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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (77) 

 ةاالستدالل بان القضايا حقيقية على عدم االنصراف للمعهودي
 يف )العقددد النددديدول )ولرددن يددرلن علددى النددائيأ )ر دده اهللول أصندده ال ددعم يف األوددول بددة ن املعهوليددة واملعرو ينددة ال  نهدددا  للداللددة علددىوقااال 

هدو ال كدرييف يف الصدددمت يف ادام احلصندة، كالكدديف يف وددمت ثددا ال  –كمدا عددعن عنده ااقدا النددائيأ   –،  مددالا االصصدرا، ...االصصدرا،، ثد الا 
 يؤكل حلمه على اإلصسا  عر اا، وإ  ودمت عليه ثفهوثاا أو يف بعض احلصص. 

 وثا ذهب إليه النائيأ حاٌّ، أل ن القدايا الكرعينة قدايا حقيقية،   حقا يف كل عصر على وجده احلقيقدة وينطبدا عليهدا احلردم. وعليده  دال
 .و1)ووجه لرالثه يف املقام

 و خارجية عن التأثير في االنصراف وعدمهالمناقشة: أجنبية كون القضية حقيقية أ
ا  االسدد دالل برددو  القددايا الكددرعية حقيقيددة، علددى ثددا ال ددعم بدده املددملعا النددائيأ ثددن ا  املعهوليددة واملعرو يددة ال  نهدددا  للداللددة علددى أقااول: 

احلقيقيددة ثددن حيددهن عدددم  ددوج ك ددرة الوجددول  ألجنبيددة الدددليل عددن املدددعى  ددا  وعا  القدددايا ا ارجيددة كددوعا  ؛االصصددرا،،  ددا ال وجدده لدده  دداهراا 
 وشبهها باالصصرا، وثن حيهن  وج ثناسبات احلرم واملوضوع وخفاء الداللة وجالئها به، وبيا  ذليف ي وقف على اهيد ثقدثة وهيل

 تعريفان للقضية الحقيقية والخارجية
 ما األشهرلالقدية احلقيقية يف قبال ا ارجية عر ت ب عريفني ثاصيهما األلمت وأوهلان 
ق ددل ثددن يف العسددرر  ددا  ثصددب القدددية ا ارجيددة هددي ثددا وددب احلرددم  يهددا علددى املوضددوع و علددا بدده يف أحددد األعثنددة ال الثددة كقولدديف  -3

اثددا احلقيقيددة  مددا كددا  احلرددم  يدده اددمل ةدد ص بةحددد األعثنددة ال الثددة بددل كددا  عاثدداا ل عثنددة كدددل أكددرم الددديف  اصدده اددمل  ،احلرددم هددو الددعثن املاضددي
 رهتن بالعثن احلاضر بل يعمه واملس قبل وكدل اجلسم ثالي  اصه شاثل ل عثنة ال الثة.ث

 وإال  هو  عريف ثالهن ث وسط بني ال عريفني. و2)وإليه يعول ثا قيل ثن ا  احلقيقة ثآهلا إىل الكرطية
  أو يف األعثندة ال الثدة،  هدي أعدم ثدن القددديةالقددية ا ارجيدة هدي املرهتندة بدالعثن ثطلقدداا  د عم حدث احلردم ال ابدت للموضدوع يف عثنددني -2

مبددا هددو هددو ثددن قطددن النظددر عددن األعثنددة احلقيقيددة حسددب ال عريددف السددابا، اثددا احلقيقيددة  هددي ثددا  علددا احلرددم  يهددا بطبيعددين املوضددوع ا ارجيددة و 
ن  دا  ثبدوت اإلثردا  لده ادمل ثدرهتن بوجدول  ال الثة حث اصه لو  رج إثرا  وجدول  يف املهدا أو ال يف الدعثن ل بدت لده احلردم كددل اإلصسدا   رد

 يف أحد األعثنة أو يف أي ثنها إطالقاا.
 واثا العها  على ذليف  هول ،كو  القدية حقيقية أو خارجية أجنيب عن وحة االصصرا، وعدثه باملرة ا   وعلى كال ال قديرين وال عريفني 

أو ثناسددبات احلرددم واملوضددوع أو خفدداء الداللددة  –بةقسدداثه  –سدد عمال اثددا ك ددرة الوجددول أو ك ددرة اال –كمددا سددبا   –إ  ثنكددة االصصددرا، 
 لويعر، حال سائر املناشئ  ا صذكر  ههنا لغمل ذليف،ملكررية املاهية أو 

 كثرة الوجود ال توجب االنصراف في الحقيقية وال في الخارجية
امل  رمت بدني كدو  القددية حقيقيدة أو خارجيدة؛ أال  در  اصده  ك رة الوجول  ليس، على املكهور املنصور، مبا هو هو ثنكة لالصصرا، ثن  أما

 أو الددذكري ثدد الا، بددا  كاصددت الددالم للعهددد احلدددوري للموجددولين يف هددذ  الفدد ة العسددرر بنحددو القدددية ا ارجيددة جنولصددا أو اجلنددول أوقددال أكددرم 
، مل  ردن ك درة الوجدول يف ثردا  أو وودالس سديفه ثد الا اائباا يف حاجٍة )كمدا لدو ذهدب لكدرب املداء أو إلوكا  أك رهم يف ساحٍة وكا  بعدهم 
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األك در  ثدن كوصدهحالٍة سبباا الصصرا، احلرم إليده ييدهن يردو  كالقيدد اللفظدي للمطلدات وأال  در  اصده لدو قدال جادأ مبداٍء   ائده بغدمل ثداء لجلدة 
ثدداء  وجددولوجددول ثدداء لجلددة يف هددذ  املنطقددة وصدددرة  العقدداب بدددعو  اصصددرا، اللفددث عندده لر ددرةالع دداب  ريددف بوجددولاا، عدددن   دد الا ومل يسدد حا 

 ث الات ،أو العرس ،الفرات أو النيل
 كثرة االستعمال الموجبة لألُنس توجب االنصراف فيهما

يف  ، وذلدديفلالصصددرا،  ا ددا ثوجبددةك ددرة االسدد عمال  ا ددا، وكمددا سددبا، إ  أوجبددت األ صددس الددذهأ إىل لرجددة كوصدده كالقيددد اللفظددي،   ماااأو 
 احلقيقية وا ارجية بوعا  واحد.

 مناسبات الحكم والموضوع، في المقامفي الداللة و  خفاءفي  (زمن الصدور)توهم مدخلية كون المالك 
ثناسبات احلرم واملوضوع ووضوس الداللة وخفائها  قد ي دوهم اصده حيدهن كدا  املدالا  يهمدا عثدن الدنص ال األعثندة الالحقدة،  ي  لدف  ماأو 

يف هدذين  املدداروحيدهن كدا   و1)بده ة ادمل ثنوطدة بدالعثن املاضدي وا ارجيدة ثنوطدةيدإذ احلقيق ؛  القددية حقيقيدة عدن كو دا خارجيدةعلى ذليف كو 
  إذا كاصت القدية حقيقية  ا ما ال يؤثرا   يها إذ كاصت امل ثرهتنة بالعثن.ا عثن ودور النص ماملالكني هو حتققه

عثددن الرددالم  يف لوضددوس ا  امل فدداهم العددريف ثددن اللفددث للمدد رلم والسدداثن و2)الددنصهددو عثددن ودددور  اصدده ال شدديف يف ا  املددالا  يهمدداوفيااه: 
 ها.وودور احلرم هو احل ة على ثرال امل رلم االس عمايل واجلدي، ال املعاين امل  عة أو املناسبات احلاولة يف األعثنة الالحقة أو صظائر 

حلالددة السددابقة ل لفددال والعلددم لددا يف احلددال احلاضددر  يبددا علددى أوددالة ال بددات املعددع عنهددا اوددالة ثبددات اللغددة  وجدده ح ي هددا اجلهددل با وامااا
 أحياصاا باالس صحاب القهقري، لو  ثا إذا علم اخ ال، املعاين يف هذا العثن عن  ليف األعثنة كما لو صقل اللفدث بعدد وددور الدنص إىل ثعدا

 دداهراا أو كددا  ثوضدوعاا ملعددا واحددد  وضدن بخددر أيددداا بالوضدن ال عيددأ أو ال عييددأ علددى  آخدر أو أوددبم ًمددالا الحقداا بعددد ا  كددا  عثدن ودددور 
عرس ذليف كله،  اصه ال يكيف عاقل ثن ة لف امللل والنحدل يف ا  ثدالا  هدم املعدا وكدذا ثناسدبات احلردم واملوضدوع ، أو كا  حنو االش اا

 هو ثا عليه احلال عثن ودور النص. ،الداللة أو إمجاهلااملوجبة الصصرا ه إىل حصة ثا وعدثها وكذليف وضوس وخفاء 
 الجواب عن التوهم

كاصددت خارجيددة أم حقيقيددة  ددا  أذلدديف أجندديب أيددداا عددن ال فريددا بددني ا ارجيددة واحلقيقيددة يف االصصددرا، وعدثدده؛  ددا  القدددية سددواء  ولكاان
)الدد   احلصددصاللفظددي أوجبددت االصصددرا، لددبعض  كاصددت ث حققددة عثددن ودددور الددنص ييددهن أوددبحت كالقيددد  إذا ثناسددبات احلرددم واملوضددوع

 .وإال  الكل يهما ساقت إليها ثناسبات احلرم واملوضوعو يف ا ارجية ويف احلقيقية  
ييدهن أوجبدت عر داا عددم الكدمول هلدا، ملدا الهدا سدواء أكدا   وكذليف خفداء الداللدة  اصده لدو كاصدت لاللدة اللفدث علدى بعدض احلصدص خفيدةا 

 قيقية أم ا ارجية.احلالقدية احلرم بنحو 
ثناشئ االصصرا، هي  ليف السبعة املذكورة آصفاا، بدني ثدا هدو ثنكدة لالصصدرا، البددوي وثدا هدو ثنكدة لالصصدرا، املسد قر،  وبعبارة أخرى:
، لديس ثدن اأو ثطلدا األعثندة علدى ال عريدف ال داين هلد  داص علدى ال عريدف األول لل ارجيدة دا  ثدخليدة الدعثن ا وجدولاا وعددثاا  وليس ثنها الدعثن

 .ثناشئ االصصرا، أبداا 
الخفدداء الداللددة ووضددوحها، ثددن و ألوجددب االل ددعام بعدددم كددو  ثناسددبات احلرددم واملوضددوع  و3)كلدده، إضددا ة إىل اصدده لددو ت ذلدديف ال ددوهم  هاا ا

ا ثددالا االصصدددرا، صفسدده إذ اع ددع  بعدداا للمددملع  والعقددد النددديد)أسددباب االصصددرا، يف القدددايا احلقيقيددة، وهددذا خددال، املكددهور وخددال، ثبددا 
   دبر جيداا. ،ال كرييف يف الصدمت ثن وضوس ا  األحرام الكرعية هي، عالة، قدايا حقيقية

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
                                                           

  اصه ثاٍج بالنسبة لنا لرنه حاضر يف عثن النص. و1)
 األعم ثن الظاهر  اص به. البحهنيف هذا  املرال ثن النص و2)
 قبل وفحة  قريباال )واثا ثناسبات احلرم واملوضوع ووضوس...و و3)


