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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلهد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلي الطيبني الطاًرين سيها خليفة هللا يف األرضني، واللعوة الدائهة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(484) 

 مسائل ومصاديق أخرى:
، اتارة جيري الكالم يف استتاالة ققتق اشهءتاأل ل نتر  1)ق الوكاح ًايني  ااهي نن الدرييد يف نتعل  جتك إحدى ابويتلو قال: )زو  السادسة: 

ذا ًو زلل الكالم، واترة جيري يف اهي بعد يسليم إنكاهتي اهتا ًتو نقتاتى األيلتة ذااتً أو نتعل قاً، ادلريي ااهتي إذا قلوتا ابالنتوتاال اتال  ،أو إنكاهي ًو
 على اشدراط التعيني. ونوها نا يل   اشثبات وإذا قلوا ابشنكان اقد يفصل حبسب األيلة يف عامل ،مل اشثباترلال للرجوال ل يلة وعا

 وهظري ذلك نا لو قال: )بعتك احد ًذين الكتابني .
ابال )أو قتاال:  لو قتال: )بعتأ أحتد ها ًتذا الكتتاب  والدرييتد ايتي يف قتر) العقتد )أحتد ادلتعاقتدين  انتا يف ستابقي افتي نتعلقتي،السابعة: 
 . أحدان  تابي لك
بتتتك ًتتذا الكتتتاب  الثامنةةة:  وعتتدم إنكتتان  اهتتل ال يقتتء شتتيأل نوههتتا لتاتتاي الفصتتولوالدرييتتد ًوتتا يف هفتتد العقتتد، لتتو قتتال: )بعتتتك أو ًو

شجيتاب اقتي ليقتال بستبق أو يقء األول نوها لسبقي التم يبتق زلتل لل؟تاو  أو لتي ان إتتار إذ العقتد ال يقتء اب اجلهء بيوهها، والدرجح بال نرجح،
 البيء على اذلبة يف ادل؟ال بل يقء بعد القبول الي ان يقول قبلأ البيء أو اذلبة 

ل  تتان ب تت، اقتتد يقتتال ان العقتتالأل ال يتترون بتتي وستتاً والعقتتوي إناتتائيات اايههتتا ق  الدرييتتد   ،ثبتتواتً  ،لتتأ أحتتد ها  قا تتداً لتتو قتتال: )و   التاسةةعة: 
 ال بعد الفراغ عن إنكان إهءاأل الو الة ادلريية.إ  2)و ياًل، لكن ًذا ال يتم

 وهتتي عتتدوى اهتتل ًتتو أو ابحتهتتال  برجتتاأل  ارنتتاىنتتن بعيتتد نتتدريياً يف اهتتي نوااستتي أو عتتدوى )اوقتتون التدم  أو شتت رة الءتتبح لتتو رنتى العاشةةرة: 
رنتى آبلتة ريتري يبعتد وضتوح اهتي   3)أو اليقتلتي بتي  ان يرني آبلة قايلتة ريتري انول للقتتل نتصتوراً اهتي ال :شبي العهداهل نن عهد أو نن شبي العهد  

 .اهو شبي عهد لكوها قتلتي ارضاً، قايلة انوايً قتلي هبا ظاانً اهنا ال يقتلي
 الي  ذا  يف اجلعالة اهل ًو نن الدرييد يف الوية أو ادلووي أو نصداقي   ري  يابيتارال متريين: لو قال: )نن 

ري ادلريي اهو يعوى استتاالتي  هتا ستبق إذ ال اترا يف استتاالتي بتني الفتري اخلتارجي والفتري التذًين اكهتا وانا اششكال ال؟بويت يف إهءاأل الف
اهي يستايل وجوي الفتري وادلتريي يف اخلتارذ إذ  تل شتيأل ًتو ًتو ولتيد انتا ًتو أو ريتريى وإال للت م إنكتان ستلب الءتيأل عتن هفستي ويتريي الءتيأل 

و زلتال وجتوي الفتري ادلتريي يف التذًن أي نتا ًتو نصتداا الفتري ادلتريي ابحلهتل الءتائء الصتواعي، ايتي، ال  ،  تذلك يستتايل 4)بني هفسي وريريى ًو
 نن عدني: يف ضهن ققيق حقيقة اشهءاأل اان بي يتاح إنكان إهءاأل العقد ادلريي ققيق ياعي يتم  اان ادلريي ابلذايت األويل، 

يف  نتن حيتا ادلوضتوال لتي وال نتن حيتا ادلستتعهل ايتي بتل ادلوضتوال لتي وادلستتعهل اقد ذًب يف الكفاية إىل اهي ال اترا بتني اخلتا واشهءتاأل 
تتو نعتت    ليهتتا )هستتبة اوهتتول إىل ادلوضتتوال  أي الفاعتتل يف ن؟تتل )ب عتتأا  ختتااً وإهءتتاأل، وإيتتا الفتترا يف التتداعي والقصتتد اتتان قصتتد  ؟تتل واحتتد ًو

 جياي )للبيء والوقل   اهأ إهءاأل.ًذى الكلهة احلكاية عن ادلاضي  اهأ إخباراً وإن قصد  ؟لها اش

                                                           

 أي ادل و جة.  1)
 إن مت  ارضاً.  2)
 إذ  رح بعاهم ابهي نن العهد.  3)
 دلساوقة الوجوي للتءخص.  4)
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 ال إفى ان اجلهل على ثالثة أقسام: "مث"قال يف الكفاية مم وجاً نء الو ول: )
 االول: اجلهل اخلاية اليت ال ميكن استعهاذلا يف االهءاأل حنو ضرب زيد عهروا، و زيد قائم.

 ضرب زيدا و ليأ زيدا قائم.ال؟او: اجلهل االهءائية اليت ال ميكن استعهاذلا يف اخلا، حنو ا
ا. ، وبعأ، وأهكاأ، وحنًو  ال؟الا: اجلهل اليت يستعهل اترة يف االهءاأل واترة يف اخلا، حنو أيدى اّلل 

)ال يبعتتد أن يكتتون االختتتال) يف  القستتم ال؟التتا   االوالن اتتال ختتال) يف يمهايرلتتا، لبداًتتة عتتدم استتتعهال أحتتدلا يف نقتتام ا ختتر هعتتمأنتتا 
)اخلتتتا واالهءتتتاأل  ابلقصتتتد، وبيوههتتتا اشتتتدراه نعوتتتوي واجلتتتانء ًتتتو هستتتبة اوهتتتول اىل ادلوضتتتوال،  وستتتبة البيتتتء اىل ادلتتتتكلم يف بعتتتأ، وعليتتتي   بتتتني

مجاعتتة نتتن شتتراح البيتتان   )أياتتا   هتتا ان اجلتتانء بيوههتتا ) تتذلك  وقتتد ذًتتب اىل ًتتذا ادلعتت   وههتتا ن؟تتل اختتتال) االستتم واحلتتر)اتتاالختال) بي
)ليستتعهل يف حكايتتة ثبتوت نعوتاى يف نوقوتتي  ناضتيا أو نستتتقبال أو   وعلتى ًتذا )ايكتتون اخلتا نوضتوعا  دلعتت  هستبة اوهتول اىل ادلوضتتوال لكتن

)وثبويتتتتي  بتتتتوفد ًتتتتذا   )ليستتتتتعهل يف قصتتتتد قققتتتتي  ووجتتتتويى  )االهءتتتتاأل  نوضتتتتوعا لتتتتذلك ادلعتتتت  بعيوتتتتي لكتتتتن    يكتتتتونحتتتتاال خارجتتتتا أو ذًوتتتتا )و
  1). اتأنل  االستعهال ااختلفا نن ًذى احلي؟ية )وان ايفقا ايها  وضعا لي و)استعهال ايي   ها ال إفى

خليتة ًتذا الترأي )والترأي ادلوصتور ا يت  يف ياتء شتبهة عتدم إنكتان أقول: ًواه نواقء للوظر عديدة هقتصر على بعاها قبل بيان  يفيتة ند
 ي.إهءاأل العقد ادلري  

نتتاية  اتتانوءتتأ اتترب والقيتتام ممتتا ال ميكتتن ان يا الال ندخليتتة للهي تتة ايتتي، بتتل ًتتو خلصتتو  ادلتتاية اتتان  ال؟الثتتةان الفتترا بتتني األقستتام  األول:
و القسم ال؟الا، ااهي لكوهي اعتباراً ميكتن ان يوءتأ  هتا ميكتن ان الارب ًي اعل ال ميكن إهءاؤى إذ اشهءاأل يتعلق ابالع تبارايت، وانا البيء ًو

 إا عوي.
 إذ لا نووقان ابذلي ة اتدبر.  وهنا مجلة خاية أو إهءائيةوعليي: االفرا بني األقسام ال؟الثة أجويب عن جهة  

هءتتتائية يفيتتتد هبي تهتتتا )ال ابلقصتتتد والتتتداعي  إجيتتتاي البيتتتء، والتتتدليل ان الظتتتاًر عتتتدم  تتتاة نبتتت  ا خوهتتتد وان الظتتتاًر ان بعتتتأ اش الثةةةا :
ًتذى الوستبة أو إجيتايى بتل هترى اهوتا أوجتدان بتي اخلتارذ عتن اللفت  قصتدان و تان هستبوا البيتء ألهفستوا اقتي   بعأا )إذ ال هرى اهوا بقولوا  ؛الوجدان

 .عن اشجياي اً أجوبيليد اللف   ال بد نن القصد، واحلا ل: انال بد نن قصد ذلك،  ها اهي يف اشخبار اقل أوجدان بي الوقل، هعم 
ين لإهءتتاأل اهتتو نءتتدره لفظتتي نوضتتوال ابلوضتتء التعي تتواهتتي خبتتار واحلكايتتة وادلستتتظهر ان )بعتتأ  وهظتتائرى نوضتتوال ابلوضتتء التعييتتين لمهتتوايً لإ

لكوتتي بعيتتد جتتداً إذ مل يوقتتل  اً ي لمهتتًة لكتتل نوههتتا ابتتتداأًل وإن  تتان ممكوتتوتتة، ووضتتعياتتتاذ إىل قريوتتة نعي   ابيوههتتا )يعييوتتاً لإخبتتار ويعي وتتاً يف اشهءتتاأل  
 أحد نن اللمهويني ذلك.

مث هرجتء القهقتري اوقتول ان وجتي  ،واحلا ل: اهوا هستتدل ابلوجتدان أوالً علتى ان )بعتتك  و)ايتده هللا  اشهءتائية يفيتد إجيتاي الوقتل والتدعاأل
ويتاح ذلك أ ؟ر إذ الحظوا ان ًواه نعويان: األول: هستبة اوهتول للهوضتوال،  ،األظهر األخريين وان انا وضء اللمهويني أو الوضء التعيذلك 

واحتتد يتتراي بتتي أحتتدلا ابلقريوتتة اتتال وجتتي لتتدعوى ان لفتت  ونتتن العقالئتتي متانتتاً ان يوضتتء لكتتل نوهتتا لفتت  نستتتقل أو  ،ال؟تتاو: إجيتتاي ًتتذى الوستتبة
 بر.نع  مل جيعل لي لف  اتد   ًي)إجياي ًذى الوسبة

 صلى هللا على دمحم وآله الطاهرينو 
 

ميَاِن َفِإَذا َأرَاَد اْسِتَنارََة َما ِفيَها فَةَتَحَها بِ )): عليي السالمقال اشنام الصايا  َهَمًة َعَلى اْْلِ حْلِْْكَمِة ِإنَّ اَّللََّ َخَلَق قُةُلوَب اْلُمْؤِمِننَي ُمبةْ
هَ   .421  2الكايف: ذ   ا َربُّ اْلَعاَلِمنيَ َوَزرََعَها ِبْلِعْلِم َوزَارُِعَها َواْلَقيُِّم َعَليةْ
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