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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
(812) 

: )دعوو  الططوب بوان قريوو الواضوعني وديود م وضوب األلفواا للمر بوا  ان االخوند قد استدل بدليلني على مدعاه فأوالا والخالصة: 
 ما سبو. أوالا  :التامة( وثانياا: دعو  )ان ذلك هو قضية احلكمة الداعية للوضب( ويرد على الدعو  األوىل

 بانه ال طريق لنا إليهم ،رد دعوى القطع بديدن الواضعين
مموا  (يد م هو الوضب للمر با  التامة )اي الصحيح مبعىن املستجمب لألجواا  والرورائ دو ان دعواه الططب بان قريطه الواضعني ثانياا: 

مووا رصووربهم بوو لك و  يصووره أحوود موونهم بوو لك و  اوور العووادة سووابطاا أبووداا إ :ال سووبيإ إليهووا أبووداا، إذ الطريووو إىل الططووب بكيفيووة وضووعهم
َ وضب ؟ب يف وضب؟ ومىت وضوانه  بكتابة أحدهم سريره ال ارية مثالا  موا نطوإ أحود الورواة إو  ،وال بلغنا مون أحودهم ءوي  ،وغري ذلك ؟و م

موا ا ترواك  يفيوة وضوعهم إو  ،بو لك وال يوجود بأيودينا ءوي  منوه عليه السوالمما رصريح املعصوم إعنهم ذلك و  يبلغنا من ذلك ءي  و 
 .لوضب( فنعتربها مرآة لكيفية وضعهمدنا اأر ا  يف رضب األلفاا )إذا ا  من الرجوع إىل مرائي ذارنا بان نرجب إىل أنفسنا فنالحظ

 عن حال الواضعني: ه ا قريو غري  اءفولكن 
، ثانيوواا: (1)إذ الظوواهر ان بعضووهم يضووب للصووحيح والووبعم ا خوور لألعووم ؛وضووعه ودواعيووه أوالا: الخووتالك األفووراد يف هوو ا الووامن يف  وووم 

  الواضوووب قووودداا لبداهوووة اخوووتالك الووودواعي واملسوووبطا  ح مووورآة لكروووف صوووفحة ذالألن صوووفحة ذا   وووإ ءوووال يف هووو ا الوووامن ال رصووو
 عن  و م   لك سابطاا. اا الفكرية والنفسية واملعرفية والرتا م الثطايف وءبه ذلك، نعم لو رأينا النوع البرري على  ٍو ما  رف ذلك نوع

 ودواعي الواضعين مختلفة
تدالله: ) ما هو قضوية احلكموة الداعيوة إليوه( فهو ا جوواب علوى الوجوه انه قد يستظهر ان دواعي الواضعني خمتلفة فال يصح اسثالثاا: 

 أيضاا. وروضيحه:  ما هو جواب عن الوجه األول الثاين من وجهي استدالله  
لفوظ وال يهمه غريه أبداا، فحينئوٍ  يضوب ال واملؤثر متام األثراملر ب بأ مله أي املستجمب جلميب األجاا  والررائ   ه  هم  ن الواضب رارة ي  إ

 .له، فيكون فاقد بعم األجاا  أو الررائ  أو األثر جمازاا 
ووروارة أخور : ي    ه األعوم مون واجوود  افوة األجواا  والرورائ  ومون واجود معظمهووا أو واجود أر ا وا وإن   يروتمإ علوى بعوم أجاائهوواهم 

فطود  بعوم األجواا  فكانوه مسوهلة للصوفرا  إذا   السوطمونيامون واجود  وإ األثور أو واجود بعضوه  وأيضواا األعوم  ، موثالا   الصوالة  األخر 
 بإ الفاسد يف اجلملة. اا لألعم من الصحيح والفاسد لكن ال مطلط يضعهبعم الري ، وحينئٍ  

                                                           

اإلنوا  أو الكوأس وقد أجرينا استطالعاا ميدانياا أثنا  الدرس، فتأ د ما ذ رناه يف املنت أ ثر إذ سألنا الطالب الكرام عن انوه لوو أراد أحودهم وضوب لفوظ  (1)
  يكن موضوعاا له من قبإ،  كافوة املارتعوا  احلديثوة( فلوو أراد وضوب لفوظ لوه ا ن، فهوإ سود مون نفسوه انوه أو أي لفظ آخر هل ا الري  فرضاا )بان 

فظ يضعه على اإلنا  السليم فط ؟ أو على األعم من السليم وال ي به خدش أو فطر أو ثطب بسي ؟ أو على األعم من ذلك؟ و  ا لو أرادوا وضب ل
إ أو لألعوم مون اجلودار الكاموإ والنواقل والو ي علوى وءوك اال يوار واملتفطور؟ فواختلف الطوالب الكورام إىل ثالثوة للجدار، فهإ يضوعونه للجودار الكامو

دمهم عن وضب ا خرين فحسب بإ يف  يفية وضعهم هم( فطال بعوم بانوه سيضوب للصوحيح خاصوة، وقوال بعوم بانوه يضوب لألعوم آرا  )ليس يف معتطَ 
اجلملوة )أي األعوم مون اإلنوا  الو ي بوه خودش أو  سور أو ثلموة بسويطة ال املتكسور أو املتهروم أو املثطووب  ثورياا مطلطاا، وقال بعم بانه يضب لألعم يف 

 مثالا(.
ريخ يف ودكوون للطووار  ان يسووتطلب رأي عروورة علمووا  أو أقبووا  أو اووار أو عوووام ليجوود صوودال مطالتنووا، بووإ ان اخووتالك علمووا  الفطووه واألصووول علووى موور التووا

 هلو أ رب ءاهد على ذلك!الصحيحي واالعمي 
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وووثالثووة: ال ي   ه إال املظهوور فحينئووٍ  يضووعه لألعووم مطلطوواا أي وإن فطوود نصووف األجوواا  أو معظمهووا أو فطوود معظووم األثوور أو  لووه مووادام هم 
 .جدمظهره  مظهر الوا

 ومن أين الططب بان الواضعني  انوا من الطسم األول فط ؟ و إ ه ه الثالثة عطالئية فما الدليإ على اختصاص الوضب باألول؟
بالطرينة، أي حينئٍ  إرادة األعم أحياناا إذ يستعان عليه بذلك بتعلو الغرض  إ  وال ي   (ي الصحيحأللواضب أن يضب لألول ) إن قلت:

  األعم منفتح.ان قريو اجملاز إىل
 ،مث اويا االسوتعمال يف األعوم جموازاا بطرينوة  املروا لة الظاهريوة منهما أي بالوضب لألخل أي للصحيحاحلكمة رتحطو بكإ  قلت:

وحيووك  ووان  النوا موون احلكمووة، فكونوه حكيموواا أعووم  ،نوةوبالوضوب لألعووم فووإذا أراد األخول أي خصوووص الصووحيح أقوام عليووه الطرينووة املعي  
 األخل فتدبر.  علىواألعم ال يكون دليالا  ،الداعية إىل الوضب( أعم احلكمةقضية )فتكون 

 ، ونحواهالدليل السادس: صحة السلب
 لصحيح أيضاا بصحة السلب عن األعم.استدل على اوقد 

لكموال لوصحته بعنايوة  موا يف ال النافيوة املسلوب عنه جمازاا،  : صحته بال عناية، وهو دليإ  ونوفيه: ان صحة السلب على قسمني
أو سولب   صوحة سولب البويم عون البويم الفاسودة إثبوا  أن صوحة السولب عون الفاسود،  دلويالا، فالعمودة  وإ العمودهو ا األخوري وليس 

يطوال البويم الفاسود  لكوم ذلوك؟ إذ لعلوه بعنايوة قياسوه إىل ذي األثور وحلواا الغورض منوه فوأن   ،هو  ونه بال عنايوةالبيب عن البيب الباقإ، 
 منالته ال انه ليس مبوضوع له.هب ا اللحاا أو املراد ننا له ليس ببيم 

 فا  فان أحرز فهو إال فال.واحلاصإ: ان صحة السلب  صحة احلمإ، سب إثبا   و ا جرياا أو سلباا بلحاا حاال  اللفظ ال املكتنم 
 أمثلة تمرينية

وقد يطال نعم يصح السلب ألنه فن  أو مكر وليس  ،ال ألن السحر نوع من العلم هإ يصح سلب العا  عن الساحر؟ قد يطال -3
 ؟علماا؟ فما هو الصحيح منها وهإ السلب لو  ان فبعناية أو ال

اليوم يف احلروب؟ عليه اجلدار عن اجلدار الناري ال ي اصطلح  سلب هإ يصح سلب احلائ  عن احلائ  املائي؟ أو اللياري؟ أو -8
   اإلساب أو السلب؟وما وجه دعو 

 لو رعلم العامي مسألتني فط  أو الطفإ حرفني من حروك اهلجا ، فهإ يصح سلب العا  عنه أو هإ يصح محله عليه؟ -1
هووإ يصووح سوولب األسوود عوون صووورة األسوود ال هنيووة؟ وهووإ لوو لك عالقووة باملبحووك الفلسووفي موون ان املاهيووة روجوود بوجووودين رووارة  -4
رجي فاألسد ال هين أسود حطيطوة، أو علوى املبوىن ا خور مون ان املوجوود يف الو هن ءوبحها ال غوري أو سوائر خابوجود ذهين وأخر  بوجود 

 املباين الستة امل  ورة يف قوله: 
 فأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ نكر الأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأ   ن ي قأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأو  مطلقأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا

 

 بعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأق قيامأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا مأأأأأأأأأأأأأأأأأأأن ح أأأأأأأأأأأأأأأأأأأول فر قأأأأأأأأأأأأأأأأأأأا 
 

  وقيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل باأل أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبا  األ أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأيا  انطبعأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت
 

  وقيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأاألنف  و أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأي انقلبأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأت 
 

 سأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأامحةوقيأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأل بالت أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأبيه والم
 

 تسأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأمية بأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأالكي  عأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأنهم م ف أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأحة 
 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطا رين
 

َها ِعْلٌم، َتك ون  تِْلَك اْلَورََقة  يَأْوَ  اْلِقَياَمِة ِسْتراا )): صلى اهلل عليه واله وسلمقال رسول اهلل  ِفيَما اْلم ْؤِمن  ِإَذا َماَت َوتَأَرَك َورََقةا َواِحَدةا َعَليأْ
َنه  َوبَأْيَن النَّاِر، َوَأْعطَ  نْأَيا َسْبَع َمرَّاٍت، َوَمابَأيأْ َها َمِديَنةا َأْوَسَع ِمَن الدُّ ِمْن م ْؤِمٍن يَأْقع د   اه  اللَّه  تَأَباَرَك َوتَأَعاَلى ِبك لِّ َحْرٍف َمْكت وٍب َعَليأْ

نََّة َمَعه  َواَل أ بَاِليَساَعةا ِعْنَد اْلَعاِلِم ِإالَّ نَاَداه  رَبُّه  َعزَّ َوَجلَّ َجَلْسَت ِإَلى َحِبيِبي فَأَوِعزَِّتي َوَجاَل  ََ األمايل للصدوال:  ((ِلي أَلَْسَكْنت َك اْل
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