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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 وال أمجعني، أعدائهم على الدائمة واللعنة األرضني، يف اهلل خليفة سيما الطاهرين الطيبني وآله حممد على والسالم والصالة العاملني، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول
سااالدالل وذكرلااا اا هاالا اال، توضااوعا  ،ن االسااالدالل  ااا علااى كااوا الالوريااة  اادقاميكاا ( هلعل اا) كاااا الب اال حااول الروايااة ال اليااة تاان الروايااا  الاا  

 : ثالثة  –ثبوتا  –ال  يف الرواية هو اا احملالم هو اا االسالعمال اعم احلقيقة ، وال اين :يسالشكل عليه بوجوه ثالثة االول
هالا علاى فهو جاائ  ، و الرواياة  ا  اضطراري ا  كلب  اله حيل كااإال  كاذبفهو   وعليهوة النسبية قصد االخ حيالمل كوله قداا املالكلم  :لاالو االحتمال 

 .االحالمال سالكوا خارجة توضوعا عن حب نا يف الالورية 
،  وتعاه ساالكوا الرواياة  لايال لالورياةا لتصاداق لدينية ، ولو كاا االتر كللك فسيكوا املاور  هو اا يكوا املالكلم قد قصد االخوة ا :ثانيلاالحتمال ا

 –شكال االول واا االسالعمال اعم تن احلقيقة قطع النظر عن االتع  –ا عليه
 أي قصاد تفهاوم االخاوة وهالا اجلااتع يالمصاد  يف كال تان الصانفني ،هو اا املالكلم قد قصد اجلااتع باني االخاوة الدينياة والنسابية :االحتمال الثالث

ل احادهم فقيال لاو سا  الاه ويوضا ه –وض نا أكما   – 1الخر ليس بالورية على املشهورتورية على املنصور وااله االول  قوالا: هناكهلا االحالمال  على،و 
 رأىتن كالته اله قد  بعض الساتعني يفهم قد عدل عن االسد االخص اىل احليواا االعمحيل  اله يف جوابهف، فقال رأيت حيوالا ؟ هل رأيت اسدا : له

افلاو ر  ، حالمااال  ثالثاة: االاذا ، 2ملشاهورا تباىعلاى لايس بالورياة القاول  حيوالا غري االساد وهالا كماا   .جممال فهاو احادها فااملور  حبسابه وإال بالادليل ح ج 
 سبق

  ؟( دال على المرادصدقت ) )  لى اهلل عليه وآله وسلم (الظهور العرفي لقول النبيهل الثاني :  لإلشكالتتمة 
فالكاوا الالورياة ية ال الية ليس بكاذب، ايف الرو ) سويدا  ( اا ( املفهوم تنه عرفا هو )  دقت  )  لى اهلل عليه وآله وسلم (يالشبل باا قول النيب قد 
  .الدينية ، فاليهم االخوة  اجلاتع او قصد هواتا ال، )  لى اهلل عليه وآله وسلم (بنص كالم الرسول توضوعا    دقا  

 يفيان بافادة االجمالاالحتماالن االخيران رّد ذلك : 
كاوا املاالكلم قاد قصاد  :االخارياا يبقاى فيهاا االحالمااالا )  الى اهلل علياه وآلاه وسالم (تان النايب الا كلماة ) ادقت(؛  ايضاا   ليس مبجد   ولكن ذلك

فالخار  الرواياة عان تاور   –على املشهور  -الورية اا املور  ليس ب او اله قد قصد اجلاتع فيكوا  ا قا ايضا إال،  االخوة الدينية فيكوا  ا قا واملور  تورية
 .الب ل
 . اذباكيكن  مل  واا املالكلم -فرضا   –حىت تع الالشبل بظهور )  دقت( تبقى الرواية جمملة  -و  لين االحالمالني  - :وعليه  

  4مفيد لتحصيل المراد او ال ؟ ي او اإلني مّ للبرهان الهل ا
لعلااة اىل ال هاااا اللمااي هااو االلالقااال تاان او  ) ؛ للو ااول اىل املطلااوب ين  اإل ال هاااا مااي اوبالنااا لسااالطيع اا لعالمااد علااى ال هاااا الل  يبقااى الااه قااد يالااوهم 
 .( املعلول واالين بعكسه

)  الى اهلل علياه وآلاه تان كالتاهو )  ادقت ( فمان يرياق )االا( : عنادتا يقاول  )  لى اهلل علياه وآلاه وسالم (اا النيب :وتطبيق ذلك على روايالنا هو
تن القرائن اخلارجية مث تن ذلك لفهم تعى   هف قصدشكواتا ال هاا اللمي فهو النا لسال ،املالكلم ) سويد ( اىل كشف قصد لنالقل ))  دقت (( وسلم (
 يف ذلك؟  هل ميكن االعالما  على احد ال هالني ولكن  ز،و جماحقيقة ا هو وترا ه )  دقت ( )  لى اهلل عليه وآله وسلم (سولكالم الر 

 اتربا ومبالعاني لايس مبن صار - أي القصاد - ذ الاه؟ اهاو  قصاد فمان ايان لناا اا لعار  تااتسادو  ، اتاا الريقني اذ الظااهر اا كاال الطا ؛ واجلواب كاال
 .لعم توجد بعض املرج ا  واملؤيدا  لكنها ال ترقى اىل تسالوى الدليل ،  كما سبق  بل توجد احالماال  ثالث، واحد

بقاى االحالمااال  االخارياا فالاه ي - 4ولايس كاللك –ض لفي االحالماال االول يف كالتاه فاله حىت لو فر  )  لى اهلل عليه وآله وسلم (واتا كالم النيب

                                                           

 ن الظاهر ( وليس خبال  الظاهرالا اجلاتع هو ) ت - 1
 أي يف كل ي ه اليف خصوص هله املسألة - 2
َ ( ا السؤال مي الويسمى ال هاا الل    - 3  علاله الب ل عن فننالقل تنه اىل  حالما   حتقق الشيء واله توجو تفيد  (ين فالا ) اا واتا اإل، هو عن العلة با) ملم
 قيقةملا سبق تن اا االسالعمال اعم تن احل - 4
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  الحداما .يف  قوله ص )  دقت(، وال تعني  
 .ناجمملة وال ميكن االسالفا ة تنها ه ةوتعه سالكوا الرواي، يف املقام  جارينيين او اللمي غري اال اا ال هاا : والنتيجة

 : 1ثانية بين الرواية االولى وال فرق دقيق
  :له يوجد فر   قيق بينهما ا على البد تن الالنبيه ، وهنا بن حنظلة وكللك رواية سويد، عن عبد اهلل بن بكري ذكرلا سابقا رواية السرائر

 )  ااالى اهلل عليااه وآلاااه وسااالم (الرسااوليهاااا فواتااا ال الياااة فقااد قاااال ، : )ال باا س لااايس بكااالب(  ) عليااه الساااالم (قااال فيهاااا االتاااام قاااد فالروايااة االوىل 
  وهنا فر   قيق وهو: ،(املسلم اخو املسلم :) دقت
ال  وظااهره الاه 6س لايس بكالب( فااا كالتاه هالا كاشاف عان املاالك والضااب أبا ملاا قاال : )ال ) عليه الساالم (ىل قد يقال باا االتام اا الرواية االو  

 فالفيااد الروايااة حتدياادا  تفهوتيااا  وبعااض تعريااف الكاالب املعااى املاارا  هااو اا هاالا واشااباهه لاايس بكاالبكااوا ية بشااكل خاااص فييال اادث عاان القضااية املصااداق
 .فالكوا الالورية  دقا واملوضوع تطروح يف هله الرواية بن و القضية احلقيقية 

 .ريق والظاب والالفليس هو تن باب االسالعمال وامنا تن باب املالك  ) ليس بكلب ( فيهااا الكالم  :وبتعبير اخر 
اب  ضااليفياد الساالعمال اال واله  ر  لاوع تانعن املصدا  ) دقت ( هو  واتا رواية سويد فقد يقال اا الظاهر فيها هو القضية اخلارجية واحلديل

 والالعريف
 الفرق بين صب النفي واالثبات على الفرد او على النوع

ماا لاو الصابا عخياللاف ه فالاكره بن و االشارة وهو اا النفي واالثبا  لو الصبا على الشخص الروايالني حتقيقه يعو  اىل حبل تبنائي لل بني وهلا الفر  
واتا لو الصبا علاى الشاخص فالظااهر الاه اساالعمال ، فالظاهر هو االشارة للالعريف واملالك والضاب  ، وذلك اهنما لو الصبا عليهما على الصنف او النوع 

 ،وال رب  له بالالعريف واملالك 
واملارا  هاو بيااا اا حقيقاة الرجاال  ،االساالعمال جمار  لاو قاال احادهم: الرجال الشاجاع لايس بأساد فظاااهر الكاالم هناا هاو الالعرياف ال الاهلاك ويوضاح ذ

شب ا تان بعياد  ليس تا لراه: خبريأو ولكن لو شاهد احدهم شب ا فشك يف اله اسد او ذئب فقال شخص ذو قوة بصرية ، الشجاع غري حقيقة االسد 
 .وتا  وحقيقة يف ) االسد ( عما هو خار هوبياا تا هو  اخل تفبياا املصدا  ال الالعريف اا املالكلم يف تقام  هو ظاهر الكالم هنا إاسد فأب

يف قولاه : ) ادقت( هاو املصادا  والقضاية  )  الى اهلل علياه وآلاه وسالم (الني املالكورتني فااا ظااهر كاالم النايبوهلا الب ل املبناائي ينطباق علاى الارواي
 فظاهر كالته هو اعطاء الضابطة العاتة. يف قوله ) ليس بكلب ( ) عليه السالم (واتا  الصا  ، خلارجية وال رب  له بالالعريف واملفهوم ا

 فيدل على نفيهاوالنفي  فال يدل على الحقيقة مقتضى التحقيق : التفريق بين االثبات
السالب باني  ال باد تان الالفرياق باني احلمال و: اي ،  7ق بني االثبا  والنفي يف املور ينالالفري اال ح هو بل، تقالضى الال قيق هو غري تا ذكر ولكن 

 :  فنقول
وتبيناا  للمفهاوم  ،على الالعريافشااهدا  اا احلمل واالثبا  هو اعم تن احلقيقة وهلا تا يع  عنه باا االسالعمال اعم تن احلقيقة فال يصلح االسالعمال 

 وحدو ه
ولكان لاو قيال : لايس الرجال  8زيد اسد فهلا محل وهو اعم تان احلقيقاة :  ويوض ه النا لفر  بني قولنا ،ه هو لفي احلقيقةتا النفي والسلب فظاهر او  

 وللكالم تالمة فالأتل ، وتفصيل ذلك توكول اىل تباحل االلفاظ. تنه هو لفي احلقيقةبأسد فاا الظاهر 
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 

                                                           

 وهله لقطة  قيقة تشري اىل تب ل تبنائي تهم  5 -
 ه ، يف اجلملة ) أي يف كلي هلا املصدا  (بأي فيما هو كلب او ليس  - 6
 ماا  فهيف تاور  احلاديل عان الصانف والناوع اشاارة اىل الالعرياف واتاا لاو كااا الكاالم حاول الشاخص واملصاداماا واهنباني النفاي واالثباا   فإا تفا  تا سبق الالساوية -7

 اشارة لالسالعمال 
 لعم   ة احلمل بال عناية هي عالتة احلقيقة - 8


