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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
 التزاحممباحث 
(ٔٓ٘) 
 ادلتعلقاتتقسيم احلقيقية واخلارجية بلحاظ األشخاص و 

ن احلجيجياااة إاحلاااال يف ان اادهااااد ا دهااادين قةاااية حجيجياااة أو خاراياااة يبدااا  علاااى  هياااد  جد اااة وهاااي   وحتقيققق  
واخلارايااة تلدا ااا علااى قساامني   جااد ة ااون حجيجيااة أو خارايااة قل ااان ادلدعلجااات وقااد ة ااون قل ااان األ اا ا ، 

   .لثايابادلشهور الدمثيل ذلا ولعل 
ض يسااجع عنهااا الصااومت و ا دهااد العااادل (ااوا ةجلياادعت و البااال  العاقاال (اا  عليااه الدجلياادت  ماان الثاااي   احلااائ

حيااو  أيةاا  ، تماا ااااا  ان حياو الصاوم والدجليااد قةاية حجيجياة أيةااا  و لا   هاي قةاية حجيجياة قل ااان األ ا ا 
 ادلدعلق.

يجياااة أو  أتر اااوا  ااان يف جام   ع اااا  اااا لاااو قاااال  لي ااارم أقناااائي تااالر  ااان يف البيااا ت  اااااا خاراياااة، ا اااا ا تااار 
 ادلةيفت أو  عزلنا هؤالء الجةاةت.

و ن األول  قوله  العدل واا ت و الصالة واابةت يف احلجيجية، و تسر هذع اآلالت وااا ، ل وااا آالت ذلاو 
  ثال ت.

  الصالة واابة على ادل لفت واحملدمالت يف  ثل هذع الجةية أرقعة    وشلا مجع األ رين  ا لو قال
 ادل لف. ان ادلراد ان طبيعي الصالة واا  على طبيعي -1
 ان ادلراد ان أ رادها واابة على أ رادهم وآحادهم. -2
 أو ادلراد ان الطبيعة واابة على أ راد ادل لفني. -3
 ان ادلراد ان أ راد الصالة واابة على طبيعة ادل لف. -4

 أمثلة من القرآن للنوعني من القضااي
  ن الجرآن ال رمي  ن الصنفني و ن ادلش وك  يه ولنمثل أب ثلة 

َ قْوَن َعققِن   مان احلجيجياة يف األ ا ا    ِْ َونَقنقْ ُر وَُْمقُروَن ِرْلَمْعققُرو َواْلُمْؤِمنُققوَن َواْلُمْؤِمنَقاُت بَقْعُضقُ ْم َأْولِيَققاء بَقْعق
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م، هل ادلراد هبام األ اراد أو الطبيعاي  إ  يجع الب و يف  ادلؤ نونت وهم ادل لفون وقد وقعوا  وضوعا  لل   ت1 تاْلُمنَكرِ 
أو ادلااراد ان أ ااراد الواليااة  ؟طبيعااي الواليااة لقاا  لطبيعااي ادلااؤ نان تماارآة ذلااا، وتااذل  ال ااالم يف  أولياااءت  هاال ادلااراد 

 .لقدة أل راد ادلؤ نني
نَن اْدتَققَ ْوا ُدقق بى َواْلَباِايَققاُت ال  ققاحِلَاتُ  قااال ةعااا   و  َِ ُ ال قق  ُ ققرع م ققَر  ا َونَزِنققُ  ا ققرع ِعنققَ  رَبِّققَو ًبَقققَوارب َوَخيقْ  ت2 تَخيقْ

 ال الطبيعي. ،هبم األ راد  ان هذا هو ظاهر ادلوصول وان ادلرادوظاهر  الذينت هو الجةية اخلاراية 
ُ َ َلَمَع اْلُمْحسِ  قوله ةعا    عونظي  نَن َجاَدُ وا ِفيَنا لَنَقْ ِ نَقنق ُ ْم ُسبُقَلَنا َوِإن  ا َِ  ت3 تِننيَ َوال 
نَساَن َلِفي ُخْسرر  وا ا   صّ  احل م  يها على الطبيعة.  ظاهرها ااا قةية حجيجية ت4 تِإن  اْْلِ

ُِّ بِققِ  َواْلُمْنَخِنَقققُة َواْلمَ  وقولااه   ِْْ ا ُم َوحَلْققُم اخْلِْنزِنققِر َوَمققا ُأِدققب  ِلوَقق تَققُة َوالْقق   َُُة َواْلمُ ُحّرَِمققْ  َعلَققْيُكُم اْلَميقْ نَققُة ْواُققو تَقَر ِّ
ُتْم... َُك يقْ ،  ادلراد هبا الطبيعاي  الجةاية وأخواهتاهي رلمع الجةيدني  ا ا ادليدة  ت5 تَوالن ِطيَحُة َوَما َأَكَب الس ُبُع ِإال  َما 

حجيجيااة  اان اهدهااا، وا ااا ادل لفااون  الجةااية خارايااة إ  الةاامي يف  علااي مت ال يااراد قااه الطبيعااي ظاااهرا  قاال يشااار قااه 
 أل راد  با رة.إ  ا

امل * ُغِلبَقِ  القرموُم *  و ت6 تتَقب ْ  َنَ ا َأِب ذَلَبر َوَتب  * َما َأْغََن َعْنُ  َمالُُ  َوَما َكَسبَ    الش صية و ن اخلاراية
 ت7 تِف َأْ ََن اأْلَْرِض َوُدم مِّن بَقْعِ  َغَلِبِ ْم َسيَقْوِلُبونَ 

قق و اان ادلناااقه  يهااا   ُِّ َوِإن َجَنُحققوْا ِللس  ققْب َعلَقق  ا نَقققةع  و ت8 تْلِم فَققاْجَنْ  ذَلَقققا َوتَقوَك  َ  اَل َتُكققوَن ِفتقْ َواَققاتُِلوُدْم َحقق
...ِّ نُن ُِ إ ا ظهار  لا   قناء على احدمال نسخ آية السالم يياة الجداال  د اون آياة السالم  خاراياةت ت9 تَوَنُكوَن ال ِّ

  نجول 

                                                           

 .71سورة الدوقة  آية  ت1 
 .76سورة  رمي  آية  ت2 
 .69ية سورة العن بوت  آ ت3 
 .2سورة العصر  آية  ت4 
 .3سورة ادلائدة  آية  ت5 
 .2-1سورة ادلسد  آية  ت6 
 .3-1سورة الروم  آية  ت7 
 .61سورة األنفال  آية  ت8 
 .193سورة البجرة  آية  ت9 
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 أو خارجية تف يالت واحتماالت ِف الفتاوى واهنا حقيقية
  وضااوعهات وقااني  ادل لااافت اباااا  ااان   دعلجهاااا أو قااد يجاااال  ابنااه يف  دااااوي ا دهاادين ينبيااي الدف يااا  قااني انااه

حيو ادلوضوع قةااي حجيجية و ن حيو ادل لف قةااي خاراياة، وةوضاي ه  اناه ةوااد يف تال عملياة اسادنبا  أرقاع 
 سدنبا  وحجيده لليي ع  نه، وادلسدنِبع، وادلسدنب ع، واالأ ور  ادلسدنب  
 قةااي حجيجية إال النادر  نها. و ةا ينها  هو ال داب والسنة والعجل و ؤدايهتا ،ع  نها ا ادلسدنب  

  هو الفدوي وهي حجيجية أيةا  تادلسدنبع  نه. ،ا ا ادلسدنب ع ابلفدح
 قةية حجيجية. ت2 ة، نعم تّليّ ت1  رأيه حجة له   صا   هي قةية خاراية و  صية ،ا ا ادلسدنِبع ابل سر

ا ا االسدنبا  وحجيده لليي  جد يجال ابنه قن و الجةية اخلاراياة واناه حجاة علاى  جلدياه ال علاى  جلاد  ساائر 
، نعم هي قةاية حجيجياة  ان حياو حجياة رأ  تال رلدهاد ادلرااع لذا ال (  عليهم إةباعه قل يدبع تل  نهم  راعه

 .ت3 دلجلديه.  دأ ل
 التف يب بني مثب الع الة ومثب األعلمية

وقااد يجااال  ابن األ اار سلدلااف حساا  الشاارو  ادلااأخو ة يف ادلجلرااد،  انااه حساا  قعةااها ة ااون الجةااية  الفدااويت 
م، وةوضاي ه  ان  ان  ارو  ادلرااع العدالاة تماا هار ادلجلادين وحسا  قعةاها ة اون خاراياة ال ةعمئساا حجيجية ةعمّ 

ادلفةاول  ااع  عارضاادها  يأو احدياطاا  إ   هبااوا إ  ان  دااو  ن األعاالم، األعلميااة  دااوي  ان  ان  ااروطه، لادي ال ثااي  اا
الدااريخ  لفدوي األ ةل غي حجة،  على هذا  فدوي ادلفةاول تفداوي الفاساق ليسا   جاة، إال ان العلمااء علاى  ارّ 

جلياادع  ولااو إر ااادا ت وياارون  دااواهم يسااعون لدييااي ةقاال قااد  ت4 د  اسااجا ، ال ياارون رأيااه حجااةقااوا قااني األ اارين   ماان قلّاا رّ 
  لأ.  دةر أو  عذِّ  ةز يرون  دواع دلجلديه  نجِّ   اامد ادلفةول هي ادلنجزة أو ادلعذرة دون  دوي الفاسق، وا ا  ن قلّ 

 ،د الفاساق(ا  الاردع عناه ع اا  ان قلّا الثباو  وال اناه   ن قلاد ادلفةاول ال يارون عملاه  ان ادلن ار وقواٍه آخر
ااإابن ل ورمبااا يعلّاا شلااا يساادجل قااه هااو علاام أو ال ةعاانّي ةجليااد األل للم لااف نفسااه، ألن ااازاء ةجليااد ادلفةااول هااو شلااا يوت 

 العجل  نظر العا ي  يه حجة، ع ا الفسق والعدالة  دأ ل.
وا ااا جلااد  الفاسااق، ع ااا  جلااد  ادلفةااول دل –ةشااريعا   – لز ااة يااري  دااواع قعبااارة أخااري  ان ا دهااد العااادل 

                                                           

 أ   ن حيو حجية رأيه لنفسه. ت1 
 أ  عند ا يجال  تل رلدهد  رأيه حجة لنفسه. ت2 
 احلجيجية واخلارايةت مبا ال يساعد عليه االصطالح  دأ ل.للدصرف يف  فهو ها   ت3 
 مبعىن ادلنجز وادلعذر ومبعىن الام ا ةباع. ت4 
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  أن احلاتم والجاضي، دون ادلفيت.  دأ ل ه ان ؛ ال يف الصورةني علي اخلاراي مبعىن ص ة ا تراع عليهالف ا لزام
 التفكيو بني حكم ادلقل  وحكم اجملت  

حىت على غي  جلديه وا اا ادلجلاد  د وان ا دهد يري  دواع حجة  وقد يجال  ابلدف ي  قني حال ا دهد وحال ادلجلِّ 
تماا يف   ،غي عزيز يف الشريعة دوي  جلردع ابلفدح، والدف ي  قني ادلدالا ني هي قل احلجة عليه   ال يراها حجة عليه
صاا ده ليجينااه قعاادالدهما  ورأت الزواااة تقفسااق الشاااهدين  ااثال   لجطعااه  الطااال قطااالن رأي الاازوو الاازوو والزواااة إ ا 

للنااازاع  اااادلراع  األ ااار يهاااا ان  دناااع، وإ ا اصلااارّ لاااه ان يعمااال قوظيفداااه  لاااه ان يسااادمدع هباااا وذلاااا قااال عل نهماااا  اااان تااااّل 
أ  ان الدف يا   ،أو ال ا ا ان ي اون قاد وقاعإ ا أ  ن الدف ي  قني حاذلما  ع ان الزواية أ ر واحد  انه الجاضي، 

 د ابألولوية.قني ا دهد وادلجلِّ 
 ا اااة ادل لفاااني و لااا  يف وقاااد يجاااال  ابلدفصااايل قاااني  راةااا  احل ااام، وان  داااوي ا دهاااد قةاااية حجيجياااة ابلنسااابة ل

ادلراة  الساقجة على الدنجز  ا نشاء والفعليةت ل نها قةاية خاراياة يف  رةباة الدنجاز  رأياه  نجاز ابلنسابة إ   جلدياه 
 دون  جلد  غيع وان عمهم  يما سبق  رةبة الدنجز.

دجلياااد،  يمااا سااابجها.   ان  داااواع حجااة، قجيااد الدجلياااد، يف  رحلااة الدنجااز، وهاااي حجااة، يف ظاارف الوقعبااارة أخااري
  دأ ل

ولنمثل  ل  مبا لو أ اىت مب ر ياة العشار رضاعات وتاان ادل لاف يجلاد  ان ياري زلر ياة اخلماا عشارة رضاعة  دازوو 
ه ل ان ال يف  رةباة الدنجاز، ا اا ادلجلاد  اال يراهاا حجاة رضعة،  ان  داوي األول قنظارع ةعّما أرقع عشرة ن ارةةع  عها 
 اهة ال ا فية. وال يف الدنجيزعليه ال يف اهة 

وقد يجال  ان  داواهم حجة قن و الجةية احلجيجية على عا ة ادل لفني  إ ا ةعارض  تان ادل لف سليا  اقداداء  أو 
 .اسدمرارا  إ ا قيل ابنه اسدمرار و 

 وللب و ةدمة و زيد حتجيق قعد  هر ر ةان إ ا قدر هللا العمر والدو يق 
  وصل   هلل عل   دمح وال  الطيبني الطادرننوآخر  عواان ان احلم  هلل رب العادلني

 
ميَاُن َمْعرَِفةع ِرْلَقْلِب َوِإاْقَرارع ِرللَِّساِن َوَعَمبع ِرأْلَرَْكانِ   عن ا ميان  جال   عليه السالمسئل أ ي ادلؤ نني    تتاْْلِ

 .508اج البالغة   


