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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
 التزاحممباحث 
(88) 

 الدفاع عن تفصيل اليزدي، بدعوى االنصراف
نكن الداا  عن اقحمق  اليدي ف يف صفصديلو ادني العقدو  واايقاعدات  دن  نهدة وادني احللحيدة يف اللأدم  دن  نهدة أخدر  ابن  سد ند ومي

ُروْا ََوووْوَمُهْم ِجَعا رََجُلوووْا ِجلَووْيهِ ) ثدد   ال فريدد  ىددو االفصددرا  و لددل  ن يقددالح  ن أ لددة حييددة رأف الفقيددو ِْ وِن َولِيُُوو ْم لِّيَوتَوَفقَُّهوووْا ِ  الوودِّ
ُرونَ  َْ َْْوو وورُ ))و (1)(َلَللَُّهووْم  َّْ ووِ  َعلَووْيُ ْم َو َأَ  ُح َّْ ََِلووُر فَوواْرِجُلوا ِفيَهووا ِجَ  ُرَواِن َحووِدوََُِّا فَووِتنوَُّهْم ُح َووَواِدُل اْلَوا َْ  الددة علددى  (2)((اّللَِّ  َأمَّووا ا

 ة، لنكنها  نصراة عن  ث  اللأم الباقي اآلن.حيي و  طلقاً يف ك   ا كان  ن شأفو أفو إ ا ثبت  ام وأن عل و اقحمدثة علة  بقي
ِجالَّ )عنكد   ،حبيدة شدرعيةوُ لَّ عليهدا  ىت  دا افعقددت، يفيد و نوب الوااء هبا  طلقاً  (3)(َأْوُفوْا ِِبْلُلُقودِ )أو  ن يقالح ابن  ث  

ُتمْ   د وصقليده  ن ير  عد ها، ال حية لو.و ع  وت اجمل هاعاًل اال يفيد احللية إال على ارض قيام احلية عليها  (4)(َما عَكَّيوْ
 والفرق ان صلل ىي أ لة املسألة األصولية وىذه أ لة املسألة الفقهية.

 وجه دعوى االنصراف
ال م ددع ابملددرأة يعدددح  ددن آ ر العقددد السدداا  لددذا كافددت ا ددو  السدداا  ايددو حيددة علددى  زومينكددن صعليدد   عددو  االفصددرا   ن  نددوا

 ا  دا  األز ان.
اللأم اموضوعو اللأم احلايل ولي   وضدوعو ال ذكيدة وعدد ها سدااقاً، عراداً، وإن كدان  ر ندع حليدة ىدذا اللأدم  أ ا  نواز أك 

 حااًل وعد ها إىل ال ذكية السااقة وعد ها، االفارق الفهم العريف ولي  ال دقي  العقلي.
 مُاَشته

يو نددة، وعلدة اليو نيددة ىددي العقددد، كمددا ان  وضددو  وقدد ادداب  ن األ ددر عرادداً يف كليهمددا سديان  إ   وضددو   نددواز ال م ددع ىددو ال
  نواز أك  اللأم ىو اللأم احلالل، وعلة احللية ىي ال ذكية، ا أ  .

 املُصور: ِوزان الفتووني واحد، والزمن ال دخل له   اَْج
يدددو كو مدددا لنكدددن املنصدددور، كمدددا سدددب ، أن و زان الف دددويني السدددااقة والالحقدددة  دددن ح (5)ولنكدددن ىدددذا كلدددو  ندددرفً علدددى املعدددرو 

 شمول ني أل لة احليية، و زان واحد، ا شملهما األ لة انأو واحد، كالف ويني امل يا ن ني متا اً، اإن صقدارن ز دن الف دويني ك عاقبهمدا 
يف غري الروافت، على كالم ايها أيضاً إ  مل يصدر  غري  خي  يف  نهة النكاشفية، وكما سب  اإن ال أخر الي ين لي   ن املر نأات

 ابالحدثية.ور إىل الرت نيح املشه
                                                           

 .122سورة ال واةح آية  (1)
 .469ص 2 شهد املقدسة، ج –ضى أاو  نصور أمحد ان علي الطربسي، االح ياج، فشر املرص (2)
 .1سورة املائدةح آية  (3)
 .3سورة املائدةح آية  (4)
  ن أن الف و  األوىل صعدم ىي أو صعدم حيي ها مبوت الفقيو، كما صعدم حيي ها ابلعدول إىل غريه. (5)
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وقددول أىدد  ايفددربة يف احلدسدديات، إاددا ىددو لنكاشددفي ها النوعيددة عددن الواقددع،  احلسددياتواعبددارة أخددر ح ان حييددة خددرب الثقددة يف 
 .ال  دخلية لو يف  نهة النكاشفية أاداً  – اضياً وحاضراً و س قباًل  –والي ن 

 الزمين ليست االحدثير من املرجحات وال التقدم
ة النكددالمح ان ال قدددم الددي ين لددي   ددن املر نأددات وال ال ددأخر، اهددذا أصدد  عددام وىددو كمددا صددر   اددع يف املقددام وإمجالددوح افددو وصددفو 

 ىددمج مجددع إىل  ر نأيددة نخددر ز ددن الصدددور يف الددروافت امل عارضددة فظددراً لددورو  و نددوب األخددذ ابألحدددث، لنكددن املشددهور اعرضددوا 
 ام الالح  الذف صدر  نو  دا عدارض عدام اا دام السداا  ابل بداين أو  دن و ندو، ا دا عنها، والظاىر ا ا خاصة مبن ىو يف ز ن اا

وعلدى  لدل  ندرت سدري م يف  طلد  العمو دات  ،ولدي  امل دأخر أر ندح  دن سدااقوكو مدا   عارضدني امل أخر عدن الي دافني ااملشدهور  
 .عليهم السالمواألئمة الالحقني  صلى هللا عليو والو وسلمالصا رة  ن الرسول 

كما افو  ىمج مجع إىل  ر نأيدة صقددم أحدد ادر ف املضدطر إليدو وفظدائره إ ا كدا   رتصبدني نوليداً ز نداً، الدو اضدطر إىل صدر  أحدد 
الثافيددة ال العنكدد ، ألفددو  و يفويرتكدد ان يركددع يف األوىل –حبسددبهم  –الركددوعني يف الددركع ني )واالف قددال لمشددارة  و يدداً  ددثاًل( و نددمج 

عا ني عن الركو  ولي  اعاًل مبضدطر ادإ ا ركدع عيدي عدن الركدو  يف الثافيدة اسدقا، و ىدمج الدبع  إىل ان حني الركعة األوىل لي  ا
، وعلى أف ااألص  عدم  دخلية الي ن يف الرت نيح اني شاءلليا ع الو ان ميصدقو يف أف ار  إاا ىو القضية حقيقية واالضطرار 

 احلي ني أو الفعلني إال  ا ثبت ادلي  خارج.
 ألصل   القضااي اَقيقيراهو وعلك 

واعبددارة أخددر ح إن األصدد  يف القضدداف الشددارعية، أصددوليًة كافددت أو اقهيددة، أ ددا قضدداف حقيقيددة ال خار نيددة، والفقهيددة كو نددوب 
الصددالة والصددوم واحلددس وايفمدد  واليكدداة و... اشددرونها ايفاصددة، واألصددولية كأييددة خددرب الثقددة وقددول أىدد  ايفددربة، و ددنهم الفقهدداء، 

ف احلقيقيددة ال  دخليددة للددي ن ايهددا اافددو سددواء صقددد ت احليددة أم نخددرت اددإن أ لددة احلييددة شددا لة  ددا، اددإ ا قلنددا ابل عددارض والقضددا
 ددن غددري وال سدداقا سددقطت احلي ددان امل عارضدد ان سددواء امل يا ن ددان أم امل عاقب ددان ز ندداً، وإ ا قلنددا ابل ييددري لشددمول أ لددة احلييددة  مددا 

والقيديددة حبا نددة اىل الدددلي  يف احليددس  يف القضدداف احلقيقيددة اإفددو فددر  كمددا ىددو األصدد  علددى اآلخددر دخليددة ل قدددم ز ددن أحددد ا 
 ، قلنا او يف كال النوعني.(1)وغريىا

، (2)سدددقط ا  يا ن دددان اافدددو إ ا قا دددت اين دددان   عارضددد ان  سدددواء أصيا ن دددا أو صعاقب ددداو دددن  لدددل يظهدددر حدددال البين دددني امل عارضددد ني 
 ،نكون أكثر إنالعاً أو أقو  عدالدة أو خربويدةصعليها ابن   ييةالحقة على خال  السااقة ومل صنكن  ات انكذلل لو  ناءت ايحنة 

 .وسيأيت صفصيلو غداً إب ن هللا صعاىل للأنكم ا قدم الثافية على األوىل ا  ي عارضان، –كأص  أويل   –اافو ال و نو حينئٍذ 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرون

َِِل َمْقُبوٌل ُمَضاَعٌف َو َكَِّرُي اْلَلَمِل ِمْن )) شام ان احلنكمح  عليو السالمالنكافم  ن وصاف اا ام  اَي ِهَشاُم ََِليُل اْلَلَمِل ِمَن اْلَلا
 .387حتف العقولح ص ((َأْهِل اْْلََوى َو اْْلَْهِل َمْرُدودٌ 

                                                           

ة الطريقية العلو مُيثح  لو مبث  حنكم القاضي الثاين اعد حنكم األول. ا أ   كما إ ا اع رب الشار  الدلو   ثالً قيداً يف و نوب الصالة، وا ا قيدية الي ن يف احلي  (1)
 فعم مينكن أخذه الأاظ  صلأة سلوكية.

 كأص  أويل،  ع قطع النظر عن الدلي  ايفاص يف اع  أفواعها ك قدمي ايحنة ايفارج أو الداخ  أو غري  لل، وسيأيت.  (2)


