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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، 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 
(99) 

 ا مشريية: القضية اما حقيقية واما خارجية وامحتقيق  
يقودان إىل وجود قسم اثلث وسيط بني القضااي احلقيقية واخلارجيةة، وىةي الةص لصةطلي عليهةا ابدلأة ية أو والتحقيق 

 ، وتوضيي ذلك:فات وليس علالً اقتباسًا من مصطلحهم يف ان األسباب الأرعية معر    فيةادلعر   
 عليو مداره.ما بيعي ابعتباره مالك احلكم ومتام مناطو و ًا على الطما كان احلكم فيها منصب   :ان القضية احلقيقية ىي

اً علةةى األفةةراد يف الةةامن احلاضةةر أو يف أحةةد األزمنةةة الألالمةةة أو كةة  األزمنةةة واخلارجيةةة ىةةي: مةةا كةةان احلكةةم فيهةةا منصةةب  
األفةةراد فتقابةة  احلقيقيةةة حسةةر التعريةة، السةةابل، بةة  تقابةة  احلقيقيةةة حسةةر مةةن عرفهةةا  ةةا كةةان مصةةر  احلكةةم  ،الألالمةةة

 األعم من احملققة وادلقدرة إذ أريد ابدلقدرة مفروضة الوجود وإن مل توجد يف زمن من األزمنة الألالمة أبداً.
 القضية املشريية

اً علةةى األفةةراد سفليسةةي (ارجيةةة  وال علةةى الطبيعةةي ابعتبةةاره ادلنةةاط سفليسةةي منصةةب  احلكةةم وادلأةة ية: ىةةي مةةا مل يكةةن 
أو حة  التبةاين،  عتباره مأ اً للمالك م  كون لسبتو معو العمةوم مةن وجةو أو العمةوم ادلطلةلحبقيقية  ب  على الطبيعي اب

فاهنةةا ليسةةي حبقيقةةة حسةةبما لةةراه وحسةةبما ارئه احملقةةل النةةائي  مةةن حصةةر احلقيقيةةة  ةةا كةةان العنةةوان ىةةو  مةة  إرةةارتو إليةةو،
 متام ادلناط وادلوضوع للحكم.

حكةةةام الةةةص ىةةةي زلةةة  النةةةااع يف ادلقةةةام، واهنةةةا عبةةةارة عةةةن العنةةةاوين الكليةةةة قةةةال: س هةةةر لةةةك ادلةةةراد مةةةن موضةةةوعات األ
ر احملموالت عليهةا، ويكةون لسةبة ذلةك ادلوضةوع إىل احملمةول لسةبة العلةة ر وجودىا يف ترت  ادللحو ة مرآة دلصاديقها ادلقد  

و يكةةون لظةة  ذلةةك مةةن إال ال ةة إىل معلوذلةةا وان مل يكةةن مةةن ذاك البةةاب حقيقةةة بنةةا  علةةى ادللتةةار مةةن عةةدم جعةة  السةةببية،
فةةراد اخلارجيةةة بةةا علةةى األمنةةا يكةةون م ت  إاحلكةةم يف القضةةية اخلارجيةةة الكليةةة أيضةةا  وقةةال سفةةان    1سر حيةةث التوقةة، وال ت ةة

فةراد جةام  اقتضةى ترتةر احلكةم عليهةا بةملك امةام ، كمةا يف القضةية احلقيقيةة. ابتدا ، مةن دون ان يكةون ىنةاك بةني األ
اك جامعةةا بةني االفةةراد اخلارجيةةة فجمنةةا ىةةو جةام  اتفةةاقي، كمةةا يف قولةةك: كة  مةةن يف العسةةكر قتةة ، وكةة  ولةو فةةرض ان ىنةة
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  1سما يف الدار هنر 
 قضية مشريية ومعرِّف (ِإن َجاءُكْم فَاِسق  )

بَ ٍ  فَ تَ بَ ي َّنُ وا َأن ُصِي يُبوا ََي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءُكْم فَاِسق  بِن َ س: وىو قولو تعاىل ويتضي ذلك أكألر ابدلألال التايل
ََهالَ  ة  فَ ُتْي  ِبُحوا َماَ  َ َم  ا فَ َعْا  ُتْم َ ِ ِم   َ  فهةةمه القضةةية ليسةةي بقضةةية خارجيةةة وال ىةةي حبقيقيةةة، بةة  ىةةي   8س قَ ْوًم  ا َِ

 :مأ ية
األزمنةةةة علةةةى األفةةةراد احلاضةةةرة أو حةةة  علةةةى األفةةةراد يف أحةةةد  مةةةا اهنةةةا ليسةةةي (ارجيةةةة فةةةين احلكةةةم فيهةةةا مل ينصةةةر  أ
 .ب  على عنوان الفاسل ،الألالمة
مل ينصةةر احلكةةم علةةى طبيعةةي الفاسةةل، علةةى حسةةر مأةةهور الفقهةةا ، بةة  ىةةو رلةةرد  فيلةةومةةا اهنةةا ليسةةي حقيقيةةة أو 

، إذ ادلةةةدار كةةة  ادلةةةدار علةةةى الواثقةةةة والضةةةبط ولةةةيس علةةةى العدالةةةة والفسةةةل، وذلةةةك مبةةة   3سعنةةةوان مأةةة  إىل قةةة  الألقةةةة
ََهالَ  ة  ساآليةةة بلحةةاظ التعلية  الةةوارد فيهةةا لوضةةو  ان ادلأةهور، بةة  تةةدل عليةو  فَ ُتْي  ِبُحوا َماَ  َ َم  ا سو  َأن ُصِي  يُبوا قَ ْوًم  ا َِ

الألقةات  رواايتولةما بة  ادلأةهور علةى ح يةة  ؛الضةابطية ال مةدار العدالةة والفسةلو يدوران مدار الواثقةة   فَ َعْاُتْم َ ِ ِم َ 
أو النظةر ليجنبيةة مةألاًل  وعلةى عةدم ح يةة خةل العةادل إذا مل يكةن ضةابطاً بة  الضابطني وإن كالوا قة  عةدول سابلبيبةة 

 سفتأم    ولو لتسامي أو بساطة  ا ال خيدش يف عدالتو إذا مل يكن مقة يف كالمو
خم عنواانً مأ اً إىل ق  الألقة الضابط، فهةي ليسةي خارجيةة إذ لةيس مصةر  احلكةم علةى وعليو: فالفاسل يف اآلية أ  

ال  ةا د وليسي حقيقية إذ ليس الطبيعي ىو ادلنةاط وادلةالك وادلةدار، بة  ىةي مأة ية إذ صةر  احلكةم علةى الطبيعةي األفرا
يتةوىم اهنةا حقيقيةة إذ ىو مرآة ألفراده ب   ا ىةو مةرآة لطبيعةة أخةر  أو ألفةراد طبيعةة أخةر ، واحلاصة : الةو ال ينببةي ان 

دلنةةاط بةة  ابعتبةةار مأةة يتو دلةةا ىةةو متةةام ادلةةالك وادلنةةاط والةةم  ىةةو مةة  ىةةما مل يصةةر  علةةى الطبيعةةي ابعتبةةاره متةةام ادلةةالك وا
 .أو مباين العنوان من وجو

 ما صر  احلكم على العنوان لكن ال  ا ىو ادلناط. ىي: واحلاص : ان ادلأ ية
 ة .خارجيقضية س :فهو االعتبار لفظي أو امام  الح  لو : ان ما ال مالك لو وال جام  وبعبارة جامعة

 سقضية حقيقية . :وما لو مالك وكان ىو ادلوضوع وادلصر  فهو
 ادلأ ية القضية س :فهو ،هق    ،وما لو مالك لكنو مل يؤخم ادلوضوع وادلصر  ب  أخم ادلصر، كعنوان  
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 مناقشات صطبيقية مع املريزا النائيين
ادلةة زا النةةائي ، وىةةي مناقأةةات سةةبل وسيتضةةي ذلةةك أكألةةر مةة  دفةة  مةةا قةةد يةةرد عليةةو يف ضةةمن ادلناقأةةات اآلتيةةة مةة  

 بعضها فنوجاىا ومل يسبل بعضها اآلخر:
أقةول: العلةم ىهنةا ىةو علةم ادللاطملةر وادلكل ة،   1سفان  يف القضةية احلقيقيةة ال يتوقة، العلةم بكليةة الكةل ... قال: س

  إال إذا علةم ابلةدراج كة  األفةراد  تهةا احلكم بكليةة الكةل  وابلفتي ولما قال سامنا تستفاد  اما ادلتكلم وادلكل  ، فال ميكن
 .علة لأمول احلكم ليفراد كلها ابن ادلوضوع يف الكل ولو كان علمو بملك ابلعلم 

علةم ادلةتكل م ادللاط ةر ابلكسةر، امةا ادللاطملةر ابلفةتي  ىوسلعم يف القضية اخلارجية العلم...  أقول: العلم ىنا وقال: 
فعلمةو بكليةة  ،ع بة  ىةو ادلتلقةيفعلمو بكلية القضية ال يتوق، علةى العلةم  ةا ينةدرج  تهةا مةن األفةراد؛ إذ الةو لةيس ادلأةر   

 ة ادلكل  ، ابلكسر.ر لى  اىر عباالقضية يتوق، ع
 (2)ادلناقأةةةة: و زان القضةةةيتني واحةةةةد قةةةةد مضةةةى  ةةةي عنةةةوان سإذ وقةةةد أوضةةةحنا ان ادلةةة زا كةةةال القضةةةيتني  كيةةةالني 

 تفصي  ذلك فراج .
وقةةد عرفةةي: ان  القضةةية اخلارجيةةة ال تقةة  كةةل  القيةةاس، وال يتةةأل، منهةةا القيةةاس حقيقةةة، وامنةةا يكةةون صةةورة وقةةال: س

   ويرد عليو ما فصلناه يف بداية البحث شلا حاصلو وبعبارة أخر  وإضافة: قياس ال واق  لو
 لقضية اخلارجية اما استقرائية واما كايةا

 ذلا إطالقان:فق :  أو ،ان القضية اخلارجية على قسمني
 وىمه ىي الص ال تق  كل  القياس. ،الص ال جام  ولو اعتبارايً أو لفظياً ذلاوىي  ،األول: القضية االستقرائية الصرفة

 ية  ةواىر ألفةاظ حلاهنا تق  كل  القياس وذلك  يفأو لفظي، وىمه ال رك  لألاين: ما كان ذلا جام  اعتبار ا
لعم قاية األمر الفرق ابن احلقيقية ذلةا  وال وجو لتوىم عدم ح ية  واىره يف األخ ة، الأارع يف احلقيقية واخلارجية،

فةجذا قةال:  ، وليسةي ادلالكةات مةن رةألنا،لكن  ةاىر عمةوم لفةل الأةارع ح ةة ،مالك مبويت واخلارجية ال مالك ذلا
ةأكةرم مةن يف العسةةكر  م  س ةنأ   ودلية  علةةى حةال كةة عمةوم لفظةو ح ةةة  فةةان   ،اً ل  ئاً أو قةةال: سقتة  مةن يف العسةةكر  سل 

 .جير إكرام ك  فرد يف العسكر استناداً لظاىر عموم أمره، كما فرد كان يف العسكر ورك الو قت  أو ال
ذلةةةك تقةةة  القضةةةية احلقيقيةةةة كةةةل  لقيةةةاس وقةةةد اعةةة ا ادلةةة زا النةةةائي  بةةةملك يف أواخةةةر الكتةةةاب فقةةةال: سوألجةةة  

الصةةبر   االسةةتنتاج، وتكةةون النتي ةةة مبةةو  وامبةةا  موقوفةةة علةةى تلةةك الكةةل ، حبيةةث يتوصةة  بتلةةك الكةةل  بعةةد ضةةم  
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ةةإ ةةر مةةرم، فةةان حرمةةة ىةةما اخلمةةر  مةةر رلهةةول يسةةمى ابلنتي ةةة، كمةةا يقةةال: ىةةما  ةةر وكةة   أإليهةةا إىل  ا يكةةون مبةةو  من 
العلم حبرمة ىما اخلمر يكون موقوفا على العلم حبرمةة كة   ةر، فةالعلم ابلنتي ةة     ر، كما أن  موقوفا على حرمة ك

ة الكةل  فةال يتوقة، علةى العلةم ابلنتي ةة، بة  العلةم بكليةة الكةل  ة الكل ، امةا العلةم بكلي ةيتوق، على العلم بكلي  
 يكون موقوفا على مباد اخر: من عق ، أو كتاب، أو سنة.

ا القضية اخلارجية، فجهنا ال تق  كل  القياس حبيث تكون النتي ةة موقوفةة عليهةا مبةو ، وان كةان قةد وىما (ال
، كمةةا يقةةال لل اىةة  بقتةة  زيةةد: زيةةد يف العسةةكر، وكةة  مةةن يف العسةةكر قتةة ، فايةةد قتةة ، فةةان  1سيتوقةة، عليهةةا امبةةا 

 الةةو ال يتوقةة، علةةى ذلةةك مبةةو ، إذ لةةيس العلةةم بقتةة  زيةةد وان كةةان يتوقةة، علةةى العلةةم بقتةة  كةة  مةةن يف العسةةكر اال
ة و، فالقضةةةية الكلي ةةةمقتوليةةةة كةةة  مةةةن يف العسةةةكر علةةةة دلقتوليةةةة زيةةةد، بةةة  علةةةة مقتوليةةةة زيةةةد ىةةةو امةةةر آخةةةر  ةةةالك خيص ةةة

    8ساخلارجية ليسي كل  لقياس االستنتاج حبيث تكون كليتها علة لتحقل النتي ة 
ومعةة  توقفهةةا إمبةةا ً عليهةةا إن علمنةةا ابلةةدراج النتي ةةة يف الكةةل   بةة  فقةد أق ةةر بتوقةة، النتي ةةة إمبةةا ً علةةى الكةةل ، 

 فاحل ة علينا  اىر تعب  الأارع ال مالك حكمو. ،لعلمنا ابن الأارع جع  الكل  الكلية وإن كان  الكات سلتلفة
تند لتعمةةيم احلكةةم عةةل بةةة: ا  القيةةاس ادلالكةةي ادلسةةفةةال بةةد  ان يقي ةةد   وال يتةةأل، منهةةا القيةةاس حقيقةةةقولةةو: سوامةةا 

ادلةةالك، ولكةةن يصةةي ئليةة، القيةةاس ادلنةةتا إمبةةا ً وك ةةام  لفظةةي أو اعتبةةار  وإن مل يكةةن ىةةو امةةام  الةةواقعي، لكةةن 
 ا  قل فاحلكم قهراً اثبي إبطالق كالمو.مالأارع حيث أطلل مبوت احلكم بتحققو كان كل

منهةةا األقيسةةة امنةةا ىةةي مةةا كالةةي علةةى قةةو القضةةااي احلقيقيةةة،  فةةان القضةةااي ادلعتةةلة يف العلةةوم الةةص يتةةأل،قولةةو: سوامةةا 
فةان القضةااي ادلعتةلة يف العلةوم الةص يتةأل، منهةا األقيسةة  د عليو ان احلصر ق   م والصحيي ىةو سف  ف تف  االركال

ة الألابتةة ليفةراد اخلارجيةة أيضةاً إذا كالةي مةن اخلارجيةأو كالةي علةى قةو  ىي ما كالي على قو القضةااي احلقيقيةة اما
  لعةةةم كالمةةةو خةةةاص ابلعلةةةوم احلقيقيةةةة كاذلندسةةةة، لكةةةن علةةةم األصةةةول لةةةيس منهةةةا األعةةةم مةةةن احملققةةةة الوقةةةوع وادلقةةةدرة

  أجنبية عنها. فتأم الصرفة فاحلقيقية 
 ىما ينف  يف رد اذلرمنيوطيقيني أيضاً. وللبحث صلة.مث ان 

 وصاَ هللا ماَ دمحم وآله الطاهرين
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