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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٓ)ٕ8
التحقيق :اختالف أنواع الرتديد
ومقتضى التحقيىىق :التفريق بققني اليديقد يف ااء ققارت واليديقد يف ال ق ُمن َ أ أو متعلققو ومصققداقو ،ويتذقك مبلققة حالحظقة حققال اليديقد يف النيققة
أو املنققوي يف مققوم يققوم ال ققة يف اءققو مققن ققهر ققعبان أو مققن ققهر رمذققان :فبعققد الفقرا عققن بطققالن ان يصققوم بعنقوان اءققو مققن ققهر رمذققان
للقرواتت ااامقة الرادعققة وألءقو قري حمقرم مققن امللتفقص ،ومققية ان يصقوم بعنقوان اءقو مققن قعبان ءققدابً أو قذقارت أو ئه،ققا الستصقياب بقائققو،
فان الصور متعددة:
الرتدد يف النية
فتارة :يكون ميدداً يف ءيتو ابن يقيدد يف ان يصقوم أو ال ،وىقالا ال قة يف بطالءقو لتوققف الصقوم علقى النيقة وىقي ج ولقد علقى الفقر إمب
ردد ان يصوم أو ال.
املنوي
الرتدد يف ِّ
واترة أخرى :يكون ميدداً يف املنقوي ابن يصقوم بنيقة األمقر املقردد واءقو إن قان مقن قعبان فبنيقو النقدب وإن قان مقن قهر رمذقان فبنيقو
الولوب ،ومبلة ال يكون إال ابن ال يتصور لامعاً فيقصده بق يتصقور الفقردين املتبقاينني فيقصقد أحقد،ا علقى سقبي البقدل ،ورحقا عق ّده بعذقهم
مققن اليديققد يف النيققة لكنققو لققدى التيقيق ىققو مققن اليديققد يف املنققوي ،إال ان يقراد ان النيققة بققالاوا مققرددة ءظقراً لققيدد املنققوي وعققدم ا ققام فققان النيققة
قائمة ابملنوي ألهنا من املعاين ااضافية فاليدد يف املنوي يعود إىل اليدد يف النية .وا واب :ان اليدد ليس يف ولودىا ب يف ءوعها .فتأم
الرتدد يف متعلقه
واترة اثلثققة :يكققون ققردداً يف متعل ق املنققوي ومبلققة إمبا ءققوى ا ققام ققأن ينققوي أن يصققوم الصققوم املقق ِّقرب إىل هللا عققاىل األعققم مققن الوال ق
واملندوب أو يصوم الصوم املطلوب للموىل لكنو ال يعلم ان موم ىالا اليوم ىو مصقداق أي منهقا فاءقو حينٍ ٍقال ال رديقد يف النيقة وال يف املنقوي إمب
املنوي ىو ا نس أو ا ام وىو ِّ
املقرب إال ان مصداقو ئه معلوم وال إ كال يف مية مبلة.
قال يف العروة( :الرابق  :أن يصقومو بنيقة القربقة املطلققة بقصقد مقا يف الالمقة و قان يف مبىنقو أءقو إمقا مقن رمذقان أو ئقهه ،ن يكقون اليديقد يف
1
األدق ان يقققول ابن اليديققد يف مصققداق املنققوي إمب مق ءيتققو (مققا يف
املنققوي ال يف ءيتققو فققاألقوى مققيتو وإن ققان األحققو خالفققو وقققد رهققر ان ّ
الالمة فاءو لام ال رديد فيو إال اءو ال يعلم مصداقو.
أقسام الرتديد يف اإلنشاء
إمبا عرفص ىالا (ولعلو أييت لو مزيد دقي وإيذاح فنقول :ان حال ااء ارت ىو اللة فاءو إمبا ألرى معاملة قالبي و قة يف اهنقا تيقق
بغه العربية أو من ئه املميز أو على احلقه أو ااسيس أو ة اءو ملكو أو ملة الغه أو موقوف فاءو:
الرتدد يف اإلنشاء
ٍ
حينٍال إمب قردد يف اءقو ىق يُن قأ البيق أو ال أو ىق يُن ِ قأ البيق اقالا اللفق أو ال ،ال اءقو
اترة :ييدد يف ااء ارت ،وال ة يف اءو ال يتيق
اعتبار ما االا أو ال فاءو الفر الالح .
ى أُء أ ٌ
الرتدد يف ال ُىمن َشأ
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واترة :يقيدد يف ال ق ُمن َ أ أي يف ولققوده ابن يقصققد ااء ققارت لكققن ي ققة يف ان املعتققو واملن َ ققأ النققوعي ىق يتيقق اققالا ااء ققارت أو ال ،ولققيس
ىالا ءظه اليدد يف املنوي فتدبر ،فه يق ؟
وعلمقوُ بوقوعقو بقو وعدمقو لقيس قر اا قاد ،ويظهقر مبلقة
قد يقال :اءو يق إمبا ان املعتو لدى النوع مما يق اقالا اللفق أو اقالا النيقوُ ،
بقيققاح حققال ااء ققارت بسققائر التكوينيققات فاءققو إمبا حق ّقرك احلجققر ق ّقرك حققإ إمبا ققان مققيدداً يف ان ريكققو حمق ّقرك لققو أو ال ،و ققاللة لققو أء ققأ البيق
ّقق حققإ إمبا ققردد اءققو قق أو ال ،عكقس مققا إمبا ققردد يف ان ققرك أو ال فاءققو ال يتيققرك إمب قردد فلققم ققرك ،فكققاللة إمبا ققردد أن ين ق أو ال
فاءو إمب ردد ج ين .
اإلشكال بسراية الرتدد من املن َشأ إىل اإلنشاء
ولكن قد اب ابلسراية واءو إمبا ردد يف الق ُمن َ أ فقد ردد يف ااء ارت.
وميكن ا واب عنو:
اجلواب :أوالً :تردد املنشئ يف إنشائه غري مانع عن اعتبار العقالء
املولقد لقو قان مرونقاً يف املعقامالت ابل ق م لكقان مقا مب قر مقا مب قر،
أوالً :حإ لو فرضقص السقراية فاهنقا ئقه ُ لّقة ،ومبلقة ألن االعتبقار َ
لكنو مرون ابلنوع واالعتبقار العقالئقي فقيمكن ان يعتقووا حصقول امللكيقة مقن أي لفق حقإ وإن مقدر مقن املقيدد يف ااء قارت ( مقا لقو قردد يف
قولو (بعص بني ااخبار وااء ارت فرضاً ب حإ من الغالط والنائم ،فكما ان ِ
املعتو لو ان يعتو الذقمان ابلكسقر حقإ مقن النقائم فلقو ان يعتقو
حصول النق وامللكية لآلخر إمبا قال( :بعقص مقيدداً يف ريثقهه أو حقإ لقو قان قاطعقاً بعقدم ريثقهه أو متصقوراً أثقراً آخقر لقو أو حقإ ئالطقاً بقولقو
بعص ومبلة ألن للعقالرت ان يبنوا على اءو إن قال بعص ولو ئلطاً فان البي يق .
والكققالم اآلن يف اامكققان ال يف اهنققم فعلقوا أو ال وال يف اءققو مطققاب لليكمققة أو ال وإمنققا ققان عققن اامكققان ألن اا ققكال العقلققي يقتذققي
االستيالة واءو مثالً يقال :ال ولود للفرد املردد فكيف يتعل اا اد بو .فتأم و دبر وللبيث ملة إبمبن هللا عاىل.
نقد كالم ابن سينا عن عدم داللة اللفظ بنفسه
تتمة :قال بوعلي بن سينارت يف ال فارت – حس املنقول عنو – (اللف ال يقدل بنفسقو وإال لكقان لكق لفق حق مقن املعقاين ال قاوهه بق
دل عليققو ،ولققو خققال عققن اارادة ج يكققن داالً علققى
دل عليققو وإمبا أريققد بققو القدينار ّ
داللتققو اتبعققة ارادة الالفق فق مبا أريققد بلفق العققني مققثالً الينبققوع ّ
يرت ب ال يكون لفظاً عند ثه من أى النظقر فقان احلقرف والصقوت فيمقا أرقن ال يكقون عسق التعقارف عنقد ثقه مقن املنطقيقني لفظقاً مقا ج
ي م على داللة .
ولكن يرد عليو :أوالً :االط يف (بنفسو بني وءو مبايتّ ابب الوىان أو عرضاً مفارققاً ،فاءقو ققد يققال :ابن داللقة اللفق علقى املعقل مبا يقة لقو
اصومقية امنقة فيقو قتذقي اءتزاعقو منقو زوليقة األربعقة وىقالا ال ققة يف بطالءقو ،وققد يققال :ان داللتقو للتعهقد ،أو لعلققة عرضقية حامقلة مققن
الوض التعييين أو التعيين أو بو مبلة ،واألول قطعي العدم والظاىر اءقو يقصقد ءفيقو بقدلي اسقتداللو (وإال لكقان لكق لفق حق مقن املعقاين ال
اوهه إمب ئهه ميكن ان قاوهه ،لكنقو – وىهنقا من قأ االقط – إمبا أراد ءفقي الداللقة الالا يقة ملقا مقك ءفيقو بقاللة الداللقة العرضقية مقا فقرع عليقو
(ب داللتو ...فتدبر.
اثءيقاً :اءققو مققن االققط بققني داللققة اللف ق وداللققة حققال الالف ق فققان مققا ءفققاه – لققدى الدقققة – ومققا يصققك لققو ان ينفيققو ىققو اارادة االسققتعمالية
حعنييهققا :التفهيميققة وااللقائيققة إمب لققو ان يقققول ابن ىققاله الداللققة اتبعققة ارادة الالف ق  ،لكققن داللققة اللف ق علققى معنققاه ئققه اتبعققة ارادة اللف ق
ابلبداىة ولالا يتبادر إىل مبىننا من العني معل الينبوع وإن مدر من مفه الريك أو احلاسوب أو ما أ بو.
ومن مبلة ظهر أ،ية ري الدقة يف مبيث الداللتني االستعمالية وا دية فتدبر.
وصل هللا عل دمحم وآله الطاهرين
ِ
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