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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
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 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
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 مقام الفتوى ومقام التعليم:التفصيل بين 
)لااا وم اإلءااارال باأهااال واااانخو البياااا  عااان وقااا   اإلشااايالنييقاااال بو اااوس و اااه سااااب  لل اااواب عااان وقددد  

اإلشاايالني إ ااا : إ  احلا ااة، القباايى لاادال العقاااللت وهااو القفصاايل بااني ققااام الفقااوال وققااام القعلاايم باان  يقااال
صاااو واملقيااداو ايااي ياايفخر يف هاااا املقااام  ااار امل ص    يل قااا  لااو اااا  الألاااريف األقاادل يف ققااام الفقااوال إ 

والألااروو واظائرهااا عاان وقاا  احلا ااة )إ  املفااروا أ  العااام واااسر قاان قعصااوم وا ااا  واااسر قاان قعصااوم 
فااه ال يل م شيل يف ققام القعليم ال الفقوال  احملاورا ، أقا لو اا  آخر أو قنه بعد وق  احلا ةت فيل م 

، امااا سااب  وشاارواها وصصصااا الل اخلقعلاايم علااى القاادرا يف بيااا  األحيااام بقيوسهااا ا إ  بنااال ققااام امااقنه
 لت1)افصيله يف حبوث اال قهاس والققليد

 (العمومات المنفصلة عنها مخصصاتهاهذا التفصيل يحل مشكلة اإلغراء بالجهل )في 
ل قأليلة قابى اانخو البياا  عان وقا  احلا اة بال اااه  ال فقام قألايلة اإلءارال ولين يرس عليه: أاه ال 

 : ت2)باأهل
اال اإلشاايال األخااو فااا  الفاارا أ  املااو   يف ققااام حينئااا  لااي  فااااه يف ققااام القعلاايم إ ا اااا  أقااا أاااه 

البيااا  قاان هااا  اأهااة أو الاا  فااال ينعقااد اإلاااال  فااال يلاا م اإلءاارال باأهاال إ  قاا  عاادم ااعقاااس اإلاااال  ال 
فاال  ققصار علاى القادر املقايقن فقاممب صص وق  عدم ااعقااس  ي   ا  قثىن الحقحنو قورس ا ا  املس يو د بعث  

ققيااد وهااو )ال  -بعااد وقاا  العماال  –ففااي قولااه قااثال : )أااارم العااا ت إ ا اااا  ساايل قه  إءاارال باأهاال حينئااا ،
 النالفاابعث  فإاه إ ا يل م اإلءرال باأهل لو ااعقد إلارام العا  إاال  ايرم العام الفاس  أو علمال السولت

                                                           

 را   )فقه املعاريض والقوريةتل ت1)
ل ها  املأليلة أيضا ل ت2)  وسينيت ااه ال 
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قثال  الوارس عنه النهي عن إارام العا  الفاس ، أقا لو    حىت زقن اإلقام الصاس   قن زقن النيب 
 ،ينعقد له إاال  )لو وس القرينة العاقاة علاى أ  سأب هااا املاو  االعقمااس علاى املنفصاالو يف بياا  أحياقاه

ب  القدر املقيقن وهو العا  العاسل قثال  فاال يلا م إ ا  قان  رامإال إاو ل  ال ييو  إال يف ققام القعليمت فال 
 فصل امل صصاو واملقيداو اإلءرال باأهلل

 ولكنه ال يحل مشكلة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل حتى مشكلة اإلغراء
ل  لرساول عنادقا يانقر ا، فاااه يف اأملاة ت1)بال حاىت اإلشايال الثااي ،اإلشيال األول وأقا ااه ال 
أ  ايو  له واقعا  شروو وقيوس وصصصااو  فاألقر سائر حينئا  بن و املنفصلة احلقيقية بني بنقر عام أو قطل 

 قثال ت أو الل لدال اإلقام الباقر  وققيداو )وقد أوسعها 
 إذا كانت للعام قيود وشروط ومخصصات واقعا   -أ

لااا م اإلءااارال باأهااال أيضاااا  إ  الفااارا أ  وااا ة  فااإ  ااااا  األول: لااا م اااانخو البياااا  عااان وقااا  احلا ااة بااال
العمل اا  قألرواا  هباا )يف املاوارس الات اقوقاي فيهاا الصا ة علاى شقا  الألارو الاواقعي سو  قاا ااقفاى فيهاا 

ناددد ا أارْبادددتا : عااان اإلقاااام البااااقر  بالظااااهرفت فماااثال  ورس يف احلاااديث الا ياُضدددرل الِصددداَاما مادددا صادددناتا إاذاا اْجتدا
صاا رْتامااسا فاي اْلمااءا خا فلو فرا أ  هناك قبطالو أخرال للصوم هاي  ت(2ٍل: الِطعااما واالِشراابا واالنِّسااءا وااالا

الا فقااااد اوقعهاااام قولااااه مث  ارهااااا املعصااااوم الالحاااا   فارايبهااااا النااااال املعصااااوم متااااام العألاااارة و  ياااااارها 
... هم بعاد قاو م  لا  فهااا إءارال باأهال ثال  أو علاى ولاي  يف اراياب املفطر الواقعي فعليهم القضال قا ياُضرل

 لت3)ل فقنقلوانخو للبيا  عن وق  احلا ة
 الجواب عن أن الحل باالحتياط

 ال يقال: عليهم االحقياو؟
إ  يقااال: أوال : ااااه ءااو ققاادور أهاااو عدياادة قنهااا عاادم خطااور أ  هاااا قيااد أو شاارو أو قفطاار أو شاابه 

 لوالقصورمال واالحقياو فريف االحق لقيوس يف اليثو قن األفراس بل الهم يف بعضهايف اثو قن ا  ل  بالبال
                                                           

 وهو اإلءرال باأهلل ت1)

ضر  الفقيه، قيفسسة النألر اإلسالقي، قم،  ت2)  ل101  2ها، ا1113الأليخ الصدو ، قن ال 

يف العروة اقاب الصوم فصل فيما يو ب القضال واليفارة: )وال إ  قد يفر  بني اأهل باحليم إ ا اا  قن قبل الألاريف، وءو ، و  ت3)
 بني العا  واأاهل املقصر القاور على األحوولللت فقنقل وقوض  حبث املسنلة يف ال  املسنلةل –اليفارة  –فر  يف و وهبا 
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ثاايااا : قاااسام االاااال  ءااو قنعقااد، حسااب الفاارا، فاااورال  اارال الاامالة، وأقااا لااو اااا  يف ققااام الفقااوال 
 فنف  املقام ينفي القيوس بدو  حا ة إل رال األولل

 إذا لم تكن للعام قيود و... -ب
    ايان لاه قياوس وشاروو ثبوااا  واقعاا ، فيلا م اإلءارال باأهال أيضاا ، إ  حياث   ينعقاد الثااي: بااوإ  اا  

ااب علااى امليلفااني  للعااام قااثال  العمااوم، ألاااه ققااام القعلاايم وأاااه   يياان يف ققااام البيااا  قاان هااا  اأهااة، فااال 
و اوس قطلقاا  لفارا عادم  د له إاال  قا  أااه واقا   ينعق أل  الفرا أاه إارام ال العلمال يف املثال الساب 

م افلا م افويا  قصال ة إاار لين الدليل عليه ااا  قاوارا   ا  إارام مجيعهم وا ب فيا صصص أو شرو له ثبواا  
 وهو إءرال باأهل وانخو للبيا  عن قورس احلا ةل ،قورس ا ا  املل قة

 ال يقال: على امليلي االحقياول
ااااب مباااا ساااب  فا إضاااافة إ  اااااه   يقااال  ،ااااه حياااث   ينعقاااد اإلااااال  والعماااوم فااااورال  ااارال الااامالةإ  
خااال   اماا أااه بال هاو  ماا  علياه يف الألابهة الو وبيااة، فيمااا   ينعقاد لاه إاااال ،املألاهور بلا وم االحقيااو 

 لت(1يُرايُ  الِلُه باُكْم اْلُيْسرا قوله اعا : 
فى أ  هاا الو ه  ل للو ه األول قان الو اه لي  بو ه  ديد بل هو قيم   –اه سابعا  املقوهم او  –وال 

 لاعر  فرا عه ت2)الثاي
 اإلشكال بأنه لو كان دأب الشارع االعتماد على المنفصالت ألوصل ذلك للعوام

وهاو النساخ، باااه وإ  واى أ  قابى قنهاا مث ااه قد يورس علاى اافاة الو او  الساقة املاضاية حينئاا  إال األول 
البيااا  عاان وقاا  احلا ااة واإلءاارال باأهاال يرافاا  بإقاقااة الألاااريف قرينااة عاقااة علااى أ  سأبااه االعقماااس علااى  ااانخو

لياان اااا  الااالزم حينئااا  أ  يصاارذ الألاااريف بااال  حبيااث يصاال للعااوام و   ااد  يصاارذ باان  سأبااه  ت3)املنفصااالو
يل هبا اثوا  ق    ا بعد وق  العمل؟االعقماس على املنفصالو وأاه 

                                                           

 ل181سورة البقرة: آية  ت1)

 تل191املااور يف الدرل ) ت2)

ها ، إشياالو قضى بعضها وسي يل البعض اآلخر ق  اأواب عنها، فالبناال اآل  علاى ارافاايف ولين يرس على سعوال االرافايف  ت3)
فاااه اارس إشاياالو أخارال، اااآليت يف املاج، شقااا إ   -وقا   لا   –اإلشيالني بالقول بااحليم الظااهرف قاثال  أو شابهه وليان 

  وابل
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 وبة:األج
 واأواب قن و و :

 اإليصال للعوام أعم من الوصول إلى فقهاَهم -3
أوال : أ  الووول للعوام أعم قن الووول إليهم قباشرة وقن الووول إ  رواة احلديث والفقهال وقرا عهم 

 وقد وول  ل  للفقهال إ  الهم عار  بن  سأب الألاريف هو  ل ل ،واملفقني هلم
ب أ  يصل و لا   ،إلايهم العاامهباا امل صص املنفصل للعوام بنف  الييفياة الات ووال  وبعبارة أخرال: 

ُهْم  ويألاهد لاه قولاه اعاا :  ،الواول إليه االمها هو الفقيهبواسطة الفقيه فإ   دندْ دْن ُكدلِّ فاْرقادٍة ما فدالادْوال ندافادرا ما
ُرونا طااَافاٌة لاياتدافاِقُهوا فاي ال ِّينا والاُينذاُروا قدادْوماُهْم إاذاا راجا  ْم لاعاِلُهدْم ياْحدذا فهايفالل هام املقفقهاو  يف  ت(1ُعدوا إالادْيها

 لت2)وءوها مث الف ص عن صصصااه املنفصلة للعامالدين الاين عليهم االسقمايف 
ولو فرا أ  العاقي اا  قااسرا  علاى  لا  لياا   قهادا  قق  ياا  ال ققلادا  وقاد فصالنا يف قبااس  اال قهااس 

ن للعاااقي  لاا  أباادا  إ  ايااي  ياا  الناسااخ قاان املنسااوم واحلاااام قاان احمليااوم والااوارس قاان والققليااد أاااه ال  ياا
املوروس عليه وأبواب القعارا والق احم واملر  او السنديةللل اخ ولو أقيناه اال  لا  ااا   قهادا  قطلقاا  أو 

 مة فااقظرلوللب ث اقمة قه ،هاا خلي وليا  واوال  إليه ال  ل  فال يرس ااه   يصل، قق  يا  
 وصلى اهلل على محم  وآله الطاهرين

 
ٍة : قال أقو امليفقنني  لاما ْنُه وا الا تاظُِنِن باكا يكا عالاى أاْحساناها حاِتى ياْأتاياكا ماا يداْغلاُبكا ما ضاْت أاْمرا أاخا

ْيرا ماْحماال   ُ  لاهاا فاي اْلخا يكا ُسوءا  وا أاْنتا تاجا   خاراجاْت ماْن أاخا
 ل362  2يف: االيا

                                                           

 ل122سورة القوبة: آية  ت1)

 هالااملعارضاو وامل امحاو وءو   ت2)
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