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ادلقدمت:

بسم اهلل ارحمنو ارحمُم
كرحَم َ لَُْ َرن َو ِمنرا ر ََرك لَكَ ال َوَ ِر َ َرو َعُ لَُركَ َوََم َرك َه
َو ِع َز ِجكَ َا َ
ََكي َى ل َى َك َم َع ج لح ِمها ِار لَُركَ َرا َب ِِّ بَر ِن َن لو اَعرىَ َو ِب َن لرو اَررىَ َ
رث م ََّ َرىرٍ َو َعُ لَُركَ م َح َاُرٍال اَ لسر ََركَ
رث اَ َب َحح ََّىرٍ َواَ لى َ
اَ َم َك ررٍ ِاَ اَ لى َ
ارسر ِ
ررنات َبالسر ر َح َُْ لَث َو َع َُ ررً اَ للب ِ
اسر ِررنكَ ارَرررٌَ َو َهر ل
ررَّ َحا َع َُرررً َ
ِب ل
هاب
نال ب ََح َس لث َو َعًَُ ارُ لَُ ِل َباَظل ُ ََم َو َعًَُ َ
با لَس َح َْ َح لت َو َعًُ ار ِلج ِ
اري ِ
ررٍ ر ررٍ
َاسررر َح َ
ب ل
ياب اَ له ج َ ر ِررُ ٍَ َعُرررً م َ َنرررك َو ِل م َ ِن ررك َواَ له َج لْ ِ ر َ

نُحكراال
رغُحكا َو َ
ك َ
َمىا ِئجٍ كَُها َو َج لغ ِف َرح ررٍ َىرىبٍ ك َُهرا َر َ
ارح لز ِق ما ج َن ُِغيٍ ِبر ِا ََ َرح َ اررك لىُا َو ِ
اََ َرح ِا َرا
َوج َى ِس َع َعُ ٍََ ِم َو ِ
اَ لب َمر َرم ارَر ِ
ٌَ برركَ الس ر َح ََّ ليث [اسررحغ ث] َب َ ر ِرل َعُررً
رحام َ
نُوال َمر لرى َ
اس ر َح َج لحت َب را َِج لحىٍ
م َ َنررك َو ِل م َ َنررك واَ ِعيررٍ [أغ ي رٍ]ال َو ِبرركَ ل
ْاع ِة ِعنا َِّ َك َو ِب َن لس ََرَ ِحكَ َع لو َم لس ََرَ ِة ََُ ِلْكَ
طاع ِحكَ َع لو َ
واَغل ِييٍ ِب َ
َوا لىُْليٍ ِم لو َ ِل ارل َف لْ ِح ِارً ِع ِز ار ِلغيً َو ِم لو َ ِل ار َلنَّارٍ ِارً ِع ِز
ررو ََُ ِلْ رركَ ج ررىَّاِ ِم لي رركَ
اعررر ِة َب َْررر لك َب َ ررر لُ َحيٍ َعُرررً َ
ك ُرررح ِمر ل
ارط َ
اس ِح ل ْاق ِميٍال ِارررهٍ َبَُركَ ارل َ لنرك َعُرً َ ِرركَ ك ُِر ِا
َو َ
ك َحماِ َ ِب ل
واجَُّليٍ ِر َي لَّنا ِئكَ ِم َو ارش ِ
حَو
َر ِل َعًُ م َ َنك َو ِل م َ َنك
اك َ
َ
اب َم لنيٍ ِب َح لم َن ِحكَ َا اَ لب َم َم ارح ِ
َوَِ ِئكَ ِم َو ارَ ِ
نُو.
ام َ
اك َ
حَو َو ل
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وبَّك.....
أ ٚال :فص ًْٚ ....فص ًْٚ ....فص ًْٔ .....عُْْ ٔ ْٗ فص ًْ جذْْ٠ذ ورْْ١شٖ ل
٠فمٚ ٗٙل ٠فٚ ّٗٙل ٙ٠زذ ٞثٗ ل ر ٚٚاٌعمٛي ٚاألٌجبة ٚاألفٙبَ ف١حٝ١
وًْْ ِْْٕ ُٙعٍْْ ٝثْْٕ١خ ّْْٛ٠ٚد وًْْ ِْْٕ ُٙعٍْْ ٝثْْٕ١خ ،أِْْب اٌّعبْْٔذْٚ
ٚاٌّغ ْْزىجشٚ ْٚاٌ ْ ْٙبي ٚإٌ ْْبعم ْٛفم ْْذ ساْ عٍ ْْ ٝلٍ ْْٛثٚ ُٙأه ْْبثٙب
اٌّْْشو ٚب جْْٙب اٌوجْْل ٚاٌرٍْْم ِْْل رّبِْْ١خ اٌح ْخ ٚاٌجشْْ٘بْ ٚاٌْْذًٌ١
ٚٚضْْٛبٗ ٚثغْْبفزٗ فْْال عْْزس ٌ ُْْٙأِْْبَ ال رعْْبٌٚ ٝسعْْ ٌٗٛاٌىْْشُ٠
ٚٚه ٗ١األِٚ ٓ١اٌعزشح اٌوب٘شٚ ٓ٠خبرّ ُٙشبعت اٌصْذ ٚسارْك اٌفزْك
١ِّٚذ اٌ ٛس ِٚظٙش اٌعذي (هٍٛاد ال ٚعالِٗ عٍ ُٙ١أجّع.)ٓ١
صبٔ١باٚ :ثجغبفخ ٚٚضٛح ٚجالء ٠ضجذ اٌجحش ثبٌمول ٚاٌ١م ٓ١اٌفشق اٌٛاعل
اٌعش٠ض اٌشبعل ثْ ٓ١األعٍْٛة اٌعٍّْ ٟثبٌْذٌٚ ً١اٌجشْ٘بْ اٌعٍّْ ٟاٌْزٞ
أز ٗ ٙاٌغ١ذ اٌخٛئ( ٟلذط عشٖ) ٚثٚ ٓ١اٌْشأٚ ٞالعزحغْبْ ٚاٌفْشا
اٌْْز ٞرّْ ١ض ثْْٗ رْْ١شٖٚ ،ل ّ٠ىْْٓ رصْْذ٠ك ْْ٘زا اٌىْْالَ (اٌصْْبدس ِ ْٓ
اٌحم١ش اٌّمصْ ش اٌعبهْ ٟاٌ ْبٔ ٟوبرْت ْ٘زٖ اٌىٍّْبد) ثًْ ل ْٛ ٠ص
رصذ٠مٗ ل ثعذ اإلفال عٍ ٝاٌجحْش ٚاٌزكوْذ ٚاٌزْ١مٓ ِْٓ رّبِْ١خ ِْب
روش ف ٌٛٚ( ٗ١ف ٟاٌ ٍّخ).
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صبٌضبا :اٌجحش رحذ عٕٛاْ ((اٌفصً...ف...ٟاٌفش٠ضخ اٌّعوٍخ...ث( ٓ١دًٌْ١
ٚثش٘بْ) ( ٚسأٚ ٞاعزحغبْ))) ّ٠ٚضً اٌحٍمخ ( ِٓ )14بٍمبد اٌغٍغٍخ
اٌٛاف١خ ف ٟسد شجٙبد األدع١بء اٌٛا٘١خ.
ساثعبا٠ :زٕبٚي اٌجحش ِٛاسد العزذلي ثبٌغٕخ اٌشش٠فخ عٍْٚ ٝجْٛة هْالح
اٌ ّعخ ٠ٚشًّ اٌجحش ِب ِزوٛس ف( ٟاٌفش٠ضخ اٌّعوٍخ) ث ٓ١هفحخ
 – 03/هفحخ ،03 /
 ٚرا ثم١ذ اٌح١بح ٚثمٕ١ب فْ٘ ٟزٖ اٌحْ١بح ٚٚجْذٔب اٌّصٍْحخ فْ ٟهْذاس
(فصًْ) آخْش فغٕصْذسٖ  ْٛ٘ٚجْب٘ض ٚرحْذ اٌْ١ذ بْ١ش ْٕٔبل

فِْ ْٗ١ب

روْْش عّْْببخ اٌشْْ ١فْْ( ٟاٌفش٠ضْْخ اٌّعوٍْْخ) ِْٓ اٌصْْفحخ  00 /اٌْْٝ
ٔٙب٠خ اٌىزبة اٌصفحخ ٚ 431 /اٌز ٞع ً رحذ عٕٛاْ (ِٕبلشخ اٌمبئٍٓ١
ثعذَ ِششٚع١خ هالح اٌ ّعخ ف ٟعصش اٌر١جخ) ٚعٕٛاْ (ِمزض ٝاألهً
اٌعٍّ.)ٟ
خبِغبا :ل ٠خف ٝعٍ ٝاٌ ّْ١ل أْ (اٌفصًْ) األٚي أ( ٞاٌفصًْ فْ ٟاٌمْٛي
اٌفصًْْ) ْْ٘ ٛب ْخ ٚاضْْحخ ربِ ْخ ٠مْْ١ٕ١خ ِ ْٓ إٌببْْ١خ اٌعٍّْْ١خ ٚاٌشْْشع١خ
ٚاألخالل١خ رضجذ عذَ رّبِ١خ ِب روْش ٚرضجْذ ٚرؤوْذ ثوْالْ ِْذعبٖ؛
ٌ١ظ ِ شد والَ ألٌ ٌٗٛخذا ا٢خش ٓ٠ثً ٘ ٛدٌٚ ً١ثش٘بْ ٚأصش عٍّٟ
ال أٚ
فبٌٛاجت عٍ ٝاٌ ّ١ل اإلفال عٍ ٝرٌه  ٚرا وٕذ خبفئبا أ ٚجب٘ ا
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ِزّ٘ٛبا فشبُ ال ِٓ أ٘ذ ٌٟ ٜعٛ١ث ٚ ٟرا وٕذ ثٙزا اٌّغْزِْٓ ٜٛ
اٌْْ ُ٘ٛأ ٚاٌخوْْك أ ٚاٌ ٚ ًْْ ٙلْْذ أعغْْذ شْ ْجٙخ ٚشْْجٙبد فْْْ ٟأر٘ ْْبْ
اٌىضْْ١ش ِْْٓ إٌْْبط فْْٙزٖ فزْْٕخ ٚاضْْحخ فبٌٛاجْْت اٌعٍّْْْٚ ٟاٌشْْشعٟ
ٚاألخاللْْٚ ٟاإلٔغْْبٍْْٔ٠ ٟضَ اٌعْْبٌُ أْ ٠ظْٙش عٍّْْٗ ٌْْشد اٌشْجٙخ  ٚففْْبء
اٌفزٕخ  ٚعذاَ ششٚس٘ب ٚ ،ل فعٍ ٝاٌغبوذ ٌعٕخ ال رعْبٌِٚ ٝالئىزْٗ
ٚسعٍٗ ٚأٔج١بئٗ ٚأ١ٌٚبئٗ ٚعجبدٖ اٌصبٌح ...ٓ١فك ٓ٠عٍّه أْٙ٠ب اٌعْبٌُ...
أ ْْٓ٠سدن أْْٙ٠ب اٌعْْبٌُٔٚ ،فْْظ اٌىْْالَ ْْ ٠ش ٞفْْ( ٟاٌفصًْْ) ا٢خْْش أٞ
(اٌفصً ف ٟاٌفش٠ضخ اٌّعوٍخ ث ٓ١اجزٙبد اٌخٛئٚ ٟادعبء اٌّذع.)ٟ
عبدعبا :را وٕذ أٙ٠ب اٌعْبٌُ ِْٓ اٌّغْزٕىفٚ ٓ١اٌّغْزىجشٚ ٓ٠وْٕذ
أسفل ِٕضٌ اخ ِٓ األٔج١بء ٚاٌّشعٍٚ ٓ١األئّخ (هٍٛاد ال ٚعالِٗ عٍُٙ١
أجّع )ٓ١بٔ ٓ١بلشٛا ٔٚبظشٚا اٌفشاعٕخ ٚاٌوٛار١ذ ٚإٌبعمٚ ٓ١اٌ ٙبي
ٔصْش اح ٌٍحْْك  ٚبمبلْْٗ ،ألْْٛي را وْٕذ ِغْْزٕىفبا فْْال ثْْكط عٍْْ١ه أْ
رششْ ْح ٚرو ْْشح أب ْْذ أرجبع ْْه أِ ٚمٍْ ْذ٠ه أِ ٚؤْ ْ٠ذ٠ه و ْْ٠ ٟزص ْْذٜ
ٌٍّٕبلشْْْخ ٚإٌّْْْبظشح ٚاٌْْْشد ثْْْذ ال عْْْٕه شْْْش أْ رّضِْْْٕ ٟبلشْْْزٗ
ِٕٚبظشرٗ ٚسدٚدٖ ٚرزحًّ ٔزبئ ٙب ٚآصبسْ٘ب ٠ٚىِْ ْٛضْبكن ِىزٛثْبا
ِٚعٍْٕبا ٚوّْب فعٍْٕب فْ ٟلضْ١خ عّْببخ اٌشْ ١اٌ ْٕبب ٟفْ ٟأفشٚبزْٗ
اٌّجبسوخ (اٌشد اٌصبئت عٍ ٝاأل٘ٚبَ ٚاٌّصبئت).
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عْْبثعبا :فْْْْْ٘ ٟزا اٌّمْْبَ ٔوْْشح (عّْْببخ آْْ٠خ ال اٌشْْ ١ثبعُْْ اٌضْْ٠ذٞ
ٚعّببخ آْ٠خ ال اٌشْ ١بْبصَ اٌغْعذٚ ٞعّْببخ آْ٠خ ال اٌشِْ ١حّْذ
اٌ ْْٕببٚ ٟعّْْببخ ب ْْخ اإلعْْالَ ٚاٌّغٍّْْ ٓ١اٌغْْ١ذ فْْبسط اٌحغْْٕٟ
ٚعّْْببخ ب ْْخ اإلعْْالَ ٚاٌّغٍّْْ ٓ١اٌغْْ١ذ ٛ٠عْْم اٌعْْشداٚ ٞٚعّْْببخ
ب خ اإلعالَ ٚاٌّغٍّ ٓ١اٌش٘ ١بد ٞاٌجذ٠شٚ ٞعّببخ ب ْخ اإلعْالَ
ٚاٌّغ ٍّْْ ٓ١اٌش ْْ ١لبع ُْْ و ْْضاس اٌّْْ ١ببٚ ٟع ّْْببخ ب ْْخ اإلع ْْالَ
ٚاٌّغٍّ ٓ١اٌش ١س٠بو اٌىشعبٚ ٞٚعّببخ ب خ اإلعالَ ٚاٌّغٍّٓ١
اٌش ١بغٓ اٌٛاعوٚ ٟاألعْزبر اٌشِْ ١حّْذ بشْ٠ت ٚاألعْزبر اٌشْ١
صْْبِش اٌ جبعْْْ( ٟأعْْضُ٘ ال)) ٌّٕبلشْْخ ِْْٕٚبظشح ِٚحبج ْْخ عّْْببخ
اٌشْْ ١أّ٠ ْٓ ِ ٚضّْْ٠ٚ ٗ١ضِْْٕ ٟبلشْْزٗ ِٕٚبظشرْْٗ فّْْ١ب ٠خ ْ

ْْ٘زا

اٌجحْْش ،أ( ٞاٌفصًْْ فْْ ٟاٌفش٠ضْْخ اٌّعوٍْْخ ثْْ ٓ١دٌٚ ًْْ١ثشْْ٘بْ ٚسأٞ
ٚاعزحغْْبْ) ،وْْزٌه اٌجحْْش اٌْْز ٞعْْجمٗ أ( ٞاٌفصًْْ فْْ ٟاٌفش٠ضْْخ
اٌّعوٍخ ث ٓ١اجزٙبد اٌخٛئٚ ٟادعبء اٌّذع٘ ،)ٟزا را اِزٕل عٓ هذاس
ِب ٠ضجذ ف ْٗ١ثبٌْذٌ ً١اٌعٍّْ ٟرّْٕ٘ٛب ٚثوْالْ ادعبئْٕب ِْٚب روشْٔبٖ ِْٓ
ِٕبلشبد ٚأفىبس ف ٟثحٛس اٌفصً!!!!
صبِٕبا :ل عْت ٚل شْزُ ٚل افزْشاء ٚل وْزة ٚل رحشْ٠م ٚل رضْ١٠م ٚل
رٙذ٠ذ ٚل ٚع١ذ ٚل رّض٠ك عالْ ب خ ٚثش٘بْٚ ،ل رْال دٌٚ ًْ١ثْ١بْ
ٚل سشٚ ٝدفل أِٛاي ،ثً ٘ ٛوالَ ف١ت عٍّٚ ٟوٍّخ بغٕخ  ِٚبدٌخ
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ثبٌحغٕ ٛ٘ٚ ٝدٌِٚ ً١حبج خ أزٙ ٙب األئّخ األفٙبس ٚجْذُ٘ اٌّخزْبس
ٚجّ١ل اٌشعً ٚاألٔج١بء (هٍٛاد ال ٚعالِٗ عٍ ُٙ١أجّع ٛ٘ٚ )ٓ١أٚي
اٌذٌٚ ً١اٌح خ ٚاٌجش٘بْ ٌصببت األِش ٚاٌعصش ٚاٌضِبْ بز٠ ٝمٛي (أل
فّٓ ببجٕ ).....ٟرْ ِْٕ٘ ٟبلشْخ ِْٕٚبظشح ِٚحبج ْخ عٍّْ١خ شْشع١خ
سٚب١خ أخالل١خ ،بزْ٠ ٝىْ ْٛاٌ ّْ١ل عٍْ ٝثْٕ١خ ٚب ْخ ثْْ٠ ٓ١ذ ٞاٌعٍْٟ
اٌحى ُ١اٌمٙبس.
ٚاٌحّذ ل سة اٌعبٌّٚ ٓ١اٌعبلجخ ٌٍّزمٚ ٓ١هً اٌٍ ُٙعٍِ ٝحّذ ٚآي
ِحّذ ٚع ً فشط لبئُ آي ِحّذ
َح  /جناٌَّ اَِح
ار نات ...ار نات ...ار نات 7241/كر
ار سر رريٍ
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ادلىرد الثبوي واألربعىن:
ها ٍ ا ٖٓ [االساااللالٍ ل ُةاا٘ش اُةا ٣لشُ ،واال ٝت ف كااٝ ٢خااٞا ااة اُدٔؼااش
ٝكضااِٝ ٜا ال ٜا ٝساا٘٘ٓٝ ٜةااالس ٜ .ممممم أُل ا ف ٓااٖ اُ ٝا ٣ا ف ٓٔ ا ال  ٘٣س ا
ؼط ِٜ٤ط ٍٞت٣خ اإلساةّمممممم ئال كا ٢كالا اف ٓسال ٌ ٝ ،اٛ ٕٞا  ٙاُ ٝا٣ا ف
ُـٞا ً ئذا ً ٗت  ٙ ٛاُل ٣ضش إ ٍٝآُ ٠ثَ  ٛا اُالؼط َ٤كال ٟٞأ ٝػٔةًمممممممم
 ٌُٖٝهل ٣و ٍ :إ ًث ٤ا ً ٓاٖ االزٌا ّ اُةا ػ٤ش ٓؼطِاش ً ُسالٝ ٝاُالؼر٣ا اف لاَ
ػٔ ّٞاالزٌ ّ االخالٔ ػ٤ش ك ٢االهالص ٝاالخالٔ ع ٝاإل ات ٝاُسٌْمممممم ٝال ُ٣ؼل
لٜٗ ٤ا ٓااٖ ه.اَ ا (ٔااش ػِا ْٜ٤اُةااةّل ُـاٞا ً لااَ كٜ٤ا أًثا ٓاٖ ك (اال  :ا ُٝاا٠ل:
٤ِ.ـٜا  ٝؼِاا ْ٤ا ٓااش ئٛ ٣ا ُالط٤.وٜا ٝهاات اُس خااش  ٝااٞكّ اُل ااش ز٤ا ٘٣وطااغ
اُ٘ س ػٖ أُؼص٘٣ٝ ّٞةل ل ا اُالة ٣غ ،اُث ٗ٤اشلُ :سا أُاإٓ٘ ٖ٤ػِا ٠اُؼٔاَ
اُ س ُ ٢اُلؼّ ٍ ٝاُالػٝ ٞاإلتشا إله٘ا ع اُ.ةا ٣ش لاه ٓاش اُ٘ظا ّ اإلساةٓ ٢كا٢
ز ٜ ٤لؼل إ ٣طِؼٞا ػِ ٌٕٞ٣ٝ ُٚ ًٔ ٠اُالؼط َ٤لةا ْٜ..ػ٘ال ػالّ ساؼُ ْٜ٤ا ُي
ٝهلل اُسدش اُُ .ـش ػِ، ٜ٤
٣ٝد ا ػِ ٛ ٠ا:
ٔ -إ  ٛا ػ٣ ٗ ٓ ٖ٤ل إٔ ٗو ُٚٞلإٔ ك
اُ٘ظ ػٖ ؿ] ٛ ٤م

ش ئه ٓش اُدٔؼاش هال ز ٗات لـا

أقىل:
تعليق(:)99
هللا تعاىل العامل ِبعلَل األحكاـ ،وإذا كنت تتحدث عن التعطيل يف الفتوى أو يف العمل ،فماذا
تقػػوؿ يف ات ت واألحاديػ القدسػػيو والػػتوا ت الةػػتيفو الػ تتحػػدث عػػن الواليػػو واػبةفػػو
اغبقيقيػػو الهايتيػػو اليا نيػػو الوالعيػػو المػػادلو للمعمػػو ن (علػػي ا المػػةـق وحقػػول ا اؼباديػػو
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واؼبعنويو يف فػدؾ الهػايت واليػا ن يف المػماوات واألرض و ػا بين مػا الػ

ُ لقػت ِ ػن أجل ػا

وأرواح ا وأنواريا القديمو (علي ا المةـق ،ولد ضيع الناس بل اغتميوا حقول ا وستيقى
مػيو حػػا اله ػػور اؼبقػػدس ((فػػتج هللا تعػػاىل عنػا بػػو و ػػتفنا وكت نػػا بقاهػػدص و وػػتص ولاهمػػو
غتَ َ
اغبُجو اؼبنتهت (ولوات هللا وسة و عليو وعلى آابهوققق ،و ع يذا ال يقاؿ( :إّنا عُ ِطّلت وأف
اإلتياف هبا ووػدوريا عػن الةػارع اؼبقػدس يكػوف لغػواًق اوػوً ػع ةحهػو أف ذلػ الغمػ

والهل ػػا واالكبػ ػتاؼ والذ ػػةؿ ال ػػذي أدى اىل الغَيي ػػو اؼبقدس ػػو ك ػػاف بم ػػي الن ػػاس وأعم ػػاؽبا
و ػػوالف ا ،وأف التػ ػ ع وع ػػدـ التعجي ػػل يف اله ػػور ب ػػل وع ػػدـ اله ػػور ي ػػو بم ػػي الن ػػاس
وأعمػػاؽبا و ػػوالف ا علم ػاً أف ػػتط العػػدد لله ػػور اؼبقػػدس يُعت ػ َ ضػػليةً جػػداً بلحػػاظ عػػدد
ُدعي االنتماب ؼبذي اغب ِّق فذةً عن غباظ اؼبملمن أو غباظ النػاس صبيعػاً ،ويػذا تعطيػل
عمل ػػي واضػ ػ ألي ػ ِّػا رك ػػن ب ػػل لل ػػتكن والقطػ ػ وا ػػور واألس ػػاس ال ػػذي ُ لِ َقػ ػت الم ػػماوات
واألرضػػوف و ػػا في مػػا ِ ػن أجلػػو ،و ػػع يػػذا كلِّػو ال نقػػوؿ ((أف وػػدوريا (أي وػػدور ات ت
َ
والتوا تق يكوف لغواًقق،

ػارف ػع غػعصق فيػاألوىل يكػوف يف اؼب ِّػا ،يف
فإذا كػاف يػذا يف األي ِّػا (األي ّػا طلقػاً الػذي ال يق َ
وةة اعبمعو وغعيا.

تعليق(:)011
إذا كنػػت تعتقػػد أف فتوػػو إلا ػػو اعبمعػػو لػػد حانػػت ،أال تعتقػػد أف فتوػػو ربقيػػق ػػتط العػػدد
لله ور اؼبقدس لد حػاف أيذػاً بػل يػو طلػوب وواجػ ػتعي وأ ةلػي نػذ حمػوؿ الغييػو
الةتيفو اؼبقدسو؟؟ واتف نم ؿَ ،ن يو اؼبقيِّا وا دد واؼبة ِّخص لفتوو إلا و اعبمعو و دى
وةح ا ووةحيت ا؟!!
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تعليق(:)010

إف كة يف التعطيل ِ
وو ْدؽ التعطيل يرتت على كوف وجوب اعبمعو وجوابً تعيينياً ،أ ا ع
كوف الوجوب وجوابً زبيع ً فة يم ُدؽ التعطيل ،ألف الػرتؾ إ ٍ
ذف ِ ػن الةػارع اؼبقػدس ،ويػذا
َ
يعين أف كة يف يذا اؼبقاـ ال يُفيد يف االستدالؿ على الوجوب التعييين لمةة اعبمعو ألنو
رتتِّ على كوف الوجوب التعييين لمةة اعبمعو اثبت (يف تتيو سابقوق.

تعليق(:)012
إف ا ذكتتَو ؾبتد رأي واستحماف ال دليل عليو.
تعليق(:)013
إف كة ػ يفيػػد أف وجػػوب وػػةة اعبمعػػو قيػد بػػ(التطييق يف ولػػت اغباجػػوق أو قيػد (بتػػوفت
الفتووق وكبويا ،ويذا ؾبتد رأي واستحماف فعلي أ ْف تذكت الدليل الداؿ على يػذا التقييػد
واال رتاط.
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ادلىرد الثبلث واألربعىن:
ٖٔ [٣ٝد ا ػِاٛ ٠ا ا -ٔ :إ ٛا ا ػآ ٖ٤ا ٗ ٣ال إٔ ٗوُٞا ٚلاإٔ ك اش
هٍ
ئه ٓش اُدٔؼش هل ز ٗت لـ اُ٘ظ ػٖ ؿ ٛ ٤م ٕ -إ  ٙ ٛا زٌا ّ ُ٤ةات ػِا٠
ٗةن ٝازل ٖٓ ز ٤ػلّ ئٌٓ ٕ اُالط٤.ن كل ٢زٓ ٗ٘ ٓثةً ال ٓ ٗغ ٖٓ ئه ٓش ة
اُدٔؼااش ٝال ا  ٟاُسٌ ٓٞا ف لأس ا ً ك ٜ٤ا ٌُٝااٖ ط٤.اان اُساالٝ ٝاُالؼر ٣ا اف ٣ؼُ ال
ٔ ا ً ػِ ٠هٞاٗ ٝ ٜ٘٤أس٤س ُٝش اخَ ُٝش  ٘ٓ ٞٛٝهةاش ُٜاْ كا ٢ساِط ٗ ْٜكاة
٣الة ٓسٓ ٕٞؼ]ٚم
أقىل:
تعليق(:)014
يف النقطػػو األوىل تقػػوؿ[ :اف فتوػػو إلا ػػو اعبمعػػو لػػد حانػػت بغػػري النهػػت عػػن غعيػػا أي أف

فتوو إلا و اعبمعو لد حانت ....أ ا غعيا فلا َِرب ْن فتوت ا.
ويف النقطو الثانيو تقوؿ[ :يف ز اننا ال انع ن إلا و وةة اعبمعو .....ولكن تطييػق اغبػدود
والتعزيتات يُعد سبتداً على لوانين ا .....فة يتماؿبوف عو ،
أي أنو ال انع ِ ن إلا و اعبمعو يف ز اننا ......أ ا غعيا فاؼبانع وجػود يف ز اننػا ويػذا يعػين
أف النقط ػػو األوىل والثاني ػػو عي ػػارة ع ػػن نقط ػػو واح ػػدة ،أي إح ػػدا ا تتج ػػع لى ػػتى أو كة ػػا
تتجعاف اىل نقطو واحدة.
تعليق(:)015
كل أو جل الكةـ يف اؼبورد المابق جيتي ينا.
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ادلىرد الرابع واألربعىن:
ٖٔ [ٝػِا ٠أ ١زا ٍ كاإ ٛا  ٙاُ ٝا٣ا ف ةالةاؼ ٜٓ٘ا االٛالٔا ّ اٌُ٤.ا
هٍ
اُ  ٚ٤ُٞ٣ ٕ ً ١أُؼص ٕٞٓٞػِ ْٜ٤اُةةّل ُ ٙ ٜاُل ٣ضشممممممم
ٝلٔ ا إٔ لسث٘ ا كوٜاا ٢اساااللالُ ٢كة٘والص ا ػِاا ٛ ٠ا ا اُد ٗ ا ٗٝال ا ى اُدٞاٗ ا
اُلٌ ٣ش ٝاالخالٔ ػ٤ش ٝاُ٘لة٤ش ٝؿ]، ٛ ٤
أقىل:
تعليق(:)016
إذا كنػػت تعػػتؼ يػػذا جنػػاب الة ػيخ أي إذا كنػػت تعػػتؼ أف حبث ػ فق ػػي اسػػتدال يَلػ َػزـ نػػو
االلتمار عليو وتتؾ اعبوان الفكتيو واالجتماعيو والنفميو وغعيا ،إذف كيف ربػدثت و لةػت
وأ كلت علػى المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق (سػابقاً يف ػوارد سػابقو وكػذل الحقػاًق وانػ غػع
فق يو وغع استدالليو ،تتجع اىل اعبان االجتماعي أو النفمي أو غع ا؟! فمػثةً للػت وػ ػٕٙ
[ٕ -اف اؼبتتيع لطتيقو القتآف الكتمي يف تتبيو األ و ....وللت وػ ػ-ٖ[ ٕٚاف يذا الكةـ نو
(لدس ستصق يين على غباظ تةػتعي فينػدفع اىل الواجيػات وفػاً ػن العقػاب واىل اؼبمػتحيات
معاً يف الثواب ...وللت و ػ[ ٔٙويتد عليو -ٔ :وأوؿ تعليق يو على يػذا الػذوؽ الفق ػاهي
بتحمػػيل ألػػل ػػا كػػن ػػن الوجػػوب لػ انة الذ ػػو ػػن دوف تعويػػد اؼبكلػػف علػػى المػمو وارتقػػان
درجات الكماؿ وللت وػ ػ[ ٔٙو ػن يتةػيع روح القػتآف وتعػاليا أيػل الييػت (علػي ا المػةـق
جيد في ا تتبيو اؼبملا وتعويدص على أف يكوف يف اعو داهمو هلل تيارؾ وتعاىل بكل أ كاؿ الطاعو
وال يقتمػػت علػػى اؼبع ػ األ ػػص للعيػػادة وللػػت و ػ ػ[ ٔٛيػػذص يػػي درسػػو القػػتآف وليمػػت ػػا
تفتقت عنو الذينيو الفق اهيو ن ربميل عيادة يكوف اؼب ا في ا أف تكوف هو للذ و. ...
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ادلىرد اخلبمس واألربعىن:
ٖٔ[ٝس٘خال ت ٓصلتا ً ٖٓ أس ط ٖ٤اُو (ِ ٖ٤ل ُٞخٞا اُالخ ُ٘ٔ ١ ٤٤هةاالٚ
هٍ
 ٞٛٝاُة٤ل اُخ ٢(ٞهلس س ٙل ،كل ٢و  ٣اف لسث ٚاُالً ٢ال ٜ.اث٘ ٕ ٖٓ ةٓٙ ٤
 ٔٛٝا أُ زاا ّٞاُةاا٤ٜل أُ ٤ا زا ػِاا ٢اُـ ا  ١ٝكااً ٢ال ا ا اُال٘واا٤رلٝ ،أُ زااّٞ
اُة٤ٜل اُة٤خ ٓ ض ٠اُٝ .خ  ١كً ٢ال ا ٓةال٘ل اُؼ  ٝاُاٞثو٠ل ٝهال تأ٣ات
ٓط ُ. ٓ ٚ.ش ٝخ ٓؼش ُِٔ ٖٓ ْٜأكٌ ت ٓلتسش اُو (ِ ٖ٤ل ُٞخٞا اُالخ١ ٤٤ممممم]م
أقىل:
تعليق(:)017
ػت؟!! وأيػن أنػت؟!! أنػت اتف يف
ماكا وويّحكا هللا تعاىل ابػبع ظباحو الةػيخ ،أيػن كن َ
ّ

حب االسػتدالؿ ابلمػنو الةػتيفو علػى وجػوب وػةة اعبمعػو ،وينػا تػذكت أنػ تنػال

المػيد

اػبوهي (لدس ستصق وتةع اىل (التنقي ق و(اؼبمتندق ،ويل تعلا أن ليل يذا كنػت يف حبػ
االستدالؿ ابلقتآف الكتمي على وجوب وةة اعبمعو؟؟ ويػل تعلػا أنػ أيذػاً لةػت المػيد
اػبوهي (لدس ستصق وِ ن نفس اؼبمادر (وابػبموص التنقي ق؟؟
فاألنم واألو تمجيل ػا ذكتتػو يف يػذا اؼبػورد لييػل (أو عنػدق حبػ االسػتدالؿ ابلقػتآف
الكتمي وليس يف يذا اؼبقاـ.
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ادلىرد السبدس واألربعىن:
ه ا ٍ ا ٖٗ[ ٜ٘ٓٝا ااس٤سش ٓ٘صااٞت ػااٖ ألاا ٢ػ.اال م ػِ٤اا ٚاُةااةّل ه ا ٍ:
اُدٔؼش ٝاخ.ش ػِ ًَ ٠أزال ال ٣ؼا ت اُ٘ا س كٜ٤ا ئال خٔةاش ،أُا أ ٝأُِٔاٞى
ٝأُة ك ٝأُ ٝ ٣اُص٢.لل ٖل]
ٖٗٓ ٛ/ش ٖ[ٝهل ٗ هش اُة٤ل اُخ ٢(ٞهالس سا ٙل كا ٢الُالٜا كوا ٍ
ثْ ه ٍ
إ أُ ا ل ُصس٤سش ُ٤س أٗ ْٜؿٓ ٤ؼ ٝت ٖ٣ك ٢ى ئه ٓش اُدٔؼ ش ٝأ ِ، ٜ
لااَ أُ ا ا أٜٗااْ ؿ ٤ا ٓؼ ا ٝت ٖ٣كاا ٢ا ى اُسضااٞت ُ ٜا ٝاُةااؼٗ ٢س ٛٞا لؼاالٓ
سووت ئه ٓال ٝ ٜتف ٓ٘ؼول ك ٢اُخ تج٣ٝ ،ةاٜل ُا ُي اساالث٘ ا أُةا ك ٛٝاٞ
ُْ ُ٣ةالثٖ ػٖ أ َ ٝخٞا اُدٔؼش ٓٝة ٝػ٤ال ٜكاٗٓ ٜة ٝػش ك ٢زو ٚلَ ٛا٢
أكضاَ ٓاٖ إٔ ٣خالا ت اة اُظٜا  ،لاَ كاٞٓ ٢ثوااش سأ ػش ػااٖ اُصا م ػِ٤ااٚ
ِ ٠اُدٔؼاش تؿ.اش كٜ٤ا ٝز.ا ً ُٜا أػطا  ٙم ػار
اُةةّل اٗ ٚه ٍ :أٓ ٔ٣ة ك
ٝخَ أخ ٓلش خٔؼش ُِٔوْ٤ل ٘و٤رٖ3/م
ٝكً ٢ةٓ ٚهلس س ٙل خِظ ل ٖ٤اُٞخٞا ٝأُة ٝػ٤ش كإ أُة ك هال تخا
ُ ٚكٝ ٢خٞلٜا ئال أٜٗا ٓةا ٝػش ل ُ٘ةا.ش اُ٤ا ٚكٔا أُ٘ا كُِ ٢وا ٍٞللالُاش اُ ٝا٣اش
ػِ ٠أ َ ٝخٞل ٜال ٝخٞا اُسضٞت ك ٜ٤لؼل ئه ٓال] ٜم
أقىل:
تعليق(:)018
إف التعليػػق الػػذي سػػجلو ظباحػػو الةػػيخ ينػػا يػػو نفمػػو ذػػمو ً و ع ػ التعليػػق الػػذي سػػجلو
الة ػػيخ تتذ ػػى ال وج ػػتدي (ل ػػدس س ػػتصق يف م ػػتند (الع ػػتوة ال ػػوثقى/اعبزن األوؿ /و ػ ػ/ٛ
يػػا

ٕق ،يػػذا ػػع األ ػػذ بنهػػت االعتيػػار أف ظباحػو الةػػيخ يعلػػا بوجػػود اؼبمػػتند ولػػد ا لػػع

عليػػو فيمػػا ػػص اليحػ ويةػ د ؽبػػذا لولػػو و ػٖٔ [ففػػي تقتيػتات حبثػػو الػ كتي ػػا اثنػػاف ػػن
تة يذص و ا اؼبتحوـ الة يد اؼبعزا علي الغتوي يف كتاب (التنقي ق ،واؼبتحوـ الة يد الةيخ
تتذ ػػى ال وج ػػتدي يف كت ػػاب ( م ػػتند الع ػػتوة ال ػػوثقىق ول ػػد رأي ػػت طالي ػػو تتي ػػو وجا ع ػػو
للم ا....
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تعليق(:)019
نذكت عدة طوات:
أ -إف الكػػةـ يف اؼبقػػاـ يف إثيػػات أوػػل وجػػوب وػػةة اعبمعػػو تعيين ػاً ،حيػ لػػاؿ المػػيد اػبػػوهي
(لػػدس سػػتصق يف التنقي /و ػٖٖ [يػػذا سبػػاـ اال يػػار اؼبمػػتدؿ هبػػا علػػى وجػػوب اعبمعػػو تعيينػاً،
واألدلو القاهمو على ةف ا واؼبوجيو غبمل ا على الوجوب التخيعي.
نيذة أ تى ن التوا ت :بقي الكةـ يف نيذة أ تى ن التوا ت ال استدلوا هبا أيذػاً علػى
ي ػػذا اؼبػ ػ ّدعى ،وال يتػ ػ تى يف بعذػ ػ ا اغبم ػػل عل ػػى الوج ػػوب التخي ػػعي كم ػػا ت ػػويا ( :ن ػػاق...
و( ن اق وحيحو نمور....
تمةت يف اؼبم لو:
ب -إف ا َ

ٔق إ َ ػا أف التوايػػو (وػػحيحو نمػػورق ال تػػدؿ علػػى الوجػػوب أو ػةً أي ال داللػػو ؽبػػا ال علػػى
الوجوب التعييين وال على الوجوب التخيعي وعلى يػذا زبػتج ِ ػن َؿبَػ ِّل اليحػ إضػافو اىل
كوف يذا االحتماؿ متيعداً يف نفمو.
ػتيعد أيذػاً لوجػود لتينػػو
ٕق أو أف التوايػو تػدؿ علػػى الوجػوب التخيػػعي ،ويػذا االحتمػػاؿ م َ
تدؿ على عد و ،والقتينو يي لولو (عليػو المػةـق (ال يُعػذر النػاس في ػاق ويػذا ال يناسػ

الوجوب التخيعي وكما لاؿ الميد اػبوهي (لدس ستصق يف التنقي وػ ػ( ٖٚ-ٖٙبػدعوى

داللت ا على أف الناس غع عذورين يف تتؾ اعبمعػو ،وال يمػتقيا يػذا إال إذا كانػت واجيػو
تعيينيو إذ لو كانت زبيعيو فللناس أ ْف تاروا العدؿ ات ت ويرتكػوا وػةة اعبمعػو فلمػاذا ال
يُع َذروف يف تتؾ أحد عد التخيعي ع إتياّنا ابلعدؿ ات ت؟؟ق

جػ -إف التوايو تػدؿ علػى الوجػوب التعييػين للحذػور بعػد االنعقػاد ويػذا االحتمػاؿ فبكػن حيػ
يكػػوف فػػاد التوايػػو أف وػػةة اعبمعػػو إذا أليمػػت وانعقػػدت وج ػ تعيينػاً اغبذػػور علػػى صبيػػع
الناس ،ويُمتث ِ ن ذل اؼبمافت واؼبملوؾ واؼبتأة واؼبتيري والمػي ،فػة جيػ تعيينػاً اغبذػور
علػػى يػػءالن حػػا لػػو أليمػػت اعبمعػػو وانعقػػدت ،ويػػذا االحتمػػاؿ يػػو اؼبطلػػوب للمػػيد اػبػػوهي
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(ل ػػدس س ػػتصق ،ويَثيُػ ػت ي ػػذا االحتم ػػاؿ بع ػػد اس ػػتيعاد ابل ػػي االحتم ػػاالت ،وال ؿب ػػذور يف ي ػػذا
االحتماؿ حي يكوف وجوب وةة اعبمعو و ةتوعيت ا اثبتوً حب ِّق اعبميع و ن ا اؼبمػافت ويف
تتيو سابقو أي أف المةة ةتوعو ميقاً حا حب ِّق اؼبمافت مث و الكةـ عن عدـ وجػوب

اغبذور عليو بعد انعقاديا.
د  -إف التوايػػو تػػدؿ علػػى الوجػػوب التعييػػين لعقػػد وإلا ػػو وػػةة اعبمعػػو ،وإف الكػػةـ يف يػػذص
التوايػػو إلثيػػات وجػػوب وػػةة اعبمعػػو وإن ػو علػػى كبػػو الوجػػوب التعييػػين ،وإف إثيػػات وجػػوب
المةة وأوػل ةػتوعيت ا يكػوف ابلداللػو اللفهيػو اؼبمػتفادة ِ ػن ظػايت األلفػاظ ،أ ّػا اسػتفادة
كوف الوجوب تعيينياً (أي استفادة التعيينيوق ف و ابإل ةؽ و ق ّد ات اغبكمو.
وعليو فإف االستثنان يف التوايو يكوف ِ ن أول وجػوب وػةة اعبمعػو (يػذا الوجػوب اؼبمػتفاد
ابلداللو اللفهيػو كمػا للنػاق ،أي ال يوجػد وجػوب أوػةً علػى اؼبمػافت ،أي ال يوجػد ةػتوعيو
لمةة اعبمعو ابلنميو للممػافت ويػذا يعػين أف يػذا الػدليل (التوايػوق ينػايف ويعػارض كػل دليػل
آ ت يدؿ على اؼبةتوعيو ولد ثيتت اؼبةتوعيو فعةً.
إذف يُمتيعد بل ينتفي يػذا االحتمػاؿ (علػى يػذا اللحػاظ والتوجيػو بػ المػيد اػبػوهي (لػدس

ستصق كة وق ،و ع استيعاد االحتماؿ األوؿ والثاين والتابع يَثيُت ويتعن االحتماؿ الثال .

يػ ػ -بػػذاؾ اللحػػاظ والتوجيػػو ،فػػإف كػػةـ الةػػيخ ال وجػػتدي (لػػدس سػػتصق وكػػذل كػػةـ ظباحػػو
الةيخ ال يتا يف اؼبقاـ.

و -كن استفادة ذاؾ اللحاظ والتوجيو وأف المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق ال لػ يف كة ػو ِ ػن
ةؿ العيارات ال ذكتيا الميد اػبوهي (لدس ستصق يف اؼبقاـ حي لاؿ يف التنقػي و ػٖٚ
(اؼبتاد ابلمحيحو لػيس أّنػا غػع عػذورين يف تػتؾ إلا ػو اعبمعػو وأوػل اق ولػاؿ و ػ( ٖٚألف
اؼبمافت مل يمتث ِن عن أول وجوب اعبمعو و ةتوعيت اق ولاؿ وػ( ٖٚفليس يذا استثنان عن
أوػػل ةػػتوعيت ا وإلا ت ػػاق ولػػاؿ وػ ػ( ٖٛيتجػػع اىل االسػػتثنان عػػن وجػػوب اغبذػػور لمػػةة
اعبمعو بعد إلا ت ا ال اىل أول ةتوعيت ا...ق.
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ادلىرد السببع واألربعىن:
هاا ٍ اا [ٖٙكٜاا  ٙاُ٘صااٞل اُااش لص ا ازش ػِاا ٠اُٞخااٞا اُالؼ٘٤٤ااُ ٢صااة
اُدٔؼش]م
أقىل:
تعليق(:)001
يذا يكةف عدـ التمييز واػبل واعب ل أبكبان داللػو الػدليل (اللفػعق علػى اؼبعػ  ،ويػل يػو
ِ
ِ
ِ
جمل.
ن (أق ِّ
النص المتي أو ن (بق الهايت أو ن (جػق اؼبُ َ
ابلنص والمتاحو على الوجوب التعييين ،وأربػدى ظباحػو الةػيخ وكػل
نص يدؿ
ِّ
وال يوجد أي ٍّ
ِ
ػنص والمػتاحو علػػى
َ ػن يءيِّػدص وسػػار علػػى طّػو واعتقػػد بػػو أ ْف أييت لنػػا بػػدليل واحػػد يػػدؿ ابلػ ِّ
الوجوب التعييين!!!
ولد ل

الميد اػبوهي (لدس ستصق ثل يذص الدعوى وأثيت بُطةّنا.....
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ادلىرد الثبمه واألربعىن:
[ٖ3اٗٓ ٚاٖ اُصاس٤ر إٔ ا اَ كا ٢اُٞاخ.ا ف ٛا ٞاُالؼ٤ا ٖ٤ئال إٔ ٣واّٞ
هٍ
اُلُ َ٤ػِ ٠اُالخ ٌُٖ ، ٤٤ا  ٍٞئٗٔ إسس ُس ُش اُةي ك ٤خاغ اُٜ٤ا  ،أٓا كا٢
٣سش ك ٢اُٞخٞا اُالؼ ٢٘٤٤ػِ ًَ ٠ك ػلا ٓا اساالث٘ٓٝ ،٢ثاَ
أُو ّ ك ُش
 ٛا اُِة ٕ ال ٗسال ج ٓؼ ٚاُ خٞع اُ ٠ا َ]م
أقىل:
تعليق(:)000
ذكػػت يف اؼبػػورد المػػابق أنػػو ال يوجػػد أي و ػتاحو يف أف األدل ػو تػػدؿ علػػى الوجػػوب التعييػػين،
النص والمتاحو اب لو يف اؼبقاـ.
فدعوى ِّ
تعليق(:)002
ػل األدلػو أو أكثتيػا بػل حػا
اللماف الذي ذكتتػو ظباحػو الةػيخ (لػو ثيػتق فإنػو لػيس يف ك ِّ
ليس يف الكثع ن ا ،فاؼبذكور يف حبوث الميد اػبوهي (لدس ستصق واؼبةار اليو واؼبػذكور ِ ػن

لِيَػ ل ظبػػاحتكا يػػو روايػػو واحػػدة يػػي (وػػحيحو نمػػورق حيػ ورد في ػػا (....اعبمعػػو واجيػػو

كل أحد ال يعذر الناس في ا....ق
على ِّ

ف ػػة ي ػػتا وال يمػ ػ كة ػ ػ [فاألدل ػػو و ػػتلو يف الوج ػػوب التعيي ػػين عل ػػى ك ػػل ف ػػتد ع ػػدا ػػا
استثين....

تعليق(:)003
ِ ن اؼبماهل اؼبملمو يف األووؿ أف ادة األ ت ( ادة الطل ق أو ويغو األ ت (ويغو الطل ق
تمػور فيػو الػنص
يُمتفاد ن ا التعيينيو ابإل ػةؽ و قػ ّد ات اغبكمػو ،ويف ثػل يػذا اؼبقػاـ ال يُ َ
ػدالف علػى
كل أحدق وعيارة (ال يُعذر النػاس في ػاق ال ت ّ
والمتاحو ،وكذل عيارة (واجيو على ِّ
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ػنص والم ػتاحو ،ألف اؼبطلػػوب إثياتػػو يػػو ((الوجػػوب التعييػػين ل لا ػػو (للعقػػدققق
التعيينيػػو ابلػ ِّ
وليس ((الوجوب التعييين للحذور بعد اإللا و (بعد االنعقادققق،

ػل أحػدق كػن أ ْف تػدؿ علػى اؼبعنَػيَ ػ ْن أي كمػا أّنػا
وعيارة (ال يعذر الناس في ا ،واجيػو علػى ك ِّ
كن أ ْف يُمتفاد ن ا (التعيينيو ل لا وق كذل كن أ ْف يمتفاد ن ا (التعيينيو للحذور بعػد
أي واحد ِ ن اؼبعنين ،وينا:
اإللا وق ،إذف العيارة ؽبا وةحيو إفادة ِّ
ِ
اجململ.
(أق إذا كانت المةحيو إلفادة ِّ
أي واحد ن اؼبعنَػيَػ ْن تكافلو ،ف ذا يو َ
(بق أ ّا إذا كانت المةحيو إلفادة أحد اؼبعنَػيَػ ْن أرج وأوىل ِ ن المةحيو إلفادة اؼبع
ات ت ،ف ذا يو الهايت.
تمور النص والمتي يف اؼبقاـ ،لعدـ اليقن أو اال ملناف أبف اؼبدلوؿ يو اؼبعػ األوؿ،
وال يُ َ
كذل لعدـ اليقن أو اال ملناف أبف اؼبدلوؿ يو اؼبع الثاين.

ول ػػد س ػػجل الم ػػيد اػب ػػوهي (ل ػػدس س ػػتصق ػػا يتج ػػع اىل ي ػػذا اؼبعػ ػ  ،رب ػػت عن ػػواف (دع ػػوىق
و(دفع اق حي لاؿ يف التنقي وػ{{ ٖٚ-ٖٙوحيحو نمور( .....بدعوىق داللت ا على
أف النػػاس غػػع عػػذورين يف تػػتؾ اعبمعػػو وال يمػػتقيا يػػذا إال إذا كانػػت واجيػػو تعيينيػػو ،إذ لػػو
كانت واجيو زبيعيو فللناس أ ْف تاروا العدؿ ات ت ويرتكوا وةة اعبمعو ،فلمػاذا ال يعػذروف
يف تػػتؾ أحػػد عػػد التخيػػعي ػػع إتيػػاّنا ابلعػػدؿ ات ػػت؟ فالمػػحيحو كالمػػتي يف الوجػػوب
التعييين وآبيو عن اغبمل على الوجوب التخيعي بتاتً.
(الدفعق ويدفعو أف اؼبتاد ابلمحيحو لػيس أّنػا غػع عػذورين يف تػتؾ إل ػا و اعبمعػو وأوػل ا،
بل اؼبتاد أّنا غع عذورين يف تتؾ اغبذور ؽبا والمػعي كبويػا بعػد ا ربققػت إلا ت ػا ووػارت
نعقدة يف اػبارج ،وية د لذل .}}...
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ادلىرد التبسع واألربعىن:
ه ٍ ا [ٖ3إ اُو (اَ لا ُٞخٞا اُالخ٤٤ا  ١ال ٣الّػٝ ٢خا٤ُ ٞاَ ٣وّ٤ال اُٞخاٞا
اُالؼٝ ٢٘٤٤اٗٔ ٓ ٢ٛد اسال.ؼ اف صاِر ه ٘٣اش ٓاٖ ٝخٜاش ٗظا ٙل ػِاٛ ٠ا ا
اُالو٤٤ل ،كٌ َٜلٓ ٢دا اساال.ؼ اف ٌٔ٣اٖ لةا ٛ ٤لؼال ٝخأً ٙٞا سا٤أ  ٢إ
شااا ا م ؼااا ُ٠ل ؿ٤ااا و٤٤ااال اُٞخاااٞا اُالؼ٘٤٤اااُِ ٢ؼااالًٔ ٍٝااا أك ااا ٚاُ ٝا٣ااا ف
اُصس٤سش لص ازش؟
 َٛٝإٔ زد٤اش اُ٘صاٞل لٜا  ٙاُلتخاش ٓاٖ اُٜة شاش زالاٗ ٠السا ت ٜٓ٘ا ُٔدا
اسال.ؼ اف]م
أقىل:
تعليق(:)004
أثيتنا أنو ال يوجد نص وال وتاحو يف األدلو تدؿ على التعيينيو إللا ػو وعقػد المػةة ،أي أف
ابلنص والمتاحو على الوجوب التعييين إللا و المةة وعقديا.
التوا ت ال تدؿ
ِّ
تعليق(:)005
ؾبتد استيعادات وؾبتد استحما ت يي التكن األساس لطتح ظباحو الةيخ ولػد أثيتنػا سػابقاً
وسنثيت ذل الحقاً إ ْف ان هللا تعاىل.
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ادلىرد اخلمسىن:
ٝ[ٖ3-ٖ3هل ذً هلس س ٙل ٝخُ ٖ٤ٜسٗ ُِٔ ٖ٤ؼ٤ش : ٔٛٝ
هٍ
ا  :ٍٝإ ااة اُدٔؼااش ُااٗ ً ٞاات ٝاخ.ااش ؼ٤٘٤٤ااش ُةا ع ذُااي ٝذاع ٌُٝا ٕ ٓااٖ
أُةاأِّ ف اُٞاضااس ف ٗظ ٤ا ؿ ٛ ٤ا ٓااٖ اُل ا ا( اُ٤ٓٞ٤ااش ،كااإٔ ز ا ٍ ااة
اُدٔؼش ٝهالل ز ٍ اُل ا( اُ٤ٓٞ٤ش لؼ ٌٖ٣ ُْٝ ٜ٘٤إلٌٗ ت ٝخٞل ٜسٌ٣ ُْٝ َ٤.ل
٣خل ٠ػِ ٠أزل ٖٓ أُةأِ ٖ٤كضاةً ػاٖ اُؼِٔا ا أُسوواٝ ٖ٤اُ.ا زثُٞ ،ٖ٤ضاٞذ
اٗ ٖٓ ٜأُة (َ ػ ٓش اُٝ ِٟٞ.اُ٘صٞل كً ٜ٤ثٓ ٤الض ك لَ ال .ؼل ػٟٞ
ٞا  ّ ٓ ًٔ ٛم
ٓٝؼ٤ً ٚق س ؽ ُلو ٘( ٜا ػةّ هلس م أسا اتْٛل إٔ ٌ٘٣ا ٝا ٝخٞلٜا لاَ هال
ػ كت ة ُْ اُلو ٜا ا هلٓ ٖ٤ػِ ٠ػلٓ٘٣ ُْٝ ٚوَ اُوا ٍٞلا ُٞخٞا اُالؼ٘٤٤آ ٢اٖ
أزاال ٓاا٘ ْٜكاا ٢أُةااأُش ػِاا ٠اخااالةف اتا(ٜااْ كاآ ٢ةا ٝػ٤ال ٜكاا ٢ػصا اُـ.٤ااش
ٝػلٓ ٜكإ أُسٌ ٢ػٖ اُة٤خ هلس س ٙل خٞازٝ ، ٛػٖ الاٖ ئ ت٣اس ٝساةت
ز ٓالٝ ٜػلّ ٓة ٝػ٤ال ًٔ ٜاخال ت ٙلؼ أُالأخ ،ٖ٣
أَكََِْ صَ اُِ ٝ ٓ ْٜ٤ت لأ٣ل ٖٓ ٘٣ا خ .ت أُالولٓش ػًِ ٠ث  ٜ؟!
ٝالسآ ٔ٤ااٖ تُ٘ ٟٝا ٛا ُ ً ٙةاا٤خ ٝؿ٤ا ٔٓ ٙااٖ ال ٣سالٔاَ ؿلِالااٝ ٚػاالّ ػثااٞتٙ
ػِ٤ً ، ٜ٤ق ٛٝا ٢لٔا أٓٝ ٟةأغ ٓا٘ ْٜهالس م أسا اتْٛل ٝهال ٓااٝا ًالاْٜ.
ٝطٞآٓ ْٛ ٤اٖ ِاي ا ز ٣ا ٓٝ ،اغ ذُاي ٣الّػ ٢اُةا٤خ هالس سا ٙل اإلخٔا ع
ػِ ٠ػلّ ٝخٞا اُدٔؼش ؼ ًٔ ،ً ٘٤٤أ ّػا  ٙؿ٤ا ً ٙصا ز اُـ٘٤اش ٝالاٖ ئ ت٣اس
ٝؿ،ْٛ ٤
كٜااَ اٛا ؿ (.ااش ػااٖ أٗظا ت ْٛأ ٝسالٔااَ اٜٗااْ أكالااٞا لدااٞاز ا ى ك ٣ضااش ٓااٖ
ك ا( م س.س ٗ ٚػِ ٠خةُالٝ ْٜػظٔالْٜل؟!
ٓٝغ  ٛا اُالة ُْ ً٤ق  ٌ٘٘ٔ٣ا خ لظ  ٛا خ .ت ٝئطةه ، ٜلاَ ٣الُ٘ ٛا ا ػِا٠
ػالّ ًا ٕٞاُدٔؼااش ٝاخ.اش ؼ٤٘٤٤ااش ،ئذا ً ال ٓ٘ا ل ٓااٖ زٔاَ ِااي اُ٘صاٞل ػِاا٠
اُٞخٞا اُالخٝ ١ ٤٤أكضَ اُل ٖ٣ل ٝك:ٚ٤
ٔ -اٗ٘ا ٗأخا أزٌ ٓ٘ا ٓااٖ أُؼصااٝ ٖ٤ٓٞال ٗال ًٜا ٓااٖ أخااَ هاا ٍٞاُلوٜا ا ٜٓٔا
ػظٔت ٓ٘ارُالٝ ،ْٜلؼال إٔ ُات اُ٘صاٞل اُصا ٣سش اُصاس٤سش ػِا ٠اُٞخاٞا
اُالؼ ،٢٘٤٤كة ٓؼ٘ ٠السال.ؼ ٝ ٙاُؼل ٍٝػُ٘ٔ ٚد إ اُلو ٜا ُْ ٣وُٞٞا ل]ٚم
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أقىل:
تعليق(:)006
ابلنص والمتاحو على كوف الوجوب تعيينياً.
للنا ونقوؿ أنو ال يوجد يف األدلو ا يدؿ
ِّ
تعليق(:)007
يف عل ػػا األو ػػوؿ ع ػػاد ًة يق ػػع اليحػ ػ يف ال ػػدليل الة ػػتعي (اللفه ػػي وغ ػػع اللفه ػػيق يف ثةث ػػو
ياح :
ٔ -ربديد دالالت الدليل الةتعي (الداللوق.
ٕ -إثيات وغتى الدليل الةتعي (إثيات المدورق.

ٖ -إثي ػػات ُح ِّجيػ ػو الدالل ػػو يف ال ػػدليل الة ػػتعي (إثي ػػات ُح ِّجيػ ػو الدالل ػػو ،إثي ػػات ُح ِّجيػ ػو
اله ورق.

واؼبيح الثاين (إثيػات وػغتى الػدليل الةػتعيق يتنػاوؿ كيفيػو إثيػات كػوف الػدليل وػادراً ِ ػن
الةارع ،وإثيات كوف الدليل وادراً ِ ن الةارع يكوف بطتيقن:
الطتيق األوؿ( :اإلثيات الوجداينق ،وفيو ُل َتز المدور وجدا ً فيوج العلػا بمػدور الػدليل
ِ ن الةارع ،وؽبذا الطتيق عدة وساهل ِ ن أبتزيا:

ِ
اغبمي اؼبتع ِّدد الذي ي ِ
وج اليقن.....
ُ
أ -التواتت :ويو اإل يار ّ
ب -اإلصباع :ويو اإل يار اغب ْدسي اؼبتع ِّدد الذي ي ِ
وج اليقن.....
ُ
َ
جػ -سعة اؼب ِّ
تةتعو :ويي ِ ن اتاثر ا موسو ال تكةف على سييل اإلف عن الدليل
الةتعي.
الع َقةن :ويي ِ ن اتاثر ا موسو ال تكةف عن الدليل الةػتعي بعػد ض ِّػا
د -سعة ُ
سكوت اؼبعموـ (عليو المةـق (يذا المكوت يدؿ على اإل ذان ِ ن الةارعق.

الطتيق الثاين( :اإلثيات التعيديق :وفيو ُل َتز المدور تعيداً ،أب ْف يُػتَػ َعيد الةارع ابلمدور،
12

الفصل يف الفريضة املعطلة بني رأي واستحسان و دليل وبرهان......

فيوج العلا حبُ ِّجيو الدليل أي يوج العلا عل اغبُ ِّجيو للػدليل و ػءداص ،لكنػو ال
يوجػ العلػػا بمػػدور الػػدليل ِ ػن الةػػارع وال يوج ػ العلػػا بثيػػوت ػػءدى الػػدليل،

(الحع الفتؽ بن "العلا ابغبُ ِّجيو" وبن "العلا ابلمدور"ق.

ويذص األ ور اثبتػو و مػلمو عنػد األوػولين علػى كبػو العمػوـ ،والوضػوح والييػاف والتعميػق يف
يذص اليحوث يتجع اىل النفس اؼبقدس والفكت األنور للة يد المعيد دمحم ابلت المدر (لدس
ستصق،
لكن اليعيد حقيقو عن علا وفكػت المػيد األسػتاذ دمحم ابلػت المػدر (لػدس سػتصق ال يف ػا وال
االدعػان أف فػة ً علػى ػ ِّ المػيد (لػدس سػتصق أو ثِّػل طّػو حػا لػو
يِّز ،وال يكفػي ؾبػتد ِّ
ادعى اؼبدعي وأ ػاع ذلػ  ،فػالكةـ يف الفكػت والعلػا األوػو والفق ػي الػذي ربطنػا ابلمػيد
المدر (لدس ستصق وافػرتض علينػا اتِّيػاع المػيد األسػتاذ المػدر (لػدس سػتصق وا اعتػو وتي ِّػين
الميد المػدر
االدعان يف اعبوان األ تى أبف فة ً على
أفكارص واالنتمار لو ،وكذل
ِّ

(لػدس سػتصق ف ػو لتػاج اىل والعيػو و مػداليو و طابَقػو القػوؿ والفعػل ػع لػوؿ وفعػل المػػيد

فمػن ولػػف ولػػف و والػػف المػػدر اؼبقػػدس اؼبيدهيػػو
األسػتاذ دمحم ابلػػت المػػدر (لػػدس سػػتصقَ ،
الذؿ واػبنوع واؼبداينو ػع
كل اؼبيادين والماحات وَن ولف ولف ِّ
الةجاعو التذحويو يف ِّ
الطغاة وأهمو الكفت ِ ن دكتاتورين وولييين وو اينو وَن ....وَ ن.....؟!؟!

ونفس الكةـ جيتي خبموص سيد األستاذ المدر الثاين (لدس سػتصق وَػن يػدعي أنػو يمػع
على ِطّو وّنجو!!
واؼبتحمػل أف ظباحػػو الةػػيخ مل يِّػز ومل يف ػػا طال ػ وحبػػوث وعلػػوـ المػػيد األسػػتاذ المػػدر
ّ
اؼبقدس (لدس ستصق ،فالميد اػبوهي (لدس ستصق يف قاـ إثيات اإلصباع ،و ع ثيوت اإلصباع

فإنو يثيت أحد الوساهل الوجدانيو للطتيق الوجداين أي يثيت الطتيق الوجداين الذي لتز فيو
وجدا ً ودور الدليل الةتعي ِ ن الةارع ،فالميد اػبوهي (لدس ستصق يف اؼبقاـ مل يتيع لػوؿ
الفق ان بل يتيع الدليل الةتعي ا تز وجدا ً ابإلصباع( ،ونفس الكةـ يقاؿ يف المعةق.
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وعليو ال يػتا ػا ذكػتص ظباحػو الةػيخ [اننػا أن ػذ أحكا نػا ػن اؼبعمػو ن وال نرتك ػا ػن أجػل
لوؿ الفق ان ما عهمت نزلت ا. ...
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ادلىرد احلبدي واخلمسىن:
 -ٕ[ٖ3إ ٖٓ اُلو ٜا أُالولٓ ٖٓ ٖ٤ه ٍ لس ٓالٜا ًا لٖ ئ ت٣اس ٝساةّت
هٍ
ػِاآ ٠اا ذًاا  ٙهاالس ساا ٙلل كِٔاا ذا ُااْ ٣أخاا لوااٝ ُْٜٞأخاا لٔاا  ٛاُواا (ِٖ٤
ل ُٞخٞا اُالخ١ ٤٤؟
ُؼِاا٣ ٚوااُ :ٍٞو٤اا ّ اُاالُ َ٤ػِاا ٠أُةاا ٝػ٤ش كاا ٢اُدٔؼااش أ ١أػااْ ٓااٖ اُالؼ٘٤٤اا٢
ٝاُالخٗ ٌُ٘٘ ١ ٤٤و ٛ :ٍٞا س٤رٝ ،ؿ ٣ش ٓ ٗ ٣ال ٙكاٛ ٢ا  ٙاُ٘وطاش ػالّ خاٞاز
خؼَ أهٞاٍ اُلو ٜا ُ٤ةً ز ًٔ ً ػِ ٠أهٞاٍ أُؼص ٖ٤ٓٞػِ ْٜ٤اُةةّل]م
أقىل:
تعليق(:)008
ذكػت يف اؼبػػورد المػػابق أنػو إذا ثيػػت اإلصبػػاع (أو المػعةق فإنػو يَثيُػت الطتيػػق الوجػػداين الػػذي
كبتز بو المدور وجدا ً فيوج العلا بمدور الدليل ِ ن الةارع ،ويكوف يذا الػدليل وػاغباً
للتقييد أو للتخميص أو للمعارضو وحم اؼبوارد،
ويف اؼبقاـ يتيد الميد اػبػوهي (لػدس سػتصق ِ ػن يػذا الػدليل (الثابػت ابإلصبػاع أو ابلمػعةق أ ْف
يقيِّد اإل ةؽ اؼبُمتفاد ِ ن األدلو األ تى.
تعليق(:)009
يف يال ػ وو ػ أف المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق يف قػػاـ صبػػع ألػػواؿ ات ػػتين أو األ ػػذ
أبلػػواؿ ات ػػتين ،لكن ػو (لػػدس سػػتصق لػػيس كػػذل  ،بػػل يػػو يف قػػاـ ربمػػيل وإثيػػات التمػػا ُمل
واإلصباع (عند العلمان الفق انق على (عدـ الوجوب التعييينق لمةة اعبمعو،
وِ ن الواض عند اعبميع أف َ ن يقػوؿ (حبت ػو وػةة اعبمعػوق كػابن إدريػس ف ػو يقػوؿ (بعػدـ
وجوهبػػا التعييػػينق ،فيكػػوف ابػػن إدريػػس أحػػد اجملمعػػن علػػى اغبكػػا (بعػػدـ الوجػػوب التعييػػينق
لمةة اعبمعو،
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الحع ا نقلو ظباحو الةيخ نفمو عن الميد اػبوهي (لػدس سػتصق و ػ[ ٖٛلػد عتفػت تمػامل
الفق ان االلد ن على عد و ومل ينقل القوؿ ابلوجوب التعييين ن أحد ن ا يف اؼبمػ لو علػى
ا ػػتةؼ آراه ػػا يف ة ػػتوعيت ا (يف عم ػػت الغيي ػػوق وع ػػد ا (أي ع ػػدـ ة ػػتوعيت اق وي ػػذا
الكةـ وجود يف التنقي /كتاب المةة وػ ،ٕٚويف نفس المفحو ػن التنقػي لػاؿ [و ػع
ادعى
ادعاص (أي ّ
يذا ي ّدعي الةيخ (لدس ستصق اإلصباع على عدـ وجوب اعبمعو تعييناً ،كما ّ
اإلصباعق غعص كماح الغنيو وابن إدريس وغعيا .
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ادلىرد الثبوي واخلمسىن:
 -ٖ[ٖ3ئٕ ػلّ ذٞ٣ع اُٞخٞا اُالؼ ٢٘٤٤ال ٣ؼ٘ ٢ػلّ ث ،ٚ ٞ.كإ ػٞآاَ
هٍ
ًث ٤ة ػل ػِ ٠طٔس أزٌ ّ ث لالش ك ٢اُة ٣ؼشُ ً ،رٝاج أُإهت كاٗآ ٚالةا ُْ
اُدٞاز ػ٘لٗ ٓٝغ ذُي كاٗ ٚأٗلت ٖٓ ئه ٓاش اة اُدٔؼاش ًٝةٔٛا ٓاٖ أُةا (َ
ػ ٓش اُُٞٝ ِٟٞ.ال اُ٘ ٢ٜػ٘ ُٔ ٚزٗ ٠ئال شوٝ ًٔ ٢ت ك ٢اُسال ٣اُةا ٣قل
ٓٝغ ذُي كٓ ٜٞؼطَ ًصة اُدٔؼش ،ك ٜا ٗو ػِ ٠اُو (َ]م
أقىل:
ل وويا ورأي واستحماف ا أنزؿ هللا تعاىل بو ن سلطاف ،إنو لياس ع الفارؽ،
تعليق(:)021
واػبل حاول بن النهتيو واغبكا ونوعو وبن التطييق ،ففي ثاؿ الزواج اؼبنقطع أنت تقوؿ:
أ -اغبكا :تمامل اعبواز عند .

ب -التطييق :عطل ،وإف إلا تو وتطييقو أندر ِ ن إلا و وةة اعبمعو.
أ ا ثاؿ وةة اعبمعو ف نت تقوؿ:

أ -اغبكا :تمامل الوجوب التعييين (بل يو ِ ن الذتور تق.

ب -التطييق :عطل.

وِ ػن الواضػ أنػو ال ُ نافػػاة يف ثػػاؿ (الػػزواج اؼبنقطػػعق بػػن اغبكػػا والتطييػػق أي ال نافػػاة بػػن
اعبواز وبن عدـ إلا تػو وعػدـ تطييقػو ،ويف اغبقيقػو أف عنػواف التعطيػل ال يَمػ ُدؽ ينػا بعػد أ ْف

ثيت أنو غع واج وأف الرتؾ يو إذف الةارع اؼبقدس ،ف ل تتيد (اإلفتانق ظباحو الةيخ
بوجوب الزواج اؼبنقطع وحبت و تتكو وكبويا؟!!
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وِ ػن الواض ػ أف اؼبنافػػاة تح ِّققػػو يف ثػػاؿ (وػػةة اعبمعػػوق أي يوجػػد نافػػاة بػػن الوجػػوب
التعييػػين وبػػن عػػدـ إلا ػػو وػػةة اعبمعػػو وعػػدـ تطييق ػػا ،وعنػػواف التعطيػػل يَم ػ ُدؽ ينػػا ألف
الوجوب التعييين ينايف الرتؾ وعدـ اإللا و (يذا حم

ياين ظباحو الةيخق.

تعليق(:)020

إف ػػا تتينػاص يف ثػػاؿ المػػةة {{ ِ ػن أف اغبكػػا ابلوجػػوب التعييػػين ُتمػػا َمل وأنػو ِ ػن ضػػتور ت
الػدين ألنػو اثبػػت يف ز ػػن اغبذػػور وسبا يػػو األدلػو عليػػو وال يوجػػد ػػانع عػػن ذلػ الوجػػوب يف
ز ػػن الغييػػو ،وكمػػا للػػت يف وػ ػٔٔ [يػػذا ػػع إصبػػاع ا ،بػػل يعػػد ػػن ضػػتور ت الػػدين ،علػػى
وجوهبػػا التعييػػين يف ز ػػن اغبذػػور وسبا يػػو األدلػػو علػػى وجوهبػػا ....أ ػػا كبػػن فػػة نػػتى لمػػوراً يف

اؼبقتذي ....فيكػوف وجوهبػا تعيينيػاً ولػيس زبيػع ً }} ال يػتا وال يمػ

تحػو يف يػذص النقطػو

ويذا النقري ،وذل :
ألف اغبكا يف ثاؿ (الزواج اؼبنقطعق ُتما َمل عند فعةً وال إ كاؿ وال ةؼ يف يذا،

أ ا اغبكا (الوجوب التعييينق يف ثاؿ (وػةة اعبمعػوق ف ػو غػع ُتمػا َمل عنػد بػل يػو ُتمػا َمل

األللق وية د ؽبذا ػا نقلػو الةػيخ عػن
العدـ (حم ياين الميد اػبوهي (لدس ستصق على ِّ
الم ػػيد اػب ػػوهي (ل ػػدس س ػػتصق يف لول ػػو (ل ػػدس س ػػتصق و ػ ػ[ ٖٛكي ػػف س ػػاغ لفق اهن ػػا األع ػػةـ
(لدسػت أسػتارياق أف ينكػتوا وجوهبػػا ولػاؿ و ػ[ ٖٛومل ينقػل القػػوؿ ابلوجػوب التعييػػين ػػن
أحػػد ػػن ا يف اؼبم ػ لو علػػى ا ػػتةؼ آراه ػػا يف ةػػتوعيت ا ....ولػػاؿ وػ ػ[ ٖٛولػػد ػػىوا
كتػػي ا و ػػوا عيا ػػن تلػ األحاديػ و ػػع ذلػ يػ ّدعي الةػػيخ (لػػدس سػػتصق اإلصبػػاع علػػى

عػػدـ وجػػوب اعبمعػػو تعييني ػاً ،كمػػا أدعػػاص غػػعص كمػػاح الغنيػػو وابػػن إدريػػس وغػػعيا ولػػاؿ
وػ[ ٖٜف ل تتايا غاهيو عن أنهاريا ،أو لتمل اّنا أفتوا واز تتؾ فتيذو .
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تعليق(:)022
وحجو علي وليس لػ  ،وبعيػارة يقػاؿ أنػو يُػن َقري
اؼبثاؿ والكةـ يف يذا اؼبورد يمل كدليل ُ
ظباحػو الةػيخ بػػنفس اؼبثػاؿ (الػزواج اؼبنقطػػعق فيػالتغا ِ ػن ربت ػو ِ ػن علمػان وفق ػػان
عليػ
لكل َ ن يقوؿ ػواز (الػزواج
العا و ُ
وحكا ا وهتديديا ابلعقوبو والمجن والتةتيد والتقتيل ِّ
ِ
ِ
ػل يػذا فػ ف اغبكػا ُتمػا َمل عليػو ف نػػت
اؼبنقطػعق ودبَػن يفعػل ذلػ ويطيّقػو ،ألػوؿ ابلػتغا ػن ك ِّ

تقػػوؿ [ تمػػامل اعبػػواز عنػػد إذف ؼبػػاذا مل يكػػن اغبكػػا (ابلوجػػوب التعييػػين لمػػةة اعبمعػػوق
ُتمالَماً عند اووً ع ةحهو أف يذا اغبكا ليس فيو طورة وال ؿبذور ِ ن حيو علمان
وحكا ا ألنو وافِق تراه ا وأحكا ا ف ا يقولوف ابلوجوب التعييين؟!!!
وفق ان العا و ُ
تعليق(:)023

تتى ليم ؿ كل إنماف عالل نفمو ،يل أف (الزواج اؼبنقطعق يو ِ ن اؼبماهل العا و اليلوى

كمػةة اعبمعػػو (علػػى فػػتض القػػوؿ بوجوهبػا التعييػػينق أو كمػػةة المػػي أو اله ػػت أو العمػػت
وغعيا ِ ن الفتاهري؟!!
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ادلىرد الثبلث واخلمسىن:
ٓٗ[ٗ -إ ػلّ ذٞ٣ع ئه ٓش ة اُدٔؼش كا ٢زٓاٖ أُؼصا ٖ٤ٓٞػِْٜ٤
هٍ
ا ُةةّل ػِا ٠ا هاَ ًا ٕ ُٞخا ٞأُا ٗغ ػاٖ ئه ٓالٜا ُٝا٤س ُؼالّ ٝخآ ٞوالضا٢
اُٞخاٞا اُالؼ٘٤٤ا ٢كٜ٤ا ٛٝ ،ا  ٙكٌا ٜٓٔااش ُؼالّ ٓساٞت اُ٘لاان أُظِاْ اُا  ١خِااٚ
كو ٜؤٗ ٣ ُْٝخ خٞا ٓ٘ ،ٚكؼطِٞا  ٙ ٛاُل ٣ضش أُ .تًاشٝ ،ز ٓات ا ٓاش ٗلةاٜ
ٓااٖ اث تٛا اُؼظٔ٤ااشًٔ ،ا سا هت ٗلةاا ٜاُاا ٠االٗسااةٍ اُخِوااٝ ٢اٌُ.اات اُد٘ةاا٢
لة .س  ٜٔ٣اُرٝاج أُإهت ػِٗ ٠لة] ٜم
أقىل:
تعليق(:)024
الكػػةـ يكةػػف عػػن د ػػوؿ وػػاحيو النفػػق اؼبهلػػا وإلا تػػو فيػػو ،وتعةػػع

ظلمتػػو وأويا ػػو يف

القل والفكت ،فاليح يف يذا اؼبقاـ يو إلثيات حكا وةة اعبمعو يف عمت الغييو الةتيفو
ول ػػيس يف عم ػػت اغبذ ػػور ،و ػػا ذُك ػػت ِ ػ ػن استحم ػػا ت بع ػػد ي ػػذص العي ػػارة ال تفي ػػد يف إسب ػػاـ
االستدالؿ إضافو اىل عدـ سبا يت ا يف نفم ا وسي يت الكةـ إ ْف ان هللا تعاىل.
تعليق(:)025
ادعاه د وؿ الفق ان اىل (النفػق اؼبهلػاق بمػي عػدـ ف م ػا الفكػتة اؼب مػو (ويػي :إف
إف ِّ
ع ػػدـ ذي ػػوع إلا ػػو اعبمع ػػو لوج ػػود اؼب ػػانع ع ػػن إلا ت ػػا ول ػػيس لع ػػدـ وج ػػود قتذ ػػي الوج ػػوب
التعييػػين...ق أي أّن ػا ف مػػوا عػػدـ وجػػود اؼبقتذػػي أو ػةً أي عػػدـ وجوهبػػا تعيين ػاً أو ػةً ينػػايف
كة المابق والذي فيو أف الفق ان يملِّموف بوجود اؼبقتذي وأف األدلو ت و على وجػوب
إلا و وةة اعبمعو تعييناً وأف اإلصباع على يذا وأنو ِ ن ضتور ت الدين حي للت وػ ػٔٔ

[ ...ع إصباع ا ،بل يُعد ن ضتور ت الدين ،على وجوهبا التعييػين يف ز ػن اغبذػور وسبا يػو
األدلو على وجوهبا. ....
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فكيػػف ذبمػػع بػػن (إّن ػا ف مػػوا عػػدـ وجوهبػػا تعيين ػاًق وبػػن (إصبػػاع ا علػػى وجوهبػػا تعيين ػاًق ػػع
ةحهػػو أن ػ تتيػػد اسػػتفادة الوجػػوب التعييػػين يف ز ػػن الغييػػو ِ ػن الوجػػوب التعييػػين يف ز ػػن
اغبذور وكة

يف اؼبوردين (وػٓٗووػٔٔق يف نفس اؼبوضوع ونفس اؼبم ِّ ؟
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ادلىرد الرابع واخلمسىن:
ه ٍ ٓٗ[مممم  ٙ ٛٝكٌ ٜٓٔش ؼل ٓسٞت اُ٘لن أُظِْ اُ  ١خِ ٚكو ٜؤٗ ُٝاْ
٣خ خاٞا ٓ٘ا ٚكؼطِااٞا ٛا  ٙاُل ٣ضااش أُ .تًاش ٝز ٓاات ا ٓاش ٗلةاآ ٜاٖ اث تٛا
اُؼظٔ٤ش ًٔ س هت ٗلة ٜاُ ٠االٗسةٍ اُخِوٝ ٢اٌُ.ات اُد٘ةا ٢لةا .س ٜٔ٣ا
اُرٝاج أُإهت ػِٗ ٠لة] ٜم
أقىل:
تعليق(:)026
يػػذا ج ػػل دبمػػادر األحكػػاـ واسػػتنيا ا ،فػػالكةـ فيػػو لػ واضػ اب ػػل بػػن األ ػو أتيػػاع أيػػل
الييت (علي ا المةـق وبن األ و أتياع ابلي اؼبذاي ،

أ -أ ّا الزواج اؼبنقطع :ف تياع ذي اغب ِّق مل ِّ
لت وا (مل يع ِطّلواق الزواج اؼبنقطع وأنػت بنفمػ
للت ليل وفحو واحدة فق وػ[ ٖٜكالزواج اؼبءلت فإنو ُتما َمل اعبواز عند ، ....

وحكػا ا فقػػد حت ػػوا (عطلػػواق الػػزواج اؼبنقطػػع علػػى أنفمػ ا
أ ػا أتيػػاع اؼبػػذاي األ ػػتى ُ
ولد ّنوا عنو ،وأنت بنفم يف نفس المػفحو وػ ػٓٗ للػت [ولػوال الن ػي عنػو ؼبػا ز إال
قي .
ب -أ ػا وػػةة اعبمعػػو :ف تيػػاع ػػذي اغبػ ِّق عطلػػوا (حمػ
التعييين....ق وةة اعبمعو،

ينػػاؾ ألّنػا لػػالوا بعػػدـ وجوهبػػا

أ ا أتياع اؼبذاي األ تى فلا يع ِطّلوا (بل لالوا بوجوهبا التعييينق وةة اعبمعو،
ف ػ ي أ ػ ٍو تتحػػدث عن ػػا ظباحػػو الةػػيخ؟ وأي أ ػ ٍو تكػػوف مػػدراً لىحكػػاـ حبي ػ يكػػوف
إصباع ا ُحجوً وسعهتا ُحجوً؟!!!
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ادلىرد اخلبمس واخلمسىن:
ها ٍ ا ٓٗ[ٞ ٝضاا٤ر ذُااي إ ئه ٓااش ااة اُدٔؼااش ً ٗاات ٓااٖ ٝظا (ق اُااٞاُ٢
اُال ا لغ ُِةااِطش لسة ا ٓ ا والضاا ٓ ٚ٤اساا ْ٤اُلُٝااش ك٤إ  ٜ٣ا ل٘لةاا ٚأ ٝؼ ا .( ٗ ّٖ٤ا ً
خ ً ُ ،ٚكِْ  ٌٖ٣لٔولٝت اإلٓ ّ ػِ ٚ٤اُةةّل إ ٣ؤٜ٤ا ٕ ذُاي ُ٣ؼال خ ٝخا ً
ػِ ٠اُةِطش  ٔ ٝا ً ػِ ٜ٤ك٤ؼ ه ل الساللص ٍ ًٝ ،ا أ س ل ْٜػِا ْٜ٤اُةاةّل
ال ٣وٜٗٞٔ٤ا ٓةااالوِٝ ٖ٤هاال ّٗ.اا ٚاإلٓا ّ ػِ٤اا ٚاُةااةّل أ ااس لُ ٚا ُي ،كلاا ٢تٝا٣ااش
زٔ لٖ ػ٤ة ٠ػٖ خؼل لٖ دمحم ػٖ أل ٚ٤ػٖ ػِ ٢ػِ ْٜ٤اُةةّل ه ٍ :ئذا هالّ
اُخِ٤لش ٓص ا ً ٖٓ ا ٓص ت خٔغ اُ٘ س ُ٤س ذُي زل ؿٙ ٤مممم]م
أقىل:
تعليق(:)027

الكػةـ ينػػا ينػايف ػػا ذكتتػو سػػابقاً ِ ػن أف اإل ػػاـ (عليػو المػػةـق عتػ علػػى أوػحابو ألّنػا ال
يقيموف وةة اعبمعو يف دّنا ،فالكةـ والعت وجو ِ ن اإل اـ (عليو المةـق إىل أوحابو

فػػإذا مل يكػػن دبقػػدور األوػػحاب إلا ت ػػا وف ػاً ِ ػن االستلمػػاؿ (كمػػا تػػذكت ينػػاق إذف كيػػف
يكلِّػف اإل ػػاـ (عليػػو المػػةـق أو ػحابو بغػػع اؼبقػػدور والتكليػػف بغػػع اؼبقػػدور ليػػي يمػػتحيل

ودورص ِ ن اإل اـ اؼبعموـ (عليو المةـق،

لاؿ الةيخ يف و ػٓٔ [ولذا سنممع يف بعري التوا ت عت اإل اـ المادؽ (عليو المةـق
على أوحابو أف ال يقيمويا يف دّنا.....
فعلي

ظباحو الةيخ:

أ -التفميل بن ونفن ِ ن األوحاب،
األوؿ :األوػػحاب ال ػػذين يعية ػػوف يف نف ػػس اؼبدينػ ػو ال ػ يع ػػي
المةـق.
والثاين :األوحاب الذين يعيةوف يف دف أ تى.
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ب -وعلي أ ْف أت ذ بنهت االعتيار بُعد اؼبدف ولتهبا و مافت ا الةتعيو ِ ن اؼبدينو ال تُقػاـ
في ا صبعو ِ ن لِيَل الوا .
تعليق(:)028
لو سل ْمنا بتما يو ا للت أبف اإل اـ المادؽ (عليو المةـق عت على أوحابو ،وسل ْمنا أبف

ِّ
واؼبتةتعو
وةة اعبمعو واجيو تعييناً كما تدعي ظباحو الةيخ ،إذف ؼباذا مل يلتزـ األوحاب
هبػػذا الوجػػوب التعييػػين وؼبػػاذا مل يلتز ػػوا بعتػ اإل ػػاـ (عليػػو المػػةـق وأي ػػذوا بػػو أب ْف يُه ػػتوا
الوالن والييعػو والطاعػو ل ػاـ (عليػو المػةـق ويقيمػوا المػةة وال يوجػد جػواب إال العمػياف

واالكبتاؼ والذةؿ!!!!!
ِّ
واؼبتةتعو يف ز ن اإل ػاـ المػادؽ (عليػو المػةـق
جةن األ يار
ف ل ُلتَ َمل أف األوحاب اال ّ
و ػػا بعػػدص ِ ػن العاوػػن واؼبنحػػتفن والذػػالِّن لػػرتك ا الواج ػ التعييػػين الثابػػت وتػػتك ا اعػػو
اإل ػػاـ اؼبعمػػوـ (عليػػو المػػةـق الػػذي حػػث ا ولػػث ا علػػى االلت ػزاـ ابلواج ػ التعييػػين وإلا ػػو
مور؛ كيف نتمور ن ا العمياف!!!
المةة؟؟!! ابلت كيد ال ُلتَ َمل ذل وال يُػتَ َ

تعليق(:)029

إف ظػايت التوايػو الػ ذكتيػا ظباحػو الةػيخ تةػع إىل أف اعبمعػو ال تقػاـ إال ِ ػن لِيَػل اػبليفػو،

وظايتيا أّنػا ال تُةػتع إذا دعػا إلي ػا غػعص (لػيس ذلػ ألحػد غػعصق وعلػى يػذا تكػوف التوايػو
دليةً على ةؼ ا ييين عليو ظباحو الةيخ،
وِ ن الواض أف اػبليفو اؼبقمود يف التوايو يو ليفو اغب ِّق وليس ليفو اعبور والطغيػاف ألف
ِ
يءسس حكماً ػبليفو اعبور والذةؿ ،اووً ع ةحهػو أف التوايػو
اإل اـ (عليو المةـق ال ّ
وادرة عن أ ع اؼبء نن (عليو المةـق حم ظايت ا نقلو ظباحو الةيخ وبعيارة :أف القوؿ
أبف اعبمعو ال تُةتع إال أب ت (ندانق اػبليفو الةتعي ؽبا ينايف القوؿ أبف اعبمعو واجيػو تعيينيػو
كل كلف إلا ت ا وعقديا.
يف العقد أي جي على ِّ
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ادلىرد السبدس واخلمسىن:
ٕٗ[ ٝولٓت اإلش ت اُ ٤ٌ. ٠اإلٓ ّ اُ .ه ػِ ٚ٤اُةةّل اُ ٠أُةدل،
هٍ
ٝكاٞٓ ٢ثواش ألا ٢لصا ٤ها ٍ :خِات ػِا ٠ألا ٢ػ.ال م ػِ٤ا ٚاُةاةّل كا٣ ٢ااّٞ
خٔؼش ٝهل ِّ٤تُ اُدٔؼاش ٝاُؼصا كٞخل اٚمممممل ٛٝا ا شا ٛل ػِا ٠إٔ أ اس ا
ا (ٔش ػِ ْٜ٤اُةةّل ً ٗٞا ٣إ ] ٜٗٝم
أقىل:
تعليق(:)031
إذا كاف لمدؾ ِ ن ذكت [تيكع اإل اـ اليالت (عليو المػةـق يػو أداؤص لمػةة اعبمعػو ف ػذا
ينايف كة المابق ِ ن أف اإل اـ (عليو المةـق ال يقدر على إلا ت ا.
أ ّا إذا مل يكن لمدؾ ذل بل كاف للدرس أو لمةة النوافل أو اله ت ( ثةًق فإف ِذكت يذص
العيارة غع ناس يف اؼبقاـ ألّنا ال تُفيد يف االستدالؿ.

تعليق(:)030
إف الكةـ يف نفي الوجوب التعييين لمةة اعبمعو ،فلو كاف الوجوب التعييػين اثبتػاً النعقػدت
المعة على إلا و وةة اعبمعو وكذل النعقد اإلصباع على الوجوب التعييين ( اوو حم
ياين ظباحو الةيخ وتوجي اتو للكةـ والتوا ت واغبوادث والولاهعق،
لكن الميد اػبوهي (لدس ستصق يُثيِت ػةؼ ذلػ  ،أي يُثيِػت أف المػعة نعقػدة علػى عػدـ
إلا و المةة على كبو االلتزاـ ابلوجوب التعييين( ،ألّنا لو كانت نعقػدة علػى إلا ػو المػةة
علػػى كبػػو االلت ػزاـ ابلوجػػوب التعييػػين لَيػػا َف األ ػػت و ػػاع ونُقػػل لنػػا وال يوجػػد ؿبػػذور يف النقػػلق
وعليو فإف إلا و األوحاب للمةة كتطييق لفتد وعدـ االلتزاـ واؼبداو و على ذل ال يقػدح
ابلمعة اؼبنعقدة على عدـ إلا و المةة على كبو االلتزاـ ابلوجوب التعييين للمةة.
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فإثي ػػات أف األو ػػحاب ك ػػانوا ي ػػءدوف الم ػػةة يف بع ػػري اؼب ػػتات ب ػػل إثي ػػات أف اإل ػػاـ (علي ػػو
الم ػػةـق ل ػػد أدى الم ػػةة يف إح ػػدى اؼب ػػتات ال ي ػػدؿ عل ػػى وجوهب ػػا التعيي ػػين ،ألف الوج ػػوب
ال تعييػػين يمػػتلزـ اؼبداو ػػو واالسػػتمتار علػػى إلا ػػو المػػةة يف اؼبػػدف أو القػػتى القتييػػو واليعيػػدة
ػل اؼبػػدف والقػػتى القتييػػو
والمػػغعة والكيػػعة ،ويف صبيػػع العمػػور وال يُع َق ػل وجػػود اؼبػػانع يف كػ ِّ
واليعيدة المغعة والكيعة ويف صبيع األ مار واألعمار!!!!
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ادلىرد السببع واخلمسىن:
ٕٗ ٌُٖ[ٖٗ-اإلٓ ّ ػِ ٚ٤اُةةّل ُْ ٣ ٌٖ٣ةالط٤غ اُالٞسغ كا ٢ل٤ا ٕ ٛا ا
هٍ
اُسٌْ خة٤ش س ُٚٞاُا ٠ظا  ٛػ ٓاش ِلات أٗظا ت اُةاِطش ٞ ٝخا هِوِٜا ٣ٝواغ
أُس ٝتم كل ٢س٤سش زتات ه ٍ زثّ٘ أل ٞػ.ل م ػِ ٚ٤اُةاةّل ػِا ٠اة
اُدٔؼش زال ٠ظ٘٘ت أٗ٣ ٣ ٚل إٔ ٗأ ٤ا ،ٚكوِاتٗ :ـال ٝػِ٤اي؟ كوا ٍ ػِ٤ا ٚاُةاةّل:
ال ،اٗٔ ػ٘٤ت ػ٘لًْل]م
أقىل:
تعليق(:)032
التوايػػو تػػدؿ وبوضػػوح علػػى أف وػػةة اعبمعػػو مل تكػػن قا ػػو عنػػديا ويػػذا يكةػػف عػػن سػػعة
ِّ
جةن األ يار على عدـ إلا ػو وػةة اعبمعػو الكا ػف عػن الػدليل
اؼبتةتعو و ن ا األوحاب اال ّ
الةتعي يف عدـ وجوهبا التعييين.

تعليق(:)033
بقتينو ا ذكت ص يف التعليق المابق ولتينو لوؿ زرارة (حثّناق فإف اؼبمته َ ت أف المةة غػع واجيػو

وإال أي لو كانت واجيو تعيينيو ؼبا ذكت زرارة لفع (حثّناق بل يذكت ػا يػدؿ علػى الوجػوب
تعيينيو ّ
التعييػػين كلفػػع (أ ػػت ق أو (الز نػػاق أو (أوج ػ علينػػاق وكبويػػا ،وال ألػػل ِ ػن االحتمػػاؿ اؼبُنةػػين
ل صباؿ اؼبُ ِ
يطل لةستدالؿ.

تعليق(:)034
لو كانت يذص التوايو تدؿ على الوجوب التعييين ،فلنا أ ْف نم ؿ بعػد يػذص التوايػو وبعػد وػدوريا
ِ ػن اؼبعمػػوـ (عليػػو المػػةـق أي بعػػد وػػدوريا ِ ػن اإل ػػاـ المػػادؽ (عليػػو المػػةـق أيػػن الت ػزاـ
اؼبت ِّ
ةتعو وإ اعت ا أل ت اإل اـ (عليو المةـق وأ ت هللا تعاىل ،وؼباذا مل تنعقد سعة اؼبتةتعو على
إلا ػػو وػػةة اعبمعػػو يف نػػا ق ا و ػػدّنا (غػػع دينػػو إلا ػػو اإل ػػاـ (عليػػو المػػةـقق ف ػػل عمػػى
ِ
اؼبنتجين األ يار؟
اعبميع؟!!! ويل يُع َقل العمياف ن اؼبتةتعو و ن ا األوحاب َ
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ادلىرد الثبمه واخلمسىن:
ٖٗ[ٞٓٝثوش ػ.ل أُِي أخ ٢زتات ل ػٖ ألا ٢خؼل ػِ٤ا ٚاُةاةّل ها ٍ
هٍ
ػِ ٚ٤اُةةّلٓ :ثِي ِٜ٣ي ٣ ُْٝص َِّ ك ٣ضش ك ض ٜم،
ه ٍ :هِت٤ً ،ق أ ٘غ ،ه ٍ ػِ ٚ٤اُةةّل :اِٞا خٔ ػاش ٣ؼ٘ا ٢اة اُدٔؼاشل
ٝإ ً ٕ ذ َ٣اُ ٝا٣ش ٣ؼ٘ ٢ة اُدٔؼشل ال ٣ؼِْ أٗ ٖٓ ٚاإلٓ ّ ػِ ٚ٤اُةةّل،
لَ اُظ  ٛأٗ ٖٓ ٚاُ اٝ ،١ٝػِ ٠أ ١ز ٍ إٔ اُة ٤م ٣لٍ ػِ]ٚ٤م
أقىل:
تعليق(:)035

إذا كاف ذيل التوايو (يعين وةة اعبمعوق ِ ن التاوي وليس ِ ػن اإل ػاـ (عليػو المػةـق ،فمػاذا

ييقى يف سياؽ التوايو تمتدؿ بو على أف اؼبُتاد يو وةة اعبمعو؟!! فكيف تقػوؿ [وعلػى أي
حاؿ أف المياؽ يدؿ عليو ؟
تعليق(:)036
يػػذص التوايػػو كمػػابقت ا يف اؼبػػورد المػػابق كا ػػفو عػػن أف اؼبتةػ ِّػتعو و ػػن ا األوػػحاب اؼبقػػتبن

األجػ ّػةن لػػد انعقػػدت سػػعهتا علػػى عػػدـ إلا ػػو وػػةة اعبمعػػو وعػػدـ االلتػزاـ بػػذل علػػى كبػػو
وإال كيػػف نتمػػور أف ثػػل عيػػد اؼبلػ يػػرتؾ الواجػ العيػػين ويعمػػي ػػوؿ
الوجػػوب التعييػػينّ ،
حياتو إىل ودور يذص التوايو والكةـ ِ ن اإل اـ (عليو المةـق؟
تعليق(:)037

وبعػػد يػػذص التوايػػو ويػػذا الكػػةـ ِ ػن اؼبعمػػوـ (عليػػو المػػةـق ال يوجػػد ػػا يػػدؿ علػػى أف عيػػد
اؼبل التزـ إلا و وةة اعبمعو وال يوجد ػا يػدؿ علػى أف سػعة اؼبتة ِّػتعو و ػن ا األوػحاب

االجةن األ يار لد تغعت بل بقيت سعهتا نعقدة على عدـ إلا و وةة اعبمعػو (علػى كبػو
ّ
الوجوب التعييينق.
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ادلىرد التبسع واخلمسىن:
ٗٗ[ٝأخ ز  َٛاُو  ٟإٔ ٣وُ ٛٞٔ٤ؼلّ ٝخا ٞأُا ٗغ أُالوالّ ٝتكؼاٞا ػالّ
 ْٛٞػلّ ٝخٞل ٜػٖ أذ ٕ ٛشا٤ؼال ،ْٜكلا ٢اس٤سش دمحم لاٖ ٓةاِْ ػاٖ أزالٔٛ
ػِ ٜٔ٤اُةةّل :ه ٍ :سأُال ٚػٖ أٗا س كا ٢ه ٣اش ٛاَ ٣صاِ ٕٞاُدٔؼاش خٔ ػاش؟
ه ٍ ػِ ٚ٤اُةةّلٗ :ؼْ٣ٝ ،صِ ٕٞأتلؼ ً ئذا ُْ ٣ ٖٓ ٌٖ٣خط لم
 ٝس٤سش اُلضَ لٖ ػ.ل أُِي ه ٍ :سٔؼت أل ػ.ل م ػِ ٚ٤اُةةّل ٣وا :ٍٞئذا
ًا ٕ ها ّٞكا ٢ه ٣اش اِّٞا اُدٔؼاش أتلااغ تًؼا ف ،كاإ ًا ٕ ُٜاْ ٓاٖ ٣خطا ُٜااْ
خٔؼٞا ئذا ًا ٗٞا خٔاس ٗلا ٝ ،اٗٔا خؼِات تًؼالأٌُ ٖ٤ا ٕ اُخط.الاٖ٤ل ٛٝاٝ ٞإ
ً ا ٕ لِة ا ٕ اُال ا خ ٤ئال اٗاا ُٔ ٚا ً ا ٕ كاآ ٢و ا ّ اا ْٛٞات ل ا ع اُٞخااٞا ك٤ل٤اال
اُٞخٞا ُ ٙ ٜأُ٘ س.ش]م
أقىل:
تعليق(:)038
ػادرات ال عةل ػػو ؽب ػػا ابل ػػن و العلم ػػي والة ػػتعي ،ف ن ػػت يف ق ػػاـ النق ػػاش
إستحم ػػا ت و م ػ َ

واليح عن وجوب وةة اعبمعو التعييين ،أي إن تتيد أ ْف تُثيِت أف وةة اعبمعػو يػل يػي
واجيو تعييناً أو ال؟ فكيف تملِّا ُميَقاً بوجوهبا وِ ن أين ثيت ل يذا الوجوب ،حي تقوؿ
[ؼبا كاف يف قاـ تويا ارتفاع الوجوب ؟
تعليق(:)039
ػل اليحػػوث األوػػوليو يػػل ذبػػد في ػػا القاعػػدة الػ
ػل األوػػولين وكػ ِّ
عالػػل نييػػو ارجػػع اىل كػ ِّ

أسم ا ظباحو الةيخ يف اؼبقاـ وال َفاديا {{الرت يص يف قػاـ تػويا ارتفػاع الوجػوب يفيػد
الوجوب}}!!! كيف وؼباذا؟؟ يل يذا فت جديد ظباحو الةيخ؟
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تعليق(:)041
ِ ػن أيػػن ثيػػت عنػػدؾ التػػويا اؼبػػد َعى؟ ويػػل يوجػػد يف الػػتوايتن اؼبػػذكورتن ػػا يةػػع اىل وجػػود

تػػويا؟ ويف التوايػػو الثانيػػو (وػػحيحو الفذػػلق وحمػ نقلػ فإن ػو ال يوجػػد سػػاهل بػػل اإل ػػاـ
(عليػػو المػػةـق يػػو اؼبػػتكلِّا اؼبيا ِ ػت واؼبيػػا ِدر يف الكػػةـ ،ف ػػل أف اإل ػػاـ (عليػػو المػػةـق يتفػػع
التويا عن نفمو بعد عدـ وجود ساهل كي ينم اليو التويا؟!!

تعليق(:)040
ظباحو الةيخ ِ ن أين استفدت أف ا ورد يف التوايو بلماف الرت يص؟؟ ا يػي القتينػو و ػا
يو الدليل على الرت يص؟!!
تعليق(:)042
إف التوايتن ال داللو في ما أوػةً علػى الوجػوب التعييػين إللا ػو وعقػد وػةة اعبمعػو ،بػل إ ْف
سبت َسنَداً وداللو ف ي تدؿ على الوجوب التعييين غبذور وةة اعبمعو بعػد إلا ت ػا وعقػديا
أي بعد وجود وتم ِّدي اػبطي فعةً ػبطيو وةة اعبمعو ،وسي يت تفميل إ ْف ان هللا تعاىل.
تعليق(:)043
لول [ورفعوا عدـ تويا عدـ وجوهبا عن أذياف يعت ا يػل تػتيدص وتقمد عناص فعةً؟!!
أو أن ػ و يوجػػد لػػل يف العيػػارة فيحتػػاج األ ػػت اىل حػػذؼ لفػػع (عػػدـق األوؿ فيمػػي لول ػ
[ورفعوا تويا عدـ وجوهبا عن أذياف يعت ا وَ فاد يذا القوؿ األ ع واض  ،أ ػا عيارتػ

األوليو ففي ا إ كاؿ!!!

30

الفصل يف الفريضة املعطلة بني رأي واستحسان و دليل وبرهان......

ادلىرد الستىن:
هٍ

ٗٗ[٘ -أٓ ة ُْ اُلو ٜا ػِ ٠ػلّ ٝخٞل ٜكل:ٚ٤
أ -اٗ ٚؿٓ ٤سون ٝهل ٗوِ٘ا ها ٍٞاُةا٤خ أُل٤ال كا ٢أُو٘ؼاش اُظا ٛ
ك ٢اُٞخٞا اُالؼ]،٢٘٤٤

أقىل:
تعليق(:)044

ذكػػت ظباحػػو الةػػيخ سػػابقاً يف و ػٕٗ [وفبػن ف ػػا ِ ػن اتيػػو الةػػتيفو وجػػوب االجتمػػاع إللا ػػو
وةة اعبمعو الةيخ اؼبفيػد (لػدس سػتصق فقػد لػاؿ يف كتابػو (اؼبقنعػوق :إف التوايػو جػانت عػن
ػل جةلػػوق فػػتض علػػى عيػػادص ػػن اعبمعػػو اىل اعبمعػػو
المػػادلن (علي مػػا المػػةـق إف هللا (جػ ّ
طبماً وثةثن وةة مل يفتض في ا االجتماع إال يف وةة اعبمعو اوػوً فقػاؿ جػل ِ ػن لاهػل:
(( أي ا الذين أ نوا إذا نودي للمةة ن يوـ اعبمعو فاسعوا اىل ذكت هللا...قق .
وال َ فػػى علػػى العالػػل النييػػو أف الكػػةـ اؼبنقػػوؿ عػػن الةػػيخ اؼبفيػػد ال يػػدؿ ولػػيس ظػػايتاً يف
الوجوب التعييين إللا و وةة اعبمعو ،بل يػو ظػايت يف بيػاف ػتط اعبماعػو يف وػةة اعبمعػو
أي (يةرتط اعبماعو يف وةة اعبمعو ووحت ا فة تم اعبمعو ِ ػن غػع صباعػوق ،ولػد سػاؽ
الةيخ اؼبفيد التوايو إلثيات ذلػ ولػد لةػنا كػةـ ظباحػو الةػيخ يف ػورد سػابق وأ ػت اىل
وجود ل عندص بن أ تين:
بن (أق جي االجتماع إللا و وةة اعبمعو،
وبن (بق جي أف تكوف اعبمعو يف صباعو أي (يةػرتط يف اعبمعػو أف تكػوف صباعػوق والكػةـ
ػرتط أ ْف
اؼبنقوؿ عن اؼبقنعو ظايتص أف الةيخ اؼبفيد يتيد اؼبع الثاين ،أي أف وةة اعبمعو يُة َ

تكوف صباعو ،فاستداللو ابتيو إلثيات ت يو اعبماعو يف وةة اعبمعو وليس إلثيات وجػوب
االجتماع إللا و وةة اعبمعو!!!
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ادلىرد احلبدي والستىن:
الممممممٝهٞا ٙاُةاا٤خ
ه ا ٍ ا ٘ٗ[أ -اٗاا ٚؿ ٤ا ٓسواان ٝهاال ٗوِ٘ ا هاا ٍٞاُةاا٤خ أُل٤ا
ّ
اُدرا(  ١ك ٢هة(ل اُلتت ٝه ٍ اٗ ٚذ ٛاُ ٚ٤لؼ أُالأخ ٖ٣مممم]
أقىل:
تعليق(:)045
عجي ...عجي أ تؾ وفكتؾ ظباحو الةيخ!
أنت تنقل عن الةيخ اعبزاهتي أنػو لػاؿ [ذيػ اليػو بعػري اؼبتػ تين ويػذا يُثيِػت أف الةػيخ
اعبزاهتي يو ِ ن اؼبت تين ،وإال كيف و نو أ ْف ينقل لوؿ ورأي اؼبت ِّ تين إذا كػاف يػو ِ ػن
األلد ن؟!!!

عجي ػ أ ػػتؾ وفكػػتؾ وأنػػت ربػػاوؿ أ ْف تقػػدح وتُ ِ
يط ػل إصبػػاع األلػػد ن بقػػوؿ ورأي اؼبت ػ تين
كالةيخ اعبزاهتي!!!!

إذف ؼباذا ال تعت نفم (وحم اعتقادؾ ابالجت ادق ِ ن اؼبخالفن لذل اإلصباع؟!!!
أنت بنفمػ و ػ ٖٛنقلػت عػن المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق لولػو [لػد عتفػت تمػامل الفق ػان
االلد ن على عد و ومل ينقل القوؿ ابلوجوب التعييين ن أحد ن ا يف اؼبم لو. ...
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ادلىرد الثبوي والستىن:
ه ا ٍ ا ٘ٗ[أ -اٗاا ٚؿ ٤ا ٓسواانمممممم ٝزالاآ ٠ثااَ اُةاا٤خ اُ ا ٗ ١وااَ ػ٘اا ٚاُوااٍٞ
ل ُدٞاز ك لٔ ً ٕ ٣ ٣ل اُدٞاز ل ُٔؼ٘ ٠ا ػْ اُة َٓ ُِٞخٞا اُالؼ٘٤٤اًٝ ،٢أٗاٚ
أتا ل ُي اُ ػِ ٖٓ ٠ه ٍ لؼلّ ٓة ٝػ٤الٝ ، ٜإ ً ٕ ٣ظ ٖٓ ٜلؼ ًِٔ اٚ
اُو ٍٞل ُالخ] ٤٤م
أقىل:
تعليق(:)046

وادعػػان فا ػػل اب ػػل ،إذ كيػػف ذبمػػع يف كة ػ عيػػارات تنافيػػو ذػػطتبو،
رأي واستحمػػاف ِّ
فتنقػل عػن الةػيخ أنػو يقػوؿ ابعبػواز (أي لػيس وجوهبػػا تعيينيػاًق

مث تتػ ع ابلػتأي وتتيػػع

استحمان وتقوؿ [ردبا كاف يتيد اعبواز ابؼبع األعا الةا ل للوجوب التعييين ؟
وتت ػ ع وتمتحم ػػن رأي ػ وتػ ػ ِّر ذل ػ بقول ػ [ك ن ػػو أراد بػػذل ال ػػتد عل ػػى ػػن ل ػػاؿ بع ػػدـ
ةتوعيت ا ؟

وبعد يذا وذاؾ تتجع وتقوؿ [واف كاف يه ت ن بعري كلماتو القوؿ ابلتخيع ؟
فالةػػيخ يقػػوؿ ابلتخيػػع وال يقػػوؿ ابلوجػػوب التعييػػين ،فلمػػاذا يػػذا اللػػف والػػدوراف وال ػتأي
واالستحماف ظباحو الةيخ اليعقويب؟
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ادلىرد الثبلث والستىن:
٘ٗ[أ -اٗ ٚؿٓ ٤سونمممممم ٣ٝظ ٜاُو ٍٞل ُالؼ ٖٓ ٖ٤٤أُسون اُسِ ٢كا٢
هٍ
أُؼالُ٘ .وِ ،ٚها ٍٞاُ٘.ا ٢ل :إ م ًالا ػِا ٌْ٤اُدٔؼاش ك ٣ضاش ٝاخ.اش اُا٠
 ّٞ٣اُوٓ ٤شل
ٝه ٍٞاإلٓ ّ ػِ ٚ٤اُةةّل :اُدٔؼش ٝاخ.ش ػِٓ ًَ ٠ةِْ ك ٢خٔ ػ ٜل]م
أقىل:
تعليق(:)047
يل أف ضابط و قياس األوو والفق ػي والعلمػي أف كػل َػن ينقػل روايػو عػن اؼبعمػو ن
(علي ا المةـق فإنو يتي ويقوؿ دبا تتذمنو التوايو (إذا كانت ت و الداللوق؟

إذف اذا تقوؿ يف األ يار اؼبتعارضو ال تُن َقل عادةً يف اليحوث االسػتدالليو ،ف ػل أف الفقيػو
النال ػػل لى ي ػػار اؼبتعا ِرض ػػو أي ػػذ دبذ ػػموف الم ػػنف األوؿ ِ ػ ػن ال ػػتوا ت أو أي ػػذ دبذ ػػموف
المنف ات ت اؼبعا ِرض ِ ن التوا ت؟ وكيف نتمور األ ذ ابؼبذمونن اؼبتعا ِرضن؟!
تعليق):)048
ػدالف علػػى الوجػػوب
لػػو سػػل ْمنا بتما يػػو المػػند فػػإف النقػػاش أييت يف الداللػػو ويػػل التوايتػػاف تػ ّ
التعييين؟! إف اؼبمتفاد ِ ن التوايتن يو (الوجوبق ابلداللو اللفهيو ،أ ا التعيينيو فإّنا تُمتفاد
ابإل ةؽ ،واإل ػةؽ يف اؼبقػاـ ال كػن التممػ بػو لوجػود ػا يمػل للتقييػد وحمػ
الميد اػبوهي (لدس ستصق ذكت اإلصباع والمعة.
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ادلىرد الرابع والستىن:
ه ٍ ٘ٗ[أ -اٗ ٚؿٓ ٤سونممممممم ًٝا اُة٤ٜل اُثا ٗ ٢كا ٢تسا ُش اُدٔؼاشل ٝإ
ز اُدٞا ٛممممم]م
ًال ٜ.ك ٢أ ٍٝش .ل ٚػِ ٓ ٠اسالظٜ
أقىل:
تعليق(:)049
غفلو ،أـ يانو علميو ،أـ؟!!
ؼباذا ال تيُػِّن للقارين ا يو رأي الة يد الثاين بعد أوؿ يابو؟!
ؼباذا ال تيُػِّن للقارين وزب ص أبف الة يد الثاين عدؿ عن رأيو؟!
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ادلىرد اخلبمس والستىن:
ه ٍ ٘ٗ[أ -اٗ ٚؿٓ ٤سوانممممممٝاخالا ت ٙا ز اُٞسا (َ ٝػ٘ا ٕٞلا ٚألاٞاا
ًال ل .ُ ً ٚا ا ٝ ٍٝخٞلٜا ػ٘٤ا ً ػِاً ٠اَ ٌِٓاق ػالا ٓا اساالث٘٢لٝ ،اُخا ٓس
ٝخٞلٓ ٜغ ٝخ ٞئٓ ّ ػلٍ ٣سةٖ اُخط.الٝ ٖ٤ػلّ اُخٞفل]م
أقىل:
تعليق(:)051
يل تمنيف كتاب روا ت وإعطان عناوين لىبواب وتوزيع وتيوي وتمنيف التوا ت حم
العناوين ،يعين أف اؼبءلِّف (اؼبمنِّفق يتي التأي الذي يطابق العنواف أو العناوين اؼبوجودة يف
الكتاب؟ اووً ع ةحهو أنو يف ثػل يػذص اؼبمػنفات توجػد عنػاوين لىبػواب تنافيػو فيمػا
بين ا وذل لوجود ٍ
تناؼ وتعارض بن نفس التوا ت اؼبمنفو فتقع كػل ؾبموعػو ِ ػن الػتوا ت
ربت العنواف اؼبناس ؽبا واجملموعو األ تى تقع ربت العنواف ات ت،
أو كل ا ( ع تنافي اق تكوف ربت عنواف واحد....،
ف ي عنواف وأي رأي ثِّل لوؿ اؼبءلِّف؟!!!
تعليق(:)050

يػػل تعتػ وػػاح الوسػػاهل ِ ػن األلػػد ن حبيػ يكػػوف لولػػو ورأيػػو لادحػاً يف اإلصبػػاع وُ ػيطةً
إلصباع األلد ن؟!!
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ادلىرد السبدس والستىن:
ه ٍ ٘ٗ [أ -اٗ ٚؿٓ ٤سوانمممم ٝاُوا (ِ ٕٞل ُس ٓاش أ٣ضا ً ٘٣لاٛ ٕٞا ا اُالةا ُْ،
ٝهاال أزصاآ ٠اا٘ ْٜا ز اُدااٞا ٛالااٖ ئ ت٣ااس ٝسااةت ٝاُط .سااٝ ٢اُالاا٢ٗٞ
ٝظ  ٛأُ ض٠ممممل]م
أقىل:
لمور وتقمع يف الف ا!
تعليق(:)052
أ ت سابقاً اىل أف الميد اػبوهي (لدس ستصق ةؿ اليح ويف يذا اؼبقاـ:
أق يتيد إثيات (عدـ الوجوب التعييينق،
بق ويتيد إثيات تما ُمل وإصباع العلمان والفق ان على (عدـ الوجوب التعييينق.
وِ ن الواض جداً عنػد اعبميػع أف َػن يقػوؿ (حبت ػو وػةة اعبمعػوق ف ػو يقػوؿ (بعػدـ وجوهبػا
بكل أتكيػد( ،ف ػل كػن أ ْف نتمػور أف أحػداً يقػوؿ حبت ػو فعػل ويف نفػس الولػت
التعييينق ِّ
يقوؿ بوجػوب ذلػ الفعػل نفمػو؟؟!ق كػة ...وكػة ...وألػف كػة ،فػالقوؿ ابغبت ػو يمػتلزـ

عدـ الوجوب وعدـ االستحياب وعدـ اإلابحو ،وال إ كاؿ يف يذا.
(لػ ِّتـ وػػةة اعبمعػػوق كػػابن إدريػػس وغػػعص ،ف ػػو ِ ػن القػػاهلن (بعػػدـ وجوهبػػا التعييػػينق
إذف َػن ُ
فيد ل يف أفتاد اإلصباع،
فعلي ػ

ظباحػػو الةػػيخ تاجعػػو حبػػوث اغبلقػػو األوىل؛ وللت كيػػد ألػػوؿ :راجػػع حبػػوث اغبلقػػو

األوىل ..اغبلقو األوىل ....كي تف ا يذا اؼبطل .
تعليق(:)053

إف دعوى اإلصباع علػى (عػدـ وجػوب وػةة اعبمعػو تعيينػاًق ةػ ورة ولػد إدعايػا العديػد ِ ػن
العلمان األلد ن وغعيا ،وفبن إدعى اإلصباع على (عدـ وجوب وةة اعبمعو تعييناًق:
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أ -الةيخ يف اػبةؼ.
ب -اغبلي يف المتاهت.
جػ -ابن زيتة يف الغييو.
د -ا قق يف اؼبعت .
يػ -العة و يف التحتيت ويف اؼبنت ى ويف التذكتة.
و -الة يد يف الذكتى.
ز -ا قق الثاين يف جا ع اؼبقاود.
ح -وغعيا.
تعليق(:)054
الهايت ( ِ ن االستقتان النالص المتيعق أف أوؿ َ ن لاؿ (بوجوهبا التعييينق يو الةػ يد الثػاين
يف (رسالو اعبمعوق ،لكنو بعد ذل عدؿ عن لولو (بوجوهبا التعييينق ،كما يو دوف يف ابلػي
كتيو...،

ويذا يعين أف اإلصباع لد انعقد علػى (عػدـ وجوهبػا التعييػينق وؼبلػات المػنن ( ِ ػن الفػرتة الػ
سيقت ولييل لوؿ الة يد الثاين اىل العمت اؼبتمل بعمت اؼبعمو ن (علي ا المةـقق.
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ادلىرد السببع والستىن:
[ٗٙا -اٗ ٚة ُْ اخال٤ُٝ ١ ٜس ؼ.ل ً ٣كاة ٘٣لاغ كا ٢االسااللالٍٝ ،ئٗٔا
هٍ
٣الٞخ ٚاُ٘ظ اُ ٠ا ُش اُال ٢اسال٘ل اُ ٜ٤أُالة ُٔ ٕٞخص ٞا ً ٝاٗ٘ا ٗلٜاْ ٝخاٞ
س٤ر ك ٢ك.ٓ ْٜا تاف ػالّ ئه ٓاش اة اُدٔؼاش كا ٢ا زٓ٘اش اُالا٢
ا د  ٙؿ٤
ػ ش ٜأُالولٓ ،ٕٞزٞٗ ً ٤ا ك ٢ظَ اُلُٝش اُؼ .س٤ش اُال ٟ ٢ش ػ٤ش خةكالٜ
 ٝالؼ َٓ ٝكن ذُي،
ة اُخِل ا ػالّ ئه ٓالٜا لوصاٞت ُِٜ٤ا ػاٖ ئكا اُٞخاٞا اُالؼ٘٤٤اٛٝ ٢ا ٞكا٢
كل ّ
اُسو٤وش لةٝ .خ ٞأُ ٗغ اُ  ١ذً ٗ  ٙأُ ٝلٜاْ اشاال اط ٝخا ٞاُةاِط ٕ اُؼا ٍ
إله ٓال ٖٓ ٜلؼ اُ٘صٞل اُٞات ]م
أقىل:
تعليق(:)055
لول ػ [ففمػػت اػبلفػػان ػػاذا تقمػػد بػػو ،ف ػػل تقمػػد لفػػان بػػين العيػػاس الػػذين أ ػػتت اىل
دولت ا و ةفت ا لييل يذص العيارة؟
تعليق(:)056
ِّ
اؼبتةتعو و ن ا العلمان اجملت دوف الفق ان واألوحاب األج ّػةن األ يػار كل ػا (حػا َػن كػاف
ظل الدولػو العياسػيوق مل يف مػوا ومل يِّػزوا ومل ية ِّخمػوا الهػتوؼ اؼبوضػوعيو الػ ربػي هبػا
يف ِّ
فاذب وا ِّاذباياً غع وحي بينما ظباحو الةيخ ف ا و خص تل الهػتوؼ اؼبوضػوعيو ابلػتغا
ِ ن بُعدص الز ين عن ا!!!!!....
علمػاً أف النكتػػو والهػػتوؼ اؼبوضػػوعيو الػ يقمػػديا الةػػيخ ال َزبفػػى علػػى اعبايػػل فذػةً عػػن
فم ػن ال يعػػتؼ أف المػػلطو العياسػػيو وكػػذل األ ويػػو وكبو ػػا تعتقػػد (بػػل تػػدعيق أّن ػا
العػػاملَ ،

سػػلطو ػػتعيو؟! وَ ػن ال يعػػتؼ أّن ػا سػػلطو ضػػالو ظاؼبػػو تػػيط

وتقتػػل علػػى الهػ ِّػن بػػل علػػى

فمن ال يعتؼ يذص األ ور وكبويا؟!!
االحتماؿ ما كاف ضعيفاً ووايياً؟!! َ
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تعليق(:)057
لكن الكةـ وكل الكةـ يف اؼبقاـ يو يف اغبكا والفتوى وليس يف التطييق ففي التطييق كن
أ ْف نتمور أف إلا و اعبمعو وعقديا فيو ؿبذور وضتر تولػع ِ ػن المػلطو اغباكمػو العياسػيو أو
األ ويو وغع ا......
لكن يف اغبكا والفتوى ال كػن أ ْف نتمػور ذلػ ألف القػوؿ ابلوجػوب التعييػين إللا ػو وػةة
وحكا ا فما يو ا ذور و ا يو اػبطت علػى العػامل
اعبمعو يو اؼبطابق تران وفتاوى علماه ا ُ
الفقيو اإل ا ي فيما إذا أفا ابلوجوب التعييين لمةة اعبمعو ،و ا يػو ا ػذور و ػا يػو اػبطػت
على العامل اإل ا ي فيما إذا فمت التوا ت وأ ار اىل أف َ فاديا يػو الوجػوب التعييػين لمػةة
اعبمعػػو؟؟ ابلت كيػػد ال يوجػػد أي ؿبػػذور وال أي طػػت ،ألف ذل ػ

وافػػق تران وفتػػاوى علمػػان

وحكػا ا بينمػا القػػوؿ واإلفتػان بعػدـ وجػػوب وػةة اعبمعػو تعيينػاً يرتتػ عليػو ا ػػذور
العا ػو ُ
وحك ػا ا ،والكػػةـ يف اؼبقػػاـ عػػن التمػػا ُمل
واػبطػػت ألن ػو ـبػػالف تران وفتػػاوى علمػػان العا ػو ُ
واإلصباع أي عن اتران والفتاوى (وليس يف التطييقق ،وعليو يكوف كةـ الةيخ اب ل جز اً.
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ادلىرد الثبمه والستىن:
[ ٗٙخ  -اٗ٘ ٗؼِْ أز ً ٗ ٤إٔ ة ُْ اُلو ٜا ٌ ٘ٓ ُٚ ٕٞش٢ا ؿ٤ا ٓؼال.ا
هٍ
ًلال ٟٞكو.٤ٛ ُٚ ٚ٤ش ػِٔ٤ش ٝهلس٤ش ٔ٘غ اُةزوٓ ٖ٤اٖ اُخا ٝج ػاٖ ا(ا كالا ٝاٙ
ازال آ ً ُ ٚأ ٝخة٤ش ٖٓ ت  ٝاُلؼَ االخالٔ ػ٤ش ًٔ ٗواَ ػاٖ اُلوٜا ا اُا ِ ٖ٣اٞا
اُة٤خ اُطٞساٝ ٢آالالف ًثا ٓاٖ ٓلاش ػا ّ ًٝا لا ا االخالٜا إٔ ٣ـِان ُاٞال
شد ػش اُلو ٚ٤الٖ ئ ت٣س اُ ً ١ة  ٛا اُطٞم،
ٝهاال ٌ٣اا ٕٞاُالةا ُْ ٓةااال٘لا ً اُاا ٠كٜااْ ٓؼااُِ٘ ٖ٤صااٞل ٣ال ًاار كاا ٢ا ذٛا ٕ ك٤لٌا
ا٥خ  ٕٝك ٢ئط ت ٙزال٣ ٠و ٤م ؼ ُ٣ ٖٓ ٠خ ج ػ٘اً ٚا ُسٌْ لٞخاٞا ٗارذ
اُ.ل ا ٓااٖ أُ٤الااش اُالاا ٢آالاالف ه ا  ٕٝزالاا ٠خ ُل ٜا اُؼةٓااش اُسِاا ٢هاالس س ا ٙل
ٓٝو ٓ٘ ٖٓ  ٛا اُو]َ٤.م
أقىل:
تعليق(:)058

وتين ورب ِّدد لنا َػن يػو الفقيػو
حا تُثيِت الةجاعو كابن إدريس و ولفو علي أوالً أ ْف تُثيِت ِّ
الػػذي لػػو اؽبييػػو العلميػػو والقدسػػيو (الػػذي أفػػا بعػػدـ الوجػػوب التعييػػين لمػػةة اعبمعػػوق ال ػ
نعت الةحقن ِ ن اػبتوج عن داهتة فتواص احرتا اً لو.

تعليق(:)059

لول ػ [أو ةػػيو ػػن ردود الفع ػل االجتماعيػػو يػػل تُعت ػ َ ِ ػن تطييقاتػػو و مػػاديقو اؼبوالػػف
واأللػػواؿ واألفعػػاؿ (اؼبتعلِّقػػو يا ػػتة أو غػػع يا ػػتة ابلة ػ يد المػػعيد المػػيد المػػدر الثػػاين
سيد األستاذ (لدس ستصقق الػ يتخػذيا الػيعري (فبػن يػدعي االجت ػاد بػل واؼبتجعيػوق وفػاً
و ةػػيو ِ ػن ردود الفعػػل االجتماعيػػو اؼبتمثِّلػػو دبقلِّػدي المػػيد الة ػ يد المػػدر (لػػدس سػػتصق،
وبمورة أوض

والف اليعري الذي يعتقد أف األعلا يػو األعلػا يف الفقػو (ولػيس األعلػا يف

األوػػوؿق ويػػذا الػػيعري نفمػػو يعتقػػد أف المػػيد الميمػػتاين (داـ ظلػػوق يػػو األعلػػا ابلفقػػو أي
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يعتقد أف الميد الميمتاين (داـ ظلػوق يػو األعلػا و ػع يػذا نػتاص ونمػمعو يةػع أو لػاوؿ أ ْف
يُف ِ ا ات َ تين أبف الميد المدر (لدس ستصق يو األعلا ،ف ػل يػذا الػيعري فبػن ةػى ردود
الفعل االجتماعيو أو فبن يتيد داع ات ػتين ابسػا المػيد المػدر (لػدس سػتصق أو فبػن أ ػذ
بنهػػت االعتيػػار األ ػػتين (أي ةػػيو ردود الفعػػل االجتماعيػػو وكػػذل

ػػداع ات ػػتين عبل ػ

وسح و يل النار اىل لدرصق؟؟؟ إذف أيػن الػدين؟ أيػن اغبػق؟ أيػن اؼبيػادين؟! أيػن المػدؽ؟!
أين العدالو؟! أين ات تة؟!
تعليق(:)061
وإ ْف كنػػت كالعة ػػو اغبلػػي (لػػدس سػػتصق ،علي ػ أ ْف أتيت ابلػػدليل الػػذي يُثيِػت النكتػػو العلميػػو
الفق يػو التا ػو الػ تينيت ػا واعتمػدهتا و الفػت هبػا ات ػتين وعليػ أ ْف تُي ِّػن لنػا ػػا يػو الف ػػا

اؼبعن الذي ارتكز عليو ات توف وأنت الفت ات تين وني ت ا إىل سون ف م ا و طل ا،
ّ
ةخمػػوا الهػػتوؼ اؼبوضػػوعيو ا يطػػو هبػػا وابلػػتوا ت
وال تقػػل :إّن ػا مل يف مػػوا ومل يِّػزوا ومل ي ِّ
وابؼبتةػ ِّػتعو وابألوػػحاب االجػ ّػةن ،أي أّن ػا مل يف مػػوا ومل يِّػزوا ومل يعتفػػوا أف الدولػػو األ ويػػو
الهاؼبػو والعياسػيو الغػادرة وغع ػػا كػانوا يػدعوف أّنػا ثِّلػػوف المػلطو الةػتعيو واػبةفػو اإلؽبيػػو

ػل َ ػن ػػالف ا و ػػالف ا
ػل لػػوة وبكافػػو الوسػػاهل واألسػػالي الوحةػػيو بكػ ِّ
وأّن ػا ييطةػػوف بكػ ِّ
بقوؿ أو فعل بل يفعلوف ذل على الهنو والةي و،
ألنو يُقاؿ :إف تل النكتػو ال َزبفػى علػى جايػل فذػةً عػن عػامل ولػد أ ػت اىل يػذا يف اؼبػورد
المابق.
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ادلىرد التبسع والستىن:
 -ٙ[ٗ3ئٕ ٓؼ٘ ٠اُٞخٞا اُالخٛ ١ ٤٤اً ٞا ٕٞأكا ا  ٙكا ٢ػا د ٝازال
هٍ
ٖٓ ز ٤االٓالث ٍ زالٝ ٠ئٕ ً ٗت ُ.ؼض ٜأكضِ٤ش ػِ ٠لؼ ٛٝا ٞال ٌ٣ا ٕٞئال
ئذا ٍّ اُلُ َ٤ػًِ ٚ٤خصا ٍ اٌُلا ت ز٤ا ػطاق اُةا تع أُوالس لؼضا ٜػِا٠
لؼ ل أٝل ٝال ٞ٣خل ٓثَ  ٛا اُلُ َ٤ك ٢أُو ّ]م
أقىل:
تعليق(:)060
تـ ،وذل ألف الػدليل وجػود (حمػ الفػتض عنػد القػاهلن ابلوجػوب التخيػعيق
كةـ غع ٍّ
ولد أ ت يف وارد سابقو إىل أف الكةـ يف تحلتن :الثيوت واإلثيات:

تمةت اؼبتمورة ثيوتً يف حكا وةة اعبمعو يي ثةثو:
ٔ -تحلو الثيوت :ا َ
أ -عدـ ةتوعيو وةة اعبمعو.

ب -وجوب وةة اعبمعو تعيينياً.
جػ -وجوب وةة اعبمعو زبيع ً.
ٕ -تحلو اإلثيات :بعد استيعاد االحتماؿ األوؿ واستيعاد االحتماؿ الثاين ،يتعن االحتماؿ
الثال فيَثيُت أف وجوب وةة اعبمعو زبيعي ،وعلػى كبػو العمػوـ فػإف المػيد اػبػوهي
(لدس ستصق سل يذا الطتيق يف االستدالؿ ،كما سػلكو غػعص ِ ػن العلمػان الفق ػان،
إذف يوجد دليل على التخيع حمػ

يػاين المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق واسػتدالالتو،

ولػيس الػػدليل نحمػتاً دبػػا ذكػػتص ظباحػػو الةػػيخ [ ....عطػػف الةػػارع اؼبقػػدس بعذػ ا
على بعري بػ(أوق .
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ادلىرد السبعىن:
 -ٙ[ٗ3إ ٓؼ٘ ٠اُٞخٞا اُالخ١ ٤٤مممممم ز ٤ػطاق اُةا تع أُوالس
هٍ
لؼض ٜػِ ٠لؼ ل أٝل ٝال ٞ٣خل ٓثَ  ٛا اُلُ َ٤ك ٢أُو ّ،
ٝاٗٔ ا ٛاا ٞشاا٢ا خ ِّ٤ا ٚاُلو ٜا ا ُسااَ أُةااٌِش اُالااٞ٣ ٢اخ ٜٜٗٞا  ،كٔااٖ خٜااش االٍ
اُ٘صٞل ػِٝ ٠خٞل ٜاُالؼ ٖٓٝ ٢٘٤٤خٜش  ٕٝ ٣ػالّ االٛالٔا ّ لاه ٓالٜا  ،كوا ُٞا
ل ُالخ، ٤٤
ّ
ٓةاٞؽ ُِوا ٍٞلا ُٞخٞا اُالخ٤٤ا ٗ ١اٚ
ٝػ٘ل( ئذا ُزِت أُةٌِش لٔ ذً ٗ  ٙكاة
ّ
ة ٣غ ٖٓ ؿ]َ٤ُ ٤م
أقىل:
تعليق(:)062

اؼبةػػكلو (حم ػ تعيػػع ظباحػػو الةػػيخق ليمػػت كمػػا وػػوريا ظباحتػػو بػػل يػػي ِ :ػن ج ػػو تػػدؿ
النمػػوص علػػى وجوهبػػا وابإل ػػةؽ يُمػػتفاد أف الوجػػوب تعييػػين ،وِ ػن ج ػػو أ ػػتى يػػتوف أف
(اإلصباعق إنعقػد علػى عػدـ الوجػوب التعييػين ويػتوف أف (سػعة اؼبتة ِّػتعوق انعقػدت علػى عػدـ
الوجوب التعييين {وبتعيع :أف اإلصباع (أو المعةق يكةف عن وجود دليل تعي يدؿ علػى

عدـ الوجوب التعييين}،
ويذا اإلصباع (أو المعةق يمل (لتينوق لتقييد إ ةؽ تل النموص الةتعيو ،فيثيػت عػدـ
الوجوب التعييين ،فة ييقى إال الوجػوب التخيعي فيتعن فيَثيُت الوجوب التخيعي ،يذا يػو
الػػدليل ،ويػػذا يػػو الكػػةـ العلمػػي األوػػو اؼبفيػػد ،أ ػا كة ػ ف ػػو عيػػارة عػػن رأي ؾبػػتد

واستحماف فتغ ال فاهدة فيو وال شبتة ترتت عليو وال دليل عليو.
تعليق(:)063
أثيتنا أنو ال حل للمةكلو دبا ذكػتت ظباحػو الةػيخ ألف اؼبةػكلو ال ُربَػل بػتأي واستحمػاف
وأوياـ بل ُربَل بدليل وبتياف.
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ادلىرد احلبدي والسبعىن:
هااا ٍ ااا [ ٗ3إ ٓؼ٘ااا ٠اُٞخاااٞا اُالخ٤٤ااا ١مممكاااة ٓةاااٞؽ ُِوااا ٍٞلااا ُٞخٞا
اُالخ ٚٗ ١ ٤٤ة ٣غ ٖٓ ؿ،َ٤ُ ٤
ٝك ٢اُسو٤وش كاذا أت ٗ إٔ ٗو ٍٞل.لُ٤ش اُظ ٜػٖ ة اُدٔؼش كة ٗو ٍٞل ُ.لُ٤ش
اُؼ ض٤ش لَ ل ُ.لُ٤ش اُط٤ُٞاش ًخصا ٍ اٌُلا ت أُ .اش ،ز٤ا إٔ ٓاٖ ُاْ ٣االٌٖٔ
ٓاٖ اُلا ا ٣ ٍٝاأ  ٢ل ُثا ٌٗٛٝ ٢ا ا كاإ ٓاٖ ُاْ ٣االٌٖٔ ٓاٖ أ اا اة اُدٔؼااش
ُخااٞف أُ ٝؼاالّ ٝخاا ٞئٓ ا ّ ٣خط ا ػِاا ٠ؼ ٤.ا لؼ ا اُ٘صااٞلل ،أُ ٝؼاالّ
اًالٔ ٍ اُؼل  ،كِ ٚإٔ ٣صِ ٢اُظ ٜللالً ػ٘، ٜ
 ٖٓٝاُال خ٤ص ف اُال ٢أذٕ ل ٜاُةا تع أُوالس ٗار ٍٝأُطا مممم ٍّ ػِا ٠ا ٍٝ
اس٤سش ػ.اال اُا زٖٔ لااٖ ألا ٢ػ.اال م ػاٖ اُصا م ػِ ٚ٤اُةاةّل اٗاا ٚها ٍ ال
لأس إٔ لع اُدٔؼش ك ٢أُط لممممممممم]
أقىل:
تعليق(:)064
لولو [فلو أف يملي ال يناس اؼبقاـ اؼبفتوض ألف لفع (فلوق:
ص (اؼبقابل ل لزاـق.
أق إ ّا أنو يدؿ على اعبواز ابؼبع األ ِّ

بق أو يدؿ على اعبواز ابؼبع األعا الةا ل للجواز ابؼبع األ ص ول لزاـ.
وعلى كة االحتمالن ال يتعن اإللزاـ (أي ال يتعن الوجػوبق ألف االحتمػاؿ األوؿ واضػ يف
ص واالحتماؿ الثاين يكوف فيو اإلصباؿ ألنو يةمل اعبواز واإللزاـ فاألو
اعبواز ابؼبع األ ِّ
أو األنم ػ أ ْف يقػػوؿ (فعليػػو أف يمػػليق ألن ػو بعػػد فػػتض عػػدـ سبكنػػو ِ ػن أدان وػػةة اعبمعػػو
يتعن عليو اإلتياف بمةة اله ت.
تعليق(:)065
لاؿ (عليو المةـق (ال أبس أف تػدع اعبمعػو يف اؼبطػت...ق ال أعػتؼ كيػف اسػتفدت ظباحػو
الةيخ ِ ن يذص التوايػو اليدليػو الطوليػو! إف التوايػو مل يُػذ َكت في ػا (وػةة اله ػتق أوػةً فذػةً
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عن الرتتي الطو  ،إذف كيف استفدت ذل وبلمان وحم تفكعؾ (فػة مػوغ للقػوؿ
ابليدليو الطوليو ألنو تةتيع ِ ن غع دليلق؟
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ادلىرد الثبوي والسبعىن:
ٝ[ٖ3هل ذًا هالس سا ٙل ٝخٜا ٖ٤ا ُسٗ ُِٔ ٖ٤ؼ٤اش ٔٛٝا  :ا  :ٍٝإ
هٍ
اااة اُدٔؼاااش ُاااٗ ً ٞااات ٝاخ.اااش ؼ٤٘٤٤اااش ُةااا ع ذُاااي ٌُٝااا ٕ ٓاااٖ أُةااأِّ ف
اُٞاضس فممممم]
ثْ ها ٍ ا [ٗ3اُثا ٗ :٢إ اة اُدٔؼاش ُاٗ ً ٞات ٝاخ.اش ؼ٤٘٤٤اش كِٔا ذا خا ف
س ٤أ س ل ْٜػِ ْٜ٤اُةةّل ػِ ٠ػالّ ئه ٓالٜا كا ٢زٓا ٗ ْٜػِا ٠خةُاال ْٜكا٢
اُلوٝ ٚاُسل ٣ك٣ َٜسالَٔ إٔ ٌٞٗٞ٣ا ٓالد  ٖ٣ ٛل ُلةن ُال ًٝ ْٜاخ ً .ؼ ً ٤٘٤٤ك٢
زوٝ ْٜك ٣ضش ٓاٖ كا ا( م سا.س ٗٚ؟! كٌ٤اق أِٔٛاٞا ٓا ٝخا كا ٢اُةا ٣ؼش
أُولسش ٣ ُْٝؼال٘ٞا ل خ .ت اُال ٢ت ٛٝٝلأٗلة ْٜػٖ أ(ٔال ْٜػِ ْٜ٤اُةةّل ُٝاْ
٣ؼِٔٞا ػِ ٠ط.و ٜ؟!
ٝاُ ٣ ١لُ٘ ػِ ٠خ  ٕ ٣س ْٜ ٤ػِ ٠ى اُدٔؼش ٓض ك ً اُ ٠اٗ٘٣ ُْ ٚوَ اُ٘٤ا
ئها ٓالُ ْٜصااة اُدٔؼااش كااِ ٢ااي االػصا ت كااُٗ ْٜااً ٞا ٗٞا أه ٓٛٞا ُ٘وااَ اُ٘٤ا ال
ٓس ُش ٝظٝ ٜل ٕلل ٗلس اُ ٝا ٣ف اُٞات ػ٘ ْٜػِ ْٜ٤اُةةّل]
ثْ ه ٍ سأ زش اُةا٤خ كا ٢ا [ٗ3ثاْ ٗواَ أ ١اُةا٤ل اُخ ٢(ٞهالس سا ٙل ٗواَل
س٤سش زتات أُالولٓش اُال ٢زثّ ٚاإلٓ ّ ػِ ٚ٤اُةةّل ك ٜ٤ػِا ٠ئه ٓاش اُدٔؼاش،
ٞٓٝثواش أخ٤اا ٚػ.اال أُِاي أُالولٓاش اُالاا٣ ٢ؼ .اا ٚكٜ٤ا ػِا ٠ػاالّ ئه ٓااش اُصااة ثااْ
٣سش ك ٢ئٕ زتات ػِا ٠خةُالاٚلل ُاْ
ه ٍ هلس س ٙل كإ اُ ٝا٣ش ا ٠ُٝ
٣ ٌٖ٣صاِ ٢اة اُدٔؼاش كِاٗ ً ٞات ٝاخ.اش ؼ٤٘٤٤اش ً٤اق أٌٓاٖ إٔ ٣خلا ٠ػِا٠
ٓثِٚ؟ كِ ٕ ً ٞػ ُٔ ً لٝ ٜؿٓ ٤خل٤ش ػِ ٚ٤كٌ٤ق ٣سالَٔ إٔ  ٌٕٞ٣تًا ً ك ٣ضاش
ٖٓ ك ا( م س.س ٗ ٚخ ٜاًلل ٓغ ٓ ٝت ك ٢شأٗٝ ٚشإٔ ٗظ ا(آ ٚاٖ أُالذ
ٝاُث٘ ا ،كٖٔ خ  ٕ ٣س ٚ ٤ػِ ٠ػلّ ئه ٓالٜا ٛٝا ٞاُا اُ ١ٝدِٔاش ٓاٖ ا خ.ا ت
اُظ ا  ٛكاا ٢اُٞخااٞال ٗةالٌةااق ًةاال ً هطؼ ٤ا ً إٔ ااة اُدٔؼااش ُ٤ةاات ٝاخ.ااش
ؼ٤٘٤٤ش،
ػِ ٠إٔ اُس ٝاُال ؿ ٤ئٗٔ  ٘٣س ٕ .ا ٓٞت أُةالس.ش ،أٓ اُٞاخ .ف كة ٓدا ٍ
ك ٜ٤ا ُ ٜٔا لٞخاا ٚلااَ اُااةزّ ك ٜ٤ا اُالااٞل٤خ ػِاا ًٜ ٠ا ٝاُالس ا  ٣ػِاآ ٠خ ُلال ٜا
ل ُٞػ٤ل ،ك ٜا اُِة ٕ ُة ٕ االسالس .ا  ٕٝاُٞخٞا،
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ًٔ إٔ اُظ  ٖٓ ٛأُٞثوش إٔ ػ.ل أُِي ػِ ٞٛ ٓ ٠ػِ ٖٓ ٚ٤اُد ٝ ٙأُو ّل ُاْ
٣ص َِّ ة اُدٔؼش طِ٤ش زٝ ّ ٓ ُٞٝ ٚ ٤ازال زالا ٠ا ت لس٤ا ٝلّخا ٚاإلٓا ّ
ػِ ٚ٤اُةةّل لوٓ :ُٚٞثِي ِٜ٣ي ٣ ُْٝص َّ ك ٣ضش ك ض ٜمل
ك ٕ ٜاُ ٝا٣ال ٕ أُؼالُّ ٕ .ال ػِ ٠إٔ أ س ا ا (ٔش ػِا ْٜ٤اُةاةّل خا ف
س ْٜ ٤ػِ ٠ى ة اُدٔؼش اُ ٠إٔ ٝلّخ ْٜػِ ٚ٤اُةةّل أ ٝزث ْٜػِ ٜ٤م]
ٓ٘ [ٝك٣ ٜٗ ٢ش أُ٘ هةش ه ٍ أ ١اُة٤ل اُخ ٢(ٞهلس س ٙلل٤ًٝ :اق
ثْ ه ٍ
ً ٕ كول اساالللٗ ٓاٖ اُ ٝا٣ا ف اُاٞات إٔ سا ٤أ اس ا ا (ٔاش ػِ ْٜ٤اُةاةّل
ً ٗااات خ ت٣اااش ػِااا ٠ااا ى اُدٔؼاااش ٝال  ٣ضااا ٠اُو (اااَ لااا ُٞخٞا ل زالٔااا ٍ إ
أ س ل ْٜػِ ْٜ٤اُةاةّل ػِاً ٠ثا ٝ ْٜخةُاالً ْٜا ٗٞا ا تًُٞ ٖ٤اخا أٛاْ لاَ
ٓالد  ٖ٣ ٛل ُلةن  ٝى ك ٣ضش ٖٓ ك ا( م س.س ٗٚم
 ٛٝا ُ َ٤هطؼ ٢ػِ ٠إٔ ة اُدٔؼش ُ٤ةت لٞاخ.ش ؼ٤٘٤٤ش]م
ٓ٘ [ ٘٣ٝهش ٖٓ ػل خ ٜف:
ثْ ه ٍ
ٔ -أ ٍٝاػال اد  ٛ ٞٛا اُ٘ٔظ ٖٓ االساللالٍ لإٔ ٣دؼَ اُ خ ٍ ٜٓٔا
ً ٗٞا ٓ آٞا ُ٤ةاٞا ٓؼصاٖ٤ٓٞل ٓ٤راٗا ً ُِسان ،لٔ٘٤ا اُصاس٤ر إٔ ٌ٣ا ٕٞاُسان
ٓ٤راٗ ً ُِ خ ٍٝ ًٔ ،ت ك ٢اُسل ٣اُة ٣ق ال ٣ؼ ف اُسن ل ُ خا ٍ ،أػا ف
اُسن ؼ ف أِٚٛل كٔ آت اُ٘صٞل اُص ٣سش اُصس٤سش اُش ػِا ٠اُٞخاٞا
اُالؼ ،٢٘٤٤كة ٓؼُ٘ ٠الس ِٜ٣ٞاُ ٠ؿ ٤ذُي ٖٓ أخَ كؼَ ا س امممممممم]
أقىل:
تعليق(:)066
ا داـ أسلوب و تيق يف النقاش يو عيارة عن رأي واستحماف وأوياـ فالواج الةػتعي
واأل ةلي والعلمي يُل ِز ِذ ْكت كػل ػا لػو عةلػو وأتثػع يا ػت أو غػع يا ػت بػذل الطتيػق
ويغع ػػا كبػػو الوجػوب أو المػػل  ،فػػالكةـ
واألسػلوب حبيػ يػءثِّت علػػى الػتأي واالستحمػاف ِّ
الػػذي نقلػػو ظباحػػو الةػػيخ [ ػػع ػػا ورد يف ػ نو و ػ ف نهتاهػػو ػػن اؼبػػدح والثنػػان فمػػن جػػت ف

س ػػعتو .....في ػػو ح ػػذؼ لعي ػػارة وض ػػع ا بع ػػد لف ػػع (والثن ػػانق حيػ ػ ورد يف التنقي /كت ػػاب
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المةة/وػ ( ٕٛع ػا ورد يف ػ نو و ػ ف نهتاهػو ػن اؼبػدح والثنػان ِ ،ػن أّنػا أ نػان هللا علػى
حةلػػو وحتا ػػو وأنػػو لػػواليا النقطعػػت آاثر النيػػوة وأّنػػا المػػابقوف إلينػػا يف الػػدنيا وات ػػتة اىل
غع ذل فبا ورد يف ح ِّق اِ ،
فمن جػت ف سػعتوق ،واتف أييت المػءاؿ الػذي ذكػت ص سػابقاً يػل
أف تلػ النكتػػو (الواضػػحو اليدي يػػوق َزبفػػى علػػى أ نػػان هللا علػػى حةلػػو وحتا ػػو الػػذين لػػواليا
النقطعت آاثر النيوة والذين يا المابقوف اىل اؼبعمو ن (علي ا المةـق يف الدنيا وات ػتة،
ألوؿ يػل زبفػى النكتػو علػى ثػل يػءالن كلِّ ػا ويلتفػت الي ػا ظباحػو الةػيخ علمػاً أّنػا عا ػوا
تلػ العمػػور وتل ػ الهػػتوؼ وا لعػػوا علي ػػا وأدركويػػا ِحم ػاً وعق ػةً؟!! كيػػف تتضػػى يػػذا
ظباحو الةيخ؟!
تعليق(:)067
تـ،
لول [فما دا ت النموص المتلو والمػحيحو دالػو علػى الوجػوب التعييػين ....غػع ٍّ

ػنص والمػ ػتاحو ب ػػل ي ػػو
ألنن ػػا أ ػػت س ػػابقاً إىل أف دالل ػػو النم ػػوص عل ػػى التعييني ػػو ل ػػيس ابل ػ ِّ
النص والمتاحو والهايت واؼبُجمل.
ابإل ةؽ ،وللنا أف يذا ل وعدـ سبييز بن ِّ
تعليق(:)068

نقا ػػ واعرتاضػ ػ اب ػػل جز ػ ػاً ،ألف الم ػػيد اػب ػػوهي (ل ػػدس س ػػتصق كم ػػا غ ػػعص ِ ػ ػن العلم ػػان
الفق ان ،مل جيعلوا التجاؿ يزا ً للح ِّق ،ومل ِّ
النص إىل غعص
لولوا ويتحولوا ِ ن اؼبدلوؿ المتي
ِّ
ِ ن أجل فعل األوحاب ،وذل ألننا للنا:

أ -أنو ال يوجد نص ووتاحو يف النموص.

ب -أف فعل األوحاب ثِّل المػعة اؼبتة ِّػتعو وانعقاديػا وجت ّنػا ،وكمػا أ ػت أف اؼبمػلا يف
ِّ
اؼبتةتعو يػي أحػد األسػالي الػ سبثِّػل الطتيػق الوجػداين إلثيػات وػدور
األووؿ أف سعة
الدليل ِ ػن الةػارع اؼبقػدس فمػعة اؼبتةػتعو ِ ػن اتاثر ا موسػو الػ تكةػف علػى سػييل
اإلف عػػن الػػدليل الةػػتعي ،فيإنعقػػاد المػػعة وجت ّنػػا يَثيُػت عنػػد وجػػود الػػدليل الةػػتعي،
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فالميد اػبوهي (لػدس سػتصق وغػعص اتيعػوا الػدليل الةػتعي الػذي ثيػت ابلمػعة! ......يػل
ف مت ظباحو الةيخ؟ ونفس الكةـ للناص يف اإلصباع....،
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ادلىرد الثبلث والسبعىن:
ٔ٘[ٕ -إ ػلّ أ اا اخاةّا أ اس ا ا (ٔاش ػِا ْٜ٤اُةاةّل ُِصاة ُاْ
هٍ
 ً ٗٝ ٜ ٌٖ٣لٞخٞلٓ ً ً ٝ ٜالؼٔلا ً ُل ٣ضش ٖٓ كا ا( م .ا تى  ٝؼا ُ ٠زالا٠
ِ٣رّ لة٤وٝ ْٜاُؼ ٤ذ ل هللل لس ٤خؼِ٤ُ ٚةً هطؼ ً ٤ػِ ٠ػلّ اُٞخٞا اُالؼ،٢٘٤٤
ٝاٗٔ ً ٜأ س ا ا (ٔش ػِا ْٜ٤اُةاةّل ُٞخا ٞأُا ٗغ ػاٖ ئه ٓالٜا لأٗلةاْٜ
ُٜا ٝهال والّ لٗ ٤اٝ ٚال ٣ا  ٕٝاخالٔا ع اُةا ٝط كا٣ ٖٔ٤ؤٜ٤ا ُؼالّ ػلاُالا ٚكةااوظ
اُالٌِ٤ق ػ٘]ْٜم
أقىل:
تعليق(:)069

ِ
ػل
ربػػدثنا سػػابقاً عػػن بُطػػةف ػػا يدعيػػو ػن وجػػود ػػانع عػػن إلا ت ػػا حبيػ يةػػمل اعبميػػع يف كػ ِّ
كل األ مار فة يُع َقل وجود ثل يذا اؼبانع.
األعمار ويف ِّ

تعليق(:)071

إف يػذا الكػةـ فيػو تعػتيري ولػدح بةػخص اؼبعمػوـ (عليػو المػةـق ِ ػن الناحيػو العلميػو (أو
الغفلو وعدـ االلتفات وعدـ النيايو وعدـ التقييا اؼبوضػوعي وعػدـ القػدرة علػى التةػخيصق

أو األ ةليػػو ،وكة ػػا ينافيػػاف العمػػمو أي اػبلػل العلمػػي أو اػبلػػل األ ةلػػي ينػػايف العمػػمو
فيَثيُت استحالتو ويذا يعين بُطةف كةـ ظباحو الةيخ الستلزا و اؼبُحاؿ.

ولتوضػػي التعػػتيري والقػػدح يقػػاؿ :يف وثقػػو عيػػد اؼبل ػ عنػػد ا (عات ػ ق في ػػا اإل ػػاـ (عليػػو
المةـق عيد اؼبل :

أق ف ػل أف اإل ػاـ (عليػو المػةـق ج ػل ػػا ذكػتص ظباحػو الةػيخ يف يػذص النقطػو (أي :يػػل أف
اإل ػػاـ (عليػػو المػػةـق ج ػػل وجػػود اؼبػػانع عػػن إلا ت ػػاق ويػػو (عليػػو المػػةـق عػػاش تل ػ
الهتوؼ و ا يرتت عن ا ويت ثت هبا ،بينما ظباحو الةيخ علا وف ا ووعػى تلػ الهػتوؼ و ػا
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لي هبا؟ فكيف فى ذل على اؼبعموـ (عليو المةـق وال فى على ظباحو الةػيخ ،ػع
ةحهو أف جناب الةيخ علػا بػذل بعػد ػتور أكثػت ِ ػن (ٖٓٓٔق عػاـ نػذ وػدور تلػ
التوايو.
ولتمويت عدـ العلا واعب ل يقاؿ :أف اإل اـ (عليو المةـق لػو كػاف يعلػا أف عيػد اؼبلػ غػع
لادر وغع تم ِّكن ِ ن إلا و المةة فة يُع َقل ودور العت نو (عليو المةـق وودور األ ت
ابلمةة فكيف ي ِ
مدر أ تاً بغع اؼبقدور؟ وودور ثل يذا األ ت ليي فيمتحيل وػدورص ِ ػن
ُ
اؼبعموـ (عليو المةـق.

بق أو يل أف اإل اـ (عليو المةـق كاف يعلا بذل (أي يعلا بوجود اؼبانعق و ع يذا أودر
نو إلا ت ا حي لػاؿ (عليػو المػةـق ( ثلػ

ذل الكةـ وعت على عيد اؼبل و ل

يمل فتيذو فتض ا هللا ......ولّوا صباعػوق ،فػإف وػدور يػذا ػع العلػا بوجػود
ي ل ومل ِّ
اؼبانع يمتلزـ التكليف بغع اؼبقدور بلحاظ الطل إلا و المةة ويمتلزـ اػبلل األ ةلي
بلحػػاظ العت ػ علػػى عػػدـ اإللا ػػو وكػػل ِ ػن األ ػػتين يمػػتحيل وػػدورص ِ ػن اؼبعمػػوـ (عليػػو
المةـق (أي يمتحيل على اؼبعموـ (عليػو المػةـق أ ْف يكلِّػف بغػع اؼبقػدور أو أ ْف يَمػ ُدر
نو ا فيو لل أ ةليق!!!

تعليق(:)070
نفػػس الكػػةـ يف التعليػػق المػػابق و ػػا يتجػػع اىل الناحيػػو العلميػػو (أو الغفلػػو وعػػدـ االلتفػػات
وعدـ النيايو وعدـ التقيػيا اؼبوضػوعي وعػدـ القػدرة علػى التةػخيص وابلتػا عػدـ العمػموق
جيتي يف وحيحو زرارة ال ل اإل اـ (عليو المةـق في ا زرارة على إلا و اعبمعو ،ف ل أف
اإل اـ (عليو المةـق مل يعلا وج ل الهتوؼ ا يطو واؼبانع؟ أو أنو علا بذل وودر نػو ػا
يتجع اىل التكليف بغع اؼبقدور؟
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ادلىرد الرابع والسبعىن:
ٔ٘[ٖ -اٗ ٚأُدٔغ ػِ ٚ٤ػ٘الٝ ْٛخاٞا اة اُدٔؼاش ؼ٘٤٤ا ً كا ٢زٓاٖ
هٍ
زضٞت اإلٓ ّ ػِ ٚ٤اُةةّل لسة ؼْٛ ٤.ل ُٝاْ ٣ؤٜا أزال ٓٔاٖ أهصا ٢ػاٖ
اُةااِطش أ ١لؼاال خةكااش اإلٓ ا ّ اُسةااٖ ػِ ٚ٤اُةااةّل ٝال  ٣ا  ٕٝذُااي ه ز ا ً كاا٢
اُٞخٞا اُالؼ٢٘٤٤م
ئ٣ض ذ أُصطِر كً ٢ةٓ ْٜلاإٔ ظٜاٞت اإلٓ ّ ػِ٤اٚ
 ٙ ٛٝاُ٘وطش  ٌٖٔ٣إٔ
اُةةّل ٓو لَ اُـ.٤شل ٣ا ا لا ٚظٜاٞت ساِط٘ال ْٜال ٓدا ٝخا ْٛ ٞاُظا  ٛكا٢
ا ٓااش٣ ،إ٣اال ٙإٔ تساا ٍٞم ل ُااْ ٣ؤ ٜا ئال لؼاال ٛد ااٝ ٚل ا ٝز ُٝالاا ٚكاا٢
أُل٘٣ش أُ٘ٞت ]م
أقىل:
تعليق(:)072

ف ا ا ين وج ل كما يو اؼبعتاد ،فإف الكةـ اب ل جز اً ليُطةف ا ذكتص ِ ػن وجػود إصبػاع
عنديا على وجوب وةة اعبمعو تعييناً يف ز ن اغبذور،
نعا اتفقوا وأصبعوا على ةتوعيت ا يف ز اف اغبذور ،دبع أّنا اتفقوا على وجوهبا يف اعبملو
لكن ال يوجد اتِّفاؽ بل يوجػد ػةؼ يف أف الوجػوب يػل يػو علػى كبػو الوجػوب التعييػين أو
علػػى كبػػو الوجػػوب التخيػػعي ،ويف أف الوجػػوب يػػل يػػو وجػػوب إلا ت ػػا ابتػػداناً أو وجػػوب
اغبذور بعد اإللا و ،أو....
وية د ؽبذا ا ذكت الةيخ ال وجتدي (لدس ستصق عن الميد اػبوهي (لدس ستصق يف كتػاب
(اؼبمتند/التنقي /كتاب المةة/اعبزن األوؿ/و ػٖٔ{{ا تمةت بل األلواؿ يف اؼبم لو ثةثو:
أ -وجوب وةة اله ت يوـ اعبمعو تعييناً.
ب -وجوب وةة اعبمعو تعييناً.
جػ -التخيع بن وةة اله ت واعبمعو يوـ اعبمعو.
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ويذا اػبةؼ بن األوحاب (لدست أستارياق إّنا يو بعد اإلتِّفػاؽ ػن ا علػى وجػوب
ػاص
وةة اعبمعو يف اعبملو أعين يف ز ن اغبذػور ػع اإل ػاـ (عليػو المػةـق أو هيػو اػب ِّ
اؼبنموب ِ ن لِيَلو ،فػإف يػذا فبػا مل تلػف فيػو اثنػاف بػل يػو ِ ػن ضػتور ت الػدين وعليػو
إصبػ ػػاع اؼبمػ ػػلمن}} مث لػ ػػاؿ (لػ ػػدس سػ ػػتصق يف نفػ ػػس اؼبمػ ػػدر (اؼبمػ ػػتند/التنقي /كتاب
المػػةة/اعبزن األوؿ/وػ ػٖٔ{{واّنػػا اػبػػةؼ يف ا ػرتاط وجوهبػػا أو ةػػتوعيت ا (حبذػػور
اإل اـ (عليو المةـقق ،فة ذب عيناً أو ال تةتع (يف ز ن الغييوق،
وعػػدـ اال ػرتاط (أي عػػدـ ا ػرتاط وجوهبػػا حبذػػور اإل ػػاـ (عليػػو المػػةـق وعػػدـ ا ػرتاط
ةتوعيت ا حبذور اإل اـ (عليو المةـقق}}.
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ادلىرد اخلبمس والسبعىن:
ٕ٘[ٗ -إ وص ٤ا ٓش ك ٢أ اا ػل ٖٓ اُط ػا ف ٓالسوان ٜ٘ٓٝا ٗلاس
هٍ
ة اُدٔؼش ك ُ .ؿْ ٓاٖ إٔ اُو (اَ لا ُٞخٞا اُالخ٤٤ا  ٣ ١اٛا أكضاَ اُلا ٖ٣
ًٔ ولّ ٓ٘ ٚهلس س ٙل ك ٢اُ٘ اُ ٗ ١وِ٘  ٙػ٘ ٚكا ٢االساال.ؼ ا  ،ٍٝئال أٗ٘ا
ٗ  ٟؼطُِ ِْٜ٤ل ا كضَ ػِٓ ٠ل ٟت٣خ اإلساةّ ئال كا ٢كالا اف هِِ٤اش تؿاْ
ٝخ ٞظ ٝف ٓ٘ س.ش إله ٓال] ٜم
أقىل:
تعليق(:)073
كة

ِّ
اؼبتةتعو وانعقاديا وجت ّنا على عدـ إلا و وػةة
يمتيطن اإللتار واالعرتاؼ بمعة

اعبمعو وعدـ االلتزاـ إلا ت ا على كبو الوجوب التعييين ،ولد تعاليت األجياؿ الةحقػو علػى
نفس المعة والملوؾ.
تعليق(:)074
إف تتك ا لمةة اعبمعو ال يُعت َ تعطيةً وليس فيو تقمع ألف الةارع اؼبقدس يػو الػذي أَ ِذ َف
ؽبا ابلرتؾ حي جعل الوجوب زبيع ً (حم الفتضق.
تعليق(:)075
ِ
كل األعمار واأل مار علماً أنو ال يوجػد
لو سل ْمنا ابلتقمع ف ل يُع َقل التقمع ن األ و يف ِّ
ا ي ِّر يذا التقمع ثل عا ل اػبوؼ ألف يذا كن تمورص يف وضع يقيا فيو اغباكا الهامل

صبعو أ ا يف ابلي اؼبواضع فة ؿبذور يف إلا ت ا.
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تعليق(:)076
إضػػافو ؼبػػا ذكػػت ص يف التعليػػق المػػابق نقػػوؿ يػػل يُع َق ػل التقمػػع فب ػن ووػػف ا اؼبعمػػوـ (عليػػو
المةـق (أّنا أ نان هللا على حةلو وحتا و وانو لواليا النقطعت آاثر النيوة ،واّنا المابقوف

الينا يف الدنيا وات تة.....ق.
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ادلىرد السبدس والسبعىن:
ٕ٘[ٗ -إ وص ٤ا ٓش ك ٢أ اا ػل ٖٓ اُط ػا ف ٓالسوان ٜ٘ٓٝا ٗلاس
هٍ
ة اُدٔؼشممممممممٝهل ٗةالط٤غ اُلك ع ػ٘ ْٜلإٔ ذُي ً ٕ ٓ٘ ْٜكؼ ً ُِلال٘اش اُالا٢
 ٌٖٔ٣إٔ سصَ لة .اُالة ذ ٝاُالرازْ ػِاٛ ٠ا ا أُٞهاغ اُةا ٣ق اُا  ١طٔار
اُ ٚ٤اُ٘لٞس أُدُٞ.ش ػِ ٠ز اُ ( ساشٓٝ ،اٖ اُةاٞاٛل ا خا  ٟوصا ْٛ ٤كا٢
اُو٤ا ّ لٞظ٤لاش ا ٓا لا ُٔؼ ٝف ٝاُٜ٘ا ٢ػاٖ أٌُ٘ا ل ُةااٌَ اُا ٣ ١وا  ّٝاُلةا
ٝاالٗس اف ٝاُدٝ َٜاُضةٍ ٝاُـار ٝاُلٌا ٝ ١ا خةهاٝ ٢االخالٔا ػ ٢ػالاا
اإلسااةّ  ًٝا ٕ ٌٔ٣ااٖ ُصااة اُدٔؼااش إٔ ٌاا ٕٞأٛااْ ٝس ا (َ أ اا  ٛا  ٙاُل ٣ضااش
اُؼظٔ٤ش اُال ٢ل ٜو ّ اُةاٖ٘  ٝساَ أٌُ سا  ٝاأٖٓ أُا ا ٝ ٛس٤ا ٠اُلا ا(
ٞٔ ٝف اُ.لع ٗ ً ُٔٝت ا ٓش ػِ ٠اُس ٍ اُ ِ ٝ ١ت اُٚ٤م]
أقىل:
تعليق(:)077
ودر الكةـ وذيلو ،أي كيف ذبمع بن كوف إلا و وةة اعبمعو تميِّ الفتنو
كيف َذبمع بن َ
(وذكتت الدفاع عن ا أبّنا مل يقيمويػا دفعػاً للفتنػوق ،وبػن كػوف إلا ػو وػةة اعبمعػو ِ ػن أي ِّػا
وساهل أدان فتيذو األ ت ابؼبعتوؼ والن ي عن اؼبنكت ،علماً أف الكةـ يف قاـ واحد؟
تعليق(:)078
ِذكتؾ للدفاع ينا ينايف ا ستذكتص عند نالةو القاهلن بعدـ ةتوعيو وةة اعبمعو يف عمت
الغييػػو وابػبمػػوص عنػػد نالةػػو دلػػيل ا الثالػ والػػذي َفػػادص [أف وجػػوب اعبمعػػو عنػػد عػػدـ
حذورص (عليو المةـق أو اؼبنموب اػباص ِ ن لِيَلو ثار للفتنػو واػبػةؼ .....ولػد ذكػتت
يناؾ يف وػ ٛٙعدة ردود نذكت ن ا [ويتد عليؤ( :ق إف يذص الفتنو اؼبتمورة مل تقع بمي
التةػػتيع وإّن ػا بمػػي سػػون التطييػػق واال تثػػاؿٗ( ........ق إف يػػءالن اؼبت ػزاضبن علػػي ا أ ْف
ينهتوا إىل اإل اـ الذي يقيا اعبمعو فإ ْف كاف جا عاً للةتاه فما اؼبانع ِ ن االهتماـ بو.......
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وربَل اؼبةكلوٙ( ،ق ا لالو الميد اػبوهي
(٘ق كن ؽبءالن اؼبتزاضبن أ ْف يتناوبوا على المةة ُ
(لدس ستصق بناناً على ذييو ،أف يذص اؼبنالةو ........إذا للنا أّنا واجيو زبيعيو ((كما يو
اؼبدعىقق فة كػن أ ْف يكػوف يف ذلػ أي إاثرة للفتنػو وإلقػان للخػةؼ ،ليدايػو أف اؼبمػلمن
إذا رأوا أف إلا و اعبمعو ((أي ا تيار يذا العػدؿ ِ ػن الواجػ التخيػعيقق أدى إىل التةػاجت
والنزاع تتكوا إلا ت ا وأ ذوا ابلعدؿ ات ت ،فوجوهبا كذل ال يرتت عليو أي ؿبذور.....
فكيف ذبمع بن الدفاع عن ا أبف تَػ ْتَك ا إللا و المةة يو لدفع الفتنو أي أف إلا ػو المػةة
ابدعاهػ أنػو ال فتنػو يف
َثار للفتنو والحقاً سرتد على َن يدعي أف إلا ػو المػةة يثػع الفتنػو ِّ
إلا و المةة؟
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ادلىرد السببع والسبعىن:
هااا ٍ ااا ٖ٘[٘ٓ -ااا وااالّ ٓاااٖ إٔ ا (ٔاااش ػِااا ْٜ٤اُةاااةّل ٝأ اااس لً ْٜااا ٗٞا
٣سض  ٕٝة اُدٔؼش ل٘س ٖٓ ٞاالٗس اٗ ،ؼْ ٣ ُْ ْٛوٛٞٔ٤ا ٓةاالوِٛٝ ٖ٤ا ا ال
٣االٍ ػِاا ٠ػاالّ ٝخٞل ٜا اُالؼ٘٤٤اا ٢لااَ ُٞخاا ٞأُ ا ٗغ ٝٝت ٝتخصااش ل ا ٗ ْٜئذا
خ كٞال ٣ةوظ ػ٘ ْٜاُل دٝ ،اُخٞف اُ٘ٞػٓ ٢السون أً٤لا ً ُ ٞا ةؼت  ٙ ٛاُس ُش
خ تج ٗط م اُلُٝش ُ ا ٝلّخ اإلٓ ّ أ س ل ٚػِٝ ًٜ ٠زث ْٜػِ ٠ئه ٓال ٜلةٌَ
ٓساالٝ ٝخر(اا ٢ال ٣السواان ٓؼاا ٚأُسا ٝت ،كصااس٤سش زتات ٞٓٝثوااش ػ.اال أُِااي
ُ ُ٘ َ٤ال ػِ] ٘٤م
أقىل:
تعليق(:)079
لول [كانوا لذتوف اعبمعو بنحو ن االكبان ،نعا يا مل يقيمويا متقلن ....لوجود ػانع
وورود ر مػو ابّنػػا إذا ػػافوا .....بةػػكل ؿبػػدود وجزهػػي ...رأي واستحمػػاف ال عةلػػو لػػو
ابلعلا وال ياف واالستدالؿ اؼبنتو اؼبثمت.
تعليق(:)081
أثيتنا سػابقاً أف وػحيحو زرارة أو وثقػو عيػد اؼبلػ تمػل دلػيةً إلثيػات يػ المػيد اػبػوهي
(لػػدس سػػتصق وإلبطػػاؿ ػػدعى ظباحػػو الةػػيخ اليعقػػويب حيػ ذكػػت أف كػػةـ الةػػيخ يف اؼبقػػاـ
يمتلزـ اعبتح والقدح بةخص اؼبعموـ (عليو المةـق ِ ن الناحيو العلميو أو األ ةليو أو ا
يتجع لذل ويذا متحيل فيَثيُت بُطةف كةـ الةيخ و يناص فيما يتعلق ابلتوايتن و ػا يتجػع
لنفس اؼبع .
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تعليق(:)080
ظباحػػو الةػػيخ لم ػةة اعبمعػػو ووػػحت ا ػػتوط ف ػػل اعبمعػػو ال ػ تقػػاـ ِ ػن اغبػػاكا اعبػػاهت
تتحق ػ ػق في ػ ػػا الةػ ػػتوط وتكػ ػػوف وػ ػػحيحو حػ ػػا تعت ػ ػ أف حذػ ػػور األهم ػ ػو (علػ ػػي ا المػ ػػةـق
وأوػػحاهبا إلي ػػا (لػػو ق يػػو حذػػور لمػػةة صبعػػو بنحػػو ِ ػن االكبػػان وأنػو إلا ػػو لمػػةة صبعػػو
ػػيخنا إّن ػا وػػةة اب لػػو ال بعنػػواف صبعػػو وال بعنػػواف آ ػػت،

ولكػػن لػػيس بمػػورة مػػتقلو،
فكيف تتيد أ ْف تمتفيد ِ ن يذا اغبذور وتمتدؿ بو على ينػاؾ بوجػوب إلا ػو وػةة اعبمعػو
تعييناً؟!!!
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ادلىرد الثبمه والسبعىن:
ٖ٘[ -ٙئٕ س٤سش زتات ٞٓٝثواش أخ٤ا ٚػ.ال أُِاي ظٜا إ آالؼا د
هٍ
اإلٓ ّ ػِ ٚ٤اُةةّل ٖٓ ػلّ ئه ٓش اُة٤ؼش ُ ٙ ٜاُل ٣ضش ٓالخ  ٖٓ ٖ٣ػالّ ئه ٓاش
اإلٓ ّ ُ ٜػ تا ً ُالض٤٤ؼ ،ْٜكأػِٔ ْٜلإٔ اُالٌِ٤ق ٓخالِق ٝإ ٓ ٘ٔ٣ؼ ٚػ٘٤ُ ٜس
ٓالٞك ا ً ل ُض ٝت ػ٘ل٣ ُْ ٌُٚ٘ٝ ،ْٛةالطغ إٔ ٞ٣سغ اُلػ ٞاُ ٠شا٤ؼال ٚإله ٓالٜا
ُٔ ذً ٗ ُ ٖٓ ٙر ّٝاُالل ف اُلُٝش ُ ٙ ٜاُظ  ٛاُؼ ٓش ٓٝةزوش تٓٞزٛا ٝػِا٠
تأس ْٜاإلٓ ّ ػِ ٚ٤اُةةّل،
أكااة ٌ٣لااٛ ٢ا ا اُسا ٝاالٓالؼا د ٓااٖ ه.ااَ اإلٓا ّ ػِ٤اا ٚاُةااةّل ٌُ٤اا ٕٞزا كرا ً
إله ٓال ٜ؟ أّ ال ٗالس ى ئال إٔ ٜ٣ل ّٗ ل ُؼو ا ِ ٝي ػ .اُؼ٤.ل ال ػ.ا ا ٤ُٝا ا
ٝأُس ّٖ٤.اُ ٌ٣ ٖ٣ل ْٜ٤اُالِٔ٤ر ػٖ اُالصا ٣ر ٛٝاْ لٔةا٤لال ٕٝ ٚأٓا ٓ ٙاإ ٔ ٖ٣
ٝلاتا ٘ٓ ٚ٤ٜٗ ٕٝ ٚرخ ]ٖ٣م
أقىل:
تعليق(:)082
يف اؼبورد المابق ويف وارد سابقو ربدثنا ا فيو الكفايو عن المحيحو واؼبوثقو وابطلنا ُدعى
الةيخ ورأيو واستحمانو.

تعليق(:)083
وحيحو زرارة لاؿ في ا (حثّنا أبو عيد هللا (عليو المةـق على وةة اعبمعػو حػا ظننػت أنػو
يتيد أ ْف أنتيو ،فقلت :نغدو علي ،
فقاؿ (عليو المةـق :ال ،إّنا عنيت عندكاق.
ػل فتيذػػو
و وثقػػو عيػػد اؼبل ػ عػػن أيب جعفػػت (عليػػو المػػةـق أنػػو لػػاؿ ( :ثل ػ ي ل ػ ومل يمػ ِّ
فتض ا هللا ،لاؿ (عيد اؼبل ق :للت كيف أونع،

لاؿ (عليو المةـق :ولّوا صباعو ،يعين وةة اعبمعوق.
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واتف دورؾ أي ا القارين النييو ،أنهت التوايتن وألتأ ػا بػتمعن ودلػو يػل ذبػد في مػا ػا يةػع
ويػػدؿ علػػى أف المػػحابو األجػ ّػةن كػػاف ت يػػتيا وعػػذريا يف عػػدـ إلا ػػو اعبمعػػو يػػو أف اإل ػػاـ
(عليػػو المػػةـق ال يقيم ػػا؟!! ِ ػن أيػػن ل ػ يػػذا ظباحػػو الةػػيخ؟ ويػػا أو رأي خمػػي أو
استحماف؟
تعليق(:)084

ظباحو الةيخ أنت الق ّديس وأنت العتفاين وأنت ِ ن األلطػاب وأيػل اليػا ن واؼبكا ػفات،

ِ
اؼبقمػتوف ،كبػن المػواد
أنت الو الذي يعيد هللا تعاىل عيػادة األحػتار ،وكبػن العيػاد اؼبػذنيوف ّ
األعها القاوتوف ال نف ا إال على متوى عقولنا اليميطو وللوبنا الذعيفو ولد عيد ونعيد

التجػػارق ،ف ػػل يػػذا الطتيػػق العيػػادي ؿبػػتـ واب ػػل؟! ويػػل
هللا تعػػاىل عيػػادة العييػػد (أو عيػػادة ّ

التجارق ؿبت و واب لو؟!!
عيادة العييد (أو عيادة ّ
واغبكمػػو والعقػػل يقتذػػي أ ْف ل ػ ِّدثنا الةػػارع اؼبقػػدس علػػى مػػتوى عقولنػػا وف منػػا وإدراكنػػا
التجارق وال نعتؼ إال تيق ػا
ولدرتنا ،وكبن ال نف ا وال ندرؾ وال نقدر إال عيادة العييد (أو ّ

ػواص
ػواص اػبػ ِّ
و ن ج ػا ،فػإذا كػاف أسػلوب التيليػ و تيقتػو يف الػتوا ت ػاص ابألوليػان واػب ِّ
كمػػماحو الةػػيخ وأ ثالػػو ،ف ػػي ُحج ػو علػػي ا ،أ ػػا كبػػن العيػػاد اؼبمػػاكن ا تػػاجن القاوػػتين
ِ
اؼبقمتين فة يكوف ذل علينا ُحجو ألنو فوؽ إدراكنا وف منا وـبػالف ألسػلوبنا ولواعػد يف
ّ
التيلي وا اورات واإلف اـ والتف يا ،فنم ؿ هللا تعاىل أ ْف يقيل عذر ويغفت لنا.
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ادلىرد التبسع والسبعىن:
ه ٍ ا ٗ٘[ٝلٜا ا أُؼ٘ا٣ ٠ا ػِآ ٠ا ه ُآ ٚاٖ إٔ اُسا ٝاُال ؿ٤ا  ٘٣سا
أُةالس .ف أٓ اُٞاخ .ف كة ٓد ٍ ك ُٜ ٜٔ٤لٞخ ،ٚلَ اُةزّ كٜ٤ا اُالاٞل٤خ ػِا٠
ًٜا ٝاُالسا  ٣ػِاآ ٠خ ُلالٜا ل ُٞػ٤االل ئضا كش اُاآ ٠ا ذً ٗا  ٙكاا ٢اُا ػِاا٠
أُ ٗغ ا ]ٍٝم
أقىل:
تعليق(:)085

ظ ت جوابو كما يف غعص ِ ن وارد سابقو.
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ادلىرد الثمبوىن:
ها ٍ ا ٗ٘ [ٝاُ٘ال٤دااش إ ٛا  ٙاُٞخاا ٙٞاُصا ُسش ُِٔ ٗؼ٤اشل ػااٖ ا خا لٔاالاَُ٤
ااا ُسش ُِٔ ٗؼ٤اااش. ٝ ،وااا ٠اُ٘صاااٞل
اُ ٝا٣ااا ف ػِااا ٠اُٞخاااٞا اُالؼ٘٤٤ااا ٢ؿ٤ااا
اُص ٣سش اُلاُش ػِ ٠اُٞخٞا اُالؼ ٢٘٤٤لة ٓ ٗغ]م
أقىل:
تعليق(:)086
أثيتنػػا سبا يػػو اؼب ػانع الػػذي أ ػػار إليػػو المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق ويػػو اإلصبػػاع وكػػذل سػػعة
ِّ
كل ن مػا يمػل لتقييػد اإل ػةؽ فػة تُمػتفاد التعيينيػو ِ ػن األدلػو ،إضػافو إىل أننػا
اؼبتةتعو و ٌ
والنص.
أثيتنا أف التعيينيو ُمتفادة ِ ن اإل ةؽ ف ي غع دلوؿ علي ا ابلمتاحو
ِّ
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ادلىرد احلبدي والثمبوىن:
ٗ٘[٘ٙ-اُط (لش اُث ٗ٤ش :االخ .ت اُالُّ ٢ت ػِاٝ ٠خاٞا اة اُدٔؼاش
هٍ
ػِ.٣ ٖٓ ًَ ٠ؼل ػٖ ٓسَ ئه ٓال ٜك سخ ٖ٤زٞآُِٞ٤ًٔٔ ٢ال ل ٝػلّ ٝخٞلٜ
ػِ.٣ ٖٓ ٠ؼل ػ٘ ٜأًث ٖٓ ذُي،
كاللٍ ا  ٠ُٝل ُلالُش أُط لو٤ش ٝاُث ٗ٤ش ل ُلالُش االُالرآ٤ش،
ٓ٘ : ٜس٤سش زتات ا  ٠ُٝأُالولٓش ك ٢اُط (لش ا ٠ُٝ
 : ٜ٘ٓٝس٤سش دمحم لٖ ٓةِْ ه ٍ :سأُت أل ػ.ل م ػِ٤ا ٚاُةاةّل ػاٖ اُدٔؼاش
كو ٍ ػِ ٚ٤اُةةّل :د ػِ ٖٓ ًَ ٠ػِا ٠تأس ك ساخ ،ٖ٤كاإ زا ػِا ٠ذُاي
كِ٤س ػِ ٚ٤ش٢الم
 ٜ٘ٓٝس٤سش دمحم لٖ ٓةِْ ٝزتات ػاٖ ألا ٢خؼلا ػِ٤ا ٚاُةاةّل ها ٍ :دا
اُدٔؼش ػِ ٜ٘ٓ ٕ ً ٖٓ ًَ ٠ػِ ٠ك سخٖ٤م
ٝهاال ٗا هش اُةاا٤ل اُخ ٢(ٞهاالس سا ٙل كاا ٢الُالٜا اُصا ٣سش كوا ٍ ٝاُٞخاا ٚكاا٢
الُال ٜػِ ٠ػلّ ٝخٞا اُدٔؼش ؼ٘٤٤ا ً إٔ اُسضاٞت ُٜا ئذا ُاْ ٌ٣اٖ ٝاخ.ا ً ػِا٠
اُ٘ ( ٢لأز٣ل ٖٓ ك سخٝ ،ٖ٤ل٘ ٘٤ػِ ٠إٔ اة اُدٔؼاش ٝاخ.اش ؼ٤٘٤٤اش ُٞخاٞا
ئه ٓال ٜػِٓ ٠اٖ ًا ٕ لؼ٤الا ً ػٜ٘ا لأز٣ال ٓاٖ ك ساخ ٖ٤كآ ٢سِّآ ٕ ،ٚل ٝضا٘
ٝخٞل ٜػٌِِٓ ًَ ٠ق ؼٝ ،ً ٘٤٤ئٓ ّ اُدٔ ػش ٞ٣خل ك ًَ ٢ه ٣ش  ٖٓ ٕ ٌٓٝلة
أُةِٔ ،ٖ٤اُِٜاْ ئال إ ٣سٔاَ ا خ.ا ت ػِا ٠ساٌ٘ش اُد.ا ٍ ٓٝاٖ ٣ؼا٤ش كا ٢اُوِاَ
ػِ ٠س َ٤.االٗل ا  ٖٓ ٞٛٝاُ٘لت لٌٔ ٕ ،ئذا ً ك.أٞٓ ١خ ةوظ اة اُدٔؼاش
ػااٖ اُ٘ ا ( ٢لأز٣اال ٓااٖ ك سااخ ،ٖ٤ك ا ُسٌْ لةااوٞط ٜػ٘اا ٚلوُٞاا ٚػِ٤اا ٚاُةااةّل
كِ٤س ػِ ٚ٤ش٢الل ٣لُّ٘ ػِ ٠ػلّ ٝخٞل ٜؼ ً ٘٤٤ال ٓس ُشلم
ٝك -ٔ :ٚ٤اٗ ٢أػد ٖٓ اهال٘ ػ ٚل ساللالُ ٚهالس سا ٙل زالا ٠خؼاَ اُالُ َ٤ػِا٠
ػاالّ اُٞخااٞا اُالؼ٘٤٤اا ٢كاا ٢اُط (لااش ا ُٝاا ٠هطؼ ٤ا ً ٘ٛٝ ،ا ه ا ٍ ال ٓس ُااشل ٝهاال
ػ كت اُٞخ ٙٞاٌُثُ ٤الل٘٤ل ًةٓ ٚهلس س ٙلممممم]م
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أقىل:
تعليق(:)087
لول ػ [ولػػد ل ػ

المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق يف داللت ػػا المػػتلو اب ػػل ،ألف التوايػػو ال

يوجد في ا ا يدؿ على التعيينيو يف الوجوب ،ال على َن كاف علػى رأس الفتسػخن و ػا دوف

وال على َ ن كاف على ا زاد على الفتسخن ،ولد بيػنّا أف يذا يكةػف اػبلػ وعػدـ التمييػز
عند ظباحو الةيخ بن اله ور والمتاحو واإلصباؿ.

تعليق(:)088
لول [ولد عتفت الوجوص الكثعة لتفنيد كة و (لدس ستصق اب ػل جز ػاً حيػ عتفػت أننػا
أبطلنا نالةات ظباحو الةيخ ُصبلػوً وتفمػيةً وأثيتنػا أّنػا راجعػو إىل الػتأي أو االستحمػاف أو
اعب ل.
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ادلىرد الثبوي والثمبوىن:
ٝ[٘ٙك -ٔ :ٚ٤اٗ ٢أػد ٖٓ اهال٘ ػا ٚل سااللالُ ٚهالس سا ٙلمممممم ٝكا٢
هٍ
 ٙ ٛأُ٘ هةش س ت ل د  ٙؿ ٓ ٤س ت ػِ ٚ٤ك ٢اُط (لش ا ،٠ُٝ
ك ٜ٘ى خرّ للالُال ٜػِ ٠اُٞخٞا اُالؼ ٢٘٤٤ئال اٗ ٚػلٍ ػ٘ ٚاُ ٠اُالخُٞ ١ ٤٤خٙٞ
تاٛاا اا ُسش ُِٔ ٗؼ٤ااش ،أٓاا ٘ٛاا كواال أساااللٍ لٜاا ٓ .شاا ػِاا ٠ػاالّ اُٞخااٞا
اُالؼ ،٢٘٤٤تؿْ إٔ اُط (لال ٖ٤ل٤لإ ٗلس اُٞخٞا اُص ٣ر،
ئال إٔ ٛا  ٙاُط (لااش أضا كت ٓؼ٘اا ٠زا(االا ً ٛٝاا ٞسااوٞط ٜػااٖ اُ٘ا ( ٢ك سااخ ٖ٤أٝ
أًثا ٝاُةا ٛل ػِااٝ ٠زاال أُؼ٘اا ٠كٜ٤ا ذً  ٙهاالس سا ٙل ُصااس٤سش زتات كاا٢
اُط (لالٖ٤م]
أقىل:
تعليق(:)089
لول [يناؾ جزـ بداللت ا على الوجوب التعييين......ينا فقد استدؿ هبا يا تة على عػدـ
الوجػػوب التعييػػين ،رغػػا أف الطػػاهفتن تفيػػد نفػػس الوجػػوب اب ػػل جز ػاً ألن ػو ال و ػتاحو يف
األدلو على التعيينيو يف الوجوب ويذا ا أ ػار إليػو المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق نفمػو عنػد ا
أ ار إىل أف التعيينيو تُمتفاد ِ ن اإل ةؽ فاألدلو (لو سبتق تكوف ظايتة يف التعيينيو وليمت
نماً وال وتلو يف التعيينيو.
تعليق(:)091
لول ػ [اف يػػذص الطاهفػػو أضػػافت ع ػ زاهػػداً ويػػو سػػقو ا عػػن النػػاهي فتسػػخن أو أكثػػت
يكةف سون الف ا واعب ل ،ف ي اجت اد تدعي جناب الةيخ؟ اجعل اؼبوت والق واللحد
والنةت واغبةت والنار نم عيني وهللا تعاىل ِ ن وران ذل ؿبي عليا عهيا ديد.......
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إف ال ػػتوايتن اؼب ػػذكورتن واض ػػحتاف يف أف الوج ػػوب غ ػػع س ػػال ع ػػن الن ػػاهي فتس ػػخن أي أف
تعن على َ ن كاف على رأس الفتسخن ،نعا َػن زاد علػى الفتسػخن سػق
الوجوب اثبت و ِّ

عنو الوجوب ،الحع أي ا القارين النييو أف الػذي يمػق عنػو الوجػوب يػو َػن كػاف علػى ػا
زاد علػػى الفتسػػخن أ ػا َ ػن كػػاف علػػى رأس الفتسػػخن فمةػػموؿ ابلوجػػوب وال يمػػق عنػػو
الوجوب ،فالكةـ ػع الػتوايتن ففػي وػحيحو دمحم بػن مػلا ....لػاؿ (عليػو المػةـق (ذبػ
على كل ن على رأس فتسخن ،فإف زاد على ذل فليس عليو ينق،
ويف وػػحيحو دمحم بػػن مػػلا وزرارة ....لػػاؿ (عليػػو المػػةـق (ذبػ اعبمعػػو علػػى كػػل َ ػن كػػاف
ن ا على فتسخنق.

ِ
ػل َػن سػار ويمػع يف تيػق الغمػ والكػذب
(وإذا َزيػ ْفت وحتفْ َ
ت ((كمػا يػو اؼبتولػع ػن ك ِّ
واػبػػداع واؽبػػوىقق و ػػدعت الػػيعري حبػػذؼ ػػين أو إضػػافو ػػين للعيػػارة يف يعػػات الحقػػو
((أو اغبػػدي عػػن روايػػو غػػع ػػذكورة وتقػػوؿ ألمػػد تلػ التوايػػو وكبويػػا ِ ػن ادعػػاناتقق كمػػا
فعلت يف القوؿ ا لفمل يف لذيو (سناف وابن سنافق عنػد ا حػذفت لفػع (أيبق ػن الطيعػات
الةحقو لكن ال في ين على هللا تعاىل ويو اغبكا العدؿق.
تعليق(:)090

العجاب ِ ن كػةـ الةػيخ يف التعليػق المػابق عنػد ا نعلػا أنػو ليػل وػفحتن أو ألػل
والع َج ُ
َ
ػل إلا ت ػا فتسػخن وعػدـ وجوهبػا علػى
كل َػن ييعػد عػن ؿب ِّ
ذَ َك َت أف وةة اعبمعو واجيو على ِّ
َ ػن ييعػػد عن ػػا أكثػػت ِ ػن ذلػ حيػ لػػاؿ وػ ػٗ٘ [الطاهفػػو الثانيػػو :األ يػػار الػ دلػت علػػى
وجوب وةة اعبمعو على كل ن ييعد عن ؿبل إلا ت ا فتسخن (حوا ٔٔكيلػو رتق وعػدـ
وجوهبا على ن ييعد عن ا أكثت ن ذل

.
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تعليق(:)092
تقوؿ [اف يذص الطاهفو أضافت ع زاهداً ويو سقو ا عن الناهي....
و ػػع يػػذا تقػػوؿ [والةػػايد علػػى وحػػدة اؼبع ػ في ػػا ذكػػتص (لػػدس سػػتصق لمػػحيحو زرارة يف
الطاهفتن ،
فكيف ذبمع بن [أضافت ع زاهداً وبن [وحدة اؼبع ؟!!!
تعليق(:)093
ظباحػػو الةػػيخ أال تعػػتؼ عػ القتينػػو والقتينيػػو ،راجػػع اغبلقػػو األوىل (أكػ ِّػتر :راجػػع اغبلقػػو

األوىلق حا تعتؼ ذل وعنديا تعتؼ الت افت يف كة

وتتيقن أف (اؼبع زاهداًق و ا يدؿ

عليو لتينو ويمل للقتينيو ،ويف يذص اغبالو يتغع اؼبع ابلت كيد.
تعليق(:)094
أي ا القارين النييػو إسػ ؿ نفمػ إسػ ؿ َػن إ لػع علػى اؼبطالػ اؼبنطقيػو ولػو إصبػاالً ،أنػو إذا
ُو ِج ػ َدت اهفتػػاف ِ ػن الػػتوا ت وا ػػرتكت الطاهفتػػاف بتوايػػو واحػػدة أي يوجػػد روايػػو ةػػرتكو
ذُكِػ ػ َتت يف الط ػػاهفتن ،ف ػػل يُق ػػاؿ أف النم ػػيو ب ػػن الط ػػاهفتن ي ػػي التم ػػاوي أو أف اؼبعػ ػ يف
الطاهفتن يو ع واحد؟؟!!
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ادلىرد الثبلث والثمبوىن:
ا  -ٕ[٘ٙإ هُٞاا ٚػِ٤اا ٚاُةااةّل كِاا٤س ػِ٤اا ٚشاا٢ال ال ٣ؼ٘اا ٢سااوٞط
ها ٍ
اُالٌِ٤ق ػ٘آ ٚطِوا ً لاَ لِسا ظ ٛا  ٙاُصاة ٝ ،اػالوال إٔ ٛا ا أُؼ٘اٝ ٠اضار كا٢
أذ ٕ ٛأ َٛاُِـش ًو ٍٞأُضّ٤ق ُض٤لُ :ٚول أػل ف ُاي كاٛ ٢ا ا اُالات ًاَ شا٢ا
أ ٔٓ ١سال خ ٚك ٢اه ٓالي ٤ُٝس ٣ؼ٘ ٢اٗ ٚخٔغ اُلُٗ ٤ض٤لٓٝ ،ٚثِا ٚهُٞا ٚؼا ُ٠
ٓ ك ّ ط٘ ك ٢اٌُال ا ٖٓ ش٢الل أ٣ ٔٓ ١الؼِن لـ ضاٛٝ ٚا ٢اُٜلا٣اش ٤ٌٔ ٝاَ
اُ٘لٞس ٤ُٝس ًَ ش٢ا زال ٠اُ .طَ ُ٘ل ٚ٤ػ٘ ٚهطؼ ًمممممم
ك إلٓ ّ ػِ ٚ٤اُةةّل ٣ةوظ ػ٘ا ٚاُالٌِ٤اق لِسا ظ ٛا  ٙاُصاة أٓا ٓا ٝتاا ذُاي
كٓ ٜٞةٔ ٍٞل ُؼٔ ٓٞف اُالُّ ٢ت ٝخاٞا ئه ٓالٜا ػ٘ال اخالٔا ع اُةا ا(ظ ٜ٘ٓٝا ،
ٝخ ٞئٓ ّ ٣خط ػِ ٠ؼ ٤.اُ ٝا ٣ف]م
أقىل:
تعليق(:)095
يذا يعػين يػدـ وتػد ع اؼبيػاين األوػوليو و ػا

رأي ولياس دوف دليل تعي أو عقلي ،وكة
ػاص وُطلَػق وُقيػد إىل لواعػػد
يتعلػق هبػػا ِ ػن دالالت وَ ػداليل
ّ
ودواؿ إىل فػػاييا إىل عػ ٍّ
ػاـ و ػ ٍّ
ولوانن ا اورات والتفايا والتخا اللغويو والعتفيو ،وللتوضي والتيمي واليياف ألوؿ:
العػتؼ؛ ليقػتأ كػػل عالػػل وكػػل نييػػو التوايػػو؛ ػػاذا يف ػػا
لتعػػتض التوايػػو علػػى أيػػل اللغػػو وأيػػل ُ
ن ا؟

التوايو يي :وحيحو دمحم بن ملا لاؿ :سػ لت أاب عيػد هللا (عليػو المػةـق عػن اعبمعػو لػاؿ
(عليو المةـق( :ذب على كل ن على رأس فتسخن ،فإف زاد فليس عليو ينق.
ػاص أو لولػػت عػػن
الحػػع أي ػػا القػػارين النييػػو ،إف المػػءاؿ مل يكػػن غبالػػو اوػو أو ظػػتؼ ػ ٍّ

ولػ ػػيس عػ ػػن وػ ػػةة عينػ ػػو ةخمػػػو ،ال بولػ ػػت عػ ػػن وال بهػ ػػتؼ ؿبػ ػػدد وال بفػ ػػتد أو أف ػ ػتاد
ةخم ػن ،بػػل المػػءاؿ عػػن اعبمعػػو علػػى كبػػو اإل ػػةؽ والةػػموؿ والمػػعو والعمػػوـ ،ونفػػس
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والعتفيػو يف
الكةـ يف جواب اإل اـ (عليو المةـق ،وعليو وحم القواعد والقوانن اللغويو ُ

ا اورة والتخا

واإلف اـ والتف يا فإف اؼبع اؼبُمتفاد (على سػعتو وإ ةلػوق يػو أف وػةة

اعبمعو واجيو على َن كاف ن ا على رأس فتسخن وأّنا غع واجيػو علػى َػن كػاف ن ػا علػى
أزيد ِ ن فتسخن.
تعليق(:)096
ال فػػى علػػى النييػػو أف التوايػػو الػ تعػػا حالػػو عينػػو أو تيػ ِّػن ػػت اً أو ليػػداً عينػاً فػػإف ابلػػي
اغبػاالت والةػػتوط والقيػػود واؼبقػ ّد ات الػ ؽبػػا عةلػػو بػػنفس ا ػػور ونفػػس القذػػيو تكػػوف لػػد
أُ ِ َذت فتوضو الوجػود ،ففػي اؼبقػاـ التوايػو بمػدد بيػاف ػتط اؼبمػافو ( قػدار فتسػخن و ػا

وإال ؼبا
دونوق أ ا ابلي القيود والةتوط كالعدد واػبطي وغعيا ف ي تء َ ذ فتوضو الوجودّ ،

كل روايػو تعػا لذػيو عينػو تمػتطيع أ ْف
أ كن االستدالؿ ال هبذص التوايو وال بغعيا ألن يف ِّ
تفتض وجود تط أو ليد أو ق ّد و وكبويا ؽبا عةلو ابلقذيو وؿبوريا فتُثيِت يذا الةتط يف

ِ
وتءسػس أكثػػت ِ ػن
حالػػو وظػػتؼ وتَنفيػػو يف حالػػو وظػػتؼ آ ػػت وتُثيِتػػو يف اثلثػػو وتَنفيػػو يف رابعػػوّ ،

لذػػي و هبػػذا اللحػػاظ وبعػػديا أتيت وتقػػوؿ التوايػػو تنطيػػق أو ذبػػتي يف يػػذص القذػػيو وال ذبػػتي يف
الثاني ػػو ويك ػػذا يف ابل ػػي اغب ػػاالت والقذ ػػا وي ػػذا الك ػػةـ م ػػلا ب ػػو أو ػػولياً وعُتفػ ػاً ،وعلي ػػو

ينكةف بُطةف ا ذكتص ظباحو الةيخ [فاإل اـ (عليو المػةـق يمػق عنػو التكليػف بلحػاظ
يذص المةة أ ا ا وران ذل ف و ةموؿ ابلعمو ات ال دلت وجوب إلا ت ا عند اجتماع
الةتاه و ن ا وجود إ اـ ط على تعيع التوا ت .
العتفيػػو والقواعػػد األوػػوليو وإذا ادعيػػت ةفػػو علي ػ
يػػذا كل ػو حم ػ القػػوانن والذػػواب ُ
ادعاه ػ ابلػػدليل الةػػتعي أو العقل ػي ،وإذا ُو ِج ػ َدت لتينػػو تػػدؿ علػػى ُ ػدعاؾ يف ػػورد
إثيػػات ِّ
عن علي بياف القتينو ،وعنػد ا نقػوؿ لتينػو نقمػد ابلت كيػد وػةحيت ا للقتينيػو ولػيس ؾبػتد
رأي أو استحماف أو أوياـ.
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تعليق(:)097
الميد اػبوهي (لدس ستصق أ ذ بنهت االعتيار ا أ ت إليو ليل لليػل يف التعليقػن المػابقن،
وربدث عن حالو اؼبكلػف النػاهي أبزيَػ َد ِ ػن فتسػخن فإنػو ةػموؿ حبكػا يػذص التوايػو أي يػو
ةػػموؿ بقولػػو (عليػػو المػػةـق (فلػػيس عليػػو ػػينق علػػى هولػػو وسػػعتو وإ ةلػػو ،ويف نفػػس
الولػػت فػػإف النػػاهي نفمػػو ةػػموؿ بوجػػوب وػػةة اعبمعػػو تعيين ػاً ويػػذا اغبكػػا يمػػتلزـ القػػوؿ
(عليو ين ق أي جي عليػو إلا ػو وعقػد وػةة اعبمعػو أي جيػ عليػو اغبذػور إللا ػو اعبمعػو
إ ا أب ْف لذت تل اعبمعو اليعيدة أبزيد ِ ن فتسخن أو يقيا ويعقػد صبعػو يف دينتػو أو لتيتػو

ػل اجملػزي تح ِّقػق عػادةً
ع ةحهو أف تط العػدد ووجػود إ ػاـ صباعػو ووجػود اػبطيػ ابألل ِّ
(غالياً أو داهماًق ،فإذا أد لنا تط اؼبمػافو وللنػا أنػو ال جيػ عليػو اغبذػور اىل تلػ اعبمعػو
اليعيدة فإف يذا ال ي ِ
مق عنو وجوب إلا و اعبمعو تعييناً يف دينتو أو لتيتو.
ُ
واؼبتحمل أف الناهي جي عليو اغبذػور إللا ػو وعقػد المػةة حمػ الفػتض بوجػوب وػةة
ّ
اؼبتحم ػلو تُنػػايف َ ػدلوؿ التوايػػو وهولػػو بقولػػو (عليػػو المػػةـق
اعبمعػػو تعيين ػاً ،ويػػذص النتيجػػو
ّ
(فليس عليو ينق أي ال جي عليو اغبذور إللا و وعقد المةة كما ال جي عليػو اغبذػور

إىل تل المةة اليعيدة ،فكيف قبمع بن (ليس عليو ينق وبن (عليو ينق أي بن (ذب
المػػةةق و (ال ذب ػ المػػةةق؟ ولتفػػع التنػػايف أ ػػار المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق إىل أف لولػػو
(عليو المةـق (ليس عليو ينق واحل للقتينيو فيكوف لتينو على رفع اإل ةؽ وعدـ إ كاف
التمم ػ بػػو أي عػػدـ ا كػػاف التمم ػ إ ػػةؽ الػػتوا ت إلثيػػات التعيينيػػو يف الواج ػ  ،فػػة
تَثيُت التعيينيو فيتعن التخيعيو هبذا التوجيو ،وعلى يذا اللحػاظ أسػس المػيد اػبػوهي (لػدس

ستصق كة و واستداللو.
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ادلىرد الرابع والثمبوىن:
 -ٖ[ ٘3إ ٝخ ٞئٓ ّ اُدٔؼش اُد ٓغ ُة ٝط : ٜ٘ٓٝ ، ٜأ اا اُخط.الٖ٤
هٍ
ل ُٔضٔ ٕٞاُ ٣ ٣ ١ال ٙاُةا تع أُوالس ُا٤س لٜا  ٙاُاٞك كاً ٢اَ ه ٣اش ٌٓٝا ٕ
 ٓ ٞٛٝس٘٘ هة ٚالزو ً لأذٕ م ؼ ُٝ ،٠ػِٛ ٠ا ا كاة اػاُ ٢سِٜٔا ػِا ٠اُلا
اُ٘ ت ًٔ ه ٍ هلس س ٙل ٘ٓٝؼ ،ٚلَ إ ػلّ ئه ٓالُ ٜؼلّ ٞك ش ط ٓ مممم]م
أقىل:
تعليق(:)098

سي يت الكةـ الحقاً إ ْف ان هللا تعاىل والذي نُثيِت فيو بُطةف ُدعى ظباحو الةيخ ،حي أف
كل لتيو و كاف ما كاف وغعاً بل إف الكةـ يف ماحو أرض داهتيو نمف
الكةـ ليس يف ِّ
لطتيػػا (ٕق فتسػػخ أي حػػوا (ٔٔق كيلػػو رت ،أي مػػاحو أرض داهتيػػو لطتيػػا حػػوا (ٕٕق
كيلو رت( ،فمثةًق إذا كانت اؼبمافو بن تكػز كػتبةن اؼبقدسػو وعػوف (عليػو المػةـق ألػل ِ ػن

(ٔٔق كيل ػػو رت ف ػػإف اؼبم ػػاحو الداهتي ػػو اؼبتم ػػورة تة ػػمل ك ػػل دين ػػو ك ػػتبةن األحي ػػان القد ػػو
يعػد عػػن تكػز كػػتبةن بػػ(ٔٔق كيلػػو رت
(الواليػوق واألحيػػان اعبديػػدة وتةػمل كػػل اؼبنػػا ق الػ تَ ُ
وألل نو (كػاغبُّت (عليػو المػةـقق وِ ػن صبيػع االذبايػات حبيػ تتةػكل مػاحو داهتيػو ،ف ػل
ّ
نتمور يف ثل يذص اؼبماحو الكيعة كلِّ ا عدـ وجود إ اـ صبعو جا ع لةتو ا؟!!!
إذف فتض وجود ثل يذص اؼبماحو الكيعة ال يتوفت وال يوجد في ا إ اـ صبعو جا ع لةتو ا
يو فتض در ،وعليو يػتا ػا ذكػتص المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق ِ ػن ضبل ػا علػى الفػتد النػادر
وييطل ُدعى ظباحو الةيخ [....فة داعي غبمل ا على الفتد النادر. ....
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ادلىرد اخلبمس والثمبوىن:
 -ٖ[٘3ئٕ ٝخ ٞئٓ ّ اُدٔؼشممملَ إ ػلّ ئه ٓالُ ٜؼلّ ٞك ش ط ٓ ،
هٍ
ٝهاال ش ا زت  ٛا ا أُؼ٘ااٝ ٠أٝضااسالٓ ٚؼال .ا دمحم لااٖ ٓةااِْ ػااٖ ألاا ٢خؼل ا ػِ٤ااٚ
اُةةّل ه ٍ ػِ ٚ٤اُةةّل د اُدٔؼش ػِ ٜ٘ٓ ٕ ً ٖٓ ٠ػِ ٠ك سخٓٝ ،ٖ٤ؼ٘ا٠
ذُي ئذا ً ٕ ئٓ ّ ػ ٍٝ ،ه ٍ :ئذا ً ٕ ل ٖ٤اُدٔ ػال ٖ٤أهَ ٖٓ ثةثش أٍٓ ٤ل
 ٝلت اُ ٝا٣ش ٝاضر ك ٢ئك ٓ ٗسٖ لصل ٝ ٖٓ ٙخٞا ئه ٓش خٔؼاش أخا  ،ٟئذا
اخالٔؼت ش ا(ط ، ٜػِ ٖٓ ٠سوظ ػ٘ٝ ٚخٞا اُدٔؼش ا خ ]ٟم

أقىل:
تعليق(:)099

إ ّ هلل وإ ّ اليو راجعوف ......على ِ
العلا وعلى االجت اد المةـ!!!
أ -وػػدر التوايػػو (ذبػ اعبمعػػو علػػى َ ػن كػػاف ن ػػا علػػى فتسػػخنق يػػل يػػذا المػػدر للتوايػػو فيػػو
داللػػو أو إفػػادة أو ػةً علػػى ػػا ذكػػتص الةػػيخ [ ػػن وجػػوب إلا ػػو صبعػػو أ ػػتى إذا اجتمعػػت
ػتاهط ا علػػى ػػن سػػق عنػػو وجػػوب اعبمعػػو األ ػػتى ؟! فذ ػةً عػػن أ ْف يكػػوف واضػػحاً يف
اإلفادة.
ب -ولنقل أف ودر التوايػو يػو (ذبػ علػى َ ػن كػاف ن ػا علػى فتسػخن ،و عػ ذلػ إذا كػاف
إ اـ عادؿق،

ف ػل يػذا المػدر للتوايػو فيػو داللػو وإفػادة أوػةً علػى ػا ذكػتص ظباحػو الةػيخ فذػةً عػن أ ْف
يكوف واضحاً يف اإلفادة؟
جػ -ولنقل أف ودر التوايو يو كل التوايو ويو (ذب اعبمعو على َ ن كػاف ن ػا علػى فتسػخن،
و ع ذل إذا كاف إ اـ عادؿ .ولاؿ :إذا كاف بن اعبماعتن ألل ن ثةثو أ ياؿق.

ف ل ؽبػذا المػدر للتوايػو داللػو وإفػادة أوػةً علػى ػا ذكػتص ظباحػو الةػيخ ،فذػةً عػن أ ْف يكػوف
واضحاً يف الداللو على ذل ؟!!!!
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ادلىرد السبدس والثمبوىن:
ها ٍ ا [٘3اُط (لااش اُث ُثااش :اُ ٝا٣ا ف اُااٞات كاا ٢إٔ ًااَ خٔ ػااش ٓٝاا٘ ْٜأٛااَ
اُو ا  ٟئذا ً ا ٕ كاآ ْٜ٤ااٖ ٣خط ا ُٜااْ ُصااة اُدٔؼااش ٝخ ا ػِاا ْٜ٤ئه ٓال ٜا ٝئال
٣صِ ٕٞظ ٜا ً أتلغ تًؼ فٜ٘ٓٝ ،
س٤سش دمحم لٖ ٓةِْ ػٖ أزال ٔٛػِٜٔ٤ا اُةاةّل ،ها ٍ ساأُال ٚػاٖ أٗا س كا٢
ه ٣ش ٣ َٛصِّ ٕٞاُدٔؼش خٔ ػش ،ه ٍ ػِ ٚ٤اُةةّلٗ :ؼْ ٣ٝصاِ ٕٞأتلؼا ً ئذا ُاْ
٣ ٖٓ ٌٖ٣خط لم
ٓٝؼال .اُلضَ لٖ ػ.ل أُِي ه ٍ :سٔؼت أل ػ.ل م ػِ ٚ٤اُةاةّل ٣وا :ٍٞئذا
ً ٕ ه ّٞاُوّٞل ك ٢ه ٣ش ِٞا خٔؼاش أتلاغ تًؼا ف ،كاإ ًا ٕ ُٜاْ ٓاٖ ٣خطا
ُ ْٜخٔؼٞا ئذا ً ٗٞا خٔس ٗل ٝاٗٔ خؼِت تًؼال ٕ ٌُٔ ٖ٤اُخط.الٖ٤لم
ٞٓٝثوش سٔ ػش ه ٍ ساأُت ألا ػ.ال م ػِ٤ا ٚاُةاةّل ػاٖ اُصاة ٣ا ّٞاُدٔؼاش
كو ٍ ػِ٤ا ٚاُةاةّل :أٓا ٓاغ اإلٓا ّ ك ًؼالا ٕ ٝأٓا ٓاٖ ٣صاِٝ ٢زال ٙكٜا ٢أتلاغ
تًؼ ف لٔ٘رُش اُظ٣ ، ٜؼ٘ ٢ئذا ً ٕ ئٓ ّ ٣خط  ،كإ ُْ  ٌٖ٣ئٓا ّ ٣خطا كٜا٢
أتلغ تًؼ ف ٝئٕ ِٞا خٔ ػشلم
ه ٍ هلس س ٙل  ٝو  ٣االساللالٍ لالِي اُ ٝا ٣ف إٔ أُا ا لٔاٖ ٣خطا اللال
إٔ ٣ ٖٓ ٌٕٞ٣خط ُ ْٜل ُلؼَلل ،ال َٓ ْ
اٖ ِٓاٖ شاأٗ ٚإٔ ٣خطا ٝئٕ ُاْ ٣االٌٖٔ
ٖٓ اُخط.ش كؼةً،
ٝذُااي ٕ اُظ ا  ٛأُال .ا ت ٓااٖ هُٞاا ٚػِ٤اا ٚاُةااةّل ٓااٖ ٣خط ا ل ٛاا ٞاُلؼِ ٤اش
كسِٔ ٚػِ ٠ئتا ٖٓ ٣خط شأٗ ً ٝه ٞلٔؼ٘ ُٚ ٖٓ ٠ه لِ٤اش ذُاي خاةف اُظا ٛ
خلا ً،
ػِ ٠إٔ ذُي ك د ٗ ت ال  ٌٖٔ٣زٔاَ االخ.ا ت ػِ٤اُٞ ،ٚضاٞذ إٔ كا ٢ا ٓا ًٖ
أُةٌٗٞش ٖٓ اُ.ة ٝاُو ٞ٣ ٟخل ئٓ ّ ٣صِ ٢لأ ِٜٛخٔ ػش ،لَ ال ٞ٣خل ه ٣ش ال
 ُْٜ ٌٕٞ٣ك ٜ٤ئٓ ّ ٣و ْ٤اُدٔ ػش ئال ٗ تا ًٝ ،اإلٓ ّ اُ ٣ ١الٌٖٔ ٓاٖ ها اا ك ساش
اٌُال ا ٝئه ٓش اُدٔ ػش ٣الٌٖٔ ٓاٖ اُخط.اش كا ٢اة اُدٔؼاش هطؼا ً ٕ اُل ساش
در١ا ك ٢اُخط.شٌ٣ٝ ،ل ٢ك ٢اُٞػع ٝاإلتش إٔ ٣و ٣ :ٍٞأ ٜ٣اُ٘ س ا وٞا م
أٗ ٝس ،ٙٞكأهَ اُٞاخ أُدر١ا ٖٓ اُالسٔ٤ل ٝاُث٘ ا ٝه اا اُةٞت أٓا ٓوالٝت
ٌَُ ئٓ ّ ٣و ْ٤اُدٔ ػشٝ ،ال ٣ؼال .ك ٢اة اُدٔؼاش خط.اش طِ٣ٞاش زالا٣ ٠الٞهاق
ئُو ؤ ٛػِ ٠أٌُ ٍ ٝأُ ٜت ك ٢كٖ اُخط لشم
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ٝػِ ٠اُدِٔش ئٕ ك ٢أ َٛاُو ٞ٣ ٟخل ٖٓ ٣خط ُ ْٜشأٗ ً ٝهاٝ ٞال ٞخال ه ٣اش
ال ٞ٣خل ك٣ ٖٓ ٜ٤خطً ْٜ.ا ُيٓٝ ،ؼا ٚال .٣وا ٠أٓ ١ؼ٘اُ ٠الؼِ٤ان ٝخاٞا اة
اُدٔؼااش ػِااٝ ٠خاآ ٞااٖ ٣خطاا ٝٝ ،خااٞا ااة اُظٜاا ػِاا ٠ااٞت ػاالّ
كؼةًللم
ٝخلاٗ ،ٚكة ٓ٘ ل ٖٓ زَٔ اُ ٝا ٣ف ػِ ٠ئتا ٖٓ ٣خط
ئذٕ ك خ .ا ت ٝاضااسش اُلالُااش ػِاا ٠إٔ ااة اُدٔؼااش ؿ ٤ا ٝاخ.ااش اإله ٓااش كاا٢
ٗلةٝ ، ٜاٗٔ ٣إٓ ل ٜػِ ٠ولٝ ٣خ ٖٓ ٞأه ٓ ٜكا ٢اُخا تج لاتا اٝ ٚخطا
ُ ْٜأ ١أهلّ ػِ ٠ئه ٓال٤ٜ ٝ ٜأ ُإل  ٕ ٤ل ٜكإ اُٞاخ ز٘٤ل  ٞٛاة اُدٔؼاش،
ة اُظ ٜم
ٝإ ُْ  ٘ٛ ٌٖ٣ى ٖٓ أهلّ ػِ ٠ئه ٓال ٜل ُلؼَلل ك ُٞاخ
ٝأ ٛ ٖ٣ا ٓاٖ ٝخاٞا اة اُدٔؼاش ؼ٘٤٤ا ً الٜٗا ُاٗ ً ٞات ًا ُي ُٞخا اإلهالاّ
ػِ ٠ئه ٓالٝ ٜأُ .ش ُخط.ال ٜلس٣ ُْ ُٞ ٤ؤ ٜاإلٓ ّ ل ُلؼَلل ُٝاْ ٣خطا
ُ ْٜات ٌ ٓؼص٤ش لال ً ٚك ٣ضش ؼ٤٘٤٤ش ك ٢زوٝ ٚلا ُي ٣سٌاْ للةاوٝ ٚساوٞطٚ
ػٖ اُؼلاُش ٗظ ُٞ ٓ ٤ى لؼ اُل ا( اُ٤ٓٞ٤ش ٓالؼٔالا ًٓٝ ،اغ اُسٌاْ للةاوٚ
ً٤ق ٣دٞز إٔ ٣صِ ٢ل ْٜأتلغ تًؼ ف ظ ٜا ً ًٔ ُؼِّ ٚظ  ٛاُ ٝا ٣فلل ُؼلّ
خٞاز اال(الٔ ّ لٝ ٚهالل م
 ٛا لَ  ٌٖٔ٣إٔ ٣و ٍ إ االساللالٍ لالِي اُ ٝا ٣ف ؿٓ ٤الٞهق ػِ ٠زِٔ ٜػِا٠
ل ُلؼاَلل كِا ٞزِٔ٘ ٛا ػِا ٠ئتا ٓاٖ ٣خطا ُٜاْ شاأٗ ًلل
ئتا ٓاٖ ٣خطا
أ٣ض ً أٌٓ٘٘ االساللالٍ ل ٜػِا ٠ػالّ ٝخاٞا اُدٔؼاش ؼ٘٤٤ا ًلل الٜٗا ُاٗ ً ٞات
ٝاخ.ش ً ُي ُٞخ ؼِّْ اُخط.ش ػِا ٠أٛاَ اُوا ً ٟل ٣اشلل ُ٤الٌٔ٘اٞا ٜٓ٘ا شاأٗ ً
ٝه٣ٝ ٞواللتٝا ػِ ٠ئُو ( ٜكا ٢اُدٔؼاش ا٤ ٥اش ٌ٣ٝا ٕٞا ى ؼِٜٔا ٓس ٓا ً ،كاإ
أُولٓ ف اُالٌ٣ ٢اًٜ ٕٞا ٓإ ٣ا ً اُا ٠ا ى اُٞاخا  ٝؼا ت ٙكا ٢ظ كاٝ ٚاخ.اش
اُالسص َ٤ال ٓس ُشٓٝ ،ؼ ٌٕٞ٣ ٚى اُالؼِٝ ْ٤ئٓ ُٚ ٔٛةاالِرٓ ً ُلةان اإلٓا ّ ٝلاٚ
٣خ ج ػٖ ه لِ٤ش اإلٓ ٓش ك ٢اُدٔ ػشٝ ،ال ٓؼُ٘ ٠إل(الٔ ّ ل ٚز ُل ًٔ  ٞٛظ ٛ
اُ ٝا ٣فلم
 ٣ٝا ػِ٤ااٞ٣ -ٔ :ٚخاال ةاا٣ٞش كااً ٢ةٓاا ٚهاالس س ا ٙل كِااْ ٣الضاار ٓ ا ذا ٣ ٣اال
ل ُخط٤ا اُةااأٗٝ ٢اُلؼِاا ،٢كالا ت ٣ ٣اال ل ُةااأٗٓ ٢ااٖ ُاا ٚأ٤ِٛااش إٔ ٣ااالؼِْ ٣ٝصاا.ر
ه ا تا ً ػِاا ٠أ اا ٓ ا ٣الااأ ّ ٟلاا ٚاُٞاخ ا ٓااٖ خط.الاا ٢ااة اُدٔؼااش ُٝاا ٞلألةااظ
ٞت ً ُ  ١ذً  ٙهلس س ٙل ٛٝا ا ٛا ٞاُظا ٓ ٛاٖ ًةٓا ٚا خ٤ا ُٞخاٞا
ؼِااْ اُخط.ااش ػِاا ٠أٛااَ اُو ا ٟل ٛٝاا ٞل ٜا ا أُؼ٘ااٞٓ ٠خاا ٞػ٘اال اُ.ة ا لسة ا
أُوالضٝ ٢االسالؼلا  ،ه ٍ ؼ ُ ٠خِن اإلٗة ٕ ػِّٔ ٚإُ ٤.لل ٝكٓ ٢و لِا٣ ٣ ٚال
76

الفصل يف الفريضة املعطلة بني رأي واستحسان و دليل وبرهان......

ل ُلؼِ ٖٓ ٢ػ٘ل ٙاُو لِ٤ش اُلؼِ٤ش ػِ ٠اُخط.ال ٖ٤سٞاا صل ٟإله ٓش اُصة أُْ ٝ
٣الصالَٝ ،ػِااٛ ٠ا ا أُؼ٘اا ٠كٜاا٣ ٞسالا ج اُاا ٠ػ٘ااٞإ ث ُا ٣سٔااَ اُ ٝا٣ا ف ػِ٤ااٚ
ػِٙ ٘.ٓ ٠لل ٝاُال ٢أٗ طت ئه ٓش اُصة لٞخ ٞٛٝ ٙ ٞاإلٓ ّ اُ  ١أها ّ اُصاة
كؼ اةً ٗٝاا ٟٞاُالصاالُِ ١خط.الااٝ ،ٖ٤ال أ ت ٓ ١ا ذا س٤ة ا ّٔ ،ٚ٤اُِٜااْ ئال إٔ ٗةااالؼ٤
ٓصطِر اُال٘د٤ر ٖٓ ا ٗٝ ٍٞةٔ ٚ٤اُخط ٤أُ٘درم
ٗ ٚهلس س ٙل ُْ ٣ةاللل ٝخٞا اُصاة ٓاٖ اُ ٝا٣ا ف أُالولٓاش ئال ئذا أه ٜٓا
شااخ ٝأهاالّ ػِاا ٠ئه ٓال ٜا ٛٝ ،اا ٓ ٞا ه ُاا ٚهاالس سا ٙل ئذا ً ك خ .ا ت ٝاضااسش
اُلالُااشممممل ٌ٣ٝاا ٕٞهاا ٍٞاإلٓ ا ّ ػِ٤اا ٚاُةااةّل كاا ْٜ٤ئٓ ا ّ ٣خط ا ل ً٘ ٣ااش ػااٖ
ئتا  ٚإله ٓش اُصة ]م
أقىل:
تعليق(:)211
إف التةوي يف ف م وكة

وليس عند الميد اػبوهي (لدس ستصق ،فالميد (لدس ستصق

بن يف بدايو كة و اذا يتيد ِ ن الة ين والفعلي ،وحم نقل للكةـ يف وػ ٜ٘إنو (لدس

ستصق لاؿ [وتقتي االستدالؿ بتلػ الػتوا ت أف اؼبػتاد في ػا دبػن طػ البػد أف يكػوف ػن
ط ؽبا ((ابلفعلقق ،ال َ ْن ِ ن نو أف ط وإف مل يتمكن ن اػبطيو فعػةً ويػذا يعػين
أف الميد اػبوهي(لدس ستصق يتيد بػ:
أ -اػبطي الة ين :يو الذي ِ ن نو أ ْف ط أي لو القدرة علػى اػبطابػو لكنػو مل يػتمكن
فعةً ومل يتمد فعةً للخطابو.

ب -اػبطي الفعلي :يو الذي تمدى فعةً للخطابو ،أي يو الذي ِ ن نو أ ْف ط ولو
القدرة على اػبطابو وتمدى فعةً للخطابو.
ويذا يعين أف كل طي فعلي يو طي

ين دوف العكس أي ليس كل طي

طي فعلي.
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ظباحو الةيخ تاجعو حب اؼبةتق يف األووؿ ؼبعتفو التليس ابؼبيدأ والتليس الفعلي
فعلي
والتليس الة ين وغعيا ِ ن عناوين و ٍ
عاف حا تف ا تاد الميد اػبوهي (لدس ستصق.
تعليق(:)210
لولػ ػ [فت ػػارة يتي ػػد ابلةػ ػ ين ػػن ل ػػو أيلي ػػو أف ي ػػتعلا ويم ػػي ل ػػادراً عل ػػى أدان ػػا يتػ ػ ّدى ب ػػو
الواج  .....ويذا يو الهايت ِ ن كة و األ ع (لوجوب تعلا اػبطيو....ق اب ل ،وذل :
ألننػػا بيػنّػا يف التعليػػق المػػابق ُ ػتاد المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق ِ ػن اػبطيػ الةػ ين أ ػا ػػا ذكػػتص
الميد (لدس ستصق ِ ن وجوب التعلا على َ ن لػو أيليػو أ ْف يػتعلا ف ػو عيػارة عػن قد ّػو واجػ
ًق،

أي (وجوب التعلا على َ ن لو أيليو التعلاق تُعت َ ق ّد و لػ(وجوب أ ْف يكوف طيياً
أي :التعلا ق ّد و ليكوف طيياً ً.
و(وجػػوب أ ْف يكػػوف طيي ػاً ػ ًق نة ػ ِ ػن القػػوؿ ابلوجػػوب التعييػػين إللا ػػو وػػةة اعبمعػػو علػػى
اعبميػع ،ودبػا أف وػةة اعبمعػو ربتػاج إىل طيػ واحػد فػإف (وجػوب أ ْف يكػوف طييػاً ػ ًق يػػو
ً ،وحػا تثػل اؼبكلػف (الػذي لػو

وجوب كفاهي أي جي على أحد اؼبكلفن أ ْف يكوف طيياً
أيليوق ؽبذا الوجوب عليو أ ْف ل ِّقق وأييت ابؼبق ّد و أي عليػو أ ْف يػتعلا اػبطابػو وبعػد تعلمػو اػبطابػو
يمي

طيياً

ً فيكوف لادراً على إلقاه ا يف اعبمعو القاد و (أي يكوف لػادراً أ ْف يكػوف طييػاً

فعػةً يف اعبمعػػو القاد ػػوق ويػػذا يعػػين (إف تعل ػا اػبطابػػو يُعتػ َ قد ّ ػو للخطيػ الةػ ين واػبطي ػ
الة ػ ين يػػو ق ّد ػػو للخطي ػ الفعلػػيق ،وبعيػػارة (الػػتعلا ق ّد ػػو لوجػػود اػبطي ػ الة ػ ين ووجػػود
اػبطي الة ين ق ّد ػو لوجػود اػبطيػ الفعلػيق ،وبعيػارة أ ػتى (الػتعلا ق ّد ػو للخطابػو الةػ نيو
واػبطابػػو الة ػ نيو ق ّد ػػو للخطابػػو الفعليػػوق وعلػػى يػػذا الفػػتض لػػو مل يػػتعلا اػبطابػػو يكػػوف يػػذا
الةػػخص لػػد تػػتؾ الواجػ وتعػ ّذر عليػػو اال تثػػاؿ يف ظتفػػو يف اعبمعػػو القاد ػػو ويػػذا الػػرتؾ ويػػذا

قمتاً فيمتلزـ فمقو،
التعذر بمييو فيكوف مةً ِّ

وإذا ثيت فمقو ال جيوز االهتماـ بو أي ال يم اإلهتماـ بو يف وةة صباعو.
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لكن يذص النتيجػو ـبالفػو لهػايت الػتوا ت الػ تةػع إىل وػةة صباعػو أربػع ركعػات أي تةػع إىل
مور إ ا تو للجماعػو
وجود َ ن يمتطيع إ ا و اعبماعو لمةة اله ت ،ويذا اإل اـ للجماعو ال تُػتَ َ

يف وػػةة اله ػػت عنػػد ا يكػػوف لػػد تػػتؾ تعلػا اػبطيػػو (ألنػو لػػو تعلػا اػبُطيػػو لتعػػن الفػػتض علػػي ا
وةة اعبمعو ال وةة اله تق و ع تتكو يكوف فاسقاً فكيػف يةػع ِّ
ويوجػوُ اإل ػاـ (عليػو المػةـق

الناس لمةة اله ت صباعو لف إ اـ فاسق؟!!!
ويذا يمتحيل ودورص ِ ن اؼبعموـ (عليو المةـق،
ويذا يعين بُطةف الغتض ألنو استلزـ اؼبُحاؿ،

أي بُطةف فتض كوف وجوب وةة اعبمعو تعيينياً.

أ ػا إذا مل نَػ ُقػل ابلوجػػوب التعييػػين بػػل لُلنػػا أبف الوجػػوب زبيػػعي فػػإف يػػذا الةػػخص لػػو تػػتؾ تعلػا
اػبطابو (اؼبق ّد وق مل يكن لد ارتك ؿبت اً ومل يكن لد تتؾ واجياً غػع ػ ذوف يف تتكػو ،بػل يكػوف
لد تتؾ واجياً لد أُ ِذف لو يف تتكو ألنو أحد فتدي الواج التخيعي ،فة يكوف عاوياً فة يكوف
ِ
ويوج ػو اإل ػػاـ (عليػػو المػػةـق النػػاس لمػػةة اله ػػت
فاسػػقاً ،ويف ثػػل يػػذص اغبالػػو كػػن أ ْف يةػػع ّ
صباعو إ ا و يذا الةخص.

واؼبتحمل أف ا ذكتص ظباحو الةيخ [ ن لو أيليو أف يتعلا ....ليس ع اػبطي الة ين بل
ّ
ػ ػا ذكػ ػتص يُعت ػ َ ِ ػن ق ػ ّد ات اػبطي ػ الة ػ ين (أو ق ػ ّد ات وجػػود اػبطي ػ الة ػ ين ،أو ِ ػن
ق ّد ات اػبطابو الةػ نيوق ويػذا ثِّػل ظػايت ػا يُمػتفاد ِ ػن كػةـ المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق
فة يتا ا ذكتص ظباحو الةيخ يف يذا اؼبقاـ.
عتؼ أف ا ذكػتص المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق (لوجػوب تعلػا اػبطيػوق يػتاد نػو وجػوب
و نو يُ َ
اؼبق ّد ػػو أي وجػػوب ق ّد ػػو اػبطيػ الةػ ين (أو وجػػود اػبطيػ الةػ ين أو اػبطابػػو الةػ نيوق،
ويذا األ ع (وجػود اػبطيػ الةػ ين ،اػبطابػو الةػ نيوق يعتػ
اعبمعو يف اعبمعو اتتيو.
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فػػة يػػتا ػػا اسػػته تص ظباحػػو الةػػيخ ِ ػن عيػػارة المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق (لوجػػوب تعلػػا
اػبطيوق .أمل تنقل كةـ الميد اػبوهي (لدس ستصق يف وػٔ[ٙويكػوف تػتؾ تعلم ػا ؿبت ػاً ،فػإف
اؼبقد ات ال يكوف تتك ا ءد ً اىل تتؾ الواج وتعذرص يف ظتفو واجيو التحميل ال ؿبالو ؟
تعليق(:)212
لول ػ [...ويف قابلػػو يتيػػد ابلفعلػػي ػػن عنػػدص القابليػػو الفعليػػو علػػى اػبطيتػػن سػػوان تمػػدى
تـ ،ألننػػا بيػنّػا أف ُ ػتاد المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق ِ ػن
إللا ػػو المػػةة أو مل يتمػ َد ...غػػع ٍّ
اػبطي ػ الفعلػػي يػػو الػػذي عنػػدص القابليػػو الفعليػػو علػػى اػبطيتػػن حبي ػ تمػػدى فع ػةً إللا ػػو

المةة ،أ ا إذا مل يتمد إللا و المةة فعةً ف و ليس خبطي فعلي بل يو طي

ين.

تعليق(:)213
لول [....وعلى يذا اؼبع ف و لتاج اىل عنواف اثل لمل الػتوا ت عليػو ((علػى ينػاصقق
وال ػ أ ػػت إلا ػػو المػػةة بوجػػودص ويػػو اإل ػػاـ الػػذي ألػػاـ المػػةة فع ػةً ونػػوى التمػػدي
للخطيت ػػن ،وال أدري ػػاذا سيم ػ ّػميو ،الل ػػا إال أف نم ػػتعع م ػػطل التنجي ػػز ػػن األو ػػوؿ

ونمميو اػبطي اؼبنجز ...تين بُطةنو بعد الذي ذكت ص يف التعليقػات المػابقو ف ػذا اؼبعػ

الذي ذكتتو يو ع اػبطي الفعلي عند الميد اػبوهي (لدس سػتصق وعليػو ال لتػاج المػيد
اػبوهي (لدس ستصق إىل االستعارة بل أنت َن لتاج إىل استعارة مطل ِ ن األووؿ أو ِ ن
غعص!!!...
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ادلىرد السببع والثمبوىن:
هااا ٍ ااا ٕٞ٣ -ٔ[ٙخااال ةااا٣ٞشمممممم كالااا ت ٣ ٣ااال ل ُةاااأٗٓ ٢اااٖ ُااا ٚأ٤ِٛاااش إٔ
٣الؼِْممممم ٝت ٣ ٣ل ل ُةأٗ ُٚ ٖٓ ٢االسالؼلا ٝاُو لِ٤ش إله ٓاش اُصاة لةا ٝطٜ
ٖٓ اُؼلاُش ٝأ اا اُخط.الٗٝ ٖ٤س ٔٛٞسٞاا صل ٟإله ٓال ٜأّ ال ٛٝا ٞاُظا ٛ
ٖٓ ًةٓ ٚا ٍٝلل
ٝاُلؼِ ٖٓ ٞٛ ٢ػرّ ػِ ٠ئه ٓش اُصة كالسَٔ اُ ٝا ٣ف ػُِ ٚ٤الل٤ل ٓ٘.ا  ٙهالس
س ٙل]م
أقىل:
تعليق(:)214
ظ ت جوابو ِ ن التعليقات المابقو ،حي أف كةـ الميد اػبوهي (لػدس سػتصق األوؿ وكػذل
كة ػػو األ ػػع كة ػػا ظػػايت يف ػػا ذكػػت وال تنػػايف بػػن الكة ػػن ،وال يوجػػد عنيػػاف للخطيػ
الة ػ ين وال يوجػػد عنيػػاف للخطي ػ الفعلػػي يف ػتاد المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق فالتةػػوي
واػبل حاول عند ظباحو الةيخ وليس عند الميد اػبوهي (لدس ستصق.
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ادلىرد الثبمه والثمبوىن:
ٕٞ٣ -ٔ[ٙخل ة٣ٞشممممم كال ت ٣ ٣ل ل ُةأٗٓ ٢اٖ ُا ٚأ٤ِٛاشممممم ٝا ت ٣ ٣ال
هٍ
ل ُةاأٗٓ ٢ااٖ ُاا ٚاالسااالؼلا ٝاُو لِ٤ااشممممممممئال أٗاا ٚهالس سا ٙل ُااْ ٣لؼااَ ذُااي ٝأٌٗا
ئٌٓ ٕ زَٔ اُ ٝا ٣ف ػِ ٠اُخط ٤اُلؼِٝ ٢اُةأٗٝ ٞٛ ًٔ ٢اضر ٖٓ ًةٓ ٚهلس
س ٙل]

أقىل:
تعليق(:)215
عجيػ .....عجي ػ .....عجي ػ !!!!! المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق فعػػل والمػػيد اػبػػوهي (لػػدس
ستصق مل ينكت اغبمل على الفعلي والة ين بل أنت مل تف ا نعا مل تف ا أوض الواضحات ،وأذكت
لػ

ػػا نقلػػت بنفمػ عػػن المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق ،ففػػي و ػ ٜ٘ذكػػتت أف المػػيد اػبػػوهي

(لدس ستصق لاؿ [إف اؼبتاد في ا دبن طػ البػد أف يكػوف ػن طػ ؽبػا ((ابلفعػلقق ....ويف
نفس المفحو وػ ٜ٘لاؿ [وذل ألف الهايت اؼبتيادر ن لولو (عليو المةـق ( ػن طػ ق يػو
الفعليو  ،ويف وػٓ ٙنقلػت أف المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق لػاؿ [فػة نػاص ػن ضبػل الػتوا ت
على إرادة ن ط ((فعةًقق .
واستوع الميد اػبوهي (لدس ستصق اليح وذكت إضافو لذل إ كاف ضبل التوا ت علػى َ ػن
طػ فعػةً وعلػػى فػػتض يػػذا اغبمػػل أ االسػػتدالؿ علػػى وػػحو َ ينػػاص حيػ نقلػػت بنفمػ يف

وػٔ ٙأنو (لدس ستصق لاؿ [بل كن أف يقاؿ أف االستدالؿ بتل الػتوا ت غػع تولػف علػى
ضبل ػػا علػػى إرادة ػػن طػ ((ابلفعػػلقق فلػػو ضبلنايػػا علػػى إرادة ػػن طػ ؽبػػا (( ػ ًقق أيذػاً
أ كننا االسػتدالؿ هبػا .....ويف نفػس المػفحو لػاؿ [الّنػا لػو كانػت واجيػو كػذل لوجػ تعلػا
اػبطيػػو علػػى أيػػل القػػتى ((كفايػػوقق ليتمكنػػوا ن ػػا ػ ً ولػػوة ويقتػػدروا علػػى إلقاه ػػا يف اعبمعػػو
اتتيو. .....
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ادلىرد التبسع والثمبوىن:
ا ٕ -ٕ[ ٙإ ػاالّ ٝخاا ٞخط.ا ا ل ُؼاال اٌُا كُ ٢الـط٤ااش ًااَ اُالدٔؼا ف
ها ٍ
اُةٌ ٗ٤ش سٞاا ً ٗت ه ٣اش أٓ ٝل٘٣اش ُا٤س ك ضا ً ٗا تا ً خص ٞا ً ئذا اُاللال٘ا اُا٠
ٓٞا اال ف اُخط ٤ا اُ ا  ١ل٤اال ٙاُ ٝا ٣ا ف ٝال ُ٣ؼوااَ إٔ ٣ةااالٔ اُخط ٤ا طااٍٞ
ػٔ ٣ ٙو أ ُ ْٜسٞت اُل سش ٣ٝو ٣ ٍٞأ ٜ٣اُ٘ س ا وٞا مل ٘٣ٝرٍ كٔ هٔ٤ش ٙ ٛ
اُط ٣وش ٖٓ أ اا ة اُدٔؼش  ٛ َٛٝا  ٞٛاُة ك ٢ة ٣ؼ]، ٜ
أقىل:
تعليق(:)216

جناب الةيخ يل تقػوؿ أبف المػورة الػ ذُكِػ َتت لمػةة اعبمعػو غػع وػحيحو وال ُذبػزي؟؟

ػل الواجػ (اؼبُجػػزينق يف اػبطيتػػن ال ُجي ػزين وأف المػػةة غػػع
أي يػػل تقػػوؿ أبف اإلتيػػاف أبلػ ِّ

وحيحو؟؟؟

تعليق(:)217
ػل الواج ػ ػ
علػ ػػى فػ ػػتض عػ ػػدـ وجػ ػػود طي ػ ػ ّإال اػبطي ػ ػ القػ ػػادر فق ػ ػ علػ ػػى اإلتيػ ػػاف أبلػ ػ ِّ

(اؼبُجزينق ،وعلى َ يناؾ ابلوجوب التعييين إللا و وةة اعبمعو ،ف ل تقوؿ بمقوط الوجوب

(أو بعدـ فعليو الوجوب ،أو بعدـ وجوب المةةق على يءالن الناس ،فة ذب علي ا وةة
اعبمعو (أو ال ةتوعيو أوةً لمةة اعبمعوق ابلنميو إلي ا؟؟!!!
تعليق(:)218
ػل اؼبُجػزينق يػل تقػوؿ بوجػوب توفتيػػا يف
واوػفات اػبطيػ (غػع اػبطيػ الػذي أييت ابأللػ ِّ

طي اعبمعو؟ ويل تقوؿ أف التوا ت ال تُةع ؽبذص اؼبواوفات واغبو لتقييد اإل ةلػات
ِ
ػل
يف العديد ن الػتوا ت اؼبُمػتفاد ن ػا عػدـ ا ػرتاط ذلػ واإلكتفػان أب ْف أييت اػبطيػ ابألل ِّ
اؼبُجزين ،وأنو ال يفتؽ أ ْف يكوف اػبطي يذا (اليعريق أو ذاؾ (اليعريق أو غع ا ،ثةً ػا
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ذكتتو بنفم يف وػ :ٜٙ-ٙٛوحيحو زرارة لاؿ (للت أليب جعفػت (عليػو المػةـق.......
لاؿ(عليو المةـق :فإذا اجتمع سيعو ومل افوا أ ُ ا بعذ ا و طي اق.

ووػػحيحو نمػػور عػػن أيب عيػػد هللا (عليػػو المػػةـق لػػاؿ( :جيمػػع القػػوـ يػػوـ اعبمعػػو إذا كػػانوا
طبمو فما زادوا....ق ووحيحو عمت بن يزيد عن أيب عيد هللا (عليػو المػةـق لػاؿ (إذا كػانوا
سيعو يوـ اعبمعو فليملوا يف صباعوق.
تعليق(:)219

إذا كنت تدعي أن ِ ػن أيػل األ ػةؽ ِ
والعتفػاف واليػا ن وتتحػدث عػن أسػتار المػةة ف ػذا
ن ويو بين وبن هللا تعاىل ،وهبذا اللحاظ علي أ ْف ال تُ ِ
قحا نفم يف عمل الفقيو ويف
تيقػػو اسػػتداللو وأسػػلوبو وأدلتػػو ،فػػالكةـ يف األحكػػاـ الةػػتعيو وإبػتان ذ ػو اؼبكلػف وكػػذل
إبتان ذ و الفقيو وليس الكةـ يف اليا ن واألستار!!!!

تعليق(:)201
عند ةحهو التجمعات المكانيو ضمن ماحو كيعة داهتيو لطتيا تقتيياً (ٕٕق كيلو رت فإف
فتض عدـ وجود طي صبعو يو فتض در حا ابلنمػيو للخطيػ ابؼبواوػفات الػ يةػع
إلي ا الةيخ ويةرت ا.
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ادلىرد التسعىن:
ها ٍ ا ٖ -ٕ[ٙإ ػاالّ ٝخاا ٞخط.ا امممممممٛٝااَ ٛا ا اُةا كاا ٢ةا ٣ؼٗٝ ، ٜسااٖ
تؿْ أ ة ع اُسٞز اُؼِٔ٤اش ٝلةاظ ٗلٞذٛا ٝز٣ا ػال
ٗةٜل ك ٢أزٓ ٗ٘ أُؼ
أك ا  ٛاُ ٠ا٥الف ٝػة اف ا٥الف أزٓٝ ً ٗ ٤غ ذُي كاإ ًاَ اُوا  ٟو .٣ا ً ٓٝالٗ ً
ـً ٤ث ٤لَ زال ٠لؼ أُلٕ اٌُ ٤.خ ُ٤ش ٖٓ أُ شال اُالٝ ٢٘٣أُِّ.اؾ اُا ١
٣و ْ٤ة اُدٔ ػش كضةً ػٖ اُدٔؼش ،كٔا تأ٣اي لرٓا ٕ أُؼصا ّٞػِ٤ا ٚاُةاةّل
ز ٕ ً ٤اُالض٤٤ن ػِٝ ْٜ٤ػِ ٠ش٤ؼال ْٜك ٢أهةٞ ٠ت اُ.طش ٝاُوة] ٞ

أقىل:
تعليق(:)200

ِ
متحكا،
إنو ل واض وسون ف ا ُ

فإف الكةـ ليس يف اؼبت د الديين واؼبيلِّ (ابؼبووفات ال تتيدياق بل الكةـ يف إ اـ اعبمعو
ػل
ويذا (عادةق كن أ ْف يكوف نفمو إ ػاـ اعبماعػو (لغػع وػةة اعبمعػوق ابعتيػار اإلتيػاف ابألل ِّ
ةرتط يف إ اـ اعبمعو أ ْف يكوف ت داً دينياً و يلِّغاً.
اؼبُجزين ،وبعيارة :إنو ال يُ َ
تعليق(:)202
كل لتيو ولتيو ....و دينو وغعة و دينػو وػغعة ....و دينػو كيػعة و دينػو
إف الكةـ ليس يف ِّ

كيػػعة .. ..بػػل الكػػةـ يف وجػػوب إلا ػػو وػػةة صبعػػو يف ؾبتمػػع سػػكاين يعػػي

علػػى أرض كيػػعة

ماحت ا داهتيػو لطتيػا تقتييػاً (ٕٕق كيلػو رت ف ػل يُتمػور عػدـ وجػود إ ػاـ صبعػو ضػمن يػذص

اؼبماحو الكيعة ،وإذا تمور ذل ف و تمور وفتض در.

ػل دينػػو
ػل دينػػو وػػغعة وال يف كػ ِّ
ػل لتيػػو وال يف كػ ِّ
وبعيػػارة :إننػػا ال كبتػػاج إىل إ ػػاـ صبعػػو يف كػ ِّ
كيعة.
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ادلىرد احلبدي والتسعىن:
ها ٍ ا ٖ -ٖ[ٙهُٞاا ٚهاالس سا ٙل ال .٣واا ٠أٓ ١ؼ٘ااُ ٠الؼِ٤اان ٝخااٞا اُصااة
ػِٝ ٠خ ٞئٓ ّ ٣خط ل ٝهل ػِٔت أًث ٖٓ ٓؼ٘:٠
أُٜٝا  :إ ٓااٖ اُط٤.ؼاا ٢خِاا ٞاٌُث٤ا ٓااٖ اُالدٔؼا ف اُةااٌ ٗ٤ش ٓااٖ خط ٤ا ٣ااإ ١
ة اُدٔؼش لةٌِٓٝ ٜضٔ ٜٗٞاُٞات ك ٢تٝا ٣ف أ َٛاُ٤.ت]م
أقىل:
تعليق(:)203

يءدي وةة اعبمعو بةكل ا و ذػموّنا الػوارد يف
ظباحو الةيخ إف الكةـ ليس يف طي
ِّ

الػػتوا ت (حم ػ

ػػا تػػدعيق بػػل الكػػةـ يف اػبطي ػ الة ػ ين ،فالمػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق

ةؿ االستدالؿ أ ار إىل أف ضبل التوا ت على اػبطي الة ين يمتلزـ النتيجو ال ذكتيا
(ال ييقى أي ع لتعليق وجوب المةة على وجود إ اـ ط ق،
وعليو أثيت تعن ضبل التوا ت على اػبطي الفعلي ،فقد نقلت بنفمػ عػن المػيد اػبػوهي
ػ ً ولػػو ًة دبعػ َ ػن لػػو لابليػػو

(لػػدس سػػتصق و ػ ٜ٘أنػػو لػػاؿ [فحملػػو علػػى إرادة َ ػن طػ
ذل ةؼ الهايت جداً ،علػى أف ذلػ فػتض در ال كػن ضبػل اال يػار عليػو ......ويف
وػٓ ٙلاؿ [وعلى اعبملػو اف يف أيػل القػتى يوجػد ػن طػ ؽبػا (( ػ ً ولػوةقق وال توجػد
لتيػػو ال يوجػػد في ػػا ػػن طػػي ا كػػذل و عػػو ال ييقػػى أي عػ لتعليػػق وجػػوب وػػةة اعبمعػػو
على وجود ن ط  ....فة ناص ن ضبل التوا ت على إرادة ن ط فعةً .
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تعليق(:)204
أثيتنا يف التعليقػات المػابقو أبنػو ال يةػرتط يف طيػ اعبمعػو تلػ اؼبواوػفات بػل يكفػي أ ْف
ابأللل اؼبُجزي ،وعلى يذا يتا ا ذكتص الميد اػبوهي (لػدس سػتصق ِ ػن نػدرة فػتض ل ِّػو
أييت
ِّ
األ اكن اؼبمكونو ِ ن اليةد ِ ن اػبطي الة ين.
تعليق(:)205
لو سل ْمنا بكة

وادعاه بوجود تةوي
المابق ِّ

يف كةـ الميد اػبوهي (لدس ستصق وأنػو

(لدس ستصق:

أ -ترةً يتيد ابلة ين َن لو أيليو أ ْف يتعلا ويمي لادراً على أدان....

ب -وترةً يتيد ابلة ين َ ن لو االستعداد والقابليو إللا و المةة بةتو ا....

ػل تقػػديت ال جيػػتي يف الفػػتض األوؿ (أق ؼبع ػ
فػػإف كة ػ يف يػػذا اؼبػػورد ال يػػتا ألن ػو علػػى ألػ ِّ

اػبطيػ الةػ ين حيػ ذكػػتت بنفمػ أف يػػذا اؼبعػ (اػبطيػ الةػ ينق وجػػود عنػػد اليةػػت
حبمػ اؼبقتذػي واالسػػتعداد حيػ للػػت و ػٔ[ ٙفتػػارة يتيػد ابلةػ ين َػن لػػو أيليػو أ ْف يػػتعلا

ويمػػي لػػادراً علػػى أدان ػػا يتػ دى بػػو الواجػ  ........ويػػو هبػػذا اؼبعػ

حبم اؼبقتذي واالستعداد ،لاؿ تعاىل (( لق اإلنماف علمو الييافقق .
وعلى الفتض الثاين فإف كة

يتد عليو ا ذكت ص يف التعليق المابق.
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ادلىرد الثبوي والتسعىن:
ٖ[ٙه ُٚٞهلس س ٙل ال .٣وا ٠أٓ ١ؼ٘اُ ٠الؼِ٤ان ٝخاٞا اُصاة ػِا٠
هٍ
ٝخ ٞئٓ ّ ٣خط ل ٝهل ػِٔت أًث ٖٓ ٓؼ٘ :٠أ: ُٜٝمممم
ث ٗ ٜ٤ا  :إ اُخط ٤ا هاال ٌ٣ااٞٓ ٕٞخاا ٞا ً ئال أٗاا٘ٔ٣ ٚااغ ٓااٖ صاال ٚ٣إله ٓال ٜا ٓ ا ٗغ
ًو ُٚٞػِ٤اا ٚاُةااةّل كاا ٢ػاال ٓااٖ اُ ٝا ٣ا ف ُٝااْ ٣خ ا كٞال كو ُٚٞػِ٤اا ٚاُةااةّل
كاا ْٜ٤ئٓ ا ّ ٣خط ا ل أ٣ ١ةااالط٤غ إٔ ٣خط ا ٓااٖ خٔ٤ااغ اُد ٜا ف اُ اخؼااش اُ٤ااٚ
ًةخ ٝا خ  ٟأُالؼِوش لظ ٝك ٚأُٞضٞػ٤ش]م
أقىل:
تعليق(:)206
إف ظايت التوا ت بيػاف ػتط اػبطابػو واػبطيػ ويػذا يعػين أف التوايػو تي ِّػن الةػتط و ػت يتو
ػري النهػػت عػػن الةػػتوط والقيػػود األ ػػتى ،وبعيػػارة إف الةػػتوط والقيػػود األ ػػتى
بذاتػػو أي بغػ ِّ

تُء َ ػذ فتوضػػو الوجػود ،ولػػد ذكػػت يف تعليقػات سػػابقو أنػو علػػى يػ الةػيخ و تيقػػو تفكػػعص
فإنػو ال كػػن االسػػتدالؿ بتوايػػو ألف الةػػتوط والقيػػود اؼبتعلِّقػػو ابألحكػػاـ كثػػعة ،فمػػتة أالحػػع
ا يةت ي فيُن َفى اغبكا ينا

يذا الةتط وأ تى أالحع غعص ويكذا الثال أو التابع وحم
ويثيػػت ينػػاؾ ويثيػػت غػػعص يف اثلثػػو ويكػػذا ،إف يػػذا ِ ػن الػتأي اليا ػػل واالستحمػػاف الػػوايي
الوايا.
تعليق(:)207
إف كةـ الميد اػبوهي (لدس ستصق تف ِّػتع علػى فػتض أف الػتوا ت و ػا ورد في ػا ُل َمػل علػى
(اػبطي الة ينق و ا داـ (اػبطي الة ينق تح ِّقق عاد ًة ضػمن مػاحو سػكنيو كيػعة داهتيػو
لطتيػػا (ٕٕق كيلػػو رت ،فػػإف تقييػػد اغبكػػا وتعليقػػو علػػى ػػتط تح ِّق ػق يُعت ػ َ لغػػواً ويمػػتحيل
ودور اللغو عن اؼبعموـ (عليو المةـق،
ويذا الكةـ ال عةلو لو بوجود انع كاػبوؼ وكبوص.
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تعليق(:)208
لولػ [فقولػػو (عليػػو المػػةـق (فػػي ا إ ػػاـ طػ ق أي يمػػتطيع أف طػ

ػػن صبيػػع اعب ػػات

التاجعو اليو كةخص واأل تى اؼبتعلقػو بهتوفػو اؼبوضػوعيو ُحجػو عليػ حيػ أنػ ابلقػوؿ
ابسػتفادة الوجػػوب التعييػػين ِ ػن الػػتوا ت فػػإف كة ػ ينػػا يةػػع إىل أف ذلػ الوجػػوب علػق

و ةتوط بوجود َن يمتطيع أ ْف ط ِ ػن صبيػع اعب ػات ويػذا يعػين أف الوجػوب َعػ َد ٌـ ِع ْنػ َد
َع َدِـ َ ْت ِ ِو أي أف وجوب وةة اعبمعو عدـ عند عدـ وجود طي يمتطيع أ ْف طػ ِ ػن
صبيػػع اعب ػػات وِ ػن اعب ػػات أن ػو ال يعػػتؼ اػبطابػػو ( او ػوً علػػى اؼبواوػػفات والةػػتوط ال ػ

يػػدعي وجوهبػػا ظباحػػو الةػػيخق وال يوجػػد ػػا يل ػ ِزـ ِ
ويوج ػ تعل ػا اػبطابػػو ،ف ػػل تتضػػى هبػػذص
ُ
النتيجو أبف وجوب وةة اعبمعو التعييين ال يُلػ ِزـ الػيعري تعلػا اػبطابػو للمػةة وأف الوجػوب
التعييين يَمق يف يػذا الفػتض حػا لػو ُوجػد َػن يمػتطيع الػتعلا والتمػ ِّدي للخطابػو لكنػو مل
يتعلا لعدـ وجود ا يل ِز و وي ِ
وج عليو التعلا؟!!
ُ
ُ
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ادلىرد الثبلث والتسعىن:
ا ٗ -ٖ[ٙهُٞا ٚهالس سا ٙل ال .٣وا ٠أٓ ١ؼ٘اُ ٠الؼِ٤ان ٝخاٞا اُصااة
ها ٍ
ػِٝ ٠خ ٞئٓ ّ ٣خط ل ٝهل ػِٔت أًث ٖٓ ٓؼ٘ :٠أ: ُٜٝمممم
ث ٗ: ٜ٤ممممم ثاْ إ ٝظ٤لاش اإلٓا ّ ٛا ٢اُ٤.ا ٕ  ٝؼِا ْ٤ا ٓاش ك٤وا ٍٞئٕ ٝخا ٞئٓا ّ
٣خط ل ش ط ٤ُٝس ػِ ٚ٤إٔ ٣سون ٓٞضٞػ ٚأ ٝال  َٛٝإٔ سووا ٚكا د ٗا ت
أّ ال]م
أقىل:
تعليق(:)209
كػػةـ غتي ػ يكةػػف سػػون الف ػػا واعب ػػل دب ػتاد المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق ودليلػػو و تيقػػو
يين أف اإل اـ (عليو المةـق عليو أ ْف ل ِّقق
استداللو ،فالميد اػبوهي (لدس ستصق ال يتيد أ ْف ِّ

بن أف ضبل اػبطي على اػبطي الة ين يمػتلزـ
اؼبوضوع أو ال ،بل إف الميد (لدس ستصق َ
اللغويػػو ألن ػو ِ ػن ربمػػيل اغباوػػل وال يُع َق ػل اللغػػو عػػن اؼبعمػػوـ (عليػػو المػػةـق،أي يمػػتحيل
اللغػػو عػػن اإل ػػاـ اؼبعمػػوـ (عليػػو المػػةـق ،فينػػتو أن ػو ال كػػن ضبػػل اػبطي ػ علػػى اػبطي ػ
الة ين وهبذا ندفع اللغويو ونتفع االستحالو.

وال يُقاؿ إف اإل اـ (عليو المةـق ال يعلا أبف الةتط تح ِّقق و وجود عادةً ،ألف يذا القوؿ
يمػتلزـ ج ػػل اؼبعمػوـ (عليػػو المػةـق ويػػو مػتحيل فينػػتو أنػو ال كػػن ضبػل اػبطيػ علػػى
اػبطي الة ين وهبذا ندفع اعب ل عن اؼبعموـ (عليو المػةـق ونتفػع االسػتحالو ،ولػد أ ػت
إىل يذا اؼبع يف تعليقات سابقو.
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ادلىرد الرابع والتسعىن:
ٗٞ٣ -ٗ[ٙخل ك م ػ٘ل أُؼصا ٖ٤ٓٞػِا ْٜ٤اُةاةّل لا ٖ٤ئٓا ّ اُدٔؼاش
هٍ
ٝاُدٔ ػشٝ ،ئٕ ً ٗ لسة اُط ٣وش اُلو٤( ٜش ك ٢االهالص ت ػِا ٠ا هاَ أُدار١
اُ  . ١أ ل ٚاُ ٓش]م
أقىل:
تعليق(:)221

اغبمػػد هلل رب العػػاؼبن ِ ،ػن فم ػ أُدينُ ػ !!! يػػا يػػو ظباحػػو الةػػيخ يُِق ػت ويعػػرتؼ أف المػػيد

اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق وابلػػي العلمػػان والفق ػػان يمػػعوف يف أدلػت ا واسػػتدالؽبا حمػ الطتيقػػو
األلل اؼبُجزين الذي ت أ الذ و بو.
الفق اهيو يف االلتمار على ِّ

الحع أي ا القارين العزيز :يقوؿ الةيخ [األلل اجملزي الذي ت أ بػو الذ ػو نعػا أي ػا الةػيخ

إف عمل الفقيو دبا يو فقيو غايتو التوول إىل اغبكا الةتعي الذي يُ ين ذ تو وذ و اؼبكلف
الػػذي يقلِّػدص ،ف ػػل عنػػدؾ إ ػػكاؿ علػػى يػػذا اغبكػػا الػػذي ثِّػل األلػػل اؼبُجػػزي الػػذي تَػ أ بػػو
الذ و؟ يل عندؾ ا ي ِ
يطل يذا اغبكا الذي ثِّل األلل اؼبُجزي الذي تَ أ بو الذ و؟
ُ
ظباحو الةيخ واحبثو ربت عنواف الملوؾ أو
و ا زاد على يذا الكةـ ويذا اليح فاذي
األ ةؽ أو اليا ن أو العتفاف أو الياليات الماغبات أو فاتي اعبناف أو فاتي الفةح أو
كنت ِ ن أيل ا.
ضيان الماغبن أو ضيان الفاهزين أو كبويا ِ ن عناوين وحبوث إ ْف َ
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ادلىرد اخلبمس والتسعىن:
ٗٞ٣ -ٗ[ٙخل ك م ػ٘ل أُؼص ٖ٤ٓٞػِ ْٜ٤اُةاةّلمممممم كا ٢االهالصا ت
هٍ
ػِاااا ٠ا هااااَ أُداااار ١اُاااا . ١اااا أ لاااا ٚاُ ٓااااش ٓااااٖ  ٕٝاُ٘ظاااا اُاااا ٠كِةاااالش
اُالة ٣غ ٔلمممممم]
ا ٗ /ٙكاا ٢اُٜا ٓش [ ٔل ٓا ٝت كاا ٢سا
ٝذًا ساأ زال ٚكااٗ ٢لااس اُصاالسش
ة ٣غ ة اُدٔؼش ٝخط.الٜ٤ا ها ٍٞاإلٓا ّ اُ ضا ػِ ٚ٤اُةاةّل :ئٗٔا خؼِات
اُخط.ش  ّٞ٣اُدٔؼش ٕ اُدٔؼش ٓةٜل ػ ّمممممل اُٞس (َ /ل ا ٕ٘/ذ ٙػٖ ػِاَ
اُة ا(غ ٝػ ٕٞ٤أخ .ت اُ ض ػِ ٚ٤اُةةّل ُِصلٝم]م
أقىل:
تعليق(:)220
التوايو ال إستدؿ هبا ضعيفو المند فة تمل لةستدالؿ.
تعليق(:)222
لو تنزلْنا عما يف التعليػق المػابق ،فإنػو يػتد علػى كة ػو واسػتداللو ابلتوايػو ػا ذكػت يف اؼبػورد
المابق.

012

الفصل يف الفريضة املعطلة بني رأي واستحسان و دليل وبرهان......

ادلىرد السبدس والتسعىن:
٘ٞ٣ -ٗ[ٙخل ك م ػ٘ال أُؼصا ٖ٤ٓٞػِا ْٜ٤اُةاةّلمممممم. ٓٝاش ئٓا ّ
هٍ
اُدٔؼش أػِ٣ ٔٓٝ ٠ةٜل ُ ُي ٓٞثوش سأ ػش أُالولٓاش ساأُت ألا ػ.ال م ػِ٤اٚ
اُةةّل ػٖ اُصة  ّٞ٣اُدٔؼش كوا ٍ :آا ٓاغ اإلٓا ّ ك ًؼالا ٕ ٝأٓا ٓاٖ ٣صاِ٢
ٝزل ٙك ٢ٜأتلغ تًؼ ف لٔ٘رُش اُظٜا ٣ ،ؼ٘ا ٢ئذا ًا ٕ ئٓا ّ ٣خطا كاإ ُاْ ٌ٣اٖ
ئٓ ّ ٣خط ك ٢ٜأتلغ تًؼ ف ٝئٕ ِٞا خٔ ػشلم
كِ ًَ ٕ ً ٞئٓ ّ خٔ ػش ه تا ً ػِ ٠إٔ  ٌٕٞ٣ئٓ ّ خٔؼش كٔ ٓؼ٘ ٠اُ  َ٣كً ٢ةّ
اإلٓا ّ ػِ٤اا ٚاُةاةّل كااإٔ ُاْ ٌ٣ااٖ ئٓا ّ ٣خطا كٜاا ٢أتلاغ تًؼا ف ٝإ ااِٞا
خٔ ػشل]م
أقىل:
تعليق(:)223
ظباحو الةيخ إن تقل الكةـ وتقل األدلػو و ػتؼ االسػتدالؿ وتنػالري نفمػ وتنفػي
كة بعذو بيعري ،ف نت ينا هتمل الوالع اػبارجي اؼبوضوعي ورب ِّكا التوايو عليو أي أن
تنفي الوالع اػبارجي اؼبوضوعي ابالستدالؿ بقوؿ اإل اـ (عليو المػةـق فتةػع إىل أف الوالػع
اػب ارجي لو كاف كذا فػإف لػوؿ اإل ػاـ (عليػو المػةـق ال عػ لػو وحػا يكػوف لقػوؿ اؼبعمػوـ
ع البد أ ْف يكوف الوالع اػبارجي على ةؼ ذل  ،ويذا يعين أف كةـ اإل ػاـ (اؼبعمػوـق
ولولو ظت إىل الوالع اػبػارجي بػل يػو ؿب ِّقػق للوالػع اػبػارجي بػل يػو ـبػالف للوالػع اػبػارجي
(حم

ف م و يناؾق و ثل يذا الطتح واليياف ينايف لول يف المفحو المابقو وػ ػٗ[ٙمث

اف وظيفو اإل اـ (عليو المةـق يي اليياف وتعليا األ و فيقوؿ اف وجػود (إ ػاـ طػ ق ػتط
وليس عليو أف يتحقق وضوعو أو ال ويل ربققو فتض در أـ ال .
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تعليق(:)224
إف الوالع اػبارجي يُثيِت (كما أثيتو الميد اػبوهي (لدس ستصقق أف كل إ اـ صباعو لادر على

ابأللل اؼبُجزي اؼبُ ين للذ ػو ،فكيػف تتيػد أ ْف تنفػي يػذا الوالػع
أ ْف يكوف إ اـ صبعو ابإلتياف
ِّ
وكيػف تمػػتدؿ بقػػوؿ اؼبعمػػوـ (عليػػو المػػةـق علػػى نفػي يػػذا الوالػػع ف ػػل يُع َقػل ِ ػن اؼبعمػػوـ
(عليػػو المػػةـق أ ْف ينفػػي اؼبوجػػود ،فػػإذا كػػاف الوالػػع تح ِّققػاً و وجػػوداً إذف كيػػف يَنفيػػو اإل ػػاـ
ذ ْن ،أليس يذا ِ ن التنايف ،ف ل تنم التنايف
(عليو المةـق أليس يذا ِ ن اعبمع بن اؼبتنال َ
أو التنالري إىل اؼبعموـ (عليو المةـق؟!!
تعليق(:)225

والن و العلمي المليا لد سلكو الميد اػبوهي (لدس ستصق حي أ ػار إىل أف الوالػع يُثيِػت

أف كػػل إ ػػاـ صباعػػو لػػادر علػػى أ ْف يكػػوف إ ػػاـ صبعػػو ،والوالػػع يُثيِػت أيذػاً أن ػو ال زبلػػو نطقػػو
سػػكانيو مػػاحت ا داهتيػػو لطتيػػا حػػوا (ٕٕق كيلػػو رت ػػن إ ػػاـ صباعػػو ،وأ ػػار أن ػو إذا ضبػػل
اػبطي على اػبطي الة ين فإف يذا الةتط يكػوف تح ِّققػاً عػادةً ويػذا يعػين أف التقييػد بػو
(أو التعليػػق عليػػوق يكػػوف لغػػواً ،ولػػدفع اللغويػػو أ ػػار المػػيد أن ػو ال كػػن أ ْف يُػتاد ابػبطي ػ

اػبطيػ الةػ ين وإّنػا يُػتاد ابػبطيػ يػو اػبطيػ الفعلػي ،ولػد أ ػت ؽبػذا اؼبعػ يف تعليقػػات

سابقو.
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ادلىرد السببع والتسعىن:
٘ٞ٣ -ٗ[ٙخل ك م ػ٘ل أُؼصا ٖ٤ٓٞػِا ْٜ٤اُةاةّل لا ٖ٤ئٓا ّ اُدٔؼاش
هٍ
ٝاُدٔ ػااشممممممم. ٓٝااش ئٓ ا ّ اُدٔؼااش أػِاا ٔٓٝ ،٠ا ٣ةااٜل ُ ا ُي ٓٞثوااش ساأ ػش
أُالولٓشمممممم٣ٝ ،ةٜل ُٜا ا اُالوالّ كا ٢اُ .اش لا ٝف ٓالؼِؤٜا كا ٢اُ .اش كصاة
اُدٔؼش أٝ ْٛأػظْ ٖٓ ة اُدٔ ػش ُ ا أٝخ اُةا تع اٗضأ ّ ًاَ اُدٔؼا ف
اُٞاهؼااش ػِاا ٠لؼاال ك سااخ ٖ٤كأهااَ اُاا ٠خٔؼااش ٝازاال ٓ ًر٣ااش ٝأٝخا اُسضااٞت
ك ٜ٤ممممم]
أقىل:
تعليق(:)226

ِ
كل اعبمعات (لو و التعيعق الوالعو على بعد
كةـ غع ٍّ
تـ ،فإف الةارع مل يُوج انذماـ ِّ
فتسخن ف لل ،بل أوج أ ْف يكوف بن صبعو وصبعو فتسخ واحػد ،فمػثةً الةػارع أجػاز إلا ػو
ألل ِ ن فتسخن وأكثت ِ ن فتسخ واحد.
صبعتن بين ما ّ
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ادلىرد الثبمه والتسعىن:
ها ٍ ا ٘-ٗ[ٙممممم٣ٝةااٜل ُٜا ا اُالواالّ كاا ٢اُ .ااش لا ٝف ٓالؼِؤٜا مممممٝأٝخا
اُسضٞت ك ٝ ٜ٤سَٔ أُةو ف ٖٓ أخِٝ ٜأٝخ اسالٔ ع اُخط.ال،ٖ٤
ٝهل أػال ف هلس س ٙل ل ٜا اُل م ك ٢لؼ ًِٔ  ٚكوا ٍ هالس سا ٙل اٗا ٚال
ٓ٘اا ل ٓااٖ إٔ ٌ٣اا ٕٞاإلٓاا ّ كٜ٤اا أ ١اُدٔؼااشل ٓٔااٖ ٣صااِر ُٔٞػظااش اُ٘اا س
 ٝؿ ْٜ.٤ٛ ٝ ْٜ.٤كاٗٓ ٜةٜل ػ ّ ٣ٝسض  ٕ ً ٖٓ ًَ ٛك ٢اُِ.ال ٝضاٞازٚ٤
اُ ٠أتلؼش ك اسخ ٖٓ خٞاٗ ٚ.ا تلؼش أػ٘ ٢ساالش ػةا ك ساخ ً لضا ا ا تلؼاش
ك ٢أتلؼاش أ ٝاُا ٠ك ساخٓ ٖ٤اٖ اُدٞاٗا ا تلؼاش أػ٘ا ٢ثٔ ٗ٤اش ك اساخ لضا ا
االث٘ ٖ٤ك ٢ا تلؼش ٗظ ا ً اُ ٠اسالث٘ ا ٖٓ َلؼُلَ ػٖ اُدٔؼش ك ساخ ٖ٤ػاٖ ٝخٞلٜا
أ ٝػٖ ٝخٞا اُسضٞت ُٝ ٜئٕ ُْ ِ.٣ؾ زل اُةل اُة ػ ،٢ئذا ً ٣دالٔغ ك ٜ٤خِن
ًث ٤ل]
أقىل:
تعليق(:)227
ال يوجػد ػن ي ِ
نكػت أ يػػو اعبمعػو حػػا المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػتصق ،لكػػن ثيػػوت أ يػػو اعبمعػػو
َ ُ
ين واسػتفادة الوجػوب التعييػين إللا ت ػا ِ ػن تلػ األ يػو ػين آ ػت أي ال كػن اسػتفادة
الوجوب التعييين ِ ن ؾبتد ثيوت أ يو اعبمعو،
أال تعلػػا ظباحػػو الةػػيخ أف اسػػتفادة ذلػ واالسػػتدالؿ عليػػو دبجػػتد ثيػػوت األ يػػو يػػو ِ ػن

القيػػاس وأف أوؿ َ ػن لػػاس إبلػػيس؟ أمل يمػػتنكت اؼبعمػػو وف (علػػي ا المػػةـق أ ػػد االسػػتنكار
علػػى القيػػاس وأوػػحاب القيػػاس؟ أمل يَػن ُقري اإل ػػاـ (عليػػو المػػةـق علػػى القيػػاس وأوػػحاب

القياس؟
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تعليق(:)228
إف لول [ولد اعرتؼ (لدس ستصق هبذا الفتؽ يف بعري كلماتو....
أ -إ ْف كاف فق إلثيات أف الميد اػبػوهي (لػدس سػتصق يعػرتؼ أب يػو وػةة اعبمعػو ف ػذا ال
إ ػكاؿ فيػػو ولػػد أ ػػت إليػػو يف التعليػػق المػابق وأنػو ال يوجػػد ّػن يقػػوؿ أبف وػػةة اعبمعػػو
األيا.
ليمت ّ

ب -أ ا إذا كاف استة ادؾ بكةـ الميد اػبوهي (لدس ستصق يػو للػنقري عليػو وإلثيػات أف
الميد ي ِقت (ولو ِ
وادعاه يف يذص النقطو ،فإف ا ذكتتو ظباحو الةيخ غع
ضمناًق دبَيناؾ ِّ
ُ
تـ ويتجػع إىل سػػون الف ػػا واعب ػػل أو يتجػػع إىل التػػدليس واػبيانػػو ،فالمػػيد اػبػػوهي (لػػدس
ٍّ
ستصق ابلتغا ِ ن اعرتافو وإلتارص وتمػليمو أب يػو وػةة اعبمعػو وأ يػو وا تيػاز إ ػاـ اعبمعػو
عن إ اـ اعبماعو ،لكنو ع يذا ال يمػلِّا دبػدعاؾ وَينػاؾ ،ف ػو (لػدس سػتصق يةػع إىل أف

األ يو واال تياز إل اـ اعبمعو يتجع إىل اعتيار ُعتيف وال يتجع إىل تط تعي.
وعليػػو ال جيػػوز ل ػ حػػذؼ وتقطيػػع العيػػارة حم ػ

ػػا تةػػت ي!! ففػػي اؼبمػػتند ( ػػثةًق اعبػػزن

األوؿ/وػٖ٘ لاؿ الميد اػبوهي (لدس ستصق (إف اال تياز اؼبزبور فبا ال ماغ إلنكارص غع أنو
لػػيس العتيػػار يػػذص األ ػػور يف إ ػػاـ اعبمعػػو ػػتعاً حبيػ ال تنعقػػد ػػع الفالػػد ؽبػػا ،بػػل ألف يػػع
اغبػاؿ يقتذػي ذلػ  .....فاتِّمػػاؼ اإل ػاـ هبػذص المػػفات يف ثػل يػذص المػػةة الػ سبتػاز عػػن

وػػةة بقيػػو األ ـ دبػػا ذكػػت فبػا يقتذػػيو ييعػػو اغبػػاؿ واعبػػتي اػبػػارجي اؼبتعػػارؼ بػػن اؼبمػػلمن،
ف و اعتيار ُعتيف ال تط تعي ،وبن األ تين بوف بعيد....ق
ول ػػاؿ (ل ػػدس س ػػتصق يف التنق ػػي /اعب ػػزن األوؿ/كت ػػاب المةة/و ػ ػ( ٜٗواإل ػػاـ يف ث ػػل ي ػػذا
اجملتمع البد وأف يكوف ((ابلطييعوقق تمكناً ن وعهت ا وتتغيي ا وربذيتيا ......كما البد
واف يكػػوف بم ػعاً تطلع ػاً علػػى األوضػػاع المػػالفو واغباضػػتة ...........فكػػوف إ ػػاـ اعبمعػػو
كػػذل أ ػػت يقتذػػيو يػػع اغبػػاؿ يف ثػػل ذاؾ اجملتمػػع العهػػيا ،ال أف اإل ػػاـ جي ػ أف يكػػوف
كذل

تعاً لعدـ داللو التوايو عليو ........فة يمتفاد ن ا غع أف اعبمعػو دبػا أّنػا ةػ د
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عهيا كاف اإل اـ في ا ((ابلطييعوقق غع األهمو يف ساهت اعبماعات اؼبتعارفو ،ال أف كونو كذل
عت فيو تعاًق.
تعليق(:)229
يف نفػػس المػػفحو أو ال ػ تلي ػػا نقػػل ظباحػػو الةػػيخ ػػا ذكػػت ص يف التعليػػق المػػابق لك ػن ػػع
التقطيػػع واغبػػذؼ وحمػ
كذل

ػػا يةػػت ي حيػ أنػو مل يػػذكت عيػػارة (ال أف اإل ػػاـ جيػ أف يكػػوف

تعاً لعدـ داللو التوايو عليو ......ال أف كونو كذل

عت فيو تعاًق،

حي لػاؿ الةػيخ يف و ػ ػ[ ٙٙوأضػاؼ (لػدس سػتصق (واإل ػاـ يف ثػل يػذا اجملتمػع البػد وأف
يكوف ((ابلطييعوقق تمكناً ن وعهت ا وتتغيي ا وربذيتيا وال يتمكن ن ذل إال اؼبتمف
ابأل ةؽ الفاضلو ن العلا والعدالو وساهت الكماالت اؼبعنويػو ،كمػا البػد وأف يكػوف تطلعػاً
على األوضاع المالفو واغباضتة و ميطتاً على األ ور ،فكوف إ اـ اعبمعو كذل أ ت يقتذيو
يع اغباؿ يف ثل ذاؾ اجملتمع العهػياق مث لاؿ(لػدس سػتصق (اف اعبمعػو دبػا أّنػا ةػ د عهػيا
كاف اإل اـ في ا ((ابلطييعوقق غع األهمو يف ساهت اعبماعات اؼبتعارفوق .
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ادلىرد التبسع والتسعىن:
ٞ ٝ[ٙٙخل ٓةزظش زة ل٤شمممممكإ ٓة زش أُ٘طوش أُةأُٞش لٞخاٞا
هٍ
اُسضااٞت ُ٤ةاات ٓ لؼااش ٝئٗٔ ا ا( ٣ااشمممممم ٝةا  ١ٝأث٘اا ٢ػةا ك سااخ ً ٓ لؼ ا ً
ٗٝصق اُل سخل و ،ً .٣
ٝئذا أت ٗ إٔ ٗسة ٜ.ل ٌُِٓٞ٤ال مممممم ة  ١ٝزٞاُٖ3ٓ ٢ل ًِٓٞ٤ال ا ً ٓ لؼ ً ٢ٛٝ
ٓة زش ش سؼش كؼةً]م
أقىل:
تعليق(:)231
نعػػا إّن ػا مػػاحو اسػػعو فع ػةً كمػػا تقػػوؿ ظباحػػو الةػػيخ ،إذف كيػػف تتمػػور يف ثػػل يػػذص
اؼبماحو الةاسعو (ال ذبمع في ا ويعي
طي

في ا ؾبتمع إنماينق كيف تتمػور أنػو ال يوجػد في ػا

ين أو كيف تتمور أف عدـ وجود اػبطي الة ين يف يذص اؼبماحو يػو فػتض لػيس

بنػادر؟!! وكمػا أ ػػت سػابقاً إىل يػذا اؼبيػ والتمػور الػذي حػػاوؿ الػتد بػو علػػى المػيد اػبػوهي
(لدس ستصق....
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ادلىرد ادلئت:
 -٘[ ٙ3إ ٖٓ ٣الال.غ ٝتٕ ً ٝل ك ٢اُ ٝا ٣ف أُالولٓش ٣دالً ٛا ٕل
هٍ
اُال ٓش لٔؼُ٘ٝ ٠خلل،
كل ٢س٤سش دمحم لٖ ٓةِْ ئذا ُْ ٣ ٖٓ ٌٖ٣خط لٝ ،كٞٓ ٢ثواش سأ ػش كاإ ُاْ
ٌ٣ااٖ ئٓ ا ّ ٣خط ا ل كواال أٗ طاات اُٞخااٞا لٞخاا ٞئٓ ا ّ ٣خط ا ُٝ ،ااْ ؼِواا ٚػِاا٠
صل ٛ ١ا اُخط ٤إله ٓال ٜخةك ً ُٔ ه ُ ٚهلس سا ٙل ٓاٖ ػالّ ئٌٓا ٕ ٤ا
ٝخٞا اُصة ػِٝ ٠خ ٞئٓ ّ ٣خط ٝػلّ ٝخٞل ٜػِ ٠ػلّ ٝخ]ٙ ٞ
أقـىل :كةـ جيتي على اعبُ اؿ وعلى اؼبُغتر هبا ،لكنو ال جيتي على العالل اؼبء ن النييو،
تعليق(:)230
إف لولػػو (عليػو المػػةـق ( ػػن طػ ق و (إ ػػاـ طػ ق ظػػايت يف وجػػود إ ػػاـ تلػػيس ابػبطابػػو
فعةً و ٍ
تمد للخطابو فعةً،
وضبْل ذل على ةؼ الهايت (أي ضبلو على اػبطي الة ينق لتاج إىل لتينو،
َ
واؼبتحمل أف ضبل اػبطي على اػبطي الةػ ين ػةؼ الهػايت ولتػاج إىل لتينػو ،وال لتينػو
ّ
عليو بل القتينػو علػى ةفػو وكمػا بػن المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق وكمػا بيػنّػا سػابقاً وبوضػوح
اؼبتاد ِ ن اػبطي وبيػنّا ا ذور يف إرادة اػبطي الة ين.
تعليق(:)232
ُ ذ وتعل ا ظباحو الةيخ لكن ال تفعل التدليس والتحتيف والتزييف كمػا فعلػت يف (القػوؿ
الفملق بعد أ ْف ودر (الفمػل يف القػوؿ الفمػلق وِ ػن تلػ التدليمػات ػا فعلػت يف لذػيو
(سػػنافق و(ابػػن سػػنافق؛ هللا وجػػود و مػػعؾ و مػػع اؼبػػوت والق ػ واؼبلكػػاف رلي ػ وعتيػػد
والم ػػاهةف نك ػػت ونك ػػع والذ ػػغطو والوح ػػدة والوحة ػػو وبن ػػات ال ػػورداف والدي ػػداف واغبي ػػات
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وال زخ والنةت واغبةت و ر وسػعع ،فػة تزيِّػف ورب ِّػتؼ ربػت عنػواف نمػخو ( زيػدة و نقحػوق
وكبويا ِ ن عناوين!!!!!
ففي اؼبنطق :يقاؿ :القذيو على نوعن :ثناهيو وثةثيو
أ -القذيو الثناهيو:
ٔق ويي ال ُل َكا في ا بوجود ين ،أي إثيات الوجود لزيد
ثةً( :زيد وجودق فإننا كبكا بوجود زيد
أي إثيات الوجود لزيد.
ٕق الوجود في ا يو الوجود اؼبطلق.
ٖق تةتمل على جزهن ا :اؼبوضوع  +ا موؿ
ب -القذيو الثةثيو:
ٔق يي ال ُل َكا في ا بوجود ين لةين،
ثةً( :زيد عادؿق فإننا كبكا بوجود العدالو لزيد
فتوض الوجود.
أي إثيات العدالو لزيد ولد أُ ِ َذ زيد
َ

ٕق الوجود في ا يو الوجود اؼبقيد (اؼبتك ق.

ٖق تةتمل على ثةثو أجزان يي :اؼبوضوع  +ا موؿ  +الوجود التاب .
ويف اللغو (النحوق :يقاؿ(( :كافقق على نوعن :ت و و لمو
أ( -كافق التا و :يي ال ال ربتاج إىل

بل تكتفي ابالسا ،واالسا يو فاعل ا،

ثاؿ :كانت األرض ومل يكن ع ا بةت ،كانت األرض
كاف هللا تعاىل ومل يكن عو ين ،كاف هللا تعاىل
ب(( -كافقق النالمو :يي ال ربتاج إىل اسا و ،
ثاؿ :كانت األرض جتدان
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كانت األرض عا تة
واتف نم ؿ ظباحو الةيخ:
أوالً :يل كة

يف اؼبنطق؟؟!!

فمػػن الواضػ أف العيػػارات الػػواردة عػػن اؼبعمػػو ن (علػػي ا المػػةـق يػػي ِ ػن القذػػا
الثةثيو ،حي حكا في ا بوجود ين (اػبطابوق لةين (اؼبكلف ،الةخص ،اإل ػاـق

فالوجود في ػا يػو وجػود قيػد ( تكػ ق ،وكمػا نقػل الةػيخ يف وػحيحو بػن مػلا (مل
يكن ن ط ق،
ويف وثقو ظباعو( :مل يكن إ اـ ط ق،
وعلى ذل تفتع الكةـ واليح يف أف اؼبتاد ابػبطابو (اػبطي ق الة نيو أو الفعليو.
واؼبتحمل أف العيارات ِ ن القذػا الثةثيػو ويػذا يعػين أّنػا يف اؼبمػطل (التما يػو والنقمػاف
ّ
وحم ػ االعتيػػار واللحػػاظ عنػػد الةػػيخ حم ػ الفػػتضق ف ػػي تتجػػع إىل ((كػػافقق النالمػػو

وليس ((كافقق التا و.
اثنياً :يل كة

يف اللغو (النحوق؟؟!!

ِ
فمن الواض أف العيارات الواردة عن اؼبعمو ن (علي ا المةـق تتجع إىل ((كػافقق
النالمو حي احتاجت ((كافقق إىل االسا واػب !!!!

اثلثاً :يل الكةـ يف الفلمفو؟؟!! ِ
فمن الواض أف الوجود (ولنقل الهايت أف الوجودق يُتاد
بػػو الوجػػود ال ػتاب ولػػيس الوجػػود ا مػػو  ،يػػذا ػػا يُمػػتفاد ِ ػن العيػػارات الػػواردة عػػن
اؼبعمو ن (علي ا المةـق.
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تـ واب ػػل ،ألن ػو ـبػػالف للميػػاين واؼبم ػلّمات اللغويػػو
واؼبتحم ػل أف كػػةـ ظباحػػو الةػػيخ غػػع ٍّ
ّ
(النحويوق واؼبنطقيو والفلمفيو.

تعليق(:)233

لو تنزلْنا وسل ْمنا كةـ الةيخ وَيناص ِ ن أف ((كافقق يي كاف التا و ،لكننا ع يػذا نقػوؿ أنػو

ال شبتة رتتِّيو علػى يػذا االسػته ار ،ألنػو ػع ذلػ أييت الكػةـ واليحػ عػن الػذي ُوجػد (أو
يوجدق يل يو اػبطي الة ين أو اػبطي الفعلي ،أي أف اغبكا يل ُعلِّق علػى وجػود
الذي َ
اػبطي ػ الة ػ ين أو علػػى وجػػود اػبطي ػ الفعلػػي (أي يػػل ُعلِّػق علػػى وجػػود الة ػ ين أو علػػى
وجود الفعليق.
تعليق(:)234
لول [ ....ةفػاً ؼبػا لالػو (لػدس سػتصق ػن عػدـ إ كػاف تتتيػ وجػوب المػةة علػى وجػود
ادعان وافرتان،
إ اـ ط وعدـ وجوهبا على عدـ وجودص ين ِ ن ياؿ أو ِ ن ج ل أو ِّ
فالمػػيد (لػػدس سػػتصق مل يقػػل ذل ػ وال يوجػػد يف كة ػػو ػػا يفيػػد يػػذا اؼبع ػ  ،وكمػػا ذكػػت يف
تعليقػػات سػػابقو أف المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق أ ػػار إىل عػػدـ إ كػػاف تتتيػ الوجػػوب علػػى
وجود اػبطي الة ين لوجود ا ذور ،أ ا تتتي الوجوب على وجود طي فعلي ف و فبكن
بػػل يػػو ػػا اسػػته تص وأثيتػػو المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق لكػػن يػػذا ال يثيػػت الوجػػوب التعييػػين
إللا و وةة اعبمعو وظباحو الةيخ نقل عن الميد اػبوهي (لدس ستصق ػا يفيػد اؼبعػ الػذي
أ ت إليو،
ففي وػ ٜ٘ذكت الةيخ [وتقتي االستدالؿ بتل الػتوا ت أف اؼبػتاد في ػا دبػن طػ البػد
أف يكػػوف ػػن ط ػ ؽبػػا ((ابلفعػػلقق ،ال َػ ْػن ِ ػػن ػ نو أف ط ػ وإف مل يػػتمكن ػػن اػبطيػػو
فعةً ،
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ويف نفػػس المػػفحو وػ ػ ٜ٘ذكػػت [وذل ػ ألف الهػػايت اؼبتيػػادر ػػن لولػػو (عليػػو المػػةـق ( ػػن
ط ق يو الفعليو فحملو على إرادة ن ط

ً ولػوة دبعػ

ػن لػو لابليػو ذلػ

ػةؼ

الهايت جداً ،
ويف و ػٓ ٙذكػػت عػػن المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق أنػو لػاؿ [وعلػػى اعبملػػو إف يف أيػػل القػػتى
يوجد َن ط ؽبا ً ولوة وال توجد لتيو ال يوجد في ا َ ن طي ا كذل  ،و عو ال ييقى
أي عػ لتعليػػق وجػػوب وػػةة اعبمعػػو علػػى وجػػود َ ػن طػ  ،ووجػػوب وػػةة اله ػػت علػػى
وورة عدـ وجدانو ،فة ناص ِ ن ضبل التوا ت على إرادة َن ط ((فعةًقق ،
ويف نفػػس المػػفحو و ػٓ ٙذكػػت [إذف فاأل يػػار واضػػحو الداللػػو علػػى أف وػػةة اعبمعػػو غػػع

واجيو اإللا و يف نفم ا ،واّنا يء ت هبا على تقديت وجود ن ألا ا يف اػبارج إرادتو و طػ
ؽبػػا أي ألػػدـ علػػى إلا ت ػػا وهتي ػ ل تيػػاف هبػػا ....واف مل يكػػن ينػػاؾ ػػن ألػػدـ علػػى إلا ت ػا
((ابلفعلقق فالواج وةة اله ت.
ويف و ػٓ ٙأيذ ػاً ذكػػت عػػن المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق لولػػو [وأيػػن يػػذا ػػن وجػػوب وػػةة
اعبمعو تعييناً الّنا لو كانت كذل لوج اإللداـ على إلا ت ا واؼبيا تة ػبطيت ا. ....
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ادلىرد ادلئت والىاحد:
 -ٙ[ٙ3ه ُٚٞهلس س ٙل ٝأ ٛ ٖ٣ا ٖٓ ٝخٞامممماُخل ٓ  ٝلٔ ولّ
هٍ
ٖٓ إٔ ػلّ ئه ٓالُٞ ٕ ً ٜخ ٞأُ ٗغ ٤ُٝس  ً ٗٝ ٜك ٢أ اا اُل ٣ضش زالا٣ ٠سٌاْ
للةوٝ ْٜاُؼ ٤ذ ل هلللل ٝل ُال ُ ٢ػلّ ئٌٓ ٕ اإل(الٔ ّ ل]ْٜم
أقىل:
تعليق(:)235

وادعػان الةػيخ ِ ػن وجػود اؼبػانع فػإف اؼبػانع لػو تمػور ص وللنػا إ كانػو ف ػو
تقدـ بُطةف َيػ ِّ
علػػى كبػػو اعبزهيػػو ولػػيس علػػى كبػػو الكلِّيػو أي كػػن أ ْف يتحقػق اؼبػػانع يف بعػػري اؼبنػػا ق وعلػػى

ِّ
اؼبتةتعو ولكن ال كن تمػور إ كانيػو ربقػق اؼبػانع علػى اعبميػع ويف
بعري األوحاب وبعري
كل اؼبنا ق ِ ن اؼبدف والقتى المغعة والكيعة وعلى وؿ العمور إال النادر األندر!!!
ِّ
وتفميلو سيق فتاجع.
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ادلىرد ادلئت واالثىبن:
[ٙ3ه ٍ هلس س ٙل لَ ٌٖٔ٣مممماُاخل كاٛ ٢ا ا أُوطاغ ؿلِاش ػاٖ ٌٗالاش
هٍ
أ ااا٤ُٞش ٝاضاااسش ٛٝااا ٢شااا ٝط اُٞخاااٞا ال ٣دااا سصااا ِٜ٤ػِااا ٠أٌُِاااق
ً السااالط ػش ل ُ٘ةاا.ش اُاا ٠اُسااح ٌُٜ٘اا ئذا سوواات ٝخاا اُسااح ػٌااس شاا ٝط
اُٞاخ ً ُٞضٞا ُِصة كاٗ٣ ٚد سو٤وٝٝ ،ٚخ ٞئٓ ّ ٣خط  ٖٓ ٞٛش ٝط
اُٞخٞا ٗ٘٣ ٚاللا ٢ل ٗالل (ا ،ٚكاة ٣دا ئ٣دا ئٓا ّ ٣خطا كا ٢اُالدٔاغ اُةاٌ ٗ٢
ُالد اُدٔؼش،
ٗؼْ ئذا ٝخل ٖٓ ُ ٚا ٤ِٛش ُ ُي كالد ػِ٤ا ٚئه ٓالٜا ػ٘ال اخالٔا ع اُؼال أُؼال.ا ،
ًٔ ال ٣د اُسض ُ٤د اُصٗٝ ّٞس ٖٓ ٙٞا ٓثِش]م
أقىل:
تعليق(:)236
ظباحو الةيخ يقوؿ [وجود إ اـ ط يو ن توط الوجوب ولاؿ [كاالستطاعو ابلنميو
ػو ػػع عػػدـ
ػو ،أي ال وجػػوب للحػ ّ
اىل اغبػػو أي َ ػن مل يكػػن ُمػػتطيعاً فػػة جي ػ عليػػو اغبػ ّ
اغبو،
االستطاعو ،أي إذا انتفت االستطاعو انتفى وجوب ّ

وكذل ال جي على اؼبكلف ربميل وربقيق االستطاعو ،ألنو ليػل ربقػق االسػتطاعو ال يوجػد
وجوب أوةً ،ويذا يعين أنو ال يوجد ابع وال يوجد ِّ
ؿبتؾ وال يوجد إرساؿ كبو االسػتطاعو
وربميل ا وربقيق ا ألنو ال وجوب أوةً ليل االستطاعو كما بيػنّا.
ونفس الكةـ جيتي يف وةة اعبمعو فيقاؿ:
إذا مل يكن َ ن ط فة ذب وةة اعبمعو ،وبتعيع آ ت إذا مل يكن ؽبا َن طػ ؽبػا فػة
ذب المةة ،أي ال وجػوب لمػةة اعبمعػو ػع عػدـ وجػود َػن طػ  ،أي إذا انتفػى وجػود
َ ن ط انتفى وجوب وةة اعبمعو،
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كذل ال جي على اؼبكلف إجياد َن طػ  ،أي ال جيػ علػى اؼبكلػف ربمػيل وربقيػق َػن
ط ػ ؛ ألن ػو ليػػل وجػػود َ ػن ط ػ ال وجػػوب للمػػةة أو ػةً (ألف وجػػود َ ػن ط ػ ػػتط
الوجوبق،
ويذا يعين أنػو ال يوجػد ابعػ وال يوجػد ؿب ِّػتؾ وال يوجػد إرسػاؿ للمكلػف كبػو اػبطيػو وإجيػاد

َن طي ا (ألنو ال وجوب أوةً ليل وجود َن ط ق.
و ع يذا اليياف الواض واؼبيم وحم ي الةيخ وحم تحو وأسلوبو نقوؿ لمماحو
الةػػيخ ِ :ػن أيػػن أتيػػت ابلوجػػوب علػػى اؼبكل ػف (الػػذي لػػو األيليػػو للخطابػػوق ،علم ػاً أف يػػذا

اؼبكلف (كغعصق ِ ن اؼبكلفن ليل أ ْف ط فإنو ال يوجد عليو وجوب أوػةً (كمػا ال يوجػد
وجوب على غعصق ألنو ليل أ ْف ط فإف تط ( ق ّد وق الوجوب غع تح ِّقق و نتَ ٍ
ف ،وإذا
ُ
انتفى الةتط انتفى اؼبةتوط أي انتفى الوجوب.
وعلي ػػو ال ي ػػتا وال يمػ ػ ل ػػوؿ الة ػػيخ [نع ػػا إذا وج ػػد ػػن ل ػػو األيلي ػػو ل ػػذل فتجػ ػ علي ػػو
إلا ت ا....
وال ييقػػى عنػػدؾ ـب ػػتج إال القػػوؿ أبف اؼب ػتاد ي ػػو (اػبطي ػ الة ػ ينق وعل ػػى يػػذا أييت ا ػ ػذور
(ؿبذور الفتد النادرق الذي أ ت إليػو سػابقاً والػذي بينػو المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق بوضػوح
اووً ع ةحهو أف اؼبماحو اسعو تقتيياً (ٖٓٛق كإ وكما أ ار ظباحو الةيخ نفمو إىل
ّ

يذص اؼبماحو وأّنا اسعو.
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ادلىرد ادلئت والثالثت:
 -3[ٙ3ه ُٚٞهلس س ٙل كإ أُولٓ ف اُال ًٜ ٌٕٞ٣ ٢ممممماُخل ٛا ا
هٍ
أُل ٚ ٞاُال٣ ٢اإ ًٜ ١ا كا ٢ظ كٜا اُا ٠ل٣ٞات اُٞاخا
 ٞٛؼ ٣ق أُولٓ ف
ّ
ك ٢ظ ك ٢ٛٝ ٚئٗٔ ٝخ.ت ٗٓ ٜولٓ ف اُٞاخ ال اُٞخٞا ،ك ٜا اٌُةّ أخ٘٢.
ػٔ ٗسٖ ك]ٚ٤م
أقىل:
تعليق(:)237
كة

غتي وأجني عن اليح وعن ف ا تاد الميد اػبوهي (لػدس سػتصق و ينػاص و تيقػو

تملػو يف اؼبمػ لو
استداللو العلمي ،فالمػيد (لػدس سػتصق عػتض المػور والفػتوض اؼبمكنػو وا َ

ػل فػػتض ويف اؼبقػػاـ فػػإف كة ػػو يتفػػتع علػػى فػػتض الوجػػوب التعييػػين
وبػػن ػػاذا يرتت ػ علػػى كػ ِّ
لمػػةة اعبمع ػػو ،ويػػذا يم ػػتلزـ أ ْف تكػػوف تلػ ػ اؼبق ّد ػػو (اؼبقػ ػ ّد اتق ِ ػن قػ ػ ّد ات الواجػ ػ
(وليمت ِ ن قد ات الوجوب ألف الوجوب اثبت حم الفتض وِ ن الواض أف الوجػوب

ال يتحقق وال يَثيُت إال بعد ربقق وثيوت ق ّد اتوق وإذا ثيت أّنا ق ّد ات واج وج على
اؼبكلف اإلتياف هبا ويف اؼبقػاـ يقػاؿ وجػ علػى اؼبكلفػن (كفايػوق تعلػا اػبطيػو ليتمكنػوا ن ػا
كفايوً و ع عدـ تم ِّدي أحد لػذل وعػدـ تعلمػو اػبطيػو و ػن ا إ ػاـ اعبماعػو ،فإنػو يَثيُػت أف
إ اـ اعبماعو فاسق ألنو تتؾ واجياً حي أنو مل يػتعلا اػبطيػو ((أو مل يتمػد للخطيػو ومل يتمػد

إللا و وةة اعبمعوقق فكيف يةع اؼبعموـ (عليو المةـق إىل جػواز االهتمػاـ هبػذا اإل ػاـ أو
ذاؾ؟!! يذا يو تاد الميد اػبوهي (لدس ستصق حي ذكت الةػيخ نفمػو عػن المػيد اػبػوهي
(لدس ستصق و ػٓ ٙلولػو [وأيػن يػذا ِ ػن وجػوب وػةة اعبمعػو تعيينػاً ألّنػا لػو كانػت كػذل
لوج اإللداـ على إلا ت ا واؼبيا تة ػبطيت ا حبي لو مل يُِق ْم ػا اإل ػاـ ((ابلفعػلقق ومل طػ
ؽبا ارتك عميو برتكو فتيذو تعيينيو يف ح ِّقو وبذل ُل َكا بفمقو وسقو و عن العدالو...
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مث ذكت يف نفس المفحو و ػٓ[ ٙو ػع اغبكػا بفمػقو كيػف جيػوز أ ْف يمػلِّي هبػا أربػع ركعػات
ظ تاً ((كما لعلو ظايت التوا تقق لعدـ جواز االهتماـ بو ولتلذ.
مث نقػػل عػػن المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق يف وػ ػٓ[ٙٔ-ٙبػػل كػػن أف يقػػاؿ اف االسػػتدالؿ
بتل الػتوا ت غػع تولػف علػى ضبل ػا علػى إرادة ػن طػ ((ابلفعػلقق فلػو ضبلنايػا علػى
إرادة ن ط ؽبا (( ًقق أيذاً أ كننا االستدالؿ هبا على عدـ وجوب اعبمعو ((تعييناًقق،
ألّنػا لػػو كانػت واجيػػو كػػذل لوجػ تعلػا اػبطيػػو علػى أيػػل القػػتى ((كفايػوقق ليتمكنػػوا ن ػػا
ً ولوة ويقتدروا على إلقاه ا يف اعبمعو اتتيو ويكوف تتؾ تعلم ا ؿبت اً،
ػءد ً إىل تػػتؾ الواجػ تعػػذرص يف ظتفػػو واجيػػو التحمػػيل ال
فػػإف اؼبقػ َد ات الػ يكػػوف تتك ػػا ػ ِّ
ؿبالو،
و عو يكوف تتؾ التعلا وإ الو متل ِز اً لفمق اإل اـ وبو تج عن لابليو اإل ا و يف اعبماعو،
وال ع ل هتماـ بو حاللذ كما يو ظايت التوا ت .
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ادلىرد ادلئت واألربعت:
[ٙ3-ٙ3اُط (لش اُ الؼش ٍ ٓ :ػِٝ ٠خٞل ٜػِ ٠أُةأِ ٖ٤ئذا اخالٔاغ
هٍ
اُؼاال أُؼال .ا ممممممممم ٝالُااش اُ ٝا ٣ا ف ػِاا ٠اُٞخااٞا ا ٣سش ُصاا٤ـش ا ٓ ا
اُااٞات كاا ٢ااس٤سش ػٔاا لااٖ ٣ر٣االُٝ ،صاا٤ـش اإلخ.اا ت أٓ ّٜااْل اُااٞات كاا٢
س٤سش زتات ٝ ،هل ه ُٞا اٗ ٜأأًال كا ٢اُلالُاش ػِا ٠اُٞخاٞا ٓاٖ ا٤ـش ئكؼاَ
ٗ ٜل٤ل اُالسون ٓالد ٝز اُطِ اُ ٠آالث ُ]ٚم
أقىل:
تعليق(:)238
إف الكةـ واليح واػبةؼ يف األووؿ يف داللو ( ادة األ تق و(ويغو األ تق على الوجوب
ويػػل يػػو ابلوضػػع أو ابلعقػػل أو ابإل ػػةؽ أو ػػا يتجػػع إىل يػػذص العنػػاوين ،فػػإذا مل يكػػن اؼبيػ
األوو داللو ويغو األ ت على الوجوب ابلوضع فإنو ال يم كةـ الةيخ [داللو الػتوا ت
على الوجوب وتلو لميغو األ ت.
إضافو لذل علينا التنييو إىل أنو ال ةؼ يف داللو التوا ت على الوجػوب وإّنػا اػبػةؼ يف
(التعيينيوق أي يل أّنا تدؿ على الوجوب التعييين أو ال تدؿ على الوجػوب التعييػين فيُمػتفاد
ن ا الوجوب التخيعي ( ثةًق ولد أ ار ظباحو الةيخ بنفمو إىل يذا اػبةؼ حي ذكػت يف

رد المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق االسػػتدالؿ هبػػا بقولػػو (ال داللػػو ؽبػػا علػػى أف
و ػ...[ ٜٙولػػد ّ
وةة اعبمعو واجيو تعيينيو ،بل يي على ةؼ اؼبطلوب أد ّؿق .
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ادلىرد ادلئت واخلمست:
ها ٍ ا ٕٝ[3ك٤اا -ٔ :ٚهُٞاا ٚال ٓؼ٘ااُ ٠الؼِ٤اان اُٞخااٞامممماُااخل واالّ إٔ ٝظ٤لااش
اإلٓ ّ ػِ ٚ٤اُةةّل ل ٕ ٤اُة ا(ظ ٝال ٣ض ك ٚ٤إٔ ٓ ٌٕٞ٣السوو ً أّ ال ٛٝاَ ٛاٞ
٣ة ٤اُسص ٍٞأّ ال]م
أقىل:
تعليق(:)239
تقدـ التعليق على كةـ الةػيخ و ينػاص وأثيتنػا تو ػو وبطةنػو ،حيػ أ ػت اىل أف التعليػق (تعليػق
اغبكػاق علػى ػػتط تح ِّقػق الوجػود داهمػاً (أو غاليػاًق يكػػوف لغػواً ويمػتحيل اللغويػػو عػن اؼبعمػػوـ

(عليو المةـق وعليو ال كن أ ْف يعلِّق اؼبعموـ (عليو المةـق اغبكا على ػتط تح ِّقػق واثبػت
الوجود.

ِ
ػل حػاؿ (داهمػاً أو غاليػاًق فػإف
وللتوضي واليياف يُقػاؿ :إذا كػاف الةػتط تح ّققػاً و وجػوداً علػى ك ِّ

التعليق (أي تعليق اغبكا على ربقق الةتطق يُعت َ لغواً ،فإذا لاؿ ات ت (إذا كنت إنما ً وجيػت
علي المةةق( ،إذا ُوجد بةت على األرض وجيت علي المةةق( ،إذا كنت ال تمتطيع اليقان
على ليد اغبياة إذا لطع عن اؽبوان واؼبان وجيت علي المةةق،
فمثل يذا التعليق يف األ ثلو يعتػ لغػواً ،ألف الةػتط تح ِّقػق الوجػود فالمػا ع أو اؼبتلقػي إنمػاف

وإف اليةت وجود على األرض وإف اإلنماف ال يعي

بدوف يوان و ان لفرتات ويلو،

فة داعي وال ِّر يمتلزـ التعليق على ثل يذص الةتوط وال شبتة رتتِّيو على ثل يػذا التعليػق،
فالتعليق دبثل يذا يعت لغواً فيمتحيل ودورص ِ ن الةارع اؼبقدس.
ولد نقل ظباحو الةيخ عن الميد اػبوهي (لدس ستصق ا يةع ؽبذا اؼبع حيػ ذكػت يف و ػٓٚ
[على ذل ال ع لتعليق الوجوب على وجود سيعو ن اؼبملمن ألف وجود الميعو تحقق يف

أي بلد ولتيو ......فما ع التعليق بوجوديا وبذل يمي التعليق في ا لغواً ظايتاً .
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وذكت يف نفس المػفحو و ػٓ[ ٚوضبلػو علػى ػن يعػي

يف اعبيػاؿ ويقطػن الػ اري والقلػل (علػى

سػييل االنفػتاد واالنعػزاؿ أو علػػى ييلػو الت ضػو والتييػػاف وغػعيا فبػن يعػػي

نعػزالً عػن اجملتمػػعق

غع وحي ،
ألنو أ ت در التحقق (بل يػو فػتض اػبػتوج عػن وضػوع الوجػوب والمػحو لعػدـ وػحو اعبمعػو
وعدـ وجوهبا إال ع اعبماعو وال تنعقد نفتدةق فكيػف لمػل التقييػد يف الػتوا ت علػى االحػرتاز
عن أ ثاؽبا .
ويف و ػٔ ٚنقػػل عػػن المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق لولػػو [إذاً ال نػػاص ػػن أف يػتاد ػػن الػػتوا ت
التعليق على اجتماع الميعو ن اؼبملمن ال على أول وجوديا .
مث ل ػػاؿ و ػ ػٔ[ ٚفمعػ ػ ال ػػتوا ت عل ػػى ذلػ ػ أف الم ػػيعو ػػا ػػا اجتمع ػػت يف اػب ػػارج وربق ػػق
اجتماع ا يف نفمو ألجل وةة اعبمعو وجيت إلا ت ا .
مث لػػاؿ و ػٔ[ ٚفتػػدلنا المػػحيحو علػػى أف إلا ػػو اعبمعػػو واالجتمػػاع ألجل ػػا غػػع ػ ور هبمػػا يف
نفم ما ،فة وجوب ليل االجتماع. ...
مث لػػاؿ المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق يف وػ ػٔ[ ٚفحاوػػل الػػتوا ت بعػػد ضػػا بعذ ػ ا بػػيعري أف
اجتماع الميعو ا ا ربقق يف نفمو للمةة أبف ألدـ بعذػ ا ألدان اػبطيػو وتمػدى ؽبػا ابلفعػل
وجيت إلا ت ا على اؼبملمن ال ؿبالو وإال فة ،ويو ع الوجوب التخيعي. ....
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ادلىرد ادلئت والستت:
ٕ ٝخاااا ٞاُةاااا.ؼش ٓالسواااان كاااا ٢أ ١لِاااال

هاااا ٍ اااا ٕٝ[3ك٤اااا -ٕ :ٚهُٞااااٚ
ٝه ٣شممممماُخلم
ئذا ً٘ ٗالسلث ػٖ ٓد اُؼل ك ٜا اٌُةّ اس٤ر ٕ أ ١دٔاغ ساٌ ٗ ٢ال ٣واَ
ػٖ  ٛا اُؼل ٗ ٌُ٘٘ ،السلث ػٖ س.ؼش ٣دالٔؼا ٕٞاا اة اُدٔؼاش ٛٝاُ ٞا٤س
ل ٜا اُٞك اُال٣ ٢صل ٜهلس س ٙل]م
أقىل:
تعليق(:)241
إف كة

رد وإ كاؿ على الميد اػبوهي (لدس سػتصق ،وأفذػل ػا
ينا ال يمل كتعليق أو ٍّ

يقاؿ عنو أنو تفمع وبياف لكةـ الميد اػبوهي (لدس ستصق وعلػى يػذا يقػاؿ أف كة ػ يػو
ِ ن تفمع اؼبان بعد اعب د ابؼبان ،فالميد تح احتمالن يف اؼبم لو:

األوؿ :ؾبتد العدد (الميعوق ،أي أول وجود سيعو ِ ن اؼبملمن.

الثاين :اجتماع العدد (الميعوق ،أي اجتماع الميعو يف اػبارج ألجل وةة اعبمعو.
مث استيعد (لدس ستصق االحتماؿ األوؿ ،وأثيت االحتماؿ الثاين فتحمل عندص أنو ال وجوب
تعييين أولي (ابتداهي ،أو ق لمةة اعبمعو ،أي ال وجوب لمةة اعبمعو ليل اجتماع الميعو
(اجتماع ا ألجل إلا و المةةق ،أي أف إلا ػو اعبمعػو واالجتمػاع ألجل ػا غػع ػ ور هبمػا يف
نفم ما.
وربمل عندص أف اجتماع الميعو ا ا ربقق يف نفمو للمةة أب ْف ألدـ بعذ ا ألدان اػبطيو
وتمػدى ؽبػا ابلفعػل وجيػػت إلا ت ػا علػى اؼبمػػلمن ،وبعػد يػذا الييػػاف ال ييقػى أي عػ لػػذكت
يذا التعليق ِ ن ظباحو الةيخ ،وكةـ الميد اػبوهي (لدس ستصق واض يف ا ذكت ِ ن ع
ولد نقل عنو الةيخ يف و ػٓ[ ٚوعلػى ذلػ ال عػ لتعليػق الوجػوب علػى وجػود سػيعو ػن
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اؼبم ػػلمن ألف وج ػػود الم ػػيعو تحق ػػق يف أي بل ػػد ولتي ػػو ......فم ػػا عػػ التعلي ػػق بوج ػػوديا
وبذل يمي التعليق في ا لغواً .
ويف وػٔ ٚولاؿ (لدس ستصق [إذاً ال ناص ػن أف يػتاد ػن الػتوا ت التعليػق علػى اجتمػاع
الميعو ن اؼبملمن ((ال على أول وجودياقق .
ويف و ػ ػٔ[ ٚفمعػ ػ ال ػػتوا ت عل ػػى ذلػ ػ أف الم ػػيعو ػػا ػػا اجتمع ػػت يف اػب ػػارج وربق ػػق
اجتماع ا يف نفمو ألجل وةة اعبمعو وجيت إلا ت ا .
ولػػاؿ وػ ػٔ[ ٚوالتقييػػد في ػػا ابجتمػػاع المػػيعو والتعليػػق علػػى انذػػماـ بعذ ػ ا بػػيعري وربقػػق
اؽبيلو االتماليو اّنا يو لةحرتاز عما إذا كانوا تفتلن وغع ؾبتمعن ألجل ا .
ولػػاؿ (لػػدس سػػتصق يف نفػػس المػػفحو [فتػػدلنا المػػحيحو علػػى أف إلا ػػو اعبمعػػو واالجتمػػاع
ألجل ا غع

ور هبما يف نفم ما ،فة وجوب ليل االجتماع .

ولاؿ (لدس ستصق وحم نقل الةيخ وػٔ[ ٚفحاول التوا ت بعد ضا بعذ ا بيعري أف
اجتمػػاع المػػيعو ػػا ػػا ربقػػق يف نفمػػو للمػػةة أبف ألػػدـ بعذ ػ ا ألدان اػبطيػػو وتمػػدى ؽبػػا
ابلفعل وجيت إلا ت ا على اؼبملمن ال ؿبالو. ....
تعليق(:)240
اتذ فبا سيق اػبل واعب ل ،فمماحو الةػيخ ال يعػتؼ ػاذا يتيػد وال يف ػا ػا يػو اؼبطلػ
واؼبطلوب و اذا يرتت عليو،
فػػالكةـ يف الوجػػوب التعييػػين لمػػةة اعبمعػػو ،أي يف وجػػوب إلا ػػو اعبمعػػو يف نفمػ ا فيج ػ
ػل كلػف (كفايػوق اإللػداـ علػى إلا ػو وػةة اعبمعػػو
ػل كلػف وجيػ علػى كػ ِّ
اغبذػور علػى ك ِّ
والتمػ ػ ِّدي واؼبيا ػػتة ػبطيت ػػا إذا مل يوج ػػد غ ػػعص يتم ػػدى ل ػػذل  ،ي ػػذا ي ػػو ُػ ػتاد َػ ػن يق ػػوؿ
ابلوجوب التعييين ،والميد اػبوهي (لدس ستصق ينفي يذا الوجوب التعييين لمةة اعبمعو،
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ويف اؼبقػػاـ فػػإف المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق يػػتد علػػى َ ػن يمػػتدؿ هبػػذص الطاهفػػو التابعػػو ِ ػن
التوا ت على الوجوب التعييين لمةة اعبمعو،

ويين ويُثيِت الميد (لدس ستصق أف يذص الطاهفو التابعو ال تدؿ على الوجوب التعييين بل يي
ِّ
تدؿ على عدـ الوجوب التعييين ،واليياف يف طوات:

األوىل :الفمل بن احتمالن:

ٔ -ؾبتد العدد (الميعوق ،أي أول وجود سيعو ِ ن اؼبملمن.
ٕ -اجتماع العدد (الميعوق ،أي اجتماع الميعو يف اػبارج ألجل وةة اعبمعو.

الثانيػػو :يَثيُػت أف اؼب ػتاد (ابلمػػيعوق يػػو االحتمػػاؿ الثػػاين أي س ػيعو جيتمعػػوف يف اػبػػارج ألجػػل
إلا و وةة اعبمعو.

الثالثو :يَثيُت أف الوجوب علق على تط اجتماع سيعو ألجل إلا و المةة.
التابعو :يَثيُت أف الةتط المابق (اجتماع الميعوق يو ػتط وجػوب ( ق ّد ػو وجػوبق أي أف
يذا الةتط ال جي ربميلو وال جي ربقيقو.

اػبا مػػو :اؼبتحم ػل فب ػا سػػيق أن ػو ليػػل ربق ػق الةػػتط (أي ليػػل اجتمػػاع المػػيعو ألجػػل إلا ػػو
المةةق فإنو ال وجوب لمةة اعبمعو،
ويػػذا يعػػين أف الػػتوا ت تُثيِ ػت عػػدـ الوجػػوب التعييػػين لمػػةة اعبمعػػو ،أي تُثيِ ػت عػػدـ
وجوب إلا و وةة اعبمعو يف نفمػ ا ،فػة جيػ علػى اؼبكلػف اغبذػور وااللػداـ إللا ػو
اعبمعو.
نعا لو ربقق تط الوجوب وحذت سيعو إللا ت ا وج علي ا إلا ت ا وييقى الكةـ يف
غع يءالن الميعو (أو األكثت الذين حذتواق يل جي علي ا اغبذور أو ال؟
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ادلىرد ادلئت والسبعت:
ا ٖ-ٕ[ 3مممممم ٝلؼال ات لا ع االساالـ اا ال .٣وا.ٓ ٠ا ت ُةسال سا ٍ كا٢
هٍ
اُخ ٤ا ٍ لس ٤ا ٗسٔااَ اُ ٝا٣ااش ػِاا ٠س ا ً٘ ٢اُد.اا ٍ ٝاُ  .ٛا ٕ ٝأٛااَ اُ  ٣ضااش
ٝاُؼ ك ٕ]م
أقىل:
تعليق(:)242
بعد الييػاف الػذي ذكػت ص يف التعليقػات المػابقو اتذػ أف الػذي سػلكو المػيد اػبػوهي (لػدس
سػػتصق لػػيس يػػاالً بػػل يػػو ّنػػو علمػػي وبيػػاف ػػا ل تـ إلثيػػات اؼبطلػػوب ،ويف اؼبقػػاـ إلثي ػات
الفػػتد أو اؼبػػورد النػػادر وابلتػػا نفػػي كػػوف اؼب ػتاد (ابلمػػيعوق ؾبػػتد العػػدد وحم ػ الييػػاف الػػذي
أ ت إليو سابقاً فتاجع.
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ادلىرد ادلئت والثمبويت:
ٖ -ٖ[3ه ُٚٞهلس س ٙل ئذا ً ال ٓ٘ا ل ٓاٖ إٔ ٣ا ا مممممل ٛا ا ػآ ٖ٤ا
هٍ
ٗ ٣ل ٙل ُٞخٞا اُالؼٗٝ ٢٘٤٤ل ٖٓ ٜٚٔاُ ٝا ٣ف ٞٛٝ ،ؿ٣ ٓ ٤ال٘.ا ٓ ٙاٖ اٗا ٚزالا٠
ُ ٞاخالٔغ االف اُ٘ س كِ ْٜإٔ ال ٣وٞٔ٤ا ة اُدٔؼش ٗٝ ٜاخ خ،١ ٤٤
أٓ ٗسٖ ك٘وا ٍٞئذا اخالٔاغ اُؼال أُؼال.ا ٝكا ْٜ٤ئٓا ّ ٣خطا ُٝاْ ٌ٣اٖ ٓ ٗؼا ً ٓاٖ
اُصة ك٤د ػِ ْٜ٤ئه ٓال، ٜ
كدرا ٙم خ ٤خراا أُسة٘]ٖ٤م
أقىل:
تعليق(:)243
يذا ِ ن سون الف ا واعب ل أو ِ ن العناد واالفرتان،

فالميد اػبػوهي (لػدس سػتصق يةػع إىل أف اجتمػاع المػيعو (أو أكثػتق ِ ػن أجػل وػةة اعبمعػو
ِ
يوجػ علػػي ا إلا ػػو وػػةة اعبمعػػو ،أ ػا إذا اجتمػػع المػػيعو (أو أكثػػتق لػػيس ِ ػن أجػػل وػػةة
اعبمعو فة جي علي ا إلا و وةة اعبمعػو وذلػ ألف وجوهبػا غػع تح ِّقػق لعػدـ ربقػق ػتط
الوجوب (ويو اجتماع الميعو ألجل وةة اعبمعوق.
فمجتد االجتماع لكن ليس ألجل وةة اعبمعو بل ألجل لتانة الدعان ( ثةًق أو للتعارؼ أو
لقذػػان بعػػري اغبػػواهو أو للػػدرس أو لمػػةة فتيذػػو اله ػػت أو غعيػػا ،فػػة جيػ علػػي ا إلا ػػو

وةة اعبمعو سوان كاف اجتماع ا يف اؼبمجد أـ غعص.
وعليػػو ال إ ػػكاؿ يف كػػةـ المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق وال إ ػػكاؿ فيمػػا تينّػاص (وحمػ نقػػل
ظباحػػو الةػػيخق حيػ يكػػوف َيػ المػػيد أنػو حػػا لػػو اجتمػػع آالؼ النػػاس (لكػػن اجتمػػاع ا
ليس ألجل وةة اعبمعوق فة جي علي ا إلا و وةة اعبمعػو ويػذا يعػين أنػو جيػوز ؽبػا أ ْف ال
يقيموا وػةة اعبمعػو ويػذا اؼبيػ للمػيد (لػدس سػتصق ال ينػايف ػا نقلػو عنػو ظباحػو الةػيخ يف
يذا اؼبورد ،فوجوب المةة علػي ا ينػا لػد ربقػق وثيػت ألف ػتط الوجػوب لػد ربقػق أي أف
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اجتماع الميعو (أو أكثتق ألجل إلا و وةة اعبمعو (وليس ؾبتد االجتماعق واؼبم لو واضػحو
عند ةحهػو ػا نقلػو ظباحػو الةػيخ عػن المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق والػذي يةػع إىل اؼبعػ
الذي بيّػنّاص حي ذكت يف وػٔ[ ٚإذاً ال ناص ن أف يتاد ن التوا ت التعليق على اجتماع
الميعو ن اؼبملمن (ال على أول وجودياق،

فمع التوا ت على ذل أف الميعو ا ػا اجتمعػت يف اػبػارج وربقػق اجتمػاع ا يف نفمػو
ألجل وةة اعبمعو وجيت إلا ت ا. ....
مث نقل يف نفس المفحو و ػٔ ٚلولػو (لػدس سػتصق [والتقييػد في ػا ابجتمػاع المػيعو والتعليػق
علػػى انذػػماـ بعذػ ا بػػيعري وربقػػق اؽبيلػػو االتمػػاليو إّنػػا يػػو لةحػرتاز عمػػا إذا كػػانوا تفػػتلن
وغع ؾبتمعن ألجل ا .
مث نقل عنػو يف نفػس المػفحو و ػٔ[ٚفحاوػل الػتوا ت بعػد ضػا بعذػ ا بػيعري أف اجتمػاع
المػػيعو ػػا ػػا ربقػػق يف نفمػػو للمػػةة (أبف ألػػدـ بعذػ ا ألدان اػبطيػػو وتمػػدى ؽبػػا ابلفعػػلق
وجيت إلا ت ا على اؼبملمن ال ؿبالو وإال فة. ....
تعليق(:)244
واؼبتحمل ِ ن التعليق المابق أف الميد اػبوهي (لدس ستصق فت َؽ،
أق بن اجتماع الميعو (جملتد االجتماعق وليس ألجل إلا و وةة اعبمعو.
بق وبن اجتماع الميعو ألجل إلا و وةة اعبمعو.
فح َك َا بوجوب إلا و المةة يف الفتض الثاين (بق دوف الفتض األوؿ.
َ

أ ّا أنت ظباحو الةيخ ..ال تعتؼ وال نعتؼ اذا تتيد!!!
يل:

ٔق تتيد وجوب إلا و المةة يف حالو الفتض األوؿ فق دوف الثاين؟!
ٕق أو تتيد وجوب إلا و المةة يف حالو الفتض الثاين فق دوف األوؿ؟!
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ٖق أو تتيد وجوب إلا و المةة يف حػاؿ ربقػق الفػتض األوؿ وكػذل وجػوب إلا ت ػا يف
أي واحد ِ ن الفتضن؟!
حاؿ ربقق الفتض الثاين ،أي وجوب إلا ت ا يف حاؿ رب ّقق ِّ
وابلت كيد فإن ال تتيد االحتماؿ الثاين (ٕق ألف يذا االحتماؿ يو ُتاد و ي الميد اػبوهي
(لػػدس سػػتصق الػػذي أ ػػكلت عليػػو وأ ػػتت إىل وجػػود تنػ ٍ
ػاؼ بػػن كػػةـ المػػيد اػبػػوهي (لػػدس
س ػ ػػتصق يف ي ػ ػػذا اؼب ػ ػػورد وب ػ ػػن ػ ػػا يتينػ ػ ػاص حيػ ػ ػ لل ػ ػػت و ػ ػ ػٖ[ ٚلول ػ ػػو (ل ػ ػػدس سػ ػ ػػتصق (ال
نػػاص.....ق......ويػػو غػػع ػػا يتينػػاص ػػن انػػو ....فػػة ييقػػى إال االحتمػػاؿ (ٔق واالحتمػػاؿ
متيعد وال يوجد َ ن يقػوؿ بػو فػة ييقػى إال االحتمػاؿ الثالػ
الثال (ٖق واالحتماؿ األوؿ ُ َ

(ٖق ،ويذا يعين أف تادؾ و يناؾ (ويو االحتماؿ الثال ق يو غع تاد و ي الميد اػبوهي
(لدس ستصق (ويو االحتماؿ الثاينق.
إذف كيػف تقػوؿ أبف ػتاد المػيد اػبػػوهي (لػدس سػػتصق يػو عػن ػػا نتيػدص حيػ للػت و ػٖٚ
[لولػػو (لػػدس سػػتصق (إذاً ال نػػاص... .ق يػػذا عػػن ػػا نتيػػدص ابلوجػػوب التعييػػين ونف مػػو ػػن
التوا ت .
تيين االحتماؿ الثػاين ويػو نفػس َيػ المػيد اػبػوهي (لػدس
ولو سل ْمنا أن تتيد هبذا الكةـ ِّ
ستصق ،فإف اإل كاؿ اثبت علي وال ناص نو حي أف َيناؾ (حم الفتض يناق ينالري
ا يُمتفاد ِ ن كة يف ّنايو يذص الفقتة ِ ن كة الذي يُمتفاد نو أن تتيد وتيين على
االحتمػػاؿ الثالػ حيػ للػػت و ػٖ[ ٚأ ػػا كبػػن فنقػػوؿ إذا اجتمػػع العػػدد اؼبعتػ وفػػي ا إ ػػاـ
ط ومل يكن انعػاً ػن المػةة فيجػ علػي ا إلا ت ػا وللػت و ػٖ[ ٚأ ػا كبػن فقػد أثيتنػا
المحيحتن األ تين ....وظايت ا الثاين للتعيع عنو بػ(كافق التا و أي وجود الميعو .
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ادلىرد ادلئت والتسعت:
ها ٍ ا ٖ -ٗ[3هُٞاا ٚهاالس سا ٙل ٝاُالو٤٤اال كٜ٤ا ممممماُااخل ٛا ا ئذا كٜ٘ٔا إٔ اُؼاال
ش ط ُِٞخٞا ال ش ط ً ُِصسش ٝئال كاٗ٣ ٚد سص،ِٚ٤
ااس٤سش زتات
ٛٝااَ اخالٔ ا ع اُؼاال أُؼال .ا ش ا ط ُِٞخااٞا أّ ُِصااسش؟ ظ ا ٛ
ا ُٔٝ ،ٍٝا ًا ٕ هاالس سا ٙل اساااللٍ لٜا  ٙاُصااس٤سش كوااظ ُا ا أخا اُؼاال أُؼال.ا
ٓةِٔ ً ػِ ٠اٗ ٚش ط ُِٞخٞا،
أٓ ٗسٖ كول أث.ال٘ اُصس٤سال ٖ٤ا خا  ٖ٤٣ػاٖ ٓ٘صاٞت ٝػٔا لاٖ ٣ر٣ال ٝظ ٔٛ ٛا
اُث ُِٗ ٢الؼ ٤.ػ٘ ٚل ً ٕل اُال ٓش أٝ ١خا ٞاُةا.ؼش كاأٓ  ْٛل الخالٔا ع ٝها ٍ ػِ٤اٚ
اُةةّل كِ٤صِٞا ك ٢خٔ ػاشلٛٝ ،ا ٞأُ٘ سا ُِالؼ٤.ا ػٜ٘ا لأٜٗا ٝاخ.اش ػِاً ٠اَ
أزلمممممم]

أقىل:
تعليق(:)245
س ػػيق وأ ْف عل ْقن ػػا عل ػػى ك ػػةـ الة ػػيخ وَين ػػاص وأثيتن ػػا بُطةن ػػو و ػػغتى وكػ ػ ى ،حيػ ػ أثيتن ػػا أف

تـ واب ػػل؛ ألن ػو ـبػػالف للميػػاين
اسػػتفادتو واسػػته ارص ((أبف اؼب ػتاد يػػو (كػػافق التا ػػوقق غػػع ٍّ
واؼبمػلمات اللغويػو (النحويػػوق واؼبنطقيػو والفلمػفيو ،يػػذا يف المػغتى ،ويف الكػ ى أ ػػت إىل
أننا لو تنزلْنا وسل ْمنا كة و واسته ارص أبف اؼبتاد يو (كافق التا و ،لكن ع يػذا نقػوؿ أنػو ال
شبتة رتتِّيو على يذا االسته ار ،ألنو ع يذا ييقى الكةـ واليح عن الةتط أي عن الذي
ُوجػػد (أو يوجػػدق ،يػػل يػػو الةػ ين أو الفعلػػي أي يػػل أف اغبكػػا ُعلِّػق علػػى وجػػود الة ػ ين أو
الفعلي (أي يل ُعلِّق على وجود اػبطي الة ين أو على وجود اػبطي الفعليق ،وللتفمػيل
راجع ا ذكت ص سابقاً ،يذا كلو يف اػبطي .
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تعليق(:)246
ونفس الكةـ المابق والنقاش جيتي يف تط العدد حي يُقاؿ ينا أف (كافق ليمت ت و بل

يي (كافق النالمو ،واؼبمػ لو واضػحو وجليػو و طابقػو للميػاين واؼبمػلمات اللغويػو (النحويػوق
واؼبنطقيو والفلمفيو،
فالذي ورد يف وحيحو نمور (كانوا طبمو فما زادوا...ق
ويف وحيحو عمت بن يزيد (كانوا سيعو...ق
وِ ػن الواضػ جػػداً إف (كػػافق يػي (كػػافق النالمػػو وليمػػت التا ػو كمػػا يػػدعي ظباحػػو الةػػيخ
حي احتاجت (كافق إىل اسا و  ،واظب ا يو الذمع الذي يتجع إىل النفػت ِ ػن اؼبمػلمن
أو القوـ ِ ن اؼبملمن أو غع ذل وحم التوا ت ،و يا يو العدد (اػبممػو أو المػيعو
وحم التوا تق،
إذف أين (كافق التا و ظباحو الةيخ؟!!!
ولو تنزلْنا وسل ْمنا كة

واسته ارؾ أبف اؼبتاد يو (كافق التا ػو لكػن ػع يػذا ييقػى الكػةـ

واليح ػ عػػن الةػػتط أي عػػن الػػذي ُوجػػد (أو يوجػػدق يػػل يػػو العػػدد دبجػػتدص (أي اجتمػػاع

ووجػػود العػػدد دبجػػتدص أي لػػيس ألجػػل إلا ػػو المػػةةق ،أو يػػو العػػدد ِ
اجملتم ػع ألجػػل إلا ػػو
المةة؟!
تعليق(:)247
ولػػو تنزلْنػػا وسػػل ْمنا كة ػ و ينػػاؾ واسػػته ارؾ أبف اؼبػتاد يػػو العػػدد دبجػػتدص أي أف الةػػتط يػػو
وجود (ربقق ،اجتماعق العدد (الميعو ثةًق دبجػتدص أي حػا لػو كػاف وجػوديا واجتمػاع ا لػيس
ألجل إلا و المةة،
ويذا يعين أنو حم

يناؾ أف اؼبمتفاد واؼبمتهَ تِ ن المحيحتن (وحيحو نمور ووحيحو

عمت بن يزيدق يو اإل ةؽ والةموؿ للحمتن،
األوىل :اجتماع العدد ألجل إلا و المةة.
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الثانيو :اجتماع العدد ليس ألجل إلا و المةة.
بػػل أنػو حمػ

ينػػاؾ (واسػػته ارؾ (كػػافق التا ػوق أف اؼبمػػتفاد واؼبُمػػته َ ت ِ ػن المػػحيحتن يػػو

اإل ةؽ والةموؿ غبمو اثلثو إضافو للحمتن المابقتن،

واغبمو الثالثو :وجود العدد دبجتدص أي حا لو مل لمل االجتماع أوةً ال يف مجد وال
يف وضع آ ت غع اؼبمجد ،أي حا لو كاف كل كلف يف بيتو وكاف
ؾبموع ا سيعو أو أكثت.

ِ
نوجو المءاؿ ل
واتف ّ
إذا كنت تملِّا أبف ظايت وحيحو زرارة أف العدد يو تط للوجوب وليس ت اً للمحو ،وكاف
ظباحو الةيخ:

ؽبذا االسته ار األثت يف تةخيص اغبمو أو اغبمص اؼبتادة يف التوا ت،

إذف ؼباذا مل ذبعل وحيحو زرارة لتينو لتقييد اإل ةؽ والةموؿ الذي يُمتفاد ِ ن المحيحتن؟
فحم ف م و تح و يناؾ فإف اؼبُمتفاد ِ ن وػحيحو زرارة يػو اغبمػو األوىل (أي اجتمػاع

العدد ألجل إلا و المةةق،
ِ
ِ
ِ
مػ ػص (األوىل والثاني ػػو
أ ػ ػا اؼبُم ػػتفاد ػ ػن الم ػػحيحتن فحمػ ػتاف (األوىل والثاني ػػوق أو ث ػػةث ح َ
والثالثوق،

فلماذا ال تقيِّد َ فاد المحيحتن دبَفاد المػحيحو األوىل ونتيجػو التقييػد يػو ثيػوت اغبمػو األوىل
أي ثيوت ي الميد اػبوهي (لدس ستصق؟
ولػو تنزلْنػا عػن ذلػ والحهنػا َفػاد الػػتوا ت بلِحػاظ ػتط الوجػوب و ػتط المػحو (أو بلِحػػاظ
اغبِمص الثةثق فإننا نم ل يل أف اؼبم لو كيفيو وحم ا يةت ي اإلنماف؟ فالميد اػبوهي
(لدس ستصق أ ػذ وػحيحو زرارة واعتمػد علي ػا وتػتؾ المػحيحتن ،وأنػت تتكػت وػحيحو زرارة
وأ ذت ابلمحيحتن واعتمدت علي ما!!! أال يوجد ضابطو للجمع بن يػذص الػتوا ت وتػتجي
بعذ ا وتقد ا على اليعري ات ت؟!!
وؼباذا ال تقوؿ ابلتعارض بن التوا ت ومث تيح يف عةج يذا التعارض؟!!
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ادلىرد ادلئت والعشرة:
ٗ-ٗ[3ممممممُلٞٓ ْٜثوش سٔ ػش اٗ ٚئذا ُْ ٌ٣اٖ ئٓا ّ ٣خطا
هٍ
 ُٞٝك ٢خٔ ػش،
ٓغ إٔ ئٓ ّ اُدٔ ػش ال ٘٣لي ػٖ اُو لِ٤ش ػِ ٠اُخط.ال]ٖ٤م

اِٞا أتلؼا ً

أقىل:
تعليق(:)248
ػل
يوجد ل عند ظباحو الةيخ بن تط العدد و تط وجود إ اـ ط  ،وكمػا َػت فػإف لك ِّ
ِ
ػل اهفػػو تلػػف عػػن الطاهفػػو
ػػتط اهفػػو ػن الػػتوا ت فيكػػوف اليح ػ والنقػػاش واتاثر بكػ ِّ
األ تى وبنم تفاوتو زبتلػف حمػ اؼبػورد وحمػ التوايػو ،فػالكةـ يف اؼبقػاـ يف الطاهفػو
التابعو ويػي ػا دؿ علػى وجػوب وػةة اعبمعػو علػى اؼبمػلمن إذا اجتمػع العػدد اؼبُعتػ َ  ،فػة
توجد ناسيو ِ
لذكت تط وجود اػبطي و نالةتو وبياف اؼبتاد نو أو التعليق عليو!!!
َ
حي ػ لػػاؿ ظباحػػو الةػػيخ وػ ػ[ ٙٛالطاهفػػو التابعػػو :ػػا دؿ علػػى وجوهبػػا علػػى اؼبمػػلمن إذا
اجتمع العدد اؼبعت و ن ا :بينما فيما ص تط اػبطي فإنو لاؿ وػ[ ٘ٛالطاهفو الثالثو:
الػػتوا ت الػػواردة يف أف كػػل صباعػػو و ػػن ا أيػػل القػػتى إذا كػػاف فػػي ا َ ػن ط ػ ؽبػػا لمػػةة
وإال يملوف ظُ تاً أربع ركعات ،و ن ا. :
اعبمعو وج علي ا إلا ت ا ّ
تعليق(:)249
حم ا ِّدعان الةيخ وَيناص فإف وثقو ظباعو تدؿ على ةؼ ُدعاص وَيناص،
حيػ ورد يف وثقػو ظباعػو (لػاؿ :سػ لت أاب عيػد هللا (عليػو المػةـق عػن المػةة يػوـ اعبمعػػو
فقاؿ (عليو المػةـق :أ ػا ػع اإل ػاـ فتكعتػاف وأ ػا َػن يمػلِّي وحػدص ف ػي أربػع ركعػات دبنزلػو
اله ت ،يعين إذا كاف إ اـ ط .
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فإ ْف مل يكن إ اـ ط ف ي أربع ركعات وإ ْف ولّوا صباعوق،
ولوؿ الةيخ [ ع اف إ اـ اعبماعو عادة ال ينف عن القابليو على اػبطيتن
ينق،

يفيد (أف كل إ اـ صباعو ف و طي
وحم ػ ػػا يُم ػػتفاد ِ ػ ػن ك ػػةـ الة ػػيخ الم ػػابق وَين ػػاص أف الة ػػتط وج ػػود اؼبَق ػػدرة أي وج ػػود
اػبطي الة ين وليس اػبطي الفعلي،
ػءدي إىل ؿبػػذور الفػػتد النػػادر أو ؿبػػذور اللغويػػو ويػػو مػػتحيل وال
فاؼبتحم ػل فب ػا سػػيق أن ػو يػ ِّ
ّ
يُتمور ودورص عن اؼبعموـ (عليو المةـق وذل :

ألف وثقػػو ظباعػػو يمػػي َ فاديػػا (فػػإف مل يكػػن إ ػػاـ ط ػ ف ػػي أربػػع ركعػػات وإف وػػلويا
صباعوق ويذا يعين (فإف مل يكن إ اـ صباعو ف ي أربع ركعات وإف ولويا صباعوق.

ويذص النتيجو توو ْلنا الي ا بعد إبداؿ عيارة (إ اـ ط ق بعيارة (إ اـ صباعػوق وذلػ حمػ
ي وكةـ الةيخ [أف إ اـ اعبماعو ال ينف عن القابليو عن اػبطيتن .
واتف نم ؿ يل لعالل تمور يذا الت افت أو اللغويو يف كةـ اؼبعموـ (عليو المةـق؟!!
إذ كيف يمدر ِ ن اؼبعموـ (عليو المةـق كةـ فادص:
(إف مل يكن إ اـ صباعو ف ي أربع ركعات وإف ولّوا صباعوق؟
إذ كيف يملوف صباعو والفتض يو عدـ وجود إ اـ صباعو؟!!
أي إذا مل يوجد إ اـ صباعو أوةً كيف يملوف صباعو؟!!
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ادلىرد ادلئت واألحد عشر:
ها ٍ ا ٗ -٘[ 3هُٞاا ٚهاالس سا ٙل كالاالُ٘ اُصااس٤سش ػِاا ٠إٔمممماُاخل ٛا ا ئذا
ً ٗت  ٢ٛاُٞز٤ل ك ٢أُو ّ ٤ُ ٌُٜ٘ٝةت ً ُي ًٔ ذً ٗ ك ٢اُ٘وطش أُالولٓش]م
أقىل:
تعليق(:)251
ذكػػت يف اؼبػػوارد المػػابقو أف اؼبم ػ لو ليمػػت كيفيػػو وحم ػ

ػػا تةػػت ي ظباحػػو الةػػيخ ،أي ال

يوجػػد أي ػ ِّر فق ػػي أو أوػػو أو لُغػػوي أو عُ ػتيف يمػػم ل ػ األ ػػذ ابلمػػحيحتن (وػػحيحو
نمور ووحيحو عمت بن يزيدق واالعتماد علي مػا و ػتح وػحيحو زرارة ولػد أ ػت إىل إ كانيػو
تقدمي وحيحو زرارة دبػةؾ القتينيػو ،وأ ػت إىل احتيػاج اؼبمػ لو إىل اليحػ بعػد القػوؿ ابلتعػارض
ِ
ػتج
بن التوا ت و عتفو عةج التعارض و ػا يػو اؼب ّ
عتفػػو أف التعػػارض ِ ػن التعػػارض اؼبمػ ِّ
ػتقت وال يوجػػد

وأي روايػو يػي التاجحػو وأي ػا تجوحػو ،أو
ػػورد للعػػةج أو الرتجػػي فيػػو ،وغعيػػا ِ ػن

اليحوث؟؟
وال ألل ِ ن اإلصباؿ اؼبُ ِ
يطل لةستدالؿ ،ويذا يكفي على ي الميد اػبوهي (لػدس سػتصق ،ألنػو
يكفيو عدـ داللو التوا ت (الطاهفو التابعوق على الوجوب التعييين لمةة اعبمعو،
أ ػا أنػػت ظباحػػو الةػػيخ فتحتػػاج أ ْف تُثيِ ػت هبػػذص الػػتوا ت (الطاهفػػو التابعػػوق الوجػػوب التعييػػين
لمةة اعبمعو ،و ع اإلصباؿ ال كن إثيات ذل .

تعليق(:)250
إف النقاش الػذي سػجلو المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق علػى وػحيحو زرارة واالسػتدالؿ هبػا ،جيػتي
ػدالف علػػى الوجػػوب التعييػػين
علػػى المػػحيحتن واالسػػتدالؿ هبمػػا فيتحم ػل أف المػػحيحتن ال تػ ّ
لمةة اعبمعو كما أف وحيحو زرارة ال تدؿ على الوجوب التعييين لمةة اعبمعو.
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ادلىرد ادلئت واألثىب عشر:
٘[ 3ه ُٚٞهلس س ٙل ؿ ٤إٔ اُو ا(ٖ اُال ٢هلٓ٘  ٛمممماُخل ٗ هة٘ ِاي
هٍ
اُوا ا(ٖ ُٝاْ ٣ث.ات ٜٓ٘ا شاا٢ا كاة ٣صار اُؼال ٍٝػٔا ُات ػِ٤ا ٚاُصاس٤سش ٓااٖ
ُسش ُِٔ٘غ]م
أخِ ٜٗ ٜؿ٤
أقىل:
تعليق(:)252
وبكل وضوح عدـ سبا يو نالةات وتعليقات الةيخ ،وعليو يَثيُت ويَػتُا ػا ذكػتص وتينػاص
أثيتنا ِّ
الميد اػبوهي (لدس ستصق ولو يف اعبملو.
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ادلىرد ادلئت والثالثت عشر:
٘ -3[3إٔ  ٙ ٛاُ ٝا ٣ف اُالا ٢لّ٘٤ات اُؼال أُؼال.ا ُصاة اُدٔؼاش الٍ
هٍ
ػِ ٠اُٞخٞا اُالؼ ٢٘٤٤لضْ ٓولٓال:ٖ٤
ا  :٠ُٝاٗ ٜظا  ٛكا ٢االشاال اط أ ١ؼِ٤ان ٝخاٞا ئه ٓاش اة اُدٔؼاش ػِا٠
اخالٔ ع اُؼل أُؼال .م
اُث ٗ٤ش :إ اُٞخٞا ئذا ً ٕ خ٣ ٤٤ا ً كٌ٤ا ٕٞصالٛ ١ا  ٙاُ ٝا٣ا ف ُ٤.ا ٕ اػال.ا ت
اُؼل ُـٞا ً ٕ اُصة ٝاخ.ش خ ٤٤ا ً سٞاا ٞك اُؼل أ٣ ُْ ٝالٞك ]م
أقىل:
تعليق(:)253
اؼبق ّد و الثانيو غع ت و واب لو ،إل كاف تمور أ ْف يكوف الوجوب زبيع ً ويكوف توفت واجتماع
العدد ت اً ؽبذا الوجوب التخيعي ،أي أنو ليل اجتماع وتوفت العدد ال يوجد وجوب زبيعي
أوةً وبعد اجتماع وتوفت العدد يتحقق ويَثيُت الوجوب التخيعي،

وكذل إل كاف تمور أ ْف يكوف الوجوب زبيع ً ويكوف توفت واجتماع العدد عيارة عػن ػتط
لوجػػوب اغبذػػور (أي للوجػػوب التعييػػين للحذػػورق ويػػذا يعػػين أف اغبكػػا األوؿ يػػو الوجػػوب
التخيػػعي إللا ػػو وػػةة اعبمعػػو وبعػػد تػػوفت العػػدد يتحق ػق الوجػػوب التعييػػين غبذػػور وػػةة
اعبمعو،
وكذل إل كاف تمور أ ْف يكوف الوجػوب زبيػع ً ويكػوف تػوفت العػدد عيػارة عػن ػتط لمػحو
المةة ( تط للواج ق.
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ادلىرد ادلئت واألربعت عشر:
٘ -3[3إ  ٙ ٛاُ ٝا ٣ف اُال ٢ل٘٤ت اُؼل أُؼال .مممممملضْ ٓولٓال:ٖ٤
هٍ
ا :٠ُٝممممممم اُث ٗ٤ش:ممممممم
ك٘سٖ أٓ ّ أزلٗ ٟال٤دال ٖ٤كآ إٔ ٗو ٍٞإٔ اُؼل أُؼال .ش ط ُِصاسش ُِٞٝاخا
ُٝااا٤س ُِٞخاااٞا ،أٗ ٝوااا ٍٞلااا ُٞخٞا اُالؼ٘٤٤اااٝ ٢إ اخالٔااا ع اُؼااال شااا ط ُٜااا ا
اُٞخٞا  ٓ ٞٛٝه تٗ ]ٙم
أقىل:
تعليق(:)254
ِ ن تعليقات اؼبورد المابق يتذ اعبواب يف يذا اؼبورد ،حي أثيتنا يف اؼبورد المابق بُطػةف
ِّ
واؼبتفتعو على تل اؼبق ّد و اليا لو (اؼبق ّد و
اؼبق ّد و الثانيو وعليو يَثيُت بُطةف النتيجو اؼبرتتِّيو
الثانيوق.

تعليق(:)255

يءدي إىل االضطتاب والتنايف يف الكةـ والفكت ،فة ندري وال يػدري جنػاب
عدـ الف ا واعب ل ِّ

الةيخ يل أف اجتماع العدد تط للوجوب أو تط لمحو الواج ففي يذا اؼبورد يةع ويقت
ويقػ ِّػتر أن ػو ػػتط للوجػػوب ولػػيس للواج ػ حي ػ لػػاؿ وػ ػ٘[ ٚأو نقػػوؿ ابلوجػػوب التعييػػين واف

اجتماع العدد تط ؽبذا الوجػوب ويػو ػا لػتر ص أ ػا يف ػورد سػابق (وليػل حػوا وػفحتن يف
كتابوق فقد اعت اجتماع العدد ت اً للمحو وللواج والػذي اسػتفادص ِ ػن وػحيح ( نمػور
ػتد علػى المػيد
وعمت بػن يزيػدق ولػد ذَ َكػ َت أنػو أثيػت المػحيحتن وا تػار َ فاد ػا ألنػو يف قػاـ ال ِّ
اػبوهي (لدس ستصق الذي ا تار القوؿ ات ت اؼبُمتفاد (حم ا ِّدعان الةيخق ِ ن ا تيػار المػيد
اػبػوهي (لػدس سػتصق لمػػحيحو زرارة واعتمػادص علي ػا حيػ لػػاؿ ظباحػو الةػيخ يف و ػٖ-ٗ[ ٚ
.....يذا إذا ف منا أف العدد تط للوجوب ال ت اً للمحو وإال فإنو جي ربمػيلو ويف نفػس
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المػػفحو و ػٖ ٚلػػاؿ [ويػػل اجتمػػاع العػػدد اؼبعتػ

ػػتط للوجػػوب أـ للمػػحو؟ ظػػايت وػػحيحو

زرارة األوؿ ،وؼبػا كػػاف (لػػدس سػتصق اسػػتدؿ هبػػذص المػحيحو فقػ لػػذا أ ػذ العػػدد اؼبعتػ

مػػلماً

على انو تط للوجوب،
أ ا كبن فقد أثيتنا المحيحتن األ تين عن نمور وعمت بن يزيد وظايت ا الثاين. ...
ويف الم ػفحو الةحقػػو ويف نقطػػو الحقػػو أ ػػار إىل اؼبع ػ الػػذي أ ػػار إليػػو يف النقط ػو المػػابقو أي
اؼبع ػ الػػذي أ ػػت إليػػو ليػػل لليػػل حي ػ لػػاؿ يف وػ ػٗ -٘[ ٚلولػػو (لػػدس سػػتصق.....يػػذا إذا
كانت يي الوحيدة يف اؼبقاـ ولكن ا ليمت كذل كما ذكت يف النقطو اؼبتقد و .

تعليق(:)256
ظػػايت عيػػارات المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق أن ػو ال يقػػوؿ أبف يػػذص الطاهفػػو تػػدؿ بنفم ػ ا علػػى
الوجوب التخيعي ،بل أنو (لدس ستصق بعد أ ْف أثيت أف التوايو (الطاهفوق ال تػدؿ علػى الوجػوب
التعييين أ ار إىل القتاهن الػ ذكتيػا سػابقاً عنػد إثياتػو كػوف وػةة اعبمعػو واجيػو زبيػعاً ال تعيينػاً،
والق ػتاهن يػػي ال ػ ت ػػدؿ علػػى ضبػػل الوج ػػوب يف يػػذص التوايػػو (الطاهف ػػو التابعػػوق علػػى الوج ػػوب
التخيعي ،وعليو ال يتا ا سجلَو ظباحو الةيخ على الميد اػبوهي (لدس ستصق يف يذا اؼبقاـ،
ويػػدؿ علػػى ػػا ذكػػت ص ػػا نقلػػو ظباحػػو الةػػيخ نفمػػو عػػن المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق يف وػ ػٔٚ
[فتػػدلنا المػػحيحو علػػى أف إلا ػػو اعبمعػػو واالجتمػػاع ألجل ػػا غػػع ػ ور هبمػػا يف نفم ػ ما ،فػػة
وجوب ليل االجتماع ،غع أف القتاهن (ال لد نايا على كوّنا واجيػو زبيعيػو وعػدـ كوّنػا واجيػو
تعييناً إال إذا كاف يناؾ ن طي ا ابلفعلق تدلنا على ضبل تل التوا ت (الطاهفػو التابعػوق علػى
الواج التخيعي .
ويف نفس المفحو وػٔ ٚنقل عنو (لدس ستصق لولو [فحاول التوا ت بعد ضا بعذ ا بيعري
أف اجتمػػاع المػػيعو ػػا ػػا ربقػػق يف نفمػػو للمػػةة أبف ألػػدـ بعذ ػ ا ألدان اػبطيػػو وتمػػدى ؽبػػا
ابلفعل وجيت إلا ت ا على اؼبملمن ال ؿبالو وإال فة ويو ع الوجوب التخيعي كما تقدـ .
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ادلىرد ادلئت واخلمست عشر:
هااا ٍ ااا ٘-ٙ[3ممممم ٛٝااا ٕ اُ٘ال٤دالااا ٕ لسةااا اساااالو اا اُ ٝا٣ااا فل ُ٤ةاااال
ٓالؼ تضال ٖ٤أهصل ٓاٖ ٗ ز٤اش اُؼال أُؼال.ا ل لاَ ٌٔ٣اٖ ا خا لٜٔا ٓؼا ً ك ُؼال
أُؼال .ك ٢اُٞاخ ُ ٌٕٞ٤س٤س ً  ٞٛاُخٔةشٝ ،اُؼل أُؼال .ك ٢اُٞخٞا ٛاٞ
اُة.ؼشمممم]م
أقىل:
تعليق(:)257
العج والعج والعج  ....وكل العج

ِ ن لول وفكتؾ ظباحو الةيخ،

فعلػػى ف م ػ و ينػػاؾ وا تيػػارؾ للوجػػوب التعييػػين لمػػةة اعبمعػػو كيػػف تتحػػدث عػػن ػػتط
المػػحو ( ػػتط الواجػ ق ويػػو العػػدد (اػبممػػوق والوجػػوب غػػع تح ِّقػق بعػػد ألف ػػت و (أي
تط الوجوبق غع تح ِّقق أي العدد (الميعوق غع تح ِّقق،

أي كيػػف تقػػوؿ ( ػػثةًق أن ػو إذا اجتمػػع (طبمػػوق فق ػ وألػػا وا وػػةة اعبمعػػو وػػحت المػػةة
(وػػةة اعبمعػػوق ،ويف نفػػس الولػػت تقػػوؿ أبف وجػػوب وػػةة اعبمعػػو ال يتحقػق ّإال بعػػد ربق ػق
ت و ويو اجتماع العػدد (المػيعوق ،فعنػد اجتمػاع اػبممػو ال وجػوب لمػةة اعبمعػو فكيػف
ظباحػػو الةػػيخ ػػن
تكػػوف وػػةة اعبمعػػو وػػحيحو ػػن ا ( ِ ػن اػبممػػوق؟! وال نػػاص ل ػ
اإللت ػزاـ بقػػوؿ وَي ػ المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق أبف وػػةة اعبمعػػو واج ػ زبيػػعي وأن ػو إذا
اجتمع العػدد ِ ػن أجػل المػةة وكػاف فػي ا َػن طػ ربقػق الوجػوب التعييػين غبذػور وػةة
اعبمعو وإلا ت ا!!!
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ادلىرد ادلئت والستت عشر:
ه ا ٍ ا  [3ٙالٔااْ٤ممممممٝكاا٣ ٜٗ ٢ااش لسثاا ٚهاالس س ا ٙل كاا ٢اُ ٝا ٣ا ف ذً ا إٔ
اُؼ٘  ٖ٣ٝأُةالث٘ ٖٓ ٝخٞا ة اُدٔؼش ئٗٔا اساالث٘٤ت ٓاٖ زضاٞت ٛال ٓاٖ
أ َ ئه ٓال ، ٜكة ٣لٍ  ٛا اُٞخٞا ػِ ٠اٗ ٚؼ ٕ ً ُٞٝ ٢٘٤٤ؼ٤٘٤٤ا ً ٝال ئساالث٘ ا
ٖٓ أ َ اُٞخٞا ُٔ ً ٕ أ اؤُِ ْٛدٔؼش ٓة ٝػ ً]م
أقىل:
تعليق(:)258
عيػ ػػارة [وال إسػ ػػتثنان غػ ػػع ت ػ ػو وليمػ ػػت ػ ػتاد المػ ػػيد اػبػ ػػوهي (لػ ػػدس سػ ػػتصق ،والمػ ػػحي
(واالستثنانق ،وال نعتؼ يل اػبط اغباول بمي سون الف ا أو بمي الطياعو؟!!
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ادلىرد ادلئت والسبعت عشر:
 [33الْٔ٤مممم ٕ ً ُٞٝؼٝ ً ٤٘٤٤ال اسالث٘ ا ٝاالسالث٘ ال ٖٓ أ َ اُٞخٞا
هٍ
ُٔ ً ٕ أ اؤُِ ْٛدٔؼش ٓة ٝػ ً ً ُٔة ك ٓٝاٖ ًا ٕ ػِا ٠تأس ك ساخٌُ ،ٖ٤اٖ
ث.ت ل ُالُٓ َ٤ةا ٝػ٤ش أ ا(ٜاْ ُصاة اُدٔؼاش ،لاَ ٝت اساالس .لُِٔ ٜةا ك ٝهال
ت ٗ ػِ ٠ػ٘ٞإ أُةا ك كا ٢اُٜا ٓش ٖل ٓاٖ اُصالسش ٖٗل ٝػِآ ٠اٖ ًا ٕ
ػِ ٠تأس ك سخ ٖ٤ك ٘ٓ ٢هةش أخ .ت اُط (لاش اُث ٗ٤اشِٓٝ ،خصا ٚاٗاٞ٣ ٚخال خِاظ
كً ٢ةٓ ٚهلس س ٙل ل ٖ٤اُٞخٞا ٝأُة ٝػ٤شممممم]م
أقىل:
تعليق(:)259
لقد لةنا وعل ْقنا على ا ذكت ظباحو الةيخ يف اؽبا

اؼبذكور يف ورد سابق ،وأ ت يناؾ

إىل أف التعليػػق الػػذي ُس ػ ِّجل يػػو نفػػس اؼبذػػموف واؼبع ػ لتعليػػق سػػجلو الةػػيخ ال وجػػتدي
(لػػدس سػػتصق علػػى المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق يف نفػػس اؼبوضػػوع ِ ػن اليحػ واؼبفػػتوض أف

ظباحو الةيخ اليعقويب لد ا لع على ا سجلو الةيخ ال وجتدي (لدس ستصق يف اؼبمتند أي
اؼبفػػتوض أف ظباح ػػو الةػػيخ ا ل ػػع علػػى التعلي ػػق الػػذي س ػػجلو ال وجػػتدي (ل ػػدس س ػػتصق يف
[ مػػتند العػػتوة الػػوثقى  /اعبػػزن األوؿ  /وػ ػ / ٕٛيػػا

ٕ  ،ػػع ةحهػػو ػػا ذكػػتص ظباحػػو

الةيخ يف وػٖٔ [ففػي تقتيػتات حبثػو الػ كتي ػا اثنػاف ػن تة يػذص و ػا الةػ يد اؼبػعزا علػي
الغػػتوي يف كتػػاب (التنقػػي ق ،واؼبتحػػوـ الةػ يد الةػػيخ تتذػػى ال وجػػتدي يف كتػػاب ( مػػتند
العتوة الوثقىق ولد رأيت طاليو تتيو وجا عو للم ا. ......
وأ ػػت إىل إ كػػاف توجيػػو كػػةـ المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق بعػػد عتفػػو الفػػتوض اؼبتمػػورة يف
اؼبم ػ لو ولػػد أثيتنػػا سبا يػػو كػػةـ المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق بلحػػاظ نفػػس التوايػػو (الطاهفػػوق
ِ
ػري النهػػت عػػن ابلػػي الػػتوا ت
واسػػتفادة حكػػا وجػػوب المػػةة ػن يػػذص التوايػػو (الطاهفػػوق بغػ ِّ
(الطواهفق.
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واؼبتحمػ ػل أنن ػػا إذا س ػػل ْمنا أبف ي ػػذص التواي ػػو (الطاهف ػػوق ال ت ػػدؿ عل ػػى الوج ػػوب التعيي ػػين وأف
ّ
الوجوب كن استفادتو ِ ن روا ت ( واهفق أ تى،
فإف يذا يكفي يف إثيات يػ المػيد اػبػوهي (لػدس سػتصق ويػو أف يػذص التوايػو (الطاهفػوق ال
تػػدؿ علػػى الوجػػوب التعييػػين أي عػػدـ سبا يػػو االسػػتدالؿ هبػػا علػػى الوجػػوب التعييػػين لمػػةة
اعبمعو ،سوان للنا بعدـ ةتوعيت ا أوةً أـ للنا أبف وجوهبا ُمتفاد ِ ػن الػتوا ت ( واهػفق
أ تى وللتفميل راجع ا سجلناص يناؾ.
ولػػد ا ػػت أيذ ػاً إىل أن ػو ال يوجػػد ل ػ يف كػػةـ المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق بػػل إف المػػيد
اػبوهي (لدس سػتصق لتفػت إىل اؼبعنَػيَ ػ ْن أي لتفػت إىل الوجػوب وإىل اؼبةػتوعيو وإىل الفػتؽ
بن اؼبعنَػيَػ ْن ،وية د ؽبذا العديد ِ ن عياراتو.
و ن ا ا ذكتص (لدس ستصق يف (التنقي ق وػ( ٖٚاؼبتاد ابلمحيحو ليس أّنا غع عذورين يف
تتؾ إلا و اعبمعو وأول اق.
ويف وػ ٖٚأيذاً (ألف اؼبمافت مل يمتثن عن أول وجوب اعبمعو و ةتوعيت اق.
ويف وػ( ٖٚفليس يذا استثنان عن أول ةتوعيت ا وإلا ت اق.
ويف وػ( ٖٛيتجع اىل االسػتثنان عػن وجػوب اغبذػور لمػةة اعبمعػو بعػد إلا ت ػا ال اىل أوػل
ةتوعيت اق.
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ادلىرد ادلئت والثمبويت عشر:
 [33الْٔ٤مممممممممِٓٝخص ٚاٗاٞ٣ ٚخال خِاظ كاً ٢ةٓا ٚهالس سا ٙل لاٖ٤
هٍ
اُٞخٞا ٝأُة ٝػ٤ش ٝاُث ٗ٤ش أػْ ٖٓ ا  ،ٍٝكإ سوٞط ٝخٞا ئه ٓالٜا ػ٘ا ٚال
٣ؼ٘ ٢ػلّ ٓة ٝػ٤ال ٕ ُٚ ٜاُةوٞط ساوٞط تخصاش ُٝا٤س ساوٞط ػرٔ٣اش ًٔا
ةٜل ُ ٚتٝا٣ش ؿٓ ٤ش اُسدشم
ػٖ زلا لاٖ ؿ٤ا ث ػاٖ اإلٓا ّ اُصا م ػِ ٚ٤اُةاةّل كا ٢ساإاٍ ػدار ػاٖ
ئخ لال ٚاُو ض ٢الٖ أل ٠ِ٤ُ ٢لؼل إٔ سأُ :ٚاُدٔؼش ٛاَ دا ػِا ٠اُؼ.ال ٝأُا أ
ٝأُة ك
ه ٍ اُو ض٢ل :ال
ه ٍ ػِ ٚ٤اُةةّل :كإ زض ٝازل ٓ٘ ْٜاُدٔؼش ٓغ اإلٓ ّ كصةٛ ٛاَ دار١
ِي اُصة ػٖ ظٚٓٞ٣ ٜ؟
ه ٍ اُو ض٢لٗ :ؼْ
ه ٍ ػِ ٚ٤اُةةّل٤ًٝ :ق ٣درُ ٓ ١اْ ٣ل ضا ٚم ػِ٤ا ٚػٔا ك ضا ٚم ػِ٤اٚ؟
كٔ ً ٕ ػ٘ل الٖ أل ٠ِ٤ُ ٢اُو ض٢ل خٞاام
كلةا  ٛاإلٓا ّ ػِ٤اا ٚاُةاةّل :اُداٞاا ػااٖ ذُاي إٔ م ػار ٝخااَ كا د ػِاا٠
خٔ٤غ أُإٓ٘ٝ ٖ٤أُإٓ٘ ف ٝتخا ُِٔا أ ٝاُؼ.ال ٝأُةا ك إٔ ال ٣أ ٛٞا  ،كِٔا
زض ٝا سوطت اُ خصش ُٝرٓ ْٜاُل د ا  ،ٍٝكٖٔ أخَ ذُي أخرأ ػ٘]ْٜم
أقىل:
تعليق(:)261
يكفي إلبطاؿ ا ذكتتو لول إف التوايو غع ت و اغبُجو.
تعليق(:)260
لػػو تنزلْنػػا وسػػل ْمنا بتما يػػو المػػند فالتوايػػو تػػدؿ علػػى ػػةؼ ينػػاؾ وُ ػدعاؾ فقػػوؿ اؼبعمػػوـ

(عليو المةـق (وكيف جيزي ا مل يفتضو هللا عليو عما فتضو هللا عليوق
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يُةع إىل أف وارد االستثنان (العيد ،اؼبتأة ،اؼبمافتق مل يُةتع ؽبا وةة اعبمعو بتعيػع أّنػا غػع
فتوضػػو أي غػػع واجيػػو وغػػع ةػػتوعو (ألن ػو ل ػو كػ ػانت ةػػتوعو ألج ػزأت حػػا لػػو (مل تكػػن

واجيوق ،ع األ ذ بنهت االعتيار أف اؼبقابَلو بن وةة اعبمعػو ووػةة اله ػت يػوـ اعبمعػو فػة
كن ػ أ ْف تقػػوؿ أف وػػةة اعبمعػػو واج ػ زبيػػعي ألف يػػذا يمػػتلزـ أ ْف تكػػوف وػػةة اله ػػت

واجياً زبيع ً أيذاً ألّنا أحد فتدي التخيع ويذا يعين أف ا يُقاؿ عن وةة اعبمعو يُقاؿ عػن
وةة اله ت ،فإذا كانت وةة اله ت فبا فتضو هللا تكوف وةة اعبمعو كذل فبػا فػتض هللا،

وإذا كانػػت وػػةة اله ػػت فبػا مل يفتضػػو هللا تكػػوف وػػةة اعبمعػػو كػػذل فبػا مل يفتضػػو هللا ،إذف
كيف يز وفتؽ اإل اـ (عليو المةـق بن المةتن ،واحتو بو على القاضي (ابن أيب ليلىق،
واعت (عليو المةـق أف وةة اعبمعو فبا مل يفتضو هللا بينما اعت وةة اله ت فبا فتضػو هللا
تعاىل.
وظػػايت الرت ػػيص يف التوايػػو يػػو تػػت يص يف عػػدـ اغبذػػور عنػػد إلا ػػو وػػةة اعبمعػػو ولػػيس
تت يماً عن أول وجوب إلا ت ػا (علػى كبػو الوجػوب التعييػينق أي ال يُقمػد أف إلا ػو وػةة
اعبمعو واج تعييين علػى اعبميػع إال العيػد واؼبػتأة واؼبمػافت فإنػو ال جيػ تعيينػاً علػي ا إلا ػو

قمد أف حذور وةة اعبمعو (بعد إلا ت اق واج على اعبميع ّإال العيػد
وةة اعبمعو ،بل يُ َ

واؼبػتأة واؼبمػػافت فإنػو ال جيػ علػػي ا اغبذػػور بعػػد إلا ت ػػا لكػػن ا إذا حذػػتوا للمػػةة وجػ
علي ا إلا و وإتياف المةة.
وية د ؽبذا اؼبع لوؿ اؼبعموـ وإ ارتو إىل وجود وةة ،إىل انعقاد وإلا و وةة ،ثةً:
لولو (عليو المةـق (فإف حذت واحد ن ا اعبمعو ع اإل اـق
ولولو (عليو المةـق (ور ص للمتأة واؼبمافت أف ال أيتوياق
ولولو (عليو المةـق (وؼبا حذتوا سقطت الت مو....ق.
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ادلىرد ادلئت والتسعت عشر:
 [ 33ثْ ه ٍ هلس س ٙل ُ ًٝي اُس ٍ ك ٢االسالث٘ ا ػ٘ال ٗار ٍٝأُطا
هٍ
ًٔ ك ٢س٤سش ػ.ل اُ زٖٔ الٖ أل ٢ػ.ل م ػٖ أل ٢ػ.ل م ػِ ٚ٤اُةةّل اٗٚ
ه ٍ :ال لاأس إ الع اُدٔؼاش كا ٢أُطا ٗا ٣ ٚخاغ اُا ٠االساالث٘ ا ػاٖ ٝخاٞا
اُسضٞت ُ ٜلؼل ئه ٓال ٜئتك ه ً ٖٓ اُة تع ً ٢ال ٣ال َِ.أٌُِق لٔد٤ل ٚآُ ٠سَ
اُدٔؼش ز ُل م
ٝئال كِٗ ً ٞت ٝاخ.ش ؼ٤٘٤٤ش ٌُ ٕ ٖٓ اُ.ؼ٤ل خلا ً ساوٞط ٜل٘ار ٍٝأُطا ٝشاٜٚ.
ًصاة اُلدا ل ٛٝاَ سالٔاَ
ٖٓ اُطٞاتب كإ ز ُ ٜز٘٤ل ز ٍ لو٤ش اُلا ا(
سوٞطُ ٜسلٝث اُ ٝ .أ ٝاُس ات ٗٝر ٍٝأُط ٗٝس ٛٞلم
 ٛٝا ه ٤س ٓ٘ ٚهلس س ٙل تؿْ ػلّ ٝزل أُ٘ ط ل ٜٔ٘٤كإٔ اُدٔؼش ٓةا ٝطش
ل ُدٔ ػش ٝاالخالٔا ع ػ٘ال اإلٓا ّ ٛٝأٓ ٞا ٣ةاالِرّ اُسا ج كا ٢لؼا اُظا ٝف
ً ُٔط م
ك سالِرٓت اُ خصش ُِالخل٤ق أٓ اُل ا( اُ٤ٓٞ٤ش كـ٤ا ٓةا ٝطش لا ُي ٌٔ٣ٝاٖ
إ ٣إ  ٜ٣ك ٢ات]ٙم
أقىل:
تعليق(:)262
للعمػت أو اغبػتج أو
كن للميد اػبوهي القوؿ أف اؼبناط واحد ويو حموؿ الطارئ اؼبمػيِّ ُ
الذتر.
ػل ن مػا ( ِ ػن دوف
واؼبقارنو بن وةة الفجت ووةة اعبمعو يػو بلحػاظ الوجػوب التعييػين لك ٍّ
ػل ِ ػ ػن ال ػػواجين كالع ػػدد واػبطيػػ واعبماع ػػو وغعي ػػا يف و ػػةة اعبمع ػػو،
النه ػػت إىل ػػتوط ك ػ ٍّ

وكػػالط ور اؼبػػاهي أو الػرتايب والتوجػو واسػػتقياؿ القيلػػو وغع ػا يف وػػةة اعبمعػػو ووػػةة الفجػػت
وِ ػن دوف النهػػت إىل وجػػود بػػديل عػػن الواج ػ أو عػػدـ وجػػودصق ،فػػإذا حمػػل الطػػارئ سػػق
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الوجػػوب التعييػػين لمػػةة اعبمعػػو كمػػا أنػو إذا حمػػل الطػػارئ سػػق الوجػػوب التعييػػين لمػػةة
الفجت.
و كػػن القػػوؿ أف نمػػيو اغبػػاالت الطارهػػو الػ
اغباالت الطارهو ال

ػػت هبػػا اؼبكلػف بلحػػاظ وػػةة الفجػػت أكثػػت ِ ػن

ت هبػا اؼبكلػف بلحػاظ وػةة اعبمعػو ،فمػثةً وػةة الفجػت وػةة يو يػو

ةقو غَلَيَو النوـ واالستيقاظ والن وض ألداه ا ويف أ ـ ال د إضافو لذل
فيكوف في ا َ َ

ةق و
ََ

ةقو (غليو النوـ وسػلطانو أو
اعبو ،وغالياً ا تت كد تل اؼبَ َ
الوضون ابؼبان اليارد إضافو ل ودة ّ
بتودة اعبو والوضون ابؼبان الياردق ع نزوؿ اؼبطت.

أ ا وةة اعبمعو ف ي وةة أسيوعيو وليمت يو يو فنميو الطوارئ اغباولو في ػا تكػوف ألػل
ِ ػن نمػػيت ا يف وػػةة الفجػػت اليو يػػو ،ػػع األ ػػذ بنهػػت االعتيػػار أف ولػػت اعبمعػػو بعػػد الػػزواؿ
ولػػيس عنػػد الفجػػت ،وال َ فػػى أف الكػػةـ يف نفػػس أدان وػػةة الفجػػت كواج ػ تعييػػين علػػى
اؼبكلف وليس الكةـ يف إلا ػو وػةة الفجػت صباعػو ،أي الكػةـ يف سػقوط الوجػوب التعييػين
لمةة الفجت ِ ن دوف النهت عن إلا ت ا صباعو أو فتادى.
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ادلىرد ادلئت والعشرون:
 ٛٝ [33ا ه٤ا س ٓ٘ا ٚهالس سا ٙل تؿاْ ػالّ ٝزال أُ٘ا ط لٜٔ٘٤ا ممممممم
هٍ
ٝاُل م اُث ٗ ٢إٔ اُدٔؼش ز٣ ٔ٘٤ةوط ٜاُة تع كإ أٌُِاق ٘٣الواَ اُا ٠لالٍ ُٜا
 ٢ٛٝة اُظ ٜأٓ اُلد ٗٝس ٛٞكاذا أسوطت كة للٍ ٘ٓ ٌٕٞ٣ٝ ،كُٔ ً ٤ا ٍّ
ػِ ٠إٔ اُصة ال ةوظ لس ٍمممم]م
أقىل:
تعليق(:)263
اتذ ػ جوابػػو ِ ػن التعليػػق يف اؼبػػورد المػػابق ،حي ػ أف الكػػةـ يف سػػقوط الوجػػوب التعييػػين
لمػػةة الفجػػت كمػػا يػػو يف سػػقوط الوجػػوب التعييػػين لمػػةة اعبمعػػو ِ ػن دوف النهػػت إىل وجػػود
بديل أو عد و ،فإذا ثيت ابلدليل سقوط الواج (سقوط الوجوبق فإنػو يمػق سػوان ُو ِجػد
لو بديل أـ مل يوجد.

تعليق(:)264
إذا ثيت ابلدليل سقوط وةة ا (كمةة الفجت ثةً أو غعيا عند فقداف الط ورين لو ثيت

ػداؿ علػػى أف المػػةة ال
يف الفقػػوق فػػإف يػػذا الػػدليل يمػػل لتقييػػد (أو لتخمػػيصق الػػدليل الػ ِّ
تمق حباؿ فة تَثيُت اؼبنافاة ال يةع إلي ا ظباحو الةيخ.
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ادلىرد ادلئت والىاحد والعشرون:
ك٢

اة اُدٔؼاش ٝهال والٓت ػال

[33ممممٗ ً ٘ٛ ٖٓٝت ػل تخ
هٍ
ػ٘ : ٜ٘ٓٝ ٖ٣ٝ
ف اُؼ٤ل  ّٞ٣اُدٔؼش ٝأ  ٟأٌُِق ة اُؼ٤ل ٓغ اإلٓ ّ ك ٤خ ك٢
ٓ ُٞ
ػلّ زضٞت اُدٔؼش ،كل ٢س٤سش اُسِ ٢.أٗا ٚساأٍ ألا ػ.ال م ػِ٤ا ٚاُةاةّل
ػٖ اُلط ٝا ضس ٠ئذا اخالٔؼ ك ّٞ٣ ٢اُدٔؼشم
كو ٍ ػِ ٚ٤اُةةّل :اخالٔؼ ك ٢زٖٓ ػِ ٢ػِ ٚ٤اُةةّل كو ٍ ٖٓ :شا ا إٔ ٣اأ ٢
ف ٓٝاٖ هؼال كاة ٣ضا ٤ُٝ ٙصا َِّ اُظٜا ٝ ،خطا خط.الا ٖ٤خٔاغ
اُ ٠اُدٔؼش كِ٤أ ِ
ك ٜٔ٤خط.ش اُؼ٤ل ٝخط.ش اُدٔؼشلم
كة ٝخ ٚالسال.ؼ  ٙهلس س ٙل ُٔثَ  ٛا اُال خ] ٤م
أقىل:
تعليق(:)265
إف التوايو اؼبذكورة ليمت يف قاـ تةتيع الوجػوب التعييػين لمػةة اعبمعػو ولػد ر ػص (عليػو
المةـق يف ذل  ،بل أف التوايو واضػحو يف أف تةػتيع وػةة اعبمعػو حاوػل يف تتيػو وولػت
سابق والرت يص يف عدـ اغبذور بعد إلا ت ا.
التد على ي الميد اػبوهي (لدس ستصق واستداللو يف اؼبقاـ.
وعليو ال تم التوايو يف ِّ
تعليق(:)266
إف المػيد اػبػػوهي (لػػدس سػتصق مل يمػػتيعد الرت ػػيص كمػا يػػدعي ظباحػػو الةػيخ بػػل إنػو (لػػدس
ستصق أ ار إىل الرت يص وثيوت الرت يص واإلرفاؽ ابلناس لكنو تت يص عن وجػوب اغبذػور
بعػػد إلا ت ػػا ،وية ػ د ؽبػػذا ػػا نقلػػو ظباحػػو الةػػيخ نفمػػو عػػن المػػيد اػبػػوهي (لػػدس سػػتصق يف
المػفحو المػابقو و ػ ٚٛلولػو [مث لػاؿ (لػػدس سػتصق (وكػذل اغبػاؿ يف االسػتثنان عنػد نػػزوؿ
اؼبطت كما يف وحيحو عيد التضبن ......ألنو يتجع إىل االستثنان عن وجوب اغبذور ؽبػا بعػد
إلا ت ا إرفالاً ن الةارع كي ال يتيلل اؼبكلف دبجيلو اىل ؿبل اعبمعو حاللذ .
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ادلىرد ادلئت والثبوي والعشرون:
[ 33ثْ ه ٍ هلس س ٙل ئذا ً ة اُدٔؼاش ٝاخ.اش لا ُٞخٞا اُالخ٤٤ا ١
هٍ
زة ا خ .ت ٝاُوا ا(ٖ أُالوالٓالٝ ٖ٤ال ُ٤اَ ػِاًٜٗٞ ٠ا ٝاخ.اش ؼ٤٘٤٤اش لٞخا،ٚ
 ٛا ًِ ٚك ٢أ َ ػولٝ ٛئه ٓال ٜلم
ٝهل ػِٔات اُخِاَ كا ٢خٔ٤اغ ٓا ه ُا ٚهالس سا ٙل ٝإ ال ٝخاُِ ٚوا ٍٞلا ُٞخٞا
اُالخ ١ ٤٤اُ  ١أخال ت ٙهلس س ٙل]م
أقىل:
تعليق(:)267
لقػػد أثيتنػػا ابلػػدليل الواض ػ القػػا ع اػبلػػل والػػوين والػػويا يف صبيػػع ػػا ذكػػتص وسػػجلو ظباحػػو
الةيخ ،وعليو ييقى لوؿ و ي الميد اػبوهي (لدس ستصق على سبا يتو أي الوجوب التخيعي
لمةة اعبمعو يف أول عقديا وإلا ت ا.
ِ
ػل الل ػػا علػػى ػػا األنييػػان واؼبتسػػلن وعلػػى
واغبمػػد هلل األوؿ وات ػت والهػػايت واليػا ن ووػ ِّ
ع الووين وسيدة نمان العاؼبن واغبمن واغبمن والعرتة الطايتين و اسب ا اؼبنمور األ ن
(ولوات هللا وسة و علي ا أصبعنق.
آ ت  /صبادي آ ت
الثيات....الثيات....الثيات ٕٔٗٚ /يػ
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الفهرس
أُولٓش :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖ
أُٞت اُث ٗٝ ٢ا تلؼ :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 3
أُٞت اُث ُ ٝا تلؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٔ
أُٞت اُ الغ ٝا تلؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٔ
أُٞت اُخ ٓس ٝا تلؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٗٔ
أُٞت اُة س ٝا تلؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٘ٔ
أُٞت اُة لغ ٝا تلؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔ3
أُٞت اُث ٖٓ ٝا تلؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔ3
أُٞت اُال سغ ٝا تلؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٔ
أُٞت اُخٔة :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٕ
أُٞت اُس ٝ ١اُخٔة :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٙ
أُٞت اُث ٗٝ ٢اُخٔة :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕ3
أُٞت اُث ُ ٝاُخٔة :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٔ
أُٞت اُ الغ ٝاُخٔة :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٖ
أُٞت اُخ ٓس ٝاُخٔة :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٗ
أُٞت اُة س ٝاُخٔة :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٙ
أُٞت اُة لغ ٝاُخٔة :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖ3
أُٞت اُث ٖٓ ٝاُخٔة :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖ3
أُٞت اُال سغ ٝاُخٔة :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٓٗ
أُٞت اُةال :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٗ
أُٞت اُس ٝ ١اُةال :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٗ
أُٞت اُث ٗٝ ٢اُةال:ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٗٗ
أُٞت اُث ُ ٝاُةال :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٘ٗ
أُٞت اُ الغ ٝاُةال :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٗٙ
أُٞت اُخ ٓس ٝاُةال :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٗ3
أُٞت اُة س ٝاُةال :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٗ3
أُٞت اُة لغ ٝاُةال :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٓ٘
أُٞت اُث ٖٓ ٝاُةال :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕ٘
أُٞت اُال سغ ٝاُةال :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٗ٘
أُٞت اُة.ؼ:ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٘٘
أُٞت اُس ٝ ١اُة.ؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٘ٙ
أُٞت اُث ٗٝ ٢اُة.ؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٘3
أُٞت اُث ُ ٝاُة.ؼ:ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٙ
أُٞت اُ الغ ٝاُة.ؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٗٙ
أُٞت اُخ ٓس ٝاُة.ؼ :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٙٙ
أُٞت اُة س ٝاُة.ؼ :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٙ3
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أُٞت
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اُة لغ ٝاُة.ؼ :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٓ3
اُث ٖٓ ٝاُة.ؼ:ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕ3
اُال سغ ٝاُة.ؼ :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٗ3
اُثٔ ٗ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٘3
اُس ٝ ١اُثٔ ٗ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 3ٙ
اُث ٗٝ ٢اُثٔ ٗ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 33
اُث ُ ٝاُثٔ ٗ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔ3
اُ الغ ٝاُثٔ ٗ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٗ3
اُخ ٓس ٝاُثٔ ٗ :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٘3
اُة س ٝاُثٔ ٗ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 3ٙ
اُة لغ ٝاُثٔ ٗ:ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕ3
اُث ٖٓ ٝاُثٔ ٗ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖ3
اُال سغ ٝاُثٔ ٗ:ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٗ3
اُالةؼ:ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 3ٙ
اُس ٝ ١اُالةؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 33
اُث ٗٝ ٢اُالةؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 33
اُ الغ ٝاُالةؼ :ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٓٔ
اُخ ٓس ٝاُالةؼ :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٓٔ
اُة س ٝاُالةؼ :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٗٓٔ
اُة لغ ٝاُالةؼ :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔٓٙ
اُث ٖٓ ٝاُالةؼ:ٕٞمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔٓ3
اُال سغ ٝاُالةؼ :ٕٞممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٓٔٔ
أُلش :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔٔٔ
أُلش ٝاُٞازل :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔٔٙ
أُلش ٝاالث٘ ٕ :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔٔ3
أُلش ٝاُثةثش :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔٔ3
أُلش ٝا تلؼش :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٔٔ
أُلش ٝاُخٔةش :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٕٔ
أُلش ٝاُةالش :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٗٔ
أُلش ٝاُة.ؼش :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٔ3
أُلش ٝاُثٔ ٗ٤ش :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٔ3
أُلش ٝاُالةؼش :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٔٔ
أُلش ٝاُؼة  :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٗٔ
أُلش ٝا زل ػة  :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٔٙ
أُلش ٝا ث٘ ػة  :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٔ3
أُلش ٝاُثةثش ػة :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٔ3
أُلش ٝا تلؼش ػة  :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٔ3
أُلش ٝاُخٔةش ػة  :ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔٗٔ
أُلش ٝاُةالش ػة  :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕٗٔ
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أُٞت أُلش ٝاُة.ؼش ػة  :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٖٗٔ
أُٞت أُلش ٝاُثٔ ٗ٤ش ػة :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٘ٗٔ
أُٞت أُلش ٝاُالةؼش ػة  :مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔٗ3
أُٞت أُلش ٝاُؼة  :ٕٝمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔٗ3
أُٞت أُلش ٝاُٞازل ٝاُؼة  :ٕٝمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٓ٘ٔ
أُٞت أُلش ٝاُث ٗٝ ٢اُؼة :ٕٝممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٔ٘ٔ
اُل ٜسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ٕ٘ٔ
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الفصل يف الفريضة املعطلة بني رأي واستحسان و دليل وبرهان......

طبع مبوافقة املركز اإلعالمي ملكتب
مساحة املرجع الديين األعلى آية هللا العظمى
السـيـد الصرخي احلســين (دام ظله)
www.al-hasany.com
www.facebook/alsrkhy.alhasany
www.twitter.com/AnsrIraq
www.al-hasany.net
E-mail: info@al-hasany.net
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