتززه نی زلور او یتسلسززل و ذ ز ا الی زرد عل زی
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الهفصل لكن یردا بعل وا وزر اط العقزل لزو لزنیزلرك نزی العهلیزا البلی یزة كقزبح الظلزن و العقزاال
علیه لنیلرك نی العقایل ال ظریة بطریق اولی ثن نظرا نی التفصیل الزی وزا دل علزی تعز یب عبزلل
االوثاط و نیه انه اط جعل زببا الدراك عقزول ن نزی العقایزل ن زو غیروعقزول او كاشزفا ع زه جزا
االولویة.

اقااول :اعلههن ات ىههذه املغههألة و اوثاهلهها ممهها ارترعوهها العاوههة ملهها حقههوا حعههد ردههول اَ
حٍطاجد و الی رجلون عیل هارهبن مفشهوا رحهاري تهاهئی یف فحهایف الضهٍلة فادهتجدوا حهاراهئن و
ادتقلوا حعقوهلن فارتالوا ٌ فغون ودارك خغتنرجوت وهنا املغاجه ٌ ٌور اَ خعقلهوت و ٌ وهن
اولحاجه خقجلوت رمكة حالغة فٍتغین اٌخاو و النذر عن طهوم ٌیؤونهوت مث ارتهالوا لغهد وها ع

ه

اتیورد علهین ون اٌرجار فقالوا ات اٌرجار رنحة و اصولنا طععحة مفنعوا عهن اثهار ردهول اَ
كلحة و مسوىا قلحة رنحة و وااشتروىا حفل

و ضرجوىا عهیل عهرض الهاجا و ات كهات طدادهتدل

فهی ها حههالكن اٌهلح هة و اٌدلههة الصهههدا حة و مسههوا وهها قههه عههن اضههراهبن عقلح هة و ادههتعهلوىا یف
شورهتن و امجاعون و یف اكثرىن و اشورىن و ات رلت عن اٌدلة و صاروا شركاء لردول اَ

ً
فكات علهین اٌصول و عیل ردول اَ الفروع مث ا تهر هبهن حعه اٌواوحهة وهع ات لهه اواوها و
ً
ً
رجة و تكلهوا یف وعقوٌهتن حالعقه فقجلهت عقهوهلن شهحجا و ا قهادو هلها و ا كهرو شهحجا فدفعتهه
ً
ری حل اٌور ایل وا تري ون اهنن خكتجوت كتاحا لح فحهه ادهن اَ و ادهن لردهوله وهن اولهه ایل
ً
ً
تالحه و لو مسحت ون الجج اردا و رو خت رجرا رشقوك حغهوام وغهددة و لقهوك حالغهنة رهداد
ات ىههذا رههین فٍتنعههق حههه یف عرصههتنا فههات عرصههتنا عرصههة العلههن اٌدههتقٍیل و املههرد ایل اَ
ف مكوا یف كه املغاجه حاٌراء و العقول الناطصهة مث حنهوا فقووهن عهیل ذلها و ا ها دهولت فهو
العاوة هبذه املغاجه املغعورة یف حاب اٌدلة العقلحة ٌتخدفعوا طول طاجهه لهو طهال ات وها تقولهوت
حعقههولكن ىههو شههرعكن و دخ هنكن كح هف صههار شههرع مهههد

و دخنههه فغههول هلههن فودههون ىههذه

املغاجه حات وا ركن حه العقه ىو وا ركن حه الشهرع و ات العقهه خهدرك اٌدهت قا و اذا حتقهق
اٌدت قا حتقق الثواب و العقاب و اذا حتققا حتقق ادهجاب النجهاة و اهلهٍك و ادهجاب النجهاة
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ىً دین اَ و ات الدین عند اَ اٌدٍم مفا قوله حعقولنا و رأخنا ىو اٌدٍم.
ً
و ملا كات ىذا شركا حهاَ الع همی یف التشهر خع و جردهول اَ یف النجهوة و حاٌ مئهة

یف

اٌواوة هنوا عن ذلا اكثر ون مجحع امل رواو فا ه ٌیجلغه مرم ون امل رواو ری لو ین حاوهه
یف جیت اَ دجعی وهرة فا هه وعصهحة خعهود ضهرره الحهه ورهده و ٌیهرب دیهن العجهاد یف الهجٍد و
ىذه املغألة طدررحت دین العجاد یف الجٍد ری ا ه عر الشافعً و النهجیل و املهالكً ذلها و
ا كروا عیل ایرنحفة و مسهوه و اصه احه حاصه اب الهرأي و ا كهر علههین اجهنعهری عهیل وها قهه
عنه اشد ا كار ری جعه الجر الضعحف ارغن ون رأي اص اب الرأي و اوجب العههه عنهد
املعارضههة حههالجر الضههعحف و م جیهو الفتههوي اٌ حههالنك و م جیهو حههالرأي و القحها

و ورد اٌرجههار

ون العاوة و الاصة عیل الهنً عهن ذلها كهها مسعهت و هلل اٌخهاو حهذلا و وهاادري وها دها
ً
طووا ایل اٌ ترار حقول اولجا و املعصوم ون عصهه اَ و اشودوا ات طویل یف مجحع اٌشحاء طهول

المهد

فحها ادروا و فحها اعلنوا و یف وا حلغین عهنن و یف وا میجلغین.

حالهلة طال املصنف <الق ات العقه> ایل ارر خعهین كهها رققنها یف اٌصهه الغهاجق ات
ج

العقههه خهدرك املههدغ و الههذم كههذلا خهدرك حعه

الثههواب و العقههاب كههها علحهه اٌواوحهة اعلههن ات

الهزاء و الكفهاء و العقهاب ىهو املعاطجهة عهیل ال
الثواب ىو ج

الهزاء الهذي خكهوت عقحهب
هء و ىهو ج

العهه الغیی كفهاء عهلهه و اَ دهج ا ه ارهد حرمهدود حبهد و حرولتهزم ح هء و ٌ جیهب علحهه
ً
ً
ً
ً
یشء احدا و ٌخكوت وضعرا ایل یشء احدا و لح ٌرد رق علحه خعلجه حه احدا فٍ ثواب علحه
ً
ً
حقوههر و ٌعقههاب و ٌخغههت ق ارههد ونههه ثواحهها فح ههق علح هه اتخثحجههه و ٌخغههت ق ارههد ونههه عقاحهها
فح ق علحه اتخعاطجه ىو رب ارد طدو
ا جحاجههه و رججههه فعههه و ل هح
اتخلووه اطرأ دعاء الغهجاد

متار خفعه وا خشاء و یكهن وها یر خهد فلهو اراد اىهٍك

انههاء كههافر فعههه و ل هح
هلههن علح هه رههق ثاحههت و لههو اراد ج

ٌرههد

حعهد الثاونهة وهن اللحلحهة اهوی وعزتوك و ج لوك و عظهتوك لوو این

ونم حدعت فطر ی ول اقل الدهر عجدتك دوام خهود ربوبیتك حكا شعرة ىف كوا طرفوة عوی سورودا
احدا هد ال ئق و شكرهن امجعی لكنت وق را ىف حهوغ اداء شكر اخیف نعهوة وول نعهوك عوی و
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لو این ك حت وعادن حدخد الدنحا حانحوایب و حر وت ا ضوها حاشورا عحوی و حكحوت وول خشوحتك وثوا
و الأهوات و اال ضی دوا و دخدا لكان ذلك قهح ىف ك حر وا یج وول حقوك عوی و لوو انوك
اهی عمحتی حعد ذلك حعوماب ال ئوق امجعوی و عظهوت لهنوا خهویق و جأوهی و ووألت طجقوات
جهمن وی حی الخكون فهیا وعمب غح ی و الخكون لهمن حطج سوای لكوان ذلوك قهوح ىف ك حور
وا استوجج ول عقوحتك ا هتً أتري حعد ىذا الدعاء ادت قا ثواب ون ارد و وجهوب اٌ ثاحهة
هء

عیل اَ جه وعز حبحث اذا مخثجه طهجح علحهه تهرك اٌ ثاحهة و كهذلا ٌ جیهب علحهه عقهاب و
ً
حبحهث خقهجح علحهه التنلههف عنههه حههه خثح هب فضههٍ و كههه عهههه احتههداء و كههه ارغهها ه تفضههه و
ً
خعاطب عدٌ.
الهالق

و طول املصنف <لنا طضاء الضرورة> ایل ارر كه ذلا رحال ونه و توىن و طحا
ً
الغههین اٌرههد حههاملنلو الفقحهر العههاجز امل صههور اٌتههري ا ههه لههو رلههن عجههد عجههدا ٌ جیهب عههیل اَ

اٌ تقام ون ال ام لله لوم و لو شاء اععً وهن وجهده امل لهوم رهی یهریض و خعفهو عهن ال هام و

اوا القحا

حترك ا قاذ الغر یق مفع الفار فا هه لهح

ٌرهد رهق عهیل اَ و ٌ ارغهن الحهه ارهد

ری خثجت لهه رهق علحهه امتغههع یف وعهین طولهه هوا جوزاء االحأوان اال االحأوان ات وعنهاه ىهه
النههة و وههی صههار ركههن العقههٍء رجههة اَ وههع ا هها تر خهد
جهزاء وههن ا عهنهها علحهه حالتورحهد اٌ ج

اتتثجت رجحة ركن العقه و ذلا دور راىر.

و طولهه <وعللهی> ایل ارههر ذلهها جیهري یف اللههق ٌ جیههنن و جهی الههالق اذ ٌ مغههن ایل

الالق.

طولههه <وههع تنق هحح املنهها > ایل ارههر ٌ شهها ات املنهها خ هنقح حههالعقول و الكههٍم یف رأي
العقههول و ا هها قههول ٌعجههرة حن ههر العقههول یف الن ر خ هاو وعلقهها و اٌتكههال علهی ها ادههتجداد هبهها ع هن
ً
الاىههه ٌخقعههع جوجی هة اوههر َ علوجههه و
الههزئ ج
الردههول و اٌوههام و ٌ جی هو احههدا و اٌ غههات ج

وجغوضحته حصر عقله ون دوت راجة ایل الردهه كهها ذكر ها یف اٌصهه الغهاجق و ٌ اذا عهر

مجوجیة مجوب میكن القعع حترتب الثواب علحه حه املقعوع عدم وجوب اثاحهة عهیل اَ و عهدم
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وجوب وعاطجة علحه مث طحاده الرب حاملرجوب الفقحر امل تاح املتضرر ا خنقك ونه رعاء راىر و
الكٍم یف رجحة العقه و العقٍء لحغوا حا جحاء و لح
ر العقهه یف الن ر خهاو و الفحهاو یجعهه حعه
لح

رمكون ونا دین اَ و لح

اذا احعلنا

وها خدركهه حالجداىهة هبداخهة اٌ جحهاء و الردهه و

الكن حكیل.

ً
ً
طوله <وع ا ه لوٌ ذلا> ایل ارر ىذا اخضا رعهاء رهاىر جهی فهاوٌ ٌجهه ات الشهرع طجهه

اللق و وع اللق و حعد اللهق و میهه اَ اٌرض وهن شهارع فوهن تهوا رواطهد العقهول و حلغهوا
ً
ً
اولوه یف امساعون طورا و ثا حا اٌ غات ٌیلو اوا ىهو افهه وعلهق میعهر یف
الهین للوم املعرفة و ج
ً ً
رحالههه یشء وههن املعرفههة و حهر امل غودههاو و مخعلههع عههیل الههٍ جهی النهها احههدا احههدا فوههو
ً
ً
افه م كالواطع یف جل یرة وهن الج هر وهثٍ فهٍ رحهه یوجهب علحهه شهحجا و ٌ عقلهه و ات كهات
جاء الحه الرده و توه عیل املعرفة ادتوججه عیل فغه حتعلمی اٌ جحاء و الرده و ٌخقا
حالزجحاو الن ر خة الی لح
ج

للعقهه طهوة ادراكوها ات النها

ذلها

جعهه فههین طهوة وعرفهة رب جمهلهة و

طههوة وعرفههة ههیب جمهلههة و اٌ جحهاء و الردههه خثحهروت تلهها القههوي حههالتعلمی و الههدلحه و الجرىههات رههی

تص هحر حالفعههه كالتلهح هذ الههذي لههه طههوة التفقههه و ی هرج ادههتاذه تلهها القههوة ایل الفعلح هة حههالتعلمی و
ً ً
ً
التأدخب ری خصحر فقهیا عاملا و كذلا ات اَ میلق عاطٍ طجه یب و ات ون اوة اٌ رٍ فهیها
ذیر و النذر ىن املعلهوت جاءوا و علههوا اوفهال العقهول رهی ادهتهكنوا وهن وعرفهة اَ و وعرفهة
ردوله و مختركون اٌ جحاء ریخغهتوججوا الف هك حعقهوهلن و خهذىجوا ىهن یف ولهب اٌ جحهاء و ا ها
ً
ً
ارده اٌ جحاء الهین طورا و ذكروىن و توىن طورا و امتهوا علههین الجهة فهات طجلهوا جنهوا و اٌ ا زلهوا
ً
علهین العذاب و اىلكوىن و مخدعوا لا جماٌ هلذا املقال.
طوله <و ىهذا ٌیهرد عهیل املفصهه> ایل ارهر و املهراد حاملفصهه الفاضهه التهوین و وهن خقهول

حقوله ون ات العقه خدرك الثواب و العقاب یف العقاخد و ٌخدركوها یف العهلحاو فقهال ىهذا الهذي
ً
ذكر ا ارحرا ون وٍ وة عهدم وجهوب العقاخهد ٌیهرد عهیل التهوین و وهن خقهول حقولهه كهها ىهو رهاىر
ولكههن لنهها ات ههرده حههات درك الثههواب و العقههاب یف اٌعهههال اوضههح وههن العقاخ هد فههات مخ هدرك یف
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الزجحة تدرك الكلحهاو و
اٌعهال فی العقاخد حعر یق اویل و ىذا اشتجاه ون املصنف فات العقول ج
الزجحهاو كههها رقههق یف المكههة اٌتههري ا هها وههع جزجحتهها تههدرك الكلحهاو الغههار خة یف
ٌتههدرك ج

الغهاء و اٌرض و ٌتدرك وا ىو رلهف الهاجا حهه وها عهیل روهرك عهیل جلهدك و العقاخهد اوهور

كلحة میكن دركوا و اوا اٌعهال فوً جزجحاو و وع ذلها وشهحجة حهاعراض وهن كهه جوهة فٍخغهع
العقول درك وا فهیا و خغعه ادراك العقاخد و وكه الهیا و اورو حه.
طوله <مث ره یف التفصحه> ایل ارر خعین ر اىه التفصحه ایل وا دل ون اٌرجهار عهیل
تعذخب عجدة اٌوثات فلو مخكن العقه خدرك العقاخد و كات ادراكوا رجة علحه ملا كات ون العهدل
تعههذخب عجههدة اٌوثههات فاجههاب املصههنف امل قههق ات تلهها اٌرجههار ٌحتلههو اوهها اتخقههال فهی ها اهنهها
صارو دجب ادراك عقوهلن فذلا حاوه حالضرورة او كاشفة عن ادراك عقوهلن فهدركوا اٌعههال
اویل ا هتً اطول و نن جواد و العهذول جهواد و طهدذكر ا ات الجهة طجهه اللهق و وهع اللهق و حعهد
اللق و ىن توا رواطد العقول و ذكروىن و علههوىن مفهن اشهرك حعهد ذلها فقدادهت ق العهذاب
ً ً
ً ً
ً
اٌ لمی حالجداىة و اوا اتاتفق رجه یف جل یرة وهثٍ مخغههع شهحجا احهدا و مخعقهه شهحجا احهدا فلهح
ً
ً
كلف احدا و ٌخعذب ح ء احهدا قتیضه العهدل و قتیضه طولهه دهج ا ه الخكهو اهلل نرأوا اال
وا اتهیا و اوا ات عقه و مسع و هتاوت و اتجع الشتاو فحعهذب ٌ هه طهد مت علحهه الجهة و اوها ات
ً
عقه و مخغهع شحجا فقهدطال اَ دهج ا ه و ووا كنوا وعومبی حوی نجعوث سووال و ات اَ دهج ا ه
م جیعه العقول لتغتقه و لهو جعلهت وغهتقلة جلعلهت وعصهووة ٌحتتلهف افرادىها و یف ارواهلها و
ملاارتاجت ایل اردال الرده و ا زال الكتب و ا اجعلت وشاعر لو اتت الرده و دلهتها و عرفهتها

عرفههت طههال اجههوجعفر

لوحس عووی النوواب انخعههوووا حووی خكووون اهلل هووو املعهوون هوون فوواذا عهههوون

فعههین انخعههوا و طال اجوعجداَ
و الغضوووج و النووووم و الحقظوووة و طهههال
ودهههجه
وطههال

ستة اشحاء لحس لهعجاد فهیا نل املعرفوة و الهوا و الرضوا
مخكهوو اهلل العجوواد املعرفووة و میعووا هوون الهیووا سووجح

عهههن طهههول اَ علوجهههه و كتوووج ىف قهووو ن االیووان ىهههه هلهههن یف ذلههها صهههنع طهههال ٌ
ان اهلل احووتج عووی النوواب مبووا اتوواهن و عوورفهن و طح هه لههه

ىههه جعههه یف النهها

اداة
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خنههالوت هبهها املعرفههة فقههال ال فقحهه فوههه كلفههوا املعرفههة طههال ال عوی اهلل الجحوان الخكهو اهلل نرأووا اال
وسعها و الخكه اهلل نرأوا اال ووا اتاهوا و طهال

لوحس هلل عوی خهقو انخعرفووا و لهخهوق عوی اهلل

انخعرفهن و هلل عی الهق اذا عرفهن انخقجهوا و طحه للرضا

للنا

یف املعرفة صنع طال ٌ طحهه

هلن علهیا ثواب طال ختطول عههین حالثواب كهاختطول عهوهین حاملعرفوة و عهن ایعجهداَ

یف

طول اَ و وا كان اهلل لحضا قووا حعد اذ هداهن حی یجی هن وا ختقون طال حی خعرفهن وا یرضوح
و وا خأخط ایل حر ذلا ون اٌرجار.
فتجی و رور ملن ر و احصهر و حاٌخهاو و اٌرجهار اعتجهر ات العقهه یف درك اٌشهحاء كهالعی
لح

فهیا یشء و كاملرءاة لح

فهیا یشء فات طاحلهتا ح

ء ا عجع فهیا وثاله فات كا ت صهافحة

و ركت عیل وها ىهو علحهه وهدرهتا و ات كا هت كهدرة و حهرو او محتها ذممهتها فكهذلا ات اَ
ً
دج ا ه اععً اٌ غات عقٍ ون شأهنا درك وا الی الحه اٌ جحاء و الجج حٍوادعة او جوادعة
فات كات عیل الفعرة الی فعر اَ النا علهیا و مخغحر رلق اَ عر وها القهوا الحهه و صهدطون و
ً
اٌ كهذهبن و رههالفون و لههوٌ رجههج اَ وهها كههات خهدرك رقهها وههن حاوههه و مخها اعتجههار هها عههر و
میتج اَ علحه حه حٍرججه فلو جاءو الجج و ٌ عقه متكن تنفع و لو كا هت العقهول و ٌ
رجج متكن تنفع ٌهنا لحغت عصووة و لحغت دراكة ون حر تنجحه ارأخت لو ولهد وفهه و الهی
ً
یف حجر و ری حبحه ون حر وعاشرة ایل اتخكجر كاتخعقه شحجا و خعقه ىذه الجراىی و علن الكٍم
و المكة و اٌصول و حتقحقاو املصهنف و وها خنغهجه ایل ضهرورة العقهٍء راشها و كهٍ و لهو كهات
كذلا ملا كات یتاح ایل ردول و كتاب و لكات اٌعذار الی عذرىن اَ هبا حرووجه و ىهو طولهه
انتقولوا یوم القحهة انا كنا عل هما غافهی او تقولوا امنا اشرك احا نوا وول قجوا و كنوا ذر خوة وول حعودهن
أفوهكنا مبا فعوا املجطهوون و طهال و لوو انوا اههكنواهن حعوماب وول قجهو لقوالوا رحنوا لووال ا سوهت الحنوا
سوال فنتجل اخاتك ول قجا اننمل و حن ی و طهال كههوا الویق فهیوا فووم سوأهن خزنووا امخوأتكن نومیر
قالوا حی قودجاءنا نومیر فكومحنا و قهنوا ووان ل اهلل وول یشء ان انومت اال ىف ضو ل كجحور و قوالوا لوو كنوا
نأهل او نعقا وا كنا ىف ا ااب الأعحر فواعترفوا حومنون فأواقا ال وااب الأوعحر و طهال خوا اهوا
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الكتوواب قوودجاءكن سووولنا یج وی لكوون عووی فت ورة ووول الرسووا انتقولوووا واجاءنووا ووول حش وحر و ال نوومیر
فقدجاءكن حشحر و نمیر.
فتجی و رور ات الجة ٌتمت عیل اللق اٌ حهاملعجوع و املغههوع و ٌخنفهع ارهدمها حهدوت
اٌرر فلح

العقه خغتقه حاٌدراك و اوا حاعا ة الجهج فحهكنهه اتخهدرك الكلحهاو و خهدل عهیل
حالمكة خأتخ م غو العقا و حالعقا خأوتخ م غوو المكوة ا هتهً و المكهة

ذلا طول عیل

ىً الغنة لقوله تعایل خعهههن الكتاب و المكة و ان كانوا ول قجا لویف ضو ل وجوی فقجهه تعلهمی
النیب خكوت النا

یف ضٍل وجی ٌهیتدوت ایل یشء و كذلا طال اَ دج ا ه ذلك ووا اوحوی

الحك رحوك وول المكوة فالغهنة رمكهة و هبها خغهتنرج هور العقهه و طهال عهیل

العهون عههوان

وطجوع و وأهوع و الخنرل املطجوع اذا مخكل وأهوع ا هتً فالعلن العجعاین ٌخنفع وهن دوت ارشهاد
الزجح هاو فح تههاح ایل التوطح هف یف كههه جههزئ جههزئ و لههذلا صههار مجح هع
املغهههوعً و اوهها یف ج

اركام اَ توطحفحة.

قال :اصل قالوا كل وا حكن به العقل حكن به ال زرع و الهزراد انزه كزل وزا حكزن بزه العقزل
ن و ك لة نی وتن الواقم و اط لنیجعل ال ارع له حكها ااا قل ا بجواز خلو الواقعة عن الحكن او
جعله و لنیبی ه ل بیزه او بی زه لزه و لزنیبی زه ذزو لسزفراجه او لزنیبزین السزفرا لعبزادا نزاط كزل ذز ا
الهراتب خارجة عن ذ ا ال زاع و الحزق حجیزة العقزل القزاطم حتزی نزی الفزروع خانزا لاخبزاریین
كهززا یظ ززر وززن صززلراللین حی زث و ززم وززن الحجی زة بعززل تسززلین ادراك الهززل و اللززواال و ال ز م و
العقاال و یعن ال زاع وا كانا اال تفادل و الهستفاد نیه (و ه خل) اصلیین كقبح الظلزن او تبعیزین
كوجززوال وقلوززة الواجززب او واتلف زین كهززا ن زی قض زیة ابززاط اا االول قززلر وت زیقن و ی ز ل لللالززث
تهسة االخباری ذ ا بابر اباط و لللانی قول الفاضل اله كور باط اتفزاق الهحزلثین و االخبزاریین
حجة كاشزفة عزن وجزود دلیزل علزی الهتفزقعلیزه الن زن الیقولزوط باال زتلزاوا العقلیزة بازاع
الهجت لین لقول ن ب ا و احتهال ن و اتفاق ن و ا.

اقول :طوله <طالوا كه وا ركن حهه العقهه> ایل ارهر خعهین ات هلهذا الكهٍم الهذي جعلهوه
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ً
ً
كالورً و لح جورً وعنحات متهٍت اردمها ات وا ركن حه العقه و ادرك له ودرا و ثواحها او
ً
ً
ً
ً
ادرك له ذوا و عقاحا فوو عند اَ اخضا كذلا اي یكن كذا ات ركن و ات م جیعه اٌت له رمكا
الوا و ثا هیها ا ه عند اَ كهذا
اذا طلنا جحبوا رلو الواطعة عن الكن وع ات املصنف رجح عدم ج
ً
ً
و جعه له رمكا دواءا میجحنه لنجحه او جینه له و ىو میجی لغفراجه او جینه هلن و میجحنوا لعجهاده و

ىذه تشقحقاو مس ت حه راورىن و عزلهوا النهیب

عهن اتخكهوت عحجهة علهن اَ و ات خكهوت

اَ اكهههه لههه دخنههه و امت علح هه عهتههه و عزلههوا الههویص عههن اتخكههوت عحجههة علههن النههیب و طصههر
الردول

عن احٍع دخنه الحه ا ر واذا تري ىه خنهایف ىهذه الت قحقهاو وهذىب الشهحعة ام ٌ

فوذا القغن الثاین ٌ كٍم فحه و ا ا الكٍم یف القغن اٌول.
طوله <و الق> ایل ارر لح

ىذا حبق و ا ا الق وع عیل و عیل وع الهق الهق وعكهن

و فحكن و الحكن و ونكن و ا مت اىله و وعد ه.
ً
ً
و طوله <رٍفا لٍرجار یی> وا ىو هلن راصة حه رٍفا للكتهاب و الغهنة املتهواترة
ً
ً
ملا لل طوله اذا جاء ن ور اهلل و الروتح طهال
و ٌحد ات ذكر شعرا وهنا ىنا اخضا فعن النیب
ردول اَ

ان اهلل ق

الهاد عی املؤونی ىف الرتنة حعودی ایل ات طهال یاهودقن عوی

االحداث ىف الودیل اذا عههووا حوالرأی ىف الودیل و ال أی ىف الودیل امنوا الودیل وول الورب اووره و
هنح ا هتً و ىه الرأي اٌ وا علحه اص اب الرأي و ىن اجورنحفهة و اصه احه و ىهه كها وا
یمكوت اٌ هبذه اٌدلة اٌصولحة العهلحة الی یمكوت فهیها حعقهوهلن و ىهه ارامىهن حهر وها
ُ
ا ِثرو و ارترمت حعضوا ٌدلهتا و تركمت حعضوا ٌدلة وثلوها وهن حهر ادهتناد ایل كتهاب و دهنة
فلو ذكر لكن وغلن اخة او رواخة طلمت ىذه رنحة و ٌ عجرة هبا یف اٌصول العهلحة و ا ها املهدار

فهیا عیل العقول.
و طههال عههیل

قووال سووول اهلل

سووترت ق اوووی عووی و ث و سووجعی فرقووة فرقووة وهنووا

ناجحة و الجاقون هالكون و الناجون المیل ختهأكون بوالختكن و خقتجأوون وول عههكون و الخعههوون
برأهین فاولجك وا عههین ول سوجحا و طهال اوحراملهؤونی

ان املوؤول مخأخوم دخنو عول أخو ولكول

اتوواه عوول رحو فاخووم حو و طههال اجوعجههداَ
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یف طههول اَ علوجههه اهوودنا ال وورا املأووتقمی خقووول

ا شودنا لهو وم الط یوق املوؤدی ای مجتوك و املجهووغ ای ضووانك و جنتوك و املوانل وول اننتجول اهواءنووا
فنعطج او نأخم حا ائنا فهنهك و طال

وااحد احج ای ونكن ان الناب سهكوا سج شی وهنن

ووول اخووم ووواه و وووهنن ووول اخووم برأخ و و انكوون اخووممت حوواور ل و ا ووا و دههجه اجوعجههداَ

عههن

الكووة فقال ول حكن برأخو بوی ا نوی فقودكرر و وول فأور برأخو اخوة وول كتواب اهلل فقودكرر و طهال
خظل هؤالء المیل خدعون اهنن فقهاء عههاء اهنن قدا جتوا مجحل الرق و الدیل نما یتواج الحو االووة و
لحس كا عهن سول اهلل

عههوه و ال ا الوهین وول سوول اهلل

و العرفووه و ذلوك ان الیشوء

ول ال ل و الرام و االحكام یرد عههین فحأألون عن و الخكون عندهن فح ا ر عل سوول اهلل
و خأتاحون انخنأون الناب ای الها و خكرهوون انخأوألوا ف یحجوون فحطهوج النواب العهون وول
وعدنو فهووملك اسووتعههوا الوورأی و القح واب ىف دی ول اهلل و تركوووا اال ووا و دانوووا حالجوود و قوودقال سووول
اهلل

كا حدعوة ضو لة فهوو اهنون اذ سوجهوا عول الیشوء وول دیول اهلل فهونخكول فحو ا ور عول سوول

اهلل

دوه ای اهلل و ای الرسووووول و ای اوی االو ووور وو ووهنن لعهه و و الو وومیل خأو ووتنجطون وو ووهنن وو وول

المهد

.

ا ر یف ىذا الدخث الشر خف ا ه كحف عاب عیل طوم خغألوت عهن یشء لهح

یف اخهدهین

اثر فحه فحغهتعهلوت الهرأي و ىهو حدعهة و كحهف جهی ات تكلهحفون فحهها ورد علههین ات جیحجهوا حهاٌ ثر ات
كات عندىن اثر و اتیردوا ایل اَ و ردوله و رججه

ات مخكن عنهدىن فحهه اثهر و وهاادري ىهذا

العلن الشر خف الذي حنوا علحه اور الدین ات كات فحه اثر فلن ٌخغتندوت الحه و ات مخكن فحه اثهر فلهن
ٌیردوت ایل وواحا الورً و ات كات ون دخهنن الرجوع ایل اٌ ثر فلهن خضهرجوت حهه عهرض الهاجا و
خقولههوت ا ههه رههین و ٌ جی هو اٌدههتناد الح هه یف اٌصههول فجتصههر یون حنههاء املههذىب عههیل عههدم جههوا

اٌدتناد ایل اٌ ثار فحالحهت كهات ادلهة اصهوهلن وورثهة للعلهن و كهارأخهت مجحعوها ومهحهاو فها ر وهاذا
تري.
و عههن یهو

جههن عجههدالرمحن طههال طلههت ٌیالغههن اٌول هها اورههد اَ فقههال خوایونس
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ال تكونل وجتدعا ول نظر برأخ ههك و ول ترك اها بیت نجح ضوا و وول تورك كتواب اهلل و قوول نجحو
كرر ا هتً فجعد ىذا الدخث م ختركوت الكتاب و الغنة وعللی حاهنها رنحات ٌخنجغً ادهتعهاهلها
یف اٌصول و یرجح علهیها یف الفروع دایر ال نوت املعلقة عیل تفصحه مسعهت وطهال الرضها
ان هؤالء القوم سنح هن شحطان اغترهن حالشوة و لجس عهوهین اوور دخوهنن و ا ادوا اهودی وول تهقواء
انرأهن فقالوا م و ووی و كحو فاتواهن اههوك وول ووأول احتحواطهن و ذلوك مبوا كأوجت اخودهین و ووا
رحك حظ م لهعجحد و مخكول ذلوك هون و ال عهوهین بوا كوان الرور

عهوهین و الواجوج هون وول ذلوك

الوقوف عند التاحر و د وا جههوه ول ذلك ای عامل و وأتنجط الن اهلل خقول ىف كتاح و لوو دوه ای
اهلل و ای الرسووول و ای اوی االووور وووهنن لعههو الوومیل خأووتنجطون وووهنن خعووی المهوود و هوون الوومیل
خأووووتنجطون وووووهنن القوووورءان و خعرفووووون ال ووو ل و الو وورام و هو وون ال و ووة هلل عو ووی خهق و و و طههههال
اوحراملههؤونی

توورد عووی احوودهن القض وحة ىف حكوون ووول االحكووام ف وحاكن فهی وا برأخ و مث توورد تهووك

القضوحة حعحهنووا عووی غحوره فوحاكن فهیوا و ف قولو مث تتهوول القضوواة حووملك عنوود االوووام الوومی
استقضاهن فح وب ا اءهن مجحعا و اههن واحد و نجوهین واحود و كتوا ن واحود فواورهن اهلل سوجاان
حاالخت ف فاطاعوه ام هناهن عن فع وه ام ان ل اهلل دخنا ناق ا فاسوتعان ون عوی امتاوو ام كوانوا
شركاء ل فههن انخقولوا و عهح انیریض ام ان ل اهلل دخنا تاوا فق ر الرسول

عل تجهحغ و ادائو و

اهلل سووجاان خقووول وافرطنووا ىف الكتوواب ووول یشء و فحو تجحوان كووا یشء و ذ كوور ان الكتوواب خ وودق
حعض حعضا و ان ال اخت ف فح فقال سجاان و لو كان ول عند غحر اهلل لوجدوا فح اخت فا ك حورا
و ان القرءان ظاهره انحق و حاطن عهحق ال تری ع ایج و ال تنق

غرایج و ال تكش الظههات اال

ح ا هتً.
طوله یف صهدر الهدخث تورد عوی احودهن القضوحة و طولهه مث تتهول القضواة حوملك ایل ارهر
اشارة ایل وا ذكره اجومهد الغن جن عیل

رحث طال حبضرة وعو خة اور عهور قضوات و وال تو

اجودوا ا اءكن و اقضوا مبا ت قن انو الوق ف یوزال هوو و حعوا وال تو قودوقعوا ىف عظحهوة فحخورجهن
وهنا ایب لحاتج عههین ا فح تهل القضاة عند خهحرون و قدحمكوا ىف یشء واحد حقضاخا متهروة
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فاجازهووا هوون الن اهلل تعووای مخعطو المكووة و ف ووا الطوواب الههدخث و ارتههاجوا ایل ذلهها ٌهنههن
ً
مخكن یف اخدهین وا خكفهین ون ردول اَ طورا و اوها اصه احنا فهی اخهدهین اثهار لكهن ذىجهوا
ایل اهنا رنحة ٌ جیو ادتعهاهلا یف اٌصول فصاروا حارتحارىن كهن ٌ اثهر لهه فارتهاجوا ایل اٌراء
وثلون.

ان عهحا

و عن جعفر جن مهد عن اجیه

قال ول ن ج نرأ لهقحاب می ل دهره

ىف التجاب و ول دان اهلل حوالرأی میو ل دهوره ىف ا متواب و طهال عهیل ال أی ىف الودیل و طهال
ً
ً
ً
ردخثا وو خٍ ذكر اه یف فصه العاب عیل هنج اٌدتدٌ ل فلنخدع وقاٌ لهذي وقهال و مجحعهه
یف الرد عیل اىه اٌجهتاد و الرأي فات شجت فراجع و طد ور یف اول الكتاب ووضع الاجة ونه و
طههال عههیل جههن الغ هی

ان دی ول اهلل الخ وواب حووالعقول الناق ووة و اال اء الجاطهووة و املقووائحس

الراسدة و الخ اب اال حالتأهمی مفل سهن لنا سهن و ول اهتدی حنا هدی و ول دان حالقحاب و الورأی
ههك و ول وجد ىف نرأ شحجا نما نقول او نق

ح حرجا كرر حالومی انو ل الأوجل املثواین و القورءان

العظمی و هو الخعهن و طال جعفر جن مهد

ول افی الناب برأخ فقددان مبا الخعهن و ول دان مبوا

الخعهوون فقدضوواد اهلل حح وث احووا و حوورم فحهووا الخعهوون فتج هی وههن ىههذا الههدخث الشههر خف ات القههول
ً
حالرأي لح حعلن حهه ىهو رهن ٌخغهین وهن الهق شهحجا و التعو خهه علحهه ادعهاء الرجوجیهة و لهذلا
خضاد اَ و یه و یرم وثله و طال

یف طول اَ و ول اضوا نمول اتجول هوواه حغحور هودی وول اهلل

خعی ول ختخم دخن أخ حغحر هدی ول اوام ول امئة اهدی ایل حر ذلا ون اٌرجار و ىً اكثر وهن
ً
ً
اتارصهیا و كفاك اهنا عدو الفا و وأتی و دتة و عشر ین ردخثا و ٌمیكنهین تكر یرىها عنهد كهه
ً
وغهههألة فوهههذا شهههأت العههههه جهههرأي العقهههول و مخهههأل اجورنحفهههة جوهههدا یف تنقهههحح ىهههذه املغهههاجه و
اٌدتدٌ ل عیل كه واردة ون املغاجه هبذه اٌدلة حعحهنا فوذا الن و وهن اٌدهتدٌ ل ىهو الهرأي
املهن هًعنههه یف اٌرجههار امل كههومعلح هه هها رمكههوا فهها ر وههاذا تههري و ٌتكههن حاص ه اب اٌصههول
ً
ارغن رنا ونا هد و المهد .
فتجهی لههذيعحنهی ات الههق رروههة العهههه حههال ن و اٌدلههة العقلحهة املعروفههة و اهنهها ٌتفحهد
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ً
ً
ً
طععا وع ا ا ري العقٍء هبذا العقه متلفی و ري ا فغنا وتقلجی یف اٌراء صهجارا و وغهاءا یف
ً
املغألة الواردة فٍیصه طعع هبا احدا و ا ا ىو طعع صناعً مسوا اٌ قعهاع عنهد تهوارد اٌدلهة و
ً
ً
ً
العجز عن الرد طععا و لح یف طلو هبن ونه یشء و لنا اخضا طلوب و راه عحا ا ٌیصه ون ىهذه
ً
اٌدلة یف طلوحنا یشء اٌ ال ن یف حع و لهو كا هت وفحهدة للقعهع ٌفهادو لنها اخضها ٌخقهال ا هه
ون جولكن او ون شتة دجقت ایل اذىا كن فا ه شودو عیل وا دعحه اخاو و ارجار ٌحتیصه
ً
اخضا و فحه وا فحه و ات اولهمت كٍووهن وهع ىهذا التشهدخد
و وا خقال یف رقنا خقع عیل المهد
ً
عهن اتجهاع
فاولوا كٍونا اخضا ٌت وا طال المهد طلنا و وا دات المهد د ا و طهدهنا ا اٌ مئهة
ً
ال ن و هنا ا اَ عنه و عن اٌ كه ون وعهام مخهذكر ادهن اَ علحهه و مسهاه فغهقا و ذكهر ات دهججه
ورً الشحاوی.
فقول املصنف <ری یف الفروع> خعین یف وورد ٌ اثر فحهه فهات وهع اٌ ثهر ٌعجهرة حهه و فهه
عن للوم الغكوو عها دكت اَ و تأو خه وا خفوهه العقه حا ه لح

حغكوو اَ فذلا طجهحح

یف الدین و ٌیضر وعه یف اٌدٍم عود و ٌخقهوم وعهه عههود و طهدعرفت ات ىهذا القهول رد عهیل
اٌرجار ٌ اٌرجار یی.
طوله <و خعن النزاع> ایل ارر وراده حاٌدهتفادة اٌدهتدٌ ل عهیل املعلهب و املغهتفاد اصهه
ً
املغألة فاملغتفاد اٌصیل وا لح قدوة ل ء ارر كوجوب الصلوة وهثٍ و اٌدهتفادة اٌصهلحة
ً
ك اىر الكتهاب او الغهنة وهثٍ و اوها املغهتفاد التجعهً كوجهوب وقدوهة الواجهب فوجهوب وقدوهة
ً
الواجب اوهر تجعهً و الهدلحه علحهه اخضها اوهر تجعهً ختجهع مسهاع اٌوهر حهذي املقدوهة و اوها املنتلفهات
ً
فكدخة اٌصاحع فاهنا وغتفادة وغهتقلة فلهو كهات الهدلحه علهیها رنحها خكهوت اٌدهتفادة تجعحهة فهات
ً
رجحهة ال ههن تجعحهة ٌ اصههلحة او خغههتدل حالغههنة عههیل رجح هة ال ههن وههثٍ فاٌدههتفادة اصههلحة و
املغتفاد تجعحة خقول النزاع یف مجحع ىذه اٌ طغام.
طولههه <اذ اٌول طههدر وتهحقن> خعههین اذا كا هها اصههلحی فادههتدل حالعقههه الصههر خح عههیل
طجح ال لن فوو القدر املتحقن ون النزاع و اوا الثالث و ىو املنتلفات فحجهري فحهه النهزاع ٌت
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اٌرجههار یی ارتجههوا عههیل عههدم الجحهة حبجههر احههات و ىههو وهها رواه احههات جههن تغلههب طههال طلههت
ً
ٌیعجداَ واتقول یف رجه طعع اصجعا ون اصاحع املرأة كن فهیا طال عشرة ون اٌحهه
ً
طلت طعع اثنتی طال عشهروت طلهت طعهع ثٍثهة طهال ثلثهوت طلهت طعهع ارحعها طهال عشهروت
ً
ً
طلت دج ات اَ خقعع ثلثا فحكوت علحه ثلثوت و خقعع ارحعا فحكوت علحه عشهروت ات ىهذا
كات یجلغنا و نن حالعرا فنجرأ ممن طاله و قهول الهذي جهاء حهه شهحعات فقهال وهو خوا احوان
هما حكن سوول اهلل
الن

ان املورأة تعاقوا الرجوا ای هوث الدخوة فواذا حهغوت الثهوث جعوت ای

خوا احوان انوك اخومتی حالقحواب و الأونة اذا قحأوت موق الودیل فالرواخهة تهنی رجحهة

العقه یف اٌدتفادة التجعحة فا ه ادتفاد ون ركن الثلث ركن اٌرحهع و املغهتفاد و ىهو دخهة
اٌرحع اصلحة فاٌرجار یوت ادتندوا یف ی رجحة الدلحه العقیل هبهذا الجهر و ىهذا رهاىر یف
اٌدتفادة التجعحة و املغتفاد اللف ً و الال ات اٌدلة حا ضهام اٌمجاع املركب شاوه هلهذا
ً
القغن اخضا.
طوله <و للثاین وا ارتاره الفاضه التوین> ون رجحهة امجهاع امل هدثی فاهنها كاشهفة عهن
ً
وجود دلحه فادهتفادة وجهود الهدلحه اوهر تجعهً و املغهتفاد اخضها و ىهو رجحهة اٌمجهاع تجعهً فا هه
حالهلة حعد حعٍت الرأي و العقه مجحع ىهذه
رجة لكشفه عن رضاء املعصوم او طوله ٌ حنفغه ج

الت قحقاو مما ٌ واجه حتهتا اٌ صر العهر القصحر.

قال :ثن ال زاع ذ ا وم االخباری یاتص بالعهلیا كها یظ ر ون بعض ن و وم االشزعری
یعززن العقای زل ن زی وجززه لقززول ن بعززلم تبعی زة االحكززام للهصززالح الكاو ززة ل ززا اط العقززل بعززل وززاقطم
با ززتحقاق اللززواال و العقززاال نزی ورحلززة الظززاذر و العهززل كهززا ذززو الهفززروض وززن االصززل السززابق
نازوززه القطززم بالحجیزة ایضززا و الیتصززور ال ززة نی ززا حی ئز حز را وززن اجتهززاع الضززلین و انززه لززو
لنیكن القطم ب ها الحاصل ون العقل حجزة لزنیكزن القطزم ب هزا الحاصزل وزن ال زرع حجزة اا
الللیل علی حجیة القطم ال رعی اط كاط ذو ال رع نقل زا الكزام الیزه الزی اطیزلور او یتسلسزل و
اط كاط حكزن العقزل بلززوم دنزم الضزرر الهقطزوع نه زترك و الفزرق تحكزن و انزه لزو لزنیكزن قطزم
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العقل حجة یلزم علم تع یب عبلل االوثاط و علم وجوال تحصیل وعرنة اهلل و نبیه و ال ظر الزی
الهعجزل و التقریب قل ور و اط القبیح ناح ة بالعرع و نص اللةة و كل ناح زة و زیع زا لایزة

ال زریفة یُای ػٍ قنفحشا

قنًُكدش و حهلزه علزی الهحزرم ووجزب

لتحرین الهحرم وم اط الهتبادر ون الفح ا وا اكرنا و ذز ا الزللیل یزتن بعزل اثبزا ادراك القزبح و
اط لنیلرك العقاال و لاخباری ردا باط حروة القبیح حی ئ ثبتزا وزن ال زرع ال العقزل لكزن االیزة
دلا علی رد االشعری نی كوط احكاوه تعالی تابعزة للصزفا و نزی ادراك العقزل الهزل و الز م ااا
لززننجعززل اله كززر عطفززا تفسزیریا و جعل ززاا عبززارل عهززا یحكززن العقززل بقبحززه و لززو تهسززة االخبززاری
بقوله تعالی

يا كُا يؼزویٍ حخی َبؼث سعوال ب زا علزی اط الظزاذر

الر ول الظاذری یها بهاحظزة البعلزة و اط حز ع الهتعلزق نی زا یفیزل العهزوم و اط االخبزار عزن
نفی نعلیة الع اال وستلزم ل فی اال تحقاق ح را ون التجری علزی الهعاصزی نزی االخبزار الجب زا
ع ه باط الهراد و ا نفی الع اال نی العاجل اال بعل البعث بهاحظة تفسزیر جهزم وزن الهفسزرین
كهززا نقززل و واحظززة وززا دل علزی تعز یب عبززلل االوثززاط و جریزاط عادتززه تعززالی علزی تعز یب االوززن
السالفة نی العاجل و باط داللة ح ع الهتعلق ون باال االطاق ال العهوم نی صزرع الزی ال زایم
و ذو نفی الع اال عها یحتاح الی البیاط و البعزث ال وزا یسزتقل بزه عقزول ن نزاط شزئا نزارجم الزی
العرع و بان زا وعارضزة وزم االیزة ال زریفة نیاهك يٍ ههك ػٍ ویُدت لحجیزة
و صوف العلة و التعزارض وزن بزاال العزاوین وزن وجزه وزورد االجتهزاع و التعزارض وزا یسزتقل بزه
العقل قبل البعث نیرجم الی الهرجحا و ذی لو لنتكن وم االخیزرل نااقزل وزن التسزاقط و بزاط
تلة االیة ظاذرل و ادلة الحجیة قاطعة ناتكانؤ او بقوله اللال علی اط كل شی وطلق حتزی یزرد
نیه اوزر او ن زی حیزث اط الهتبزادر اللفظیزاط ناتكلیزف قبزل ورودذهزا و اط ا زتقل العقزل و لزو كزاط
الهقام وها یحتهل ورودذها نی الواقم انلنم االحتهال باالصزل او بزاط الهتبزادر وزا لزنیعلزن بزورود
االور و ال ی للنع اا بعلم االنصراع الی الهستقا كها ور و بان ا ظ یة و الهسخلة علهیة و بان زا
ظززاذرل و ادلززة الحجی زة قاطعززة نیحهززل ال ز ص عل زی االعززن وززن االوززر العقل زی او یاصززص بةی زر وززا
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یستقل به او بها رواا اباط نی اصابم الهر ل و زرارل نی الوالیة و االخبار اللالة علی انه التكلیف قبل
البعززث لی لززة وززن ذلززة عززن بی ززة و االخبززار اللالززة علزی انززه یجززب علزی اهلل تعززالی بیزاط وصززالح
ال اس و وفا لذن و االخبار اللالة علی اط الزواط الیالو عن حجة لیعرع ال اس وا یصزلح ن و
یفسلذن و االخبار اللالة علی انه تعالی الیحتج علی العباد اال بعل ارشاد العقل و ار ال الر زل او
اط التكلیف نیها اریل نیه التع یب لطف و كل لطزف واجزب نفیهزا التكلیزف التعز یب و اط ا زتقل
العقل النه ال لطف نا حجیة او اط العباد وجبوروط نا حسن و ال قبح حتی یزلرك العقزل و یكزوط
حجة او انه لو كاط الازم علزی اهلل زبحانه اطیزخور بهزا اوزر بزه العقزل خزرج عزن كونزه واتزارا نزی
ابلاع االحكام وم انه تعالی یحكن وا ی ا و یفعزل وزا یریزل نقزل ظ زر اجوبزة كزل الزة بعزل التخوزل
نیها ور.

اقول :طولهه <مث النهزاع ىنها> ایل ارهر خعهین ات الفاضهه التهوین ملها طهال ات العقهه خهدرك
ً
العقاخهد و ٌخهدرك العهلحهاو فنزاعنهها وعههه یف العهلحهاو و وههع واجفههة مسههاىن یف ا لعقاجههد اخضهها یف
وجه رحهث خقولهوت ا ها ٌ هدرك رغهن حعه

الصهفاو رهی ثجتهه و طهجح حعه

رهی نفحهه و

خقولوت ات اٌركام لحغت تاحعة للهصالح و ٌ اعر رصهوب الكاونهة الهی خكررىها املصهنف و
لح

حالهلة ارذ املصنف یف اٌدهتدٌ ل عهیل رجحهة
حٍ م اتخكوت املصالح كاونة حرراىرة ج

الهلهة مجحهع ادلتها عقلحهة و ٌعجهرة هبهها
العقهه حالعقهه و ىهو دور رهاىر فهات رصههه خقهول عهیل ج
ً
ً
دواءا ردد اىا او عجز ا عن ردىا عیل لغتا كلوا ادتجعاد حالرأي و اعدام ا صهجوا اواوها وهن حهر
ك ون اَ و ردوله و ا مت تنصجوت رجهة و رلحفهة ارهري حعقهولكن وهن حهر صهب وهن اَ و
ردوله.

ً
طولهههه <و لنههها ات العقهههه حعهههد وههها طعهههع> ایل ارهههر مخثجهههت احهههدا یف اٌصهههه الغهههاجق درك
ً
ادت قا الثواب كها عرفهت و مخثجهت احهدا یف اٌصهه الغهاجق علحهه درك الغهن و القهجح وهن
ً
حر توطحف ون الشارع فٍخنتج ىنا وا تر خهد احهدا حهه لقاجهه اتخقهول ىهب ا ها فوههت ات الفعهه
ً
ً
املعی رغن أفوهت ذلا ون وجوه ارعت هبا رجرا ام ون وجوه محتا هبها رجهرا ٌدهجحه ایل
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الثاین فلعه فهیها علهه و ادهجاب ارهر خنقلهب الغهن یف ذلها العههه طج ها وهثٍ اذا هرو ایل
الصامئ و وا یراد ون الصوم و رو ایل النرج

و وحجه عرفت ات شن العحب رغن للصامئ و

فحهه طههوة رورا حهة ف مكههت حا ههه رغههن و وههاادراك ات یف الزوههات الغههاجق كههات ذلهها وههن شهحهة
و خقههجح ات خعهههه ویل اَ عهههه عههدو اَ فههٍ كههه وهها عرفههت ا ههه رغههن رغههن یف

املجههو

الارج و كی یف ردع ىذا القول طوله تعهایل عسو انتكرهووا شوحجا و هوو خحور لكون و عسو انتجووا
شحجا و هو شر لكن و طوله اهلل یهق وا خشاء و یتا وا كوان هون الحورة و ٌ شها اهنهن یتهاروت وها
ً
خعدو ههه رغههنا و ٌعجههرة حبحهرهتن و كههی یف ردعههه اردههال الردههه و ارههتٍ العقههول یف اٌ ههار و
اٌرتحار ىب عرفت ا ه رغن ون این عرفت ا ه خغت ق الثواب ون اَ و اٌ غات ٌخغهت ق
ً
ً
اجرا اٌ اذا عهه حاور صارب العهه و اٌ لح له اجر و طول ا ه ممدوغ و ات مخكهن وهأوورا حهه
ً
طههول دههنحف فلههو كههات صههارب العهههه والههب ذلهها العهههه و را جهها الح هه و ا ههت عاوههه راضههر
ٌدههتأجرك اوامسعههت النههیب

خقههول وووا ووول یشء خق و حكن ای النووة و یجعوودكن ووول النووا اال و

قداورتكن ح و وا ول یشء یجعدكن ول النة و خق حكن ول النا اال و قدهنحتكن عن و این طهوهلن و
سكت عل اشحاء ة ول غحر نأحان ف تتكهروها و ىه طصر الردول عهن اٌحهٍع فهاكهلمت دخنهه
حعقههولكن ىههذه الغههنا او جوههه و ادههتعات حكههن فههاعنتهوه فههٍ كههه عهههه رغههن وعلههوب اوهها
مسعت ات احلح

طال خارب اعفین عهن دهجدة ادم اعجهدك عجهادة خغتهجا هبها املٍجكهة فهاورً

اَ الحه این ارب اتتعجدین ون رحث اورك ٌ ون رحث حتهب لعهیل قلتهه حهاملعین ألهح

اَ

دج ا ه خقهول لوحس الجور انتوأتوا الجحووت وول ظهو هوا و لكول الجور وول اتویق و أتووا الجحووت وول
ابوا ا ألح

العاوة القاخلوت هبذا القول املنترعوت هلذا اٌصه لتص حح اٌدت غها او و

ى هً وهها عههر رغههنه العقههه هلههن عقههه الشههعور و عقههه الغههن و القههجح عقلههوا الثههواب و
ً
العقاب مث افتوا حعقوهلن و مخكن رغنا لوجوه فلوا عهنا مفن ٌ یحا حهالوجوه كلوها لهح
ره و ادت غا ه رجة.
طوله <و ا ه لو مخكن القعع هبا رجة> ایل ارر فذلا ادتلزام وها ٌخلهزم و ذلها ا هه لهح
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ً
حٍ م اتخفون كه یشء ون فون شحجا و ات خفون الن ر خاو ون فون الجدهیحاو و ٌ كه وهن طهدر
ً
ً
ً
اتخععً دخنارا خقدر اتخععً الف دخنار و اٌ غات اذا فون افون ات له رحا و ا ه حعث الحه ردوٌ
خفترض واعته و خعحعه یف كه وا خقول و خعلن ات طوله رجة و الدلحه عیل رجحته ذلا العقهه
املری املعلن حالشرع املوتهدي حهه رهی وطهف عهیل الحقهی لوضهوح املغهألة و امجاهلها و كلحهتها یف
ً
الهلة فاذا عر ردوله عیل الحقی عر ات طوله رجة فاذا لل علحه واجة اخة و ردد ىو الفا
ج
ً
الزجحهاو فٍتعولهوا علهیها فهیها و علهحكن
و وهأتی و دهتة و عشههر ین رهدخثا ات عقههولكن ٌتهدرك ج

حالغهع و العاعة وجب علحه اٌواعة و واَ این ٌشن ون ىذه اٌ طهوال رائهة ٌ اجغهر اتاتفهوه
هبا و اطول اي رائة ىً.

ً
طوله <و ا ه لو مخكن طعع العقه رجة> ایل ارر فذلا اخضا ادتلزام وا ٌخلزم و طدفصهلنا

ىذه املغألة یف اٌصه الغاجق فراجهع طهال اَ دهج ا ه و ووا كوان اهلل لحضوا قوووا حعود اذ هوداهن
حی یجی هن وا ختقون هلل ال ة الجالغة و ٌتكلحف اٌ حالجحات و ٌرجة اٌ حالجرىات و طهدطلنا ات
ً
وههن فوههن شهحجا ٌخلههزم اتخفوههن كههه یشء و وجههوب وعرفههة العقاجههد اوههر جههجیل طوههري ٌدهحها و ات
اولوه یف اٌمساع حالجرىات و اٌدلة ری وأل اٌصقاع و طد ور الكٍم فحه.
اٌ جحاء ج

طوله <و ات القجحح فارشة> ایل ارر ىذا ادتدٌ ل ر خب خقهول ات العقهه خهدرك القهجح و

القجحح فارشة حهالعر و هك اللغهة و ىهذا تغهو خه ر خهب وهی كهات القجهحح فارشهة حهالعر و
اللغة و الذي یف العر و اللغة ات الفارشة طجحح فالقجح اعن وعلقا فٍ العقه خعهر القهجح وهن
دوت شههرع كههها وههر و ٌ كههه وهها عههر العقههه طج ههه فارشههة و ات اَ دههج ا ه رههرم وهها ا ههلل ا ههه
فارشة و ونكر و جینه ردهوله و اوها وها مخنزلهه عهیل ردهوله و مخنعهق حهه ردهوله و طهالوا كهه یشء
وعلههق رههی ی هرد فح هه هن هً و طههالوا ادههكتوا عههها دههكت اَ و طههالوا ٌتكلفههوا وهها متكلفههوا و طههالوا
ٌتكلحف اٌ حالجحات و طالوا ات دین اَ ٌخصاب حالعقول الناطصة و طالوا لح

الرام اٌ وا ررم

اَ فجهحع وا طلت فخ یف حر ضرام.
طولههه <و محلههه عههیل امل ههرم> خعههین ٌخقههه طاجههه ات املههراد حالف شههاء امل روههاو ٌ هها
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ً
فرضنا ات اٌخة ا شاجحة فحلزم ونه حترمی امل رم و ذلا طهول دهنحف و تفغهحر حهالرأي حبثها و
ً
ً
ردا و املأثور وتضافرا ات الف شاء ىو اٌول و املنكر ىو الثاین و الجغً ىهو الثالهث و ات كهات
ً
راىرىهها اخضهها وههن ضههرور خاو اٌدههٍم و الف شههاء لغههة اٌعهههال القجح ههة املتفارشههة اي
املتجاو ة الد و املنكر وا خنكره اىه الشرع و الجغً ال لن و رروهتا ضهرور خة و لحغهت وهن
مه اٌدتدٌ ل عیل اي رال یف یشء.
و طولههه <جعلنههاه عجههارة> ل هح

وعههات القههرءات جحبعههه املصههنف و وههن فغههر القههرءات جرأخ هه

فلحتجوء وقعده ون النار و روي یف تفغحر اٌخة و وواٌة اعداهئن فوً املنكر الشنحع و اٌور الف حع و
راىره وا جیب الهنً عنه.

طوله <و لو متغا اٌرجهاري> ایل ارهر خقهول ات متغها اٌرجهاري هبهذه اٌخهة و طهال عهیل

ىذا طجه حعثة الردول ٌعذاب عیل وشهروع و وعقهول فٍادهت قا و لهو كهات ادهت قا و ارجهر
ً
حنی العذاب لكات ذلا ا راءا عیل املعایص و اَ اجه ونه فٍ ادهت قا فلهح دلحهه العقهه
رجة فاجاب املصنف عن ذلا و رقق ات املراد وهنا ی العذاب یف العاجهه ٍر هة تفغهحر
مجع ون املفغر ین كها قه و واادري اذا اتفق مجاعة وهن العاوهة الهذین مسهوا ا فغهون وفغهر ین
عیل تفغحر ون تلقاء ا فغون حالرأي املوجب لدرول النار كحف خصحر رجة رحهث خغهتند الههین
املصنف و حهره و خقولهوت ىهذا ىكهذا حاتفها املفغهر ین لعهن اَ املفغهر ین اذا مخكو هوا ارهذین
عن المهد

و روي العاوة حا فغهون عهن النهیب صهیل اَ علحهه و دهلن وول قوال ىف القورءان

حغحر عهن فهحتجوء وقعوده وول النوا فنقهول للهصهنف وهن طهال لها ات املهراد وهن اٌخهة هی العهذاب
الد حاوي و وٍر ة ات اَ كات خأرذ اٌون الغالفة حعذاب العاجه اي دٌ لة فهیا عیل املراد و
ىه اولجا ٌخعذجوت یف اٌررة و ىه ىذه اٌوة ٌخعذجوت یف العاجه و طداراوت هبهن العهذاب
ون كه جا ب.
طوله <و حهات دٌ لهة رهذ املتعلهق> ایل ارهر خقهول ات طهول اٌرجهاري ات رهذ وتعلهق
ً
ً
ً
العذاب وا ا و وكا ا و عهٍ خفحهد العههوم جنحهب حهات رهذ املتعلهق دهجب اٌوهٍ و املعلهق
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یهههه عههیل الشههاخع و الشههاخع ههی العههذاب عههها یتههاح یف فوهههه ایل ردههول و لعهههري ات ىههو اٌ
كغراب و ات ىو اٌ تفغهحر حهالرأي و اٌوهر اوضهح وهن هارعیل علهن وهی صهارو العقهول الناطصهة
املعوجة املتقلجة املصجو ة امللو ة رجج اَ عیل عجاده أحشرع اثجت رجحته و عهیل طولها ا هت
تثجت الشرع حالعقه و عیل طویل فأتو ا حغلعات وجی و أتو ا حاخة او رواخة تقاحهه واجهة اخهة و الهف
الهرأة عهیل اَ و وها ىهذا التفغهحر یف كتهاب اَ و وها ىهذا الكهن یف دیهن اَ و
ردخث وا ىهذه ج

اعجب ون ذلا كله ا ه وثه لذلا یف الضهواحا حا هه لهو طهال املهویل لعجحهده این ٌ اعهذحكن یف
ً
فعه ری احعث الحكن ردوٌ یجركن ها ىهو مجهوی و وجغهویض أتهري اتتقهول ا هه لهح للههویل
رحنجذ عقاب العجحد فحها خغهتقه حهه عقهوهلن كتلهف اووالهه و طتهه اوٌده و ىتها رروتهه وعللهی
حا ه میجعث الردول و ىذا طحا

رب ین حعجد متهاح وتضهرر حنقصهات ونتفهع جل خهادة وهع وها ىهو

ووجود طععً ون القراجن و تصر یاو دهاحقة و شهوادة فقهره و فاطتهه و حتهرمی وها ذكهرو حالشهراخع
فههواَ این اتعجههب وههن ىههذه اٌفوههام و ىههذه اٌدلههة أهبههذه اٌدلههة تغهههوت ا فغههكن علههههاء و
تجج وت عیل مجحع النا .
طوله <و حاهنا وعارضة وع اٌخة> ایل ارر واادري وجه املعارضة و ىذه اٌخة شاررة لٍخة
اٌویل فات اَ دج ا ه ارجر ات ون هیلا هیلا حعد الجحنهة و الجحنهة ىهو الردهول كهها طهال مخكول
المیل كر وا ول اها الكتاب و املشركی ونركی حی تأتهین الجحنة سول ول اهلل و طال أمفول كوان
عی بینة ول رح و ىو ردول اَ مفن ىلا ىلا حعد الجحنة و ون رهیی و ادهت ق الثهواب و
ً
ً
الزلی كات حعد الجحنة ولكن املصنف عن ات فون العقه جینة مفن فون حعقله شحجا طجح ها و ارتكجهه
ىلا فوو وعارض وع اٌخة اٌویل و النغجة جیهنها عهوم ون وجه فتتصادطات عیل وا خغتقه حهه
العقه طجه الشرع فاٌخة اٌویل حتكن حعدم العهذاب و الثا حهة حتكهن حالعهذاب و خفتهر اٌویل ها
ٌخغتقه العقه حهه طجهه الشهرع و الثا حهة ها جینهه الشهارع فهی ووضهع اٌجتههاع ات میهرجح اٌخهة
ً
الثا حة فٍاطه ون التغاوي و التغاطا فجی دلحه الجحة دلحها عوذحاَ ون جوار العقه و طهجح
الزله كحف فغرو القرءات حالعقه و الرأي و حاي دلحهه طلهت ات الجحنهة اعهن وهن فوهن العقهه فلهن

254

ارده اَ الرده و م ا لل الكتب و كحف خصحر جینة اَ و رجته ىذه العقول املنتلفة املتقلجة.
و اعجب ون ذلا طوله <و حات تلا اٌخة راىرة و ادلهة الجحهة طاوعهة فٍتكهافؤ>
فحا َ و لٍدا

الذي حنوا علحه اور الدین و ىذه اٌدلة الی رأخهتا كأهنا العوهن املنفهوش

كح هف صههارو طععح هة و كتههاب اَ امل كههن املعههاجق ٌرجههار ٌحتیص ه و الجههراىی العقلحههة
ً
عههٍ ادت غهنه عقهوهلن و هنهاىن النهیب
صارو رنحة و ىؤٌء لهو عهلهوا حبضهرة النهیب
حكٍم رهاىره املعهرو حتهرمی وها فعلهوا ٌخنهتهوت و خقولهوت ات وفوهوم عقولنها طععحهة و وفهاد
كٍوا رین و ٌختعارضات فا ر واذا تري.
طولههه <او حقولههه الههدال> ایل ارههر ععههف عههیل <حقولههه> یف طولههه <لههو متغهها اٌرجههاري
حقوله> خعین لو طال اٌرجاري ا ه طهدروي كهه یشء وعلهق رهی یهرد فحهه اوهر او هنهً و اطهول ات
اٌرجاري ٌیروي الدخث عیل رٍ وا روي و ىو مهدد وعه حالهدخث و الهدخث املهروي
عن الصهاد

ىكهذا كوا یشء وطهوق حوی یورد فحو هنوی ا هتهً رحهث ات املتجهادر وهن الهنهً

اللف ً فقجه ورود اثر یف الهنً اٌشحاء وعلقة و ات ركن حقج وا العقه و ات طال طاجهه ا هه خهدل
عیل ات طجه الورود وعلق فلعله وارد یف الواطع و مخصه الحا فجعه اٌوٍ خندفع ىذا اٌصهه
ً ً
حاصههه عههدم الههورود و ىههذا القههول حبثهها و ردا رعههاء و دههتعر اتشههاء اَ یف اصههه جههوا رلههو
الواطعة عن الكن او حات املتجادر وا مخعلن جورود اٌور و الهنً و ات كات صدر یف الواطع و ىذا ىو
الق كها دتعر ات شاء اَ.

ً
ً
طوله <لدفعناه> ایل ارر ىذا ودفع املصنف خدفعه كحف شاء دواءا اصاب حهه راوجها ام

ً
وصحجا فقال الجر ٌخنصر ایل وا خغتقه حادراكه العقه ون حر رجهة و ٌجرىهات و اعجهب ونهه
طوله <و حاهنا رنحة> ایل ارر فوذا حاب ددوه ری ٌخهدره علههین روغ و ٌر یهات وهن جنهاو
و ردوا حذلا اخدهین یف افهواه رصههون رهی ٌخهذكروا یف رضهرهتن ذكهر اَ و
علوم المهد
ً
احدا و خغتقلوا حعقوهلن و حقول ىذا خنقهاد و ىهذا ٌخنقهاد و ىهذا عقلهه و
ذكر ردوله و رججه
ىذا ٌ عقله و دلهنا ىذا و ٌ غلن ىذا.
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طوله <فح هه النك> ایل ارر خعین یهه ذلا اٌور و الهنً عیل اٌعن ون اٌور العقهیل
او یصك حغحر وا خغتقه حه العقه و ذلا ٌت ىذا الهه حارتحار املصنف فح هله عیل ىهذا و
خأوله هبذا و طدروي عن النیب

ىف كا خه ول اوی عدل ول اها بیی خنیف عول هوما الودیل

ت خ الغالی و انتاال املجطهی و تأق یا الهال الدخث فٍ جیو التأو خه حغحر وغتند راىر وهن

اىه العلن دٍم اَ علهین.

ً
طوله <او ا رواه احات یف اصاحع املرأة> ععف عیل طوله <او حقوله> و طد ورو الرواخهة ا فها

فا ه

احعه الكن العقیل فحه.
طوله <و رارة یف الوٌخة> و املراد حه طول ایجعفر

ذروة االور و سناو و ورتاح و حاب

االشحاء و ضوا الور ل الطاعوة ل ووام حعود وعرفتو اووا لوو ان جو قوام لحهو و وام هنوا ه و ت ودق
هحل وال و حج مجحل دهره و مخعرف والخوة وی اهلل فحوالحو و خكوون مجحول اعهالو حدال لتو الحو ووا
كان ل عی اهلل حق ىف واح و ال كان ول اها اال یان ا هتً و ووضع اٌدتشواد ا ه ٌحد و اتخكوت
له ثواب و لح

وهن اىهه اٌمیهات فجاٌدت غهات العقهیل و

مجحع اعهاله حدٌ لته الحه و اٌ فلح
ً
درك الغن ٌخغت ق ثواحا عهیل رهٍ طهول املصهنف و دهایر اٌرجهار الهی اشهار الهیها و ذراىها
ذرو الر خح اهلشمی حاهنا كلوا رنحة و وفاد عقیل طععً.
طولهههه <او ات التكلحهههف> ایل ارهههر خعهههین اذا ادهههتدل اٌرجهههاري حهههات اَ دهههج ا ه اذا اراد
تعذخب ارد ٌخعذحه اٌ حعهد التكلحهف و اهلداخهة و اٌرشهاد لعلهه ختهذكر او ی

ه و ذلها لعهف و

اللعف واجب فاذ مخكلف ٌخعذب و اجاب املصنف عن ذلا یف الضهواحا حارغهن جهواب و
طال ىذا اللعف وغت ب عیل اَ فحها ادتقه العقه حدركه و ٌراجة حنا ایل الت كمی جیهنن.
الجر خة و ٌ اعر وجه رمسهه یف دهحا
طوله <او ات العجاد> ایل ارر ىذا جواب عن طول ج

ادلة اٌرجار یی و خعین اذا طال ججري ات العجاد جمجوروت و ٌ رغن و ٌ طجح او اذا طال لو كهات
ً
ً
ٌ وا عیل اَ اتیكن ا ركن العقه لكات وضعرا فقهدرور اجوحهة ذلها كلهه حالتأوهه یف وها وهر
ون اوثال وا مسعت و مخ ور اٌ وىن اٌجوحة الغاحقة.
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قااال :و تظ ززر ثهززرل ال زززاع نزی حجیزة العقززل نزی تكلیزف الكززانر حتزی القاصززر بززالفرع الز ی

یستقل به العقل و ك ا الهسلن القاصر ال ی الت ال یلا (الی خل) ال رع و نزی تعزارض الابزر وزم
العقل اقول و یهكن نرض اللهرل نی اثبا حجیة الظن ون باال الللیل العقلی و نزی جعزل الظزن
الةیزر الهعتبزر ورجحززا ع زل تعزارض الززللیلین او ع زل دوراط القبلزة بزین الج زا وزلا و الیزتهكن اال
وززن الصززلول ال زی احززلذا و ن زی اثبززا التایی زر ااا دار االوززر ب زین الهح ز ورین و ال دلی زل عل زی احززل
الطرنین و اثبا جواز التساوح نی السز ن ااا لزننعتبزر اخبزارا لقزل نزی السز ل او و زم الحجیزة و
اثبزا التكلیزف نزی ایزام الفتززرل نزی الهسززتقا العقلیزة و اثبزا اصززل االباحزة و البززرا ل لكزن علزی
تخول نی ا او نی جهلة و ا ثن لو قال الاصن ال ثهزرل الط التكلیزف نیهزا یسزتقل بزه العقزل لطزف و
كززل لطززف واجززب نال ززارع قززلبین كززل االحكززام الجب ززا به ززم كلیزة الكبززری نتخوززل و بززاط الوجززوال
تعلیقی قابل لعروض الهانم كظ ور الحجة

و باط بیاط ال ارع الیازم علور الهكلفبزه داجهزا

كالقاصر و باط الللیل عقلزی الیقزول بزه اال اطیكزوط غرضزه اال لززام او یسزلن حجیتزه نزی العقاجزل او
یلعی ورود ال رع علی طبقه.

اقول :شرع املصنف یف جیات نراو ىهذه الشهجرة الهی اجتثهت وهن فهو اٌرض وها هلها
وههن طههرار حههنك الكتههاب و صههوب اٌووههار صههلواو اَ عل ههین و وههن الجههدهیحاو یف عح هوت ٌ
صج فهیا ات ىذه اٌجواب اجواب الكن حغحر وا ا لل اَ و جحتو یزىا فات املهدار عهیل ركهن العقهه

ٌ الشرع و فرض املغألة ذلا ٌ حر فجعد وا جو الكن حغحر وا ا هلل اَ و طهال الهق جهوا ه و

الهدال حهالی ىهً ادهوء فقهال ارهدي نراتهه
ادتدل علحه و جهادل و ها ع اراد اتیجهی نهرة ىهذا ج
اتخعلن ونه ات الكافر الذي میؤون حاَ وكلف ا فون حعقله و وثهاب ات عههه حهه و وعاطهب ات
مخعهه عوذحاَ ون ىذا الكن الذي ىو عیل رهٍ كتهاب اَ و اَ خقهول و ووا كنوا وعومبی
حی نجعث سوال و خقول لهیهك ول ههك عل بینة و اخاو و ارجار تشود حذلا فا ه حعد وا ادلن
ٌ جیو له اٌدتجداد حالعقه فكحف طجله و ارري القاصر وهنن املتهكن وهن الف هك و مخف هك
ً
فجی عیل كفره ىو اخضا وكلف حعقلهه وثهاب و وعاطهب حهه و یف تلها التكهالحف هین عهن اردهال

الرده و ا زال الكتب.
و ارري املغلن الذي ىو یف حهٍد اٌدهٍم اٌ ا هه طاصهر كهأتخكهوت یف مهج
ً
ً
فٍخقدر عیل الغؤال ولكن فون حعقله شحجا فذلا اخضا تكلحفه وا فون.
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او وضهحق

و ارههري یف تعههارض الجههر وههع العقههه اذا حههی العقههه عههیل خقحنههه فالعقههه وقههدم ٌ ههه
ً
طععً و الجر رین حه خقدووت ذلا عیل الكتاب و الغنة املتواترة كهها این دهألت وارهدا
وهنن و طلت له لو رالف الكتاب و الغنة عقلا وها تصهنع طهال ارهذ حعقهیل ٌ هه طععهً و
ً
اتههرك الكتههاب و الغههنة فاهنههها رنحهات و مسعههت وارههدا ارههر وهههنن خقههول ات كههٍم النههیب یف
ً
جمل العاب اخضا رین الدٌ لة ٌ هه لفهو و یتهاح یف اثجهاو وعنهاه ایل اصهول فقاىحهة
ً
طهوٌ و ا هت یف جملغهه و ا هت
فاذا ضههت القولی اردمها ایل اٌرر فاذا طهال النهیب

تفون حعقلا حر ذلا فلا اتترد علحه و ٌ تقجلهه ٌت كٍوهه رهین الدٌ لهة و العقهه طععهً

ف قرحك الیؤونون حی یمكووك فحهوا شو ر بیوهنن مث ال یودوا ىف انرأوهن حرجوا نموا قضوحت و
ً
خأههوا تأهحها اوا واَ ادغوا ادادا ٌیجین علحه حناء التشحع.
حالهلة وهراده
و ارري یف جعه ال ن الغحراملعتجر و الصواب اتخقول حراملعتجر ون حر ٌم ج
ً
كأتیی اعٍم القجلة و مخعرفوا و رصه له رن حروعتجهر شهرعا جحبوهة و ٌخهتهكن اٌ وهن صهلوة

واردة فالعقه یكن حترجحح ىذا ال ن و نن ٌ قول و الهدَ ججركاو داداتنا یف القجلة ح هن
ً
وعتجهههر و رهههن حروعتجهههر فهههات رصهههه یف القلهههب رهههن فوهههو املتجهههع شهههرعا و خعههههه ح نهههه لقهههول
ایجعفر
لقوله

ی ی التا ی احدا اذا مخعهن ایل وج القجهة و ات میصه فحصیل ایل این وها شهاء
ی ی املتاحر احدا ایل وا ختوج اذا مخعهن ایل وج القجهة و دجه عن طجلهة املت حهر فقهال

خ ی ححوث شواء فهاي راجهة ایل اتیهویل اٌرجهار دجهره و خعههه حعقلهه و وهن رحهث عقلهه و یف
النغخ ٌختهكن اٌ ون الصلوة ایل اردىا و الصواب یف العرجیة اردهیا.
و ارري اثجاو التنحیر اذا دار اٌور جی امل ذور ین امل روی فالعقه ىنا یكن حهالتنحیر و
جیب اتجاعه و طدذكر ا ا ه ٌ جیو التنحیر و ٌركن العقه و القرعة لكه اور وشكه.
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و ارههري جههوا التغههاوح یف ادلههة الغههن و ات م عهههه فح هه حاٌرجههار حههات قههول ارجارىهها
ً
ضههعحفة او ىهً رنحهة و ٌخعهههه هبهها یف اٌصههول او ارههاد و ٌخعهههه هبهها یف الفههروع اخضهها فههات طههوة
عاطلههة املصههنف ركههن جحبههوا الجدعههة رحنجههذ و القههول عههیل اَ وههع ارههذ اَ املحثهها عنههه حقولههه

امیؤخم عهوهین وحثواق الكتواب االخقولووا عوی اهلل اال الوق و حقولهه قوا حورم ریب الروواحش ووا ظهور

وهنا و وا حطل و اال مث و الجغی حغحر الق و انتشركوا حاهلل وا مخن ل ح سهطانا و انتقولووا عوی اهلل ووا
ال تعههون وع حرىا ون اٌخاو و اٌرجار.
و ارري اثجاو التكلحف طجه اتخأی النیب الٍرق و اشتجه شراخع النیب الغاجق فاملصنف
ً
حعث العقه یف ىذا الزوات و افترض واعته و ات مخكن وعصووا و كه وا ركن حه ىهو ركهن اَ
ات ركن او میكن.
و ارري اثجاو اصه اٌحارة و الجهراءة ٌت العقهه رهاكن فهیهها و اتم قهه حبجحهة اٌرجهار
ٌهنا رنحة و ٌتغتعهه یف اٌصول او اهنا ارجار اراد و ٌخعههه هبها یف الفهروع ولكهن عهیل تأوهه
حالهلة ىذه نهراو تلها الشهجرة و این
یف ادتقٍل العقه فهیها و النغخ فهیا و ٌ اعر وجوه ج

ال می ولعوا كأ ه رءو
حعد وا رروهتا یق یل اتاطول اهنا شجرة حترج یف اصه ج

الشحاوی.

طولههه <مث لههو طههال الصههن> ایل ارههر املههراد اذا طههال اٌرجههاري ٌ نههرة لنههزاعكن ىههذا ٌت

التكلحف یف املعقول و حراملعقول لعف و كهه لعهف واجهب و اَ ٌیهه حهه فجهی كهه اٌركهام
فاجاب املصنف نع كلحة الكجري اي كه لعف واجب كها ور ات حع

اللعف ونه وغت ب و

وا خغهتقه فحهه العقهه خغهت ب فحهه اللعهف و ىهذا املنهع ونهع ارتحهاري ٌیتهاح ایل دلحهه ىهذا و
تحجة طول اٌرجاري مما خدل علحه الكتاب و الغنة و املصنف مینع عنه حٍ جوة و ٌ حاعهث اوها
الكتهههاب فقولهههه تعهههایل و تجحانووا لكوووا یشء و ال طووج و الخوواحس اال ىف كتوواب وجووی و وافرطنووا ىف
الكتاب ول یشء و اوثال ذلا و اوا الغنة فعهن ایحصهحر عهن ایعجهداَ
سول اهلل

یف رهدخث عهون

عهحا الو حواب خروتح كوا حواب الو حواب ایل ات طهال فوان عنودنا الاوعوة واحرة

طوها سجعون ذ اعا حم ا سوول اهلل

و او ئو وول فهوق فحو و خو عوی

بیهحنو فهیوا كوا
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حرام و ح ل و كا یشء یتاج الح الناب حی اال ش ىف الدش و ضرب جیده ایل فقهال توأذن خوا
حامهد طال طلت جعلت فداك ا ا ا ا لا فاصنع وا شجت طال فغهزین جیهده طهال حوی ا ش هوما
كأنو وغضووج و طههال

وووا ووول یشء اال و فح و كتوواب و سوونة و عههن ایالغههن وههویس

ردخث طحه له اصل ا اَ ای ردول اَ

یف

ا خكتفوت حه یف عوده طال نعن و ووا یتواجون

الحو ای یووم القحهوة فقحهه ضههاع وههن ذلها یشء فقههال ال هووو عنود اههو و طههال

ان اهلل تجووا ك و

تعای ان ل ىف القرءان تجحان كا یشء حی واهلل وواترك شوحجا یتواج الحو العجواد حوی الخأوتطحل عجود
انخقول لو كان هما ان ل ىف القرءان اال و قدان ل اهلل فح و طال

وا ول اور یته فحو ا نوان اال و

ل ا ا ىف كتاب اهلل ولكل ال تجهغ عقول الرجال و طحه لهه

أ كهه یشء یف كتهاب اَ و دهنة

جحهه او تقولهوت فحهه فقههال بوا كوا یشء ىف كتوواب اهلل و سونة نجحو و عههن ایعجهداَ
سول اهلل

انو قووال

ان اهلل جعا لكا یشء حدا و جعا عی ول تعدی حدا وول حودود اهلل حودا ایل حهر

ذلا ون اٌرجار فاَ دج ا ه وافر یف شرعه وهن یشء و جهی ركهن كهه یشء و اودعهه عنهد
اىله و اوجب عیل النا

ولجه و طهال ولهب العلهن فر خضهة عهیل كهه وغهلن مفها حلغها تأرهذ حهه

عیل وا حلغا و وا میجلغا تأرهذ حقولهه كهه یشء وعلهق رهی یهرد فحهه هنهً فهاین جمهال العقهه
ً
اتخغههههتقه یف وقاحلههههة ردههههول اَ و یكههههن وههههع رمكههههه و خكههههوت جحهههها وفتههههرض العاعههههة
كه هد .
ً
و اجاب املصنف اخضا حات الكجهري تعلهحی حهتهكن النهیب و الجهة و طاحهه لعهروض املها ع
ك وور الجة لكلهة القاىا صحرالدین یف افواه ىؤٌء و طال وجود الجهة لعهف و تصهرفه لعهف
ارر و عدوه ونا و اجاب حا ه عیل فرض الوجوب فقدجی و ٌخٍ م جیا ه عثور املكلهف كهها ا هه
ضاع عنا ارجار ٌحتیص ففحها مخصه الحنا ٌحد و ات عهه حعقولنا و حات ىهذا الهدلحه الهذي امقهمت
عقیل و ٌتقولوت حه و ىذا طا وت اىه املجادلة حالی ىً ادوء فاهنن خكتفهوت یف رد الصهن اذا
ً
طههال حكههٍم خنههایف طا و ههه دههووا حا ههه خنههایف وههذىجا و ات كههات ذلها القههول عههیل طهها وت املغههتهع
ً
ص ح ا و ىذا یف القحقة رد الق و ٌ جیو و حایق العجارة راىر.
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حی ىنا كٍم و ىو ا ه اذا طال لنا طاجه كحف تنكهروت رجحهة العقهه و الهال ا كهن تردوهنها

حاٌدلههة العقلحهة فههات متهها رجههة فههادلتكن لحغههت حبجههة و ات كنههمت تردوهنهها حاٌدلههة الشههرعحة مفهها
الههدلحه عههیل رجحهتهها الشههرع فحلههزم الههدور او العقههه فحكههوت رجههة عههیل رههٍ املههدعً طلنهها ا هها
ً
ً
طدذكر ا داحقا ا ه لح حٍ م اتخدرك اٌ غات كه یشء اذا ادرك شحجا و نن اثجتنا الشرع حادلة
عقلح هة اثارهتهها اٌ جح هاء و عرفو هها ورطوهها و تو هها علح هه و طووو هها و دههددو ا رههی عرفنهها و وهها كههات
املعجوع خنفعنا لوٌ املغهوع و وا كات املغهوع خنفعنا لوٌ املعجوع و ذلا كضعحف طواه العجحهب
ری و

ملهانح وهب العجحهب و لهوٌ العجحهب ملها فع القهوة الضهعحفة الناطوهة فنجهه
و لوٌ القوة ج

اٌ جحاء رواطد العقول و اك لوا عحوهنن املروودة رهی احصهروا فاحصهروا ات اَ دهج ا ه ارهد و ا هه
ً
ً
ارده ردوٌ و تغدخدىن لدرك ىذین اٌور ین دوه ٌت اَ جعله واض ا ری خنتفع حه حنهاو
التغههع و احنههاء ثلههث عشههرة فاحصههروا حاطههه تقو خ هة و تعل همی و تغههدخد مث افترضههوا واعههة ج ههین مث
ً
رمكوه فحهها شهجر جیههنن و ردوا الحهه وها تنها عوا فحهه و ارتلفهوا و واوجهدوا یف ا فغهون ررجها ممها
طیض ه و دههلهوا تغههلحها فههاذا تعلهههوا العلههن وههن اٌ جح هاء و تقووههت عقههوهلن و ادههتدو طههواىن و
اعتدلت افواوون توجووا الحا و طاووا یردوت علحا وا تدعً ون رجحة العقه عهیل اٌدهتقٍل
ً
فتلههوا عههیل ذلهها واج هة اخ هة و رههدثوا ح هالف و وههأتی و دههتة و عشههر ین رههدخثا فتجحنههوا ات عقههوهلن
ً
وغتنحرة و طداصاحت و الجة كتاب اَ و دنة جحه و رغب العقول فنهرا اتخغهاوي رعراهتها
ً
و افواووا الكتاب و الغنة فافون ات كنت تفون فقد واَ ادقحتا واءا دطا.
قال :اصل قالوا كل وا حكن به ال رع حكن به العقل و الهراد انه كل وزا یهكزن اطیجعزل
ال ارع لزه حكهزا و اط لزنیجعلزه او جعلزه و لزنیبی زه حكزن بزه العقزل بعزل الجعزل و االطزاع حكهزا
اجهالیا نیحكن بهطابقته للصفة الكاو ة الهقتضیة لجعل ذ ا الحكن و الهاالف االشعری نی فی
تبعیت ا للصفا وطلقا ل ا علی ابطال السلب الكلی انه لوال تبعیت ا للصفا لزم علم ادراك العقل
و علم حجیته و قلثبا حجیته وها ور و علی اثبا االیجاال الكلی اط احكاوه تعالی اط لزنتكزن
وعللة باالغراض لزم العبث او كانا وعللزة بزاغراض راجعزة الیزه تعزالی لززم االحتیزاح او الزی العبزاد
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بهجرد االطاعة و العصیاط لللواال و العقاال ون غیر خصوصیة غرض نی الهخوور به و اله یع ه
لزززم اللةززو و العبززث ن زی الاصوص زیا لكونززه ترجیحززا بززا داع و اط لززنیلزززم لةززو ن زی ز خ جعززل
االحكام او لاصوصزیة غزرض راجزم الزی ن ووجزود نزی نفزر الهزخوور بزه و اله زیع زه وزم قطزم
ال ظر عن االور و ال زی ثبزا الهطلزوال و انزه الریزب نزی اط كزل نعزل نزی الواقزم اوزا الهصزلحة نزی
اتیانه او نی تركه او ال وصلحة نی نعله و ال نی تركه نفی االول البل ون االور بزه و لزو نزلبا اا طلزب
تركه تزرجیح للهرجزو و اباحتزه تسزویة بزین الزراجح و الهرجزو و نزی اللزانی عكسزه لهزا وزر و نزی
اللالث البل ون اباحته ح را ون الترجیح با ورجح و الریب نی ت وع االحكام ال رعیة الی االنواع
الاهسة ناط كاط اختاع تلة الختاع صفا االنعال نی وصلحة االتیاط او التزرك او التسزویة

نالهطلوال ثابا و اال لزم احل الهحاایر اللللة الهتقلوة وضانا الی االیزة ال زریفة یُای ػٍ
قنفحشا

قنًُكش و یزتن االوزر نزی غیزر اله زاذی باالجهزاع الهركزب اط كزاط و اال

نی تف زی السززلب الكل زی و ال زی ال صززوف اللالززة عل زی انززه یجززب علی زه تعززالی بی زاط وصززالح العبززاد و
وفا لذن الظاذرل نی وجود وصزالح و وفا زل وزم قطزم ال ظزر عزن االوزر و ال زی لكزن ال صزوف
الترد االشعری بل دلیل ا كاتی.

اقاول :ىههذا حبهث وفههروع عنهه عنههد المكهاء ٌیتههاجوت ایل الن هر فحهه و ا ها خن ههر فحهه و
خعتین حه ون ٌ علهن لهه حبقهایق اٌشهحاء مث ىهؤٌء یر خهدوت اتهیتهدوا ایل رقهایق اٌشهحاء حادلهة
املجادلة و اٌ لفاظ و عند المكاء ون اٌوور املنكشفة ات اَ دج ا ه رلق اللق عهیل وجهاخع
و صفاو متلفة لكن اضن ات ارمسوا یف ىذا الشرح و دایر كتجنا هبا وش و ة فصارو اٌشحاء
تتقوي حاشكاهلا و تتضعف حاضدادىا كها تري ات النار تتقوي حالنار و تنعی حاملاء و املاء ختقوي
حاملاء و جیف حالنار و عیل ىذه فق

وا دواىا و وا خضعف ال

ء اذا كثر علحهه و لهب خفنحهه و

فحه فغاده و وا خقو خه اذا كثر علحه و لب خدمیه و یجقحه و فحه صهٍره و ات اَ دهج ا ه رلهق

اللق و اراد اروار وا طد كهن فهین ون القوي و ذلها ٌمیكهن اٌ حهاتیجقهوا و خعحشهوا وهدة رهی
خ ور وا یف طواىن و ٌخعحشوت ودة اٌ اتخعهلوا ا یجقهین و فحه صهٍرون و جیتنجهوا وها خفنههین و
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فحه فغادىن و ىن لعدم اراوهتن ٌخعلهوت ا فحه صٍرون و فغادىن فاردهه الههین الردهه و
ا ههلل علههین الكتههب و علهوههن الكتههاب و المكههة و عههرفون وهها فحهه صههٍرون و فغههادىن و اكههد
علهین حالوعهد و الوعحهد ألتخعهلهوا ها دلهوا علحهه رهی خعحشهوا و خ وهر وهن كههوهنن وها جعهه یف
طو هین و اَ دج ا ه ین عن اٌدتفادة جريء ون اٌ تفاع ٌتنفعه واعة ون اواعهه و ٌتضهره
ً ً
وعصحة ون عصاه و مخفعه شحجا عجثا و دایر وا ذكروه كلوا فخ یف حر ضرام و درول وهن روهور
الجحوو فح ق اتاطول

ً
خهههها حههههاري القههههو جر خهههها لغههههت
حتغهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههنه

ٌتفغدهنا و اعا القو

حار هیا

ولكن املصنف اراد ات یرم املقدار حاٌو التنعحه فقال طهالوا كههوها ركهن حهه الشهرع ركهن
ً
حه العقه و فغر حهات املهراد كهه وها میكهن ات جیعهه الشهارع لهه رمكها و ات م جیعهه و ذلها رهر
ً
ً
القول و لح یشء درهه عرصهة اٌوكهات اٌ و ات اَ جعهه لهه رهدا و رمكها كهها عرفهت وهن
اٌرجههار و وههن صه حح اٌعتجههار و وااعجههب ات خقههول املغههلن ات العقههه میكههن اتخهدرك ركههن وهها
هء فقههدارعأ و ات كههات

میكههن اَ علحهه ح هء فههات كههات العقههه خهدرك وهها ٌخقتضهحه ذلهها ال
ً
خقتیض ه فل هح اَ اتی هلوي الكههن عههها خقتیض ه رمكهها و ٌخعقههه ات ٌخقیض ه اَ لل

هء وهها

خقتضحه و ٌ اتخقتیض و ٌخقیض له.
طولهههه <او جعلهههه و میجحنهههه> ىهههذا رعهههاء عجحهههب راصهههله ات اَ دهههج ا ه وي عهههن
مهههد

اركههام حعه

املوجههوداو وههع ا ههه مههه وشهحة اَ و عحجههة علههن اَ فوههو لهح

حعههام

حشراخع اَ و طدطال اَ دهج ا ه تجحانوا لكوا یشء و وافرطنوا ىف الكتواب وول یشء و ال طوج و ال
خاحس اال ىف كتاب وجی و مهد ٌخعر مجحع الكتهاب الهذي ا زلهه و یكهن ها مخعهر ىهو عقهه
ً
ً
املصنف و ات ترطحنا و طلنا ات عقه النیب اخضا خعر فالنیب خعلن وا مخعلههه اَ و كهات نحها عهن
اَ.
العهه و اٌوهٍع و وهرادي ات العقهه لهو
و ات طال املصنف ا ا اطول ركهن حهه العقهه حعهد ج
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ً
اولع ركن طلت ات ذلا ٌخهنفعكن احهدا فا هه ٌ دلحهه لكهن عهیل اٌوهٍع یف وغهألة وعحنهة وهن
املغههاجه و مه

رمككههن لهح

دلحهه اوٍعكههن و خقحهنكن مه

رحهال و رههن فههات الحقحنههات

الصاججات ٌیتلفات و ا ت وتقلب یف اٌراء حنفغا و عقهولكن متلفهة و كلكهن وهدعوت الحقهی و
ً
كوت الجاوه و العاء طععً فهیا و وهن الحقهی ات املصهحب وارهد فا قلهب الحقهی رنها و اٌصهه
الوه الغاجق فحكن فلح لكن اتحتمكوا حدلحه عقیل فلنخهنفعكن
عدم اٌوٍع و ادتص اب ج
ً
ً
ات واركن حه العقه ركن حه الشرع و فاتتكن الفاجدة و طال املصنف رمكا امجالحها ٌت املكلفهی
الناطصی ٌیحعوت جحبهحع اٌشحاء و ٌخعرفوت مجحع املصالح و املفادد.

و طولههه <للصههفة الكاونههة> وههاادري وههن ایهن تعلهوهها املصههنف و خكررىهها و اخ هة رصوص هحة

للكاونة و میكهن اتخكهوت الكهن ٌجهه الصهفة ال هاىرة ألهح

یهرم اتخلهی اٌ غهات فغهه وهن

ججه ٌ ه میوو و یرم ات خغر اٌ غات اصجعه یف عحنه ٌهنا تعهحه مفا رصوصحة الكاونة.
طوله <و املنالف اٌشعري> طلنا ا ه رعاء اجووهویس اشهعري و ٌ یهالف املصهنف و
الردن اتخقول اٌشاعرة اي املنغوجی ایل ایالغن اٌشعري و لح

الهاعة حاشهعر ین
ج

فات اٌشعر اجوطجحلة حالحهن مسً حه ٌ ه كات كثحر الشعر وهنن اجووویس و ٌ كه وهن خعتقهد
ً
اعتقاد ایالغن اٌشعري خصحر ون اوٌد اشعر و اشهعر خا و ا ا غهب املعتقهدوت حاعتقهاده
الحه فغهوا حادن شحنون.
طوله <ا ه لوٌ تجعحهتا> ایل ارر دلحه عجحب فوب لزم ذلا و وی ثجت رجحة وا ركهن
ً
حه العقه و طدجینا حعٍهنا داحقا.
طولههه <او ایل العجههاد> ایل ارههر خعههین ات كههات الفاجههدة تعههود ایل اللههق لكههن ٌ لكههن یف
اف
ایل ف

اللق حه مل

اٌور و الهنً لحثحب ون اواعه و خعاطب ون عصاه فنقول نقه الكهٍم

اٌور م تعلق هبذا و فه

الهنهً م هنهً عهن ىهذا فهاذ ٌ رصوصهحة لهزم التهرجحح حهٍ

ورجح فلن مخأور حالزین و خهنً عن الصلوة لحنتجر.
ً
طوله <وضافا ایل اٌخة> ایل ارر ىذا تعول ون املصنف فات اعتقاده ات اٌخاو و اٌرجهار
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ً
رنحة و طد ذكرمها ادتعرادا فقوله خهنی عل الراشاء و املنكر خدل عیل ات ف

العهه یف الواطع

طجحح و ونكر و ختعلق الهنً حه و اذا ثجت یف الهنً ثجت یف املأوور حه حاٌمجاع املركب و ٌ راجة
ً
ایل اٌمجاع الذي لح خثجت احدا و ثجوته رین حه اطرأ طوله تعایل ان اهلل خوأور حالعودل و االحأوان
ً
ً
فالواطع كات عدٌ و كات ارغا ا و تعلق اٌور حه.
طوله <ات كات> خعین ات كات امجاع وركب ثجت ا جیاب كهیل و اٌ فحنهتی الغهلب الكهیل و

یجعه طول اٌشاعرة.

ً
صا فحه ا ه جیب عیل اَ یشء و ٌ جیب علحه

طوله <و ایل النصوب> ایل ارر ٌ اعر
ً
یشء احههدا و طههدطال ردههول اَ ٌم دههعد خ وا امسووعد التته وی عووی اهلل عههن ختعههول و خ هنعن
علهین ون فضله و جوده و هیدهین ایل وصالون و وفاددىن.
طولههه <ال ههاىرة> صههفة النصههوب خعههین تلهها النصههوب رههاىرة ات یف الههارج وصههالح و
وفادههد وههع طعههع الن ههر عههن اٌوههر و الهن هً ٌهنههها وجحن هات هلههها و النصههوب ٌتههرد اٌشههعري ٌهنهها
ٌتكشف عن الواطع او ىً رنحة و ىنا طال حه دلحه ادهكای و یف الضهواحا طهال عهن ىهً ادلهة
دكوتحة ٌ ادكاتحة و العودة علحه و دایر العجاراو راىرة یف املراد وهنا.
قااال :و لززو قیزل اط وززن االواوززر وززا یكززوط الهقصززود و ززه نفززر التززوطین و ال وصززلحة نزی
الهخوور به و لعل اواور ال رع كل ا ون ذ ا الباال قل ا اوال ن قزل الكزام الزی نفزر التزوطین ن قزول
البل نیه ون وصلحة ح را ون احل الهحاایر اللللة و ثانیا انه لو كزاط الهقصزود نزی الكزل التزوطین
نازوه داجها االعام بعلم اتیاط الهخوور به بعل اتیاط الهكلف بالهقلوا و الواقم خانه و لو قیل
لعل الهصلحة نی جعل خ االحكام وجرد االطاعة اللواال و العقاال و نی ت ویم االحكام لززوم
التكلیف بها الیطاق لزو اوزر بالكزل او ن زی عزن الكزل و نزی تاصزیص بعزض بزاالور و بعزض بزال ی
كوط بروز االطاعة نی االواور نی االور بها الیرغب الهكلف باتیانه كالصلول و الزكول و بزروز االطاعزة
نی ال زواذی نزی ال زی عهزا یرغزب الیزه الهكلزف كزالزنی و ا كزل الحزرام نكزاط الهقصزود نزی جهیزم
الهراتب االطاعة و االنقیاد ال غیر و ال صفة نی االنعال وم قطم ال ظر عن ذ ا الج زة كهزا تلعیزه
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و یؤیلا االیة ال ریفة ياقيش ق قال نیؼبذ ق هللا و ياخهءج قنجٍ
قالَظ قال نیؼبذ ٌ الجب زا اوال بزال قض بالواجبزا التوصزلیة الةیراله زروطة
ب یة التقرال و ثانیا بلزوم الترجیح باورجح ایضزا نزی الاصوصزیا كایجزاال الج زر نزی الصزبح و
االخفا نی الظ رین و ذك ا و لو قیل اط كاط الةزرض وزن اوزر اهلل زبحانه عبزادا بالصزلول وزلا
ادراك وصلحة ل زن نیزه كزاور الطبیزب الهزریض بزلوا یرنزم ورضزه لكزاط عقابزه االبزلی علزی تزرك
العبززل وصززلحة نفسززه بتركززه الصززلول و انیزا لر نتززه و لللطززف و یكززوط كهززا لززو اوززر الوالززل ولززلا بززتعلن
ص عة ر نة و ه له ناالفه و قتله الوالل عقوبة لترك ذ ا الهصلحة نابزل اطیكزوط الةزرض وجزرد
االطاعة و االنقیاد للنع اا اوال بال قض اا لو كاط غرضزه وحزض التعبزل جزا الهحز ور ایضزا و ثانیزا
ب زاط غرضززه اط كززاط نف زی التكلی زف ر ززا ن ززو كهززاتری او نف زی ا ززتحقاق العقززاال ن ززو ل زیر وززن
الجعلیا بل لوازم الهاالفة كزوجیة االربعة او نفی نعلیة العقزاال نالعقزاال بیزلا اط شزا نعزل و
اط شا ترك.

اقول :ىذا كها ذكر ا تعو خه حٍ واخهه ٌدهحها هبهذه اٌوجهه و الهدرول یف املغهألة
ون حر حاهبا.

ً
ً
طولههه <و لههو طح هه> ایل ارههر لههو طح هه ذلهها لكههات طههوٌ دههنحفا حههٍ دلح هه و ٌ راجههة ایل

جواب طول ٌ دلحه علحه ولكن اجاب املصنف عنه و طال ا ا نقه الكٍم ایل فه
قول ٌحد یف ف

التهووی و

التووی هبذا ون وصل ة و اٌ خلزم ارد امل اذیر الثلثة املذكورة و ىً وجهود

املصل ة یف الفعه او الترك او ٌ وصل ة فهیها.
ً
ً
و طوله <ثا حا> ایل ارر خعین لو كات مجحع اٌركام تووحنحا لهزم اٌعهٍم حعهد كهه اوهر حعهدم
اٌتحات حاملأوور حه و ىو رٍ املشوود و ىو كها تري.
الههواب عهنهها فقههال
و طولههه <ٌججنهها> ایل ارههر و مخها راجههة ایل ذكههر ىههذه املزررفههاو و ج

وعذلا لو كات املراد ون مجحع الشرع م التعجد مفا تقول یف الواججاو التوصلحة كعوارة الجدت
ً
و الثوب رحث اهنها لحغهت وشهرووة حنحهة التقهرب و ثا حها خلهزم التهرجحح حٍوهرجح یف رصوصهحة
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ً
ً
كوت اور واججا و اور رراوا.
طولههه <لههدفعناه> ایل ارههر كههذلا یف ىههذه اٌحبههاد املزررفههة و اجوحهتهها ل هح

فاجههدة اٌ

صر العهر و اتٍ املال فقال املصنف لو كهات املهراد التعجهد جهري وها طلهمت وهن ونافهاة العهذاب
اٌحدي.

ً
و طوله <ثا حا> فوذا القول دفع حاوه ججاوه و ون حاب ون روً در ُروً حبجهر فقهال ات
ً
كات رضكن ی التكلحف رأدا فوو رٍ اٌدٍم حه العقهول و ات كهات وهرادكن هی ادهت قا

العقههاب فالعقههاب ل هح

وتعلههق جعههه اَ و وش هحته و ا هها ىههو ٌ م املنالفههة كههها ات اَ جعههه

اٌرحعة و لزووا اللوجحة ون حر ارادة ون اَ و عیل طول املصنف املقلد جلولة املتكلهی ون حهر

رو خ هة ل هح

اللوجح هة ح

هء ملهها روي امنووا مس وی الیش وء ش وحجا ال ن و وشوواء و روي خهووق اهلل االش وحاء

حاملشحة و روي وا ول یشء ىف اال

و ال ىف الأهاء اال حأجعة مبشحة و ا ادة و قود و قضواء و اذن و

اجا و كتاب مفل كان یزعن ان خقد عی نقا واحدة فقداشرك و طال اَ دج ا ه قوا اهلل خوالق
كا یشء و ٌ ارن املصنف لو فون ریض هبذا القحا

فهات اٌرحعهة جمعولهة َ و اللوجحهة ٌ ووها و

حالهلة لقد رن طدغ لهح
ىه خقول ىناك املنالفة جمعولة ون اَ و العقاب ٌ ووا ام ٌ ج

وهنها

و ٌ علحه ا ه ارذه ون كتب املتكلهی و ا ا ىو رواخة ٌ دراخة.

طوله <او ی فعلحة العقاب> ایل ارهر خعهین ات كهات هرض القاجهه ات ٌخعاطهب اَ عجهده
الهواب اٌول فههات
الههواب خنهایف ج
حالفعهه فالعقهاب جیهد اَ ات شهاء فعهه و ات شههاء تهرك و ىهذا ج

عههیل طولههه اٌول اللوجحهة لحغههت جیهد اَ و ٌ نلههو اَ و ٌ تعلههق حههه وشهحة اَ و ىنهها خقههول
الواب اٌول رعاء و حایق عجاراته راىر.
حالفعرة اٌولحة العقاب جید اَ عن ىو جید اَ و ج

قااال :اصززل ن زی اط حسززن االش زیا و قبح ززا ذززل ذهززا ااتی زاط ام ال نالصززلق حسززن و

الك ز ال قب زیح ب ز ات ها ام باالوصززاع الازوززة الهقووززة للهاذی زة الهعبززر ع ززا باللاخلززة و اللابتززة و
الحقیقیة نالصلق وزن الكزام حسزن الجزل وطابقتزه الواقزم و الكز ال قبزیح لهاالفتزه الواقزم ام
بززالوجوا و االعتبززارا الهةی زرل لاحكززام كززال فم و الضززرر و الةصززب و االباحززة و السززتر و الط ززارل و
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نحوذززا وززن االوصززاع الهوجبززة لتةیزر الحكززن ال ززرعی اوززا وززم ولخلیزة العلززن و الج ززل ایضززا ام ال
نعلی االولین لو اجتهم الصلق وزم ال فزم ا كزلا و وزم الضزرر عارضزه و صزار وزن تعزارض الز اتیین
ورجعه الرجوع الی الهرجحا الاارجیة نی وقام العهزل و علزی االخیزر لزیر الصزلق حسز ا و ال
قبیحززا بززل حسززن اط نفززم و قبززیح اط اضززر ام الهقاوززا واتلفززة وجززوا و قیززل بالتفصززیل بززین
الحسن ن اتی و القبح نبالوصف نیكفی نی الحسن انتفا ج ا القزبح و الحزق بطزاط كون هزا
بززالوجوا وززم ولخلیزة العلززن و الج ززل النززه وسززتلزم للتصززویب و للززلور واززالف لطریقززة العقززا و
بطززاط كون هززا بززالوجوا ب حززو االیجززاال الكل زی حت زی وززم عززلم ولخلی زة العل زن و الج ززل للقطززم
بحسززن الصززلق وززلا و اط اضززر ن ززو وززن بززاال تعززارض الحسززن و القززبح نبطززل االیجززاال الكلزی و
واعلا الة ن و وحل التوقف نیرجم ع ل ال ة الی ظواذر خطابا ال رع.

ً
اقول :عنوت املصنف اصٍ ٌ علن له و ٌوثاله حه و ٌ فاجهدة هلهن یف تفقووهن فحهه و ا ها

ىو وغألة كٍوحة و فوهوا شأت المكاء الذین درلوا الجحت ون حاحه و دنشحر الحه ات شاء اَ.
طوله <ىه مها ذاتحات ام ٌ> هلذا الكهٍم ثلثهة وعهات مفهرة خقهال ذلها یف وقاحلهة وهن خقهول
حات الغن و القهجح شهرعحات مفهن خقهول اهنهها ذاتحهات خعهین حهه ات یف فه

اٌشهحاء وها لهو تهدجر

العقه فحه و اولع علحه عر حاهنا رغنة او طجح ة و الذي خقول اهنها شرعحات خقهول ات الشهارع
ً
ركن یف اٌشحاء حالغن و القجح حٍ علهة وهن ا فغهوا حهه وضهعوا وضهعا و وهرة خقهال الهذای یف
ً
ً
وقاحه الوصی ٌت لل ء ذاتا و له صفة حر الذاو كاللوت للجغن وثٍ مفن خقول اهنهها ذاتحهات
ً
خقول ات الغن للجغن وثٍ ٌ وهن اللهوت حهه وهن فغهه و وهن خقهول اهنهها وصهفحات خقهول ات
ً
الغن ون رحث ىو لح حبغن و ٌ طجحح حه رغنه حلو ه وثٍ و وهرة خقهال الهذای یف وقاحلهة
ج
ً
ً
اٌعههراض الارجح هة كههات خ هدا وههن رح هث ىههو ىههو رغههن او طج هحح وههثٍ و الههذي خقههول اهنههها
حاٌعراض خقول ىو رغن ٌ ه اجن فٍت و اجو فٍت و اىه حلهد فهٍت و ىكهذا اوها املعهین اٌول
فقدتقههدم القههول فح هه و شههرع املصههنف یف املعنحههی اٌرح هر ین و دهها الكههٍم یف وههرح املههرام و
العجههاراو رههاىرة ایل ات طههال <و الههق حعههٍت كوهنههها حههالوجوه> ایل ارههر فارتههار ات الغههن و
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الوهه حهاتخقهال ات علهن اطتهرات
القجح لحغا حهالوجوه و اٌعتجهاراو الارجهة وهع ودرلحهة العلهن و ج

تلا اٌعتجهاراو امل غهنة ف غهن او املقج هة فقجهحح و ات مخعلهن فهٍ و ات كهات عنهد حعضهون ٌ

الوه یف الغن و القجح و ارتار ذلها ٌ هه وغهتلزم للتصهو خب الهذي ىهو وهن
ودرلحة للعلن و ج

وذىب العاوة وجه الللوم ا ه عیل ذلا لح

َ ركن یف ذاو ال

ء و ا ا الكن تاحع للوجوه

و اٌعتجاراو وهن رنهوت املجهتهدین و الزوهات و املكهات و اٌ طترا هاو فال

هء ٌ ركهن لهه رهی

جیهتد املجهتد و خ هن اصهاحة الواطهع و الهق فهات رهن الغهن فونالها رغهن و ات رهن القهجح

فونالا طجحح.

ً
و ملا كات اصه التصو خب عندي حهاوٍ ٌ ارهب محاخهة املصهوحة و املعارضهة وهع املصهنف

لقوله تعایل و ال تكل لهخائنی خ حها و اٌ فجواب املصنف حاوه و عن رلحة اٌعتجهار عاوهه
و حد جمتث اخه و ارك ون املدعً و طال یف الضواحا یف ىذه املغألة <و ون ىنا رور فلهة
حعه

عههن ور خقههة اٌواوحهة رحهث طههال ات لكههه واطعههة رمكهی اهلحههی واطعحههی ارههدمها اویل و

اٌرههر ثهها وي و حعجههارة ارههري ارههدمها ارتحهاري و اٌرههر اضههعراري و ا ههت رجحهر حههات ذلهها عهی
الجاجحة و حرىن ون القاجلی حالوجوه و اٌعتجاراو حاملعین اٌعن الذي ٌ وه التصو خب
وذىب ج

و ا ه رارج عن ور خقة اٌواوحة فكحف ختكلن حه ون ىو ون اٌواوحة> ا هتً و ارهن ات املصهنف
ً
اداء اٌدب ایل وشاینا فات ىذا القول مجٍ طوهلن و ىو وعاصرىن فغهع ىذا القول و رده طجهه
اتیحا حعلهه كها طال دج ا ه با كمبوا مبوا میحطووا حعههو و ملاخوأهتن تأق خهو و مخفوهن املصهنف
ً
احدا ورادىن.
اعلن ات اٌركام عندىن ثلثة وهنا ركهن اویل واطعهً و ىهذا الهذي رهی عهیل املصهنف و
الواىر و عام اٌشحاء ون رحث ىً ىً و ىو عام ورفهوع عهن ىهذا
میعر ججاله و ىو ركن عام ج
العام و ىهو فهو شهواداهتن و وشهاعرىن و ملاخنكشهف عهنها فونالها اٌشهحاء عهیل صهرافهتا و َ

دج ا ه یف كه جوىر رمكه طدركن فحه عیل رغب وا خقتضحه ذلا ال
شاء اَ و وهنا ركهن ثها وي فه

ء عیل وها خهأی ات

اٌوهري و ىهذا الكهن عهیل طغههی طغهن ىهو الكهن اٌویل
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الههواطعً یف رههن املصههنف و علحهه محههه كههٍم املشههاخخ و جههري یف علهههه و ىههو اشههتجاه و ىههذا ىههو
الذي جاء حه النیب

و شرع و جی ون اركام اَ و ىذه اٌركام ىهً عهیل رغهب وقتیضه

ىذا العام عام اٌعراض و ختغحر حبغب تغحر اٌعراض فتغحر شرع ادم ایل شهرع هوح و شهرع هوح
ایل شرع اجرىمی و ىكذا ایل اتتغحر شرع عح

ه ایل شهرع مههد

و تغحهر شهراخع مههد

یف

الغههنی و الشههوور و اٌخ هام و ح هرو و حههدلت حالنغههخ و ذلهها ٌت اركههام اٌ جح هاء عههیل رغههب
اٌشحاء الارجحة فح مكوت عیل یشء ح

ء وادام ىو حا عیل راله فاذا تغحر عن راله حهروا

رمكه ان اهلل الخغحر وا حقوم حی خغحو وا ووا حانرأوهن اٌتهري ات العهذرة جنغهة واداوهت عهذرة فهاذا
ً
ً
ادت الت و صارو تراحا كات واىرا ألح اٌت طدرمكوا یف الد حا حات حع اٌشحاء جنه فلهو
ادههت ال مجحهع وهها یف الههد حا وههن الههنج

ایل العههاىر رههی ٌیهجی وهنهها اثههر ألهح

خقههال لهح

یف

الد حا جنه و ىهو رهق و كهذلا النهیب ركهن لٍشهحاء ها تقتضهحه و كلهها كا هت تتغحهر خغحهر
ً
الكههن كالعجحهب الههذي یهري كههه یهوم ور خضههه فههات رأي صههجارا ا ههه خنادههجه املنضههج وصههف لههه
ً
املنضج و ات رأي دا ا ه خنادجه املغوه وصف له املغوه و ات رأي حعد هد ا هه خنادهجه املهدر
وصف له املدر و ىكذا مث اودع النهیب

اركاوهه اوصهحاءه و ىهن حصهراء حالهد حا العرضهحة و وها

فهیا ون اعراضوا و طداودعون النیب اركام اٌعراض فحها اودعوهن وهن علووهه فهاي عهرض
ً
ً
ً
عٍ عیل الد حا اروروا رمكهه كههر خ رأوه الحهوم طو خها طهالوا لهه صهه طامئها و رأوه هدا وهن ذلها
ً
ً
الحوم اضعف ونه فقالوا له صه طاعدا فلهارأوه حعد د اضعف ونه طالوا صه وضهعجعا وىكهذا
مفا صدر ون النیب و اوصحاجه

یف ىذه الد حا مجحعه اركام عهام اٌعهراض و اركهام عرضهحة

متلفة وتغحرة.
مث ىذا الذي صدر عههنن وهن اٌركهام طهدلقوا اعهراض وهن جوهة الهلهة وهن التغحیهر و
التجدخه و الت ر خف و الد

و الغوو و النغهحات و العهاء و الغلها و تغحهر العهر حتغحهر الهدىور و

اٌعصار و ری وجوه الفاروها حارتههال التجهو و اٌضههار و التقحیهد و التنصهحك و اٌشهتراك و
النقه و التقدمی و التأرحر و التأ كحد و التراد و اوثال ذلا و ترامجت ال نهوت و تعارضهت اٌراء و
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تراكهت الشتاو و تفامقت اٌرتهاٌو ك لهاو حعضوا فو حع

اذا اررج خهده مخكهد یراىها

الهحلههههة
فتصههههدي فقوههههاء الشههههحعة كثههههر اَ اوثههههاهلن و اعههههیل كعههههتن و شههههكر اَ وغههههاعهین ج

اتخغتنرجوا درر اٌركام ون ىذا الج ر املتٍون الزرار فغاصوا فهیا حنفو

طددحة وتوكلی

عههیل اَ فههاررج كههه وههن ىههذا الج ههر درة ركههن رءاىهها وعلوحههة ولكههن وههن متغهها حعههروة وثههی
التغدخد و اعتهد عیل تقر یر العلمی القدیر الشوحد ففا حالحقی و وهنن ون طصر ره عهن ذلها
ً
ً
فعهه حال ن و التنهی و ٌخكلف اَ فغا اٌ ودعوا و ٌخكلف اَ فغها اٌ وها اتاىها فوهذه
اَ كه وارد عیل رغب طاحلحته و ورضهه و صه ته

اٌركام الثالثة النف

اٌور خة الی ر

و طوته و ضعفه و لح

خقول ارد ون وشاینا ا ه لح

َ ركهن واطعهً صهادر عهن النهیب او

عن اَ تعایل و ات اٌركام ونووة ح ن الفقحه خعین ات رن الفقحه یغن و خقجح و یوجب و
خغههت ب و خغههتكره و یهرم و یجهحح و لهح

َ ركههن یف الواطههع حههه َ دههج ا ه اركههام لعههام

املجههرداو عههیل رغههب اطتضههاهئا و اركههام لعههام اٌعههراض اوراىهها ایل النههیب
النیب

ایل اوصحاجه

و ادٌىهها

و ىن جینوا و شرروا و شروا و فرطوا فلهها لقوها وها لقوها تصهدي

الههاىلی عهنهها
الفقوههاء لتنقح وهها و تنقحهتهها و ههی حتر خهف الغههالی و ا ت ههال املجعلهی و تأو خهه ج
حتأیی هد اوههاوون و تغههدخده او حاجهتههاداهتن مفهههنن وههن خص هحب الواطههع و خغههتنرج ع هی الكههن

الصادر عن النیب و الجج

و وهنن ون یعً ذلا الكن فٍخصحب فهات ارعهأ لتقصهحر

صههدر ونههه او الههدرول وههن ح هر حاحههه او اٌدههتنجا وههن ح هر وعلجههه فوههو رههاوئ رههاكن حبكههن
الاىلحة طال اجوعجداَ
ج

الكن حمكان حكون اهلل ع وجوا و حكون اهوا الاههحوة مفول اخطوأ

حكن اهلل حكن كن الاههحة رهی ا هه روي عهن ایجعفهر وول حكون ىف د موی فاخطوأ
ً
كرر و اوا ون اراد الق و دره ون حاحه و ادهتنجعه وهن وعلجهه و دهعً واطتهه و اصهاب شهحجا
ً
ً
مالفا للواطع واطعا فلنخفته الكن ال اىري حتأییهد اواوهه و تغهدخده و احهٍع وها ىهو تكلحفهه یف

ال اىر الحه فوو مغن و وا عیل امل غنی ون دجحه و الخكه اهلل نرأا اال وا اتاها و ٌخعاطب
ا ٌخعحق و یوجر ها جاىهد طهال عهیل

لوحس وول طهوج الوق فاخطوأه كهول طهوج الجاطوا
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فاد كو ا هتهً و جهی املقهاوی جهوت حعحهد فوهه تهري یف ىههذا القهول رایهة وههن التصهو خب و ىههه
ً
ً
ادتشن املصنف رایة وقال القوم ری تكلن وغحجا لٍدب كا حا عها ٌیغن و املرد ایل اَ.
حالهلههة طولههه <و للههدور> خعههین القههول حههات الغههن و القههجح لٍشههحاء ٌجههه الوجههوه و
ج

اٌعتجاراو وغتلزم للدور و ال اىر ات وراده ا ه عیل القول حالتصو خب خلزم الدور فات الذي خقهول
حالتصو خب خقول ٌ ركن َ عیل ذواو اٌشحاء و ات الكن علهیا ون جوهة الوجهوه الارجهة و
ً
وهنا رن الفقحه فاذا ادهتفر الودهع و فوهن شهحجا و رهن اٌصهاحة فوهو ركهن اَ فحلهزم الهدور فا هه
خقول ا ه ركن اَ حعد رن اٌصاحة و اٌصاحة ىً اصاحة الواطع فاذ ٌ واطع فٍ اصاحة.
طولههه <مههالف لعر خقههة العقههٍء> ات العقههٍء ات ىههن جمهعههوت مفهها ىههذا الههٍ و ات ىههن

مالفوت فاي رجة یف طوهلن ىذا و طدكرر ا ات العقٍء ٌ رجة یف طوهلن یف الدین.

طوله <و حعٍت كوهنهها حهالوجوه> ایل ارهر ععهف عهیل الهجعٍت اٌول اي الهق حعهٍت
كوهنها حغجب الوجوه الارجة عیل الكلحة للقعع حات الصد یف فغه رغن ولكهن ات اضهر یف
ووضع فونالا تعارض الغن الذای وع القجح العاریض فجعه كوهنها حالوجوه عیل نو الكلحة.
طوله <و واعدا ذلا> ایل ارر خعین اذا حعه اٌ جیهاب الكهیل مفاعهداه اي الكهن للهذواو

او للصههفاو الٍ وههة مههه توطههف فههاذا شهها یف ات الكههن هبهها ىههه ىههو لههذاو یشء او للوصههف
الٍ م فحن ر ایل رواىر العاحاو الشرعحة و وا خ ور وهنا فح كن هبا و ات ارتلفت یف املوارد.
قال :و لو قیل ال توقف نی بطاط كون ها ااتیین ب حو االیجاال الكلزی الط ال سزخ واقزم
ناللاعی الختاع حكزن ال ا زخ و اله سزوخ اط كزاط نفزر الز ا نهزن الهحزال اقتضزا ال زی
الواحل ب اته الحسن و القزبح او الوجزوا نی هزا او نزی احزلذها ثبزا الهطلزوال و الط ولزل الصزلق
الضار ال ی اجتهم نیه الحسن و القبح باعتقاد القاجل ب اتیت ها اط كاط وادل اجتهاع االور و ال ی
ن و قبیح النه وها الیطاق او كاط احلذها دوط االخر او انتفی االوزراط لززم تالزف اال ثزر عزن الهزؤثر
اا االور و ال ی اثر الحسن و القزبح و النزه یلززم اجتهزاع الضزلین نزی الكزام الصزادر نزی الةزل بعزل
قوله ال ك بن غلا نالصلق غلا حسن النه صلق و قبیح ال تلزاوه ك ال كزام االوزر و عكسزه
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الك ال الجب ا باط ال سخ لعله ون تعارض ال اتیین و اط الحسن و القبح وقتضیاط لاوزر و ال زی
ال علة تاوة و اط وستلزم القبیح لیر قبیحا و تظ ر ثهرل الااع نزی التاطئزة و التصزویب و نزی
جواز اجتهاع االور و ال ی و نی اقتضا االور بال ی ال زی عزن ضزلا الازاف و نزی لززوم نسزاد
العبادا الهكروذة كالصلول نی الحهام وها له بلل و نی تخثیر الهعاصی الصادرل

وا او ج ا.

اقااول :طولههه <و لههو طح هه> ایل ارههر اي ات طههال طاجههه ٌ وجههه للتوطههف یف حعههٍت كههوت
الغن و القجح ذاتحی كلحة ٌت وطوع النغخ وقعوع حه و ال ء ون رحهث ذاتهه ٌختغحهر مف هال
ً
اتخكههوت الههداعً للنغههخ الههذواو فوههو الوجههوه اوهها یف الغههن و القههجح وعهها او یف القههجح ورههده
كهاطحه.
طولهه <و ٌت وثههه الصههد الضههار> ایل ارههر ىههذا دلحهه ارههر وههن ونكههري التوطههف خقههول الصههد
الضار عند القاجه حالذاتحی طداجتهع فحه الغهن و القهجح فهات الصهد رغهن حالهذاو و الضهرر طجهحح
حالذاو فاذا ذلها الصهد الضهار وهادة اجتههاع اٌوهر و الهنهً و ٌ جیهو اتخكهوت الهذاو الوارهدة مهه

اجتهاع اٌور و الهنً ٌ ه تكلحف ا ٌخعا و ات كات وتعلق اٌور دوت الهنً او ٌ وتعلق ىذا و ٌ ىهذا
لزم حتلف اٌ ثر عن املؤثر فهات الغهن وهؤثر اٌوهر و القهجح وهؤثر الهنهً و لقهدرن طهدغ لهح

وهنها اٌوهر و

حالهلهة اراد
الهنً فعه اَ و فعه كه فاعه اثره كحف صار اٌور اثر الغن و ىه لٍثهر الوارهد وهؤثرات ج
الجارث اتخهتكلن یف علهن الكهٍم و وااوكنهه و الغهن و القهجح لغها ات دهاجٍت وهن اَ رمكوهها وهع
طرا او كثحرة فالغن خغأل اتیؤور حه فحأور اَ حه و القجح خغأل اتخهنً عنه فحهنً اَ عنه.

ً
طوله <و ٌ ه خلزم اجتههاع الضهدین> ایل ارهر خعهین اذا طهال الرجهه ٌ كهذجن هدا فهتكلن

ً
ههدا حكههٍم فههات صههد فوههو رغههن حذاتههه ولكههن ٌدههتلزاوه كههذب كههٍم اٌوه

طجهحح فحجتهههع

ضدات و عكغه ات كذب.
طوله <ٌججنا حات النغخ> ایل ارر فاجاب املصنف املهدطق عهن اٌحبهاد الثلثهة حاجوحهة
حدخعة اوا عن النغخ فقال لعله وهن تعهارض الهذاتحی و ٌ اعهر وعهین ذلها اذا هر النهیب
ایل جیت املقد

فرأي الصلوة الحه رغهنة فهاور هبها مث كحهف تغحهر الهذاو رهی خهنهً عهنها و وها
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ً
وعین الذاتحات و ایهن التثنحهة و ٌتعتجهر الوجهوه و اٌعتجهاراو و الصهفاو الٍ وهة ٌ وهة احهدا و وهع
ً
ً
ً
الذاو احدا مث كحف خصحر <لعله> ردا و اٌرتهال الضعحف ٌیرد فضٍ عن الجاوه و رد الج هث
ً
الثاین حات الغن و القجح وقتضحات ٌ علة تاوة و ىو كٍم میكن اتیهراد ونهه وها طلنها ا فها اٌ ات
ال اىر ات وراده اهنها حع

العلة ٌ العلة التاوة و ىو رعاء كها عرفت و رد الج ث الثالهث حهات

ً
وغتلزم القجحح لح طجح ا و ىذا الكٍم خنهایف ور خقهة العقهٍء عهیل وهذىتن فهات مجحهع العقهٍء
ً
ً
خغتقج وت عهٍ خغتلزم طجح ا حداىة حالضرورة ری املصنف لو ریل و وجعه و دهتعر ات اَ
ً
دج ا ه میرم شحجا اٌ ٌجه ا ه خغتلزم الفغاد و مخأور ح ء اٌ ٌجه ا ه خغتلزم الصٍغ.
طوله <و ت ور نهرة الهٍ یف التنعجهة و التصهو خب> ایل ارهر ىهذه وهن نهراو ختكلفهوت
ملغههاجه صههرفوا العهههر فهی ها و ٌ فاجههدة یف اصههه املغههاجه و ٌ یف نراهتهها فههذكر وهنهها التنعجههة و
ً
التصو خب خعین ات طلنا حات الغن وثٍ لح حذای خعرفه العقه وهنها خلهزم ات ٌخكهوت لٍشهحاء
ون رحث ا فغوا ركن و ا ا املنا الوجوه و اٌعتجاراو الی وهنها علهن الفقحهه و رنهه مفها علههه
ً
ً
ً
الفقحهه ركههن اَ و رغههنا او رنههه فوههها جههاعٍت ذلهها املفوههوم رغههنا و لهح یف الواطههع رغههنا
ف كن اَ ىو وا رنه الفقحه و ات طلنها حا هه ذای و َ ركهن یف ذواو اٌشهحاء فنقهول حالتنعجهة
ٌ ه ات اصاحه الفقحه فقداصاب و اٌ فقدارعأ.
طوله <یف جوا اجتهاع اٌور و الهنً> یر خهد ا ها اذا طلنها ات فه

الصهلوة رغهنة و فه

الغصب طجحح جیو اجتهاعوها یف ووضوع وارد و ات طلنا ات الصلوة ون ذاهتها لحغهت حبغهنة و

ا ا ىً رغنة یف املكات املجاغ و طجح ة یف املكات املغصوب فٍ اجتهاع.

طوله <و یف اطتضاء اٌور حال ء الهنً عهن ضهده الهاب> یر خهد ا ها ات طلنها ات الغهن
ً
ً
حالوجوه فالصلوة عند جنادة املغجد طجح هة وهن رحهث الوجهه فهات كا هت وهأوورا هبها اخضها لهزم

اجتهاع اٌور و الهنً فالصلوة عند جنادة املغجد طجح ة ٌهنا وهنًعهنا و اٌور حتعوحهر املغهجد

هنً عن الصلوة فات صیل فوً حاولة و ات طلنا ات الغن ذای فالصلوة حالهذاو رغهنة و تهرك
ً
التعوحر طجحح و طداجتهعا فصلوته ص ح ة و ات كا ت انا.
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طولههه <و یف لههلوم فغههاد العجههاداو> ایل ارههر فههات الصههلوة یف الهههام وهن هًعهنهها و میكنههه

الصلوة یف حرىا فات كات الصلوة رغنة حالذاو فٍ هنً عهنا و اٌ فوً وهنًعهنا و حاولة.
طوله <و یف تأثحر املعایص> ایل ارر فعیل وهر خقهتن ات طلنها حهالقجح الهذای فحضهر و ات طلنها
ا ه حالوجوه و وهنا العلن فٍخضر.
ىههذا جمهههه شههرح عجههاراو املصههنف و اٌشههارة ایل الههق املعههاجق للكتههاب و الغههنة ات

اٌشحاء ون رحث ا فغوا عند فغوا ون دوت وٍر هة اطتراهنها حهالغحر و ذكهر الغحهر فهیها ىهً ىهً

لحغههت جواجههب و ٌ رههرام و ٌ وغههت ب و ٌ وكههروه و ٌ وجههاغ اذ ٌ وكلههف ىنههاك و لحغههت
حصٍغ ل ء و ٌ حفغاد ل ء و ا ا ىً ىً رلقه رحهه و الزوهه رهده و طهد ارغهن ا جیهاده یف
ً
ً
رد اوجده و ا ا خكوت صالا ل ء اذا لورو اطترا ه حهذلا ال هء و خكهوت فادهدا ل هء اذا
لههورو اطترا ههه حههذلا ال
اٌجهتههاد طههال

هء و كشههف عههن ذلهها اوحراملههؤونی

یف ردخثههه العو خ هه یف رد

وووول الوودلحا عووی فأوواد قوووهن حاالجووواد و الوورأی و القحواب انو لوولیهووو الیشوء

انخكون یثهو عوی ا وا او خأوتخ م الجاوث عنو فوان كوان یجاوث عنو فانو الیووز ىف عودل اهلل
انخكه العجاد ذلوك و ان كوان متثوح عوی ا وا فهولیهوو اال وا انخكوون حورم مل وهاة الهوق او
ملعی ىف نرأ خاا فان كان حرم ملعی ىف نرأ فقدكان ذلك فح ح ال مث حورم حعود ذلوك ملعوی
فح با لو كان لعهة املعوی مخكول التاو می اوی لو وول التاهحوا و ملوا فأود هوما الوجو وول دعوواهن
عههنا ان اهلل تعای امنا حرم االشحاء مل هاة الهق ال لهخهق الی فهیا الجر.
فههاذا الغههن یف اٌشهحاء وههن رحهث اٌ طتههرات و القههجح كههذلا و ٌجههه ذلهها خكههوت یشء
وارد رغن لوارد طجحح لٍرر فاملحتة طجحح اكلوا للواجد رغن للهضهعر و لهح

هلها یف فغهوا

رغن و ٌ طجح و ٌرلحة و ٌ رروة و ٌخلزونا التصو خب فات اَ جه و عز عام حهذواو اٌشهحاء
و صفاهتا املقووة و طرا اهتا طجه اتیلقوها و وهع رلقوها و حعهد رلقوها و مجحهع ذلها وكتهوب یف ام
هء و اي یشء فادههد لل

هء و اي یشء یل خهد ال

هء

الكتههاب و علههن ات اي یشء صههالح لل
ً
ً
رغنا و اي یشء یل خهد ال هء طج ها ف لهه كهه صهالح و رهرم كهه فادهد طجهه اتیلهق اللهق
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فلهارلق اللق اورً ایل ا جحاجه ذلا العلن و اتوا و جینوا حالكتب و الغهن و رهدثوا هبها و اتتنها
تلا اٌرادخث فاجهتد ا یف فون ورادىن وهنا مفنا ون اصاب املراد و ونا ون ارعأ.
و اٌش هحاء طههدتتقارت حصههرافهتا و طههدخل قوا اعههراض مث تقتههرت و هلهها حصههرافهتا اذا اطتر ههت
اركام و وع اٌعراض اركام ارر كالصلوة ون رحث اهنا عهه رحهر ووضهوع اذا اطتهرت حهاملكلف
ون حر عرض هلا ركن و اذا لقوا عرض جوطوعوها یف ارض وغصهوحة طهجح عهاریض و اذا اطتهرت
حاملغجد هلا رغن اخد عاریض و اذا اطترت كات لح فحه رغن و ٌ طجح فوهً عهیل رغههنا
ً
و ىهً صههر فٍیهرد علحنهها یشء وههن تلهها اٌحبههاد و اوهها وههن ارتكههب القجهحح دههووا مفههن مخعلههن
ً
حالقجحح ٌیؤثر القجحح فحه احدا ٌت اٌرجار و اٌعتجار شهودو حهات العلهن شهر التهأثحر اٌ ات القهوم
ٌخعرفوت رقایق اٌشحاء و یروت ات الغن املجوول خقته و الهر املجوول خغكر فحت حهروت و ىهن
جههاىلوت حههات الههذي یهروت وههن اٌ ثههر تههأثحر وجحعهً ٌ رورههاین و العجههع خعلههع عههیل الغههن و الهههر
حاٌوٍع العجحعً و ٌجهه اوٍعهه ختهأثر و لهوٌ اوٍعهه العجحعهً مختهأثر كهها ات الغهن ٌیهؤثر یف
القوي و اوا الروغ فٍیؤثر فحه ٌ هه مخعلهن فهٍ امث رورهاین علحهه و ا ها خ وهر فحهه اٌ ثهر العجحعهً و
ٌ ارب اتاذكر اكثر ون ذلا یف ىذا الكتاب و ىو كا ٌروا نا یف العلهن و اوها حهرىن فٍاحهایل
ات ٌخفون فافون.
قال :اصل ذل یجوز خلو واقعة ون الوقایم ب حو االیجاال الجزجی عزن كزل حكزن نزی حزق
الهكلفین كها نی نعل الصبی الةیرالههیز ام ال و الهسخلة و اط كانا ون الهساجل الكاویة لكن الللیل
الظ ی حجة نی ا ال تلزاو ا الحكن الفرعی و االصل نی الهسخلة الجواز ال االوت اع كهزا نزی نظایرذزا و
ثهرل الااع اط ون احال الالو و قال بادراك العقل الحسن و القبح و بتبعیة االحكام للصزفا لزوزه
حجیة العقل و تطابقه وم ال رع كها ذو واضح و الحق نی الهسخلة اط الواقعة اط كانا وحتاجا الی ا
للهكلفین لنیجز خلوذا عن الحكن لقاعلل اللطف نتخول و لل صوف اللالة علی انه تعالی جعل لكزل
واقعة حكهزا و بی زه ل بیزه

حتزی ارش الازلش و خصزوف روایزة در زا و لقولزه

كزل شزی

وطلق حتی یرد نیه اور او ن ی اال اطیقال ان ا تةبا الحكن الظاذری ال الواقعی نتخوزل و ان زا التجزری
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ن زی االحكززام الوضززعیة اال اطیتهسززة باالجهززاع الهركززب او غیروحتززاح الی ززا كوقززاع الحززور نوج ززاط
اقرب ها علم الالو ل صوف ارش الالش نان ا وطلقة او عاوزة و تقییزلذا بروایزة در زا نزرع ن زن
العرع التعارض نتخول.

اقاول :ىذا كٍم ون مخعر الكن و صفة الكن و اٌ مفن عر وعین الكهن و صهفة
الكن فٍخقدر عیل التكلن هبذه الكلهاو و اٌصغاء الهیا الجتة و ٌحد ون شرح الكٍم.
طوله <ىه جیو > ایل ارر خعهین ىهه جیهو اتیلهو یشء وهن اٌشهحاء وهن افعهال املكلفهی
ً
ً
ً
ً
ً
العاطلی عن كه ركن فٍخكوت رراوا و ٌ وكروىا و ٌ واججا و ٌ وغت جا و ٌ وجارها وهن اَ
دج ا ه كها ات فعه الصیب حراملهحز و املجنوت ٌ ركن لهه وهن اَ دهج ا ه ام ٌ و حتصحصهه
حالواطعة ٌخلحق حه لو طال یشء ون اٌشحاء لكات اویل فی ىذه املغألة ارتلفوا مفهنن ون جهو ه
و وهنن ون طال ا ه مال.
طولههه <و املغههألة كٍوح هة> ٌهنهها لحغههت وههن الفههروع و ٌ وههن اٌصههول العهلح هة الههی ى هً
اعههههراض اٌدلههههة و ٌ وههههن املوضههههوعاو املغههههتنجعة الههههی ىههههً الفههههاظ الكتههههاب و الغههههنة و ٌ
املوضوعاو الصر فاضعر ایل ات جیعلوا ون الكهٍم و اٌعتقادخهاو ولكهن ٌرتجاووها حهالفروع و

كفاخة ال ن فهیا اجا ال ن فهیا ولكن ىذا اٌدتلزام و الكن علحه ات صح صح فحها خكوت فرع
ً
الفروع و ادین ونه وثٍ ال ن یف املوضوعاو املغتنجعة ٌخضر ٌ ه خغتلزم ال ن حالفروع و اوا ات
كات مما خنا حه الفروع فغحر جار فٍخقهال ات ال هن حبالقحهة اَ كها ٌ هه خغهتلزم ال هن حهالفروع
ثجت العرش مث ا قش فالعقاخد الی ىهً اصهول الفهروع ٌخنجغهً اتخكهتی فهیها حهالفروع ٌجهه ات
ال ن یف الفروع كا .
الهوا > خعهین ا هه وقهدور اَ و اَ خقهدر عهیل ات ٌیكهن یف
طوله <و اٌصهه یف املغهألة ج
ً
یشء حبكن فٍ اوتناع فحه عقٍ.
ً
طولههه <و نههرة الههٍ > ایل ارههر و یف عجارتههه ارههال اللههو و عههن ات وعنههاه عههده مههاٌ و
الال ات یف اللغة خقال ارهال الرجهه اذا تكلهن حكهٍم وعهدول عهن وجوهه و امل هال وهن الكهٍم
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حضن املمی ىو الكٍم املعدول عن وجوه فامل ال وفعول فعهه املهتكلن و املصهنف یر خهد ات اللهو
ممتنع یف الواطع و الرجه وعتر حذلا اٌوتناع فكٍوه حهر دال عهیل املهراد و عهیل اي رهال مفهن
طال حاوتناع اللو و طال حهادراك العقهه الغهن و القهجح و طهال ات اٌركهام تاحعهة للصهفاو لزوهه
رجحة العقه و تعاحقه وهع الشهرع و اشهتجه اٌوهر عهیل املصهنف و ٌخلزوهه ذلها فا هه وهع وها عهر
اوتناع اللو و ات العقه میكن له درك الغن و القجح و لو حاعا ة الشرع و طال ات اٌركام تاحعة
للصفاو خقول ات وا عرفهت ركهن جهوىر ال

هء و ىهذا العهام عهام اٌعهراض و لهح

فحهه یشء

جريء عن العرض و ا ا ٌ ارحا حاٌعراض و امل هحا هبها علهن اَ و علهن ردهوله و رججهه فا ها
ٌ اعر اركام عام اٌعراض و ٌخنفع ات اطول ات اٌصهه عهدم العهرض وهع ات مجحهع ىهذا العهام
عام اٌعراض و وع ات اَ هناین یف كتاحه و رججه یف دنهتن و ارجهر املنجهر الصهاد ات عقهیل
ٌخدرك و طال ان دیل اهلل الخ واب حوالعقول الناق وة و اال اء الجاطهوة و ارجهر ات اَ ٌیهریض جهرأي
العقول و اٌ ملاحعث الرده و ملاا لل الكتب ىذا وع ات العقهول صهارو ذواو اعهراض و اوهراض
ً
ً
ٌحتیص و هلذا یتلف العقه الوارد یف رأخه صجارا و وغاءا و العقول حعضوا وع حع .
طوله <و الق یف املغألة> ایل ارر فر املصنف جهی املغهاجه حبغهب ادت غها ه فقهال
ات كات املغألة مما یتاح الهیا عجد ون العجاد م جیز رلوىها لقاعهدة اللعهف الواجهب ولكهن تأوهه
ً
ً
املصههنف یف ذلهها ههرا ایل وهها ههر دههاحقا ات وهها خغههتقه العقههه فحهه اللعههف فحهه وغههت ب ٌ ههه
ً
تأ كحدي فٍ جیب اتخكوت اَ ركهن فهیها ح هء و ادهتدل علحهه اخضها حالنصهوب و حبصهوب
رواخة دردت و ىو وا رواه صارب امل ادن عن اجیه عن دردت جن ایونصهور عهن مههد جهن

ركمی طال طال اجوالغن

اذا جاءكن وا تعههون فقولوا ح واذا جاءكن وا ال تعههوون فهوا و وضهع

خ هده عههیل فح هه فقلههت و م ذاك طههال الن سووول اهلل

ای النوواب مبووا اكتروووا ح و عووی عهووده و وووا

یتوواجون الحو ای ی ووم القحهووة ا هت هً و تغهههحة املصههنف ىههذه الرواخ هة جرواخ هة دردههت لحغههت وههن
وتعار العلهاء و امل دثی ٌ ه م جحتر العادة حنغهجة الهدخث ایل رجهه وهن اودها الغهند فاوها

خنغجو ه ایل الغاوع و اوا خنغجو ه ایل ون روي للعهام او وجهد یف كتاحهه و طولهه حبصهوب رواخهة
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دردهههت اخضههها خهههدل عهههیل عهههدم التتجهههع یف اٌرجهههار فهههات اٌرجهههار هبهههذا املعهههین وتضهههافرة كثحهههرة و
ً
حالهلهة تهدل النصهوب عهیل ات لكهه واطعهة َ رمكهها و
ٌرصوصهحة لرواخهة دردهت عهیل طولهه ج

امجعوا وا روي عن الرضا

یف ردخث وو خه طال ان اهلل مخقوجا نجحو حوی كهوا لو الودیل و

ان ل عهح القرءان فح تجحان كا یشء بی فح ال ل و الرام و الدود و االحكام و مجحول ووا یتواج
الح الناب كه فقال ع وجا وافرطنا ىف الكتاب ول یشء و ان ل عهح ىف ح ة الوودا و هوی اخور
عهره الحوم اكههت لكن دخنكن و امتهت عهحكن نعهی و ضحت لكن االس م دخنا و اوور االواووة وول
متام الدیل ایل ات طال و واترك شحجا یتاج الحو االووة اال بینو مفول زعون ان اهلل مخمكوا دخنو فقود د
ً
كتاب اهلل و ول د كتاب اهلل فهو كافر ح الجر و اٌرادخث یف ذلا كثحرة جدا.
طوله <و لقوله كه یشء وعلق ری یرد فحه اور او هنً> و لح

یف الرواخهة اوهر و عهیل اي

رال یر خد ات الرواخة تدل عیل جعه ركن یف كه یشء اٌ اتخقال ات ىذه الرواخة خثجهت الكهن
ٌحتهري یف اٌركهام الوضهعحة و ىهً مصوصهة حاٌركهام الهغهة اٌ
ال اىري ٌ الواطعً و اهنا ج

اتخثجت امجاع وركب و ىو كٍم واه دنحف و م كٍم حٍ دلحه.
ً
طولههه <او حرمتههاح الهی ها> كاركههام وواطعههة الههور وههثٍ ففح هه وجوههات عنههد املصههنف و
اٌ طرب عدم اللو لٍرجار و ات طحه اهنا وقحهدة حبجهر دردهت عهیل طهول املصهنف طلنها التعهارض
فرع فون العر ون طوله و وا یتاجون الحو ای یووم القحهوة اٌرتصهاب وضهع الاجهة و لهح
.

كذلا و ات اردو الوصول ایل الق فاص ملا اطول فا ه وغتنجا ون علن الالردول
ً
اعلههن ا هها طههدذكر ا دههاحقا ات اٌش هحاء تتقههوي حاشههكاهلا و تتضههعف حاضههدادىا و ك هه یشء
ً
ً
ٌیلههو وههن اتخكههوت ونههافرا لل هء املفههروض او وشههاكٍ فههات الههوادد هلهها وجههاخع جغههها حة او
ً
رورا حهة و ارههتٍ اشههكاهلا حههارتٍ وجاخعوهها فالههار ختقههوي حالههار وههثٍ و ختضههعف حالجههارد و
حالعك

و ىكذا دایر العجاخع جغهها حة و رورا حهة جوىر خهة و عرضهحة و ات وهن یشء اٌ و ىهو

افع ملشاكله ضار ملنافره و اَ دج ا ه جاعهه اللهق و رالقوها و واضهعوا علهمی هبها أالخعهون وول
خهق و هو الهطح الجحر خعلن وا خضر ال

ء و وا خنفع و اٌور تعلمی وا خنفع و الهنهً تعلهمی وها خضهر
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مفن اجتهر ا اور ا تفع و ون مخنته عها هنً تضرر فات ون یشء اٌ و له حالنغهجة ایل املكلهف فهع
ً
او ضر و النفع فعات فع حه یفو وجوده و فهع یل خهده رغهنا و الضهرر ضهرات ضهر خفهین وجهوده و
ضر خقج ه و اَ دج ا ه طد دل حلعفه عجهده ایل وها فحهه فعهه و ضهره و اوها اٌحارهة فوهً ركهن
راىري وضعه اَ ٌجه ضعف العجهاد و ججهر كغهره جرمحهة ونهه و فضهه و مخضهع اَ التكهالحف
ون حر علة یف اٌشحاء مل
كتب الرضا

التعجد فا ه ین عن العجاد و عن عجادهتن و خهدل عهیل ذلها وها

ایل مهد جن دنات جاءین كتاحك تمكر ان حعوا اهوا القجهوة یوزعن ان اهلل تجوا ك و

تعای میا شحجا و میرو لعهة اك ر ول التعجد لعجاده حملك قدضا ول قال ذلك ضو ال حعحودا و
خأر خأرانا وجحنا الن لو كان كملك لكوان جوایزا انخأوتعجدهن حتاهحوا ووا حورم و تو می ووا احوا
حی خأوتعجدهن حتورك ال وهوة و ال وحام و اعهوال الجور كههوا و االنكوا لو و لرسوه و كتجو و الاوود
حووالز ین و الأوورقة و تو می ذوات املاووا م و وووا اشووج ذلووك ووول االوووو الووی فهیوا فأوواد التوودبیر و فنوواء
الهق اذ العهة ىف التاهحا و التاو می التعجود ال غحوره فكوان كهوا احطوا اهلل ع وجوا حو قوول وول قوال
ذلك انا وجدنا كوا ووا احوا اهلل تجوا ك و تعوای فرحو

و ا العجواد و حقوا هن و هون الحو الاجوة الوی

الخأتغنون عهنا و وجدنا املارم ول االشحاء ال حاجة لهعجاد الح و وجدناه ورأدا داعحا ای الرنواء و
اه ك مث أخناه تجا ك و تعوای قوداحا حعوا ووا حورم ىف وقوت الاجوة ملوا فحو وول ال و ا ىف ذلوك
الوقووت نظحور وووا احووا ووول املحتووة و الوودم و لوون الن یور اذا اضووطر الحو املضووطر ملووا ىف ذلووك الوقووت ووول
ال

ا و الع هة و دفل املوت فكح دل الدلحا عی ان میا اال ملا فح ول امل وهاة ل حودان و

حوورم وووا حوورم ملووا فحو ووول الرأوواد و كووملك و و ىف كتاحو و ادت عنو سووه و ح
ابوعجداهلل

لو خعهن العجاد كح

كان حد الهق ووااخته ا نوان و قولو

و كهووا قووال

لوحس بوی الو ل و

الرام اال یشء خأحر یول ول یشء ای یشء فح حر ح ال و حراوا ا هتً و تواتر ارجار العله وعهین
یجی ات اٌركام ٌجه املصالح و املفادد و لح
طال ردول اَ
دههجه اجوعجههداَ

عن صر التعجهد و عهن ایعجهداَ

ا هه

ان اهلل جعا لكا یشء حدا و جعا عی ول تعودی حودا وول حودود اهلل حودا و
عههن یشء وههن الههٍل و الههرام فقههال انو میعووا یشء اال لیشوء ایل حهر
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ذلا ون اٌرجار.
قال :اصل اختلفوا نی اط االصل نی االشیا قبل ورود ال رع ذزل ذزو الحظزر ام االباحزة
ام عززلم الحكززن ام الوقززف و االوالط یحززتهاط االباحززة و الحظززر الظززاذریین و الززواقعیین و االخیزر
یحتهل الوقف نی اصل الحكن او نی خصوصه او نی ها و الهراد باالشیا االنعزال اعزن وهزا تعلزق
باالعیاط كاال كل و ال رال او لنیتعلق كالضحة و الة ا و الة لتعبیر بعض ن باالنعال ال االشیا
اال اطیحهززل الهطلززق عل زی الهقی زل نتخوززل و وحززل ال زززاع الفعززل االختی زاری الةی زر الضززروری ال ز ی
الیستقل بحكهه العقل بالاصوف وم كوط الفعل وها نیه اوارل اله فعزة ال اوزارل الهفسزلل و اط
كاط وحتها للهفسلل و لنی ازعوا نیها ال و فعة نیه و ال وفسلل ظاذرا وم اوكاط القزول باالباحزة
و علو ا ذ زا ایضزا اال اطیقزال اط ارتكزاال وللزه زفه نی زكل الحكزن باباحزة وللزه نتخوزل و الهزراد
باالباحة یحتهل اطیكوط االباحة الااصة كها ذی ظاذرذا حیث اطلقا او وطلق االاط ال زاول
لهاعلا الحرام او وا ااط نی نعله و تركه وطلقا او وا ااط نی نعله و تركه وم علم رجحاط الفعزل او
وم علم رجحاط الترك و الهراد بها قبل ورود ال زرع اط كزاط قبزل اصزل ال زرع قزبا حقیقیزا نفیزه
انه خاع الواقم اا ال رع اوا وقلم علی الالق او وقارط و انه ال ثهرل ل ا نی اثبا حكن ون كاط
قبل ال رع اال بالتهسة باال تصحاال و الیهكن لتعلد الهوضزوع و حصزول العلزن االجهزالی ل زا
ب زین اله ززتب ا و اط وززن الیقززول بحجی زة اال تصززحاال و یقززول ب ز ا االصززل كی زف یلبززا ذ ز ا
االصل حی ئ و الة كاشف عن اط الهسخلة لیسا وبت یة علی اال تصحاال او قبا نرضزیا نفیزه
وزا وزر وززن عزلم الفاجززلل و التهسزة باال تصززحاال وزردود بانززه نرضزی و بززالوج ین االخیزرین نزی
ابقه او قبل شرع ا و نبی ا ای زواط الفترل نفیه انه اط كاط وم نزرض العلزور علزی الزللیل نالزللیل
ذو الهتبم او قبله نیهكن نرض الة بعل بعث نبی زا او قبزل العلزور علزی الزللیل ال زرعی و اط كزاط
بعل البعلة نفیه انه خاع ظاذر قزول ن قبزل ورود ال زرع و خزاع تصزریح بعضز ن بزاط الهزراد اوزا
االحتهززال اللززانی او الاززاور و الی ا ززب القززول بانززه ال حكززن النززه ال شززرع و وززم قطززم ال ظززر عززن
الللیل ال رعی نفیه انه خال عن الفاجلل حی ئ نهحل ال زاع غیروحرر.
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ً
اقول :ىذا اصه ٌ اصه له احدا ون رحث طالوا و ون وجه طالوا و ٌ فاجهدة و حهاعترا

املصنف مه النزاع حرمرر فثهرته هلهن صهر العههر و اوها نهن فٍحهد لنها وهن شهرح العجهارة فهات
شررنا ىذا كلوا وكنغة للغجار عن اٌوىام.
طولههه <ارتلفههوا> ایل ارههر وههاادري ىههذا ركههن ذاو اَ او ركههن رلقههه اوهها ذاو اَ فههٍ
ركن فهیا و اوا اللق فوو وجهدم حالجهة لقهول ایعجهداَ

ال وة قجوا الهوق و وول الهوق و

حعد الهوق وع ارجار وتضافرة یف ذلا رو خناىا یف فصه العاب فقجه الشرع طجه اللق فهال ر
عیل ون و اٌحارة عیل ون.

ً
طوله <یتهه الوطف یف اصه الكن> ایل ارر خعین یف اصهه ووهارة املهاء وهثٍ او ووهارة

ىذا املاء حبصوصه او فهیها.

ً
طوله <و مه النزاع الفعه اٌرتحاري> ایل ارر فغحراٌرتحاري كهاملرض وهثٍ و اٌرتحهاري
ً
ً
ً
كاللو وثٍ.
كاٌ كه وثٍ و الضروري كالتنف وثٍ و حره ج

طوله <الهذي ٌخغهتقه حبمكهه العقهه> ٌت املصهنف و اضهراحه خقولهوت ٌت وها خغهتقه حهه

العقه جیب اتخعهه حه و ىو شرع املصنف.

طوله <و املراد حاٌحارة> ایل ارر فاملراد حاٌحارة الاصة وا ادهتوي ورفهاه و العاوهة

وا خعن اٌرحعة.
ً
طوله <و ا ه ٌ نرة لنا> ایل ارر خقول نن وجودا حعد الشرع و ات وا ذكر ركن الذین ىهن
طجه الشرع فاملوضوع وتعدد و ٌ جیري اٌدتص اب.

ً
ً
ً
طوله <و رصول العلن اٌمجایل> ایل ارر خعین نن علن علها خقحنحا ات كثحرا ون املواضع
ً
تغحر فحه املوضوع حالكلحة مجٍ فٍمیكن الكن الكیل یف الكه حاٌحارهة اٌصهلحة و لهح الكهن
ون حاب اٌدتص اب ٌجه ات ون ٌخقول حاٌدتص اب یكن حاٌحارة اٌصلحة.
ً
ً
طولهه <او طههجٍ فرضهحا> خعههین ات طحهه ات املههراد حالقجهه لهح القجههه الههواطعً حههه فههرض عههدم
الشرع خعین لوٌ الشرع واذا كات خكوت رمكه فرده املصنف حعدم الفاجهدة و حهات ادتصه اب الهال
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املفروض ٌ جیري یف املشهكوك الهواطعً و حهالوجوی اٌرحهر ین یف عهدم اوكهات اجهراء اٌدتصه اب
عیل وا ور.

ً
طوله <او طجه شرعنا و جحنا> فاجاب املصنف حات یف وات الفتهرة ات وجهد املكلهف دلهحٍ
ً
فوو املتجع و ات م جید دلحٍ مفا وجه الصوب ا طجه الشهرع و خهدل عهیل حعهٍت ذلها ا هه طهال

اجوعجداَ

سألی ابلشجروة وا تقول ىف القأاوة ىف الدم فاججتو مبوا ونل سوول اهلل

أ أخ وت لووو ان النووی مخ وونل هووما كح و

قوال

كووان خكووون القووول فح و قووال قهووت اوووا وووا وونل النووی

فقداخجرتك و اوا وا مخ نل ف عهن ی ح ا هتً و مخقه كات اٌصه اٌحارة.
طوله <او طجه العثور عیل الدلحه العقیل> خعین ات كهات املهراد وهن طجهه الشهرع طجهه العثهور
عیل الدلحه لجٍیرد یشء ون العحوب الغاحقة فاجاب املصنف ا ه رٍ راىر طوهلن.
طوله <و ٌخنادب القول> ایل ارر خعین ٌخنادب اتخقول ارد ات املراد ا هه ٌ ركهن طجهه
ورود الشرع ٌ ه ٌ شرع ٌ ه رال عن الفاجدة مث طال مف ه النزاع حرمرر فتلف العهر القصهحر و
اكثر اٌوهٍء عهیل الكهاتجی و ٌخهدروت وهاذا خقولهوت و ملها خقولهوت و وها نهرة وها خقولهوت واوها الهذي
عند ا یف ىذه املغألة فغحأتحا ات شاء اَ.
قااال :اقززول ثززن انززا و اط ا تقص زی ا التخوززل ن زی الفززرق ب زین ذ ز ا الهسززخلة و وسززخلة اصززل
البرا ل نلننجلا و قلیتصزور الفزرق بوجزوا ع زرل لزیر شزی و زا ب زی و كیزف كزاط ناالصزل
االصزیل نزی الهسززخلة الحظززر الط الهفززروض اط الفعززل الهت زازع نیزه وحتهززل الهفسززلل و لززو وذهززا
نیجب دنم الضرر الهحتهل بحكن العقل و لو قیل اط الترك ایضا وحتهل الضرر الحتهال وجوال
ذ ا الفعل لقل ا اط وجوال الكل غیروحتهزل النزه وهزا الیطزاق و حروزة الكزل وحتهلزة و لزو قیزل اط
العقا یسف وط الهحترز عن كزل وحتهزل وذهزی قل زا انزه الجزل ارتكزاال اقزل القبیحزین ال لعزلم
لزوم دنم الضرر الاالی عن الهعارض و لقبح التصرع نی وال الةیزر بةیزر اانزه و اط كزاط وزوالا وزا
لنیرد ت صیص او شاذل حال كاال تظال بجلار الةیر و تصرع العبل نی نفسه ایضزا تصزرع نزی
ولة الهزولی و لزو قیزل اط و زم الز فر وزن الفعزل تصزرع نزی الز فر ایضزا و اط ب زا العقزا علزی
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علم التصرع نی وال الةیر ع ل ال ة نی االاط انها ذو لحاجة الهالة الی واله باانزه تزم و انزه
الشة نی الجواز ذ ا النه كاال تظال و اط ا تصحاال حكن حالة الصةر یقتضی الجواز لقل ا اط
كوط الترك تصرنا وه وع و اط الاالق و اط ت زا عن الحاجة لكزن الهالزوق وحتزاح و اط القیزاس
علی اال تظال قیاس وم الفارق و اط الكام قبل ورود ال رع و الیعتبر اال تصحاال حی ئ ذ ا
بال سززبة الزی قبززل ورود ال ززرع و اوززا بعززلا قبززل العلززور علزی الززللیل ناالصززل االصزیل ایضززا وززا ا كززر
للززوج ین وضززانا الزی اط الفقیزه بعززل التتبززم نزی ال ززرعیا یعلززن اجهززاال بحروززة جهلززة وززن تلززة
االنعال نلزم اجت اال الكل لقاعلل االشتةال.

ً
اقااول :ات املصههنف وههع رحاٌتههه الدطحقههة م جیهد فرطهها جهی اٌحارههة اٌصههلحة و جهی اصههه

الجههراءة ولكههن تصههوروا لههه عشههرة اوجههه ككههوت اٌول لههٍذت املعلههق یف اٌرحعههة و الثههاین لههٍذت
الاب و ككهوت اٌول لجحهات ركهن الشهتة الت ر میحهة و الثهاین لجحهات ركهن الشهتة الوجوجیهة و
ً
ككوت اٌول عنوا ا لجحات الكن اٌجهتادي و الثاین للفقهاىً و ككهوت اٌول لقجهه ورود الشهرع و
الثاین لجعد ورود الشرع و طجه اٌوٍع و ككوت اٌول لكن اٌعحات و الثاین لٍعهن او حهالعك
ذلها

و ككوت اٌول لكن وا فحه اوارة املنفعة دوت املفغدة و الثاین ملا ٌ وفغدة فحه او عك
ً
و ككوت اٌول ٌ ثجاو الكن و الثاین لنی التكلحف وجوحها او رروهة و ككهوت اٌول لجحهات ركهن
اٌفعال الی توجد فهیا املنفعة ون حر اوارة املفغدة وع عهدم تعهر ارتههال الوجهوب و الثهاین
حالهلة كه ذلا رحاٌو ٌتهؤل ایل رحهر و ٌتنهتهً ایل كتهاب و ٌ دهنة اٌ این اطهول
ملا دواه ج

الفههر جیهنههها وههن رحهث اللفههو الفههر جهی اٌمیهات و الكفههر فههات اٌحارههة فعههه اَ و العجههد خعهههه
حاحارة اَ و الجراءة ا قعاع عن اَ و رروح عن حتت رق اَ فلح

َ علحه رق و دهحأتحا

ات شاء اَ تفصحله.
طولههه <فاٌصههه اٌص هحه> ایل ارههر و ىههو كههٍم رههق ٌ حههدلحه املصههنف اوهها دلحلههه اٌول
مفندوش حا ه وها ٌخعلههه اٌ غهات كهها یتههه یف فعلهه املفغهدة یتههه یف تركهه املفغهدة عهیل
الغههواء فكحهف خكههوت اٌجتنههاب دههجب النجههاة و كههٍم املصههنف مههدوش ٌ هها ٌ قههول ات الكههه
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واجب ون رحث املجهوع ری خلزم العغهر حهه قهول ات كهه وارهد ارتجهت ایل عهلهه یتههه
اتخكوت یف فعله ضرر كها یتهه یف تركه عیل رد دواء.
ً ً
طوله <و لو طحه> ایل ارر حبثا و ردا لح ح هء فهات افعهال العقهٍء جار خهة یف د حهاىن و
ٌرجة فهیا یف اٌدخات و اوور اٌررة و جواب املصنف اىوت ونه.
طوله <و لقجح التصهر یف وهال الغحهر> ىهذا دلحهه ٌ وهن رحهث خهذىجوت وهن اٌدهتدٌ ل
حعقههوهلن و طجههه الشههرع ٌ وجل ه تكلح هف و ٌ عقههه و ٌ تكلح هف و ٌ دلح هه و ٌ وغههتدل و كلوهها
رحاٌو ولكن لنا یف ىذا املقام كٍم فجحا ه عیل وجه اٌرتصار ا ها حتوفحهق اَ الواىهب للعقهول
املؤ خد هلا حاردال الرده املعلهی املغهددین املرشهدین عهر ات مجحهع امللها َ املالها الهالق
املنرج له ون العدم ایل الوجود الویل اٌویل حه ونه املالا ملا ولكه القادر عیل وها اطهدره علحهه و
ٌ جی هو ٌرههد اتخت ههرك او خغههكن او ختصههر یف فغههه او وا ِ هه او وهها ل هه او وهها لغح هره جوجههه وههن
ً
ً
ً
ً
الوجوه اٌ حاذت رحه ا اوره كها اوره حقدر وا اوره و ىهذا ىهو اٌصهه اوٌ و ارهرا و رهاىرا و حاونها و
طد عق النیب

حذلا و صدطه العقهه املغهتنحر الهذي ادهتنرج هوره حالمكهة الهی ادهتنرج

ورىا حالعقه و ىو وا طاله یف ارتجاجه عهیل املشهركی ان عجواد اهلل املخهووقی و بو بوون فنوأمتر لو
فحها اورنا و ننزجر عها زجرنا و نعجده ول ححث ی خد ونا فاذا اورنوا بوجو وول الوجووه اطعنوا و منتعوده
ای غحره نما مخأورنا و مخأذن لنا النوا النودر ی لعهو ا اد ونوا االقل فهوو خكوره الثواین و قودهنانا اننتقودم
بی خدخ فهها اورنا اننعجد حالتوج ای الكعجة اطعنا مث اورنا حعجادتو حالتوجو ای جهووا وول سوایر
الجهدان الی نكون ا فاطعنا و محن م ىف یشء ول ذلك وول اتجوا اووره و اهلل ع وجوا اوور حالأو ود
الدم مخأور حالأ ود ل و ت الی هی غحره فهوحس لكون انتقحأووا ذلوك عهحو النكون ال تودرقن لعهو
خكوره ووا ترعهووون اذ مخوأوركن حو مث طههال هلهن ردههول اَ

أ أخومت ان اووركن جووا حودخول دا ه یووووا

حعحن ألكن انتدخهوا دا ا لو اخو ی وثههوا حغحور اووره او وهوج لكون جوا وحوا وول حاحو او عجودا وول
عجحده او داحة ول دواح ألكن انتأخموا ذلك فان متأخموا اخوممت اخور وثهو طهالوا ٌ ٌ هه مخهأذت لنها
یف الثاین كها اور لنا یف اٌول طال فواخج وین فواهلل اوی حوان الختقودم عوی وهكو حغحور اووره او حعوا
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املههوووكی طههالوا حههه اَ اویل ات ٌختصههر یف ولكههه حغحهر اوههره و اذ ههه طههال فهوون فعهوومت و ووول اوووركن
انتتخموا همه ال و ة فقال القوم دنن ر یف اوور ا.
ا ههر یف ىههذا الههدخث الشههر خف و ا ههر كحهف اخهد عقههوهلن و دههدد و علههن مث رههاكهون ایل
عقههوهلن و ركههن عقههوهلن حا هه ٌ جیهو التصههر یف ولهها اَ اٌ حههاذت اَ مث طههررىن عههیل ذلهها و

طجه وهنن ىذه الكووة و طدا لل اَ حذلا القرءات و طال ال تقدووا بی خدی اهلل و سول و وهدغ
ً
طووا و طال الخأجقون حالقول و هن حاوره خعههون و عن الجة عجه اَ فرجهه الیوا ووال اال وول
وج احه اهلل ا هتً فجالعقول املغتنحرة حنور الرده و الجج و تعلحهون علهنا ا ه ٌ جیو التصر
ً
ً
یف ولها اَ اوٌ و ارهرا و یف كههه وهات و اوات حهدوت ركههن اَ و اذ هه ىكهذا خنجغهً اتخقهرر ىههذا
اٌصه اٌصحه املجین عیل التورحد و النجهوة و اٌواوهة فاٌصهه اٌویل ال هر و حهایق العجهارة رهاىر

یف وعالب ىً اوىن ون جیت العنكجوو و یف ونع حهٍ دلحهه و ادهتقراء حهٍ وجهه و ادلهة رنحهة و
ومهحة ٌتتجع.
قال :ثن الحق نی الهسخلة االباحة عقا و شرعا قبل ورود ال رع و بعلا قبل العلور علی
الللیل الوارد ل ا ب ا العقا علی تسفیه ون اقتصزر نزی انعالزه علزی الضزروریا ولتزوزا بزه نانزلنم
الضرر الهحتهل و علن االاط ع ل علم اوكزاط اال زتی اط لب زا العقزا الز ی ذزو حجزة ذ زا حز را
ون التكلیف با بیاط و ون التكلیف بها الیطاق بعل كون ن وعتقلین بالجواز ون غیر رادع و انلنم
قاعززلل االشززتةال ایضززا اا ال دلیزل علزی حجیت ززا حی ئز وضززانا الزی قولززه

دم
كد

دی

يطهق الی اخر و الهتبادر ون الهطلق وطلق االاط او االباحة الااصة و ون قوله حتی یرد حتزی
یعلززن بززالورود نایضززر احتهززال الززورود وززم كونززه وززلنوعا باالصززل و دعززوی العلززن بززورود حكززن نزی
الواقم للفعل اله كوك لعلم خلو الواقعة ع ه كها ور نایجری االصل وردودل باط الهسلن جعل
الحكزن اوززا عهووززا او خصوصززا الخصوصززا نقززط وزم اط اله ززتب ا كةیزرل و العلززن االجهززالی نی ززا
الیضر كها نی ال ب ة الةیرالهحصورل وم اط القاجل بالحظر یحكزن بزه و اط علزن بعزلم ورود ن زی
نی نفر االور و توذن انه یكفی نی ورود ال ی ن ی العقل كها ور نی تخ یر االصل النزه كزل وزا
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حكن به حكن به ال زرع وزلنوع بعزلم انصزراع اطزاق الزورود و اطزاق ال زی الزی وللزه و لزو قیزل

الروایة ضعیفة و ون االحاد قل ا الهسخلة نرعیة و ذزی و جبزرل بالعهزل و الزی االیزة ال زریفة خهق
نكى يا فی قالسض جًیؼا و نی ا عهوم ون وج ین الهوصولة و التخ كیل و الام
لانتفاع و الهقام وقام االوت اط و الوعین لزبعض اله زانم نزتعن وزن ذز ا الج زة ایضزا اال اطیقزال
اط الهقام لیر وقام البیاط او اط ال فم وفسر بالعبرل نی روایة لك ا ضعیفة او اط ووردذا االنعال
الهتعلقة باالعیاط خاصة اال اطیقال باختصاف ال زاع ب ا او یتهسة بهركب االجهزاع و الحزق اط
و فعة ال ی اط كانا واحلل او وتعلدل و نی ا اظ ر عرنزا نزا اجهزال نزی االیزة بال سزبة الزی تلزة
اله انم و اط لنیكن نی ا اظ ر او لنیوجل نی ا و فعة ظزاذرل ناالجهزال نزی االیزة تةبزا االیجزاال
الجزجی ال الكلی.

ً
اقول :طوله <مث الق یف املغألة> فحه ارتٍل فا ه طهال دهاحقا <و كحهف كهات فاٌصهه

اٌصحه یف املغألة ال هر> مث دها الكهٍم ایل ات طهال <مث الهق یف املغهألة اٌحارهة> و كهات
حالهلة ىهذا ىهو اٌصهه الثهاین العهارض
الٍ م اتخقول اٌصه الثاین كذا او ا قلب اٌصه اٌول ج
عیل اٌصه اٌول و ىذا اٌصه الثا وي وغتهر ایل اتخعثر املكلف عیل دلحه صار عنه.

طوله <لنا حناء العقٍء> ایل ارر نن كرر ا القول یف ىذا الشرح ات حنهاء العقهٍء دلحهه واه
ون وجوه اٌول ات العقٍء ٌییص عددىن و ٌیحا هبن و حا ارىن اٌ اَ فٍخعهر اتفهاطون
ً
احدا اٌ یف ضرور خاو العام و مغوداته و ا ا ون وعرفة اتفا العلهاء یف عو خه وهع ات عهددىن
عشر وعشار العقٍء فكحف لنا عرفة اتفا العقٍء مث حعد ذلها وهن جعهه لكهن اتفها العقهٍء
ً
دلحٍ عیل یشء ون اوهور الهدین اللوهن اٌ اتخكهوت وهن حهاب الكشهف عهن عقهه املعصهوم فهح
ٌیتاح ایل مجحع العقٍء فات عر عقه اٌوام حعقه وارد ارر خكی عقٍت و ات عهر حهاثنی
خكی ثلثة عقول و ٌ شا ات ورادىن حهر اٌمجهاع الكشهی و اٌ لعجهروا عنهه حاٌمجهاع و اوها طهول
ً
الكارن او قحاب تعرف العقول عدل فاوٌ ا ه تقحة ٌت القحا ون وذىب العاوة حالجداىة و
ً
ً
كتجه للنلحفة فاتی فحه و ثا حا ا ه طحده حالعقول و ىو لفو عام فعلقه عهیل امل هال و ثالثها ات طلنها

حات املراد حالقحا

القحا
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ً
اللغوي و العقیل فوو اخضا وقحد حهالعقول و ىهو مجهع مهیل حهالٍم خفحهد

العهوم فعلقه عیل امل ال اٌ یف حع

حالهلهة اتفها العقهول لهح
املغاجه النادرة ج

دلحهه دیهن

اَ فات دین اَ ٌخصاب حالعقول الناطصة و لو ریض اَ هبها ملاحعهث الردهه و ملهاا لل الكتهب و
العقٍء فهین املشركوت و الكفار و اىه الذوة و وی صار عقول ىؤٌء ونها دیهن اَ و ات میهرد
ً
ىؤٌء فلن ٌخكتی حعقول املغلهی وع ات عقوهلن اخضا لحغت حبجهة ىهذا و ىهذه العقهول تعهر
اٌشهحاء الد حاو خهة حالتجرحههة و املهاردههة و ملها تههري وههن اوثههال ال

هء و اشههجاىه و لحغههت تعههر

یف وهات اجهرىمی عهیل جحنها و الهه و علحهه

رضاء اَ و دنعه و لح هلا طوة التلی عن اَ ألح
ً
الغٍم مجحع ىذه العقٍء كفارا و مخكن وؤون اٌ اجرىمی و لذا ا هلل اَ دهج ا ه كوان ابورهمی اووة
قانتووا و مخ ها یف وههات ادر خ ه
النا

عههیل جحنهها و الههه و علح هه الغههٍم وههؤون اٌ ادر خ ه

و ارتههد

حعد وویس عیل جحنها و الهه و علحهه الغهٍم اٌ ارحعهة و ارتهدوا حعهد مههد

اٌ ارحعهة و

كات حناء العقٍء یف ىذه اٌعصهار عهیل الكفهر و تكهذخب اٌ جحهاء و الردهه فلحجنهوا عهیل وها ذىهب
الحه العقٍء و وردو اخاو و رواخاو و طام اٌمجاع ملن عر الق ات رأي العقول لحغت حبجهة
حٍرجة و كن ون وغألة جرو یف الشهرع عهیل رهٍ حنهاء مجحهع

فاملصنف خقلد عقول النا
ً
العقٍء راىرا عیل وا تروت ككهوت غهه الرجهه یف الوضهوء ارغهن وهن املغهح یف حهر ووضهع
ً
الضرورة ٌدحها لل فاة و اي عقه یكن حاتخكوت دخة ثلث اصاحع ثلثی حعحرا و دخة ارحهع اصهاحع
ً
الاىلة و ٌتع هبا و ٌتعارض هبا الشرع احدا.
عشر ین فذر ىذه العقول الناطصة ج
طوله <فا هدفع الضهرر> ایل ارهر خعهین ات طهال طاجهه ا ها طلهت حلهلوم ىجهر الكهه ٌرتههال

الضرر و ارتهال الضرر ىنا حا اجاب املصنف املنتار ات ارتهال الضرر اٌوكاین ٌ جیب الت ر

ونه و اوا الضرر العادي فحندفع الضرر ٌت حناء العقٍء عیل عدم الت ر و حناء العقٍء عیل ىجهر
ً
وا یتهه الضرر فونا حعد ٌیتهه الضرر فات كات ىذا الدلحه رقها فالهدلحه اٌول حاوهه و لهح
اٌصه اٌصحه ال ر عیل رأخه.
طوله <و علن اٌذت عند اوكات> ایل ارر ىذا رد حبث ارر خعین ات طهال طاجهه ا ها طلهت
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ات التصر یف وال الغحر طجحح اٌ ون حعد اذ ه اجهاب املصهنف املالها لٍ وهة ات العلهن حهاٌذت
ٌ م عنههد اوكا ههه و ىنهها ح هرممكن و حنههاء العقههٍء عههیل عههدم اٌدههتحذات اذا ممیكههن اٌدههتحذات و
حنامىن رجة ىنها و وهاادري الصوصهحة و م اذت املصهنف اتخكهوت رجهة ىنها و اَ و ردهوله و
رججه هنوا عن رأي العقول و لح

للعقول اتتقول ٌ جیب اٌذت ىنها و جیهو التصهر یف وهال

اَ حٍاذت ىذا و عهدم اٌوكهات ممنهوع ٌ فتهاغ حهاب اَ و دهجحه اَ و ىهو املعصهوم و النهیب طجهه
اللق و وع اللق و حعد اللق و وا اذت الجة فحه فقداذت اَ فحهه و عهیل طهولكن جیهو التصهر

یف مجحهع اوههوال رجههج اَ و اوههواهلن وجارههة و صههدطة یف وههاهنن اذ ٌمیكههن اٌدههتحذات وهههنن عههیل

واخقولوت فات اوكهن اٌدهتحذات وههنن یف اوهواهلن اوكهن اٌدهتحذات وههنن یف وهال اَ و اسوألوا اهوا
المكر ان كنمت ال تعههون وا اتاكن الرسول فخموه و وا هنوحكن عنو فوانووا و طهدردع الجهج یف الهف و
ً
وأتی ردخثا ون رأي العقول.
طوله <و ا دفع طاعدة اٌشتغال> ایل ارر ىذا رد حبث ارر خعین ات طال طاجه ا ها علهن ات
یف اٌشحاء م وراو عدخدة فحجب علحنا اٌجتناب عن الشتاو فهن ن وهأووروت حاٌجتنهاب
عن تلا امل

وراو فٍیصه القعع ججراءة الذوهة اٌ حاجتنهاب الكهه فاٌصهه ال هر فاجهاب

املصنف املنتار عیل القجول و املنع حاهنا ودفوعة اذ ٌ دلحه عهیل رجحهتها یف حرامل صهوراو و
ً
ً
دلحلههه العقههیل ىههو املعته هد وضههافا ایل طولههه فوههذا الههدخث اخضهها عنههده وههن املؤ خ هداو و ات
مخكن فحه رجة كا یشء وطهق حی یرد فحو هنوی و املتجهادر وهن لفهو املعلهق اوها وعلهق اٌذت
ً
الغاري یف اٌرحعة او الاو راصا و املتجادر ون طوله حی یرد ات املراد العلن حالورود فات طحه
لعله ورد ردخث و میجلغا فوذا اٌرتهال حروضر وع ات اٌصه عدم الورود و ات طحه ات العلن
ً
حالورود راصهه ٌت لكهه یشء رمكها یف الواطهع و النهیب طهدحل طهال ا هه وهردود حهات املغهلن ورود
ً
ركن و لو حالعهوم و ا ا ٌ اعر وعین ىذا ا جلواب ون املصنف و ٌ افون تفاوتا جی كوت ال هء
ً
ً
وهنحا عنه حبصوصه و جی كو ه وهنحا عنه حعام اه عنه و ات كات الهنً العهام ٌخكهی یف الت هرمی
فلن ٌ جیروت یف افراد العهوواو الناىحة اٌحارة اٌصهلحة فقهول املصهنف لهح

جحبهواب و ات كهات
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ً
ً
حبههث الجارههث اخضهها واىحها و املههراد حههالورود الههورود عههیل املكلههف حههالفتح ٌ الصههدور وههن املكلههف
حالكغر.
طوله <و ات علن حعدم ورود هنً> ایل ارر ىذا رد حبث ارر خعهین ات طحهه نهن اذا علهنها
حت رمی یشء حالعقه ملفغدة فحه و ات علهنا ا ه میرد حه شرع ولكن علهن ات وها ركهن حهه العقهه
ركن حه الشرع خكی ذلا یف عدم جوا اجراء اصه اٌحارة فاجاب املصهنف حهات لفهو الهورود
یف الجر ٌخنصر ایل فون العقه و ا ا اطول للهصنف ات ورد الررصة عن الشارع حاٌرذ حبكهن
العقهههه فقهههد ورد الهنهههً و خنصهههر الحهههه و ات میهههرد مفههها حهههالكن حتمكهههوت ههها میكهههن حهههه اَ و
.

ردوله

طوله <و لو طحه> ایل ارر خعین ات طحه ات الرواخة ون اٌراد و ٌ جیهو اٌدهتدٌ ل هبها طلنها

املغههألة فرعحهة و جیهو ال ههن فهیها وههع اهنهها ونججههرة حاٌخهة و یف اٌخهة عهههوم لف ههة <وهها> و عهههوم
ً
ً
<مجحعهها> فتشهههه الكههن و الههٍم اخضهها لٍ تفههاع و املقههام وقههام اٌوتنههات و ٌ وعهی ملنفعههة دوت
ً
الوههة اخضهها اللوههن اٌ اتخقههول طاجههه لهح املقههام وقههام شههرح رلحهة مجحهع
ونفعههة فههتعن وههن ىههذه ج

اٌشهحاء وههع ا ههه یف رههدخث ارههر فغههرو ا ههه رلههق لكههن لتعتجههروا حههه او ات اٌخهة واردة یف اٌفعههال
املتعلقة حاٌعحات ٌ رلحة مجحع اٌشحاء اٌ اتخقال ات مه النزاع اٌفعال او خقهول طاجهه اذا ثجهت
یف اٌفعال ثجت یف اٌعحات حاٌمجاع املركب.
طوله <و الق> ایل ارر فاملصنف رقق و طهال ال هء ات كهات لهه ونفعهة وارهدة و رلهق
ً
لكن فٍ امجهال یف اٌخهة او كا هت لهه ونهافع و ونفعهة وهنها اروهر اخضها ٌ امجهال یف اٌخهة و یف حهر
الزئ و واادري اي یشء راصهه ىهذا الت قحهق یف ىهذه
ىاتی الصورتی اٌخة تثجت اٌ جیاب ج

املنلوطههاو حراملتناىح هة وههع املنههافع حراملتناىح هة و اطههول و ٌ طههوة اٌ حههاَ ات اٌصههه اٌویل یف

اٌشحاء وها مسعهت الحهوم و طجهه الحهوم و حعهد الحهوم ال هر فٍ جیهو للعجهد اتختصهر یف یشء وهن
ولهها اَ ح

هء رههی یف ذاو فغههه و جی هب اتخكههوت عنههد اَ كاملح هت ج هی خ هدي الغغههال

ٌخت رك و ٌخغكن اٌ حاور ونه و اوها اٌصهه الثها وي ال هاىري فوهو وها اصهله النهیب

حعهد وها
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حعث و عق و حل فوذا اٌصه ىو اٌوٍ یف وا مخنه عنه و اوٍطه ىهو اوهٍ اَ و اذ هه ىهو
اذت اَ و ا ا وثه ذلا كهثه وال خد الذي اذت لها یف التصهر فحهه فقهداجتهع فحهه اصهٍت
فاٌصه اٌویل رروة واله لغحره اٌ حاذ ه و اٌصه الثاین الذي ورأ علحه رله ٌ ه اذت و كهذلا
اٌصه اٌویل ال ر یف مجحع اٌشحاء ٌهنا وال اَ فٍیه التصر فهیها اٌ حهاذت اَ و اٌصهه
الثا وي اٌوٍ و اٌذت یف التصر اٌ وا ادتثین و ىو وا هنً عنه و تأصحه ىذا اٌصه عهیل
وهها یههب اَ و یرضههاه و ردههوله و خقههرره رججههه

ات النههیب

جههاء یههوم جههاء و النهها

خعحشوت یف الد حا و ختصرفوت یف وا میكهنن التصر فحهه وهن احهداهنن و اوهواهلن و هلهن وعهاخش و
وآ كههه و وٍح ه

و ونههاكح و وغههاكن و وتههاجر و وههزارع و وتقلجههاو و افعههال و تصههرفاو فجههاء
هلداخهتن ایل صٍرون

النیب ون عند اَ العام ا خفعلوت و وا ىن علحه الجاعث للنیب
ً
ً
و فغههادىن و كههات شههاىدا عل ههین وعلعهها ٌی هی علح هه یشء ممهها ىههن علح هه حههنك اٌخ هاو و
ً
اٌرجار فقام جیهنن و فرض علهین فراخ و دن هلن دننا و ررم علهین اشحاء و كره هلن اشهحاء و
ً
ً
دكت عن اشحاء و طهررىن علهیها و مخههنون عهنها و مخغهكت هتاو ها و ٌ كغهالة و ٌتقصهحرا و ٌ
ً
ً
فلة و دووا حه عهدا فوجب علحنا اتجاعه و العهه حفراخضه و رفو دهننه و اجتنهاب ماروهه و
التنزه عن وكروىاتهه و اوهٍ وها اولقهه و الغهكوو عهها دهكت و ٌ كهوت اجهر ونهه حهاللق و ٌ
ارفو ونه هلن فتقر یره وا ىن علحه یف حر املهنحاو اذت ونه و اعٍم جرضاه و رضا رحه ٌدحها وها
صرح حهه یف القهول و خهدل عهیل وها شهررنا و جینها ارجهار وهنها وها طهال اوحراملهؤونی
حوودودا ف تعتووودوها و فووور

فووورائا ف تنق وووها و سووكت عوول اشووحاء مخأووكت عهنووا نأووحانا

ف تكهروهووا ووة ووول اهلل لكوون فاقجهوهووا و طههال
اهلل

ان اهلل حود

ان اهلل تعای حد لكن حدودا ف تعتدوها و فر

ال تكهروووا وووا متكهروووا و طههال

قووال سووول

عهحكن فوراخا ف تضوحعوها و سول لكون

سننا فاتجعوها و حورم عهوحكن حرووات ف تنوكوهوا و عروا عونكن عول اشوحاء وة وول غحور نأوحان
ف تتكهروها و طال اجوعجداَ

أجكن انتقولوا وا قهنا و ت هتوا عها وهتنا فوانكن اذا قهومت

وا نقول و سههمت لنا فحها سكتنا عن فقداونمت مبثا وا اونا وقوال اهلل تعوای فوان اونووا مبثوا ووا اونومت

ح فقداهتدوا و طال
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یف ردخث فواهلل لناجكن انتقولوا اذا قهنا و ت هتوا اذا هتنا و حنل فحهوا

بیونكن و بوی اهلل واجعووا اهلل الحوود خحورا ىف خو ف اورنووا و روي ا ههه ذكههر عنههد عهههر یف اخاوههه رههیل
الكعجة و كثرته فقال طوم لهو ارذتهه فجوهزو حهه جحهوش املغهلهی كهات اع هن لٍجهر و واتصهنع
الكعجههة حههالیل فوههن عهههر حههذلا و دههأل عنههه اوحراملههؤونی
اهلل

فقههال ان القوورءان انو ل عووی سووول

و االووووال ارحعووة اووووال املأووههی فقأووهها ب وی الو ووة ىف الروورائا و الوویفء فقأووه عووی

وأتاقح و الهس فوضوع اهلل ححوث وضوع و ال ودقات ف عههوا اهلل ححوث جعههوا و كوان حوی
الكعجة فهیا یووجم فترك اهلل عی حال و مخترك نأحانا و می عهح وكانا فواقره ححوث اقوره اهلل و
سول فقال عهر لوٌ ك ٌفتض نا و ترك الیل حباله و دجه اجوعجداَ

عها جیب فحه الزكهوة

فقال ىف تأعة اشحاء الومهج و الرضوة و النطوة و الشوعحر و التهور و ال بیوج و االبوا و الجقور و الغومن و
ً
ً
عرا سول اهلل عها سوی ذلك فقحه اصل ا اَ فات عند ا رجا كثحرا فلجهره مث طهال اقوول لوك ان
سول اهلل

عرا عها سوی ذلك و تقول ان عنودنا حجوا ك حورا فحو الزكووة و طهال الصهاد

یشء وطهق حی یرد فح هنی و طال

االشحاء وطهقوة ووا میورد عهحوك اوور و هنوی و طهال

ح ج اهلل عهه عل العجاد فهو ووضوع عهنن و طال
النیب

كوا
ووا

وول عهوا مبوا عهون كویف ووا مخعهون و طهال

اتركوین وا تركتكن فامنا ههك ول كان قجهكن حك رة سؤاهن و اخت فهن عی انجحاغن فواذا

اووورتكن حیشوء فووأتوا ونو وووا اسووتطعمت و اذا هنحوتكن عوول یشء فوواجتنجوه ایل حهر ذلهها وههن اٌرجههار
فجهحع وا كات النا

خعهلوت و خقولوت و ختصرفوت و خت ركوت فحه و خغكنوت مله هلهن وهأذوت

هلن فحه و وقرر هلن اٌ وا ك الشارع فحه حنك راب و ىذا ىو اٌصه الثا وي وضعه الشهارع
ً
ً
ً
لنا طوٌ و اذ ا و تقر یهرا و دل علحهه العقهه الصهر خح املغهتنحر حنهور الشهرع و ىهذا ىهو اصهه اٌحارهة
الذي وضعه الشارع حعد وا جاء و اذت و ىو صارب املال و امللا مث ات جاء اوهر ح

هء اجتهر ها

و ات جاء هنً ا هتحنها و ات م جیهئ یشء رهاب فقهدجاء فحهه اذت و ررصهة عاوهة عهیل وها ذكر ها
ً
ً
فن ن عهه یف مجحع وا یدد لنا حالنك راصا و عاوا و میجق یف الد حا ذرة و یشء و رهادد
ون الوادد اٌ و فحه ك ون اَ و ردوله

.
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حی ىنا یشء و ىو ات ىذا اٌصه ىو اٌصه الثاین و اٌواوهر و النهواىً الاصهة ىهً اٌصهه

الثالث و النیب ىو املأوور حاٌحٍع مفا حل الحنا ادهتقر علحنها التكلحهف فحهه و وها میجله فٍتكلحهف
ً
راب لنا اذ ٌخكلف اَ فغا اٌ وا اتهیا و مجحع النا وكلفهوت و ىهو الردهول ایل النها كافهة و
ً
ات حل ه تكلحفهها ایل خ هد و میجل ه ایل عهههرو ع هن عهههد ونههه فل هح لعهههرو اتخعهههه هها حل ه ایل خ هد
حبد

و روهه و ادهعرٌب او رأي او ت هن فهات ردهول اَ

حاور ون اَ فلنخشهأ اَ اتخعرفهه عههرو رحنجهذ فلهح

میجله الحهه عهن عههد و مخعههد اٌ

ً
وكلفها حهه فلهح

علحهه اٌ اٌحارهة اٌصهلحة

فات حلغه فعلحه وا حلغه عیل وا حلغه فٍخضر ا شتة اٌرجار یی و ىهً ارتههال ا هه لعلهه صهدر وهن
النیب اركام یف ذلا حه له یف كه طضحة ركهن یف كتهاب اَ و دهنة جحهه فهٍ احارهة اصهلحة فا هه
اذا میجل الحنا لغنا وكلفی فٍتكلحف اٌ حالجحات و النها یف دهعة وها مخعلههوا فلنها اٌصهه الثهاین
ً
ٌ ه حلغنا و لح علحنا وا طاله لرجه آرر و میجلغنا فافون فقد واَ ادقحتا واءا دطا و ىذا ىو وهر
الق و الصواب و ٌ راجة حنا ایل الحهاٌو و اللحهاو الهی خغهتعهلوا القهوم و وهاا لل اَ هبها وهن
دلعات و الهدَ رب العاملی.
قال :اصل ناعلن انه ااا شزة نزی اصزل التكلیزف او كیفیتزه نزاالور اوزا داجزر بزین الواجزب و
غیرالحززرام او الحززرام و غیرالواجززب او الواجززب و الحززرام و ن زی االول اوززا ل زیر علززن اجهززالی ن زی
الواقعة الااصة اله كوكة بالتكلیف نیكزوط شزكا نزی التكلیزف او ذ زا علزن اجهزالی بزه وزردد بزین
الهتبای ین ل ب ة عرضیة ورادیة كالظ ر و الجهعة وا ا ن خ االجهال عن تعارض االدلزة او عزن
اجهززال الززللیل او وصززلاقیة كاشززتباا ج ززة القبلززة ب زین الج ززا و الزوجززة اله ز ور وطی ززا ب زین
الزوجززا او ب زین االقززل و اال كةززر ا ززتقالیا ام ارتباطی زا وصززلاقیا ام ورادی زا ن ززخ اجهززال الهززراد عززن
ال ة نزی الحزلوث او نزی الحزادث لتعزارض االدلزة او اجهزال اللفزو نبیزاط احكزام تلزة االقسزام
یقم نی طی اصول ثن اعلن اط الهراد ون ال ة ذ ا اعن وها تساوی طرناا و ون ظن لنیقن علیه
دلیل و اط وا نیه نص غیروعتبر و لزو ولزل نتزوی نقیزه یحتهزل ا زت ادا الزی الز ص داخزل نزی نززاع
اصل البرا ل و االحتیاط و ك ا وا ال نص نیه اصا لكن نی ال ب ة التحریهیة ال الوجوبیة اا القول
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باالحتیاط ال ی ذو ون اقوال الهسزخلة الیتصزور نی زا ااا خلزا عزن الز ص لعزلم اوكزاط االحتیزاط
نی ززا اا وززا وززن ش زی اال و یحتهززل الوجززوال و لززو بهجززرد االوكززاط ال ز اتی او اط كززل وززا یحتهززل
الوجززوال یحتهززل الحروززة ایضززا نایهكززن االحتی زاط نتخوززل و وززا تعززارض نی زه ال صززاط داخززل الط
حكه ززن نزی بززاال التززراجیح باالخز بهوانززق االصززل او طرح هززا و الرجززوع الیزه یقتضزی كززوط ذ ز ا
االصل وؤ سزا حتزی یصزیر ورجعزا او ورجحزا ثزن نزی ال زب ة التحریهیزة یهكزن جعزل ال ززاع قبزل
ورود ال رع و بعلا و نی الوجوبیزة الیهكزن اال بعزلا اا القزول باالحتیزاط الیتصزور نی زا قبزل ورود
ال ززرع للززوج ین الهزز كورین نیهززا ال نززص نیززه و تززوذن اط القززول باالحتیززاط نززاش عززن العلززن
االجهالی نایكوط ایضا اال بعل ال رع ولنوع باط دلیله اعن ون الة.

اقاااول :اعلهههن ات الجهههراءة اٌصهههلحة و اصهههه الجهههراءة كلههههة حاولهههة اولقوههها العاوهههة العهحهههاء
ً
الغالكوت یف ال لهاء و اتجعون حهرىن عهن فلهة و العجهد وهادام عجهدا و درهه حتهت اوهر <كهن>
ً
ٌخكوت جريء الذوة عن العجودخة اذ الجريء ون لهح ٌرهد علحهه رهق و لهح العجهد جر خجها وهن
ً ً
رههق اَ احههدا احههدا واخهقووت الوول و االنووس اال لحعجوودقن فههی اٌصههه اٌویل ذوتههه وشههغولة حههات
ٌختصر یف ولها اَ اٌ حهاذت و یف اٌصهه الثها وي اذت اَ لهه یف التصهر یف اٌشهحاء اٌ وها
ً
ادتثین فالذي ختصر حهاٌذت و اتخأرهذ خأرهذ حهاٌذت و اتختهرك ختهرك حهاٌذت لهح جر خجها وهن
رق اٌذت و لح له التصر حغحر اذت و اوها یف اٌصهه الثهالی فوهو واطهف ووطهف اٌوهر و الهنهً
ً
مفههی خكههوت العجههد جر خجهها و وههی خكههوت اٌصههه الجههراءة و ات طلههت ات وراد هها ذلهها طلههت اهنهها لف ههة
ولعو ة وشركة اولقوا طوم وشركوت و ٌ جیو التفوه هبا و ات النصاري كا وا خعلهوت ات اَ ٌخلد و

لكن لعنوا ا طهالوا ممها مخنهلل اَ حهه وهن دهلعات و ارادوا وهن الولهد اٌرتصهاب و اٌ قعهاع ایل
اَ و لكن اللف ة لف ة كافرة فلنیرضه اَ مث اراد املصنف اتیجی یف ىذا اٌصهه فوهر
ً
وا خشا یف التكلحف فحه مث یجحهنا یف اصول تفصحٍ.

ا هواع

طوله <فاعلن> واادري وجه اتحا ه حالفاء.
طولههه <اذا شهها یف اصههه التكلحهف او كحفحتههه> ایل ارههر اعلههن ات ىنهها دطحقههة جیهب التنجحهه
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علهیا و ات طدونا داحقا امجاٌ و ىو ات الحقی ىو صفة عقٍ حهة حتصهه یف العقهه ٌ هه اوهحنهات
ً

العقههه وافقههة وعقولهه للواطههع و تلهها اٌوهحنههات رههادد یف العقههه و ٌحههد لههه وههن علههة اذ ٌختغحهر
ال

ء عها ىو علحه ون ذاو فغه ات میوجهد وغحهر وهن الهارج فٍحهد هلهذا الحقهی وهن علهة و

ىً الدلحه الق الجريء ون الله املشتهه عیل وقهدواو حدهیحهة املنتجهة للهعلهوب حالجداىهة
فعند ذلا خعه العقه ات تلا النتحجة ووافقة للواطع فٍختزلهلل و لهو رالفهه مجحهع الهد حا و ىهذا
ىهو عٍوههة الحقهی اٌ اتخنههتق

علحهه دلحلهه و خ وههر فغههاد فحهه و اوهها وهع عههدم روههور فغههاد فحهه

ف هحهكن اتختزلههلل یف صههد النتحجههة اذا فههه عههن الههدلحه رههی غ هحه فا ههه خص هحر كاملجتههدئ
حاضداده و اوا اذا طام یف الارج دلهحٍت وتضهادات اطصهات خهدل كهه وارهد عهیل رهٍ اٌرهر
ً
فٍخعقه یف ذلا اتخكوت كه وارد حنفغه او لوٌ اٌرر وورثا للحقی فات الدلحلی عنهد التضهاد
اطصات و مها لنقصوها وفحدات لل ن فا ه ٌخعقه ال هن اٌ وهع رج هات ارهد العهرفی فهاذا طهام
ً
یف الههارج دلهحٍت ارههدمها اطههوي وههن اٌرههر اورد اٌ طههوي یف العقههه رنهها و اورد اٌضههعف یف
ً
ً
العقه ومها و لو طام یف الارج الدلحه اٌ طهوي و مخقهن الهدلحه اٌضهعف میهدد رنها و ات كا ها
وتغههاو یی خعههین كههه وارههد ههاطك یتهههه العقههه عنههد الن ههر الح هه ص ه ة النتحجههة فحورثههات یف
ً
ً
النف شكا و ىاتات الصفتات اخضا رادثتات یف العقه متاجتهات ایل علهة و ٌتوجهدات وهن حهر
ً
ً
علههة و طلنهها ات الههدلحه اٌ طههوي ٌیهدد رنهها ٌت ارتهههال اٌضههعف اخضهها اوههر وجههودي رههادد
یتاح ایل علة و علته الدلحه اٌضهعف فكهذلا الهدلحه الشهكً لهوٌ الهدلحه املقاحهه ملاارهدد
ً
ً
شههكا ٌت ارتهههال العههر املقاحههه اخضهها اوههر وجههودي لههوٌ علتههه ملاوجههد و لعلهها اذا ارعههت هها
ً
ذكرو رجرا علهت ات الحقی و اروته اوور وجودخهة وعلولهة للعلهه الارجحهة فهات وجهدو العلهة
وجد املعلول و اٌ فٍختغحهر العقهه وهن ذاو فغهه عهها كهات علحهه طجهه فهات میوجهد یف الهارج
ً
دلحه ملاتغحر العقه فلنیصه له خقی و ٌ رن و ٌ شها احهدا فهاذا ىهو جوهه مه كهالعی اذا
كات وجصر الذي ىهو علهة وجهود الشهجح یف العهی رصهه فهیها الشهجح و اٌ تهجی عهیل دهذاجهتا
ً
ً
ً
لح فهیا شجح اصٍ و كهاٌذت ات كهات صهوو مسعهت صهوتا و اٌ لهح فهیها صهوو احهدا و اذ
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ً
مخكن فهیا صوو احدا ٌخقال اهنا شاكة ىه صوو خد یف الارج ام صهوو عههرو و ات مخكهن
ورئ یف الارج ٌخقال ات العی شاكة ىه فحه محرة ام صهفرة اذ ٌ محهرة و ٌ صهفرة فكهذلا اذا
ً ً
ً
مخكن یف الارج دلحه احدا لح یف العقه خقی و ٌ رن و ٌ شا و ٌ وىن احدا احدا.
مث اذا عرفت ذلا فاعلن ات الدلحه وا خكوت حنفغهه واجهب اٌتجهاع وفتهرض العاعهة طهد
ركن العقه طجه دٌ لته حات وا دل علحه ىذا وجهب اتجاعهه كردهول ىهو الهدلحه عهیل اَ و عهیل
هء

دخنهه و یكههن العقههه جوجههوب اتجاعهه اذا دل و ركههن و ملهها یكههن فهاذا ركههن ىههذا الههدلحه ح
ً
طععا وجب اتجاعه و اوا اذا كهات املهدعً للدٌ لهة حهر واجهب اٌواعهة و مخثجهت وجهوب اتجاعهه
ً
لح حدٌ لته عجرة و ٌختجع كهن تتنذه دلحٍ ایل وقصد فات عرفهت ا هه خهدلا الحهه اتجعتهه و اٌ
متتجعه و لح

ون الزم اتجاعه فلعله شحعات خغو خا طهال عهیل جهن الغهی

ان وضوح لوك

اووور فاقجه و و اال فاسووكت تأووهن و د عهه و ای اهلل فانووك ىف اوسوول نمووا ب وی الأووهاء و اال
اجوعجداَ

الخرهوح وول الخعقوا و الخعقوا وول الخعهون ایل ات طهال و وول فور توو

و طههال

و وول خواف

العاقجة ت جت عل التوغا فحها الخعهن و وول ه ون عوی اوور حغحورعهن جود انو نرأو و وول مخعهون
مخرهن و ول مخرهن مخأهن و ول مخأهن مخكورم و وول مخكورم هتضون و وول هتضون كوان الووم و وول
كان كما كان اح ی انخندم و طال عیل

خا حی د القول فحها ال تعرف و الطاب فحها ال تكهو

و اوأك عل ط یق اذا خرت ض لت فان الك عند ححرة الض ل خحر ول كوب االهوال ا هتهً و
طال اَ تعایل ان جاءكن فاسق حنجأ فت جتوا انت حجوا قووا هالة فت وجاوا عوی ووا فعهومت نوادوی
فاذا طام یف الارج وا علن ا ه دلحه و ثجت ا ه دلحه املقصد اثر یف العقهه عهیل رغهب دٌ لتهه و
ً
ات طام یف الارج وا ثجت ا هه ٌ عجهرة حهه و ٌ جیهو اٌعتنهاء حهه فٍیهؤثر یف العقهه شهحجا و ٌخنجغهً
ً
اٌرتحاب یف دٌ لته و ات طام یف الارج وا خ ن او خشا یف كو ه دلحٍ او طام دلحٍت كهها طرر ها و
جینهها ارههدد ال ههن و الشهها و الههوىن یف العقههه و ىههذا الههذي ذكر هها و شههررنا جیهري یف العادخهاو

حاٌدلة العادخة و یف الشرعحاو حاٌدلة الشرعحة فٍتغفه.

فعیل وا طرر ها ٌ شها یف املغهاجه الشهرعحة جوادهعة اٌدلهة العقلحهة و اٌرتههاٌو الومهحهة و
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اطههوال مجاعههة ٌ جرىههات هلهها یف دیهن اَ و اوههاراو رنحهة وههن العههاداو هنحنهها عههن اتجاعوهها او رنههوت
وعلقههة او راصههة طههام ادلههة الكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع و العقههه عههیل رروههة اتجاعوهها مفوههها طههام یف
ً
الارج یشء ون ذلا ٌخفحد یف دین اَ شحجا و ٌخنجغً اٌعتناء هبا و ٌ اٌرتحاب حغجتا و خنجغهً
الغعً یف حتلحة القلب عن ر خهنا و درهنا و شتاهتا و ات القوم رنهوا دیهن اَ كغحادهة املهدت الهی
خغتعهلوا الغٍوی و خعرضوت طصة كه رادد عیل اىه املشورة و یجعثوت هبا ایل دار الشهوري
فحجلغوت و ختواوروت و ختشهاوروت كحهف خنجغهً ات فعهه و فحهها الصهٍغ و وهاذا الغهن فحعهلهوت
ً
حاٌواراو العادخة و اٌدت غها او الرمسحهة فح مكهوت ها اجتههع علحهه رأهیهن و ىهؤٌء العاوهة اخضها
عهههوا الٍفههة دههلعنة و الههدین دحادههة و عهههوا ا فغههون وههن رجههال دولههة اٌدههٍم فحتههواوروت و
ختشههاوروت و ختههراءوت و خت نههوت و خن ههروت یف اٌرغههن و اٌصههلح و اٌویل و اٌ غههب و اٌ طههرب و
ً
اٌشجه فح مكوت ا طوي یف رىن او اجتههع علحهه ارامىهن كههاجعلوا الٍفهة اخضها كهذلا و كهها
اورىن الثاین حذلا و طال اجهتهدوا اراءكهن و ىهن هافلوت ات دیهن اَ ٌخصهاب حهالعقول الناطصهة و
اٌراء الجاولة و ىذا علن ورایض الرب و وغارعه یف ولكه و ٌخعلع علهیهها اٌ وهن جهاء وهن عنهد
اَ و اشوده اَ رلهق الغههواو و اٌرض و رقهایق اٌشهحاء و ٌ جیهو اتیكهن یف ىهذا الهدین اٌ

ون رأي رقایق اٌشحاء كها طال اَ احكون مبوا ا اك اهلل مفوهها طهام یف الهارج دلحهه وهن ىهذه اٌدلهة
ً
العادخة الغحادحة امللكحة ارهدد یف ا فغهون رنو ها عادخهة فاتجعوىها و اوها وهن علهن ات ىهذه اٌوهور
ً
كاهلجاء املنثور و ٌخغتر هبا اٌ اىه الغهرور فٍیهدد یف عقلهه یشء احهدا اٌتهري ات العاوهة اضهعا
ً
الش هحعة ههراو و ٌی هدد شههورهتن و امجههاعون یف فغهها ش هحجا و ٌی هدد وههن شههتة رٍفوههن و
ً
وفاطون یشء یف طلجا فاٌدلة حر املعتجرة لحغهت وهن العلهه الهی حتهدد یف الهنف شهحجا و اٌدلهة
املعتجرة الكتاب و الغهنة طهال

وول اخوم دخنو وول افوواه الرجوال ازالتو الرجوال و وول اخوم دخنو وول

الكتوواب و الأوونة زالووت الجووال و میووو ل و عهههن یهههو
اٌول

جهههن عجهههدالرمحن طهههال طلهههت ٌیالغهههن

ا اورد اَ فقال خا یونس ال تكونل وجتدعا ول نظر برأخو ههوك و وول تورك اهوا بیوت نجحو

ضا و ول ترك كتاب اهلل و قول نجح كرر و طال ردول اَ

این تا ك فوحكن الثقهوی الثقوا اال كجور و
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الثقا اال غر فاوا اال كجر فكتاب ریب و اوا اال وغر فعتور ی اهوا بیوی فواحرظوین فهیهوا فهولتضوهوا ووا
متأكمت ها.
طوله <و یف اٌول> ایل ارهر خعهین اذا كهات الشها یف اصهه التكلحهف فٍیلهو اوها لهه علهن
امجایل حا ه وكلف حارد اٌوور املشتتة ولكن ٌخعلهه حبصوصه فحكوت الشا یف املكلف حه و
اوها لهح لهه علههن امجههایل حهالتكلحف فحكههوت الشها یف التكلحهف و ىههذا القغهن ٌخكههاد یوجههد یف
ً
وا نهها حعههد ا غههداد حههاب العلههن فا هها علههن امجههاٌ ا هها وكلفههوت حتكلح هف امجههایل و اوهها وعاصههروا
ً
فلها كات حهاب العلهن یف اٌ لهب وفتورها علههین طهدكات خشهتجه اٌوهر علههین یف یشء
اٌ مئة
ً
اهنن وكلفوت حهه ام ٌ ٌت وهدارىن عهیل العلهن حالتكهالحف و اوها نهن فعلهنها امجهاٌ ا ها وكلفهوت
فالتكلحف اٌمجایل ثاحت لنا و ا ا اٌشتجاه یف املكلف حه و عندي ىذا القول حرددخد فات العلن
ً
ً
حا ا وكلفوت حدینوا لح یوجب علحنا شحجا اذ ٌخكلف اَ فغا اٌ وا
اٌمجایل املتن امل
ً
ً
اتهی ها و ٌخكلههف اَ فغهها اٌ ودههعوا و ا هها اذا ات عهلنهها حههالجراءة فتنههاط اثجههاو التكلح هف و ات
عهلنا حاٌرتحا لزم العغر و الرج الشدخد الذي ٌخعا و واجعا عهوحكن ىف الودیل وول حو م و
لذا طهال اجهواجرىمی

یف الهذي جیوهه الت هرمی ا هه ٌخقهدر عهیل اٌرتحها وعوها و طهال یف الهذي

الزاء و جیوه اٌ فراد و الشركة اذا ا جمت مبثا هوما فعهوحكن حاالحتحوا حوی تأوألوا
خعلن جوجوب ج
ً
عن فتعههوا فالعلن اٌمجایل جوطوع التكلحف ٌخثجت تكلحفا فات كه ون طجه اٌدٍم علهن جوطهوع
تكلحف امجایل و وع ذلا طالوا ىن یف دعة ریخعلهوا و طالوا وا ح ج اهلل عهه عل العجواد فهوو
ً
ووضوع عهنن و رفع عن ىذه اٌوة وا ٌخعلهوت وع ات كه وغلن خعلن جمهٍ ا ه وكلهف عهن اذا

علن ا ه علحه صلوة و شا یف فعه جهزء و تركهه لتعهارض الهدلحلی الشهرعحی فعلحهه اٌرتحها و
ٌ ارتحا فحها اذا تردد فحها ٌییص ون اٌرتهال فا ه ررج و عغر حر جمعول و وراد.
ً
طوله <او ىنا علن امجایل> خعین خعلهن جمههٍ ا هه وكلهف فهات تهردد یف املتجهاخنی كهال ور و
ً
الهعههة فا هها
الهعههة فاهنههها یف الصههورة وتجاخنتههات دههواءا شههأو الشههتة یف املههراد كههال ور و ج
ج
الهعهة او یف املصهدا كههها اذا اشهتجه جوههاو
ٌتهدري املهراد وههن اطهن الصهلوة ىههه ىهً ال وههر او ج
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الوة و كاللوجة املنهذور ووهیها اذا مخعلهن اخهة
الوة ام ىذه ج
القجلة فٍتدري وصدا القجلة ىذه ج

وجاته ىً و ات تردد یف اٌ طه و اٌ كثر كالصلوة ىه ىً وع الغهورة او تصهد عهیل وها ٌدهورة
ً
ً
فهیا دواءا كات ىذا املردد فحه ادتقٍلحا خعین اذا ای حاٌ طه طدعهه ح ء ون التكلحف و یجی
اجزأته عن اله

و

التردد یف الزاخد كها اذا تردد یف ات الفاجتة مخ او عشر فات ای حاله
ً
ات كات یف الواطع علحه عشر فكه وهنها وغتقه ام ارتجاوحا كالصلوة وهع الغهورة و حهٍ دهورة فهات
اٌ طه ورتجا حاٌ كثر و ٌیصه اٌوتثال حاٌ طه لو كات الواطع اكثر.
ً
ً
طوله <وصداطحا ام ورادخا> خعین وعین اللفو واضهح كالقجلهة ولكهن اشهتجه الوجهه او وعهین
ً
اللفو وشتجه كالصلوة وثٍ.
ً
طوله < شأ امجال املهراد> ایل ارهر خعهین دهواءا شهأ امجهال املهراد وهن الصهلوة وهن الشها یف
ً
الدود خعین ردود التكلحف ون الشارع او ون الشا یف الادد حات علهن امجهاٌ ا ها وكلفهوت
ً
ً
خقحنا حصاع یف الفعرة وثٍ و ٌ علن ا ه دتة اروهال او تغهعة اروهال لتعهارض اٌدلهة وهن الكتهاب و
ً
الغنة او امجال اللفو كامجهال الصهاع ٌرهتٍ كلههاو اىهه اللغهة و الفقوهاء وهثٍ فهاراد املصهنف
ً
اتخضع اصٍ یف كه وارد ون ىذه اٌ طغام و یجی ات اٌصه فحهه الجهراءة او اٌرتحها فهذكر ذلها
ً
فوردا.
طوله <مث اعلن ات املراد ون الشا> ایل ارر خعین وراد ا ون الشا یف اصهه التكلحهف او
ملدركه دلحه شرعً وعتجهر دارهه

كحفحته لح املعرو حتغاوي العرفی حه امل نوت الذي لح
ً
یف ذلا اخضا اطول ات عرفت وعین الشا مما جینا تعهر ات وها لهح

لهه دلهحٍت شهرعحات لهح

حشا شرعً و ا ا ىو شا عریف و ٌ عجرة حه و ا ا الشا وا طام علحهه دلهحٍت وهن كتهاب اَ و
ً
دنة جحه و اوا ات طال الو كذا و الو كذا فٍ شا شرعحا و ٌ رن و ٌ وىن.
طوله <و ات وا فحه> ایل ارر خعین اذا كات یف املغألة ك حروعتجر و ات كات ذلا الهنك

ً
و نو ا حاتخكوت فقحه طهدافی یف املغهألة و رصهه لها ال هن او ارتههال حا هه ٌخقهول اٌ حهنك
ً
داره یف ىذا النزاع و كهذا اذا میتههه و طهال الفقحهه كهذا حهٍ دلحهه فهذلا اخضها دارهه یف ىهذا
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التنا ع.

طولههه <لكههن یف الشههتة الت ر میح هة> خعههین اذا شهها یف الههرام و وهها دههوي الواجههب فا ههه
ٌعغر یف اٌرتحا ونه و اوا الوجوجیة اي یف ووضع الشا یف الوجوب و وا دوي الت رمی فهٍ
ٌت اٌرتحا فهیا عغر و ررج اذ وا ون یشء اٌ و یتهه حاٌوكات ا ه واجب و ٌمیكن العهه
جحبهحع وها یتههه اٌ اتخكهوت یف وهورد النصهوب حعهد ورود الشهرع فهات اٌرتههال فحهه ٌخغهتلزم
ً
ً
ً
ً
عغرا او ٌجه ات كه وا یتهه عقٍ الوجوب یتهه عقٍ الت هرمی اخضها فٍمیكهن اٌرتحها و
ً
اوهها وههع الههنك و ودلولههه فنههادر ذلهها جههدا و لعههه وجههه التأوههه ات اٌرتهههاٌو العقلحهة لهح ممهها
خعتین هبا العقٍء و لحغت مه ارتحا .
و طوله <و وا تعارض فحه النصات> ایل ارر خعین اذا ورد صات وتعارضات اردمها ووافق
ً
لٍصه و اٌرر مالف داره یف النزاع اخضا ٌت فقواء ا یف حاب التراجحح رمكوا حاٌرذ وافق
اٌصه او حعرروها و الرجوع ایل اٌصه فوذا اٌصه وؤد

و دحأتحا النجأ یف حبهث التهراجحح

اصه اب الههدخث ورجههوح ٌ جیهو
ات شهاء اَ ات كههه تههرجحح ٌ ههك علحهه وههن المهههد
ً
التعو خه علحه جوجه ولكن العاوة ملا كات ارادخهثن متلفهة جهدا ارادوا وضهع ورج هاو لحرج هوا
اردمها فوضعوا یف ذلا واجة وهرجح وهاا لل اَ هبها وهن دهلعات و ا تهر حقهوهلن وهن مخعه
العلهن حضهر

طهاوع و مخهأور المههد

یف

یف ىهذا املوضهع حاٌرهذ حاٌصهه و ٌ حعهرح وها صهدر

وهنن و اٌرذ حاٌصه الذي اثجتوه حاٌدلة الومهحة و لح

ىنا ووضع جیا ه.

طوله <مث یف الشتة الت ر میحة> ایل ارر خعین میكهن اٌجتنهاب عهها شها یف حتر میهه و وها
دوي الوجوب ٌخلزم عغر فهحهكن جعهه النهزاع فحهه طجهه ورود الشهرع و حعهده و اوها اذا شها یف
الوجوب و وا دوي الت رمی فات ذلا ٌحد و اتخكوت حعد الشرع ملا ور ون الهدلحلی و وهن تهوىن
ات العلن اٌمجایل حالتكلحف راصهه فهذلا ٌخكهوت اٌ حعهد الشهرع و طجهه الشهرع ٌ علهن رهی
خغتلزم اٌرتحا خدفع تومهه حات املدرك لٍرتحا لح

العلن اٌمجهایل ورهده حهه وهن ادهجاحه

دفع الضرر و ىو ٌختوطف عیل علن امجایل فات طلنا حللوم اٌرتحا وطع العغر و الرج.
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قال :و اقسام ال ب ة كل ا داخلة نی ال زاع ب

ادل اقوال الهسزخلة نیهزا زیختی و لزیر

الهراد باالصل ذ ا الللیل لعلم التبادر و النه ال وع ی لقول القاجل الللیل البرا ل و اضهار الهقتضزی
ذ ا بعیل بل اوا الراجح ای الظاذر اط خصص ا ال زاع بهزا یعزن بزه البلزوی باضزهار الهقتضزی كهزا ذزو
شایم او اال تصحاال و ذو كها تزری ب زا ا علزی اجزرا ا تصزحاال العزلم الز ی كزاط قبزل ال زرع
تكلیفا علی بعل للعلن بالجعل بعل ال رع او وضعا او ا تصزحاال البزرا ل الحاصزلة حالزة الصزةر او
الج زوط او حالزة علززن نی زا بعززلم ال زةل كزالبرا ل عززن الزلعا قبززل ر یزة ال زال و عززن اله زر قبززل
ال كزا و الصزلول قبزل الززوال وذكز ا و نیزه اط حجیزة اصزل البززرا ل نزی الجهلزة اجهاعیزة و حجیزة
اال تصحاال خانیة اال اطیقال اط اال تصحاال العلوی اجهاعی ایضا و ان ن یتهسكوط باصل
البرا ل نی ال ة نی الحادث ایضا و الیجری نیه اال تصحاال او القاعلل الهستفادل وزن ال زرع
باضهار الهقتضی ایضا ثن اط االصزل االصزیل ذ زا ذزو االحتیزاط دنعزا للضزرر الهحتهزل وضزانا الزی
االش ززتةال وا تص ززحاال االو ززر نیه ززا عل ززن ب ززالتكلیف اجه ززاال ااا ظ ززر ال ززة نل ززرع نز زی احك ززام
االقسام.

اقول :طوله <و اطغام الشتة> اي یف الشا الوجوی.
طوله <و اضهار املقتیض ىنا حعحد> خعین اتتقول وقتیض الدلحه الجراءة.
طولههه <ات رصصههنا النههزاع> ایل ارههر خعههین ات كههات املغههألة ممهها خعههن هبهها الجلههوي ف هحهكن
اتخقال ات ال اىر الجراءة اذ لو كات ركن ل ور.
طوله <او اٌدتص اب> ایل ارر خعین وعین الذي خقال اٌصه الجراءة اي ادتصه اب
الجراءة طجه الشهرع عهن اٌركهام التكلحفحهة و الوضهعحة جیهري ایل حعهد و یف ىهذا كهها تهري وهن
ً
الهنقك فهات حعهد الشهرع تغحهر املوضهوع و رصهه العلهن حهات الشههارع جعهه لكهه طضهحة رمكهها
ً
ً
تكلحفحا او وضعحا فشكنا یف الادد ٌ الدود او وعناه ادتص اب رالهة الصهغر یف ملهه او
النوت یف مله او رالة علن فهیا حعدم كعدم الشغه حالصلوة طجه اللوال و الصوم طجه الرؤ خهة
ج
و املور طجه النكاغ و اوثال ذلا.
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طوله <و فحه> ایل ارر خعین كحف جیو اتخقال ات اٌصه ىنا اٌدتص اب و الهال

الهلة اٌ اتخقهال ادتصه اب
ات جوا اٌدتص اب رٍیف و العهه حالجراءة امجاعً یف ج
ً
العدم اخضا امجاعً.
ً
طولههه <و اهنههن ختهغههكوت> ایل ارههر خعههین ات فحهه حبثهها ارههر و ىههو ات الفقوههاء اذا شههكوا یف
ً
الادد ا ه ىذا ام ىذا وثٍ ٌ جیروت اٌدتصه اب كهها اذا شهكوا ات ىهذا وهاء ام جهول فٍمیكهن

اجراء اٌدتص اب فحه و اوا اصه الجراءة فحجرو ه اي اٌصهه الجهراءة وهن اٌجتنهاب وهن ىهذا و
الجراءة ون الغغه اذا ٌ طحته.
طوله <او القاعدة> ایل ارر ععف عیل <او اٌدتصه اب> خعهین میكهن اتخقهال ات املهراد
حاٌصه القاعدة اي وقتیض القاعدة املوضوعة الجراءة.

ً
طوله <مث اٌصه اٌصحه> ایل ارر خعهین اٌصهه اٌویل حعهد ورود الشهرع اٌرتحها دفعها
ً
ً
للضرر امل تهه و لثجهوو اٌشهتغال امجهاٌ و ادتصه احا لٍوهر املعلهوم اٌمجهایل مث شهرع یف جیهات
ً
اٌ طغام تفصحٍ.
قااال :اصززل ااا دار االوززر ب زین الوجززوال و االباحززة الااصززة نعززن بعززض االخبززاریین
االحتیاط لقلة ال ب ا ع لا و الهعظن علی البرا ل و الهحقزق علزی التفصزیل بزین وزا یعزن
بززه البلززوی نززالبرا ل و وززا الیعززن ناالحتی زاط و االو ززط او ززط ل ززا ظ ززور االجهززاع و االجهززاع
اله قول و ا تصحاال البرا ل اللابتة قبل ال ة نی التكلیزف و یزتن نیهزا ااا كزاط ال زة نزی
الحادث باالجهاع الهركب و الیهكن قلبزه بضزهیهة اصزالة االحتیزاط اا اال تصزحاال اقزوی
وضانا الی اط اله كوكنیه وها لنیرد نیه بیاط بحكن االصل و كل وا كاط ك لة لزنیصزح
التكلیزف نیزه للقززبح العقلزی و القززل نزی جریزاط االصززل نزی الصززةری بززاط لكززل واقعززة حكهززا
وبی ززا لل صززوف و بانززه قلیص زیر ال ززة ن زی الحززادث وززلنوع بززاط البی زاط یهكززن اطیكززوط
بطریق العهوم نال ة نی االنلراح و انه یتن نیها ااا شة نی الحادث باالجهزاع الهركزب و
الیهكن قلبه لها ور.
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اقول :طوله <اذا دار اٌور> ایل ارر املراد حاٌحارة الاصة وا دهوي اٌرحعهة فعهن حعه

اٌرجار یی اٌرتحا و العهه ٌهنن خعهلهوت حاٌرجهار و الشهتة عنهدىن وها طهام علحهه دلهحٍت و
ى هً عنههدىن طلحلههة و میكهههنن اٌرتح ها و اوهها مجوههور الفقوههاء الههذین خكههوت الشههتاو عنههدىن
ٌحتیص و حع

اٌرجار یی فون عیل اصه الجراءة لللوم العغر و الرج و امل قهق

ذىهب ایل

التفصحه فات كا ت املغهألة ممها خعهن حهه الجلهوي فحجهري اصهه الجهراءة ٌ هه لوكهات وغهألة واججهة
ل ورو لعاوة املكلفی و یف حرىا فعهه حاٌرتحا ٌت فحه دفع الضرر و النجاة الحقحنحة.
طوله <و اٌودا اودا> اي اصه الجراءة فاطام عیل ذلا ادلة و ادتدل حاحاوحه.
طوله <لنا روور اٌمجاع> و طدعرفت ات روهور اٌمجهاع لهح

حهدلحه شهرعً و ٌ عقهیل و

ا ا ىو ون ادجاب ال ن امل رم.
طوله <و اٌمجاع املنقول> و طدعرفت ا ه لح
یجههر عههن مسههع و عههق مغههو

حبجة و لح

نزلة الجر فات املنجر حالجر

و اور هها حاٌرههذ حههه و املنجههر حاٌمجههاع یجههر عههن راصههه ههره و

ف صه و اجهتاده یف طراین لو اولعت علهیا ر ا متعتهد علهیا.
النهوت او
طوله <و ادتص اب الجراءة الثاحتة> ایل ارر خعین طجه وطت العههه كالصهیب و ج

طجه املوطتاو كنا جريء الذوة ٌ ا كنا طاوعی حعدم التكلحف و خغتص ب تلا الجهراءة ایل حعهد
ً
وطت العهه و ملا كات ىذا ونقوضا ا ٌ جیري فحه اٌدتص اب طال و خمت فحها اذا كات الشها یف

الادد حاٌمجاع املركب خعین یف وثه وا خقال ىه القضاء تاحع لٍداء ام ىو حاور جدخد فٍمیكن
یف ذلهها اجههراء ادتص ه اب ٌ ههه ل هح

لههه رالههة دههاحقة علح هه فقههال جی هري اٌدتص ه اب فهی ها

حاٌمجاع املركب و ذىهب املع هن ایل عهدم القضهاء للجهراءة اٌصهلحة و طهدعرفت ا هه مه

كهٍم

خلوكو ه و دوت اثجاته و العلن حه یف املغاجه الن ر خة رر القتاد.
طوله <و ٌمیكن طلجهه حضههحهة اصهالة اٌرتحها > ایل ارهر خعهین ٌمیكهن اتخقهال ات اٌصهه
عندكن اٌرتحا ففحها ٌ جیري فحه اٌدتص اب عهه حاٌرتحا و یف حهره حاٌمجهاع املركهب وهن

حههاب وههن رو هً ههدر رو هً حبجههر اجههاب املصههنف و دفههع عههن فغههه حههات ضهههحهة امجاعنهها املركههب
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اٌدتص ه اب و ىههو اطههوي وههن ضهههحهة امجههاعكن و ىههو اٌصههه اٌویل و ذلهها لعهههري رههرو و
كلهاو و طول یف وقاحه طهول ولكهن لهح

ممها میكهن اتیجتهین علحهه دیهن اَ اذ وهاا لل اَ هبها وهن

دلعات.
ً
طوله <وضهافا> ایل ارهر خعهین الهذي تشها یف ا هه ىهه ورد فحهه جیهات ام ٌ اٌصهه عهدم
ورود الجحهات فههٍ جیهات فحهه و كههه وهها كههات ممهها ٌ جیهات فحهه ٌ جیهو التكلحهف حههه للقههجح العقههیل فههٍ

تكلحف حه و ىذا یؤ خد اجراء اصه الجراءة.

طوله <و القدغ یف جر خات اٌصه> ایل ارر خعین اذا طحه اجراء اٌصه یف الصغري ممنهوع
ٌت الشرع طدای لكه یشء حبكن راب حه فالشها یف الهادد حعهد العلهن حالهدود فحجهب
العهههه حاٌرتح ها اججنهها عنههه حههات الجح هات میكههن اتخكههوت حعر ی هق العهههوم كههها میكههن اتخكههوت
حالصوب و اٌرجار ٌتععً ا خد وهن الجحهات املعلهق فلعهه املهراد حهه العههوم فالشها یف الجحهات
الههاب حعههد ورود جی هات العههام شهها یف الههادد فههاذا شهها یف وطههوع الجح هات العههام فالشهها یف
الدود و میكن اجراء اصه الجراءة و الشا یف ا دراح ىذا الفرد یف افراد العام و ات كهات الشها
یف وههدلول اللفههو الههوارد حعههد العلههن جههورود الجههر فالشهها یف الههادد و جنههري اٌدتصه اب فحهه
ً
ً
لٍمجاع املركب و ٌمیكن طلجه حهاجراء اصهه اٌرتحها كهها وهر ا فها ٌ ها جنحهب ها وهر ا فها و مجحهع
ذلا كلهاو ات ص ت فوً رنحة و اٌ ومهحة و ٌمیكن احتناء دین اَ عیل وثه ىهذا اٌدها

الذي ىو اوىن ون الرواد و وی یصه العلن حقول مجحع علهاء اٌوة او طول ون خعتهین حهه وههنن
الزجحة الن ر خة املغت دثة.
یف املغاجه ج

قال :و الی ب ا كل اذل العقول آورا و وخوورا و الی اال تقرا اقزول و یهكزن تقریزرا بوجزوا

اوا بلعوی غلبة الهبا او باط غالب االنعال وها رخزص نزی نعلزه و تركزه نیلبزا الجز ر بز لة و
الفصل باصوف الهقام او باط غیر الواجب اكةر ون الواجب و نی االخیر نظر و الزی اط االحتیزاط
لو وجب نی ذ ا القسن ون ال ة الوجوبی لوجب نی كل اقساوه باالولویة و ذو عسر و نیه اط
للاصن دعوی قلة ال ب ا و الی اط تارك اله كوك نیزه اط لزنیكزن وعاقبزا نزالهطلوال ثابزا و
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اط كاط وعاقبا علی ترك الواجب ال فر االوری وم علم علهزه بزه ن زو زفه او وزم علهزه بزه ن زو
خ ززاع الف ززرض او علز زی ت ززرك االحتیز زاط الةیرالهعل ززوم وجوب ززه للعب ززل نس ززفه او الهعل ززوم وجوب ززه
نالهفروض اط ال دلیزل علیزه لفسزاد االدلزة االتیزة او علزی تزرك الضزرر الهحتهزل نایحتهزل الضزرر
بعل بطاط االحتهاال االربعة و نیه تخول و الی قوله تعالی

يا كُدا يؼدزویٍ

حخی َبؼث سعوال ناط جعل ا الر ول ذو ال ا بوصف التبلیغ ناللاللة بالهطابقزة و اال
نبااللتزام و لو قل ا الهراد ع اال االجل خرجا عن اللاللة اال اطیكوط الزاوا علزی الاصزن و قولزه

تعزالی نیاهك يٍ ههك ػٍ ویُت

یحیدی يدٍ حدی ػدٍ

ویُت و اللاللة اوا باله طوق لعهوم االیة ح را ون الك ال او بالهف وم اقزول و لزو جعل زا البی زة

اعن ون ولل حكن العقل باالصل االولی قطا اللال لة و قولزه تعزالی الیكهف هللا َفغا
عؼاا بضهیهة اط العقا الیحتهل ع لذن الوجزوال و قولزه تعزالی الیكهدف هللا

قال

َفغا قال يا قحیاا ای وا اقلرذا او اعله ا.
ً
اقول :و ون ادلهة املصهنف حنهاء العقهٍء و طهدذكر ا وكهررا ات املهراد ات كهات وها فحهه عقهه

املعصههوم فوههو امجههاع و مفرطههوا جیهنههها و ات كههات ح هر ذلهها مفههی صههار حنههاء الهی هود و النصههاري و
ونا دین اَ.

املجو

طوله <و ایل اٌدتقراء> و فغره حقول <اطول> و خفوهن ات الغهواجق لحغهت ونهه و ا ها ىهً
حالهلهة طهرر املصهنف ات اٌدهتقراء ىنها ختصهور عهیل اطغهام و ات كهات
تقر یراو ادتاذه كهها حلغنها ج
مههه

فههه اٌدهههتقراء لهههح ونههها دیهههن اَ و ٌمیكهههن التعو خهههه علحهههه و ا هههه طحههها مههه
ً
ً
وهنًعنه ألح حقحا اتخقال ات ا لب ووارد الدین وجاغ فاملشكوك اخضها طحادها علهیها وجهاغ
ً
الهن
او ات الب افعالنا وررك الفعه و الترك فاملشكوك اخضا كذا طال و هبذا املعهین خثجهت ج

الذي ىو جن

الن
فعه املكلف و ات طلت ات اٌدتقراء یف ج

اي جن

اٌركام الشاوه ملا

الن
ٌ ك فحه فی رصول ال ن ونه كٍم ٌ ه ٌحد یف اٌدتقراء ون اٌحتاد ج

الن
اوا ج

و الفصیل طلنا

فثجت ا ذكر و اوا الفصه فن ن غتقرئ یف وها فحهه هك و طهال یف الضهواحا الغلجهة
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ً
ً
حالهلهة اٌدهتقراء ممنهوع یف دیهن اَ وهن اصهله و ٌخفحهد اٌ رنها عادخها و
یف ىذا القغن ممنوعة ج
ً
ً
ً
ً
لعهر ووٌي اٌ غهات خت حهر یف الهرد اتیهرد جنغها او یهرد وعها او فصهٍ او شنصها عهن اذا اعهوج
ادا

الاجا اعوج مجحع الاجا.
طوله <او حات حر الواجهب> ایل ارهر و ىهذا رهن حاوهه و عهن رلحهة اٌعتجهار عاوهه طهال

املصنف <و فحه هر> فهات كهات فحهه هر فلهنتهذكره و ىهذا دخهدهنن یف طهوهلن فتأوهه و فحهه هر و
حالهلة یر خد ا ا ٌ غهلن ات كهه وارهد وهن اٌ طغهام اكثهر وهن الواجهب رهی قهح
اوثال ذلا ج
عیل املعلوم.

طولههه <و ایل ات اٌرتح ها > ایل ارههر خقههول لههو وجههب اٌرتح ها یف ىههذا القغههن و ورفههه
اٌحارة لكات فحها ورفه الندب حعر یق اویل و یف ذلا عغر ع می.
طوله <و فحه> ات كات فحه وا فحه فلن تذكره خعهین ىهذا الهدلحه ٌخغهلهه اٌرجهاري و خقهول
نن نصه العلن ون اٌرجار و العهه علهیا حٍ جار فلهح
العغر فٍ حأ

اٌرتههاٌو فهیها حقهدر وها یوجهب

حالعهه حاٌرتحا .

طولههه <و ایل ات تههارك املشههكوك فح هه> ایل ارههر خعههین اذا تههرك اٌ غ هات املشههكوك فح هه ات
ً
ً
مخكن وعاطجا فكات وجارا و ات عوطب ٌجه ا ه ترك املجوول فوو دهفه و ىهذا الن هو وهن الجحهات
عندي رعاء كها این مسعت رجلی ختدارءات یف ات اٌوام

لو جاء و طال اجرء وهن عهیل

ىه جیو اتجاعه ام ٌ فوارد طال ٌ اوحعه و وارد طال اوحعه طلت ات تدارءكن و اجهوحتكن كلوها

رعاء اٌوام ٌخقول ذلا فٍخنجغً اتخقال لو عاطب اَ ىهو دهفه فا هه ات عاطهب فوهو رمكهة ٌ
دفه فحجب اتخقال ٌخعاطب فا ه دفه ٌ ا ه ات عاطب فوو دفه حه الغفحه ون یرد عیل اَ.
حالهلة او خعاطجه وع علهه حه فوو رٍ املفروض و ات عاطجه عیل ترك اٌرتحها الهذي
ج

مخثجت وجوحه فاملفروض ا ه ٌ دلحه علحه و اَ ٌخعاطب طجه الجحات او خعاطب عهیل تهرك الضهرر
امل تههه و یر خهد املصهنف تههرك دفههع الضهرر فاجههاب ا ههه ٌیتههه الضههرر مث ملهها فهر املصههنف وههن
ً
ً
اٌدلهة ادههتعر اٌخهة و الجههر تفننهها و تأخهدا و طههال <و ایل طولههه> و لهح یف تردخهده فاجههدة اٌ ات
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دخدهنن ا ه اذا طرئ حبضرهتن اخة خشعثوهنا و یجددوت كلهاهتها و رروفوها رهی ٌیهجی فهیها دٌ لهة
العهه جیهد املصهنف فهات
حالهلهة طهال فهات جعلنها الردهول و كهات ارتحهار ج
حعد تغلمی وها خقولهوت ج
جعلنا الردول الهذاو وهع وصهف التجلحه فحكهوت الدٌ لهة وعاحقهة و ات جعلنها الهذاو فتهدل عهیل

التجلحه حههاٌ لتزام و یتهههه الكههٍم و لههو طلنهها ات املههراد عههذاب اٌجههه و فغههر ا القههرءات حههالرأي فههٍ
دٌ لة یف اٌخة.
طوله <و طوله تعایل ایل ارر> فاٌخة دالة نعوطوا عیل اهلٍك حعهد الجحنهة و فووووها عهیل
عدم اهلٍك طجه الجحنة مفن مخصه الحه جیات ٌهیلا فووم اٌخة.
طوله <اطول> و ىو كها قول لو جعلنا الجحنهة اعهن ٌت اٌرتحهار جیهد ا دهقعت دٌ لهة اٌخهة
عیل اصه الجراءة.
طوله <و طولهه تعهایل الخكهو اهلل> ایل ارهر ففغهر املصهنف طولهه تعهایل ووا اتاهوا حقولهه اي
وااطدرىا او اعلهوا و املروي وا وعناه اٌ وا عرفوا.
قااال :و ال زی ال صززوف و ززا قولززه

يددا حجددهللا هللا ػهًدد

ػددٍ

قنؼباد فاو يوظوع ػُاى و لو قیل ان ا ضعیفة و ان ا احاد و الهسخلة اصزولیة
و اط العباد نی ال رط جهم وحلی بالام یفیل العهوم نایترتب الجززا اال وزم ج زل كزل العبزاد و
اط اله كوكنیه یحتهل اط الیكوط وها حجبزه اهلل عزن العبزاد بزورود بیزاط لزنیصزل الی زا قل زا اط
الضعف و جبر بالعهل و اط الضعف الیقل بعل ضن ال صوف بعض ا الی بعض و حصول القطم
وززن الهجهززوع نی زتن و اط كان زا الهسززخلة اصززولیة وززم ان ززا نرعی زة و اط الجزززا وتضززهن للضززهیر
الراجم الی العام نیقتضی التوزیزم بزل العزرع یف زن ارادل جز ر الهفزرد بزل ال ناجزلل نزی الز ص اط
اریل الهع ی ال ی اكر و اط البیاط اله كوك ولنوع باالصل بل الهتبادر الوضم وم عزلم العلزن
ال العلن بالعلم بل لوال الة لاا ال ص عن الفاجلل و لزو قیزل اط الهوصزول نزی ال زرط اوزا ك ایزة
عن ال ب ة الحكهیة او الهوضوعیة او االعن و علی التقادیر اوزا یعزن التكلیفیزة و غیرذزا او یازتص
بززاالول و الیهكززن العهززل بظززاذر ال ز ص عل زی ش زی وززن االحتهززاال اا نفززر الحكززن اله ززكوك
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الیهكززن رنعززه ن زی نفززر االوززر النززا النقززول بالتصززویب و ال بززاختاع االحكززام الواقعی زة بززالعلن و
الج ل ونفر الهوضوع اله كوك ایضا الیهكن وضعه نا وفزر وزن ارتكزاال خزاع الظزاذر و ذزو
وتعلد قلا بعل علم اوكاط االخز بظزاذر الز ص اقزرال االحتهزاال عرنزا كزوط الهزراد بالهوصزول
ال ب ة الحكهیة التكلیفیة و بالوضم الوضم نی ورحلة الظاذر ال نفر االور.

و ذكهر عهن

اقول :الروز یف النغخ لهصیل اَ علحه و آلهه و الهدخث عهن ایعجهداَ
ً
ً
القوم شكوكا ٌدقا الدخث عن الدٌ لة ولكن محاه املصنف تعوٌ ا محاه و عجاراته راىرة.

طوله <و لو طحه ات املوصول> ایل ارر خعین لف ة <وا> یف الشر اوها كناخهة عهن الشهتة
المكحة اي الوجوب و الروة و ارواهتها او املوضوعحة حات اشهتجه املوضهوع او اٌعهن و اوها خعهن
التكلحفحة و حرىا او یتك حالتكلحفحة و ٌمیكن العههه ح هاىر الهنك عهیل اي ارتههال اذ فه
الكن املشكوك ثاحت یف الواطع عیل ا ا ٌ قهول حالتصهو خب و فه

املوضهوع املشهكوك ٌمیكهن

وضعه فغقا راىر الجر عن اٌعتجار فٍحد ون ارتكاب القول حبٍ ال اىر و ىو كثحر و یتاح
ً
ایل وههرجح فغههلن املصههنف دههقو ال ههاىر عههن الدٌ ل هة و طههال ات اطههرب اٌرتهههاٌو عرفهها ات
الشتة رمكحة و الوضع راىري و ىذا صفة ذرو الرواخاو ذرو الر خح اهلشهمی و الهدخث رهاىر یف
املعلب روور الشه

یف راحعة الهنار و كه وها رجهب اَ علههه عهن العجهاد و احقهاىن جهاىلی

یف ركن او ووضوع فٍ تكلحف هلن فحه طجه تعلمی اَ اخاىن و ٌیؤارذىن ا صنعوا فحه عیل وها
ً
طرر ا و شررنا داحقا.
قااال :و و ززا قولززه

دؼت و عززل و ززا يددا
دٍ قيخددی حغد
سفددغ ػد

الیؼهًوٌ و لو قیل اط االوة الهضانة تفیل العهوم اال تةراقی و االضانة ذ ا یها بهاحظة
اط الهقام وقام االوت اط تفیل االختصاف و حی ئ ناط ابقیا ال ص علی ظزاذرا لززم الكز ال نزی
اله طوق او اضهر الهؤاخ ل لزم الك ال نی الهف وم لحكزن العقزل بزاط االوزن السزابقة وزا كلفزوا
بها الیطاق قلا بعل دوراط االور بین الهح ورین البل وم اضهار الهؤاخز ل اوزا وزن رنزم الیزل عزن
الهف وم او تقییلا بها ااا كانزا التسزعة وسزببة وزن اختیزار الهكلزف او حهزل التسزعة اله فیزة نزی
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الهف وم علی لب العهوم ال عهوم السلب و علی التقادیر اللللزة یزتن اال زتلالل و اوزا وزم عزلم
اضززهار الهؤاخز ل نابززل وززن حهززل االوززة علزی الهجهززوع وززن حیزث ذزی نیكززوط الهع زی اط ذز ا
التسعة باعیان ا ورنوعة عزن اوتزی لوجزود الهعصزوم نزی ن و ذزو وجزاز وسزتلزم لتقییزل الهف زوم
ایضا اا الهعصوم كاط نی ایر االون و اط لنیكن بالفعل لكن الروایة حی ئ ال ربزط ل زا بهزا نحزن
نیه نفی كل ون تلة التوجی زا االربعزة یلززم ارتكزاال خزاع ظزاذرین لكزن االقزرال عرنزا بحكزن
التبادر اضهار الهؤاخ ل نیتن الللیل وضانا نی االخیر الی اط اال كراا الةیر الرانم للقلرل لیر و تفیا
عن الهعصوم

و انه لوكاط الهراد الة لنیاتص بتلة التسعة نالك ال ایضا ورنوع وزلا و لزو

اورد الاصن بعض االیزرادا السزابقة نزی الابزر االول لجزری الجزواال السزابق و و زا قولزه
قنُاط فی عؼت يا نىیؼهًوق و وزا زوانیزة بحكزن التبزادر ال ووصزونة و ال
ووصولة و لو قیل اط ح ع الهتعلق یفیل العهوم نالهع ی وا لنیعلهوا شیئا قل ا انها یفیزل الحز ع
العهوم ااا لنیكن نی البین اظ ر و الظاذر عرنا ذ ا اط ال اس نی عة ون كل شی وزا لزنیعلهزوا

الة ال ی و و ا قولزه كم

ی

يطهق حخی یشد فی

َد ن قزول ذز ا

وها لنیرد نیه نص بالفرض او باالصل و كل وا كاط ك لة ن و وطلق و الهتبادر و ه ال ص الهعتبر
و اوا وا تعارض نیه نصاط وعتبراط نیتن االور نیه باالجهاع الهركب او باط الظاذر و ه العلزن بزورود
ال ص الهقیل ال وطلقا و لو قیل اط قلب االجهاع وهكن ن قول اط وقتضی الهف وم اط وا تعزارض
نیه ال صاط لیر وطلقا و یتن االور نی غیرا باالجهاع الهركب قل زا نه زم ظ زور الروایزة نزی وطلزق
الز ص اعززن وززن الهقیزل و غیزرا و اط لززننززلع ظ ورذززا نزی الز ص الهقیزل وززم اط اله طززوق نززص نزی
شهوله لها النص نیه و الهف وم ظاذر نی شهوله لها تعزارض نیزه ال صزاط الحتهزال انلراجزه نزی
اله طوق نضهیهت ا اقوی ون ج ة انه و طوق و انه نص بل ون ج زة اعتضزادا ایضزا بهزا وزر وزن
العهل و االخبار و االیا و نی طریق اخر حتی یرد نیه اور او ن ی و اال تلالل به ایضزا ظزاذر و نزی
طریق ثالث حتی یرد نیه ن ی و علیه یزتن اال زتلالل ایضزا نزی ال زب ة الوجوبیزة الط اله زكوك
نیه لو كاط واجبا كاط تركه و یا ع ه نتركه وطلق وا لنیزرد ن زی و االخبزار ب ز ا الهضزاوین كةیزرل

319

یحصززل وززن وجهوع ززا زیها بهاحظززة االدلززة االخززر القطززم بحجیزة البززرا ل و الاقززل وززن الظززن و
الهسخلة نرعیة.

اقول :ارذ املصنف یف تجدخد ع ام الرواخة و لو جوادعة ذكر الشجه.
طوله <و لو طحه ات اٌوة املضافة> ایل ارر خعین ات اٌوة لف ة تفحد العهوم فلهها اضهحفت
افادو اٌضافة اٌرتصاب فات متغكت ح اىره لزم الكذب فات اٌشحاء املذكورة یف ىذه اٌوة
ووجودة حاعحاهنها و ات اضههرو املؤارهذة اي طلهت املهراد املؤارهذة عهن ىهذه التغهعة لهزم كهذب
املفووم فات وفوهوم الرواخهة عهدم الرفهع عهن دهایر اٌوهن و العقهه یكهن جرفعوها عهن اٌوهن الغهاحقة
فقال املصنف ٌحد حعد ىهذین امل هذور ین ات ضههر املؤارهذة و رفهع الحهد عهن املفوهوم او قحهده
حات املرفوع ىذه التغعة و لو كا ت حغجب دوء ارتحار املكلف و مترفع عن دایر اٌون اذا كا هت
حغوء ارتحارىن او یهه التغعة عیل دلب العهوم خعین التغهعة رفهع عهن جمههوع ىهذه اٌوهة اذ

فهین املعصوم ٌ عهوم الغلب خعین ات مجحهع التغهعة ورفهوع عهن كهه وارهد وارهد وهن اٌوهة و

عیل التقادیر الثلثة خمت اٌدتدٌ ل و تري وىهنا و تكلفوا و افغاده دٌ لة الدخث حالكلحة.
طوله <و اوا وع عدم اضهار املؤارذة> ایل ارر خعین رحنجذ الغهلب ملكهات املعصهوم و ىهو
ً
جما ل وور اٌوة یف كه فرد و خغتلزم تقحید املفووم اخضا حكه وهات ٌت دهایر اٌوهن مخكهن فههین

وعصوم یف كه وات و ىذه اٌوة فهین وعصوم یف كه وات.

طوله <فی كه ون التوجهیهاو> ایل ارهر یف كهه وارهد وهن ىهذه الوجهوه الهی هبها دهقا
الرواخة عن الدٌ لة خلزم ارتكاب رٍ راىر ین خعین راىر عی التغعة و راىر كه فرد فرد ون
ً
ً
اٌوة فاذا اٌ طهرب اضههار املؤارهذة ٌدهحها و ارهذ اٌوهة لكهه فهرد وضهافا ایل ات املعصهوم اخضها
ً
میرفع اٌ كراه القلحه ونه و طهدرفع عنهه حهر ىهذه التغهعة اخضها فوهذا اٌرتههال ورجهوح و ات اورد
الصن ضعف الجر و رنحته جنحب عهنا ا ور.

ا ر وفقا اَ ایل ىذه التدطحقاو الی ٌخغلن وهن شهرىا رواخهة وهن الرواخهاو و خصهحروت
ً
ً
كلوهها لغههوا عوذحههاَ و الجههر رههاىر یف العرجی هة و العههر مث ات لكههه صههفة و فعههه اثههرا یف ف ه
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اٌ غههات و وقتیضه اتصههافه حتلهها الصههفة او صههدور ذلهها الفعههه ونههه اتخلزوههه اثههره حبكههن العههدل
الجهه الشهاوخ تجهدد
ولكن ات جاء وا ع ون للوم اٌ ثر یرفع عنه اثهره كهها ات اثهر القهاء الجهدت وهن ج

الجه فلنخغقا عیل اٌرض رفع عنه
الع ام ولكن ات اوطع الرجه فغه و لقفه رجه یف صفح ج
اٌ ثههر فوههذه التغههعة هلهها اثههار و كههات وقتیض ه العههدل اتخلههزم الن ها

مهد

اثارى ها ولكههن ملهها غههجوا ایل

و وطع علهین ره غجته و ىو رمحهة اَ مشلوهن الرمحهة و رفهع عههنن اثهار ىهذه اٌوهور و

ىذه اٌوور و ات كا ت حعد رصوهلا دالجة لٍرتحار ولكهنا ون ادجاب وقدوة ارتحار خة و حغهوء
اٌرتحار خقع اٌ غات فحها ٌ ارتحار فحه كهن الی حنفغه یف حجر حارتحاره فلنخقدر عیل الصهعود و
ىذه التغعة اثار اثام داحقة ون هتهاوت و طلهة اعتنهاء او تغافهه او امث ارهر وهن اٌ ثهام فاملها ع عهن
ً
التأثحر ره مهد و لذا طهال اووی ً
اشهارة ایل ذلها و اروهارا لكراوتهه و ملها رفهع اٌ ثهر عهن ىهذه
التغعة فكأ هه رفعهت التغهعة فهات النهار ات محتهر فكأ هه ٌ هار حهه ٌ هار مرطهة فوهذه اٌعحهات
حاثارىهها ورفوعههة عههن ىههذه اٌوههة و ىههذا ىههو الغههرض عههیل القعههع و الحقهی فقولههوا وهها شههجمت و حههددوا
ع ام الجر كحف شجمت.
طوله <و وهنا طوله
مث طال و یف حع

الناب ىف سعة وا مخعههووا> و رواه یف الضهواحا عهن الصهاد

النغهخ او العهر النها

یف دهعة وها ٌخعلههوت و اٌت ٌیضهرین ووضهع ىهذا

الدخث یف كتب اٌرجهار و ماره وهع التتجهع یف الودهاجه و ٌ یف الج هار و ٌ یف اٌصهول اٌصهلحة
الهاوع ٌ كثهر اصهول المههد
الاوعة ٌ كثر اٌرجار و لذا ماروه یف فصههالعهاب ج
ج

و الهذي

عنههدي وهها یف رههدخث ولههتقا الغههفرة ىههن یف دههعة رههی خعلهههوا فههات كههات املههراد ممهها روي وعههین

الدخث فوو ص حح و ات كات لف ه فالعودة علحه.
طوله <و وهنا طوله كا یشء وطهق حی یرد فح ن

ً
> ایل ارر و ىذا الجر اخضا ون رحهث

اللفو حروعتجر ٌ ه ونقول ون وایلاللجایل و ىو حروعتجر یف الكتب اٌ ا ه ون رحهث املعهین ٌ
حأ حه فعهیل اي رهال عههوا ات املهراد ونهه هك وارهد فهارتهلوا وها طهال ولكهن املوضهع لهح
ً
الهن و ٌ جمههوع اٌفهراد و ٌ هك وعهرو
ووضع الهٍم فا هه ٌ عوهد دهاحقا و ٌیهراد رقحقهة ج
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ً
ً
ممتهها و ىههذا دخهدت الفصه اء فحنكههروت یف وثههه ىههذا املوضههع و یر خهدوت ونههه صهها وتههها خغهههً
ً
حههالنك دههواء كههات وارههدا او اكثههر نههو طولههه تعههایل و ان احوود ووول املشووركی اسووت ا ك فٍیهراد ونههه
ً
ً
ً
وارههد حعحنههه و ٌ فههردا وارههدا ٌ اثنهی فكههه یشء عههیل وهها جینهها دههاحقا وههن اٌصههه الثههاین عههیل
ً
اوٍطه و وأذوت فحه اٌ وا ك عیل ا ه مدود و ىذا النك الوارد ات مخكهن وهأوورا حاٌرهذ حهه
ً
ً
فكأ ه ٌ ك و ات كات وأوورا حاٌرذ حه و واردا ارذ حه و ات كات صوب وتوافقهة ارهذ هبها و
ات كات صوب وتعارضة عهه فهیا ا اوروا مفا دقا حاورىن فكأ ه میرد و وا اوهروا وهنها حاٌرهذ
حالهلههة ىههذا وعههین الجههر و وهها ذكههره رح هاٌو و ٌیتههاح یف الههنك
حههه فكأ ههه ههك وارد ونفههرد ج
حاٌمجاع املركب الحایل.

طوله <فضهحهتنا اطوي> كٍم رین ٌخعجأ حهه یر خهد حهه ا ها غهتدل حاٌمجهاع املركهب و ا همت
تغههتدلوت حاٌمجههاع املركههب ولكههن ضههن حههه ات املنعههو الههنك املقح هد كههها یف الرواخ هاو اٌرههر و
املفووم راىر یف ات وا فحه صات وعلق و املنعو اطوي ون املفووم و العجاراو راىرة ٌ ا ٍ
فهیا.
طوله <و علحه خمت اٌدتدٌ ل> خعین عیل رواخة ری یرد فحه هنً میكهن اٌدهتدٌ ل حهه یف
ً
الشههجه الوجوجیهة ٌت تههرك الواجههب اخضهها وهنهًعنههه و حههایق العجههارة رههاىر و طههدرققنا عههیل دههجحه
ً
اٌرتصار ات الجراءة حروعقولة و العجد وادام عجدا ٌخكوت جريء الذوة ون العجودخة اٌ ات ذوتهه
وشغولة ا اور حهه وهوٌه فهات ركهن حبكهن فوهو وشهغول الذوهة حهذلا الكهن و ات احهاغ لهه وهوٌه
فحأرذ ا شاء حبكن ووٌه و لهح

جهريء الذوهة و الجهريء وهن لهح

یف رطجتهه واعهة ٌرهد عهن

حعههد وهها علهههت ات اٌصههه اٌویل ال ههر عههن مجحهع التصههرفاو طههداذت رههالق اللههق الشههارع یف
التصر فوذا اٌذت عیل وا قول اصه ثا وي و جهی الهذي قهول و جهی وها خقولهوت حعهد وها جهی
ً
الغهاء و اٌرض اٌ ات العاوة طالوا لف ا و جروا عیل ونواهلن و اصعٍرون ون حر رو خة.
قال :ناط قلزا اط اصزالة البزرا ل و ادلت زا وعلقزة علزی عزلم العلزور علزی دلیزل االحتیزاط و ذزو
ووجود لقول ابیالحسن

قرق جا كى يا حؼهًوٌ فءونوق و
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قرق جا كى يا الحؼهًوٌ فادا الحزلیث و ذزو واضزح اللال لزة علزی وجزوال
الوقزف نیهززا الیعلزن قل ززا اط وقتضزاا الوقززف ع زل االنتززا حتزی یعلززن ال عزلم العهززل حتزی یعلززن و وحززل
الكام العهل ال الفتوی و لو تهسة بهركزب االجهزاع لقلب زاا و ضزهیهت ا اقزوی و الاقزل وزن التسزاوی و
التساقط وم اط وقتضاا بحكن التعلیل الوارد نیه الوقف قبل الفحص و نحن نعهل بالبرا ل بعزلا نزا
تعارض بی ه و بین دلیل البرا ل و الاقل ون االحتهال الهسقط لا تلالل وزم اط و زكوك الوجزوال
وهزا عله زا بكزوط حكهزه الظزاذری البزرا ل لادلزة الهتقلوزة نایزلخل نزی صزةری وزا التعلهزوط وززم اط
الهزراد وزن قولزه

قرق جا كى يدا الحؼهًدوٌ اط كزاط وزا التعلهزوط حكهزه

الظزاذری و الزواقعی وعززا او حكهزه وطلقززا واقعیزا ام ظاذریزا نه ززكوكة الوجزوال لزیر كز لة اا حكهززه
الظاذری وعلزوم بادلزة البزرا ل او حكهزه الزواقعی نقزط نزاط كزاط الهزراد الوقزف بحسزب الواقزم نز حن
نقززول بززه او بحسززب الظززاذر ایضززا نایقززول بززه الفریقززاط وززم اط الروایزة ضززعیفة غیروجبززورل و وعارضززة
بزاقوی و زا و اط تهسزة الاصزن بقزول علزی

وًا

قخوك دیُك فاحخط ندذیُك

ئج نفیه انه بعزل واحظزة داللتزه علزی التاییزر نزی االحتیزاط كهزا و كزوط خزاع االجهزاع

وحهول علی حسن االحتیاط بل نحن نقول باالحتیاط نی ال زب ة الوجوبیزة ع زل دوراط االوزر بزین
الهتبززای ین نقززلعهل ا ب ز ا الابززر نزی الجهلززة النززه خی زر بحسززب الكززن وززم الجززواال االخیزر ن زی الابززر

السزابق او بالحزلیث نك قٌحأخز وانجضو

قنحائط نذیُك و الجززم

ذو االحتیاط نفیه بعل الوجه االخیر نی ابقه انه دل علی جواز االحتیزاط ال وجوبزه او(خ) بقولزه دع
يا یشیبك قنی يا الیشیبك و نحوا ون اخبزار االحتیزاط ناالنصزاع نی زا و نیهزا
بق ون اخبار االحتیاط اال االولی و ا الورود علی البرا ل لكن التقاوم ادلت ا ون ج ة كوط اله

ور

وعرضین ع ا ناالصح البرا ل الهطلقة.

اقول :اراد املصنف دفع اعتراض حعه

اٌرجهار یی و ىهو ات ادلهتكن الدالهة عهیل اصهه

الجراءة وعلقة حعدم النك و ىاىنا صوب عدخدة دالة عیل وجوب التوطهف وهنها وها رواه و كهات
القوم ٌختتجعو ت اٌ ثار و خأرذ رلفون عن دلفون الهذین مخكهن حاخهدهین اٌ حعه

اٌرجهار و اٌ
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فاٌرجار اصرح مما خغتدلوت حه یف املواون وا شاء اَ حه ر ا خكوت وتهواترة و ىهن عهیل عهوهن
حالهلههة اصههاب
اذا ردوا ذلهها الجههر الوارههد الههذي اوردوا فلجههوا و یف الجههاب ارجههار ٌمیكههن ردىهها ج

املصنف ىنا یف وعین الدخث حٍتكلف.

طوله <ولو متغا ركب اٌمجاع> خعین لو طال اذا وجب التوطف یف القول و اٌفتاء ٌجهه
ً
عدم العلن فی العهه اخضا كذلا حضهحهة وعلقاو التوطف فقلتا املصهنف علحهه قتیضه وهن
روً در روً حبجر ا ا قول ٌ جیب اٌرتحا عند العههه للعغهر و الهرج فٍ جیهب یف اٌفتهاء و
ضهحهتنا اطوي لكثهرة اٌدلهة و ٌ اطهه وهن التغهاوي و التغهاطا فحرجهع ایل اصهه الجهراءة و ىهذه
ً
اٌدتدٌ ٌو یف اخة الوىن و ىً مه الفهاظ كهها طهدوناه وكهررا و جمهادٌو ٌ جیهو یف دیهن

اَ.

طوله <وع ات وقتضاه> ایل ارهر خعهین الهذي خ وهر وهن ارهر الجهر ات املهراد التوطهف طجهه
الف ك ٌ ه

خقول حعد ات طال الغاجه و م ذاك طال الن سول اهلل ای الناب مبا ا كترووا حو

عووی عهووده و وووا یتوواجون الحو ووول حعووده ای یووم القحهووة ا هتهً فاوجههب الغههكوو ٌت ردههول
اَ

رد ردود دین اَ و ىً عند اىلوا وعلووة فحتوطف ری خف ك عن تلا الدود

فات ف ك و مخصه الحه فله اصه الجراءة فٍ تعارض جیهنها و ٌ اطه ون ارتهال ىذا الوجه
و اذا جاء اٌرتهال حعه اٌدتدٌ ل.
طوله <وع ات وشكوك الوجهوب> ایل ارهر خعهین ات وشهكوك الوجهوب للهلوم العغهر یف
اٌرتحا فحه علهنا ات رمكه الجراءة فٍخهدره یف صهغري وها ٌ تعلههوت فا ها علهنها رمكوها
حادلة الجراءة.
طولههه <وههع ات الرواخهة ضههعحفة> ایل ارههر ىههذا وهها طلنهها ات القههوم خأرههذ رلفوههن عههن دههلفون
وؤ خ هداو ىههذه الرواخ هة اخ هاو و ارجههار ٌحتیص ه و ادلههة اعتجار خ هة ٌتغتقیص ه كح هف ى هً ضههعحفة
رمجورة و كحف صار ادلة الجراءة اطوي وهنا و ات ىذه اٌ طوال اٌ صورة الهدلحه و ملوها ووضهع
ح ج

صدطوا و الرواخة صر یة اصة یف ا هه اذا رهدد رادثهة و متعلههوا رمكنها فهیها و مخصهه الهحكن
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فهیا یشء فٍتقولوا فحه حاراجكن و اطحغتكن ات ركن اَ یف ىذه الادثة ىكذا و ىذا ىو اٌصه
اٌویل ولكههن طههد ونههوا علحنهها و طههالوا ات وصههه ال هحكن ههك رههاب فههاعهلوا حههه و اٌ فههاعهلوا
حههاٌوٍ العههام فا هها وررصههوت لكههن یف ذلهها و ىههذا ىههو اٌصههه الثهها وي الههوارد علح هه فلحغههت
ضههعحفة و لحغهت وههردودة و ٌ وتروكههة و ىهً وؤ خ هدة حالكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع و دلحهه العقههه
اٌتري ا ه ات اذت لا خد یف درول داره ٌخنایف طوله ٌخدره ارد داري حدوت اذین.
طوله <و ات متغا الصن حقول عیل اخووك دخنوك> ایل ارهر فاحعهه الجهر حا هه خقهول
ً
فارتا لدخنا ا شجت فنحر یف المكحهة و ىهو رهٍ اٌمجهاع و نهلهه تفادخها عهن العهرح عهیل
ً
رغن اٌرتحا و الذي اري ات ىذا الدخث لح ون ىذا الجاب احدا حه ىو ون حاب رقو
اٌروات فات املجتدأ ىنا كلهة اروك و ىو الذاو و خثجت الدخنحة له عیل رذو طوله املرء عی دیول
خهحه او ىو تشجحه ٌوالة طلب املناوب و رثهه و تشهو خقه ٌداء رقهو اٌ فحقهول ارهوك ىهو
ً
دخنا و ون الجی ا ه خنجغً اٌرتحها یف الهدین اوها اوٌ فمكها خنجغهً اتحتتها و ٌتتهدین حكهه
ً
ً
دین اٌ وا علهت ا ه رق فٍتوا اردا رهی تعلهن ا هه خلحهق حهاٌروة و اوها ارحهرا فمكها خنجغهً
ً
ً
اتحتتا یف دخنا و تكوت یف مجحع اعهالا و تكالحفا متاوها وت ر خها لل هق فهارفو ارهاك و
ارتا یف رقه ا شجت و وعلهوم ا هه ٌتشهاء یف رف هه اٌ وها تعلهن ات فحهه رف هه فارف هه ها
تعلن ا ه فحه رف ه و ارذر دنعه و تعجه و مهه و هه و ىٍ كه و اذٌ له و مجحع وا خنقك فحه
و القوم خذكرو ه ىنا لكنه ون جوهة التشهجحه خهدل عهیل ا هه جیهب رفهو الهدین مب شهجت ممها فحهه

رف ه و ىذه التعهحهاو وصعل ة یف العر و ٌیراد وهنا عهوم صهر وعهین اللفهو اٌتهري ات
الص ه حح خقههول للعجح هب اي یشء اكههه خقههول كههه وهها شههجت و ل هح وههراده الغههن و املضههراو و
ً
ً
ٌخنجغً لٍ غات اتخكوت جاودا عیل صر الرو حهه جیهب محهه الكهٍم دامئها عهیل وتفهاىن
العر الاب ات كات و اٌ فعیل وتفاىن العر العام.

الهعة املتجاخنتی صورة
طوله <حه نن قول> ایل ارر خعین یف وثه صلوة ال ور و صلوة ج
ً
ً
الهلهة ٌ هه رحهر
نن اخضا قول حاٌرتحا و علهنا ا ه رحر فن ن اخضها طهدعهلنا هبهذا الجهر یف ج

ً
حبغب الكن و العدد وع وا طلنا داحقا ات الجر ضعحف.
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طولههه <او حالههدخث> ایل ارههر خعههین ات متغهها الصههن حبههدخث لووك انتأخووم ایل ارههر و
املصنف روي ىكذا و یف حع

حالمی و الدخث لك انتنظر الزم و تأخم حالائطة
الزم ج
غنه ج

لوودخنك وىههو الصه حح و وههاادري وههن ایهن ارههذه عههیل وهها روي و ىههو دلحهه ارههذىن اٌرجههار وههن
ً
الهوا ملكهات
الكتب اٌدتدٌ لحة الی ٌخعتنوت فهیا كثحرا حضجا اٌرجار و طهال الجهر خهدل عهیل ج
طوله <لا> وع الوجه اٌرحر اي ضعف الجر و عدم رصول الوصف ونه والجوایق راىر.

حالهلة مث طال اٌ صا خقتیض اتخقال ات اصه الجراءة خعههه حهه وها میهرد هك و ىهذه
ج
ً
اٌرجههار صههوب وقتضههاىا ههی اٌصههه اٌ ات املشههوور اعرضههوا فههن ن عههرض اتجاعهها هلههن و ات
مخأذت اَ حاتجاعون و ا هلل اخهاو نالفهة اٌ كثهر لل هق و ملها طهدونا نهن وغهألة اٌرتحها فحهها
دجق یف ىذا املجلد ٌ عحدىا ىنا فراجع.
قااال :اصززل ااا دار االوززر ب زین الوجززوال و ال ززلال و االباحززة نالحززال وززا ززبق ن زی االصززل
السابق وزن البزرا ل نعزن ال بزخس وزن الحكزن بال زلال للتسزاوح او بزین الوجزوال و ال زلال بحیزث
قطع ا بعلم اللالث نفی الحكن بالوجوال كهزا عزن طاجفزة و نزی ن وزن قزال بزالبرا ل نیهزا زبق او
الرجوع الی االصزل بعزل طزرح االحتهزالین او التاییزر البزلوی اقزوال و االقزوی ال زلال الظزاذری ل زا
علی نفزی الوجزوال الظزاذری اذزاال الهعظزن و اطزاق و قزول االجهزاع و غلبزة عزلم الوجزوال نزی
الهطلوبززا ال ززرعیة عكززر الهطلوبززا العرنی زة و ل ز ا ب ززا العقززا نی ززا عل زی الوجززوال و قززبح
التكلیف با بیاط و االیا و االخبار الهتقلوة ال انیة للتكلیف ع ل علم العلن و لو قیزل خبزر العزاح
حاكن بالتاییر بین ال صین الهتعارضین ع زل نقزل الهزرجح و تزوذن اط شز رل القزول بال زلال ذ زا
ورجحة لاور نیه بخخ وا اشت ر ولنوع باط ووردا ش رل الروایة ال الفتوی و ال عهوم نیزه وزم اط
نی كل واقعة لنیلبا ال

رل علزی ال زلال ال روایزة و ال نتزوی قل زا اط الروایزة اخزص وزن الهزلعی

الن ا الت هل وا ال نص نیه و اط تهسكا بهركب االجهاع اوكن قلبه وضانا الی اط ال سبة بی ا
و بین وا نفی التكلیف ع ل علم البیزاط عهزوم وزن وجزه تفترقزاط نیهزا ال نزص نیزه و نیهزا تعزارض
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نیه نصاط احلذها یخور و االخر ی ی و وادل االجتهاع وا نحن نیه ااا تعزارض نیزه نصزاط و بعزض
الهرجحززا الهتقلوززة وع ززا و الزی اط التاییزر بزین الززللیلین وسززخلة اصززولیة الیعهززل نی ززا باالحززاد
یها وم علم حصول الظزن و زا لكةزرل الازاع بزین االخبزار العاجیزة و الزی و زم انصزران ا الزی
نصین یحكن احلذها بالوجوال و االخر بال لال و علی اثبزا ال زلال الظزاذری بعزل نفزی الوجزوال
اذاال الهعظن و ب ا العقا و خبر التساوح بل االولویة بال سبة الی التساوح نی وحتهل ال زلال
و اط لززنیكززن نززص و اط الهطلوبیزة ثابتززة وززن اتفززاق االوززارتین و اله ززم عززن التززرك و تززف بحسززب
الظاذر لها ور نتعین تحقق الطلب نی ضهن نصل ال لال الظزاذری بعزل ضزن وقلوزة ثاللزة و ذزی
اط كل وطلوال واقعی وطلوال ظاذری نتخول.

اقول :طوله <اذا دار> ایل ارر وقصوده اذا كات جوادعة النصوب او الفتاوي او حرىها و
طدذكر ا ات دایر الشهكوك لهح

ح

هء و ٌخعتهین حهه فهاذا وطهع الشها یف النصهوب الدالهة عهیل

حالهلههة ارتههار املصههنف
الوجههوب و اٌحارههة فههی القحقههة وقههام ذكههر ىههذه املغههاجه یف التههراجحح ج
ً
الجراءة و طدعرفت ا ه ٌ جراءة اوٌ و دحأتحا اتشهاء اَ ا هه ٌ جیهو تهرجحح حعه اٌرجهار عهیل
حع

حالعقول الناطصة و اٌراء الجاولة فالواجب الرجوع ایل المهد

فاذا عجز الفقحهه عهن

فون الق وهنا جوادعة تعارض املرج او او فقدىا فارر العٍح التنحیر كها اورو ا

فالنارر

ً
محر جی العهه حكه وارد ون تلا اٌرجار فاوها یتهار رجهر الوجهوب فحعههه حهه وجوحها او یتهار

رجر اٌدت جاب فحعهه حه عیل اٌدت جاب و اوا یتار رجر اٌحارهة فهات شهاء عههه حهاذت اَ و
ات شاء ترك حاذت اَ.
طوله < عن ٌ حأ

ون الكن حالندب> حهیل حهأ

ٌ ها طهدعرفت ات التغهاوح یف ادلهة

الغن صهدر وهن التغهاوح یف فوهن اٌرجهار و لحغهت ممها خقولهوت یف یشء لهو جها القهول حارجهار
ً
حلههو الثههواب یف كههه ونههدوب و ات مخهذكر فحهه ثههواب ٌت لكههه ونههدوب ثواحهها جلهها القههول حههه یف
ً ً
ً
الواجب اخضا ٌجه ات لكه واجب اخضا ثواحا.
ً
طوله <او جی الوجوب و الندب> ایل ارر فذكر ات فحه اطهواٌ الكهن حهالوجوب و الرجهوع
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ایل اٌصه و التنحیر الجدوي و عن ات اٌ طوي الندب و كهه ذلها اجهتهاد یف وقاحلهة النصهوب
ً
العٍجحة كها عرفت و ٌ عجرة هبا احدا.
طوله <لنا عیل ی الوجوب ال اىري ذىاب املع ن> وهی صهار ذىهاب املع هن وهن ادلهة
دین اَ و لح

حكتاب و ٌ دنة و ٌ دلحه عقه و ٌ شورة وعتجرة عیل فرض القول هبا.

طوله <و اوٍ ونقول اٌمجاع> وىو كغاحقه و طدعرفت ات اٌمجاع املنقول ارجار الناطه
عن اجهتاده و ردده و طدعرفت رال اٌجهتاداو و ٌ جیو طحاده حبجر وداره الغهع و النعق.
طوله <و لجة عدم الوجوب یف املعلوحاو الشرعحة> واادري لو اوطفون اَ عیل الصرا

و طال ءاهلل اذن لكن ام عی اهلل ترت قن واذا جیحجوت و وی صار اٌدتقراء دلحهه دیهن اَ و ٌخفحهد
ً
اٌ رنا ات ىهذه اٌشهحاء اٌ وهدارك العاوهة العهحهاء الهذین لهح یف اخهدهین عشهر وهن وعشهار وها
ً
یتاجوت الحه یف الدین ون ارادخث ردول اَ فتهغكوا هبذه املدارك اضعرارا.
و طوله >و طجح التكلحف حٍ جیات> خعین التكلحف حعدم الترك و رروة الترك.
طوله <و اٌخاو و اٌرجار> املتعفلة لتلا اٌدلة امل مكهة الهی مسعهت و ىهً الهی وضهت
یف اصه الجراءة.
طولههه <و لههو طح هه رجههر العههٍح> ایل ارههر ذكههر ادلههة القاجههه حههالتنحیر و ى هً ات اٌرجههار
العٍجح هة راكهههة حههالتنحیر و ات تههوىن وتههوىن ات اٌرههذ حالنههدب وشههوور و الشههورة ورج ههة
للندب دفعه حات وورد الجر شورة الرواخة ٌ الفتوي وع ات اٌرذ حالندب یف كه واطعهة لهح
شوور فاجاب املصنف امل قق املدطق ات الرواخة خعین رواخة التنحیر ارك ون املدعً ٌهنا
ٌتشهه وا ٌ هك فحهه و فهه املصهنف عهن ات وها ٌ هك فحهه ٌ شها فحهه و ىهو حهاتخهذروه
الر خاغ اویل ون اتخععن حالرواغ.
طوله <و ات متغكت> ایل ارر خعین ات طلت ات دٌ لة الجر یف ووضع النصهوب واضه ة
فنجر خه یف حر ذلا حاٌمجاع املركب میكن طلجه علحا ات یف حر ووضع الجر كات اٌصه الجهراءة
ً
فی ووضع الجر اخضا كذلا و مجحع ذلا م كٍم یتاح یف اروار وعاحقته الواطهع ایل ادلهة و
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حعد وا ثجتت ترد حا ه مخأذت اَ حاٌرذ هبا وضافا ایل ات النغجة جی رواخة التنحیر و جهی وها هی
التكلحف عند عدم الجحات عهوم ون وجه خفتر الثاین فحها ٌ ك فحه و اٌول فحها تعهارض فحهه
النصات و وادة اٌجتهاع وا نن فحه اذا تعارض فحه صات و حعه

املرج هاو ال نحهة املتقدوهة

كذىاب املع ن و اوٍ اٌمجاع املنقول وعنا.

ً
طولههه <و ایل ات التنحی هر> ایل ارههر ارههرج املصههنف ودفعههه اٌ كج هر فقههال و وضههافا ایل ات

املغألة اصولحة و اٌرجار رنحة ٌ عجرة هبا و ملا مختعلق وشهحته حالعههه حهالتنحیر مخقهه ات ال هن
ىنا وغتلزم لل ن یف اٌركام ٌهنا وغألة وقرو ة حالكن و جیو العهه حال ن.

طوله <و ایل ونع ا صرافوا ایل صی> ایل ارر و ىذا املنع رحهاره جیهد املصهنف فحهنهع وهن

ا صرا

ك التنحیر ایل صی اردمها خهأور و اٌرهر خهنهً و ٌیررصهه اتخهدل علحهه و طهدروي

عن ایعجداَ

ا ه دجه عن رجه ارتلف علحه رجٍت ون اىه دخنه یف اور كٍمها یرو خهه

اردمها خأور حارذه و اٌرهر خهنهاه عنهه كحهف خصهنع طهال یرججو حوی خهویق وول یجوره فهوو ىف سوعة
حی خهقاه و طال

وعلقا اذا مسعت ول ا ااحك الودخث و كههون قوة مفوسول عهحوك حوی تو ی

القووامئ فتوورده الح و و طح هه للرضهها

وعلقهها یف رههدخث جیحجنهها الههرجٍت و كٍمههها ثقههة حبههدخثی

متلف هی و ٌ علههن اهیههها الههق طههال فوواذا متعهوون مفوسوول عهح وك حاهیهووا اخوومت و لههو تعلههق وش هحة
املصنف حالعهه هبا لقال ترك اٌدتفصال عند طحام اٌرتهال خفحد العهوم یف املقال.
طوله <و عیل اثجاو الندب ال اىري> ایل ارر ععف عیل طوله <عیل ی الوجوب
ال اىري> یف اواجهه الفقهرة خعهین كهها امقنها الهدلحه عهیل هی الوجهوب كهها مسعهت لنها عهیل
اثجاو الندب ادلة ممكة و ىً ذىاب املع ن و طدعرفت راله و حناء العقٍء و طدعرفت
راله و رجر التغاوح و طدعرفت راله حه اٌولو خة یف متههه النهدب ٌرتههال الوجهوب و
ً
ٌت حاٌوارتی ثجت املعلوجیة امجاٌ فٍ جمال للجراءة و املنع عن الترك ونتف لعهدم الهدلحه

فتعی الندب.

طوله <حعد ضن وقدوة ثالثة> ایل ارر وراده ات املقعهوع حهه وهن اتفها اٌوهارتی وعلهوب

الن
واطعً و كه وعلوب واطعً فوو وعلوب راىري فاملعلوب اٌمجایل ج

الههن
ج
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وعلهوب رهاىري و

ٌخقههوم حههٍ فصههه فههاذا ههی فصههه الوجههوب ثجههت فصههه اٌدههت جاب و ىههذا الفصههه

ال ههاىري ٌ م للجههن ال ههاىري و مجح هع ذلهها كروههاد اشههتدو حههه الههر خح یف وكههات د ه حق او
ً
كغههراب حقحعههة یغههجه ال ه هات وههاءا و وههن مادههن ىههذه الكلهههاو اهنهها لههو كا ههت ص ه ح ة یف
اٌدتدٌ ل ررم التعو خه علهیا یف دیهن اَ و املناصههة هبها و اٌعتههاد علهیها فكحهف اذا كا هت
ومهحة ووىو ة وا للرعحة و لٍدتدٌ ل یف دین اَ و ىهه ضهه وهن ضهه ونهذ هلل ادم ایل یوونها
ىذا اٌ هبذه اٌدلة و اٌراء و ىه میكهن هبهذه اٌدهتدٌ ٌو ادهتنراح وها یف طلهب فقحهه تقلهده و
ً
ىههه جی هو اتخغههتنرج هبههذه اٌدههتدٌ ٌو وهها یف طلههب الشههوحد وههثٍ مث تقلح هده و عههیل وهها
تتكلهههوت فحههها ٌ ههك فح هه ىكههذا فٍیتههاح وقلههد الشههوحد ایل كتههاب شههوحد فلحقع هد یف او خ هة

ودردة و ختنحه كوذه الحهاٌو مث یكهن حهات ىهذا وهذىب الشهوحد و رأخهه مث خقلهده و ٌ فهار
ً ً
احدا احدا جینه و جینكن و وهاا كر ىهذا القهول یف اٌدهٍم و اذ ممیكهن هبهذه اٌدلهة ادهتنراح وها یف
طلب ایرنحفة وع ا ه ون اىه ىذه اٌدتنجاواو كحف میكن ادتنراح وا یف طلب مههد

و

ٌحتههو
ىههو مخكههن یكههن هبههذه اٌدلههة و كحهف میكههن هبههذه اٌدههتدٌ ٌو علههن اللههوح امل فههوظ و ج

تراطحكن و املرد ایل اَ و ٌ طوة اٌ حاَ.

قال :اصل ااا عله ا نی ال ب ة الوجوبیة بالتكلیف اجهاال و دار االور بین االقزل و اال كةزر
و كانززا ارتبززاطیین و كززاط ال ززب ة ورادی زة و كززاط اتی زاط اال كةززر قززلرا وتیق ززا ن زی االوتةززال نقی زل نی زه
بالبرا ل و قیل بوجوال االحتیاط و اطاق كاو ن ی زهل وزا ااا كزاط اله زكوك نیزه وهزا یعلزن انزه
علی نرض الوجوال جز غیر ركن او جز رك ی او ی ة نیه ون وج زین و علیزه یحصزل الت زاقض
بین خان ن ذ ا و وناق ن نی بحث الصحیح و االعن علزی انزه لزو شزة نزی رك یزة شزی للصزلول
ولا كاط االصزل وقتضزاا الرك یزة اال اطیكزوط ال ززاع ذ زاك واتصزا بالهحتزاطین نزی ذز ا الهسزخلة
لكن الزوه اط الیقول احل ون الصحیحیین بالبرا ل وم اط القول ووجود بهاحظة ضن ال ز رتین اا
عن اله

ور ذ اك القول بالصحة و ذ ا اله

ور ذو القول بزالبرا ل قلزا اال اطیكزوط ال ز رل ذ زاك
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ون الهت ازعین ذ اك ال ون كل العلها وم اوكزاط و زم الونزاق ذ زاك علزی الرك یزة بزل الظزاذر ونزاق ن
علی علم جریاط اصالة علم الرك یة الهسببة ون االطاق الجهال اللفو حی ئ ع ل الفریقین ال عزلم
جریاط االصل العهلی و قلیجاال بوجوا اخر لیر شی و ا ب ی ثزن وقتضزی القواعزل نزی القسزن
االول القول باالحتیزاط ال تصزحاال بقزا االوزر لزو لزنیزخ بزاال كةر و اط اتزی باالقزل و لزو قیزل نزی دنزم
جری زاط اال تصززحاال اط الهستصززحب اط كززاط ذززو اال كةززر او االوززر ال ز فر االوززری نززا یق زین بتعلززق
التكلیف ب ا نی زواط حتی یستصحب او االقل نقل اتی به و نی دنم حجیته باط ال ة نی الهقتضی
او نزی قززل العززارض و لزیر اال تصززحاال نیزه حجززة و نزی دنززم ززاوته عززن الهعززارض بهعارضززته
با تصززحاال عززلم االوززر بززالجز اله ززكوك قل ززا اط اشززتراك ا وززم الحاضزر حتزی نیهززا علززن الهززخوور بززه
اجهاال وعلوم و الاقل ون ال ة نی االشتراك اا ال دلیزل علزی علوزه ایضزا بزل بقزا االوزر باالقزل ایضزا
و كوك لهكاط االرتباط نیستصزحب و اط اال تصزحاال حجزة زوا ا كزاط ال زة نزی الهقتضزی او
الهانم باقساوه كهزا زیجی اط شزا اهلل تعزالی و اط االغلزب نزی الجزز اله زكوك كزوط ال زة نزی
الح ززادث و ززم اط اعتب ززار اال تص ززحاال نز زی التبعیز زا اول الك ززام ب ززل ذز ز ا اال تص ززحاال الیك ززانؤ
اال تصحاال السابق النه ولبا و وتبوع و لقاعلل االشتةال اا ال ة نی بقا التكلیف ال نزی اصزله و
الللیل علی نفر القاعلل بعل تحقق صةراذا االجهاع و ب ا العقا و القول العاقلة و لب ا العقا علزی
االحتیاط نیها ااا شة نی الجزجیة و الخبزار االحتیزاط اله جبزرل ذ زا لزو كانزا ضزعیفة بهزا وزر و ال بزخس
بززلوراط االوززر نی ززا ب زین التاص زیص و ارتكززاال الهجززاز ال ززایم و ذززو ال ززلال و كززوط ذ ز ا التاص زیص
تاصیصا لاكةر لف ن العرع تقلین االول ااا بقی ون االنراد تحا العام وزا یعتهزل بزه وزم اوكزاط و زم
كوط الة ون تاصیص اال كةر و لقاعلل دنم الضرر و قاعلل الهقلویة.

اقاول :طوله <اذا علهنا> ایل ارر املراد حالشهتة الوجوجیهة وها كهات الشها یف الوجهوب و
ً
وادوي الت رمی و املراد حدورات اٌور جی اٌ طه و اٌ كثر اٌرتجاوً وا كات اٌ طهه ورتجعها حهاٌ كثر و
لح خكی اذا كات الواطع اٌ كثر كالشها یف جزجحهة الغهورة ىهه ىهً واججهة ام ٌ و اذا كا هت یف
ً
الواطع جزءا و صلحت حٍ دورة لحغهت تكهی عهن الواطهع و وهع الغهورة ىهً القهدر املتهحقن و املهراد
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حاملرادخة خعین ات الشتة یف املراد ون اللفهو الهذي وطهع التكلحهف حهه فهی ذلها طهوٌت مفههنن وهن
طال حالجراءة اٌصلحة عن اٌ كثر و وهنن ون طال جوجوب اٌرتحا .
طوله <و اوهٍ كٍووهن> ایل ارهر خعهین ات العلههاء ركهً عههنن اٌ تفها یف حبهث
الص حح و اٌعن عیل ا ه لو شا اٌ غات یف ركنحة یشء للصلوة وقتیضه اصهه اٌشهتغال
اتخقههال ا ههه ركههن و ىاىنهها ارتلفههوا مفهههنن وههن طههال اذا شهها یف اٌ طههه و اٌ كثههر اٌرتجههاوً
یف

فاٌصه الجهراءة وهن اٌ كثهر و وههنن وهن طهال اٌرتحها اتخعههه حهاٌ كثر و ىهذا تنهاط
ً
ً
كٍوون و اوٍ كٍوون ىنا خشههه وها علهن ا هه لهو كهات واججها لكهات جهزءا و حهر ركهن او
ً
ً
الزجحهة او الركنحهة فحلههزوون تنههاط الكههٍم اٌ اتخقههال ات اٌ تفهها
جههزءا ركنحها او خشهها یف ج

ىناك ون العاولی حاٌرتحا ٌ عاوة العلهاء.

طوله <ٌ وه> ایل ارهر خعهین الهذي خقهول حالوضهع عهیل املعهاین الصه ح ة خلزوهه اتخقهول
حالركنحهة و اٌرتحها و ٌخقههول حههالجراءة وههع ات ال ههاىر وههن ضههن الشههورتی ات وهههنن وههن خقههول ىنهها
حالجراءة وع ا ه خقول ىناك حاٌرتحا .
طوله <حه ال اىر> خعین ات ال اىر ون عجاراهتن اهنن وتفقهوت عهیل ات اصهه عهدم الركنحهة
ٌ جیهري یف وهها اذا شهها یف الركنحهة و لحغههوا تفقهی عههیل ات اٌصههه العهههیل ٌ جیهري اي ٌ جیهري

اصه الجراءة یف وقام الشا یف الركنحة.
ً
طوله <مث وقتیض القواعد> ایل ارر خعین اذا كات الشا یف یشء ا ه لو كهات واججها لكهات
ً
جزءا حرركین كالشا یف وجوب الغورة یف الصلوة مفقتیض القواعهد یف ىهذه الصهورة اٌرتحها
ٌدتص اب حقاء اٌور املتعلق حه فجالصلوة حٍ دورة ٌختحقن ارتفاع اٌور عنه فٍحهد وهن اٌتحهات
ً
ً
حالغههورة و ط هال یف الضههواحا هبههذه املغههألة تجعهها جلهاعههة وههن امل قق هی رٍفهها لثقههة اٌدههٍم
لتجهههو یزه القنهههوو حالفاردهههحة و ثقهههة اٌدهههٍم لقهههب الكلحهههین

الصدو

و املجهههو للقنهههوو حالفاردهههحة

.
طوله <و لو طحه یف دفع جر خهات اٌدتصه اب> ایل ارهر خعهین اٌدتصه اب فهرع الثجهوو
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اول و اٌور حاٌ كثر حرثاحت فٍ ادتص اب و ات اور حاٌ طه فقدای حه.
طوله <و یف دفع رجحته> ایل ارر خعین لو طحه ات ووضع رجحة اٌدتصه اب وها مخكهن
ً
ً
الشا یف املقتیض او یف طدغ العارض القععهً خعهین اذا كنهت شهاكا یف ات الجحهت وهثٍ ىهه ىهو
وشحد حبحث یجی ایل اٌت ام ٌ ٌ جیو اجراء اٌدتص اب فحه فا ها لغهت وهن املقتیضه عهیل
ً
ً
الحقی فكأ ا یوم اول كنت شاكا یف ا ه یجی واجة دنة ام ٌ و اٌت اخضا عیل شا ون ذلها او
وطههع لزلههة شههدخدة ولكههین شههككت یف اهنداوههه حتلهها الركههة فاٌدتص ه اب ٌ جی هري یف ى هذین

القغهههی و ووضههع النههزاع وههن ىههذین القغهههی ٌ هها شههاك وههن ی هوم اول ات اٌوههر ىههه اطتیض ه
التعلههق حههاٌ كثر ام ٌ او ىههو وههن القغههن الثههاین فا ههه اذا ای حصههلوة حغحهر دههورة فوههو شههاك یف حقههاء
ً
التكلحف و ا تق الحقی حالحقی طورا و تغحر املوضوع.
طوله <و یف دفع> ایل ارر خعین اذا طحه ات الغورة متكن واججة طجه اٌور حاملجهوع فجعهد
الههزء فاٌصههه عههدم التعلههق و ىههذا اٌدتصه اب خعههارض ذلهها
التعلههق شههككنا یف تعلقههه هبههذا ج

اٌدتص اب فحتغاطعات.

الواب خهدل عهیل تعههق فكهر
الواب <طلنا ات اشترا كنا> ایل ارر و ىذا ج
طال املصنف یف ج
ً
املصنف فقال ا ا وشتركوت وهع الاضهر ین یف التكهالحف رهی فحهها علهن مجهٍ ا هه وهأوور حهه وات
كههات یف ذلهها ردشههة فههٍ اطههه وههن الشهها فاشههتغال الذوههة اوهها ثاحههت جهههوع وهها رووجههوا حههه و
ٌیصه الحقی حالجراءة اٌ حاٌتحات حاٌ كثر و اوا وشكوك فح تهه ا ا وكلف حاٌ طهه و یتههه
ا ا وكلف حاٌ كثر فجعد اٌتحات حاٌ طه ا ت شاك یف ارتفهاع التكلحهف و اٌصهه حقهامه و لعههري
ٌ جیو احتناء دین اَ عیل ىذه الومهحهاو و الحهاٌو امللو خهة امللجهدة و اٌوىهام املتشهاجرة و ىهو
ً
رههرام مه و ىهً كلهههاو وعحوحههة و عحو هبهها اخضهها وعحوحههة و وههن التجههذیر صههر العهههر فهیها و ٌ
راصه هلا و نن طداشر ا یف كه وقام یف ىهذا الشهرح ایل یشء لهو راجعهتها و ركجهتها لقهدرو یف
كه وكات عیل اروار حعٍ ه و اوا عحوب اٌدتص اب فغحأی عن طر خب ات شاء اَ.
طوله <و ات اٌدتص اب رجة> ایل ارر فارتار املصنف ا ه رجة حاطغاوه.
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طوله <و ات اٌ لب> ایل ارر خعهین ات الشها الهذي ختفهق یف اٌجهزاء یف اٌ لهب خكهوت
یف الههادد اي یف الوجههوب و النههدب ٌ الههدود اي یف التكلح هف فههات اٌوههر حههه خقح هین و ا هها
الشههها یف ا هههه ىهههه ىهههو وجهههوی او هههدی فٍ جیهههري اصهههالة عهههدم اٌوهههر كهههها عههههمت یف وقاحهههه

ادتص احنا.

طوله <وع ات اعتجار> ایل ارر خعین ا ا علهن ات وجهوب الغهورة تجعهً و التكلحهف حهه
ون حاب املقدوهة و حهدوت اٌ تحهات حهاٌ كثر میصهه اٌوتثهال و وهورد اٌدتصه اب الحقحهین
الواججاو النفغحة ٌ التجعحة و ىو اول الكٍم حه ىذا اٌدتص اب ٌخكافؤ اٌدتصه اب
الغههاجق ٌت اٌدتصه اب الغههاجق وثجههت و ىههذا اٌدتصه اب هها و املثجههت وقههدم عههیل
النههایف و ات مخكههن عههیل تقدوههه دلحهه كههی ا ههه دایهر یف الغههنة العلهههاء و كههذا اٌدتصه اب
الغاجق یف املتجوع و ىذا اٌدتص اب یف التاحع و ادتص اب املتجوع اویل و لعهري خت حر
املتدین یف دین یجتین عیل ىذه الحاٌو و وهاادري وهاذا جیحجهوت اَ یهوم القحههة اذا طحهه

الهرأة الع حههة و حهأي كتهاب خغهتندوت و
هلن ءاَ اذت لكن ام عیل اَ تفتروت و وا ىهذه ج

ایل اي دنة یؤلوت و حأي جرىهات عهیل ىهذه الحهاٌو خعولهوت و ىهه كهات اصه اب الهرأي

یل خهههدوت عهههیل ذلههها و روي یف رقوهههن وههها مسعهههت أهبهههذه اٌدلهههة میكهههن ادهههتنراح مجهههوب
ایرنحفة یف طلجه فات ممیكن و ىو ون اىه ىذه اٌدلة كحف میكهن ادهتنراح مهلوت علهن
اَ هبذه اٌدلة.
طوله <و لقاعدة اٌشتغال> ایل ارر ععف عیل طوله <ٌدتص اب> و ىهو دلحهه ثهات لهه
خعین ات التكلحف ثاحت حدلحه اٌشتراك و ا ا الشا یف حقاجه و اشهتغال الذوهة الحقحهین خغهتدعً
ً
الجراءة الحقحنحة فاذا ثجت التكلحف حالصلوة ٌحد ون الروح ون عودة التكلحف خقحنا.
طوله <و الدلحه عیل اصه القاعدة> ایل ارر خعهین اذا طحهه وها الهدلحه عهیل لهلوم حتصهحه
القعهع حاٌوتثهال حعهد ثجهوو اٌشهتغال حهه القعهع حعهدم املنالفهة كهها و ىهو یصهه حاٌ طهه طلنهها
الدلحه علحه حعد حتقهق صهغراىا اي وطهوع اٌوهر حهه اٌمجهاع عهیل ات حعهد القعهع حهالتكلحف جیهب
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العهه ا یصه حهه القعهع حهالروح عهن العوهدة و الهذي خعههه حهالجراءة مینهع القعهع حاٌشهتغال و
یجههدل الصههغري و دلحهه ارههر حنههاء العقههٍء و دلحهه ارههر ركههن القههوة العاطلههة و ىههذه اٌدلههة عغههاكر
املصنف خغتعی هبا عیل متاراته و طد ور الكٍم فهیا و دلحه ارر حناء العقٍء عهیل اٌرتحها و
تعفهه حعههد ىههذه اٌدلهة امل مكههة العقلحهة عنههده حهدلحه رههین كههات عنهده كقههدغ الراكههب فقههال <و
ٌرجار اٌرتحا املنججرة> ا ور ون اٌدلة واوا ادلته العالحة املقدوة فوً لحغهت حضهعحفة عنهده
و ٌحتتاح ایل ججر.

خها ههاعً اٌدههٍم طههن فا عههه

طهههدواو عهههر و حهههدا ونكهههر

طوله <و ٌ حهأ حهدورات اٌوهر> خعهین اذا طحهه ات اٌوهر دایهر جهی اتیصهك عههوم تلها
ً
الرواخ هاو ٌهنهها ش هاولة ملهها ٌ جی هب فح هه اٌرتح ها طععهها فحقههال اٌرتح ها واجههب اٌ یف وواضههع
مصوصههة و ج هی ارتكههاب املجهها الشههاخع و ىههو كههوت اٌوههر للنههدب و ٌوههرجح ٌرههدمها فحغههقا
اٌدهههتدٌ ل اجهههاب املصهههنف عهههن ذلههها و طهههال ٌ حهههأ

هبهههذا الهههدورات لفوهههن العهههر تقهههدمی

التنصحك.
و طولهههه <و كهههوت التنصهههحك> ععهههف عهههیل <الهههدورات> خعهههین ات طحهههه ا لهههب وواضهههع
اٌشتجاه دی و لو رصصت العهوم لزم حتصحك اٌ كثر و ىو ورجهوح فاٌرهذ حاملجها ىنها اویل
اجاب املصنف حات العر وع ذلا خقدم التنصحك اذا حی حتت العهام یشء خعتههد حهه و اٌوهر
ىنا كذلا و مجحع ذلا كغب حغب و ون روً در روً حبجر و ٌ طوة اٌ حاَ.
طوله <و لقاعهدة دفهع الضهرر> ایل ارهر ععهف عهیل ٌدتصه اب حقهاء اٌ كثهر خعهین جیهب

اٌرتحها لقاعههدة دفههع الضههرر فههات الشهها یف الوجههوب و یف تركههه ارتهههال العههر و كههذا لقاعههدة
املقدوحة فات العهه حالواجب واجب و ىو ىنا وشتجه و وقدوة العهه حه عدم تركه و اٌرتحا و
ً
املٍ وة فوجب اٌرتحا و لو كات تجعحا.
قال :و لو قیل اط االحتیاط عسر للزوم قصل الوجه او لكةرل ال ب ا وم اط الةالزب نزی
الهطلوبا ال رعیة علم الوجزوال وزم قزبح االوزر بالهركزب الهجعزول لاوزر اال بعزل بیزاط االجززا
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الهجعولززة وززم ا تصززحاال صززحة الصززلول وززلا بعززل تززرك الجززز اله ززكوك وززم االخبززار الهتقلوززة
اللالة علی اط ال اس نی عة وا لنیعلهوا قلا ال شة نی علم وجوال قصل الوجه وم اط قصزل
الوجه الظاذری كاع و النسلن كةرل اله تب ا بعل القول بالظن الهطلزق و الةلبزة الهز كورل نزی
اجزززا اله ی زا وه وعززة و القززبح اله ز كور وسززلن ع ززل االجهززال ال ز اتی ال العرض زی و ا تصززحاال
الصحة اط كاط نی اله كوكنیه البلوی نا جریاط لزه وطلقزا او االث زاجی نزاط كزاط قبزل الزلخول
نی العهل او قبل تجاوز وحل اله كوك نیه نزا شزة نزی الصزحة نزا ا تصزحاال او بعزل تجزاوز
وحله كها لو شة نی جزجیة السورل بعل ترك ا و االنح ا الی الركوع ناط كاط االنح ا الزی الركزوع
تاركا للسورل عن

و نا شة نی الصحة حتی تستصحب اا الهفزروض اط الجزز لزیر رك زا او

عن اعتقاد بعلم الوجوال اجت ادا او تقلیلا نكة لقاعلل االجززا نزی االواوزر ال زرعیة او بزالوجوال
نتبطل صلوته ب فر االنح ا او عن شة نكیف ی ح ی الی الركوع و ذو شاك نی شرعیته و ادلة
االحتیزاط عزین شززكه ززلیهة عززن الهعززارض نتفسززل بز فر االنح ززا ایضززا نتخوززل و اخبززار البززرا ل
الت صرع الی الهعلوم باالجهال و لو لن االنصراع نال سبة بی ا و بزین اخبزار االحتیزاط عهزوم
وززن وجززه الط اخبززار البززرا ل ت ززهل وززا دار االوززر نی زه ب زین الهح ز ورین و اخبززار االحتی زاط ال ززب ة
الهوضززوعیة و ن زی وززادل االجتهززاع لززو لززنتتززرجح اخبززار االحتی زاط لاعتضززاد بهززا وززر نززا اقززل وززن
التساقط و الرجوع الی اصالة الحظر ذ ا و للاصن اثبا البرا ل تهسكا باصالة عزلم البیزاط نیهزا
دار االور نیه بین كوط اله كوك جز ا واجبا او وباحا و لننجل وفصزا او با تصزحاال الصزحة او
االور باالتهام ااا كاط اله كوكنیه وها دار االور نیه بین كونه جز ا رك یا ام غیر جز و الیعارضز ا
ا تصحاال االور بالصلول اوا لكونه وزاال او النه قبل اتهام الصزلول ال شزة نزی بقزا االوزر نتخوزل و
وها ور ظ ر حكن صور ال ة نی الجزجیة باقسزاو ا اللللزة و حكزن وزا لزو عله زا بالجزجیزة و شزكك ا
نی الرك یة و حكن ال ة نی ال رطیة.

ً
اقاول :حعد وا ارتار املصنف اٌرتحا فحها خعلن جزجحته لهو كهات واججها و كو هه حهر ركهن

ولكن خشا یف وجوحه اراد رفع وا ع

ات یرد علحهه فقهال <و لهو طحهه ات اٌرتحها عغهر> ایل
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ارر خعهین ات طحهه ات الهذي یتها فحهه خلهزم فحهه طصهد الوجهه الهواطعً و ىهو جموهول فحلهزم تكهرار
العجاداو عیل كه وجه و ىو خغتلزم العغر و الرج.

ً
طوله <او لكثرة الشتاو> ایل ارر خعین خلزم العغر اخضا ون جوهة كثهرة الشهتاو اذ كهه

حروعلوم وشتجه و حاب العلن حا لب املغاجه وغدود فلو حین اٌ غهات فهیها عهیل اٌرتحها لهزم
العغهههر وهههع ات الغالهههب یف وعلوحهههاو الشهههارع عهههدم الوجهههوب و املشهههكوك یههههه عهههیل الغالهههب
فٍراجة ایل اٌرتحا .
طوله <وع طجح اٌور> ایل ارر خعین خقجح اتخأور اٌور ركب ذياجزاء جمعهول لٍوهر مخكهن

ً
وعروفا طجه اٌ حعد جیات اٌجزاء املجعولة و القجحح ٌخصدر ون الكمی فٍ راجهة ایل اٌرتحها
فحها مخعلن وجوحه.

طولههه <وههع ادتصه اب صه ة الصههلوة> ایل ارههر خعههین اذا صههیل اٌ غههات و كا ههت صههلوته
ً
ص ه ح ة ایل ات تركههت الغههورة وههثٍ و مخعلههن وجوهبهها فادتص ه اب الصهه ة جار خههة فٍ جیههب

اٌرتحا .

ً
طوله <وع اٌرجار املتقدوة الدالة> ایل ارهر فاٌ غهات اذا مخعلهن وجهوب الغهورة وهثٍ ىهو

یف دعة ون تركوا ری خعلهن وهراد اَ فاجهاب املصهنف و طهال ٌ شها ات طصهد الوجهه الهواطعً
حرواجب و طصد الوجه ال اىري اي ون حاب اٌرتحها كها و ٌ غهلن كثهرة املشهتتاو حعهد
القول حال ن املعلق فا ه حه خثجت ركن ا لب املغاجه و املشتجه املتوطف فحه ادر و لجة عهدم
الوجوب یف اجهزاء واىحهاو فهراخ

اَ ممنوعهة و القهجح املهذكور ات كهات الجاعهث الكهمی فغهه

ولكن ات كات حالعرض ون جوة النقلة و الهلة فٍ طجح و اوا ادتص اب الصه ة فهات كهات یف
ً
ً
صهههلوة درهههه فهیههها و ىهههو ٌخهههدري ىهههه الغهههورة وهههثٍ جلمىههها ام ٌ فالصههه ة اوٌ ممنوعهههة فهههٍ
ادتص اب و ات عرض الشا یف اٌ ثناء فات كات طجهه الهدرول یف الغهورة و طجهه جحتهاو ملوها

فٍشا یف الص ة و عدم رصول وجعه فٍ راجة ایل ادتص اب او حعد جحتاو ملهه و شها
ً
ً
یف جزجحهتهها حعههد تركوهها فههات تركوهها دههاىحا فههٍ راجههة ایل ادتص ه اب و ات تركو ها اعتقههادا حع هدم
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ً
وجو هبا فكذلا ٌت ون عهه عهٍ عن اعتقاد و ویض وطته جیزجه و ىهو ممتثهه وها میصهه لهه

رأي مههالف لرأخ هه اٌول و طههد وههر وغههألة اٌجههزاء و ات تركوهها وههع اعتقههاد الوجههوب فتجعههه صههلوته
ً
حههنف اٌننههاء او حتجهاو امل ههه عههن شهها فكحهف خن ههین وههثٍ للركههوع و ىههو شههاك یف شههرعحته
الزجحة حه الركنحهة و ىهو ٌخهدري شهرعً ام ٌ فحجعهه صهلوته
فحأی یف اثناء الصلوة حعهه حقصد ج

اٌ ات املصنف تأوه یف ذلا فلعلهه ٌرتههال جر خهات ادتصه اب الصه ة ٌت شهرووه عنهدىن
مققة ىنا و ات كات خنایف اٌرتحا .

ً
ً
ً
طوله <و ارجار الجراءة> ایل ارر خعین ا ا علن جمهٍ ا ه لو كات واججا كات جزءا حر ركهن و

اٌرجار وعلقة یف رال عدم العلن فٍ جیري یف رال العلن اٌمجایل.

طوله <و لو دلن اٌ صرا > ایل ارر خعهین عهیل فهرض تغهلمی ا صهرا اٌرجهار ایل العلهن
ً
اٌمجایل اخضا قول ات ىنا ارجار ین ارجار الجراءة و ىهً تشههه وها دار اٌوهر فحهه جهی الوجهوب و
وادوي الرام و جی الرام و وادوي الواجب و جی الوجوب و الروة و ارجار اٌرتحها و ىهً

تشهه الشتة المكحة و املوضوعحة فی وادة اٌجتههاع اي الشهتة المكحهة لهو مختهرجح ارجهار
اٌرتحا فٍ اطه ون التغاوي و التغاطا فحرجع اٌور ایل اٌصه اٌصحه و ىو ال ر كها ور.
طولههه <ىههذا و للنصههن اثجههاو الجههراءة> ایل ارههر خعههین میكههن للنصههن اثجههاو الجههراءة یف كههوت
ً
ً
ً
ً
املشكوك جزءا واججا او وجارا ملا ور یف اصه وفصهٍ و لهه التهغها حهات اٌصهه عهدم الجحهات ٌ ا هه
الزء و له اتختهغا حادتص اب الص ة و حهات وها
جی و مخصه الحنا فاٌصه جراءة الذوة ون ىذا ج
ً
ً
صههیل كا ههت ص ه ح ة فههات دههوا عههن جههزء وههثٍ خغتص ه ب الص ه ة فحكههوت دههایر اٌجههزاء اخضهها
جهركن و یف الجهوایق خهمت حاٌمجهاع املركهب و لهه

ص ح ة لٍرتجا فاذا ص ت الصهلوة فهاملتروك لهح
ً ً
اتختهغهها حههاٌور حاٌ متههام اذا كههات املشههكوك جههزءا ركنحها او حرجههزء ٌ ههه رهی درههه كا ههت صههلوته
ً
ً
ص ه ح ة و كههات وهنح ها عههن احعههال الصههلوة حقولههه تعههایل ال تجطهوووا اعهووالكن فكههات وههأوورا حاٌ متههام
فحغتص ب ىذا اٌور.

ً
طوله <و ٌخعارضوها> الخ خعین ٌخقال ا ه كات وأوورا حاٌتحهات اىحهة الصهلوة عهیل الواطهع
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ً

فوو اٌت وأوور حذلا و ٌیصه الحقی حه اٌ حاٌتحات حاٌ كثر اوا لكو هه وهزاٌ ٌت اٌدتصه اب
ً
اٌول وارد عیل ىذا و ول خٍ له او ٌ ه طجه امتام الصلوة ٌ شا ات اٌوهر حاٌ متهام حها فهاذا وجهب
اٌ متام هبذه اٌدلة فلح

املشكوك جحبزء و ٌ ركن.

طولههه <و ممهها وههر روههر> ایل ارههر خعههین وههن ىههذه الجحا ههاو الرش هحقة الههی ٌیرضههاىا اَ و ٌ
ً
ردوله عر ركن حایق اٌ طغام الثلثة را ایل ات یف الشا یف الركنحة ارحعهة ارتههاٌو ارهدىا
الزجحة و
الزجحة وع القعع حالركنحة عیل فرض ج
الزجحة و الشا یف الركنحة و ثا هیا الشا یف ج
ثجوو ج
ً
الزجحة و العلن حعدم الركنحة لو كات جزءا.
الزجحة و الركنحة و راحعوا الشا یف ج
ثالهثا الشا یف ج
طوله <و ركن وا لو علهنا> ایل ارر خعین و علن مما ور ون اٌدلة ركن وا لو علهن ات ىهذا
ً
العهه جزء العجادة ولكهن الشها ا هه ركهن ام ٌ كالنحهة وهثٍ او تكجحهرة اٌرهرام و كهذا علهن ممها وهر

ركن وا لو شا یف شروحة یشء للعجادة فی مجحع ذلا ون یتار الجهراءة ختهغها حادلهتها و وهن
ختهغا حاٌرتحا ختهغا حادلته و كلوا عهه حالرأي و ررام ات اصاجوا و ات ارعأوا ف غهاهبن
عیل اَ و ٌ راجة حنا ایل تفصحه ادلهتن و وا یرد علهیا اذا عرفت الهرد عهیل فهرض صه هتا یف
حهالو مفههنن یف ذلها اللعهب مهق و وههنن
ر العقه و وااشجه تنا ع ىهؤٌء حتنها ع اوفهال لعجهوا ج

وجعه و ختنا عوت ولكن اذا جاء امل تغب و تراءي هلن ىرجوا مجحعون و ىق رقون و حهاولون و
ً
طجح صدطون و كذهبن وعا و ىكذا ىؤٌء یف تنا عون العقیل وهنن مق و وهنن وجعه فحها جیههنن
ولكن حعد وا جاء متغهب طولهه
كتاب اهلل فقد كرر و طوله

وول حكون برأخو بوی ا نوی فقود كرور و وول فأور برأخو اخوة وول

ول نظر برأخ ههك و ول ترك اها بیت نجح ضا و ول تورك كتواب اهلل

و قول نجح كرر و اوثال ذلا جاء الق و زهق الجاطا ان الجاطا كان زهوقا.
و ات طلت ىب ات وها طهالوا كهات حهالرأي و تركنهاه مفها تقهول ا هت یف ىهذه الشهكوك املهذكورة
ً
طلت اوٌ نن ٌ شا فحها میهرد فحهه كتهاب او دهنة ه ال نهوت الواىحهة و اٌراء الكادهدة و
اٌدلههة العقلح هة و طههول مجاعههة ٌ جرىههات لقههوهلن اتفقههوا او ارتلفههوا ا هها الجرىههات كتههاب اَ و دههنة
جحه

فاذا طام ك ون الكتاب او الغنة عیل اور ا ه جزء عجادة او لهح

جحبهزء ركهن او لهح

جركن شر او لح
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حشر نن أرذ حه حٍ شا و ات رالفه اطوام و ادلة و عقول و ات تعهارض

وهنها صات عهه فهیها حقا وت اور ها صهارب الهنك و ٌ تعهداه ایل حهره وهن املرج هاو فهات
تجی لنا ات اردمها الق و اٌرر حاوه و صدر عن تقحة او ىو ونغوخ ارذ ا حالق و ات اشتجه
ً
ً
علحنا اٌور فلن علن اهیها الق فقدودعوا لنا اٌوهر عههٍ یف وهات الغحجهة و اورو ها حالغهعة تغهلحها
ٌورىن و التوطف عن الفتوي و مخأورو ا حاٌرتحا یف النصی و مخصه الحنا ك حاٌرتحها یف
تعارض النصی اٌ یف رهدخث هوایل اللجهایل و ىهو كتهاب حروعتجهر و الهدخث حاصهعٍركن و
اصههعٍرنا ضههعحف اٌ ا كههن تقولههوت الجههر ونججههر حالشههورة و اطههول ل هح
املعرو جی اٌصولحی ات اٌرتحا دنة و لح

نججههر حالشههورة فههات

الزء ونه لح
جواجب فوذا ج

نججر حالشهورة و

دههایر ارجههار اٌرتحها اوهها رههاىر یف املوضههوع او وعلههق و ٌر یجههة حعههد ورود الجههر حالغههعة و وجههه
اٌرتحا یف اٌركام ری لقوله

فاحنهوین اهنأه و اسهه و ا شده و لقوله ی خد اهلل حكن الحأر

و لقوله ان اهلل خأحر یج الحأر و خعطی عی الحأر وا الخعطی عی العن

عن ٌ شا و ٌر خهب یف

رج ات اٌرتحا ون حر ا جیاب كها ور.

و اوهها اذا وصههه ههك وارههد و اشههتجه الدٌ لههة فوههو وههن املتشههاهباو و جی هب الرجههوع ایل

امل مكاو لقول الرضا

ول د وتشاح القرءان ای ممك فقدهدی ای را وأتقمی مث طهال

ان ىف اخجا نووا ممكووا كهاكوون القوورءان و وتشووا ا كهتشوواح القوورءان فووردوا وتشووا ها ای ممكهووا و
ً
ال تتجعوا وتشا ها دقن ممكها فتضهوا و ٌ جیو القول حهالرأي و العقهه فهات وجهد ممكها یف ذلها
ً
ً
وجب املصحر الحه و ات م جید ممكا راصا فهالتوطف و الهرد ایل اَ و ردهوله و اویلاٌوهر و الغهعة
یف العهه ٌ ه ٌخثجت تكلحف حاملتشاحه الذي خقول اَ جهوعهز فحهه و اووا الومیل ىف قهوو ن خوغ

فحتجعووون وووا تشوواح ون و و خقههول رجتههه و ال تتجعوووا وتشووا ها دقن ممكهووا فتضووهوا ا هت هً و نههن
ً
مخلججو ا ایل عقولنا فنن هت
ٌ عر یف وذىجنا شحجا ون ىذا الذي خقولوت و ري المهد
ً
دخنا ٌ فغنا و شاركون یف وضع الشراخع.
ً
ً
و ات طلت اذا علهمت حالتكلحف جمهٍ كالصلوة وثٍ مث جوادعة اشتجاه وعهین الجهر او عهدم
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ً
التصر خح فحه وثٍ اشتجه علحكن اٌور یف یشء ا ه ىه ىو شر ص ة ىذه الصهلوة ام ٌ او ىهه
ىو شر وجو هبا ام ٌ او ىه ىو جزء للصلوة واجب ام ٌ و اوثال ذلا وا تصنعوت و ون القوم
ون خقول ات التكلحف واطع و اٌشتغال الحقحین خغتدعً الجهراءة الحقحنحهة و وههنن وهن خقهول حالهد
ً
ً
املقعوع حه و خنی املشكوك عهٍ حالجراءة طلهت نهن طهدعلهنا عحا ها ا هه ٌ تكلحهف اٌ حالجحهات و
هلل ال ة الجالغة و وا كان اهلل لحضا قووا حعد اذ هدهین حی یجوی هون ووا ختقوون مف هال یف عهدل
اَ اتخكلف العجد ا میجی له و مخعرفه الخكهو اهلل نرأوا اال ووا اتاهوا اي اٌ وها عرفوها مفها جینهه
یل ا ه شر او جزء اعتقدو حا ه شهر او جهزء ووها میجحنهه یل مخقهع التكلحهف ها میهؤتین و اوها
ً
وطوع التكلحف حالصلوة جمهٍ فلنخقع التكلحف حصهلوة ىهً یف علهن اَ صهلوة و اٌ مخقعهع ارهد

صادفة الواطع و الجراءة القععحة و ا ا وطع التكلحهف حصهلوة عرفناىها و طهدعهلت حصهلوة عرفهتها و

اوا الجر املتشاحه فلنخثجت حه تكلحف مفا خقولوت ات التكلحف اٌمجهایل ثاحهت كهٍم ٌ وعهین لهه و
اَ اجه ون اتخكلف عجده حتكلحف جمهه و ٌخعرفه وعنهاه مفها عهر

رموهول و وها جوهه فوهو
ح ج

الهزء عهن اذا كهات ذلها الشهر
حروعر فٍ جیب العههه حهذلا الشهر او ذلها ج

حروضهر وهن

الزء حرمه ون وجه ارر فٍخضر اٌرتحا .
وجه ارر او ذلا ج

و ات طلت اذا ردد یف الصلوة رادثة او اور و متدر ا ه مه حالصلوة ام لح نه وهاذا
ً
تصههنع طلههت طولهها متههدر لههه وعنحهات فههات كههات املههراد ا ههه رههدد اوههر مخصههه ایل فحهه رجههر اصههٍ
ً
فٍخضر ىذا فاین حر وكلف حه و ذلا كأتخقع حصرك یف اثنهاء الصهلوة ایل حرمهرم وهثٍ فلهح
ً
فحه ك و ىذا حرضایر و ٌ قول اٌشتغال الحقحین وثٍ خقتیض الجهراءة الحقحنحهة فن تها ىنها ملها
ور ا ها وشهتغلوا الذوهة حهاملعرو ٌ حهاملجوول و ٌ جواطهع علهن اَ و ىهذا الهادد جموهول ٌخكهوت

ونشأ ركن و ا جیاب اٌرتحا ىنا عغر واضح و ا جیاب وا ٌختنهاىً وهن اٌرتههال و ات رهدد
اوههر وصههه ایل فحهه ههك وشههتجه الدٌ لههة فههاین لغههت كلههف حاملتشههاهباو و ارجههع ایل امل كههن

عنههدي و اعهههه حههامل كن املعلههوم الواضههح و ات رههدد اوههر میكههن اتخقههع حل ههاظ حتههت ههك و
حل ههاظ حتههت ههك ارههر مههالف لههه و النصههات ممكههات وعهههوٌت یف ملهیههها و اشههتجه اٌوههر عههیل

ً
ً
كأت صلحت وعلقا دفحفة رر یر وثٍ و اشتجه اٌور عیل ىه ىذا لجا

فحقع حتت لجها
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الر یهر او

مهول فحقع حتت محه الر یر فوذا ىو الشتة یف املوضوع و الشتة جی الهٍل الجهی و الهرام
الجی و ىذا ىو املشكه الذي یرد رمكه ایل اَ و ردوله فوذا ىو وورد ارجهار التوطهف ولكهن لهه
اتخعهه حارجار الغعة ٌهنن یف دعة ری خعلههوا و كوا یشء لوك حو ل حوی تعهون الورام حعحنو
فتدعو و فوول عوول اوووی وووا الخعههووون و الاحووای أبووول ا وواحی ام ووواء اذا ماعهوون و اوثههال ذلهها و اوهها
ات جحتتنب لعحب طلجها فٍخضهر كهها یف رهدخث رارة طهال فوهه عهیل ات شهككت یف ا هه اصهاحه
حالهلهة ٌخقهال ات
یشء اتا ر فحه قال ال ولكنك امنا ت خد انتمهج الشوك الومی وقول ىف نرأوك ج

الصههلوة توطحفحهة و ٌحههد وههن العلههن ججههراءة الذوههة وهنهها و ات وهها صههلحنا ىهً وهها اور هها حههه فههات الجههراءة
راصلة لنا حالعهه حالنصوب و وتاحعهتا و التوطحف رصه ا عر و عهلنا ا عرفنا.
و ات ردد رادثة یف وا اورو حه كها اذا ردد رادثة یف الركوع فلنتهدر رصهه الركهوع
الذي اورو حه و علهت ردوده ام ٌ فا هت اذا عهلهت ها علههت وهن رهدود الركهوع و خصهد
عیل وا فعلت ادن الركوع عهیل وها علههت فٍتجهال ها رهدد فٍخضهر و ات كهات ٌخصهد علحهه
ً
ً
ادن الركوع عیل وا علهت فتعهه فحه حتكلحف ون ترك الركهوع عههدا او دهووا كهها ىهو وعلهوم یف
ً
مله وات اشتجه اٌور فقد كنت وأوورا جركوع وعلوم الدود و ٌحد لا ون اتتؤدي وا كلفت حه ا
ً
تعلن ا ا ادخت فاذا ٌحهد وهن اتتعههه فحهه عههه وهن تهرك او دهوا و ٌخهنق الحقهی اٌ جیقهی
وثلههه ىههذا راصههه وهها ی هؤدي الح هه وقتیض ه الكتههاب و الغههنة عههیل وقتیض ه الفعههرة اٌصههلحة و
اٌرتحا یف مجحع اٌروال ا خقعع وعه وصادفة الواطع حرضایر ات شاء اَ.
قاال :اصزل ااا عله زا بوجزوال شزی نزی العبزادل و شزكك ا نزی نفسزیته و غیریتزه ناالصززل
االخی زر اوززا للعهززل باصززالة البززرا ل و االشززتةال او لتعززارض اصززلی البززرا ل و ززاوة االشززتةال عززن
الهعززارض و و ززه یعلززن االصززل نیهززا لززو عله ززا بوجززوال شزی نزی اث ززا العبززادل نفسززا و شززكك ا نزی
وجوبه الةیری او عله ا بوجوال شی للةیر و شكك ا نی وجوبه ال فسی و اوا لو عله ا بزاط ال زی
واجب غیری ای وقلوی و شكك ا نی انه جز العبزادل ام شزرط عبزادی ام شزرط وعزاولی نقلیزلور
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االور بین االول و اللانی او بین االول و اللالث او بین اللانی و اللالث او بزین اللللزة ن زل ذ زا اصزل
یرجم الیه نی وقام التهیز ام ال اصل نی البین ام االصل یاتلف بحسزب الهقاوزا وجزوا و ربهزا
تظ ززر اللهززرل ن زی وسززخلة الصززحیح و االعززن و وقلوززة الواجززب و ال ز ر و نزی اشززتراط نی زة التقززرال و
الهباشززرل ال فس زیة و االتی زاط عل زی الوجززه الهبززا و نحززو الززة و الةالززب حصززول التهی زز بهراجعززة
العرع.

اقااول :طولههه <شههككنا یف فغهحته و حر ختههه> خعههین ا ههه واجههب وغههتقه او واجههب للغحهر
كالعوارة للصلوة عیل القول هبا فهیا.
طولههه <فاٌصههه اٌرحهر> ایل ارههر ارتههار املصههنف ات اٌصههه خقتیضه ا ههه واجههب حهري و
حذلا ادتنرج وكنوت علهن اَ حهدلحه اصهه عهدم العقهاب عهیل تركهه و اصهه جهراءة الذوهة وهن
اٌشههتغال حههه و عههدم اٌمث حتركههه و ىههو كههٍم حاوههه حعههد ورود اٌوههر حههه و حههدلحه اٌشههتغال حههذلا
الذي یزعههه ذا املقدوهة فذوتهه وشهغولة حهه و ٌیهؤدي اٌ وهع املقدوهة فاملشهكوك وقدوهة و ىهذا
الدلحه یف اخة الوىن ٌت الذوة وشغولة حذلا ال

هء اٌرهر عهیل وها وطهع اٌوهر حهه و اوتثهال وها

وطع اٌور حه جملي و یصه الجراءة و ٌیتاح ایل ضن وقدوة رحالحة مخقع تكلحف حهه عهیل العلهن
و الحقی.

طوله <او لتعارض اصیل الجهراءة> ایل ارهر خعهین ات طحهه كهها ات اٌصهه جهراءة الذوهة عهن
الوجههوب النف

ه املوجههب تركههه العقههاب اٌصههه عههدم املقدوح هة و ارتح هاح ذلهها ال

هء اٌرههر

حاملقدوة فحتعارضات طلنا فحتغاطعات و یجی اٌشتغال حذلا اٌرهر عهیل رالهه و ٌیجهرأ الذوهة ونهه
ً
ً
اٌ حاٌتحهات هبههذا املشههكوك وقدوحتههه و ىههذا اخضهها دههنحف جههدا فههات ذوههة املكلههف ٌتشههتغه اٌ
دلول اٌور و فرض املغألة ات اٌور حال

ء اٌرر لح

فحه دٌ لهة عهیل ىهذه املقدوهة و ارغهن

وههن ذلهها وهها ادههتدل حههه یف الضههواحا ات اٌصههه یف ذلهها الوجههوب املقههدوً لٍدههتقراء فههات
الواجب املقدوً اكثر و ىو طحا

م

ررام.

ً
طولههه <و ونههه خعلههن اٌصههه> ایل ارههر كههها ا هها علهنهها جوجههوب رد الغههٍم فغهها یف اثنههاء
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الصلوة و شا یف ا ه ىه یف فعله و تركه ارتجا حالصلوة فالرد ون ادجاب الص ة و تركه وجعه
ه وعههه فهحعلن ا ههه یف الصههورة

هلهها ام ٌ او علهنهها جوجههوب یشء للغحهر و شههككنا یف وجوحههه النف
ً
اٌویل اٌصه الغحر خة اخضا و یف الثا حة اٌصه عدم النفغحة و ٌ جیهو احتنهاء دیهن اَ عهیل ىهذه

الح هاٌو و الههذي علحنهها ات عتقههد ضهههوت لفههو صههدر وههن اٌوههام و ات تثههه هها اعتقههد ا وههن
املضهههوت مث مجحهع وهها م غهههعه وههن الجههة جیهب فحهه الغههكوو مفههدلول اٌوههر افعههه ذلهها و ىههو

واجههب علح ها و ل هح فح هه ا ههه لغح هره و اٌرتجهها حههالغحر یتههاح ایل دلح هه ٌ ههه صههفة اجههدة عههیل
ً
الوجوب و لو حنحنا عیل ذلا ٌرتهه یف كه واجب اتخكوت ورتجعا حغحهره فحجهب حهذلا العههه
ً
حارتحاواو ٌ اخة هلا و ٌهناخهة فاٌصهه یف وتعلهق اٌوهر اتخكهوت واججها و ٌ قهول حا هه وهرتجا
حغحره ری خثجت اٌرتجا ىذا و طدعرفت ات الشا وها یهدد وهن الهدلحلی املتغهاو یی ٌ وهن
الحهالی الههواىحی فههاذا دل دلحهه عههیل النفغهحة و دلحهه عههیل الغحر خهة ٌتعههارض جیهنههها ٌوكههات
الهع كالقول حالوجوب النف
ج

یف الوضوء و الغغه وع وطو الصلوة علحه و ات دل دلحه عهیل

ی الغحر فح تاح ایل الترجحح مث الغعة.
طوله <و اوا لو علهنا حات ال

ء> ایل ارر خعین اذا علهنا ات ال

ء واجب حري و

وقدوههة لعجههادة ارههري ولكههن شههككنا یف ا ههه جههزء هلهها ام شههر عجههادي خفتقههر ایل النح هة و
ً
ً
املجاشرة و اٌ تحات عهیل الوجهه املجهاغ كالوضهوء وهثٍ ام شهر وعهاویل كعوهارة الثهوب وهثٍ
الزجحهة و الشهروحة العجادخهة او جهی
فقدخدور اٌوهر و یصهه الشها جهی اٌول و الثهاین اي ج

الزجحهههة و الشهههروحة املعاولحهههة او جهههی الثهههاین و الثالهههث اي العجادخهههة و
اٌول و الثالهههث اي ج

املعاولح هة او ج هی الثلثههة فٍخ هدري جههزء ام شههر عجههادي ام شههر وعههاویل خقههول یف ىههذه
الشكوك و الدورا او وجوه و ارتهاٌو و ىنا حهی عهیل التهردد و یف الضهواحا طهال فهالق
ات خقههال ات اٌصههه یتلههف و طدشههررنا و جینهها ات الواجههب عههیل الش هحعً الوطههو ووطههف
الغهع و النعق فاذا دل الغنة عیل ا ه واجهب حهري اعتقهد ا حا هه شهر الغحهر و اذ مخقهن
دلحه عیل ا ه جزء عجادة ارري و مخدل اللفهو املتعلهق حالعجهادة اٌرهري عهیل ا هه جلمىها
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فلن قه ا ه جلمىا فاذا ىو وقدوة و شر رارج عن واىحة الغحر ىذا و الجج اجر جرعحهتن
ً
وهنكن و ٌخكلهوهنن ایل عقهوهلن و ٌخكلفههوهنن جههٍو م جیعلهوا هلههن مرجها وهنها و خشههركوا

رعحههتن وعوههن یف تتههمی دیهن اَ ذلهها رههن الههذین ٌیوطنههوت و لههذلا اذا درلههوا یف الفقههه
ختراكن علهین طراین و ادلة ٌ یتاجوت وعوا ایل ىذه املغاجه و لذا ٌ ذكر یف كتتن الفقوحهة
ً
هلذه الحاٌو اٌ وا تكلفوا فحه عهدا و ارادوا اروار فضه.
طوله <و ر ا ت ور الثهرة یف وغألة الص حح و اٌعهن> ایل ارهر ىهذا وهن حهاب دخهدهنن یف
حالهلة خعین الصه ة و اٌعهن
تكلف الثهرة ملغاجه ختكلفوت التعرض هلا و ٌ نرة هلا یف دین اَ ج
ً
حالنغجة ایل تلا العجادة اٌرري و وقدوة الواجب و النهذر كهها اذا هذر درمهها ملهن عههه حشهر
عجادة او جزجه و یف اشترا

حة القرحهة و املجاشهرة حنفغهه و اٌتحهات عهیل الوجهه املجهاغ كهها جینها و

الهزء و الشهر ایل العهر كهها اذا طحهه یف العهر یف صهفة وعجهوت
الغالب رصول التهحیز جی ج
رذ الفلفه و الدارصحین و الغقهو حا و اد ق اٌولهی و انلوهها و اده ق الثالهث و ٌتننلهه ات
الثلثة اجزاء و الجایق شرو خعرفوا العر حالعجع و ىذا القحا
وهها وطههع جحتههار هبن علح هه و عههاداهتن و وجههاخعون و ل هح

رعاء م

فهات النها

خعرفهوت

یشء وههن اركههام اَ ممهها وطههع جحتههرحهتن او

الزء حعرفون و لو كات خعر ذلا ملاارتلف الفقواء
عادهتن او وجعون علحه فٍخعرفوت الشر و ج

العقٍء املاىروت یف جزجحة اٌشحاء و شروحهتا یف العجاداو.

قااال :اصززل ااا عله ززا بززالتكلیف ن زی الواقعززة اجهززاال و دار االوززر بزین االقززل و اال كةززر و كانززا
ا تقالیین و كانا ال زب ة ورادیزة زوا ا حصزلا ال زب ة وزن تعزارض الزللیلین كهزا یتفزق نزی
و زوحا البئر ب زا ا علزی وجزوال ال ززح تعبزلا او وزن اجهزال الزللیل كزاالور بزاخراح صزاع للفطزرل و
لززننعلززن انززه تسززعة ارطززال ام ززتة او وززن تعززارض الهتبززای ین صززورل و االقززل و اال كةززر وع زی ن ززل
االصل حی ئ االحتیزاط ام البزرا ل وج زاط اقواذهزا االخیزر الط االصزل عزلم تعلزق التكلیزف بالزایزل
وضانا الی جهلة وها ور ابقا ون االدلة و اوا الهقتضی لاحتیاط ناط كاط االشزتةال نفیزه انزه اط
اریل االشتةال باالقل نقلاتی به و اوتةل او بزاال كةر او االوزر الز فر االوزری نلزنیلبزا وزن االول او
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اال تصززحاال نك ز لة او ب زا العقززا ن ززو غیرثابززا لززو لززنیكززن عل زی الاززاع او اخبززار االحتی زاط
ناجابر ل ا ذ ا.

اقول :یر خد ون ىذه العجارة ا ه اذا دار اٌور جی اٌ طه و اٌ كثر اٌدتقٍیل خعین اذا كهات
ً
اٌتحات حاٌ طه جمل خا عن فغه و ذلا كها اذا دار اٌور جی ا ه ىه علحهه مخه فواجهت او عشهر

فات ای حاله

جیلي عن اله

و الكٍم یف الجایق ایل العشر و املفروض ا ه عام حالتكلحف

ً
حاردمها امجاٌ و خكوت دجب الشتة ورادخة ٌ ا ٌ علن ات املراد ون اللفو الهذي وطهع حهه

التكلحف ىو اٌ طه او اٌ كثر كالصاع اذا اور حه یف الفعرة فٍ علن ا ه تغهعة اروهال او دهتة
ً
ً
وههثٍ ففههرض لههذلا املصههنف ثلثههة ف هروض ارههدىا اتخكههوت الههدورات اشههجا وههن تعههارض
ً
الههدلحلی كههها یف تعههارض ادلههة ونلورهاو الججههر و ثا هیها اتخكههوت اشههجا وههن امجههال الههدلحه
ً
ً
كالصاع وثٍ و ثالهثا اتخكوت اشجا ون تعهارض املتجهاخنتی صهورة و اٌ طهه و اٌ كثهر وعهین
كها اذا طحه ات صدو فافتد ثقال ون الذىب و یف طول ارر ات صدو فافتد ثقهال وهن
الفضة وع العلن حات املراد طحههتها فوه اٌصه یف ىهذه الصهور اٌرتحها او الجهراءة فارتهار
املصنف الجراءة ٌت اٌصه عهدم تعلهق التكلحهف حالزاخهد فجهذلا كشهف عهن رقحقهة وها یف
طلب مهد

و اوها اٌرتحها فٍ جیهري ىنها ٌت اٌشهتغال ات كهات حاٌ طهه فقهدای حهه او

حغحر ذلا فلنخثجت و ات متغا ارهد حاٌدتصه اب اي ججقهاء اٌوهر فهات كهات اٌوهر حاٌ طهه
فقههدای حههه و ات كههات اٌوههر حغح هر ذلهها وههن اٌ كثههر او اٌوههر الههنف

اٌوههري امل هردد جیهنههها

فلنخثجت او متغا ججناء العقٍء فلنخثجت اتخكوت كذلا حه كو ه عیل الٍ اوضح او
حارجار اٌرتحا فوً ضعحفة و ٌ جاجر هلا ىنها و مجحهع ذلها ممها تعلهق عهزم املصهنف عهیل
اٌدتدٌ ل ىكذا و لو تعلق عزوه حاٌرتحا ٌدهتدل علحهه حادلتهه ممها وهر اوثالهه و ٌ ارهب
اعادتههه و ٌ جیههو احتنههاء دی هن اَ عههیل یشء وههن ىههذه اٌدلههة و اطههول ات رصههه الشهها

جوادعة الدلحلی الشرعحی فالعههه حاملرج هاو املنصوصهة و وهع العجهز فهالتنحیر والغهعة

كها صوا علحه و ات كات ون امجال الدلحه فات وجد وفغهر یكهن علحهه و اٌ فهاَ الكهمی
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الذي له الجة الجالغة و مخكلف اٌ حالجحات و ا آی املكلف لح

خكلف عجاده حاملجهه

املتن الذي ٌخعرفه مث خعاطجه عیل ترك العههه حهه فهاملعین املجههععلحهه ونهه ثاحهت و الزاخهد
جموههول و ٌخكلههف اَ عجههاده حههاملجوول حالكتههاب و الغههنة فههات طلههت طههد وط هع التكلح هف و

ٌ یرج ون عودته اٌ حاٌ كثر طلهت اٌ كثهر جموهول و مخقهع تكلحهف حهه و الهذي ىهو وعلهوم و
فحهه الجههة الجالغههة فقههد اتحنهها حههه و الههذي ىههو جموههول فههٍ تكلحهف اٌ حالجحهات و ٌرجههة اٌ

حالجرىات و خشاىد ذلا ون له عحنات.

قال :اصل ااا عله ا بالتكلیف نی الواقعة اجهاال و دار االور بین الهتبزای ین و كانزا ال زب ة
ورادیزة و كززاط الجهززم وحصززا لاوتةززال قطعززا ن ززل االصززل االحتیزاط بززالجهم كهززا لززو دار االوززر بزین
القصر و التهام او الظ ر و الجهعة ولا ام البرا ل بالتاییر نزی اتیزاط ای هزا شزا وج زاط و اوزا احتهزال
القرعة او طرح االورین او تعیین احلذها با وعین نبزین الفسزاد و اظ زر الزوج ین وجزوال االحتیزاط
بالجهم لا تصحاال و اصل ال زةل و ب زا العقزا و لززوم دنزم الضزرر الهحتهزل و اخبزار االحتیزاط
اله جبرل ذ ا ب ذاال اال كةر و بها اكر وضانا الی لزوم الهاالفة القطعیة علزی االخیزر ای التاییزر وزن
حی زث الحكززن الززواقعی وطلقززا و وززن حی زث العهززل ایضززا اط قل ززا بززالتاییر اال ززتهراری و اوززا نحززن
نانقززول بوجوب هززا وعززا اصززالة بززل بوجززوال الواحززل الهجهززل الززواقعی الهسززتلزم للجهززم وززن بززاال
الهقلوة و لو لزنیزتهكن الهكلزف اال وزن احزل الفزردین نزی تهزام الوقزا نعلزی الهاتزار ال شزی علیزه
للبرا ل و علی البزرا ل اتزی بزالههكن و لزو تهسزة الاصزن باخبزار البزرا ل او اخبزار التاییزر نزی تعزارض
ال ص زین نززالجواال ع ه زا ظززاذر وززن وجززوا و ال نززرق نیهززا ا كززر ب زین حصززول ال ززب ة وززن تعززارض
الللیلین او اجهال الللیل.

ً
اقول :یر خد اذا علهنا حا ا وكلفوت حفرض ال ور وثٍ و دار اٌور جی ا ه عیل صورة ال وهر

الهعة او عیل صورة التهام او عیل صورة القصر و كا ت الشهتة وهن جوهة دٌ لهة
او عیل صورة ج
الفاظ الجر و ات مجعت جیهنها فقداتحت ا ىو املكلف حه یف ف

اٌوهر فوهه اٌصهه اٌرتحها

هالهع و ادههتدل لههه
هالهع ام التنحیهر الههذي ىههو تحجههة الجههراءة فارتههار املصههنف ىنهها اٌرتحها حه ج
حه ج
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حاٌدتصه اب اي ادتصه اب رههال الشههرع فا هها كنههت وشههغول الذوههة حههالفرض و اذا صههلحت
اردهیها و شككت یف جراءة الذوة حی ادتص اب اٌور حالصلوة ایل ات تصیل اٌرري و كهذلا
حاصههه الشههغه و حنههاء العقههٍء و لههلوم دفههع الضههرر الاصههه وههن مالفههة الشههارع و تعفههه حارجههار
اٌرتحا املكغورة الی ون علهیا و ججر كغرىا حذىاب اٌ كثهر مث اضها ایل ذلها ا هه ات حتحهر
لههزم املنالفههة القععحهة ٌت املكلههف حههه یف الواطههع اوهها وارههد وعهی و خقتیضه لههلوم اٌرتحها او ىههو
وارد وهتن كهیل و خقتیضه التنحیهر فهات كهات املعلهوب اٌول یهرج عهن العوهدة حاٌرتحها و ىهو
جواجهب یف الواطهع و خلهزم

ووافق للواطع و حالتنحیر یصه املنالفة ٌ ه خعتقد وجوب یشء لهح
ً
املنالفهة القععحهة اذا ارتههار یف كهه مجعههة وارههدا و اوها عههیل اٌرتحها فٍخلهزم یشء وههن ىههاتی
ً
املنالفتی و ات كات اٌور یف الواطع جوارد حروعی فا ه ای هبها وعا.
طوله <و اوا نن> ایل ارر خعهین ات طحهه ات اوججهمت ا همت اٌرتحها و اوججهمت العههه هبهها

ً
وعا و یف الواطع الواجب وارد وعی فقد اعتقدمت رٍ الواطع كاصه اب التنحیهر طلنها ا ها نهن
الهههع وقههدوً
ٌ وجههب اٌوههر ین اصههالة حههه عتقههد وجههوب الوارههد املجهههه الههواطعً و وجههوب ج

ٌ اصیل.

طوله <و لو مخهتهكن> ایل ارهر خعهین اذا مخهتهكن امل تها وهن الصهلوتی یف متهام الوطهت
ون اوله ایل ارره و مختهكن ون اكثر ون واردة فعیل املنتار وهن لهلوم اٌرتحها ٌ یشء علحهه
ٌصه الجراءة یف وثه ىهذا املوضهع فهات الشها یف اصهه التكلحهف و لغهنا علهن ا هه وكلهف هبهذا
الذي ىو وتهكن ونه و عیل الجراءة ای حاملهكن و لعله ون حاب وا ٌخدرك كله ٌخترك كله.
طوله <و لو متغا الصن> ایل ارر خعین ات متغا القاجه حهالتنحیر حارجهار الجهراءة جیهاب

عنه جورود الدلحه الصهار عهن اٌصهه و حا هه كهها ٌخعلهن جوطهوع التكلحهف جوارهد وعهی ٌخعلهن
ً
التكلحف حاور كهیل و وقتضهاه هی التكلحهف عهنهها وعها و ىهو رهٍ اٌمجهاع و ات متغها حارجهار
التنحیر جیاب عنه حاهنا ٌتنصر ایل ووضع النزاع و ملوا یف النصی اردمها خأور و اٌرر خهنهً
و حاهنا راىرة یف التنحیر الجدئ ٌ اٌدتهراري.
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حالهلههة مجحعوهها اراء ٌ جیهو التعو خهه علهیها ات صه ت فكحهف و ىهً كلوهها رحالحهة میكههن
ج

اطاوة اوثاهلا عیل اضدادىا و ٌ فاجدة فهیا و الق یف املغألة ا ه ٌتردد یف اٌوهر ین املتجهاخنی اٌ
عالاو و عند
حدلحلی شرعحی و مها ردخثات و صارب الكٍم اعلن حبقحقة كٍوه و طداور ا ج

العجز اور ا حالتنحیر و میهرد اٌرتحها اٌ یف ورفوعهة رارة و ىهً حروعتجهرة فالعههه عهیل التنحیهر
ً
وطول املصنف ا ه یف اٌور و الهنً ایش ون عدم تتجعهه كهها طهدونا و خهأی و نهن ٌ عهر شهحجا
الههع تكلحهف اعغهار و ىهو
مما خذكره وهن ىهذه اٌدلهة الواىحهة الهی ٌ جیهو احتنهاء الهدین علهیها و ج

رٍ اٌرتحا فهات اَ شهاء التنفحهف عهن املغهافر و ا هت توجهب علحهه صهلوة ارهري و اَ
الهعة و اطتصر عیل ركعتی ملغحر النا
رفف یوم ج

ون الجعد و تععلوهن ٌدهتهاع العجهة فهاراد

التنفحف عهنن و ا ت تعغهر علههین و تثقهه علههین و روي خأو وا و ال تعأو وا و طهال اَ علوجهه
ی خد اهلل حكن الحأر و الی خد حكن العأر.
قااال :اصززل ااا عله ززا بززالتكلیف اجهززاال و دار االوززر بزین االقززل و اال كةززر اال ززتقالیین نزی

ال ززب ة الهصززلاقیة كهززا لززو علززن اط علیزه نواجززا الیعلززن كهیت ززا او علیزه دی ززا الیعلززن وقززلارا ن ززل
یرجم الی القرعة او الی ال ةل نیختی باله كوك الی اط یعلزن البزرا ل او یظزن ب زا اط قل زا بحجیزة
الظززن ن زی الهوضززوع الصززرع او ال زی البززرا ل نی زختی بززالهتیقن ال باله ززكوك وطلقززا او وززا ل زنیظززن
باالشتةال او یفصل بین ال ة البلوی و الطاری وجوا و االصح انه ال شة نی الرجوع الی البرا ل
وطلقا نی ولل وا لو ا تقرض وزن زیزل دی زارا نزی الوقزا الهعلزوم ثزن شزة نزی انزه ا زتقرض و زه
دی ارا اخر نی وقا اخر ام ال و ال نی وجوال االحتیاط نیها ااا علن بانه كزاط وزلیونا لزیزل بع زرل و
ادی بعضا الیلری وقلارا لا تصحاال و اوا نی ولل وا لو ا تقرض ون زیل وبلةا نزی عقزل واحزل
الیلری وقلارا و نحو الزة وزن اوللزة وزا نحزن نیزه نزاالظ ر البزرا ل وطلقزا الط االلفزاظ و اط كانزا
ووضوعة للهعانی ال فر االوریة لك ا الت صرع الی اله كوك البزلوی و انهزا و صزرن ا الهعلزوم
بالتفصیل او باالجهال و وا نحن نیه وعلوم نزی الجهلزة ال وعلزوم اجهزاال و الهعلزوم نزی الجهلزة
ی حل الی وعلوم تفصیلی و و كوك تفصیلی نیعهزل نزی كزل علزی وقتضزاا و لزیر لاحتیزاط وزا
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یعتهل علیه اقول و ال قرعة بعل ارتفاع ال ب ة باالصل و الظن نی الهوضوع الصرع لیر حجة.

اقول :طوله <و اٌصهح ا هه ٌ شها> عجهارة عجحجهة و كهات خنجغهً اتخقهول الصه حح ا هه
ٌشا ٌت اٌصح فحه شا و ادتدل عیل ذلا حاٌدتص اب خعین كا ت ذوته جر خجة ون الزاخد
ً
طجه ذلا و مخعلن اٌشتغال طععا فحغتص ب راله الغاجق.
و طولههه <و اوهها یف وثههه> ایل ارههر فههاٌرور الجههراءة عههیل اٌوههٍ ٌت الزاخ هد عههیل املت هحقن
وشههكوك و خغتصه ب جههراءة الذوههة الغههاحقة و ات طحهه ات اٌ لفههاظ ووضههوعة للهعههاین الواطعحهة
الهنف اٌور خهة و الهدین الهواطعً یشء وارهد فالشهها یف املكلهف حهه و ٌحهد وهن اٌرتحها
ً
طلنا اٌ لفاظ و ات كا ت كذلا لكهنا ٌ تنصهر ایل املشهكوك الجهدئ فا ها وهثٍ تعلهن ات
ً
علحا مخغة دراىن عیل الحقی و ا ت ون الزاخد یف شا احتهداءا و لهو كهات املهراد وهن ىهذا
ً
ً
ً
الدین وعلووا تفصحٍ وجب املصحر الحه و لو كات وعلووها حاٌمجهال ا هه عشهرة د ها حر وجهب
ً
املصهحر الحهه و اوهها ات كههات املههراد ات شهحجا وههن ىههذا املعلههوم و املشههكوك یف ذوههی جیهب اداء
املعلوم و اٌصه یف الجایق عدم تعلقه حذوی رهی خثجهت و لهح

لٍرتحها وهن اٌدلهة وها

خعتههههد علحهههه ٌت اصههه احه خغهههتدلوت حارجهههار اٌرتحههها و ىهههً ضهههعحفة و حهههات اٌ لفهههاظ
ووضهههوعة لٍوهههور الهههنف
حروعلوم.

الهههواب عنهههه و حنهههاء اىهههه العقهههول و ىهههو
اٌور خهههة و طهههدعرفت ج

طولههه <اطههول و ٌ طرعههة> ایل ارههر فالقرعههة لكههه اوههر وشههكه و ىنهها ٌ اشههكال حعههد طح هام
الدلحه القععً فلح

ووضع طرعة.

ً
طوله <و ال ن یف املوضوع الصر > ایل ارر جواب عهن طهول القهاجلی حاٌرتحها وقحهدا

حعدم ال ن حالجراءة فرده حعدم املقتیض لٍرتحا و لو فرض وجود املقتیضه لٍرتحها ٌخنجغهً
رفع الحد عنه حغجب ال ن حالجراءة ٌت ال ن یف املوضوع الصر لح

حبجة.

حالهلة مجحعوها اطهوال رنحهة ٌتهؤل ایل رحهر و الهق یف املغهألة ا ها كنها جهريء الذوهة طجهه
ج
ً
ذلا خقحنا ٌ شا فحه و ىذا الحقی ثاحت وغتهر ایل اتخأی خقی وثلهه و خشهغه ذوتنها مفها مخأتنها
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خقی وثله ٌخدفعه الشا لقول عیل

ول كان عی خقی فا اح شك فهحها عی خقحن فان

الحقوی الخ ودفل حالشووك فالذوههة الجر خجههة حههالقعع ٌتشههتغه حههالقعع اٌ حههالقعع فا هها علهههت كعله هً
حالجراءة ات عیل عشرة و ٌ ادري ىه صدر یشء حرىا او ردد رهادد خشهتغه حهه ذوهی ام ٌ
ً
و كذلا علهت ا ه طدفاو وین مخ فراج خقحنا فهذوی وشهغولة هبها رهی امدهیها و اطضههیا
واوهها وهها اشهها حعههد فههواو الوطههت فوههو شهها حعههد الاجههه و ٌعجههرة هبهها لقههول ایجعفههر

وووی

اسووتحقنت او شووككت ىف وقووت ف خضووة انووك مت ووهها او ىف وقووت فوهتووا انووك مت ووهها ووهحوا و ان
شككت حعد وا خ م وقت الرووت و قوددخا حایوا فو اعوادة عهحوك وول شوك حوی تأوتحقل فوان
استحقنت فعهحك انت ههیا ىف ای حالوة كنوت و طهال
عووی الحقوی و خق

اذا جواء خقوی حعود حائوا قضواه و و

و

و الائووا و الشووك مجحعووا فووان شووك ىف الظهوور فحهووا بینو و بوی انخ ووی الع وور

قضاها و ان دخه الشك حعد انخ ی الع ر فقدوضت اال انخأتحقل الن الع ر حائا فحها بین و
بی الظهر ف خد الائا ملا كان ول الشك اال بیقی ا هتً.
فتجی ات یف املشكوك ون الفاجت حعد راجه ٌ جیري اشهتغال الذوهة حهه حعهد درهول وطتهه

فات املغلن ٌخترك الصلوة یف وطته فحجین عیل ذلا و ٌ ه یف وطته كات اذكر له و ارفو كها روي
ىو ری ختوضهأ اذكهر ونهه عنهد الشها ا هتهً و اٌت
النغحات وهع ات اعهادة املن
ً
العغر و خدل علحه اخضا طول ایعجداَ

ه الهال و رفهع عهن ىهذه اٌوهة العهاء و

ه عغهر و رهرج شهدخد ٌخعها و یر خهد اَ حكهن الحغهر و ٌیر خهد حكهن

ارتر هها ا ههه دههجه اجوعجههداَ

امنا الشك اذا كنت ىف یشء متزه و مما خدل عهیل وها

اصههل ا اَ ات عههیل وافههه كثحهرة فكحهف اصههنع فقههال اقضووها

فقحه له اهنا اكثر ون ذلا طال اقضها طحه ٌ ارصهیا طال توو و دهجه عهن الصهلوة جحتتههع عهیل
ً
طال تر و اقضوها ا هتً و ون التورً والت ري اتحتتار وا تقعع حثجوته علحها خقحنها و اوها وها روي
فهح ا حی الخدر ی كن ی ول ك رهتا و یف رواخة ارري خق

حوی یو ی انو قودزاد مف هولتهات

عیل اٌدت جاب ملا عرفت ون عدم اشتغال الذوة حاملشكوك فالقضاء له وغت ب.
ً
ً
و اوا اذا ادتدات ورة واردة واٌ صجرة فحشكه اٌور ٌشتغال الذوة ال وعلوم طععها و لهو
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ً
وتها و ٌحد ون الجراءة ون ذلا املال املعلهوم یف الهارج و ٌ جیهري اصهه عهدم الزاخهد اذ اٌصهه
ً
ً
عههدم اٌ طههه اخضهها فٍخ هنق الحق هی اٌ حههالحقی و یتهها رههی یجههرأ ذوتههه و عههیل اآلرههذ اخضهها
اٌرتحا یف اٌرذ عن الزاخد عن الحقی فاٌرتحا یف التصالح.
قال :اصل ااا دار االور بین الهتبای ین بعل العلن االجهالی نزی ال زب ة الهصزلاقیة و كزاط
ال ززة نز زی الهكل ززف ب ززه نفسز زیا ك ززلوراط الفاجت ززة بز زین كون ززا ص ززبحا ام ظ ززرا او غیریز زا كاش ززتباا
ج ا (ج ةخل) القبلة نطرح االورین و ارتكاال الهاالفة القطعیزة وازالف لاجهزاع و النصزراع
الاطاال الی الهعلوم و لو اجهاال بحكن العرع و القرعزة ال دلیزل علی زا نزی ولزل الهقزام و التاییزر
بین اله تب ین ی انی ب ا العقا و اخبار االحتیاط و وا ور ون االنصراع الی الهعلوم و لزو اجهزاال
و الهتهسة باخبار البرا ل وزلنوع بالقلزب و بالتاصزیص بالهجهزل ب حزو وزا یجزری نزی الهرادیزة
نی ولل الظ ر و الجهعة و بهعارضة اخبار االحتیاط و لزوم الجهم علی ن ج وحزلل العقزاال ی زانی
وززا وززر ن زی وقلوززة الواجززب وززن اط التززرك الحكه زی كززالحقیقی نتع زین وجززوال الجهززم وززن بززاال
الهقلوززة ال ززرعیة الهوجززب للعقززاال ااا اتزی باحززلذها و تززرك االخززر ثززن انك ززف بعززل الوقززا كززوط
الهختی به ذو الواجب الواقعی.

اقول :خعین اذا علهت ا ه اشتغه ذوتا حصلوة و فاتت ونا فلهنتهدر اي صهلوة ىهً او
علهت ا ه جیب التوجه ایل القجلة و متعلن این وجه القجلة فٍمیكن ترك اٌور ین ٌشتغال الذوة
ً
الحقحنحة ٌت اٌ لفاظ تنصر ایل الحقحین و لو امجاٌ حبكن العر و القرعة ٌ دلحهه علهیها لوجهود
املفر و املفلع و التنحیر خنایف حناء العقٍء و خنایف ارجار اٌرتحا و خنایف وا ور ون ا صرا اللفهو
ً
ایل املعلههوم امجههاٌ و ىههو یشء وعهی و لههو ارتههار حهره مخهأو حههه و لههو متغهها حاصههه الجههراءة عههن
املجهوع خقلب علحه حات اٌصه الجراءة ون املشكوك فات اٌ لفاظ ووضوعة للهعلهوم و ىنها مهه
ً
الشا فٍ رحار اخضا و حاهنا مصصة حاملجهٍو و ىو خفحد امجال العهام و ٌمیكهن اثجهاو یشء
وعی حه و حاهنا وعارضة حارجار اٌرتحا .
الههع لكهن عهیل هنهج ورهدة العقهاب حهات ٌخكهوت یف تهرك ارهدمها و
و اوا ات طحه حلهلوم ج
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الههع وهن
اتحات اٌرر عقاحا اذا كات املأی حه الواجب الواطعً خنایف ذلا كها وهر فتعهی وجهوب ج
حاب املقدوة.

حالهلة مجحع ذلا اركام حالرأي و ات اصاحت و ٌ جیو احتناء الدین عهیل ىهذه الحهاٌو
ج

و اٌراء و ال نوت و الق یف املغألة ا ه اذا علن ا ه فاتته فر خضة ون الفراخ
خعهه كها طال اجوعجداَ

و ٌخدري اهیها ىهو

ول نس ول هوة یوو واحدة و مخد ای هوة هوی وی كعتوی

و هثا و ارحعا ا هتً و ىذا وجه اٌرتحا فحه و ٌ جیب تعحی رصوب اٌرحعحاو ملكات النك و

الوهاو یف القجلهة فودهعوا لنها اٌوهر
ٌت وا فاتت وعحنة و ارحع و ىو خصلهیا هلا و اذا دار اٌوهر جهی ج
ً
حهالتنحیر و مخهدعوا لههٍراء و ال نهوت وغهها ا و ارهتٍ املوضههعی دلحهه ات اٌوههر لهح حههاٌراء و
ال نههوت و ات مخكههن ههك رههاب یف املغههألة فحتكفلوهها طولههه

اذا ا ووجمت مبثووا هووما فعه وحكن

حاالحتحا حی تأألوا عن فتعههووا و ذلها للعلهن القععهً جوطهوع التكلحهف علحهه و لكهن ٌخهدري
كحفحة اجراء الذوة ونه فح تا ری خعلن ججراءة الذوة ری خغأل فحعلن و ذلا ا ه ٌوفر له خعلهن
حههه الجههراءة اٌ حاٌرتح ها و العلههن حههالتكلحف ا ال الجههراءة اٌصههلحة و ٌخ هدفع الحق هی اٌ حههالحقی
كهاطالت رجج اَ

.

قال :اصل ااا دار االور بین الهتبای ین و كاط االشتباا نی وصزلاق الهكلزف ال الهكلزف بزه
كواجل اله ی نی ثوبه اله زترك و الا لزی اله زكل الز ی اجتهزم وعزه رجزل و اوزر ل نزالحق بزرا ل
كل و ها عن التكلیف الصالة الط ارل نی الهسبوق ب ا و الصالة وجوال الوضو و كفایته و عزلم
وجوال الةسل و علم كفایته نی الهسبوق بالحزلث االصزةر و ا تصزحاال بقزا الحالزة السزابقة
وضانا الی ب ا اذل العقول نانلنم ا تصحاال االوزر بالصزلول الهقتضزی لاحتیزاط و ا تصزحاال
االوززر بالط ززارل و اصززالة االشززتةال ب زا و ا تصززحاال بقززا الحالززة السززابقة الهانعززة عززن دخززول
الصلول.

اقول :خعین اذا وجد یف ثوب وشترك وین و ٌخهدري اهیهها ارهتلن فحهه او رنهی وشهكه
النهب الرجهه
له آلتات و یف الواطع ٌ جر خ اذا جاوع اورأة و جاوعه رجه ون حر ا زال فٍخهدري ج
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او املرأة طال فالق جراءة كه وهنها ٌت املتعور له اصه العوارة و امل دد جیب علحهه الوضهوء ٌ
ً
الغغه و ٌدتص اب حقاء الالة الغاحقة فات كا ت ووارة فالعوارة او ردد اصغر فوو وضهافا
ایل حناء اىه العقول و كرر ا ا ه لح

فحه رجة.

طوله <فا دفع ادتص اب اٌوهر حالصهلوة> اي املتعلهق حهالرجلی رهی الشها یف العوهارة
املقتیض لٍرتحا .
طوله <و ادتص اب اٌور حالعوارة> خعین حعد الدد الغاجق.
طوله <و اصالة اٌشتغال هبا> فٍحد ون جراءة الذوة وهنا.
ً
طولههه <و ادتصه اب حقههاء الالههة الغههاحقة> ایل ارهر خعههین طجههه الصههلوة اذا كههات مههدثا و
مخكههن لههه الههدرول یف الصههلوة خغتصه ب تلهها الالههة فٍ جیهو الههدرول فهیها اٌ حههاور طععهً و

هبذه اٌدلة جیب اٌرتحا اٌ ا ه دفعوا املصنف ا ارتار ون اٌدلة ال نحة و الومهحهة و این مار
ً
ً
یف ىذا املقام صا حر وا دجه اجوعجداَ عن الرجه خصحب حثوحه ونحها و مخعلهن ا هه ارهتلن
ً
طههال لحغأووا ووووا وجوود حثوحوو و لحتوضوووأ ا هتههً و ىههذا الجهههر خصههد عههیل الهههرجلی وعهها و میكهههن
ً
اٌدتدٌ ل حه علهیها وضافا ایل طول عیل ول كان عی خقی فشك فهحها عی خقحنو فوان
ً
ً
الشك الخنقا الحقی ا هتً و طدكات كه وارد واىرا حر جنهب خقحنها فجناحتهه حتتهاح ایل دلحهه
شرعً فاذ ٌ دلحه ٌ غه علحه و مها شنصات هلها تكلحفات و كه وكلف حتكلحف فغه.
و اوا النهی فعلحهه الغغهه و ٌ غهه عهیل ارهد وهن الرجهه و املهرأة ٌت املهرأة متعلهن ات

ً
رجٍ جاوعوا حذكره اٌصیل و الرجه مخدر ا ه جاوع فرج اوهرأة اصهیل و النهی فقهداجنب حارهد
الناحهة وهن اهیهها كهات و ركهن ادتصه اب العوهارة الهی كا ها علحهه جیهري
اٌور ین و رصه لهه ج

علهیها عیل دحا القوم ولكن عیل وها نتهاره ات طلنها حعهدم الوادهعة اهنهها كا ها وهاىر ین و ٌحهد
الناحههة وههن التوطحهف و مخصههه ههك ات الههذكر الزاخهد جینههب و الوطههاع یف ثقههب اخهد
وههن ادههجاب ج

جمنهب و ٌخهدرٍت حتههت دهایر اٌرجهار فاهنهها جار خهة عههیل املعهرو یف العهر و اوههر النهی ههادر
حروعرو فلح

علهیها غه فحها وصه الحنا و اَ العام حبقایق اركاوه.

344

قال :اصل ااا دار االور بزین الحزرام و غیزر الواجزب و كزاط ال زة نزی التكلیزف لفقزل العلزن

االجهزالی ناالصزل البززرا ل ال كةزر وزا وززر نزی ال ززب ة الوجوبیزة و عزن االخبززاریین االحتیزاط و یظ ززر
ضعف ادلت ن وها ور نعن قلیكوط االصزل الحروزة نزی بعزض الهزوارد الااصزة الدلزة خارجیزة كهزا
نزی اللحززوم نلزو تولززل حیزواط وززن حیزوانین احززلذها طززاذر وحلززل كززالة ن و االخززر نجززر وحززرم
كالكلب و الوهاثل لزه وزن احزل ابویزه و ال وزن الازارج ناالصزل ط ارتزه لهزا دل علزی اط كزل شزی
طززاذر حتزی تعلززن انززه قز ر و ال تصززحاال ط ززارل واقیزه و الصززالة عززلم وجززوال االجت ززاال ع ززه و
حروة لحهه الط اغلب اللحوم وحروة و الخبار االحتیزاط قیزل و لب زا العقزا اقزول و اوزا التهسزة
با تصززحاال نجا ززة حززال و ویتززه او حززال والدتززه لهاقززال بززلط الكلززب وززلا او با تصززحاال حروززة
حزال حیوتززه او با تصززحاال ط زارل حزال حیوتززه نه ظززور نیزه ثززن اط كةیزرا وهزا نرضز اا نزی ال ززب ة
الوجوبیة جاریة نی ال ب ة التحریهیة یعلن حال ا وها بق.

اقااول :خعههین اذا اشههتجه اٌوههر یف یشء ا ههه رههرام او حرواجههب حبغههب التكلح هف و
ً
ً
م علن ح ء و لهو امجهاٌ فاملجهتهدوت رهاىرا عهیل الجهراءة و اٌرجهار یوت عهیل اٌرتحها و
ادتدل املصنف حبكن القوة العاطلة و حناء العقهٍء و ذىهاب املع هن و اصهالة عهدم الهدلحه
عههیل الروههة و ادتص ه اب عههدم الروههة طجههه الشهها و حاٌخ هاو العاوههة و اٌرجههار و ادلههة
اٌرجار یی ضعحفة ملا ور یف اصه اٌحارة.
طولههه < عههن طههدخكوت> ایل ارههر اوهها ووههارة ذلهها الحهوات مفغههلن و اوهها رروههة لهههه فوههذه
اٌدلة ومهحة ٌخعجأ هبا و ات اردو وتاحعة اٌرجهار فها ر ات كهات خغههً حادهن مهرم خلزوهه رمكهه
وات كات یشء حروعرو حادن فاملتكفه له طهول ایعجهداَ

امنوا الورام ووا حورم اهلل و سوول

ىف كتاح و طول ایجعفر لحس الرام اال وا حرم اهلل ىف كتاح و طول ایعجداَ
ً
وا حرم اهلل ىف القرءان و اال ف ا هتً و نن ٌ قدر اتنرم شحجا میروه اَ علوجه.

امنوا الورام

ً
طوله <اطول> ایل ارر اوا ادتص اب رال املنو خهة فتغحهر عنهه املوضهوع طععها فٍ جیهري و
ً
وٍطاته لجدت الكلب كٍم دنحف و الحوا او ٌخنجغن حاملٍطاو حتقحقها و كهذا ادتصه اب
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رروة رال رحوته و ىو اول الهدعوي و كهذا اٌدهتدٌ ل عهیل ووارتهه حادتصه اب ووهارة رهال
رحوته ٌ ه فرع القول حقجول التزكحة.
قال :اصل ااا دار االور بین الحرام و غیرالواجب و كانزا ال زب ة ووضزوعیة و االوزر دایزرا
بین الهتبای ین ناط كانا ال ب ة غیروحصورل لكوط اله تب ا وتعز رل االحاطزة او وتعسزرت ا
و لو الجل ال یئة االجتهاعیة كجواجز الظلهة او لكزوط اله زتبه لقلتزه كالهعزلوم بزین اله زتب ا
بحیث اضهحل نی ج ب ا و ا تقر جیة العقا علی علم التحرز ع ا لنیجب االجت زاال ع زا
لفقل الهقتضی نی القسهین االولین ناط الاطاال الی صرع الی ولل ها وضانا الی االجهاع و ادلة
نفی العسر و نی القسزن اللالزث یجزری الزللیل االخیزر و نزی االخیزر العسزر و لزو لزبعض االشزااف
بعل كوط التبعیض نی اشااف الهكلفین و فیا باالجهاع نتخول.

اقول :طوله <و لو ٌجه اهلحجة اٌجتهاعحة> خعهین ات حرامل صهور طهدخكو ت حنفغهه حهر
ً
ً
مصور كاٌشجار وثٍ و الحوا هاو و طهدخكوت حنفغهه مصهورا ولكهن ٌجهه اهلحجهة اٌجتهاعحهة
حرمصور كجوایز رام فا ه مصهور اٌ ات مجحهع جهوایز مجحهع ال لههة حرمصهورة و ادرهال ىهذا
ً
ً
القغهههن یف حرامل صهههور دهههنحف جهههدا فعهههیل ىهههذا اٌ هههاءات املشهههتتات اخضههها خهههدرٍت یف
حرامل صور ٌهنهها حالنغهجة ایل ا فغهوها مصهورتات ولكهن مجحهع اواین العهام الهی وطهع اٌشهتجاه
فهیا حرمصورة.
ً
ً
طوله <و ادتقر دجحة العقٍء> ىو ون ادلته حاونا و ات كات راىرا صفة ملا دجق.
طوله <لفقد املقتیض یف القغهی اٌولی> اي املتعذر اٌراوة و وتعغرهتا للعذر و العغر
ً
و ٌتكلحف هبها ون اٌول وضافا ایل اٌمجهاع و ادلهة هی العغهر وهن العقهه و الكتهاب و الغهنة و
اوا یف القغن الثالث و ىو كجوایز ال لههة جیهري الهدلحه اٌرحهر اي ادلهة هی العغهر و اوها املشهتجه
ً
القلحه فكذلا ٌجه العغر و لو لجع اٌشناب حعد كوت التجعح ونفحها حاٌمجهاع و لعههري
ٌ یشء ون ذلا ون ادلة دین اَ اٌ عدم التكلحف حاملعغور فا ه ون الكتاب و الغنة و نهن
ً
ٌ ع هول عههیل حرمههها و ٌ ههري دخنهها ح هر وهها وهنههها فنقههول یف الشههتة حرامل صههورة ا ههه ٌ جی هب
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اٌجتناب لقول ایعجداَ

كا یشء فح ح ل و حرام فهو لوك حو ل حوی تعورف الورام ونو

حعحن فتدع و هبذا املعهین ارجهار عدخهدة و الههدَ و نهن ٌ عهر ىهذه اللحهاو و اٌمجاعهاو
الومهحة و اٌدت غا او العرفحة.
قال :او وحصورل و كانزا ال زب ة غیروزجیزة كاالنزا الطزاذر اله زتبه بزال جر و الهزال
الحال اله تبه بالحرام نهن ج ة الحكن الوضعی یترتب االثر ون ضهاط و نجا زة اتفاقزا بعزل
العلززن و لززو اجهززاال بالهاقززا و االرتكززاال و اوززا وززن ج ززة الحكززن التكلیفزی نیحتهززل جززواز ارتكززاال
الكززل دنعززة او تززلریجا و القرعززة و وجززوال ابقززا وقززلار الحززرام و اجت ززاال الكززل وززن بززاال الهقلوززة
العقلی زة او وززن بززاال الهقلوززة ال ززرعیة بحی زث یتعززلد العقززاال عل زی حسززب تعززلد االرتك زاال و اط
انك ف اط وا ارتكبه لنیكن الهحرم الواقعی و االخیر اظ ر اوا بطاط االولین نلاجهاع و انصراع
الاطاال الی الهعلوم و لزو اجهزاال و قولزه

كم

ی

فی

حالل

حدشقو

فاو حالل نك حخی حؼشف قنحدشقو بعی زه وعزارض وزم حزلیث التةلیزث
نیاصززص االول عل زی نززرض داللتززه بةی زر الهحصززورل اقززول وضززانا ال زی اال ززتقرا و اوززا القرعززة
نیلنع ا االصل نیها یهكن نیه االحتیاط كهاذ ا وم قصور ادلت ا لو صح لذا و تن داللت زا عزن
وعارضة اخبار االحتیاط نی ولل وا نحن نیه و اوا الرابم نیلنعه اال تصحاال و قاعلل االشزتةال
و االدلززة اللفظیزة و اخبززار االحتیزاط و خصززوف حززلیث التةلیزث الهعززروع بزین الااصززة و العاوززة

حالل ویٍ

حشقو ویٍ

بااث ویٍ رنك فًٍ حشك

قن شبااث َ جا يٍ قنًحش ياث
قسحكهللا قنًحشياث

يٍ ق خز قن شبااث

ههك يٍ حیث الیؼهى و الیهكن حهل الجهزم

الهحلی نیه علی الع ل اذ یا و خارجیا و ال علی اال تةراق الحقیقی اا الوورد له حی ئ نابل وزن
حهلززه اوززا علززی الجزز ر الهفززرد نیكززوط الهززراد اط وززن اخزز بال ززب ة ارتكززب الهحززرم او علززی
اال تةراق بالهع ی االعن ال ی ی هل جهیم ال ب ا و لو نی الواقعة الااصزة نزالهع ی اط وزن
اخ جهیم ال ب ا و لو نی الواقعة الااصة نقلارتكب الهحروا ك لة لكن االول اقزرال عرنزا
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و اط كززاط الهقصززود ی زتن عل زی الززوج ین ن قززول عل زی االول و هززا یحتهززل اطیكززوط الهززراد وززن
الهحرم الظاذری او الواقعی حقیقة او الواقعی وجازا و االو زط كز ال و االخیزر بهاحظزة الت زبیه

وسززتلزم لتعززلد العقززاال كززاالول و ی زلل عل زی تعززلد العقززاال زی زادل عل زی الززة خبززر الحددُءط
قنیءیٍ وانشدك و خبزر االحتیزاط و اط التزرك الحكهزی كزالحقیقی كهزا وزر نزی بحزث
وقلوة الواجب.

اقول :الشتة امل صورة حراملزجحة كاٌ اجی املشتتی و املزجحة كهاء رٍل مهتلا هاء
ررام.
طولههه <مفههن جوههة الكههن الوضههعً> ایل ارههر خعههین اذا تجهی ات املتلههف ىههو وههال الغحهر ىههو
ضاون او تجی ات املغتعهه ىو النج

جیب غه وا اصاحه ونه.

ً
طوله <واوا ون جوة الكن التكلحی> ایل ارر فارتهه اركاوا كها ذكهره و ارتهار وجهوب

اجتناب الكه ون حاب املقدوة الشرعحة.
ً
ً
طوله <اوا حعٍت اٌولهی> ایل ارهر و مهها جهوا ارتكهاب الكهه دفعهة او تهدر جیا فاحعلوهها
ً
ً
حاٌمجاع و ٌت ا صرا اٌور حاٌجتنهاب ایل املعلهوم و لهو امجهاٌ و الهرام ىنها وعلهوم امجهاٌ و ات
طحه مفا تقول یف طوله

كا یشء فح ح ل و حرام الدخث طلنا ا هه وعهارض حبهدخث التثلحهث

النههاىً عههن ارتكههاب الشههتاو فنقههول الههدخث اٌول مصههوب حغحرامل صههور و املصههنف ح هر
الدخث ٌهنن خأرذوت حعضون ون حع

و الدخث كا یشء فح ح ل و حورام فهوو لوك حو ل

حی تعرف الرام ون حعحن فتدع و ٌ جیو ىذا الهه الذي محهه املصهنف علحهه الهدخث وهن
حر دلحه

التعهارض و ات طلهت الهدلحه اٌمجهاع طلهت اٌمجهاع ات طهام كهات دلحهه وجهوب

اٌجتناب ٌ ات وعین الدخث ىذا.
ً
و ون تاخج افكار املصنف فغه دوت ادهتاده طولهه <اطهول وضهافا ایل اٌدهتقراء> اي یف
ً
املوارد الاصة یف الشتاو امل صهورة املهأثورة و ىهذا دلحهه ادهتدل حهه صهارب الهدایق اخضها
ً
ون اٌرجار یی و ىو دنحف جدا و طحا م م وها للشهحعة و لٍدهتقراء و اعجهب وهن
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ذلا ات صارب الهدایق یجهرىن عهیل جهوا ه حا ها كهها علهن حاٌدهتقراء ات الفاعهه ورفهوع علهن
الهواد طهدخكجو و املعصهوم وهن عصههه اَ و ٌمیكهن لهوم ارهد
حاٌدتقراء ات الكن ىهذا عهن ات ج

عیل عثاره.

طولهههه <و اوههها القرعهههة> ایل ارهههر فحهههدفعوا اهنههها لكهههه اوهههر وشهههكه و ىنههها میكهههن اٌرتحههها
فٍاشكال و م مخغتقر املصنف یف وواضع القرعة ری یري ات یف مجحعوا كات میكن اٌرتحا و
وع ذلا طرعوا او اوروا حالقرعة.
طولههه <و اوهها الراحههع> ایل ارههر و ىههو وجههوب احقههاء وقههدار الههرام فاحعههه املصههنف ذلهها
ً
حاٌدتص اب خعهین اذا ارهذ ارهد اٌ هاجی و تهرك اٌرهر فقجهه اٌرهذ كهات وهأوورا حهاٌرترا وهن
النج

و حعد ارذ الوارد شاك یف رفع اٌور فحغتص ب حقهامه و حقاعهدة اٌشهتغال خعهین كنهت

وشغول الذوة حاجتناب امل رم و ٌیصه القعع حالجراءة ری جحتتنب عن الكه اذ لعهه املهأروذ
ً
ىو النج و حاٌدلة اللف حهة اذ لفهو الهنج ووضهوع للهعلهوم جنادهته و لهو امجهاٌ او الهنج

الواطعً و ٌخمت اٌوتثال اٌ حاٌجتناب عن الكه و حارجهار اٌرتحها و رجهر التثلحهث ولكهن روي
ً
الهلهههة فهههات لفهههو النهههیب اخووم حالشوووات و ىهههو الفصهههحح و وفهههاده
رجهههر التثلحهههث مرفههها یف ج

الشتاو یف الكن ملكات الجاء.

ً
الهع> ایل ارر مجحع ذلا شتاو و لحته تركوا ارهذا حهالجر و الجهر
طوله <و ٌمیكن محه ج

رههاىر ات املههراد تههرك كههه شههتة مفههن تههرك شههتة جنهها وههن امل ههرم امل تهههه فهیها و وههن تههرك مجح هع

الشتاو جنا ون امل رواو امل تهلة فهیا.

طوله <فنقول عیل اٌول وهنها> ایل ارهر شهتاو ارهر وشوشهة للهذىن الصهایف الجهایق

عیل الفعرة طال ات ارذ ا املراد وهن الهرام الهواطعً خلهزم الكهذب فا هه لهح حهٍ م اتخقهع یف
ً
الههرام الههواطعً كههه ورتكههب شههتة و ات ارههذ ا الههواطعً املجهها ي خعههین خكههوت ذلهها تشههجهیا
ً
ً
ونه فحكوت وهن ارتكهب شهتة كأ هه ارتكهب مروها واطعحها و ملها ارتهار املصهنف ات الت هر
ون الكه ون حاب املقدوة الشرعحة ارتار تعدد العقاب حتعدد ترك املقدوة كهها وهر یف حاحهه و
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ادتدل ىنا خادة عیل ذلا حبدخث ال تنقا و ىهو اٌدتصه اب عنهدىن و رجهر اٌرتحها و
طحا الترك المكً حالترك الواطعً و مجحع وا دوي الكتاب و الغنة عند ا ىجاء ونثهور و یف
ً
وهن ات
اهلوات كعفعة عنز ٌخعجأ هبا و الق یف الشتة امل صهورة اخضها وها طهال المههد
كههه وارههد وارههد وهنهها رههٍل لههدخث كووا یشء فحو حو ل و حوورام و ٌخعههارض ذلهها حههاملوارد
الاصهههة املهههأوورة فهیههها حاٌجتنهههاب فهههات طلنههها جوجهههوب اٌجتنهههاب فهیههها فعهههالوههها رصهههك
العهوواو و ٌ جیو طحا

حهر وواضهع الهنك هبها و ات م قهه حهالوجوب و طلنها حاٌدهت جاب

كها طلنا حادت جاب اٌرتحا فوً ون حاب اٌرتحا اٌدت جای و كذلا ٌخعارض حارجهار

التثلحث فات الشهتة المكحهة وها فحهه صهات وتعارضهات و ىنها هك وارهد و ٌ شهتة و دهایر
ً
اٌدلة لحغت ح ء و الشتة املوضوعحة ٌ جیب اٌجتناب عنه و لهح رجهر التثلحهث وقحهدا
ً
حامل صور فات ارذوا دلوله وجب اٌجتناب یف حهر امل صهور اخضها و كهن وهن ووضهع كهات
الشتة مصهورة و اوهروا حاٌرتكهاب او التعحهی حالقرعهة وهن دوت اجتنهاب الكهه ىهذا و ارجهار
التثلحث راىرة یف اٌدت جاب اذا ار خد املوضوعاو ولكن ىهذا الهدخث كهها طهدونا رهاىر یف
الشتة المكحة ملن عر العرجیة ملكهات الجهاء یف طولهه اخوم حالشووات فا هه ٌخقهال اذا ارهذ
ً
الههدرىن وههثٍ ارههذ حالههدرىن و ا هها ارههذ حههه عههین اوغههكه و متغهها حههه و ىنهها عههین وٍ وههة
ً
الشههتة و اٌعتقههاد حههه ٌ ارههذىا و اكلوهها وههثٍ تههدجر جحتههد ات كنههت تعههر الل ههن و اوهها ارجههار

اٌرتحها فقههدذكر ا اهنهها رههاىرة یف اٌدههت جاب و عههیل فههرض التكههافؤ یف الكههه فههالرجوع ایل
ً
الغعة و املرد ایل جهوا اٌدهتعهال رهی ات یف املهوارد الاصهة اخضها ات مخقهن امجهاع طععهً

ٌمیكههن القههول حههالوجوب لوجههود املعلههق املههررك لٍدههتعهال فال ههاىر وههن اٌرجههار عههدم
وجوب اٌجتناب ون الشتة املوضوعحة حرمصورة و مصورة اٌ ات اٌجتناب دهنة و كهه
اورأ و تقواه و میت ن هبا تقوي النا

یف امل صور و حرامل صور حقدر اٌوكات.

ً
مث ىه جیب احقاء وارد وثٍ او حقدر متههه الهرام ام ٌ فنقهول ٌ شها و ٌر خهب ا هه اذا
ً
علن ات یف ارد اٌ اجی ونج و شرب واردا مخعلن ا ه ررام فح ه له و اوا اذا شهرهبها هلج
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او حر ولج و لو یف یووی فحعلن ا ه شرب الهرام و الهدخث الهذي ادهتدللنا حهه ان كوا یشء فحو

ً
ح ل و حرام فهو لك ح ل حی تعهن الرام حعحن فتدع و ىذا علن ا ه شرب الرام حعحنه طععها
ً
جزوا و ٌخلزم اتخكوت الرام العحین حشنصحته و مجحع ممحزاته وعلووة و خكی العلن اٌمجایل ىهذا
ً
ً ً ً
و خصد علحه ا ه شرب جنغا جوٌ وثٍ او مخرا حهٍ شها و ر خهب فلهو وهلج فهی ىهذا اٌ هاء جهول
ً
ً
ً
خقحنا حعحنه و شهرحه و ات فهر فوهو شهرب جهوٌ طععها اوها الحهوم و اوها اوه و لهح العلهن حالوطهت
شر رروة الجول فالق ا هه جیهب علحهه احقهاء وقهدار الهرام یف حهر املههلوح و اجتنهاب املههلوح

الغحال املتداره مجلة ىذا جمهه وا تقتضحه ارجار المهد

.

و اوا رد املصنف طولنا حاٌدتص اب فجعد ات اٌدتص اب ٌ جیري یف فه

اركهام اَ

اٌدتص اب جار وا مخعثر عیل ك و ىنا ك كا یشء فح ح ل و حورام و حقاعهدة اٌشهتغال
فالجراءة حتصهه حالعههه حهنك الهٍل و الهرام و اوها اٌدلهة اللف حهة فهات ارهذو ارهد اٌ هاجی
فلنتعلن ات طوله ٌتشرب النج

تعلق حه ام ٌ و ٌخدل لفو الهنج

عهیل ىهذا اٌ هاء حهه ىهو

حتت كه یشء واىر ری تعلهن ا هه طهذر و حتهت ال تونقا الحقوی اال بیقوی و لغهت هأوور وهن
عنهد اَ حاٌجتنهاب عهن الكهه و عهن املشهتجه حهالنج

و ٌتغهتعهه كلهیهها فهٍ حهأ

حتنهاول

وارههد و طههدعرفت ات ارجههار اٌرتح ها و التثلح هث رههاىرة یف اٌدههت جاب و عههیل فههرض الدٌ لههة
ٌ جی هب اٌرتح ها فحههها فح هه ههك و اذت وههن الشههارع كههها اذا اذت الشههارع یف اكههه لههن فتركههه
ً
ارتحاوا مما ٌ جیو و كذلا ٌ شتة حعد النك الصر خح فٍختعارضات.
قال :اصل ااا دار االور بعل العلن االجهالی بین الواجب و الحرام و كانا ال زب ة ورادیزة

كلوراط االور بین وجوال السجلل و حروت ا بعل قرا ل العزیهة نی الفریضة احتهل طزرح االوزرین
و یلنعه ظ ور االجهاع و ادلة االشتراك و تقلین جانب الحروزة الط دنزم الهضزرل اولزی وزن جلزب
اله فعززة و یلنعززه اط نززی تززرك الواجززب ایضززا وفسززلل و اط جلززب اله فعززة قززلیترجح علززی دنززم
الهفسلل نایتن االطاق و القرعة و یلنع ا ظ ور االجهاع علی خان ا و اخبار العزاح اللالزة علزی
التاییر نی تعارض ال صین و التاییر اال تهراری و یلنعه اصل ال زةل و اال تصزحاال و ظ زور
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االجهاع علی علوزه و ظزاذر خبزر التاییزر نزاط ظزاذرا الایزار بزلوا ال ا زتهرارا وزم لززوم الهاالفزة
القطعیة اال اطیعارض بالهوانقة القطعیة و اوزا التهسزة با تصزحاال التاییزر ن زو نزرع جریانزه و
الیجری نتخول نیتعین التاییر البلوی و ذل الهجت ل حی ئ یفتی بالتاییر كها نی اوارتی الهقلل
او بالهاتار وج اط و یحتهل خیارا بین االورین كهزا ذزو االصزل لكزن االظ زر (الظزاذر خل) االول
لسیرل العلها و حكایة ظ زور عزلم الازاع و اط كانزا ال زب ة وصزلاقیة نزاط كزاط اصزل یزرجح
جانب الحروة كها نی اشتباا اخر الحیض باال تحاضة او جانب الوجزوال كاشزتباا اخزر روضزاط
باول شوال عهزل باالصزل و اط نقزل وزن الجزانبین كاله ز ور وطؤذزا اله زتبه باالج بیزة جزا نیزه
االحتهاال السابقة و الهاتار الهاتار و یلل علی بطاط طرح االورین ذ ا انصراع الاطاال الی
الهعلوم و لو اجهاال و ظ ور االجهاع.

اقول :اراد املصنف اتخذكر یف ىذا اٌصه وها اذا دار اٌوهر فحهه جهی الواجهب و الهرام
كها اذا طرأ اٌ غات العل میة یف الفر خضة و دار اوره جی وجوب الغجدة و رروهتها و كهذلا اذا
ً
كات له وجاو و ولهق وارهدة ثلثها و هذر و ء اٌرهر فاشهتتتا و كحهوم الشها وهن ارهر شهور
روضههات او وههن ارههر اخ هام ال هح

فههات كههات الشههتة یف ذلهها ورادخ هة كههها یف الغههجدة ففح هه

ارتهههاٌو وههرح الههدلحلی و الرجههوع ایل اٌصههه و ىههو الجههراءة و دفههع املصههنف امل قههق ىههذا
اٌرتهههال ح وههور اٌمجههاع و ل هح جرىههات الههرب و حههدلحه اٌشههتراك خعههین اشههتراك املوجههودین
ً
الح هوم و ی هوم العههاب و كههوت الوجههوب و الروههة ارههدمها رمكهها للهشههافوی فاٌصههه وههزال
ولكن ون خقول ناوجحة مجحع النا

ٌ یتهاح ایل اٌدهتدٌ ل حاٌشهتراك و خكفحهه ات فهرض

املغههألة العلههن حا ههه واجههب او رههرام فٍ جیهري اصههه الجههراءة و وههن اٌرتهههاٌو تقههدمی جا ههب

الروة كها علحه حع

اٌرجار یی ٌت ترك الرام دفع وفغدة و فعه الواجهب جلهب ونفعهة

و اٌول اویل وههع ا ههه ٌ جیهو احتنههاء دیهن اَ عههیل ىههذه املزررفههاو الواىحهة امل روههة و اجههاب
ً
املصنف حقاعدة دب حغب و ون روً در ُر ِوً حبجر حات یف تهرك الواجهب اخضها وفغهدة و
طضحتكن لحغهت كلحهة و وهنها القرعهة و دفعوها املصهنف حهات وجناىها ضهعحف و ح وهور اٌمجهاع
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الذي واا لل اَ حه ون دهلعات و حارجهار العهٍح ال هاىرة یف التنحیهر یف النصهی و خثجهت یف
ً ً
الجههایق حاٌمجههاع املركههب التنهحیل و وهنهها التنحیهر اٌدههتهراري خعههین خكههوت متههارا دامئهها فحعهههه
ً
ً
یووا هبذا و یووا هبذا و دفع املصنف ذلها حاصهه الشهغه فا هه كهات وشهغولالذوهة حارهدمها
فلهههها ارتهههار ارهههدمها ثجهههت یف ذوتهههه ذلههها مث العهههدول عنهههه ایل اٌرهههر یتهههاح ایل الهههدلحه و
ً
ً
حادتص ه اب ركههن ارتههاره اوٌ و روههور اٌمجههاع و طههدعرفت وكههررا رههال ىههذه اٌدلههة و حههات
راىر ارجار التنحیر الحار الجدوي و طدعرفت ات الجدوي لا و ىهو وهن اىهه الفحهایف و ىهذا
ً
اٌدتدٌ ل اخضا خنیب عهن اهنهن ٌیراجعهوت اٌرجهار و خأرهذ حعضهون عهن حعه و یف حعه
اٌرجههار هووو ىف سووعة حووی خهقوواه و اي ادههتهرار ادوم وههن ذلهها و یف حعضههوا مفوسوول عهحوك حوی
ً
ت ی القامئ فترده الح فات مخكن ىذا ادتهرارا مفا اٌدتهرار و الجایق وعلق شاوه لٍدهتهراري
ً
اخضا.
طوله <فحتعی التنحیر الجدوي> اي الجدئ و مختعی اٌ

رحال ون حهر وراجعهة و

ا ا ٌ شا یف املغألة اٌ حدلحلی شرعحی كها عرفت و الهدلحٍت رهدخثات ٌ رهدخث و اخهة ٌت
اٌخة وعرضة و الدخث وعروغ فات تعارض الجرات فات رجح اردمها عهیل اٌرهر و اٌ فالغهعة
ایل ات لی القامئ

و رده الحه فغهه وا شجت.

طوله <و ىه املجهتد> ایل ارهر خعهین ىهه املجهتهد یف دیهن اَ یف اٌوهاراو ال نحهة
حعد وا تغاوي اٌوهاراو لهه خفهی حهالتنحیر كهها خفهی حهالتنحیر عنهد تغهاوي اوهاری املقلهد
كاملجهتدین املعاعی له او یتار اردمها مث خفهی نتهاره دوت حهر املنتهار خقهول وجوهات
ٌت وداره عیل العقول و املصنف ركن قتیض اصه الجراءة عن التعحهی ات املجهتهد محهر
ج هی اهیههها شههاء و اراد ولكههن اٌ روههر وههن القغهههی ا ههه خفههی حالح هار لغ هحرة العلهههاء الههی
لحغت حبجهة و ٌ وعصهووی و ٌ اتهی وهن طجهه اَ و ركاخهة روهور عهدم الهٍ و ىهو
رن یف رن یف رن و عیل اي رال ات طلت مفا وفرك یف ذلها و عهیلم تعههه طلهت لهح
ً
ارتحار املفی مما جیب اتجاعه و ٌ دلحه وهن اَ علحهه فهات یهرو رهدخثا خقهه للهغهتفی این
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اروي فحه ردخثا و خأرذ املغتفی حتلها الرواخهة و ات روي فحهه رهدخثی ٌوهرجح ٌرهدمها
ً
ً
خعهه املغتفی حاهیها شاء و نن ٌ عر وقلدا و جمهتدا.

طوله <و ات كا ت الشتة وصداطحة> خعین اشجة وهن قصهات فوهن املكلهف ٌ وهن جوهة
ً
املراد ون لفو الكن فات كات اصه یرجح جا ب الروة كالح الغاجق وهثٍ عههه حاٌصهه
الههها جی كاملنهههذور ووؤىههها جهههاء فحهههه اٌرتههههاٌو الغهههاحقة یف الشهههتة املرادخهههة
و ات فقهههد وهههن ج

املصداطحة و املنتار ىنا املنتار ىناك و حایق العجارة راىر و طدذكرو ات مجحهع وها ذكهره رحهاٌو و
اٌور وشكه و ورده ایل القرعة فاهنا لكه اور وشكه و متوضع اٌ ملثه ىذا املقام.
قاااال :اص ززل ااا دار االو ززر بز زین الوج ززوال و الكراذ ززة او بز زین الحرو ززة و ال ززلال ج ززا نیز زه
االحتهززاال السززابقة و االظ ززر اال ززتحباال الظززاذری نزی االول لب ززا اذززل العقززول و حكززن العقززل
بحسن اتیانه و الكراذة الظاذریة نی اللانی لها اكر.

الاىلهة املت حهرة
اقول :نن لغنا حاوة العقهول و ٌ حشهحعة العقهول و لغهنا عهیل دیهن العقهول ج

الاوحة املصجو ة حالعاداو املتقلجهة یف الهاٌو كهها وهر و نهن ٌ ن هر یف الوجهوب و اٌدهت جاب و ٌ

الروههة و ٌ الكراىههة و ا هها نههن شهها یف الههق جههورود ص هی ٌوههرجح هلههها وههن جا ههب الشههارع وههن
املرج او املنصوصة فاذا خكهوت اٌوهر عنهد ا حالغهعة و اذ دهوي اَ علوجهه جیهنهها لهح

لنها تهرجحح

اردمها عیل اٌرر هبذه العقول الغنحفة الی واضه ون ضه یف الد حا اٌ حاتجاعوا و تهرك اخهاو اَ و
رججههه و جیناتههه فتههري كلوههن خغههتدلوت حعقههوهلن و خ هدعوت اهنههاء دل هحلون ایل الجههدهیحاو ف
دههجحله ٌ جیهو اتجاعههه و ٌ احتنههاء دیهن اَ علحهه و ان تطوول اك وور ووول ىف اال

هء ىههذه

خضووهوك عوول سووجحا اهلل ان

ختجعون اال الظل و ان هن اال یر ون.

قال :اصل ال عهل باصزل البزرا ل نزی االحكزام ال زرعیة قبزل الفحزص عزن الزللیل لعزلم
جریاط ادلته نا وقتضی للعهل به و لاجهاع و لزوم الاروح عن اللین لوالا.

اقول :كأ ه لح حناء القوم عیل الرجوع ایل اٌ ثار و التهغا هبا و اهنهن یووهوت رهول
ً
ً
ا فغون و ختكلوت عیل عقهوهلن دهواءا واحقهت اٌ ثهار ام متعهاجق و ٌخهأ كلوت شهحجا ذكهر ادهن اَ
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علحه حه ات ذكر ادهن اَ علحهه طهالوا دعهه فا هه رهین و ات مخهذكر ادهن اَ علحهه طهالوا ىاتهه فا هه
عقیل اوا اص احنا فاهنن یجنوت عیل وا خعهلوت و ٌخنجغً ات خغاء ال ن هبن و اوا العاوة ٌمیكهن
ات ٌخقرأ القرءات یف رقون و ٌ ونع ونه ات شاء اَ طال اَ اذا ذكر اهلل وحده امشأزت قهوب الومیل
الیؤونون حاالخرة و اذا ذكر المیل ول دون اذا هن خأتجش قن و ذلا دخدت طجحح.
حالهلة الذي خهدل عهیل لهلوم الف هك اٌخهاو الجهاىرة و اٌرجهار املتهواترة و الضهرورة وهن
ج

اٌدٍم خقول اَ دج ا ه فاسألوا اها المكر ان كنومت ال تعههوون و لهو كهات جیهو الجنهاء عهیل اصهه
الجراءة ملا حی <ٌتعلهوت> و طال فهوال نرر ول كا فرقوة ووهنن طائروة لحترقهووا ىف الودیل و لحنومروا

قوووهن اذا جعووا الوهین لعههون یومرقن و اٌرجهار وتههواترة یف وجهوب ولههب العلهن طههال النههیب
اطهجوا العهن و لو حال ی فان طهج العهن ف خضة عی كا وأوهن و طهال اجوعجهداَ

ترقهووا ىف

الوودیل فووان ووول مخترقو ىف الوودیل فهووو اعوورایب و اٌرجههار یف ذلهها اكثههر وههن التههواتر و طاوههت ضههرورة
اٌدٍم عیل عدم جوا اٌحتناء عیل اصه الجراءة طجه الف ك و ىو اوضح و الهدَ.
قااال :اصززل وززن االدلززة اال ززتقرا نززاط كززاط قطعی زا ن زا كززام او ظ ی زا الحززق اله ززكوك
باالغلب ناله كوك نیزه اوزا نزرد وزن صز ف او صز ف وزن نزوع او نزوع وزن جز ر اوزا نزی القسزن
االول ناط كاط نی الص ف غالب وعلوم بالتفصیل و نزی ال زوع ایضزا غلبزة صز فیة او نردیزة او ذهزا
ووانقة لةالب الص ف او لنیكزن نزی ال زوع غالزب ال صز فا و ال نزردا ال وعاضزلا و ال وعارضزا الحزق
اله كوك بالةالب لحصول الظن و اط كاط نی الص ف غالب وعلوم بالتفصزیل و نزی ال زوع ایضزا
غلبززة صز فیة او نردیزة او ذهززا واالفززة لةالززب الصز ف الحززق اله ززكوك بةالززب الصز ف الط الظززن
وعه ولاله الهجاز اله
ال

ور ع ل تعارضه وم الحقیقة الهرجوحة و اط ك ا وتزوقفین الحتهزال كزوط

رل قری ة و كها نی وتحل الهع ی نی رد ابنج ی و اط لنیكن نی الص ف غالب و ال نی ال زوع

غالب او لنیكن نی الص ف غالب و كاط نی ال وع غالب او كاط وجود الةلبة نی الصز ف و زكوكا
و ال وع الغالب نیه او كانزا نزی الصز ف غلبزة وجهلزة و ال غالزب نزی ال زوع نزالوقف علزی االصزح
لفقززل الظززن و اط كانززا نزی الصز ف غلبززة وجهلززة و نزی ال ززوع غالززب وعلززوم ناوززا اطیكززوط وززاورا
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الصز ف الهفززروض وززن االصز اع اا اغلززب نزی الةالززب علزی ن ززج واحززل حكززن ظ ززا بززاط الةالززب
الهعلوم باالجهال علی طبق الةالب نی ایر االص اع و اوا الیكزوط كز لة نزالوقف لفقزل الظزن و
لزززوم الززتحكن نززی االلحززاق و اط كززاط وجززود الةالززب نززی الصزز ف و ززكوكا و نززی ال ززوع غالززب
نكسابقه نی االلحاق نی الصورل االولی و ه و الوقف نی اللانیة و اط كاط وجزود الةالزب و زكوكا
نی الص ف و ال وع وعا لوحو الج ر ناط كزاط نیزه غالزب وزن حیزث االنزواع و كزاط غالزب انزواع
الة الج ر ااغالب علی ن ج واحل الحق ال وع بالج ر و الص ف بال وع و الفزرد بالصز ف و اال
نززالوقف و اوززا نزی القسززن اللززانی نززاط كززاط نزی ال ززوع غلبززة نردیزة نقززط الحززق الصز ف اله ززكوك
بةالب ال وع علی االصح و یظ ر ون بعض التخول نی االلحاق ذ ا الشتراط اتحاد اله كوك نیزه
وم الهستقری نیه ص فا و ذو وذن اا بعل وا حهل ا الص ف اله كوك علی اكةزر انزراد ال زوع للظزن
حهل ا انراد الة الص ف ایضا علی ال وع لا تقرا او صز فیة نقزط او صز فیة و نردیزة وتعاضزلتین
نك لة او وتعارضتین وم علم اضهحال احلی الةلبتین نی ج ب االخری نالوقف لفقل الظن و
الیاحو غالب الج ر حی ئ و اط شة نی وجزود الةلبزة نزی ال زوع او علزن بوجودذزا و شزة نزی
الةالب نحكه ا حكن القسهین نیها ااا كاط اله كوك نردا ون ص ف و قلتقلم و اط قطم بفقزل
الةلبة نی ال وع وطلقا ناط كاط واورا الص ف اله كوك وتبعضزا ال علزی ن زج واحزل نزالوقف و اال
نااللحاق للظن و اط كاط انزراد اله زكوك نیزه اكةزر وزن انزراد الهسزتقری نیزه و وزن ذ زا نسزل وزا
قیزل وززن اط ا ززتعهال اللفززو الهوضززوع للجززز نزی الكززل ع ززل نقززل شززرطیه غیرجززایز تهسززكا بفقززل
اال ززتقرا نیه ززا نق ززلذها و اط ك ززا و ززاركین وع ززه نز زی ع ززلم الج ززواز لك ززن لوج ززود اله ززانم و ذ ززو
اال ززت جاط عرنززا ال لفقززل الهقتضزی و وززا قیزل نزی اثبززا نوریزة االوززر وززن اط اغلززب االلفززاظ للفززور
بالهع ی االعن ون حال ال طق و ثانی الحال و ه نیلحق اله كوك بالةالب نیلبا بز لة جز ر
الفور و یتعین نصزله بكزوط الفزور حزال ال طزق وحزاال نزی االوزر نتعزین االخزر و الزة الط اال زتقرا
الهحقق نی الج ر اوا اطیكوط ب حو اتحزاد الهسزتقری نیزه ج سزا و نصزا نیلحزق اله زكوك
نی زه بززه ج سززا و نصززا او ج سززا نقززط وززم اخززتاع الفصززل نیلحززق ج سززا للظززن و یتوقززف نصززا
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للتحكن اال اطیكوط نصل اله كوك وعلووا بالتفصیل لللیل خارجی نا وقزف او ج سزا ال نصزا
وم وجود ص ف اخر وةایر للهستقری نیه ج سا ایضا بحیث یحتهل كوط اله زكوك نیزه ولحقزا
به نی الواقم كها یحتهل الحاقه بج ر الهستقری نیه لكن ااا الحق به كاط نصزله وعلووزا كهزا
نیها نحن نیه الحتهال كوط االور كالهضزارع نزالوقف ج سزا و نصزا لفقزل الظزن و یظ زر بزه حزال
القسززن اللالززث وهززا وززر اقززول ااا ظ ززر الززة نززاعلن اط اال ززتقرا یجززری ن زی االحكززام و الهوضززوع
الصرع و الهسزت بط و غیرذزا نكزل وقزام حكه زا بحجیزة الظزن نیزه عهل زا بزه و اال نزا و قزلیهكن
حصول اال تقرا وزن وجهزوع ال صزوف نیكزوط حجزة ع زل العاوزل بال صزوف وزن بزاال الظزن
الااف ایضا الط وللول وجهوع ال صزوف حجزة كهزللول الز ص الواحزل و علزی الظزن الهطلزق
ناللاجرل و یعة.

اقااول :ىههذا وههن اٌصههول الههی حاجراهئهها تقعههع الغهههاء رجعوهها و اٌرض صههدعوا و
تزلههلل اركههات الههدین و ىههار حنههاء الشههرع املج هی مخنههلل حههه كتههاب و مختفههوه الجههج حههه یف
العاب و طدعلن املغت ف وت ات الشرع طد فر جی املجتهعاو و مجع جی املتفرطهاو و
ً
ً
مخدع لذي وقال وقاٌ و ٌ لذيرال راٌ و ىذا وهن اٌصهول الع حههة الهی فرعهوا علهیها
ً
حالهلهة اٌدهتقراء وهأروذ وهن طهري الهجٍد
كثحرا ون اركام الدین و املهرد ایل رب العهاملی ج
ً
ً
كروً اي تتجعوا كاطتر هیا اطتراءا و ادهتقر هیا ادهتقراءا و یف اٌصهعٍغ تتجهع افهراد صهنف او
وع او جن

مث الكن ا وجدوه فحها ادتقروا فحه فحها مخغتقروا فحه فاذا رأوا الف فه

ون اٌ غات له عحنات رمكوا حات كه فرد ون افراد اٌ غات له عحنات و ىهذا طحها

مه

ٌ جیو العهه حه یف الدین كها دحأتحا الجرىهات و كفهاك یف حعٍ هه ا هه وهاا لل اَ حهه وهن
دلعات و هنً عنه یف ارجار وعلقة كها خأی ون الجحات ات شاء اَ املوفق للجرىات.
ً
ً
طوله <فات كات طععحا> ىذا فرض طدوه ٌدكاو الصن و اٌ فٍیصه حه القعع احدا.
ً
طوله <اوا فرد ون صنف> الخ خعین اذا ادهتقر خت افهرادا و حهی افهراد متتجعهه فوهً اوها فهرد

ون صنف كل خهد وهن صهنف العلههاء او صهنف وهن هوع كالعلههاء وهن هوع اٌ غهات او هوع وهن

جن
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كاٌ غات ون الحوات.

طولههه <اوهها یف القغههن اٌول> خعههین ات كههات املشههكوك فههرد وههن صههنف كل خ هد وههن صههنف
ً
ً
ً
العلهاء و تتجعنا اكثر اشناب العلهاء و رأخناىن عیل صفة الوطهار وهثٍ وعلووها حالتفصهحه وارهدا
ً
جن هً و روو هً و
حعههد وارههد و یف النههوع اخضهها لجههة خعههین اذا علهنهها ات لٍ غههات عشههرة اصههنا
ً
الزنهً واجهة فهرد وهثٍ تغهعوت وهنها ادهود و تغهعة وههنن
صقٍی و ایهراین و اوثهال ذلها و كهات ج

اجی

و وارد وشكوك و حایق اٌصنا اجی

فالغالهب النهوعً ىنها الجحهاض و الغالهب الصهنی

ىنا الغواد و ىذا النوعً و الصنی فقهدختوافقات و طهدیتلفات فقهال املصهنف اذا علهن ات الغالهب
ً
الزنً اٌدود و ا لب اصنا النوع اخضا ادهود او ا لهب اٌفهراد ادهود او مخكهن یف
یف الصنف ج
ً
الزنهً حالغالهب و ركهن حا هه اخضها ادهود و ٌ دلحهه
النوع الب الق ذلا الفرد املشكوك وهن ج
علحه اٌ ال ن و الد

العادي و ان الظل الخغی ول الق شحجا ها انومت هوؤالء جوادلمت فحهوا لكون

ح عهن فهن تادلون فحها لحس لكن ح عهن و لو كات ىؤٌء ذلا الحوم لقالوا لٍدتقراء.
الزنحهة و وها یف النهوع مهالف الهق
طوله <و ات كات یف الصنف الهب> كتغهعی وهن ج
ً
املشكوك اخضا حغالب الصنف ملها وهر وثالهه املجها املشهوور فادهتقري حعضهون و عهن ات لجهة
النوع وقدم فقال ات ادتعهال اللفو ون رحث ىو یف املعین املجا ي اكثر ون القهحی راتهب
فحل ق املشكوك حاٌ لب و ىذا ادتقراء یف وع اٌدتعهال و عن حعضون ات ادتعهال اللفو
حٍطر خنة یف القحقة ا لب فاملشكوك ول ق حه و املصنف ارتار ترجحح لجة الصنف فالقه
حالقحقههة لكههن توطههف یف املغههألة للشهها یف ات الشههورة طر خنههة ام ٌ و كههذلا وثههال ىههذا املقههام
املت ههد املعههین و ىههو لفههو ادههتعهه یف وعههین وارههد ٌ ح هر و ٌ علههن ات املغههتعهه فح هه وعههین
رقحی ام جما ي مفهنن ون طدم لجة املجا یف اٌ لفاظ فأرذ حغلجهة النهوع كهاجنجهین و وههنن
ون ارذ حغلجة الصنف و درة املجا حٍرقحقة كاملشوور.

طولههه <و ات مخكههن یف الصههنف الههب> ایل ارههر فههی ىههذه الصههور طههال املصههنف حههالوطف
لعدم رصول ال ن العادي و ملا طدونا ون املثال ختجی وراده ون اٌ طغام.
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الزنهً لجهة الغهواد
طوله <و ات كا ت یف الصنف لجة جمهلة> ایل ارر خعین ات كات یف ج
ً
الزنهً
الزنً الب الجحاض فات كهات یف وهاوراء ج
جمهلة حات كات الغالب وشكوكا و خكوت واوراء ج

ذاو ا لب یف الغالب عهیل هنهج وارهد خعهین الغالهب یف مجحهع اٌصهنا الغهواد اٌ ات الغالهب
ً
الزنهً اخضهها ادههود كغالههب دههایر اٌصههنا و ات مخكههن
الزنهً وشههكوك ركههن حههات الههب ج
وههن ج

الغالب یف دایر اٌصنا الغواد فالوطف.

طوله <و ات كات وجود الغالب> ایل ارر خعین ا ت یف شا وهن ات الهب الهز ج ادهود ام
ٌ و یف النوع الب وعلوم فحل ق املشكوك حاٌ لب و ات مخكن یف النوع الب فالوطف.
ً
طولههه <و ات كههات وجههود الغالههب وشههكوكا> خعههین ٌ ههدري الغالههب یف الصههنف و ٌ النههوع
الهن
فات كات فحه الب و كات الهب ا هواع ذلها ج

الن
تركنامها و ر ا یف ج
ً
حالن
لوت وارد الق اوٌ النوع ج

ذا الهب عهیل

مث الق الصنف حالنوع مث الهق الفهرد حالصهنف و ركهن حهه
ً
یف دین اَ ری ختهججح اجورنحفهة یف طجهره دهرورا و اٌ فهالوطف و اوها یف صهورة عهدم الهب یف
ً
ا جلن فات كات یف النوع لجة فردخة فقد الق الصنف املشكوك حهالنوع اوٌ مث الفهرد املشهكوك
حالغالب ون الصنف مث الج ث و الرد واضح.

طوله <او صنفحة فقا> ایل ارر ععف عیل اول الكٍم خعین ات كات الغلجهة صهنفحة فقها
ً
الزنً و الرووً و اهلندي و الب اٌصنا ادود وثٍ و تشها یف صهنف او صهنفحة و
فتعلن ات ج

فردخة خعین ات الغلجة صهنفحة و فردخهة كهأتخكهوت لٍ غهات صهنفات ارهدمها جنهً لهه واجهة فهرد و
ً
اٌرهر رووهً و لهه اٌ وهن اٌفهراد و ارهر لهه الهو و ارهر اخضها لهه الهو و ىكهذا او كهات الهب
ً
ً
اٌصههنا اج هی وههع ات افرادىهها اخضهها الجههة و ى هً مجحعوهها وتعاض هدة فحل ههق املشههكوك اخضهها
حالغالهههب و ات كا هههت اٌصهههنا وتعارضهههة و الغلجهههاو وتغهههاو خة او ارهههدهیا حروضهههه لة عنهههد
الن
اٌرري فالوطف و ٌختركات رحنجذ فحعهه حغلجة ج

كها ور.

طوله <و ات شا یف وجود الغلجة> ایل ارر خعین ات شا یف وجود اصهه الغلجهة یف النهوع
ً
او علن حالغلجة و شا یف الصنف الغالهب ف مكوها ركهن القغههی فحهها اذا كهات املشهكوك فهردا

ون صنف ون الوطف و اٌلا .
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ً
طوله <و ات طعع> ایل ارر خعین ات علن ا ه ٌ لجة اصٍ لصنف او وع فات كات وا وراء

الصهههنف عهههیل الهههوات متلفهههة فهههالوطف و ات كهههات عهههیل لهههوت وارهههد فاٌلههها وات كهههات افهههراد
الزنً الو و دایر اٌصنا كه صنف عشرة عشرة.
املشكوكفحه اكثر خعین و ات كات ج

طوله <و وهن ىنها فغهد> ایل ارهر خعهین طحهه ات ادهتعهال اللفهو املوضهوع للجهزء كالركعهة
ً
ً
وثٍ یف الكه اي یف وا خشهه القحام و القهراءة و الركهوع و الغهجود وهثٍ وشهرو حكهوت التركحهب
ً
ً
ً
الزء فحكوت ركنا فحه ٌت املجا ٌخكی فحهه مه العٍطهة
رغحا ٌعقلحا وع ا تفاء الكه حا تفاء ج
و ىههو دایهر وههدار اٌدههتقراء و اٌدههتقراء عههیل ذلهها فههرده املصههنف ات اٌدههتقراء رصههه یف الواجههد

للشروی و مخت قق یف حره فی حره وشكوك فحل ق الغحر حاملغتقري فحهه فحجهو و لعههري لهو
اطول اهنا م الفاظ تقهال و مهال عهادة اٌدهتقراء یف ىهذه املغهاجه الدطحقهة و وهاوطع و ٌخقهع و
ً
ً
لنخقع عادة لكات اطرب ایل الق ون طوهلن وع اهنا لو كا ت رقا لكا ت رنو ا مروة و املصنف
ً
الوا لكن ٌ ون رحث اٌدتقراء حه ون رحث اٌدهتجات العریف.
خقول و ا ا اخضا اطول حعدم ج

طولههه <و وهها طح هه یف اثجههاو فور خ هة اٌوههر> ایل ارههر خعههین حع ه وههن طههال حههات اٌوههر للفههور
ً
ادتدل عیل فور خته حاٌدتقراء فات ا لب اٌ لفاظ للفور خعین رال النعق كل خد طامئ وثٍ او خد
ً
ضارب او حعد النعق وتصٍ حه و ىو الفور حاملعین اٌعن كهأ ت رر و حعتا حكذا او ىه خد طامئ
ً
ً
و ٌتضرب خدا و اوثاهلا فحل ق اٌور هبا ادتقراءا فثجت حذلا جن الفور و ىه ىو ون القغن
الثاین او اٌول فحل ق حالثاین مل الحة اٌول و حایق العجارة راىر حادین تدجر.
طوله <اطول> ایل ارر فوذا القول مما هیتز له العرش فا هه ركهن یف دیهن اَ عهیل رهٍ
الكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع الههق و دلحهه العقههه املغههتنحر اٌ ا ههه ونكههر شههاخع رههی كههره و حههایق
العجارة واضح.
فههاذا عرفههت وههجلغون وههن العلههن و وغههتندىن یف دیهن اَ هبههذه ال نههوت الواىحهة فههاعلن ات
اٌوور عیل وعی اور شوادي خعر اٌ غات وجدأه و ونشهأه و ونهتهاه و عللهه و ادهجاحه او خعهر
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ً
ا لتا ٌدحها اذا رصه له التجارب یف وعه و اكتغب او تغاوع كثحرا و اور حیب لح
علن و ون ذلا یروي عهن حعه

لهه فحهه

رمكهاء یو هات و ارنهه الجقهرا ا هه طهال ادهألوین عهن وغهاجه

عام العجحعة اججكن و ٌتغألوین عهاوراء عهام العجحعهة فا هه ٌ علهن یل حهه و یتهاح علهن ذلها
ایل الورً ون املعلع عیل الغحب فوذه اٌ ار الب وا یصه وهنا رنوت شوادخة و یف حعضوا
علوم عادخة و ٌ جیو طحا

الغحجحهاو حالشهوادخاو و ادهتنراح وغهاجلوا حاٌدلهة الشهوادخة فاهنها

اض وكاو عند المكاء كهن طحه له وها الهدلحه عهیل التورحهد طهال الوارهد جمههع علحهه و الزاخهد
ً
وشههكوك و اٌصههه عدوههه فههذلا رههر القههول ههرورا و املغههاجه الشههرعحة وغههاجه رضهها الههرب و

دنعه و وغاجه رفحة ووطوفة عیل عله ىهً فهو شهواداو اٌشهناب و الشهر خعة وهن ذلها
ً
الجاب و لو كهات حهر ذلها لكهات خغهع كهه ركهمی اتخكهوت شهارعا و خهتكلن فحهه و خغهع كهه عهام
ً
ً
حالعجههاخع و العلههه الشههوادخة وههن الحو ا حهة و اٌفههر ج و الهیهود و املجههو اتخكههوت شههارعا و وجحنهها
للصٍغ و الفغاد یف العام و كاتخغع كه ركمی عهام حغحادهة املهدت و تهدجیر املنهلل و مهها فنهات
ً
ون فنوت المكة اتختكلن یف الدین حهه ىهن اد هرا وهن علههاء اٌ لفهاظ الهف وهرة فوهن كها وا
الحق حالتشر خع ون ىؤٌء اٌصولحی و طداعترفوا حهات الغحهب ٌخعلهن اٌ حهالورً و لهو جو ها ذلها
ٌدتغنحنا عن اردال الرده و ا زال الكتب و مخكن اللهق متهاجی ایل هیب و رجهة وهن اَ و
ذلا ون الهجعٍت

هه و لهذلا طهال اجوعجهداَ

یف رد اىهه الهرأي و لوو كوان ذلوك عنود اهلل

جایزا میجعث اهلل الرسا مبا فح الر وا و مخنو عول اهو ل و مخعوج الهوا و لكول النواب ملوا سورهوا
الق و غهطوا النعهة و استغنوا هههن و تدابیرهن عل عهون اهلل و اكترووا حوملك دقن سوه و القووام
حاوره و قالوا ال یشء اال وا اد كت عقولنا و عرفت الجاحنا فووالهن اهلل ووا تولووا و امههون و خومهن حوی
اروا عجدة انرأهن ول ححث الخعههون و لو كان اهلل یض ووهنن اجووادهن و ا تحواءهن فحهوا ادعووا
ول ذلك میجعث اهلل الهین فا

ملوا بیوهنن و ال زاجورا عول و ورهن و امنوا اسوتدلهنا ان ضوا اهلل غحور

ذلك بجعث الرسا حاالوو القحهة ال احاة و التامیر عل االوو املشكهة املرأودة مث جعههون ابواحو
و راط و االدالء حاوو م وحة عل الرأی و القحاب مفل طهج وا عند اهلل حقحواب و أی میوزدد وول
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اهلل اال حعدا و میجعوث سووال قو و ان طوال عهوره قواح وول النواب خو ف ووا جواء حو حوی خكوون
وتجوعا ورة و تاحعا اخ ی و میر اخضا فحها جاء ح استعها أخا و ال وقحاسا حوی خكوون ذلوك واضواا
عنده كالوحی ول اهلل و ىف ذلك دلحا لكا ذیلج و ح وا ان ا وااب الورأی و القحواب مطجوون و
ودحضوون الدخث و لو مخكن ادلة ىذه اٌصول ادلة رأي و ا ار عقه مفاادري وا الهرأي و ىهه
كات ختكلن اص اب الرأي حغحر ذلا و ىهه خثجتهوت وعهالتن حغحهر ىهذه اٌدلهة فهاذا تجهی ات ذلها
رأي فحجري فهیا الف و وأتا ردخث و املرد ایل اَ.
قال :اصل عرنوا اال تصزحاال بتعزاریف التالزو وزن الالزل و یهكزن اط یقزال انزه نفزر
الحالززة السززابقة او انززه القاعززلل ال ززرعیة و ذ زی اط كززل اوززر ثبززا تحققززه حكززن ببقاجززه وززا لززنیعلززن
الهزیل و االظ ر ع لی انه بقا وا كاط علی وا كاط ثن نی كوط الهسخلة اصولیة ام نرعیزة ام تابعزة
للهستصززحب وجززوا كهززا اط ن زی حجی زة الززللیل الظ زی الثباتززه وطلقززا او ن زی بعززض الهززوارد ام ال
وطلقا احتهاال ثن اال تصحاال باعتبزار الهستصزحب اوزا وجزودی او عزلوی و باعتبزار الهتعلزق
اوا حكهزی او ووضزوعی و باعتبزار الزللیل ی قسزن الزی ا تصزحاال حزال العقزل و یعبزر ع زه باصزالة
ال فی و ا تصحاال حال ال رع و االخیزر ی قسزن الزی ا تصزحاال حزال الز ص و حزال االجهزاع و
قززلیكوط اال تصززحاال ا تصززحابا لحالززة شززی خززارج عززن االدلززة الهع ززودل ثززن نززی حجیززة
اال تصحاال وطلقا او نی خصوف الهوضوعا او نی خصوف االحكام وطلقا او نی الوضزعیة
خاصززة او ا تصززحاال حززال غی زر االجهززاع ن زی االحكززام او ااا كززاط ال ززة ن زی طززرو الهززانم او ااا
لززنیكززن ال ززة ن زی الهقتض زی او عززلو ا وطلقززا اقززوال ثززن ن زی كززوط الحجی زة وززن بززاال الوصززف او
السززبب وج ززاط ثززن اط ا تصززحاال حززال العقززل ل زیر داخززا ن زی ذ ز ا ال زززاع لتعززلد الع ززواط ب زل
اال تصزحاال العزلوی وطلقزا لزیر وزن وحزل ال ززاع له قززول االجهزاع و التفزاق ن قزلیها و حززلیلا
علزی اال ززتلالل باالدلززة اللفظیزة و الیهكززن تتهیه ززا اال بضززن االصززول العلویزة وضززانا الزی ظ ززور
دلیل ن العقلی و ردا نی الة.

اقول :طوله <عرفوا اٌدتص اب> ایل ارر ىذا دخهدت القهوم خعرفهوت اٌ لفهاظ حتعهار خف
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مث خصول حعضون عیل حع و خقدغ حعضون یف تعر خف حع و مجحعوا كغهراب حقحعهة یغهجه
ً
ً
ً
ال ه هآت وههاءا رههی اذا جههاءه م جی هده ش هحجا و ٌخنفههع یف دخ ههنن و ٌ د ح هاىن ش هحجا و لههذلا تنجههه
ً
حعضون و ترك التعار خف و اطتصر عیل املعرو و نهن اخضها ٌ صهر العههر یف صه ة تعر خفاتهه و
حعٍهنا وع ات اصه اٌدتص اب عند ا حروریض اٌ عیل وا دنذكره.
حالهلههة اٌدتص ه اب لغههة املٍ وههة خقههال ادتصه جت ال
ج

هء اذا ٌ وتههه و ادتصه جت

الكتههاب اذا محلتههه و طههدخقال ادتصه جه اذا دعههاه للصه جة و یف عههر املتشههرعة طحهه ىههو كههوت
ركن او وصهف خقحهین الصهول یف اٌت الغهاجق وشهكوك الجقهاء یف اٌت الٍرهق و اوثهال ذلها
ون العجاراو و ىذا مه اٌدتص اب ٌ اٌدتصه اب و طهال املصهنف یتههه اتخكهوت فه
الالة الغاحقة و ذلا وهن حهاب وها جرحنها ات املصهنف جیهده ارتحهار دٌ لهة اٌ لفهاظ فهیهب لكهه
لفو وا خشاء ون الدٌ لة و عیل وا ارتاره ٌ ونادجة جی اللفو و املعین ولكهن وىجهه ىجهة و اوهره
ً
حالدٌ لههة و اٌ فاٌدتص ه اب وصههدر و فعههه فاعههه و الالههة الغههاحقة وهها خغتص ه ب جموههوٌ و

ارتهه ذلا وع ا ه اعتر یف الضواحا حا ه ٌ طاجه حه و ارتهه اتخكوت ىو القاعهدة الشهرعحة
ً
اي كلهة اٌدتص اب ادن للقاعدة و تلا القاعدة ات كه اور ثجهت حتققهه دهاحقا ركهن حالجقهاء
وهها مخت قههق املل خهه و طههال و اٌروههر عنههدي ا ههه حقههاء وهها كههات عههیل وهها كههات و ا ههت تعلههن ات لفههو
ً
اٌدتص اب فعه فاعه و الجقاء صفة اٌور فاٌدتصه اب وٍ وهة اٌوهر الثاحهت خقحنها یف الهال
الغاجق یف الال الثاین الذي خشا یف حقاء ذلا اٌور فحه.
طولههه <مث یف كههوت املغههألة> ایل ارههر تههردد یف ات وغههألة اٌدتصه اب ىههه ىهً اصههولحة
جیهب اتخغههتدل علحهه حالعقههه امل ه

و ٌ جیهو اٌدههتدٌ ل علهیها حالكتههاب و الغههنة كههها كههات

دخهدهنن و عرفههت ام ىهً فرعحهة و جیهو اٌدههتدٌ ل علحهه حالكتههاب و الغههنة و ال ههن الههاب او
ً
ً
املعلههق ام تاحعههة للهغتصه ب فههات كههات املغتصه ب اصههولحا فاٌدتصه اب اصههویل او فرعحها
ً
فاٌدتص اب فرعً و ىذه املغألة عند ا اخضا مما ٌ فاجدة فحه فا ا أرهذ اصهول دخننها و اصهول
فقونا و وغاجه فروعنا عهن الكتهاب و الغهنة ٌ فهر یف یشء وهن ذلها عنهد ا و ٌحهد یف مجحعوها

ون العلن كها رققنا و شررنا.
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طولههه< كههها ات یف رجح هة الههدلحه> ایل ارههر ىههذا تردخ هد ارههر وههن املصههنف ا ههه ىههه جی هو
ً
اٌدتدٌ ل عیل رجحة اٌدتصه اب حالهدلحه ال هین وعلقها دهواءا كهات یف الفهروع او اٌصهول او
ً
املوضوعاو ام ٌ جیو اٌ یف حعه املهوارد كاٌدتصه اب یف الفرعحهاو وهثٍ ام ٌ جیهو وعلقها
یف یشء ون املواضع.

طولههه <مث اٌدتصه اب> ایل ارههر اراد تقغهمی اٌدتصه اب فقههال اٌدتصه اب حاعتجههار
ً
املغتص ب اوا وجودي او عدوً خعین الال الغاجق وجود یشء كالعوارة وهثٍ او عهدم یشء
و حاعتجههار املتعلههق اوهها ركههن یشء وههن الوجههوب و ارواتههه او ووضههوع رههارجً وتعلههق لل كههن
ً
كالدد و العوارة وثٍ و حاعتجار الدلحه خنقغن ایل ادتص اب رال العقه و ىو اصهالة الهنی و
الجههراءة اٌصههلحة فاهنهها طجههه الشههرع و ادتصه اب رههال الشههرع اي وهها ثجههت حالشههرع وههن ركههن و
طاعدة و ادتص اب رال الشرع خنقغن ایل ادتص اب رال النك ون كتهاب و دهنة و رهال
ً
اٌمجاع و طال طدخكوت اٌدتص اب ادتصه احا حالالهة رارجهة عهن اٌدلهة العقلحهة و الشهرعحة
ً
كادتص اب وجود خد یف الدار وثٍ.
طوله <مث یف رجحة اٌدتص اب> ایل ارر اراد اتخذكر اٌ طوال یف املغألة مفهنن ون طهال
ات اٌدتص اب وعلقا رجة یف مجحع املوارد و وهنن ون طال ا هه رجهة یف املوضهوعاو و وههنن
ون طال ا ه رجة یف رصوب اٌركام وعلقا و وهنن ون طال ا هه رجهة یف اٌركهام الوضهعحة
ٌ التكلحفحهة و ٌ املوضههوعاو الارجحهة و وهههنن وههن طههال ات الجههة یف ادتصه اب رههال حهر
اٌمجههاع یف اٌركههام و وهههنن وههن طههال اٌدتصه اب رجههة اذا كههات الشهها یف عههروض املهها ع او
وا عحة الادد و وهنن ون طال ا ه رجة اذا كات الشها یف وهروء املها ع ٌ یف وا عحهة العهارئ و
وهنن ون طال حعدم الجحة وعلقا.

ً
طوله <مث یف كوت> ایل ارر خعین اهنن ارتلفهوا اخضها یف ا هه رجهة وهن حهاب الوصهف اي

ون حاب ا ه وورد جوصف ال ن فات میورد ٌ رجحة فحه و وههنن وهن طهال ا هه دهجب شهرعً
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ً
ً
حالهلهة جعلهوا اوهرىن
جیب العهه حه دواءا اردد رنا او میدد و طال املصنف فحه وجوهات ج
ً
جیهنن جرا كه رزب ا لدهین فرروت و دتعلن الق یف ذلا اتشاءاَ.
طولههه <مث ات ادتصه اب رههال العقههه> ایل ارههر اعلههن اهنههن ارتلفههوا حعهد ذلهها یف مههه
النزاع فقال ا ه ٌرٍ یف درهول اٌدتصه اب الوجهودي یف النهزاع و ارتلفهوا یف ادتصه اب
ً
العدوً مفهنن ون طال ا ه اخضا داره و وهنن ون ا كره لٍمجهاع املنقهول و ٌتفها العلههاء عهیل
ً
اٌدتدٌ ل حاٌدلة اللف حة و طدعرفت ات اٌدتدٌ ل حاٌ لفاظ ٌتهمت الجها اٌ حاٌصهول العدوحهة
ون مهه

كعدم اٌشتراك و عدم التغحر و اوثاهلها و ىو دلحه ات اعتجار اٌدتص اب العدوً لح
ً
النههزاع یف یشء وضههافا ایل ادلهههتن الههی خقحهوهنهها یف حقههاء ال هء املوجههود الثاحههت و ادلهههتن الههی
یردوت هبا دلحه اولجا فالق عند املصنف ات النزاع یف اٌدتص اب الوجودي.
قال :اصل نی اثبا حجیة اال تصحاال نی الجهلة دنعا للسلب الكلزی و الزللیل علیزه
بعل ال

ی

رل و وحكی االجهاعا و ا تقرا الهوارد االجهاعیة و االخبزار الااصزة كقولزه

قزس و قولزه كم يا

َظیف حخی حؼهى قَ

حؼهى قَ

قزس و قولزه كم

ی

كم

طاهش حخی

حالل حخی حؼدشف قنحدشقو

وؼیُ ب ا ا علی حهل ا علی ال ب ة الهوضوعیة خاصة نی الهسبوق بالحالة السزابقة علزی
بعززل نی زه ال زی غی زر الززة وززن ال صززوف الااصززة وجززوا و ززا االخبززار العاوززة كصززحیحة زرارل عززن
الباقر
نقزال

قالرٌ

قال قلزا لزه الرجزل ی زام و ذزو علزی وضزو توجزب الافقزة و الافقتزاط علیزه الوضزو

یا صسقسة قذحُاو قنؼیٍ
فارق َا يج قن ؼیٍ

الیُاو قنءهدهللا

قالرٌ

قنء ههللا

جهللا

قنوظو قلا ناط حرك علی ج بزه شزی و ذزو الیعلزن بزه قزال ال حخی یغدخیءٍ
قَ

قذَاو حخی یجی

ػهی ی ءیٍ يٍ
نكُ

یُءع

ظوئ

يٍ رنك قيش ویٍ

قال فاَ

ال یُءط قنی ءیٍ وانشك قوذق

ویءیٍ قخش و ایل زا یزلل علزی الهطلزوال وزن ج زة نزص العلزة
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وم كوط قولزه الیدُءط نزی قزول الكبزری الكلیزة و الهزراد انزه الیز قض الیقزین السزابق بال زة
الاحززق و الززام نزی قولززه الیقزین للجز ر للتبززادر ال الع ززل نیفیزل العهززوم وززم كفایزة عهززوم العلززة
اله صوصة و جزا ال رط وضهر نالتقزلیر و اط الیسزتیقن انزه قزلنام نایجزب علیزه الوضزو الط
الوضو یقی ی و كل یقین الی قض بال ة.

اقاول :یر خد یف ىذا اٌصه اتخثجهت رجهة اٌدتصه اب عهیل نهو اٌمجهال رهی خهدفع
ً
القول حالغلب الكیل ملن خقول ٌ یشء ون اٌدتص اب حبجة و ادتدل علحه اوٌ حالشورة و ىو
كتشجث الغر یق حالشحش و ٌ دلحه عیل رجحة الشورة حنفغهوا فكحهف خثجهت حالشهورة حرىها و
حاٌمجاع املنقول و طدعرفت راله و حادتقراء املوارد الاصهة املجههع علهیها یف اٌرجهار و حرىها و
املهنً و مسً ذلها حاٌدهتقراء

الزئ و ىو مما ٌ جیو و وع ون القحا
ىو ادتنجا اور كیل ون ج
ً
حنههاءا عههیل ات الجههر اٌرحهر وارد یف الشههتة املوضههوعحة یف املغههجو حبالههة دههاحقة خعههین اذا كههات
ً ً
رٌٍ اوٌ مث عرض الشا یف ا ه ىه عرضه وا یروه ام ٌ و اعتر حات ذلها املعهین حعحهد یف
ىذا الجر فجعد ىذا التكلف اراد اتخغتدل جوجوه مفن ادلته ردخث رارة طهال و ذخلوها خهدل عهیل
املعلههوب وههن جوههة ههك العلههة خعههین الههدخث ونصههوب العلههة فههاینوهها وجههد العلههة یكههن
حاٌدتص اب.
طوله <وع كوت ٌخنق
و ٌ یشء ون الحقی خنق

> ایل ارر خعین كات العجارة طحا
حالشا فوذا ٌخنق

و ىو ا ه عیل خقی ون وضهوجه

حالشا و الٍم یف الحقی یف الكجري للجهن

ٌ للعود فحفحد العهوم.
اطول طوله
و ىههو الوضههوء و لهح

ً
فان عی خقی ادتدٌ ل و علة رقا لكن ات الرجه عیل خقی یف املوضهوع
املههراد الكههن حالجداىههة و طههول ات الههٍم للجههن

اتخقول ا ه للعود اي ات الحقی املوضوعً و ات طلنا ا ه للجن
الن
اٌعیل حه خكی ج

اٌدین جن

اٌعیل ات ون الحقی وا خنق

ادعههاء حههٍ دلحهه و لقاجههه

الن
فٍ دلحه عیل ات املراد ج

الحقی املوضوعً و القر خنهة عهیل ا هه لهح

حالشا و ىو وها اذا ورد الشها عهیل فه

الهن
املهراد ج

الحقهی فهاملراد جهن
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الن
خقی ادوت ون ج

اٌعیل و ٌ دلحه عیل تعحی وا عهن و لنها دلحهه عهیل تعحهی وها قهول وهع

ات وا قول طععً و وا خقهول ٌ دلحهه علحهه و ذلها ات ىنها اوهر ین ركهن و ىهو شهأت اٌوهام العهام
الاىهه الهذي خشهتجه علحهه اٌوهور و ٌ جیهو
حبقایق اٌوور و ووضوع و ىهو وعرفتهه شهأت املكلهف ج

اتخقال ات اٌوام ادتدل یف ركن ون اٌركهام حاٌدتصه اب فا هه شهأت الشهاك یف ركهن
ً
الال الثاین و اٌوام ٌخشا و طول ا ه طال ذلا تعلحها طول حٍ دلحه و ٌ جیو و اوا تعلمی الرعحة
كحفحة ادهتنراح وعرفهة املوضهوعاو الهی تشهتجه علحهه مفهها خنجغهً و ىهو وهن شهأهنن و خلحهق هبهن

فاٌوام یر خد تعلمی رارة املنرج عند اشتجاه املوضوع و ٌیر خد تعلحهه ادتنراح اٌركام الذي اوهر
اَ فهیا حالغؤال و اوروا حالرجوع الهین و هنوا عن القول حغحهر مسهع و عهق وههنن فوهذا دلحهه عهیل
ات الٍم لح

للجن

اٌعیل و شاىد ارهر ا هه میهرد ووضهع یف الشهرع اوهروا شهحعهتن حادهتنجا

ً
رمكه طحادا عیل یشء ارر حه ورد الهنً عنه كها طال ردول اَ

للهشركی أ أخومت ان اووركن

جا حدخول دا ه یوووا حعحنو ألكون انتودخهوها حعود ذلوك حغحور اووره او لكون انتودخهوا دا ا لو اخو ی
وثهها حغحر اوره او وهج لكن جا وحا ول حاح او عجدا ول عجحده او داحة وول دواحو ألكون انتأخوموا
ذلك فان متأخموا اخممت اخر وثه قالوا ال الن مخوأذن لنوا ىف الثواین كهوا اذن لنوا ىف االقل الهدخث و
ىو ك صر خح یف عهدم جهوا اٌدهتدٌ ل حاٌدتصه اب و اٌدهتدٌ ل حالقحها

اٌتهري ا هه لهو
لهههه

صههه جا ارهههوك ایل حهههاب دارك فهههدرلت و طلهههت حغهههن اَ ادرهههه لهههه اتخهههدره و لهههح
ً
اتخ هدره ههدا و حعههد ههد حادتص ه اب اٌذت و اتخقههول ل هح رصههوب الح هوم علههة الكههن
ً
فادتص ب الكن ایل حر هد و لهح حنهاء الشهارع اروهار علهه اركاوهه اٌ هادرا فكهذلا اذا
ركن اَ ل

ء یف رال حبكن و علهت حه مث ا ه تغحر عهن رالهه ایل رهال ارهر و متعلهن ركهن

الههال الثههاین لهح

لهها اتحتكههن علحهه حبكههن رههال حهره و الغحر خهة تثجههت یف اٌشهحاء حههاملهحزاو

فكه ممحز عها دواه حره فمكا ات الذاو املهحزة عها دواىا حرىا الال املهحزة عهن حرىها حرىها
ً
اخضا و كها ا ه طدختعلق الكن حالال طدختعلق حالذاو فقدختعلق الكهن حالدخهد و ىهو رمكهه
ً
دواءا صار عیل صورة دحف او دكی و طدختعلق الكن حالغحف ون رحث ا ه دحف فاذا ال

367

ً
صورة الغحف ال ذلا الكن فاذا طحه لها ٌتصه ب ردخهدا یف الصهلوة ٌ جیهو لها صه جته
ً
ً
ً
د هحفا كههات او دههفودا او وغهههارا و اذا طح هه لهها رههذ الغ هحف و الههق عههدوك ل هح لهها اتتأرههذ
ً
وغهارا فا ه خشارك الغحف یف الدخدخة و ات كات دحف و امحً و د و صنع ونه دهفود لهح
ً ً
لا اتتأرذه و تلی العدو حبكن اٌدتص اب ٌ ه كات دحفا یوواوا و كهذلا وغهألتنا ىهذه فهات
ً
ً
كات الكن للذاو فوً حاطحة یف الاٌو و رمكوا اخضا حا و ات كات الكن لل ال و ىً اخضا
ً
حاطحة فالكن حا ججقاهئا و ات تغحر الال خقحنا ال ذلها الكهن و یتهاح الهال الثهاین ایل هك
راب و ات شككت یف وال الال الغاحقة فادتص ب املوضهوع اي الالهة الغهاحقة وهررك
لهها ملههه فههات تعحههی الههاٌو و وعرفهتهها وههن شههأ ا و ا ههت خشههتجه علحها اٌوههور عههن حعههد وهها
ً
ً
اعتقههدو شههرعا ججقههاء الالههة اٌویل تعتقههد شههرعا ات رمكههه الكههن الغههاجق و ٌض هحر فا هها اذا
ً
اعتقدو شرعا ا ه مخصب ثوحا دم جحتري یف الال الثا حة ركن الال اٌویل و ىو العوارة حهه
لنا ات قول ات اٌركام وتعلقة حاٌمساء و اٌمساء ووضوعة للهعاین املعلووهة و وها مخكهن ال

وعلههوم القحقههة مخغههن حههذلا اٌدههن فههالنج

ادههن ل

هء

هء وعلههوم النجادههة فههات كههات وشههكوك

النجادههة لهح خغهههً حههالنج كههها طههال عههیل الاحووای أبووول ا وواحی ام ووواء اذا ماعهوون فههاذا
ً
اصاحا وا تشها فحهه ا هه جهول ام ٌ لهح ججهول و جنه فا هت كنهت وهاىرا حبكهن اَ و مخصهر
ً
حههد ا جنغهها و ىههذا وعههین الجههر ات الشهها ٌخ هنق الحق هی و كههذلا اذا كنههت عههیل وضههوء و
ً
شككت یف الدد فاملشكوك لح حبدد اط فا ت واىر خقحنها و حها عهیل ووارتها
ً
الحقحنحهههة و میهههدد هههاط شهههرعً فا هههت كههههن توضهههأ و میهههدد خقحنههها فٍحتتهههاح ایل
ادتصه اب العوههارة فالشهها العههارض شهها وجحعهً ٌ شها شههرعً و اوهها اذا كههات الشهها
ً
ً
ً
شرعحا فٍ جیو لا الكن حاٌدتص اب كها اذا كنهت وتوضهحا مث هت جالغها و شهككت
ً
ً
شههرعا لتعههارض اٌدلههة یف ات النههوم جالغهها ىههه خهنق الوضههوء ام ٌ فٍ جیهو لهها تههرجحح
ً
دلحه عدم النق حاٌدتص اب و الكن حات النوم جالغا ٌخنق ٌدتص اب العوهارة
فا ا متؤور حذلا و لح

وورد اٌرجهار یف تهرجحح اٌدلهة الشهرعحة و ا ها ووردىها الشهكوك
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العجحعحة فاذا مخثجت اور وجحعً مخثجت له اثر و ركن فن ن حهاطوت عهیل الحقحهین الثاحهت و
انحتهها وههن ووالهها
رمكههه طههامئ علح هه و لههو تههدجرو یف ىههذا الكههٍم املجهههه لعرفههت این ج

ع حهههة وههن شههتاو القههوم و تعههو خٍهتن و طههدحلغین اهنههن حههارثوا یف اٌدتص ه اب دههجع
دههنی و متههمت رههی شههاع جیههنن العههاعوت و تفرطههوا فههاعر طههدر وهها عرفتهها فا ههه وههن علههن
المهههد

فوههذا الههذي ذكر هها طر خنههة ات الههٍم جلههن

اٌعیل ری خشهه المكحة.

الههن
الشههتة املوضههوعحة دوت ج

قال :و علم رعایة تلة القاعلل نی ولزل ال زة بزین الللزث و االربزم و نحزوا وزن الهزوارد
الیوجزب القزل نزی الز ص اوزا الط تلززة الهزوارد وهزا نقزض نیزه الیقزین بززالیقین للزللیل الزوارد ن ززو
تاصز زیص او الط الع ززام الهاص ززص حج ززة و ت ززوذن اط االص ززل ع ززلم ص ززلور ذز ز ا الاب ززر ع ززن
نیلزم ون حجیة اال تصحاال للابر علم حجیته وزلنوع بعزلم انصزراع الابزر الزی

االوام

نفی نفسه و باط الةرض تراكن االدلة الظ یة لتحصزیل القطزم و ااا جعل زا ظ زی الصزلور حجزة ذ زا
نااشززكال النتق زاض الیق زین بززالیقین اقززول و عززلم اوكززاط العهززل باال تصززحابین الهتعارض زین
الی ززانی كلی زة الكبززری اا الكززام و سززاق الثبززا الحجی زة ال اتی زة و نحوذززا ن زی اللال لززة نصززوف
وستفیضة بل العلن االجهالی بصلور بعض ا حاصل.

حع

اقول :طولهه <و عهدم رعاخهة تلها القاعهدة> ایل ارهر لهح
ً
الفقواء فحه اخضا الجناء عیل اٌ طه.

ىهذا حكهیل فهات املنقهول عهن

طوله <و توىن ات اٌصه> ایل ارر خعین ات طال طاجه ات صدور ىذا الجر وهن اٌوهام
لح حقععً فعهیل ادتصه اب الهال الغهاجق قهول ا هه لهح حصهادر فهات كهات اٌدتصه اب
ً
رجههة فههالجر لهح حصههادر عههن املعصههوم و ٌرجحهة فحهه و ٌخكههوت دلهحٍ و اجههاب املصههنف هها
ً
ٌخغههوي ح هء احههدا ٌت اولههه ادعههاء م ه و ثا ح هه فههرع ثجههوو التههراكن و ثالثههه طههدثجت عههدم
رجحته.
طوله <اطول> و خ ور ونه ات وا دجق لح

ونه و خقول ات طال طاجه كحف خكهوت الهٍم یف
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الحقی للجن و خكوت الكجري كلحة و اٌدتص احات املتعارضات ٌخعهه لوارهد وهنهها و ٌمیكهن
ً
اجراء الحقی الذي یف كه وارد وهنهها فاجهاب عهن ذلها اخضها حصهر كهٍم یف وقاحهه كهٍم و
طال ات املراد ىنا اثجاو رجحة ذاو اٌدتص اب ٌ العهوم اٌدتغرایق اٌفرادي.
طوله <حه العلن اٌمجایل> اراد اتخفهر حهه وهن الج هث اٌول اي اجهراء اٌدتصه اب
یف ف

الجر.
قااال :و و ززا ب ززا العقززا وززن لززلط ادم عل زی العهززل باال تصززحاال ن زی الهوضززوعا و

االحكام و ایا ال ی لیسا برادعة ل ن حتی یسقط ب ا ذن عن الحجیة و و ا اال تقرا و یقرر
بوج ین االول اط ب ا ال ارع نی اكةزر الهزوارد وزن التوصزلیا و االرتباطیزا علزی اعتبزار الحالزة
السابقة اوا وصفا او زببا و نیزه نظزر وزن وج زین اللزانی اط اغلزب االحكزام ال زرعیة وضزعیة و
تكلیفیة بزل اغلزب االحكزام االل یزة بزل اغلزب االحكزام الصزادرل وزن الهزوالی الزی العبیزل وجزلناذا
ثابتة غیرو سوخة نیلحق اله كوك باالغلب و اط دار االور نی الهحلود بین التو عة و الضزیق
ناغلززب الهح ززلودا ال ززرعیة وو ززعا او دار االو ززر بززین التوقیز زا و علوززه ناغل ززب االحك ززام
ال رعیة وؤبلا داجزرل وزلار ووضزوعات ا نهزادام الهوضزوع باقیزا نزالحكن وترتزب و اط شزة نزی
قل وصف عارض ناغلب االوصاع غیروؤثرل نی اختاع الحكن اال اطیتسبب ال ة نی البقزا
ون ارتفاع بب حلوث الحكن و كاط السبب وها له قرار و ا تقرار ناا زتقرا نزی ذز ا القسزن و
اط كاط ال ة نی بقا الهوضوع الصرع وها ذو قار ال ا ناغلب الههك ا القارل باقیة بحسب
ا ززتعلادذا للبق ززا نتخو ززل و ل ززو ش ززة نز زی وق ززلار اال ززتعلاد الح ززق ب ززالج ر او نز زی الهوض ززوع
الهست بط نالةالب بقا االوضاع علی حال ا و نلرل ال قزل و االشزتراك نعزن ی زكل التهسزة بهلزل
اصززالة تززخخر الحززادث ا ززت ادا الزی اال ززتقرا اقززول و كز ا اصززالة عززلم التاصزیص و التقییزل لةلبززة
وجودذها و یهكن اطیقال اط نفر الحالة السزابقة تزورث الظزن بالبقزا نزی وزوارد اال تصزحاال
وم قطم ال ظر عن اال تقرا و انا ااا الحظا وجهوع وا اكرنزاا قطعزا بحجیزة اال تصزحاال
نی الجهلة.
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ً

اقول :طوله <وهنا حناء العقٍء> ایل ارر ىذا دلحه فحه عحب و یف عحجه عحب فاوٌ وهی

صارو العقٍء ا جحاء ون عند اَ جیب اتجهاعون و وههنن هیهود و صهاري و جمهو

و وهن طهررىن

عیل فعلون و ون خشهود للهصهنف حهذلا و اَ خقهول انوا وجودنا احاءنوا عوی اووة و انوا عوی ا وا هن
وقتدقن و اَ خقهول و ان تطول اك ور وول ىف اال

خضوهوك عول سوجحا اهلل ان ختجعوون اال الظول و ان

هوون اال یر ووون و اكثههر وههن یف اٌرض عقههٍء املصههنف الههذین یجههین عههیل اوههاعهتن مث ادعههاء
املصنف علن الغحب ات مجحع العقٍء یف جر العام و حبره و دوله و ججله یف مجحع اٌون عیل تفهر
الغنهتن و وذاىتن و تشتت دخهارىن وهن لهدت ادم ایل یوونها ىهذا خعهلهوت حاٌدتصه اب فعهیل
ىذا مجحع اص احنا امل دثی اٌتقحاء الصل اء املنكر ین لٍدتصه اب دهفواء فهات خقهه حهذلا
فٍ كهٍم وهع وثلهه حعهد و ات كها وا عقهٍء فادعهاء املصهنف حاوهه مث طولهه <و اخهاو الهنهً> اي
الدالة عیل العهه حال نوت و اوراء العلن لحغت جرادعة هلن و ىذا قك اولجا ٌ قهك دٌ لهة
ً
ً
اٌخاو و مشوهلا اٌدتص اب اٌتري ات مجا فحرا ون امل دثی و اٌصولحی ارتدعوا فلهنخعهلهوا
حاٌدتص اب و ون جعه عدم ارتداع اولجا رجة عهیل اولجها و وهن ونهع كهوت ارتهداع اولجها
رجة عیل اولجا.
حالهلة مجحعوا رجا یف رجا و اعجب وهن ذلها وها طهال یف الضهواحا ات حنهاء العقهٍء
ج

رجة للتقر یر و ات علهنا الجناء و شككنا یف الهردع فحنهاه حاٌصهه فحهمت دٌ لهة الجنهاء وهع اٌصهه و
ات طععنا حالردع فٍرجحة یف الجناء و ىهینا قعع حات املعصوم میهردعون حهه صهرح حالجقهاء عهیل
وههر خقهتن و ات م قعههع حالتصههر خح ف هحكی القعههع حعههدم املنههع و ات دههلهنا عههدم القعههع حعههدم املنههع
فٍاطه ون ال ن و خكی ٌ ه خنضن ایل دهایر ال نهوت و یصهه القعهع ا هتهً فهاطول حهیل طهدونع
اَ عن ذلا یف اٌخاو الناىحة عن العهه اوراء العلهن یف وهأی اخهة و ونهع الردهول
جیتهههه

و اىهه

یف الهههف و وهههأی رهههدخث و دهههایر وههها دل عهههیل ذلههها وهههن العقهههه و طههههدعرفت ات

اٌدتص اب یف اٌركام طحا

ركن رال جموول حبكن رال وعلوم و الهنً عهن القحها

الضرور خاو ىذا و حناء العقٍء ىنا ودرول فات حناءىن یف الهد حا ٌخقها

وهن

حهه حنهاء الهدین فهاهنن
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شاعروت حالد حا جاىلوت حالدین و ملٍو الد حا فوضت الهین و مخفوض الهین اور الهدین و ات
طرروا طرروا عیل اور الد حا ٌ عیل اور الدین للردع الشدخد و رصوب ردع النهیب

عهن اجهراء

ركن یوم یف یوم حعده كها مسعت.
طوله <و وهنا اٌدهتقراء> ایل ارهر و ىهذا اطهوي ادلههتن یف رجحهة اٌدتصه اب فهات كهات
املراد ادتقراء املوارد املنصوصة فوً یف املوضوعاو و طحا اٌركام علهین وع الفار الع همی و
ً
حالهلهة اٌدهتقراء طحها
ات كات املراد اٌدتقراء یف دهحرة العقهٍء فقهدعرفت رالهه ىنها و دهاحقا ج
م

م

مرم حتواتر اٌرجار و اٌمجاع امل قق فٍ علحنا ىنا اٌ م

شرح العجارة.

طوله <ون التوصلحاو> و ىً كتعوحر الثوب للتوصه ایل الصلوة و اٌرتجاوحهاو كارتجها
ً
ً
ً
الصلوة حالوضوء اوا وصفا اي ٌجه ال ن ججقاجه او دججا خعین ركن ووضوع ون الشهارع دهواءا
رصه ال ن حه ام میصه و املراد ات حناء الشرع یف اكثهر املهوارد وهن التوصهلحاو و اٌرتجاوحهاو
عیل اعتجار الالة الغاحقة اوا للوصف او للغجب مف ه الشا خل ق حاٌ لب.

ً
طولههه <و فح هه ههر> وههاادري م ذكههر املن ورفح هه و ههره ونههع اٌدههتقراء اوٌ و عههدم اعتن هاء
ً
اٌص اب هبذا اٌدتقراء ثا حا فاهنن جیروت اٌدتصه اب یف الشها یف افعهال الصهلوة و ركعاهتها
ً
وع ات النصوب فهیا عیل عدم اعتجار اٌدتص اب و لنا اخضا ر فحه و ىهو ا هه لهو اراد ات جیههع
ً
ارههد وههن اٌركههام عههیل رههٍ وقتیض ه اٌدتص ه اب جلهههع الوفهها فلههنٌخغههتقروت یف ذلهها و
حالهلة الشارع اذت یف اٌدتص اب املوضوعً عیل وا ذكر ها ٌت وعرفتهه
خنكروت اٌدتص اب ج
ً
ون شأت الرعحة و طدخشتجه املوضوعاو علهین فودعوا علهین ترمحا و اوا اركام اَ فاٌركام و
جیاهنا ون شأهنن ون حر شر خا فات طالوا فقوهلن ىو الكن و ات دكتوا فالغهكوو عنهده الهمت
فٍیتاح ایل ادتص اب.
ً
طولهه <الثههاین> ایل ارههر خعههین ات ا لههب اركهام اَ دههواءا كا ههت وضههعحة ام تكلحفحهة حههه
ا لب اٌركام و ات كا ت یف الصفاو و اٌرٍ حهه ا لهب اركهام املهوایل ایل عجحهدىن ثاحتهة
ً
حرونغههورة فههات شههككنا یف حقههاء ركههن خل ههق حاٌ لههب فههاوٌ اٌلهها طحها مه ٌ جیهو و
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الثاین ات اٌدتص اب لح ون حاب النغهخ حهه الكهن ات تعلهق حالهذاو مفهادام الهذاو حاطحهة
ً
ً
فالكن علهیا حا و ات تغحر طععا فالثا حة ذاو ارري و تقتیضه رمكها ارهر فهات كهات و اٌ فوهً
وغكووعهنها و ات شها یف فناهئها و رهدود ارهري فونها جیهري اٌدتصه اب املوضهوعً و ات
ً
ً
تعلق الكن حالوصف مفادام ثاحتا ف مكه ثاحهت و ات تغحهر طععها فالوصهف الثهاین ووضهع لل كهن
فهههات ورد و اٌ فادهههكتوا عهههها دهههكت اَ و ات شههها یف وال الهههال الغهههاجق فاٌدتصههه اب
املوضوعً وأذوت فحه و این ىذا ون النغخ و كحف خقا

ا مخنغخ ون الشرع.

طوله <و ات دار اٌور> ایل ارر یر خد اتیجی اطغام اٌدتقراء فحقهول ات دار اٌوهر یف ووضهع
ً
ً
مدود حبد طععا ا ه وودع ام وضحق حبغب الزوات كصلوة ال ور وثٍ اهنا وودعة ایل الغروب او
وض هحقة یف الوطههت اٌول فا لههب اٌركههام وودههعاو فحل ههق املشههكوك هبهها و ات دار اٌوههر ج هی
التوطح هت و عدوههه خعههین رمكههه ایل وههات وع هی ام ٌ فا لههب اٌركههام الشههرعحة حاطحههة ججقههاء
املوضوعاو فاملشكوك ول ق حه و ات شا یف طدغ وصف عارض فا لب اٌوصها

حروهؤثرة

یف ا الة الكن فاملشكوك ول ق حه اللون اٌ اتخكهوت دهجب الشها یف حقهاء الكهن رفهع دهجب
ردود الكن و كات الغجب مما له طرار و ادتقرار حالذاو فهی ىهذا القغهن ٌ ادهتقراء و ات كهات
ً
الشهها یف حقههاء املوضههوع الصههر وههن اٌش هحاء القههارة حالههذاو كجقههاء خ هد و حقههاء الرووحههة وههثٍ
ً
فا لب اٌجغام القارة حاطحة فحل ق املشكوك حه حبٍ حر القارة كالتكلن و الزوات وهثٍ ولكهن
اٌص اب جیروت اٌدتص اب یف الزوات فح مكوت ججقاء الهنار و حقاء اللحه و حقاء الشور.

طولههه <فتأوههه> فلعههه تأولههه ٌت اٌجغههام متلفههة و ٌمیكههن الكههن فهیها عههیل نههو وارههد
ً
فٍمیكن الكن ججقاء شاة وثٍ الف دنة و میكن الكن ججقاء ججه الف دنة و عیل ىذه فقه
حالن
وادواىا و لذلا خقول و لو شا یف وقدار اٌدتعداد للجقاء الق ج

حادتقراء ارر.

طولهههه <او یف املوضهههوع املغهههتنجا> ایل ارهههر خعهههین اذا دار اٌوهههر یف املوضهههوع املغهههتنجا

فالغالب حقاء اٌوضاع عیل راهلا و عدم تغحرىا و النقه ادر و اٌشهتراك طلحهه فحل هق املشهكوك
حالغالب.
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طوله < عن خشكه> ایل ارر ادتشكه اهنن جیروت اصه العدم یف تأرر الادد و اصهالة

عههدم التنصهحك و التقحیهد وههع لجههة وجودمههها فاجههاب عههن اشههكاله و جیهده وههام الت قحهق ات
فه

الالههة الغههاحقة ىنهها تههورد ال ههن حالجقههاء و لعهههري ذلهها مه

ال

ء یف دنی داحقة ال ن حتأرر ردوثه و الكن َ رب العاملی.

لح

كههٍم كحهف یهورد عههدم

حالهلة ىذا اخة جود القوم یف اثجاو اٌدتص اب مجلة الذي ىهو وهن افهراد القحها
ج

له یف كتاب اَ و ٌ دنة ردوله

و

جرىهات و وهن تتجهع یف كتاحنها وهن اٌول ایل ىنها عهر

وقدار جیا اهتن و جیا اتنا و وا توفحی اٌ حاَ علحهه توكلهت و الحهه ا حهب مث اعلهن حعهد ذلها ات وها
عند ا ون الق یف ذلا ملن الی الغهع و ىهو شهوحد ات اٌشهحاء وهن رحهث ذواهتها لهذواهتا عنهد
ذواهتهها ٌ ركههن هلهها كههها عرفههت وههن طههول عههیل
ً
یشء تعجدا ون حر علة كها عرفت عن الرضا

و ات اَ دههج ا ه مخهأور ح
حه واجعه یشء اٌ ل

هء و مخنههه عههن
ء كهها جینهوا دهٍم

اَ علهین و كه ركن له علة و تلا العلة یف اطترات اٌشحاء حاملكلفی فات كا ت اٌشحاء ممها یف
اطتراهنا صٍغ املكلفی اوروا حه و ات كات یف اطتراهنا فغاد املكلفی هنوا عنه كها روي و اٌ طترات
ً
اوهها اطتههرات ذاو ال هء حههاملكلف كههاطترات الدخهد وههثٍ و اوهها اطتههرات وصههفه حههه كههاطترات الغ هحف
حاملكلف فی الصورة اٌویل تلا الذاو ىً اللغات الغاجه عن اَ ذلا الكن قا الخعجوأ حكون
ریب لوووال دعووا كن فجههدعاهئا ركههن هلهها حههذلا و ذلهها الكههن ٌختغح هر وهها متتغح هر الههذاو طههال اَ
دج ا ه ان اهلل الخغحر وا حقوم حی خغح وا وا حانرأهن و طهال ذلوك حوان اهلل مخوك وغحورا نعهوة انعههوا
ً
عی قوم حی خغح وا وا حانرأهن مفادام الذاو حاطحة خكوت الكن علهیا حاطحها و ات تغحهرو الهذاو
ً
عن ذاتحهتا فصار الكلب ول ا لح لا ات جحتري ركهن الكلهب عهیل امللهح لتغحهر الهذاو و كهوت
ً
امللح رقحقة ارري حه ىذه الذاو لغات داجه ون اَ رمكا مفها ركهن هلها حهه فوهو رمكوها و اٌ
فوً مما ٌ ك فحه و جیب الغكوو عها دكت اَ عنهه و مجحهع اجغهام ىهذا العهام وتقلهب یف

الصور كات یوم اول عیل صورة فزال عنه تلا الصورة الذاتحة و تصورو حصورة ارهري و رهدد
ً
هلا اركام ارر او اوروا حالغكوو عهنا اذا كا ت وغكوتا عهنا فات علهت اهنا طهدتغحرو فقهد ال
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الكن املعلق علهیا و ترطب النك او ادهكت و ات شهككت فوهینها ووضهع طهوهلن
الحقی اال بیقی و ا ا ذلا وضع شرعً ارجروا

ال تونقا

ات ركن وشهكوك التغحهر ركهن حهر املتغحهر و

الزم و الثجاو و الجهت و الغهكوت عهیل ال
ذلا ات الحقی صفة فغا حة و ىو ج

هء و الشها ىهو

التردد و التزللل یف وجود ال ء و عدوه فوهها ضهدات كهضهادة الركهة و الغهكوت فهات كنهت یف
ً
ً
وجههود یشء دههاكنا مث تزلزلههت فح هه ال الغههكوت طوههرا فٍمیكههن اتخكلههف الشههارع اٌ غههات حههات
ً
ٌتشا فحها تزلزلت فحه حعد دهكوت و لهح املهراد وهن كٍووهن ذلها طوهرا فهاملراد اذا كنهت عهیل
ً
ً
خقی جوجود الكلب و كنت تعلهن ات رمكهه النجادهة خقحنها فشهككت یف ادهت الته ول ها وعلهوم
ً
ً
املل حة و حقحت وتزلزٌ یف ا ه ىه مت ادت الته ول ا ام فحه شهاججة وهن الكلجحهة حاطحهة فٍتهنق
خقحنا جوجود الكلب رحنجذ و اعلن ات رمكه ركن الكلب الحقحین الشرعً و الشارع ركن هلذا
ً
ٌحتهر علحهه ركهن وعلهوم املل حهة
املشكوك اخضا حالنجادة كها ركن لهذلا املعلهوم حالنجادهة و ج
ً
فا ه حهر وعلهوم املل حهة و اٌ فالشها خهنق الحقهی طوهرا و ا هت یف رهال تزلزلها یف اٌدهت الة
ً
عام وتحقن ا ه كات كلجا و كات رمكه النجادة و رصهه لهه ادهت الةوها اٌ ا ها عهیل شها وهن
ً
متام اٌدت الة و اٌدت الة املشكوكة حروعورة شرعا فٍخعور حر املعور الهنج فوهو حها عهیل
ً ً
ً
وا كات شرعا ٌ رارجا واطعا ىذا وعین الدخث الذي ٌ شا فحه و ٌر خب خعتر خه طال عیل
ول كان عی خقی فشك فهحها عی خقحن فان الشك الخنقا الحقی و وعناه ات الحقهی خهنق
للحق هی ىههو الحق هی

الحقهی و الشهها ٌخ هنق الحقهی كههها صههرح یف ارجههار ارههر و الحق هی النههاط
ً
املنالف للحقی اٌول فالشا اخضا شا یف وجود املنالف للحقی اٌول فوو الشا یف وجوده و
والههه یف رههال الشهها و ل هح

املههراد عههدم قه

الحق هی اٌول حالشهها الههادد یف حتققههه فا ههه
اذا شككت فابل عوی الحقوی

رحنجذ ٌخقی له ری مییض عیل خقحنه و طال اجوالغن اٌول
ً
طحه ىهذا اصهه طهال نعون و وعهین ذلها اخضها ات ٌتعه حالشها و اجهن عهیل خقحنها املوجهود یف
رال الشا فاجن عیل اٌ طه املتحقن و ٌتع حالزاخد املشكوك.
و عههن ارههدمها

یف رههدخث الخونقا الحقوی حالشووك و الخودخا الشووك ىف الحقوی و الیهو
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احدما حاالخر ولكنو خونقا الشوك حوالحقی و خومت عوی الحقوی فحجوی عهحو و الخعتود حالشوك ىف حوال وول
الواالت و ىذا الهدخث خشهتهه عهیل اركهام فقولهه الخونقا الحقوی حالشوك و ذلها فحهها لهو كهات حهدل
ً
الشا خقحنا لنق الحقهی اٌول فوهو یف الرافهع و طولهه و الخودخا الشوك ىف الحقوی و ذلها كحقحنها حشهور
روضات ا ه شور صحام ون اهلٍل ایل اهلٍل فٍتدره یهوم الشها فحهه و طولهه الیهو احودما حواالخر
خعههین اذا عرفههت ات افههراد الغههف رههٍل فشههككت یف رح هوات ا ههه شههاة ام ٌ فٍتههدرلوا یف الغههف و اذا
شككت یف افهراد طعحهع اهنها جٍلهة ام ٌ و تحقنهت یف فهرد ا هه جٍلهة فٍتدرلهه یف املشهكوكاو و ات
ً
كنت شاكا یف یشء تنق جیقی یصه لا ٌ العك و ات كنت تتحقن حاٌ طه فاجن علحه و ٌتعتهد
حالشا یف الزاخد.
و عن رارة طال طلت له اصاب ثوی دم رعا او حره او یشء ون وین ایل ات طهال فهات
ً
رننههت ا ههه طداصههاحه و مات هحقن ذلهها فن ههرو فلههنار ش هحجا مث صههلحت فرأخ هت فح هه طههال تغأووه و
ال تعحد ال هوة طلت له م ذاك طال النك كنت عی خقوی وول طها توك مث شوككت و لوحس خنجغوی
لك انتنقا الحقی حالشك احدا ایل ات طال و ان متشك مث أختو طجوا قطعوت ال وهوة و غأوهت و
حنحت عی ال هوة النك ال تدر ی لعه یشء وقل عهحك فهحس خنجغی لوك انتونقا الحقوی حالشوك
و وعین ىذا الجر ات كنت عهیل خقهی فشهككت یف رهدود الرافهع فٍتهنق

الحقهی حالشها یف

الرافع فات اٌصه عدوه و الفقرة الثا حة ات شككت یف تقدم الدود و تأرره فا ت یف الدود
یف اٌت اٌرر وتحقن و یف اٌت املتقدم شا فالشا ٌخنق

الحقی املتقدم و ا ها تنقضهه حهالحقی

املتأرر و عن عیل جن مهد القاداین طال كتجت الحه و ا ا حاملدخنة ادأله عن الحهوم الهذي خشها
فحه ون روضات ىه خصام ام ٌ فكتب الحقی الخدخا فح الشك ن له خة و افطر له خة وطدور
وعین ذلا و یف الفقه الرضوي فان شككت ىف الوضوء و كنت عی خقی ول الودث فتوضوأ و ان
شككت ىف الدث و كنت عی خقی ول الوضوء ف خنقا الشك الحقی اال انتأتحقل و ان كنت
عی خقی ول الوضوء و الدث و ال تودر ی اهیهوا سوجق فتوضوأ و ان توضوأت وضووءا تاووا و وهحت
هوتك او مت ا مث شككت فهنتد احد ت ام متدث فهحس عهحك وضوء الن الحقی الخنقض
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الشك الجر و ذلا اخضا كها ور و طال اجوعجداَ یف الثوب املعار للذوً ا فحو و ال تغأوه وول
اجا ذلك فانك اعرت اخاه و هو طاهر و متأتحقل ان حنأ ف حأب انت وی فحو حوی تأوتحقل انو
ً
حنأ و وعین ذلا اخضا ات الحقی حاملا ع خنق الحقی املقتیضه اٌول و الشها یف املها ع ٌیرفهع
ً
ً
املقتیض ذكر ا ىذه اٌرجار ادتعرادا و تقدوة.
ً
و اعلن ا ه میكن اتیراد ون الحقی عی الال الغهاجق اي املتهحقن جمها ا او عهی رمكهه و

ٌحأ

حه و یراد ون الشا الال العارض اي املشكوك فحه او رمكه كقوله

الحقی ال تدخا

فح الشك خعین ٌخدره یف شور روضات الحوم املشكوك فحه و كقولهه یف الوضهوء الخونقا الشوك
ً
الوضوء خعین لح ون واط الوضوء الشا یف الدد و ذلا اخضا وعین لعحف ٌ حأ حه.
ً
فجالهلة اذا كات وتعلق الكن الذاو املقتر ة فذلا رمكه كها عرفهت خعهین وهادام حاطحها
ج
ً
عیل صفته الذاتحة و خغهً حامسه خكهوت رمكهه طامئها علحهه فهاذا ال اٌدهن ال الكهن كهها طهال
ً
ً
ً
اجوعجداَ یف الرجه اذا حاع عصحرا ف جغه الغلعات ری صار مخهرا فجعلهه صهارجه رهٍ
ً
فقال اذا تول عل اسن الهر ف حأب ح و دجه وویس جن جعفر عن الههر خكهوت اولهه مخهرا
ً
مث خصهحر رهٍ طههال اذا ذهوج سووكره فو حووأب ا هتهً و ات تغحهر الهذاو رههی شها یف اٌدههت الة و
صههد اٌدههن فاملتكفههه لههه املعلقههاو كههها وههرو فوهینهها جی هري اٌدتص ه اب و ات كههات وتعلههق

الكههن یشء وتصههرم حروغههتقر كالزوههات فههات الشهها لهح

یف تصههرم آت ٌخغههتقر و ا هها الشهها یف

وطت و اجه ممدود ونه كالشور و اٌدجوع و الحوم فات شا یف تصرم الشور ٌخنق

خقحنهه حكو هه

حشا درول شور ارر فٍخغههً املشهكوك حادهن الشهور اٌی و خغههحه حادهن الشهور املهایض اذ
ٌوادعة و ىكذا یف الجوایق و ات كات وتعلق الكن وصف و رالة ل ء مفهادام ذلها الوصهف و
ً
ً
ً
ً
الال حاطحا خكوت رمكه علحه طامئا فاذا ال الوصف خقحنا ال ذلا الكن خقحنا و الال الهادد
یتاح ایل ركن جدخد فات جاء ركن فوهو ونصهوب واٌ فوهو رهال حرونصهوب و جیهب فحهه

الهلة ری رصه الشا جیري علحه ركهن الحقهی الغهاجق
الغكوو و ات تغحر الال اٌول یف ج
جوضع الشارع و عدم تأثحر املشكوك الٍرق كها مسعت یف اٌرجهار ات الشها ٌخهنق

الحقهی و
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ٌخنجغً قضه حه.

فعلههن وههن ذلهها ات الشهها یف حقههاء الكههن ات كههات حغههجب الشهها یف وال وتعلقههه جی هو

اجراء اٌدتص اب فحه و اٌ فٍ و مجحع وا خقولهوت فهخ یف حهر ضهرام و رهجا یف رهجا و رهن
یف رن و ٌ عجرة ح

ء وهنا و ىذا اٌدتصه اب اصهه ع همی وهن اصهول المههد

القوىها

الحنهها و ىههو وههن اٌجههواب الههی خفههتح وهنهها اجههواب ٌحتیصه و وغههاجه ٌتغتقیصه فارف ههه و ىههذا
اٌصه طد جیري یف العدم فح كن حه وا خشا یف الوجهود و طهد جیري یف وجهود یشء فهح كن حهه
ً
ً
وا خشا یف اللوال و ملا كات اٌدتص اب اوهرا وضهعحا وهن الشهارع جیهري یف الشهرعحاو فهح كن

حعدم صهدور هك او ركهن او غهخ و تغحیهر و تجهدخه و تهأثحر و تغهجحب و تعلحهق و اوثهال ذلها و

ٌ جیري یف واطعحاو العام و ٌمیكن الكن حه و ٌیصه حه خقی و ٌ رن وجحعً.

اٌتري ا ا لو علهت كوت خد یف الدار یهوم اٌرهد و شهككت یف كو هه فحهه یهوم اٌ ثنهی

لح

شكا خفحهد الحقهی و ٌ ال هن و لهح

اٌدتصه اب و طهول ات اٌصهه حقهامه دعهاء خقهرأ و

ونعهر خهذكر فح ههدد ونههه الحقهی مفعههین الكههن حاٌدتصه اب یف الواطعحهاو ات الشهها ىههو وفحهد
الحقهههی او ال هههن و ىهههو كهههٍم جاىهههه ٌ عاطهههه فجهحهههع وههها ادهههتدل حهههه القهههوم یف الواطعحهههاو و
اٌجهتادخاو و اثجاو املعاین اللف حة و اوثاهلا ون اٌوور الارجحة رجا عشواء و م

لفهو و

ا ا طلنا حاٌدتص اب یف الشرعحاو ٌ ه ركن وضعً فهیها فمكها وضهع الواضهع ات املهین جنه
ً
وضع ات املین املشكوك اللوال جن ٌت جنادته الثوب وثٍ وجدو ؤثر و ذلا اٌ ثهر ٌیرفهع اٌ

ؤثر خقحین ول خه لٍول یف عام الشرع الهذي ىهو عهام وجهوداو وعلووهة مفها متتهحقن ٌ وهؤثر فهٍ

ا الة و یصه ون ادتص احنا العلن حالكن و لح

یصه لنا رن ججقهاء املهین حهذلا ٌت ذلها

اور واطعً و مخضعه الشارع ملعرفة الواطعحاو و لح

اٌدتص اب حهدلحه عقهیل رهی خثجهت حهه

اٌوور الواطعحة و طدعرفت ات ف

الشا لح

خفحد ال ن و ا ا صر ا نكن یف اٌوهور الارجحهة

كالجهه الفهٍین فلهح
ججقاء یشء حعد وا جنا عنهه ج

ذلها وهن حهاب اٌدتصه اب و ات الشها

خفحهد ال ههن او رمكنهها ججقههاء الغاججههاو ركههن شههرعً ٌ وجعهً حههه ا هها ذلهها وههن العلههن العههادي
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العجحعً ججقاجه فلر ا یؤدي العجحعة ایل الحقهی و لر ها تهؤدي ایل ال هن و لر ها تهؤدي ایل الشها
الجه حا حعد وا جنا واجهة دهنة و نكهن حهه
عیل رغب طواحه اٌشحاء الارجحة فنعلن ات ج
ً
و ن ات خدا الشاب رً حعهد دهنة و شها ات الرووحهة حاطحهة عهیل اٌرض حعهد دهاعة
ً
ً
فات علهنا رمكنها علهها و طلنها علهن و ات رننها طلنها هن و ٌ علهن خقحنها و ات شهككنا طلنها
ً
نهههن یف شههها و ٌخفحهههد لنههها طهههول اٌصهههه حقهههاء وههها كهههات عهههیل وههها كهههات شهههحجا و اجهههرامه یف
الارجحاو دهفاىة و خضه ا ونهه الجهاطوت عهیل الفعهرة اللوهن اٌ اتخقهول ا ها وهن جا هب
الشارع وأووروت حات قول ات اٌصفوات حا عیل راله حعد وا جنا و عتقد حذلا مث ن هر
یف ات ىذا التكلحف الشرعً ىه ىو عیل دجحه الوجوب او الندب مث هتكلن یف وها ختعلهق
ً
یف اٌور حهه و الهنهً عهن رٍفهه و ىهذا كهٍم ٌ ارهن ارهدا یهریض حهه فلهح اعتقاداتنها و
اعهالنا یف دایر اوور العام حاعتقاد او عهه شرعً حه ىو اعتقاد او عههه وجحعهً حداىهة و
عههیل وقتیض ه العجحعههة العلههن علههن و ال ههن رههن و الشهها شهها و ٌخفح هد ارههدمها اٌرههر و
ٌنري عیل حر وا جند یف العجحعة.
ج

قااال :اصززل ن زی اثبززا حجی زة اال تصززحاال ن زی خصززوف االوززور الاارجی زة الهرتبطززة

باالحكززام ال ززرعیة و ی زلل علی ززا اصززل االشززتةال النززا قززلاثبت ا الحجی زة ن زی الجهلززة و الیحصززل
القطم باالوتةال اال بالعهل بكل انراد اال تصحاال اا لیر نی الهقام قلر وتیقن یؤخ بزه و ذزو
ارجززح ذ ززا وززن اصززالة حروززة العهززل بهززاورا العلززن لوجززود العلززن االجهززالی بحجی زة بعززض انززراد
اال تصززحاال و الظززن بحجیزة كززل انززرادا كهززا انززه ارجززح وززن اصززالة االشززتةال بالصززلول وززلا نزی
الط ارل الهستصحبة بعل تعارض االصزلین بضزن االجهزاع الهركزب و الزة الط العهزل بالهعزارض
وستلزم للهاالفة القطعیة و نیه نظر لكن نقول یكفی نی الة داللة االخبزار العاوزة و ب زا العقزا
او وجهززوع االدلززة الهتقلوززة و تززوذن اط بی زاط الهوضززوعا ل زیر وززن شززخط ال ززارع نات صززرع
ال صوف الی زا وزلنوع بزاط بیزاط الهوضزوعا الهرتبطزة باالحكزام وزن شزخنه النزه بیزاط للحكزن
الكلی بالوا طة وم اط علم كونه ون شخنه الیستلزم قبح بیانه نلنیصرع كاوه عزن ظزاذرا ااا

379

كاط نی البیاط ناجلل و انسل و ه توذن تعارض تلة ال صوف وم ایا ال ی و اخبزار االحتیزاط او
دعوی كوط االخبار احادا.

اقول :طوله <و خدل علحه اصه اٌشتغال> ایل ارر وراده ا ا طداثجتنا یف اٌصهه الغهاجق
الهلة رجهة جیهب اتجاعهه فاشهتغه ذوتنها حالعههه حهه و ٌ طهدر وتهحقن وهن
ات اٌدتص اب یف ج
اطغاوه و خلزم حتصحه القعع حاٌوتثال و ذلا ٌیصهه لنها اٌ حالعههه جحبهحهع افهراده و طهدعرفت

رال ادلته یف اٌصه الغاجق و اهنا ات ص ت ررم العهه هبا و ات فغدو فكحف.

طوله <و ىو ارجح> ایل ارر خعین ات طهال طاجهه ات اٌدتصه اب ٌخفحهد اٌ ال هن و
طداثجتنا رروة العهه حال ن و الارج حاٌمجاع اردمها اي ادتصه اب اٌوهور الارجحهة و
ادتص اب اٌركام فحجی اٌرهر عهیل اصهه الروهة فاجهاب املصهنف حهات العلهن اٌمجهایل
جوجوب العههه حاٌدتصه اب راصهه لنها و العلهن اٌمجهایل حبجحهة حعه
ً
حبجحته كله اخضا راصٍت لنا.

افهراده و ال هن

طوله < كها ا ه ارجح> ایل ارر خعین ات طال طاجهه طهدخعارض اصهه اٌشهتغال ىهذا اصهه
ً
اشتغال ارر یف حع املوارد كهها اذا رمكهت حعوهارة املهاء ادتصه احا خعارضهه اٌشهتغال حصهلوة
حعد ووارة طععحة فحتغاطعات و یجی اصه الروة عیل راله و ٌت اٌص اب خقدووت اٌشتغال
املنصوب عیل اٌشتغال العام و اٌشتغال حاٌدتص اب عام و یف املوارد الاصة رهاب فوهو
وقدم و اوا یف حر مه التعارض جی اٌصلی كها لو كات اٌدتصه اب عهیل وجهق اٌشهتغال او
مخكن اشتغال یف املوارد الاصة فحجري حاٌمجاع املركب.
طوله <و ذلا ٌت العهه> ایل ارر ىذا وهن متهام طهول القاجهه خعهین و ات تهوىن وتهوىن ا هه
میكن اثجاو رجحة اٌدتص اب ون وجه ارر حاتخقال ات اٌدتص اب رجهة یف صهورة عهدم
املعارضههة حاصههه اٌشههتغال و یف صههورة املعارضههة حاٌمجههاع املركههب فحكههوت اٌدتص ه اب العههام
ً
وقدوا خدفع ذلا حات اخة وا یف الجهاب تعهارض اٌمجهاعی و یهجی اصهالة عهدم الجحهة دهلحهة
فاجاب املصنف عن ذلا حات امجاعنا املركب اطوي ٌت وع العهه حه ٌخلهزم املنالفهة القععحهة و
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ً
اوا لو عهلنا حاٌمجاع املركب الذي خقتیض عدم رجحة اٌدتص اب رأدا لزم ورح وها طععنها حهه
الهلة ىذا و امجاعنا وثجت و امجاعا ا و املثجت وقدم.
ون رجحة اٌدتص اب یف ج
ً
حالهلهة ههره یف تتههمی اٌدههتدٌ ل
طولهه <و فحهه ههر> وهاادري م خهذكروت دلهحٍ فحهه ههر ج

عهیل رجحهة اٌدتصه اب حقاعهدة اٌشهتغال اذ ىههو فهرع متاوحهة اٌمجهاع املركهب جهی وها تعههارض
اصههه اٌشههتغال یف اٌصههول وههع اصههه اٌشههتغال یف املههوارد الاصههة و ج هی وهها مختعههارض فح هه
اٌصٍت و لح

حتههام ٌ هه جیهو رهر ىهذا اٌمجهاع ٌت ارهد شهعر خه ثاحهت حاٌصهه الفقهاىً

كاصه اٌشتغال و الذي ٌ جیو ررطه وا ثجت ارد شعر خه حالدلحه اٌجهتادي القععً او ال هین

ٌ ههه یصههه القعههع او ال ههن رحنجههذ حههالواطع یف كههه وههن الشههعر ین و مجحهع ذلهها اطههوال حههالرأي و
ٌجرىات علحه یف دین اَ.
طوله <لكن قول خكهی یف ذلها> الهخ خعهین ات كهات یف وها طلنها وهن اصهه اٌشهتغال هر
كفا ههها دٌ لهههة اٌرجهههار العاوهههة و حنهههاء العقهههٍء رحهههث ٌخفرطهههوت یف العههههه حاٌدتصههه اب جهههی
ً
املوضوعاو املرتجعة حاٌركام و ف اٌركام و جمهوع اٌدلة املتقدوة ونضها حعضوا ججع و

حههایق العجههارة رههاىر و طههدذكر ا ات اجههراء اٌدتصه اب یف اٌوههور الارجحهة الشههرعحة الوضههعحة ممهها
ٌشا فحه و ٌر خهب خعتر خهه و ا ها العهاء وههنن یف اجهراء اٌدتصه اب یف فه

اٌركهام الهی

وضعوا و جیاهنا ون شأت الشارع و خأی ات شاء اَ.
قال :اصل نی اثبا حجیة اال تصحاال نزی خصزوف االحكزام و یزلل علی زا وزا زبق
نی االصل السابق و اله كر له نی ا وم قوله بحجیته نی الهوضوعا اط كاط یتوذن عزلم دال لزة
االخبار علی الة لكوط ووردذا الهوضوعا نیاتص الجزواال ب زا نفیزه اط ولزل ط زارل اللزوال و
الجسزل وززن االحكزام ال الهوضززوع نتخوزل و اط عهززوم الجزواال كززاع و لزو حهززل الزام علزی الع ززل
لزوزه عزلم التعزلی الزی زایر الهوضزوعا و اط الزة الیزتن نیهزا لزیر وسزبوقا بالسزؤال و ال نزی
ایر ادلة اال تصحاال او یتوذن احادیة االخبار نقل ور علهیت زا وزم انزه وارد علیزه ایضزا او یتزوذن
اط تاصیص االخبار بالهوضوعا قبل الفحص و بعزلا اولزی وزن تاصیصز ا بهزا بعزل الفحزص
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نز زی االحك ززام او ذه ززا وتسز زاویاط نفیز زه اط العه ززل بعهوو ززا اال نز زی االحك ززام قب ززل الفح ززص اق ززل
تاصیصا وم اوكاط و م العهوم االحوالی نی ا نتخول او انه یلزم ون العهل ب ا نی االحكام عزلم
العهززل ال تصززحاال حروززة العهززل كهززا كانززا قبززل الفحززص نفی زه انززه ا تصززحاال عرض زی و ان ززا
الت صرع الی نفی انفس ا و اط الة ون باال نقض الیقین بالیقین لفرض داللة االخبار ثن ال نزرق
نی االحكام بین التكلیفیة و الوضزعیة لوحزلل الزللیل و وزن یاصصز ا بالوضزعیة اط نظزر الزی ان زا
وورد السؤال نی ا نفیه اط الام نزی الجزواال اط حهزل علزی الع زل نكیزف یعهزن الحجیزة نزی كزل
الوضززعیا او عل زی الج ز ر نهززا الفززارق بی ززا و ب زین التكلیفی زا او ال زی اط وززورد السززؤال وززادل
تعززارض اال تصززحاال الوضززعی و ذززو ا تصززحاال الط ززارل وززم التكلیفزی و ذززو ا تصززحاال االوززر
بالصززلول و االوززام

رجززح الوضززعی وعلززا بالقززلر اله ززترك بی هززا و ذززو الیقزین السززابق و ذز ا

وحال نابزل اوزا وزن حهزل الیقزین نزی الز ص علزی الیقزین بزالحكن الوضزعی نیكزوط تاصیصزا او
حهزل العلززة علزی الهقتضزی نیصزیر وجززازا و االول ارجززح نیفسززل اال ززتلالل و لززو ززله ا التسززاوی
نیجهززل و ال صززوف االبتلاجی زة وحززلذا التكفزی ن زی حصززول القطززم نفیزه انززه التعززارض ذ ززا قبززل
اتهززام الصززلول و الشززة بعززلا ن زی االوتةززال و انززه یهكززن تاص زیص ا ززتقال العلززة بةی زر صززورل
التعارض و ذو اقل اخراجا ون االول نیكوط اولی ون غیرا و الی زانی الزة حجیزة و صزوف العلزة
او الی اط التكلیفی اط كاط ووقتا نا ا تصحاال نی الوقا لبقا االور قطعا و ال بعلا الرتفزاع االوزر
قطعا (الرتفاعه ك لة خل) اا القضا بفرض جلیل او غیرووقا ناط قل زا بلال لزة االوزر علزی التكزرار
ناالتیاط ون وقتضیا االور او بعلم اللاللة علیه نعلم االتیاط ثانیا ون لوازم االوتةزال بالطبیعزة
نفیه اوكاط عروض ال ة نی الهوقا كها لو شة الهریض ال ی حلث ورضه نی اث ا ال ار نی
وج ززوال اته ززام الص ززوم الز زی اللیز زل و ززم اوك ززاط وج ززود الاط ززاال اله ه ززل نز زی التكلیفیز زا ایض ززا
كالوضعیا و ال بین حال االجهاع و غیرا للعهوم و ون و م ون ا تصحاال حزال االجهزاع نیهزا
ااا كاط ال ة نی الهقتضی او قل العارض اط نظر الزی اط الوصزف الیحصزل ن زو و زترك او الزی
اط االجهززاع لززو كززاط ووجززودا ن زی حززال ال ززة لهاحصززل الاززاع نفی زه اط الزوززه عززلم حجی زة
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ا تصحاال حال ال ص ایضا اا لو كاط داال علی حكن حالة ال ة لنیكن ا تصحاال.

ً
اقول :ىذا اصه ٌ اصه له احدا و دتعر ات شاء اَ .طوله <و خدل علهیا وا دهجق یف

اٌصه الغاجق> و طدعرفت اهنا كا ت ادلة دنحفة ٌمیكن التعو خه علهیا.
الغهد وهن اٌركهام> ىهذا طحها
طوله <ففحه ات ووارة الثوب و ج

فا ا یف ىذا املثال كنا عاملی حات الجول جن
وا مخصجه جن

مه

و رهجا واضهح

حبكن الشارع و علن ات الثوب واىر حبكن الشارع

خقحین فاذا شهككنا یف وصهول الجهول ایل الثهوب م جنعهه ىهذا الشها ونشهأ تهأثحر
وعلوم النجادة ون عند الشارع و وشهكوك الوصهول لهح

ٌت املشكوك لح حنج
ً
فلنخنج ىذا الثوب خقحنا و م نق

هنج

هبذا الشا اي شا الوصول خقی العوهارة ٌت املقتیضه

للعوارة ووجود و املا ع عهنا وفقود ٌت املا ع ىو وصول وعلوم النجادة و ىو وفقهود ف مكنها حهات
العوارة الثاحتة املعلووة مترفع و این ىذا ون اٌدتص اب یف الكن ىذا ادتص اب املوضوع و
ختجعه الكن املعلوم له و لعه ىذا وجه تأوله و مه النزاع وا اذا ردد رال م علن رمكوها وهن
جا ب الشارع و ر خد ادتنراح رمكوا هبذا اٌصه كها اذا كنا عهیل ووهارة وهن الجهدت و اصهاب
حههد نا وههین الشههاة و ٌ علههن رمكههه وههن جا ههب الشههارع ا ههه جنه

ام وههاىر فههن كن حعوههارة املههین

ً
حادتص اب ووارة الجدت و ىذا رعهاء و نهن اذا م جنهد صها یف وهین الشهاة ٌ شها یف رمكهه
حا ه واىر و ات ارتلف اطوام لكن ٌ ون رحث اٌدتصه اب حهه وهن رحهث ا ها قهول كوا یشء

وطهق حی یرد فح هنی فوو واىر ٌجه النك العام ٌ ون حاب اٌدتص اب و كهذلا اذا طهال
اللوح للوجته ا ت رلحة فتقول ا ه ٌخقع حقوله وٍ و لح

حعٍ ٌجه ادتص اب اللوجحة

و ذلا حاوه و ات كنا قول حعدم وطوع العهٍ لكهن لهح

وهن جوهة ادتصه اب اللوجحهة حهه

ٌجه النك عیل ا ا لو كنا یف شا ونه ون جوة تعارض النصوب رمكنا حالغهعة یف الهدلحلی
حالهلة ا ا ٌ غهتنجا ركهن رهال جموهول وهن ركهن رهال وعلهوم و ٌ قهح
ج

علحهه و ا ها علهب

رمكه ون ور ارر وافق ركن الال الغاجق ام رالف.

الواب> ایل ارر خعین ات اٌرجار و ات وردو یف وواضع راصهة لكهن
طوله <و ات عهوم ج
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اٌجوحة فهیا عاوة و العجرة حعهوم اللفو ٌ حبصوب امل ه و لو محه الهٍم عهیل العوهد فتعدخهه
ً
ایل دایر املوضوعاو اخضا لا و عیل فرض ذلا اٌرادخهث حراملغهجوطة حالغهؤال ووجهودة و
ٌیتهه فهیا ذلا و كذلا ٌیرد ىذا الج ث یف دایر ادلة اٌدتص اب.
طولههه <او ختههوىن> ععههف عههیل <ختههوىن> اول خعههین ات تههوىن ات اٌرجههار رنح هة طلنهها اهنهها
ً
علهحهههة عاضهههدة دهههایر اٌدلهههة و كثرهتههها وهههع ات ىهههذا الج هههث یهههرد اخضههها عهههیل وهههن خقهههول جحبهههوا

اٌدتص اب یف املوضوعاو ٌ اٌركام.

طوله <او ختوىن ات حتصحك اٌرجار> ایل ارر ععف عیل وا ور خعین ات تهوىن وتهوىن ات
ارجار اٌدتص اب عاوة طجه الف ك و حعده و ىو رٍ اٌمجاع فٍحد وهن حتصحصهوا لكهن
حتصحصوا ا طجه الف هك یف املوضهوعاو ٌهنها ٌحتتهاح ایل الف هك اویل وهن حتصحصهوا ها
حعد الف ك یف اٌركام او التنصحصات وتغهاو خات فحغهقا اٌدهتدٌ ل فقهال املصهنف العههه
ً
حعهوووا یف حر اٌركام طجه الف ك اطه حتصحصا فوو اویل وع ا ه لنا ات نع عهووهه اٌرهوایل
خعین رال طجه الف ك و حعده حه ىً جمهلة ون ىهذا الحهث و عهووهه افهرادي فلهح
ً
ً
رال عدم الف ك حتصحصا و تقحیدا فلح الرواخاو ح اىرىا رٍ اٌمجاع.

ارهراح

طوله <او ا ه خلزم ون العههه هبها یف اٌركهام> خعهین ات طحهه ات وغهألتكن ىهذا ات وجهب
العهه هبا وجب ا كارىا ٌت العهه حه طجه الف ك رهرام فهج كن اٌدتصه اب حعهد الف هك
ً
اخضا ررام اجاب املصنف حا ه ادتص اب عریض و الروة العرضحة ٌجه عدم الف ك یهلول
ً
حالف ك و لح رروة اٌدتص اب دننحا ٌیلول و حا ه ٌخنصر ایل ی فغوا كقول وا ون
ً
عام اٌ و طد رك و حات ذلا اي رجحة اٌدتص اب یف اٌركام صارو خقحنا فوً ون حهاب
ق

الحقی حالحقی فحدره یف املغتثین.
طوله <مث ٌ فر یف اٌركام> ایل ارر لعهوم اٌ لفاظ و اٌدلهة عهیل عههه فهحعن اٌركهام

التكلحفحة كالوجوب و الروة و ارتهیها و الوضعحة كالشروحة و الغججحة و ارواهتها.
طوله <و ون یصصوا حالوضعحة> ایل ارر خقول ون یصصوا حاٌركام الوضعحة فحجر خه
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فهیا ات ر ایل اهنا وورد الغؤال خعین یف الوضوء الذي ىو شر الصلوة و یف العوهارة الهی ىهً
شهههر الصهههلوة فاجهههاب املصهههنف ا هههه خقهههال لهههه ات كهههات الهههٍم للعوهههد فكحهههف تعهههههه یف مجحهههع
الوضههعحاو و ات كههات للعهههوم فههٍ فههار ج هی الوضههعحاو و التكلحفح هاو و ات ههر ایل ات وههورد
الغؤال مه تعارض اٌدتص اب الوضعً الذي ىو العوارة وع التكلحی الذي ىو اٌور حالصلوة
و اٌوام رجح الوضعً و اور حادتص اب العوهارة و علهه حلفهو ىهو القهدر املشهترك جیهنهها و
ً
ً
ىو الحقی و القدر املشترك ٌخكوت ورج ا و ىهو مهال اتخكهوت ورج ها فللوضهعً وهرجح فٍحهد
ً
اوا ون محه الحقی یف النك عیل الحقی حالكن الوضعً فحكهوت حتصحصها او محهه العلهة عهیل
املقتیض و ذلا جما فا ه راىر یف العلحة التاوة و اٌول ارجح ففغهد اٌدهتدٌ ل حالهدخث عهیل
العهوم و ات دلهنا تغاو هیها فحجهه الدخث و النصوب اٌحتداجحة ٌتكی یف رصول القعع.

فاجاب املصنف ا ه ٌتعارض جی اٌدتص اجی اذ طجه اٌشتغال حالصلوة و طجه امتاووا
ً
ىو وأوور حالصلوة و امتاووا طععا حٍ ادتص اب و حعد الفراع ارتفع اٌور حغجب اٌوتثال الشهرعً
الحقحین و كذلا قول الدخث عیل عهووه و اخة اٌور ا ه مصك حغحهر صهورة التعهارض و كهن
ً
وههن عههام مصههك یف الههد حا و ىههذا التنصهحك اطههه ارراجهها و ىههو اویل وههن حهره و ات طحهه ات
فٍحتري
ونصوب العلة ات كا ت العلة فحه تاوة فلنیرج ون حتهتا یشء و ات متكن علة تاوة ج

یف مجحع املواضع فاملصنف طال ات العلة جحتري یف مجحع املوارد كها ىهو املشهوور و رهروح فهرد وهن
حتته كتنصحك العام و خكوت رجة یف الجایق.

طوله <او ایل ات التكلحی> ایل ارر خعین ات ر ایل ات التكلحی اوا ووطت و اوا حرووطهت
فاملوطت ٌ ادتصه اب فحهه یف الوطهت و ٌ حعهده ٌرتفهاع اٌوهر ٌت القضهاء حفهرض جدخهد و اوها
حراملوطت فات طلنا حدٌ لة اٌور و الهنً عیل التكرار فحهتثه هبها وهن حهر ادتصه اب و ات طلنها
حعهههدم التكهههرار فتهههرك اٌوتثهههال وهههرة ارهههري وهههن وقتضهههحاو اٌوهههر و الهنهههً فهههٍ ادتصههه اب یف
التكلحفحاو اجاب املصنف حاوكات عروض الشا یف املوطت وع اوكات وجهود العهاب املوههه
ً
یف التكلحفحاو اخضا كالوضعحاو و لعهري كات اولجا ون اىه ودخنة میجعث الهین یب و مخنلل
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علهین كتاب و ا ا یروت ا فغون وغتقلی و خغتجدوت حاراهئن و عقوهلن و ٌخعتهدوت عیل الهه او
ردول او رجة فات طال هلن طاجه ءا مت حاذت اواوكن تقولوت حاراجكن ام ٌ فات طالوا عهن كهذجوا و
ات طههالوا ٌ فحقههول القاجههه فلههنتقولههوت هها مخقههه حههه اوههاوكن و تصههرفوت عهههركن فحههها مخهأوركن حههه
اواوكن و ذلا ارتجاح طدغ حه اٌوام
ا كا وا خعهلوت.

حالهلهة وهردىن ایل اَ و ىهو اعلهن
یف وؤون العا
ج

طولههه <و ٌ جهی رههال اٌمجههاع> ایل ارههر ععههف عههیل طولههه <جهی التكلحفحهة و الوضههعحة>
ً
خعین خغتص ب رال اٌمجهاع اخضها خعهین اذا ثجهت ركهن حاٌمجهاع خغتصه ب لعههوم اٌدلهة و
وهههنن وههن مینههع وههن ادتص ه اب رال هه اذا كههات الشهها یف املقتیض ه او طههدغ العههارض و املههراد
حاملقتیض ادتعداد الكن الغاجق او اٌور الارج للجقاء كها اذا شا ات ىذه الصلوة املوطتهة ىهه
ىً وودعة ام وضحقة او الغراح املوضوع اول اللحه ىه فحه دىن حقدر الكفاخة ایل الصهجح ام ٌ
و طههدغ العههارض كالشهها یف طادرح هة رؤ خ هة املههاء یف اثنههاء الصههلوة یف العوههارة و كههالعلن جوجههود
الدىن و الشا حاوفاء الر خح اخاه فات ر ىذا املا ع ایل ات ال ن ٌیصه فوو وشترك جی رال
اٌمجههاع و رههال النصههوب او ایل ات وجههود الههٍ یف الههال الثههاین دلحهه ارتصههاب اٌمجههاع
ً
ً
حالال اٌول اجاب املصنف امل قق املجدد حات رال النك اخضا كذلا ٌ ه لو كات داٌ عهیل
ً
ركن رالة الشا فٍادتص اب و ات كات داٌ عیل الال اٌول و لذا ارتلفوا یف ركن الهال
الثاین و اٌ مخكو وا یالفوت النك فٍ جیري یف الال الثاین.

حالهلههة ىههذا اخهة ادههتجداداهتن یف الههدین و لعهههري ٌ جیهو التعو خهه عههیل یشء وهنهها یف
ج
ً
دین اَ و ىً لو كا ت ص ح ة لكا ت انا كحف و حعضون یرد عیل حع و حعضون خقهدغ یف

حع

خقول ىذا خنقاد و ىذا ٌخنقاد و ىذا خنغا و ىذا ٌخنغا و كفهاك ا هه خشهارك كهه فر یهق

وهنن مجع ون العاوة و خغتدلوت حادلهتن الی ورد اٌخاو و اٌرجار یف ردىها و اعلهن ات الهق یف
املغألة ات اٌدتص اب عیل وا خقولوت للشا یف الال الثاین و نهن ٌ شها یف اركهام اَ و
ً
ً
عهووها و رصوصها و اوها
الهدَ فات الكن ٌیلو ون طغهی اوا فحه ك عهن الجهج
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لح فحه ك اوا وا لهح فحهه هك فهٍ شها لنها فحهه فا هه وعلهق و جیهب فحهه الغهكوو عهن
ً
ً
وضههع ركههن فح هه و ل هح ارجههار اٌدتص ه اب صهها عاوهها فح هه ٌ هها ٌ شهها یف الكههن و ارجههار
اٌدتصه اب صههر یة یف عهدم قه الحقهی حالشهها و ات كههات فحهه ههك واضههح جهی رشههده و
ً
دٌ لته فالعهه علحه و ٌشا فحه و ات كهات وتشهاهبا فٍخهمت رجهة حاملتشهاهباو فهات َ الجهة
الجالغة و رجة اَ ىً الجة الواض ة فحرد رمكه ایل اَ و ردوله و جیب الكهف عنهه ایل ات
ههري القههامئ فنردىهها الحهه و نههن یف دههعة یف العهههه رههی علههن و ات كههات فحهه صههات وتعارضههات
ً
فالرجوع ایل املرج هاو فهات علهنها فعلحهه العلهن و العههه و ات م علهن فهاٌور حالغهعة صها وههنن
ً
الوهه حهر الشها و ٌ قهح ركهن الهذاو
فن ن ٌ شا یف الكن عن جنوهه الكهن كثحهرا و ج
املجوول او ركن الال املجوول عیل ركن الال املعلوم عن جنري اٌدتصه اب كهها اور ها یف

املوضهوع ٌ هه وههن شهأ نا و تكلحفنها و جیهب علحنها متحیهزه و یصههه لنها الشها یف متحیهزه فهاذا اثجتنهها
ً
ووضوعا كها اور ا خقهوم علحهه رمكهه الهذي ركهن اَ علحهه فهالقوم ات كها وا جیهروت ادتصه اب
ً
الكن یف ووضع تغحر املوضوع خقحنا فٍ جیو و ات كا وا جیروت یف ووضهع شهكوا یف تغحهر املوضهوع
ً
فحجري اٌدتص اب یف املوضوع مث جیري رمكه علحه و ات علهوا حالتغحر و ٌخعلههوت لهه رمكها
ون اَ فوو رال جموول ٌ جیو طحاده عیل رال وعلوم و جیات الكن ون شأت الشارع و ووكهول

ایل علهه و توطحفه.

و اعلن ات القوم اشترووا یف العهه قتیض اٌدتص اب شراخا:
ً
اٌول اتخكههوت اٌوههر ثاحتهها یف الههزون اٌول فٍیكههن حادتص ه اب وجههود خ هد یف الههدار اٌ
اتخكههوت فهیها طجلههه و كههذا الكههن الشههرعً املترتههب عههیل اٌوههر الوضههعً اذ حقههاء الكههن یف الههزون
الثاین فرع ثجوته یف الزون اٌول و ىو رق ٌ ور خة فحه.
الثههاین ات ٌختغح هر املوضههوع حبح هث خص هحر رقحقههة ارههري یف الواطههع او عنههد العههر ولكههن
ً
ٌخنجغً اتیراد حاملوضوع اٌجنا العالحة الی ٌتتغحر كها ات العذرة اذا صارو تراحا محترج عهن
الغههحة حهه خنجغهً اتیهراد حاملوضهوع الهذي تعلهق حهه الكهن و الهاٌو
املوجودخة و الشحجحة و ج
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ً
الی تعرأ علحه مما خشا وعوا ادت الة املوضوع و عدووا فات ار خد ىهذا فوهو اخضها رهق ٌ شهتة
فحه.
هء مث هنهً عنهه مث

الثالث عدم واله حالدلحه و ات غخ وا دل عیل اللوال كها اذا اور ح
ً
غخ الهنً فا ه رحنجذ ٌخعقه ادتص اب الوجوب الغاجق و ىو اخضا یف كهال الص ة.

اٌوهر فٍ جیهري

الراحع اشترا ال ن ججقاء اٌور الغاجق فاذا تغاوي اٌرتههاٌت او ا عكه
ً
فحه اٌدتص اب و ىذا حناءا عیل ات العهه حاٌدتصه اب خفحهد ال هن فهات مخكهن رهن ججقاجهه
ٌ جیو اٌدتص اب املشكوك و اوا نن فنعههه حاٌدتصه اب حبكهن اٌرجهار الغهاوعة اٌ هوار

فات رصه علن حبصول رالة وغحرة لل كن رجع عن الكن اٌول الحه و اٌ فاملعلوم اٌول حا
عیل راله.
الاو

ات ٌیوجد یف الزوات الثاین وها یوجهب وال اٌوهر اٌول كهها اذا صهیل حهالتحهن مث

وجد املاء یف اٌ ثناء فحنجغً ملر خهد اٌدتصه اب اتخٍرهو الهنك الهدال عهیل ات املهتهكن وهن
ً
ادتعهال املاء الناط للتحهن ىه ىو وعلق او عام حبحهث خشههه ىهذه الصهورة اخضها ام ٌ فهات
ً
ً
ً
كات وعلقا او عاوا شاوٍ ٌ جیو العهه حاٌدتص اب ٌ ه یرجع ایل فقد الشر الثالهث و الراحهع
ً
و ٌ جیو و ىو اخضا كٍم ص حح.
ً
الغاد ات ٌخت قق دلحه شرعً راب ارر یوجهب ا تفهاء الكهن الغهاجق الثاحهت اوٌ
ً
یف الوطت الثاین و ىو اخضا كٍم رق.
الغاحع ات ٌیوجد ادتص اب وعارض یف وقاحله.
و ا ا ا خد الثاون ات ٌخكوت اٌور الثاحت یف الزون اٌول حدلحه وعلق او عام خشهه الال
الثاین فا ه عهه دلول النك اٌول.
و التادع ات كات وتعلق الكن اٌول الذاو فحعتجر تغحر الذاو و ٌعجرة حتغحر دایر الاٌو
كها اذا تعلق الكن جل خد فٍخن ر ایل طحاوه و جلوده و رركتهه و دهكو ه و ات كهات الهال فحعتجهر
اللو
رصوصه فات كات وتعلقه جلودوا فحعتجر تغحر ج

و ات كات طحاووا فحعتجر القحام و ٌخن ر ایل
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دایر التغحراو و ٌیتاح ایل ادتص اب فهیا اٌ اذا شها یف وال املتعلهق فغهه فوهینها ووضهع
جر خات اٌدتص اب.
و العاشر ات ٌخكوت یف دلحه ثجوو الكن لل ال اٌول وها خهدل عهیل رصوصهحته حالزوهات
اٌول امل ههدود كصههن ىههذا الحهوم او یهوم الههح

فٍمیكههن اجههراء اٌدتصه اب ىهینهها و الكههن

حصوم الحوم اٌی.

ً
و الاديعشر اتخعر املوضوع و راٌته وثٍ اذا تهنج

الههنج

العصهاء فٍحهد وهن وعرفهة ات

ورد عههیل عصههاجحة العصههاء او عههیل رشههجحته او عههیل جاتحتههه او عههیل جغهههحته كههها ات

وتعلقاو الكن حتتلف عیل رغب ذلا فالوارد عیل العصهاجحة ختغحهر حتغحهر العصهاء و اوها الهوارد
عیل الشجحة ٌختغحر حتغحر العصا فلو كغر و د مخعور و الوارد عیل النجاو ٌختغحهر حتغحهر الشهب
ً
الغن ٌختغحر حتغحر النجاو و ىذا الشر مما خشتجه كثحرا فحزعهوت ات املوضهوع تغحهر
و الوارد عیل ج
ً
ً
الغههن
ومختغحهر فالشههب الههنج اذا صههار ف ههها او روههادا تغحهر الشههب و صههار حهره و مختغحهر ج

النج

اللون اٌ اتخقهال ات الهنج

الواصهه الحهه ارتهر و ادهت ال و ىهو یشء ارهر و كهذلا

خنجغً وعرفة وتعلق الكن ری یكن علحه حبمكه.
قااال :اصززل ال نززرق ن زی حجی زة اال تصززحاال ب زین كززوط ال ززة ن زی الهقتض زی او غی زرا
والهحقق الحلی و الاونساری نفیا االول و الظاذر علم الفرق علی ذ ا القول بزین الهوضزوعا
و االحكام و االصح الحجیة وطلقزا زوا كزاط ال زة نزی اا الهقتضزی ام نزی بقاجزه لل زة نزی
قزلر ا ززتعلادا للبقززا او الحتهززال طززرو وززانم او وانعیزة طززار لعهززوم وززا ززبق و لعززل نظززر الهززانم نزی

الهقتضی الی عزلم انصزراع ال صزوف او اكةرذزا الیزه اا الهزراد وزن الیقزین نزی قولزه الحدُءط
قنیءیٍ وانشك ذو الهتیقن و وا نی حكهه بحكن العقل نالهراد حی ئ وزن الز قض اوزا
ال ز قض الززواقعی بهع زی اط الهت زیقن الززواقعی ن زی الواقززم الی ز قض بال ززة او الظززاذری بهع زی اط
الهتیقن الظاذری نی الظاذر الی قض بال ة و علی التقزلیرین اوزا قولزه الیُءط ن زی او نفزی و
عل زی التقززادیر اوززا ی زراد وززن ال ززة وع ززاا او اله ززكوك نی زه ال ززبیل ال زی الواقعی زا باقسززاو ا اوززا
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للك ال او التكلیف بالهحال و نی الظاذریا اط اریل ون ال ة اله كوك نیزه ن زو صزحیح لكزن
علم نقض الهتیقن باله زكوك نیزه انهزا یتصزور ااا كزاط ال زة نزی ناقضزیة اله زكوك نیزه اا لزو
كاط ال ة نی الهقتضی لنیكن ذ اك نقض اا ال ة حی ئ نی االنقطاع و علوه ال نی ال قض و
علوه او ال ة نفسه ن و و زاع لسزؤال السزاجل اا وزوردا ال زة نزی ناقضزیة اله زكوك نیزه ای
الافقة نقال توجب الافقة و الافقتاط الوضو نتخول ال ناقضیة نفر ال ة بزل وزن الهعلزوم
اط ال ة ب فسه لیر ناقضا وزم قطزم ال ظزر عزن وتعلقزه و لعزل وزا اكرنزاا وزراد الاونسزاری نزی
ا ززتلالله عل زی وززلعاا و اال نللیلززه واا جززلا و نی زه صززلق ال ز قض عرنززا ن زی ال ززة ن زی الهقتض زی
نتخوزل بززل الهتبزادر وززن ال صزوف عرنززا حجیزة اال تصززحاال وطلقزا وززم اط وزن ال صززوف لزیر
ی بةی لة اا و ذو الیجری نیه الوجه اله كور وضانا الی كفایة واعلا ال صوف ون االدلة.

ً
اقول :وراده ون املقتیض ادتعداد املوجود الارجً كأت خشا وثٍ یف ات الغهراح ىهه
ً
ىههو وههن رحهث الههدىن كههات طههاحٍ لٍشههتعال ایل الصههجح ام ٌ و ات علههن ادههتعداد الجقههاء ولكههن
عرض لهه شها یف ىجهوب ر خهاغ وعفجهة او یف اوفاهئها فوهو شها یف املها ع و ركهً عهن الهیل و
الو غهههاري هههی رجحهههة اٌدتصههه اب یف الشههها یف املقتیضههه و راىرمهههها عهههدم الفهههر جهههی
ً
املوضههوعاو و اٌركههام فق هال املصههنف ات اٌصههح الجح هة وعلقهها دههواءا كههات الشهها یف ذاو
املقتیضه ام یف حقاجههه ام یف املهها ع جوجوحهه لعهههوم اٌدلههة الههی مسعهتهها و عرفههت راهلهها و الههق ات
الحقهی العجحعهً حال
حال

هء خنههتق

حالشهها فحهه و ٌخعقههه التكلحهف حتههرك قضههه و ات كههات الحقهی

هء یف وههات و عههرض الشهها یف حقاجههه یف وههات ارههر مفتعلههق كههه وارههد ح هر اٌرههر و میكههن
ىههذا

الهعههة و شههكا یف وجههوده یهوم الغههجت و ٌخهنق
اجتهاعوهها كحقحنهها جوجههود خهد یهوم ج
ً
الحقهی ىههذا الشها و ٌیتههاح اخضها ایل تكلحهف و ٌ كهٍم فهیههها و ا ها املههراد وهن الههدخث عههدم
ق

الحقی حاثر وغتهر جعله الشارع للهتحقن حه حالحقی العجحعً ایل عروض اور ارهر كهها ا ها

تتحقن حالوضوء حالحقی العجحعً و تتهحقن حهاثره حهالحقی الشهرعً و ىهو العوهارة فٍتهنق

خقحنها

حالعوههارة حالشهها یف وال ىههذا اٌ ثههر ٌت والههه یتههاح ایل علههة و وهها متتهحقن جوجههود علههة الههلوال
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ٌحتكههن حههاللوال و اوهها اذا تحقنههت حاملقتیض ه لٍثههر یف اٌت اٌول و شههككت یف اٌت الثههاین یف ات
الوضوء ىه كات خقتیض العوارة ام ٌ فذلا شا یف دلحه ا جیاب الوضوء العوارة فلهنیجهق لها
یشء تغتصهه جه كههها اذا شههككت یف اٌت الثههاین یف ا هها ىههه توضههأو ام ٌ فلههنیجههق یشء

تغتص جه و ات تحقنت حالوضوء یف اٌت اٌول مث رصه لا شا یف ات الوضوء یورد العوهارة
ً
یف دههاعة او اكثههر فههذلا اخضهها شهها یف كحفحهة وضههع الشههارع فههی اٌت الثههاین ٌتههدري ىههه ا ههت
ً
وتعور حبكهن الشهارع ام ٌ اخهة اٌوهر ا ها تعلهن ا ها كنهت وتعوهرا حبكهن الشهارع یف اٌت الغهاجق
حدلحلههه الههذي وضههعه لههه و ٌتههدري اٌت ىههه دلحلههه خ هدل عههیل ات الوضههوء و هورد للعوههارة یف اٌت
الثههاین ام ٌ و القههاجلوت حبجح هة اٌدتص ه اب جی هروت اٌدتص ه اب یف ىههذه الصههورة و ىههو رعههاء
م

ٌت وتعلق الشا رال اٌت الثاین و ىو شا احتدائ و وتعلهق الحقهی رهال اٌت اٌول و ىهو

یف ذاته حر ونتق

هبذا الشا و ٌیتهاح ایل التكلحهف و ىهو اوهر وجحعهً و ا ها التكلحهف خقهع عهیل

الوضههع الشههرعً و ل هح

وههن وضههع الشههرع ٌتههنق

خقحنهها جوجههود خ هد حشههكا یف وجههود عهههرو

فت كن حه جوجود عهرو و ىذات الاٌت كل خد و عهرو یف التجاین فكحف خقع التكلحف حهاجراء الحقهی
یف ارد املتجاخنی یف اٌرر فلح

املقصود ون اٌرجهار الاصهة و املعلقهة اٌدتصه اب یف الشها

یف املقتیض فات الشا یف املقتیض یرجع یف الواطع ایل الشا یف وضهع الواضهع و یرجهع ایل الشها
یف ركن اَ فات كات اٌت الثاین و الهال الثهاین عهی اٌول فلهنتشها فحهه و ات كهات حهره فكحهف
جهها لهها اتحتكههن یف یشء حبكههن میكههن اَ فحهه حههه و طههدعرفت ا ههه لهح املههراد حههالجر ٌتههنق
ً
خقحنا جوجود خد حشكا یف وجود عهرو و اجر ركن وجود خد یف وجهود عههرو وهثٍ فوهذه اٌرجهار
واردة یف التكلحف ٌ یف العجحعهة فهی العجحعحهاو الحقهی خنهتق حالشها الهوارد عهیل وتعلقهه كهها اذا
ً
كنت عیل خقی جوجود خد فهاذا جهاء الشها یف وجهود خهد ال الحقهی طوهرا و ٌخعقهه تكلحهف العجهد
حعدم ق

خقحنه حعروض الشا فا ه طوري ٌخغتعحع التنلف عنهه و ىهو ممها طیضه اَ عهیل عجهده

فالتكلحف حعدم اٌعتقاد جلوال اثر ذلا اٌوهر املتهحقن حهه حغهجب وها عهرض وهن الشها فوهو راجهع ایل
الشا یف املا ع و حاٌعتقاد ججقاء اثر ذلا املتحقن حه و ىذا التكلحف ممكن ٌت الشرع اوهر وضهعً تهاحع
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ً
لوضع الواضع فاذا كات وتحقنا ا ه عیل وضوء مث شا یف ا ه ىه عیل وضوء ام ٌ ال خقحنه العجحعً
حٍ شا و مخكلف حعدم وال خقحنه فا ه وقیضعلحه و ا ا كلف اتخعتقد ات اثر الوضوء و ىو العوهارة
ً
الشههرعحة و احارههة درهول الصههلوة حهها یف ىههذه الههال اخضهها خعههین خعتقههد ات الههذي احههاغ الههدرول یف
ً
الال اٌول احاغ الدرول یف الال الثاین اخضا و ىذا ممكن و ىهذا وعهین الجهر حٍشها و كهذلا اذا
ً
ً
كات عدم یشء وقعوعا یف الغاجق و شككت یف وجوده جیب اتتعتقد ات اثر ذلا العدم شرعا حا

رال الشا و ٌخكوت املشكوك ونشأ اثر شرعً.

حالهلههة ىههذا یف املوضههوعاو رههاىر و اوهها یف فه
ج

الكههن فههات كههات ركههن املوضههوعاو

ً
وعلوو ها وههن الههارج و تشهها یف املوضههوع و تشهها یف رمكههه حتجعح هة الشهها یف املوضههوع لهها
ات جحتهري اٌدتصه اب یف الكههن حتجعحهة املوضههوع كههها طههدونا و اوهها ات مخعلههن ركههن املوضههوع و
ً
تر خد اتتغتنرج حذلا رمكه فٍ جیو ذلا احدا و ىو طحا م م كها مسعهت و عرفهت
اتشاءاَ و ٌخدل علحه اٌرجار لنصهوا عهیل عهدم قه

الوهه و
الحقهی حالشها و الشها حهر ج

الكههن جموههول ٌ ههه تههوطحی و املوضههوع یصههه فح هه الشهها ٌ ههه تكل هحی فل هح وعههین اٌرجههار
ً
ٌتهههنق خقحنههها حبكهههن یشء تعلهههن رمكهههه یف یشء ٌتعلهههن رمكهههه اللوهههن اٌ اتخكهههوت تاحعههها
للهوضوع فذلا جایز ون عند اَ كها مسعت.
طوله <وار> حبغب العرجیة لا فا ه ووهو و الصواب وارئ.
ً
طوله <اذ املراد> ایل ارر اراد اتخهذكر دلهحٍ للهها عی فقهال ا هه میكهن اٌدهتدٌ ل هلهن حهات
اٌرجار ونصهرفة ایل الشها یف املها ع ٌت املهراد وهن الحقهی لهح
عرض الشا علحه حه املراد املتحقن حالفتح اي ال

رهاىره فا هه خنهتق

الحقهی اذا

ء الذي تحقنته و وا یف رمكه اي وها خترتهب

علحه مث ارتهه ىنا نا حة ارتهاٌو و ىً ات النق اوها واطعهً و اوها رهاىري خعهین ات املتهحقن
ً
ً
الواطعً ٌخنق او املتحقن ال اىري و عیل اي رال اوا خكوت ٌ فحا او هنحا و عیل اي رال اوها
خكوت املراد وهن الشها وعنهاه ال هاىر او املشهكوك فحهه اوها الواطعحهاو اٌرحهع فٍمیكهن اتتهراد ٌت
النی كذب و الهنً تكلحف ا ٌخعا و اوا ال اىر خاو اٌرحع فات ار خد املشكوك فحه وهن الشها
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فوههو صه حح ولكههن عههدم قضههه للهتهحقن ختصههور اذا كههات الشهها یف اطضهحة املشههكوك فحهه ٌت
النق

ختصور فحها كات له ادتهرار كالاجا و شا یف ات الزلزلة ىهه ىدوتهه ام ٌ و اوها یف ذاو

الاجا فٍ ق

و ات ار خد ون الشا ف

الشا فذلا ونا لغهؤال الغهاجه فا هه دهأل ات

الفقة و الفقتی ىه تنقضات الوضهوء ام ٌ و الشها وهن رحهث فغهه وهن حهر وتعلقهه لهح
ً ً
حناط مث اعترض عیل ذلا حات النق خصد یف الشا یف املقتیض اخضها عرفها ولكهن تأوهه
الواب حهات اٌرجهار
الواب ملنع الصد و ونع اٌ صرا ولكن ارتار املصنف ج
املصنف یف ىذا ج
ختجههادر وهنهها رجح هة اٌدتص ه اب وههع ات وههن النصههوب ل هح

خنجغ هً لهها و ىههذا عههادة القههوم

خنشعوت عند اطوال العاوة العهحاء و یكوهنا جروهتا و خكغلوت عن ذكهر الجهر و وهراده وهن لهح
خنجغً لا وا ور ون ردخث رارة طال طلت له اصاب ثهوی دم رعها او حهره او یشء وهن وهین
ً
ایل ات طال فات رننت ا هه طداصهاحه و ماتهحقن ذلها فن هرو فلهنار شهحجا مث صهلحت فرأخهت فحهه
طال تغأه و ال تعحد ال هوة طلت له م ذلا طال ال نك كنت عی خقی ول طها توك مث شوككت و
لحس خنجغی لك انتنقا الحقی حالشك احداً ایل ات طال و ان متشك مث أخت طجا قطعوت ال وهوة
و غأووهت و حنحوت عووی ال ووهوة النووك ال توودر ی لعهو یشء وقوول عهحوك فهوحس خنجغوی لووك انتوونقا
الحقی حالشك فوذا الجر ٌ جیري علحه وا ذكر املها ع فا هه ادهند الهنق ایل املكلهف فغهه ٌ
ً
ً
ایل الشا فحجري علحه وها وهر وضهافا ایل ات دلحهه اٌدتصه اب لهح ون صهرا حاٌرجهار و ا ها
اطام علحه ادلة طدمسعت ا ه وا هبا اعتجار و طدمسعت الذي عند ا اذا شها یف املقتیضه خعهین ات
ً
كات واء وتغحر حالنجادة وثٍ فضرحه الر خاغ و ال تغحهره فشهككت یف ات املقتیضه للنجادهة ىهه
ىو التغحر املغتهر ام ف

رصوله فالذي مینع ون اٌدتص اب یف املقتیضه ٌحهد و اتخقهول ا هه

واىر و الذي خقول حبجحته خقول حنجادته و الذي عند ا ا ا ن ر یف دجب ىذا الشها فهات كهات
ون الوداو فٍ عتهین هبها و ات كهات الشها وهن تعهارض اٌرجهار فهاٌور حالغهعة و ٌشها و ات
ً
ً
ً
كههات الشهها وههن دٌ لههة الجههر فههات كههات وتشههاهبا یهرد ایل امل كههن و اٌ فاملههاء كههات جنغهها طععهها و
ً
النجادة و العوارة اورات توطحفحات وضعحات جوضع الشارع و ٌ وعور اٌ وا جعله الشارع وعوهرا و
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مخصه الحنا ات وال التغحر حنفغه وعور للهاء و مخقع هبهذا الهلوال حتهت وعلهق او عهام ارهر و لها
عیل ور خقة القوم ات جحتعه ىذا املثال ون حاب الشا یف املها ع فا ها شهككت یف ات وال التغحهر

ىه مینع ون النجادة ام ٌ و ىو اویل ون جعله وهن حهاب الشها یف املقتیضه فٍ قهول ات ىهذه
ً
الالههة وورتههه فوههو جن ه شههرعا یف الكههن ال ههاىر ایل اتی هرد علح هه وعوههر طعع هً فحجههري علح هه
اٌدتص اب و ٌنتاح ایل ىذه اللحاو املدىشة الجاىتة للذىن.
ً
و اوا اذا كات الرجه راضرا اول الوطت مث دهافر طجهه اتخصهیل او حهالعك

فا هه كهات اول

الوطت عیل خقی ون وجهوب اٌ متهام علحهه فلهها دهافر شها ات املقتیضه لٍمتهام ىهه ىهو الضهر
املغتهر ایل رال الصلوة او م

رصول الضر اول الوطت مفهنن ون ادتص ب رهال درهول

الوطت ف كن حالتهام و وهنن ون اعتجر رال اٌداء فلن جیهر اٌدتصه اب و الهق ىنها ات املغهافر

له ركن وعی عیل اٌوٍ و الاضر له ركن وعی عیل اٌوٍ و ىذا الرجهه ال رضهر خته
ً
طععا و ىو ون افراد املغافر و خشهله ركن املغافر و لح حباضر فٍخشههله ركهن الاضهر و ىهو
وكلف حاداء الصلوة و مخفته الصلوة فحصیل صلوة املغافر اذ وهن شهرو اٌدتصه اب ات ٌخقهع
الههال الثههاین حتههت وعلههق او عههام ی هالف رمكههه ركههن الههال الغههاجق و لههذا روي ا ههه طح هه
ٌیعجداَ

خدره عیل وطت الصلوة و ا ا یف الغفر فٍاصیل ری ادره اىیل فقهال وا

و امت ال وهوة طحه فدره عیل وطت الصلوة و ا ا یف اىیل ار خد الغفر فٍاصیل رهی ارهرج فقهال
ف ا فق ر فان مترعا فقودخالرت واهلل سوول اهلل و یف رهدخث ارهر طحهه لهه الرجهه یر خهد الغهفر
فحنرج ری تلول الشه

فقال اذا خرجت ف ا كعتی ا هتً و اوا اذا فاتته الصهلوة فهاملعرو

ات العجرة حبال الفواو ٌوٍ النك و ٌ ه یف ارر الوطهت لهو صهٍىا عهیل وقتیضه اول الوطهت
م جیزه فاملغتقر یف ذوته وقتیض ارهر الوطهت فهاذا فاتهت علحهه طضهاء وها ادهتقر یف ذوتهه و ٌیجعهد

اتخقال ا ه طدطصر یف اداء الصلوة یف كه جزء ون الوطهت فهاذا فاتهه اٌداء یف الوطهت فاتهه اٌداء
یف كه جزء فاذا طیض له اتخقیض رال كه جزء و لعه رال افضه جزء و ىو اول الوطهت اویل
حالهلة لغنا حصدد جیات ذلا.
كها ورد النك الاب حا ه خقیض عیل رغب اول الوطت ج
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قال :اصل ال ة نی الهانم علی اقسام اوا شة نزی حزلوث الهزانم الهعلزوم الهانعیزة او

و كوك ا او شة نی وانعیة ال ی الحزادث الجزل ال زة نزی الحكزن ال زرعی او نزی الهوضزوع
الهست بط او الصرع ثن وم تعلد اله كوك نیه نی ال ة الحادث اوا الیعلن بهانعیة احزل االوزور
الهتعلدل و لو اجهاال او یعلن اجهاال ب اقضیة احزلذا زوا ا حزلث الكزل نزی دنعزة واحزلل ای وزن
غیر تالل عبادل ام علزی وجزه التعاقزب و الهحقزق السزبزواری انكزر حجیزة اال تصزحاال ااا كزاط
ال ز ززة نزز زی الحز ززادث باقسز ززاوه و وانقز ززه الاونسز ززاری نیهز ززا ااا كز ززاط ال ز ززة نزز زی الحز ززادث
باقساوه وسببا عن ال ب ة الحكهیة ال الهوضزوع الهسزت بط و لعلزه الط الهتبزادر وزن ال زة نزی
ال ص ال ة الاحق ال السابق ال ی كاط حاصا قبل و ون الیقین السابق و الظاذر ون ال زة نیزه
ایضا ذو ال ة الاحق ال ی یوجب ال ة نی البقا و ذ ا الیتصور اال نی ال ة نی حلوث الهزانم
و اوززا نزی ال ززة نزی الهانعیزة نال ززة الز ی یكززوط جززز

ززبب لل ززة نزی البقززا وقززلم علزی الیقزین

بالحلوث و نیه اط وورد روایزة الافقزة ذزو ال زة نزی الهانعیزة و اط ذز ا الوجزه یقتضزی الحجیزة ااا
كززاط ال ززة نززی الهانعیززة لل ززة نززی الهوضززوع الصززرع نكیززف یززلعی السززلب الكلززی و اط ظززاذر
ال صوف كوط الهراد ون ال ة ال ة نی البقا ال ال ة السببی ح را ون التفكیزة و دال لزة زیاق
بعض ا وم اط دلیل اال تصحاال غیرو حصر نزی االخبزار ثزن لزو ادعزی الاصزن انصزراع االخبزار الزی
ال ززة نزی الحززلوث النززه وززورد السززؤال نزی بعضز ا او ادعزی اختصززاف ال صززوف بالهوضززوعا ال
االحكززام و ال االعززن و هززا بقری ززة عززلم اشززتراط الفحززص نی ززا و ال ززة ن زی الهوضززوعا یاززتص
بال ة نی الحلوث نجوابه یظ ر وها بق كها یظ ر احكام ایر اقسام ال زة نزی الحزادث بعزل
التخول.

اقاااول :وهههراده وهههن الشههها یف املههها ع الشههها یف الرافهههع لل كهههن الحقحهههین اٌویل و ىهههو یف
حتقحقههاهتن عههیل اطغههام اٌول اتخشهها یف رههدود املهها ع املعلههوم املا عح هة ك ههدود الجههول حعههد
ً
الوضوء الثهاین اتخشها یف رهدود املشهكوك املا عحهة كهأتخشها یف رهدود املهذي وهثٍ عهیل
فههرض كو ههه وشههكوك الناطض هحة الثالههث اتی هدد یشء و خشهها یف ا ههه وهها ع ام ٌ ك هأتی هدد

وذي و خشها یف ا هه هاط
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للوضهوء ام ٌ ٌ هه شهاك یف ركهن املهذي الراحهع اتیهدد یشء و

خشا یف ا ه وا ع ام ٌ ٌجه الشها یف املوضهوع املغهتنجا كهأت هذر عهیل وجهه و شها یف ا هه
ووجههب علحههه ام ٌ ٌ ههه شههاك یف ا ههه ىههه كههات عههیل وجههه شههرعً ام ٌ و كالفقههة الادثههة
ً
ً
املشههكوك كوهنهها ووهها اطضهها للوضههوء الههاو اتخكههوت كههذلا للشهها یف املوضههوع الصههر
كأتخعلن ا ه ٌیق ثوحه یشء روب ولكن ٌخدري ىه ىو جول ام واء.

ً
طوله <مث وع تعدد> ایل ارر وا ور وهن التقغهمی كهات فحهها اذا كهات وتعلهق الشها وارهدا و
ً
اوا ات كات وتعددا كأت ردد له حعهد الوضهوء رفقهة و رهرج ونهه وهذي و ودي و دهال ونهه دم
ً
ً
ً
وثٍ فوو عیل اطغام اوا ٌخعلن ات اردىا اط للوضوء او خعلن امجاٌ ات ارهدىا هاط طععها
ً
و ٌخعلن اهیا ىو دواءا ردد الكه دفعة واردة اي ون حرحتله عجادة او وع حتله عجادة.
طوله <و امل قق الغجلواري> ایل ارر ىو ا كر مجحع اطغام الشا یف الادد فلهن جیهر فحهه

اٌدتص اب و الو غاري ا كر مجحع اٌ طغام اذا كات الشا ون جوة الشا یف الكن.

طوله <و لعله ٌت املتجادر> ایل ارر خعین ات ال اىر وهن اٌرجهار وها اذا كهات الشها رهدد
حعد الحقی و الشا المكً خكوت ون الغاجق.
طوله <و فحه ات وورد رواخة الفقة> ایل ارر خعهین كحهف خهنی اٌدتصه اب یف الشها یف
املا عحهههة و رواخهههة الفقهههة یف الشههها یف املا عحهههة و لهههو كهههات الوجهههه وههها ذكهههر فوهههو خقتیضههه رجحهههة
اٌدتص اب ات كات دجب الشا املوضوع الصر فكحف خدعً الغلب الكیل و الوجهه اٌرهر
ات راىر النصوب كوت املراد ون الشا الشا یف حقاء ذلا الحقهی و ىهو الشها املغهجیب رهی
خعرد یف مجحع اٌ طغام ٌ الشها یف الغهجب للجقهاء فحغهتلزم ارهتٍ املواضهع وهع ات ادهتدٌ ل
القوم حاٌرجار ٌجه التأخد و التفن و ات اٌرجار ضعحفة رنحة و ادلته حرون صهرة حتلها اٌرجهار
و حایق العجارة راىر.
و اعلن ات الشا المكً ٌخكوت عند ا ملا ور و الكن املشكوك ٌخمت حه الجة فٍخهمت
ً
حه تكلحف ٌت رجة اَ ىً الجة الجالغة و جیب التوطف یف الكن املشكوك اعتقادا و نن
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ٌ قدر عیل ادتنجاوه حالقواعد و اٌراء و املقاجح

و یف العهه دعة و اوها الشها یف املوضهوع

اوا املوضوع املغتنجا فات ثجت رقحقهة شهرعحة فهٍ شها و ات مخثجهت فهاملرد العهر العهام ات
عر و اٌ فوو ون املتشاهباو و ٌخت قق حه تكلحف و اوا الشا یف املوضوع الصر مفهكن
ٌ ههه وههن شههأ نا و اٌرجههار وهنهها صههر یة یف ات الشهها یف رههدود وعلههوم املا عح هة كالشهها یف
ردود الدد حعد الوضوء و لح

وعین اٌرجار ادتنجا ركهن وشهكوك املا عحهة حالقحها

عیل الال الغاجق فاذا ردد یشء و شككمت یف ا ه وا ع ام ٌ فنقول نن ات الشهرع تهوطحی
مفا جی الشارع ا ه وا ع فوو و اٌ فوو وعلق لح

ا ع یشء و ٌنتاح فحهه ایل ادتصه اب و

ٌنتاح ایل یشء ون ادلة القهوم و لحهاهتن و تشهكحكاهتن ٌخقهال ات الشهرع تهوطحی و طهداوطفو ا
حارجههار اٌدتص ه اب فا هها قههول اٌرجههار اصههة یف ات الشهها ٌخ هنق

الحق هی و طههدعرفت ات

الكن جموول ٌوشكوك و ات شا یف ووضع اورو ا حاٌرتحا یف وثله.

قااال :اصززل ااا لززنیكززن ال زاك حزین شززكه وسززتیق ا بززالهتیقن السززابق بحیزث یكززوط اط

ال ة ظرنا للیقین و ال ة وعا لنیكن اال تصحاال حجة و اط كاط حین ال ة وتیق زا بزالیقین
السابق و ك ا ااا علن بحكن او وصف نی وحل واحل نی زواط ابق و كاط له ج تاط و كاط الة
ال ی وزن احزلی الج تزین قطعزی التحقزق و وزن االخزری و زكوك التحقزق ن زة نزی بقزا وزا
ثبززا ززابقا بعززل القطززم بارتفاعززه وززن الج ززة التزی كانززا وقطوعززة كززل الززة لعززلم وسززاعلل ادلززة
اال تصحاال ولل الة.

ً
اقول :اعلهن اهنهن اصهعل وا الشها العهارئ و الشها الغهاري هرا ایل ات اٌ غهات ات
ً
كات ختحقن حالوضهوء وهثٍ و خشها یف رهدود جهول و ىهو رهی الشها یف رهدود الجهول وتهحقن

حالوضوء فوذا الشها یف اصهعٍرون ىهو الشها العهارئ و یرجهع ایل الشها یف حقهاء الوضهوء ٌ
ً
ً
یف ف الوضوء و ات شا یف ا ه ىه توضهأ ام ٌ و لكهن خعلهن ا هه كهات دهاحقا وتحقنها حالوضهوء
ولكههن اٌت شههاك یف ا ههه توضههأ ام ٌ و ىههذا یف اصههعٍرون الشهها الغههاري و كههذلا اذا حههین
املجهتههد عههیل جنادههة العصهحر ٌدلههة مث تزلههلل یف تلهها اٌدلههة و توطههف یف املغههألة فههاٌت شههاك یف
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املتحقن ٌ یف الحقی فالذي خعتجر اٌدتص اب ىنا خقول ا هه حاٌدتصه اب جیهب علحهه اتخفهی

حالنجادهههة فهههاذا عرفهههت ذلههها فهههاعلن ات املصهههنف ارتهههار اٌدتصههه اب یف الشههها العهههارئ ٌ

الغاري.

ً
طولههه <و كههذا اذا علههن> ایل ارههر خعههین اذا علههن املتهحهن وههثٍ حعوارتههه او جههوا درولههه حههه یف
ً
الصلوة یف مه مخكهن فحهه وهاء یف وهات میهر وهاءا مث وجهد املهاء و اعتقهد متكنهه وهن اٌدهتعهال مث
الوتهی طععحهة ٌ هه تهحهن یف وهات دهاج و وهن
ا كشف فغاد اعتقاده ىهذا فالعوهارة وهن ارهدي ج

اٌرههري وشههكوكه ٌ ههه ٌخ هدري ىههه ا تقضههت جرؤ خ هة املههاء و اعتقههاده الههتهكن وههن ادههتعهاله ام ٌ
ً
الوة فوذا القغن اخضا لح حبجهة ٌت
فشا رحنجذ یف حقاء العوارة حعد القعع حارتفاعه ون تلا ج
اٌدلة ٌتغاعده و اوا عند ا فوذا شا یف وا عحة الادد و ىو رمكهً و ٌ جیهو اٌدتصه اب یف

الكن كها ور.

قال :اصل قلاشت ر نی االلسن عزلم جزواز التهسزة باال تصزحاال ااا كزاط ال زة نزی
الحززادث و قززلیتوذن الت ززاقض بزین قززول ن ب ز ا و اخززتان ن نزی بحززث تعززارض اال تصززحابین
علی اقوال و كیف كاط نیهكن التفصیل نی ال ة نی الحادث باط الهتوجه الزی الهكلزف اط كزاط
اصا واحلا كها نی اللوبین الل ین كل و ها ل اص غیر االخر نالعهل باالصل وطلقا و اط كاط
الهرجح علی الااع او اصلین وتوانقین نوعا ون حیث الهستصزحب نالعهزل بزالعلن االجهزالی
و طززرح االصززل ززوا ا كانززا ووضززوعیین ام حكهیززین ام واتلف زین او اصززلین وتاززالفین نالعهززل
باالصل و العلن االجهالی وعا نیرجزم الزی الهرجحزا و یؤخز بزاالرجح و اال نزالطرح او التاییزر و
اوززا نززی الهوضززوع الهسززت بط نیظ ززر وزز ن طززرح االصززلین و اط وجززل وززرجح الحززل الطززرنین و
الهحصل اط الهعیار طریقة ارباال العقول و انتظر لهزیل البیاط نی باال تعارض اال تصحابین.

حع ه

ً
اقااول :وههراده حالشهها یف الههادد وهها اذا علههن حت قههق اوههر ین فصههاعدا مث علههن ارتفههاع
ً
ً
ً
امجههاٌ و شهها یف تعحههی املرتفههع كههها اذا علههن ات خ هدا و عهههرا یف الههدار مث علهنهها حبههروح

اردمها و شككنا یف تعحینه و ىذا الشا میكن اتخكوت یف املوضوع و میكن اتخكوت یف الكهن
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ً
و میكن اتخكوت وجودخا و میكن اتخكوت عدوحا.
طولههه <و طههدختوىن> ایل ارههر ٌهنههن خقولههوت ىنهها ات اٌدتص ه اب ٌ جی هري یف الشهها یف

الادد عیل اٌوٍ فٍ عجهرة حهه و یف تعهارض اٌدتصه اجی یمكهوت حهالترجحح او الوطهف و
ً
ىههو اخضهها عههیل اٌوههٍ فحجتهعههات یف ووضههع و ختعههارض القههوٌت فههاراد املصههنف اتیرفههع ىههذا
ً
ً
التناط فقال میكن ات فصه الشا یف الادد حات املتوجه ایل املكلف ات كهات اصهٍ وارهدا
كهأتخكههوت ثوحههات لههرجلی و علههها ات ارههد الثههوجی طههدتنج

فكههه وارههد لههه اجههراء اٌصههه اي

اصهه العوههارة و ات رههن الههٍ او اصههلی وتههوافقی كهأتخكههوت الثوحههات لههه و تههنج
حٍتعحی فلح

ارههدمها

له اجراء اٌصلی حه خعهه حهالعلن اٌمجهایل وهن النجادهة او اصهلی وتنهالفی

كأتخكوت له ثوحات و روضات یف اردمها واء واىر و یف اردمها واء جن و وطهع ارهد الثهوجی
ً
یف ىههذا و ارههدمها یف ىههذا فٍخعلههن التعحههی فالعهههه حاٌصههه و العلههن اٌمجههایل وعهها فحرجههع ایل
املرج او و یؤرذ حاٌرجح ات كا ت و اٌ فالتنحیر او العرح كهذا طهال و اوها وقتیضه اٌرجهار یف
الثههوجی هلههها اجههراء اٌصههه و یف الثههوجی لههه خغههعه اجههراء اٌصههه یف ارههدمها وههع تههرك اٌرههر اوهها
ً
لجغوها وعا یف صلوة او عیل التعاطب فٍ جیو و كهذلا یف الثهوجی و الوضهی یتهار ارهدمها و
ً
ً
ً
خدع اٌرر ٌت ارهدمها وهاىر طععها و ارهدمها جنه طععها و ٌحغهوها ٌحه الهنج طععها و ٌ

فر یف اٌرجار جی الشتة امل صورة و حرامل صورة و طد فر وهن فهر حالقحها

اٌدهتقرائ و

العقلحاو حراملعتجرة.
طولههه <و اوهها یف املوضههوع املغههتنجا> ایل ارههر فح وههر وههن العلهههاء وههرح اٌصههلی كههها اذا
صلحت مخ

صلواو حبه

ووهاراو مث علههت ات ارهدي العوهاراو كا هت فادهدة او دهافر

رجٍت و علن ووو اردمها فحعرروت اٌصلی و ات وجد ورجح ٌرد العرفی و طهدعلهت ات
یف وثه الصلواو ىو الذي طد فاتته صلوة واردة و ٌخدري اهیا ىهو و طهد اوهر اٌوهام
ركعتی و ثلث و مخ

حصهلوة

و اوا یف وثه الرجلی فٍیكن وو اردمها و وقتضهاه و جیهري اٌصهه

یف كه وارد و ٌ ارتجا جیهنها كها یف حرامل صورة و ٌ جیري اٌصٍت عیل شهنك وارهد مث

399

ارتار املصنف ات ودار دین اَ و اركاوه الغحجحة التوطحفحهة عهیل ور خقهة ارحهاب العقهول فحجهب
ات عر املذىب ون الهیود و النصاري و املجو

و الدىر خهة و الكفهار و املشهركی ٌهنهن عقهٍء

الد حا.
قال :اصل اال تصحاال نی الهوضوع الهست بط حجة و اط لزنیكزن عزلویا و ال و ضزها
الیه و اط لننجل ولاله و الة لطریقة اذل العقول و نی انصراع ال صزوف الیزه تخوزل لبعزل ارتباطزه
باالحكام بااع الصرع و ذل حجیته نیه ون باال الظن الااف او الهطلق او السببیة الهطلقة
او الهقی زلل او التفص زیل ب زین وززا ااا تعلززق اال تصززحاال بالوضززم كاصززل عززلم الوضززم و ال قززل و
االشتراك او بالهراد كاصل علم القری زة و التاصزیص و التقییزل او بز فر الهوضزوع كاصزل عزلم
السقط وجوا نعن حجیته نی االحكزام و الهوضزوعا وزن بزاال السزببیة الهطلقزة الزی اط یجزی
دلیزل وعتبززر علزی الاززاع للال لززة ال صززوف نززاط الهززراد وززن ال ززة نی ززا وطلززق االحتهززال بقری ززة
السیاق بل ذو وع اا لةة وضانا الی ب ا العقا نی الجهلة.

اقااول :طههد علهههت ات املوضههوع املغههتنجا ى هً الفههاظ الكتههاب و الغههنة و طههدیتاح یف
اثجاته ایل ادتص اب اوا اٌدتص اب العدوً فكثحر و وعهول ٌ شا فحه كاصه عهدم الوضهع
و عههدم تعههدده و عههدم اٌشههتراك و عههدم النقههه و اوثههال ذلهها وههن عههدم القر خنههة و عههدم الل خهادة و
ً
النقحصههة و عههدم الت ر خهف و املصههنف وههع فكههره الههاد خقههول م جنههد وثههاٌ للهوضههوع املغههتنجا و
ً
ووضعا كات فحه ادتص اب وجودي حرونضن ایل ادتص اب عدوً اوا وهع اٌ ضههام فكثحهر
كأتتقول ات املاء یف الوضع اٌویل كات كذا و اٌصه عدم قله و اوثال ذلا و لو وجد فاملصنف
خقول ات اٌدتص اب فحه رجة و طدعرفت عدم رجحتهه یف اٌوهور الواطعحهة الارجحهة ٌ هه ات
كات ون حاب الوصف فٍخفحهد ال هن یف ووضهع اٌ اتخكهوت دهجب ال هن اوهر رهارجً ارهر و ات
ً
كات ون حاب الغججحة فٍارن ات عاطٍ خقول این حبكن شرعً وأوور اتاطول ات وكة حاطحة عیل
راهلا و ات ججه ارد حا و اوثال ذلا و ٌ فر یف یشء ون اٌوور الارجحة.
طوله <و ذلا لعر خقة اىه العقول> فاىه العقول ا جحاء وجعوثوت ایل املصهنف و اضهراحه و
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ً
ات مخكو ههوا ا جحهاءا فوههه اوههر ههیب حاتجههاع الهیهود و النصههاري و املجههو
ً
اجراء اٌدتص اب فنجعله دلحٍ خغتنرج ونه اركام دین اَ.

و الدىر خهة و املشههركی یف

طوله <و یف ا صرا النصوب الحه تأوه> كهٍم خنجغهً اتخكتهب حهالنور عهیل وجنهاو الهور
فات مخكن اٌرجار تنصر الحه فٍ دلحه یف الهد حا علحهه فوهو طهول حهٍ دلحهه و وجهه ُجعهد اٌ صهرا
ا هها حاٌدتصه اب تثجههت اللغههة مث تعلههق اٌركههام حاللغههاو و اوهها املوضههوع الصههر فوههو ختعلههق حهه
ً
اٌركام اوٌ.
طولههه <و ىههه رجحتههه فح هه وههن حههاب ال ههن الههاب> ٌ ههه دههجب شههرعً وغههتنجا وههن
اٌرجار مفن خعهه حال ن الاب جیب اتخعهه حه و ٌخعهه حه العاوه حالعلن.

ً
طولههه <او املعلههق> فٍخعهههه اٌوٌت <او الغههججحة املعلقههة> و اتمخفههد وصههفا فلههو عارضههه

رن ضعحف عهه حاٌدتص اب <او املقحدة> حعدم رن وعارض فٍخعهه حه اذا عارضه رن.
طوله <او التفصحه> ایل ارر فاعلن ات اٌدتص اب یف املوضهوع املغهتنجا طهدخثجتوت حهه
الوضههع كههها تقههول اٌصههه عههدم الوضههع و عههدم النقههه و عههدم اٌشههتراك و طههدخثجتوت حههه املههراد
املوضههوع

كهههاخقولوت اٌصههه عههدم القر خنههة و عههدم التنص هحك و التقحی هد و طههدخثجت حههه ف ه

كاصه عدم الت ر خف و عهدم الل خهادة و عهدم النقحصهة و عهدم النغهخ و اوثهال ذلها فهی القغهن
اٌول خعهلوت حاٌدتص اب وهن حهاب الغهججحة املعلقهة ٌ هه ور خقهة ارحهاب العقهول و كهذلا یف
القغن الثاین و الثالث فحعتجرو ه ون حاب الغجب املعلق و ون حاب الوصف حل اظ.
طوله < عن رجحته> ایل ارر فعنهد املصهنف ات اٌدتصه اب دهجب وهن اٌدهجاب جیهب

العهههه حههه و ات می هورد ال ههن او عارضههه رههن و ل هح

ختههرك العهههه حههه

ه

اٌرتهههال اٌ

ات جیًء دلحه وعتجر عیل الٍ و ذلها ٌت الشها یف اٌرجهار یهراد حهه اٌرتههال و ٌخعههه حهه
ً
وضافا ایل حناء العقٍء الذین امئة املصنف یف ىذه املوارد.
قال :اصل قلیتهسزة نزی اثبزا و یزة العبزادل الهركبزة باصزالة االطزاق او قاعزلل البزرا ل
عززن الجززز اله ززكوك او اصززالة عززلم الوجززوال او عززلم ال ززرطیة و الجزجیززة او عززلم الززللیل او
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ا تصحاال الصحة و وحزل الكزام ذ زا االخیزر و الحزق عزلم جریانزه نی زا زوا ا كزاط اله زكوك
نیزه بززلویا كال یزة ام اث اجیزا كالسززورل كززاط ال ززة بززلویا ام اث اجیزا وقصززرا كززاط ال ززاك ام قاصززرا اوززا
للزززوم الززلور او العهززل باالصززل قبززل الفحززص او نقززل الهستصززحب الیقی زی او لعززلم الززللیل عل زی
االعتبززار نتخوززل و ك ز ا ن زی اثبززا و ی زا وززلالیل االلفززاظ كاصززالة عززلم واحظززة الواضززم الجززز
اله كوك و اط ظ ر ون القهی را خانه و الة اوا لكوط ال ة نی الحادث او لعزلم الزللیل علزی
االعتبار و ك ا نی اثبزا حكزن الهركزب لجزجزه بعزل نقزلا با تصزحاال حكزن نفزر الهركزب عقلیزا
كززاط التركی زب ام خارجی زا اوززا االول نانتفززا الج ز ر ب ز ذاال نصززله نززا وستصززحب و اوززا اللززانی
نلكوط ا تصحابه عرضیا.

ً
اقول :اعلن ات القوم یف اثجاو اجزاء املوحاو كالصلوة اذا شها یف الغهورة وهثٍ ىهه

ىً وهن اجهزاء الصهلوة ام ٌ مفههنن وهن عههه حاصهالة اٌوهٍ و وههنن وهن عههه حهالجوایق و
الهحهع
الهحع و املصهنف یف الضهواحا ارتهار وهرح ج
حالهحع و وهنن ون ورح ج
وهنن ون عهه ج
ولكن یل كٍم ىنا و ىو ات اٌ لفاظ وهنا وا كات خعلن تأو خله طجه تنل خله كاملهاء و النهار و الجحهع
و الشهراء و اوثاهلهها و وهنهها وهها مخكههن خعههر تأو خلههه طجههه تنل خلههه و الههذي كههات خعههر وهنهها طجههه
التل خ هه حروقصههود و املقصههود كههات خعههر وههع التنل خ هه و ى هً كالفههاظ اصههعل وا الشههارع یف
وعههاین ووضههوعة وضههعوا عههیل وضههع جدخ هد و وهنهها وهها ٌخعههر تأو خلههه اٌ حعههد تنل خلههه و ى هً
ً
كالفاظ ارجروا هبا عهها دهحأی فهاذا جهی الشهارع رمكها و علقهه عهیل ادهن كهات خعهر تأو خلهه
طجهه تنل خلهه فحجهین فحهه عهیل وها كههات خعهر و ات ورد حعهد وهات رههدخث ارهر حقحهد او شههر او
جههزء اخ هد عههیل وهها كههات خعههر فههن ن عهههه یف الجههر ین حقاعههدة املعلههق و املقح هد و ٌ قح هد
املعلهق وعلقها حهه رجهع ایل املرج ههاو كهها وهر فهات تغههاو خا فالعههه عهیل اٌوهٍ و ثجههت
حذلا اٌوٍ وا كنا عر ون ذلا اللفو و الزاخد ومكه له و وندوبالحه و ات كات الكهن
ً
ً
وعلقا حلفو تأو خله وع تنل خله مفعلقة جمهه ٌ عر ونه شحجا و العههه عهیل املجحنهاو مفها صهح
ً
عن الجج دٍم اَ علهین یف شرره ون حر وعارض فوو و وا جاء وتعارضا رجح و حعهد
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العجز نحر و ات میرد یشء فوو جموول و ٌ شا و ٌراجهة ایل ادتصه اب اٌ اصهه الجهراءة
و اصه اٌوٍ اي كه یشء وعلق ری یرد هنً و ٌ تكلحف اٌ حالجحات.

حالهلة طال املصهنف مهه الكهٍم ىنها اٌرحهر اي ادتصه اب الصه ة فها كر جر خا هه یف
ج

الجدوي اي الجدئ الذي ىو یف احتداء العجادة كالنحة و یف اٌ ثنائ كالغهورة الهی ختقهدووا حعه
ً
ً
اٌجزاء كات الشا فهیها یف احتداء العهه او ردد یف اٌ ثناء دواءا طصهر الشهاك او كهات طاصهرا
یف الفوههن او یف املقار ههاو اوهها للههلوم الههدور كههها عن املصههنف یف صههورة الشهها یف الغههورة یف اول
الصلوة فات الص ة طجلوا ووطوفهة عهیل العلهن حالوجهه و العلهن حالوجهه ووطهو عهیل ادتصه اب
الص ة فالدور وضهر عندىن و این ٌ اعر وعین توطف العلن حالوجه عیل ادتص اب الصه ة
ً
فال اىر ات املصنف حنفغه اخضا تردد حعد وا كتب لقوله او العهه حاٌصه طجهه الف هك وهع ا هه
میكنه اٌرتحا او لفقد املغتص ب الحقحین و ىو الص ة او لعدم الدلحه عهیل اٌعتجهار ٌت حنهاء
ً
العقٍء یف اوثال ىذه املقاواو عیل اٌرتحا و اٌرجار اخضا ٌتنصر عیل رٍ العقٍء.
طوله <و كذا یف اثجاو واىحاو> ایل ارر خعین ٌ جیو فحه التهغا حاٌدتص اب.

طوله <اوا لكوت الشا یف الادد> ٌت التفاو الواضع ایل یشء خقحهین و ا ها الشها یف
امللتفت الحه فٍمیكن اثجاته حاٌصه.
طوله <او لعدم الدلحه> ایل ارر ٌت حناء العقٍء لح علحه و اٌرجار ٌتنصر الحه.
ً
طولههه <و كههذا یف اثجههاو> ایل ارههر كههها ات غههه الح هد كههات واججهها فقعههع حعضههوا فههت كن
ً
جوجههوب غههه الجههایق ادتصه احا او اذا اوههرو حصههوم یهوم الههح فتقههول اذا ذىههب الههح
ً
جیب الصوم ادتص احا اوا اٌول و ىو املركب الارجً فنقول ات اٌور حالجع تجعهً للكهه فهاذا

ذىب الكه املتجوع فٍ تاحع فٍ جیهري فحهه اٌدتصه اب ىهذا ور خقهه وهن حهاب العقهه و ات كهات
ً
رمكه فقوا حبٍ ذلا ولكن الهذي اطهول ا هه ٌ جیهو اجهراء اٌدتصه اب یف فه الكهن و
جیهههب الرجهههوع ایل الشهههارع فهههاذا راجعنهههاه وجهههد اه ركهههن حبهههٍ ركهههن املصهههنف ٌت اٌرجهههار

وتضافرة یف ا ه خغغه املوضع الذي طعع ونه و عیل دلحه املصنف لو طعع رنصره حه ا لة وهنها

ً
اخضا ٌ جیب غلوا حعد و كأ ه رٍ الضرورة عن ٌ جیو اجراء اٌدتص اب یف ف
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اركام

اَ.

و اوا وراده حاٌدتص اب العریض فاعلن اهنن طغهوه حالذای و العریض اوا الهذای فوهو
وهها كههات دههجب املنههع فح هه عههدم وجههود املقتیض ه كههها ونههع امل ههدد وههن الههدرول یف الصههلوة و
ً
العریض وا كات املقتیض فحه ووجودا و رهدد یف الهارج وها ع فاملقتیضه یهؤثر تهأثحره و ات ونهع
وا ع ون جوة ارري كها خقال ات وجهدات املهاء لهح حنهاط للتهحهن و ا ها اوهر حالوضهوء عنهد
ً
وجدا ه فات مخفعه مث فقد املاء میجعه تحههه و صح صلوته و ىهینا اخضا وقعوع الحد وهنهً
عن الصلوة حغحهر وضهوء ٌ ات تهرك غهه الحهد وجعهه لعوارتهه عهوذ حهاَ وهن ىهذه الحهاٌو
املردخة الی مهیلا ون ىلا اٌ هبا و حاوثاهلا.
الهح

و اوهها الثههاین فوههو وركجههه العقههیل و طههال ٌ جیهو فههات ىنهها جههن
فاذا ذىب الهح

و ىههو الصههوم و فصههه و ىههو

ذىب الصوم فلنیجق وغتص ب ری خغتصه ب ولكهن اشهتجه
جزء املأوور حه و لكهن

اٌور عیل املصنف فقال عیل اٌوٍ و ىو ص حح اذا كات یوم الهح
ً
اذا كات املأوور حه الصوم و ا ا ضرب الهح تمكحٍ له كها یف الثلثة اٌخام یف الشور فاذا ذىهب
الحوم ذىب المكال و مخذىب املأوور حه فحغتص ب كها اوروا حقضاء الثلثهة اٌخهام و ات طلهت ات
ً
ً
القضاء حفرض جدخهد طلهت ا هه لهو كهات كهذا لكهات اداءا ٌ طضهاءا حهه القضهاء حهاٌور اٌول و ا ها
ً
یتاح ایل جیات الشارع ات اٌور كات وتعلقا حاصه الفرض او حه و حالوطت و طد ور.
قااال :اصززل ااا لززنیسززتلزم الزم الحززادث حززلوثا غی زر حززلوث الهلزززوم كالزوجی زة لاربعززة
لنیجر اال تصحاال نی الة الازم و اط ا تلزم حلوثا غیر حلوث ولزووه باط الیكونزا وتحزلی
الوجززود جززری نی زه اال تصززحاال ززوا ا كززاط اللزززوم عقلی زا ام عادی زا ام شززرعیا لب ززا العقززا و الط
ورجم ال ة حی ئ الزی ال زة نزی الهانعیزة و قزل وزر جریانزه نیزه باقسزاوه نلزو اصزاال ثوبزه وزایم
الیعلزن انزه وزا ام بزول ا تصزحب ط زارل ثوبزه و اط لزنیحكزن بزاط الهزایم وزا بزل االوزر وزن تلززة
الج ة یلور ولار االصول الفقاذیة.
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اقول :اراد اتیقق اجراء اٌدتص اب یف التواحهع و اللهوا م و طغههوا عهیل ارحعهة اطغهام

وهها ٌخ هٍ م الههٍ م ح هر رههدود امللههلوم كههها ات اللوجح هة ٌ م اٌرحههع و ٌخٍ ووهها اٌ اٌرحعههة و اوهها
خٍ وه حره و ىو عیل ثلثة اطغام اوا شرعً كأتخقع عیل الثوب وهاخع جموهول فهات كهات املجوهول
ً
جوٌ فٍ وه الشرعً رفع ووارة الثوب او عادي كها اذا وطع جموول یف دلعتا فات كات املجوول
ً
ً
ارا فٍ ووا العادي ارترا دلعتا او عقیل كهها اذا ثجهت حتحیهر حهدلحه مث علههت امجهاٌ جهورود
ً
ً
ك فات كات ودلوله واطعا الوجوب او الروة لكات رافعا للتنحیر فهنی جر خهات اٌدتصه اب یف
القغن اٌول و ىو كأتتشا یف ات یف الدار ارحعهة او مخغهة فهات كهات ارحعهة فهی الهدار وح و ات
كات مخغة فی الدار فرد فٍخقهال اٌصهه عهدم وح یف الهدار و ىهو نزلهة اٌصهه عهدم ارحعهة یف
الههدار و ىههو راجههع ایل اجههراء اٌدتص ه اب یف الههادد و طههد وههر ا ههه ٌ جی هو و اوهها الثلثههة الجاطح هة

فحجري فهیا لجناء العقٍء الذین ىن اٌ مئة للهصهنف خقتهدي هبهن یف كهه وقهام و ٌت املرجهع ایل
الشا یف املا عحة.
طوله <حه اٌور> ایل ارر خعین وا رمكنها یف املهاخع لهح
ون جوة طول ایعجداَ

وهن جوهة اٌدتصه اب ىنها حهه

كا یشء نظح حی تعهن ان قم فاذا عههت فقد قم و ووا متعهون

فهحس عهحك و طوله كا یشء ح ل حی تعهن ان حرام حعحن فتدع ول قجا نرأك.
قال :اصل وجری اصالة تخخر الحادث نیها قطم بحلوث حادث و شة نی وبزل حلوثزه و
اوا وا یتوذن ون انه ااا ثبا للفو وع ی نی العرع العام و شة نی اتحادا وم الهع زی اللةزوی ناصزالة
علم ال قل وعارضة باصالة تخخر الهع ی العرنی عزن زوزن اللةزة نهزلنوع بانزه ااا علزن للفزو وع زی نزی
العززرع العززام نززاط علزن انززه كززاط لززه وع زی نزی اللةززة ایضززا و شززة نزی اتحادذهززا ناصززل عززلم ال قززل ال
وعززارض لززه اا ال قززل حی ئز یسززتلزم حززوادث ثللززة الوضززعاط للهع یززین و ذجززر االول و اوززا اصززل عززلم
تقلم ذ ا الهع ی العرنی نهعارض باصل علم تقلم وع ی اخر و اط علن انه كاط له وع ی نی اللةة غیر
ذ ا الهع ی العرنی لكن احتهل اشتراكه نی اللةة بین الهع زی العرنزی و الزة الهع زی اله جزور ناصزل
تخخر الحادث حی ئ

لین عن الهعارض وعتضل باصالة علم االشتراك نی اللةة و اوا ال قزل نهعلزوم
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ذ ا الیهكن نفیه باالصل و اط شكك ا نی اط ذ ا اللفو ذل كاط نی اللةة ووضوعا لهع ی ام ال بل كاط
ون االلفاظ الهسزتحلثة لكزن نعلزن بزاط الهع زی كزاط ووجزودا نی زا و كزاط لفزو وزن االلفزاظ ووضزوعا
بازاجه اوا ذ ا اللفو او غیرا حكه ا باتحاد اللةة و العرع الصالة علم تعلد الوضم و اصل تخخر الحادث
وعززارض بهللززه و اط شززكك ا ن زی وجززود اللفززو و الهع زی ن زی اللةززة ناصززل تززخخر الحززادث ززلین عززن
الهعززارض ثززن اصززل تززخخر الحززادث باعتبززار نفززر الحززادث اوززا وجززودی او عززلوی ثززن زوززاط ال ززة و
اله كوك نیه اوا وتحل او واتلف بتقلم زواط احلذها ثن الهستصحب اوزا حكزن نرعزی او اصزلی او
ووضوع صرع او ووضوع وست بط و الحق جریزاط اصزل تزخخر الحزادث نیهزا ااا اتحزل زوزاط ال زة و
اله كوك نیه او تخخر زواط اله زكوك نیزه عزن زوزاط ال زة وزن غیزر نزرق بزین االقسزام الهز كورل و
بین كوط الهراد ون اصل تخخر الحزادث ا تصزحاال الحالزة السزابقة ام عزلم عزروض القزاد و الزة
لاخبار و ب ا العقا و الط كل ون قال بحجیة اال تصحاال قال ب لة و النه لوالا لزم عزلم حجیزة
اال تصحاال نی ال ة نزی عزروض القزاد ال ااا تزخخر زوزاط ال زة عزن زوزاط اله زكوك نیزه و ذز ا
القسززن ذززو وززرادذن وززن اصززالة تززخخر الحززادث نززالحق حی ئ ز عززلم اعتبززار اصززل تززخخر الحززادث و ال
اال تصحاال الهعكوس ال ی ذو ضلا لعلم الللیل نتخول.

اقول :اعلن ات اصه تأرر الادد مما ٌشها فحهه و ٌر خهب خعتر خهه فهات اٌ ثهار الشهرعحة
اثار فغا حة علهحة ٌ اثار وجحعحة فات كات املهؤثر وعلهوم الوجهود كهات لهه اثهر و اٌ فهٍ اثهر لهه كهها
طال اوحراملؤونی

وااحای أبوول ا واحی ام وواء اذا ماعهون و طهال

سعة حی خعههوا و طال اجوعجداَ
وامتعهن فهحس عهحك مفادام ال

یف رهدخث الغهفرة هون ىف

كا یشء نظح حی تعهن انو قوم فواذا عههوت فقود قوم و
ء وشكوك الوجود ٌخكوت ونشهأ اثهر شهرعً فهاذا علهن وجهوده
ء القععً العدم لح

رصه له اثر شرعً فغاین فال
ً
فاذا رأخت الحهوم شهحجا و متعلهن وجهدأ وجهوده فتجعهه وجهدأ علهها وجهدأ وجهوده الشهرعً العلههً
املههؤثر كههها طههال اجههوجعفر

ونشهأ اثهر شهرعً ایل اتخقعهع جوجهوده

یف رههدخث طحهه لههه ات رأختهه یف ثههوی و ا هها یف الصههلوة طههال توونقا

ال وهوة و تعحود اذا شووككت ىف ووضوول ونو مث أختو و ان متشووك مث أختو طجووا قطعووت و غأووهت مث
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حنحت عی ال هوة النك ال تدر ی لعه یشء وقل عهحك فهحس خنجغی انتونقا الحقوی احودا حالشوك
و كذلا طال اجوعجداَ

یف فارة رأخت یف ا اء وات كات ا ا رءاىا حعد وا فر ون ذلا و فعلهه

اي التعوحر ف یوس وول املواء شوحجا و لوحس عهحو یشء ال نو الخعهون ووی سوقطت فحو مث طهال لعهو
انخكووون امنووا سووقطت فح و تهووك الأوواعة الووی ءاهووا الجههر و ىههذا ىههو ٌجههه تههأرر الههادد و ىههذا
ً
ً
ً
ً
اٌصه ا ا ىو اصه شرعً و خفحد لنا علها شرعحا و ٌخفحد یف الواطعحاو الارجحة علها و ٌ رنها
و ا ا وجدأ الادد یف رحز الشا ری تعلن وا ه.
طوله <و اوا وا ختهوىن> ایل ارهر خعهین تهوىن حعضهون ا هه اذا حتقهق للفهو وعهین یف العهر
العام فوهینا اصٍت اصهه تهأرر املعهین العهریف فا هه رهادد و اصهه عهدم النقهه خعهین مخت قهق
قه فوذا املعین ىو املعین اللغوي فاجاب املصنف حات ىذا التهوىن وهدفوع حهات ىهینها صهورتی
مفههرة علههن ا ههه كههات یف اللغههة لههه وعههین و ا هها الشهها یف احتادمههها فاصههه عههدم النقههه دههلمی عههن
املعارض ٌت النقه خغهتلزم رهوادد ثلثهة الوضهع اللغهوي و الوضهع العهریف و ىجهر اٌول فاٌصهه
عدوه و ات طحه ات اٌصه عدم تقدم ىذا املعین العریف فنقول ات اصلكن وعارض حاصهه عهدم
ً
ً
ٌحتري یف اٌوور الواطعحة فاهنا ٌحتدد علها و ٌ رنا
تقدم وعین ارر و ا ا اطول ات ىذه اٌصول ج
ً
ً
ً
و مخأور ا الشارع حاجراء ىذه اٌصول یف اٌوور الواطعحة كها عرفت وفصٍ و ثا حا ات للقوم دخهد ا
ً
عجحجا و فه عن طج ه اٌ كثروت و ىو اهنن یغجوت اٌدلة كاحعال یف املحدات اذا اشتغه حعهه
ججعه فوها ختصارعات و ختكافجات و ٌ فرصة هلهها لٍشهتغال حهالغحر و خقولهوت الشهحجات اذا تعارضها
تغاطعا مث ختوجووت ایل ثالث ات كات و خعهلوت حه و ا ا ٌ اعر ىذا املعین یف رمكة و ٌ شهرع
ً ً
ً
ً
ً
و یف اصول و فروع فات الدلحه ىهو وها یهؤثر یف الهنف اثهرا فهات كهات ونفهردا و تاوها یهؤثر تهأثحرا تاوها
ً
ونفردا و ىو الحقی و ات طام حا اجه دلحه ارر وثله ردد ون اثر هیها الشا یف النف و التهردد ٌ
اهنها ختغاطعات فٍ تهأثحر هلهها فهات جهاء دلحهه ثالهث خقهوي ارهد العهرفی یهدد ال هن ات كا ها
اطوي ون ذلا الدلحه اٌرهر و خغلجهات ذلها الهدلحه اٌرهر فحغهقا ىهو عنهد وهن خعههه حهال ن و
ٌخغقا عند ون خعهه حالعلن و مینع عن العلن و یدد الشا و ات كات ون ور الف دلحهه و
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ون ور ارر دلحهه وارهد اخهة اٌوهر ا هه یهدد ال هن اللوهن اٌ اتیجعهه ذلها الوارهد و خ وهر
فغاده و خغقا عن درجة اٌعتجار و اري القوم اذا ادعً ون ور دلحه و ون ور ارهر دلحهه
ً
وضهعوا ادهجاب
ارر وثله خقولوت ىو وعارض ثله و داطا مث خعلجوت ثالثها و اري المههد
ترجحح عند تعارض الدخثی فهات جهاء وهرجح فوهو و اٌ اورو ها حهالتنحیر ٌ حادهقاووها و ولهب
ثالههث كههها خفعههه حع ه

القههوم عنههد تعههارض الههدلحلی فحغههقعوها و خعهههه حاٌصههه عههوذ حههاَ

حالهلة ىهذا اشهتجاه ع همی و لهذا طهال املصهنف اصهه تقهدم املعهین العهریف وعهارض حاصهه عهدم
ج

تقدم وعین ارر فٍاعتجار هلها.

طوله <و ات علن> ایل ارر خعین اذا علهنا ات ىذا اللفو له وعین لغوي طععً و ىو حهر ىهذا
ً
املعههین العههریف و یتهههه ات خكههوت اللفههو وشههتركا ج هی املعنحههی فاصههه تههأرر الههادد دههلمی عههن
املعارض و خعضده عدم اٌشتراك ٌ ه خغتلزم تعدد اٌوضهاع و اٌصهه عدوهه و اوها النقهه فقععهً
الدود.
ً
ً
طوله <و ات شككنا> ایل ارر خعین ات م علن هلذا اللفو وعهین وت هدا و متلفها وهع املعهین
ً
ً
العر یف حه شككنا یف ات له وعهین لغو خها ام ٌ حهه كهات وغهت دثا و علهن ات ىهذا املعهین كهات یف
اللغة له لفو و ٌ علن ىه ىو ىذا اللفو ام حره ركن املصنف هبذا الروه و الفهال حهات العهر و
اللغة وارد ٌت اٌصه عدم تعدد الوضهع و ات طحهه ات اٌصهه تهأرر ىهذا املعهین العهریف طلنها ا هه
وعارض حاصه عدم لفو هلذا املعین حر ىذا اللفو و ا ا اطول ات اٌصه القععهً تهأرر رهدود
ىهذه الحهاٌو یف دیهن اَ و ٌ جیهو اجرامىها یف دیهن اَ و شهر اٌوهور مهدثاهتا و ٌیصهه وهن
ذلا علن عادي و ٌ عقیل و ٌ رن فهیها و مخأور الشارع حذلا.

طوله <و ات شككنا یف وجود اللفهو> ایل ارهر خعهین ات شهككنا یف ات الواضهع ىهه توجهه
ً
ایل ىذا املعین ام ٌ و ىه وضع له لف ا ام ٌ فاصه تأرراملعین العریف دلمی عن املعارض.
ً
طولههه <مث اصههه تههأرر الههادد> خعههین ات اصههه تههأرر الههادد میكههن اتخكههوت عههدوحا
ً
ً
ً
ً
ك هأتتعلههن جههلوال النجادههة وغههاءا و تشهها یف واهلهها صههجارا فاٌصههه واهلهها وغههاءا و وجودخ ها
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ً
ً
كأتتعلن جوطوع النجادة عیل ثوحا وغاءا و تشا یف وطوعوا صجارا.
طولههه <مث وههات الشهها و املشههكوك> ایل ارههر و ذلهها ك هأتتعلههن وجههوب العشههاء و
تشهها یف ا هتههاء وطهتهها ىههه ى هً الثلههث اٌول وههن اللح هه ام صههف اللح هه ام الفجههر فتقههول
ً
وجوب العشاء اداءا وعلوم و شها یف ارتفاعوها یف اٌوطهاو الثلثهة فاٌصهه تهأرر اٌرتفهاع
فوً ممتدة ایل ولوع الفجر و ون ىذه اٌركام هیتز العرش و مینهع الغههاء رجعوها و اٌرض
ً ً
صدعوا و ٌ جیو ادتعهال ىذه اٌدلهة یف فه اٌركهام احهدا احهدا و ىهذه ىهً اٌراء الهی
ونههع وهنهها الكتههاب و الغههنة و ىههذا وثههال احتههاد وههات الشهها و املشههكوك و اوهها ارتٍفوههها

فكأتتشا یف ارتفاعوا طجه رلول وطهتا او حعد رلول وطهتا.
طوله <مث املغتصه ب> ایل ارهر فقغههه ایل المكهً و املوضهوعً و طغهن المكهً ایل
اٌصیل و الفرعً و طغن املوضوعً ایل الصر و املغتنجا.
طوله <مث الق> ایل ارر فارتار املصنف ات ىذا اٌصه جیهري یف وها اذا احتهد واهنهها او
ً
ً
ً
ً
ً
ً
تههأرر املشههكوك دههواءا كههات وجودخها ام عههدوحا و دههواءا كههات رمكحها حقغهههحه او وضههعحا حقغهههحه
ٌحتههري یف اٌركههام و اٌوههور الواطعح هة و لجنههاء العقههٍء و طههدعرفت ات
لٍرجههار و طههدعرفت اهنهها ج

العقٍء لحغوا حا جحاء حه و ٌ اوصحاء حه و ٌ مجحعون وؤونی و ٌرجة یف حناهئن و ٌت كه وهن
طال حبجحة اٌدتص اب طال حذلا و ٌ رجة یف ادعاء علن الغحب و ٌ یف تهوىن عهدم القهول
حالفصههه و اٌمجههاع املركههب و ٌ ههه لههوٌه لههزم عههدم رجح هة اٌدتص ه اب یف الشهها یف عههروض
القادغ ٌت الشا یف الجقاء و اٌرتفاع وغجب عن الشا یف عروض القادغ.
طوله <ٌ اذا تأرر وهات الشها عهن وهات املشهكوك فحهه> ایل ارهر و ذلها كهأتتشها یف
ارتفاع وجوب العشاء یف الثلث اٌول او النصف او الفجر حعهد وها رصهه القعهع حاٌرتفهاع و صهار
الفجر فجعد الفجر تشا ات اٌرتفاع القععً املجهه ىه كات یف الوطت اٌول او الثهاین او الثالهث
فوهینهها خقههول حعضههون اٌصههه تههأرر الههادد فقههدارتفع عنههد الفجههر و املصههنف ا كههر ذلهها و طههال
ٌ جی هري فح هه اصههه تههأرر الههادد ف هح كن حارتفاعوهها عنههد الفجههر و ٌ اٌدتص ه اب املعكههو

فح كن حارتفاعوا یف الوطهت اٌول اوها اٌدتصه اب املعكهو
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فٍ هه ٌ دلحهه علحهه اوها الكتهاب

فغح هر ههاوق حههه و اوهها اٌمجههاع فغحرمقههق و اوهها العقههه فغح هردال و اوهها اٌرجههار فكههذلا و اوهها حنههاء
العقٍء و ات كات عیل القوقري لكن یتهه اهنن ٌخعهلوت حاٌدتص اب و ا ها خعهلهوت حتشهاحه
اٌ وات و اوا اصه تأرر الادد فات اٌرجار حرونصرفة الحه و حناء العقهٍء حروعلهوم و وها تهري
ون عهلون حذلا یف املوضوع الصر فلعله ون حاب اصه الجراءة و وها للعقهٍء و ىهذه اٌصهول
و ىن میشوت عیل فعرهتن او وغاماهتن یف د حاىن و واَ الع می كهه ذلها رحهاٌو و ومهحهاو
ٌ جیو اجرامىها یف دیهن اَ و احتنهاء اركهام اَ التوطحفحهة املوطوفهة عهیل الغههع و النعهق علحهه و
طدعرفت اٌرجار و ص حح اٌعتجار یف ذلا و اَ املوفق للصواب.

قاال :اصززل ال نززرق نزی حجیزة اال تصززحاال بزین االحكززام الواقعیزة و الظاذریزة نلوثبززا
نجا ة شی بالبی ة ال رعیة ثن شزة نزی ارتفاع زا ا تصزحب بقا ذزا لاجهزاع الهركزب و دال لزة
ال صوف بعهوم ح ع الهتعلق و طریقة اذل العقول و ك ا الظن ال رعی نزاقض للیقزین اوزا وزن
باال التاصص او التاصیص.

اقااول :وههراده حاٌركههام الواطعح هة وثههه وهها اذا رأخ هت ا ههه اصههاب الثههوب جههول و حاٌركههام
ً
ال اىر خة وا اذا ثجت حالعدلی ا ه اصاحه جول فزعن املصهنف ا هه جیهري اٌدتصه اب فهیهها وعها
اوهها الههواطعً فههٍ شهها فح هه ٌت وههدلول اٌرجههار ات كههات رجحتههه او اعههن فوههو و ات كههات اٌركههام
ً
ال اىر خهة فالواطعحهة حههالعر یق اٌو یل و اوهها ال ههاىري فحجههري فحهه اخضهها لٍمجههاع املركههب و دٌ لههة
النصههوب ٌت الحق هی یف اٌرجههار مههذو املتعلههق و رههذ املتعلههق خفح هد العهههوم وههع ا ههه خفح هد
اٌمجال و ىو ون املتشاهباو و لعر خقة اىه العقول و طدعرفت اهنن لحغوا مجحعون حامئتنا.
طوله <و كذا ال ن الشرعً> اي ال هن الهذي اجها الشهارع العههه حهه كههن رهن احهتٍل
ً
الناحههة اوهها وههن حههاب
جغههده مجحعهها یف الغغههه عنههد وههن خكههتی حههه فحهنق هبههذا الحقهی خقهی ج

التنصهههك اذا كهههات املهههراد وهههن الشههها یف الرواخهههاو وههها ىهههو اعهههن وهههن الهههواطعً و ال هههاىري او

التنصحك اذا كات املراد ون الشا الواطعً فوجوات.
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قال :اصل نی جواز اجرا اال تصحاال نزی االوزور التلریجیزة بحسزب الواقزم و اللنعیزة

ن زی نظززر العززرع كاال كززل و الززتكلن و القززا الززلال عل زی الهززا القلی زل ن زی وجلززر واحززل عرنززا و ن زی
التعلیقیا و نیها یتهسزة نیزه باصزل ال زةل كهزا لزو شزة نزی وجزوال السزورل نزی الصزلول و ذزو
لنی رع نی ا بعل وج اط و ااا احطا خبرا بتضاعیف وا ا كر قلر علی ا تاراح الللیل.

ً
اقول :اعلن ات املراد ون اٌوور التدر جیحة وا یدد شحجا حعهد یشء كالغهفر فا هه رعهوة

حعد رعوة و اٌ كه فا ه لقههة حعهد لقههة و اٌوهور الدفعحهة كهالی حتهدد دفعهة وارهدة كالقحهام و
القعود و الدرول و الروح و اوثهال ذلها فقهال یف الضهواحا ٌر خهب یف رجحهة اٌدتصه اب یف
اٌوور التدر جیحة حبغب العر و العادة و اوا یف اٌوور التدر جیحة حبغب الواطع و الدفعحة یف ر
ً
ً
العر كاٌ كه و التكلن وثٍ و كهأتخكهو ت وهاء طلحهه و تصهب فحهه املهاء دلهوا حعهد دلهو یف جمله
وارد.

طولههه <و یف التعلحقح هاو> كاٌركههام الوضههعحة فاهنهها وعلقههة حاٌعح هات الارجح هة فالكلههب
جن

لهو وجهد و الصهلوة صه ح ة لهو صهلحت و ىكهذا فوهه جیهري یف ذلها ادتصه اب الالهة

الغاحقة كها اذا شا یف اطضحة اٌ لتفاو الحغحر للصهلوة فحقهول كا هت الصهلوة طجلهه صه ح ة و
كذلا حعد ام ٌ.
طولههه <و فحههها ختهغهها فهی ها حاصههه الشههغه> ایل ارههر و ذلهها ا هها تقههول ات اٌشههتغال
القععً خقتیض الجراءة الحقحنحة كأتتشا طجه الصلوة یف وجهوب الغهورة و ادهت جاهبا فتقهول ات
ً
ً
اصه اٌشتغال خقتیض اٌتحات هبا لح صه الجراءة الحقحنحة فوه جیري اٌدتص اب اخضا تكثحهرا
ً ً
للدلحه ام ٌ حات تقول اٌور حالصلوة كات واطعا طععا و ٌیرتفع اٌ حالحقی و طهدختعارض اٌشهتغال
وههع اٌدتص ه اب كههها لههو شههككنا یف وال النجادههة حاملههاء املشههكوك العوههارة وههع كو نهها طههاوعی
حالعوارة فوه جیهو الوضهوء هبهذا املهاء ام ٌ فاصهه اٌشهتغال خقتیضه عهدم التعوحهر هبهذا املهاء و
الوا فاملصنف خقول یف ىذه الثلثة وجوات و ون تتجع یف نو اٌدلة
ادتص اب العوارة خقتیض ج
املاضحة طدر عیل ادتنراح الدلحه و ارتار یف الضواحا یف وثهه املهاء القلحهه الهذي وثلنها و دهایر
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اٌوور التدر جیحة یف العدوً عدم جوا العهه حاٌدتص اب ٌت حناء العقٍء ىنا عیل العوهارة و
ً
اٌرجههار اخضهها ونصههرفة الهیها فٍ جی هري ادتص ه اب عههدم الكر خهة و اوهها یف اٌوههر الوجههودي كههالكر
ً
املأروذ ونه املاء شحجا حعد یشء فحعهه فحه حاٌصه لجناء العقٍء.
و الههذي اعلههن ا هها یف ىههذا املقههام ات كههه یشء ح هر ح هره و ووجههود جوجههوده رههادد
حبدوثه فكه جزء ون اٌوور التدر جیحة یشء جرأدهه اخهة اٌوهر جیهعوها ادهن وارهد و مجحهع

املتعدداو النوعحة یف العام جیهعوا ادن وارد و ٌ تأثحر یف اتخغهً یف العر حادن وارد
ً
فاذا شككت یف ا ه اكه یف جمل وارهد واجهة لقههة او تغهعا و تغهعی لقههة یكهن حعهدم
ً
ً
الزاخ هد فا ههه رههادد و عدوههه كههات وقعوعهها و وجههوده وشههكوك و كههو ت اٌ كههه وقعوعهها حههه
ً
حرضایر و حر وثجت للقهة اٌرحرة و كذلا یف التكلن و اوها لهو كهات كهر و رفعهت ونهه ا هاءا
یف الشهور

حعد ا اء فعند الشا یكن ججقاء الكر خة و عدم اتحات القلة كها اجري اٌوام
ً
ً
دروٌ و رروجا و مسعت و كذلا املاء القلحه الذي صب فحه یشء حعهد یشء جیهري فحهه

ركن القلة فا ه الحقی و مخأو الكر املعلوم امل كهوم حعهدم اٌ فعهال و ىهو نزلهة ورود یهوم

حعد یوم عیل وا ویض ون الشور و نن ٌ عر ىذه التشكحكاو ملا طدونا ات ودار الشهرع
ً
عههیل النفغهها حاو و العلهح هاو ٌ الواطعح هاو و املشههكوك حروههؤثر شههرعا رههی خت هحقن حههه و
ً
اٌوههور التدر جیحهة و ات مسحهت عرفهها حادههن وارههد اٌ اهنهها اجههزاء وتهههایزة لكههه وارههد وجههود
راب و ردود راب.

و اوا التعلحقحاو فارتار یف الضواحا جر خات اٌدتصه اب فهیها لجنهاء العقهٍء الهذین ىهن
امئته یف دین اَ و ٌ صرا اٌرجهار ایل حنهاء العقهٍء كهها اذا شها یف جهوا تقلحهد املحهت خقهول
ً
تقلحده رحا ص حح فحغتصه ب و اذا شها یف صه ة الجحهع وطهت النهداء فحقهول الجحهع طجلهه كهات
ً
ص ح ا فكذلا عنده و حعهده وهع ا هه لهح یشء ووجهود یف الهارج فحغتصه ب و طهدعرفت
ً
صهههرارة اٌرجهههار یف كهههوت یشء ووجهههود یف الهههارج و املعلقهههاو اخضههها رهههاىرة یف املوضهههوعاو
الارجحهة كههها عرفههت و ٌ جیهو اجرامىهها یف اٌركههام و ىهینهها خثجههت حههه ركههن املشههكوك عنههدىن
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حهه یف صهورة

جموول عند ا حاٌدتص اب و ٌ جیو و اوا وا ختهغا فحه حاصهه الشهغه فٍحهأ
ً
تكثحر الدلحه اذا كات املعلب ثاحتا جوجهه ارهر و اوها یف صهورة التعهارض عهیل عهوهن فٍتعهارض
عند ا ٌ ا وأووروت حصلوة علهوا ص ح ة و نن علن ات وها ارجر ها حهه الشهارع ىهو الصه حح و
ٌ جایل حالواطع و ىذا املاء مما ركن الشارع حعوارته فحجهو التعوحهر حهه للصهلوة و الهدرول هبها یف
الصلوة.
قال :اصل نی بیاط وجاری اال تصحاال بال سبة الی الللیل الزلال علزی الهستصزحب
ناعلن اط الللیل علی الحكن اط كاط وقیلا بوصف یوجب ارتفاعه ارتفزاع الحكزن كزخطیقزول الهزا
الهتةیز زر بال جا ززة وتز ز جر و ززادام وتةیز زرا ن ز ز ا بهف وو ززه ی فز زی االنفع ززال بع ززل زوال الوص ززف
ناا تصحاال و ك ا ااا قال الها الهتةیر وت جر ال للاللة وف وم الوصف النه لیر حجة علی
االصح بل النتفا الهوضوع بزوال التةیر ناا تصزحاال وزن حیزث وزللول اللفزو و اوزا وزن حیزث
اللب نسیختی نی الهسخلة االتیة و اط كاط داال علی ثبو الحكن للهوضوع الهجرد عن القیزود و
االوصاع كخطیقول الها ااا تةیر ت جر ناط كزاط ذز ا الكزام بحسزب العزرع وتواطئزا باالضزانة
الی حالة زوال التةیر و ذو الهسهی بالهؤبلل كفانا االطاق نا ا تصحاال او و ككا وبین العزلم
نهرجعززه الزی القسززن اللززانی او و ززككا اجهالیزا و ذززو الهسززهی بالهطلقززة جززری نیزه اال تصززحاال
ززوا ا كززاط ال ززة ن زی الهقتض زی او الهززانم و اط كززاط الززللیل وززرددا ب زین الهطلقززة و غیرذززا وززن
االقسام او بین الهؤبلل و االولین نالحق جریاط اال تصحاال الطاق ال صوف و ب ا العقزا و
ت قزیح اله زاط و ذززو حصزول الظزن بالبقززا و نقزل الفزارق بزین ذز ین و الهطلقزة التزی ذزی اله هلززة
حقیقة و ون ذ ا ظ ر بطاط ا تصحاال دین وو ی او عیسی الی اط یلبا حقیة اال ام بكوط
االوززر نی زه وززرددا ب زین الهطلقززة و غیرذززا و اط اال تصززحاال الیجززری حی ئ ز و قززلاوردنا عل زی ذ ز ا
الجواال نی ضوابط ا ایرادا خهسة و الصواال نزی الجزواال عزن ذز ا اال تصزحاال ردا باالدلزة
الواردل ون الهعجزا ال به م الجریاط وم انه الیرد علی ون ی كزر حجیزة اال تصزحاال ر زا و ال
علزی وزن یقززول بحجیتززه لل صززوف حتزی الزاوززا و ال علزی وززن یقززول بحجیتززه لتززراكن ال صززوف و
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غیرذا.

اقول :طوله <فاعلن ات الدلحه> ایل ارهر ىهذا رهق ٌ شها فحهه ٌ هه نزلهة الهنك عهیل
ً
الالة الغهاحقة و علحهه خهدل اخضها حهاملفووم و ىهو رجهة فهٍ ادتصه اب فهات وهن شهرووه عهدم
النك عیل الالة الثا حة.

ً
طوله <و كذا اذا طال املاء املتغحر جن > ایل ارر و ىذا اخضا رق ٌ شا فحه و علحه خهدل

ردخث ارتجاح الردول

عیل املشركی و طد ور.

ً
طوله <و ات كات داٌ عیل ثجوو الكن> ایل ارر خعین اذا كهات وتعلهق الكهن املوحهة حهر

املقح هدة حقح هد او وصههف فوههو وتههواوئ حالنغههجة ایل رههال التغح هر و رههال والههه و ىههذا خغهههً عنههد
اٌصههولحی حاملعلقههة و عنههد املنعقحههی حاملؤحههدة و الدامئههة فههات كههات كههذلا فههٍ ادتصه اب فههات
ذلا املعلق شاوه لل ال الثاین حاوٍطه.
ً
طوله <او وشككا وجی العدم> ایل ارر و ىذا عهیل اصهعٍره مفرجعهه ایل القغهن الثهاین
خعههین ٌ ادتص ه اب فح هه ٌ ههه تج هی ات الالههة الثا ح هة لحغههت وههن افههراده و تغح هر املوضههوع كلح هة
فٍادتص اب ون رحث ودلول اللفو.
و اوا املشكا املضر اٌمجایل و ىو املغهً حاملعلقة و مساىها یف الضهواحا حاملوهلهة و مسهً
ً
الدامئههة حاملعلقههة و لعلههه اٌصههح فوهینهها اجههري اٌدتص ه اب و ریض حههه دههواءا كههات الشهها یف
املقتیض ه او املهها ع و طههدعرفت عههدم جههوا اجههراء اٌدتص ه اب یف اٌركههام وعلقهها و ا هها ملههه
املوضوعاو الصهر الهی علهن اركاووها وهن جا هب الشهارع مفها كهات وهن ذلها یف املوضهوعاو
الصر املعلووة اركاووا جیري ركن الال الغاجق وا مخأو رال هلا ركن وعلهوم وهن الشهارع
وغایر لكن الال الغاجق اٌ اتخكوت ودلول اللفو حتصحك الكهن حالهال الغهاجق وهع الهنی
ً
عن الال الٍرق او ٌ وع فحه او شاوٍ لل هال الٍرهق واوها اذا شهككت یف الشههول و عهدم
الشهههول و املوضههوع حهها ف مكههه ركههن الههال الغههاجق و طههدعرفت رههال الشهها یف املقتیضه و
املا ع.
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ً
ً
طوله <و ات كات الدلحه ورددا> ایل ارر و لعه الق ورددا جی املوهلة و حره فات املؤحدة

حالهلههة املههراد ا ههه ات صههدر ركههن حلفههو یتهههه فحهه ىههذه
عههیل وهها صههرح ىهً املعلقههة عنههدىن ج
اٌرتهاٌو فالق جر خات اٌدتصه اب فحهه ٌت اٌرجهار وعلقهة عهن كهه شها و حنهاء العقهٍء

عههیل ذلهها و ٌ ادري اي عاطههه ح هر اٌصههویل تنجههه هلههذه املغههاجه املتهجهجههة املتثججههة رههی
خقتدي هبن املصهنف و لتنقهحح املنها الهذي مخهأذت الشهارع حاتجاعهه یف دیهن اَ و جهه الفغهاد
ً
الادد یف الدین ون تنقحح املنا فا هه ٌخصهحر طععحها اٌ حتصهر خح وهن الشهارع او طحهام ضهرورة
حالهلهة خقهول الغهجب یف اجهراء اٌدتصه اب عنهد وهن جیر خهه حقهاء
ون الشحعة و وادواه رهین ج
ً
ً
ال ن و یف ىذه الصهور اخضها ال هن حها و الهق ات ونها الجحهة اٌرجهار دهواءا رصهه ال هن
ً
وافقة الواطع ام میصه و وجه ا ه ون حاب الغجب ات الشارع م جیعه ملشكوك احتدائ اثرا یف
الشرع وافق الواطع ام میوافق.

او وویس ورددة جهی املعلقهة و حرىها

طوله <و ون ىذا رور> ایل ارر خعین ات جوة عح
ً
خعین كوهنها جحا وغلن ولكن ٌ علن ىهه ىهً ممتهدة ایل ارهر اٌحهد او ونقععهة ایل وطهت وعهی و
الكیل ٌمیكن ادتص احه اٌ ا میكن یف اطه افراده ون الجقاء و دجا كٍوه رهاىر یف ا هه رأخهه و
طوله ولكن خ ورمما حعد ا ه عیل رغب متار الغحر و الذي یتهاره ىهو وها طهال حعهد و الصهواب یف
الواب عن ىذا اٌدتص اب رده حاٌدلة الهواردة وهن املعجهزاو مل ههد
ج

جیقی وع ات ىذا اٌیراد اي اثجاو جوة عح

و ىهو قه

خقهی

حاٌدتص اب ٌیرد عیل ون خنكر اٌدتص اب و

ٌ عیل ون خثجته حالنصوب ٌت اٌرجهار حردالهة عهیل ىهذا القغهن و ٌ عهیل وهن خقهول حبجحتهه
لتههراكن اٌدلههة فههات النصههوب ٌتههدل فههارتفع التههراكن و الههذي اري ات النصههراین اراد اثجههاو جههوة
عح
اٌوام

ه یوونهها ىههذا حاٌمجههاع ٌ حاٌدتص ه اب و وهها كههات خعههر املغههكی اٌدتص ه اب فج هی
ات طول النصراین حاوه ون رأده فات املغلهی مخقولوا حنجوة وغتهرة لعح

ه و القهول

ً
حههه مصههوب حالنصههاري و ٌرجههة فحههه عههیل املغههلهی و ا هها طههالوا ا ههه كههات جحهها ایل وجعههث
ً
مهد و ىو احعه اٌمجاع و اٌتفا الذي عن الرجه و لذلا میهر جواحها و خقهجح وهن عهام

ً
ً
الشحعة ات ٌیري جواب اواوه كافحا شهافحا و خغهعً یف اصهٍره جزعههه فقولهه
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انوا وقور حنجووة

عحس و كتاحو و ووا حشور حو اوتو و ووا اقور حو الوار یوون و كوافر حنجووة كوا عحسو مخقور حنجووة مهود و
فالواب ىهو الفقهرة اٌویل النافحهة لٍمجهاع عهیل دوام جوتهه فا ها قهول ا هه
كتاح و میجشر ح اوت ج
یب و حشر حا قعاع جوته عند وجعث امحد

واوها الفقهرة الثا حهة فوهو كهٍم وغهتأ ف و ٌ درهه

جلواب اٌوام یف وغهألة اٌدتصه اب و ا ها اراد الرجهه اثجهاو جهوة عح

ه یوونها ىهذا حاٌمجهاع

حهر
فنی اٌوام اٌمجاع فتت الذي كفر و القوم ادرلوه یف اٌدتص اب مث رأوا طهول اٌوهام
ً
كا و ارادوا تتهحهه هبذه الحاٌو و اللحاو الی ٌخعرفوا املغكی النصراین اٌ اتخصحر اصهولحا
ً
كاوٍ.
قال :اصل قالوا ی زترط نزی اال تصزحاال بقزا الهوضزوع و الظزاذر اط وزرادذن عزلم
العلن بانتفاجه نای تقض با تصحاال حیول زیل ولا و با تصزحاال نجا زة الهزا الهتةیزر ااا
شة نی بقا التةیر وزم نزرض كزوط الهوضزوع ذزو الهزا الهتةیزر و الفزرق بزین الهستصزحب و
ووضززم اال تصززحاال اط االول ذززو ال زی ال ز ی علززن بززه ززابقا و شززة ن زی بقاجززه و اللززانی
وعروض الة ال ی و لو بالوا طة ثن االنتقال اصطاحا انتقال جسن الی جوع حیزواط وزم
تبززلل اال ززن و القززلر الهعلززوم و ززه وززا ااا كززاط اله تقززل و ززه و الی زه وززا یع زین و ن زی الهاتلف زین
وج اط دوط الجاولین و االنقزاال اصزطاحا تبزلل جسزن بزاخر وزن غیزر ج زة االنتقزال و ذزو
كسابقه نی الصور االربم و اال تحالة اصطاحا تبلل و یة باخری وا كاط اله قلزب و زه او
الیه واجعا ام ال و بی زا و بزین االول تبزاین كلزی و بزین اللزانی عهزوم و خصزوف وطلزق و ذزن
نازعوا نی جریاط اال تصحاال نی اللاثزة علزی اقزوال ثالل زا التفصزیل بزین الز جر الز اتی و
الهتز جر بززالعرض و نزززاع ن صززةروی ال كبززروی و نظیزر ذز ا اللاثززة وززا زال ع ززه اال ززن دوط
الصزززورل ال وعیز زة كالح طزززة الهت جسزززة ااا صزززار دقیقزززا و الهقیز زلا بعزززل زوال قیودذزززا و
الهوقتا بعل خروح اوقات ا و الحق نزی وقزام ت زایص الكبریزا نیهزا تبزللا نیزه الصزورل
ال وعیة و الحقیقة الی اخری وا ا بطریزق اال زتحالة او االنتقزال او االنقزاال انزه اط علزن اط
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الهوضوع ذو الصورل ال وعیة او شة نیزه ناا تصزحاال للعلزن بانتفزا الهوضزوع نزی االول و
كززوط ال ززة ن زی اللززانی شززكا ن زی الحززادث اط اری زل ا تصززحاال الهوضززوع و عرض زیا اط اری زل
ا تصززحاال الحكززن او ذززو االجزززا الج س زیة جززری اال تصززحاال اال ااا عله ززا بززاط الصززورل
ال وعیة علة لحلوث الحكن نی االجززا الج سزیة و لبقاجزه ایضزا وزن غیزر نزرق نیهزا ا كزر بزین
ال اتی و العرضی بعزل رعایزة اط الهتبزادر وزن قولزه الهاقزی للز جر وتز جر بلبزو الحكزن
وادام بقا الهاقی علی صورته ال وعیة نیكوط الهوضوع ایضا ذو الصورل ال وعیة او و زكوكا
و لززو شززة نزی بقززا الصززورل ال وعیزة و عززلم بقاج ززا كهززا نزی الا ززب ااا صززار نحهززا جززری نیزه
اال تصحاال و بعل وا عرنا الة عرنا احكزام االقسزام السزتة بعزل رعایزة ظزواذر خطابزا
ال ارع نی وقام تهیز الصةریا نكل ووضم جری نیه اال تصحاال كزاط حجزة و اال نزا ثزن
اط كاط دلیل اجت ادی عام یوجب انلراح الطبیعة الحادثزة نزی انزراد تلزة الطبیعزة وزن حیزث
الحكن عهل ا به و اال نباالصول الفقاذیة ثن ان ن قالوا اط االحكام تلور ولار اال زها ااا كزاط
تبلل اال ن لتبزلل الهسزهی كالكلزب ااا صزار ولحزا وزلا وزم واحظزة اتحزاد زوزن الحضزور و
الةیبززة وززن حیزث التسززهیة علهززا او اصززا ال اط العززرع ااا غیزر ا ززن الكلززب و ززهاا ولحززا تةیزر
الحكن.

اقول :فغر املصنف حقاء املوضوع حعهدم العلهن حاٌ تفهاء وهع ا هه اعتهر یف الضهواحا ات
راىر كٍوون العلن حالجقاء ٌ ه رأي ا ه عیل رهاىر كٍووهن ٌ جیهري اٌدتصه اب یف رحهوة خهد

الغاخب فات املوضوع رحنجذ ف

خد و ىو حروعلوم الجقاء ری اجهراء اٌدتصه اب و كهذلا

املاء املتغحر فاهنن حعد الشها یف وال التغحهر یمكهوت حالنجادهة لٍدتصه اب و ٌخعلههو ت حقهاء
التغحر فٍجه ذلا عجر املصنف حعدم العلن حاٌ تفاء.
طوله <و الفر > ایل ارر خعهین ات العهرض ىهو املغتصه ب و وعروضهه ىهو املوضهوع
كالعصهههحر و الهر خهههة فهههاذا شههها یف وال الهر خهههة یكهههن حا هههه مخهههر حبكهههن اٌدتصههه اب
ً
فالهر خة وغتص جة و العصحر ووضوع و ىذا املعروض طدخكوت وعروضا حٍ وادعة كجقاء
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خد و رحوتهه و طهدخكوت جوادهعة كرووحهة الثهوب و حقاهئها فجقامىها وغتصه ب و الرووحهة
ووضوعة اویل و الثوب ووضوع ثات.
طوله <مث اٌ تقال> ایل ارر ا ا ماحتقق ىذه اٌصهعٍراو و ماولهع عهیل اصهعٍغ وهن
حالهلة رأي املصنف ات یف اٌ تقهال یتهاح ایل ونتقهه ونهه و ایل ونتقهه الحهه فهرأي ا هه
مجحعون ج
ً
ً
میكن اتخكوت ال هء یف كهه وهنهها واخعها و جاوهدا و املصهنف رأي القهدر املعلهوم ونهه اتخكهوت
ً
ً
ً
فهیها واخعا كعلق شرب دم ا غات فالدم یف حد ا واخع و اذا ا تقه ایل العلهق خكهوت اخضها واخعها
الاوهدات كهها اذا اكهه الهدود عهذرة فصهارو یف حعنهه فضهلة لهه و اوها املنتلفهات فقهال فحهه
و اوا ج
وجوات و میقق اٌصعٍغ فهیها.

ً
ً
ً
الهحهع ولكنهه
طوله <و اٌ قٍب> ایل ارر و ىذا اخضها ممها ٌ اعهر فحهه اوهرا وعروفها عنهد ج

طال ىو تجدل جغن حارر و ىو كغاحقه یف الصور اٌرحع اٌ ا ه لح
ً
وجه تغحر صورة كا قٍب الهر رٍ.

عیل وجه اٌ تقال حهه عهیل

ً
طوله <و اٌدت الة> ایل ارر فذكر ا ه تجدل ووحهة حهارري وعلقها كادهت الة العهذرة تراحها و
ً
الكلب ول ا و ادتنجا النغب ون فضه القوم و ٌ راصه له.
طولههه <و ىههن هها عوا> ایل ارههر خعههین وهههنن وههن م جی هو اٌدتصه اب یف الثٍثههة وعلقهها و

الهحهع و وهههنن وههن فصهه جهی الهنج الهذای فٍ جیهري فحهه اٌدتصه اب
وههنن وههن جههو یف ج
ً
ً
كالكلههب اذا صههار روههادا ٌت املوضههوع طههدا تی و العههریض فالشههب املتههنج اذا صههار روههادا
الغن و ىو حا ٌ الشب الذاىب.
فاملوضوع ىو ىذا ج

طوله <و زاعون صغروي ٌ كجروي> خعین زاعون یف حقاء املوضوع و عدوه ٌ یف اشترا

حقاء املوضوع و عدوه.
طوله <و حر> ایل ارر خعین جیري جمري وها ذكهر وها ال عنهه اٌدهن دوت الصهورة النوعحهة
ً
كالنعههة النجغههة الصههایرة و حنهها و املقحهداو حعههد وال طحودىها كاملههاء املتغحهر حالنجادههة اذا ال
ً
تغحره حاهلواء وثٍ و املوطتاو حعد رروح اوطاهتا كصوم یوم الهح .
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طوله <و الق> ایل ارر خعین یف وقام تشنحك الكجري خكوت الق ا هه اذا تجهدل وهن
ً
یشء صههورته النوعحهة و القحقحهة كادههت الة النعههة روههادا فههات علههن ات املوضههوع ىههو الصههورة
النوعحة اي النعحة و طد الت او شا یف ات املوضوع ىو الصورة النوعحهة فٍادتصه اب اوها
یف الصهورة اٌویل فلههلوال املوضههوع و اوها یف الصههورة الثا حهة فهٍت الشهها یف الههادد ات ار خهد
ادتص اب املوضوع ٌ الكن و ات ار خد ادتص اب الكن فوو ون اٌول وشكوك فی وثهه
ً
الكلب الواطع یف املٍرة اذا تجدل صورة الكلب حالكلحة و صار ول ا و كا هت الصهورة النوعحهة
ً
الكلجحة ووضوعا لكن النج فقد ال املوضوع و اذا تجدلت الصورة رهی شها یف الهلوال و
الغهههن املصهههور هبهههذه الصهههورة فهههات ارد ههها
ٌ هههدري ىهههه ووضهههوع النجادهههة الكلجحهههة او ىهههذا ج

ادتص اب املوضوع فحكوت الشا یف الادد و ٌ جیو اٌدتص اب و ات ارد ا ادتص اب
ً
الكههن فههات كههات املههراد الكههن اٌدههتقٍیل لٍجههزاء الجاطحهة مفههن اٌول كههات وشههكوكا و ات كههات
الكن التجعً فوو وقعوع اٌرتفاع ٌرتفاع املتجوع.

النغ هحة> ایل ارههر خعههین اذا علهنهها ات ووضههوع النجادههة اٌجههزاء
طولههه <او ىههو اٌجههزاء ج

النغحة جیري اٌدتص اب فات املوضهوع حها اٌ اذا علهنها حهات الصهورة النوعحهة املرتفعهة علهة
ج
النغ هحة خعههین ات رههدود الكههن ختوطههف عههیل رههدود الصههورة
لههدود الكههن یف اٌجههزاء ج

النوعحة و حقامه ختوطف عیل حقاجه ف حنجهذ ٌ ادتصه اب وهن حهر فهر فحهها ذكهر جهی الهذای اي
ادتص اب ذاو املوضوع و العریض اي ادتص اب رمكوا.
طوله <حعد رعاخة ات املتجادر> ایل ارر خعین ات املتجهادر وهن طهول الشهارع املهٍیق للهنج

وتنج ثجوو الكن وادام حقاء املٍیق عیل صورته النوعحة فوً املوضهوعة لل كهن و لهو شها
ً
یف حقاهئهها كههها یف الشههب اذا صههار ف ههها جههري فحهه اٌدتصه اب مفجهههه القههول عههیل وههذىب
ً
النغهحة او وشهكوك
املصنف یف اٌدت الة ا ه ٌ ادتص اب دواءا كات املوضهوع النوعحهة او ج
ً
ً
الال ملا ور و یف اٌ قٍب اخضا كذلا و اوا اٌ تقال فات صار ووججا لتجهدل املاىحهة كصهحرورة
ً
النج یف حعن الغهف اذا اكهه او شهرب جنغها فوهو كاٌدهت الة و ات مخصهر كا تقهال الهدم ایل

ً
العلقههة فههات كههات الههدلحه وتواوح ها حالنغههجة ایل الههالی فههالكن ثاحههت فهیههها حههنف

419

الههدلحه

فٍادتص اب و ات مخ ور الشهول فاٌدتص اب جار و اوا املقحداو حعد ا تفاء القحد كقوله
املاء املتغحر جن

فحجري فحه اٌدتص اب و اوا املوطت كصوم یوم الهح

فٍادتصه اب

فحه للقعع حارتفاع الكهن و اوها وها تجهدل صهورته الصهنفحة و النوعحهة حها كالنعهة اذا صهارو
ً
ً
ً
دطحقههها فهههات كهههات الكهههن وتواوجههها حالنغهههجة ایل الهههالی فٍادتصههه اب و ات كهههات وشهههككا

حالتشكحا املضر فاٌدتص اب جار و ادتدل املصنف فحها ركهن جحبر خهات اٌدتصه اب فحهه

حعهوم اٌدلة و حناء العقٍء و حات دعوي ا صرا اٌرجار ایل حرىا حاولة.

طولههه <مث ات كههات دلح هه اجهتههادي> ایل ارههر خعههین ات وجههد یف ووضههع دلح هه اجهتههادي
ً
خقتیض ووافقة امللح وثٍ للعجحعة الكلجحة ون رحث الكن عهلنا حه ولكهن مخقهن لهه دلحهه عهیل
املوافقة و املنالفة و اٌ فنعهه حاٌصول الفقاىحة كاصه العوارة یف الكن الوضعً و اوا الكن
التكلحی فنعهه فحه حاصه الت رمی ات كات املنتقه الحه ذا روغ و اصه اٌحارة ات كات حره.
طوله <مث اهنن طالوا> ایل ارهر خعهین ات اٌركهام تهدور وهدار اٌمسهاء اذا كهات دهجب تجهدل
ً
اٌدن تجهدل املغههً كصهحرورة الكلهب ول ها و ٌحهد وهن وٍر هة احتهاد وهات رضهور الشهارع و
ً
حجته ون رحث التغهحة حاتخعلن ات الغنجاب الحوم وهثٍ ىهو الغهنجاب یف وهات الشهارع كهها
خعلن ات الجز الحوم ىهو الجهز ذلها الحهوم او خثجهت اٌحتهاد حاٌصهه مث جیهري علحهه اركاوهه ٌ اذا
ً
ً
مسً كلب حامللح خكوت رٌٍ و واىرا.
ىذا متصر رحاٌو املصنف و لحاو كٍوه و لنا یف ذلا حتقحق و ىو ات املوجود یف ىهذا
ً
الوة و الوضع و
العام كل خد وثٍ له وشنصاو ون الزوات و املكات و الكحفحة و المكحة و الرتجة و ج
هبذه الدود الغجعة میتا عن حره و له ووحة مدودة هبذه الدود دار خة فهیا و ىو كها تهري ات
ً
خدا خد یف كه وطت و یف كهه وكهات و یف اي كحهف و یف اي كهن و جوهة و رتجهة و وضهع وهع ات
كه رد حر اٌرر فصجاه حر شجاحه و ص ته حهر دهقهه و صهفرته حهر محرتهه و ىكهذا و یف مجحهع
ً
ىذه اٌروال خد خد و ط عیل ىذا مجحع اٌشحاء مث ات خدا ر ا ىو فقحهه و وهن اىهه العلهن و
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عاطه و ىهو ا غهات و ىكهذا و َ دهج ا ه ركهن لكهه جهن

و هوع و صهنف و طجحلهة و رركهة و

دكوت و وطت و وكات و كن و كحف و جوة و رتجة و وضع و خعهر ذلها وهن تعلحهق الكهن فهات
طال الصیب كذا فاملوضوع خد یف صورة الصیب و ات طال املهر خ

كهذا فاملوضهوع خهد یف صهورة

املرض و ات طال املصفار كذا فاملوضوع خد ون رحث الصفرة و ات طال الفقحهه كهذا او العهام كهذا
او العاطههه كههذا او اٌ غههات كههذا فههذلا املغهههً ىههو املوضههوع لل كههن و جی هب اتخن ههر الفقحهه ایل

تعلحق الكن ون حر التفاو ایل شتاو املصنف و لكه وهن ىهذه املراتهب ادهن یف لغهة العهرب
ً
فاي ادن ذكره الشارع و علهق علحهه الكهن فوهو ركهن ذلها املغههً مفهادام ذلها املغههً حاطحها
ً
ووجههودا فههذلا اٌدههن امسههه و ذلهها الكههن رمكههه و اذا فههین املغهههً فههین اٌدههن و فههین الكههن
فالشارع اذا علق النجادة عیل الكلب ن ر ایل الكلب ا ه ادن ٌي یشء ون اٌشهحاء املهذكورة
فاذا ر ا رأخنا ا ه ادن ووضوع ملوحة و صورة وعحة ت ور یف املتههاو الغجعة و ٌتتغحر حتغحراهتها
ً
ً
ً
ً
فالكلب كلب صغحرا و كجحرا و وت ركا و داكنا یف اي لوت و یف اي ىحجة كات فالكلب وادام عهیل
ً
الصورة الكلجحة و ىً الی هبا میتا عن حره وهثٍ فوهو جنه و اذا تغحهر تلها الصهورة و صهار حهر
ً
كلب فقددره حتت ادن ذلا ال ء و رمكه علحه طامئ فاذا ال صهورته الكلجحهة و صهار ول ها
ً
دره حتت ادن امللح و جري علحه امللح واىر و شفاء وثٍ عیل ات مجحع وا تهري وهن وتولهداو
ً ً
ىذا العام كات یوم اول شحجا وعحنا ففین ذلا ال ء و تصهور حصهورة حهره و لهو حنحنها عهیل اجهراء
ركههن الههال اٌول عههیل الههال الثههاین لجعههه مجحهع اٌركهام فلهح كن عههیل ولههح املٍرههة وعلقهها
ً
ً
حالروة فا ه كات تراحا و ادت ال ول ا ولح كن عیل مجحع النجاتاو و الثههار حالروهة فهات مجحعوها
ً
وههن التههراب ولكههن املههدار عههیل اٌدههن وههات الضههور و الكههن رمكههه دههواءا كههات حههاٌ قٍب او
اٌدت الة او اٌ تقال حٍ تفاوو و اذا رصه التغحر للهغهً ری شككنا یف درولهه حتهت ادهن
ارر فوهینا جیهري اٌدتصه اب و ٌ هنق
ٌحد ون العلن جوجوده و ملها علهن فال

الحقهی حالشها فهات الالهة الثا حهة متكهن ووجهودة و
هء الهذي م علهن وجهوده لهح

الالة اٌویل كا ت ووجودة و ملا علن فناءه فٍ نق

ونشهأ ركهن و ٌ اثهر لهه و

علهنا اٌول حالشا الثاین دواء یف ذلها

ال

تعلق الكن جحبن
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ء او وعه او صنفه او شنصه او صفاته او ردوده املتههة او افعاله او

طرا اته وع حره و لكه ركن و الشارع ٌخعلق ركن وغهً عیل حهر امسهه فحغهري حالجاوهه عهوذ
حههاَ ىههذا ىههو الصههرا املغههتقمی و الغههجحه املقهمی و الجههوایق لحهاو و وحهاو و ارادخهث هلههو تتههرك
القلب ٌىحا.
حی یشء و ىهو ا هه اذا عهرض عهارض عهیل یشء و لهذلا العهرض ركهن خفحهد املعهروض
الثهوب فٍحهد وهن وعرفهة املهٍیق و املصهاب ىهه ىهو

رمكه كها اذا اصاب ثوحا جول و تهنج
ً
الثوب فاذا صار حبال ٌخغهً ثوحا كها اذا فتقته حكله فین الثوب و النج

الثوب و فین الثوب

رن ٌ ه حرثوب و ىه ىو امل وك فاذا فر دداه عهن لهتهه ال ركهن النجادهة
فالجایق ح ج
ً
ً
عنه ٌ ه حرمهوك و امل هوك كهات جنغها و ٌ مهوك او الغهلل فهاذا كهث و عهاد طعنها و ال ادهن
ً
ً
ً
ً
الغن وثٍ فٍ ال ىو جغهها فٍخعوهر ٌ هه
الغلل وور او القعن فاذا صار ف ها او روادا وور او ج

الغن الذي تنج
ج

و ملاخصجه وعور ونصوب شرعً فٍحد ون وعرفة ذلا املٍیق و ٌحد وهن

وعرفة ذلا وهن طجهه الشهارع و ٌحهد اتخهتلی ونهه ات ىهذا الهنج

جعلههه وههنج

الههن
كههه یشء فههاملٍیق ىههو ج

و ات جعلههه وههنج

خهنج

كهه یشء ام ٌ فهات

الوههة
اش هحاء فههاملٍیق ىههو ج

یشء مصهوب فهاملٍیق ىهو ذلها ال

هء یف

الاوعة جی تلا اٌشحاء ری اذا جعله ونج
ج
ً
مجحع وتههاته و لو جعلهه وهؤثرا یف رهد وهن الهدود لكهات تهأثحره یف ذلها الهد اٌتهري ات رروهة
ً
الر یر مصوصة حاللج وثٍ ٌ حالهه و الوضهع و الرفهع و الجحهع و الشهراء و حهر ذلها و لهو ونهع
ً
ون الر یهر وعلقها لكهات مجحهع ذلها مروها و لهذلا قهول اذا علهق ركهن عهیل املوحهة فهات مخكهن
ً
الهحهع وهثٍ یف طولهه حرووت عهوحكن اوهواتكن اذا طهام
طر خنة عیل رصوصهحة وهتهن رهاب خعهن ج
ً
القر خنة اهنا یف النكاغ ارتك حالنكاغ و اوا اذا طال رروت علحكن الهر و مخقن طر خنة وثٍ عیل
اهنا یف الشرب راصة تعن ضهادىا و شرهبا و ادهتعهاهلا و دهایر طرا اهتها كهها ورد ا هه لهح

فهیها

شفاء و لعن اَ عاصرىا و حاخعوا و وشتر هیا و شارهبا ٌ ه یف مجحهع ىهذه اٌرهوال خصهد علحهه
ً
ً
ً
ا ههه طههارت مروهها ممنوعهها ىههذا و ملهها كههات املكلفههوت جوههاٌ حاركههام اَ ضههعفاء و مخكلوههن اَ ایل
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عقوهلن الضعحفة ٌختركون الشارع و عقوهلن حه یجی هلن جزجحاو اٌركام و تفاصهحلوا و رفاخاىها
و یوضح هلن حاوضح وا میكن ری صاروا یف ذلا ونه ایل الرضها و ىهذا وها خهدل علحهه اٌرجهار و
ص حح اٌعتجار.
قال :ااا تعارض ا تصحاباط ناوا حكهیاط او ووضوعیاط او واتلفزاط ثزن اوزا وجودیزاط
او عززلویاط او واتلفززاط ثززن الحكهی زاط الوجودی زاط اوززا تعارض ز ها الوززر خززارج او النفس ز ها و عل زی
االخیزر اوززا احززل ال ززكین ززبب لل ززة االخززر او وسززبباط وززن اوززر ثالززث نززاط كززاط اال تصززحاباط
الهتعارضاط حكهیین وجودیین وتعارضین النفس ها وزم زببیة احزل ال زكین لاخزر كتعزارض
ا تصحاال ط ارل الها وم ا تصزحاال نجا زة الهةسزول و ا تصزحاال نجا زة وستصزحب
ال جا ة وم ا تصحاال ط ارل الهاقی نفی العهل ب ها وعا كها علیه بعض ون تخخر اا لنیلبزا
اط وستصززحب ال جا ززة و ز جر او تقززلین ا تصززحاال السززبب وج ززاط اوج هززا االخی زر الط
الظاذر ون اورا بابقا وا كاط علی وا كاط ذو ترتیب اثارا علیه و ون جهلت زا نجا زة واقیزه نقبزل
واقال الطاذر بهستصحب ال جا ة نحكن ب جا ة الهستصحب لساوة اال تصحاال حی ئ
عن الهعارض ن و وتز جر شزرعا یز جر واقیزه بزالعهوم نالتعزارض ذ زا ابتزلاجی و ال تعزارض
حقیق ززة و ذكز ز ا نز زی نظ ززاجرا وض ززانا الز زی ب ززا العق ززا و ظ ززور االجه ززاع و ززن الق ززاجلین بحجیز زة
اال تصحاال.

اقول :طوله <مث المكحات الوجودخهات> ایل ارهر طغهن ذلها املصهنف طغههی فقهال اوها
تعارضههوها ٌوههر رههارج كههها اذا علههن ات الكلههب جنه

و الههه وههاىر مث علههن ات ارههدمها غههخ و

مخعلن اهیها ىو فی كه وهنها ادتص اب و ٌتعارض جیهنها ون رحث ا فغوها و میكن العههه
ً
ً
هبها وعها لكهن ٌمیكهن العههه هبهها وعها ٌجهه ارتههال النغهخ الهارجً یف كهه وارهد وهنهها او
تعارضههوها ٌجههه ا فغههوها كههها اذا علهنهها حعوههارة وههاء مث شههككنا یف وٍطاتههه النجادههة فههن كن
ً
ً
حاٌدتص اب ا ه واىر فغغلنا هبذا املاء املشكوك ثوحا جنغا فحتعارض ادتص اب ووارة املاء
الی ٌ ووا تعوحر الثوب وع ادتص اب جنادة الثوب الی ٌ ووا جنادة املاء و كذلا اذا غه

ثوب جن
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ری شا یف وال النجادة مث شر عهیل ارض وهاىرة فحغتصه ب جنادهة الثهوب و

وقتضاه جنادة اٌرض و خغتص ب ووهارة اٌرض و وقتضهاه ووهارة الثهوب و كهذلا اذا ورد كهر
ً
عیل طلحه جن تدر جیا فحعارض ادتص اب ووارة الوارد وع جنادة املورود.

طوله <و عیل اٌرحر> ایل ارر خعین اذا كات التعارض ٌجه ا فغوها فوو عیل طغهی اوها
ً
خكوت ارد الشكی دججا للشا یف اٌرر و ذلا كها وثلنا حاملاء املشهكوك العوهارة اذا غهه حهه
ثوب جن فات الشا یف كه وارد وغجب عن الشا یف اٌرر و اوا خكو هات وغهججی عهن اوهر
ً
ثالث ارر كها وثلنا حالكر الوارد فات الشا یف ووارة الوارد وغجب عن وروده تدر جیا و الشها یف
ً
جنادة املورود ون ورود املاء تدر جیا مث ذكر ارد ىذه اٌ طغهام كهها اذا تعهارض اٌدتصه اب یف
املههاء املشههكوك العوههارة وههع اٌدتصه اب یف ثههوب جنه

غههه حههذلا املههاء و كههها اذا تعههارض

مكوم النجادة حاٌدتص اب وع ادتص اب املٍیق العاىر ففهیها طوٌت اردمها العههه هبهها
ً
ً
وعهها فحقههول حنجادههة الثههوب و ووههارة اٌرض وههثٍ و ووههارة املههاء و جنادههة الثههوب ههر ایل ات
الههنج

حاٌدتص ه اب ح هرونج

و ثا هیههها تقههدمی ادتص ه اب الغههجب اي املل خ هه فارتههار

املصنف اٌرحر فاذا غه اء وشكوك العوارة ثوب جن

خقول حعوارة الثوب ٌ ه غهه هاء

واىر شرعً ول خه للنجادة و اذا شر ثوب وشكوك التعوحر عیل ارض ركهن حالنجادهة لهٍرض

ٌ ه ٌ طاه جن

شرعً ونج

و ادتدل عیل ذلا حعدم قه

الحقهی حالشها و حهات العقهٍء

خعهلههوت یف وثههه ذلهها حاٌدتصه اب و روههور اٌمجههاع وههن القههاجلی حاٌدتصه اب و الههدلحٍت
ً
اٌرحرات حاوٍت كها عرفهت وكهررا و الهدلحه اٌول رهق و املل خهه وارد عهیل املهزال رهاكن علحهه و
ً
املههراد حعههدم ق ه الحق هی حالشهها ق ه رمك هه فههات الحق هی جوجههوده ونقههوض طوههرا و ٌمیكههن
التكلحف حترك قضه.
قال :و یرد علزی العاوزل باالصزلین ذ زا حكهزه بط زارل غسزالة ذز ا الهتز جر و نجا زة
غسالة الهتز جر الهعلزوم نجا زته و لزننجزل ذز ا التفصزیل نزی بزاال الةسزالة و حكهزه بط زارل
االرض الهاقیة له ال تصحاال ط ارت ا و علم جواز السجود و التیهن علی زا ال تصزحاال االوزر
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عها باالصلین و الحال انه صرح بجوازذها ثزن انزه اط قزال بعزلم تعزارض بزین االصزلین و لز ا
یعهل ب ها نقلخرج عن الفرض او بوجود التعارض بی ها نتعارض ها ون بزاال التبزاین الكلزی
ال العاوین ون وجه حتی یبعض نی العهل بلوازم كل و ها ون غیر دلیزل ثزن انزا ااا قل زا بعزلم
حجیة اال تصحاال نی ال ة نی الهانعیة نا تصزحاال ال زة السزببی خزال عزن الهعزارض
ر ا نیقلم باریب و ال نرق نیها اكرنا بین تقارط ال كین و تقلم ال ة السببی زوانا لوحزلل
اله اط و اط كاط ال كاط نی الصورل الهفروضة وسببین عن اور ثالث كها نزی الكزر الزوارد علزی
الها الهتز جر تزلریجا و نزی نظزاجرا وزن وزوارد تعزلد الهوضزوع نزالوقف الزی اطیوجزل وزرجح
الح ززلذها ل ززبطاط الت ززرجیح ب ززا و ززرجح و ع ززلم ال ززللیل علز زی التاییز زر بع ززل اوك ززاط طرح ه ززا و
الحكهیاط العلویاط او الهاتلفاط حال ها كهزا زبق وزن تقزلین ال زة السزببی و التوقزف ع زل
تس ززبب ها و ززن او ززر ثال ززث لوح ززلل ال ززللیل و االجه ززاع الهرك ززب و او ززا الحكهیز زاط الهتعارض ززاط ال
النفس ها و یعبر عن الزة بال زة نزی الحزادث نزاط اتفزق العهزل باالصزلین لهكلفزین نصزاعلا
كززاللوال اله ززترك ال ز ی وجززل نی زه اله زی و كهززا ااا علززن ب جا ززة احززل اللززوبین الل ز ین ذهززا
ل اصین نكل یعهل باالصل نی حق نفسه لب ا العقا و الی هله عهوم اخبار عزلم نقزض
الیقین بال ة او لهكلف واحل نالوقف اال ااا كاط احل الهستصحبین ووانقا الصل البرا ل دوط
االخر نیعهل باالصلین و ااا تعارض الهوضزوعی وزم الحكهزی قزلم االول علزی االصزح له قزول
االجهاع نانه یكفی ورجحا الحل االصلین و الط كل ون قزلم ال زة السزببی نزی القسزن االول
قلم الهوضوعی ذ ا و لب ا العقا و داللة ال صزوف نزاط الهوضزوعی وزیزل للحكهزی و لعهزل
اال كةر و ظ ور اجهاع العاولین باال تصزحاال و الیضزر واالفزة الزبعض و لزو نزرض ذ زا تسزبب
التعارض ون اور خارج حتی صار ال ة نی الحادث عهل ا باالصزلین و طرح زا العلزن االجهزالی
لطریقة اذل العقول و لو تعارض ا تصحاباط ووضوعیاط قلو ا الهزیل علی الهزال كها ور و اال
نالوقف نعن لو تسبب التعزارض وزن اوزر خزارج و صزار ال زة نزی الحزادث عهل زا باالصزلین ااا
كاط العهل وزن شاصزین و اال نزالوقف ایضزا اال اطیوجزل وزرجح الحزل االصزلین بحیزث یكزوط
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نفر الهرجح دلیا وستقا.

اقااول :طولههه <و ی هرد عههیل العاوههه حاٌصههلی> ایل ارههر خعههین اذا حههین اٌ غههات اتخعهههه
حاٌصههلی فههح كن حعوههارة املههاء املههذكور و جنادههة الثههوب خلزوههه اتخقههول حعوههارة غههالة ىهههذا
اذا غههه وههرة ارههري و حنجادههة غههالة ثههوب جن ه

املتههنج

و مخقههه حههه ارههد و ىههو رههر

ً
لٍمجههاع املركههب و كههذا خلزوهه اتیكههن حعوههارة تلهها اٌرض عهههٍ حاٌدتصه اب و یكههن حعههدم
ً
جوا الغجود علحه و التحهن ونه عهٍ حادتص اب اٌور و ىو خقول جحبوا مها.
طولههه <مث ا ههه ات طههال> ایل ارههر خعههین ٌیلههو وههن اتخقههول حعههدم التعههارض و ىههو رههٍ

الوهاو ٌ وهن وجهه رهی یهجع
الفرض او خقهول حالتعهارض فتعارضهوها وهن مجحهع ج

یف العههه

حلوا ووها.

طولههه <مث ا هها اذا طلنهها> ایل ارههر خعههین اذا طلنهها حعههدم رجح هة اٌدتص ه اب یف الشهها یف
املا عحة كها ىو الق و مخقه حه املصنف فادتص اب الشا الغجیب ٌ وعهارض لهه فهی املثهال
املهههذكور ادتصههه اب ووهههارة املهههاء ىهههو ادتصههه اب الشههها الغهههجیب و ىهههو وقهههدم و ثاحهههت و اوههها
ادتص ه اب جنادههة الثههوب للشهها یف ات ذلهها املههاء الههوارد علح هه ىههه ىههو وهها ع النجادههة ام ٌ
فاملفروض ا ا ونعناه.

طولهههه <و ٌ فهههر > ایل ارهههر خعهههین دهههواء ات شهههككت یف املهههاء مث غهههلت حهههه الثهههوب او
غلت الثوب اء مث شككت یف ووارته یف اثناء الغغه لتنقحح املنا .

ً
طولههه <و ات كههات الشههكات> ایل ارههر فارتههار املصههنف الوطههف یف ىههذه الصههورة ٌهنههها وعهها

وغججات عن اور ثالث و ٌ وهرجح ٌرهدمها عهیل اٌرهر و ٌ دلحهه عهیل التنحیهر و ات كهات میكهن
ورروها ٌت اٌصه جوا العرح ری خثجت رٍفه فٍحد اتخعررا و یؤرذ حالوطف و اوا عنهد ا
ً
فوههذا ادتصه اب یف الكههن و ٌ جیهو ادههتعهاله ىههذا و نههن ات طلنهها یف املغههألة حههات اٌ متههام كههرا
ً
وعور و ٌیهه رجثا كهها علحهه حعه قهول حعوهارة املجههوع و ات م قهه فاملهاء القلحهه الهنج
جن

فاذا اوردو علحه طلحه واء واىر فات تغحر تنج

و ىكهذا ایل اتیهلول التغحهر وهن املهاء مفها
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ورد علح هه حعههد ذلهها ٌخ هنج

و مجلههة املههاء وههاىرة ٌت املههاء اكثههر وههن القههذر و املههاء طههاىر عههیل

النجادة.
طولههه <و اوهها المكح هات املتعارضههات> ایل ارههر خعههین اذا كا هها وههن رح هث ا فغههوها میكههن
مجعوها لكن ختعارضات ون رحث الارج كها اذا كات ثوب وشترك جی رجلی و وجهد فحهه وهین
خعهه كه وارد حاصه العوارة ٌت كه وارد وكلف حتكلحفهه حروهرتجا حهاٌرر و ل وهور اٌمجهاع
املركب وهن العهاولی حاٌدتصه اب و حنهاء العقهٍء و عهدم مشهول اٌرجهار ىهذا املقهام و ات اتفهق
ً
ملكلههف وارههد فههالوطف اٌ اذا كههات ارههد املغتص ه جی ووافقهها ٌصههه الجههراءة كههها اذا كههات ارههد
ً
ً
ً
الشحجی وجارا و اٌرر رراوا فعلن حنغهخ ارهدمها امجهاٌ او علهن حعوهارة ارهد الثهوجی و جنادهة
اٌرر مث علن ات اردمها ارتفع حهات تهنج

اٌول او ووهر الثهاین لكهن عهیل دهجحه اٌمجهال فكهه

واردة وهنها وغتص جة ف حنجذ خعهه حكه ون اٌصلی.
طوله <و اذا تعارض املوضوعً وع المكً> ایل ارر مفهنن وهن عههه حاٌصهلی یف مجحهع
صوره الی فرض املصنف و ىً نا حة و ارحعوت صورة ٌ فاجدة لعدىا و ذكرىا و وهنن وهن وطهف
كاللههد املعههروغ املشههكوك تذكحتههه فحتعههارض ادتصه اب
و وهههنن وههن طههدم املوضههوعً و وثالههه ج

الكههن اعههین العوههارة الكاجنههة یف رههال الحهوة وههع ادتصه اب املوضههوع خعههین عههدم التزكحهة فههات
املههوو میكههن اتخكههوت رتههف ا فههه و میكههن اتخكههوت حالتذكحهة و اٌصههه عههدووا فارتههار املصههنف
تقدمی املوضوعً ٌ ه ول خه و المكً وزال و لٍمجاع املنقول و اٌمجاع املركب ٌت كه ون طدم
املل خ هه یف املغههألة الغههاحقة طههدم املوضههوعً ىنهها و لشهههول اٌرجههار و لعر خقههة العقههٍء و لعهههه
اٌ كثر ین و لٍولو خة خعین اولو خة العهه حاملوضوعً ىنا ون العهه حاملل خه ىناك.
طولههه <و لههو فههرض ىنهها> ایل ارههر خعههین طههدخكوت و لههو عههیل دههجحه النههدرة تعههارض ج هی
ً
المكً و املوضوعً وغججا عن الارج فحكهوت الشها یف الهادد كهها لهو شها یف حقهاء خهد و
ً
ووارة ثوحه حعد القعع حارتفهاع ارهدمها امجهاٌ عقحهب القعهع جوجودمهها فجنهاء اىهه العقهول عهیل
العهه حاٌصلی و ورح العلن اٌمجایل.
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طوله <و لو تعارض ادتص احات> ایل ارر و ذلا راىر ات املل خه وهنهها وقهدم عهیل
ً
ً
املزال كها لو ررج خد وغافرا ایل وكة راجا فعلهنا جوصوله ایل املنلل اٌول و شهككنا یف
ا ههه ىههه ارحتههه ونههه ام ٌ و فغههخ عههزم دههفره فاصههالة حقههاء ارادة الغههفر املوججههة للنههروح
وعارضة وع اصالة عدم الروح فحقدم املل خه عیل املزال اي خقهدم عهیل عهدم الهروح و ات
ً
مخكن اردمها ول خٍ فالوطف.
طوله < عن لو تغجب> ایل ارر خعین اذا كهات دهجب التعهارض اوهر رهارجً كهها وهر و صهار
ً
ً
الشهها یف الههادد عهلنهها هبههها مجحعهها اذا كههات جهی شنصهی و ات كا هها رههاىرا لشههنك وارههد
فالوطف و حایق الكٍم واضح والذي خقتیض الن هر الهدطحق یف اٌرجهار ات اٌدتصه اب المكهً
ً
حرجایز احهدا و اوها املوضهوعً فا هه اذا تعهارض ادتصه احات و ورد ارهدمها عهیل اٌرهر فالعههه
عههیل ادتصه اب الههوارد كههها اذا تههنج

ثههوب و غههه رههی شهها یف وال جنادههته مث اصههاب

خدك فادتص اب ووارة خدك خعارض ادتص اب جنادة الثوب ولكن ادتص اب ووارة الحهد
ً
ی هرد عههیل ادتص ه اب جنادههة الثههوب خع هین ات الثههوب مكههوم حالنجادههة شههرعا اصههاب خ هدك او
ً
مخصههب ٌت الحق هی ٌخ هنق حالشهها فوههو جن ه شههرعا فههاذا اصههاب خ هدك و ىههو جن ه فح هدك
ً
وتنجغهههة حهههه شهههرعا و قههه ووارهتههها الحقحنحهههة حالنجادهههة الشهههرعحة الحقحنحهههة و لهههح ىهههو مهههه
ً
ادتص ه اب رأدهها و ادتص ه اب املههورود ٌ وعههارض لههه و كههذلا اذا ادركههت اٌوههام و ىههو راكههع
ً
فهههدرلت یف الصهههلوة و ركعهههت و شهههككت یف درك ركوعهههه فتعهههارض رهههاىرا ادتصههه اب عهههدم
ً
ادراكهها ادتص ه اب عههدم رفههع رأدههه وههن الركههوع ولكههن ادتص ه اب عههدم الرفههع ثاحههت دههواءا
ً
ً
ً
ً
ً
اطتدخت حه او متقتد فوو مكوم حكو ه راكعا شرعا و ا ت ادركت اواوها راكعها شهرعا فا هت تهنق
الحقی حالحقی یف رقه و ٌتنق

الحقی حالشا یف رقه فٍتعارض رقحقة.

قال :ال عهل باال تصحاال نی االحكام قبل الفحص عزن الهعزارض لاصزل تكلیفزا و
وضززعا و االجهززاع و لزززوم الاززروح عززن الززلین ن زی العهززل باالصززول الفقاذی زة قبلززه و االولوی زة
بال سبة الی االدلة االجت ادیة و ولل ا الهوضوع الهست بط لاصل و ظ ور االتفاق و االولویزة و
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ل زززوم الهاالف ززة القطعیز زة ل ززوالا ال الص ززرع علز زی االص ززح ع ززلی للال ل ززة ال ص ززوف ب ززالعهوم و
الاصوف.

اقااول :اوهها اٌدتص ه اب یف اٌركههام فٍ جی هو ٌ طجههه الف ههك و ٌ حعههد الف ههك ملهها

عرفت و اوا عند ىؤٌء یف اٌركام التكلحفحة فهٍت اٌصهه رروهة العههه حهال ن و رهرج وها حعهد
الف ههك حههدلحلون و حههی طجههه الف ههك یف رحهز املنههع و یف الوضههعحة ٌت اٌصههه اشههتغال الذوهة و
الهوا و لهلوم الهروح
ٌیصه الجراءة الحقحنحة اٌ حالعهه حعد الف ك و لقحام اٌمجاع عیل عدم ج

عن الدین اذا حین اٌ غات عیل العهه حاٌصول كاٌدتص اب و اصهه الجهراءة و اصهه اٌحارهة
و اٌصههول اٌجهتادخ هة و التجع هح

حتكههن حههٍ دلح هه و اذا م جی هز العهههه حاٌدلههة اٌجهتادخ هة طجههه

الف ك فی الفقاىحة حعر یق اویل و لعهري ادلة القوم كلوا عند ا كالغراب خلههح هلهن كأ هه وهاء
ً
ً
ً
ولكن اذا ججته م جحتده شحجا و كلوا رنوت و اوىام ٌتفحد علها و ٌ عهٍ.
طوله <و وثلوا املوضوع املغتنجا> الخ خعین ٌ جیهو فهیها العههه حاٌصهه طجهه الف هك ٌصهه

رروة العهه حال ن و روور الوفا الذي لهح

حبجهة و اٌولو خهة حالنغهجة ایل اٌدلهة اٌجهتادخهة و ىهً

رنحة.
طوله <ٌ الصهر > ایل ارهر خعهین یف املوضهوع الصهر جیهو العههه حاٌدتصه اب طجهه

الف ك عیل اٌصح عند املصنف و ات كات اٌصه اٌویل الروة لدٌ لة النصهوب و ارتهار یف
ً
الههوا رههاىرا لٍصههه اٌویل و ٌت اوههٍ اٌرجههار یف د هنخ اٌدتص ه اب ٌ
الضههواحا عههدم ج
شههراجعه و اٌمجههاع امل قههق حروعلههوم و املنقههول حررجههة و لعههدم رصههول ال ههن و ات طلنهها حههات

املغألة فرعحة و الال ات املغألة اصولحة و ٌخعهه فهیا حال ن و حناء العقٍء خعهه حهه اذا وافهق
اٌرتحها فاٌصههه دههلمی عههن املعههارض و ىكههذا عاطجههة ىههذه اٌدلههة و الههذي اطههول ات كههه یشء
كلفت عرفته جیهب علحها حتصهحه وعرفتهه و ىهو الف هك الواجهب رهی یصهه لها الحقهی او

ال ن ات جو لا فحه و حعد وا رصه الحقی ٌتنقضهه اٌ جیقهی و كهه وها متكلهف حت صهحله و
ً
ا ا اورو حتكلحف ات رصه یوواوا فٍ جیب علحا الف هك رهی یصهه لها العلهن جوجهوده و

ً
ً
طدعرفت داحقا ات اٌدتص اب ٌ جیري یف حتقحق اٌوور الارجحة احدا.
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قال :الیصح التهسة با تصحاال وا لنیعلن نساه ون احكزام ال زرایم السزابقة كزاط

نی اله تب ا علن اجهالی قلیا نی كةیر ام كةیرا نی كةیزر ام لزنیكزن لعزلم انصزراع ال صزوف
الزی وللززه و كززوط ب ززا العقززا علزی خانززه نیسززلن اصززالة عززلم حجیزة اال تصززحاال لكونززه عهززا
بهاورا العلن عزن الهعزارض و لزو قیزل اط الهتزلین بالزلین السزابق نزی زوزاط لزو شزة نزی ال سزخ
لعهل باال تصزحاال كهزا علیزه ب زا العقزا و یزتن نزیهن عزلاا باالجهزاع الهركزب قل زا انزه وقلزوال
بهلله ناالصل ایضا لین عن الهعارض اقول و لقاجل دعوی كوط عهل الفق ا علی الة و دال لزة
ال صوف نیلنم به االصل.

اقااول :ارتلههف العلهههاء یف ىههذه املغههألة مفهههنن وههن جههو العهههه حادتص ه اب الشههرع
ً
الغهاجق حنههاءا عهیل عههدم العلههن اٌمجهایل حالنغههخ یف اٌركههام املشهتتة فحجههري اٌدتصه اب و
ً
ىههذا القههول اخضهها وههن تغههو خٍو العاوههة العهحهاء املنقعع هی عههن وعاطههه العلههن الههذین ل هح یف
اٌ اطهههه طلحهههه كهههها ٌیهههی عهههیل املتتجهههع یف كتهههتن فهههارادوا

اخهههدهین وهههن دهههن ردهههول اَ
ً
اتخغهههتنرجوا هلهههن اصهههوٌ خغهههتنجعوت وهنههها اٌرجهههار و عهههیل ذلههها جیهههب علحنههها یف كهههه وغهههألة
حرونصوصههة وراجعههة الهیهود و النصههاري و املجههو

و الف ههك عههن كتههتن و علهههاهئن و وههوارد

شههورهتن و امجاعههاهتن حههه ملهها كههات كتههب العوههد القههدمی عههیل اللفههو العجههري جیهب الف ههك عههن

الفارون و كتتن اللغو خة و اجراء ىذه اٌصول الهی مسعهت مث جیهب الف هك عهن املوضهوعاو
املغههتنجعة مث عههن اٌرجههار و اٌ ثههار مث یف اطههوال العلهههاء واٌرجههار و وعرفههة شههورهتن و امجاعههاهتن

حاطغاووا و ادتعهال مجحع وا ور یف علن اٌصول ری خعر املغألة یف دین وویس مث خعهه هبها
و ىو كأ ه رجر ون ارجار الهیود رحنجذ اٌ اتخعلن اهنا ونغورة حعحهنها فحتركوها مث خفعهه ذلها یف
ً
دین عح و اللغهة الغهر خا حة و خصهحر كفهادري راجهوین مث یف دیهن ردشهت او جاوادهب وهثٍ و
لغة الفر

القدمی و خصحر كارد اهلراحذة و یف كهه ىهذه امللهه خغهتعهه مجحهع علهن اٌصهول ٌهنها

عیل وا خقولوت شر فون اٌ لفاظ و ادتنراح اٌركام عوذ حاَ و ىه عوىهد یف دیهن اٌدهٍم
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یف عصر وهن اٌعصهار اتخكهوت فعهه ذلها ارهد وهن علهاجنها و لهو كهات جیهب العههه حهه لوجهب

الف ك عنهه و ٌخف هك عنهه اٌ حاجهتهاد تهام كهها اشهر ا الحهه و طهدروي وهن ور یهق العاوهة یف
املصاجیح عن النیب

ا ه طال ری اتاه عهر فقال ا ا غهع ارادخث وهن هیهود تعججنها أفتهري

ات كتب حعضوا فقال أوووكون انمت كها هتوكت الهیود و الن ار ی لقدججتكن ا بیضاء نقحة و لو
كان وویس ححا ملاوسع اال اتجاعی و ون ورطنا وا روي عن القهً یف طوله تعایل أمتور ای الومیل تولووا
اٌخ هة طههال نزلووت ىف الثوواین ووور ح و سووول اهلل
سووولاهلل

و هووو جووالس عنوود جووا ووول الهی وود و خكتووج خجوور

فووان ل اهلل أمتوور ای الوومیل تولوووا االخ وة ف وواء الثوواین ای النووی

فقووال

ل و أختووك

تكتووج عوول الهیوود و قوودهنی اهلل عوول ذلووك فقووال خا سووول اهلل كتجووت عنو وووا ىف التور خوة ووول وورتك و
اقجا خقرأ ذلك عی سول اهلل و هو

غضوجان فقوال جوا وول االن وا ق خهوك اووات ی غضوج النوی

عهحك فقال اعوذ حاهلل ول غضوج اهلل و غضوج سوول این امنوا كتجوت ذلوك ملوا وجودت فحو وول خجورك
فقووال لو سووولاهلل

خواف ن لووو ان وووویس بوول عهووران كووان فوهین قامئووا مث اتحتو غجووة عهووا ججووت حو

لكنت كوافرا مبوا ججوت حو الجهر و وهن الكهایف عهن مههد جهن وغهلن عهن ایجعفهر

طهال ان وول

عندنا یزعهون ان قول اهلل ع وجا فاسألوا اها المكر ان كنمت ال تعههون اهنن الهیود و الن وار ی قوال اذا
خدعونكن ای دخهنن مث طال جیده ایل صدره طال و حنل اها المكر و حنول املأوؤلون ایل حهر ذلها وهن
اٌرجههار و طههدتواتر اٌرجههار ا ههه جیهب الرجههوع الههین یف كههه جموههول و الههرد الههین و شههر علحنهها ات قههول
ح

ء وا م غهعه وهنن و جیب الغكوو عها دكتوا ونه.

ً
ً
حالهلة ىذا طول حاوه و عن رلحة اٌعتجار عاوه ءا لل اَ دخنا اطصها عهیل مههد
ج

و

الل خهة عهن خهد و
اروج اوته ایل وراجعة الهیود و النصهاري و املجهو الهذین اوهر حقهتلون او خععهوا ج
ً ً
ً ً
ىن صها روت ام ا هلل دخنها تاوها فقصهر الردهول عهن احٍ هه و اداجهه او حله دخنها تاوها فقصهر عنهه
رف ة دخنه یف اٌعصار و طدعرفت ات اَ دج ا ه ا لل و وول ختووهن وونكن فانو ووهنن و ا هلل أمتور
ای المیل تولوا قووا غضج اهلل عههین وا هن ونكن و ال وهنن و یهرون عی الكومب و هون خعههوون و
طال و اسألوا اهوا الومكر ان كنومت ال تعههوون و طهال ف قرحوك الیؤونوون حوی یمكووك فحهوا شو ر بیوهنن
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اٌخة ایل حر ذلا ون اٌخهاو و اٌرجهار و تعججهت وهن الغهحد عجهداَ جهن شهجر وهع كو هه یف اوارهر
ً
عهههره ارجار خها كحهف ذىههب یف اٌصههول اٌصههلحة ایل ادتصه اب وهها ثجههت یف دههایر اٌوههن و امللههه و
ً
طداجاد املصنف اتفاطا ات كات طوله رحث طال <ٌخصح التهغا حادتص اب وا مخعلهن غهنه>
ً
لعدم ا صرا صوب اٌدتص اب الحه طععا ولكن ادتدل حكوت حناء العقٍء عیل رٍفه و ىهو
ضعحف.
طوله <و لو طحه> ایل ارر خعین لو ارتج الصهن حهات الهیهودي اذا ادهلن و شها یف غهخ
وغاجه الهیود لعهه حه كهها علحهه حنهاء العقهٍء و خثجهت ذلها یف املغهلن حاٌمجهاع املركهب خقلهب
علحه التعلحه حات املغلن ٌ جیهو لهه العههه ها علهن وهن الشهراخع الغهاحقة فهالهیودي الهذي ادهلن
ً
اخضا وثله لٍمجاع املركب فاصه رروة العهه حاٌدتص اب دلمی عن املعارض.
طوله <اطول> خ ور ون طوله اطول ات اٌ كهار الغهاجق لهح

ونهه و الحهه و ات طولهه ىهو ىهذا

الوا و دلحله ات عهه الفقواء عهیل ذلها اوها كلوهن فلهنخكهن و ٌخعلهن الغحهب و اوها حعضهون
اي ج
فٍرجحة فحه ری خدفع حه اٌصه.

قااال :اصززل عرنززوا االجت ززاد االصززطاحی حززاال بانززه ا ززتفراغ الفقیزه الو ززم نزی تحصزیل
الظن بزالحكن ال زرعی و ولكزة بانزه ولكزة یقتزلر ب زا علزی ا زت باط الحكزن و یزرد علزی كزل و هزا
اشكاال و االحسن تعریف الهلكی بانه ع ل اذل ذ ا الفن ولكة یقتلر ب ا علی تحصیل االعتقزاد
بالحكن ال رعی الفرعی الواقعی تحصیا نظریا و الحالی بانه ا تفراغ الفقیه و زعه نزی تحصزیل
االعتقاد بالحكن ال رعی الفرعی الواقعی و ذو و ترك بین الهع یین لفظا و الفقه الحزالی القطزم
بززالحكن الظززاذری و الهلك زی ولك زة تحص زیل العلززن بززالحكن الظززاذری و الهفت زی یطلززق عل زی وززن
ی تةل باظ ار االحكام عن ر یه و اجت ادا و علی ون له ذ ا اله صزب و القاضزی یطلزق علزی وزن
یرنم الاصووة بین الاصهین علی الوجزه الهاصزوف و علزی وزن لزه ذز ا اله صزب و الحزاكن
یطلق علی الهتصرع نی اووال الةیب و الهجانین و نحوذن علی الوجزه ال زرعی الهاصزوف و
علزی وززن لززه ذز ا اله صززب و االظ ززر ع ززلی اط الحززاكن یطلززق علزی االعززن وززن القاضزی و یحتهززل
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ترادن ها.

اقول :اعلن ا ه كها عرفت یف اول الكتاب ات اصه اٌجهتاد لح

ون دیهن رب العجهاد

و رجههج اَ عههیل الههجٍد و ا هها ىههو وههن حههدع عهههر جههن العههاب كههها روي عههن الغههن جههن
عیل

یف ردخث وو خه مث اور عهر قضات و وال ت اجودوا ا اءكون و اقضووا مبوا تو قن انو الوق

ف یزال هو و حعا وال ت قدوقعوا ىف عظحهة فحخرجهن وهنا ایب لحاتج عههین ا فح تهل القضواة
عند خهحروون و قودحمكوا ىف یشء واحود حقضواخا متهروة فاجازهوا هون الجهر و ایل ىهذا خشهحر كهٍم
عههیل

توورد عووی احوودهن القضوحة ىف حكوون ووول االحكووام فوحاكن فهیوا برأخو مث توورد تهووك القضوحة

حعحهنا عی غحره فحاكن فهیا

ف قول مث تتهول القضواة حوملك عنود االووام الومی استقضواهن

فح وب ا اءهن مجحعا و اههن واحد و نجهین واحد و كتا ن واحد الجهر و ىهو وعهرو وشههوور و ایل
ىؤٌء خشحر اجوعجداَ

یف ردالته و لو كان اهلل یض وهنن اجوادهن و ا تحاءهن فحها ادعوا وول

ذلووك میجعووث اهلل ال وهین فا و ملووا بی وهنن و ال زاجوورا عوول و وورهن الجههر و عل ههین رد عههیل
ردخث وو خه طهال

یف

و اووا الورد عوی وول قوال حوالرأی و القحواب و االستاأوان و االجوواد و وول

خقول ان االخت ف ة ایل ات طال و اوا الرد عی ول قال حاالجوواد فواهنن یزعهوون ان كوا موود
و حج عی اهنن الخقولون اهنن ول اجوادهن ا ابوا وعی حقحقوة الوق عنود اهلل ع وجوا الهنون ىف
حووال اجوووادهن خنتقهووون عوول اجووواد ای اجووواد و احت وواجهن ان الكوون ح و قوواطل قووول حاطووا
ونتقا فای دلحوا ادل وول هوما عوی ضوع اعتقواد وول قوال حاالجوواد و الورأی ان اهلل تعوای وما
املمهج مخكهرهن اال مبا خطحقون و كملك النی

و احت وا حقول اهلل تعوای و ححوثووا كنومت فولووا

وجوهكن شطره و هما بوزعههن وجو االجوواد الجهر و طدطهدونا یف اول ىهذا الشهرح ایل ذلها حقهدر
الكفاخهة و طههدرور وههن ىههذه اٌرجههار حههٍ جههار ات اٌجهتههاد وههن حههدع اولجهها اٌشههرار و مخكههن وههن
ور خقة المهد

فعندىن ىن العلهاء و شحعهتن املتعلهوت و اوهروىن حهالوطو عنهد الشهتة و

الغكوو عها دكتوا و الرد الهین فحها جولوا فلنیجق قتیض وذىب الشحعة ووضع لٍجهتهاد و
وال وها كهات خعحهب حعضهون عهیل حعه

حهات طولها اجهتهاد یف وقاحلهة الهنك فاٌجهتهاد فحهها ٌ

ك فحه و فحها دكت اَ و ردوله و رججه
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عنه ولعهري واادري اهنهن ات اجهتهدوا فحهها

ٌ ك فحه كحف خصحر ركن اَ و دین اَ و شرع ردول اَ حه ىو رمكون و دخههنن و شهرعون
و واادري كحف خفترض واعهتن فحه و م و طدطال اجوعجداَ
و القحها

یف ردالته ایل اصه اب الهرأي

اوووا حعوود فانو ووول دعووا غحوره ای دخنو حاال تحواء و املقووائحس مخن و ومخ ووج حظو الن

املوودعو ای ذلووك الیهووو اخضووا ووول اال تحواء و املقووائحس و ووویوووا مخكوول حالووداعی قوووة ىف دعائو عووی
املدعو میؤول عی الداعی انیتاج ای املدعو حعد قهحا النا قد أخنا املوتعهن الطالوج ر مبوا كوان فائقوا
ملعهه و و لووو حعوود ح وی و أخنووا املعهوون الووداعی رمبووا احتوواج ىف أخ و ای أی ووول خ ودعو و ىف ذلووك تح ور
الاههون و شوك املرتوابون و ظول الظوانون و لوو كوان ذلوك عنود اهلل جوایزا میجعوث اهلل الرسوا مبوا فحو
الر ا و مخن عول اهو ل و مخعوج الهوا و لكول النواب ملاسورهوا الوق و غهطووا النعهوة و اسوتغنوا
هههن و تدابیرهن عل عهن اهلل و اكتروا حملك دقن سه و القوام حاوره و قوالوا ال یشء اال ووا اد كتو
عقولنا و عرفت الجاحنا فووالهن اهلل ووا تولووا و امههون و خومهن حوی واروا عجودة انرأوهن وول ححوث
الخعههون الجر.
حالهلهههة ىهههذا وجهههدأ اٌجهتهههاد و رهههده و طددههها العاوهههة ایل ذلههها اهنهههن ا قععهههوا حعهههد
ج
ً
اٌ اطهه طلحهه ٌخكهی عشهرا
و میف هوا وهن ارادخهث النهیب
عن المهد
جهین
ون وعشار وغاجه الدین و ا فوا اتخغألوا القوام حدین اَ و وردو علههین املغهاجه فاضهعروا
ایل اٌجهتههاد حههاراهئن و وضههع طواعههد كلح هة رههی ختكلهههوا قتیض ه طاعههدة و اصههه كههها طههال
اجوعجداَ

خظل هؤالء المیل خدعون اهنن فقهاء عههاء اهنن قدا جتوا مجحل الرق و الودیل نموا

یتوواج الح و االوووة و ل وحس كووا عهوون سووول اهلل

عههوووه و ال ووا ال وهین ووول سووول اهلل

و

العرفوووه و ذلووك ان الیش وء ووول ال و ل و الوورام و االحكووام ی ورد عه وهین فحأووألون عن و و الخكووون
عندهن فح ا ر عل سوول اهلل

و خأوتاحون انخنأوون النواب ای الهوا و خكرهوون انخأوألوا

ف یحجون فحطهج الناب العهن ول وعدن فهوملك اسوتعههوا الورأی و القحواب ىف دیول اهلل و تركووا
اال ا و دانوا حالجود و قودقال سوول اهلل

كوا حدعوة ضو لة فهوو اهنون اذ سوجهوا عول یشء وول
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دیل اهلل فهنخكل عندهن فح ا ر عل سول اهلل

دوه ای اهلل و ای الرسول و ای اویاالور وهنن

لعهه المیل خأتنجطون وهنن ول المهد.
مث حعد وا وطع الغحجة الكجري و ا قعع الشحعة عن اواوون و كا وا وعاشهر ین للعاوهة العهحهاء
ً
و راجعوا كتتن و اصهوهلن املوضهوعة طددهري فههین شهحجا حعهد یشء تلها الشهتاو و ادهتعهلوا
تلا اٌصول یف وغاجه دخهنن مث تكلهوا فهیها و ترامجهت رنهوهنن و تراكههت ارامىهن رهی عهادوا
ختكلهوت دنی عدخدة یف وغألة واردة كها تكلن حعضون ودة طجه ىهذا دهجع دهنی یف وغهألة
اٌدتص اب و تغعة اشور یف وغهألة العهاب الشهفاىً و رغهجوا متهام دورة اٌصهول فهرأوا اهنها
تنهتً ایل الف و وأی دنة مفن ذلا اطتفوا اثرىن و ردد فهین وها رهدد فههین و ارتهاجوا ایل
ملا ادغوا ون

اٌجهتاد و وا مسعت یف ىذه الكتب ون املغاجه و میرجعوا ایل اثار المهد
ً
اهنا رنحة و جیب اتخكوت علن اٌصول طععحا و علن اٌصول ملعرفة اٌرجار فٍ جیهو اٌدهتدٌ ل
حاٌرجار طجه وعرفهتا و ا ت تعلن ات شر اٌوور مدثاهتا.
ً
الوههد اي املشههقة مفههن رح هث ات
طولههه <رههاٌ> خعههین وههن رح هث اشههتقا اٌجهتههاد وههن ج

املجهتههد خت هههه املشههقة عرفههوه حا ههه ادههتفراع الفقح هه الودههع و اوهها وههن رح هث القههدرة النفغهها حة

فقههدعرفوه حا ههه ولكههة خقتههدر هبهها عههیل ادههتنجا الكههن و كهأهنن طههالوا ا ههه ولكههة خقتههدر هبهها عههیل
ً
اٌوٍع عیل حب علن اَ ون حر ات خنلل حه كتاحا او یجر عنه یب و خصحر هبا وهن الهذین طهال
اَ دج ا ه لعهه المیل خأتنجطون وهنن ٌت اٌجهتاد خت قق یف ووضع ٌ ك فحهه حهال نوت
و اٌراء.
و اوا واطال ا ه یرد عیل كه وهنا اشكاٌو فٍراجة حنا ایل ایراد تلا اٌشكاٌو و ردىا
و اصٍروا ملا عرفت ون رال اٌجهتاد.
ً
ً
طوله <و ىو وشترك جی املعنحی لف ا> خعین ات لفو اٌجهتاد میكن اتخكهوت وشهتقا وهن
الود حالضن و ىو العاطهة و الودهع او حهالفتح فحكهوت عهین املشهقة فاٌجهتهاد وهن رحهث اللفهو
ج
وشههترك كاملنتههار املشههترك ج هی الفاعههه و املفعههول ٌ حههاملعین املعههرو املصههعلح ىههذا وهها طالههه
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الود حالضن لغة الجا و لغة حرىن حهالفتح و كٍمهها عهین
املصنف و الذي ري یف اللغة ات ج

الوهد حهالفتح عهین الهناخهة و الغاخهة خقهال
الودع و العاطة و طحه اٌول العاطهة و الثهاین املشهقة و ج

اجود جودك اي احله اختها و ىهو وصهدر وهن جوهد كنفهع اذا حله املشهقة و ولهب رهی وصهه
الغاخة فحهكن اتخكهوت املجهتهد ىهو الغهاعً یف ولهب املغهألة رهی وصهه الغاخهة او املغهتعهه
ً
ً
الوههد
للودههع و العاطههة و الجههال یف املش هقة فعههیل ذلهها میكههن اتخكههوت وشههتركا اصههعٍرحا ٌت ج
حالفتح خأی للهعنحی و لح

یف اٌعتناء هبذه اٌوور ول خد علن و رضنا حر ذلا.

حالهلة فعیل وا خعرفو ه حج
ج

العهه ىو لقول ایعجداَ

ول شك و ظول فاقوام عوی

احدما فقدحج عهه ان ح ة اهلل هی ال ة الواضاة و ملا عرفت ون وجدأ اٌجهتاد.
طوله <و الفقهه الهایل القعهع> ایل ارهر ٌت فقههیون حعهد وها اجهتهد و رصهه ال نهوت وهن
اینوها رصهه خقهول ىهذا وها ادي الحهه رهین و كهه وها ادي الحهه رهین ركهن اَ یف رهی و رهق
ً
وقلههدي فوههذا طععهها ركههن اَ یف رههی و ات كجههراىن اخضهها رههین كههها عرفههت وههن وىههن ادلهههتن و
وضوح حعٍهنا.
طولههه <و املفههی خعلههق عههیل وههن خشههتغه حاروههار اٌركههام عههن رأخهه و اجهتههاده> ایل ارههر
فجج

العهه ىو و حج

املنصب ىو لقول ایعجداَ

ول افی الناب برأخ فقددان مبا الخعهن

و ول دان مبا الخعهن فقدضواد اهلل ححوث احوا و حورم فحهوا الخعهون و لقولهه وول حكون برأخو بوی ا نوی
فقدكرر و لقهول ایجعفهر

وول افوی النواب حغحورعهن و ال هودی وول اهلل لعنتو و ئكوة الر وة و

و ئكة العماب و لق ق ول عها حرتحاه و الجوایق واضح.
قااال :اختلفززوا نزی جززواز تجزززی ولكززة االجت ززاد و علوززه ن زی الفززروع و ادعززوا الونززاق عل زی
جوازا نی االصول و قلیتایل ت اقض ها و الحق اوكاط التجزی لاصل و الوجلاط و علم اوكزاط
االطاق لوالا و لزوم عهله بظ زه كهزا یعهزل بعلهزه الط احتهزال عزلم كونزه وكلفزا ب زی او كونزه
وكلفا باالحتیزاط او التبعزیض و فزی باالجهزاع نزاورا دایزر بزین التقلیزل و االجت زاد و التاییزر بزلوا و
خیرذززا او ززط ا للززللیل العقلزی الحززاكن حی ئز بززبطاط تززرجیح الهرجززو علزی الززراجح او التسززویة
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بی ها و لو لزنیحصزل لزه الظزن بعزل الفحزص عهزل باالصزول الفقاذیزة و نزی جزواز نتویزه و تقلیزل
الةیر ایاا و جواز قضاجه و حكووته وج اط كها اط نی وجوال اجت اد التجززی نزی وسزخلة التجززی
او تقلیلا او خیارا بی ها وجوذا.

اقاااول :ىهههذه املغهههألة وهههن املغهههاجه الغهههنحة و ٌتنادهههب دیهههن اَ و دیهههن ردهههوله و
رججه

و ٌتته

عیل وذىب الشحعة جوجه وهن الوجهوه و عهیل وهذىجنا امئتنها دهٍم اَ

علهین ىن العلهاء العاملوت حكه یشء طداشودىن اَ رلق الغههواو و اٌرض و رلهق ا فه
الٍیق و ون دواىن ون الشحعة وتعلهوت ون فواضه علووون و یرشح علهین وها خعفهح وههنن
و ٌخعلهوت اٌ وا علههوىن و لهذلا ثلثهوا هلهن اٌركهام و طهال ردهول اَ

یف كهٍم لهه االووو

هثة اور تجی لك شده فاتجع و اور تجی لك غح فاجتنجو و اوور اختهو فحو فورده ای اهلل ع وجوا و
طال ح ل بی و حورام بوی و شووات بوی ذلوك الجهر و طهال اجوعجهداَ

الخأوعكن فحهوا خنو ل

حكن نما ال تعههوون اال الكو عنو و الت جوت و الورد ای امئوة اهودی حوی یههووكن فحو عوی الق ود و
یهووو عوونكن فح و العه وی قووال اهلل تعووای فاسووألوا اهووا الوومكر ان كنوومت ال تعههووون و طههال طهووج العهوون
ف خضة عی كا وأهن و طال الناب خغدقن عی هثة عام و وتعهن و غثاء فنال العههواء و شوحعتنا
املتعههوون و سوایر النواب غثواء و طهال عهیل

یف كهٍم لهه الخأوتایی العوام اذا سوجا عهوا الخعهون

انخقول ال عهن ی ح و طال ول ترك قول الادر ی ا حجت وقاته و عهن مههد جهن العحهار طهال طههال
یل اجوجعفر

تا ن الناب طلت عن طال و الخأألونك عول یشء االقهوت فحو شوحجا طلهت عهن

طال فایل حاب الرد اذا و طهال اجوعجهداَ

اذا سوجهت عهوا ال تعهون فقوا الادر ی فوان الادر ی خحور

ول الرتحاء و طال ان ول اجاب ىف كا وا خأأل عن فهوو امل نوون و طهال ردهولاَ

وول حرو

ول اوی ارحعی حدخثا ىف اور دخن ی خد ح وج اهلل و الدا االخورة حعثو اهلل یووم القحهوة فقهیوا عاملوا و
طههال اجههوجعفر

واهلل لوودخث ت وحج ووول ووادق ىف ح و ل و حوورام خح ور لووك نمووا طهعووت عهح و

الشهس حوی تغورب و یف رهدخث ایرد جیهة عهن ایعجهداَ
شحجا ول ح لنا و حراونا فاین قدجعهت عهحكن قاضحا و طهال

اجعهووا بیونكن جو قودعرف
سوا عوا ىف طهوج العهون والومی
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نرس بیده لدخث واحد تأخمه عل ادق خحر ول الدنحا و وا هت ول ذهج و فضوة و طهال

یف ارادخهثن مفل اخم حیشء وهنا فقداخم حظا وافرا و طال یف ردخث انظ وا ای جا وونكن خعهون
شحجا ول قضاخانا فاجعهوه بینكن فاین قدجعهت قاضحا فتااكهوا الح و طال اجهوجعفر

لودخث

واحد تأخمه عل ادق خحور لوك وول الودنحا و ووا فهیوا ایل حهر ذلها وهن اٌرجهار الهی رو خناىها یف
فصه العاب فاین املجهتد املعلق یف الرعحة حه و این املجهتد و مجحع الرعحة خعلهوت اشهحاء و
جیولوت اشحاء و وا خعلهو ه عشر وهن وعشهار وها جیولو هه اٌ ات امئههتن اوهروىن حالعههه ها علههوا

كها علهوا عهنن دٍم اَ علهین و علههوىن املنهرج فحهها جیولهوت ایل اتخهأی وهن خعلهوهن فهات

ار خد ون املجهتد املعلق ون خعلن ركن كه یشء فٍ ارد خعلن علهن كهه یشء اٌ الجهة

و ات ار خد ون خعلن املنرج یف جمووٌته فكه عام خعلن املنرج یف جمووله حقوهلن كا یشء وطهق

حی یرد فح هنی و هن ىف سعة وا مخعههوا فجهحع وا تكلهوا یف ىذه املغألة فخ یف حر ضرام.

حالهلة طوله <یف جوا جحتلي ولكة اٌجهتاد> خعین الفعه وتدرج و التجلي الهایل واطهع
ج

و ٌیوجهههد مجحهههع اٌجهتهههاد یف الزوهههات فوهههو ختجهههلي و اوههها القهههدرة فوهههً صهههفة فغههها حة میكهههن
اتٌتتجلي.
طوله <و الق> ایل ارر ادتدل عیل رق حادلة واىحة وهنا اٌصه اي اصهالة اوكهات كهه
یشء و ىههذا یشء فوههو ممكههن و وهنهها الوجههدات فا هها ههري ات الرجههه ر هها خكههوت لههه مماردههة یف
العجههاداو دوت املعههاوٍو او حههالعك

و وهنهها عههدم اوكههات اٌوههٍ لههوٌه خعههین لكههه ههوع وههن

وغههاجه الفقههه ولكههة و اٌجهتههاد املعلههق وركههب وههن ولكههاو فلههو مخكههن ولكههة الههجع

وعتجههرة

وارصه ولكة كه الفقه و اٌجهتاد املعلق و وهنها لهلوم عهلهه ح نهه كهها خعههه حعلههه اوها عهلهه
ً
حعلهه فامجاعً و اوا عهله ح نه فا ه لو مخعهه ح نه فعدم كو هه وكلفها ح هء وهنی حاٌمجهاع و
ً
ً
كو ه وأوورا حاٌرتحها وهنی حاٌمجهاع و لهلوم العغهر و الهرج و كو هه وهأوورا حهالتجعح حهاتیتهار
ً
ً
ً
اٌجهتاد اذا كات وغجوطا حاٌوٍ و التقلحد اذا كات وغجوطا حالتقلحد و ات مخكهن وغهجوطا ح هء
الهلهة وهنی حاٌمجهاع فحهدور اٌوهر جهی
كاملتجلي یف اول حلو هه جیهتهد او یتها او ختنحهر فوهذه ج
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ً
اتخقلد وعلقا او جیهتد اوا التقلحد فاٌصهه رروهة العههه حهال ن و ونهه تقلحهده و عهلهه حاجهتهاده
ً
وعا اٌ ات عهله حالتقلحد رن اضعف و ورجوح و ترجح ه عیل ال هن الاصهه لهه وهن اٌجهتهاد
رٍ المكة و التنحیر تغو خة جی الهراجح و املرجهوح ف هن املتجهلي اویل و جیهتهد و ىهو رحهر
اٌوور ٌت املصنف عده یف الودا و رحر اٌوور اودعوا.
واَ وههاادري اي دار دار ىههؤٌء ألهح

خنههادي فهیها حالتورحهد و النجههوة و اٌواوههة ا ههر اهنههن

ٌخغتندوت یف ارتحارىن ایل كتاب و ٌ دنة و ا ا ختكلهوت حادلة ومهحة رحالحهة مسوىها عقلحهة و
ختجج هوت هبهها و خعتهههدوت علهیها مث ختههدخنوت هبهها و یجههوت علهیها و یجغضههوت علهیها و لههو تههنف
وتههنف

حبههدخث للجههروه حههات ىههذا رههین و ٌ جی هو التهغهها حههه یف اصههول الفقههه و املههرد ایل اَ

دج ا ه و اذا وقل القول عههین اخرجنا هن داحة ول اال

تكهههن ان الناب كانوا حاخاتنوا الیوقنوون

فم هن یوضوا و خهعجوا حی خ قوا یووهن المی كانوا یوعدقن.
طوله <و لو میصه> ایل ارر خعین اذا تدجر یف املغألة و میصهه لهه رهن حارهد العهرفی
عهه حاٌصول الفقاىحة التعجدخة الی ٌخشتر فهیا رصول ال ن كاصه اٌحارة و اصه الجهراءة
و اوثاهلها ٌت كه ون جو عهله ح نه طال حعهله حتلا اٌصول و ىذا دلحه دنحف كها تقدم و
ً
لٍدتص اب یف املعلق الذي صار وتجل خا و یف الجوایق حاٌمجاع املركب و ىو اوىن وهن اٌول و
وههن جیهت العنكجههوو و ٌ ههه حعههه رنههه حصه ة رههن املجهتههد املعلههق و ٌمیكنههه حتصهحه العلههن و
ٌ جیب علحه اٌرتحا ٌ ه ونی فٍحد ون اٌجهتاد فاذا اوتنع حتصحه ال ن فاٌصهول الفقاىحهة
وتعحنة و حایق العجارة راىر و ٌراجة ایل شرره.

حالهلة ذلا وجلغون ون العلن و ىذا جزاء ون میرجهع ایل المههد
ج

اوها نهن فلغهنا

جهتدین یف الدین و ا ا تجهع اٌ ل العهاىر ین و ارجهار املعصهووی مفها حلغنها و عرفنها عههه حهه و
وههامیجلغنهها و م عههر

عهههه حههالتكلحف املشههروع ملههن میجلغههه یشء و مخعههر و ذلهها وعلهههوم و

الهههاىلوت حرالهههاف ی
اٌوهههام ىهههو فقهینههها و العلههههاء رواة ارهههادخهثن و فتهههاو هین و العهههوام ج
ً
ً
ً
خأرههذوت عههن الههرواة عههن كههه ر ٍاو وهها روي و ات میهرو اٌ رههدخثا وارههدا و ٌ عههر شهحجا وههن ىههذه

املغاجه الغنحة الی ٌتته
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یف وذىجنا عن نهن غهعً و جنهتهد یف تصه حح الجهر و اثجاتهه و

العلن الشرعً حص ة صهدوره و توضهحح وعنهاه عهیل وتفهاىن العهر ات مخكهن لهه وعهارض و ات
ً
كات له وعارض عهلنا فحه ا اوطفو ا علحه فنعهه فاده و روي ملن خغتفتحنا وا صح عند ا لف ها
و وعههین أتههري ات اَ یؤارههذ ا ی هوم القحهههة و خقههول م دههلهمت ٌ لمهههد

و م تقولههوا یف دخ هین

حاراجكن و عقولكن.
قاااال :وززن شززرط االجت ززاد الهطلززق وعرنززة العربیززة وززادل و ذیئززة و لززو لبززا و لززو بالتقلیززل
الهحصل للظن الطبعزی اال ااا كزاط الهزلرك نزی ایزلی ا نابزل وزن االجت زاد لاصزل و تكفزی وعرنزة
وقلار الحاجة نی اال ت باط و لو بالقول دنعا للعسر و التعطیل و وعرنة علن الكام بقلر وا یتوقف
علیزه حصززول االعتقززاد بززالحكن ال ززرعی و لززو لززنیكززن ب حززو وراجعززة كتززب الكززام و نزی اشززتراط
االجت اد او كفایة التقلیل وج اط یختیاط و وعرنة علن الرجزال اوزا الجزل تحصزیل شزرایط الزراوی او
تحص زیل ا ززباال الظززن او تحص زیل قززراین القطززم او لتززرجیح القطعی زا ااا تصززادوا و شززكوك
االخباریین واذیة كها ور و نی جواز اال كتفا بتصحیح الةیر و تضعیفه وج اط تقلوا و وعرنة علن
االصول النه وتكفل لبیاط عوارض ادلة الفقه و تكفی الهلكة لها اشرنا نی العربیة و الیكفی التقلیل
لاصل و وعرنة علن اله طق اجت ادا و لو لبا النه وتكفل لتهیز صحیح الللیل ون قیهه و وعرنة
وواقم االجهاعا ولو ولكة لئایاالف ا لكن ذ ا ال رط وستة یع ه بعل وا زبق وزن ال زرایط
كهززا یسززتة ی عززن اشززتراط قلرتززه عل زی ن ززن ای زا االحكززام و ذ زی االی زا الت زی یهكززن ا ززتاراح
االحكام و ا وطابقة او تضزه ا او التزاوزا نعزن ی زترط اطیكزوط لزه انزر باالخبزار الرتبزاط االبزواال
بعض ا ببعض و اطیكوط له قزول رد الفزروع الزی اصزله و اطیعلزن الهعزانی و البیزاط و البزلیم لیزرجح
االنصززح او الفصزیح ع ززل التعززارض و نیزه نظززر و اط الیكززوط لززه جربزززل الیقززف اذ ززه علزی شزی و ال
بلیزلا یهیزل الزی كززل نززاذق و نززاطق و ال وعززوح السززلیقة و ال كةیزر التوجیزه و التخویزل نربهززا یجعززل
االحتهززال البعیززل وززن الظززواذر النسززه بزز لة و یهكززن اطیقززال اط اكةززر الهزز كورا لیسززا وززن
ال روط الاارجة عن ولكة االجت اد بل ذی وقووزا ل زا ثزن بعزض وزا ا كزر لزیر شزرطا لتحقزق
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التجزززی و بعضززه شززرط لززه و لاجت ززاد وكهززا حسز ة كهعرنززة بعززض وسززاجل ال یئززة و الطززب و
ال ل ة و الحساال.

اقول :اعلن ات العاوة ملا عهدلوا عهن المههد

وادهتجدوا حهاراهئن رأوا حهالفعرة اٌولحهة

الهاعة ٌخقوم و ٌخغتقمی اٌ و اتخكوت فهیا وعاع و وعحع و عام و جاىهه و اوهر و وهأوور
ات اور ج
و كجحر و صغحر و وال و وویلعلحه و راكن و مكهوم اتفقهوا اتخقغههوا مجهاعهتن حقغههی جمهتهد و
ً
ً
وقلههد و طههالوا وههن مخكههن جمهتههدا او وقلههدا فعجادتههه حاولههة لعههدم اوكههات التقههرب ایل اَ دههج ا ه

حالوههه و الشهها فاطههاووا املجهتههدین وقههام اٌ مئههة و لقجههوىن حالقههاهبن و مسههوىن حامسههاهئن و اطههاووا
ج

املقلدین وقام الرعحة هلن فاذا جعلوا املجهتدین امئة رأوا حالفعرة اٌولحهة ات اٌوهام و الهوایل خنجغهً
ً
ً
اتخكوت كافحا ٌور الرعحة فح تاح ایل علوم فاشترووا علهین علووا خكو هوت هبها علههاء كهاولی و
امئة فاضلی هلن فلهها عاشهرىن اصه احنا و هروا ایل كلههاهتن ا تهروا هبها فمكها اتهوا حاٌجهتهاد یف
وذىجنا اتوا حشرووه ون حهر رو خهة و فلهوا عهن اهنهن اطهاووا املجهتهدین وقهام امئتنها و لهذا مسهوىن
حاٌوام النی و اٌوام النجیل و اٌوام املالكً و اٌوام الشهافعً رهی اهنهن یف حعه

كتهتن اذا

ذكروا امساء ىهؤٌء الفغهقة الكفهرة كتجهوا حعهدىا علحهه الغهٍم جمهاراة للشهحعة و امئتنها ىهن العهاملوت

جحبهحهع وها ىهو وهن شهرو اٌواوهة و نهن املتعلههوت و كنها هأتهین وهن الجهدو و الضهر و الغههو و

الرحاواو و الا او و غتفتهین فحجحجو نا و عهه ا اورو ها حهه وهن حهر ات علهن علهوم اٌواوهة و
وا خشتر یف اٌوهام و كهات عهیل اٌوهام اتخكلهنها حلغها نا و خعرفنها وهراده ٌ ها اتحنها ها علحنها و ىهو
الههواب و التفوهمی و ىههو وعصههوم ٌخقصههر و ٌخغههري حالجاوههه و
الغههؤال و كنهها فوههن دههؤالنا و علحهه ج
ٌخعهً كٍوه و ٌخثب ُج وراوه و ٌمیجهج یف رعاحه و ٌخغلا یف جواحه و ىو وهأوور وهن عنهد اَ
دههج ا ه حههاٌحٍع و الجحهات و اهلداخهة و ىههو وعصههوم وعوههر حروقصههر یف وهها علحهه و طههدفعه فههن ن
ٌ غهههتوجب لنههها اٌ الغهههعً یف ات صهههحر كارهههد وهههن العهههرب ٌت ارجهههارىن اتتنههها حالعرجیهههة و یف
صحرورتنا كارد ون العرب ور خقات ور یق املعاشرة و اللعة ری تعلن العرجیة كهها كهات العجهن
ذلا الحوم خدره حٍد العهرب و خعاشهرىن رهی خهتعلن العرجیهة و طهدطررىن اٌ مئهة

عهیل ىهذا

التعلن و مخأوروىن ح
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ً
ء ا خد ون ذلا طععا فغن ىهذا القغهن و ىهذا الت صهحه مب شهجت فا هه

الههوا و الكفاخ هة ولكههن ىههذا القغههن وههن الت ص هحه یف وا نهها ىههذا
وههریض َ دههج ا ه طعع هً ج
حروعتجر لفغاد عرجیة العرب ٌرتٍوون حالعجن و دوه اَ لنا اٌور ججركاو ووٌ ها اوحراملهؤونی

و اٌ مئة العاىر ین صلواو اَ علهین حاتوضعوا علن اللغة ملهواد كلههاو العهرب و علهن الصهر
ً
ٌشهتقاطاهتا و تصههر خفاهتا و علههن الن ههو لركاهتهها و اعراهبها و ىههذه الثلثههة اخضهها طدشههاعت یف وههات
و حلغههت الغاخهة و طرروىهها و تعلههن العههرب املتغحهروت و العجههن العرجیهة الصه ح ة هبهها و
اٌ مئههة
ً
خشود القراجن اخضا حص هتا فاٌت العر یق اٌ طرب اٌدد اٌصح حتصحه العرجیهة الصه ح ة هبها
رههی ات العههرب یف وا نهها یتههاجوت الهی ها یف فوههن العرجی هة الص ه ح ة و ذلهها اوههر ٌشهها فح هه و
ٌر خب خعتر خه حه عندي ات ىذه الثلثة علوم و العلهن حهٍ عههه حر جمهد كهها شهاىد مجاعهة وهن

العلجة یف اخة املوارة و الذ یف ىذه العلوم الثلثة و ٌخقدروت عیل فوهن كهٍم وارهد و عنهدي
ً ً
ا ه ٌحد وعوا ون العههه و مماردهة اٌرجهار و العهب و كتهب اٌدب رهی خصهحر فوهها لقنها خفوهن
اشاراو الكٍم و لنه كها روي واهلل النعد الرجا ول شحعتنا فقهیا حی خهال ل فحعرف الهال و
ً
ً
خقال یف العرجیة لن لفٍت لنا اذا طال له طهوٌ فوههه عنهه و رهی عهیل حهره وهن القهوم و لهن
الكٍم و ف واه و وعار خضه عین و طال اجوعجداَ یف ردخث انا النعد الرقحو وونكن فقهیوا حوی
خكووون موود ا فقح وا او خكووون املووؤول م ود ا قووال خكووون ورههووا و املرهوون موودث و طههال یف رههدخث
الخكون الرجا ونكن فقهیا حی خعرف وعار خا ك ونا ا هتً فهاذا ضهن العههه حهالعلن رصهه لهه
العاب خفون

طراین یف فون الكٍم ٌحتیص و ختهكن ون فون الكٍم كأ ه رجه لقن یف جمل
ً
ً
اٌشاراو و ختنجه ون العجاراو و وعذلا كله ٌحد و اتخكوت ملوطا لذلا ووضوعا له ر یزة فون
ً
العجارة فات ذلا اخضها كهالتهكن وهن الشهعر و الها فهٍ كهه ارهد خقهدر عهیل الشهعر و لهو وصهرع
ً
وارد و ات كات یف علن العروض و الجدخع و اٌدب واىرا و ٌ كه ارد خقدر عیل رغهن الها و
ً
لههو كههات كثحهر املشههق طدصههر عهههرا فحهه و كههذلا ٌ كههه ارههد خقههدر عههیل فوههن املعههین املهراد وههن
ً
الكههٍم و ات كههات یف مجح هع علههوم العرجی هة وههاىرا و ذلهها مغههو وشههاىد فههاذا اجتهههع لههه ىههذه
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العههاب طدراوجههه الجههة حكٍوههه

یف جمله

الشههرو خصهحر كرجههه لقههن وههن العههرب جههال
ً
فحفون املراد ون الدخث ات كات واردا حٍ وعارض و ات كات له وعهارض فحجهب اتخعههه فهیها
ا اذت له اواوه و علهه ون املنرج فاذا حل ىذا املجل و وار

و داوم فوو فقحه.

و اوا وعرفة علن الكٍم فٍ جیب ونه وا دو ه علهامه حه وتكلهوا ىهذه العصهاحة شهرار وهن
ً
الوه حه رحر ون العلن حه و ىو علن حدعً مترع وهن العاوهة
ىن وهنن و ٌیؤلوت ایل رحر احدا و ج
جیب الت ر ونه

و لكهههه رأخهههت وههههنن وقاوههها

شرره یف الكهٍم ممها خعهول

و اوا وا ورد یف اٌرجار فوو یراجع اٌرجار و خغلن لٍمئة اٌووار صهلواو اَ علههین و اوها
حقدر الواجب و اصٍغ اٌعتقاداو فذلا واجب عیل كه وغلن و ٌیتك حالفقحهه و الواجهب
ونههه حتص هحه الحق هی كحفههها اتفههق و اوهها وعرفههة علههن الرجههال فل هح

هلهها فاجههدة ٌ و هة عههن اهنهها وههن

املمكٍو و اوا وعرفة علن اٌصول فات كا ت ممها یف الكتهاب و الغهنة فوهو یراجعوهها و خغهلن هلهها
حعهههد وههها خفوهوهههها و ات كا هههت ممههها احدعتهههه العاوهههة العهحهههاء فعهههدووا اویل حاٌشهههترا وهههن وجودىههها
لجٍختشههوش الههذىن و ٌختغحهر الفعههرة و ٌخعههوج الغههلحقة الههی رلههق اَ املههرأ علهیها و ا هها الكههٍم یف
جوا وراجعهتا و عدم جوا ىا طال اجوعجداَ

الخحر فوحهل الخترقو وول ا وااحنا ان الرجوا ووهنن

اذا مخأتغل حرقهو احتواج الوهین فواذا احتواج الوهین ادخهووه ىف حواب ضو لون و هوو الخعهون وطهال
لحهو

ال تغرنووك ووهوهتن و ووووهن و ك وهوون و رواخواهتن و عهووووهن فوواهنن وور وأووتنررة مث طههال خوا

یونس ان ا دت العهن ال احح فعنودنا اهوا الجحوت فانوا ق نوا و اوتحنوا شو ع المكوة و ف وا الطواب و
طحهه لههه ا هها ههأی ىههؤٌء املنههالفی فنغهههع وهههنن الههدخث خكههوت رجههة لنهها عل ههین طههال ال تووأهتن و
ال تأهل وهنن لعهنن اهلل و لعل وهههن املشركة و طهال ردهول اَ

یف رهدخث ان احأول الودخث

كتاب اهلل و خحر اهدی هدی مهد و شر االوو مد اهتا و كا مد ة حدعة و كا حدعوة ضو لة و طهال
عیل

اهیا الناب امنا حدء وقوع الرت اهواء تتجل و احكام تجتد یوال فهیوا كتواب اهلل خقهود فهیوا

جووال جوواال العجههة و الههذي خ هدل عههیل ا ههه مههدد اهنههن خقولههوت ا ههه ٌ جی هو اٌدههتدٌ ل یف ىههذه
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حالهلهة ٌ شها یف
املغاجه حاٌمجاع ٌهنا مدثة و مخت قق فهیا اٌمجاع الذي فحه املعصوم فتهدجر ج

ات تههرك وراجعهتهها اویل و ارههو یف الههدین ملهها رأخنهها وههن اثارىهها یف وههن یراجعوهها و اوهها علههن املعههاین و
الجحات و الجدخع فوً علوم وغت دثة ٌیتاح الهیا و كن ون رجه مختناوهلا و خهتكلن حفصهحح الكهٍم

و حلحغه و حدخعه و خفوهه و كهن وهن رجهه تناوهلها و ٌخقهدر عهیل فوهن كهٍم وارهد و كفاىها اهنها لفوهن
ً ً
فالوههال كهها وا ختكلهههوت فصهح ا حلحغهها
الوههال هبها ج
الوههال هبهها و لههدرك مادههن كههٍم ج
كههٍم العههرب ج
ً
الجلحهة ٌحتتههاح ایل اكتغههاب و اخهة وهها تفحهد
حههدخعا وههن حهر علههن هبهها و ىهً وههن العلههوم العجحعحهة ج
وعرفة امساء اصعل وا الغكاكً و اضراحه و وضعوا لٍلفاظ و املعاین و ٌراجة الهیا.

طولههه <وههن شههرو اٌجهتههاد املعلههق> اي الههذي خقههدر وعههه املجهتههد عههیل فوههن كههه
وغألة حبٍ املتجلي.
طولههه <وعرفههة العرجیهة وههادة و ىحجههة> اوهها وههادة فكاللغههة و الصههر عههیل اعتجههار و اوهها ىحجههة
ً
فكالن و و میكن اتخل ق حه الصر اخضا.
ً
ً
طوله <و لو لجا> یر خد اتخكوت الرجه عرجیا خعر لب اللفو و وعنهاه وهن حهر اتخعهر ات
ىذا فعه او ادن فاعه او وفعول كعوام العرب.
طوله <و لو حالتقلحد> و ادتدل له حاٌمجاع و للوم العغر لو طلنا حلهلوم اٌجهتهاد و خكهی فحهه
ال ن العجعً و النوعً لٍمجاع و حناء العقٍء.
طوله <اٌ اذا كات املدرك یف اخدخنا> خعین اذا علهنها ات وهن أرهذ ونهه و قلهده ا ها ارهذه
عن فهٍت او ادهتنجعه حهدلحه فهٍت ف حنجهذ جیهب علحنها اٌجهتهاد یف ودركهه لٍصهه اي اصهه
رروة العهه اوراء العلن ررج رن املجهتد و الجایق یف رحز املنع.

طولههه <و یف جههوا اٌ كتفههاء> ایل ارههر خقههول خنجغهً اٌجهتههاد یف علههن الرجههال و
خ شود جوجو حه ات اٌصه رروة العهه حهال ن لكهن املصهنف جهو التقلحهد و اٌ كتفهاء
فحه جحبش ثقة و كش ضعحف لللوم تكلحف وا ٌخعا او العغر و تععحه اٌركهام ٌت
اٌجهتاد فحه یتاح ایل وهات وو خهه ٌخهی حهه عههر الفقحهه فوهو محهر جیهنهها و طدتقهدم
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الكٍم یف علن الرجال.
طوله <و وعرفة علن اٌصول> طدطدونا اٌشارة الهیا.
ً
ً
طوله <و وعرفة علن املنعق اجهتادا و لو لجها> خعهین وهن حهر وراجعهة الكتهب و ىهو اشهتجاه
م

و ىو ون علوم اٌفر ج و لح

ون علوم اٌدٍم و طدای حه ون اٌفر ج و ترجن كتهتن و

شاع یف اٌدٍم و افغد علهین اٌمیات و فتح علهین اجهواب الهرأي و كفهاك یف عهدم الاجهة الحهه
ات النیب مخأو حه و مخأور حه ویص و رقحقته وجحعً اٌ ام ری اٌوفال فاهنن جمجولوت علهیها و
لح

علن املنعق اٌ جیات امساء وضعوا عیل التصوراو و التصدخقاو و القضاخا و فحهه وهع عهدم

الفاجدة ضرر كثحر و خشتهه عیل كفر و اراء ون عقول اطصة وع ا ه ٌخعر ونه اٌ صور اٌدلهة و
یجی ووادىا یف طالب اٌشكال.
طوله <و وعرفة وواطع اٌمجاعاو> اوا الجة وهنا فوً یشء یصه حعهد وراجعهة اٌرجهار
ً
و حتدد یف النفو طورا و لحغت ح ء ووضوع رارج الكتاب و الغنة فح صله و اوها الجهوایق
مما رجروا هبا الكتب فقدذكر ا یف وج ث اٌمجاع شرح ارواهلا.
طوله <و لو ولكة> خعین ٌ جیب ادت ضارىا و لو كهات لهه طهدرة خعلهع هبها علهیها وهی

ارادىا كفت.

طولههه <و ات خعههر الجح هات> ایل ارههر طههدعرفت راهلهها ىههذا و تههرجحح اٌفصههح عههیل ح هر
اٌفصح حدعة عاوحة دنحة.
طولههه <و ٌ كثحهر التوجحهه> ایل ارههر ىههذا الشههر خنههایف اشههترا وعرفههة علههن اٌصههول فا ههه
اصه الشتاو و الشكوك و اٌرتهاٌو و التوجهیاو و التأو خٍو كها عرفت یف ىهذا الكتهاب
و حایق العجارة راىر.
قال :نی علم وع وریة الجاذل بالعبادل وطلقا او وم علم الهطابقة او وم التقصیر اقوال
و وحززل ال زززاع الصززحة و الفسززاد قاصززرا ام وقصززرا ال اال ثززن و علوززه و ن زی كونززه اعززن وززن الج ززل
بالوجه او اختصاصه بها علاا وج اط ثزن الریزب نزی وجزوال تعلزن الهسزاجل التزی تعزن ب زا البلزوی
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كتابا و ة و وقتضی اصل ال ةل كونه شرطا لصحة العبادل و علم كفایة الهوانقزة االتفاقیزة اال
اطیكوط نی الهقام اطاق ی فیه كهزا ی فیزه ب زا العقزا و قاعزلل تبعیزة االحكزام للصزفا الكاو زة
ون دوط ولخلیة العلن و الج ل الهؤیلل بظاذر حلیث عهار نعن لزو علزن بعزلم الهطابقزة او شزة
نی زا و الوقززا بززاق وجززب االعززادل قاصززرا و وقصززرا ال تصززحاال بقززا االوززر و ب ززا العقززا و عززلم
ولخلیة العلن و الج زل نزی االحكزام كهزا وزر و لظزاذر حزلیث عهزار و وهزا وزر تقزلر علزی ا زتاراح
حكن وجوال القضا و علوه و االثن و علوه و حكن وا لو علن الجزجیة و ج ل الرك یة و وا لزو اخز
الحكززن وززن الهجت ززل جززاذا باجت ززادا او بلزززوم االخ ز و ززه و حكززن الهقصززر بقسززهیه و القاصززر
باقسززاوه و وززا لززو كززاط شززرط العبززادل وعاولززة كسززتر العززورل و اوززا الهعززاوا نززاتفقوا نی ززا عل زی اط
اله اط وطابقة الواقم و علو ا.

اقول :طوله <و مه النزاع الص ة و الفغاد> خعین لح

مه النزاع یف الكهن التكلهحی

اي الوجههوب و اٌدههت جاب و ا هها النههزاع یف الكههن الوضههعً اي الصه ة و الفغههاد و لههذا تعنههوت
الاىهه ام ٌ و اتفقهوا عهیل كفاخهة وعاحقهة الواطهع یف املعهاوٍو و
املغألة حا هه ىهه خصهح عجهادة ج
لح

مه النزاع یف اٌمث و عدوه ٌت املقصر آمث و ات واجق الواطع و القاصر حهر آمث و ات رهالف

حالهلة و ملا كات النزاع یف الكن الوضعً خعن القاصر و املقصر.
الواطع ج

الاىه حالوجه اي الوجوب
طوله <و یف كو ه اعن> ایل ارر خعین یف كوت النزاع اعن ون ج

و اٌدت جاب و حره او ىو متك ا عداه ارتهاٌت.

ً
طولههه <مث ٌر خ هب> ایل ارههر خعههین املغههاجه الههی تتفههق دامئهها و یتههاح الهی ها النهها جی هب
ً
تعلهوا و الجلوي ادهن اٌرتجهار خعهین عهن النها اٌحهتٍء حهه و اٌرتجهار و خغههً التكلحهف حهٍءا
ٌ هههه ارتجهههار فٍر خهههب یف وجهههوب حتصهههحه العلهههن حتلههها املغهههاجه حالكتهههاب و الغهههنة و اد یف
ً
الضواحا و لجناء العقٍء و لوجوب املقدوة و وقتیض اصه الشغه كوت ىذا العلن شروا لص ة
ً
ً
العجادة فلو صیل وثٍ و ٌخعلن حع املغاجه الی خعن هبا الجلوي ممها ختعلهق هبها كهات حهاوٍ فلهو
ً
ً
صیل جاىٍ غاجه الشا وثٍ فصلوته حاولة و ات مخشا و عوذ حاَ ون ىذه اٌركام الهی
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هتتز هلا الغهاء و وا فهیا و ترجف اٌرض و وا علهیا و یؤنوت العجاد هبا.

ً
طوله <اٌ اتخكوت> ایل ارر خعین اٌ اتخكوت دلحهه العجهادة وعلقها عهن ىهذه القحهود فوهو

خنی اٌصه كها خنفحه حناء العقٍء و تجعحة اٌركام للصهفاو الكاونهة وهن دوت ودرلحهة العلهن و
الوههه املؤ خ هدة ىههذه اٌدلههة حبههدخث عهههار رح هث اجنههب و متههر یف التههراب و مخ هأوره النههیب
ج
حاٌعادة ف حنجذ میكن اتخقال خنصر عن اٌصه.

ً
طوله < عن لو علن> ایل ارر خعین اذا علن یف الوطت عهدم املعاحقهة وجهب اٌعهادة دهواءا
ً
ً
كههات وقصههرا او طاصههرا لٍدتصه اب و لجنههاء العقههٍء الههذین ىههن كاٌ مئههة عنههد املصههنف و لعههدم

الوههه یف اٌركههام و ىههو رعههاء مه
ودرلحهة العلههن و ج

كههها عرفههت و میهؤور النهها

الواطعحهة و ل ههاىر رههدخث عهههار و ىههو وهها روي عههن ایجعفههر

اهلل

حاٌركههام

طههال ای عهووا بوول خاسوور سووول

فقال خا سول اهلل این اجنجت الهحا فهنخكل وعی واء قال كح

نعت قال طرحت حوایب

و مقت عی ال عحد فتهعكت فح فقوال هكوما خ ونل الهوا امنوا قوال اهلل ع وجوا فتحههووا وعحدا
طحجا فضرب بیدخ عی اال

مث ضرب احدهیها عی االخ ی مث وأح جحنو مث وأوح كرحو كوا

واحدة عی ظهر االخ ی مفأوح الحأو ی عوی الحهوی و الحهوی عوی الحأو ی و هبهذا املضههوت دهایر
ً
اٌرجار و لح فهیا ذكر اور حاعادة و واادري كحف تهدل عهیل اٌعهادة اوها اذا كهات طاصهرا و عههه
ً
عهٍ مث علن املعاحقة حعد الوطت فقال یف الضهواحا ٌخلهزم اٌعهادة و ادهتدل حادهتدٌ ل شهر خف
طال لجناء العقهٍء فلهو طهرر املهویل اواوهر و هواىً و اثجهتها یف وووهار و اوهر عجحهده حالعههه ها فحهه و
اٌرذ ونه و العلن حه فوارد وهنن مخغهع ركن املویل حللوم العلن حه و اعتقد جوا ارهذ الكهن
ً
ون كه ارد مث رن حاملأوور حه و عههه حهه مث اولهع عهیل ركهن املهویل و رأي عهلهه وعاحقها خعهد
ً
ً
فغه ممتثٍ فتذا الدلحه ركن حعدم للوم القضاء و واادري اي عجد ادود جنً صهار وعلهها لهه
الزنً و ارذ دین اَ ونهه و الكهن عهیل العجهاد یف
و رجة علحه و كحف جا التأیس هبذا العجد ج

الجٍد عوذ حاَ ىذا ىهو الهذي ات اصهاب میهوجر و ات ارعهأ كهذب عهیل اَ ذلها وهجلغون وهن
العلن و الذي عند ا ات كه عهه عهله اٌ غات ات مخكهن حدٌ لهة المههد

فعهلهه فادهد و

ات واجق الواطع و ٌ واطع اٌ واعهتن طال اجوجعفر
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كا وول دان اهلل ع وجوا حعجوادة یهود فهیوا

نرأ و ال اوام ل ول اهلل فأعح غحروقجول و هو ضال وتاحور و اهلل شواین العهالو ایل ات طهال و ان
وات عی همه الال وات وحتة كرور و نرواق و اعهون ان امئوة الوو و اتجواعهن ملع ولوون عول دیول اهلل
قدضووهوا و اضووهوا فاعهوواهن الووی خعههوهنووا كرووواد اشووتدت حو الو خح ىف یووم عا و الخقوودرقن نمووا
ً
كأوووجوا عوووی یشء ذلوووك هوووو الضووو ل الجعحووود ا هتهههً فالهههذي خعههههه عههههٍ وهههن حهههر ارهههذ وهههن
المهد

ٌ اوام له یف ذلا العهه و ىو عاوه جرأخه و رنه و اَ شاین لعهله ٌ ه مخأذت له

حالعهه ح نه یف كتاب و ٌ دنة و طال اجوجعفر

ذر وة االور و سناو و ورتاح و حواب االشوحاء و

ضاء الر ل الطاعة ل وام حعد وعرفت اوا لو ان ج قام لحه و ام هنا ه و ت ودق هحول والو
و حج مجحل دهره و مخعرف والخة وی اهلل فحوالح و خكون مجحول اعهالو حدال لتو الحو ووا كوان لو عوی
اهلل حق ىف واح و ال كان ول اها اال یان ا هتهً فالعههه الهذي میؤرهذ عهن المههد

ٌمیكهن

اتخعتقد ا ه وریض َ و ٌمیكن طصد التقرب حه ایل اَ و ىو وتزللل فعهله ون اوله حاوه ولكن
املصنف ارذ دخنه ون عجد رج او جنً رهن ا هه لودهجه خقهول كهذلا فتجصهر و ا صهف ىهه
ً
ىذا دلحه خكشف عهن وكنهو ت رضهاء اَ و اوها اذا كهات وقصهرا و علهن حاملعاحقهة یف الوطهت طهال
الوهال ختقرجهوت
الوهه و حهات ج
فكذلا لجناء العقٍء و عدم ارتٍ اٌركهام الواطعحهة حهالعلن و ج

حاعهههاهلن ایل اَ

ه

ارتهههال املعلوجیهة و اوهها املقصههر العههام حعههدم املعاحقههة و ىههو یف الوطههت

الوههه و كههذلا عنههد
خلزوههه اٌعههادة لجنههاء العقههٍء و اٌصههه و عههدم ارههتٍ اٌركههام حههالعلن و ج

الشا لذلا.

طوله <و ممها وهر تقهدر> ایل ارهر خعهین ا هه ٌ طضهاء عهیل القاصهر كهها ٌ اعهادة فهات القضهاء
یتاح ایل اور جدخد و اٌمجاع عهیل ات وها ٌ اعهادة فحهه ٌ طضهاء فحهه و لجنهاء العقهٍء و ىهن امئهة
الوهه و طهدای عاحقهة الواطهع و اوها یف صهورة العلهن
املصنف و عدم ارتٍ اٌركام حالعلن و ج

حعدم املعاحقة حعهد رهروح الوطهت فعلحهه القضهاء لشههول الفهواو لهه و اوها یف صهورة الشها حعهد
رروح الوطت فٍ طضاء لٍصه و عهدم مشهول الفهواو و اَ وهاادري ىهؤٌء اىهه اي حلهد و ىهه
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حل ه ذكههر المهههد

ایل حلههدىن ام ٌ و ىههه عرفههوا وجههوب الرجههوع ال ههین ام ٌ و ىههه طههرأوا

ف قرحك الیؤونون حی یمكوك فحها ش ر بیهنن مث الیدوا ىف انرأهن حرجا نموا قضوحت و خأوههوا
تأوهحها كحف یجنوت دین اَ عیل ىذه اٌدلهة و كحهف خغهتنرجوت وكنهوت رضهاء اَ یف اللهوح
حالهلة و اوا املقصر عنده فهات علهن املعاحقهة فهٍ طضهاء ملها وهر
امل فوظ هبذه الجراىی الغنحفة ج
یف القاصر و ات علن عدم املعاحقة طیض ملا ذكر وع اٌولو خة.

طوله <و اٌمث و عدوه> یر خد ات املقصر اذا واجق عهله الواطع فعلحهه امث و اٌ فعلحهه انهات
و القاصر ٌ امث علحه عیل رال.
طولههه <و ركههن وهها لههو جوههه> ایل ارههر اعلههن اهنههن ارتلفههوا یف املغههاجه الههی لهح
النا

الهیا یف ا لب ارواهلن ىه العلن هبا شر ص ة العجادة وعلقا ام لهح

یتههاح

حشهر وعلقها او

ٌحد ون التفصحه حعاوة الجلوي و حرىا فارتار املصنف التفصحه لٍمجاع و للوم العغهر و الهرج
مث ارتلفوا یف العاوة الجلوي ىه العلن هبا شر الص ة و ات مختفق الاجة الهیها او وهع اٌتفها
ً
الوههه و ات رالفههت ضههر
فههذكر ات ىهینهها وجوىهها و ارتههار ات العجههادة ات واحقههت الواطههع ٌخضههر ج
كالوه حنف
ج

العجادة و ركن حعدم اشترا العلن هبا یف ص ة العجادة لجناء العقٍء الذین جحهه

الوه و اوا ون خعلن ات ىذا العهه وعلوب الشارع حا ه جهزء
و عدم ارتٍ اٌركام حالعلن و ج
ً
او شهر و جیوهه الركنحهة و عهدووا فارتههار املصهنف التفصهحه املهذكور ا فهها و مجحعوها اراء و رنههوت

ٌیؤل ایل رحر و ات واجق حعضوا الواطع و لكن اكثر النا

ٌخعلهوت.

طوله <و وا لو ارذ الكن ون املجهتد> ایل ارر ف مكه عند املصنف التفصحه الغاجق.
ً
طولههه <و ركههن املقصههر> ایل ارههر اهنههن طههالوا وههن مخ هتهكن وههن تعلههن املغههاجه تقلح هدا او
ً
اجهتادا فوو طاصر و حره وقصر فغحر املتهكن اوا ٌجه عدم التفاته ایل وجود جمهتد و وقلد و ات
النا

صنفات او ٌجه عدم التفاته ایل وجوب اٌرذ عهن املجهتهد و عهدم عهلهه جحبهوا العههه

حارههد القغهههی وههن اٌرههذ و ات التفههت ایل وجههود الصههنفی و اوهها ىههو ولتفههت ایل كههه ذلهها و
حالهلهة
ٌخصه خده ایل جمهتد و املقصر اوا وقصر یف حتصحه العلن او یف وقدواته حغوء ارتحهاره ج
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طد ور اركاووها.

طوله <و وا لو كات شر العجهادة> ایل ارهر فهذلا و ات كهات وهن املعهاوٍو و اتفقهوا عهیل
ات ونهها الص ه ة فهی ها وعاحقههة الواطههع لكههن ملهها كا ههت ورتجعههة حالعجههادة فوههه خشههتر یف ص ه ة
العجادة العلن هبا ام ٌ فارتار املصنف العدم و اٌ كتفاء عاحقة الواطع.
فههاذا عرفههت وهها عنههدىن فههاعلن ات اَ العههدل مههال اتخعلههب وههن العجههد وهها میجحنههه لههه و
یوض ه له قا فهه ال ة الجالغة ووا كان اهلل لحضا قووا حعود اذ هودهین حوی یجوی هون ووا ختقوون
فالاىهه وهن مخعلههه اَ سووجاانك
الخكهو اهلل نرأوا اال ووا اتاهوا و الخكهو اهلل نرأووا اال وسوعها ج
ً
العهن لنا اال وا عههتنوا و وهن مخعلههه لهح علحهه اتخعلهن و یوجهد علهها لنفغهه فلهح َ علحهه
رجهههة و ٌیؤارهههذه اَ و لهههذلا روي عهههن عهههیل

ه وون ىف س ووعة ح ووی خعهه وووا و یف ارادخهههث

املرفوعاو فل عل الناب وا الخعههون و طهال اجوعجهداَ

ووا ح وج اهلل عههو عول العجواد فهوو

ووضوووع عووهنن وطههال اجههوجعفر لوحس عووی النوواب انخعههوووا حووی خكووون اهلل هووو املعهوون هوون فوواذا
ً
عهههن فعهوهین انخعههووا ا هتهً فهاذا ىهن یف رهال جولوهن وعهذوروت حالجداىهة و لهذا روي ول خهدا
الاىهه ات ادهتهر
عیل وا ور عن ایعجداَ ای جا كوج اوورا هالوة فو یشء عهحو فوهذا ج
ً
ً
جوله فحهیض عیل وجوه و ٌ یشء علحه و ات عهه عهٍ جوالة مث تنجه ات فحه رمكا و دهأل و
علن ا ه رالف الغنة رد ایل الغنة لقول ایجعفر

ول جهوا الأونة د ای الأونة و طولهه

كا ول تعدی الأنة د ای الأنة و طال اجوعجداَ كهها خال كتاب اهلل و الأنة فهوو یورد ای
ً
ً ً
كتاب اهلل و الأنة ىذا اذا كات وطت ذلا العهه ات كات ووطتا حاطحا و اوا ات كات فاجتها فهٍ طضهاء
علح هه فا هها ٌ ههدري ىههه ىههو یف ح هر ذلهها الوطههت وعلههوب َ دههج ا ه ام ٌ كههها ارههتج ردههول
ً
اَ عیل املشركی حقوله ا كارا أ أخمت ان اووركن جوا حودخول دا ه یوووا حعحنو ألكون انتودخهوها
ً
حعوود ذلووك حغح ور اوووره ط هالوا ٌ الجههر و ات مخكههن ووطتهها فحجههب رده ایل الغههنة وههیوهها كههات لقههول
الرضا

جایز انتوؤدی القووق ىف ای وقوت كوان اذا مخكول ووقتواً و كهذلا املعهاوٍو فهات علهن

الوه حاملعاحقة میضهیا حعد العلن و یجین علهیا و ات علهن املنالفهة تهرد ایل الهق ملها وهر وهن
حعد ج
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وجوب رد مالف الغنة ایل الغنة و ىً حرووطتة و جیب وتاحعة الغهنة عهیل كهه رهال و لقهول

الرضا

الیا وال اال ول وج احه اهلل و لقول ایجعفر

ال تجطا حقوق املأههی بیوهنن و
الخ ووهح ذهوواب حووق احوود

لقههول ردههول اَ اححووا الووق ل وواحج الووق و طههال اجوعجههداَ
ً
فالاىههه وههادام جههاىٍ ٌ امث علحهه و ٌ یشء علحهه و حعههد وهها علههن جیهب رجوعههه ایل الشههارع و
ج

خعهه حقولهه فهات اوهره حاٌعهادة و القضهاء خعحهد و خقیضه و ات اوهره حاٌوضهاء میضهحه و ملها راجعنها
ً
الشارع وجد اه اورا ا وصفنا.
ً
الاىه املتنجه كالذي اتفق له یف اثناء صلوته یشء ٌخعلن املنرج ونه فعهه عههٍ
و اوا ج
ً
ً
ً
جوٍ او رنا حالواطع مث راجع الشارع فكات عهله ووافقا للواطع فوو ممیض لٍمجاع القععهً الهذي
ٌشا فحه عیل ذلا و خشود حذلا مجحع اٌرجهار و الغهنة و الغهحرة فهات النها

كها وا خغهتفتوت

اٌ مئة یف مجحع اٌعصار یف اعهاهلن فات كا ت ووافقهة للواطهع طهالوا ٌحهأ حهه و ات كا هت مالفهة
ً
ً
طهالوا افعههه كههذا و كهذا و م جنههد رههدخثا خهأور حاٌعههادة ٌجههه ا هه فعلههه جههاىٍ رهی ا ههه كتههب ایل

صارب الزوات خغأل عن رجه خكوت یف مهله و الثلج كثحهر حقاوهة رجهه فحتنهو ات هلل
ً
الغوب فحه و ر ا خغقا الثلج و ىو عیل تلا الال و ٌخغتوي له اتخلجد شحجا لكثرته و هتافتهه
ً
ىه جیو اتخصیل یف امل هه الفر خضة و طدفعلنا ذلا اخاوا فوه علحنها فحهه اعهادة ام ٌ فاجهاب
الحأب ح عند الض ق ة الشدخدة ا هتً و عیل ذلا جري مجحع اٌرجار و الغنة و الغهحرة یف مجحهع

اٌعصار.
و ىً ات الفراخ

و لقد ون اَ علحنا طاعدة ارري ججركاو المهد
ً
ً
ً
ات تركت جوٍ او دووا او غحا ا خعاد وهنا العهه لقهول ایعجهداَ

الی فرضوا اَ

كوا یشء خوال

كتواب

اهلل فهو د ای كتاب اهلل ع وجا و طول ایجعفر ول جها الأنة د ای الأنة و طولهه كوا وول
ً
ً
ً
تعدی الأنة د ای الأونة و اوا الغنة یف الفراخ فات تركت جوٍ او غحا ا او دهووا ٌخعهاد وهنها
العهههه لقههول ایعجههداَ

ال توونقا الأوونة الر خضووة و ات كههات هلهها تههدارك رههاب حبغههب

النصوب ختدارك و طه ون تنجه حذلا ون الفقواء و اوا الغنة یف حهر الفر خضهة فٍتهدارك هلها ملها
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ً
ور اٌ ات ٌخكوت ووطتا فحؤی هبا یف اي وطت كات.

الوه حالوجه فقدطام لنا اٌمجاع الذي ٌشا فحه و ٌر خب خعتر خهه ا هه ٌ جیهب عهیل
و اوا ج

الن
الرعحة العلن حالفصه اي الوجوب و الندب و الروة و الكراىة و جیل هین ج

اي املعلوجیة و

ون الرعحة العلهن حالفصهول و عهیل ذلها جهرو
املجغوضحة و میرد اَ و ٌردوله و ٌرججه
ً
اٌرجار حٍ جار و ٌجه ذلا خ ور یف حادي الن ر ات یف اٌرجار ارتٍفها والهال ا هه ر ها خكهوت
اٌور للندب یف الواطع و الهنً ررصة او الهنً للكراىة و اٌور ررصة و ذلا اكثهر كثحهر و ا ها كهات
ً
ً
طهول افعهه و ٌتفعهه رغهب و وهن كهات فقهیها خعلهن ذلها عحا ها حهٍ جهار و
دخدت الجهج
لح

عیل العجاد اتخعرفوا ات ذلها شهر او شهعر ركهن او حهرركن و دهایر وها اعتهین حهه الفقوهاء و

تكلفوا فوهوا و كثر اٌرتٍ جیهنن ٌجلوا مما ٌخلزم و لو اطتصروا یف املغاجه عیل اٌجنا

لزال

اٌرتٍ و جاء اٌختٍ اٌ یف وغاجه هادرة و عنهد الت قحهق جهه اٌرهتٍ یف ىهذه اٌوهور
الی تكلفوا وعرفهتها و هلها دو هت الهدواو ین و كثهر القحهه و القهال یف املتشهرعی و الهال ات ووٌ ها
اوحراملؤونی

خقول ال تكهروا وا متكهروا و خقول ووٌ ا الجة

ا هتً و طدكفو ا ذلا المهد

ال تتكهرووا عهون ووا قود كرحومت

و خعلن ون تركون جیات ذلا ات وا صنعوا ىو دجب اٌخهتٍ

الهدال و اٌرهتٍ و ىهو رهٍ
و ىو اٌویل مفا صنع املتشهرعوت ىهو دهجب النهزاع و الصهووة و ج
ً
الاىهه ولعلها حعهد وها ارعهت ها ذكهرو رجهرا لهو
اٌویل واَ ون وراهئن محا ىهذا اعتقهادي یف ج
ً
ً
ً
ً
ضههرحت احهها اٌحههه شههرطا و رحهها م جحتههد رقهها حهره وعاحقهها للكتههاب و الغههنة و اٌمجههاع و الهههدَ
الذي رصنا حهفاضه علوم مهد و المهد

و دوه لنا دلوك دهجله و صهیل اَ عهیل مههد و

اله.
قاااال :اصززل الهصززیب نززی العقایززل واحززل ع ززل جه ززور الهسززلهین و البززاقی واطززئ و
الع بزری علزی اط الكززل وصزیب و یزردا لزززوم اجتهززاع ال قیضزین ثززن انزه اثززن وززم التقصزیر ال القصززور
ح ز را وززن تكلیفززه بهززا الیطززاق انهززا الكززام ن زی تحقززق القاصززر ذ ززا و ال دلی زل عل زی عززلم اوكانززه اال

اطیتهسززة به قززول االجهززاع و باالی زة ال ززریفة قنددزیٍ جاهددذ ق فیُددا
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نُاذیُاى عبهُا و بعهوم وا دل علی تع یب الكفار و نی الكل كام و ون ذ ا بطل
قززول الجززاحو بعززلم اال ثززن و العقلی زا الت زی یسززتقل بحكه ززا العقززل وززن الفرعی زا كقززبح الظلززن
كالعقایل نی االصابة و االثن و علو ها و ضروریا الفروع عبادل و وعاولة ك لة و اختلفوا نی غیزر
الضروریا ون الفرعیا نبین قاجل بانه الحكزن ع زل اهلل تعزالی نزی الواقزم بزل حكهزه تزابم لظزن
الهجت ززل نكززل وجت ززل وصزیب و لعلززه الط الحسززن و القززبح یاتلفززاط باالعتبززارا حتزی العلززن و
الج ل او انه تعالی جعل احكاوزا یطابق زا ارا الهجت زلین ق زرا او اتفاقزا او انزه تعزالی لهزا علزن بزاط
ر ی كل وجت زل یصزیر كز ا نجعزل احكاوزا علزی طبق زا و قاجزل بزاط لزه تعزالی حكهزا واحزلا نزی كزل
واقعة و اط الهصیب واحل و الهاطی وع ور و ذز ا وز ذب اصزحاب ا اال ال زیخ نزی العزلل نجعزل
الهاطی نا قا و لعله وحهول علی صورل التقصیر نی االجت اد او العهل بهلزل القیزاس و نیزه اط
الهجت ززل ن زی الصززورتین یعاقززب اصززاال ام اخطززخ ثززن ال زززاع ل زیر ن زی تعززلد وززللوال خطابززا
ال ززارع و وحززلت ا التفززاق ن عل زی اط الهززراد وززن الاطززاال وع زی واحززل و ال ن زی تعززلد االحكززام
الظاذریة و وحلت ا التفاق ن علی تعلدذا بتعلد االرا و اصزابة الكزل نزی الزة بزل ال ززاع نزی تعزلد
الحكن االصلی الهقصود بال ا نی الواقعة الواحلل و وحلته و الهوضوعا الصرنة لیسزا وزن
وحل ال زاع و اط كاط قزلیظ ر دخول زا وهزن نزرض ثهزرل ال ززاع نزی القبلزة و الزة الط الع زواط نزی
االحكززام الفرعیززة و النززه الیعقززل التصززویب نی ززا و النززه یلزززم الت ززاقض بززین قززول االواویززة ذ ززا
بالتاطئة و نزاع ن نی وضم االلفزاظ لاوزر الز فر االوزری او الز ذ ی او الازارجی ثزن قزلیقال اط
االصززل وززم الهاطئززة الصززالة عززلم التعززلد و عززلم االصززابة و نی هزا نظززر و اط كززاط الهززلعی حقززا و
اوكن تتهیهه بتقریر اخر ثن الصواال بطاط التصویب لتبعیزة االحكزام للصزفا وزن غیزر ولخلیزة
العلززن و الج ززل و للزززوم التززرجیح بززا وززرجح نزی ارادل واحززل وززن االحكززام االصززلیة وززن الاطابززا
دوط غیرا و نی االور بالفحص ع زه دوط غیزرا و لب زا العقزا و االجهزاع وحققزا و و قزوال و لظزاذر
االیا الللزث

يٍ نىیحكى وًا قَدضل هللا والز ص ال بزوی اله ز ور الز ی

جعززل للهصزیب اجززرین و للهاطزی اجززرا و ی بةزی ت زیلززه علزی الفحززص الزایزل الهسززتحب ال علزی
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القلر الواجب حتی الی انی قواعل العلل و لل صوف اللالة علی اط له تعالی نی كل واقعة حكها و
لحلیث ن ج الباغة و تظ ر ثهرل القول بالتاطئزة نزی اط االوزر الیقتضزی االجززا نیهزا كزاط البزلل
عقلیا اال اطیقوم دلیل علی االجزا و قلتفرض ثهرل ال ززاع ایضزا نزی جزواز القزلول بهزن ی زانی ر یزه
ر ی الهخووم و علوه و نی انفاا حكن حاكن اخر و علوه و نی ها كام.

ً
اقول :طوله <عند مجوهور املغهلهی> ات كهات دلهحٍ فحضه ا ونهه الهثكیل وها للعقاخهد و

لٍمجههاع و اتجههاع العقههول املججولههة عههیل اعتقههاد وهها تحقنههت حههه و التههردد فحههها متتهحقن حنفغههوا و لههو
اجتهع عیل رٍفوا مجحع اىه العام جلهوور املغلهی و اٌور الهواطعً یف الهارج وارهد ٌتتعهدد
ً
ً
ً
ً
حهاٌراء فٍخصهحر العهام رادثهها و طهدمیا و املعهاد جغهها حا و رورا حها حبغهب ارهتٍ اٌراء و ىههذا
وفروععنه حه وغكووعنه حه حر وتوجه الحه عند المكاء.
طوله <ا ا الكٍم> ایل ارر ٌ شا و ٌر خب یف وجود املغتضعفی الذین ٌمیكهنن تعقهه
ال

الواد یف دجحه اَ لتعقله فقد دجه اجوجعفر
ءوٌ ج

عن املغتضهعف فقهال هوو الومی

الهیتدی ححهة ای الكرر فحكرر و الهیتدی سجح ای اال یان الخأوتطحل انیوؤول و الخأوتطحل انخكرور
فهن ال جحان و ول كان ول الرجوال و النأواء عوی وثوا عقوول ال وجحان ورفووع عوهنن القهون ا هتهً
فوؤٌء اىه القصور الكیل مث ختدرج النا
یف یشء و كفاك طوله

یف القصور ایل اتیجلغوا رد المكال و كه ارد طاصهر

لو عهن ابوذ وا ىف قهج سههان لكرره و ٌ شا ات ذلا ون طصهوره ٌ

ون تقصحره مفا ملنقول اٌمجاع یف اٌوور الواطعحة و اٌخة یف املجاىهدین و القاصهر طاصهر یف جوهاده
و وعذور.
و طوله <و حعههوم وها دل> ایل ارهر ٌ شها عنهد العدلحهة اهنها مصصهة حغحهر املغتضهعفی
ٌدهتثناء اَ اخهاىن حقولههه اال املأتضوعری ووول الرجوال و التفغهحراو الهواردة هلهها و شهوادة العقههول
املغتنحرة و اطتضاء العدل.
طوله <وهن ىنها> اي وهن امجهاع املغهلهی حعهه طهول وهن طهال ات املصهحب وارهد و حهره
معئ و حر امث.
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ً
طولههه <والعقلح هاو> ایل ارههر اوهها نههن فٍ عههر ش هحجا خغههتقه حبمكههه العقههه و دی هن اَ
ٌخعههر حههالعقول الناطصههة و اٌراء الجاولههة كههها تههواتر حههه اٌرجههار وعههین و طدویضه حعضههوا والههذي
خقول ح

ء خغهتقه حقج هه العقهه خلزوهه اتخقهول این ٌ ارتهاح یف ذلها ایل كتهاب وهن اَ و ٌ

ایل ردول ورده ون عند اَ و ا ا ین عهنها یف ذلا و ا ها وغهتقه حنف

ه و عقهیل یف ذلها و

ا ا اركن فحه كهایكن اَ یف دایر اٌشحاء فلنا ات قول و عیل اَ اتیریض و نن لغنا حشهركاء
ٌنغر ات قول حذلا.
اَ یف دین اَ و ج

طوله <و ارتلفوا> ایل ارر خعین ات النا

ارتلفوا فحها دوي وا ور عهیل اطهوال طهدذكرىا و

كلوا راىر ٌیتاح ایل شرح.
طولههه <اٌ الشهحخ یف العههدة> حههیل ات اٌرجههار یی خقولههوت ات ركههن اَ یف الواطههع وارههد و
الكوون حمكووان حكوون اهلل

املنع هئ امث و وؤارههذ و خغههتدلوت عههیل ذلهها حقههول ایعجههداَ

ع وجا و حكن اها الاههحة مفل اخطأ حكون اهلل حكون كون الاههحوة و طولهه
هثة ىف النا و واحد ىف النة جا ق
فهو ىف النا و جا ق
حقول ایجعفر

و و هو خعهن فهو ىف النا و جوا ق

حالق و هو الخعهن فهو ىف النا و جا ق

القضواة ارحعوة
و وو و هوو الخعهون

حالق و هو خعهن فهو ىف النة و

ول حكن ىف د می فاخطأ كرر و حقهول ایعجهداَ

ای قوا

ق

و بوی

ا نی فاخطأ سق احعد ول الأهاء ا هتً.
و الذي افون یف املغألة ات والب الكن رجٍت رجه ولب ركهن اَ و ای حهاب اَ و
ارذ عن رجة اَ و ارعهأ یف فوهن كهٍم الجهة و رجهه ولهب ركهن اَ فن هر حعقلهه و ادهتجد
ً
جرأخه و ررج یف دین اَ شحجا جرأخه و ركن حه و طد طال عیل لوحس وول طهوج الوق فاخطوأه
كهل طهج الجاطا فاد ك ا هتً فالعالهب لل هق الراجهع ایل اىلهه اذا جوهه و ارعهأ فهذلا وعفهو
ً
فول
فل عول هومه االووة تأوعة و عهد وهنها العهاء و عهن ایعجهداَ
طععا ملا روي عنه
عل همه االوة ستة و عد وهنا العاء و ٌت حر املعصوم ٌخغعه عدم العاء و طال اَ دج ا ه
رحنا ال تؤاخومنا ان نأوحنا او اخطأنوا و الخكهو اهلل نرأوا اال وسوعها و وقتیضه العهدل عهدم وؤارهذة
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الاوئ و الاوئ طاصر فالاوئ وعفو حه وأجور ٌ ه ولب الهق حقهدر ودهعه و فحهه وها یرو خهه
العاوة ات صح عن ایحكرة طال مسعت ردول اَ صیل اَ علحه و دهلن خقهول اذا حكون الواكن
فاجود و ا اب فه اجران و اذا حكن فاجود فاخطأ فه اجر واحد مفورد تلا اٌرجار الذي خن هر
جرأخه و خغتقه حعقله فوذا ىو الذي ات اصاب میوجر و ات ارعأ امث كها طحه ٌیجعفهر
علحنا اشحاء لح

تهرد

جندىا یف الكتاب و الغنة فنقول فهیا جرأخنا فقال اوا انك ان ا جت متووجر و ان

اخطووأت كوومحت عووی اهلل ا هت هً و طولههه متههوجر خعههین حههاجر اٌصههاحة و اٌ ىههو امث للن ههر جرأخ هه و
اٌدتجداد حه لقول ایجعفر

ول افی الناب حغحرعهن و ال هدی ول اهلل لعنت و ئكة الر وة و

و ئكة العماب و لق ق ول عها حرتحاه ا هتً.
واعلن ات املراد حالعلن یف اوثال ىذا الجر اٌوٍع عیل وا ركن حه النیب

ً
و عحنهها و ذلهها ات النههیب

ای حاركههام دی هن اَ و ذكرىهها لعههیل

ً
ً
عقا و مسعها

و كتتهها عنههه یف كتههاب و

ٌخعلن حذلا الكتاب ارهد اٌ وهن مسعوهن خقرأو هه لهه او
ذلا الكتاب مفوظ عند المهد
ً
عاخنوه و رأوا فحه اٌتري این لو كتجت كتاحا و وو خته و وضعته یف صندو عندي ٌخعلهن وها فحهه
ارد وهن المكهاء و ات كها وا صههدا حی و ٌ وهن العلههاء و ات كها وا رحها حی حهه و ٌ ارهد وهن
اٌ ههه

الهههن اٌ وهههن شهههاىده او مسهههع وهههن خقهههرأه علحهههه و اٌ فجاٌدلهههة و اصهههه العهههدم و
و ج

اٌدتص اب و اصه الجراءة و حرىا ٌخعلن وها یف كتهای و كهذلا كتهاب عهیل

املشهتهه

الهن
عیل مجحع اركام الدین فالعام حالدین ون روي ذلا الكتاب عن اىله و الجاطوت وهن ج
و اٌ

كلون جوال و ات شقوا الشعر مفوها رأخت یف اٌرجهار وهن القهول حهالعلن و تهرك القهول

حغحرعلن و اوثال ذلا فاملراد حالعلن رواخهة كتهاب عهیل

و ىهو ووجهود شنیصه یف الهارج

ٌخثجت وا فحه حاٌدلة العقلحة الكلحة فاملراد وهن الهدخث وهن لفهو خعلهن و ٌخعلهن یف رهدخث
اصنا القضاة خعین ون خعلن وا یف كتاب عیل
الجههج

حالرواخة و ون ٌخعلن وا فحه حالرواخة عهن

فهها تف ذلهها و خكشههف عههن ذلهها طههول ایالغههن

اذا جوواءكن وووا تعههووون

فقولوووا ح و و اذا جوواءكن وووا ال تعههووون فهووا و وضههع خهده عههیل فحهه فقحهه و مذاك طههال الن سووول
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اهلل

ای النوواب مبووا ا كتروووا حو عووی عهووده و وووا یتوواجون الحو ای یووم القحهووة و طحهه لههه

اصل ا اَ ای ردول اَ

النا

ا خكتفوت حه یف عوده طهال نعون و ووا یتواجون الحو

ای یوم القحهة فقحه فضاع ون ذلا یشء فقال ال هو عند اههو مفن ر حعقلهه فوهو امث لن هره
مث اوا خصحب وا یف ذلا الكتاب فٍیوجر عیل اٌصاحة و اوا یعئ فوو وأروذ امث.
طولههه <ٌتفههاطون عههیل تعههددىا> ایل ارههر فههی ذلهها تفص هحه تقههدم و ل هح

اركههام اَ

ال اىر خهة وتعههددة حتعههدد اٌراء و اٌىههواء و العقههول الناطصههة حههه تكلحهف كههه ارههد وهها فوهههه وههن
الكتاب و الغنة و علن ا ه دین اَ و ودار مجحع الشرع عیل العلهن و الشهرع وهن عرصهة العلهن ٌ
اٌوههور الواطعحهة الههی جیولوهها املكلههف و ٌخغههعه علهههه و اَ خقههول الخكهو اهلل نرأووا اال وااتاهووا و

الخكه اهلل نرأا اال وسعها و لح

مجحع اىه اٌراء وصحجی اٌركام ال اىر خة كها عرفت.

طوله <حه النزاع> ایل ارر ون عر وعین الكن و عهر ارهتٍ عهام ذواو اٌشهحاء و
عام اعراضوا عر ات اٌركام اٌولحة لٍشحاء واردة ٌیتلف لعدم ادجاب اٌرتٍ ىنهاك و
ً
اٌركام الثا و خة النف اٌور خة حتتلف حبغب اٌعراض لوجود ادجاب اٌرهتٍ و ىهً اخضها
وثجتة یف كتاب عیل

حتفاصحلوا و ارتٍفوا و لحغت ونووة حاراء املجهتدین و ا ارىن.

طولههه <و املوضههوعاو الصههرفة> ایل ارههر خعههین ات ههزاع التنعحههة والتصههو خب لههح
املوضههوعاو الصههرفة للههلوم التنههاط

یف

و ٌت عنههوات كلهههاو العلهههاء یف ىههذه املغههألة اٌركههام

الوهاو عنهد جوهه القجلهة خعهین ات طلنها
الفرعحة و ات ذكهر حعضهون وهن نهراو النهزاع الصهلوة ایل ج

حالتنعجة طلنها اذا اجهتهد و صهیل و تجهی حعهد العهاء كهات حروعهذور و ات طلنها حالتصهو خب كهات
ً
وعذورا و نن قول وعذور خهة املعهذور لحغهت وهن جوهة التصهو خب و حهر وعذور خهة حهر املعهذور
لح

ون جوة التنعحة حه كٍمها تهاحع للهنك و الكهن هبهذه اٌدلهة ركهن حهالرأي و حرجهایز و

عههن اهنههن تنهها عوا یف وضههع اٌ لفههاظ و تنهها عون یف ذلهها خنههایف اتفههاطون عههیل التنعجههة فههات عههیل
القههول حاهنهها ووضههوعة لٍوههور الذىنح هة خغههتلزم التصههو خب و عههیل القههول حاهنهها ووضههوعة لٍوههور
الارجحة طدیعئ اٌ غات و طدخصحب و عیل القول حاٌوور النف

اٌور خة ٌخغهتلزم التنعجهة و

ٌ التصو خب.
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طولههه <مث طههدخقال ات اٌصههه> ایل ارههر خعههین طح هه كههذا ولكنههه كههٍم ههاطك ٌت الكههن
ً
ال اىري وتعدد طععها و الشها یف كهوت واطعهً وارهد حرىها فٍ جیهري اصهه عهدم التعهدد و ٌت
ً
ً
املجهتد طد ادي وا علحهه و اصهاب الكهن ال هاىري طععها و اصهه عهدم اٌصهاحة ٌخثجهت رمكها
ً
واردا و اوا وجه اوكات تتهحههه ات املصهوحة خقولهوت ات فه اٌركهام وتعهددة و اٌصهه عهدم
ً
التعدد یف وضع الكن اوٌ و هبذا املعین ص حح ٌ حأ حه.
طوله <مث الصواب> ایل ارر ارذ یف اٌدتدٌ ل عهیل حعهٍت وهذىب املصهوحة و ادهتدل
جوجههوه وهنهها ات اٌركههام تاحعههة للصههفاو اي صههفاو اٌش هحاء و ى هً ٌ و هة ذواهتهها و ى هً وههؤثرة
تأثحرىا علن هبا او جولت و وهنا للوم الترجحح حٍ ورجح و ذلا اهنن اتفقوا عهیل ات وهراد الشهارع
یف رعاحه وارد فارادة اوهر وارهد وهن اوهور وتعهددة وهع ات اٌركهام وتعهددة تهرجحح حٍوهرجح و
وهنا لجناء العقٍء عیل ات املویل اذا طال لعجحده اذا اصجمت وعین كٍوً و اٌ فاعهلوا عتقداتكن
خكوت وراده ون كٍوه حالذاو ذلا الذي اراد و العههه حاملعتقهداو ٌضهعرارىن و وهنها اٌمجهاع
ً
ً
عیل التنعجة مققا عند املصنف و ونقوٌ ون الغایر ین و وهنا راىراٌخاو الثلث و ول میكون
مبا ان ل اهلل فاولجوك هون الكواف قن و یف ارهري هون الظواملون و یف ارهري هون الراسوقون فاهنها تهدل
ً
ً
عیل ات لكه واطعة رمكا راصا ون میكن حه فوو كافر و رهام و فادهق و وهنها الهنك النجهوي و
ىو ون ور یق العاوة رواه یف املصاجیح ون الص اغ عن ایحكرة و ركاكة لفو الرواخة تشود حاهنا
جمعولة ٌت فهیا اذا ركن الاكن فاجهتد و اصاب فجعه اٌجهتاد و اٌصاحة حعد الكهن ىهذا و

اٌجهتههاد حههاملعین املعههرو وههن اصههعٍراو عهههر و وههن دو ههه كههها طههدونا و مخعوههد عههن النههیب و

الجهر

حالهلهة لهح
اٌ مئة
اٌ یف العجادة و اٌ عهیل دهجحه الهرد عهیل املجهتهدین كهها تقهدم ج
ً
عههیل وهها یرو خهه اٌصههولحوت وردههٍ فههاهنن یروو ههه ات الههاكن اذا اجهتههد فاصههاب فلههه اجههرات و ات
ارعهأ فلهه اجهر وارهد و لقاجهه اتخقهول ات صهح الجهر فلعهه وعنهاه ات الهاكن اذا اجهتهد یف فوهن
الكتاب و الغنة و دعً ری اصاب الواطع الارجً و ركن لصارب املال الهواطعً حاملهال فلهه
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اجرات اجر الكن و اجر الغعً و اٌصاحة و ات ركن قتیضه الكهن ال هاىري و مخصهب الواطهع
فلح

علحه امث ٌ ه ركن حبكن راىر الشرع كها طال ردولاَ

تت هون و لعا حعضكن الل

ت ول حعا و امنا اق

اهیا الناب امنا انا حشور و انومت

عی حنو وا امسل ونو مفول قضوحت لو

ول حق اخح حیشء ف خأخمن فامنا اقطل ل قطعة ول نا ا هتً.
طوله <و خنجغً تنل خله> ایل ارر خعین ات طحه ات املجهتد اذا طصر فهٍ اجهر لهه و ات جاىهد
حقدر الواجب فاملصحب و املنعً یف اٌجر دواء یف ركن العهدل فنل خهه اٌشهكال حهات ذلها یف
الف ك الزاخد عن رد الواجب مث تعجحقه وع اوٍ الجر یف ذوة املصنف.
ً
و وهنا النصوب الدالة عیل ات َ یف كه واطعة رمكا و خشكه اٌدتدٌ ل هبها ٌ هه فهرع
ورود رجههر هبههذا اللفههو و حعههد الههورود فههرع ثجههوو ات التنههو ین فهی ها للورههدة و مار ىههذا اللفههو یف
اٌرجار و لعله لقلة تتجعً او كثرة غحاین و وهنا ردخث هنجالجٍ ة و طهدذكر اه یف اصهه تفغهحر
اٌجهتاد و ىو طوله یرد عی احدهن القضحة فحاكن فهیا برأخ الجر و العجب ون املصنف ا ه ملها
رأي الجر ىادم حنحات اٌجهتهاد طهال یف الضهواحا و اوها ونافاتهه ملها خغهتعهله املجهتهدوت یف ىهذا
ً
ً
الزوات ون عهه كه جرأخه ٌجه دٌ لته عیل وردة ركن اَ دج ا ه راىرا و واطعا فوو حروضر
الهزء الهدال عهیل ورهدة
الهزء الهدال عهیل ورهدة الكهن ال هاىري و یهجی ج
اذ املنی حاٌمجاع ىهو ج
ً
الكن الواطعً دلحها عن املعارض ا هتً و واادري م امجعوا عیل ی طوله أ كات طوله ذلها
ً
ً
حالهلهة ىهذه ادلتهه و ىهً كهها تهري واىحهة اٌ وها
حاوٍ او صادرا عن تقحة و ىو یرد عهیل العاوهة ج

ادههتند فحهه ایل كتههاب و دههنة و الجههایق ٌخهدل عههیل املههراد دٌ لههة طععحهة اٌ ا هها ٌ كههوت للنههاجنی
ً
رصحها و ٌ عاضد املصوحة و ىن عیل الجاوه و طد ور حتقحق الكٍم یف ىذه املغألة فٍ عحد.

طولههه <و ت وههر نههرة القههول> ایل ارههر خعههین وههن نههراو التنعجههة ا ههه لههو اوههر الشههارع حههاور
ً
ً
ووطت فارعأ املكلف و علن حالعهاء یف الوطهت و م جیعهه الشهارع لهه حهدٌ شهرعحا و ا ها ای

املكلف حالجدل الذي اطتضاه علهه و ف صه میجرأ ذوته ٌت اٌوهر تعلهق حهالواطع و الغهن لهه
و ارعههأ املكلههف و مخ هأو حههه فههاٌور ٌخقتیض ه اٌجههزاء و طههدذكر ا ات اصههه القههول حههات اٌوههر
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خقتیض اٌجزاء حاوه فراجع.

طوله <و طدتفرض نرة النزاع> ایل ارر خعین نرة النزاع یف التنعجة و التصهو خب طهدخفرض
یف اٌوام و املهأووم املنهالفی یف اٌعتقهاد فاٌوهام جیهو محهه الر یهر یف الصهلوة و محلهه و املهأووم

ٌ جیو فعیل التصو خب صلوة اٌوام عند املأووم فادد ٌ جیو اطتدامه حه و عیل التنعجهة وصهحب

الواطع حروعلهوم و جیهو اٌ طتهداء حهه و ٌ شها ات تصه حح صهلوة و افغهادىا هبهذه اٌدلهة ركهن
حالرأي یف دین اَ و ٌ جیو .

طوله <و یف ا فاذ ركن راكن ارر> ایل ارر خعین عهیل التصهو خب خنفهذه و عهیل التنعجهة

ٌخنفههذه و كههذلا ٌ جیهو الكههن یف دیهن اَ هبههذه اٌدلههة و دهحأی الكههٍم یف ا ههه ٌ جیهو قه

ركههن رههاكن ارههر اذا رههالف رأخهه رأخهه ٌت املتههرافعی اذا ترافعهها ایل رههاكن جههایز الكههن و ركههن

جیهنها وجب علهیها طجوله لقوله فاذا حكن مكنا و مخقجه ون فكأمنوا كون اهلل اسوتخ و
ً
عهحنا د و الراد عهحنا كالراد عی اهلل و هوو عوی حود الشورك حواهلل و القهایض الثهاین اخضها خفهی حعهدم
جوا رد ركن القایض فاذا ركن و عهٍ حبمكهه فهارتك كهه وارهد ها ركهن لهه فقجهه الترافهع
ً
ثا حا لح عیل الهاكن قضهه لعهدم تنها ع و حعهد التنها ع علحهه اتخقهول هلهها ٌ هزاع جینمكها حعهد
ً
الایز الكن و ارتصهاب كهه وارهد شهرعا ها ركهن لهه فٍحتتاجهات ایل
ا قعاعه حبكن الفقحه ج
ترافع.

ً
و اعلن ات املراد ون التصو خب ات كات ات الفقحه اذا اجهتد جرأخه و ىواه و علهن شهحجا

ىهههو ركهههن اَ الهههواطعً یف رقهههه و رهههق وقلدخهههه فوهههو حاوهههه ٌخته
الجحت

و فهین طال الغن جن عهیل

ههه یف وهههذىب اىهههه

یف رهدخث وو خهه مث اوور عهور قضوات و وال تو

اجووودوا ا اءكوون و اقضوووا مبووا ت و قن ان و الووق ف ی وزال هووو و حعووا وال ت و قوودوقعوا ىف عظحه وة
فحخوورجهن وهنووا ایب لحاووتج عه وهین ووا فح تهوول القضوواة عنوود خهحرووون و قوودحمكوا ىف یشء
واحد حقضواخا متهروة فاجازهوا هون الجهر فالتصهو خب ىهو وهذىب عههر جهن العهاب و الههین
خشحر عیل

ترد عی احدهن القضحة ىف حكون وول االحكوام فوحاكن فهیوا برأخو مث تورد تهوك
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القضحة حعحهنا عی غحره فحاكن فهیا

ف قول مث تتهل القضاة حملك عند االوام الومی

استقضوواهن فح وووب ا اءهوون مجحعووا و اههوون واحوود و نجوهین واحوود و كتووا ن واحوود الجههر فوههذا
املذىب ٌخته

یف وذىجنا و ات كهات ات الفقوهاء اذا راجعهوا الكتهاب و الغهنة و فوهن كهه

وهنن وهنها حر وا فوهه اٌرر ىو ركن اَ النف

اٌوري یف رقه و جیب علحه اٌرهذ حهه

و ات كههات ركههن اَ الههواطعً اٌویل حهره فوههو وههذىب المهههد

لوحس ل نأووان اال وووا

سعی و الخكه اهلل نرأا اال وسعها و الخكه اهلل نرأا اال وا اتاها ری ا ه لهو ركهن حغحهره
ً
لكههن حغحهر وهها ا ههلل اَ یف اعتقههاده و یهري فوههن حهره رعههاءا لنفغههه ٌ لههذلا الغحهر و لههذا
ً
تر هین وع ذلا كله اروا ا عیل درر وتقاحلی فكه خعهه ا علن ول عها مبا عهن كیف عهن
ً
وا مخعهن و ىذا اخة جود العجد و ملها اشهجعنا القهول یف حتقحهق ىهذا اٌصهه دهاحقا ٌ عحهده
ً
ثا حا.
قال :ااا علن الهقلل برجوع وجت لا عن ر یه رجم ع ه لاجهاع و ب زا العقزا و االولویزة
اللانع ززة لا تص ززحاال و االح ززوط تقلیز زلا نز زی ر یز زه الل ززانی ال تقلیز زل غیز زرا و اط اقتضز زی ج ززوازا
ا تصحاال التاییر االصلی الهقلم علی اصل ال ةل و علی ا تصحاال حروة العهل بر ی غیرا
التی كانا حین اختیارا تقلیزلا قبزل رجوعزه و لزیر علیزه اعزام ال زاس بتجزلد ر یزه لاصزل و لزو
علن الهقلل اجهاال برجوع وجت لا عن بعض نتاویه نفی اعتبار ذز ا العلزن االجهزالی وج زاط بزل
وجوا.

اقول :ات كات املراد حاملجهتد ون ادتفر الودع یف حتصحه ال هن حبكهن الواطعهة یف حهر
فهحهن جیهتههد یف ووضههع و خقههول ىههذا اجهتههاد یف

ووضههع الههنك كههها خعحهب حعضههون عههیل حعه
ً
ً
وقاحههه الههنك فٍ جی هو تقلح هده اوٌ و ارههرا ثجههت عههیل رأخهه او رجههع و ات كههات املههراد ا ههه فوههن وههن
ً ً
ً
الكتاب و الغنة شحجا اول ورة مث عر رعاء فوهه و عهر ثا حها شهحجا ارهر و خفغهرمها عهیل نهو
ً
ارر و خقول این ارعأو یف رواخی اوٌ فٍ جیهو اٌرهذ جرواختهه اٌویل و وهن اجهراء اٌدتصه اب
یف ىذا املقام خض ا الثكیل و وا اشته ا روي عن ایعجداَ

ا ه طال كان جا ىف الزول
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االقل طهج الدنحا ول ح ل و مخقد عههیا و طهوا ول حرام فهنخقد عههیا فأتواه الشوحطان فقوال
ل اال ادلك عی یشء تك ر ح دنحاك و تك ر ح تجعك فقوال حوی قوال تجتود دخنوا و تودعو النواب الحو
فرعا فاست اب ل الناب و اطاعوه فا اب ول الدنحا مث ان فكر فقال وا نعت احتودعت دخنوا و
دعوووت النوواب الحو ووواار ی ی ووول توحووة اال انای ووول دعوتو الحو فووا ده عنو ف عووا خوأی ا ووااح
الوومیل اجووابوه فحقووول ان الوومی دعوووتكن الحو حاطووا و امنووا احتدعتو ف عهوووا خقولووون كوومحت هووو الووق
ولكنك شككت ىف دخنك فرجعت عن فهها أی ذلوك عهود ای سهأوهة فوتود هوا وتودا مث جعههوا ىف
عنق و قال الاحهها حی ختوب اهلل ع وجا عی فاوحی اهلل ع وجا ای نی ول االنجحاء قا لرو ن و
عز ی لو دعوتی حی خنقطل او الك وااست جت لك حی ترد ول وات عی وا دعوتو الحو فحرجول
عنووو ا هتهههً و ادهههتدٌ ل املصهههنف حاٌمجهههاع طر خهههب و ججنهههاء العقهههٍء ٌ عهههر وهههن ختجهههع حهههر
المهد

و لغهنا حاوهة مجحهع العقهٍء و حاٌولو خهة فهٍ عجهرة هبها عنهد ا ٌ هه طحها

وهنهًعنهه

حالهلهة
حالنصوب و وراده حاٌولو خة ات املجهتد رحنجذ ٌ جیو اتخعهه جرأخه اٌول فكحف وقلده ج

ٌ جیهههو العههههه ههها خنهههادي الفقحهههه عهههیل فغهههه این ارعهههأو یف رواخهههی اٌویل و لحغهههت وهههن

المهد

.

طوله <و اٌرو > ایل ارر ىذا اجهتاد ون املصنف و اٌرو حه الواجب تهرك اٌجهتهاد
یف دین اَ الفقواء ثقاو عدول یرووت رواخاو فهات كا هت وتفقهة فتها و ٌ جیهب حهة این اعههه
ً
و الفقوهاء محلهة و رواة و
هبذه الرواخة ارذا حقول فٍت فهات مجحهع الرعحهة وقلهدوت ٌ لمههد
ات كا ت متلفة و كات ون اىه الترجحح یرجح عیل وا دتعلع علحهه و اٌ فوهو حالحهار فقددهجه
اجوعجداَ

عن رجه ارتلف علحه رجٍت ون اىه دخنه یف اور كٍمها یرو خه اردمها خأور

حارذه و اٌرر خهناه عنه كحف خصنع طال یرجج حی خهیق ول یجره فهو ىف سعة حی خهقواه طهال
الكلح هین و یف رواخ هة ارههري حاهیهووا اخوومت ووول حوواب التأووهمی وسووعك و طح هه للرضهها

جیحجنهها

الرجٍت و كٍمهها ثقهة حبهدخثی متلفهی و ٌ علهن اهیهها الهق طهال فواذا متعهون مفوسول عهحوك
حاهیها اخمت و طال اجوعجداَ

اذا مسعت ول ا ااحك الودخث و كههون قوة مفوسول عهحوك
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حی ت ی القامئ فترده الح ا هتً فذىب ارتحا املصنف فا ه ارو اٌراء جزعههه و طهدعرفت
ا ه اجهتاد یف وقاحلة النصوب.
طوله <و لح

علحه اعٍم النها > ایل ارهر فهات اجهتهد یف الهرأي و اضهلون فقهدعرفت وهن

الدخث ا ه جیب و جیب اعٍوه اخهاىن و ردىهن عهن ضهٍلهتن حهه ٌخقجهه توحتهه رهی یهیی وهن
ً
ً
اضه و یرجعه و ات عر ون اٌرجار شحجا و ارجر النا مث عر رعاءه مفن ادتفتاه ثا حا یجهر ها
ً
فون ثا حا و ات مخغتفته ارد مفا علهه حا ه خعهه حه ارد فلعله میتج الحهه ارهد و مخعههه حهه و یف
وجوب اعٍم اىه املشر و املغرب و الجادي و الاضر ررج راىر و وهراد املصهنف حاٌصهه اصهه
الجراءة.
طوله <و لو علن> ایل ارر فجعله املصنف كالشتة فات كات حرمصهور فٍ جیتنهب الكهه
ً
ً
و خعهه حالكه و ات كات مصورا فذكر ات فحه وجوىا وهن الحهار و القرعهة و وهرح الكهه و العههه
ً
حالكه و متهاره العههه حالكهه لٍدتصه اب و طهدعرفت وقهدار اٌدتصه اب دهاحقا و الكهن و
ً
ً
این ماجد صا یف ىذا الجاب اٌ ات امل كن یف ذلا ات وا وجد ون كتاحه ووافقا لرواخة ثقة حره
خعهه حه و وا تفرد حه میغا عنه ری خعلن وا رجع عنه عها میرجع.
قال :الحكن رنم الهجت ل بهقتضی ر یه الاصووة بین ال اس و لو قول نیها یتعلزق بزاور
وعاشز ن بصزیةة اخبززار ام ان ززا و ربهززا ی ززتقض عكسززا بال ز ادل علزی شززرال الاهززر و ال ززال و
نحوذها و قلیتكلف نی ادراج ها نی الاصووة و لو عرع بانه وا یطلق علیه لفو الحكن ون غیزر
ت ززانر و صززحة ززلب لكززاط اول زی و الفتززوی اخبززار عززن حكززن اهلل ززبحانه و لززو بلفززو االن ززا و
قلی زتبه الحكزن و الفتزوی كهزا نزی قضزیة زوجزة ابزی زفیاط و الهزلار علزی قصزل الحزاكن و تظ زر
اللهرل نی التعلی عن وورد ال ص و علوه اقول و وم ال ة ناالصل جعله ون باال الحكووة.

الاىلح هة و ركههن الش هحعات ٌ ركههن اَ
اقااول :طولههه <الكههن> ایل ارههر ذلهها ركههن ج

علوجه لقول ایعجداَ

ول حكن برأخ بی ا نی فقد كرر الجر و ىؤٌء لو اولهوا عجهاراهتن ها

یوافق اٌرجهار عارضهون حا هه وها الهزوكن عهیل اتتتكلههوا حالفهاظ یجغضهوا اَ و ردهوله و یهالف

ارجار المهد

مث تأولوىا حغحر رواىرىها ألهح
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الیوج اهلل الهور حالأووء وول القوول و لهو ارادوا

وهنا رواىرىا فوً عیل وا مسعت.
طوله <و لو حالقوة> خعین و لو كا ت الصووة حالقوة فح كن املجهتد طجهه وطوعوها حصهحغة
ارجههار كهأتخقههول رمكههت و الزوههت كههذا و كههذا ام ا شههاء و لهح

ووضههع لف ههة ام حههه ىههو مههه او

كأتخقول افعه كذا.
طوله <و ر ا خنتق

> ایل ارر فا ه خقال ركن الاكن حت دخد شهارب الههر و صهوم هد

و ثجوو اهلٍل وع ا ه ٌرصووة اٌ اتخقال ات یف وثلوها رصووة حالقوة.
طوله <و الفتوي> ایل ارر واادري اذا كات عن رأي ون املجهتد كحف جیغهر اتخقهول ىهذا

ركن اَ و ىذا دین اَ و كحف خكوت ذلا دین اَ و دین مهد
رمكه كها ات رأي مهد

حهه ىهو شهرع املجهتهد و

شرعه طال اَ دج ا ه احكن مبا ا اك اهلل.

ً
طوله <و طدخشتجه> ایل ارر و طضحة ایدهفحات وهن رواخهاو العاوهة رهاىرا و ىهً ات اوهرأة

ایدفحات اتت النیب
فقههال

و طالت وجً رجهه شه حح ٌخععحهین وهن املهال وها خكفحهین و ولهدي

هلهها خوومی لووك و لولوودك وووا خكرحوك ا هتهً فارتهههه املصههنف اتخكههوت ذلهها ركووههة

فٍتتعدي ایل حر ووضع القضهاء ٌت القهایض ر ها یهري وهن رصهوب القضهحة وها یهلهه عهیل
ً
الكن الاب فٍ جیو التعدي ایل حره و اتخكوت فتوي فحتعدي ایل حهر ووضهع الهنك اخضها

و املدار عیل طصهد الهاكن و جعهه املصهنف اٌصهه الكووهة یف ووضهع الشها فاهنها الحقحنحهة و

جعه اٌصه عدم التعدي ایل حر تلا املوضع.
قال :اصل ااا حكن الحاكن نی واقعة خاصة نهقتضی قاعلل التاطیة و اصالة الفسزاد و
اطاق ادلة الهسخلة الفرعیة جواز نقزض حزاكن اخزر ایزاا و جزواز نقضزه حكزن نفسزه ااا تجزلد ر یزه
ظانا بطاط ر یزه االول او قاطعزا اال اط االجهزاع اله قزول و الهحقزق و لززوم ال زرج و الهزرج اوجزب
علم نقض الحزاكن االخزر و كز ا عزلم نقضزه حكهزه السزابق ااا ظزن بطانزه بتجزلد ر یزه الطزاق
و قول االجهاع و ب ا العقا و لزوم ال رج و ظ ور االجهزاع الهركزب بی زه و بزین زابقه و ال دلیزل
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علی علم جواز الز قض نزی القسزن اللالزث ناالدلزة االولزة زلیهة عزن الهعزارض و التفصزیل بزین
العبادل و الهعاولة نا ل بل الحكن الیكوط اال نی الهعاوا .

ً
اقااول :اعلههن ا ههه اذا ركههن الههاكن یف واطعههة جرأخ هه و اجهتههاده كههها فغههره املصههنف ا فهها

فٍ جیو التعو خه علحه و ارذ ارهد قتضهاه ملها عرفهت ا هه وهن ركهن حهدرمهی حغحهر وها ا هلل اَ
فقدكفر و وا ا لل اَ ىو الكتاب و لقوله

خنظران ول كوان وونكن نمول قودرقی حودخثنا و نظور ىف

ح لنا و حراونا و عرف احكاونا فهحرضوا ح حمكا فواین قدجعهتو عهوحكن حاكهوا الجهر و اوها وهن
الاىلحة.
ركن حالرأي فقدركن حبكن ج

طولههه <مفقتیض ه طاعههدة التنعح هة> ایل ارههر خعههین اذا طلنهها ات املص هحب وارههد فههاذا تج هی

رعامه فوو راوئ و مخكن وا طاله ركن اَ فوجب الرجوع ایل ركن اَ.
و كذلا طاعدة اصه فغاد املعاوٍو خعین عدم تأثحر عقد اٌ تقال ری خعلن ا ه وهؤثر و
ً
حره اخاه.
اوٍ ادلة املغألة الفرعحة الی عرفوا ارحرا جوا قضه و ق
و طوله <اوٍ اٌدلة> كٍم خقولو ه یف كه وقام و ٌ وعین له یف كثحر وهن املواضهع فهات
وعین املعلق لفو دال عیل املاىحهة حهر وقحهد ح
افراد تلا املاىحهة ٌ عهیل اعراضهوا و اوها اٌوهر ح
طال صه او تصیل ركعتی فلح

هء وهن املتهههاو فهت كن حبمكهه عهیل ذواو
ً
هء حاٌ شهاء و اٌرجهار فلهح علهق وهثٍ اذا

علق ری تغتدل حه عیل اوٍطه عهن العوهور و حهر العوهور

و ایل القجلة و ایل حر القجلة و یف الر یر و حره وكشو العورة و وغتورىا و یف اي وكات كهات و
ىكذا و اٌ لكات یوجد لدخث وقحهد الهف رهدخث وعلهق وعهارض و ٌ شها ا هه جیهب العههه
ضهوت املشوور املتواتر و ترك النهادر و ٌ ارهد خعههه حهذلا و ٌختومههه و كهذلا اذا ركهن عهیل

املعلههق جیهري الكههن عههیل اٌفههراد وههن رحهث املاىحهة ٌ وههن رحهث اٌعههراض فههات مخصههدر یف
اٌعراض ركن فٍركن هلا و ات صدر ف مكوا مصوب هبا فاذا طحه لهن الغهف رهٍل لهح

علق عن اٌعراض ری خدل عیل عدم رروة املووهوء و املغصهوب و املغههوم و املضهر ملهرض
او حره و ٌمیكن اٌدتدٌ ل حه اٌ عیل ات اٌفراد وهن رحهث الغنهحهة رهٍل و ات عهرض علهیها
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عهدم

حالهلة ٌحد یف كه وغألة ون وراجعهة الفارهه و لهح
عارض جري علحه ركن العارض ج
ً
ذكر اٌعراض یف ردخث و عدم ذكر اركاووا دجب اٌوٍ و كثحراوها خغهتدل القهوم حاملعلقهاو
ً
ً ً
و ٌ مه هلا احدا وثٍ خقولوت وعلقاو الوكالة تقتیض كذا و اذا راجعنا كتاب الوكالة م جنهد لف ها
ً
ً
وعلقهها و خقولههوت وقتیض ه وعلقههاو اٌجههارة كههذا و ل هح یف كتاهبهها لفههو وعلههق وههثٍ فٍتغتههر و
ٌتغفه.
طوله <اٌ ات اٌمجاع املنقول> و طدعرفت عدم اعتجاره.
طوله <و امل قق> و ٌ عجرة حه یف ووضع عدم النك.
طولههه <و لههلوم اهلههرج و املههرج> و اهلههرج عههین الفتنههة و اٌرههتٍ و القتههه و املههرج كغههجب
ً
حالهلههة ىههذا دلح هه د هحایس
الفغههاد و القلههق و اٌرههتٍ و اٌضههعراب و خغههكن رامه ا دواجهها ج
ً
ادت غاین و ٌ جیو الجناء علحه یف الدین و اعلن ا ه ر ا خكوت یشء مذورا و جیهب الهذر ونهه
ً
و العهه حغحره و ر ا خكوت حره وجوىا میكن التویق حكه وجه عن ذلا امل هذور فجهذلا خفغهد
ً
ا لب ادلة القوم یف وثله وثٍ خقول ات الغ ضرر فحجب اتخكوت للهغجوت الحار لدفع الضهرر و
دفع الضرر میكن جوجهوه فتعحهی الحهار مه

ارتحهار ٌ عجهرة حهه فٍتغفهه فهاذا كهات یف الهنق

اهلرج و املرج فلر ا خدفع اهلرج و املرج عن العام جوجهوه فتعحینها عهدم الهنق

یتهاح ایل دلحهه

فٍجه ذلا ٌ جیو اٌعتهاد عیل ىذه اٌدلة اٌدت غا حة ون العقول الناطصة.
ً
طوله <ٌوٍ ونقول اٌمجاع> و اٌمجاع لح حاور لف ً و ول خدا عیل ذلا ٌ عجرة حه.
طولههه <و حنههاء العقههٍء> و لحغههوا حا جحهاء و ٌ اولحهاء و ٌ رجهة یف حنههاهئن یف د حهاىن الههی
خغاوح النا

یف كلوا.

طوله <و للوم اهلرج> و طدعرفت حعٍت اٌدتدٌ ل حه.
طوله <و روور اٌمجاع املركب> و نن ون رقحقته یف عو خه فاي عجرة ح ووره ال ین.
طولههه <و ٌ دلحهه عههیل عههدم جههوا الههنق
ٌدلحه علحه یف الواطع و لح

یف القغههن الثالههث> فههٍ كههه وهها ٌدلحهه علحهه

عدم الوجدات دلحه عدم الوجود و لح

عدم الدلحه دلحه العهدم
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ً
فلعه املویل یر خد التوطف فٍخنغب علحهه دلهحٍ و ىهو وهن الشهتاو الهی جیهب التوطهف فهیها او
ً
املشههكه الههذي جیهب فحهه الههرد ایل اَ و ردههوله و املههراد حالقغههن الثالههث اذا كههات املجهتههد طاوعهها

حفغاد رأخه اٌول فاذ ٌ دلحه عیل عهه عهیل عهدم جهوا الهنق
املغألة حباهلا فحنق

فاصهه الفغهاد و اوهٍ ادلهة

رمكه اٌول اذا طعع حفغاده.

طولههه <و التفص هحه> ایل ارههر خعههین ٌ وجههه للفههر ج هی العجههاداو و املعههاوٍو فحوجههب
اٌعادة یف العجاداو و ٌیوجتا یف املعاوٍو اذ الكن رقحقة یف املعاوٍو و ووضوع الج هث
الكن.
حالهلة كلوا كلهاو مخهذكر ادهن اَ علهیها و مخغهتدل علهیها حقهول النهیب و ٌ حفعلهه و ٌ
ج

حتقر یهره و خغههتدل حقههول النهها

و فعلوههن و حنههاهئن و تقر یهرىن و املههرد یف الكههه ایل اَ و الههق یف

املغألة ات الاكن اذا عر ا ه ركن حغحر وها ا هلل اَ جیهب علحهه و عهیل وهن عهر

قضهه و ات

و ارهذ وهن وارهد و

ركن حالكتاب و الغنة مث عر ا ه اشتجه علحه مفا كهات وهن رقهو النها
ً
اععً اٌرر اشتجاىا فحرد الق ایل اىله ٌ ه ٌیجعه رق اوهرئ وغهلن و وها كهات وهن یشء اثهره

حها فٍ جیهو التقر یهر عهیل الجاوهه و یهرده ایل الههق ٌت وهن جوهه الغهنة رد ایل الغهنة و اوها وهها
ً
ویضه ممهها لهح لههه اثههر فههٍ یشء علحهه ٌت كههه وههن ركههب اوههرا جحبوالههة فههٍ یشء علحهه اللوههن اٌ
فمكها روي ا هه كتهب اللحهه جهن ىاشهن

اتخكوت له تٍ وأثور فحعهه حه اوا یف رقو النا
ً
ایل ذيالر خادههتی و ىههو وایل حغههاجور ات رجههٍ وههن املجههو

وههاو و اویص للفقههراء ح

هء وههن

والههه فارههذه طههایض حغههاجور فجعلههه یف فقههراء املغههلهی فغههأل املههأووت عههن ذلهها فقههال لهح
عنههدي یف ىههذا یشء فغههأل احاالغههن

فقههال اجوالغههن

ان امل ووویس می ووا لرقووراء

املأههی و لكل خنجغی انیؤخم وقدا ذلك املال ول وال ال دقة فحرد عی فقراء امل وب ا هتهً و
عن اٌصج جن جاتهة طهال طیضه اوحراملهؤونی

ان ووا اخطوأت القضواة ىف دم او قطول فهوو عوی
اتخقلهن

بیت وال املأههی و اوا یف رقو اَ فمكا دجه اجوالغن عن رجه اررم فن
ً
ارفاره فقال خودعها طحهه اهنها وهوال طهال و ان كانوت طحهه فهات رجهٍ افتهاه ات خقلهوها و خغتغهه و

خعحد ارراوه ففعه طال عهح دم و اوثال ذلا ون اٌرجار.
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قااال :اصززل ااا اجت ززل الهجت ززل ن زی العبززادل كط ززارل القلی زل الهاق زی لل جا ززة و عززلم
وجوال السورل نی الصلول و عهل ذو و وقللوا برذة ون الزواط ثن تبلل ر یزه ناالعهزال الصزادرل
قبززل تجززلد الززر ی اط كززاط اثرذززا باقی زا كهززا لززو كززاط باقیزا عل زی وضززوجه السززابق الز ی كززاط بالقلی زل
الهاقی لل جا زة لزنیجزز لزه الب زا نزی االعهزال االتیزة علزی العهزل السزابق نایصزلی بعزل تجزلد
الر ی ب لة الوضو بل یط ر وا القاا و یجلد الوضو و ذكز ا و الزة لاجهزاع و قاعزلل التاطئزة و
اصالة الفساد و ب ا العقا واطاق ادلزة االنفعزال نعزن لزیر علیزه وعلزی وقللیزه نیهزا وضزی وزن
الصلوا و االعهال الهتقلوة اعادل و ال قضا ح را ون ذتزة ال زریعة و للسزیرل و قاعزلل االجززا
نز زی االدل ززة ال ززرعیة و ادل ززة العس ززر اال ااا قط ززم بفس ززاد ر یز زه الس ززابق نیعیز زل و یقضز زی و او ززا نز زی
الهعززاوا نززااا عاوززل ذززو او وقلززلوا ك زخط تزززوح بالهرتضززعة وعززه ع ززر رضززعا ثززن تبززلل ر ی زه
نهقتضی االجهاع اله قول و التاطئة و اصل الفساد و ب ا العقا و اطاق االدلة و ظزاذر ال ز رل
نقض الهجت ل لكن الحق علوه نی حقه و حق وقللیه ح را ون ال تة و ال رج وؤیلا باط ناجلل
الحكووززة ذزی الززة و عززلم االخززتال و ذززل لهجت ززل نقززض وعاولززة وجت ززل اخززر او وقلززل لززه ع ززل
واالفززة الززر ی لر ی زه و حصززول الهرانعززة ع ززلا ام ال وج ززاط اوج هززا علوززه ااا لززنیكززن قاطعززا
ببطاط ر ی االخر للوج ین الهتقلوین نی ابقه و لاجهاع الهركب و االولویة ذ ا نزی وعزاوا
العالن و نی وعاوا الجاذل ون الطرنین یحكن بصحة الهطابق لر ی ون قللا بعل الة لتبعیة
االحكززام للصززفا و ب ززا العقززا و اطززاق االدلززة ال انی زة الشززتراط العلززن و بفسززاد غی زر الهطززابق
للللیلین االولین وم اطزاق ادلزة الفسزاد او وزن طزرع واحزل كهزا لزو تززوح الهجت زل العزالن البالةزة
الرشیلل باااط ولی زا و ذزی جاذلزة بالج زل السزااح ثزن قلزل وزن یقزول بالفسزاد نفزی الصزحة
ل هززا او الفسززاد ل هززا او للزوجززة خاصززة وجززوا اخیرذززا خززاع االجهززاع و ووجززب للت ززاجر و ادلززة
الصحة للزوح اقوی ون ادلة الفساد للزوجة بف زن العزرع الزورود نزیحكن بالصزحة ل هزا لاجهزاع
الهركب نتخول و ااا كاط الهتعاواط عالهین وتاالفین نی الر ی نفیه الوجوا السابقة.
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اقول :اعلهن ا هه اذا اجهتهد املجهتهد یف اٌدلهة العقلحهة و الهرأي فهات اصهاب میهوجر و ات

ارعأ امث و عیل اي رال ٌ جیو له العهه جرأخه ٌ ه لح

حعاعة َ و لردوله و ىو حغحره اطرب و

ى هو رههري حههاٌعراض عنههه و الرجههوع ونههه ایل الههق و اٌ احههة ایل اَ علوجههه و التوحههة لقههول

ایجعفر و ایعجداَ

ول حكون ىف د موی حغحور ووا انو ل اهلل ع وجوا وول لو سوو و ع وا
ای قا

ق

بی ا نی فاخطوأ سوق

فهو كافر مبا ان ل اهلل عی مهد

و طال اجوعجداَ

احعد ول الأهاء و طال اجوجعفر

الكن حمكان حكن اهلل و حكن اها الاههحة مفل اخطأ حكون

اهلل حكن كن الاههحة و وول حكون حود می حغحور ووا انو ل اهلل ع وجوا فقودكرر حواهلل تعوای و عهن
النههیب

ووول حكوون مبووا میكوون حو اهلل كووان كهوول شووهد حشووهادة ق و خقوومف حو ىف النووا حعووماب

شاهد ال ق ا هتً و طدعرفت ات ون افی النها

جرأخهه لعنتهه وٍجكهة الرمحهة و وٍجكهة العهذاب

فات كات ركن حالرأي فحجب علحه العدول و التوحة و اٌعهادة و جیهب عهیل حهره قضهه و اوها ات

ركن حالكتهاب و الغهنة مث عهر ا هه ارعهأ یف فوهوهها یهوم اول اوها یف وها یهدد یف وها دهحأی
وهن وها ا هلل اَ و ممها

فٍ جیو له و ملن اولع عیل العهدول العههه حهه فا هه اٌت وعتقهد ا هه لهح
ً
جاء حه مهد و اوا وا ویض وطته و اثره فلن جند دلحٍ عیل للوم اعادته و تٍفحه حه عهه ها
اتاه اَ و ا ودعه و ا كات تكلحفه یووجذ و دقا عنه التكلحف طجه تجی العهاء و جرجهت ذوتهه
الدخهد و التكلحهف
ٌت ودار الشرع عیل العلن ٌ عیل الواطهع و طهدعهه ها كلهف حهه و اٌشهتغال ج
حههذلا اهنههن

مخكلفههوا

الدخهد ٌخكههوت اٌ حالجحهات و یف ىههذا الههدلحه كفاخهة و یهو
ج

الههنف

النواصب اذا احصروا حاعادة صلوهتن و صووون و رجون كها روي عن ایعجداَ

كا عهوا

عهه و هو ىف حال ن ج مث ول اهلل عهح و عرف الوالخة فان یوجر عهح اال الزكووة فانو خعحودها ال نو
وضووعها ىف غحور وواضووعها و عههن مهههد جههن ركهمی طههال كنهها عنههد ایعجههداَ

اذ درههه علحهه

كوفحات كا ا خهدیی فقهاٌ ا ها كنها قهول حقهول و ات اَ وهن علحنها جوٌختها فوهه خقجهه یشء وهن
اعهالنا فقال اوا ال هوة و ال وم و الج و ال دقة فان اهلل ختجعمكوا ذلوك و خهاوق حمكوا و اووا الزكووة
ف و النمكووا احعوودمتا حووق او و ئ وأووهن و اعطحتهووا غح وره وههع اهنه ها عهههٍ وهها عهههٍ وههن ح هر وٌخ هة

المهههد
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ً
ً
ً
و ى هً شههر طجههول اٌعهههال فكح هف وههن عهههه عهههٍ اوتثههاٌ ٌوههرىن وعتقههدا ا ههه

رمكون و مما خدل عیل ذلا طول ایعجداَ ای جا كج اورا هالة فو یشء عهحو ا هتهً
ً
ً
ً
و ٌ شا ا ه كات جاىٍ حبعاجهه و جهاىٍ حغحهر وها عرفهه ذلها الحهوم دهاعحا حقهدر الودهع و لهح
لٍ غات اٌ وا دعً وع وا فحهه وهن الهرج و واجعهه علهحكن یف الهدین وهن رهرج و وها فحهه وهن
العغر و ٌیر خد حكن العغر و ا ه راوئ و رفع عن ىذه اٌوة العاء و عهه ها علهن و وهن عههه
ا علن كی وا ٌخعلن.

ً
و اوا وا اثره حا یف املعاوٍو كأت وح او تهلوح و ىهو خعلهوها رهٌٍ مث علهن ا هه ارعهأ و

ىو ررام و اللوجة ووجودة او ركن لا لرجه مث علهن ا هه رعهاء و امللها حها یف خهده و اوثهال
ذلا اوا مما ویض فٍ امث علحه و ٌررج ملا ور و اوا فحها دحأی مفقتیضه وها وهر وهن اٌرجهار عهدم
جههوا تقر یهره ٌ ههه خعلههن اٌت ا ههه عههیل رههٍ وهها ا ههلل اَ و رههٍ دیهن مهههد

و ٌ وعههین

لٍدتصه اب حعهد الحقهی حفغهاد اٌول و املصهنف ركهن حهالتقر یر لهوجوی للهلوم ىتها الشهرع و
ً
عدم اعتجار النا حه و لللوم اهلرج و املرج ٌ ه ر ا یرجع عن رمكه یووها واجهة وهرة فهح كن تهارة
هلذا و تارة هلذا و مها دلحٍت ٌخدٌت اٌ عیل اور ادت غاین رین ٌ جیو الكن حهه یف دیهن اَ

و ا هها التههنقٍو املتعههددة الههی رههن املصههنف لههلوم اهلههرج و املههرج ونههه ا هها ىههو یف تههنقٍو اٌراء و
ً
ال نوت و اوا ون خعهه حالكتاب و الغهنة و حهالعلن فٍیصهه لهه التنقهه كثحهرا اٌ یف وارهد حعهد
ً
وارد اتفاطا و ٌخلزم ونه عدم اعتجار النا حه و اهلرج و املرج.
و اوا الزكوة و اله

و رقو النا

مفقتیض اٌرجار اٌعادة كها وهر یف الهدخث النمكوا

احعدمتا حق او ئ وأوهن و اعطحتهوا غحوره و ملها روي ات النهیب
اجوجعفر

ال تجطا حقوق املأههی بیوهنن و طال اجوعجداَ

طهال الیجطوا حوق وأوهن و طهال
الخ وهح ذهواب حوق احود و اوها

العجاداو و شروووا و اوثاهلا مما ور و وضت اوطاهتا فٍ شا ات تكلحفه یوم اول كهات وها علهن ا هه
دین اَ و دین ردوله و اوتثه وها علههه اوهر اَ و جهرئ ذوتهه وهن اٌوتثهال و اٌشهتغال ٌت وهدار
ً
الشرع عیل العلن و ٌ ارد وكلف حالقایق الواطعحة كهها وهر و اٌشهتغال ثا حها یتهاح ایل دلحهه و
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ً
م جند دلحٍ خدل عیل للوم اٌعادة و القضاء.
ً
طوله <رذرا ون ىتا الشر خعة> كأت ىؤٌء یلقوت اٌدلة و لقهد رهن طهدغ لهح
هبذا الدلحه ادهتجاغ حعضهون تهرك خهارة حعه

وهنها و

اروا هه ٌت جیهت ذلها اٌ كهات یف دهكة كثحهرة

التراب فقال لو رته لتترب لحی و فحه ىتا الشر خعة ٌین راوه الشر خعة و ىذا الدلحه ودهحلة
رغنة ملن كات یف فغه كجر و رب ر خادة و یف كه طلة اعتناء حه خهنتا الشر خعة عوذ حاَ.
طوله <و للغحرة> وی صار دهحرة العلههاء و النها

رجهة شهرعحة و املهدار عهیل الكتهاب و

الغنة و القعع ول شك و ظل فاقام عی احدما فقدحج عهه و العلن حغهحرة الكهه علهن حهب
و الجع

حر جمد.

طولههه <اٌ اذا طعههع حفغههاد رأخهه> ایل ارههر طههدعرفت ات الههرأي رههرام یف دیهن اَ وعلقهها و
اٌعتهاد عیل حر الكتاب و الغنة احتهاذ ولحجهة وهن دوت اَ و دوت ردهوله و وهن عههه حهالرأي
فعهله حاوه ٌخعود ایل اَ و ات اصاب كها عرفت مفن عهه حالرأي مث ادتجصر یف الوطهت اعهاد
و اذا ویض الوطهت و كهات الهرأي وذىجهه فهات طاوهت علحهه الجهة وهن الكتهاب و الغهنة عهیل ات
الرأي ررام یف دین اَ و وع ذلا اطام علحه فعهله حاوه ٌ ه وتعهد عیل ترك الهق و ات مخقهن
علحه الجة و ىو ون اىه التغلمی و العاعة و اٌوتثال و عهن وها ىهو علحهه وهن دیهن اَ و دیهن
ردوله و رججه و لو عر ا ه رٍ دخهنن لعدل عنه فوو ون اىه اٌمیهات و ٌ اطهول ملها عهلهه
ا ه خعحد لقول ایجعفر

ول مسل ول جا اورا می ح عهها فكمب ح و ول اوره الرضوا حنوا و

التأهمی لنا فان ذلك الخكرره و طحه له
كا وا ق د عهح و طال

حاي یشء علهن املهؤون ا هه وهؤون طهال حالتأوهمی هلل ىف

كا وول متأوك حوالع وة الوو یق فهوو نواج طحهه وها ىهً طهال التأوهمی ا هتهً

فٍخعحد عهله ملا عرفت ا ه ٌخعحد اٌ رق النا

و ذلا تفضه وهن اَ و عفهو عهها دهجق كهها

عرفت یف النواصب و الل خدخة و ون دات حدین طوم لزوتهه اركهاوون و اوها ات عهر وها كهات علحهه
ون الكتاب و الغنة مث عر ا ه كات عیل رعاء و وعنامها حر وا كات خعر فٍ طضاء علحه ملها
ً
عرفت داحقا و ىنا و املصنف اوجب القضاء لغٍوة اٌدلة اٌرحعة و ىً اوٍ اٌدلة و اصالة
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الفغاد و حناء العقٍء و طاعدة التنعجة عن املعارض و حعد وعرفة اٌدلة قول لحغهت دهاملة اذا
ً
كات الفقحه یف اٌول ارذا رمكه وهن الكتهاب و الغهنة و عههه حهه مث عهر حعهد وهدة ا هه اشهتجه
علحه اٌور یف فوهوها و املراد وهنا حر وا فوههه و طهدطال عهیل

لوحس وول طهوج الوق فاخطوأه

كهل طهج الجاطا فاد ك و رفع عن ىذه اٌوة تغهعة وهنها العهاء و وها ٌخعلههوت و الخكهو اهلل
ً
نرأا اال وا اتاها و وا اتاىا اَ ذلا الحوم ىو ذلا الكن و اي رجه ركهب اوهرا جحبوالهة فهٍ یشء

حالهلهههة اٌعهههادة حتتهههاح ایل دلحهههه و
الوههه اٌحتهههدائ ج
الوهههد اع هههن وهههن ج
الوهههه حعهههد ج
علحههه و ج

ٌحتري
طدمسعت ردخث النواصب و الل خدخة فاٌصه اٌجزاء ری خأی دلحه و طاعدة التنعحة ج
ً
ً
ىنا فا ه مخا وكلفا حالواطع ری خضر حه رعاء الواطع و ا ها كهات وكلفها حهالكن الثها وي الهنف
اٌوري و طدكات اصاحه واوٍ اٌدلة ٌخشهه املوضع فا ه حروتعهد مالفة العلن و لح
وٌ ا

حغهاه

حه ىو عاوه حعلن و عهد و اعتقاد و اوٍ اٌدلهة جیهري فحهها ذكر ها و اصهالة الفغهاد

خعدل عهنا حدلحه اجزاء اٌوتثال و حناء العقٍء وعاع ٌوة العقٍء و نن عجاد اَ و اوهة ردهول
اَ

.

طوله <و اوا یف املعاوٍو> ایل ارر اوا اٌدلة فقهدعرفت و اد ىنها رهاىر الشهورة و حاوهنها
ً
ٌرجحة فحه فضٍ عن راىرىها و طهدطال اوحراملهؤونی امنوا خعورف اهودی حقهوة وول خأخومه وول
ً
الناب و طد ور صفة الشورة ولكن املصنف ارتار النق رذرا ون اهلتا و شهرره یف الضهواحا
ات العقٍء رحنجذ خذووت الشرع و خقولوت عیل الشارع اوا طدرو عیل اطاوة ركهن كهیل ٌخكهوت
فح هه املزامحههة حههه اىههه العقههول خقولههوت ٌ اعتهههاد هبههذا املجهتههد رح هث ا ههه یف كههه وطههت یكههن
ججعٍت وا افی و حاعادته مث حاعهادة وها اعهاد و ىكهذا تهدجر یف ىهذا الهدلحه و حنهاء الهدین علحهه و
ىههه ىههو اٌ كقههول الرجههه لحهی ختعلههق هبهها التههراب و خهنتهها رروههة الشههرع و عههیل ذلهها لههو ین
املجهتد ٌ جیو حتدخده ٌت فحه ىتا الشر خعة و لو ارتكب كه ونكر ٌ جیو اٌ كار علحهه ٌت فحهه
ً
ىتا الشر خعة و لو كذب ٌ جیو اٌ طهرار حا هه كهات كهذحا ٌت فحهه ىتها الشهر خعة و ىهذا حهاب وهن
ً
اجواهبن خفتح ونه الهف حهاب فهاذا ارعهأ یف الكهن و اععهً وهال خهد عههرا ٌ جیهو قضهه اذ فحهه
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روور تلوت وزاح املجهتد و فحهه ىتها الشهر خعة و كهذلا فعهه اوحهر الجنهارا ركهن حقتهه رجهه مث
تجی رعاء رمكه طال رمكنا حبكن و ٌ رجع ونه اطتلوه و نهن نغهن ایل عحالهه و لهذلا تأخهد
ً
املصنف حقولهه وؤ خهدا حهات فاجهدة الكووهة ىهً ذلها و لعههري ات یف ىهذه اٌركهام لعجهرة ٌویل
اٌحصار و طدریض اجوعجداَ
جا ق

حاهلتا رحث طهال القضواة ارحعوة هثوة ىف النوا و واحود ىف النوة

و وو و هوو خعهون فهوو ىف النوا و جوا ق

حالق و هو الخعهن فهو ىف النا و جا ق

و وو و هوو الخعهون فهوو ىف النوا و جوا ق

حالق و هو خعهن فهو ىف النة و طال

و

الكن حمكوان

حكن اهلل ع وجا و حكن اها الاههحة مفل اخطأ حكن اهلل حكن كن الاههحة ایل حر ذلا وهن
اٌرجههار و طههدعرفت ا ههه ٌی هه وههال اوههرأ اٌ حعحجههة فغههه و ٌتجعههه رقههو املغههلهی جی ههنن و
ً
ٌخصلح ذىاب رق ارد فكحهف ا فهذ املصهنف رمكهه رهذرا وهن اتخقهال ات املجهتهد ٌرأي لهه
ً
ً
قه ركههن القههایض الههذي ركههن یف الجغههه املغصههوب اخاوهها ات
ثاحتهها ألهح ات احاعجههداَ
الغاصههب خضهههن طحهههة الجغههه و ٌ كههراء علح هه و طههال

یف وثههه ىههذا القضههاء و شههته تووجس

بركوووا مث ركههن علح هه حههالكراء و میتغههب حقحهههة علفههه ٌ ههه كههات

الأووهاء واءهووا و متنوول اال
ً
اصههجا فقههال الغاصههب این كنههت اععحتههه دراىههن و ریض هبهها و رللههین فقههال
حها حی ق

امنووا یض ووا و

عهح ابوحنحرة حالو و الظهن ولكل ا جل الح فاخجره مبا افتحتك ح فوان جعهوك ىف

حا حعد وعرفت ف یشء عهحك حعد ذلك.
املصههنف و

طولههه <و ىههه ملجهتههد ق ه وعاولههة جمهتههد ارههر> ایل ارههر ىههذا خنفههع ف ه
ً
املجهتد اٌرر ٌخقلد املصنف فارتار املصنف العدم رذرا ون ىتها رروهة الفقحهه و وهن اهلهرج و
املههرج و ضههعفوها واضههح و الههدلحه القههوي ا ههه وههع ال ههن جههجعٍت الغههاجق ٌ جیهو لههه التصههر یف
ً
رمكه لروة العهه حال ن و ق ركن الاكن الذي كات الرد علحه ردا عیل ردهول اَ و
ً
ات علن حبعاجه و مخترافع الحه فلح له قضه ٌت الغاجق اخضا كات خعلن رعهاء حهره و الصهن
طدطلههدوا الفقح هه اٌول حبكههن و متلكههوا وهها متلكههوا حبكههن اَ و عههیل الفقح هه الثههاین اتخقههول ٌتنهها ع
جینكن ٌ كن متلكمت وها متلكهمت طهجیل حبكهن اَ فٍتنها ع حعهد جیهنكن و املهدعً خكهذب یف ادعهاء
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والكحة وا یف خد املدعًعلحه حبكهن رهاىر الشهرع اللوهن اٌ اتخعلهن ارهدىن حعهٍت وها طیضه لهه
فحجب العهه حبهق خعلههه و اوها اذا مخعلهن فهٍ ٌ هه اوهر ا قیضه و ركهن طیضه و كهات الهرد علحهه
ً
ادتنفافا حبكن اَ و عیل رد الشرك حاَ و كات جیب علهیها واعتهه و ا فهاذ رمكهه فهاوتثٍ و
ً
صار كه وارد ون املتعاوضی ولكا لوارهد وهنهها جیهو لهه التصهر فحهه كحهف شهاء مث اذا تجهی
ً
رعههامه لغحهره و حتههوكن عنههده ثا حها یف عهی ذلهها املههدعً یتههاح الههنق ایل دلحهه وههن الشههرع و
ونا الشرع عیل علن املكلف فغه ٌ عیل علن الغحر وع وا خلزم ونه ات ٌخن غن وهادة هزاع یف
ً
الههد حا احههدا و فحهه فغههاد ودخنههة اٌدههٍم و یجعههه راصهحة وضههع القههایض اللوههن اٌ اذا كههات فقحهه
ً
راضرا یف مضر طاض و عر رعاءه فاوطفه عیل رعاجهه فعلحهه اتیرجهع ىهذا و املهراد حالعهاء
رعاء ردن القضاء و ركن املغألة ٌرعاء وا ركن حه لواطع اورىا فاهنها لو علها حبعهاء الكهن
یف الواطههع وجههب علهیهها الرجههوع ایل الههق ملهها روي عههن الغههن جههن عههیل العغههكري
اوحراملؤونی

طال كان سول اهلل

یكن بی الناب حالجحنات و اال یان ىف الودعاقی فك ورت

املطالجات و املظام فقال اهیا الناب امنوا انوا حشور و انومت تت وهون و لعوا حعضوكن الول
حعا و امنا اق

عههن
تو وول

عی حنو وا امسل ون مفل قضحت ل وول حوق اخحو حیشوء ف خأخمنو فامنوا اقطول

ل قطعة ول النا .
الاىه> ایل ارر خعین اذا تعاوه رجٍت جاىٍت حالكن ون حر
طوله <و یف وعاوٍو ج
ً
اجهتاد و ٌ تقلحد ٌرهد وهثٍ یكهن حصه ة املعهاجق لهرأي جمهتهدىن لتجعحهة اٌركهام للصهفاو و
حناء العقهٍء الهذي ىهن امئتهه و اوهٍ اٌدلهة النافحهة ٌشهترا العلهن و كهات اٌویل اتخقهول عهن

اشترا العلن و اي اوٍ خنی اشترا العلن و وراده وثه اوٍ ردخث عدم رلحهة املرتضهعة
ً
ون ثدي اوا عشرا و لح یف ردخثه شهر العلهن حهه ىهو وعلهق فوهو وعلهق عهن اٌشهترا ٌ
ا له و یكن حفغاد حر املعاجق ٌصه التنعجة و اصه الفغاد وع اوهٍ ادلهة الفغهاد و ات
الوههه وههن وههر وارههد كههها لههو تههلوح املجهتههد العههام الجالغههة الرشهحدة حههٍ اذت ولهیها و ىهً
كههات ج
ً
جاىلههة دههاذجا مث طلههدو وههن خقههول حالفغههاد فههی الص ه ة هلههها او الفغههاد هلههها او لللوجههة
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راصة وجوه اوها اٌرحهر فاحعلهه و حهی اٌوٌت فهرجح الصه ة ٌت ادلهتها اطهوي ٌت النكهاغ
ً
ً
للههلوح صه حح طععهها لعلهههه فلوهها اخضهها صه حح حاٌمجههاع املركههب و ات طلههت میكههن عكه
اٌمجاع اعد املصنف لا ات العهر خفوهن ورود امجاعنها عهیل امجهاعكن فهات النكهاغ للهلوح
ً
العههام صه حح دههواءا علهههت حالفغههاد او متعلههن و هبههذه اٌركههام هتتههز العههرش و الفههرش اذ
ً
ركن املصنف حاهنا یه هلا الزین رحنا وع اهنا تعلن اهنها ا حهة حهدلحه ات العهر خفوهن وهن
امجاعنا املركب ا هه وارد عهیل امجهاعكن و ایهن عهر العهر یف ارهتٍ القهروت و الهجٍد و
ون جعه العر ونا اركام اَ و وهن جعهه ىهذا اٌمجهاع املركهب رجهة و وهی اولعهت
عههیل مجحهع فقوههاء العههام عههن اذا اعههوج اٌدهها

اعههوج مجحهع الههاجا حههٍ التجهها

و الههذي

خقتضحه القواعهد الشهرعحة ات النكهاغ للهلوح رهٍل و لللوجهة رهرام جیهب علهیها اٌوتنهاع و

عههن تهلوح یف العهدة

طدوطع الكن ثه ذلا یف الشرع و ٌ رو كهها دهجه اجهواجراىمی
ً
فقح هه فههات كههات ارههدمها وتعهههدا و اٌرههر جیوههه فقههال الوومی تعهوود ال ی وا ل و انیرجوول ای
احج احدا.

ً
طوله <و اذا كات املتعاوٍت عاملی> ایل ارر كهأتخعاوهه جمهتهد جمهتهدا كهأتختهلوح جمهتهد
ً
حههاورأة مث تجحنههت اهنهها ارتضههعت وههن اوههه عشههرا و ىههو خغههت لوا و املههرأة جمهتههدة ٌتغههت له فههی

التجعح

او ترجحح الص ة املعلقة او الفغاد املعلهق اوجهه عنهد املصهنف و اشهكال و طهدعرفت

ات لكه وارد العهه حعلهه و ٌ رو.
و اعلن ا ه تنجه املصنف یف الضهواحا یف ارهر ىهذه املغهاجه و طهال ات الهق و ات كهات یف
املواضههع املههذكورة عههدم جههوا الههنق

حعههد تجههدل الههرأي لكههن اٌ صهها عههدم رلههو املغههألة وههن

ً
وراعاو اٌرتحا و ات مخكن ٌ وا ایل ارر كٍوه.

قااال :اصززل الحززق اط التقلیزل اصززطاحا ذززو االخز بقززول الةیزر وززن غیزر دلیزل علزی القززول
وا ا كزاط دلیزل علزی االخز ام ال و الزة لقاعزلل اال زتعهال و التبزادر و عزلم صزحة السزلب بعزل
ضن اصالة علم االشتراك اللفظی.
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اقول :اعلن ا ه حبغب اللغة القلحد كاوحر الشر خا و ِالقهٍدة ِككتاحهة وها جیعهه یف العنهق
ً
مجع طٍخد كردالة و رداجه و طلدو املرأة تقلحدا جعلهت القهٍدة یف عنقوها فتقلهدو عهیل تفعهه
للهعاوع و ونه تقلحد اهلدي و ونه التقلحد یف الهدین و تقلحهد الهوٌة اٌعههال كأهنها جعلهت طهٍدة
یف عههنقون و تقلههد الغ هحف عههیل تفعههه جعلههه یف عنقههه و حبغههب اٌصههعٍغ عنههد املصههنف ىههو
اٌرذ حقول الغحر ون حر دلحه عیل القول فحدره عنده اٌرذ وهن الفقحهه ٌ هه ٌ دلحهه للعهاوً
عیل ف القول و ات كات له دلحه عیل اٌرذ و طحه التقلحد ىو اٌرذ حقول الغحر وهن حهر دلحهه
ً
فلح عیل ىذا ارهذ العهاوً عهن الفقحهه تقلحهدا و عهیل التقهدیر ین لهح اٌرهذ عهن النهیب
ً
التقلحهد ىههو التفههو خ كأ ههه
عنههدىن تقلحهدا ىههذا اصههعٍرون ولكههن یف اصههعٍغ المهههد
ْ
وأروذ ون طهوهلن اععحتهه ِطلهد اوهري كجغهن اي فوضهته الحهه فحهدره اٌرهذ وهن املعصهوم
ٌ ا تفوض الحه اور دخنا و تقلده كها تقهرأ یف الل خهارة و وروو

الحكن الترو خا و عهحكن التعو خا و كها روي عن الرضا
اص ه احنا خقولههوت غهههع اٌوههر یك هً عنهها و عههن احاجهها

ىف ذلوك كهو الوحكن و یف ارهري

ا هه طحهه جعلهت فهداك ات حعه
فنق هح

علح هه و عهههه حههه فقههال

سجاان اهلل الواهلل وا هما ول دیل جعرر هؤالء قوم الحاجوة ون الحنوا قودخرجوا وول طاعتنوا و واروا
ىف ووضووعنا فووایل التقهحود الوومی كووانوا خقهوودقن جعروورا و احوواجعرر قووال جعروور التههوووا عووی القح واب
فه وحس ووول یشء خعدل و القح واب اال و القح واب خكأووره ا هت هً و اعتجههر وههن ىههذا الجههر ا ههه وههع طههول
الغههاجه ق هح

عههیل وهها یك هً عنهها طههال الحاجووة وون الحنووا قوودخرجوا ووول طاعتنووا و وواروا ىف

ووضعنا و ىو رٍ التقلحد مفا رال مجاعة ٌخغهوت ادن ارد ون املعصووی ون اول علهون
ً
ایل ارههره و یؤدغههوت اصههوٌ ختفههرع علهی ها وهها ٌییص ه و عههن مهههد جههن عجح هدة طههال طههال یل
اجوالغههن

ان املرججووة ن ووجت ج و متروور

طاعت و و قهوودوه و انكوون ن ووجمت ج و و فوضوومت

طاعت و مث متقهوودوه فهوون اشوود ووونكن تقهح ودا و كههذلا خ هدره یف ذلهها اٌرههذ وههن الفقح هه الههذي
تغتأونه وتفوض الحهه اوهر دخنها و تأرهذ ونهه كهها مسعهت یف رهدخث ایالغهن
الصاد

و كهاطهال

یف ردخث فاوا وول كوان وول الرقهواء وائنا لنرأو حافظوا لدخنو مالروا عوی هوواه
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وطحعا الور وواله فههعوام انخقهدوه و ذلك الخكون اال حعا فقهاء الشحعة ال مجحعهن فاووا وول كوج
ول القجاخح و الرواحش وراكج فأقة فقهاء العاوة ف تقجهوا ووهنن عنوا شوحجا و ال كراووة الجهر فهات
ً
ً
كههات ارامىههن و اىههوامىن رراوهها طجح هها و فارشههة فركههوب وههراكتن و اٌرههذ حههادلهتن و اراهئههن و
جراىحهنن ركوب القجاخح و الفوارش و املرد ایل اَ و میكهن اتخكهوت اٌرهذ وهن الفقحهه وهن حهاب
ً
القههٍدة و الزاووهها العنههق كههها روي ا ههه كههات اجوعجههداَ طاعههدا یف رلقههة رجیعههة الههرأي فجههاء
اعرای فغأل رجیعة الرأي عن وغألة فاجاحه فلها دكت طال له اٌعرای أىو یف عنقا فغهكت
ً
عنه رجیعهة و میهرد علحهه شهحجا فاعهاد املغهألة علحهه فاجاحهه ثهه ذلها فقهال لهه اٌعهرای أىهو یف
عنقا فغهكت رجیعهة فقهال اجوعجهداَ

هوو ىف عنقو قوال أو مخقوا و كوا وروت ضواول ا هتهً

فتقلحد الفقحه جعه الدین یف عنقه كالقٍدة.
طوله <لقاعدة اٌدتعهال> ایل ارر خعین ات اٌصه فحه القحقة.
<و التجادر> خعین عند اىه اٌصعٍغ.
<و عدم ص ة الغلب عندىن حعد ضن عهدم اٌشهتراك اللف هً> فوهو وشهترك وعنهوي و
ٌفاجدة یف یشء ون ذلا.
قال :الحق علم جواز التقلیزل نزی اصزول الزلین بزاط یسزخل الهجت زل عزن اعتقاداتزه و
یر ززه ا نزی قلبززه و یجعل ززا نصززب عی یزه و یعتززرع ب ززا لسززانا و یعهززل بهقتضززاذا و اط لززنیعتقززل
بتلة االعتقادا و الة ال تصحاال االور و االجهاع و ایا ال ی عن التقلیل و ایا ال ی عن
الظن الهستلزم لل ی عن التقلیل وطابقة او التزاوا لاولویة و الصل االشتةال نعن لو كزاط احزل
الیتهكن اال ون التقلیل ناط كاط له دین ابق و تردد بقی علی وا كاط لب زا العقزا و اال زقط
ع ه التكلیف الصل البرا ل نالتقلیل بال حو اله كور ال وحل له و ااا علها وجوال االجت زاد نزی
العقایل ناط تهكن ون تحصیل القطم وجزب الصزلی االشزتةال و اال تصزحاال و االجهزاع و اال
كفاا الظن اا االور حی ئ دایر بین نفی التكلیف ن و خاع االجهاع ظزاذرا و تكلیفزه بزالعلن ن زو
تكلیف بالهحال و تكلیفه بالظن و ذو الهطلوال ثن الحق كفایة حصول العلن و اط لنیكن وزن
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الللیل التفصیلی الهصطلح ع زل اربزاال الجزلل حز را وزن التكلیزف بهزا الیطزاق و اخزتال الز ظن
نعن ال بعل نی وجوال الة كفایة حفظا لا ام عن ال ب ا .

اقول :املراد حالتقلحد یف اٌعتقاد اٌرذ ا خقول الغحر ون دوت دهكوت فه

و ات دهكن

فغه علحه فلح

قلد و ات اَ جهوعز رلق اٌ غات رلقة ٌتغكن عیل وها خشها فحهه كهها

طال اجوعجداَ

ان القهج لحرجج فحهوا بوی ال ود و الن ورة حوی خعقود عوی اال یوان فواذا عقود

عی اال یان قر و ذلك قول اهلل ع وجا و ول یؤول حاهلل هید قهج و طهال
الوف خطهج الق فاذا ا اح اطهأن و قور مث تهٍ اجوعجهداَ

ان القهوج لحت ه وا ىف

ىهذه اٌخهة مفول یورد اهلل انهیدخو

خش ا د ه ل س م ایل طوله كأمنا خ عد ىف الأهاء فاملقلد ىو وتردد القلهب یف اصهه املعتقهد اٌ
ا ه محه فغه عیل القول و العهه قتیض طول ون خقلده و لكن ٌحد یف ذلا ون تفصحه و ىو
ات املهههؤون حعهههد وههها عهههر اَ و عهههر ردهههوله و امئتهههه عهههیل اٌمجهههال خغهههعه اتخأرهههذ ههها صهههح
عهههههنن
املعصووی

یف مجحههههع دطههههایق التورحههههد و صههههفاو اَ و افعالههههه و عجادتههههه و مجحههههع وقاوههههاو
و فضاجلون و وعارفون و مجحع وغاجه الرجعة و الجر خ و القحاوة و مجحهع املغهاجه

اٌعتقادخة و ات مخعر ادلة ذلا حبصوصوا ملا رقق عنده ون ردالة النیب و اواوهة اٌ مئهة
و صههدطون و عصههههتن و لههلوم القجههول وهههنن فههات روي الفقحهه الثقههة العههدل عههن املعصههووی
ً
ً
ً
ً
رواخة وعتقدا ص هتا وجب طجوهلا فات مسحته تقلحدا فلهحكن تقلحهدا و جهایزا و خكشهف عهن ذلها
وا طحه ٌیعجداَ

أرأخت ون مخقر یف لحلة القدر كها ذكرو و م جی ده فقال اذا قاوت عهحو

ال ة نمل خثق ح ىف عههنا فهنخثق ح فهو كافر و اووا وول مخأوهل فهوو ىف عوم حوی خأوهل مث طهال
اجوعجداَ

یؤول حاهلل و یؤول لههؤونی ا هتً عهن اذا جهی عهام حادلهة كٍوحهة ومهحهة وغهألة

یف العقاخد ٌ جیو تقلحده و ٌ كراوة حالضرورة.

طولههه <الههق عههدم جههوا التقلحهد> ایل ارههر این وت حهر یف ىههذا الكههن و الج ههث ىههه اراد

املصنف اتیكن عیل فغه حعد اٌجهتاد و الجصهحرة فحقهول ٌ جیهو یل التقلحهد حعهد الجلهو ورتجهة
الحقی یف العقاخد حاٌدلة القاوعة فذلا حبث ٌفاجدة له فحه و ٌخنفهع حهره او اراد اتیكهن عهیل
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الهوا فوهن
دایر النا املغتحقنی حدخهنن فحقول ٌ جیو لكن التقلحهد فقلهدوین یف رمكهً حعهدم ج
ً
ٌیتاجوت ایل التقلحد حعد الحقی و ٌختركو ت خقحهنن و ٌخعاوعون طلهو هبن فٍفاجهدة هلهن اخضها یف
ذلا الكن او اراد اتیكن عیل الشاكی یف التورحد و النجوة و خقول رمكً عهدم جهوا التقلحهد
ً
فقلدوین یف ترك التقلحهد فالهذي ىهو ٌخعهر رحها و ٌ جحها م خقلهد املصهنف و یرج هه عهیل ارجهار
الهیود و فوادري النصاري و ىراحذة املجو

حه عیل الدىر یی فٍاعر ات ىذا الكن ملهن ىهو

و ات اراد التعلمی فهاملتعلهوت ىهن اٌصهنا املهذكورة و ىهن عهیل وها وهر و اعجهب وهن ىهذا الكهن
اهلههلل ادههتدٌ له حادتصه اب اٌوههر و املتهحقن ٌخقلههد و الشههاك ٌخغههتدل حادتصه اب اٌوههر و وهها
اٌدتص اب و اٌور اور ون و ارغن ونه اٌدتدٌ ل حاٌمجاع و ون اىه الق عند الشاك و وها
امجاعون و ون املعصوم الداره یف اٌمجاع و افضه ونه اٌدتدٌ ل حاخهاو الهنهً عهن التقلحهد و
عن ال ن و اكجر ونه اٌدتدٌ ل حاصه اٌشتغال و ىهً ذوهة وهن و وشهغولة هاذا و ملهن اللوهن اٌ
ً
ً
ً
اتخفرض املغألة ات وؤونها ممت نها وغهتحقنا حاصهول دخنهه ىهه جیهو لهه تهرك دخنهه و اٌرهذ حقهول
ً
ً
ً
جمهتد یالفه تجركا و تقلحدا مث خقلد املصنف و خترك ىذا العهه و ذلا مما ٌختفق یف الهد حا احهدا و
ٌخغتجدل ارد حاٌدین الذي ىو رحر.

طوله < عن لو كات> ایل ارر و ىذا ىو اریل وزة ون داحقه فات شا هیودي یف دخنهه حهی
ً
عیل وا كات تقلحدا للهصنف و دلحله اریل و ىو حناء العقهٍء و وهن العقهٍء و وهن جعهه عهلوهن
رجة عیل العجاد فات كها وا رجهج اَ فٍراجهة ایل ردهه اَ عهوذ حهاَ و ات مخكهن لهه دیهن
داجق و ىو شاك دقا عنه التكلحف لعدم دین خغتص جه و تاَ خت حر العقه الغلمی وهن ىهذه
الواىحاو الی مسوا ا فغون هبا علهاء وتجج ی وتوطر ین وتع ههی وتهوطعی دهجود اٌ هام هلهن
ٌجه ىذه الجحا او و الت حر اٌع ن حتهه القوم وهنن ذلا و اع ن ون ذلا تعصب طوم هلن و
ً
یزعهوت التعرض هلن كفرا حاَ الع می و ورد الكه ایل اَ یوم تجیل الغراجر.
طوله <و اذا علهت> ایل ارر واادري ركن وجوب اٌجهتاد عهیل وهن عهیل وهؤون عهر
الاىههه ف ِل هن خقلههد
اصههول دخنههه و عقاجههده فح صههه الاصههه حتقلح هد املصههنف او عههیل الشههاك و ج
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املصنف و افضه ون رمكهه دلحلهه و ىهو اصهه اٌشهتغال و اٌدتصه اب فهاذا مسهع الشهاك ىهذا
ً
الهههدلحه و میهههرد التقلحهههد امل ههه خصهههحر جمهتهههدا ججركهههة املصهههنف و تعلحههههه اصهههه اٌشهههتغال و

ادتص اب اٌور حت صحه العقاخد و اٌمجاع فغحرالعار ون اىه اي لغهات و وها خقهول املصهنف
اي لغات ذوة ون وشغولة حتكلحف ون و اور ون و امجاع ون و فحه درول ون.

طوله <و اٌ كفاه ال هن> ایل ارهر املصهنف مخكهن كهذلا الشهاك الغافهه و مسهع اٌخهاو و
اٌرجار و مسع ان الظل الخغی ول الق شوحجا و مسهع وول شوك و ظول فاقوام عوی احودما فقودحج
عهه و ان الظل اكمب الكمب یف واجة اخهة و الهف و وهأی رهدخث فلهن ركهن حغحهر كتهاب اَ و
دنة جحهه

و ىهه خكفحهه ذلها یف رهاىر الشهرع مفها راصهله لهه او یف اٌرهرة مفهااعلن املصهنف

الاىهه
ذلا و هبذا الدلحه الدوراین ٌمیكن الكن یف ولا اَ عیل عجهاد اَ و ٌمیكهن اتخلهی ج

میكههن

حالعقاجههد الكههن و ٌیجههایل ىههو حههنی التكلح هف و رههٍ اٌمجههاع و ٌخقلههد املصههنف أل هح
ً
ً
اتخكوت ون ررم الحقی ىالكا ألح اذا ارجر املنجر الصاد حعد اٌوكات واطعا او لح یف واجهة
اخة و الف و واجة ردخث وقتنع و طدكنمت تقولوت اهنها یف العقاجهد حعهد اذ كنها نهتج علهحكن هبها یف
ً
ً
الفروع تعهحها لعهوووا و اجراءا ٌوٍطوا.
طوله < عن ٌ ُجعد> ایل ارر ىذا وغألة دنحة و ىن ملا عدلوا عهن اٌوهام الهق و ادهتجدوا
حاراهئن و ا لووا حا فغون رأوا ات ودخنة اٌدٍم حتتهاح ایل اوهور و اٌ ختفهر اىلوها و خهنهدم حنحاهنها
ً
ً
فلو جاء دارر یف اٌدٍم و ارور د را و ادعً حاوٍ ون جیحجه و خكغره ون املغلهی فرأوا ا ه
لح فحه ارد فقالوا علن الغ ر واجب كفائ لحهدفع كحهد ذلها املجعهه عنهد الضهرورة و لهو جهاء
ً
ونجن و ای حشتاو جنووحة او اشهتجه عهیل املغهلهی وعرفهة القجلهة وهثٍ یف وطهت او وكهات وهن
جیحجه فرأوا ا ه لح

فهین ارهد فقهالوا ات علهن النجهوم واجهب كفهائ و ىكهذا مجحهع العلهوم رهی

رنهاو مث ودهعوا الهر
الكحهحا و اللحهحا و الغحهحا و الر میحا و العلوم الغر یجة ون الشهعوذاو و النح ج

ایل الحاكههة و النجههارة و دههایر املكادههب و فلههوا عههن ات ىههذه العلههوم ٌحتصههه حالمكههال الههذي
جیحب حه اٌ غات وهدعً النجهوة و خهأی حبهار عهادة وثلهه اٌ حعهد صهر عههر و اشهتغال ا ها
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عدخ هدة رههی ختههریق وارههد حعههد وارههد و خص هحر كههاوٍ و لههو حنههوا عههیل ذلهها لوجههب یف كههه عصههر
رنهاو و العلهوم امل روهة وهن حهاب املقدوهة و یجهین
اشتغال رجال عدخدة حالكوا ة و الغه ر و النح ج
هلن ودار

و روا ق و واخا ری خغكنوا و ختعلهوا ری ختریق وارهد كهها خشهتغه رجهال حالفقهه

ٌحتیص و یصه یف كه عصر وارد كاوه و ر ا ٌخكوت رٍل كه وشكه و اوا الشحعة فكهات
هلههن اوههام شههاىد رلههق الغهههواو و اٌرض و رلههق ا فغههون و كههات یه هً الههدین و خ هدفع عههن
اٌدٍم و املغهلهی و هنهً النها

عهن العلهوم امل روهة و الصهناخع امل روهة عهیل اٌوهٍ فوهذه

املغاجه جی ىؤٌء ون حاب علن دحادة املدت و ٌخعلهوت وٌختصوروت عواطب وا خقولوت و اَ
املوفق للصواب.
قال :اصل ااا بلغ رتبة االجت زاد الهطلزق و اجت زل نزی بعزض الهسزاجل او كل زا نعزا حزرم
علیه التقلیل نی ا اجهاعا و اط لنیكن اجت ل نعا نفی جواز تقلیلا نیها لنیجت ل نیزه وطلقزا او ااا
ضاق الوقا عن االجت اد او ااا قلل االعلن او ااا كاط لعهل نفسه ال وقللا او الیجوز وطلقزا اقزوال
و االصزح عززلم الجززواز اال وززم عززلم تهك ززه وززن االجت زاد لضزیق الوقززا او لعز ر اخززر و الززة الصززل
ال ةل و ایا ال ی و ب ا العقا و االجهاع و الیضر به واالفزة الزبعض و لقزبح تزرجیح الهرجزو
علزی الززراجح او التسززویة بی هززا و اوززا ا تصززحاال جززواز التقلیزل الز ی كززاط قبززل حصززول الهلكززة و
ا تصززحاال الحكززن الفرعزی و ا تصززحاال الصززحة ناتعززارض االدلززة الهز كورل وززم عززلم جریزاط
اال تصحابین االولین الرتفاع نصل الوجوال بعل حصول الهلكزة و اوزا الجزواز وزم عزلم الزتهكن
نللزوم التكلیف بها الیطاق لوالا.

اقول :ىذا اصه ارر دین فا ه ٌ اجهتاد یف ور خقة اىهه الجحهت و عهیل فهرض املغهامة
فحه ٌ جمهتد عیل اٌوٍ یف وذىب الشحعة و الشحعة كلوهن وتعلههوت جوهال ٌخعلههوت اٌ وها

علهون اواوون طال اجوعجداَ

ان االوو هثة اور بی شده فحتجل و اور بی غحو فح تنوج و اوور

وشووكا ی ورد عهه و ای اهلل و ای سووول الجههر و طههال عههیل

ٌحنههه الغههن

د القووول فحهووا

ال تعوورف و الطواب فحهووا ال تكهو و اوأووك عوول ط یوق اذا خرووت ضو لت فووان الكو عنوود ححورة

الض ل خحر ول كوب االهوال و طال اجوجعفر
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مل هد جن العحار تا ن النواب طهال عهن طهال

و الخأألونك عل یشء اال قهت فح شحجا طال عن طال فایل حاب الرد اذا و طال اجوعجداَ

وول

وول تورك قوول الادر ی ا وحجت وقاتهو ایل

اجاب ىف كا وا خأأل عنو فهوو منوون و طهال عهیل
ً
ً
حر ذلا ون اٌرجار فن ن ٌ عر جمهتدا فضٍ عن املعلهق اٌ اواونها فا هه عهام وعلهق و كوا

یشء اح وحناه ىف اوووام وج وی و اوهها ح هره مفووااوتحمت ووول العهوون اال قه وح و فوووق كووا ذیعهوون عه ومی

حالهلة خقول املعلهق ٌخقلهد حهره و ات مخكهن لهه عهیل وغهألته كتهاب و میهرو هلها رواخهة فٍ جیهو
ج

علحهه اتخغههتهع ایل رواخ هة الغح هر و خغههأل ح هره و خعهههه هها یرو خ هه لههه عههن اواوههه حههه جی هب علح هه

اتخغتجد جرأخهه و خن هر رأخهه لكهن ىهذا اذا اجهتهد جرأخهه و هر یف املغهألة حالفعهه و اوها ات میراجهع
ً
املغألة وع امللكة ٌدتنراجوا فذكر فحه اطواٌ و ارتار عدم جوا ارذه عن حهره اٌ وهع العهذر و
ادههتدل لههه حاصههه الشههغه فٍیصههه لههه القع هع ججههراءة الذوههة اٌ حاٌجهتههاد و اخ هاو الهن هً عههن
العهه حهال ن و ىهً ات كا هت دالهة عهیل رروتهه فلهن ٌخعهلهوت هبها یف دهایر املواضهع و ٌصهار
عهنا اٌ رنوت ورو و حنهاء العقهٍء و ىهو اوهام اٌدلهة للهصهنف و ىهن رجهج اَ علحهه خفتهرض
واعهتن ون حر كتاب و دنة فجهحع امل دثی ون املتقدوی و املتأرر ین الذین جیو وت ارذه
ً
جرواخة الغحر اذا دفواء و املتهغا هبذه اٌدلة الواىحة عاطه و ون اوره حاتجاع العقٍء ون الهیود و
النصاري و املجو

و اهلنود و الدىر خة و عجدة اٌوثات و ات كات املراد املغلهی فلن ٌخقول لجناء

املغههلهی و اٌمجههاع و اي امجههاع یف ووضههع ٌ ههك فح هه و اصههه املغههألة ٌخته

ه یف وههذىب

ً
الشحعة و املغألة وغت دثة فاین اٌمجاع و كحف اٌمجاع و مجحع امل دثی رهاىرا مهالفوت لهه و

ٌ شهاىد لهه وهن كتههاب و ٌ دهنة و ٌ دهحرة و لقههجح تهرجحح املرجهوح فههات تقلحهده ورجهوح و رههن
ضعحف و لعهري لو مخقلد ون یروي له و تركه و عهه ح نه و رأخه و اوثال ادلة املصنف ادهتجدل
الذي ىو ادین حالذي ىو رحر و رجح املرجوح عیل الراجح واهلل لدخث واحود تأخومه عول وادق
خحر لك ول الدنحا و وا فهیا و اي یشء ارجح ونه و املراد حادتص احاته ا ه طجه حلو ه كهات جیهو

له التقلحد فكهذلا حعهد عنهد الشها و كهات تكلحفهه ذلها الكهن الفرعهً التقلحهدي فكهذلا حعهد

482
ً
عند الشا و كات عهله ص ح ا حالتقلحد فكذلا حعد عند الشا و حایق العجارة راىر هین عهن
ً
ً
الشرح و ٌ علحنا ات ررً عنات القلن ىنا طلحٍ یف شرح التقلحد ٌت املصنف مخضع اصٍ جلهوا
اصه التقلحد ری تكلن فحه.
ً
اعلههن ات اَ علوجههه ىههو الههرب القههدمی الغههلعات القههاىر الغالههب املههنعن فنلههق رلقهها وههن
ً
ً
العدم لكً خعر و خعجد فكات رقا و رلقا ٌ ثالهث جیهنهها و ٌ ثالهث حرمهها فغهري ىهذا الغهر
ً
یف مجحع املراتب فٍجه ذلا طغن اَ اللق ثا حا حا جحاء و اون و ٌ ثالث حرمها فعهیل اٌ جحهاء
اهلداخة و وضع الشراخع و اٌركام و عیل اٌوهن اتهیتهدوا هبهن و خعهلهوا حهاواورىن و هواىهین و ىهن
ً
ٌخقولوت اٌ وا طال اَ علوجه و ٌیمكوت اٌ حبمكه و ٌیكوت اٌ عنه و طهال تعلحهها هلهن ان
اتجل اال وا یوحی ای و طال واخنطق عل اهوی ان هو اال وحی یووحی و طهال و لوو تقوول عهحنوا حعوا
االقاق یا الخمنا ون حالحهی مث لقطعنا ون الوتی و طال ول خطل الرسول فقد اطا اهلل فكات عهیل
اٌوة اواعهتن ٌت اواعهتن و ىهن وعصهوووت وعوهروت اواعهة اَ مث ىهن طغههوا اٌوهة طغههی
ً
اوام و رعحة و كات اٌوام راو خا عن النیب ٌخغتجد حبهر وارهد لعصههته و ٌ جیوهه دیهن اَ ٌ هه
ووضع الردالة و عحجة علن النیب و وغتودع دره و كات ٌخقول اٌ وا اودعه النیب و عرفه اخاه وهن

الشههراخع و اٌركههام و الهٍل و الههرام و دههایر العلههوم الههاب وهنهها و العههام فكههات عههیل الرعحهة و
الشحعة اتجاعون طال اجوجعفر

جلاجر خا جابر لو كنا نری الناب برأخنا و هوانا لكنوا وول اهوالكی و

لكنا نرتهین حا ا ول سوول اهلل

و ا وول عهون عنودنا نتوا كوا كوابرا عول كوابر نكنزهوا كهوا خكنوز

هؤالء ذهون و فضون و طال

لو انا حد نا برأخنا ضههنا كهوا ضوا وول كوان قجهنوا و لكنوا حود نا

بجحنة ول اورنا بیهنا لنجح فجحن لنا و طال

انا عی بینة ول رحنا بیهنا لنجح

فهوووال ذلووك كنووا حنوول كهووؤالء النوواب و دههأل احاعجههداَ

فجحهنا نجحو لنوا

رجههه عههن وغههألة فاجاحههه فهیها فقههال

الرجه ات كات كذا وكذا وا كات القول فهیا فقال و ووا اججتوك فحو حیشوء فهوو عول سوول اهلل
لأنا نقول برأخنا ول یشء و طحه ٌی الغن
حالكتاب طحه مفا لح

جعلت فداك اٌوام

یف الكتاب طال حالأنة طحه مفا لح

حاي یشء یكهن طهال

یف الغنة فقال بیده قوداعرف الومی

ت خد خأدد و یوفق و لحس كها تظل و یف رواخة طحه ٌیالغن
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كه یشء تقول حه یف كتاب

اَ و دههنته او تقولههوت جههرأخكن طههال بووا كووا یشء نقول و ىف كتوواب اهلل و سوونت ایل ح هر ذلهها وههن
الرواخاو فاٌوهام وجهب اواعتهه عهیل الرعحهة ٌ هه خقهول حكتهاب الهذي رلقنها وهن العهدم و نهن
عجحهده و حغههنة ردههوله املنجههر عنههه فرجههع اٌوههر كلههه ایل اَ الههذي ىههو رحنهها و رالقنهها مث ىههن
شرروا ذلا و طال اجوعجداَ

الناب خغدقن عوی هثوة عوام و ووتعهن و غثواء فونال العههواء و

شحعتنا املتعههون و سایر الناب غثاء ا هتً فلهح
وههروي الح هه و طههال الجههة

اوووا الوووادث الواقعووة فووا جعوا فهی وا ای رواة حوودخثنا فوواهنن ح ووی

عه وحكن و انووا ح ووة اهلل و طههال عههیل
ردولاَ

اٌ ىهن و شهحعهتن مث طغههوا الشهحعة ایل راو و

طههال ردههول اَ

الههوون ا حوون خهرووایئ هث وا طح هه خ ها

ون رلفامك طال المیل یجهغون حدخیث و سنی مث خعههوهنا اووی و یف رواخهة الومیل

خأتون ول حعدی ی ققن احادخیث و سنی فحعههوهنا النواب وول حعودی و اد یف رواخهة اولجوك فقوایئ
ىف النة و طال اجوعجداَ

یف ردخث و كملك عوام اوتنا اذا عرفوا ول فقهواغن الرأوق الظواهر

و الع جحة الشدخدة و التكالج عی حطام الدنحا و حراوها و اهو ك وول ختع وجون عهحو و ان كوان
ال

ا اووره وأوتاقا و الترفورف حوالجر و االحأوان عوی وول تع وجوا لو و ان كوان لو ذال ل و االهانوة

وأتاقا مفل قهد وول عواونوا وثوا هوؤالء الرقهواء فهون وثوا الهیوود الومیل ذوهون اهلل تعوای حالتقهحود
لرأووقة فقهوواغن فاوووا ووول كووان ووول الرقهوواء ووائنا لنرأو حافظووا لدخنو مالرووا عووی هووواه وطحعووا
الوروواله فههعوام انخقهدوه و ذلك الخكون اال حعا فقهاء الشحعة ال مجحعهن فاوا ول كوج القجواخح
و الرواحش وراكج فأقة فقهاء العاوة ف تقجهوا وهنن عنا شحجا و ال كراوة و امنا ك ر التخهح فحهوا
ختاهووا عنووا اهووا الجحوت لووملك الجههر و طههال

یف رههدخث خنظووران ووول كووان ووونكن نموول قوود رقی

حدخثنا و نظر ىف ح لنا و حراونا و عرف احكاونا فهحرضوا ح حمكوا فواین قدجعهتو عهوحكن حاكهوا
فاذا حكن مكنا فهنخقجا ون فامنوا اسوتخ

كون اهلل و عهحنوا د و الوراد عهحنوا الوراد عوی اهلل و هوو

عی حد الشرك حاهلل و عن ایرد جیة طال حعثین اجوعجداَ

ایل اص احنا فقال قا هن اخواكن

اذا وقعت بینكن خ ووة او تدار ىف یشء ول االخم و العطاء انتاكهوا ای احد ول هؤالء الرأاق
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اجعهوووا بی ونكن ج و قوودعرف ح لنووا و حراونووا فوواین قدجعهت و عه وحكن قاض وحا و اخ واكن انیا وون
حعضكن حعضا ای الأهطان الایر و عن الرضا

ونزلة الرقحو ىف هوما الوقوت كهنزلوة االنجحواء ىف

حیاسرائحا و ون املغتند ردخث ورده مار ی االووو و االحكوام عوی اخودی العههواء حواهلل االونواء
عی ح ل و حراو ایل حر ذلا ون اٌرجار الهوافرة فالرعحهة حعهد اٌوهام
رافو لٍرجار املأثورة عن المهد

عهیل طغههی فقحهه

النارر فهیا املتهدجر یف وعاو هیها العهار حل هنها و الفوهمی

رهوائون
الاوع ٌركاوون و دایر العوام املتوجوی ایل وكادتن و صهناخعون و دهایر
ج
ملضاوحهنا ج

فالفقحه یف ىذا الزوات جی العوام رلحفة اٌوام

و رجته و را ت علهه و القهامئ حهاوور العاوهة

خأرذوت عنه اٌرجار و اٌ ثار و اوا ات طال ارد حغحر وها ا هلل اَ یف كتاحهه و وها ای حهه النهیب
یف دههنته و وهها فصههه المهههد

یف اثههارىن جرأخهه و ىههواه و ادت غهها ه و وصههاله و طحادههاته و

طواعههده املجعولههة و طوا حنههه امل دثههة فلهح

حبلحفهههتن و ا هها ىههو رلحفههة الشهحعات راكههب وراكههب

فغقة فقواء العاوة و ٌ جیو اٌرذ عنه كها صرح حه الصاد
حالكتاب و العقه املغتنحر و لح

و ورد حه ارجار وتهواترة وؤ خهدة

وا خقهول حهدین اَ و شهرع ردهول اَ و دهنة الاَ

ىههو دخنههه و شههرعه و دههنته و خفههرض واعتههه عههیل النهها

و ا ها

فوههو وههدعً النجههوة حههه اٌ لوىح هة و ات

مخصرح حه.
حالهلة الرعحة حعد اٌوام رجٍت رجه محه علهه و حلغهه وهن ٌخعلهن و رجهه ارهذ العلهن
ج

عهههن العهههام و تعلهههن و دهههایر النههها

جوهههال و ات شهههقوا الشهههعر حالحهههاٌو فهههات وعهههدت العلهههن

الاىههه ٌ دیهن لههه فههات املههرأ
المهههد
و لهح عنههد ارههدىن علههن اٌ وهها رههرج وههن جیههتن و ج
ً ً
حالعلن ختدین و ىذا وعین التقلحد الق و ٌ جیو اتخقلد اٌ غات اٌ راو خا اوحنها یهروي عهن اواوهه
ً
رواخة اخة اٌور خنقله حاملعین له و لح الراوي اواوا خقتدي حه حه ىهو رهاك ملقلهده ركهن اٌوهام
فرجههع التقلح هد ایل جعفههر و ایجعفههر و حرمههها وههن اٌ مئههة

كههها روي مث یرجههع املجهههوع ایل

ركاة و رواة عنه مث یرجع العاعة ایل اَ دج ا ه
ردول اَ و واعته فات اٌ مئة
ً
ٌ ه لغات اَ املتهرجن املعجهر عنهه و لهذلا خكهوت الهرد عهیل عهام الشهحعة اٌوهی الثقهة كفهرا

ً
حههاَ و شههركا كههها طههال اجوعجههداَ
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یف رههدخث اذا قاوووت عهح و ال ووة نموول خثووق ح و ىف عههنووا

فهنخثق ح فهو كافر و اوا ول مخأهل فهو ىف عم حوی خأوهل مث طهال اجوعجهداَ
یؤول لههؤونی و طال

یوؤول حواهلل و
كون اهلل و

یف ردخث فاذا حكن مكنوا فهونخقجوا ونو فامنوا اسوتخ

عهحنوووا د و الوووراد عهحنوووا الوووراد عوووی اهلل و هوووو عوووی ح وود الش وورك ح وواهلل و عهههن ایحصهههحر طهههال طلهههت
ٌیعجداَ
عووی سووول اهلل

أرأخت الراد عیل ىهذا اٌوهر كهالراد علهحكن طهال وول د عهحوك هوما االوور فهوو كوالراد
ا هتهً و الفههر جیننهها و جهی العاوههة ا هها أرههذ الههدخث وههن عههام یكهً و ىههن

خأرههذوت وههن عههام خ هدعً فههات عههاملون خفههی حعقلههه و رأخ هه و ادت غهها ه و وصههاله و طواعههده
ً
املجدعة و طوا حنه املغت دثة و وقاجحغه املنترعة و لح اٌرذ عنه ارذا عهن النهیب و عهن اَ
اٌ

لعنهة مث

جهوعز حه ىن حا فغون اص اب تلا الشر خعة و واضعوا تلا امللة علهین اٌ
ً
ات كات الفقحه الراوي واردا خأرهذ العهاوً ونهه رواختهه و خعههه هبها و ات تعهدد الفقوهاء الهرواة فهات
عر ات اردي الرواختی تقحة و ٌخكاد خعر العوام ذلها فحتهرك وها فحهه التقحهة و اٌ فوهو حالحهار
جیهنههها حاهیههها ارههذ وههن حههاب التغههلمی لكههن المهههد

وعالههة اٌرجههار
ودههعه ملهها خأتحها یف ج

املنتلفههة اتشههاءاَ و ٌ فههر یف الههرواة عنههدي جهی رههین و وحههتن كههها خهأی اتشههاءاَ و وههورد
وقجولة عهرجنرن لة یف المكهی املنتلفهی فهتنك حهه و كهذلا ٌ فهر عنهدي جهی اٌعلهن و
حر اٌعلن و ٌ جیب ولب اٌعلن ملا خأی.

قااال :اصززل ااا كززاط وجت ززلاط وتوانقززاط نزی الززر ی نزی وسززخلة وززلا و احززلذها اعلززن وززن

االخر ن ل للهقلل العهزل ب ز ا الفتزوی وزن دوط تعیزین ا زت اد عهلزه الزی نتزوی احزلذها الهعزین
نیكزوط اقزوال الهجت ززلین الهتزوانقین نزی الززر ی به زلزة ال صزوف الهتوانقززة للهجت زل وزم كززوط
بعض ا اقوی ون بعض ام البزل وزن التعیزین وج زاط وقتضزی اصزالة ال زةل االشزتراط اال ااا قل زا
باط االصل ع ل ال ة نی االشتراط البرا ل.

و ٌ فههر عنههد المهههد

جهی الشهحخعههیل و

اقااول :ىههذا الههٍ یف الههرأي امل ه
ً
الشحخرغن وهثٍ و رارة و ایحصهحر طهال اووا الووادث الواقعوة فوا جعوا فهیوا ای رواة حودخثنا
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ٌنو اٌرذ ون الفقحهه اٌ وهن رحهث رواختهه و ٌجهه
فاهنن ح ی عهحكن و انا ح وة اهلل و نن ج

رواخته و ٌ جیب اتتنوي الودهاجا جینها و جهی اٌوهام رهی العههه حبجهر رو ختهه حعشهرة ودهاجا و

مخأور هها حههذلا اوههام وههن اٌ مئههة كههه ذلهها ادت غهها او و رحهاٌو ٌخعتههین هبهها و اصههالة الشههغه

ٌتوجب ذلا ٌ ا وشغول الذوة حالعههه حبكهن اواوها و طهدمسعت و فوههت و عهلهت و لهوٌ
ارتٍ ىؤٌء مخكن یعر حبلد عاطه ات حة تعحی الراوي شر ص ة العهه حالرواخة.
قال :اصل نی كوط التقلیل ون باال الظن او السببیة الهطلقزة او الهقیزلل وجزوا و االصزح
انه اط كاط وقللا الحل ثن ظن بقول غیزرا لزنیعتبزر ذز ا الظزن و بقزی علزی تقلیزلا لا تصزحاال و
ك ا ااا كاط قلر وتزیقن نزی البزین اخز بزه و اط كزاط الظزن علزی خانزه لاشزتةال كهزا لزو علزن وزن
اجهاع و نحوا اط تقلیل االعلن وبرئ و اط كاط الظن وم غیراالعلن واط لنیكن دلیل شزرعی علزی
علم العهل بالظن اخ بالهظ وط حز را وزن تزرجیح الهرجزو كهزا نزی الهجت زلین الهتسزاویین
نی بلو تقلیلا و ذو ظاط باحلذها.

اقول :ىذه وغاجه وجتدعة مترعة ٌتته

یف وهذىب اىههالجحهت

ً
فهاوٌ ٌتقلحهد

اٌ لٍوام حه حاعتجار ٌتقلحد فات طول اٌوام ىو الدلحه و العههه حقولهه طهول حالهدلحه او
ً
ىو عهه حقوله حادلة داطته ایل وجهوب اٌرهذ ونهه و ثا حها لهح وهن حهاب ال هن و ٌ وهن حهاب
التعجد و كو ه دجب اٌرذ و ات مخ ن حات طوله وعاجق للواطع او كوت رصوب طول ون طلهده و
عیل اي رال ٌ ارذ اٌ ون اٌوام حدلحه طععً و ا ا الفقحهه راوي رجهره و ردخثهه فهات علههت
ً
ً
صدطه و علهت ص ة رواخته عهلت هبا و اٌ فٍ فات علهت صه ة طولهه علهها شهرعحا ارهذو
ً
حه ات كات واردا و ات كات رواختات ون راو یی و علهت ص ة اردمها عهلت حالصه ح ة و ات
ً
علهت حص هتها ا هت حالحهار اللوهن اٌ اتتكهوت رجهٍ تعهر التقحهة وهن حهر التقحهة فتعههه ها
لح

فحه تقحة ىذا وقتیض اٌرجار و وا دواه فخ یف رواد.
قال :ااا قلزل احزل الهجت زلین الهتسزاویین او الهاتلفزین ب زا علزی عزلم وجزوال تقلیزل

االعلن احتهل جواز الرجوع ع ه الصالة بقا الایار و صحة اعهاله كها كانا قبل اختیار احزلذها اال
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اطی زلنم االصززاط بعززل تسززلین جریان هززا باصززل ال ززةل و ا تصززحاال التكلی زف و لزززوم التقلی زل و
الحكززن الفرعزی و ظ ززور الونززاق و اطززاق و قززول االجهززاع و ایزا ال زی عززن التقلیزل اال وززا خززرج و
لزززوم الهاالفززة القطعی زة ناالصززح عززلم الجززواز و اط رجززم ال زی االعلززن عل زی االظ ززر ثززن اط التقلی زل
الهلزم للبقا الیتوقف علی العهل ح را ون التسلسل لكن ذل یحصل اللزوم بهجزرد االختیزار ام
بوصززول وقززا الواجززب ام بض زیق وقتززه ام بال ززروع وجززوا اقواذززا االول ث زن ن زی اشززتراط العلززن
التفصیلی بر ی الهجت ل حین اختیار تقلیلا ام كفایة الب ا االجهالی وطلقا او ب زرط تحقزق اراجزه
یوم اختیارا احتهاال وقتضی اال تصحاال االول و وقتضی االشتةال اللانی.

اقول :طوله <ارتهه جوا الرجوع> ایل ارر و یف الضواحا جعله الهق و املهراد حاصهالة
ً
حقاء الحار ا ه كات طجه تقلحده محرا فجاٌدتص اب ىو محر و املراد حص ة اعهاله ا هه لهو مخقلهد
ً
یوم اول ىهذا و طلهد ارهر كهات عهلهه صه ح ا فجادتصه اب ذلها اذا رجهع الحهوم عهلهه صه حح
عوذ حاَ ون ىذا اٌصه التومهً الذي مخكن له وجود رارجً.
طولههه <اٌ اتخ هدفع> ایل ارههر و ادتضههعف ىههذه اٌصههول یف الضههواحا و املههراد ات اصههه
ً
ً
الشههغه اي ا ههت وشههغول الذوههة خقحنهها و الجقهاء عههیل تقلحهد اٌول وجههرئ خقحنهها و اٌرههر وشههكوك و
ً
ادتصه اب التكلحهف ٌ هها كنههت وكلفهها حاٌرههذ عههن اٌول و ا ههت شههاك یف جههوا العههدول ونههه
ً
فحغتص ب التكلحف و للوم ون طلده و ادتص اب الكهن الفرعهً الاصهه اوٌ حتقلحهد اٌول و
لح یف یشء ون ىذه اٌدتص احاو رحر اذا طام دلحه شرعً عیل ركن الهال اٌول و روهور
ً
الوفهها و لهح فحهه رجههة و اوههٍ ونقههول اٌمجههاع و ٌ رجحهة فحهه كههها عرفههت وكههررا و اخهاو
الهنً عن التقلحد اٌ وا رهرج و لهلوم املنالفهة القععحهة فهات ركهن اَ یف الواطهع وارهد و العاوهه
ً ً
حالقولی املنالفی عاوه حبٍ الواطع جمهٍ طععا.
الوا .
الوا > و یف الضواحا جعه الق ج
طوله <فاٌصح عدم ج
ً
ً
طوله <رذرا ون التغلغه> خعین حه ا ه لو كات التقلحد امللزم للجقاء وتوطفا عیل العهه لزم

التغلغه ٌ ه طجه الشروع یف العهه محر ٌ جیب علحه اٌرهذ حارهدمها حعحنهه فٍخقهدر اتخعههه
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العهه حنحة الوجوب و اٌ لتزام اٌ حعهه داجق و ىكذا اٌور یف العههه الغهاجق فحتغلغهه و كهه
ذلا رحاٌو و شكوك و شتاو و اٌ مئة

علههاء و الفقوهاء رواة اركهاوون و ىهداة رشهدىن

نن غهع وهنن الرواخة حلف وا او وعناىا و ثق هبن فوً رواخة ص ح ة و ٌ جیهب الف هك عهن

املعارض فاذا مسع رواخة وهن وارهد وههنن عههه هبها و ات مسهع وهن وارهد ارهر وههنن رواخهة ارهري
مالفة فات علن اهیها تقحة و ٌ ع

اتخعلن العاوً فحتهرك الهی فهیها التقحهة و خعههه حهاٌرري و

ات مخعلههن و ىههو الشههاخع املعههرو فجاهیههها ارههذ وههن حههاب التغههلمی ودههعه و اٌرجههار ل هح
حتصحك ح

فهی ها

ء ون ىذه الحاٌو فكلها یضر وطهت عههه لهه الحهار حاهیهها ارهذ حبكهن اَ و

ون حاب التغلمی و ٌخضر املنالفة القععحة فاهنا وهع الواطعحهة و م هؤور هبها و الكهن ال هاىري وهن
اَ التنحی هر و ٌتقلح هد و ٌعهههه ح ههن و ٌمینههع عنههه اخ هة و ٌرواخ هة و یجههرأ الذوههة حاوتثههال الكههن
ال اىري و نن وكلفوت حالكن ال اىري و الدلحه طام عیل الحار املعلق.
طولههه <مث یف اشههترا > ایل ارههر كههه ذلهها حتر جیهاو یف الههدین و تشههكحكاو حرجههایزة و

ٌ جیب العلن جحبهحع وا یرو خه رارة یف الد حا عند اٌرذ جرواخة واردة ونه.
قال :اله

ور وجوال تقلیل اعلن الهجت لین الهتاالفین نی الر ی و نفزی ع زه الازاع

و قیل بالایزار و ال قزول بتعزین تقلیزل غیزراالعلن و التحقیزق انزه ااا وجزل وجت زلین احزلذها اعلزن
نهقتضی االشتةال اخ االعلن و ااا كانا نی االول وتسزاویین ثزن صزار احزلذها اعلزن قبزل تقلیزلا
نهقتضی ا تصحاال التاییر الایار و ااا وجل وجت لا واحلا ال غیر ثن حصل اخر ادوط و ه قبزل
التقلیز زل نهقتضز زی اال تص ززحاال وج ززوال اخز ز االعل ززن الن ززه ك ززاط واجب ززا عی یز زا حز زین االنحص ززار
نیستصحب اال اطیقال اط ذ ا اال تصحاال عرضی و لو صار االخر اعلن نی الفرض قبل تقلیلا
نهقتضززی اال تصززحاال لزززوم تقلیززل االدوط لكززن الوجززوال ارتفززم یقی ززا نای فززم اال تصززحاال
ناال تصززحاال الیجززری اال نزی القسززن اللززانی و وقتضززاا الایزار و یزتن االوززر نیهززا عززلاا باالجهززاع
الهركب و الیعارضه ال ةل و یؤیلا ایة السؤال اط كزاط الهزراد وزن اذزل الز كر وطلزق اذزل العلزن و
ك ا روایتا ابیخلیجة و ابنح ظلة و ایة ال بخ و یعضلا ایة ال فر الختاع اله رین و لو كاط االعلزن
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و غیزرا وتززوانقین نزی الززر ی نالایزار بطریزق اولزی و باالجهززاع الهركززب و اتحززاد الززللیل وززم دعززوی
بعض علم االشكال نیه و یتفرع علی القول بوجوال تقلیل االعلن نروع جیزلل الحاجزة ل زا الی زا و
وها ور ظ زر عزلم وجزوال تقلیزل االورع ثزن الهزراد بزاالعلن ذزو االقزوی ولكزة للتبزادر الاكةزر ضزبطا و
الا ت باطا.

اقول :طوله <املشهوور> ایل ارهر طهدعرفت ات املشهوور ٌ عجهرة حهه و ٌرجحهة فحهه اٌ اذا
عهه ارد حال ن فحراعً الوصف و وا ارغن وا طال یف الضهواحا یف هی الهٍ طهال و عهدم
ً
ً
الههٍ ات كههات مققهها ٌخنفههع فكح هف اذا كههات مكح ها فههاذا كههات وهها ٌرههٍ فح هه كههذا مفارههال
املشوور.
طوله <و الت قحق> ایل ارر كه ذلا واضح و دار ودار اٌدتصه اب و نهن وهن التقلحهد
ً
یف عو خه فضٍ عن ىذه الشقو .
ً
ً
طوله <اٌ اتخقهال ىهذا اٌدتصه اب عهریض> خعهین ات لهلوم تقلحهده اوٌ كهات اشهجا عهن
اٌنصار و طد ال حعد وجود الغحر.
طوله <و ٌخعارضهه الشهغه> خعهین ٌخعهارض الحهار اصهه اٌشهتغال و كهوت تقلحهد اٌعلهن

ً
طععحا و حره وشكوك و اخة الذكر وفغرة حاٌ مئة عند اٌ مئة

و رواخة ایرد جیة و فهیا اجعهوا

بیونكن جو قوودعرف ح لنووا و حراونووا فوواین قدجعهتو عهوحكن قاضوحا و رواخهة اجههنرن لههة و فهیها
خنظران ول كان ونكن نمل قودرقی حودخثنا و نظور ىف ح لنوا و حراونوا و عورف احكاونوا فهحرضووا حو
حمكا فاین قدجعهت عهحكن حاكها الجر تدٌت عیل وجهوب الرجهوع ایل الفقحهه عهیل اٌوهٍ و
اخة النجأ و الفقحه عادل و ٌ جیب التجی عند رجره و ىو وعلق یف ارتٍ املنججهی و خعضهده اخهة
النفر ٌرتٍ املنذر ین.

طولههه <و لههو كههات اٌعلههن و ح هره> ایل ارههر خعههین اذا كا هها طههاجلی حقههول وارههد فههات كنهها یف
ً
املنتلفهی حالحهار فههی املتفقهی حعر یهق اویل و ٌت كههه وههن طههال ىنههاك حالحهار طههال ىنهها اخضهها و
ً
جلر خات تلا اٌدلة ىنا اخضا وع ات حعضون طال ٌ اشكال ىنا و ات كات ٌ رجة یف ىذا.
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ً
طوله <مث املراد حاٌعلن> ایل ارر اوا لفو اعلن فوهو وعنهاه اكثهر علهها و ٌرصوصهحة لهه ها

طال املصنف ون كتاب و دنة و ا ا ىو رأي ونه ٌخعتین حه و وا طهال املصهنف وهن اٌراء یف ىهذا
الكتاب واارججنا اتناصهه حالرأي و تفوه حغحر الكتاب و الغهنة و اٌ مفها وهن یشء اطاوهه دلحهه
اٌ و كغره دلحه ارر وثله و لذلا هنحنا عن اٌعتهاد عیل ىذه اٌراء و تري كه اصهویل خغهتدل
عیل وعلجه و خهنحه ایل الجدهیحاو یف اعتقاده و یجعه ادلة حره حبحاله.
حالهلة الذي ورد یف ىذا املقهام ممها خنجغهً الن هر فحهه اوها یف الن لحهة املعروفهة ففحهه طحهه
ج
ً
فات كات كه وارد ارتار رجٍ ون اصه احنا فرضهحا اتخكو ها النهارر ین یف رقوهها و ارتلفها فحهها
رمكا و كٍمها ارتلفها یف رهدخثكن فقهال الكون ووا حكون حو اعودهها و افقهههوا و ا ودقهها یف
الههدخث و اق عههووا والخهترووت ای وووا یكوون حو االخوور و عنههه

یف رههدخث ارههر یف رجلهی اتفقهها

عیل عدلی جعٍمها جیهنها یف ركن وطع جیهنها فحه رٍ فرضحا حالعهدلی فهارتلف العهدٌت
جیهنها عن طول اهیها مییض الكهن طهال خنظور ای افقهههوا و اعههههوا حاحادخثنوا و اق عههوا فحنروم
حمك و الخهترت ای االخر و ردخث ارر دجه اجوعجداَ

عن رجه خكهوت جینهه و جهی ا لهه

ونا عهة یف رههق فحتفقههات عههیل رجلهی خكو ههات جیهنهها ف مكهها فارتلفهها یف وهها رمكهها طههال و كحو
یتهران طحه ركن كه وارد وهنها للذي ارتاره الصهات فقهال خنظور ای اعودهها و افقهههوا ىف
دیل اهلل فحه

و حمكو ا هتهً و ىهذه اٌرجهار یف ارهتٍ المكهی ملها كهات املقصهود وهن وضهع

القایض رفع اٌرتٍ و ىهینا ارتلف القضاة و حی الهٍ وضهع اٌ مئهة

طاعهدة للتهرجحح

ری یؤلوا ایل اور وارد و یرتفع الهٍ ف مكهوا حا فهاذ ركهن اٌفقهه خعهین اٌعلهن حهالل ن كهها
ً
فغر واٌعلن حاٌرادخث ٌت حعضوا خشود لجع و حعضوا خفغر حعضا و ون كات وهنها اعهدل و
ً
اصد و اورع ٌ ه اكثر رهذرا وهن الشهتاو فحهیضه رمكهه و لحغهت ىهذه اٌرجهار واردة وهورد
ارذ الكن ون الفقواء یف حر ووضهع الترافهع اٌ اتخهنقح املنها كهها اجهروا الن لحهة یف تهرجحح
اٌرجههار و ذلهها عنههدي ح هرونقح و الواجههب الوطههو ووطههف الجههر و ل هح
ترجحح ح

یف ارجههار التههراجحح

ء ون ذلا اٌ وا روي یف ورفوعة رارة و فهیا خم حقوول اعودهها عنودك و او قههوا ىف

نرأك و الجر حنفغه حرووثو حه و ىو ون عوایل اللجایل و لح

عتجر و وعذلا لح
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فحهه ذكهر

اٌعلن و اٌورع الذین ذكرمها املصنف و عنوهنها حهه الهوارد یف اٌرجهار الصه ح ة یف ارهذ الجهر
عهن رجهه ارتلهف علحهه رجهٍت وهن اىهه دخنهه

رٍ ذلا فقدروي ا ه دجه اجوعجداَ

یف اور كٍمها یرو خه اردمها خأور حأرذه و اٌرر خهناه عنه كحف خصهنع طهال یرججو حوی خهویق وول
یجووره فهووو ىف سووعة حووی خهقوواه و عههن الكلحهین و یف رواخهة ارههري حاهیهووا اخوومت ووول حوواب التأووهمی
وسعك و طال
الح و طحه للرضا

اذا مسعت ول ا ااحك الدخث و كههن قة مفوسل عهحك حی ت ی القامئ فتورده
جیحجنا الرجٍت و كٍمهها ثقهة حبهدخثی متلفهی و ٌ علهن اهیهها الهق طهال

فاذا متعهن مفوسل عهحك حاهیها اخمت ایل حر ذلا ون اٌرجار و كه ون عهر الغهحرة و ور خقهة
اص احنا علهن اهنهن یف الصهدر اٌول كها وا خغهتفتوت امل هدثی و كها وا خفتهوهنن حهنف

اٌرجهار و

كتب عهلون كتب ارجارىن و اصوهلن و مخكن فههین ارهد خفهی جرأخهه و كهات املهراد حالتقلحهد ارهذ
الجر ون الفقحهه فاٌرجهار املهذكورة فحهها اذا مسهع املغهتفی و والهب الكهن وهن فقهیهی رهدخثی
متلفی و رمكوا فهیها حالحار حقول وعلق و لح

یف یشء وهنا ىهذه الحهاٌو و التشهكحكاو

الواىحة فاذا مسعنا الدخث ون علهاجنا و ارتلفوا فن ن حالحار حالنغجة ایل اٌرذ ون كه وارد
اذا م علن اهیها الق و اذا علهنا ات اردمها تقحة ترك التقحة و أرذ حاٌرر كها اورو ها ودهحأتحا
ً
ات شاء اَ و نن ٌ علن شحجا ون ىذه اٌراء و اٌىواء و ٌ عهه هبا فافون وفقا اَ و اعتجر.
قال :اصل یجوز التبعیض نی التقلیل لاجهاع و ب ا العقا و اطاق ایة السؤال و ال فزر و
غیرذها و انها یجوز وا لنیلزم ون التركیب واالفة قطعیة لاصل.

اقول :جوا التجعح

عند ون خقول ا ه جیو تقلحد حراٌعلن و اوا الذي ٌ جیهو ذلها و

كات فقهیات اردمها اعلن فٍ جیو التجعح
و لو كا وا الف ف

و اوا عیل وا عند ا فحجو ارذ كه رواخهة عهن فقحهه

و ادتدل عیل ذلا حاٌمجهاع و ىهو مقهق و ججنهاء العقهٍء و ىهو وضه كة و

ىه ون الدین ات أرذ كحفحة التقلحد ون الهیود و النصاري و املجو

الذین ىن عقٍء العام و

ات كات وراده املغهلهی فلهن ٌخقهول لضهرورة املغهلهی و ات كهات املهراد وهن العقهٍء الشهحعة فلهن
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ٌخقول لضرورة الشحعة و ات كات املراد اٌ مئة فلن ٌخقول للرواخاو املأثورة.
طوله <و ا ا جیو > ایل ارر یر خد اذا كات فقواء خقهول كهه وارهد حعهدم وجهوب جهزء و طلهد

الهحع و ترك تلا اٌجزاء ف صه وهن املجههوع صهلوة علهن
املقلد املجهوع فصیل صلوة حتقلحد ج
ً
امجهاٌ ات ردههول اَ مخهأو حصههلوة ىكههذا و این مسعههت ىههذا الكههن وههن وارههد وههن علهههاء
ً
حهالهع جهی الهررك و ذلها این دهألته عهن تقلحهد علههاهئن اٌرحعهة
العاوة و كات دنو خا و مسهاه ج
فقال جیو وها م جیههع جهی الهررك و ذلها اهنهن رهافوا فضهح ة وها فعهه حعه

العلههاء حبضهرة

اللحفة رحث صیل یف جلد كلب ودجو و طرأ وكات القراءة «دو جرگ دجز» و دهجد عهیل عهذرة
الهع جی الررك ىذه الفضح ة ونعوا عنهه و
خاحغة و اررج الر خح طجه الغٍم فلها رافوا ون ج
الهع جی الررك ٌت لٍدٍم فحهه فضهح ة ع حههة
كذلا املصنف محً املذىب حالهنً عن ج

ٌت وناوون اٌراء و اٌىواء الی ٌتتوطف عیل رد و اوا امل دثوت فی ین ون ذلها ٌت ارجهار

المهههد

اذا ارههرج الفقحهه وهنهها التقحهة و جههري عههیل القواعههد املههأثورة ٌیها فهیها وههن مجههع

اٌرجار و ٌ فضح ة فهیا ك وكن نوو و اووركن شود و و وحتكن التقووی و فعهكون الحور و عوادتكن
االحأان و س حتكن الكرم و لو كان ول عند غحر اهلل لوجدوا فح اخت فا ك حرا.
قااال :اصززل االصززل و اط اقتضزی اشززتراط و ززان ة الهفتزی نزی اخز نتاویزه لك ززا لیسززا
شرطا و یكفی ال قل ع ه نی الجهلة اجهاعا وعلووا و و قوال وم لزوم الحرج لوالا و ب زا العقزا و
القول العاقلة نیها ااا حصل العلن بال قل ناط السؤال بعلا فه ثن اط حصل العلن ون ال قل و لو
بلفظه كفی و اط ظن بهرادا اا قلها یحصزل العلزن بزالهراد نیلززم العسزر لزوالا وزم االجهزاع علیزه و
كز ا خبززر العززلل و اط لززنیفززل قطعززا بلفززو او وع زی لاجهززاع و ب ززا العقززا و عسززر تحصزیل العلززن و
االحتیاط بزل لزو كزاط حاضزرا ع زلا جزاز اخز ا وزن العزلل ایضزا لاجهزاع الهركزب ثزن اط انزاد خبزرا
الظن شاصا و طبعا او شاصا نا كزام او طبعزا ال شاصزا لهعزارض الیعتبزر كابزر نا زق و نزوم
عهززل بززه ایضززا و اط ظززن باانززه او ال طبعززا و ال شاصززا نززا عهززل علیزه لاصززل و اط عززارض خبززر
علل وم اخر اخ باقوی الظ ین و اط نقل الظزن وزن الجزانبین زقطا وزن البزین و رجزم الزی عزلل
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اخر او وجت ل اخر ناط لنیهكن احتاط نی العهزل نزاط لزنیهكزن تایزر بزین تقلیزل الهیزا و االخز
باحززل العززللین نززاط لززنیهكززن اخز باحززل العززللین و لززو كززاط وسززبوقا بتقلیزل الززة الهجت ززل ن سزی
نتواا و تعارض نیه علالط و لنیهك ه غیرذها لنیرجم الی وجت زل اخزر و ال وجزب علیزه االحتیزاط
بل یخخ باحل العللین تاییرا و خبر وعلوم الفسق ال عهل علیزه و اط ظزن بزه و لزو لزنیزتهكن وزن
غیرا او كاط نیه عسر نفی العهل بقوله و قول الهستور وجه قزوی زیها نزی رجزوع الزوجزا الزی
ازواج ن نی نقل الفتاوی للزوم الفساد نی ارخا ع ان ن.

اقول :طوله <اٌصه و ات اطتیضه> ایل ارهر خعهین اصهه الشهغه خقتیضه املشهافوة فهات
الجراءة فهیا طععحة و حرىا یتاح ایل دلحه ولكن حاٌمجهاع امل قهق و املنقهول خكهی النقهه عنهه و
خلههزم الههرج لههوٌه و الههدلحه الههاب حنههاء العقههٍء فههات الهی هود خكتفههوت حالنقههه عههن ارجههارىن و
النصاري خكتفوت حالنقه عن فوادر هین و املجو

عن ىراحذهتن فحجب اتجاعون و كهذلا القهوة

العاطلة الی یرم اٌتكال علهیا حالكتاب و الغنة.
طولههه <مث ات افههاد> ایل ارههر املههراد حههال ن العجعهً وهها یصههه لٍ غههات عنههد مسههاع رجههر و
ً
ً
ال ن الشنیص اتخ ن ات ىذا الجر صاد ٌدلة رارجحة طهال فهات رصهه وجعها و شنصها او
ً
ً
ً
شنصا فٍ كٍم و ات رن وجعا ٌ شنصا ملعارض حهر وعتجهر كنجهر فادهق او هوم و ات رصهه
ً
ً
ال ن حبٍفه عهه ح نه العجعً و ات میصه له ال ن ٌ وجعا و ٌ شنصا فٍ عجرة حه ٌصه
اٌشتغال.

ً
طولههه <فههات ممیكههن> ایل ارههر فوههذا التنحی هر احتههداءا ممهها ٌ دلح هه علح هه اٌ اٌدت غهها او و

كاتخنجغً له اتخقول جیب وٍر ة التار خخ فات علن فالعهه عهیل القهول اٌرحهر و اٌ فوهو محهر جهی

رواخهة العههدلی ات م جنههو تقلحهد املحهت و ات جو ههاه فتلهها ثلههث رواخهاو عههن عههدل و املقلههد رحنجههذ

حالحار.

ً
طوله <و لو كات وغجوطا> ایل ارر ىذا عیل فرض عدم جهوا الرجهوع عهن طولهه و اٌ فلهن
ً
ٌ جیو تركه رأدا.
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طوله <و رجر وعلوم الفغق> ایل ارر لقولهه تعهایل ان جواءكن فاسوق حنجوأ فتجحنووا و اوها عنهد

عدم التهكن او عغره فجو اٌرذ حقوله لدلحه دحایس.
حالهلة الق یف املغألة ات املهدار عهیل رصهول العلهن الشهرعً جرواخهة الفقحهه عهن اٌوهام
ج

فات رصه فوو واٌ فٍ عجرة حالرواخة لقوله وا عههمت ان قولنا فالزووه و وا متعههوا فوردوه الحنوا
ً
و خنجغً اٌرتحا یف العهه ات علن حتكلحف جمههٍ و اٌ فهاٌوٍ لقولهه كوا یشء وطهوق
حی یرد فح هنی.

قال :ااا وجل قبل تقلیلا وجت لین حزی و ویزا و كزاط ظ زه وزم الحزی لزنیجزز لزه تقلیزل
الهی زا لاشززتةال و الط التایی زر وسززتلزم للتسززویة ب زین الززراجح و الهرجززو اا ال ز رل و و قززول
االجهاع وم الحی نالظن نی جانبه نوعا و شاصا بالفرض ن و راجزح وزن وج زین و كز ا ااا نقزل
الظززن ن زی الطززرنین لاشززتةال و رجحززاط ال ززوع و ااا كززاط الظززن وززم قززول الهی زا تعززارض الظززن
ال اص زی و ال ززوعی و دار االوززر ب زین الهح ز ورین لفقززل القززلر الهت زیقن ن زی الب زین زیها ااا جعل ززا
و اط التقلیل ذو الوصف و نحن لهزا رجح زا الظزن ال اصزی نزی بابزه نازوزه تعزین تقلیزل الهیزا
نی الفزرض الهز كور وضزانا الزی ا تصزحاال جزواز تقلیزلا و صزحته نیهزا ااا كزاط حیزا قبزل تقلیزلا
نها بعل ارادل الهقلل تقلیلا و الزوه جواز تقلیلا نی جهیم االقسزام الهفروضزة و یزتن االوزر نیهزا
علا ذ ا الصورل باالجهاع الهركب و الیعارضه االجهاع الهقلوال بضن االشتةال و الی ب ا العقا
حیث الیفرقوط نی اذل الابرل بین الحی و الهیا كهاتراذن یراجعوط كتب االطبا السلف و اوا
ال

رل و االجهاعا ناتورثاط الوصف ذ ا بعل واحظة ادلت ن الواذیة و االعتبار العقلی الحزاكن

بعلم ولخلیة الحیول و الههال ذ ا یها ااا كاط الهیا اعلن و اوا توذن اط اال تصحاال الیجری
النه بعل وو الهجت ل ی ت ر اذ ه ال ی ذو وحل اعتقاداته و یصیر ترابا نت ذب اعتقاداته او انه
یرتفم ظ ه و ی ك ف له االشزیا نایبقزی لزه ظزن حتزی یقلزل بزل ربهزا یعتقزل بعزل ووتزه بازاع وزا
انت زی بززه نیص زیر كهززا لززو علززن ن زی حیوتززه بتبززلل ر ی زه او اط اال تصززحاال وعززارض باصززل ال ززةل
الهعتضل بال

رل و و قول االجهاع و بایة السؤال نفا ل كها یظ ر بتخولوا ذ ا و ع زلی وزم كزل
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الة نی الجزواز تخوزل و اوزا البقزا علزی تقلیزل الهیزا ناالصزح جزوازا بزل لزووزه لا تصزحاال نزی
ذز ا الهسززخلة و نزی الهسززخلة الفرعیزة و نزی شززهول ال ز رل و االجهززاع الهحكزی علزی عززلم جززواز
تقلیل الهیا لصورل اال تهرار وج اط و علی نرضه نفی ها وا ور نی االبتلا نبطل ون الزة لززوم
الرجوع اال ااا كاط الهیا اعلن نیجب البقا او یتایر و لزوم البقا اط كزاط الهیزا اعلزن و اط كزاط
الحی اعلن لزم الرجوع و اط تساویا نالایار و لو نسق الهجت ل لنیجزز تقلیزلا بزلوا و ال ا زتهرارا
اجهاعا و ك ا لو صار لبعل ع لا عاویا و لو عرضه الج وط وم بقزا الهلكزة بحیزث وتزی زال ج ونزه
ن و واجل للهلكزة نفیزه اشزكال و لزو نصزب قیهزا ثزن وزا بقیزا القیهووزة لا تصزحاال و كز ا لزو
تصرع تصرنا ا تهر اثرا الی وا بعل ووته كها لو اجر وقفا و نحوا ثن وا .

ً
اقول :طوله <لٍشتغال> خعین ا ه وشغول الذوهة حتكلحفهه طععها و املفهروض ات و نو هه

ات ركن الً وصحب و تقلحد املجهتهد وهن حهاب الوصهف فهالجراءة الحقحنحهة یف تقلحهده و التنحیهر
وغتلزم للتغو خة جی الراجح و املرجوح و ىو طجحح و الراجح ىو تقلحد الً ٌت الشورة و اٌمجاع
املنقول وع الً و كذلا اذا میصه رن حاردمها و مختهكن ون حرمها لٍشهتغال و رج هات
النوع للشورة و اٌمجاع.
طوله <لٍدتص اب یف ىذه املغألة> ایل ارر خعین كات علحه تقلحده و ىو رً و مخكهن
علحه الرجوع رال رحوته فكذلا حعد ووته و ٌت الكن الفرعً تعلق حه حتقلحهده و كهات تكلحفهه
العهه حه فحغتص ب حعد ووته.
طوله <فجعه ون ذلا> ایل ارر یر خد ا ه یف اٌدهتهراري ارتههاٌو ارهدىا لهلوم الجقهاء و
ثا هیا للوم الرجوع و ثالهثا جوا اٌور ین و راحعوها لهلوم الجقهاء اٌ اذا وجهد اعلهن فحجهب الرجهوع و
ً
راوغوا اتخكوت محرا یف ىذه الصهورة و داددهوا لهلوم الرجهوع اٌ اذا كهات املحهت اعلهن فحجهب
ً
الجقاء و داحعوا اتخكوت محرا یف ىذه الصورة و ثاوهنا لهلوم الجقهاء ات كهات املحهت اعلهن و ات كهات
الغحر اعلن لزم الرجوع و ات تغاو خا حتحر و الذي ارتاره للوم الجقاء و دهایر عجاراتهه واضهح ٌیتهاح
ایل شرح.
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راو ثقههة و جهها اٌرههذ حقولههه لرواختههه و
و الههذي اعههر یف ىههذه املغههألة ات املجهتههد عنههدي ٍ

وثاطته ٌ ل

ء ارر و لو افی جرأخه و رنو ه م جیز تقلحده و ا ها التقلحهد لٍوهام املعصهوم الهذي اوهر

اَ حعاعتههه یف طولههه اطحعوووا اهلل و اطحعوووا الرسووول و اوی االووور ووونكن و مخأور هها حعاعتههه اٌ ٌ ههه

وعصوم وعور و دخدت الشحعة یف اٌول مخكن حر ذلا و مخكن ارهد خفهی حغحهر الرواخهة و مخكهن
ارد خقجه ون ارد حغحر رواخة فهاذا كهات العههه حالرواخهة فٍختفهاوو الهً و املحهت كهها اذا ركهً
عدل فتوي عن فقحه مث واو الراوي مخكن ذلا دجب شا یف فتوي الفقحهه و دهجب عهدول و
اكتج و حث عههوك ىف

ات كات حرالاكً اعلن و خدل عیل ذلا حبصوصه طول ایعجداَ

اخوانك فان وت فاق ث كتجك حنحك فان خأی عوی النواب زووان هو م الخأنأوون اال حكتوون وطحهه
ٌیجعفههر الثههاین

جعلههت فههداك ات وشههاینا رووا عههن ایجعفههر

و

و ایعجههداَ

كا ت التقحة شدخدة فكتهوا كتتن فلنترو عهنن فلها واتوا صارو تلا الكتهب الحنها فقهال حود وا
ا فاهنا حق ا هتً و ٌ شا ات الرواخة كا ت للعهه و كات ذلا دخدهنن و اصول اٌص اب ایل
فتهاو حهٍ شها و طهال اجوعجهداَ
الحوم وعروفة و مخكهن هلهن كتهب ٍ

قوال سوول اهلل

یویء

الرجا یوم القحهة و ل ول الأنات كالأااب الركام او كالجال ال وایس فحقول خا ب این ی هما و
ماعههها فحقول هما عههك المی عههت الناب خعها ح حعدك و طال النهیب

اذا ووات االنأوان

انقطووول عههووو اال وووول هوووث عهووون خنتروول حوو او وودقة توو ی لوو او ولوود ووالح خوودعو لوو و طهههال
اجوعجداَ

ول عهن خحرا فه مبثا اجر ول عها ح طحه فات علهه حره جیري ذلا لهه طهال ان
ونزلوة

عهه الناب كههن ج ی ل طحه فات واو طال و ان وات و عن الرضا عهن العهام
ً
الرقح ىف هما الوقت كهنزلة االنجحاء ىف حیاسورائحا الجهر و نهن ٌ عهر جحها ٌ جیهو العههه حقولهه
حعد ووته و لو وال الف دنة اٌ اتخنقعع جوته حنیب ادخ لدخنه و كذلا طول الجهة

و اووا

الوادث الواقعة فوا جعوا فهیوا ای رواة حودخثنا فواهنن ح وی عهوحكن و انوا ح وة اهلل و الهرواة وعلقهة
عن اٌرحاء و اٌوواو و كذلا طوله

ال عوم الحود وول ووالحنوا ىف التشوكحك فحهوا ی ق خو عنوا

قاتنا و قدعرفوا حانا نراوضهن سرنا و حنهههن اخاه الهین و الثقاو اعن ون اٌرحاء و اٌوواو.
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و اوهها وهها روي عههن عههیل
ا جت ل

یف رههدخث هوواه ان ههینووا و اشههار جی هده ایل صههدره لعههووا لووو

هة حی ا جت لقنا غحروأوون خأتعها الة الدیل ىف طهج الدنحا و خأوتظهر

وج اهلل

عی خهق و حنعه عی عجواده لحتخومه الضوعراء ولح وة وول دقن وی الوق او ونقوادا لههوة العهون
الح حرة ل ىف احنائ خقدا الشك ىف قهج حاقل عا

ول شوة اال ال ذا و ال ذاك مفهنووم حالهومات

سهس القحاد لهشهوات او وغ ی حالهل و االدخوا لحأوا وول عواة الودیل ىف یشء اقورب شووا هوا
االنعام الأامئة كملك یوت العهن مبوت حاوهح الجر فوو صر خح یف ات العام اذا م جیهد وهن خعلههه
ً
علهه یجی علهه یف صدره فحهوو و ملاخعلهه اردا فحهوو علهه و خذىب عن الهد حا و ٌ حهدل
له یف ذلا العلن و این ىهذا وهن فقحهه كتهب رواخاتهه عهن اٌ مئهة و ارهذ هبها املقلهدوت املتقهوت یف
رحوته او حعد ووته حه ون طلده النا

و ارذوا عنه ممیهت علههه وتهه فا هه اصهاب وهن یفهو

علهه فوو صر خح یف رٍ املراد و كحف خعارض ىذا الجر تلا اٌرجار و اٌدلة و دهحرة الشهحعة
ً
ً
طدمیا و رهدخثا و ضهرورهتن اهنهن ارهذوت جرواخهاو رواة وهاو كلوهن و ٌ جیهو اٌرهذ وهن الفقحهه اٌ

اتیروي كها تواتر فحه اٌرجار و مما خدل حاوٍطه عیل وا وهر ا هه كتهب اجوالغهن اٌول

و ىهو

یف الغجن ایل رجه و اوا ووا ذكورت خواعی نمول تأخوم وعوام دخنوك ال تأخومن وعوام دخنوك وول غحور
شوحعتنا الدخث و ىذا الجر وعلق عن اٌرحاء و اٌوواو و مخفصهه یف ووضهع الاجهة و كتهب
رجه ایل ایالغن اٌول

خغأل عهن ارذ وعام دخهین و كتهب ارهوه حهذلا فكتهب الهیهها

فههت وا ذكرمتا فاعتهدا ىف دخنمكا عی كا وأل ىف حجنا و كا ك حر القدم ىف اورنوا فواهنن كافوكهوا
ً
ان شوواء اهلل تعووای و ىههذا الجههر اخضهها عههام خشهههه اٌرح هاء و اٌوههواو و طههال اجوعجههداَ یف
ردخث فاوا ول كوان وول الرقهواء وائنا لنرأو حافظوا لدخنو مالروا عوی هوواه وطحعوا الوور ووواله
فههعوام انخقهدوه و ذلك الخكون اال حعا فقهاء الشحعة ال مجحعهن الجر و ىو عام خشهه اٌرحهاء
و اٌوواو و طال اجوالغن

یف ردخث العه ی قة مفوا ادی الحوك عوی فعوی یوؤدی و ووا قوال

لك فعی خقول فامسل ل و اطل فان الثقة املأوون و طهال اجومههد

العهو ی و احنو قتوان مفوا ادخوا

الحك عی فعی یؤدخان و وا قواال لوك فعوی خقووالن فوامسل ههوا و اطعههوا فاهنهوا الثقتوان املأوونوان و
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ىههذات الجههرات وعلههٍت و جیهههري علهتههها یف اٌرحههاء و اٌوهههواو ایل حههر ذلهها اوٌرغهههجا ات

طدتكلهوا یف ا خد ون وأتی و مخغی دنة و الشحعة كا وا خعهلوت حكتهب الغهلف و

اٌ مئة

جرواخاهتن و مختفوىوا هبذه املغألة و میعر عیل رلد ارد اتخغأهلن و لو حاشارة حعحدة و ا ا جه
ً
ذلا ٌ ه مخكن الشحعة خعرفوت تقلحدا اٌ تقلحد امئهتن و طالوا نن العلهاء و شحعتنا املتعلههوت و
دایر النا

ثاء و رثوا شحعهتن عیل تعلن اٌرادخث و احٍ وا ایل حهرىن و كهات یجله الشهاىد

الغاخب و خغهعوت وقالهتن و خعوهنا و یؤدوهنا ایل ون مخغهع و خعهلوت هبا و مخكن ادن جیههنن
ون التقلحد و دؤال و جواب اٌ یف وها مسعهت وهن اٌرجهار الهی جهرو عهیل وصهعلح شهاع جهی
العاوة و اٌ كات اتجاعنا ٌ لمهد

و وهعذلها مختفوىهوا هبهذه املغهألة و مخغهأهلن ارهد كأ هه

كات ون ضرور خاو الشحعة ات اٌوام ىو العام املعاع و الشحعة وتعلهوت و رواة حعضون لجع

.

و ات طلههت ات تقلحههد املحههت وههن شههعار العاوههة و الرشههد یف رٍفوههن طلههت این رههالفهتن
ً
ً
حشعري كٍوون و شعارىن و ا مت وافقمت شعرا و رالفمت شهعرا ا ها ا كهرو تقلحهد الهً و املحهت و
ً
ٌ اجو تقلحدا ٌرد اٌ تقلحد ارذ الرواخة و جوا ارذ الرواخة عن املحت وهن ضهرور خاو اٌدهٍم
حه املله فا مت اعهه حقوهلن وین و ات طلت املشوور عدم جوا تقلحهد املحهت طلهت عهیل وها تقهول
اوههواهتن ٌعجههرة حقههوهلن و رنههوهنن یف اٌرههرة تغحهرو و اذىههاهنن روغهت و ارامىههن حعلههت و لهح
اطواهلن ون دین اَ و لو كات ون دین اَ جلا اٌرذ حه و اٌرحاء لحغوا عیل رد الشورة ىذا و

الشورة یف الفتوي ون حر ك ٌعجرة حه لقوله
لحس ل برهان و لقول عیل

د الورأی و القحواب و ووا قوال قووم ىف دیول اهلل

امنا خعرف اهودی حقهوة وول خأخومه وول النواب ىهذا و نهن ونكهروت

ٌصههه التقلح هد و ههراه وههن دههن العاوههة و اوهها اٌمجههاع املنقههول فوههو اوىههن وههن الشههورة ٌ ههه وههن
ً
ً
ً
حالهلة این ماجد دلحٍ و لو ضعحفا عیل جوا التقلحهد لغحراملعصهوم فضهٍ عهن
ادتنجا العقول ج
تقلحد املحت.

قااال :اصززل عل زی الهقلززل تحص زیل العلززن بالهجت ززل نایكف زی الظززن باجت ززادا لل ززةل و
اال تصززحاال و ای زا ال زی عززن الظززن اال اطی زلعی اط تحص زیل العلززن غی زروهكن غالبززا الغلززب
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ال اس و اذل البللاط ل لور تكزاثر اخبزار اذزل الابزرل بحیزث یحصزل العلزن لكزل ال زاس نابزل وزن
كفایة الظن اا وجزوال االحتیزاط خزاع االجهزاع و تزوذن انزا ااا جوزنزا تقلیزل الهیزا ابتزلا ا نوجزود
الهجت ززل الز ی اجت ززادا وعلززوم ضززرورل حاصززل نززا عسززر وززلنوع بعززلم جریانززه نزی الهرانعززا و
الهساجل الهستحلثة و ایر تصرنا الحاكن و لننجل وفصا ثن علزی نزرض كفایزة الظزن نفزی
جززواز اال كتفززا بكززل ظززن ام لززه ظززن واصززوف وج ززاط و ااا تهكززن وززن الحزی الهعلززوم اجت ززادا
لنیقلل وظ ونه لعزلم الزللیل و شز ادل العزللین نزی ثبزو االجت زاد حجزة اوزا وطلقزا او ااا حصزل
الظن.

ً
اقول :اصه ىهذه املغهألة فهرع اتخكهوت التقلحهد وشهروعا فقهال عهیل املقلهد حتصهحه العلهن

حاجهتاده ٌت اٌشتغال الحقحین خغتدعً الجراءة الحقحنحة و ا ا لو كنا شاكی یف اجهتهاده مخكهن جیهو
ً
لنهها تقلح هده فحغتص ه ب یف رههال ال ههن اخضهها و ٌخ هاو الهن هً عههن العهههه حههال ن اٌ اتخ هدعً ات
حتصحه العلن حرممكن و ىذا ىو الق و این میكن ٌحناء ثلهثعشهرة دهنة و حنهاو التغهع یف مجحهع
اٌ طعار اتیصلوا العلهن حاجهتهاد رجهه یف حلهد وهن الجلهدات ىهذا و كثهرة ا هواع التصها حف طهدحلغت
ً
ً
وجلغا میكن لكه ون خقدر عیل درد الكلهاو و ن اٌ طوال رغب اتخكتب كتاحا ككتاب اع هن
ً
املجهتههدین و كههذلا طههد حله ضهجا اٌ طههوال و الههرد و الج ههث وجلغهها میكههن لكههه وههن لههه راف ههة ات
یفو اٌ طوال و الرد و الج ث و ٌخكهوت یف طلجهه یشء وهن ر یهزة التفقهه فهاین میكهن للعهاوً العلهن
ً
ٌنحزه اخضها فا ها ٌنتهاح ایل اجهتهاد جمهتهد و
حات ىذا جمهتد فاذا اوتنع العلن جیحلوت ال ن و نن ج

الههذي قولههه ا ههه جیهب العلههن حالوثاطههة فههاذا روي الثقههة لفههو الههدخث یؤرههذ حههه و ختفكههر یف وعنههاه او
یج ث عنه و خغأل ون خعلهه و ات روي حاملعین فات كات ممهن خعهر املعهین و وهن اىهه الضهجا و

الفوههن حبحهث یصههه الوثههو حنقلههه حههاملعین یؤرههذ حههه و اٌ فٍنتههاح ایل علههن حاٌجهتههاد وههع كثههرة
شرووه الی شرووىا و ٌ ایل رن.
طوله <و تهوىن> ایل ارهر خعهین ات طهال طاجهه كحهف جیهو اٌ كتفهاء حهال ن و یف الهد حا وهن

ختحقن حاجهتاده ووجود و اصه الشغه وع اٌرهذ عهن املتهحقن و ٌ عغهر خغهو اٌ كتفهاء حهال ن

511

اجههاب املصههنف امل قههق ات ذلهها وههدفوع ٌت النهها ٌمیكهههنن املرافعههة ایل اٌوههواو و الههذین
ً
ٌخصه الهین اٌخدي و یف املغاجه املغت دثة و دایر تصرفاو الاكن و م جید املصهنف وفصهٍ

فوههو رجههة اَ عنههده و ٌ جی هو لههه القههول حالفصههه هلهذه العلههة فت هذا الههدلحه الههومهً عههدل عههن

اٌصه و رصك اٌخاو و اٌرجار املتكثرة الناىحة عن ال ن فا ر واذا تري.

طوله <فی جوا اٌ كتفاء> ایل ارر وراده حال ن املنصوب ىو ال ن املعتجر عند العقهٍء
ً
و اوا ال ن الاصهه وهن رجهر فادهق وهثٍ او فادهقی او رهد او حهر ذلها فهٍ عجهرة حهه و اوها
ادتفاضههة رجههر الفغهها فههٍ حههأ

حههه عنههده كههها یف الضههواحا واوهها یف و نههوت اٌجهتههاد الهً و

وعلوم اٌجهتاد املحت فالرج ات عنده لتقلحد و نهوت اٌجهتهاد الهً لٍمجهاع املركهب و الجرىهات
العقیل و كه ذلا عند ا وج عیل اصه حر اصحه و طد ور وا خكی عن التفصهحه ىنها ٌدهحها و
طد طدر یل دفر مینعین ون التفصحه.
قال :اصل نی كوط وساجل التقلیل تقلیلیة ام اجت ادیة لكزل احزل عی زا وج زاط و االوجزه
التفصیل باط الهقلل اوا قزادر علزی االجت زاد كزبعض الطلبزة الهسزتعلین او ادوط وزن الزة بهرتبزة
لك ه بحیث لو القی علیه ادلة الطزرنین ویزز بزین الحزق و الباطزل بحسزب قوتزه او ادوط وزن الزة
بهرتبة لك ه لو القی علیه االقوال و الهجهم علیه و الهاتلف نیه و اله

ور لقلر بعل التخوزل علزی

االخ ز بف هززه بالقززلر الهت زیقن او اله ز ور لكونززه اقززرال ن زی نظززرا او ادوط وززن الززة ایضززا بحی زث
الیقززلر اال علزی التقلیزل نكززل صز ف وززخوور بهقتضزی طاقتززه وززن الززلرجا الهز كورل النززا اط اوجب ززا
االجت ززاد عل زی جهی زم االص ز اع او اوجب ززا ترق زی كززل ص ز ف ال زی وززا نوقززه وززن الهرتبززة ن ززو حززرج و
اختال او عی ا الهرتبة اللانیة او اللاللة للكل ن و عسر علی السزانلین و تزرجیح للهرجزو بال سزبة
الی واعلا الص ف االخیر ذ ا و االصح ع لی جواز تقلیل ون علا الص ف االول او الكل.

ً
اقول :العجارة راىرة و ىذه اخضا وغألة ون فروع اٌجهتهاد و التقلحهد اللهذین شهاعا

جیهنن و عیل فرض ثجوو اٌجهتاد و التقلحد كات اٌوجه اتخقهول ات وغهاجله عهیل طغههی
طغن خقدر علحه كه ارد فٍ جیو التقلحد كأتخقول حعهد اٌدهٍم این وهن اوهة مههد

و
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جیب عیل التدین حدخنه و ا ا ٌ اعلن دخنه و رٍله و رراوه فوجب عیل اتارذ ممن خعلهن

و فٍت الً خعلن ٌت العقٍء ون اىه الجرة املتدخنی خأرذوت عنهه و خهذعنوت لهه حعلهن
ً
الدین و ىذا القدر میكن ملهن مخكهن وغتضهعفا كاٌوفهال و الغهفواء و اوها ا خهد وهن ذلها
ون دهایر تهدطحقاو املصهنف مفهها ٌمیكهن للكهه اٌ عهیل نهو فصهله املصهنف اٌ ات ال هن
ً
ٌخغین ون الق شحجا.
و ات طلت ات كات ٌمیكنه اٌ التقلحد یف تلها املغهاجه فكحهف خصهنع ات كهات ٌ جیهو لهه

اٌ كتفاء حال ن طلت اوا نن فی فراع ون ذلا كها خأی و اوا عهیل وهذىتن فلحكتهف حتقلحهد
ون خعلن جوا تقلحده فات میصه له وثله فلحعهه كها خقولوت فحهن ٌختهكن ون اٌرذ وهن
ارد و ذلا فرع اتخقول املكلهف حهه و اوها اذا كهات املهدار عهیل الوثاطهة فكهه وهن خثهق املكلهف
حبجره حنفغه او حضن القراین كنجر فادق شود حصدطه القهراجن خعههه حبجهره و قلهه كهها خعههه
الفقحه وع الوداجا جینه و جی اٌوام

ون دوت فر و الوثو اوهر وجحعهً ٌخهنی اذا اطجهه و

ٌخثجت اذا میصه اوا الثقاو فلقولهه تعهایل ان جواءكن فاسوق حنجوأ فتجحنووا و طولهه یوؤول حواهلل و
یؤول لههؤونی و لقول الجة

العم الحد ول ووالحنا ىف التشكحك فحها ی ق خ عنوا قاتنوا و

قوودعرفوا حانووا نراوضووهن سوورنا و حنهههوون اخواه الوهین و لقههول ایعجههداَ

اوووا اذا قاوووت عهحو

ال ة نمل خثق ح ىف عههنا فهنخثق ح فهو كافر و اوا ول مخأهل فهو ىف عم حی خأهل مث طهال
اجوعجداَ

یؤول حاهلل و یؤول لههؤونی و اوا حر الثقاو فلقول ایعجهداَ

ووا جواءك

ىف رواخة وول بور و فواجر یوافوق القوران فخوم حو و ووا جواءك ىف رواخوة وول بور و فواجر یوال القورءان
ف تأخم ح و عن ایجعفر

ان لنا اوعحة ول العهن منألها عههوا و حمكوا و لحأوت هوا حاهوا و

وامنألها اال لتنقا ای شحعتنا فانظ وا ای وا ىف االوعحة فخموها مث روها ول الكودق ة تأخوموهنا
بیضوواء نقحوة ووافحة و اخوا كن و االوعحوة فاهنووا وعوواء سوووء فنكجوهووا و عههن العجههد الصههالح
عههمت ان قولنا فالزووه و وا متعههوا فردوه الحنا ایل حر ذلها وهن اٌرجهار و لهح

وووا

الفقحهه عنهد ا

اٌ وههن یهروي و ىههو وعه حالرواخهاو ضههاحا هلهها ووههمت هبهها وشههتغه حههالف ك عهنهها و حتصهحه
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ص اروا و ىو اوی اَ عیل ذلا لقول اٌوام

الرقهاء اونواء فحأرهذ العهاوً الغحرالضهاحا

الغحراملعتین حذلا عن اوناءاَ و اوناء ردوله كها طال اجومهد

یف ردخث ور فامسل ههوا و

اطعهها فاهنها الثقتان املأوونان فكه ثقهة اوهی یهؤدي عههنن و یهروي عههنن جیهب القجهول ونهه
حالغهع و العاعة كهاطال الصاد

و اوا وول كوان وول الرقهواء وائنا لنرأو حافظوا لدخنو

مالرا عی هواه وطحعا الور وواله فههعوام انخقهدوه الجر و ون راجع صهدر الكهٍم و ذخلهه عهر
ات ىههذا التقلح هد یف ارههذ الرواخ هة رغههب و اوهها الوثههو فوههو اوههر وجحع هً یصههه لكههه وكلههف
حٍتكلف و حایق وا ذكروه عندي فخ یف رواد فارتر لنفغا وا یلو.
قال :اصل تعارض الللیلین ت انی ها وللوال و ذو یتحقق نزی الهتضزادین و الهت اقضزین
و العاوین ون وجه و الهطلقزین قزالوا الیهكزن التعزارض اال نزی الظ یزین ال نزی القطعیزین و ال نزی
الهاتلفین ناط ارادوا القطم بالصلور ن و وهكن نی كل االقسام او بالهضهوط لكن نوعا بحیث
لوال احل الهتعارضین الناد االخر القطم او الظن نك لة او نعا ن و وحال نی الكل و اط ارادوا نی
القطعیین و الهاتلفین الفعلی و نی الظ یین ال وعی ن و صحیح لك ه تفكیة ثن اط التعزارض لزه
نززرداط التعززادل و التززرجیح و اللززانی و هززا وهكززن نززی الهاتلفززین ایضززا نهززا وجززه التاصززیص
بالظ یین ثزن الهزراد بالزللیلین اعزن و هزا و وهزازاد علی هزا و اعزن وزن االوزارتین نی زهل تعزارض
الللیل و االوارل.

اقول :طوله <املتضادین> فوو كقوهلن صه یف اول الوطت و ا غه املغهجد اذا تهنج
ٌحتهب و العهاوی وهن وجهه كقهوهلن ٌتتهرك صهلوة
و املتناطضی كقوله جیب الغورة یف الصلوة و ج
ً
اذا دره وطهتا و ٌتغصب ولكا ون ارد و املعلقی كل ن الغف رٍل و الشاة املوووءة ررام.
طوله <و ٌ یف املنتلفی> خعین رین و طععً و ىذا وتهش عیل وذىب العاوة.
ً
ً
طوله <لكن وعا> و ىو وا فغره و فحه اخضا میكن التعارض.
ً
طوله <او فعٍ> خعین حعد وٍر ة املعارض و تكافؤمها.

ً
طولههه <و ات ارادوا> ایل ارههر خعههین ات ارادوا ا ههه ٌمیكههن التعههارض یف القععحههی وضهههو ا و
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ً
املنتلفی حالفعهه و میكهن یف ال نحهی وعها فوهو صه حح لكنهه تفكحها یف الكهٍم ٌرادة وعنحهی
حاعتجار ین و ٌ حأ

عند ا یف ادتعهال لفو وارد یف وعنحی.

طولههه <مث ات التعههارض> ایل ارههر خعههین ات املتعارض هی اوهها ختعههادٌت فٍختههرجح
ارههدمها عههیل اٌرههر فكههات الصههواب اتخ قههول التههرجح ٌ التههرجحح فههات التههرجحح فعههه
املرجح ٌ املترجح.
طولههه <و التههرجحح ممكههن> ایل ارههر رههاىره ات التههرجح ٌمیكههن یف القععحههی و ىههو رعههاء
كهاخأی.
طولههه <مث املههراد حالههدلحلی> ایل ارههر خعههین ىههو اعههن وهنههها و وههن اٌدلههة املتعههددة و وههن
اٌواراو و القراجن ىذا متصر وراداته.
و جیات الق یف املغهألة عهیل نهو اٌرتصهار ات اَ الوارهد اٌرهد الهذي لهح یف علههه
ً
ارتٍ اورً حدین وارد ایل جحه املعصوم املعور عهن الغهوو و النغهحات و العهاء و ىهو اخضها
ادي وا محه ایل اوته ون حر طصور و ٌ تقصحر اٌ ا ه كات یف اركاوه غخ لتجدل طواحه اٌوهة
ً
و تغحر وصالون فكات یكن ح ء ا وا ا مث خنغنه عیل رغب طوله تعایل وا ننأو وول اخوة او
ننأها نأت حر وهنا او وثهها و دجب ذلا وا احا ه اَ یف كتاحهه ان اهلل الخغحور ووا حقووم حویخغحو وا
ً
وووا حانرأووهن مف ههال یف وهها صههح صههدوره خقحنهها عههن النههیب اٌرههتٍ اٌ وههن حههاب النغههخ
فحهكن اتخكوت ارادخثه طععحة الصدور و طععحة املضهوت و تكهوت متلفهة وهن حهاب النغهخ ٌ
حر و اوا و نو ة الصهدور و و نو هة املضههوت فٍ جیهو التعو خهه علهیها و العههه هبها اٌ حهالقراجن

القععحة فٍتعهادل جهی امل نهوت و املقعهوع اذ ٌ عجهرة حهامل نوت ٌ هه كهأت مخكهن و اوها وها صهح
ً
ً
مف هههال اتیتلهههف حعضهههه حعضههها و خكهههوت فحهههه تنهههاط اخضههها ٌهنهههن
صهههدوره عهههن اٌ مئهههة
وعصوووت وعوهروت و وهن عنهد اَ اٌ وهن وجوهی وهن وجهه ركاخهة النادهخ و املنغهوخ و وهن
وجههه التقحهة و وههن حهر ىههذین الههوجوی مههال اتخكههوت یف علهوههن و یف ارههادخهثن تنههاط

و اوهها

و نوت الصدور عهنن فٍعجرة حه لٍخهاو و الرواخهاو املتجهاو ة رهد التهواتر و اٌدلهة العقلحهة الهی
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وههرو اللوههن اٌ اتخقتههرت حههه طر خنههة طععح هة و اوهها التضههاد و العهههوم و الصههوب مفهكههن و لكههه
ً
ً
الة عیل وا ور و نن ٌ عهر شهحجا ممها طهالوا وهن ىهذه التهدطحقاو و ٌنهب ات عهر اخضها و
وع ج

الهدَ وا طال المهد طلنا و وا دات المهد د ا.
فههدع عنهها طههول الشههافعً و والهها
و رذ عهن ا ها

طهوهلن و رهدخهثن

و امحد و املهروي عهن كعهب اٌرجهار

روي جد ا عن ججرجحه عن الجاري

ىذا الهذي ذكر ها ىهو واطهع اٌوهر و لكهن ملها كهات افواونها اطصهة و ٌ علهن رقهاجق كٍووهن و
اٌرجههار فنههري فهیها

دطههاجق وههراوون طههد عجههز عههن فوههن املههراد و یهجی لنهها اٌشههكال یف فوهن حعه
ً
ارتٍفا او ٌ علن اهیا ونغوخ و اهیا ادخ و اهیا رقحقة و اهیا تقحة فنت حر فح صهه حالنغهجة ایل
افواونهها تعههادل و تعههارض ج هی اٌرجههار و ات كا ههت ص ه ح ة و ل هح

یف الواطههع جیهنهها تعههارض و

تعادل فاورو ا دٍم اَ علهین حالحار اذا م علن اهیا الق كها خأی.
قال :اصل نی تعادل الللیلین ذل ذو تساوی ها او تسزاوی اعتقزاد الهجت زل بهزللولی ها
وج اط اقوی ها االول و ذو اخص وطلقا ون اللانی و الریب نی جوازا عقا و شرعا بل نظیرا واقم
نی ولل الهجت لین الهتساویین الهاتلفین نزی الزر ی بال سزبة الزی الهقلزل و دلیزل عزلم الجزواز
شرعا علیل ون وجوا.

ً
اقول :ىذات تعر خفهات لتعهادل الهدلحلی و عهن املصهنف ات لكهه وجوها و املهراد حتغهاوي
ً
ً
الدلحلی ص هتها وعا او كوهنها و نو ی وعها و املهراد حتغهاوي اعتقهاد املجهتهد هدلولهیها خعهین
حبغب اٌعتقاد ٌخقدم ودلول اردمها عیل اٌرر و ات كات الدلحٍت متلفی حبغب فغهوها و
ارتهههار املصهههنف ات اٌ طهههوي ات التعهههادل یف فههه

الهههدلحلی و ىهههو جینهههه و جهههی الثهههاین عههههوم و

حالهلهة التعر خهف الثهاین اعهن ٌ هه طدیوجهد و
رصوب وعلق و ادتنراح النغب فضهه القهوم ج
ٌتعههادل یف فه

الههدلحلی كههها لههو تعههارض دلهحٍت حروتغههاو یی ولكههن ارههدمها وقههرر و اٌرههر

اطه و لكه عند الفقحه رج ات ٌخقدر عیل ترجحح اردمها عیل اٌرر.
طولههه <و ٌر خ هب یف جههوا ه> ایل ارههر اشههارة ایل الههٍ یف جههوا التعههادل یف الههدلحلی
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ً
ً
ً
ً
ً
ال نحی ىه جیو شرعا و عقٍ ام جیو عقٍ ٌ شرعا مفهنن ون ا كره شرعا ٌ ه لغو ٌخصهدر وهن
الشارع و املصنف جو ه و وثه له حاملجهتدین و وهن عهر وها طهدونا یف اٌصهه الغهاجق ٌیعهر

ججاله ىذه الشتة فات املعصوم ٌیتلف اطواله یف الواطع اٌ ون حاب النغخ او التقحهة و ٌ تعهادل
ىناك فحرجع ذلا ایل عجز الرعحة عن اثجاو ارجارىن و فون كٍوون فر ا خأتحهه رجهرات متلفهات
ً
ً
وتعارضات یف املعین راىرا لقلة فوهه و مها طععحات صهدورا و تعارضهوها لهح جهواطعً حهه لقلهة
فوهه و ر ا مها رنحات فهٍ عجهرة هبهها تعارضها ام ٌ او متلفهات فهٍ عجهرة نوهنهها تعارضها ام ٌ
ً
ً
فالتعههادل املقصههود رقحقههة جهی القععحههی ٌ ال نحههی و ٌ املنتلفهی و ىههو جههایز عقههٍ و شههرعا و
ٌوا ع ونه و ٌ یشء فحه.
قال :اصل ااا حصل التعادل بین الللیلین نفزی التاییزر بی هزا او الرجزوع الزی االصزل او
الوقززف وجززوا و االخی زر الیتصززور ن زی ولززل دوراط االوززر ب زین الوجززوال و الحروززة و ن زی الهعززاوا
ال فس زیة و نحززن نقززول اط الهتعززادلین اط كانززا خبززرین و ظززن بعززلم خززروح الحكززن الززواقعی عززن
احلذها نی الواقم و اتحل ووضوع الحكهین الهاتلفین كالوجوال و الحروة او ال زلال و الكراذزة
نالحق التاییر االبتلاجی ل فی اللالث بالظن االجهزالی الهسزتفاد وزن الزللیلین اله زهول لعهزوم
وا دل علی حجیة الظن نعن لزو دار االوزر بزین الهتبزای ین نزی الهعزاوا كزخطیكزوط الهزال لزیزل او
عهززرو وجززب الوقززف عززن االنتززا لاصززل و الی انی زه الظززن االجهززالی ب ف زی اللالززث نتخوززل او ب زین
الوجوال و ال لال او الحروة و الكراذة اخ بال لال و الكراذة الن ها االصل حی ئ او بین الوجزوال
و الكراذة او ال لال و الحروة نال لال نی االول و الكراذة نی اللانی عرضا لاحتیاط ال اصا او بین
الوجوال و االباحة او الحظر و البرا ل نالبرا ل لها ور نی بحل ا او بین الهتبای ین كزالظ ر و الجهعزة
نالجهم النه االصل حی ئ كها ور و لو علن ب فی اللالث اجهاال نالحكن الحكن و الزللیل الزللیل و
ااا تعارض خبر و غیرا و تعادال او تعارض دلیاط غیر خبرین و تعادال نحكه ها یظ زر بزادنی تخوزل
و ااا حصل التعادل نی الهوضوع الصرع لنیكن الظن ب فی اللالث حجة لها وزر او نزی الهوضزوع
الهست بط و حصل الظن ب فی اللالث ن و حجة كها تقزلم نیتوقزف نزی التزرجیح النزه االصزل نزی
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اللةا .

اقول :خعین اذا رصه التعادل و عجز املجهتد عهن التهرجحح خلزوهه التوطهف یف اٌجهتهاد
ٌمه و اوا یف العهه مفهنن ون طال حهالتنحیر و وههنن وهن طهال حالتغهاطا و الرجهوع ایل اٌصهه و
وهنن ون طال حالوطف و خفغره حتهرك الفعهه الوجهودي فقهال املصهنف اٌرحهر اي الوطهف ٌختصهور
یف دورات اٌور جی الوجوب و الروة و صد و تفغحرىن تفغحر حالرأي ٌ حنك و ات كات القهول
ون امل دثی و میكهن تصهوره یف وعهاوٍو الغحهر فٍیكهن ح

هء ولكهن ٌختصهور یف وعهاوٍو

فغه.
طوله <و نن قول> ایل ارر ىذا كٍم ر خهب ٌت املكلهف لهح

كلهف حبكهن واطعهً و

ا هها ىههو وكلههف قتیضه اٌدلههة الواصههلة الحهه و ىهً الكتههاب و الغههنة فههٍ وعههین لقولههه <ات كا ها
رجر ین> فا ه ٌ دلحه اٌ یف الكتاب و الغنة فٍ وعین للشر و میهرد وهن حهر الجهر ین اٌ حهر
الكتاب و الغنة و كذلا ٌ وعین لقوله <رهن حعهدم رهروح الكهن الهواطعً عهن ارهدمها> و ٌ
فاجدة هلذا ال ن و وجوده و عدوه دواء ٌت العلن راصه حكوت الكن ال اىري فهیها ٌ حر.
و طوله < كالوجوب و الروة> متثحه لل مكی املنتلفی فالق یف ذلا التنحیهر وعلقها و
ٌوجه لقوله <اٌحتدائ> فات اٌرجار اعهن وهن اٌحتهدائ و اٌدهتهراري و لهح
ادتدل حه حه وجوه اٌرجار و ىً وا دجه اجوعجداَ

وجهه التنحیهر وها

عن رجهه ارتلهف علحهه رجهٍت وهن

اىه دخنه یف اور كٍمها یرو خه اردمها خأور حارذه و اٌرر خهناه عنه كحف خصنع طال یرججو حوی
خهیق ول یجره فهو ىف سعة حی خهقواه ا هتهً و املعهین یرجهئ الكهن و اٌعتقهاد و یف العههه ىهو یف
ً
دعة ری خلقاه و ىو خفحد اٌدتهرار فدامئا ىو یف دعة ری خلی اواوه و عن الكلحهین و یف رواخهة
ان ول قورة العوی التأوهمی الحنوا انتقولووا لكوا ووا

حاهیها اخمت ول حاب التأهمی وسعك و طال
ً
اختهو عنووا ان تووردوا الحنووا ا هتهً و ذلهها ات ارههدا وههن الرعحهة ٌخعلههن وجههه ارههتٍ كٍووههن اٌ
الهزم حهالكن ٌت الكهن
حالغهاع عهنن و توطحفون فاذ مخغهع فالنجاة یف التغلمی و الرد و عدم ج
رحنجههذ وتشههاحه و جی هب الوطههو عنههد الشههتة و طههال اجوعجههداَ

اذا مسعووت ووول ا ووااحك
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ً
الوودخث و كههوون قووة مفوسوول عهح وك حووی ت و ی القووامئ فتوورده الح و ا هت هً و ىههو اخضهها خفح هد التنحی هر
اٌدههتهراري و طح هه للرضهها

جحتحجنهها اٌرادخ هث عههنكن متلفههة ایل ات طح هه جیحجنهها الههرجٍت و

كٍمها ثقة حبهدخثی متلفهی و ٌ علهن اهیهها الهق طهال فواذا متعهون مفوسول عهحوك حاهیهوا اخومت

ا هتهً و وجههه ذلهها ات الشههارع لههو شههاء اتتعههر تعحههی ارههد اٌوههر ین لعرفهها و ٌخعجههزه یشء و
ٌخغلجههه ار هد فههات مخع هی لهها ٌیر خ هد ونهها اٌ التغههلمی و التوطههف یف الكههن فتتوطههف یف اصههه
ً
الكن و اوا یف العهه فتركوها رروح عن الدین یف ا لب املغاجه وع وطوع التكلحف هبها جمهٍ
ً
فودعوا لا اٌور تفضٍ وهنن كها طال اجوجعفر ی ی املتاحر احدا ایلوا ختوجو اذا مخعهون ایول
وج القجهة و دجه عن طجلة املت حر فقال خ ی ححث خشاء ا هتً و ذلا ٌ ه وكلهف حارهد
ً
الواو ون حر تعحی اراده اَ ٌرفاء ادجاب التعحی فودع له اٌور تفضٍ.
ج
ً
طولههه < عههن لههو دار اٌوههر> ایل ارههر ات كههات یر خهد الكههن حههات املههال وههثٍ وههال خهد او
عههههرو یف الواطهههع فهههالتوطف دهههدخد و واجهههب و ات اراد الوطهههف و لهههو عهههن الكهههن ال هههاىري
فٍیرتفههع التنهها ع فههی ىههذه الصههورة فهات اوكنههه الصههلح فالصههلح رحهر و اٌ فٍیجعههد الكههن
عیل رغب ارتحاره ٌوٍ اٌرجار.
طولههه <او ج هی الوجههوب و الروههة> ایل ارههر و ىههذا التفص هحه ههایش عههن الههرأي و اٌرجههار
ً
املذكورة وعلقة فالتنحیر جار یف الكه عههٍ و حاهیهها ارهذ لهه اتخنهوي وقتضهاه وهع ا هه ٌراجهة
ایل حة الوجه.
طولههه <او جهی املتجههاخنی> ایل ارههر مفههراده حاٌصههه اصههه اٌشههتغال و اٌرجههار وعلقههة عههن
التنحی هر عههن ٌ حههأ

حاٌرتح ها یف مجح هع الصههور ٌرجههار اٌرتح ها اٌ ات الكههٍم یف وجههوب

اٌرتحا وع وعارضة ارجاره حارجار الغعة و عدم ورجح ٌرهدمها و تعادهلهها و ٌیجعهد رج هات
التنحیر ٌت ارجاره واردة یف وقام العهه حالجر ین راصة و ارجار اٌرتحا وعلقهة و لر ها خكهوت
اٌرتحا یف عدم تعحی اٌرتحا و التعغهحر لقهول النهیب
اهنأه و اسهه و ا شده و روي عنه

اذا حود مت عوی حالودخث فواحنهوین

حش وا و ال تنرو وا و خأو وا و ال تعأو وا و یف رهدخث ارهر امنوا
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حعثوومت وحأ و یل و متجعثوووا وعأ و یل و عنههه
وضاوحهنا وعاحقة للكتاب و ارجار ها ٌ حهأ

خأ و وا و ال تعأ و وا و سووكنوا و ال تنر و وا و ملهها كههات
حاٌرهذ هبها طهال اَ دهج ا ه ی خود اهلل حكون الحأور و

الی خد حكن العأر و یف ا جیاب اٌرتحا تعغحر واضهح فالرج هات ٌرجهار الحهار و اوها وها روي یف

رجر رارة املشوور یف الجر ین اذن فخم مبوا فحو الائطوة لودخنك و اتورك واخوال االحتحوا فقلهت
ً
اهنها وعا ووافقات لٍرتحا او مالفات له فكحف اصنع فقال اذن فتخحر احدما فتأخوم حو و تود
ً
االخر فاوٌ ىهذا الجهر حهر وصه ح حنفغهه ٌ هه وهن كتهاب هوایل اللجهایل و ىهو حروعتجهر و ارجهار
ً
التنحی هر وص ه ة و الرج ههات هلهها و ثا ح ها ىههو وعههارض حارجههار التنحی هر و التحغ هحر و ات طلههت ا ههه
ٌحتهري علحهه و املهراد ها
طدعهه حه املشوور و ىو ونججر حالشورة طلت ىو حنفغه دلحهه الشهورة و ج

یف الن لحة الضرورة كها جینا وع اهنا یف المكی.

و طوله <اذا تعارض رجر و حره> ایل ارر فذلا عنهد ا وفهروععنهه فا ها ٌ عهر

حهر الجهر

ً
دلهحٍ اٌ الكتههاب و خ هأی ركههن تعههارض الجههر و الكتههاب و اوهها حرمههها وههن اٌدلههة فٍعجههرة هبهها
عند ا.
طولههه <و اذا رصههه التعههادل یف املوضههوع الصههر > ایل ارههر كهأتخقههول حعه

اىههه اللغههة

الع هی ىههذا و حعضههون خقههول ىههذا ح هره و رههن ههی الثالههث فحتوطههف یف التعحههی و اوهها املوضههوع
املغتنجا ون اٌرجار فحرجع رمكه ایل ركن اٌرجار كها عرفت و عند التعادل ختوطف یف اصهه
التعحی و یف العهه خعهه كها ور یف عٍح اٌرجار.
قااال :اصززل ااا تعززادل االوارتززاط ع ززل الهجت ززل و ب زی عل زی التایی زر نززاط كززاط الززة ن زی
الهوضوع الصرع انتزی بزالتاییر اا الهجت زل لزیر داجهزا وزم الهقلزل حتزی یاتزار احزلذها و یفتزی
بالهاتززار او ن زی الهعززاوا كتعززارض البی ززا و نحززو وسززخلة ارث ابززن الب ززا و ب ززا االبززن انت زی
بالهاتار ااا الحكن بالایار الیرنم الاصووا او نی االحكام العهلیة انتی بالایار.

اقاول :خقههول اذا تعهادل اٌوارتههات عنهد املجهتههد یف املغهألة الفرعحهة او حرىها و حههین عههیل
التنحیر فات كا ت یف املوضوع الصر كتعارض اواراو القجلة عنهد املجهتهد افهی للهقلهد حا ها
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محهر فههارتر وهها شههجت و ات كا ههت یف املوضههوع املغههتنجا كهغههألة ارد اجههن الجنههت و حنههت اٌجههن
فٍخ هدري ىههه للههذكر وثههه رههو اٌ ثحههی ٌهنههن اوٌد او ٌجههن الجنههت ص هحب اوههه و لجنههت اٌجههن
صحب اجهیا و تعادل عنده اٌواراو و اٌدلة افی حاملنتار اذ الكن حالحار ٌیرفع الصهوواو و
ات كا ت یف اٌركام العهلحة افی حالحار.
قال :اصزل ااا تزرجح احزل الهتعارضزین علزی االخزر بهزرجح داخلزی او خزارجی نزی ز ل او
دال لززة او وعاضززل اخز بززاالرجح الجهززاع العلهززا و ب ززا العقززا و نززلرل دلیزل الوعززارض لززه عهووززا و
خصوصا وضانا الی نصوف العاح و الی ترط نی الهرجح كونه ب فسه حجة نال

رل تترجح و

اط لننقل بحجیت ا بل و ظن القیاس و نحوا و ذل الهلار علی الهرجحا الااصة ام علی ظزن
الفقیه وج اط و علی الهاتار ون الظن الهطلق ناللاجرل وا عة ثن اط الهرجحزا قزلتتركب وزن
اث ین نصاعلا و قلتتعارض نیاحو نی ا التعادل و الترجیح نرجح االقوی ناالقوی.

اقول :طوله < رجح داریل او رارجً> فالداریل كهها ختعلهق حغهند الهدخث و وتنهه و
الارجً كالشورة و اٌمجاع.
طولههه <و ٌخشههتر یف املههرجح> ایل ارههر فههات املقصههود عنههده وهها خ هذىب حههال ن ایل ارههدي
الوتی.
ج

طولههه <و عههیل املنتههار> ایل ارههر فقدودههعوا هلههن ادههجاب التههرجحح رههی اهنوى ها ایل واجههة

عوذحاَ و كلوا طول حالرأي و اهلوي ون حر جرىات ون اَ و ردوله و حهایق العجهارة رهاىرة و نهن
ً
ٌ علن شحجا ون ىذه اٌ طوال و واَ ٌنب ات علهه.
و الذي اطول یف ذلا ات الجر الواصه الحا ٌیلو اوا ا هه خصهه الحها جوادهعة ثقهة تثهق
حه فغا و خعتقد ىو حص ته ام ٌ فات وصه الحا جوادعة ثقهة فوهو الصه حح الشهرعً املهأوور
ً
حاٌرذ جوثی عروته فنذ حه ثلهج الفهؤاد حهارد القلهب و ات وصهه وهن حهر ثقهة دهواءا كهات جموهول
ً
الال او فادقا فججلت القلوب عهیل عهدم اٌعتههاد حهذلا الجهر و اٌرجهار فحهه وهذكورة یف ملهه
فات طام طر خنة ون الارج عیل ص ة رواخته فالعهه علهیا و اٌ فٍ.
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مث ات الجر ات طام حا اجه رجر ارر وثله یف اٌعتهاد فوو وعادل له یف الص ة و اٌ فالعههه

عیل املعتهد و ماجهد یف اٌرجهار وها یوجهب العههه جرواخهة اٌفقهه و اٌورع و اٌصهد و اٌعلهن و
اٌعههدل و ا هها وههورد تلهها اٌرجههار یف تههرجحح طههاض عههیل طههاض اذا ارتلفهها یف الكههن و اجههراء
اٌصه اب اخاىهها یف ووضههع تههرجحح رجههر عههیل رجههر ٌرجههة فح هه و م ههؤور حاٌرههذ حقههول النهها
اٌ طتداء حعهلون ون حر رجة فاذا كات الجر عن ثقة ضاحا خثق حه النف

و

جیو اٌرذ حهه وهن

عند اَ اذ اخة املعلب العلن حصدور الكٍم ون اٌوام و ىو راصه و دهایر املرج هاو ال نحهة

ٌخصهحر دههجب التعحههی فههاذا تعههادٌ یف الصه ة اي صه ة الصههدور وههن املعصههوم و تعارضهها فههات
ً
عههر ات ارههدمها ادههخ و اٌرههر ونغههوخ خقحنهها فحتههرك املنغههوخ و خعهههه حالنادههخ و رههن النغههخ
ٌعجرة حه و ات مخعهر ذلها فهات عهر ات ارهدمها تقحهة و اٌرهر حهر تقحهة ختهرك وها فحهه التقحهة و
خعهه حاٌرر و مال اتخكوت یف كٍم املعصووی ارهتٍ واطعهً حغحهر ىهذین الهوجوی حتهة اوها
العلههن حالنغههخ فٍخعلههن اٌ حضههرورة او امجههاع طععهً او ههك صههر خح طععهً و اوهها التقحهة فحعههر
نالفة ضرورة وهذىب الشهحعة او اٌمجهاع القععهً او مالفهة الكتهاب املغهتجهع عهیل تأو خلهه او
الاوعههة او ووافقههة العاوههة طاوجههة او وهها ىههن الحهه اوحهه او ووافقههة ارجههارىن او مالفههة دههنة
الغههنة ج

المههد

و دهحرهتن و ىهذه اٌوههاراو وردو ٌجهه وعرفههة التقحهة و اٌ ٌمیكههن اتخكهوت فحههها

صح عهنن و له وعادل وعارض یشء ون ىذه املفادد.
و اوهها وهها مخصههح وهههنن و مخعلههن ص ه ة صههدوره و عههدووا فقههدخعر ص ه ة املضهههوت
الاوعة او ووافقهة رجهر صه حح ارهر او
وافقة الكتاب املغتجهع عیل تأو خله او ووافقة الغنة ج

ووافقة امجاع طععً او مالفة امجاع العاوة او ووافقة دلحه عقیل طععهً فهات ا ضهن الحهه ىهذه
ً
القراجن او حعضوا علن ص ة وضهو ه ٌ ص ة صدور لف ه عهنن و ات كات هلذا القغن اخضها
وعارض فٍخعادله فٍخعهه حه و خترك.

ً
و ات مخصح الجر عیل املعنحی و روي فات كات ووافقا لٍصه خعههه حهه ٌ هه لهوٌه لكهی
ً
اٌصه و ات كات مالفا لٍصه فٍ حأ حالعهه حه ٌ عیل وجه التعحی فا ه ووافق ٌرد شی
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ً
اٌوههٍ وههع وهها یف العهههه حههه وههن اٌرتحها و ات كههات هلههذا القغههن اخضهها وعههارض فا ههت فهیههها
حالحار ٌ ا حاهیها عهلت متتجاو ارد شی اٌوٍ .
مث اعلن ا هه طهدختفق یف اٌرجهار تشهاحه فٍ جیهو العههه حاملتشهاحه ٌت اتجاعهه عٍوهة خه

القلب و طدختفق امجال فات كات وفغر حا اجه فاملفغر یكن عیل املجههه و ىهذه اطغهام وها خأتحنها
ون اٌرجار املتعارضة و املنلك وهنها و ا هت ات ارعهت حن هو وها جینها وهن الجحهات عرفهت الهق
ون الجاوه و طدخغین دجا جیهات الكهمی و ترتحجهه الكلههاو و املعالهب عهن الهدلحه ولكنها غهرد
لهها اٌرجههار لههتعلن صههرارة وهها طلنهها یف اٌرجههار و ات كههات اكثههرىن ٌخعلهههوت و حتحهروا یف مجعوهها و
هوا فقال اجوجعفر

اذا جاءكن عنوا حودخث فوجودمت عهحو شواهدا او شواهدیل وول كتواب اهلل

فخموا ح و اال فقروا عنده مث دوه الحنا حی خأتجی لكن ا هتً و ىذا یف ردخث جهاء فهات متعلهن
ص ته فوو دلحه الص ة یف املضهوت فتعهه حه ٌت الكتاب كات خكی عن العهاب و ات كهات
ً
ص ح ا فات كهات شهاىده یف الكتهاب فوهو و اٌ فهی الكتهاب وجهوب العههه حبجهر صه حح عهن
املعصوم فعلحه شاىد هوعً وهن الكتهاب و دهجه اجوعجهداَ

عهن ارهتٍ الهدخث یرو خهه

ون ثق حه و وهنن ون ٌ ثهق حهه طهال اذا ق د عهوحكن حودخث فوجودمت لو شواهدا وول كتواب اهلل او
ٌیهالف

ول قول سول اهلل و اال فالمی جاءكن اوی ح ا هتً و ذلا ات طهول ردهول اَ
ً
كتاب اَ لقوله ان اتجل اال وا یووحی ای فهات كهات یف الكتهاب شنصها فوهو و اٌ فوهو یف الكتهاب
ً
وعا و ىو وا اتاكن الرسوول فخوموه و ووا هنواكن عنو فوانووا و لهوٌ ذلها لكهات الواجهب تهرك اكثهر
ً
الشههراخع ٌ هههه لهههح یف الكتههاب شنصههها فوافهههق ىهههذا الجههر الجهههر اٌول و طهههال اجوعجهههداَ
وامیوافق ول الدخث القرءان فهو زخرف ا هتً فقدخعلق وا میوافق عیل وا یالف فوو رهر و
ً
ً
ات ارههذ ح ههاىره فههاملراد وهها میوافههق شنصهها او وعهها و عههن الرضهها ووول د وتشوواح القوورءان ای
ممكووو فقدهووودی ای ووورا وأوووتقمی مث طهههال ان ىف اخجا نووا ممكووا كهاكوون القوورءان و وتشووا ا
كهتشاح القرءان فردوا وتشا ها ای ممكها و ال تتجعوا وتشا ها دقن ممكهوا فتضوهوا ا هتهً و ىهو
شاىد وا طدونا و روي عهنن

اذا اخته احادخثنا فخموا مبا اجتهعت عهح شحعتنا فان الر خج
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فح ا هتً فات كا ت عن ثقة مفها اجتهعهت علحهه الشهحعة دلحهه عهدم النغهخ و عهدم التقحهة و ات
متكن عن ثقة فوهو دلحهه صه ة املضههوت كهها طهدونا و طحهه للرضها

یف اوهر الرواخهة فتكهذب

حالرواخاو فقهال اذا كانوت ال واخوات مالروة لهقورءان كومحوا الجهر فهات كا هت عهن ثقهاة او حرثقهاة
تكذب ص ة املضهوت و عدم كو ه تقحة و وعاحقته للواطع و ٌتدل عهیل عهدم صه ة الصهدور و
طال اجوعجداَ

قوال سولاهلل

اذا حود مت عوی حالودخث فواحنهوین اهنوأه و اسوهه و ا شوده

فان وافوق كتواب اهلل فانوا قهتو و ان میوافوق كتواب اهلل فهوناقهو ا هتهً فهاملوافق للكتهاب ىهو طولهه
ً
ً
وضهو ا و املنالف لح طوله وضهو ا و ىو شاىد طویل ا ه طدخقال میوافق و یراد ونه املنهالف
ً
و اعلن ات اٌىنأ و اٌدوه و اٌرشد ىهو ووافهق الكتهاب وعها لقولهه ی خود اهلل حكون الحأور و الی خود
حكن العأر و طوله واجعا عهحكن ىف الدیل ول ح م و طال اجوجعفر

یف رهدخث انظو وا اورنوا و

وا جاءكن عنا فان وجدمتوه لهقرءان ووافقا فخموه حو و ان متودوه ووافقوا فوردوه و ان اشوتج عهوحكن
االور فقروا حی نش ا لكن ول ذلك وا ش ا لنا ا هتً و ىو عیل وجق وها وهر و طهال اجوعجهداَ
وا جاءك ىف رواخة ول بر او فاجر یوافق القورءان فخوم حو و ووا جواءك ىف رواخوة وول بور او فواجر یوال
ً
القرءان ف تأخم حو ا هتً و ىو اخضا شاىد وا ور ون ات املوافقة لصه ة املضههوت و ٌتهدل عهیل
ص ة الصدور و طال اجوعجداَ

ا أختك لو حد تك دخث العام مث ججتی ول قابوا فاود تك

فو فجاهیهووا كنووت تأخووم طحهه كنههت ارههذ حههاٌرحر فقههال لههه ووك اهلل ا هتهً و ا هها ذلهها لتقحهة
ردثت او تقحة ارتفعت و وثله طحه له اذا جاء رهدخث عهن اولكهن و رهدخث عهن ارهركن حاهیهها
أرههذ طههال خووموا حو حووی یوجهغكن عوول الوی فخووموا حقولو ا هتهً مث طههال اجوعجههداَ

انووا واهلل

الندخهكن اال ىف وا خأعكن و عن الكلحین و یف ردخث ارر خموا حاالحدث ا هتً و لعههري ىهذه
اٌوارة اوارة ع حهة لو تعادلت اٌ فهیا ولكن خعارضوا اوٍ ارجار الغعة و طدخكوت اٌرهدد
وعلوم التقحة حاواراهتا فحتعارض ارجهار اٌرهدد وهع ارجهار اٌرهذ حبهٍ العاوهة و جهی النهوعی
عهههوم وههن وجههه و لعهههري لٍرههذ حكههه وارههد وجههه وجحهه و ا هها عههاجز عههن التههرجحح جیهنههها ات
رصه الحقی حاٌردد ولكن افغد ذلها علحنها اذهنهن یف رواخهة رهدخث الٍرهق عهن الغهاجق
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ً
مفع ىذا اٌرتهال الترجحح لٍرذ حارجار تهرك وها فحهه التقحهة فهات عهر اٌرهدد خقحنها فا هت اذا
ً
تعارضا حالحار تغلحها ٌرجار الغعة عند اٌضعرار یف فون الق.
و طح هه ٌیعجههداَ

واحههال اطههوام ی هرووت عههن فههٍت عههن فههٍت ٌخهتهههوت حالكههذب

فحجًء ونكن رٍفه طال ان الدخث خنأ كها خنأ القرءان ا هتهً خعهین غهخ ردهول اَ
طولهه اٌول و اولجهها ٌخعلهههوت و نههن علههن فن ههدد حالنادههخ و عههن الصههدو طههال اعتقاد هها یف
الدخث املفغر ا ه یكن عیل املجهه كهها طهال الصهاد
العجههد الصههالح

ا هتهً و ىهو شهاىد وها طلنها و عهن

اذا جوواءك الوودخثان املختهرووان فقأووهها عووی كتوواب اهلل و عووی احادخثنووا فووان

اشوووهها فهووو حووق و ان مخشوووهها فهووو حاطووا ا هتهً اي ات رالفوههها و املههراد حشههجاىة ارههادخهثن
الههائ وعلههوم
شههجاىة دهحرهتن و دههنهتن الحقحنحهة او ووافقههة رههدخث صه حح الصههدور ات مخكههن ج
ً
الصدور و دجه الرضا یووا و طداجتهع عنده طوم ون اص احه و طدكا وا تنا عوا یف الهدخثی
املنتلفی عن ردول اَ
و فر

یف ال

ء الوارد فقال

ان اهلل ع وجا حرم حراوا و احا ح ال

فراخا مفا جاء ىف تهحا وا حرم اهلل او ت می وا احا اهلل او دفل ف خضوة ىف كتواب اهلل مسهوا
مخكل لحارم وا احوا اهلل و

بی قامئ ح ناس نأ ذلك فملك وا الخأل االخم ح الن سول اهلل

ال لحاها وا حرم اهلل ع وجا و ال لحغحر فراخا اهلل و احكاو كان ىف ذلك كهو وتجعوا وأوهها وؤدخوا
عل اهلل ع وجا و ذلك قول اهلل ع وجا ان اتجل اال وا یووحی ای فكوان
وا اوره ح ول تجهحغ الرسالة طحه فا ه یرد عنكن الدخث یف ال

وتجعوا هلل وؤدخوا عول اهلل

ء عن ردهول اَ ممها لهح

الكتاب و ىو یف الغنة مث یرد رٍفه فقال و كوملك قودهنی سوول اهلل

یف

عول اشوحاء هنوی حورام

فوافق ىف ذلك هنح هنی اهلل تعای و اور حاشحاء ف ا ذلك االور واججا الزوا كعودل فوراخا اهلل تعوای
و وافق ىف ذلك اوره اوور اهلل ع وجوا مفوا جواء ىف الهنوی عول سوولاهلل
مخأل استعهال ذلك وكملك ىف وا اور ح النا ال نورخ
ف وا اور ح سول اهلل
وووا اسووتاه سووول اهلل

فحهوا میورخ

هنوی حورام مث جواء خ فو
فحو سوول اهلل

و ال نوأور

اال لعهة خوف ض ق ة فاوا اننأتاا وا حرم سولاهلل

او حنورم

ف خكووون ذلووك احوودا ال نووا توواحعون لرسووول اهلل

وأووههون لو كهووا كووان
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سووول اهلل

تاحعووا الووور رحو ع وجووا وأووهها لو وقووال اهلل ع وجووا وووا اتوواكن الرسووول فخووموه و وووا

هنوحكن عنو فووانووا و ان سووولاهلل
حاشحاء لحس اور فر

هنوی عوول اشوحاء لوحس هنوی حوورام بووا اعافووة و كراهووة و اووور

و ال واجج با اور فضا و جاان ىف الدیل مث خ

ىف ذلك لههعهول و غحر

املعهول مفا كان عل سول اهلل هنی اعافة او اور فضوا فوملك الومی خأول اسوتعهال الورخ

فحو اذا

ق د عهوحكن عنووا فحو الجوور حاتروواق ی ق خ و ووول ی ق خو ىف الهنوی و الخنكووره و كووان الجووران وواحای
وع وفی حاتراق الناقهة فهیها یج االخم حاحدما او هوا مجحعوا او حاهیهوا شوجت و احججوت ووسول
ذلووك لووك ووول حوواب التأووهمی لرسووول اهلل
االنكووا و توورك التأووهمی لرسووول اهلل

و الوورد الحو و الحنووا و كووان تووا ك ذلووك ووول حوواب العنوواد و
وشووركا حوواهلل العظ ومی مفووا ق د عه وحكن ووول خج و یل متهر وی

فاعرضوووما عووی كتوواب اهلل مفووا كووان ون و ىف كتوواب اهلل ووجووودا ح و ال او حراوووا فوواتجعوا وووا وافووق
الكتاب و وا مخكل ىف الكتاب فاعرضوه عی سن سول اهلل
عن هنی حرام او وأوو ا ح عل سول اهلل

مفا كان ىف الأونة ووجوودا وهنحوا

اور الزام فواتجعوا ووا وافوق هنوی سوول اهلل

و اووره و

ووووا كوووان ىف الأووونة هنوووی اعافوووة او كراه ووة مث ك ووان الج وور االخ وور خ فو و ف ووملك خ ووة فحه ووا عافو و
سولاهلل

و كره و میرو فملك المی خأل االخم ها مجحعا او حاهیهوا شوجت وسوعك االختحوا

ول حاب التأهمی و اال تجا و الرد ای سول اهلل

و وا متدوه ىف یشء وول هومه الوجووه فوردوا الحنوا

عهه فنال اوی حملك و ال تقولوا فح حا ائكن و عهحكن حوالك و الت جوت و الوقووف و انومت طوالجون
حاحثون حی خأتحكن الجحان ول عندنا ا هتً ا ر یف وعاوي ىهذا الهدخث الشهر خف فا هه خشهتهه
عیل شواىد كثحر مما طلنا.
طوله مفاجاء ىف تهحا واحرم اهلل ایل ارر فاملراد وا خكوت فحه كتهاب وغهتجهع عهیل تأو خلهه
و حقاء رمكه فا ه حغحر ذلا ٌخكاد خعر ركن اَ و مال اتیالف ردهول اَ
حهره فهحهكن اتیكههن ردههول اَ

حبههٍ وهها خفوههن عنههه حعه

النهها

ذلها و اوها

او خنغههنه .طولههه و

كملك قدهنی سوول اهلل ایل ارهر املهراد وهن ىهذا الهنهً و اٌوهر وها تهواترو یف اٌوهة و صهارو
ً
ً
جمهعا علهیا او صارو ضهرور خة ٌخكهاد یتلهف فهیها ارهد مفها كهات كهذلا ٌخغهع ارهدا ادهتعهال

الررك فحه فات جاء ردخث حبٍفه ات مخصح فوو وات صح فوو تقحة وهن اٌ مئهة
ان سول اهلل
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 .طولهه و

ایل ارر املراد ا ه طدخكوت یف الغنة اواور دجیة و واه كراىحة و مها ضهرور خات او

جمهع علهیها مفا كات كذلا خغع اٌ مئة

ادتعهال الررك فهیها ٌت ردول اَ

ررهك

فهیههها فوههن یررصههوت فحههها ررههك فح هه حاذ ههه و وههن ىههذا الجههاب كثح هر وههن ارجههارىن و النهها
یغههجوهنا وتعارضههة و ٌ تعههارض فهی ها حههه املعارضههة وههن حههاب الررصههة و ملهها مخكههن دخ هدهنن
اتیجههروا النهها جوجههوه اٌركههام اكتفههوا حههاٌور و الهنهً كههها صههرح حههه یف ىههذا الههدخث و النهها
ً
عهوا كه اور للوجوب و كه هنً لل روة ف غجوا ارهتٍ اٌرجهار تعارضها و ىهن هافلوت عهن
ات ذلهها وههن حههاب الررصههة و لهح كههه ىههذا اٌرههتٍ وههن حههاب التقحهة او وههن حههاب الكههذب
ً
علههین فحجههب اٌرههذ حكلوهها او حاهیهها شههجت تغههلحها لههررك ردههول اَ و طولههه ی ق خو ووول
ی ق خو ىف الهنوی و الخنكووره و كووان الجووران وواحای وعو وفی حاتروواق الناقهووة فهیهوا خهدل عههیل وهها
ً
ذكر ا داحقا ون ات الثقة اذا روي و عر ص هتا جیب اٌرذ هبا.

اتخععً طاعدة كلحة یف الجر ین اللذین ٌخعر ص هتها

طوله مفا ق د ایل ارر مث اراد
ً
و عدووا فاور اوٌ حالعرض عیل الكتاب املغتجهع عیل تأو خله و حقاء رمكه مفها رالفهه وكهذوب

الاوعهة العزوحهة فوهو رهق ٌ ور خهة
او تقحة و وا وافقه رق و ات مخكن یف الكتاب مفا وافق الغنة ج

فحهه و وهها رالفوهها وكههذوب او تقحهة و ختههرك و ات كههات الغههنة رحار خهة فههاملوافق و املنههالف كٍمههها

رق خعهه هبها او حاهیها شجت و ات مخكن فحه كتاب و ٌدنة وعلقا فونالا مه التوطف و الرد
الهین یف اصه الكن ات مخعر ص ة الجهر و اوها ات عهر صه ة الجهر فوهو ووافهق للكتهاب و
الغنة النوعحة ون طوله اطحعوا اهلل و اطحعوا الرسوول و اوی االوور وونكن و ووا اتواكن الرسوول فخوموه و
وا هنحكن عن فانووا و حداىة فرض واعة الردول و اٌ مئهة
فحعهههه فهیها كههها وههر و خشههود حههذلا وهها طههال اجوعجههداَ

مث ات تعارضهت صه اغ ىكهذا
ان سووول اهلل

قووال وووا وجوودمت ىف

كتاب اهلل ع وجا فالعها ح الزم و العم لكن ىف ترك و ووا مخكول ىف كتواب اهلل ع وجوا و كوان ىف
سنة وی العم لكن ىف ترك سنی و ووا مخكول فحو سونة ووی مفوا قوال ا واایب فقولووا حو فامنوا وثوا
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ا اایب فحكن كهثا الن وم حاهیوا اخوم اهتودی و حوای اقاق یوا ا واایب اخوممت اهتودخمت و اخوت ف
ا اایب لكن ة قحا خا سول اهلل ول ا ااحك قال اها بیی ا هتً و خدل عیل وها جینهاه وهن ات
املعرض املجهع علحه وا روي عن ایالغن وویس

طال قال ی الرشحد احججت انتكتوج ی

ك وا ووجزا ل ا ول و ف ق خرهن ترأحره و خكون ذلك مساعوك وول ایبعجوداهلل

فكتجوت حأون

اهلل الر ل الرحمی اوو االدخان اوران اور الاخت ف فح و هو امجا االوة عی الض ق ة الوی خضوط قن
الهیا و االخجا امل تهل عههیا املع و

عههیا كا شوة و املأتنج وهنوا كوا حاد وة و اوور یتهوا

الشك و االنكا و سجحا استحضاا اهه ال وة عهحو مفوا جوت ملنتاهحو وول كتواب وأوت هل عوی
ال اخت ف فهیا او قحاب تعرف العقول عدل ضاق عی ول استوضح

تأق خه او سنة عل النی

تهووك ال ووة دهووا و وجووج عهح و قجوهووا و اال قوورا و الدخانووة ووا و وووا مخثجووت ملنتاهح و ووول كتوواب
ال اخوت ف فهیوا او قحواب تعورف العقوول عدلو وسول

وأت هل عوی تأق خهو او سونة عول النوی

خاا االوة و عاوها الشك فح و االنكا ل كملك همان االوران وول اوور التوححود مفوا دونو ای ا ش
الدش مفا دونو فهوما املعو و

الومی خعور

عهحو اوور الودیل مفوا جوت لوك برهانو ا وطرحت و ووا

غهووا عنووك ضووو ه نرحتو و ال قوووة اال حوواهلل و حأووجنا اهلل و نعوون الوكحوا ا هتهً و ىههذا الجههر مكههن ٌ
ً
شا فحه و خشود حه العقه املغهتنحر كهها جینها دهاحقا و ٌیهی ات القحها ات كهات عنهاه املعهرو
الذي امجع الشحعة عیل رروة العهه حه ری الذین خقولوت حال ن املعلق فحكوت ذكره ىنا تقحهة
و ات كههات املههراد القح ها

اللغههوي فتعلحقههه عههیل وعرفههة العقههول ممهها خل ههق وعرفتههه حههالنوادر و اوهها

اٌدههتدٌ ل حالكتههاب و الغههنة فههاملراد هبههها الههنك الههاب و النههوعً كههها خشههود حههه وهها كتجههه
اجوالغهن عههیل جههن مهههد العغههكري
حعوهلا و ىً وذكورة یف الكتب املص

یف ردهالته ایل اىههه اٌىههوا و ٌ فرصههة یل اتاذكرىهها
ة.

و اوا وا خدل عیل اٌرذ ها رهالف القهوم ات عهر مفها طهال اجوعجهداَ

اذا ق د عهوحكن

حدخثان متهران فاعرضوما عی كتاب اهلل مفا وافق كتاب اهلل فخموه و وا خال

كتاب اهلل فوردوه

فووان متوودوما ىف كتوواب اهلل فاعرضوووما عووی اخجووا العاوووة مفووا وافووق اخجووا هن فوومروه و وووا خووال
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اخجا هن فخموه ا هتً و كٍ اٌور ین ٌجه وعرفة التقحة كها عرفت و ات كات الجر ین ص ح ی
وعروفی لعدم تنایف التقحة وع ص ة الصدور كها طهال

ووا مسعوت ووی خشوج قوول النواب فحو

التقحة و ووا مسعوت ووی الخشوج قوول النواب فو تقحوة فحو و دهجه یهرد علحنها رهدخثات وارهد خأور ها
حاٌرذ حه و وارد خهنا ا عنه طال ال تعها بواحد وهنها حی تهیق واحجك فتأوأل طحهه ٌحهد وهن
ات عهه حاردمها طال خم مبا فح خ ف العاوة و طال اذا ق د عهوحكن حودخثان متهروان فخوموا مبوا
خووال القوووم ا هت هً و ا هها ذلهها ٌهنههن كهها وا ختعهههدوت عههیل رههٍ عههیل
اجوعجداَ

كههها روي و طههال

وا انمت واهلل عی یشء نما هن فح و ال هن عی یشء نموا انومت فحو فخوالروهن مفوا

هوون ووول النحرح وة عووی یشء و طههال

الواهلل وووا هوون عووی یشء نمووا جوواء سووول اهلل

استقجال الكعجة فق ا هتً و اعتجر ون ىذه اٌرجهار و ا هر یف وعهاوي ىهذا امله

اال

و اوثالهه

ىه ىً حل ن العاوة و عیل نو ادلهتن و اصعٍراهتن ام ٌ و ىه یوافق كه وغألة وهنا
ً
مجعا وهنن ام ٌ فات كهات كهها اوطفنهاك یف كهه وقهام فهاعر طهدر الرجهال حاملقهال و اوها یف
وههات املشههاىدة فحجههب اٌرههذ هها اوههر اٌوههام

و ات كههات تقحهة و خشههود حههذلا اٌرجههار و

ٌراجهههة ایل ذكرىههها ىنههها و ملههها حلههه الشهههرح ایل ىنههها طهههرب وطهههت التررهههال و ٌخغهههع الوطهههت
التفصحه ا خد ون ذلا واَ املغتعات عیل كه رال.
و طد فر ون تغو خد ىذه اٌورا وصنفه املنقعع ایل المهد
یف عام ره حعد الهغی و املأتی ون اٌ لف الثاین
ً
ً
ً
راودا وصلحا وغتغفرا

* * * * * *

