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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ17) 

 مع أمثلة للبديل واجملموعي التقسيم الرابعي
: الوا ان التعيياو والترييااي والباد  وىاو: ان التقسيم الثناائي ادلعارول للوا ان ينبااي ان يااا إق التقسايم الرابعاي وبعبارة أخرى

 الوا ن العيو والكفائي والبد  واجملموعي.وبتقسيم آخر: واجملموعي، 
ادلصاالحة إذ ي الوا بااة نون هاىااا فااان ادلقدمااة ادلو االة  كااون ىاا بااني مجلااة مقاادمات يف مطلاا  ادلقاادمات ادلو االة متحقاا والبااد  

كما لو كان أحد األواين مو باً لرفع عطا  وذلك  عكس الوا ن التريياي كما سب ،  ،واحدة قائمة ابدلو لة وهاىا فاقد للمصلحة
 .وال مرتشح عليو الو وب من ذي ادلقدمة ادلوق فان اإل يان بااه لاو ها حامل للارض

 ، فان لو أمثلة كثاة يف الفقو:فواما اجملموعي من حيث ادلكل  
فان ا تماع اخلمسة ىو شرط  حتها وا تماع  –على رأي بعض األعالم كالسيد العم  –ومنها: ما سب  من  الة اجلمعة فانو 

 ،وا باةبصاحيحة ولاو كاانوا ساتة فليسا  بفالو وب منبسط على اجملموع وكذا الصاحة فلاو كاانوا أربعاة فليسا   ،السبعة شرط و وهبا
، –أو مطلقاااً  –  طاريعاً  واحاد مانهم بطاارط ال عان ضاميمة هاااه ال  صاح  االة اجلمعااة مناو باال واارم ماع إ يانااو هباا بقصاد ورونىااافال

 بطرط ضميمة الباقي أو جتن. و صح  ال و
بال ابلعكاس  عتا   ومنها: شهانة األربعة على الزان، فان شهانة الواحادة أو االنناني أو الثالناة ال يثبا  هباا الازان وال اان هباا احلاد

قااذفاً و ااد الطااهون حاادح القااذل حينمااذى باال و اارم علااى ماان نون األربعااة الطااهانة ألنااو مصااداج القااذل حينمااذى ادلو اان للحااد، ف ااواز 
 الطهانة و حتها منبسطة على اجملموع )األربعة(.

 .ومينيبل وكذلك حال سائر أبواب الطهانات دما يطرتط فيو شاىدان أو شاىد 
ُْختَووونْي ) عاااق:  ومنهااا: قولااو ْْ فااان الاازواد ابحااداطا بطاارط ال عاان األخاارى  ااائز و ااحيح، وكااذا األخاارى،  (1)( َوَأْن ََتَْمُعوووا ََووونْيَ ا

 .أو ابلتفكيكولكن الزواد هبما معاً ابطل وحمرم 
ِّ َوالتو ْقوووى)ومنهااا: قولااو  عاااق:  وِْ وَ   َوَتعوواَوُووا َعلَووْ الْووَِ إال  يتحققااانفيمااا كااان الاا  والتقااوى ال  (2)(اْلُعووْدوانِ َوال َتعوواَوُووا َعلَووْ اْمِ

 ا.ماإلمث والعدوان ال يكوانن إال ابلتعاون عليه، وما كان ابلتعاون
ف بو، فككافة االر باطيات، كطؤون العقائد ألن اإلميان هبا ار بااطي ولاذا لاو آمان بكال األنبياا  إال واما اجملموعي من حيث ادلكل  

ُروُروَن )مة إال واحداً دلا كان مؤمناً بل ولو آمن بكل القرآن إال آية لكان ها مؤمن واحداً أو بكل األئ ِْ ِِتواِ  َوَت ِِ اْل َأفَوتُوْؤِمُنوَن َِوبَوْع
ِْ الووِدْويا َوَُوووْوَو اْلِقياَمووِة ُُوووَرِدوَن ِ ى ْم ِ ال  ِخووْزٌي ِن اْ َيووا ُِ ُِ كلِووَإ ِمووْن ُْ َمووْع َُوْرَعوو ٍِ َفمووا َءووزا ووا  َأَشوودِّ   َِووبَوْع ٍِ َعم  ُ َِلاِفوو اْلَعووباِ  َوَمووا اب 

 .(3)(تَوْعَمُلونَ 
فاان و اوب الصاالة منبساط علاى مجياع أركازاا وأ زائهاا ولاذا لاو  ارد  از اً عاماداً  ؛وككافة العبانات االر باطية، كالصالة والصاوم

وال وا بااً  بادون ركاوع ولاو ساهواً(  االةً  مطلقاً بطل  ومل يكن ماا أ اى باو )كالصاالة كلهاا بادون  طاهد عماداً أو اً بطل  ولو  رد ركن
 بل كان حمرماً مانام أسنده للطارع وأ ى بو بقصد الصال ية، وكذلك حال الصوم من حيث امتدان الزماين فانو ار باطي.

                                                             

 .23سورة النسا : آية  (1)
 .2سورة ادلائدة: آية  (2)
 .85سورة البقرة: آية  (3)
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ُِوُن ِفيِو اْلَرَسادُ )) رواُة حتف العقول: ِِ َأْمٍر َُ ُِ  ((َف
ُِو )): عليو السالمان االستدالل بقولو تتمة:  ِِ َأْمٍر َُ ُِ ُن ِفيِو اْلَرَساُد ِم ا ُىَو َمْنِهيٌّ َعْنُو ِمْع ِءَهِة َأْكِلِو َوُشْرَِِو َأْو َكْسِبِو... اخل َف

يكااون دحااد و ااوه:  نقاايح ادلناااط، وكوزااا ع لحااة وىااي  ،علااى حرمااة  اارد نفااع ادلنكاار وعلااى حرمااة  اارد النهااي عاان ادلنكاار ادلسااتقبلي ((
 ة..يخمصصة معممة، وادلقدم

ليس االستدالل بتنقيح ادلناط وانو كما  رم البيع الذي فيو الفسان، كذلك  رم  رد النهي عن ادلنكر الذي فيو الفساان، أو  ولكن 
كما  رم  رد النهي عن ادلنكر احلا  الذي فيو الفسان كاذلك  ارم  ارد النهاي عان ادلنكار ادلساتقبلي الاذي فياو الفساان، إذ قاد ينااق  

 ، وقد سب .ابنو قياس وادلناط ظو
 أو ابدلقدمية:  (1)بل االستدالل اما بعموم العلحة
 علحة لتحرمي البيع فيكون كل ما فيو الفسان )كرتد نفع ادلنكر( حمرماً...ىو فيو الفسان( كل أمر يكون اما )عموم العلحة( فلظهور ان )

َكم   يف حملو.لناه كما فصح على ادلريتار  وفيو: أواًل: ان األ ل يف علل الطارع ازا ح 
ُِوُن ِفيوِو اْلَرَسوادُ ))ولكن قد يعرتض على ذلك أواًل ابن قولاو: اثنيًا: سلحمنا: ) ِِ َأْمٍر َُ ُِ  ((ِم وا ُىوَو َمْنِهويٌّ َعْنووُ ))مقياد بقولاو:  ((َف

هااو نافااع ولاايس مطلقاااً فااان و ااون الفسااان يف أماار إتااا ىااو مااالد للتحاارمي، وىااو أعاام ماان النهااي عنااو، والفاارض ان الاادفع ال اماار فيااو ف
 .(2)، ومورن الرواية ادلفسدة مع النهي... وللبحث  تمة(و ركو فيو مفسدة من ها ان يتعل  بو زي للمفسدة بدون ان يتعل  بو أمر

 االستدالل َقاعدْ املالزمة
فاع ادلنكار و ارد )أي  ارد نالباال  لكان ميكان  تميماو بقاعادة ادلالزماة إذ يقاال: ىاذا دماا فياو الفساان  ،ناو سالمنا ذلاك: ابوقد ااب

ا حاكم حبرمتو فيلزمو حكم الطرع حبرمتو، ىذا على ادلريتار مان ان الاتالزم يف القاعادة إتامدرد أو النهي عن ادلنكر ادلستقبلي( والعقل 
لااديهم  قاعاادة ادلالزمااة ان ظاااىرالادلطااهور إذ ظاااىر مباا  بحااني، واألماار اسااهل علااى ساانني أو الق   أو احل  ىااو بااني التحاارميني أو اإلاااابني

لكن أوضحنا و  ،ا حكم بقبحو العقل حكم حبرمتو الطرع( فانو على ىذا ال شك ان ما فيو الفسان قبيح عقاًل فيحرم شرعاً م)كل :ىي
 يف )رسالة يف قاعدة ادلالزمة( انو ال  الزم بني القبح واحلرمة حىت لدى العقل نفسو فكيف بني القبح العقلي واحلرمة الطرعية. فتأمل

زي متعلقاً دمرى فيكون ملزومو الفسان، وال عكس ويف ادلقام فساان وال زاي )إذ ال ىناد رى: إتا يستدل ابلرواية لو كان بعبارة أخ
فهاذا عادول عان  وكونو ذا مفسدة وفسان أعم من كونو منهياً عنو إال ب كة قاعدة ادلالزمة، (يعلم النهي ونريد إنبا و برواية اف العقول

 فتدبر. ية إق االستدالل بقاعدة ادلالزمة،االستدالل ابلروا
 )أو شيْ ُِون فيو وءو مع وءوه الرساد(االستدالل َو
)أو شي  يكون فيو و و من و وه الفسان( فانو ال  ، وىي:ال شك يف ظهور اجلملة األخرى يف عموم الع لحة للمقاموعلى أي فانو 

ذا  رد النهي عن ادلنكر، وال يتاوىم ان القادر ادلتايقن ىاو رفاع ادلنكار والنهاي وك (3)شك يف كون  رد نفع ادلنكر و هاً من و وه الفسان
عن احلا  منو، فال يعلم الطمول لدفعاو وللنهاي عان االساتقبا ؛ فاناو ال هاال لاو ماع ظهاور )أو و او مان و اوه الفساان( بال ماع كوناو 

 النص عرفًا... وللبحث  لة إبذن هللا  عاق.نصاً وال هال لدعوى القدر ادلتيقن مع و ون اللفظ الظاىر الداللة بل 
ع  وصلْ هللا علْ دمحم وآلو الطاىُر

ِْ ََِقْلِبَإ وُ  اْستَويْ )) :عليو السالمقال أاب عبد هللا  ًْ ََِظْهِر قَوْلٍب َساٍه فَِإَكا َدَعْوَت فََأْقِب ِ  اَل َُْسَتِجيُب ُدَعا َ َعز  َوَء  2الكايف: د) ((ِقْع اِبْمَِءاََةِ ِ ن  اب 
 (.473ص

                                                             

 إليها لدى التدبر. عائدعلى ان  نقيح ادلناط الساب   (1)
 ( بتصرل.186الدرس ) (2)
 أي انو شي  فيو و و من و وه الفسان. (3)


