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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (73) 

 لداللةعدم تمامية الدفاع عن الميرزا، لعدم بنائه على تشكيكية ا
ولزياد ) مهبناا إ: الدفاع السااب  عان املا اا الناائي  قاد يسعلاه  علياه باماه ال ياعم إال علاى لاا مهبناا إلياه لان العفصاي  إم  ولكن  

العحقي  يف هذا القسام هاو  اا االمصارال للعلاهيا يف الصادي قاد يهاوا مللاههية املاهياة املوضاوع عاا اللفا  اعا   و اا يف عاا  
مات لراتب، وقد يهوا مللههية الداللة لن حيث الوضوح واخلفاء اع   وا اللف  يف عا  اإلثبات ظاهر الداللة  الثبوت للههة  

  (1)على حصة وخفي الداللة على حصة أخرى لن غ  اا يهوا لنلأه للههية املاهية(
ا المه حصر امللاههية يف القسام األول واععا  على لسلا امل اا النائي  يف االمصرال الناتج عن امللههية فامه ال يعم ومل ماأ

لنلأ    تلهيا يف الصدي هاو العلاهيا يف املاهياة، عها  لاا مهبناا إلياه لان وماول القسام الثااي وهاو العلاهيا يف الداللاة لان 
 إ: للههية املاهية. –يف حاالت  ث ة هي اليت تهّوا القسم الثاي  –لوا عولها 

 فالبيع كلي متواطئ، فال انصرا
وال    عنااااواا  لاهيااااة البياااالتلااااهيا يف إم ال  )قااااده سااااره( )البياااال( علااااى لساااالهه ومااااه للقااااول بامصاااارالامااااه ال وحينئذذذذقو ن ذذذذو   

فاا البيال  لاي لعاواول ولاذا يصادي علاى بيال األلار اخلطا   الادار واملعما  واملزرعاة وعلاى األلار الصا   أو احلقا   بيال   مععلقات؛ 
احااد، عهاا  النااور الصااالي علااى لراتبااه بنحااو العلااهيا واالقوائيااة واالضااعفية، هااذا لاان مهااة البياال و   يلااو لاان الفا هااة لااثال  بااوااا  

 .وعنوامه
  والمنافع ليست المرتبة النازلة من األعيان

عياا ي البحث ومها بيل األعياا وبيل املنافل فاا املنافل ليست لرتبة ماالة لن ومول األلورل   البيل   ي  ق  لن مهة لععل  واحلال  ذلا 
لقولاة االعاراو وليسات االعاراو لرتباة لان لراتاب  فمانب  هي حقيقة لباينة إم األعياا لن لقولة اجلواهر الا املنافل  ساه  الادار 

 .اجلواهر
ليست لرتبة ماالة لان وماول الادار أو وماول اخليااط إم اخلياواة لان لقولاة الفعا   لثال   سه  الدار وخياوة اخلياط  وبعبارة أخرى

والا السه  فهي لر باة  ،الفع  ليست لن لراتب ومول الفاع  غاية األلر ا ا لعلولة له واملعلول لي  لن لراتب ومول العلةولقولة 
وعلى أية حال فال للههية بني األعياا واملنافل ليقال باالمصرال  ،خاصةأو الوضل الفع   هيلن جمموع لقوليت الفع  والوضل أو 

 صدي البيل على الدرمة الدميا فيه خفاء فاالمصرال لسعقر. اّ أو هية ي وا املاهية حقيقة تله:  اسعنالا  إ عن بيل املنافل
ياادل علااى لااا م رمااا لاان اا املاا اا اقعصاار علااى القساام األول امااه يف العديااد لاان عباراتااه الاايت وماادماها أرماال العلااهيا يف  والذذق 

ولان عباراتاه  (2)ه احلصار باذلا، فمان عباراتاه لاا مقلنااه يف املبحاث السااب مماا ظااهر  املاهياةالداللة والوضوح واخلفاء إ: العلهيا يف 
                                                           

 الدره الساب . (1)
قصاور املاهياة ومقصاها  إم قال )فإا غلبة الومول وإا   تومب االمصرال  ما حققناه يف حمله إال ا ا فيما إما  امت ال لبة أللر خارمي وألاا إما  امات لان مهاة (2)

ملطلا  إلياه( فالحا  قولاه )و امات املهياة يف الفرل النالر و امت املهية تلهيهية حبيث  اا مشول الطبيعة لاه خفياا يف مظار العارل فاال حمالاة يوماب ملاا امصارال ا
 ط.تلهيهية حبيث  اا مشول( فقد أرمل خفاء مشول الطبيعة للفرل الناقص إ: للههية املاهية ب  ظاهر قوله )و امت املهية تلهيهية( االشرتا
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اا االمصرال قد ينلأ لن غلبة الومول يف اخلارج  امصرال لف  املاء يف ب دال إ: لاء الدملة ويف لهاا آخر إ: غا ه أيضا  قوله  )
وقااد ينلااأ لاان العلااهيا يف  ،عااا لاان العمسااا باااالواليلام  ومااهوهااذا   يعااوهم   ،ويساامى هااذا االمصاارال باادويا ياازول بااأل  العفااات
فاا العلهيا تارة يهوا حبيث يرى العرل بعض املصالي  خارما عن  ومه فارلا   املاهية يف لعفاهم العرل وهذا يهوا على قسمني

ياث يلاا العارل يف  ملا يفهم لن اللف  فينصرل اللف  عنه ال حمالة  امصرال لف  لا ال يؤ   حلماه عان االمسااا واخارى يهاوا حب
فالح  قوله  (1)( وا فرل لصداقا ملفهوم اللف  عند اوالقه فينصرل اللف  إ: غ ه  امصرال لف  املاء إ: غ  لاء الزاج واله يت

( فقاد أعاال لاا )حبيث يرى العرل بعض املصالي  خارما عن  ومه فرلا ملا يفهم لن اللف )وقد ينلأ لن العلهيا يف املاهية( وقوله 
إ: العلااهيا يف املاهيااة، وعلااى أقاا  الفااروو فامااه   يااذ ر  – مااا هااو ظاااهر العبااارة   –يفهاام لاان اللفاا  حبسااب فهاام العاارل حصاارا  

 إشهال )العقد النضيد(  ما سب . –على هذا  –الصورة الثامية اليت م رماها ف ل عليه 
 م ياس قاعدة التجاوزتقييل بحث تمريني عن  
 (2) اا النائي  ارتأى )اا صدي العااوا عن الليء لل الدخول يف ال   أظهر لن صدقه لل عدم الدخول(اا املسبق 

ذيْ   يف اجلواب عنه هو اا قوله  الطالب الهرام  بحث متري  والسؤال اجلدير باا يعفهر ََ ءو لَذْم  ِإنََّما الشَّكُّ ِإَذا ُكْنَت ِفذي 
ََيْ ه  م ر ضابطني مها  (3)َتُجْزهُ  ذيْ بيااا لاا َلْم َتُجذْزهُ أم م ر ضابطا  واحدا  و َلْم َتُجْزهُ و ءو  ُكْنَت ِفي  ََ واألول  ءو  ُكْنذَت ِفذي 

ذيْ لان  َلْم َتُجْزهُ لب  على أعمية  ََ تاام  وعلاى فارو املسااواة فها  اعلا  احلهام والفعاوى لاو معلناا املقيااه  فايهماا ءو  ُكْنَت ِفي 
لن حيث  وا احدمها عنواما إجيابيا  حباماة الحاراا عها   (عدم موااه)معلنا املقياه  عما لوهوا يف الليء( يف قاعدة العااوا )ال

   فعدبر ميدا .ولن حيثيات أخرى أو ال الثاي فامه سليب واألص  العدم
 االنصراف لمناسبات الحكم والموضوع -4

لان البايض، فاماه ينصارل ال  ا  واملوضوع،  ما لاو قاال اشارت  يلاو  االمصرال ملناسبات احلهم  الرابل لن لناشل االمصرالالمنشأ 
  يعاااّد ممعاااثال  رغااام صااادي البااايض علياااه حقيقاااة باحلمااا  اللاااائل أو النعاااام لااان بااايض احلماااام  ا  حمالاااة لبااايض الااادماج فلاااو اشااارتى  يلاااو 

هام واملوضاوع )فها  هاو  اذلا إ: بيض الادماج خاصاة وملاا ملناسابات احل –لسعقرا   ا  امصراف –)البيض( لنصرل  ألاالصناعي، 
 أو االمصرال لومه آخر  فعدبروا(

ملناسابات احلهام واملوضاوع أو  ؛لبيال األعيااا لوا املناافل -حساب لان مهاب لاه  الناائي   – لنصارل أحذل اهلل البيذعفه  
 ل   ملا  سيأيت غدا  بإما اهلل تعا:.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .232ص 1أمول العقريرات  ج (1)
أي إما ماا عن  –  )اجلواا( و)املضي( يف لوثقيت ابن به  وابن ايب يعفور فاا )اجلواا( لوارل للههية الداللة لوا للههية املاهيةومن وسب  إيضاحه با) (2)

فارل  لاللاةا اجلاواا واملضاي علياه واضاحة ملياة وهاو لاا لاو لخا  يف اجلازء الالحا .  -أعن مزء لن أمزاء الصالة  القراءة والر وع و)املضي( لنه له فارلاا   -
 يه خفية وهو لا لو خرج لن اجلزء الساب  و  يدخ  يف الالح (.وفرل  لاللةا اجلواا واملضي عل -ب

 .101ص 1هتذيب األحهام  ج (3)


