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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
((ٖ1ٓ) 

 أو ردعه الضعيف نقضًا للغرض عليه السالم وإال كان سكوته))سبق: 
إذا استقرت سريةة العقريالأ أو املتعريرعة علريى أوريٍر و ريك ان يدريون الريدلي  الريراملر وقريوة املريرملور عنريو أي ورين القريوة  انوف

مبداٍن حبيث يصلح نوعاً للراملعية عن السةة، كما جند ذلك  ليرياً يف القيرياح حيريث ان الريروالت الراملعرية كاريةة واضري ة 
قيريرياح، اوريريا املقريريام فريريالل إذ األمللريرية الريريك سريريقناىا    دريرين وريرين صريريل ل للريريرملر عريرين سريريةرم املسريريتقرة علريريى الولريريكلك صريرير ة 

الوضريريريريريوح، علريريريريريى األقريريريريري  يف نظريريريريرير عاوريريريريرية الفقهريريريريرياأ علريريريريريى وريريريريريّر التريريريريرياري ، حبيريريريريريث  صريريريريريلح للريريريريريرملر عريريريريرين  لريريريريريك السريريريريريةة ووعبريريريريريارة 
 .(1))أخرى...(

 الواجب جعل األدلة يف املَعرضية ال فعلية التفهيماجلواب: 
َوما َعلَى  الرسُسىوِ  ِإالس الْىَبالُ  ))و  ال جيك على الرسول إال البالغ  ولدن قد يورمل عليو: ابنو ال مللي  على ذلك،

ىىىىرًا َونَىىىى  راً ))واإلنريريريريكار والتبعريريريرية  (2))(اْلُمبىىىى ُ  َِّ ىىىى ًا ))و (3))(َومىىىىا َأْرَسىىىىْلَّاَم ِإالس ُمَب َومىىىىا َأْرَسىىىىْلَّاَم ِإالس َكافسىىىىًة ِللَّسىىىىاِ   ََ
ونقصريريريد ابلعريريري نية ان يوصريريريلوا األمللريريرية علريريريى  ،ملون الفعليريريرية الراملعيريريرية العريريري نية علريريرييهم السريريريالموالوا ريريريك علريريرييهم  (4))(َونَىىى  راً 

األحدريريام اإللماويريرية إن النريرياح حبيريريث  دريريون نوعريرياً وعرفريرياً يف وعريريرط الفهريريم واالسريريتنباا، وال ملليريري  علريريى و ريريوب ان  دريريون 
 حبيث يستنبط ونها فعالً.

رامل نوعرياً، فلريريو حسريريك الطريقرية العقالئيريرية  رياىرة الداللريرية علريى املريري عليريريو السريالمواحلاصري : انريريو يدفريي ان  دريريون عبارا ريو 
فريرط ان الفقهرياأ علريى ورير الترياري    يلتفتريوا فعرياًل إن و ريو التفريريو عليهريا أو االسريتنباا ونهريا أو انطباقهريا علريى املقريام ملريريا 

 .(5))ابلقدر الااول ون وا ك اإلوالغ عليهم( عليهم السالماضّر ذلك وقياوهم 
 الَيخ:  قبح احلكم الفعلي إن مل تتم داللة الدليل لدى اجملتهد

                                                             

 (.278الدرح ) (1)
 .54سورة النور: آية  (2)
 .105سورة اإلسراأ: آية  (3)
 .28سورة سب : آية  (4)
 (379الدرح ) (5)
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 ان العي  ذىك إن خالف ذلك وان فعلية التفهيم شرا وال يدفي جمرمل  ع  األمللة يف املَعرضية. :لوقد يقا
 - (1))حري  ال يلريمم التدليري  مبريا ال  ريريق للمدلري  إن العلريم وريريو -أقريول: املريرامل ابلريدلي  املصريّ ح للتدليري  ))قريال: 

أصريالً، أو كريان  (2))ا   يدرين يف الواقريو ملليري  شريافٍ ىو وا  يّسر للمدّل  الوصوُل إليو واالسريتفاملة ونريو، فريال فرير  وريني وري
و  يريتمدن املدلري  ورين الوصريول إليريو، أو لّدرين لدرين مبعريّقٍة رافعريٍة للتدليري ، أو  يّسرير و  يريتّم ملاللتريو يف نظرير املسريريتدّلل 

ّن وراأ قلنريا أأيف كالوريو السرياوق، سريواأ  قدح سرهفإّن احلدم الفعلّي يف مجيو ىكه الصور قبيٌح على وا صرّح وو احملقق 
على وا ىو وقتضريى وريكىك املّطّ،رية، أم قلنريا أنرّيو  -يسمى حدماً واقعّياً وحدماً ش نّياً  -احلدم الفعلي حدماً آخر 

 .(3))ليس وراأه حدٌم آخرل لال فا  على أّن وناا الاواب والعقاب وودار التدلي  ىو احلدم الفعلّي(
" أي الريدلي " و  يريريتّم ملاللتريو يف نظريرير املسريتدّل( فريريان واريري   أو  يّسريرير))وحمري  العريرياىد ىريو العريريق الراوريو فقريريط وىريو قولريريو 

وقاعريريدة ونرياأ علريريى كومريريا ونعريري  لل دريريم  (ال ضريريرر))و (َوَجىىءاُء َسىىيَِّ ٍة َسىىيَِّ ٌة ِمثْىُلهىىا)) كريريري:))ملاللرية أمللريرية الضريريمان السريرياوقة 
و فرصريرية العمريري  و...( علريريى ضريريمان األريريا  أل ريريرة الطبيريريك أو لفقريريدان ا ريري  عليريري (وريرين أ لريري  وريريال ال ريرية فهريريو لريريو ضريرياون))

الكي كان وع واًل وو أو خسريار و قيمرية أسريهم شريركتو،  ريا    ريتم ملاللتريو علريى  لريك الفريرور الرياالث، لريدى الفقهرياأ  ريوال 
 احلدم الفعلي قبي اً حين،ٍك.ثبوت فيدون  ،أل  سنة

 لكن كالمه أجَّيب عن مدعاان
أو )) ريريا ال نندريره لبداىريرية  وقريري  فعليريرية ولدرين الدقريرية  قتضريريي ان كريالم العريريي  أ نريريك عرين حمريري  الدريريالم، فريريان وريا ذكريريره 

ونظريره ورين  رية  قصرية فديري   اإذا    ريتم ملاللتهريا عليهري فانريو نّجم( األحدام على لاوية ملاللة األمللة عليهريا لريدى الفقيريو 
 دريريون فعليريرية يف حقريريو ويسريريت ق العقريرياب مبّالفتهريرياا وإمريريا وريريورمل الدريريالم ىريريو لاويريرية ملاللريرية األمللريرية لريريدى الفقيريريو املتريري خر وريريو 

إذ لريريل الداللريرية لديريريو( ال يف )) دريريون فعليريرية يف حقريريو  امريريااويتهريريا لريريدى الفقهريرياأ  ريريوال ألريري  عريريام وريرياالً، واملريريدعى عريريدم ل
ن الوا ريك ابلد  أي ح  ألول،ك الفقهاأ( أ بنريا لأي ))ان على العارر فعلية التفهيم  وحيث أورملان عليو، (4))حقهم

 (5))وانفهاوريريوم الفقهريرياأ لريريو تفهريرييم ابملعريريص املصريريدري ال  فّهريريعلريريى العريريارر ابلنظريرير إن حدمتريريو  عريري  األمللريرية يف املعرضريريية وال
 ابملعص االسم وصدري.

لريل  ملريننفي ص ة احلدم الفعلي ملن    تم األمللرية لديريو، ال نفريي صري ة االسريتدالل ىو واحلاص : ان كالم العي  
                                                             

 فيدون ون )التدلي  مبا ال يطا (. (1)
 واأل هر ىو )مللي  ش  (. (2)
 .96 -95ص 2قم، ج –ظم العي  ور ضى األنصاري، فرائد األصول، إعدامل ألنة حتقيق  راث العي  األع (3)
 لاواً. قدح سرهفما نقولو أور آخر و اير ملا قالو  (4)
   يرمل، ولدن  ،نا وو إليضاح املقصومل. (5)
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 لديو. املاللته
 واملرجع األدلة

عليريو  علريى ان العارر جمرمل  ع  األمللرية يف املعرضريية أوى علوعلى أي فان املر و ىو األمللة واما ى   دل على ان 
إذا   يفهريم الفقهرياأ ورين ملليريٍ  حدمرياً ملّل ذلريك علريى انريو   يدرين وريراملاً للعريارر ابإلراملة ا فانو علريى األخرية فعلية التفهيم

 األدية.
 األدلة عل  ان عل  الَارع فعلية التفهيم

 :، استناملاً إن األمللة التاليةفعلية التفهيم والتفهم على العاررفقد يقال: ان 
 قاعدة اللطف

ب إن الطاعريريرية ملون املمّدريريرين ونهريريريا وملون أوالً: ان ذلريريريك ىريريريو وقتضريريريى قاعريريريدة اللطريريري ، واملريريريرامل ابللطريريري  اللطريريري  املقريريريرِّ 
كمريريا   (1))يأ إليهريريا فاممريريا  ريرية وا بريريني علريريى املريريون، وملون املوصريري  ،ريريا  وعريرياً  فضريريالً، حسريريك املعريريص الاريريا  للهدايريريةلجِ مُ ريالريري

 رسالة يف قاعدة اللط (.))يف وو إضافات أوض نا  فصي  ذلك يف فقو التعاون على الرب والتقوى 
 انه مقتض  احلكمة

اثنياً: ان ذلك ىريو وقتضريى كريون املريون حديمرياً وكريون أحداوريو اوعرية ملصريايف ووفاسريد يف املتعلقريات، وكونريو حريصرياً علريى 
، فيمريريريريا يريريرير بط ابلعريريريريارر ويف حريريريريدومل عريريريريدم سريريريريلك ذلريريريريك فاسريريريريد وال يدريريريريوننيريريريريبهم  لريريريك املإيصريريريال عبريريريريامله إن  لريريريريك املصريريريريايف وج

جمريريرمل  عريري  األمللريرية يف املعرضريريية، واألمللريرية علريريى ذلريريك عديريريدة ونهريريا قولريريو ملون االختيريريار وريرين العبريريد، إال وفعليريرية التفهريرييم والريريتفهم 
 .(2))(ْيُكْم ِِبْلُمْؤِمََّ  َرُؤٌف رَحيمٌ َلَقْد جاءَُكْم َرُسوٌ  ِمْن َأنْىُفِسُكْم َعء ٌء َعَلْيِه ما َعَِّتُّْم َحر ٌص َعلَ )) عان: 

 (اْلَبالُ  اْلُمب ُ ))انه مقتض  
فَىَهىىىْل َعلَىىى  الرُُّسىىىِل ِإالس )) (3))(َومىىىا َعلَىىى  الرسُسىىىوِ  ِإالس الْىىىَبالُ  اْلُمبىىى ُ ))اثلاريريرياً: ان ذلريريريك ىريريريو وقتضريريريى قولريريريو  عريريريان: 

 وال اً وبيناً و  قد يدعى انو ليس وال اً أصالً.فان ِصرف  ع  األمللة يف املعرضية ليس  (4))(اْلَبالُ  اْلُمب ُ 
 ((َوَعَلْيُكُم التىسْفرِ عُ ))اجلواب ِبلَّقض  ى

                                                             

 ومها: إراأة الطريق واإليصال للمقصومل. (1)
 .128سورة التووة: آية  (2)
 .54سورة النور: آية  (3)
 .35سورة الن  : آية  (4)
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ََّىا ِإْلَقىاُء اأْلُُوىوِ  َوَعلَىْيُكُم التىسْفرِ ىعُ )) عليريو السريالموقد جياب عن الاالثرية: ابلرينق ل لبداىرية قولريو  َىا ))و (1))((َعَليىْ ِإَّنس
ََّا َأْن نُىْلِقىَي ِإلَىْيُكُم اأْلُُوىوَ  َوعَ  ، نفسريها إلقرياأ الفريرور علرييهم السريالموريو انريو كريان مبيسريورىم  (2))((لَىْيُكْم َأْن تُىَفّرُِعىواَعَليىْ

وريريو ان إلقريرياأ األصريريول وحتويريري  التفريريريو علريريى الفقهريرياأ وو ريريك لالخريريتالف الداريرية كمريريا  ريريرى إذ اختلريري  الفقهريرياأ يف  فريريرر و 
 ىكا على ذلك الدلي  أو ال أو  فرعو على ىكا الدلي  أو ذاك أو  ة ذلك.

صريلى هللا عليريو سرياوقاً ففرياأ و ريو التعليري  وقولريو لنريا كاةاً وا كان وو و و خفاأ وقريد واّ أو التعلي   فريو و  ان و و الت
 .((فَِإنسُه اَل َضَرَر َواَل ِضَرار))يف حديث مسرة وعلاًل وري (ٖ))((اْذَهْب فَاقْىَلْعَها َواْرِم ِِبَا ِإلَْيهِ )) والو وسلم

َطَع ظُُفِري َفَجَعْلُت َعَل  ِإْوَبِعي َمَرارًَة َفَكْيَف َأْوىََُّع َعثَىْرُت فَانْىقَ ))أيضاً ابن وا ورمل ون  ففاأ التفريوكما واّلنا 
ىىَباُهُه ِمىىْن ِكتَىىاِب اَِّس َعىىءس َوَجىىلس  ُْ اْمَسىىْح  (ٗ))(مىىا َجَعىىَل َعلَىىْيُكْم يف الىىدِّ ِن ِمىىْن َحىىَر ٍ ))ِِبْلُوُضىىوِء قَىىاَ   ُىْعىىَرُف َهىىَ ا َوَأ

وريو نريور  عليريو السريالموخصوص وا فّرعو اإلوريام  ،(6))ىي مخسة أو ستة ساوقاً  على وا ذكرانهفان احملتمالت  (5))((َعَلْيهِ 
و ريا إلقاأ األصريول واالكتفرياأ  ريا وإن كريان يف التفريريو عليهريا خفرياأ  عليهم السالمنور خفاأ،  ا يظهر ونو ان ونهجهم 

 قد جيهلو الداة ون العلماأ.
 مَّاقَة اللطف: ال دليل عل   عض حدوده

املبص الدالوي يف قاعدة اللطري  أي يف حريدوملىا وعريد الفريراغ كما يرمل على الو و األول: ان ذلك وب  على حتقيق 
التفهرييم  إن حريدّ لطاعرية إن اب فهري  جيريك علريى املريون املقريرِّ  (7))عن ثبوت أصلها كما عليو املتدلمون واألصوليون قا برية

للطري  لريو، وال يدفي  ع  الدلي  يف املعرضرييةا فهريكا وريا  ترياج إن إثبريات عريول سريعة قاعريدة اانو أو ا والتفهم الفعليني
 يدل عليو العق  وال يو د إ ال  مللي  لفظي إال وا سي يت وو و آخر ف نتظر.

 وول  هللا عل  دمحم وآله الطاهر ن
 

                                                             

 .575ىري، 1411قم،  –ت السرائر، وؤسسة النعر اإلسالوي دمحم ون إملريس احللي، وستطرفا (1)
 املصدر نفسو. (2)
 .292ص 5 هران، ج –ثقة اإلسالم الدلي ، الدايف، ملار الدتك اإلسالوي  (3)
 .78سورة احلج: آية  (4)
 .33ص 3 هران، ج –ثقة اإلسالم الدلي ، الدايف، ملار الدتك اإلسالوية  (5)
 وونها االنتقال للتيمم. ،وونها سقوا وسح األصبو (6)
 وخال  يف ذلك السيد افوئي وقد انقعناه يف فقو التعاون، فرا و. (7)
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َا ُمْؤِمٍن َأْوَوَل ِإََل َأِخيِه اْلُمْؤِمِن َمْعُروفاً فَىَقْد َأْوَوَل َذِلَك ِإََل َرُسوِ  )): عليو السالماإلوام الصامل  قال  َأُّيُّ
 (.27ص 4ايف: جالد)) (( صل  هللا عليه واله وسلماللسهِ 


