
م..............................................................م(التزاثموصل: مباحث م)اال  (8ٖٓٔه)ٓٗٗٔشعاحنم/ممٔٔاألربعحءم..............

 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
م(8ٕٓ)

متتمحت 
اد احتحاد أو االحتاد، ونعين ابلسببية سببية العقل حلصول القطع، ونعين ابالحتحان سبب صحة االسناد ىو اما السببية  الرابع سبق )

 (1)(العقل ابلقطع لقيامو بو
مبصححماإلسنحد مالطلليةمأوماالحتحد

 أقول: ان مصحح اإلسناد واحلمل ىو أحد أمور:
ماالحتحدمالقيحبيمأومالصدوري

واألول كححالعلم والعدالححة، وال ححاض: كاللححرب والنصححر، وادلححراد ابالحتححاد العححريف  ،وريً داألول: احتححاد أمححر امححر احتححاداً قياميححاً أو احتححاداً صحح
مححن  الصحوويةالظحاىر  إ  يسححلحيل االحتحاد احلقيقححي بحني أمححرين  ابنحني وابيححال ابن يلحوىم االحتححاد بحني ادلقلححوب واخلحالق كمححا قالحو بعحح  

 االحتاد.أو احللول 
مالطلليةموالساايةمآبلةمأومبفحعلمخمتحر

م): الطوليححة بينهمححا سححواًن أكانححل بنحححو السححببية أم اححبهها كاالقللححان و لححت  ححا يفسححر بححو قولححو  عححا : ال ححاض َِ َْمَرَبْياا مِ  َِ َوبااحمَرَبْياا
ألنحو  نظحراً   عحا  وانو  صح نسبة الرمحي إ  الرامحي كمحا  صحح نسحبلو إ  هللا (3)(َأمأَنْاُتْممتَاْزَرُعلَنُهمَأْممََنُْنمالزَّارُِعلنَم)و (2)( َولِكنَّماَّللََّمَربى

 عا  ِعّلة العلل واخلالق للرامي نفسو ولقو و ويده وسائر جوارحو ولآلالت اليت هبا يرمحي، والرامحي حيحد صحدر منحو الرمحي صحح وصحفو 
 ابلرامي وابل من هللا  عا  ومن ادلقلوب  صح نسبة الرمي إليو وكذلت الزراعة وغريىا من األوعال.

صح إسناده إ  زيد اجلارح عمحراً ننرحر مح اًل كمحا يصحح إسحناده للقنرحر نفسحو: ويقحال: جرححو زيحد  وكذلت قولت )اجلارح( وانو ي
وكذلت )السا ر( دلن سرت بدن أخيو ادلنابشال وىو انئم م اًل وانو يطلق عليو السحا ر   ،جرحو اخلنرر أو السيال أو السابنيكما يقال 

يصحح وانحو يصحح هلحو علحى ادلحرأة إ ا اغحرت الرجحل كمحا  (ادلغريحة)و (دلغحر ا)وكحذلت  ،كما يطلحق علحى السحلار الحذ  سحرته بحو انحو سحا ر
 على مجاذلا ويقال أغراه مجاذلا كما يقال اغر و ىي، ومن الواضح ان مجاذلا قائم هبا قياماً حلوليًا. هلو

 .؟ لت خاص ابآللة غري الشاعرة كالسابني واجلمال والسلار الميقح: 
 سيط الشاعر ادلقلار، كما يف قولت )ظامل( لرئيس احلابومة الحذ  امحر قائحد جيشحو هبحدم بيحوت النحاسبل يعم اآللة أو الو   َميقح: 

منهما كما يصح إطالقو على ادلباار للهدم إن كان أحد جنود القائد، وكذلت ويما ملحى محن  وانو يصح إطالب الظامل على كلّ   م الً 
، وكما يصح ان يطلق )ادلغين( على مرجع اللقليحد لحو أمحر أححد اللرحار ببحذل ي وادلزارعإ  هللا  عا  وإ  الرام الرمي والزراعةنسبة م ال 

 كما يصح إطالقو على اللحاجر ويقحال اغنحاض   لت ادلرجع مال واف  لطالب أو وقري وانو يصح ان يطلق ادلغين على ادلرجع ويقال اغناض
 ، كما ىو قبل  لت مسند إ  هللا  عا .ىذا اللاجر
ويو نقول: انو يصح هل احلرية على كل من العقل والعلم، لقيام العلحم ابلعقحل قيامحاً حلوليحًا، ويقحال العلحم حرحة ويقحال  وويما حنن
 .ولأمل -وإال وللسببية  –على مبنيني  –، وقد يقال ان قيامو بو قيام صدور  العقل حرة

مالستئنحفموالتمييزاعلىميفمالقضحءمالسريةموقد سبق: )
العقالئية اجلارية يف ىذا الزمن على االسلئناف واللمييز )أو النق (، وإن إمجاع الفقهان سابقاً كان على عدم جواز ومنها: السرية 

                                                             

 (.205الدرس ) (1)
 .17األنفال: آية سورة  (2)
 .64سورة الواقعة: آية  (3)
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نَاحمَردَّمَوالارَّاد معَم))نق  قاض حلابم قاض  آخحر إ   مَوَعَلياْ ُْكاِمماَّللَِّ مُِ َاحماْساَتَكمَّ سَّ ُْكِمنَاحمفَالَاْمميَاْقاَاْلاُهمِبْناُهمفَِِ ََامَثَكاَممُِ نَاحمالارَّاد مَعلَاىمفَاِِ َلياْ
أتمحححل يف  لحححت كمحححا حققنحححا وجهحححو يف مبححححد سحححابق لوجحححوه منهحححا: ان القاضحححي ال حححاض ال يحححراه  قحححدس سحححرهلابحححن السحححيد الوالحححد  (1)((اَّللَِّم

محن اللمسحت ابلعحام يف  علحيهم السحالمويابحون لحدا الشحت يف كونحو حابمهحم  ،والحالزم   بيحل العحرش ل الحنق  عليهم السحالمحابمهم 
. وىهنححا أخححذ ورد وصحححلناه يف علححيهم السححالمويمححا أحححرز القاضحححي ال ححاض عححدم كونححو حابمهححم بححل يابححون مححن اللححد  ،الشححبهة ادلصححداقية

 .(2)حملو(
ُْكِمَنحمفَاَلْمميَاْقاَاْلُهمِبْنهُم))بنمفقهم ََامَثَكَممُِ م((فَِِ

ابن ال  عليححو السححالمأ  مل يقبلححو مححن حيححد ان احلححاكم منصححوب مححن قبلححو  ((فَالَااْمميَاْقاَاْلااُهمِبْنااهُم))ونلححيال: ان الظححاىر ان ادلححراد مححن 
، ولحيس ادلحراد انحو مل يقبلحو منحو بوجحو   ،أو عملحو عليحو السحالممام نفسو أو بصحة نصبو للقاضي أو مبا يعود إ  إنابار اإلمحام يعرتف ابإل

ححح  مر شححياً احلمحااًل عقالئيححاً أو ألجححل احلمحال كونححو خائفحاً مهححدداً و   –أ  القاضححي  – ألجحل احلمححال كونحو ألجححل ظححامل أو لصحا  ال ماب 
َاحماْساَتَكمَّم))وان الظاىر ان احلديد منصرف عنو ويحدل عليحو قولحو بعحدىا  ،بزيً أو ابو  لتر احلمال كونو مسلعراًل ج سَّ لبداىحة  ((فَِِ

 دون ال اض. عليهم السالم ان األول يابون مسلقفاً حبابمهم
 احلابم وادلوضوع. مناسباتابألول دون ال اض، وكذلت  ((فَاَلْمميَاْقاَاْلُهمِبْنهُم)) واحلاصل: ان ظاىر اللعليل يفيد اخلصاص

 علححيهم السححالمإلححيهم  علححيهم السححالمإ  قححاض آخححر جححامع للشححرائط رجححوع مححنهم  را: ان رجححوع اوابححوم عليححو مححن قححاضبعبححارة أخحح
آالم ولحيس رجوعحاً محنهم إ  غححريىم وىحذا ىحو ادلسححلنابر دون األول، و لحت نظحري محا أجيححب بحو عحن اححبهة ان اإلمحام عليحاً مل يللفححل إ  

ُمَوَرُساالُلُهمَوالَّاا يَنم)لفححل إ  الفقححري ادلسححلعطي وأعطححاه الزكححاة نححزع السححهم مححن رجلححو ادلباركححة لابونححو يف الصححالة، وابيححال ال ااحمَولِااي ُكُمماَّللَّ ِ سَّ
، عابحس  ا  إ  إليو أ  محن هللا إ  هللا عا  إ  أجيب ابنو اللفات منو  (3)(آَبُنلامالَّ يَنميُقيُملَنمالصَّالَةمَويُاْؤُتلَنمالزَّكحَةمَوُهْممراِكُعلنَم

 .اتً منو  عا  إ  البدن وآالموانو كان سيابون إللفا
ماَلمُيَصحُب...))قرائنمانم مالم طالقملهمالجتهحدمعلمحئنحم((ِ نَّمِديَنماَّللَِّ

ماَلمُيَصحُبمِِبْلُعُقلِ:مالنَّحِقَصِةمَواْْلرَاِءماْلَاحِطَلِةمَواْلَمَقحِييِسماْلَفحِسَدةِم))سبق اسلظهاران ان رواية كما  طلقة ليسل م (4)((ِ نَّمِديَنماَّللَِّ
، وادلبنيححة علححى القيححاس واالسلحسححان وادلصححا  علححيهم السححالماجلهححاد ادلقححالفني يف مقابححل األئمححة ادلعصححومني اححرعية بححل يححراد هبححا نفححي 

ونليال: ان  لمة الرواية ااىد علحى اللقييحد  ،ان الشيخ  ىب إ   لت أيلًا، وقد ملى وجو اللقييد والقرائن عليوكما سبق ادلرسلة،  
ماَلمُيَصاحُبمِِبْلُعُقالِ:مالنَّحِقَصاِةمَواْْلرَاِءماْلَاحِطلَاِةمَواْلَمَقاحِييِسماْلَفحِساَدِةمَواَلم))للحدبر( وحإن محام الروايحة األول )بل وال اض لحدا ا ِ نَّمِدياَنماَّللَِّ

مِِبلتَّْسِليِممَفَمْنمَسلََّممَلَنحمَسِلَممَوَبِنماْهَتَدىمِبَنحمُهِدَيمَوَبْنمَداَنمِِبْلِقَيحِسم َوالرَّْأِيمَهَلَكمَوَبْنمَوَجَدميفمنَاْفِسِهمَشْيئحًمِمَّاحمنَاُقللُاُهمُيَصحُبمِ الَّ
مِِبلتَّْساِليِممَفَماْنمَسالََّمم))وقولحو:  ((َأْومنَاْقِضيمِبِهمَثَرجًحمَكَفَرمِِبلَِّ يمأَنْاَزَ:مالسَّْاَعماْلَمَثحِنَمَواْلُقْرآَنماْلَعِظيَممَوُهاَلماَلميَاْعلَامُم َواَلمُيَصاحُبمِ الَّ

وكحذلت أراد إصحابة ديحن هللا بغحري اللسحليم ذلحم وىحم علمحان العامحة احرعية ىو القرينة على جهة الابحالم وانحو مسحوب لنفحي محن  ((َسِلمَمَلَنحم
نَاْقِضايمبِاِهممَبْنمَوَجاَدميفمنَاْفِساِهمَشاْيئحًمِمَّاحمنَاُقللُاُهمَأوْم))و ((َوالرَّْأِيمَهَلكَممِِبْلِقَيحسِمَبْنمَداَنم))و ((َفَمْنمَسلََّممَلَنحمَسِلمَم)) عليو السالمقولو 

ليسحل جهححة الابحالم إدانحة علمحان اخلاصحة ادلسحّلمني ذلححم، ، و ((َثَرجاحًمَكَفاَرمِِبلَّاِ يمأَنْااَزَ:مالسَّاْاَعماْلَمثَااحِنَمَواْلُقاْرآَنماْلَعِظايَممَوُهاَلماَلميَاْعلَامُم
مِِبلتَّْسِليمِم))بعبارة أخرا:  فيد  ويؤكده كامل الرواية والحظها بلمامها  هبذا ادلورد. ما سبقهابقرينة ادلقابلة اخلصاص  ((َواَلمُيَصحُبمِ الَّ

، دون اجلهادات اللابعني ادلعرضني عن أقواذلم وأحابامهم عليهم السالمهادات ادلقالفني ألىل البيل لواهنا انطقة ابهنا يف مقام رد اج
مالطحهرينووصلىمهللامعلىمدمحمموآلهم .ذلم ادلسّلمني ألمرىم، ل انو إن نوق  يف الداللة وال نقاش يف اللأييد
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ميُاَلا)) :عليو السالماإلمام الصادب قال  مَأَثدُُكْممَفِصيَلُهمَثَّتَّ مَلُهمَكَمحميُاَرّبِّ ُمَجلَّمَوَعزَّ َهحماَّللَّ يفَمَبْنمَتَصدََّقمِبَصَدَقٍةميفمَشْعَاحَنمَرِبَّ
م(.281حتال العقول: ص) ((اْلِقَيحَبَةمَوَقْدموَصحَرْتمَلُهمِبْثَلمُأُثدٍم


