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

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(212) 

يث واآليات، بوجوه عديدة من الصور الساابقة فقه احلدحمتمالت مبا سيأيت، ميكن التعرف على و سبق، وبما 
ونظائرهااا، إق قااد  تمااي يف اآليااة أو الروايااة أ ماار ماان وجااه منهااا، فااال بااد ماان الحا ااة  ااا   الب ااث عاان مااا  ل 

 ة  ا أو مع مجعها مع سائر األ لة.عليه الدليي منها سواء أ ان ظاهر اآلية والرواية أو بالقرائن احمليطة واحلاف  
 ((يَِإنِّ  َقْد َجَعْلُتُه َعَلْيُكْم َحاِكما  )) ت ي  المحتمال
 تماي فياه أن يكاون املارا  هاو ان احلاا م  (1)((يَِإنِّ  َقْد َجَعْلتُهُه َعلَهْيُكْم َحاِكمها  )): عليه الساالمفمماًل قوله 

؛ لوضااوا ان ماان مجااع ال اارائ  (2)فعلياااً  جعااي حا ماااً  االقتضااائي قااد جعااي،  اا،ا احلااديث، حا ماااً إن ااائياً أو
 .مامل ينصب مبمي ه،ا احلديث ب ان حتقق فيه املقتضي لنصبه إال أنه ليس مبنصو وإن  

، وتكارر اععاي ال  ما  تمي فيه أن يكون املرا  ان احلا م الن ائي قاد جعاي حا مااً فعليااً  ا،ا احلاديث
 حم،ور فيه من جهة حتصيي احلاصي وال من جهة اللغوية،  ما سبق بيانه.

باادعو  ان  ؛أخاار  ماارةً  عليااه السااالماحلااا م الفعلااي قااد جعااي حا ماااً فعلياااً  علااه  مااا  تمااي ان ياارا  ان 
النصب الفعلي باان بنصبهم  عليه السالم النصب الن ائي والمامبقد نصبهم  صلى اهلل عليه واله وسلم النيب

فاااقا  صاالى اهلل عليااه والااه وساالم ااان طاارل فعليااة النصااب نصااب المااام فقبلااه هااو منصااوب إن اااًء  عااي الناايب 
 .نصبه المام  ان فعاًل حا ماً 

جوباااه قبااي حتقاااق يف التكليفياااة فااان و   الصاااوم قبااي الاا وال  ظااا الواجاااب املعلااقوهاا،ا يف األحكااام الوضاااعية ن
، وسيأيت توضاي ه يف فعلياً وليس فعلياً وبال وال يكون ، وإن  ان ثابتاً لكنه وجوب إن ائي ال رل، وهو ال وال

ق رنا طاطراً مان  حبث الت احم باقن اهلل تعاىل، وعلى أي فت قيق الكالم يف ه،ه الرواية مو ول إىل مظاهنا وقد

                                                           

 .76ص 1، ج8طر:  ار الكتب السالمية،  هران، عد  األج اء: ثقة السالم الكليين، الكايف، النا (1)
والن اائي ماا علااق علياه  ماا يف قاضااي  ،والفار  ان الفعلاي ماا مل يعلااق علاى طارل  مراجعاة املتااصاامني  ماا هاو  اا،ل  يف القاضاي (2)

 على تفصيي فيه. –الت كيم 
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  .(1)الكالم عنها يف  تاب )طور  الفقهاء والقيا ات السالمية(
وجيري حبث فقه احلديث على ضوء االحتماالت السابقة وغاها مما ق رناه يف حبوث أسبق يف قولاه تعااىل: 

هههُم الاتيِّبَههها تِ ) ُُ عية الن اااائية أو الفعلياااة، أو فهاااي املااارا  الطيباااات الواقعياااة أو االقتضاااائية أو ال ااار  (2)(َوُيِحهههَل َل
 .؟العرفية أو غا قل 

 (3)(َوَأَحلت الّلُه اْلبَهْيعَ )بحث تابيق : المحتمال ت السبع ي  
وهاو منطلاق الب اث وماور  إطاكال العقاد النضايد علاى الصا ي ي  (4)(َوَأَحهلت اللّهُه اْلبَهْيهعَ )ويف قوله تعاىل: 

 :وجه االحتمال البدوي ال االستظهار على جمر  قد يكون املرا  بهفيه ويف أمماله، 
 .(5)ان احلالل اقتضاء أحل ه تعاىل إن اًء وهو ما سبق يف الوجه المالث -أ

، وقاد أجبناا عان إطاكال وهو ها،ا الن ااء بان اء آخر احلالل إن اء أحي  إن اءً   ما قد يرا  به ان -ب
وقلاا  ر اً علااى طاابهة  (7)جااوه عدياادة فراجااعاآلخونااد بعاادم إمكااان األماار بعااد األماار والن اااء بعااد الن اااء بو 

لاااا وم حتصاااايي احلاصااااي ماااان الن اااااء بعااااد الن اااااء وامااااا طاااابهة لاااا وم اللغويااااة عنااااه فقااااد أجبنااااا عنهااااا يف الاااادر  
)ومن فوائد قلا  إضاافة إىل ماا سابق، نفاي احتماال عادم إرا ة ظااهر الكاالم أو : ومنها ما ق رناه با (6)السابق

أو إخباراً فانه  تمي وجو  قريناة علاى افاالف   ان  إقا جاء بظاهر أمر إن اءً نفي احتمال عدم حجيته، فانه 
أو وقد خفيت علينا، لكنه إقا  رر الن اء يف جمالس عديدة ومل تصلنا مع أي منها قرينة على افاالف قطعناا 

 .(8)بعدم وجو ها(ا مأننا 
بعااا  ماااا تو اااه لااار   – ،ن ااااءالوإن  اااان خاصااااً مباااا لاااو تكااارر  ،ونضااايا: ان هااا،ا يصااالد وجهااااً جدياااداً 

                                                           

 ازي(.وراجع أيضاً  تاب )حدو  والية الفقيه يف فقه المام ال ا  (1)
 .156سورة األعراف: آية  (2)
 وقد سبقت حمتمالت أخر  فاستارجها مما مضى،  ما أضفنا ههنا بعضاً آخر. (3)
 .265سورة البقرة: آية  (4)
 (.224راجع الدر  ) (5)
 (.228( و)226( و)227راجع الدر  ) (7)
 (.231راجع الدر  ) (6)
 (.231راجع الدر  ) (8)
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عدم حجية ظواهر الكتاب ولر  قول البع ،  صاحب القوانني، مان اختصااص حجياة الظاواهر  مناالخبارية 
نظاااراً الحتماااال وجاااو  قااارائن حالياااة أو مقالياااة باااني املاااتكلم والساااامع وقااااد  ؛هني  ون غااااهموافطااااب بامل ااااف  

جياب عن قل  إضافة إىل ما قرر يف حمله، بان قل  إن صاد  خفيت علينا فال ميكن نفيها بأصالة عدمها؛ إق
ن أة ماراراً عديادة يف جماالس فتلفاة فكياا إقا  انات م  افامنا يصد يف الن اءات غاا املتكاررة اماا افطاباات الا

فان احتمال خفاء القرينة علاى افاالف فيهاا بأمجعهاا ضاعيا جاداً إن مل يكان منعادماً فاان  من أئمة متعد ين
نااه لااا،ل  مل ينقلوهاااا أل غفلاااة  ااي الساااامعني عااان نقااي القريناااة أو عاان  وهناااا قريناااة، ارتكازيااة، أو غاهاااا و احتمااا

، و اا،ل  حااال الن اااءات أو االخبااارات املتكااررة يف سااور مل ااق بالعاادم فااالظن خاااص ولاايس انساادا ياً فتاادبر
 .عديدة بي يف آيات فتلفة، فتأمي

وميكاان تفساااه، علااى  ، اا،ا افطاااب جعااي فعلياااً أحااي  فعاااًل أي  مااا قااد ياارا  بااه ان احلااالل الن ااائي  -ج
مسااال  اآلخوناااد يف معااااو االن اااائي والفعلاااي، بااااان احلاااالل إن اااااًء )أي الااا،ي  اااان ال بااااداعي إجياااا  الااااداعي 

فعاااًل )أي لالنبعاااث بااي بااداعي جعااي القااانون وساان ه، أو فقااي الاا،ي  ااان تاار   اعااي جعلااه بعهدتااه( قااد أحااي  
 .،ا املعو يف  تاب الت احم فراجعقد فصلنا هلداعي فيه( و بداعي إجيا  ا

 أو ان احلالل الن ائي أحي  منج اً  ،ا افطاب أيضاً أي بوصوله ال اصي. –د 
 حي  فعاًل مرة أخر  بايصاله النوعي املتكرر أو بداعي بعث وانبعاث آخر.أو ان احلالل الفعلي أ   -هه 
 أو ان احلالل الفعلي أحي  تنج اً بايصال طاصي هل،ا افطاب أو غاه. -و 

 ق ذي المالكيناإلنشاء بعد اإلنشاء ي  المتعلت  تتمة هامة:
ان الن ااااء بعاااد الن ااااء ممكاان باااالوجوه الااان ق رناهااا خالفااااً ملااان تصاااور اساات الته ألناااه مااان حتصااايي سههبق 

 احلاصي أو لغويته ألنه بال فائدة، ونضيا: 
ب  ص ا كام  مصب  النايف لمكانه أو وقوعه ينبغي أن يكون خصوص ما لو  ان الن ااء بعاد الن ااء حلِ  نإ

علاى  بقاه لوجاو  ها،ا املاالك أ مار مان مارة، ولكان هنااك صاورة  أ احلكام  نِ اق   ان قا مالك واحد في  على متعل  
 :وهاي ،ليم ص ته فكيا بامكاناهأخر  أظن انه ال مناص حىت ملنكر إمكان الن اء بعد الن اء إال من تس

ن اااأ حين ااا،  احلكااام،  اااالوجوب أو ق حااااماًل ملصااال تني أو مفسااادتني فتلفتاااني بالسااان  فاناااه ي  ماااا لاااو  اااان املتعل ااا
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احلرمة، القتضاء املصل ة املل مة األوىل له وين أه مرة أخر  القتضاء املصل ة املل مة األخار  لاه، وقلا  ساواء 
 أم مل ميكن مما يستل م القول بتداخي األسباب.فيما أمكن فيه تعد  املسبب 

عطاه مائاة  يناار وإقا أاناه يصاد ان يقاول املاوىل فازناه أو البناه: إقا قهاب فاالن للمدرساة فوتوضي ه باملمال: 
 .للقول بتداخي اع اء واملسببوال وجه  واملالكعطه مائة  ينار، وههنا تعد  السبب أأحسن التعامي مع النا  ف

ن يقااول: إقا  ر  الكتاااب عنااد زيااد العااامل فأعطااه مائااة  ينااار ألنااه ساايكون باا،ل  عاملاااً وإقا  مااا يصااد أ
مبائاة أخار ( ألناه با،ل  ي اجع ساائر الطاالب علاى الادر   مقيِّاداً قاً أو طلِ فأعطه مائة )م   عنده  ر  الكتاب

دة( أو ال )ممااا يعااين إعطائااه ، فانااه إقا أ لااق فسااواء أقلنااا بتااداخي األسااباب )مماا يعااين إعطاااءه مائااة واحاا(1)عناده
ماااائتني( فاااان املصااا د ل ن ااااء بعاااد الن ااااء هاااو تضااامن الفعاااي ملصااال تني فصاااد إن ااااء احلكااام واعااا اء تاااارة 

 وأخر  بل اظ تل . ه،هبل اظ 
فاناه ال جماال لتاوهم  ؛و ،ل  قوله: إقا ارتد است ق القتي، وإقا قتي الغا عمداً است ق القتي أو جيب قتله

ئني ماا  امات املصال ة املل ماة السات قاقه متعاد ة ساواء أقامات باأمرين مان ساناني )ارتادا ه وقتاي غوية الن ا
ه عماراً( وها،ا فيماا ال ميكان لِات  ه زياداً وقا  لِ )قت   اا  الغا( أم قامت مبتعد ين طاصاً مت دين نوعاً ومن سن  واحد
وجب عليه  فاع الدياة وإقا قتاي عماراً خطاًأ  فيه تكرر اع اء وأما ما ميكن تكرره فيه فكقوله: إقا قتي زيداً خطأ

 وجب عليه  فع الدية.
واحلاصااي: ان تعااد  احلكاام نوعاااً أو طاصاااً، بتعااد  املااالك نوعاااً أو طاصاااً، سااواء مااع وحاادة املوضااو  أم 

خاصاة إقا تعاقاب املال اان وجاو اً وانفا  الن ااء المااو عان األول  ،تعد ه، مماا ال طا  يف إمكاناه باي وقوعاه
 ه،ا. املالك الماو. فتدبر وتأمي وجو    هِ قِ بسب  

 ، إضافة إىل ما ق  ر ضمناً.يف باب الت احم وغاه وسيأيت باقن اهلل تعاىل ق ر مثرات ه،ا املب ث
 

 وصلى اهلل على محمد وآله الااهرين
 

َقْد نَهبتْأُتُكْم ِبِه ِإنتُه َواللتِه َما ِمْن َعَمٍل يُهَقرُِّبُكْم ِمَن النتاِر ِإَّلت وَ )): صلى اهلل عليه واله وسلمقال رسول اهلل 
                                                           

 ر مماًل مما  ان  صي به على العلم لكن املوىل مل يكن يريد ت جيع اآلخرين على الدر  عنده.عكس ما لو  ر  عند بك (1)
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ْيُتُكْم َعْنُه، َوَما ِمْن َعَمٍل يُهَقرُِّبُكْم من اْلَجنتِة ِإَّلت َوَقْد نَهبتْأُتُكْم ِبِه َوَأَمْرُتُكْم ِبِه يَإِ  َُ َََث ِي  َونَه ََ اأْلَِميَن نَه نت الَرو
ا يََأجْ  َُ ٌس َحتتى َتْسَتْكِمَل ِرْزقَه َْ ٍء ِمَن  ِمُلوا ِي  الاتَلِب َوََّل َيْحِمَلنتُكُم اْسِتْباَاُء َش ْ ُروِع  أَنتُه َلْن َتُمو َت نَه

حتا العقول عن آل الرسول  ((الرِّْزِق َأْن تْالُُبوا َما ِعْنَد اللتِه ِبَمَعاِصيِه يَِإنتُه ََّل يُهَناُل َما ِعْنَد اللتِه ِإَّلت ِباَاَعِتهِ 
 .44: صصلى اهلل عليه واله وسلم


