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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، 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 
(2ٕ) 

 ابقةالصحيح ىو احملقق للغرض وىو أعم من املط -٘
إذ قااد ينااون  امااوال تااالزم بينه ان املطابقااة ليساا  هااي الصاا ة :قاادس ساار كمااا قااد يااورا علااى ال ااي  خامساااً: 

قاااغ الفااارش يف الت اااريعيات وحمقاااغ حماملااابه باااه ًطابقاااا  للمااابًور باااه وال يناااون صااا ي ا ، وذلااا  ألن الصااا ي  هاااو 
ًاا إذا كاان عادم ه اا  ملاانج خاار ي ال ضاا    ًناه اقتا  للفارش الفائدة يف التنوينيات فانه إذا كان الادوا  ًاًال  حمققا

أن لناا  ت ااريعات ال ااار   يف كااكل  الصااالة فانااه ال  اا   ،أو لعاادم قابليااة القاباا ص كااان صاا ي ا  وإال كااان فاساادا  
ُن ُتااا ِّ َ ِقااا ٍّ   اغراضاااا  كانااا  هاااي العئلةاااة الفائياااة لت اااريعها ولنفااارش ا اااا  ُة رُااااْرَُ َُ نص فااا ذ ص1 صصالصَّااا ا أو  ًعاااراج املاااًإ

 حقق  الصالة هكا الفرش  يف حد اقتضائها كما سبغص فهي ص ي ة وإال ففاسدة.
 ال يقال: كلما استجمع  األ زا  وال رائط كان  حمققة للفرش وككل  كلما طابغ املبه به للمبًور به.

 رد ال يذتر املوىل اجلزء؛ للغفلة
ركب فيبًر ابلباقي رش ًن املفدخلية يف حتقغ الإذ يقال: كال؛ إذ تالزم، فان املوىل قد يفف  عن ذكر  ز  له ً

لاايع بصاا ي  باا  إذا  هلااه فاابتى  را  كمااافلاايع عملااه ًعااكةئ اجلااز   ذلاا اونااه فانااه إذا علاام العبااد بااكل  فاابتى بفاقااد 
 .وإن كان ص ي ا  ظاهرا   واقعا   وال إ زا  ابلفاقد فعمله غا ص ي   بوت  

واقعاااا  فاااال تاااالزم باااني االساااتجما  واملطابقاااة وباااني الصااا ة  رش هاااو ًااادار ساااقو  األًااارفاااواحلاصااا : ان حتقياااغ ال
 يد قهرية حصوهلا هكا أوال .فخالفا  ملا ااعا  ال ي  ًن انتزاعيتها امل

 ورد ال يذتره؛ للعجز عن ذتره
مث ان املوىل قد يعجز عن ذكر بعض قيوا املبًور به وذل  ًً  التقسيمات الالحقة على األًر فاا م ذهباوا إىل 

لااهإ إذ يلاازم تقاادم ال ااي  علااى نفسااه  ا  ة تعلااغ األًاار ذااا إذ كياان يعقاا  ان ينااون ًااا تفاار  عاان األًاار ًتعل قاااساات ال
ب  يلزم الدور، وذل  ًًا  قصاد األًار فاناه ال قنان قصاد  إال بعاد األًار باه فنيان أًار بقصاد  أ  بقصاد  مبرتبة  
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، وإن كناا حققناا يف بعاض املباحاس الساابقة صا ة ألًرإ ولكا اضطروا إىل تص ي ه مبتمم اجلع  واألًر الًاينهكا ا
 تعلغ األًر ابلتقسيمات الالحقة كالسابقة على األًر بو ه لطين فرا ج.

 نظري التقسيمات الُحقة
ومل قننااه أًاار علااى األًاار غ بناا  قيااوا  وأ اازا   و اارائطه السااابقة وعلااى ا  فانااه علااى امل ااهور إذا أًاار  ابملتعل اا

علياااه كماااا قنااان هاااكا يف ال اااار  اون ًاااا سااابقه وإن أًنااان عقاااال  بقتلاااه   ،قاااة  أو مل يصااا آخااار ابلتقسااايمات الالح
أو مبوتااه فجاابة ًااًال  قباا  إصاادار  األًاار الًاااينص كمااا لااو أًاار ابلصااالة بناا  أ زائهااا و اارائطها لناان صاا تها   السااالم

 ارائط وكانا  لأل ازا  وال إذا أتاى ابلصاالة ًساتجمعة  ، فاناه كان  ًوقوفة على قصد هكا األًر لتص ي  عباايتها
علاى  ار  الحاغ لألًار مل ياككر   هي ًتوقفة  إذ امللزم ًطابقة للمبًور به فليس  ص ي ة إذ ليس  حمققة للفرش 

 املوىل لعجز  عن ذكر  ابألًر نفسه.
ذماااا علاااى ، وحينئاااك  فيااانقض ال يقاااال: الففلاااة والعجاااز وإن صااا ا يف غاااا ال اااار  لننهاااا ال يصااا ان يف ال اااار 

 إص ة والفساا يف ًتعلقات أحنام غا ال ار  اون ال ار ال ي  إذا أراا ال
 ورد ال يذتره الشارع؛ لعدم رابلية القاب 

لنااان هنالااا  و هاااا  آخااار اقيقاااا  يف ًتعلقاااات أحناااام ال اااار  تقتضاااي عااادم ذكااار   ص1 إذ يقاااال: ذلااا  وإن صااا 
  اجلاز  أو القياد وإن ألقاي إلياه ذلا املاراا ًان لبعض األ زا  او ال رائط الًبوتية، وذل  كنون املنلن ممن ال يفهام

 .أو ممن ال يقبله لو ه  ًن الو و ، لكل  ال يككر  ال ار 
 (ٕ)لزمو ُحملصَّ  واالسم مصدريوال إغراء ُجله ، إذ رد يُ 

وهاو ًاا قاد  ،إذ لل اار  طرياغ آخار إللزاًاه باه ًان حياس ال يادر  وهاو أًار  ابلفارش ص3 وال يلزم اإلغرا  ابجله 
ًةاا  لااه ال ااي  وقااد طرحااه  ،حصاا   ص4 صَوِإن ُتنااُتْم ُننُابًااا ََّاااوَّهَُّرواْ   قاادس ساار األعااالم يف  ااس العنااوان وامصةاا  ًو

االه و ااب االحتيااا  إذ ال ي   ،حيااس رأا ان املعااس االساام املصاادر  هااو الوا ااب علاام وعليااه فاا ذا  اا  يف أ اازا  حمصةئ

                                                           

 على انه قد يناقش يف القدرة كما سبغ. ص1 
 أو لعلم ال ار  بعدم وصوله إليه، كما سبغ. ص5 
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األًار ابملركاب نفساه فاناه كلماا  ا  يف  حتقغ العنوان  وهو الفرش أو امص  ص بدون هكا اجلز  عناع ًاا لاو تعلاغ
 ز   رت أصالة الربا ة عناه، نعام خارةج الابعض الاربا ة علاى العناوان وامص ا  أيضاا  لنناه لايع الناالم فياه با  لادا 

 .إذ الربا ة ًن عامل اإل بات التدبر فانه  بوت  حاله كما نقول
ااواحلاصاا : انااه إذ أًاار ابمص اا   أو العنااوان أو الفاارشص و  أو  نة  يف املنل ااعلةااا  لئ وأمهاا  أحااده لهذكاار أ اازا  حمصةئ

ااص1 ألنااه علاام اب ااا ال تصاا  إليااه   الفاارش فقااد مجااج بااني ص لننااه ساااقه إليهااا عاارب إياااب االحتيااا  يف حمااتمالت حمصةئ
اورا ال اااهد اناه إذا  ا  للماابًور باه الااواقعي وهاو امص اا  فلايع بصاا يلطااابغ فعلاه مل ياحلقاني، ًو   وإن لمركااب امصةئ

 طابغ املبًور به.
انار أو غا عريف ب  هو عريف عقالئي فمًال  قد يدفج للطبيب املبلغ ًقاب  إ را    وال يتوهم ان العنوان وامصةئ 

العملية اجلراحية فله املبلغ سوا  أجن   أم ف ل  لننه قد يدفعه له ًقاب  ص ة املريض وجناح العملياة  وهاكا هاو 
 امص   والفرش ًن العمليةص ف ذا ف ل  مل يست غ عليه  يئا .

 ذتر نزء، التفض  على بعض َّارديو رصوراً احلكمة يف إمهال 
الوالياة  ار  القباول  حضاور القلاب أو وحتقيغ ذل  يف املقام مباا نساتنبط باه و هاا  كالًياا   ديادا  يف  اس كاون

وإن مل يصارح يف الاروا ت اب اا  ار  حىت  ص5  رطا  للص ة القول بنو اومبا يتض  به و ه  على الرأيني أو الص ة
واجلااواب عاان  ص3 صَورَااِدْمَنا ِإىَل َمااا َعِملُااوا ِمااْن َعَمااٍ  َََّجَعْلنَاااُه َىبَاااء مَّن ُااورًا تعاااىل    بااه و ااه قولااهالصاا ة ومبااا يتضاا
ان أًاارا  ًااا  ك ضااور القلااب يف الصااالةص قااد ينااون  اار  الصاا ة  بااوت   يااس لااو مل  ضاار  :هااو ،اإل اانال السااابغ

يرفااج اليااد عنااه ويعتاارب   علاايهم السااالموايل للرسااول واألئمااة م  الااقلبااه يف الصااالة لبطلاا  لناان هللا تعاااىل تفضااال  علااى ا
  ر  القبول فقط، اًا غا املوايل فال يتفض  عليه بكل  فتنون صالته ابطلة.

فلو كان األًر ككل ، فان الصالة املبه ذا وإن طابق  املبًور به  وهو وا دة األ ازا  وال ارائط، لنان بادون 
 . اليت أًر ذاص ملخالن رغم استجما  األ زا  وال رائطحضور القلبص إال ا ا ليس  ص ي ة يف ا

                                                           

تقياة علاى نفساه أو علاى  ايعته،  أو مل ياككرها  ،كما لو كان فيه التقياة  كناون الوالياة  ار  الصا ة ًاًال ص فاال يوصالها الارواة  ص1 
طَارا  خاو  ويف التنوينيات ق لنناه صاب باه خاصاته وسايبه إيضااحه وان األًار يف الرساائ  الايت  إنت اار د ال يككر  ز  ًن الدوا  خئ

ة  ، تم  سقوطها بيد العدو ككل   املطابقة والص ة. بنيواالحتمال كا  لدفج اعوا ال ي  املالًز
 .وليع النالم ههنا يف االلتزام بكل  ب  يف تصوير و ه لنالًهم فقط ص5 
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 لننه مل يص  إليناإ ال يقال: مل تستجمعها حسب الفرش إذ هو  ر  واقعي
إذ يقال: ليع النالم فيما لو أًر ذكا ال ي   حضورص القلب ومل يص  لنا ليناون كماا ذكارت، با  لاو مل أًار 

فقااد طااابغ فعلااه املاابًور بااه  اًااا  لننااه لاايع بصاا ي  إذ مل يعضااد   ،نمااة اةنفااة الااككرلاابعض و ااو  احلبااه أصااال ، 
ر، ًنزلة الوا د. التفض  ًن هللا تعاىل. ر به ولنن مل يًإ  وتنزي  الفاقد ملا كان ينبفي ان يًإ

 َّرق التنزي  ىنا عن التنزي  يف راعدة امليسور
 ال يقال: فمر ج هكا الو ه إىل التنزي  السابغإ

ران األًاار ابن ال ااار  أًاار ابجلااز  لناان املنلاان زياا  صتلاان عاان ذلاا  التنزياا  فانااه هنالاا  صااو  إذ يقااال: هااكا التن
 نسي أو  ه  احلنم قصورا  فان قاعدة امليسور كلما  رت أفاات تنزي  الفاقد ًنزلة الوا د.

ص فينزةلااه فاقاد قصاورا  إذ أتاى ابلوأًاا هناا فااملفروش هاو ان ال اار  مل أًار ابجلاز   بااوت  ليتفضا  علاى تركاه املاوايل  
 ًنزلة الوا د وال يتفض  على تركه املخالن فال ينزةله ًنزلة الوا د.

 ،واجلاها  قصاورا   يوهنال  تنزي  يف ًً  الناس أصال ، وههنا ال أًر ،ابجلز  غا واص  ا  هنال  أًر واحلاص : ان 
انااه و ااه ًبتناار لااكا  تاااج إىل  اارح وتعاادي  وههنااا تنزياا  يف ًطلااغ العبااااات ابلنساابة للمااوايل ًااًال . فتاادبر وهًاا  ف

وسايبه ًااا ينما  الب اس ويساد بعاض  فراتااه  ذن هللا  ،ونقاد أو عضاد مباا  ًا  ان نسااتفيد ًان الطاالب األفاضا 
 .تعاىل

 أمهية عقد رسالة أصولية لبحث )الغرض(
العباد ياب  أن حياسًان  رش ًن أهام الب اوث الايت أمها  أًرهاا يف األصاول وهاو القسايم لألًارف س ال نبيو: 
رش فاال عاناألًر ومل يب ًاوا  ًدار ًباحس وقد اار علم األصول ،رش امللزمفوعن ال -األًر  عن -عنه ان ينبعس 

يساتوعب سسامائة صاف ة قاد ضا  لنتاباة  اس ًفصةا ، أتصاور اناه اواجلدير ان يتصدا بعض األف ،إال ك  ارات
ًااج  ااس ًقاصااد ال ااريعة و ااس احلنمااة والعلةااة وغااا ذلاا   إذ هااو ًتااداخ   رئ وَ وص اارش وحاادوا  فااأو أكًاار، عاان ال
 وهللا املستعان.

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

نني  َّللَِّ َوُحْسُن الظَّنِّ ِبِو ِحْصٌن اَل يَاَتَحصَُّن ِبِو ِإالَّ ُت ُّ ُمْؤِمٍن َوالتاَّوَتُُّ  َعَلْيِو   : عليه السالمقال أًا املًإ ُِ ال َِّقُة 
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