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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(552) 

 مع بعض المعاصرينمناقشات 
ظاهرها السياقي اسلقالل كّل  (1) خخالة الردد بعد االحلالم، والاالاةقال بعض املعاصرين: )وميكن أن يقال: إّن الرابعة صرحية يف

 خمالفة الاالاة لظاهر الكلاب(.  منهما، و هو ال يقاوم الصريح، فيحمل إطالق كّل من الفقرتني على املقّيد، مضافاً إىل
 خمللف مقاطع كالمه مناقش فيها بوجه أو أكار: أقول:
 الكريم  ال تتحدث عن دخال  االحتالم بعد الرشدي  اآل

خخالههة الردههد بعههد االحههلالم( فههنخ عليههه: ان مههورخ البحهه  واألخهه  والههرخ هههو عكهه  ههه   الصههورة  قولههه: )إّن الرابعههة صههرحية يف أمااا
لبههداهلها عكسههها، أب البحههه  يف خخالههة االحههلالم بعههد الردهههد ال خخالههة الردههد بعههد االحهههلالم إ  مههن القطعههي عقههاًل ولهههد   ؛خوهنهها

ََ َأْماواَلُكُم ما انه مفاخ اآلية الكرمية تسليطه على أمواله، كأبداً ان االحلالم من خون الردد ال يصحح  (2)الءعقال ََاا َوال تُاْؤُتوا السُّا
َُ َلُكااْم ق يامااا    الَّتاا  ظاهرههها فلههي   هها إال فلههي  الكههالم فيههه ليقههال ان صههحيحة هيههام صههرحية فيههه أمهها صههحيحة العههي   (3)َجَعااَ  الهَّاا

مهن جههة خالللهها علهى خخالهة  صهحيحة هيهام عطى أمواله؟السياقي، بل الكالم يف االحلالم بعد الردد وانه إ ا ردد ومل حيللم فهل ي  
اْنق طَاااُ  يُاااْتم  اْلَيت اايم  غايههة األمهر ان إطههالق  (4)نعاامسههاكلة عههن هه   الصههورة بينمهها صهحيحة العههي  ناطقههة  ها،  ،الردهد بعههد االحهلالم
هُ  ْحت اَلم  َوُهَو َأُشدُّ فلي  إال الظاهر هنا املعارض بظاهر صحيحة العي  كمها سهي و واليجهيح لةخهنة   ،دامل ملا إ ا ردد أم ال ب اال 

 كما سيلضح.
 العيص ظاهرة، وليس االستدالل بالسياقحيح  ص
بصهحيحة مها سهبم مهن ان االسهلدالل  فَياَ:قولهه: )والاالاهة ظاهرهها السهياقي اسهلقالل كهّل منهمها، و ههو ال يقهاوم الصهريح(  وأما
اُد َواَل ُتَِّاي عُ  : لهي  بهالظهور السهياقي، بهل بظههور قولههالعهي   َْس  ََ أَناََّااا اَل تُا َُ َعان  اْلَيت يَما   َمتَاى جوابهاً علهى  إ َذا َعه ْما َساََْلُت
َاا َماُلَاا؟يُْدَفُع إ   يف ان متام املالك لهدفع ما ها إليهها ههو ان ال تفسهد وال تضهي ع،  ،وهو ن  عرفاً وظاهر حسب املصطلح األصويل لَياْ

ْهاأما الظهور السياقي فهو على العك  أب ان احلهاق  َْ فَاَقد  انْاَقَطَع م  ؟ فَاَقاَل إ َذا تَاَزوََّج َْ َْ َقْد تَاَزوََّج َُ: إ ْن َكاَن ا   َفَسََْلُت ُك اْلَوص 
َاااا ااُد َواَل ُتَِّااي عُ أوجههب رفههع اليههد عههن ظهههور  َعناْ َْس  ََ أَناََّاااا اَل تُا يف العّليههة اللامههة إىل العّليههة علههى سههبيل البههدل، كمهها سههبم  إ َذا َعه ْماا

ا سهبم( وصهحيحة مفصاًل فراجع، فغاية األمر اهنا ظاهرة يف العّلية على سبيل البدل )لكن من طرف واحد ال من الطرف اآلخر، كمه
 ( وانههه ا االطههالق خههالفعلههى القرينههة العقليههة القطعيههة ردههد أم ال )وقلنهها ان أب سههواًء أهيههام مطلقههة بههان انقطههاب اليههلم بههاالحلالم 

ْحت اَلم   لظهور ؛ال يكفيالردد  االحلالم من خون  .... اخلاْنق طَاُ  يُاْتم  اْلَيت يم  ب اال 
وتلك )العي ( ظاهرة ك لك، فغايهة اآليهة  صرحيةفقوله: )ال يقاوم الصريح( غن صحيح ألن ه   الرواية )هيام( ظاهرة وليست 

 ا:متعارضه
 مناما األخرىك  د  دلي  حاكم عهى الصحيحتين فال تقي  لكتاب ا
ََ أَناََّاااا اَل قولههه: )فيحمههل إطههالق كههّل مههن الفقههرتني علههى املقيّههد( يههرخ عليههه: إضههافة إىل أظهريههة صههحيحة العههي   وأمااا إ َذا َعه ْماا

ُد َواَل ُتَِّي عُ  َْس  ْحت اَلم  من صحيحة هيام  تُا هُ  اْنق طَاُ  يُاْتم  اْلَيت يم  ب اال  الرتكاز العقلي القطعي و لك للقرينة احلافة وهي ا َوُهَو َأُشدُّ
جمرخ اسلظهار، على انه مناقش فيه كما سي و )من ان الكالم كله عن على مدارية الردد وأما مدارية االحلالم فغاية األمر اهنا تعبد و 

                                                           

 الاالاة صحيحة العي  ومن الرابعة صحيحة هيام، حسب ترتيبه للرواياتيقصد من  (1)
 مجاخ  األوىل أيضاً. 1( 444وراجع الدرس ) (2)
 .5سورة النساء: اآلية  (3)
 الة الردد بعد االحلالم( وهو ما قلنا ان الرواية ساكلة عنه.مل يسلدل باالطالق، بل تربعنا به، وإمنا اسلدل به)خخ بعض املعاصرين نّ أظ الح   (4)
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ىل  لهك إ( إضهافة يف نفيهه لصهحيحة هيهاموهه ا ههو اله ب ال ظههور  خفع املال إليه باالسلقالل، ال عن اال ن ال ب هو مهورخ الكهالم
َوآتُااوا هيههام إ  قههال تعههاىل: حيحة صههوهههو ظههاهر الكلههاب الهه ب يوافههم صههحيحة العههي  خون  أقههو وجههوخ خليههل  الهه  غفلههة عههن 
فع اليد عنهه بهالقطع ن  سواء أرددوا أم ال، وسواء أبلغوا أم ال، أما االطالق األول فأب وهي مطلقة من جهلني:  (1)َأْمواَلُامْ   اْلَيتامى

ع( وأمهها االطههالق الاههاا فههال قههالف العقههل وقههد وجههدت روايلههان دفع املههال للسههفيه املضههيّ فلكههون اآليههة منصههرفة عنههه )إ  يقطههع بانههه ال ي هه
إ  تقول إ ا رددت فيدفع إليها ما ا سهواًء أبلغهت أم ال، عكه  ملعارضلان )العي  وهيام( وصحيحة العي  موافقة الطالق اآلية 

 صحيحة هيام املخالفة الطالق اآلية.
 الظاورات األولي  لألدل  المتعارض المدار 
ان القاعدة، كما اخلار  الييخ واآلخوند، هي مالحظة الظهورات األولية، لهد  تعهارض أخلهة  ال هة وأكاهر، ال تقهد   والحاص :

لة )بههاملعا االسههم مصههدرب( مههع الههدليل حّصههلنسههبة املالوروايههة هيههام( ح مالحظههة  َوآتُااوامالحظههة النسههبة بههني خليههل وآخههر )ك يههة 
)أب حه  مهع قبهول مالحظهة هنها معها له لك ال  ،اله ب قهد يسهللام انقهالب النسهبة علهى هه ا املبهاحه  الاال  )كرواية العي ( بهل 

أحدمها مع اآلخر ح جمموعهما مع الاال ( إ   لك ال جيرب فيما كان بني الدليلني عمهوم مهن وجهه وكهون كهل منهمها مهع اآليهة بنحهو 
 .(2)فلدبر جداً وراجع حب  األصول إ  ال وجه للقد  تقييدها ب حدمها خون اآلخر، العموم واخلصوص املطلم

 صحيح  العيص مخالَ  لظاهر الكتابيسَ ل
ان صههحيحة العههي  موافقههة لثيههة الاانيههة مههن سههورة النسههاء  أوال :خ عليههه: خمالفههة الاالاههة لظههاهر الكلههاب( فههن   وأمهها قولههه )مضههافاً إىل

( لثيهة الساخسهة منهها، فليسهت خمالفهة للكلهاب علهى إطالقهه كهي تكهون (3)، كمها ههي خمالفهة )فرضهاً ولثية اخلامسة منها أيضهاً، بوجهه  
 مرجوحة. فل مل.

منطهههوق اآليهههة الساخسهههة ان ( و لهههك ملههها سهههبم مفصهههاًل مهههن اهنههها ليسهههت خمالفهههة لظهههاهر الكلهههاب )أب لظهههاهر اآليهههة الساخسهههة ثانياااا :
 ْفَاْدفَاُعوا إ لَْيا ْم َأْمواَلُام ( إن مل تؤنسوا منهم ردهداً فهال تهدفعوا إلهيهم أمهوا م أب ظاهر يف االسلقاللية فال يكون املفهوم إال  لك

فههي سهاكلة عهن  (اسهلقالالً  أبا إلهيهم أمهوا م "وه ا لي  مورخ الياهد؛ لبداهة ادياطه كما سبم / وإن مل يبلغهوا النكهاف فهال تهدفعو 
 وإمنههافسههد فلههدفع إليههها أموا هها بههاال ن صههحيحة هيههام املفيههدةاهنا إ ا مل ت  )أو أولويههة( خفههع األمههوال إلههيهم بههاال ن فههال تعههارض إطههالق 

النكهاف( إ  ظهاهر  تعارض الدفع  ا باالسلقالل، بل نقول: ظاهر مفهوم اآلية عرفاً انه يصح خفع األمهوال إلهيهم بهاال ن )إن مل يبلغهوا
 ل ملف بالبلوغ صحة الدفع آلياً مع عدمه. ياً إ بات الدفع اسلقالل

 ف  ان )إذا( ف  اآلي  شرطي  أو ظرفي لخالف وا
ههل  َحتَّاى إ ذا بَاَهُُاوا الن كاا َ   َوابْاتَاهُاوا اْلَيتاامىقوله تعهاىل: إ ا يف ما سبم من اخلالف يف ان )إ ا درطية أو ظرفية( وان  ثالثا :

َحتَّى   َوابْاتَاُهوا اْلَيتامىاملدعى )درطية البلوغ لدفع األموال( وتكون  ظرفية أب ابللوهم ح  بلوغ زمن النكاف فلكون أجنبية عنهي 
ُاْم ُرْشااادا  فَااااْدفَاُعوا إ لَاااْيا ْم َأْماااواَلُامْ مجلهههة واحهههدة و إ ذا بَاَهُُاااوا الن كاااا َ  اااناْ ْن آَنْساااُتْم م  دهههرطية )فلكهههون ، أو ههههي مجلهههة أخهههر  فَاااْ 

َوابْاتَاُهوا اْلَيتامى ويكون ما بعدها مبلدأ الكالم (4)مجلة مسلقلة كاملة ، َ َحتَّاى إ ذا بَاَهُُاوا الن كاا... فيكهون لهدفع األمهوال  خلا
ُُوا الن كا َ   َوابْاتَاُهوا اْلَيتامىكون   َحتَّىإليهم درطان، لكن ظاهر  الظاهرة يف الغائية  َحتَّىمجلة واحدة ملقام  َحتَّى إ ذا بَاَه

ظههور علهى خهالف صهحيحة العهي . وللكهالم   هافهال ينعقهد  يف اآليهة الكرميهة قيهه يف املهراخ به  اخون االبلدائية، وعلى أب لو تهرخخ الف
 وصهى اهلل عهى محمد وآلَ الطاهرين    تلمة ب  ن اهلل تعاىل.

،  : االمام الصاخققال  َُ َمَذلٌَّ  بَاْعَد اْلع ز  َُ َحاَجٌ  بَاْعَد إ ن   أَلَْرَحُم َثاَلثَ   َوَحقٌّ َلُاْم َأْن يُاْرَحُموا: َعز يٌز َأَصابَاْت َوَغن  ٌّ َأَصابَاْت
َُ َواْلَجَاَه ُ  فُّ ب َ  َأْهُه ُ َنى، َوَعال ٌم َيْسَتخ   .(344ص 4من ال حيضر  الفقيه: ج) اْل
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 سي و من عدم املخالفة.ملا  (3)
 رأس سطر.على وك هنا عندها نقف أب  (4)

 m-alshirazi.com: تليّسر مالحظة ن  الدرس على املوقع اللايل


