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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(192) 

 من الثمرات الفقهية لتمييز )أحدمها( عن )الفرد املردد(
حتديلللد تعريلللد الفلللرب ادللللربب وارهنلللة ادلرتتبلللة عللللى قبلللال االسللليفمرار يف الب لللم اعلللف الةملللرات الف هيلللة لنذذذ  ر و 

اسللليف اليفه وحتديلللد حعللل  كأحلللد ال ودواللله وللل  الفلللرب ادللللربب وااللله حعللل  ح ي لللي واقعلللي  عللل  االلله حنيفللل   حلللن هللل ا 
يفاب لو اسب لآلخر اايف   حنله عنلوان حنسوابً إىل الكيفاب اآلخر وابلعكس، أي ان ه ا الك –حةاًل  –الكيفاب 

أحد الكيفااني قهراً فكال حنهما حابام حنسوابً لآلخر فااه ينيف   حنه عنوان أحلد الكيفلااني م حلاً فلال تلربب يف ح لام 
 يف اخلل  واحلا يف اإلاءللار فمرمعله إىل الفلرب ادلعلل، وادل ل ، دملا سلب، اياالله، يف ح لام اإلببلات اللرتببالةبلوت إالا 
دمللا هللو  للاهر دللال لفللف وضللر دلعلل  فاالله يللراب الله حسللما    –ادلللربب اللل ي إن أريللد الله ادلللربب ببللو ً  عكللس الفللرب

فان اجلدار حةاًل حوضو  للجدار الةبويت ال ال هين أو ادليفلوهم أو ادللدعى االه  الةبويت ال ادليفوهم أو ال هين واإلببايت
الفللرب ادللربب إببللا ً  – أو توسلعاً ال للاإل اإلضلافة زاً و  تلل –فااله زلللال دللا سللب،، اعلم لللو أريلد ابلفللرب ادللربب  –ملدار 

عللى كأحلد ال أيًلاً فلان أحلد ا  حينئل    أي ادلعني ببلو ً اههلول إببلا ً االه أيهملا لكلان ككنلاً دملا سلب، وااطبل،
ً حنهإذا دللان خلل اً حعللني ببللو ً  اً ا يصللدع عليلله أحللد ا حللابام اسللب لآلخللرل وإذا وقللر حيفعل للمللاللال سللب، ان دللال 

 .دان حرمعه للم    دما سب، فرامر لؤلحر
 يف متيي  الفرب ادلربب عن كأحد ال: واحا الةمرات
 ألحدمها ى ه الدار نّ اإلقرار أب

إذا قللال: هلل   الللدار ألحللد هلل ين، وللز إقللرار  وأللل م البيللان  -51-فمنهللا: حللا ذدللر  يف الف لله ا وللله: كحسلل لة 
وهلللو عللللى  ل5كال ويل حللله اليفسلللليم إليللله، ألاللله ذو يلللد فينفللل  إقلللرار لب لللق  إلطلللالع بليلللال اإلقلللرارات، فللل ن علللني  أحلللد ا 
وأحللد ا حعللني ببللو ً رلهللول لديلله أو ويف ادل للام الللدار هللي ألحللد ا  ،ال اعللدة دلللا سللب، حللن إحكللان حت لل، أحللد ا

                                                           

ال وت،  –الء ازي، حوسوعة الف ه/ ديفاب اليفدا  وادلكاتبة واالسيفيالب واإلقرار، بار العلوم للطباعلة والنءلر  السيد دمحم احلسيين ل5ك
 .751ص 37ج
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 لكنه عم اها عليهم. حعلوم
 أحد ى ين الشيئني لزيد ن  وأب
مث عي نله االه هل ا وأاكلر ادل لر لله، وقلال: الال اآلخلر يكلون حلدعياً  وللو قلال: أحلد هل ين الءليئني ل يلد،وقال: ك

فله احالف ادل ر، فان حلد فهو وإال حلد ادل ر له وأخ  حا أبعا  وادل ر اه يكون للم لر ألن ادللدعى يعلرتف 
وقلللللد وربت اللللل لو اللللللروارت وحنهلللللا: كف لللللد رو  ادلءلللللاي  الةالبلللللة، يف وللللل   ل5كلللللليس للملللللدعيل هاللللل أبن ادل لللللر  

ِف رَُجذذ أ َأقَذذذر  ِعْنذذَد كك: عليلله السللالم، عللن علللي عللليهم السللالميفبصللار، عللن السللكوج، عللن معفللر، عللن أايلله االس
ََ اْحَذاِ؟ف فَذَقذاَ؟  : أَيذُُّهَمذا َأقَذاَ  عليذو الالذَل َمْوتِِو ِلُفََلنأ َو ُفََلنأ أِلََحِدمِهَا ِعْنِدي أَْلُف ِدْرَىمأ ُثُ  َماَت َعَلى تِْلذ

نَذُهَما ِنْصَفانِ  اْلبَذيَِّنَة فَذَلُو اْلَماُ؟، فَِإْن ََلْ يُِقمْ  ُهَما اْلبَذيَِّنَة، فَاْلَماُ؟ بَذيذْ  .ل7كل ل2كللَواِحٌد ِمنذْ
 العروة: جتوز ىبة الفرد املردد

: األقللو  مللواز هبللة الفللرب ادلللربب د حللد العبللدين وعللدم مللواز  يف 8حللا ذدللر  يف العللروة ا وللله: كحسلل لة  :وحنهللا
 .ل4كه حر تساويهما يف الصفات وال يمةلالبير حن مهة اإلمجا ، وإال فب سب ال اعدة ال حاار حن

 اخللط بني الفرد املردد وأحدمها
 واحللاكأحللد العبللدينل إذ اتًللز اسلليف الة ومللوب الفللرب ادلللربب فكيللد يهبلله ل واللني الفللرب ادلللرببكواخللللب اللني  اللني 

اجيلاب بلة تفلي  ان هل   اذلحت يل، ، وقلد حًلى ممكن الوموب اال واقر وليس فرباً حربباً إال إببلا ً فكأحد العبدينل 
أحد ا دان هو ادلوهلوب لله فعلاًل فلال  قبالفال تربيد ههنا مث إذا  ادل يفًي يف دليهما فكال ا حوهوب له اقيفًارً 

 تربيد أيًاً.
ِِ  ككفللغلرر وقلد  ا كأحد العبدينل إذا ترام ا قيمةً موومه البطالن يف البير اهن صذلى   عليذو نَذَهذى َرُسذوُ؟ ا

واإلمجلللا  حنع لللد عللللى اطلللالن البيلللر  هاللللة،  ،فللجهاللللة ةً وإذا تسلللاور قيمللل ل1كلل... َعذذذْن بَذْيذذذِع اْل َذذذَررِ والذذذو وسذذذلم
                                                           

 .753-751ادلصدر افسه: ص ل5ك
 .18ص 3طهران، ج –ب ة اإلسالم الكليين، الكايف، بار الكيفب اإلسالحية  ل2ك
ال وت،  –/ ديفاب اليفدا  وادلكاتبة واالسيفيالب واإلقرار، بار العلوم للطباعلة والنءلر السيد دمحم احلسيين الء ازي، حوسوعة الف ه ل7ك

 .753ص 37ج
 .274ص 3، ج7قم، ط –السيد دمحم دا م الطباطبائي الي بي، العروة الوب ى، حؤسسة النءر اإلسالحي  ل4ك
 .448ص 53قم، ج - عليهم السالمدمحم ان احلسن احلر العاحلي، وسائال الءيعة، حؤسسة آل البيت  ل1ك
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 اولليس فيهل اجلهاللة   وحيم ااه بليلال لل   ي يفصلر فيله عللى حلورب  وهلو البيلر فيجلوز هبلة أحلد ا إذ ال تًلر ابذلبلة  
 اجلهالة فيفدار. له حنرلرب هبة، ود ا الصلز يف ادل دار ال ي ييفسر  اورر ألهن

 لألمر اخلارجي وعَلمة   مسة    َ عِ ين: اللفظ جُ االصفا تتمة:
وقد سب، كواعبارة أخر : ذهب ادلءهور اىل أن وضر الكليات د مسار األمناس عام وادلوضو  لله علام أيًلاً 
أي أهنم تصوروا حةاًل دلي احليوان الناط، أو ماحر األفلراب اإلاسلااية فوضلعوا لله لفلف اإلاسلان، ويف ح االال ذللو 

   هناك احيفماالن:
األول أن الوضللر عللام وادلوضللو  للله خللاص أبن يكللون الواضللعون قللد تصللوروا الكلللي مث وضللعوا لفللف اإلاسللان 

وقد ين ال أن ادل زا حهدي االوفهاج ذهب اىل االحيفمال األول كالوضر عام وادلوضو  آلحاب اإلاسان اخلارميةل وك
 . ل5كتعاىلل له خاصل وسي يت اص عبارته  ذن هللا

 واص عبارته كأحا ادل ام األول: ففي الوضر ال ي هو أساس دال لغة، فن ول:
لًة وعالحلًة لؤلحلر اخللارمي،  وادلعل   إن  الوضر حن األحور العاح ة الدائرة عند دال عاقال، وهلو عبلارة علن معلال اللفلف مس 

ن  سلائر األلفلاإل حعناهلا وادل صلوب وادلفهوم  هي افس اخلارميات أو حا يكءفه العلم اال حعلوم، دمع  العلدم والنفلي، فل 
لللبطالن تعللد ب الن،ءلللت، فللالعلم حفهوحلله وحعنللا  افللس ادلعللر  ف لنفسلله، ودلل لو الع للال حنهللا كافللس/ الواقعيللات اخلارميللةل  

 وو   ك ا يعلم ويفهم ليس إال عني اخلارج دما عرفت، و/ عليه أساس الكيفاب والسنة.
 ((َوِصَفة  ِلَمْعََن َما طََلْبتَ َجَعْلتَذَها امْسا  )) عليو الالَل استداللو بقولو 

ََ ككل: -إىل أن قلال  –يف روايلة كرلريفة  –وللوات هللا عليله  –ففي العيون عن اثحن األئملة  َأم ذا اْلَمْعرِفَذُة فَذَوْجذُو َذلِذ
ذذذَر نَذْفاِلذذذَها ذََ ْرتَذَهذذذا فَذذذذْردا  فَذُقْلذذذ َذذذا َ يذْ ََ تَذذذْ ُ ُر اْحُذذذُروَ  ِرَذا ََلْ تُذذذرِْد َِ َت: أ ب ت ث ج ح خ َحذذذَت  َِتِْ َ َعلَذذذى َوبَذَيانُذذذُو َأن ذذذ

َهذا َأْحُرفذا  َوَجَعْلتَذَهذا امْسذ َََْعذَت ِمنذْ َر َأنْذُفاِلَها، فَذِإَذا َأل ْفتَذَهذا َو ا  َوِصذَفة  ِلَمْعذََن َمذا طََلْبذَت َوَوْجذِو آِخرَِىا فَذَلْم جتَِْد ََلَا َمْعَن  َ يذْ
َا...َما َعنَذْيَت َ اَنْت َدلِيَلة  َعَلى َمَعانِيهَ   .ل7كل-اخل   - ل2كللا َداِعَية  ِرََل اْلَمْوُصوِ  َِ
 :وتوضيز دالحه أواًل، مث حناقءيفه

                                                           

 ل.292رامر الدرس ك ل5ك
 .534ص 5، بار العامل للنءر، جعليه السالمالءي  الصدوع، عيون أخبار الرضا  ل2ك
 .97قم، ص - عليهم السالمادل زا حهدي االوفهاج، األوول الوسيب حصباح اذلد ، حؤسسة حعارف أهال البيت  ل7ك
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لللًة وعالحلللًة لؤلحلللر اخللللارميل ولللريز يف ان ادلوضلللو  لللله هلللو افلللس األحلللر اخللللارمي ال الكللللي  وقولللله كمعلللال اللفلللف مس 
 الطبيعي.

 ود لو قوله: ك وادلع  وادلفهوم  هي افس اخلارمياتل 
إذ إذا   عللى حلدعا  يصللز بلليالً فكف ن  سائر األلفلاإل حعناهلا وادل صلوب حنهلا افلس/ الواقعيلات اخلارميلةل قوله: واحا 

دللان ادل صللوب والعلللة الغائيللة هللو افللس الواقعيللات اخلارميللة للل م دللون الوضللر ذلللا أيًللاً ال للكلللي الطبيعللي اللل ي للليس 
 .  صوب  ابل ات

ُ نُذذوُر الال ذذَماَواِت َواأْلَْر ِ ك للد يسلليفدل للله إضللافة إىل حللا ذدللر   ةللال فقوللله كعليلله أسللاس الكيفللاب والسللنةل واحللا   ِ  ل5كلا
وان النللور حللةاًل حوضللو  للظللاهر انفسلله ادلظهللر لغلل   وحللا هلل ا وللفيفه للليس إال النللور اخلللارمي ال الكلللي اللل هين فيف حللال اللال 

ْلُعُقذذذودِ كودللل ا  ،ال الكللللي الطبيعللليبلللر ألهنلللا حنءللل  األاخلارميلللة فلللان ادللللراب الصلللالة  لَوَأِقذذذِم الص ذذذََلةَ كودللل ا  ِْ أي  ل2كلَأْوفُذذذوْا 
 ودون ال هنية حرآة وقد أخ ت طري اً وإن أحكن إال ااه خالف األوال. ،اخلارمية ال ال هنية

 دلي  للمشهور عليو الالَل املناقشة: قولو 
وومهله ان  للا َعنَذْيذتَ َجَعْلتَذَها امْسا  َوِصذَفة  ِلَمْعذََن َمذا طََلْبذَت َوَوْجذِو َمذكك: عليه السلالما وله   ر س سقدوقد اسيفدل 

 حا طلبه هو الوموب اخلارمي ال الكلي الطبيعي ال هين.
: عليلله السللالمل وللله   اللال هللي  للاهر  يف رأي ادلءللهور ،ان هلل   الروايللة علللى خللالف حللدعا  أبل   :ولكللن يللرب عليلله

فس حلا طللب أو لوملوب فهو وريز ان األمسار وضعت دلع  حلا طللب ال للن للَجَعْلتَذَها امْسا  َوِصَفة  ِلَمْعََن َما طََلْبتَ كك
وليس لنفس حا عنيت، واألوال يف اإلضلافة تغلاير ادلًلاف حلر ادلًلاف إليله فللكحع ل هلو  لوومه حا عنيتكحا طلب 

 و  كحا طلبتل واإلضافة البيااية خالف األوال، فيفدار ميداً. وللب م ولة.
 صلى   على دمحم وآلو الطاىرينو 

 
لكك: عليه السالمقال اإلحام علي  ِْ رُُ وا اأْلَْمَر َعَلْيُكْم  ُ ْم َوالت َدابُذَر َوالتذ َقاُطَع اَل تَذتذْ تذ َواُصِ  َوالتذ َباُذِ؟ َوِرَّي 

ْلَمْعُروِ  َوالنذ ْهَي َعِن اْلُمْنَكِر فَذيُذَوَل  َعَلْيُكْم ِشَرارُُ ْم ُثُ  َتْدُعوَن َفََل ُياْلَتَجاُب َلُكمْ  هنج البالوة:   للِْ
                                                           

 .71سورة النور: آية  ل5ك
 .5سورة ادلائدة: آية  ل2ك
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