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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلُت، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبُت الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضُت، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعُت، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(383) 

 أنواع الرتديد مزيد تدقيق وإيضاح:
 ديد عند اإلنشاء على أنواع:ان الًت وبعبارة أخرى: 

 ؟يًتدد يف ان يُوِجد أو ال يوجد أو يف ان يُوِجد ىذا االعتبار )كالنقل( هبذا اللفظ )كـ: بعت أو وىبت( أو ال :فانو اترة
 أو ال؟ انشأه (1)وانو ىل يوَجد ما انشأه ابلذي أي يف ادلوَجد يًتدد ال يف اإلجياد بل يف الوجودأخرى: واترة 
قصد اإلجياد وعلم ان ىذا اإلنشـاء اـا يوَجـد بـو االعتبـار أي انـو علّـة لوجـوده ول ـن وذلك إذا يًتدد يف نوَع ادلوَجد إبنشائو ة: اثلثواترة 

 البيع أو اذلبة. أمراً ال يعلم انو تك ال تاب بدينار( ال يعلم ماىية الذي حتقق بو أو نوعو وصفتو ابن أراد إبنشائو )ملّ 
ادلعامالت بقياسو حبال الطلب فانو اترة يًتدد يف ان يطلـب أو ال، واترة يطلـب ل ـن ال يعلـم ان الطلـب هبـذا ويتضح حال اإلنشاء يف 

انــو ىــل يف يــًتدد يف ان الطلــب يوجــد هبــذا اللفــظ كمــا لــو قــال فرضــاً: مــن احلســن ان   يــٍت أحــد  ــاء و ــك  أييوَجــد أو ال ىــل اللفــظ 
 ق الطلب بو ل ن يشك يف نوع الذي حتقق بو وصفتو.واثلثة يعلم حتق أو ال؟ الطلب يتحقق بذلك
 وعلى أية حال:

 فلو  ردد يف اإلجياد واإلنشاء، فال يوجد كما سبق. -1
 الرتدد يف ان الـُمنَشأ ىل يوجد إبجياده أو ال، غري خملّ  

لوجـوده  وذلـك  اً جزمـو سـبب كمـا لـي ده  بوجـو  لّ  يوجد إبجياده أو ال، فانـو قـد يقـال: ان  ـردده  ـَت  ُِـىل ولو  ردد يف ان االعتبار  -2
 يوجد إبجياده:ىل النقل بعد جامعيتو ل ل الشرائط عدا  ردده يف انو  ثألن أتثَت قول القائل )بعت( مثاًل يف حدو 

 .ىو (2)حىت إذا كان ادلوَجد اعتباره إن كان   وينيًا فجهلو ب ونو إجياداً ال يضر -أ
ر كذلك إذ إذا بنوا على اعتباره انقالً فال يضر جهلو ابعتبارىم يف حتقق النقـل بعـد ان أوجـد مـا وإن كان ابعتبار ادلعتربين فال يض -ب

علـى قصـده ادلتزلـزل  ل ـذا مبنيّـاً يف اعتبـارىم )أو اعتبـاره اعتبـاراً متزلـزاًل( ىو العلة التامة بنظرىم، وبعبارة أخرى: ال يضر قصده قصداً متزلزالً 
 للح م وادلصاحل اليت يروهنا. ألن اعتبارىم بيدىم وىو اتبع

ال يعلــم ابنــو يوَجــد  اً د يف عــاا اعتبــاره أمــر : كيــي يوِجــوإن كــان ابعتبــاره ىــو، فــذلك الــذي ينبمــي ان يقــع مــورد اإل ــ ال ابن يقــال -ج
ك ك حجـراً حتـرّ ا حـرّ ويظهـر ذلـك بلحـاظ سـائر الت وينيـات فانـو إذ ،وقد جياب ابنو لي  من  روط اإلجيـاد العلـم ابنـو موِجـد ؟إبنشائو أم ال

كـاً علمــو ابنــو  ــرك ف ـذلك ال يشــًتط يف كــون إنشــائو موجــداً )إذا كـان حتري ــو ابلقــوة ال افيــة وبـدون مــانع( وال يشــًتط يف كــون حتري ــو  رِّ 
 بل ىو أوىل ابإلم ان ألن اإلنشاء من أدىن أنواع الفعل ومرا بو.للمعٌت االعتباري علمو ابنو موِجد لو. 

 أ خملّّ؟نشَ مُ ـنوع ال ىل الرتدد يف
 تـك ال تـاب نـو إذا قـال مـثاًل: )ملّ ابأو صفتو وانو البيع أو اذلبة فقد يش ل على حتقـق ىـذا االعتبـار  هولو  ردد يف نوِع ادلوَجد ابعتبار  -3

 ـال أوالً لتضـاد معـاً بـو ووجود ـا  بـو دون اخخـر  ـرجيح بـال مـرجح، ،بدينار( مًتدداً يف انو يوِجد هبذا البيع أو اذلبة، فان وجـود أحـد ا ادلعـُّت 
                                                           

 الباء سببية. (1)
 أي الشخصي. (2)
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 فصوذلما واثنياً: على فرض عدم التضاد فألنو ا يقصد إال إجياد أحد ا ف يي يوجدان؟ أي كيي يوَجد إبجياد واحد وجودان؟
 وحتقيق جواب ذلك على ادلباين سيأيت  داً إبذن هللا  عاىل.

 وأمثلة مترينية مسائل تطبيقية
أبيو إن كانت عليو صـلوات وإال فعـن أخيـو ن عـن عمـو ن عـن جـاره كانت قضاء عن إن كانت بذمتو وإال   األوىل: لو صلى عن نفسو

سـبقو فهـل صـال و صـحيحة؟ وىـل ىـو مـن الًتديـد يف النيـة أو ادلنـوي  مـنهم على  قدير عدم  علق الصالة بذمة نن عن آخر وى ذا كل م
 ؟أو مصداق ادلنوي

أو ال، أو مـع الًتديـد يف ان ىـذا الفعـل  ـرط أو مـانع، كمـا لـو  ـردد أثنـاء الصـالة يف ان و يفتـو  ابطلـةالثانية: لو صلى مع الًتديـد اهنـا 
ان  ينبمــيالقصــر أو التمــام أو  ــردد ان ح ــم متجــاوز اأــل العــودة أو ال أو  ــك انــو كــاوز اأــل أو ال؟ وال ــالم ابلعنــوان األو  وإال فانــو 

 .(1)على  فصيل فان  هر صحة ما فعلو فهو صحيح بعدىا بٍت على أحد الطرفُت ابنياً على السؤالي
الثالثــة: مــا ســبق مـــن صــوم يــوم الشــك ابنـــو إن كــان مــن  ــعبان فبنحـــو النــدب أو مــن  ــهر رمضـــان فبنحــو الوجــوب، أو صــامو بنيـــة 

 اجلامع.. فراجع ما سبق.
أو  ــرددت يف ان ىــذا اللفــظ ينشــف أيهمــا فقالتــو؟  ،ي يف ان  نشــأ ادلتعــة بــذلك أو الــدوامالرابعــة: لــو  ــرددت حــُت قوذلــا ان حتــك نفســ

بقيـد ذكـر الـزمن فـملذا ا  ـذكره  حقيقـة الن ـاح الـدائمنفـ  ىـي الدوام وادلتعة حقيقتـان  تلفتـان وامـا بنـاء علـى ان ادلتعـة ان وذلك بناء على 
 وقع دواماً فتأمل.

ذلــك إذا كــان ار  از ــا وبناؤ ــا علــى الــدوام  ول ــنّ  ،يفيــد الــبطالن وبعضــها يفيــد انقــالب ادلتعــة دوامــاً فبعضــها  ةوامــا الــروامت فمختلفــ
 فنسيا ذكر األجل عند العقد، فمسألتنا  َت ذلك.

 تـــك ال تـــاب بـــدرىم( علـــى انـــو يبيعـــو بـــذلك أو يهبـــو ىبـــة معّوضـــة؟ فايهمـــا يقـــع؟ أو ال يقـــع  ـــيء د حـــُت قولـــو )ملّ اخلامســـة: لـــو  ـــردّ 
 ؟اً الحق هما؟ أو يقع ما اختارهمن

 إبذن هللا  عاىل. وكذلك ادلئات من الفروع ادلشاهبة.. وللحديث صلة.
 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو 

اُر اآْلِخَرُة ََنَْعُلها ِللَِّذيَن ال) :َكأَنَـُّهْم ََلْ َيْسَمُعوا اَّللََّ ُسْبَحانَُو يـَُقولُ )): عليو السالمقال اإلمام علي  يُرِيُدوَن ُعُلوِّا يف اْْلَْرِض  تِْلَك الدَّ
ُعوَىا َوَوَعْوَىا َوَلِكنـَُّهمْ  (3)(َوال َفساداً َواْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقنيَ  نـَْيا يف َأْعُيِنِهْم َورَاقـَُهْم زِْبرُِجَها  بـََلى َواَّللَِّ َلَقْد َسَِ َأَما َوالَِّذي فـََلَق  ،َحِلَيِت الدُّ

ُ َعَلى اْلُعَلَماِء َأالَّ يـَُقااْْلَبََّة َوبـََرَأ النََّسمَ  رُّوا َعَلى ِكظَِّة ظَاَلِ  َواَل َة َلْو اَل ُحُضوُر اْْلَاِضِر َوِقَياُم اْْلُجَِّة ِبُوُجوِد النَّاِصِر َوَما َأَخَذ اَّللَّ
َلَها َعَلى َغاِرِِبَا َوَلَسَقْيُت آِخَرَىا ِبَكْأِس َأوَّلَِ  ُتْم ُدنـَْياُكْم َىِذِه َأْزَىَد ِعْنِدي ِمْن َعْفَطِة َعْنز  َسَغِب َمْظُلوم  َْلَْلَقْيُت َحبـْ هنج  ((ا َوَْلَْلَفيـْ
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عليــو  : إذا عـرض لــو أحـد الشـ وك وا يعلــم الو يفـة، فــملن ا يسـع الوقـت أو ا يــتم ن مـن الـتعلم يف الوقــت  عـُت7قـال يف وسـيلة النجــاة )مسـألة  (1)
ولـو العمل على الراجح من اأتمالت لو كان أو أحدىا لو ا ي ن ويـتم صـال و، وإذا  بـُت لـو بعـد ذلـك أن العمـل  ـالي للواقـع اسـتأني الصـالة 

فــملن كــان قضـاءاً وأمــا إذا ا سـع الوقــت و  ـن مــن الــتعلم يف الوقـت يقطــع الصـالة، وإن جــاز لـو إ ــام العمــل علـى طبــق بعـ  اأــتمالت ن الـتعلم، 
 –راسـتوار موافقاً اكتفى بو وإال أعاد، وإن كان األحوط اإلعادة حىت مع ادلوافقة( السيد أبو احلسن ادلوسوي االصفهاين، وسيلة النجـاة، مطبعـة مه
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