
 





 





 



 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمد هلل رّب العاللمن  االالا و االما ل  خار خناه خخماد وحّماد ا لاد 
 الطنّبن  الطلههي .

لم تك  الثورو اإلس ونّة بمنلدو اإلولل الخمننا  رواواهللا ع  خناد ااد ل 

 للمنّاة   سنلسنّل تتحدّد   لره التغننهيّة بحداد األاوال  المنلسانّة ليخنمنّاة  ا 
بل كلنت ابفعل التغننهات الجذريّة الت    مبتهل ف  المانم االبنار الحرالريّة 

الت  شنّد  خنهل صاه  الحنالو اإلنمالننّة فا   الاههل الجدياد ااد ل ارالريّل 

لنملننّل شلو  امل للر اإلنملهللا المعلصه رسللة الحنلو الحاّهو الكهيماة التا  
 ل  خر ودى التأريخ افتح  ولل تطخّعلت بّشه بهل األنبنلء  خنهم الال و االم

 اإلنملهللا الحلوه افمل بلسمل بللنور االحنلو   االخنه االعطلء.

اكلهللا وا  االار نتالهذ هاذا التحاّوض الحرالرر الثاورو الثملفنّاة الشالوخة 
الت  شهدهل وهد الثورو اإلس ونّة ليهاهللا االتا  دفعات بللمماخم اإليهانا  للار 

لعخول بشتّر فها هل   اجعخات وا  لياهاهللا   اوا  يام ايتحلل ونلدي  الثملفة اا

الممدّسااة بوجااد خاالّم  لصاامة لخفكااه اإلساا و  ايخباال نلبراال بثملفااة المااه هللا 
 ا خول اإلس ل.

 المد كلنت تعللنم اإلولل الهاال روواهللا ع تعللر  خند ااصليله اكذا
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لونئ  توجنهااالت يلهاااد الثاااورو اإلسااا ونّة االاااّ   واااه المماااخمن   ياااة ع الخااا

المالادر األّاض الاذر تماتخهم الثاورو الثملفنّاة وناد دساتورهل اونهجهال   الماد 
كلنت الثملفة اإلس ونّة بللذات  خر ر س اهتملولت اإلوالل الهااال رواواهللا 

ع  خناااد اياااد  االهااال ساااملاة  ياااة ع الخااالونئ  اف اااد ع تعاااللر ر ليتاااد 

 لية ظهور  فال  جديادو وا  الخلّصة   فكلهللا و  نتلهذ ذاك التوجند اهذه اله
التطّور فا  ونالهذ الدراسالت اإلسا ونّة بال اورالوننهل   اانبثال  وشالري  

اطاها  تغننهيّاة تتّجاد للاار تنمناة اتطاويه العخااول اإلسا ونّة اونلهجهال بماال 

 ينلسب وهاخة الثورو اإلس ونّة االجلت اإلنملهللا الحلوه اتطخّعلتد.
الجهااود التاا  بااذلهل  بااليهو الفكااه ابماال  هللّا العخااول اإلساا ونّة االاانخة 

اإلس وّ  ف  وجلض فهم المه هللا الكهيم االمانّة الشاهيفة فماد كالهللا وا   هاّم وال 

تتطخّبد  مخنّة التطويه العخم  ف  الدراسلت اإلس ونّة تمخنط األوواء  خار 
االلهل  راء العبليهو االنوابغ األّالن  الاذي  تالادّراا اهكاة البنالء العخما  

اإلساا ونّة   االمناالل بمحلالااة جاالدّو اجدياادو لعااه   راههاام  لالااه  الثملفااة

ا فكلرهم  خر طلالة البحث العخما  االنماد الموواو     اد اوو  صاحلب 
اله ر االفكه المعلصهي  للر دراسة جديدو اشلوخة لتاها  الماخا الالاللح 

و  بنلو الاله  الشلوخ لخعخول االدراسلت اإلس ونّة ارّااد الفكه اإلس وّ  

 بليهتد.ا 
ابمل  هللّا اإلولل المجدّد الشنخ األ  م األنالالرر يادّس ع نفماد يعتباه 

ـ  الهاهد األّاض لختجديد العخم  ف  العاله األخنه ف  وجلل  الفمد ااالصاوض

فمااد اوااطخعت األولنااة العلّوااة ـ  اهماال واا   هااّم فااها  الدراساالت اإلساا ونّة
اة يلهد الثورو اإلس ونّة بتوجند و  سملـ  لمؤتمه الشنخ األ  م األناللرر

 بمشها  لانلء الذكهى المئويّةـ   ية ع الخلونئ  ار ليتد
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النااتّم واا  خاا ض هااذا  سااههيدسالثلننااة لماان د الشاانخ األ  اام األنالاالرر 

المشها   ه  ودرسة الشنخ األناللرر الفكهيّة ف  شاتّر  بعلدهال ا خار 
زو التاا  جعخاات ونهاال الخالااوم لباادا لت هااذه المدرسااة النتلجلتهاال المتمنّاا

المدرسااة االّل لماال تختهاال واا  واادارس فكهيّااة كمدرسااة المنااه ا الشااانها ر 

ااآلخونااااد الخهاساااالن  االمحمّااااا الناااالهنن  االمحمّااااا العهاياااا  االمحمّااااا 
األصفهلن  اغنههم و    ملء المدارس الفكهيّة الحديثة  خار صاعند الفماد 

 اإلس و  ااصولد.

أت األولنة العلّوة  هللا تمول لجنة وختاّلاة اتمهندا لهذا المشها  فمد ارت
و  فر ء الحو و العخمنّة بمم الممدّسة بمهّمة لانلء تها  الشنخ األناللرر 

اتحمنا تهكتد العخمنّة الخهاجهل بلالسخوب العخما  ال هاا ا هواهل لاهّااد 

الفكه اإلس وّ  االمكتبة اإلس ونّة بللطهيماة التا  تماّهل لخبالاثن  االّطا   
 فكه الشنخ األناللرر انتلجد العخم  الع نم. خر 

ااألولنة العلّوة لمؤتمه الشنخ األناللرر لذ تشاكه ع سابحلند اتعاللر 

 خر هذا التوفنا تبتهل للند ف   هللا يديم ظاّل يلهاد الثاورو اإلسا ونّة ايحف اد 
لإلساا ل نلصااها الخممااخمن  راهاادا ايلهاادا ا هللا يتمبّاال واا  العاالوخن  فاا  لجنااة 

هدهم الع نم ف  سبنل لانلء تها  الشنخ األ  م األنالالرر ا هللا التحمنا ج

 يمّ   خنهم بأوعلف و  األجه االثواب.
أمين عام مؤتمر الشيخ األعظم  

 األنصاري

 الشيخ محسن العراقي
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحماااد هلل رب العاااللمن  االالااا و االمااا ل  خااار وحّماااد ا هااال بنتاااد 
 داهم  خر   داههم  جمعن .الطلههي    االخّع  ال

و  الواوح لدى و  لد  دنار للمالل بعخام االصاوض ابللكتاب االصاولنة 

المؤلّفااة  خاار يااد المحمّماان  واا   خماالء االصااوض واا  اإلولونّااة فاا  المااهنن  
دارا تأسنمانل فا  بعا   سههيدساألخنهي     هللّا لخشنخ األ  م األناللرر 

ابخلّصاة فا  بحاو  المطا     بحل   خم االصوض   اتطويهيل فا   غخبهال   

اال     ااالصوض الجلرية ف  وهاخة الشك   كللبهاءو ااالشتغلض االتخننه 
 ااالستالحلب   اوبلاث تعلر  األدلّة ا  جد.

اكلهللا بودّنل  هللا نمول بدراسة وووو نة   تملرهللا اصوض الشنخ األ  ام 

منااا بأبحاال  واا  تماادّل  خنااد  ا  لصااهه اوماادار تااأ ّهه بهاام   اتح سااههيدس
وناالدي  ريلدتااد   سااواء فاا  نفاات المووااو لت االصااولنة  ا فاا  اسااخوب 

طهاهل اونهجنة البحث  نهل   الك  لم نوفّا لذلك فلكتفننل ف  هاذه الممدواة 

ببنلهللا كنفنة تحمنا الكتلب   تلركن  تخك الدراسة للر فهصة اخهى   لهللا شلء 
 ع تعللر.
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 مراحل تحقيق الكتاب :

وم  وهاال   ايبل بنلنهل ـ  ملهه الكتب االخهىكـ  تّم تحمنا الكتلب

 نشنه للر النمخ الت  ا تمدنل  خنهل ف  تحمنا الكتلب.

 النسخ المعتمدة في التحقيق :

لااذلك لاام ـ  سااههيدسفاا  اناالو المؤلااا  «فهاهااد االصااوض»طباا  كتاالب 
اتعدّدت طبعلتد اتار ـ  نبحث كثنها    وخطوطلتد الهللا استفدنل و  بعرهل

   شاااهي  طبعاااة   يااالل بدراساااتهل ساااملاة اجاااة اإلسااا ل بخغااات  كثاااه وااا

االمماخمن  الشانخ غا ل روال فنّلوا    فلنتخبنال وا  تخاك النماخ المطبو اة 
  شه نمخ  اال    م استغنننل    خمت ونهل لالّ ف  بع  الموارد.

التاا  ـ  المخطوطااة االمطبو اةـ  افنمال يخاا  تعهياا بللنمااخ الههنماانة

 استندنل للنهل :
فوتوغهافناااة  ااا  وخطوطاااة وكتباااة وجخااات الشاااورى صاااورو ـ  1

 : 162/  63300اإلس و  بهيم 

ارياة   كتبات فاا  انالو المؤلاا   اها  ااوااحة    154اتتكاوهللا وا  
والااّححة   خللنااة واا  بعاا  لواالفلت النمااخ االخااهى   ابتااد ت واا   اض 

بمم ع الاهام  الاهانم   »وبحث المط  للر  خه ال     ارد ف  بدايتهل : 

 رب العااللمن    االالاا و االماا ل  خاار وحمااد ا لااد الطاالههي    الحمااد هلل
العنة ع  خر   داههم  جمعان  للار ياول الادي . فال خم  هللّا المكخّاا لذا التفات 

االحمااد هلل  ّاال ا خااها اصااخر ع  خاار . ..»افاا  نهليتهاال :  «... للاار اكاام

 هللاوحمد ا لد بلطنل اظلهها. تمت ف   لو  االعشهي  و  شهه شعبل
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 .«1263المعّ م سنة 

 .«ل»اروزنل لهل ب 
صورو فوتوغهافنة  ا  وخطوطاة وكتباة المماجد األ  ام فا  يام ـ  2

 : 3230بهيم 

صافحة  526وّمت الكتلب كخّد و   ّاض المط  الر  خه التاهاجنح فا  
  اه  نليالة األّاض بممدار نالا صافحة   جنّادو الخاط   ياد تفاّهدت بممام 

ر بعاا  األخطاالء الواوااحة   تااأريخ تااداي  واا  العباالرات   اااتااوت  خاا

كالهللا كاذلك فهاو . ..»    ابتاد ت بمولاد :  ه 1266وووو  ال ّ  فنهل سانة 
 .«... اهال   هذا بخ ف المط 

 .«ظ»اروزنل لهل ب 

 سههيدسصورو فوتوغهافنة    نمخة وطبو ة ف  انلو المؤلا ـ  3
  ثهنل  خنهل ف  بع  وكتبلت د فوض الخلصة :

صاااافحة بااااللمط   320نمااااخة وطبو ااااة   اشااااتمخت  خاااار  اهااا   ّاض

الو يهر   ااتاوت  خار المطا  اال ا  فماط   وا  ومدواة لختعهياا بللكتالب 
يد اتفا الفهاغ وا  »االمؤلا بمخم  بد الحمن  التمتهر   ارد ف   خههل : 

تماويد هاذه النماخة الموسااووة بحّجناة الم ناة واا  تالاننفلت العاللم الفلواال 

خ وهترار واّ  ع  خار المماخمن  بطاوض بملهاد   اناّور العلرف الكلول الشن
سلاة اإلس ل بشعشعة شمت جمللاد فا   للاث  شاه شاهه ربنا  الثالن  وا  

. يوبخات النماخة .. شهور سنة  ملهللا استن  اولهتن  و  بعد  لا و  الهجاهو

و  ول صّححد المالنّا بن اهه الشاهيا وا   ّالهال للار  خههال   اال نماخة 
 .«ل   اهلل الحمد  خر كّل الض   فإنّد العخّ  المتعلض صّح ونهل ب لههه

 .«ض»اروزنل لهل ب 
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   : ه 1302نمخة وطبو ة ف  تبهيز سنة ـ  4

االاخنل  خنهال وا  ـ  و  النمخة التللنة  خار وال يمالضـ  و   صّح النمخ
يوبال وا  . ..»بع  األفلول   طبعت بللمط  الو يهر   جلء ف  نهليتهل : 

  ا نال العباد  [ ناد] اغ البالاه  [وال]تن  يبالال كالو  لالّ النمختن  الالاحنح

 .«1302هلشم ب  الحمن  ف  سنة 
 .«ه»اروزنل لهل ب 

   : ه 1314نمخة وطبو ة ف  تبهيز سنة ـ  5

ياد تمات النماخة الشاهيفة »طبعت بللمط  الهاخ    ارد فا   خههال : 
نال العباد وحماد . ا .. الت  لم يطب  للر اآلهللا وثخهال فا  المطبعاة المخالوصاة

اياادّل لناال هااذه  .«1314 خاا  التبهياازر   فاا  شااهه ربناا  األّاض واا  شااهور 

 النمخة بع  األفلول  يرل.
 .«ت»اروزنل لهل ب 

 نمخة رامة ع :ـ  6

 1326وعهافة وتداالة بن  األسلتذو االط ب ونذ سنن    طبعت سنة 
   بللمط  الهاخ . ه

 .«ر»اروزنل لهل ب 

فا  طهاهاهللا باللمط  الهاخا    ا خنهال تالاحنحلت نمخة وطبو ة ـ  7
بع  العخمالء األجا ّء فا   صافهلهللا. ااّلاخنل هاذه النماخة وا  وكتباة بعا  

 الملدو األج ّء.

 .«م»اروزنل لهل ب 
 ّواال النمااخ الثلنويااة التاا  اسااتفدنل ونهاال   فمااد  شااهنل للنهاال فاا  الكتاالب 

 أت  : ا بذكه روو هل الخلصة   اه  كمل ي «بع  النمخ»بعنواهللا 
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/  8/  2059صورو فوتوغهافنة    نمخة وطبو ة تحمال الاهيم ـ  1

 ف  وكتبة المند المه ش . 15/  8
 كلوخة   لم يذكه اسم ومتنمخهل اال تأريخ التداي  االطب .

 .« »اروزنل لهل ب 

 94/  3542صورو فوتوغهافنة    نمخة وطبو ة تحمال الاهيم ـ  2
 :ف  وكتبة المند المه ش   22/  8 /

لم يذكه اسم ومتنمخهل اال تلريخ التداي  االطب    ايبدا  نّهل طبعات 

  يلل نلصه الدي  شله الملجلرر.
 .« »اروزنل لهل ب 

/  36804صااورو فوتوغهافنااة  اا  نمااخة وطبو ااة تحماال الااهيم ـ  3

 ف  وكتبة المند المه ش  : 8/  7/  128
   ه 1315طبعت ف  طههاهللا بللمط  الو يهر   تاأريخ تاداينهل سانة 

  يباادا واا  بعاا  اواشاانهل  هللّا النمااخة المالااّححة بنااد المؤلااا كلناات  نااد 

 والّحح  هذه النمخة.
 .«خ»اروزنل لهل ب 

/  66688صااورو فوتوغهافنااة  اا  نمااخة وطبو ااة تحماال الااهيم ـ  4

 ف  وكتبة المند المه ش  : 6/  3/  214
     يبادا ه 1315طبعت ف  طههاهللا باللمط  الاو يهر   دّانات سانة 

 و  ومدوة المالححن   نّهل يوبخت بعدو نمخ والححة.

 .«هللا»اروزنل لهل ب 
/  56528صااورو فوتوغهافنااة  اا  نمااخة وطبو ااة تحماال الااهيم ـ  5

 ف  وكتبة المند المه ش  : 33/  7/  185
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   ه 1323طبعت ف  طههاهللا بللمط  الو يهر   تاأريخ تاداينهل سانة 

 مدوتهل.  يوبخت ببع  النمخ المالححة كمل جلء ف  و
 .«ف»اروزنل لهل ب 

    افا   ه 1376نماخة وطبو اة فا  يام باللمط  الاو يهر سانة ـ  6

 .سههيدسومدوتهل تهجمة لحنلو الشنخ األناللرر 
 .«د»اروزنل لهل ب 

 مراحل التحقيق :

شّكخت  دو لجلهللا ذات كفلءو  للنة إلنجل  وهااال تحمناا الكتالب افمال 

 لخبنلهللا اآلت  :

 مقابلة النسخ : أ ـ

سّجخت الخجنة المختالة باذلك واوارد االخات ف بدياة فلهماة   اتكّونات 
 و  :

 اجة اإلس ل االممخمن  المند يحنر الحمنن .ـ 

 اجة اإلس ل االممخمن  المند جواد شفنع .ـ 
 اجة اإلس ل الشنخ وحمد تم  راشدر.ـ 

 اجة اإلس ل المند هلدر   نم .ـ 

 (.تبهيزيلهللا)الشنخ صلد  الحموهللا ـ 

 استخراج مصادر النصوص :ـ  ب

 اسند هذا األوه للر :

 اجة اإلس ل االممخمن  المند يحنر الحمنن .ـ 

 اجة اإلس ل االممخمن  المند جواد شفنع .ـ 
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 اجة اإلس ل االممخمن  الشنخ وحمد امن   امدر الشلههادر.ـ 

استخهج األّاالهللا واللدر المط  اال ا  االباهاءو ااالشاتغلض   اديّمهال 
خنااه الااذر تااولّر اسااتخهاج والاالدر االستالااحلب االتعاالدض االتااهاجنح األ

 اديّمهل اجة اإلس ل االممخمن  الشنخ وحمد بليه ام  پور.

 تقويم النص :ـ  ج

 مخنة التماويم وا   هاّم وهااال تحمناا الكتالب   ألنّهال تتالادى النتمالء 
ّّ الالاحنح وا  بان  نماخ  دياادو اشاتمخت  خار اخت فالت تغنّاه المعناار  الان

الذر  جاهى  خناد  «فهاهد االصوض» انلنل   اخلّصة بللنمبة للر كتلب وثل 

المؤلااا نفمااد ا خااهاهللا  اادّو تالااحنحلت اخااتخط بعرااهل باابع  ابتعخنماالت 
 توونحنة  انلنل   فتعمد األوه اصلرت وهمة هذه الخجنة صعبة جدا.

ايااد ياانّ  لهاال ع تعااللر شخالاان  فلوااخن  يطمااأهللا للنهماال   ولرساال 

 الكتلب يبل المنلل بتحمنمد   اهمل :تدريت هذا 
اّجة اإلسا ل االمماخمن  الشانخ  خا  روال لسا ونلهللا الاذر تالادّى ـ 

 لتمويم نالوم المط  اال   االبهاءو ااالشتغلض.

اّجااة اإلساا ل االممااخمن  الشاانخ وحمااد اماان   اماادر الشاالههادر ـاا 
لر الذر تالدّى لتمويم نالوم االستالحلب االتعلدض االتهاجنح   لولفة ل

 ينلود بكتلبة العنلاي  الجلنبنة.

 المراجعة العامة للكتاب :ـ  د

انبااهى لااذلك اجااة اإلساا ل االممااخمن  المااند وحمااد جااواد الحماانن  

 الج ل    ااّجة اإلس ل االممخمن  الشنخ صلد  الكلشلن .

 تنظيم الفهارس :ـ  ه

 يلل بهذا األوه اجة اإلس ل المند هلدر   نم .
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 : نضد الحروفو ـ 

تّم ذلك  خر يد األخ وحّمد خل هللا بنحاو ديناا   را نات فناد الجواناب 

 الفننّة االجمللنّة.

اكنات للاار جلنااب كاال هاؤالء اإلخااوو األفلواال اياادّل وال تنّمااه لاا  واا  
خااادولت وتواواااعة فااا  سااابنل تحمناااا هاااذا التاااها  الثمااان    لوااالفة للااار 

 وهاجعت  لخكتلب  دّو وّهات اف   دّو وهاال.
جهااود هااذه المجمو ااة واا  الفراا ء اذار الخبااهو اهكااذا ت االفهت 

إلخهاج الكتلب بنحو  خم  دينا   ابالنلغة اديثة  ننمة لتوفنه فهم ينّمة 

ل سااتفلدو وناااد   راجاان  وااا  العخماالء االفرااا ء ابخلصااة الاااذي  ولرساااوا 
تدريمد  هللا يتحفونل بآراههم الرشلداتهم رفدا لخممنهو العخمنة المزههو اافلء 

 دون   خننل.لخعخملء المتم

ختلول نهجو ع العخ  المديه  هللا يوفّا كاّل وا  شالركنل فا  تحمناا هاذا 
  لنّااد  الماا ل خنهمالكتاالب الجخناال لمزيااد واا  الخاادولت لمااذهب  هاال البناات 

 يهيب وجنب.

 ا خه د وانل  هللا الحمد هلل رب العللمن .
 مسئول لجنة التحقيق 

 محّمد علي األنصاري
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 هللا الرحمن الرحيمبسم 

 (2):  هللّا المكخّا لذا التفت للر اكم شه ّ    فإّول  هللا يحالل لد  (1)ا خم 

 الشّك فند    ا المط     ا ال ّ .

الشااّك   فااللمهج  فنااد هاا  الموا ااد الشااه نّة الثلبتااة  (3)فااإهللا االاال لااد 
  اه  ونحالهو فا   «العمخنّة االصوض»لخشلّك ف  وملل العمل   اتمّمر ب 

  ربعة ؛ ألهللّا الشّك :
 لّول  هللا ي اظ فند الحللة الملبمة  ل ال.

 ا خر الثلن  : فإّول  هللا يمك  االاتنلط  ل ال.

 ا خر األّاض : فإّول  هللا يكوهللا الشّك ف  التكخنا  ا ف  المكخّا بد.
 وجهى التخننه   االثللث (4)ثلن  فلألّاض وجهى االستالحلب   اال

__________________ 

 .«فل خم»  اف  غنههل :  (ضا ) (م)   (ت)( كذا ف  1)

 .«... فنحالل لد لّول الشكّ »هكذا :  (ه)( العبلرو ف  2)

 (.لا ) (ض)ف   «لد»( لم تهد 3)

الاتنالط   االثلن  وجهى  صللة البهاءو   االثللث وجهى يل دو ا» ( :م)( ف  نمخة بدض 4)

 .«االهاب  وجهى يل دو التخننه

المكخّااااااااااااااااااااااااا لذا 
التفااااات للااااار اكااااام 

 شه  ّ 

 االصااااااوض العمخنّااااااة
األربعااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 اوجلريهل
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 وجهى  صللة البهاءو   االهاب  وجهى يل دو االاتنلط.

   (1)ابعباالرو اخااهى : الشااّك لّواال  هللا ي اااظ فنااد الحللااة الماالبمة  ا ال 
ا فلألّاض وجهى االستالحلب   االثلن  : لّول  هللا يكوهللا الشاّك فناد فا  التكخنا

 ا ال   فلألّاض وجهى  صللة البهاءو   االثالن  : لّوال  هللا يمكا  االاتنالط فناد 

 .(2) ا ال   فلألّاض وجهى يل دو االاتنلط   االثلن  وجهى يل دو التخننه 
اواال ذكهناال هااو المختاالر فاا  وجاالرر االصااوض األربعااة   ايااد اياا  

 الخ ف فنهل   اتملل الك ل ف  كّل اااد ووكوض للر وحخّد.
 فالكالم يقع في مقاصد ثالثة :

 األّول : في القطع.
 والثاني : في الظّن.
 .(3)والثالث : في الشّك 
__________________ 

 (.ه)ف   «الملبمة  ا الـ  للرـ  ا خر الثلن »( لم تهد  بلرو 1)

 (.م)انمخة بدض  (ر)و   «يل دو التخننهـ  للرـ  ابعبلرو اخهى»(  بلرو 2)

 .«ابعبلرو اخهى» يرل و  اخت ف يمنه   الم تهد فنهل :  (ه)ردت ف  اا
االثللااث فاا  االصااوض العمخنااة » ( :ها )   (م)   (ر)   (ت)  افاا   (لا ) (ض)( كااذا فاا  3)

 .«المذكورو الت  ه  المهج   ند الشكّ 

تمهيااااااااااااه  خاااااااااااااه 
لمجاااااااااااااااااااااااااااااالرر 

 االصوض العمخنّة

 وملصد الكتلب



 

 المقصد األّول

 في القطع
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 (1)المقصد األّول في القطع 

: ال لشاااكلض فااا  اجاااوب وتلبعاااة المطااا  االعمااال  خناااد وااال دال  فنماااوض
ووجودا ؛ ألنّد بنفمد طهيا للر الواي    النت طهيمنّتد يلبخة لجعل الشالر  

 .(2)ل بلتل  ا نفنل 

 خر  «الحّجة» خند لنت كإط    «الحّجة»او  هنل يعخم :  هللّا لط   
هو شاه ل ؛ ألهللّا الحّجاة  بالرو  ا  : الوساط الاذر باد يحاتّذ األولرات المعتب

 خاار  بااوت األكبااه ل صااغه   ايالاانه ااسااطة لخمطاا  بثبوتااد لااد   كااللتغنّه 

إل بلت ادا  العللم   فمولنل : ال ّ  اّجة    ا البنّنة اّجة    ا فتوى المفت  
فنمالض : اّجة   يهاد بد كاوهللا هاذه االواور  اسالطل إل بالت  اكالل وتعخّملتهال   

اكاذلك  هذا و نوهللا الخمهيّاة   اكاّل و ناوهللا الخمهيّاة يجاب االجتنالب  ناد.

يولناال : هااذا الفعاال وّماال  فتاار المفتاا  بتحهيمااد    ا يلواات البنّنااة  خاار كونااد 
 وحّهول   اكّل ول كلهللا كذلك فهو اهال.

 اهذا بخ ف المط  ؛ ألنّد لذا يط  بوجوب ش ء   فنملض : هذا
__________________ 

 .« ّول الك ل ف  الممالد األّاض»  اف  غنههمل :  (لا ) (ض)( كذا ف  1)

 .«انفنل» ( :م)( ف  2)

اجااااااااوب وتلبعااااااااة 
 المط 

لطااااااااا   الحّجاااااااااة 
 خاااااااااااار المطاااااااااااا  

 االمهاد وند
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 ااجب   اكّل ااجب يحهل ودّه  ا يجب ومدّوتد.

اكااذلك العخاام بللمووااو لت   فااإذا يطاا  بخمهيااة شاا ء   فنماالض : هااذا 
هيّاة   خمه   اكّل خمه يجب االجتنلب  ند   اال يملض : لهللّا هذا وعخاول الخم

اكّل وعخول الخمهيّة اكمد كذا ؛ ألهللّا  اكلل الخمه لنّمل تثبت لخخماه   ال لمال 

  خم  نّد خمه.
االحلصل :  هللّا كوهللا المط  اّجة غناه وعماوض ؛ ألهللّا الحّجاة وال يوجاب 

 المط  بللمطخوب   ف  يطخا  خر نفت المط .

خّا المط  اهو األواه الممطاو  باد   ا ّوال هذا كخّد بللنمبة للر اكم وتع
بللنمبة للر اكم  خه   فنجو   هللا يكوهللا المط  وأخوذا ف  وووو د   فنملض 

: لهللّا الش ء المعخول بوصا كوند وعخووال اكماد كاذا   ااننئاذ فاللعخم يكاوهللا 

الهللا لااام يطخاااا  خناااد الحّجاااة ؛ لذ الماااهاد ب  (1)اساااطل لثباااوت ذلاااك الحكااام 
وتعخّماد شاه ل   ال  (2)لّة : ول كلهللا اسطل لثبوت  اكلل ف  بلب األد «الحّجة»

  كماال لذا رتّااب الشاالر  الحهوااة  خاار الخمااه المعخااول كونهاال  (3)لحكاام  خااه 

 خر وعخاول  (4)خمها   ال  خر نفت الخمه   اكتهتّب اجوب اإلطل ة  م  
 .(5)الوجوب   ال الواجب الوايع  

 ايد يكوهللا وأخوذا ف ابللجمخة : فللمط  يد يكوهللا طهيمل لخحكم   
__________________ 

 .«لمتعخّمد» يلدو :  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

 .«اكم» ( :م)( ف  نمخة بدض 2)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «ال لحكم  خهـ  للرـ  الهللا لم يطخا»( لم تهد  بلرو 3)

 (.ما ) (ر)ف   « م »( لم تهد 4)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «الوايع ـ  للرـ  اكتهتّب»( لم تهد  بلرو 5)

انمماااااااااالل المطاااااااااا  
للاااااااااااار طهيماااااااااااا  

 اوووو  
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 وووو  الحكم.

 ّم ول كلهللا وند طهيمل ال يفّه  فند بن  خالوصنّلتد   و  اناث المالط  
االممطو  بد ا سبلب المط  ا  ولند ؛ لذ المفها  كوند طهيمل للر وتعخّمد 

  فنتهتّب  خند  اكلل وتعخّماد   اال يجاو  لخشالر   هللا ينهار  ا  العمال باد ؛ 

 متخزل لختنلي .ألنّد و
ف  يجو  لخشلر   هللا ـ  و   ّر سبب كلهللاـ  وله  بوال (1)فإذا يط  بكوهللا 

يحكاام بعاادل نجلسااتد  ا  اادل اجااوب االجتناالب  نااد ؛ ألهللّا المفااها   نّااد 

  اكاّل هاذا باوض »بمجّهد المط  يحالل لد صاغهى اكباهى     نا  يولاد : 
فحكام الشالر  بأنّاد ال  «بوض يجب االجتنلب  ند   فهذا يجب االجتنالب  ناد

يجب االجتنلب  ند ونلي  لد   لالّ لذا فاه   ادل كاوهللا النجلساة ااجاوب 

االجتنالب وا   اكاالل نفات البااوض   بال واا   اكالل واال  خام بولنّتااد  خار اجااد 
كوناد  (2)فنخهج العخم  ا   خلّم و  انث المبب  ا الشخّ  ا غنههمل  

ـ  ف  المووو    ااكمد  نّد يتّب  ف  ا تبلره (4)  ايكوهللا وأخوذا  (3)طهيمل 

دلناال ذلااك الحكاام الثلباات الااذر اخااذ العخاام فاا  ـ  وطخماال  ا  خاار اجااد خاالمّ 
 وووو د.

بااد   بمعناار انكشاالفد  فمااد ياادّض  خاار  بااوت الحكاام لشاا ء بشااهط العخاام

 لخمكخّا و  غنه خالوصنّة ل نكشلف   كمل ف  اكم العمل بحم  لتنلهللا
__________________ 

 .«كوهللا»  اف  غنههل :  (م)( كذا ف  1)

 .«فخهج   » ( :لا ) (ض)  اف   (ت)( كذا ف  2)

 (.ها ) (م)   (ر)ف   «فنخهج العخم    كوند طهيمل»( لم تهد  بلرو 3)

 .«فنكوهللا وأخوذا» ( :ر)  اف   «فنكوهللا العخم وأخوذا» ( :ها ) (م)( ف  4)

خااااااااااااااااااااااااااااااااوام 
 المممن 

ـ  ااااادل جاااااوا   1
النهااااااااااااا   ااااااااااااا  
العماااااااااااااال فاااااااااااااا  
الطهيماااااااااااااااااااااااااااااا  
اجاااااااااااوا ه فااااااااااا  

 المووو  

المطااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
الموواااااااااااااااااااااو   
تاااالب  فاااا  ا تباااالره 
وطخماااااااال اا  خااااااااار 
اجاااااااااااد خااااااااااالم 

 لدلنل الحكم
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ول يط  العباد بكوناد وطخوبال لماواله   ايابح وال يمطا  بكوناد وبغووال ؛ فاإهللّا 
ودخخنّة المط  بللمطخوبنّة  ا المبغوونّة ف  صانهارو الفعال امانل  ا يبنحال 

ّّ ببع بحهوة ول  خم  (1)   فهاده. اكمل ف  اكم الشلر   ند العمل ال يخت

  بنااالء  خااار  هللّا الحهواااة االنجلساااة  (2) نّاااد خماااه  ا نجلساااتد بماااوض وطخاااا 
كمل هو ـ  ال ف  نفت األوهـ  الوايعنّتن  لنّمل تعهولهللا وواردهمل بشهط العخم

 .(3)يوض بع  

حكم  خر  بوتد لش ء بشهط االوض المط  بد و  ايد يدّض دلنل ذلك ال
ّ خلّم   وثل ول ذهب للند بع  األخبلرين   : و   (4)سبب خلّم  ا شخ

ـ  الحلصل و  الكتلب االمنّة (5) دل جوا  العمل ف  الشه نلت بللعخم الغنه 

  اواال ذهااب للنااد بعاا  : واا  وناا   ماال الملواا  بعخمااد فاا  ـ  كماال ساانج ء
 .(6)امو  ع تعللر 

__________________ 

 .«الشه »  اف  غنههمل :  (ها ) (ت)( كذا ف  1)

 (.ها ) (ل)   (ض)   (ظ)ف   «بموض وطخا»( لم تهد 2)

 .249:  5( كللمحدّ  البحهان  ف  الحداها 3)

( كااالألون  األساااتهابلدر االمااانّد المحااادّ  الجزاهاااهر اغنههمااال   اسااانج ء ك وهااام فااا  4)

 .55ـ  52الالفحة : 

 .«غنه» ( :ر)( ف  5)

  انمبد ف  الممللك االهيل  للر الحخّ   يرل    218( ذهب للند اب  امزو ف  الوسنخة : 6)

الك  لم نعثه  خند ف  المهاهه   بل ذهب فند للر الجاوا  فا  جمنا  األشانلء   ان اه المماللك 

 .179:  2  االمهاهه  390:  2 (الطبعة الحجهيّة)  االهيل   289:  2 (الطبعة الحجهيّة)

 وثخااااااااااااة لخمطاااااااااااا  
الموواااااااااااااااااااااو   

 وطخمل   المعتبه

طاااااااااااا   وثخااااااااااااة لخم
الموواااااااااااااااااااااو   
المعتبااااااااااه  خاااااااااار 

 اجد خلم
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  كحكام الشالر   (2)غنه الملط  كثناهو  (1)ا وثخة ذلك بللنمبة للر اكم 
 خر الممخّد بوجوب الهجاو  للار الغناه فا  الحكام الشاه   لذا  خام باد وا  

الطاااه  االجتهلديّاااة المعهاااودو   ال وااا  وثااال الهوااال االجفاااه ؛ فاااإهللّا المطااا  

لصل و  هذه الهللا اجب  خر الملط  األخذ بد ف   مل نفمد   لالّ  نّاد ال الح
يجو  لخغنه تمخنده ف  ذلك   اكذلك العخام الحلصال لخمجتهاد الفلساا  ا غناه 

 (3)اإلولوّ  و  الطه  االجتهلديّة المتعلرفة   فإنّد ال يجو  لخغنه العمال بهال 

المعخول لد و  الحّت    اكحكم الشلر   خر الحلكم بوجوب يبوض خبه العدض
 ال و  الحدس   للر غنه ذلك.

يناالل األواالرات   ااّم واا  خااواّم المطاا  الااذر هااو طهيااا للاار الواياا  :

االصوض العمخنّة وملود ف  العمل   بخ ف الماأخوذ فا   (4)الشه نّة ابع  
 .(5)ة ؛ فإنّد تلب  لدلنل الحكم الحكم  خر اجد المووو نّ 

ا تباالره  خاار اجااد الطهيمنااة  (6)فااإهللا ظهااه ونااد  ا واا  دلناال خاالرج 

االصااوض  (8)يلواات األواالرات ابعاا  ـ  (7)كلالوثخااة المتمدّوااة ـ  لخمووااو 
 وملود.

__________________ 

 (.ت)ف   «اكم»( لم تهد 1)

 (.لا ) (ظ)ف   «كثنهوـ  للرـ  وثل ول ذهب»( لم تهد  بلرو 2)

 .«الطه »ال  «العخم»؛ لهجو  الرمنه للر  «بد»( كذا ف  النمخ   ااألنمب : 3)

 (.لا ) (ض)   (ر)ف   «بع »( لم تهد 4)

 .«ذلك الحكم»:  «م»( ف  5)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   « ا و  دلنل خلرج»( لم تهد 6)

 (.ها ) (ر)   (ت)ف   «كلألوثخة المتمدّوة»( لم تهد 7)

 (.لا ) (ض)   (ظ)   (م)   (ر)ف   «بع »( لم تهد 8)

 وثخااااااااااااة لخمطاااااااااااا  
واااااااااااااااااااااو   المو

بللنماااابة للاااار اكاااام 
 غنه الملط 

ـ يناااااااااااااااالل  2
األواااااااااااااااااااااااااااالرات 
ابعااااااااااااااااااااااااااااااااا  

وض ومااااااااالل األصااااااااا
المطااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
الموواااااااااااااااااااااو   

 االطهيم 
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ف  المووو  وا  اناث  (2)ا تبلر المط   (1)الهللا ظهه و  دلنل الحكم 
كونهل صفة خلّصة يلهمة بللشخّ لم يمام وملواد غناهه   كمال لذا فهوانل  هللّا 

هكعالت الثنلهنّاة الشلر  ا تبه صفة المط   خر هاذا الوجاد فا  افاظ  ادد ال

كالل ّ  بأااد الطاهفن   ا ـ  ؛ فاإهللّا غناهه (3)االث  نّة ااالالنن  و  الهبل نّاة 
ال يمول وملود لالّ بدلنل خلّم خالرجّ  غناه  دلّاة اّجناة ـ   صللة  دل الزاهد

 وطخا ال ّ  ف  الال و ا صللة  دل األكثه.

ـ  نّناة  ا الناداو  هذا البلب :  ادل جاوا   داء الشاهلدو اساتنلدا للار الب
الهللا جل  تعويل الشلهد ف   مال نفماد بهمال لجمل ال ؛ ألهللّا العخام ـ   خر يوض

فا  ومالل العمال  خار اجاد الطهيمنّاة   بخا ف ومالل  (4)بللمشهود بد واأخوذ 

 داء الشااهلدو   لالّ  هللا يثباات واا  الخاالرج :  هللّا كااّل واال يجااو  العماال بااد واا  
لشااهلدو ؛ كماال ي هااه واا  راايااة الطااه  الشااه نّة يجااو  االسااتنلد للنااد فاا  ا

 .(5)افّ الواردو ف  جوا  االستنلد للر الند 

اوّمل ذكهنل ي هه :  نّد لو نذر  اد  هللا يتالادّ  كاّل ياول بادرهم وال دال 
وتنمّنااال بحنااالو الاااده   فإنّاااد ال يجاااب التالااادّ   ناااد الشاااّك فااا  الحنااالو ألجااال 

فإنّاد يكفا  فا   استالحلب الحنلو   بخ ف ول لاو  خّاا الناذر بانفت الحنالو  

 الوجوب االستالحلب.
__________________ 

 .«الهللا ظهه وند» ( :ر)( ف  1)

 .«صفة المط » ( :ما ) (ر)( ف  2)

 (.لا ) (ض)   (ظ)   (ر)ف   «و  الهبل نّة»( لم تهد 3)

 (.ها ) (ر)ف   «وأخوذ»( لم تهد 4)

 .2يث و   بواب كنفنة الحكم   الحد 25  البلب  215:  18( الوسلهل 5)

 اااادل ينلوهاااال وماااالل 
المطااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  
الموواااااااااااااااااااااو   

 الالفت 
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كاوهللا المطاا  وااأخوذا تاالرو  خاار اجااد  (1)واا  ـ   اّم لهللّا هااذا الااذر ذكهناال
 (2)جالر فا  ال اّ   يرال ؛ فإنّاد ـ  الطهيمنّة ااخهى  خار اجاد الموواو نّة

اناث لهللّا العخام طهياا بنفماد   اال اّ  ـ  الهللا فلر  العخم ف  كنفنّة الطهيمنّاة

ا بجعل الشلر    بمعنر كوند اسطل ف  تهتّب  اكلل وتعخّماد   المعتبه طهي
 يرل : يد يؤخذ طهيمال وجعاوال للار وتعخّماد  (3)لالّ  نّد ـ  كمل  شهنل للند سلبمل

 .(4)يمول وملود سلهه الطه  الشه نّة   ايد يؤخذ وووو ل لحكم 

فاا  باادّ واا  و ا ااة دلناال ذلااك    ااّم الحكاام بمناالل غنااهه واا  الطااه  
 تبهو وملود   لك  الغللب فند األّاض.المع

__________________ 

 .«ف »  اف  غنههمل :  (ما ) (ر)( كذا ف  1)

 (.لا ) (ض)   (ظ)   (ر)   (ت)ف   «فإنّد»( لم تهد 2)

 .«لك  ال  ّ »:  «لالّ  نّد»بدض  (ها )   (ظ)   (م)( ف  3)

 (ه)   (ر)   (ت)فا   «ل لحكامووواو ـ  للارـ  يد يؤخذ طهيمل وجعوال»( اردت  بلرو : 4)

 هكذا : (م)اوالّححة 

  سااواء كاالهللا وووااو ل  خاار اجااد الطهيمنااة لحكاام  (*)ياد يؤخااذ طهيماال وجعااوال للاار وتعخّمااد »

 لنّد اّجة. وتعخّمد  ا لحكم  خه يمول وملود سلهه الطه  الشه نّة   فنملض :

ه   اال يطخاا  خناد ايد يؤخذ وووو ل ال  خر اجد الطهيمنّة لحكم وتعخّمد  ا لحكم  خ

   اف  بعرهل  يلدو يمنهو. «الحّجة

__________________ 

  لكنّهال لام تاهد  «اياد يؤخاذ ووواو ل لخحكام» يلدو : ـ  هنلـ  ف  طبعة جمل ة المدّرسن  (*)

 ف  ول بأيدينل و  النمخ.

ل ال ااااااااااا  انممااااااااااال
كااااااااااااللمط  للاااااااااااار 
طهيمااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 اوووو  
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 التنبند  خر اوور : اينبغ 

 األّول

:  هللّا الملط  ال يحتلج ف  العمال بمطعاد للار   ياد وا   (1) هفت   نّد يد

األدلّااة المثبتااة ألاكاالل ومطو ااد   فنجعاال ذلااك كبااهى لالااغهى يطاا  بهاال   
فنمط  بللنتنجة   فإذا يط  بكوهللا شا ء خماها   ايالل الادلنل  خار كاوهللا اكام 

 الخمه ف  نفمهل ه  الحهوة   فنمط  بحهوة ذلك الش ء.
لكّ  الك ل ف   هللّا يطعد هذا هل هاو اّجاة  خناد وا  الشالر  الهللا كالهللا 

وخللفاال لخواياا  فاا   خاام ع   فنعليااب  خاار وخللفتااد    ا  نّااد اّجااة  خنااد لذا 

بمعنر  نّد لو شاهب الخماه الاوايعّ   للمال  وياب  خناد فا   ؟صلدف الواي 
  نّد يعليب  خر شهب ول يط  بكوند خماها الهللا وملبل و  شهبهل جله    ال

 لم يك  خمها ف  الواي .

ظلهه كخملتهم فا  بعا  المملوالت : االتّفال   خار األّاض ؛ كمال ي هاه 
اإلجمال   خار  هللّا ظالهللّا وانا الويات لذا  ّخاه الالا و  (2)و  د وى جمل ة 

 فإهللّا تعبنههم ب ّ  الرنا لبنلهللا  دنر الر الهللا انكشا بملء الويت ؛ 
__________________ 

 .30ـ  29( ف  الالفحة 1)

   109 : 3  االفلواال الهناادر فاا  كشااا الخثاالل  107:  4( واانهم : الع ّوااة فاا  المنتهاار 2)

 .61:  2االمنّد العلوخ  ف  وفتل  الكهاوة 

ل فاااااااااااااا  الكاااااااااااااا 
التجااااااااااّهر ا نّااااااااااد 

 ؟اهال  ل ال

هاااال المطااااا  اّجاااااة 
ل  ا فاااااااااا  وطخماااااااااا

خالاااااااااااااااااااااااااااوم 
صااااااااااااااااااااااااااااااااااورو 
والااااااااااااااااااااااااااااالدفتد 

 ؟لخواي 

تدالض  خااااااار االسااااااا
اهوااااااااة التجااااااااّهر 

 بلإلجمل 
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 فهدر الهجحلهللا   فنشمل المط  بللرنا.

التويّاا فا  العالانلهللا    (2)اشانخنل البهاله   (1)نعم   اك     النهلياة 
بل ف  التذكهو : لو ظّ  ونا الويت  الر لو  ّخاه لهللا اساتمّه ال اّ    الهللا 

ااستمهب العادل سانّد  .(5)  انتهر  (4)فللوجد  دل العالنلهللا  (3)انكشا خ فد 

 .(6)وشليخنل ف  المفلتنح 
م نوهللا الخطاه ف   هللّا سخوك الطهيا الـ  ظلههاـ  اكذا ال خ ف بننهم

 ا ومطو د وعالنة يجب لتملل الالا و فناد الاو بعاد انكشالف  ادل الراهر 

 .(7)فند 
 ايؤيّده : بنلء العم ء  خر االستحمل    ااكم العمل بمبح التجّهر.

فهونل شخالن  يلطعن    : بأنّل لذا  (8)ايد يمّهر داللة العمل  خر ذلك 

 بأهللا يط   ادهمل بكوهللا وله  وعنّ  خمها   ايط  اآلخه بكوهللا
__________________ 

اكر المنّد المجلهد ف  وفلتنح االصوض    الزبدو : التويّا   ا ا  النهلياة ياولن   (2ا ) (1)

:  (وخطاوط)  انهلياة الوصاوض  41  االزبادو :  308ف  وووعن    ان ه وفلتنح االصوض : 

 .94 ا 11

 االمالدر : بط ند. (ض)   (ظ)( ف  3)

 .391:  2( التذكهو 4)

 نّهال  : (م)  اكتاب  خنهال فا   (ل)فا   «بل ف  التذكهو ـ للار : ـ انتهار»( لم تهد  بلرو 5)

تبعال لخع ّواة فا  » وال يخا  : «فا  المفالتنح» اهدو   لالّ  نّد اونا فنهمل تالحنحل بعاد يولاد : 

 .«التذكهو

 .308تنح االصوض : ( وفل6)

 .«فتأّول» يلدو :  (ر)( ف  7)

 ( الممّهر هو المحمّا المبزاارر ف  الذخنهو.8)

تأينااااااااااد الحهوااااااااااة 
االساااااااتدالض  خااااااار  ببنلء العم ء

الحهواااااااة بللااااااادلنل 
 العمخ 
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 خااه خمااها   فشااهبلهمل   فاالتّفا والاالدفة  ااادهمل لخواياا  اوخللفااة  (1)وااله  

اآلخااه : فإّواال  هللا يمااتحمّل العماالب    ا ال يمااتحمّد  ااادهمل    ا يمااتحمّد واا  
 ه    ا العكت.صلدف يطعد الواي  داهللا اآلخ

ال سبنل للر الثلن  االهاب    االثللث ومتخزل إلنلطة اساتحمل  العمالب 

بمل هو خلرج    االختنالر   اهاو ونالف لمال يمتراند العادض   فتعانّ  األّاض 
(2). 

 ايمك  الخدشة ف  الكّل :

 ّوااال اإلجمااال    فللمحاّلااال وناااد غناااه الصااال   االمماااألة  مخنّااااة   
اساتعهف وا   (3)وصل و  وخللفة غنه اااد   كمال  هفات وا  النهلياة خال

   االمنموض وند لنت اّجة ف  المملل. (4) سههيدسيوا د الشهند 

ا ّول بنلء العم ء   فخو سخّم فإنّمل هو  خر وذّوة الشخّ وا  اناث لهللّا 
خار نفات فعخاد   كما  هذا الفعل يكشا  ا  اجاود صافة الشاملاو فناد   ال  

انكشا لهم و  اللد  نّد بحنث لو يدر  خر يتل سنّده لمتخد ؛ فإهللّا المذّوة  خر 

 المنكشا   ال الكلشا.
او  هنل ي هه الجواب  ا  يابح التجاّهر ؛ فإنّاد لكشاا وال تجاّهى باد 

   ال    كوهللا الفعل وبغوول لخمولر. (5)   خبث الفل ل 

ـ  الغناه المنهاّ   ناد اايعالـ  الفعلاالحلصل :  هللّا الك ل ف  كوهللا هذا 
 وبغوول لخمولر و  انث تعخّا ا تملد المكخّا بكوند وبغوول   ال ف   هللاّ 

__________________ 

 .«وعنّ » يلدو :  (ه)انمخة بدض  (ت)( ف  1)

 .210 ا 209( ان ه ذخنهو المعلد : 2)

 ( راج  الالفحة الملبمة.3)

 .50ـ  49( ان ه الالفحة 4)

 .«لكوند جهيئل  ل ول  خر العالنلهللا االتمّهد» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  5)

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
 اإلجمل 

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
 بنلء العم ء



 1فهاهد االُصوض / ج   ..............................................................................  40

ينبئ    سوء سهيهو العباد وا  ـ  (1)المنه   ند بل تملده ظلهها ـ  هذا الفعل

؛ فإهللّا هذا غناه ونكاه فا  الممالل  (2)سنّده اكوند ف  وملل الطغنلهللا االمعالنة 
حمل  المذّوة  خر   لك  ال يجدر ف  كوهللا الفعل وحّهول شه نّل ؛ ألهللّا است (3)

ول كشا  ند الفعل ال يوجب استحمليد  خار نفات الفعال   اوا  المعخاول  هللّا 

الحكاام العمخاا  بلسااتحمل  الااذّل لنّماال ياا  ل اسااتحمل  العماالب شااه ل لذا تعخّااا 
 بللفعل   ال بللفل ل.

يطعاد ا ّول ول ذكاه وا  الادلنل العمخا    فنختازل بلساتحمل  وا  صالدف 

 الواي  ؛ ألنّد  الر اختنلرا   داهللا و  لم ياللدف.
يولك : لهللّا التفلات بلالستحمل  االعدل ال يحم   هللا ينالط بمال هاو  (4ا )

خاالرج  ااا  االختناالر   ومناااو  ؛ فاااإهللّا العماالب بمااال ال يهجاا  بااالألخهو للااار 

االختنلر يبنح   لالّ  هللّا  ادل العمالب ألواه ال يهجا  للار االختنالر يبحاد غناه 
؛ كمل يشهد بد األخبالر الاواردو فا   هللّا : وا  ساّ  سانّة امانة كالهللا لاد  وعخول

وثل  جه و   مل بهل   او  سّ  سنّة سنّئة كلهللا لاد وثال ا ر وا   مال بهال 
(5). 

 فإذا فهونل  هللّا شخالن  سنّل سنّة امنة  ا سنّئة   ااتّفا كثهو
__________________ 

  الاام تااهد كخمااة  (لا ) (ض)   (ظ)فاا   «ههاالمنهااّ   نااد بل تماالده ظاال»( لاام تااهد  باالرو : 1)

 (.ما ) (ر)ف   «ظلهها»

 .«ا ل ول  خند» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  2)

 .«كمل سنج ء» يلدو :  (ها ) (م)   (ر)( ف  3)

 (.تا ) (ه)و   «الواا»( 4)

:  100  االبحالر  1و   بواب جهالد العادّا   الحاديث  5  البلب  16:  11( ان ه الوسلهل 5)

 .43078  الحديث  780:  15  اكنز العّملض  1  وم  الحديث  7

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
 الدلنل العمخ 
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العلول بإاداهمل ايخّة العلول بمال سانّد اآلخاه   فاإهللّا ومترار الهاايالت كاوهللا 

 هللّا لخمالانب  جاهي  الخمخطائ » واب األّاض  ا  ملبد    م   ايد اشتهه : 
بحدّ  الثواب االعملب (2)ااألخبلر ف   وثلض ذلك ف  طهف  .(1) « جها ااادا

 التواته.

فلل لهه :  هللّا العمل لنّمل يحكم بتملايهمل ف  استحمل  المذّوة و  انث 
شملاو الفل ل اخبث سهيهتد و  المولر   ال ف  استحمل  المذّوة  خر الفعل 

 الممطو  بكوند وعالنة.

بان  وا   (3)اربمل يؤيّد ذلك :  نّل نجد و   نفمنل الفه  فا  وهتباة الاذّل 
 لواي  ابن  و  لم ياللدف.ا (4)صلدف يطعد 

لالّ  هللا يملض : لهللّا ذلك لنّمل هو ف  المبغوولت العم هنّة ؛ وا  اناث لهللّا 

واا  العماا ء بللنماابة للاار واا   (6)واا  المااولر اتأّكااد الااذّل  (5) ياالدو العماالب 
صاالدف ا تماالده الواياا  ألجاال التشاافّ    الممااتحنل فاا  اااّا الحكاانم تعااللر   

 فتأّول.

: التفالاانل فاا  صااورو  (7)هااذا   ايااد ي هااه واا  بعاا  المعلصااهي  
 المط 

__________________ 

 .14597  الحديث  7:  6( لم نجده بعنند   ايدّض  خند ول ف  كنز العّملض 1)

 .«طهف » ( :م)( ف  2)

 .«الذلّ »بدض  «العملب»  اف  غنههل :  (م)انمخة بدض  (ه)   (ر)   (ت)( كذا ف  3)

 .«يطعد»بدض  «فعخد»  اف  غنههل :  (م)انمخة بدض  (ه)   (ت)( كذا ف  4)

 .«العملب»بدض  «الذلّ »  اف  غنههل :  (م)انمخة بدض  (ل)   (ض)( كذا ف  5)

 .«تأّكده»  اف  غنههل :  (لا ) (ض)   (ر)( كذا ف  6)

 ( هو صلاب الفالوض   كمل سنأت .7)

تفالاااااانل صاااااالاب 
  الفالاااااااااااوض فااااااااااا

 التجّهر :
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فهّجح استحمل  العملب بفعخد   لالّ  هللا يعتمد بتحهيم ش ء غنه وحّهل اايعل   

تحهيم ااجب غنه وشهاط بمالد المهبة   فإنّد ال يبعد  دل استحمل  العملب 
 خند وطخمل  ا ف  بع  الموارد ؛ ن ها للر وعلروة الجهة الوايعنّة لخجهة 

ال لههيّاااة ؛ فاااإهللّا يااابح التجاااّهر  نااادنل لااانت ذاتنّااال   بااال يختخاااا باااللوجوه 

 ااال تبلر.
فم  اشتبد  خند وؤو  ار   للم بكلفه ااجب المتل   فحمب  نّد ذلاك 

الكلفه اتجّهى فخم يمتخد   فإنّد ال يمتحّا الذّل  خر هذا الفعال  ما   ناد وا  

 انكشا لد الواي    الهللا كلهللا وعذارا لو فعل.
ا ظهه و  ذلك : ول لو جزل بوجوب يتل نبّ   ا اصّ    فتجّهى الام 

 يمتخد.

هللّا المولر الحكنم لذا  وه  بده بمتل  دّا لد   فاللدف العبد ال تهى :   
ابند ا  مد ذلك العدّا فتجّهى الم يمتخد    هللّا المولر لذا اّطخا   خار اللاد ال 

اكاذا لاو  يذّود  خر هذا التجّهر   بل يهور باد الهللا كالهللا وعاذارا لاو فعال.

عنن  ابناد نالب لد طهيمل غنه المط  للر وعهفة  دّاه   فأدّى الطهيا للر ت
 فتجّهى الم يفعل.

اهااذا االاتماالض انااث يتحمّااا  نااد المتجااّهر ال يجديااد لهللا لاام يالاالدف 

الواي  ؛ الذا يخزواد العمال بللعمال باللطهيا المنالاوب ؛ لمال فناد وا  المطا  
بللماا وة واا  العماالب   بخاا ف واال لااو تااهك العماال بااد   فااإهللّا الم نااوهللا فنااد 

  دوهل.

الحهال ف  المكهاهلت الوايعنّة  شدّ  او  هنل ي هه :  هللّا التجّهر  خر
ونااد فاا  وبلالتهاال   اهااو فنهاال  شاادّ ونااد فاا  وناادابلتهل   ايختخااا بلخت فهاال 

 وعفل اشدّو كللمكهاهلت   ايمك   هللا يها ر ف  الواجبلت الوايعنّة
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 انتهر ك ود   رف  وملود. .(1)ول هو األيوى و  جهلتد اجهلت التجّهر 

  يوض : يهد  خند :
 ّاال : وناا  واال ذكااهه واا   اادل كااوهللا ياابح التجااّهر ذاتنّاال ؛ ألهللّا التجااّهر 

ـ  (2)سواء كلهللا لنفت الفعل  ا لكشفد    كوند جهيئل ـ   خر المولر يبنح ذاتل

كلل خم   بل هو يمم و  ال خم   فنمتن   ها  الالافة المحّمانة لاد   افا  
 اتعللر   فإنّد يمتن   هللا يعه  لد جهة ومبّحة.وملبخد االنمنلد هلل سبحلند 

: لو سخّم  نّد ال اوتنل  ف   هللا يعاه  لاد جهاة وحّمانة   لكنّاد  (3)ا لننل 

بل   خر يبحد وال لام يعاه  لاد تخاك الجهاة   الانت وّمال ال يعاه  لاد فا  
 ول يتحمّا ف  ومند. (4)نفمد ام  اال يبح لالّ بعد و ا ة 

 دل كوند  خّة تلّوة لخمابح كالل خم   فا  شاّك  ابعبلرو اخهى : لو سخّمنل

ف  كوند ومترنل لد كللكذب   الانت وا  يبنال األفعالض التا  ال يادرك العمال 
بم ا تهل ف   نفمهل امنهل اال يبحهل   ااننئذ فنتويّا ارتفال  يبحاد  خار 

 انرملل جهة يتدارك بهل يبحد   كللكذب المترّم  إلنجلء نبّ .

ك يتل المؤو  بوصاا  نّاد واؤو  فا  المثالض الاذر او  المعخول  هللّا ته
 لنت و  االوور الت  تتاّلا بحم   ا يبح ؛ لخجهلـ  كفعخدـ  ذكهه

__________________ 

 .432ـ  431( الفالوض : 1)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «جهيئلـ  للرـ  سواء»( لم تهد  بلرو 2)

 .« نّد» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  3)

 .«بم ا ة»  اف  غنههل :  (ها ) (ل)   (ت)( كذا ف  4)

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
تفالاااااانل صاااااالاب 

 لفالوض :ا
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بكوند يتل وؤو  ؛ الذا ا تهف ف  ك ود بأنّد لو يتخد كلهللا وعذارا   فإذا لام 

يك  هذا الفعل الذر تحمّا التجّهر ف  ومند وّمل يتاّلا بحم   ا يبح   لم 
يااؤ ّه فاا  ايتراالء واال يمتراا  الماابح   كماال ال يااؤ ّه فاا  ايتراالء واال يمتراا  

ه بمتل كلفه فمتل وؤونل وعتمدا كفهه ؛ فإنّد ال لشكلض ف  الحم  لو فه   وه

 وداد و  انث االنمنلد ا دل وزاامة امند بكوند ف  الواي  يتل وؤو .
اد وى :  هللّا الفعل الذر يتحمّاا باد التجاّهر الهللا لام يتاّلاا فا  نفماد 

لكنّاد ال يمتنا   هللا ياؤ ّه فا  يابح وال ـ  لكوند وجهوض العنواهللاـ  بحم  اال يبح

  المابح باأهللا يهفعاد   لالّ  هللا نماوض بعادل ودخخنّاة االواور الخلرجاة  ا  يمتر
ا خناد يمكا   المدرو ف  استحمل  المد  االاذّل   اهاو وحاّل ن اه   بال ونا .

 ف  يبح التجّهر. (1)ابتنلء ون  الدلنل العمخ  الملبا 

ورلفل للر الفه  بن  ول نحا  فناد ابان  وال تمادّل وا  الادلنل ـ  ودفو ة
: باأهللّا العمال وماتمّل بمابح التجاّهر فا  ـ  كمل ال يخفر  خار المتأّوالالعمخ    

وا  اال تاهاف ـ  المثلض المذكور   اوجّهد تحمّا تهك يتل المؤو  ف  ومند

ال يهفا  يبحاد ؛ الاذا يحكام العمال ـ  بأهللّا تهك المتل ال يتاّلا بحم  اال يبح
لمالاخحة لذا بمبح الكذب اواهب النتانم لذا انراّم للنهمال وال يالاهفهمل للار ا

 جهل الفل ل بذلك.

 ااّم لنّااد ذكااه هااذا الملهاال فاا  بعاا  كخملتااد :  هللّا التجااّهر لذا صاالدف 
 .(2)المعالنة الوايعنّة تداخل  ملبهمل 

__________________ 

 .39ـ  38( راج  الالفحة 1)

 .87( الفالوض : 2)
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الم يعخم وعنر وحاّلل لهذا الك ل ؛ لذ و  كوهللا التجّهر  نوانل ومتم  

استحمل  العملب ال اجد لختداخل لهللا اريد بد اادو العملب ؛ فإنّاد تاهجنح  ف 
  الهللا اريد بد  ملب  اهد  خار  مالب وحا  التجاّهر   فهاذا  (1)ب  وهّجح 

لنت تداخ  ؛ ألهللّا كّل فعل اجتم  فند  نوانلهللا و  المبح يزيد  ملباد  خار وال 

 كلهللا فند  ادهمل.
نا :  نّد ال فه  ف  يبح التجّهر بن  ووارده   ا هللّا المتجّهر ال االتحم

لشكلض ف  استحمليد الذّل و  جهة انكشلف خبث بلطند اسوء ساهيهتد باذلك 
ا ّول استحمليد لخذّل و  انث الفعل المتجاّهى فا  وامند   ففناد لشاكلض    .(2)

 .(4)و  ك ود  (3)فنمل يأت   سههيدسكمل ا تهف بد الشهند 
__________________ 

اسانج ء فا  الهااياة  هللّا  خار الهاوا  ل مال   » يالدو العبالرو التللناة :  (ما ) (ر)( ف  1)

 .47  ان ه الالفحة  «ا خر الداخل ل من 

 .«اجه تد» يلدو :  (ما ) (ر)  اف   (ما ) (ر)   (ت)ف   «بذلك»( لم تهد 2)

 .50ـ  49( ف  الالفحة 3)

  اكتاب بعادهل ـ  وا  اخات ف يمانهـ  (م)اهالو   (ه)   (ت) يلدو ف  ـ  هنلـ  ( اردت4)

:  هللّا الكا ل فا  تاأ نه  سههيدسبل ي هه وند »  االزيلدو هكذا :  «سههيدسوند » ( :م)ف  

ننّة المعالنة لذا تخبّت بمال ياهاه وعالانة   ال فا  تاأ نه الفعال المتخابّت باد لذا صادر  ا  يالاد 

تأّول. نعم   ي هه و  بع  الهاايلت اهوة الفعل المتجّهى بد ؛ لمجّهد اال تمالد المعالنة   ف

  وثل وو ّمة سمل ة : فا  رجخان  يلوال للار الفجاه   فمالض  اادهمل : هاو ذا   ايالض اآلخاه : وال 

: فخنأكل الذر لم يب  لد   ااّهل  خر الاذر   ام  نّاد طخا  الفجاه ؛  الم ل خند رى شنئل   يلض 

 .(كُلُوا َواْشَربُوا َحتَّى يَتَبَيََّن لَكُُم اْلَخْيطُ اأْلَْبيَُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَودِ ) تعللر يلض : لهللّا ع

 اااااااااادل اإلشااااااااااكلض 
فااااااااااااااا  المااااااااااااااابح 

 الفل خ 

شاااااااااااكلض فااااااااااا  اإل
 المبح الفعخ 



 1فهاهد االُصوض / ج   ..............................................................................  46

 

للاار المعالاانة  (2)التجااّهر  خاار المعالاانة بللمالااد  (1)نعاام   لااو كاالهللا 
  الهللا كالهللا ي هاه وا   خبالر  (3)األخبلر الكثنهو العفو  ناد فللمالّه  بد ف  

   وثل : (4) خه العملب  خر المالد  يرل 

 .(5) «ننّة الكلفه شّه و   مخد»يولد صخوات ع  خند : 
 .(6) «لنّمل يحشه النلس  خر ننّلتهم»ايولد : 

نالر فا  النالر   اخخاود  هال الجنّاة فا  اول ارد و  تعخنل خخود  هل ال

الجنّة ؛ بعزل كّل و  الطلهفتن   خر الثبلت  خر وال كالهللا  خناد وا  المعالانة 
 .(7)االطل ة لو خخّداا ف  الدننل 

لذا التمار المماخملهللا بمانفهمل فللملتال االممتاوض فا  »اول ارد و   نّاد : 

يالض : ألنّاد  راد  ؟!متاوضالنلر   ينل : يل رسوض ع   هذا الملتل   فمال بالض الم
 .(8) «يتل صلابد

__________________ 

 .«ا ّول»:  «نعم لو كلهللا»بدض  (ها ) (م)   (ت)( ف  1)

 .«بمبب المالد»:  «بللمالد»بدض  (ها ) (م)( ف  2)

   8   7   6و   بواب ومدوة العبالدات   الحاديث  6  البلب  40ـ  36:  1( ان ه الوسلهل 3)

 .21 ا 20   10

 (.لا ) (ظ)ف   « يرل»( لم تهد 4)

 .3و   بواب ومدّولت العبلدات   الحديث  6  البلب  35:  1( الوسلهل 5)

لهللّا »  لالّ  هللّا فناد :  5وا   باواب ومادّولت العبالدات   الحاديث  5  البلب  34:  1( الوسلهل 6)

 .«... ع يحشه

 .4  الحديث و   بواب ومدّولت العبلدات  6  البلب  36:  1( الوسلهل 7)

  لالّ فنااد بعاد يولااد  1وا   بااواب جهالد العاادّا   الحاديث  67  الباالب  113:  11( الوسالهل 8)

 .« خر غنه سنّة»:  «بمنفهمل»

داللاااااااااة األخبااااااااالر 
الكثناااااااااااهو  خااااااااااار 
العفااااااااااااااو  اااااااااااااا  
التجاااااااّهر بمجاااااااّهد 
المالاااااااااااااد للااااااااااااار 

 المعالنة

عااااااااااا  داللاااااااااااة ب
األخباااااااااالر  خاااااااااار 
العمااااااااااااالب فااااااااااااا  

 المالد
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اول ارد ف  العملب  خر فعل بع  الممادّولت بمالاد تهتّاب الحاهال   

 .(2)االملش  لمعلية وؤو   (1)كغلرس الخمه 
  وثاال واال  اا   ونااه  (3)ل كفعخااد افحااوى واال دّض  خاار  هللّا الهواال بفعاا

الهاو  بفعل يول كللداخل فند وعهم   ا خر » (4):  هللّا  الم ل خندالمؤونن  

 .(6) «(5)الداخل ل ملهللا : ل م الهول   ال م الدخوض 
:  (7)(فَِلمَم قَتَْلتُُمموُمْم نِْ  ُكْنمتُْم صماِدقِينَ )اول ارد ف  تفمنه يولاد تعاللر : 

المخلطبن  و  تأّخههم  ا  المالتخن  بكثناه ؛ لهوالهم و   هللّا نمبة المتل للر 
 .(9)بفعخهم  (8)

نِ َّ الَّممِييَن يُِحبنمموَ  أَْ  تَِشمميَع اْلفاِحَشممةُ فِممي الَّممِييَن )ايؤيّااده : يولااد تعااللر : 

 نِْ  تُْبُدوا ما فِي أَْنفُِسُكْم أَوْ )  ايولد تعللر :  (10)(آَمنُوا لَُهْم َعياٌب أَِليمٌ 
__________________ 

 .5 ا 4و   بواب ول يكتمب بد   الحديث  55  البلب  165:  12( الوسلهل 1)

 .5 ا 3و   بواب الماللم ف  النفت   الحديث  2  البلب  9:  19( ان ه الوسلهل 2)

 .«كللفعل» ( :ه)انمخة بدض  (ل)   (ض)   (ظ)( ف  3)

 .«... : الهاو  الم ل خندوثل يولد » ( :لا ) (ض)( ف  4)

 (.ل)ف   «الدخوضـ  للرـ  ا خر الداخل»( لم تهد  بلرو 5)

وا   باواب  5  البالب  411:  11  وا  اخات ف   االوسالهل  154( نهذ الب غة : الحكماة 6)

 .12األوه االنه    الحديث 

 .183(  ض  مهاهللا : 7)

 .«بهولهم» ( :ه)  اف   «رولهم» ( :ظا ) (ر)   (ت)( ف  8)

وااا   باااواب األواااه  39  البااالب  509:  11  االوسااالهل  1الحاااديث    409:  2( الكااالف  9)

 .6االنه    الحديث 

 .19( النور : 10)
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وا  روا  بفعال فماد لزواد »  اوال ارد وا   هللّا :  (1)(تُْخفُوهُ يُحاِسمْبُكْم بِمِ  هللاُ 

اُر اْْلِخمَرةُ نَْجعَلُهما ِللَّمِييَن ا)  ايولد تعللر :  (2) «الهللا لم يفعل  يُِريمُدوَ  تِْلَك الدَّ

ا فِي اأْلَْرِض َوا فَسادا    .(3)(ُعلُوًّ

ايمك  امل األخبلر األاض  خر و  ارتد     يالاده بنفماد   اامال 

 األخبلر األخنهو  خر و  بم   خر يالده اتّر  جز    الفعل ال بلختنلره.
ننااة  خاار واا   ا يحماال األاض  خاار واا  اكتفاار بمجااّهد المالااد   االثل

اشااتغل بعااد المالااد باابع  المماادّولت ؛ كماال يشااهد لااد اهوااة اإل لنااة  خاار 

إل لنة نفمد  خار الحاهال ؛ العخّاد  (4)المحّهل   انث  ّممد بع  األسلطن  
 لتنمنح المنلط   ال بللداللة الخف نة.

عالانة التجّهر  خر  يمالل   يجمعهال  ادل المبالالو بللم (5) ّم ا خم :  هللّا 

 .(6) ا يخّتهل 
  ادهل : وجّهد المالد للر المعالنة.

  لننهل : المالد و  االشتغلض بممدّولتد.

 ا للثهل : المالد و  التخبّت بمل يعتمد كوند وعالنة.
__________________ 

 .284( البمهو : 1)

وا   5لبالب   ا 410:  11( لم نعثه  خند بخف د   ايدّض  خند ول تمدّل  نفل   اول ف  الوسالهل 2)

 .5 ا 4 بواب األوه االنه    الحديثلهللا 

 .83( المالّ : 3)

 .16: الورية  (وخطوط)( هو كلشا الغطلء ف  شهاد  خر الموا د 4)

ايااد  خاام وّماال ذكهناال » ( :م)انمااخة باادض  (ل)   (ض)   (ظ)  افاا   (ها ) (ت)( كااذا فاا  5)

 .« ّم لهللاّ » ( :را ) (م)  اف   « هللاّ 

 (.لا ) (ظ)ف   «معهل  دل المبلالو بللمعالنة  ا يخّتهليج»( لم تهد  بلرو 6)

الجمااااااااااااا  بااااااااااااان  
 خبااااااااااالر العفاااااااااااو 

 االعملب

  يملل التجّهر
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 ارابعهل : التخبّت بمل يحتمل كوند وعالنة رجلء لتحمّا المعالنة بد.

 اخلومهل : التخبّت بد لعدل المبلالو بماللدفة الحهال.
 هللا ال يكاااوهللا وعالااانة   اخاااوف  هللا  (2): التخااابّت بهجااالء  (1)اسلدساااهل 

 يكوهللا وعالنة.

ّهر فاا  الث  ااة األخنااهو :  اادل كااوهللا الجهاال ايشااتهط فاا  صااد  التجاا
ـ  كمل ف  الشبهة المحالورو الوجوبنّة  ا التحهيمنّاةـ   ذرا  مخنّل  ا شه نّل

؛ الالّ لم يتحمّا ااتملض المعالنة الهللا تحمّا ااتملض المخللفة لخحكم الاوايع  

   كمل ف  ووارد  صللة البهاءو ااستالحلبهل.
شتهكة ف  استحمل  الفل ل لخمذّوة و  انث  ّم لهللّا األيملل المتّة كخّهل و

اسااوء سااهيهتد   النّماال الكاا ل فاا  تحمّااا العالاانلهللا  (3)خبااث ذاتااد اجه تااد 

 بللفعل المتحمّا ف  ومند التجّهر. ا خنك بللتأّول ف  كّل و  األيملل.
 ف  الموا د : سههيدسيلض الشهند 

 (5)وال  (4)ة المعالانة  ملبال اال ذّوال وال لام يتخابّت بهال   اهاو ال يؤ ّه ننّ 

 .(6) بت ف  األخبلر العفو  ند 
 الو نوى المعالنة اتخبّت بمل يهاه وعالنة   ف هه خ فهل   فف 

__________________ 

 .«االثلن    االثللث   االهاب    االخلوت   االملدس»  اف  غنههل :  (ظ)( كذا ف  1)

 .«التخبّت بد رجلء»:  «التخبّت بهجلء»بدض  (ت)اوالّححة  (ه)( ف  2)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «اجه تد»( لم تهد 3)

 .«اه » ( :ها ) (ت)االمالدر   اف   (ل)   (ض)   (ظ)   (م)   (ر)( كذا ف  4)

 .«وّمل»االمالدر   اف  غنههمل :  (ظ)( كذا ف  5)

 ا 20   10   8   6العبالدات   األالدياث  وا   باواب ومدّواة 6  البالب  35:  1( الوسلهل 6)

21. 

الشاااااهند وااااال  فااااالده 
ااااااااااااوض بعااااااااااا  
األيمااااااااااااااااااااااااااااااااالل 

 المذكورو
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 تأ نه هذه الننّة ن ه :

غناه  (1)و   نّهل لّمل لم تاللدف المعالنة صلرت كننّاة وجاّهدو   اهاو 
 وؤاخذ بهل.

اوا  داللتهال  خار انتهالك الحهواة اجه تاد  خار المعلصا . اياد ذكااه 

عل اهاوال :  نّد لو شهب المبل  تشبّهل بشهب الممكه ف (2)بع  األصحلب 
   العخّد لنت لمجّهد الننّة   بل بلنرملل فعل الجوار .

 ايتالّور وحّل الن ه ف  صور :

ونهل : ول لو اجد اوه و ف  ونزض غنهه   ف نّهل  جنبنّة فأصلبهل   فبلهللا 
  نّهل  اجتد  ا  وتد.

 اونهل : ول لو اطئ  اجتد ب ّ   نّهل اله    فبلنت طلههو.

  خر طعلل بند غنهه فأكخد   فتبنّ   نّد وخكد.لو هجم  (3)اونهل : ول 
 لو ذبح شلو ب نّهل لخغنه بمالد العدااهللا   ف ههت وخكد. (4)اونهل : ول 

 اونهل : ول لذا يتل نفمل ب ّ   نّهل وعالووة   فبلنت وهدارو.

ايد يلض بع  العلّوة : نحكم بفما المتعلط  ذلك ؛ لداللتاد  خار  ادل 
 ملبال وتوّساطل بان  ـ  وال لام يتابـ  ب فا  اآلخاهوالمبلالو بللمعلص    ايعلي

   انتهر. (5)الالغنهو االكبنهو. اك همل تحّكم اتخّهم  خر الغنب 
__________________ 

 .«اه » ( :ها ) (ت)االمالدر   اف   (ل)   (ض)   (ظ)   (م)   (ر)( كذا ف  1)

 .279:  (الكلف  ف  الفمد)( هو  بو الال   الحخب  ف  كتلبد 2)

 االمالدر. (ل)   (ض)   (ظ)   (ر)ف   «ول»( لم تهد 3)

 االمالدر. (ل)   (ظ)   (ر)ف   «ول»( لم تهد 4)

 .108ـ  107:  1( الموا د االفواهد 5)
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 الثاني

وحرال بان  :  نّد ال فه  فنمل يكاوهللا العخام فناد كلشافل  (1) نّك يد  هفت 

 اادل  (2) ساابلب العخاام   اينمااب للاار غنااه اااااد واا   صااحلبنل األخباالريّن  

الغناااه  (3)اال تمااالد  خااار المطااا  الحلصااال وااا  الممااادّولت العمخنّاااة المطعنّاااة 
الرهاريّة ؛ لكثهو ايو  االشتبله االغخط فنهل   ف  يمك  الهكوهللا للر ش ء 

 ونهل.
لهكوهللا بعد االوض المط    ف  يعمال ذلاك فا  فإهللا  راداا  دل جوا  ا

وملل ا تبلر العخم و  انث الكشاا ؛ الاو  وكا  الحكام بعادل ا تبالره لجاهى 

 وثخد ف  المط  الحلصل و  الممدّولت الشه نّة طلبا النعل بللنعل.
الهللا  راداا  دل جوا  الخو  ف  المطللب العمخنّة لتحالنل المطللب 

ااالشاتبله فنهال   فخاو ساخّم ذلاك ااغما   ا  الشه نّة ؛ لكثهو اياو  الغخاط 

المعلروة بكثهو ول يحالل و  الخطأ ف  فهم المطللب وا  األدلّاة الشاه نّة 
   فخد اجد   ااننئذ : فخو خل  فنهل ااالل المط  بمل

__________________ 

 .31( راج  الالفحة 1)

     كمل سنأت .( كلألون  األستهابلدر   االمحدّ  الجزاههر   االمحدّ  البحهان2)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «المطعنّة»( لم تهد 3)

 ااااااااااااادل اّجناااااااااااااة 
المطااااااا  الحلصااااااال 
وااااااااا  الممااااااااادّولت 
العمخنّااااااااااااة  نااااااااااااد 

 األخبلريّن 

ونليشااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 األخبلريّن 
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 ال يوافا الحكم الوايع  لم يعذر ف  ذلك ؛ لتمالنهه ف  ومادّولت التحالانل.

لالّ  هللّا الشأهللا ف   بوت كثهو الخطأ   يد وّمل يم  ف  فهم المطللب وا  األدلّاة 
 الشه نّة.

المحاادّ   خاار كاا ل يحكاار  اا  ـ  بعااد واال ذكااهت هااذاـ  ايااد  ثااهت

ف   داد وال اساتدّض باد  خار انحالالر ـ  األستهابلدر ف  فواهده المدننّة   يلض
ـ  الم ل خنهمالدلنل ف  غنه الرهاريّلت الديننّة ف  الممل     الاللدين  

(1) : 

 الاادلنل التلساا  وبنااّ   خاار ومدّوااة دينمااة شااهيفة تفّطناات لهاال بتوفنااا ع
 تعللر   اه  :

  هللّا العخول الن هية يمملهللا :

يمم ينتها  للار والدّو ها  يهيباة وا  اإلامالس   اوا  هاذا الممام  خام 
الهندسة االحملب ا كثه  بواب المنطا   اهذا الممم ال يم  فند الخ ف بن  

العخملء االخطأ ف  نتلهذ األفكلر ؛ االمبب ف  ذلك  هللّا الخطاأ فا  الفكاه لّوال 

رو  ا و  جهة الملدّو   االخطأ و  جهاة الالاورو ال يما  وا  و  جهة الالو
العخملء ؛ ألهللّا وعهفة الالورو و  االوور الواوحة  ند األذهلهللا الممتمنمة   

االخطأ و  جهة المالدّو ال يتالاّور فا  هاذه العخاول ؛ لماهب الماوادّ فنهال للار 

 اإلاملس.
مماام ايماام ينتهاا  للاار واالدّو هاا  بعناادو  اا  اإلاماالس   اواا  هااذا ال

الحكمة اإللهنّة االطبنعنة ا خم الك ل ا خم اصاوض الفماد االممالهل الن هياة 

الفمهنّة ابع  الموا د المذكورو ف  كتب المنطا ؛ او   ّم اي  االخت فلت 
 االمشلجهات بن  الف سفة ف  الحكمة اإللهنّة االطبنعنّة   ابن 

__________________ 

 .«يلض»لدو :  ي (لا ) (ض)   (م)   (ر)( ف  1)

المحااااااااادّ   كااااااااا ل
األسااااااتهابلدر فاااااا  

 الممألة
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  خملء اإلس ل ف  اصوض الفمد االمملهل الفمهنّة ا خم الك ل   اغنه ذلك.

االمبب ف  ذلك :  هللّا الموا د المنطمنّة لنّمل ه   لصمة و  الخطأ و  
  النمت ف  المنطا يل دو بهل يعخم  هللّا  (1)جهة الالورو   ال و  جهة الملدّو 

  األيمالل   اوا  المعخاول اوتنال  كّل ولدّو وخالوصاة داخخاة فا   ّر يمام وا

 او  يل دو تكفل بذلك.
  ّم است هه ببع  الوجوه تأيندا لمل ذكهه   ايلض بعد ذلك :

فإهللا يخت : ال فه  ف  ذلك بان  العمخنّالت االشاه نّلت ؛ االشالهد  خار 

ذلك ول نشلهد و  كثهو االخت فلت الوايعة بن   هل الشه  ف  اصوض الدي  
 ة.اف  الفها  الفمهنّ 

يخت : لنّمل نشأ ذلك و  وّم ومدّوة  مخنّة بلطخة بللممدّوة النمخنّاة ال ننّاة 

  ا المطعنّة.
وا   نّاد لانت فا  المنطاا يالنوهللا يعالام ـ  او  المووحلت لمل ذكهنله

:  هللّا المّشلهنن  ادّ اوا البداهاة فا   هللّا تفهياا والء ـ     الخطأ ف  ولدّو الفكه

  لشخالاان   خااهي    ا خاار هااذه كااو  للاار كااو ي  ل اادال لشخالااد الااادا
الممدّوة بنوا ل بلت الهنولر   ااإلشهاينن  ادّ وا البداهة ف   نّد لانت ل اداول 

 النّمل انعدوت صفة و  صفلتد   اهو االتاللض. (2)لخشخّ األّاض 

  ّم يلض :
 الدينمة الشهيفة   فنموض : (3)لذا  هفت ول وّهدنله و  

__________________ 

لذ  يالر ول يمتفلد و  المنطا فا  » يلدو ول يخ  :  (م)لمالدر انمخة بدض اا (ر)( ف  1)

 .«بلب ووادّ األينمة تممنم الموادّ  خر اجد كخّ  للر  يملل

 .«اف   هللّا الشخّ األّاض بل »االمالدر  يلدو :  (م)( ف  2)

 .«الممدّوة» يلدو :  (ها ) (م)   (ر)   (هللا)( ف  3)
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فمد  المنل و  الخطأ   الهللا تمّمكنل بغنههم  م لال خنهملهللا تمّمكنل بك وهم 

   انتهر ك ود. (1)لم نعالم  ند 
االممتفلد و  ك ود :  دل اّجنة لدراكلت العمل ف  غنه المحموسلت 

 اول تكوهللا وبلدهد يهيبة و  اإلاملس.

غنه اااد وّم  ـ  (2)لذا لم يتوافا  خند العموض ـ  ايد استحم  ول ذكهه
فاا   ااهاال شااه   سااههيدسالماانّد المحاادّ  الجزاهااهر تااأّخه  نااد   واانهم 

 التهذيب  خر ول اك   ند. يلض بعد ذكه ك ل المحدّ  المتمدّل بطولد :

اتحمنا المملل يمتر  ول ذهب للناد. فاإهللا يخات : ياد  زلات العمال  ا  
 ؟المملهل الحكم ف  االصوض االفها    فهل يبمر لد اكم ف  ومألة و 

يخت :  ّول البديهنّلت فه  لد ااده   اهو الحلكم فنهل. ا ّول الن هيلت : 

فإهللا اافمد النمل ااكم بحكمد يدّل اكمد  خر النمل ااده   ا ّول لاو تعالر  
ف  شّك  ندنل ف  تهجنح النمل ا دل   االلتفالت للار وال اكام  (3)هو االنمخ  

 بد العمل.

 يلض :
 وملهل كثنهو    ّم ذكه جمخة و  المملهلاهذا  صل يبتنر  خند 

__________________ 

 .131ـ  129( الفواهد المدننّة : 1)

   (ه)فاا   «لذا لاام يتوافااا  خنااد العمااوض»  الاام تااهد  باالرو  (لا ) (ض)   (م)( كااذا فاا  2)

  افاا  نمااخة باادض  «ايااد استحماا »يباال يولااد :  (ر)  ااردت فاا   (ت)اشااطب  خنهاال فاا  

 .«النمل»:  «وضالعم»بدض  (م)

 .«تعلرول» ( :لا ) (ه)   (م)  اف   (م)انمخة بدض  (ظ)   (ر)   (ت)( كذا ف  3)

كااااااااا ل المحاااااااااد  
الجزاهاااااااااهر فااااااااا  

 الممألة
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 .(1)المتفّه ة 

 يوض : ال يحراهن  شاه  التهاذيب اتّار االااظ وال فاّه   خار ذلاك   
لذا فه  اكام العمال  خار اجاد المطا  بشا ء   كناا يجاو   !فخنت شعهر

اكااذا لااو فااه   ؟الااوض المطاا   ا ال ااّ  واا  الاادلنل النمخاا   خاار خ فاادا

االوض المط  و  الدلنل النمخ    كنا يجو  اكم العمال بخ فاد  خار اجاد 
 ؟المط 

اوّم  اافمهمل  خر ذلاك فا  الجمخاة : المحادّ  البحهانا  فا  ومادّولت 

لمتمادّل فا  هاذا الممالل ااستحماند   لالّ  نّاد الحداها   انث نمل ك ول لخمانّد ا
صاّه  بحّجنااة العماال الفطااهر الالااحنح   ااكاام بمطلبمتااد لخشااه  اوطلبمااة 

 الشه  لد.  ّم يلض :

ال ودخل لخعمل ف  ش ء و  األاكلل الفمهنّة و   بلدات اغنههل   اال 
 ؛ لمالاور العمال الماذكور الما ل خندسبنل للنهال لالّ المامل   ا  المعالاول 

    االّط    خنهل.  ّم يلض :

  خر التوينا   فنموض : (2)نعم   يبمر الك ل بللنمبة للر ول ال يتويّا 
الوااد  وثل :ـ  لهللا كلهللا الدلنل العمخ  المتعخّا بذلك بديهنّل ظلهه البداهة

 ف  ريب ف  صّحة العمل بد   الالّ :ـ  نالا اال نن 

 ذلك.فإهللا لم يعلرود دلنل  مخّ  اال نمخّ  فك
 الهللا  لرود دلنل  مخّ   خه : فإهللا تأيّد  ادهمل بنمخ  كلهللا

__________________ 

 .47:  (وخطوط)( شه  التهذيب 1)

  اواال   بتنااله وطاالبا لماالهه النمااخ االاادرر النجفنااة  «يتويّااا»االمالاادر :  (م)( فاا  2)

 .148ـ  147لاللاب الحداها   ان ه الدرر النجفنة : 

ونليشاااااة وااااال  فااااالده 
المحاااااااااااااااااااااااااااااااد  

 الجزاههر

كااااااااا ل المحاااااااااد  
البحهاناااااااااا  فاااااااااا  

 الممألة
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 فإشكلض.   الالّ  (1)التهجنح لد 

الهللا  لرود دلنل نمخّ  : فإهللا تأيّد ذلك العمخ  بدلنل نمخ  كلهللا التاهجنح 
الالّ فللتهجنح لخنمخ    ـ  لالّ  هللّا هذا ف  الحمنمة تعلر  ف  النمخنّلتـ  لخعمخ 

 افليل لخمنّد المحدّ  المتمدّل ذكهه   اخ فل ل كثه.

ّّ    هذا بللنمبة للر العمخ  بموض وطخا    ّول لو اريد بد المعنار األخا
اهو الفطهّر الخالل   ا  شاواهب األاهالل الاذر هاو اّجاة وا  اجاذ المخاك 

   (2)ففاا  تااهجنح النمخااّ   خنااد لشااكلض ـ  الهللا شااذّ اجااوده فاا  األنااللـ  العاا ّل

 انتهر.
اال  درر كنا جعل الدلنل النمخ  ف  األاكلل الن هيّة ومادّول  خار وال 

؛ و   هللّا واهاريّلت الادي   «الوااد نالا اال نن »ف  البداهة و  يبنل  هو

 (3) ؟!االمذهب لم يزد ف  البداهة  خر ذلك
االعجااب وّماال ذكااهه فاا  التااهجنح  نااد تعاالر  العماال االنماال   كنااا 

 ؟!يتالّور التهجنح ف  المطعنّن    ا ّر دلنل  خر التهجنح المذكور

   العمخنّن  و  داهللاا  جب و  ذلك : االستشكلض ف  تعلر
__________________ 

  افا   «لخمتأيّاد بللادلنل النمخا »:  «لد»بدض  (ما ) (ر)  اف   (ها ) (ل)   (ض)( كذا ف  1)

 «.لختأيّد بللدلنل النمخ »  يلدو : (ه)  اف  نمخة بدض  «لد   لختأيند النمخ »هكذا :  (ت)

 .133ـ  126:  1( الحداها 2)

 ( :م)  اكتاب  خنهال فا   (تا ) (ه)فا   « خار ذلاكـ  للارـ  ال  دررا»( لم تهد  بلرو 3)

 .« اهد»

شاااااة وااااال  فااااالده ونلي
المحاااااااااااااااااااااااااااااااد  

 البحهان 
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ف  تمديم العمخ  الفطاهر  (2ا )   (1)تهجنح ؛ و   نّد ال لشكلض ف  تمليطهمل 

 (4)؛ وا   هللّا العخام بوجاود  (3)الخلل     شاواهب األاهالل  خار الادلنل النمخا  
فطاهر    ا وّمال داناد وا  الاللن  جّل ذكهه لّول  هللا يحالل و  هاذا العمال ال

 العمخنّلت البديهنة   بل الن هيلت المنتهنة للر البداهة.

  نّد :ـ  افليل ألكثه  هل الن هـ  االذر يمترند الن ه
كخّمل االل المط  و  دلنل  مخا  فا  يجاو   هللا يعلرواد دلنال نمخا    

 د لهللا لم يمك  طهاد.الهللا اجد ول ظلههه المعلروة ف  بدّ و  تأايخ

وثال المطا  الحلصال وا  لجمال  ـ  اكخّمل االل المطا  وا  دلنال نمخا 
فا  يجاو   هللا يحالال المطا   خار ـ  جمن  الشهاه   خر ادا  العللم  ولنل

خ فد و  دلنل  مخ    وثل استحللة تخخّاا األ اه  ا  الماؤ ّه   الاو االال 

هااذا ال يتااأتّر فاا  ونااد صااورو بههاالهللا كلناات شاابهة فاا  وملبخااة البديهااة   لكاا  
الفطاهر  (6)  اال فا   «الواااد نالاا اال نان »البديه  و  يبنال :  (5)العمل 

(7) 
__________________ 

 (.لا ) (ظ)ف  « تمليطهمل اـ  للرـ  ف  تعلر »( لم تهد  بلرو 1)

 .«كذا االستشكلض» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  2)

فا  » بالرو :  «النمخا ـ  للارـ  ديم العمخ ف  تم»بدض  بلرو  (ها ) (ر)   (ت)( اردت ف  3)

 .«تمديم النمخ   خر العمخ  الفطهر الخلل     شواهب األاهلل

 .«بالفلت»:  «بوجود»بدض  (ض)( ف  4)

 .«العمخ » ( :ما ) (ت)( ف  5)

 (.ه)ف   «اال ف ـ  للرـ  البديه »( لم تهد  بلرو 6)

العمخا  الباديه   ا » بالرو :  «الفطاهر ـ للارـ  العمل الباديه »بدض  بلرو  (ت)( ارد ف  7)

 .«العمل الفطهر

ن هياااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
المالاااااااااانا فاااااااااا  

 الممألة
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و  التزال  دل االوض  (1)الخلل     شواهب األاهلل   ف  بدّ ف  وواردهمل 

المطاا  واا  النماال  خاار خ فااد ؛ ألهللّا األدلّااة المطعنّااة الن هيّااة فاا  النمخنّاالت 
 البديه   ا الفطهر. (2)وربوطة وحالورو لنت فنهل ش ء ياللدل العمل 

وثل ـ  للر ول يمتفلد و  األخبلر (3)هللا يخت : لعّل ن ه هؤالء ف  ذلك فإ

   (4) «اهال  خنكم  هللا تمولوا بش ء ول لم تمامعوه ونّال»:  الم ل خنهميولهم 
لو  هللّا رج  يلل لنخاد   اصالل نهالره   اااّذ دهاهه   »:  الم ل خنهمايولهم 

فنكااوهللا   مللااد بداللتااد اتالاادّ  بجمناا  وللااد   الاام يعااهف االيااة الااّ  ع ؛ 

وا  داهللا ع »:  الم ل خنهم  ايولهم  (5) «فنوالند   ول كلهللا لد  خر ع  واب
: واا   هللّا ـ    للاار غنااه ذلااك (6) «... بغنااه ساامل  واا  صاالد  فهااو كااذا اكااذا

   الما ل خنهمالواجب  خننل هاو اوتثالض  اكالل ع تعاللر التا  بخّغهال اججاد 

ااساطة فا  تبخنغاد لام يجاب اوتثللاد   بال يكاوهللا وا   فكّل اكم لم يك  الحّجاة
 ؛ فإهللّا وعنر سكوتد  ند (8) «(7)اسكتوا  ّمل سكت ع  ند »يبنل : 

__________________ 

 .«ووارده» ( :ه)اف   «وواردهل» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

 .«العمخ » ( :م)( ف  2)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «ف  ذلك»( لم تهد 3)

 «شاهّ »   افناد : 25وا   باواب صافلت الملوا    الحاديث  7  البلب  47:  18ل ( الوسله4)

 .«اهال»بدض 

 .2و   بواب ومدّوة العبلدات   الحديث  29  البلب  91:  1( الوسلهل 5)

 .37و   بواب صفلت الملو    الحديث  7  البلب  51:  18( الوسلهل 6)

 (.ها ) (ض)   (ت)ف   « ند»( لم تهد 7)

اساكت  ا   شاانلء الام يااد هل »عثاه  خنااد بعنناد   نعاام جالء فا  نهااذ الب غاة هكااذا : ( لام ن8)

 .105  نهذ الب غة   الحكمة :  «نمنلنل ف  تتكخّفوهل
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بغنه ااساطة الحّجاة  (1) دل  وه  النلهد بتبخنغد   ااننئذ فللحكم الممتكشا 

الاهيح فا  ن اه الشالر  الهللا كالهللا وطلبمال لخوايا  ؛ كمال يشاهد باد ت (2)وخغر 
بنف  الثواب  خر التالدّ  بجمن  الملض   و  المط  بكوناد  الم ل خنداإلولل 

 وحبوبل اوهونّل  ند ع.

 : (4)الفطاهر الماخنم  (3)ااجد االستشكلض ف  تمديم النمخ   خر العمخا  
  ا نّد وّمل  (5)ول ارد و  النمل المتواته  خر اّجنة العمل   ا نّد اّجة بلطنة 

  انحوهال وّمال يماتفلد وناد كاوهللا  (7)الاهام  ايكتماب باد الجنالهللا  يعبد بد (6)

العماال المااخنم  يراال اّجااة واا  الحجااذ   فااللحكم الممتكشااا بااد اكاام بخّغااد 
الهسوض البلطن    الذر هو شه  و  داخل   كمل  هللّا الشه   مل و  خلرج 

(8). 

اوّماال يشاانه للاار واال ذكهناال واا  يباال هااؤالء : واال ذكااهه الماانّد الالاادر 
ول ـ  ف  جمخة ك ل لد ف  اكم ول يمتمّل بد العملـ  ف  شه  الوافنة عرامد

 لف د :
__________________ 

 .«المنكشا»  اف  غنههل :  (ل)( كذا ف  1)

 .«يخغر» ( :لا ) (ظ)   (ت)( ف  2)

 .«العمل» ( :ها ) (ر)( ف  3)

 باالرو :  «هر المااخنمالنمخاا   خاار العمخاا  الفطاا»باادض  باالرو  (لا ) (ض)   (ظ)( ارد فاا  4)

 .«العمل الفطهر المخنم  خر الدلنل النمخ »

 .«بلطننّة»  اف  غنههمل :  (ل)اوالّححة  (ر)( كذا ف  5)

 .«ول» ( :ض)( ف  6)

 و  كتلب العمل االجهل. 3ا  12  الحديث  11ا  16:  1( ان ه الكلف  7)

 .4  الحديث  137:  1  االبحلر  12  الحديث  16:  1( الكلف  8)

 ا ال يجاب لذا االال  (1)لهللّا المعخول هو  نّد يجب فعال شا ء  ا تهكاد 

ال ّ   ا المط  بوجوبد  ا اهوتاد  ا غنههمال وا  جهاة نمال ياوض المعالاول 

 ا فعخااد  ا تمهيااهه   ال  نّااد يجااب فعخااد  ا تهكااد  ا ال يجااب واا   الماا ل خند
 انتهر ووو  الحلجة.   (2)االولهمل و   ّر طهيا كلهللا 

 يخت :

 ّاال : نمناا  ودخخنّااة توّسااط تبخنااغ الحّجااة فاا  اجااوب لطل ااة اكاام ع 
االعمل بعد ول  اهف  هللّا ع تعاللر ال يهوار بتاهك الشا ء  !سبحلند ؛ كنا

 الف ن    ا خم بوجوب لطل ة ع   لم يحتذ ذلك للر توّسط وبخّغ.

اد وى : استفلدو ذلك و  األخبلر   ومنو ة ؛ فإهللّا الممالود و   وثلض 
الشاااه نّة باااللعموض  (3)الخباااه الماااذكور  ااادل جاااوا  االساااتبداد فااا  األاكااالل 

 خر وال كالهللا وتعلرفال فا  ذلاك الزوالهللا وا  العمال بلألينماة ـ  النليالة ال ننّة

 (4) الم ل خنهمبخهم و  غنه وهاجعة اجذ ع   بل ف  وملـ  ااالستحملنلت
؛ الالّ فإدراك العمل المطع  لخحكم المخللا لخدلنل النمخ   خر اجد ال يمك  

 ف  غلية الندرو   بل ال نعهف اجوده   ف  ينبغ  (5)الجم  بننهمل 
__________________ 

كااااااااااااا ل الماااااااااااااند 
الالاااااااااااادر فاااااااااااا  

 الممألة

تفماااااااانه األخباااااااالر 
لدالّاااااااااااااة  خااااااااااااار ا

غ ودخخنّااااااااااة تبخناااااااااا
 الحّجة



 1فهاهد االُصوض / ج   ..............................................................................  60

 االمالدر. (ل)   (ض)ف   « ا تهكد»( لم تهد 1)

 .215:  (وخطوط)( شه  الوافنة 2)

 .«بلألاكلل»  اف  غنههل :  (ها ) (ل)   (ت)ا ف  ( كذ3)

 (ض)   (ظ)فا   «الما ل خنهمو  غنه وهاجعة اجذ ع   بل فا  ومالبخهم »( لم تهد  بلرو 4)

 (.لا )

الباديه  » العبالرو التللناة : «المطع  ـ للر ـ بننهمل»بدض  بلرو  (لا ) (ض)   (ظ)( ارد ف  5)

 .«لحكم شه ّ  ن هر
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ف  هذه األخبلر الكثنهو   و   هللّا ظلهههل ينف  اكووة العمل الو  االهتملل بد

 هللّا ديا  ع ال »ا خر ول ذكهنال يحمال وال ارد وا  :  .(1)و   دل المعلر  
 .(2) «ياللب بللعموض

بداللة الّ  ع    (3)ا ّول نف  الثواب  خر التالدّ  و   دل كوهللا العمل 

بللعماال الفطااهر الخاالل   اا   فخااو ابماا   خاار ظاالههه دّض  خاار  اادل اال تباالر
شواهب األاهلل   و  ا تهافد بأنّد اّجة و  اجذ المخك العا ّل   فا  بادّ وا  

امخد  خر التالادّيلت الغناه الممبولاة   وثال التالادّ   خار المخاللفن  ألجال 

كمل هو الغللب ف  تالدّ  المخللا  خر المخللا ـ  تديّنهم بذلك الدي  الفلسد
فماااهاء الشااانعة ؛ ألجااال وحبّاااتهم ألوناااه الماااؤونن    كمااال فااا  تالااادّينل  خااار 

   ا  خار  هللّا الماهاد اابط  اواب التالادّ  ؛ ـ  ابغراهم أل داهاد الم ل خند

 و   جل  دل المعهفة لولّ  ع    ا  خر غنه ذلك.
ا لننل : سخّمنل ودخخنّة تبخنغ الحّجة ف  اجوب اإلطل ة   لكنّل لذا  خمنال 

ـ  ف ننة لعمول االبت ء بهل يد صدر يمننل و  الحّجةلجملال بأهللّا اكم الوايعة ال

 : (4)فا  خطباة اّجاة الاودا   ا لد خندعصاخرورلفل للر ول ارد وا  يولاد 
وعلشه النلس ول و  ش ء يمّهبكم للر الجنّة ايبل دكم    النلر لالّ  وهتكم »

 بد   اول و  ش ء يمّهبكم للر النلر ايبل دكم    الجنّة لالّ ايد
__________________ 

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «المعلر ـ  للرـ  و   هللّا ظلهههل»( لم تهد  بلرو 1)

  افنااد :  41  الحااديث  303:  2  ا نااد فاا  البحاالر  9  الحااديث  324( كماالض الاادي  : 2)

 .«بللعموض النليالة»

 .«العمل بد» ( :ل)( ف  غنه 3)

 (.لا ) (ظ)ف   «ف  خطبة اّجة الودا »( لم تهد  بلرو 4)
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 ااّم  دركناال ذلااك الحكاام لّواال بللعماال الممااتمّل الّواال بواسااطة ـ  (1) «نهناتكم  نااد

ومدّوة  مخنّة   نجزل وا  ذلاك باأهللّا وال استكشافنله بعمولنال صالدر  ا  الحّجاة 
 صخوات ع  خند   فنكوهللا اإلطل ة بواسطة الحّجة.

للار األهماة  لالّ  هللا يدّ ر :  هللّا األخبلر المتمدّوة ا دلّاة اجاوب الهجاو 

صخوات ع  خنهم  جمعن  تدّض  خر ودخخنّة تبخناغ الحّجاة ابنلناد فا  طهياا 
الااو  الماا ل خنهمالحكاام   ا هللّا كااّل اكاام لاام يعخاام واا  طهيااا الماامل   اانهم 

بللواسااطة فهااو غنااه ااجااب اإلطل ااة   ااننئااذ فاا  يجاادر وطلبمااة الحكاام 

 .الم ل خندالمدرك لمل صدر    الحّجة 
  او  تمخنم ظهورهال فهاو  يرال  (2)ت  دل داللة األخبلر لك  يد  هف

و  بلب تعلر  النمل ال نّ  و  العمال المطعا  ؛ الاذلك ال فلهادو وهّماة فا  

هذه المماألة ؛ لذ بعاد وال يطا  العمال بحكام ايطا  بعادل روال ع جاّل ذكاهه 
ّض بمخللفتد   ف  يعمال تاهك العمال باذلك وال دال هاذا المطا  بلينال   فكاّل وال د

  خر خ ف ذلك فمؤّاض  ا وطها .

نعاام   اإلنالاالف  هللّا الهكااوهللا للاار العماال فنماال يتعخّااا بااإدراك ونلطاالت 
األاكاالل لننتماال ونهاال للاار لدراك نفاات األاكاالل   ووجااب لخويااو  فاا  الخطااأ 

لماادرك   كماال ياادّض  خنااد كثنااها فاا  نفاات األوااه   الهللا لاام يحتماال ذلااك  نااد ا

ا    (3) « هللّا دي  ع ال ياللب باللعموض»األخبلر الكثنهو الواردو بمرموهللا : 
  نّد ال ش ء  بعد    دي  ع و   موض»

__________________ 

 .2و   بواب ومدّولت التجلرو   الحديث  12  البلب  27:  12( الوسلهل 1)

 .60( راج  الالفحة 2)

 ف  الالفحة الملبمة.( تمدّل الحديث 3)

 ااااااااااااادل جاااااااااااااوا  
الهكاااااااااااوهللا للااااااااااار 

عمااااااااااااال فنمااااااااااااال ال
يتعخّاااااااا بمنلطااااااالت 

 األاكلل
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 .(1) «النلس

 : الما ل خندا اوح و  ذلك كخّد : رااية  بلهللا ب  تغخب    الاللد  
يالض :  ؟يلض : يخت : رجل يط  لصبعل و   صلب  المه و   كم فنهل و  الدية»

يطاا   ياالض :  شااهاهللا. يخاات : ؟ شااه واا  اإلباال. ياالض : يخاات : يطاا  لصاابعن 

 !سابحلهللا ع يالض :  شاهاهللا. يخات : ؟ ربعاليلض :    وهللا. يخات : يطا   ؟   ل
كالهللا  ؟!يمط     ل فنكوهللا  خند    وهللا   ايمطا   ربعال فنكاوهللا  خناد  شاهاهللا

:  الما ل خنديلض  !يبخغنل هذا انح  بللعها    فمخنل : لهللّا الذر جلء بد شنطلهللا

  لهللّا المااه و تعلياال  ا لد خندعصااخروهاا  ياال  باالهللا   هااذا اكاام رسااوض ع 
للار النالاا   يال  بالهللا    (2)للر  خث الدية   فإذا بخغت الثخاث رجعات الهجل 

 .(3) «لنّك  خذتن  بللمنلس   االمنّة لذا ينمت وحا الدي 

التا  ـ  اه  الهللا كلنت ظلههو ف  توبنخ  بلهللا  خر ردّ الهااياة ال نّناة
بمجّهد استم ض  مخد بخ فد    ا  خار تعّجباد وّمال اكام ـ  سمعهل ف  العها 

  لالّ  هللّا وهجا   (4)؛ و  جهة وخللفتد لممترار المنالس  الم ل خندإلولل بد ا

الكّل للر التوبنخ  خر وهاجعة العمل ف  استنبلط األاكلل   فهاو تاوبنخ  خار 
 الممدّولت المفرنة للر وخللفة الواي .

__________________ 

الوسلهل وال يماهب وناد    ( لم نعثه  خر هذا المرموهللا ف  المجلون  الحديثنة   نعم ارد ف 1)

 .73ا  69و   بواب صفلت الملو    الحديث  13  البلب  149:  18ان ه الوسلهل 

 .«بخغ الثخث رج »( كذا ف  الماللدر الحديثنة   اف  النمخ : 2)

 و   بواب ديلت األ رلء   الحديث األّاض. 44  البلب  268:  19( الوسلهل 3)

 .«لخمنلس»:  «منلسلممترر ال»بدض  (لا ) (ظ)( ف  4)



 1فهاهد االُصوض / ج   ..............................................................................  64

للااار :  ااادل جاااوا  الخاااو   (1)اياااد  شاااهنل هنااال افااا   ّاض المماااألة 

الستكشاالف األاكااالل الديننّاااة   فااا  المطللااب العمخنّاااة   ااالساااتعلنة بهااال فااا  
تحالنل ونلط الحكم ااالنتملض وند للند  خر طهيا الخّم ؛ ألهللّا انت الذه  بهل 

كلل التوينفنّة   فمد يالانه يوجب  دل االوض الو و  بمل يالل للند و  األا

 ونشأ لطه  األولرات النمخنّة ال نّنة ؛ لعدل االوض ال ّ  لد ونهل بللحكم.
ا اجب و  ذلك : تهك الخو  ف  المطللب العمخنّاة الن هيّاة إلدراك 

داهم االعاذاب الخللاد   اياد ول يتعخّا بلصوض الدي  ؛ فإنّد تعاهي  لخها ك الا

اشنه للر ذلك  ند النه     الخو  ف  ومألة المرلء االمدر   ا ند نه  
 .(2)بع   صحلبهم صخوات ع  خنهم    المجلدلة ف  المملهل الك ونّة 

ال االهه واا  بعاا  تخااك األخباالر :  هللّا الوجااد فاا  النهاا   اا   (3)لكااّ  

هّ  ف  المجلدلة   فنالنه وفحمل األخنه  دل االطمئنلهللا بمهلرو الشخّ المن
 .(4) ند المخللفن    ايوجب ذلك اه  المطللب الحمّة ف  ن ه  هل الخ ف 

__________________ 

 .51( ان ه الالفحة 1)

   (باالب المراالء االماادر االفتنااة) 60  الباالب  365( ان ااه التوانااد ؛ لخشاانخ الالاادا  : 2)

النه     الك ل االجداض االمهاء ف  ع  اّز  بلب) 67  البلب  454  االالفحة :  3الحديث 

  بلب النه     التفّكه فا  ذات  257:  3ا    35  الحديث  110:  5  اان ه البحلر  (اجلّ 

 ع االخو  ف  وملهل التواند.

 .«الك ّ » ( :ها ) (ت)( ف  3)

 .2  الحديث  125:  2( ان ه البحلر 4)

تاااااااااهك الخاااااااااو  
فااااااااااا  المطللاااااااااااب 

لعمخنّااااااااااااة فنماااااااااااال ا
يتعخّااااااااا بلصااااااااوض 

 الدي 
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 الثالث

 يد اشتهه ف   لمنة المعلصهي  :  هللّا يط  المّطل  ال ا تبلر بد.

بعااد ـ  سااههيدسالعااّل األصاال فاا  ذلااك واال صااّه  بااد كلشااا الغطاالء 

 يلض :ـ  الحكم بأهللّا كثنه الشّك ال ا تبلر بشّكد
ل فا  ظنّاد   فنخغاو ا تبلرهما (1)اكذا و  خهج    العلدو ف  يطعاد  ا 

   انتهر. (2)ف  امّد 
 يوض :  ّول  دل ا تبلر ظّ  و  خهج  ا  العالدو فا  ظنّاد ؛ فا هللّا  دلّاة 

وختاّلاة بالل ّ  الحلصال وا  األسابلب ـ  فا  ومالل يعتباه فنادـ  ا تبلر ال  ّ 

الت  يتعلرف االوض ال اّ  ونهال لمتعالرف النالس لاو اجادت تخاك األسابلب 
النحااو الااذر اجااد  نااد هااذا الشااخّ   فللحلصاال واا  غنههاال  ناادهم  خاار 

 يملار الشّك ف  الحكم.

ا ّوال يطا  وا  خاهج يطعاد  ا  العالدو : فاإهللا ارياد بعادل ا تبالره  اادل 
 كمبوض شهلدتدـ  ا تبلره ف  األاكلل الت  يكوهللا المط  وووو ل لهل

__________________ 

 .«اف »االمالدر :  (ت)( ف  1)

 .64( كشا الغطلء : 2)

المشاااااااااهور  ااااااااادل 
ا تبااااااااااالر يطااااااااااا  

 ّطل الم

كااااااااااا ل كلشاااااااااااا 
الغطااااااااااااالء فااااااااااااا  

 الممألة
ونليشاااااة وااااال  فااااالده 

 شا الغطلءكل
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فهاو ااّا ؛ ألهللّا  دلّاة ا تبالر العخام فا  هاذه المملوالت ال ـ  افتواه انحاو ذلاك

تشمل هذا يطعل   لك  ظلهه ك ل و  ذكهه ف  سنل  كثنه الشّك لرادو غناه 
 هذا الممم.

 اادل ا تباالره فاا  وملواالت يعتبااه المطاا  فنهاال واا  انااث  (1)الهللا اريااد 

 الكلشفنّة االطهيمنّة للر الواي  :
ذلك  نّد ان  يطعاد كللشالّك   فا  شاّك فا   هللّا  اكالل الشالّك فإهللا اريد ب

اغنه العللم ال تجهر ف  امّد ؛ اكنا يحكم  خر الملط  بللتكخنا بللهجو  

للاار واال دّض  خاار  اادل الوجااوب  نااد  اادل العخاام   االماالط  بأنّااد صااخّر    اال 
 بللبنلء  خر  نّد صخّر  ربعل   انحو ذلك.

للاار الشااّك    ا  (2)  يطعااد اتنزيخااد الهللا اريااد بااذلك اجااوب رد ااد  اا

تنبنهد  خر وهود لنهتد  بنفمد   الو بأهللا يملض لد : لهللّا ع سابحلند ال يهياد 
لو فه   دل تفّطند لمطعد باأهللّا ع يهياد الوايا  وناد اوا  كاّل ـ  ونك الواي 

ّّ بللمّطل    بل بكّل ـ   اد فهو اّا   لكنّد يدخل ف  بلب اإلرشلد   اال يخت

  بمل يمط  بخطئد فند و  األاكلل الشه نّة االمووو لت الخلرجنّة و  يط
المتعخّمة بحفظ النفاوس ااأل اها    بال األواواض فا  الجمخاة   ا ّوال فا  وال 

 دا ذلك وّمل يتعخّاا بحماو  ع سابحلند   فا  دلنال  خار اجاوب الاهد  فا  

 المّطل    كمل ال دلنل  خند ف  غنهه.
امااو  ع ساابحلند واا  باالب األوااه  الااو بناا   خاار اجااوب ذلااك فاا 

 ـ كمل هو ظلهه بع  النالوم االفتلاىـ  بللمعهاف االنه     المنكه
__________________ 

 .«بد» يلدو :  (ر)( ف  1)

 .«اتنّزلد» ( :ض)  اف   «بتنزيخد» ( :ها ) (ت)( ف  2)
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 لم يفّه   يرل بن  المّطل  اغنهه.

اي  ال يجزر وال  تار باد  خار طباا الهللا اريد بذلك  نّد بعد انكشلف الو
يطعد   فهو  يرل اّا ف  الجمخاة ؛ ألهللّا المكخّاا لهللا كالهللا تكخنفاد اان  العمال 

وجااّهد الواياا  واا  داهللا ودخخنّااة ل  تماالد   فللمااأتّ  بااد المخااللا لخواياا  ال 

كمال ـ  يجزر    الواي    سواء المّطل  اغنهه. الهللا كلهللا ل  تملد ودخل فند
فاإهللّا يراانّة هاذا كفليااة ـ  و للار واال يعتماد كونهاال يبخاةفا   وااه الشالر  بللالاا 

المط  المتعلرف   ال يط  المّطل    فنجاب  خناد اإل الدو الهللا لام تجاب  خار 

 غنهه.
بعد ـ  اّجد الحكم بعدل ا تبلر يط  المّطل  (1) ّم لهللّا بع  المعلصهي  

ااتماال  هللا يكااوهللا اجنّاة يطعااد وشااهاطة بعاادل تمنناده بماال لذا  خاام المّطال   ا 

: بأنّد يشتهط ف  اّجنة المط   دل ون  الشلر   ناد الهللا كالهللا ـ  كوند يّطل ل
العمل  يرل يد يمط  بعدل المن    لالّ  نّد لذا ااتمل المن  يحكم بحّجنة المطا  

 ظلهها ول لم يثبت المن .

لد ذلاك  ادل تالاّور المطا  بشا ء ا ادل ا نت خبنه بأنّد يكف  فا  فما
 تهتنب   لر ذلك الش ء  خند و  فه  كوهللا اآل لر   لرا لد.

االعجب  هللّا المعلصه وثّل لذلك بمل لذا يلض المولر لعبده : ال تعتمد ف  

وعهفة  ااوهر  خر ول تمط  بد و  يبل  مخك    ا ياؤدّر للناد ادساك   بال 
افمالده  .(2)مشالفهة  ا المهاساخة ايتاله  خر وال يالال للناك ونّا  بطهياا ال

 ي هه وّمل سبا و   ّاض الممألة للر هنل.
__________________ 

 .343( هو صلاب الفالوض ف  الفالوض : 1)

 .«االمهاسخة»  اف  غنههل :  (ل)( كذا ف  2)

د الحكاااااااااام توجناااااااااا
بعااااااااااادل ا تبااااااااااالر 

 يط  المّطل 

ونليشاااااااة التوجناااااااد 
 المذكور
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 الرابع

 ؟بللتفالنل ف  اال تبلر    ل ال هللّا المعخول لجملال هل هو كللمعخول 

 االك ل فند يم  :

تاالرو فاا  ا تباالره واا  انااث ل باالت التكخنااا بااد   ا هللّا الحكاام المعخااول 
بلإلجماالض هاال هااو كااللمعخول بللتفالاانل فاا  التنّجااز  خاار المكخّااا    ل هااو 

 ؟كللمجهوض ر سل
ااخااهى فاا   نّااد بعااد واال  باات التكخنااا بااللعخم التفالاانخ   ا اإلجماالل  

  فهاال يكتفاار فاا  اوتثللااد بللموافمااة اإلجمللنااة الااو واا  تنّمااه العخاام  المعتبااه

التفالنخ     ل ال يكتفار باد لالّ وا  تعاذّر العخام التفالانخ    فا  يجاو  لكاهال 
شخالاان   ااادهمل  يااد واا  الااتمّك  واا  وعهفااة  يااد بللتفالاانل   اال فعاال 

 ؟الال تن  ف   وبن  وشتبهن  و  لوكلهللا الال و ف   وب طلهه

وااا  الجهاااة االالااار يمااا  وااا  جهتااان  ؛ ألهللّا ا تبااالر العخااام  (1)ل االكااا 
 اإلجملل  لد وهتبتلهللا :

 االالر : اهوة المخللفة المطعنّة.
__________________ 

 .«فند» يلدو :  (ها ) (م)( ف  1)

الكاااااااااااااا ل فاااااااااااااا  
لر العخااااااااااام ا تبااااااااااا

اإلجمااااالل    افنااااااد 
 وملولهللا
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 االثلننة : اجوب الموافمة المطعنّة.

تغلض  ناد االمتكفّل لختكخّم ف  المهتباة الثلنناة ها  وماألة الباهاءو ااالشا
 الشّك ف  المكخّا بد   فللممالود ف  المملل األّاض التكخّم ف  المهتبة االالر.
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 (1):  [المقام الثاني]

  اهااو كفليااة العخاام اإلجماالل  فاا   (2)النماادّل الكاا ل فاا  المماالل الثاالن  

 االوتثلض   فنموض :

اإلجماالل   (3)ومتراار المل اادو : جااوا  االيتالاالر فاا  االوتثاالض بااللعخم 
 ّول فنمل ال يحتلج سموط التكخنا فناد للار يالاد اإلطل اة  بإتنلهللا المكخّا بد ؛

فف  غلية الووو    ا ّوال فنمال يحتالج للار يالاد اإلطل اة   فلل الهه  يرال 
 لمأوور بد.تحمّا اإلطل ة لذا يالد اإلتنلهللا بشنئن  يمط  بكوهللا  ادهمل ا

اد وى :  هللّا العخام بكاوهللا الماأتّ  باد ومّهبال وعتباه اان  اإلتنالهللا باد اال 

يكف  العخم بعده بإتنلند   ومنو ة ؛ لذ ال شلهد لهال بعاد تحمّاا اإلطل اة بغناه 
 ذلك  يرل.

فنجو  لما  تمّكا  وا  تحالانل العخام التفالانخ  باأداء العبالدات العمال 

 .بلالاتنلط اتهك تحالنل العخم التفالنخ 
 :  بوت االتّفل   خرـ  (4)كمل هو المحكّ     بع  ـ  لك  ال لهه

__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

 .77( اسنأت  البحث ف  المملل األّاض ف  الالفحة 2)

 .« خر العخم» ( :ه)( ف  3)

 410ـ  409 : 2ف  وبحاث االشاتغلض  1( هو صلاب الحداها   كمل سنشنه للند المالنّا 4)

 .401:  5 ه الحداها   ان

  العخااااام هااااال يكفااااا
اإلجماااااااااالل  فاااااااااا  

 االوتثلض

الوتثااااااااااااااااااااااااااااااالض ا
اإلجماااااااااالل  فاااااااااا  

 العبلدات
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 اادل جااوا  االكتفاالء بلالاتناالط لذا تويّااا  خاار تكااهار العباالدو   باال ظاالهه 
:  دل جوا  التكهار ـ  ف  ومألة الال و ف  الثوبن ـ  (1)المحكّ     الحخّ  

ذكاهه وا  ل اتنلط اتّر و   دل التمّك  وا  العخام التفالانخ    الهللا كالهللا وال 

ف  يجو  لم  تمّك  و  تحالنل العخم بللمالء  (3)ومنو ل   ااننئذ  (2)التعمنم 
المطخا    ا بجهة المبخة    ا فا   اوب طالهه    هللا يتوّواأ اواوءي  يمطا  

بويو   اادهمل بللمالء المطخاا    ا يالاخّ  للار جهتان  يمطا  بكاوهللا  اادهمل 

 المبخة    ا ف   وبن  يمط  بطهلرو  ادهمل.
باال تااهجنح ـ  : التأّواال سااههيدسال االهه واا  صاالاب الماادارك  لكاا ّ 

  العخّد وتأّوال فا  الكاّل ؛ لذ ال خالوصانّة  (4)ف  الممألة األخنهو ـ  الجوا 

 لخممألة األخنهو.
كمال لذا  تار بللالا و وا  ـ  ا ّول لذا لام يتويّاا االاتنالط  خار التكاهار

فلل االهه  اادل  بااوت اتّفاال   خاار المناا  ـ   هللا يكااوهللا جاازءا جمناا  واال يحتماال

ااجوب تحالنل النمن  التفالنخ    لك  ال يبعد ذهلب المشاهور للار ذلاك   
ـ  ف  ومألة الجلهل بوجوب المالهـ  عرامدبل ظلهه ك ل المنّد الهوّ  

 لد :  بوت اإلجمل  عرامد (5)اظلهه تمهيه  خند المنّد المهترر 
__________________ 

 .185:  1( ان ه المهاهه 1)

 (.ما ) (ر)و   «و  التعمنم»( 2)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «اننئذـ  للرـ  الهللا كلهللا»( لم تهد  بلرو 3)

 .356:  2( المدارك 4)

  ارا  الجنالهللا  209:  (الطبعاة الحجهيّاة)( لم نما  خند   ااكله الشهنداهللا فا  الاذكهى 5)

نعام يوجاد ن ناه هااذا فا   جوباة الممالهل الهسانّة الثلنناة لخماانّد   ا  المانّد المهترار   398: 

 .384ـ  383:  2المهترر   ان ه رسلهل الشهيا المهترر 

يّاااااااااااااااا لاااااااااااااااو تو
االاتناااااااالط  خاااااااار 

 تكهار العبلدو

يتويّاااااااا  لاااااااو لااااااام
االاتناااااااالط  خاااااااار 

 التكهار
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  خر بط هللا ص و و  ال يعخم  اكلوهل.

 هذا كخّد ف  تمديم العخم التفالنخ   خر اإلجملل .
لعخم التفالنخ  ال ّ  التفالنخ  المعتبه   فنمدّل  خار العخام اهل يخحا بل

 ؟اإلجملل     ل ال

التحمنا  هللا يملض : لهللّا ال ّ  الماذكور لهللا كالهللا وّمال لام يثبات ا تبالره لالّ 
المعااهاف باان  المتااأّخهي  إل باالت اّجنااة ال ااّ  ـ  واا  جهااة دلناال االنمااداد

ف  لشكلض ف  جوا  تهك تحالنخد ااألخذ بلالاتنلط لذا لم يتويّاا ـ  طخاالم

  خر التكهار.
يعمل بلألولرات وا  بالب ال اّ  المطخاا    اّم ياذهب  (1)االعجب وّم  

للاار  اادل صااّحة  باالدو تاالرك طهيااا االجتهاالد االتمخنااد ااألخااذ بلالاتناالط   

 العّل الشبهة و  جهة ا تبلر يالد الوجد.
 .(2)الشبهة   ال بلت صّحة  بلدو المحتلط وحّل  خه  اإلبطلض هذه

ا ّواال لااو تويّااا االاتناالط  خاار التكااهار   ففاا  جااوا  األخااذ بااد اتااهك 

 تحالنل ال ّ  بتعنن  المكخّا بد  ا  دل الجوا    اجهلهللا :
وا   هللّا العمال بالل ّ  المطخاا لام يثبات لالّ جاوا ه ا ادل اجاوب تماديم 

اواا   هللّا  خاار االاتناالط فخاام ياادّض  خنااد دلناال.االاتناالط  خنااد    ّواال تمديمااد  

ال لهه  هللّا تكهار العبلدو ااتنلطل ف  الشبهة الحكمنّة و   بوت الطهياا للار 
خا ف المانهو المماتمّهو بان  ـ  الو كلهللا هو ال ّ  المطخااـ  الحكم الشه  

 العخملء   و   هللّا جوا  العمل بلل ّ  لجمل ّ    فنكف 
__________________ 

 .144:  2ا    440:  1لمحمّا المم    ان ه الموانن  ( هو ا1)

 .35:  2( الك ل ف  ذلك ووكوض للر الفمد   ان ه كتلب الطهلرو لخمؤلا 2)

هاااااال يماااااادّل ال ااااااّ  
  التفالاااااااااااااااااااااااااااانخ

المعتبااااااااااه  خاااااااااار 
 ؟العخم اإلجملل 

لاااااااو كااااااالهللا ال اااااااّ  
ل  باااااااااااااااات وّمااااااااااااااا

ا تبااااااااالره بااااااااادلنل 
 االنمداد



 1فهاهد االُصوض / ج   ..............................................................................  74

فاا   اادل جااوا  االاتناالط بااللتكهار ااتماالض  اادل جااوا ه اا تباالر اال تماالد 

 التفالنخ  ف  االوتثلض.
خ  الاو كالهللا االحلصل :  هللّا األواه داهاه بان  تحالانل اال تمالد التفالان

ظنّل   ابن  تحالنل العخم بتحمّا اإلطل ة الو لجملال   فم  يط  الن اه  ا  

الاادلنل الخاالرج  يكااوهللا الثاالن  وماادّول  خاار األّاض فاا  وماالل اإلطل ااة ؛ بحكاام 
العمال االعما ء   لكا  بعااد العخام بجاوا  األّاض االشاّك فاا  جاوا  الثالن  فاا  

 ا  ذلاك الط يهام ا تبالر  و  جهة ون  جمل ة و  األصحلبـ  الشه نّلت

فلألاوط تهك ذلك الهللا لم يك  ااجبل ؛ ألهللّا ننّة الوجد لو يخنال ـ  (1)ننّة الوجد 
فاا  نمااخّمد لالّ واا  العخاام بللوجااد  ا ال ااّ  الخاالّم   ال ال ااّ   (2)بل تباالره 

المطخا الذر لم يثبت الملهال باد جاوا ه لالّ بعادل اجاوب االاتنالط   ال بعادل 

 ؟عمل تمديمد  خر االاتنلطجوا ه   فكنا ي
ا ّول لو كلهللا ال ّ  وّمل  بت ا تبلره بللخالاوم   فلل الهه  هللّا تمديماد 

 خر االاتنلط لذا لم يتويّا  خار التكاهار وبناّ   خار ا تبالر يالاد الوجاد   

جاوا  تاهك  دل ا تبلر ننّة الوجد ؛ فالأليوى  (3)اانث يد رّجحنل ف  وملود 
تحالنل ال ّ  ااألخذ بلالاتنلط. او  هنل يتهّجح الموض بالّحة  بلدو الممخّاد 

 لذا  خذ بلالاتنلط اتهك التمخند   لالّ  نّد خ ف
__________________ 

  االمحمّاا فا  الشاهاه   98:  1  االحخّ  فا  الماهاهه  53( كللمنّد اب   ههو ف  الغننة : 1)

  االمحمّاا  140:  1  االتاذكهو  447ا  29:  1ف  نهلياة اإلاكالل    االع ّوة 78ا  20:  1

 اغنههم. 201:  1الثلن  ف  جلو  المملصد 

 ( كذا ف  النمخ.2)

 .45ـ  39:  2  اكتلب الطهلرو  270ـ  268:  1( راج  كتلب الال و 3)

 اااااااّ  لاااااااو كااااااالهللا ال
وّمااااااااااااااال  باااااااااااااااات 
ا تبااااااااااااااااااااااااااااااااالره 

 بللخالوم
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 .(1)االاتنلط ؛ و  جهة اجود الموض بللمن  و  جمل ة 

جاوا  التكاهار   ـ   يرالـ  التكهار فلل الههالهللا تويّا االاتنلط  خر 
: وا   هللّا تحالانل الوايا   (2)بل  الويّتد  خر األخذ بلل ّ  الخلّم ؛ لمل تمدّل 

بطهيااا العخاام الااو لجماالال  الاار واا  تحالاانل اال تماالد ال نّاا  بااد الااو كاالهللا 

تفالن . ا دلّة ال نوهللا الخلّصة لنّمل دلّت  خر كفليتهال  ا  الوايا    ال تعانّ  
 العمل بهل ف  وملل االوتثلض. (3)

كمل هو يوض جمل ة   بل المشهور بن  ـ  لالّ  هللّا شبهة ا تبلر ننّة الوجد

االاتنلط ف  خ ف ذلك   ورلفل للر ول  هفت و   (5)جعل ـ  (4)المتأّخهي  
 وخللفة التكهار لخمنهو الممتمّهو.

ه هااو بعاد المطا  بكاوهللا دا ا  األواـ  وا  لوكالهللا  هللا يمالض : لنّاد لذا شاكّ 

فا   هللّا الادا   هاو التعبّاد ـ  التعبّد بللمأوور بد   ال االاولد باأّر اجاد اتّفاا
بإيجاالده الااو فاا  واام   وااهي   ا   يااد    ا التعبّااد بخالوصااد وتمنّاازا  اا  

غنهه   فلألصل  دل ساموط الغاه  الادا   لالّ بللثالن    اهاذا لانت تمننادا 

 يخفر.ف  دلنل تخك العبلدو اتّر يدف  بإط يد   كمل ال 
 ف  جمن  وواردـ  ااننئذ : ف  ينبغ    بل ال يجو  تهك االاتنلط

__________________ 

   32  االشهند الثلن  فا  المملصاد العخنّاة :  39( ونهم : الشهند األّاض ف  األلفنّة االنفخنّة : 1)

 .248ارا  الجنلهللا : 

 ( ف  الالفحة الملبمة.2)

 .«تعنن »:    اف  غنههمل (لا ) (ر)( كذا ف  3)

 .(1)( تمدّوت اإلشلرو للنهم ف  الالفحة الملبمة   الهلو  4)

 .«شبهة»؛ ألهللّا الرمنه يعود للر  «جعخت»( األنمب : 5)
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بتحالنل الواي   ّاال ب نّاد المعتباه   وا  التمخناد  ا االجتهالد ـ  لرادو التكهار

جااد    ااّم بإ ماالض ال نااوهللا الخلّصااة  ا المطخمااة   التناالهللا الواجااب واا  ننّااة الو
 اإلتنلهللا بللمحتمل اآلخه بمالد المهبة و  جهة االاتنلط.

اتوّهم :  هللّا هذا يد يخللا االاتنلط ؛ و  جهة ااتملض كوهللا الواجب ول 

  تر بد بمالد المهبة   فنكوهللا يد  خّل فند بننّة الوجوب.
ودفو  : بأهللّا هذا الممدار و  المخللفة ل اتنالط وّمال ال بادّ وناد ؛ لذ لاو 

بننّة الوجوب كلهللا فلسدا يطعل ؛ لعدل اجوبد ظلهها  خر المكخّا بعاد  تر بد 

 فه  اإلتنلهللا بمل اجب  خند ف  ظنّد المعتبه.
الهللا شئت يخت : لهللّا ننّة الوجد سليطة فنمل يؤتر باد وا  بالب االاتنالط 

لجمل ل اتّار وا  المالهخن  بل تبالر ننّاة الوجاد ؛ ألهللّا ال ل ياولهم بل تبالر ننّاة 

االاتناالط  ادل وشااها نّة االاتنالط اكونااد لغاوا   اال  ظااّ   الوجاد فاا  ومالل
 ادا يختزل بذلك  دا المنّد  با  المكالرل فا  ظالهه ك واد فا  الغنناة فا  ردّ 

 (2)  اسانأت  ذكاهه  (1)االستدالض  خر كوهللا األوه لخوجوب : ب :  نّد  ااوط 

 .(3) ند الك ل  خر االاتنلط ف  طّ  ومدّولت دلنل االنمداد 
__________________ 

 .463:  (الجواو  الفمهنّة)( الغننة 1)

 .418ـ  416( ان ه الالفحة 2)

  الام نعثااه  خاار كا ل لخماانّد فاا   (ض)فاا   « اادا الماانّد ـ للاار ـ االنماداد»( لام تااهد  بالرو 3)

ال ياذهب  خناك :  نّاد » الموو  الذر  شلر للند المالنّا   ايؤيّده ول يللد ف   ا اا الوسالهل :

  المالنّا ;  ند الك ل  خر االاتنلط ف  ومدّولت دلنل االنماداد   لخكا ل  خار  ادل لم يتعهّ 

 ا اا  «وشها نّة االاتنلط اال لك ل المنّد   و  لطنلبد الك ل  ّمة ف  اجوب االاتنلط اونعاد

 .44الوسلهل : 
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 (1)[المقام األّول]

لل األّاض اهااو كفليااة العخاام اإلجماالل  فاا  تنّجااز التكخنااا   المماا (2) ّواال 

:  هللّا الك ل ف  ا تبالره بمعنار اجاوب  (3)اا تبلره كللتفالنخ    فمد  هفت 

الموافمة المطعنّاة ا ادل كفلياة الموافماة االاتمللنّاة راجا  للار وماألة الباهاءو 
 (4)تبتااد ااالاتناالط   االممالااود هناال بناالهللا ا تباالره فاا  الجمخااة الااذر  يااّل وه

 المطعنّة   فنموض : (5)اهوة المخللفة 
 لهللّا لخعخم اإلجملل  صورا كثنهو ؛ ألهللّا اإلجملض الطلرئ :

لّول و  جهة وتعخّا الحكم و  تبنّ  نفت الحكم تفالن    كمل لاو شاككنل 

باالل هه  ا الجمعااة   ااكاام  (6) هللّا اكاام الوجااوب فاا  يااول الجمعااة يتعخّااا 
 يتعخّا بهذا المووو  الخلرج  و  المشتبهن   ا بذاك.الحهوة 

الّول و  جهة نفت الحكم و  تبنّ  وووو د   كمل لو شاّك فا   هللّا هاذا 

 المووو  المعخول الكخّ   ا الجزه  يتعخّا بد الوجوب  ا الحهوة.
 الّول و  جهة الحكم االمتعخّا جمنعل   وثل  هللا نعخم  هللّا اكمل و 

__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

 .«ا ّول» ( :لا ) (ظ)( ف  2)

 .70( راج  الالفحة 3)

 .«وهاتبد»  اف  غنههمل :  (م)انمخة بدض  (ل)( كذا ف  4)

 .«وخللفتد» ( :لا ) (ظ)( ف  5)

 .«وتعخّا» ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  6)

هاااااااااااااال تحااااااااااااااهل 
للفاااااااااااااااااااااااااااااااة المخ

المطعنّااااااااااة لخعخاااااااااام 
 ؟اإلجملل 

صااااااااااااور العخاااااااااااام 
 اإلجملل 
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 الوجوب االتحهيم تعخّا بأاد هذي  المووو ن .

 ث  ة :االشتبله ف  كّل و  ال (1) ّم 
لّول و  جهة االشتبله ف  الخطلب الاللدر    الشلر    كمال فا  وثالض 

 ال هه االجمعة.

الّول و  جهاة اشاتبله والالديا وتعخّاا ذلاك الخطالب   كمال فا  المثالض 
 الثلن .

ااالشتبله ف  هذا الممم : لّول ف  المكخّا بد كمل ف  الشبهة المحالورو 

   الّول ف  المكخّا.
المكخّا : لّول  هللا يكونال ااتماللن  فا  وخلطاب ااااد  اطهفل الشبهة ف 

كمال فاا  الخنثاار   الّواال  هللا يكوناال ااتمااللن  فاا  وخاالطبن    كماال فاا  ااجاادر 

 المن  ف  الثوب المشتهك.
األّاض  اال بدّ يبل التعّه  لبنلهللا اكام األيمالل وا  التعاّه  ألواهي  :

:  هللّا ا تبلره يد يكاوهللا وا   (3)   ّاض ومألة ا تبلر العخم :  نّك يد  هفت ف (2)

باالب وحاا  الكشااا االطهيمنّااة   ايااد يكااوهللا واا  باالب المووااو نة بجعاال 
 الشلر .

االكاا ل هناال فاا  األّاض ؛ لذ ا تباالر العخاام اإلجماالل  ا دوااد فاا  الثاالن  

تلب  لداللة ول دّض  خر جعخد وووو ل   فاإهللا دّض  خار كاوهللا العخام التفالانخ  
 كمل لو فهونل  هللّا الشلر  لم يحكم بوجوبـ  خ  ف  المووو دا

__________________ 

 .« ّم لهللاّ » ( :م)( ف  1)

 .« ادهمل»  اف  غنههل :  (ظ)( كذا ف  2)

 .30( راج  الالفحة 3)

عخاااااااام اإلجماااااااالل  ال
الطهيماااااااااااااااااااااااااااااا  

 االمووو  



 79  ..................................................................................  (1)[لّوألا ماقملا]

فاا  لشااكلض فاا   اادل ا تباالر العخاام ـ  االجتنالب لالّ  ّماال  خاام تفالاان  نجلسااتد

 اإلجملل  بللنجلسة.
الثلن  :  نّد لذا تولد و  العخم اإلجملل  العخم التفالنخ  بللحكم الشه   

فاا  وااورد   اجااب اتّبل ااد ااهواات وخللفتااد ؛ لماال تماادّل : واا  ا تباالر العخاام 

التفالنخ  و  غنه تمنند بحالولد وا  ونشاأ خالّم   فا  فاه  بان  وا   خام 
ص تد بللحد     ا بوااد واهدّد بان  الحاد  ااالساتدبلر   تفالن  ببط هللا 

 ا بن  تهك رك  افعال وبطال    ا بان  فماد شاهط وا  شاهاهط صا و نفماد 

بنلء  خر ا تبالر اجاود شاهاهط اإلوالل ـ  افمد شهط و  شهاهط ص و لولود
   للر غنه ذلك.ـ  ف   خم المأوول

ابللجمخاة : فاا  فااه  باان  هااذا العخام التفالاانخ  اباان  غنااهه واا  العخااول 

 التفالنخنّة.
 ف  الشه  ووارد توهم خ ف ذلك : (1)لالّ  نّد يد اي  

فنمل لذا اختخفت االّوة  خار ياولن  الام يكا   (2)ونهل : ول اكم بد بع  

د يطه  الموالهللا ايهج  للر ومترر األصال ؛ فاإهللّا و   ادهمل دلنل : و   نّ 
لط يد يشمل ول لاو  خمنال بمخللفاة ومترار األصال لخحكام الاوايع  المعخاول 

 الملهل عرامداجوده بن  المولن    بل ظلهه ك ل الشنخ 
__________________ 

 .«ارد» ( :ه)اوالّححة  (ت)( ف  1)

  االمحمّاا فا  المعالرج  636:  2الشنخ ف  العدّو ( لم نما  خر و  اكم بذلك   نعم اكله 2)

  اياالض  383:  1  االمااوانن   179  اتبعهماال صاالابل المعااللم االمااوانن  فاا  المعااللم :  133: 

 .204المحمّا النهاي  : لنّد ال لهه ف  بلدئ الن ه   ان ه ونلهذ األاكلل : 

واااااااااااا  لذا تولّاااااااااااد 
لل  العخاااااااام اإلجماااااااا

 خاااااااااام تفالاااااااااانخ  
 بللحكم الشه  

 ااااادل الفاااااه  بااااان  
هاااااااااااااااذا العخااااااااااااااام 
  التفالاااااااااااااااااااااااااااانخ

اغناااااااااااااهه وااااااااااااا  
خااااااااااااااااااااااااااااااااااااول الع

 التفالنخنّة

المااااااااااوارد التاااااااااا  
 ف تاااااااااااوهم خااااااااااا

 ذلك
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فتد لحكام ع الاوايع  : هو التخننه الوايع  المعخول تفالن  وخلل (1)بللتخننه 

 ف  الوايعة.
بجااوا  ارتكاالب كاا  المشااتبهن  فاا  الشاابهة  (2)اونهاال : اكاام بعاا  

المحالورو دفعة  ا تدريجل ؛ فإنّد يد يؤدّر للر العخام التفالانخ  بللحهواة  ا 

النجلسااة   كماال لااو اشااتهى بللمشااتبهن  بللمنتااة جلريااة ؛ فإنّاال نعخاام تفالاان  
ة ؛ لكااوهللا بعاا   منهاال ونتااة   فاانعخم تفالاان  بطاا هللا البناا  فاا  تماالل الجلرياا

بحهوة اطئهل   و   هللّا الملهل بجوا  االرتكالب لام ي هاه وا  ك واد لخاهاج 

 هذه الالورو.
بالااّحة اهتماالل  اااد ااجاادر المناا  فاا  الثااوب  (3)اونهاال : اكاام بعاا  

المشتهك بننهمال بالآلخه   وا   هللّا الماأوول يعخام تفالان  بابط هللا صا تد وا  

   لولود.جهة اد د  ا اد
اونهل : اكم الحلكم بتنالنا العن  الت  تدا لهل رج هللا   بحناث يعخام 

صد   ادهمل اكذب اآلخه ؛ فإهللّا ال ل ذلك جوا  شهاء  للث لخنالافن  وا  

كااّل ونهماال   واا   نّااد يعخاام تفالاان   اادل انتماالض تماالل الماالض للنااد واا  وللكااد 
 الوايع .

__________________ 

 .637:  2( العدّو 1)

   27:  2   خاار واال فاا  المااوانن   (582الالاافحة )هااو الع ّوااة المجخماا  فاا   ربعننااد ( 2)

 1نمبة ذلك للر صلاب المادارك   ان اه المادارك  (225:  2)اسنج ء ف  وبحث االشتغلض 

 :108. 

   12 : 1  االتحهيااه  101:  1  انهليااة اإلاكاالل  224:  1( اهااو الع ّوااة فاا  التااذكهو 3)

 .270:  1  المدارك االمنّد العلوخ  ف
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درهمالهللا   فتخاا  (2)لو كلهللا ألاد درهم اآلخه  (1)اونهل : اكمهم فنمل 

لاللاب اال نن  ااادا انالفل الآلخه  (3) اد الدراهم و   ند الود   :  هللّا 
؛ فإنّد يد يتّفا لفرلء ذلك للر وخللفة تفالنخنة   كمل لو  خذ الدرهم  (4)نالفل 

 يعخم تفالن  بعدل انتمللد و  وللكد الوايع  للند.المشتهك بننهمل  للث   فإنّد 

  فإنّد يغهل لخثالن   (5)اونهل : ول لو  يّه بعن  لشخّ  ّم  يّه بهل آلخه 
ينمااة العاان  بعااد دفعهاال للاار األّاض ؛ فإنّااد يااد يااؤدّر ذلااك للاار اجتماال  العاان  

م  للناد بثم  اااد   فنعخم  دل انتملض تملل الاث (6)االمنمة  ند اااد ايبنعهمل 

 ؛ لكوهللا بع  وثمند ولض الممّه ف  الواي .
اونهال : الحكام بلنفمالخ العماد المتنال   فا  تعنان   مناد  ا وثمناد  خار 

اجد يمرر فند بللتحللا   كمل لو اختخفل ف  كوهللا المبن  بللثم  المعنّ   بادا 

 ا جلرية ؛ فإهللّا ردّ الثم  للر المشتهر بعد التحللا وخللا لخعخم التفالانخ  
نهارتد وخك البله   منل لخعباد  ا الجلرياة. اكاذا لاو اختخفال فا  كاوهللا  ما  بال

 الجلرية المعنّنة  شهو دنلننه  ا ولهة درهم ؛ فإهللّا الحكم بهدّ 
__________________ 

 .«بأنّد»:  «فنمل»بدض  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

 .«لآلخه» ( :لا ) (ظ)( ف  2)

 : بأهللّا. (را ) (ت)( ف  3)

   186:  1  ايوا اااد األاكااالل  314  انهلياااة اإلاكااالل :  121:  2لشاااهاه  ( كمااال فااا  ا4)

 .333:  3االدراس 

 .«لآلخه»  اف  غنههل :  (ل)( كذا ف  5)

 .«بنعهمل» ( :لا ) (ظ)( ف  6)
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 الجلرية وخللا لخعخم التفالنخ  بدخولهل ف  وخك المشتهر.

الجلرية بملهاة   لو يلض  ادهمل : بعتك  (2)بأنّد  (1)اونهل : اكم بعرهم 
يتحللفلهللا اتهدّ الجلرية للر صالابهل    (3)ايلض اآلخه : اهبتن  ليّلهل :  نّهمل 

 و   نّل نعخم تفالن  بلنتمللهل    وخك صلابهل للر اآلخه.

 للر غنه ذلك و  الموارد الت  يما  خنهل المتتبّ .
 اد اوور  خر سبنل ون  الخخّو :ف  بدّ ف  هذه الموارد و  التزال  

: كوهللا العخم التفالنخ  ف  كّل وا   طاهاف الشابهة ووواو ل  (4)األّاض 

لخحكم   بأهللا يملض : لهللّا الواجب االجتنلب  ّمال  خام كوناد بللخالاوم باوال   
فللمشتبهلهللا طلههاهللا ف  الواي . اكذا الملن  لخال و الحد  المعخول صاداره 

 وول ااإلولل وتطّههاهللا ف  الواي .تفالن  و  وكخّا خلّم   فللمأ

الثلن  :  هللّا الحكم ال لههر ف  اّا كّل  اد نلفذ اايعل فا  ااّا اآلخاه 
  بااأهللا يماالض : لهللّا واا  كلناات صاا تد بحمااب ال االهه صااحنحة  نااد نفمااد   

اكذا  .(5)فخآلخه  هللا يهتّب  خنهل   لر الالّحة الوايعنّة   فنجو  لد االهتملل بد 

 ّم  اصل للند نالفد   لذا لم يعخمو  اّل لد  خذ الدار و
__________________ 

   576 : 1ان اااه التاااذكهو  .«الحكااام»:  «اكااام بعراااهم»بااادض  (ضا ) (م)   (ر)( فااا  1)

 .766:  4  اوفتل  الكهاوة  453:  4اجلو  المملصد 

 .«فنمل»:  «بأنّد»بدض  (ها ) (ت)( ف  2)

 .«بأنّهمل» ( :ه)اوالّححة  (ت)( ف  3)

 .« ادهل»  اف  غنههل :  (ظ)  ( كذا ف4)

 (.ها ) (ر)   (ت)ف  غنه  «بد»( لم تهد 5)

الجاااااااااااواب  ااااااااااا  
المااااااااااااااااااااااااااااااااوارد 

 المذكورو
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ـ  بأهللا استند للر بنّناة    ا لياهار    ا ا تمالد وا  الماهاه ـ  كذبد ف  الد وى

فإنّد يمخك هذا النالا ف  الواي    اكذلك لذا اشتهى النالا اآلخه   فنثبت 
للناد نالاا الادرهم فاا  وخكاد لخنالافن  فا  الوايا . اكاذا األخااذ وّما  اصال 

 ومألت  التحللا. (1ا )ومألة الالخح   

 الثللث :  هللا يختزل :
بتمنند األاكلل المذكورو بمل لذا لم يف  للر العخم التفالنخ  بللمخللفة   

االمن  وّمل يمتخزل المخللفة المعخووة تفالن    كمماألة اخات ف االّواة  خار 

 يولن .
 خر كوند تملّصل شاه نل يههيّال  اامل  خذ المبن  ف  ومألت  التحللا

  ّمل يدّ ند و  الثم     ا انفملخ البن  بللتحللا و   صخد    ا و  انند.

 اكوهللا  خذ نالا الدرهم والللحة يههيّة.
ا خنك بللتأّول ف  دف  اإلشكلض    كّل وورد بأاد االوور المذكورو ؛ 

وّماال ال يمباال فااإهللّا ا تباالر العخاام التفالاانخ  بااللحكم الااوايع  ااهوااة وخللفتااد 

 التخالنّ بإجمل   ا نحوه.
 لذا  هفت هذا   فخنعد للر اكم وخللفة العخم اإلجملل    فنموض :

 وخللفة الحكم المعخول بلإلجملض يتالّور  خر اجهن  :

: وخللفتاد وا  اناث االلتازال   كالاللتزال بإبلااة اطء المااه و  (2)األّاض 
   اهل اطؤهل بللحخا او  اجب اطؤهل بد و  اتّحلدالمهدّدو بن  و

__________________ 

 .«كذا ف » يلدو :  (ها ) (ت)( ف  1)

 .« ادهمل»  اف  غنههل :  (ظ)( كذا ف  2)

 يماااااااااالل وخللفااااااااااة 
 العخم اإلجملل 
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 ولن  الوجوب االحهوة   اكلاللتزال بإبلاة وووو  كخّ  وهدّد  واهه بان  

يعتبااه فنااد يالااد  الوجااوب االتحااهيم واا   اادل كااوهللا  ااادهمل المعاانّ  تعبّااديل
و  انث العمل ؛ ألنّاد ال يخخاو  (1)االوتثلض ؛ فإهللّا المخللفة ف  المثللن  لنمت 

و  الفعل الموافا لخوجوب االتهك الموافا لخحهوة   ف  يط  بللمخللفاة لالّ 

 و  انث االلتزال بإبلاة الفعل.
الثلن  : وخللفتد و  انث العمل   كتهك األوهي  الخاذي  يعخام بوجاوب 

دهمل   اارتكلب فعخن  يعخم بحهوة  ادهمل   فاإهللّا المخللفاة هنال وا  اناث  ا

 العمل.
 : (2)ابعد ذلك   نموض 

 ّول المخللفة الغنه العمخنّة   فلل لهه جوا هال فا  الشابهة الموواو نّة 

مووااو  اااااد االحكمنااة وعاال   سااواء كاالهللا االشااتبله االتهديااد باان  اكماان  ل
كللمثااللن  المتماادّون     ا باان  اكماان  لمووااو ن    كطهاالرو الباادهللا ابماالء 

 الحد  لم  توّوأ غفخة بمله  وهدّد بن  الملء االبوض.

 ّول ف  الشبهة المووو نّة ؛ ف هللّا األصل ف  الشبهة المووو نّة لنّمل 
 يخااهج وجااهاه  اا  وووااو  التكخنفاان    فنماالض : األصاال  اادل تعخّااا الحخااا

بااوطء هااذه ا اادل تعخّااا الحخااا بتااهك اطئهاال   فتخااهج المااه و بااذلك  اا  

بلإلبلاااة ؛ ألجاال الخااهاج  (3)وووااو  اكماا  التحااهيم االوجااوب   فاانحكم 
    وووو  الوجوب االحهوة   ال ألجل طهاهمل. اكذا الك ل ف 

__________________ 

 .«لنت»  اف  غنههل :  (ت)( كذا ف  1)

 .«فنموض» :( ها ) (ت)( ف  غنه 2)

 .«فنحكم» ( :ها ) (ض)   (م)   (ت)( ف  3)

ة جااااااااوا  المخللفاااااااا
االلتزاونّاااااااة لخعخااااااام 

 اإلجملل 
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 الحكم بطهلرو البدهللا ابملء الحد  ف  الوووء بللمله  المهدّد.

ا ّواال الشاابهة الحكمنّااة ؛ فاا هللّا االصااوض الجلريااة فنهاال الهللا لاام تخااهج 
ـ  (1)وجهاهال  اا  وووااو  الحكاام الااوايع    بال كلناات ونلفنااة لاانفت الحكاام 

عخم بللوجوب  ا الحهوة ؛ فإهللّا االصوض ف  هذه ونلفناة كأصللة اإلبلاة و  ال

لالّ  هللّا ـ  لاانفت الحكاام الااوايع  المعخااول لجماالال   ال وخهجااة  اا  وووااو د
الحكاام الاااوايع  المعخاااول لجمااالال ال يتهتّاااب  خناااد   اااه لالّ اجاااوب اإلطل اااة 

  االمفها   نّاد ال يخازل وا  ل مالض االصاوض وخللفاة  (2)ااهوة المعالنة 

 لنتحمّا المعالنة.  مخنّة لد
ااجوب االلتزال بللحكم الوايع  و  يط  الن ه    العمل غناه  لبات 

؛ ألهللّا االلتزال بلألاكلل الفه نّة لنّمل يجب ومدّوة لخعمل   النمات كلالصاوض 

 اال تملدية يطخب فنهل االلتزال ااال تملد و  انث الذات.
تزال بحكم ع  خر اجوب االلـ   م   ا نم ـ  الو فه   بوت الدلنل

االصوض تحكم ف  وجلريهل بلنتفلء الحكم الوايع   (3)الوايع    لم ينف  ؛ ألهللّا 

وخهجة لمجلريهل    وووو  ـ  كلالصوض ف  الشبهة المووو نّةـ    فه 
 بحكم ع. (4)ذلك الحكم     ن  اجوب األخذ 

__________________ 

 .«الوايع » يلدو :  (لا ) (ظ)( ف  1)

 .«اجوب الموافمة ااهوة المخللفة» ( :م)انمخة بدض  (ها ) (ظ) ( ف 2)

الااوايع  لالّ . ..» باالرو :  «الااوايع  لاام ينفاا  ألهللاّ . ..»باادض  باالرو  (لا ) (ض)( اردت فاا  3)

 كمل ف  المت . (ل)  نعم اردت العبلرو ف  نمخة بدض  « هللاّ 

 .«االلتزال»:  «األخذ»بدض  (م)( ف  نمخة بدض 4)
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  نا  اجاوب األخاذ ـ  التحمنا :  نّد لاو  بات هاذا التكخناا هذا   الك ّ 

لاام تجااه االصااوض ؛ ـ  واا  يطاا  الن ااه  اا  العماال (1)بحكاام ع اااللتاازال بااد 
لكونهاال ووجبااة لخمخللفااة العمخنّااة لخخطاالب التفالاانخ    ناا  اجااوب االلتاازال 

 (3)كمل سنج ء ـ  غنه جلهز اتّر ف  الشبهة المووو نّة (2)بحكم ع   اهو 

 فنخهج    المخللفة الغنه العمخنّة.ـ 
فااللحّا : وناا  فااه  يناالل الاادلنل  خاار اجااوب االلتاازال بماال جاالء بااد 

 .(4)الشلر  

الحكم الوايع  الو كلهللا وعخوول تفالن  لنت  (6):  هللّا طه   (5)فللتحمنا 
وحّهول لالّ و  انث كونهل وعالنة دّض العمل  خار يبحهال ااساتحمل  العمالب 

فخام يختازل باد المكخّاا لالّ  (8)فه  العخم تفالن  بوجوب شا ء   فإذا  (7)بهل 

 فعخد ال لدا   الوجوب   لم يك   خند ش ء. نعم   لو (9) نّد 
__________________ 

 (.ضا ) (م)و   «بد»( 1)

 .«ه »( كذا   االمنلسب : 2)

 .93( ان ه الالفحة 3)

 (ما ) (ر)  نعام اردت بادلهل فا   (ها ) (ت)ف  غنه  «الشلر ـ  للرـ  فللحاّ »( لم تهد 4)

فللحّا و  فه   دل الادلنل  خار اجاوب االلتازال بمال جالء باد الشالر   خار وال جالء » بلرو 

 .«بد

 (.ما ) (ر)ف   «فللتحمنا»( لم تهد 5)

 .«تهك» ( :م)انمخة بدض  (ر)( ف  6)

 .« خنهل» ( :م)( ف  نمخة بدض 7)

 .«الش ء»  اف  غنههل :  (ل)( كذا ف  8)

 .«لكنّد»:  «لالّ  نّد»بدض  (ضا ) (م)   (ر)ف   (9)
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المهبااة   فلإلتناالهللا بااد ال لخوجااوب وخللفااة  مخنّااة  (1)اخااذ فاا  ذلااك الفعاال ننّااة 

اوعالاانة ؛ لتااهك المااأوور بااد ؛ الااذا ينّاادنل الوجااوب االتحااهيم فاا  صاادر 
 .(3)بغنه ول  خم كوهللا  ادهمل المعنّ  تعبّديّل  (2)الممألة 

لعخام التفالانخ    فاإذا  خام لجمالال بحكام واهدّد بان  فإذا كلهللا هذا االض ا

الحكمن    افهونل لجهاء األصل ف  نف  الحكمن  الخذي   خم بكوهللا  ادهمل 
ف  العمل   فا  وعالانة  (4)اكم الشلر    االمفها   يرل  دل وخللفتهمل 

اال يبح   بل اكذلك لو فهونل  دل جهيلهللا األصال ؛ لمال  هفات وا   باوت 

 .(5)التفالنخ  ذلك ف  العخم 
فمخّخاااّ الكااا ل :  هللّا المخللفاااة وااا  اناااث االلتااازال لنمااات وخللفاااة   

 اوخللفة األاكلل الفه نّة لنّمل ه  ف  العمل   اال  بهو بلاللتزال ا دود.

ايمكاا   هللا يمااّهر دلناال الجااوا  بوجااد  خالااه   اهااو :  نّااد لااو اجااب 
 االلتزال :

فإهللا كلهللا بأادهمل المعنّ  اايعل فهو تكخنا وا  غناه بنالهللا   اال يختزواد 

 .(6) اد 
__________________ 

 .«لو اخذ ف  ذلك   الفعل بننّة» ( :لا ) (ظ)   (ت)( ف  1)

 .84( راج  الالفحة 2)

 (.ل)ف   «تعبّديلـ  للرـ  الذا ينّدنل»( لم تهد  بلرو 3)

 .«خللفتدو» ( :ها ) (ت)( ف  4)

واااا  يطاااا  الن ااااه  اااا  اجااااوب تالااااديا النبااااّ  » ياااالدو العباااالرو التللنااااة :  (ت)( فاااا  5)

 .«ا لد خندعصخر

فا  يختزواد  ااد ؛ » بالرو :  « اادـ  للارـ  اايعال فهاو»بدض  بلرو  (لا ) (ض)( اردت ف  6)

 .«ألنّد تكخنا و  غنه بنلهللا

للفاااااااااااااااااااااااااااااااة المخ
االلتزاونّااااااة لنماااااات 

 وخللفة
دلنااااااااااال الجاااااااااااوا  

 بوجد  خاله
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يثبات باذلك الخطالب  فهذا ال يمك   هللا (1)الهللا كلهللا بأادهمل المخنّه فند 

و   نّد ـ    اهو (2)الوايع  المجمل   ف  بدّ لد و  خطلب  خه  مخ   ا نمخ  
غنه وعموض ؛ ألهللّا الغه  و  هذا الخطلب المفاها  كوناد ـ  ال دلنل  خند

اهااو ـ    ناا  ليماال  الفعاال  ا التااهك تخننااهاـ  توّصااخنل   االااوض ورااموند

لخطلب طخبال لخحلصال   اهاو الصل و  داهللا الخطلب التخننهر   فنكوهللا ا
 وحلض.

لالّ  هللا يماالض : لهللّا الماادّ   لخخطاالب التخننااهر لنّماال ياادّ    بوتااد بااأهللا 

يمالد وند التعبّد بأاد الحكمن    ال وجّهد االاوض وراموهللا  ااد الخطالبن  
 .(4)الدلنل   فلفهم  (3)الذر هو الصل   فننحاله دفعد اننئذ بعدل 

فا   ا لد خندعصاخرلء باد النباّ  اجاوب االلتازال بمال جا (5)ا ّول دلنل 

يثباات لالّ االلتاازال بااللحكم الااوايع   خاار واال هااو  خنااد   ال االلتاازال بأااادهمل 
 .(7)  فلفهم  (6)تخننها  ند الشّك 

__________________ 

 .«فند» ( :ل)  الم تهد ف   «بأادهمل  خر اجد التخننه» ( :ض)( ف  1)

 (.ظا ) (م)   (ر)ف   « مخ   ا نمخ »( لم تهد  بلرو 2)

 .«ف   دل» ( :ت)( ف  3)

 (.ها ) (ر)   (ت)ف   «فلفهم»( لم تهد 4)

 (.ها ) (ت)ف   «دلنل»( لم تهد 5)

 .«المخنّه»:  «تخننها  ند الشكّ »بدض  بلرو  (ها ) (ت)( اردت ف  6)

 «مفالفهـ  للارـ  المجمال   فا  بادّ لاد وا  خطالب  خاه»بدض  بلرو  (لا ) (ض)( اردت ف  7)

المعنّ  المهدّد بن  األوه االنه    ف  بدّ لد و  خطلب  خاه  مخاّ   ا نمخا    »العبلرو التللنة : 

 االمفها   دل  بوتد.

 اهو ااادـ  و   هللّا ذلك الخطلب انث فه  كوند توّصخنل   فللغه  وند
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فاا  ومااألة اإلجماال  ـ  (1)الكاا  ال االهه واا  جمل ااة واا  األصااحلب 

وض بللمن     الهجو  للر اكام  خام  ادل كوناد اكام : لط   المـ  المهّكب
ف  الواي  ؛ ا خند بنوا  دل جاوا  الفالال فنمال  خام كاوهللا  الم ل خنداإلولل 

 .الم ل خندالفالل فند طهال لموض اإلولل 

فنمال لذا ـ  ف  تخك الممألةـ  (2)نعم   صّه  غنه اااد و  المعلصهي  
همل لخواي    بجوا  العمل بكخنهمل ايترر األص هللا اكمن  يعخم بمخللفة  اد

  خر العمل بلألصخن  المتنلفنن  ف  المووو لت. (3)  ايلسد بعرهم 

لكاااا  المناااالس فاااا  غنااااه وحخّااااد ؛ لماااال تماااادّل : واااا   هللّا االصااااوض فاااا  
المووو لت الكمة  خر  دلّة التكخنا ؛ فإهللّا البنلء  خر  ادل تحاهيم الماه و 

 خّا الحخا بتهك اطئهل   فه  خر  دل تعـ  بحكم األصلـ  ألجل البنلء
__________________ 

واا  الفعاال االتااهك ـ الصاال بدانااد   فهااو وحاالض ؛ ألنّااد طخااب لخحلصاال   لالّ  هللا يختاازل بااأهللّا 

الخطلب التخننهر المدّ ر  بوتد لنت الغاه  وناد وال هاو الصال بداناد   بال الممالاود وناد 

 خاار اجااد  اادل المباالالو االتمننااد صاادار اااااد واا  الفعاال  ا التااهك واا  االلتاازال بااللحكم   ال 

 .«بللمعخول لجملال و  الشلر    فلفهم

 (.ل)ابن  النمختن  اخت ف يمنه   اول   بتنله وطلبا لنمخة 
  االمحمّاا المما  فا   178  اصلاب المعللم ف  المعللم :  131( كللمحمّا ف  المعلرج : 1)

االفلواال النهاياا  فاا  وناالهذ    256  اصاالاب الفالااوض فاا  الفالااوض :  378:  1المااوانن  

 .202األاكلل : 

  االفلواال النهاياا  فاا  المناالهذ :  257ـ  256( واانهم صاالاب الفالااوض فاا  الفالااوض : 2)

204. 

 ( هو صلاب الفالوض   نفت المالدر.3)
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خلرجة    وووو  الحكم بتحهيم اطء وا  اخاا  خار تاهك اطئهال اكاذا 

خاا  خار اطئهال   فها  الحكم بعدل اجوب اطئهل ألجل البنلء  خر  دل الح
خلرجااة  اا  وووااو  الحكاام بوجااوب اطء واا  اخااا  خاار اطئهاال. اهااذا 

بخاا ف الشاابهة الحكمنّااة ؛ فااإهللّا األصاال فنهاال وعاالر  لاانفت الحكاام المعخااول 

 (1)بلإلجماالض   الاانت وخهجاال لمجااهاه  اا  وووااو د اتّاار ال ينلفنااد جعاال 
 الشلر .

ونلفالو االصاوض لك  هذا الممدار و  الفاه  غناه وجاد ؛ لذ الا  ل وا  

لنفت الحكم الوايع    اتّر وا  العخام التفالانخ  اوعلرواتهل لاد   هاو كاوهللا 
العمل بلالصوض ووجبل لطه  الحكم الوايع  و  انث االلتزال   فإذا فه  

ـ  لالّ  خر اهوة المخللفة العمخنّة (3)لم يدالّ  (2)ألهللّا العمل االنمل ـ  جوا  ذلك

عاال  اا  لجااهاء االصااوض المتنلفنااة فاا  فخاانت الطااه  واا  انااث االلتاازال ولن
 الواي .

اال يبعد امل لط   كخملت العخملء ف   دل جاوا  طاه  ياوض اإلوالل 

ف  ومألة اإلجمل     خر طهاد و  انث العمل ؛ لذ هو الممخّم  الم ل خند
المعهاف و  طه  يوض الحّجة   فهاج  كخملتهم فنمل لذا اختخفت االّوة  خر 

الحكاام  (4) عراماادااادهمل دلناال ؛ فااإهللّا ظاالهه الشاانخ يااولن  الاام يكاا  واا   

 بللتخننه الوايع    اظلهه المنموض    بع  طهاهمل االهجو  للر
__________________ 

 .«بجعل» ( :لا ) (ظ)   (ر)( ف  1)

 (.م)  اشطب  خنهل ف   (ر)ف   «االنمل»( لم تهد 2)

 .«ضّ لم يد»  اف  غنههمل :  (ت)اوالّححة  (ه)( كذا ف  3)

 .637:  2( ان ه العدّو 4)
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  اال ريااب  هللّا فاا  كخنهماال طهااال لخحكاام الااوايع  ؛ ألهللّا التخننااه  (1)األصاال 

 الوايع  كلألصل اكم  للث.
 : «داراهللا األوااه باان  الوجااوب االتحااهيم»نعاام   ظاالهههم فاا  ومااألة 

   (2)االتّفل   خر  دل الهجو  للر اإلبلاة   الهللا اختخفوا بن  يلهال باللتخننه 

ااإلنالاالف :  نّااد ال يخخااو  اا  يااّوو ؛ ألهللّا  .(3)ايلهاال بتعناان  األخااذ بللحهوااة 
 (5)ف  اايعاة  (4ا )المخللفة العمخنّة الت  ال تخزل ف  المملل ه  المخللفة دفعة 

فاا  اايعتاان  فهاا  ال وااة البتااة   االعماال كماال  (6ا )  ا ّواال المخللفااة تاادريجل 

  كاذلك يحكام بحهواة المخللفاة  (7)يحكم بمبح المخللفة دفعة    يالد ا ماد 
بحكام ظالههر  ناد كاّل  (8)ف  اايعتن  تدريجل    يالد للنهل و  غنه تعبّاد 

اايعة   ااننئذ فنجب بحكام العمال االلتازال بللفعال  ا التاهك ؛ لذ فا   دواد 

 ارتكلب لمل هو وبغو  لخشلر  يمننل    يالد.
 ّل اايعة  اتعدّد الوايعة لنّمل يجدر و  اإلذهللا و  الشلر   ند ك

__________________ 

 .636:  2( نمخد الشنخ ف  العدّو 1)

 .356( كاللاب الفالوض ف  الفالوض : 2)

 .460:  (وخطوط)( كللع ّوة ف  نهلية الوصوض 3)

 (.ر)ف   «الواا»( لم تهد 4)

 « ا  يالاد ا ماد» ( :ت)  اف  نمخة بدض  «   يالد ا خم» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  5)

 (.ظ)ف   «ف  اايعةا»  الم تهد 

 (.را ) (ت)ف   «الواا»( لم تهد 6)

 .« خم»:  « مد»بدض  (ضا ) (ظ)   (م)   (ر)( ف  7)

 .«تمنند»  اف  غنههل :  (م)اوحتمل  (ه)   (ت)( كذا ف  8)
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كمل ف  تخننه الشلر  لخممخّد بن  يول  المجتهدي  تخننها ومتمّها يجو  وعد 

 ّول و   دود فللملدل  خر ول هو وبغو  الهجو      ادهمل للر اآلخه   ا
لخشالر  يمااتحّا  ما  العماالب  خاار ارتكالب ذلااك المبغااو     ّوال لااو التاازل 

 بأاد االاتمللن  يبح  ملبد  خر وخللفة الواي  لو اتّفمت.

 ايمك  استفلدو الحكم  يرل و  فحوى  خبلر التخننه  ند التعلر .
و الت  لم تتعدّد فنهل الوايعاة لك  هذا الك ل ال يجهر ف  الشبهة الوااد

اتّاار تحالاال المخللفااة العمخنّااة تاادريجل   فللماالن  فاا  الحمنمااة هاا  المخللفااة 

 .(1)العمخنة المطعنة الو تدريجل و   دل التعبّد بدلنل ظلههّر   فتأّول جدّا 
هذا كخّد ف  المخللفة المطعنّة لخحكم المعخول لجملال و  انث االلتازال   

 ا يختزل بعدود ف  وهاخة ال لهه لذا ايترت االصاوض ذلاك  بأهللا ال يختزل بد
(2). 

__________________ 

 العبلرو التللنة : (لا ) (ض)ف   «ظلههرـ  للرـ  االعمل كمل يحكم»( اردت بدض  بلرو 1)

االعمل يمبّح المخللفة التدريجنّة لذا كلهللا    يالد للنهل او  غناه تمنناد بحكام ظالههّر »

ـ  الاو كالهللا فا  اايعتان ـ  ألهللّا ارتكلب ول هو وبغو  لخمولر و  يالاد يبانح ند كّل اايعة ؛ 

لذا لم يك  لد  ند كّل اايعة ول هو بدض ظلهها لخمعخول لجمالال فا  الاوايعتن    ااننئاذ : فنجاب 

بحكم العمل االلتزال بللفعل  ا التهك   ابمبح  ملبد لاو اتّفاا وخللفاة وال التازل لخحكام الاوايع  ؛ 

 .«لتزال غلية اإلوكلهللا ف  االنمنلد لذلك التكخنا المجهوض   فلفهمألهللّا هذا اال
 ابن  النمختن  اخت ف يمنه غنه وخّل.

 (.ل)ف   «ذلكـ  للرـ  هذا كخّد»( لم تهد  بلرو 2)



 93  ..................................................................................  (1)[لّوألا ماقملا]

 

 ا ّول المخللفة العمخنّة :
اء كلنات فا  فإهللا كلنت لخطلب تفالنخّ    فلل لهه  دل جوا هال   ساو

 الشبهة المووو نّة   كلرتكلب اإلنلءي  المشتبهن  المخللا لموض الشلر  :

كتهك الماله ااإلتملل ف  واوارد اشاتبله  (1ا )   «اجتنب    النجت»
الحكم ؛ ألهللّا ذلك وعالنة لذلك الخطالب ؛ ألهللّا المفاها  اجاوب االجتنالب 

ـ  وث ـ  اإلنلءي    ااجوب ص و ال هه االعاله   النجت الموجود بن  

  اكذا لو يلض :  كهل  يدا   ااشتبد بان  شخالان  ؛ فاإهللّا  (2)يالها  ا لتملول 
 تهك لكهاوهمل وعالنة.

فإهللا يخت : لذا  جهينل  صللة الطهلرو ف  كّل و  اإلنلءي  ا خهجنلهمال 

ر طهالرو بنلء  خاـ     وووو  النجت بحكم الشلر    فخنت ف  ارتكلبهمل
 .«اجتنب    النجت»وخللفة لموض الشلر  : ـ  كّل ونهمل

يخات :  صااللة الطهالرو فاا  كااّل ونهمال بللخالااوم لنّمال يوجااب جااوا  

ارتكلباد وا  اناث هاو   ا ّوال اإلنالء الانجت الموجاود بننهمال فا   صال يادّض 
ة  خر طهلرتد ؛ ألنّد نجت يمننل   ف  بدّ لّول و  اجتنلبهمل ؛ تحالن  لخموافما

المطعنّااة   الّواال  هللا يجتنااب  ااادهمل ؛ فااهارا  اا  المخللفااة المطعنّااة    خاار 

 .(3)االخت ف المذكور ف  وحخّد 
__________________ 

 .« ا ف  الشبهة الحكمنّة» يلدو :  (هللاا ) (ف)   ( )   (خ)( ف  1)

م تاهد   الا (لا ) (ض)   (ظ)فا   «لتملوالـ  للارـ  ااجاوب صا و ال هاه»( لم تهد  بالرو 2)

 (.ر)ف   «وث  يالها  ا لتملول» بلرو 

 .210:  2( ان ه وبحث االشتغلض 3)

للفااااااة العمخنّااااااة المخ
 لخعخم اإلجملل 

و كلناااااااااااااااات لااااااااااااااا
المخللفاااااااااااااااااااااااااااااااة 
لخطاااااااااااااااااااااااااااااااالب 

 تفالنخ 
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هااذا   واا   هللّا اكاام الشاالر  بخااهاج وجااهى األصاال  اا  وووااو  

التكخنا الثلبت بلألدلّة االجتهلديّة ال وعنر لد لالّ رف  اكم ذلاك الموواو    
اجتناب » فمهج   صللة الطهلرو للر  دل اجوب االجتنلب المخللا لمولد :

 .(1)  فلفهم  «   النجت

كمال لذا  خمنال ـ  الهللا كلنت المخللفة وخللفة لخطلب وهدّد بن  خطالبن 
بنجلسااة هااذا المااله   ا بحهوااة هااذه المااه و    ا  خمناال بوجااوب الااد لء  نااد 

 روراااالهللا  ا بوجااااوب الالاااا و  نااااد ذكااااه النباااا ّ  (2)رؤيااااة هاااا ض شااااهه 

 فف  المخللفة المطعنّة اننئذ اجوه :ـ  اسخما لد خندعصخر
 ادهل : الجوا  وطخمل ؛ ألهللّا المهدّد بن  الخمه ااألجنبنّة لم يم  النها  

 ند ف  خطلب و  الخطلبالت الشاه نّة اتّار يحاهل ارتكلباد   اكاذا الماهدّد 

ة الخطلبالت بن  الد لء االال و ؛ فإهللّا اإلطل ة االمعالنة  بلرو    ووافما
 التفالنخنّة اوخللفتهل.

الثلن  :  دل الجوا  وطخمل ؛ ألهللّا وخللفة الشلر  يبنحاة  ما  وماتحمّة 

 لخذّل  خنهل   اال يعذر فنهل لالّ الجلهل بهل.
الثللث : الفه  بن  الشبهة ف  المووو  االشبهة فا  الحكام   فنجاو  

فا  الشابهلت الموواو نّة  ؛ ألهللّا المخللفة المطعنّاة (3)ف  االالر داهللا الثلننة 

فو  ادّ اإلااللء   بخ ف الشبهلت الحكمنّة   كمال ي هاه وا  كخمالتهم فا  
 وملهل اإلجمل  المهّكب.
__________________ 

 .«فتأّول»:  «فلفهم»بدض  (ضا ) (م)   (ر)( ف  1)

 (.ها ) (ت)و   «شهه»( 2)

 .«األّاض داهللا الثلن »  اف  غنههمل :  (ها ) (ت)( كذا ف  3)

لاااااااااااااااو كلناااااااااااااااات 
لفاااااااااااااااااااااااااااااااة المخل

لخطاااااالب وااااااهدّد   
 ففنهل اجوه
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اكاااأهللّا الوجاااد وااال تمااادّل : وااا   هللّا االصاااوض فااا  الموواااو لت تخاااهج 

وجلريهاال  اا  وووااو لت  دلّااة التكخنااا   بخاا ف االصااوض فاا  الشاابهلت 
 الحكمنّة ؛ فإنّهل ونلفنة لنفت الحكم الوايع  المعخول لجملال.

ايد  هفت وعا ذلك   ا هللّا وهجا  اإلخاهاج الموواو   للار رفا  

لااك   فنكااوهللا األصاال فاا  المووااو  فاا  الحمنمااة  خاار ذ (1)الحكاام المتهتّااب 
 ونلفنل لنفت الدلنل الوايع    لالّ  نّد الكم  خند ال وعلر  لد   فلفهم.

ـ  الهاب  : الفه  بن  كوهللا الحكم المشتبد ف  وووو ن  ااادا باللنو 

 ابن  اخت فد   كوجوب الش ء ااهوة  خه.ـ  كوجوب  اد الشنئن 
لت فاا  الواجباالت الشااه نّة بأسااههل فاا  االوجااد فاا  ذلااك :  هللّا الخطلباا

اكم خطلب ااااد بفعال الكاّل   فتاهك الابع  وعالانة  هفال   كمال لاو يالض 

المااولر : افعاال كااذا اكااذا اكااذا   فإنّااد بمنزلااة افعخهاال جمنعاال   فاا  فااه  فاا  
 العالنلهللا بن  تهك اااد ونهل وعنّنل  ا اااد غنه وعنّ   نده.

إلتنالهللا بكاّل ااااد وا  المحتمخان  نعم   ف  اجاوب الموافماة المطعنّاة بل

ك ل  خه وبنّ   خر :  هللّا وجّهد العخم بللحكم الوايع  يمتر  البهاءو النمنننة 
 ند    ا يكتفر بأادهمل ؛ ااذرا  ا  المخللفاة المطعنّاة التا  ها  بنفماهل  (2)

وعالنة  ندهم الهللا لم يختزووا االوتثلض النمننا   (3)وذوووة  ند العم ء ايعدّ 

 مل.لخطلب وج
__________________ 

 .«المهتّب» ( :ها ) (ل)( ف  1)

 .«النمنننّة العخمنّة» ( :لا ) (ظ)( ف  2)

 ( كذا ف  النمخ.3)
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 ااأليوى و  هذه الوجوه : هو الوجد الثلن     ّم األّاض    ّم الثللث.
 هذا كخّد ف  اشتبله الحكم و  انث الفعل المكخّا بد.

ا ّول الك ل ف  اشتبلهد و  اناث الشاخّ المكخّاا باذلك الحكام   فماد 

  هفت  نّد :
يماا  تاالرو فاا  الحكاام الثلباات لمووااو  اايعااّ  وااهدّد باان  شخالاان    

 كأاكلل الجنلبة المتعخّمة بللجنب المهدّد بن  ااجدر المن .

ه بان  ووواو ن    ايد يم  ف  الحكام الثلبات لشاخّ وا  جهاة تاهدّد
 كحكم الخنثر المهدّد بن  الذكه ااالنثر.

  ّول الك ل ف  األّاض   فمحاّلخد :

 هللّا وجّهد تهدّد التكخنا بن  شخالن  ال يوجب  خر  ادهمل شانئل ؛ لذ 
 (1)العبهو ف  اإلطل ة االمعالنة بتعخّا الخطلب بللمكخّا الخلّم   فللجناب 

 نّاد يجاب  بن  شخالن  غناه وكخّاا بللغمال الهللا ارد وا  الشالر  : المهدّد

الغمل  خر كّل جناب ؛ فاإهللّا كا  ونهمال شالّك فا  توّجاد هاذا الخطالب للناد   
فنماابح  ماالب اااااد واا  الشخالاان  يكااوهللا جنباال بمجااّهد هااذا الخطاالب الغنااه 

 للند. (2)المتوّجد 

للناد دخال فا   (3)لو اتّفا ألاادهمل  ا لثللاث  خام بتوّجاد خطالب  نعم  
 اشتبله وتعخّا التكخنا الذر تمدّل اكمد بأيملود.

__________________ 

 .«االجنب» ( :را ) (ت)( ف  1)

 .«الموّجد» ( :لا ) (ر)( ف  2)

 .«الخطلب» ( :م)( ف  3)

األياااااااااااوى  ااااااااااادل 
 الجوا  وطخمل

الشاااااااااااتبله وااااااااااا  ا
اناااااااااث شااااااااااخّ 

 المكخّا

لااااو تااااهدّد التكخنااااا 
 بن  شخالن 

لاااااااااااااااااو اتّفاااااااااااااااااا 
ألاااااااااااااااااااااااادهمل  ا 
لثللااااااااااااااث  خاااااااااااااام 

د خطااااااااالب بتوّجااااااااا
 للند
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نطبليهل  خار وال اال بأس بلإلشلرو للر بع  فها  الممألة ؛ لنتّرح ا

 تمدّل ف  العخم اإلجملل  بللتكخنا.
فمنهل : امل  ادهمل اآلخه الدخللاد فا  المماجد لخطاواف  ا لغناهه   

 بنلء  خر تحهيم لدخلض الجنب  ا لدخلض النجلسة الغنه المتعدّية :

فااإهللا يخناال : لهللّا الاادخوض ااإلدخاالض وتحمّماالهللا بحهكااة ااااادو   دخاال فاا  
المعخووااة تفالاان  الهللا تااهدّد باان  كونااد واا  جهااة الاادخوض  ا  (1)فااة المخلل

 اإلدخلض.

 الهللا جعخنلهمل وتغليهي  ف  الخلرج كمل ف  الذه  :
اهاو ـ  فإهللا جعخنل الدخوض ااإلدخلض راجعان  للار  ناواهللا وحاّهل ااااد

كلهللا و  المخللفاة المعخوواة ـ  المدر المشتهك بن  لدخلض النفت الدخلض الغنه

 النخ    ن نه ارتكلب المشتبهن  بللنجت.لخخطلب التف
الهللا جعخناال كاا  ونهماال  نواناال ومااتم    دخاال فاا  المخللفااة لخخطاالب 

 المعخول بلإلجملض الذر  هفت فند الوجوه المتمدّوة.

و  يط  الن ه    ـ  اكذا و  جهة دخوض المحموض ااستئجلره الحلول
 (3)لنّااد  خاام ؛ انااث ـ  (2)اهوااة الاادخوض ااإلدخاالض  خنااد  ا فااه   اادوهل 

   ا اساتئجلر  (4)لجمالال بالادار  ااد المحاّهون  : لّوال دخاوض المماجد جنبال 

 جنب لخدخوض ف  الممجد.
__________________ 

 .«المطعنّة»  اف  غنههل  يلدو :  (ل)( كذا ف  1)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   « دوهلـ  للرـ  و  يط  الن ه»( لم تهد  بلرو 2)

 .«عخمي» ( :ها ) (ت)( ف  3)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «جنبل»( لم تهد 4)

بعاااااااااا  فااااااااااها  
 الممألة
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ف  تكخنفد  (1)لالّ  هللا يملض بأهللّا االستئجلر تلب  لحكم األجنه   فإذا لم يك  

 وحكوول بللجنلبة اابنح لد الدخوض ف  الممجد   صّح استئجلر الغنه لد.
 اونهل : ايتداء الغنه بهمل ف  ص و  ا ص تن  :

يتااداء واا   اكاالل الجنلبااة الوايعنّااة   كاالهللا فااإهللا يخناال بااأهللّا  اادل جااوا  اال

االيتااداء بهماال فاا  صاا و ااااادو ووجباال لخعخاام التفالاانخ  باابط هللا الالاا و   
اااليتداء بهمل فا  صا تن  وا  يبنال ارتكالب اإلنالءي    اااليتاداء بأاادهمل 

 ف  ص و ااادو كلرتكلب  اد اإلنلءي .

الشاخّ فا  اكام  الهللا يخنل : لنّد يكفا  فا  جاوا  االيتاداء  ادل جنلباة
نفمد   صّح االيتداء ف  ص و فر     ص تن  ؛ ألنّهمل طلههاهللا بللنمابة 

 للر اكم االيتداء.

 ااأليوى : هو األّاض ؛ ألهللّا الحد  ولن  اايع  ال  خم .
نعاام   ال لشااكلض فاا  اسااتئجلرهمل لكاانت الممااجد فراا   اا  اسااتئجلر 

وض لهمااال ال لخطهااالرو  اااادهمل ؛ ألهللّا صاااّحة االساااتئجلر تلبعاااة إلبلااااة الااادخ

 الوايعنّة   االمفها  لبلاتد لهمل.
ايت  خر ول ذكهنل جمن  ول يهد  خنك   ومنّازا بان  األاكالل المتعخّماة 

بللجنب و  انث الحد  الوايع    ابن  األاكلل المتعخّمة بللجناب وا  اناث 

 لنّد ولن  ظلههّر لخشخّ المتاّلا بد.
 :ا ّول الك ل ف  الخنثر 

 فنم  تلرو ف  وعلوختهل و  غنههل و  وعخول الذكوريّة ااالنو نّة  ا
__________________ 

 .«هو» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  1)

  اكلل الخنثر
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وجهولهماال   ااكمهاال بللنماابة للاار التكااللنا المختاّلااة بكااّل واا  الفااهيمن    

اتلرو ف  وعلوخة الغنه وعهل. ااكام الكاّل يهجا  للار وال ذكهنال فا  االشاتبله 
 .(1)تعخّا بللمكخّا بد الم

 ّول وعلوختهل و  الغنه   فممترر المل دو ااتها هل    غنههل وطخمل ؛ 

 لخعخم اإلجملل  بحهوة ن ههل للر لادى الطلهفتن    فتجتنب  نهمل ومدّوة.
اياااد يتاااوّهم :  هللّا ذلاااك وااا  بااالب الخطااالب اإلجمااالل  ؛ ألهللّا الاااذكور 

ل  ابللعكت   االخنثر شلّك فا  دخولاد فا   ااد وخلطبوهللا بللغّ     اإلن

 الخطلبن .
االتحمناا : هااو األّاض ؛ ألنّااد  خاام تفالاان  بتكخنفااد بااللغّ   اا  لااادى 

الطاالهفتن    اواا  العخاام التفالاانخ  ال  بااهو بإجماالض الخطاالب   كماال تماادّل فاا  

 الدخوض ااإلدخلض ف  الممجد لواجدر المن .
طلب اااد   اهو تحهيم ن ه كّل و   نّد يمك  لرجل  الخطلبن  للر خ

 لنملهللا للر كّل بللغ ال يمل خد ف  الذكورية ااالنو نّة  دا و  يحهل نكلاد.

الك  يمك   هللا يملض : لهللّا الكّا    الن اه للار وال  ادا المحالرل وشامّة 
  نمااة   فاا  يجااب االاتناالط فنااد   باال العمااه فنااد  الاار واا  الشاابهة الغنااه 

 المحالورو.

  الخطالبن  للار خطالب ااااد فا  اهواة المخللفااة  ا يمالض : لهللّا رجاو
 المطعنّة   ال ف  اجوب الموافمة المطعنة   فلفهم.

__________________ 

 .«اشتبله وتعخّا التكخنا» ( :م)انمخة بدض  (ه)   (ت)( ف  1)

وعلوختهااااااااااال وااااااااااا  
 الغنه
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خاام لجماالال بحهوااة اااااد واا  اهكااذا اكاام لباالس الخنثاار ؛ انااث لنّااد يع
وختاّللت الهجالض كللمنطماة االعملواة  ا وختاّلالت النمالء  خناد   فنجتناب 

  نهمل.

 ا ّول اكم ستلرتد ف  الال و : فنجتنب الحهيه ايمته جمن  بدند.
 ا ّول اكم الجهه ااإلخفلت :

فاإهللا يخناال بكااوهللا اإلخفاالت فاا  العشاالءي  االالاابح رخالااة لخمااه و جهااه 

 .(1)الخنثر بهمل 
الهللا يخنل : لنّد  زيماة لهال فاللتخننه لهللا يالل اإلجمال   خار  ادل اجاوب 

 تكهار الال و ف  امّهل.

 (3)؛ و  جهة ول ارد : و   هللّا الجلهال فا   (2)ايد يملض بللتخننه وطخمل 
 .(5)ااإلخفلت وعذار  (4)الجهه 

ّّ لنّمل دّض  خر وعذاريّة الجلهل بللنمبة للر ـ  افند ورلفل للر  هللّا الن

ل اإل لدو لو خللا الواي    ا ي  هذا وا  تخنناه الجلهال وا   ّاض األواه لزا
بل الجلهل لو جهه  ا  خفت وتاهدّدا بطخات صا تد ؛ لذ يجاب  خناد  ؟بننهمل

:  هللّا ال الهه وا  الجهال فا  األخبالر غناه هاذا ـ  الهجو  للر العخم  ا العللم

 الجهل.
__________________ 

 .«بهل» ( :لا ) (ر)( ف  1)

 .363  االفالوض :  190:  (الطبعة الحجهيّة)( ان ه الذكهى 2)

 .«الماله ااإلتملل ا» يلدو :  (ه)( ف  3)

 .«الماله»:  «الجهه»بدض  (لا ) (ض)   (ظ)   (ت)( ف  4)

 .1و   بواب المهاءو   الحديث  2  البلب  766:  4( ان ه الوسلهل 5)

اكمهاااااااال بللنماااااااابة 
كااااااااااللنا للاااااااااار الت

المختاّلااااااااة بكاااااااال 
 و  الفهيمن 
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ت ف     نّة اربل نّة الخم (1)ا ّول تخننه يلو  الفهيرة المنمنّة و  

ّّ بلالكتفاالء    الممااتخزل  (3)بااللث    (2)ا نلهنّااة ؛ فإنّماال هااو بعااد اراد الاان
إللغاالء الجهااه ااإلخفاالت بللنماابة للنااد   فاا  داللااة فنااد  خاار تخننااه الجلهاال 

 بللمووو  وطخمل.

الماه و ا ّول وعلوخة الغنه وعهل   فمد يملض بجوا  ن ه كّل و  الهجال ا
 .(4)للنهل ؛ لكونهل شبهة ف  المووو    ااألصل اإلبلاة 

افنااد :  هللّا  مااول اجااوب الغااّ   خاار المؤوناالت لالّ  اا  نماالههّ   ا 

  يدّض  خر اجوب الغّ     الخنثر ؛ الذا  (5)الهجلض المذكوري  ف  اآلية 
 اكم ف  جلو  المملصد بتحهيم ن ه الطلهفتن  للنهل   كتحهيم ن ههال للنهمال

 .(8)  فتأّول جدّا  (7)  بل ادّ ر سبطد االتّفل   خر ذلك  (6)

 ّم لهللّا جمن  ول ذكهنل لنّمال هاو فا  غناه النكال . ا ّوال التنالكح   فنحاهل 
ـ  بنند ابن  غنهه يطعل   ف  يجو  لد تزايذ اوه و ؛ ألصللة  ادل ذكوريّتاد

 بمعنر  دل تهتّب   ه الذكوريّة و  جهة النكل  ااجوب
__________________ 

 .«  »  اف  غنههمل :  (لا ) (ظ)( كذا ف  1)

 .«ف  االكتفلء»  اف  غنههمل :  (لا ) (ظ)( كذا ف  2)

 و   بواب يرلء الالخوات. 11  البلب  364:  5( ان ه الوسلهل 3)

 .363( ان ه الفالوض : 4)

 .31( النور : 5)

 .42:  12( جلو  المملصد 6)

 .45:  (كخملت المحمّمن )سللة ووابط الهول  ( هو المحمّا الداولد ف  ر7)

 «فتأّوال جادّا»   الام تاهد : (لا ) (ض)   (ظ)فا   «الذا ـ للر ـ فتأّوال جادّا»( لم تهد  بلرو 8)

 (.ت)ف  

وعلوخااااااااااة الغنااااااااااه 
 وعهل
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بهجل ؛ ألصللة  (2)اال التزّاج ـ  (1)افظ الفهج لالّ    الزاجة اوخك النمن  

كا  ذكاه الشانخ وماألة فاه    ل (3) دل كوند اوه و   كمل صّه  بد الشاهند 
 .(5)  فلفهم  (4)الوار  الخنثر المشكل  اجل  ا  اجة 

 هذا تملل الك ل ف  ا تبلر العخم.
__________________ 

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «النمن ـ  للرـ  بمعنر»( لم تهد  بلرو 1)

 .«التزايذ» ( :لا ) (م)( ف  2)

 .380:  2( الدراس 3)

 .117:  4( المبموط 4)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «فلفهمـ  للرـ  كمل صّه »( لم تهد  بلرو 5)



 103  .....................................................................................  ينّاثلا دصقملا

 المقصد الثّاني

 في الّظنّ 
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 105  .....................................................................................  يناثلا دصقملا

 المقصد الثاني

 في الظنّ 

 االك ل فند يم  ف  وملون  :

 ااادهمل : فاا  لوكاالهللا التعبّااد بااد  ماا    االثاالن  : فاا  ايو ااد  ماا   ا 

 شه ل.

 (1)أّما األّول 

 ا   (2)فل خم :  هللّا المعهاف هو لوكلناد   اي هاه وا  الادلنل المحكاّ  

:  ماول المنا  لمطخاا ال اّ  ؛ ـ  ف  استحللة العمل بخبه الواادـ  (3)اب  يبة 

 فإنّد استدّض  خر وذهبد بوجهن  :
 األّاض :  نّاااد لاااو جااال  التعبّاااد بخباااه الواااااد فااا  اإلخبااالر  ااا  النبااا ّ 

لجل  التعبّد باد فا  اإلخبالر  ا  ع تعاللر   االتالل  بلطال  ا لد خندعصخر

 لجمل ل.
 االثلن  :  هللّا العمل بد ووجب لتحخنل الحهال اتحهيم الح ض ؛

__________________ 

 .125( سنأت  الك ل ف  المملل الثلن  ف  الالفحة 1)

 .141( اكله المحمّا ف  المعلرج : 2)

جعفااه وحّمااد باا   بااد الااهام  باا  يبااة الااها ر   واا  وتكخّماا  اإلولونّااة   اكاالهللا  ( هااو  بااو3)

 .375وعتزلنّل    ّم تباّله   ان ه رجلض النجلش  : 

  لوكااااااااااااالهللا ففااااااااااااا
التعبّااااااااااد باااااااااالل ّ  

 دا دو

 دلّاااااااة اباااااااا  يبااااااااة 
  خر االوتنل 
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 لذ ال يؤو   هللا يكوهللا ول  خبه بحخّنتد اهاول ابللعكت.

جلر ف  وطخا ال ّ    بل فا  وطخاا األوالرو ـ  كمل تهىـ  اهذا الوجد
 ال ّ . الغنه العخمنّة الهللا لم يفد

ااستدّض المشهور  خر اإلوكلهللا : بأنّل نمطا  بأنّاد ال يخازل وا  التعبّاد باد 

 .(1)وحلض 
اف  هذا التمهيه ن ه ؛ لذ المط  بعدل لزال المحلض ف  الواي  وويوف 

بلنتفلههال    (3)بجمن  الجهلت المحّمنة االممبّحة ا خمد  (2) خر لالطة العمل 

 غنه الصل فنمل نح  فند. اهو
فالألالر  هللا يماّهر هكااذا : لنّال ال نجاد فاا   مولنال بعاد التأّواال وال يوجااب 

 االستحللة   اهذا طهيا يمخكد العم ء ف  الحكم بلإلوكلهللا.

    ال االجواب    دلنخد األّاض :  هللّا اإلجمل  لنّمل يلل  خر  دل الوياو
  خر االوتنل .

ـ  (4)بعد تمخنمد ـ  و   هللّا  دل الجوا  ينلسل  خر اإلخبلر    ع تعللر

 فها ل  خر (6ا )هو فنمل لذا بن  تأسنت الشهيعة اصوال  (5)لنّمل 
__________________ 

 .103:  1( ان ه العدّو 1)

 .«العموض»  اف  غنههمل :  (ما ) (ر)( كذا ف  2)

 .« خمهل» ( :ها ) (ت)( ف  3)

 .«بعد تمخنم صّحة الم  وة» ( :ما ) (ر)( ف  4)

وا   هللّا اإلجمال   خار »:  «لنّمالـ  للرـ  و   هللاّ »بدض  بلرو :  (لا ) (ض)   (ظ)( اردت ف  5)

 .« دل الجوا  لنّمل

 .« ا» ( :لا ) (ض)   (ظ)   (م)( ف  6)

اساااااااااااااااااااااااااااااااتدالض 
المشااااااااهور  خاااااااار 

 اإلوكلهللا

األالاااار فاااا  اجااااد 
 االستدالض

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
  دلّة اب  يبة
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 صال الادي  اجمنا   ول نح  فند وّمل  بات (2)  ال وثل  (1)العمل بخبه الوااد 

 (4ا )و  جهاة العاوار   (3)فها د بلألدلّة المطعنّة   لك   ه  اختفلؤهل 
 لخفلء ال للمن  لخحّا.

 : (5)ا ّول دلنخد الثلن    فمد اجنب  ند 

تلرو : باللنم  بالالوور الكثناهو الغناه المفنادو لخعخام   كاللفتوى االبنّناة 
   وهّكبل.االند   بل المط   يرل ؛ ألنّد يد يكوهللا جه

ااخهى : بللحّل   بأنّد لهللا اريد تحهيم الح ض ال الههر  ا  كماد فا  

 نمخّم لزاود   الهللا اريد تحهيم الح ض الوايع  ظلهها ف  نمخّم اوتنل د.
بللخبه ف  الممألة الت   (6)ااألالر  هللا يملض : لنّد لهللا  راد اوتنل  التعبّد 

فنهاال باالب العخاام بااللواي    فاا  يعماال المناا   اا  العماال بااد   فراا   اا  انماادّ 

اوتنل د ؛ لذ و  فه   ادل الاتمّك  وا  العخام باللواي  لّوال  هللا يكاوهللا لخمكخّاا 
 اكم ف  تخك الوايعة   الّول  هللا ال يكوهللا لد فنهل اكم   كللبهلهم االمجلنن .

__________________ 

 .«   ع» يلدو :  (ه)  اف   «  ع سبحلند » يلدو :  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

 .«ف »:  «وثل»بدض  (ها ) (ت)( ف  2)

 .«ف  الجمخة» يلدو :  (ضا ) (م)( ف  3)

 (.ت)  نعم اردت ف  نمخة بدض  (لا ) (ض)   (ظ)   (ت)ف  « العوار  ا»( لم تهد 4)

 .271( ان ه الفالوض : 5)

 .«اوتنل  العمل» ( :لا ) (ظ)( ف  6)

لااااااااااااار فااااااااااااا  األا
الجاااااااااااواب  ااااااااااا  

 دلنخد الثلن 
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األّاض   ف  ونلم    لرجل د للر ول ال يفند العخم و  االصاوض  فعخر

 الوااد. (1) ا األولرات ال ننّة الت  ونهل خبه 
ا خاار الثاالن    يخاازل تااهخنّ فعاال الحااهال الااوايع  اتااهك الواجااب 

 الوايع    ايد فّه الممتدّض ونهمل.

هللّا فااإهللا التاازل  هللّا واا   اادل الااتمّك  واا  العخاام ال اجااوب اال تحااهيم ؛ أل
 الواجب االحهال ول  خم بطخب فعخد  ا تهكد.

 يخنل : ف  يخزل و  التعبّد بللخبه تحخنل اهال  ا  كمد.

اكنا كلهللا : ف  ن اّ  بللمماتدّض لرادو االوتنال  فا  هاذا الفاه    بال 
ال لهه  نّد يدّ   االنفتل  ؛ ألنّد  سبا و  المنّد ا تبل د الذي  ادّ وا انفتال  

 بلب العخم.

ذكهناال ظهااه :  نّااد ال وجاالض لخاانم   خنااد بمثاال الفتااوى ؛ ألهللّا اوّماال 
المفها  انمداد بلب العخم  خر الممتفت    النت لد ش ء  بعد وا  تحاهيم 

الح ض اتحخنل الحهال و  العمل بموض المفت    اتّر  نّد لو تمّك  وا  ال اّ  

 .(2)االجتهلدر فلألكثه  خر  دل جوا  العمل بفتوى الغنه 
د باللمط  وا  ااتمالض كوناد فا  الوايا  جها  وهّكبال ؛ فاإهللّا اكذلك نمر

 بلب هذا االاتملض ونمدّ  خر الملط .

الهللا  راد االوتنل  و  انفتل  بالب العخام االاتمّك  وناد فا  واورد العمال 
 بللخبه   فنموض :

 ن  :لهللّا التعبّد بللخبه اننئذ يتالّور  خر اجه
__________________ 

 .«الخبه»  اف  غنههل :  (ت)( كذا ف  1)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «بفتوى الغنهـ  للرـ  اتّر  نّد»( لم تهد 2)

التعبّااااااااااد بااااااااااللخبه 
اجهاااااااان  :   خاااااااار

الطهيمنّاااااااااااااااااااااااااااااة 
 االمببنّة
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:  هللا يجب العمل بد لمجّهد كوند طهيمل للار الوايا  اكلشافل  (1) ادهمل 

ظننّل  ند   بحنث لم ي اظ فند والخحة سوى الكشاا  ا  الوايا    كمال ياد 
يتّفا ذلك ان  انمداد بلب العخم اتعخّا الغه  بإصالبة الوايا  ؛ فاإهللّا األواه 

بللعمل بلل ّ  الخبهر اا غنهه ال يحتلج للر والخحة سوى كوند كلشفل ظننّل 

    الواي .
بماابب يناالل تخااك ـ  الثاالن  :  هللا يجااب العماال بااد ألجاال  نّااد يحااد  فنااد

لتا  تفاوت  ناد وخللفاة والاخحة راجحاة  خار المالاخحة الوايعنّاة اـ  األولرو

بمابب لخبالر العالدض ـ  تخاك األوالرو لخوايا    كاأهللا يحاد  فا  صا و الجمعاة
 والخحة راجحة  خر المفمدو ف  فعخهل  خر تمديه اهوتهل اايعل.ـ  بوجوبهل

 ّول ليجلب العمال باللخبه  خار الوجاد األّاض   فهاو الهللا كالهللا فا  نفماد 

لمال ذكااهه المماتدّض وا  تحاهيم الحاا ض ـ  فاه  انفتال  باالب العخاميبنحال وا  
لك  ال يمتن   هللا يكوهللا الخبه  غخب وطلبمة لخوايا  فا  ن اه ـ  اتحخنل الحهال

الشاالر  واا  األدلّااة المطعنّااة التاا  يمااتعمخهل المكخّااا لخوصااوض للاار الحااهال 

لاار االحا ض الاوايعنّن     ا يكونال وتمالاين  فا  ن اهه وا  اناث اإليالالض ل
 الواي .

لالّ  هللا يملض : لهللّا هذا رجو  للر فه  انمداد بالب العخام االعجاز  ا  

الوصاوض للار الوايا  ؛ لذ لانت الماهاد انمااداد بالب اال تمالد الاو كالهللا جهاا  
 .(2)وهّكبل   كمل تمدّل سلبمل 
__________________ 

 .«األّاض» ( :م)انمخة بدض  (ظ)( ف  1)

 ( ف  الالفحة الملبمة.2)

االوتناااااااااال    اااااااااادل
بناااااااااااااالء  خااااااااااااااار 

 الطهيمنّة
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 لر : اال تهاف بللمبح و  فه  التمّك  و  الواي .فلألا

ا ّول اجوب العمل بللخبه  خر الوجد الثلن    ف  يبح فند  ص    كمل 
 ال يخفر.

: لهللّا ـ  فا  العادّو ساههيدستبعال لخشانخ ـ  يلض ف  النهلية ف  هاذا الممالل

  اال يمتنا   هللا يكاوهللا والاخحة لذا الفعل الشه   لنّمال يجاب لكوناد والاخحة 
فعخنله انح   خار صافة وخالوصاة   اكوننال ظالنّن  بالاد  الاهاار صافة 

و  صفلتنل   فدخخت ف  جمخة  اوالنل الت  يجو  كوهللا الفعل  ندهل والخحة 
   انتهر ووو  الحلجة. (1)

فإهللا يخت : لهللّا هذا لنّمل يوجب التالويب ؛ ألهللّا المفها   خار هاذا  هللّا 

عة الت  اخبه بوجوبهل والخحة راجحة  خر المفمدو الوايعنّة ف  ص و الجم

  فللمفمدو الوايعنّة سخنمة    المعلر  الهاجح بشاهط  ادل لخبالر العالدض 
بوجوبهل   ابعد اإلخبلر يرمحّل المفمادو ؛ لعاها  المالاخحة الهاجحاة   

فخو  بت و  هذا الوصا تحاهيم  بات بغناه وفمادو توجباد ؛ ألهللّا الشاهط فا  

المفمدو لد خخّوهل    وعلروة المالاخحة الهاجحاة   فنكاوهللا لطا   ليجلب 
الحهال الوايعّ  اننئذ بمعنار  نّاد ااهال لاو ال اإلخبالر   ال  نّاد ااهال بللفعال 

اوبغاو  اايعاال   فااللموجود بللفعال فاا  هااذه الوايعاة  نااد الشاالر  لاانت لالّ 

مااادو المحبوبنّاااة االوجاااوب   فااا  يالاااّح لطااا   الحاااهال  خااار وااال فناااد المف
 المعلروة بللمالخحة الهاجحة  خنهل.

الو فه  صّحتد ف  يوجب  بوت اكم شه ّ  وغليه لخحكم الممابّب 

    المالخحة الهاجحة.
__________________ 

 .103:  1  االعدّو  290:  (وخطوط)( نهلية الوصوض 1)

ل االوتناااااااااال   ااااااااااد
بناااااااااااااالء  خااااااااااااااار 

 المببنّة
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االتالااويب الهللا لاام ينحالااه فاا  هااذا المعناار   لالّ  هللّا ال االهه بط نااد 

  ا جالب  (1)ا تهف بد الع ّوة ف  النهلية ف  وماألة التالاويب   يرل ؛ كمل
 اا  يااوض الع ّوااة : بااأهللّا ظنّنااة ـ  (2)فاا  تعهيااا الفمااد ـ  بااد صاالاب المعااللم

 الطهيا ال تنلف  يطعنّة الحكم.

يخت : لو سخّم كوهللا هذا تالاويبل وجمعال  خار بط ناد ا غمرانل الن اه 
  كلهللا الجواب بد    اب  يباة  (4) ّمل سنج ء و   دل كوهللا ذلك تالويبل  (3)

و  جهة  نّد  وه ومك  غنه ومتحنل   الهللا لم يك  اايعل إلجمل   ا غناهه   

 اهذا الممدار يكف  ف  ردّه.
بعاد الفاهاغ  ا  بطا هللا التالاويب    ساههيدسلالّ  هللا يملض : لهللّا ك ود 

 .(5)كمل هو ظلهه استداللد : و  تحخنل الحهال الوايع  
__________________ 

 .439:  (وخطوط)( نهلية الوصوض 1)

 .27( المعللم : 2)

 (.ضا ) (ر)   (ت)ف   «الن ه»( لم تهد 3)

 .121( ان ه الالفحة 4)

وا  تحخنال الحاهال »  الم تهد  (لا ) (ض)   (ظ)ف   «الوايع ـ  للرـ  لالّ  هللا يملض»( لم تهد 5)

 (.ما ) (ر)ف   «الوايع 
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 (1)[التعبّد باألمارات غير العلميّة]

اانااث انجااّه الكاا ل للاار التعبّااد بلألواالرات الغنااه العخمنّااة   فنمااوض فاا  

توونح هذا المهال الهللا كلهللا خلرجل    وحّل الك ل : لهللّا ذلك يتالّور  خار 

 اجهن  :
  فا  ي ااظ  األّاض :  هللا يكوهللا ذلك و  بلب وجّهد الكشا  ا  الوايا 

ف  التعبّد بهل لالّ اإلياللض للر الواي    فا  والاخحة فا  ساخوك هاذا الطهياا 
اراء والخحة الواي    كمل لو  وه المولر  بده  ند تحنّهه ف  طهياا بغاداد 

بمؤاض األ هاب    الطهيا   غنه و اظ ف  ذلك لالّ كوهللا ياوض األ اهاب 

ف  هاذا الممام لانت لالّ  (2)بللعمل ووص  للر الواي  داهمل  ا غللبل   ااألوه 
 لإلرشلد.

 (3)الثالن  :  هللا يكااوهللا ذلاك لمدخخنّااة ساخوك األواالرو فا  والااخحة العماال 

الهللا خللا الواي    فاللغه  لدراك والاخحة ساخوك هاذا الطهياا التا  ها  
 وملاية لمالخحة الواي   ا  رجح ونهل.

 وجد فند ال يخخو و  اوور : ّول الممم األّاض   فلل

 (4) ادهل : كوهللا الشلر  العللم بللغنب  للمل بداال ووافمة هذه األوالرو 
 لخواي  الهللا لم يعخم بذلك المكخّا.

__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

 (.لا ) (ظ)ف   «بللعمل»( لم تهد 2)

 .«بهل» يلدو :  (ها ) (م)( ف  3)

 .«األولرات»  اف  غنههل :  (ها ) (ل)   (ظ)( كذا ف  4)

التعبّاااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 
بلألوااااااالرات غناااااااه 

 خااااااااااار  العخمنّاااااااااااة
 اجهن  :

وماااااااااااااخك ـ  1
 ةالطهيمنّ 

وماااااااااااااخك ـ  2
 المببنّة

 اجوه الطهيمنّة
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 الثلن  : كونهل ف  ن ه الشلر  غللب المطلبمة.

الثللاث : كونهال فا  ن اهه  غخاب وطلبماة وا  العخاول الحلصاخة لخمكخّاا 
 بللواي  ؛ لكوهللا  كثههل ف  ن ه الشلر  جه  وهّكبل.

االوجااد األّاض االثللااث يوجباالهللا األوااه بمااخوك األواالرو الااو واا  تمّكاا  

ألسبلب المفندو لخمط . االثلن  ال يالّح لالّ و  تعذّر بلب العخم ؛ المكخّا و  ا
وا  داهللا تداركاد بشا ء   ـ  الو فا  النالدرـ  ألهللّا تفويت الواي   خر المكخّا

 يبنح.

 ا ّول الممم الثلن    فهو  خر اجوه :
  بحنااث ال  تلبعاال لتخااك األواالروـ  (1)وطخماال ـ   ااادهل :  هللا يكااوهللا الحكاام

ـ  وا  يطا  الن اه  ا  اجاود هاذه األوالرو ا ادوهلـ  يكوهللا ف  اّا الجلهال

ـ  اكم   فتكوهللا األاكلل الوايعنّة وختاّلة ف  الواي  بللعللمن  بهل   االجلهال
ال اكاام لااد  ا ـ  واا  يطاا  الن ااه  اا  يناالل  واالرو  نااده  خاار اكاام العااللمن 

والرو تاؤدّر للناد   اهاذا تالاويب بلطال  ناد  هال وحكول بمل يعخام ع  هللّا األ

  ايااد تااواته بوجااود الحكاام المشااتهك باان  العااللم  (2)الالااواب واا  التخطئااة 
 .(3)االجلهل األخبلر ااآل لر 
__________________ 

واا  » خاار  (م)  اشااطب فاا   «واا   صااخد»:  «وطخماال»باادض  (ها ) (ض)   (ت)( فاا  1)

 .« صخد

 .«المخطئة» ( :ه)( ف  2)

  باالب سااؤاض العااللم اتااذاكهه    40:  1  اراجاا  الكاالف   407ـ  406( ان ااه الفالااوض : 3)

  الحاديث األّاض    199  االالفحة  2  الحديث  59  االالفحة  19  الحديث  58االالفحة 

 .58  الحديث  178:  1االبحلر 

 اجوه المببنّة

 يكاااااااااااوهللا الحكااااااااااام
وطخماااااااااااال تلبعاااااااااااال 

 األولرو
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  بمعنار :  هللّا هلل فا   هاذه األوالرو:  هللا يكوهللا الحكم الفعخ  تلبعل ل الثلن 
كّل اايعة اكمل يشتهك فند العللم االجلهل لو ال ينالل األوالرو  خار خ فاد   

بحنااث يكااوهللا يناالل األواالرو المخللفااة ولنعاال  اا  فعخنّااة ذلااك الحكاام ؛ لكااوهللا 

والااخحة سااخوك هااذه األواالرو غللبااة  خاار والااخحة الواياا    فااللحكم الااوايعّ  
بخ فد   اشأنّ  ف  امّد   بمعنر اجود الممترا   فعخّ  ف  اّا غنه ال لهللاّ 

 لذلك الحكم لو ال ال ّ   خر خ فد.

اهذا  يرل كلألّاض ف   دل  بوت الحكام الاوايعّ  لخ الهللّا بخ فاد ؛ ألهللّا 
  فا  يمالض لخكاذب  (1)الالفة المزااماة بالافة اخاهى ال تالانه ونشاأ لخحكام 

 النلف  : لنّد يبنح اايعل.

بعد اشتهاكهمل فا   ادل  باوت الحكام ـ  االفه  بنند ابن  الوجد األّاض
:  هللّا العلول بلألولرو المطلبمة اكمد اكم العللم   ـ  لخ لهللّا بخ فد (2)الوايع  

الم يحد  ف  امّد بمبب ظنّد اكم   نعم كلهللا ظنّاد ولنعال  ا  المالن    اهاو 

 ال ّ  بللخ ف.
لثللث :  هللا ال يكوهللا ل ولرو الملهمة  خر الوايعة تأ نه فا  الفعال الاذر ا

 (3)ترّمنت األولرو اكمد اال تحد  فند والخحة   لالّ  هللّا العمل 
__________________ 

 .«لحكم» ( :لا ) (ظ)  اف   «الحكم» ( :ها ) (ض)   (م)( ف  1)

 .«اكم اايع » ( :لا ) (ظ)( ف  2)

 خر وال هاو ظالهه تعخنمتاد ـ  سههيدسالموجودو  ند المحمّا الهمدان  االنمخة  (م)( ف  3)

 .33  ان ه الشنة الهمدان  :  «األوه بللعمل»: ـ   خر الهسلهل

 هنل تنبند ينفعنل ف  المملل   فماد جالء فا  فواهاد االصاوض : سههيدسالخمحمّا النلهنن  

 لت  صدرت و  الشنخ:  هللّا العبلرو ا (ودّ ظخّد)تنبند : نمل شنخنل االستلذ »

يكاااااااااااوهللا الحكااااااااااام 
الفعخااااااااااا  تلبعااااااااااال 

 األولرو

الفااااه  باااان  هااااذي  
 هن الوج

الثللااااااااااااااااااااااااااااااااث : 
المالااااااااااااااااااااااااااااخحة 

 المخوكنّة
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 خاار طبااا تخااك األواالرو اااللتاازال بااد فاا  وماالل العماال  خاار  نّااد هااو الواياا  

اآل االر الشااه نّة المتهتّبااة  خنااد اايعاال   يشااتمل  خاار والااخحة    (1)اتهتنااب 
 فأاجبد الشلر .

اوعنر ليجلب العمال  خار األوالرو : اجاوب تطبناا العمال  خنهال   ال 

ذ يد ال تترّم  األولرو للزاول  خر المكخّا اجوب ليجلد  مل  خر طبمهل ؛ ل
  اجاب  خناد  (2)  فإذا ترّمنت استحبلب ش ء  ا اجوبد تخنناها  ا لبلاتاد 

لذا  راد الفعاال  هللا يويعااد  خاار اجااد االسااتحبلب  ا اإلبلاااة   بمعناار اهوااة 

 .(3)يالد غنههمل   كمل لو يط  بهمل 
يفاوت وا  والاخحة اتخك المالخحة ال بدّ  هللا تكوهللا وّمال يتادارك بهال وال 

؛ الالّ كاالهللا تفويتاال  (4)الواياا  لااو كاالهللا األوااه بللعماال بااد واا  الااتمّك  واا  العخاام 

 .(5)لمالخحة الواي    اهو يبنح   كمل  هفت ف  ك ل اب  يبة 
 فإهللا يخت : ول الفه  بن  هذا الوجد الذر وهجعد للر المالخحة ف 

__________________ 

الام »ّم يلض ـ بعاد نمال العبالرو كمال  اردناله فا  المات  ـ :   «... ف  الوجد الثللث كلنت هكذا :

يك  فا   صال العبالرو لفاظم األواهم النّمال  والفهل بعا   صاحلبد   ا خار ذلاك جاهت نماخ 

 .98:  3  فواهد االصوض  «الكتلب

 .«تهتّب» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

 .«استحبلب ش ء  ا اجود تخننه  ا لبلاة»هكذا :  (ظ)( العبلرو ف  2)

  اكتاب فا   «غخاط» نّهال  (ت)  افا   (ه)فا   «كمل لو يط  بهملـ  للرـ  اوعنر»( لم تهد 3)

 .« يلدو» خنهل :  (م)

 (.ها ) (ت)ف   «و  العخمـ  للرـ  لو كلهللا»( لم تهد 4)

 .109( راج  الالفحة 5)
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 اكالل الوايا   خار وؤدّاهال   ابان  الوجاد  (3)اتهتناب  (2)بلألوالرو  (1)العمال 

 ؟ خر المكخّا (4)ا الهاج  للر كوهللا ينلل األولرو سببل لجعل وؤدّاهل الملب
وااث  : لذا فهواانل يناالل األواالرو  خاار اجااوب صاا و الجمعااة واا  كااوهللا 

الواجب ف  الواي  ه  ال هاه   فاإهللا كالهللا فا  فعال الجمعاة والاخحة يتادارك 

بهل ول يفوت بتهك ص و ال هه   فال و ال هه ف  اّا هذا الشخّ خللنة 
مالاخحة المخزواة   فا  صافة تمترا  اجوبهال الاوايع    فهنال اجاوب    ال

بالاا و الجمعااة. الهللا لاام تكاا  فاا  فعاال  (5)وتعخّااا ـ  اايعاال اظاالههاـ  اااااد

الجمعة صفة كلهللا األوه بللعمل بتخك األولرو يبنحل ؛ لكوند وفّوتل لخواجب و  
 التمّك  و  لدراكد بللعخم.

ايعّ  بغناه وا  يالل  ناده فللوجهلهللا وشتهكلهللا ف  اختاللم الحكام الاو

األولرو  خر اجوب ص و الجمعة   فنهج  الوجد الثللث للار الوجاد الثالن  
  اهو كوهللا األولرو سببل لجعل وؤدّاهل هو الحكم الوايع  ال غنه اانحالالر 

 ص و الجمعة   اهو التالويب البلطل. (6)الحكم ف  المثلض بوجوب 

 رجو  الوجد الثللث للر الوجد الثلن  فهو بلطل ؛ ألهللاّ يخت :  ّول 
__________________ 

 .«ف  األوه بللعمل» ( :ها ) (م)( ف  1)

 .« خر األولرو» ( :ها ) (ت)( ف  2)

 .«تهتّب» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  3)

 .«هو الحكم الوايع » يلدو :  (ها ) (ت)( ف  4)

 .«وتعخّمل» ( :ها ) (ر)  اف   «يتعخّا» ( :لا ) (ظ)( ف  5)

 .«ف  اجوب» ( :م)( ف  نمخة بدض 6)

الفاااااااااااااه  بااااااااااااان  
الااااااااااااااااااااااااااااااوجهن  

 األخنهي 



 117  ............................................................  (1)[ّةيملعلا ريغ تارامألاب دّبعتلا]

للار  هللّا ـ  الذر هو وهج  الوجد الثلن ـ  وهج  جعل ودلوض األولرو ف  امّد

 خناد اايعال   كللعاللم بوجاوب صا و الجمعاة   فاإذا  (1)ص و الجمعة ااجبة 
  فماد ص ّهل فمد فعل الواجاب الاوايع    فاإذا انكشاا وخللفاة األوالرو لخوايا

انمخب وووو  الحكم اايعل للر وووو   خه   كمال لذا صالر الممالفه بعاد 

ص و المالاه الواها لذا يخنال بكفلياة المافه فا   ّاض الويات لالاّحة  (2)فعل 
 الماله اايعل.

 (5): اجااوب تهتنااب  (4) خاار طبااا األواالرو  (3)اوعناار اجااوب العماال 

وؤدّاهل و  داهللا  هللا يحد  فا  الفعال والاخحة  خار  (7) خر  (6) اكلل الواي  
 (8)كمل يوهمد ظلهه  بلرت  العدّو االنهلية المتمادّوتن  ـ  تمديه وخللفة الواي 

فإذا  دّت للر اجوب ص و الجمعة اايعال   اجاب تهتناب  اكالل الوجاوب ـ 

ل  الوايع  اتطبنا العمل  خر اجوبهل الوايع    فإهللا كلهللا ف   ّاض الويت جا
الدخوض فنهل بمالد الوجوب اجل  تأخنههل   فإذا فعخهال جال  لاد فعال النلفخاة 

 الهللا اهوت ف  ايت الفهيرة المفها  كونهل ف  الواي  ه 
__________________ 

 .«ه  الواجبة» ( :م)  اف   «ه  ااجبة» ( :ها ) (ض)   (ر)   (ت)( ف  1)

 (.لا ) (ظ)   (ر)ف   «فعل»( لم تهد 2)

 .«اوعنر األوه بللعمل» ( :ه)( ف  3)

 .« خر  هللّا ورمونهل هو الحكم الوايع » يلدو :  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  4)

 .«الهخالة ف  تهتنب»:  «اجوب تهتنب»بدض  (م)( ف  5)

 .« اكلل الواجب الوايع » ( :ها ) (ت)( ف  6)

 (.ل)ف   «الواي   خر»( لم تهد 7)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «المتمدّوتن ـ  للرـ  و  داهللا»( لم تهد 8)

ر اجاااااااااوب وعنااااااااا
العماااااااااااال  خاااااااااااار 

 طبا األولرو
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ال هه ؛ لعدل اجوب ال هه  خناد فعا  ارخالاتد فا  تهكهال. الهللا كالهللا فا  

  خه ايتهل اهل تأخنههل ااالشتغلض بغنههل.
  نا  التاهخنّ فا  تاهك ال هاه ـ   ّم لهللا استمّه هذا الحكم ال الههرّ 

اجب كوهللا الحكم ال الههّر بكاوهللا وال فعخاد فا   ّاض الويات ـ  للر  خه ايتهل

وشتم   خر والخحة ـ  (2)الواي   خر المكخّا  (1)الممتخزل لفوت ـ  واي هو ال
يتادارك بهال وال فالت ألجخاد وا  والاخحة ال هاه ؛ لائ ّ يخازل تفويات الواجاب 

 الوايع   خر المكخّا و  التمّك  و  لتنلند بتحالنل العخم بد.

الهللا لم يمتمّه   بل  خام بوجاوب ال هاه فا  المماتمبل   بطال اجاوب 
ر طبا اجوب ص و الجمعة اايعل   ااجب العمل  خر طبا  دل العمل  خ

اجوبد ف  نفت األوه و   ّاض األوه ؛ ألهللّا المفها   دل ادا  الوجوب 

النفت األوهر   النّمل  مل  خر طبمد ول داوت  ولرو الوجوب يلهماة   فاإذا 
فمدت بلنكشلف اجوب ال هه ا دل اجوب الجمعة   اجب اننئذ تهتنب ول 

انما    الر اجاوب ـ    ن  اجوب اإلتنلهللا بلل ههـ  لهذا المعخول هو كبهى

ص و الجمعة لالّ وال فالت ونهال ؛ فماد تمادّل  هللّا وفمادو فواتاد وتداركاة باللحكم 
 ال لههّر المتحمّا ف   ولهللا الفوت.

فخو فهونل العخم بعد خاهاج ايات ال هاه   فماد تمادّل  هللّا اكام الشالر  

 وند تهخنّ تهك ال هه ف  الجزءال  ل ـ  بللعمل بمؤدّى األولرو
__________________ 

 .«لفوات» ( :ها ) (ر)   (ت)( ف  1)

بجاوا  »   ااردت بادلهل  بالرو : (لا ) (ض)   (ظ)فا   «بكوهللا ـ للار ـ المكخّاا»( لم تهد 2)

   و  اخت ف يمنه بننهل. «تهكهل للر  خه ايتهل ـ اكلهللا الحكم ال لههّر الممتمّه ـ
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 دّ  هللا يكوهللا لمالخحة يتدارك بهل وفمدو تهك ال هه.ال بـ  األخنه

 ّم لهللا يخنل : لهللّا المرلء فه  صد  الفوت المتويّا  خر فوات الواجب 
و  انث لهللّا فند والخحة   لم يجب فنمل نح  فند ؛ ألهللّا الواجب الهللا تهك لالّ 

  هللّا والخحتد وتداركة   ف  يالد   خر هذا التهك الفوت.

ر وجاّهد تاهك الواجاب   اجاب هنال ؛ لفاه  الهللا يخنل : لنّد وتفّه   خ
 العخم بتهك ص و ال هه و  اجوبهل  خند اايعل.

لالّ  هللا يملض : لهللّا غلية ول يخزل ف  المملل   ها  المالاخحة فا  وعذاريّاة 

هذا الجلهل و  تمّكند و  العخم الو كلنت لتمهنل األوه  خار المكخّفان    اال 
 .(1)ينلف  ذلك صد  الفوت   فلفهم 

لهللّا هااذا كخّااد  خاار واال اختهنااله واا   اادل ايتراالء األوااه ال االههر  ااّم 

 لإلجزاء   ااوح.
الفاه  بنناد ابان  الماوض  (2)ا ّول  خار الماوض بليترالهد لاد   فماد يشاكل 

بللتالويب   اظلهه شنخنل ف  تمهند الموا د اساتخزال الماوض بللتخطئاة لعادل 

التخطئاة   لازال : و  فها  وماألة التالاويب ا (3) سههيدساإلجزاء   يلض 
الهللا كالهللا تمثنخاد لاذلك بللموواو لت  .(4)اإل لدو لخال و ب ّ  المبخة ا دواد 

 وحّل ن ه.
__________________ 

 (.ها ) (ت)ف   «فلفهم»( لم تهد 1)

 .«بلاليترلء فنشكل»:  «بليترلهد لد فمد يشكل»بدض  (ها ) (ت)( ف  2)

  ااردت باادلهل :  (لا ) (ض)   (ظ)فاا   «هسااهيدسـ  للاارـ  لالّ  هللا يماالض»( لاام تااهد  باالرو 3)

ـ  للااارـ  لالّ  هللا يمااالض»  نعااام اردت  بااالرو  «األجااال وااال ذكهنااال ذكاااه فااا  تمهناااد الموا اااد»

 تالحنحل. (ض)ف  هلو   «سههيدس

 .323ـ  322( تمهند الموا د : 4)
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فعخم و  ذلك :  هللّا ول ذكهه و  اجوب كوهللا فعل الجمعاة وشاتم   خار 

هك الواجاب اوعاد يمامط  ا  الوجاوب   ومناو  ؛ والخحة تتدارك وفمدو ت
 ألهللّا فعل الجمعة يد ال يمتخزل لالّ تهك ال هه ف  بع   جزاء ايتد.

فللعمل  خر األولرو وعنله : اإلذهللا ف  الدخوض فنهل  خر يالد الوجوب 

   االدخوض ف  التطّو  بعد فعخهل.
ارك نعم   يجب ف  الحكم بجوا  فعل النلفخة اشتمللد  خر والاخحة تتاد

وفماادو فعاال التطااّو  فاا  اياات الفهيرااة لااو شاامل دلنخااد الفهيرااة الوايعنّااة 

الماأذاهللا فا  تهكهاال ظالهها ؛ الالّ كاالهللا جاوا  التطااّو  فا  تخااك الحالض اكماال 
 اايعنّل ال ظلههيّل.

ا ّول يولاك : لنّاد وا  تادارك المفمادو بمالاخحة الحكام ال الههر يمامط 

جوبد اايعل اكم شاه ّ  الهللا الوجوب   فممنو   يرل ؛ لذ يد يتهتّب  خر ا
يراالهد لذا  خاام بعااد  (1)تاادارك وفماادو تهكااد والااخحة فعاال  خااه   كوجااوب 

 .(2)خهاج الويت بوجوبد اايعل 

ابللجمخة : فحلض األوه بللعمل بلألولرو الملهمة  خر اكم شاه ّ  االض 
الملهمااة  خاار المووااو  الخاالرج    كحناالو  يااد  (3)األوااه بللعماال بلألواالرو 

 ف  المووو لت ال يوجب جعل (4)فكمل  هللّا األوه بللعمل  اووت  مها  
__________________ 

 .«لوجوب» ( :لا ) (ظ)( ف  1)

انماخة  (ل)   (ض)   (ظ)   (ر)فا   «بوجوباد اايعالـ  للارـ  فعخم و  ذلك»( اردت  بلرو 2)

 (.ها ) (م)   (ت)و  اخت فلت يمنهو   الم تهد ف   (م)بدض 

 .« خر األولرو» ( :ما ) (ت)انمخة بدض  (ه)   (ل)   (ض)   (ظ)   (ر)( ف  3)

 .«بلألولرو» يلدو :  (ر)  اف   «بهل» يلدو :  (م)( ف  4)
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نفت المووو    النّمل يوجب جعل  اكلود   فنتهتّب  خند الحكام وال داوات 

األولرو يلهمة  خند   فإذا فمدت األولرو ااالل العخم بعدل ذلاك الموواو    
الممتمبل جمن   اكلل  ادل ذلاك الموواو  وا   ّاض األواه    تهتّب  خند ف 

 فكذلك الض األوه بللعمل  خر األولرو الملهمة  خر الحكم.

االصال الكاا ل فاا  الفااه  :  بااوت الفاه  الواوااح باان  جعاال واادلوض 
األوالرو اكمال اايعنّاال االحكام بتحمّمااد اايعال  نااد ينالل األواالرو   ابان  الحكاام 

ر الحكاام الاوايع  الماادلوض  خنااد بلألواالرو   كااللحكم اايعال بتطبنااا العماال  خاا

اايعاال بتطبنااا العماال  خاار طبااا المووااو  الخاالرج  الااذر يلواات  خنااد 
 األولرو.

: لهللّا وهجااا  تااادارك وفمااادو وخللفاااة الحكااام الاااوايع   (1)ا ّوااال يولاااك 

بللمالخحة الثلبتة ف  العمل  خر طبا وؤدّى األولرو للر التالويب البلطل ؛ 
الحكام الاوايع  اننئاذ  ا  المالاخحة المخزواة التا  تكاوهللا فا  ن ها للر خخّو 

 فوتهل المفمدو   ففند :

ون  كوهللا هذا تالويبل ؛ كنا االمالّوبة يمنعوهللا اكام ع فا  الوايا    
ف  يعمل  ندهم ليجلب العمل بمل جعل طهيمل للند االتعبّد بتهتناب   الره فا  

 خر المالّوبة.ال لهه   بل التحمنا  دّ وثل هذا و  اجوه الهدّ  

: وااا   هللّا الحكااام الاااوايع  لذا كااالهللا وفمااادو وخللفتاااد  (2)ا ّوااال وااال ذكاااه 
 خاار طبااا األواالرو   فخااو بماا  فاا  الواياا  كاالهللا  (3)وتداركااة بمالااخحة العماال 

 اكمل ب  صفة   الالّ  بت انتفلء الحكم ف  الواي    ابعبلرو اخهى : لذا
__________________ 

 .«توّهم»:  «يولك»بدض  (م)( ف  1)

 .«ا ّول ول ذكهه» ( :ت)( ف  2)

 .«الفعل»اف  غنههل :  (م)( كذا ف  3)

  لشاااااااااكلض الجماااااااااا
بااااااااااااان  الحكااااااااااااام 
الااااااااااااااااااااااااااااااااوايع  

 اال لههر
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فهونل الش ء ف  الواي  ااجبل ايلوات  والرو  خار تحهيماد   فاإهللا لام يحاهل 

ذلااك الفعاال لاام يجااب العماال بلألواالرو   الهللا اااهل   فااإهللا بماا  الوجااوب لاازل 
 مترلدّي    الهللا انتفر  بت انتفلء الحكم الوايعّ    ففند :اجتمل  الحكمن  ال

 (1) هللّا المااهاد بااللحكم الااوايعّ  الااذر يخاازل بماالؤه   هااو الحكاام المتعاانّ  

ال ّ  ااوه  (3)الذر يحك   ند األولرو ايتعخّا بد العخم  ا  (2)المتعخّا بللعبلد 
فا  ااّا وا  يلوات  ناده  واالرو  المافهاء بتبخنغاد   الهللا لام يخازل اوتثللاد فعا 

الاوايع  :  نّاد ال يعاذر فناد لذا  (4) خر خ فد   لالّ  نّد يكف  ف  كوناد اكماد 

كلهللا  للمل بد  ا جله  وماّلها   االهخالة ف  تهكد  ما  كمال فا  الجلهال 
 الملصه    ا شه ل كم  يلوت  نده  ولرو وعتبهو  خر خ فد.

اوّمل ذكهنل ي هاه االض األوالرو  خار الموواو لت الخلرجنّاة ؛ فإنّهال 

 الممم الثللث. (5)و  هذا 
: وادلوالت الخطلبالت  (6)االحلصل :  هللّا المهاد بللحكم الوايع    ها  

ا الوايعنّة الغنه الممنّدو بعخام المكخّفان  اال بعادل ينالل األوالرو  خار خ فهال   

 ة تتهتّب  خنهل  ند العخم بهل  ا ينلل  ولرولهل   لر  مخنّة اشه نّ  (7)
__________________ 

 : «المتعااانّ »باادض  (لا ) (م)  افااا  نمااخة باادض  «المناازض» ياالدو :  (ضا ) (ت)( فاا  1)

 «.المنزض»

 (.ض)  نعم اردت ف  نمخة بدض  (ضا ) (ت)ف   «المتعخّا بللعبلد»( لم تهد 2)

 .«ا»:  « ا»بدض  (لا ) (ض)   (ظ)   (ر)( ف  3)

 .«الحكم» ( :ت)اوالّححة  (ها ) (ر)( ف  4)

 (.ما ) (ر)ف   «هذا»( لم تهد 5)

 .«هو» ( :ظا ) (ر)   (ت)( ف  6)

 (.لا ) (ظ)   (ر)ف  « ا»( لم تهد 7)

 جواب اإلشكلض

وااااااااااالرو اااااااااااالض األ
 خاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
المووااااااااااااااااااو لت 

 ةالخلرجنّ 



 123  ............................................................  (1)[ّةيملعلا ريغ تارامألاب دّبعتلا]

اكم الشلر  بوجوب البنالء  خار كاوهللا وؤدّاهال هاو الوايا    نعام هاذه لنمات 

  اكلول فعخنّة بمجّهد اجودهل الوايع .
و  استحللة التعبّاد ـ  و  جمن  ول ذكهنل :  هللّا ول ذكهه اب  يبةاتخّخّ 

ومناو   خار لط ياد   النّمال ـ  بخبه الوااد  ا بمطخا األولرو الغنه العخمنّاة

 لذا ارد التعبّد  خر بع  الوجوه   كمل تمدّل تفالنل ذلك. (1)يمبح 
: ليجلب التعبّد بخبه الواااد  ا وطخاا  (2)للر بع    ّم لنّد ربمل ينمب

 األولرو  خر ع تعللر   بمعنر يبح تهكد وند   ف  وملبل يوض اب  يبة.

بد اجوب لورلء اكم العمل بللعمال باد  ناد  ادل الاتمّك   (3)فإهللا  راد 
 و  العخم ابملء التكخنا   فحم .

اد   فممناو  ؛ اجوب الجعل بللخالوم ف  الض االنماد (4)الهللا  راد 

لذ جعل الطهيا بعد انمداد بلب العخم لنّمل يجب  خند لذا لم يك  هنلك طهيا 
 .(5) مخّ  اهو ال ّ    لالّ  هللا يكوهللا لبع  ال نوهللا ف  ن هه خالوصنّة 

 الهللا  راد اكم صورو االنفتل  :
__________________ 

 تنله.ول   ب (م)  اف  غنههمل انمخة بدض  «يالحّ » ( :ظا ) (م)( ف  1)

:  2  االمعتماد لخبالاهر  98:  1( اك  هذا المذهب    اب  ساهيذ اغناهه   ان اه العادّو 2)

 .65:  2  ااإلاكلل لآلودر  106

 .«اريد» ( :لا ) (ض)   (ظ)   (ر)( ف  3)

 .«اريد» ( :لا ) (ظ)( ف  4)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «خالوصنّةـ  للرـ  لالّ  هللا»( لم تهد 5)

المااااااااوض بوجااااااااوب 
التعبّااااااااد بلألواااااااالرو 

 االمنليشة فند
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تعبّاد العنناّ  فهاو غخاط ؛ لجاوا  تحالانل العخام وعاد فإهللا  راد اجوب ال

 يطعل.
الهللا  راد اجااوب التعبّااد بااد تخننااها   فهااو وّماال ال يدركااد العماال ؛ لذ ال 

يعخم العمل بوجود والخحة ف  األولرو يتدارك بهل والخحة الواي  الت  تفوت 

 بللعمل بلألولرو.
رفا  ليجلباد الخهّم لالّ  هللا يكوهللا ف  تحالنل العخم ااهج يخازل فا  العمال 

بنالب  ولرو ه   يهب و  غنههل للر الواي   ا  صّح ف  ن ه الشلر  وا  

غنهه ف  وملل البدلنّة    الوايا    الالّ فنكفا  لورالؤه لخعمال بمطخاا ال اّ  
 .(1)كالورو االنمداد 

__________________ 

ـ     الوايا » ( :ض)  الم تهد ف   «االنمدادـ  للرـ  الالّ فنكف » ( :لا ) (ظ)( لم تهد ف  1)

 .« ا ف  الجمخة» يلدو :  (ه)  اف   «االنمدادـ  للر
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 (1)[المقام الثاني]

 ّم لذا تبنّ   دل استحللة تعبّد الشلر  بغنه العخم   ا دل المابح فناد اال 

فا  اياو  التعبّاد باد فا  األاكالل  (2)ف  تهكد   فنم  الك ل ف  الممالل الثالن  

 لشه نّة وطخمل    ا ف  الجمخة.ا
ايبال الخاو  فا  ذلاك   ال بادّ واا  تأسانت األصال الاذر يكاوهللا  خنااد 

المعّوض  ند  دل الدلنل  خر ايو  التعبّاد بغناه العخام وطخمال  ا فا  الجمخاة   
 فنموض :

 وحّهل بلألدلّة األربعة. التعبّد بلل ّ  الذر لم يدّض  خر التعبّد بد دلنل  

قُممممْل آَُ أَِ َ  لَُكممممْم أَْم َعلَممممى هللاِ )ايكفاااا  واااا  الكتاااالب : يولااااد تعااااللر : 

 .(3)(تَْفتَُرو َ 

دّض  خر  هللّا ول لنت باإذهللا وا  ع وا  لسانلد الحكام للار الشالر    فهاو 

 افتهاء.
__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

 .105ض ف  الالفحة ( تمدّل الك ل ف  المملل األا2)

 .59( يونت : 3)

فاااا  ايااااو  التعبّااااد 
 بلل  ّ 

 صاااااااااللة اهوااااااااااة 
العماااااااااال باااااااااالل ّ  

 ل دلّة األربعة
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ارجل »ف   داد المرلو و   هل النلر :  الم ل خنداو  المنّة : يولد 

 .(1) «يرر بللحّا اهو ال يعخم
او  اإلجمل  : ول ادّ له الفهيد البهبهلن  ف  بع  رسلهخد : و  كاوهللا 

 .(2) دل الجوا  بديهنّل  ند العواّل فر     العخملء 

تمبنح العم ء و  يتكخّا و  يبل وواله بمل ال يعخم بوراده او  العمل : 
 و  التمالنه. (3)   المولر الو كلهللا جله  

 نعم   يد يتوّهم وتوّهم :  هللّا االاتنلط و  هذا المبنل.

اهو غخط ااوح ؛ لذ فه  بن  االلتزال بش ء و  يبل المولر  خر  نّد 
إتنلنااد الاتماالض كونااد ونااد  ا ونااد واا   اادل العخاام بأنّااد ونااد   اباان  االلتاازال ب

رجالء كوناد وناد   اشاتّلهللا وال بننهمال ؛ ألهللّا العمال يماتمّل بمابح األّاض ااما  

 الثلن .
االحلصال :  هللّا المحاّهل هاو العمال بغنااه العخام وتعبّادا باد اوتاديّنل بااد   

 ا ّول العمل بد و  داهللا تعبّد بممترله :

رواد ااتنالط  خاه فإهللا كلهللا لهجلء لدراك الواي    فهو ام  ول لم يعل
الم يثبت و  دلنال  خاه اجاوب العمال  خار خ فاد   كمال لاو ظاّ  الوجاوب 

اايترر االستالحلب الحهوة ؛ فإهللّا اإلتنلهللا بللفعل وحّهل الهللا لام يكا   خار 

 اجد التعبّد بوجوبد االتديّ  بد.
 الهللا لم يك  لهجلء لدراك الواي  :

__________________ 

 .6و   بواب صفلت الملو    الحديث  4  البلب  11:  18( الوسلهل 1)

 .12( ان ه الهسلهل االصولنّة : 2)

 .«   جهل»  اف  غنههل :  (ت)انمخة بدض  (ه)   (ل)   (ض)   (ظ)( كذا ف  3)
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فإهللا لزل وند طه   صال دّض الادلنل  خار اجاوب األخاذ باد اتّار يعخام 

  كماال  خ فاد   كاالهللا وحّهوال  يراال ؛ ألهللّا فناد طهااال ل صال الواجااب العمال
 فنمل ذكه و  وثلض كوهللا ال ّ  بللوجوب  خر خ ف استالحلب التحهيم.

الهللا لم يخزل وند ذلك جل  العمال   كمال لاو ظاّ  بوجاوب وال تاهدّد بان  

الحهوااة االوجااوب   فااإهللّا االلتاازال بطااهف الوجااوب ال  خاار  نّااد اكاام ع 
منة المعنّ  جالهز. لكا  فا  تمامنة هاذا  ما  بالل ّ  ومالوحة   اكاذا فا  تما

 األخذ بد و  بلب االاتنلط.

ابللجمخة : فللعمل بلل ّ  لذا لم ياللدف االاتنلط وحاّهل لذا ايا   خار 
اجد التعبّد بد االتديّ    سواء استخزل طاه  األصال  ا الادلنل الموجاود فا  

وملبخد  ل ال   الذا اي   خر غنه اجد التعبّد بد فهو وحّهل لذا استخزل طاه  

 .(1)ااألدلّة المعخول اجوب العمل بهل ول يملبخد و  االصوض 
 هذا   ايد يمّهر األصل هنل بوجوه  خه :

ونهل :  هللّا األصل  دل الحّجنة   ا دل ايو  التعبّاد باد اليجالب العمال 

 بد.
افند :  هللّا األصل الهللا كلهللا ذلك   لالّ  نّد ال يتهتّب  خر ومتراله شا ء 

 يكف  ف  وووو هل  دل العخم بوراد التعبّد   (2) اهوة العمل ؛ فإهللاّ 
__________________ 

  ااردت بادلهل  (ت)  اشاطب  خنهال فا   «المعخول اجاوب العمال بهال» ( :ه)( لم تهد ف  1)

 .«الموجودو ف  وورده   خ» ( :م)  اف  هلو   «الموجودو ف  وورده»فنهمل : 

 (.ت)  اشطب  خنهل ف   «  ّ بلل» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  2)

تمهياااااااااااااه هاااااااااااااذا 
ه األصاااااااال بوجااااااااو
 خااااااااه االمنليشااااااااة 

 فنهل
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و  غنه الجة للر لاها   دل اراد التعبّد بد لنحتلج ف  ذلك للر األصل   

  ّم ل بلت الحهوة.
االحلصاال :  هللّا  صااللة  اادل الحاالد  لنّماال يحتاالج للنهاال فاا  األاكاالل 

المتهتّبة  خر  دل ذلك الحلد    ا ّول الحكم المتهتّب  خار  ادل العخام باذلك 

 فند الشّك فند   اال يحتلج للر لاها   دود بحكم األصل. الحلد  فنكف 
اهذا ن نه يل ادو االشاتغلض الحلكماة بوجاوب النمان  باللفهاغ ؛ فإنّاد ال 

يحتلج ف  لجهاههل للر لجهاء  صللة  دل فاهاغ الذّواة   بال يكفا  فنهال  ادل 

 العخم بللفهاغ   فلفهم.
لبلاة العمل بلل ّ  ؛ ألنّهل األصال فا  األشانلء  اونهل :  هللّا األصل ه 

 .(1)  اكله بع     المنّد المحمّا الكلظم  

 :ـ   خر تمديه صد  النمبةـ  افند
 ّاال :  هللّا لبلااة التعبّاد بالل ّ  غناه وعماوض ؛ لذ ال وعنار لجاوا  التعبّاد 

بلألصال  ا اتهكد ال للر بدض   غلية األوه التخننه بن  التعبّد بلل ّ  االتعبّد 

الذر يتعنّ  الهجو  للند لو ال ال اّ     (3)ف  وملبخد  (2)الدلنل الموجود هنلك 
فغلية األوه اجوب التعبّد بد  ا بلل ّ  تخننها   ف  وعنار لإلبلااة التا  ها  

 األصل ف  األشنلء.
__________________ 

واف  لخمحمّاا الكالظم    اان اه الا 452( اكله  ناد المانّد المجلهاد فا  وفالتنح االصاوض : 1)

 .29: الورية  (وخطوط)

 .«هنللك» ( :ها ) (ل)   (ظ)   (ت)  اردت بدلهل ف   (ض)ف   «هنلك»( لم تهد 2)

 .« اهد» ( :ت)  اكتب  خنهل ف   (لا ) (ظ)ف   «ف  وملبخد»( لم تهد 3)

الوجااااااااااد الثاااااااااالت  
 االنليشة فبد
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ا لننل :  هللّا  صاللة اإلبلااة لنّمال ها  فنمال ال يماتمّل العمال بمبحاد   اياد 

 استم ض العمل بمبح التعبّد بلل ّ  و  داهللا العخم بوراده و  الشلر .  هفت
اونهل :  هللّا األواه فا  الممالل داهاه بان  الوجاوب االتحاهيم   اومتراله 

التخننه  ا تهجنح جلنب التحهيم ؛ بنلء  خر  هللّا دف  المفمدو  الر و  جخاب 

 المنفعة.
هللّا  دل العخم بللوجوب كلف ف   بوت التحاهيم افند : ون  الداراهللا ؛ أل

: و  لطبل  األدلّة األربعة  خر  دل جوا  التعبّد بمل لم يعخم  (1)؛ لمل  هفت 
ال تاااهى :  نّاااد لذا دار األواااه بااان   باااد وااا  الشااالر  ؛  (3)اجاااوب التعبّاااد  (2)

 رجحلهللا  بلدو ااهوتهل   كفر  دل  بوت الهجحلهللا ف   بوت اهوتهل.

اونهل :  هللّا األوه ف  المملل داهه بان  اجاوب تحالانل وطخاا اال تمالد 

بلألاكااالل الشاااه نّة المعخوواااة لجمااالال   ابااان  اجاااوب تحالااانل خالاااوم 
اال تماالد المطعاا    فنهجاا  للاار الشااّك فاا  المكخّااا بااد اتااهدّده باان  التخننااه 

الاان  االتعناان    فاانحكم بتعناان  تحالاانل خالااوم اال تماالد المطعاا  ؛ تح

 ذلك ف  وثل المملل. لخنمن  بللبهاءو   خ فل لم  لم يوجب
 افند :

  ّاال :  هللّا اجوب تحالنل اال تملد بلألاكلل ومدّوة  مخنّة لخعمل
__________________ 

 .125( راج  الالفحة 1)

 .«ال يعخم»  اف  غنههمل :  (لا ) (ظ)( كذا ف  2)

 (.ه)ف   «بّدبمل لم يعخم اجوب التع»( لم تهد  بلرو : 3)

الوجااااااااااد الثللااااااااااث 
 االنليشة فبد

 الوجااااااااااد الهاباااااااااا 
 االنليشة فبد
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بهاال ااوتثللهاال   فللحاالكم بوجوبااد هااو العماال   اال وعناار لتااهدّد العماال فاا  

وووااو  اكمااد   ا هللّا الااذر اكاام هااو بوجوبااد تحالاانل وطخااا اال تماالد  ا 
خالااوم العخاام   باال لّواال  هللا يمااتمّل بوجااوب تحالاانل خالااوم اال تماالد 

ال تمالد. اال   الّوال  هللا يحكام بكفلياة وطخاا اـ   خر ول هو التحمناـ  المطع 

يتالااّور اإلجماالض فاا  وووااو  الحكاام العمخاا  ؛ ألهللّا التااهدّد فاا  المووااو  
يمااتخزل التااهدّد فاا  الحكاام   اهااو ال يتالااّور واا  نفاات الحاالكم   اساانج ء 

اإلشلرو للر هذا ف  ردّ و    م  هللّا نتنجة دلنل االنمداد وهمخة وجمخاة   وا  

 د العمل. دّه دلنل االنمداد دلن   مخنّل ااكمل يمتمّل ب
ـ  ا ّول  لننل : ف هللّا العمل بلل ّ  ف  واورد وخللفتاد ل صاوض االموا اد

وخللفااة يطعنّااة لحكاام الشاالر  بوجااوب األخااذ بتخااك ـ  الااذر هااو وحااّل الكاا ل

االصوض اتّر يعخم خ فهل   ف  الجة ف  ردّه للر وخللفتد لمل دو االشاتغلض 
 المتنمّ . الهاجعة للر يد  المخللفة االاتمللنّة لختكخنا

وث  : لذا فهونل  هللّا االستالاحلب يمترا  الوجاوب   اال اّ  الصال 

بللحهوة   فحننئذ يكوهللا العمل بلل ّ  وخللفة يطعنّة لحكم الشلر  بعدل نم  
النمن  بغنه النمن    ف  يحتلج للر تكخّا  هللّا التكخنا بللواجبلت االمحّهوالت 

الااهاجح فنهاال    ا اجااوب  يمننااّ    اال نعخاام كفليااة تحالاانل وطخااا اال تماالد

تحالنل اال تملد المطعّ  ا هللّا ف  تحالنل اال تملد الهاجح وخللفاة ااتمللنّاة 
 لختكخنا المتنمّ    ف  يجو    فهذا  شبد ش ء بلألكل و  المفل.

فمد تبنّ  وّمل ذكهنل :  هللّا ول ذكهنل ف  بنالهللا األصال هاو الاذر ينبغا   هللا 

 يعتمد  خند   االصخد :
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بالل ّ  وا  الشااّك فا  روال الشالر  بللعماال باد فا  الشااهيعة  هللّا التعبّاد 

تعبّد بللشّك   اهو بلطل  ما  انما    ا ّوال وجاّهد العمال  خار طبماد   فهاو 
وحّهل لذا خللا  صا  وا  االصاوض الخف نّاة  ا العمخنّاة الدالّاة  خار اجاوب 

 .(1)األخذ بمرمونهل اتّر يعخم الواي  

للعمل بلل ّ  يد تجتم  فناد جهتالهللا لخحهواة   كمال لذا  مال باد وختزوال ف
 وخللفل لممترر االصوض. (2) نّد اكم ع اكلهللا العمل 

ايد تتحمّا فناد جهاة اااادو   كمال لذا خاللا األصال الام يختازل بكوناد 

 اكم ع    ا التزل الم يخللا ومترر االصوض.
لام يختازل بكوناد اكام ع الام اياد ال يكاوهللا فناد  مالب  صا    كمال لذا 

الثاواب   كمال لذا  مال باد  خار  (3)يخللا  ص    ااننئاذ ياد يماتحّا  خناد 

 اجد االاتنلط.
هذا   الك  امنمة العمل بالل ّ  هاو االساتنلد للناد فا  العمال اااللتازال 

بكوهللا وؤدّاه اكم ع ف  امّد   فللعمال  خار وال يطلبماد با  اساتنلد للناد لانت 

فالّح  هللا يملض : لهللّا العمال بالل ّ  االتعبّاد باد ااهال وطخمال   اافاا   م  بد  
االصوض  ا خللفهل   غلية األوه  نّد لذا خاللا االصاوض يماتحّا العمالب وا  

االتشهي    اوا  جهاة طاه  األصال الماأوور  (4)جهتن  : و  جهة االلتزال 

 بللعمل بد اتّر يعخم بخ فد.
__________________ 

 .«الهاف »  اف  غنههل :  (ض)اظلهه  (ظا ) (م)( كذا ف  1)

 .«بد» يلدو :  (ظا ) (م)   (ر)( ف  2)

 .« مخد» ( :ها ) (ت)( ف  3)

 .«االفتهاء» ( :ظ)( ف  4)

لخحهوااااااااااااة فاااااااااااا  
العماااااااااال باااااااااالل ّ  

 جهتلهللا
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 ايد اشنه ف  الكتلب االمنّة للر الجهتن  :

قُممْل آَُ أَِ َ  لَُكممْم أَْم َعلَممى هللاِ )فمّماال اشاانه فنااد للاار االالاار يولااد تعااللر : 

رجل يرر باللحّا اهاو »:  الم ل خندبللتمهيب المتمدّل   ايولد  (1)(تَْفتَُرو َ 

 .(2) «ال يعخم

نِ َّ الظَّممنَّ ا يُْننِممي ِمممَن اْلَحممّقِ )اوّماال اشاانه فنااد للاار الثلننااة يولااد تعااللر : 

النلس بغنه  خم كلهللا ول يفمده  كثاه  و   فتر»:  الم ل خند  ايولد  (3)(َشْيئا  

   انفت  دلّة االصوض. (4) «وّمل يالخحد

وا    ّم لهللّا ول ذكهنل و  الحهوة و  جهتن  وبنّ   خر ول هو التحمناا :
غناه ومنّاد بالاورو  ادل ال اّ  ـ  لف نّة كلنت  ا  مخنّاةـ   هللّا ا تبلر االصوض

 خر خ فهل   فخملهل  هللا  خر خ فهل   ا ّول لذا يخنل بلشتهاط  دل كوهللا ال ّ  

يمناا   صااللة اهوااة العماال باالل ّ  وطخماال   ال  خاار اجااد االلتاازال اال  خاار 
 غنهه.

 ّول و   دل تنّماه العخام فا  المماألة ؛ فخاداراهللا األواه فنهال بان  العمال 

بلل ّ  ابن  الهجو  للر األصل الموجود ف  تخك الممألة  خر خ ف ال ّ  
ل ّ  كاذلك ال دلنال  خار التعبّاد باذلك األصال ؛   اكمل ال دلنل  خر التعبّد بال

ألنّد المفها    فغلية األوه التخننه بننهمل    ا تماديم ال اّ  ؛ لكوناد  ياهب 

 للر الواي    فنتعنّ  بحكم العمل.
__________________ 

 .59( يونت : 1)

 .6و   بواب صفلت الملو    الحديث  4  البلب  11:  18( الوسلهل 2)

 .36 ( يونت :3)

 .14و   بواب صفلت الملو    الحديث  4  البلب  248:  17( الممتدرك 4)

اإلشااااااااااالرو للااااااااااار 
ن  الجهتاااااااان  هاااااااالت

فااااااااااااا  الكتااااااااااااالب 
 االمنّة
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جاوا  االكتفاالء فنهاال  (1)ا ّوال واا  الاتمّك  واا  العخام فاا  المماألة ؛ فعاادل 

بتحالنل ال ّ  ااجوب تحالنل النمن    وبنّ   خر الموض بوجوب تحالانل 
اجوب تحالنل ال ّ   الواي   خمل    ّول لذا ادّ    هللّا العمل ال يحكم بأ يد و 

  ا هللّا الرهر الموهول ال يجب دفعد   ف  دلنل  خر لزال تحالنل العخم و  

 التمّك .
 ّم لنّد ربمل يمتدّض  خر  صللة اهوة العمل بلل ّ  بلآليلت النلهنة  ا  

بمل  (3)ل ف  النم  ااإلبهال ف  هذا المملل   ايد  طللوا الك  (2)العمل بلل ّ  

 ال  مهو وهّمة ف  ذكهه بعد ول  هفت.
ألنّد لهللا اريد االستدالض بهل  خر اهوة التعبّد اااللتزال االتديّ  بمؤدّى 

 نّد وا  واهاريّلت العمال   فرا   ا  تطالبا األدلّاة  (4)ال ّ    فمد  هفت 

 الث  ة النمخنّة  خند.
 خاار اهوااة العماال المطالبا لخ ااّ  الهللا لاام يكاا   اا   الهللا ارياد داللتهاال

 استنلد للند :

فإهللا اريد اهوتد لذا خللا الواي  و  التمّك  وا  العخام باد   فنكفا  فا  
 ذلك األدلّة الوايعنة.

الهللا اريد اهوتد لذا خللا االصوض و   دل التمّك  و  العخام   فنكفا  

 نا : و   هللاّ  دلّة االصوض ؛ بنلء  خر ول هو التحمـ   يرلـ  فند
__________________ 

 .«ف هللّا  دل»  اف  غنههل :  (م)( كذا ف  1)

 .36  ااإلسهاء :  36( يونت : 2)

 .255  اونلهذ األاكلل :  453( ان ه وفلتنح االصوض : 3)

 .126ـ  125( راج  الالفحة 4)

االساااااااتدالض  خااااااار 
 صااااااااللة الحهوااااااااة 

يااااااالت النلهنااااااااة بلآل
 ااااااااااااا  العمااااااااااااال 

 بلل  ّ 
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 وجلريهل صور  دل العخم الشلول لخ ّ .

  داهللا اساتنلد للناد اتاديّ  باد   الهللا اريد اهوة العمل المطلبا لخ ّ  و
ا دل وخللفة العمل لخواي  و  التمّك  وند اال لممترار االصاوض وا  العجاز 

 اا  الواياا    فاا  داللااة فنهاال اال فاا  غنههاال  خاار اهوااة ذلااك   اال اجااد 

 لحهوتد  يرل.
اال االهه :  هللّا ورااموهللا اآلياالت هااو التعبّااد باالل ّ  االتااديّ  بااد   ايااد 

حاهيم   فا  وهاّم فا  لطللاة الكا ل فا  داللاة اآليالت  هفت  نّد وهارّر الت

 ا دوهل.
بناالهللا واال خااهج  ا يناال ـ  (1)المووااو  لااد هااذه الهسااللة ـ  لنّماال المهاامّ 

بخهاجد و  هذا األصال   وا  االواور الغناه العخمنّاة الّتا  ايانم الادلنل  خار 

رهل و  يط  الن ه    انمداد بلب العخام الاذر جعخاوه ووجبال لخهجاو  ا تبل
 للر ال ّ  وطخمل  ا ف  الجمخة   اه  اوور :

__________________ 

 .«هذا الممالد»:  «هذه الهسللة»بدض  (ه)( ف  1)

ووواااااااااو  هاااااااااذه 
الهساااااااااااللة هااااااااااا  
ال ناااااااااااااااااااااااااااااااااوهللا 

تباااااااااااااااااااااااااااااااهو المع
الخلرجااااااااااة  اااااااااا  

 األصل المتمدّل
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 [األمارات المستعملة في استنباط األحكام]

 (1)[من ألفاظ الكتاب والسنّة]

عمولااة فاا  اسااتنبلط األاكاالل الشااه نّة واا   لفاالظ ونهاال : األواالرات الم

 الكتلب االمنّة.
 اه   خر يممن  :

 نااد ااتماالض لرادتااد  المماام األّاض : واال يعماال لتشااخنّ وااهاد المااتكخّم
خ ف ذلاك   كأصاللة الحمنماة  ناد ااتمالض لرادو المجال    ا صاللة العماول 

   المعنر الذر ااإلط     اوهج  الكّل للر  صللة  دل المهينة الاللرفة 

يمطاا  بااإرادو المااتكخّم الحكاانم لااد لااو االاال المطاا  بعاادل المهينااة   اكغخبااة 
استعملض المطخا ف  الفهد الشله  بنلء  خر  ادل اصاولد للار اادّ الووا    

فاا  وحاالاراتهم   كويااو   (2)اكااللمهاه  المملونّااة التاا  يعتماادهل  هاال الخماالهللا 

جمخاة : االواور المعتباهو  ناد األوه  مناب تاوّهم الح اه   انحاو ذلاك   ابلل
 هاال الخماالهللا فاا  وحاالاراتهم بحنااث لااو  راد المااتكخّم الملصااد لختفهاانم خاا ف 

 ومترلهل و  داهللا نالب يهينة وعتبهو    دّ ذلك وند يبنحل.
__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

ل  مااا ء  هااا» ( :ها ) (ت)  افااا   «العمااا ء»:  « هااال الخمااالهللا»بااادض  (لا ) (ظ)( فااا  2)

 .«الخملهللا
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 (2)واال يعماال لتشااخنّ  اواال  األلفاالظ   اتمننااز  : المماام الثاالن  (1)ا 

وجل اتهااال وااا  املهمهااال   اظواهههااال  ااا  خ فهااال   كتشاااخنّ  هللّا لفاااظ 
اتعنان   هللّا  ؟ووواو  لمطخاا اجاد األر   ا التاهاب الخاللّ «الالعند»

 ؟ايو  األواه  مناب تاوّهم الح اه هال يوجاب ظهاوره فا  اإلبلااة المطخماة

 هللّا الشااههو فاا  المجاال  المشااهور هاال توجااب ااتناالج الحمنمااة للاار المهينااة ا
الاللرفة    ال هور العهو  الممبّب و  الشههو   ن نه ااتنالج المطخاا 

 ؟المنالهف للر بع   فهاده

ابللجمخة : فللمطخوب ف  هذا الممم  هللّا الخفظ ظلهه ف  هاذا المعنار  ا 
لمفهاغ    كوند ظلهها وهاد  ا اف  الممم األّاض  هللّا ال لهه ا ؟غنه ظلهه

 ؟ال

االشّك ف  األّاض ومبّب    األاول  الخغوية االعهفناة   افا  الثالن  
    ا تملد المتكخّم  خر المهينة ا دود.

 .(3)فللممملهللا و  يبنل الالغهى االكبهى لتشخنّ المهاد 
__________________ 

 (.لا ) (ظ)   (ر)ف  « ا»( لم تهد 1)

 .«تشخنّ»  اف  غنههل :  (ها ) (ظ)   (ت)( كذا ف  2)

 «. اهد» : (م)  اكتب  خنهل ف   (ها ) (ت)ف   «فللممملهللا ـ للر ـ المهاد»( لم تهد 3)
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 أّما القسم األّول :

ال لشاكلض فناد اال خا ف ؛ ألهللّا المفاها   (1)فل تبلره ف  الجمخة وّمل 

 هل الخملهللا ف  وحلاراتهم الممالود بهل التفهنم كوهللا تخك االوور وعتبهو  ند 
  اوااا  المعخاااول بديهاااة  هللّا طهياااا وحااالارات الشااالر  فااا  تفهااانم وملصاااده 

لخمخلطبن  لم يك  طهيمل وخته ل وغليها لطهيا وحلارات  هل الخمالهللا فا  

 تفهنم وملصدهم.
 النّمل الخ ف ااإلشكلض اي  ف  وووعن  :

 العمل ب واهه الكتلب. ادهمل : جوا  

االثالن  :  هللّا العمال باالل واهه وطخمال فاا  ااّا غناه المخلطااب بهال ياالل 
بحناث ال يحتالج للار ل بالت انماداد بالب العخام فا  ـ  الدلنل  خند بللخالوم

 ؟ ل الـ  األاكلل الشه نّة

االخااا ف األّاض نااالظه للااار  ااادل كاااوهللا الممالاااود بللخطااالب اساااتفلدو 
 المطخب وند ومتم .

ف الثلن  نلظه للر ون  كوهللا المتعلرف بن   هل الخمالهللا ا تمالد االخ 
غنه و  يالد لفهلود بللخطلب  خر ول يمتفنده و  الخطلب بواسطة  صاللة 

  دل المهينة  ند التخلطب.

  نا  كاوهللا ـ  فمهج  كا  الخ فان  للار ونا  الالاغهى. ا ّوال الكباهى
الاود بهال التفهانم   الحكم  ند الشلر  ف  استنبلط وهاداتد وا  خطلبلتاد المم

فمّماال ال خاا ف فنااد اال ـ  واال هااو المتعاالرف  نااد  هاال الخماالهللا فاا  االسااتفلدو

 لشكلض.
__________________ 

 (.ضا ) (ر)   (ت)ف   «وّمل»( لم تهد 1)

واااااااااااال يماااااااااااااتعمل 
لتشاااااااخنّ واااااااهاد 

 المتكخم

الخااااااااااا ف فااااااااااا  
 وووعن  :
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 (1)[حّجية ظوامر الكتابـ  1]

  ّول الك ل ف  الخ ف األّاض   فتفالنخد :

للاار المناا   اا  العماال ب ااواهه  (2) نّااد ذهااب جمل ااة واا  األخباالريّن  

الكتاالب واا  داهللا واال يااهد التفماانه اكشااا المااهاد  اا  الحجااذ المعالااوون  
 صخوات ع  خنهم.

 ا يوى ول يتمّمك لهم  خر ذلك اجهلهللا :
 مدّ ر ظهورهل ف  المن     ذلك : ادهمل : األخبلر المتواتهو ال

وا  فّماه الماه هللا به ياد فخنتباّو  ومعاده »:  ا لد خندعصاخروثل النبوّر 

 .(3) «و  النلر
 .(4) «... و  يلض ف  المه هللا بغنه  خم فخنتبّو »اف  رااية اخهى : 
__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

  االحاداها  150ـ  137:  (وخطاوط)شه  الوافنة   ا 128ا  17( ان ه الفواهد المدننّة : 2)

 .186  االفواهد الطوسنّة :  174ـ  169  االدرر النجفنّة :  35ـ  27: 

 .154  الحديث  104:  4(  وال  الآلل  3)

 .35و   بواب صفلت الملو    الحديث  13  البلب  140:  18( الوسلهل 4)

 ااااااااااااادل اّجناااااااااااااة 
كتاااااااالب ظاااااااواهه ال

 نااااد جمل ااااة وااااا  
 األخبلرين 

: الاااااااااااااااادلنل االاض 
االساااااااتدالض  خااااااار 

 ذلك بلألخبلر
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 «مد افتهى  خار ع الكاذبو  فّمه المه هللا به يد ف»اف  نبوّر  للث : 
(1). 

وا  فّماه الماه هللا به ياد لهللا  صالب لام »:  الم ل خندا    ب   بد ع 

 .(3) « بعد و  المملء (2)يؤجه   الهللا  خطأ سمط 

 .(4) «و  فّمه المه هللا به يد فأصلب فمد  خطأ»اف  النبوّر العلّو  : 
 اا   ونااه    اا   بنااد    اا   بلهااد    الماا ل خندا اا  ووالناال الهواال 

: لهللّا ع  اّز  ا لد خندعصاخريلض رساوض ع »  يلض :  الم ل خندالمؤونن  

واال  واا  باا  واا  فّمااه ك واا  به يااد   اواال  اجااّل ياالض فاا  الحااديث المدسااّ  :
 « هفن  و  شبّهن  بخخما    اوال  خار دينا  وا  اساتعمل المنالس فا  دينا 

(5). 

يالض : وا  اكام »:  الما لخند ا   تفمنه العنلش        ب   بد ع 
 .(6) «به يد بن  ا نن  فمد كفه   او  فّمه به يد  ية و  كتلب ع فمد كفه

ا اا   ا لد خندعصااخرا اا  وجماا  البناالهللا :  نّااد يااد صااّح  اا  النبااّ  

 األهمة الملهمن 
__________________ 

 .37يث و   بواب صفلت الملو    الحد 13  البلب  140:  18( الوسلهل 1)

 .«خهّ »  اف  الوسلهل :  «لمد»:  «سمط»بدض  (ل)( ف  2)

 .66و   بواب صفلت الملو    الحديث  13  البلب  149:  18( الوسلهل 3)

  افناااد :  79وااا   باااواب صااافلت الملوااا    الحاااديث  13  البااالب  151:  18( الوسااالهل 4)

 .«فأصلب الحاّ »

 .22ت الملو    الحديث و   بواب صفل 6  البلب  28:  18( الوسلهل 5)

وا   باواب صافلت  6  البالب  39:  18  االوسالهل  6  الحاديث  18:  1( تفمنه العنلش  6)

 .45الملو    الحديث 
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ّّ الالهيح   .(1)وملود :  هللّا تفمنه المه هللا ال يجو  لالّ بلأل ه الالحنح االن

لاانت شاا ء  بعااد واا   مااوض الهجاالض واا  تفماانه »:  الماا ل خندايولااد 
هللا ؛ لهللّا اآلية يكوهللا  الهل ف  ش ء ا خههل ف  ش ء   اهو ك ل وتاّلل المه 

 .(2) «ينالهف للر اجوه

   نّد يالض  الم ل خندب   نت       ب   بد ع  (3)اف  وهسخة شبنب 
 ؟يلض : نعام   يالض : فباأّر شا ء تفتانهم ؟ نت فمند  هل العها »ألب  اننفة : 

  يالض : ياال  بال اننفاة   تعااهف  ا لد خندعصاخريالض : بكتالب ع اسانّة نبنّااد 

ياالض : نعاام   ياالض  ؟كتاالب ع اااّا وعهفتااد   اتعااهف النلسااخ واا  المنمااوخ
ايخك   ول جعل ع ذلك لالّ  ناد  !يل  بل اننفة   لمد ادّ نت  خمل : الم ل خند

 هل الكتلب الاذي  انازض  خانهم   ايخاك   اال هاو لالّ  ناد الخالّم وا  ذّرياة 

 .(4) «  اول اّر ك ع و  كتلبد اهفل ا لد خندعصخرنل وحّمد نبنّ 
 الم ل خنددخل يتلدو  خر  ب  جعفه »اف  رااية  يد الشّحلل   يلض : 

 : الم ل خندفملض : هكذا يز موهللا   فملض  ؟  فملض لد :  نت فمند  هل البالهو

 يل يتلدو  »: ـ  لض لدللر  هللا يـ  «... بخغن   نّك تفّمه المه هللا   يلض : نعم
__________________ 

واا   بااواب صاافلت الملواا     13  الباالب  151:  18  االوساالهل  13:  1( وجماا  البناالهللا 1)

 .78الحديث 

 12  الباالب  150:  18  ايهياب وناد فا  الوسالهل  8  الحاديث  12:  1( تفمانه العنلشا  2)

 .73و   بواب صفلت الملو    الحديث 

 ( :ها ) (م)   (ر)   (ت)االمالدر   اف   (ها ) (م)انمخة بدض  (لا ) (ض)( كذا ف  3)

 .«شعنب»

 .27و   بواب صفلت الملو    الحديث  6  البلب  30:  18( الوسلهل 4)
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لهللا كنت يد فّمهت المه هللا و  تخملء نفمك فمد هخكت ا هخكات   الهللا كنات ياد 

نّمال يعاهف الماه هللا فّمهتد و  الهجلض فمد هخكت ا هخكت   ايحك يل يتلدو   ل
 .(1) «و  خوطب بد

تجلا هل    ـ  ف  كتلب المرلءـ  للر غنه ذلك وّمل ادّ ر ف  الوسلهل

 .(2)ادّ التواته 
االصل هذا الوجد يهج  للر :  هللّا ون  الشالر   ا  ذلاك يكشاا  ا  

 هللّا ومالااود المااتكخّم لاانت تفهاانم وطللبااد باانفت هااذا الكاا ل   فخاانت واا  يبناال 

 ة.المحلارات العهفنّ 
 االجواب    االستدالض بهل :

 نّهاال ال تاادّض  خاار المناا   اا  العماال باالل واهه الواوااحة المعناار بعااد 

ّ    نمخهل اتخالنالهل الرادو خ ف ظلهههل ف  األخبلر ؛ لذ و   الفح
المعخول  هللّا هذا ال يماّمر تفمانها ؛ فاإهللّا  اادا وا  العما ء لذا ر ى فا  كتالب 

 هبنّل  ا فلرسنّل  ا ـ  ه  نّد  وهه بش ء بخملند المتعلرف ف  وخلطبتد لدووال

 فعمل بد ااوتثخد   لم يعدّ هذا تفمنها ؛ لذ التفمنه كشا المنل .ـ  غنههمل
 ّم لو سخّم كوهللا وطخا امل الخفظ  خر وعنله تفمانها   لكا  ال الهه  هللّا 

لر االستحملهللا   ف  يشمل المهاد بلله ر هو اال تبلر العمخّ  ال نّ  الهاج  ل

 امل ظواهه الكتلب  خر وعلننهل الخغويّة االعهفنّة.
 ااننئذ : فللمهاد بللتفمنه بلله ر : لّول امل الخفظ  خر خ ف

__________________ 

 .25و   بواب صفلت الملو    الحديث  13  البلب  136:  18( الوسلهل 1)

 .80و   بواب صفلت الملو    ذيل الحديث  13  البلب  151:  18( الوسلهل 2)

الجاااااااااااواب  ااااااااااا  
االساااااااااااااااااااااااااااتدالض 

 بلألخبلر

لمااااااااااااااهاد واااااااااااااا  
 التفمنه بلله ر
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 ظلههه  ا  اد ااتمللند ؛ لهجحلهللا ذلك ف  ن هه الملصه ا مخد الفلته.

  يلض ف  ااديث  الم ل خندايهشد للند : المهاّر    ووالنل الاللد  
النّماال هخااك الناالس فاا  المتشاالبد ؛ ألنّهاام لاام يمفااوا  خاار وعنااله الاام »طوياال : 

فوا امنمتد   فووعوا لد تأاي  و   ند  نفمهم بآراههم   ااستغنوا باذلك يعه

 .(1) «فنعّهفونهم الم ل خنهم   ومألة األاصنلء 
الّواال الحماال  خاار واال ي هااه لااد فاا  باالدئ الااه ر واا  المعاالن  العهفنّااة 

االخغويّة   و  داهللا تأّول ف  األدلّة العمخنّة او  داهللا تتبّ  ف  الماهاه  النمخنّاة 

  وثل اآليلت األخه الدالّة  خار خا ف هاذا المعنار   ااألخبالر الاواردو فا  
 بنلهللا المهاد ونهل اتعنن  نلسخهل و  ونموخهل.

اوّمل يمّهب هذا المعنر الثلن  الهللا كلهللا األّاض  يهب  هفل :  هللّا المنهّ  

ف  تخك األخبلر المخللفوهللا الذي  يماتغنوهللا بكتالب ع تعاللر  ا   هال البنات 
  بال يخّطئااونهم باد   اواا  المعخاول واهارو واا  واذهبنل تمااديم  الما ل خنهم

ّّ اإلوالل   خار ظالهه الماه هللا   كمال  هللّا المعخاول واهارو وا   الما ل خندنا

 وذهبهم العكت.
 خاار  باا   الماا ل خندفاا  ردّ اإلواالل  (2)ايهشاادك للاار هااذا : واال تماادّل 

نّمل كالهللا يعمال ب اواههه اننفة انث لنّد يعمل بكتلب ع   او  المعخول  نّد ل

   ال  نّد كلهللا يؤّالد بلله ر ؛ لذ ال  بهو بلله ر  ندهم و  الكتلب االمنّة.
__________________ 

  الانت فناد :  62و   باواب صافلت الملوا    الحاديث  13  البلب  148:  18( الوسلهل 1)

 .«فنعّهفونهم»

 .141( راج  الالفحة 2)
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لنّهم »ف  ذّل المخللفن  :  الم ل خندع ايهشد للر هذا : يوض  ب   بد 

وهبوا المه هللا بعرد ببع    اااتّجوا بللمنموخ اهم ي نّوهللا  نّد النلسخ   
اااتّجوا بللخلّم اهم ي نّوهللا  نّد العلّل   اااتّجوا بأّاض اآلية اتهكوا المانّة 

عهفاوا الك ل اللر ول يختماد   الام ي (1)ف  تأايخهل   الم ين هاا للر ول يفتح 

 .(2) «ووارده اواللدره   لذ لم يأخذاه     هخد فرخّوا ا وخّوا
ابللجمخة : فلإلنالالف يمترا   ادل الحكام ب هاور األخبالر الماذكورو 

ف  النه     العمل ب الهه الكتالب بعاد الفحاّ االتتبّا  فا  سالهه األدلّاة   

ر ؛ كنا الو دلّت  خ الم ل خنهمخالوصل اآل لر الواردو    المعالوون  
المن  و  العمل  خر هذا الوجد   دلّت  خر  دل جوا  العمل بأالدياث  هال 

 .الم ل خنهمالبنت 

:  الما ل خندفف  رااية ساخنم با  يانت اله لا     ا   وناه الماؤونن  
وثل المه هللا   وند نلسخ اونماوخ   اخالّم  ا لد خندعصخرلهللّا  وه النبّ  »

 ا لد خندعصاخريكاوهللا وا  رساوض ع ا لّل   اوحكام اوتشالبد   اياد كالهللا 

 .(4) «لد اجهلهللا   اك ل  لّل اك ل خلّم   وثل المه هللا (3)الك ل 
 .(5) «لهللّا الحديث ينمخ كمل ينمخ المه هللا»اف  رااية اب  ومخم : 

 ّمل يدّض  خرهذا كخّد   و  وعلروة األخبلر المذكورو بأكثه ونهل و
__________________ 

 .«بد»( كذا ف  المالدر اف  النمخ  يلدو : 1)

 .62و   بواب صفلت الملو    الحديث  13  البلب  148:  18( الوسلهل 2)

 .«يكوهللا»( كذا ف  المالدر   اف  النمخ  يلدو : 3)

 و   بواب صفلت الملو    الحديث األّاض. 14  البلب  153:  18( الوسلهل 4)

 .4و   بواب صفلت الملو    الحديث  9  البلب  77:  18( الوسلهل 5)

األخبااااااااالر الدالّاااااااااة 
خاااااااااااار جااااااااااااوا   

التمّماااااااك ب ااااااالهه 
 المه هللا
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ـ  (1)المشهور بن  الفهيمن  ـ  جوا  التمّمك ب لهه المه هللا   وثل خبه الثمخن 

  ا اه   (2)اغنههل وّمل دّض  خر األوه بللتمّماك باللمه هللا االعمال بمال فناد 
الشااهاط المخللفااة    اردّ  (3)األخباالر المتعلروااة باال اوطخااا األخباالر  خنااد 

ـ  تمهيها (6ا )فع   (5ا )يوال ـ    ااألخبلر الدالّة (4)لخكتلب ف   بواب العمود 

  خر جوا  التمّمك بللكتلب.
لّمل يلض  رارو : و   ي   خمت  هللّا الممح ببع   الم ل خندوثل يولد 

 وااورد الماا ل خند  فعّهفااد  (7) «لمكاالهللا الباالء»:  الماا ل خندفماالض  ؟الااه س

 استفلدو الحكم و  ظلهه الكتلب.
ف  وملل نه  الدااننمّ     يبوض خبه النّملل  الم ل خندايوض الاللد  

 .(8) «اآلية (... نِْ  جاَءُكْم فاِسٌق بِنَبٍَإ فَتَبَيَّنُوا)لنّد فلسا ؛ ايلض ع : » :
__________________ 

  اوماند  اماد با   9  الحاديث  و   باواب صافلت الملوا  5  البلب  19:  18( الوسلهل 1)

   اان ه كتلب اديث الثمخن  لخمنّد  خ  الحمنن  المن ن . 14:  3انبل 

 .7و   بواب جهلد النفت   الحديث  2  البلب  130:  11( وثل ول ف  الوسلهل 2)

 18   11   1و   باواب صافلت الملوا    األالدياث  9  البلب  80ـ  75:  18( الوسلهل 3)

 .19ا 

 .2و   بواب الخنلر   الحديث  6  البلب  353:  12الوسلهل  (4)

 .« ا» ( :ل)( ف  5)

 .« ا» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  6)

 و   بواب الوووء   الحديث األّاض. 23  البلب  291:  1( الوسلهل 7)

  ااآليااة واا   10واا   بااواب  اكاالل العشااهو   الحااديث  164  الباالب  619:  8( الوساالهل 8)

 .6جهات : سورو الح
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يُممْؤِمُن )لهللّا ع  ااّز اجاّل يمااوض : »البناد لساامل نل :  الماا ل خندايولاد 

 .(1) «  فإذا شهد  ندك المؤونوهللا فالدّيهم (بِاَِ َويُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمنِينَ 
لم   طلض الجخوس ف  بنت الخ ء الستمل  الغنالء    الم ل خندايولد 

نِ َّ )  وال سامعت ياوض ع  اّز اجاّل :»د : ا تذارا بأنّد لم يك  شنئل  تله بهجخ

 .(2) «(السَّْمَع َواْلبََصَر َواْلفُؤاَد ُكلن أُولئَِك كاَ  َعْن ُ َمْسُؤا  
لنّاد  اج ؛ يالض ع »ف  تحخنل العبد لخمطخّماة    ال :  الم ل خندايولد 

 هل بللعمد المنمط  :  اف   دل تحخنخ (3) «(َحتَّى تَْنِكَح َزْوجا  َغْيَرهُ ) ّز اجّل : 

 .(4) «(فَِإْ  َطلَّقَها فاَل ُجناَح َعلَْيِهما)لنّد تعللر يلض : »
َواْلُمْحَصممناُت ِمممَن الَّممِييَن )التمّمااك بمولااد تعااللر :  الماا ل خنداتمهيااهه 

 .(5)(َوا تَْنِكُحوا اْلُمْشِركاتِ )ا نّد نمخ بمولد تعللر :  (أُوتُوا اْلِكتاَب ،

فا  اكام وا   ثاه   فويا  ـ  ف  رااياة  باد األ خار لالم  خندايولد 
 لهللّا هذا اشبهد يعهف و  كتلب ع»: ـ  ظفهه   فجعل  خر لصبعد وهارو

__________________ 

واا   اكاالل الوديعااة   الحااديث األّاض   ااآليااة واا  سااورو  6  الباالب  230:  13( الوساالهل 1)

 .61التوبة : 

   بواب األغملض الممنونة   الحديث األّاض   ااآلياة وا  و 18  البلب  957:  2( الوسلهل 2)

 .36سورو اإلسهاء : 

واا   باواب  يمالل الطاا     الحاديث األّاض   ااآلياة واا   12  البالب  370:  15( الوسالهل 3)

 .230سورو البمهو : 

  ااآلياة وا  ساورو  4و   بواب  يمالل الطا     الحاديث  9  البلب  369:  15( الوسلهل 4)

 .230بمهو : ال

   3  الباالب األّاض واا   بااواب واال يحااهل بااللكفه انحااوه   الحااديث  410:  14( الوساالهل 5)

 .221  االبمهو :  5ااآليتلهللا و  سورت  الملهدو : 
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يِن ِمممْن َحممَرجٍ )   فأااالض  (1) «   ااّم ياالض : اومااح  خنااد (ممما َجعَممَل َعلَممْيُكْم فِممي الممّدِ

بعد المغّطار باللمهارو للار الكتالب   وعهفة اكم الممح  خر لص الم ل خند
 ووونل للر  هللّا هذا ال يحتلج للر المؤاض ؛ لوجوده ف  ظلهه المه هللا.

اال يخفر :  هللّا استفلدو الحكم المذكور و  ظلهه اآلياة الشاهيفة وّمال ال 

ي هه لالّ لخمتأّوال الماديّا ؛ ن اها للار  هللّا اآلياة الشاهيفة لنّمال تادّض  خار نفا  
المماح  خار نفات اإلصاب    فنادار األواه فا  بالدئ  اجوب الحهج     ن 

وبلشاهو الملساح »الن ه بن  سموط الممح ر سل   ابن  بملهد وا  ساموط يناد 

  لكا   الما ل خند  فهو ب لههه ال يدّض  خار وال اكام باد اإلوالل  «لخمممو 
يعخم  ند المتأّول :  هللّا الموجب لخحهج هو ا تبلر المبلشهو ف  الممح ؛ فهاو 

داهللا  صاال الممااح   فنالاانه نفاا  الحااهج دلاان   خاار سااموط ا تباالر  المااليط

 المبلشهو ف  الممح   فنممح  خر اإلصب  المغّطر.
استفلدو وثل هذا الحكم للر الكتلب   فكنا  الم ل خندفإذا  الض اإلولل 

يحتلج نف  اجوب الغمل  ا الوووء  ند الحهج الشديد الممتفلد و  ظلهه 

نه ذلك وا  األاكالل التا  يعهفهال كاّل  الرف بللخمالهللا اآلية المذكورو    ا غ
 .الم ل خنهمو  ظلهه المه هللا   للر اراد التفمنه بذلك و   هل البنت 

او  ذلك : ول ارد و   هللّا المالخّ   ربعل ف  المفه لهللا يههت  خند  ياة 

 لهللا»  اف  بع  الهاايلت :  (2)الماله اجب  خند اإل لدو   الالّ ف  
__________________ 

. ااآلية وا  ساورو الحاذ : 5و   بواب الوووء   الحديث  39  البلب  327:  1( الوسلهل 1)

78. 

 و   بواب ص و المملفه   الحديث األّاض. 12  البلب  539:  6( ومتدرك الوسلهل 2)



 1فهاهد االُصوض / ج   ............................................................................  148

 .(1) «يههت  خند افّمهت لد

د :  هللّا الماهاـ  الو بحكم  صللة اإلط   ف  بلي  الهاايالتـ  اال لهه
فَلَممْيَ  َعلَممْيُكْم ُجنمماٌح أَْ  )واا  تفماانههل لااد بناالهللا  هللّا المااهاد واا  يولااد تعااللر : 

بناالهللا التااهخنّ فاا   صاال تشااهي  المالااه اكونااد وبننّاال  خاار  (2)(تَْقُصممُروا

التخفنا   ف  ينلف  تعنّ  المالاه  خار الممالفه ا ادل صاّحة اإلتمالل وناد   
 ب  شبهة.اوثل هذه المخللفة لخ لهه يحتلج للر التفمنه 

لهللّا ع تعاللر »:  الما ل خندايد ذكاه  رارو اوحّماد با  وماخم لإلوالل 

بأنّد وا   الم ل خند  الم يمل : افعخوا   فأجلب  (3)(فَلَْيَ  َعلَْيُكْم ُجناحٌ )يلض : 
َف )يبنل يولد تعللر :   «(بِِهممافََمْن َحجَّ اْلبَْيَت أَِو اْعتََمَر فاَل ُجناَح َعلَْيِ  أَْ  يَطَّموَّ

(4). 

لهمال فا  التعاّه   الما ل خنديادّض  خار تمهياه اإلوالل ـ   يرالـ  اهذا
 الستفلدو األاكلل و  الكتلب االدخل االتالّهف ف  ظواههه.

بآيالت كثناهو   وثال االستشاهلد  الما ل خنداو  ذلك : استشهلد اإلولل 

   اف  (5)(  ِلُكمْ َوأُِحلَّ لَُكْم ما َوراءَ )لحخّنة بع  النمواهللا بمولد تعللر : 
__________________ 

 .4و   بواب ص و المملفه   الحديث  17  البلب  531:  5( الوسلهل 1)

 .«ال جنل   خنكم  هللا تمالهاا»  اف  النمخ اردت اآلية هكذا :  101( النملء : 2)

 .«ال جنل »:  «فخنت  خنكم جنل »( ف  النمخ بدض 3)

  ااآلياة وا  ساورو  2و   بواب ص و المملفه   الحاديث  22  البلب  538:  5( الوسلهل 4)

 .158البمهو : 

  ااآلياة  11وا   باواب وال يحاهل بللمالالههو   الحاديث  30  البلب  377:  14( الوسلهل 5)

 .24و  سورو النملء : 
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 .(1)(َعْبدا  َمْملُوكا  ا يَْقِدُر َعلى َشْيءٍ ) دل جوا  ط   العبد بمولد : 

قُْل ا أَِجُد )ستشهلد لحخّنّة بع  الحنوانلت بمولد تعللر : او  ذلك : اال

ما      للر غنه ذلك وّمل ال يحالر. (2)اآلية  (... فِي ما أُوِحَي نِلَيَّ ُمَحرَّ

 الثلن  و  اجه  المن  :

   كثه ظاواهه الكتالب    نّل نعخم بطهّا التمنند االتخالنّ االتجّو  ف
 اذلك وّمل يممطهل    ال هور.

 افند :

 ّاال : الاانم  ب ااواهه الماانّة ؛ فإنّاال نمطاا  بطااهّا وخللفااة ال االهه فاا  
  كثههل.

ا لننل :  هللّا هذا ال يوجب المموط   النّمال يوجاب الفحاّ  ّمال يوجاب 

 وخللفة ال لهه.
ـ  يهتفا    اهه فإهللا يخت : العخام اإلجماللّ  بوجاود وخللفالت ال اواهه ال

بللفحّ ؛ الاذا لاو تاهدّد الخفاظ بان  وعننان     ا  خام ـ  اهو اجوب التويّا

كماال فاا  العاالّون  واا  اجااد ـ  (3)لجماالال بمخللفااة  اااد ال االههي  ل االههه 
 اجب التويّا فند الو بعد الفحّ.ـ  اشبههمل

 يخت : هذه شبهة ربمل تورد  خر و  استدّض  خر اجوب الفحّ
__________________ 

  ااآليااة واا   2واا   بااواب وماادّولت الطاا     الحااديث  43  الباالب  341:  15( الوساالهل 1)

 .75سورو النحل : 

   6واا   بااواب كهاهااة لحااول الخناال االبغاالض   الحااديث  4  الباالب  324:  16( الوساالهل 2)

 .145ااآلية و  سورو األنعلل : 

 .«خهل لهه اآل» ( :ر)  اف   (لا ) (ض)   (ظ)( كذا ف  3)

الاااااااااادلنل الثااااااااااالن  
نااااة  خاااار  اااادل اجّ 

ظاااااااواهه الكتاااااااالب 
 االجواب  ند
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   المخاّلّ ف  العموولت بثبوت العخم اإلجمللّ  بوجاود المخاّلالالت ؛ 

فإهللّا العخام اإلجماللّ  لّوال  هللا يبمار   اهه الاو بعاد العخام التفالانخّ  بوجاود  ادّو 
وخاّلالاالت   الّواال  هللا ال يبماار   فااإهللا بماا  فاا  يهتفاا  بااللفحّ   الالّ فاا  

 ومتر  لخفحّ.

لجملال هو اجود وخللفلت كثناهو فا  اتندف  هذه الشبهة : بأهللّا المعخول 
الواي  فنمل بأيدينل بحنث ت هه تفالن  بعاد الفحاّ   ا ّوال اجاود وخللفالت 

العماال يباال  (1)فاا  الواياا   اهاادا  خاار ذلااك فغنااه وعخااول   فحننئااذ ال يجااو  

نفناد  (3)  اال يمكا   (2)الفحّ ؛ الاتملض اجود وخاّلاّ ي هاه باللفحّ 
ّ    ا ّوااال بعاااد الفحاااّ فلاتمااالض اجاااود بلألصااال ؛ ألجااال العخااام اإلجمااالل

 المخاّلّ ف  الواي  ينفر بلألصل المللم    العخم اإلجمللّ .

الكتالب االمانّة    (4)االحلصل :  هللّا المنالا ال يجد فهيل بن  ظاواهه 
 بعده. (6)يبل الفحّ اال  (5)ال 

:  هللّا العمدو ف  ون  األخبلريّن  و  العمل ب واهه  (7) ّم لنّك يد  هفت 

 لكتلب ه  األخبلر الملنعة    تفمنه المه هللا   لالّ  نّد ي هه و ا
__________________ 

 .«ف  يجو » ( :ضا ) (ر)   (م)( ف  1)

باااادض  (لا ) (ظ)   (ر)   (م)  افااا   (م)انمااااخة بااادض  (ه)   (ض)   (ت)( كاااذا فااا  2)

 .«بعد الفحّ»:  «بللفحّ»

 .«اال يمكند» ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  3)

 .«ظلهه» ( :ها ) (ض)   (ت)ف  ( 4)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «ال»( لم تهد 5)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «ال»( لم تهد 6)

 .139( راج  الالفحة 7)
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فا   خاه ك واد :  هللّا المنا   ا  العمال ـ  شالر  الوافناةـ  ك ل المنّد الالدر

 ب واهه الكتلب هو ومترر األصل   االعمل ب واهه األخبلر خهج بللدلنل
بعد ل بلت  هللّا ف  المه هللا وحكملت اظواهه   ا نّد وّمل ال يالّح ـ  ؛ انث يلض

لنكااالره   اينبغااا  النااازا  فااا  جاااوا  العمااال بااالل واهه   ا هللّا الحاااّا وااا  

 ول خ صتد :ـ  األخبلريّن 
  هللّا التوونح ي هه بعد ومدّوتن  :

االالاار :  هللّا بماالء التكخنااا وّماال ال شااّك فنااد   الاازال العماال بممترااله 

ووياوف  خار اإلفهالل   اهاو يكاوهللا فا  األكثاه باللموض   اداللتاد فا  األكثاه 
تكوهللا ظنّنّة ؛ لذ ودار اإلفهلل  خر للملء الحملها وجّهدو    المهينة ا خر ول 

 يفهموهللا   الهللا كلهللا ااتملض التجّو  اخفلء المهينة بلينل.

الثلننااة :  هللّا المتشاالبد كماال يكااوهللا فاا   صاال الخغااة كااذلك يكااوهللا بحمااب 
صاط     وثال  هللا يماوض  ااد :  نال اساتعمل العمووالت   اكثناها وال ارياد اال

الخالوم و  غنه يهينة   اربمل اخلطب  ادا ااريد غنهه   انحو ذلاك   

فحننئذ ال يجو  لنل المط  بمهاده   اال يحالل لنل ال ّ  بد   االمه هللا و  هذا 
  بل   ّم  المبنل ؛ ألنّد نزض  خر اصط   خلّم   ال  يوض  خر او  جديد

وا   هللا يكااوهللا ذلااك  ا يكاوهللا فنااد وجاال ات ال يعهفهاال العاهب   اواا  ذلااك يااد 

 اجدت فند كخملت ال يعخم المهاد ونهل كللممّطعلت.
 : (1) ّم يلض 

 (... ِمْنم ُ آيماٌت ُمْحَكمماٌت ُممنَّ أُمن اْلِكتماِب َوأَُخمُر ُمتَشمابِهاتٌ )يالض سابحلند : 

 د   الم يبنّ  لهم المتشلبهلت  ذّل  خر اتّبل  المتشلب (2)اآلية 
__________________ 

 (.م)ف  غنه  «يلض»( لم تهد 1)

 .7(  ض  مهاهللا : 2)
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باال لاام يباانّ  لهاام المااهاد واا  هااذا الخفااظ   اجعاال البناالهللا  ؟اكاام هاا  ؟واال هاا 

نهااار الناالس  ااا  التفمااانه  ا لد خندعصاااخرووكااوال للااار خخفلهاااد   االنبااّ  
 العمل بلل ّ  لالّ ول  خهجد الدلنل.بلآلراء   اجعخوا األصل  دل 

الممدّوتلهللا   فنماوض : ومترار االالار العمال بالل واهه    (1)لذا تمّهدت 

اومترر الثلننة  دل العمل ؛ ألهللّا ول صلر وتشلبهل ال يحالال ال اّ  باللمهاد 
وند   اول بمر ظهاوره ونادرج فا  األصال الماذكور   فنطللاب بادلنل جاوا  

بت  ند الخلّصة هو  دل جاوا  العمال بالل ّ  لالّ وال العمل ؛ ألهللّا األصل الثل

  خهجد الدلنل.
 ال يملض : لهللّا ال لهه و  المحكم   ااجوب العمل بللمحكم لجمل ّ .

ّّ   ا ّواال  ألنّال نمناا  الالااغهى   لذ المعخااول  نادنل وماالااو المحكاام لخاان

 شمولد لخ لهه ف .
 للر  هللا يلض :

ّض  خار  ادل جاوا  العمال ب اواهه لادـ  لاو تامّ ـ  ال يملض : لهللّا ول ذكهتم

األخبلر  يرل ؛ لمل فنهل و  النلسخ االمنموخ   االمحكم االمتشلبد   االعالّل 
 الممنّد. (3)المخاّلّ   االمطخا  (2)

ألنّل نماوض : لنّال لاو خخّننال ا نفمانل   لعمخنال ب اواهه الكتالب االمانّة وا  

المه هللا ؛ لخمن  و    دل نالب المهينة  خر خ فهل   الك  ونعنل و  ذلك ف 
 ا   ا لد خندعصاخراتّبل  المتشلبد ا دل بنلهللا امنمتاد   اونعنال رساوض ع 

ّّ وحتلج للر التفمنه.  تفمنه المه هللا   اال ريب ف   هللّا غنه الن
__________________ 

 .«تمّهد»  اف  غنههل :  (م)( كذا ف  1)

 لبا لخمالدر.  اول   بتنله وط« ا» يلدو  (لا ) (ض)( ف  غنه 2)

   اول   بتنله وطلبا لخمالدر.« ا» يلدو  (لا ) (ض)( ف  غنه 3)
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 ا لد خندعصاخرا يرل : ذّل ع تعللر  خر اتّبل  ال ّ  اكذا الهسوض 

   الم يمتثنوا ظواهه المه هللا. الم ل خنهما اصنلؤه 
 للر  هللا يلض :

كالنوا  الوخن   ما لال خنهما ّول األخبلر   فمد سبا  هللّا  صحلب األهّمة 

و  غنه فحّ    وخاّلّ  ا وعلر  نلسخ  ا ومنّاد    (1)بأخبلر اآلالد 
   انتهر. (2)الو ال هذا لكنّل ف  العمل ب واهه األخبلر  يرل و  المتويّفن  

 يوض : افند وواي  لخن ه   سنّمل ف  جعل العمل ب اواهه األخبالر وا  

لل اإلجمل  العمخّ    الواله لتويّا ف  العمل بهال  يرال ؛ لذ ال يخفار جهة ين
 ب واهه األخبلر لم يكا  لادلنل شاه  ّ  الم ل خنهم هللّا  مل  صحلب األهّمة 

خلّم اصل للنهم و   هّمتهم   النّمل كلهللا  وها وهكو ا فا   ذهالنهم بللنمابة 

ساتفلدو   ساواء كالهللا للر وطخا الك ل الاللدر و  الماتكخّم ألجال اإلفالدو ااال
و  الشلر   ل غنهه   اهذا المعنر جلر فا  الماه هللا  يرال  خار تماديه كوناد 

 وخمر لإلفلدو ااالستفلدو    خر ول هو األصل ف  خطلب كّل وتكخّم.

نعم   األصل األّال  ه  اهوة العمل بلل ّ     خر ول  هفت وفاّل  
بمار البالي    بال   لكّ  الخلرج وناد لانت خالاوم ظاواهه األخبالر اتّار ي

الخلرج وند هو وطخا ال هور النلشائ  ا  كا ل كاّل واتكخّم المار للار غناهه 

 لإلفهلل.
__________________ 

 .«اااد»  اف  غنههل :  (ظ)( كذا ف  1)

 .146ـ  140:  (وخطوط)( شه  الوافنة 2)

المنليشااااااااااة فنهاااااااااال 
 فااااااااااااالده المااااااااااااانّد 

 الالدر
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و   دل العخم بكوهللا ال واهه و  المحكمالت اااتمالض ـ   ّم لهللّا ول ذكهه

 ومنو  :ـ    المتشلبهلتكونهل و
 ّاال : بااأهللّا المتشاالبد ال يالااد   خاار ال ااواهه ال لغااة اال  هفاال   باال 

يالّح سخبد  ند   فللنه  الوارد    اتّبل  المتشلبد ال يمن  ؛ كمل ا تهف باد 

 ف  الممدّوة االالر   و   هللّا ومترر المل دو اجوب العمل بلل واهه.
لبد ال ينف  ف  الخهاج    األصل ا لننل : بأهللّا ااتملض كونهل و  المتش

 الذر ا تهف بد.

اد وى ا تبلر العخم بكونهل و  المحكم هدل لمل ا تهف بد و   صاللة 
 (1)اّجنة ال واهه ؛ ألهللّا ومترر ذلك األصل جوا  العمل لالّ  هللا يعخام كوناد 

 وّمل نهر الشلر   ند.

ا نفمانل    وا   نّال لاو خخّننال ساههيدسابللجمخة : فللحّا ول ا تاهف باد 
 لعمخنل ب واهه الكتلب   اال بدّ لخملن  و  ل بلت المن .

 ّم لنّك يد  هفت وّمل ذكهنل :  هللّا خ ف األخبلريّن  ف  ظواهه الكتلب 

لاانت فاا  الوجااد الااذر ذكهناال   واا  ا تباالر ال ااواهه الخف نّااة فاا  الكخماالت 
فاا   هللّا    النّماال يكااوهللا خ فهاام (3)ااسااتفلدتهل  (2)الالاالدرو إلفاالدو المطللااب 

خطلبلت الكتلب لم يمالد بهل استفلدو المهاد و   نفمهل   بل برمنمة تفمانه 

 هل الذكه    ا  نّهل لنمت ب واهه بعد ااتملض كوهللا وحكمهل وا  المتشالبد   
 .(4)كمل  هفت و  ك ل المنّد المتمدّل 

__________________ 

 .«كونهل» ( :ظ)( ف  1)

 .«المطخب» ( :ضا ) (م)( ف  2)

 .«استفلدتد» ( :م)( ف  3)

 .151(  ر المنّد الالدر المتمدّل ك ود ف  الالفحة 4)
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 اينبغ  التنبند  خر اوور :

 األّول :

:  هللّا الخا ف فا  ا تبالر ظاواهه الكتالب  (2)بعا   (1) نّد ربمل يتاوّهم 

ارد ف   (4ا )لالّ  (3)بللفها   ا االصوض  يخنل الجداى ؛ لذ لنمت  ية وتعخّمة
بنلنهل  ا ف  الحكم الموافا لهل خبه  ا  خبلر كثنهو   بل انعمد اإلجمل   خر 

وّمل تعخّاا الحكام فنهال ـ  بل كخّهلـ   كثههل. و   هللّا جّل  يلت االصوض االفها 
   (5)باالوور وجمخااة ال يمكاا  العماال بهاال لالّ بعااد  خااذ تفالاانخهل واا  األخباالر 

 انتهر.

اآليالت الاواردو فا  العبالدات ؛ فاإهللّا  (6) يوض : العخّد ياّله ن هه  خار 
 غخبهاال واا  يبناال واال ذكااهه   الالّ فلإلط ياالت الااواردو فاا  المعاالو ت وّماال 

يتمّماااك بهااال فااا  الفاااها  الغناااه المنالوصاااة  ا المنالوصاااة بللنالاااوم 

   (8)(أََحلَّ هللاُ اْلبَْيعَ )ا    (7)(ْوفُوا بِاْلعُقُودِ أَ )المتكلفئة   كثنهو جدّا   وثل : 
__________________ 

 .«توّهم» ( :ها ) (ل)( ف  1)

 ( اهو الفلول النهاي .2)

 .«ااالصوض» ( :ها ) (ر)   (ت)( ف  3)

 (.ها ) (ل)و  « ا»( 4)

 .156( ونلهذ األاكلل : 5)

 .«للر»  اف  غنههمل :  (ها ) (ت)( كذا ف  6)

 .1( الملهدو : 7)

 .275( البمهو : 8)

تاااااااااااااوّهم  اااااااااااااادل 
  الثمااااااااااااااهو فاااااااااااااا

الخااااااااااا ف فااااااااااا  
اّجناااااااااة ظاااااااااواهه 

 الكتلب

الجاااااااااااواب  ااااااااااا  
 التوّهم المذكور
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ا تُْؤتُمموا السنمممفَهاَء )ا    (2)(فَِرممماٌ  َمْقبُوَةمممةٌ )ا    (1)(تِجمماَرة  َعممْن تَمممراٍض )ا 

ا    (5)(أُِحملَّ لَُكمْم مما َوراَء  ِلُكمممْ )ا    (4)(ا تَْقَربُموا مماَل اْليَتِميمِ )ا    (3)(أَْمموالَُكمُ 
فَْسمئَلُوا )ا    (7)(فَلَْو ا نَفََر ِمْن ُكّلِ فِْرقَمةٍ )ا    (6)(فَتَبَيَّنُوا نِْ  جاَءُكْم فاِسٌق بِنَبَإٍ )

ْكرِ  ما َعلَى اْلُمْحِسمنِيَن )ا    (9)(َعْبدا  َمْملُوكا  ا يَْقِدُر َعلى َشْيءٍ ا )   (8)(أَْمَل اليِّ

   اغنه ذلك وّمل ال يحالر. (10)(ِمْن َسبِيلٍ 
نِنََّممما اْلُمْشممِرُكوَ  )ثاال يولااد تعااللر : باال افاا  العباالدات  يراال كثنااهو   و

التانّمم االوواوء االغمال  (12)  ا يتا   (11)(نََجٌ  فَمال يَْقَربُموا اْلَمْسمِجَد اْلَحمرامَ 
(13). 

__________________ 

 .29( النملء : 1)

 .283( البمهو : 2)

 .5( النملء : 3)

 .34  ااإلسهاء :  152( األنعلل : 4)

 .24( النملء : 5)

 .6( الحجهات : 6)

 .122( التوبة : 7)

 .7  ااألنبنلء :  43( النحل : 8)

 .75( النحل : 9)

 .91( التوبة : 10)

 .28( التوبة : 11)

 .« يلت» ( :ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  12)

 .6  االملهدو :  43( النملء : 13)
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ه  اهذه العموولت الهللا ارد فنهل  خبلر ف  الجمخة   لالّ  نّد لنت كّل ف

 وّمل يتمّمك فند بلآلية ارد فند خبه سخنم    المكلفئ   ف اظ اتتبّ .

 الثاني :

المهاءو ف  الكتلب  خر اجهن  وختخفن  ف  المؤدّى  (1) نّد لذا اختخفت 
  اناث ياهئ بللتشاديد وا  التطّهاه  (2)(َحتَّمى يَْطُهمْر َ )  كمل ف  يولد تعاللر : 

وا  الطهالرو ال الههو فا  النّمالء وا   (3)فا  االغتمالض   اباللتخفنا ال لهه 
 (4)الحن    ف  يخخو : لّول  هللا نموض بتواته المهاءات كخّهل كمل هو المشاهور 

  خالوصاال فاا  واال كاالهللا االخاات ف فاا  الماالدّو   الّواال  هللا ال نمااوض كماال هااو 

 .(5)وذهب جمل ة 
ال باادّ واا  الجماا  بننهماال فعخاار األّاض : فهماال بمنزلااة  يتاان  تعلروااتل   

ّّ  ا  خار األظهاه   اوا  التكالفؤ ال بادّ وا  الحكام  بحمل ال الهه  خار الان

 .(6)بللتويّا االهجو  للر غنههمل 
__________________ 

 .«اختخا»  اف  نمخنل :  (هللاا ) (ف)   (د)   (خ)( كذا ف  1)

 .222( البمهو : 2)

 .«االتخفنا» ( :ضا ) (م)   (ر)   (ت)( ف  3)

  اشااه   150  اوناالهذ األاكاالل :  322  اوفاالتنح االصااوض :  406:  1( ان اه المااوانن  4)

 .154ـ  153:  (وخطوط)الوافنة 

 ( ذكههم ف  الموانن  اوفلتنح االصوض   اذهب للند الفلول النهاي  ف  المنلهذ  يرل.5)

َحتَّممى ) ولااد تعااللر :ياالض البنراالار  نااد تفماانه ي» ياالدو العباالرو التللنااة :  (ل)( فاا  هاالو  6)

 .«لهللّا المهاءتن   يتلهللا يعمل بهمل    ّم فّه   خر ذلك ول ال يخخو تفّه د    بحث : (يَْطُهْر َ 

لاااااااااااااو اختخفااااااااااااات 
الماااااااااااااهاءو فااااااااااااا  

 الكتلب
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كماال  بااات ـ  ا خاار الثاالن  : فااإهللا  باات جااوا  االساااتدالض بكااّل يااهاءو

كالهللا الحكام كمال تمادّل   الالّ فا  بادّ وا  ـ  بلإلجمل  جوا  المهاءو بكّل يهاءو
ّل التعاالر  االهجااو  للاار الموا ااد واا   اادل المااهّجح    ا التويّااا فاا  وحاا

  فنحكم بلستالحلب الحهوة يبل  (1)وطخمل بنلء  خر  دل  بوت التهجنح هنل 

االغتمالض ؛ لذ لام يثبات تاواته التخفناا    ا باللجوا  بنالء  خار  ماول يولاد 
د  يّالل الحان  و  انث الزوالهللا خاهج ونا (2)(فَأْتُوا َحْرثَُكْم أَنَّى ِشئْتُمْ )تعللر : 

 خاار الااوجهن  فاا  كااوهللا المماالل واا  استالااحلب اكاام المخاّلااّ  ا العماال 

 بللعمول الزولنّ .

 الثالث :

ال يمنا  وا  التمّماك ـ   خار الماوض بادـ   هللّا ايو  التحهيا ف  المه هللا

واهه بذلك. و   نّد لو  خم لكلهللا بلل واهه ؛ لعدل العخم اإلجمللّ  بلخت ض ال 

وااا  يبنااال الشااابهة الغناااه المحالاااورو. وااا   نّاااد لاااو كااالهللا وااا  يبنااال الشااابهة 
المحالورو  وك  الموض بعدل يداد ؛ الاتملض كوهللا ال لهه المالاهاف  ا  

ظاالههه واا  ال ااواهه الغنااه المتعخّمااة بلألاكاالل الشااه نّة العمخنّااة التاا  اوهناال 

 فلفهم.بللهجو  فنهل للر ظلهه الكتلب   

 الرابع :

:  هللّا اجوب العمل ب واهه الكتلب بلإلجمل  ومتخزل لعدل  (3)يد يتوّهم 
 ؛ ألهللّا و  تخك ال واهه ظلهه اآليلت (4)جوا  العمل ب واههه 
__________________ 

 .«كمل هو ال لهه» يلدو :  (ها ) (م)( ف  1)

 .223( البمهو : 2)

 .109:  2الموانن  ( ذكهه المحمّا المّم  ف  3)

 .«ب لههه»  اف  غنههل :  (لا ) (ض)   (ظ)( كذا ف  4)

ايااااااو  التحهيااااااا 
 هللا ال فاااااااااا  المااااااااااه

يمنااااااااااااااا  وااااااااااااااا  
التمّماااااااااااااااااااااااااااااااااك 

 بلل واهه

 توّهم ادف 
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 النلهنة    العمل بلل ّ  وطخمل اتّر ظواهه الكتلب.

افند :  هللّا فه  اجود الدلنل  خر اّجنة ال واهه ووجب لعدل ظهور 
 اآليلت النلهنة ف  اهوة العمل بلل واهه.

مناا   اا  ظااواهه الكتاالب واا   هللّا ظااواهه اآلياالت النلهنااة لااو نهراات لخ

 لمنعت    اّجنة  نفمهل   لالّ  هللا يملض : لنّهل ال تشمل  نفمهل   فتأّول.
ابإ اء هذا التوّهم توّهم :  هللّا خهاج ظواهه الكتلب    اآليلت النلهنة 

لنت و  بلب التخالنّ   بل و  بلب التخاّلّ ؛ ألهللّا اجود الملط   خار 

 .اّجنتهل يخهجهل    غنه العخم للر العخم
 افند ول ال يخفر.
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 (1)[حّجية الظوامر بالنسبة نلى من لم يقصد نفهام ]

 ا ّول التفالنل اآلخه :

 (2)ف   خه ومألة اّجنة الكتلب ـ  فهو الذر ي هه و  صلاب الموانن 

  يالاد لفهلواد اهاو : الفاه  بان  واـ  (3)  اف   ّاض ومألة االجتهلد االتمخند 
ساواء كالهللا ـ  بللك ل   فالل واهه اّجاة بللنمابة للناد وا  بالب ال اّ  الخالمّ 

وخلطبااال كمااال فااا  الخطلبااالت الشااافلهنّة    ل ال كمااال فااا  النااالظه فااا  الكتاااب 
ابن  و  لام يمالاد لفهلواد بللخطالب   ـ  المالنّفة لهجو  كّل و  ين ه للنهل

الالاالدرو  اانهم فاا  وماالل  ماا لال خنهمكأوثللناال بللنماابة للاار  خباالر األهّمااة 

الجواب  ا  ساؤاض المالهخن    ابللنمابة للار الكتالب العزياز بنالء  خار  ادل 
كوهللا خطلبلتد ووّجهة للننل ا دل كوند و  بلب تاألنا المالانّفن    فالل هور 

الخف ّ  لنت اّجة اننئذ لنل   لالّ وا  بالب ال اّ  المطخاا الثلبات اّجنتاد  ناد 

 انمداد بلب العخم.
ايمك  توجند هاذا التفالانل : باأهللّا ال هاور الخف اّ  لانت اّجاة لالّ وا  

وفنادا لخ اّ  ـ  لاو خخّا  اطبعادـ  بلب ال ّ  النو ّ    اهو كوهللا الخفظ بنفماد

 كلهللا ومالود المتكخّم و  الك ل لفهلل و  يمالد (4)بللمهاد   فإذا 
__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

 .403ـ  398:  1ن  ( الموان2)

 .103:  2( الموانن  3)

 .«فإهللا» ( :ضا ) (م)   (ر)   (ت)( ف  4)

تفالاااااانل صاااااالاب 
انن  باااان  واااا  المااااو

يالاااااااااااد لفهلواااااااااااد 
 اغنهه

هاااااااااااااذا توجناااااااااااااد 
 التفالنل :
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لفهلود   فنجب  خند للملء الك ل  خر اجد ال يم  وعد المخمر للند ف  خ ف 

  بحنث لو فه  ايو د ف  خ ف الممالاود كالهللا لّوال لغفخاة وناد  (1)المهاد 
  الّوال لغفخاة وا  الماتكخّم  (2)ر للناد ف  االلتفلت للر ول اكتنا بد الك ل المخما

ف  للملء الك ل  خر اجد يف  بللمهاد   اوعخول  هللّا ااتملض الغفخة و  المتكخّم 

الماالو  ااتماالض وهجااو  فاا  نفمااد   واا  انعماالد اإلجماال  واا  العماا ء  (3) ا 
االعخملء  خر  دل اال تنلء بلاتملض الغفخة ف  جمن  اوور العما ء    ياوالهم 

 هم.ا فعلل

ا ّواال لذا لاام يكااا  الشااخّ ومالاااودا بلإلفهاالل   فويو اااد فاا  خااا ف 
الممالود ال ينحاله ساببد فا  الغفخاة ؛ فإنّال لذا لام نجاد فا   ياة  ا رااياة وال 

يكااوهللا صاالرفل  اا  ظلهههاال   اااتمخناال  هللا يكااوهللا المخلطااب يااد فهاام المااهاد 

لمتكخّم  ا  خننل   ف  يكوهللا هذا االاتملض ألجل غفخة و  ا (4)بمهينة يد اختفت 
 ونّل ؛ لذ ال يجب  خر المتكخّم لالّ نالب المهينة لم  يمالد لفهلود.

و   هللّا  دل تحمّا الغفخة و  المتكخّم ف  وحاّل الكا ل وفاها  ؛ لكوناد 

وعالوول   النت اختفلء المهينة  خننل ومابّبل  ا  غفختنال  نهال   بال لاداا   
 لند الك ل.االختفلء الخلرجة    ودخخنّة المتكخّم او  الم  ل

__________________ 

 خاار اجااد ال يماا  المخلطااب وعااد فاا  خاا ف » ( :ضا ) (م)   (ر)  افاا   (ل)( كااذا فاا  1)

  افا   « خر اجد ال يم  المخلطب المخمر للند وعاد فا  خا ف الماهاد» ( :ه)  اف   «المهاد

 .« خر اجد ال يم  المخمر للند ف  خ ف المهاد» ( :ظا ) (ت)

 .« اهد» ( :ت)  اكتب  خنهل ف   (لا ) (ض)   (ظ)ف   «المخمر للند»( لم تهد 2)

 .«ا» ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  3)

 .«اخفنت» ( :ضا ) (م)   (ر)( ف  4)
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فخنت هنل ش ء يوجب بنفمد ال ّ  بللمهاد اتّر لاو فهوانل الفحاّ   

فلاتملض اجاود المهيناة اان  الخطالب ااختفلهاد  خننال   لانت هنال وال يوجاب 
ـ  الو ظنّالـ  وانّتد اتّر لو تفّحالنل  نهل الم نجدهل ؛ لذ ال يحكم العلدووهج

وا  االواور ياد اختفات  خننال   بال ال  (1)بأنّهل لو كلنت ل فهنل بهال ؛ لذ كثناه 

يبعد د وى العخم بأهللّا ول اختفر  خننل و  األخبالر االماهاه   كثاه وّمال ظفهنال 
 بهل.

ء الماهاه  المتاّلاخة   لكاّ  الماهاه  و   نّل لو سخّمنل االوض ال ّ  بلنتفال

الحللنّة اول ا تمد  خند المتكخّم و  االوور العمخنّة  ا النمخنّة الكخنّة  ا الجزهنّة 
المعخووة  ند المخلطب الاللرفة ل الهه الكا ل   لنمات وّمال يحالال ال اّ  

 بلنتفلههل بعد البحث االفحّ.

الك ل لم يك   الو فه  االوض ال ّ  و  الخلرج بإرادو ال لهه و 
 .(2)ذلك ظنّل ومتندا للر الك ل   كمل نبّهنل  خند ف   ّاض المبحث 

بمعنر  دل اال تنالء بلاتمالض لرادو ـ  ابللجمخة : ف واهه األلفلظ اّجة

لذا كاالهللا ونشااأ ذلااك االاتماالض غفخااة المااتكخّم فاا  كنفنّااة اإلفاالدو  ا ـ  خ فهاال
ض الغفخة وّمل هو وهجو  فا  نفماد المخلطب ف  كنفنّة االستفلدو ؛ ألهللّا ااتمل

كلهللا االاتملض  (3)اوتّفا  خر  دل اال تنلء بد ف  جمن  االوور   داهللا ول لذا 

وماابّبل  اا  اختفاالء اوااور لاام تجااه العاالدو المطعنّااة  ا ال نّنااة بأنّهاال لااو كلناات 
 لوصخت للننل.

__________________ 

 .«كثنها» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

 .161( راج  الالفحة 2)

 (.ضا ) (ر)   (ت)ف   «لذا»( لم تهد 3)
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و  اتّفل  العم ء االعخملء  خر ـ  (1)او  هنل ظهه :  هللّا ول ذكهنل سلبمل 

العمل ب واهه الك ل فا  الاد لاى   ااأليالريه   االشاهلدات   االوصاليل   
ال ينفاا  فاا  ردّ هااذا التفالانل   لالّ  هللا يثباات كااوهللا  صااللة  اادل ـ  االمكلتبالت

 ة اّجة و  بلب التعبّد   اداهللا ل بلتهل خهط المتلد.المهين

اد ااوى :  هللّا الغللااب اتاّلاالض المااهاه    فلاتماالض ا تماالد المااتكخّم  خاار 
 المهينة المنفالخة وهجو  لندرتد.

وهدادو : بأهللّا و  المشلهد المحموس تطّه  التمنناد االتخالانّ للار 

نت لالّ لكااوهللا  كثاه العموواالت ااإلط ياالت وا   اادل اجااوده فا  الكاا ل   الاا
اال تماالد فاا  ذلااك كخّااد  خاار المااهاه  المنفالااخة   سااواء كلناات ونفالااخة  نااد 

اال تمالد كااللمهاه  العمخنّااة االنمخنّاة الخلرجنّااة    ل كلناات ومللنّاة وتاّلااخة لكاا  

االاوض  (2) ه  لهل االنفاللض بعد ذلك ؛ لعاها  التمطنا  ل خبالر    ا 
لاك   فجمنا  ذلاك وّمال ال يحالال التفلات و  جهة النمل بللمعنر    ا غناه ذ

 ال ّ  بأنّهل لو كلنت لوصخت للننل.

واا  لوكاالهللا  هللا يماالض : لنّااد لااو االاال ال ااّ  لاام يكاا   خاار ا تباالره دلناال 
خلّم. نعم   ال ّ  الحلصل ف  وملبل ااتملض الغفخة الحلصاخة لخمخلطاب  ا 

 المتكخّم وّمل  طبا  خند العم ء ف  جمن   يوالهم ا فعللهم.

 ول يمك  و  التوجند لهذا التفالنل. هذا غلية
الكّ  اإلناللف :  نّد ال فه  ف  العمل بلل هور الخف ّ  ا صاللة  ادل 

 الاللرف    ال لهه بن  و  يالد لفهلود او  لم يمالد ؛ فإهللّا جمن 
__________________ 

 .161( راج  الالفحة 1)

 .«ا» ( :ه)( ف  2)

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
التفالاااااااااااااااااااااااااااااانل 

 المذكور
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مل  العخملء ا هل الخمالهللا  خار اّجناة ال الهه بللنمابة للار وا  ول دّض و  لج

يالد لفهلود جالر فا  وا  لام يمالاد ؛ ألهللّا  هال الخمالهللا لذا ن اهاا للار كا ل 
صالدر وا  واتكخّم للار وخلطاب   يحكماوهللا باإرادو ظالههه وناد لذا لام يجااداا 

يهينة صلرفة بعد الفحاّ فا  و الهللّا اجودهال   اال يفّهياوهللا فا  اساتخهاج 

المتكخّمااان  بااان  كاااونهم ومالاااودي  بللخطااالب ا دواااد   فاااإذا ايااا  واااهادات 
المكتوب الموّجد و  شخّ للر شخّ بند  للث   ف  يتأّول فا  اساتخهاج 

للاار المكتااوب للنااد   فااإذا فهواانل  (1)وااهادات المااتكخّم واا  الخطاالب الموّجااد 

لاد   ف  يجاو   (2)اشتهاك هذا الثللث و  المكتوب للند فنمل  راد المولر وند 
اال تذار ف  تهك االوتثلض بعدل االّطا    خار واهاد الماولر   اهاذا ااواح 

 لم  راج  األوثخة العهفنّة.

هااذا ااالض  هاال الخماالهللا فاا  الكخماالت الااواردو للاانهم   ا ّواال العخماالء فاا  
خ ف بننهم ف  الهجو  للر  صللة الحمنمة ف  األلفلظ المجّهدو    المهاه  

لطااب   سااواء كاالهللا ذلااك فاا  األاكاالل الجزهنّااة   الموّجهااة واا  وااتكخّم للاار وخ

كللوصااليل الالاالدرو  اا  الموصاا  المعاانّ  للاار شااخّ وعاانّ     ااّم وّماات 
الحلجاة للاار العماال بهال واا  فمااد الموصار للنااد ؛ فااإهللّا العخمالء ال يتااأّوخوهللا فاا  

اإلفتلء بوجوب العمل ب لهه ذلك الك ل الموّجد للار الموصار للناد المفماود 
 يلريه.اكذا ف  األ .(3)

 الم ل خنهم ل كلهللا ف  األاكلل الكخّنّة   كلألخبلر الاللدرو    األهّمة 
__________________ 

 .«المتوّجد» ( :ما ) (ر)   (ت)( ف  1)

 .«ونهم» ( :ها ) (ت)( ف  غنه 2)

 .«الممالود»  اف  غنههل :  (ر)انمخة بدض  (ل)   (ظ)   (م)( كذا ف  3)
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يتأّوال  ااد  (2)ال غناه ؛ فإنّاد لام  (1)وخالطبنهم  و  كوهللا الممالود ونهال تفهانم

و  العخملء ف  استفلدو األاكلل و  ظواهههل وعتذرا بعدل الدلنل  خر اّجناة 
  صللة  دل المهينة بللنمبة للر غنه المخلطب او  يالد لفهلود.

اد ااوى : كااوهللا ذلااك واانهم لخبناالء  خاار كااوهللا األخباالر الالاالدرو  اانهم 

 نا المالنّفن    ااوحة الفملد.و  يبنل تأل الم ل خنهم
و   نّهل لو صّحت لجهت ف  الكتلب العزيز ؛ فإنّد  الر بأهللا يكوهللا و  

باأهللّا  (3)هذا المبنل   فتهتف   ماهو التفالانل الماذكور ؛ ألهللّا المفاّلال وعتاهف 

ظاالهه الكاا ل الااذر هااو واا  يبناال تااألنا المااؤلّفن  اّجااة بللخالااوم   ال 
ك ود ف  ا تبلر ظهاور الكا ل الموّجاد للار لدخولد ف  وطخا ال ّ    النّمل 

 وخلطب خلّم بللنمبة للر غنهه.

االحلصل :  هللّا المط  الصل لكّل وتتبّ  فا  طهيماة فمهالء المماخمن    
بأنّهم يعمخوهللا ب واهه األخبلر و  داهللا ابتنلء ذلك  خر اّجنة ال اّ  المطخاا 

اينكاه العمال بأخبالر  الثلبتة بدلنل االنمداد   بل يعمل بهل و  يدّ   االنفتل 

 اآلالد ؛ ودّ نل كوهللا وع م الفمد وعخوول بلإلجمل  ااألخبلر المتواتهو.
؛ فااإنّهم  الماا ل خنهماياادّض  خاار ذلااك  يراال : ساانهو  صااحلب األهّمااة 

كاااالنوا يعمخااااوهللا ب ااااواهه األخباااالر الااااواردو للاااانهم واااا  األهّمااااة الملواااان  

   (4) الم ل خنهم
__________________ 

 .«وخلطبهم»  اف  غنههمل :  (ها ) (ت)ف  ( كذا 1)

 .«ال» ( :ضا ) (م)   (ر)( ف  2)

 .«ا تهف» ( :ض)اظلهه  (م)   (ر)( ف  3)

  الاام  (ظا ) (م)   (ل)   (ر)فاا   «الماا ل خنهمواا  األهّمااة الملواان  »( لاام تااهد  باالرو 4)

 (.ت)ف   «الملون »تهد 
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   الما ل خنهمو   هّماتهم  (2) يعمخوهللا ب واهه األيواض الت  يممعونهل (1)كمل 

 .(3)ال يفّهيوهللا بننهمل لالّ بللفحّ ا دود   كمل سنأت  
االحلصاال :  هللّا الفااه  فاا  اّجنااة  صااللة الحمنمااة ا اادل المهينااة باان  

المخلطااب اغنااهه وخااللا لخماانهو المطعنّااة واا  العخماالء ا صااحلب األهّمااة 

 .الم ل خنهم
البتنلهد  خار الفاه  ـ  لك التفالنلهذا كخّد   و   هللّا التوجند المذكور لذ

باان   صااللة  اادل الغفخااة االخطااأ فاا  فهاام المااهاد   اباان  وطخااا  صااللة  اادل 

يوجب  دل كوهللا ظواهه الكتلب و  ال نوهللا المخالوصة الهللا يخنال ـ  المهينة
 بشموض الخطلب لخغلهبن  ؛ لعدل جهيلهللا  صللة  دل الغفخة ف  امّهم وطخمل.

هه الكتاالب ظنوناال وخالوصااة  خاار واا  ابتناالء كااوهللا ظااواـ  فماال ذكااهه

غناه ساديد ؛ ألهللّا ال اّ  المخالاوم لهللا كالهللا هاو ـ  شموض الخطلب لخغالهبن 
الحلصل و  المشلفهة النلشئ    ظّ   دل الغفخاة االخطاأ   فا  يجاهر فا  

اااّا الغاالهبن  الهللا يخناال بشااموض الخطاالب لهاام   الهللا كاالهللا هااو الحلصاال واا  

 لهللا لم يشمخهم الخطلب. صللة  دل المهينة فهو جلر ف  الغلهبن  ا
 يالدو  خار وال واّه وا  اشاتهاك  دلّاة ـ  اوّمل يمك   هللا يمتدّض باد  يرال

: وال ارد فا  األخبالر ـ  اّجنة ال واهه   و  لجمل   العخملء ا هل الخمالهللا

 المتواتهو وعنر   و  األوه بللهجو  للر الكتلب ا ه  األخبلر
__________________ 

 .«كلنوا» يلدو :  (م)( ف  1)

 .«سمعوهل» ( :لا ) (ظ)( ف  2)

 .347( ان ه الالفحة 3)
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؛ فإهللّا هذه ال اواهه المتاواتهو اّجاة لخمشالفهن  بهال   فنشاتهك غناه  (1) خند 

 المطخوب   كمل ال يخفر. (2)المشلفهن  ايتّم 
بعاد وال ـ  عرامادلمّما  اوّمل ذكهنل تعهف الن ه فنمل ذكهه المحمّاا ا

 بمولد :ـ  ذكه و   دل اّجنة ظواهه الكتلب بللنمبة للننل بللخالوم

فإهللا يخت : لهللّا  خبلر الثمخان  تادّض  خار كاوهللا ظالهه الكتالب اّجاة لغناه 
 المشلفهن  بللخالوم.

فأجلب  ند : بأهللّا رااية الثمخن  ظلههو ف  ذلك ؛ الاتملض كوهللا الماهاد 

كمااال يمولاااد  المااا ل خنهماد تفمااانهه  ااا  األهّماااة التمّماااك بللكتااالب بعاااد ار
األخبلريّوهللا   ااّجنة ظلهه رااية الثمخن  بللنمبة للننل واللدرو ؛ لذ ال فه  

 .(3)بن  ظواهه الكتلب االمنّة ف  اّا غنه المشلفهن  بهل 

ه الثمخان  توونح الن ه :  هللّا العمدو ف  اّجنة ظواهه الكتلب غناه خبا
  اهذه  (4)و  األخبلر المتواتهو اآلوهو بلستنبلط األاكلل و  ظواهه الكتلب 

األخبلر تفند المط  بعدل لرادو االستدالض ب واهه الكتلب بعد اراد تفمنههل 

و  األهّمة صخوات ع  خنهم   النمت ظلههو فا  ذلاك اتّار يكاوهللا التمّماك 
 ب لهههل لغنه المشلفهن  بهل واللدرو.

__________________ 

 9  البالب  89ـ  75:  18ا و   بواب يهاءو المه هللا    3  البلب  828:  4( ان ه الوسلهل 1)

   37ا  35   29   18   15   14   12   10   1واا   بااواب صاافلت الملواا    األالديااث 

   بلب الهدّ للر الكتلب االمنّة. 59:  1االكلف  

 .«فنتمّ » ( :را ) (ت)( ف  2)

 .104:  2الموانن   (3)

 .149ـ  145( تمدّوت اإلشلرو للر كثنه ونهل ف  الالفحة 4)

كااااااااا ل صاااااااااالاب 
المااااااااااوانن  فنهاااااااااال 
يااااااهتبط بللتفالاااااانل 

 المتمدّل

المتليشاااااااااااة فااااااااااا  
كااااااااا ل صاااااااااالاب 

 الموانن 
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لالّ فا  اجاوب  (1)بل يمك   هللا يمالض : لهللّا خباه الثمخان  لانت لاد ظهاور 

لطل تهمل ااهوة وخللفتهمل   النت ف  وملل ا تبلر ال ّ  الحلصل بهمل ف  
 تشخنّ اإلطل ة االمعالنة   فلفهم.

ف  هاذا الممالل ك وال يحتمال التفالانل  عرامد ّم لهللّا لاللاب المعللم 

فا  الادلنل الهابا  وا   دلّاة اّجناة ـ    ال بأس بلإلشلرو للناد   يالض (2)المتمدّل 
خبه الوااد   بعد ذكه انمداد بلب العخم ف  غناه الراهارّر وا  األاكالل ؛ 

المتاواتهو   ااواو  كاوهللا  صال الباهاءو ال يفناد غناه لفمد اإلجمل  االمانّة 

 ول لف د :ـ  ال ّ    اكوهللا الكتلب ظنّ  الداللة
ال يماالض : لهللّا الحكاام الممااتفلد واا  ظاالهه الكتاالب ومطااو  ال و نااوهللا ؛ 

اذلك برمنمة ومدّوة خلرجنّة   اه  يبح خطلب الحكنم بمل لاد ظالهه اهاو 

 لهه.يهيد خ فد و  غنه داللة تالهف    ذلك ال 
سخّمنل   الك  ذلك ظّ  وخالوم   فهو و  يبنل الشهلدو ال يعدض  ند 

 للر غنهه لالّ بدلنل.

و  يبنل خطالب المشالفهة   اياد واّه ـ  كخّهلـ  ألنّل نموض :  اكلل الكتلب
 نّد وخالوم بللموجودي  فا   وا  الخطالب   ا هللّا  باوت اكماد فا  ااّا 

بلشاتهاك التكخناا بان  الكاّل    و  تأّخه لنّمل هو بلإلجمل  ايرلء الرهارو

ااننئذ : فم  الجلهز  هللا يكوهللا يد ايتههللا ببع  تخك ال اواهه وال يادلّهم  خار 
 لرادو خ فهل ؛ ايد اي  ذلك ف  وواو   خمنلهل بلإلجمل 

__________________ 

ا ّواال خبااه الثمخاان  فاانمك  وناا  »هكااذا :  (ه)انمااخة باادض  (ض)   (م)( اردت العباالرو فاا  1)

 .«ظهوره

 .160( المتمدّل ف  الالفحة 2)

ااتماااااااااااااااااااااااااااااااااالض 
ماااااادّل المت التفالاااااانل

فااااااااااااااا  كاااااااااااااااا ل 
 صلاب المعللم
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انحوه   فنحتمل اال تملد ف  تعهيفنل لمالهههل  خار األوالرات المفنادو لخ اّ  

المااوّر   اخبااه الوااااد واا  جمختهاال   اواا  يناالل هااذا االاتماالض ينفاار المطاا  
 بللحكم.

ايمتور اننئذ : ال ّ  الممتفلد و  ظلهه الكتلب االحلصل و  غناهه 

خنااا بااد ؛ البتناالء الفااه  بننهماال  خاار كااوهللا الخطاالب بااللن ه للاار لنلطااة التك
ـ  وتوّجهل للننل   ايد تبنّ  خ فد. ال هاور اختالالم اإلجمال  االراهارو

بغنه صاورو ـ  الدالّن   خر المشلركة ف  التكخنا الممتفلد و  ظلهه الكتلب

  انتهر ك واد   رفا   (2()1)اجود الخبه الجلو  لخشهاهط اآلتنة المفندو لخ ّ  
 لود.وم

 خر لجمللد ااشتبله المهاد وناد ؛ ـ  سههيدساال يخفر :  هللّا ف  ك ود 

 وواي  لخن ه االتأّول.ـ  كمل ي هه و  المحّشن 
* * * 

 ّم لنّاك ياد  هفات :  هللّا ونالط الحّجناة ااال تبالر فا  داللاة األلفالظ هاو 

عهفّ    اهو كوهللا الك ل بحنث يحمل  هفل  خر ذلك المعنر الاو ال هور ال
بواسطة المهاه  المملونّة المكتنفة بللك ل   ف  فه  بن  لفلدتد ال ّ  باللمهاد 

ا دوهل   اال بن  اجود ال اّ  الغناه المعتباه  خار خ فاد ا دواد ؛ ألهللّا وال 

 رو.ذكهنل و  الحّجة  خر العمل بهل جلر ف  جمن  الالور المذكو
اول ربمل ي هه و  العخمالء : وا  التويّاا فا  العمال باللخبه الالاحنح 

المخااللا لفتااوى المشااهور  ا طهاااد   واا  ا تااهافهم بعاادل اّجنااة الشااههو   

 فخنت و  جهة وزاامة الشههو لداللة الخبه الالحنح و   مول  ا
__________________ 

 .«ا بخ ف ذلك ال لههالهاجح بأهللّا التكخن» يلدو :  (م)( ف  المالدر اهلو  1)

 .194ـ  193( المعللم : 2)

 ااااادل الفاااااه  فااااا  
اّجناااااااة ال اااااااواهه 

واااااااال يفنااااااااد  باااااااان 
ال ااااااااااّ  بااااااااااللمهاد 

 اغنهه
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لط     بل و  جهة وزاامتهل لخخبه و  انث الالادار ؛ بنالء  خار  هللّا وال 

واا  انااث المااند ال يشاامل المخااللا  (1)دّض واا  الاادلنل  خاار اّجنااة الخبااه 
لخمشهور ؛ الذا ال يتأّوخوهللا فا  العمال ب اواهه الكتالب االمانّة المتاواتهو لذا 

 شههو. لروهل ال

فللتأّول ف  الخبه المخللا لخمشهور لنّمال هاو لذا خللفات الشاههو نفات 
الخبااه   ال  مووااد  ا لط يااد   فاا  يتااأّوخوهللا فاا   مووااد لذا كلناات الشااههو 

  خر التخالنّ.

نعااام   ربماااال يجااااهر  خااار لماااالهللا بعاااا  وتاااأّخهر المتااااأّخهي  واااا  
 دل الادلنل  خار اّجناة ال اواهه لذا لام تفاد ال اّ     ا لذا    (2)المعلصهي  

 االل ال ّ  الغنه المعتبه  خر خ فهل.

لكاّ  اإلنالالف :  نّاد وخااللا لطهيماة  ربالب الخماالهللا االعخمالء فا  كااّل 
استالاحلب اكام ـ  (4)كلالصاولنّن  ـ  (3) ولهللا ؛ الذا  دّ بعا  األخبالريّن  

لممنّااد واا  االستالااحلبلت المجماا  العاالّل االمطخااا اتّاار يثباات المخاّلااّ اا

 خنهل   اهذا الهللا لم يهج  للر االستالحلب المالطخح لالّ بللتوجند   لالّ  هللّا 
 الغه  و  االستشهلد بد بنلهللا كوهللا هذه المل دو لجمل نّة.

 تفالن  يهج  الصخد للر ؛  هللاّ  (5)اربمل فاّلل بع  و  المعلصهي  
__________________ 

 .«الوااد» يلدو :  (م)انمخة بدض  (ه)   (ر)   (ت)( ف  1)

 نّاد اكاله لاد بعا   591( ينل : هو المحمّا الكخبلس    اسنأت  و  المالنّا ف  الالافحة 2)

 وعلصهيد    شنخد.

 .34( هو المحدّ  البحهان  ف  الدرر النجفنّة : 3)

 .133:  1ا د االفواهد   االمو 271( ان ه تمهند الموا د : 4)

 .40( هو الشنخ وحمد تم  ف  هداية الممتهشدي  : 5)

ن هيّااااااااة المحمّااااااااا 
الكخبلسااااااااااااااااااااااااااااا  

 هلاالمنليشة فن

تفالاااااانل صاااااالاب 
هدايااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
  الممتهشاااااااااااااااااااادي

 االمنليشة فند
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الكاا ل لهللا كاالهللا ومهاناال بحاالض  ا وماالض يالااخح  هللا يكااوهللا صاالرفل  اا  المعناار 

الحمنمّ    ف  يتمّمك فند بأصللة الحمنمة   الهللا كالهللا الشاّك فا   صال اجاود 
 خار  صاللة الاللرف  ا كلهللا هنل  وه ونفالل يالخح لكوند صلرفل   فنعمل 

 الحمنمة.

اهذا تفالنل ام  وتن    لكنّد تفالنل ف  العمل بأصللة الحمنماة  ناد 
للر تعنن   (1)الشّك ف  الاللرف   ال ف  اّجنة ال هور الخف ّ    بل وهجعد 

ال هور العهفاّ  اتمننازه  ا  واوارد اإلجمالض ؛ فاإهللّا الخفاظ فا  الممام األّاض 

عاهف ؛ الاذا تويّاا جمل اة فا  يخهج  ا  ال هاور للار اإلجمالض بشاهلدو ال
المجااال  المشاااهور   االعااالّل المتعمّاااب برااامنه يهجااا  للااار بعااا   فاااهاده   

االجماال المتعاادّدو المتعمّبااة ل سااتثنلء   ااألوااه االنهاا  الااواردي  فاا  و االهللّا 

  للر غنه ذلك وّمل ااتاّا الخفاظ بحالض  ا ومالض يالاخح  (2)الح ه ااإليجلب 
ف   لّل بمجّهد ااتملض دلنل ونفالال يحتمال لكوند صلرفل   الم يتويّا  اد 

كوند وخاّلالل لد   بل ربمل يعكماوهللا األواه فنحكماوهللا بنفا  ذلاك االاتمالض 

اارتفل  اإلجملض ألجل ظهور العلّل ؛ الذا لو يلض المولر :  كهل العخملء    ّم 
ارد يااوض  خااه واا  المااولر : لنّااد ال تكااهل  ياادا   ااشااتهك  يااد باان   االلم 

ف  الند    العمول بمجاّهد االاتمالض   بال يهفعاوهللا اإلجمالض اجلهل   ف  يه

 بواسطة العمول   فنحكموهللا بإرادو  يد الجلهل و  النه .
 ابإ اء التفالنل المذكور تفالنل  خه وعنا   اهو :  هللّا ااتملض

__________________ 

 .«اوهجعد» ( :ها ) (م)   (ر)( ف  1)

ا  283   136   89   88:  1  االماااااوانن   121ا  137   90   53ه المعاااااللم : ( ان ااااا2)

300. 

نل الماااااااااانّد تفالاااااااااا
المجلهاااااااااااد فااااااااااا  

 الممألة
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لرادو خ ف ومترر الخفظ لهللا االل و   ولرو غنه وعتبهو   ف  يالّح رف  

الند  ا  الحمنماة   الهللا االال وا  دلنال وعتباه فا  يعمال بأصاللة الحمنماة   
ارد فنهاال  يراال خطاالب اوثّاال لااد بماال لذا ارد فاا  الماانّة المتااواتهو  االّل   ا

يلض : ف  دلنل  وجمل يوجب اإلجملض ف  ذلك العلّل اال يوجب ال ّ  بللواي .

  خر لزال العمل بلألصل تعبّدا.  ّم يلض :
اال يمك  د وى اإلجمل   خر لزال العمل بأصللة الحمنمة تعبّدا ؛ فإهللّا 

لمجاال   كثااه المحمّماان  تويّفااوا فاا  واال لذا تعاالر  الحمنمااة المهجواااة واا  ا

   انتهر. (1)الهاجح 
ااجد وعفد ي هه وّمال ذكاه ؛ فاإهللّا التويّاا فا  ظالهه خطالب ألجال 

وّمل لم يعهد و   ااد وا  العخمالء   ـ  لكوند وعلرولـ  خطلب  خه (2)لجملض 

: و  امل المجمل ف   ااد الخطالبن   خار المبانّ  فا   (3)بل ال يبعد ول تمدّل 
 خه.الخطلب اآل

ا ّوال ينالس ذلااك  خار ومااألة تعالر  الحمنماة المهجواااة وا  المجاال  

الهاجح   فعخم فملده وّمل ذكهنل ف  التفالنل المتمدّل : و   هللّا الك ل المكتنا 
بمل يالخح  هللا يكوهللا صلرفل يد ا تمد  خند المتكخّم ف  لرادو خ ف الحمنمة ال 

ب بخفاااظ يالاااخح يعااادّ وااا  ال اااواهه   بااال وااا  المجمااا ت   اكاااذلك المتعمّااا

 لخاللرفنّة   كللعلّل المتعمّب بللرمنه   اشبهد وّمل تمدّل.
__________________ 

 .36ـ  35( هذا التفالنل لخمنّد المجلهد ف  وفلتنح االصوض : 1)

 .«ااتملض» ( :ها ) (ل)   (ض)   (ظ)   (ر)   (ت)( ف  2)

 ( ف  الالفحة الملبمة.3)

المنليشااااة فاااا  هااااذا 
 التفالنل
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 : (1)وأّما القسم الثاني 

اهو ال ّ  الذر يعمل لتشخنّ ال واهه   كتشخنّ  هللّا الخفظ المفهد 

   ا  هللّا المهّكب الف نّ  كللجمخة  «افعل» ا صنغة  «الالعند»الف نّ  كخفظ 

الشهطنّة   ظلهه بحكم الوو  ف  المعنر الف نّ    ا هللّا األوه الواي   منب 
ف  وجاّهد رفا  الح اه ـ  رف  الح ه بمهينة ايو د ف  ومللـ  الح ه ظلهه

 داهللا اإللزال.
اال ااّ  الحلصاال هناال يهجاا  للاار ال ااّ  بللوواا  الخغااوّر  ا االنفهاالل 

العهفّ    ااألافا بللموا د  ادل اّجناة ال اّ  هنال ؛ ألهللّا الثلبات المتانمّ  ها  

ال اّ  فا   هللّا هاذا ظالهه فا  دلنال  خناد    ادا اّجنة ال واهه   ا ّول اّجناة 
هاذه المماألة   اها  اّجناة  (2)اجوه ذكهاهل ف  ل بلت جزهّ  وا  جزهنّالت 

 يوض الخغويّن  ف  األاول .

اّجنّتهل و  يط   (3)فإهللّا المشهور كوند و  ال نوهللا الخلّصة الت   بتت 
لحكمااة فاا  الن ااه  اا  انمااداد باالب العخاام فاا  األاكاالل الشااه نّة الهللا كلناات ا

ا تبلرهل انمداد بلب العخم ف  غللب وواردهل ؛ فإهللّا ال لهه  هللّا اكمة ا تبلر 

انماداد ـ  اغنههال (4)كأصللة الحمنمة المتمادّل ذكههال ـ   كثه ال نوهللا الخلّصة
 بلب العخم ف  غللب وواردهل و  العهفنّلت االشه نّلت.

__________________ 

 .137ف  الالفحة ( تمدّل الك ل ف  الممم األّاض 1)

 (.ها ) (ت)و   «جزهنّلت»( 2)

 .« بت»  اف  غنههل :  (ل)( كذا ف  3)

 .164( تمدّل ذكههل ف  الالفحة 4)

عمل واااااااااااال يمااااااااااااات
لتشاااااااااااااااااااااااااااخنّ 

 ال واهه

هاااااااااااااااال يااااااااااااااااوض 
 الخغااااااااوين  اّجااااااااة
فااااااااا  األاوااااااااال  

 ؟الخغويّة    ل ال
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االمااهاد باالل ّ  المطخااا واال  باات ا تباالره واا   جاال انمااداد باالب العخاام 

بخالوم األاكلل الشاه نّة   ابالل ّ  الخالّم وال  بات ا تبالره   ال ألجال 
 وطخا ال ّ  بعد تعذّر العخم. االوطهار للر ا تبلر

اكنا كلهللا : فلستدلّوا  خار ا تبالر ياوض الخغاويّن  : بلتّفال  العخمالء بال 

جمن  العم ء  خر الهجاو  للانهم فا  اساتع ل الخغالت ااالستشاهلد باأيوالهم 
ايااد اكاا   اا  الماانّد فا  وماالل االاتجاالج   الاام ينكاه ذلااك  اااد  خاار  ااد   

  بل ظالهه ك واد  (1)ف  بع  كخملتد : د وى اإلجمل   خر ذلك  عرامد
 المحكّ  اتّفل  الممخمن . (2)

وال هاذا ـ  (3)فنمال اكا   ناد فا  هاذا الممالل ـ  يلض الفلول المبزااررّ 

 لف د :

البااالر ي  فااا  صااانعتهم  صاااّحة المهاجعاااة للااار  صاااحلب الالااانل لت
ّّ بالنل تهم   وّمل اتفا  خناد العما ء فا  كاّل  البلر ن  ف  فنّهم ف  ول اخت

   انتهر. (4) اله ا ولهللا 

افند :  هللّا المتنمّ  و  هذا االتّفل  هو الهجو  للنهم و  اجتمل  شهاهط 
ى  هللّا  كثاه  خملهنال ال تاه الشهلدو و  العدد االعدالة انحو ذلك   ال وطخمال ؛ 

  خر ا تبلر العدالة فنم  يهج  للند و   هل الهجلض   بل
__________________ 

( لم نعثه  خند فا  كخمالت الماند المهترار   اال  خار الحالك    نعام اكاله الماند المجلهاد 1)

 .61   المند االستلذ   ان ه وفلتنح االصوض : 

 (.ل)ف   «ك ود»( لم تهد 2)

 .62المند المجلهد ف  وفلتنح االصوض :  ( اكله  ند3)

 لخفلول المبزاارر   ال توجد لدينل. (وخطوطة)( رسللة ف  الغنلء 4)

االساااااااتدالض  خااااااار 
جنّاااااااة بإجمااااااال  الح

 العخملء االعم ء

د ااااااوى اإلجماااااال  
فااااااااااااااا  كاااااااااااااااا ل 
المحمّاااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 المبزاارر

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
 اإلجمل 
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ابعرهم  خر ا تبلر التعدّد   اال لهه اتّفليهم  خر اشتهاط التعدّد االعدالاة 

 ف   هل الخبهو ف  ومألة التمويم اغنههل.
كمال ـ  جاّهد ياوض الخغاورّ هذا   و   نّد ال يعهف الحمنمة    المجال  بم

 ف  ينف  ف  تشخنّ ال واهه.ـ  ا تهف بد الممتدّض ف  بع  كخملتد

فلإلنالااالف :  هللّا الهجاااو  للااار  هااال الخغاااة وااا   ااادل اجتمااال  شاااهاط 
 الشهلدو :

لّول ف  وملولت يحالل العخم بللممتعمل فند و  وجّهد ذكه لغوّر اااد 

يعخاام كونااد واا  الممااخّملت  نااد  هاال الخغااة   كماال يااد   ا   يااد لااد  خاار اجااد
 لهل لرسلض الممخّملت. (1)يحالل العخم بللممألة الفمهنّة و  لرسلض جمل ة 

الّول ف  وملولت يتملوح فنهل ؛ لعادل التكخناا الشاه ّ  بتحالانل العخام 

بااللمعنر الخغااوّر   كماال لذا اريااد تفماانه خطبااة  ا راايااة ال تتعخّااا بتكخنااا 
 شه ّ .

لّول ف  وملل انمدّ فناد طهياا العخام اال بادّ وا  العمال   فنعمال بالل ّ  ا

 الخغة. بللحكم الشه ّ  الممتند بموض  هل
اال يتوّهم :  هللّا طه  يوض الخغوّر الغنه المفناد لخعخام فا   لفالظ الكتالب 

 االمنّة ومتخزل النمداد طهيا االستنبلط ف  غللب األاكلل.

 «الالعند»كخفظ ـ   الخغلت لالّ ول شذّ اندرالندفل  ذلك : بأهللّا  كثه ووادّ 
وعخول و  العهف االخغة   كمل ال يخفر. االمتّب  ف  الهنئلت ه  ـ  (2)انحوه 

 الموا د العهبنّة الممتفلدو و  االستمهاء المطعّ  ااتّفل   هل
__________________ 

 .«بل فمند اااد» يلدو :  (م)انمخة بدض  (ض)( ف  1)

 (.لا ) (ظ)ف   «فظ الالعند انحوهكخ»( لم تهد 2)

وختاااااالر المالاااااانّا 
 ف  الممألة
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العهبنة    ا التبلدر برمنمة  صللة  دل المهيناة   فإنّاد ياد يثبات باد الووا  

 ا الجمخاة الشاهطنّة  «افعال»األصخّ  الموجود ف  الحملها   كمل ف  صانغة 
بفهام  با  ـ  ف  ل بلت وفهاول الوصااـ  (1) ا الوصفنّة ؛ او  هنل يتمّمكوهللا 

  انحوه غنهه و  ووارد االستشهلد بفهم  (2) «لّ  الواجد» بندو ف  اديث : 

اياد يثبات باد الوواا  باللمعنر األ اّم الثلبات فا  المجاال ات  .(3) هال الخمالهللا 
وجّهدا ـ  المكتنفة بللمهاه  المملونّة   كمل يدّ ر  هللّا األوه  منب الح ه بنفمد

ل. اااتملض يتبلدر وند وجّهد رف  الح ه داهللا اإليجلب ااإللزاـ     المهينة

كونااد ألجاال يهينااة خلّصااة   ياادف  بلألصاال   فنثباات بااد كونااد ألجاال المهينااة 
العلّوااة   اهاار الويااو  فاا  وماالل رفاا  الح ااه ؛ فنثباات بااذلك ظهااور  االنوّر 

 بواسطة المهينة الكخّنة. «افعل»لالنغة 

لمخّاة ـ  ابللجمخة : فللحلجة للر يوض الخغوّر الذر ال يحالل العخم بمولد
  تالخح سببل لخحكم بل تبلره ألجل الحلجة.الـ  وواردهل

:  هللّا كّل و   مل بلل ّ  ف  وطخا األاكلل الشاه نّة  (4)نعم   سنج ء 

الفه نّة يخزود العمل بلل ّ  بللحكم النلشئ و  ال ّ  بماوض الخغاوّر   لكنّاد ال 
 يحتلج للر د وى انمداد بلب العخم ف  الخغلت   بل

__________________ 

 .152  االفالوض :  178لموانن  : ( ان ه ا1)

ّّ الحااديث : 2) : لااّ  الواجااد بللاادّي  يحااّل  هواااد  ا لد خندعصااخرياالض رسااوض ع »( ناا

وا   باواب  8  البالب  90:  13الوسالهل  «ا موبتد   ول لم يك  ديناد فنمال يكاهه ع  اّز اجالّ 

 .4الدي  االمه    الحديث 

 .« هل الخملهللاـ  للرـ   ا الوصفنّة» ( :ل)( لم تهد ف  3)

 .538( ان ه الالفحة 4)
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العبهو  نده بلنمداد بلب العخم ف  وع م األاكلل ؛ فإنّد يوجاب الهجاو  للار 

ال ّ  بللحكم الحلصل و  ال ّ  بللخغة الهللا فه  انفتل  بلب العخم فنمال  ادا 
 هذا المورد و  الخغلت   اسنتّرح هذا  يلدو  خر هذا لهللا شلء ع تعللر.

الكّ  اإلناللف :  هللّا وورد الحلجاة للار ياوض الخغاويّن   كثاه وا   هذا  

 هللا يحالاار فاا  تفلصاانل المعاالن  بحنااث يفهاام دخااوض األفااهاد المشااكوكة  ا 
خهاجهل   الهللا كلهللا المعنر ف  الجمخة وعخوول و  داهللا وهاجعة يوض الخغوّر 

   «الفلكهاة»ا    «التماه»ا    «المفل و»ا    «الوط »  كمل ف  وثل  لفلظ 

  اغنه ذلك و  وتعخّملت األاكالل  «الغوم»ا    «المعدهللا»ا    «الكنز»ا 
وّمال ال يحالار   الهللا لام تكاا  الكثاهو بحناث يوجااب التويّاا فنهال وحااذارا   

 .(2)و  االتّفليلت الممتفنرة كلف ف  المطخب   فتأّول  (1)العّل هذا الممدار 
__________________ 

 (.ها ) (ت)ف   «الممدار»( لم تهد 1)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «فتأّولـ  للرـ  هذا الك  اإلناللف»( لم تهد 2)
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 (1)[اإلجماع المنقول]

 او  جمخة ال نوهللا الخلرجة    األصل :

اإلجمل  المنماوض بخباه الواااد    ناد كثناه وّما  يماوض بل تبالر الخباه 

 اده   فنشمخد  دلّتد.؛ ن ها للر  نّد و   فه (2)بللخالوم 
هاو ـ  ومادّول  خار بنالهللا الحالض فا  األخبالرـ  االممالود و  ذكاهه هنال

 التعّه  لخم  وة بن  اّجنة الخبه ااّجنتد   فنموض :
لهللّا ظاالهه  كثااه الماالهخن  بل تباالره بللخالااوم :  هللّا الاادلنل  خنااد هااو 

ألهللّا  الدلنل  خر اّجنة خبه العلدض   فهو  ندهم كخبه صحنح  لل  الماند ؛

 با  ااسااطة. الماا ل خندوادّ   اإلجمال  يحكاا  ودلولاد ايهايااد  ا  اإلوالل 
 ايدخل اإلجمل  ول يدخل الخبه و  األيملل   ايخحمد ول يخحمد و  األاكلل.

 خبه ااّجنةاالذر يموى ف  الن ه : هو  دل الم  وة بن  اّجنة ال
__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

   258  اصاالاب الفالااوض فاا  الفالااوض :  180( واانهم صاالاب المعااللم فاا  المعااللم : 2)

 .384:  1االمحمّا المّم  ف  الموانن  

اإلجمااااااااااال  هاااااااااال 
المنماااااااوض اّجاااااااة   

 ؟ ل ال

الكاااااااااااااا ل فاااااااااااااا  
الم  واااااااااة بااااااااان  
اّجناااااااااااة الخباااااااااااه 

لوااااااااااد ااّجنااااااااة ا
اإلجمااااااااااااااااااااااااااااااال  

 المنموض
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 اإلجمل  المنموض   اتوونح ذلك يحالل بتمديم  وهي  :

ة الخلّصة الت   يلووهل  خر اّجناة خباه العالدض األوه األّاض :  هللّا األدلّ 
ال تاادّض لالّ  خاار اّجنااة اإلخباالر  اا  اااّت ؛ ألهللّا العماادو واا  تخااك األدلّااة هااو 

  اوعخاول  الما ل خنهماالتّفل  الحلصل و   مال المادولء ا صاحلب األهّماة 

 لالّ لخهااية المالطخحة. (1) دل شمولد 
 ايلت.اكذلك األخبلر الواردو ف  العمل بللها

الخهّم لالّ  هللا يدّ ر :  هللّا المنلط ف  اجوب العمل بللهاايالت هاو كشافهل 

   الحكم الالالدر  ا  المعالاول   اال يعتباه فا  ذلاك اكلياة  لفالظ اإلوالل 
يلت    ؛ الذا يجو  النمل بللمعنر   فإذا كلهللا المنلط كشا الهاا الم ل خند

الو بخفظ  خه   االمفها   هللّا اكلياة  الم ل خندصدار وعنلهل    اإلولل 

بهاذه العبالرو  الما ل خنداكلية اكم صلدر    المعالول ـ   يرلـ  اإلجمل 
 الت  ه  وعمد اإلجمل   ا بعبلرو اخهى   اجب العمل بد.

و   بال فتاوى الفمناد لذا لك  هذا المنالط لاو  بات دّض  خار اّجناة الشاهه

كشا    صدار الحكم بعبلرو الفتوى  ا بعبلرو غنههل   كمل  مل بفتالاى 
؛ لتنزياال فتااواه ونزلااة راايتااد   باال  خاار اّجنااة  سااههيدس خااّ  باا  بلبويااد 

  اساانج ء توواانح  الماا ل خندوطخااا ال ااّ  بااللحكم الالاالدر  اا  اإلواالل 

 لهللا شلء ع تعللر. (2)الحلض 
   (3)ا ّول اآليلت : فللعمدو فنهل و  انث اوو  الداللة ه   ية النبأ 

__________________ 

 .«شمولهل»  اف  غنههمل :  (ها ) (ت)( كذا ف  1)

 .359ـ  357( ان ه الالفحة 2)

 .6( الحجهات : 3)

 ااااااااااااادل اّجناااااااااااااة 
اإلخبااااااااااالر  ااااااااااا  

 ادس

د ااااااااااوى اااااااااااادو 
المنااااااااااااالط فااااااااااااا  
العمااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 
بللهااياااااااااااااااااااااااااالت 
ااإلجمااااااااااااااااااااااااااال  

 المنموض

ردّ الااااااااااااااااااااااد وى 
 المذكورو

آيااااااااة االسااااااااتدالض ب
بااااأ  خاااار اّجنااااة الن

اإلجمااااااااااااااااااااااااااااااال  
 المنموض
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خباه الفلساا   اال الهه  اه  لنّمل تدّض  خر اجوب يباوض خباه العالدض داهللا

بمهيناة التفالانل بان  العالدض اان  اإلخبالر االفلساا   ابمهيناة تعخنال ـ  ونهل
اختاللم التبنّ  بخبه الفلسا بمنلل ااتملض الويو  ف  الندل ااتملال ومالايل 

هو :  دل اال تنلء بلاتملض تعّمد كذبد ـ  ؛ ألهللّا الفلسا ال راد  لد    الكذب

لصلبتد ا دل خطلهد ف  ادسد ؛ ألهللّا الفما االعدالة   ال اجوب البنلء  خر 
لتالويب المخبه اتخطئتاد بللنمابة للار  (1)ان  اإلخبلر ال يالخحلهللا ونلطن  

ادسااد   اكااذا ااتماالض الويااو  فاا  الناادل واا  جهااة الخطااأ فاا  الحاادس  وااه 

 وشتهك بن  العلدض االفلسا   ف  يالخح لتعخنل الفه  بد.
و  اآلية لرادو نف  ااتمالض تعّماد الكاذب  فعخمنل و  ذلك :  هللّا الممالود

 اا  العاالدض ااان  اإلخباالر داهللا الفلسااا ؛ ألهللّا هااذا هااو الااذر يالااخح إلنلطتااد 

 بللفما االعدالة ان  اإلخبلر.
اوند تبنّ  :  دل داللة اآلية  خر يبوض الشهلدو الحدسنّة لذا يخنال بداللاة 

 اآلية  خر ا تبلر شهلدو العدض.

الخباه  (2)لة اآلية  خر ول ذكه ال يوجاب يباوض فإهللا يخت : لهللّا وجّهد دال
؛ لبملء ااتملض خطأ العلدض فنمل  خبه الهللا لم يتعّمد الكذب   فنجب التبنّ  ف  

خبه العلدض  يرل ؛ الاتملض خطلهد اسهوه   اهو خ ف اآلية المفاّلخة بن  

العلدض االفلسا   غلية األوه اجوبد ف  خبه الفلسا و  اجهن  اف  العلدض 
 جهة ااادو. و 

__________________ 

 .«ال تالخح ونلطل» ( :لا ) (ض)   (ظ)   (م)   (ر)( ف  1)

 .«ومبولنّة» ( :ل)  اف   «يبولنّة» ( :ضا ) (ظ)   (م)   (ر)( ف  2)
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يخت : لذا  بات بلآلياة  ادل جاوا  اال تنالء بلاتمالض تعّماد كذباد   ينفار 

الخطأ ف  الحّت ؛ اهاذا  صال ااتملض خطلهد اغفختد ااشتبلهد بأصللة  دل 
  خند لطبل  العم ء االعخملء ف  جمن  الموارد.

نعم   لو كلهللا المخبه وّم  يكثه  خند الخطأ ااالشاتبله لام يعباأ بخباهه ؛ 

لعاادل جهياالهللا  صاااللة  اادل الخطاااأ ااالشااتبله ؛ الااذا يعتباااهاهللا فاا  الاااهاار 
و  اإلجمال    الربط   الهللا كلهللا ربمل يتوّهم الجلهل  بوت ذلك  (1)االشلهد 

ا تباالر هااذا فاا  جمناا  وااوارده لاانت لاادلنل  (2)لالّ  هللّا المنالااا يشااهد :  هللّا 

خلرجّ  وخاّلّ لعمول  ية النباأ انحوهال وّمال دّض  خار اجاوب يباوض ياوض 
العلدض   بل لمل ذكهنل : و   هللّا المهاد بوجوب يبوض يوض العلدض رفا  التهماة 

 .(3)ا دل تخطئتد  ا غفختد   ند و  جهة ااتملض تعّمده الكذب   ال تالويبد

ايؤيّد ول ذكهنل :  نّد لم يمتدّض  اد و  العخملء  خر اّجنة فتوى الفمناد 
 .(4) خر العلّو  بآية النبأ   و  استداللهم  خنهل بآيت  النفه االمؤاض 

وا   ادل داللاة اآلياة ا وثللهال وا   دلّاة يباوض ـ  اال لهه :  هللّا ول ذكهنل

 هو الوجد فنملـ  يبد ف  اال تملديوض العلدض  خر اجوب تالو
__________________ 

 .«الشلهد االهاار» ( :ها ) (م)   (ر)( ف  1)

 .«بأهللاّ »  اف  غنههل :  (لا ) (ض)   (ظ)( كذا ف  2)

 (.ل)ف   « ا غفختد»( لم تهد 3)

  االمحمّااا  411  اصالاب الفالااوض فاا  الفالااوض :  198( وانهم المحمّااا فاا  المعاالرج : 4)

 .594  االمنّد المجلهد ف  وفلتنح االصوض :  325:  1ف  الموانن  المّم  



 183  ...........................................................................  (1)[لوقنملا عامجإلا]

 (3): وا   اادل  (2)  بال  طبمااوا  خناد كماال فا  الهياال   (1)ذهاب للناد المع اام 

ا تباالر الشااهلدو فاا  المحموساالت لذا لاام تمااتند للاار الحااّت   الهللا  خّخااد فاا  
حراور   الهيل  بمل ال يخخو    ن ه : و   هللّا الشهلدو و  الشهود اهو ال

 فللحّت وأخوذ ف  وفهووهل.

االحلصل :  نّد ال ينبغ  اإلشاكلض فا   هللّا اإلخبالر  ا  اادس ااجتهالد 
ان ه لنت اّجة لالّ  خر و  اجب  خند تمخند المخبه فا  األاكالل الشاه نّة 

 خهج ول خهج. (4)  ا هللّا اآلية لنمت  لّوة لكّل خبه اد وى 

ت : فعخر هذا لذا  خبه الفلسا بخبه يعخم بعدل تعّمده لخكاذب فناد فإهللا يخ
  تمباال شااهلدتد فنااد ؛ ألهللّا ااتماالض تعّمااده لخكااذب ونتااا بااللفه    اااتماالض 

 غفختد اخطلهد ونفّ  بلألصل المجم   خند   و   هللّا شهلدتد وهدادو لجمل ل.

 (5)طااة يخاات : لاانت المااهاد وّماال ذكهناال  اادل يلبخنّااة العدالااة االفمااا إلنل
 الحكم بهمل اجودا ا دول تعبّدا   كمل ف  الشهلدو االفتوى انحوهمل   بل

__________________ 

  االفلوال المماداد فا   134:  2  االشاهند فا  الادراس  132:  4( كللمحمّا ف  الشهاه  1)

 .310:  4التنمنح الهاه  

 .446:  2 (الطبعة الحجهية)( الهيل  2)

العاّل لمال » العبالرو التللناة : «اال الهه  هللّا ـ للار ـ وا   ادل ا تبالر» بادض  بالرو (ل)( ف  3)

ذكهنل ـ و   ادل داللاة اآلياة ا وثللهال وا   دلّاة يباوض ياوض العالدض    خار اجاوب تالاويبد فا  

 .«... اال تملد ـ ذهب المع م   بل  طبموا كمل ف  الهيل   خر  دل ا تبلر

 .«بد وى» ( :ر)( ف  4)

 .«الشتهاط»:  «إلنلطة»بدض  (ضا ) (ظ)( ف  5)

وونّااااااااااة  اااااااااادل  م
لكاااااّل  «النباااااأ» ياااااة 
 خبه
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المهاد  هللّا اآلية المذكورو ال تدّض لالّ  خر ولنعنّة الفما و  انث ينلل ااتملض 

تعّمد الكذب وعد   فنكوهللا وفهووهل  ادل المالن  فا  العالدض وا  هاذه الجهاة   
ف  يدّض  خر اجوب يبوض خبه العلدض لذا لم يمك  نف  خطلهاد بأصاللة  ادل 

ال تاادّض  يراال  خاار اشااتهاط  (1)خباالر الحماانّة   فلآليااة الخطااأ المختاّلااة بلأل

الكذب   بل ال بدّ لد و   (2)العدالة اولنعنّة الفما ف  صورو العخم بعدل تعّمد 
 .(3)دلنل  خه   فتأّول 

 هللّا اإلجمال  فا   األوه الثلن  : اإلجمل  ف  والطخح الخلّصاة االعلّواة

 (4)هو ـ  الذي  هم األصل لد اهو األصل لهمـ  خلّصة   بل العلّوةوالطخح ال
 (5): اتّفاال  جمناا  العخماالء فاا   الااه ؛ كماال يناالدر بااذلك تعهيفاالت كثنااه واا  

 .(6)الفهيمن  

يلض ف  التهذيب : اإلجمل  هو اتّفل   هال الحاّل االعماد وا   ّواة وحّماد 
 .(7) ا لد خندعصخر

 شلر  المبلدئ   الذر هو  اد  خملهنلـ  (8)ايلض صلاب غلية البلدئ 
__________________ 

 .«ا»:  «فلآلية»بدض  (ضا ) (ظ)( ف  1)

 .«تعّمده» ( :ما ) (ض)   (ر)   (ت)( ف  2)

 .«فتأّول» ( :لا ) (ض)   (ظ)( لم تهد ف  3)

 .« بلرو   » يلدو :  (ها ) (ت)( ف  4)

 .«كثنه و  تعهيفلت» ( :ل)( ف  5)

  اشااه  وختالاااه  254:  1  ااإلاكااالل لآلواادر  173:  1الممتالاافر لخغزالاا  ( ان ااه 6)

   استأت  اإلشلرو للر كخملت الخلّصة. 122:  1االصوض 

 .65( تهذيب الوصوض لخع ّوة الحخّ  : 7)

 ( هو الشنخ وحّمد ب   خ  ب  وحّمد الجهجلن  الغهار   تخمنذ الع ّوة الحخّ .8)

 .10:  16شنعة ان ه الذريعة للر تاللننا ال

اإلجمااااااااااال  فااااااااااا  
والااااااااااااااااااااااااااااااطخح 
الخلّصاااااااااااااااااااااااااااااااة 

 االعلّوة
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: اإلجمال  فا  اصاط   فمهالء  هال البنات ـ  ساههيدسالمعلصهي  لخع ّوة 

 خار اجاد يشاتمل  خار  ا لد خندعصاخرهو : اتّفل   ّوة وحّمد  الم ل خنهم
   انتهر. (1)يوض المعالول 

ايلض ف  المعللم : اإلجمل  ف  االصط   : اتّفل  خلّم   اهو اتّفال  

   انتهر. (2)و  االّوة  و  يعتبه يولد
فاا  تعهيااا اإلجماال   (3)اكااذا غنههاال واا  العباالرات المالااّهاة بااذلك 

اغنااهه واا  المملواالت   كماال تااهاهم يعتااذراهللا كثنااها  اا  اجااود المخااللا 

 .(4)بلنمها   الهه 
ض  ّم لنّاد لّمال كالهللا اجاد اّجناة اإلجمال   ناد اإلولونّاة اشاتمللد  خار ياو

فاا  كااّل  الماا ل خند  كلناات الحّجنااة داهااهو واادار اجااوده  الماا ل خنداإلواالل 

 جمل ة هو  ادهم ؛ الذا يلض المنّد المهترر :
ـ  لذا كاالهللا  خّااة كااوهللا اإلجماال  اّجااة كااوهللا اإلواالل فاانهم   فكااّل جمل ااة

كلهللا يوض اإلولل فا   يوالهال   فإجمل هال اّجاة   ا هللّا خا ف ـ  كثهت  ا يخّت

يمتراا   اادل ـ  يطعاال  ا تجااويزاـ   ناان  لذا كاالهللا اإلواالل  ااادهملالوااااد ااال
 اال تداد بموض البلين  الهللا كثهاا   ا هللّا اإلجمل  بعد الخ ف

__________________ 

اتّفاال  جماا  واا   ّوااة »  افنااد :  73: الوريااة  (وخطااوط)( غليااة الباالدئ فاا  شااه  المباالدئ 1)

 .«وحّمد

 .172( المعللم : 2)

 .151  االوافنة :  125:  ( ان ه المعلرج3)

   99 : (وخطااوط)  االشاانة الشااهاه  لخمحمّااا الثاالن   318:  3( ان ااه ليراال  الفواهااد 4)

 .10:  2االجواهه 

ّجنااااااااااااة اجااااااااااااد ا
اإلجماااااااااال   نااااااااااد 

 اإلولونّة
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   انتهر. (1)كللمبتدل ف  الحّجنة 

بعااد لنلطااة اّجنااة اإلجماال  باادخوض يااوض ـ  اياالض المحمّااا فاا  المعتبااه
وا  فمهلهنال وا  يولاد لام يكا  ياولهم : لنّاد لاو خا  الملهاة ـ  الم ل خنداإلولل 

   انتهر. (2)اّجة   الو االل ف  ا نن  كلهللا يولهمل اّجة 

بعاد يولاد : لهللّا اإلجمال   نادنل اّجاة الشاتمللد ـ  عرامدايلض الع ّوة 
: اكاااّل جمل اااة يخّااات  ا كثاااهت كااالهللا ياااوض اإلوااالل ـ   خااار ياااوض المعالاااول

   (3)جخاد   ال ألجال اإلجمال  ف  جمخة  يوالهل فإجمل هال اّجاة أل الم ل خند

 انتهر.
هذا   الك  ال يخازل وا  كوناد اّجاة تمامنتد لجمل ال فا  االصاط     

 كمل  نّد لنت كّل خبه جمل ة يفند العخم وتواتها ف  االصط  .

ا ّول ول اشتهه بننهم : و   نّد ال يماد  خاهاج وعخاول النماب اااادا  ا 
اتّفال  البالي    ال فا  تمامنتد لجمل ال     كثه   فللمهاد  نّد ال يمد  ف  اّجنة

 ف  ا نن . الم ل خنداإلولل  سههيدسكمل  خم و  فه  المحمّا 

؛ اناث تاهاهم  (5)ياوهم تمامنتد لجمل ال  (4)نعم   ظلهه كخملت جمل ة 
ياادّ وهللا اإلجماال  فاا  ومااألة  ااّم يعتااذراهللا  اا  اجااود المخااللا بأنّااد وعخااول 

 النمب.
__________________ 

 .635ا  632   630:  2لذريعة ( ا1)

 .31:  1( المعتبه 2)

 .241:  (وخطوط)( نهلية الوصوض 3)

 .346 : 2  اصلاب الهيل  ف  الهيل   389:  1( وثل : الشهند الثلن  ف  الممللك 4)

 .«ف  االصط  » يلدو :  (م)  اف   «اصط ال» يلدو :  (ر)( ف  5)
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اال تذار    يد  المخللا فا  لكّ  التأّول الاللد  يشهد بأهللّا الغه  

 الحّجنة   ال ف  التممنة.
نعم   يمك   هللا يملض : لنّهم يد تملوحوا ف  لط   اإلجمل   خار اتّفال  

فنهل ؛ لوجود ونلط الحّجنة فناد    الم ل خندالجمل ة الت   خم دخوض اإلولل 

ل  هذا التمالوح بحناث كالد  هللا اكوهللا اجود المخللا غنه وؤ ّه شنئل. ايد ش
ينمخب اصاط   الخلّصاة  ّمال اافاا اصاط   العلّواة للار وال يعاّم اتّفال   (1)

 طلهفة و  اإلولونّة   كمل يعهف و   دنر تتبّ  لموارد االستدالض.

وا  ـ  بموض وطخا  خر لجمل  اإلولونّة فمط «اإلجمل »بل لط   لفظ 
ألجاال المماالوحة ؛ وا  جهااة  هللّا اجااود  لانت لالّ ـ   نّهام بعاا  االّواة ال كخّهاام

 المخللا كعدود و  انث ونلط الحّجنة.

 الما ل خندا خر  ّر تمديه : ف لهه لط يهم لرادو دخوض يوض اإلوالل 
ف   يواض المجمعن  بحنث يكوهللا داللتد  خند بللترّم    فنكوهللا اإلخبالر  ا  

يادّض  خناد كا ل    اهذا هو الاذر الم ل خنداإلجمل  لخبلرا    يوض اإلولل 

 (6)االع ّوة  (5)االمحمّا  (4)ااب   ههو  (3)االمهترر  (2)المفند 
__________________ 

 (.ت)  اشطب  خنهل ف   (ه)ف   « هللا»( لم تهد 1)

 .121:  4 (والنّفلت الشنخ المفند)(  ااهل المملالت 2)

 .605:  2( الذريعة 3)

 .477:  (الجواو  الفمهنّة)( الغننة 4)

 .132  االمعلرج :  31:  1المعتبه  (5)

 .70ا  65  اتهذيب الوصوض :  241:  (وخطوط)( نهلية الوصوض 6)

الممااااااااالوحة فااااااااا  
 لط   اإلجمل 
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 .(2)او  تأّخه  نهم  (1)االشهندي  

بحنث يكشا  ا  صادار الحكام  الم ل خندا ّول اتّفل  و   دا اإلولل 
التمهيه     ا (3) عرامدبمل دو الخطا كمل    الشنخ  الم ل خند   اإلولل 

   ا بحكاام العاالدو الملواانة بلسااتحللة تااوافمهم  (4)كماال  اا  بعاا  المتااأّخهي  

 خااار الخطاااأ وااا  كمااالض باااذض الوسااا  فااا  فهااام الحكااام الالااالدر  ااا  اإلوااالل 
  فهاااذا لااانت لجمل ااال اصاااط انّل   لالّ  هللا ينراااّم ياااوض اإلوااالل  المااا ل خند

فنماّمر المجماو   (5)للر  يوالهم ـ  المكشوف  ند بلتّفل  هؤالءـ  الم ل خند

 : (6)لجمل ل ؛ بنلء  خر ول تمدّل 
وااا  الممااالوحة فااا  تمااامنة اتّفااال  جمل اااة وشاااتمل  خااار ياااوض اإلوااالل 

لجمل ل الهللا خهج  ند الكثنه  ا األكثه. فللادلنل فا  الحمنماة هاو  الم ل خند

   الم ل خند  االمدلوض الحكم الاللدر  ند  الم ل خنداتّفل  و   دا اإلولل 
 اوعنله. الم ل خنده ك ل اإلولل ن ن

واا  تويّفااد  خاار و ا ااة ـ  فللنكتااة فاا  التعبنااه  اا  الاادلنل بلإلجماال 

الااذر هااو الماادلوض للاار الكلشااا  نااد    الماا ل خندانرااملل وااذهب اإلواالل 
سنهو  هل الفّ   (7): هو التحفّظ  خر ول جهت  خند ـ  اتممنة المجمو  دلن 

   و 
__________________ 

 .251  اتمهند الموا د :  217:  1  االموا د االفواهد  49:  1( الذكهى 1)

 .151  االفلول التون  ف  الوافنة :  173( ونهم : صلاب المعللم ف  المعللم : 2)

 .637ا  631:  2( العدّو 3)

 .164( هو المحمّا التمتهر ف  كشا المنل  : 4)

 .«يولهم» ( :ل)( ف  5)

 بمة.( راج  الالفحة المل6)

 (.ها ) (ت)ف  غنه  « خند»( لم تهد 7)
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لرجاال  كااّل دلناال للاار  اااد األدلّااة المعهافااة باان  الفااهيمن      ناا  الكتاالب 

االماانّة ااإلجماال  االعماال   ففاا  لطاا   اإلجماال   خاار هااذا وماالوحة فاا  
 وملوحة.

ة يمااتحنل االصاال المماالوحتن  : لطاا   اإلجماال   خاار اتّفاال  طلهفاا

 .الم ل خندبحكم العلدو خطأهم ا دل اصولهم للر اكم اإلولل 
ااالّط    خر تعهيفلت الفاهيمن  ااساتدالالت الخلّصاة ا كثاه العلّواة 

 خار اّجناة اإلجمال    يوجاب المطا  بخاهاج هاذا اإلطا    ا  المالااطخح 

ود ابنلهد  خر المملوحة ؛ لتنزيل اجود و  خهج    هذا االتّفل  ونزلة  د
: واا   هللّا كااّل  (1)  كماال يااد  هفاات واا  الماانّد االفلوااخن  يدّساات  سااهارهم 

فنهم   فإجمل هل  الم ل خند خم دخوض يوض اإلولل ـ  يخّت  ا كثهتـ  جمل ة

 اّجة.
و  المحمّا الثلن  ف  تعخنا الشهاه  :  (2)ايكفنك ف  هذا : ول سنج ء 

العالااه ياالد  فاا  واا  د ااوى اإلجماال   خاار  هللّا خااهاج الوااااد واا   خماالء 

: و  لطبل  الفهيمن   خار تعهياا  (3)انعملد اإلجمل . ورلفل للر ول  هفت 
 اإلجمل  بلتّفل  الكّل.

 «اإلجمل » ّم لهللّا المملوحة و  الجهة االالر  ا الثلننة ف  لط   لفظ 

وض  خر هذا و  داهللا يهينة ال وانه فنهال ؛ ألهللّا العباهو فا  االساتدالض بحالا
 .(4)العخم و  الدلنل لخممتدّض 
__________________ 

 .186ـ  185( راج  الالفحة 1)

 .196( ان ه الالفحة 2)

 .184( راج  الالفحة 3)

 (.ه)ف   «لخممتدضّ »( لم تهد 4)

ومااااااالوحة اخاااااااهى 
فااااااااااااا  لطااااااااااااا   

 اإلجمل 

ال وااااااااااانه فااااااااااا  
 المملوحتن 
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كالهللا لخفالء  (1)نعام   لاو كالهللا نمال اإلجمال  المالاطخح اّجاة  ناد الكاّل 

نمل    ّول لو لم يك  نمل اإلجمل  المهينة ف  الك ل الذر هو المهج  لخغنه تدل
 اّجة    ا كلهللا نمل وطخا الدلنل المطعّ  اّجة   لم يخزل تدلنت  ص .

  انث لنّد بعاد  عرامداي هه و  ذلك : ول ف  ك ل صلاب المعللم 

وض المعالااول   ذكااه  هللّا اّجنااة اإلجماال  لنّماال هاا  الشااتمللد  خاار ياا (2)واال 
   ااستجوده   يلض : (3)ااستنه  بك ل المحمّا الذر تمدّل 

االعجب و  غفخة جم  و  األصحلب  ا  هاذا األصال اتمالهخهم فا  

د وى اإلجمل   ند ااتجلجهم بد لخمملهل الفمهنّة   اتّر جعخاوه  بالرو  ا  
اتّفااال  جمل اااة وااا  األصاااحلب   فعااادلوا باااد  ااا  وعناااله الاااذر جاااهى  خناااد 

   و  داهللا نالب يهينة جخنّة   اال دلنل لهم  خار الحّجناة يعتادّ باد االصط
   انتهر. (4)

:  هللّا وملهختهم اتملوحهم ف  وحخّد ؛ بعد وال كالهللا ونالط  (5)ايد  هفت 

اّجنة اإلجمل  االصط اّ  ووجودا ف  اتّفل  جمل ة و  األصحلب. ا دل 

وا  الاتحفّظ  (6)فات ؛ لمال  ه «اإلجمال »تعبنههم    هذا االتّفل  بغنه لفاظ 
  خر  نلاي  األدلّة المعهافة بن  الفهيمن .

__________________ 

 .« ا األكثه» يلدو :  (ها ) (م)( ف  1)

 .« هللا» ( :ظ)  اارد بدلهل ف   (لا ) (ض)   (ظ)   (م)ف   «ول»( لم تهد 2)

 .186(  ر ك ل المحمّا ف  المعتبه المتمدّل ف  الالفحة 3)

 .174( المعللم : 4)

 ( راج  الالفحة الملبمة.5)

 .188( راج  الالفحة 6)

كااااااااا ل صاااااااااالاب 
 عراماااااادالمعااااااللم 

 االمنليشة فند
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 لذا  هفت ول ذكهنل   فنموض :

لهللّا الحاالك  ل تّفاال  يااد ينماال اإلجماال  بمااوض وطخااا    ا وراالفل للاار 
الممخمن     ا الشنعة    ا  هال الحاّا    ا غناه ذلاك وّمال يمكا   هللا ياهاد باد 

 المجمعن . ف  الم ل خنددخوض اإلولل 

  كمولااد :  جماا   الماا ل خندايااد ينمخااد وراالفل للاار واا   اادا اإلواالل 
؛ فإهللّا ظالهه  الم ل خنهم خملؤنل  ا  صحلبنل  ا فمهلؤنل  ا فمهلء  هل البنت 

  الهللا كاالهللا لرادو العمااول وحتمخااة بممتراار  الماا ل خندذلااك واا   اادا اإلواالل 

 المعنر الخغوّر   لكنّد وهجو .
ف  لشكلض ف   ادل  الم ل خندمل  للر و   دا اإلولل فإهللا  ولف اإلج

اّجنة نمخد ؛ ألنّاد لام ينمال اّجاة   الهللا فاه  االاوض العخام لخنليال بالادار 

وا  جهاة هاذا االتّفال    لالّ  نّاد لنّمال نمال سابب  الما ل خندالحكم    اإلوالل 
نماال اتّار يادخل فا   الماا ل خندالعخام   الام ينمال المعخااول اهاو ياوض اإلوالل 

 الحّجة ااكلية المنّة بخبه الوااد.

نعم   لو فه   هللّا المبب المنموض وّمل يمتخزل  لدو ووافمة يوض اإلوالل 
 ا اجود دلنل ظنّّ  وعتبه اتّر بللنمابة للننال    وكا  ل بالت ذلاك  الم ل خند

المابب المحماوس بخباه العالدض   ااالنتمالض وناد للار ال واد   لكا  سانج ء 

 .(1)تحمّا ذلك  بنلهللا اإلشكلض ف 
: اإلجمال   الما ل خنداف  اكم اإلجمل  المرلف للر و   دا اإلولل 

المطخا المذكور ف  وملبل الخ ف   كمل يملض : خهء الحنواهللا الغنه المأكوض 

 غنه الطنه نجت لجمل ل   النّمل اختخفوا ف  خهء الطنه    ا يملض : لهللّا وحلّ 
__________________ 

 .217ا  202( ان ه الالفحة 1)

 نحااااااااااالء اكلياااااااااااة 
 اإلجمل 
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الخ ف هو كذا   ا ّول كذا فحكمد كذا لجمل ل ؛ فإهللّا وعنله ف  وثل هذا كوناد 

 يوال ااادا.
ا وعا وّمال ذكاه : نمال  ادل الخا ف   ا نّاد ظالهه األصاحلب    ا 

 يرنّة المذهب   اشبد ذلك.

د ي هاااه ونااد لرادو المعنااار الهللا  طخااا اإلجمااال   ا  واالفد  خااار اجاا
الو وملوحة ؛ لتنزيل اجود المخاللا ونزلاة العادل ؛ ـ  (1)المالطخح المتمدّل 

ف االهه الحكلياة كونهاال اكليااة لخماانّة     ناا  اكاام ـ  لعادل يداااد فاا  الحّجنااة

: وا   هللّا اإلجمال  االصاط اّ  وتراّم   (2)؛ لمل  هفت  الم ل خنداإلولل 
لالّ  هللّا ومااتند  خاام  دخل فاا  الخبااه االحااديث  فناا الماا ل خندلمااوض اإلواالل 

  اد اوور : الم ل خندالحلك  بموض اإلولل 

فا  جمخاة  الما ل خند  كمل لذا سم  الحكام وا  اإلوالل   ادهل : الحتّ 
 .الم ل خندجمل ة ال يعهف   نلنهم فنحالل لد العخم بموض اإلولل 

نّااد لاام يتّفااا ألاااد واا  هااؤالء اهااذا فاا  غليااة المخّااة   باال نعخاام جزواال  

الحلكن  لإلجمل    كللشانخن  االمانّدي  اغنههمال ؛ الاذا صاّه  الشانخ فا  
ـ  ف  وملل الهدّ  خر المنّد انث  نكه اإلجمل  و  بلب اجوب الخطاـ  العدّو

: بأنّااد لااو ال يل اادو الخطااا لاام يمكاا  التوّصاال للاار وعهفااة ووافمااة اإلواالل 

 .(3)لخمجمعن  
 ااك  (4)   خر ول ذكهه الشنخ ف  العدّو  الثلن  : يل دو الخطا
__________________ 

 .184( ف  الالفحة 1)

 .188ـ  187( راج  الالفحة 2)

 .631:  2( العدّو 3)

 .637ا  631:  2( العدّو 4)

ومااااااااااااتند العخاااااااااااام 
بمااااااااااااوض اإلواااااااااااالل 

 ااااااااد  المااااااا ل خند
 اوور
 الحتّ ـ  1

يل اااااااااااااادو ـ  2
 خطاال
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 .(1)الموض بد    غنهه و  المتمدّون  

  فإذا  (2)ستنلد للند غنه صحنح  خر ول ذكه ف  وحخّد اال يخفر  هللّا اال
 خاام اسااتنلد الحاالك  للنااد فاا  اجااد ل  تماالد  خاار اكليتااد   االمفااها   هللّا 

لجمل لت الشنخ كخّهل ومتندو للر هذه المل دو ؛ لمل  هفت و  ك ود المتمادّل 

 .(3)و  العدّو   استعهف ونهل او  غنههل و  كتبد 
 الم ل خندف  استكشلف يوض اإلولل  سههيدسفد وى وشلركتد لخمنّد 

 (4)اجاوب »و  تتبّ   يواض االّوة ااختاللصد بطهيا  خه وبنّ   خر يل دو 

ـ  يالض فا  العادّو ساههيدس؛ فإنّاد  (5)  غنه  لبتة الهللا ادّ لهل بع   «الخطا
  اكم ول لذا اختخفات اإلولونّاة  خار ياولن  يكاوهللا  ااد الماولن  ياوض اإلوالل ف

 :ـ   خر اجد ال يعهف بنفمد   االبليوهللا كخّهم  خر خ فد الم ل خند

لنّااد وتااار اتّفااا ذلاااك   فااإهللا كااالهللا  خااار المااوض الاااذر انفااهد باااد اإلوااالل 
دلنل و  كتلب  ا سنّة ومطاو  بهال   لام يجاب  خناد ال هاور اال  الم ل خند

الداللة  خر ذلك ؛ ألهللّا الموجود و  الدلنل كلف ف  ل اااة التكخناا   اوتار 

لم يك   خند دلنال اجاب  خناد ال هاور    ا لظهالر وا  يبانّ  الحاّا فا  تخاك 
 :ـ  للر  هللا يلضـ  الممألة

__________________ 

هد فا  وفالتنح االصاوض  ا  جمل اة   وانهم الحخبا  فا  ظالهه الكالف    ( اكله المنّد المجل1)

 .510ـ  507  االكلف  :  496ان ه وفلتنح االصوض : 

 .246ـ  245  االفالوض :  353:  1( ان ه الموانن  2)

 ( ان ه الالفحة اآلتنة.3)

 .«اجوب يل دو»  اف  غنههل :  (لا ) (ظ)   (م)( كذا ف  4)

 .350:  1  ف  الموانن  ( هو المحمّا الممّ 5)

 اااااااااااادل صااااااااااااّحة 
االساااااااااااتنلد للااااااااااار 

 الخطا

 اااااااااااادل صااااااااااااّحة 
 د اااااااوى وشااااااالركة
الشاااانخ لخماااانّد فااااا  
طهيماااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
استكشااااااالف يااااااااوض 
اإلواااااااااااالل  خنااااااااااااد 

 الم ل
كااااا ل الشااااانخ فااااا  
العاااااااادّو ردّا  خاااااااار 
طهيمااااااااااة الماااااااااانّد 

 المهتر 
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اذكااه المهتراار  خااّ  باا  الحماان  الموسااوّر  خنااها :  نّااد يجااو   هللا 

ااألياواض األخاه كخّهال بلطخاة   اال يجاب  الما ل خنديكوهللا الحّا  ناد اإلوالل 
 خنااد ال هااور ؛ ألنّاال لذا كنّاال نحاا  الماابب فاا  اسااتتلره   فكااّل واال يفوتناال واا  

ياد فلتنال وا  يبال  نفمانل   الاو  (2)لل يكاوهللا وعد و  األاك (1)االنتفل  بد ابمل 

   لنل سبب االستتلر ل هه اانتفعنل بد ا دّى للننل الحّا الذر كلهللا  نده.
يلض : اهذا  ندر غنه صحنح ؛ ألنّد يؤدّر للر  هللا ال يالّح االاتجالج 

فنهااال لالّ  المااا ل خندبإجمااال  الطلهفاااة  صااا  ؛ ألنّااال ال نعخااام دخاااوض اإلوااالل 

ر بنّنّله   اوتار جّو نال انفاهاده باللموض ا نّاد ال يجاب ظهاوره   بلال تبلر الذ
   انتهر ك ود. (3)ون  ذلك و  االاتجلج بلإلجمل  

يعن  طهيمة المنّد ـ  اذكه ف  ووو   خه و  العدّو :  هللّا هذه الطهيمة

غنه وهونّة  ندر ؛ ألنّهل تؤدّر للر  هللا ال يمتدّض بإجمل  الطلهفة ـ  المتمدّوة
وخللفل لهل او  ذلك ال يجاب  الم ل خندجوا   هللا يكوهللا يوض اإلولل  ص  ؛ ل

   انتهر. (4) خند لظهلر ول  نده 

ا صه  و  ذلك ف  انحاللر طهياا اإلجمال   ناد الشانخ فنمال ذكاهه 
 نّد اكله    كتالب التمهناد لخشانخ  (5)و  يل دو الخطا : ول اك     بع  

: 
__________________ 

 .«يكوهللا» يلدو :  (لا ) (ض)( ف  غنه 1)

 (.ها ) (م)   (ر)ف   «يكوهللا»( لم تهد 2)

 .631:  2( العدّو 3)

 .637:  2( العدّو 4)

( اكله المحمّا التمتهر    الشانخ الحمالا  فا  التعخناا العهايا    راجا  كشاا المنال  : 5)

118. 
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كلهللا يذكه كثنها :  نّاد ال يمتنا   هللا يكاوهللا  سههيدس هللّا سنّدنل المهترر 

الهللا  الما ل خندر كثنهو غناه ااصاخة للننال  خمهال واود   ناد اإلوالل هنل اوو
 . للر  هللا يلض :.. كتمهل النليخوهللا   اال يخزل و  ذلك سموط التكخنا    الخخا

هاذا  ايد ا تهونل  خر هذا ف  كتلب العادّو فا  اصاوض الفماد   ايخنال :

  الفهية الجواب صحنح لو ال ول نمتدّض ف   كثه األاكلل  خر صّحتد بإجمل
خ فاال لمااولهم اال يجااب  الماا ل خند  فمتاار جّو ناال  هللا يكااوهللا يااوض اإلواالل 

 الما ل خندظهوره   جل  لملهال  هللا يماوض : وال  نكاهتم  هللا يكاوهللا ياوض اإلوالل 

خلرجل    يوض و  ت لهه بلإلولوة او  هذا ال يجب  خند ال هاور ؛ ألنّهام 
   انتهر. (1)ل هم  ص   توا و  يبل  نفمهم   ف  يمكننل االاتجلج بإجم

فااإهللّا صاااهيح هاااذا الكااا ل  هللّا المااالد  فاا  طهيماااة المااانّد ونحالاااه فااا  

استخزاوهل رف  التمّمك بلإلجمال    اال يالد  فنهال ساوى ذلاك ؛ الاذا صاّه  
  فخاو كالهللا لمعهفاة اإلجمال   (2)ف  كتلب الغنبة بأنّهل يويّة تمترنهل االصاوض 

اجوب لظهلر الحاّا  خناد   لام  اجوا  االستدالض بد طهيا  خه غنه يل دو

يبا ول يمد  ف  طهيمة المنّد ؛ ال تهاف الشنخ بالّحتهل لاو ال كونهال ولنعاة 
    االستدالض بلإلجمل .
__________________ 

لخمانّد  «جمال العخام االعمال»  ال يوجد لدينل   اهو شه   خر  (وخطوط)( تمهند االصوض 1)

:  4الهوويّة   كمل ف  الذريعة للر تاللننا الشانعة المهترر   يوجد وند نمخة ف  الخزانة 

 .631:  2  اان ه العدّو  433

 .97( كتلب الغنبة : 2)
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 ااّم لهللّا االسااتنلد للاار هااذا الوجااد ظاالهه واا  كااّل واا  اشااتهط فاا  تحمّااا 
االشهند االمحمّا اإلجمل   دل وخللفة  اد و   خملء العاله   كفخه الدي  

 الثلن .

يلض ف  اإليرل  ف  ومألة ول يدخل ف  المبن  : لهللّا و   الدو المجتهاد 
 نّد لذا تغنّه اجتهلده للر التهدّد  ا الحكم بخا ف وال اختالره  ّاال   لام يبطال 

ه ؛ لبنلهللا ذكه الحكم األّاض   بل يذكه ول  دّاه للند اجتهلده  لننل ف  ووو   خ

 اادل انعماالد لجماال   هاال  الااه االجتهاالد األّاض  خاار خ فااد   ا اادل انعماالد 
لجماال   هاال العالااه الثاالن   خاار كااّل اااااد ونهماال   ا نّااد لاام يحالاال فاا  

   انتهر. (1)االجتهلد الثلن  وبطل ل ّاض   بل وعلر  لدلنخد وملا لد 

 الاه  ايد  كثه ف  اإليرل  و   دل اال تبالر باللخ ف ؛ النماها 
   اظلههه االنطبل   خر هذه الطهيمة   كمل ال يخفر. (2)المخللا 

اياالض فاا  الااذكهى : ظاالهه العخماالء المناا   اا  العماال بمااوض المنّاات ؛ 

 .(3)وحتّجن  بأنّد ال يوض لخمنّت ؛ الهذا ينعمد اإلجمل   خر خ فد ونّتل 
 ت :ااساتدّض المحمّاا الثالن  فا  الشانة الشاهاه   خار  نّاد ال ياوض لخمنّا

بلإلجمل   خر  هللّا خ ف الفمناد الواااد لمالهه  هال  الاهه يمنا  وا  انعمالد 

اإلجمل  ؛ ا تدادا بمولد اا تبلرا بخ فد   فإذا ولت اانحالاه  هال العالاه 
   (4)فاا  المخااللفن  لااد انعمااد اصاالر يولااد غنااه ون ااور للنااد   اال يعتاادّ بااد 

 انتهر.
__________________ 

 .502:  1( ليرل  الفواهد 1)

 .318:  3( ان ه ايرل  الفواهد 2)

 .44:  1( الذكهى 3)

 .99:  (وخطوط)( الشنة الشهاه  4)

د ظهاااااااور االساااااااتنل
للاااااااااااااار يل اااااااااااااادو 
الخطااااا واااا  كاااا ل 

 جمل ة

كاااا ل فخااااه الاااادي  
 ف  اإلبرل 
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يالض  ساههيدسااك     بع  :  نّد اكر  ا  المحمّاا الاداولد    نّاد 
: لهللّا و  فواهد اإلولل  ّجل  (1) «النعمة البلطنة»ف  بع  ك ل لد ف  تفمنه 

فهجد  هللا يكوهللا ومتندا لحّجنة لجمل   هل الحاّل االعماد وا  العخمالء  خار ع 

لجمل ل بمنطل ف   اكلوهم اإلجمل نّة   ااّجنة لجمال هم ـ  اكم و  األاكلل
فإنّد  ّجل ع فهجد ال ينفهد بموض   بال وا  ـ  المهّكب ف   اكلوهم الخ فنّة

جتهادي  المختخفان  فا  الهامة الواجباة فا  الحكماة اإللهنّاة  هللا يكاوهللا فا  الم

الممألة المختخا فنهل و   خمالء العالاه وا  يوافاا ر ياد ر ر لوالل  الاهه 
اصلاب  وهه   ايطالبا يولاد يولاد الهللا لام يكا  وّما  نعخماد بعنناد انعهفاد 

   انتهر. (2)بخالوصد 

للاار  (3)اكأنّااد ألجاال وها االو هااذه الطهيمااة التجااأ الشااهند فاا  الااذكهى 
لهاال جمل ااة فاا  المماالهل الخ فنّااة واا  اجااود توجنااد اإلجمل االت التاا  ادّ 

المخللا فنهل : بإرادو غنه المعنر االصط اّ  و  الوجوه الت  اكلهل  ند 

ـ  الو و  وعخول النمابـ    الو جلو  اإلجمل  اجود الخ ف (4)ف  المعللم 
 لم يك  دا  للر التوجنهلت المذكورو   و  بعدهل  ا  كثههل.

 لماادّ   اإلجماال  : الماا ل خندانكشاالف يااوض اإلواالل  الثللااث واا  طااه 

 الحدس   اهذا  خر اجهن  :
  ادهمل :  هللا يحالل لد ذلك و  طهيا لو  خمنل بد ول خّطأنله ف 

__________________ 

 .20لمملهللا :  (َوأَْسبََغ َعلَْيكُْم نِعََم ُ ظاِمَرة  َوباِطنَة  )( الواردو ف  يولد تعللر : 1)

 .145البع  هو المحمّا التمتهر ف  كشا المنل  :  ( الحلك    2)

 .51:  1( الذكهى 3)

 .174( المعللم : 4)

كاااااااااا ل المحمّااااااااااا 
الاااااااااااداولد يااااااااااادس 

 سهه

 الحدسـ  3
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 استكشلفد   اهذا  خر اجهن  :

الحدس الرهارّر و  وبلدئ وحموسة بحنث  (1) ادهمل :  هللا يحالل 
يكوهللا الخطأ فند و  يبنل الخطأ ف  الحّت   فنكوهللا بحنث لو االال لنال تخاك 

 ل العخم كمل االل لد.لن (2)األخبلر لحالل 

 لننهمل :  هللا يحالل الحادس لاد وا  لخبالر جمل اة اتّفاا لاد العخام بعادل 
اجتماال هم  خاار الخطااأ   لكاا  لاانت لخباالرهم وخزاواال  االدو لخمطلبمااة لمااوض 

 بحنث لو االل لنل  خمنل بللمطلبمة  يرل. الم ل خنداإلولل 

الخطاأ    الثلن  :  هللا يحالل ذلك و  ومدّولت ن هيّة ااجتهلدات كثنهو
بل  خمنل بخطإ بعرهل ف  ووارد كثنهو و  نمخة اإلجمل  ؛  خمنال ذلاك وانهم 

بتالهيحلتهم ف  ووارد   ااست ههنل ذلك ونهم ف  واوارد  خاه   اسانج ء 

 .(3)جمخة ونهل 
لذا  هفاات  هللّا ومااتند خبااه المخبااه بلإلجماال  المترااّم  لإلخباالر واا  

ال يخخو و  االوور الث  ة المتمدّواة   اها  : المامل   ا   م لال خنداإلولل 

واا   اادل وعهفتااد بعننااد   ااستكشاالف يولااد واا  يل اادو  الماا ل خنداإلواالل 
  اظهاه لاك  هللّا األّاض هنال غناه  «الحادس»  ااالوض العخام وا   «الخطا»

وتحمّاا  الدو ألااد وا   خملهنال المادّ ن  لإلجمال    ا هللّا الثالن  لانت طهيمال 

 عخم   ف  يمم  د وى و  استند للند ؛ فخم يبا وّمل يالخح  هللا يكوهللا الممتندلخ
__________________ 

 .«لد» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  1)

 .«يحالل»  اف  غنههمل :  (ها ) (ت)( كذا ف  2)

 .208ـ  204( ان ه الالفحة 3)

ال يالاااااااااااااااااااااااااااااخح 
ل ساااااااااااااااااااااااتنلد لالّ 

 الحدس
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 .(1) «الحدس»ف  اإلجمل لت المتداالة  خر  لمنة نليخنهل : لالّ 

فاات  هللّا الحاادس يااد يمااتند للاار وباالدئ وحموسااة وخزاوااة  االدو ا ه
  ن نه العخم الحلصل وا  الحاواّس ال الههو  الم ل خندلمطلبمة يوض اإلولل 

  ان نه الحدس الحلصال لما   خباه بللعدالاة االشاجل ة لمشالهدتد   لرهمال 

المحموساة الموجباة ل نتمالض للنهمال بحكام العالدو    ا للار وبالدئ وحموساة 
وا  داهللا و  واة  لديّاة  الم ل خندبة لعخم المدّ   بمطلبمة يوض اإلولل ووج

   ايد يمتند للر اجتهلدات ا ن لر.

اانث ال دلنل  خر يباوض خباه العالدض المماتند للار الممام األخناه وا  
الحدس   بل اال الممتند للر الوجد الثلن    الم يك  هنالك وال يعخام باد كاوهللا 

األّاض و  الحدس ؛ اجب التويّا فا  العمال بنمال  اإلخبلر ومتندا للر الممم

اإلجمل    كملهه األخبلر المعخول استنلدهل للار الحادس الماهدّد بان  الوجاوه 
 المذكورو.

اتّفاال  الكااّل   فااإذا  خبااه الشااخّ  «اإلجماال »فااإهللا يخاات : ظاالهه لفااظ 

بلإلجمل  فمد  خبه بلتّفل  الكّل   او  المعخاول  هللّا االاوض العخام باللحكم وا  
اتّفل  الكّل كللرهارّر ؛ فحدس المخبه ومتند للر وبالد وحموساة وخزاواة 

 لدو ؛ فإّول  هللا يجعل الحّجة نفت وال اساتفلده  الم ل خندلمطلبمة يوض اإلولل 

واا  االتّفاال  ن نااه اإلخباالر بللعدالااة   الّواال  هللا يجعاال الحّجااة لخباالره باانفت 
  ايكااوهللا نفاات المخبااه بااد  الماا ل خنداالتّفاال  الممااتخزل  االدو لمااوض اإلواالل 

 اننئذ وحموسل   ن نه لخبلر الشخّ بلوور تمتخزل العدالة
__________________ 

ف  يمم  د وى و  استند للند   تعنّ  كوهللا المماتند »هكذا :  (لا ) (ض)   (ظ)( العبلرو ف  1)

 .«ف  اإلجمل لت المتداالة  خر  لمنة نليخنهل هو الحدس
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 الشجل ة  لدو. (1) ا 

ف  شهاد  خر الوافناة  (2)يد  شلر للر الوجهن  بع  الملدو األجخّة ا
لّمل ا ته   خر نفمد : بأهللّا المعتبه وا  األخبالر وال اساتند  سههيدس؛ فإنّد 

للر لادى الحواّس   االمخبه بلإلجمل  لنّمل رج  للر باذض الجهاد   اوجاّهد 

 لك :الشّك ف  دخوض وثل ذلك ف  الخبه يمتر  ونعد    جلب    ذ
يهج  للر المم  فنمال يخباه  ا  العخمالء الهللا ـ   يرلـ  بأهللّا المخبه هنل

 جلء العخم بممللة المعالول و  وها لو  وه  خه   كوجوب الخطا اغنهه.

 اااّم  ارد : باااأهللّا المااادار فااا  اّجناااة اإلجمااال   خااار ومللاااة المعالاااول 
   فلإلخبلر لنّمل هو بهل   اال يهج  للر سم . الم ل خند

 ذلك : فأجلب   

 ّاال : بااأهللّا واادار الحّجنااة الهللا كاالهللا ذلااك   لكاا  اسااتخزال اتّفاال  كخمااة 
وعخول لكّل  اد ال يحتلج فند للر النمال    الم ل خندالعخملء لممللة المعالول 

لو ليتاد ـ  النّمل الغاه  وا  النمال  باوت االتّفال    فبعاد ا تبالر خباه النليال

هللا االتّفال  وعخووال   اوتار  بات كالـ  ارجو د ف  اكلية االتّفل  للار الحاتّ 
 ذلك كشا    ومللة المعالول ؛ لخم  وة المعخووة.

ا لنناال :  هللّا الهجاااو  فااا  اكلياااة اإلجمااال  للااار نمااال ومللاااة المعالاااول 

لهجو  النليل ف  ذلك للر الحّت ؛ بل تبلر  هللّا االتّفل  و    لرهل  الم ل خند
 لإليملهللا االفما  اال ك ل ف  ا تبلر وثل ذلك   كمل ف  اإلخبلر ب

__________________ 

 .«ا»:  « ا»بدض  (ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  1)

 ( هو المنّد المحمّا الكلظم  المعهاف بللمنّد األ هج .2)
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االشاجل ة االكاهل اغنههاال وا  المخكاالت   النّمال ال يهجا  للاار األخبالر فاا  

وا  الثمالت اتّار  العمخنّلت المحرة   فإنّد ال يعّوض  خنهال الهللا جالء بهال  لاا
 يدرك وثل ول  دركوا.

 ّم اارد  خر ذلك : بأنّد يخزل و  ذلك الهجو  للر المجتهد ؛ ألنّد الهللا 

لم يهج  للر الحّت ف  نفت األاكلل لالّ  نّد رج  ف  لوا وهل ا  لرهل للند   
 اه   دلّتهل الممعنّة   فنكوهللا رااية   فخم ال يمبل لذا جلء بد الثمة.

د لنّمل يكف  الهجو  للر الحّت ف  اآل لر لذا كلنات اآل الر ا جلب : بأنّ 

ومتخزوة لد  لدو   ابللجمخة لذا  فلدت النمن    كمال فا    الر المخكالت ا  الر 
ومللة الههنت اه  ومللاة ر نّتاد   اهاذا بخا ف وال يمتنهراد المجتهاد وا  

 الدلنل  خر الحكم.

األّاض هااو الوجااد   اّم ياالض :  خاار  هللّا التحمناا فاا  الجااواب  ا  المااؤاض
   انتهر. (1)األّاض   ا خند ف    ه لهذا المؤاض 

يخاات : لهللّا ال االهه واا  اإلجماال  اتّفاال   هاال  الااه اااااد   ال جمناا  

األ اللر كمل ي هه و  تعلريفهم اسلهه كخمالتهم   اوا  المعخاول  هللّا لجمال  
واا  يطاا  الن ااه  اا  ووافمااة  هاالل  األ الاالر المتمدّوااة ـ   هال  الااه اااااد

ال يوجب  ا  طهياا الحادس العخام الراهارّر بالادار الحكام ـ  لفتهماوخل

؛ الذا يد يتخخّا ؛ الاتملض وخللفة و  تمادّل  خانهم  ا  الم ل خند   اإلولل 
 كثههم. نعم يفناد العخام وا  بالب اجاوب الخطاا الاذر ال نماوض بجهيلناد فا  

 .(2)المملل   كمل يّهر ف  وحخّد 
__________________ 

 .150: الورية  (وخطوط)  ف  شه  الوافنة ( الواف1)

 .246ـ  245  االفالوض :  353:  1( ان ه الموانن  2)
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يتعاذّر  ا ـ  كمل ف  األ اللر الملبمةـ  و   هللّا  خملء العاله لذا كثهاا

يتعّمه االّط    خنهم اّمل بحنث يمط  بعدل و  سواهم ف  العاله   لالّ لذا 
اإلالطااة بااه يهم فاا  الممااألة فناادّ ر  كاالهللا العخماالء فاا   الااه يخنخاان  يمكاا 

اإلجمااال    لالّ  هللّا وثااال هاااذا األوااااه المحماااوس ال يماااتخزل  ااالدو لموافمااااة 

 .الم ل خندالمعالول 
ومااتحنل التحمّااا  الماا ل خندفللمحمااوس الممااتخزل  االدو لمااوض اإلواالل 

 لخنليل   االممك  المتحمّا لد غنه ومتخزل  لدو.

لهللا : فإذا ادّ ر النليل اإلجمل  خالوصل لذا كلهللا ظلههه اتّفل  اكنا ك
كمل هو الغللاب فا  لجمل الت ـ  جمن   خملء األ اللر  ا  كثههم لالّ و  شذّ 

 انحاله وحمخد ف  اجوه :ـ  وثل الفلوخن  االشهندي 

بال لخفتاوى   داهللا كال يل  هللا يهاد باد اتّفال  المعاهافن  باللفتوى  ادهل :
 و   هل  الهه  ا وطخمل.

  ايمتفند ذلاك وا  اتّفال  المعاهافن  وا   الثلن  :  هللا يهيد لجمل  الكلّ 

  هل  الهه.
اهذه االستفلدو لنمت وهاريّة الهللا كلنت يد تحالل ؛ ألهللّا اتّفل   هل 

ل  الدو اتّفال  غناههم اوا  ال يماتخزـ  فر   ا  المعاهافن  وانهمـ   الهه

يابخهم   خالوصال بعاد و ا اة التخخّاا فاا  كثناه وا  الماوارد ال يما  هااذه 
الهسللة لذكه وعشلرهل. الاو فاه  االاولد لخمخباه كالهللا وا  بالب الحادس 

 والرو ظنّناة  خار ذلاك ؛ ألهللّا  (1)الحلصل  ّمل ال يوجب العخم  لدو. نعم ها  

 و  االتّفلينّلت الغللب ف  االتّفلينّلت  ند  هل  اله كوند
__________________ 

 .«هو» ( :ه)( ف  1)

وحلواااااااال د ااااااااوى 
 لجمل  الكلّ 

 هللا ياااااااااااااااااااااااهاد  -1
اتّفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  

 المعهافن 
 يماااااااااااااااااااتفلد هللا  -2

لجماااال  الكااااّل واااا  
اتّفاااااااااااااااااااااااااااااااااااااال  

 المعهافن 
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 ند و  تمدّوهم. ايد يحالل العخم برمنمة  ولرات  خاه   لكاّ  الكا ل 

 ف  كوهللا االتّفل  ومتندا للر الحّت  ا للر ادس ال ل  لدو لخحّت.
االحا بذلك : ول لذا  خم اتّفل  الكّل و  اتّفل  جمل ة لحم  ظنّد بهم   

اوا  الممخّادو وا  لاو طللبتاد »فا   ااهال المعتباه   اناث يالض :  (1)ه كمل ذكاه

بدلنل الممألة ادّ ر اإلجمل  ؛ لوجاوده فا  كتاب الث  اة يدّسات  ساهارهم   
 .(2) «اهو جهل لهللا لم يك  تجله 

فإهللّا ف  توصنا المدّ   بكوند ومخّدا و   نّل نعخم  نّد ال يدّ   اإلجمال  

ستنلده ف  د واه للار اما  ال اّ  بهام ا هللّا جزواد لالّ     خم   لشلرو للر ا
   فلفهم. (3)ف  غنه وحخّد 

الثللااث :  هللا يمااتفند اتّفاال  الكااّل  خاار الفتااوى واا  اتّفااليهم  خاار العماال 

    ا بعمول دلنل  ناد  ادل اجاداهللا المخاّلاّ    ا بلألصل  ند  دل الدلنل
ـ  بخبه وعتبه  ند  دل اجداهللا المعالر     ا اتّفاليهم  خار وماألة اصاولنّة

فا  المماألة المفهاواة   اغناه  (4)يمتخزل الموض بهل الحكام ـ  نمخنّة  ا  مخنّة

وا  ـ  ذلك و  االوور المتّفا  خنهل الت  يخزل بل تملد المادّ   وا  الماوض بهال
 لممألة.الموض بللحكم المعنّ  ف  اـ  فه   دل المعلر 

 او  المعخول :  هللّا نمبة هذا الحكم للر العخملء ف  وثل ذلك
__________________ 

 : كمل ذكه. (ه)( ف  1)

 .62:  1( المعتبه 2)

 (.ل)ف   «ا هللّا جزود ف  غنه وحخّد»( لم تهد  بلرو 3)

 .«لحكم» ( :لا ) (ظ)( ف  4)

 هللا يماااااااااااااااااااتفلد - 3
لجماااال  الكااااُل واااا  
اتّفااااليهم  خاااار  وااااه  

 و  االُوور
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 : لالّ و  ومدّوتن    بتهمل المدّ   بلجتهلده (1)لم تنشأ 

لاااداهمل : كااوهللا ذلااك األوااه المتّفااا  خنااد ومتراانل ادلاان  لخحكاام لااو ال 
 الملن .

االثلننااة : انتفاالء الماالن  االمعاالر . اواا  المعخااول  هللّا االسااتنلد للاار 

 الخبه الممتند للر ذلك غنه جلهز  ند  اد و  العلوخن  بخبه الوااد.
واا   ااّم لهللّا ال االهه  هللّا اإلجمل االت المتعلروااة واا  شااخّ اااااد  ا 

  ارجو  المدّ      الفتوى الت  ادّ ار  (2)وعلصهي   ا وتملرب  العاله 

اإلجمل  فنهل   اد وى اإلجمل  ف  ومالهل غناه وعنوناة فا  كا ل وا  تمادّل 
 خر المدّ     اف  وملهل يد اشتهه خ فهل بعاد المادّ   بال فا   ولناد بال 

للار العخمالء  خار ف  ول يبخد   كّل ذلك وبناّ   خار االساتنلد فا  نمابة الماوض 

 هذا الوجد.
صّه  المدّ   بنفمد  ا غنهه ف  وملل  (3)اال بأس بذكه بع  ووارد 

 توجند ك ود فنهل بذلك.

 هللّا و  ـ  (5)االمفند  (4)فم  ذلك : ول اّجد المحمّا بد د وى المهترر 
 يلض :ـ  علتوذهبنل جوا  ل الة النجلسة بغنه الملء و  المله

__________________ 

 .«ال تنشأ» ( :ضا ) (م)   (ر)   (ت)( ف  1)

 .«العالهي »  اف  غنههمل :  (ها ) (ت)( كذا ف  2)

 .«الموارد» ( :ها ) (ر)   (ت)( ف  3)

 ( الخ ف  ا وملهل الخ ف و  والنّفلت المنّد المهترر   اه  وفمودو.4)

 المفند   اه  وفمودو  يرل. ( وملهل الخ ف و  والنّفلت الشنخ5)

وااااوارد تاااادّض  ذكااااه
 خاااااااااااار الوجااااااااااااد 

 األخنه
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 ّّ ا ّول يوض الملهل : كنا  ولف المفند االمنّد ذلك للر وذهبنل اال ن
فللجواب :  ّول  خم الهدى   فإنّد ذكه ف  الخ ف :  نّد لنّمل  ولف ذلك  ؟فند

يال   الانت فا  للر وذهبنل ؛ ألهللّا وا   صاخنل العمال بلألصال وال لام يثبات النل

 الشه  ول يمن  اإل الة بغنه الملء و  الملهعلت    ّم يلض :
ا ّواال المفنااد   فإنّااد ادّ اار فاا  وماالهل الخاا ف :  هللّا ذلااك وااهاّر  اا  

   انتهر. (1) الم ل خنهماألهّمة 

الحكام الماذكور للار واذهبنل  ساههيدسف هه و  ذلك :  هللّا نمابة المانّد 
 و  جهة األصل.

   الشنخ ف  الخ ف   انث لنّد ذكه فنمل لذا بلهللا فما او  ذلك : ول 

يممط المود اتكوهللا الدياة وا   (2)الشلهدي  بمل يوجب المتل   بعد المتل : بأنّد 
 بنت الملض. يلض :

دلنخنل لجمل  الفهية ؛ فإنّهم رااا :  هللّا ول  خطأت المرلو فف  بنت ولض 

 هر.  انت (3)الممخمن  
 فعخّل انعملد اإلجمل  بوجود الهااية  ند األصحلب.

ايلض بعد ذلك   فنمل لذا تعدّدت الشهود ف  وا    تماد الماهي  ا انّ  

 (4)كااّل غنااه واال  نّنااد اآلخااه الاام يااا الثّخااث بااللجمن  : لنّااد يخااهج الماالبا 
 بللمه ة   يلض :

__________________ 

  ا ّواال وماالهل الخاا ف فهاا  واا   216ا  215:  (الهساالهل التماا )( المماالهل المالااهية 1)

 والنّفلت الشنخ المفند المفمودو.

 (.د)  كمل ف  نمخة  « نّد»( األنمب : 2)

 .36  الممألة  290:  6( الخ ف 3)

 .« اهد» ( :م)  اكتب  خند ف   (ه)ف   «الملبا»( لم تهد 4)

كاااااااااا ل المحمّااااااااااا 
فااااااااااا  المماااااااااااالهل 

 المالهية

كاااااااااااا ل الشاااااااااااانخ 
الطوساااااااااا  فااااااااااا  

 الخ ف
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وه وجهوض دلنخنل لجمل  الفهية ا خبلرهم ؛ فإنّهم  جمعوا  خر  هللّا كّل  

   انتهر. (1)فند المه ة 
: ول    المفند ف  فالولد   اناث لنّاد سائل  ا  الادلنل  (2)او  الثلن  

 فملض : ؟ خر  هللّا المطخّمة    ل ف  وجخت اااد يم  ونهل ااادو

 ا لد خندعصاخرالداللة  خر ذلك وا  كتالب ع  اّز اجاّل اسانّة نبنّاد 
الطَّممالُ  )الجماال  الممااخمن     ااّم اسااتدّض واا  الكتاالب ب االهه يولااد تعااللر : 

تا ِ  كّل ول »:  ا لد خندعصخر   ّم بنّ  اجد الداللة   او  المنّة يولد  (3)(َمرَّ

ول اافا الكتالب فخاذاه   اوال »  ايلض :  (4) «لم يك   خر  وهنل هذا فهو ردّ 
نل  هللّا المّهو ال تكوهللا وّهتن   بدا ا هللّا الواادو   ايد بنّ  (5) «لم يوافمد فلطهاوه

 ال تكوهللا    ل   فأاجب المنّة لبطلض ط   الث  .

ا ّول لجمل  االّوة   فهم وطبموهللا  خر  هللّا ول خللا الكتلب االمنّة فهاو 
بلطل   ايد تمدّل اصا خ ف الطا   بللكتالب االمانّة   فحالال اإلجمال  

   انتهر. (6) خر لبطللد 
__________________ 

 .37  الممألة  290:  6( الخ ف 1)

 ول   بتنله. (م)  اف  غنههل انمخة بدض  «او  األّاض» ( :م)( ف  2)

 .229( البمهو : 3)

  الحااديث  220ـ  219:  1( لاام نمااا  خنااد بخف ااد   اارد واال يمااهب ونااد فاا  كنااز العّماالض 4)

 .1109ا  1101

  وا  تفالات  4بواب ول يحهل بللماللههو   الحديث و    20  البلب  356:  14( الوسلهل 5)

 يمنه.

 .177ـ  175:  2 (والنّفلت الشنخ المفند)( الفالوض المختلرو 6)

كااااا ل المفناااااد فااااا  
الفالاااااااااااااااااااااااااااااااوض 

 المختلرو



 207  ...........................................................................  (1)[لوقنملا عامجإلا]

 .(1)ااك     الحخّ  ف  المهاهه االستدالض بمثل هذا 

اواا  ذلااك : اإلجماال  الااذر ادّ االه الحخّاا   خاار المرااليمة فاا  يراالء 
 انث يلض :ـ  ستدالضف  رسللتد الممّملو بخ صة االـ  الفواهت

 طبمات  خنااد اإلولونّااة خخفاال  اا  سااخا ا الااها بعااد  الااه ا جمعاات 

 خاار العماال بااد   اال يعتاادّ بخاا ف نفااه يماانه واا  الخهاساالننن  ؛ فااإهللّا ابناا  
اساعد ابا  ـ  صلاب كتلب الهامةـ  بلبويد   ااألشعهين  كمعد ب   بد ع

  ـ  (2)صاالاب كتاالب نااوادر الحكمااة ـ   باا  وحبااوبسااعد اوحّمااد باا   خاا ّ 

االممنّن   جما  كعخاّ  با  لباهاهنم با  هلشام اوحّماد با  الحما  با  الولناد   
 االوخوهللا بأخباالر المرااليمة ؛ ألنّهاام ذكااهاا  نّااد ال يحااّل ردّ الخبااه المو ااو  

الالدا  ذكه ذلك فا  كتالب وا  ال يحراهه الفمناد    (3)بهااتد   ااف تهم 

الالاانل ة ارهاانت األ االجم الشاانخ  بااو جعفااه الطوساا  وااود   اخّهياات هااذه
 خبلر المراليمة فا  كتباد   وفات بهال   االمخاللا لذا  خام بلسامد انمابد لام 

   انتهر. (4)يرّه خ فد 
__________________ 

 .684ـ  682:  2( المهاهه 1)

   102 : 1د كمال فا  غلياة الماها «ناوادر المالانّا»( كذا ف  النمخ   ايبادا  هللّا الالاحنح 2)

  ا ّوال كتالب ناوادر  47:  20كمال فا  الوسالهل  «ناوادر المالانّفن »   ا  601:  3االماهاهه 

 324الحكمة فإنّد و  تألنفلت وحّمد ب   امد ب  يحنر   كمل ستأت  اإلشالرو للناد فا  الالافحة 

 .349ا  346:  24  اان ه الذريعة للر تاللننا الشنعة 

 .251:  5ه الحفظ   تلج العهاس ( رجل اف ة كهمزو    ر كثن3)

  اهاا  وفمااودو   ااكااله  نااد  سااههيدس( رسااللة خ صااة االسااتدالض واا  وؤلّفاالت الحخّاا  4)

 .102:  1ف  غلية المهاد  سههيدسالشهند 

كااااا ل الحخّااااار فااااا  
خ صاااااااااااااااااااااااااااااااة 

 االستدالض
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اال يخفاار :  هللّا لخباالره بإجماال  العخماالء  خاار الفتااوى بللمرااليمة وبنااّ  
 جتهلد و  اجوه : خر الحدس ااال

 ادهل : داللة ذكه الخبه  خار  مال الاذاكه باد. اهاذا الهللا كالهللا غللبنّال 

 لالّ  نّد ال يوجب المط  ؛ لمشلهدو التخخّا كثنها.
الثلن  : تملونّة داللة تخك األخبلر  ند االئاك  خار الوجاوب ؛ لذ لعخّهام 

 فهموا ونهل بللمهاه  الخلرجنّة تأّكد االستحبلب.

هللا رااو تخك الهاايلت وو ويال بهام  ناد االئاك ؛ ألهللّا ا او  الثللث : كو
 الحخّ  بللهااو ال يدّض  خر ا و  االئك.

واا   هللّا الحخّاا  ال يااهى جااوا  العماال بأخباالر اآلااالد الهللا كاالنوا  ماالت   

االمفتاا  لذا اسااتند فتااواه للاار خبااه اااااد   ال يوجااب اجتماال   وثللااد المطاا  
 خبلر اآلالد.بللواي    خالوصل لم  يخّطئ العمل بأ

ابللجمخة : فكنا يمك   هللا يملض : لهللّا وثل هذا اإلجمل  لخبلر  ا  ياوض 

و   نّد ف  الحمنمة ا تملد  خر  ؟  فندخل ف  الخبه الوااد الم ل خنداإلولل 
اجتهاالدات الحخّاا  واا  اوااو  فماالد بعرااهل ؛ فااإهللّا كثنااها وّماا  ذكااه  خباالر 

ا هللّا المفت  لذا  خم استنلده للر    (1)المرليمة يد ذكه  خبلر المواسعة  يرل 

ال ياؤ ّه ـ  وا  جهاة الداللاة  ا المعلرواةـ  للناد (2)ودرك ال يالخح لخهكوهللا 
 .الم ل خندفتواه ف  الكشا    يوض اإلولل 

 ا اوح الال ف   دل جوا  اال تملد : ول ادّ له الحخّ  و  اإلجمل 
__________________ 

  االشااانخ  1264ا  1031  الحاااديث  434ا    358:  1( كللشااانخ الالااادا  فااا  الفمناااد 1)

 .1086ا  680  الحديث  273ا  171:  2الطوس  ف  التهذيب 

 .«الهكوهللا» ( :ها ) (ظ)( ف  2)

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
كاااااااااااا ل الحخاااااااااااا  

 سههيدس
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  اردّه المحمّاا  (1) خر اجوب فطهو الزاجة الو كلنت نلشزو  خر الزاج 

 .(2)بأهللّا  ادا و   خملء اإلس ل لم يذهب للر ذلك 
لحخّاا  لنّماال ا تمااد فاا  استكشاالف  يااواض العخماالء  خاار فااإهللّا ال االهه  هللّا ا

الزاجة  خر الازاج  (3)تداينهم لخهاايلت الدالّة بإط يهل  خر اجوب فطهو 
؛ وتخنّ   هللّا الحكم وعخّا  خر الزاجة و  انث ه   اجاة   الام ياتفّط   (4)

 لكوهللا الحكم و  انث العنخولة    ا اجوب االنفل .

د  خر اإلخبلر بلالتّفل  الكلشا    ياوض فكنا يجو  اال تملد ف  وثخ

 ؟  ايملض : لنّهل سنّة وحكنّة الم ل خنداإلولل 
اواال  بعااد واال باان  واال اسااتند للنااد الحخّاا  فاا  هااذا المماالل اباان  واال ذكااهه 

 المحمّا ف  بع  كخملتد المحكنّة   انث يلض :

بع   فهاده الذر اي  فناد الكا ل   لهللّا االتّفل   خر لفظ وطخا شلول ل
ال يمتر  اإلجمل   خر ذلك الفهد ؛ ألهللّا المذهب ال يالالر للناد وا  لطا   

 جما  »الخفظ ول لم يك  وعخوول و  المالد ؛ ألهللّا اإلجمل  وأخوذ و  يولهم : 

لذا  زل  خند   ف  يدخل ف  اإلجمل   خر الحكم لالّ و   خم وند  « خر كذا
 نّل ال نعخم واذهب  شاهو وا  الفمهالء الاذي  لام ينمال واذهبهم المالد للند. كمل 

   انتهر ك ود. (5)لداللة  مول المه هللا الهللا كلنوا يلهخن  بد 
__________________ 

 .466:  1( المهاهه 1)

 .602ـ  601:  2( المعتبه 2)

 .«نفمة» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  3)

 .4ا  3 كلو الفطهو   الحديث  و   بواب 5  البلب  228:  6( ان ه الوسلهل 4)

 .145ـ  144:  (الهسلهل التم )( المملهل العزيّة 5)

كاااااااااا ل المحمّااااااااااا 
فااااااااااا  المماااااااااااالهل 

 العزية
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وااال ايااا  وااا  جمل اااة وااا   (1)اهاااو فااا  غلياااة المتلناااة. لكنّاااك  هفااات 
   اياد اكار فا  المعاللم  ا  الشاهند : «اإلجمل »المملوحة ف  لط   لفظ 

بإرادو ـ  ل وشلهدو المخللا ف  وواردهلألجـ   نّد  ّاض كثنها و  االجمل لت

الشههو    ا بعدل ال فه بللمخللا ان  د وى اإلجمل     ا بتأايل الخ ف 
 خر اجد ال ينلف  اإلجمل     ا بإرادو اإلجمال   خار الهااياة اتاداينهل فا  

   انتهر. (2)كتب الحديث 

فاا  كتالب الالا و وا  البحالر بعااد  هساهيدسا ا  المحادّ  المجخماّ  
 ذكه وعنر اإلجمل  ااجد اّجنّتد  ند األصحلب :

 اّم  خاذ ـ  لنّهم لّمل رجعوا للر الفمد كأنّهم نموا ول ذكهاه فا  االصاوض

فنغخاب  خار ال اّ   هللّا والاطخحهم ـ  ف  الطع   خر لجمل لتهم للر  هللا يلض :
 ر.  انته (3)ف  الفها  غنه ول جهاا  خند ف  االصوض 

بمال  «اإلجمال »االتحمنا :  نّد ال الجة للار ارتكالب التأايال فا  لفاظ 

  و  تغليه  سههمليدس (4)ذكهه الشهند   اال للر ول ذكهه المحدّ  المذكور 
والااطخحهم فاا  الفااها  ااالصااوض   باال الحااّا :  هللّا د ااواهم ل جماال  فاا  

لّوال وا  اما   الما ل خندكشلف اآلراء ار ر اإلوالل الفها  وبنّ   خر است

لفتالء العخمالء ـ  بلجتهالدهمـ  ال ّ  بجمل ة و  المخا    ا و  اوور تمتخزل
  يرل. الم ل خندبذلك اصدار الحكم    اإلولل 

__________________ 

 .187ـ  186( راج  الالفحة 1)

 .51:  1  االذكهى  174( ان ه المعللم : 2)

 .222:  89بحلر ( ال3)

 .«المذكور» ( :ل)( لم تهد ف  4)

كاااا ل الشااااهند فاااا  
 الذكهر

كااااااااا ل المحااااااااادّ  
المجخماااااااااا  فاااااااااا  

 البحلر

المنليشاااااة فااااا  وااااال 
 فااااااااااالدو الشاااااااااااهند 

 المجخم ا
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اتّر يحتالج للار المهيناة  «اإلجمل »النت ف  هذا وخللفة ل لهه لفظ 

ألجل ا تملد الغنه  خند اجعخد  (1)  اال تدلنت ؛ ألهللّا د وى اإلجمل  لنمت 
 دلن  يمتهيح للند ف  الممألة.

عخمالء   ال الههو نعم   يد يوجب التدلنت و  جهة نمابة الفتاوى للار ال

ف  اجدانهل ف  كخملتهم   لكنّد يندف  بأدنر تتبّا  فا  الفماد   لن هاه  هللّا وبنار 
 ذلك  خر استنبلط المذهب   ال  خر اجداند وأ ورا.

االحلصل :  هللّا المتتبّ  ف  االجمل الت المنمولاة يحالال لاد المطا  وا  

ل لذا  راداا خالوصـ  تهاكم  ولرات كثنهو   بلستنلد د وى النليخن  ل جمل 
ـ  بد اتّفل   خملء جمن  األ الالر كمال هاو الغللاب فا  لجمل الت المتاأّخهي 

للر الحدس الحلصل و  ام  ال ّ  بجمل ة وّم  تمدّل  خر النليال    ا وا  

  واا   بااوت الم  وااة بلجتهاالد النلياال  (2)االنتماالض واا  المخاازال للاار ال وااد 
 اا تملده.

لفة و  العخملء و  اتّحالد العالاه  ا ا خر هذا ينّزض اإلجمل لت المتخل

تملرب العالهي    ا دل المبلالو كثنها بإجمل  الغنه االخهاج  ند لخدلنل   
اكذا د وى اإلجمل  و  اجود المخللا ؛ فإهللّا وال ذكهنال فا  وبنار اإلجمال  

واا   صااّح المحلواال لهااذه االوااور المنلفنااة لبناالء د ااوى اإلجماال   خاار تتبّاا  

 ألة.الفتلاى ف  خالوم المم
اذكه المحمّا المبزاارر ف  الذخنهو   بعد بنلهللا تعّمه العخم بلالجمل  

: 
__________________ 

 .«لنت» ( :ت)( ف  غنه 1)

 .«ال  ل» ( :ه)( ف  2)
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 هللّا وهادهم بلإلجمل لت المنمولة ف  كثنه و  المملهل بل ف   كثههال   
خر وعناله ال الهه   بال لّوال يهجا  للار اجتهالد وا  النليال ال يكوهللا وحموال  

للااار  هللّا المعالاااول ـ  بحماااب الماااهاه  ااألوااالرات التااا  ا تبههااالـ  واااؤدّ 

ووافا فا  هاذا الحكام    ا واهادهم الشاههو    ا اتّفال   صاحلب  الم ل خند
 الكتب المشهورو    ا غنه ذلك و  المعلن  المحتمخة.

ر ظهه لا  وا  تتبّا  كا ل المتاأّخهي     نّهام  ّم يلض بعد ك ل لد : االذ

كلنوا ين اهاهللا للار كتاب الفتالاى الموجاودو  نادهم فا  االض التاألنا   فاإذا 
ر اا اتّفليهم  خر اكم يللوا : لنّد لجمل ّ     ّم لذا اّطخعوا  خر تالننا  خه 

خللا وؤلّفد الحكم المذكور   رجعوا  ا  الاد وى الماذكورو   ايهشاد للار 

   انتهر. (1)و  المهاه  الت  ال ينلسب هذا المملل تفالنخهل  هذا كثنه
االصاال الكاا ل واا   ّاض واال ذكهناال للاار هناال :  هللّا النلياال لإلجماال  لهللا 

ااتمل ف  امّد تتبّ  فتلاى و  ادّ ر اتّفليهم اتّر اإلولل الذر هاو داخال فا  

د باللخبه الواااد ؛ لذ ال يشاتهط المجمعن    ف  لشكلض ف  اّجنّتد اف  للحلي
 تفالن  ان  الممل  وند. الم ل خندف  اّجنّتد وعهفة اإلولل 

لكاا  هااذا الفااه  وّماال يعخاام بعاادل ايو ااد   ا هللّا الماادّ   لإلجماال  ال 

 يدّ ند  خر هذا الوجد.
ابعاااد هاااذا   فاااإهللا ااتمااال فااا  امّاااد تتبّااا  فتااالاى جمنااا  المجمعااان    

 اتّفل  الكّل الممتخزل  لدو لموافمة (2)د هو االمفها   هللّا ال لهه و  ك و
__________________ 

 .51ـ  50( ذخنهو المعلد : 1)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «هو»( لم تهد : 2)

كاااااااااا ل المحمّااااااااااا 
المااااااابزاارر فااااااا  

 الذخنهو

الصااااااااال الكااااااااا ل 
 ف  الممألة
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  فلل الهه اّجنّاة خباهه لخمنماوض للناد   ساواء جعخنال  الما ل خندياوض اإلوالل 

واااور المنااالط فااا  اّجنتاااد تعخّاااا خباااهه بااانفت الكلشاااا   الاااذر هاااو وااا  اال
   الما ل خندالمحموسة الممتخزوة وهارو ألوه ادسا  اهاو ياوض اإلوالل 

؛ لماال  الماا ل خند ا جعخناال المناالط تعخّااا خبااهه بللمنكشااا اهااو يااوض اإلواالل 

: و   هللّا الخبه الحدسّ  الممتند للر لاملس ول هو وخزال لخمخبه  (1) هفت 
الوجهالهللا فا  كا ل  بد  الدو   كاللخبه الحّما  فا  اجاوب المباوض. اياد تمادّل

 .(2)المنّد الكلظم  ف  شه  الوافنة 

: المط  بلنتفلء هاذا االاتمالض   خالوصال لذا  (3)لكنّك يد  هفت سلبمل 
  راد النليل اتّفل   خملء جمن  األ اللر.

نعم   لو فهونل يخّة العخملء ف   اله بحنث يحلط بهم    وك  د اوى 

دو لموافماااة ياااوض اإلوااالل اتّفاااليهم  ااا  ااااّت   لكااا  هاااذا غناااه وماااتخزل  ااال
 (4). نعم   يكشاا  ا  ووافمتاد بنالء  خار طهيماة الشانخ المتمدّواة الم ل خند

 .(5)الت  لم تثبت  ندنل ا ند األكثه 

ـ   ّم لذا  خام  ادل اساتنلد د اوى اتّفال  العخمالء المتشاتّتن  فا  األيطالر
النلشئ    لالّ للر الحدس ـ  الم ل خندالذر يكشا  لدو    ووافمة اإلولل 

  اد االوور المتمدّوة الت  وهجعهل للر ام  ال ّ   ا الم  ولت
__________________ 

 .199ـ  198( راج  الالفحة 1)

 .200( راج  الالفحة 2)

 .202( راج  الالفحة 3)

 .192( ف  الالفحة 4)

 .«األكثهي » ( :ما ) (ر)   (ت)( ف  5)
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ادساّ   الما ل خندلر بماوض اإلوالل االجتهلديّة   فا   باهو بنمخاد ؛ ألهللّا اإلخبا

غنه ومتند للر اّت وخزال لد  الدو لنكاوهللا ن ناه اإلخبالر بللعدالاة المماتندو 
 للر اآل لر الحمنّة   ااإلخبلر بلالتّفل   يرل ادسّ .

نعاام   يبماار هناال شاا ء   اهااو :  هللّا هااذا المماادار واا  النماابة المحتماال 

الحااّت يكااوهللا خبااهه اّجااة فنهاال ؛ ألهللّا ظاالهه الحكليااة اسااتنلد النلياال فنهاال للاار 
وحموض  خر الوجداهللا لالّ لذا يلل هنلك صلرف   االمعخول و  الاللرف هاو 

 دل استنلد النليل للر الوجداهللا االحّت ف  نمبة الفتوى للر جمن  و  ادّ ار 

لجمل هم   ا ّول اساتنلد نمابة الفتاوى للار جمنا   ربالب الكتاب المالانّفة فا  
للر الوجداهللا ف  كتبهم بعد التتبّا    فاأوه وحتمال ال يمنعاد  الدو اال  الفتلاى

  مل.

و  ابتنالء د اوى اإلجمال   خار ـ  (1)اول تمدّل و  المحمّا المبزاارر 
فخنت  خند شلهد   بال الشالهد ـ  و ا ة الكتب الموجودو  نده الض التألنا

ه النمابة ؛ فاإهللّا  خر خ فد. ا خر تمديهه   فهو ظّ  ال يمد  ف  العمل ب له

نماابة األوااه الحّمااّ  للاار شااخّ ظاالهه فاا  لاماالس الغنااه ليّااله واا  ذلااك 
 الشخّ.

اّجاة بللنمابة للار صادار ـ  لالّ وال شاذّ ـ  ااننئذ : فنمل اإلجمل  غللبال

 الفتوى    جمن  المعهافن  و   هل الفتلاى.
اال يمااد  فاا  ذلااك :  نّاال نجااد الخاا ف فاا  كثنااه واا  وااوارد د ااوى 

لذ واا  المحتماال لرادو النلياال واال  اادا المخااللا   فتتبّاا  كتااب واا  اإلجماال  ؛ 

  داه انمب الفتوى للنهم   بل لعخّد اّطخ   خر رجو  و  نجده وخللفل  
__________________ 

 .212( راج  الالفحة 1)

فلهااااااااااااااادو نمااااااااااااااال 
 اإلجمل 
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 ف  الجة للر امل ك ود  خر و   دا المخللا.

بنفماد  الدو  اهذا المرموهللا المخبه بد    اّت الهللا لم يك  وماتخزول
بلنرملل  ولرات  خه  (1)  لالّ  نّد يد يمتخزود  الم ل خندلموافمة يوض اإلولل 

 يحاّلخهل المتتبّ     ا بلنرملل  يواض المتأّخهي  د وى اإلجمل .

وماجد اإلجمال   خار ا تبالر طهالرو  ساههيدسوث  : لذا ادّ ر الشنخ 
الجبهة   ف   يّل و  ااتملض  هللا يكوهللا د اواه وماتندو للار اجاداهللا الحكام فا  

الهللا كااالهللا باااإيهاد الهاايااالت التااا  يفتااا  المؤلّاااا ـ  الكتاااب المعااادّو لخفتاااوى

فنكااوهللا خبااهه المترااّم  إلفتاالء جمناا   هاال الفتااوى بهااذا الحكاام ـ  بمراامونهل
  بال سامعنلهل  اّجة فا  المماألة   فنكاوهللا كمال لاو اجادنل الفتالاى فا  كتابهم

 الما ل خندونهم   افتواهم الهللا لم تك  بنفمهل ومتخزوة  لدو لموافمة اإلولل 

  لالّ  نّل لذا وممنل للنهل فتوى و  تأّخه    الشنخ وا   هال الفتاوى   اواّم 
فهبمل االل و  المجمو  المط  بللحكم ؛ الساتحللة  للر ذلك  ولرات  خه  

 .الم ل خندتخخّا هذه جمنعهل    يوض اإلولل 

الهللا لم ـ  اهو اتّفل   هل الفتلاى المأ ورو  نهمـ  ابع  هذا المجمو 
يثباات لناال بللوجااداهللا   لالّ  هللّا المخبااه يااد  خبااه بااد  اا  اااّت   فنكااوهللا اّجااة 

 كللمحموس لنل.

الحكااام  ااا  اإلوااالل  (2)اكمااال  هللّا وجماااو  وااال يماااتخزل  ااالدو لالااادار 
يبال وناد ا مال بممتراله   فكاذا  ـ لذا  خبه بد العلدض    اتّ ـ  الم ل خند

 لذا  خبه العلدض ببعرد    اّت.
__________________ 

 .«يمتخزل» ( :ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  1)

 .«صدار» ( :ها ) (ت)( ف  2)

لااااااو االاااااال واااااا  
نماااااااااال اإلجماااااااااال  
اواااااال انرااااااّم للنااااااد 

 المط  بللحكم
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اتوواانحد بللمثاالض الخاالرجّ   هللا نمااوض : لهللّا خبااه ولهااة  االدض  ا  لااا 

 الدو  باوت المخباه  وخبه بش ء و  شدّو ااتنلطهم ف  وملل اإلخبلر يماتخزل
بااد فاا  الخاالرج   فااإذا  خبهناال  االدض بأنّااد يااد  خبااه  لااا  االدض بمااوت  يااد 

اارور دفند   فنكوهللا خبهه بإخبالر الجمل اة بماوت  ياد اّجاة   فنثبات باد 

ال ود العلدّر اهو ووت  يد   اكذلك لذا  خبه العلدض بإخبلر بع  هاؤالء 
   اااّلخنل لخبلر البلي  بللممل  ونهم.

 خار تماديه  «اإلجمال »لاو كلنات الفتالاى المنمولاة لجمالال بخفاظ نعم   

 بوتهل لنل بللوجداهللا   وّمل ال يكوهللا بنفمهل  ا برمنمة  ولرات  خه وماتخزوة 
لاام يكاا  وعناار ـ  الهللا كلنات يااد تفناادهـ  الماا ل خند الدو لخمطاا  بمااوض اإلواالل 

الواااد فا  شا ء لحجنّة خبه الوااد ف  نمخهل تعبّدا ؛ ألهللّا وعنر التعبّد بخباه 

تهتنب لوا ود الثلبتة لد الو برمنمة اوور  خاه   فخاو  خباه العالدض بإخبالر 
 شهي  بموت  يد   افهونل  هللّا لخبلرهم يد يوجب العخم ايد ال يوجب   لم 

يك  خبهه اّجة بللنمبة للر ووت  يد ؛ لذ ال يخزل و  لخبلر  شهي  بماوت 

  يد ووتد.
لعاالدض اجااوب تهتنااب واال ياادّض  خنااد ابللجمخااة : فمعناار اّجنّااة خبااه ا

داهللا ـ  وطلبمة    ا ترّمنل    ا التزاول  مخنّل  ا  لديّل  ا شاه نّلـ  المخبه بد

 ول يملرند  انلنل.
ّّ بنماال اإلجماال    باال يجااهر فاا  لفااظ   (1) ااّم لهللّا واال ذكهناال ال يخاات

 يجهر ف  نمل الشههو   انمل الفتلاى    (2)ا اشبهد    «االتّفل »
__________________ 

 .«نمل»:  «لفظ»بدض  (م)( ف  1)

 .«بل»« : ا»بدض  (ها ) (ر)( ف  2)
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  ربلبهل تفالن .

 ااّم لنّااد لااو لاام يحالاال واا  وجمااو  واال  باات بنماال العاالدض اواال ااّلااخد 
كام الاوايعّ  المنموض للند بللوجداهللا و  األولرات ااأليواض المط  بالدار الح

  لكاا  االاال ونااد المطاا  بوجااود دلناال ظنّااّ  وعتبااه  الماا ل خند اا  اإلواالل 

بحنث لو نمل للننل ال تمدنله تلّول و  جهة الداللة افماد المعالر    كالهللا هاذا 
ـ  كلفنل ف  ل بلت الممألة الفمهنّة   بل يد يكوهللا نفت الفتلاىـ   يرلـ  الممدار

ومااتخزول لوجااود دلناال وعتبااه   فنمااتمّل ـ  التا  نمخهاال النلياال لإلجماال  لجماالال

 اإلجمل  المنموض بللحّجنة بعد ل بلت اجنّة خبه العلدض ف  المحموسلت.
 ا  اساتخزال اتّفال   ربالب الفتالاى ـ  (1)كمال تمادّل سالبمل ـ  لالّ لذا ونعنل

 لدو لوجود دلنل لو نمل للننل لوجدنله تلّول   الهللا كلهللا ياد يحالال العخام باذلك 

لالّ  هللّا ذلك ش ء يد يتّفا   اال يوجب  بوت الم  وة العلديّة الت   و  ذلك  
 ه  المنلط ف  االنتملض و  المخبه بد للند.

ال تهى :  هللّا لخبلر  شهو بش ء يد يوجب العخم باد   لكا  ال و  واة  

  لديّة بننهمل   بخ ف لخبلر  لا  لدض وحتلط ف  اإلخبلر.
المخباه باد    (2)تمتخزل  لدو لتحمّاا ابللجمخة : يوجد ف  الخبه وهتبة 

لكاا  واال يوجااب العخاام  انلناال يااد ال يوجبااد   افاا  الحمنمااة لاانت هااو بنفمااد 

 الموجب ف  وملل االوض العخم ؛ الالّ لم يتخخّا.
__________________ 

 .191( راج  الالفحة 1)

 .«تحمّا» ( :ها ) (ت)( ف  2)

لااااااو االاااااال واااااا  
 نماااااااااال اإلجماااااااااال 
المطااااااااا  بوجاااااااااود 
دلنااااااااااااال ظناااااااااااااّ  

 وعتبه
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بعا  المحمّمان  ـ  ل اإلجمال و  فلهدو نماـ   ّم لنّد يد نبّد  خر ول ذكهنل

ف  ك ل طويل لد   اول ذكهنل الهللا كلهللا وحاّلل ك ود  خر ول ن هنال فناد   
لكّ  األالر نمل  بلرتد بعننهل   فخعّل النلظه يحاّلل ونهل غناه وال ااّلاخنل   

فإنّل يد وهرنل  خر العبلرو وهارا   اال يبعد  هللا يكوهللا يد اختفر  خننل بعا  

 ول لد دخل ف  وطخبد.
ف  كشا المنل  اف  رسللتد الت  صانّفهل فا  المواساعة  سههيدسيلض 

الانعخم  هللّا المحمّاا فا  ذلاك   هاو :  هللّا اإلجمال   االمرليمة   ول هذا لف اد :

الذر نمل بخف د الممتعمل ف  وعنله المالطخح  ا بملهه األلفلظ  خر كثهتهال 
وبتننل  خر دخوض المعالول بعنند  ا ول ف  اكمد ف  المجمعن    لذا لم يك  

  فهو لنّمل يكوهللا اّجة  خر غنه النليل بل تبلر نمخد المبب الكلشا    يوض 

المعالاااول  ا  ااا  الااادلنل المااالط   ا وطخاااا الااادلنل المعتااادّ باااد ااالاااوض 
 االنكشالف لخمنمااوض للنااد االتمّمااك بااد بعااد البناالء  خاار يبولااد   ال بل تباالر واال

 انكشا وند لنليخد بحمب ادّ لهد.

 فهنل وملولهللا :
األّاض : اجنّتاااد بلال تبااالر األّاض   اهااا  وبتنناااة وااا  جهتااا  الثباااوت 

 ااإل بلت  خر ومدّولت :

االالار : داللاة الخفاظ  خاار المابب   اهاذه ال باادّ وا  ا تبلرهال   اهاا  
 وتحمّمة ظلهها ف  األلفلظ المتداالة بننهم ول لم يالهف  نهل صلرف.

 ف  وملل االستدالض. «اإلجمل »ايد يشتبد الحلض لذا كلهللا النمل بخفظ 

كاااااااااا ل المحمّااااااااااا 
التمااااااااااتهر فااااااااااا  
فلهااااااااااااااادو نمااااااااااااااال 

 اإلجمل 
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لك  و  المعخول  هللّا وبنله اوبنر غناهه لانت  خار الكشاا الاذر يدّ ناد 

جّهلض الالوفنّة   اال  خر الوجد األخنه الذر لهللا اجد ف  األاكلل فف  غلية 
ف فا  الحّجنّاة   الندرو   و   نّد  خر تمديه بنلء النليل  خند ا بوتد اايعل كال

فااإذا انتفاار األوااهاهللا تعاانّ  ساالهه األساابلب الممااّهرو   ا ظهههاال غللباال  نااد 

 خار اتّفال  ـ  بطهيا المطا   ا ال اّ  المعتادّ بادـ  اإلط   االوض االّط  
الكّل ف  نفت الحكم ؛ الذا صاّه  جمل اة وانهم بلتّحالد وعنار اإلجمال   ناد 

مل بللغوا ف   وههل بأنّهل كلدت تكوهللا الفهيمن    اجعخوه وملب  لخشههو   ارب

لجمل ااال انحاااو ذلاااك   اربمااال ياااللوا : لهللا كااالهللا هاااذا واااذهب فااا هللا فللمماااألة 
 لجمل نّة.

الذا لوا اات المااهاه  الخلرجنّااة واا  جهااة العباالرو االممااألة االنّمخااة   

 ااختخا الحلض ف  ذلك   فنؤخذ بمل هو المتنمّ   ا ال لهه.
بمعوناة الماهاه   خار تحمّاا االتّفال   اكنا كلهللا : فحنث دّض الخفظ الاو

 المعتبه كلهللا وعتبها   الالّ ف .

الثلننة : اّجنّة نمل المبب المذكور اجوا  التعويال  خناد ؛ اذلاك ألنّاد 
لاانت لالّ كنمااال فتااالاى العخمااالء ا ياااوالهم ا بااالراتهم الدالّاااة  خنهااال لممخّاااديهم 

ترّمند األخبلر  اغنههم   ارااية ول  دا يوض المعالول انحوه و  سلهه ول

 جوبتاد   ااألياواض ااألفعالض التا  يعاهف  (2)ونهل  (1)  كلألسئخة الت  تعهف 
ونهل تمهيهه   انحوهل وّمل تعخّا بهل   اول نمل  ا  سالهه الاهااو الماذكوري  

 ف  األسلنند اغنههل   اكنمل الشههو ااتّفل  سلهه
__________________ 

 .«يعهف»االمالدر :  (ظ)( ف  1)

 .«بهل» ( :لا ) (ظ)ف   (2)
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 اال  اآلراء االمذاهب اذار الفتوى  ا جمل ة ونهم   اغنه ذلك.

ايد جهت طهيمة المخا االخخا وا  جمنا  الفاه   خار يباوض  خبالر 
اآلالد ف  كّل ذلك وّمل كلهللا النمل فند  خر اجاد اإلجمالض  ا التفالانل   اوال 

ينمخااوهللا شاانئل وّماال ذكااه  تعخّااا بللشااه نّلت  ا غنههاال   اتّاار  نّهاام كثنااها واال

وعتماادي   خاار نماال غنااههم واا  داهللا تالااهيح بللنماال  نااد ااالسااتنلد للنااد ؛ 
لحالوض الو و  بد الهللا لم يالل للر وهتبة العخم   فنخزل يباوض خباه الواااد 

فنمل نح  فند  يرل ؛ الشاتهاك الجمنا  فا  كونهال نمال ياوض غناه وعخاول وا  

 المفها . غنه وعالول ااالوض الو و  بللنليل   كمل هو
النت ش ء و  ذلك و  االصوض اتّر يتاوّهم  ادل االكتفالء فناد بخباه 

 الوااد   و   هللّا هذا الوهم فلسد و   صخد   كمل يّهر ف  وحخّد.

اال و  االوور المتجدّدو الت  لم يعهد اال تمالد فنهال  خار خباه الواااد 
حلبة. اال وّمال االالا الما ل خنهمااألهّماة  ا لد خندعصاخرف   والهللا النباّ  

يندر اختاللم وعهفتد ببع  داهللا بع    و   هللّا هذا ال يمن  و  التعويال 

  خر نمل العلرف بد ؛ لمل ذكه.
ايدّض  خند و  ذلك : ول دّض  خر اّجنّة خبه الثماة العادض بماوض وطخاا. 

اول ايترر كفلية ال ّ  فنمل ال غنر    وعهفتد اال طهيا للناد غناهه غللبال 

ل شدّو الحلجة للر وعهفاة  ياواض  خمالء الفاهيمن  ا راء سالهه ؛ لذ و  المعخو
 ربااالب العخاااول لمملصاااد شاااتّر ال وحااانّ  نهااال   كمعهفاااة المجمااا   خناااد 

االمشاااهور االشااالذّ وااا  األخبااالر ااألياااواض   االموافاااا لخعلّواااة  ا  كثاااههم 

االمخاااللا لهااام   االثماااة ااألا اااا ااألار  ااألفماااد   اكمعهفاااة الخغااالت 
 نثورو االمن ووة   ايوا د العهبنّة الت   خنهل يبتن  استنبلطاشواهدهل الم
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المطللااااب الشااااه نّة   افهاااام وعاااالن  األياااالريه االوصااااليل اساااالهه العمااااود 

 اااليمل لت المشتبهة   اغنه ذلك وّمل ال يخفر  خر المتأّول.
سااوى النماال الغنااه ـ  غللبالـ  اال طهياا للاار واال اشااتبد وا  جمناا  ذلااك

لهجو  للر الكتب المالاّححة ظالهها   اسالهه األوالرات الموجب لخعخم   اا

 ال نّنة   فنخزل جوا  العمل بهل االتعويل  خنهل فنمل ذكه.
فنكوهللا خبه الوااد الثمة اّجة وعتمادا  خنهال فنمال نحا  فناد   اال سانّمل 

لذا كلهللا النليل و  األفلول األ  ل ااألج ّء الكهال كمل هو الغللب   بل هو 

ااال تملد و   خبلر اآلالد ف  نفات األاكالل ؛ الاذا بنا   خار  الر بللمبوض 
 المملوحة فند و  اجوه شتّر بمل لم يتملوح فنهل   كمل ال يخفر.

 الثللثة : االوض استكشلف الحّجة المعتبهو و  ذلك المبب.

ااجهد :  هللّا المبب المنموض بعد اّجنّتد   كللمحاّلال فا  وال يمتكشاا 
الهللا كلهللا و  األدلّة ال نّنة بل تبالر ظنّناة  صاخد ؛  وند ااال تملد  خند ايبولد

فااا  الراااهاريّة االن هيّاااة ـ  الاااذا كلنااات النتنجاااة فااا  الشاااكل األّاض تلبعاااة

 ألخّت ومدوتند و  بداهة لنتلجد.ـ  االعخمنّة اال ننّة اغنههل
فننبغاا  اننئااذ :  هللا يها اار ااالض النلياال ااان  نمخااد واا  جهااة واابطد   

د ف  العخام   اوبخاغ ن اهه اايوفاد  خار الكتاب اتوّر د ف  النمل   ابرل ت

ااأليواض   ااستماللهد لمل تشتّت ونهل   ااصولد للر ايلهعهال ؛ فاإهللّا  ااواض 
العخملء وختخا فنهل اخت فل فلاشل. اكذلك الض الكتب المنموض فنهل اإلجمال  

  فهّب كتلب لغنه وتتبّ  وووو   خر وزياد التتبّا  االتادينا   ارّب كتالب 

   وووو   خر المملوحة ايخّة التحمنا.لمتتبّ 
 اوثخد الحلض ف   الد المملهل ؛ فإنّهل تختخا  يرل ف  ذلك.
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اكذا الض لف د بحمب اوو  داللتد  خر المبب اخفلههل   االض ول 

ياادّض  خنااد واا  جهااة وتعخّمااد ا واالهللا نمخااد ؛ الخاات ف الحكاام بااذلك   كماال هااو 
 ظلهه.

ومااالل ذكاااه األياااواض  ا  ايها ااار  يرااال اياااو  د اااوى اإلجمااال  فااا 

االاتجلج ؛ فإهللّا بننهمل تفلاتل و  بع  الجهالت   اربمال كالهللا األّاض األالار 
 بلال تملد بنلء  خر ا تبلر المبب كمل ال يخفر. (1)

اي  التبلس فنمل يمترند ايتنلالد كا ل النليال بعاد و ا اة وال  (2)الذا 

 ذكه   اخذ بمل هو المتنمّ   ا ال لهه.
ذلااك : واال يمكاا  وعهفتااد واا  األيااواض  خاار اجااد العخاام   ااّم لاانخحظ واا 

االنماان  ؛ لذ ال اجااد ال تباالر الم نااوهللا المنمااوض  خاار ساابنل االجماالض داهللا 

المعخااول  خاار التفالاانل. واا   نّااد لااو كاالهللا المنمااوض وعخوواال لماال اكتفاا  بااد فاا  
االستكشلف    و ا ة سلهه األيواض الت  لهل دخل فند   فكنا لذا لم يكا  

 ؟كذلك

حظ  يرل : سلهه ول لد تعخّا ف  االستكشلف بحمب ول يعتماد  خناد ايخ
سااواء كاالهللا واا  االوااور ـ  كماال هااو ومتراار االجتهاالدـ  وا  تخااك األساابلب (3)

المعخووااة  ا الم نونااة   اواا  األيااواض المتمدّوااة  خاار النماال  ا المتااأّخهو  ا 

 المملرنة.
 ل اإلجمل  ؛اربمل يمتغن  المتتبّ  بمل ذكه    الهجو  للر ك ل نلي

__________________ 

 .«كلهللا األّاض  الر»( كذا ف  المالدر   ااألنمب : 1)

 .«فإذا»  اف  غنههمل :  (لا ) (ظ)( كذا ف  2)

 و  المالدر. « خند»( 3)
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 خند ف  التتبّ  االن ه   اربمل كلهللا األوه باللعكت  (1)الست هلره  دل وزيّة 

  بد.ا نّد لهللا تفّهد بش ء كلهللا نلدرا ال يعتدّ 
فعخند  هللا يمتفهغ اسعد ايتب  ن هه اتتبّعد   سواء تأّخه    النليل  ل 

 لصهه   اسواء  دّى فكهه للر الموافمة لد  ا المخللفة   كمل هو الشاأهللا فا  

 وعهفة سلهه األدلّة اغنههل وّمل تعخّا بللممألة   فخنت اإلجمل  لالّ كأادهل.
النليل للر وال لام يالال فللممتر  لخهجو  للر النمل هو و نّة اصوض 

هااو للنااد واا  جهااة الماابب    ا ااتماالض ذلااك   فنعتمااد  خنااد فاا  هااذا خلّصااة 

بحمب ول است هه و  اللد انمخد ا ولند   ايالخح ك ود وؤيّادا فنمال  اداه 
 و  الموافمة ؛ لكشفد    توافا النمخ اتمويتد لخن ه.

 فااإذا لااواظ جمناا  واال ذكااه   ا ااهف الموافااا االمخااللا لهللا اجااد  

 فخنفه  الم نوهللا وند كللمعخول ؛ لثبوت اّجنتد بللدلنل العخمّ  الو بوسلهط.
 ااّم لنن ااه : فااإهللا االاال واا  ذلااك استكشاالف وعتبااه كاالهللا اّجااة ظنّنّااة   

انث كلهللا وتويّفل  خر النمال الغناه الموجاب لخعخام بللمابب  ا كالهللا المنكشاا 

 غنه الدلنل الملط    الالّ ف .
وال  (2)النمل   فإهللا توافا الجمنا  لاواظ كاّل الذا تعدّد نليل اإلجمل   ا 

 خم  خر ول فاّلل ااخذ بللحلصل   الهللا تخللا لواظ جمن  وال ذكاه ااخاذ 

 فنمل اختخا فند النمل بلألرجح بحمب الض النليل   ا ولند  
__________________ 

 .« دل وزيّتد» ( :ها ) (ظ)( ف  1)

 (.م)طب  خنهل ف    اش «و » يلدو  (لا ) (ض)   (ر)   (ت)( ف  2)
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ااجااود المعلوااد ا دوااد   ايخّتااد اكثهتااد    ااّم لنعماال بماال هااو المحاّلاال   

 ايحكم  خر تمديه اّجنتد بأنّد دلنل اااد الهللا توافا النمل اتعدّد النليل.
النت ول ذكهنله وختاّلل بنمل اإلجمل  المترّم  لنمل األيواض لجملال   

  نمال سالهه األشانلء التا  يبتنا  بل يجهر ف  نمخهل تفالان   يرال   اكاذا فا

 خنهل وعهفة األاكلل. االحكم فنمل لذا اجد المنموض ووافمل لمل اجد  ا وخللفل 
 وشتهك بن  الجمن    كمل هو ظلهه.

 ايد اتّرح بمل بنّنله : اجاد وال جاهت  خناد طهيماة وع ام األصاحلب :

ض غللبال   و   دل االستدالض بلالجمل  المنموض  خر اجد اال تملد ااالستدال
اردّه بعدل الثبوت  ا بوجداهللا الخ ف انحوهمل   فإنّد المتّجد  خر ول يخنال   

فند األياواض    ا كالهللا  (1)اال سنّمل فنمل شل  فند النزا  االجداض    ا  هفت 

 (2)و  الفها  النلدرو الت  ال يمتمنم فنهال د اوى اإلجمال  ؛ لمخّاة المتعاّه  
ال يعتدّ بهل    ا كلهللا النليل وّم  ال يعتدّ بنمخاد  لهل لالّ  خر بع  الوجوه الت 

؛ لمعلصهتد    ا يالور بل د    ا غنههمل وّمل ياأت  بنلناد   فلالاتنالج للناد 

ّّ بمخناال واا  المماالهل بللنماابة للاار يخناال واا  العخماالء اناالدر واا  النمخااة  وخاات
   انتهر ك ود   رف  وملود. (3)األفلول 

لكنّك خبنه : بأهللّا هذه الفلهدو لإلجمال  المنماوض كللمعداواة ؛ ألهللّا المادر 

 لنت وّملـ  الممتند للر اّمدـ  الثلبت و  االتّفل  بإخبلر النليل
__________________ 

 .«لذ  هفت» ( :ما ) (ر)( ف  1)

 .«التعّه » ( :ظ)( ف  2)

 .405ـ  400( كشا المنل  : 3)

الفلهاااااادو المااااااذكورو 
 لنمااااااااال اإلجمااااااااال 

 وةبحكم المعدا
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  الهللا كالهللا هااذا االتّفال  لااو  بات لناال  الماا ل خند الدو ووافمااة اإلوالل يماتخزل 

 وك   هللا يحالل العخم بالدار ورموند   لك  لنت  خّة تلّوة لذلك   بال هاو 
ن نااه لخباالر  اادد وعاانّ  فاا  كونااد يااد يوجااب العخاام بالااد  خبااههم ايااد ال 

ة للننال يوجب. النت  يرل وّمل يمتخزل  لدو اجود الدلنل المعتبه اتّر بللنمب

 ؛ ألهللّا استنلد كّل بع  ونهم للر ول ال نهاه دلن    لنت  وها وخللفل لخعلدو.
ال تهى :  نّد لنت و  البعند  هللا يكوهللا المدولء الملهخوهللا بنجلساة البئاه    

بعراهم يااد اسااتند للار داللااة األخباالر ال الههو فاا  ذلااك وا   اادل ال فااه بماال 

ل باد ؛ لمالاور سانده    ا يعلروهل   ابعرهم يد ظفه بللمعلر  الم يعما
لكوند و  اآلالد  نده    ا لمالاور داللتاد    ا لمعلرواتد ألخبالر النجلساة 

برااهب واا  التااهجنح   فااإذا تااهّجح فاا  ن ااه المجتهااد  (1)اتهجنحهاال  خنااد 

المتأّخه  خبلر الطهلرو ف  يراّهه اتّفال  المادولء  خار النجلساة المماتند للار 
 االوور المختخفة المذكورو.

بعد التأّول اتهك المملوحة بإبها  الم ناوهللا ـ  (2)مخة : اإلناللف ابللج

 هللّا اتّفاال  واا  يمكاا  ـ  بالااورو المطاا  كماال هااو وتعاالرف وحاّلااخ   الااهنل
   الما ل خندتحالنل فتلااهم  خار  واه كمال ال يماتخزل  الدو ووافماة اإلوالل 

 كذلك ال يمتخزل اجود دلنل وعتبه  ند الكّل و  جهة  ا و  جهلت شتّر.

 فخم يبا ف  المملل لالّ  هللا يحاّلل المجتهد  ولرات  خه و   يواض
__________________ 

 .« خنهل»  اف  غنههمل :  (ها ) (ت)( كذا ف  1)

 .«فلإلناللف»  اف  غنههل :  (ظ)( كذا ف  2)

ساااااااااااااااااااااااااااااااااتخزال ا
اإلجمااااااااال  ياااااااااوض 
اإلوااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل 

 ا  المااااااااااااااااا ل خند
الااااااااادلنل المعتباااااااااه 
لذا انراااااااااّم للاااااااااار 

  ولرات  خه
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ملء اغنههل لنرنفهل للر ذلك   فنحالال وا  وجماو  المحاّلال لاد بلي  العخ

الذر فه  بحكم المحاّلل و  انث اجوب العمل بد تعبّادا ـ  االمنموض للند
 ا  الماا ل خندالمطاا  فاا  وهاخااة ال االهه باالل  ل   اهااو يااوض اإلواالل ـ  (1)

بهاذا  الما ل خنداجاود دلنال وعتباه الاذر هاو  يرال يهجا  للار اكام اإلوالل 

لحكم ال لههر المرموهللا لذلك الدلنل   لكنّد  يرل وبنّ   خر كوهللا وجماو  ا
المنمااوض واا  األيااواض االمحاّلاال واا  األواالرات وخزاواال  لديّاال لمااوض اإلواالل 

 ا اجود الدلنل المعتباه   الالّ فا  وعنار لتنزيال المنماوض ونزلاة  الم ل خند

 .(2)المحاّلل بأدلّة اّجنة خبه الوااد   كمل  هفت سلبمل 
او  ذلك ظهه :  هللّا ول ذكهه هذا البع  لنت تفالن  ف  ومألة اّجنة 

اإلجمل  المنموض   اال يوال بحّجنتد ف  الجمخة و  انث لنّد لجمل  ونماوض   

يالادّ  فنمال يخباهه  ا   (3)النّمل يهج  وحاّلاخد للار :  هللّا الحالك  لإلجمال  
براامنمة  بنفمااد  اـ  اااّت   فااإهللا فااه  كااوهللا واال يخبااهه  اا  اّمااد و  واال

لالدار الحكم الاوايع   ا وادلوض الادلنل المعتباه  ناد الكاّل   ـ   ولرات  خه

كلنت اكليتد اّجة ؛ لعمول  دلّة اّجناة الخباه فا  المحموسالت   الالّ فا    
فاا  الجمخااة   ايااد ا تااهف  (4)اهااذا يمااوض بااد كااّل واا  يمااوض بحّجنااة الخبااه 

 بجهيلند ف  نمل الشههو افتلاى  الد العخملء.
__________________ 

 .«تعبّدا» ( :ل)( لم تهد ف  1)

 .180( راج  الالفحة 2)

 .«لنّمل» يلدو :  (ل)( ف  3)

 .«الوااد» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  4)
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اواا  جمناا  واال ذكهناال ي هااه الكاا ل فاا  المتااواته المنمااوض   ا هللّا نماال 
ّجناة خباه الواااد ؛ ألهللّا التاواته التواته ف  خبه ال يثبات اّجنتاد الاو يخنال بح

صفة فا  الخباه تحالال بإخبالر جمل اة تفناد العخام لخمالو    ايختخاا  ادده 

بلخت ف خالوصنّلت المملولت   النت كّل تواته  بت لشخّ وّمل يمتخزل 
ف  نفت األوه  لدو تحمّا المخبه بد   فإذا  خباه باللتواته فماد  خباه بإخبالر 

  ايباااوض هاااذا الخباااه ال يجااادر شااانئل ؛ ألهللّا  جمل اااة  فااالد لاااد العخااام باااللواي 

المفها   هللّا تحمّا ورموهللا المتواته لنت و  لوا ل لخبلر الجمل ة الثلبت 
 بخبه العلدض.

نعاام   لااو  خبااه بإخباالر جمل ااة يمااتخزل  االدو تحمّااا المخبااه بااد   بااأهللا 

كاأهللا  خباه ـ  يكوهللا االوض العخم بللمخبه بد ال ل الحالوض إلخبلر الجمل اة
كلهللا ال  ل و  ـ   لا  لدض  ا   يد بموت  يد اارور جنل تد وث  بإخبلر

يبوض خبهه الحكم بتحمّا المخزال اهو لخبالر الجمل اة   فنثبات الا  ل اهاو 

 تحمّا ووت  يد.
الهللا كالهللا لخبالر النليال ـ  لالّ  هللّا ال ل و  يعتمد  خار اإلجمال  المنماوض

ـ  خزوة لخمخبه بدومتندا للر ادس غنه ومتند للر المبلدئ المحموسة الممت

 هو الموض بحّجنة التواته المنموض.
لك  لنعخم :  هللّا وعنر يبوض نمل التواته وثال اإلخبالر بتاواته واوت  ياد 

 وث    يتالّور  خر اجهن  :

األّاض : الحكم بثباوت الخباه المادّ ر تاواتهه   نا  واوت  ياد   ن ناه 
لار المماألة المادّ ر  خنهال اإلجمال    اهاذا اّجنة اإلجمل  المنموض بللنمبة ل

 ف  يبوض خبه الوااد فند كوهللا ول  خبه (1)هو الذر ذكهنل :  نّد يشتهط 
__________________ 

 .« هللّا الشهط»:  « نّد يشتهط»بدض  (ضا ) (م)   (ر)( ف  1)

اكااااااااام المتاااااااااواته 
 المنموض

وعنااااار يباااااوض نمااااال 
 التواته
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 بد ومتخزول  لدو لويو  وتعخّمد.

 خر ذلك الخباه  (1)هتّب الثلن  : الحكم بثبوت تواته الخبه المذكور لنت
  لر المتواته ا اكلواد الشاه نّة   كمال لذا ناذر  هللا يحفاظ  ا يكتاب كاّل خباه 

وتواته.  ّم  اكلل التواته   ونهل ول  بت لمل تاواته فا  الجمخاة الاو  ناد غناه 

 هذا الشخّ   اونهل ول  بت لمل تواته بللنمبة للر هذا الشخّ.
ض نمال التااواته العمال بااد  خاار اال ينبغا  االشااكلض فا   هللّا ومتراار يبااو

الوجد األّاض   ا ّاض اجه  الثالن    كمال ال ينبغا  االشاكلض فا   ادل تهتّاب 

   لر تواته المخبه بد  ند نفت هذا الشخّ.
او  هنل يعخم :  هللّا الحكم بوجاوب الماهاءو فا  الالا و لهللا كالهللا ونوطال 

  فاا  لشااكلض فاا   ا لد خندعصااخرلنبااّ  بكااوهللا الممااهاء يه ناال اايعنّاال يااه ه ا

   (2)بتااواته المااهاءات الااث    عراماادجاوا  اال تماالد  خاار لخباالر الشااهند 
  لكاا  بللشااهط المتماادّل   اهااو كااوهللا واال  (3)  ناا  يااهاءو  باا  جعفااه ا خويااد 

  خبه بد الشهند و  التواته وخزاول  لدو لتحمّا المه ننّة.

د واا  داهللا شااهط لهللا كاالهللا الحكاام ونوطاال اكااذا ال لشااكلض فاا  اال تماال
بللمه هللا المتواته ف  الجمخة ؛ فإنّد ياد  بات تاواته تخاك الماهاءات  ناد الشاهند 

 .(4)بإخبلره 
__________________ 

 .«لنهتّب» ( :ها ) (ض)   (ر)( ف  1)

 .187:  (الطبعة الحجهيّة)( الذكهى 2)

 .«يعموب اخخا» يلدو :  (ضا ) (ت)( ف  3)

 .«بإخبلر» ( :لا ) (ظ)( ف  4)

الكاااا ل فاااا  تااااواته 
 المهاءات
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الهللا كلهللا الحكام وعخّمال  خار الماه هللا المتاواته  ناد المالرئ  ا وجتهاده   

 ف  يجدر لخبلر الشهند بتواته تخك المهاءات.
بجااوا   (2)اكاام المحمّااا االشااهند الثاالننن   (1)اللاار  اااد األّالاان  ن ااه 

 ساههمليدس (4)االع ّواة  (3)المهاءو بتخك المهاءات ؛ وماتندا للار  هللّا الشاهند 

 يد ادّ نل تواتههل ا هللّا هذا ال يماله    نمل اإلجمل .
 (6)اشاانخد الممادّس األردبنخاا   (5)اللار الثللاث ن ااه صالاب المادارك 

  اناث ا تهوال  خار المحمّاا االشاهند : باأهللّا هاذا رجاو   ا   سههمليدس

 اشتهاط التواته ف  المهاءو.
 اال يخخو ن ههمل    ن ه   فتدبّه.

اصااخّر ع  خاار وحّمااد ا لااد   العنااة ع  خاار   ااداههم  االحمااد هلل  

  جمعن .
__________________ 

 : ين ه. (ت)انمخة بدض  (ه)   (ض)   (م)   (ر)( ف  1)

 .137  االمملصد العخنّة :  262  ارا  الجنلهللا :  246:  2( ان ه جلو  المملصد 2)

 .187:  (الطبعة الحجهيّة)( الذكهى 3)

  الام  565 : 1ند ف  كتب الع ّواة   بال اجادنل خ فاد   ان اه نهلياة اإلاكالل ( لم نعثه  خ4)

ينمبد المحمّا االشهند الثلننلهللا ف  الكتب المذكورو لالّ للر الشاهند   ايبادا  هللّا المالانّا ا تماد 

 .326 ف  ذلك  خر ول نمخد المنّد المجلهد ف  وفلتنح االصوض :

 .338:  3( المدارك 5)

 .218ـ  217:  2و ( وجم  الفلهد6)
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 (1)[الشهرة الفتوائية]

 او  جمخة ال نوهللا الت  توّهم اّجنّتهل بللخالوم :

الشههو ف  الفتوى   الحلصاخة بفتاوى جاّل الفمهالء المعاهافن    ساواء 

 ل لم يعهف الخا ف االوفال  وا   (2)كلهللا ف  وملبخهل فتوى غنههم بللخ ف 
 غنههم.

 ّم لهللّا الممالود هنل لنت التعّه  لحكم الشههو وا  اناث الحّجنّاة فا  
الجمخة   بل الممالود لبطلض توّهم كونهل و  ال ناوهللا الخلّصاة   الالّ فاللموض 

 بحّجنّتهل و  انث لفلدو الم نّة بنلء  خر دلنل االنمداد غنه بعند.

 لّصة  وهاهللا : ّم لهللّا ونشأ توّهم كونهل و  ال نوهللا الخ
: وا   هللّا  (3)ول ي هه و  بعا    ادهمل : االستدالض بمفهول الموافمة :

 دلّة اّجنّة خبه الوااد تدّض  خر اّجنّتهل بمفهول الموافمة ؛ ألنّد ربمل يحالل 

 ونهل ال ّ  األيوى و 
__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

 .«بخ ف»  اف  غنههل :  (ظ)( كذا ف  2)

 .501ـ  499ا  480 ه وفلتنح االصوض : ( ان3)

شااااااااااااههو هاااااااااااال ال
الفتواهنّااااااة اّجااااااة   

  ل ال

ونشاااااااااااااأ تاااااااااااااوّهم 
 الحّجنة
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 الحلصل و  خبه العلدض.

اهذا خنلض وعنا تخنّخد بع  ف  بع  رسالهخد   اايا  ن ناهه وا  
  انث اّجد اّجناة الشانل  ال نّا  بكاوهللا ال اّ   (1)الشهند الثلن  ف  الممللك 

 الحلصل وند  يوى و  الحلصل و  شهلدو العدلن .

اجد الرعا :  هللّا األالويّة ال نّنة  اه  بمهاتب وا  الشاههو   فكناا 
و   هللّا األالويّة ومنو ة ر سل ؛ لخ ّ  بال العخام باأهللّا  ؟!يتمّمك بهل ف  اّجنتهل

 المنلط االعخّة ف  اّجنة األصل لنت وجّهد لفلدو ال ّ .

ا وعا و  ذلك : تممنة هذه األالويّاة فا  كا ل ذلاك الابع  وفهاول 
مة ؛ و   نّد ول كلهللا اساتفلدو اكام الفاه  وا  الادلنل الخف اّ  الاداّض  خار المواف

 .(2)(فاَل تَقُْل لَُهما أُفٍ )اكم األصل   وثل يولد تعللر : 

 خر ذلك  الثلن  : داللة وهفو ة  رارو   اومبولة اب  ان خة (3)األوه 
: 

رارو : يخت : جعخت فاداك   ياأت   انكم الخباهاهللا يلض  »فف  االالر : 

يااالض : خاااذ بمااال اشاااتهه بااان   ؟الحااديثلهللا المتعلروااالهللا   فبأيّهمااال نعمااال (4) ا 
 صاااحلبك   اد  الّشااالذّ النااالدر   يخااات : يااال سااانّدر   لنّهمااال وعااال وشاااهوراهللا 

 .(5) «. الخبه.. يلض : خذ بمل يمولد   دلهمل ؟وأ وراهللا  نكم
__________________ 

 .327:  2 (الطبعة الحجهية)الممللك ( 1)

 .23( اإلسهاء : 2)

 .«األوه» ( :ها ) (ر)   (ت)( لم تهد ف  3)

 .«ا»االمالدر   اف  غنههمل :  (م)( كذا ف  4)

 .2  الحديث  303:  17( ومتدرك الوسلهل 5)

المنليشااااة فاااا  هااااذا 
 االستدالض

داللاااااااااااااااة ـ  2
وهفو ااااااااااااة  رارو 
  اومبولااااااااة اباااااااا  

 ان خة
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بنلء  خر  هللّا المهاد بللموصوض وطخا المشهور رااية كلهللا  ا فتاوى   

م بلالشتهلر تدّض  خر ا تبلر الشههو ف  نفمهل الهللا لم تكا   ا  هللّا لنلطة الحك
 ف  الهااية.

افاا  الممبولااة بعااد فااه  الماالهل تماالار الااهااين  فاا  العدالااة   ياالض 

 : الم ل خند
المجما  ـ  الذر اكمل بادـ  ين ه للر ول كلهللا و  راايتهم  نّل ف  ذلك»

بمشااهور  نااد  خنااد باان   صااحلبك   فنؤخااذ بااد   ايتااهك الشاالذّ الااذر لاانت 

 صاحلبك ؛ فاإهللّا المجما   خناد ال رياب فناد   النّمال االواور    اة :  واه باانّ  
رشااده فنتّباا    ا وااه باانّ  غنّااد فنجتنااب   ا وااه وشااكل يااهدّ اكمااد للاار ع 

: ااا ض باانّ    ااااهال باانّ     ا لد خندعصااخرارسااولد ؛ ياالض رسااوض ع 

  المحّهواالت   اواا   خااذ اشاابهلت باان  ذلااك   فماا  تااهك الّشاابهلت نجاال واا
 بللّشبهلت اي  ف  المحّهولت اهخك و  انث ال يعخم.

. .. يخت : فإهللا كلهللا الخباهاهللا  انكم وشاهوري  ياد رااهمال الثمالت  انكم

 .(1) «للر  خه الهااية
بناالء  خاار  هللّا المااهاد بااللمجم   خنااد فاا  المووااعن  هااو المشااهور ؛ 

 «شلذّ الذر لانت بمشاهورايتهك ال»بمهينة لط   المشهور  خند ف  يولد : 

داللاااة  خااار  هللّا  «. الاااخ.. فاااإهللّا المجمااا   خناااد»فنكاااوهللا فااا  التعخنااال بمولاااد : 
المشااهور وطخماال وّماال يجااب العماال بااد   الهللا كاالهللا وااورد التعخناال الشااههو فاا  

 الهااية.

اوّماال يؤيّااد لرادو الشااههو واا  اإلجماال  :  هللّا المااهاد لااو كاالهللا اإلجماال  
جعاال  الماا ل خند فااد   واا   هللّا اإلواالل الحمنمااّ  لاام يكاا  ريااب فاا  بطاا هللا خ

 وملبخد وّمل فند الهيب.
__________________ 

 و   بواب صفلت الملو    الحديث األّاض. 9  البلب  75:  18( الوسلهل 1)
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 الك  ف  االستدالض بللهاايتن  ول ال يخفر و  الوه  :
ورلفل للر وعفهل   اتّر  نّد ردّهل و  لانت  ـ  ّول االالر : فنهد  خنهل

:  هللّا الماااهاد ـ  (1)د باااد الخدشاااة فااا  ساااند الهاايااالت كللمحااادّ  البحهانااا  

خالاوم الهاايااة المشاهورو واا  الاهاايتن  داهللا وطخااا  (2)بللموصاوض هااو 
ال تهى  نّك لو سألت     هللّا  ّر الممجدي   اّب للناك  المشهور ؛  (3)الحكم 

جتماال  فنااد  كثاه   لاام يحماا  لخمخلطاب  هللا ينمااب للنااك   فمخات : واال كالهللا اال

وحبوبنّاة كاّل وكاالهللا يكاوهللا االجتمال  فنااد  كثاه   بنتال كاالهللا  ا خلنال  ا سااويل   
 اكذا لو  جبت    سؤاض المهّجح ألاد الهّولنن  فمخت : ول كلهللا  كبه.

االحلصاال :  هللّا د ااوى العمااول فاا  المماالل لغنااه الهاايااة وّماال ال ي ااّ  

 .(4)بأدنر التفلت 
واا   هللّا الشااههو الفتواهنّااة وّماال ال يمباال  هللا يكااوهللا فاا  طهفاا  الممااألة   

 اوح شلهد  خر  هللّا  «وشهوراهللا وأ وراهللا (5)يل سنّدر   لنّهمل وعل »فمولد : 

 وّمل (6)المهاد بللشههو الشههو ف  الهااية الحلصخة بأهللا يكوهللا الهااية 
__________________ 

 .99:  1( الحداها 1)

 .«ه » ( :لا ) (ض)   (ظ)   (ت)( ف  2)

 .«اكم» ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  3)

 .«وختفت» ( :لا ) (ض)   (ظ)   (م)( ف  4)

 (.لا ) (ض)   (م)   (ر)ف   «وعل»( لم تهد 5)

 هللّا المهاد بللشههو ف  الهااياة الحلصاخة » ( :لا ) (ض)   (ظ)   (ر)  اف   (م)( كذا ف  6)

 هللّا » ( :ها ) (ت)  افا   «الشاههو»:  «بللشاههو»بادلر  (ر)   لالّ  هللّا فا  «بأهللا يكوهللا الهااياة

 .«المهاد بللشههو ف  الهااية ال هور بأهللا يكوهللا الهااية

 ااااااااااا   الجاااااااااااواب
االساااااااااااااااااااااااااااتدالض 

 بللمهفو ة
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اتّفااا الكااّل  خاار راايتااد  ا تداينااد   اهااذا وّماال يمكاا  اتاّلاالف الااهاايتن  

 المتعلروتن  بد.
بولااة   ا نّااد ال تناالف  باان  اواا  هناال يعخاام الجااواب  اا  التمّمااك بللمم

لطاا   المجماا   خنااد  خاار المشااهور ابااللعكت اتّاار تالااهف  ااادهمل  اا  

ظاالههه بمهينااة اآلخااه ؛ فااإهللّا لطاا   المشااهور فاا  وملباال اإلجماال  لنّماال هااو 
ّّ بلالصولنّن    الالّ فللمشهور هاو الواواح المعاهاف  لط   الد  وخت

   اوند : شهه ف هللا سنفد   اسنا شلهه.

د  نّد يؤخذ بللهااية الت  يعهفهل جمن   صحلبك اال ينكههل  اد فللمها
البالي    فللشالذّ وشالرك  (1)ونهم   ايتاهك وال ال يعهفاد لالّ الشالذّ اال يعهفاد 

الشالذّ  (2)لخمشهور فا  وعهفاة الهااياة المشاهورو   االمشاهور ال يشالركوهللا 

واا  يبناال باانّ  فاا  وعهفااة الهاايااة الشاالذّو ؛ الهااذا كلناات الهاايااة المشااهورو 
الهشد   االشلذّ و  يبنل المشكل الذر ياهدّ  خماد للار  هخاد ؛ الالّ فا  وعنار 

 ل ستشهلد بحديث التثخنث.

همااال وعااال »اوّمااال يراااحك الثّكخااار فااا  هاااذا الممااالل   توجناااد يولاااد : 
بإوكلهللا انعمالد الشاههو فا   الاه  خار فتاوى افا   الاه  خاه  «وشهوراهللا

 لمدولء االمتأّخهي    فتدبّه. خر خ فهل   كمل يد يتّفا بن  ا
__________________ 

 .«اال يعهفهل»  اف  غنههل :  (ت)( كذا ف  1)

 .«ال يشلرك» ( :ما ) (ر)( ف  2)

لجاااااااااااواب  ااااااااااا  ا
االساااااااااااااااااااااااااااتدالض 

 بللممبولة
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 237  .........................................................................  (1)[دحاولا ربخ ةيجح]

 (1)[حجية خبر الواحد]

بللخالوم  ا   صاللة اهواة العمال  (2)او  جمخة ال نوهللا الخلرجة 

 بغنه العخم :

 كلد  هللا يكوهللا لجمل ل. ند المشهور   بل ـ  ف  الجمخةـ  خبه الوااد
ا خااام :  هللّا ل بااالت الحكااام الشاااه ّ  بلألخبااالر المهايّاااة  ااا  الحجاااذ 

 وويوف  خر ومدّولت     : (3) الم ل خنهم
 االالر : كوهللا الك ل صلدرا    الحّجة.

  وا  تمنّاة  ا الثلننة : كوهللا صداره لبنلهللا اكم ع   ال  خر اجد  خاه 
 غنههل. (4)

  خر الحكم المدّ ر   اهذا يتويّا : (5)الثللثة :  بوت داللتد 
__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

 .«الخلرج»  اف  غنههمل :  (را ) (ت)( كذا ف  2)

 .«الحلكنة لمولهم» يلدو :  (ها ) (م)   (ت)( ف  3)

 .«ا» ( :ل)( ف  غنه 4)

 .«داللتهل» ( :ت)( ف  غنه 5)

ل بااااااااااالت الحكااااااااااام 
  الشااااااااااااااااااااااااااااااه 

بلألخباااااالر يتويّااااااا 
  خر ومدّولت
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  ّاال :  خر تعنن   اول   لفلظ الهااية.

ا لنناال :  خاار تعناان  المااهاد ونهاال   ا هللّا المااهاد ومتراار اوااعهل  ا 
 غنهه.

 فهذه اوور  ربعة :

للر كوهللا الجهة الثلنناة وا  الممدّواة الثللثاة وا  ال ناوهللا  (2) شهنل  (1)يد 
الجهاة االالار ونهال  الخلّصة   اهو المعبّه  ند بالل هور الخف اّ    اللار  هللاّ 

وّمل لم يثبت كوهللا ال اّ  الحلصال فنهال بماوض الخغاور وا  ال ناوهللا الخلّصاة   

 .(3)الهللا لم نمتبعد الحّجنة  خنها 
ا ّواال الممدّوااة الثلننااة : فهاا   يراال  لبتااة بأصااللة  اادل صاادار الهاايااة 

لغنه دا   بنلهللا الحكم الوايعّ    اه  اّجة ؛ لهجو هل للر المل دو المجم  

هل بن  العخملء االعم ء : و  امل ك ل المتكخّم  خار كوناد صالدرا لبنالهللا  خن
وطخوبد الوايعّ    ال لبنلهللا خ ف ومالوده و  تمنّة  ا خوف ؛ الذا ال يمم  

 د واه وّم  يدّ ند لذا لم يك  ك ود وحفوفل بأولراتد.

آلالد  ّول الممدّوة االالر : فه  الت   مد لهل ومألة اّجنّة  خبلر ا (4ا )
ـ    ن  يوض الحّجاة  ا فعخاد  ا تمهياههـ    فمهج  هذه الممألة للر  هللّا المنّة

 ؟هل تثبت بخبه الوااد  ل ال تثبت لالّ بمل يفند المط  و  التواته االمهينة
__________________ 

 (.م)ف  « ا»  لك  شطب  خر  «ايد» ( :ضا ) (م)   (ت)( ف  1)

 .137( راج  الالفحة 2)

 .«الهللا لم نمتبعد الحّجنّة  خنها» ( :لا ) (ض)   (ظ)  الم تهد ف   177الالفحة  ( راج 3)

 (.ها ) (م)   (ر)   (ت)ف  « ا»( لم تهد 4)
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اوا  هنال يتّراح دخولهال فا  وماالهل اصاوض الفماد البلاثاة  ا   اااواض 

األدلّة   اال الجة للر تجّشم د وى :  هللّا البحث    دلنخنّة الدلنل بحاث  ا  
 .(1)نل  اواض الدل

 ّم ا خم :  هللّا  صل اجوب العمل بلألخبلر المدّانة ف  الكتب المعهافة 

 وّمل اجم   خند ف  هذه األ اللر   بل ال يبعد كوند وهارّر المذهب.
 النّمل الخ ف ف  وملون  :

فمد ذهب شهذوة  ؟لالدار  ا غنه ومطو ة ادهمل : كونهل ومطو ة ا

 للر كونهل يطعنّة الالدار.ـ  فنمل نمب للنهمـ  (2)و  وتأّخهر األخبلريّن  
اهذا يوض ال فلهدو ف  بنلند االجاواب  ناد   لالّ التحاّه   ا  االاوض 

هذا الوهم لغنههم كمل االل لهم ؛ الالّ فمدّ   المط  ال يخزل بذكه واعا 

 (3)فاا  سااللا الزواالهللا فاا  ردّ هااذا المااوض رسااللة وبناار يطعااد. ايااد كتبناال 
تعّهوانل فنهال لجمناا  وال ذكاهاه   ابناالهللا واعفهل بحماب واال  دّى للناد فهماا  

 الملصه.

 ؟الثلن  :  نّهل و   دل يطعنّة صدارهل وعتبهو بللخالوم  ل ال
__________________ 

 .12ف  الفالوض : ( هذه الد وى و  صلاب الفالوض 1)

  االشانخ امان  الكهكا  فا  هداياة  75ا  52:  18( ونهم : صلاب الوسلهل ف  الوسلهل 2)

 .17األبهار : 

 ( ال لهه  هللّا هذه الهسللة وفمودو.3)

  الخااااااااااا ف فااااااااااا
األخباااااالر المدّانااااااة 

 ف  وملون 
هاااااااال هاااااااا   ـ 1

ومطو ااااااااااااااااااااااااااااااة 
الالااااااااااااااااااادار    ل 

 ال؟

هاااااااال هاااااااا   ـ 2
وعتبااااااااااااااااااااااااااااااااااهو 
بللخالااااااااااااااااوم   

  ل ال؟
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ااب   (4)االطبهس   (3)ااب   ههو  (2)االملو   (1)فللمحكّ     المنّد 

؛  سههيدس (6)مب للر المفند   اربمل ن (5)لدريت يدّس ع  سهارهم : المن  
لهللّا خبه الوااد الملط  لخعاذر هاو » نّد يلض :  (7)انث اكر  ند ف  المعلرج 

الذر يمتههللا للند دلنل يفر  بللن ه للر العخم   اربمل يكوهللا ذلاك لجمل ال  ا 

  اربمل ينمب للر الشنخ   كمل سنج ء  ند نمل ك واد  (8) «شلهدا و   مل
  بل ف  الوافنة :  نّاد لام يجاد  (10)ا   بل للر اب  بلبويد   اكذا للر المحمّ  (9)

   اهو  جنب. (11)الموض بللحّجنّة صهيحل وّم  تمدّل  خر الع ّوة 

ا ّول الملهخوهللا بلال تبلر   فهم وختخفوهللا و  جهة :  هللّا المعتباه ونهال كاّل 
 كمل يحكر    بع ـ  (12)ول ف  الكتب المعتبهو 

__________________ 

 .309:  3  رسلهل الشهيا المهترر  528:  2( الذريعة 1)

 .189( اكله  ند صلاب المعللم ف  المعللم : 2)

 .475:  (الجواو  الفمهنة)( الغننة 3)

 .133:  5( وجم  البنلهللا 4)

 .51:  1( المهاهه 5)

 .«ينمب» ( :لا ) (ظ)( ف  6)

 .187( المعلرج : 7)

 .44:  9 (والنّفلت الشنخ المفند)الفمد  ( التذكهو بأصوض8)

   اول بعدهل. 319( ان ه الالفحة 9)

 .158( نمبد للنهم الفلول التون  ف  الوافنة : 10)

 .158( الوافنة : 11)

ا  (ر)  ااردت بادلهل فا   (ض)  اشاطب  خنهال فا   (ظا ) (ر)ف   «المعتبهو»( لم تهد 12)

 .«األربعة» يلدو :  (ها ) (م)انمخة بدض  (ت)  اف   «األربعة» ( :ظ)

واااااال هااااااو المعتبااااااه 
 ؟ونهل
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بعااد  (2) يراال   اتاابعهم بعاا  المعلصااهي  واا  االصااولنّن   (1)األخباالريّن  

   ا  هللّا المعتباه بعراهل   ا هللّا المنالط فا  ـ  استثنلء ول كلهللا وخللفل لخمشهور
   ا  دالاة الاهاار  (3)اال تبلر  مل األصحلب كمل ي هه و  ك ل المحمّا 

ال ااّ  بالاادار الهاايااة واا  غنااه ا تباالر صاافة فاا      ا ا ليتااد    ا وجااّهد

 .(5()4)الهاار    ا غنه ذلك و  التفالن ت 
االممالود هنل : بنلهللا ل بلت اّجنّتد بللخالاوم فا  الجمخاة فا  وملبال 

 المخب الكخّ .

ول يمك   هللا يحاتّذ باد المالهخوهللا باللمن     اّم نعمّباد باذكه ـ   ّاالـ  النذكه
  دلّة الجوا    فنموض :

__________________ 

 1  االمحدّ  البحهان  فا  الحاداها  75ا  52:  18( ونهم : المحدّ  العلوخ  ف  الوسلهل 1)

 .17  االشنخ امن  الكهك  ف  هداية األبهار :  25: 

 .165( اهو المحمّا النهاي  ف  المنلهذ : 2)

 .29:  1( المعتبه 3)

 .371ـ  357( ان ه تفالنل ذلك ف  وفلتنح االصوض : 4)

 (م)  افاا   (ل)  اشااطب  خنهاال فاا   «فاا  األخباالر» ياالدو :  (ما ) (ر)   (ت)( فاا  5)

 كتب فويهل : نمخة.
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 أّما حّجة المانعين ، فاألدلّة الثالثة :

 أّما الكتاب :

لماذكور فا    االتعخنال ا (1)فلآليلت النلهناة  ا  العمال بمال اراء العخام 

 خر ول ذكهه  ون  اإلس ل : وا   هللّا فنهال داللاة  خار  ادل جاوا   (2) ية النبأ 
 .(3)العمل بخبه الوااد 

 وأّما السنّة :

فهاا   خباالر كثنااهو تاادّض  خاار المناا  واا  العماال بااللخبه الغنااه المعخااول 

 وعخووة :الالدار لالّ لذا ااتّا بمهينة وعتبهو و  كتلب  ا سنّة 
وثل : ول رااه ف  البحلر    باللهه الدرجلت      وحّمد ب   نمار 

   يلض :

 يه نااا  دااد بااا  فهياااد الفلرساااّ  كتلباااد للااار  بااا  الحمااا  الثللاااث »
بخّطد   فكتب : نمألك    العخم المنموض     الم ل خنداجوابد  الم ل خند

خنناال فنااد   فكنااا  بلهااك ا جاادادك صااخوات ع  خاانهم  جمعاان  يااد اختخفااوا  

: وال  خماتم  نّاد ـ  ايه تادـ  بخّطاد الما ل خندفكتب  ؟العمل بد  خر اخت فد
اوثخااد  اا  ومااتطهفلت  .(4) «يولناال فااللزووه   اواال لاام تعخمااوه فااهدّاه للنناال

 .(5)المهاهه 
__________________ 

 .116  األنعلل :  36  يونت :  36( اإلسهاء : 1)

 .6( الحجهات : 2)

 .133:  5م  البنلهللا ( وج3)

 .33  الحديث  241:  2  االبحلر  26  الحديث  524( باللهه الدرجلت : 4)

 .584:  3( المهاهه 5)

 دلّااااااااااة الماااااااااالنعن  
 و  الحجنّة :

االسااااااااااااااااتدالض  - 1
 بلآليلت

االسااااااااااااااااتدالض  - 2
 بلألخبلر
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ااألخبلر الدالّة  خر  دل جوا  العمال باللخبه الماأ ور لالّ لذا اجاد لاد 

شاالهد واا  كتاالب ع  ا واا  الماانّة المعخووااة   فتاادّض  خاار المناا   اا  العماال 
 جّهد    المهينة :الم (1)بللخبه 

 ا لد خندعصاخروثل : ول ارد ف  غنه اااد وا  األخبالر :  هللّا النباّ  

 يلض :
 .(2) «ول جلءكم  نّ  ال يوافا المه هللا فخم  يخد»

ال يالادّ   خننال لالّ وال »:  الم ل خنهملايوض  ب  جعفه ا ب   بد ع 

 .(3) «ا لد خندعصخريوافا كتلب ع اسنّة نبنّد 
لذا جاالءكم اااديث  نّاال فوجاادتم  خنااد شاالهدا  ا »:  الماا ل خندايولااد 

شلهدي  و  كتلب ع فخذاا بد   الالّ فمفوا  ناده    ام ردّاه للننال اتّار نبانّ  

 .(4) «لكم
 اا   الماا ل خندسااألت  باال  بااد ع »اراايااة اباا   باا  يعفااور ياالض : 

يالض : لذا ارد  خانكم  ؟داخت ف الحديث   يهايد و  نثاا باد اوا  ال نثاا با

ااااااديث فوجااااادتم لاااااد شااااالهدا وااااا  كتااااالب ع  ا وااااا  ياااااوض رساااااوض ع 
 .(5) «فخذاا بد   الالّ فللذر جلءكم بد  الر بد ا لد خندعصخر

__________________ 

 .«الوااد» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  1)

ال »  افناد باادض  15واا   باواب صافلت الملواا    الحاديث  9  البالب  79:  18( الوسالهل 2)

 .«يخللا كتلب ع»:  «يوافا المه هللا

ال »  افناد باادض  47واا   باواب صافلت الملواا    الحاديث  9  البالب  89:  18( الوسالهل 3)

 .«ال تالدّ »:  «يالدّ 

اتّاار » . افنااد :18واا   بااواب صاافلت الملواا    الحااديث  9  الباالب  80:  18( الوساالهل 4)

 .«يمتبن 

 .11و   بواب صفلت الملو    الحديث  9  البلب  78:  18( الوسلهل 5)
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وا  باّه  ا ـ  ول جلءك و  رااياة»لمحّمد ب  ومخم :  الم ل خندايولد 

ـ  وا  باّه  ا فالجهـ  يوافا كتلب ع فخذ بد   اول جالءك وا  رااياةـ  فلجه
 .(1) «يخللا كتلب ع ف  تأخذ بد

يالاادّيد كتاالب ع فهااو واال جاالءكم واا  اااديث ال »:  الماا ل خندايولااد 

 .(2) «بلطل
واال جالءكم  نّاال فااإهللا اجاادتموه ووافماال »:  الماا ل خنداياوض  باا  جعفااه 

لخماه هللا فخااذاا بااد   الهللا لام تجااداه ووافماال فاهدّاه   الهللا اشااتبد األوااه  ناادكم 

 .(3) «فمفوا  نده اردّاه للننل اتّر نشه  و  ذلك ول شه  لنل
وهداد للر كتلب ع االمانّة   كّل ش ء »:  الم ل خندايوض الاللد  

 .(4) «اكّل اديث ال يوافا كتلب ع فهو  خهف

ال تمبخااوا »:  الماا ل خنداصااحنحة هشاالل باا  الحكاام  اا   باا   بااد ع 
 خننل اديثل لالّ ول اافا الكتلب االمنّة    ا تجاداهللا وعاد شالهدا وا   الديثنال 

ف  كتب  صحلب  ب   الدياث المتمدّوة ؛ فإهللّا المغنهو ب  سعند لعند ع دّس 

لم يحدّ  بهل  ب    فلتّموا ع اال تمبخوا  خننل ول خللا ياوض ربّنال اسانّة نبنّنال 
 .(5) «ا لد خندعصخر

__________________ 

 .5و   بواب صفلت الملو    الحديث  9  البلب  304:  17( ومتدرك الوسلهل 1)

. افناد : 7وا   باواب صافلت الملوا    الحاديث  9  البلب  304:  17( ومتدرك الوسلهل 2)

 .«ول  تلكم»

 .37و   بواب صفلت الملو    الحديث  9  البلب  86:  18( الوسلهل 3)

 .14و   بواب صفلت الملو    الحديث  9  البلب  79:  18( الوسلهل 4)

 .62  الحديث  250:  2( البحلر 5)
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خكتالب االمانّة الاو وا  ااألخبلر الواردو فا  طاه  األخبالر المخللفاة ل

  دل المعلر  وتواتهو جدّا.
 اجد االستدالض بهل :

 هللّا و  الواوحلت :  هللّا األخبلر الاواردو  انهم صاخوات ع  خانهم فا  

وخللفة ظواهه الكتلب االمنّة ف  غلية الكثهو   االمهاد و  المخللفة لخكتلب 
لانت ها  ـ  الكتالب االمانّة (1)ألخاذ بمخاللا النلهناة  ا  اـ  ف  تخك األخبلر

المخللفة  خر اجد التبلي  الكخّ  بحنث يتعذّر  ا يتعّمه الجم  ؛ لذ ال يالدر 

و  الكذّابن   خنهم ول يبلي  الكتلب االمنّة كخنّة ؛ لذ ال يالدّيهم  اد ف  ذلاك 
د و  و  الكذب لم يك  لالّ ن نه ول كلهللا يه (2)  فمل كلهللا يالدر    الكذّابن  

األهّمة صخوات ع  خنهم ف  وخللفة ظواهه الكتلب االمنّة   فخنت الممالود 

و   ه  ول يهد و  الحديث  خر الكتلب االمنّة لالّ  اه  وال كالهللا ونهال 
غنه وعخول الالدار  نهم   ا نّد لهللا اجد لد يهينة اشلهد وعتمد فهاو   الالّ 

 ا ترلده بمهينة وعتبهو.فخنتويّا فند ؛ لعدل لفلدتد العخم بنفمد   ا دل 

 ّم لهللّا  دل ذكه اإلجمل  ادلنل العمال وا  جمخاة ياهاه  الخباه فا  هاذه 
ألهللّا وهجعهمل للر الكتلب االمانّة   ـ  (3)كمل فعخد الشنخ ف  العدّو ـ  الهاايلت

 كمل ي هه بللتأّول.

 و   هللّا الممالود و   ه  الخبه  خرـ  ايشنه للر ول ذكهنل
__________________ 

 .«بمخللفة» ( :ل)ف  غنه  (1)

 .« خنهم» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  2)

 .145ا  143:  1( العدّو 3)

اجاااااااد االساااااااتدالض 
 بلألخبلر :
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: تعخنال العااه  فاا  بعاا  ـ  الكتالب االماانّة هااو فاا  غناه وعخااول الالاادار

 األخبلر بوجود األخبلر المكذابة ف   خبلر اإلولونّة.

 وأّما اإلجماع :

فا  وواوا  وا  ك واد   اجعخاد  ساههيدسلمهترر فمد ادّ له المنّد ا
ف  بعرهل بمنزلة المنلس ف  كوهللا تهك العمل بد وعهافل و  وذهب الشانعة 

(1). 
  لالّ  نّاد  ّاض وعماد  (2)ايد ا تهف بذلك الشنخ  خر ول يأت  ف  ك ود 

 اإلجمل  بإرادو األخبلر الت  يهايهل المخللفوهللا.

وجما  البنالهللا   يالض : ال يجاو   اهو ظلهه المحكّ     الطبهساّ  فا 
العماال باالل ّ   نااد اإلولونّااة لالّ فاا  شااهلدو العاادلن  اياانم المتخفاالت اارا  

 .(4)  انتهر  (3)الجنليلت 

 االجواب :
 مووالت وخاّلالاة بمال ـ  بعاد تماخنم داللتهالـ   ّول    اآليلت   فبأنّهل

 سنج ء و  األدلّة.

 ا ّول    األخبلر :
فع  الهااية االالار   فبأنّهال خباه ااااد ال يجاو  االساتدالض بهال  خار 

 المن     الخبه الوااد.
__________________ 

 .309:  3ا    24:  1( رسلهل الشهيا المهترر 1)

 .313( ان ه الالفحة 2)

 نبنلء.و  سورو األ 79  ذيل  ية  57:  4( وجم  البنلهللا 3)

 (.ها ) (ر)   (ت)ف   «انتهر»( لم تهد 4)

االسااااااااااااااااتدالض  - 3
 بلإلجمل 

الجاااااااااااواب  ااااااااااا  
االساااااااااااااااااااااااااااتدالض 

 بلآليلت
الجاااااااااااواب  ااااااااااا  

الساااااااااااااااااااااااااااتدالض ا
 بلألخبلر
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ا ّول  خبلر العه   خر الكتلب   فه  الهللا كلنت وتواتهو باللمعنر لالّ 

  نّهل بن  طلهفتن  :
 لاداهمل : ول دّض  خر طه  الخبه الذر يخللا الكتلب.

 االثلننة : ول دّض  خر طه  الخبه الذر ال يوافا الكتلب.

 ّواال الطلهفااة االالاار   فاا  تاادّض  خاار المناا   اا  الخبااه الااذر ال يوجااد 
 ف  الكتلب االمنّة. (1)ورموند 

فإهللا يخت : ول و  اايعة لالّ ايمك  استفلدو اكمهل و   موولت الكتالب 

َخلََق لَُكْم ما ) الممتاله ف  تخالنالهل  خر المنّة المطعنّة   وثل يولد تعللر :

َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ )  ايولد تعللر :  (2)(ْرِض َجِميعا  فِي اأْلَ  ا    (3)الاخ  (... نِنَّما َحرَّ

ا َغنِْمتُْم َحالا  َطيِّبا  )  (5)(يُِريُد هللاُ بُِكُم اْليُْسَر َوا يُِريُد بُِكُم اْلعُْسرَ ا )   (4)(فَُكلُوا ِممَّ

واا   موواالت  (6)الكثنااه ـ  كخّهاالـ    انحااو ذلااك   فلألخباالر المخاّلالااة لهاال
 .(7)المنّة المطعنّة وخللفة لخكتلب االمنّة 

 يخت :

 خالوصل وثل هذهـ   ّاال : لنّد ال يعدّ وخللفة ظلهه العمول
__________________ 

 (.لا ) (ظ)ف   «ورموند»( لم تهد 1)

 .29( البمهو : 2)

 .173( البمهو : 3)

 .69فلض : ( األن4)

 .185( البمهو : 5)

 .«كثنه» ( :لا ) (ض)   (ظ)   (م)( ف  6)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «االمنّة»( لم تهد 7)

وااااااال دّض  خااااااار  - 3
ل يخااااللا طااااه  واااا
 الكتلب

وخللفاااااااااة ظااااااااالهه 
ال يعااااااااادّ  العماااااااااول
 وخللفة



 1فهاهد االُصوض / ج   ............................................................................  248

  وخللفاااة ؛ الالّ لعااادّت األخبااالر الالااالدرو يمننااال  ااا  األهّماااة ـ  العمووااالت

المخللفااة لعموواالت الكتاالب االماانّة النبويّااة   وخللفااة لخكتاالب  الماا ل خنهم
غليااة األوااه  بااوت األخااذ بهاال واا  وخللفتهاال لكتاالب ع اساانّة نبنّااد االماانّة   

  فتخااهج  اا   مااول  خباالر العااه    واا   هللّا الناالظه فاا   ا لد خندعصاخر

  خبلر العه   خر الكتلب االمنّة يمط  بأنّهل تأبر    التخالنّ.
كّل اديث ال يوافاا »:  الم ل خنداكنا يهتكب التخالنّ ف  يولد 

ول  تلكم و  اديث ال يوافا كتلب ع »  ايولد :  (1) «فهو  خهف كتلب ع

ال تمبخوا  خننل خ ف المه هللا ؛ فإنّال لهللا »:  الم ل خند  ايولد  (2) «فهو بلطل
  اياااد صاااّح  ااا  النباااّ   (3) «اااادّ نل اااادّ نل بموافماااة الماااه هللا اووافماااة المااانّة

   ا لام  (4)فخانت وا  ااديث  ول خللا كتلب ع » نّد يلض :  ا لد خندعصخر

  واااا   هللّا  كثااااه  موواااالت الكتاااالب يااااد خاّلااااّ بمااااوض النبااااّ   (5) « يخااااد
 ؟ا لد خندعصخر

اوّمل يدّض  خر  هللّا المخللفة لتخك العموولت ال تعادّ وخللفاة : وال دّض وا  

األخبلر  خر بنلهللا اكم ول ال يوجد اكمد ف  الكتلب االمنّة النبويّة ؛ لذ بنالء 
 لعموولت ال يوجد اايعة ال يوجد اكمهل فنهمل. خر تخك ا

 (6)فم  تخك األخبلر : ول    الباللهه ااالاتجلج اغنههمل 
__________________ 

 .244( تمدّل الحديثلهللا ف  الالفحة 1)

 .244( تمدّل الحديثلهللا ف  الالفحة 2)

 .62  وم  الحديث  250:  2( البحلر 3)

 .5  الحديث  227:  2( البحلر 4)

 .15و   بواب صفلت الملو    الحديث  9  البلب  79:  18لوسلهل ( ا5)

 .156:  1( كمل ف  وعلن  األخبلر 6)
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    نّد يلض : ا لد خندعصخر   رسوض ع  (1)وهس  

ال  ذر لكام فا  تهكاد    (2ا )ول اجدتم ف  كتلب ع فللعمل بد ال ل »
ة ونّا  فا   اذر لكام فا  تاهك اول لم يك  ف  كتلب ع تعللر اكلنت فند سانّ 

  اول لم يك  فند سنّة ونّ    فمل يلض  صحلب  فمولوا بد ؛ فإنّمل وثل  (3)سنّت  

 صااحلب  فاانكم كمثاال النجااول   بأيّهاال اخااذ اهتاادر   ابااأّر  يلاياال  صااحلب  
 خذتم اهتديتم   ااخت ف  صحلب  رامة لكام   ينال : يال رساوض ع   اوا  

 .(4) «. الخبه.. ت يلض :  هل بن ؟ صحلبك

واال ال يوجااد فاا   الماا ل خنهمفإنّااد صااهيح فاا   نّااد يااد يااهد واا  األهّمااة 
 الكتلب االمنّة.

اونهل : ول ارد ف  تعلر  الهاايتن  : و  ردّ ول ال يوجد ف  الكتالب 

 .الم ل خنهماالمنّة للر األهّمة 
   ا  وثل : ول رااه ف  العنوهللا    اب  الولند      ساعد با   باد ع 

 وحّمد ب   بد ع المممع       المنثمّ    افنهل :

ـا  «فمل ارد  خنكم و  خباهي  وختخفان  فل هواوهمل  خار كتالب ع»
  خر سن  (5)اول لم يك  ف  الكتلب فل هووه »ـ  للر  هللا يلض :

__________________ 

 .«وهسخة» ( :ل)( ف  غنه 1)

 االباللهه. (ظ)ف  « ا»( لم تهد 2)

 يالدو  (م)  افا   «ش ء»:  «سنّت »بدض  (ظ)ف  المالدر   اف  جمن  النمخ لالّ ( كذا 3)

 .«وند»: 

 .105:  2  ااالاتجلج  2  الحديث  11:  1( باللهه الدرجلت 4)

 .«فل هووهمل»( كذا ف  المالدر   اف  جمن  النمخ : 5)
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شا ء  فا  (1)اوال لام تجاداه »ـ  للر  هللا يلض :ـ  «ا لد خندعصخررسوض ع 

 .(2) «. الخبه.. و  هذه فهدّاا للننل  خمد   فنح   الر بذلك
االحلصاال :  هللّا المااهاه  الدالّااة  خاار  هللّا المااهاد بمخللفااة الكتاالب لاانت 

 وجّهد وخللفة  موود  ا لط يد كثنهو   ت هه لم  لد  دنر تتبّ .

اواا  هناال ي هااه : وااعا التأّواال فاا  تخالاانّ الكتاالب بخبااه الوااااد 
 ا لماال ذكااهه  .(3)  باال ونعااد ألجخهاال كماال  اا  الشاانخ فاا  العاادّو لتخاك األخباالر 

المحمّااا : واا   هللّا الاادلنل  خاار اجااوب العماال بخبااه الوااااد اإلجماال   خاار 

استعمللد فنمل ال يوجد فند داللة   او  الداللاة المه ننّاة يمامط اجاوب العمال 
 .(4)بد 

الماه هللا االمانّة  ا لننل : لنّل نتكخّم ف  األاكلل الت  لم يهد فنهل  مول و 

  ككثنه و   اكلل المعلو ت بل العبلدات الت  لم تاهد فنهال لالّ  يالت وجمخاة 
 ا وطخمة وا  الكتالب ؛ لذ لاو ساخّمنل  هللّا تخالانّ العماول يعادّ وخللفاة    ّوال 

تمنند المطخا ف  يعادّ فا  العاهف وخللفاة   بال هاو وفّماه   خالوصال  خار 

 .(5) ند التمنند المختلر : و   دل كوهللا المطخا وجل ا 
 فإهللا يخت : فعخر  ّر ش ء تحمل تخك األخبلر الكثنهو اآلوهو

__________________ 

 .«اول لم تجداا»( كذا ف  المالدر   اف  جمن  النمخ : 1)

   82:  18  االوساالهل  45  واام  الحااديث  21:  2 الماا ل خند(  نااوهللا  خباالر الهواال 2)

 .21الحديث و   بواب صفلت الملو    وم   9البلب 

 .145:  1( العدّو 3)

 .96( المعلرج : 4)

 .216( ان ه وطلر  األن لر : 5)
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فاإهللّا امخهال  خار طاه  وال يبالي  الكتالب كخنّاة امال  ؟بطه  وخاللا الكتالب

 خر فهد نلدر بال وعادال   فا  ينبغا  ألجخاد هاذا االهتمالل الاذر  هفتاد فا  
 األخبلر.

 يخت : هذه األخبلر  خر يممن  :

ول يدّض  خر  دل صادار الخباه المخاللا لخكتالب االمانّة  انهم  ونهل :
   ا هللّا المخللا لهمل بلطل   ا نّد لنت بحديثهم. الم ل خنهم

اونهااال : وااال يااادّض  خااار  ااادل جاااوا  تالاااديا الخباااه المحكاااّ   ااانهم 

 لذا خللا الكتلب االمنّة. الم ل خنهم
لاواردو فا  اصاوض فلأليهب امخهل  خار األخبالر اـ   ّول الطلهفة االالر

الدي    وثل وملهل الغخّو االجبه االتفوي  الت  ارد فنهل اآليالت ااألخبالر 

النبويّة   اهذه األخبلر غناه ووجاودو فا  كتبنال الجواوا  ؛ ألنّهال اخاذت  ا  
 االصوض بعد تهذيبهل و  تخك األخبلر.

فنمك  امخهل  خر ول ذكه ف  االالر. ايمك  امخهل  خر ـ  ا ّول الثلننة

صورو تعلر  الخبهي  ؛ كمل يشهد بد واورد بعراهل. ايمكا  امخهال  خار 
 خبه غنه الثمة ؛ لمل سنج ء و  األدلّة  خر ا تبلر خبه الثمة.

 هذا كخّد ف  الطلهفة الدالّة  خر طه  األخبلر المخللفة لخكتلب االمنّة.

الكتاالب  ا لاام يوجااد  خنااد  (1)ال يوافااا ا ّواال الطلهفااة اآلوااهو بطااه  واال 
 شلهد و  الكتلب االمنّة :
__________________ 

 .«لم يوافا» ( :لا ) (ظ)( ف  1)

وااااال دّض  خااااار  ـ 4
طااااااااااااه  واااااااااااال ال 

 يوافا الكتلب



 1فهاهد االُصوض / ج   ............................................................................  252

وا  المطا  بالادار األخبالر الغناه  (1)بعاد وال  هفات ـ  فللجواب  نهل

  كماال دّض  خنااد راايتاال  الماا ل خنهمالموافمااة لماال يوجااد فاا  الكتاالب واانهم 
 :ـ  (3)المعتردتلهللا بغنههمل و  األخبلر  (2)المتمدّوتلهللا  االاتجلج االعنوهللا

 نّهل وحمولة  خر ول تمدّل ف  الطلهفاة اآلواهو بطاه  األخبالر المخللفاة 

 لخكتلب االمنّة.
ا هللّا ول دّض ونهل  خر بط هللا ول لم يوافاا اكوناد  خهفال وحماوض  خار 

هم األخباالر الااواردو فاا  اصااوض الاادي    واا  ااتماالض كااوهللا ذلااك واا   خباالر

؛ الهذا كالنوا  (5)البلط  الذر يعخموند ونهمل  (4)الموافمة لخكتلب االمنّة  خر 
 يمتشهداهللا كثنها بآيلت ال نفهم داللتهل.

اول دّض  خر  دل جوا  تالديا الخباه الاذر ال يوجاد  خناد شالهد وا  

كتلب ع    خر خبه غنه الثمة  ا صاورو التعالر  ؛ كمال هاو ظالهه غناه 
 الع جنّة.اااد و  األخبلر 

الهللا كلنات كثناهو ـ   خر فه  تمخنم داللتهلـ   ّم لهللّا األخبلر المذكورو

  لالّ  نّهل ال تملال األدلّة اآلتنة ؛ فإنّهل ووجبة لخمطا  بحّجنّاة خباه الثماة   فا  
 بدّ و  وخللفة ال لهه ف  هذه األخبلر.

 : سههمليدس له المنّد االطبهس  ا ّول الجواب    اإلجمل  الذر ادّ 
__________________ 

 .48( راج  الالفحة 1)

 .250ـ  249( ف  الالفحة 2)

 .29و   بواب صفلت الملو    الحديث  9  البلب  84:  18( ان ه الوسلهل 3)

 .«ا خر» ( :لا ) (ظ)( ف  4)

 .«ونهل» ( :ضا ) (ظ)   (م)   (ر)( ف  5)

الجاااااااااااواب  ااااااااااا  
االساااااااااااااااااااااااااااتدالض 

 بلإلجمل 
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ا اإلجماال    ااال تماالد  خاار نمخااد تعوياال  خاار خبااه فبأنّااد لاام يتحمّااا لناال هااذ

المعتراادو ـ  : واا  د ااوى الشاانخ (1)الوااااد   واا  وعلروااتد بماال ساانج ء 
اإلجماال   خاار اّجنّااة خبااه الوااااد فاا  الجمخااة   ـ  بااد وى جمل ااة اخااهى

 .(2)اتحمّا الشههو  خر خ فهل بن  المدولء االمتأّخهي  

 ادل الحّجنّاة للار ـ  (3)االعرادّر كللحالجبّ  ـ  ا ّول نمبة بع  العلّوة
الهافرة   فممتندو للر ول ر اا و  المنّد : و  د وى اإلجمل  بل واهارو 

 المذهب  خر كوهللا خبه الوااد كللمنلس  ند الشنعة.
__________________ 

 .333ا  311( ان ه الالفحة 1)

 .(ل)  اشطب  خنهل ف   «بن  المدولء االمتأّخهي » ( :ظ)( لم تهد ف  2)

   المت  لخحلجب    االشه  لخعردر. 161ـ  160:  1( ان ه شه  وختاله االصوض 3)
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 ا ّول المجّو اهللا فمد استدلّوا  خر اّجنّتد بلألدلّة األربعة :
  ّول الكتلب   فمد ذكهاا وند  يلت ادّ وا داللتهل :

 لحجهات :يولد تعللر ف  سورو ا ونهل :

يا أَينَها الَِّييَن آَمنُوا نِْ  جاَءُكْم فاِسٌق بِنَبٍَإ فَتَبَيَّنُوا أَْ  تُِصيبُوا قَْوما  بَِجهالٍَة )

 .(1)(فَتُْصبُِحوا َعلى ما فَعَْلتُْم ناِدِمينَ 

 االمحكّ  ف  اجد االستدالض بهل اجهلهللا :

 نّااد سابحلند  خّااا اجااوب التثبّاات   اادهمل : واا  طهيااا وفهاول الشااهط
الذا لاام ـ   ماا  بمفهااول الشاهطـ   خار وجاا ء الفلسااا   فننتفا   نااد انتفلهااد

يجب التثبّت  ند وج ء غنه الفلسا   فإّول  هللا يجب المبوض اهو المطخوب   

دض  سااو  ااالال واا  الفلسااا    ا الااهدّ اهااو بلطاال ؛ ألنّااد يمتراا  كااوهللا العاال
 افملده بنّ .

 نّاد تعاللر  واه بللتثبّات  ناد لخبالر  الثلن  : و  طهيا وفهول الوصا

الفلسا   ايد اجتم  فند اصفلهللا   ذاتاّ  اهاو كوناد خباه ااااد   ا هواّ  
 اهو كوند خبه فلسا   اومترار التثبّات هاو الثالن  ؛ لخمنلسابة اااليتاهاهللا ؛

فاااإهللّا الفماااا ينلساااب  ااادل المباااوض   فااا  يالاااخح األّاض لخعخّنّاااة ؛ الالّ لوجاااب 

االستنلد للند ؛ لذ التعخنل بللذاتّ  الالللح لخعخّنّة  الر و  التعخنل بللعهوّ  ؛ 
لحالااولد يباال االااوض العهوااّ    فنكااوهللا الحكاام يااد االاال يباال االااوض 

 هللا يجاب المباوض   العهوّ    الذا لم يجب التثبّات  ناد لخبالر العادض   فإّوال 

 اهو المطخوب    ا الهدّ   فنكوهللا اللد  سو  و  الض الفلسا   اهو وحلض.
 اه   نّد لذا لم يجبـ   يوض : ال لهه  هللّا  خذهم لخممدّوة األخنهو

__________________ 

 .6( الحجهات : 1)

 دلّاااااااااااة المااااااااااالهخن  
 بللحجنّة

االساااااااااااااااااااااااااااتدالض 
 بللكتلب

اآلياااااااااة االالااااااااار : 
 «النبأ» ية 

االساااااااااتدالض بهااااااااال 
 و  طهيمن 

وااااااا  طهيااااااااا  - 1
 وفهول الشهط

وااااااا  طهيااااااااا  - 2
 وفهول الوصا
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ـ  التثبّت اجب المبوض ؛ ألهللّا الهدّ ومتخزل لكوهللا العلدض  سو  الال و  الفلسا

وبنّ   خر ول يتهاءى و  ظهور األوه بللتبنّ  ف  الوجوب النفماّ    فنكاوهللا 
هناال اوااور    ااة   الفحااّ  اا  الالااد  االكااذب   االااهدّ واا  داهللا تباانّ    

 االمبوض كذلك.

لكنّك خبنه : بأهللّا األواه باللتبنّ  هنال وماو  لبنالهللا الوجاوب الشاهطّ    
  فللعمل بخبه العلدض غنه  ا هللّا التبنّ  شهط لخعمل بخبه الفلسا داهللا العلدض

وشهاط بللتبنّ    فنتّم المطخوب و  داهللا واّم ومدّواة خلرجنّاة   اها  كاوهللا 

 العلدض  سو  الال و  الفلسا.
ورالفل ـ  االدلنل  خر كوهللا األوه بللتبنّ  لخوجوب الشهطّ  ال النفما ّ 

 للر  نّاد المتبالدر  هفال فا   وثالض الممالل   اللار  هللّا اإلجمال  يالهم  خار  ادل

 بوت الوجوب النفمّ  لختبنّ  ف  خبه الفلسا   النّمل  اجبد وا   اجباد  ناد 
 هو :ـ  لرادو العمل بد   ال وطخمل

 (2)ال يالاخح  (1)الاخ  (... أَْ  تُِصميبُوا) هللّا التعخنل ف  اآلية بمولد تعللر : 

 هللا يكوهللا تعخن  لخوجوب النفمّ  ؛ ألهللّا الصخد يهج  للر  نّاد : لائ ّ تالانبوا 
بجهللااة بممتراار العماال بخبااه الفلسااا فتناادووا  خاار فعخكاام بعااد تباانّ   يوواال

الخ ف   او  المعخول  هللّا هذا ال يالخح لالّ  خّة لحهوة العمل بداهللا التبنّ    

 فهذا هو المعخوض   اوفهوود جوا  العمل بخبه العلدض و  داهللا تبنّ .
 كوهللاالمذكورو ف  ك ل الجمل ة بنلء  خر  (3)و   هللّا ف  األالويّة 
__________________ 

 .6( الحجهات : 1)

 .«ال يالحّ » ( :ل)( ف  2)

 .«األسوهنّة» ( :م)( ف  3)
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اجوب التبنّ  نفمنّل   ول ال يخفر ؛ ألهللّا اآلية  خر هذا سلكتة    اكم العمل 

فنجاو  اشاتهاك الفلساا االعالدض فا  ـ  (1)يبل التبانّ   ا بعاده ـ  بخبه الوااد
تبنّ    كمل  نّهمل يشتهكلهللا يطعل ف  جوا  العمال بعاد  دل جوا  العمل يبل ال

بممتراار التباانّ  ال بل تباالر ـ  اننئااذـ  التباانّ  االعخاام بللالااد  ؛ ألهللّا العماال

 الخبه.
فلختاللم الفلسا بوجوب التعّه  لخبهه االتفتن   ند داهللا العلدض 

  ال يمتخزل كوهللا العلدض  ساو  االال   بال وماتخزل لمزيّاة كلوخاة لخعالدض  خار 

 الفلسا   فتأّول.
اكنا كلهللا : فمد اارد  خار اآلياة لياهادات كثناهو ربمال تبخاغ للار ننّاا 

ا شهي    لالّ  هللّا كثنها ونهل يلبخة لخدف    فخنذكه  ّاال ول ال يمك  الاذّب  ناد 

 خدف .   ّم نتبعد بذكه بع  ول اارد و  اإليهادات الملبخة ل
  ّول ول ال يمك  الذّب  ند فإيهاداهللا :

 هللّا االستدالض لهللا كلهللا راجعل للار   ادهمل :  دل ا تبلر وفهول الوصا

  ففند :  هللّا المحمّا ف  وحخّد  ادل ـ    ن  الفماـ  وفهول الوصا (2)ا تبلر 
تمااد  خاار ا تبالر المفهااول فاا  الوصااا   خالوصاال فا  الوصااا الغنااه المع

 ووصوف وحمّا كمل فنمل نح  فند ؛ فإنّد  شبد بمفهول الخمب.

 (4)ا ون  اإلس ل  (3)كللمنّدي  ـ  العّل هذا وهاد و   جلب    اآلية
__________________ 

 .«و  تعذّره»:  «بعده»بدض  (ظ)( ف  1)

 (.ظ)ف   «ا تبلر»( لم تهد 2)

 .475:  (مهنّةالجواو  الف)  االغننة  535:  2( الذريعة 3)

 .133:  5( وجم  البنلهللا 4)

وااااااااال  ارد  خااااااااار 
االسااااااتدالض بلآليااااااة 
بمااااااااااال ال يمكااااااااااا  

 دفعد :

 اااادل ا تبااااالر  ـ 1
 وفهول الوصا
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: بأهللّا هذا االستدالض وبناّ   خار دلنال ـ  (3)اغنههم  (2)االع ّوة  (1)االمحمّا 

 الخطلب   اال نموض بد.
حكاّ  االم (4)الهللا كلهللا بل تبلر وفهول الشاهط   كمال ي هاه وا  المعاللم 

   ففند : (5)   جمل ة 

 هللّا وفهول الشاهط  ادل وجا ء الفلساا بللنباإ   ا ادل التبانّ  هنال ألجال 
 دل ول يتبنّ    فللجمخة الشهطنّة هنل وموية لبنلهللا تحمّا المووو    كمل ف  

ا    «لهللا ركاب  ياد فخاذ ركلباد»ا    «لهللا ر يت الدا فلختند»يوض الملهل : 

ا    «لهللا تزّاجت ف  ترنّ  اّا  اجتك»ا    «لهللا يدل و  المفه فلستمبخد»
َونِ ا قُِرَئ اْلقُمْرآُ  فَاْسمتَِمعُوا )   يلض ع سبحلند : «لذا يه ت الدرس فلاف د»

  للار  (7)(نِ ا ُحيِّيتُْم بِتَِحيَّمٍة فََحينموا بِأَْحَسمَن ِمْنهما أَْو ُردنومماا )   (6)(لَ ُ َوأَْنِصتُوا

 غنه ذلك وّمل ال يحالر.
ل ذكهنل ظهه فملد ول يملض تلرو : لهللّا  دل وج ء الفلساا يشامل وال اومّ 

ااخاهى : لهللّا جعال  لو جلء العلدض بنباإ   فا  يجاب تبنّناد   فنثبات المطخاوب.

 ودلوض اآلية هو  دل اجوب التبنّ  ف  خبه الفلسا
__________________ 

 .145( وعلرج االصوض : 1)

 .294:  (وخطوط)( ان ه نهلية الوصوض 2)

 .111:  1( كللشنخ الطوس  ف  العدّو 3)

 .191( وعللم االصوض : 4)

 .354( اكله المند المجلهد    جمل ة   ان ه وفلتنح االصوض : 5)

 .204( األ هاف : 6)

 .86( النملء : 7)

 اااااااااااادل ا تباااااااااااالر 
وفهاااااااااول الشاااااااااهط 

ألنّااااااد  فاااااا  اآليااااااة
سااااااااااللبة بلنتفاااااااااالء 

 المووو 
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ألجال  دواد   يوجاب اماال الماللبة  خار المنتفنااة بلنتفالء الموواو    اهااو 

 خ ف ال لهه.
لذا  بت لخبه الفلسا بشهط وج ء الفلسا بد    اجد الفملد :  هللّا الحكم

انتفالء الحكام الماذكور فا  ـ  بحمب الداللة العهفنّاة  ا العمخنّاةـ  كلهللا المفهول

المنطااو   اا  المووااو  المااذكور فنااد  نااد انتفاالء الشااهط المااذكور فنااد   
ال ـ  اهاو وجا ء الفلساا بللنباإـ  ففه  وج ء العلدض بنبإ  ند  دل الشهط

التبانّ   ا  خباه العالدض الاذر جالء باد ؛ ألنّاد لام يكا  وثبتال فا   يوجب انتفلء

المنطااو  اتّاار ينتفاا  فاا  المفهااول   فااللمفهول فاا  اآليااة ا وثللهاال لاانت ياالب  
لغنه المللبة بلنتفلء المووو    النت هنل يرنّة لف نّة سللبة دار األوه بن  

 مووو .كوهللا سخبهل لمخب المحموض    المووو  الموجود  ا النتفلء ال

 (2)العاادّو  (1)واال  ارده فاا  وحكااّ   الثاالن  : تعاالر  المفهااول االتعخناال
: وا   نّال  (7)اغنههال  (6)االمعالرج  (5)اوجم  البنلهللا  (4)االغننة  (3)االذريعة 

لو سخّمنل داللة المفهول  خر يبوض خبه العلدض الغنه المفند لخعخم   لكا  نماوض 

 مترر: لهللّا و
__________________ 

 .355( اكر  نهم ف  وفلتنح االصوض : 1)

 .113:  1( العدّو 2)

 .536:  2( الذريعة 3)

 .475:  (الجواو  الفمهنّة)( الغننة 4)

 .133:  5( وجم  البنلهللا 5)

 .146( وعلرج االصوض : 6)

 .166:  (وخطوط)( ان ه شه   بدو االصوض لخمولر صللح المل ندران  7)

تعااااااااااالر   ـ 2
المفهااااااااااااااااااااااااااااااااول 

 االتحخنل
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ل التعخنل اجوب التبنّ  ف  كّل خبه ال يؤو  الويو  ف  الندل و  العمال  مو

باااد الهللا كااالهللا المخباااه  ااالدال   فنعااالر  المفهاااول   االتاااهجنح وااا  ظهاااور 
 التعخنل.

ال يملض : لهللّا النمبة بننهمل الهللا كلهللا  موول و  اجاد   فنتعلروالهللا فا  

جاب تماديم  ماول ولدّو االجتمل  اه  خبه العلدض الغنه المفناد لخعخام   لكا  ي
المفهول الدخلض ولدّو االجتمل  فند ؛ لذ لاو خاهج  ناد اانحالاه واورده فا  

لغاوا ؛ ألهللّا خباه الفلساا المفناد لخعخام  يرال  (1)خبه العلدض المفند لخعخام لكالهللا 

ااجب العمل   بل الخباه المفناد لخعخام خالرج  ا  المنطاو  االمفهاول وعال   
ّّ وطخمل و   مول الت  عخنل.فنكوهللا المفهول  خ

ّّ وطخمال وا   ماول ـ  ألنّل نموض : ول ذكاهه  خناها وا   هللّا المفهاول  خا

ومخّم   لالّ  نّل نادّ   التعالر  بان  ظهاور  ماول التعخنال فا   ادل ـ  التعخنل
العماال بخبااه العاالدض الغنااه العخمااّ  اظهااور الجمخااة الشااهطنّة  ا  (2)جااوا  

بخخاااّو الجمخاااة  االحكااام (3)الوصااافنّة فااا   باااوت المفهاااول   فطاااه  المفهاااول 

الشهطنّة    المفهول  الر و  ارتكلب التخالنّ ف  التعخنال. اللناد  شالر 
 .(4)ف  وحكّ  العدّو بمولد : ال يمن  تهك دلنل الخطلب لدلنل   االتعخنل دلنل 

 النت ف  ذلك ونلفلو لمل هو الحّا ا خند األكثه : و  جوا 
__________________ 

 .«كلهللا» ( :ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  1)

   ااألنمب ول   بتنله. « دل اجوب» ( :ها ) (ت)( ف  2)

 .«فطه  المفهول» ( :ظ)( لم تهد ف  3)

 .113:  1( العدّو 4)
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بللمخاّلااّ ـ   ّاالـ  تخالاانّ العاالّل بمفهااول المخللفااة ؛ الختالاالم ذلااك

المنفالل   الو سخّم جهيلناد فا  الكا ل الواااد ونعناله فا  العخّاة االمعخاوض ؛ 
  ال لهه  ند العهف  هللّا المعخوض يتب  العخّة ف  العمول االخالوم.فإهللاّ 

فللعخّة تلرو تخاّلّ وورد المعخوض الهللا كلهللا  لّول بحمب الخفاظ   كمال 

  فنخاّلالااد باالألفهاد  «ال تأكاال الهّواالهللا ؛ ألنّااد ااالو »فاا  يااوض الملهاال : 
 الحمووة فند. (1)الحلورة   فنكوهللا  دل التمنند ف  الهّولهللا لغخبة 

توجب  مول المعخوض الهللا كلهللا بحمب الداللة الخف نّة خلّصل   كمل  ايد

لذا »   ا  «ال تشااهب األدايااة التاا  تالاافهل لااك النمااواهللا»فاا  يااوض الملهاال : 
  فنادّض  خار  هللّا  «اصفت لك اوه و دااء ف  تشهبد ؛ ألنّاك ال تاأو  واهره

الحكاام  االّل فاا  كااّل دااء ال يااؤو  وااهره واا   ّر ااصااا كاالهللا   ايكااوهللا 

الانّ النمااواهللا بللااذكه واا  باان  الجّهاالض لنكتااة خلّصااة  ا  لّوااة الا هاال تخ
 المتكخّم.

اول نح  فند و  هذا المبنل   فخعّل النكتة فند التنبند  خر فما الولناد   

 .(2)كمل نبّد  خند ف  المعلرج 
اهذا اإلياهاد وبناّ   خار  هللّا الماهاد باللتبنّ  هاو التبانّ  العخماّ  كمال هاو 

 ومترر اشتمليد.

ايمك   هللا يملض : لهللّا المهاد وند وال يعاّم ال هاور العهفاّ  الحلصال وا  
االطمئنلهللا الذر هو وملبل الجهللة   اهذا الهللا كلهللا يدف  اإليهاد المذكور    

 المفهول ؛ و  انث رجو  الفه  بن  الفلسا االعلدض ف  اجوب
__________________ 

 .«لعخّة» ( :لا ) (ض)   (م)   (ظ)( ف  1)

 .146رج االصوض : ( وعل2)
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التبنّ  للر :  هللّا العلدض الوايعّ  يحالل وند غللبل االطمئنلهللا المذكور بخا ف 

االطمئنلهللا و  الخلرج   لكنّك خبنه  (1)الفلسا ؛ فخهذا اجب فند تحالنل هذا 
بأهللّا االستدالض بللمفهول  خر اّجنة خبه العلدض المفند ل طمئنلهللا غنه وحتلج 

يدّض  خر اّجنة كّل ول يفند االطمئنلهللا  (2)ذا التمهيه للند ؛ لذ المنطو   خر ه

 .(3)كمل ال يخفر   فنثبت ا تبلر وهتبة خلّصة و  وطخا ال ّ  
: ون  داللة التعخنل  خر  دل جوا  اإليدال  (4) ّم لهللّا المحك     بع  

بللجهللاة المافلهة افعال وال ال يجاو    خر ول هو وخللا لخواي  ؛ بأهللّا المهاد

 (5)(فَتُْصبُِحوا َعلى ما فَعَْلتُْم ناِدِمينَ )فعخد   ال وملبل العخم ؛ بدلنل يولد تعللر : 
 ؛ الو كلهللا المهاد الغخط ف  اال تملد لمل جل  اال تملد  خر الشهلدو االفتوى.

:  هللّا اإليادال ـا  «الجهللاة»ورالفل للار كوناد خا ف ظالهه لفاظ ـ  افند

 خاار ومتراار يااوض الولنااد لاام يكاا  ساافلهة يطعاال ؛ لذ العلياال باال جمل ااة واا  
العم ء ال يمدووهللا  خر االوور و  داهللا ا و  بخبه المخبه بهل ؛ فلآلية تدّض 

 خاار المناا   اا  العماال بغنااه العخاام لعخّااة : هاا  كونااد فاا  وعااه  المخللفااة 

 لخواي .
__________________ 

 (.ما ) (ر)ف   «هذا»تهد  ( لم1)

 .«التمديه» ( :لا ) (ظ)( ف  2)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «وطخا ال  ّ ـ  للرـ  فنثبت»( لم تهد 3)

 .356( اكله اب  التخمملن     الملو    ان ه وفلتنح االصوض : 4)

 .6( الحجهات : 5)

وااال اجناااب باااد  ااا  
ليااااااااهاد تعاااااااالر  
المفهااااااااااااااااااااااااااااااااول 

 االتعخنل

المنليشااااة فاااا  هااااذا 
 الجواب
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؛  (1)ا ّول جوا  اال تملد  خر الفتوى االشهلدو   ف  يجو  المنالس باد 

لمل تمدّل ف  توجند ك ل اب  يبة : وا   هللّا االيادال  خار وال فناد وخللفاة الوايا  
 انلنل يد يحم  ؛ ألجل االوطهار للند ا دل اجود األيهب للر الواي  وند 

كمل ف  الفتوى   ايد يكوهللا ألجل والخحة تزيد  خر والخحة لدراك الواي    

 .(2)فهاج  
لألالر لم  يهيد التفاّل     هاذا اإلياهاد : التشابّث بمال ذكهنال   وا  ف

الشّك  ا ال ّ  :  «الجهللة»تحالنل االطمئنلهللا   اب  «التبنّ » هللّا المهاد ب 

 االبتداهّ  الزاهل بعد الديّة االتأّول   فتأّول.
لرشلد للر  دل جوا  ومليمة الفلسا بغنهه الهللا االل ونهمل  (3)افنهل 

االطمئنلهللا الحلصل و  الفلسا يزاض بلاللتفلت للر فممد  (4)؛ ألهللّا االطمئنلهللا 

 ا دل وبلالتد بللمعالنة الهللا كلهللا وتحّه ا    الكذب.
اوند ي هه الجواب  ّمل ربمل يملض : و   هللّا العليال ال يمبال الخباه وا  

جاد ل واه   فا  اـ   الدال كالهللا المخباه  ا فلساملـ  داهللا اطمئنلهللا بمراموند

 بتحالنل االطمئنلهللا ف  الفلسا.
 هو يلبل لخذّب  ند فكثنه : (5)ا ّول ول اارد  خر اآلية بمل 

 ونهل : وعلروة وفهول اآلية بلآليلت النلهنة    العمل بغنه العخم  
__________________ 

 .«بهل» ( :ضا ) (م)   (ر)  اف   «بهمل» ( :لا ) (ظ)( ف  1)

 .110ـ  108( راج  الالفحة 2)

 .«ففنهل» ( :ضا ) (ظ)   (ت)( ف  3)

 .«لالّ  هللاّ »  اف  غنههل :  (ه)( كذا ف  4)

 .«وّمل»:  «بمل»بدض  (لا ) (ظ)   (ت)( ف  5)

لااااااااااااار فااااااااااااا  األا
الااااااااااتخخّّ  اااااااااا  

 هذا اإليهاد

اإلياااااااااااااااااااااااااااهادات 
 الملبخة لخدف 

تعاااااااااااااااااااالر   - 1
وفهاااااول اآلياااااة وااااا  
اآليااااااااالت النلهناااااااااة 
 اااا  العماااال بغنااااه 

 العخم
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 االنمبة  مول و  اجد   فللمهج  للر  صللة  دل الحّجنّة.

ف  المنطو  ول ال يعخام صاديد اال كذباد    «النبأ»افند :  هللّا المهاد ب 
ّّ وطخمل وا  تخاك اآليالت   فنتعانّ  تخالنالاهل ؛ بنالء  خار وال  فللمفهول  خ

تمّهر : و   هللّا ظهور الجمخة الشهطنّة ف  المفهول  يوى و  ظهور العلّل ف  

 العمول.
مااول التعخناال اظهااور ا ّواال وناا  ذلااك فنماال تماادّل واا  التعاالر  باان   

المفهااول ؛ فخماال  هفاات : واا  وناا  ظهااور الجمخااة الشااهطنّة المعخّخااة بللتعخناال 

الجلرر ف  صورت  اجود الشهط اانتفلهد   ف  لفلدو االنتفلء  ند االنتفلء   
 .(1)فهاج  

اربمااال يتاااوّهم :  هللّا لآليااالت النلهناااة جهاااة خالاااوم   لّوااال وااا  جهاااة 

  الّول و  جهة اختاللصهل بغنه البنّنة  اختاللصهل بالورو التمّك  و  العخم
 العلدلة ا وثللهل وّمل خهج    تخك اآليلت يطعل.

: بأنّد يكف  الممتدّض كوهللا الخبه ـ  بعد ون  االختاللمـ  ايندف  األّاض

 اّجة بللخالوم  ند االنمداد.
: بااأهللّا خااهاج واال خااهج واا   دلّااة اهوااة العماال باالل ّ  ال  (2)االثاالن  

دلنال خالّم   وثال ـ   يرالـ  المفهاول ؛ ألهللّا المفهاوليوجب جهة  ماول فا  

الخلّم الذر خاّلّ  دلّة اهوة العمل بلل ّ    ف  يجو  تخالانّ العالّل 
بأادهمل  ّاال  ّم و ا ة النمبة بن  العلّل بعد ذلك التخالنّ ابن  الخلّم 

 .(3)األخنه 
__________________ 

 .259( راج  الالفحة 1)

 (.ها ) (ل)   (ض)   (ظ)ف   «االثلن ـ  للرـ  عداألّاض ب»( لم تهد 2)

 .«اآلخه» ( :ل)( ف  3)

الجااااواب  اااا  هااااذا 
 يهاداإل
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فإذا ارد :  كهل العخملء    ّم يلل الدلنل  خر  دل اجوب لكهال جمل ة 

و  فّمليهم    ّم ارد دلنل  للث  خر  دل اجوب لكهال وطخا الفّمل  ونهم   
 اّم جعال النمابة بنناد  ف  وجلض لتوّهم تخالنّ العلّل بللخالّم األّاض  ّاال  

ابن  الخلّم الثلن   موول و  اجد   اهذا  وه ااوح نبّهنل  خناد فا  بالب 

 .(1)التعلر  
اونهل :  هللّا وفهول اآلية لو دّض  خر اّجنّة خبه العلدض لدّض  خار اّجنّاة 

وا   ادل  ساهارهم :ا تبل د يدّست   اإلجمل  الذر  خبه بد المنّد المهترر

بعدل اّجنّة  الم ل خنداّجنّة خبه العلدض ؛ ألنّهم  داض  خبهاا بحكم اإلولل 
 الخبه.

افملد هذا اإليهاد  اوح و   هللا يبنّ  ؛ لذ بعد الغّ   ّمل ذكهنل سلبمل 
ف   ادل شاموض  ياة النباأ ل جمال  المنماوض   ابعاد الغاّ   ا   هللّا لخبالر  (2)
  نماوض : لنّااد ال يمكا  دخااوض هااذا  سااههيدسؤالء وعاالر  بإخبالر الشاانخ ها

 الخبه تحت اآلية.

فنماتحنل ـ  (3)ألنّد خبه  لدض ـ   ّول  ّاال : ف هللّا دخولد يمتخزل خهاجد
 دخولد.

ـ  نفمااد (4)اد ااوى :  نّااد ال يعااّم نفمااد   ودفو ااة : بأنّااد الهللا لاام يعااّم 

 ؛ (5)يعخم  هللّا الحكم  لبت لهذا الفهد  لالّ  نّدـ  لمالور داللة الخفظ  خند
__________________ 

 .102:  4( ان ه وبحث انم ب النمبة ف  وبحث التعلدض االتهاجنح 1)

 .180( راج  الالفحة 2)

 .«العلدض» ( :ها ) (ض)   (م)( ف  3)

 .«ال يعمّ »  اف  غنههمل :  (لا ) (ظ)( كذا ف  4)

 .« يرل» يلدو :  (م)( ف  5)

شااااااموض اآليااااااة  - 2
لخبااااااااااااه الماااااااااااانّد 

 المهترر

الجااااواب  اااا  هااااذا 
 اإليهاد
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بعدل خالوصنّة وخهجة لد    الحكم ؛ الذا لو سألنل المنّد     نّد لذا  لخعخم

 ال. فنموض : ؟ بت لجمل ك لنل بخبه اااد هل يجو  االتّكلض  خند
سخّمنل جوا  دخولد   لكا  نماوض : لنّاد ايا  اإلجمال   (1)ا ّول  لننل : فخو 

  خر خهاجد و  النلفن  لحّجنّة الخبه او  المثبتن    فتأّول.

 ّول  للثل : فخداراهللا األوه بن  دخولد اخهاج ول  داه ابان  العكات   ا
اال ريب  هللّا العكت وتعنّ    ال لمجّهد يبح انتهلء التخالانّ للار الواااد ؛ 

فا  بنالهللا  ادل اّجنّاة خباه  (3)ينحالاه  (2)بل ألهللّا الممالود و  الك ل اننئاذ 

خار  ماول اّجنّاة العلدض   اال ريب  هللّا التعبنه    هاذا الممالاود بمال يادّض  
خبه العلدض يبنح ف  الغلية افرنح للر النهلياة ؛ كمال يعخام وا  ياوض الملهال : 

  فاأخبهك  ياد باألا وا  األخبالر    اّم  «صدّ   يدا ف  جمنا  وال يخباهك»

خالوم هذا  «الخ ... صدّ » خبه بكذب جمنعهل   فأراد الملهل و  يولد : 
 الخبه.

بأهللّا اإلجمال  المنماوض و ناوهللا  : (4)ايد  جلب بع  و  ال تحالنل لد 

 اال تبلر اظلهه الكتلب ومطو  اال تبلر.
؛ النالاهاف النباأ للار  اونهل :  هللّا اآلية ال تشمل األخبلر وا  الواساطة

 ؛ الم ل خنهمالخبه ب  ااسطة   ف  يعّم الهاايلت المأ ورو    األهّمة 
__________________ 

 .«ف نّل لو» ( :ت)( ف  1)

 (.ها ) (ر)   (ت)ف   «اننئذ»( لم تهد 2)

 .«ونحاله» ( :لا ) (ظ)( ف  3)

 ( لم نما  خند.4)

 اااااادل شااااااموض  - 3
اآلياااااااااة ل خبااااااااالر 

 و  الواسط
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 الشتمللهل  خر اسلهط.

اواااعا هاااذا اإلياااهاد  خااار ظااالههه ااواااح ؛ ألهللّا كاااّل ااساااطة وااا  
لذا يالض : اادّ ن   ساههدسيالوسلهط لنّمل يخبه خبها ب  ااسطة ؛ فإهللّا الشنخ 

المفند   يلض : ادّ ن  الالدا    يلض : ادّ ن   ب    يالض : اادّ ن  الالافّلر   

 خبالرا وتعادّدو  (2)  فاإهللّا هنالك  (1)بكاذا  الم ل خنديلض : كتب للّ  العمكهّر 
بتعاادّد الوساالهط   فخبااه الشاانخ يولااد : ااادّ ن  المفنااد الااخ   اهااذا خبااه باا  

شاه ل  هللّا المفناد اادّ   (3)د   فاإذا اكام بالاديد ا بات ااسطة يجاب تالاديم

  ناا  يااوض المفنااد الثلباات ـ  الشاانخ بمولااد : ااادّ ن  الالاادا    فهااذا اإلخباالر
 يرل خبه  لدض اهو المفند   فنحكم بالديد ـ  بخبه الشنخ : ادّ ن  الالدا 

ا هللّا الالاادا  ادّ ااد   فنكااوهللا كماال لااو ساامعنل واا  الالاادا  لخباالره بمولااد : 

 ب    االالادا   الدض   فنالادّ  فا  خباهه   فنكاوهللا كمال لاو سامعنل ادّ ن  
 بااله يحاادّ  بمولااد : ااادّ ن  الالاافّلر   فنالاادّيد ؛ ألنّااد  االدض   فنثباات خبااه 

   الذا كلهللا الالفّلر  لدال اجب الم ل خندالالفّلر :  نّد كتب للند العمكهر 

ض   كماال لااو كتااب للنااد ذلااك المااو الماا ل خندتالااديمد االحكاام بااأهللّا العمااكهّر 
يكتباد للناد   فنكاوهللا المكتاوب اّجاة   فنثبات بخباه  الم ل خندشلهدنل اإلولل 

كّل الاا لخبالر سالبمد ؛ الهاذا يعتباه العدالاة فا  جمنا  الطبمالت ؛ ألهللّا كاّل 

 ااسطة وخبه بخبه ومتمل.
__________________ 

 (.ها ) (ض)   (ر)   (ت)ف   «بكذا»( لم تهد 1)

 .«بممترر اآلية»يلدو :   (ما ) (ر)( ف  2)

 : (ما ) (ت)  افاااا   (ها ) (م)فاااا  « ا»  الاااام تااااهد  (لا ) (ظ)   (ر)( كااااذا فاااا  3)

 .«يثبت»

الجااااواب  اااا  هااااذا 
 اإليهاد



 267  .........................................................................  (1)[دحاولا ربخ ةيجح]

 

: بأهللّا ول يحكند الشانخ  ا  المفناد صالر  (1)هذا   الك  يد يشكل األوه 
خبااها لخمفنااد بحكااام اجااوب التالاااديا   فكنااا يالااانه وووااو ل لوجاااوب 

 ؟(2)لتالديا الذر لم يثبت وووو  الخبهيّة لالّ بد ا
__________________ 

( اوطهبت النمخ ف  تمهيه االشكلض اف  بنلهللا جوابد الحخّ    كمال سانوافنك. اوال اختهناله 1)

   و  اخت ف يمنه بننهل. (م)  اوالّححة  (ت)   (ه)وطلبا لنمخة 

  الام تاهد  «  بت وووو  المخبه باد»:  «لم يثبت وووو  الخبهيّة لالّ بد»بدض  (ه)( ف  2)

   اارد بدلهل ول يخ  : (لا ) (ض)   (م)   (ظ)ف   «الخبهية لالّ بدـ  للرـ  ول يحكند» بلرو 

بأهللّا اآلية لنّمل تدّض  خر اجوب تالديا كّل وخباه   اوعنار اجاوب تالاديمد لانت لالّ »

ض المخباه : لهللّا  يادا  ادض   فمعنار تهتنب اآل لر الشه نّة المتهتّبة  خر صاديد  خناد   فاإذا يال

اجوب تالديمد : اجوب تهتنب اآل لر الشه نّة المتهتّبة  خر  دالة  يد   وا  جاوا  االيتاداء 

ـ  بد ايبوض شهلدتد   الذا يلض المخبه :  خبهن   مها  هللّا  يادا  الدض فمعنار تالاديا المخباه

بلر  ماها بعدالاة  ياد   اوا  اجوب تهتنب اآل لر الشه نّة المتهتّبة  خر لخـ   خر ول  هفت

الهللا كالهللا هاو اجاوب ـ  لذا كالهللا  الدالـ  اآل لر الشه نّة المتهتّبة  خر لخبلر  مها بعدالة  يد

تالديمد ف   دالة  يد   لالّ  هللّا هذا الحكم الشه ّ  إلخبلر  مها لنّمل اد  بهذه اآلية   الانت 

يااة اتّاار يحكاام بممتراار اآليااة واا  اآل االر الشااه نّة الثلبتااة لخمخبااه بااد واا  يطاا  الن ااه  اا  اآل

 بتهتنبد  خر لخبلر  مها بد.
االحلصل :  هللّا اآلية تدّض  خر تهتناب اآل الر الشاه نّة الثلبتاة لخمخباه باد الاوايع   خار 

لخبلر العلدض   او  المعخول  هللّا المهاد و  اآل لر غنه هذا األ ه الشاه   الثلبات بانفت اآلياة   

تهتنب جمن    الر المخباه باد  خار الخباه لالّ األ اه الشاه   فلل  ل  خر هذا داللة اآلية  خر 

 الثلبت بهذه اآلية لخمخبه بد لذا كلهللا خبها.

شااااااااااااكلض تماااااااااااادّل ل
الحكاااااااااااام  خاااااااااااار 

 المووو 
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 الك  يرعّا هذا اإلشكلض :

 ّاال : بلنتملوااد بااوراد وثخااد فاا  ن نااهه الثلباات بلإلجماال  كاالإليهار 
بلإليهار   الخبالر العالدض بعدالاة وخباه   فاإهللّا اآلياة تشامل اإلخبالر بللعدالاة 

 .(1)بغنه لشكلض 

  دل يلبخنّة الخفظ العلّل ألهللا يدخل فند المووو  (2)ا لننل : بأهللّا 
__________________ 

ابعبلرو اخهى : اآلية ال تدّض  خر اجوب يبوض الخبه الذر لم يثبات ووواو  الخبهيّاة 

واو ل لد لالّ بداللة اآلية  خر اجوب يبوض الخبه ؛ ألهللّا الحكم ال يشامل الفاهد الاذر يالانه وو

 لد بواسطة  بوتد لفهد  خه.
اوا  هناال يتّجااد  هللا يماالض : لهللّا  دلّااة يبااوض الشااهلدو ال تشاامل الشااهلدو  خاار الشااهلدو ؛ ألهللا 

اهااذه العباالرو بزياالدو :  .«األصاال ال ياادخل فاا  وووااو  الشاالهد لالّ بعااد يبااوض شااهلدو الفااه 

  يرل. (ر)ف   ّالهل ووجودو ف   «ايشكل»
لانت وا  ـ  لو سخمـ  ا دل يبوض الشهلدو  خر الشهلدو»دو :  يل (م)اوالّححة  (ت)( ف  1)

 .«هذه الجهة

   (لا ) (ض)   (م)   (ظ)   (ر)فا   «الخبلر العلدض ـ للار ـ ا لننال باأهللاّ »( لم تهد  بلرو 2)

اكهفا  الناد  ا  النمان  المالبا بنجلساة الثاوب المغماوض » وال يخا  : (ر)اارد بدلهل فا  غناه 

بللنمن  االستالحلب  بطهلرتد. ا لننل بللحل : اهو  نّد ال ولن  وا   بللملء الممتالحب الطهلرو

تهتااب  فااهاد العاالل فاا  الوجااود الخاالرج    اكااوهللا اجااود بعرااهل وويوفاال  خاار  بااوت الحكاام 

لبعرهل اآلخه. اهذا ال ينلف  كوهللا  فهاد العلل وتملاية األيادال فا  شاموض الحكام لهال فا  ن اه 

اتّار ال يكاوهللا لبعراهل تمادّل  خار بعا  فا  الوجاود. ا ّوال المتكخّم   ال ف  الوجاود الخالرج  

 «. للثل : ف هللاّ 

 اوخللفة يبوض الشهلدو  خر الشهلدو لنمت و  هذه» ( :ر)ااردت بدلهل ف  



 269  .........................................................................  (1)[دحاولا ربخ ةيجح]

الذر ال يتحمّا اال يوجد لالّ بعد  بوت اكم هذا العلّل لفاهد  خاه   ال يوجاب 

العالّل ا هللّا الماتكخّم لاام التويّاا فا  الحكام لذا  خام المنالط المخحاوظ فا  الحكام 
؛ ألهللّا هذا الخهاج ومتند للر يالور العبالرو  (1)ي اظ وووو ل داهللا  خه 

ا دل يلبخنّتهل لشمولد   ال لخفه  بنند ابن  غنهه ف  ن ه المتكخّم اتّر يتأّول 

 ف  شموض اكم العلّل لد.
 بل ال يالور ف  العبلرو بعد ول فهم ونهل  هللّا هذا المحموض اصا

__________________ 

الجهة. ا لننل بللحّل : اهاو  هللا الممتنا  هاو تويّاا فهديّاة بعا   فاهاد العالل  خار ل بالت الحكام 

   ّول تويّاا العخام بابع   «كّل خبهر صلد   ا كلذب»لبعرهل اآلخه   كمل ف  يوض الملهل : 

والن  وناد. األفهاد اانكشلف فهديّتد  خر  بوت الحكم لبعرهل اآلخه ـ كمل فنمل نح  فناد ـ فا  

 .«ا ّول  للثل : ف هللاّ 

  يرل. (م)اارد هذا الجواب الحخّ  ف  والّححة 
  يلدو ول يخ  : (لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

فإهللّا وووو  النمن  بطهلرو الثوب النلي  لخنمن  بنجلساتد لنّمال يحاد  بحكام الشالر  »

ا الحكام الهللا لام بلستالحلب طهلرو الملء   فنثبت الحكام لاذلك الموواو    الموجاود بعاد تحمّا

يكاا  كاا ل المااتكخّم ياالب  إلرادو ذلااك المووااو  الغنااه الثلباات لالّ بعااد الحكاام العاالل. فوجااوب 

الهللا لاام يكاا  داخاا  فاا  وووااو  ذلااك  « خبهناا   مااها بعدالااة  يااد»تالااديا يااوض المخبااه : 

. .. هاجلالّ  نّاد وعخاول  هللّا هاذا الخاـ  الالّ لزل تأخنه المووو  اجودا    الحكامـ  الحكم العللّ 

 .«الخ
 فإخباالر  مااها بعدالااة  يااد فنماال لااو ياالض المخبااه :»اردت الزياالدو هكااذا :  (ر)افاا  

الالّ لازل ـ  الهللا لم يك  داخ  ف  وووو  ذلك الحكام العاللم « خبهن   مها بأهللّا  يدا  لدض»

 .«... لالّ  نّد وعخول  هللّا هذا الخهاجـ  تأخنه المووو  اجودا    الحكم
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وو  اال ينفّك    واللديمهل   فهو وثل وال لاو  خباه  ياد ال ل لطبنعة المو

بع   بند المولر بأنّد يلض : ال تعمل بأخبلر  ياد   فإنّاد ال يجاو  لاد العمال 
بد الو اتّكلال  خر دلنل  لّل يدّض  خر الجوا  ؛ ألهللّا  ادل شامولد لاد لانت لالّ 

ه وا   خبالر لمالور الخفظ ا دل يلبخنّتد لخشموض   ال لختفلات بنناد ابان  غناه

ايد تمادّل فا  اإلياهاد الثالن  وا  هاذه اإلياهادات وال  .(1) يد ف  ن ه المولر 
 .(3)  فهاج   (2)يووح لك 

 هللّا العمااال باااللمفهول فااا  األاكااالل الشاااه نّة غناااه ومكااا  ؛ لوجاااوب 

اكالل الشاه نّة   فنجاب تنزيال التفّحّ  ا  المعالر  لخباه العادض فا  األ
اآليااة  خاار اإلخباالر فاا  المووااو لت الخلرجنّااة ؛ فإنّهاال هاا  التاا  ال يجااب 

التفّحّ فنهل    المعلر    ايجعل المهاد و  المبوض فنهل هاو المباوض فا  

الجمخة   ف  ينلف  ا تبلر انرملل  دض  خه للند   فا  يمالض : لهللّا يباوض خباه 
جنّة وطخمل يمتخزل يبولد ف  األاكلل بلإلجمل  الوااد ف  المووو لت الخلر

 .(4)المهّكب ااألالويّة 

افنااد :  هللّا اجااوب الااتفّحّ  اا  المعاالر  غنااه اجااوب التباانّ  فاا  
الخبه   فإهللّا األّاض يؤّكد اّجنّة خبه العلدض اال ينلفنهل ؛ ألهللّا وهج  التفّحّ 

ر  العمل باد كمال  اجاب العمال    المعلر  للر الفحّ  ّمل  اجب الشل

 بهذا   االتبنّ  المنلف  لخحّجنّة هو التويّا    العمل
__________________ 

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «ف  ن ه المولرـ  للرـ  بل ال يالور»( لم تهد  بلرو 1)

 .«ذلك»:  «لك»بدض  (ه)( ف  2)

 .265( راج  الالفحة 3)

 .«المطعنّة» يلدو :  (ظ)( ف  4)

اونهاااااااااال :  اااااااااادل 
لوكاااااااااالهللا العماااااااااال 

فهااااول اآليااااة فاااا  بم
األاكاااااااااااااااااااااااااااااااالل 

 الشه نّة

هااااذا الجااااواب  اااا  
 اإليهاد
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تماالس دلناال  خااه   فنكااوهللا ذلااك الاادلنل هااو المتّباا  الااو كاالهللا  صاا  واا  اال

االصااوض. فاااإذا ياائت  ااا  المعاالر   مااال بهااذا الخباااه   الذا اجااده  خاااذ 
بلألرجح ونهمل. الذا يئت    التبنّ  تويّا    العمل ارج  للر ول يمترند 

 االصوض العمخنّة.

مل بمجاّهد فخبه الفلسا الهللا اشتهك و  خبه العلدض ف   دل جوا  الع
المج ء   لالّ  نّاد بعاد الناأس  ا  اجاود المنالف  يعمال بللثالن  داهللا األّاض   

 او  اجداهللا المنلف  يؤخذ بد ف  األّاض ايؤخذ بلألرجح ف  الثلن .

الااذر  (1)فتتبّاا  األدلّااة فاا  األّاض لتحالاانل الممتراا  الشااه ّ  لخحكاام 
 رله الدلنل الموجود.ترّمند خبه الفلسا   اف  الثلن  لطخب الملن   ّمل ايت

اونهال :  هللّا وفهااول اآلياة غنااه وعماوض بااد فا  المووااو لت الخلرجنّااة 

الت  ونهل وورد اآلية اهو لخبلر الولند بلرتداد طلهفاة   اوا  المعخاول  نّاد ال 
 بادّ وا    بل ال  يّل و  ا تبلر العادلن    فا  (2)يكف  فند خبه العلدض الوااد 

 طه  المفهول ؛ لعدل جوا  لخهاج المورد.

ـ  بللنمبة للر الموواو لتـ  افند :  هللّا غلية األوه لزال تمنند المفهول
العادلن  فا  البنّناة ال  (3)بمل لذا تعدّد المخبه العالدض   فكاّل ااااد وا  خباهر 

 يجب التبنّ  فند.
__________________ 

 .«الممتر  لخحكم الشه  ّ » : (ظ)( ف  1)

 ف  غنههل. «الوااد»  الم تهد  (م)( كذا ف  نمخة بدض 2)

 .«خبه العدلن » ( :ضا ) (ت)( ف  3)

 ااااااادل العمااااااال  - 5
بمفهااااول اآليااااة فاااا  

 وورده

الجااااواب  اااا  هااااذا 
 اإليهاد
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ا ّواال لاازال لخااهاج المااورد فممنااو  ؛ ألهللّا المااورد داخاال فاا  ونطااو  

 اآلية ال وفهووهل.
اجعل  صل خبه االرتداد ووردا لخحكم بوجوب التبنّ  لذا كلهللا المخبه 

 (2)لذا كلهللا المخبه بد  لدال   ال يخزل وند لالّ تمنند لحكمد  (1)بد فلسمل ابعدود 

ف  طهف المفهاول الخاهاج بعا   فاهاده   اهاذا لانت وا  لخاهاج الماورد 
 الممتهج  ف  ش ء.

 دل اجاوب : و   هللّا المفهول يدّض  خر  (3)اونهل : ول    غلية البلدئ 

 .(4)التبنّ    اهو ال يمتخزل العمل ؛ لجوا  اجوب التويّا 
فملده : و  لرادو اجوب التبنّ   (5)اكأهللّا هذا االيهاد وبنّ   خر ول تمدّل 

نفماانّل   ايااد  هفاات وااعفد   ا هللّا المااهاد اجااوب التباانّ  ألجاال العماال  نااد 

 لرادتد   النت التويّا اننئذ ااسطة.
 اونهل :  هللّا الممألة اصولنّة   ف  يكتفر فنهل بلل ّ .

افنااد :  هللّا ال هااور الخف ااّ  ال بااأس بللتمّمااك بااد فاا  اصااوض الفمااد   

 بلل ّ  وطخمل هو اصوض الدي  ال اصوض (6)ااالصوض الت  ال يتمّمك فنهل 
__________________ 

 .«لعدود»  اف  غنههل :  (ظ)( كذا ف  1)

 .«لخحكم» ( :م)  اف   «الحكم» ( :ضا ) (ت)( ف  2)

   االالحنح ول   بتنله. «غلية المبلدر»( ف  النمخ : 3)

 (وخطاوط)  الكنّد ال يوجد فند   ان ه غلية البلدئ  356( اكله  ند ف  وفلتنح االصوض : 4)

 .89: الورية 

 .255( راج  الالفحة 5)

 .«لهل»  اف  غنههمل :  (تا ) (ظ)( كذا ف  6)

وفهااااااول اآليااااااة  - 6
ال يمااااااتخزل العماااااال 

 االجواب  ند

كاااااااااااااااااااااااااااااوهللا  - 7
نّة الممااااااألة اصااااااول

 اجوابد
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لفمد   اال ّ  الاذر ال يتمّماك باد فا  االصاوض وطخمال هاو وطخاا ال اّ    ال ا

 ال ّ  الخلّم.
 هللّا المهاد بللفلسا وطخا الخلرج    طل ة ع الو بللالغلهه  اونهل :

ه   اغناهه   فكّل و  كلهللا كذلك  ا ااتمل ف  امّد ذلك اجب التبنّ  ف  خباه

وّم  يفند يولد العخم ؛ النحاللره ف  المعالول  ا و  هو داند   فنكاوهللا فا  
تعخنااا الحكاام بللفمااا لشاالرو للاار  هللّا وطخااا خبااه المخبااه غنااه المعالااول ال 

  بهو بد ؛ الاتملض فممد ؛ ألهللّا المهاد الفلسا الوايعّ  ال المعخول.

ال يحتالج وعاد للار  فهذا اجد  خه إلفلدو اآلية اهوة اتّبل  غنه العخم  
فا  اإلياهاد الثالن  وا  اإلياهادي   (1)التمّمك ف  ذلك بتعخنل اآلية   كمل تمادّل 

 األّالن .

افند :  هللّا لرادو وطخا الخلرج    طل ة ع و  لط   الفلسا خ ف 
تالب   ال لهه  هفل   فللمهاد بد : لّول الكلفه   كمل هو الشله  لط يد فا  الك

اناااث لنّاااد يطخاااا غللبااال فااا  وملبااال الماااؤو . الّوااال الخااالرج  ااا  طل اااة ع 

بللمعلص  الكبناهو الثلبتاة تحهيمهال فا   والهللا نازاض هاذه اآلياة   فللمهتكاب 
 لخالغنهو غنه داخل تحت لط   الفلسا ف   هفنل المطلبا لخعهف الملبا.

مْر َعمْنُكْم نِْ  تَْجتَنِبُموا َكبمائَِر مما تُ )ورلفل للر يولد تعاللر :  ْنَهمْوَ  َعْنم ُ نَُكفِّ

 .(2)(َسيِّئاتُِكمْ 
__________________ 

 .259( راج  الالفحة 1)

 .31( النملء : 2)

انحالااااااالر وفهاااااااول 
اآلياااااااااااااااة فااااااااااااااا  
المعالااااااااااااااااااااااااااااول 

 المااااااااااااااااااااا ل خنهم
 او  داند

الجااااواب  اااا  هااااذا 
 اإليهاد
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و   نّد يمكا  فاه  الخخاّو  ا  الالاغنهو االكبناهو   كمال لذا  خام وناد 

التوبة و  الذنب الملبا   ابد يندف  اإليهاد المذكور   اتّر  خر وذهب و  
 .(1)ب كبنهو يجعل كّل ذن

فهو غنه يلد  ؛ ألهللّا ظالهه ـ  لكذبد فندـ  ا ّول ااتملض فممد بهذا الخبه

تحمّا الفما يبال النباأ ال باد   فاللمفهول يادّض  (2)(نِْ  جاَءُكْم فاِسٌق بِنَبَإٍ )يولد : 
 خر يبوض خبه و  لنت فلسمل و  يطا  الن اه  ا  هاذا النباأ اااتمالض فمامد 

 بد.

 هللّا الااوارد  (3) خاار ظاالهه اآليااة   ايااد  هفاات  هااذه جمخااة وّماال  ارداه
ونهااال لياااهاداهللا   االعمااادو االياااهاد األّاض الاااذر  ارده جمل اااة وااا  المااادولء 

 .(4)االمتأّخهي  

د  ااّم لنّااد كماال اسااتدّض بمفهااول اآليااة  خاار اّجنّااة خبااه العاالدض   كااذلك ياا
يمتدّض بمنطويهل  خر اّجنّة خبه غنه العلدض لذا االل ال ّ  بالديد ؛ بنالء 

ول يعّم تحالنل ال ّ    فإذا االل و  الخلرج :  «التبنّ » خر  هللّا المهاد ب 

 ظّ  بالد  خبه الفلسا كفر ف  العمل بد.
او  التبنّ  ال نّّ  : تحالنل شههو العخملء  خر العمل باللخبه  ا  خار 

 بمنطو  اآلية  خر (6)راايتد   او  هنل تمّمك بع   (5) ورموند  ا  خر
__________________ 

 .554  اان ه تفالنل ذلك ف  وفلتنح االصوض :  118:  2( كللحخّ  ف  المهاهه 1)

 .6( الحجهات : 2)

 .256( راج  الالفحة 3)

 .257ـ  256( تمدّل ذكههم ف  الالفحة 4)

 (.ظا ) (ر)   (ت)ف   « خر»( لم تهد 5)

 .475  اوفلتنح االصوض :  489( ان ه الفواهد الحلههيّة : 6)

االساااااااااااااااااااااااااااتدالض 
بمنطاااااااااو  اآلياااااااااة 
  خاااار اجنّااااة خبااااه
غناااااااه العااااااالدض لذا 
االاااااااااال ال اااااااااااّ  

 بالديد
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اّجنّة الخباه الراعنا المنجباه بللشاههو   افا  اكام الشاههو  والرو اخاهى 

 غنه وعتبهو.
ـ  اهو تحالنل ال ّ  بالاد  وخباههـ  الو  ّمم التبنّ  لختبنّ  االجملل ّ 

بال الحما  دخل خبه الفلسا المتحاّه   ا  الكاذب ؛ فنادخل المو ّاا اشابهد 

  يرل.
اّجنّاة األيمالل ـ  ونطويل اوفهووالـ  ا خر ول ذكه   فنثبت و   ية النبأ

األربعاااة لخخباااه : الالاااحنح   االحمااا    االمو ّاااا   االراااعنا المحفاااوف 

 بمهينة ظنّنّة.
الكاا  فنااد واا  اإلشااكلض واال ال يخفاار ؛ ألهللّا التباانّ  ظاالهه فاا  العخمااّ  ؛ 

الو كلهللا المهاد وجّهد ال ّ  لكلهللا األواه باد فا  خباه الفلساا لغاوا   لذ كنا 

 العليل ال يعمل بخبه لالّ بعد رجحلهللا صديد  خر كذبد.
لالّ  هللا يدف  الخغويّة بمل ذكهنل سلبمل : و   هللّا الممالود التنبند ااالرشلد 

  خر  هللّا الفلسا ال ينبغ   هللا يعتماد  خناد   ا نّاد ال ياؤو  وا  كذباد الهللا كالهللا

 الم نوهللا صديد.
ـ  كخّهالـ  اظلهه التعخنال «الجهللة»الفظ  «التبنّ »اكنا كلهللا : فملدّو 

 لرادو وجّهد ال ّ . (1) بنة    

نعااام   يمكااا  د اااوى صاااديد  خااار االطمئنااالهللا الخااالرج  ااا  التحنّاااه 
االتزلاازض بحنااث ال يعاادّ فاا  العااهف العماال بااد تعهيراال لخويااو  فاا  الناادل ؛ 

 الفلسا بد. فحننئذ ال يبعد انجبلر خبه

 لك    لو يخنل ب هور المنطو  ف  ذلك كلهللا داال  خر اّجنّة ال  ّ 
__________________ 

 .«و » ( :لا ) (ظ)( ف  غنه 1)

لمنليشاااااااااااة فااااااااااا  ا
االساااااااااااااااااااااااااااتدالض 

 المذكور
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االطمئنلنّ  المذكور الهللا لم يك  وعد خبه فلسا ؛ ن ها للار  هللّا ال الهه وا  

الخلرج    اآلية  هللّا خبه الفلسا اجوده كعدود   ا نّد ال بدّ و  تبنّ  األوه و 
 االعمل  خر ول يمترند التبنّ  الخلرجّ .

نعم   ربمل يكوهللا نفت الخبه و  األولرات الت  يحالل وا  وجمو هال 

 التبنّ .
فللممالود : الحذر    الويو  ف  وخللفة الواي    فكخّمل االل األوا  

ونااد جاال  العماال   فاا  فااه  اننئااذ باان  خبااه الفلسااا المعترااد بللشااههو لذا 

لهللا بالديد ابن  الشههو المجّهدو لذا االل االطمئنلهللا بالد  االل االطمئن
 ورمونهل.

االحلصاال :  هللّا اآليااة تاادّض  خاار  هللّا العماال يعتبااه فنااد التباانّ  واا  داهللا 

ودخخنّااة لوجااود خبااه الفلسااا ا دوااد   سااواء يخناال بااأهللّا المااهاد ونااد العخاام  ا 
لسا يكف  فند خبه الف (2)بأهللّا  (1)االطمئنلهللا  ا وطخا ال ّ    اتّر  هللّا و  يلض 

ـ   ا تو نا  ا غنههمل و  صفلت الهاار (3)لحم  ـ  وجّهد ال ّ  بمرموند

ف  ود الموض بداللة اآلية  خر اّجنّاة وطخاا ال اّ  باللحكم الشاه ّ  الهللا لام 
 يك  وعد خبه  ص    فلفهم ااغتنم ااستمم.

هاذا   الكا  ال يخفاار :  هللّا امال التباانّ   خار تحالاانل وطخاا ال ااّ   ا 

 .(4)ئنلهللا يوجب خهاج وورد المنطو    اهو اإلخبلر بلالرتداد االطم
__________________ 

 .223:  1( كللمحمّا المّم  ف  الموانن  1)

 .«لهللاّ » ( :ضا ) (م)   (ر)   (ت)( ف  2)

 .«بحم »  اف  غنههمل :  (لا ) (ظ)( كذا ف  3)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «بلالرتدادـ  للرـ  هذا الك »( لم تهد 4)
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 او  جمخة اآليلت : يولد تعللر ف  سورو بهاءو :
يِن َوِليُْنمِيُروا قَمْوَمُهْم ) فَلَْو ا نَفََر ِمْن ُكّلِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ ِليَتَفَقَُّهوا فِي المّدِ

 .(1)(نِ ا َرَجعُوا نِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحيَُرو َ 

دلّت  خر اجوب الحاذر  ناد لناذار المناذري    وا  داهللا ا تبالر لفالدو 
 خبههم العخم لتواته  ا يهينة   فنثبت اجوب العمل بخبه الوااد.

  ّول اجوب الحذر   فم  اجهن  :

بعد انم خهل    وعنر التهّج  ظلههو فا   «لعلّ » ادهمل :  هللّا لف ة 
مّا ام  الحذر  بت اجوبد ؛ لّول لمل كوهللا ودخولهل وحبوبل لخمتكخّم   الذا تح

ذكهه ف  المعللم : و   نّد ال وعنر لندب الحذر ؛ لذ و  ينلل الممترا  يجاب 

  الّواال ألهللّا رجحاالهللا العماال بخبااه الوااااد ومااتخزل  (2)اواا   دوااد ال يحماا  
 لوجوبد بلإلجمل  المهّكب ؛ ألهللّا كّل و   جل ه فمد  اجبد.

ناذار ؛ لويو اد غلياة لخنفاه الواجاب الثلن  :  هللّا ظلهه اآلية اجاوب اإل

   فإذا اجب اإلنذار  فلد اجوب الحذر لوجهن  : «لو ال»بممترر كخمة 
 ادهمل : ايو د غلية لخواجب ؛ فإهللّا الغلية المتهتّبة  خر فعل الواجب 

وّمل ال يهور اآلوه بلنتفلهد   سواء كلهللا وا  األفعالض المتعخّماة لختكخناا  ل ال 

  ايولاد  « ساخم لعخّاك تادخل الجنّاة»ا    «لعخّاك تفخاح تاب»  كمل ف  يولك : 
 .(3)(فَقُوا لَ ُ قَْوا  لَيِّنا  لَعَلَّ ُ يَتَيَكَُّر أَْو يَْخشى)تعللر : 

__________________ 

 .122( التوبة : 1)

 .47( المعللم : 2)

 .44( طد : 3)

اآليااااااااااة الثلننااااااااااة : 
 «النفه» ية 

 اجاااااااد االساااااااتدالض
 بهل
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 إلنذار.الثلن  :  نّد لذا اجب اإلنذار  بت اجوب المبوض ؛ الالّ لغر ا

ان نه ذلك : ول تمّمك بد ف  الممللك  خار اجاوب يباوض ياوض الماه و 
َوا يَِحملن لَُهمنَّ أَْ  يَْكمتُْمَن مما َخلَمَق هللاُ )اتالديمهل ف  العدّو   و  يولد تعاللر : 

  فلستدّض بتحاهيم الكتمالهللا ااجاوب اإلظهالر  خانهّ     خار  (1)(فِي أَْرحاِمِهنَ 

 .(2)ول ف  األرالل يبوض يولهّ  بللنمبة للر 
فإهللا يخت : المهاد بللنفه النفه للر الجهلد   كمل ي هاه وا  صادر اآلياة 

او  المعخاول  هللّا النفاه  (َوما كاَ  اْلُمْؤِمنُوَ  ِليَْنِفُروا َكافَّة  ،)اهو يولد تعللر : 

 للر الجهلد لنت لختفمّد ااإلنذار.
 هللّا الماهاد االاوض  : وا  (3)نعم ربمل يتهتّبلهللا  خند   بنلء  خر وال ينال 

البالنهو ف  الدي  و  وشلهدو  يلت ع اظهور  النلهاد  خار   داهاد اسالهه 

واال يتّفااا فاا  اااهب الممااخمن  واا  الكفّاالر واا   ياالت   مااة ع ااكمتااد   
الفهياة المتخخّفاة البليناة فا  المديناة ؛ فللتفمّاد  (4)فنخبهاا بذلك  ند رجو هم 

 لية اتّر تجب بوجوب ذيهل.ااإلنذار و  يبنل الفلهدو   ال الغ

 يخت :
__________________ 

 .228( البمهو : 1)

 .194:  9( الممللك 2)

 .84ـ  83:  3  اوجم  البنلهللا  321:  5( يللد الحم  ا بو ومخم   ان ه تفمنه التبنلهللا 3)

 (.ت)  اشطب  خند ف   «للر» يلدو :  (ها ) (م)   (ر)( ف  4)
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ية داللة  خر  هللّا المهاد النفه للر الجهالد    ّاال : لنّد لنت ف  صدر اآل

 اذكه اآلية ف   يلت الجهلد ال يدّض  خر ذلك.
ا لننال : لاو ساخّم  هللّا الماهاد النفاه للار الجهالد   لكا  ال يتعانّ   هللا يكاوهللا 

النفه و  كّل يول طلهفة ألجل وجّهد الجهلد ؛ بل لاو كالهللا لمحا  الجهالد لام 

فنمك   هللا يكوهللا التفمّد غلية إليجلب النفاه  يتعنّ   هللا ينفه و  كّل يول طلهفة  
  خر طلهفة و  كّل يول   ال إليجلب  صل النفه.

ا للثل : لنّد يد فّمه اآلية بأهللّا المهاد نه  المؤونن     نفه جمنعهم للر 

  ا وه  (2)(ِفُروا َكافَّة  َوما كاَ  اْلُمْؤِمنُوَ  ِليَنْ )؛ كمل ي هه و  يولد :  (1)الجهلد 
اال يخخّاوه اااده   فنتعخّماوا  ا لد خندعصاخربعرهم بأهللا يتخخّفوا  ند النبّ  

 وملهل ا لهم ااهاوهم اتّر ينذراا يووهم النلفهي  لذا رجعوا للنهم.

ّمال ال ينكاه   االحلصل :  هللّا ظهور اآلية ف  اجاوب التفمّاد ااإلناذار و
ف  وحنّ    امل اآلية  خند الهللا لزل وخللفة ال الهه فا  سانل  اآلياة  ا 

 بع   لفلظهل.

اوّماال ياادّض  خاار ظهااور اآليااة فاا  اجااوب التفمّااد ااإلنااذار : استشااهلد 
 ر كثنهو.اإلولل بهل  خر اجوبد ف   خبل

فا   الما ل خندونهل : ول    الفرل ب  شلذاهللا ف   خخد      الهوال 

 اديث   يلض :
__________________ 

 .83:  3( فّمهه بذلك الشنخ الطبهس  ف  وجم  البنلهللا 1)

 .122( التوبة : 2)

ظهااااور اآليااااة فاااا  
اجاااااااااوب التفمّااااااااااد 

 ااإلنذار

ظهااااور اآليااااة فاااا  
اجاااااااااوب التفمّااااااااااد 

 ذارااإلن

األخباااااااااالر التاااااااااا  
استشاااااااااااهد فنهااااااااااال 
اإلوااااااااااااااااااااااااااااااااااااالل 

آياااااااة ب المااااااا ل خند
 خااااااااار  «النفاااااااااه»

 اجوب التفمّد
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لنّمل اوهاا بللحّذ ؛ لعخّة الوفلدو للر ع   اطخاب الزيالدو   االخاهاج »

وال فناد وا  التفمّاد  (1)األجال »: ـ   هللا يالضـ  للارـا  «تهف العباد   كّل ول اي
للر كّل صم  انلانة ؛ كمل يلض ع  ّز اجّل  الم ل خنهمانمل  خبلر األهّمة 

 .(2) «اآلية (... فَلَْو ا نَفََر ِمْن ُكّلِ فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ ) :

ة  خّ  با   با  امازو : و  رااي (3)اونهل : ول ذكهه ف  ديبلجة المعللم 
   يلض :

يموض : تفمّهاوا فا  الادّي  ؛ فإنّاد وا  لام  الم ل خندسمعت  بل  بد ع »

ِليَتَفَقَُّهموا فِممي )يتفمّاد وانكم فا  الاادي  فهاو   هاباّ  ؛ لهللّا ع  اّز اجااّل يماوض : 

يِن َوِليُْنِيُروا قَْوَمُهْم نِ ا َرَجعُوا نِلَْيِهْم لَعَلَُّهْم يَْحيَ   .(4) «(ُرو َ الّدِ

ف  بلب ول يجاب  خار النالس  ناد وراّ  ـ  اونهل : ول رااه ف  الكلف 

 و  صحنحة يعموب ب  شعنب   يلض :ـ  الم ل خنداإلولل 
: لذا اااد   خاار اإلواالل اااد  كنااا  الماا ل خنديخاات ألباا   بااد ع »

هام فا   :يالض  ؟(... فَلَمْو ا نَفَمرَ )يلض :  ي  يوض ع  ّز اجاّل :  ؟يالن  النلس

 ذر ول داووا ف  الطخاب   اهاؤالء الاذي  ينت اهانهم فا   اذر اتّار يهجا  
 .(5) «للنهم  صحلبهم

 اونهل : صحنحة  بد األ خر   يلض :
__________________ 

 (.لا ) (ظ)ف   «األجل»( لم تهد 1)

 .65و   بواب صفلت الملو    الحديث  8  البلب  69:  18( الوسلهل 2)

 .25ض : ( وعللم االصو3)

 .6  بلب فه  العخم   الحديث  31:  1( الكلف  4)

 .1  الحديث  378:  1( الكلف  5)
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 ااا  ياااوض العلّواااة : لهللّا رساااوض ع  المااا ل خندساااألت  بااال  باااد ع »

يالض : ااّا  ؟يلض : و  ولت النت لد لولل ولت ونتة جلهخنّة ا لد خندعصخر
بخهاسلهللا ال يعخم و  اصنّد   لم يماعد  اع   يخت : فإهللّا لولول هخك   ارجل

اّجة اصنّد  خر وا  هاو  (1)يلض : ال يمعد ؛ لهللّا اإلولل لذا ولت ايعت  ؟ذلك

وعد فا  البخاد   اااّا النفاه  خار وا  لانت بحراهتد لذا بخغهام ؛ لهللّا ع  اّز 
 .(2) «اآلية (... فَلَْو ا نَفََر ِمْن ُكّلِ فِْرقَةٍ )اجّل يموض : 

  افنهل  الم ل خندوحّمد ب  ومخم       ب   بد ع اونهل : صحنحة 

 ّوال  فمالض : ؟فنما  النالس لذا والت العاللم  هللا ال يعهفاوا الاذر بعاده يخت : » :
ا ّواال غنههاال واا  البخااداهللا فبماادر ـ  يعناا   هاال المدينااةـ   هاال هااذه البخاادو فاا 

 .(3) «(فِْرقٍَة ِمْنُهْم طائِفَةٌ فَلَْو ا نَفََر ِمْن ُكّلِ )ومنههم ؛ لهللّا ع  ّز اجّل يموض : 

اونهل : صحنحة البزنطّ  المهايّة ف  يهب اإلسنلد       ب  الحما  
 .(4) الم ل خندالهول 

اونهل : رااية  بد المؤو  األناللرّر الواردو ف  جواب و  سأض    

لذا كالهللا اخات فهم »  يالض :  «اخت ف اّوت  راماة»:  ا لد خندعصخريولد 
 رامة

__________________ 

 ( :را ) (ت)  افاا   «دفعاات» ( :ها ) (ل)   (ض)   (ظ)   (م)( كااذا فاا  الكاالف    افاا  1)

 .«رفعت»

 .2  بلب ول يجب  خر النلس  ند ورّ  اإلولل   الحديث  378:  1( الكلف  2)

 .3  بلب ول يجب  خر النلس  ند ورّ  اإلولل   وم  الحديث  380:  1( الكلف  3)

 .1260  الحديث  350ـ  348هب اإلسنلد : ( ي4)
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لنت هذا يهاد   لنّمل يهاد االخت ف فا  طخاب العخام    خار  ؟!فلتّفليهم  ذاب

  الحاديث  (1) «(فَلَمْو ا نَفَمَر ِممْن ُكمّلِ فِْرقَمٍة ِممْنُهْم طائِفَمةٌ )ول يلض ع  ّز اجّل : 
 ونموض بللمعنر اال يحرهن   لفلظد.

ف  استدالض  صحلبنل بلآلية الشهيفة  خر اجاوب اجمن  هذا هو المّه 

 تحالنل العخم اكوند كفلهنّل.
 هذا غلية ول ينل  ا يملض ف  توجند االستدالض بلآلية الشهيفة.

 لكّ  اإلناللف :  دل جوا  االستدالض بهل و  اجوه :

وطخوبنّاة الحاذر  مناب اإلناذار بمال  األّاض :  نّد ال يمتفلد و  الك ل لالّ 
يتفمّهاوهللا فاا  الجمخااة   لكاا  لاانت فنهاال لطاا   اجااوب الحااذر   باال يمكاا   هللا 

يتويّا اجوبد  خر االوض العخم   فللمعنر : لعخّد يحالل لهم العخم فنحذراا 

  فلآلياة وماوية لبنالهللا وطخوبنّاة اإلنااذار بمال يتفمّهاوهللا   اوطخوبنّاة العمال واا  
ا   اهاذا ال ينالف  ا تبالر العخام فا  العمال ؛ الهاذا صاّح المنذري  بمال اناذرا

 ذلك فنمل يطخب فند العخم.

فخنت ف  هذه اآلية تخالانّ ل دلّاة النلهناة  ا  العمال بمال لام يعخام ؛ 
 خار اجااوب ـ  (2)فنمال ساامعت وا  األخبالر المتمدّوااة ـ  الاذا استشاهد اإلواالل

لخمتخخّفااان    وااا   هللّا  الناااذار الناالفهي  المااا ل خندالنفااه فااا  وعهفاااة اإلواالل 

 اإلولوة ال تثبت لالّ بللعخم.
الثلن  :  هللّا التفمّد الواجب لنت لالّ وعهفة االوور الوايعنّاة وا  الادي    

 فلإلنذار الواجب هو اإلنذار بهذه االوور المتفمّد فنهل   فللحذر
__________________ 

 .10الحديث  و   بواب صفلت الملو    11  البلب  101:  18( الوسلهل 1)

 ( ف  نفت هذه الالفحة االالفحتن  الملبمتن .2)

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
االساااااااتدالض بهاااااااذه 

 اآلية و  اجوه



 283  .........................................................................  (1)[دحاولا ربخ ةيجح]

 هللّا اإلنذار هل ـ  بللفتحـ  ال يجب لالّ  منب اإلنذار بهل   فإذا لم يعهف المنذر

ـ  بللكماهـ  اي  بلالوور الديننّة الوايعنّة  ا بغنههل خطأ  ا تعّمدا و  المنذر
 خام المناذر صاد   لم يجب الحذر اننئاذ   فلنحالاه اجاوب الحاذر فنمال لذا

المنااذر فاا  لنااذاره بلألاكاالل الوايعنّااة   فهااو ن نااه يااوض الملهاال :  خبااه ف ناال 

 .(1)بأااوهر لعخّد يمتثخهل 
؛ فااإهللّا  (4)بنماال الهااياالت  (3)ن نااه واال ارد واا  األوااه  (2)فهااذه اآليااة 

الممالود و  هذا الك ل لنت لالّ اجوب العمل بلالوور الوايعنّة   ال اجوب 

لاام يعخاام وطلبمتااد لخواياا    اال يعاادّ هااذا واالبطل  (5)فنماال يحكاا  الااو تالااديمد 
 لوجوب العمل بللخبه ال نّّ  الاللدر و  المخلطب ف  األوه الكذاهّ .

ان نهه : جمن  ول ارد   و  بنلهللا الحّا لخنلس ااجوب تبخنغد للانهم ؛ 

ههّر فإهللّا الممالود وند اهتداء النلس للر الحاّا الاوايعّ    ال لنشالء اكام ظال
 لهم بمبوض كّل ول يخبهاهللا بد الهللا لم يعخم وطلبمتد لخواي .

__________________ 

 .«بكذا لعخّد يمبل ونك»:  «بأااوهر لعخّد يمتثخهل»بدض  (لا ) (ظ)( ف  1)

 .«ألنّد»:  «فهذه اآلية»بدض  (ض)( ف  2)

 .308( يأت  بعرهل ف  الالفحة 3)

 كتب  نّهل  اهدو. (م)  اف   (لا ) (ظ)ف   «الهاايلتـ  للرـ  فهذه»( لم تهد 4)

يبااوض الخبااه الكااذاه  »:  «فنماال يحكاا  الااوـ  للاارـ  العماال باالالوور»باادض  (لا ) (ظ)( فاا  5)

 .«بللخالوم ال يبوض كّل ول يخبه ف هللا بأنّد كذا الهللا
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 ّم الفه  بن  هذا اإليهاد اسلبمد :  هللّا هذا اإلياهاد وبناّ   خار  هللّا اآلياة 

ود الماتكخّم بللحاذر  ا  االواور الوايعنّاة   المماتخزل نلطمة بلختاللم ومالا
لعدل اجوبد لالّ بعد لاها  كوهللا اإلنذار وتعخّمل بللحكم الوايعّ    ا ّول اإليهاد 

األّاض فهو وبنّ   خار ساكوت اآلياة  ا  التعاّه  لكاوهللا الحاذر ااجبال  خار 

 اإلط    ا بشهط االوض العخم.
جااوب الحااذر وطخماال  نااد لنااذار الثللااث : لااو سااخّمنل داللااة اآليااة  خاار ا

المنذر الو لم يفد العخم   لك  ال تدّض  خر اجوب العمل بللخبه و  انث لنّد 

خبه ؛ ألهللّا اإلنذار هو اإلب غ و  التخويا   فإنشلء التخوياا واأخوذ فناد   
االحااذر هااو التخااّوف الحلصاال  منااب هااذا التخويااا الاادا   للاار العمااال 

 التخويا ال يجب لالّ  خر الوّ لظ فا  ومالل بممترله فع    او  المعخول  هللاّ 

اإليعلد  خر االوور الت  يعخام المخالطبوهللا بحكمهال وا  الوجاوب االحهواة   
 خااار  (1)كمااال يو اااد  خااار شاااهب الخماااه افعااال الزنااال اتاااهك الالااا و    ا 

 (2)المهشدي  ف  وملل لرشلد الجّهلض   فللتخّوف ال يجب لالّ  خار الماتّعظ  ا 

لمعخول  هللّا تالديا الحلك  فنمل يحكند و  لفظ الخبه الذر الممتهشد   او  ا
 هو وحّل الك ل خلرج    األوهي .

توونح ذلك :  هللّا المنذر لّول  هللا ينذر ايخّوف  خار اجاد اإلفتالء انمال 

ول هو ودلوض الخبه بلجتهلده   الّوال  هللا يناذر ايخاّوف بخفاظ الخباه الكنال لاد 
    الحّجة.

 يّهل النلس اتّموا ع ف  شهب العالنه ؛يل  »فلألّاض   كأهللا يموض : 
__________________ 

 .«ا» ( :ر)( ف  1)

 .«ا» ( :ظا ) (ت)( ف  2)
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يلض  : (1)االثلن    كأهللا يموض ف  وملل التخويا  .«فإهللّا شهبد يوجب المؤاخذو

 .«و  شهب العالنه فكأنّمل شهب الخمه»:  الم ل خنداإلولل 
ض   ف  يجب الحذر  منبد لالّ  خر الممخّدي   ّول اإلنذار  خر الوجد األاّ 

 لهذا المفت .

 ا ّوال الثالن    فخااد جهتالهللا : لاااداهمل : جهاة تخويااا اليعالد. االثلننااة :
 .الم ل خندجهة اكلية يوض و  اإلولل 

او  المعخول  هللّا الجهة االالر تهج  للر االجتهلد ف  وعنار الحكلياة   

د لد ؛ لذ هاو الاذر يجاب  خناد التخاّوف فه  لنمت اّجة لالّ  خر و  هو ومخّ 
  ند تخويفد.

ا ّول الجهة الثلننة   فه  الت  تنف  المجتهد اآلخه الذر يمم  وناد هاذه 

الحكليااة   لكاا  اظنفتااد وجااّهد تالااديمد فاا  صاادار هااذا الكاا ل  اا  اإلواالل 
  ا ّول  هللّا ودلولد وترّم  لمل يوجاب التحاهيم الموجاب لختخاّوف  الم ل خند

 الكهاهة   فهو وّمل لنت فهم المنذر اّجة فند بللنمبة للر هذا المجتهد. ا  (2)

فلآلية الدالّة  خر اجوب التخّوف  ند تخويا المنذري  وختاّلاة بما  
يجب  خند اتّبل  المنذر ف  ورموهللا الحكلية اهو الممخّد لاد ؛ لإلجمال   خار 

 ل فا   نّاد هال  نّد ال يجب  خر المجتهد التخّوف  ند لناذار غناهه. لنّمال الكا

يجب  خند تالديا غنهه ف  األلفلظ ااألصوات الت  يحكنهال  ا  المعالاول 
 ااآلية ال تدّض  خر اجوب ذلك  خر و  ال يجب ؟ ل ال الم ل خند

__________________ 

 (.ها ) (ض)   (م)ف   «ف  وملل التخويا»( لم تهد 1)

 .«لخخوف»  اف  غنههل :  (ظ)( كذا ف  2)
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 ف  ند التخويا. خند التخوّ 

فااللحّا :  هللّا االسااتدالض بلآليااة  خاار اجااوب االجتهاالد كفليااة ااجااوب 
 التمخند  خر العواّل    الر و  االستدالض بهل  خر اجوب العمل بللخبه.

 ف   ّاض  ربعنند : سههيدساذكه شنخنل البهلهّ  

و  افاظ  خار  ّوتا   ربعان  ااديثل » هللّا االستدالض بللنبوّر المشهور : 
 خاار اّجنّااة الخبااه   ال يمالااه  اا   (1) «بعثااد ع يااول المنلوااة فمنهاال  للماال

 .(2)االستدالض  خنهل بهذه اآلية 

اكأهللّا فند لشالرو للار واعا االساتدالض بهال ؛ ألهللّا االساتدالض بللحاديث 
 لهللا شلء ع  ند ذكه األخبلر. (3)نج ء المذكور وعنا جدّا   كمل س

 اا   خاال الفراال ياادف  هااذا  (4)هااذا   الكاا  ظاالهه الهاايااة المتمدّوااة 

اإليهاد. لكنّهل و  اآلالد ؛ ف  ينف  ف  صهف اآلية    ظلهههال فا  وماألة 
الغللاب تعادّد وا   (5)اّجنّة اآلالد. و  لوكلهللا ون  داللتهل  خر المدّ ر ؛ ألهللّا 

واا  كااّل صاام  بحنااث يكااوهللا الغللااب االااوض المطاا  واا   يخااهج للاار الحااذّ 

   ااننئذ فنجب الم ل خنداكليتهم لحكم ع الوايعّ     اإلولل 
__________________ 

   58   54و   بواب صفلت الملو    الحديث  8  البلب  67ـ  66:  18( ان ه الوسلهل 1)

 .62ا  60   59

 .71( األربعوهللا اديثل : 2)

 .307فحة ( ان ه الال3)

 .280( ف  الالفحة 4)

 .«ا هللاّ »:  «ألهللاّ »بدض  (لا ) (ظ)   (م)   (ت)( ف  5)

األالااااااااااااااااااااااااااااااااااار 
االسااااااتدالض بلآليااااااة 
 خاااااااااار اجااااااااااوب 
االجتهاااااااااااااااااااااااااااااالد 

كاااااااااااا ل الشاااااااااااانخ  مخنداالت
 ه البهل
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 الحذر  منب لنذارهم   فإط   الهااية ونّزض  خر الغللب.

ـ  (2)تبعل لخشنخ ف  العدّو ـ  (1)او  جمخة اآليلت الت  استدّض بهل جمل ة 
 د تعللر : خر اّجنّة الخبه   يول

نِ َّ الَِّييَن يَْكتُُموَ  ما أَْنَزْلنا ِمَن اْلبَيِّناِت َواْلُهمد  ِممْن بَْعمِد مما بَيَّنَّماهُ ِللنَّماِس )

 .(3)(فِي اْلِكتاِب أُولئَِك يَْلعَنُُهُم هللاُ َويَْلعَنُُهُم الالَِّعنُو َ 
واا   هللّا اهوااة الكتماالهللا  االتمهيااب فنااد : ن نااه واال بنّنااله فاا   يااة النفااه :

 تمتخزل اجوب المبوض  ند اإلظهلر.

: واال ذكهنال وا  اإليااهادي  األّالان  فا   يااة النفاه   واا   (4)اياهد  خنهال 
سااكوتهل ا اادل التعااّه  فنهاال لوجااوب المبااوض الهللا لاام يحالاال العخاام  منااب 

لااذر يحااهل االظهاالر    ا اختالاالم اجااوب المبااوض الممااتفلد ونهاال باالألوه ا

كتملنااد ايجااب لظهاالره ؛ فااإهللّا واا   واااه غنااهه بإظهاالر الحااّا لخناالس لااانت 
ومالوده لالّ  مل النلس بللحّا   اال يهيد بمثل هذا الخطالب تأسانت اّجنّاة 

 يوض الم هه تعبّدا ااجوب العمل بمولد الهللا لم يطلبا الحّا.

ايشاااهد لمااال ذكهنااال :  هللّا واااورد اآلياااة كتمااالهللا النهاااود لع وااالت النباااّ  
 (6)  اوعخول  هللّا  يلت  (5)بعد ول بنّ  ع لهم ذلك ف  التوراو  ا لد خندعصخر

 النبّوو
__________________ 

 .276   اصلاب الفالوض ف  الفالوض : 438:  1( ونهم : المحمّا المّم  ف  الموانن  1)

 .113:  1( ان ه العدّو 2)

 .159( البمهو : 3)

 .« خند» ( :ض)( ف  نمخة بدض 4)

 .241:  1( ان ه وجم  البنلهللا 5)

 (.ظ)ف   « يلت»( لم تهد 6)

آليااااااااااة الثللثااااااااااة : ا
 «الكتملهللا» ية 

اجاااااااد االساااااااتدالض 
 بهل

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
 االستدالض
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 ال يكتفر فنهل بلل ّ .

نعم   لو اجب اإلظهلر  خار وا  ال يفناد يولاد العخام غللبال  وكا  جعال 
ذلك دلن   خر  هللّا الممالود العمل بمولد الهللا لم يفاد العخام ؛ لائ ّ يكاوهللا للمالء 

 هذا الك ل كللخغو.

: وا   ياة تحاهيم كتمالهللا وال فا   (1)الض بمال تمادّل او  هنال يمكا  االساتد
 (2)األرالل  خر النملء  خر اجوب تالديمهّ    ابآية اجوب ليلوة الشهلدو 

  خر اجوب يبولهل بعد اإليلوة.

و  لوكلهللا كوهللا اجوب اإلظهالر ألجال رجالء اواو  الحاّا وا  تعادّد 
 الم ههي .

   يولد تعللر : (3)خة اآليلت الت  استدّض بهل بع  المعلصهي  او  جم

ْكِر نِْ  ُكْنتُْم ا تَْعلَُمو َ )  .(4)(فَْسئَلُوا أَْمَل اليِّ
بنلء  خر  هللّا اجوب المؤاض يمتخزل اجوب يباوض الجاواب ؛ الالّ لغار 

 هللا يمأض  اجوب المؤاض   الذا اجب يبوض الجواب اجب يبوض كّل ول يالحّ 

 ند ايم  جوابل لد ؛ ألهللّا خالوصنّة الممبوينّة بللمؤاض ال دخال فناد يطعال   
 الما ل خندفإذا سئل الهاار الذر هو و   هل العخام  ّمال سامعد  ا  اإلوالل 

ف  خالوم الوايعة   فأجلب بأنّ  سامعتد يماوض كاذا   اجاب المباوض بحكام 

 الم ل خندولل اآلية   فنجب يبوض يولد ابتداء : لنّ  سمعت اإل
__________________ 

 .278( راج  الالفحة 1)

 .282( البمهو : 2)

 .276( هو صلاب الفالوض ف  الفالوض : 3)

 .7  األنبنلء :  43( النحل : 4)

:  اآليااااااااة الهابعااااااااة
المااااؤاض واااا  » يااااة 

 « هل الذكه
اجاااااااد االساااااااتدالض 

 بهل
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يمااوض كااذا ؛ ألهللّا اّجنّااة يولااد هااو الااذر  اجااب المااؤاض  نااد   ال  هللّا اجااوب 

 المؤاض  اجب يبوض يولد   كمل ال يخفر.
 ايهد  خند :

:  هللّا االساااتدالض لهللا كااالهللا ب ااالهه اآلياااة   ف لهههااال بممترااار  (1) ّاال 

االحما   (2)المنل  لرادو  خملء  هل الكتلب   كمال  ا  ابا   بالس اوجلهاد 
َومما أَْرَسمْلنا ِممْن قَْبِلمَك نِاَّ ِرجماا  )؛ فإهللّا المذكور فا  ساورو النحال :  (3)ايتلدو 

بُممِر ، نُمموِحي نِلَممْيِهمْ  ْكِر نِْ  ُكْنممتُْم ا تَْعلَُممموَ  بِاْلبَيِّنمماِت َوالزن افاا   (فَْسممئَلُوا أَْمممَل المميِّ

ْكِر نِْ  )سورو األنبنلء :  َوما أَْرَسْلنا قَْبلََك نِاَّ ِرجاا  نُوِحي نِلَمْيِهْم فَْسمئَلُوا أَْممَل الميِّ

 (ُكْنتُْم ا تَْعلَُموَ .

 نّاد ارد فا  األخبالر  (4)  الن اه  ا  سانليهل   ففناد : الهللا كلهللا و  يط

  ايااد  ماد فاا  اصااوض  الما ل خنهمالممتفنراة :  هللّا  هاال الاذكه هاام األهّمااة 
 .(6) الم ل خند  ا رسخد ف  المجم      خّ   (5)الكلف  بلبل لذلك 

هذه األخبلر برعا المند ؛ بنلء  خر اشاتهاك  (7)اردّ بع  وشليخنل 

 ف  بعرهل اوعا بعرهل ف  البلي . بع  الهااو
__________________ 

 (.ها ) (ظ)   (ت)ف   « ّاال»( لم تهد 1)

 .362:  3( وجم  البنلهللا 2)

 .40:  4( وجم  البنلهللا 3)

 (.ضا ) (م)  الك  شطب  خنهل ف   « ّاال»( ف  جمن  النمخ  يلدو : 4)

 .210:  1( الكلف  5)

 .40:  4( وجم  البنلهللا 6)

 .597لمند المجلهد ف  وفلتنح االصوض : ( هو ا7)

 المنليشاااااااااااة فااااااااااا 
 االستدالض

واااااااا  هاااااااام  هاااااااال 
 ؟الذكه
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افنااد ن ااه ؛ ألهللّا راايتاان  ونهاال صااحنحتلهللا   اهماال راايتاال وحّمااد باا  

 امنة  ا وو ّمة. (2)  ف اظ   ارااية  ب  بكه الحرهوّ   (1)ومخم االوّشلء 
 ال تخخو و  وعا   اال تمد  يطعل. (3)نعم     راايلت  خه ونهل 

وب المؤاض  ند  دل العخم اجاوب تحالانل ا لننل :  هللّا ال لهه و  اج

العخم   ال اجوب المؤاض لخعمل بللجواب تعبّدا   كمل يملض فا  العاهف : سال 
 لهللا كنت جله .

ايؤيّاااااده :  هللّا اآلياااااة ااردو فااااا  اصاااااوض الااااادي  ا  وااااالت النباااااّ  

 الت  ال يؤخذ فنهل بللتعبّد لجمل ل. ا لد خندعصخر
دو اجااوب المااؤاض لختعبّااد بااللجواب ال ا للثاال : لااو سااخّم امخااد  خاار لرا

لحالوض العخم وند   يخنل : لهللّا المهاد و   هل العخم لنت وطخاا وا   خام الاو 

؛ الالّ لاادّض  خار اّجنّااة ياوض كااّل  االلم  الما ل خندبمامل  راايااة وا  اإلواالل 
بش ء الو و  طهيا المم  االباله   و   نّد يالّح سخب هاذا العناواهللا  ا  

نئل بممعد  ا بالهه   االمتبلدر و  اجوب سؤاض  هل وطخا و   اّت ش (4)

هااو سااؤالهم  ّماال هاام  االلموهللا بااد ـ  بناالء  خاار لرادو التعبّااد بجااوابهمـ  العخاام
 ايعدّاهللا و   هل العخم ف  وثخد   فننحاله ودلوض اآلية ف  التمخند ؛

 د  خر العلّو . خر اجوب التمخن (5)الذا تمّمك بد جمل ة 
__________________ 

 .3ا  7  الحديث  الم ل خنهم  بلب  هللّا  هل الذكه هم األهّمة  211ـ  210:  1( الكلف  1)

 .6( المالدر المتمدّل   الحديث 2)

 .8ا  2   1( المالدر المتمدّل   األالديث 3)

 .«و » ( :ها ) (ض)   (ر)   (ت)( ف  4)

   155 : 2  االمحمّاا المّما  فا  الماوانن   319  تمهند الموا اد : ( ونهم : الشهند الثلن  ف5)

 .411اصلاب الفالوض ف  الفالوض : 

جمل ااااااة  اسااااااتدالض
بلآليااااااااااااة  خاااااااااااار 

 اجوب التمخند
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ابمل ذكهنل يندف  وال يتاوّهم : وا   نّال نفاه  الاهاار وا   هال العخام   

فإذا اجب يبوض راايتد اجب يبوض رااية و  لنت وا   هال العخام بلإلجمال  
 المهّكب.

ؤاض  هل العخام  ا  األلفالظ التا  سامعوهل الصل اجد االندفل  :  هللّا س
فنهل   لانت ساؤاال وا   هال العخام  (2)االتعبّد بمولهم  الم ل خندو  اإلولل  (1)

سال الفمهالء لذا لام تعخام  ا »ال تاهى  نّاد لاو يالض :  و  انث هم  هل العخام ؛ 

  ال يحتمال  هللا يكاوهللا ياد  راد وال يشامل الممامو لت االمبالاهات  «األطبّلء

 ؟ة و  ينلل  يد اتكخّم  مها   اغنه ذلكالخلرجنّ 
 او  جمخة اآليلت   يولد تعللر ف  سورو بهاءو :

َوِمْنُهُم الَِّييَن يُْؤ ُوَ  النَّبِيَّ َويَقُولُوَ  ُمَو أُ ٌُ  قُْل أُ ُُ  َخْيٍر لَُكْم يُمْؤِمُن بِماَِ )

 .(3)(َويُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمنِينَ 
بتالااديمد لخماؤونن    باال  ا لد خندعصاخرواد  ع  ااّز اجاّل رسااولد 

 يهند بللتالديا بلهلل جّل ذكهه   فإذا كلهللا التالديا امنل يكوهللا ااجبل.

ايزيااد تمهيااب االسااتدالض اوااوال : واال رااه فاا  فااها  الكاالف  فاا  
   نّااد كاالهللا الساامل نل باا   باا   بااد ع دناالننه    (4)لحماا  بم اباا  هلشاامم ا

 الم ل خندا راد رجل و  يهي   هللا يخهج للر النم    فملض لد  بو  بد ع 

: 
 يلض : سمعت النلس يمولوهللا   ؟يل بنّ   ول بخغك  نّد يشهب الخمه»

__________________ 

 .«سمعهل» ( :لا ) (ض)   (ظ)   (م)   (ر)( ف  1)

 .«بمولد» ( :لا ) (ض)   (ظ)   (م)   (ر)( ف  2)

 .61( التوبة : 3)

 .«بلبهاهنم ب  هلشم» ( :ظا ) (م)( ف  4)

اآليااااااة الخلوماااااااة : 
 «االذهللا» ية 

جاااااااد االساااااااتدالض ا
 بهل

تأيناااااااد االساااااااتدالض 
هاايااااااااااااااااااااااااااة   بلل

الااااااااااااواردو فاااااااااااا  
 اكلية لسمل نل
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يموض  (يُْؤِمُن بِاَِ َويُْؤِمُن ِلْلُمْؤِمنِيَن ،)فملض : يل بنّ    لهللّا ع  ّز اجّل يموض : 

 .(1) «مخموهللا فالدّيهم: يالدّ  ع ايالدّ  لخمؤونن  ؛ فإذا شهد  ندك الم
 ايهد  خند :

  ال   ّاال :  هللّا المهاد بالالذهللا ساهي  التالاديا ااال تمالد بكاّل وال يمام 

وااا  يعمااال تعبّااادا بمااال يمااام  وااا  داهللا االاااوض اال تمااالد بالاااديد   فمدااااد 
 م.بذلك ؛ لحم  ظنّد بللمؤونن  ا دل اتّهلوه ا لد خندعصخر

ا لننل :  هللّا المهاد و  التالاديا فا  اآلياة لانت جعال المخباه باد اايعال 

اتهتنب جمن    لره  خند ؛ لذ لو كلهللا المهاد بد ذلك لم يك  اذهللا خنه لجمنا  
النلس ؛ لذ لو  خبهه  اد بزنل  اد    ا شهبد    ا يذفاد    ا ارتاداده   فمتخاد 

ذلك الخبه خنه لخمخبه  ند   بال كالهللا  (2)م يك  ف  سمل د النبّ   ا جخده   ل

وحا  الشاّه لاد   خالوصال وا   ادل صادار الفعال وناد فا  الوايا . نعاام   
خنااها لخمخبااه واا  انااث وتلبعااة يولااد الهللا كاالهللا ونلفماال وؤذياال لخنبااّ   (3)يكااوهللا 

؛ فثباوت الخناه لكاّل  «لكم»؛  خر ول يمترند الخطلب ف   ا لد خندعصخر

مخبااه االمخبااه  نااد ال يكااوهللا لالّ لذا صاادّ  المخبااه   بمعناار لظهاالر واا  ال
المبوض  ند ا دل تكذيبد اطه  يولد ر سل   و  العمل ف  نفمد بمل يمتراند 

االاتنلط التلّل بللنمبة للر المخبه  ند   فإهللا كلهللا المخبه بد وّمل يتعخّا بماوء 

 ف  ال لهه   لك  يكوهللا  خر اذر وند (4)اللد ال يؤذيد 
__________________ 

 و   بواب  اكلل الوديعة   الحديث األّاض. 6  البلب  230:  13( الوسلهل 1)

 .«لممل د» ( :ها ) (ت)( ف  2)

 .«كلهللا» ( :لا ) (ظ)( ف  3)

 .«ال يؤذهللا بد» ( :ظ)  اف   «ال يؤذند»:  «ال يؤذيد»بدض  (ض)( ف  4)

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
 االستدالض

الماااااااااااااهاد وااااااااااااا  
 «األذهللا»

الماااااااااااااهاد وااااااااااااا  
تالااااااااااااااااااااااااااااديا »

 «المؤونن 
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 اسمل نل المتمدّوة.ف  البلط    كمل كلهللا هو ومترر المالخحة ف  اكلية 

:  الم ل خندايؤيّد هذا المعنر : ول    تفمنه العنلشّ       الاللد  
كااالهللا رءافااال رانمااال  ا لد خندعصاااخروااا   نّاااد يالااادّ  الماااؤونن  ؛ ألنّاااد 

؛ فااإهللّا تعخناال التالااديا بلله فااة االهامااة  خاار كلفّااة المااؤونن   (1)بااللمؤونن  

 خناد   الره الهللا  (2)خاه بحناث يهتّاب ينلف  لرادو يباوض ياوض  اادهم  خار اآل
 نكه المخباه  ناد ايو اد ؛ لذ وا  اإلنكالر ال بادّ وا  تكاذيب  اادهمل   اهاو 

  فتعانّ  لرادو التالاديا  (3)ارءافل رانمل بللجمن   «اذهللا خنه»ونلف لكوند 

 بللمعنر الذر ذكهنل.
 ف  سبب نزاض اآلية : عرامدايؤيّده  يرل : ول    المّم  

   (4)  فااأخبهه ع بااذلك  ا لد خندعصااخروناالفا  خاار النبااّ    نّااد ناامّ »

اسألد   فحخا :  نّد لام يكا  شا ء وّمال يانّم  ا لد خندعصخرفأارهه النبّ  
  فأخذ هذا الهجل بعد ذلك يطع   ا لد خندعصخر خند   فمبل وند النبّ   (5)

مبل كّل وال يمام     خباهه ع  نّا  ايموض : لنّد ي ا لد خندعصخر خر النبّ  

 نّم  خند ا نمل  خبالره فمبال   ا خبهتاد  نّا  لام  فعال فمبال   فاهدّه ع تعاللر 
 .(6) «(قُْل أُ ُُ  َخْيٍر لَُكمْ ):  ا لد خندعصخربمولد لنبنّد 

__________________ 

 .354 : 2الاللف     ااكله  ند الفن  الكلشلن  ف  تفمنه 95:  2( تفمنه العنلش  1)

 .«يتهتّب»  اف  غنههل :  (ه)( كذا ف  2)

 .«بجمن  المؤونن » ( :ت)  اف   «لجمن  المؤونن » ( :ه)( ف  3)

 .«ذلك»  اف  غنههمل :  (لا ) (ظ)( كذا ف  4)

 .«نمّ » ( :لا ) (ظ)( ف  5)

 .300:  1( تفمنه المّم  6)
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لخمناالفا لاام يكاا  بتهتنااب  ا لد خندعصااخراوا  المعخااول :  هللّا تالااديمد 

   لر الالد   خند وطخمل.
 (2)المماّهاهللا :  «الماؤونن »صهيح ف   هللّا الماهاد وا   (1)اهذا التفمنه 

 بلإليملهللا و  غنه ا تملد   فنكوهللا اإليملهللا لهم  خر امب ليملنهم.

ـ  ورلفل للر تكهار لف دـ  ايشهد بتغليه وعنر اإليملهللا ف  المووعن 
 لء اف  الثلن  بلل ل   فلفهم.: تعديتد ف  األّاض بللب

ا ّول توجناد الهااياة   فنحتالج للار بنالهللا وعنار التالاديا   فنماوض : لهللّا 

 الممخم لذا  خبه بش ء فختالديمد وعننلهللا :
فعل الممخم  خر الالحنح ااألام   (3) ادهمل : ول يمترند  دلّة تنزيل 

لض المكخّفن    صحنحد ول كالهللا وبلاال ؛ فإهللّا اإلخبلر و  انث لنّد فعل و   فع

  افلسده ول كلهللا نمنرد   كللكاذب االغنباة انحوهمال   فحمال اإلخبالر  خار 
  خر  امند. (4)الاللد  امل 

االثلن  : هاو امال لخبالره وا  اناث لنّاد لفاظ داّض  خار وعنار يحتمال 

  الر الوايا   (5)وطلبمتد لخواي  ا ادوهل    خار كوناد وطلبمال لخوايا  اتهتناب 
  خند.

 المعنر الثلن  هو الذر يهاد و  العمل بخبه العلدض. ا ّول المعنر (6ا )
__________________ 

 .«التفالنل» ( :ل)  اف   «التعبنه»:  «التفمنه»بدض  (ض)( ف  1)

 .«الممهانوهللا»:  «الممّهاهللا»بدض  (ه)( ف  2)

 .«امل»:  «تنزيل»بدض  (ه)( ف  3)

 .«امخد» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  4)

 .«بتهتنب» ( :ها ) (م)   (ر)( ف  5)

 .«الحلصل  هللاّ » يلدو :  (لا ) (ظ)   (م)( ف  6)

توجنااااااااااد راايااااااااااة 
 لسمل نل
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األّاض   فهو الذر يمترند  دلّة امل فعل المماخم  خار الالاحنح ااألاما    

اهااو ظاالهه األخباالر الااواردو فاا  :  هللّا واا  اااّا المااؤو   خاار المااؤو   هللا 
ياال  باال وحّمااد   »:  الماا ل خند  خالوصاال وثاال يولااد  (1)يالاادّيد اال يتّهمااد 

كذّب سمعك ابالهك     خنك   فإهللا شهد  ندك خمموهللا يمالوة :  نّاد يالض 

 .(2) «. الخبه.. يوال   ايلض : لم  يخد   فالدّيد اكذّبهم
فااإهللّا تكااذيب المماالوة واا  كااونهم  يراال وااؤونن    ال يااهاد ونااد لالّ  اادل 

لمشاهود  خناد ؛ فإنّاد تهتنب   لر الواي   خر ك وهام   ال وال يملبال تالاديا ا

 تهجنح ب  وهّجح   بل تهجنح المهجو .
اجااوب يبااوض شااهلدو المااؤو   خاار  (3)نعاام   خااهج واا  ذلااك وواواا  

 المؤو  الهللا  نكه المشهود  خند.

فاا   (4)ا ناات لذا تأّوخاات هااذه الهاايااة االا تهاال واا  الهاايااة المتمدّوااة 
 ذكهنل. اكلية لسمل نل   لم يك  لك بدّ و  امل التالديا  خر ول

الهللا  بنت لالّ  ا  ظهاور خباه لسامل نل فا  اجاوب التالاديا بمعنار 

تهتنب   لر الواي    فنموض : لهللّا االساتعلنة بهال  خار داللاة اآلياة خاهاج  ا  
االستدالض بللكتلب للر المنّة   االممالاود هاو األّاض. غلياة األواه كاوهللا هاذه 

 ر.لهللا شلء ع تعلل (5)الهااية ف   داد الهاايلت اآلتنة 
__________________ 

 .347ـ  346:  3( يأت  بعرهل ف  وبحث االستالحلب 1)

  كمال  «يل وحّماد». افند : 4و   اكلل العشهو   الحديث  157  البلب  609:  8( الوسلهل 2)

 .347:  3يأت  ف  وبحث االستالحلب 

 .«ووو »:  (ها ) (ت)( ف  3)

 .291( راج  الالفحة 4)

   فمل بعد. 297( اآلتنة ف  الالفحة 5)
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 ّم لهللّا هذه اآليلت    خر تمديه تمخنم داللة كّل ااادو ونهال  خار اّجنّاة 
بعد تمنند المطخا ونهل الشلول لخبه العلدض اغنهه بمفهول ـ  الخبه   لنّمل تدضّ 

 ا واا   خبااه  اادض اايعااّ   خاار اّجنّااة خبااه العاالدض الااوايعّ  ـ   يااة النبااأ (1)

بحكام الغخباة اشاهلدو التعخنال بمخلفاة ـ  بعدالتد   بل يمك  انالهاف المفهاول
للر صورو لفلدو خبه العلدض ال ّ  االطمئنلنّ  بللالد  ـ  (2)الويو  ف  الندل 

  كمل هو الغللب و  المط  بللعدالاة ؛ فنالانه الصال وادلوض اآليالت ا تبالر 

ال اّ  االطمئنالنّ  االو او    بال هاذا  (3)لفلدتاد خبه العالدض الاوايعّ  بشاهط 
 يراال ونالااهف ساالهه اآلياالت   الهللا لاام يكاا  انالااهافل ووجباال ل هااور  اادل 

 .(5)المنطو   (4)لرادو غنهه اتّر ال يعلر  
__________________ 

 «.بمنطو » : «بمفهول»  اف  غنههل بدض  (م)انمخة بدض  (لا ) (ظ)( كذا ف  1)

االنمخة المالاّححة الموجاودو  ناد  (ها ) (م)ف   «الندلـ  للرـ  اشهلدو»( لم تهد  بلرو 2)

 (.ض)  اشطب  خنهل ف   160:  1 خر ول ذكهه ف  بحه الفواهد  سههيدسالمحمّا اآلشتنلن  

 .«لفلدو» ( :ضا ) (م)   (ر)   (ت)( ف  3)

 .«يعلر » ( :ضا ) (م)( ف  4)

   (ت)فا   «المنطو ـ  للرـ  االو و » بلرو    الم تهد (ضا ) (ت)اهلو   (ه)( كذا ف  5)

اهو المعبّه  ند بللو و    نعم لاو »  نعم اردت فنهل العبلرو التللنة :  (لا ) (ض)   (ظ)   (ر)

لم نمل بداللة  ية النبأ و  جهة  دل المفهول لهل ايتاله  خر ونالهف سلهه اآليلت اهو الخباه 

  اكتااب  خنهال فاا   (ض)  الكاا  شاطب  خنهاال فا   «المفناد لخو او  الهللا لاام يكا  المخبااه  الدال

 .« اهد»اكتب  خر الثلننة :  (م)  ااردت كختل العبلرتن  ف   « اهد» ( :ت)

وااااااااادلوض اآليااااااااالت 
دّض بهااااااااااال الممااااااااااات

 خاااااااااااار اجنّااااااااااااة 
 الخبه الوااد
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 (1)[الثاني : السنّة]

 ا ّول المنّة   فطواها و  األخبلر :

واااا  األخااااذ بلأل اااادض  :ونهاااال : واااال ارد فاااا  الخبااااهي  المتعلرواااان  

 المشهور   االتخننه  ند التملار : (3) ا  (2)ااألصد  
الحكاام واال اكاام بااد »انااث يمااوض :  (4)وثاال ومبولااة  مااه باا  ان خااة   

 .(5) «  دلهمل ا فمههمل ا صديهمل ف  الحديث
 هللّا و ا ة جمن  الهااية تشاهد اووردهل الهللا كلهللا ف  الحلكمن    لالّ 

 : بأهللّا المهاد بنلهللا المهّجح لخهاايتن  الختن  استند للنهمل الحلكملهللا.

اوثاال راايااة  ااوال  الآللاا  المهايّااة  اا  الع ّوااة   المهفو ااة للاار 
 ؟يلض : يأت   نكم الخبهاهللا  ا الحديثلهللا المتعلرولهللا   فبأيّهمل  خذ»  رارو :

تهه باان   صااحلبك اد  الشاالذّ النّاالدر   يخاات : لنّهماال وعاال خااذ بماال اشاا ياالض :

 .(6) «يلض : خذ بأ دلهمل  ندك ا ا مهمل ف  نفمك ؟وشهوراهللا
__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

 .«ااألصد » ( :لا ) (ظ)( لم تهد ف  2)

 .«ا» ( :ما ) (ر)( ف  3)

 .«هللا اردت ف  الحكماه  ال» يلدو :  (لا ) (ظ)   (م)   (ر)   (ت)( ف  4)

 و   بواب صفلت الملو    وم  الحديث األّاض. 9  البلب  76ا  75:  18( الوسلهل 5)

 .2  الحديث  303:  17  اومتدرك الوسلهل  229  الحديث  133:  4(  وال  الآلل  6)

االساااااااتدالض  خااااااار 
اجنّاااااااااااة الخباااااااااااه 
الوااااااااد بطواهااااااا 

 و  األخبلر :

وااااال ارد فااااا   ـ 1
الخناااااااااااااااااااااااااااااااهي  

 المتعلرون 
ومبولاااااااااااااة ابااااااااااااا  

 ان خة

 وهفو ة  رارو
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يخاات : يجنئناال »:  الماا ل خند اا  الهواال  (1)اوثاال راايااة اباا  الجهاام 
بحديثن  وختخفن    ف  نعخم  يّهمل الحاّا   يالض : لذا ـ  اك همل  مةـ  الهج هللا

 .(2) «لم تعخم فموّس   خنك بأيّهمل  خذت

لذا »  ياالض :  الماا ل خنداراايااة الحاالر  باا  المغنااهو  اا  الالاالد  
 «المالهمسمعت و   صحلبك الحاديث اكخّهام  ماة   فموّسا   خناك اتّار تاهى 

(3). 

 .(4)اغنههل و  األخبلر 
اال االهه :  هللّا داللتهاال  خاار ا تباالر الخبااه الغنااه الممطااو  الالاادار 

ااوااحة   لالّ  نّااد ال لطاا   لهاال ؛ ألهللّا المااؤاض  اا  الخبااهي  الخااذي  فااه  

الماالهل كاا  ونهماال اّجااة يتعاانّ  العماال بهاال لااو ال المعاالر  ؛ كماال يشااهد بااد 
و  العخم باللمبهم    (6)الّة  خر المؤاض    المعنّ  الد « رّ » (5)المؤاض بخف ة 

فهااو كماال لذا ساائل  اا  تعاالر  الشااهود  ا  هّمااة الالاا و   فأجاالب ببناالهللا 

الماااهّجح   فإنّاااد ال يااادّض لالّ  خااار  هللّا المفاااها  تعااالر  وااا  كااالهللا وااانهم 
 وفها  المبوض لو ال المعلر .

__________________ 

  اف   « ب  الجهم» ( :ض)  اف   «الحم  ب  الجهم»اف  المالدر :  (لا ) (ظ)( كذا ف  1)

 .«اب   ب  جهم»غنههل : 

 .40و   بواب صفلت الملو    الحديث  9  البلب  87:  18( الوسلهل 2)

 .41و   بواب صفلت الملو    الحديث  9  البلب  87:  18( الوسلهل 3)

 .66ـ  57:  4( ان ه وبحث التعلدض االتهاجنح 4)

 .«بخفظ» ( :ها ) (ض)   (ر)( ف  5)

 .«التعنن » ( :ها ) (ض)   (ر)( ف  6)

رااياااااة ابااااا   باااااا  
 الجهم

راايااااااااة الحاااااااالر  
 اب  المغنهو
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تاادّض  خاار ا تباالر خبااه كااّل  مااة   ابعااد  (1)نعاام   راايااة اباا  المغنااهو 

و ا ة ذكه األا منّة ااأل دلنّة ف  الممبولة االمهفو ة يالنه الحلصل و  
 المجمو  ا تبلر خبه الثمة   بل العلدض.

الهااياااة  هللّا الغاااه  وااا  العدالاااة لكاااّ  اإلنالااالف :  هللّا ظااالهه ومااال  

 االوض الو لية   فنكوهللا العبهو بهل.
 الما ل خنداونهل : ول دّض  خر لرجل   الد الهااو للر  الد  صحلبهم 

  بحنااث ي هاااه وناااد  اادل الفاااه  بااان  الفتااوى االهااياااة   وثااال : لرجل اااد 

لذا  ردت اااديثل فعخنااك بهاااذا »:  الماا ل خندرارو بمولااد للاار   الماا ل خند
 .(2)وشنها للر  رارو  «الجللت

 ّواال واال رااه  رارو  اا   باا  »فاا  راايااة اخااهى :  الماا ل خندايولااد 

 .(3) «ف  يجو  ردّه الم ل خند
مااؤاض  ّماا  يهجاا  للنااد لذا الباا   باا  يعفااور بعااد ال الماا ل خندايولااد 

ـ  يعن  وحّمد ب  ومخمـ  ؟فمل يمنعك    الثمف ّ »ااتلج  ا سئل    ومألة : 

 .(4) «فإنّد سم  و   ب   الديث   اكلهللا  نده اجنهل
اهات »:  (5)لماخمة با   با  ابنباة ـ  فنمل    الكّش ّ ـ  الم ل خندايولد 

  بلهللا
__________________ 

 .«اب  جهم»:  «اب  المغنهو»بدض  (ت)( ف  نمخة بدض 1)

 .19و   بواب صفلت الملو    الحديث  11  البلب  104:  18( الوسلهل 2)

 .17و   بواب صفلت الملو    الحديث  11  البلب  104:  18( الوسلهل 3)

 .23و   بواب صفلت الملو    الحديث  11  البلب  105:  18( الوسلهل 4)

سخمة با  » : (ت)انمخة بدض  (ض)   (م)  اف   (ها ) (ل)   (ظ)   (ر)   (ت)كذا ف  ( 5)

   «ومخم ب   ب  انّاة»   اف  المالدر : «ابنبة»:  «ابخة»فو   (م)اكتب ف   « ب  ابخة

 «.سخنم ب   ب  انّة»اف  رجلض النجلش  : 

وااااااال دّض  خااااااار  - 2
لرجااااااااااال   اااااااااااالد 
الاااااااااااااهااو للااااااااااااار 

  الداألصحلب:

اإلرجاااااااااال  للاااااااااار 
  رارو

اإلرجاااااااااال  للاااااااااار 
 وحمد ب  ومخم

اإلرجاااااااااال  للاااااااااار 
  بلهللا ب  تغخب
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راه اب  تغخب ؛ فإنّد يد سم  ونّ  اديثل كثناها   فمال راى لاك  نّا  فال

 .(1) « نّ 
 لشااعنب العمهيااوفّ  بعااد المااؤاض  ّماا  يهجاا  للنااد : الماا ل خندايولاد 

 .(2)يعن   بل بالنه  « خنك بلألسدرّ »

لعخّ  ب  الممنّب بعد الماؤاض  ّما  يأخاذ  ناد وعاللم  الم ل خندايولد 
 .(3) «أووهللا  خر الدّي  االدّننل خنك بزكهيل ب   دل الم»الدي  : 

ربمل  اتلج »:  (4)لّمل يلض لد  بد العزيز ب  المهتدر  الم ل خندايولد 

فنااونت با   بااد الاهام   مااة  خاذ  نااد وعااللم  المات  لماالك فا  كااّل ايات   
 .(5) «يلض : نعم ؟دين 

كالهللا  واها وفهاغال  ناد  ناد  اظلهه هذه الهااية :  هللّا يبوض يوض الثماة

  خند  خذ المعللم وند. (6)الهاار   فمأض    ا لية يونت   لنهتّب 
ايؤيّده ف  لنلطة اجاوب المباوض بللو لياة : وال ارد فا  العماهّر اابناد 

الخذي  همل و  النّواب االمفهاء   فف  الكلف  فا  بالب النها   ا  التمامنة   

 الم ل خندسألت  بل الحم  »لض :    الحمنهّر       امد ب  لسحل    ي
__________________ 

 .623:  2( اختنلر وعهفة الهجلض   المعهاف بهجلض الكّش  1)

 .15و   بواب صفلت الملو    الحديث  11  البلب  103:  18( الوسلهل 2)

  اختنلر وعهفة  27و   بواب صفلت الملو    الحديث  11  البلب  106:  18( الوسلهل 3)

 .784:  2هجلض ال

 بااد العزيااز اباا  »( كااذا فاا  الوساالهل ااختناالر وعهفااة الهجاالض   الكاا  فاا  جمناا  النمااخ : 4)

 .«المهدرّ 

 .33و   بواب صفلت الملو    الحديث  11  البلب  107:  18( الوسلهل 5)

 .«لنتهتّب»( ف   كثه النمخ : 6)

اإلرجاااااااااال  للاااااااااار 
  ب  بالنه

اإلرجااااااااااا  للااااااااااار 
  كهيّل ب   دل

اإلرجاااااااااال  للاااااااااار 
ياااااونت ابااااا   باااااد 

 الهام 
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 لاد : الما ل خندفملض  ؟ خذ   ايوض و   يبلايخت لد : و  ا لول    ا  ّم  
العمااهّر  متاا  ؛ فماال  دّى للنااك  نّاا  فعنّاا  يااؤدّر   اواال ياالض لااك  نّاا  فعنّاا  

 .(1) «يموض   فلسم  لد ا ط  ؛ فإنّد الثمة المأووهللا

   وثل ذلاك  الم ل خندا خبهنل  امد ب  لسحل  :  نّد سأض  بل وحّمد 
تالهللا   فمال  دّيال للناك  نّا  فعنّا  يؤدّيالهللا   اوال العماهّر اابناد  م»  فملض لد : 

 ... يلال لك فعنّا  يماوالهللا   فلسام  لهمال ا طعهمال ؛ فإنّهمال الثّمتالهللا المأوونالهللا

 .(2) «الخبه
وشاتهكة وا  الطلهفاة االالار فا  الداللاة  خاار ـ   يرالـ  اهاذه الطلهفاة

 ا تبلر خبه الثمة المأووهللا.

 خار  اونهل : ول دّض  خر اجوب الهجو  للر الهااو االثملت االعخملء
اجااد ي هااه ونااد :  اادل الفااه  باان  فتااواهم بللنماابة للاار  هاال االسااتفتلء   

بللهااية   وثل : يوض الحّجة    ّجل ع  (3)اراايتهم بللنمبة للر  هل العمل 

 خر ول ف  كتلب الغنبة لخشانخ   اكمالض الادي  ـ    ب  يعموبفهجد   إلسحل
ا ّواال الحااواد  الوايعااة فاالرجعوا »: ـ  لخالاادا    ااالاتجاالج لخطبهساا  (4)

 .(5) «فنهل للر رااو اديثنل ؛ فإنّهم اّجت   خنكم   ا نل اّجة ع  خنهم
__________________ 

   الحديث األّاض. م لال خند  بلب تممنة و  ر ه  330:  1( الكلف  1)

 ( نفت المالدر   ذيل الحديث.2)

 .«العخم» ( :ض)( ف  3)

 .«لكملض الدي » ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  غنه 4)

   247  وم  الحاديث  291  االغنبة لخطوس  :  4  وم  الحديث  484( كملض الدي  : 5)

 .283:  2ااالاتجلج 

اإلرجاااااااااال  للاااااااااار 
 العمهر اابند

وااااااال دّض  خااااااار  - 3
اجااااااوب الهجااااااو  
او للااااااااااااار الاااااااااااااها

االثماااااااااااااااااااااااااااااااالت 
رااياااااااة  االعخمااااااالء

لسااااااااااااحل  اباااااااااااا  
 يعموب
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هجو  فا  اكام الوياله  فإنّد لو سخّم  هللّا ظلهه الالدر االختالالم بالل

يادّض  الم ل خندللر الهااو   ن  االستفتلء ونهم   لالّ  هللّا التعخنل بأنّهم اّجتد 
  خر اجوب يبوض خبههم.

 : الم ل خنداوثل الهااية المحكنّة    العدّو   و  يولد 

لذا نزلت بكم الد ة ال تجداهللا اكمهل فنمال رار  نّال   فالن هاا للار »
 .(1) «الم ل خندرااه     خّ  ول 

دّض  خاار األخاااذ بهاايااالت الشااانعة ارااياالت العلّواااة وااا   ااادل اجاااود 

 المعلر  و  راايلت الخلّصة.
فاا  يولااد ـ  الماا ل خنداوثاال واال فاا  االاتجاالج  اا  تفماانه العمااكهر 

ينمموَ  ا يَ )تعااللر :  واا   نّااد ياالض رجاال ـ  (2)اآليااة  (... ْعلَُممموَ  اْلِكتممابَ َوِمممْنُهْم أُّمِ

 : الم ل خندلخاللد  
فإذا كالهللا هاؤالء الماول وا  النهاود االنالالرى ال يعهفاوهللا الكتالب لالّ »

بمال يماامعوهللا وا   خماالههم   ال سابنل لهاام للار غنااهه   فكناا ذّوهاام بتمخناادهم 

فإهللا لم  ؟مخّداهللا  خملءهماهل  واّل النهود لالّ كعواّونل ي ؟االمبوض و   خملههم
 .«يجز الالئك المبوض و   خملههم لم يجز لهؤالء المبوض و   خملههم

بن   واّونل ا خملهنال ابان   اواّل النهاود ا خمالههم »:  الم ل خندفملض 

 فه  و  جهة اتموية و  جهة :  ّول و  انث استواا ؛ فإهللّا ع تعللر ذلّ 
__________________ 

:  1  اان ه العادّو  47و   بواب صفلت الملو    الحديث  8  البلب  64:  18( الوسلهل 1)

60. 

 .78( البمهو : 2)

 رااية العدّو

راايااااااة االاتجاااااالج 
فاااااا  تفماااااانه  يااااااة 

 «اونهم اُّونَوهللا»



 303  ..............................................................................  (1)[ّةنسلا : يناثلا]

 واونل بتمخندهم  خملءهم كمل ذّل  واوهم بتمخندهم  خملءهم   ا ّوال وا  اناث 

 افتهيوا ف .
 ؟يلض : بنّ  ل  يل ب  رسوض ع

ح ابأكاال ياالض : لهللّا  ااواّل النهااود يااد  هفااوا  خماالءهم بللكااذب الالااهي

الحاااهال االهشااالء   ابتغنناااه األاكااالل  ااا  اجههااال بللشااافل لت االنمااالبلت 
االماللنعلت   ا هفوهم بللتعاّلب الشديد الذر يفلريوهللا بد  ديلنهم   ا نّهام 

لذا تعاّلاابوا   الااوا امااو  واا  تعاّلاابوا  خنااد   ا  طااوا واال ال يمااتحمّد واا  

 (2) خموهم يملرفوهللا   ا (1)تعاّلبوا لد و   وواض غنههم اظخموهم و   جخهم 
المحّهواالت   ااوااطّهاا بمعاالرف يخااوبهم للاار  هللّا واا  فعاال واال يفعخونااد فهااو 

فلسااا   ال يجااو   هللا يالاادّ   خاار ع تعااللر اال  خاار الوساالهط باان  الخخااا 

ابن  ع تعللر ؛ فخذلك ذّوهم لّمل يخّداا وا   هفاوا اوا   خماوا  نّاد ال يجاو  
ل يؤدّيد للنهم  ّم  لم يشلهداه   ااجب يبوض خبهه اال تالديمد اال العمل بم

؛ لذ كلنات دالهخاد  ا لد خندعصاخر خنهم الن ه بأنفمهم ف   واه رساوض ع 

  اوح و   هللا تخفر   ا شهه و   هللا ال ت هه لهم.
اكااذلك  ااواّل اّوتناال لذا  هفااوا واا  فمهاالههم الفمااا ال االهه االعالاابنّة 

ل   الها ك وا  يتعاّلابوهللا  خناد الشديدو االتكللب  خر اطلل الدننل ااهاوها

الهللا كاالهللا إلصاا    وااهه ومااتحمّل   االتهفااهف بااللبّه ااإلاماالهللا  خاار واا  
 تعاّلبوا لد الهللا كلهللا لإلذالض ااإلهلنة ومتحمّل.

__________________ 

 (.ها ) (ل)   (ض)   (ظ)ف   «و   جخهم»االمالدر   الم تهد  (ما ) (ر)( كذا ف  1)

  اوااال   بتناااله  «تمااالرفوهللا» ( :ل)  افااا   «يتعااالرفوهللا» ( :ها ) (م)   (ر)   (ت)( فااا  2)

 وطلبا لخمالدر.
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فم  يخّد و   واّونل وثل هؤالء الفمهلء   فهم وثل النهود الذي  ذّوهم ع 

تعللر بللتمخند لفممة فمهلههم. فأّول و  كلهللا وا  الفمهالء صالهنل لنفماد   الف ال 
  فخخعواّل  هللا يمخّاداه   اذلاك ال لديند   وخللفل  خر هواه   وطنعل ألوه وواله 

يكااوهللا لالّ بعااا  فمهاالء الشااانعة   ال جمااانعهم. فأّواال وااا  ركااب وااا  المبااالهح 

 االفواا  وهاكب فممة فمهلء العلّوة ف  تمبخوا ونهم  نّل شنئل   اال كهاوة.
؛ ألهللّا الفماامة  (1)النّمال كثاه التخخانط فنمال يتحّماال  نّال  هال البنات لاذلك 

فوناااد بأساااهه لجهخهااام   ايراااعوهللا األشااانلء  خااار غناااه يتحّمخاااوهللا  نّااال فنحهّ 

اجوههاال لمخّاااة وعااهفتهم   ا خاااهاهللا يتعّمااداهللا الكاااذب  خنناال ؛ لنجاااّهاا وااا  
 ه  الدننل وال هاو  ادهام للار نالر جهانّم   اوانهم ياول ناّلالب ال يمادراهللا 

 ناد  (2) خر المد  فننل   فنتعخّموهللا بع   خوونل الالاحنحة   فنتوّجهاوهللا باد 

بنل  ند   داهنل    ّم يرعوهللا للناد  واعلفد ا واعلف  (3)الوهللا شنعتنل   اينتم
 وعلفد و  األكلذياب  خننال التا  نحا  باهاء ونهال   فنمبخاد الممتماخموهللا وا  

شانعتنل  خار  نّاد وا   خوونال   فراخّوا ا واخّوا   االئاك  واّه  خار واعفلء 

   (4) «الما ل خند خار الحمان  با   خاّ  ـ  لعناد عـ  شنعتنل و  جن  يزيد
 انتهر.

 دّض هذا الخبه الشهيا ال هح وند   لر الالد   خر جوا  يبوض
__________________ 

 .«لتخك»( كذا ف  المالدر   اف  النمخ : 1)

 االمالدر. (م)و   «بد»( 2)

 .«ينتمروهللا» ( :لا ) (ظ)   (ت)االمالدر   اف   (ض)   (م)   (ر)( كذا ف  3)

 .301ـ  299  اتفمنه العمكهر :  337   الحديث 512ـ  508:  2( االاتجلج 4)
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يوض و   هف بللتحّه   ا  الكاذب الهللا كالهللا ظالههه ا تبالر العدالاة بال وال 

فويهل   لكّ  الممتفلد و  وجمو د :  هللّا المنلط ف  التالديا هو التحّه   ا  
 الكذب   فلفهم.

 ّما   فنمل كتبد جوابل    الماؤاض الم ل خنداوثل ول     ب  الحم  

 يعتمد  خند ف  الدي    يلض :
 .(1) «ا تمدا ف  دينكمل  خر كّل ومّ  ف  ابّنل   كثنه المدل ف   وهنل»

 ف  رااية اخهى : الم ل خندايولد 

ال تأخذهللّا وعللم دينك و  غنه شنعتنل ؛ فإنّك لهللا تعادّيتهم  خاذت ديناك »
ا  ولناالتهم ؛ لنّهام اهتمنااوا  خاار وا  الخاالهنن  الاذي  خاالنوا ع ارسااولد اخالنو

 .(2) «. الحديث.. كتلب ع فحّهفوه ابدّلوه

لخهااية  (4)الهللا كلهللا الفتوى   لالّ  هللّا اإلناللف شمولهمل  (3)اظلهههمل 
 .(5)بعد التأّول   كمل تمدّل ف  سلبمنهمل 

خالدل ـ  ف ّ اوثل ول ف  كتلب الغنباة بمانده الالاحنح للار  باد ع الكاو

 انث سألد  صحلبد   ـ  الشنخ  ب  الملسم الحمن  ب  را 
__________________ 

 .45و   بواب صفلت الملو    الحديث  11  البلب  110:  18( الوسلهل 1)

 .42و   بواب صفلت الملو    الحديث  11  البلب  109:  18( الوسلهل 2)

 .«ظلهههل» ( :ها ) (ض)   (ت)  اف   (لا ) (ظ)   (م)   (ر)( كذا ف  3)

 .«شمولهل» ( :ها ) (ض)   (ظ)  اف   (لا ) (م)   (ر)   (ت)( كذا ف  4)

   «ساالبمتهل» ( :ها ) (ت)  افاا   «ساالبمتهمل» ( :ما ) (ر)  افاا   (لا ) (ظ)( كااذا فاا  5)

 .«سلبمنهل» ( :ض)اف  

 راايةُ اُخهى

 راايةُ اُخهى

راايااااااااة الحماااااااان  
 اب  را 
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فا   الما ل خندكتب الشخمغلنّ    فملض الشنخ :  يوض فنهال وال يللاد العماكهّر 

 ؟ول نالان  بكتابهم ابنوتنال ونهال وا ء»:  (1)كتب بن  فّرلض   انث يللوا لد 
 .(2) «يلض : خذاا ول رااا اذراا ول ر اا

فإنّد دّض بمورده  خار جاوا  األخاذ بكتاب بنا  فّرالض   ابعادل الفالال 

 خر كتب غنههم وا  الثمالت اراايالتهم ؛ الهاذا  هللّا الشانخ الجخنال الماذكور 
 يالض : الما ل خند ّ  بد الماوض فا  الادي  بغناه المامل  وا  اإلوالل الذر ال ي

ف  كتب بن  فّرلض    الم ل خند يوض ف  كتب الشخمغلنّ  ول يللد العمكهّر 

 و   هللّا هذا الك ل ب لههه ينلس بلطل.
اديث اااد ف  اا ض »اوثل ول ارد ومتفنرل ف  المحلس  اغنهه : 

 .(3) «صلد  خنه لك و  الدّننل اوال فنهال وا  ذهاب افّراةااهال تأخذه و  

 .(4) «يأخذ صلد     صلد »اف  بعرهل : 
اوثل ول ف  الوسلهل      الكّشّ    و   نّد ارد توين   خر الملسم با  

لنّد ال  ذر ألااد وا  ووالننال فا  التّشاكنك فنمال يهاياد  نّال »الع ء   افند : 

 .(5) «ا  نّل نفلاوهم سّهنل انحمخد للنهم ملتنل ؛ يد  خمو
ف  تفمنه يولد تعللر  الم ل خنداوثل وهفو ة الكنلنّ       الاللد  

: 
__________________ 

 (.ضا ) (ظ)ف   «لد»( لم تهد 1)

 .355  الحديث  390ـ  389( الغنبة لخشنخ الطوس  : 2)

واا   بااواب  8  الباالب  69:  18  االوساالهل  158ا  157  الحااديث  356:  1( المحلساا  3)

 .70ـ  67صفلت الملو    األالديث 

 .43و   بواب صفلت الملو    الحديث  8  البلب  298:  17( الممتدرك 4)

 .40و   بواب صفلت الملو    الحديث  11  البلب  108:  18( الوسلهل 5)

 رااية المحلس 

 رااية الكش ّ 

 وهفو ة الكنلن 
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هؤالء »   يلض : (1)(ْرُزْق ُ ِمْن َحْيُث ا يَْحتَِسبُ َوَمْن يَتَِّق هللاَ يَْجعَْل لَ ُ َمْخَرجا  َويَ )

يول و  شنعتنل وعفلء   النت  ندهم ول يتحّمخوهللا باد للننال فنمامعوهللا ااديثنل 
ايفتّشوهللا و   خمنال   فنهاال ياول فاويهم اينفماوهللا  واوالهم ايتعباوهللا  بادانهم 

نّعد اتّاار ياادخخوا  خنناال ايماامعوا اااديثنل فننمخااوا للاانهم   فنعنااد االئااك ايراا

هاااؤالء   فلالئااااك الااااذي  يجعااال ع لهاااام وخهجاااال اياااه يهم واااا  انااااث ال 
 .(2) «يحتمبوهللا

 دّض  خر جوا  العمل بللخبه الهللا نمخد و  يرنّعد اال يعمل بد.

اونهل : األخبلر الكثنهو الت  ي هاه وا  وجمو هال جاوا  العمال بخباه 
 اللة كّل اااد  خر ذلك ن ه.الهللا كلهللا ف  د الوااد

لنّد و  افظ  خر اّوت   ربعان  »وثل النبوّر الممتفن  بل المتواته : 

 .(3) «اديثل بعثد ع فمنهل  للمل يول المنلوة
فاا   ّاض  ربعننااد : لهللّا داللااة هااذا الخبااه  سااههيدسياالض شاانخنل البهاالهّ  

 .(4) خر اّجنّة خبه الوااد ال يماله    داللة  ية النفه 

اوثل األخبلر الكثنهو الواردو ف  التهغنب ف  الهااية االحّث  خنهل   
   وثل ول ارد ف  شأهللا الكتب الت  (5)الب غ ول ف  كتب الشنعة 
__________________ 

 .2( الط   : 1)

وهفو ة »   افند : 45و   بواب صفلت الملو    الحديث  8  البلب  64:  18( الوسلهل 2)

 «.الكنلس 

 59   58   54و   بواب صفلت الملو    األالديث  8  البلب  67ـ  66:  18لوسلهل ( ا3)

 .62ا  60  

 .71( األربعوهللا اديثل : 4)

 .«الثمة»:  «الشنعة»بدض  (م)انمخة بدض  (ضا ) (ظ)   (ر)( ف  5)

ي هااااااااااه واااااااااال  - 4
جاااااااااااااوا  ونهااااااااااااال 

العمااااااااااال بخباااااااااااه 
 الوااد
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 .(1) «ادّ وا بهل فإنّهل ااّ »:  الم ل خنددفنوهل لشدّو التمنّة   فملض 

فااا  واااذاكهو الحاااديث ااألواااه بكتلبتاااد   وثااال يولااااد اوثااال وااال ارد 
اكتب ابّث  خمك ف  بنا   ّماك ؛ فإنّاد ياأت   والهللا »لخهاار :  [الم ل خند]

 .(2) «ههج   ال يأنموهللا لالّ بكتبهم

 .(3)اول ارد ف  تهخنّ النمل بللمعنر 
ا هفااوا »:  الماا ل خنهماواال ارد ومتفنراال باال وتااواتها   واا  يااولهم 

 .(4) «ونّل بمدر راايتهم  نّلونل ض الهجلض 

 .(5) «لكّل رجل ونّل و  يكذب  خند»:  الم ل خنهماول ارد و  يولهم 
ساتكثه بعاادر المللاة   الهللّا واا  كاذب  خااّ  »:  ا لد خندعصااخرايولاد 

 .(6) «فخنتبّو  ومعده و  النّلر

  لنّل  هل بنت صدّيموهللا   ال نخخو و»:  الم ل خندايوض  ب   بد ع 
__________________ 

 .27و   بواب صفلت الملو    الحديث  8  البلب  58:  18( الوسلهل 1)

  افا  المالادر  18وا   باواب صافلت الملوا    الحاديث  8  البالب  56:  18( الوسلهل 2)

 .«لخوانك»:  «بن   ّمك»بدض 

 .9و   بواب صفلت الملو    الحديث  8  البلب  54:  18( الوسلهل 3)

 109  االالافحة  3و   بواب صافلت الملوا    الحاديث  11  البلب  99:  18لوسلهل ( ا4)

 .41  نفت البلب   الحديث 

   الما ل خند( لم نما  خند ف  المجلون  الحديثنّة   ارااه ف  المعتبه وهس     الالالد  5)

 .29:  1المعتبه 

وهساااا   اااا  النبااااّ   ( لاااام نمااااا  خنااااد فاااا  المجاااالون  الحديثنّااااة   ارااه فاااا  المعتبااااه6)

 14  الباالب  153:  18  اارد يهيااب ونااد فاا  الوساالهل  29:  1  المعتبااه  ا لد خندعصااخر

 و   بواب صفلت الملو    وم  الحديث األّاض.
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 .(1) «كذّاب يكذب  خننل

لهللّا النلس االعوا بللكذب  خننل   كاأهللّا ع افتاه  »:  الم ل خندايولد 
 .(2) «نهه خنهم اال يهيد ونهم غ

 .(3) «لكّل ونّل و  يكذب  خند»:  الم ل خندايولد 

فاإهللّا بنالء المماخمن  لاو كالهللا  خار االيتالالر  خار المتاواتهات لام يكثاه 
 المللة االكذّابة   ااالاتفلف بللمهينة المطعنّة ف  غلية المخّة.

للار غناه ذلاك واا  األخبالر التا  يماتفلد واا  وجمو هال : روال األهّمااة 

 بللعمل بللخبه الهللا لم يفد المط . لالم  خنهم
  لالّ  هللّا  (4)اياد ادّ ار فاا  الوسالهل تااواته األخبالر بللعماال بخباه الثمااة 

المدر المتنمّ  ونهل هو خبه الثمة الذر يرعا فند ااتملض الكاذب  خار اجاد 

ذلك االاتملض ؛ كمل دّض  خند  ال يعتن  بد العم ء ايمبّحوهللا التويّا فند ألجل
اغنههاال الااواردو فاا  األخباالر  «الالاالد »ا  «المااأووهللا»ا  «الثمااة» لفاالظ 

 المتمدّوة   اه   يرل ونالهف لط   غنههل.

 ّول العدالة   فأكثه األخبلر المتمدّواة خللناة  نهال   بال فا  كثناه ونهال ا
وااهو بلألخااذ بماال رااه  اا   خااّ  التالااهيح بخ فااد   وثاال راايااة العاادّو اآل

 .(5)  االواردو ف  كتب بن  فّرلض   اوهفو ة الكنلنّ  اتللنهل  الم ل خند
__________________ 

 .«صلديوهللا»  افند :  12  الحديث  217:  2( البحلر 1)

 .325  اسنأت  الحديث بكلوخد ف  الالفحة  58  وم  الحديث  246:  2( البحلر 2)

 ند ف  المجلون  الحديثنّة   العخّد ونموض بللمعنر.( لم نما  خ3)

 (.الفلهدو الثلونة) 93:  20( الوسلهل 4)

 .307ـ  306ا  302( تمدّوت بأجمعهل ف  الالفحة 5)

الماااااااااادر المتاااااااااانمّ  
األخباااااااااااالر  وااااااااااا 

 ا تبلر الو لية

 اااااااااااادل ا تباااااااااااالر 
 العدالة
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نعاام   فاا  غنااه اااااد ونهاال االااه المعتمااد فاا   خااذ وعااللم الاادي  فاا  

بننهال   لكنّد وحموض  خر غناه الثماة  ا  خار  خاذ الفتاوى ؛ جمعال  (1)الشنعة 
 ابن  ول هو  كثه ونهل ؛ اف  رااية بن  فّرلض شهلدو  خر هذا الجم .

و   هللّا التعخنل لخنه  ف  ذيل الهااية بأنّهم وّم  خلنوا ع ارسولد يدّض 

 خاار انتفاالء النهاا   نااد انتفاالء الخنلنااة المكشااوف  نااد بللو ليااة ؛ فااإهللّا الغنااه 
ماوا خالهنن  فا  نمال الهااياة   لنـ  وثل اب  فّرلض ااب  بكنهـ  اإلولوّ  الثمة

 اسنأت  توونحد  ند ذكه اإلجمل  لهللا شلء ع.
__________________ 

 .305( وثل ول تمدّل ف  الالفحة 1)



 311  ..........................................................................  (1)[عامجإلا : ثلاثلا]

 (1)[الثالث : اإلجماع]

 ا ّول اإلجمل    فتمهيهه و  اجوه :

 ة خباه الواااد فا  وملبال المانّد ا تبل اد   ادهل : اإلجمال   خار اّجنّا

 اطهيا تحالنخد  اد اجهن   خر سبنل ون  الخخّو :
و   ولننل للر  ولهللا الشنخن  فنحالل و   : تتبّ   يواض العخملء ادهمل 

باللحكم    ا  ا   الما ل خندذلك : المط  بلالتّفل  الكلشا    رول اإلوالل 
ّّ وعتبه ف  الممألة.  اجود ن

النماب كمال  (2)اال يعتنر بخ ف المنّد ا تبل د ؛ لّوال لكاونهم وعخاوو  

  الّول ل ط    خر  هللّا ذلاك لشابهة االاخت لهام    (3)ذكهه الشنخ ف  العدّو 
عدّو  يرل   الّول لعدل ايمك   هللا يمتفلد و  ال (4)كمل ذكهه الع ّوة ف  النهلية 

 ا تبلر اتّفل  الكّل ف  اإلجمل   خر طهيا المتأّخهي  المبنّ   خر الحدس.

فمنهاال : واال اكاا   اا   فاا  ذلااك : : تتبّاا  اإلجمل االت المنمولااة االثاالن 
 ف  العدّو ف  هذا المملل   انث يلض : سههيدسالشنخ 

__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

 .«وعخول» ( :ضا ) (ظ)( ف  2)

 .129ـ  128:  1( العدّو 3)

 .296:  (وخطوط)( نهلية الوصوض 4)

االساااااااتدالض  خااااااار 
اجنّاااااااااااة الخباااااااااااه 
الواااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 
بلإلجمااااااااال  واااااااااا  

اإلجماااال  فاااا   ـ 1 اجوه :
وملباااااااااااال الماااااااااااانّد 

 تبل ااااااااااااااااااااااااااااااااة ا
اتحالااااااااااااااااااااااااااانخد 

 بطهيمن 

تتبّاااااا   يااااااواض    ـ
 العخملء

تتبّااااااااااااااا   ـب 
اإلجمل ااااااااااااااااااااااالت 
المنمولاااااااااة  خاااااااااار 

 الحّجنة
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ا ّول ول اختهتد وا  الماذهب فهاو :  هللّا خباه الواااد لذا كالهللا ااردا وا  

طهياااااا  صاااااحلبنل المااااالهخن  بلإلولواااااة اكااااالهللا ذلاااااك وهايّااااال  ااااا  النباااااّ  
اكاالهللا وّماا  ال يطعاا  فاا   الماا ل خنهم اا   اااد األهّمااة   ا ا لد خندعصااخر

راايتااد ايكااوهللا سااديدا فاا  نمخااد الاام يكاا  هناالك يهينااة تاادّض  خاار صااّحة واال 

؛ ألنّد لذا كلهللا هنلك يهينة تدّض  خر صّحة ذلك كلهللا اال تبلر ـ  ترّمند الخبه
   جل  العمل بد.ـ  بللمهينة   اكلهللا ذلك ووجبل لخعخم كمل تمدّوت المهاه 

االذر يادّض  خار ذلاك : لجمال  الفهياة المحمّاة ؛ فاإنّ  اجادتهل وجمعاة 

 خر العمل بهذه األخبلر الت  رااهل ف  تالالننفهم ادّانوهال فا  اصاولهم   
ال يتناالكهاهللا ذلااك اال يتاادافعوهللا   اتّاار  هللّا ااااادا واانهم لذا  فتاار بشاا ء ال 

فإذا  اللهم  خر كتلب وعهاف  ا  صال  ؟سألوه و   ي  يخت هذايعهفوند   

 وشهور اكلهللا راايد  مة ال ينكه اديثد   سكتوا اسخّموا األوه ايبخوا يولد.
اوا  بعاده وا   ا لد خندعصاخرهذه  لدتهم اسجنّتهم وا   هاد النباّ  

انتشاه الاذر  الما ل خنداألهّمة صخوات ع  خنهم للر  ولهللا جعفه ب  وحّمد 

 ناد العخاام اكثااهت الهااياة واا  جهتااد   فخااو ال  هللّا العمال بهااذه األخباالر كاالهللا 
جلهزا لمل  جمعوا  خر ذلك ؛ ألهللّا لجمل هم فند وعالول ال يجو   خند الغخط 

 االمهو.

االذر يكشا    ذلك :  نّاد لّمال كالهللا العمال بللمنالس وح اورا  نادهم 
 ماال بااد فاا   (1ا )اااااد  فاا  الشااهيعة لاام يعمخااوا بااد  صاا    الذا شااذّ واانهم

بع  المملهل  ا استعمخد  خر اجد المحلّجة لخالمد الهللا لم يك  ا تملده   

 ردّاا يولد ا نكهاا  خند اتبّهءاا و  يولد   اتّر  نّهم يتهكوهللا
__________________ 

 (.ه)و  « ا»( 1)

 اااااااااوى الشااااااااانخ د
الطوساااااااااااااااااااااااااااااا  
اإلجمااااااااال   خااااااااار 
اجنّاااااااااااة الخباااااااااااه 

 الوااد



 313  ..........................................................................  (1)[عامجإلا : ثلاثلا]

تالاالننا واا  اصاافنله اراايلتااد لّماال كاالهللا  االو  بللمناالس   فخااو كاالهللا العماال 

ه الوااد جهى بذلك المجهى لوجاب فناد  يرال وثال ذلاك   اياد  خمنال بللخب
 خ فد.

فإهللا ينل : كنا تدّ وهللا لجمل  الفهية المحمّة  خر العمال بخباه الواااد 

  االمعخول و  اللهل  نّهل ال تهى العمل بخبه الواااد   كمال  هللّا المعخاول  نّهال 
  لء اآلخه.ال تهى العمل بللمنلس   فإهللا جل  ادّ لء  ادهمل جل  ادّ 

ينل لد : المعخول و  اللهال الاذر ال ينكاه    نّهام ال ياهاهللا العمال بخباه 

وال  (1)الوااد الذر يهايد وخللفوهم ف  اال تمالد ايختاّلاوهللا بطهيماد   ا ّوال 
كلهللا رااتد ونهم اطهيمد  صحلبهم   فمد بنّنّل  هللّا المعخول خا ف ذلاك   ابنّنّال 

لو كلهللا وعخوول ا ه العمل بخبه الواااد الفه  بن  ذلك ابن  المنلس   ا نّد 

 لجهى وجهى العخم بح ه المنلس   ايد  خم خ ف ذلك.
لانت شانوخكم ال يزالاوهللا ينالظهاهللا خالاووهم فا   هللّا خباه  فإهللا ينل : 

الوااد ال يعمل بد   ايدفعونهم    صّحة ذلك   اتّر  هللّا ونهم و  يموض : ال 

ألهللّا المام  لام ياهد باد    يجو  ذلك  م    اوانهم وا  يماوض : ال يجاو  ذلاك
اواال ر يناال  ااادا تكخّاام فاا  جااوا  ذلااك   اال صاانّا فنااد كتلباال   اال  وخاار فنااد 

 ؟ومألة   فكنا  نتم تدّ وهللا خ ف ذلك

ينل لد : و   شهت للنهم و  المنكهي  ألخبلر اآلالد   لنّمل تكخّموا و  
خبالر خللفهم ف  اال تملد   ادفعوهم  ا  اجاوب العمال بمال يهااناد وا  األ

 المترّمنة ل اكلل الت  يهااهللا خ فهل   اذلك صحنح  خر
__________________ 

 .«فأّول»  اف  غنههمل االمالدر :  (لا ) (م)( كذا ف  1)
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ول يدّونله   الم نجدهم اختخفوا ف  ول بننهم ا نكه بعرهم  خر بعا  العمال 

فإذا خاللفوهم  ل.بمل يهااند   لالّ وملهل دّض الدلنل الموجب لخعخم  خر صّحته
فنهل  نكهاا  خنهم ؛ لمكلهللا األدلّاة الموجباة لخعخام ااألخبالر المتاواتهو بخ فاد 

(1). 

 خر  هللّا الذي  اشنه للنهم ف  المؤاض  يوالهم وتمنّزو بن   يواض الطلهفاة 
المحمّة   ايد  خمنل  نّهم لم يكونوا  هّمة وعالوون    اكّل ياوض ياد  خام يلهخاد 

   يلايل سلهه الفهية المحمّاة   لام يعتادّ باذلك الماوض ؛ ا هف نمبد اتمنّز و

ألهللّا يوض الطلهفة لنّمل كلهللا اّجة و  انث كلهللا فنهم وعالول   فإذا كلهللا الموض 
و  غنه وعالاول  خام  هللّا ياوض المعالاول داخال فا  بالي  األياواض   ااجاب 

  انتهاار ووواا  الحلجااة واا   (2)المالاانه للنااد  خاار واال بنّنتااد فاا  اإلجماال  

 ك ود.
 ّم  ارد  خر نفمد : بأهللّا العمل لذا جّو  التعبّد بخبه الوااد   االشاه  

ارد بد   فمل الذر يحمخكم  خر الفه  بن  ول يهايد الطلهفة المحمّة ابن  وال 

 ؟يهايد  صحلب الحديث و  العلّوة
 ّم  جلب    ذلك : باأهللّا خباه الواااد لذا كالهللا دلان  شاه نّل فننبغا   هللا 

تااد الشااهيعة   االشاالر  يااهى العماال بخبااه طلهفااة يمااتعمل بحمااب واال يّهر

خلّصة   فخنت لنل التعدّر للر غنههال.  خار  هللّا العدالاة شاهط فا  الخباه با  
 خ ف   او  خللا الحّا لم يثبت  دالتد   بل  بت فممد.

__________________ 

لاد   ابنّنال ا ّول و   الض ذلك  م  فمد دلخنل فنمل ورر  خر بط هللا يو» يلدو :  (م)( ف  1)

 .« هللّا ذلك جلهز   فم   نكهه كلهللا وحجوجل بذلك

 .129ـ  126:  1( العدّو 2)
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 ّم  ارد  خار نفماد : باأهللّا العمال بخباه الواااد يوجاب كاوهللا الحاّا فا  

 جهتن   ند تعلر  خبهي .
: بللنم  بخزال ذلك  ند و  ون  العمل بخبه الوااد ـ   ّاالـ   ّم  جلب

وتعلرولهللا ؛ فإنّد يموض و   دل التهجنح باللتخننه    (1)لذا كلهللا هنلك خبهاهللا 

فإذا اختلر ك  ونهمل لنملهللا لزل كوهللا الحّا ف  جهتان    ا يّاد ذلاك : بأنّاد ياد 
   اخت ف  صحلبد ف  المواينت اغنههل   فمالض  الم ل خندسئل الاللد  

  ّم يلض بعد ذلك : .(2) « نل خللفت بننهم»:  الم ل خند

تعمخااوهللا بهااذه األخباالر   انحاا  نعخاام  هللّا رااتهاال كماال فااإهللا يناال : كنااا 
رااهل رااا  يرل  خبلر الجباه االتفاوي  اغناه ذلاك وا  الغخاّو االتنلساخ 

 ؟اغنه ذلك و  المنلكنه   فكنا يجو  اال تملد  خر ول يهايد  وثلض هؤالء

يخنل لهم : لنت كاّل الثمالت نمال ااديث الجباه االتشابند   الاو صاّح  نّاد 
 خر  نّد كلهللا وعتمدا لمل ترّمند الخباه ؛ اال يمتنا   هللا يكاوهللا لنّمال  نمل لم يدضّ 

رااه لنعخم  نّد لم يشذّ  ند ش ء و  الهاايلت   ال ألنّد وعتمد ذلك   انح  لم 

نعتمد  خر وجّهد نمخهم   بل ا تمدنل  خر العمل الاللدر و  جهتهم اارتفل  
 فند  خر الض. (3)ة النزا  فنمل بننهم   ا ّول وجّهد الهااية ف  اّجنّ 

__________________ 

 .«وتوا يلهللا» يلدو :  (ه)( ف  1)

   65:  1  االكالف   3و   بواب المواينات   الحاديث  7  البلب  101:  3( ان ه الوسلهل 2)

ا  24   23   22  األالدياث  252ا  236:  2  االبحالر  5بلب اخت ف الحديث   الحاديث 

69. 

 .«اّجة»االمالدر :  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  3)
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فإهللا ينل : كنا تعّولاوهللا  خار هاذه الهاايالت   ا كثاه رااتهال المجباهو 

االمشبّهة االممخّدو االغ و االوايفنّة االفطحنّة اغنه هؤالء و  فه  الشانعة 
المخللفة ل  تملد الالحنح   او  شاهط خباه الواااد  هللا يكاوهللا رااياد  ادال 

 ؟ ند و   اجب العمل بد

 خر  مخهام داهللا رااياتهم فماد اجادنلهم  مخاوا بمال طهيماد الهللا  ّولتم 
 هؤالء الذي  ذكهنلهم   اذلك يدّض  خر جوا  العمل بأخبلر الكفّلر االفّمل .

ينل لهم : لمنل نموض لهللّا جمن   خبلر اآلالد يجاو  العمال بهال   بال لهال 

 شهاهط نذكههل فنمل بعد   انشنه هلهنل للر جمخة و  الموض فند.
 يهايد العخملء المعتمداهللا لخحّا ف  طع   خر ذلك بد.فأّول ول 

ا ّواال واال يهايااد يااول واا  الممخّاادو   فللالااحنح الااذر   تمااده :  هللّا الممخّااد 

لخحّا الهللا كلهللا وخطئل ف  األصل   وعفّو  ند   اال  اكم فند بحكم الفّمل    
 اال يخزل  خر هذا تهك ول نمخوه.

نهام كخّهام ومخّادو   بال ال يمتنا   هللا ال نماخّم   (1) خر  هللّا و   شلراا للناد 

يكونوا  للمن  بللدلنل  خر سبنل الجمخة   كمل يمولد جمل اة  هال العادض فا  
 كثنه و   هل األسوا  االعلّوة.

الاانت واا  انااث يتعااذّر  خاانهم ليااهاد الحجااذ ينبغاا   هللا يكونااوا غنااه 

 للمن  ؛ ألهللّا ليهاد الحجاذ االمنالظهو صانل ة لانت يماا االاوض المعهفاة 
 االولهل   كمل يخنل ف   صحلب الجمخة.  خر

 النت ألاد  هللا يموض : هؤالء لنموا و   صحلب الجمخة ؛ ألنّهم
__________________ 

 .« شلر للنهم» ( :ها ) (ت)( ف  1)
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لذا سألوا    التواند  ا العدض  ا صفلت األهّمة  ا صّحة النبّوو ياللوا راينال 

 لنت هذا طهيمة  صحلب الجمخة.كذا   ايهااهللا ف  ذلك كخّد األخبلر   ا
اذلك  نّد لنت يمتن   هللا يكوهللا هؤالء  صاحلب الجمخاة اياد االال لهام 

المعلرف بلهلل   غنه  نّهم لّمل تعذّر  خنهم ليهاد الحجذ ف  ذلاك  االلوا  خار 

 ول كلهللا سه   خنهم.
الاانت يخاازوهم  هللا يعخمااوا  هللّا ذلااك ال يالااّح  هللا يكااوهللا دلاان  لالّ بعااد  هللا 

لمعهفااة باالهلل   النّماال الواجااب  خاانهم  هللا يكونااوا  االلمن    اهاام يتماادّل واانهم ا

 االلموهللا  خاار الجمخااة كماال يّهرناال   فماال يتفااّه   خنااد واا  الخطااأ ال يوجااب 
 التكفنه اال الترخنل.

ا ّول الفه  الذي   شلر للنهم و  الوايفنّاة االفطحنّاة اغناه ذلاك   فعا  

 ذلك جوابلهللا    ّم ذكه الجوابن  :
 (1)كفلية الو لية ف  العمل بللخبه ؛ الهذا يبال خباه  االصل  ادهمل :

 اب  بكنه ابن  فّرلض ابن  سمل ة.

االصااال الثااالن  :  نّااال ال نعمااال بهاايااالتهم لالّ لذا انراااّم للنهااال رااياااة 
 غنههم.

اوثل الجواب األخنه ذكه ف  رااياة الغا و اوا  هاو واتّهم فا  نمخاد   

المشبّهة   بعد ون  كونهم وجبّهو اذكه الجوابن   يرل ف  راايلت المجبّهو ا
 اوشبّهة ؛ ألهللّا راايتهم ألخبلر الجبه االتشبند ال تدّض  خر ذهلبهم للند.

  ّم يلض :
__________________ 

 .« مل بخبه» ( :ل)( ف  1)
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فإهللا ينل : ول  نكهتم  هللا يكوهللا الذي   شهتم للنهم لم يعمخوا بهذه األخبلر 

لمااهاه  ايتهناات بهاال دلّااتهم  خاار صااّحتهل   لمجّهدهاال   باال لنّماال  مخااوا بهاال 
 (1)األجخهل  مخوا بهل   الو تجّهدت لمل  مخوا بهل   الذا جل  ذلك لام يمكا  

 اال تملد  خر  مخهم بهل.

ينااال لهااام : الماااهاه  التااا  تمتاااههللا باااللخبه اتااادّض  خااار صاااّحتد  شااانلء 
  وخالوصة نذكههل فنمل بعد و  الكتلب االمنّة ااإلجمال  االتاواته   انحا

نعخم  نّد لنت ف  جمن  المملهل الت  استعمخوا فنهل  خبلر اآلالد ذلك ؛ ألنّهال 

اكثه و   هللا تحالر ووجودو ف  كتبهم اتاللننفهم افتلااهم ؛ ألنّاد لانت فا  
جمنعهل يمك  االستدالض بللمه هللا ؛ لعدل ذكه ذلك ف  صهيحد افحواه ادلنخد 

ذلااك فاا   كثااه األاكاالل   باال المتااواتهو ؛ لعاادل ذكااه  (2)اوعنااله. اال بللماانّة 

 ؛ لوجود االخت ف ف  ذلك. (3)اجودهل ف  وملهل وعدادو. اال بإجمل  
فعخاام :  هللّا د ااوى المااهاه  فاا  جمناا  ذلااك د ااوى وحللااة. اواا  ادّ اار 

المهاه  ف  جمن  ول ذكهنل كلهللا المابه بنننال ابنناد   بال كالهللا وعاّوال  خار وال 

 نفمد ودّه انمنرد.يعخم وهارو خ فد   اودافعل لمل يعخم و  
او  يلض  ند ذلك : لنّ  وتر  دوت شنئل و  المهاه  اكمات بمال كالهللا 

يمترند العمل   يخزود  هللا يتهك  كثه األخبالر ا كثاه األاكالل اال يحكام فنهال 

 بش ء ارد الشه  بد   اهذا ادّ يهغب  هل العخم  ند  
__________________ 

 .«لم يك » ( :ما ) (ر)   (ت)( ف  1)

 .«ف  المنّة»  اف  غنههمل االمالدر :  (ها ) (ت)كذا ف   (2)

 .«ف  اإلجمل »  اف  المالدر :  «ف  لجمل »  اف  غنههمل :  (ها ) (ت)( كذا ف  3)
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او  صلر للند ال يحم  وكللمتد ؛ ألنّد يكوهللا وعاّوال  خار وال يعخام واهارو 

 و  الشه  خ فد   انتهر.
بأنّال  جاوا  العمال بهاذه األخبالر :  خارـ   لننالـ   ّم  خاذ فا  االساتدالض

اجدنل  صحلبنل وختخفن  فا  الممالهل الكثناهو فا  جمنا   باواب الفماد   اكاّل 

ونهم يمتدّض بابع  هاذه األخبالر   الام يعهاد وا   ااد وانهم تفمانا صالابد 
 ايط  المودّو  ند   فدّض ذلك  خر جوا ه  ندهم.

عت الكتب لتمننز الهجلض  خر ذلك : بأهللّا الطلهفة اوـ   للثلـ   ّم استدضّ 

النليخن  لهذه األخبلر ابنلهللا  اوالهم و  انث العدالة االفما   االموافمة ف  
المذهب االمخللفة   ابنلهللا وا  يعتماد  خار اديثاد اوا  ال يعتماد   ااساتثنوا 

الهجلض و  جمخة ول رااه ف  التاللننا   اهذه  لدتهم و  يديم الويت للر 

بهااية و  سخم    الطع  لم يك  فلهدو لذلك كخّد  اديثد   فخو ال جوا  العمل
   انتهر الممالود و  ك ود    اد ع ف   خّو وملود. (1)

ايد  تر ف  االستدالض  خر هذا المطخب بمال ال وزياد  خناد   اتّار  نّاد 

ك واد للار دلنال االنماداد   ا نّاد لاو ايتالاه  خار األدلّاة  (2) شلر فا  جمخاة 
البهاءو ف  غنههال   لازل وال  خام واهارو وا  الشاه  العخمنّة ا مل بأصل 

 خ فد   فشكه ع سعند.

 تبعوا صلاب (3) ّم لهللّا و  العجب  هللا غنه اااد و  المتأّخهي  
__________________ 

 .142ـ  129:  1( العدّو 1)

 .«و » يلدو :  (لا ) (م)( ف  2)

 .321( سنأت  ذكههم ف  الالفحة 3)
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اللة كا ل الشانخ  خار اّجنّاة األخبالر المجاّهدو  ا  المعللم ف  د وى  دل د

 المهينة   يلض ف  المعللم  خر ول اك   ند :
ااإلنالاالف :  نّااد لاام يتّرااح واا  ااالض الشاانخ ا وثللااد وخااللفتهم لخماانّد 

؛ لذ كلنااات  خبااالر األصاااحلب يووئاااذ يهيباااة العهاااد بزوااالهللا لمااالء  ساااههيدس

  اكلنات الماهاه  المعلوادو  (1)ااساتفلدو األاكالل وناد  الم ل خندالمعالول 
  الم يعخم  نّهم ا تمداا  خر الخبه  سههيدسلهل وتنّمهو كمل  شلر للند المنّد 

المجّهد لن هه وخللفتهم له يد فند. اتفّط  المحمّا و  ك ل الشنخ لمل يخنله   

 انث يلض ف  المعلرج :
للار العمال بخباه الواااد العادض وا   ساههيدسذهاب شانخنل  باو جعفاه 

رااو  صحلبنل   لك  لف د الهللا كلهللا وطخمل فعند التحمنا يتبانّ  :  نّاد ال يعمال 

ادّانهال  الما ل خنهمبللخبه وطخمل   بل بهذه األخبلر الت  رايت    األهّماة 
األصحلب   ال  هللّا كّل خبه يهايد  دض لولوّ  يجب العمل بد   هذا هو الذر 

ر العمال بهاذه األخبالر   تبنّ  لا  وا  ك واد. اياد   لجمال  األصاحلب  خا

اتّر لو رااهل غنه اإلولوّ  اكلهللا الخبه سخنمل    المعالر  ااشاتهه نمخاد 
   انتهر. (2)ف  هذه الكتب الداههو بن  األصحلب    مل بد 

يلض بعد نمل هذا    المحمّا : اوال فهماد المحمّاا وا  كا ل الشانخ هاو 

  انتهر ك ل صلاب  (3)لند الذر ينبغ   هللا يعتمد  خند   ال ول نمبد الع ّوة ل
 المعللم.

__________________ 

 .«ونهم»االمالدر :  (م)( ف  غنه 1)

 .147( المعلرج : 2)

 .198ـ  197( المعللم : 3)
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وا  تنّماه الماهاه  ا ادل ـ  ا نت خبنه : بأهللّا ول ذكهه فا  اجاد الجما 
 (1)د صااّه  الشاانخ فاا   بلرتااد المتمدّوااة يااـ  ا تماالدهم  خاار الخبااه المجااّهد

ببداهة بط ند ؛ انث يلض : لهللّا د وى المهاه  ف  جمن  ذلك د وى وحللة   

ا هللّا المدّ   لهل وعّوض  خر وال يعخام واهارو خ فاد ايعخام وا  نفماد وادّه 
 لم يك   نده كتلب العدّو. سههيدس نّد ـ  بل المعخولـ  انمنرد. اال لهه

: لهللّا الشانخ ـ  فا  وحكاّ  الفواهاد المدننّاةـ  ايلض المحدّ  األساتهابلدر

ال يجنااز العماال لالّ بااللخبه الممطااو  بالااداره  اانهم   اذلااك هااو  سااههيدس
  فاللرت المنليشة لف نّة   ال كمل توّهمد الع ّوة  سههيدسوهاد المهترر 

 انتهر ك ود.   (2)او  تبعد 

فاا  رسااللتد   بعااد واال  (3)اياالض بعاا  واا  تااأّخه  نااد واا  األخباالريّن  
 استحم  ول ذكهه صلاب المعللم :

وا  كاا ل  سااههمليدسالماد  اما  الن ااه افهام طهيمااة الشانخ االمانّد 

 كمل هو امّد. سههيدسالمحمّا 
و االصوض لخشنخ   النّمل فهم ذلاك وّمال االذر ي هه وند :  نّد لم يه  دّ 

  الو ر هل لالد  باللحّا  كثاه وا  هاذا. اكام لاد وا   سههيدسنمخد المحمّا 

تحمنا  بلهللا بد و  غف ت المتأّخهي    كوالده اغنهه. افنمل ذكهه كفلية لم  
 طخب الحّا ا هفد ؛ ايد تمدّل ك ل الشنخ   اهو صهيح فنمل فهمد

__________________ 

 .318( ف  الالفحة 1)

 .67( الفواهد المدننّة : 2)

( هو الشنخ امن  ب  شهلب الدي  الكهك  العلوخ  ف  كتلب هداية األباهار   كمال سانأت    3)

 .186:  (وخطوط)ان ه شه  الوافنة 

المنليشااااااااااة فنماااااااااال 
ذكاااااااااهه صااااااااالاب 

 العللم

كااااااااا ل المحااااااااادّ  
سااااااتهابلدر فاااااا  األ

ووافماااااااااة الشااااااااانخ 
 لخمنّد المهترر

كاااااااااااا ل الشاااااااااااانخ 
اماااااااان  الكهكاااااااا  

 ف  ذلك  يرل
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   فخنهاج . سههيدس  اووافا لمل يمولد المنّد  سههيدسالمحمّا 

ول ذكهه الشنخ ف  العادّو : وا   نّاد  االذر  اي  الع ّوة ف  هذا الوهم :
يجو  العمل بخبه العدض اإلولوّ    الم يتأّول بمنّة الك ل كمل تأّوخد المحمّا   

لانعخم  نّااد لنّماال يجااّو  العماال بهاذه األخباالر التاا  دّانهاال األصااحلب ااجتمعااوا 

 خار جااوا  العماال بهال   اذلااك وّماال يوجااب العخام بالااّحتهل   ال  هللّا كااّل خبااه 
 دض لولوّ  يجب العمال باد ؛ الالّ فكناا ي اّ  بأكالبه الفهياة النلجناة  يهايد

واا  ياادرتهم  خاار  خااذ اصااوض الاادي  ـ  ا صاحلب األهّمااة صااخوات ع  خاانهم

 هللا يعّولوا فنهل  خر  خبلر اآلالد ـ  بطهيا النمن  الم ل خنهمافها د ونهم 
دّ ف  اصوض الدي  وا   نّد ال ب (2)اغنهه  (1)المجّهدو   و   هللّا وذهب الع ّوة 

الخع ّوااة  ؟الاادلنل المطعااّ    ا هللّا الممخّااد فاا  ذلااك خاالرج  اا  ربمااة اإلساا ل

 اغنهه كثنه و  هذه الغف ت ؛ اللفة  ذهلنهم بلصوض العلّوة.
اواا  تتبّاا  كتااب الماادولء ا ااهف  اااوالهم   يطاا  بااأهللّا األخباالريّن  واا  

خبلر المتواتهو  ا اآلاالد  صحلبنل لم يكونوا يعّولوهللا ف   ملهدهم لالّ  خر األ

المحفوفة بللمهاه  المفندو لخعخم   ا ّول خبه الواااد فنوجاب  نادهم االاتنالط 
   انتهر ك ود. (3)داهللا المرلء ااالفتلء   اع الهلدر 

 خد بلألخبلر يوض :  ّول د وى داللة ك ل الشنخ ف  العدّو  خر  م
__________________ 

 .448:  (وخطوط)  انهلية الوصوض  4ـ  3( ان ه البلب الحلدر  شه : 1)

  االشاهند األّاض فا   199  االمحمّا فا  المعالرج :  731:  2( كللشنخ الطوس  ف  العدّو 2)

 .21  االشهند الثلن  ف  المملصد العخنّة :  38األلفنّة : 

 .69ـ  68ر طهيا األهّمة األطهلر : ( هداية األبهار لل3)

  وااااال المنليشاااااة فااااا
 فااااااااالده المحااااااااادّ  
األساااااااااااااااااااااتهابلدر 

 االشنخ الكهك 
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المحفوفاااة باااللمهاه  العخمنّاااة داهللا المجاااّهدو  نهااال ا نّاااد لااانت وخللفااال لخمااانّد 

  فهو كماللدوة الرهارو ؛ فإهللّا ف  العبلرو المتمدّوة وا  العادّو  سههمليدس
 اغنههل وّمل لم نذكههل وواو  تدّض  خر وخللفة المنّد. (1)

األخباالر المدّانااة   لالّ  هللّا الماانّد ياادّ    نعاام   يوافمااد فاا  العماال بهااذه

تواتههاال لااد  ا ااتفلفهاال بللمهينااة المفناادو لخعخاام ؛ كماال صااّه  بااد فاا  وحكااّ  
ك ود ف  جواب المملهل التبّلننّلت : و   هللّا  كثاه  خبلرنال المهايّاة فا  كتبنال 

وعخووااة ومطااو   خاار صااّحتهل   لّواال بااللتواته  ا بأواالرو ا  وااة تاادّض  خاار 

ل اصاد  رااتهال   فها  ووجباة لخعخام وفنادو لخمطا  الهللا اجادنلهل فا  صّحته
االشانخ ياأبر    انتهار. (2)الكتب وود ة بمند وخالوم و  طهياا اآلاالد 

ك ود الملبا ف  جواب وال  ارده  خار  (4)  كمل  هفت  (3)   ااتفلفهل بهل 

خاوا بهاذه نفمد بمولد : فإهللا ينل : ول  نكهتم  هللا يكوهللا الذي   شهتم للنهم لام يعم
األخبلر بمجّهدهل   بل لنّمل  مخوا بهل لمهاه  ايتهنت بهل دلّتهم  خر صاّحتهل 

 .(5)  للر  خه ول ذكهه 

لااد وى األّاض تااواتهه   ـ  اوجااّهد  ماال الماانّد االشاانخ بخبااه خاالمّ 
ال يخزل وند توافمهمل ف  ومألة خباه الواااد ـ  االثلن  كوهللا خبه الوااد اّجة

 ثمه ف  خبه يدّ   المنّد تواتهه اال يهاه؛ فإهللّا الخ ف فنهل ي
__________________ 

 .318( راج  الالفحة 1)

 .26:  1 (رسلهل الشهيا المهترر)( المملهل التبّلننّلت 2)

 .«بللمهينة»:  «بهل»بدض  (ها ) (ت)( ف  3)

 .«و » يلدو :  (ها ) (ت)( ف  4)

 .318( راج  الالفحة 5)
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معتبااه   افاا  خبااه يااهاه الشاانخ جلوعاال الاام الشاانخ جلوعاال لشااهاهط الخبااه ال

يحالل تواتهه لخمنّد ؛ لذ لنت جمنا  وال دّاهللا فا  الكتاب وتاواتها  ناد المانّد 
 اال جلوعل لشهاهط الحّجنّة  ند الشنخ.

 ّم لهللّا لجمل  األصحلب الذر ادّ له الشنخ  خر العمل بهاذه األخبالر ال 

االوض اإلجمال  لخشانخ يالنه يهينة لالّحتهل بحنث تفند العخم   اتّر يكوهللا 
لنكالره لخماهاه  اتّار  (1)يهينة  لّوة لجمن  هذه األخبلر ؛ كناا اياد  هفات 

الاو فاه  كاوهللا اإلجمال   خار العمال يهيناة   لكنّاد غناه  ؟لنفت المجمعان 

الصل ف  كّل خبه بحنث يعخم  ا ي ّ   هللّا هذا الخبه بللخالوم اكذا ذاك 
 ال يخفر.  خر العمل بد   كمل (2)اذاك   وّمل اجتم  

بل المهاد اإلجمل   خر الهجو  للنهل االعمل بهل بعد االوض الو او  

و  الاهاار  ا وا  الماهاه  ؛ الاذا اساتثنر الممنّاوهللا كثناها وا  رجالض ناوادر 
واا  كونااد واا  الكتااب المشااهورو المجماا   خاار الهجااو  للنهاال    (3)الحكمااة 

ياونت وا  كونهال  و  راايلت العبندّر ول يهايهال  ا  (4)ااستثنر اب  الولند 

 الكتب المشهورو. (5)ف  
االحلصاال :  هللّا وعناار اإلجماال   خاار العماال بهاال  اادل ردّهاال واا  جهااة 

 كونهل  خبلر  الد   ال اإلجمل   خر العمل بكّل خبه خبه ونهل.
__________________ 

 .318( راج  الالفحة 1)

 .« جم » ( :ما ) (ت)( ف  2)

 مد ب  يحنر ب   مهاهللا األشعهر المّم .( كتلب نوادر الحكمة لمحّمد ب   ا3)

 ( هو وحّمد ب  الحم  ب   امد ب  الولند    بو جعفه   شنخ المّمنن  افمنههم.4)

 .«و » ( :ه)( ف  5)
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واا   خااذ  الماا ل خنهمواا  تمّكاا   صااحلب األهّمااة ـ  (1) ااّم لهللّا واال ذكااهه 

وال  د اوى ومنو اة ااواحة المنا . ا يالّ ـ  االصوض االفها  بطهيا النمن 
ااأل اه : وا  اخات ف  صاحلبهم صاخوات ع  (2)يشهد  خنهل : ول  خم بللعن  

 خاانهم فاا  االصااوض االفااها  ؛ الااذا شااكل غنااه اااااد واا   صااحلب األهّمااة 

 الم ل خنهم  فأجلبوهم تلرو : بأنّهم  (3)للنهم اخت ف  صحلبهم  الم ل خنهم
 (5)ا رارو  (4)رااياة اهياز يد  لموا االخت ف بننهم امنل لدولههم   كمال فا  

  ااخهى  جلبوهم : بأهللّا ذلك و  جهة الكذّابن    كمال  (6)ا ب   يّوب الخّزا  

 ف  رااية الفن  ب  المختلر   يلض :
: جعخنا  ع فاداك   وال هاذا االخات ف  الم ل خنديخت ألب   بد ع »

نّا   جخات فا  فمخات لاد : ل ؟يلض : ا ّر االخت ف يل فن  ؟الذر بن  شنعتكم

اخمهم بللكوفة ا كلد  شّك ف  اخت فهم ف  اديثهم   اتّر  رج  للر المفّرل 
:  الما ل خندب   مه   فنويفن  و  ذلاك  خار وال تماتهيح باد نفما    فمالض 

  كمل ذكهت يل فن    لهللّا النلس يد االعاوا بللكاذب  خننال   كاأهللّا ع  (7) جل 

 لنّ  اادّ   ادهمافته   خنهم اال يهيد ونهم غنهه   
__________________ 

 .322(  ر : الشنخ امن  الكهك  العلوخ  ف  ك ود المتمدّل ف  الالفحة 1)

 .«بللنمن »:  «بللعن »بدض  (لا ) (ظ)( ف  2)

 .« صحلبد» ( :م)( ف  غنه 3)

 .14  الحديث  395:  2(  خل الشهاه  4)

 .16( نفت المالدر   الحديث 5)

 .15الحديث ( نفت المالدر   6)

 .«هو»( ف  المالدر  يلدو : 7)
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 خر غنه تأايخد ؛ اذلك ألنّهام  (1)بحديث   ف  يخهج و   ندر اتّر يتأّالد 

 .(2) «ال يطخبوهللا بحديثنل ابحبّنل ول  ند ع تعللر   اكّل يحّب  هللا يد ر ر سل
 .(3)ايهيب ونهل : رااية دااد ب  سهالهللا 

  اياّلاة  (4)ناوادر الحكماة وعاهاف ااستثنلء الممنّن  كثنها و  رجلض 

  نّد يلض  ند يتخد : يد دسمت ف  كتبكم  ربعة  الف اديثـ  اب   ب  العوجلء
و   نّد  خذ  اكذا ول ذكهه يونت ب   بد الهام  : .(5)وذكورو ف  الهجلض ـ 

   اّم  هواهل  خار  با   الم ل خنهمل الديث كثنهو و   صحلب الاللدين  

  للر غنه ذلك وّمل  (6)  فأنكه ونهل  الديث كثنهو  م لال خندالحم  الهول 
 يشهد بخ ف ول ذكهه.

: واا   اادل  ماال األخباالريّن  فاا   ملهاادهم لالّ  خاار  (7)ا ّواال واال ذكااهه 

 األخبلر المتواتهو ااآلالد العخمنّة   ففند :
: وااا   هللّا  (8) هللّا األظهاااه فااا  واااذهب األخبااالريّن  وااال ذكاااهه الع ّواااة 

 يعّولوا ف  اصوض الدي  افها د لالّ  خر  خبلر اآلالد. األخبلريّن  لم
__________________ 

 .«يؤّالد» ( :ظ)( ف  1)

 .216  الحديث  347:  1( اختنلر وعهفة الهجلض 2)

 .287  الحديث  399:  1( نفت المالدر 3)

 .324( كمل تمدّل ف  الالفحة 4)

 .95:  1( ان ه  ولل  المنّد المهترر 5)

 .490ـ  489:  2وعهفة الهجلض ( اختنلر 6)

 .322(  ر : الشنخ الكهك  العلوخ  ف  ك ود المتمدّل ف  الالفحة 7)

 .296:  (وخطوط)( نهلية الوصوض 8)
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:  نّهام  (2)فا  الممخّادو  (1)العخّهم المعننّوهللا وّمل ذكهه الشنخ ف  ك واد المالبا 

وا : راينل كذا   ا نّهم النبّوو   يلل (3ا )لذا سألوا    التواند اصفلت األهّمة 
 يهااهللا ف  ذلك األخبلر.

اكنا كلهللا : فد وى داللة ك ل الشنخ ف  العدّو  خر ووافمة المنّد فا  

غليااة الفماالد   لكنّهاال غنااه بعناادو وّماا  ياادّ   يطعنّااة صاادار  خباالر الكتااب 
األربعة ؛ ألنّد لذا ادّ ر المط  لنفمد بالدار األخبلر الت   اد هل الشنخ ف  

  فكناااا يهواار لخشااانخ اوااا  تماادّل  خناااد واا  المحااادّ ن   هللا يعمخاااوا  كتلبنااد

 ؟بلألخبلر المجّهدو    المهينة
  فعذره  نّد لم يحرهه  دّو الشنخ ان   سههيدسا ّول صلاب المعللم 

اا تااهف بااد هااذا  (4)كتلبااة هااذا الموواا    كماال اكاا   اا  بعاا  اواشااند 

 .(5)الهجل 
ونا  داللاة كا ل  (6)  فخانت فا  ك واد المتمادّل  ساههيدسا ّوال المحمّاا 

الشنخ  خر اّجنّاة خباه الواااد المجاّهد وطخمال   النّمال ونا  وا  داللتاد  خار 

 ّّ اإليجاالب الكخّااّ  اهااو :  هللّا كااّل خبااه يهايااد  اادض لواالوّ  يعماال بااد   اخاا
 ودلولد

__________________ 

 .317( راج  الالفحة 1)

 .«و » يلدو :  (ها ) (ت)( ف  2)

 .« ا» ( :ه)( ف  غنه 3)

الطبعاة )( ذكهه المولر صللح المل ندران  ف  الشنتد  خار المعاللم   ان اه هالو  المعاللم 4)

 .197:  (الحجهية

 (  ر الشنخ امن  الكهك  العلوخ .5)

 .320( ف  الالفحة 6)

 اااااااااذر صااااااااالاب 
 المعللم
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 بهذه األخبلر الت  دّانهل األصحلب   اجعخد ووافمل لمل اختلره فا  المعتباه :

التفالنل ف   خبلر اآلالد المجّهدو بعد ذكه األيواض فنهل   اهاو :  هللّا وال و  
يبخاااد األصاااحلب  ا دلّااات الماااهاه   خااار صاااّحتد  مااال باااد   اوااال   اااه  

   انتهر. (1)األصحلب  ند  ا شذّ يجب اّطهااد 

ااإلناللف :  هللّا ول فهمد الع ّواة وا  لطا   ياوض الشانخ بحّجناة خباه 
فهماد المحمّاا وا  التمنناد ؛ ألهللّا ال الهه  هللّا الشانخ  العدض اإلولوّ   ظهاه وّمال

لنّماال يتمّمااك بلإلجماال   خاار العماال بللهااياالت المدانااة فاا  كتااب األصااحلب 

 خر اّجنة وطخا خبه العدض اإلولوّ    بنلء وناد  خار  هللّا الوجاد فا   مخهام 
بهل كونهل  خبلر  داض   اكاذا وال ادّ اله وا  اإلجمال   خار العمال بهاايالت 

الخلّصاة وا  غناه اإلولونّاة ؛ الالّ فخام يأخاذه فا   ناواهللا وختالره    الطواها

الم يشتهط كوهللا الخبه وّمل رااه األصحلب ا مخوا بد   فهاج  ك ل الشانخ 
 اتأّوخد   اع العللم اهو الهلدر للر الالواب.

ـ  ى المنّد اد وى الشنخ ّم لنّد ال يبعد ايو  وثل هذا التداف  بن  د و

ف  العمل بخبه الواااد ؛ ـ  و  كونهمل وعلصهي  خبنهي  بمذهب األصحلب
فكم و  ومألة فه نّة اي  االخت ف بننهمل ف  د وى اإلجمل  فنهل   و   هللّا 

المماااألة الفه نّاااة  الااار بعااادل خفااالء واااذهب األصاااحلب فنهااال  خنهمااال ؛ ألهللّا 

نعم يد يتّفا ـ  تر بهل غللبل بللخالومالمملهل الفه نّة وعنونة ف  الكتب وف
االممالهل االصاولنّة لام تكا  ـ  د اوى اإلجمال  بم ا اة يوا اد األصاحلب

وعنونااة فاا  كتاابهم   لنّماال المعخااول واا  اااللهم  نّهاام  مخااوا بأخباالر اطهاااوا 

  خبلرا.
__________________ 

 .29:  1( المعتبه 1)

ف  باااااااااااان  التاااااااااااادا
د ااااااااااوى الماااااااااانّد 

 اد وى الشنخ
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وحفوفال  نادهم   بخا ف فخعّل اجد  مخهم بمل  مخوا كوند وتواتها  ا 

 خار وال صاّه  باد فا  ك واد  ساههيدسول طهااوا    خار وال يدّ ناد المانّد 
: وا   هللّا األخبالر المود اة فا  الكتاب بطهياا اآلاالد وتاواتهو  ا  (1)المتمدّل 

ّّ ف  ومالل  خاه   خار :  هللّا وع ام األاكالل يعخام بللراهارو  (2)وحفوفة. ان

 ااألخبلر المعخووة.
وا  اشاتهاكهمل فا  ـ  ايحتمل : كوهللا الفلر  بن  ول  مخوا اول طهاوا

فمد شهط العمل ف   ادهمل داهللا اآلخاه    خار وال ـ   دل التواته ااالاتفلف

  و  الجاواب  (3) خر ول صّه  بد ف  ك ود المتمدّل  سههيدسيدّ ند الشنخ 
    ااتملض كوهللا  مخهم بلألخبلر اليتهانهل بللمهاه .

ينلسب ول ذكهنل و  الوجد تالهيح المنّد بأنّهم شدّداا اإلنكلر نعم   ال 

  خر العلول بخبه الوااد.
لنّهم  بمولد : (4)العّل الوجد فند : ول  شلر للند الشنخ ف  ك ود المتمدّل 

ونعوا و  األخبالر التا  رااهال المخاللفوهللا فا  الممالهل التا  راى  صاحلبنل 

 .(5)خ فهل 
ف  الشنة وند  خر هلو  المعللم   بعد ـ  لمااستبعد هذا صلاب المعل

 : بأهللّا اال تهاف بإنكلر  مل اإلولونّة بأخبلرـ  ول اكله    الشنخ
__________________ 

 .323( ف  الالفحة 1)

 .312:  3( رسلهل الشهيا المهترر 2)

 .318( ف  الالفحة 3)

 .313( ف  الالفحة 4)

 .«خ فد» ( :لا ) (ض)   (ظ)   (ر)( ف  5)
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آلالد ال يعمال صاهفد للار راايالت وخاللفنهم ؛ ألهللّا اشاتهاط العدالاة  نادهم ا

اانتفلءهل ف  غنههم كلف ف  اإلواهاب  نهال   فا  اجاد لخمبللغاة فا  نفا  
   انتهر. (1)العمل بخبه يهااند 

افند :  نّد يمك   هللا يكوهللا لظهلر هاذا الماذهب االتجانّ  باد فا  ومالل ال 

فلاتللوا ف  ذلك بأنّل ال نعمل لالّ بمل االل  يمكنهم التالهيح بفما الهاار  
بللمهاه    اال دلنل  ندنل  خر العمل بللخبه  (2)لنل المط  بالديد بللتواته  ا 

ـ  (3)المتمدّوااة ـ  ال نّاا  الهللا كاالهللا راايااد غنااه وطعااوهللا   افاا   باالرو الشاانخ

ّّ لنكالر الشانوخ لخعمال باللخبه المجاّهد بالاورو  لشلرو للر ذلك ؛ انث خا
 هو و  خالووهم.المنلظ

يولّ    اوال ادّ اله  سههيدساالحلصل :  هللّا اإلجمل  الذر ادّ له المنّد 

لجمل   مخّ    االجم  بننهمال يمكا  بحمال  مخهام  خار وال  سههيدسالشنخ 
ااتّا بللمهينة  ندهم   ابحمل يولهم  خر وال ذكهنال وا  االاتمالض فا  دفا  

ااياالت الااواردو فنماال ال يهوااوند واا  المطللااب   االحماال الثاالن  وخااللا اله

ل لهه الموض   االحمل األّاض لنت وخللفل ل لهه العمل ؛ ألهللّا العمال وجمال 
 الجهة الت  اي   خنهل. (4)و   جل 

   (5)لالّ  هللّا اإلناللف :  هللّا المهاه  تشهد بفملد الحمل األّاض كمل سنأت  
__________________ 

( اكار المااولر صاللح المل ناادران  هاذه الحلشاانة فا  الشاانتد  خار المعااللم   ان اه هاالو  1)

 .199:  (الطبعة الحجهيّة)المعللم 

 .«ا» ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  2)

 .213( ف  الالفحة 3)

 (.ض)ف   « جل»( لم تهد 4)

 .332ـ  331( ان ه الالفحة 5)

الجمااااااااااااا  بااااااااااااان  
د ااااااااااوى الماااااااااانّد 
االشااااااااااااااااااااااااااااااااانخ 

 سههمليدس

 ااااادل صاااااّحة هاااااذا 
 الجم 
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وا    انهم المانّد المنا    لّوال  خار وال ذكهنال :ف  بدّ و  امل يوض و  اكر 

لرادو دف   خبلر المخللفن  الت  ال يمكنهم ردّهل بفما الهاار   الّول  خر ول 
 ذكهه الشنخ : و  كونهم جمل ة وعخوو  النمب ال يمد  وخللفتهم بلإلجمل .

 ساههيدس  اهاو :  هللّا واهاد المانّد  (1)ايمك  الجم  بننهمل بوجاد  خاه 

و  العخم الذر ادّ له ف  صد  األخبلر هو وجاّهد االطمئنالهللا ؛ فاإهللّا المحكاّ  
  اهو الذر  (2)ف  تعهيا العخم :  نّد ول ايترر سكوهللا النفت  سههيدس ند 

:  هللّا وهادناال بااللعخم بالاادار األخباالر هااو هااذا  (3)ادّ اار بعاا  األخباالريّن  

  سل.المعنر   ال النمن  الذر ال يمبل االاتملض ر
فمهاد الشنخ و  تجّهد هذه األخبلر    المهاه  : تجّهدهل    الماهاه  

األرب  الت  ذكههل  ّاال   اه  ووافمة الكتلب  ا المانّة  ا اإلجمال   ا دلنال 

ااتفالف  (4)العمل   اوهاد المنّد و  المهاه  الت  ادّ ر ف   بلرتد المتمدّواة 
ة لخو او  باللهاار  ا بللهاايااة   الموجباا (5) كثاه األخبالر بهاال : ها  االواور 

بمعنار ساكوهللا الانفت بهماال اركونهال للنهمال   ااننئااذ فنحمال لنكالر اإلولونّااة 

لمجااّهد االااوض  (6)لخعماال بخبااه الوااااد  خاار لنكاالرهم لخعماال بااد تعبّاادا    ا 
 رجحلهللا بالديد  خر ول يمولد المخللفوهللا.

__________________ 

 .« ام »:  « خه»بدض  (ت)انمخة بدض  (ما ) (ر)( ف  1)

 .20:  1( الذريعة 2)

 .63( اهو المحدّ  البحهان  ف  الدرر النجفنّة : 3)

 .323( ف  الالفحة 4)

 .«الخلرجة» يلدو :  (ظ)  اف   «الخلرجنّة» يلدو :  (ها ) (م)   (ت)( ف  5)

 .«ا» ( :ل)( ف  6)

الجمااااااااااا  بوجاااااااااااد 
  خه
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ااإلناللف :  نّد لم يتّرح و  ك ل الشانخ د اوى اإلجمال   خار   ياد 

و  الخبه الموجب لمكوهللا النفت الو بمجّهد ا لية الهاار اكوند سديدا ف  
 نمخد لم يطع  ف  راايتد.

الشاانخ االماانّد  (1)العااّل هااذا الوجااد  اماا  اجااوه الجماا  باان  ك واا  

ف  ك ود باأهللّا  سههيدس  خالوصل و  و ا ة تالهيح المنّد  سههمليدس
فا  ك واد  ساههيدس  اتالهيح الشانخ  (2) ا وحفوفة   كثه األخبلر وتواتهو

 بإنكلر ذلك. (3)المتمدّل 

اوّما  نمال اإلجماال   خار اّجنّااة  خبالر اآلاالد : الماانّد الجخنال روااّ  
الاادي  باا  طاالاس   انااث ياالض فاا  جمخااة كاا ل لااد يطعاا  فنااد  خاار الماانّد 

 : سههيدس

بأخبالر  (4)كلد تعّجب  ينمرا  كناا اشاتبد  خناد  هللّا الشانعة تعمال اال ي
او  اّطخ   خر التواريخ ااألخبلر اشلهد  مل  ؟اآلالد ف  االوور الشه نّة

 (6)ا خمالء الشانعة الملوان   (5)ذار اال تبلر   اجد المماخمن  االمهترار 

ب  الحما   لوخن  بأخبلر اآلالد بغنه شبهة  ند العلرفن    كمل ذكه وحّمد ا
 الطوس  ف  كتلب العدّو   اغنهه و  المشغولن  بتالفّح  خبلر

__________________ 

 .«ك ل» ( :ض)( ف  1)

 .«بللمهاه » يلدو :  (ها ) (ت)( ف  2)

 .318( ف  الالفحة 3)

 .«ال تعمل» ( :ما ) (ر)( ف  4)

 (.ت)ف   «االمهترر»( شطب  خر 5)

 .«االملون » ( :ر)( ف  6)

هاااااااااااااذا الوجاااااااااااااد 
 وجوه ام  ال

د ااااااااااااوى ابااااااااااااا  
طاااااااااااااااااااااااااااااالااس 
اإلجمااااااااال   خااااااااار 
اجنّاااااااااااة الخباااااااااااه 

 الوااد
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   انتهر. (1)غنههم و  المالنّفن  الشنعة ا

افند داللة  خر :  هللّا غنه الشنخ و  العخملء  يرل ادّ ر اإلجمل   خار 
  مل الشنعة بأخبلر اآلالد.

ف  النهلية انث يالض : لهللّا  عرامداوّم  نمل اإلجمل   يرل : الع ّوة 

الدي  افها د لالّ  خر  خبلر اآلالد   األخبلريّن  ونهم لو يعّولوا ف  اصوض 
 خر يباوض خباه  (2)اافموا ـ  كأب  جعفه الطوسّ  اغنههـ  ااالصولنّن  ونهم

   (3)الوااااد   الاام ينكااهه سااوى المهتراار ا تبل ااد ؛ لشاابهة االااخت لهاام 

 انتهر.
بعا  رسالهخد    فا  ساههيدساوّم  ادّ له  يرل : المحادّ  المجخماّ  

انث ادّ ار تاواته األخبالر ا مال الشانعة فا  جمنا  األ الالر  خار العمال 

 .(4)بخبه الوااد 
واا  األخباالريّن    يمكاا   هللا يكااوهللا وثاال  سااههيدس ااّم لهللّا وااهاد الع ّوااة 

؛ انااااااث   بتاااااال المااااااهو لخنبااااااّ   (6) سااااااههمليدساشاااااانخد  (5)الالاااااادا  

لاابع   خباالر اآلااالد   ا  ماال  هللّا ؛  الماا ل خنهمااألهّمااة  ا لد خندعصااخر
  ّاض درجة ف  الغخّو   الم ل خنهمنفند  نهم 

__________________ 

 ( لم نعثه  خند   اال  خر و  اكله.1)

واا  المالاادر فمااط   افاا  غنههاال باادض  «اغنااهه»االمالاادر   نعاام  (ها ) (ت)( كااذا فاا  2)

 .« مل بهل»:  «الواادـ  للرـ  اغنهه»

 .296:  (وخطوط)( نهلية الوصوض 3)

 .55  ذيل الحديث  245:  2( ان ه البحلر 4)

 .1031  ذيل الحديث  360ـ  359:  1( ان ه الفمند 5)

 ( اهو وحمد ب  الحم  ب   امد ب  الولند   ان ه نفت المالدر.6)

د اااااااوى الع ّوااااااااة 
 اإلجمل   يرل  

د اااااااوى المحااااااادّ  
المجخمااااااااااااااااااااااااااااا  

 اإلجمل  كذلك
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وا  الممخّادو الاذي  لذا ساألوا  ا  التواناد  (1)ايكوهللا ول تمادّل فا  كا ل الشانخ 

يااللوا : رايناال كااذا    الماا ل خندااإلواالل  ا لد خندعصااخراصاافلت النبااّ  
 ف  هذا المملل و  العدّوـ  سههيدسارااا ف  ذلك األخبلر. ايد نمب الشنخ 

 العمل بأخبلر اآلالد ف  اصوض الدي  للر بع  غفخة  صحلب الحديث.ـ 

االاولهل  ساههيدس ّم لنّد يمكا   هللا يكاوهللا الشابهة التا  ادّ ار الع ّواة 
ا تبل د   هو :   ام األخبالر التا   مال بهال األصاحلب ادّانوهال فا   لخمنّد

كتاابهم وحفوفااة  ناادهم بااللمهاه     ا  هللّا واا  ياالض واا  شاانوخهم بعاادل اّجنّااة 

 خباالر اآلااالد  راد بهاال وطخااا األخباالر   اتّاار األخباالر الااواردو واا  طااه  
ألجال   صحلبنل و  ا لية الهاار    ا  هللّا وخللفتد ألصحلبنل ف  هذه المماألة

 شبهة االخت لد   فخللا المتّفا  خند بن  األصحلب.

 (3) خر العمل بأخبالر اآلاالد   الهللا لام نّطخا   (2) ّم لهللّا د وى اإلجمل  
 خنهل صهيحة ف  ك ل غنه الشنخ ااب  طلاس االع ّوة االمجخم  يدّسات 

 سااهارهم   لالّ  هللّا هااذه الااد وى واانهم ومهانااة بمااهاه  تاادّض  خاار صااّحتهل 

ل   فخهج    اإلجمل  المنموض بخباه الواااد المجاّهد  ا  المهيناة   اصديه
 خاار اّجنّااة  (4)اياادخل فاا  المحفااوف بللمهينااة ؛ ابهااذا اال تباالر يتمّمااك بااد 

 األخبلر.

كمال ي هاه ـ  يد ا تهف فا  بعا  ك واد المحكا ّ  سههيدسبل المنّد 
 ـ وند

__________________ 

 .317( راج  الالفحة 1)

 .«صهيحل» يلدو :  (ر)( ف  غنه 2)

 .«لم يّطخ » ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  3)

 .«بهل» ( :ها ) (ل)   (ظ)   (م)   (ر)  اف   (ت)( كذا ف  4)

ا تااااااااهاف الماااااااانّد 
بعماااااااااال الطلهفااااااااااة 

 اآلالد :بأخبلر 
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بعمال الطلهفااة بأخباالر اآلاالد   لالّ  نّااد ياادّ    نّاد لّماال كاالهللا وا  المعخااول  اادل 

كعاادل  مخهاام بللمناالس   فاا  باادّ واا  اماال وااوارد  مخهاام بلألخباالر المجااّهدو 
  مخهم  خر األخبلر المحفوفة.

 يلض ف  الموصخنّلت  خر ول اك   ند ف  وحكّ  المهاهه :

لااانت شااانوخ هاااذه الطلهفاااة  ّولاااوا فااا  كتااابهم فااا  األاكااالل  لهللا ينااال : 
العمادو االحّجاة فا  الشه نّة  خر األخبلر الت  رااهل     ملتهم اجعخوهال 

فاا  واال يجاا ء وختخفاال واا   الماا ل خنهماألاكاالل   اتّاار رااا  اا   هّمااتهم 

األخبلر  ند  دل التهجنح :  هللا يؤخذ وند ول هو  بعد و  يوض العلّوة   اهاذا 
 ينلي  ول يدّوتموه.

يخنل : لنت ينبغ   هللا يهجا   ا  االواور المعخوواة المشاهورو الممطاو  

اوختابت وجمال   اياد  خام كاّل ووافاا اوخاللا  هللّا  وشاتبد (1) خنهل بمل هاو 
الشنعة اإلولونّة تبطل المنلس ف  الشهيعة انث ال يؤدّر للار العخام   اكاذلك 

   انتهر المحكّ   ند. (2)نموض ف   خبلر اآلالد 

ي هااه ونااد  ماال الشاانوخ  (3)ا تااهاف بماال ـ  كماال تااهىـ  اهااذا الكاا ل
 ر وعخوونّة خ فد و  وذهب اإلولونّة   ادّ  سههيدسبأخبلر اآلالد   لالّ  نّد 

فتهك هذا ال هور  خذا بللممطو    انح  نأخاذ بمال ذكاهه  ّاال ؛ ال ترالده 

 بمل يوجب الالد    داهللا ول ذكهه  خنها ؛ لعدل  بوتد لالّ و  يبخد   اكفر
__________________ 

 ( كذا ف  المالدر.1)

  ااكار  ناد  211ـ  210:  1 (المهترار رسلهل الشاهيا)( المملهل الموصخنلت الثللثة 2)

 .50:  1ف  المهاهه 

 (.ما ) (ر)ف   «ا تهاف بمل»( لم تهد 3)

كااااا ل الماااااانّد فاااااا  
 الموصخنّلت
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بخاا ف اإلجماال  الماادّ ر واا  الشاانخ االع ّوااة ؛ فإنّااد  بااذلك ووهناال  
وعترااد بمااهاه  كثنااهو تاادّض  خاار صااد  ورااموند ا هللّا األصااحلب  مخااوا 

 للخبه الغنه العخمّ  ف  الجمخة.ب

فم  تخك المهاه  : ول ادّ له الكّشّ    و  لجمل  العاللبة  خر تالحنح 
؛ فإهللّا و  المعخول  هللّا وعنار التالاحنح المجما   خناد  (1)ول يالّح    جمل ة 

هو  ادّ خباهه صاحنحل بمعنار  مخهام باد   ال المطا  بالاداره ؛ لذ اإلجمال  

 خر ول صّه  ـ  التالحنح ال  خر الالّحة   و   هللّا الالّحة  ندهم اي   خر
  بلرو    الو و  االهكوهللا   ال المط  االنمن .ـ  (2)بد غنه اااد 

اونهااال : د اااوى النجلشاااّ   هللّا وهاسااانل ابااا   بااا   مناااه ومبولاااة  ناااد 

   ب  اهذه العبلرو تدّض  خر  مل األصحلب بمهاسنل وثل اب .(3)األصحلب 
 منه   ال و   جل المط  بللالدار   بل لعخمهام بأنّاد ال ياهار  ا ال يهسال 

لالّ  اا   مااة ؛ فخااو ال يبااولهم لماال يماانده الثمااة للاار الثمااة لاام يكاا  اجااد لمبااوض 

 وهاسنل اب   ب   منه الذر ال يهار لالّ    الثمة.
  يرل. ا   (4)ااالتّفل  المذكور يد ادّ له الشهند ف  الذكهى 

__________________ 

 .6739  التهجمة  507:  2( اختنلر وعهفة الهجلض 1)

  االمحاادّ   269:  (رساالهل الشاانخ البهااله )( كللشاانخ البهااله    ان ااه وشااه  الشمماان  2)

  اصالاب الفالاوض  484:  1  االمحمّاا المما  فا  الماوانن   14:  1البحهانا  فا  الحاداها 

 .309ف  الفالوض : 

 .887  ريم التهجمة  326ش  : ( ان ه رجلض النجل3)

 .49:  1( الذكهى 4)

المااااااااااهاه   خاااااااااار 
صاااااااد  اإلجمااااااال  
المااااااااااادّ ر وااااااااااا  

 الشنخ

واااااااااال ادّ ااااااااااله  - 1
 الكّش 

د ااااااااااااااااااااااااوى  - 2
 النجلش 
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 .(1)كلشا الهوو  تخمنذ المحمّا :  هللّا األصحلب  مخوا بمهاسنل البزنط  

فاا  رسااللة خ صااة االسااتدالض التاا  ـ  اونهاال : واال ذكااهه اباا  لدرياات
ف  وملل د وى اإلجمل   خار المراليمة   ـ  صنّفهل ف  ومألة فوريّة المرلء

مت  خند اإلولونّة لالّ نفه يمنه و  الخهاسلننّن    يلض ف  ومالل ا نّهل وّمل  طب

 تمهيب اإلجمل  :
لهللّا ابن  بلبويد ااألشعهيّن  : كمعد ب   بد ع اسعد با  ساعد اوحّماد 

ب   خّ  ب  وحبوب   االمّمنن   جم  : كعخّ  ب  لبهاهنم اوحّماد با  الحما  

يمة ؛ ألنّهم ذكاهاا  نّاد ال يحاّل ب  الولند    لوخوهللا بلألخبلر المترّمنة لخمرل
   انتهر. (2)ردّ الخبه المو و  بهااتد 

فمد استدّض  خار واذهب اإلولونّاة : باذكههم ألخبالر المراليمة اذهالبهم 

 للر العمل بهااية الثمة   فلستنتذ و  هلتن  الممدّوتن  ذهلبهم للر المرليمة.
ذي  هاام الااـ  الناات شااعهر : لذا  خاام اباا  لدرياات  هللّا وااذهب هااؤالء

واا   الماا ل خند  ايحالاال العخاام بمااوض اإلواالل  الماا ل خنهم صااحلب األهّمااة 

اجوب العمل بهااية الثمة ا نّد ال يحّل تهك العمل بهل   فكنا تبا  ـ  اتّفليهم
 ؟المنّد ف  ومألة خبه الوااد

 لالّ  هللا يدّ ر  هللّا المهاد بللثمة و  يفند يولاد المطا    افناد وال ال يخفار.

وا  الخباه العخماّ  وال يفناد الو او   ساههمليدسهاده اوهاد المنّد  ا يكوهللا و
 النمن     خر ول ذكهنله سلبمل ف  الجم  بن  (3)ااالطمئنلهللا ال ول يفند 

__________________ 

 .452:  1( كشا الهوو  1)

 .207( تمدّل نمل هذا الك ل و  خ صة االستدالض ف  الالفحة 2)

 .«يوجب»:  «يفند»  اف  غنههل بدض  (م)انمخة بدض  (ل)   (ظ)   (ر)( كذا ف  3)
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 .(1) سههمليدسك و  المنّد االشنخ 

اونهل : ول ذكهه المحمّا ف  المعتبه ف  ومألة خبه الوااد   انث يلض 
: 

 فهط الحشاويّة فا  العمال بخباه الواااد اتّار انمالداا لكاّل خباه   اوال 

واااا  التناااالي  ؛ فااااإهللّا واااا  جمخااااة األخباااالر يااااوض النبااااّ   فطنااااوا لماااال تحتااااد
:  الم ل خند  ايوض الاللد   «ستكثه بعدر المللة  خ ّ » : ا لد خندعصخر

 .(2) «لهللّا لكّل رجل ونّل رج  يكذب  خند»

اايتاله بعرهم و  هذا اإلفهاط   فملض : كّل سخنم المند يعمل بد. اول 
نبّاد  خار  هللّا ذلاك طعا  فا   خمالء الشانعة  خم  هللّا الكلذب يد يالد    الام يت

ايد  فا  الماذهب ؛ لذ وال وا  والانّا لالّ اهاو يعمال بخباه المجاها  كمال 

 يعمل بخبه العدض.
 اافااهط  خااهاهللا فاا  طهيااا ردّ الخبااه اتّاار  اااللوا اسااتعمللد  ماا .

 اايتاله  خهاهللا   فخم يهاا العمل ولنعل   لكّ  الشه  لم يأذهللا ف  العمل بد.

يااواض ونحهفااة  اا  الماان    االتوّسااط  يااهب   فماال يبخااد اكااّل هااذه األ
األصاااحلب  ا دلّااات الماااهاه   خااار صاااّحتد  مااال باااد   اوااال   اااه   ناااد 

   انتهر. (3)األصحلب  ا شذّ يجب اّطهااد 

 ينلدر : بأهللّا  خملء الشنعة يد يعمخوهللا بخبهـ  كمل تهىـ  اهو
__________________ 

 .331( راج  الالفحة 1)

 .308ثلهللا ف  الالفحة ( تمدّل الحدي2)

 .29:  1( المعتبه 3)

واااااااااال ذكااااااااااهه  - 4
المحمّاااااااااااااااااااااااااااااااااا 

 سههيدس
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المجها  كمال يعمخاوهللا بخباه العادض   الانت الماهاد  مخهام بخباه المجاها  

االعاادض لذا  فاالد العخاام بالااديد ؛ ألهللّا ك وااد فاا  الخبااه الغنااه العخمااّ    اهااو 
 الذر  الض يول استعمللد  م  اونعد  خهاهللا شه ل.

االمفنااد الثاالن  الااد شاانخنل  (1)هاال : واال ذكااهه الشااهند فاا  الااذكهى اون

: و   هللّا األصاحلب ياد  مخاوا بشاهاه  الشانخ  با  الحما   خاّ   (2)الطوس  
اب  بلبويد  ند ل وا  النالوم ؛ تنزي  لفتلااه ونزلة راايلتد. الو ال  مل 

لاى  ناد األصحلب بهاايلتد الغنه العخمنّة لم يكا  اجاد فا  العمال بتخاك الفتا

  دل راايلتد.
فا  تأايال بعا  األخبالر التا  ـ  اونهل : ول ذكهه المجخم  ف  البحلر

تماادّل ذكههاال فاا  دلناال الماانّد ا تبل ااد وّماال دّض  خاار المناا  واا  العماال بااللخبه 

باللخبه  الما ل خنهم: و   هللّا  مل  صاحلب األهّماة ـ  الغنه المعخول الالدار
 .(3)العخمّ  وتواته بللمعنر الغنه 

اال يخفاار :  هللّا شااهلدو وثاال هااذا المحاادّ  الخبنااه الغااّوام فاا  بحاالر 

باللخبه الغناه  الم ل خنهم نوار  خبلر األهّمة األطهلر بعمل  صحلب األهّمة 
العخماّ . اد ااواه االاوض المطاا  لااد باذلك واا  جهااة التاواته   ال يمالااه  اا  

العماال بأخباالر اآلااالد   اساانأت   هللّا  د ااوى الشاانخ االع ّوااة اإلجماال   خاار

المحدّ  الحّه العلوخّ  ف  الفالوض المهّمة ادّ ار  يرال تاواته األخبالر باذلك 
(4). 

__________________ 

 .51:  1( الذكهى 1)

 غنه وطبو ة   الم نعثه  خر وخطوطهل. سههيدس( كتبد 2)

 .55  ذيل الحديث  245:  2( البحلر 3)

 .309ول سنأت    نعم تمدّل ذلك    الوسلهل   راج  الالفحة ( لم نعثه  خند ف  4)

واااااااااال ذكااااااااااهه  - 5
الشااااااااهند االمفنااااااااد 

 الثلن 

واااااااااااال ذكااااااااااااه  - 6
المحااااااااااااااااااااااااااااااادّ  

 المجخم 
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اونهل : ول ذكهه شنخنل البهلهّ  ف  وشه  الشممن  : و   هللّا الالاحنح 

 ند المدولء ول كلهللا وحفوفل بمل يوجب ركوهللا النفت للناد. اذكاه فنمال يوجاب 
 .(1)الو و  اوورا ال تفند لالّ ال ّ  

ض بد   النت وثل الالحنح  ناد اوعخول  هللّا الالحنح  ندهم هو المعمو

المتأّخهي  ف   نّد يد ال يعمال باد إل اها  األصاحلب  ناد  ا لخخال  خاه ؛ 
 فللمهاد  هللّا الممبوض  ندهم ول تهك  للند النفت اتثا بد.

هذا ول ارهن  و  كخمالت األصاحلب   ال الههو فا  د اوى االتّفال  

يّادو لمال ادّ اله الشانخ  خر العمل بخبه الوااد الغنه العخمّ  ف  الجمخة   المؤ
 االع ّوة.

 دا المنّد ـ  الذا وممت للر ذلك كخّد ذهلب وع م األصحلب بل كخّهم

و   ولهللا الالدا  للر  ولننل هذا   للر اّجنّة الخبه الغنه العخمّ  ـ  ا تبل د
اباا  الولنااد   ا هللّا واال    اتّاار  هللّا الالاادا  تاالب  فاا  التالااحنح االااهدّ لشاانخد

كماال صااّه  بااد فاا  صاا و ـ  صااّححد فهااو صااحنح ا هللّا واال ردّه فهااو وااهداد

   اّم ـ  (3)  اف  الخبه الاذر رااه فا  العناوهللا  ا  كتالب الهاماة  (2)الغديه 
وممت للر ذلك ظهور  بلرو  هل الهجلض فا  تاهاجم كثناه وا  الاهااو فا  

م   وثال ياولهم : فا هللا ال يعتماد كوهللا العمل بللخبه الغنه العخمّ  ومخّمل  نده

 خار واال ينفاهد بااد   افاا هللا وماكوهللا فاا  راايتااد   افا هللا صااحنح الحااديث   
 االطع  ف  بع  بأنّد يعتمد الرعفلء االمهاسنل  

__________________ 

 .269:  (رسلهل الشنخ البهله )( وشه  الشممن  1)

 .1817  ذيل الحديث  90:  2( الفمند 2)

 .45  الحديث  23ـ  20:  2 الم ل خندلهول (  نوهللا  خبلر ا3)

ذهاااااااااالب وع اااااااااام 
صااااااااحلب للاااااااار األ

اجنّاااااااااااة الخباااااااااااه 
 الوااد
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غنااه ذلااك   اوااممت للاار ذلااك واال ي هااه واا  بعاا   ساائخة الهااياالت  (1ا )

الملبمة : و   هللّا العمل بللخبه الغنه العخمّ  كالهللا وفهاغال  ناد  ناد الاهااو   
 .(3)صد  ول ادّ له الشنخ و  لجمل  الطلهفة  (2)تعخم  خمل يمنننّل 

م يحالااال فااا  وماااألة يااادّ ر فنهااال اإلجمااال  وااا  ااإلنالااالف :  نّاااد لااا

ااألواالرات الكثنااهو الدالّااة  خاار  (4)اإلجمل االت المنمولااة االشااههو الع نمااة 
العماال   واال االاال فاا  هااذه الممااألة   فللشاالّك فاا  تحمّااا اإلجماال  فاا  هااذه 

الممألة ال  راه يحالل لد اإلجمل  ف  ومألة و  الممالهل الفمهنّاة   الخهاّم لالّ 

 ت المذهب.ف  وهاريّل
لكّ  اإلنالالف :  هللّا المتانمّ  وا  هاذا كخّاد الخباه المفناد ل طمئنالهللا   ال 

بال ظالهه  .(5)وطخا ال ّ . العخّد وهاد المانّد وا  العخام كمال  شاهنل للناد  نفال 

اد و  خبه الوااد غنه وه سههيدسك ل بع  ااتملض  هللا يكوهللا وهاد المنّد 
 .سههيدسالشنخ 

__________________ 

 .«للر»« : ا»بدض  (ما ) (ر)( ف  1)

 .«يمننل» ( :لا ) (ظ)   (م)( ف  غنه 2)

 نّاد  ااكر المنّد المحادّ  الجزاهاهر  ّما  يثاا باد :» يلدو   اه  :  (ر)( اردت هنل ف  3)

لالّ الماولر  باد ع يد  ار المانّد صالاب المادارك المشاهد الغاهار   فازاره العخمالء ا ارهام 

التمتهر   فمنل لخمنّد ف  ذلاك   فل تاذر بأنّاد ال ياهى العمال بأخبالر اآلاالد فهاو وباد    انمال 

 ف  ذلك رااية ورمونهل :  هللّا و   ار وبد ل فمد خّهب الدي .

اهااذه اكليااة  جنبااة ال باادّ واا  توجنههاال   كماال ال يخفاار  خاار واا  اّطخاا   خاار طهيمااة 

 .«ومخكد ف  الفمد   فهاج المولر المشلر للند ا
 .«المطعنّة»:  «الع نمة»بدض  (را ) (ت)( ف  4)

 .331( راج  الالفحة 5)

  الماااااااااادر المتاااااااااانمّ 
هااااو الخبااااه المفنااااد 

 ل طمئنلهللا
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لهللّا  :ـ   خار وال اكا   نادـ  يلض الفلول المزاين  ف  لملهللا الخاوامّ 

تمتعمل فا  ـ   خر ول يمتفلد و  تتبّ  كخملتهمـ  هذه الكخمة   ن  خبه الوااد
    ة وعلهللا :

 اادهل : الشاالذّ النالدر الااذر لام يعماال باد  اااد    ا نادر واا  يعمال بااد   

 ايملبخد ول  مل بد كثنهاهللا.
الثلن  : ول يملبل المأخوذ وا  الثّمالت المحفاوظ فا  االصاوض المعمولاة 

  ند جمن  خواّم الطلهفة   فنشمل األّاض اوملبخد.

لمطعّ  الالدار   اهذا يشامل األّالان  اوال الثللث : ول يملبل المتواته ا
 يملبخهمل.

 ّم ذكه ول الصخد :  هللّا ول نمل لجمل  الشانعة  خار لنكالره هاو األّاض   

بهدّه هو الثلن    ا ّول الثللث   فخم يتحمّا و   ااد  سههيدساول انفهد المنّد 
   انتهر. (1)نفند  خر اإلط   

: وا   هللّا واهاد المانّد وا   (2)اهاو كا ل اما . ا اما  وناد وال يادونله 

العخم ول يشمل ال ّ  االطمئنلنّ    كمل يشهد بد التفمنه المحكاّ   ناد لخعخام   
   اع العللم. (3)بأنّد : ول ايترر سكوهللا النفت 

 الثاني من وجوه تقرير اإلجماع :

 ر و  المنّد ا تبل د  خر اجوب العمل هللا يدّ ر اإلجمل  اتّ 
__________________ 

 .42:  (وخطوط)( لملهللا الخواّم 1)

 .331( راج  الالفحة 2)

 .20:  1( الذريعة 3)

كاااااااااا ل الفلواااااااااال 
ناااااااااا  فاااااااااا  المزاي

الخبااااااااه »تفماااااااانه 
 «الوااد

اإلجماااااااااااااااااااال   - 2
 اتّااااار وااااا  المااااانّد
ا تبل ااااااااااد  خاااااااااار 
العمااااااااااال بخباااااااااااه 

 الوااد
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بللخبه الغنه العخمّ  ف   ولننل هذا اشبهد وّمل انمدّ فند بلب الماهاه  المفنادو 

و  ذلك لعدل الحلجة للر لخعخم بالد  الخبه ؛ فإهللّا ال لهه  هللّا المنّد لنّمل ون  
خبه الوااد المجّهد   كمل ي هه و  ك ود المترّم  ل  تها   خر نفماد 

 بمولد :

فااإهللا يخاات : لذا سااددتم طهيااا العماال بأخباالر اآلااالد فعخاار  ّر شاا ء 
 ؟تعّولوهللا ف  الفمد كخّد

جمااال  فأجااالب بمااال الصاااخد :  هللّا وع ااام الفماااد يعخااام بللراااهارو ااإل

 .(1)ااألخبلر العخمنّة   اول يبمر و  المملهل الخ فنّة يهج  فنهل للر التخننه 
ـ  (2) خر ول ف  المعاللم ـ  ف  بع  ك ود عرامدايد ا تهف المنّد 

: باأهللّا العمال بالل ّ  ـ   خر ول هو ببلل ـ  (3)بل اكذا الحخّ  ف  بع  ك ود 

 وتعنّ  فنمل ال سبنل فند للر العخم.

 الثالث من وجوه تقرير اإلجماع :

استمهار سنهو الممخمن  طّها  خر استفلدو األاكلل الشه نّة و   خبلر 

  ا المجتهد. الم ل خندالثملت المتوّسطة بننهم ابن  اإلولل 

مة    المجتهد   تهى :  هللّا الممخّدي  يتويّفوهللا ف  العمل بمل يخبههم الث 
  ا الزاجة تتويّا فنمل يحكند  اجهل    المجتهد ف  وملهل انرهل اول

__________________ 

 .329  اراج  الالفحة  313ـ  312:  3( رسلهل الشهيا المهترر 1)

 .210:  1  اان ه رسلهل الشهيا المهترر  197ـ  196( المعللم : 2)

 .49ا  46:  1( ان ه المهاهه 3)

كااااااااااااا ل المااااااااااااانّد 
 المهتراااااااااااااااااااااااااار

 سههيدس

اسااااااااااااااااااااتمهار  - 3
المماااااااخمن  سااااااانهو 

 خاااااااااااار العماااااااااااال 
 بخبه الوااد
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 ؟ا بهال للار  هللا يعخماوا وا  المجتهااد تجاويز العمال باللخبه الغناه العخماا ّ يتعخّا

 اهذا وّمل ال شّك فند.
 اد وى : االوض المط  لهم ف  جمن  الموارد   بعندو    اإلناللف.

نعم   المتنمّ  وا  ذلاك صاورو االاوض االطمئنالهللا بحناث ال يعتنار بلاتمالض 

 الخ ف.
: بأنّد ال خا ف بان   (1)  خر نفمد سههيدسايد اك  ا تها  المنّد 

االّوة ف   هللّا و  اكّل اكان   ا اساتنلب صاديمل فا  ابتنال   واة  ا  ماد  خار 

اوااه و فاا  بخااده  ا فاا  باا د نلهنااة   فحماال للنااد الجلريااة ا ّف للنااد المااه و   
ا خباهه  نّااد   ا  العخّااة فاا   ماا  الجلريااة اوهااه المااه و   ا نّااد اشااتهى هااذه 

طأهاال ااالنتفاال  بهاال فاا  كااّل واال يمااوغ لخمللااك ا مااد  خاار تخااك :  هللّا لااد ا

االزاج. اهذه سبنخد و   اجتد ا وتد لذا  خبهتد بطهههل اانرهل   اياهد 
الكتلب  خر المه و بط    اجهل  ا بموتاد فتتازّاج   ا خار الهجال بماوت 

 اوه تد فنتزّاج اختهل.

وناد    اكذا ال خ ف بن  االّوة ف   هللّا لخعللم  هللا يفت  الخعلوّ   هللا يأخذ
 و   دل  خم  هللّا ول  فتر بد و  شهيعة اإلس ل ا نّد وذهبد.

فأجلب بمل الصخد :  نّد لهللا كلهللا الغه  و  هاذا الاهدّ  خار وا   االض 

الهللا كلهللا الغه  االاتجلج بد  .(2)التعبّد بخبه الوااد   فمتوّجد اال وحنّ 
 بات   خر اجوب العمل بأخبلر اآلالد ف  التحخنل االتحاهيم   فهاذه وملوالت

 فنهل التعبّد بأخبلر اآلالد و  طه   خمنّة و 
__________________ 

 .« خر نفمد» ( :لا ) (ظ)( لم تهد ف  1)

 .«ف  وحنّ»  اف  غنههل :  (ظ)( كذا ف  2)
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لجمال  اغنااهه  خاار  نحالء وختخفااة   فاا  بعراهل ال يمباال لالّ لخباالر  ربعااة   

   (1)يكفا  ياوض العادض الواااد اف  بعرهل ال يمبل لالّ  دالهللا   اف  بعرهل 
األواة  (2)اف  بعرهل يكفا  خباه الفلساا االاذّو    كمال فا  الوكنال اوبتال  

االزاجة فا  الحان  االطهاه. اكناا يمالس  خار ذلاك رااياة األخبالر فا  

 .(3)األاكلل 
 ياااوض : المعتاااه  اناااث ادّ ااار اإلجمااال   خااار العمااال فااا  الماااوارد 

اوااد االااهدّ  خنااد بااأهللّا هااذه المااوارد المااذكورو   فمااد لمّاا  الخالاام طهيااا للز

لإلجماال    الااو ادّ اار اسااتمهار ساانهو الممااخمن   خاار العماال فاا  المااوارد 
المذكورو الهللا لم يّطخعوا  خر كوهللا ذلك لجمل نّل  ند العخملء   كلهللا  بعد  ا  

 الهدّ   فتأّول.

 الرابع :

عم ء طّها  خر الهجو  للر خبه الثماة فا  اواورهم استمهار طهيمة ال
 العلديّة   اونهل األااوه الجلرية و  الموال  للر العبند.

فنموض : لهللّا الشلر  لهللا اكتفار باذلك وانهم فا  األاكالل الشاه نّة فهاو   

الالّ اجب  خند رد هم اتنبنههم  خر بط هللا سخوك هذا الطهيا ف  األاكلل 
واو  خلّصاة   ااناث لام ياهد   خام وناد رواله الشه نّة   كمل رد  ف  و

 بذلك ؛ ألهللّا ال  ل ف  بلب اإلطل ة االمعالنة األخذ بمل يعدّ 
__________________ 

 .«العخم»:  «يوض العدض الوااد»بدض  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

 .«وبتل » ( :ما ) (ر)( لم تهد ف  2)

 .41ـ  37:  1( رسلهل الشهيا المهترر 3)

اساااااااااااتمهار ـ  4
طهيمااااااااة العماااااااا ء 
 خاااااااااااار العماااااااااااال 

 بخبه الوااد
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 لعهف اتهك ول يعدّ وعالنة كذلك.طل ة ف  ا

ااألخبالر المت الفهو  (1)فإهللا يخت : يكفا  فا  رد هام اآليالت المتكال هو 
  خر اهوة العمل بمل  دا العخم. (2)بل المتواتهو 

يخت : يد  هفت انحاللر دلنل اهوة العمل بمل  دا العخم ف   واهي    

 ا هللّا اآليلت ااألخبلر راجعة للر  ادهمل :
العمل بلل ّ  االتعبّد بد و  داهللا توينا و  الشلر  تشهي  األّاض :  هللّا 

 وحّهل بلألدلّة األربعة.

االثلن  :  هللّا فند طهال ألدلّة االصاوض العمخنّاة االخف نّاة التا  ا تبههال 
 الشلر   ند  دل العخم بخ فهل.

اش ء و  هذي  الوجهن  ال يوجب رد هم    العمال ؛ لكاوهللا اهواة 

وهكو ا ف  ذه  العم ء ؛ ألهللّا اهوة التشهي   لبت العمل بلل ّ  و   جخهمل 
 ناادهم   ااالصااوض العمخنّااة االخف نّااة وعتبااهو  ناادهم واا   اادل الاادلنل  خاار 

 بنلءهم  خر العمل بللخبه الموجب ل طمئنلهللا. (3)الخ ف   او  ذلك نجد 

االمّه ف  ذلك :  دل جهيلهللا الوجهن  الماذكوري  بعاد اساتمهار سانهو 
مل بللخبه ؛ النتفلء تحمّا التشهي  و  بنلههم  خر سخوكد ف  العم ء  خر الع

وملل اإلطل ة االمعالنة ؛ فإهللّا المختزل بفعل ول  خبه الثمة بوجوبد اتاهك وال 

  خبه بحهوتد ال يعدّ وشّه ل   بل ال يشّكوهللا ف  كوند
__________________ 

 .36  يونت :  36  اإلسهاء :  116( األنعلل : 1)

 .244ـ  242حة ( راج  الالف2)

 (.لا ) (ظ)ف   «نجد»( لم تهد 3)
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ف   ااوههم العهفنّة و  الماوال  للار العبناد    (1)وطنعل ؛ الذا يعّولوهللا  خند 

ّّ بلألاكلل الشه نّة.  و   هللّا يبح التشهي   ند العم ء ال يخت
ا ّول االصوض المملبخة لخخبه   فا  دلنال  خار جهيلنهال فا  وملبال خباه 

ال األخبالر ؛ لمالاورهل  ا  ـ  االصوض الت  ودركهل اكام العمالالثمة ؛ ألهللّا 

كللبهاءو ااالاتنالط االتخنناه   ال لشاكلض فا   ادل جهيلنهال ـ  لفلدو ا تبلرهل
ف  وملبل خبه الثمة بعد اال تهاف ببنلء العم ء  خر العمل باد فا   اكالوهم 

لار األاكالل العهفنّة ؛ ألهللّا نمبة العمل ف  اكمد بللعمل بلالصوض المذكورو ل

 الشه نّة االعهفنّة سواء.
ا ّول االستالحلب   فإهللا اخذ و  العمل ف  لشكلض ف   نّد ال يفناد ال اّ  

ف  المملل. ااهللا اخذ و  األخبلر فغلية األوه االوض الو و  بالدارهل داهللا 

 النمن .
ا ّول االصوض الخف نّة كلإلط   االعمول   فخنت بنلء  هل الخملهللا  خر 

 ف  وملل اجود الخبه المو و  بد ف  وملبخهل   فتأّول. ا تبلرهل اتّر

 الخام  :

ول ذكهه الع ّواة فا  النهلياة : وا  لجمال  الالاحلبة  خار العمال بخباه 
الوااااد واا  غنااه نكنااه   ايااد ذكااه فاا  النهليااة وواواا  كثنااهو  ماال فنهاال 

 .(2)الالحلبة بخبه الوااد 

 اهذا الوجد ال يخخو و  تأّول ؛ ألنّد : لهللا اريد و  الالحلبة العلوخن 
__________________ 

 .«يمولوهللا بد»:  «يعّولوهللا  خند»بدض  (ضا ) (م)( ف  1)

 .295:  (وخطوط)( نهلية الوصوض 2)

لجمااااااااااااال  ـ  5
الالااااااااحلبة  خاااااااار 
العمااااااااااال بخباااااااااااه 

 الوااد

فاااااا  هااااااذا  التأّواااااال
 الوجد
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   الما ل خندبللخبه و  كلهللا ف  ذلك الزولهللا ال يالادر لالّ  ا  ر ر الحّجاة 

يثباات  ماال  اااد واانهم بخبااه الوااااد   فراا   اا   بااوت تمهيااه اإلواالل فخاام 
 لد. الم ل خند

الهللا اريااد باااد الهماااذ اله اال  الاااذي  يالاااغوهللا للاار كاااّل نااال ا   فمااا  

؛ لعادل ارتادا هم  الما ل خندالممطو   ادل كشاا  مخهام  ا  روال اإلوالل 
 بهد د ف  ذلك النول.

  هذا الوجد : بأنّد لنّمل   انث  جلب   سههيدسالعّل هذا وهاد المنّد 

التالاهيح بخ فهام   الومالك  (1) مل بخبه الوااد المتأّوهاهللا الذي  يتحّشام 
 .(2)النكنه  خنهم ال يدّض  خر الهول بعمخهم 

لالّ  هللا يملض : لنّد لاو كالهللا  مخهام ونكاها لام يتاهك اإلوالل بال اال  تبل اد 

لام ي نّاوا االرتادا  ؛ و  الالحلبة النكنه  خر العلوخن  ؛ لظهلرا لخحاّا الهللا 
لذ لنمت هذه الممألة بأ  م و  ومألة الخ فة الت   نكههل  خنهم و   نكه ؛ 

 إلظهلر الحّا   ادفعل لتوّهم داللة المكوت  خر الهول.

 السادس :

بل اااد    خااار اجاااوب د اااوى اإلجمااال  وااا  اإلولونّاااة اتّااار المااانّد ا ت
الهجو  للر هاذه األخبالر الموجاودو فا   يادينل المود اة فا  اصاوض الشانعة 

 اكتبهم.
__________________ 

 .«يتجّشم»  اف  غنههل :  (ر)( كذا ف  1)

 .537:  2( ان ه الذريعة 2)

د اااااااااااااوى ـ  6
لجمااااااال  اإلولونّاااااااة 
 خاااااااااار اجااااااااااوب 
الهجااااااااااو  للااااااااااار 

 األخبلر المدّانة
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وا   بالرو الشانخ المتمدّواة  ا   (2)هذا هو الذر فهماد بعا   (1)العّل 

 .سههمليدسعدل وخللفة الشنخ لخمنّد   فحكم ب (3)العدّو 
 افند :

وا   (4) ّاال :  نّد لهللا ارياد  باوت االتّفال   خار العمال بكاّل ااااد ااااد 

 خبالر هاذه الكتاب   فهاو وّمال  خاام خ فاد بللعنالهللا   الهللا ارياد  باوت االتّفاال  
هاط العمال   اتّار  خر اخت ف العلوخن  ف  شاـ   خر العمل بهل ف  الجمخة

فهاذا ال ينفعنال ـ  يجو   هللا يكوهللا المعموض بد  ند بعرهم وطهاال  ناد  خاه

لالّ ف  اّجنّة ول  خم اتّفل  الفهية  خر العمل باد بللخالاوم   الانت يوجاد 
ـ  ذلك ف  األخبلر لالّ نلدرا   خالوصل و  وال ناهى وا  ردّ بعا  المشاليخ

فا  الكتاب المعتباهو براعا  (5)بع  األخبلر المود ة ـ  كللالدا  االشنخ

 المند    ا بمخللفة اإلجمل     ا نحوهمل.
ا لننل :  هللّا ول ذكه و  االتّفل  ال ينف  اتّر ف  الخباه الاذر  خام اتّفال  

الفهية  خر يبولد االعمل بد ؛ ألهللّا الشهط ف  االتّفل  العمخّ   هللا يكاوهللا اجاد 

 (7)بهوال  (6)يعخام ـ  ال تاهى  نّاد لاو اتّفاا جمل اة  مل المجمعان  وعخووال ؛ 
  خر الن ه للر اوه و   لك  يعخم  ا يحتملـ  بعمخهم الم ل خنداإلولل 

__________________ 

 (.ض)ف   «لعلّ »( لم تهد 1)

 .322ـ  321( هو الشنخ امن  الكهك  العلوخ  المتمدّل ك ود ف  الالفحة 2)

 .319ـ  312( راج  الالفحة 3)

 (.ظا ) (ر)ف   «اااد»( لم تتكّهر 4)

 .«المهايّة» ( :م)انمخة بدض  (ها ) (ر)( ف  5)

 .«وند» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  6)

 .«رول» ( :ها ) (ر)( ف  7)

المنليشااااة فاااا  هااااذا 
 الوجد  يرل



 1فهاهد االُصوض / ج   ............................................................................  350

 هللا يكااوهللا اجااد ن ااههم كونهاال  اجااة لبعرااهم ااّواال آلخااه ابنتاال لثللااث ا ّل 

 اجااة لهاباا  ابناات  اجااة لخاالوت   اهكااذا   فهاال يجااو  لغنااههم وّماا  ال 
د  هللا ين ااه للنهاال واا  جهااة اتّفاال  الجمل ااة الكلشااا  اا  وحهونّااة بننهاال ابنناا

ين اه للار  الما ل خندبال لاو ر ى شاخّ اإلوالل  ؟الما ل خندرول اإلوالل 

النت هذا كخّد لالّ و  جهاة  هللّا الفعال ال  ؟اوه و   فهل يجو  لعليل التأّس  بد
 داللة فند  خر الوجد الذر يم   خند.

عخااام بللجهاااة االحنثنّاااة التااا  اتّفاااا فااا  بااادّ فااا  االتّفااال  العمخاااّ  وااا  ال

المجمعااوهللا  خاار ليماال  الفعاال واا  تخااك الجهااة االحنثنّااة   اوهجاا  هااذا للاار 
 اجوب لاها  المووو  ف  الحكم الشه ّ  الممتفلد و  الفعل.

ففنمل نح  فند : لذا  خم بأهللّا بعا  المجمعان  يعمخاوهللا بخباه وا  اناث 

انث كوند ظلنّل بالداره   خمد بالداره بللتواته  ا بللمهينة   ابعرهم و 
يلطعل بحّجنة هذا ال ّ    فإذا لم يحالل لنل العخام بالاداره اال العخام بحّجناة 

ال اّ  الحلصال وناد    ا  خمنال بخطاإ وا  يعمال باد ألجال وطخاا ال ااّ     ا 

 ااتمخنل خطأه   ف  يجو  لنل العمل بذلك الخبه تبعل لخمجمعن .
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 الرابع : الدليل العقلى

   خاار اجنااة خبااه الوااااد اهااو واا  اجااوهلاادلنل العمخاار  االسااتدالض بل

ّّ بإ بلت اّجنة خبه الوااد   ابعرهل يثبت اّجنة ال ّ  وطخمل  بعرهل يخت

  ا ف  الجمخة فندخل فند الخبه :
  ّول األّاض   فتمهيهه و  اجوه :

 أّولها :

وااال ا تمدتاااد سااالبمل   اهاااو :  نّاااد ال شاااّك لخمتتبّااا  فااا   ااااواض الاااهااو 

ـ  لالّ ول شذّ اندرـ   كثه األخبلر بل جخّهل (1)المذكورو ف  تهاجمهم ف  كوهللا 
؛ اهذا ي هه بعاد التأّوال فا  كنفنّاة ارادهال  الم ل خنهمصلدرو    األهّمة 

فا  ـ  وا  المشاليخ الث  اة اوا  تمادّوهمـ  ل   اكنفنّة اهتملل  ربلب الكتبللنن

فاا  كتاابهم   ا اادل االكتفاالء بأخااذ الهاايااة واا  كتاالب  (2)تنماانح واال  اد ااوه 
ودسوساال فنااد واا   (3)اليادا هل فاا  تالاالننفهم ؛ اااذرا واا  كااوهللا ذلااك الكتاالب 

 بع  الكذّابن .

للر الحم  ب   خاّ   فمد اك      امد ب  وحمد ب   نمر    نّد جلء
  هللا يخهج للند كتلبل لع ء ب  ر ي  اكتلبل (4)الوّشلء اطخب للند 

__________________ 

 .« هللاّ » ( :ما ) (ر)( ف  1)

 .«ادّ وه» ( :لا ) (ض)   (ظ)   (ت)( ف  2)

 (.ل)ف   «الكتلب»( لم تهد 3)

 .«اطخب وند» ( :ظا ) (م)   (ر)( ف  4)

بللااااااااادلنل العمخااااااااار 
خاااار اجنااااة خبااااه  

الواااااااااااااااد وااااااااااااا  
 اجوه

الوجااااااااااااااااااااد اإلّاض 
  العخاااااااام اإلجماااااااالل

بالااااااااادار  كثاااااااااه 
األخبااااااااااالر  ااااااااااا  
األهّمااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 الم ل خنهم
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 فخّمل  خهجهمل   يلض : اااّب  هللا  سامعهمل   فمالض : ألبلهللا ب   ثملهللا األامه  

ال  : (2)  فمالض  (1)اذهاب   فلكتبهمال ااسام  وا  بعاد  ؟!رامك ع ول   جخاك
 و  الحد لهللا   فملض : لو  خمت  هللّا الحديث يكاوهللا لاد هاذا الطخاب الساتكثهت 

  كاّل يماوض : اادّ ن   (3)وند   فإنّ  يد  دركت ف  هذا الممجد تمعملهة شنخ 

 .(4) الم ل خنهملجعفه ب  وحّمد 
للند دفتها فناد  الدياث  (5)ا   امدايد       يّوب ب  نو  :  نّد دف  

؛ فاإنّ  كتبات  ا   (6)وحّمد ب  سنلهللا   فملض : لهللا شئتم  هللا تكتبوا ذلك فلفعخوا 

وحّمد ب  سنلهللا   الك  ال  رار لكم  ند شنئل ؛ فإنّد يلض يبال ووتاد : كاّل وال 
 .(7)بممل  اال بهااية   النّمل اجدتد  ادّ تكم فخنت

فلن ه : كنا ااتلطوا ف  الهااية  ّم  لم يمم  و  الثملت النّمل اجد 

 ف  الكتب.
 الحم  ب  فّرلض لم يها كتب  بند (8)اكفلك شلهدا :  هللّا  خّ  ب  

__________________ 

( را ) (ت)  افا   «و  بعادر» (.لا ) (ض)   (ظ)   (م) االمالدر   اف  (ه)( كذا ف  1)

 .«و  بعده» :

 ( ايعت ف  نمل هذه الحكلية اخت فلت غنه وهّمة بن  النمخ   ابننهمل االمالدر.2)

 ( كذا ف  المالدر   اف  جمن  النمخ : ولهة شنخ.3)

 .80  ريم التهجمة  39( رجلض النجلش  : 4)

 .« نده دفلتهاي  » ( :لا ) (ض)   (م)( ف  5)

 .«لهللا تكتبوا ذلك»:  «فلفعخواـ  للرـ  لهللا شئتم»بدض  (لا ) (ض)   (ظ)   (م)( ف  6)

 .976  الحديث  795:  1( اختنلر وعهفة الهجلض 7)

 (.لا ) (ظ)   (ر)ف   «ب  الحم »( لم تهد 8)

اهتماااااااااااالل  شاااااااااااادّو
األصااااااااااااااااااااااااااحلب 

 بتنمنح األخبلر



 353  ............................................................................  ىلقعلا ليلدلا : عبارلا

الحم   ند و  وملبختهل  خند   النّمل يهايهل     خوياد  اماد اوحّماد    ا  

اا تذر    ذلك بأنّد يول وملبختد الحديث و   بناد كالهللا صاغنه الماّ     بند   
 .(1)لنت لد كثنه وعهفة بللهاايلت   فمه هل  خر  خويد  لننل 

االحلصاال :  هللّا ال االهه انحالاالر واادارهم  خاار لياادا  واال ساامعوه واا  

صلاب الكتلب  ا وّم  سمعد وند   فخام يكوناوا يود اوهللا لالّ وال سامعوا الاو 
صاالاب الكتاالب الااو كاالهللا وعخااول االنتماالب   واا  اطمئناالنهم بوساالهط واا  

 بللوسلهط اشدّو ا ويهم بهم.

اتّار  نّاد ربمال كالنوا يتبعاونهم فا  تالاحنح الحاديث اردّه   كمال اتّفاا 
 .(2) سههمليدسلخالدا  بللنمبة للر شنخد اب  الولند 

اربمل كلنوا ال يثموهللا بم  يوجد فناد ياد  بعناد المدخخنّاة فا  الالاد  ؛ 

لذا اك     جمل ة ونهم : التحّه     الهااية  ّم  يهار    الراعفلء ا
 .(3)ايعتمد المهاسنل الهللا كلهللا  مة ف  نفماد   كمال اتّفاا بللنمابة للار البهياّ  

   الهااية  ّم  يعمال بللمنالس   وا   هللّا  مخاد ال دخال لاد  (4)بل يتحّه اهللا 

ه ف  تهجمتد :  نّاد كالهللا بهاايتد   كمل اتّفا بللنمبة للر اإلسكلفّ  ؛ انث ذك
 .(5)يهى المنلس   فتهك راايلتد ألجل ذلك 

 اكلنوا يتويّفوهللا ف  راايلت و  كلهللا  خر الحّا فعدض  ند الهللا
__________________ 

 .258( رجلض النجلش  : 1)

 .340  اراج  الالفحة  1817  ذيل الحديث  90:  2( ان ه الفمند 2)

 .7  الهيم  14  ارجلض الع ّوة الحخّ  :  182م   الهي 76( ان ه رجلض النجلش  : 3)

 .«يحته اهللا» ( :لا ) (ظ)   (ر)   (ت)( ف  4)

 .592  الهيم  268( ان ه الفههست لخشنخ الطوس  : 5)
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 ا  الماا ل خندكلناات كتبااد اراايلتااد ااالض االسااتملوة   اتّاار  ذهللا لهاام اإلواالل 

فّرالض   اياللوا : لهللّا   ا  كتاب بنا  الما ل خندنلهبد   كمل سألوا العماكهر 
اساألوا الشانخ  بال الملسام با   .(2)لهام  الما ل خند  فأذهللا  (1)بنوتنل ونهل و ء 

التاا  صاانّفهل يباال االرتااداد  اا  وااذهب  (3)را   اا  كتااب اباا   باا   زايااه 

 .(4)الشنعة   اتّر  ذهللا لهم الشنخ ف  العمل بهل 
  تنمااانح االحلصااال :  هللّا األوااالرات الكلشااافة  ااا  اهتمااالل  صاااحلبنل فااا

 كثااه واا   هللا  الماا ل خنداألخباالر فاا  األ ونااة المتااأّخهو  اا   واالهللا الهواال 

 لخمتتبّ . (5)تحالر   اي هه 
وراالفل للاار كااوهللا تخااك الهااياالت  ساالس ـ  االاادا   للاار شاادّو االهتماالل

ل   الاذا يالض اإلوال ا لد خندعصاخرالدي  ابهال ياوال شاهيعة سانّد المهساخن  

لااو ال هااؤالء الندرساات   االر »فاا  شااأهللا جمل ااة واا  الااهااو :  الماا ل خند
ا هللّا النلس ال يهووهللا بنمل ول ال يو ا بد فا  كتابهم المؤلّفاة فا   .(6) «النبّوو

 التواريخ الت 
__________________ 

 .«و ى» : 358:  51  افند  «وخ ء»:  252:  2  اف  البحلر  389( كذا ف  الغنبة : 1)

  باالب ااااواض الماافهاء   االغنبااة لخشاانخ  358:  51ا    72  الحااديث  252:  2البحاالر ( 2)

واا   بااواب صاافلت  11  الباالب  103:  18  اان ااه الوساالهل  355  الااهيم  389الطوساا  : 

 .13الملو    الحديث 

اباا  » ( :ر)  افاا   «اباا   ااذافه» ( :لا ) (ض)   (م)االمالاادر   افاا   (ه)( كااذا فاا  3)

 .«اب   ذافه» ( :ظ)اف     « زايه

 ( ان ه الماللدر المتمدّوة   البحلر االغنبة.4)

 (.ها ) (ظ)   (ت)ف   «اي هه»( لم تهد 5)

 .14و   بواب صفلت الملو    الحديث  11  البلب  103:  18( الوسلهل 6)

الااااادا   للااااار هاااااذا 
 االهتملل
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اال دنناوّر   فكناا فا   (1)ال يتهتّب  خر ايو  الكذب فنهال   اه ديناّ    بال 

فة لهجو  و  يأت  للنهل ف  اوور الدي     خر ول  خبههم اإلوالل كتبهم المؤلّ 
   (2) « نّد يأت   خر النلس  ولهللا ههج ال يأنموهللا لالّ بكتابهم»ب  الم ل خند

ف  ديبلجة الكلف  : وا  كاوهللا كتلباد وهجعال  سههيدسا خر ول ذكهه الكخننّ  

 : (3)ـ  لجمن  و  يأت  بعد ذلك
: واا   هللّا الكذّابااة كاالنوا  الماا ل خنهمواال تنبّهااوا لااد اناابّههم  خنااد األهّمااة 

؛ كمال ي هاه  الما ل خنهميدّسوهللا األخبلر المكذابة ف  كتب  صحلب األهّمة 

 و  الهاايلت الكثنهو :
ونهاال :  نّااد  ااه  يااونت باا   بااد الااهام   خاار ساانّدنل  باا  الحماا  

   الم ل خنهملكتب جمل ة و   صحلب البليه االاللد   الم ل خندالهول 

   الما ل خندفأنكه ونهال  الدياث كثناهو  هللا تكاوهللا وا   الدياث  با   باد ع 
 الم ل خندلهللّا  بل الخّطلب كذب  خر  ب   بد ع »ايلض صخوات ع  خند : 

ونل هذا ف  كتب   اكذلك  صحلب  ب  الخّطلب يدّسوهللا هذه األالديث للر يو

 .(4) «الم ل خند صحلب  ب   بد ع 
 يماوض : الما ل خنداونهل : ول    هشلل ب  الحكم  نّد سم   بل  بد ع 

كلهللا المغنهو ب  سعد لعند ع يتعّمد الكذب  خر  ب    ايأخذ كتب  صحلبد »

 يأخذاهللا الكتب و ـ  الممتتهاهللا بأصحلب  ب ـ    اكلهللا  صحلبد
__________________ 

 (.ضا ) (ت)ف   «بل»( لم تهد 1)

 .18و   بواب صفلت الملو    الحديث  8  البلب  56:  18( الوسلهل 2)

 .9ـ  8:  1( الكلف  3)

 .401  ريم التهجمة  490:  2( اختنلر وعهفة الهجلض 4)

دّس األخبااااااااااااااااااااالر 
لمكذابااااااااااة فاااااااااا  ا
تاااااااااب  صاااااااااحلب ك

األهّمااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
 الم ل خنهمل
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 صحلب  ب  فندفعونهل للر المغنهو لعند ع   فكلهللا يدّس فنهل الكفه االزندية 

 .(1) «. الحديث.. الم ل خندهل للر  ب  ايمند
ف  ذيل ك ل الشنخ   للر غناه  (2)ارااية الفن  ب  المختلر المتمدّوة 

 .(3)ذلك و  الهاايلت 

اظهه وّمل ذكهنل :  هللّا ول  خم لجملال و  األخبالر الكثناهو : وا  اجاود 
يث   فهااو لنّماال كاالهللا يباال  واالهللا وملبخااة الحااد (4)الكااذّابن  ااواا  األالديااث 

 .الم ل خنهماتداي   خم  الحديث االهجلض بن   صحلب األهّمة 

و   هللّا العخم بوجود األخبلر المكذابة لنّمل ينلف  د وى المطا  بالادار 
   ا د وى ال ّ  بالدار جمنعهل  (5)الكّل الت  تنمب للر بع  األخبلريّن  

الاادار واال نحاا  بالاادده : واا  د ااوى العخاام اإلجمااللّ  ب (7)  اال يناالف   (6)

  كثههل  ا كثنه ونهل   بل هذه د وى بديهنّة.
االممالود وّمل ذكهنل : دف  ول ربمل يكلبهه المتعّما الخلل     التتبّ  

   و  ون  هذا العخم اإلجمللّ .
__________________ 

 .402  ريم التهجمة  491:  2( اختنلر وعهفة الهجلض 1)

 .325( ف  الالفحة 2)

 .309ـ  308الفحة ( تمدّل بعرهل ف  ال3)

 .«الحديث» ( :ها ) (ت)( ف  4)

 .17:  1  االحداها  17  اهداية األبهار :  53ـ  52( ان ه الفواهد المدننّة : 5)

الت  يعتهف بهل المنالا بعاد التأّوال فا  وال ذكهنال اتتبّا  » يلدو :  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  6)

   و  اخت ف يمنه. « وعلفد و  تهاجم الهااو

 .«ذلك» يلدو :  (لا ) (ض)   (ظ)غنه ( ف  7)
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 ااّم لهللّا هااذا العخاام اإلجمااللّ  لنّماال هااو وتعخّااا بلألخباالر المخللفااة ل صاال 

ال ينفا    فااإذا  (1)المجاّهدو  ا  المهينااة   الالّ فاللعخم بوجاود وطخااا الالالدر 
 بت العخم اإلجمللّ  بوجود األخبلر الاللدرو   فنجب بحكم العمل العمل بكّل 

الالدار ؛ ألهللّا تحالنل الواي  الذر يجب العمل بد لذا لم يمك   خبه و نوهللا

 خاار اجااد العخاام تعاانّ  المالاانه للاار ال ااّ  فاا  تعنننااد ؛ توّصاا  للاار العماال 
 بلألخبلر الاللدرو.

بل ربمل يدّ ر : اجاوب العمال بكاّل ااااد ونهال وا   ادل المعالر    

 لرون .االعمل بم نوهللا الالدار  ا بم نوهللا المطلبمة لخواي  و  المتع
 االجواب  ند :

 ّاال :  هللّا اجااوب العماال بلألخباالر الالاالدرو لنّماال هااو ألجاال اجااوب 

اوتثاالض  اكاالل ع الوايعنّااة الماادلوض  خنهاال بتخااك األخباالر   فللعماال بااللخبه 
لنّمل يجب و  انث كشفد    اكام ع تعاللر  الم ل خندالاللدر    اإلولل 

ذ نموض : لهللّا العخم اإلجمللّ  لنت وختاّلال بهاذه األخبالر   بال نعخام   ااننئ (2)

تكااللنا  (3)؛ لوجااود  الماا ل خنهملجماالال بالاادار  اكاالل كثنااهو  اا  األهّمااة 
كثنهو   ااننئذ : فلل  ل  ّاال االاتنلط   او  تعذّره  ا تعّمهه  ا ينلل الدلنل 

م الشاه ّ  التكخنفاّ   خر  دل اجوبد يهج  للر ول  فالد ال اّ  بالادار الحكا

  سواء كلهللا المفند لخ ّ  خبها  ا شههو  ا غنههمال    الم ل خند   الحّجة 
 فهذا الدلنل ال يفند اّجنّة خالوم الخبه   النّمل يفند اّجنّة

__________________ 

 .«الاللدرو» ( :ل)( ف  1)

 .«الوايع » يلدو :  (ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  2)

 .«لوجوب» ( :ضا ) (م)  اف   «بوجود» ( :لا ) (ظ)( ف  3)

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
 الوجد األّاض
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 كّل ول ظّ  وند بالدار الحكم    الحّجة الهللا لم يك  خبها.

فإهللا يخات : المعخاول صادار كثناه وا  هاذه األخبالر التا  بأيادينل   ا ّوال 
صاادار األاكاالل المخللفااة ل صااوض غنااه ورااموهللا هااذه األخباالر فهااو غنااه 

 وعخول لنل اال و نوهللا.

جمللّ  الهللا كلهللا الص  ف  خالوم هذه الهاايلت : العخم اإل (1)يخت 
الت  بأيدينل   لالّ  هللّا العخام اإلجماللّ  الصال  يرال فا  وجماو  وال بأيادينل  (2)

و  األخبالر اوا  األوالرات األخاه المجاّهدو  ا  الخباه التا  بأيادينل المفنادو 

  النمت هاذه األوالرات خلرجاة  الم ل خندلخ ّ  بالدار الحكم    اإلولل 
 طاااهاف العخااام اإلجماااللّ  الحلصااال فاا  المجماااو  بحناااث يكاااوهللا العخااام  اا  

اإلجمللّ  ف  المجمو  ومتندا للار بعراهل اها  األخبالر ؛ الاذا لاو فهوانل 

 زض طلهفة و  هذه األخبلر اوممنل للر البلي  وجمو  األوالرات األخاه   
 كلهللا العخم اإلجمللّ  بحللد.

جمللّ  الصال بم ا اة فهنل  خم لجمللّ  الصل ف  األخبلر   ا خم ل

وجماو  األخباالر اساالهه األواالرات المجااّهدو  اا  الخبااه ؛ فللواجااب وها االو 
 العخم اإلجمللّ  الثلن  ا دل االيتاللر  خر وها لو األّاض.

وحّهوة فا  يطنا  غانم  (3)ن نه ذلك : ول لذا  خمنل لجملال بوجود شنله 

 آلخه  بحنث يكوهللا نمبتد للر كّل بع  ونهل كنمبتد للر البع  ا
__________________ 

   االالحنح  دود لعدل اجود  لهللا لد. « ّاال» يلدو :  (ضا ) (ظ)   (ر)( ف  غنه 1)

 (.ل)ف   «الهاايلت»( لم تهد 2)

 .«شلو» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  3)
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ا خمنل  يرل بوجود شنله وحّهوة ف  خالوم طلهفة خلّصة و  تخاك الغانم 

هاذه  خام لجمالال بوجاود الحاهال فنهال  يرال ؛  بحنث لو لم يكا  وا  الغانم لالّ 
االكلشا     بوت العخم اإلجمللّ  ف  المجماو  وال  شاهنل للناد سالبمل : وا  

 نّد لو  زلنل وا  هاذه الطلهفاة الخلّصاة التا   خام بوجاود الحاهال فنهال يطعاة 

توجب انتفلء العخم اإلجمللّ  فنهال اواممنل للنهال وكلنهال بالي  الغانم   االال 
وا   هللا نجاهر  (1)ف  بادّ  جمللّ  بوجود الحهال فنهل  يرل   ااننئذ :العخم اإل

اكم العخم اإلجمللّ  ف  تملل الغانم لّوال بلالاتنالط    ا بللعمال بللم نّاة لاو  (2)

بطاال اجااوب االاتناالط. اواال نحاا  فنااد واا  هااذا المبناال. اد ااوى :  هللّا ساالهه 
ا هللّا هنال  خمال لجمللنّال األولرات المجّهدو ال ودخل لهال فا  العخام اإلجماللّ    

 ااادا بثبوت الواي  بن  األخبلر   خ ف االناللف.

ا لننااال :  هللّا الااا  ل وااا  ذلاااك العخااام اإلجماااللّ  هاااو العمااال بااالل ّ  فااا  
: وا   هللّا العمال باللخبه الالالدر لنّمال  (3)ورموهللا تخك األخبالر ؛ لمال  هفات 

م ع الاذر يجاب العمال باد   ااننئاذ : فكخّمال هو بل تبلر كاوهللا وراموند اكا

يؤخاذ باد   اكاّل خباه لام ـ  الاو وا  جهاة الشاههوـ  ظّ  بمرموهللا خبه ونهل
بكااوهللا ورااموند اكاام ع ال يؤخااذ بااد الااو كاالهللا و نااوهللا  (4)يحالاال ال ااّ  

 الالدار   فللعبهو ب ّ  وطلبمة الخبه لخواي    ال ب ّ  الالدار.
__________________ 

 .«ال بدّ » ( :را ) (ت)( ف  1)

 .«يجهر» ( :ما ) (ر)   (ت)( ف  2)

 .357( راج  الالفحة 3)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «ال  ّ »( لم تهد 4)

نليشاااااااة الثلنناااااااة الم
 ف  الوجد األاض
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ا للثل :  هللّا ومترر هذا الدلنل اجوب العمل بللخبه الممتر  لختكخناا 
اللدرو النلفنة لختكخنا ف  يجاب ؛ ألنّد الذر يجب العمل بد   ا ّول األخبلر ال

 العمل بهل. نعم   يجب اإلذ لهللا بمرمونهل الهللا لم تعهف بعننهل.

اكذلك ال يثبت باد اّجنّاة األخبالر  خار اجاد يانه  لالاهف ظاواهه 
 .(1)الكتلب االمنّة المطعنّة 

االحلصااال :  هللّا وعنااار اّجنّاااة الخباااه كوناااد دلااان  وتّبعااال فااا  وخللفاااة 

الخف نّااة وطخماال   اهااذا المعناار ال يثباات بللاادلنل  االصااوض العمخنّااة ااالصااوض
 المذكور   كمل ال يثبت بأكثه ول سنأت  و  الوجوه العمخنّة بل كخّهل   فلنت ه.

__________________ 

ألهللّا العمل باللخبه وا  بالب االاتنالط ال » يلدو   اه  :  (ه)انمخة بدض  (ت)( اردت ف  1)

 .«يوجب تخالنّ العلل اتمنند المطخا

منليشاااااااة الثللثاااااااة ال
 ف  الوجد األّاض
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 :الثاني 

وماتدال  خار اّجنّاة الخباه الموجاود فا  الكتاب ـ  ول ذكاهه فا  الوافناة

المعتماادو لخشاانعة كللكتااب األربعااة واا   ماال جماا  بااد واا  غنااه ردّ ظاالهه   
 يلض :ـ  بوجوه

نّمل بلالصاااوض األّاض :  نّااال نمطااا  ببمااالء التكخناااا للااار ياااول المنلواااة سااا
الرهاريّة   كللال و االزكلو االالول االحّذ االمتلجه ااألنكحاة انحوهال 

  و   هللّا جّل  جزاههل اشهاهطهل اووانعهل لنّمل يثبت بللخبه الغناه المطعاّ    

بحنث يمطا  بخاهاج امالها هاذه االواور  ا  كونهال هاذه االواور  ناد تاهك 
 (1)للخملهللا ايخبد وطمئّ  بلإليمالهللا العمل بخبه الوااد   او   نكه فإنّمل ينكه ب

   انتهر.

 ايهد  خند :
 ّاال :  هللّا العخم اإلجمللّ  الصل بوجود األجزاء االشاهاهط بان  جمنا  

األخبلر   ال خالوم األخبلر المشهاطة بمال ذكاهه   اوجاّهد اجاود العخام 

ب خهاج غنههل     طهاف العخم اإلجمللّ  ف  تخك الطلهفة الخلّصة ال يوج
 (3)؛ الالّ  (2)اإلجمااللّ    كماال  هفاات فاا  الجااواب األّاض  اا  الوجااد األّاض 

 وك  لخهاج بع  هذه الطلهفة الخلّصة اد وى العخم اإلجمللّ  ف  البلي    

 كأخبلر العداض وث  ؛ فلل  ل اننئذ : لّول االاتنلط
__________________ 

 .159( الوافنة : 1)

 .357( راج  الالفحة 2)

 .«لمل» يلدو :  (ها ) (م)   (ر)( ف  3)

الوجااااااااااد الثاااااااااالن  
 خاااار اجنااااة خبااااه 
الوااااااااااااااد : واااااااااااال 
ذكاااااااااهه الفلوااااااااال 

 التون 

نليشااااااااااة فنماااااااااال الم
 فاااااااااالده الفلواااااااااال 

 التون 
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االعمل بكّل خبه دّض  خر جزهنّة شا ء  ا شاهطنّتد   الّوال العمال بكاّل خباه 

 ظّ  صداره وّمل دّض  خر الجزهنّة  ا الشهطنّة.
لالّ  هللا يملض : لهللّا الم نوهللا الالدار و  األخبلر هو الجلو  لمل ذكه و  

 الشهاط.

 هللّا ومتراار هااذا الاادلنل اجااوب العماال بلألخباالر الدالّااة  خاار  ا لنناال :
الشهاهط ااألجزاء داهللا األخبلر الدالّة  خر  دوهمل   خالوصال لذا ايترار 

 األصل الشهطنّة االجزهنّة.
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 الثالث

 لمعاللمف  الشنتد  خار اـ  (1)ول ذكهه بع  المحمّمن  و  المعلصهي  

إل بلت اّجنّاة ال اّ  الحلصال وا  الخباه ال وطخمال   اياد لّخالانله لطولاد   ـ 
 اوخّخالد :

 هللّا اجااوب العماال بللكتااالب االماانّة  لباات بلإلجمااال    باال الراااهارو 
ااألخباالر المتااواتهو   ابماالء هااذا التكخنااا  يراال بللنماابة للنناال  لباات بلألدلّااة 

مل  خر اجاد يحالال العخام بهمال المذكورو   ااننئذ : فإهللا  وك  الهجو  للنه

بحكم  ا ال ّ  الخلّم بد فهاو   الالّ فاللمتّب  هاو الهجاو  للنهمال  خار اجاد 
 .(2)يحالل ال ّ  ونهمل 

ف  النم  ااإلبهال بذكه اإليهادات  سههيدسهذا الصخد   ايد  طلض 

 ااألجوبة  خر هذا المطخب.
ذا الادلنل ب الههه  بالرو اخاهى  ا  دلنال االنماداد ايهد  خناد :  هللّا ها

الذر ذكهاه لحّجنّة ال ّ  ف  الجمخة  ا وطخمل ؛ اذلك ألهللّا المهاد بللمانّة هاو 
 (4): يوض الحّجة  ا فعخد  ا تمهيهه   فإذا اجب  خننل الهجو  للر ودلوض  (3)

 ا المنّة  الكتلب االمنّة الم نتمّك  و  الهجو  للر ول  خم  نّد ودلوض الكتلب

 للر ولـ  بل تهاف الممتدضّ ـ    تعنّ  الهجو 
__________________ 

 ( اهو الشنخ وحمد تم  األصفهلن    صلاب هداية الممتهشدي .1)

   الوجد الملدس. 397( هداية الممتهشدي  : 2)

 .«ه » ( :لا ) (ض)   (ظ)   (م)   (ر)( ف  3)

 (.ظا ) (ت)ف   «ودلوض»( لم تهد 4)

الوجااااااااد الثللااااااااث : 
واااااااااااااااال ذكااااااااااااااااهه 
صاااااااالاب هدايااااااااة 

 الممتهشدي 

منليشااااااااااة فنماااااااااال ال
 فاااااااااالده صاااااااااالاب 

 الهداية
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كوند ودلوال ألادهمل   فإذا ظننّل  هللّا وؤدّى الشههو  ا وعمد اإلجمل   (1)ي ّ  

المنموض ودلوض لخكتلب  ا لموض الحّجة  ا فعخد  ا تمهيهه   اجب األخذ باد   
اال اختالاالم لخحّجنّااة بماال ي ااّ  كونااد واادلوال ألاااد هااذه الث  ااة واا  جهااة 

 اكلية  ادهل الت  تمّمر خبها ااديثل ف  االصط  .

م   يخااهج  اا  ومتراار هااذا الاادلنل : ال ااّ  الحلصاال بحكاام ع واا  نعاا
ودلوال ألاد الث  ة   كمل لذا ظّ  بلألالويّة العمخنّاة  ا  (2) ولرو ال ي ّ  كوند 

االستمهاء  هللّا الحكم كذا  ناد ع الام ي اّ  بالاداره  ا  الحّجاة    ا يطعنال 

يالادر  انهم ابما   ؛ لذ رّب اكام اايعاّ  لام الما ل خندبعدل صداره  ناد 
 وخزانل  ندهم لمالخحة و  المالللح.

لك  هذا نالدر جادّا ؛ لخعخام العالدّر باأهللّا هاذه الممالهل العلّواة البخاوى ياد 

صدر اكمهل فا  الكتالب  ا ببنالهللا الحّجاة ياوال  ا فعا   ا تمهياها   فكاّل وال 
 .(3)ظّ  و   ولرو بحكم ع تعللر فمد ظّ  بالدار ذلك الحكم  نهم 

:  هللّا وطخااا ال ااّ  بحكاام ع ظااّ  بللكتاالب  ا الماانّة   اياادّض  االحلصاال

  خر ا تبلره ول دّض  خر ا تبلر الكتلب االمنّة ال نّنّة.
فااإهللا يخاات : المااهاد بللماانّة األخباالر ااألالديااث   االمااهاد  نّااد يجااب 

 الهجو  للر األخبلر المحكنّة  نهم   فإهللا تمّك  و  الهجو  للنهل  خر
__________________ 

 .«ظ ّ » ( :لا ) (ر)   (ظ)( ف  1)

 .«كونهل» ( :ما ) (ر)( ف  غنه 2)

 (.لا ) (ظ)   (م)   (ر)ف   « نهم»( لم تهد 3)
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 اجد يفند العخم فهو   الالّ اجب الهجو  للنهل  خر اجد ي ّ  وند بللحكم.

يخت : و   هللّا المنّة ف  االصط    بلرو    نفت يوض الحّجة  ا فعخد 
 ال اكلية  ادهل   يهد  خند :  ا تمهيهه  

 هللّا األوه بللعمل بلألخبلر المحكنّاة المفنادو لخمطا  بالادارهل  لبات بمال 

دّض  خاار الهجااو  للاار يااوض الحّجااة   اهااو اإلجماال  االرااهارو الثلبتااة واا  
الاادي   ا المااذهب. ا ّواال الهجااو  للاار األخباالر المحكنّااة التاا  ال تفنااد المطاا  

يثباات ذلاك بلإلجماال  االراهارو واا  الاادي    اا  الحّجاة   فخاام (1)بالادارهل 

التاا  ادّ لهاال الممااتدّض ؛ فااإهللّا غليااة األوااه د ااوى لجماال  اإلولونّااة  خنااد فاا  
فاا  وملباال الماانّد ا تبل ااد يدّساات  (2)الجمخااة   كماال ادّ االه الشاانخ االع ّوااة 

  سهارهم.

ا ّواال د ااوى الراااهارو واا  الاادي  ااألخبااالر المتااواتهو كماال ادّ لهااال 
خنمت ف  وحخّهال. العاّل هاذه الاد وى يهيناة  خار  هللّا واهاده وا  الممتدّض   ف

الماانّة نفاات يااوض المعالااول  ا فعخااد  ا تمهيااهه   ال اكليتهاال التاا  ال توصاال 

 للنهل  خر اجد العخم.
نعاام   لااو ادّ اار الرااهارو  خاار اجااوب الهجااو  للاار تخااك الحكلياالت 

نّة   يهد  خند الغنه العخمنّة ؛ ألجل لزال الخهاج    الدي  لو طهات بللكخّ 

: 
  نّد لهللا  راد لزال الخهاج    الدي  و  جهة العخم بمطلبمة كثنه

__________________ 

 .«بللالدار» ( :ضا ) (ظ)   (م)( ف  1)

 .333ا  311( راج  الالفحة 2)
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ونهل لختكللنا الوايعنّة الت  يعخم بعادل جاوا  رفا  الناد  نهال  ناد الجهال بهال 

دلنل االنمداد الاذر ذكاهاه لحّجناة ال اّ    اوفالده تفالن    فهذا يهج  للر 
 لنت لالّ اّجنة كّل  ولرو كلشفة    التكخنا الوايعّ .

الهللا  راد لزاود و  جهة خالوم العخم اإلجمللّ  بالادار  كثاه هاذه 

لنالنه دلن   مخنّل ـ  اتّر ال يثبت بد غنه الخبه ال نّّ  و  ال نوهللاـ  األخبلر
  فهاذا الوجاد يهجا  للار الوجاد األّاض الاذر  الخبه (1) خر اّجنة خالوم 

 .(2)يدّونله ايدّونل الجواب  ند   فهاج  

هذا تملل الك ل ف  األدلّة الت   يلووهل  خر اّجنة الخبه   اياد  خمات 
 داللة بعرهل ا دل داللة البع  اآلخه.

ّض لالّ  خاار اجااوب العماال بماال يفنااد ااإلنالاالف :  هللّا الااداّض ونهاال لاام يااد

الو ااو  ااالطمئناالهللا بمااؤدّاه   اهااو الااذر فّمااه بااد الالااحنح فاا  والااطخح 
  االمعنلر فند :  هللا يكوهللا ااتملض وخللفتد لخواي  بعندا   بحناث ال  (3)المدولء 

يعتناا  بااد العماا ء اال يكااوهللا  ناادهم ووجباال لختحنّااه االتااهدّد الااذر ال يناالف  

  كمل نشلهد ف  ال نوهللا الحلصخة بعاد التاهّار فا  االوض ومّمر الهجحلهللا 
 شكوك الال و   فلفهم. النك   خر ذكه ونك ؛ لننفعك فنمل بعد.

__________________ 

 (.ر)ف   «خالوم»( لم تهد 1)

 .357ا  351( راج  الالفحة 2)

 .336( راج  الالفحة 3)

ل الصااااااااال الكااااااااا 
فاااااا   دلّااااااة اجنّااااااة 

 الخبه الوااد
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 (1)[أدلّة حّجية مطلق الظن]

فخنشه  ف  األدلّة الت   يلووهل  خر اّجنّة ال ّ  وا  غناه خالوصانّة 

 خاه   اهاو كاوهللا الخباه  (2)لخخبه يمترنهل نفت الادلنل   الهللا ايترالهل  واه 

وطخمل  ا خالوم يمم وند وتنمّ  الثباوت وا  ذلاك الادلنل لذا فاه   نّاد ال 
   اه   ربعة :يثبت لالّ ال ّ  ف  الجمخة اال يثبتد كخنّة 

 األّول

 هللّا ف  وخللفة المجتهد لمل ظنّد و  الحكم الوجوبّ   ا التحهيمّ  و نّة 

 .(3)لخرهر   ادف  الرهر الم نوهللا ال ل 
 ّول الالغهى ؛ ف هللّا ال ّ  بللوجوب ظّ  بلستحمل  العملب  خر التهك 

 بلستحمل  العملب  خر الفعل.  ا ألهللاّ   كمل  هللّا ال ّ  بللحهوة ظّ  
__________________ 

 ( العنواهللا ونّل.1)

 .«دلنل»:  « وه»بدض  (م)انمخة بدض  (ر)( ف  2)

   447:  1( اسااتدّض بااد الع ّوااة فاا  النهليااة كماال ساانأت    االمحمّااا المماا  فاا  المااوانن  3)

 .485ا  484  اان ه وفلتنح االصوض :  278اصلاب الفالوض ف  الفالوض : 

الاااااااااادلنل العمخاااااااااا  
جنّااااااااااااة  خاااااااااااار ا
ّ  واااا  وطخااااا ال اااا
 اجوه  يرل :

الوجااااااااااااااااد األّاض : 
اجاااااااااااوب دفاااااااااااا  
الراااااااااااااااااااااااااااااااااهر 

 الم نوهللا
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ال ّ  بللوجوب ظّ  بوجود المفمدو ف  التهك   كمال  هللّا ال اّ  بللحهواة ظاّ  

بتبعنّااة األاكاالل لخمالااللح  «العدلنّااة»بللمفماادو فاا  الفعاال   بناالء  خاار يااوض 
دلان  وماتم   خار  (2)ك ّ و  الراهري   (1)االمفلسد   ايد جعل ف  النهلية 

 المطخب.

 واجيب عن  بوجوه :

  و  ونا  الكباهى   ا هللّا  (4)  اتبعد غنهه  (3) ادهل : ول    الحلجب  
دف  الرهر الم نوهللا لذا يخنل بللتحمن  االتمبنح العمخنّن  ااتنالط ومتحما    

 ال ااجب.

اهااو فلسااد ؛ ألهللّا الحكاام المااذكور اكاام للزاوااّ   طبااا العماا ء  خاار 
؛ الاذا اساتدّض باد المتكخّماوهللا  (5)وورهم اذّل وا  خللفاد االلتزال بد ف  جمن  ا

الذر هاو وبنار اجاوب وعهفاة ع تعاللر    (8)اجوب شكه المنعم  (7)ف   (6)

الواله لم يثبت اجوب الن ه فا  المعجازو   الام يكا  هلل  خار غناه النالظه 
 اّجة ؛ الذا خاّلوا النزا  ف  الح ه ااإلبلاة ف  غنه الممتم ّت العمخنّة

__________________ 

 .297:  (وخطوط)( ان ه نهلية الوصوض 1)

 .«التمهيهي » ( :ظ)( ف  2)

   المت  لخحلجب  االشه  لخعردر. 163( ان ه شه  وختاله االصوض : 3)

   المالدر نفمد. (شلر  المختاله)( كللعردر 4)

 .«يخللفد» ( :ت)اوحتمل  (ما ) (ر)( ف  5)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «المتكخّموهللا»( لم تهد 6)

 .« خر» ( :ظ)( ف  7)

 .256ـ  255:  1( ان ه كتلب المنمذ و  التمخند لخشنخ سديد الدي  الحمال  الها ر 8)

 جااااااواب الحاااااالجب ّ 
 ااااا  هاااااذا الوجاااااد 

   االمنليشة فند
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بماال كاالهللا وشااتم   خاار ونفعااة اخللناال  اا   واالرو المفماادو ؛ فااإهللّا هااذا التمننااد 

كمال ـ  يكشا     هللّا ول فناد  والرو المراّهو ال نازا  فا  يبحاد   بال األياوى
  االمانّد فا  الغنناة  (1)الشنخ ف  العدّو ف  ومألة اإلبلاة االح ه  صّه  بد

: اجوب دف  الرهر المحتمل   اببلل   نّد تمّماك فا  العادّو بعاد العمال ـ  (2)

 .(3)الخ  (... َوا تُْلقُوا)بمولد تعللر : 
 ّم لهللّا ول ذكاهه : وا  ابتنالء الكباهى  خار التحمان  االتمبانح العمخنّان    

؛ ألهللّا تحاااهيم تعااااهي  الااانفت لخمهللاااك االمرااالّر الدننويّااااة غناااه ظااالهه 

  ايولد  (4)ااالخهايّة وّمل دّض  خند الكتلب االمنّة   وثل التعخنل ف   ية النبأ 
فَْليَْحمميَِر الَّممِييَن )   ايولااد تعااللر : (5)(َوا تُْلقُمموا بِأَْيممِديُكْم نِلَممى التَّْهلَُكممةِ )تعااللر : 

بناالء  خاار  هللّا  (6)( أَْ  تُِصمميبَُهْم فِتْنَممةٌ أَْو يُِصمميبَُهْم َعممياٌب أَِلمميمٌ يُخمماِلفُوَ  َعممْن أَْمممِرهِ 

َواتَّقُوا فِتْنَة  ا تُِصيبَنَّ الَّمِييَن ) المهاد العذاب االفتنة الدننويّلهللا   ايولد تعللر :

ة   ُرُكُم هللاُ نَْفَس ُ )   ايولد تعللر : (7)(َظلَُموا ِمْنُكْم َخاصَّ ايولد تعاللر    (8)(َويَُحيِّ

 فَأَِمَن الَِّييَن َمَكُرواأَ ): 
__________________ 

 .747 ا 742:  2( العدّو 1)

 .477ـ  476:  (الجواو  الفمهنّة)( الغننة 2)

( لنت ف  العدّو ف  البحث المذكور تمّمك بلآلية المذكورو   نعام اساتدّض بهال فخاه المحمّمان  3)

 .195  سورو البمهو :   ااآلية و 256:  2ف  ليرل  الفواهد 

 .6( الحجهات : 4)

 .195( البمهو : 5)

 .63( النور : 6)

 .25( األنفلض : 7)

 .28(  ض  مهاهللا : 8)
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   للر غنه ذلك. (1)(السَّيِّئاتِ 

نعم   التمّمك ف  سند الكبهى بلألدلّة الشاه نّة يخاهج الادلنل الماذكور 
ّ  وناا   صاال الكبااهى   ال  اا  األدلّااة العمخنّااة. لكااّ  ال االهه  هللّا وااهاد الحاالجب

وجاّهد ونا  اساتم ض العمال بخزاواد   اال يبعاد  ا  الحالجبّ   هللا يشاتبد  خناد 

اكم العمل اإللزاواّ  بغناهه   بعاد  هللا اشاتبد  خناد  صال اكام العمال بللحما  
 االمبح   االمكلبهو ف  األّاض لنت بأ  م ونهل ف  الثلن .

: وا   هللّا الحكام  (4)اغنههمال  (3)االغنناة  (2)لعادّو  لننهل : ول ي هه و  ا

ّّ بلالوور الدننويّة   ف  يجهر ف  االخهايّة وثل العملب.  المذكور وخت
اهذا كملبمد ف  الرعا ؛ فإهللّا المعنلر هاو التراّهر. وا   هللّا المرالّر 

 االخهايّة    م.

وا   هللّا العمالب واأووهللا  خار  : (5)الخهّم لالّ  هللا يهيد المجنب ول سانج ء 
واال لاام ينالااب الشاالر  دلاان   خاار التكخنااا بااد   بخاا ف المراالّر الدننويّااة 

التلبعة لنفت الفعل  ا التاهك    خام اهوتاد  ا لام يعخام.  ا يهياد  هللّا المرالّر 

وّمال دّض العمال االنمال  خار ـ  الهللا لم تكا  خالاوم العمالبـ  الغنه الدننويّة
 .(6)اهو البل ث لد  خر التكخنا االبعثة  اجوب ل  وهل  خر الحكنم  

__________________ 

 .45( النحل : 1)

 .107:  1( العدّو 2)

 .476:  (الجواو  الفمهنة)( الغننة 3)

 .549:  2( ان ه الذريعة 4)

 .373( ان ه الالفحة 5)

 .«البعث» ( :م)( ف  6)

جااااواب  خااااه  اااا  
 هذا الوجد

االمنليشاااااااااة فناااااااااد 
  يرل
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 لكّ  هذا الجواب راج  للر ون  الالغهى   ال الكبهى.

 للثهل : النم  بلألولرات الت  يلل الدلنل المطعّ   خر  دل ا تبلرهل   
 .(1)كخبه الفلسا االمنلس  خر وذهب اإلولونّة 

تلرو : بعدل التزال اهوة العمل بلل ّ   ند انمداد بالب  (2)ااجنب  ند 

 العخم.
ظنّل تبنّ   هللّا ف  العمل بد وهرا    م ااخهى : بأهللّا الشلر  لذا  لغر 

 و  وهر تهك العمل بد.

د وى اجوب العمل بكّل ظّ  ف  كاّل وماألة  (3)ايرعّا األّاض : بأهللّا 
انماادّ فنهاال باالب العخاام الهللا لاام ينماادّ فاا  غنههاال   ال االهه  نّااد خاا ف وااذهب 

ة بال المتاواتهو   كمال الشنعة   ال  يّل و  كوند وخللفل إلجمل لتهم الممتفنر

 يعخم وّمل ذكهاه ف  المنلس.
االثلن  : بأهللّا لتنلهللا الفعل اذرا و  تهتّب الرهر  خر تهكاد  ا تهكاد 

اذرا و  الترّهر بفعخد   ال يتالّور فناد واهر  صا  ؛ ألنّاد وا  االاتنالط 

 الذر استمّل العمل بحمند الهللا كلنت األولرو وّمل ارد النه     ا تبلره.
بعة األوالرو المفنادو لخ اّ  باذلك الراهر اجعال وؤدّاهال اكام نعم   وتل

 االتديّ  بد   ربمل كلهللا وهره    م و  (4)الشلر  اااللتزال بد 
__________________ 

  االمعالرج  476:  (الجواوا  الفمهنّاة)  االغننة  550:  2( هذا النم  وذكور ف  الذريعة 1)

 .487ـ  486  اان ه وفلتنح االصوض :  43: 

 .448:  1( الجواب و  المحمّا المّم  ف  الموانن  2)

 .« هللاّ » ( :لا ) (ض)   (ظ)   (ت)( ف  3)

 (.ها ) (ر)   (ت)ف   «بد»( لم تهد 4)

للااااث  اااا  جااااواب  
 هذا الوجد

وااال اجناااب باااد  ااا  
 هذا الجواب

 اااااادل صااااااّحة واااااال 
 اجنب
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الرهر الم نوهللا ؛ فإهللّا العمل ومتمّل بمبحاد ااجاود المفمادو فناد ااساتحمل  

 العملب  خند ؛ ألنّد تشهي .
ّّ بمال  خام للغالؤه   با ل هاو جالر فا  كاّل وال لام يعخام لك  هاذا ال يخات

 ا تبلره. توونحد :

:  هللّا كاّل ظاّ  لام  (1) نّل يدّونل لك ف  تأسنت األصل ف  العمال بللم نّاة 
ـ  سااواء ياالل دلناال  خاار  اادل ا تباالره  ل الـ  يماام  خاار ا تباالره دلناال يطعاا ّ 

فللعمل بد بمعنر التديّ  بمؤدّاه اجعخد اكمل شه نّل   تشهي  وحّهل دّض  خر 

 ا  (2)تد األدلّة األربعة. ا ّول العمل بد بمعنر لتنلهللا ول ظّ  اجوباد واث  اهو
لام يادّض  (3)تهك ول ظاّ  اهوتاد وا  داهللا  هللا يتشاّه  باذلك   فا  يابح فناد لذا 

دلنل و  االصوض االموا د المعتبهو يمننل  خر خ ف وؤدّى هذا ال ّ    بأهللا 

 هيمد.يدّض  خر تحهيم ول ظّ  اجوبد  ا اجوب ول ظّ  تح
ـ  كللمناالس اشاابهدـ  فااإهللا  راد  هللّا األواالرات التاا  يمطاا  بعاادل اّجنّتهاال

يكااوهللا فاا  العماال بهاال بمعناار التااديّ  بمؤدّاهاال اجعخااد اكماال شااه نّل   وااهر 

   م و  الرهر الم نوهللا   ف  اختاللم لهذا الرهر بتخك ال نوهللا ؛ ألهللّا 
معناار هااذا كااّل ظااّ  لاام يماام  خاار ا تباالره ياالط  يكااوهللا فاا  العماال بااد بااذلك ال

 الرهر الع نم     ن  التشهي .

 الهللا  راد  بوت الرهر ف  العمل بهل بمعنر لتنلهللا ول ظّ  اجوبد
__________________ 

 .125( راج  الالفحة 1)

 (.ضا ) (ت)ف   «وث »( لم تهد 2)

 .«لذ» ( :ت)( ف  3)
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اذرا و  الويو  ف  وراّهو تاهك الواجاب   اتاهك وال ظاّ  اهوتاد لاذلك   

ترند يل دو دف  الرهر   ف  ريب ف  اساتم ض العمال ابداهاة اكماد كمل يم
 بعدل الرهر ف  ذلك  ص  الهللا كلهللا ذلك ف  ال ّ  المنلسّ .

: فلألالر لهاذا المجناب  هللا يبادّض د اوى الراهر فا  العمال  (1)ااننئذ 

هللّا فا  نها  الشالر   ا  بتخك األولرات المنهّ   نهل بللخالوم بد وى :  
و   خمد باأهللّا تهكهال ربمال يفرا  للار ـ  اال تنلء بهل اتهخنالد ف  وخللفتهل

والااخحة يتاادارك بهاال الرااهر الم نااوهللا  خاار ـ  تاهك الواجااب افعاال الحااهال

 تمديه  بوتد ف  الواي    فتأّول.
اسنج ء تملل الك ل  ند التكخّم ف  ال نوهللا المنهاّ   نهال بللخالاوم 

 .(2) دل شموض  دلّة اّجنّة ال ّ  لهل لهللا شلء ع تعللر    ابنلهللا كنفنّة

 فلألالر  هللا يجلب    هذا الدلنل :
بأنّد لهللا اريد و  الرهر الم نوهللا العملب   فللالاغهى ومنو اة ؛ فاإهللّا 

لاانت ـ  اب  خنهماالكلسااتحمل  الثااوـ  اسااتحمل  العماالب  خاار الفعاال  ا التااهك

و  ول لخوجوب االتحهيم الوايعنّن  ؛ كنا ايد يتحمّا التحهيم انمط  بعادل 
العماالب فاا  الفعاال   كماال فاا  الحااهال االواجااب المجهااولن  جهاا  بماانطل  ا 

وهّكبااال   بااال اساااتحمل  الثاااواب االعمااالب لنّمااال هاااو  خااار تحمّاااا اإلطل اااة 

للوجوب االحهواااة  ا ال اااّ  االمعالااانة الختااان  ال تتحمّمااالهللا لالّ بعاااد العخااام بااا
المعتبه بهمل   ا ّول ال ّ  المشكوك اال تبلر فهو كللشّك   بال هاو هاو ؛ بعاد 

 و ا ة  هللّا و  ال نوهللا ول  وه الشلر  بإلغلهد ايحتمل  هللا يكوهللا
__________________ 

 (.لا ) (ظ)ف   «ااننئذ»( لم تهد 1)

 اول بعدهل. 516( ان ه الالفحة 2)

ر فااااااااااااا  األالااااااااااااا
المنليشاااااااااااة فااااااااااا  

 الجواب الثللث

الااااااااااااار فااااااااااااا  األ
الجاااااااااااواب  ااااااااااا  

 الوجد األّاض

لهللا لرياااااااااااد وااااااااااا  
 الرهر العملب
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 .(1)المفها  ونهل 

الخهااّم لالّ  هللا يماالض : لهللّا الحكاام بعاادل العماالب االثااواب فنماال فااه  واا  
المهّكاب باللوجوب االحهواة   لنّمال هاو لحكام  (2ا )صورت  الجهل البمانط 

و  ال ّ  باللوجوب  ا  (3)العمل بمبح التكخنا و  الشّك  ا المط  بللعدل    ّول 

 يراال  خاار  صااللة التحااهيم فاا  يمااتمّل العماال بماابح المؤاخااذو   اال لجماال  
 البهاءو ف  ووو  النزا .

ايهدّه :  نّد ال يكف  الممتدّض ون  استم ض العمل ا دل  باوت اإلجمال  

  بل ال بادّ لاد وا  ل بالت  هللّا وجاّهد الوجاوب االتحاهيم الاوايعنّن  وماتخزولهللا 
لخعملب اتّر يكوهللا ال ّ  بهمل ظنّل بد   فإذا لم يثبات ذلاك بشاه  اال  مال لام 

 ب و نونل   فللالغهى غنه  لبتة.يك  العمل

اوناد يعخام فمالد وال ربمال يتاوّهم :  هللّا يل ادو دفا  الراهر يكفا  لخاادلنل 
  خر  بوت االستحمل .

اجد الفملد :  هللّا هذه المل دو وويوفة  خر  بوت الالغهى اه  ال اّ  

 بللعملب.
نعاام   لااو ادّ اا   هللّا دفاا  الرااهر المشااكوك ال ل توّجااد فنماال نحاا  فنااد 

ل االاتها  ف  صورو ال ّ    بنلء  خار  ادل  باوت الادلنل  خار الحكم بخزا

 نف  العملب  ند ال ّ    فنالنه اجوده وحتم    فنجب دفعد.
لكنّد رجو   ا  اال تاهاف بلساتم ض العمال اينالل اإلجمال   خار  ادل 

 المؤاخذو  خر الوجوب االتحهيم المشكوكن .
__________________ 

 (.ها ) (ت)ف   «المفها  ونهلـ  للرـ  بل هو هو»( لم تهد 1)

 .« ا»  اف  غنههل :  (ظ)( كذا ف  2)

 .«ا ّول» ( :ها ) (م)   (ر)( ف  3)



 375  ............................................................................  ىلقعلا ليلدلا : عبارلا

 

الهللا اريد و  الراهر الم ناوهللا المفمادو الم نوناة   ففناد  يرال : ونا  
  نّال الالغهى ؛ فإنّل الهللا لم نمل بتغنّه المالللح االمفلسد بمجاّهد الجهال   لالّ 

ال ن ااّ  بتهتّااب المفماادو بمجااّهد ارتكاالب واال ظااّ  اهوتااد ؛ لعاادل كااوهللا فعاال 

الحهال  خّة تلّوة لتهتّب المفمادو اتّار وا  المطا  بثباوت الحهواة ؛ الاتمالض 
تداركهل بمالخحة فعل  خه ال يعخمد المكخّا  ا يعخمد بإ  ل الشلر    ن نه 

 هب  المنّئلت.الكفّلرو االتوبة اغنههمل و  الحمنلت الت  يذ

ايااهد  خنااد :  هللّا ال ااّ  بثبااوت ومتراا  المفماادو واا  الشااّك فاا  اجااود 
الملن  كلف ف  اجوب الدف    كمال فا  صاورو المطا  بثباوت الممترا  وا  

الملن  ؛ فاإهللّا ااتمالض اجاود المالن  لخراهر  ا اجاود وال  (1)الشّك ف  اجود 

 بوجود ومترا  يتدارك الرهر ال يعتنر بد  ند العم ء   سواء جلو  ال  ّ 
الرهر  ل المط  باد   بال  كثاه واوارد التازال العما ء التحاّه   ا  المرالّر 

و  ـ  كمخوك الطه  المخوفة اشهب األداية المخوفة انحو ذلكـ  الم نونة

واوارد ال اّ  بممتراار الراهر داهللا العخّااة التلّواة لااد   بال الماادار فا  جمناا  
جخبهال االمرالّر الممالاود وا  المنالف  الممالاود ـ  غليلت اهكالت اإلنمالهللا

 خر الممترنلت داهللا العخل التلّوة ؛ ألهللّا الموان  االمزااملت وّمل ال ـ  دفعهل

 تحالر اال يحلط بهل.
ا واعا وا  هاذا الجااواب وال يمالض : لهللّا فا  نهاا  الشالر   ا  العماال 

بلل ّ  كخنّة لالّ ول خهج   تهخنالل ف  تهك وها لو الرهر الم نوهللا   الاذا 

 لجمل ل ف  المنلس. ال يجب وها لتد
 : و   هللّا  موولت اهوة العمل (2)ااجد الرعا ول  بت سلبمل 

__________________ 

 (.لا ) (ض)ف   «اجود»( لم تهد 1)

 .126( راج  الالفحة 2)

الهللا اريااااااااااد واااااااااا  
 الرهر المفمدو
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باالل ّ   ا بماال  اادا العخاام لنّماال تاادّض  خاار اهوتااد واا  انااث لنّااد ال يغناا   اا  

لل لاااها  الواياا  ااالاتناالط الواياا    اال تاادّض  خاار اهوااة العماال بااد فاا  وماا
 ألجخد االحذر    وخللفتد.

ـ  فلألالر  هللا يملض : لهللّا الرهر الهللا كلهللا و نونل   لالّ  هللّا اكم الشالر 

باااللهجو  فااا  واااورد ال اااّ  للااار الباااهاءو ااالستالاااحلب ـ  يطعااال  ا ظنّااال
ل اّ  بتادارك ذلاك الراهر اتهخنالد لتهك وها لو ال ّ   اجاب المطا   ا ا

الم نااوهللا ؛ الالّ كاالهللا تااهخنّ العماال  خاار األصاال المخااللا لخ ااّ  للغاالء 

 .(1)لخمفمدو 
توواانح ذلااك :  نّااد ال لشااكلض فاا   نّااد وتاار ظااّ  بوجااوب شاا ء ا هللّا 

الشالر  الحكاانم طخاب فعخااد ونّال طخباال اتمنّال ونّجاازا ال يهوار بتهكااد لالّ  نّااد 

 خننل فع  كذلك   فللعمل وماتمّل بوجاوب  اختفر  خننل ذلك الطخب    ا اّهل
فعل األّاض اتهك الثلن  ؛ ألنّد ي ّ  ف  تهك األّاض الوياو  فا  وفمادو تاهك 

الواجب المطخا الوايعّ  االمحبوب المنّجز النفت األوهر   اي ّ  ف  فعال 

الثلن  الويو  ف  وفمدو الحهال الوايعّ  االمبغو  النفت األوهر   لالّ  نّد 
  الشلر  بللهخالة ف  تهك العمل ف  هذه الالورو كشا ذلك    لو صهّ 

والخحة يتادارك بهال ذلاك الراهر الم ناوهللا ؛ الاذا ايا  اإلجمال   خار  ادل 

الحهواة لذا االال ال اّ  وا  المنالس    (2)ا اجوب وها لو ال ّ  بللوجوب 
ا خر جوا  وخللفة ال ّ  ف  الشبهلت المووو نّة اتّر يمتبن  التحاهيم  ا 

 د البنّنة.تمول ب

  ّم لنّد ال فه  بن   هللا يحالل المط  بتهخنّ الشلر  تهك وها لو
__________________ 

 .«المفمدو»  اف  غنههمل :  (ها ) (ت)( كذا ف  1)

 .« ا» ( :ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  2)

اإلالااااااااااااار فااااااااااااا  
الجااااواب  اااا  الااااام 

 فمد الم نونة
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و  ال اّ  المنلساّ  باللوجوب االتحاهيم اوا   (1)كمل  هفت ـ  ال ّ  بللرهر

  ابان   هللا يحالال ـ    االرتكلب ف  الشابهة الموواو نّةاكم الشلر  بجوا
ال ّ  بتهخنّ الشلر  ف  تهك وها لو ذلك ال ّ    كمل ف  ال ّ  الذر ظّ  

كونااد ونهنّاال  نااد  نااد الشاالر    فإنّااد يجااو  تااهك وها لتااد ؛ ألهللّا الم نااوهللا 

تدارك وهر وخللفتد ألجل تهك و نوهللا الوجوب  ا فعل و نوهللا الحهوة   
 فلفهم.

 هفااات ذلاااك   فنماااوض : لهللّا  صااال الباااهاءو ااالستالاااحلب لهللا يااالل  لذا

 خنهمل الادلنل المطعاّ  بحناث يادّض  خار اجاوب الهجاو  للنهمال فا  صاورو 
 دل العخم الو و  اجود ال ّ  الغناه المعتباه   فا  لشاكلض فا   ادل اجاوب 

وها لو ظّ  الرهر   اف   نّد ال يجب التهك  ا الفعل بمجّهد ظّ  الوجوب 

: و   هللّا تهخنّ الشلر  الحكنم لإليدال  خر وال  (2)حهوة ؛ لمل  هفت  ا ال
الراهر الم ناوهللا  (3)فند ظّ  الرهر ال يكوهللا لالّ لمالخحة يتدارك بهال ذلاك 

  خر تمديه الثبوت اايعل.

الهللا ونعناال  اا  يناالل الاادلنل المطعااّ   خاار االصااوض ايخناال : لهللّا الاادلنل 
خالوصل ف  األاكلل الشاه نّة  المطعّ  لم يثبت  خر ا تبلر االستالحلب  

اخالوصل و  ال اّ  باللخ ف   اكاذلك الادلنل لام يثبات  خار الهجاو  للار 

البااهاءو اتّاار واا  ال ااّ  بااللتكخنا ؛ ألهللّا العماادو فاا  دلناال البااهاءو اإلجماال  
ال  ياّل وا   باوت  االعمل المختاّللهللا بالورو  دل ال اّ  باللتكخنا   فنماوض :

الااحلب االبااهاءو  نااد  اادل العخاام الشاالول بعاا  األخباالر ال نّنّااة  خاار االست

 لالورو ال ّ    فنحالل ال ّ  بتهخنّ الشلر  لنل ف 
__________________ 

 ( راج  الالفحة الملبمة.1)

 ( راج  الالفحة الملبمة.2)

 (.تا ) (ر)ف   «ذلك»( لم تهد 3)



 1فهاهد االُصوض / ج   ............................................................................  378

 .(2)  اهذا المدر يكف  ف   دل ال ّ  بللترّهر  (1)تهك وها لو ظّ  الرهر 

ال تعاالر  العماال الممااتمّل باادف   (3)ّهم :  هللّا تخااك األخباالر ال نّنّااة اتااو
الرهر الم نوهللا   ودفو  : بأهللّا الفه   هللّا الشلر  ال يحكم بجوا  االيتحلل 

ف  و لهللّا الرهر لالّ    والخحة يتدارك بهل الرهر الم ناوهللا  خار تماديه 

بالر ال نّنّاة  بوتد   فحكم الشلر  لنت وخللفل لخعمل   ف  اجاد الّطاها  األخ
 .(4)الدالّة  خر هذا الحكم الغنه المنلف  لحكم العمل 

__________________ 

 .«ال ّ  بللرهر» ( :ر)( ف  1)

 .«بللرهر» ( :ها ) (ت)( ف  2)

 .«ظنّنّة» ( :ما ) (ر)( ف  3)

اوحاّلال الكا ل »  يلدو و  اخت ف يمنه بننهال   اها  : (ما ) (ر)   (ت)( ف  هلو  4)

لرهر الدننوّر لّمل جل  اكم الشلر   خند بجوا  االرتكلب بخ ف الراهر االخاهار   :  هللّا ا

فنجاو   هللا يحكاام الشالر  بجااوا  االرتكالب واا  ظنّاد   فنكااوهللا تاهك و نااوهللا الراهر كمحتمخااد 

 وهّخالل فند بأدلّة االصوض.

نعم   لو  بت طهيمنّة ال ّ  ااّجنّتد كلهللا كممطاو  الراهر   فاإذا فهوانل  هللّا اإلواهار 

الاوايع  باللنفت وحااّهل فاإهللا يطا   ا ظااّ  ب اّ  وعتبااه جالء التحاهيم   الالّ دخاال تحات الشاابهة 

المووو نّة المهّخّ فنهال وا  الشاّك اال اّ  غناه المعتباه   فوجاوب رفا  الراهر الم ناوهللا 

 وويوف  خر ل بلت طهيمنّة ال ّ    فإ بلتهل بد دار ظلهه.
ألواااالرات الخلرجنّااااة فاااا  الشاااابهلت فااااللتحمنا :  هللّا ال ااااّ  بللرااااهر لهللا اسااااتند للاااار ا

المووااو نّة كاالهللا طهيماال ااّجااة بإجماال  العخماالء االعماا ء ؛ االمااّه فنااد انمااداد باالب العخاام 

بللرهر ف  االوور الخلرجنّة   فللعمل بلالصوض ف  وملبل ال اّ  يوجاب الوياو  فا  المرالّر 

وماتندا للار األوالرات الهللا كالهللا  الكثنهو بحنث يختّل ن لل المعل  ن ناه العمال ب اّ  الما وة.

 ف  الشبهلت الحكمنّة ف  دلنل  خر ا تبلره   بل
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 ّم لهللّا وفلد هذا الادلنل هاو اجاوب العمال بالل ّ  لذا طالبا االاتنالط ال 
كمال فا  ـ  و  انث هو   ااننئذ : فإذا كلهللا ال اّ  وخللفال ل اتنالط الواجاب

 مل بلل ّ  اننئذ.ف  اجد لخعـ  صورو الشّك ف  المكخّا بد

اد ااوى اإلجماال  المهّكااب ا اادل المااوض بللفالاال   ااوااحة الفماالد ؛ 
وهارو  هللّا العمل ف  الالورو االالر لم يكا  بالل ّ  وا  اناث هاو بال وا  

انث كوند ااتنلطل   اهذه الحنثنّة نلفنة لخعمال بالل ّ  فا  الالاورو الثلنناة   

 .(1)ل ّ  ر سل فحلصل ذلك : العمل بلالاتنلط كخنّة ا دل العمل بل
__________________ 

المهج  االصاوض المهّخالاة النلفناة لختكخناا   لالّ لذا  بات انماداد بالب العخام فنهال فنهجا  للار 

 دلنل االنمداد. اكذلك الك ل ف  ظّ  الم وة ف  وملبل االصوض المثبتة لختكخنا   فتأّول.

خار وخللفاة الواجاب االحاهال ااألالر ااألسخم : الجواب بمن  تهتّب الرهر الادننور  

لّول بللوجداهللا   الّول الاتملض كوهللا المالللح االمفلسد وتهتّبة  خر المخللفة  الانلنل ال وطخمال   

 [*] «(سههيدسوند )اال يخزل و  ذلك  دل ام  االاتنلط ف  ووارد الشّك فلفهم   
يمك   هللا ياهدّ ا»  يلدو و  اخت ف يمنه   اه  كمل يخ  : (م)اهلو   (را ) (ت)( ف  1)

 يرل : بأنّهل يل دو  مخنّة ال تنه  دلن  اتّر ينتف  بد ف  وملبال العمووالت الدالّاة  خار الحكام 

 الغنه الرهرر.

ايد يشاكل : باأهللّا المعلرواة اننئاذ تما  بان  هاذه المل ادو ابان  االصاوض الخف نّاة   فاإهللا 

حلب النالفنن  لختكخناا نهرت لخحكووة  خر هذه المل دو جهى ذلك  يرل ف  البهاءو ااالستال

 .«المهّخالن  لخفعل االتهك المؤّونن  و  الرهر   فلفهم

 وفلد هذا الدلنل
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:  نّد لاو لام يؤخاذ بالل ّ  لازل تاهجنح المهجاو   خار الاهاجح   الثلن  
 .(1)اهو يبنح 

ح   لذ : بمنا  يابح تاهجنح المهجاو   خار الاهاج (2)اربمل يجالب  ناد 

 المهجو  يد يوافا االاتنلط   فلألخذ بد ام   م .
افناااد :  هللّا المهجاااو  المطااالبا ل اتنااالط لااانت العمااال باااد تهجنحااال 

لخمهجو    بل هو جم  ف  العمل بن  الاهاجح االمهجاو    واث  : لذا ظاّ  

د واا  باالب  اادل اجااوب شاا ء اكاالهللا اجوبااد وهجوااال   فحننئااذ اإلتناالهللا باا
 االاتنلط لنت طهال لخهاجح ف  العمل ؛ ألهللّا اإلتنلهللا ال ينلف   دل الوجوب.

الهللا اريااد اإلتناالهللا بمالااد الوجااوب المناالف  لعاادل الوجااوب   ففنااد :  هللّا 

اإلتنلهللا  خر هذا الوجد وخللا ل اتنلط ؛ فإهللّا االاتنلط هو اإلتنلهللا الاتمالض 
 الوجوب   ال بمالده.

ايد يجلب  يرل : بأهللّا ذلك فه  اجوب التهجنح   بمعنر  هللّا األوه لذا 

دار بان  تاهجنح المهجااو  اتاهجنح الاهاجح كاالهللا األّاض يبنحال   ا ّوال لذا لاام 
 (3)يثبت اجوب التهجنح ف  يهّجح المهجو  اال الهاجح 

__________________ 

  ذياال الاادلنل الماالبا   ان ااه نهليااة الوصااوض ( هااذا االسااتدالض  شاالر للنااد الع ّوااة  يراال فاا1)

  اصاالاب الفالااوض فاا   243:  1  اكااذا المحمّااا المّماا  فاا  المااوانن   297:  (وخطااوط)

 .286الفالوض : 

 .411( هذا الجواب و  الشنخ وحّمد تم  ف  هداية الممتهشدي  : 2)

 .«ف  وهّجح لخمهجو  اال لخهاجح» ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  3)

الوجااااد الثاااالن  فاااا  
وطخااااااااااا  اجنااااااااااة

ال اااااااااااا  : ياااااااااااابح 
تااااااااااااااااااااااااااااااااااهجنح 

 المهجو 

واااااال اجناااااااب  ااااااا  
هاااااااااااااذا الوجاااااااااااااد 

 اونليشتد

جناااااااب  ااااااا  واااااال ا
ل هااااذا الوجااااد  يراااا

 اونليشتد
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 التويّا    تهجنح الهاجح  يرل يبنح   كتاهجنح المهجاو  افند :  هللاّ 
(1). 

فاالألالر الجااواب  ّاال : بااللنم  بكثنااه واا  ال نااوهللا المحّهوااة العماال 

 بلإلجمل   ا الرهارو.

ا لنناال : بللحااّل   اتوواانحد : تمااخنم الماابح لذا كاالهللا التكخنااا اغااه  
م يمك  االاتنلط ؛ فإهللّا العمل يلط  باأهللّا الغاه  لذا الشلر  وتعخّمل بللواي  ال

تعخّاااا بللاااذهلب للااار بغاااداد اتاااهدّد األواااه بااان  طاااهيمن     اااادهمل و ناااوهللا 

اإلياللض ااآلخه ووهوود   فتاهجنح الموهاول يبانح ؛ ألنّاد نما  لخغاه    
ا ّول لذا لم يتعخّا التكخنا بللواي   ا تعخّا بد و  لوكلهللا االاتنلط   فا  يجاب 

ذ بااللهاجح   باال الاا  ل فاا  األّاض هااو األخااذ بممتراار البااهاءو   افاا  األخاا

الثلن  األخذ بممترر االاتنلط   فإ بلت المبح وويوف  خار لبطالض الهجاو  
للر البهاءو ف  ووارد ال ّ  ا دل اجوب االاتنلط فنهل   اوعخاول  هللّا العمال 

لادلنل للار   فا  بادّ وا  لرجال  هاذا ا (2)يل  اننئذ بمابح تاهجنح المهجاو  

  المهّكب وا  بمالء التكخناا   ا ادل جاوا  الهجاو   (3)دلنل االنمداد اآلت  
للر البهاءو   ا دل لزال االاتنلط   اغنه ذلك و  الممدّولت التا  ال يتاهدّد 

 األوه بن  األخذ بللهاجح ااألخذ بللمهجو  لالّ بعد لبطللهل.
__________________ 

 .«أّول جدّافت» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  1)

 (.ر)  ايهيب ونهل ف   «بل تهك تهجنح الهاجح  خر المهجو » يلدو :  (م)( ف  2)

 .384( ف  الالفحة 3)

األالااااااااااااار فااااااااااااا  
ب  اااا  هااااذا الجااااوا
 الوجد
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 : (1) سههمليدسول اكله االستلذ    استلذه المنّد الطبلطبلهّ  : الثللث 
واالت كثنااهو باان  المشااتبهلت   واا   نّااد ال ريااب فاا  اجااود ااجباالت اوحهّ 

اومترر ذلك اجوب االاتنلط بلإلتنلهللا بكّل ول يحتمل الوجوب الو ووهوول 

  اتهك ول يحتمل الحهوة كذلك   الك  ومترر يل دو نف  العماه االحاهج 
؛ ألنّد  مه  كند ااهج شديد ؛ فممترر الجم  بن   (2) دل اجوب ذلك كخّد 

  العمال بلالاتناالط فا  الم نوناالت  «هجانتفالء الحاا»ا  «االاتناالط»يل ادت  

داهللا المشاكوكلت االموهووالت ؛ ألهللّا الجما   خار غناه هاذا الوجاد باإخهاج 
 بع  الم نونلت الدخلض بع  المشكوكلت االموهوولت بلطل لجمل ل.

؛ لذ واال واا  ومدّوااة واا   (3)افنااد :  نّااد راجاا  للاار دلناال االنمااداد اآلتاا  

للنهل ف  لتملل هذا الادلنل   فهاجا   (6)يحتلج  (5ا )الدلنل لالّ  (4) ومدّولت ذلك
 اتأّول اتّر ي هه لك امنمة الحلض.

 كللم نونلتـ   يرلـ  و   هللّا العمل بلالاتنلط ف  المشكوكلت
__________________ 

ف  وجخت الماذاكهو    خار  سههمليدس( اكله شهيا العخملء    استلذه صلاب الهيل  1)

 .189:  1  بحه الفواهد ول ف

 (.لا ) (ظ)ف   «كخّد»( لم تهد 2)

 .384( ف  الالفحة 3)

 .«هذا» ( :م)انمخة بدض  (ه)( ف  4)

 .«ه » يلدو :  (ظا ) (م)   (ر)   (ت)( ف  5)

 .«وحتلج» ( :ظ)( ف  6)

الوجااااااااد الثللااااااااث : 
وااااااال اكااااااا   ااااااا  
صاااااااااااااااااااااااااااااااالاب 
الهيااااااااااااااااااااااااااااااال  

 سههيدس

المنليشااااة فاااا  هااااذا 
 الوجد
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ال يخزل وند اهج يطعل ؛ لمخّة ووارد الشّك المتملار الطاهفن  كمال ال يخفار 

 تهك االاتنلط  خر الموهوولت فمط.  فنمتاله ف  
ـ  اد وى :  هللّا كّل و  يلض بعدل االاتنالط فا  الموهووالت يالض بعدواد

 ف  المشكوكلت   ف  غلية الرعا االمموط.ـ   يرل



 1فهاهد االُصوض / ج   ............................................................................  384

 

 الهاب  : هو الدلنل المعهاف بدلنل االنمداد. دلنلال
 اهو وهّكب و  ومدّولت :

 االالر : انمداد بلب العخم اال ّ  الخلّم ف  وع م المملهل الفمهنّة.

الثلننااة :  نّااد ال يجااو  لناال لهماالض األاكاالل المشااتبهة   اتااهك التعااّه  
  باأهللا  (1)الوتثللهل بنحو و   نحلء اوتثلض الجلهل العلجز    العخم التفالانخّ  

لمعخووة تفالن   ا بلل ّ  الخلّم نمتاله ف  اإلطل ة  خر التكللنا المخنخة ا

ّّ الشلر    انجعل  نفمنل ف  تخك الموارد وّما  ال اكام  الملهم وملل العخم بن
اكمااد فنهاال الهجااو  للاار  صااللة  (2) خنااد فنهاال كلألطفاالض االبهاالهم    ا وّماا  

 العدل.

الثللثاااة :  نّاااد لذا اجاااب التعاااّه  الوتثللهااال فخااانت اوتثللهااال باااللطه  
رو لخجلهاال : واا  األخااذ بلالاتناالط الموجااب لخعخاام اإلجمااللّ  الشااه نّة الممااهّ 

بلالوتثاالض    ا األخااذ فاا  كااّل ومااألة بلألصاال المتّباا  شااه ل فاا  نفاات تخااك 

الممألة و  يط  الن ه    و ا تهل ونرّمة للر غنههل وا  المجهاوالت   
  ا األخذ بفتوى العللم بتخك الممألة اتمخنده فنهل.

الهجااو  فاا  االوتثاالض للاار الطااه  الشااه نّة  الهابعااة :  نّااد لذا بطاال

  ـ  لعااادل الوجاااوب فااا  بعراااهل ا ااادل الجاااوا  فااا  اآلخاااهـ  الماااذكورو
االمفها   دل سموط االوتثلض بممترر الممدّوة الثلننة   تعنّ  بحكم العمال 

 الممتملّ 
__________________ 

 .«النمنن »:  «التفالنخ »بدض  (ما ) (ت)( ف  1)

 .«و » ( :ظ)( ف  2)

الوجااااااااد الهاباااااااا  : 
 الدلنل االنمداد.

ناااااااااال وماااااااااادّولت دل
 االنمداد
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الهجو  للر االوتثلض ال نّ  االموافمة ال نّنة لخواي    اال يجو  العداض  ند 

للاار الموافمااة الوهمنّاااة بااأهللا يؤخااذ باااللطهف المهجااو    اال للاار االوتثااالض 
االاتمااللّ  االموافمااة الشااّكنة بااأهللا يعتمااد  خاار  اااد طهفاا  الممااألة واا  داهللا 

هيمال شاه نّل ل وتثالض تحالنل ال ّ  فنهل    ا يعتمد  خر وال يحتمال كوناد ط

 .(1)و  داهللا لفلدتد لخ ّ   ص  
__________________ 

فنحالاال واا  جمناا  هااذه المماادّولت اجااوب » ياالدو :  (م)انمااخة باادض  (را ) (ت)( فاا  1)

 .«االوتثلض ال نّ  االهجو  للر ال  ّ 
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 : ّول الممدّوة االالر 
فهاا  بللنماابة للاار انمااداد باالب العخاام فاا  األغخااب غنااه وحتلجااة للاار 

اإل بلت ؛ وهارو يخّة ول يوجب العخم التفالنخّ  بللممألة  خر اجد ال يحتلج 

العمل فنهل للر ل ملض  ولرو غنه  خمنّة. ا ّول بللنمبة للر انماداد بالب ال اّ  
دّوة لحّجنة خبه الواااد الخلّم   فه  وبننّة  خر  هللا ال يثبت و  األدلّة المتم

ـ  براامنمة األدلّااة العخمنّااة اباالي  ال نااوهللا الخلّصااةـ  اّجنااة وماادار ونااد يفاا 

بإ باالت وع اام األاكاالل الشااه نّة   بحنااث ال يبماار واالن   اا  الهجااو  فاا  
المماالهل الخللنااة  اا  الخبااه ا خواتااد واا  ال نااوهللا الخلّصااة للاار واال يمترااند 

االستالاااحلب  ا االاتنااالط  ا األصااال فااا  تخاااك الوايعاااة   وااا  الباااهاءو  ا 

 التخننه.
فتمخنم هذه الممدّوة اونعهل ال ي هه لالّ بعد التأّول التلّل ابذض الجهد ف  

الن ه فنمل تمدّل و   دلّة اّجنّة الخبه   ا نّد هل يثبت بهل اّجنّاة ومادار ااف 

 ؟و  الخبه  ل ال
ال لهه المالّه  بد ف   (1)داد   بل اهذه ه   مدو ومدّولت دلنل االنم

 هللّا  بااوت هااذه الممدّوااة يكفاا  فاا  اّجنّااة ال ااّ  المطخااا ؛  (2)كخماالت بعاا  

 ؛ الذا (3)لإلجمل   خند  خر تمديه انمداد بلب العخم اال ّ  الخلّم 
__________________ 

 .«لذ» ( :ظ)( ف  1)

 .459( كللمنّد المجلهد ف  وفلتنح االصوض : 2)

 : (م)  اكتااب  خنهاال فاا   (ر)فاا   «لإلجماال  ـ للاار ـ ال ااّ  الخاالمّ »د  باالرو ( لاام تااه3)

 .«نمخة»

 ّواااااااااااال الممدّوااااااااااااة 
االالاااااار : انماااااااداد 
باااااااااااااالب العخاااااااااااااام 

 اال ّ  الخلمّ 

تمااااااااااخنم  ا وناااااااااا  
 هذه الممدّوة
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فاا  ل باالت اّجنّااة ال ااّ   (2)اصاالاب الوافنااة  (1)لاام يااذكه صاالاب المعااللم 

 الخبهّر غنه انمداد بلب العخم.
ا ّول االاتملالت اآلتنة ف  وام  الممادّولت اآلتناة   وا  الهجاو  بعاد 

 ّ  الخلّم للر ش ء  خه غنه ال ّ    فإنّمل ه  اواور انمداد بلب العخم اال

المحمّا ـ  فنمل   خمـ  ااتمخهل بع  المديّمن  و  وتأّخهر المتأّخهي     ّالهم
جملض الدي  الخوانملرّر   انث  ارد  خر دلنل االنماداد بلاتمالض الهجاو  

تأّخه   ا اد  خنهل بع  و   (3)للر البهاءو اااتملض الهجو  للر االاتنلط 
 ااتملالت  خه. (4)

__________________ 

 .192( ان ه المعللم : 1)

 .159( ان ه الوافنة : 2)

 .401ـ  400( سنأت  نمل ك ود ف  الالفحة 3)

 .379( كللفلول النهاي  ف   واهد األيّلل : 4)
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 ا ّول الممدّوة الثلننة

اهااا   ااادل جاااوا  لهمااالض الوياااله  المشاااتبهة  خااار كثهتهااال   اتاااهك 
 التعّه  الوتثللهل بنحو و  األنحلء   فندّض  خند اجوه :

 خر  هللّا المهج   خر تمديه انمداد بلب العخم  األّاض : اإلجمل  المطع ّ 

لخالوم   لنت ها  الباهاءو ا دل  بوت الدلنل  خر اّجنّة  خبلر اآلالد بل
الجهاء  صللة العدل ف  كّل اكام   بال ال بادّ وا  التعاّه  الوتثالض األاكالل 

المجهولااة بوجااد واال   اهااذا الحكاام الهللا لاام يالااّه  بااد  اااد واا  ياادولهنل باال 

المتأّخهي  ف  هاذا الممالل   لالّ  نّاد وعخاول لخمتتبّا  فا  طهيماة األصاحلب بال 
ألة غنه وعنونة يعخم اتّفليهم فنهل و  و ا اة  خملء اإلس ل طّها ؛ فهّب وم

 كخملتهم ف  ن لهههل.

تهى :  هللّا  خملءنل العلوخن  بلألخبلر الت  بأيدينل لو لم يمم  ندهم دلنال  
خاالّم  خاار ا تبلرهاال   كاالنوا يطهاونهاال ايمااتهيحوهللا فاا  وواردهاال للاار 

 الشل  ّم الشل. ؟! صللة العدل

ّ  يمول وملل العخم ف  الشاه نّلت  ناد و   نّهم كثنها ول يذكهاهللا  هللّا ال 
تعذّر العخم   ايد اك     المنّد ف  بع  كخملتد : اال تهاف بللعمل بلل ّ  

  باال يااد ادّ اار فاا  المختخااا فاا  باالب يراالء الفواهاات  (1) نااد تعااذّر العخاام 

 .(2)اإلجمل   خر ذلك 
 تخك الويله  للر نف  الحكم ومتخزلالثلن  :  هللّا الهجو  ف  جمن  

__________________ 

 .197  ااكله  ند ف  المعللم :  39:  3( ان ه رسلهل الشهيا المهترر 1)

 .26:  3( المختخا 2)

الممدّوااااااة الثلننااااااة : 
 ااااااااااااادل جاااااااااااااوا  
لهمااااااااالض الوياااااااااله  
المشاااااااااااااااااااااااااااااتبهة 

نل  خنااااااااااد االاااااااااادل
 و  اجوه :

اإلجماااااااااال  ـ  1
 المطع ّ 

لااااااااااااااازال ـ  2
المخللفاااااااااااااااااااااااااااااااة 

 المطعنّة الكثنهو
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لخمخللفة المطعنّة الكثنهو   المعبّه  نهل ف  لملهللا جم  و  وشليخنل بللخهاج 

بللمعخووالت التالرك ل اكالل    بمعنر  هللّا الممتاله  خر التاديّ  (1)   الدي  
المجهولاااة جااال   لهااال كللمعداواااة   يكااالد يعااادّ خلرجااال  ااا  الااادي  ؛ لمخّاااة 

المعخوولت الت   خذ بهل اكثهو المجهاوالت التا    اه   نهال ؛ اهاذا  واه 

يمطاا  ببط نااد كااّل  اااد بعااد االلتفاالت للاار كثااهو المجهااوالت   كماال يمطاا  
ـ  لاو فاه  (2)لتازال بحكام  صا  ببط هللا الهجو  للر نف  الحكام ا ادل اال

انمداد بلب العخم اال ّ  الخلّم ف  جمن  األاكلل   اانطملس ـ  االعنلذ بلهلل

 هذا الممدار المخنل و  األاكلل المعخووة.
فنكشا بط هللا الهجو  للر البهاءو    اجوب التعّه  الوتثالض تخاك 

كاوهللا تعااذّر المجهاوالت الاو  خاار غناه اجااد العخام اال اّ  الخاالّم   ال  هللا ي

العخم اال ّ  الخلّم ونشأ لخحكم بلرتفل  التكخنا بللمجهوالت   كمال توّهماد 
 .(3)بع  و  تالدّى لإليهاد  خر كّل ااادو ااادو و  ومدّولت االنمداد 

نعم   هذا لنّمل يمتمنم ف  اكم اااد  ا  اكلل يخنخة لم يوجاد  خناد دلنال 

ي  بعاااد تحالااانل األدلّاااة  خماااّ   ا ظنّاااّ  وعتباااه   كمااال هاااو د ب المجتهاااد
ااألولرات ف   غخب األاكلل    ّول لذا صلر وع م الفمد  ا كخّاد وجهاوال فا  

 يجو   هللا يمخك فند هذا المنهذ.
__________________ 

  اووابط االصوض :  469ـ  468  اوفلتنح االصوض :  402( ان ه هداية الممتهشدي  : 1)

252. 

 (.لا ) (ظ)ف   « ص »( لم تهد 2)

 .257ـ  256  اونلهذ األاكلل :  360( هو الفلول النهاي  ف   واهد األيّلل : 3)
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االحلصل :  هللّا طه   كثه األاكلل الفه نّة بنفمد وحذار وفهاغ    
بط ند   كطه  جمن  األاكلل لو فهوت وجهولة   ايد اي  ذلك تالهيحل 

 مل ة و  المدولء االمتأّخهي  : ا تخويحل ف  ك ل ج

ف  بلب الخخل الواي  ف  الال و   ف  ذيل ـ  ونهم : الالدا  ف  الفمند
: فخو جل  ردّ هذه األخبلر الواردو  (1) عرامدانث يلض ـ   خبلر سهو النب ّ 

   (2)فا  هاذا الباالب لجال  ردّ جمناا  األخبالر   افناد لبطاالض لخادي  االشااهيعة 

 انتهر.
انث  ارد  خر نفمد ف  المن     العمل  سههيدس: المنّد  ونهم (3ا )

بخبه الواااد   ايالض : فاإهللا يخات : لذا ساددتم طهياا العمال بأخبالر اآلاالد   

فأجلب بمل الصخد : د وى انفتل  بلب  ؟فعخر  ّر ش ء تعّولوهللا ف  الفمد كخّد
 .(4)العخم ف  األاكلل 

ة الم يك  شنئل ونكها لم اال يخفر :  نّد لو جل  طه  األاكلل المجهول

يك  اجد ل يهاد المذكور ؛ لذ الفمد اننئذ لنت لالّ  بالرو  ا  األاكالل التا  
وعّوض. الم يكا  ايا   يرال لخجاواب  (5)يلل  خنهل الدلنل االمهج  اكلهللا فنهل 

 بد وى االنفتل  الهاجعة للر د وى  دل الحلجة للر
__________________ 

 فمط. (ت)و   «عرامدانث يلض »( 1)

 .1031  ذيل الحديث  360:  1( الفمند 2)

  اكتاب  خنهال فا   (لا ) (ض)   (ظ)فا  « انتهار اـ  للرـ  ونهم الالدا »( لم تهد  بلرو 3)

 .«نمخة» ( :م)

 .312:  3( ان ه رسلهل الشهيا المهترر 4)

 .«فند» ( :ه)( ف  غنه 5)

رو للاااار هااااذا اإلشاااال
الوجاااااد فااااا  كااااا ل 

 جمل ة



 391  ............................................................................  ىلقعلا ليلدلا : عبارلا

  خبلر اآلالد.

دل المعااّوض فاا   كثااه المماالهل ال باال المنلسااب اننئااذ الجااواب : بااأهللّا  اا
 بخبه الوااد. (1)يوجب فتح بلب العمل 

االحلصل :  هللّا ظلهه المؤاض االجواب الماذكوري  التماللم االتالاللح 
ـ  لعدل المعّوض ف   كثه الفمدـ   خر  نّد لو فه  الحلجة للر  خبلر اآلالد (2)

نفت الحلجة للنهل   لزل العمل  خنهل الهللا لم يمم  خند دلنل بللخالوم ؛ فإهللّا 

ه     م دلنل   بنلء  خر  دل جوا  طه  األاكلل ؛ اوا  هنال ذكاه المانّد 

صااادر الااادي  فااا  شاااه  الوافناااة :  هللّا المااانّد ياااد اصاااطخح بهاااذا الكااا ل وااا  
 .(3)المتأّخهي  

بعاد د اوى اإلجمال  ـ  فا  العادّو   اناث لنّاد ساههيدساونهم : الشنخ 

 مال  (4)يالض وال الصاخد :  نّاد لاو ادّ ار  ااد  هللّا ـ  نّة  خبلر اآلاالد خر اجّ 
اإلولونّة بهذه األخبلر كلهللا ألجل يهاه  انراّمت للنهال   كالهللا وعاّوال  خار وال 

 :ـ   ّم يلضـ  يعخم و  الرهارو خ فد

او  يلض : لنّ  وتر  دوت شنئل وا  الماهاه  اكمات بمال كالهللا يمتراند 
ه األخبالر ا كثاه األاكالل اال يحكام فنهال بشا ء العمل   يخزود  هللا يتاهك  كثا

ارد الشه  بد. اهذا ادّ يهغب  هل العخم  ناد   اوا  صالر للناد ال يحما  

 وكللمتد ؛ ألنّد يكوهللا وعّوال  خر ول يعخم وهارو و 
__________________ 

 .«بلب العخم» ( :ها ) (ل)( ف  1)

 .« ا التالللح» ( :ل)( ف  2)

 .188:  (طوخطو)( شه  الوافنة 3)

 .«د وى»( ف  النمخ  يلدو : 4)

كاااااااااااا ل الشاااااااااااانخ 
 الطوساااااااااااااااااااااااااااااا 

 سههيدس
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   انتهر. (1)الشه  خ فد 

العمهر    نّد يكف  وثال هاذا الكا ل وا  الشانخ فا  يطا  تاوّهم جاوا  
الهجو  للر البهاءو  ند فه  فمد العخام اال اّ  الخالّم فا   كثاه األاكالل 

(2). 

 إلواللف  ومألة ل بلت  المة اـ  اونهم : الع ّوة ف  نهذ الممتهشدي 
ال بادّ  هللا يكاوهللا الف ال ل اكالل ؛ ااساتدّض باأهللّا  الما ل خندانث ذكه :  نّاد ـ 

: االباهاءو األصاخنّة ـ  للار  هللا يالضـ  الكتلب االمنّة ال يدالهللّا  خار التفلصانل

 .(3)تهف  جمن  األاكلل 
فاا  رسااللتد المعمولااة فاا   خاام الكاا ل ـ  (4)اواانهم : بعاا   صااحلبنل 

: بأنّد  الم ل خندانث استدّض  خر  المة اإلولل ـ  الممّملو بعالهو المنجود

االمنالس  :ـ  للار  هللا يالضـ  الفظ لخشاهيعة ؛ لعادل لالطاة الكتالب االمانّة باد
   انتهر. (5)بلطل   االبهاءو األصخنّة تهف  جمن  األاكلل 

 اونهم : الفلول الممداد ف  شه  البلب الحلدر  شه   لالّ  نّد
__________________ 

 .136:  1العدّو  (1)

اواانهم : المحمّااا فاا  المعتبااه   انااث ياالض فاا  ومااألة » ياالدو :  (ها ) (م)   (ت)( فاا  2)

خمت الغوم ـ ف  ردّ و  نفله ومتدال بأنّد لو كلهللا لنمل بللمنّة ـ : يخنال :  ّوال تاواتها فممناو  ؛ 

اته ف  كثنه وا  لعدل اجود التو»  يرل : (م)انتهر. ا اد ف   «الالّ لبطل كثنه و  األاكلل

 .622:  2ان ه المعتبه  .«األاكلل

 .63( نهذ الممتهشدي  : 3)

 .877( هو الشنخ  ي  الدي  البنلو  النبلط  العلوخ    المتوفّر سنة 4)

 .3  بلب اإلولوة   الالفحة  (وخطوط)(  الهو المنجود 5)
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 .(1)يلض : لهللّا الهجو  للر البهاءو األصخنّة يهف   كثه األاكلل 

وا  جمنا   ساههمليدسلهه :  هللّا وهاد الع ّوة اصالاب الهساللة اال 
األاكااالل وااال  ااادا المماااتنبط وااا  األدلّاااة العخمنّاااة ؛ ألهللّا كثناااها وااا  األاكااالل 

بلألصااال   اال يشاااّك فنهااال اتّااار يحتااالج للااار اإلوااالل  (2)واااهاريّة ال تهفااا  

 .الم ل خند
ملرر ف  ول اكر  ند المنّد الالدر ف  شاه  اونهم : المحمّا الخوان

بعاد ـ  : و   نّد رّجاح االكتفالء فا  تعاديل الاهاار بعادض ؛ وماتدال (3)الوافنة 

 .(4): بأهللّا ا تبلر التعدّد يوجب خخّو  كثه األاكلل    الدلنل ـ  وفهول  ية النبأ
االسااتدالض  خاار اّجنااة  (5)اواانهم : صاالاب الوافنااة   انااث تماادّل  نااد 

 خبلر اآلالد : بأنّل نمط  و  طاه   خبالر اآلاالد فا  وثال الالا و االالاول 

االزكالو االحاّذ االمتاالجه ااألنكحاة اغنههال   بخااهاج امالها هاذه االوااور 
    كونهل هذه االوور.

اهذه  بلرو اخهى    الخهاج  ا  الادي  الاذر  بّاه باد جمل اة وا  

 .(6)ليخنل وش
__________________ 

 .43( شه  البلب الحلدر  شه : 1)

 .«ال تهتف » ( :ه)انمخة بدض  (ل)   (م)   (ت)( ف  2)

 .209:  (وخطوط)( شه  الوافنة 3)

الوريااة  : (وخطااوط)( الشاانة شااه  وختالااه االصااوض لخمحمااا جماالض الاادي  الخوانماالرر 4)

   فمل بعدهل. 130

 .361( راج  الالفحة 5)

 .389( تمدّل ذكههم ف  الالفحة 6)

كاااااااااا ل المحمّااااااااااا 
 الخوانماااااااااااااااااااالرر

 سههيدس

كاااااااااا ل الفلواااااااااال 
 التاااااااااااااااااااااااااااااااااااون 

 سههيدس

كاااااااااااا ل بعاااااااااااا  
 شهاّ  الوسلهل
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  انااث اسااتدّض  خاار اّجنّااة  خباالر  (1)اواانهم : بعاا  شااّها  الوساالهل 

 اآلالد : بأنّد لو لم يعمل بهل بطل التكخنا   ابط ند ظلهه.
اوانهم : المحاادّ  البحهانااّ  صاالاب الحاداها   انااث ذكااه فاا  ومااألة 

  ايولاد بكونهمال  (2)بللشاعنه خا ف الحخّا  فا  ذلاك   بوت الهبل ف  الحنطة

جنمن    ا هللّا األخبلر الواردو ف  اتّحلدهمل  الد ال توجب  خمال اال  ما    
ياالض فاا  ردّه : لهللّا الواجااب  خنااد واا  ردّ هااذه األخباالر انحوهاال واا   خباالر 

 ؛ انتهر. (3)الشهيعة هو الخهاج    هذا الدي  للر دي   خه 

انث اكر  ا  بعراهم االساتدالض ـ  تبعل لخحلجب ـ  اونهم : العردر
 .(4) خر اّجنّة خبه الوااد : بأنّد لوالهل لخخت  كثه الويله     المدرك 

:  نّال نمنا  الخخاّو  ا  المادرك ؛  (5) ّم   لنّد الهللا ذكه ف  الجواب  ناد 

لهخن  بعادل لتنالهللا ألهللّا األصل و  المدارك   لكاّ  هاذا الجاواب وا  العلّواة الما
بأاكلل جمن  الويله    الو كلهللا المجنب و  اإلولونّاة  ا لد خندعصخرالنبّ  

 الشهيعة ابنلهللا جمن  األاكلل لم يجب بذلك. (6)الملهخن  بإتملل 

 ابللجمخة : فلل لهه  هللّا خخّو  كثه األاكلل    المدرك الممتخزل
__________________ 

 ( لم نما  خند.1)

 .254:  2ه المهاهه ( ان 2)

 .231:  19( الحداها 3)

  الماات   164ـ  163  ان ااه شااه  وختالااه االصااوض :  « اا  الحكاام»( فاا  المالاادر : 4)

 لخحلجب    االشه  لخعردر.

 ( اكله الحلجب  ف  ذيل االستدالض المذكور.5)

 .«بإكملض»  اف  غنههل :  (م)انمخة بدض  (ه)   (ل)   (ر)   (ت)( كذا ف  6)

كااااااااا ل المحااااااااادّ  
البحهانااااااااااااااااااااااااااااا  

 سههيدس

كااااااااا ل الحااااااااالجب  
 مردرالا
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و  فنهل للر نف  الحكام ا ادل االلتازال فا  وع ام الفماد بحكام تكخنفاّ    لخهج

 كأنّد  وه وفهاغ البط هللا.
االغااه  واا  جمناا  ذلااك : الااهدّ  خاار بعاا  واا  تالاادّى لااهدّ هااذه 

  الم يأت بشا ء  ادا وال ياه  سام  كاّل  ااد   وا   دلّاة الباهاءو  (1)الممدّوة 

ّط  ألهللّا وجهاهل ف  غنه ول نح  ا دل  بوت التكخنا لالّ بعد البنلهللا   الم يتف
ارتفال  العخام ـ  االعنالذ بالهللـ  فند ؛ فهل يهى و  نفمد لجهاءهال لاو فهوانل

 بجمن  األاكلل.

بل نموض : لو فهوانل  هللّا ومخّادا دخال  خناد ايات الالا و الام يعخام وا  
و  ااتملض الفملد  نده ااتمالال ـ  الال و  دا ول تعخّم و   بويد ب ّ  الالّحة

الاام يااتمّك  واا    يااد واا  ذلااك   فهاال يختاازل بمااموط التكخنااا  نااد ـ  وااعنفل

بللال و ف  هذه الحللة    ا  نّد يأت  بهل  خر امب ظنّد الحلصال وا  ياوض 
فإذا لم تجد  ؟ بويد   االمفها   هللّا يوض  بويد وّمل لم يدّض  خند دلنل شه  ّ 

ّ و  نفمك الهخالة ف  تجويز تهك الال و لهاذا الشاخّ   فكناا تاهخّ 

الجلهل بمع م األاكالل فا  نفا  االلتازال بشا ء ونهال  ادا المخنال المعخاول  ا 
الم نوهللا بلل ّ  الخلّم   اتهك ول  داه الو كلهللا و نونل ب اّ  لام يمام  خار 

 ؟ا تبلره دلنل خلمّ 

فمااد ال ااّ  المطخااا فاا  ـ  االعناالذ باالهللـ  بال اإلنالاالف :  نّااد لااو فاه 
ر االوتثالض االاتماللّ  باللتزال وال ال وع م األاكلل   كلهللا الواجب الهجو  للا

 يمط  وعد بطه  األاكلل الوايعنّة.
__________________ 

 .257ـ  256  اونلهذ األاكلل :  376ـ  359( هو الفلول النهاي  ف   واهد األيّلل : 1)
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لبهاءو ال يوجاب شانئل وّمال ذكاه الثللث :  نّد لو سخّمنل  هللّا الهجو  للر ا
و  المحذار البديهّ    اهو الخهاج  ا  الادي    فنماوض : لنّاد ال دلنال  خار 

الهجو  للر البهاءو و  جهة العخم اإلجمللّ  بوجود الواجبلت االمحّهولت ؛ 

فإهللّا  دلّتهل وختاّلة بغنه هذه الالورو   انح  نعخم لجملال  هللّا ف  الم نونلت 
 اوحّهولت كثنهو. ااجبلت كثنهو (1)

االفه  بن  هذا الوجد اسلبمد :  هللّا الوجد الملبا كلهللا وبننّل  خر لزال 

المخللفاة المطعنّاة الكثنااهو المعبّاه  نهاال باللخهاج  ا  الاادي    اهاو وحااذار 
ومااتمّل الهللا يخناال بجااوا  العماال بلألصاال فاا  صااورو لاازال وطخااا المخللفااة 

 المطعنّة.

مخللفة المطعنّة غنه جلهز   ا صال اهذا الوجد وبنّ   خر  هللّا وطخا ال
البهاءو ف  وملبخهل غنه جلر وال لام يالال المعخاول اإلجماللّ  للار اادّ الشابهة 

الغنه المحالورو   ايد  بت ف  ومألة البهاءو :  هللّا وجهاهل الشّك ف   صال 

 التكخنا   ال الشّك ف  تعننند و  المط  بثبوت  صخد   كمل ف  ول نح  فند.
وانل  هللّا ظاّ  المجتهاد  دّى فا  جمنا  الوياله  للار وال فإهللا يخات : لذا فه

 ؟يوافا البهاءو   فمل تالن 

 يخت :
 ّاال : لنّد ومتحنل ؛ ألهللّا العخم اإلجمللّ  بوجود الواجبلت االمحّهوالت 

الكثنهو ف  جمخة الويله  المشتبهة يمن     االوض ال ّ  بعدل اجوب ش ء 

 و  الويله  المحتمخةو  الويله  المحتمخة لخوجوب ا دل اهوة ش ء 
__________________ 

 .«المشتبهلت» ( :ما ) (ت)( ف  1)

العخااااااااااااااام ـ  3
اإلجمااااااااااااااااااااااااااااالل  
بوجاااااااااااااااااااااااااااااااااااود 
الواجباااااااااااااااااااااااااااالت 

 االمحّهولت
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لختحهيم ؛ ألهللّا ال ّ  بللمللبة الكخّنّة ينلي  العخام بللموجباة الجزهنّاة   فالل ّ  

بعاا  »يناالي  العخاام لجماالال بااأهللّا  «ال شااخّ واا  العخماالء بفلسااا» (1)بأنّااد 
 .«العخملء فلسا

وكلهللا غنه ااي  ؛ ألهللّا األولرات الت  يحالال ا لننل : لنّد  خر تمديه اإل

ونهل ال ّ  ف  الويله  ال تخخو  ا  األخبالر المتراّم  كثناه ونهال  (2)لخمجتهد 
إل بالت التكخناا اجوبال اتحهيماال   فحالاوض ال اّ  بعاادل التكخناا فا  جمناا  

 الويله   وه يعخم  لدو بعدل ايو د.

العمل بعدل التكخناا فا  ا للثل : لو سخّمنل ايو د   لك  ال يجو  اننئذ 
جمن  الويله  ؛ ألجل العخم اإلجمللّ  المفها  ؛ ف  بدّ اننئذ وا  التبعان  

بن  وهاتب ال ّ  بللمّوو االرعا   فنعمل فا  واوارد ال اّ  الراعنا بنفا  

التكخنا بممترر االاتنلط   اف  ووارد ال ّ  الموّر بنف  التكخنا بممترر 
المّوو االرعا كالهللا الحكام كمال لاو لام يكا   البهاءو   الو فه  التموية ف 

ظااّ  فاا  شاا ء واا  تخااك الويااله  : واا  التخننااه لهللا لاام يتنّمااه لهااذا الشااخّ 

لام يجاز  (3)االاتنلط   الهللا تنّمه االاتنلط تعنّ  االاتنلط ف  ااّا نفماد الهللا 
لغنهه تمخنده   الكّ  ال لهه  هللّا ذلك وجّهد فه  غنه ااي  ؛ ألهللّا األوالرات 

 ثبتة لختكخنا   فهاج  كتب األخبلر.كثنه ونهل و

 تبعل لاللابـ  الهجو  للر  صللة البهاءو (4) ّم لنّد يد يهدّ 
__________________ 

 .«بأهللاّ » ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

 .«المجتهد» ( :ما ) (ر)   (ت)( ف  2)

 (.لا ) (ظ)ف   «لهللا»( لم تهد 3)

 .442:  1( الهادّ هو المحمّا المّم  ف  الموانن  4)
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: باأهللّا ا تبلرهال وا  بالب ال اّ    ـ  (2)اشنخنل البهالهّ  فا  الزبادو  (1)المعللم 

 اال ّ  ونتا ف  وملبل الخبه انحوه و   ولرات ال ّ .
الو كلنت كذلك لام يكا   ؟افند : ون  كوهللا البهاءو و  بلب ال ّ . كنا

و   (3)ا دلنل  خر ا تبلرهل   بل هو و  بلب اكم العمل المطعّ  بمبح التكخن

 داهللا بنلهللا.
فا  ونا  اكام العمال الماذكور :  هللّا اكام  عرامداذكه المحمّا المّم  

 العمل لّول  هللا يهيد بد الحكم المطعّ   ا ال نّّ .

فإهللا كلهللا األّاض   فد وى كوهللا ومترر  صل البهاءو يطعنّل  ّاض الك ل 
 المثبتن  االنلفن  و  العمل االنمل.  كمل ال يخفر  خر و  الاظ  دلّة 

سخّمنل كوند يطعنّل ف  الجمخة   لكّ  الممخّم لنّمل هو يبل اراد الشه    

ا ّول بعد اراد الشه  فللعخم بأهللّا فند  اكلول لجمللنّة  خر سبنل النمن  يثبّطنل 
    الحكم بللعدل يطعل   كمل ال يخفر.

بعد اراد وثل الخبه الواااد سخّمنل ذلك   الك  ال نمخّم االوض المط  

 الالحنح  خر خ فد.
سواء كلهللا بمبب كوند بذاتد وفندا لخ ّ   ا و  ـ  الهللا  راد الحكم ال نّ ّ 

فهاو  يرال ظاّ  وماتفلد وا  ظالهه الكتالب ـ  جهة استالحلب الحللة المالبمة

 بللخالوم. و   نّد ومنو  بعد (4)ااألخبلر الت  لم يثبت اّجنّتهل 
__________________ 

 .193ـ  192( ان ه المعللم : 1)

 .58( الزبدو : 2)

 .«بعدل التكخنا» ( :ض)( ف  3)

 .«اّجنّتهمل» ( :ها ) (ر)   (ت)( ف  4)

كاااااااااا ل المحمّااااااااااا 
 سههيدسالمّم  
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اراد الشه   ّم بعد اراد الخبه الالاحنح لذا االال وا  خباه الواااد ظاّ  

   انتهر ك ود رف  وملود. (1) يوى وند 
:  هللّا اكاام العماال بماابح المؤاخااذو واا  داهللا البناالهللا اكاام يطعااّ  ال  افنااد

اختاللم لد بحلض داهللا الض   ف  اجد لتخالنالد بمل يبل اراد الشه    

الم يم  فند خ ف بن  العم ء   النّمل ذهب و  ذهب للار اجاوب االاتنالط 
 (2)لز م نالب الشالر  البنالهللا  خار اجاوب االاتنالط وا  اآليالت ااألخبالر 

ذكهاهاال. ا ّواال الخبااه الالااحنح فهااو كغنااهه واا  ال نااوهللا لهللا ياالل دلناال التاا  

يطعّ   خر ا تبلره كلهللا داخ  ف  البنلهللا   اال ك ل ف   دل جهيلهللا الباهاءو 
 وعد   الالّ فوجوده كعدود غنه وؤ ّه ف  الحكم العمخّ .

فا   نّاد ـ  (3)فرا   ا   نّاد ال خا ف ـ  االحلصل :  نّد ال ريب ألااد

 اادل بناالهللا التكخنااا بللاادلنل العاالّل  ا الخاالّم فلألصاال البااهاءو    خاار تمااديه 
 ااننئذ فلل  ل ليلوة الدلنل  خر كوهللا ال ّ  المملبل بنلنل.

اوّماال ذكهناال ظهااه : صااّحة د ااوى اإلجماال   خاار  صااللة البااهاءو فاا  

المملل ؛ ألنّد لذا فاه   ادل الادلنل  خار ا تبالر ال اّ  المملبال صاد  يطعال 
 جهر البهاءو. دل البنلهللا   فت

اظهه فملد دف   صال الباهاءو باأهللّا المماتند فنهال لهللا كالهللا هاو اإلجمال  

 فهو وفمود ف  وحّل البحث   الهللا كلهللا هو العمل فمورده صورو
__________________ 

 .442:  1( الموانن  1)

 .« ا األخبلر» ( :ت)( ف  2)

 .«فر  و  االخت ف» ( :ه)( ف  3)

المنليشااااااااااة فنهاااااااااال 
 فاااااااااالده المحمّااااااااااا 

 المم ّ 
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 الدلنل و  اجود الخبه.  دل الدلنل اال نمخّم  دل

؛  (1)وّمال يراحك الثكخار ـ  خالوصل الفمهو األخنهو وندـ  اهذا الك ل
فإهللّا  دل  بوت كوهللا الخبه دلن  يكف  ف  تحمّا والادا  المطا  بعادل الادلنل 

 الذر هو وجهى البهاءو.

اا خاام :  هللّا اال تااها   خاار وماادّولت دلناال االنمااداد بعاادل اسااتخزاوهل 
وا  الهجو  للر البهاءو   الهللا كلهللا يد  شالر للناد صالاب لخعمل بلل ّ  ؛ لج

واا  ردّه : واا   هللّا  صااللة  (2)المعااللم اصاالاب الزباادو ا جلباال  نااد بماال تماادّل 

الباااهاءو ال يمااالال ال اااّ  الحلصااال وااا  خباااه الواااااد   لالّ  هللّا  ّاض وااا  شااانّد 
اال تها  بد ااّهره ال وا  بالب ال اّ    هاو المحمّاا الماديّا جمالض الادي  

   انث يلض : (3)ف  الشنتد  سههدسي

يهد  خر الدلنل المذكور :  هللّا انمداد بلب العخم بلألاكلل الشه نّة غللبل 
يتّجااد واال ذكااهاه ؛ لجااوا   هللا ال يجااو   ال يوجااب جااوا  العماال باالل ّ  اتّاار

العمل بلل ّ    فكّل اكم االل العخام باد وا  واهارو  ا لجمال  نحكام باد   

كام فناد بأصاللة الباهاءو   ال لكونهال وفنادو لخ اّ    اول لم يحالل العخم باد نح
اال لإلجماال   خاار اجااوب التمّمااك بهاال ؛ باال ألهللّا العماال يحكاام بأنّااد ال يثباات 

تكخنا  خننل لالّ بللعخم بد    ا ب ّ  يمول  خر ا تبلره دلنل يفند العخام   ففنمال 

ب  خار انتفر األوهاهللا فند يحكام العمال بباهاءو الذّواة  ناد ا ادل جاوا  العمال
 تهكد   ال ألهللّا األصل المذكور يفند ظنّل

__________________ 

 .«كمل تهى»:  «وّمل يرحك الثكخر»بدض  (م)( ف  1)

 .398( راج  الالفحة 2)

 (  ر ف  الشنتد  خر شه  وختاله االصوض.3)
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بممترلهل اتّر يعلر  بلل ّ  الحلصل و   خبلر اآلاالد بخ فهال ؛ بال لمال 

عمل بعدل لازال شا ء  خننال وال لام يحالال العخام لنال   اال ذكهنل : و  اكم ال
 يكف  ال ّ  بد. ايؤّكده : ول ارد و  النه     اتّبل  ال ّ .

ا خر هذا   فف  وال لام يحالال العخام باد  خار  ااد الاوجهن  اكالهللا لنال 

فللخطااب سااهل ؛ لذ نحكاام بجااوا  تهكااد ـ  كغماال الجمعااةـ  وندااااة  نااد
 بممترر األصل المذكور.

فنمال لام يكا  ونداااة  ناد   كاللجهه بللتمامنة ااإلخفالت بهال فا  ا ّول 

الال و اإلخفلتنّة الت  يلض بوجوب كّل ونهمل يول اال يمك  لنل تهك التمامنة 
  ف  وحنّ لنل    اإلتنلهللا بأادهمل   فنحكم بللتخننه فنهل ؛ لثبوت اجاوب 

فاا   صال التماامنة ا اادل  بااوت اجااوب الجهااه  ا اإلخفاالت   فاا  اااهج لناال 

ش ء ونهمل   ا خر هذا ف  يتّم الدلنل المذكور ؛ ألنّل ال نعمال بالل ّ   صا  
   انتهر ك ود رف  وملود. (1)

 جلب  ند بمال ال يماخم  (3) سههيدس:  هللّا المحمّا المّم   (2)ايد  هفت 

 .(4)دّوة    الفملد   فللحّا ردّه بللوجوه الث  ة المتم
 ّم لهللّا ول ذكهه : و  التخخّّ    العمل بلل ّ  بللهجو  للر الباهاءو   

ال يجهر ف  جمن  الفمد ؛ لذ يد يتهدّد األوه بن  كوهللا المالض ألااد شخالان  

   كمل لذا شّك ف  صّحة بن  المعلطلو فتبلي  بهل ا نلهللا   فإنّد
__________________ 

 .119: الورية  (وخطوط) خر شه  المختاله ( الشنة جملض الدي  الخوانملرر 1)

 .398( راج  الالفحة 2)

 .«يد» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  3)

 .397ـ  396( ف  الالفحة 4)

المنليشااااااااااة فنهاااااااااال 
 فاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالده 
الخوانماااااااااااااااااااالرر 

 سههيدس
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ال وجهى هنل لخباهاءو ؛ لحهواة تالاّهف كاّل ونهمال  خار تماديه كاوهللا المبنا  

وخااك صاالابد اكااذا فاا  الااثم    اال وعناار لختخننااه  يراال ؛ ألهللّا كاا  ونهماال 
 تد   اتخننه الحلكم هنل ال دلنل  خند.يختلر والخح

 و   هللّا الك ل ف  اكم الوايعة   ال ف    ج الخالوصة.

الخهّم لالّ  هللا يتمّمك ف   وثللد بأصللة  دل تهتّاب األ اه   بنالء  خار  هللّا 
 صللة العدل و  األدلّة الشه نّة   فخو ابدض ف  اإليهاد  صللة البهاءو بأصللة 

 العدل كلهللا  شمل.

ـ  يعن   صل الفملد ا دل التمخّك ا وثللدـ  هللا يكوهللا هذا األصلايمك   
ال يثبت تكخنا  خننل لالّ باللعخم  ا ب اّ  يماول »داخ  ف  الممتثنر ف  يولد : 

  بناالء  خاار  هللّا  صاال العاادل واا  ال نااوهللا  « خاار ا تباالره دلناال يفنااد العخاام

ينلوهمل  خر  الخلّصة الت  يلل  خر ا تبلرهل اإلجمل  االمنهو   لالّ  هللا يمن 
 ا تبلره  ند اشتبله الحكم الشه ّ  و  اجود ال ّ   خر خ فد.

وا  ابتنلهاد  خار اّجنّاة االستالاحلب ـ  اا تبلره و  بلب االستالحلب

رجو  للار ال اّ  العمخاّ   ا ال اّ  الحلصال وا   خبالر ـ  ف  الحكم الشه  ّ 
 اآلالد الدالّة  خر االستالحلب.

الو لجملال   بمعنر االاوض العخام بالادار  الخهّم لالّ  هللا يدّ ر تواتههل

   اال يخخو    تأّول. (1)بعرهل لجملال   فنخهج    انّز اآلالد 
اال  يّل و  الوجد األخناه غنار  (2)اكنا كلهللا   فف  األجوبة المتمدّوة 

 اكفلية لهللا شلء ع تعللر.
__________________ 

 .«خبه اآلالد» ( :لا ) (ظ)( ف  غنه 1)

 .397ـ  396فحة ( ف  الال2)



 403  ............................................................................  ىلقعلا ليلدلا : عبارلا

 

 الممدّوة الثللثة :
 ف  بنلهللا بطا هللا اجاوب تحالانل االوتثالض باللطه  المماّهرو لخجلهال :

وا  االاتنالط    ا الهجاو  فاا  كاّل وماألة للار واال يمتراند األصال فا  تخااك 

 العللم بللممألة اتمخنده فنهل   فنموض :الممألة    ا الهجو  للر فتوى 
لهللّا كاا  واا  هااذه االوااور الث  ااة الهللا كاالهللا طهيماال شااه نّل فاا  الجمخااة 

الوتثاالض الحكاام المجهااوض   لالّ  هللّا ونهاال واال ال يجااب فاا  المماالل اونهاال واال ال 

 يجهر.
ة االنمخنّاة  ّول االاتنلط   فهو الهللا كلهللا ومترر األصال االمل ادو العمخنّا

ـ   ند  بوت العخم اإلجمللّ  بوجود الواجبلت االمحّهولت   لالّ  نّد ف  المملل

غناه ااجاب ؛ ـ    ن  صاورو انماداد بالب العخام فا  وع ام الممالهل الفمهنّاة
 لوجهن  :

  ال بمعنار  هللّا   ادهمل : اإلجمل  المطعّ   خر  دل اجوباد فا  الممالل

عخملء لم يختزل بلالاتنلط ف  كّل الفمد  ا جخّد اتّر ياهد  خناد :  هللّا  ادا و  ال
 دل التزاوهم بد لنّمل هو لوجود المدارك المعتبهو  ندهم ل اكالل فا  يمالس 

 خاانهم واا  ال يجااد واادركل فاا  الممااألة   باال بااللمعنر الااذر تماادّل ن نااهه فاا  

 اإلجمل   خر  دل الهجو  للر البهاءو.
ـ  جماال  المطعااّ   خاار  هللّا المهجاا  فاا  الشااهيعةاالصااخد : د ااوى اإل

 خر تماديه انماداد بالب العخام فا  وع ام األاكالل ا ادل  باوت اّجنّاة  خبالر 

لاانت هااو ـ  اآلااالد ر ساال  ا بلسااتثنلء يخناال هااو فاا  جنااب الباالي  كللمعاادال
االاتنالط فاا  الاادي  اااللتاازال بفعاال كااّل واال يحتماال الوجااوب الااو ووهوواال   

 لحهوة كذلك.اتهك كّل ول يحتمل ا

الممدّوااااااة الثللثااااااة : 
بطاااااااا هللا اجااااااااوب 
تحالااااااااااااااااااااااااااااااانل 
االوتثااااااااااااااااااااااااااااااالض 
بااااااااااااااااااااااااااااااااللطه  

 الممّهرو لخجلهل

ل اجاااااااااااوب  اااااااااااد
االاتناااااااااااااااااااااااااااااالط 

 لوجهن 

اإلجماااااااااال  ـ  1
 المطع ّ 
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بعد و ا اة يخّاة  (1)اصد  هذه الد وى وّمل يجده المنالا و  نفمد 

فا   (2)المعخوولت   ورلفل للر ول يمتفلد و   كثه كخملت العخملء   المتمدّواة 
بط هللا الهجو  للر البهاءو ا دل التكخناا فا  المجهاوالت ؛ فإنّهال ااواحة 

 .(4)وفهاغ  ند   فهاج   بط هللا االاتنلط كللبهاءو (3)الداللة  خر  هللّا 

؛ لكثااهو واال  الثاالن  : لاازال العمااه الشااديد االحااهج األكنااد فاا  التزاوااد
يحتمل ووهوول اجوباد خالوصال فا   باواب الطهالرو االالا و   فمها لتاد 

وّمل يوجب الحهج   االمثلض ال يحتالج للناد ؛ فخاو بنار العاللم الخبناه بماوارد 

م ينعمااد  خنااد لجماال  يطعااّ   ا خبااه وتااواته  خاار االلتاازال االاتناالط فنماال لاا
 بلالاتنلط ف  جمن  اووره يوول النخة   لوجد صد  ول ادّ ننله.

 هذا كخّد بللنمبة للر نفت العمل بلالاتنلط.

ا ّوااال تعخااانم المجتهاااد واااوارد االاتنااالط لممخّاااده   اتعخّااام الممخّاااد واااوارد 
االاتناالط الشخالاانّة   ا اا ج تعاالر  االاتنلطاالت   اتااهجنح االاتناالط 

النلشئ    االاتملض الموّر  خر االاتنلط النلشئ  ا  االاتمالض الراعنا   

فهو  وه ومتغه  ألايلت المجتهد االممخّد   فنم  النلس وا  جهاة تعخانم هاذه 
 الموارد اتعخّمهل ف  اهج يخّل بن لل وعلشهم اوعلدهم.

__________________ 

 .«ف  نفمد» ( :م)انمخة بدض  (ر)   (ت)( ف  1)

 .394ـ  390( راج  الالفحة 2)

 .«ف   هللاّ » ( :ت)( ف  غنه 3)

 : (م)  اكتااب فويهاال فاا   (لا ) (ظ)فاا   «وراالفل ـ للاار ـ فهاجاا »( لاام تااهد  باالرو 4)

 «.نمخة»

لاااازال العمااااه ـ  2
 االحهج

عخّاااااااااااام تعخاااااااااااانم ات
وااااااوارد االاتناااااالط 

 اهج  يرل
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لماالء الممااتعمل فاا  توواانح ذلااك :  هللّا االاتناالط فاا  ومااألة التطهنااه بل
رفااا  الحاااد  األكباااه تاااهك التطهناااه باااد   لكااا  ياااد يعلرواااد فااا  الماااوارد 

الشخالاانّة ااتنلطاالت  خااه   بعرااهل  يااوى ونااد ابعرااهل  وااعا ابعرااهل 

وملا ؛ فإنّد يد يوجد ولء  خه لخطهلرو   ايد ال يوجد وعد لالّ التاهاب   اياد 
ّاض هاو الطهالرو وا  ال يوجد و  وطخا الطهور غنهه   فإهللّا االاتنلط ف  األ

ولء  خه لو لم يزاامد االاتنلط و  جهة اخهى   كمل لذا كلهللا ياد  صالبد وال 
لم ينعمد اإلجمل   خر طهلرتد. اف  الثلن  هو الجم  بن  الطهلرو الملهنّة  (1)

افا  الثللاث الطهالرو  .(2)االتهابنّة لهللا لم يزاامد ونا الويت المجم   خناد 

هللا لاام يزاامااد  وااه  خااه ااجااب  ا وحتماال واا  ذلااك الممااتعمل االالاا و ل

 الوجوب.
فكنا يموغ لخمجتهد  هللا يخم  للر ومخّده  هللّا االاتنلط ف  تهك الطهالرو 

بللملء الممتعمل وا  كاوهللا االاتنالط فا  كثناه وا  الماوارد اساتعمللد فماط  ا 

 الجم  بنند ابن  غنهه.
 فراا   اا ـ  ابللجمخااة : فتعخاانم وااوارد االاتناالط الشخالاانّة اتعخّمهاال

بللتأّول ف  الويله   (4)ي هه ذلك  (3ا ) وه يكلد يخحا بللمتعذّر   ـ  العمل بهل

 االتّفلينّة.
 فإهللا يخت : ال يجب  خر الممخّد وتلبعة هذا الشخّ الذر  دّى

__________________ 

 .«يد  صلبد ولء» ( :ما ) (ت)( ف  1)

 (.ها ) (ت)  اشطب  خنهل ف   (ضا ) (ر)ف   «المجم   خند»( لم تهد 2)

 (.لا ) (ض)   (ظ)   (ر)ف  « ا»( لم تهد 3)

 .«ي هه لك» ( :ض)( ف  4)

تووااااااانح الحاااااااهج 
 ف  ذلك
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ن هه للر انمداد بلب العخم ف  وع ام الممالهل ااجاوب االاتنالط   بال يمخّاد 

 غنهه.
: لهللّا ـ  و   هللّا لنل  هللا نفه  انحاللر المجتهاد فا  هاذا الشاخّـ  يخت

جتهاد الاذر ا تماد انماداد ك ونل فا  اكام ع سابحلند بحماب ا تمالد هاذا الم

باالب العخاام   ا اادل الاادلنل  خاار ظااّ  خاالّم يكتفاار بااد فاا  تحالاانل غللااب 
األاكالل   ا هللّا واا  يادّ   اجااود الاادلنل  خار ذلااك فإنّماال نشاأ ا تماالده وّماال ال 

ينبغ  الهكوهللا للند ايكوهللا الهكوهللا للند جزول فا  غناه وحخّاد   فاللك ل فا  : 

مااداد باالب العخاام ا اادل نالااب الطهيااا  خاار تمااديه انـ   هللّا اكاام ع تعااللر
ال يمك   هللا يكوهللا هو االاتنلط بللنمابة للار العبالد ؛ لخازال الحاهج ـ  الخلمّ 

 البللغ ادّ اخت ض الن لل.

اال يخفر :  نّد ال اجد لدف  هذا الك ل بأهللّا العواّل يمخّداهللا وجتهدا غناه 
افنااة بأغخااب هااذا يااله  بعاادل انمااداد باالب العخاام  ا بنالااب الطااه  ال نّنّااة الو

 األاكلل   ف  يخزل  خنهم اهج اونا.

 ّم لهللّا هذا كخّد و  كوهللا الممألة ف  نفمهل وّمال يمكا  فناد االاتنالط الاو 
كمل لاو دار المالض ـ  بتكهار العمل ف  العبلدات    ّول و   دل لوكلهللا االاتنلط

اد ونهمل للر صهفد  خند فا  الحالض   اكمال فا  بن  صغنهي  يحتلج كّل اا

 ف  ونلم    العمل بلل ّ .ـ  المهافعلت
ايد يورد  خر لبطلض االاتنلط بخزال الحهج بوجاوه ال باأس بلإلشالرو 

 للر بعرهل :

تااوى ونهاال : الاانم  بماال لااو  دّى اجتهاالد المجتهااد ا مخااد باالل ّ  للاار ف
يوجب الحهج   كوجوب التهتناب بان  الحلواهو االفلهتاة لما   خناد فواهات 

 كثنهو    ا اجوب الغمل  خر وهي   جنب وتعّمدا الهللا  صلبد و 

وااااا   ااااادل لوكااااالهللا 
اتنااااااااااااااااااااااالط ال اال

وناااااااااااالم  اااااااااااا  
 العمل بلل  ّ 

اإلياااااااااااهاد  خااااااااااار 
لاااااااااازال الحااااااااااهج 

 بوجوه

 اإليهاد األّاض
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  اكاذا لاو فهوانل  داء  (1)المه  ول  صالبد كمال هاو ياوض بعا   صاحلبنل 

 .(2)ظّ  المجتهد للر اجوب اوور كثنهو يحالل العمه بمها لتهل 
فخزال الحهج و  العمل بللموا د ال يوجب اإل ها   نهل  ابللجمخة :

لذا ايترار المل ادو ر لياة االاتنالط لام يهفا  الناد  نهال  (3)  ففنمال نحا  فناد 

 لخزال العمه.
االجواب :  هللّا ول ذكه ف  غلية الفملد ؛ ألهللّا وهجعاد لهللا كالهللا للار ونا  

موا ااد االعموواالت نهااو   دلّااة نفاا  الحااهج لخحكووااة  خاار ومتراانلت ال

اتخالنالااهل بغنااه صااورو لاازال الحااهج   فننبغاا   هللا ينماال الكاا ل فاا  وناا  
 بوت يل دو الحهج   اال يخفر  هللّا ونعد فا  غلياة الماموط ؛ لداللاة األخبالر 

 .(5)  ورلفل للر داللة ظلهه الكتلب  (4)المتواتهو وعنر  خند 

ث  اااة   بااال االحلصااال :  هللّا يل ااادو نفااا  الحاااهج وّمااال  بتااات بلألدلّاااة ال
األربعة فا  وثال الممالل ؛ الساتم ض العمال بمابح التكخناا بمال يوجاب اخات ض 

ن لل  وه المكخّا. نعم   ه  ف  غنه وال يوجاب االخات ض يل ادو ظنّناة تمبال 

 الخهاج  نهل بلألدلّة الخلّصة المحكمة الهللا لم تك  يطعنّة.
__________________ 

 .60( كللشنخ المفند ف  الممنعة : 1)

 .«لمها لتهل» ( :م)انمخة بدض  (ه)   (ض)   (ت)( ف  2)

 .«افنمل نح  فند»  اف  غنههل :  (م)( كذا ف  3)

  االالافحة  5و   بواب الوواوء   الحاديث  39  البلب  327:  1( وثل : ول ف  الوسلهل 4)

لل :   اان اه  واهاد األيّا 11ا  5وا   باواب المالء المطخاا   الحاديث  8  البلب  115ا  113

 .181ـ  174

 .78( سورو الحّذ : 5)

 جواب اإليهاد
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ا ّول الموا د االعموولت المثبتة لختكخنا   ف  لشكلض بل ال خا ف فا  
اكووة  دلّة نف  الحهج  خنهل   ال ألهللّا النمبة بننهمل  موول و  اجد فنهج  

   ا للاار المهّجحاالت الخلرجنّااة المعلواادو  (1)للاار  صااللة البااهاءو كماال يناال 

بمدلولهل الخف ّ   (3)؛ بل ألهللّا  دلّة نف  العمه  (2)لمل دو نف  الحهج كمل   م 
الكمة  خر العمووالت المثبتاة لختكاللنا   فها  بللاذات ومدّواة  خنهال   اهاذا 

هو المّه ف   دل و ا ة الفمهلء المهّجح الخلرجّ    بل يمدّوونهل و  غناه 

 ّجح خلرجّ .وه
 مل الفمهلء بهل فا  الماوارد  (4)نعم   جعل بع  وتأّخهر المتأّخهي  

و  المهّجحلت لتخك المل ادو ؛   مال وناد  هللّا  مخهام لماهّجح تاوينفّ  اّطخعاوا 

الااام يشاااعه  هللّا اجاااد التماااديم كونهااال الكماااة  خااار  .(5) خناااد ااختفااار  خننااال 
 العموولت.

يااد و للاار التأّوااال فاا  اجااد التماااديم  (6ا )ل   اوّماال يووااح واال ذكهنااا

   و  (7)المذكور ف  وحخّد   ايوجب اإل ها   ّمل   مد غنه اااد 
__________________ 

 .50:  2( ان ه الموانن  1)

 .537(   مد المنّد المجلهد ف  وفلتنح االصوض : 2)

 .«االحهج» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  3)

 .241( ان ه كفلية األاكلل : 4)

 .«ااختفر  نّل» ( :م)انمخة بدض  (ض)اوالّححة  (لا ) (ظ)   (ر)( ف  5)

اتوواانح » « :اوّماال يوواح وال ذكهنال ا»بادض  (م)انماخة بادض  (لا ) (ض)   (ظ)( فا  6)

 .«ف »:  «لد»بدض  (لا ) (ظ)  اف   «هذا الهللا كلهللا لد وملل  خه   لالّ  نّل نشنه لجملال للر ول

 .194   االفلول النهاي  ف   واهد األيّلل : 537  وفلتنح االصوض : ( كللمنّد المجلهد ف7)

اكووااااة  دلّااااة نفاااا  
ج  خااااااااااار الحاااااااااااه

العموواااااااااااااااااااااااااالت 
 المثبتة لختكخنا

 وّماااااااااااال يووااااااااااااح
 الحكووة
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ايو  التعلر  بننهل ابن  سلهه العمووالت   فنجاب الهجاو  للار االصاوض 

 ا المهّجحلت : وال رااه  باد األ خار واولر  ض سالل فا  وا   ثاه   فالنمط  
:  الماا ل خندفماالض  ؟ظفااهه   فجعاال  خنااد وااهارو   فكنااا يالاان  بللووااوء

يِن ِممْن َحمَرجٍ  )يعهف هذا ا شبلهد و  كتلب ع : »  (مما َجعَمَل َعلَمْيُكْم فِمي المّدِ

 .(1) «اومح  خند
لحكاام هااذه الوايعااة للاار  مااول نفاا   الماا ل خندفااإهللّا فاا  لاللااة اإلواالل 

الحهج   ابنلهللا  نّد ينبغ   هللا يعخم وند  هللّا الحكم ف  هذه الوايعاة المماح فاو  

عمااول المااذكور بللعموواالت الموجبااة لخممااح  خاار المااهارو   واا  وعلروااة ال
البشااهو   داللااة ااوااحة  خاار اكووااة  موواالت نفاا  الحااهج بأنفمااهل  خاار 

و ا ة تعلر  اتهجنح ف  البن     (2)العموولت المثبتة لختكللنا و  غنه 

 فلفهم.
الهللا كلهللا وهج  ول ذكهه للر :  هللّا التازال العماه لذا دّض  خناد الادلنل ال 

  وا  :  نّاد  (3)فنمل ذكه و  المثلض االفه    ففند وال  هفات بأس بد   كمل 

ّّ ونهل وعلودا بمل يوجب يّوتد  ال يخاّلّ تخك العموولت لالّ ول يكوهللا  خ
 خر تخك العموولت الكثنهو الواردو ف  الكتلب االمانّة   االمفاها   نّاد  (4)

العماه فا  لنت ف  المملل لالّ يل ادو االاتنالط التا  ياد رفا  الناد  نهال ألجال 

 ووارد كثنهو : وثل الشبهة الغنه المحالورو  
__________________ 

  ااآلية و  سورو الحّذ :  5و   بواب الوووء   الحديث  39  البلب  327:  1( الوسلهل 1)

78. 

 .«الجة للر» يلدو :  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  غنه 2)

 .407( راج  الالفحة 3)

 .«يّوتهل»هل :   اف  غنه (ت)( كذا ف  والّححة 4)
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 اول لو  خم  هللّا  خند فواهت اال يحال   ددهل   اغنه ذلك.

بل  دلّة نف  العمه بللنمبة للر يل دو االاتنلط و  يبنل الادلنل بللنمابة 
 للر األصل   فتمديمهل  خنهل  اوح و  تمديمهل  خر العموولت االجتهلديّة.

اوور يخزل و  ا ّول ول ذكهه : و  فه   داء ظّ  المجتهد للر اجوب 

 فعخهل الحهج   فنهد  خند :
 ّاال : ون  لوكلند ؛ ألنّل  خمنل بأدلّة نف  الحهج  هللّا الواجبالت الشاه نّة 

ف  الواي  لنمت بحنث يوجب العمه  خر المكخّا   او  هذا العخم اإلجمللّ  

يمتن  ال ّ  التفالنخّ  بوجاوب اواور فا  الشاهيعة يوجاب ارتكلبهال العماه   
 ن نهه ف  اإليهاد  خر دف  الهجو  للر البهاءو.  خر ول وهّ 

لّواال لكااوهللا ال نااوهللا الحلصااخة فاا  المماالهل ـ  ا لنناال : سااخّمنل لوكاالهللا ذلااك

الفه نّااة كخّهااال  ا بعراااهل ظنوناال نو نّاااة ال تنااالف  العخاام اإلجماااللّ  بمخللفاااة 
لانت هاو  (1)البع  لخواي     ا بنالء  خار  هللّا المماتفلد وا   دلّاة نفا  العماه 

اال ال ّ  الشخالّ  بلنتفلء العمه   بل غليتد ال اّ  الناو ّ  الحلصال المط  

واا  العموواالت بااذلك   فاا  يناالف  ال ااّ  الشخالااّ  التفالاانخّ  فاا  المماالهل 
الفه نّة  خر الخ ف   الّول بنلء  خر ول ربمل يدّ ر : و   ادل التنالف  بان  

ل فااا  ال اااّ  ال نااوهللا التفالااانخنّة الشخالااانّة االعخاام اإلجماااللّ  بخ فهااال   كماا

ـ  الحلصل و  الغخبة وا  العخام اإلجماللّ  بوجاود الفاهد النالدر  خار الخا ف
 (2)لك  

__________________ 

 .«االحهج» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  1)

 .«الك » ( :ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  2)
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بنلء  خر واذهب اإلولونّاة ـ  نمن  ايو  ذلك ؛ ألهللّا ال نوهللا الحلصخة لخمجتهد

ظناااوهللا الصاااخة وااا   وااالرات ـ  ل ا تبااالر ال اااّ  المنلساااّ  ا شاابلهدواا   اااد
وربوطة وحالورو   كأيملل الخبه االشههو ااالستمهاء ااإلجمل  المنموض 

ااألالويّة اال تبلريّاة ان لهههال   اوا  المعخاول لخمتتبّا  فنهال  هللّا وؤدّيلتهال ال 

 خار وا   تفر  للر الحهج ؛ لكثهو ول يخللا االاتنلط فنهل   كمال ال يخفار
 الا هل اسبههل سبها لجمللنّل.

ا للثل : سخّمنل لوكلند اايو د   لكّ  العمل بتخاك ال ناوهللا ال ياؤدّر للار 

 (1)اخت ض الن لل اتّر ال يمك  لخهاجهل     مووالت نفا  العماه   فنعمال 
وا   (3)بهال ؛ لمال  هفات  (2)بهل ف  وملبخة  موولت نفا  العماه انخاّلالاهل 

 غنه وورد االخت ض.يبولهل التخالنّ ف  

النت ف  هذا كّه  خر ول فّه وناد ؛ اناث لنّال  مخنال بالل ّ  فاهارا  ا  
لاازال العمااه   فااإذا  دّى للنااد فاا  اجااد لخعماال بااد ؛ ألهللّا العمااه الاا  ل  خاار 

تمديه طه  العمل بلل ّ  كلهللا بللغل ادّ اخت ض الن لل و  جهة لزال وها الو 

ّواااال ال نااااوهللا المطلبمااااة لممتراااار االاتماااالالت الموهووااااة االمشااااكوكة   ا 
االاتنلط ف  بدّ و  العمل  خنهال   ساواء  مخنال بالل ّ   ا  مخنال بلالاتنالط   

ااننئااذ : فخاانت العمااه الاا  ل واا  العماال باالل نوهللا االجتهلديّااة فاا  فااه  

 (4)المعته  و  جهة العمل بلل ّ    بل و  جهة وطلبمتد 
__________________ 

 .«فتعمل» : (لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

 .«اتخاّلالهل» ( :ت)( ف  2)

 .407( راج  الالفحة 3)

 .«المطلبمة» ( :را ) (ت)( ف  4)
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لممتراار االاتناالط   فخااو  ماال بلالاتناالط اجااب  خنااد  هللا يراانا للاار تخااك 

 ال نوهللا االاتملالت الموهووة االمشكوكة المطلبمة ل اتنلط.
يم  التعالر  بان  األدلّاة الدالّاة  خار اهواة العمال بالل ّ   اونهل :  نّد

االعموولت النلفنة لخحهج   ااألّاض  كثه   فنبمار  صاللة االاتنالط وا  العخام 

 اإلجمللّ  بللتكللنا الكثنهو سخنمة    المزاام.
: وا   هللّا العمال  (1)افند : ول ال يخفر ؛ لمل  هفت ف  تأسانت األصال 

اهواة ـ  لم يك  بمالد التشهي  اااللتازال شاه ل بماؤدّاهلذا ـ  بلل ّ  لنت فند

ذاتنّة   النّمل يحهل لذا  دّى للر وخللفة الواي  و  اجوب  ا تحهيم   فللنلف  
لخعمااال بااالل ّ  فنمااال نحااا  فناااد لااانت لالّ يل ااادو االاتنااالط اآلواااهو باااإاها  

ياد االاتملالت الموهووة اتهك العمل بلل نوهللا المملبخة لتخك االاتمالالت   ا

 اّم لاو فهوانل  باوت  .(2)فهونل  هللّا يل دو االاتنلط سليطة بأدلّة نف  العماه 
الحهوة الذاتنّة لخعمل بالل ّ  الاو لام يكا   خار جهاة التشاهي    لكا   هفات 

 ادل وعلرواة  مووالت نفا  العماه لشا ء وا  العمووالت المثبتاة  (3)سالبمل 

 لختكخنا المتعّمه.
ل :  هللّا األدلّة النلفنة لخعمه لنّمل تنفا  اجاوده فا  الشاهيعة بحماب اونه

 صل الشه   ّاال ابللاذات   فا  تنالف  ايو اد بمابب  الر  ال يماند للار 

كلألخاذ بلالاتنالط فا  جمنا  ـ  الشلر  ؛ الذا لو ناذر المكخّاا اواورا  ماهو
 األاكلل الغنه المعخووة   اكالول الدهه    ا

__________________ 

 .134( راج  الالفحة 1)

 .«االحهج» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  2)

 .408( راج  الالفحة 3)

الثااااااااالن  اإلياااااااااهاد 
 خااااااااااااار لااااااااااااازال 

 الحهج اجوابد

إلياااااااااهاد الثللاااااااااث ا
 خااااااااااااار لااااااااااااازال 

 الحهج
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لام يمنا  تعّماههل  ا  ـ  (2)الخنلل   ا المش  للار الحاّذ االزيالرات  (1)لانلء 

انعملد نذرهل ؛ ألهللّا االلتزال بهل لنّمل جلء و  يبل المكخّا. اكذا لو  جه نفماد 
 ة اإلجلرو ااجوب الوفلء بهل.لعمل شلّ  لم يمن  وشمّتد و  صحّ 

بإتنالهللا كاّل وال يحتمال ـ  ااننئذ   فنموض : ال ريب  هللّا اجوب االاتنالط

لنّمال هاو وا  جهاة اختفالء األاكالل ـ  الوجوب اتاهك كاّل وال يحتمال الحهواة
الشه نّة الممبّب    المكخّفن  المماّلهي  ف  وحلف اة اآل الر الالالدرو  ا  

زو لخح ض  ا  الحاهال   اهاذا المابب الهللا لام الشلر  المبنّنة ل اكلل االممنّ 

لالّ  هللّا ـ  لعادل ودخخنّاة  كثاه المكخّفان  فا  ذلاكـ  فعال كاّل وكخّاا (3)يك     
التكخنا بللعمه لنت يبنحل  مخنّل اتّر يمبح  هللا يكخّا باد وا  لام يكا  ساببل لاد 

ّّ  دل يبحد بم  صلر التعّمه و  سوء اختنالره   بال هاو  واه ونفاّ   ايخت

ة المااامعنّة   اظلهههااال  هللّا المنفاااّ  هاااو جعااال األاكااالل الشاااه نّة  ّاال بلألدلّاا
ابللذات  خر اجد يوجب العمه  خر المكخّا   ف  ينالف   اها  التعّماه 

الوتثللهل و  جهة تمالنه المماّلهي  ف  وبطهل ااف هال  ا  االختفالء وا  

 كوهللا  واب االوتثلض اننئذ  كثه بمهاتب.
 و ـ  الو كفليةـ  جب  خر المكخّفن ال تهى :  هللّا االجتهلد الوا 

__________________ 

 .«لانلء بع  الخنلل » ( :تا ) (ه)  اف  غنه  «الانلء» ( :لا ) (ظ)   (ت)( ف  1)

 .« ا الزيلرات» ( :ما ) (ر)( ف  2)

 .«و » ( :ها ) (ل)   (ظ)   (ت)( ف  3)
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ناد لالّ تمالانه االوور الشليّة جدّا خالوصل ف  هاذه األ وناة   فهال المابب ف

اهل يفّه  فا  نفا  العماه بان   ؟المماّلهي  الموجبن  الختفلء   لر الشهيعة
 ؟الوجوب الكفلهّ  االعنن ّ 

سانّمل الباللغ وناد اادّ ـ  االجواب    هاذا الوجاد :  هللّا  دلّاة نفا  العماه

ول يكاوهللا ال فه  فنهل بن  ـ  اخت ض الن لل ااإلوهار بلوور المعل  االمعلد
وال » : الما ل خنهمبمبب يمند  هفل للر الشالر    اهاو الاذر ارياد بماولهم 

   ابن  ول يكوهللا ومندا للر غنهه. (1) «غخب ع  خند فلهلل  الر بللعذر

ااجااوب صااول الاادهه  خاار ناالذره لذا كاالهللا فنااد وشاامّة ال يتحّماال  االدو 
كهه   الانالء الخنالل  : و  المش  للر بنت ع جّل ذ (2)ومنو . اكذا  وثللهل 

   اغنههمل.

   (3)و  لوكلهللا  هللا يملض : بأهللّا ول  لزود المكخّا  خار نفماد وا  المشالّ  
خاالرج  اا  العموواالت   ال واال كاالهللا الماابب فنااد نفاات المكخّااا   فنفااّه  باان  

الجنلبة وتعّمدا ف  يجب الغمل و  المشمّة ابن  لجلرو الانفت لخمشالّ  ؛ فاإهللّا 

ت وا  الشالر  افا  الثالن  لورالء لمال  لزواد المكخّاا الحكم ف  األّاض تأسن
  خر نفمد   فتأّول.

فماا   نّااد شاا ء ـ  ا ّواال االجتهاالد الواجااب كفليااة  نااد انمااداد باالب العخاام

 فهوـ  يمر  بوجوبد األدلّة المطعنّة   ف  ين ه للر تعّمهه اتنّمهه
__________________ 

 .6يالّح وند الالول   الحديث  و   بواب و  24  البلب  162:  7( الوسلهل 1)

 .« وثللد»( كذا ف  جمن  النمخ   ااألنمب : 2)

 .«بمخزل» يلدو :  (لا ) (ظ)  اف   «ال ل» يلدو :  (ها ) (ض)   (ت)( ف  3)

جااااااااواب اإليااااااااهاد 
 الثللث
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  خالوصل بللنمبة للر  هخد ؛ فإهللّا وزاالة العخول ألهخهل  (1)لنت  وها اهجل 

ّمخهل النالس لمعلشاهم   اكناا لنت بأشّا و   كثه المشلغل الالعبة الت  يتح
 كلهللا ف  يملس  خند.

ا ّول  مل العبلد بلالاتنلط اوهايباة وال هاو  ااوط األواهي   ا االواور 

ف  الويله  الشخالنّة لذا دار األوه فنهل بان  االاتنلطالت المتعلرواة   فاإهللّا 
واوارد االاتنالط  (2)هذا داند خهط المتلد ؛ لذ  ايلت المجتهد ال يفا  بتمنناز 

   ااّم لرشاالد الممخّاادي  للاار تااهجنح بعاا  االاتنلطاالت  خاار بعاا   نااد  (3)

لخممخّدي    كمل وثّخنال لاك سالبمل  (4)تعلروهل ف  الموارد الشخالنّة الت  تتّفا 
 بللملء الممتعمل ف  رف  الحد  األكبه.

 حهج :ايد يهدّ االاتنلط بوجوه  خه غنه ول ذكهنل و  اإلجمل  اال

ونهل :  نّد ال دلنل  خر اجوب االاتنلط   ا هللّا االاتنالط  واه وماتحّب 
 لذا لم يوجب للغلء الحمو  الواجبة.

افند :  نّد لهللا اريد  نّد ال دلنل  خر اجوبد فا  كاّل اايعاة لذا لوا ات 

ن  الويااله  بننهاال اباا (5)وا  يطاا  الن ااه  اا  العخاام اإلجماللّ  بوجااود التكخنااا 
 األخه   فهو ومخّم بمعنر :  هللّا كّل اايعة لنمت وّمل يمتر  الجهل

__________________ 

 .«اهجنّل» ( :ر)( ف  1)

 .«بتمنّز» ( :ه)( ف  غنه 2)

 .«االاتنلطلت»  اف  غنههل :  (لا ) (ض)   (ظ)( كذا ف  3)

 .«يتّفا»( ف  النمخ : 4)

 .«التكللنا» ( :ها ) (ت)( ف  5)

الااااااااااااااهدّ  خاااااااااااااار 
االاتناااااالط بوجااااااوه 

  خه

الوجااااااااااااااااااااد األّاض 
 االمنليشة فند
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كمال فا  ـ    بل الشّك فنهال لهللا رجا  للار التكخناا (1)ل اتنلط ـ  بنفمهلـ  لفنه

لم يجب فنهل االاتنلط   الهللا ـ  شهب التت  ااجوب الد لء  ند رؤية اله ض
كللشّك ف  الماله ااإلتمالل اال هاه االجمعاة   ـ  رج  للر تعنن  المكخّا بد

االاتنالط فنمال شاّك اكللشّك ف  ودخخنّة ش ء ف  العبلدات بنلء  خر اجاوب 

اجب فنهل االاتنلط   لك  اجوب االاتنلط ف  ول نح  فند ف  ـ  ف  ودخخنّتد
الويله  المجهولة و  جهة العخم اإلجمللّ  بوجود الواجبلت االمحّهولت فنهال 

:  هللّا  (2)الهللا كلهللا الشّك ف  نفت الوايعة شّكل ف  التكخنا ؛ الذا ذكهنال سالبمل 

 و األّالنّة  ند انمداد بلب العخم.االاتنلط هو ومترر المل د
نعام   واا  ال يوجاب االاتناالط اتّاار وا  العخاام اإلجماللّ  بااللتكخنا فهااو 

 ومتهيح    كخفة الجواب    االاتنلط.

اونهل :  هللّا العمل بلالاتنلط وخللا ل اتنلط ؛ ألهللّا وذهب جمل ة وا  
الواجاب  (3)المشهور بنانهم ا تبالر وعهفاة الوجاد   بمعنار تمنناز  العخملء بل

يجاب  يلض ف  اإلرشالد فا   ااهال الالا و :ـ     الممتحّب اجتهلدا  ا تمخندا

 (5) خار اجهاد  (4)وعهفة ااجب  فعلض الال و و  وندابهل اليمل  كّل ونهمل 
 ةااننئذ : فف  االاتنلط لخ ض بمعهفة الوجد   الت   فتر جمل ـ 

__________________ 

 .«االاتنلط»( كذا ف  جمن  النمخ   العّل األنمب : 1)

 .403( راج  الالفحة 2)

 .«تمنّز» ( :لا ) (ض)   (ظ)   (م)   (ر)( ف  3)

 .«كّل ونهل» ( :لا ) (ت)( ف  4)

 .251:  1( لرشلد األذهلهللا 5)

الوجااااااااد الثاااااااالن  : 
العمااااااااااااااااااااااااااااال  هللّا 

بلالاتنااااااااااااااااااااااااااالط 
وخاااااااااااااااااااااااااااااااااللا 

 ل اتنلط
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 بوجوبهل ابإط   بط هللا  بلدو تلرك طهيم  االجتهلد االتمخند.

 افند :
لخمتأّوال فا  األدلّاة افا  لط يالت ـ   ّاال :  هللّا وعهفة الوجد وّمل يمكا 

ااألهّمااة  ا لد خندعصااخرالعباالدو افاا  ساانهو الممااخمن  افاا  ساانهو النبااّ  

الجزل بعدل ا تبلرهل اتّار وا  الاتمّك  وا  المعهفاة ـ  و  النلس الم ل خنهم
: ـ  كمل ف  المدارك ف  بلب الوووءـ  سههيدسه المحمّا العخمنّة ؛ الذا ذك

 ا اجااد اجوبااد  (1) هللّا واال امّمااد المتكخّمااوهللا واا  اجااوب ليماال  الفعاال لوجهااد 

   اتملل الك ل ف  غنه هذا المملل. (2)ك ل شعهّر 
ا لننل : لو سخّمنل اجوب المعهفة  ا ااتملض اجوبهل الموجب ل اتنلط 

وا  المعهفاة العخمنّاة    ّوال وا   ادل الاتمّك  فا  دلنال    فإنّمل هاو وا  الاتمّك 

 خند يطعل ؛ ألهللّا ا تبلر وعهفة الوجد لهللا كلهللا لتويّا ننّة الوجاد  خنهال   فا  
يخفر  نّد ال يجدر المعهفة ال نّنّة ف  ننّة الوجد ؛ فإهللّا وجّهد ال اّ  بوجاوب 

جازل بللغلياة. الاو لوجوبد ؛ لذ ال بادّ وا  ال (3)ش ء ال يتأتّر وعد المالد للند 

فهااو وّماال ال يفاا  ـ  الااو لاام يكاا  ننّااة امنمااةـ  اكتفاا  بمجااّهد ال ااّ  بااللوجوب
بوجوبد ول ذكهاه ف  اشتهاط ننّة الوجد. نعام   لاو كالهللا ال اّ  الماذكور وّمال 

 بت اجوب العمل بد تحمّا وعد ننّة الوجد ال لههّر  خر سبنل الجزل. لكّ  

 .الك ل بعد ف  اجوب العمل بلل  ّ 
 فللتحمنا :  هللّا ال ّ  بللوجد لذا لم يثبت اّجنّتد فهو كللشّك فند

__________________ 

 .«بوجهد» ( :ما ) (ت)( ف  1)

 .189ـ  188:  1  االمدارك  317( ان ه الهسلهل التم  : 2)

 (.ظا ) (م)   (ر)ف   «للند»( لم تهد 3)

المنليشااااة فاااا  هااااذا 
 الوجد
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 وعد  ص . (1)ال اجد لمها لو ننّة الوجد 

تبلرهاال ألجاال تويّااا االوتثاالض التفالاانخّ  المطخااوب  ماا  الهللا كاالهللا ا 
 خر  دل كفلياة االوتثالض اإلجماللّ   (3)الذا  جمعوا ظلهها ـ   خند (2)اشه ل 

واا  الااتمّك  واا  التفالاانخّ    بااأهللا يااتمّك  واا  الالاا و للاار المبخااة فاا  وكاالهللا 

ايالخّ  ف  وكالهللا  خاه غناه وعخاول المبخاة للار  ربا  جهالت    ا يالاخّ  فا  
  وشااتبهن   ا  كثااه وااّهتن   ا  كثااه واا  لوكاالهللا صاا و ااااادو فاا   ااوب  ااوبن

 ففند :ـ  وعخول الطهلرو   للر غنه ذلك

 هللّا ذلك لنّمل هو و  التمّك  و  العخم التفالانخّ    ا ّوال وا   ادل الاتمّك  
ف  دلنال  خار تاهجنح االوتثالض التفالانخّ  ال نّا  ـ  كمل ف  ول نح  فندـ  وند

للّ  العخماّ  ؛ لذ ال دلنال  خار تاهجنح صا و اااادو فا   خر االوتثالض اإلجما

المكّهرو ف  وكلهللا وشتبد الجهة   بل  (4)وكلهللا للر جهة و نونة  خر الال و 
بنلء العم ء فا  لطل التهم العهفنّاة  خار تاهجنح العخام اإلجماللّ   خار ال اّ  

 التفالنخّ .

وّمال لام ابللجمخة : فعدل جوا  االاتنلط و  الاتمّك  وا  تحالانل ال اّ  
يماام لااد اجااد   فااإهللا كاالهللا اال باادّ واا  ل باالت العماال باالل ّ  فهااو بعااد تجااويز 

االاتنلط ااال تهاف بهجحلند اكوند ومتحبّل   بل ال يبعد تاهجنح االاتنالط 

 ال ّ  الخلّم الذر يلل الدلنل  خند بللخالوم   فتأّول. (5) خر تحالنل 
__________________ 

 .«فند»:  يلدو  (ها ) (ل)   (م)( ف  1)

 .« ا شه ل» ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  2)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «ظلهها»( لم تهد 3)

 .«الالخوات» ( :ها ) (ض)   (ظ)( ف  4)

 (.ظا ) (م)   (ر)ف   «تحالنل»( لم تهد 5)
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نعم   االاتنلط و  التمّك  و  العخام التفالانخّ  فا  العبالدات وّمال انعماد 

  كمل  شهنل للند ف   ّاض الهسللة ف  ومألة اإلجمل  ظلهها  خر  دل جوا ه 
 .(1)ا تبلر العخم اإلجمللّ  ا نّد كللتفالنخّ  و  جمن  الجهلت  ل ال   فهاج  

اوّمل ذكهنل ظهه :  هللّا الملهل بلنمداد بلب العخم اانحاللر المنالم فا  

وطخااا ال ااّ  لاانت لااد  هللا يتأّواال فاا  صااّحة  باالدو تاالرك طهيماا  االجتهاالد 
 خذ بلالاتنلط ؛ ألنّد لم يبطال  ناد انماداد بالب العخام لالّ اجاوب االتمخند لذا 

اتهك االاتنالط  ناده وا   (2)االاتنلط ال جوا ه  ا رجحلند   فلألخذ بلل ّ  

 العمه االحهج   ال و  بلب العزيمة. (3)بلب التهخنّ ادف  
ا للثل : ساخّمنل تماديم االوتثالض التفالانخ  الاو كالهللا ظنّنال  خار اإلجماللّ  

و كلهللا  خمنّل   لكّ  الجم  ومكا  بان  تحالانل ال اّ  فا  المماألة اوعهفاة ال

 الوجد ظنّل االمالد للند  خر اجد اال تملد ال نّ    االعمل  خر االاتنلط.
وث  : لذا االل ال ّ  بوجوب الماله ف  ذهلب  ربعة فهاسخ   فنأت  

بااة ااتنلطاال  ا بللمالااه بللننّااة ال نّنّااة الوجوبنّااة   ايااأت  بلإلتماالل بمالااد المه

 اكذلك لذا االل ال ّ  بعدل اجوب المورو ف  .(4)بمالد الندب 
__________________ 

 .72ـ  71( راج  الالفحة 1)

 .« نده» يلدو :  (ها ) (ل)   (ض)   (ظ)( ف  2)

 .«رف » ( :لا ) (م)   (ر)( ف  3)

 (.م)  اشطب  خنهل ف (.ها ) (ر)   (ت)ف   « ا بمالد الندب»( لم تهد  بلرو 4)
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الال و   فننور الال و الخللنة  ا  الماورو  خار اجاد الوجاوب    اّم ياأت  

 .(1)بللمورو يهبة للر ع تعللر ل اتنلط 
ارابعاال : لااو  غمراانل  اا  جمناا  واال ذكهناال   فنمااوض : لهللّا ال ااّ  لذا لاام 

كالهللا الا  ل بممترار العخام اإلجماللّ  بوجاود الواجبالت  (2)يثبت اّجنّتاد فماد 

  فاإذا  (3)ولت فا  الوياله  المشاتبهة هاو االاتنالط كمال  هفات سالبمل االمحهّ 
اجب االاتنلط االل وعهفة اجد العبلدو اهو الوجوب   اتأتّر ننّاة الوجاد 

ال لههّر كمل تأتّر ف  جمن  الموارد الت  يفت  فنهل الفمهلء بللوجوب و   (4)

 .(5)بلب االاتنلط ااستالحلب االشتغلض 
 هللّا العماادو فاا  ردّ االاتناالط هاا  واال تماادّل واا   فتحاّلاال وّماال ذكهناال :

 اإلجمل  الزال العمه داهللا غنههمل.
__________________ 

 يالدو  (لا ) (ض)   (ظ)   (م)  افا   «بنلء  خار ا تبالر يالاد الوجاد» يلدو :  (ه)( ف  1)

 ا بمالااد الناادب بناالء  خاار ا تباالر يالااد »اهاا  : ـ  واا  اخاات ف يماانه بننهاالـ   باالرو اخااهى

 د.الوج

اد وى :  هللّا التملل المأتّ  بد ف  الفه  األّاض االمورو المأتّ  بهل فا  الفاه  الثالن  

  يحتمل اجوبهمل   فنكوهللا ننّة الندب ننّة الخ ف االندب وخللفة ل اتنلط   يدفعهل : اإلجمال  

 خاار  نّاااد ال يعتبااه فنمااال ياااؤتر بااد لخالاااوم االاتنااالط لالّ الوجااد ال ااالههّر ؛ الالّ الرتفااا  

 ( :م)  الكاا  كتااب فويهاال فاا   «الاتناالط ر ساال   اهااو بلطاال بديهااة واا  العماال االشااه ا

 .« يلدو»
 (.ها ) (ت)ف   «فمد»( لم تهد 2)

 .403( راج  الالفحة 3)

 .«ننّة الوجوب» ( :ما ) (ض)( ف  4)

 .«فتأّول» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  5)
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 لالّ  هللّا هنل شنئل ينبغ   هللا ينبّد  خند   اهو :
 هللّا نفاا  االاتناالط بلإلجماال  االعمااه ال يثباات لالّ  نّااد ال يجااب وها االو 

اينااادف  العماااه ـ  و نونهااال اوشاااكوكهل اووهووهااالـ  جمنااا  االاتمااالالت

بتااهخنّ ووافمااة ال نااوهللا المخللفااة ل اتناالط كاا ّ  ا بعراال   بمعناار  اادل 
ـ  اتماالالت الموهووااة ؛ ألنّهاال األالاار بلإلهماالض لذا ساالغاجااوب وها االو اال

تهك االاتنلط ف  ومدار ول و  المحاتم ت ينادف  باد العماه   ـ  لدف  الحهج

ايبمر االاتنلط  خر اللد ف  الزاهد  خر هذا الممدار ؛ لمل تماّهر فا  وماألة 
لل االاتناالط : واا   نّااد لذا كاالهللا ومتراار االاتناالط هااو اإلتناالهللا بمحااتم ت اياا

   (1)الدلنل الشه ّ   خر  دل اجاوب لتنالهللا بعا  المحاتم ت فا  ال الهه 

تعاانّ  وها االو االاتناالط فاا  باالي  المحااتم ت الاام يماامط اجااوب االاتناالط 
 ر سل.

توواانح واال ذكهناال :  نّاال نفااه  المشااتبهلت التاا   خاام لجماالال بوجااود 

الواجبااالت الكثناااهو فنهااال بااان  و نونااالت الوجاااوب اوشاااكوكلت الوجاااوب 
وولت الوجوب   اكلهللا اإلتنلهللا بللكّل  مها  ا يالل اإلجمال   خار  ادل اووه

اجوب االاتنلط فا  الجمنا    تعانّ  تاهك االاتنالط الهمللاد فا  ووهووالت 

 الوجوب   بمعنر  نّد لذا تعخّا ظّ  بعدل الوجوب لم يجب اإلتنلهللا.
النت هذا وعنر اّجنّة ال ّ  ؛ ألهللّا الفه  بن  المعنر المذكور اهو  هللّا 

 نوهللا  دل الوجوب ال يجب اإلتنلهللا بد   ابن  اّجنّة ال ّ  بمعنر كوند ف  و

 ابعبلروـ  الشهيعة وعنلرا الوتثلض التكللنا الوايعنّة نفنل ال بلتل
__________________ 

 (.لا ) (ر)ف   «ف  ال لهه»( لم تهد 1)

ومتراااااااااار نفااااااااااا  
االاتنااااااااالط  ااااااااادل 

وها ااااااالو اجاااااااوب 
االاتمااااااااااااااااااااااالالت 

 ووة فمطالموه
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 اخهى : الفه  بن  تبعن  االاتنلط ف  الموارد المشتبهة ابن  جعال ال ا ّ 

هو :  هللّا ال ّ  لذا كالهللا اّجاة فا  الشاه  كالهللا الحكام فا  الوايعاة ـ  فنهل اّجة
الخللنة  ند الهجو  للر ول يمترند األصل ف  تخك الوايعة وا  داهللا التفالت 

للر العخم اإلجمللّ  بوجود التكاللنا الكثناهو بان  المشاتبهلت ؛ لذ االض ال اّ  

ياله    فنكااوهللا الوياله  باان  اننئاذ كحالض العخاام التفالانخّ  اال ااّ  الخالّم بللو
وعخووة الوجوب تفالن   ا ول هو بمنزلة المعخول   ابن  وشاكوك الوجاوب 

 ر سل.

بال كاالهللا غلياة األواه بعااد ينالل اإلجماال  ـ  ا ّوال لذا لام يكاا  ال اّ  اّجاة
 انف  الحهج  خر  دل لزال االاتنلط ف 

   ادل جمن  الويله  المشتبهة التا   خام لجمالال بوجاود التكاللنا بننهال 

اجوب االاتنلط بلإلتنلهللا بمل ظاّ   ادل اجوباد ؛ ألهللّا و ا اة االاتنالط فا  
كلهللا ال  ل ف  الوايعة ـ  ووهوولت الوجوب خ ف اإلجمل  اووجب لخعمه

الخللنااة  اا  ال ااّ  الهجااو  للاار واال يمترااند العخاام اإلجمااللّ  المااذكور واا  

ترا  سااموطد االاتنالط ؛ ألهللّا ساموط االاتنالط فاا  سخماخة الموهووالت ال يم
 ف  المشكوكلت ؛ الندفل  الحهج بذلك.

االصاال ذلااك :  هللّا ومتراار المل اادو العمخنّااة االنمخنّااة لاازال االوتثاالض 

العخماّ  التفالاانخّ  ل اكاالل االتكاللنا المعخووااة لجماالال   اوا  تعااذّره يتعاانّ  
االوتثلض العخمّ  اإلجمللّ  اهو االاتنلط المطخا   او  تعاذّره لاو دار األواه 

االوتثاالض ال نّاا  فاا  الكااّل اباان  االوتثاالض العخمااّ  اإلجمااللّ  فاا  الاابع   باان 

 اال نّ  ف  البلي    كلهللا الثلن  هو المتعنّ   م  انم .
ففنمل نح  فند لذا تعذّر االاتنلط الكخّ    ادار األوه بن  للغلهاد باللمّهو 

 نلتااالكتفلء بلإلطل ة ال نّنّة   ابن  ل مللد ف  المشكوكلت االم نو
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 اللغلهد ف  الموهوولت   كلهللا الثلن  هو المتعنّ .

اد وى : لزال الحاهج  يرال وا  االاتنالط فا  المشاكوكلت   خا ف 
اإلناللف ؛ لمخّة المشكوكلت ؛ ألهللّا الغللب االوض ال ّ  لّوال باللوجوب الّوال 

 بللعدل.

 ر : يناالل اإلجماال   خاار  اادل اجااوب االاتناالط فاا  الخهااّم لالّ  هللا ياادّ 
المشكوكلت  يرال   االصاخد : د اوى  هللّا الشالر  ال يهياد االوتثالض العخماّ  

اإلجمللّ  ف  التكللنا الوايعنّة المشتبهة بن  الويله    فنكوهللا الصل د اوى 

اإلجمل  : د وى انعملده  خر  نّد ال يجب شه ل اإلطل اة العخمنّاة اإلجمللنّاة 
 (1)ااننئاذ يتعانّ  ـ  ال ف  الكاّل اال فا  الابع ـ  الويله  المشتبهة وطخمل ف 

 االنتملض للر اإلطل ة ال نّنّة.

لكّ  اإلناللف :  هللّا د واه وشاكخة جادّا الهللا كالهللا تحمّماد و نونال بالل ّ  
 ال ينف  ول لم ينتد للر ادّ العخم. (2)الموّر   لكنّد 

ظّ  بعدل اجوب االاتنلط ف  المشكوكلت فماد ظاّ  باأهللّا فإهللا يخت : لذا 

المهج  ف  كّل وورد ونهل للر ول يمترند األصل الجلرر ف  ذلك المورد   
فنالانه االصااوض و نونااة اال تباالر فا  المماالهل المشااكوكة   فااللم نوهللا فاا  

تخاك الممالهل  اادل اجاوب الواياا  فنهال  خاار المكخّاا   اكفليااة الهجاو  للاار 

:  نّد ال فه  ف  ال ّ  الثلبت اّجنّتد بادلنل االنماداد  (3)ج ء االصوض   اسن
 بن  ال ّ  المتعخّا بللواي    ابن  ال ّ  المتعخّا بكوهللا ش ء

__________________ 

 .«تعنّ »  اف  غنههل :  (ت)( كذا ف  1)

 .«لك » ( :ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  2)

 .437( ان ه الالفحة 3)

د ااااااوى اإلجماااااال  
 خاااااااااااااار  اااااااااااااادل 
اجااااااااااااااااااااااااااااااااااوب 
االاتناااااااااالط فاااااااااا  
المشااااااااااااااااااااااكوكلت 

  يرل

اإلشااااكلض فاااا  هااااذه 
 الد وى
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هللا العمل باد وجزيال  ا  الوايا  ابادال  ناد الاو تخخّاا طهيمل للر الواي  اكو

 .(1)   الواي  
يخت : ومألة ا تبلر ال ّ  باللطهيا ووياوف  خار هاذه المماألة   بنالهللا 

وا  جهاة اشاتبله ـ  ذلك :  نّد لو يخنل ببط هللا لزال االاتنلط ف  الشهيعة ر سل

ّ  اتّاار فاا  التكااللنا الوايعنّااة فنهاال   ا اادل لاازال االوتثاالض العخمااّ  اإلجماالل
لام ـ  المشكوكلت   اكفلية االوتثلض ال نّّ  ف  جمن  تخك الوايعنّالت المشاتبهة

يك  فه  بن  االوض ال ّ  بنفت الواي  ابن  االوض ال   بمنلل ش ء وا  

االوور التعبديّاة ومالل الوايا  فا  االاوض الباهاءو ال نّناة  ا  الوايا  اال اّ  
 ابحمب جعخد. بمموط الواي  ف  الواي   ا ف  اكم الشلر 

 ّول لو لام يثبات ذلاك   بال كالهللا غلياة وال  بات هاو  ادل لازال االاتنالط 

 (2)كالهللا الا  ل جاوا  الفعال ـ  لخزال العماهـ  بإاها  االاتملالت الموهووة
 خر خ ف االاتنلط ف  الوياله  الم ناوهللا  ادل اجوبهال  ا  ادل تحهيمهال   

نااة  خاار طبااا ومتراار ا ّوال الويااله  المشااكوك اجوبهاال  ا تحهيمهاال فها  بلي

 األصل و  االاتنلط ال  ل المها لو   بل الويله  الم نوهللا
__________________ 

  بخااّط يغااليه خااط الماات     ياالدو    (ض)اهاالو   (ه)   (م)   (را )   (ت)( اردت فاا  1)

 خاار الهجااو  فاا  المشااكوكلت للاار ـ  يطعنّاال كاالهللا  ا ظنّناالـ  يخاات : وهجاا  اإلجماال »اهاا  : 

هو اإلجمل   خر اجود الحّجة الكلفنة ف  الممالهل التا  انمادّ فنهال بالب العخام اتّار االصوض   

تكوهللا المملهل الخللناة  نهال واوارد ل صاوض   اوهجا  هاذا للار د اوى اإلجمال   خار اّجنّاة 

 .«ال ّ  بعد االنمداد

 شطب  خنهل. (ض)  اف   «العمل» ( :م)( ف  هلو  2)
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ال الفعال  ا التاهك ؛ وا  جهاة كونهال وا  اجوبهل  ا تحهيمهل نحكم فنهل بخز

 وحتم ت الواجبلت االمحّهولت الوايعنّة.
ااننئذ : فإذا يلل ول ي ّ  كوند طهيمال  خار  ادل اجاوب  ااد الماوارد 

المشااكوك اجوبهاال   فاا  يماالس باالل ّ  الماالهم  خاار  اادل اجااوب وااورد واا  

اتنالط ؛ ألنّاد الموارد المشتبهة ف  تهك االاتنلط   بل ال  ل هاو العمال بلال
و  الموارد المشكوكة   اال ّ  بطهيمنّاة وال يالل  خناد لام يخهجاد  ا  كوناد 

 وشكوكل.

ا ناات خبنااه : بااأهللّا جمناا  وااوارد الطااه  الم نونااة التاا  يااهاد ل باالت 
ا تبلر ال ّ  بللطهيا فنهل لنّمل ه  و  المشكوكلت ؛ لذ لو كلهللا نفت المورد 

حتذ للر ل ملض ال ّ  بللطهيا   الو و نونل و  ظّ  الطهيا الملهم  خند لم ي

كلهللا و نونل بخ ف الطهيا التعبّدّر الم نوهللا كوند طهيمل   لتعلر  ال ّ  
الحلصاال واا  الطهيااا اال ااّ  الحلصاال فاا  المااورد  خاار خاا ف الطهيااا   

 .(2) خر تمديه ا تبلر ال ّ  بللطهيا  (1)اسنج ء الك ل ف  اكمد 

ّك ول ظّ  طهيمنّتد لم يجب االاتنلط فإهللا يخت : لذا لم يمم ف  ووارد الش
المحّهواالت  (3ا )فا  ذلااك الماورد واا  جهااة كوناد  اااد وحاتم ت الواجباالت 

 الهللا اكم بوجوب االاتنلط و  جهة ايترلءـ  الوايعنّة
__________________ 

   اول بعدهل. 532( ان ه الالفحة 1)

   (ها ) (ر)فاا   «بااللطهيا ا تباالر ال اا ّ ـ  للاارـ  يخاات : ومااألة ا تباالر»( لاام تااهد  باالرو 2)

 (.م)  ااردت ف  هلو   (ض)اشطب  خنهل ف  

 .« ا» ( :لا ) (ظ)   (م)   (ر)  اف   (ها ) (ض)( كذا ف  3)
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اهذا لجمل  ـ  المل دو ف  نفت الممألة   كمل لو كلهللا الشّك فند ف  المكخّا بد

كوناد  و  العخملء ؛ انث لم يحتط  اد ونهم ف  وورد الشّك و  جهة ااتملض
واا  الواجباالت االمحّهواالت الوايعنّااة   الهللا ااتاالط األخباالريّوهللا فاا  الشاابهة 

التحهيمنّة و  جهة وجّهد ااتملض التحهيم   فإذا كلهللا  ادل اجاوب االاتنالط 

لجمل نّل و   ادل ينالل وال ي اّ  طهيمنّتاد  خار  ادل الوجاوب   فما  ينلواد ال 
 يجب االاتنلط بلألالويّة المطعنّة.

لنّمل لم يذهبوا للر االاتنلط ف  ووارد الشّك ؛ لعدل العخم  يخت : العخملء

اإلجمااللّ  لهاام بللتكااللنا   باال الويااله  لهاام باان  وعخااول التكخنااا تفالاان   ا 
و ناااوهللا لهااام بااالل ّ  الخااالّم   ابااان  وشاااكوك التكخناااا ر سااال   اال يجاااب 

 االاتنلط ف  ذلك  ند المجتهدي    بل  ند غنههم ف  الشبهة الوجوبنّة.

حلصاال :  هللّا وووااو   ماال العخماالء الماالهخن  بلنفتاال  باالب العخاام  ا اال
ال ّ  الخلّم وغليه لمووو   مل الملهخن  بلالنمداد   ايد نبّهنال  خار ذلاك 

غنه وّهو ف  بط هللا التمّمك  خر بط هللا البهاءو ااالاتنلط بمخللفتهمل لعمل 

 العخملء   فهاج .
وبناّ   (1)كالل ّ  باللواي   االحلصل :  هللّا ا تبلر ال ّ  باللطهيا اكوناد

 خر المط  ببط هللا االاتنلط ر سل   بمعنر  هللّا الشالر  لام ياهد ونّال فا  ومالل 

اوتثلض األاكلل المشاتبهة االوتثالض العخماّ  اإلجماللّ    اتّار يماتنتذ وا  ذلاك 
اكم العمل بكفلية االوتثلض ال نّ  ؛ ألنّد المتعنّ  بعد االوتثالض العخماّ  بممامند 

 ّ  ااإلجمللّ    فنخزل و  ذلك ول سنختلره : و   دلو  التفالنخ
__________________ 

 .«ف  الواي » ( :لا ) (ض)  اف   (ظ)( كذا ف  1)
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بان  ال اّ  باأداء الوايا  اال اّ  بمتلبعاة ـ  بعد كفلياة االوتثالض ال نّا ـ  الفه 

لهللا شالء  (1)طهيا جعخد الشلر  وجزيل    الوايا    اسانج ء تفالانل ذلاك 
 .(2)تعللر  ع

و  جهة :  هللّا نف  االاتنالط ـ   يرلـ  وّمل ذكه لشكلض  خه (3)ايحالل 

بخزال العمه ال يوجب كوهللا ال ّ  اّجة نلهرة لتخالنّ العموولت الثلبتة 
 .(4)بلل نوهللا الخلّصة اوخللفة سلهه ال واهه الموجودو فنهل 

فاااه  انماااداده سااامط  اد اااوى :  هللّا بااالب العخااام اال اااّ  الخااالّم لذا

 موولت الكتلب االمنّة المتواتهو اخبه الواااد الثلبات اّجنّتاد بللخالاوم 
   اال تبلر ؛ لخعخام اإلجماللّ  بمخللفاة ظاواهه  كثههال لماهاد الماتكخّم   فا  

يبمر ظلهه ونهل  خر اللد اتّر يكوهللا ال ّ  الموجاود  خار خ فاد وا  بالب 

خم اال ظّ  بطهّا وخللفة ال الهه فا  المخاّلّ االممنّد   وجل فة ؛ لذ ال  
مالةَ )غنه الخطلبلت الت   خم لجمللهال بللخالاوم   وثال :  ا  (5)(أَقِيُمموا الصَّ

ِ َعلَى النَّاِس ِحجن اْلبَْيتِ )  اشبههمل. ا ّول كثنه و  (6)(ّلِِلَّ
__________________ 

 .437( ان ه الالفحة 1)

االحلصال »  الم تهد  بالرو  (ت)ف   «تعللرـ  للرـ  يخت : ومألة ا تبلر»( لم تهد  بلرو 2)

 .« اهد»اكتب  خنهل :  (م)  ااردت ف  هلو   (ها ) (ر)ف   «تعللرـ  للرـ   هللا ا تبلر

 .«اتحاّلل» ( :ها ) (ت)( ف  3)

اساانج ء بناالهللا ذلااك  نااد التعااّه  لحاالض نتنجااة المماادّولت لهللا شاالء ع » ياالدو :  (ض)( فاا  4)

 .«تعللر

 .20( المّزّول : 5)

 .97(  ض  مهاهللا : 6)

لشاااااكلض  خاااااه فااااا  
 المملل
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بثبااوت  (2)بإجماالض كااّل ونهاال   فاا  نعخاام اال ن ااّ   (1)العمووالت التاا  ال نعخاام 

المجمل بننهل ألجل طهّا التخالانّ فا  بعراهل. اسانج ء بنالهللا ذلاك  ناد 
 التعّه  لحلض نتنجة الممدّولت لهللا شلء ع.

 هذا كخّد الض االاتنلط ف  جمن  الويله .

ا ّول الهجو  ف  كّل اايعة للر ول يمترند األصل ف  تخك الوايعة وا  
غنه التفلت للر العخم اإلجمللّ  بوجود الواجبالت االمحّهوالت بان  الوياله    

بأهللا ي اظ نفت الوايعة : فإهللا كلهللا فنهل اكم سلبا يحتمل بملؤه استالحب   

ـ  غننه   الالّ : فإهللا كلهللا الشّك ف   صل التكخنااكللملء المتغنّه بعد  ااض الت
وثال ـ  اجهر البهاءو   الهللا كلهللا الشاّك فا  تعنان  المكخّاا بادـ  كشهب التت 

: فااإهللا  وكاا  االاتناالط اجااب   الالّ تخنّااه   كماال لذا كاالهللا ـ  المالااه ااإلتماالل

الشاااّك فااا  تعنااان  التكخناااا اإللزاواااّ    كمااال لذا دار األواااه بااان  الوجاااوب 
 االتحهيم.

ايااهدّ هااذا الوجااد :  هللّا العخاام اإلجمااللّ  بوجااود الواجباالت االمحّهواالت 

المخاللا ل اتنالط    (3)يمن     لجهاء البهاءو ااالستالحلب المطلبا لهال 
باااال اكااااذا العخاااام اإلجمااااللّ  بوجااااود غنااااه الواجباااالت االمحّهواااالت فاااا  

االستالحلبلت المطلبمة ل اتنلط يمن     العمل بلالستالاحلبلت وا  اناث 

   الهللا كلهللا ال يمن     العمل بهل و  انث االاتنلط   (4)هل استالحلبلت لنّ 
__________________ 

 .«ال يعخم» ( :ضا ) (ر)   (ت)( ف  1)

 .«ف  يعخم اال ي  ّ » ( :ها ) (ل)   (ظ)( ف  غنه 2)

 (.ها ) (م)   (ر)   (ت)ف   «المطلبا لهل»( لم تهد 3)

 .«فتأّول» يلدو :  (م)( ف  4)

بطاااااا هللا الهجاااااااو  
اايعااااااة كااااااّل  فاااااا 

للااااار وااااال يمتراااااند 
 األصل
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  االاتنلط ف  جمن  ذلك يوجب العمه.لك ّ 

ابللجمخااة : فللعماال بلالصااوض النلفنااة لختكخنااا فاا  وواردهاال ومااتخزل 
لخمخللفاااة المطعنّااااة الكثنااااهو   ابلالصااااوض المثبتاااة لختكخنااااا واااا  االاتناااالط 

ااالستالحلب ومتخزل لخحهج ؛ اهذا لكثهو المشتبهلت ف  المملون    كمل ال 

 يخفر  خر المتأّول.
ا ّواال رجااو  هااذا الجلهاال الااذر انماادّ  خنااد باالب العخاام فاا  المماالهل 

 المشتبهة للر فتوى العللم بهل اتمخنده فنهل   فهو بلطل ؛ لوجهن  :

  ادهمل : اإلجمل  المطعّ .
االثاالن  :  هللّا الجلهاال الااذر اظنفتااد الهجااو  للاار العااللم هااو الجلهاال 

ا ّواال الجلهاال الااذر بااذض الجهااد اشاالهد ومااتند العااللم العاالجز  اا  الفحااّ   

اغخّطد ف  استنلده للند اا تملده  ند   ف  دلنل  خر اّجنّة فتواه بللنمبة للند 
  النماات فتااواه واا  الطااه  الممااّهرو لهااذا الجلهاال ؛ فااإهللّا واا  يخّطاائ الملهاال 

ا ّر  ؟تادبحّجنّة خبه الوااد ف  فهم داللة  ية النبأ  خنهل كنا يجو  لد وتلبع

 ؟وزيّة لد  خند اتّر يجب رجو د للند اال يجب العكت
اهذا هو الوجد فنمال  جما   خناد العخمالء : وا   هللّا المجتهاد لذا لام يجاد 

دلن  ف  الممألة  خر التكخنا كلهللا اكمد الهجو  للار الباهاءو   ال للار وا  

 يعتمد اجود الدلنل  خر التكخنا.
ة  خار وجتهاد  خاه خالض  اا  االحلصال :  هللّا ا تمالد وجتهاد لانت اّجاا

 اال تملد   ا دلّة اجوب رجو  الجلهل للر العللم يهاد بهل العللم (1)ذلك 
__________________ 

 (.لا ) (ر)ف   «ذلك»( لم تهد 1)

جاااااااو  الهبطاااااا هللا 
للاااار فتااااوى العااااللم 

 اتمخنده
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باللحكم    (2)  ال وجاّهد المعتماد  (1)الذر يختف  ونشأ  خمد  خر ذلك الجلهل 

ن  ف  اال تملد   ابان  المجتهادي  اال فه  بن  المجتهدي  المعتمدي  المختخف
الخذي   ادهمل ا تمد الحكم  ا  داللاة   ااآلخاه ا تماد فمالد تخاك الداللاة فخام 

 يحالل لد ا تملد.

اهذا ش ء وّطهد فا  بالب وطخاا رجاو  الجلهال للار العاللم   شالهدا 
 غنههمل. (3)كلهللا  ا وفتنل  ا 

__________________ 

 .«غنه ذلك»:  «ذلك الجلهلـ  للرـ  العللم الذر»بدض  (ر)( اردت ف  1)

 .«الو كلهللا   خم» يلدو :  (ر)( ف  2)

 .« ل» ( :لا ) (م)   (ر)( ف  3)
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 الممدّوة الهابعة :
   نّد لذا اجب التعّه  الوتثلض األاكلل المشاتبهة الام يجاز لهمللهال ه

  ا بت  دل اجوب كاوهللا االوتثالض  (1)الثلننة  بللمّهو كمل هو ومترر الممدّوة

 خر اجد االاتنلط ا دل جاوا  الهجاو  فناد للار االصاوض الشاه نّة   كمال 
التعاّه  الوتثللهال  خار  (2)هو ومترار الممدّواة الثللثاة   تعانّ  بحكام العمال 

اجد ال ّ  بللواي  فنهل ؛ لذ لنت بعد االوتثلض العخمّ  اال نّ  بلل ّ  الخلّم 

 تبه ف  الشهيعة اوتثلض ومدّل  خر االوتثلض ال نّ .المع
تووانح ذلاك :  نّااد لذا اجاب  ماا   ا شاه ل التعااّه  الوتثالض الحكاام 

 الشه ّ    فخد وهاتب  رب  :
__________________ 

الممدّوااة » جاالءت العباالرو كماال يخاا  : (ها ) (ت)  افاا   (لا ) (ض)   (ظ)   (ر)( كااذا فاا  1)

ذا اجب التعّه  الوتثلض الواي  ف  ومألة ااادو  ا فا  ومالهل   الام يمكا  الهابعة : ف   نّد ل

الهجو  فنهل للر االصوض   الم يجاب  ا لام يجاز االاتنالط   تعانّ  العمال فنهال بمطخاا ال اّ . 

 العخّد لذلك يجب العمل بلل ّ  ف  الرهر االعدالة ا وثللهمل.

ب التعاّه  فنمال نحا  فناد ل وتثالض لذا تمّهادت هاذه الممادّولت   فنماوض : لذا  بات اجاو

 .«انث انمدّ فند بلب العخم اال ّ  الخلّم كمل وّه ف  الممدّوة االالر
اواا  المحتماال :  هللا يكااوهللا الالاالدر واا  يخمااد الشااهيا  ّاال واال   بتنااله  ااّم شااطب  خنااد 

  كماال  شااالر للااار ذلااك المحمّاااا الحااالج ونااه ا ووسااار التبهيااازر  (ها ) (ت)ا  باات وااال فااا  

 ف  هلو   ا ا الوسلهل. سههيدس
 .«الممدوة الهابعة» (العمل)بدض  (م)  اف   «الممتملّ » يلدو :  (ها ) (ت)( ف  2)

الممدّواااااااة الهابعاااااااة 
تعاااااااااااانّ  العماااااااااااال 

 بمطخا ال  ّ 
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االالر : االوتثلض العخم  التفالنخ    اهو  هللا يأت  بمل يعخم تفالن   نّد 
 هو المكخّا بد.

يا الشاه ّ  الهللا لام اف  وعنله ول لذا  بت كوند هاو المكخّاا باد باللطه

يفااد العخاام اال ال ااّ    كلالصااوض الجلريااة فاا  وواردهاال   افتااوى المجتهااد 
 بللنمبة للر الجلهل العلجز    االجتهلد.

 الثلننة : االوتثلض العخمّ  اإلجمللّ    اهو يحالل بلالاتنلط.

 الثللثة : االوتثلض ال نّ    اهو  هللا يأت  بمل ي ّ   نّد المكخّا بد.
االوتثااالض االاتماااللّ    كللتعبّاااد بأااااد طهفااا  المماااألة وااا   الهابعاااة :

الوجوب االتحهيم    ا التعبّد ببع  وحتم ت المكخّا بد  ند  دل اجاوب 

 االاتنلط  ا  دل لوكلند.
اهذه المهاتاب وتهتّباة ال يجاو  بحكام العمال العاداض  ا  سالبمتهل للار 

فا   ّاض الكتالب  (2)لشكلض ف  األّالن  تمادّل  لالّ و  تعذّرهل    خر (1)الامتهل 
  ااننئذ فإذا تعذّرت المهتبة االالر الم يجب الثلننة تعنّنات الثللثاة   اال  (3)

 يجو  االكتفلء بللهابعة.

بأنّاد  و  تالدّى لاهدّ دلنال االنماداد : (4)فلندف  بذلك : ول   مد بع  

 مل بلالاتنلطال يخزل و  لبطلض الهجو  للر البهاءو ااجوب الع
__________________ 

 .«سلبمد للر الامد» ( :لا ) (ض)   (ظ)   (م)( ف  1)

 .72ـ  71( راج  الالفحلت 2)

  نعم اردت ف  هالو   (لا ) (ض)   (ظ)ف   «الكتلبـ  للرـ   خر لشكلض»( لم تهد  بلرو 3)

 (.ض)

 .379ـ  377( هو الفلول النهاي  ف   واهد األيّلل : 4)

وهاتاااااااااب اوتثااااااااالض 
 الحكم الشه  

ذه تهتّاااااااااااااب هااااااااااااا
 المهاتب
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مال بالل ّ  ؛ لجاوا   هللا يكاوهللا المهجا  شانئل  خاه ال نعخماد   وثال اجوب الع

المه ااة االتمخنااد  ا غنههماال وّماال ال نعخمااد   فعخاار الممااتدّض ساادّ باالب هااذه 
 االاتملالت   االملن  يكفند االاتملض.

بعد االغمل     اإلجمل   خر  ادل الهجاو  للار ـ  توونح االندفل 

ااتماالض كااوهللا شاا ء غنااه ال ااّ  طهيماال :  هللّا وجااّهد ـ  (1)المه ااة اواال بعاادهل 
شه نّل ال يوجب العاداض  ا  ال اّ  للناد ؛ ألهللّا األخاذ بمملبال الم ناوهللا يبانح 

ف  وملل اوتثلض الواي  الهللا يالل  خناد وال يحتمال  هللا يكاوهللا طهيمال شاه نّل ؛ لذ 

وجااّهد االاتماالض ال يجاادر فاا  طااه  الطااهف الم نااوهللا ؛ فااإهللّا العااداض  اا  
 نح.ال ّ  للر الوهم االشّك يب

االحلصل :  نّد كمل ال يحتلج االوتثلض العخمّ  للر جعل جل ل   فكذلك 

 االوتثلض ال نّ  بعد تعذّر االوتثلض العخمّ  افه   دل سموط االوتثلض.
مالء ااندف  بمل ذكهنل  يرل : ول ربمال يتاوّهم   وا  التنالف  بان  التازال ب

التكخنا ف  الويله  المجهولة الحكم ا دل ارتفل د بللجهل ابن  التزال العمل 

باالل ّ  ؛ ن ااها للاار  هللّا التكخنااا بااللواي  لااو فااه  بماالؤه فاا  يجاادر غنااه 
 .(2)االاتنلط الاها  الواي  ف  اوتثللد 

توونح االندفل  :  هللّا المهاد و  بملء التكخنا بللواي  ن نه التزال بملء 

فنماال تااهدّد األوااه باان  وحااذاري  واا  انااث الحكاام  ا واا  انااث التكخنااا 
 المووو  بحنث ال يمك  االاتنلط   فإهللّا الحكم بللتخننه ال ينلف 

__________________ 

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «اول بعدهلـ  للرـ  بعد االغمل »( لم تهد  بلرو 1)

 .«ف  لاها  الواي  ااوتثللد» ( :ها ) (ت)( ف  2)

االوتثااااااالض ال نّااااااا  
ر بعااااااااااااااد تعاااااااااااااااذّ 

العخمااااا  ال يحتاااااالج 
 للر جعل جل ل
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بملء التكخنا فنمالض : لهللّا األخاذ بأاادهمل ال يجادر فا  اوتثالض الوايا  ؛ التزال 

ألهللّا المااهاد ببماالء التكخنااا  اادل المااموط ر ساال بحنااث ال يعليااب  نااد تااهك 
المحتم ت ك    بل العمل يمتمّل بلستحمل  العملب  ند التهك ر سل   ن ناه 

 جمن  الويله  المشتبهة.

ال هاه االجمعاة فا  ياول  (2)ب بان  ن نه اشتبله الواجا (1)فمل نح  فند 
الجمعة بحنث يمط  بللعملب بتهكهمل وعل   و   دل لوكلهللا االاتنلط  ا كوناد 

ّّ الشلر   خر نفند   و  اجود ال اّ  بأاادهمل    فإنّاد يادار  (3) مها يد ن

األوه بن  العمل بلل ّ  االتخننه االعمل بللموهول   فاإهللّا ليجالب العمال بكاّل 
لم يحاه  باد الوايا    لالّ  هللّا العمال بالل ّ   ياهب للار الوايا  و  الث  ة الهللا 

 و  العمل بللموهول االتخننه   فنجب  م    فلفهم.

اال فه  ف  يبح طه  الطهف الهاجح ااألخذ بللمهجو  بن   هللا يمول 
   هللا ال يماول ؛  خر المهجو  ول يحتمل  هللا يكوهللا طهيمل وعتبها شه ل   ابن

ألهللّا العداض    ال ّ  للار الاوهم يبانح الاو بلاتمالض كاوهللا الطاهف الموهاول 

 ااجب األخذ شه ل ؛ انث يلل  خند ول يحتمل كوند طهيمل.
نعم   لو يلل  خر الطهف الموهول ول ي ّ  كوند طهيمل وعتبها شاه نّل 

يا   ادار األوااه باان  تحالاانل ال ااّ  بااللواي  اباان  تحالاانل ال ااّ  بااللطه

 المعتبه الشه ّ    ففند ك ل سنأت  لهللا شلء ع تعللر.
__________________ 

 .«فنمل نح  فند»  اف  غنههل :  (م)( كذا ف  1)

 .«و »  اف  غنههمل :  (ما ) (ر)( كذا ف  2)

 .«بإاداهمل» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  3)

األخاااااااااااااااااااااااااااااااااااااذ 
للمهجو  بااااااااااااااااااااااااا

اطاااااااه  الاااااااهاجح 
 يبنح وطخمل
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التعاّه   اجاوبـ  بحكم الممدّواة الثلنناةـ  االحلصل :  نّد بعد ول  بت

الوتثلض المجهوالت بنحو و  األنحلء ااهواة لهمللهال افهواهل كللمعادال   
 ادل اجاوب اوتثالض المجهاوالت بلالاتنالط   ـ  بحكم الممدّواة الثللثاةـ  ا بت

ا دل جوا  الهجو  ف  اوتثللهل للر االصوض الجلرية ف  نفت تخك المملهل 

: تعنّ  اجوب تحالنل ال ّ    اال للر فتوى و  يدّ   انفتل  بلب العخم بهل 
بللواي  فنهل اووافمتاد   اال يجاو  يبال تحالانل ال اّ  االكتفالء بلألخاذ بأااد 

طهفاا  الممااألة   اال بعااد تحالاانل ال ااّ  األخااذ بااللطهف الموهااول ؛ لماابح 

االكتفالء فا  وماالل االوتثالض بللشاّك االااوهم وا  الاتمّك  واا  ال اّ    كمال يماابح 
و  العخم   اال يجو   يرل اال تنلء بمل يحتمل  هللا االكتفلء بلل ّ  و  التمّك  

؛ لعادل خهاجاد  ا  االوتثالض  (1)يكوهللا طهيمال وعتباها وا   ادل لفلدتاد لخ اّ  

 الشّك   ا الوهم .
هذا خ صة الك ل ف  ومدّولت دلنال االنماداد المنتجاة لوجاوب العمال 

 بلل ّ  ف  الجمخة.
__________________ 

 .«ال  ّ » ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  1)
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 وينبني التنبي  على امور :

 األّول :

 نّك ياد  هفات  هللّا يرانّة الممادّولت الماذكورو اجاوب االوتثالض ال نّا  

 ل اكلل المجهولة   فل خم :
لفه اا   نّااد ال فااه  فاا  االوتثاالض ال نّاا  باان  تحالاانل ال ااّ  بااللحكم ا

ـ  كااأهللا يحالال واا  شااههو المادولء ال ااّ  بنجلسااة العالانه العنباا ـ  الاوايع 
ابن  تحالنل ال ّ  بللحكم الفه ّ  ال لههّر   كأهللا يحالل و   ولرو ال اّ  

بحّجنّااة  وااه ال يفنااد ال ااّ  كللمه ااة وااث    فااإذا ظااّ  اّجنّااة المه ااة االاال 

كم الاوايعّ    لالّ االوتثلض ال نّ  ف  واورد المه اة الهللا لام يحالال ظاّ  باللح
 نّد االل ظّ  ببهاءو ذّوة المكخّاا فا  الوايعاة الخلّصاة   الانت الوايا  بمال 

 هو ااي  ومالودا لخمكخّا لالّ و  انث كوهللا تحمّمد وبهءا لخذّوة.

فكمال  نّااد ال فااه  فا  وماالل الااتمّك  وا  العخاام باان  تحالانل العخاام باانفت 
ساخوكد وباهءا لخذّواة فا   الواي  ابن  تحالنل العخم بموافمة طهيا  خم كاوهللا

ن ه الشلر    فكذا ال فاه   ناد تعاذّر العخام بان  ال اّ  بتحمّاا الوايا  ابان  

 ال ّ  ببهاءو الذّوة ف  ن ه الشلر .
 ايد خللا ف  هذا التعمنم فهيملهللا :

 ااااادل الفاااااه  فااااا  
االوتثااااااالض ال نّااااااا  
باااااااااااااان  ال ااااااااااااااّ  
باااااااللحكم الاااااااوايع  

  ا ال لههر

المخااااااللا لختعماااااانم 
 فهيملهللا
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 هللّا وماادّولت دلناال االنمااداد ال تثباات لالّ ا تباالر  (1) ااادهمل : واا  يااهى 

ااّجنّتد ف  كوهللا الش ء طهيمل شه نّل وبهءا لخذّوة ف  ن ه الشلر     ال  ّ 
اال يثبااات ا تبااالره فااا  نفااات الحكااام الفه اااّ  ؛   مااال وااانهم  ااادل نهاااو  

الممدّولت المذكورو إل بلت اّجنّة ال ّ  ف  نفت األاكلل الفه نّة   لّول وطخمل 

 . ا بعد العخم اإلجمللّ  بنالب الشلر  طهيل ل اكلل الفه نّة
 هللّا الممادّولت الماذكورو ال تثبات  (2)الثلن  : وملبل هذا   اهو و  ياهى 

لالّ ا تبلر ال ّ  ف  نفت األاكالل الفه نّاة   ا ّوال ال اّ  بكاوهللا شا ء طهيمال 

وبهءا لخذّوة فهو ظّ  ف  المماألة االصاولنّة لام يثبات ا تبالره فنهال وا  دلنال 
 الصولنّة.االنمداد ؛ لجهيلنهل ف  المملهل الفه نّة داهللا ا

  ول الطلهفة االالر   فمد ذكهاا لذلك اجهن  :

 ول لف د :ـ  (3)اهو الذر ايتاله  خند بعرهم ـ   ادهمل
فه نّاة لنّل كمل نمط  بأنّال وكخّفاوهللا فا   ولننال هاذا تكخنفال فعخنّال بأاكالل »

كثنهو   ال سبنل لنل بحكام العنالهللا اشاهلدو الوجاداهللا للار تحالانل كثناه ونهال 

بااللمط  اال بطهيااا وعاانّ  يمطاا  واا  الماام  بحكاام الشاالر  بمنلوااد  ا يناالل 
 طهيمد وملل المط  الو  ند تعذّره   كذلك نمط  بأهللّا الشلر 

__________________ 

 ي  ا خوه صلاب الفالوض   كمل سنأت .( ونهم : الشنخ وحمد تم  ف  هداية الممتهشد1)

  اكاذا المانّد  266( ونهم : شهيا العخملء   ان ه تمهيهات درسد ف  واوابط االصاوض : 2)

 .459ـ  458المجلهد ف  وفلتنح االصوض : 

 ( اهو صلاب الفالوض.3)

 دلّاااااااااااة المااااااااااالهخن  
بل تبااااااااالر ال اااااااااّ  

مماااااااااااالهل فااااااااااا  ال
االصااااااااااااااولنّة داهللا 

 الفه نّة
وااااااال ذكاااااااهه ـ  1

صاااااااااااااااااااااااااااااااالاب 
 الفالوض
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يد جعل لنل للر تخك األاكلل طهيل وخالوصة   اكخّفنل تكخنفل فعخنّل باللهجو  

 هفتهل.للنهل ف  وع
اوهج  هذي  المطعن   ند التحمنا للار  واه ااااد   اهاو المطا  بأنّال 

وكخّفوهللا تكخنفل فعخنّل بللعمل بماؤدّى طاه  وخالوصاة   ااناث لنّاد ال سابنل 

غللبل للر تعنننهل بللمط  اال بطهيا يمط     المم  بمنلواد بللخالاوم  ا 
هللّا الوظنفاة فا  وثال ينلل طهيمد كذلك وملل المط  الو بعد تعذّره   ف  ريب  

للار ال اّ  الفعخاّ   (1)ذلك بحكم العمل لنّمل هو الهجو  ف  تعنن  تخك الطه  

الذر ال دلنل  خر  دل اّجنّتد ؛ ألنّد  يهب للر العخم اللر لصلبة الواي  وّمل 
 .(2) « داه

 اكالل الوايعنّاة افند :  ّاال : لوكلهللا ون  نالب الشلر  طهيل خلّصة ل
الالّ لكلهللا اوو  تخك الطه  كللشمت ف  رابعة النهلر ؛ لتوفّه  ؟؛ كنا (3)

الداا   بن  الممخمن   خر وبطهل ؛ الاتنلج كّل وكخّا للر وعهفتهال  كثاه 

 و  الجتد للر ومألة صخواتد الخمت.

لذ لنت الحلجة ـ  اااتملض اختفلههل و  ذلك ؛ لعها  داا   االختفلء
هفاااة الطهياااا  كثاااه وااا  الحلجاااة للااار وعهفاااة المهجااا  بعاااد النباااّ  للااار وع

 ودفو  ؛ بللفه  بننهمل   كمل ال يخفر.ـ  ا لد خندعصخر

اكنا كالهللا : فنكفا  فا  ردّ االساتدالض   ااتمالض  ادل نالاب الطهياا 
 الخلّم ل اكلل الرجل  اوتثللهل للر ول يحكم بد العم ء اجهى  خند

__________________ 

 .«ذلك»:  «تخك الطه »بدض  (لا ) (ظ)   (ض)ف   (1)

 .277( الفالوض : 2)

 .«اافنة بهل» يلدو :  (م)اهلو   (ر)( ف  3)

لمنليشااااااااااة فنماااااااااال ا
 فاااااااااالده صاااااااااالاب 

 الفالوض
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دياادنهم فاا  اوتثاالض  اكاالل المخااوك االمااوال  واا  العخاام بعاادل نالااب الطهيااا 

: و  الهجاو  للار العخام الحلصال وا  تاواته النمال  ا  صالاب  (1)الخلّم 
و   صاحلبد  خار  مال خالّم    ا الهجاو  للار الحكم  ا بلجتمل  جمل ة 

ال ّ  االطمئنلنّ  الذر يمك  للند النفت ايطخا  خند العخم  هفل الو تملوحل 

 خنااد    (2)فا  للماالء ااتماالض الخا ف   اهااو الااذر يحتماال امال كاا ل الماانّد 
 انث ادّ ر انفتل  بلب العخم.

الطهياا الخالّم هذا الض المجتهد   ا ّول الممخّد : ف  كا ل فا  نالاب 

لد اها  فتاوى وجتهاده   وا  ااتمالض  ادل النالاب فا  امّاد  يرال   فنكاوهللا 
رجو د للر المجتهد و  بلب الهجو  للر  هال الخباهو المهكاو  فا   ذهالهللا 

جمن  العم ء   ايكوهللا بع  ول ارد و  الشلر  ف  هذا البلب تمهيها لهم   

 ال تأسنمل.
شالر  لخعبالد فا  طهياا اوتثالض ابللجمخة : فم  المحتمل يهيبل لاللة ال

األاكاالل للاار واال هااو المتعاالرف بناانهم فاا  اوتثاالض  اكاالوهم العهفنّااة : واا  

تعنّ  الهجاو   يرال  (4)االطمئنلنّ    فإذا فمدا  (3)الهجو  للر العخم  ا ال ّ  
ـ  االعنالذ بالهللـ  بحكم العم ء للر ال ّ  الغناه االطمئنالنّ    كمال  نّاد لاو فماد

 ؛ فهارا    المخللفة المطعنّة (5)ثلض بأخذ  اد طهف  االاتملض تعنّ  االوت
__________________ 

 .«ل اكلل» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  1)

 .331( تمدّل ك ود ف  الالفحة 2)

 .«اال  ّ » ( :لا ) (ظ)( ف  3)

 .«فمد» ( :ها ) (ض)   (ر)   (ت)( ف  4)

 .«االوتثلض»:  «االاتملض»دض   اف  غنههمل ب (م)انمخة بدض  (ر)( كذا ف  5)
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 ااإل ها     التكللنا اإللهنّة الوايعنّة.

ف هااه وّماال ذكهناال : اناادفل  واال يماالض : واا   هللّا وناا  نالااب الطهيااا ال 
يجلو  الموض ببملء األاكلل الوايعنّة ؛ لذ بملء التكخنا و  داهللا نالاب طهياا 

 للنهل ظلهه البط هللا.

مبح وا   ادل  باوت الطهياا ر سال توونح االندفل  :  هللّا التكخنا لنّمل ي
الااو بحكاام العماال الحاالكم بللعماال باالل ّ  واا   اادل الطهيااا الخاالّم    ا واا  

 بوتد ا دل رول الشلر  بمخوكد   الالّ ف  يمبح التكخناا وا   ادل الطهياا 

الخالّم ااكاام العماال بمطخااا ال ااّ  ارواال الشاالر  بااد ؛ الااذا ا تااهف هااذا 
يمل خلّصال يهجا  للناد  ناد انماداد بالب الممتدّض : بأهللّا الشلر  لم ينالب طه

 الشه نّة و  بملء التكخنا بهل. (1)العخم ف  تعنن  الطه  

اربمل يمتشهد لخعخم االجمللّ  بنالب الطهيا : بأهللّا المعخول وا  سانهو 
 العخملء ف  استنبلطهم هو اتّفليهم  خر طهيا خلّم الهللا اختخفوا ف  تعننند.

 اهو ومنو  :

ابعا  وا  تمادّل  عراماد (2)كللمنّد ـ     صحلبنل ّاال : بأهللّا جمل ة و
ونعوا نالب الطهيا الخلّم ر سل   بل  اللد بعرهم ـ   ند (3) خند اتأّخه 

(4). 
__________________ 

 .«الخلّصة» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  1)

 .240( راج  الالفحة 2)

  يرل. 240( تمدّل ذكههم ف  الالفحة 3)

 .105الالفحة ( اهو اب  يبة   راج  4)
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ا لننل : لو  غمرنل  ا  وخللفاة المانّد ا تبل اد   لكا  وجاّهد ياوض كاّل 

ال يوجاب ـ   دّى للناد ن اهه (1)اناث وال ـ  و  العخملء بحّجنّاة طهياا خالمّ 
العخم اإلجمللّ  بأهللّا بع  هذه الطه  ونالوبة ؛ لجوا  خطأ كاّل ااااد فنمال 

  دّى للند ن هه.

ت ال يكشاااا  ااا  تحمّاااا المااادر ااخااات ف الفتااالاى فااا  الخالوصااانّل
المشااتهك   لالّ لذا كاالهللا اخاات فهم راجعاال للاار التعناان   خاار اجااد ينباائ  اا  

اتّفااليهم  خاار ياادر وشااتهك   ن نااه األخباالر المختخفااة فاا  الويااله  المختخفااة ؛ 

فإنّهااال ال توجاااب تاااواته المااادر المشاااتهك   لالّ لذا  خااام وااا   خبااالرهم كاااوهللا 
د امّااا ذلااك فاا  باالب التااواته اإلجمااللّ  االخاات ف راجعاال للاار التعناان    اياا

 ااإلجمل  المهّكب.

اربمل يجعل تحمّا اإلجمل   خر المن     العمل بللمنلس اشابهد الاو 
 و  انمداد بلب العخم كلشفل     هللّا المهج  لنّمل هو طهيا خلّم.

اينااتم   ّاال : بأنّااد ومااتخزل لكااوهللا المهجاا  فاا  تعناان  الطهيااا  يراال 

 ل   خر المن     العمل فند بللمنلس.طهيمل خلّصل ؛ لإلجم
فا  خاهاج المنالس  (2)ايحّل  لننل : بأهللّا وهج  هذا للر اإلشاكلض اآلتا  

 .(3)   ومترر دلنل االنمداد   فندف  بأاد الوجوه اآلتنة 

 فإهللا يخت :  بوت الطهيا لجملال وّمل ال وجلض إلنكلره اتّر  خر
__________________ 

امااب » : (ها ) (م)نعاام   ارد بادلهل فا   (.ها ) (م)   (ر)فا   «انااث وال»( لام تاهد 1)

 «.ول

 .517( ف  الالفحة 2)

 .529ـ  517( ف  الالفحة 3)
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واذهب واا  يمااوض باالل ّ  المطخااا ؛ فااإهللّا غلياة األوااه  نّااد يجعاال وطخااا ال ااّ  

طهيمل  مخنّل رو  بد الشلر    فنالب الشلر  لخطهيا باللمعنر األ اّم وا  
 الجعل االتمهيه وعخول.

يخت : هذه وغللطة ؛ فإهللّا وطخا ال ّ  لانت طهيمال فا   اه  الطاه  

المجعولة اتّر يتهدّد األوه بن  كوهللا الطهيا هو وطخا ال ّ   ا طهيا  خه 
وجعوض   بل الطهيا العمخّ  بللنمابة للار الطهياا الجعخاّ  كلألصال بللنمابة 

هيمل ؛ ألهللّا للر الدلنل   لهللا اجد الطهيا الجعخّ  لم يحكم العمل بكوهللا ال ّ  ط

ال ّ  بللواي  ال يعمل بد فا  وملبخاة المطا  بباهاءو الذّواة. الهللا لام يوجاد كالهللا 
طهيمل ؛ ألهللّا ااتملض البهاءو لمخوك الطهيا المحتمل ال يختفت للند و  ال اّ  

كلف فا  ـ  كمل ف  ول نح  فندـ  بللواي    فمجّهد  دل  بوت الطهيا الجعخ ّ 

ل   ا خاار كااّل ااالض فتااهدّد األوااه باان  اكاام العماال بكااوهللا وطخااا ال ااّ  طهيماا
 وطخا ال ّ  اطهيا خلّم  خه وّمل ال وعنر لد.

ا لننل : سخّمنل نالب الطهيا   لك  بملء ذلك الطهيا لنل غنه وعخاول   

 بنلهللا ذلك :
  هللّا ول اكم بطهيمنّتاد لعخّاد يمام وا  األخبالر لانت وناد بأيادينل الناول لالّ 

يخناال   كااأهللا يكااوهللا الطهيااا المنالااوب هااو الخبااه المفنااد ل طمئناالهللا الفعخااّ  

اال رياب فا  ـ  الذر كلهللا كثنها ف  الزولهللا الملبا لكثهو المهاه ـ  بللالدار
ندرو هذا الممام فا  هاذا الزوالهللا    ا خباه العالدض  ا الثماة الثلبات  دالتاد  ا 

لفلدتد ال اّ  الفعخاّ  باللحكم   ا ليتد بللمط   ا بللبنّنة الشه نّة  ا الشنل  و  

ايمكاا  د ااوى ناادرو هااذا المماام فاا  هااذا الزواالهللا ؛ لذ غليااة األوااه  هللا نجااد 
الهاار ف  الكتاب الهجللنّاة وحكاّ  التعاديل بوسالهط  ديادو وا  وثال الكّشاّ  

 االنجلشّ  اغنههمل   او 

المنليشاااااااة الثلنناااااااة 
فااااااااااااااا  كاااااااااااااااا ل 
صاااااااااااااااااااااااااااااااالاب 

 الفالوض
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فاا   (2)وثخااد  (1)المعخااول  هللّا وثاال هااذا ال تعاادّ بنّنااة شااه نّة   الهااذا ال يعماال 

 الحمو .
اد ااوى اّجنّااة وثاال ذلااك بلإلجماال  ومنو ااة   باال الممااخّم  هللّا الخبااه 

 نااد تمهيااه ـ  (4)لكاا  ياد  هفاات ساالبمل  .(3)المعادّض بمثاال هااذا اّجااة بلالتّفاال  

 هللّا وثل هاذا االتّفال  العمخاّ  ال يجادر فا  ـ  اإلجمل   خر اّجنّة خبه الوااد
ف  غلية المخّة   خالوصل لذا الكشا    يوض الحّجة. و   هللّا وثل هذا الخبه 

 انرّم للند لفلدو ال ّ  الفعخّ .

ا للثل : سخّمنل نالب الطهيا ااجوده ف  جمخاة وال بأيادينل وا  الطاه  
واا   يماالل الخبااه ااإلجماال  المنمااوض االشااههو اظهااور اإلجماال  ـ  ال نّنّااة

هااو    لالّ  هللّا الاا  ل وا  ذلااك هااو األخاذ بماالـ  ااالساتمهاء ااألالويّااة ال نّنّاة

المتنمّ  و  هذه   فإهللا افر بغللاب األاكالل ايتالاه  خناد   الالّ فاللمتنمّ  وا  
وث  : الخبه الالحنح ااإلجمل  المنموض وتانمّ  بللنمابة للار الشاههو ـ  البلي 

اواال بعاادهل واا  األواالرات ؛ لذ لاام يماال  اااد بحّجنّااة الشااههو اواال بعاادهل داهللا 

لتعناان  الطهيااا باالل ّ  بعااد فا  وعناار ـ  الخباه الالااحنح ااإلجماال  المنمااوض
 اجود المدر المتنمّ  ااجوب الهجو  ف  المشكوك للر  صللة اهوة العمل.

__________________ 

 (ت)انماخة بادض  (ض)   (م)  اف   (م)انمخة بدض  (ه)   (ظ)   (ر)   (ت)( كذا ف  1)

 .«ال يمبل» ( :ها )

 .«بمثخد» ( :ر)( ف  2)

 .«العمخ » يلدو :  (ر)( ف  3)

 .349( راج  الالفحة 4)
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نعم   لو ااتنذ للر العمل بإادى  ولرتن  اااتمال نالاب كاّل ونهمال   

 صّح تعننند بلل ّ  بعد اإلغمل   ّمل سنج ء و  الجواب.
ارابعل : سخّمنل  دل اجود المدر المتنمّ    لكّ  ال  ل و  ذلاك اجاوب 

: وا  تماديم االوتثالض  (1)االاتنلط ؛ ألنّد ومدّل  خر العمل بلل ّ  ؛ لمل  هفت 

العخمّ   خر ال نّ . الخهّم لالّ  هللا يدّض دلنل  خر  دل اجوبد   اهو ف  المملل 
 وفمود.

اد وى :  هللّا األوه داهاه بان  الواجاب االحاهال ؛ ألهللّا العمال بمال لانت 

طهيمل ااهال   ودفو اة : باأهللّا العمال بمال لانت طهيمال لذا لام يكا   خار اجاد 
عمل بكّل وال يحتمال الطهيمنّاة رجالء  هللا يكاوهللا هاذا التشهي  غنه وحّهل   اال

 هو الطهيا ال اهوة فند و  جهة التشهي .

نعم   يد  هفت :  هللّا اهوتد و   دل يالد التشهي  لنّمال ها  وا  جهاة 
 هللّا فند طهال ل صاوض المعتباهو وا  داهللا اّجاة شاه نّة   اهاذا  يرال غناه 

لهللا كاالهللا االصااوض  (2) ال ل فاا  المماالل ؛ ألهللّا وااورد العماال بااللطهيا المحتماال

 خااار طبماااد فااا  وخللفاااة   الهللا كااالهللا وخللفااال ل صاااوض : فاااإهللا كااالهللا وخللفااال 
ف  لشكلض ؛ لعدل اّجنّة االستالحلبلت بعاد العخام اإلجماللّ   (3)ل ستالحلب 

بأهللّا بع  األولرات الموجودو  خار خ فهال وعتباهو  ناد الشالر . الهللا كالهللا 

 الممألة الفه نّة  وخللفل ل اتنلط فحننئذ يعمل بلالاتنلط ف  
__________________ 

 .432( راج  الالفحة 1)

:  «باللطهيا المحتماال»  افا  غنههال بادض  (م)انماخة بادض  (ه)   (ر)   (ت)( كاذا فا  2)

 .«بلل  ّ »

 .«النلف  لختكخنا» يلدو :  (ها ) (م)   (ر)( ف  3)
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 .(1)اال يعمل بذلك ال ّ  

ـ  ط فاا  الممااألة االصااولنّةفحلصاال األوااه يهجاا  للاار العماال بلالاتناال
لذا لم يعلرود االاتنلط ف  الممألة الفه نّة   فللعمل ـ    ن  نالب الطهيا

 وطخمل  خر االاتنلط.

الخهااّم لالّ  هللا يماالض : لنّااد يخاازل الحااهج واا  االاتناالط فاا  وااوارد جهياالهللا 
االاتنلط ف  نفت الممألة   كللشّك فا  الجزهنّاة افا  واوارد االستالاحلبلت 

ختكخنااا االنلفناة لااد بعااد العخام اإلجمااللّ  بوجااوب العمال فاا  بعرااهل المثبتاة ل

  خر خ ف الحللة الملبمة ؛ لذ يالنه اننئذ كللشبهة المحالورو   فتأّول.
اخلومل : سخّمنل العخم اإلجمللّ  بوجود الطهيا المجعوض ا دل المتنمّ  

ل ّ  ا دل اجوب االاتنلط   لك  نموض : لهللّا ذلاك ال يوجاب تعنان  العمال بال

ف  ومألة تعنن  الطهيا فمط بل هو وجّو  لد   كمل يجو  العمل بالل ّ  فا  
لهللا كااالهللا  المماااألة الفه نّاااة ؛ اذلاااك ألهللّا الطهياااا المعخاااول نالااابد لجمااالال :

ونالااوبل اتّاار ااالض انفتاال  باالب العخاام فنكااوهللا هااو فاا   ااه  الواياا  وبااهءا 

 لخذّوة بشهط العخم بد   كللواي  المعخول.
اّجنّة الخبه و  االنفتل  تخنّه المكخّا بن  اوتثلض وال  وث  : لذا فهونل

العخام باد   ابان  اوتثالض واؤدّى الطهياا  (2) خم كوند اكمال اايعنّال بتحالانل 

 جعخد بمنزلة الواي    فكّل و  الواي  اوؤدّى (3)المجعوض الذر  خم 
__________________ 

 ( :ت)  النّماال  يااد فنهاال افاا   (ها ) (م)   (ر)فاا   «اال يعماال بااذلك ال اا ّ »( لاام تااهد 1)

 .«اكذا لو كلهللا وخللفل ل ستالحلب المثبت لختكخنا»

 .«ايحاّلل» ( :ت)  اف   «يحاّلل» ( :ها ) (ظ)( ف  2)

 (.ل)ف   « خم»( لم تهد 3)
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الطهيا وبهئ و  العخام باد   فاإذا انمادّ بالب العخام التفالانخّ  بأاادهمل تعانّ  

الانخّ  بهمال تعانّ  العمال فنهمال بالل ّ    فا  اآلخه   الذا انمدّ بلب العخم التف
فاه  بان  ال اّ  بااللواي  اال اّ  بماؤدّى الطهياا فاا  كاوهللا كاّل ااااد اوتثاالال 

 ظنّنل.

الهللا كلهللا ذلك الطهيا ونالوبل  ند انمداد بلب العخم بللواي    فنماوض : 
لهللّا تمديمد اننئذ  خر العمل بلل ّ  لنّمل هو و  العخام باد اتمنّازه  ا  غناهه ؛ 

اننئذ يحكم العمل بعدل جوا  العمل بمطخا ال ّ  وا  اجاود هاذا الطهياا  لذ

   ّوال وا  انماداد  (1)المعخول ؛ لذ فند  داض    االوتثلض المطع  للار ال نّا  
باالب العخاام بهااذا الطهيااا ا اادل تمنّاازه  اا  غنااهه لالّ بإ ماالض وطخااا ال ااّ    

لاااها  الواياا  فللعماال ال يحكاام بتمااديم لاااها  الطهيااا بمطخااا ال ااّ   خاار 

 بمطخا ال ّ .
الااو واا   ااها  ـ  اكااأهللّا الممااتدّض تااوّهم :  هللّا وجااّهد نالااب الطهيااا

ووجب لالهف التكخنا    الواي  للر العمل بمؤدّى الطهياا ـ  االشتبله فند

: االصال المطعان  للار  واه ااااد   اهاو التكخناا  (2)  كمل ينبئ  ند يولد 
 الفعخّ  بللعمل بمؤدّيلت الطه .

 وزيد توونح الندفل  هذا التوّهم لهللا شلء ع تعللر.اسنأت  
__________________ 

اكاااذا وااا  العخااام اإلجماااللّ  ؛ بنااالء  خااار  هللّا االوتثااالض » يااالدو :  (ما ) (ر)   (ت)( فااا  1)

  افا   «التفالنخّ  ومدّل  خر اإلجمللّ .  ا ألهللّا االاتنلط يوجب الحاهج الماؤدّر للار االخات ض

 .«اكذا»عد ب «لو كلهللا» يلدو  (ت)

 .«... نمخة» ( :م)  اف   « اهد» ( :ت)اكتب فويهل ف  
 .439( ف  الالفحة 2)
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فإهللا يخت : نح  نهى  نّد لذا  نّ  الشلر  طهيمل لخواي   ند انمداد بلب 

العخم بد  ّم انمدّ بلب العخم بذلك الطهيا   كلهللا البنالء  خار العمال بالل ّ  فا  
 هللّا الممخّااد يعماال باالل ّ  فاا  تعناان   ال تااهى : الطهيااا داهللا نفاات الواياا  ؛ 

المجتهااد ال فاا  نفاات الحكاام الااوايعّ    االملواا  يعماال باالل ّ  فاا  تحالاانل 

الطاااه  المنالاااوبة لمطااا  المهافعااالت ال فااا  تحالااانل الحاااّا الاااوايعّ  بااان  
 ؟المتخلصمن 

يخاات : فااه  باان  واال نحاا  فنااد اباان  المثااللن    فااإهللّا ال نااوهللا الحلصااخة 

لن  بللنمابة للار الوايا  اواور غناه ورابوطة كثناه لخممخّد االملو  ف  المثال
المخللفااة لخواياا    واا  يناالل اإلجماال   خاار  اادل جااوا  العماال بهاال كللمناالس   

بخاا ف ظنونهماال المعمولااة فاا  تعناان  الطهيااا ؛ فإنّهاال الصااخة واا   واالرات 

ونربطة غللب المطلبماة لام يادّض دلنال بللخالاوم  خار  ادل جاوا  العمال 
 بهل.

لمال نحا  فناد :  هللا يكاوهللا ال ناوهللا المعمولاة فا  تعنان   فللمثلض المطلبا

الطهياا بعننهاال ها  المعمولااة فاا  تحالانل الواياا  ال يوجااد بننهمال فااه  واا  
جهة العخم اإلجمللّ  بكثهو وخللفة لاداهمل لخواي    اال و  جهة ون  الشلر  

بللخالاوم   كمال  نّال لاو فهوانل  هللّا ال ناوهللا المعمولاة فا   (1)   لااداهمل 

كالهللا المتعانّ  العمال بالل ّ  فا   (2)طهياا  خار العكات فا  المثاللن  نالب ال
 نفت الواي  داهللا الطهيا.

 فمل ذكهنل : و  العمل  خر ال ّ  سواء تعخّا بللطهيا  ل بنفت
__________________ 

 .« خذهمل» ( :م)  اف   « خذهل» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

 .«و  المثللن » ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  2)
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الواي    فإنّمل هو و  وملااتهمل و  جمن  الجهلت ؛ فإنّل لو فهونل  هللّا الممخّد 

يماادر  خاار ل ماالض ن نااه ال نااوهللا التاا  يعمخهاال لتعناان  المجتهااد فاا  األاكاالل 
الشااه نّة واا  ياادرو الفحااّ  ّماال يعلروااهل  خاار الوجااد المعتبااه فاا  العماال 

باال اجااب  خنااد  باالل ّ    لاام يجااب  خنااد العماال باالل ّ  فاا  تعناان  المجتهااد  

 العمل ب نّد ف  تعنن  الحكم الوايعّ .
اكذا الملو  لذا شهد  نده  لدض اااد بللحّا ال يعمل بد   الذا  خبهه 

هااذا العاالدض بعننااد بطهيااا يطاا  هااذه المخلصاامة يأخااذ بااد ؛ فإنّماال هااو ألجاال 

يدرتااد  خاار االجتهاالد فاا  ومااألة الطهيااا بإ ماالض ال نااوهللا ابااذض الجهااد فاا  
فعهاال   بخاا ف ال ااّ  بحمّنااة  اااد المتخلصاامن  ؛ فإنّااد وّماال المعلرواالت اد

يالعب االجتهلد ابذض الوس  ف  فهم الحّا و  المتخلصمن  ؛ لعدل انربلط 

األولرات ف  الويله  الشخالنّة ا دل يدرو المجتهد  خر اإلالطاة بهال اتّار 
  يأخااذ باالألاهى   اكماال  هللّا الممخّااد  االجز  اا  االجتهاالد فاا  الممااألة الكخّنااة 

 كذلك الملو   لجز    االجتهلد ف  الويله  الشخالنّة   فتأّول.

هذا   و  لوكلهللا  هللا يملض : لهللّا ومألة  مل الملوا  بالل ّ  فا  الطهياا 
وغليهو لممألتنل ؛ و  جهة  هللّا الشالر  لام ي ااظ الوايا  فا  نالاب الطهياا 

ا  اه   ناد   اجعاال وادار يطاا  الخالاووة  خار الطااه  التعبّديّاة   وثاال 

ار االبنّناااة االنمااان  االنكاااوض االمه اااة اشااابههل   بخااا ف الطاااه  اإلياااه
المنالااوبة لخمجتهااد  خاار األاكاالل الوايعنّااة ؛ فااإهللّا ال االهه  هللّا وبنلهاال  خاار 

الكشااا الغااللبّ   اا  الواياا    ااجااد تخالنالااهل واا  باان  ساالهه األواالرات 

كونهل  غخب وطلبماة لخوايا  اكاوهللا غنههال غناه غللاب المطلبماة   بال غللاب 
 فة   كمل ينبئ  ند : ول ارد ف المخلل
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العمل بللعموض ف  دي  ع   ا نّد لنت شا ء  بعاد  ا  ديا  ع وا   (1)نتنجة 

  ا هللّا الادي  يمحاا  (3)  ا هللّا وال يفماده  كثاه وّمال يالاخحد  (2) ماوض الهجالض 
 .(5)  انحو ذلك  (4)بللمنلس 

وصاوض لذا كالهللا غخباة ال (6)اال ريب :  هللّا الممالود و  نالب الطهيا 

للر الواي  لخالوصنّة فنهل و  بن  سلهه األولرات    ّم انمدّ بلب العخم بذلك 
الطهيااا المنالااوب   االتجااأ للاار ل ماالض ساالهه األواالرات التاا  لاام يعتبههاال 

الشلر  ف  نفت الحكام لوجاود األافاا ونهال باللواي    فا  فاه  بان  ل مالض 

 نفت الحكم الوايعّ . هذه األولرات ف  تعنن  ذلك الطهيا ابن  ل مللهل ف 
باال ال االهه :  هللّا ل مللهاال فاا  نفاات الواياا   الاار ؛ إلاااها  المالااخحة 

األّالنّة الت  ه   اّا بللمها لو و  والاخحة نالاب الطهياا ؛ فاإهللّا غلياة وال 

ف  نالب الطهيا و  المالخحة ول بد يتدارك المفمدو المتهتّبة  خر وخللفاة 
 لدراك المالخحة الوايعنّة ؛ الواي  ال  وة و  العمل بذلك الطهيا   ال

__________________ 

 (.ضا ) (م)   (ر)ف   «نتنجة»( لم تهد 1)

لانت شا ء » ( لم نعثه  خر هذا المرموهللا ف  المجلون  الحديثنّاة   نعام ارد فا  الوسالهل :2)

   149:  18  ان ااه الوساالهل  «واا  تفماانه الماه هللا» ا  « بعاد واا   ماوض الهجاالض  اا  الماه هللا

 .73ا  69 بواب صفلت الملو    الحديث  و  13البلب 

 .14و   بواب ص و الجمل ة   الحديث  11  البلب  394:  5( الوسلهل 3)

 .10و   بواب صفلت الملو    الحديث  6  البلب  25:  18( الوسلهل 4)

 .63ـ  62( تمدّل بعرهل ف  الالفحة 5)

 .«الطه » ( :ها ) (ت)( ف  6)
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 خر تهجنح االاتنلط  خر تحالنل الواي  بللطهيا الهذا اتّفا العمل االنمل 

المنالوب ف  غناه العبالدات وّمال ال يعتباه فناد ننّاة الوجاد اتفليال   بال الحاّا 
 اإلشلرو للند ف  لبطلض اجوب االاتنلط. (1)ذلك فنهل  يرل   كمل وّهت 

فإهللا يخت : العمل بلل ّ  ف  الطهيا  مل بلل ّ  ف  االوتثلض ال لههّر 

؛ ألهللّا الفه  لفلدو الطهياا لخ اّ  باللواي    بخا ف غناه وال ظاّ  االوايعّ  
طهيمنّتااد ؛ فإنّااد ظااّ  بااللواي  الاانت ظنّاال بتحمّااا االوتثاالض فاا  ال االهه   باال 

 االوتثلض ال لههّر وشكوك  ا ووهول بحمب ااتملض ا تبلر ذلك ال ّ .

 يخت :
ل  خار  ّاال : لهللّا هذا خهاج    الفه  ؛ ألهللّا وبنار االساتدالض المتمادّ 

الهللا لم يك  الطهيا وفندا لخ اّ  باللواي   (2)اجوب العمل بلل ّ  ف  الطهيا 
اتّفا ف  الخلرج  هللّا االوور الت  يعخم بوجاود الطهياا  (4) ص . نعم   يد  (3)

  ال  هللّا وناالط االسااتدالض اتّباال  ال ااّ  بااللطهيا  (5)فنهاال لجماالال وفناادو لخ ااّ  

 المفند لخ ّ  بللواي .
__________________ 

 .420ـ  417( راج  الالفحة 1)

 .«بللطهيا» ( :م)( ف  2)

 .«بد» ( :ما ) (ر)  اارد بدلهل ف   (لا ) (ض)   (ظ)ف   «بللواي »( لم تهد 3)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «يد»( لم تهد 4)

 .«نو ل  ا شخالل» يلدو :  (ت)  اف   «شخالل  ا نو ل» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  5)
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هذا يهج  للر تهجنح بعا  األوالرات ال نّنّاة  خار بعا   ا لننل : لهللاّ 

بل تبلر ال ّ  بل تبلر بعرهل شه ل داهللا اآلخه   بعد اال تهاف بأهللّا واؤدّى 
الكا ل فا   هللّا  (1)دلنال االنماداد اّجنّاة ال اّ  باللواي  ال باللطهيا. اسانج ء 

كخّنااة ـ   خار تمااديه لفلدتاد ا تباالر ال اّ  باانفت الحكامـ  نتنجاة دلناال االنماداد

بحنث ال يهّجح بع  ال نوهللا  خر بع     ا وهمخة بحناث يجاب التاهجنح 
 بن  ال نوهللا    ّم التعمنم و  فمد المهّجح.

ااالساتدالض المااذكور وبنااّ   خاار لنكاالر ذلااك كخّااد   ا هللّا دلناال االنمااداد 

جلر ف  ومألة تعنن  الطهيا اه  الممألة االصولنّة   ال فا  نفات األاكالل 
 (2)نّة ؛ بنلء وند  خر  هللّا األاكالل الوايعنّاة بعاد نالاب الطاه  الوايعنّة الفه 

لنمت وكخّفل بهل تكخنفل فعخنّل لالّ بشاهط ينالل تخاك الطاه   خنهال   فاللمكخّا باد 

 ف  الحمنمة وؤدّيلت تخك الطه    ال األاكلل الوايعنّة و  انث ه .
 ايد  هفت وّمال ذكهنال :  هللّا نالاب هاذه الطاه  لانت لالّ ألجال كشافهل

فاا   (3)الغااللبّ   اا  الواياا  اوطلبمتهاال لااد   فااإذا دار األوااه باان  ل ماالض ظااّ  

 تعنننهل  ا ف  تعنن  الواي  لم يك  رجحلهللا ل ّاض.
 ااّم لذا فهواانل  هللّا نالاابهل لاانت لمجااّهد الكشااا   باال ألجاال والااخحة 

يتدارك بهل والخحة الواي    لك  لنت وفلد نالبهل تمنناد الوايا  بهال اا تبالر 

   لرادو الواي    بل وؤدّى اجوب العمل بهل : جعخهلومل دتهل ف
__________________ 

 .463( ان ه الالفحة 1)

 .«الطهيا»  اف  غنههل :  (لا ) (ض)   (ظ)( كذا ف  2)

 .«ال  ّ » ( :ضا ) (ت)( ف  3)
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  ن  الواي  الو بحكم الشلر    ال يندا لد.

طاه  للار ياوض االحلصل :  نّد فه  بن   هللا يكوهللا وهج  نالب هذه ال
  فننحالاه  «ال اريد و  الوايا  لالّ وال سال د  خناد ذلاك الطهياا»الشلر  : 

  اال ود لهملض ول لام ياؤدّ للناد  (1)التكخنا الفعخّ  اننئذ ف  وؤدّيلت الطه  

الطهيا و  الواي    سواء انفتح بلب العخم بللطهيا  ل انمدّ   ابن   هللا يكوهللا 
خر اللاد   لالّ  هللّا الشالر  اكام بوجاوب البنالء التكخنا الفعخّ  بللواي  بلينل  

 خر كوهللا وؤدّى الطهيا هو ذلك الواي    فمؤدّى هذه الطه  ااي  جعخّ    

فإذا انمدّ طهيا العخم للند ادار األوه بن  ال ّ  بللواي  الحمنمّ  ابان  ال اّ  
بمل جعخد الشلر  اايعل ف  تهجنح ؛ لذ التهجنح وبنّ   خر لغمل  الشالر  

 الواي .   

: واا   هللّا التمااوية باان  ال ااّ   (3()2)ابااذلك ظهااه واال فاا  يااوض بعرااهم 
بللواي  اال ّ  باللطهيا لنّمال يحما  لاو كالهللا  داء التكخناا المتعخّاا بكاّل وا  

الفعل االطهيا الممّهر ومتم  ؛ لمنلل ال ّ  ف  كّل و  التكخنفن  اننئاذ ومالل 

كاالهللا  اااد التكخنفاان  ونوطاال العخاام بااد واا  يطاا  الن ااه  اا  اآلخااه   ا ّواال لااو 
بلآلخه ومنّدا لد   فمجّهد االوض ال ّ  بأادهمل داهللا االوض ال اّ  بالآلخه 

الممنّد لد ال يمتر  الحكم بللبهاءو. ااالوض البهاءو ف  صاورو العخام باأداء 

 الواي  لنّمل هو لحالوض األوهي  بد ؛ ن ها للر  داء
__________________ 

 .«الطهيا» ( :ما ) (ر)( ف  1)

 ( هو الشنخ وحّمد تم  صلاب هداية الممتهشدي .2)

 «هاذا»  لالّ  نّد لام تاهد  «هذا الممتدضّ »  اف  غنههمل :  (ضا ) (م)( كذا ف  نمخة بدض 3)

 (.ض)ف  
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الواي  اكوند وا  الوجاد المماّهر ؛ لكاوهللا العخام طهيمال للار الوايا  فا  العمال 

هى ذلاك فناد  يرال   لكنّاد االشه    فخو كلهللا ال ّ  بللواي  ظنّال باللطهيا جا
   انتهر. (1)لنت كذلك ؛ فخذا ال يحكم بللبهاءو وعد 

وا  الوجاد  (2)الوجد الثلن  : ول ذكهه بع  المحمّمن  و  المعلصاهي  

   يلض : (3)األّاض ابع  الوجوه األخه 
مط  نّاال التكخنااا ال رياب فاا  كونناال وكخّفان  بلألاكاالل الشااه نّة الام يماا

بلألاكاالل الشااه نّة فاا  الجمخااة   ا هللّا الواجااب  خنناال  ّاال هااو تحالاانل العخاام 

بتفهيغ الذّوة ف  اكم المكخّا   بأهللا يمط  وعد بحكمد بتفهيغ ذّوتنل  ّمل كخّفنال 
بد اسموط التكخنا  نّل   سواء االل العخم وناد باأداء الوايا   ا ال   اماب 

 ول وّه تفالنل الموض فند.

نئااذ فنمااوض : لهللا صااّح لناال تحالاانل العخاام بتفهيااغ الذّوااة فاا  اكاام اان
الشلر  ف  لشكلض ف  اجوباد ااالاوض الباهاءو باد   الهللا انمادّ  خننال سابنل 

العخم بد كلهللا الواجب  خننل تحالنل ال ّ  بللبهاءو ف  اكمد ؛ لذ هو األيهب 

بعد انمداد  للر العخم بد   فتعنّ  األخذ بد  ند التنّزض و  العخم ف  اكم العمل
سبنل العخم االمط  ببملء التكخناا   داهللا وال يحالال وعاد ال اّ  باأداء الوايا  

 كمل يدّ ند الملهل بأصللة اّجنة ال ّ .

ابننهماال بااوهللا بعنااد ؛ لذ المعتبااه فاا  الوجااد األّاض هااو األخااذ بماال ي ااّ  
 كوند اّجة ؛ لمنلل دلنل ظنّ   خر اّجنتد سواء االل وند ال ّ  بللواي 

__________________ 

 .394( هداية الممتهشدي  : 1)

 ( هو الشنخ وحّمد تم  صلاب هداية الممتهشدي   يرل.2)

 .«اآلتنة»:  «اآلخه»بدض  (م)انمخة بدض  (ل)   (ظ)( ف  3)

ل ذكاااااااهه واااااااـ  2
صاااااااالاب هدايااااااااة 

 الممتهشدي 
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 ا ال   اف  الوجد الثلن  ال يخزل االوض ال ّ  باللبهاءو فا  اكام الشالر  ؛ 

لكتفلء المكخّا بذلك ال ّ  ف  العمال لذ ال يمتخزل وجّهد ال ّ  بللواي  ال ّ  ب
  سنّمل بعد النه     اتّبل  ال اّ    فاإذا تعانّ  تحالانل ذلاك بممترار العمال 

يخزل ا تبلر  وه  خه ي اّ  وعاد روار المكخّاا بللعمال باد   الانت ذلاك لالّ 

الاادلنل ال نّاا  الااداّض  خاار اّجنّتااد   فكااّل طهيااا ياالل ظااّ   خاار اّجنّتااد  نااد 
   انتهر بألفلظد. (1)ة   داهللا ول لم يمم  خند ذلك الشلر  يكوهللا اجّ 

للار وال ذكاهه سالبمل  «امب ول واّه تفالانل الماوض فناد»ا شلر بمولد : 

 ف  ومدّولت هذا المطخب   انث يلض ف  الممدّوة الهابعة و  تخك الممدّولت :
لهللّا المنلط ف  اجوب األخذ بللعخم اتحالنل النمان  وا  الادلنل هال هاو 

األاكاالل الوايعنّااة األّالنّااة لالّ  هللا يمااول دلناال  خاار االكتفاالء  النماان  بمالاالدفة

 ا  هللّا الواجااب  ّاال هااو تحالاانل النماان  بتحالاانل األاكاالل   ا داء  ؟بغنااهه
األ ملض  خار اجاد  راده الشالر  ونّال فا  ال الهه ااكام وعاد يطعال بتفهياغ 

نهال   ذّوتنل بم ا ة الطه  الممّهرو لمعهفتهل وّمل جعخهل اسانخة لخوصاوض لل

 ؟سااواء  خاام بمطلبمتااد لخواياا   ا ظااّ  ذلااك    ا لاام يحالاال بااد شاا ء ونهماال
 اجهلهللا.

الااذر يمترااند التحمنااا : هااو الثاالن  ؛ فإنّااد الماادر الااذر يحكاام العماال 

بوجوبااد ادلّاات األدلّااة المتمدّوااة  خاار ا تباالره   الااو االاال العخاام بهاال  خاار 
 بمل ف  الواي   الوجد المذكور لم يحكم العمل يطعل بوجوب تحالنل العخم 

__________________ 

 .391( هداية الممتهشدي  : 1)
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الم يم  ش ء و  األدلّة الشه نّة بوجوب تحالنل ش ء  خه اراء ذلك   

بل األدلّة الشه نّة يلهمة  خر خ ف ذلك ؛ لذ لم يب  الشهيعة و   ّاض األوه 
النمان     خر اجوب تحالنل كاّل وا  األاكالل الوايعنّاة  خار سابنل المطا  ا

الم يم  التكخنا بد اان  انفتال  سابنل العخام باللواي  ؛ افا  و ا اة طهيماة 

كفلية ف  ذلك ؛  الم ل خنهمااألهّمة  ا لد خندعصخرالمخا و   و  النبّ  
 خاار جمناا  واا  فاا  بخااده واا  الهجاالض  ا لد خندعصااخرلذ لاام يوجااب النبااّ  

   ا االوض التواته آلالدهم بللنمبة  االنمواهللا الممل  وند ف  تبخنغ األاكلل

للر  الد األاكلل    ا ينلل المهينة الملطعاة  خار  ادل تعّماد الكاذب  ا الغخاط 
ف  الفهام  ا فا  سامل  الخفاظ باللن ه للار الجمنا    بال لاو سامعوه وا  الثماة 

   انتهر. (1)اكتفوا بد 

يلض  ّم شه  ف  لبطلض د وى االوض العخم بموض الثمة وطخمل   للر  هللا 
: 

فتحاّلل وّمل يّهرنله : كوهللا العخم الذر هو ونلط التكخنا  ّاال هاو العخام 

بلألاكلل و  الوجد الممّهر لمعهفتهل االوصوض للنهل   االواجب بللنمبة للر 
العمل هو  داؤه  خر اجد يمط  وعد بتفهياغ الذّواة فا  اكام الشاه    ساواء 

طهيااا الممااّهر واا  االاال العخاام بأداهااد  خاار طبااا الواياا   ا  خاار طبااا ال

 الشلر  الهللا لم يعخم الم ي ّ  بمطلبمتهل لخواي .
ابعبلرو اخهى : ال بدّ وا  المعهفاة باللتكخنا   ا داء المكخّاا باد  خار 

اجد النمن   ا  خر اجد ونتد للر النمن    و  غنه فه  بن  الاوجهن    اال 

 تهتنب بننهمل.
__________________ 

 .384( هداية الممتهشدي  : 1)
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نعم   لو لم ي هه طهيا ومّهر و  الشلر  لمعهفتهل تعنّ  األخذ بللعخم 

باللواي  واا  لوكلناد ؛ لذ هااو طهياا للاار الواياا  بحكام العماال وا  غنااه تويّااا 
 (1)إليالللد للر الواي   خر بنلهللا الشه    بخ ف غنهه و  الطه  المماّهرو 

   انتهر ك ود رف  وملود.

 يوض : ول ذكهه ف  ومدّولت وطخبد : و   ادل الفاه  بان   خام المكخّاا 
ابن  العخم بأداهد و  الطهيا المماّهر   وّمال  (2)بأداء الواي   خر ول هو  خند 

 ال لشكلض فند.

نعم   ول جزل بد و   هللّا المنلط ف  تحالنل العخم  ّاال هو العخام بتفهياغ 
  خند   فند : الذّوة داهللا  داء الواي   خر ول هو

 هللّا تفهياغ الذّواة  ّماال اشاتغخت باد لّواال بفعال نفات واال  راده الشالر  فاا  

وم  األااوه الوايعنّاة   الّوال بفعال وال اكام اكمال جعخنّال بأنّاد نفات الماهاد 
ـ   خر وذهب المخّطئةـ  اهو ورموهللا الطه  المجعولة   فتفهيغ الذّوة بهذا

لشالر    ال وا  اناث لنّاد شا ء وا  اناث لنّاد نفات الماهاد الاوايعّ  بجعال ا

ومتمّل ف  وملبل المهاد الوايعّ    فر      هللا يكاوهللا هاو المنالط فا  لازال 
 تحالنل العخم االنمن .

االحلصاال :  هللّا ورااموهللا األااوااه الوايعنّااة المتعخّمااة بأفعاالض المكخّفاان  

وهاد اايعّ  امنمّ    اورموهللا األااوه ال لههيّاة المتعخّماة بللعمال باللطه  
ايااد ـ  رو ذلااك المااهاد الااوايعّ    لكاا   خاار ساابنل الجعاال ال الحمنمااةالممااهّ 

 (3)ا تهف 
__________________ 

 .385ـ  384( هداية الممتهشدي  : 1)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   « خند»( لم تهد 2)

 .«بد» يلدو :  (ت)( ف  3)

منليشااااااااااة فنماااااااااال ال
 فاااااااااالده صاااااااااالاب 

 دايةاله
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اء فاأدـ  المحمّا المذكور ؛ انث  بّه  ند بأداء الواي  و  الطهيا المجعوض

كّل و  الواي  الحمنمّ  االواي  الجعخّ  ال يكوهللا بنفمد اوتثلال الطل اة ل واه 
 المتعخّا بد ول لم يحالل العخم بد. (1)

نعاام   لااو كاالهللا كااّل واا  األوااهي  المتعخّماان  باالألداءي  وّماال ال يعتبااه فاا  

سموطد يالد اإلطل ة ااالوتثلض   كلهللا وجّهد لتنلهللا كّل ونهمال ومامطل ل واه 
 وتثلض   ا ّول االوتثلض ل وه بهمل ف  يحالل لالّ و  العخم.و  داهللا ا

 ّم لهللّا هذي  األوهي  و  التمّك  و  اوتثللهمل يكوهللا المكخّاا وخنّاها فا  

اوتثاالض  يّهماال   بمعناار  هللّا المكخّااا وخنّااه باان  تحالاانل العخاام بااللواي  فنتعاانّ  
اخاذ فا    خند اينتف  وووو  األوه اآلخه ؛ لذ المفها  كوند ظلههيّل يد

وووااو د  اادل العخاام بااللواي    اباان  تااهك تحالاانل الواياا  ااوتثاالض األوااه 

 ال لههّر.
هذا و  التمّك  و  اوتثللهمل   ا ّول لو تعذّر  خناد اوتثالض  اادهمل تعانّ  

 خنااد اوتثاالض اآلخااه   كماال لااو  جااز  اا  تحالاانل العخاام بااللواي  اتمّكاا  واا  

ا انعكات األواه باأهللا تمّكا  وا  سخوك الطهيا الممّهر ؛ لكوند وعخووال لاد    
 العخم اانمدّ  خند بلب سخوك الطهيا الممّهر ؛ لعدل العخم بد.

 الو  جز  نهمل وعل يلل ال ّ  بهمل وملل العخم بهمل بحكم العمل.

  خر ال ّ  بمخوك الواي  (2)فتهجنح ال ّ  بمخوك الطهيا الممّهر 
__________________ 

 .«ألوهه» ( :لا ) (ظ)   (م)   (ر)   (ت)( ف  1)

 (.ضا ) (ر)ف   «الممّهر»( لم تهد 2)
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لام يعخام اجهاد   بال ال اّ  باللواي   الاار فا  ومالل االوتثالض ؛ لمال  شاهنل للنااد 

 : و  اكم العمل االنمل بأالويّة لاها  الواي . (1)سلبمل 
هااذا فاا  الطهيااا المجعااوض فاا   ااه  العخاام بااأهللا  ذهللا فاا  سااخوكد واا  

ل لذا نالاابد بشااهط العجااز  اا  تحالاانل العخاام   فهااو الااتمّك  واا  العخاام   ا ّواا

 يرااال كاااذلك ؛ واااهارو  هللّا المااالهم ومااالل تحالااانل العخااام الموجاااب لإلطل اااة 
الوايعنّااة  نااد تعااذّره هاا  اإلطل ااة ال لههيّااة المتويّفااة  خاار العخاام بمااخوك 

 الطهيا المجعوض   ال  خر وجّهد سخوكد.

ـ  ناد تعاذّر العخاموطخمال  ا  ـ  االحلصل :  هللّا سخوك الطهيا المجعوض
ف  وملبل العمل بللواي    فكمل  هللّا العمل بللواي  و  يط  الن ه  ا  العخام ال 

يوجب اوتثلال   النّمل يوجب فهاغ الذّواة وا  الماأوور باد اايعال لاو لام يؤخاذ 

فند تحمّمد  خر اجد االوتثلض   فكذلك سخوك الطهيا المجعوض   فكاّل ونهمال 
هللا لاام يعخاام بحالااولد   باال الااو ا تمااد  اادل ووجااب لبااهاءو الذّوااة اايعاال ال

 االولد.

ا ّول العخم بللفهاغ المعتبه ف  اإلطل ة فا  يتحمّاا فا  شا ء ونهمال لالّ 
 بعد العخم  ا ال ّ  الملهم وملود.

فللحكم بأهللّا ال ّ  بمخوك الطهيا المجعوض يوجب ال ّ  بفهاغ الذّوة   

هاغ الذّوااة   لالّ لذا  باات بخاا ف ال ااّ  بااأداء الواياا  فإنّااد ال يوجااب ال ااّ  بفاا
اّجنّة ذلك ال ّ  ؛ الالّ فهبمل ي ّ  بأداء الواي  و  طهيا يعخام بعادل اّجنتاد 

   تحّكم صهف.

 : تخنّل  هللّا نفت سخوك الطهيا الشه  ّ  سههيدساونشأ ول ذكهه 
__________________ 

 .451( راج  الالفحة 1)
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المجعااوض اهااو العخاام  المجعااوض   فاا  وملباال سااخوك الطهيااا العمخااّ  الغنااه

بللواي  الاذر هاو سابب تالّل لباهاءو الذّواة   فنكاوهللا هاو  يرال كاذلك   فنكاوهللا 
ال ّ  بللمخوك ظنّال باللبهاءو   بخا ف ال اّ  باللواي  ؛ ألهللّا نفات  داء الوايا  

لنت سببل تلّول لخبهاءو اتّار يحالال وا  ال اّ  باد ال اّ  باللبهاءو   فماد يالس 

 مخّ .الطهيا الشه ّ  بللطهيا الع
ا نت خبنه : بأهللّا الطهيا الشاه ّ  ال يتاّلاا بللطهيمنّاة فعا  لالّ بعاد 

و  يط  ـ    ن  وجّهد تطبنا األ ملض  خندـ  العخم بد تفالن  ؛ الالّ فمخوكد

الن ه  ا  اكام الشالر    لغاو صاهف ؛ الاذلك  طخنال الكا ل فا   هللّا ساخوك 
 (1)باال العخاام بللعماال الطهيااا المجعااوض فاا  وملباال العماال بااللواي    ال فاا  ومل

بللواي    ايخزل و  ذلك كوهللا كّل و  العخم اال ّ  المتعخّا بأادهمل ف  وملبل 

المتعخّا بلآلخه ؛ فد وى :  هللّا ال ّ  بمخوك الطهيا يمتخزل ال ّ  باللفهاغ   
 بخ ف ال ّ  بإتنلهللا الواي    فلسدو.

لهللا وناا  هاذا كخّااد   واا  وال  خماات ساالبمل فاا  ردّ الوجاد األّاض : واا  لوكاا

جعل الشلر  طهيمل للر األاكلل   النّمل ايتاله  خار الطاه  المنجعخاة  ناد 
 العم ء اهو العخم    ّم  خر ال ّ  االطمئنلنّ .

 ّم لنّك انث  هفات  هللّا واآض هاذا الماوض للار  خاذ نتنجاة دلنال االنماداد 

 بللنمبة للر المملهل االصاولنّة اها  اّجنّاة األوالرات المحتمخاة لخحّجنّاة   ال
 بللنمبة للر نفت الفها    فل خم :

 هللّا ف  وملبخد يوال  خه لغنه ااااد وا  وشاليخنل المعلصاهي  يادّس ع 

   اهو  دل جهيلهللا دلنل االنمداد  خر اجد يشمل وثل (2) سهارهم 
__________________ 

 (.ها ) (ل)ف   «بللعمل»( لم تهد 1)

 .(2)  الهلو   438( تمدّل ذكههم ف  الالفحة 2)

الماااااااااوض بل تبااااااااالر 
ال اااااااااااااااّ  فااااااااااااااا  
المماااااااااااااااااااااااااااااااالهل 

داهللا  الفه نّاااااااااااااااااااة
 االصولنّة
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هذه الممألة االصولنّة     نا  اّجنّاة األوالرات المحتمخاة   اهاذا هاو الماوض 

الذر ذكهنال فا   ّاض التنبناد :  نّاد ذهاب للناد فهياا. اسانأت  الكا ل فناد  ناد 
 .(1) تعللر التكخّم ف  اّجنة ال ّ  المتعخّا بللمملهل االصولنّة لهللا شلء ع

لّمال لام يفهام وا  دلنال االنماداد لالّ ـ   ّم ا خم :  هللّا بع  و  ال خبهو لد

ردّ ـ  (3)اظالهه  بالرو كتالب الماوانن   (2)ول تخمّ  وا  لمالهللا بعا  وشاليخد 
: واا  اّجنّااة ال ااّ  فاا   (4)المااوض الااذر ذكهنااله  ّاال  اا  بعاا  المعلصااهي  

نفت األاكلل   بمخللفتد إلجمل  العخملء ؛ انث   م  نّهم بن  الطهيا ال ف  

ـ  اصااولنّة  ا فمهنّااةـ  (5)واا  يعّماام دلناال االنمااداد لجمناا  المماالهل العخمنّااة 
  ابن  و  يخاّلالد بللمملهل الفه نّة   فللموض بعكت  (6)كاللاب الموانن  

 .(7)هذا خه  لإلجمل  المهّكب 

ايدفعاااد :  هللّا المماااألة لنمااات وااا  التوينفنّااالت التااا  يااادخخهل اإلجمااال  
 المهّكب   و   هللّا د واه ف  وثل هذه المملهل الممتحد ة بشنعة جدّا. بل

__________________ 

   اول بعدهل. 541( ان ه الالفحة 1)

 ( اهو شهيا العخملء.2)

 .440:  1( الموانن  3)

 .454ا  438( راج  الالفحة 4)

 .«العمخنة» ( :ظا ) (ت)( ف  5)

 .452:  1( الموانن  6)

  اياد   بات  266( ايفنل  خر هذا المطخب ف  ووابط االصاوض لخمانّد اباهاهنم المزاينا  : 7)

 فند دراس استلذه شهيا العخملء.

واااااااااااااااال ذكااااااااااااااااهه 
صاااااااااااااااااااااااااااااااالاب 
وااااااااااااااااااااااااااااااااوابط 

 االصوض

ة فنماااااااااال المنليشاااااااااا
 فاااااااااالده صاااااااااالاب 
ط وااااااااااااااااااااااااااااااااواب

 االصوض
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المماألة  مخنّااة   فااإذا فاه  اسااتم ض العماال بخاازال العمال باالل ّ  فاا  ومااألة 

   وعنر لهدّه بلإلجمل  المهّكب.  ف (1)تعنن  الطه  
فاا  ساابنل للاار ردّه لالّ بمناا  جهياالهللا اكاام العماال   اجهياالهللا وماادّولت 

االنمداد ف  خالوصهل كمل  هفتاد ونّال    ا فنهال فا  وام  وطخاا األاكالل 

 .(2)الشه نّة   كمل فعخد غنه اااد و  وشليخنل 
__________________ 

 .«الطهيا» ( :ها ) (ض)( ف  1)

   431ـ  430  االهساالهل االصااولنة :  276لوانااد البهبهاالن  فاا  الفواهااد الحلههيّااة : ( كل2)

 .440:  1االمحما المّم  ف  الموانن  
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 ألمر الثانيا

اهو  هّم االوور ف  هذا البلب :  هللّا نتنجة دلنل االنمداد هل ه  يرنّة 

ن  األولرات الموجبة لخ ّ  وهمخة و  انث  سبلب ال ّ    ف  يعّم الحكم لجم

وا  لازال تاهجنح با  واهّجح    ا لجمال  وهّكاب    ا ـ  لالّ بعد  بوت وعّمم
 ؟ف  التعمنم للر ش ء (1)   ا يرنّة كخّنّة ال تحتلج ـ  غنه ذلك

ا خر التمديه األّاض   فهل  بت المهّجح لبع  األسبلب  خر بع   ل 
 ؟لم يثبت

فكناا توجناد خاهاج ـ  المرنّة كخّنّاة   ن  كوهللاـ  ا خر التمديه الثلن 

 ؟المنلس   و   هللّا الدلنل العمخّ  ال يمبل التخالنّ
 فهنل وملولت :

__________________ 

 .«ال يحتلج»( ف  جمن  النمخ : 1)

الكاااااااااااااا ل فاااااااااااااا  
 وملولت
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 األّول

 ف  كوهللا نتنجة دلنل االنمداد وهمخة  ا وعنّنة :

التا  الصاخهل بمالء ـ  د ال لشكلض ف   هللّا الممدّولت الملبمةاالتحمنا :  نّ 

التكخنا   ا ادل الاتمّك  وا  العخام   ا ادل اجاوب االاتنالط   ا ادل جاوا  
لذا جااهت فاا  ومااألة   تعاانّ  ـ  الهجااو  للاار المل اادو التاا  يمتراانهل المماالل

اجوب العمل بأّر ظاّ  االال فا  تخاك المماألة وا   ّر سابب   اهاذا ال اّ  
ف   دل الفه  ف  ا تبلره بن  األسبلب االموارد ااألشخلم   اهذا كللعخم 

  لبت بلإلجمل  ابللعمل.

ايد سخك هذا الممخك صلاب الموانن  ؛ انث لنّد  بطل البهاءو ف  كّل 
ومألة و  غنه و ا ة لازال الخاهاج  ا  الادي    ا بطال لازال االاتنالط 

رل و  صلاب  المعللم اي هه  ي .(1)كذلك و  يط  الن ه    لزال الحهج 
؛ بنلء  خر ايترلء ول ذكهاه إل بلت اّجنّة خبه الوااد لخعمال  (3)االزبدو  (2)
 بمطخا ال ّ    ف اظ. (4)

 جهيلهللا (5)لكنّك يد  هفت وّمل سبا :  نّد ال دلنل  خر ون  
__________________ 

 .440:  1( ان ه الموانن  1)

 .192( المعللم : 2)

 .58( الزبدو : 3)

 .«العمل» ( :ما ) (ض)   (ت)( ف  4)

 .«بط هللا»:  «ون »بدض  (م)انمخة بدض  (ض)( ف  5)

هاااااااااال  هللا نتنجااااااااااة 
دلنااااااااال االنماااااااااداد 

 وهمخة  ا وعنّنة
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 (3)المطلبا إلاداهمل  (2)االاتنلط  ا االستالحلب  (1) صللة البهاءو ا صللة 

و  وواردهل بللخالوم   لنّمل الممنو  جهيلنهل فا   (4)ف  كّل وورد وورد 
نّة الكثنهو الزال الحهج    االاتنالط جمن  المملهل ؛ لخزال المخللفة المطع

  اهذا الممدار ال يثبت لالّ اجوب العمل بلل ّ  ف  الجمخة   وا  داهللا تعمانم 

 بحمب األسبلب اال بحمب الموارد اال بحمب وهتبة ال ّ .
اجاد يكاوهللا كلشافل ااننئذ فنموض : لنّد لّول  هللا يمّهر دلنل االنماداد  خار 

وا  ـ     اكام الشالر  بخازال العمال بالل ّ    باأهللا يمالض : لهللّا بمالء التكاللنا

العخم بأهللّا الشلر  لم يعذرنل ف  تهك التعّه  لهل الهمللهل   و   دل ليجالب 
يكشا     هللّا ال ّ  جالهز ـ  االاتنلط  خننل   ا دل بنلهللا طهيا وجعوض فنهل

لر    ا نّد ال يعليبنل  خار تاهك ااجاب العمل   ا هللّا العمل بد ول   ند الش

 لذا ظّ  بعدل اجوبد اال بفعل وحّهل لذا ظّ  بعدل تحهيمد.
فحّجنة ال ّ   خر هذا التمهيه تعبّد شه ّ  كشا  ند العمال وا  جهاة 

داراهللا األواااه بااان  اواااور كخّهااال بلطخاااة ساااواه   فلالساااتدالض  خناااد وااا  بااالب 

 طهافهل بنف  البلي    فنملض :  االستدالض  خر تعنن   اد طهف  المنفالخة  ا
 لهللّا الشلر  لّول  هللا   ه     هذه التكللنا المعخووة لجملال    ا

__________________ 

 .« ا  صللة» ( :ها ) (ل)   (ظ)( ف  1)

 .«ااالستالحلب» ( :ما ) (ر)( ف  2)

 .«ألادهمل» ( :ل)( ف  غنه 3)

 الثلننة. «وورد» ( :ظا ) (ت)( لم تهد ف  4)

تمهيااااااااااااه دلناااااااااااال 
االنماااااااااااااااااااااااااااااااداد 

 بوجهن 
 خاااااار اجااااااد ـ  1

 الكشا
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العخام    ا  راد االوتثالض المعخاول لجمالال    ا  راد  (1)االوتثلض بهال  خار   راد

اوتثللهل و  طهيا خلّم تعبّدر    ا  راد اوتثللهل ال نّ    اوال  ادا األخناه 
 بلطل   فتعنّ  هو.

الّواال  هللا يمااّهر  خاار اجااد يكااوهللا العماال ونشااأ لخحكاام بوجااوب االوتثاالض 

اماا  المعليبااة  خاار تهكااد اياابح المطللبااة بأ يااد ونااد   كماال  ال نّا    بمعناار
يحكم بوجوب تحالنل العخم ا دل كفلية ال ّ   ند التمّك  و  تحالنل العخام 

  فهذا الحكام العمخاّ  لانت وا  وجعاوالت الشالر  ؛ لذ كمال  هللّا نفات اجاوب 

اإلطل ااة ااهوااة المعالاانة بعااد تحمّااا األوااه االنهاا  واا  الشاالر  لاانت واا  
لمجعولة لخشلر    بل ش ء يمتمّل بد العمل ال  خر اجد الكشاا   األاكلل ا

فكذلك كنفنّة اإلطل ة ا نّد يكف  فنهل ال ّ  بتحالنل وهاد الشلر  ف  وملل   

 ايعتبه فنهل العخم بتحالنل المهاد ف  وملل  خه لّول تفالن   ا لجملال.
ودفو   اتوّهم :  نّد يخزل  خر هذا انفكلك اكم العمل    اكم الشه   

بمل يّهرنل ف  وحخّد : و   هللّا الت  ل بن  الحكمن  لنّمل هاو وا  يلبخنّاة الماورد 

  كماال فاا   (2)لهماال    ّواال لااو كاالهللا ياالب  لحكاام العماال داهللا الشااه  فاا  تاا  ل 
اإلطل ة االمعالنة   فإنّهمل ال يمب هللا لوراد اكم الشلر   خنهمال باللوجوب 

الالر اتهك الثلننة بإرادو وماتمخّة غناه بأهللا يهيد فعل اـ  االتحهيم الشه نّن 

اتّار  نّاد ـ  لرادو فعل المأوور بد اتهك المنهّ   ند الحلصخة بلألوه االنه 
 لو صّه  بوجوب اإلطل ة اتحهيم المعالنة

__________________ 

 .«اجد» يلدو :  (م)( ف  1)

 (.ما ) (ت)و   «ف  ت  ل»( 2)

 خاااااار اجااااااد ـ  2
 الحكووة
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نا ؛ لذ ال يتهتّب  خر وخللفة هاذا األواه كلهللا األوه االنه  لإلرشلد ال لختكخ

االنهاا  لالّ واال يتهتّااب  خاار ذات المااأوور بااد االمنهااّ   نااد     ناا  نفاات 
دلنل اإلرشلد   كمل ف   ااواه الطبناب ؛ الاذا  (1)اإلطل ة االمعالنة   اهذا 

ال يحما  واا  الحكانم  ماالب  خاه  ا  ااواب  خااه غناه واال يتهتّاب  خاار نفاات 

 ند فع   ا تهكل و  الثواب االعملب.المأوور بد االمنهّ   
 ااّم لهللّا هااذي  التمهيااهي  وشااتهكلهللا فاا  الداللااة  خاار التعماانم واا  انااث 

المااوارد يعناا  المماالهل ؛ لذ  خاار األّاض ياادّ ر اإلجماال  المطعااّ   خاار  هللّا 

لثالن  يمالض : لهللّا العمال العمل بلل ّ  ال يفاّه  فناد بان   باواب الفماد   ا خار ا
ومتمّل بعدل الفه  ف  بلب اإلطل ة االمعالنة بن  ااجبلت الفها  و   ّاض 

الفمد للر  خهه اال بن  وحّهولتهل كذلك   فنبمر التعمانم وا  جهتا  األسابلب 

 اوهتبة ال ّ .
 فنموض :

يمتر  التعمنم االكخّنة و  انث األسبلب ؛ لذ   ّول التمهيه الثلن    فهو

بن   سبلب ال ّ    بل هو و  هذه  (2)العمل ال يفّه  ف  بلب اإلطل ة ال نّنة 
 الجهة ن نه العخم ال يمالد وند لالّ االنكشلف.

؛  (3)ا ّول و  انث وهتبة االنكشلف يّوو اوعفل ف  تعمنم فا  النتنجاة 

 الت  ه  طه ـ  مل بلالصوضلذ ال يخزل و  بط هللا كخّنة الع
__________________ 

 (.ها ) (م)  لك    شطب  خنهل ف   «نفت» يلدو :  (ها ) (م)   (ر)( ف  1)

 .«بللم نّة» ( :لا ) (ظ)( ف  2)

 .«بحنث يحكم العمل العمل بكّل ظّ  يويّل اوعنفل» يلدو :  (ض)( ف  هلو  3)

التعماااااااااااانم واااااااااااا  
ناااااااااث الماااااااااوارد ا

وشاااااااااااتهك بااااااااااان  
 التمهيهي 

ال ل الحكووااااااااااااااااة 
ماااااااااااانم واااااااااااا  التع

انااااااااث األساااااااابلب 
 داهللا المهاتب
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الفاه  فاا  وواردهال باان  ال ااّ   الخاهاج  نهاال بللكخّنّاة   باال يمكاا ـ  شاه نّة

الموّر البللغ ادّ سكوهللا النفت فا  وملبخهال فنؤخاذ باد   ابان  وال داناد فنؤخاذ 
 بهل.

ا ّول التمهيه األّاض   فلإلهملض فند  لبات وا  جهاة األسابلب اوا  جهاة 

 المهتبة.
لذا  هفت ذلك   فنماوض : الحاّا فا  تمهياه دلنال االنماداد هاو التمهياه 

 الثلن    ا هللّا التمهيه  خر اجد الكشا فلسد.

ـ  (1) ّول  ّاال : ف هللّا الممدّولت المذكورو ال تمتخزل جعل الشلر  لخ ّ  
اّجااة ؛ لجااوا   هللا ال يجعاال ـ  وطخماال  ا بشااهط االااولد واا   ساابلب خلّصااة

ف  الوجد األّاض ـ  طهيمل ل وتثلض بعد تعذّر العخم  ص    بل  هفت الشلر 

 :  هللّا ذلك غنه بعند.ـ  و  اإليهاد  خر الموض بل تبلر ال ّ  ف  الطهيا
اهو  يرل طهيا العم ء ف  التكللنا العهفنّاة ؛ اناث يعمخاوهللا بالل ّ  

ل    اال ف  تكللنفهم العهفنّة و  المط  بعدل جعل طهيا لهل و  جلنب الماوا

يجب  خر الموال  نالب الطهيا  ند تعذّر العخم   نعم يجب  خانهم الهوال 
بحكاام العماال ايماابح  خاانهم المؤاخااذو  خاار وخللفااة الواياا  الااذر يااؤدّر للنااد 

 االوتثلض ال نّ .

لالّ  هللا يملض : لهللّا وجّهد لوكلهللا ذلك وال لام يحالال العخام باد ال يماد  فا  
 .(2)لهملض النتنجة الجمللهل   فتأّول 

__________________ 

 ( كذا ف  النمخ.1)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «فتأّولـ  للرـ  لالّ  هللا يملض»( لم تهد  بلرو 2)

ال ل الكشااااااااااااااااااااا 
إلهمااااااااااالض وااااااااااا  ا

انااااااااث األساااااااابلب 
 االمهاتب

الحااااّا فااااا  تمهياااااه 
دلنااااااااال االنماااااااااداد 

وااااة واااا  هااااو الحكو
 اجوه :
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ا ّواال  لنناال : ف نّااد لذا بناا   خاار كشااا المماادّولت المااذكورو  اا  جعاال 
ال اااّ   خااار اجاااد اإلهمااالض ااإلجمااالض   صاااّح المنااا  الاااذر  ارده بعااا  

   االصخد : (2)لهدّ هذا الدلنل   ايد  شهنل للند سلبمل  (1)المتعّهون  

 نّد كمل يحتمل  هللا يكوهللا الشلر  يد جعل لنل وطخاا ال اّ   ا ال اّ  فا  
كاذلك يحتمال ـ  األبعال  (3)المتهدّد بن  الكّل االبع  المهدّد بان  ـ  الجمخة

نّاد  واه  هللا يكوهللا يد جعل لنل شنئل  خه اّجة و  داهللا ا تبلر لفلدتد ال ّ  ؛ أل

ومك  غنه ومتحنل   االمفها   دل استم ض العمل بحكم ف  هذا الممالل   
فم   ي  يثبت جعل ال ّ  ف  الجمخاة داهللا شا ء  خاه   الام يكا  لهاذا المنا  

لالّ  هللا يدّ ر اإلجمل   خر  دل نالب ش ء  خه غنه ال ّ  فا   ؟دف   ص 

 .(4)الجمخة   فتأّول 
نّد لو صّح كوهللا النتنجة وهمخة وجمخاة لام ينفا   صا  لهللا ا ّول  للثل : ف 

فا  وام  كاّل األسابلب    (5)بمنت  خر لجمللهل   الهللا  نّنت : فإّول  هللا تعنّ  

 ادل تملونّاة شا ء  (7)ف  وم  بعرهل المعنّ    اسانج ء  (6)الّول  هللا تعنّ  
ل  و  هذي  لالّ برمنمة اإلجمل    فنهج  األوه بلألخهو للار د اوى اإلجما

  خر اّجنّة وطخا ال ّ  بعد االنمداد  
__________________ 

 .«المعتهون »  اف  غنههمل :  (ها ) (ض)( كذا ف  1)

 .432( راج  الالفحة 2)

 (.ظ)ف   «الكّل االبع  المهدّد بن »( لم تهد  بلرو 3)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «فتأّولـ  للرـ  لالّ  هللا»( لم تهد  بلرو 4)

 .«يعنّ » ( :ها ) (ل)   (ض)   (م)( ف  5)

 .«يعنّ » ( :ها ) (ل)   (ض)   (م)( ف  6)

 .471( ف  المملل الثلن    الالفحة 7)

 الوجد الثلن 

 الوجد الثللث
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فتممنتد دلن   مخنّل ال ي هه لد اجد    دا كوهللا الم  وة بن  تخك الممادّولت 

الشااه نّة انتنجتهاال  مخنّااة   اهااذا جاالر فاا  جمناا  األدلّااة الماامعنّة   كماال ال 
 يخفر.
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 قام الثانيالم

هاال يحكاام بتعماانم ال ااّ  واا   (1)فاا   نّااد  خاار  اااد التمهيااهي  الماالبمن  

 ؟   ل ال (2)انث األسبلب االمهتبة 

فنموض :  ّول  خر تمديه كوهللا العمل كلشفل    اكم الشلر  بحّجنّة ال ّ  
   فاا  الجمخااة   فمااد  هفاات  هللّا اإلهماالض بحمااب األساابلب ابحمااب المهتبااة

 اجوه : (3)ايذكه لختعمنم و  جهتهمل 
  فنثبات التعمانم ؛  الطهيا األّاض :  ادل الماهّجح لبعراهل  خار بعا 

 لبط هللا التهجنح ب  وهّجح ااإلجمل   خر بط هللا التخننه.

 هللا يكااوهللا وهّجحاال  (4)االتعماانم بهااذا الوجااد يحتاالج للاار ذكااه واال يالااخح 
:  نّد ال بدّ  هللا يكوهللا المعنّ  االماهّجح وعنّنال لابع   (5)م  ّاال البطللد   النعخ

كلف   بحنث ال يخازل وا  الهجاو  بعاد االلتازال باد للار االصاوض وحاذار ؛ 

 الالّ فوجوده ال يجدر.
 لذا تمّهد هذا   فنموض :

__________________ 

 .466ـ  465( ف  الالفحة 1)

 .« ا المهتبة» ( :ما ) (ض)( ف  2)

 .«جهتهل»  اف  غنههمل :  (را ) (ت)ا ف  ( كذ3)

 .«يمتالخح» ( :لا ) (ظ)( ف  4)

 (.ما ) (ر)ف   « ّاال»( لم تهد 5)

طاااااااااه  التعمااااااااانم 
  خر الكشا

الطهياااااااااااا األّاض : 
  دل المهّجح
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 ول يالخح  هللا يكوهللا وعنّنل  ا وهّجحل  اد اوور    ة :
بللنماابة للاار  (1)األّاض واا  هااذه االوااور : كااوهللا بعاا  ال نااوهللا وتنمّناال 

  بمعنر كوند ااجب العمل يطعل  خر كّل تمديه   فنؤخاذ باد ايطاه   البلي 

 البلي  ؛ لخشّك ف  اّجنّتد.
ابعباالرو اخااهى : يمتالااه فاا  المراانّة المهمخااة المخللفااة ل صاال  خاار 

المتنمّ    الهملض النتنجة اننئذ و  انث الكّم فمط ؛ لتهدّده بن  األيّل المعنّ  
 ااألكثه. (2)

ذا الممدار المتنمّ  اننئذ و  ال نوهللا الخلّصة ؛ لخمط  اال يتوّهم :  هللّا ه

 التفالنخّ  بحّجنّتد.

الخاالّم واال  خاام اّجنّتااد بغنااه دلناال  (3)الندفل ااد بااأهللّا المااهاد باالل ّ  
 االنمداد   فتأّول.

  فنتعاانّ  العماال  األوااه الثاالن  : كااوهللا بعاا  ال نااوهللا  يااوى واا  بعاا 

لر فاا  وخللفااة االاتناالط الاا  ل فاا  كااّل اااااد واا   خنااد ؛ لخاازال االيتالاا
وحتم ت التكللنا الوايعنّة و  الواجبلت االمحّهولت  خار المادر المتانمّ    

ل اتنالط فناد فا  غلياة البعاد ؛ فإنّاد كخّمال  (4)اهو ول كلهللا االاتملض المخللا 

 ل اتنلط كلهللا ارتكلبد  هوهللا. (5)وعا االاتملض المخللا 
؛ فإنّااد فاا  وماالل  األوااه الثللااث : كااوهللا بعاا  ال نااوهللا و نااوهللا الحّجنّااة

 داراهللا
__________________ 

 .«وتعنّنل» ( :ها ) (ل)   (ض)   (ظ)( ف  1)

 .«المتنمّ » ( :م)( ف  نمخة بدض 2)

 .«و  ال  ّ » ( :م)انمخة بدض  (ها ) (ض)   (ت)( ف  3)

 .«الموافا»:  «المخللا»بدض  (ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  4)

 .«الموافا»:  «المخللا»بدض  (ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  5)

واااااااااال يالااااااااااخح  هللا 
يكااااااااوهللا وعنّناااااااال  ا 

 : وهّجحل

كاااااوهللا بعااااا   ـ 2
 الئنوهللا  يور

كاااااوهللا بعااااا   ـ 3
وهللا و نااااااوهللا ال ناااااا
 الحجنّة
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 األوه بنند ابن  غنهه يكوهللا  الر و  غنهه :

لّول لكوناد  ياهب للار الحّجناة وا  غناهه   اوعخاول  هللّا المرانّة المهمخاة 
 خار وال هاو  ياهب ـ  بعد صاهفهل للار الابع  بحكام العمالـ  المجمخة تحمل

 وحتم تهل للر الواي .

الّول ألنّد  يهب للر لااها  والاخحة الوايا  ؛ ألهللّا المفاها  رجحالهللا 
وطلبمتد لخواي  ؛ ألهللا المفها  كوند وا  االوالرات المفنادو لخ اّ  باللواي    

ارجحالهللا كوناد بادال  ا  الوايا  ؛ ألهللّا المفاها  ال اّ  بكوناد طهيمال يلهمال 

  خر تمديه وخللفتد لد.وملل الواي  بحنث يتدارك والخحة الواي  
فلاتملض وخللفة هذه األولرو لخواي  البدلد ووهول ف  ووهول   بخ ف 

ااتملض وخللفة سلهه األولرات لخواي  ؛ ألنّهل  خار تماديه وخللفتهال لخوايا  ال 

 ي ّ  كونهل بدال    الواي .
ان نه ذلك : ول لو تعخّا غه  المهي  بدااء تعذّر االط   العخمّ  

فدار األوه بن  دااءي  :  ادهمل ي ّ   نّد ذلك الادااء   ا خار تماديه  خند   

كوند غنهه ي ّ  كوند بدال  ند ف  جمن  الخاواّم   ااآلخاه ي اّ   نّاد ذلاك 
الدااء   لك  ال ي ّ   نّد  خر تمديه المخللفة بدض  ناد   اوعخاول بللراهارو 

  هللّا العمل بلألّاض  الر.

ة : يد يعخم بللتفالنل   كمل لذا ظّ  اّجنّة  ّم لهللّا البع  الم نوهللا الحّجنّ 
 الخبه المزّكر رااتد بعدض اااد  ا اّجنّة اإلجمل  المنموض.

ايد يعخم لجملال اجوده بن   ولرات   فللعمل بهذه األولرات  رجح و  

غنههل الخلرج    وحتم ت ذلك الم نوهللا اال تبلر   اهذا كمل لو ظّ   دل 
الويّااة االشااههو ااالسااتمهاء افتااوى الجمل ااة اّجنّااة بعاا  األواالرات   كلأل

 الموجبة لخ ّ    فإنّل لذا فهونل نتنجة دلنل االنمداد وجمخة
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اغنههل   افهوانل ال اّ  بعادل اّجناة هاذه   لازل  (1)وهدّدو بن  هذه االوور 

و  ذلك ال ّ  بأهللّا الحّجة ف  غنههل الهللا كلهللا وهدّدا بن   بعل  ذلك الغنه   
ه  الر و  األخذ بهل ؛ لعن  ول تمدّل الهللا لم يك  بن   بعل  فكلهللا األخذ بللغن

 الغنه وهّجح   فلفهم. (2)ذلك 

 هذه غلية ول يمك   هللا يملض ف  تهجنح بع  ال نوهللا  خر بع .
لك  نموض : لهللّا الممخّم و  هذه ف  التهجنح ال ينفا    االاذر ينفا  غناه 

 ومخّم كوند وهّجحل.

اهاو تانمّ  الابع  بللنمابة للار ـ  توونح ذلك هو :  هللّا المهّجح األّاض
لكوناد وعخاول ـ    بل ال يملض لد الماهّجح (3)الهللا كلهللا و  المهّجحلت ـ  البلي 

لكنّاد ال ـ  األصال (4)الحّجنة تفالن    اغنهه وشكوك الحّجنّة   فنبمر تحت 

؛ ألهللّا المادر المتانمّ  وا  هاذه األوالرات هاو الخباه  ينف  ؛ لمخّتد ا ادل كفليتاد
الذر  ّك  جمن  رااتد بعدلن    الم يعمل ف  تالحنح رجللد اال ف  تمنناز 

وشاااتهكلتد ب اااّ   واااعا نو ااال وااا  سااالهه األوااالرات األخاااه   الااام ياااوه  

 ونهل   اكلهللا وعموال بد  ند األصحلب ك ّ  ا (5)بمعلروة ش ء 
__________________ 

 (.لا ) (ض)   (ت)ف   «االوور»تهد  ( لم1)

 (.لا ) (ض)ف   «ذلك»( لم تهد 2)

توواانح ذلااك : هااو  هللّا تاانمّ  الاابع  بللنماابة للاار »هكااذا :  (لا ) (ض)   (ظ)( العباالرو فاا  3)

 .«البلي  و  المهّجحلت

 .«ونفّ  بحمب»:  «فنبمر تحت»بدض  (ض)( ف  4)

 «بمعلرواتد شا ء» ( :ض)  افا   «شا ءلمعلروتد ب» ( :ه)  اف   (ظا ) (ت)( كذا ف  5)

 .«لمعلروتد ش ء» ( :ل)  اف   «لمعلروة ش ء» ( :ما ) (ر)  اف  

منليشاااااااااااة فااااااااااا  ال
المهّجحاااااااااااااااااااااااالت 

 المذكورو
تااااااااااااااانمّ  ـ  1

 البع  ال ينف 
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ج ّ   اوفندا لخ ّ  االطمئنلنّ  بللالدار ؛ لذ ال ريب  نّد كخمل انتفر  اد هذه 

الخممة ف  خبه ااتمل كاوهللا غناهه اّجاة داناد   فا  يكاوهللا وتانمّ   (1)المنود 
 ديه.الحّجنّة  خر كّل تم

  فهاو ااواح   وا   نّاد لاو كالهللا  (2)ا ّول  دل كفلياة هاذا الخباه لندرتاد 

بنفمد كثنها كلفنل لك  يعخم لجملال بوجود وخاّلاللت كثنهو اومنّدات لد فا  
األولرات األخه   فنكوهللا ن نه ظاواهه الكتالب فا   ادل جاوا  التمّماك بهال 

التعادّر ونهال بمال و  يط  الن ه    غنههال   لالّ  هللا يؤخاذ بعاد الحلجاة للار 

 بلإلولفة للر ول بم    فتأّول. (3)هو وتنمّ  
 ا ّول المهّجح الثلن    اهو كوهللا بعرهل  يوى ظنّال وا  البالي    ففناد :

 هللّا وبط وهتبة خلّصة لد وتعّمه  ا وتعذّر ؛ ألهللّا الماّوو االراعا لوالفنّلهللا 

نا هنل ف  وتعخّا اااد اتّار ياذهب ال اّ    النت تعلر  الموّر و  الرع
األوعا ايبمر ف  األولرو االخهى. نعم يوجد وهتبة خلّصة   اهاو  (4)و  

 ال ّ  االطمئنلنّ  المخحا بللعخم اكمل بل وووو ل   لكنّد نلدر التحمّا.

و   هللّا كوهللا المّوو وعنّنة لخمرنّة المجمخاة وحاّل ونا  ؛ لذ ال يماتحنل  هللا 
ااالض االنمااداد ظنّاال يكااوهللا  وااعا واا  غنااهه   كماال هااو  يعتبااه الشاالر  فاا 

 المشلهد ف  ال نوهللا الخلّصة ؛ فإنّهل لنمت  خر اإلط    يوى و  غنههل
__________________ 

 .«االوور» ( :ما ) (ر)( ف  1)

 .«ا ّول  دل كفليتد لندرتد» ( :ما ) (ر)( ف  2)

 .«وتعنّ » ( :ها ) (ل)   (ت)( ف  3)

 (.ظ)ف   «و »( لم تهد 4)

 يواهنّااااااااااااة ـ  2
الاااااابع  ال يمكاااااا  

 وبطد
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 بللبديهة.

  لنّمل هو و  كوهللا ليجلب العمل  (1)اول تمدّل ف  تمهيب وهّجحنّة المّوو 
بلل ّ   ند انمداد بلب العخام وا  ونشاآت العمال ا اكلواد   ا ّوال  خار تماديه 

كشا ومدّولت االنمداد     هللّا الشلر  جعل ال ّ  اّجة ف  الجمخة   اتهدّد 

بعل    ف  يخزل و  كوهللا بعرهل  يوى كوند  وهه ف   ن لرنل بن  الكّل ااأل
هاو المجعاوض اّجااة ؛ ألنّال يااد اجادنل تعبّااد الشالر  باالل ّ  األواعا اطااه  

 األيوى ف  ووارد كثنهو.

ا ّواال المااهّجح الثللااث   اهااو ال ااّ  بل تباالر بعاا  فنؤخااذ بااد ألاااد 
و   هللّا الوجد الثلن  ال يفند لازال التماديم   بال ـ    ففند (2)الوجهن  المتمدّون  

 :ـ   الويّتد

 هللّا التااهجنح  خاار هااذا الوجااد يشاابد التااهجنح بااللمّوو االرااعا فاا   هللّا 
فهونل كوهللا ال اّ  الاذر لام  (3)وداره  خر األيهب للر الواي    ااننئذ : لذا 

نّتاد   فخانت بنالء  يوى ظنّل بمهاتاب وا  ال اّ  الاذر ظاّ  اجّ  (4)ي ّ  اّجنتد 

العماا ء  خاار تااهجنح الثاالن    فنهجاا  األوااه للاار لاازال و ا ااة المااوارد 
الخلّصااة   ا اادل اجااود واالبطة كخّنّااة بحنااث يؤخااذ بهاال فاا  تااهجنح ال ااّ  

 الم نوهللا اال تبلر.

 نعم   لو فه  تملار  بعل  ال نوهللا داهمل و  انث المّوو
__________________ 

 .472( راج  الالفحة 1)

 .473ف  الالفحة ( 2)

 .«فإذا» ( :ما ) (ر)( ف  غنه 3)

 .«بحّجنتد»  اف  غنههل :  (ه)( كذا ف  4)

ال ااااااااااااااّ  ـ  3
بحجنّااااااااة الاااااااابع  
لنمااااااااااااااات لاااااااااااااااد 
واااااااااالبطة كخنّااااااااااة 

 رل ي
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االرعا   كالهللا ذلاك الماهّجح بنفماد ونرابطل   الكاّ  الفاه  وماتبعد بال 

 ومتحنل.
و   هللّا ال  ل  خر هذا  هللا ال يعمل بكّل و ناوهللا الحّجنّاة   بال بمال ظاّ  

د  بعاد  ا  وخللفاة الوايا  ابدلاد بنالء  خار اّجنّتد ب ّ  يد ظاّ  اّجنتاد ؛ ألنّا

 .(1)التمهيه المتمدّل 
ا ّول الوجد األّاض الماذكور فا  تمهياب تاهجنح و ناوهللا اال تبالر  خار 

 غنهه   ففند :

 ّاال :  نّد ال  ولرو تفند ال ّ  بحّجنّة  ولرو  خر اإلط   ؛ فإهللّا  كثه ول 
الخبااه ـ  نّنّاة المبحااو   نهالواا  األوالرات ال ـ  األدلّاة (2)ايانم  خار اّجنّتااد 

ال يوجاب  (3)الالحنح   اوعخول  ند المنالاا  هللّا شانئل وّمال ذكاهاه لحّجنتاد 

 ال ّ  بهل  خر اإلط  .
ا لننل :  نّد ال دلنل  خر ا تبلر وطخا ال ّ  ف  ومألة تعنن  هذا ال ّ  

 المجمل.

:  نّاد لاانت الماهاد ا تباالر وطخاا ال ااّ   (4)م غناه اااااد  اّم لنّااد ياد تااوهّ 
ااّجنّتد ف  ومألة تعنان  المرانّة المهمخاة   النّمال الممالاود تاهجنح بعراهل 

  خر بع .
__________________ 

 .473( ف  الالفحة 1)

 .«اّجنة» ( :ظا ) (م)   (ر)( ف  2)

 .«تهللحّجن»  اف  غنههل :  (م)انمخة بدض  (ر)   (ت)( كذا ف  3)

 .280( ونهم صلاب هداية الممتهشدي  كمل سنأت    اكذا صلاب الفالوض ف  الفالوض : 4)

 اااااااااااادل ا تباااااااااااالر 
وطخااااا ال ااااّ  فاااا  
تعنااااااااان  المرااااااااانة 

 همخةالم
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بعااد ـ  لازال األخااذ بم ناوهللا اال تباالر (2)فا  توواانح  (1)فمالض بعرااهم 

اال تهاف بأنّد لانت الممالاود هنال ل بالت اّجنّاة ال ناوهللا الم نوناة اال تبالر 
التّكاالض فاا  اّجنّتهاال  خاار وجااّهد بلألواالرات ال نّنّااة الملهمااة  خنهاال   لنكااوهللا ا

 :ـ  ال  ّ 

لهللّا الااادلنل العمخاااا  المثباااات لحّجنّتهاااال هاااو الاااادلنل العمخااااّ  المااااذكور   
االحلصل و  تخك األولرات ال نّنّة هو تهجنح بع  ال نوهللا  خر البع    

فنمناا  ذلااك واا  لرجاال  المراانّة المهمخااة للاار الكخّنّااة   باال يمتالااه فاا  وفاالد 

خك الجمخة   فلل ّ  المفها  لنّمل يبعث  خر صاهف المرنّة المهمخة  خر ت
وفلد الدلنل المذكور للار ذلاك ا ادل صاهفد للار سالهه ال ناوهللا ؛ ن اها للار 

 االوض المّوو بللنمبة للنهل ؛ النرملل ال ّ  بحّجنتهل للر ال ّ  بللواي .

فااإذا يطاا  العماال بحّجنااة ال ااّ  بللمراانّة المهمخااة    ااّم اجااد الحّجنااة 
 ه للار الجمناا    اكاام بحّجنّاة الكااّل   ا ّوال لذا اجاادهل وختخفااة وتمالاية بااللن

ن ها للر ال ّ  بحّجنّتهل داهللا ـ  اكلهللا جمخة ونهل  يهب للر الحّجنّة و  البلي 

  ف  وحللة يمدّل الم نوهللا  خر المشكوك   االمشكوك  خر الموهول ـ  البلي 
ك ال اّ    النّمال هاو ف  وملل الحنهو االجهللة   فخانت ال اّ  وثبتال لحّجنّاة ذلا

يال  بتمااديم جلنااب الحّجنّاة فاا  تخااك ال ناوهللا   فننالااهف للنااد وال يراار بااد 

 الدلنل المذكور.
  ّم ا ته   خر نفمد : بأهللّا صهف الدلنل للنهل لهللا كلهللا  خر اجد

__________________ 

 ( هو الشنخ وحمد تم  صلاب هداية الممتهشدي .1)

 .«توجند» ( :ه)انمخة بدض  (ت)( ف  2)
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 النمن  تّم ول ذكه   الالّ كلهللا اتّكلال  خر ال ّ .

 االحلصل :  نّد ال يط  لالهف الدلنل للر تخك ال نوهللا.
 ّم  جلب : بأهللّا االتّكالض لانت  خار ال اّ  الحلصال بحّجنّتهال   اال  خار 

 ال ّ  بتهجنح تخك ال نوهللا  خر غنههل   بل التعويل  خر المط  بللتهجنح.

نل االنمداد اّجنّة ال ّ   خر سبنل اإلهمالض   اتوونحد :  هللّا يرنّة دل
فندار األوه بن  الموض بحّجنّة الجمن  االبع     ّم األوه ف  الابع  يادار 

باان  الم نااوهللا اغنااهه   ايراانّة العماال فاا  الااداراهللا باان  الكااّل االاابع  هااو 

االيتالاالر  خاار الاابع  ؛  خااذا بااللمتنمّ  ؛ الااذا ياالض  خماالء المناازاهللا : لهللّا 
 يّوو الجزهنّة.المهمخة ف  

الااو لاام يتعاانّ  الاابع  فااا  المماالل ادارت الحّجنّااة بننااد اباان  سااالهه 

األبعل  و  غنه تفلات ف  ن ه العمل   لزل الحكم بحّجنّاة الكاّل ؛ لابط هللا 
 التهجنح و  غنه وهّجح.

و نوناة بخالوصاد ـ  وّمال فناد الكفلياةـ  ا ّول لاو كلنات اّجنّاة الابع 

للر الحّجنّة و  غنهه وّمل لم يمم  خر اّجنّتد بخ ف البلي    كلهللا ذلك  يهب 
دلنل   فنتعنّ   ند العمل األخاذ باد داهللا غناهه ؛ فاإهللّا الهجحالهللا اننئاذ يطعاّ  

اجاادانّ    االتااهجنح واا  جهتااد لاانت تهجنحاال بمااهّجح ظنّاا  الهللا كاالهللا ظنّاال 

بحّجنّة تخك ال نوهللا ؛ فإهللّا كوهللا المهّجح ظنّل ال يمتر  كوهللا التاهجنح ظنّنّال   
   انتهر ك ود رف  وملود. (1)لهه اهو ظ

 :  هللّا ومدّولت دلنل االنمداد   لّول  هللا (2) يوض : يد  هفت سلبمل 
__________________ 

 .395ـ  394( هداية الممتهشدي  : 1)

 .466ـ  465( راج  الالفحة 2)

ونليشاااااااااااة فنمااااااااااال 
  فلدو الهداية
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لر    كمل يشعه تجعل كلشفة    كوهللا ال ّ  ف  الجمخة اّجة  خننل بحكم الش

 (1)بد يولد : كلهللا بع  ال نوهللا  يهب للر الحّجنّة و  البلي . الّول  هللا تجعال 
لطل ة ع سبحلند ان  االنمداد  خار اجاد ال اّ   (2)ونشأ لحكم العمل بتعنّ  

  كمل يشعه بد يولد : ن ها للر االوض المّوو لتخك الجمخاة ؛ النراملل ال اّ  

 .بحّجنّتهل للر ال ّ  بللواي 
 (3)فعخاار األّاض   لذا كاالهللا ال ااّ  المااذكور وااهدّدا باان  الكااّل االاابع  

ايتاله  خر البع    كمل ذكهه ؛ ألنّاد المتانمّ . ا ّوال لذا تاهدّد ذلاك الابع  

بن  األبعل    فللمعنّ  ألاد المحتمخن   ا المحتم ت ال يكوهللا لالّ بمل يمط  
ب االحهواة ال يمكا  تاهجنح بحّجنّتد   كمل  نّد لذا ااتمل ف  الوايعاة الوجاو

  ادهمل بمجّهد ال ّ  بد لالّ بعد ل بلت اّجنّة ذلك ال ّ .

كاللمعنّ  ألااد ـ  بل التحمنا :  هللّا المهّجح ألاد الدلنخن   ند التعلر 
يتويّاا  خار المطا  بل تبالره  ما   ا نما  ؛ الالّ فأصاللة  ادل ـ  االاتمللن 

 دلن  اجعخد وهّجحل. ا تبلر ال ّ  ال فه  ف  وجهاهل بن  جعخد

هذا   و   هللّا ال ّ  المفها  لنّمال يالل  خار اّجنّاة بعا  ال ناوهللا فا  
الواي  و  انث الخالوم   ال  خر تعنن  الثلبات اّجنّتاد بادلنل االنماداد   

 فتأّول.

 ا ّول  خر الثلن    فللعمل لنّمل يحكم بوجوب اإلطل ة  خر الوجد
__________________ 

 .«يجعل» ( :ها ) (ل)   (م)   (ر)( ف  1)

 .«بتعنن »  اف  غنههل :  (ها ) (ر)   (ت)( كذا ف  2)

 تالحنحل. (ض)  نعم ارد ف  هلو   (لا ) (ض)   (ظ)ف   «االبع »( لم تهد 3)
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األيااهب للاار الواياا    فااإذا فهواانل  هللّا وشااكوك اال تباالر يحالاال ونااد ظااّ  

كاالهللا األّاض  الاار  بااللواي   يااوى وّماال يحالاال واا  ال ااّ  الم نااوهللا اال تباالر  
بللحّجنّااة فاا  ن ااه العماال ؛ الااذا ياالض صاالاب المعااللم : لهللّا العماال ياال  بااأهللّا 

ال ااّ  لذا كاالهللا لااد جهاالت وتعاادّدو وتفلاتااة بااللمّوو االرااعا   فللعااداض  اا  

   انتهر. (1)الموّر ونهل للر الرعنا يبنح 
 نعم   لو كلهللا ينلل ال ّ   خر اّجنّة بعرهل وّمل يوجب يّوتهال فا  ن اه

رجا  ـ  ألنّهل جلوعة إلدراك الواي   ا بدلد  خر سبنل ال ّ    بخ فدـ  العمل

 التهجنح بد للر ول ذكهنل سلبمل   اذكهنل ول فند.
االصاال الكاا ل يهجاا  للاار :  هللّا ال ااّ  بلال تباالر لنّماال يكااوهللا صاالرفل 

لخمراانّة للاار واال ياالل  خنااد واا  ال نااوهللا لذا االاال المطاا  بحّجنّتااد فاا  تعناان  

ت    ا صاالر ووجباال لكااوهللا اإلطل ااة بممتراالهل  تااّم ؛ لجمعهاال باان  االاتماالال
 ال ااّ  بااللواي  اال ااّ  بللباادض. ااألّاض وويااوف  خاار اّجنّااة وطخااا ال ااّ .

 االثلن  ال اّطهاد لد ؛ ألنّد يد يعلروهل يّوو المشكوك اال تبلر.

  ا ارده  (2)اربمل التازل بالألّاض بعا  وا   نكاه اّجنّاة وطخاا ال اّ  
 بمطخا ال ّ    فملض : (3) خر العلوخن   للزاول

كمل يمولوهللا يجب  خننل ف  كّل اايعة البنالء  خار اكام ؛ العادل كوناد »

وعخوول يجب ف  تعننند العمل بلل ّ    فكذا نموض : بعد ول اجب  خننل العمال 
 يجب  خننل ف  تعنن  هذا ال  ّ  بلل ّ  الم نعخم تعننند  
__________________ 

 .193ـ  192( المعللم : 1)

 .سههيدس( هو الفلول النهاي  2)

 .«الملهخن »  اف  غنههل :  (ت)انمخة بدض  (ل)   (ظ)( كذا ف  3)

كاااااااااا ل الفلواااااااااال 
النهاياااااااا  للزاواااااااال  
 خاااااااااار الماااااااااالهخن  
بحجنّاااااااااة وطخاااااااااا 

 ال  ّ 
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 العمل بلل ّ .

 ّم ا ته   خر نفمد بمل الصخد :  هللّا اجوب العمل بم نوهللا الحّجنّة 
 ال ينف  غنهه.

فملض : يخنل : نعم   الك  ال يكوهللا اننئذ دلنل  خر اّجنّة ظاّ   خاه ؛ لذ 

بعد  بوت اّجنّة ال ّ  الم نوهللا الحّجنّة ينفتح بلب األاكلل اال يجهر دلنخاك 
 .(1) «فند ايبمر تحت  صللة  دل الحّجنة

د و  فه   دل الماهّجح افند :  نّد لذا التزل بليترلء ومدّولت االنمدا

العمل بمطخا ال ّ  ف  الفها    دخل ال ّ  المشكوك اال تبالر اووهوواد   
فاا  وااورد لختااهجنح االتعناان  اتّاار يعاانّ  بمطخااا ال ااّ  ؛ ألهللّا الحلجااة للاار 

 التعنن  بمطخا ال ّ  فه   دل العمل بمطخا ال ّ .

فعخار األّاض  ابعبلرو اخهى : لّول  هللا يكوهللا وطخا ال ّ  اّجة الّوال ال  
ال وورد لختعنن  االتهجنح   ا خر الثلن  ال يجو  التاهجنح بمطخاا ال اّ    

 فللتهجنح بمطخا ال ّ  سليط  خر كّل تمديه.

النت لخمعته  المخب : بأنّد لهللا  بت اّجنة وطخا ال اّ  تعانّ  تاهجنح 
و نااوهللا اال تباالر بااد ؛ لذ  خاار تمااديه  بااوت اّجنّااة وطخااا ال ااّ  ال يتعمّاال 

 ح اتّر يتعنّ  التهجنح بمطخا ال ّ .تهجن

ك واال فاا  تااهجنح و نااوهللا اال تباالر بمطخااا  (2) ااّم لهللّا لهااذا المعتااه  
ال ّ    ال و  انث اّجنة وطخاا ال اّ  اتّار يمالض : لهللّا بعاد  بوتهال ال واورد 

 لختهجنح   ال بأس بلإلشلرو للند اللر ول اي  و  الخخط
__________________ 

 .398ـ  397 (  واهد األيّلل :1)

 (  ر : الفلول النهاي .2)

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
كاااااااااا ل الفلواااااااااال 

 النهاي 
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ـ  االغفخة وند ف  المهاد بللتهجنح هنل. فمالض وعتهوال  خار الملهال بمال يادّونل

 بمولد :ـ  و   هللّا تهجنح  اد المحتمخن   ن  تعننند بلالستدالض
نح الش ء اتعننند الم يعهف الفه  بننهمال لهللّا هذا الملهل خخط بن  تهج

   البنلهللا هذا المطخب نمدّل ومدّوة    ّم نجنب    ك ود   اه  :

 نّااد ال ريااب فاا  بطاا هللا التااهجنح باا  وااهّجح ؛ فإنّااد وّماال يحكاام بمبحااد 
العمل االعهف االعلدو   بل يمولاوهللا بلوتنل اد الاذاتّ  كاللتهّجح با  واهّجح   

هّجح هو سكوهللا النفت للر  اد الطهفن  االمنل للناد االمهاد بللتهجنح ب  و

و  غنه وهّجح الهللا لم يحكم بتعننند اجوبل   ا ّول الحكم بذلك فهو  وه  خاه 
 اراء ذلك.  ّم  اوح ذلك بأوثخة :

ونهل :  نّد لو دار  وه العبد ف   اكلل المخطلهللا المهسخة للند بان  اواور 

د وا  طاهف الماخطلهللا   صاّح لاد   اكلهللا بعرهل و نونل ب ّ  لام يعخام اّجنّتا
 تهجنح الم نوهللا   اال يجو  لد الحكم بخزال ذلك.

 اااد طعلواالهللا  ااادهمل  لااذّ واا  اآلخااه  (2)للاار  (1)اونهاال :  نّااد لااو اياادل 

فلختلره  خند   لم يهتكب تهجنحل ب  وهّجح   الهللا لم يخزل  كل األلذّ   الك  
اال يكف  وجّهد األلذّيّة. نعم لو اكم بخزال األكل ال بدّ و  تحمّا دلنل  خند   

 لو كلهللا  ادهمل ورّها صّح الحكم بللخزال.

  ّم يلض :
ابللجمخة : فللحكم ب  دلنل غنه التاهجنح با  واهّجح   فاللمهّجح غناه 

 الدلنل   ااألّاض يكوهللا ف  وملل المنل االعمل   االثلن  يكوهللا ف  وملل
__________________ 

 .«يدّل» ( كذا ف  النمخ   ااألنمب :1)

 .« خر» ( :ه)( ف  2)

كاااااااااااااا ّل  خااااااااااااااه 
لخفلواااااال النهاياااااا  
فااااااااااااا  تاااااااااااااهجنح 
و ناااااااااااااااااااااااااااااااااوهللا 
اال تباااااالر بمطخااااااا 

 ال  ّ 
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 التالديا االحكم.

  ّم يلض :
 هللا لنت المهاد  نّد يجب العمل بلل ّ  الم نوهللا اّجنّتد ا نّد الذر يجب 

ـ  العمل بد بعد انمداد بلب العخم   بل وهاده :  نّد بعد ول اجب  خر المكخّاا

 ظّ    لو  مل العمل بلل ّ    اال يعخم  رّ ـ  النمداد بلب العخم ابملء التكخنا
 ؟بلل ّ  الم نوهللا اّجنّتد  ّر نمّ يخزل  خند

فاإهللا يخات : تااهجنح با  وااهّجح   فماد غخطات غخطاال ظالهها   الهللا كاالهللا 

   انتهر ك ود. (1)غنهه   فبنّند اتّر نن ه 
 ياوض : ال يخفاار  نّاد لاانت الماهاد واا   صال دلناال االنماداد لالّ اجااوب 

جب تهدّد بن  ظناوهللا   فا  غاه  لالّ العمل بلل ّ    فإذا فه   هللّا هذا الوا

ف  تعننند بحنث يحكم بأهللّا هذا هو الذر يجاب العمال باد شاه ل   اتّار يبنا  
 (2)المجتهد  خند ف  وملل العمل ايختزل بمؤدّاه  خر  نّد اكام شاه ّ   زواّ  

وا  الشالر . ا ّوال داا ا  ارتكالب بعا  ال ناوهللا داهللا بعا  فها  وختخفاة 

ا   للر االختنلر ووجودا ف  ووهول اال تبالر غنه ونربطة : فمد يكوهللا الد
 لغه  و  األغها    ايد يكوهللا ف  و نوهللا اال تبلر.

فخنت الك ل لالّ ف   هللّا ال اّ  بحّجنّاة بعا  ال ناوهللا هال يوجاب األخاذ 

 بذلك ال ّ  شه ل   بحنث يكوهللا اآلخذ بغنهه لدا  و  الداا   وعليبل
__________________ 

 .397ـ  396(  واهد األيّلل : 1)

   « هفاا  اجااوب » ( :ت)  اارد باادلهل فاا   (ض)   (ر)   (ت)فاا   « زواا ّ »( لاام تااهد 2)

 .«جزو » ( :ض)اف  
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هال  ابعبالرو اخاهى : ؟ ند ع ف  تهك وال هاو اظنفتاد وا  ساخوك الطهياا

لهللا يخات  ؟يجو  شه ل  هللا يعمل المجتهد بغنه و نوهللا اال تبلر    ل ال يجو 
 : ال يجو  شه ل.

مل الدلنل الشه ّ  بعد جاوا  العمال بالل ّ  فا  الجمخاة  خار  هللّا يخنل : ف

 ؟تخك المهمخة غنه هذه الجزهنّة
  لك  بدال    و نوهللا اال تبلر ال جمعال بننهمال    (1)الهللا يخت : يجو  

 فهذا هو التخننه الذر التزل المعّمم ببط ند.

 الهللا يخت يجو  جمعل بننهمل   فهذا هو وطخب المعّمم.
د بااللمهّجح واال يكااوهللا دا ناال للاار لرادو  اااد الطااهفن    باال فخاانت المااها

المااهاد : واال يكااوهللا دلاان   خاار اكاام الشاالر    اواا  المعخااول  هللّا هااذا الحكاام 

الوجوبّ  ال يكوهللا لالّ    اّجة شه نّة   فخو كلهللا ه  وجاّهد ال اّ  بوجاوب 
العمل بذلك البع  فمد لزل العمل بمطخا ال ّ   ند اشتبله الحكم الشه ّ    

فخام يخاتم : لهللّا  ؟فإذا جل  ذلك ف  هاذا الممالل لام ال يجاو  فا  سالهه المملوالت

 ؟نتنجة دلنل االنمداد اّجنّة ال ّ  ف  الجمخة
ابعباالرو اخااهى : لااو ايتراار انمااداد باالب العخاام فاا  األاكاالل تعناان  

األاكلل المجهولة بمطخا ال ّ    فخم ونعتم لفلدو ذلك الدلنل لالّ إل بلت اّجنّة 

الهللا ايترر تعنن  األاكلل بالل ّ  فا  الجمخاة   لام يوجاب  ؟ف  الجمخةال ّ  
الذر اجب العمل باد بممترار ـ  انمداد بلب العخم ف  تعنن  ال ّ  ف  الجمخة

 العمل ف  تعننند بمطخا ال ّ .ـ  االنمداد

 االصل الك ل :  هللّا المهاد و  المهّجح هنل هو المعنّ  االدلنل
__________________ 

 .«ذلك» يلدو :  (ها ) (ت) ( ف 1)
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المخاازل واا  جلنااب الشاالر  لاانت لالّ   فااإهللا كاالهللا فاا  المماالل شاا ء غنااه ال ااّ  

 فخنذكه   الهللا كلهللا وجّهد ال ّ  فخم تثبت اّجنّة وطخا ال ّ .
فثبت و  جمن  ذلك :  هللّا الك ل لنت ف  المهّجح لخفعل   بل المطخوب 

 العمل بهذا داهللا ذاك. المهّجح لخحكم بأهللّا الشلر   اجب بعد االنمداد

فاا   (1)اوّماال ذكهناال ي هااه واال فاا   خااه كاا ل الاابع  المتماادّل ذكااهه 
 توونح وطخبد : و   هللّا كوهللا المهّجح ظنّل ال يمتر  كوهللا التهجنح ظنّنل.

فإنّل نموض : لهللّا كاوهللا الماهّجح يطعنّال ال يمترا  ذلاك   بال لهللا يالل دلنال 

بد يطعنّل   الالّ فخنت ظنّنّال كلهللا التهجنح  (2) خر ا تبلر ذلك المهّجح شه ل 
  يرل.

 ّم لهللّا ول ذكهه األخنه ف  ومدّوتد : و   هللّا التهجنح ب  وهّجح يبنح بال 

وحلض   ي هه وند خخط بن  التهجنح ب  وهّجح ف  اإليجلد االتكوي    ابنند 
ف  وملل اإللزال االتكخنا ؛ فإهللّا األّاض وحلض ال يبنح   االثلن  يبنح ال وحالض 

 وهاب ف  ك ود    المبح للر االستحللة ال وورد لد   فلفهم.؛ فلإل

فثبت وّمل ذكهنال :  هللّا تعنان  ال اّ  فا  الجمخاة وا  بان  ال ناوهللا بالل ّ  
 غنه ومتمنم.

 اف  اكمد : ول لو  نّ  بع  ال نوهللا ألجل ال ّ  بعدل اّجنة ول
__________________ 

 .479(  ر الشنخ وحّمد تم    ايد تمدّل ك ود ف  الالفحة 1)

 (.ظ)ف   «شه ل»( لم تهد 2)

 اااااااااااادل صااااااااااااّحة 
تعنااااااااااان  بعااااااااااا  

ألجااااااااال  ال ناااااااااوهللا
ال اااااااااااااّ  بعااااااااااااادل 

 اّجنة ول سواه
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سااواه   كلألالويّااة ااالسااتمهاء باال الشااههو ؛ انااث لهللّا المشااهور  خاار  اادل 

ا تبلرهل   بل ال يبعد دخوض األّالان  تحات المنالس المنهاّ   ناد   بال النها  
المترّمنة لحكم دية  صلب   « بلهللا»ف  يرنّة     العمل بلالالر ونهمل اارد

؛ فإنّد ي ّ  بذلك :  هللّا ال ّ  المعتبه بحكم االنمداد ف  ول  ادا هاذه  (1)المه و 

 الث  ة.
ايااد ظهااه وااعا ذلااك وّماال ذكهناال : واا   اادل اسااتملوة تعناان  المراانّة 

 المهمخة بلل ّ .

وااور انزيااد هناال :  هللّا د ااوى االااوض ال ااّ   خاار  اادل ا تباالر هااذه اال
ومنو ة ؛ ألهللّا وماتند الشاههو  خار  ادل ا تبلرهال لانت لالّ  ادل الادلنل  ناد 

ال لكونهااال ونهنّااال  نهااال ـ  المشاااهور  خااار ا تبلرهااال   فنبمااار تحااات األصااال

اوثاال هااذه الشااههو الممااتندو للاار األصاال ال يوجااب ـ  بللخالااوم كللمناالس
 ال ّ  بللواي .

غنه اااد وا   صاحلبنل ا ّول د وى كوهللا األّالن  ينلسل   فنكذّبد بعمل 
 خنهمل   بل األالويّة يد  مل بهل غنه اااد و   هل ال نوهللا الخلّصة ف   (2)

 .(3)بع  الموارد 
__________________ 

 .63( تمدّل الحديث ف  الالفحة 1)

ا    527ـ  526   480  اان اااه وفاالتنح االصااوض :  60:  1  االحااداها  74( الزباادو : 2)

 .671ـ  667

  اكولااده صاالاب  182ا  169   104:  2ا    310:  1ند الثاالن  فاا  الممااللك ( كللشااه3)

 .299:  3  كمل ستأت  اإلشلرو للند ف  وبحث االستالحلب  403المعللم ف  فمد المعللم : 
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 خار اهواة العمال  خنهال  « بلهللا»اوند ي هه : الوه  ف  داللة يرنّة 

  خنهل بللخالوم.بللخالوم   ف  يبمر ظّ  و  الهااية بحهوة العمل 
الو فه  ذلك : دخل األالويّة ف  ول يالل الادلنل  خار  ادل ا تبالره ؛ 

وتنمّ  اال تبلر بللنمبة للار األالويّاة ؛  « بلهللا»ألهللّا ال ّ  الحلصل و  رااية 

 فحّجنّتهل و   دل اّجنّة الخبه الداّض  خر المن   نهل غنه وحتمخة   فتأّول.
 ااّم بعااد واال  هفاات : واا   اادل اسااتملوة تعناان  المراانّة المهمخااة بمطخااا 

 ال ّ    فل خم :  نّد يد يالّح تعنننهل بلل ّ  ف  وواو  :

 ادهل :  هللا يكاوهللا ال اّ  المالهم  خار اّجنّاة بعا  ال ناوهللا وا  المتانمّ  
لالاحنح المتانمّ  ا تبلره بعد االنمداد   لّول وطخمل كمل لذا يلل فهد و  الخبه ا

ا تبلره و  بن  سلهه األخبلر اسلهه األولرات  خر اّجنّة بع  ول داند  (1)

  فإنّد يالنه اننئذ وتنمّ  اال تبلر ؛ ألجل ينلل ال اّ  المتانمّ  اال تبالر  خار 
 ا تبلره.

الّول بلإلولفة للر ول يلل  خر ا تبلره لذا  بت اّجنّة ذلاك ال اّ  المالهم 

مل  المنموض  خر اّجنّاة االساتمهاء واث  ؛ فإنّاد يالانه بعاد   كمل لو يلل اإلج
 الوجوه ظنّل وعتبها. (2)ل بلت اّجنّة اإلجمل  المنموض ببع  

 بد ول هو وتنمّ  بللنمبة للند   كللشههو لذا كلنت وتنمّنة (3)ايخحا 
__________________ 

 .«وتنمّ » ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

 .« خر بع » ( :ض)( ف  2)

 .«االحا» ( :ها )   (ل)   (ظ)( ف  3)

صااااااااااّحة تعنااااااااااان  
ة المهمخاااااااة المرااااااانّ 
ا ال ااااااااااّ  بمطخاااااااااا

 ف  وواو 
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 .(1)اال تبلر بللنمبة للر االستمهاء بحنث ال يحتمل ا تبلره دانهل 

لك    هذا وبنّ   خر  دل الفه  ف  اّجنّة ال ّ  بن  كوند ف  المملهل 
الفها نّة اكوند ف  المملهل االصولنّة ؛ الالّ فخو يخنل : لهللّا ال ّ  فا  الجمخاة 

االنمداد   لنّمل هو المتعخّا بللمملهل الفه نّة داهللا  (2)ومدّولت الذر يرر بد 

 غنههل   فللمدر المتنمّ  لنّمل هو وتنمّ  بللنمبة للر الفها    ال غنه.
: واا   اادل الفااه  باان  تعخّااا ال ااّ  باانفت الحكاام  (3)اواال ذكهناال ساالبمل 

هاو التحمناا الفه ّ  ابن  تعخّمد بمل جعل طهيمل للند   لنّمل هو بنلء  خار وال 

و  تمهيه ومدّولت االنمداد  خر اجد يوجب اكوواة العمال داهللا كشافد  ا  
 .(4)جعل الشلر    االمدر المتنمّ  وبنّ   خر الكشا   كمل سنج ء 

لالّ  هللا ياادّ ر :  هللّا الماادر المتاانمّ  فاا  الفااها  هااو وتاانمّ  فاا  المماالهل 

 .(5)االصولنّة  يرل 
__________________ 

   (ها ) (ل)   (ظ)   (ر)هنال فا   «ا تبالره دانهالـ  للارـ  الّول بلإلوالفة»و ( لم تهد  بلر1)

 (.ه)  نعم كتبت هنل ف  هلو   (ض)اشطب  خنهل ف  

 .«دلنل» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  2)

 .437( راج  الالفحة 3)

 .491( ان ه الالفحة 4)

هنال  (ها ) (ل)   (ظ)   (ر)  افا   (لا ) (ظ)فا   « يرالـ  للارـ  لالّ  هللا»( لم تاهد  بالرو 5)

 الت  تمدّوت ف  الالفحة الملبمة. «ا تبلره دانهلـ  للرـ  الّول بلالولفة» يلدو : 
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الثلن  :  هللا يكوهللا ال ّ  الملهم  خر اّجنّة ظّ  وتّحدا ال تعادّد فناد   كمال 
لذا كالهللا و ناوهللا اال تبالر ونحالاها فنماال يلوات  والرو اااادو  خار اّجنّتااد   

د يعمل بد ف  تعنن  المتّب  الهللا كلهللا  وعا ال نوهللا ؛ ألنّاد لذا انمادّ بالب فإنّ 

العخم ف  ومألة تعنن  ول هو المتّب  بعد االنمداد الام يجاز الهجاو  فنهال للار 
  تعنّ  الهجاو  للار ال اّ  الموجاود  (1)االصوض اتّر االاتنلط كمل سنج ء 

 ومألة انمدّ فنهل بلب العخم : و   هللّا كلّ  (2)ف  الممألة فنؤخذ بد ؛ لمل  هفت 

 بحكم العمالـ  افه   دل صّحة الهجو  فنهل للر ومترر االصوض   تعنّ 
 العمل بأّر ظّ  اجد ف  تخك الممألة.ـ 

الثللث :  هللا يتعدّد ال نوهللا ف  وماألة تعنان  المتّبا  بعاد االنماداد بحناث 

ات كلفناة فا  الفماد   لكا  يمول كّل اااد ونهل  خر ا تبالر طلهفاة وا  األوالر
ف  وهتبة ال يكوهللا ا تبالر بعراهل و نونال ـ  كخّهلـ  يكوهللا هذه ال نوهللا الملهمة

ـ  االنماداد فا  وماألة تعنان  المتّبا  (3)بحكام ومادّولت ـ    فحننئذ : لذا اجب

الهجو  فنهل للر ال ّ  ف  الجمخة   االمفاها  تمالار ال ناوهللا الموجاودو 
ّجح لبعرااهل   اجااب األخااذ بللكااّل بعااد بطاا هللا فاا  تخااك الممااألة ا اادل المااه

التخننه بلإلجمل  اتعّمه وبط البع  الذر ال يخزل العمه و  االاتنلط فند 
(4). 

  ّم  خر تمديه صّحة تمهيه دلنل االنمداد  خر اجد الكشا  
__________________ 

 .504( ان ه الالفحة 1)

 .435( راج  الالفحة 2)

 .«دلنل» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  3)

 (.لا ) (ظ)ف   «االاتنلط فندـ  للرـ  بعد بط هللا»( لم تهد  بلرو 4)

 الموو  الثلن 

 الموو  الثللث

اجااااااااااااااااااااااااااااااااااوب 
 االيتالااااااالر  خااااااار
الماااااااااادر المتاااااااااانمّ  
بناااااااااااااالء  خااااااااااااااار 

 الكشا
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هاو االيتالالر  خاار ـ   ّاالـ  : لهللّا الا  ل  خار هاذا (1)فللاذر ينبغا   هللا يمالض 

 المتنمّ  و  ال نوهللا.
اجهلهللا :  يواهمل العادل  ؟اهل يخحا بد كّل ول يلل المتنمّ   خر ا تبلره

كشا العمل بواسطة ومادّولت  (2)كمل تمدّل ؛ لذ بنلء  خر هذا التمهيه ال نمخّم 

االنمداد لالّ    ا تبلر ال ّ  ف  الجمخة ف  الفها  داهللا االصاوض   اال اّ  
 بحّجنّة األولرو الف ننّة ظّ  بللممألة االصولنّة.

لعمل :  نّاد ال فاه  بان  نعم   ومترر تمهيه الدلنل  خر اجد اكووة ا

 تعخّا ال ّ  بللحكم الفه ّ   ا بحّجنّة طهيا.
بمعنار  نّاد ال يخازل وا  العمال ـ   ّم لهللا كلهللا المدر المتنمّ  كلفنل ف  الفمد

بلالصاااوض فااا  وجلريهاااال المحاااذار الااا  ل  خاااار تماااديه االيتالااالر  خاااار 

ب األخذ بمل هو المتنمّ  وا  األوالرات البليناة فهو   الالّ فللواجـ  المعخوولت
بللنمبة للر غنههل   فإهللا كفر ف  الفمد بللمعنر الاذر ذكهنال فهاو    (3)الثلبتة 

 الالّ فنؤخذ بمل هو المتنمّ  بللنمبة   اهكذا.

 (4) ّم لو فهونل  دل المدر المتنمّ  بن  األولرات  ا  دل كفلياة وال هاو 
: فإهللا لم يك   خار شا ء ونهال  والرو فالل  ل األخاذ  المتنمّ  وطخمل  ا بللنمبة

 بللكّل ؛ لبط هللا التخننه بلإلجمل  ابط هللا طه  الكلّ 
__________________ 

  الام  (لا ) (ظ)فا  غناه  «... تمديه»ومدّوة  خر  «فللذر ينبغ   هللا يملض»( اردت  بلرو 1)

 .« مّ »تهد ف  تخك النمخ 

 .«ال يمخم» ( :لا ) (ظ)( ف  2)

 (.ها ) (ت)ف   «الثلبتة»لم تهد  (3)

 .«المدر» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  4)

لاااو لااام يكااا  الماااادر 
 المتنمّ  كلفنل
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 .(1)بللفه  افمد المهّجح   فتعنّ  الجم  

كمال لذا يلوات ـ  الهللا يلل  خر بعرهل  والرو : فاإهللا كلنات  والرو اااادو
 (2)كالهللا الا  ل األخاذ بهال ؛ لتعنان  ـ  الشههو  خر اّجنّة جمخة و  األولرات

 و ف  تعنن  المتّب  و  بن  ال نوهللا.الهجو  للر الشهه

الهللا كلنت  ولرات وتعدّدو يلوت كاّل اااادو ونهال  خار اّجنّاة ظاّ  وا  
الحلجة للر جمن  تخك ال نوهللا ف  الفمد ا دل كفلية بعراهل    مال بهال. اال 

فااه  اننئااذ باان  تماالار تخااك األواالرات الملهمااة واا  انااث ال ااّ  بلال تباالر 

 .االعدل   ابن  تفلاتهل ف  ذلك
ا ّول لو يلوت كّل ااادو ونهل  خر ومدار و  األولرات كالف فا  الفماد 

ـ  : فإهللا لم تتفلات األولرات الملهمة ف  ال ّ  بلال تبلر   اجاب األخاذ بللكالّ 

؛ لفمااد المااهّجح. الهللا تفلاتاات   فماال ياالل وتاانمّ  اال تباالر ـ  كلألواالرو الواااادو
كماال لذا يااالل اإلجمااال     (3)او نااوهللا اال تبااالر  خااار ا تباالره يالااانه وعنّنااال 

 خار اّجنّاة  والرو غناه و ناوهللا ـ  بنلء  خر كوند و نوهللا اال تبلرـ  المنموض

 بذلك. (4)اال تبلر   ايلوت تخك األولرو   فإنّهل تتعنّ  
 هذا كخّد  خر تمديه كوهللا دلنل االنمداد كلشفل.

 (5)ا ّول  خر ول هو المختلر و  كوند الكمل   فمنج ء الك ل فند 
__________________ 

 .«الجمن » ( :ضا ) (ر)( ف  1)

 .«لتعنّ » ( :ر)( ف  2)

 .«لغنهه» يلدو :  (ها ) (ل)   (ض)  اف   «بعده» يلدو :  (ظ)( ف  3)

 .«تعنّ » ( :ظ)( ف  4)

 .502( ان ه الالفحة 5)
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 بعد الفهاغ    المعّمملت الت  ذكهاهل لتعمنم النتنجة لهللا شلء ع تعللر.

: فلل  ل  خر المجتهد  هللا يتأّوال فا  األوالرات   اتّار  لذا  هفت ذلك
  ايحاّلاال واال يمكاا   (1)يعااهف المتاانمّ  ونهاال امنمااة  ا بلإلواالفة للاار غنااهه 

تحالنخد و  األوالرات الملهماة  خار اّجناة تخاك األوالرات   ايمنّاز بان  تخاك 

األولرات الملهمة و  انث التملار االتفلات و  انث ال ّ  بحّجنة بعراهل 
 ولرو اخهى   ايعهف كفلية ول  اه  ا تبلره و  تخاك األوالرات ا ادل و  

 كفليتد ف  الفمد.

اهااذا يحتاالج للاار ساانه وماالهل الفمااد لجماالال   اتّاار يعااهف  هللّا الماادر 
المتنمّ  و  األخبلر ال يكف  واث  فا  الفماد   بحناث يهجا  فا  واوارد خخات 

فا  ذلاك الماورد      هذا الخبه للر االصوض الت  يمترانهل الجهال باللحكم 

لكونااد وتنمّناال لواالفنّل    ا لكونااد ـ  ا نّااد لذا انرااّم للنااد يماام  خااه واا  الخبااه
فخاانت لاد الفتاوى  خار اجااد  ؟هال يكفا   ل الـ  و ناوهللا اال تبالر ب اّ  وتّباا 

يوجب طه  سلهه ال نوهللا اتّر يعهف كفلية وال  ااه ه وا  جهاة النمان   ا 

ذر هو  شدّ و  طوض الجهلد   بحاّا وحّماد المتّب . افّمنل ع ل جتهلد ال ال  ّ 
 ا لد األوجلد.

وا   : (2)الثلن  و  طه  التعمنم : ول سخكد غنه اااد و  المعلصهي  

 بعد تممنم ال نوهللا للر و نوهللاـ   دل الكفلية ؛ انث ا تهفوا
__________________ 

 .«غنههل» ( :ها ) (م)   (ر)( ف  1)

 .402  اهداية الممتهشدي  :  278( ان ه الفالوض : 2)

الطهيااااااااا الثاااااااالن  
نم :  ااااااااادل لختعمااااااااا

كفلياااااااااة ال ناااااااااوهللا 
 المعتبهو
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بااأهللّا ومتراار المل اادو بعااد لهماالض النتنجااة ـ  اال تباالر اوشااكوكد اووهووااد

االيتالاالر  خاار و نااوهللا اال تباالر    ااّم  خاار المشااكوك    ااّم يتمااّهى للاار 
 الموهول.

ل ؛ بنالء  خار لكّ  ال ناوهللا الم نوناة اال تبالر غناه كلفناة   لّوال بأنفماه

انحاللرهل ف  األخبلر الالحنحة بتزكنة  دلن . الّول ألجال العخام اإلجماللّ  
ونهال ااجاود وال ي اّ  وناد  (1)بمخللفة كثنه و  ظواهههال لخمعالن  ال الههو 

ذلاك فاا  ال نااوهللا المشااكوكة اال تباالر   فا  يجااو  التمّمااك بتخااك ال ااواهه ؛ 

ظلهه الكتالب االمانّة المتاواتهو  لخعخم اإلجمللّ  المذكور   فنكوهللا اللهل الض
 ف   دل الوفلء بمع م األاكلل.

بممتراار يل اادو االنمااداد الاازال المحااذار واا  ـ  فاا  باادّ واا  التمااّهر

للر ال نوهللا المشكوكة اال تبلر الت  دلّت  خر لرادو ـ  الهجو  للر االصوض
وا  وشاكوك ـ  خ ف ال لهه ف  ظواهه و نوهللا اال تبالر   فنعمال بمال هاو

وخاّلااّ لعموواالت و نااوهللا اال تباالر اومنّااد إلط يلتااد ايااهاه  ـ  باالراال ت

 لمجل اتد.
فإذا اجب العمل بهذه الطلهفة و  وشكوك اال تبلر  بت اجوب العمل 

وّمال لانت فنهال وعلرواة ل اواهه األوالرات الم نوناة اال تبالر    (2)بغنههل 

ا لام يفاّه  بلإلجمل   خر  دل الفه  بن   فهاد وشاكوك اال تبالر ؛ فاإهللّا  ااد
بن  الخبه الحم  المعلر  إلط   الالحنح   ابن  خبه اما   خاه غناه 

 وعلر  لخبه صحنح   بل بلألالويّة المطعنّة ؛ ألنّد لذا
__________________ 

 .«المهادو»:  «ال لههو»بدض  (م)( ارد ف  1)

 .«لغنههل»  اف  غنههل :  (ظ)( كذا ف  2)
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لد وعلروة ل لهه و ناوهللا اال تبالر    اجب العمل بمشكوك اال تبلر الذر

 فللعمل بمل لنت لد وعلر   الر.
 ّم نموض : لهللّا ف  ظاواهه وشاكوك اال تبالر واوارد كثناهو يعخام لجمالال 

هاا  األواالرات ـ  ظنّاالـ  بعاادل لرادو المعاالن  ال االههو   االكلشااا  اا  ذلااك

لموهاول الموهووة اال تبلر   فنعمل بتخك األولرات    اّم نعمال ببالي   فاهاد ا
اال تبلر بلإلجمل  المهّكب ؛ انث لهللّا  ادا لم يفّه  بن  الشاههو المعلرواة 

لخخبه الحم  بللعمول االخالوم ابن  غنه المعلر  لد   بل بلألالويّة   

 كمل  هفت.
 ياوض : اإلنالاالف :  هللّا التعماانم بهااذا الطهياا  وااعا واا  التخالاانّ 

هذا المعّمم يد جم  واعا الماولن  ؛ اناث ا تاهف  بم نوهللا اال تبلر ؛ ألهللاّ 

االيتاللر  خار و ناوهللا اال تبالر   ـ  لو ال  دل الكفليةـ  بأهللّا ومترر المل دو
ايد  هفت  نّد ال دلنل  خر ا تبلر وطخا ال ّ  بلال تبلر لالّ لذا  بات جاوا  

 العمل بمطخا ال ّ   ند انمداد بلب العخم.

 الكفلية   ففند : (1)دل ا ّول ول ذكهه : و  التعمنم لع
 ّاال :  نّد وبنّ   خر   م كاوهللا و ناوهللا اال تبالر ونحالاها فا  الخباه 

وا  الشاههو   ـ  الالحنح بتزكنة  دلن    النت كذلك   بل األولرات ال نّنّة

اول دّض  خر ا تبلر يوض الثمة   ورلفل للر ول اساتفند وا  سانهو المادولء فا  
ـ  هاايلت اف  تشاخنّ  ااواض الاهااوالعمل بمل يوجب سكوهللا النفت و  ال

توجااب ال ااّ  المااوّر بحّجنّااة الخبااه الالااحنح بتزكنااة  اادض اااااد   االخبااه 

 المو ّا   االرعنا المنجبه بللشههو و  انث الهااية   او 
__________________ 

 .«بعدل» ( :ل)( ف  1)

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
 هذه الطهيمة
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المعخاول : كفلياة ذلااك ا ادل لاازال وحاذار وا  الهجااو  فا  وااوارد فماد تخااك 

 ألولرات للر االصوض.ا
ا لننل :  هللّا العخم اإلجمللّ  الذر ادّ له يهج  الصخد للر العخم بمطلبماة 

بعااا  وشاااكوكلت اال تبااالر لخوايااا  وااا  جهاااة كشااافهل  ااا  الماااهادات فااا  

و نونلت اال تبلر   او  المعخول  هللّا العمل بهل ألجل ذلك ال يوجاب التعادّر 
اال تبالر الغناه الكلشافة  اا   للار وال لانت فناد هاذه العخّااة     نا  وشاكوكلت

وااهادات و نوناالت اال تباالر ؛ فااإهللّا العخاام اإلجمااللّ  بوجااود شااههات وتعاادّدو 

األخبلر  ا وخاّلالة لعموولتهل   ال يوجاب التعادّر للار  (1)ومنّدو إلط يلت 
الشههات الغنه المزاامة ل خبلر بتمنند  ا تخالنّ   فرا   ا  التماّهر 

 للر االستمهاء ااألالويّة.

د وى اإلجمل  ال يخفر ول فنهل ؛ ألهللّا الحكم بللحّجنّة ف  الممم األّاض ا
بعادل تعاّه  اإلوالل  (2)لعخّة غنه وّطاهدو فا  الممام الثالن  اكام  مخاّ  نعخام 

لد يوال اال فع    لالّ وا  بالب تمهياه اكام العمال   االمفاها   الم ل خند

 د العخم اإلجمللّ . دل جهيلهللا اكم العمل ف  غنه وورد العخّة   اه  اجو
او  ذلاك يعاهف الكا ل فا  د اوى األالويّاة ؛ فاإهللّا المنالط فا  العمال 

بللممم األّاض لذا كلهللا هو العخم اإلجمللّ    فكنا يتعادّى للار وال ال يوجاد فناد 

 ؟المنلط   فر     كوند  الر
 اكأهللّا وتوّهم اإلجمل  ر ى  هللّا  ادا و  العخملء لم يفّه  بن   فهاد

__________________ 

 .«إلط  »( ف  جمن  النمخ : 1)

 .«فعخم» ( :ها ) (ض)   (ت)  اف   «يعخم» ( :ر)( ف  2)
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 فهاد الشههو   الام يعخام  هللّا الوجاد  نادهم  باوت الادلنل  (1)الخبه الحم   ا 

 خنهماال وطخماال  ا نفنااد كااذلك ؛ ألنّهاام  هاال ال نااوهللا الخلّصااة   باال لااو ادّ اار 
ل بجمخة و  األخبلر الحمالهللا  ا شاههات ألجال اإلجمل   خر  هللّا كّل و   م

العخم اإلجمللّ  بمطلبمة بعرهل لخواي  لم يعمل بللبالي  لخالل   ا  هاذا العخام 

 اإلجمللّ    كلهللا ف  وحخّد.
  وا   (2)ول ذكهه بع  وشليخنل طلب  اهاه  الثللث و  طه  التعمنم :

بنلء  خر  هللّا الثلبت و  دلنل االنمداد اجوب العمل بلل ّ  يل دو االشتغلض ؛ 

 ف  الجمخة   فإذا لم يك  يدر وتنمّ  كلف ف  الفمد اجب العمل بكّل ظّ .
لكااوهللا واال  اادا ااجااب العماال واا  ـ  اوناا  جهياالهللا يل اادو االشااتغلض هناال

 هفات الجاواب  ناد فا  بعا   جوباة الادلنل  (3)ياد ـ  ال نوهللا وحّهل العمل

 دلّة ا تبلر ال ّ  بللطهيا.األّاض و   
الك  فند :  هللّا يل ادو االشاتغلض فا  وماألة العمال بالل ّ  وعلرواة فا  

بعااا  الماااوارد بمل ااادو االشاااتغلض فااا  المماااألة الفه نّاااة   كمااال لذا ايترااار 

اجاوب الماورو   اكالهللا ظاّ  وشاكوك اال تبالر  خار  (4)االاتنلط ف  الفه  
   فإنّد يجب وها لو يل دو االاتنلط ف  الفها  ايهاءو  دل اجوبهل

__________________ 

 .«ا فهاد» ( :ر)( ف  1)

 .255( هو شهيا العخملء   ان ه تمهيهات درسد ف  ووابط االصوض : 2)

 .«فمد» ( :ما ) (ر)   (ت)( ف  3)

 .«ف  الفها » ( :م)( ف  4)

الثللاااااااااااااث وااااااااااااا  
طاااااااه  التعمااااااانم : 

 يل دو االشتغلض

المنليشاااااااااااة فااااااااااا  
هااااااااااذه الطهيمااااااااااة 

  يرل
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اتنلط ف  الممألة االصولنّة ؛ ألهللّا المورو ؛ الاتملض اجوبهل   اال ينلفند اال

اهاو اجاوب العمال بالل ّ  المالهم  خار ـ  الحكم االصولّ  المعخاول بلإلجمالض
وعناله اجاوب العمال  خار اجاد ينطباا وا   ادل الوجاوب   ـ   دل الوجوب

ايكف  فند  هللا يم  الفعل  خر اجد الوجوب   اال تنلف  بان  االاتنالط افعال 
 اكوند ال  خر اجد الوجوب الوايعّ . المورو الاتملض الوجوب   (1)

اتووانح ذلاك :  هللّا وعنار اجاوب العمال بالل ّ  اجاوب تطبناا  مخاد 

 خند   فإذا فهونل  نّاد يادّض  خار  ادل اجاوب شا ء   فخانت وعنار اجاوب 

اختلر فعل ذلك فنجاب  هللا  (2)العمل بد لالّ  نّد ال يتعنّ   خند ذلك الفعل   فإذا 
ب   كمل لو لم يك  هذا ال ّ  اكلهللا غنه ااجب يم  الفعل ال  خر اجد الوجو

بممترر األصل   ال  نّد يجب  هللا يم   خر اجد  دل الوجوب ؛ لذ ال يعتباه 

ف  األفعلض الغنه الواجبة يالد  ادل الوجاوب. نعام   يجاب التشاّه  االتاديّ  
و  بلب اجاوب التاديّ  بجمنا  وال  خام ـ  سواء فعخد  ا تهكدـ  بعدل الوجوب

 و  الشه .

المذكور بن  ظناوهللا تعخّمات ـ  الواجب العملـ  ننئذ : فإذا تهدّد ال  ّ اا
بعاادل اجااوب اوااور   فمعناار اجااوب و ا ااة ذلااك ال ااّ  المجماال المعخااول 

 هللا ال يكوهللا فعخد لهذه االوور  خر اجد الوجوب   كمل لاو  (3)لجملال اجوب 

 لم يك  هذه ال نوهللا اكلنت هذه االوور وبلاة
__________________ 

 .«بفعل» ( :ها ) (ر)ف   (1)

 .«الذا» ( :ها ) (ض)   (ظ)( ف  2)

 .«اجوبد»  اف  غنههل :  (ت)اوالّححة  (ه)   (ض)   (ر)( كذا ف  3)
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 بحكم األصل ؛ الذا يمتحّب االاتنلط التنلهللا الفعل الاتملض  نّد ااجب.

 ّم لذا فه  العخم اإلجمللّ  و  الخلرج بوجوب  اد هذه األشنلء  خر 
ب االاتنلط االجم  بن  تخك االوور   فنجاب  خار المكخّاا االلتازال اجد يج

 ونهل ؛ الاتملض  هللا يكوهللا هو الواجب. (1)بفعل كّل اااد 

وا  اجاوب  هللا يكاوهللا فعخاد ـ  اول ايترله ال ّ  الملهم  خر  دل اجوبد
باال  بحللااد ؛ ألهللّا االاتناالط فاا  الجمناا  ال يمتراا  ـ  ال  خاار اجااد الوجااوب

نواهللا الوجوب الوايعّ    بال بعناواهللا  نّاد وحتمال الوجاوب   لتنلهللا كّل ونهل بع

اال ّ  الملهم  خر  دل اجوبد ال يمن  و  لزال لتنلند  خر هذا الوجد   كمال 
دّض  خار  ادل ـ  ك لهه الكتلبـ   نّد لو فهونل ظنّل وعتبها وعخوول بللتفالنل

 اجااوب شاا ء   لاام يناالف وااؤدّاه السااتحبلب اإلتناالهللا بهااذا الشاا ء الاتماالض

 الوجوب.
هااذا   ا ّواال واال يااه  ساامعك : واا  تمااديم يل اادو االاتناالط فاا  الممااألة 

االصولنّة  خر االاتنلط ف  الممألة الفه نّة  ا تعلروهمل   فخانت فا  وثال 

 المملل.
بااال وثااالض األّاض ونهمااال : وااال لذا كااالهللا العمااال بلالاتنااالط فااا  المماااألة 

الفه نّة   كمل لذا تهدّد  االصولنّة وزي  لخشّك الموجب ل اتنلط ف  الممألة

الواجب بن  الماله ااإلتملل ادّض  خر  ادهمل  ولرو و  األولرات الت  يعخم 
 لجملال بوجوب العمل ببعرهل ؛ فإنّد لذا يخنل بوجوب العمل

__________________ 

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «اااد»( لم تهد 1)
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 ال تن .اّجة وعنّنة إلادى ال (2)يالنه  (1)بهذه األولرات 

لتنلنهال  (3)لالّ  هللا يملض : لهللّا االاتنلط ف  الممألة االصولنّة لنّمل يمترا  
ال نف  غنههل   فللال و االخهى اكمهل اكم المورو ف   دل جاوا  لتنلنهال 

 خر اجد الوجوب   فا  ينالف  اجاوب لتنلنهال الاتمالض الوجاوب   فنالانه 

 ن نه ول نح  فند.
وة   فهاو كمال لذا  خمنال لجمالال بحهواة ا ّول الثلن  اهو وورد المعلر

شاا ء واا  باان   شاانلء   ادلّاات  خاار اجااوب كااّل ونهاال  واالرات نعخاام لجماالال 

بحّجنّة لااداهل ؛ فاإهللّا ومترار هاذا اجاوب اإلتنالهللا باللجمن    اومترار ذاك 
 تهك الجمن    فلفهم.

ا ّواال د ااوى :  نّااد لذا  باات اجااوب العماال بكااّل ظااّ  فاا  وملباال غنااه 

الصاااوض اجاااب العمااال باااد فااا  وملبااال االاتنااالط ؛ لإلجمااال  االاتناالط وااا  ا
 .(4)المهّكب   فمد  هفت شنل تد 

فااإهللا يخاات : لذا  مخناال فاا  وملباال االاتناالط بكااّل ظااّ  يمتراا  التكخنااا 

ا مخنل ف  وورد االاتنلط بلالاتنلط   لزل العمه االحهج ؛ لذ يجما  اننئاذ 
 (5)بن  كّل و نوهللا الوجوب اكّل وشكوك الوجوب  ا 

__________________ 

 .«األولرو» ( :ظا ) (ت)( ف  1)

 .«تالنه» ( :ت)( ف  2)

 .«اجوب» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  3)

 .461( راج  الالفحة 4)

 .«كلّ »  يلدو : (لا ) (م)   (ر)  اف  « ا»:  « ا»بدض  (ما ) (ر)   (ت)( ف  5)
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ل العماه ووهول الوجوب و  كوند وطلبمل ل اتنلط ال  ل   فإذا فه  لازا

و  وها لو االاتنلطن  وعل فا  الفماد تعانّ  دفعاد بعادل اجاوب االاتنالط فا  
هااذا ال ااّ  وجماا  لاازل العماال بكااّل ظااّ  وّماال  (1)وملباال ال ااّ    فااإذا فااه  

يمتراار ال ااّ  بااللتكخنا ااتنلطاال   ا ّواال ال نااوهللا المخللفااة ل اتناالط الاا  ل 

 فنعمل بهل ؛ فهارا    لزال العمه.
فنهجا  األواه  ؟عماه يمكا  بللعمال ببعراهل   فمال المعّماميخت : دفا  ال

ف  ال ناوهللا المخللفاة ل اتنالط ؛  (2)للر  هللّا يل دو االشتغلض ال تنف  اال تثمه 

 نّد ال يثبت اجاوب التماّهر للنهال فرا   ا  التعمانم فنهال ؛  (3)ألنّك  هفت 
 ألهللّا التمّهر للنهل كلهللا لخزال العمه   فلفهم.

ومدّولت دلنل االنمداد  خر اجاد يكشاا  ا  اكام  هذا كخّد  خر تمديه

 هللّا التحمنا خ ف  (4)الشلر  بوجوب العمل بلل ّ  ف  الجمخة   ايد  هفت 
 يرال وال ينبغا  ساخوكد  خار تماديه تملونّتاد : وا   (5)هذا التمهيه   ا هفات 

 اّم و ا اة و ناوهللا اال تبالر ـ  امنماة  ا بلإلوالفةـ  اجوب ا تبلر المتنمّ 

 .(6)الذر تمدّل ف   خه المعّمم األّاض و  المعّمملت الث  ة  بللتفالنل
__________________ 

 .«فهونل» ( :ها ) (م)   (ر)( ف  1)

 ( :ها ) (ل)   (ظ)   (ر)  افا   «ال ينفا  اال يثماه» ( :ضا ) (م)  افا   (ت)( كذا ف  2)

 .«ال ينف  اال يتم»

 .497( راج  الالفحة 3)

 .468( راج  الالفحة 4)

 .491( راج  الالفحة 5)

 .493( راج  الالفحة 6)
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ا ّواال  خاار تمااديه تمهيههاال  خاار اجااد يوجااب اكووااة العماال بوجااوب 
اإلطل ة ال نّنّة االفهار    المخللفة ال نّنّة   ا نّاد يمابح وا  الشالر  تعاللر 

المكخّاا االكتفالء بمال داهللا ذلاك   فاللتعمنم لرادو   يد و  ذلاك كمال يمابح وا  

ا دود ال يتالّور بللنمبة للر األسبلب ؛ الستم ض العمل بعدل الفه  فنمل لذا 
كلهللا الممالود االنكشلف ال نّ  بن  األسبلب المحاّلخة لد   كمل ال فه  فنمال 

كلهللا الممالود االنكشالف الجزواّ  بان   سابلبد   النّمال يتالاّور وا  اناث  (1)

ال ّ  ااجوب االيتالالر  خار ال اّ  الماوّر الاذر يهتفا  وعاد التحنّاه وهتبة 
  هفل.

بنلهللا ذلك :  هللّا الثلبت و  ومدّوت  بملء التكخنا ا ادل الاتمّك  وا  العخام 

التفالنخّ  : هو اجوب االوتثلض اإلجمللّ  بلالاتنلط ف  لتنالهللا كاّل وال يحتمال 
للثاة النلفناة ل اتنالط الوجوب اتهك كّل ول يحتمل الحهوة   لك  الممدّواة الث

اجوبد  خر اجد الموجبة الكخّنة   باأهللا يحتالط فا  كاّل اايعاة  (2)لنّمل  بطخت 

يلبخة ل اتنلط  ا يهج  للر األصل كذلك   او  المعخول  هللّا لبطلض الموجباة 
الكخنّة ال يمتخزل صد  المللبة الكخنّة   ااننئذ ف  يثبت وا  ذلاك لالّ اجاوب 

 ف االاتنلط ااالصوض ف  الجمخة.العمل بلل ّ   خر خ 

 اّم لهللّا العمال االكم باأهللّا ال اّ  الماوّر االطمئنالنّ   ياهب للار العخام  نااد 
تعذّره   ا نّد لذا لم يمك  المط  بإطل ة وهاد الشلر  اتهك ول يكههد اجب 

 تحالنل ذلك بلل ّ  األيهب للر العخم.
__________________ 

 .«الذ» يلدو :  (ها ) (م)   (ر)( ف  1)

 .« بطل»( ف  النمخ : 2)

اجااااااااااااااااااااااااااااااااااوب 
االيتالااااااالر  خااااااار 
ّ  ال اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

االطمئناااااالن  بناااااالء 
  خر الحكووة
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االاتناالط الخاالّم باانفت الممااألة  ا  (1)ااننئااذ : فكااّل اايعااة تمتراا  

بتحمّاا التكخناا  (2)االاتنلط العلّل و  جهة كونهل لادى الممالهل التا  نمطا  
فنهل   لهللا يالل  خار خا ف ومترار االاتنالط  والرو ظنّنّاة توجاب االطمئنالهللا 

 ا خذنل بهل. بمطلبمة الواي  تهكنل االاتنلط

فنهل بلالاتنلط   سواء لم  (3)اكّل اايعة لنمت فنهل  ولرو كذلك   نعمل 
وهتبااة  (5) واالرو  صاا  كللويااله  المشااكوكة    ا كلناات الاام تبخااغ  (4)توجااد 

 االطمئنلهللا.

لاام يمكاا  فنهاال االاتناالط   تعاانّ  التخننااه فاا  األّاض    (6)اكااّل اايعااة 
فا  غلياة الراعا ؛ ألهللّا الموافماة ال نّنّاة االعمل بلل ّ  ف  الثالن  الهللا كالهللا 

 الااار وااا  غنههااال   االمفاااها   ااادل جهيااالهللا الباااهاءو ااالستالاااحلب ؛ 

النتملوهمل بللعخم اإلجمللّ    فخم يبا و  االصوض لالّ التخننه   اوحخّد  ادل 
 .(7)رجحلهللا  اد االاتمللن    الالّ فنؤخذ بللهاجح 

انتنجة هذا : هو االاتنالط فا  المشاكوكلت االم نونالت بالل ّ  الغناه 

   االعمل بلل ّ  ف  الويله  الم نونة بلل  ّ  (8)االطمئنلنّ  لهللا  وك  
__________________ 

 .«يمتر »( ف  النمخ : 1)

 .«يمط »  اف  غنههمل :  (ما ) (ر)( كذا ف  2)

 .«يعمل» ( :لا ) (ظ)( ف  3)

 .«لم يوجد»ف  النمخ : ( 4)

 .«الم يبخغ»( ف  النمخ : 5)

 .«نعم لو»:  «اكّل اايعة»بدض  (ظا ) (ل)( ف  6)

 (.لا ) (ظ)ف   «فنؤخذ بللهاجحـ  للرـ  االمفها   دل»( لم تهد  بلرو 7)

 .«الالّ فبلألصوض» يلدو :  (لا ) (ظ)   (م)   (ر)( ف  8)

النتنجاااااااااااة بناااااااااااالء 
الحكوواااااااااة  خااااااااار 

هااااااااااو التبعاااااااااان  
 االاتنلطف  
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الغناه ـ  نّاد لام يتاهك المطا  بللموافماةاالطمئنلنّ    فإذا  مل المكخّاا يطا  بأ

لالّ للر الموافمة االطمئنلننّاة   فنكاوهللا ـ  الواجب  خر المكخّا و  جهة العمه
 ودار العمل  خر العخم بللبهاءو اال ّ  االطمئنلنّ  بهل.

ا ّول وورد التخننه   فللعمل فند  خر ال اّ  الموجاود فا  المماألة الهللا 

ل ؛ ألهللّا العمل ال يحكم فند بلالاتنلط اتّار كلهللا وعنفل   فهو خلرج    الك 
يكوهللا التنّزض وند للر ش ء  خه   بل التخننه  ا العمل بلل ّ  الموجود تنّزض 

 و  العخم التفالنخّ  للنهمل ب  ااسطة.

االنماداد  خار ال اّ   (1)الهللا شئت يخت : لهللّا العمل ف  الفمد ف  واوارد 
ف  واورد خالّم   اهاذا هاو الاذر االطمئنلنّ  اوطخا ال ّ  االتخننه   كّل 

 يحكم بد العمل الممتمّل.

ايااد ساابا لااذلك وثاالض فاا  الخاالرج   اهااو : واال لذا  خمناال بوجااود شاانله 
بحمااب ااتماالض كونهاال والاادايل ـ  وحّهوااة فاا  يطناا    اكاالهللا  يماالل المطناا 

خممة   يمم ونهل ي ّ  كونهل وحّهوة بلل ّ  الماوّر االطمئنالنّ  ـ  لخمحّهولت

حّهل ونحاله فند   ايمم ونهل ي ّ  ذلك فنهل ب ّ  يهيب وا  الشاّك ال  هللّا الم
االتحنّه   ا للث يشّك ف  كونهل وحّهوة   ايمم ونهل ف  وملبل ال اّ  األّاض 

فاا  وملبال ال اّ  الثاالن     اّم فهوانل فاا  المشاكوكلت اهااذا  (2)  ايمام ونهال 

 الممم و  الموهوولت ول يحتمل  هللا يكوهللا ااجب االرتكلب.
 ذ : فممترر االاتنلط اجوب اجتنلب الجمن  وّمل ال يحتملااننئ

__________________ 

 .«وورد» ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  1)

 (.ت)  الك  شطب  خنهل ف   «ووهوول» يلدو :  (ه)( ف  غنه 2)
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الوجااوب   فااإذا انتفاار اجااوب االاتناالط ألجاال العمااه اااتاانذ للاار ارتكاالب 

هول ف  وملبل ال ّ  االطمئنلنّ   الر و  ووهول الحهوة   كلهللا ارتكلب المو
الكّل   فنبنر  خر العمل بد   ايتخنّه ف  المشاكوك الاذر يحتمال الوجاوب   

 ايعمل بمطخا ال ّ  ف  الم نوهللا وند.

اال ال ّ  االطمئنلنّ  لكنّك خبنه : بأهللّا هذا لنت و  اّجنّة وطخا ال ّ  
بحنااث يهجاا  فاا  ـ  فاا  شاا ء ؛ ألهللّا وعناار اّجنتااد  هللا يكااوهللا دلاان  فاا  الفمااد

 (1)ووارد اجوده للند ال للر غنهه   اف  ووارد  دود للار ومترار األصال 

   اال ّ  هنل لنت كذلك ؛ لذ العمل :ـ  الذر يمترند
خار االاتنالط   (3)  ففنمل طلبا وند االاتنالط  (2) ّول ف  ووارد اجوده 

 خر ذلك ومدّولت االنمداد   افنمل خللا االاتنلط ال  (4)ال  خند ؛ لذ لم يدّض 

يعّوض  خند لالّ بممدار وخللفة االاتنلط لدف  العمه   الالّ فخو فه  فند جهة 
  كماال لااو دار األوااه باان  شااهطنّة  (5)اخااهى لاام يكاا  وعتبااها واا  تخااك الجهااة 

بلسااتحبلبد   فإنّااد ال ياادّض وماادّولت دلناال شاا ء البلاتااد ااسااتحبلبد   ف ااّ  

االنمداد لالّ  خر  دل اجوب االاتنلط ف  ذلك الشا ء   ااألخاذ بالل ّ  فا  
  دل اجوبد   ال ف  ل بلت استحبلبد.

__________________ 

افا  » : «افا  واوارد  دواد للار ومترار األصال»  اارد ف  غنههل بادض  (ض)( كذا ف  1)

 «.رر األصلووارد الخخّو  ند بممت

 .«ووارده»:  «ووارد اجوده»بدض  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  2)

 (.م)  الك  شطب  خند ف   «فللعمل» يلدو :  (ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  3)

 .«ال يدضّ » ( :ما ) (ر)( ف  4)

 (.ها ) (ل)   (ض)   (ظ)ف   «الجهة»( لم تهد 5)

الفاااااااااااااه  بااااااااااااان  
العماااااااااال باااااااااالل ّ  
بعنااااااااااااااااااااااااااااااااااواهللا 

فاااااااااا   التبعاااااااااان 
االاتناااااااااااااااااااااالط  ا 

 بعنواهللا الحجنّة
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لالّ بلالاتنلط الكخّ   ا ّول ف  ووارد  دود اهو الشّك   ف  يجو  العمل

لجمالال الهللا  (1)الحلصل و  ااتملض كوهللا الوايعة و  ووارد التكخنا المعخول 
كاالهللا ال يمترااند نفاات الممااألة   كماال لذا شااّك فاا  اهوااة  الاانه التمااه  ا 

فاا   (2)اجااوب االسااتمبلض بللمحترااه   باال العماال  خاار هااذا الوجااد يتاابعّ  

ج    اّم يعانّ  العمال لخطاه  االاتنلط اطهاد فا  بعا  الماوارد دفعال لخحاه
 البع  الذر يكوهللا اجود التكخنا فنهل ااتملال وعنفل ف  الغلية.

فإهللا يخت : لهللّا العمل بلالاتنلط ف  المشكوكلت ونرّمة للر الم نونلت 
يوجب العمه فر     انرملل العمل بد ف  الموهووالت المملبخاة لخ اّ   (3)

ا ال اّ  ااجاوب الهجاو  فا    فنثبات اجاوب العمال بمطخا (4)الغنه الموّر 

  اهاذا ومالا فا  المعنار لحّجناة ال اّ   (5)المشكوكلت للر ومترر األصال 

المطخا   الهللا كلهللا امنمة تبعنرل ف  االاتنلط الكخّّ    لكنّد ال يمد  بعد  دل 
 الفه  ف  العمل.

 يخت : ال نمخّم لزال الحهج و  وها لو االاتنلط ف  الم نونلت
__________________ 

 .«المعخووة»  اف  غنههل :  (ت)( كذا ف  1)

 .«تبعن »  اف  غنههمل :  (ل)اظلهه  (ض)( كذا ف  2)

 .«وطخمل»  يلدو : (ها ) (ض)  اف   «الموهوولت»:  «الم نونلت»بدض  (لا ) (ظ)( ف  3)

فاااا  »:  «فاااا  الموهووااالت المملبخااااة لخ اااّ  الغنااااه الماااورّ »بااادض  (لا ) (ض)   (ظ)( فااا  4)

 .«بلل ّ  الغنه المورّ الم نونلت 

 .«ف  كّل ونهل» يلدو :  (لا ) (ظ)( ف  5)
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   لزاود و  االاتنالط فا   (1)بلل ّ  الغنه الموّر ف  نف  التكخنا   فر  

المشكوكلت فمط بعد الموهوولت ؛ اذلك ألهللّا االوض ال ّ  االطمئنلنّ  غنه 
  زيز ف  األخبلر اغنههل.

يحالااال االطمئنااالهللا وااا  الشاااههو  ّوااال فااا  غنههااال ؛ ف نّاااد كثناااها وااال 

 ااإلجمل  المنموض ااالستمهاء ااألالويّة.
ا ّواال األخباالر ؛ فاا هللّا ال ااّ  المبحااو   نااد فاا  هااذا المماالل هااو ال ااّ  

الااو فاا  ـ  بالادار الماات    اهااو يحالاال غللباال واا  خبااه واا  يو ااا بالااديد

الهللا لاام يكاا  لولونّاال  ا  مااة  خاار اإلطاا   ؛ لذ ربماال ـ  خالااوم الهاايااة
 ف  غنه الهاايلت بمل ال يتملوح فنهل. يتملوح

ا ّول ااتملض اإلرسلض   فمخللا ل لهه ك ل الهاار   اهو داخل فا  

ظواهه األلفلظ   ف  يعتبه فنهل لفلدو ال ّ  فر     االطمئنالنّ  وناد   فخاو 
فه   دل االوض ال ّ  بللالدار ألجل  دل ال ّ  بلإلسنلد   لام يماد  فا  

ال ّ  االطمئنلنّ  هو جهاة  (2)هللّا الجهة الت  يعتبه فنهل ا تبلر ذلك الخبه ؛ أل

صد  الهاار ف  لخبلره  ّم  يهار  ند   ا ّول  هللّا لخبلره ب  ااسطة فهو 
ظهور لف ّ  ال بأس بعدل لفلدتد لخ اّ    فنكاوهللا صادار المات  غناه و ناوهللا 

  ص  ؛ ألهللّا النتنجة تلبعة ألخّت الممدّوتن .

  نوهللا االطمئنلننّة ف  األخبلر اغنههلابللجمخة : فد وى كثهو ال
__________________ 

باالل ّ  المااوّر »:  «باالل ّ  الغنااه المااوّر فاا  نفاا  التكخنااا فراا »باادض  (لا ) (ظ)( فاا  1)

 .«فر 

 .«لفلدو» يلدو :  (ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  2)
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وا  األوالرات   بحناث ال يحتالج للار وال دانهال   اال يخازل وا  الهجاو  فا  

وحذار الهللا كالهللا هنالك ظناوهللا ال تبخاغ  (1)موارد الخللنة  نهل للر االاتنلط ال
وهتباة االطمئنالهللا   يهيباة جاادّا. لالّ  نّاد يحتالج للار وزيااد تتبّا  فا  الهااياالت 

 ا اواض الهااو افتلاى العخملء.

اكنا كلهللا : ف   رى ال ّ  االطمئنلن  الحلصل و  األخبالر اغنههال 
  كثه. (2)األخبلر المالّححة بعدلن    بل لعّل هذا  و  األولرات  يّل  ددا و 

بحّجنااة  (3) ااّم لهللّا ال ااّ  االطمئناالن  واا   واالرو  ا  واالرات لذا تعخّماات 

و   : (4) ولرو ظنّنة كلنت ف  اكم االطمئنلهللا الهللا لم تفده   بنلء  خر ول تمدّل 
  لالّ  هللا يادّ   وادّ  يخّتهال  (5)ل الفه  بن  ال اّ  باللحكم اال اّ  باللطهيا  د

بللنمبة للر نفمد ؛ لعدل االطمئنلهللا لد غللبل و  األولرات المويّة ا دل  باوت 

 اّجنة  ولرو بهل  يرل   ااننئذ فنتعنّ  ف  امّد التعدّر وند للر وطخا ال ّ .
بمال يمتراند األصال فا  الماورد   فخام  (6)ا ّول العمال فا  المشاكوكلت 

 يثبت   بل ال  ل بملؤه  خر االاتنلط ؛ ن ها للر كوهللا المشكوكلت
__________________ 

 .«االصوض»:  «االاتنلط»  اف  غنههل انمخة بدلهل بدض  (م)( كذا ف  1)

 .«هذه»( ف  النمخ : 2)

 .«تعخّا» : (تا ) (ر)( ف  3)

 .437( راج  الالفحة 4)

 .«بللواي »:  «بللطهيا»بدض  (م)انمخة بدض  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  5)

 .«المشكوك» ( :م)انمخة بدض  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  6)

 ااااادل الفاااااه  فااااا  
ال ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااّ  
 االطمننااااااالن  بااااااان 
ال ااااااّ  باااااااللحكم  ا 

 ال ّ  بللطهيا

اإلشاااااااااااكلض فااااااااااا  
بماااااااااااااال  العماااااااااااااال

يمتراااااااند األصااااااال 
 المشكوكلتف  
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اال  و  المحتم ت التا  يعخام لجمالال بتحمّاا التكخناا فنهال اجوبال اتحهيمال.

مشااكوكلت ؛ ألهللّا  غخاب المماالهل  ماه فاا  االاتنالط فنهاال ؛ ن اها للاار يخّاة ال
 يحالل فنهل ال ّ  بأاد الطهفن    كمل ال يخفر.

و   هللّا الفه  بن  االاتنلط ف  جمنعهال االعمال بلالصاوض الجلرياة فا  

خالوم وواردهل لنّمل ي هه ف  االصوض المخللفة ل اتنلط   اال ريب  هللّا 
لط فا  العمه ال يحد  بلالاتنلط فنهال   خالوصال وا  كاوهللا ومترار االاتنا

 شبهة التحهيم التهك   اهو غنه ووجب لخعمه.

ااننئذ : ف  يثبت المدّ ر   و  اّجنّة ال ّ  اكوند دلن  بحنث يهجا  
فااا  واااوارد  دواااد للااار األصااال   بااال يثبااات  ااادل اجاااوب االاتنااالط فااا  

 الم نونلت.

ال يخاااااهج  (1)االحلصااااال :  هللّا العمااااال بااااالل ّ  وااااا  بااااالب االاتنااااالط 
ناالط الكخّاا  الثلباات بممتراار العخاام اإلجمااللّ  فاا  المشااكوكلت  اا  اكاام االات

 الويله .

نعم   لو  بت بحكام العمال  هللّا ال اّ   ناد انماداد بالب العخام وهجا  فا  
األاكلل الشه نّة نفنل ال بلتل كللعخم   انمخب التكخنا للر ال ّ    ااكمنال باأهللّا 

 المشاكوكلت كمل فا ـ  ال ظ ّ  (2)الشلر  ال يهيد لالّ االوتثلض ال نّّ    اانث 

فللمهج  للر االصوض الموجودو فا  خالوصانّلت الممالل   فنكاوهللا كمال لاو ـ 
انفااتح باالب العخاام  ا ال ااّ  الخاالّم   فنالاانه لاازال العمااه اكمااة فاا   اادل 

 و ا ة الشلر  العخم اإلجملل  ف  االوتثلض بعد تعذّر
__________________ 

 .«العمه»:  «االاتنلط»بدض  (م)( ف  نمخة بدض 1)

 .«فحنث» ( :ه)( ف  غنه 2)
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 التفالنخّ    ال  خّة اتّر يدار الحكم ودارهل.

الكااّ  اإلنالاالف :  هللّا المماادّولت المااذكورو ال تنااتذ هااذه النتنجااة   كماال 
ي هااه لماا  راجعهاال اتأّوخهاال. نعاام   لااو  باات  هللّا االاتناالط فاا  المشااكوكلت 

 اواه فا  فمالد د (2)النتنجاة الماذكورو   لكا   هفات  (1)يوجب العماه  بتات 

الغلياة   كااد وى  هللّا العخاام اإلجمااللّ  الممتراا  ل اتنالط الكخّاا  لنّماال هااو فاا  
 (3)ووارد األولرات داهللا المشكوكلت   ف  ومتر  فنهل لخعداض  ّمل تمترند 

االصااوض الخلّصاااة فااا  وواردهاال ؛ فاااإهللّا هاااذه الااد وى يكاااذّبهل  باااوت العخااام 

لرات   باال يباال االّطاا   اإلجمااللّ  بااللتكخنا اإللزاوااّ  يباال استمالاالء األواا
  خنهل   ايد وّه ترعنفد سلبمل   فتأّول فند ؛ فإهللّا ادّ لء ذلك لنت كّل البعند.

 ّم لهللّا ن نه هذا اإلشكلض الوارد ف  المشكوكلت و  انث الهجو  فنهل 

  فنهال بعد العمل بلل ّ  للار االصاوض العمخنّاة   اارد فنهال وا  اناث الهجاو
بعد العمل بلل ّ  للار االصاوض الخف نّاة الجلرياة فا  ظاواهه الكتالب االمانّة 

 المتواتهو ااألخبلر المتنمّ  كونهل ظنونل خلّصة.

ل بالت  ادل جاوا  العمال  (4)توونحد :  هللّا و  ومادّولت دلنال االنماداد 
 ال واهه ؛ لخعخم اإلجمللّ  بمخللفة ظواهههل ف  كثنه و  (5)بتخك 

__________________ 

 .«تثبت» ( :ما ) (ر)( ف  1)

 .423( راج  الالفحة 2)

 .« ّمل يمترند» ( :ظ)( ف  غنه 3)

 ف  طبعة جمل ة المدّرسن . «تمتر »( هنل  يلدو 4)

 .«بأكثه تخك» ( :ما ) (ر)( ف  5)

إلشاااااااااااكلض فااااااااااا  ا
االصااااااااااااااااااااااااااااااوض 

 الخف نّة  يرل
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 الموارد ؛ فتالنه وجمخة ال تالخح ل ستدالض.

م نوناالت  ا فاا  فااإذا فهواانل رجااو  األوااه للاار تااهك االاتناالط فاا  ال
المشااكوكلت  يرااال   اجاااوا  العمااال باالل ّ  المخاااللا ل اتنااالط ابلألصااال 

المخللا ل اتنلط ؛ فمل الذر  خهج تخك ال واهه  ا  اإلجمالض اتّار يالاّح 

لم يثبت كوهللا ال ّ  وهجعل كللعخم    (2)ف  المشكوكلت ؛ لذ  (1)االستدالض بهل 
 ؟ ّ  بللمخللفةللر ال واهه  دل ال (3)بحنث يكف  ف  الهجو  

إل بااالت صاااّحة  ماااد  (4)(أَْوفُممموا بِممماْلعُقُودِ )واااث  : لذا  ردنااال التمّماااك ب 

ال يجاو    خار فمالده   ينال :ـ  كللشههو  ا اإلجمل  المنموضـ  انعمدت  ولرو
التمّمك بعموود ؛ لخعخم اإلجمللّ  بخهاج كثنه و  العمود    هذا العماول ال 

 نعخم تفالنخهل.

وا  جهاة  ادل لوكالهللا االاتنالط فا  ـ  العمال بالل  ّ   ّم لذا  بت اجاوب
  ـ  بع  الموارد   اكوهللا االاتنلط ف  جمن  ووارد لوكلند ومتخزول لخحهج

فإذا شّك ف  صّحة  ماد لام يمام  خار اكماد  والرو ظنّناة   ينال : لهللّا الواجاب 

الهجو  للر  مول اآلية   اال يخفر  هللّا لجمللهل ال يهتف  بمجّهد اكام العمال 
 اجوب االاتنلط فنمل ظّ  فند بعدل التكخنا.بعدل 

 ونحاله ف   هللا يكوهللا نتنجة دلنلـ  كلإلشكلض الملباـ  ادف  هذا
__________________ 

 .«بهل االستدالض» ( :ظ)( ف  غنه 1)

 .«لذا» ( :ظا ) (م)   (ر)( ف  2)

 .« م » يلدو :  (ه)( ف  3)

 .1( الملهدو : 4)
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لمنلود فا  كثناه ـ    لنهتف  اإلجملض ف  ال واهه االنمداد اّجنّة ال ّ  كللعخم

و  جهة ارتفل  العخم اإلجماللّ    كمال لاو  خام تفالان  بعا  ـ  و  وواردهل
 تخك الموارد بحنث ال يبمر  خم لجملال ف  البلي .

 ا يااادّ ر  هللّا العخااام اإلجماااللّ  الحلصااال فااا  تخاااك ال اااواهه لنّمااال هاااو 

المشااكوكلت سااواء  باات اّجنّااة  بم ا ااة وااوارد األواالرات   فاا  يمااد  فاا 
 ال ّ   ل ال.

ا نت خبنه : بأهللّا د وى النتنجة  خر الوجاد الماذكور يكاذّبهل ومادّولت 

 دلنل االنمداد.
اد ااوى : اختالاالم المعخااول لجماالال واا  وخللفااة ال ااواهه بمااوارد 

األوالرات اوواردهال  (1)األولرات   ورعّفة بأهللّا هذا العخم الصل بم ا اة 

بمل  هللّا المعنالر فا  دخاوض طلهفاة وا  المحاتم ت فا   طاهاف   ايد تمادّل سال
ا ادل دخولهال   هاو تباديل طلهفاة وا  ـ  لنها   فنهل اكمادـ  العخم اإلجملل ّ 

بهاذه الطلهفاة المشاكوك ـ  المعخول لهل دخال فا  العخام اإلجمالل ّ ـ  المحتم ت

 دخولهل   فإهللا االل العخم اإلجمللّ  كلنت و   طهاف العخم   الالّ ف .
ايااد ياادف  االشااكلالهللا : بااد وى يناالل اإلجماال  باال الرااهارو  خاار  هللّا 

المهج  ف  المشاكوكلت للار العمال بلالصاوض الخف نّاة لهللا كلنات   الالّ فاإلر 

 االصوض العمخنّة.
افنااد :  هللّا هااذا اإلجماال  واا  و ا ااة االصااوض فاا   نفمااهل   ا ّواال واا  

 ـ غلية الكثهوـ  طهّا العخم اإلجمللّ  بمخللفتهل ف  كثنه و  الموارد
__________________ 

 .«و  داهللا و ا ة» ( :ما ) (ر)( ف  1)
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 فلإلجمل   خر سموط العمل بلالصوض وطخمل   ال  خر  بوتد.

 (1) ااّم لهللّا هااذا العخاام اإلجمااللّ  الهللا كاالهللا الصاا  لكااّل  اااد يباال تمننااز 
عّ   نده  خر األدلّة    غنههل   لالّ  هللّا و  تعنّنت لد األدلّة ايلل الدلنل المط

بعااا  ال ناااوهللا  مااال بمؤدّاهااال   اصااالر المعخاااول بلإلجمااال   ناااده وعخووااال 

 (2)بللتفالنل   كمل لذا يلوت  والرو وعتباهو كللبنّناة االناد  خار اهواة بعا  
المطن  الذر  خم بحهوة كثنه و  شنلههل   فإنّد يعمل بممترر األوالرو    اّم 

لمعخاول لجمالال صالر وعخووال يهج  ف  وورد فمدهل للر  صاللة الحاّل ؛ ألهللّا ا

 بللتفالنل   االحهال الزاهد  خند غنه وعخول التحمّا ف   ّاض األوه.
 خر  ولرو   لالّ  نّد  بت لد  دل اجوب  (3)ا ّول و  لم يمم  نده الدلنل 

االاتناالط   االعماال بلألواالرات ال واا  انااث لنّهاال  دلّااة   باال واا  انااث لنّهاال 

 (4)فنهال ووجاب النادفل  العماه   فا  رافا   وخللفة ل اتنلط اتهك االاتنلط
 لذلك العخم اإلجمللّ  لهذا الشخّ بللنمبة للر المشكوكلت.

فعخم وّمل ذكهنل :  هللّا ومدّولت دلنال االنماداد  خار تمهياه الحكوواة الهللا 

 كلنت تلّوة ف  اإلنتلج لالّ  هللّا نتنجتهل ال تف  بللممالود : و  اّجنة
__________________ 

 .«تمنّز» ( :ها ) (ر)   (ت)( ف  1)

نالاب  والرو طهيمال »:  «بعا ـ  للارـ  يلوات»  افا  غنههمال بادض  (لا ) (ظ)( كذا ف  2)

 .«لتعنن  المحّهولت ف 

 .«دلنل» ( :ل)( ف  3)

 .«ف  داف » ( :ظا ) (م)   (ر)   (ت)( ف  4)

الصااااااااال الكااااااااا ل 
 ف  الممألة



 1فهاهد االُصوض / ج   ............................................................................  514

 ال ّ  اجعخد كللعخم  ا كلل ّ  الخلّم.

تمهياه الكشاا   فللمماتنتذ ونهال الهللا كالهللا  ان  الممالاود    ا ّول  خر
 لالّ  هللّا اإلشكلض االن ه بل المن  ف  استنتلج تخك النتنجة.

فإهللا كنت تمدر  خر ل بلت اّجنّة يمم و  الخباه ال يخازل وا  االيتالالر 

ذكهنله  (1) خند وحذار   كلهللا  ام    الالّ ف  تتعدّ  خر تمهيه الكشا  ّمل 
ك فاا   خااهه   ا خاار تمااديه الحكووااة واال بنّناال هناال  يراال : واا  واا  الممااخ (2)

االيتالاالر فاا  وملباال االاتناالط  خاار ال ااّ  االطمئناالنّ  بااللحكم  ا بطهيمنّااة 

 ولرو دلّت  خر الحكم الهللا لم تفد اطمئنلنل بل اال ظنّل   بنلء  خر ول  هفات 
 بللطهيا.: و   دل الفه  بن  ال ّ  بللحكم اال ّ   (3)و  ومخكنل المتمدّل 

فا   (4)بنالء  خار وال تمادّل ـ  ا ّول ف  ول ال يمك  االاتنلط   فللمتّب  فند

الممدّولت : و  سموط االصوض    اال تبلر ؛ لخعخم اإلجمللّ  بمخللفة الواي  
 هو وطخا ال ّ  لهللا اجد   الالّ فللتخننه.ـ  فنهل

لالّ االصل األوه :  دل رف  الند    االاتنالط فا  الادي  وهمال  وكا  

 و  االطمئنلهللا بخ فد.
ا خنك بمهاجعة ول يدّونل وا  األوالرات  خار اّجنّاة األخبالر    مالك 

 ت فه فنهل بأولرات توجب االطمئنلهللا بوجوب العمل بخبه الثمة
__________________ 

 .«ول»:  « ّمل»بدض  (لا ) (ظ)   (ر)( ف  1)

 .493( راج  الالفحة 2)

 .437( راج  الالفحة 3)

 .428الفحة ( ف  ال4)
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 هفل لذا  فلد ال ّ  الهللا لم يفد االطمئنلهللا   بل لعخّك ت فه فنهل بخبه والّحح 

بعاادلن  وطاالبا لعماال المشااهور وفنااد ل طمئناالهللا ياادّض  خاار اّجنّااة المالااّحح 
ن ها للر اّجنة يوض الثمة المعدّض فا  تعديخاد   فنالانه بمنزلاة ـ  بوااد  دض

دض اااااد وتّبعال ؛ بناالء  خار دلناال اتّار يكااوهللا المالاّحح بعاـ  المعادّض بعادلن 

االنمداد بك  تمهيهيد ؛ ألهللّا المفها  االوض االطمئنالهللا وا  الخباه المالهم 
الممتخزل لحّجنة المالاّحح بعادض ااااد ؛ بنالء  خار  (1) خر اّجنة يوض الثمة 

  فنمرا  باد تمهياه الحكوواة    (2)شموض دلنل ا تبلر خباه الثماة لختعادي ت 

  تبلر و  بن  األولرات فنمر  بد تمهيه الكشا.اكوهللا وثخد وتنمّ  اال
__________________ 

 .«المعدّض» يلدو :  (لا ) (ظ)  اف  غنه  (ه)ف   «الثمة»( لم تهد 1)

 (.لا ) (ظ)ف   «لختعدي تـ  للرـ  بنلء»( لم تهد  بلرو 2)
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 (1)المقام الثالث 

ذا بن   خر تعمنم ال ّ    فإهللا كلهللا التعمنم  خر تمهياه الكشاا ف   نّد ل

  بأهللا يكوهللا ومدّولت االنمداد كلشفة    اكم الشلر  بوجوب العمال بالل ّ  

وا  جهاة  (3)المعّممالت المتمدّواة   فا  لشاكلض  (2)ف  الجمخة  ّم تعمنماد بأااد 
عاد اجاود العخم بخهاج المنلس  ا  هاذا العماول ؛ لعادل جهيالهللا المعّمام فناد ب

  فنكوهللا التعمنم بللنمبة للر ول  اداه   كمال ال  (4)الدلنل  خر اهوة العمل بد 
 يخفر  خر و  راج  المعّمملت المتمدّوة.

ا ّول  خر تمهيه الحكووة   بأهللا يكوهللا ومادّولت الادلنل ووجباة لحكوواة 

   (5)ء المكخّاا بمال داناد العمل بمبح لرادو الشالر  وال  ادا ال اّ  ايابح اكتفال
فنشكل توجند خهاج المنلس   اكنا يجلو  اكام العمال بكاوهللا ال اّ  كاللعخم 

ونلطل لإلطل ة االمعالنة ايمبح و  اآلوه االمأوور التعدّر  ند   او  ذلك 

يحالل ال ّ   ا خالوم االطمئنلهللا و  المنلس   اال يجّو  الشلر  العمال 
 و ـ  د العملفإهللّا المن     العمل بمل يمترن ؟بد

__________________ 

 .471ا  464( يد تمدّل الك ل ف  المملون  األّالن  ف  الالفحة 1)

 .«بإادى» ( :ها ) (ض)( ف  2)

 .« يرل» يلدو :  (ها ) (ل)   (ظ)   (ت)  اف   « ص » يلدو :  (م)( ف  3)

 (.لا ) (ض)   (ظ)   (ر)ف   «بد»( لم تهد 4)

 .« خر ول داند»اف  غنههمل :    (ها ) (ت)( كذا ف  5)

 اااااااااادل اإلشااااااااااكلض 
فااااااااااااا  خاااااااااااااهاج 
ال اااااااااّ  المنلسااااااااا  

  خر الكشا

توّجااااااااد اإلشااااااااكلض 
  خر الحكووة
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لو فه  ومكنل جهى ف  غنه المنالس   فا  ـ  ال ّ   ا خالوم االطمئنلهللا

يكاوهللا العمال وماتم  ؛ لذ لعخّاد نهار  ا   والرو وثال وال نهار  ا  المنالس باال 
 ا  يد   ااختفر  خننل.

لهااذا االاتماالض لالّ ياابح ذلااك  خاار الشاالر  ؛ لذ ااتماالض  (1)اال رافاا  

بللااذات  ا  الحكاانم ال يهتفا  لالّ بمبحااد. اهاذا واا   فاهاد واال صادار الممكا  
 اشتهه : و   هللّا الدلنل العمخّ  ال يمبل التخالنّ   اونشؤه لزال التنلي .

اال ينادف  لالّ بكااوهللا الفااهد الخاالرج  ا  الحكاام خلرجاال  اا  المووااو  

اهو التخاّلّ. ا ادل التنالي  فا  تخالانّ العمووالت الخف نّاة لنّمال هاو 
 صوريّل   ف  يخزل لالّ التنلي  الالورّر. لكوهللا العمول

  ّم لهللّا اإلشكلض هنل ف  وملون  :

  ااادهمل : فاا  خااهاج وثاال المناالس ا وثللااد وّماال نمطاا  بعاادل ا تباالره.
هللّا ال اّ  الثلن  : ف  اكم ال ّ  الذر يلل  خر  دل ا تبلره ظّ   خه ؛ انث ل

الملن  االممنو  وتملايلهللا ف  الدخوض تحت دلنل االنمداد اال يجاو  العمال 

 ؟بهمل   فهل يطهالهللا  ا يهّجح الملن   ا الممنو  وند  ا يهج  للر التهجنح
 اجوه بل  يواض.

  ّول المملل األّاض   فمد ينل ف  توجنهد اوور :

 : و  ون  اهوة العمل (2) ا يلض بد بع   األّاض : ول ولض للند
__________________ 

 .«ال داف » ( :لا ) (ظ)   (م)   (ر)( ف  1)

 .113:  2ا    449:  1( هو المحمّا المّم  ف  الموانن  2)

خااااااااااااهاج ـ  1
ّ  المنلسااااااااا  ال ااااااااا

 ااااااااااااا  اجنّاااااااااااااة 
 وطخا ال  ّ 

اإلشاااااااااااكلض فااااااااااا  
 وملون 

وااااااااال ينااااااااال فااااااااا  
توجناااااااااد خاااااااااهاج 

 المنلس
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 بللمنلس ف   وثلض  ولننل   اتوجنهد بتوونح ونّل :

نل  خاار الحهوااة : لهللا كاالهللا هاا  األخباالر المتااواتهو وعناار فاا   هللّا الاادل
  فاا  ريااب  هللّا بعاا  تخااك األخباالر فاا  وملبخااة وعلصااهر األهّمااة  (1)الحهوااة 

  اناااث تهكاااوا الثمااال  (2)صاااخوات ع  خااانهم وااا  العلّواااة التااالركن  لخثمخااان  

األصغه الذر  نده  خام الثمال األكباه   ارجعاوا للار اجتهالداتهم ا راههام   
 اساخم خندعصخرسوا ااستحمنوا اواخّوا ا واخّوا   اللانهم  شالر النباّ  فمل

   (3) «بههة يعمخوهللا بللمنلس»ف  بنلهللا و  يأت  و  بعده و  األيوال   فملض : 

لهللّا يوواال تفخّتات  اانهم األالديااث  هللا »ااألوناه صااخوات ع  خنااد بمال وعنااله : 
. للاار  خااه .. آراههميحف وهاال ا  ااو تهم النالااوم  هللا يعوهاال   فتمّمااكوا باا

 .(4) «الهااية

يدّض  خر الحهوة و  انث لنّد ظاّ  ال يغنا  وا   (5)ابع  ونهل : لنّمل 
 الحّا شنئل.

ابعاا  ونهاال : ياادّض  خاار الحهوااة واا  انااث اسااتخزاود إلبطاالض الاادي  

 .(6)اوحا المنّة ؛ الستخزاود الويو  غللبل ف  خ ف الواي  
__________________ 

 11   10   4   3   2و   بواب صفلت الملو    الحاديث  6  البلب  20:  18( الوسلهل 1)

 اغنههل. 20   18   15  

 اغنههل. 24   4   3   2( نفت المالدر   الحديث 2)

 .68  الحديث  308:  2( البحلر 3)

   و  تفلات. 9  الحديث  84:  2( البحلر 4)

 (.ضا ) (ظ)   (ت)ف   «لنّمل»( لم تهد 5)

 .10و   بواب صفلت الملو    الحديث  6  البلب  25:  18سلهل ( الو6)

ونااااا  اهواااااة  ـ 1
العماااااااال بللمناااااااالس 
فاااااااااااااا   واااااااااااااالهللا 

 االنمداد
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ابع  ونهل : يدّض  خر الحهوة ااجوب التويّا لذا لم يوجد وال  اداه 
  اال وااد االختالاالم بالااورو الااتمّك  واا  ل الااة التويّااا ألجاال العماال  (1)

   ا بالورو ول لذا كلنت المماألة وا   الم ل خنهمبللهجو  للر  هّمة الهدى 

 نه العمخنّلت    ا نحو ذلك.غ

اال يخفر :  هللّا شنئل و  األخبلر الواردو  خر  اد هذه الوجوه المتمدّوة 
  ال يدّض  خار اهواة العمال بللمنالس الكلشاا  ا  صادار الحكام  مووال  ا 

 ا  اااد اونلهااد صااخوات ع  خاانهم  ا لد خندعصااخرخالوصاال  اا  النبااّ  

العخاام بااد اال الطهيااا الشااه ّ      جمعاان    واا   اادل الااتمّك  واا  تحالاانل
االعمال بمال  الما ل خنهماداراهللا األوه بن  العمل بمل ي ّ   نّاد صادر وانهم 

ي ّ   هللّا خ فد صدر ونهم   كممترر االصوض المخللفة لخمنلس فا  واوارده 

المعلروة لد. اول ذكهنل ااوح  خر وا  را ار اإلنالالف  (2) ا األولرات 
 اجلنب اال تملف.

لدلنل هو اإلجمل    بال الراهارو  ناد  خمالء الماذهب كمال الهللا كلهللا ا

  فنمااوض : لنّااد كااذلك   لالّ  هللّا د ااوى اإلجماال  االرااهارو  خاار  (3)ادّ اا  
 الحهوة ف  كّل  ولهللا ومنو ة.

انماداد بالب ال اّ  وا  الطاه  ـ  االعنلذ بلهللـ  ال تهى :  نّد لو فه  

بالر وال سانح لاد وا  البعاد  ا  الممعنّة لعلّواة المكخّفان   ا لمكخّاا ااااد بل ت
 ب د اإلس ل   فهل تموض : لنّد يحهل  خند العمل بمل ي  ّ 

__________________ 

 .49( نفت المالدر   الحديث 1)

 .«ااألولرو» ( :م)   (ر)  اف   « ا األولرو» ( :لا ) (ظ)( ف  2)

 .664ـ  663  اوفلتنح االصوض :  449:  1( ان ه الموانن  3)
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لمنلس  نّد الحكم الشه ّ  المتدااض بن  المتشّه ة   ا نّد وخنّه بن  بواسطة ا

العمل بد االعمل بمل يملبخد و  االاتملض الموهول    ّم تدّ   الرهارو  خار 
 !الشلك ؟ول ادّ نتد و  الحهوة

اد ااوى : الفااه  باان   ولنناال هااذا ا واالهللا انطماالس جمناا  األواالرات 

األولرات الممعنّة الموجودو بأيدينل لام  الممعنّة ومنو ة ؛ ألهللّا المفها   هللاّ 
ف  ن اه الشالر   خار المنالس ؛ ألهللّا تمادّوهل : لهللا كالهللا  (1)تثبت كونهل ومدّوة 

لخالوصاانّة فنهاال   فااللمفها  بعااد انمااداد باالب ال ااّ  الخاالّم  اادل  بااوت 

خالوصنّة فنهل   اااتمللهل بل ظنّهال ال يجادر   بال نفاه  الكا ل فنمال لذا 
 بللخالوم. (2)  لم ينالب تخك األولرات يطعنل بأهللّا الشلر

الهللا كاالهللا لخالوصاانّة فاا  المناالس  اجباات كونااد دانهاال فاا  المهتبااة   

 فخنت الك ل لالّ ف  ذلك.
اكنا كلهللا   فد وى اإلجمل  االرهارو ف  ذلك ف  الجمخة ومخّمة   

ا ّول كخّنّة ف . اهذه الد وى لنمت بأالر و  د وى المنّد وهارو المذهب 

 .(3)العمل بأخبلر اآلالد  خر اهوة 
لكاّ  اإلنالالف :  هللّا لطا   بعا  األخبالر اجمنا  وعلياد اإلجمل الت 

يوجب ال ّ  المتلخم لخعخام بال العخام بأنّاد لانت وّمال ياهك  للناد فا  الادي  وا  

اجود األولرات الممعنّة   فهو اننئذ وّمل يلل الادلنل  خار  ادل اّجنّتاد   بال 
 كمل هوـ  للمنلس المفند لخ ّ  ف  وملبل الخبه الالحنحالعمل ب

__________________ 

 .«وتمدّوة» ( :لا ) (ر)( ف  1)

 .«األولرو» ( :ما ) (ر)( ف  غنه 2)

 .24:  1( رسلهل الشهيا المهترر 3)

المنليشااااة فاااا  هااااذا 
 الوجد
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وااهارّر ـ  ال ل المااوض باادخوض المناالس فاا  وطخااا ال ااّ  المحكااول بحّجنّتااد

 البط هللا ف  المذهب.
  خالوصل بعد و ا ة  هللّا الشلر   : ون  لفلدو المنلس لخ  ّ  (1)الثلن  

 جم  ف  الحكم بن  ول يتهاءى وتخللفة   افّه  بن  ول يتخنّل وتآلفة.

 هللّا ديااا  ع ال يالااالب »:  (2)اكفااالك فااا  هاااذا :  ماااول وااال ارد وااا  
 نّد ال ش ء  بعد »ا    (4) «ي  هللّا المنّة لذا ينمت وحا الد»ا    (3) «بللعموض

  اغنههاال وّماال دّض  خاار غخبااة وخللفااة  (5) « اا   مااوض الهجاالض واا  دياا  ع

  اخالوم رااية  بالهللا با  تغخاب الاواردو فا   (6)الواي  ف  العمل بللمنلس 
 .(7)دية  صلب  الهجل االمه و اآلتنة 

ف  بع  األانلهللا وكالبهو وا  افند :  هللّا ون  االوض ال ّ  و  المنلس 

الوجداهللا. ا ّول كثهو تفهيا الشالر  بان  المؤتخفالت اتألنفاد بان  المختخفالت   
 ف  يؤ ّه ف  ون  ال ّ  ؛ ألهللّا هذه الموارد بللنمبة للر ووارد

__________________ 

 .112:  2ا    448:  1( هذا الجواب  يرل ذكهه المحمّا المّم  ف  الموانن  1)

 (.لا ) (ض)   (ظ)   (ت)ف   «و »هد ( لم ت2)

  افاا  المالاادر :  41  الحااديث  303:  2  االبحاالر  9  الحااديث  324( كماالض الاادي  : 3)

 .«بللعموض النليالة»

 .10و   بواب صفلت الملو    الحديث  6  البلب  25:  18( الوسلهل 4)

وا   13  البالب  149:  18( لم نعثه  خند   نعم ف  الوسلهل ول يمهب وند   ان ه الوسلهل 5)

 .73ا  69 بواب صفلت الملو    الحديث 

 .18و   بواب صفلت الملو    الحديث  6  البلب  27:  18( الوسلهل 6)

   الم نعثه  خنهل فنمل يأت . 63( تمدّوت الهااية ف  الالفحة 7)

نااااااا  لفااااااالدو وـ  2
 المنلس لخ  ّ 

المنليشااااة فاااا  هااااذا 
 الوجد
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 الجم  بن  المؤتخفلت  يّل يخنل.

 (1)نا  العمال بللمناالس نعام   اإلنالالف :  هللّا وال ذكاه واا  األخبالر فا  و
ووه  يوّر يوجاب غللبال ارتفال  ال اّ  الحلصال وناد فا  بالدئ الن اه    ّوال 

ايااد يحالاال واا  المناالس المطاا    اهااو  ؟ونعااد  اا  ذلااك داهماال فاا  ؛ كنااا

الممااّمر  ناادهم بتنماانح المناالط المطعااّ . ا يراال : فلألالويّااة اال تبلريّااة واا  
ّ    اال ريب  هللّا ونشأ ال ّ  فنهل هاو  يملل المنلس   او  المعخول لفلدتهل لخ 

 استنبلط المنلط ظنّل   ا ّول  كديّتد ف  الفه  ف  ودخل لد ف  االوض ال ّ .

؛ لخعخام باأهللّا  :  هللّا بالب العخام فا  واورد المنالس اوثخاد وفتاو  (2)الثللث 
ة  ا العمخنّة   ف  يمر  الشلر   رجعنل ف  هذه الموارد للر االصوض الخف نّ 

 دلنل االنمداد بل تبلر ظّ  المنلس ف  ووارده.

افند :  هللّا هذا العخم لنّمل االل و  جهة النها   ا  المنالس   اال كا ل 
فاا  اجااوب االوتناال   نااد بعااد وناا  الشاالر    لنّماال الكاا ل فاا  توجنااد نهاا  

اواوارد سالهه األوالرات وتمالاية       العمل بد و   هللّا واوارده (3)الشلر  

فإهللا  وك  ون  الشلر     العمل بللمنلس  وك  ذلاك فا   والرو اخاهى   فا  
 يمتمّل العمل بوجوب العمل بلل ّ  ايبح

__________________ 

 (ه)  افاا   « هللّا واال ذكااه واا  تتبّاا  األخبالر فاا   اااواض المناالس» ( :لا ) (ظ)   (م)( فا  1)

 هللّا » ( :ض)  افا   «ول ذكه و  تتبّ  األخبلر ف  ونا  العمال بللمنالس هللّا » ( :م)انمخة بدض 

 .«ول ذكه و  األخبلر ف   اواض المنلس

 .112:  2ا    449ـ  448:  1( هذا الجواب  يرل لخمحما المّم  ف  الموانن  2)

 .«توجند صّحة ون  الشلر » ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  3)

 هللّا باااااااااااالب ـ  3
العخاااام فاااا  المناااالس 

 وفتو 

المنليشااااة فاااا  هااااذا 
 الوجد
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د تمادّل  نّاد لاو ال  باوت المابح فا  التكخناا ايا .(1)االكتفلء بغنهه وا  المكخّاا 

العمل بلل ّ  ؛ لذ ال ولن   م   ا  اياو   (2)بللخ ف لم يمتمّل العمل بتعنّ  
 الفعل الممك  ذاتل و  الحكنم لالّ يبحد.

االحلصاال :  هللّا االنفتاال  الماادّ ر لهللا كاالهللا واا  يطاا  الن ااه  اا  وناا  

  الشلر    فلإلشاكلض الشلر  فهو خ ف المفها    الهللا كلهللا بم ا ة ون
ف  صّحة المن  اوجلوعتد و  استم ض العمل بوجوب العمل بلل ّ    فللك ل 

 هنل ف  توجند المن    ال ف  تحمّمد.

  ن  انمداد بلب العخم و  العخم ـ  :  هللّا ومدّولت دلنل االنمداد (3)الهاب  
فا  نفماد  (4)نّمل توجب جاوا  العمال بمال يفناد ال اّ    يعنا  لـ  ببملء التكخنا

او  يط  الن ه  ّمل يفند ظنّل  يوى   ابللجمخة : ه  تدّض  خر اّجنّاة األدلّاة 

ال نّنااة داهللا وطخااا ال ااّ  الاانفت األوااهّر   ااألّاض  وااه يلباال ل سااتثنلء ؛ لذ 
فمد ايدّض  خر وهاد  هللا يملض : لنّد يجو  العمل بكّل ول يفند ال ّ  بن (5)يالّح 

الشلر  ظنّل لالّ الدلنل الف نّ    ابعد لخهاج وال خاهج  ا  ذلاك يكاوهللا بالي  

المفندو لخ ّ  اّجة وعتبهو   فإذا تعلروت تخك األدلّة لزل األخذ بمل  (6)األدلّة 
 هو األيوى اتهك ول هو األوعا  

__________________ 

 .«هه و  المكخّاايبح األوه بغن» يلدو :  (لا ) (ظ)( ف  1)

 .«بتعنن » ( :ها ) (ظ)   (م)   (ر)   (ت)( ف  2)

 ( هذا الجواب  يرل لخمحمّا المّم .3)

 (.ما ) (ر)ف   «يعن »( لم تهد 4)

 .«لذ ال يمبح» ( :ها ) (م)   (ر)( ف  5)

 .«يكوهللا ول ف  األدلّة» ( :ل)( ف  6)

 الهاباااااااااا  :  اااااااااادل
اجنّااااااااااة وطخااااااااااا 
ال اااااااااااّ  الااااااااااانفت 

 األوهر
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ى اننئذ ظنّل ااألواعا فللمعتبه اننئذ هو ال ّ  بللواي    ايكوهللا وفلد األيو

   انتهر. (1)اهمل   فنؤخذ بلل ّ  ايتهك غنهه 
بعد فه  جعال االصاوض وا  بالب ال اّ  ا ادل ـ   يوض : كأهللّا غهود

:  هللّا انمداد بلب العخم ف  الويله  و  بملء التكخناا ـ  اجوب العمل بلالاتنلط

رانّة فنهل يوجب  ما  الهجاو  للار طلهفاة وا  األوالرات ال نّناة   اهاذه الم
العماال  (2)يمكاا   هللا تكااوهللا وهمخااة ايكااوهللا المناالس خلرجاال  اا  اكمهاال   ال  هللّا 

يحكاام بعمووهاال ايخااهج الشاالر  المناالس ؛ ألهللّا هااذا  اان  واال فااّه ونااد واا  

اإلشكلض. فإذا  خم بخهاج المنلس    هذا الحكم ف  بدّ و  ل ملض البلي  ف  
األصل ال يفند  االمفها   هللاّ ـ  وواردهل   فإذا اجد ف  وورد  صل ا ولرو

اجاب األخاذ بهال   الذا فاه  خخاّو الماورد  اا  ـ  ال اّ  فا  وملبال األوالرو

 األولرو اخذ بلألصل ؛ ألنّد يوجب ال ّ  بممترله.
التمهيااه : يجااو  وناا  الشاالر   اا  المناالس   بخاا ف واال لااو  (3)ابهااذا 

يّهرنال دلنال االنماداد  خار اجاد يمترا  الهجاو  فا  كاّل وماألة للار ال ااّ  

جود فنهل ؛ فإهللّا هاذه المرانّة ال تمبال اإلهمالض اال التخالانّ ؛ لذ لانت المو
 ف  كّل ومألة لالّ ظّ  اااد.

اهذا وعنر يولد ف  وملل  خه : لهللّا المنلس ومتثنر و  األدلّاة ال نّناة   

 ال  هللّا ال ّ  المنلسّ  ومتثنر و  وطخا ال ّ . االمهاد بلالستثنلء
__________________ 

 .112:  2ا    448:  1( الموانن  1)

 .«يكوهللا» يلدو :  (لا ) (ض)   (ر)( ف  2)

 .«اهذا» ( :لا ) (ظ)( ف  3)
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هنال لخااهاج واال لاواله لكاالهللا ياالب  لخاادخوض   ال داخا  بللفعاال ؛ الالّ لاام يالااّح 

 بللنمبة للر المهمخة.
 هذا غلية ول يخطه بللبلض ف  كشا وهاده.

الممدّولت المذكورو ال تتغنّه بتمهيههل  خر اجاد داهللا  افند :  هللّا نتنجة

و  الحكم بوجوب الهجو  للر األولرات ال نّنة ـ  اجد ؛ فإهللّا وهج  ول ذكه
؛ لذ لانت لاذات األوالرو ودخخنّاة  (1)للر العمل بلل ّ  ف  الجمخاة ـ  ف  الجمخة

خمال ف  الحّجنّة ف  لحلظ العمل   االمنلط هو اصا ال ّ    سواء ا تباه وط

:  هللّا النتنجة  خر تمهيه الحكووة لنمات  (2) ا  خر اجد اإلهملض   ايد تمدّل 
وهمخاة   باال هاا  وعنّناة لخ ااّ  االطمئناالنّ  واا  الكفلياة   اواا   اادوهل فمطخااا 

ال ااّ    ا خاار كاا  التمااديهي  ال اجااد إلخااهاج المناالس. ا ّواال  خاار تمهيااه 

وبنّ   خار  (3)إلشكلض الكشا فه  وهمخة ال يشكل وعهل خهاج المنلس ؛ لذ ا
 .(4) دل اإلهملض ا مول النتنجة   كمل  هفت 

:  هللّا دلنل االنمداد لنّمل يثبت اّجنّة ال ّ  الذر لم يمام  خار  (5)الخلوت 

  دل اّجنّتد دلنل   فخهاج المنلس  خر اجد التخاّلّ داهللا
__________________ 

 .«بللجمخة» ( :ها ) (ت)( ف  غنه 1)

 .467( راج  الالفحة 2)

 .«المنلس»:  «االشكلض»بدض  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  3)

 .468( راج  الالفحة 4)

  ا خااوه صاالاب  395( هااذا الجااواب ذكااهه الشاانخ وحمااد تماا  فاا  هدايااة الممتهشاادي  : 5)

 .285الفالوض ف  الفالوض : 

المنليشااااة فاااا  هااااذا 
 الوجد

الخااااااالوت :  اااااااادل 
ال اااااااااااّ  اجنّاااااااااااة 

الااااااذر ياااااالل  خاااااار 
 اجنّتد دلنل
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 التخالنّ.

مااال يحكااام بل تبااالر ال اااّ  ا ااادل اال تنااالء تووااانح ذلاااك :  هللّا العمااال لنّ 
بلالاتملض الموهول ف  وملل االوتثلض ؛ ألهللّا البهاءو ال نّنة تمول وملل العخمنّة   

 ّول لذا االل بواسطة ون  الشلر  المط  بعدل البهاءو بللعمل بللمنالس   فا  

 يبمر بهاءو ظنّنة اتّر يحكم العمل بوجوبهل.
هوة العمال بالل ّ  اطاه  االاتمالض ااستووح ذلك و  اكم العمل بح

فا  تمهياه  صاللة  (1)الموهول  ند انفتل  بالب العخام فا  المماألة   كمال تمادّل 

اهوة العمل بلل ّ    فاإذا فاه  ينالل الادلنل وا  الشالر   خار ا تبالر ظاّ  
تخالنالال فا  اكام العمال بحهواة  (2)ااجوب العمل بد   فاإهللّا هاذا ال يكاوهللا 

العمل بلل ّ  و  التمّك  لنّمل هو لمابح االكتفالء بمال  العمل بلل ّ  ؛ ألهللّا اهوة

داهللا االوتثلض العخمّ  و  التمّك  و  العخمّ    فإذا فه  الادلنل  خار ا تبالر 
 خمنّل   ف  يشمخد ـ  ف  العمل بمؤدّاهـ  ظّ  ااجوب العمل بد صلر االوتثلض

ند  خر العكت اكم العمل بمبح االكتفلء بمل داهللا االوتثلض العخمّ    فمل نح  ف

 و  ذلك.
:  هللّا التعبّاد ـ  (3) ند الاتكخّم فا  واذهب ابا  يباة ـ  افند :  نّك يد  هفت

 بلل ّ  و  التمّك  و  العخم  خر اجهن  :

 ادهمل :  خر اجد الطهيمنّاة بحناث ال ي ااظ الشالر  فا   واهه  ادا 
 ب  خر العمل بد  داكوهللا ال ّ  انكشلفل ظنّنّل لخواي  بحنث ال يتهتّ 

__________________ 

 .«ن نهه» يلدو :  (ظ)( ف  غنه 1)

 .«لم يوجب ذلك»:  «فإهللّا هذا ال يكوهللا»بدض  بلرو  (ها ) (ت)( ف  2)

 .112ـ  108( راج  الالفحة 3)

  هااااذا المنليشااااة فاااا
 الوجد
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 والخحة الواي   خر تمديه المطلبمة.

االثاالن  :  خاار اجااد يكااوهللا فاا  سااخوكد والااخحة يتاادارك بهاال والااخحة 
 الفلهتة  خر تمديه وخللفة ال ّ  لخواي . الواي 

:  هللّا األوااه بللعماال باالل ّ  واا  الااتمّك  واا  العخاام  خاار  (1)ايااد  هفاات 

الوجد األّاض يبنح جدّا ؛ ألنّد وخللا لحكم العمل بعدل االكتفلء فا  الوصاوض 
للر الواي  بمخوك طهيا ظنّّ  يحتمل اإلفرلء للر خ ف الواي . نعم   لنّمل 

 د  خر الوجد الثلن .يالّح التعبّ 

فنمااوض : لهللّا األوااه فاا  واال نحاا  فنااد كااذلك ؛ فإنّااد بعااد واال اكاام العماال 
بلنحاللر االوتثلض  ند فمد العخام فا  ساخوك الطهياا ال نّا    فنها  الشالر  

باأهللا نهار  ناد فماد ـ     العمل ببع  ال نوهللا : لهللا كلهللا  خر اجد الطهيمنّة

فهو يبنح ؛ ـ  يحتمل فند الخطأ العخم    سخوك هذا الطهيا و  انث لنّد ظ ّ 
ألنّاد وعااّه  لفااوات الواياا  فننااتم  بااد الغاه    كماال كاالهللا يخاازل ذلااك واا  

األوه بمخوكد  خر اجد الطهيمنّة  ند التمّك  و  العخم ؛ ألهللّا الض ال ّ   ند 

االنمداد و  انث الطهيمنّة الض العخم وا  االنفتال  ال يجاو  النها   ناد وا  
ض كمال ال يجاو  األواه باد فا  الثالن    فاللنه   ناد الهللا هذه الحنثنّة فا  األاّ 

كلهللا وخهجل لخعمل بد    ظّ  البهاءو للر المط  بعادوهل   لالّ  هللّا الكا ل فا  

 جوا  هذا النه  ؛ لمل  هفت و   نّد يبنح.
الهللا كاالهللا  خاار اجااد يكشااا النهاا   اا  اجااود وفماادو فاا  العماال بهااذا 

  وة  ند طهاد   فهذا الهللاال ّ  يغخب  خر وفمدو وخللفة الواي  ال 
__________________ 

 .110ـ  109( راج  الالفحة 1)
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كلهللا جلهزا امنل ن نه األوه بد  خر هاذا الوجاد وا  االنفتال    لالّ  نّاد 

 .(2()1)يهج  للر ول سنذكهه 
  االصاخد :  هللّا النها  يكشااا  (3)المالدس : اهاو الاذر اختهنااله سالبمل 

وفمدو غللبة  خر المالخحة الوايعنّة المدركة  خر تمديه العمل بد    اجود 

  فللنه     ال نوهللا الخلّصة ف  وملبل اكم العمل بوجوب العمل بلل ّ  و  
االنمداد ن نه األوه بلل نوهللا الخلّصاة فا  وملبال اكام العمال بحهواة العمال 

 بلل ّ  و  االنفتل .

ال ناوهللا يحتمال  هللا يكاوهللا فإهللا يخت : لذا بن   خر ذلاك   فكاّل ظاّ  وا  
 ف  العمل بد وفمدو كذلك.

يخاات : نعاام   الكاا  ااتماالض المفماادو ال يمااد  فاا  اكاام العماال بوجااوب 

سااخوك طهيااا ي ااّ  وعااد بااللبهاءو  نااد االنمااداد   كماال  هللّا ااتماالض اجااود 
المالخحة المتداركة لمالخحة الواي  ف  ظّ  ال يمد  فا  اكام العمال بحهواة 

:  هللّا العمال  (4)    ايد تمدّل ف   خه ومدّولت االنمداد العمل بلل ّ  و  االنفتل

  اال ا تبالر بلاتمالض  (5)ومتمّل بوجوب العمل بلل ّ  و  انماداد بالب العخام 
 كوهللا ش ء  خه هو المتعبّد بد غنه ال ّ  ؛ لذ ال يحالل و  العمل

__________________ 

 ( ف  الوجد اآلت .1)

 .«ف » يلدو :  (ها ) (ت)( ف  غنه 2)

 (.ضا ) (ر)ف   «اهو الذر اختهنله سلبمل»( لم تهد  بلرو 3)

 .434( راج  الالفحة 4)

الباهاءو ال نّناة »  بالرو : «العمل ـ للار ـ العخام»بدض  بلرو  (لا ) (ض)   (ظ)( اردت ف  5)

 .«و   دل العخم

اختهناااااله وااااال  ـ 6
 سلبمل
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بذلك المحتمل ساوى الشاّك فا  الباهاءو  ا توّهمهال   اال يجاو  العاداض  ا  

  نّنة للنهمل.البهاءو ال
اهااذا الوجااد الهللا كاالهللا اماانل ايااد اختهنااله ساالبمل   لالّ  هللّا ظاالهه  كثااه 

األخبلر النلهنة    المنلس :  نّد ال وفمدو فند لالّ الويو  ف  خ ف الوايا    

الهللا كلهللا بعرهل سلكتل    ذلك ابعرهل ظلهها ف   بوت المفمادو الذاتنّاة   
 خار غنههال   كمال ي هاه لما   (1)اللة األكثه  ظهاه   فها  الحلكماة لالّ  هللّا د

راج  الجمنا    فاللنه  راجا  للار ساخوكد وا  بالب الطهيمنّاة   اياد  هفات 

 .(2)االشكلض ف  النه   خر هذا الوجد 
لالّ  هللا يملض : لهللّا النواه  الخف نّة    العمل بللمنلس و  انث الطهيمنّة 

 خار صاورو انفتال  بالب العخام ـ  العمال المماتملّ  ف  وملبالـ  ال بدّ و  امخهل

كلإلجمال  المنعماد ـ  . ااألدلّة المطعنّاة ونهالالم ل خنهمبللهجو  للر األهّمة 
ال اجاد لاد غناه المفمادو الذاتنّاة   ـ   خر اهوة العمل بد اتّر وا  االنماداد

اجاود  كمل  نّد لذا يلل دلنل  خر اّجنّة ظّ  و  التمّك  وا  العخام نحمخاد  خار

المالاااخحة المتداركاااة لمخللفاااة الوايااا  ؛ ألهللّا امخاااد  خااار العمااال وااا  اناااث 
 الطهيمنّة وخللا لحكم العمل بمبح االكتفلء بغنه العخم و  تنّمهه.

الوجد الملب  : هو  هللّا خالوصنّة المنلس و  بن  سالهه األوالرات ها  

لهللّا المانّة لذا ينمات »:  الما ل خنديولاد غخبة وخللفتهل لخواي  ؛ كمل يشهد بد 
   ايولد : (4) «كلهللا ول يفمده  كثه وّمل يالخحد»  ايولد :  (3) «وحا الدّي 

__________________ 

 .«المحّكمة» ( :ت)انمخة بدض  (ه)( ف  1)

 .527( راج  الالفحة 2)

 .10و   بواب صفلت الملو    الحديث  6  البلب  25:  18( الوسلهل 3)

 .14و   بواب ص و الجمل ة   الحديث  11  البلب  394:  5( الوسلهل 4)

 اااادل تملونّاااااة هاااااذا 
 الوجد  يرل

وختااااااااااااالر ـ  7
المالاااااااااانّا فاااااااااا  

 التوجند
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 .(2)  اغنه ذلك  (1) «لنت ش ء  بعد     موض الّهجلض و  دي  ع»

خفاا   خاار العمال الحاالكم بوجاوب سااخوك الطااه   (3)اهاذا المعناار لّمال 
جهولاة ال نّنة  ند فمد العخم   فهو لنّمل يحكام بهال إلدراك  كثاه الوايعنّالت الم

بهاال   فااإذا كشااا الشاالر   اا  ااالض المناالس اتباانّ   نااد العماال ااالض المناالس 

 بعدل جوا  الهكوهللا للند.ـ  اكمل لجمللنّلـ  فنحكم
نعاام   لذا االاال ال ااّ  ونااد فاا  خالااوم وااورد   ال يحكاام بتااهجنح 

غنهه  خند ف  وملل البهاءو    الواي    لك  يالّح لخشالر  المنا   ناد تعبّادا 

؛ فاإهللّا ال اّ  لانت  (5):  نّ  ول اريد الوايعنّالت التا  تراّمنهل  (4)بحنث ي هه 
 كللعخم ف   دل جوا  تكخنا الشخّ بتهكد ااألخذ بغنهه.

ااننئذ : فللمحّم  لنه  الشلر     سخوكد  خر اجد الطهيمنّاة كوناد 

 ف   خم الشلر  وؤدّيل ف  الغللب للر وخللفة الواي .
بللمنلس  خر اجد الطهيمنّة ؛ لّول االحلصل :  هللّا يبح النه     العمل 

 هللا يكوهللا لغخبة الويو  ف  خ ف الواي  و  طهاد فننلف  الغه    الّول  هللا 

يكوهللا ألجل يبح ذلك فا  ن اه ال الهللّا ؛ اناث لهللّا ومترار المنالس  ياهب فا  
 ن هه للر الواي    فللنه   ند نم  لغهود ف  ن ه ال لهللّا.

__________________ 

وا   13  البالب  150ـ  149:  18نعم ارد ول يماهب وناد   فا  الوسالهل ( لم نعثه  خند   1)

 .73ا  69 بواب صفلت الملو    الحديث 

 .63ـ  62( تمدّل بعرهل ف  الالفحة 2)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «لّمل»( لم تهد 3)

 .«لد» يلدو :  (ها ) (ت)  اف   «وند» يلدو :  (ما ) (ر)( ف  4)

 .«لسالمن» يلدو :  (م)( ف  5)
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 ّول الوجد األّاض   فهو وفمود ف  المملل ؛ ألهللّا المفها  غخبة وخللفتاد 

 لخواي .
ا ّول الوجد الثلن    فهاو غناه يبانح بعاد لوكالهللا امال ال الهللّا النها  فا  

ذلك المورد الشخالّ   خر  دل لرادو الواي  وند ف  هذه الممألة الو ألجال 

 اّطهاد الحكم.
الشلر  لخوسواسّ  الملط  بنجلسة  وبد : ال تهى :  نّد يالّح  هللا يموض  

الهللا كاالهللا  وبااد فاا  الواياا  نجماال ؛  «واال اريااد ونااك الالاا و بطهاالرو الثااوب»

 اممل لملدّو اسواسد.
ان نهه :  هللّا الوالد لذا  يلل الده الالاغنه فا  دّكلناد فا  وكلناد   ا خام 

د وند  نّد يبن   جنلسد بحمب ظنوند الملصهو   صّح لد ونعد    العمال ب نّا

  ايكوهللا ونعد ف  الواي  ألجل  ادل الخمالرو فا  البنا    ايكاوهللا هاذا النها  
فاا  ن ااه الالاابّ  ال االهللّا بوجااود النفاا  فاا  المعلوخااة الشخالاانّة ليااداول ونااد 

ارور بللخمالرو اتاهك العمال بمال ي نّاد نفعال ؛ لائ  يما  فا  الخمالرو فا  

الموارد  وملولت  خه ؛ فإهللّا االوض ال ّ  الشخالّ  بللنف  تفالن  ف  بع 
ال ينلف   خمد بأهللّا العمل بلل ّ  المنلسّ  وند او  غنهه ف  هذا المورد افا  

غنهه يوجب الويو  غللبل ف  وخللفاة الوايا  ؛ الاذا  خمنال ذلاك وا  األخبالر 

المتواتهو وعنر و  االاوض ال اّ  الشخالاّ  فا  الماوارد وناد   لالّ  نّاد كاّل 
نت و  ووارد التخخّا   فنحمال وورد االل ال ّ  نموض بحمب ظنّنل : لنّد ل

 مول نه  الشالر  الشالول لهاذا الماورد  خار رفا  الشالر  ياده  ا  الوايا  

الغملود    الواي  ف  ووارد وطلبمة المنلس ؛ لائ ّ يما  فا  وفمادو تخخّفاد 
    الواي  ف   كثه الموارد.
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هااذه جمخااة واال ارااهن  واا  نفماا  اواا  غنااهر فاا  دفاا  اإلشااكلض   

 ف  هذا المجلض   اع العللم بحمنمة الحلض.ا خنك بللتأّول 

 : (1)المقام الثاني 

 فنماال لذا ياالل ظااّ  واا   فااهاد وطخااا ال ااّ   خاار اهوااة العماال ببعرااهل
بللخالوم   ال  خر  دل الدلنل  خر ا تبلره   فنخهج وثل الشههو الملهمة 

هللّا وهجعهل للار انعمالد الشاههو  خار  ادل الادلنل  خر  دل اّجنة الشههو ؛ أل
  خر اّجنّة الشههو ابملههل تحت األصل.

افاا  اجاااوب العماال بااالل ّ  الممناااو   ا الماالن   ا األياااوى ونهمااال  ا 

 التمليط اجوه   بل  يواض.
 (3)ّاض ؛ بنلء وند  خر ول  هفات سالبمل للر األ (2)ذهب بع  وشليخنل 

: و  بنلء غنه اااد ونهم  خار  هللّا دلنال االنماداد ال يثبات ا تبالر ال اّ  فا  

 المملهل االصولنّة الت  ونهل ومألة اّجنّة الممنو .
الثلن  ؛ بنلء  خر ول  هفت وند : وا   هللّا  (4)اال ل بع  المعلصهي  

طهيا   ف   بهو بالل ّ  باللواي  وال لام ال  ل بعد االنمداد تحالنل ال ّ  بلل

 يمم  خر ا تبلره ظّ .
   ا هللّا نتنجة ومدّولت االنمداد (5)ايد  هفت وعا ك  البنلءي  

__________________ 

 .517( يد تمدّل الك ل ف  المملل األّاض ف  الالفحة 1)

 .267( هو شهيا العخملء   ان ه تمهيهات درسد ف  ووابط االصوض : 2)

 .438راج  الالفحة ( 3)

 .439ـ  438( هو صلاب الفالوض   ايد تمدّل ك ود ف  الالفحة 4)

 .437( راج  الالفحة 5)

لااااو ياااالل ظااااّ   ـ 2
 خاااااااااااار اهوااااااااااااة 
العمااااااااال بااااااااابع  

 ال نوهللا

هاااال يجااااب العماااال 
بااااااالل ّ  الممناااااااو  

   ا  ا الماااااااااااااااااااااالن
األياااااااااوى ونهمااااااااال 

 ؟ ا التمليط
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هو ال ّ  بمموط التكللنا الوايعنّة ف  ن اه الشالر  الحلصال بموافماة نفات 

 الواي    ابموافمة طهيا رو  الشلر  بد    الواي .
ف   دل الفه  فا  النتنجاة ـ  اايعل  ا تنّزالـ  (1)نعم   بع  و  اافمنل 

بن  ال اّ  باللواي  اال اّ  باللطهيا   اختالر فا  الممالل اجاوب طاه  ال اّ  

كمل  هفات فا  الوجاد الخالوت ـ  الممنو  ؛ ن ها للر  هللّا وفلد دلنل االنمداد
ّل ظاّ  لام يمام  خار هو ا تبلر كـ  لشكلض خهاج المنلس (3)و  اجوه دف   (2)

 دل ا تبلره دلنل وعتبه   اال ّ  الممناو  وّمال يالل  خار  ادل ا تبالره دلنال 

وعتبه اهو ال ّ  الملن  ؛ فإنّد وعتباه ؛ اناث لام يمام دلنال  خار المنا  وناد ؛ 
ألهللّا ال ّ  الممنو  لم يدّض  خر اهوة األخذ بلل ّ  الملن    غلية األواه :  هللّا 

لماالن    ال  نّااد ياادّض  خار اجااوب طهاااد   بخاا ف األخاذ بااد وناالف ل خاذ بل

 ال ّ  الملن  فإنّد يدّض  خر اجوب طه  ال ّ  الممنو .
فخااهاج الممنااو  واا  باالب التخاّلااّ ال التخالاانّ ؛ فاا  يماالض : لهللّا 

دخوض  اد المتنلفنن  تحت العلّل ال يالخح دلن  لخهاج اآلخه وا  تمالايهمل 

 ف  يلبخنّة الدخوض و  انث الفهديّة.
  واا   هللّا وثاال  (4)ان نااه واال نحاا  فنااد : واال تمااّهر فاا  االستالااحلب 

استالاااحلب طهااالرو المااالء المغماااوض باااد الثاااوب الااانجت دلنااال اااالكم  خااار 

 استالحلب نجلسة الثوب   الهللا كلهللا كّل و  طهلرو الملء انجلسة الثوب
__________________ 

 .395( هو الشنخ وحمد تم  ف  هداية الممتهشدي  : 1)

 .525الفحة ( راج  ال2)

 .«رف » ( :لا ) (ظ)   (ت)( ف  3)

 .394:  3( ان ه وبحث االستالحلب 4)

المااااااااوض بوجااااااااوب 
ال ااااااااااااّ   طاااااااااااه 

الممناااااااااااااااااااااااااااااااو  
ااالساااااااااااااااااااااااتدالض 

 د خن
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وتنمّنااة فاا  الماالبا ـ  واا  يطاا  الن ااه  اا  اكاام الشاالر  بلالستالااحلبـاا 

وشكوكة ف  ال اا   ااكم الشلر  بإبملء كّل وتنمّ  ف  الملبا وشكوك ف  
خااوض يماان  الطهاالرو فاا  ال اااا وتماالايل بللنماابة للنهماال ؛ لالّ  نّااد لّماال كاالهللا د

 مول الحكم بعدل النم  االحكم  خند بللبملء يكوهللا دلن   خار  ااض نجلساة 

الثاوب المتنمّنااة ساالبمل   فنخااهج  اا  المشاكوك الاماال   بخاا ف دخااوض يماان  
النجلسااة االحكاام  خنهاال بللبماالء ؛ فإنّااد ال يالااخح لخداللااة  خاار طااهّا النجلسااة 

 هللا ونلفنل لبملهد  خر الطهلرو.لخملء المغموض بد يبل الغمل الهللا كل

افند :  ّاال :  نّد ال يتّم فنمل لذا كالهللا ال اّ  المالن  االممناو  وا  جانت 
 ولرو ااادو   كأهللا يمول الشههو وث   خار  ادل اّجنّاة الشاههو ؛ فاإهللّا العمال 

اآلخه ببع   فهاد األولرو اه  الشههو ف  الممألة االصولنّة داهللا البع  

 اه  الشههو ف  الممألة الفه نّة   كمل تهى.
دلان   خار ـ   خار فاه  ا تبالرهـ  ا لننل :  هللّا ال ّ  الملن  لنّمل يكوهللا

كمل تمّهر ـ   دل ا تبلر الممنو  ؛ ألهللّا االوتثلض بللممنو  اننئذ ومطو  العدل

اهذا ـ  (2)الوجد الخلوت و  اجوه دف  لشكلض خهاج المنلس  (1)ف  توونح 
المعناار ووجااود فاا  ال ااّ  الممنااو . وااث  : لذا فااه  صاانهارو األالويّااة 

ومطو ااة اال تباالر بممتراار دخولهاال تحاات دلناال االنمااداد   لاام يعماال بماالء 

 الشههو الملنعة  نهل  خر لفلدو ال ّ  بللمن .
اد وى :  هللّا بملء ال اّ  وا  الشاههو بعادل ا تبالر األالويّاة دلنال  خار 

االنماداد بحّجنّاة األالويّاة ؛ الالّ الرتفا  ال اّ    دل االوض المط  وا  دلنال

 بعدل اّجنّتهل   فنكشا ذلك    دخوض ال ّ  الملن  تحت دلنل االنمداد.
__________________ 

 .«ف  تهجنح» ( :ض)( ف  1)

 .525( راج  الالفحة 2)

المنليشااااة فاااا  هااااذا 
 االستدالض



 535  .................................................................................  (1) ثلاثلا ماقملا

وعلروة : بأنّال ال نجاد وا   نفمانل المطا  بعادل تحمّاا االوتثالض بماخوك 

 نو    فخو كلهللا ال ّ  الملن  داخ  لحالل المط  بذلك.الطهيا المم
ااّل ذلك :  هللّا ال ّ  بعدل ا تبلر الممنو  لنّمل هو و  يط  الن ه  ا  

 و ا ة دلنل االنمداد   اال نمخّم بملء ال ّ  بعد و ا تد.

يفنااد المطاا  بثبااوت الحكاام  (1) ااّم لهللّا الاادلنل العمخااّ   ا األواالرو المطعنّااة 
مناا   فااهاد وووااو د   فااإذا تناالفر دخااوض فااهدي  : فإّواال  هللا بللنماابة للاار ج

لعادل االاوض المطا  ـ  يكشا    فملد ذلك الدلنل   الّول  هللا يجب طهاهمل

  الّول  هللا يحالل المط  بدخوض  ادهمل ـ  و  ذلك الدلنل العمخّ  بش ء ونهمل
 فنمط  بخهاج اآلخه   ف  وعنر لختهدّد بننهمل ااكووة  ادهمل  خر اآلخه.

مل وثّخنل بد المملل : و  استالاحلب طهالرو المالء ااستالاحلب نجلساة ف

الثااوب   وّماال ال اجااد لااد ؛ ألهللّا وهجاا  تمااديم االستالااحلب األّاض للاار تمااديم 
التخاّلااّ  خاار التخالاانّ   ايكااوهللا  ااادهمل دلاان  رافعاال لخنماان  الماالبا 

ـ  بخ ف اآلخاه   فللعمال بالألّاض تخاّلاّ ابللثالن  تخالانّ   اوهجعاد

للار اجاوب العمال بللعالّل ـ  (2)ّهر فا  وماألة تعالر  االستالاحلبن  كمل تم
 تعبّدا للر  هللا يحالل الدلنل  خر التخالنّ.

لالّ  هللا يملض : لهللّا المط  بحّجنّة الملن   ن  المط  بعدل اّجنّة الممنو  ؛ 

 ألهللّا وعنر اّجنّة كّل ش ء اجوب األخذ بمؤدّاه   لكّ  المط  بحّجنّة الممنو 
 ومتخزل لخمط  بعدل اّجنّةـ  ن  وؤدّى الملن الت  ه  نمـ 

__________________ 

ا  (ض)  افا   « ا األوالرو العمخنّاة» ( :لا ) (ظ)  افا   «ااألولرو المطعنّة» ( :م)( ف  1)

 .« ا األولرات العمخنّة» ( :ه)

 .396ـ  395:  3( ان ه وبحث االستالحلب 2)
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ممنو    النّمل هو  ن  خهاجد ؛ الملن    فدخوض الملن  ال يمتخزل خهاج ال

  بخ ف دخاوض الممناو  ؛ فإنّاد يماتخزل خاهاج  (1)ف  تهّجح اال تخاّلّ 
 الملن    فنالنه تهجنحل و  غنه وهّجح   فلفهم.

ـ   هللا يملض : لهللّا ال ّ  بعدل اّجنة األولرو الممنو ة ال يجو  (2)ااألالر 

 هللا يكوهللا و  بلب الطهيمنّة   بال ال ـ  (3)د الملدس كمل  هفت سلبمل ف  الوج
بدّ  هللا يكوهللا و  جهة اشتملض ال ّ  الممنو   خر وفمدو غللباة  خار والاخحة 

لدراك الواي    ااننئذ : فإذا ظّ  بعدل ا تبلر ظّ  فمد ظاّ  باإدراك الوايا    

لك  و  ال اّ  بتهتّاب وفمادو غللباة   فنادار األواه بان  المالاخحة الم نوناة 
 لمفمدو الم نونة   ف  بدّ و  الهجو  للر األيوى.اا

فإذا ظّ  بللشاههو نها  الشالر   ا  العمال بلألالويّاة   فان اظ وهتباة 

هذا ال ّ    فكّل  الويّة ف  الممألة كلهللا  يوى وهتبة و  ذلك ال ّ  الحلصال 
و  الشههو اخذ بد   اكاّل  الويّاة كالهللا  واعا وناد اجاب طهااد   الذا لام 

هجنح بااللمّوو اكاام بللتمااليط ؛ لعاادل اسااتم ض العماال بشاا ء ونهماال يتحمّااا التاا

 اننئذ.
هااذا لذا لاام يكاا  العماال باالل ّ  الماالن  سااخنمل  اا  وحااذار تااهك العماال 

بلل ّ  الممنو    كمل لذا خللا ال ّ  الممنو  االاتنلط ال  ل ف  المماألة   

 .(4)الالّ تعنّ  العمل بد ؛ لعدل التعلر  
__________________ 

 .«ف  تهجنح اال تخالنّ»  اف  غنههمل :  (لا ) (ظ)( كذا ف  1)

 .«فلألالر» ( :ها ) (م)   (ر)( ف  2)

 .528( راج  الالفحة 3)

  نعام اردت فا  هالو   (لا ) (ض)   (ظ)فا   «التعالر ـ  للرـ  هذا لذا»( لم تهد  بلرو 4)

 و  اخت ف. (ض)

وختاااااالر المالاااااانّا 
 ف  الممألة
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 : (1)األمر الثالث 

 نّد ال فه  ف  نتنجاة ومادّولت دلنال االنماداد بان  ال اّ  الحلصال  ّاال 

و  األولرو بللحكم الفه ّ  الكخّّ  كللشههو  ا نمل اإلجمل   خر اكم   ابن  

الحلصال بااد واا   واالرو وتعخّمااة بألفاالظ الاادلنل   كااأهللا يحالاال ال ااّ  واا  يولااد 
ُمممموا )تعاااللر :    بجاااوا  التااانّمم باااللحجه وااا  اجاااود التاااهاب  (2)(َصمممِعيدا  فَتَيَمَّ

الخللّ ؛ بمبب ياوض جمل اة وا   هال الخغاة : لهللّا الالاعند هاو وطخاا اجاد 
 .(3)األر  

 ااّم ال ااّ  المتعخّااا بلأللفاالظ  خاار يماامن    ذكهنلهماال فاا  بحااث اّجنااة 

 .(4)ال واهه 
نّ ال واهه   وثل ال ّ  و  الشاههو بثباوت  ادهمل : ول يتعخّا بتشخ

 الحملها الشه نّة   ابأهللّا األوه ظلهه ف  الوجوب ألجل الوو   
__________________ 

 .463ا  437( يد تمدّل الك ل ف  األوه األّاض االثلن  ف  الالفحة 1)

 .43( النملء : 2)

 .339  االمالبل  المننه :  307:  1( الملووس المحنط 3)

 .136ـ  135اج  الالفحة ( ر4)

لاااااو االااااال ال اااااّ  
 وااااااااااااا باااااااااااااللحكم 

 واااااااااالرو وتعخّمااااااااااة 
 بألفلظ الدلنل

ّ  المتعخّاااااااااا ال ااااااااا
بلأللفاااااااااالظ  خاااااااااار 

 يممن 
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ا هللّا األوااه  منااب الح ااه ظاالهه فاا  اإلبلاااة الخلّصااة  ا فاا  وجااّهد رفاا  

 الح ه   اهكذا.
االثالن  : واال يتعخّااا بتشااخنّ لرادو ال ااواهه ا اادوهل   كااأهللا يحالاال 

ظّ  بإرادو المعنر المجل ر  ا  اد وعلن  المشتهك ؛ ألجال تفمانه الاهاار 

 ل ل لهه الهااية.وث   ا و  جهة كوهللا وذهبد وخللف
االصل المممن  : ال نوهللا غنه الخلّصة المتعخّمة بتشاخنّ ال اواهه 

  ا المهادات.

اال لهه : اّجنّتهل  ند كّل و  يلض بحّجنّة وطخا ال ّ  ألجل االنماداد 
  اال يحتلج ل بلت ذلك للر ل ملض دلنال االنماداد فا  نفات ال ناوهللا المتعخّماة 

فلظ   بأهللا يملض : لهللّا العخم فنهل يخنل   فخو بن  األوه  خار لجاهاء األصال بلألل

 لزل كذا اكذا.
باال لااو انفااتح باالب العخاام فاا  جمناا  األلفاالظ لالّ فاا  وااورد اااااد اجااب 

العماال باالل ّ  الحلصاال بااللحكم الفه ااّ  واا  تخااك األواالرو المتعخّمااة بمعاالن  

 األلفلظ  ند انمداد بلب العخم ف  األاكلل.
عمل بذلك ال اّ  فا  سالهه الثماهات المتهتّباة  خار تعنان  وعنار اهل ي

الخفااظ فاا  غنااه وماالل تعناان  الحكاام الشااه ّ  الكخّاا    كللوصااليل ااألياالريه 

 ؟االنذار
فند لشكلض   ااأليوى العدل ؛ ألهللّا وهج  العمل بالل ّ  فنهال للار العمال 

نّااة الغنااه باالل ّ  فاا  المووااو لت الخلرجنّااة المتهتّبااة  خنهاال األاكاالل الجزه

المحتلجة للر بنلهللا الشلر  اتّر يدخل ف  ول انمدّ فند بلب العخم   اسانج ء 
 .(1) دل ا تبلر ال ّ  فنهل 
__________________ 

 .550( ان ه الالفحة 1)

ال ااااااااالهه اجنّاااااااااة 
 هذه ال نوهللا
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نعم   و  جعال ال ناوهللا المتعخّماة بلأللفالظ وا  ال ناوهللا الخلّصاة وطخمال 

واّه تراعنا هاذا الماوض  ف  األاكلل االمووو لت   اياد (1)لزود اال تبلر 
 .(2) ند الك ل ف  ال نوهللا الخلّصة 

اكااذا : ال فااه  باان  ال ااّ  الحلصاال بااللحكم الفه ااّ  الكخّاا  واا  نفاات 

الحلصاال بااللحكم الفه ااّ   (3)األواالرو  ا  اا   واالرو وتعخّمااة بلأللفاالظ   اباان  
والرو المتعخّماة بللموواو  الخالرجّ    ككاوهللا الاهاار  الدال  ا الكخّ  و  األ

وؤونل الض الهااية   اكوهللا  رارو هو اب    ن  ال اب  لطنفة   اكاوهللا  خاّ  

ب  الحكم هو الكوفّ  بمهينة رااية  امد ب  وحّمد  ند ؛ فإهللّا جمن  ذلك الهللا 
لحكم الفه اّ  كلهللا ظنّل بللمووو  الخلرجّ    لالّ  نّد لّمل كالهللا ونشاأ لخ اّ  بال

الكخّ  الذر انمدّ فند بلب العخم  مل بد و  هذه الجهة   الهللا لم يعمل باد وا  

سالهه الجهالت المتعخّماة بعدالاة ذلااك الهجال  ا بتشخنالاد  ناد لطا   اساامد 
 المشتهك.

او  هنل تبنّ  :  هللّا ال نوهللا الهجللنّة وعتبهو بماوض وطخاا  ناد وا  يالض 

ّ  فاا  األاكاالل   اال يحتاالج للاار تعناان   هللّا ا تباالر  يااواض  هاال بمطخااا ال اا
الهااياة   اال يمتالاه  خار  (4)الهجلض و  جهاة دخولهال فا  الشاهلدو  ا فا  

 يواض  هل الخبهو   بل يمتاله  خر تالحنح الغنه لخمند الهللا كالهللا وا   االد 

 العخملء لذا  فلد يولد ال ّ  بالد  الخبه الممتخزل لخ ّ  بللحكم
__________________ 

 .«لزود الموض بلال تبلر» ( :م)( ف  1)

 .174ـ  173( راج  الالفحة 2)

 .«ال  ّ » يلدو :  (م)( ف  3)

 (.ضا ) (ت)ف   «ف »( لم تهد 4)

لاااااو االااااال ال اااااّ  
باااااااااااااللحكم وااااااااااااا  

لرو المتعخّمااااااة األواااااا
بللموواااااااااااااااااااااااو  

 الخلرج 

اجنّااااااااة ال ناااااااااوهللا 
 الهجللنّة
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 الفه ّ  الكخّ .

اوخّخّ هذا األوه الثللث :  هللّا كّل ظّ  تولّد وند ال ّ  بللحكم الفه   
هو اّجاة وا  هاذه الجهاة   ساواء كالهللا الحكام الفه ا  اايعنّال  ا كالهللا الكخّ  ف

األولرو الغنه المفنادو  (1)كلل ّ  بحّجنّة االستالحلب تعبّدا ابحّجنة ـ  ظلههيّل

 ا  (2)  اسااواء تعخّااا ال ااّ   ّاال بللمطللااب العخمنّااة ـ  لخ ااّ  الفعخاا  بااللحكم
 ب هذا ال ّ .غنههل  ا بلالوور الخلرجنّة و  غنه استثنلء ف  سب

ااجهاااد ااواااح ؛ فاااإهللّا ومترااار النتنجاااة هاااو لااازال االوتثااالض ال نّااا  

اتهجنح الهاجح  خر المهجو  ف  العمل. اتّر  نّد لو يخنال بخالوصانّة فا  
لام يكا  ـ  بنلء  خر  ادل التعمانم فا  نتنجاة دلنال االنمادادـ  بع  األولرات

وناد ال اّ  باللحكم    فه  بن  ول تعخّا تخك األولرو بنفت الحكام  ا بمال يتولّاد

اال لشاكلض فاا  ذلااك  صاا    لالّ  هللا يغفاال غلفاال  اا  ومتراار دلناال االنمااداد 
 فندّ   االختاللم بللبع  داهللا البع  و  انث ال يشعه.

:  هللّا العمال بالل نوهللا المطخماة فا  الهجالض غناه  (3)اربمل تخنّال بعا  

ّّ بما  يعمال بمطخااا ال  اّ  فا  األاكالل   باال الممتالاه  خار ال نااوهللا وخات
 الخلّصة ف  األاكلل  يرل  لول بلل ّ  المطخا ف  الهجلض.

__________________ 

 .« ا بحّجنة» ( :را ) (ت)( ف  1)

 (ر)  افا   «خ ض» ( :ه)  لالّ  نّد كتب فويهل فا   «العمخنّة» يلدو :  (ها ) (ل)   (ظ)( ف  2)

 .«نّةالعمخ»:  «العخمنّة»بدض 

 .492( هو المنّد المجلهد ف  وفلتنح االصوض : 3)

ل وخّخااااااااّ الكاااااااا 
 ف  هذا التنبند

وااااال تخنخاااااد المااااااند 
المجلهاااااااااااااااااااااااااااااااد 

 المنليشة فندا
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افنااد ن ااه   ي هااه لخمتتبّاا  لعماال العخماالء فاا  الهجاالض ؛ فإنّااد يحالاال 

 المط  بعدل بنلههم فنهل  خر العمل بكّل  ولرو.
ـ  وطخمال  ا بالل ّ  االطمئنالن ـ  نعم   لو كلهللا الخبه الم نوهللا الالدار

 ا اإلجمال   خناد   لازل الملهال باد العمال و  ال نوهللا الخلّصاة لمنالل األخبالر 

بالل ّ  المطخاا  (2)وند ف  الهجالض   كللعلوال  (1)بمطخا ال ّ   ا االطمئنلن  
 ف  األاكلل.

 اّم لنّااد ياد ظهااه وّمال ذكهناال :  هللّا ال اّ  فاا  الممالهل االصااولنّة العمخنّااة 

ة بللنماابة للاار واال يتولّااد ونااد   واا  ال ااّ  بااللحكم الفه ااّ  الااوايعّ   ا اّجاا
 (4)  اربمل ون  وند غنه اااد و  وشليخنل روواهللا ع  خانهم  (3)ال لههّر 

 اول استند للند  ا يالّح االستنلد للند لخمن   وهاهللا :  

؛ ألهللّا دلنااال  االنماااداد  اااادهمل :  صاااللة الحهواااة ا ااادل شاااموض دلنااال
االنماداد : لّواال  هللا يجاهر فاا  خالااوم الممالهل االصااولنّة كمال يجااهر فاا  

خالوم الفها    الّول  هللا يمّهر دلنل االنماداد بللنمابة للار جمنا  األاكالل 

الشه نّة   فنثبت اّجنة ال ّ  ف  الجمن  اينادرج فنهال الممالهل االصاولنّة   
ه نّة   فنثبات باد ا تبالر ال اّ  فا  الّول  هللا يجهر ف  خالوم المملهل الف

 خالوم الفها    لكّ  ال ّ  بللممألة االصولنّة يمتخزل ال  ّ 
__________________ 

 .«االطمئنلهللا» ( :ها ) (ر)( ف  1)

 .«كللملهل» ( :ت)انمخة بدض  (ه)   (م)   (ر)( ف  2)

 .«الوايعّ   ا ال لههرّ » ( :لا ) (ظ)( لم تهد ف  3)

 .438عخملء االمنّد المجلهد كمل تمدّل   راج  الالفحة ( وثل شهيا ال4)

 فااااا  اجنّاااااة ال ااااا ّ 
المماااااااااااااااااااااااااااااااالهل 

 االصولنّة

 دلّاااااااااااة المااااااااااالهخن  
 الحّجنة : بعدل

 صاااااااااااااللة  ـ 1
الحهوااااااااة العماااااااال 

 بلل  ّ 
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 بللممألة الفه نّة الت  تبتن   خنهل.

 اهذه الوجوه بن  ول ال يالّح اول ال يجدر.
 ّول األّاض   فهو غنه صحنح ؛ ألهللّا المملهل االصاولنّة التا  ينمادّ فنهال 

فنهال  بلب العخم لنمت ف   نفمهل و  الكثهو بحناث يخازل وا  لجاهاء االصاوض

وحذار كلهللا يخزل و  لجاهاء االصاوض فا  الممالهل الفه نّاة التا  انمادّ فنهال 
بلب العخم ؛ ألهللّا ول كالهللا وا  الممالهل االصاولنّة يبحاث فنهال  ا  كاوهللا شا ء 

 ا  ا  كوناد ـ  كممألة اّجنّاة الشاههو انمال اإلجمال  ا خبالر اآلاالدـ  اّجة

ل واا  غنااه الحّجااة وهّجحاال   فمااد انفااتح فنهاال باالب العخاام ا خاام الحّجااة ونهاا
االمااهّجح ونهاال واا  غنااهه ؛ بإ باالت اّجنااة ال ااّ  فاا  المماالهل الفه نّااة ؛ لذ 

بإ باالت ذلااك المطخااب االاال الداللااة العمخنّااة  خاار  هللّا واال كاالهللا واا  األواالرات 

 ف  نتنجة دلنل االنمداد فهو اّجة. (1)داخ  
 ّ ايت  خر ذلك وعهفة المهّجح ؛ فإنّال ياد  خمنال بادلنل االنماداد  هللّا كا

ا ترااد بماال يوجااب يّوتااد  خاار غنااهه واا  جهااة واا   (2)واا  المتعلرواان  لذا 

 الجهلت   فهو راجح  خر صلابد ومدّل  خند ف  العمل.
اها   لفالظ ـ  اول كلهللا ونهل يبحث فنهل  ا  الموواو لت االساتنبلطنّة

الكتلب االمنّة و  اناث اساتنبلط األاكالل  نهمال   كممالهل األواه االنها    

المطخا االممنّد   االعلّل االخالّم   االمجمال االمبانّ    للار  ا خواتهمل و 
 فمد  خم اّجنّة ال ّ  فنهل و  انث استخزال ال ّ  بهلـ  غنه ذلك

__________________ 

 .«داخخة» ( :ظ)( ف  غنه 1)

 (.لا ) (ظ)ف   «لذا»( لم تهد 2)
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دلنااال الاااوايع  ؛ لمااال  هفااات : وااا   هللّا ومترااار  (1)ال اااّ  باااللحكم الفه ااا  

االنمداد ف  الفاها  اّجناة ال اّ  الحلصال بهال وا  األوالرو ابتاداء   اال اّ  
 المتولّد و   ولرو ووجودو ف  ومألة لف نّة.

: بع  المملهل العمخنّة   وثل اجوب الممدّواة ااهواة  (2)ايخحا بهمل 

   (3)الراادّ ااوتناال  اجتماال  األوااه االنهاا  ااألوااه واا  العخاام بلنتفاالء شااهطد 
ك وّمل يمتخزل ال ّ  بد ال ّ  بللحكم الفه     فإنّد يكتفر ف  اّجناة انحو ذل

ال ااّ  فنهاال بااإجهاء دلناال االنمااداد فاا  خالااوم الفااها    اال يحتاالج للاار 

 لجهاهد ف  االصوض.
ابللجمخة : فبع  المملهل االصولنّة صلرت وعخووة بدلنل االنمداد   

مااداد فاا  الفااها    ابعرااهل صاالرت اّجنااة ال ااّ  فنهاال وعخووااة باادلنل االن

ل باالت اّجنّاة ال اّ  فنهاال للار لجاهاء دلناال  (5)الاذر يحتالج ـ  ونهال (4)فللبالي  
لاانت فاا  الكثااهو بحنااث يخاازل واا  العماال ـ  االنمااداد فاا  خالااوم االصااوض

بلالصوض اطه  ال ّ  الموجود فنهل وحذار الهللا كلنت فا   نفماهل كثناهو   

  كخبااه الوااااد انماال وثاال المماالهل البلاثااة  اا  اّجنااة بعاا  األواالرات 
 اإلجمل  ال بشهط ال ّ  الشخال    اكللمملهل البلاثة    شهاط  خبلر

__________________ 

الفه اا  » : (م)انمااخة باادض  (ت)  افاا   «الشااه  »:  «الفه اا »باادض  (م)( فاا  1)

 .«الكخّ 

 .«بهل» ( :ها ) (ض)   (ظ)   (ت)( ف  2)

 .«شهطال»  اف  غنههمل :  (ضا ) (ت)( كذا ف  3)

 .«االبلي » ( :ر)( ف  4)

 .«ف » يلدو :  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  غنه 5)
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اآلالد  خر وذهب و  يهاهل ظنونل خلّصة   االبلاثة    بع  المهّجحلت 

التعبّديّااة   انحااو ذلااك ؛ فااإهللّا هااذه المماالهل ال تالاانه وعخووااة بااإجهاء دلناال 
وعلفهل لنمت ف  ا  (1)االنمداد ف  خالوم الفها . لكّ  هذه المملهل بل 

الكثهو بحنث لو رج  و  االوض ال اّ  بأااد طهفا  المماألة للار االصاوض 

 اطه  ذلك ال ّ  لزل وحذار كلهللا يخزل ف  الفها .
ـ  ا ّول الثلن    اهو لجهاء دلنل االنمداد ف  وطخاا األاكالل الشاه نّة

ال فهو غناه وجاد ؛ ألهللّا النتنجاة اهاو العمال بالل ّ  ـ  فه نّة كلنت  ا  صخنّة

يثبت  موود وا  اناث واوارد ال اّ  لالّ بلإلجمال  المهّكاب  ا التاهجنح با  
ـ  وااث ـ  وااهّجح   بااأهللا يماالض : لهللّا العماال باالل ّ  فاا  الطهاالرات داهللا الااديلت

تهجنح ب  وهّجح اوخللا لإلجمل    اهذاهللا الوجهلهللا وفماوداهللا فا  التعمانم 

 االتموية بن  المملهل الفه نّة االمملهل االصولنّة.
 خار  ادل ا تبالر ـ  كمل ينلـ  ل فمد اإلجمل  فواوح ؛ ألهللّا المشهور وّ 

 ال ّ  ف  االصوض.

ا ّول اجود المهّجح ؛ ف هللّا االهتملل بللمطللب االصولنّة  كثه ؛ البتنلء 
الفها   خنهل   اكخّمل كلنت الممألة وهّمة كلهللا االهتملل فنهل  كثه   االاتحفّظ 

هللا ف  وملل المن     ذلك بمولهم : لهللّا ل بالت    الخطأ فنهل  كد ؛ الذا يعبّها

 لنّد ل بلت  صل بخبه   انحو ذلك. (2)وثل هذا األصل بهذا وشكل    ا 
__________________ 

 (.لا ) (ظ)ف   «بل»( لم تهد 1)

 .«ا نّد» ( :م)( ف  2)
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ا ّواال الثللااث   اهااو اختالاالم وماادّولت االنمااداد انتنجتهاال بللمماالهل 

 (1) هللّا ال ااّ  بللممااألة الفه نّااة يااد يتولّااد واا  ال ااّ  بللممااألة الفه نّااة   لالّ 
االصاولنّة   فللمماألة االصاولنّة بمنزلاة الممالهل الخغويّاة يعتباه ال اّ  فنهال ؛ 

 و  انث كوند ونشأ لخ ّ  بللحكم الفه ّ    ففند :

 هللّا ال ااّ  بللممااألة االصااولنّة : لهللا كاالهللا ونشااأ لخ ااّ  بااللحكم الفه اا  
لبلاثااة  اا  المووااو لت الممااتنبطة   االمماالهل العمخنّااة وثاال كلـ  الااوايع 

فماد ا تهفنال بحّجناة ال اّ  ـ  اجوب الممدّواة ااوتنال  اجتمال  األواه االنها 

 فنهل.
ا ّواال واال ال يتعخّااا بااذلك اتكااوهللا بلاثااة  اا   اااواض الاادلنل واا  انااث 

 لاه  الت  ونعنل    اّجنة ال اّ  فنهاـ  اال تبلر ف  نفمد  ا  ند المعلروة

فخنت يتولّد و  ال ّ  فنهل ال ّ  باللحكم الفه ا  الاوايع    النّمال ينشاأ وناد ـ 
ال ااّ  بااللحكم الفه اا  ال االههر   اهااو وّماال لاام يماات  انمااداد باالب العخاام 

بلألاكلل الوايعنّة العمل بلل ّ  فند ؛ فإهللّا انمداد بلب العخم فا  اكام العالانه 

حكم المنمدّ   ال ف  اكم العالنه العنبّ  لنّمل يمتر  العمل بلل ّ  ف  ذلك ال
 و  انث  خبه  لدض بحهوتد.

بل  وثلض هذه األاكلل الثلبتة لخموواو لت ال وا  اناث ها    بال وا  

انااث يناالل األواالرو الغنااه المفناادو لخ ااّ  الفعخااّ   خنهاال : لهللا  باات انمااداد باالب 
العخم فنهل  خر اجد يخزل المحذار و  الهجو  فنهل للر االصوض  مال فنهال 

 فلنمداد بلب العخم ف  األاكلل الوايعنّة ا دل (2)ل ّ    الالّ بل
__________________ 

 .«ف  الممألة» ( :ها ) (م)   (ر)( ف  1)

 .«ف » يلدو :  (ظ)( ف  2)
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لوكلهللا العمل فنهل بلالصوض ال يمتر  العمل بلل ّ  ف  هاذه األاكالل ؛ ألنّهال 

 ال تغن     الواي  المنمدّ فند العخم.
  فا   (1)الخطناا  سههيدسا غلية توونح ول يّهره استلذنل الشهيا هذ

 ون  نهو  دلنل االنمداد إل بلت اّجنّة ال ّ  ف  المملهل االصولنّة.

الثلن  و  دلنخ  المن  : هو  هللّا الشههو المحمّمة ااإلجمل  المنموض  خر 
ة ال ّ  ف  وملهل اصاوض الفماد   اها  وماألة اصاولنّة   فخاو كالهللا  دل اّجنّ 

 ال ّ  فنهل اّجة اجب األخذ بللشههو انمل اإلجمل  ف  هذه الممألة.

 والجواب :

 ّواال  اا  الوجااد األّاض : فبااأهللّا دلناال االنمااداد اارد  خاار  صااللة اهوااة 
هاو الوجاد الثللاث    (2)باد فا  الممالل العمل بلل ّ    االمختلر ف  االستدالض 

اهو لجهاؤه فا  األاكالل الفه نّاة   اال اّ  فا  الممالهل االصاولنّة وماتخزل 

 لخ ّ  ف  الممألة الفه نّة.
اول ذكاه : وا  كاوهللا الا  ل وناد هاو ال اّ  باللحكم الفه اّ  ال الههّر 

عنّة ابملء و   هللّا انمداد بلب العخم ف  األاكلل الوايـ  صحنح   لالّ  هللّا ول ذكه

التكخنا بهل ا دل جوا  الهجو  فنهال للار االصاوض   ال يمترا  لالّ ا تبالر 
ومنو    بل الممدّولت المذكورو كمال  هفات ـ  ال ّ  بللحكم الفه ّ  الوايع ّ 

 غنه وّهو   لنّمل تمتر  ا تبلر ال ّ  بمموط تخك األاكلل
__________________ 

 .266صوض : ( ان ه تمهيهات درسد ف  ووابط اال1)

 .«لخمملل» ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  2)

 : وااااال اشاااااتههـ  2
وااااا   ااااادل اجنّاااااة 
ال ااااّ  فاااا  وماااالهل 

 الفمد اصوض

الجاااااااااااواب  ااااااااااا  
 الدلنل األّاض
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 الوايعنّة افهاغ الذّوة ونهل.

فإذا فهونل وث  :  نّل ظننّل بحكم العالانه ال اايعال   بال وا  اناث يالل 
 خناد واال ال يفناد ال ااّ  الفعخاّ  بااللحكم الاوايعّ    فهااذا ال اّ  يكفاا  فا  ال ااّ  

 بمموط الحكم الوايعّ  لخعالنه.

:  نّد لم يحالل ظاّ  بحكام اايعاّ   صا    النّمال االال  بل لو فهونل
ال ّ  بحّجنة اوور ال تفند ال اّ    فاإهللّا العمال بهال ي اّ  وعاد ساموط األاكالل 

: واا   نّاد ال فاه  فاا  ساموط الواياا  بان  اإلتناالهللا  (1)الوايعنّاة  نّال ؛ لماال تمادّل 

تناالهللا بللباادض بااللواي   خماال  ا ظنّاال   اباان  اإلتناالهللا ببدلااد كااذلك   فاالل ّ  بلإل
 كلل ّ  بإتنلهللا الواي    اهذا ااوح.

 ا ّول الجواب    الثلن  :

 ّاال : فبمن  الشههو ااإلجمل  ؛ ن ها للر  هللّا الممألة و  الممتحد لت 
   فد وى اإلجمل  فنهل وملاية لد وى الشههو.

 خاار ال نااوهللا ا لنناال : لااو سااخّمنل الشااههو   لكنّااد ألجاال بناالء المشااهور 

الخلّصااة كأخباالر اآلااالد ااإلجماال  المنمااوض   اانااث لهللّا المتّباا  فنهاال األدلّااة 
الخلّصاااة   اكلنااات  دلّتهااال كلإلجمااال  االمااانهو  خااار اّجناااة  خبااالر اآلاااالد 

وختاّلااة بللمماالهل الفه نّااة   بمناات المماالهل االصااولنّة تحاات  صااللة اهوااة 

الفااه  باان  الفاااها   العماال باالل ّ    الاام يعخاام باال الاام ي ااّ  واا  وااذهبهم
ااالصوض   بنلء  خر ومدّولت االنمداد اايترلء العمل كفلية الخهاج ال نّ  

     هدو التكللنا الوايعنّة.

 ا للثل : سخّمنل ينلل الشههو ااإلجمل  المنموض  خر  دل الحّجنة  خر
__________________ 

 .437( راج  الالفحة 1)

الجاااااااااااواب  ااااااااااا  
 الدلنل الثلن 
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ن  كوهللا ومترر االنمداد هو العمل بلل ّ    ـ  تمديه االنمداد   لكّ  الممألة

  االشاههو انمال اإلجمال   (3) مخنّاة ـ  داهللا االصوض (2)ف  الفها   (1)وطخمل 
 لنّمل يفنداهللا ال ّ  ف  المملهل التوينفنّة داهللا العمخنّة.

ارابعل :  هللّا االوض ال ّ  بعدل الحّجنة و  تماخنم داللاة دلنال االنماداد 

 تمخنم دلنل االنمداد يمن  و  االوض ال ّ . خر الحّجنة ال يجتمعلهللا   ف
االااوض ال ااّ    لكااّ  غليااة األوااه دخااوض الممااألة  (4)اخلوماال : سااخّمنل 

  اياد  هفات  هللّا المهجا   (5)فنمل تمدّل   و  ينلل ال ّ   خر  دل اّجناة ظاّ  

 .(6)فند للر وتلبعة ال ّ  األيوى   فهاج  
__________________ 

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «وطخمل»( لم تهد 1)

 .« ا ف  خالوم الفها » ( :م)انمخة بدض  (ه)( ف  2)

 (.ضا ) (ظ)ف   « مخنّة»( لم تهد 3)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «سخّمنلـ  للرـ   هللّا االوض ال  ّ »( لم تهد  بلرو 4)

 .«ال  ّ » ( :ما ) (ر)( ف  5)

 .536( راج  الالفحة 6)
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 (1)األمر الرابع 

نل االنمداد هو االكتفلء بالل ّ  فا  الخاهاج  ا   هللّا الثلبت بممدّولت دل

 هدو األاكلل المنمدّ فنهل بلب العخم   بمعنر  هللّا الم نوهللا لذا خللا اكام ع 

بال يثالب  خناد   فالل ّ  بلالوتثالض لنّمال يكفا  فا  ومالل  (2)الاوايعّ  لام يعلياب 
 تعنن  الحكم الشه   الممتثل.

ا ّول ف  وملل تطبنا العمل الخلرج   خر ذلك المعنّ    ف  دلنل  خار 
االكتفلء فند بلل ّ    وث  : لذا شككنل ف  اجوب الجمعاة  ا ال هاه جال  لنال 

تعنان  الواجاب الااوايع  بالل ّ    فخاو ظننّاال اجاوب الجمعاة فاا  نعلياب  خاار 

 تمديه اجوب ال هه اايعل   لك  ال يخزل و  ذلك
__________________ 

 .«األوه الخلوت» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

األوااه » هااو : سااههيدسهااذا   الكاا  واا  المحتماال  هللا يكااوهللا واال صاادر  اا  الشاانخ األ  اام 

تعّه  لخبحث  ا  ال اّ  فا  الممالهل االصاولنّة العمخنّاة فا   سههيدس؛ اذلك ألنّد  «الخلوت

   فخعخّد  دّه ـ ف  نفمد ـ  واها رابعال   اكتاب ذيل األوه الثللث   و  غنه  هللا يعدّه  وها ومتم 

 .«األوه الخلوت»هنل : 

 .« خند» يلدو :  (ر)( ف  2)

ل ااااّ   اااادل كفليااااة ا
بلالوتثاااااااااالض فاااااااااا  

 طبناوملل الت
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اّجنااة ال ااّ  فاا  وماالل العماال  خاار طبااا ذلااك ال ااّ    فااإذا ظننّاال بعااد ورااّ  

ومدار و  الويت بأنّل يد  تننل بللجمعاة فا  هاذا الناول   لكا  ااتمال نمانلنهل   
ثلض و  هذه الجهة   بمعنر  نّد لذا لم نأت بهل ف  الواي  ف  يكف  ال ّ  بلالوت

انمننلهل يلل ال اّ  بلإلتنالهللا ومالل العخام باد   بال يجاب بحكام األصال اجاوب 

االتنلهللا بهل. اكذلك لو ظننّال بادخوض الويات ا تننال بللجمعاة فا  يمتالاه  خار 
لجمعاة هذا ال ّ  بمعنر  دل العملب  خر تمديه وخللفة ال اّ  لخوايا  بإتنالهللا ا

 يبل الزااض.

ابللجمخااة : لذا ظااّ  المكخّااا بلالوتثاالض ابااهاءو ذّوتااد اسااموط الواياا    
فهذا ال ّ  : لهللا كلهللا ومتندا للر ال ّ  ف  تعنن  الحكم الشه ّ  كلهللا المكخّاا 

فند وعذارا وأجورا  خر تمديه المخللفة لخواي    الهللا كلهللا ومتندا للار ال اّ  

مل  خر الحكم الشه ّ  فخنت وعذارا   بل بكوهللا الواي  ف  الخلرج وند ونطب
يعليب  خار تاهك الوايا   ا تاهك الهجاو  للار الموا اد ال لههيّاة التا  ها  

 المعّوض لغنه العللم.

اوّمل ذكهنل تبنّ  :  هللّا ال ّ  بلالوور الخلرجنّة  ند فماد العخام بلنطبليهال 
  تعخّا بهل األاكالل الشاه نّة ال دلنال  خار ا تبالره    خر المفلهنم الكخّنة الت

ا هللّا دلناال االنمااداد لنّماال يعااذر الجلهاال فنماال انمااد فنااد باالب العخاام لفمااد األدلّااة 

وااال اجاااد ونهااال   اال يعاااذر الجلهااال  (1)المنالاااوبة وااا  الشااالر   ا لجمااالض 
 (2)ا  بلالوتثلض و  غنه هذه الجهة ؛ فإهللّا المعذار فند هو ال ّ  بأهللّا يبخة العه

 ول بن  المشه  االمغهب    ّول ال ّ  بويو 
__________________ 

 .«الجملض» ( :م)( ف  غنه 1)

 .«هو» يلدو :  (ما ) (ت)( ف  2)

جنّاااااااااااااة  ااااااااااااادل ا
ال اااااااااااااااّ  فااااااااااااااا  
االوااااااااااااااااااااااااااااااااااور 

 الخلرجنّة
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 الال و للند ف  يعذر فند.

ف هه : اندفل  توّهم  نّد لذا بن   خر االوتثلض ال نّ  ل اكالل الوايعنّاة 
رج  خار المفهاول ؛ ألهللّا االوتثالض يهجا  ف  يجدر لاها  العخم بلنطبل  الخال

بلألخهو للر االوتثلض ال نّا  ؛ اناث لهللّا ال الهللّا بكاوهللا المبخاة وال بان  المشاه  

االمغهب اوتثللد لختكللنا الوايعنّة ظنّ     خم بمل بن  المشه  االمغهب  ا 
 ظّ .

:  هللّا اّجناااة ال اااّ  فااا  تعنااان  الحكااام بمعنااار وعذاريّاااة  (1)االصاااخد 

للفة ال تمتخزل اّجنتد ف  االنطبل  بمعنر وعذاريّتاد لاو لام الشخّ و  المخ
يك  الخلرج ونطبمل  خر ذلك الذر  نّ  ؛ الالّ لكلهللا اإلذهللا فا  العمال بالل ّ  

فاا  بعاا  شااهاط الالاا و  ا  جزاههاال يوجااب جااوا ه فاا  ساالهههل   اهااو 

 بديهّ  البط هللا.
ولنّة فعخاام :  هللّا ينااالس ال ااّ  بااالالوور الخلرجنّاااة  خاار الممااالهل االصااا

االخغويّااة   ااسااتخزاود ال ااّ  بلالوتثاالض يناالس واا  الفاالر  ؛ ألهللّا جمناا  هااذه 

 يهج  للر ش ء اااد هو ال ّ  بتعنن  الحكم.
 ّم و  المعخول  دل جهيلهللا دلنل االنمداد ف  نفات االواور الخلرجنّاة ؛ 

ألنّهل غنه ونوطة بأدلّة ا ولرات وربوطة اتّار يادّ ر طاهّا االنماداد فنهال 

الزوالهللا فنجاهر دلنال االنماداد فا   نفماهل ؛ ألهللّا وهجعهال لانت للار  فا  هاذا
 الشه  اال للر وهج   خه ونربط.

نعاام   يااد يوجااد فاا  االوااور الخلرجنّااة واال ال يبعااد لجااهاء ن نااه دلناال 

  اكلل كثنهو و االنمداد فند   كمل ف  وووو  الرهر الذر اننط بد 
__________________ 

 .«االحلصل» ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  1)

اّجناااااة ال اااااّ  فااااا  
بعااااااااا  االواااااااااور 

لخلرجنّااااااااااااااااااااااااااااة ا
كللراااااااااااااااااااااااااااااهر 
االنمااااااااااااااااااااااااااااااااب 

 اشبههمل
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جوا  التنّمم ااالفطلر اغنههمل   فنملض : لهللّا بلب العخم بللرهر ونمادّ غللبال 

 صاللة  دواد فا  تخاك الماوارد  (1)؛ لذ ال يعخم غللبل لالّ بعد تحمّمد   الجاهاء 
بال   فتعانّ  لنلطاة الحكام فناد يوجب المحذار   اهو الويو  فا  الراهر غلل

 بلل ّ .

هذا لذا اننط الحكم بنفت الرهر   ا ّول لذا اننط بمووو  الخوف ف  
 الجة للر ذلك   بل يشمل اننئذ الشّك  يرل.

ايمكاا   هللا يجااهر وثاال ذلااك فاا  وثاال العدالااة االنمااب اشاابههمل واا  

فا   المووو لت الت  يخزل و  لجهاء االصاوض فنهال وا   ادل العخام الوياو 
 وخللفة الواي  كثنها   فلفهم.

__________________ 

 .«فإجهاء»  اف  غنههمل :  (ها ) (ض)( كذا ف  1)
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 (1)األمر الخام  

 في اعتبار الظّن في اصول الدين

اناث ااأليواض الممتفلدو و  تتبّ  كخملت العخملء ف  هذه الممألة   و  

اجوب وطخا المعهفاة    ا الحلصاخة  ا  خالاوم الن اه   اكفلياة ال اّ  
 وطخمل    ا ف  الجمخة   ستّة.

األّاض : ا تبلر العخم فنهل و  الن ه ااالستدالض   اهاو المعاهاف  ا  
فاا  الباالب الحاالدر  شااه واا  وختالااه ـ    اادّ اار  خنااد الع ّوااة (2)األكثااه 

اربماال يحكااار د ااوى اإلجماال   ااا   .(3)لء كلفّااة لجماال  العخماااـ  المالاابل 

   لكّ  الموجود وند ف  ومألة  دل جوا  التمخند ف  العمخنّلت (4)العردّر 
__________________ 

 .549  ايد تمدّل توجنهد ف  الالفحة  «الملدس» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

  االع ّواة  199معالرج :   االمحمّاا فا  ال 731ـ  730:  2( كللشنخ الطوسا  فا  العادّو 2)

  االشاهند الثالن  فا   38  االشاهند األّاض فا  األلفنّاة :  448:  (وخطاوط)ف  نهلية الوصوض 

 .243  االمعللم :  416  االفالوض :  294  اان ه ونلهذ األاكلل :  21المملصد العخنّة : 

 .4ـ  3( البلب الحلدر  شه : 3)

 .174 : 2  االمحمّا المم  ف  الموانن   293لهذ : ( اكله  ند الفلول النهاي  ف  المن4)

هااااال يعتاااااه ال اااااّ  
فااااااااااااا  اُصاااااااااااااوض 

 الدي 

األيااااااااااااواض فاااااااااااا  
 الممألة

 الموض األّاض
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 .(1)و  اصوض الدي  : د وى لجمل  االّوة  خر اجوب وعهفة ع 

الثلن  : ا تبلر العخم الو و  التمخند   اهو المالّه  بد ف  ك ل بع  
 .(3)االمحكّ      خهي   (2)

اهو المحكّ     جمل اة   وانهم المحمّاا الثللث : كفلية ال ّ  وطخمل   

ااكا  نمابتد للناد فا  فالاولد  (4)الطوسّ  ف  بع  الهسلهل المنموبة للند 
الم  جده فند   ا   المحمّا األردبنخ  اتخمنذه صلاب المادارك اظالهه  (5)

يادّس ع  (6)شنخنل البهله  االع ّوة المجخما  االمحادّ  الكلشالن  اغناههم 

 .(7) سهارهم 
الهاب  : كفلية ال ّ  الممتفلد و  الن ه ااالستدالض داهللا التمخند   اك  

ف  بعا  تعخنملتاد  خار شاه  المختالاه :  نّاد  سههيدس   شنخنل البهلهّ  

 .(8)نمبد للر بع  
__________________ 

 .480( شه  وختاله االصوض : 1)

 .480:  (وخطوط)( كللمنّد الالدر ف  شه  الوافنة 2)

( اكله الشهند الثلن     جمل ة و  المحمّمن  ونّل اوا  الجمهاور   ان اه المملصاد العخنّاة : 3)

 .294  اونلهذ األاكلل :  173:  2  اراج  الموانن   26

 ( لم نعثه  خند.4)

 ( الفالوض النالنهيّة   فلرسّ  ف  اصوض الدي .5)

 (.ما ) (ر)ف   «اغنههم»( لم تهد 6)

  االفلوال النهايا  فا  المنالهذ :  180:  2لمحمّا المّم  فا  الماوانن  ( اكله     كثههم ا7)

 .124  االزبدو لخشنخ البهله  :  183:  2  اان ه وجم  الفلهدو لخمحمّا األردبنخ   293

   ال يوجد لدينل. (وخطوط)( الشنة الشنخ البهله   خر شه  وختاله اب  الحلجب 8)

 الموض الثلن 

 الموض الثللث

 موض اراب ال
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المماتفلد وا   خبالر اآلاالد   اهاو ال الهه وّمال الخلوت : كفلية ال اّ  
ف  النهلية  ا  األخبالريّن  : وا   نّهام لام يعّولاوا فا   سههيدساكله الع ّوة 

  ااكله الشنخ ف   دّتد فا   (1)اصوض الدي  افها د لالّ  خر  خبلر اآلالد 

 .(2)ومألة اّجنّة  خبلر اآلالد    بع  غفخة  صحلب الحديث 
وااهاده امخااة األالديااث   الجلوااداهللا  خاار ظواهههاال   اال االهه :  هللّا 

 المعهووهللا  ّمل  داهل و  البهاهن  العمخنّة المعلروة لتخك ال واهه.

المالدس : كفليااة الجاازل باال ال ااّ  واا  التمخنااد   واا  كااوهللا الن ااه ااجباال 
ف  ومألة اّجنّة  سههيدسومتم  لكنّد وعفّو  ند   كمل ي هه و   دّو الشنخ 

 .(3) خبلر اآلالد اف   ااخه العدّو 

 ّم لهللّا وحّل الك ل ف  كخملت هؤالء األ  ل غنه ونمّح   فالألالر ذكاه 
الجهلت الت  يمك   هللا يتكخم فنهل   اتعمنب كّل ااادو ونهل بمل يمترند الن ه 

 :ـ  ومتعننل بلهللـ  و  اكمهل   فنموض

ي    اهاا  التاا  ال يطخااب فنهاال  ّاال ابللااذات لالّ لهللّا وماالهل اصااوض الااد
اال تماالد بلطناال االتااديّ  ظاالهها الهللا تهتّااب  خاار اجااوب ذلااك بعاا  اآل االر 

 العمخنّة    خر يممن  :

 ااادهمل : واال يجااب  خاار المكخّااا اال تماالد االتااديّ  بااد غنااه وشااهاط 
   فنكوهللا تحالنل العخم و  ومدّولت الواجب بحالوض العخم كللمعلرف

__________________ 

 .296:  (وخطوط)( نهلية الوصوض 1)

 .131:  1( العدّو 2)

 .731:  2ا    132:  1( العدّو 3)

 الموض اخلوت

 الموض الملدس

ومااااااااالهل اصاااااااااوض 
الااااااااااااادي   خااااااااااااار 

 يممن 
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 المطخا   فنجب.

   الثاالن  : واال يجااب اال تماالد االتااديّ  بااد لذا اتّفااا االااوض العخاام بااد
 كبع  تفلصنل المعلرف.

المعهفاة  (2)فحنث كلهللا المفها   دل اجوب تحالنل    (1) ّول الثلن  

كاالهللا األيااوى المااوض بعاادل اجااوب العماال فنااد باالل ّ  لااو فااه   (3)العخمنّااة 
االولد   ااجوب التويّا فند ؛ ل خبلر الكثنهو النلهنة    الموض بغنه  خم 

لذا جلءكم ول تعخموهللا فمولوا باد   الذا جالءكم »  ا نّد :  (4)ااآلوهو بللتويّا 

 .(5) «ال تعخموهللا فهل. ا هوى بنده للر فندول 
اال فه  ف  ذلك بن   هللا تكوهللا األولرو الاواردو فا  تخاك المماألة خباها 

 صحنحل  ا غنهه.

بعااد ذكااه  هللّا المعهفااة ـ  ياالض شاانخنل الشااهند الثاالن  فاا  المملصااد العخنّااة
 ا لد خندعصاخررد  ناد : ا ّوال وال اـ  بتفلصنل البه خ االمعلد غناه ال ل

فاا  ذلااك واا  طهيااا اآلااالد فاا  يجااب التالااديا بااد وطخماال الهللا كاالهللا طهيمااد 

صااحنحل ؛ ألهللّا خبااه الوااااد ظنّااّ    ايااد اختخااا فاا  جااوا  العماال بااد فاا  
 األاكلل

__________________ 

 .569( سنأت  البحث ف  الممم األّاض ف  الالفحة 1)

 .« دل االوض»:  «النل دل اجوب تح»بدض  (ضا ) (ظ)( ف  2)

 .«فند» يلدو :  (ها ) (ت)  اف   (لا ) (ظ)ف   «العخمنّة»( لم تهد 3)

وا   باواب صافلت الملوا    فا  اجاوب التويّاا  12  البلب  111:  18( راج  الوسلهل 4)

 ااالاتنلط.

 .3و   بواب صفلت الملو    الحديث  6  البلب  23:  18( الوسلهل 5)

وااااااال يجاااااااب  ـ 1
اال تماااااااالد بااااااااد لذا 

 االل العخم بد

كااااااااااا ل الشاااااااااااهند 
 سههيدسالثلن  
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   انتهر. (1)كنا بلألاكلل اال تملديّة العخمنّة الشه نّة ال نّنة   ف

اظلهه الشنخ ف  العدّو :  هللّا  دل جوا  التعويل ف  اصوض الدي   خار 
اظااالهه  .(2) خباالر اآلاااالد اتّفاااليّ  لالّ  ااا  بعاا  غفخاااة  صاااحلب الحاااديث 

اهو  .(4()3)المحكّ  ف  المهاهه    المنّد المهترر  دل الخ ف فند  ص  

 و  يلض بعدل ا تبلر  خبلر اآلالد ف  اصوض الفمد. ومترر ك ل كلّ 
 لك  يمك   هللا يملض : لنّد لذا االل ال ّ  و  الخبه :

فإهللا  راداا بعدل اجوب التالديا بممترر الخبه  دل تالديمد  خمل  ا 

ظنّاال   فعااادل االاااوض األّاض كحالاااوض الثااالن  يهاااهّر ال يتاّلاااا باااللوجوب 
 ا دود.

التااديّ  بااد الااذر ذكهناال اجوبااد فاا  اال تملديّاالت ا اادل  (5)ا الهللا  رادا

كمل ي هاه وا  بعا  األخبالر الدالّاة  خار  هللّا ـ  االكتفلء فنهل بمجّهد اال تملد
فه  الخملهللا الموض االتعبنه  ّمل  مد  خند المخب ا ياّه باد ؛ ومتشاهدا  خار 

فا  ـ  (6)للر  خه اآلياة  (... ْيناقُولُوا آَمنَّا بِاَِ َوما أُْنِزَل نِلَ )ذلك بمولد تعللر : 

 ولن  و  اجوبد ف  وورد خبه الوااد   بنلء  خر  هللاّ 
__________________ 

 .25( المملصد العخنّة : 1)

 .131:  1( العدّو 2)

 .211:  1  اان ه رسلهل الشهيا المهترر  50:  1( المهاهه 3)

 .(ل)ف   « ص ـ  للرـ  اظلهه المحك »( لم تهد  بلرو 4)

 .« دل» يلدو :  (ر)( ف  5)

  ااآلياة واا  سااورو  7وا   بااواب جهاالد الانفت   الحااديث  2  الباالب  129:  11( الوسالهل 6)

 .136البمهو : 

لاااااو االااااال ال اااااّ  
 و  الخبه
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هااذا نااو   ماال بااللخبه ؛ فااإهللّا واال دّض  خاار اجااوب تالااديا العاالدض ال يااأبر 

 الشموض لمثل ذلك.
وب العمال نعم   لو كلهللا العمل بللخبه ال ألجل الدلنل الخلّم  خر اج

لام يكا  ـ  لثباوت التكخناا اانماداد بالب العخامـ  بد   بل و  جهة الحلجة للند

اجد لخعمل بد ف  وورد لم يثبت التكخنا فند بللواي  كمل هو المفها     ا 
ال تمال د ـ  اه  اإلجمال  العمخا ّ ـ  يملض : لهللّا  مدو  دلّة اّجنّة  خبلر اآلالد

  خر ذلك.

اوّمل ذكهنل ي هه الك ل ف  العمل ب لهه الكتلب االخبه المتواته فا  
اصوض الدي  ؛ فإنّد يد ال يأبر دلنال اّجنّاة ال اواهه  ا  اجاوب التاديّ  بمال 

تدّض  خند و  المملهل االصولنّة الت  لم يثبت التكخنا بمعهفتهل   لك  ظلهه 

 ف  ذلك. كخملت كثنه  دل العمل بهل
العاّل الوجااد فاا  ذلااك :  هللّا اجااوب التااديّ  المااذكور لنّماال هااو واا    االر 

 ا ال ّ   (1)العخم بللممألة االصولنّة ال و    لر نفمهل   اا تبلر ال ّ  وطخمل 

وعنله : تهتنب اآل لر المتفّه ة ـ  سواء كلهللا و  ال واهه  ا غنههلـ  الخلمّ 
 .(2)د  خر نفت األوه الم نوهللا ال  خر العخم ب

ا ّواال واال يتااهاءى واا  التمّمااك بهاال  انلناال لاابع  العملهااد ؛ ف  تراالد 

واادلولهل بتعاادّد ال ااواهه اغنههاال واا  المااهاه    الفاالدو كااّل ونهاال ال ااّ    
فنحالل و  المجمو  المط  بللممألة   النت استنلدهم ف  تخك المماألة للار 

 هه   فر وجّهد  صللة الحمنمة الت  يد ال تفند ال ّ  بإرادو ال ل
__________________ 

 .«ال ّ  المطخا» ( :ه)( ف  1)

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «ال  خر العخم بدـ  للرـ  العلّ »( لم تهد  بلرو 2)

العمااااااااال ب ااااااااالهه 
ه االخباااااااا الكتاااااااالب

المتاااااااااااواته فااااااااااا  
 اصوض الدي 
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    العخم.

 ّم   لهللّا الفه  بن  المممن  المذكوري    اتمننز ول يجب تحالنل العخم 
 جب ف  غلية اإلشكلض.بد  ّمل ال ي

فنمل يجب وعهفتد ـ  ف  البلب الحلدر  شه سههيدسايد ذكه الع ّوة 

اوااورا ال ـ   خار كااّل وكخّااا وا  تفلصاانل التوانااد االنبااّوو ااإلولواة االمعاالد
دلنل  خر اجوبهل كذلك   ودّ نل  هللّا الجلهال بهال  ا  ن اه ااساتدالض خالرج 

 اهو ف  غلية اإلشكلض. .(2)هم ومتحّا لخعذاب الدا (1)   ربمة اإليملهللا 

وثال يولاد ـ  نعم   يمك   هللا يمالض : لهللّا ومترار  ماول اجاوب المعهفاة
ْنمممَ  نِاَّ ِليَْعبُمممُدو ِ )تعاااللر :   ر لنعهفاااوهللا   ايولاااد  (3)(َومممما َخلَْقمممُت اْلِجمممنَّ َواإْلِ

 (4)ذه الالاخوات ول   خم شنئل بعد المعهفاة  فرال وا  ها» : ا لد خندعصخر

  بناالء  خاار  هللّا األفرااخنّة واا  الواجااب خالوصاال وثاال الالاا و  (5) «الخماات
الشاالول  (6)  اكااذا  موواالت اجااوب التفمّااد فاا  الاادي  ـ  تمااتخزل الوجااوب

 لخمعلرف ؛ بمهينة
__________________ 

 .«ربمة اإلس ل» ( :ت)انمخة بدض  (ل)   (م)   (ر)( ف  1)

 .5ـ  3( البلب الحلدر  شه : 2)

 .56( الذاريلت : 3)

 .«الال و» ( :لا ) (ر)( ف  4)

 و   بواب   داد الفهاه    الحديث األاض. 10  البلب  25:  3( ان ه الوسلهل 5)

هاذه »  افناد بادض  الما ل خنداالحديث وهاّر ف  واللدر الحديث     ب   باد ع 

 .«هذه الال و»:  «الالخوات الخمت
 .307:  1  اان ه تفمنه المّم   122رو التوبة : ( وثل  ية النفه ف  سو6)

يجااااااب تمننااااااز واااااال 
تحالاااانل العخاااام بااااد 

  ّمل ال يجب

هااااااااااااااال تجاااااااااااااااب 
وعهفاااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 ؟التفلصنل
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بهل لوجوب النفه لمعهفة اإلولل بعد واوت اإلوالل  الم ل خنداستشهلد اإلولل 

  هاو اجاوب وعهفاة ع جاّل  (1)  ا موولت طخب العخام  الم ل خندالملبا 
وعهفاة ا الما ل خنداإلولل  (2)اوعهفة  ا لد خندعصخرذكهه اوعهفة النبّ  

 خر كاّل يالدر ياتمّك  وا  تحالانل العخام    ا لد خندعصخرول جلء بد النبّ  

فنجااب الفحااّ اتّاار يحالاال النااأس   فااإهللا االاال العخاام بشاا ء واا  هااذه 
 التفلصنل ا تمد اتديّ    الالّ تويّا الم يتديّ  بلل ّ  لو االل لد.

 اوعهفااة اواا  هناال يااد يماالض : لهللّا االشااتغلض بااللعخم المتكفّاال لمعهفااة ع

 النلهد صخوات ع  خنهم  هاّم وا  االشاتغلض بعخام الممالهل العمخنّاة   بال هاو 
المتعنّ  ؛ ألهللّا العمل يالّح    تمخند   ف  يكاوهللا االشاتغلض بعخماد لالّ كفلهنّال   

 بخ ف المعهفة.

هاذا   الكاّ  اإلنالالف  ّما  جلنااب اال تمالف يمترا  اإلذ الهللا بعاادل 
دّر وا  النالس ؛ ألهللّا المعهفاة الماذكورو ال يحالال التمّك  و  ذلك لالّ ل اا

لالّ بعد تحالنل ياّوو اساتنبلط المطللاب وا  األخبالر   اياّوو ن هيّاة اخاهى ؛ 

لئ ّ يأخذ بلألخبلر المخللفة لخبهاهن  العمخنّة   اوثل هذا الشخّ وجتهد فا  
 الفها  يطعل   فنحهل  خند التمخند.

واا  د ااوى جااوا  تااهك اد ااوى جااوا ه لااد لخرااهارو   لاانت بااأالر 

 االشتغلض بللمعهفة الت  ال تحالل غللبل بلأل ملض المبتننة  خر التمخند.
هذا لذا لم يتعنّ   خند اإلفتلء االمهافعة ألجل يخّة المجتهدي    ا ّول ف  

 وثل  ولننل فلألوه ااوح.
__________________ 

   بلب فه  العخم ااجوب طخبد. 30:  1( ان ه الكلف  1)

 (.ها ) (ض)   (ت)ف   «وعهفة»م تهد ( ل2)
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فاا  تغتااّه اننئااذ بماا  يالااه اسااتعداده  ا هّمتااد  اا  تحالاانل وماادّولت 

استنبلط المطللب اال تملديّة االصولنّة االعمخنّة    األدلّاة العمخنّاة االنمخنّاة   
فنتهكهل بغرال لهال ؛ ألهللّا النالس   اداء وال جهخاوا   ايشاتغل بمعهفاة صافلت 

ف  األخبالر  (1) اصلف اججد صخوات ع  خنهم   ين ه الهّب جّل ذكهه ا

و   لفلظهل الفل ل و  المفعوض   فر     وعهفة الخلّم و   (2)ال يعهف 
ف  المطللب العمخنّة ال يعهف بد البديهنّلت ونهل   ايشاتغل  (3)العلّل   اين ه 

الاور ف  خ ض ذلك بللتشنن   خر امخة الشهيعة العمخنّة ااالساتهزاء بهام بم

 الفهم اسوء الننّة   فمنأتنهم  نبلء ول كلنوا بد يمتهزءاهللا.
هذا كخّد الض اجوب المعهفة ومتم    ا ّول ا تبلر ذلك ف  اإلس ل  ا 

لمعنار اإليملهللا ف  دلنل  خند   بل يدّض  خر خ فد األخبالر الكثناهو المفّماهو 

 اإلس ل ااإليملهللا.
  المهايّاة فا   الما ل خندفف  رااية وحّمد ب  سللم       با  جعفاه 

اهااو بمّكااة  اسااخما لد خندعصخرلهللّا ع  ااّز اجااّل بعااث وحّماادا » الكاالف  :

 شه سنن    فخم يمت بمّكة ف  تخك العشه سنن   ااد يشاهد  هللا ال للاد لالّ ع 
لالّ  دخخاد ع الجنّااة بااإيهاره    اسااخما لد خندعخرصا هللّا وحّمادا رسااوض ع 

؛ فاااإهللّا ال ااالهه  هللّا امنماااة اإليمااالهللا التااا  يخاااهج  «(4)اهاااو ليمااالهللا التالاااديا 

 اإلنملهللا بهل    ادّ الكفه
__________________ 

 .«بن ه» ( :لا ) (ض)   (م)   (ر)( ف  1)

 .«بد» يلدو  (ها ) (ض)   (ظ)   (ت)( ف  2)

 .«بن ه» ( :ضا ) (م)   (ر)( ف  3)

   وم  الحديث األّاض. 29:  2( الكلف  4)

 اااااااااااادل ا تباااااااااااالر 
وعهفاااااااااااااااااااااااااااااااااااة 
التفلصاااااااااانل فاااااااااا  
اإلساااااااااااااااااااااااااااااااا ل 
لهللا ااإليماااااااااااااااااااااااااااااا
 ل خبلر الكثنهو
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 الموجب لخخخود ف  النلر   لم تتغنّه بعد انتشلر الشهيعة.

نعاام   ظهااه فاا  الشااهيعة اوااور صاالرت وااهاريّة الثبااوت واا  النبااّ  
  فنعتبه ف  اإلس ل  دل لنكلرهل   لكّ  هذا ال يوجب  اسخما لد خندعصخر

؛ فاااإهللّا الممالاااود  نّاااد لااام يعتباااه فااا  اإليمااالهللا   ياااد وااا  التواناااد  (1)التغنناااه 

ابكوناد رساوال صالديل فنمال يبخّاغ    اساخما لد خندعصخراالتالاديا باللنبّ  
النت المهاد وعهفة تفلصنل ذلك ؛ الالّ لم يك  و   و  بمّكة و   هل الجنّاة 

 اإلس ل.  ا كلهللا امنمة اإليملهللا بعد انتشلر الشهيعة غنههل ف  صدر

لهللّا  دنار »:  الما ل خنداف  رااية سخنم ب  ينت       ونه المؤونن  
ول يكوهللا بد العبد وؤونل  هللا يعّهفاد ع تبالرك اتعاللر ليّاله فنماّه لاد بللطل اة   

ايعّهفاد نبنّاد فنمااّه لاد بللطل اة   ايعّهفااد لولواد ااّجتاد فاا   رواد اشاالهده 

ل  ونااه المااؤونن  الهللا جهاال جمناا   خاار خخمااد فنمااّه لااد بللطل ااة   فمخاات : ياا
   اه  صهيحة ف  المدّ ر. (2) «يلض : نعم ؟األشنلء لالّ ول اصفت

جعخات »  يالض :  الما ل خنداف  رااية  ب  بالنه       ب   باد ع 

فداك    خبهن     الدي  الذر افتهود ع تعللر  خر العبلد   ول ال يماعهم 
فمالض :   اد  خاّ    فأ الد  خناد   فمالض :  ؟جهخد اال يمبل ونهم غنهه   ول هو

  الياالل  ا لد خندعصااخرشااهلدو  هللا ال للااد لالّ ع   ا هللّا وحّماادا رسااوض ع 

الال و   اليتلء الزكلو   ااّذ البنت و  استطل  للناد سابن    اصاول شاهه 
 : االوالية   وّهتن ـ   ّم سكت يخن     ّم يلضـ  رورلهللا

__________________ 

 .«التغنّه» ( :ظا ) (ر)( ف  1)

 .3  الحديث  16:  69  االبحلر  59( كتلب سخنم ب  ينت : 2)
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: هذا الذر فه  ع  ّز اجّل  خر العبلد   ال يمأض الاهّب العبالد ـ   ّم يلضـ 

ال  دتناا   خاار واال افتهواات  خنااك   الكاا  واا   اد  يااول المنلوااة   فنمااوض : 
سّ  سنّة امنة ينبغ  لخنلس األخذ  ا لد خندعرصخ اده ع   لهللّا رسوض ع 

 .(1) «بهل

 : الما ل خنديخات ألبا   باد ع »انحوهل رااية  نمار با  الماهّر : 
ادّ ن   ّمل بننت  خند د لهم اإلس ل   التا  لذا  خاذت بهال  كار  مخا  الام 

وحّمادا فمالض : شاهلدو  هللا ال للاد لالّ ع   ا هللّا  ؟يرّهن  جهل وال جهخات بعاده

  اااليااهار بماال جاالء واا   نااد ع   ااااّا فاا   ا لد خندعصااخررسااوض ع 
 ا لد خندعصاخراألوواض الزكلو   االوالية الت   وه ع بهل االياة  ض وحّماد 

يلض : و  ولت الم يعهف لولل  ولند ولت  ا لد خندعصخر؛ فإهللّا رسوض ع 

ُسمموَل َوأُوِلممي اأْلَْمممِر )لر : ونتااة جلهخنّااة   اياالض ع تعاال أَِطيعُمموا هللاَ َوأَِطيعُمموا الرَّ

فكلهللا  خّ     ّم صلر و  بعده الحم     ّم و  بعده الحمن     ّم وا   (ِمْنُكْم ،

بعده  خّ  اب  الحمن     ّم و  بعده وحّمد ب   خّ     ّم هكاذا يكاوهللا األواه ؛ 

 .(2) «. الحديث.. لهللّا األر  ال تالخح لالّ بإولل
:  الماا ل خندياالض : يخاات ألباا   بااد ع »افاا  صااحنحة  باا  النماا  : 

اإلس ل الت  ال يم   ادا التمالنه    وعهفة ش ء ونهال  (3) خبهن  بد لهم 

  الت  و  ياّله    وعهفة ش ء ونهل فمد  خند ديند الام يمبال وناد  مخاد   
 فند او   هفهل ا مل بهل صخح ديند ايبل  مخد الم يرا بد وّمل هو

__________________ 

 .11  الحديث  22:  2( الكلف  1)

 .59  ااآلية و  سورو النملء :  9  الحديث  21:  2( الكلف  2)

 .«   د لهم» ( :ما ) (ر)   (ت)( كذا ف  المالدر   اف  3)
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فملض : شهلدو  هللا ال للد لالّ ع   ااإليمالهللا باأهللّا  ؟لجهل ش ء و  االوور جهخد

  ااإليااهار بماال جاالء بااد واا   نااد ع    ا لد خندعصااخر وحّماادا رسااوض ع
ااااّا فاا  األوااواض الزكاالو   االواليااة التاا   وااه ع  ااّز اجااّل بهاال االيااة  ض 

 .(1) «ا لد خندعصخروحّمد 

 ا  الادي   الما ل خنديالض : ساألت  بال جعفاه »اف  رااية لسمل نل : 
لادي  ااسا    الهللّا الخاوارج وانّموا  خار الذر ال يم  العبلد جهخد   فملض : ا

فمالض :  ؟ نفمهم بجهخهم   فمخت : جعخت فداك  ول  ادّ ك بدين  الذر  نل  خناد

بخر   يخت :  شاهد  هللا ال للاد لالّ ع   ا هللّا وحّمادا  باده ارساولد   ااإلياهار 
بمل جلء باد وا   ناد ع   ا تاوالّكم   ا باه  وا   ادّاكم اوا  ركاب ريالبكم 

  هاو اع الاذر نحا   (2) خنكم اظخمكم امّكم   فملض : ول جهخت شنئل  اتأّوه

يالض : ال   لالّ الممتراعفن   ؟ خند   يخت : فهل سخم  اد ال يعهف هذا األوه
ر يت  ّل  يم    فإنّ   شاهد  يلض : نملؤكم ا االدكم   يلض :  ؟  يخت : و  هم

 .(3) «ند نّهل و   هل الجنّة   اول كلنت تعهف ول  نتم  خ

داللاة ااواحة  خار  ادل  «وال جهخات شانئل» الما ل خندفإهللّا ف  يولاد 
 ا تبلر الزاهد ف   صل الدي .

االمماتفلد واا  هااذه األخباالر المالااّهاة بعادل ا تباالر وعهفااة   يااد وّماال 

 اهو ال لهه  يرل و  جمل ة و   خملهنل األخنلر  ـ  ذكه فنهل ف  الدي 
__________________ 

 .6  الحديث  19:  2( الكلف  1)

 .«فملض»( كذا ف  المالدر   اف  النمخ  يلدو : 2)

 .6  الحديث  405:  2( الكلف  3)
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   (3)  االمحمّاا الثالن  فا  الجعفهيّاة  (2)اشاهاهل  (1)كللشاهندي  فا  األلفنّاة 
التالديا بكوند هو :  نّد يكف  ف  وعهفة الهّب ـ  (5)  اغنههم  (4)اشلراهل 

ااجب الوجود لذاتاد   االتالاديا بالافلتد الثبوتنّاة الهاجعاة للار  (6)ووجودا 

صفت  العخم االمدرو   انف  الالفلت الهاجعة للر الحلجة االحادا    ا نّاد 
 ال يالدر وند المبنح فع   ا تهكل.

كخّاا   بحناث فا  ا تمالد الم (7)االمهاد بمعهفة هذه االوور : ركو هل 

لذا سألتد    ش ء وّمل ذكه    جلب بمل هو الحّا فند الهللا لم يعهف التعبناه 
  ند بللعبلرات المتعلرفة  خر  لمنة الخواّم.

: وعهفاااة شخالاااد  اساااخما لد خندعصخرايكفااا  فااا  وعهفاااة النباااّ  

ّّ ب د   االتالديا بنبّوتاد اصاديد   فا  يعتباه فا  بللنمب المعهاف المخت
ذلااك اال تماالد بعالاامتد     ناا  كونااد وعالااوول بللمخكااة واا   ّاض  مااهه للاار 

  خهه.

يلض ف  المملصد العخنّة : ايمكا  ا تبالر ذلاك ؛ ألهللّا الغاه  الممالاود 
واا  الهسااللة ال يااتّم لالّ بااد   فننتفاا  الفلهاادو التاا  بل تبلرهاال اجااب لرساالض 

 لهه بع  كتب العملهد المالدّرو بأهللّا و  جهل ول ذكهاهالهسل. اهو ظ
__________________ 

 .38( األلفنّة االنفخنّة : 1)

 .21ـ  20( المملصد العخنّة : 2)

 .80:  1 (رسلهل المحمّا الكهك )( الهسللة الجعفهيّة 3)

 .15ـ  13:  (وخطوط)( الفواهد العخنّة ف  شه  الجعفهيّة لخفلول الجواد 4)

 .14كأب  المجد الحخب  ف  لشلرو المبا : ( 5)

 .«ا» يلدو :  (ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  6)

 .«ركزهل» ( :ها ) (ت)( ف  7)

واااااااال يكفاااااااا  فاااااااا  
وعهفااااااااااااااااااااااااااة ع 

 تعلل 

الماااااااااااااهاد وااااااااااااا  
 «المعهفة»

واااااااال يكفاااااااا  فاااااااا  
وعهفااااااااااة النباااااااااااّ  

ا ل خندعصاااااااااااااخر
 اسخمه
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   انتهر. (1)فنهل فخنت وؤونل و  ذكههم ذلك. ااألّاض غنه بعند و  الالواب 

 يوض : اال لهه  هللّا وهاده ببع  كتب العملهد هو البلب الحالدر  شاه 
انث ذكه تخك العبلرو   بل ظلههه د اوى لجمال  العخمالء  ههسيدسلخع ّوة 

 .(2) خند 

نعم   يمك   هللا يملض : لهللّا وعهفة ول  ادا النباّوو ااجباة بلالساتم ض  خار 
واا  هااو وااتمّك  ونااد بحمااب االسااتعداد ا اادل المواناا  ؛ لماال ذكهناال : واا  

 موولت اجوب التفمّد اكوهللا المعهفاة  فرال وا  الالاخوات الواجباة   ا هللّا 

الجهل بمهاتب سفهاء ع جّل ذكهه وا  تنّماه العخام بهال تمالانه فا  امّهام   
  باال واا     اام  (3)اتفااهيط فاا  ااابّهم   انمااّ يجااب بحكاام العماال رفعااد 

 النملهّ.

وشانها للار ـ  للر ذلك اناث يالض اسخما لد خندعصخرايد  اوأ النبّ  
ـ   خم ال يرّه جهخد. لهللّا ذلك»: ـ  بع  العخول الخلرجة    العخول الشه نّة

لنّمل العخول    ة :  ية وحكماة افهيراة  لدلاة اسانّة يلهماة   اوال ـ   ّم يلض :

 .(5) «(4)سواهّ  فهو فرل 
 ايد  شلر للر ذلك رهنت المحدّ ن  ف  ديبلجة الكلف    انث يّمم

__________________ 

 .25ـ  24( المملصد العخنّة : 1)

 .5ا  3: ( ان ه البلب الحلدر  شه 2)

 .«دفعد» ( :ضا ) (ت)( ف  3)

 .«فروض»( كذا ف  المالدر   اف  النمخ : 4)

 .6و   بواب ول يكتمب بد   الحديث  105  البلب  245:  12( الوسلهل 5)
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النالس للاار  هاال الالااّحة االماا وة ا هاال المااه  االزولنااة   اذكااه اواا  

 .(1)التكخنا    الفهية األخنهو 
ايكفااا  فااا  وعهفاااة األهّماااة صاااخوات ع  خااانهم : وعاااهفتهم بنمااابهم 

المعهاف االتالديا بأنّهم  هّمة يهاداهللا باللحّا ايجاب االنمنالد للانهم ااألخاذ 

 ونهم.
 اف  اجوب الزاهد  خر ول ذكه و   المتهم الوجهلهللا.

 الماا ل خندايااد ارد فاا  بعاا  األخباالر : تفماانه وعهفااة اااّا اإلواالل 

 .(2)بمعهفة كوند لولول وفته  الطل ة 
:  اساااخما لد خندعصخرايكفااا  فااا  التالاااديا بمااال جااالء باااد النباااّ  

وتاااواتها   وااا   ااااواض المباااد  االمعااالد    (3)التالاااديا بمااال  خااام وجنئاااد باااد 

به ا ذاباد االمعالد الجماملنّ  االحمالب كللتكخنا بللعبلدات االمؤاض ف  الم
االالهاط االمنزاهللا االجنّة االنلر لجمالال   وا  تأّوال فا  ا تبالر وعهفاة وال 

 اادا المعاالد الجمااملنّ  واا  هااذه االوااور فاا  اإليماالهللا المملباال لخكفااه الموجااب 

  االمانهو المماتمّهو ؛  (5)الممتفنرة  (4)لخخخود ف  النلر ؛ ل خبلر المتمدّوة 
 خم بللوجداهللا جهل كثنه و  النلس بهل و   ّاض البعثة للر يوونل هذا.فإنّل نع

 ايمك   هللا يملض : لهللّا المعتبه هو  دل لنكلر هذه االوور اغنههل
__________________ 

 .5:  1( ان ه الكلف  1)

 .10و   بواب المزار   الحديث  82  البلب  435:  10( ان ه الوسلهل 2)

 (.ر)ف   «بد»( لم تهد 3)

 (.ل)ف   «المتمدّوة»  الم تهد  563ـ  562( ف  الالفحة 4)

 (.ضا ) (ظ)   (ر)ف   «الممتفنرة»( لم تهد 5)

واااااااال يكفاااااااا  فاااااااا  
ّماااااااااة وعهفاااااااااة األه

 الم ل خنهم

 واااااااال يكفاااااااا  فاااااااا 
التالااااااااااديا بماااااااااال 
 جااااااالء باااااااد النبااااااا ّ 

ا ل خندعصاااااااااااااخر
 اسخمه
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واا  الرااهاريّلت   ال اجااوب اال تماالد بهاال    خاار واال ي هااه واا  بعاا  

األخبلر   و   هللّا الشلّك لذا لم يك  جلادا فخنت بكلفه ؛ فف  رااياة  رارو   
لو  هللّا العبلد لذا جهخوا ايفوا الم يجحداا   لم » : الم ل خند    ب   بد ع 

 .(2)  انحوهل غنههل  (1) «يكفهاا

بإسانلده  ا  الالالد   ساههيدسايؤيّدهل : وال  ا  كتالب الغنباة لخشانخ 
لهللّا جمل ة يمالض لهام الحمّنّاة   اهام الاذي  يمماموهللا بحاّا  خاّ  » : الم ل خند

 .(3) «اال يعهفوهللا امّد افرخد   اهم يدخخوهللا الجنّة

ابللجمخااة : فااللموض بأنّااد يكفاا  فاا  اإليماالهللا اال تماالد بوجااود الواجااب 
ابإولوة  ا لد خندعصخرالجلو  لخكملالت المنّزه    النملهّ ابنبّوو وحّمد 

  االبهاءو و    داههم ااال تملد بللمعلد الجمملنّ  الاذر  الم ل خنهماألهّمة 

اال تماالدات الماالبمة   غنااه بعنااد ؛ بااللن ه للاار األخباالر  ال ينفااّك غللباال  اا 
 االمنهو الممتمّهو.

ا ّوااال التاااديّ  بمااالهه الراااهاريّلت   ففااا  اشاااتهاطد    ا كفلياااة  ااادل 

لنكلرهل    ا  دل اشتهاطد  يرل   ف  يرّه لنكلرهل لالّ و  العخم بكونهل و  
   اجوه  يواهل األخنه    ّم األاسط. (4)الدي  

__________________ 

 .8و   بواب ومدّوة العبلدات   الحديث  2  البلب  21:  1( الوسلهل 1)

 .19و   بواب ومدّوة العبلدات   الحديث  2  البلب  26:  1( الوسلهل 2)

   و  اخت ف. 149( الغنبة لخشنخ الطوس  : 3)

ت ففا  اشاتهاطد  ا ا ّوال التاديّ  بمالهه الراهاريّل»هكاذا :  (لا ) (ض)   (ظ)( العبلرو فا  4)

  اها  :  (ض)وا   يالدو فا   «كفلية  دل لنكلرهل و  العخم بكونهل وا  الادي   ا ال يشاتهط ذلاك

 .«ف  يرّه لنكلرهل لالّ و  العخم بكونهل و  الدي »

وااااااال يعتباااااااه فااااااا  
 اإليملهللا
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اول استمهبنله ف  ول يعتبه ف  اإليملهللا اجدتد بعد ذلك ف  ك ل وحكاّ  

 .(1)شلد    المحمّا الور  األردبنخّ  ف  شه  اإلر
اهو وال ال يجاب اال تمالد ـ   ّم لهللّا الك ل للر هنل ف  تمننز الممم الثلن 

 ا  الممام األّاض   اهاو وال يجاب اال تمالد باد ـ  بد لالّ بعد االوض العخام باد

    ن  األسابلب المحاّلاخة ل  تمالد   اياد  (2)وطخمل فنجب تحالنل ومدّولتد 
 نه العخم ف  الممم الثلن .:  هللّا األيوى  دل جوا  العمل بغ (3) هفت 

  فللك ل فند يم  تلرو بللنمبة للار المالدر  خار تحالانل العخام ااخاهى 

 بللنمبة للر العلجز   فهنل وملولهللا :
 المملل األّاض : ف  الملدر

 ووعن  :االك ل ف  جوا   مخد بلل ّ  يم  ف  و

 األّاض : ف  اكمد التكخنفّ  :
 االثلن  : ف  اكمد الووعّ  و  انث اإليملهللا ا دود   فنموض :

 ّول اكماد التكخنفاّ    فا  ينبغا  التأّوال فا   ادل جاوا  ايتالالره  خار 

 ا بإولواة  اساخما لد خندعصخرل وحّماد العمل بالل ّ    فما  ظاّ  بنباّوو نبنّنا
وا  ـ   اد و  األهّمة صخوات ع  خنهم ف  يجو  لد االيتاللر   فنجب  خند

 التفّط 
__________________ 

 .220:  3( ان ه وجم  الفلهدو االبههلهللا 1)

 .«ومدّوتد»  اف  غنههمل :  (ها ) (ت)( كذا ف  2)

 .556( راج  الالفحة 3)

يجاااب فناااد  وااالـ  2
الن اااااااه لتحالااااااانل 

 اال تملد

الااااااااانل  خااااااااار تح
العخااااااااااااااام فااااااااااااااا  

 اال تملديّلت
اجااااااوب تحالاااااانل 
العخاااااااااااام ا اااااااااااادل 

الاااااالر جااااااوا  االيت
 خاااااار ال ااااااّ  فاااااا  

 اال تملديّلت.
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 ياالدو الن ااه   ايجااب  خاار العخماالء  وااهه بزياالدو الن ااه ـ  الممااألة (1)لهااذه 

لنحالل لاد العخام لهللا لام يخالفوا  خناد الوياو  فا  خا ف الحاّا ؛ ألنّاد اننئاذ 
يدخل ف  يمم العلجز    تحالنل العخم بللحّا ؛ فإهللّا بملءه  خر ال ّ  بللحّا 

 بد. الر و  رجو د للر الشّك  ا ال ّ  بللبلطل   فر     العخم 

االاادلنل  خاار واال ذكهناال : جمناا  اآلياالت ااألخباالر الدالّااة  خاار اجااوب 
اإليملهللا االعخم االتفمّد االمعهفة االتالديا ااإليهار االشهلدو االتديّ  ا دل 

 الهخالة ف  الجهل االشّك اوتلبعة ال ّ    اه   كثه و   هللا تحالر.

الحكاام بعاادل ـ  (2)باال المتعاانّ  ـ  فاالأليوى فنااد ا ّواال الموواا  الثاالن  :
اإليماالهللا ؛ ل خباالر المفّمااهو لإليماالهللا باالإليهار االشااهلدو االتااديّ  االمعهفااة 

 .(3)اغنه ذلك و  العبلهه ال لههو ف  العخم 

 لهللا :فند اجه ؟اهل هو كلفه و  ظنّد بللحاّ 
  اظالهه وال  (4)و  لط   ول دّض  خر  هللّا الشلّك اغناه الماؤو  كالفه 

 .(5)دّض و  الكتلب االمنّة  خر االه المكخّا ف  المؤو  االكلفه 
__________________ 

 .«بهذه» ( :لا ) (ظ)   (م)   (ر)( ف  1)

 .«المتنمّ » ( :ه)انمخة بدض  (ضا ) (ت)( ف  2)

   27  االالااافحة  14ا  13   11   10   9   6   1الحاااديث    18:  2( راجااا  الكااالف  3)

 الحديث األّاض.

 .56ا  53   52   22و   بواب ادّ المهتدّ   الحديث  10  البلب  561:  18( الوسلهل 4)

   بلب طننة المؤو  االكلفه. 2:  2  االكلف   2( ان ه سورو التغلب  : 5)

االساااااااتدالض  خااااااا  
 ذلك

الحكاااااااااااام بعاااااااااااادل 
و اإليمااااااااااااالهللا لااااااااااااا

ايتالاااااااااااه  خااااااااااار 
الااااااااادلنل ال اااااااااّ  ا

  خند
ل يحكاااام بااااللكفه هاااا

وااااااااااااااا  ال اااااااااااااااّ  
 ؟بللحا
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  فاا   (1)ألخباالر باللجحود اوا  تمنناد كفااه الشالّك فا  غنااه ااااد وا  ا

يشامل واال نحا  فنااد   اداللااة األخبالر الممتفنرااة  خاار  باوت الواسااطة باان  
 .(2)الكفه ااإليملهللا   ايد اطخا  خند ف  األخبلر الر ض 

لكااّ   كثااه األخباالر الدالّااة  خاار الواسااطة وختاّلااة بلإليماالهللا بااللمعنر 

ّّ   فندّض  خار  هللّا وا  المماخمن  وا  لانت بماؤو  اال كالفه   ال  خار  األخ
 يد ي هه وند ذلك. (3) بوت الواسطة بن  اإلس ل االكفه   نعم بعرهل 

ّّ لانت  ااننئذ : فللشلّك ف  ش ء وّمل يعتبه ف  اإليملهللا بللمعنر األخ

 بمؤو  اال كلفه   ف  يجهر  خند  اكلل اإليملهللا.
ّماال يعتبااه فاا  اإلساا ل بااللمعنر األ ااّم كااللنبّوو ا ّواال الشاالّك فاا  شاا ء و

االمعلد   فإهللا اكتفننل ف  اإلس ل ب لهه الشهلدتن  ا دل اإلنكلر ظلهها الهللا 

لاام يعتمااد بلطناال فهااو ومااخم. الهللا ا تبهناال فاا  اإلساا ل الشااهلدتن  واا  ااتماالض 
 ـ اتّر يكوهللا الشهلدتلهللا  ولرو  خار اال تمالد البالطن ّ ـ  اال تملد  خر طبمهمل

ف  لشكلض ف   دل لس ل الشلّك لو  خم وند الشاّك   فا  يجاهر  خناد  اكالل 

 الممخمن  : و  جوا  المنلكحة االتوار  اغنههمل.
 ؟اهل يحكم بكفهه انجلستد اننئذ

__________________ 

 .50و   بواب ادّ المهتدّ   الحديث  10  البلب  568:  18( ان ه الوسلهل 1)

 .8   بواب ومدّوة العبلدات   الحديث و 2  البلب  21:  1ا 
 .49ا  48   43و   بواب ادّ المهتدّ   الحديث  10  البلب  566:  18( الوسلهل 2)

 .2  بلب الر ض و  كتلب اإليملهللا االكفه   الحديث  403:  2( الكلف  3)

ه اكاااام الشاااالّك غناااا
الجلاااااااااااااد واااااااااااا  
انااااااااااث اإليماااااااااالهللا 

 االكفه
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 فند لشكلض : و  تمنند كفه الشلّك ف  غنه اااد و  األخبلر بللجحود.

 ال لهللّا بللحّا    ّول ال لهللّا بللبلطل فلل لهه كفهه.هذا كخّد ف  
بم  الك ل ف   نّد لذا لم يكتا بالل ّ  ااالال الجازل وا  تمخناد   فهال 

 ؟يكف  ذلك  ا ال بدّ و  الن ه ااالستدالض

فا  البالب ـ  ساههيدسواة ظلهه األكثه : الثلن    بل ادّ ار  خناد الع ّ 
 جم  العخملء  خر اجوب وعهفة ع »اإلجمل  ؛ انث يلض : ـ  الحلدر  شه

اصفلتد الثبوتنّاة اوال يالاّح  خناد اوال يمتنا   ناد االنباّوو ااإلولواة االمعالد 

فإهللّا صهيحد  هللّا المعهفة بللتمخند غنه كلفنة. ا صاه   .(1) «بللدلنل ال بللتمخند
مّا فا  المعالرج ؛ اناث اساتدّض  خار بطا هللا التمخناد بأنّاد  بلرو المح (2)ونهل 

االمحمّااا الثاالن   (4)اوثخهماال  باالرو الشااهند األّاض  .(3)جاازل فاا  غنااه وحخّااد 
(5()6). 

  خر ون  التمخند بلإلجمل   خر (7)لك  ومترر استدالض العردّر 
__________________ 

 .4ـ  3( البلب الحلدر  شه : 1)

 .«ونهمل» ( :لا ) (ظ)( ف  غنه 2)

 .199( المعلرج : 3)

 .112  المل دو  319:  1( الموا د االفواهد 4)

 .80:  1 (رسلهل المحمّا الكهك )( الهسللة الجعفهيّة 5)

 «... ا صاه » يبال يولاد : (ها ) (ر)   (ت)فا   «اوثخهمل ـ للر ـ الثلن »( اردت  بلرو 6)

 .«خهلاوث»:  «اوثخهمل»بدض  (لا ) (ظ)  اارد ف  غنه 

 .480( ان ه شه  وختاله االصوض : 7)

هااااااااااااااال يكفااااااااااااااا  
االااااااااوض الجاااااااازل 

ا ال وااااااا  التمخناااااااد  
بااااااادّ وااااااا  الن اااااااه 

 ؟ااالستدالض
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اجوب وعهفة ع ا نّهل ال تحالل بللتمخند   هو :  هللّا الك ل فا  التمخناد الغناه 

كماال ـ  المفنااد لخمعهفااة. اهااو الااذر يمترااند  يراال واال ذكااهه شاانخنل فاا  العاادّو
اكا ل الشاهند فا  الموا اد : وا   ادل جاوا  التمخناد فا  ـ  (1)سنج ء ك واد 

لت   اال ف  االصوض الرهاريّة و  المامعنّلت   اال فا  غنههال وّمال العمخنّ 

ال يتعخّا بد  مل ايكوهللا المطخوب فنهل العخم   كللتفلول بن  األنبنلء الملبمة 
فا  الشانة  ساههيدس يرل : ظالهه وال  ا  شانخنل البهاله   (3)ايمترند  .(2)

النازا  فا  كفلياة الزبدو : و   هللّا النزا  ف  جوا  التمخند ا دواد يهجا  للار 

 .(4)ال ّ  ا دوهل 
: ايتاهاهللا التمخناد فا  االصاوض فا  كخمالتهم بللتمخناد فا   (5)ايؤيّده  يرل 

الفها    انث يذكهاهللا ف   ركلهللا الفتوى  هللّا الممتفتر فند ه  الفها  داهللا 

 االصوض.
لكّ  ال لهه :  دل المملبخة التلّوة بن  التمخندي  ؛ لذ ال يعتبه فا  التمخناد 

ها  االوض ال ّ    فنعمل الممخّد و  كوند شلّكل   اهاذا غناه وعماوض ف  الف

 ف  اصوض الدي  الت  يطخب فنهل اال تملد اتّر يجهر فند الخ ف.
 اكذا لنت المهاد و  كفلية التمخند هنل كفليتد    الواي    وخللفل

__________________ 

 .581( ان ه الالفحة 1)

 .112المل دو    319:  1( الموا د االفواهد 2)

 .«ايعرده» ( :ها ) (م)   (ر)   (ت)( ف  3)

 .120( الزبدو : 4)

 (.ر)ف   « يرل»( لم تهد 5)
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كلهللا ف  الواي   ا ووافمل كمل ف  الفها    بل الماهاد كفلياة التمخناد فا  الحاّا 

اسموط الن ه بد  ند   لالّ  هللا يكتف  فنهل بمجّهد التديّ  ظلهها الهللا لم يعتمد 
 ند.  لكنّد بع

 اّم لهللّا ظاالهه كاا ل الحاالجبّ  االعراادّر اختالاالم الخاا ف بللمماالهل 

العمخنّااة   اهااو فاا  وحخّااد   بناالء  خاار واال اساات ههنل واانهم واا   اادل االااوض 
الجزل و  التمخند ؛ ألهللّا الذر ال يفند الجازل وا  التمخناد لنّمال هاو فا  العمخنّالت 

لت فلال تملد فنهل  خر ياوض  خر االستدالالت العمخنّة   ا ّول النمخنّ  (1)المبتننة 

كلال تمالد  خاار يااوض المخبااه الاذر يااد يفنااد الجاازل بالااديد ـ  بااللفتحـ  الممخّاد
 بواسطة المهاه    اف  الحمنمة يخهج هذا    التمخند.

الادلنل اكنا كلهللا : فالأليوى كفلياة الجازل الحلصال وا  التمخناد ؛ لعادل 

 خاار ا تباالر الزاهااد  خاار المعهفااة االتالااديا ااال تماالد   اتمنناادهل بطهيااا 
 خلّم ال دلنل  خند.

واا   هللّا اإلنالاالف :  هللّا الن ااه ااالسااتدالض بااللبهاهن  العمخنّااة لخشااخّ 

المااتفّط  لوجااوب الن ااه فاا  االصااوض ال يفنااد بنفمااد الجاازل ؛ لكثااهو الّشاابد 
  اتّاار  نّهاام ذكااهاا شاابهل يالااعب  الحلد ااة فاا  الاانفت االمدّانااة فاا  الكتااب

الجااواب  نهاال لخمحمّماان  الالاالرفن  أل ماالرهم فاا  فااّ  الكاا ل   فكنااا ااالض 

المشااتغل بااد وماادارا واا  الزواالهللا ألجاال تالااحنح  ملهااده   لنشااتغل بعااد ذلااك 
بلوور وعلشد اوعلده   خالوصل االشانطلهللا يغتانم الفهصاة إللمالء الشابهلت 

 صهفوا   ملرهم (2)ل جمل ة االتشكنك ف  البديهنّلت   ايد شلهدن
__________________ 

 .«المبننّة» ( :ظا ) (ر)( ف  1)

 .«يد» يلدو :  (ها ) (ض)   (م)   (ت)( ف  2)

األيااااااااوى : كفليااااااااة 
لصااااااال الجااااااازل الح

واااااا  التمخنااااااد فاااااا  
 اال تملديّلت
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 لالّ المخنل. (2)شنئل  (1)الم يحاّلخوا ونهل 

 ثلن  : ف  غنه المتمّك  و  العخمالمملل ال
 تلرو ف  تحمّا وووو د ف  الخلرج.االك ل فند : 

 ؟ااخهى ف   نّد يجب  خند و  النأس و  العخم تحالنل ال ّ   ل ال

 ا للثة ف  اكمد الووعّ  يبل ال ّ  ابعده.
 ّواال األّاض   فمااد يماالض فنااد بعاادل اجااود العاالجز ؛ ن ااها للاار العموواالت 

  واا  واال دّض  خاار خخااود  (3)ؤو  االكاالفه الدالّااة  خاار االااه الناالس فاا  الماا

  براامنمة اكاام العماال بماابح  ماالب الجلهاال  (4)الكاالفهي  بااأجمعهم فاا  الناالر 
ذلك    تمالنه كّل غنه وؤو    ا هللّا و  نهاه يلصها  (5)الملصه   فنكشا 

العخم بللحّا الو ف   ولهللا ول الهللا  (6) لجزا    العخم يد يمك   خند تحالنل 

بعده   االعمل ال يمبّح  ملب وثل هذا الشخّ  (8)ذلك  ا   لجزا يبل (7)كلهللا 
 ف  ومألة التخطئةـ  ؛ الهذا ادّ ر غنه اااد
__________________ 

 .«وند» ( :ضا ) (ت)( ف  1)

 .«نعم» يلدو :  (لا ) (ظ)( ف  2)

 .2( التغلب  : 3)

 .6( البنّنة : 4)

 .«ذفننت»  اف  غنههمل :  (ه)انمخة بدض  (ت)( كذا ف  5)

 .«تمّك   خند» ( :ها ) (ض)  اف   «يد تمّك  و  تحالنل» ( :ت)( ف  6)

 .«صلر» ( :ض)( ف  غنه 7)

 .«ا» ( :ت)( ف  8)

العاااااااااااالجز  اااااااااااا  
تحالااااااااانل العخااااااااام 

 ف  اال تملديّلت

يوجااااااااااااااد  هاااااااااااااال
العااااااااااااالجز فااااااااااااا  

 ؟اال تملديّلت
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 .(1)اإلجمل   خر  هللّا المخطئ ف  العملهد غنه وعذار ـ  االتالويب

المكخّفان   لكّ  الذر يمترند اإلناللف : شهلدو الوجداهللا بمالور بعا 
 ساههيدس  اسنج ء    الشنخ  (2)؛ ايد تمدّل    الكخنن  ول يشنه للر ذلك 

    التحالنل بمنزلة البهلهم. (4): و  كوهللا العلجز  (3)ف  العدّو 

  وا  اراد األخبالر الممتفنرااة بثباوت الواساطة بان  المااؤو   (5)هاذا 
فا  ذلاك  الما ل خند  ايرنّة ونلظهو  رارو اغناهه وا  اإلوالل  (6)االكلفه 

اواورد اإلجمال   خار  هللّا المخطائ   ام هاو المجتهاد  .(7)وذكورو فا  الكالف  

البلذض جهده بز مد   ف  ينلف  كوهللا الغلفل االمختفت العلجز    بذض الجهاد 
 وعذارا غنه   م.

 ؛ ألهللاّ  (8)ا ّوااال الثااالن    فلل ااالهه فناااد  ااادل اجاااوب تحالااانل ال اااّ  

المفها   جزه    اإليملهللا االتالاديا الماأوور باد   اال دلنال  خاه  خار 
 دل جوا  التويّا   النت المملل و  يبنل الفها  ف  اجاوب العمال بالل ّ  

 و  تعذّر العخم ؛ ألهللّا الممالود فنهل العمل   اال وعنر لختويّا فند  
__________________ 

 .241لاب المعللم ف  المعللم :   اص 723:  2( كللشنخ الطوس  ف  العدّو 1)

 .567( راج  الالفحة 2)

 .582( ان ه الالفحة 3)

 .«الملصه» ( :ضا ) (ت)( ف  4)

 (.لا ) (ظ)ف   «هذا»( لم تهد 5)

 .49ا  48   43و   بواب ادّ المهتدّ   الحديث  10  البلب  566:  18( الوسلهل 6)

 .2  الحديث  403:  2( الكلف  7)

 .« خند» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  8)

دو الوجاااااااداهللا شاااااااهل
بمالااااااااور بعاااااااا  

 المكخّفن 

ل يجاااااااااااااااب هااااااااااااااا
تحالاااااااانل ال اااااااااّ  

 ؟ خر العلجز
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االممالاود  ف  بدّ  ند انمداد بلب العخم و  العمل  خار طباا  صال  ا ظاّ .

فنمل نح  فند اال تملد   فإذا  جز  ند ف  دلنل  خر اجاوب تحالانل ال اّ  
:  الماا ل خنهم  فننادرج فاا   ماول ياولهم  (1)الاذر ال يغنا   ا  الحااّا شانئل 

 .(2) «لذا جلءكم ول ال تعخموهللا فهل»

م   لو رج  الجلهل بحكم هذه الممألة للر العللم   ار ى العاللم وناد نع
التمّك  و  تحالانل ال اّ  باللحّا الام يخاا  خناد لفرالء ن اهه ال نّا  للار 

ـ  الو ظنّلـ  البلطل   ف  يبعد اجوب للزاود بللتحالنل ؛ ألهللّا انكشلف الحاّ 

  الر و  البملء  خر الشّك فند.
ا ّول الثللاث   فاإهللا لام يماّه فا  ال الهه بمال هاو ونالط اإلسا ل فلل الهه 

 كفهه.

الهللا  يّه بد و  العخم بأنّد شلّك بلطنل فلل لهه  دل لسا ود   بنالء  خار 
  هللّا اإليهار ال لههّر وشهاط بلاتملض ا تملده لمل يمّه بد.

 اف  جهيلهللا اكم الكفه  خند اننئذ لشكلض :

 .(3)ألخبلر بكفه الشلّك و  لط   بع  ا
او  تمننده ف  غنه اااد وا  األخبالر باللجحود   وثال : رااياة وحّماد 

  يلض : ول تموض ف   الم ل خندسأض  بو بالنه  بل  بد ع »ب  ومخم   يلض : 

ياالض : كاالفه   ياال  باال وحّمااد. ياالض : فشااّك فاا  رسااوض ع  ؟واا  شااّك فاا  ع
ه.  اّم التفات للاار  رارو   فمالض : لنّمال يكفااه لذا يالض : كاالف ؟ا لد خندعصاخر

   اف  (4) «جحد
__________________ 

 (.لا ) (ظ)ف   «شنئل»( لم تهد 1)

 .3و   بواب صفلت الملو    الحديث  6  البلب  23:  18( الوسلهل 2)

 .(1)  الهلو   571( راج  الالفحة 3)

 .56لمهتدّ   الحديث و   بواب ادّ ا 10  البلب  569:  18( الوسلهل 4)

م العاااالجز واااا  اكاااا
 انااااااااااث اإليماااااااااالهللا

 االكفه
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 .(1) «لو  هللّا النلس لذا جهخوا ايفوا الم يجحداا لم يكفهاا»رااية اخهى : 

 اّم لهللّا جحاود الشالّك   يحتمال  هللا ياهاد باد لظهالر  ادل الثباوت النكالر 
التديّ  بد ؛ ألجل  دل الثبوت   ايحتمل  هللا يهاد باد اإلنكالر الالاورّر  خار 

هاال :  هللّا الممااّه ظاالهها الشاالّك بلطناال ساابنل الجاازل   ا خاار التمااديهي  ف لهه

 الغنه الم هه لشّكد   غنه كلفه.
َوآَخمُروَ  ) الواردو ف  تفمنه يولاد تعاللر :ـ  ايؤيّد هذا : رااية  رارو

ياول كالنوا وشاهكن  »  يالض :  الما ل خند    ب  جعفه ـ  (ُمْرَجْوَ  أِلَْمِر هللاِ 

     ااّم لنّهاام دخخااوا فاا  فمتخااوا وثاال اماازو اجعفااه ا شاابلههمل واا  المااؤونن
اإلسا ل فوّااداا ع اتهكااوا الشاهك   الاام يعهفاوا اإليماالهللا بمخاوبهم فنكونااوا 

 (3)لهم الجنّة   الام يكوناوا  خار جحاودهم فنكفاهاا فتجاب  (2)وؤونن  فتجب 

  ايهياب  (4) «لهم النلر   فهم  خر تخك الحللة لّول يعاذّبهم الّوال يتاوب  خانهم
 .(5)ونهل غنههل 

تم الكاا ل بااذكه كاا ل الماانّد الالاادر الشاالر  لخوافنااة   فاا   يماالل النخاا

الممخّد ف  اصوض الدي  بنالء  خار الماوض بجاوا  التمخناد   ا يمالود بنالء  خار 
  دل جوا ه   يلض :

ستّة ؛ ألنّاد : لّوال  هللا يكاوهللا ـ  ند خر الموض بجوا  التمخـ  لهللّا  يملل الممخّد

 ومخّدا ف  ومألة امّة  ا ف  بلطخة   ا خر التمديهي  : لّول  هللا
__________________ 

 .8و   بواب ومدّوة العبلدات   الحديث  2  البلب  21:  1( الوسلهل 1)

 .«فنجب»كذا ف  المالدر   اف  النمخ :  (3ا ) (2)

 .106ض   ااآلية و  سورو التوبة :   الحديث األاّ  407:  2( الكلف  4)

 .2  الحديث  407:  2( الكلف  5)

كااااااااااااا ل المااااااااااااانّد 
الالاااااااااااادر فاااااااااااا  
  يمااااالل الممخّاااااد فااااا 
اصااااااااااوض الاااااااااادي  
ابعااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 المنليشلت فند
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يكوهللا جل ول بهل  ا ظلنّل   ا خار تماديهر التمخناد فا  البلطال : لّوال  هللا يكاوهللا 

لصهاره  خر التمخند وبتننل  خر  نلد اتعاّلاب   باأهللا االال لاد طهياا  خام 
 للر الحّا فمل سخكد   الّول ال   فهذه  يملل ستّة.

وث  : يخّاد فا  اجاود ـ  ض : اهو و  يخّد ف  ومألة امّة جل ول بهلفلألاّ 

فهذا وؤو  ؛ ااستدّض  خناد بمال تمادّل الصاخد : وا  ـ  الاللن  اصفلتد ا دلد
 ـ للر  هللا يلض :ـ   هللّا التالديا وعتبه و   ّر طهيا االل

الثاالن  : واا  يخّااد فاا  ومااألة امّااة ظلنّاال بهاال واا  داهللا جاازل   فلل االهه 

؛ لذ لنت اللد بأداهللا و  الض  (1)مخم  خند ف  ال لهه لذا  يّه لجهاء اكم الم
 المنلفا   سنّمل لذا كلهللا طللبل لخجزل وشغوال بتحالنخد فملت يبل ذلك.

 يااوض : هااذا وبنااّ   خاار  هللّا اإلساا ل وجااّهد اإليااهار الالااورّر الهللا لاام 

يحتمل وطلبمتد ل  تملد. افناد : وال  هفات وا  اإلشاكلض الهللا دّض  خناد غناه 
 د و  األخبلر.ااا

وثل لنكلر الالالن   ا شا ء وّمال يعتباه فا  ـ  الثللث : و  يخّد ف  بلطل

 اجزل بد و  غنه ظهور اّا اال  نلد.ـ  اإليملهللا
 الهاب  : و  يخّد ف  بلطل اظّ  بد كذلك.

اال لهه ف  هذي  للحليهمال بما  يمالل  خناد الحّجاة ياول المنلواة   ا ّوال 

ه لهللا ا تمادا وال يوجباد   ابلإلسا ل لهللا لام يكونال ف  الدننل فنحكم  خنهمل بللكف
وااث    االثاالن  كماا   اسااخما لد خندعصخركااذلك. فاالألّاض كماا   نكااه النبااّ  

  نكه لولول.
__________________ 

 .«بللخملهللا» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  1)
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 الخلوت : و  يخّد ف  بلطل جل ول و  العنلد.

 ل كذلك.الملدس : و  يخّد ف  بلطل ظلنّ 
 اهذاهللا يحكم بكفههمل و  ظهور الحّا ااإلصهار.

  ّم ذكه  يملل الممخّد  خر الموض بعدل جوا  التمخند   يلض :

وا   لنّد لّوال  هللا يكاوهللا ومخّادا فا  ااّا  ا فا  بلطال   ا خار التماديهي  :
الجزل  ا ال ّ    ا خر تمديهر التمخند ف  البلطل : با   نالد  ا باد   ا خار 

خّهل : دّض  مخد  خر الوجوب  ا بنّ  لد غنهه   ا خر تماديه الداللاة التملديه ك

 :  صّه  خر التمخند  ا رج  الم يحالل لد كملض االستدالض بعد  ا ال.
 فهذه  يملل  ربعة  شه.

األّاض : التمخند ف  الحّا جل ول وا  العخام بوجاوب الن اه ااإلصاهار   

 فهذا وؤو  فلسا ؛ إلصهاره  خر تهك الواجب.
لثلن  : هذه الالورو و  تهك اإلصهار االهجاو    فهاذا واؤو  غناه ا

 فلسا.

الثللااث : الممخّااد فاا  الحااّا ال االهللّا واا  اإلصااهار   اال االهه  نّااد وااؤو  
 وهجر ف  اآلخهو   افلسا ؛ لإلصهار.

الهاباا  : هااذه الالااورو واا   اادل اإلصااهار   فهااذا ومااخم ظاالهها غنااه 

 فلسا.
ّا جل واال  ا ظلنّاال واا   اادل العخاام الخاالوت االماالدس : الممخّااد فاا  الحاا

 بوجوب الهجو    فهذاهللا كللملبا ب  فما.

 يوض : الحكم بإيملهللا هؤالء ال يجلو  فه  الموض بعدل جوا  التمخناد   
 : و  اجوب الن ه سههيدسلالّ  هللا يهيد بهذا الموض يوض الشنخ 
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نهم  خر ومتم    لكّ  ظلههه لرادو يوض المشهور   فلألالر الحكم بعدل ليمل

المشهور   كمل يمترند لط   وعماد لجمال  الع ّواة فا   ّاض البالب الحالدر 
  شه ؛ ألهللّا اإليملهللا  ندهم المعهفة الحلصخة    الدلنل ال التمخند.

  ّم يلض :

الماالب  : الممخّااد فاا  البلطاال جل واال وعلناادا واا  العخاام بوجااوب الن ااه 
 ااالصهار  خند   فهذا  شدّ الكلفهي .

 ذه الالورو و  غنه  نلد اال لصهار   فهذا  يرل كلفه.الثلو  : ه

 .(1) ّم ذكه البلي  ايلض : لهللّا اكمهل ي هه وّمل سبا 
  يوض : ومترر هذا الموض الحكم بكفههم ؛ ألنّهم  الر بد و  الملبمن .

و : و  الموض بوجوب الن اه بم  الك ل ف  ول نمب للر الشنخ ف  العدّ 

 ومتم  و  العفو   ف  بدّ و  نمل  بلرو العدّو   فنموض :
بعااد واال ذكااه اسااتمهار الماانهو  خاار التمخنااد فاا  ـ  ياالض فاا  باالب التمخنااد

الفها    االك ل ف   دل جوا  التمخند ف  االصوض ؛ ومتدالّ بأنّاد ال خا ف 

: الذا كالهللا ال ياتّم ذلاك ـ  دادهلف   نّد يجب  خر العلّوّ  وعهفة الالا و ا  ا
لالّ بعد وعهفة ع اوعهفاة  دلاد اوعهفاة النباّوو   اجاب  هللا ال يالاّح التمخناد 

 ف  ذلك.

  ّم ا ته  :
بأهللّا المنهو كمل جهت لد  خر تمهيه الممخّدي  ف  الفاها  كاذلك جاهت 

  خر تمهيه الممخّدي  ف  االصوض ا دل اإلنكلر  خنهم.
__________________ 

 .484ـ  482:  (وخطوط)( شه  الوافنة 1)

كاااااااااااا ل الشاااااااااااانخ 
الطوساااااااااا  فااااااااااا  
العااااااااااااااادّو فااااااااااااااا  

ب الن اااااااااه اجاااااااااو
 و  العفو
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فأجلب : بأهللّا  خر بط هللا التمخند ف  االصوض  دلّاة  مخنّاة اشاه نّة وا  

 كتلب اسنّة اغنه ذلك   اهذا كلف ف  النكنه.
  ّم يلض :

 خار  هللّا الممخّاد لخحاّا فا  اصاوض الاديلنلت الهللا كالهللا وخطئال فا  تمخنااده 

ناال ذلااك لمثاال هااذه الطهيمااة التاا  يخ غنااه وؤاخااذ بااد ا نّااد وعفااّو  نااد ؛ النّماال
يطاا   الماا ل خنهمياادّونلهل ؛ ألنّاا  لاام  جااد  ااادا واا  الطلهفااة اال واا  األهمااة 

وواالو و  يمم  يولهم اا تمد وثل ا تملدهم الهللا لم يمتند ذلك للر اّجة و  

  مل  ا شه .
 ّم ا ته   خر ذلك : بأهللّا ذلك ال يجو  ؛ ألنّد يؤدّر للر اإلغهاء بمل 

  هللا يكوهللا جه . ال يأو 

ا جالب : بمنا  ذلاك ؛ ألهللّا هاذا الممخّااد ال يمكناد  هللا يعخام ساموط العماالب 
 ند فنمتديم اال تملد ؛ ألنّد لنّمل يمكند وعهفة ذلك لذا  هف االصاوض   اياد 

النّمال يعخام  ؟فهونل  نّد ومخّد ف  ذلك كخّد   فكنا يكوهللا لسملط العملب وغهيال

هام العخام بلالصاوض اسابهاا  ااوالهم   ذلك غنهه و  العخمالء الاذي  االال ل
ا هللّا العخملء لم يمطعوا وواالتهم اال  نكاهاا  خانهم   اال يماوغ ذلاك لهام لالّ 

بعد العخم بمموط العملب  نهم   اذلك يخهجد و  بلب اإلغهاء   اهذا المدر 

 كلف ف  هذا البلب لهللا شلء ع.
لذا كاالهللا لخممخّااد ا يااوى وّماال ذكهناال :  نّااد ال يجااو  التمخنااد فاا  االصااوض 

طهيا للر العخم بد   لّول  خر جمخة  ا تفالنل   او  لنت لد يدرو  خر ذلك 

   انتهر. (1) ص  فخنت بمكخّا   اهو بمنزلة البهلهم الت  لنمت وكخّفة بحلض 
__________________ 

 .732ـ  731:  2( العدّو 1)



 583  ............................................................... نيدلا لوصا يف ّنظلا رابتعا يف

وا  ذلاك    اذكه  ند االاتجلج  خر اّجنّة  خبلر اآلالد ول هو يهياب

 يلض :
ا ّول ول يهايد يول و  الممخّدو   فللالحنح الذر   تمده  هللّا الممخّاد لخحاّا 

الهللا كلهللا وخطئل وعفّو  ند   اال  اكم فند بحكم الفّمل    ف  يخزل  خار هاذا 

   انتهر. (1)تهك ول نمخوه 
 خار ونا  التمخناد بتويّاا فا  االساتدالض  ساههيدس يوض : ظلهه ك ود 

وعهفااة الالاا و ا  اادادهل  خاار وعهفااة اصااوض الاادي  :  هللّا الكاا ل فاا  الممخّااد 

 الغنه الجل ل   ااننئذ ف  دلنل  خر العفو.
بعاد ـ  اول ذكهه : و   دل يط  العخملء ااألهّمة واواالتهم وا  الممخّادي 

لهادهم ؛ تمخنمد االغّ     لوكلهللا كوهللا ذلك و  بلب الحمل  خار الجازل بعم

 ال يدّض  خر العفو   النّمل يدّض  خر كفلية التمخند.ـ  لعدل العخم بأاوالهم
الوملك النكنه  خنهم ف  تهك الن ه ااالستدالض لذا لم يدّض  خار  ادل 

لمل ا تهف بد يبل ذلك و  كفلياة النكناه المماتفلد وا  األدلّاة ـ  اجوبد  خنهم

ياادّض  خاار العفااو  اا  هااذا  لاامـ  الواوااحة  خاار بطاا هللا التمخنااد فاا  االصااوض
الواجب الممتفلد و  األدلّة   ف  دلنل  خار العفاو  ا  هاذا الواجاب المعخاول 

 اجوبد.

االتحمناا :  هللّا لومالك النكناه لااو  بات الام يحتماال كوناد لحمال  وااههم 
 خر الالّحة ا خمهم بلالصوض   دلنل  خر  دل الوجوب ؛ ألهللّا اجود األدلّة 

 بلب األوه بللمعهاف االنه    ال يكف  ف  لوملك النكنه و  
__________________ 

 .132:  1( العدّو 1)

نماااااااااال المنليشااااااااااة ف
 فاااااااااااالده الشاااااااااااانخ 

 الطوس 
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المنكه الهللا كفر فند و  انث اإلرشلد االداللاة  خار الحكام الشاه ّ    لكاّ  

 الك ل ف   بوت التمهيه ا دل ااتملض كوند الاتملض العخم ف  اّا الممخّدي .
لغنه الجل ل المتفّط  لوجوب الن ه  خند فلسا فلإلناللف :  هللّا الممخّد ا

وؤاخذ  خر تهكد لخمعهفة الجزونّاة بعملهاده   بال ياد  هفات ااتمالض كفاهه ؛ 

 لعمول  دلّة كفه الشلّك.
ا ّواال الغنااه المااتفّط  لوجااوب الن ااه لغفختااد  ا العاالجز  اا  تحالاانل 

 الجزل فهو وعذار ف  اآلخهو. اف  جهيلهللا اكم الكفه ااتملض تمدّل.

ّول الجل ل ف  يجب  خناد الن اه ااالساتدالض الهللا  خام وا   مووالت ا 
اآليالت ااألخبالر اجاوب الن اه ااالساتدالض ؛ ألهللّا اجاوب ذلاك توّصااخّ   (1)

ألجل االوض المعهفة   فإذا االخت سمط اجوب تحالانخهل باللن ه   الخهاّم 

   ا لالّ  هللا يفهم هذا الشخّ ونهل كوهللا الن ه ااالستدالض ااجبل تعبّديّل ومتم
شهطل شه نّل لإليملهللا   لكّ  ال لهه خ ف ذلك ؛ فإهللّا ال لهه كوهللا ذلك و  

 الممدّولت العمخنّة.
__________________ 

 .« مول» ( :لا ) (ظ)   (م)   (ر)( ف  1)

ر ر المالاااااااااااااااانّا 
 ف  الممألة
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 (1)األمر السادس 

 خر  دل اّجنّاة ال اّ  المطخاا   فهال لذا بنننل  خر  دل اّجنّة ظّ   ا 

يتهتّب  خند   الر  خاه غناه الحّجنّاة بلالساتم ض   وثال كوناد جالبها لراعا 

سند  ا يالور داللة    ا كوند ووهنل لحّجة اخهى    ا كوناد وهّجحال ألااد 
 ؟المتعلرون   خر اآلخه

اوجمل الموض ف  ذلك :  نّد كمل يكوهللا األصل ف  ال ّ   دل الحّجنّاة   
ذلك األصاال فنااد  اادل تهتّااب اآل االر المااذكورو : واا  الجبااه   االااوه    كاا

 االتهجنح.

 ا ّول تفالنل الك ل ف  ذلك فنم  ف  وملولت    ة :
__________________ 

 .«الملب » ( :لا ) (ظ)( ف  1)

بناااااالء  خاااااار  اااااادل 
 اجنّاااااااااااة ال ااااااااااا ّ 
فهاااااااال لااااااااد   اااااااالر 
 خااااااااااااااه غنااااااااااااااه 

 ؟الحجنّة
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 المقام األّول : الجبر بالظّن النير المعتبر

ل ا تبااالره : لّوااال  هللا يكاااوهللا وااا  جهاااة اراد النهااا   ناااد فنماااوض :  اااد

بللخالااوم كللمناالس انحااوه   الّواال واا  جهااة دخولااد تحاات  مااول  صااللة 

 اهوة العمل بلل ّ .
 ّول األّاض   ف  ينبغ  التأّول ف   دل كوند وفندا لخجبه ؛ لعماول وال دّض 

  خر  دل جوا  اال تنلء بد ااستعمللد ف  الدي .
ا ّول الثلن    فلألصال فناد الهللا كالهللا ذلاك   لالّ  هللّا ال الهه  نّاد لذا كالهللا 

كاللخبه لذا يخناال ـ  (1)المجباور وحتلجال للناد وا  جهاة لفلدتااد لخ اّ  بللالادار 

كونااد و نااوهللا الالاادار   فأفاالد تخااك  (2)بكونااد اّجااة بللخالااوم بوصااا 
 به يالور سنده بد.انجـ  األولرو الغنه المعتبهو ال ّ  بالدار ذلك الخبه

لالّ  هللا ياادّ ر :  هللّا ال االهه اشااتهاط اّجنّااة ذلااك الخبااه بإفلدتااد لخ ااّ  

بللالدار   ال وجّهد كوند و نوهللا الالدار الو االال ال اّ  بالاداره وا  
 غنه سنده.

ابللجمخة : فللمتّب  هو ول يفهم وا  دلنال اّجنّاة المجباور : اوا  هنال ال 

أّول ف   دل انجبلر يالور الداللة بلل ّ  المطخا ؛ ألهللّا المعتبه فا  ينبغ  الت
باالب الاادالالت هااو ظهاااور األلفاالظ نو اال فااا  واادلوالتهل   ال وجااّهد ال اااّ  

 لخواي  الو و  الخلرج. (3)بمطلبمة ودلوالتهل 
__________________ 

 .«بمرموند»  اف  غنههمل :  (ه)ف   «بللالدار»  الم تهد  (ت)( كذا ف  والّححة 1)

 .«لوصا» ( :ها ) (ت)( ف  غنه 2)

 .«ودلولهل» ( :م)( ف  غنه 3)

هااااال يكاااااوهللا ال اااااّ  
غنااااااااااه المعتبااااااااااه 

 جلبها  

الكااااا ل فااااا  جباااااه 
 ور المنديال

الكااااا ل فااااا  جباااااه 
 يالور الداللة
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ـ  فللك ل لهللا كلهللا ظلهها ف  وعنر بنفمد  ا بللمهاه  الداخخة فهو   الالّ 

بااأهللا كاالهللا وجماا   ا كاالهللا داللتااد فاا  األصاال وااعنفة كداللااة الكاا ل بمفهووااد 
ة غناه وعتباهو ف  يجادر ال اّ  بماهاد الشالر  وا   والرو خلرجنّاـ  الوصف ّ 

 بللفه  ؛ لذ التعويل اننئذ  خر ذلك ال ّ  و  غنه ودخخنّة لخك ل.

باال ربماال ال تكااوهللا تخااك األواالرو ووجبااة لخ ااّ  بمااهاد الشاالر  واا  هااذا 
الكاا ل   غليتااد لفاالدو ال ااّ  بااللحكم الفه ااّ    اال و  وااة بننااد اباان  ال ااّ  

  يد يعخام وا  الخالرج كاوهللا بإرادتد و  الخفظ   فمد ال يهيده بذلك الخفظ. نعم 

المهاد هو الحكم الاوايعّ    فالل ّ  باد يماتخزل ال اّ  باللمهاد   لكا  هاذا وا  
 بلب االتّفل .

و   هللّا وعا الداللاة ونجباه ـ  ول اشتهه (2):  هللّا  (1)اوّمل ذكهنل ي هه 

غناه وعخاول المماتند   بال اكاذلك د اوى انجبالر يالاور ـ  بعمل األصحلب
 ب لم يعخم لهل بنّنة.الداللة بفهم األصحل

االفه  :  هللّا فهم األصحلب اتمّمكهم بد كلشا ظنّ   ا  يهيناة  خار 

الماهاد   بخا ف  مال األصاحلب ؛ فااإهللّا غليتاد الكشاا  ا  الحكام الااوايعّ  
 الذر يد  هفت  نّد ال يمتخزل كوند وهادا و  ذلك الخفظ   كمل  هفت.

بم  الك ل ف  وماتند المشاهور   فا  كاوهللا الشاههو فا  الفتاوى جالبهو 

 لرعا سند الخبه :
__________________ 

 .«ظهه» ( :ها ) (ت)( ف  1)

 .«وعا»:  « هللاّ »بدض  (ما ) (ت)انمخة بدض كّل و   (ل)   (ظ)( ف  2)

الكااااااااااااا ل فنمااااااااااااال 
اشاااااااااااتهه : وااااااااااا  

فاااا  كااااوهللا الشااااههو 
هو الفتاااااااااوى جااااااااالب

لراااااااااااعا ساااااااااااند 
 الخبه
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وا   نّاد ياد ال ـ  فإنّد لهللا كلهللا و  جهة لفلدتهل ال ّ  بالد  الخبه   ففند

يوجااب ال ااّ  بالاادار ذلااك الخبااه   نعاام يوجااب ال ااّ  بالاادار اكاام  اا  
:  هللّا جخّهااام ال يمولاااوهللا بحّجنّاااة الخباااه ـ  الشااالر  وطااالبا لمراااموهللا الخباااه

الم نااوهللا الالاادار وطخماال ؛ فااإهللّا المحكااّ   اا  المشااهور ا تباالر اإليماالهللا فاا  

   و   نّد ال يهتلب ف  لفلدو المو ّا لخ ّ . (1)الهاار 
فإهللا ينال : لهللّا ذلاك لخاهاج خباه غناه اإلوالوّ  بللادلنل الخالّم   وثال 

ال تأخااذهللّا وعااللم دينااك واا  »:  الماا ل خند  اوثاال يولااد  (2)ونطااو   يااة النبااأ 

 .(3) «غنه شنعتنل
يخنل : لهللا كلهللا ول خهج بحكام اآلياة االهااياة وختاّلال بمال ال يفناد ال اّ  

بالداره كالهللا خباه غناه اإلوالوّ   ف  يشمل المو ّا   الهللا كلهللا  لّول لمل ظ ّ 

المنجبه بللشههو االمو ّا وتملاين  ف  الدخوض تحت الدلنل المخهج. اوثل 
المو ّاااا خباااه الفلساااا المتحاااّه   ااا  الكاااذب االخباااه المعتراااد بلألالويّاااة 

 ااالستمهاء اسلهه األولرات ال نّنة   و   هللّا المشهور ال يمولوهللا بذلك.

 .(4)  ففند : المن  و  اجود هذا الدلنل الهللا كلهللا لمنلل دلنل خلّم  خند 
__________________ 

  اان ااه وفاالتنح  110: الوريااة  (وخطااوط)  اغليااة المااأووض  200( اكااله فاا  المعااللم : 1)

 .362االصوض : 

 .6( الحجهات : 2)

 .42و   بواب صفلت الملو    الحديث  11  البلب  109:  18( الوسلهل 3)

 (.لا ) (ظ)ف   «الدلنلـ  للرـ  لهللا لمنللالهللا ك»( لم تهد  بلرو 4)
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ابللجمخاة : فااللفه  باان  الرااعنا المنجبااه بللشااههو االمنجبااه بغنههاال 

و  األولرات ابن  الخبه المو ّاا المفناد لمثال ال اّ  الحلصال وا  الراعنا 
المنجبه   ف  غلية اإلشكلض   خالوصل و   دل العخم بلستنلد المشاهور للار 

ر شانخنل فا  وووا  وا  المماللك باأهللّا جباه الراعا تخك الهااية. اللند  شل

 .(1)بللشههو وعنا وجبور بللشههو 
اربماال ياادّ ر كااوهللا الخبااه الرااعنا المنجبااه واا  ال نااوهللا الخلّصااة ؛ 

   الم يثبت. (2)انث ادّ   اإلجمل   خر اّجنّتد 

ا شكل و  ذلك : د اوى داللاة ونطاو   ياة النباأ  خناد ؛ بنالء  خار  هللّا 
 الحلصل و  ذهلب المشهور للر ورموهللا الخبه. (3)  التبنّ  يعّم ال نّ 

اهو بعند ؛ لذ لو اريد وطخا ال اّ  فا  يخفار بعاده ؛ ألهللّا المنهاّ   ناد 

لنت لالّ خبه الفلسا المفند لخ ّ  ؛ لذ ال يعمل  اد بللخبه المشاكوك صاديد. 
الهللا اريااد البااللغ ااادّ االطمئناالهللا فخااد اجااد   غنااه  نّااد يمتراا  دخااوض ساالهه 

ااادّ االطمئناالهللا اال ـ  الااو براامنمة المجبااورـ  الجاالبهو لذا بخغااتال نااوهللا 

ّّ بللشههو. فلآلية تدّض  خار اّجنّاة الخباه المفناد لخو او  ااالطمئنالهللا    يخت
اال بعد فناد   اياد واّه فا   دلّاة اّجناة األخبالر وال يؤيّاده  ا يادّض  خناد   وا  

 اكليلت اإلجمل  ااألخبلر.

 اّجنتد وّمل دّض و  األخبلر ا بعد و  الكّل : د وى استفلدو
__________________ 

 .156:  6( الممللك 1)

  اكااذا كلشااا الغطاالء فاا  كشااا  487( ادّ االه الوانااد البهبهاالن  فاا  الفواهااد الحلههيّااة : 2)

 .38الغطلء : 

 .«ال  ّ » ( :ت)( ف  3)
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 خار األواه بلألخاذ بمال ـ  (2)االمهفو ة للر  رارو  (1)كممبولة اب  ان خة ـ 

اشتهه بن  األصحلب و  المتعلروان  ؛ فاإهللّا تهجنحاد  خار غناهه فا  ومالل 
 بلإلجمل  ااألالويّة. (3)التعلر  يوجب اّجنتد ف  وملل  دل المعلر  

اتوونح فملد ذلك :  هللّا ال لهه و  الهاايتن  شههو الخباه وا  اناث 

   «هللالنّهمل وعل وشاهورا»الهااية ؛ كمل يدّض  خند يوض الملهل فنمل بعد ذلك : 
واا   هللّا ذكااه الشااههو واا  المهّجحاالت ياادّض  خاار كااوهللا الخبااهي  فاا   نفمااهمل 

 وعتبهي  و  يط  الن ه    الشههو.
__________________ 

 و   بواب صفلت الملو    الحديث األّاض. 9  البلب  76ـ  75:  18( الوسلهل 1)

 .2و   بواب صفلت الملو    الحديث  9  البلب  303:  17( الممتدرك 2)

 .«غنه وملل التعلر »:  «وملل  دل المعلر »بدض  (ظا ) (ت)( ف  3)
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 المقام الثاني : في كو  الظّن النير المعتبر مومنا

االك ل هنل  يرل يم  : تلرو فنمل  خام بعادل ا تبالره   ااخاهى فنمال لام 

 يثبت ا تبلره.

اتفالنل الك ل ف  األّاض :  هللّا المملبل لد لهللا كلهللا وا  األواور المعتباهو 
 ر لكاوهللا نو اد لاو خخّا  اطبعاد وفنادا لخ اّ    ـ  ألجل لفلدتد ال ّ  النو  ّ 

ف  لشكلض ف   دل اهند بمملبخة وال ـ  الهللا لم يك  وفندا لد ف  المملل الخلمّ 
الاحنح بنالء  خار كوناد وا   خم  دل ا تبلره   كللمنلس فا  وملبال الخباه ال

ال نااوهللا الخلّصااة  خاار هااذا الوجااد. اواا  هااذا المبناال : المناالس فاا  وملبخااة 

ال واهه الخف نّة   فإنّد ال  بهو بد  ص  بنالء  خار كاوهللا ا تبلرهال وا  بالب 
 ال ّ  النو ّ .

 الو كلهللا و  بلب التعبّد فلألوه  اوح.

   ا كالهللا وا  ساواء كالهللا وا  بالب ال اّ  الناو ـ  نعم   لو كلهللا اّجنتد
 ومنّدو بالورو  دل ال ّ   خر خ فد   كلهللا لختويّا وجلض.ـ  بلب التعبّد

العخّد الوجد فنمل اكله ل  بع  المعلصهي       شنخد :  نّد ذكه لد 

وشاالفهة :  نّااد يتويّااا فاا  ال ااواهه المعلروااة بمطخااا ال ااّ   خاار الخاا ف 
 اتّر المنلس ا شبلهد.

اّجنّاة ال اواهه بالاورو  ادل ال اّ   خار   ن  تمنناد ـ  لكّ  هذا الموض

 بعند ف  الغلية.ـ  خ فهل
 ابللجمخة : فنكف  ف  المطخب ول دّض  خر  دل جوا  اال تنلء

هاااااال يكااااااوهللا ظااااااّ  
غنااااااااااه المعتبااااااااااه 

 ووهنل  

فاااا  ال ااااّ   الكاااا ل
الااااااذر  خاااااام  اااااادل 

 بلرها ت
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   ورلفل للر استمهار سنهو األصحلب  خر ذلك. (1)بللمنلس 

وعخّاا  بماال ـ  واا   نّااد يمكاا   هللا يماالض : لهللّا ومتراار النهاا   اا  المناالس
يمتر   هللا ال يتهتّب شه ل  خر المنلس   اه   ـ  ي الصخد غخبة وخللفتد لخوا

ال و  انث تأ نهه ف  الكشا اال و  انث يدااد فنمال هاو كلشاا بللاذات   

فحكمد اكم  دود   فكأهللّا ورموند وشكوك ال و نوهللا   بال ومترار ظالهه 
 التعخنل  نّد كللموهول ؛ فكمل  نّد ال ينجبه بد وعنا ال يرعّا بد يوّر.

الدالّاة  خار رد  اإلوالل  (2): الهااية المتمدّوة     بلهللا ايؤيّد ول ذكهنل 

لد ف  ردّ الخبه الوارد ف  تنالنا دية  صلب  المه و بمجّهد وخللفتد لخمنلس 
 .(3)  فهاج  

اهذا ام    لك  األام  وند : تخالانّ ذلاك بمال كالهللا ا تبالره وا  

 خر خ فد  يبل الشلر  كمل لو دّض الشه   خر اّجنّة الخبه ول لم يك  ال  ّ 
؛ فإهللّا نفا  األ اه شاه ل وا  ال اّ  المنلسا  يوجاب بمالء ا تبالر تخاك األوالرو 

  خر اللد.

ا ّول ول كلهللا ا تبلره و  بلب بنالء العاهف اكالهللا وهجا  اّجنتاد شاه ل 
للر تمهيه ذلك البنلء ك واهه األلفلظ   فإهللّا اجود المنلس لهللا كلهللا يمنا   ا  

المنالس  ا  الداللاة  خار الوايا     بنلههم ف  يهتف  ذلك بمل ارد وا  يالاور

 فتأ نه ال ّ  بللخ ف ف  المد  ف  اّجنة ال واهه
__________________ 

 و   بواب صفلت الملو . 6  البلب  20:  18( ان ه الوسلهل 1)

 .63( تمدّوت ف  الالفحة 2)

 (.لا ) (ظ)ف   «فهاج ـ  للرـ  ايؤيّد»( لم تهد  بلرو 3)
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د  فاا  اّجنااة الخبااه الم نااوهللا الخاا ف فاا  كونااد لاانت وثاال تااأ نهه فاا  الماا

وجعوال شه نّل يهتف  بحكم الشلر  بنف  األ ه    المنلس ؛ ألهللّا المنفّ  فا  
اكاام الشاالر  واا    االر الشاا ء الموجااود اّماال هاا  اآل االر المجعولااة داهللا 

 غنههل.

نعام   يمكاا   هللا يمالض : لهللّا العااهف بعااد تبانّ  ااالض المناالس لهام واا  يباال 
ئوهللا بد ف  وملل استنبلط  اكالل الشالر  وا  خطلبلتاد   فنكاوهللا الشلر  ال يعب

 النه     المنلس رد ل لبنلههم  خر تعطنل ال واهه ألجل وخللفتهل لخمنلس.

اوّمل ذكهنال يعخام االض المنالس فا  وملبال الادلنل الثلبات اّجنتاد بشاهط 
 ال ّ    كمل لو جعخنل الحّجة و  األخبلر الم نوهللا الالدار ونهال  ا المو او 

 بللمنلس الوجهن  : (1)بد ونهل ؛ فإهللّا ف  اهنهمل 

 خار اجاد الشاهطنّة    (2)و  اناث رفعاد لخمناد الماأخوذ فا  اّجنتهمال 
 بماابب المناالس.ـ    ناا  اصااا ال اا ّ ـ  فمهجعاد للاار فمااداهللا شااهط اجاادان ّ 

انف  اآل لر الشه نّة لخ ّ  المنلس  ال يجدر ؛ ألهللّا األ ه المذكور   ن  رف  

 االوور المجعولة.ال ّ  لنت و  
او   هللّا  صل اشتهاط ال ّ  وا  الشالر    فاإذا  خمنال وا  الشالر   هللّا 

واا  انااث اإليالاالض للاار ـ  الخبااه الماازاام باالل ّ  المنلساا  ال ياانمّ  صاا 

 الخبه المخنم    وزاامتد   ا هللّا اجود المنلس (3)و  ـ  الواي  ا دود
__________________ 

 .«لاهنه» ( :ما ) (ر)   (ت)( ف  1)

 .«اّجنتهل» ( :ما ) (ر)   (ت)( ف  2)

 .«  » ( :لا ) (ظ)( ف  3)
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ا دود فا  ن اهه سانّلهللا   فا  لشاكلض فا  الحكام بكاوهللا الخباهي  الماذكوري  

  نده  خر ادّ سواء.
او  هنل يمك  جهيلهللا التفالنل المالبا : بأنّاد لهللا كالهللا الادلنل الماذكور 

 تبلره   لم يزااماد المنالس الاذر الممنّد ا تبلره بلل ّ  وّمل دّض الشه   خر ا

دّض الشه   خر كوند كللعدل و  جمن  الجهلت الت  لهل ودخل فا  الوصاوض 
للاار دياا  ع   الهللا كاالهللا وّماال دّض  خاار ا تباالره العماال الحاالكم بتعناان  األخااذ 

بللهاجح  ند انماداد بالب العخام االطاه  الشاه نّة   فا  اجاد ال تبالره وا  

ل هاو ونالط اّجنتاد   نا  ال اّ  ؛ فالهللّا غلياة األواه وزاامة المنلس الهافا  لما
صنهارو وورد اجتمل  تخك األولرو االمنلس وشكوكل   ف  يحكام العمال فناد 

 بش ء.

لالّ  هللا يدّ   المدّ   :  هللّا العمال بعاد تبانّ  االض المنالس ال يمامط  ناده 
لهللا األولرو المزاامة بد    المّوو الت  تكوهللا لهل  خر تمديه  دل المزاام   ا

 كلهللا ال يعبّه    تخك المّوو اننئذ بلل ّ  ا   وملبخهل بللوهم.

االحلصل :  هللّا العم ء لذا اجداا فا  شاههو خلّصاة  ا لجمال  ونماوض 
ومدارا و  المّوو االمهب للر الواي    االتجئاوا للار العمال  خار طبمهمال وا  

 بهو بمل يفنده ال  (2)الض المنلس ببنلهللا الشلر   نّد  (1)فمد العخم   ا خموا و  

و  ال ّ  اال يهور الشلر  بدخخد ف  دي  ع   لم يفّهيوا بن  كوهللا الشههو 
 ااإلجمل  المذكوري  وزاامن  بللمنلس  ل ال   ألنّد

__________________ 

 (.ه)ف   «و »( لم تهد 1)

 .«ا نّد» ( :ها ) (م)  اف   « هللّا المنلس» ( :لا ) (ظ)( ف  2)
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ل  خند و  المّوو االمزيّة الممّملو بلل ّ  الشأنّ  االناو ّ  ال ينمالهمل  ّمل هم

 االطبعّ .
لالّ ول خهج  (1)اوّمل ذكهنل : صّح لخملهخن  بمطخا ال ّ  ألجل االنمداد 

   هللا يمولوا بحّجنّة ال ّ  الشأنّ    بمعنر  هللّا ال اّ  الشخالاّ  لذا ارتفا   ا  

ت الخلرجاة  ناد لام يماد  األولرات المشمولة لادلنل االنماداد بمابب األوالرا
وّم  يجاهر  (3)بعرهم  (2)ذلك ف  اّجنّتهل   بل يجب الموض بذلك  خر ر ر 

دلنل االنمداد ف  كّل ومألة ومألة ؛ ألنّد لذا فاه  فا  وماألة اجاود  والرو 

 وزاامة بللمنلس   ف  اجد ل خذ بخ ف تخك األولرو   فلفهم.
ا ة المنلس ف  وورد و  هذا كخّد   و  استمهار المنهو  خر  دل و 

المااوارد الفمهنّااة ا اادل اال تناالء بااد فاا  الكتااب االصااولنّة   فخااو كاالهللا لااد   ااه 

فا  االصاوض   االبحاث  (4)شه ّ  الو ف  الوه  لوجب التعّه  ألاكلواد 
االتفتن     اجوده فا  كاّل واورد وا  واوارد الفاها  ؛ ألهللّا الفحاّ  ا  

كاد  صاحلبنل فا  االصاوض الموه  كللفحّ    المعلر  ااجاب   اياد ته

االفها    بال تهكاوا راايالت وا  ا تنار باد وانهم الهللا كالهللا وا  المؤّسمان  
لتمهيه االصوض اتحهيه الفها    كلإلسكلفّ  الذر نمب للند  هللا بنلء تداي  

 ساههمليدساصوض الفمد و  اإلولونّة وند او  العّملنّ  يعن  اب   با   منال 
 لفتلاى ف  الكتب الممتمخّة  اف  ك ل  خه :  هللّا تحهيه ا (5)

__________________ 

 .«ألصل االنمداد» ( :لا ) (ظ)( ف  1)

 (.لا ) (ظ)ف   «ر ر»( لم تهد 2)

 .464( هو المحمّا المّم    كمل تمدّل ف  الالفحة 3)

 .«لحللد» ( :ها ) (ت)( ف  4)

 .220:  2  ارجلض المنّد بحه العخول  252( ان ه الوافنة : 5)
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 رل   جزاهمل ع اجمن  و  سبمهمل الحمهمل خنه الجزاء.ونهمل  ي

 ّم لنّك تمدر بم ا ة ول ذكهنل ف  التفاّل     لشكلض خاهاج المنالس 
    مول دلنل االنمداد و  الوجوه    خار الاتكخّم فنمال ساّطهنل هلهنال نمرال 

 البهاول.

  األواالرو المعتبااهو باالل ّ  المنهااّ   نااد تماالل الكاا ل فاا  اهاا (1)هااذا 
 بللخالوم   كللمنلس اشبهد.

ا ّول ال ّ  الذر لم يثبت للغلؤه لالّ وا  جهاة بملهاد تحات  صاللة اهواة 

العمل بلل ّ    ف  لشكلض ف  اهند لمل كلهللا و  األولرات ا تبلرهل وشهاطل 
 ّ    االمّه بعدل ال ّ  بللخ ف   فر   ّمل كلهللا ا تبلره وشهاطل بإفلدو ال

 فند انتفلء الشهط.

اتوّهم : جهيلهللا ول ذكهنل ف  المنلس هنل ؛ و  جهة  هللّا النه  يدّض  خر 
  دل كوند وؤ ّها  ص    فوجوده كعدود و  جمن  الجهلت   ودفو .

كاالهللا ا تبلرهاال واا  باالب  (3)لذا  (2)كماال  نّااد ال لشااكلض فاا   اادل الوهننّااة 

 .(4)ال ّ  النو ّ  
__________________ 

 (.ض)ف   «هذاـ    للر 6  المطه  582و  الالفحة ـ  و  الطلهفة»( لم تهد  بلرو 1)

 .« دل اهند» ( :ه)( ف  2)

 .«لمل» ( :ها ) (م)   (ت)( ف  3)

 (ض)   (ظ)فا   «الناو  ّ ـ  للارـ  كمل  نّد»  الم تهد  بلرو  «المطخا» يلدو :  (م)( ف  4)

 (.لا )

فاااا  ال ااااّ   الكاااا ل
الااااااذر لااااااام يثبااااااات 

 ا تبلره
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 بالظّن النير المعتبر المقام الثالث : في الترجيح

 نّااااد  خاااار يماااامن  :  ااااادهمل واااال ارد النهاااا   نااااد  (1)ايااااد  هفاااات 

  ااآلخااه واال لاام يعتبااه ألجاال  اادل الاادلنل  (2)بللخالااوم كللمناالس اشاابهد 

 ابملهد تحت  صللة الحهوة.
  نعم ي هاه وا   (3)ل لهه و   صحلبنل  دل التهجنح بد  ّول األّاض   فل

 المعلرج اجود الموض بد بن   صحلبنل ؛ انث يلض ف  بلب المنلس :
ذهااب ذاهااب للاار  هللّا الخبااهي  لذا تعلرواال اكاالهللا المناالس ووافماال لماال 

وعلرود ؛ ترّمند  ادهمل   كلهللا ذلك اجهل يمتر  تهجنح ذلك الخبه  خر 

ايمك   هللا يحتّذ لذلك بأهللّا الحّا ف   ااد الخباهي  فا  يمكا  العمال بهمال اال 
طهاهمل   فتعنّ  العمل بأادهمل   الذا كلهللا التمديه تمديه التعلر    ف  بدّ 

لخعماال بأااادهمل واا  وااهّجح   االمناالس يالااخح  هللا يكااوهللا وهّجحاال ؛ لحالااوض 

 ال ّ  بد   فتعنّ  العمل بمل طلبمد.
 :  جمعنل  خر  هللّا المنلس وطها  ف  الشهيعة.ال يملض 

ألنّل نموض : بمعنر  نّد لنت بادلنل  خار الحكام   ال بمعنار  نّاد ال يكاوهللا 

 وهّجحل ألاد الخبهي   خر اآلخه ؛ اهذا ألهللّا فلهدو كوند
__________________ 

 .586( راج  الالفحة 1)

 .«كللمنلس اشبهد» ( :لا ) (ظ)( لم تهد ف  2)

 .«كللمنلس اشبهد» يلدو :  (لا ) (ض)   (ظ)( ف  3)

هااااال يكاااااوهللا ال اااااّ  
غنااااااااااه المعتبااااااااااه 

 وهجحل  

 ااااّ  الكاااا ل فاااا  ال
الااااااذر ارد النهاااااا  
 ناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااد 

 بللخالوم
 ل المحمّااااااااااا كاااااااااا

فااااااااااا  التاااااااااااهجنح 
 بللمنلس
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لخعمل بللخبه المهجو    فنعود الهاجح كللخبه المخنم  (1)وهّجحل كوند دافعل 

   انتهر. (2)   المعلر    فنكوهللا العمل بد   ال بذلك المنلس. افند ن ه 
بعا   (3) ساههيدساولض للار ذلاك بعا  سالدو وشاليخنل المعلصاهي  

الخبه المهجو  بللمنلس  مل باد امنماة  (4)نل   االحّا خ فد ؛ ألهللّا رف  الم

؛ فإنّد لو ال المنلس كلهللا العمل بد جلهزا   االممالود تحهيم العمال باد ألجال 
 ؟  ا ّر  مل    م و  هذا (5)المنلس 

االفه  بن  المهّجح االدلنل لنت لالّ  هللّا الدلنل ومت  لتعنّ  العمال باد 

لخمزاام  ند   فخكاّل ونهمال وادخل فا  العخّاة التلّواة لتعانّ   (6)االمهّجح راف  
العمل بد   فإذا كلهللا استعملض المنلس وح ورا ا نّد ال يعبأ بد ف  الشاه نّلت 

 كلهللا اجوده كعدود غنه وؤ ّه.

و   هللّا ومترر االستنلد ف  التهجنح بد للر لفلدتد لخ ّ  كوند و  يبنال 
  يبنل دف  المزاام   فنشاتهك وا  الادلنل الجزء لممتر  تعنّ  العمل   ال و

 المنرّم للند ف  االيترلء.

 هذا كخّد  خر وذهب غنه الملهخن  بمطخا ال ّ    ا ّول  خر وذهبهم
__________________ 

 .«رافعل»  اف  غنههل :  (ل)( كذا ف  1)

 .187ـ  186( المعلرج : 2)

 .716( هو المنّد المجلهد ف  وفلتنح االصوض : 3)

 .«دف » ( :لا ) (م)   (ر)( ف  4)

 .«بللمنلس»:  «ألجل المنلس»بدض  (لا ) (ظ)( ف  5)

 .«داف » ( :لا ) (ظ)   (م)  اف   (ها ) (ر)   (ت)( كذا ف  6)

الحاااااااااااااّا  ااااااااااااادل 
 التهجنح
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فنكوهللا المنلس تمالل الممترا  بنالء  خار كاوهللا الحّجاة  نادهم ال اّ  الفعخاّ  ؛ 

  ّ  الفعخّ  بمرموند.المنرّم للند لنت لد ودخل ف  االوض ال (1)ألهللّا الخبه 
نعم   يد يكوهللا ال ّ  ومتندا للنهمل فنالنه وا  يبنال جازء الممترا    فتأّوال 

(2). 

ايؤيّااد واال ذكهناال   باال ياادّض  خنااد : اسااتمهار ساانهو  صااحلبنل اإلولونّااة 
روواهللا ع  خنهم ف  االستنبلط  خر هجهه اتهك اال تنالء بمال االال لهام 

 ا   هللا يتويّفاوا فا  التخنناه بان  الخباهي  و  ال ّ  المنلساّ   انلنال   فرا  

و   دل واهّجح  خاه  ا التاهجنح بماهّجح ووجاود   للار  هللا  (3)المتعلرون  
يبحثااوا  اا  المناالس ؛ كنااا الااو كاالهللا كااذلك الاتاالجوا للاار  نااواهللا وبلاااث 

 المنلس االبحث  ند بمل يمتر  البحث  نهل  خر تمديه الحّجنّة.

ا ّول الممم اآلخه   اهو ال ّ  الغنه المعتباه ألجال بملهاد تحات  صاللة 
 اهوة العمل.

 فللك ل ف  التهجنح بد يم  ف  وملولت :

األّاض : التااهجنح بااد فاا  الداللااة   بااأهللا يماا  التعاالر  باان  ظهااورر 
بللادلنل الدلنخن  كمال فا  العالّون  وا  اجاد ا شابلهد. اهاذا ال اختالالم لاد 

 ال نّ  المند   بل يجهر ف  الكتلب االمنّة المتواتهو.

 الثلن  : التهجنح بد ف  اجد الالدار   بأهللا نفه  الخبهي 
__________________ 

 .«الجزء» ( :ها ) (ر)( ف  1)

 (.ها ) (ت)ف   «فتأّول»( لم تهد 2)

 (.لا ) (ظ)   (ر)ف   «المتعلرون »( لم تهد 3)

الكاااا ل فاااا  ال ااااّ  
بااااااااااه غنااااااااااه المعت
 ااااااااااااادل ألجااااااااااااال 

الاااااااااااااادلنل فاااااااااااااا  
 وملولت :
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اللااة   اانحالااه التحنّااه فاا  تعناان  واال صاادر لبناالهللا صاالدري  اظاالههر الد

الحكم اتمننزه  ّمال صادر  خار اجاد التمنّاة  ا غنههال وا  الحكام الممترانة 
لبنلهللا خ ف الواي . اهذا يجهر ف  ومطو   الالدار او ناون  الالادار 

 و  بملء ال ّ  بللالدار ف  كّل ونهمل.

ّجح  اادهمل الثللث : التهجنح بد و  انث الالادار   باأهللا صالر باللمه
 و نوهللا الالدار.

  ّول المملل األّاض   فتفالنل الموض فند :

  نّد لهللا يخنل بأهللّا وطخا ال ّ   خر خ ف ال واهه يممطهل    اال تبلر
فا  لشاكلض فا  اجاوب األخاذ ـ  الشتهاط اّجنتهل بعدل ال ّ   خر الخا فـ 

نئااذ  اا  كونااد وهّجحاال   باال بممتراار ذلااك ال ااّ  المااهّجح   لكاا  يخااهج ان

يالاانه سااببل لمااموط ال هااور المملباال لااد  اا  الحّجنااة   ال لاادف  وزاامتااد 
لخ هور المنرّم للند   فنالنه ول اافمد اّجة سخنمة  ا  الادلنل المعالر  ؛ 

لذ لو لم يك  ف  وملبل ذلك المعلر  لالّ هذا ال ّ  ألسامطد  ا  اال تبالر   

جباة لادخوض اآلخاه فا  الشاواذّ التا  ال ن ناه الشاههو فا   ااد الخباهي  المو
 الو لم يك  ف  وملبخهل خبه وعتبه. (1)ا تبلر بهل   بل اوهنل بتهكهل 

ا الر و  هذا : لذا يخنل بلشتهاط اّجنة ال اواهه بحالاوض ال اّ  ونهال 

 ا و  غنههل  خر طبمهل. لكّ  هذا الموض سخنا جدّا   ااألّاض  يرل بعناد   
 (2)ة ال واهه كمل امّا ف  ومألة اّجنّ 
__________________ 

 (.لا ) (ظ)ف   «بل اوهنل بتهكهل»( لم تهد 1)

 .170( راج  الالفحة 2)

التاااااهجنح باااااد فااااا  
 الداللة
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الهللا يخناال بااأهللّا اّجنااة ال ااواهه واا  انااث لفلدتهاال لخ ااّ  الفعخااّ  ا نّااد ال 

 بهو بلل ّ  الحلصل و  غنههل  خر طبمهل    ا يخنل بأهللّا اّجنتهال وا  اناث 
المهيناة التا  ال يعتباه فنهال لفلدتهال لخ اّ  الفعخاّ    االتّكلض  خار  صاللة  ادل 

فاالأليوى  اادل ا تباالر وطخااا ال ااّ  فاا  وماالل التااهجنح ؛ لذ المفااها   خاار 

هذي  المولن  سموط ك  ال لههي     الحّجناة فا  واورد التعالر    ا نّاد 
   «اغمل  وباك وا   باواض وال ال يؤكال لحماد»: ـ  وث ـ  لذا صدر  ند يولد

  افاه   ادل ياّوو  «كّل شا ء يطناه ال باأس بخههاد ابولاد»:  اارد  يرل

 اد ال لههي  و  انث نفمد  خر اآلخه   كلهللا ذلاك ومامطل ل الهه كخنهمال 
 ابولد. (1)   الحّجنّة ف  ولدّو التعلر      ن  خهء الطنه الغنه المأكوض 

 ّول  خر الموض األّاض ؛ ف هللّا اّجنة ال اواهه وشاهاطة بالل ّ  المفماود 

 المملل. ف 
ا ّول  خار الثالن  ؛ فا هللّا  صاللة  ادل المهيناة فا  كاّل ونهمال وعلرواة 

فا  بالب تعالر  األصاخن  وا   ادل اكوواة  (2)بمثخهل فا  اآلخاه   االحكام 

 ادهمل  خر اآلخاه   التماليط االهجاو  للار  ماول  ا  صال يكاوهللا اّجنتاد 
ئاذ بالل ّ  بعادل اجودهمال  خار يلبخنّاة اال تبالر   فخاو  مال انن (3)وشاهاطة 

ـ  كللشههو الملهمة ف  الممألة المذكورو  خر النجلساةـ  الموجود و   ادهمل

 كنّل يد  مخنل بذلك ال ّ  ومتم    ال و  بلب كوند وهّجحل ؛
__________________ 

 (.لا ) (ض)   (ظ)ف   «الغنه المأكوض»( لم تهد 1)

 .«االمحّكم» ( :ها ) (ل)   (ظ)( ف  2)

 .«وشهاطل»  اف  غنههل :  (ر)( كذا ف  3)
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تمليط ال لههي  اصنهارتهمل كللعدل   فللمتّجاد اننئاذ الهجاو   (1)لفه  

بعااد الفااهاغ واا  المهّجحاالت واا  انااث المااند  ا واا  انااث ـ  فاا  الممااألة
 للر يل دو الطهلرو.ـ  الالدار تمنّة  ا لبنلهللا الواي 

   فتفالنل الموض فند : ا ّول المملل الثلن 

ـ   هللّا  صللة  دل التمنّة : لهللا كلهللا الممتند فنهل  صل العدل ف  كّل الد 
بنلء  خر  هللّا داا   التمنّة التا  ها  وا  يبنال الموانا  إلظهالر الحاّا الد اة 

فاللمهج  بعاد وعلرواة هاذا األصال فا  كاّل خباه بمثخاد فا  ـ  تدف  بلألصل

ل للاار  هللّا ظاالهه ااالض المااتكخّم اآلخااه   هااو التمااليط. اكااذلك لااو اسااتندنل فنهاا
فا  ومالل لظهالر األاكالل التا  نالاب  الما ل خندخالوصال اإلوالل ـ  بللك ل

ا تبالر هاذا ال هاور وشاهاط بإفلدتاد  (2)هو بنلهللا الحّا   ايخنال باأهللّا ـ  ألجخهل

 ال ّ  الفعخ  المفها  سموطد و  الطهفن .
بنالء ـ  فهالااننئذ : فإهللا  مخنال بمطخاا ال اّ  فا  تشاخنّ التمنّاة اخ 

 خر اّجنّة ال ّ  ف  هذا المملل ؛ ألجل الحلجة للند ؛ و  جهة العخم بالدار 

كثنه و  األخبلر تمنّة   ا هللّا الهجو  للر  صللة  دوهل ف  كّل وورد يوجب 
االفتلء بكثنه وّمل صدر تمنّاة   فنتعانّ  العمال بالل ّ     ا ألنّال نفهام وّمال ارد 

ر ول اافمهم كوهللا ذلك و   جال كاوهللا الموافماة ف  تهجنح ول خللا العلّوة  خ

كالهللا ذلاك ـ  و نّة لختمنّة   فنتعنّ  العمل بمل هو  بعاد  نهال بحماب كاّل  والرو
 ال ّ  دلن  ومتم  ف  ذلك المملل اخهج    كوند وهّجحل.

__________________ 

 .«لزال» يلدو :  (ها ) (ت)( ف  1)

 .«هللاّ ل»:  «بأهللاّ »بدض  (ها ) (ل)   (ض)( ف  2)

 التاااااهجنح بااااادـ  2
اجااااااااااااااااد  فااااااااااااااا 
 الالدار



 603  ..............................................  ربتعملا ريغلا ّنظلاب حيجرتلا يف : ثلاثلا ماقملا

الااو اسااتندنل فنهاال للاار ال هااور المااذكور ااشااتهطنل فاا  ا تباالره  اادل 

ال اااّ   خااار خ فاااد   كااالهللا الخباااه الموافاااا لاااذلك ال اااّ  اّجاااة ساااخنمة  ااا  
 .(1)المعلر  ال    المزاام   كمل  هفت ن نهه ف  المملل األّاض 

الهللا استندنل فنهل للر ال هاور الناو ّ    ن ناه ظهاور فعال المماخم فا  

اظهور تكخّام الماتكخّم فا  كوناد يلصادا ال هال ال   الام نشاتهط فا   الالحنح
ا تبلره ال اّ  الفعخا  اال  ادل ال اّ  باللخ ف   تعالر  ال الههاهللا   فنما  

الك ل ف  التهجنح بهذا ال ّ  المفها    االك ل فند يعخم وّمل سانج ء فا  
 المملل الثللث. (2)

 : (3)[ا ّول المملل الثللث]

فند  يرل وفها  فنمال  (4)؛ لذ الك ل  اهو تهجنح المند بمطخا ال  ّ 

لذا لم نمل بحّجنة ال اّ  المطخاا اال بحّجناة الخباهي  بشاهط لفالدو ال اّ  اال 
بشهط  دل ال ّ   خر خ فد ؛ لذ يخهج ال ّ  المفها   خر هاذه التمالديه 

    المهّجحنّة.

األّاض   سواء كلهللا اّجنة المتعلرون  و  بل يالنه اّجة ومتمخّة  خر 
بلب ال اّ  المطخاا  ا وا  بالب االطمئنالهللا  ا وا  بالب ال اّ  الخالّم ؛ فاإهللّا 

المااوض باالل ّ  المطخااا ال يناالف  المااوض باالل ّ  الخاالّم فاا  بعاا  األواالرات 

 كللخبه الالحنح بعدلن . ايممط المهجو     الحّجنة  خر
__________________ 

 .600( راج  الالفحة 1)

 .«ا ّول» ( :ت)  اف   « ّول»:  «ف »بدض  (ه)( ف  2)

 ( ول بن  المعموفتن  ونّل.3)

 .«فللك ل»:  «لذ الك ل»بدض  (ها ) (ت)( ف  4)

تااااااااااااهجنح ـ  3
ند بمطخااااااااااا الماااااااااا
 ال  ّ 
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 األخنهي .

فنتعانّ  الكاا ل فا  وهّجحنّتااد فنمال لذا يخناال بحّجناة كااّل ونهمال واا  انااث 
 ال ّ  النو ّ  كمل هو وذهب األكثه.

رو ف  التهجنح بلل ّ  فا  ومالل لاواله لحكام باللتخننه   االك ل يم  : تل

ااخااهى فاا  التااهجنح بااد فاا  وملباال المهّجحاالت المنالوصااة فاا  األخباالر 
 الع جنّة.

 فمخّخالد : (1) ّول الك ل ف  األّاض 

 نّد ال ريب ف   هللّا ومترر األصل  دل التاهجنح كمال  هللّا األصال  ادل 
 العماال بااللخبه الموافاا لااذلك ال ااّ  لهللا كالهللا  خاار اجااد التااديّ  الحّجنّاة ؛ ألهللاّ 

اااللتزال بتعنّ  العمل بد و  جلنب الشلر  ا هللّا الحكم الشه ّ  الوايعّ  هو 

وا  غناه دلنال يطعاّ  يادّض  خار ذلاك   فهاو ـ  ال ورموهللا اآلخهـ  ورموند
ذا تشااهي  وحااّهل بلألدلّااة األربعااة. االعماال بااد ال  خاار هااذا الوجااد وحااّهل ل

 استخزل وخللفة المل دو  ا األصل الذر يهج  للند  خر تمديه فمد هذا ال ّ .

و  التشهي   ا وخللفاة ـ  فللوجد الممتر  لتحهيم العمل بلل ّ  ومتم 
جالر بعنناد فا  التاهجنح بالل ّ    ـ  االصوض المطعنّة الموجاودو فا  المماألة

وتماالاية النماابة للاار ااآلياالت ااألخباالر النلهنااة  اا  المااوض بغنااه  خاام كخّهاال 

 ف  التهجنح بللمنلس (2)الحّجنّة اللر المهّجحنة   ايد  هفت 
__________________ 

 ( :ت)  اكتااب  خنهاال فاا   (ها ) (ر)فاا   «فاا  األّاضـ  للاارـ  االكاا ل»( لاام تااهد  باالرو 1)

 .«نمخة» ( :م)  اف   « اهد»

 .598( راج  الالفحة 2)

ومتراااااار األصاااااال 
  دل التهجنح
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يكاا  واا   دوااد   اهااو اجااوب العماال   هللّا المااهّجح يحااد  اكماال شااه نّل لاام

 ننل و  كوهللا الحكم ال وعاد هاو التخنناه  ا الهجاو  للار األصال  (1)بموافمد 
 الموافا لآلخه.

هاو التاهجنح  (2)هذا   الكّ  الذر ي هه و  كخمالت وع ام االصاولنّن  

 بمطخا ال ّ .
 هفت ف   ناواهللا المملوالت الث  اة كمل ـ  النعخم  ّاال :  هللّا وحّل الك ل

 هو ال ّ  الذر لم يعخم ا تبلره.ـ      ن  : الجبه   االوه    االتهجنح

فللتهجنح بد و  انث المند  ا الداللة تهجنح بأوه خالرجّ    اهاذا ال 
دخااال لاااد بمماااألة اخاااهى اتّفلينّاااة   اهااا  اجاااوب العمااال باااأيوى الااادلنخن  

تاهجنح  ااد الخباهي  الاذر يكاوهللا بنفماد  (3)ا رجحهمل ؛ فإهللّا الك ل فنهل ف  

 يااوى واا  اآلخااه واا  انااث المااند   كلأل اادض ااألفمااد  ا الممااند  ا األشااهه 
رااية  ا غنه ذلك    ا وا  اناث الداللاة   كللعالّل  خار المطخاا   االحمنماة 

  خر المجل    االمجل   خر اإلوملر   اغنه ذلك.

 (4)نّة و  جهة المند ابعبلرو اخهى : التهجنح بللمهّجحلت الداخخ
__________________ 

 .«بموافمتد»  اف  غنههمل :  (لا ) (ظ)( كذا ف  1)

  اغلياااة  276:  (وخطاااوط)  اغلياااة الباالدئ  451:  (وخطاااوط)( ان ااه نهلياااة الوصااوض 2)

 .686  اوفلتنح االصوض :  443  االفالوض :  218الورية :  (وخطوط)المأووض 

 .«المهاد بهل»:  «الك ل فنهل ف » بدض  بلرو (لا ) (ظ)( ف  3)

 .« اهد»:  «و  جهة المند» خر  بلرو  (م)( كتب ف  4)

ظاااااااااالهه وع اااااااااام 
االصاااااااولنن  هااااااااو 

 التهجنح
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اتّفليّ    ااساتفل  نمال اإلجمال  وا  الخلّصاة االعلّواة  خار اجاوب العمال 

 .(1)بأيوى الدلنخن     اآلخه 
االكااا ل هنااال فااا  المهّجحااالت الخلرجنّاااة المعلوااادو لمراااموهللا  ااااد 

 رو ورموند  يهب للر الواي  و  ورموهللا اآلخه.الخبهي  الموجبة لالنها

نعم   لو كشا تخك األولرو    وزيّة داخخنّة ألاد الخبهي   خر اآلخه 
و  انث سنده  ا داللتد دخخت ف  الممألة االتّفلينّة ااجب األخاذ بهال ؛ ألهللّا 

  ساواء  خام اجاد الهجحالهللا  (2)العمل باللهاجح وا  الادلنخن  ااجاب لجمل ال 

 يعخم لالّ لجملال. تفالن   ل لم
او  هنل ظهه :  هللّا التهجنح بللشههو ااإلجمال  المنماوض لذا كشافل  ا  

وزيّة داخخنّة ف  سند  اد الخبهي   ا داللتد   وّمل ال ينبغ  الخ ف فند. نعام 

  لااو لاام يكشاافل  اا  ذلااك لالّ ظنّاال ففاا  اّجنتااد  ا للحليااد بااللمهّجح الخاالرجّ  
 ج ء.اجهلهللا :  يواهمل األّاض كمل سن

اكنا كلهللا : فللذر يمك   هللا يمتدّض بد لختهجنح بمطخا ال ّ  الخلرجّ  

 اجوه :
؛ لااداراهللا األوااه باان  التخننااه اتعناان   الوجااد األّاض : يل اادو االشااتغلض

 الموافا لخ ّ .

اتنالط الا  ل اتوّهم :  نّد يد يكوهللا الطاهف المخاللا لخ اّ  ووافمال ل 
 ف  الممألة الفه نّة فنعلر  االاتنلط ف  الممألة االصولنّة   بل

__________________ 

 .313  اونلهذ األاكلل :  688ـ  686( ان ه وفلتنح االصوض : 1)

 .«لجمل ل» ( :ظ)( لم تهد ف  2)

ساااااااتدّض باااااااد وااااااال ا
لختااااااهجنح بمطخااااااا 

 ال ّ  :

 يل دو االشتغلض
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نل يهّجح  خند ف  وثل المملل كمل نبّهنل  خند  ند الك ل ف  وعّمملت نتنجة دل

 االنمداد.
ودفو  : بأهللّا المفها  ف  ول نحا  فناد  ادل اجاوب األخاذ بمال اافاا 

االاتنلط و  الخبهي  لو ال ال ّ  ؛ ألهللّا األخذ بد : لهللا كلهللا و  جهاة ايترالء 

المااورد ل اتناالط   فمااد ارد  خنااد اكاام الشاالر  بااللتخننه المااهّخّ ل خااذ 
الشالر  بللعمال باللخبه بخ ف االاتنلط   ابهاءو الذّوة و  الواي  ف  اكام 

المخااااللا لااااد ؛ الهااااذا يحكاااام بااااللتخننه  يراااال الهللا كاااالهللا  ااااادهمل ووافماااال 

ل ستالحلب ااآلخه وخللفل ؛ لذ كمل  هللّا الدلنل المعنّ  لخعمل بد يكوهللا الكمل 
  خر االصوض   كذلك الدلنل المخنّه ف  العمل بد ابمعلرود.

ذ بمال اافاا الهللا كلهللا و  جهة بع  األخبالر الدالّاة  خار اجاوب األخا

 .(1)االاتنلط اطه  ول خللفد 
  و   دل نهو  تخك األخبالر لتخالانّ  (2)ففند : ول تمّهر ف  وحخّد 

 األخبلر الدالّة  خر التخننه.

بل هنل ك ل  خه   اهو :  هللّا اّجنّة الخبه المهجو  ف  المملل اجاوا  
كاا   األخااذ بااد يحتاالج للاار توينااا ؛ لذ ال يكفاا  فاا  ذلااك واال دّض  خاار اّجنااة

المتعلرواان  بعااد فااه  اوتناال  العماال بكااّل ونهماال   فنجااب األخااذ بااللمتنمّ  

جوا  العمل باد اطاه  المشاكوك   الانت الممالل ومالل التكخناا الماهدّد بان  
 التعنن  االتخننه اتّر يبنر  خر ومألة البهاءو ااالشتغلض.

__________________ 

 .2ت الملو    الحديث و   بواب صفل 9  البلب  303:  17( الممتدرك 1)

 .40:  4( ان ه وبحث التعلدض االتهاجنح 2)
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 .(2)لهللا شلء ع تعللر  (1)اتملل الك ل ف  خلتمة الكتلب ف  وبحث التهاجنح 

؛  (3)  كمل است ههه بع  وشاليخنل  الثلن  : ظهور اإلجمل   خر ذلك
ع  المهّجحاالت الخلرجنّااة   بااب (4)فتااهاهم يمااتدلّوهللا فاا  وااوارد التااهجنح 

اهاا  اجااوب ـ  بإفلدتااد لخ ااّ  بمطلبمااة  اااد الاادلنخن  لخواياا    فكااأهللّا الكبااهى

اربمال  وماخّمة  نادهم.ـ  األخذ بمطخا ول يفند ال ّ   خار طباا  ااد الادلنخن 
يمااااتفلد ذلااااك واااا  اإلجمل اااالت الممتفنرااااة  خاااار اجااااوب األخااااذ بااااأيوى 

 .(5)المتعلرون  

 هللّا ال الهه  هللّا الماهاد باأيوى الادلنخن   (6)ل : وا  لالّ  نّد يشكل بمل ذكهنا
ول كالهللا كاذلك فا  نفماد الاو لكشاا  واه خالرجّ   ا  ذلاك   كعمال  (7)فنهل 

األكثه الكلشا    وهّجح داخخّ  ال نعخمد تفالان    فا  يادخل فناد وال كالهللا 

ورااموند وطلبماال ألواالرو غنااه وعتبااهو   كلالسااتمهاء ااألالويّااة ال ننّااة وااث  
 ه  دل ا تبلرهمل ؛ فإهللّا ال لهه خهاج خر تمدي

__________________ 

 .50ـ  48:  4( ان ه وبحث التعلدض االتهاجنح 1)

 (.لا ) (ظ)ف   «تعللرـ  للرـ  بل هنل ك ل»( لم تهد  بلرو 2)

 .717( هو المنّد المجلهد ف  وفلتنح االصوض : 3)

 .«لختهجنح» ( :لا ) (ظ)( ف  4)

  اوفالتنح االصاوض :  232  اوبلدئ الوصاوض :  451:  (وخطوط)( ان ه نهلية الوصوض 5)

686. 

 .«لالّ  هللا يملض»:  «لالّ  نّد يشكل بمل ذكهنل و »بدض  بلرو  (لا ) (ظ)( ف  6)

 .«فنهمل» ( :م)  اف   «ونهمل» (را ) (ت)( ف  7)

اإلجماااااااااال  ـ  2
  خر ذلك
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ذلك    وعمد تخك اإلجمل لت الهللا كلهللا بع   دلّاتهم اآلخاه ياد يفناد العماول 

فناااد كمااابح تاااهجنح المهجاااو    لالّ  نّاااد ال يبعاااد  هللا يكاااوهللا الماااهاد  لمااال نحااا 
المهجو  ف  نفمد و  المتعلرون  ال وجّهد المهجو  بحمب الواي  ؛ الاّل 

 ايترر ذلك اّجنة نفت المهّجح ومتم .

نعااام   اإلنالااالف :  هللّا بعااا  كخمااالتهم يماااتفلد وناااد    هللّا العباااهو فااا  
واسطة المهّجح  يهب للر الواي  التهجنح بالنهارو ورموهللا  اد الخبهي  ب

 و  ورموهللا اآلخه.

االتّفل   خر التهجنح بكّل ظّ  وال  ادا  (1)ايد است هه بع  وشليخنل 
 المنلس.

  و  االستدالض لختهجنح بللمنلس بكوهللا  (2)فمنهل : ول تمدّل    المعلرج 

 ورموهللا الخبه الموافا لد  يهب للر الواي  و  ورموهللا اآلخه.
ه ف  وملهل تعلر  النليال وا  المماّهر   فاإهللّا وهجا  اونهل : ول ذكها

ول ذكهاا فنهل لتمديم  ادهمل  خر اآلخه للر ال ّ  بموافمة  اادهمل لحكام ع 

 الوايعّ .
لالّ  هللا يملض : لهللّا هذا الصل و  نفت الخبه المتاّلا بكوناد وماّهرا  ا 

 نلي .

وعخّخان  : اونهل : ول ذكهاه ف  تهجنح  اد الخبهي  بعمل  كثه المخا 
 بأهللّا األكثه يوفّا لخالواب بمل ال يوفّا لد األيّل   اف  تهجنحد

__________________ 

 .717( هو المنّد المجلهد ف  وفلتنح االصوض : 1)

 .597( راج  الالفحة 2)
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 بعمل  خملء المدينة.

 لالّ  هللا يملض  يرل : لهللّا ذلك كلشا    وهّجح داخخّ  ف   اد الخبهي .
تبّ  كخملتهم يوجب ال ّ  الموّر بل المط  بأهللّا بنلءهم  خر ابللجمخة : فت

األخذ بكّل ول يشتمل  خر ول يوجب  يهبنّتد للر الالواب   سواء كالهللا ألواه 

 راج  للر نفمد  ا الاتفلفد بأولرو  جنبنّة توجب يّوو ورمونهل.
 اّم لاو فااه   ادل االااوض المطا  واا  هاذه الكخماالت بمهّجحناة وطخااا 

لمرااموهللا  اااد الخبااهي    فاا   يااّل واا  كونااد و نوناال    المطاالبا (1)ال ااّ  

اال لهه اجوب العمل بد ف  وملبل التخننه الهللا لم يجب العمل بد ف  وملبل 
 لهللا شلء ع تعللر. (2)االصوض   اسنج ء بنلهللا ذلك 

  و   هللّا المنلط ف  التهجنح كاوهللا  الثللث : ول ي هه و  بع  األخبلر

د الخبهي   يهب وطلبمة لخواي    سواء كلهللا لمهّجح داخخّ  كلأل دلنّة وث   ا
خلرجّ  كمطلبمتد ألوالرو توجاب كاوهللا وراموند  ياهب للار  (3)   ا لمهّجح 

 الواي  و  ورموهللا اآلخه :

: ول دّض  خر التهجنح بلألصدينّة ف  الحاديث كمال فا  ومبولاة  (4)فمنهل 
   فإنّل نعخم  هللّا اجد التهجنح بهذه الالفة لنت لالّ كوهللا (5)  ان خة اب

__________________ 

 .«ال ّ  المطخا» ( :ها ) (ض)   (ت)( ف  1)

 .619ـ  617( ان ه الالفحة 2)

 .«وهّجح» ( :ضا ) (ت)( ف  3)

 .«وثل» ( :م)انمخة بدض  (ه)   (ر)   (ت)  اف   (لا ) (ظ)   (م)( كذا ف  4)

 و   بواب صفلت الملو    الحديث األّاض. 9  البلب  85:  18الوسلهل ( 5)

وااااااال ي هاااااااه  ـ 3
واااااااااااااا  بعاااااااااااااا  

 األخبلر

واااااااااااال دّض  خاااااااااااار 
التاااااااااااااااااااااااااااااااهجنح 

 بلألصدينّة
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خبااه الموصااوف بهاال  يااهب للاار الواياا  واا  خبااه غنااه الموصااوف بهاال   ال 

  الاانت هااذه الالاافة وثاال األ دلنّااة  (1)لمجااّهد كااوهللا راار  ااادهمل  صااد  
اشبههل فا  ااتمالض كاوهللا العباهو بالل ّ  الحلصال وا  جهتهال بللخالاوم ؛ 

 (2)تبه ال ّ  الحلصل و   دالة البنّنة داهللا الحلصل و  وطخا ا ليتد الذا ا 

؛ ألهللّا صفة الالد  لنمت لالّ المطلبمة لخواي    فمعنر األصد  هاو األياهب 
للاار الواياا    فااللتهجنح بهاال ياادّض  خاار  هللّا العبااهو بلأليهبنّااة واا   ّر ساابب 

 االخت.

  فااإهللّا وعناار  (5) خاار تااهجنح  ا ااا المخبااهي   (4): واال دّض  (3)اونهاال 
  فإذا االل هذا  (6)األا منّة شدّو اال تملد  خند   النت لالّ لكوهللا خبهه  ا ا 

 المعنر ف   اد الخبهي  و  وهّجح خلرج    اتّب .

يماتفلد وناد  خر تاهجنح  ااد الخباهي  لكوناد وشاهورا اوّمال  (7)ول دّض 
 خر تهجنح  اد الخبهي   خر اآلخه  (8)المطخب  خر اجد ال هور : ول دّض 

 بكوند وشهورا بن  األصحلب بحنث
__________________ 

 (.لا ) (ض)ف   «ال لمجّهد كوهللا راار  ادهمل  صد »( لم تهد  بلرو 1)

 .«ا ليتهل»  ااألنمب :  «الو لية» ( :ت)( ف  2)

 .«وثل»:  «ونهل»بدض  (ه)ا  (ر)   (ت)( ف  3)

واا   بااواب صاافلت الملواا     9  الباالب  303:  17( اهاا  وهفو ااة  رارو   الممااتدرك 4)

 .2الحديث 

 .«الخبهي »  اف  غنههمل :  (لا ) (ظ)( كذا ف  5)

 (.ل)ف   « ا اـ  للرـ   خند»( لم تهد  بلرو 6)

و   بواب صفلت الملوا     9  البلب  76ـ  75:  18( اه  ومبولة اب  ان خة   الوسلهل 7)

 الحديث األّاض.

و   بواب صفلت الملوا     9  البلب  76ـ  75:  18( اه  ومبولة اب  ان خة   الوسلهل 7)

 الحديث األّاض.

واااااااااااال دّض  خاااااااااااار 
تااااااااااهجنح  ا ااااااااااا 

 المخبهي 

دّض  خاااااار تااااااهجنح 
 اااااااااااد الخبااااااااااهي  

 لكوند وشهورا
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بهاايتاد  (1)يعهفد كخّهم اكاوهللا اآلخاه غناه وشاهور الهااياة بنانهم بال ينفاهد 

فناد ؛ فنادّض  خار بعرهم داهللا بع  ؛ وعخّ  ذلك بأهللّا المجما   خناد ال رياب 
 هللّا طه  اآلخه ألجل  بوت الهيب فند   ال ألنّد ال ريب فا  بط ناد كمال ياد 

يتوّهم ؛ الالّ لم يك  وعنر لختعلر  اتحنّه الملهل   اال لتمديمد  خر الخبه 

صادر الخباه   اال لماوض ـ  المجم   خند   لذا كلهللا راايد   دض كمال يمتراند
 .«اهللاهمل وعل وشهور»الملهل بعد ذلك : 

فحلصل المهّجح : هو  بوت الهيب ف  الخبه الغنه المشهور اانتفالؤه 

ف  المشهور   فنكوهللا المشاهور وا  األواه البانّ  الهشاد   اغناهه وا  األواه 
 المشكل   ال بنّ  الغّ  كمل توّهم.

نف  الهيب و  جمن  الجهالت ؛ ألهللّا اإلجمال   خار  (2)النت المهاد بد 

  بل المهاد اجاود رياب فا  غناه المشاهور الهااية ال يوجب ذلك وهارو 
يكوهللا ونتفنل ف  الخبه المشهور   اهو ااتملض اراده  خر بع  الوجوه  ا 

  دل صداره ر سل.

النت المهاد بللهيب وجّهد االاتملض الو ووهوول ؛ ألهللّا الخبه المجم  
 خند يحتمل فند  يرال وا  اناث الالادار بعا  االاتمالالت المتطّهياة فا  

  غليااة األوااه كونااد فاا  المشااهور فاا  غليااة الرااعا بحنااث  غنااه المشااهور

يكوهللا خ فد ااوحل اف  غنه المشهور ااتملال وملايل يالد   خند الهياب 
  هفل.

 ااننئذ : فندّض  خر رجحلهللا كّل خبه يكوهللا نمبتد للر وعلرود
__________________ 

 .«يتفّهد» ( :ما ) (ر)( ف  1)

 (.لا ) (ظ)ف   «بد»( لم تهد 2)
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ّّ بهاايتاد بعا   وثل نمبة الخبه المجم   خر راايتد للر الخبه الذر اخت

داهللا بعاا  واا  كونااد بحنااث لااو سااخم  اا  المعاالر   ا كاالهللا راايااد   اادض 
ا صد  و  راار وعلرود المجم   خند الخذ بد   او  المعخاول  هللّا الخباه 

المعترد بأولرو توجب ال ّ  بمطلبمتد اوخللفاة وعلرواد لخوايا  نمابتد للار 

 ود تخك النمبة.وعلر
العخّد لذا  خّل تمديم الخبه المخللا لخعلّوة  خار الموافاا : باأهللّا ذاك ال 

يحتمل لالّ الفتوى اهذا يحتمل التمنّة ؛ ألهللّا الهيب الموجود ف  الثالن  ونتاا 

ف  األّاض. اكذا كثنه و  المهّجحلت الهاجعة للر اجود ااتملض ف   ادهمل 
 ه   فتدبّه.ف  اآلخـ   خمل  ا ظنّلـ  وفمود

فكااّل خبااه واا  المتعلرواان  يكااوهللا فنااد ريااب ال يوجااد فاا  اآلخااه    ا 

 يوجد اال يعدّ لغلية وعفد ريبل   فذاك اآلخه ومدّل  خند.
واال دّض  خاار التااهجنح بمخللفااة العلّوااة ا ظهااه واا  ذلااك كخّااد فاا  لفاالدو 

خبالر الع جنّاة  خار التاهجنح بمخللفاة التهجنح بمطخا ال ّ  : ول دّض وا  األ

   بنلء  خر  هللّا الوجد ف  التهجنح بهل  اد اجهن  : (1)العلّوة 
بااد  (3)المخااللا  بعااد واا  التمنااة   كماال  خّاال  (2) ااادهمل : كااوهللا الخبااه 

   فنمتفلد وند ا تبلر كّل يهينة خلرجنّة توجب  بعديّة (5)االمحمّا  (4)الشنخ 
__________________ 

 و   بواب صفلت الملو    الحديث األّاض. 9  البلب  85:  18( الوسلهل 1)

 (.لا ) (ظ)   (م)   (ر)ف   «الخبه»( لم تهد 2)

 .«كمل  خّخد» ( :لا ) (ظ)( ف  3)

 .147:  1( ان ه العدّو 4)

 .156( ان ه المعلرج : 5)

واااااااااااال دّض  خاااااااااااار 
التاااااااااااااااااااااااااااااااهجنح 

 بمخللفة العلّوة
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وند   ادهمل    خ ف الحّا الو كلنت وثل الشههو ااالستمهاء   بل يمتفلد

:  دل اشتهاط ال اّ  فا  التاهجنح   بال يكفا  تطاّه  ااتمالض غناه بعناد فا  
الااداّض  خاار  (1) اااد الخبااهي  بعنااد فاا  اآلخااه   كماال هااو وفاالد الخبااه المتماادّل 

 تهجنح ول ال ريب فند  خر ول فند الهيب بلإلولفة للر وعلرود.

ّّ  خناد فا  األخبالر   النّمال هاو شا ء ومات نبط لكّ  هذا الوجاد لام يان
 نعم ف  رااية  بند ب   رارو : .(2)ونهل   ذكهه الشنخ او  تأّخه  ند 

ول سمعت ونّ  يشبد يوض النلس ففند التمنّة   اول سمعت ونّ  ال يشبد »

 .(4) «(3)يوض النلس ف  تمنّة فند 
 المخللا  يهب و  انث المرموهللا للر الواي . (5)الثلن  : كوهللا الخبه 

 األّاض كلشاا  ا  اجاد صادار الخباه   االثالن  االفه  بن  الاوجهن  :  هللاّ 

 كلشا    وطلبمة ورموهللا  ادهمل لخواي .
ونالوم ف  األخبلر   وثل : تعخنل الحكم  (6)اهذا الوجد لمل نح  فند 

 ول»ا    (8) «فإهللّا الهشد ف  خ فهم»:  (7) الم ل خنهمالمذكور فنهل بمولهم 
__________________ 

 .(8)  الهلو   611 خة المتمدّوة ف  الالفحة ( اه  ومبولة اب  ان1)

 .255( كاللاب المعللم ف  المعللم : 2)

 (.ل)ف   «ف  تمنّة فندـ  للرـ  نعم»( لم تهد  بلرو 3)

 .7و   بواب الخخ  االمبلراو   الحديث  3  البلب  492:  15( الوسلهل 4)

 (.لا ) (ظ)   (م)   (ر)ف   «الخبه»( لم تهد 5)

 (.ها ) (ض)   (ر)   (ت)ف   «لمل نح  فند»( لم تهد 6)

 .«الم ل خندبمولد » ( :ها ) (م)   (ر)( ف  7)

 19و   بواب صفلت الملو    وم  الحديث  9  البلب  80:  18( الوسلهل 8)
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؛ فإنّاد هاذه المرانّة يرانّة غللبنّاة ال داهمنّاة    (1) «خللا العلّوة ففند الهشالد

هجنح ال ااّ  بكااوهللا الهشااد فاا  ورااموهللا  اااد فناادّض  خاار  نّااد يكفاا  فاا  التاا
 الخبهي .

ايدّض  خر هذا التعخنل  يرل : ول ارد ف  صاورو  ادل اجاداهللا المفتا  

اهات فمناد البخاد فلساتفتد فا   واهك   فاإذا  فتالك »بللحّا ف  بخاد   وا  يولاد : 
 .(2) «بش ء فخذ بخ فد ؛ فإهللّا الحّا فند

: وهفو اة  با  لساحل  ا صه  و  الكّل ف  التعخنل بللوجاد الماذكور 

تادرر لام  »:  الما ل خند  يلض : يالض  الم ل خنداألرجلهّ  للر  ب   بد ع 
فمخاات : ال  درر   فماالض : لهللّا  خنّاال  ؟اوااهتم بلألخااذ بخاا ف واال يمولااد العلّوااة

لاام يكاا  ياادي  ع باادي  لالّ خااللا  خنااد االّوااة للاار غنااهه ؛ لرادو  الماا ل خند

   الش ء الاذر ال  الم ل خندوا يمألوهللا  ونه المؤونن  إلبطلض  وهه   اكلن
يعخموناد   فااإذا  فتاالهم بشاا ء جعخااوا لااد واادّا واا   نااد  نفمااهم لنخبمااوا  خاار 

 .(3) «النلس

 خار هاذا  الم ل خنهمايالدّ  هذا الخبه سنهو  هل البلطل و  األهّمة 
للفت جعفاها فا  النحو تبعل لمخفهم   اتّر  هللّا  بل اننفة اك   ند  نّد يلض : خ

كااّل واال يمااوض  ا يفعاال   لكنّاا  ال  درر هاال يغماا   نننااد فاا  المااجود  ا 

 .(4)يفتحهمل 
__________________ 

 .(8)  الهلو   611( و  ومبولة اب  ان خة المتمدّوة ف  الالفحة 1)

 .23و   بواب صفلت الملو    الحديث  9  البلب  83:  18( الوسلهل 2)

 .24و   بواب صفلت الملو    الحديث  9البلب    83:  18( الوسلهل 3)

 .522( اكله المحدّ  الجزاههر ف   هه الهبن  : 4)
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االحلصال :  هللّا تعخناال األخااذ بخا ف العلّوااة فاا  هاذه الهااياالت بكونااد 

اتّر  نّد يجعل دلن  وماتم ّ  ناد فماد وا  يهجا  للناد فا  ـ   يهب للر الواي 
 ول هو و  يبنل هاذه األوالرو فا  كاوهللا ظلهه ف  اجوب التهجنح بكلّ ـ  البخد

ورموند و نّة الهشد   فإذا انرّم هذا ال هور للر ال هور الذر ادّ ننله ف  

راايلت التهجنح بلألصدينّة ااألا منّاة   فلل الهه  نّاد يحالال وا  المجماو  
 داللة لف نّة تلّوة.

هذا ال هاور المحاّلال وا  وجماو  األخبالر الع جنّاة هاو الاذر العّل 

د ل  صحلبنل للر العمل بكّل ول يوجب رجحالهللا  ااد الخباهي   خار اآلخاه   
بل يوجب ف   ادهمل وزيّة وفمودو ف  اآلخه الو بمجّهد كوهللا خ ف الحاّا 

 ف   ادهمل  بعد وند ف  اآلخه   كمل هو كذلك ف  كثنه و  المهّجحلت.

 خر الع ّوة اغناهه يدّسات  (1)د بع  المتأّخهي  و   صحلبنل فمل ظنّ 
 طهيمة العلّوة   ظّ  ف  غنه المحّل. (2) سهارهم : و  وتلبعتهم ف  ذلك 

 ااّم لهللّا االسااتفلدو التاا  ذكهنلهاال لهللا دخخاات تحاات الداللااة الخف نّااة   فاا  

باال لاام يكاا  لالّ وجااّهد ـ  هااذا الحاادّ لشاكلض فاا  اال تماالد  خنهاال   الهللا لاام يبخااغ 
كلهللا وؤيّدا لمل ذكهنله وا  ظهاور االتّفال    فاإهللا لام يبخاغ المجماو  ـ  اإلشعلر

 ف   يّل و  كونهل  ولرو وفندو لخ ّ  بللمدّ ر   (3)ادّ الحّجنة 
__________________ 

 .68  اهداية األبهار :  90:  1( ان ه الحداها 1)

 (.لا ) (ظ)ف   «ف  ذلك»( لم تهد 2)

 .«الحّجة» ( :لا ) (ظ)( ف  3)

واااال د اااال  صااااحلبنل 
بكاااااّل للااااار العمااااال 

واااااااااااااال يوجااااااااااااااب 
رجحااااااااااالهللا  ااااااااااااد 

 الخبهي 

المااااااااوض بوجااااااااوب 
 التهجنح ادلنخد
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اال بدّ و  العمال باد ؛ ألهللّا التكخناا باللتهجنح بان  المتعلروان   لبات ؛ ألهللّا 

التخننه ف  جمن  الموارد ا دل و ا ة المهّجحالت يوجاب وخللفاة الوايا  
ف  كثنه و  الموارد ؛ ألنّل نعخم بوجاوب األخاذ بابع  األخبالر المتعلرواة 

عنّنال   االمهّجحالت المنالوصاة فا  األخبالر غناه اافناة   اطه  بعرهل و

واا   هللّا تخااك األخباالر وعاالر  بعرااهل بعراال   باال بعرااهل غنااه وعمااوض بااد 
ب ااالههه   كممبولاااة ابااا  ان خاااة المتراااّمنة لتماااديم األ دلنّاااة  خااار الشاااههو 

 اوخللفة العلّوة اووافمة الكتلب.

نتفالء الماهّجح االصل هاذه الممادّولت :  باوت التكخناا باللتهجنح   اا
النمننّ    اانتفلء ول دّض الشه   خر كوند وهّجحل   فننحاله العمل ف  ال ّ  

؛ فكّل ول ظّ   نّد وهّجح ف  ن اه الشالر  اجاب التاهجنح باد ؛  (1)بللمهّجح 

الالّ لوجااب تااهك التااهجنح  ا العماال بماال ظااّ  واا  المتعلرواان   هللّا الشاالر  
لخعمل بللتخننه ف  واوارد كثناهو نعخام غنهه  خند   ااألّاض ومتخزل  (2)رّجح 

بوجااوب التااهجنح   االثاالن  تااهجنح لخمهجااو   خاار الااهاجح فاا  وماالل  (3)

 خار  اادهمل   ايبحاد باديهّ  ؛ ااننئاذ : ـ  ألجل تعذّر العخامـ  اجوب البنلء
فإذا ظنّنل و  األولرات الملبمة  هللّا وجّهد  يهبنّاة وراموهللا  ااد الخباهي  للار 

 الشلر  تعنّ  األخذ بد. الواي  وهّجح ف  ن ه
__________________ 

 .«فننحاله األوه ف  العمل بلل ّ  بللتهجنح»هكذا :  (ها ) (ت)( العبلرو ف  1)

لام » : (ت)اظالهه  (ضا ) (م)  اف   «وهّجح» ( :لا ) (ظ)   (ر)  اف   (ه)( كذا ف  2)

 «.يهّجح

 .«التكخنا» يلدو :  (ظ)( ف  غنه 3)
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هذا   الك  لملن   هللا يمن  اجوب التاهجنح بان  المتعلروان  الفليادي  
لخمهّجحلت المعخووة   كللتهاجنح الهاجعة للر الداللة الت  دّض العاهف  خار 

ّّ ااألظهه  خر ال لهه.  اجوب التهجنح بهل كتمديم الن

ّّ اال االهه ـ  بناالهللا ذلااك :  هللّا واال كاالهللا واا  المتعلرواان  واا  يبناال الاان
فاللمهّجح ـ  كللعلّل االخلّم اشبههمل وّمل ال يحتلج الجما  بننهمال للار شالهد

 فند وعخول و  العهف.

اول كلهللا و  يبنل تعلر  ال لههي  كللعلّون  و  اجاد اشابههمل وّمال 
:  دل ـ  كمل  هفت سلبملـ  يحتلج الجم  بننهمل للر شلهد اااد   فللوجد فند

مطلبمااة  ااادهمل ل ااّ  خاالرجّ  غنااه وعتبااه ؛ التااهجنح لالّ بمااّوو الداللااة   ال ب

الذا لم يحكم فند بللتخننه و   دل ذلاك ال اّ    بال يهجا  فناد للار االصاوض 
ذلك و   ّاض األوه ؛ لختماليط  (1)االموا د ؛ فهذا كلشا     هللّا الحكم فنهمل 

 ؛ إلجملض الداللة.

بشلهدي    اول كلهللا و  يبنل المتبلينن  الخذي  ال يمك  الجم  بننهمل لالّ 
فهااذا هااو المتاانمّ  واا  وااورد اجااوب التااهجنح بللمهّجحاالت الخلرجنّااة. اواا  

 المعخول  هللّا ووارد هذا التعلر   خر يممن  :

 ااادهمل : واال يمكاا  الهجااو  فنااد للاار  صاال  ا  مااول كتاالب  ا ساانّة 
وطلبا ألادهمل   اهذا الممم يهج  فند للر ذلك العمول  ا األصل الهللا كلهللا 

ادهمل وطلبمل ألولرو خلرجنّاة ؛ اذلاك ألهللّا العمال باللعمول الخبه المخللا أل

 ااألصل يمننّ  ال يهف  الند  ند لالّ بوارد يمننّ    االخبه المخللا
__________________ 

 .«فنهل» ( :لا ) (ض)   (ظ)( ف  1)

المااااااااااااوض بعااااااااااااادل 
لتااااااهجنح اجااااااوب ا

 ادلنخد
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  االمفااها   هللّا اجاوب التااهجنح ـ  لمعلروااتد بمثخادـ  لاد ال يانه  لااذلك

   ف  اارد  خر العمول ااألصل.بذلك ال ّ  لم يثبت 
الممم الثلن  : ول ال يكاوهللا كاذلك   اهاذا  ياّل يخنال بان  المتعلروالت   

فخو فهونل العمل فند بللتخننه و  اجود ظّ  خلرجّ   خر طباا  اادهمل لام 

خالوصال ـ  نعم االاتنلط يمتر  األخاذ بمال يطالبا ال ا ّ ـ  وحذار (1)يخزل 
الخبه و  بالب ال اّ  غناه ومنّاد بعادل ال اّ   و   هللّا وبنر الممألة  خر اّجنة

الفعخّ   خر خ فد   االدلنل  خر هاذا االطا   وشاكل   خالوصال لاو كالهللا 

ال ّ  المملبل و  الشههو المحمّمة  ا نمل اإلجمل  الكلشا    تحمّا الشههو 
؛ فإهللّا ل بلت اّجنّة الخباه المخاللا لخمشاهور فا  غلياة اإلشاكلض الهللا لام نمال 

لهللّا العماال بااللخبه المخااللا  هو ؛ الااذا ياالض صاالاب الماادارك :بحّجنااة الشااه

 .(2)لخمشهور وشكل   اووافمة األصحلب و  غنه دلنل  شكل 
ابللجمخاااة : فااا  ينبغااا  تاااهك االاتنااالط بلألخاااذ باااللم نوهللا فااا  وملبااال 

  اتنالط: فإهللا كلهللا األصل وثبتل ل (3)التخننه   ا ّول ف  وملبل العمل بلألصل 

فالألاوط العمال بلألصال   الهللا كالهللا ـ  كلالاتنلط ال  ل ف  بع  المواردـ 
نلفنل لختكخنا كأصل البهاءو ااالستالحلب النالف  لختكخناا    ا وثبتال لاد وا  

 دل التمّك  وا  االاتنالط كأصاللة الفمالد فا  بالب المعالو ت انحاو ذلاك   

 ففند اإلشكلض. اف  بلب التهاجنح تتّمة
__________________ 

 .«لم يك » ( :ر)  اف   (م)اكذا است ههه ف   «لم يك  يخزل» ( :ه)( ف  1)

 .95:  4( المدارك 2)

 .«بلالصوض» ( :ها ) (م)   (ر)( ف  3)

ومتراااااااااااااااااااااااااااااااار 
االاتناااااااااالط فاااااااااا  

 المملل
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   اع العللم بحمنمة الحلض. (1)المملض 

 االحمد هلل  ّاال ا خها   اصخّر ع  خر وحّمد ا لد الطلههي .
__________________ 

 (.لا ) (ظ)ف   «اف  بلب التهاجنح تتّمة المملض»( لم تهد  بلرو 1)



 621  ..............................................  ربتعملا ريغلا ّنظلاب حيجرتلا يف : ثلاثلا ماقملا

 تمّ 

 الجزء األّول

 ويلي 

 الجزء الثاني

 في

 البراءة وااشتنال
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