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 ميحرلا نمحرلا هللا بسم
 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
(ٖٗ9) 

 (الثمرة بني األقوال اخلمسة يف )أَحل  
اا   وامااا الرماارة يف هاا وانااه ىنعاال  ااوح  وأابع أو ىنعاال أللااىن وأرساا  مقاواا   ااد وعقااد أو ىنعاال أقاارح وأ باا   (ذا البحااأ أيف يف يقيااىن معاال  أح 

 مقاو  رحح  أو ىنعل أرخى العنان أو ىنعل فتح، فهي مثراتن متعاكستان:
 بناء على اهنا مبعىن أقّر فالقضية خارجية، وعلى غريها حقيقية

ُ اْلبَلْيللع إن أريااد وااه مااا يهااحمل إليااه اينقااىن اال اافها  ماان أن  (ل ابن  أحاا   انااه قااد يقااااألوىل:   ُ ىنعاال أقاارحث وا بتااه يف مقاارث(َوَأَحللل  ا
فااان  (1 

لحياااة البيااوه ادلساااتحد ة، كبياا  حاااىن التاا لي  و ااابهه، كمااا ال عفياااد  ، القتااية اخلار ياااة فااال عفياااد اةيااة ح  مفاااا اةياااة ساايبون، حساااحمل  اااهر أقااارح
 القتية احلقيقية. مفااهاه م  الشروط ادلشبوكة أو القيوا ادلشبوكة، عبس سائر ادلعا  إي سيبون  حة البيو 

الصاااحة مااان حالاااه علاااى أوقااااث وااا  ورفعاااه فياااه يتصااار  ومل علياااه هاااو ماااا علاااى البيااا  وأ بااا   أقااارح ىنعااال كاااان إيا   ( أحااا    ااااهر ان عوضااايحه: 
االسااتدالل حينئااذ  ميباان ال انااه كمااا  ،ادلسااتحد ةالبيااوه عشاام  فااال لااديهم معهااواة كاناا  الاا   البيااوه إقاارار أفاااا اال اافها ، قالااه كمااا  (واجلاوا 
ال، أو مااارال   ااارلا  يعتربوهناااا كاااانوا واهنااام  حااااذلم يعلااام مل ابن   ئيتاااه أو قيديتاااه أو  ااارليته يف  ااا   ااا   أو قياااد أو  ااارط كااا  نفاااي  علاااى ابةياااة 
ساايو د مااا  اماااو مو ااوا اثواا  هااو مااا إقاارار يفيااد  ( أقاارح إي ادلاضااي الفعاا  وصااي ة ادلصااا ة رح اقاامااااة هااو حينئااذ  خار يااة القتااية  كااونيف  والو ااه 
، هو وما البيوه من ماض  هو ما إقرار فإرااة  (وا سيقرح أريد إن إقرارث  عنيعرب فانه   ابلقرينة.إال إليه يصار ال رلا   ،أقرح لفظة من آت 

 األعم.ال ابلفع  و وا مهو ما إقرار هو وأ ب  أقرح  اهر ان واحلا  : 
القتاية ونحاو ويباون الطبيعاي ابلبلاي   ا نهوحبساحمل احلاال  ووظااهرعاااة يتعلاىن التشاري  فاان  ؛ اوح  ( أحا   مان أرياد لاو ماا عبس ويل  
لحيااة انشاا  انااه أيف  اا  اون يكاار كمااا فانااه   إنشااا   أحاا   كااون وااني  يلاا  يف فاار  وال احلقيقيااة،  ألنااه إخبااارا   كونااهووااني  ، الطبيعاايكليااة أيف  البياا  ح 
 .احلقيقيةللقتية ادلتتمن  اإلنشا يل  عن اإلخبار وواسطة لبن حقيقية والقتية  (2 مطلىنفهو ساوىن إنشا  عن إخبار 

وكااون  عناناهإرخاا  أو وإرساااله  للبيا الطبيعاي البلااي إلاال   ااهرث فاان فااتح أو العناان أرخاى أو وأرساا  أللاىن  (واا أح   أريااد لاو احلاال وكاذا 
 فرا  . ،اةيةيف اإللال  عفصي  سبىن وقد قية. حقيالقتية 

 اآليةإطالق تؤكد اخلمسة املعاين كافة ان  
أقاارح لتعلااىن حقيقيااة قتااية عفيااد فاهنااا وأ باا  أقاارح معاال هبااا أريااد لااو حاا  أحاا ح ابن قلنااا إيا فيمااا ويلاا   ،األوىلعبااس علااى وهااي الثانيللة: 

 ( أح ا   معال يف واألقاوال ادلعاا  كافاة ان  نقاول: هاذا علاى فاناه ، (3 االعتباارعاامل يف تقبلية ادلساأفارااث حا  يقىن ادلفروض  للبي الطبيعي ابلبلي 
مرعباااة إىل عصااا  وااا   ( أحااا   يف اإللاااال  اعاااو   ااادا  واااذل  فتت كاااد احلقيقياااة  والقتاااية    احل اااإلاااال  عفياااد مجيعاااا  اهناااا إال اختالفهاااا  ااادة ر ااام 

 األكيد. االلمئنان 
لحيااة فيفيااد مطلاىن وانااه وأابع  ااوح  واه يااراا  (    أحااان متاى انااه عوضايحه:  أماار  ا ااطاط يف للشا  و ااحته حلحيتااه يف  ا  وياا  كاا  و اوا   ح 

أال  ؛العمااومعفيااد فاهنااا فساارت معاال أبيف  ( أحاا ح ان  اإللااال   د يؤكح ااانااه ههنااا: فنتااي  فرا اا ، متاا  وو ااوث اإللااال  و ااه فصحاالنا وقااد فيااه، 
ومل وفتحاه العناان أرخاى وكاذل   ؟وقيادعقييادها عادم ما   وأرسالهأللقاه دلاااة نظارا  العماوم أفاا البي  هللا  وأرس أبللىن فسرت لو  ( أح ح ان عر  
.ىنعل أح ح كون على  ونا  اخلار ية القتية رفتنا لو احلال وكذل   ،ي لقه  أقرح

                                                           

 (.346را   الدرس   (1 
 سي يت يقيقه فانتظر. (2 
 فت م . (3 
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عقاادير  علااى  (البياا وأرساا  أللااىن  كااا: دا   ااوعتااها يف القااويف واا  عفسااهتا ا كاا  علااى  أحاا ح مااااة ماان عرفااا  ادلسااتفاا اإللااال  ان واحلا اا : 
 فتدور وح . وه ادلراا كون عقدير  على أح ح من عرفا  ادلستفاا اإللال  يؤكد ادلراا، كوهنا 

 إنشاء؟أم خرب  ()أَحل  هل 
 إنشا ؟أم خرب  (َأَحل     سبىن انه مث 
 .(1 (...يستشب فقد اإلنشا ، وه أريد خربا  كونه أيف  إنشا    كونهفيه  حيتم  كما خربا   كونه  (َأَحل   ععاىل: قوله يف حيتم  فانه  -1-2

 لهإطالق فال جمماًل لكان إخباراً  ()أحل  كان لو  
كاان سااوقا   ععااىل يليلاه عان اإلخباار واه أرياد لاو ولبناه  ،متاىكماا مطلقاا   كان اإلنشا   وه أريد لو أح ح ان آخر: وو ه اإل بال وعوضيح 

عاارب و اابهه للبياا  ععاااىل يليلااه عاان إخبااار انااه يعلاام ال واا  مهمااة؟ أو رلملااة أو مطلقااة أو عامااة وعبااارة حلحلااه ساااوقا  ععاااىل انااه يعلاام ال إي رلمااال  
لفا  يعلام ال إي رلماال  كاان ابلنقا   ذلاا ععااىل يليلاه عان إخباارا  كاان يا  فاإلل اهت، ادللبياة نقا  جباوا  إمجااال  يساتق  العقا  ألن العق  عرب أو النق  

 (2 وهااوالبيااوه أنااواه كاا  حبلحيااة  يسااتق  ال وهااو لاا ح الياا  العقاا  إي مطلقااا  كااان دلااا  ابلعقاا  ذلااا  ععاااىل يليلااهعاان إخبااارا  كااان وإيا   ،الساااوىناإلنشااا  
يفصحااا ان للشااااره بااان أمدلاااا كلهاااا حبلحيتهاااا  اساااتق  لاااو اناااه إىل إضاااافة و ااادا ، 

ميبااان ال وعلياااه:  ،إمجااااال  البيااا  وصاااحة يساااتق  العقااا  وااا   ،(3 
ُ َوَأَحل   آبية التمس    ُ   رليته.أو   ئيته يف    ما  رلية أو   ئية لنفي  (اْلبَلْيعَ ا
نُلْهِلللَ  َأْن َأَرْدان َوِإذا  اىل: ععااقولااه مراا  عقلااي حباام هااو إمااا فععاااىل، منااه الساااوىن احلباام أمااا  وقولااه الوالااد الساايد إليااه أ ااار مااا وهااذا 

َرفيهاَأَمْران  وقوله فاألمر أ به، وما ابلقت  العق  حبم خمالفتهم وعد إرااعه إن حيأ  (4 (قَلْريَةً  إخباار وسابحمل  ارعي حبام أو الحىن،  (ُمتلْ
 (5 (تَلرا ٍ  َعل ْ ِِتلارًَة  واا التحليا  مان السااوقة لاايتت أو   لى هللا عليه والاه وسالمهللا رسول أخربهم أو ، عليهم السالمالساوقني األنبيا  
 فانتظر.عتمة وللبحأ  (7 (يل  هت إىل  (6 (الرِّابِمَ  بَِقَي ما َوَذُروا  وا والتحرمي 
 لمهاام وساابحمل أيف أفعاااذلم وسااو  إهالكهاام أراان إيا انااه  قاادس ساارثعفسااهتث علااى فاهنااا  (قَلْريَللةً نُلْهِلللَ  َأْن َأَرْدان َوِإذا  آيااة وتوضاايح أبس وال 

ر ااام العقااا ، ألحباااام خماااالفتهم ىنجااارا هنلبااام ال فانناااا  (ادلسااالمةاحلقاااو  و صاااحمل وععاااذيبهم األوااارت  تلهم  كقاااالعقلياااة للمساااتقالت وخماااالفتهم 
احلجااة متااام وعااد النقليااة احلجااة علاايهم فتااتم رسااوال  فاايهم نبعااأ ان وعااد هنلباام إمنااا واا   ،ععاااىلمنااه عفتحاا   ويلاا حينئااذ ، للعقاااب اسااتحقاقهم 

اإلرااة وهاااذث عقاااوذلم، أحباااام وىنخاااالفتهم أفعااااذلم وساااو   (قَلْريَلللةً نُلْهِللللَ  َأْن َأَرْدان َوِإذا  فاااا ،وعانااادوا وجلاااوحافساااقوا إيا م هاااهنلبفحينئاااذ  العقلياااة 
يبعااأ فحينئااذ  ، و اابههالظلام حبرمااة القطعيااة العقلياة لألحبااام خمااالفتهم ضاو  وعلااى  الرساا وعااأ قبا  هااي أفعاااذلم وساو  اختيااارهم سااو  لالتاوعاة 
َرفيهامُ َأَمْران  فاالرسول هللا  َهلا َفَحلَّ   فا العق وعد النق  خالفوا إي  (فيهافَلَفَسُقوا  و بهه الظلم وعدم ابلطاعة  (تلْ يلا  قبا  وكاانوا  (اْلَقلْولُ َعَليلْ

 الطاهري وآله دمحم على هللا وصلى آخر.رلال اةية عن البالم ولتفصي   (8 (َتْدمرياً َفَدم ْرانها  حينئذ   (القول حىن  لبن مستحقني 
َا    : عليه السالمالصاا  اإلمام ل قا َراُر ُثُ  الثل َناُء ُثُ  اْلِمْدَحُة ِهَي ِإَّن  قلْ ْنِب اْْلِ ُِ  َو ِإن ُه اْلَمْسأََلُة ُثُ  اِبلذ  ِإَّل  َذْنٍب ِمْ  َعْبٌد َخَرَج َما ا

َرارِ  قلْ   .(484ص 2جالبايف:   (( اِبْْلِ
                                                           

 (.337الدرس   (1 
 .حبلحية مجيعها عدم استقالله (2 
 فت م . (3 
 .16سورة اإلسرا :  (4 
 .29سورة النسا :  (5 
 .278سورة البقرة:  (6 
 .  68ص 1م، ج1989 -ها1411، 1وهتوت، ط/ –السيد دمحم احلسيين الشهتا يف، الفقه/ البي ، مؤسسة الفبر اإلسالمي  (7 
َأَملللْران  ألهنااام خاااالفوا األواماار العقلياااة ابلفسااااا والظلاام، مل هنلبهااام قباا  إمتاااام احلجاااة وبعااأ الرساااول، وااا   (َوِإذا َأَرْدان َأْن نُلْهِللللَ  قَلْريَللةً  لوالااد يف عبياااني القااارآن: قااال السااايد ا (8 

َرفيها كما يقال أمرعه فعصاا  وإمناا خامل ادلطفاني ابلاذكر، لطعياحمل العصايان علايهم   خالفوا أوامران يف عل  القرية، (فَلَفَسُقوا فيها أ حاب النعمة فيها، أمرانهم أبوامران  (ُمتلْ
َها  ب   (َفَحَّ   فإهنم رؤوس العصاة  إهالكاا (  السايد دمحم احلسايين الشاهتا يف،  (تَلْدمرياً  أهلبناها  (َفَدم ْرانها لعقاهبا وعد خمالفتها أوامر هللا  (اْلَقْولُ  على عل  القرية  (َعَليلْ

 (.  295وهتوت، ص –لقرآن، اار العلوم للتحقيىن والنشر عبيني ا


