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بسمميحرلا نمحرلا هللا 

احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني ،واللعنة الدائمة على
أعدائهم أمجعني ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
إنشاء الفرد املردد يعود إىل فردين معلّقني ختيريا

()984

والتحقيق إن إنشاااا الفاارر ادلااررر يعااور إا إنشاااا الفاارر ادلعلّا والفاارر ادلرا ّاع عااً أي إنشاااا الفااررين ادلعلقااني ريياعاً ،وي ا
ذلك ابل دبر فيما ى ن الصورتني وإمجاله وبعبارة أخرى:
عودته إىل فردين معلّقني
انااه إذا قااال :كبع ااك هاااا أو هاااا فقااد أوقااد فااررين علقااني علااى القبااول ،ااا فعليااان يف رحلااة االق اااا ،أي انااه أوقااد
نجازاً – أي نقاالً ابلفعال – علاى قباول ادلشا ي ،وي ا ذلاك الحظاة ان اا
االق اا الفعلي يف كليهما ،للنقل ،علقاً كونه ّ
هااو ابلقااوة هااو ابلفعاال اان حي ا كونااه ابلقااوة فاالق اااا للوقااون فعلااي رون الوقااون فانااه علّا  ،فم ا الً الن اواة هااي اااجرة ابلقااوة
فكوهنااا اااجرة لاايل ابلفعاال لكاان اق ااااها وصااالحي ها ألن تكااون اااجرة هااو ابلفعاال ،بعبااارة أخاارى :ان وقااور خصوصااية فيهااا
هو فعلي ا ا ادلق ى فال ي حق إال بعد متا ية أركان العِلّة.
واحلاصل :انه أوقد فررين علقني على القبول.
وعودته إىل التخيري بينهما
وحيا انااه كااان للمشا ي قبااول هاااا وتاار ا خاار أو فقاال :ي يكاان لااه إال قبااول هاااا وتاار ذا أو العكاالك ، 1كااام علقااني
سلا اعين أي سلا اعاً بينهم ااا ،وذل ااك كرص ااال الكف ااارة اان طلا ا ا اوارر ال ري ااع الش اارعي ،ف ااان ال ري ااع – وكم ااا س ااب – عقل ااي
وارعي ،واألول :ا تعل األ ر ابجلا ع أو الطبيعي فان ال ريع باني أفارارق قهاري ولااا لاي ابلعقلاي ،وال ااي :اا لاو تعلا بكال
نهااا باااارة ال ها عهااا كااكأع رمبااة أو صاام سا ني يو ااً أو أ عاام سا ني سااكيناً فانااه إنشاااا لوقااوب هاااا إذا تاار ذينااك ،أو
صور به الواقب ال ريعي شلا حق يف زلله.
إنشاا لوقوب هاا الاي له ان ي كه إا احد ا أو مع ذلك شلا ّ
ال يقااال :ان إعااارة الفاارر ادلااررر للفااررين ادلعلقااني ولل ريااع بينهماا شلااا ال يفهمااه العااا ي باال حااص بعا اخلاوا  ،عنااد ق اوذلم
الً كبع ك أحدها أو ابه ذلك؟
إذ يقال :انه ،ارتكازاً ،يعور إا ذلك شلا لاو ألفات وف ِهام ادلقصاور لارأى اناه هاو اا يف ارتكاازق ابل اب  ،فكال ذلاك ا و
يف العبارة ادلوقزة ،على ا هي سنة هللا تعاا يف ان قعل لكل ظاهر بسي بطناً بل بطوم عميقة ف دبر.
استصحاب الفرد املردد والقسم الثاين من أنواع االستصحاب
مث ان الفرر ادلررر يبح يف عدة وا ن يف الفقه واألصول:
فمنها :يف حب كاالس صحاب عند حب اس صحاب الفرر ادلاررر ،اع وضاوا الفارني باني اس صاحاب الكلاي القسام ال ااي

ك 1إذ الفرض ان البائع ي يقصد بيعهما مجيعاً.
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واس صا ااحاب الفا اارر ادلا ااررر ف ا اادبر ،إذ جيا ااري البحا ا يف القسا اام ال ا اااي ا اان أقسا ااام اس صا ااحاب الكلا ااي وها ااو ا ااا لا ااو رار أ ا اار
ادلس صحب بني الفارر ادل ايقن البقااا والفارر ادل ايقن االرتفاان أو فقال باني الفارر الطويال والقصاع بعاد القطاع بوقاور أحاد ا إمجااالً
والعلاام باازوال القصااع علااى فرضااه كونااه هااو ادلوقااور ،فانااه ال يصا حينئااا اس صااحاب الفاارر الطوياال كالاااي لااو كااان هااو ادلوقااور
لاادام ألنااه ال يقااني سااابقاً بااه فلاايل الااركن األول لالس صااحاب وقااوراً ،وال يص ا اس صااحاب الفاارر القصااع ألنااه إضااافة إا
ذلك فانه يعلم بزواله فرضااً لاو كاان هاو ادلوقاور ،فاذذا ي يصا اس صاحاب أي نهماا بعيناه فهال يصا اس صاحاب الكلاي وهاو
كاحلياوان أو كاحلاادم ا الً يف ادل ااالني ا تيااني؟ وهاال يصا اس صااحاب العناوان ادلن اازن نهماا وهااو عناوان كأحااد ا فانااه اايقن
سابقاً و شكو الحقاً؟
ولنم ل لالك الني :عريف لل قريب للاهن ،وارعي:
ا ااا العااريف :فانااه لااو علمنااا بوقااور أحااد احلياوانني ا ااا الفياال أو الاااابب يف الاادار ،والفياال عماارق وياال وقااد يعااية أربعااني ساانة
والاابب ال يعية سنة ،مث خرج حيوان ن الادار ،بعاد اقصاى ادة حيااة احلياوان قصاع العمار ،فاناه ال يصا اس صاحاب وقاور
الفيا اال لعا اادم كونا ااه يقنا ااً سا ااابقاً ،وال الا اااابب للقطا ااع بعد ا ااه ا ن إضا ااافة إا ان أصا اال وقا ااورق كا ااان شا ااكوكاً .فها اال يصا ا
اس صحاب الكلي؟ وهل يص اس صحاب العنوان االن زاعي وهو كاحد ا نظراً ل ما ية أركانه؟
ا ا الشرعي :فلو علم ابنه أحدم ا ا ابألص ر أو ابألكاث مث توضاف ،فاناه لاو كاان زلادًً ابألكاث دلاا ارتفاع باه ولاو كاان زلادًً
ابألصا ر الرتفااع بااه ،فااال نكنااه حينئااا اس صااحاب األكااث وكونااه رلنبااً إذ ال يقااني سااابقاً بااه كمااا ال نكنااه اس صااحاب األصا ر
ألنه لو كان لكان رتفعاً ابلوضوا الالح قطعاً إضافة إا الشك يف أصل وقورق سابقاً.
وال ي ااوهم قطعيااة وقااور احلاادم األصا ر علااى ال قااديرين باادعوى انااه :إن كااان زلاادًً ابألكااث فاألص ا ر ًباات فيااه ،فاألص ا ر
قطعي على كال ال قدير فنس صحبه ،ا ا األكث فمشكو احلدوم ،إذ فيه:
أوالً :اهنما حقيق ان ن سنرني ورعوى ت من هاا يف ذا حباقة للدليل.
وًنياً :لو كان كالك خلرج عن هاا القسم وكان ان اس صاحاب اجلزئاي بعيناه أو ان اس صاحاب الكلاي ادلعاني بنفساه كلاو
اس صحب كلي احلدم األص ر .
وحينئااا فااذذا ي جياار االس صااحاابن فهاال جيااري اس صااحاب الفاارر ادلااررر وهااو كأحااد ا أو ال؟ وهاال يصا اس صااحاب كلااي
احلدم؟.
و نها :يف حب اإلنشاا وهو انه هل يص إنشاا الفرر وادلررر.
و نها :بح نا يف كالقصور وان العقور اتبعة ذلا وانه هل يكفي القصد ادلررر؟
فماان أرار يقيا حااال القصااد وأنواعااه و نهااا هاااا النااون الاااي اان فيااه ،فعليااه أن يراقااع ذينااك ادلبح ااني فااان فيهااا ااا ي ااري
البح وي نيه ،فنك في نه ههنا هباا القدر .وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
ِ ِ
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