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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم
 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(280) 
مال اللفببيف يف أر بر مبن معببع قبال يعهتبل إراً ببا مجيعباح وحيب    يتعببدً وإن علبم االرتبب ال اللفظبي قبان قيببل ابسبتعالة اسبتع -جسبب:   

ه احلكببم، وإن قيببل نمكااببه قااببه ال ينفبب  لببدعوين ان رببل املعببان مببراًة ألن ا مكببان أعببم مببن املببراً رببان  مببالح قببان رببان قببا قببدر متببيهتن خص بب
 .(1 (قال بد من إحراز الظهور الوقوع
إذا   أيت بهترينة معينبة الحبدين املعبان املتباينبة ربان اللفبيف  مبالح، رمبا اابه ال يويبد قبدر متبيهتن  وبعبارة أخرين  ااه قد يهتال اباه 

 بني املتباينات.
 إشارة للحكمة يف اإلمجال

 ال يهتال  ان ا مجال اهتض غرض وخالف احلكمة.
 .(2 إذ يهتال  يكفي يف حتهت: الغرض الهتدر املتيهتن وهو مما ميكن تصويره على بعض الويوه(

 ال قدر متيقناً بني املتباينات
مببا ااببه ال يويببد قببدر متببيهتن بببني املتباينببات قلفببرض الببا متباينببات وإال لكااببا أعببم وأخبب  مطلهتبباح أو رااببا النسبببة أوتوضببيعه  

 بينهما من ويه. هذا خلف.
لب  يف األقبل واألر بر إذا أخبذ الهتبدر املتبيهتن ببني املتباينبات وذ ًميكبن تصبوير ويبو  قألابهيره علبى بعبض الويبوه و ما ااه ميكن تصبأو 

األقببل بطببرف ال قااببه حيبب  رببان أقببل رببان الهتببدر املتببيهتن وحيبب  رببان بطببرف ال رببان مباينبباح، وذلبب  قيمببا إذا اسببتعمل اللفببيف يف بعببض 
ينئبذ  قاابه مطب ل لفظبي ح أصناقهين من ر رة االستعمال أو إذا وض  تعييناح بوض  آخر لبعض أصناف املعع حىت بلغ حد  الوض  التعي  
  ال بطرف(.ال  (بطرف ال م  رون األخ  موضوعاح له حبده قهو 

األقببل إن قببرض بطببرف ال عببن سببائر األصببناف قااببه ال هتمبب  معهببا رمببا هببو مهتتيفببى رواببه بطببرف ال، ولكنببه يف الوقببا  أن  وقيببه  
صبباًع علببى بعببض أصببناقه مبب   قيجتمبب  معببه إذ هتمبب  الالبطببرف مبب  بطببرف رتببي   إذ ا ببام  (3 افسببه ال بطببرف ابلنسبببة لألعببم منببه

ربذل ( قبان اعتبش بطبرف ال عبن األعبم منبه    وضبعهقبان  (4 صدقه على سائر األصناف قصدقه على بعض مطروف بصدقه على اآلخر
 .وأتمل ران مبايناح و  يكن الهتدر املتيهتن. قتدبر

 عدم وجود القرينة املعينة ليس دلياًل على إرادة األعم
بب رينببة املعي  نببة ال يويبه الظهببور العببريف يف إراًة األعبم وال تكفببي صببالحية ا بام  العنببوان وهببو لفببيف رف عببدم ويبًو الهتوسبب:   وص 

اليفرر بنفسه لصن  الظهور م  رون احلكم منصب اح علبى الطبيعبي أو علبى اللفبيف وبا هبو مبرآة قبذا الطبيعبي أو ذال. قت مبل(
إذ لبي   (5 

 .ني متباينانيعلى الطبيعي والفرض ان الطبيع احلكم منصباح على اللفيف بنفسه ليكون يامعاح بل
الطبيعبي بنفسبهض ضبرورة  رمبا اابه لبي ان املصه  لي  اللفيف لرًي ااه لي  حامل املصلعة واملفسدة ولي  مبدار احلكبم   :فإن قيل
ليهتبال المبا  هبو املصبه   بل هو اللفيف أو العنوان وا هو مرآة قذا الطبيعي وذال قببذل  همب  ببني األمبرين قبال الطبيعبي ،توسط عنوااه

 ؟متباينان وال العنوان الذي هو اللفيف وا هو لفيف ليهتال ااه لي  موضوع احلكم واقعاح، بل  العنوان وا هو مرآة للطبيعي(
                                                             

 ( بتصرف.275الدرس   (1 

 ( بتصرف.279الدرس   (2 

 إن   يكن بطرف رتي . قت مل (3 
 إال لو ًلا قرينة على اخلالف. (4 
 (.275الدرس   (5 
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رف املرآتية بدون حلاظ املرئي يام   قلنا:  وبا  واما م  حلاظه قال والناق  هو األول لكنه لي  املوضوع إذ املوضبوع هبو املبرآة ،ان ص 
قمبا وبا هبم متباينبان  ربل رتبي  واحبد مبرآةح   ربونني يف حلباظ واحبد  تهي عارسة للطبيعة ومرآة قا، ورما ميتن  ايتماع الطبيعتبني املتبباين

 يف آن واحد. قت مل
 خاص ابجملاز دون املشرتك ،وعدم القرينة قرينة العدم

إراًة ربل منهبا هبذا املعبع خاصبة وذلب  املعبع خاصبة قرينبة عبدم  إراًةى نبة علبعدم الهترينة قرينة العدم، قعبدم الهترينبة املعي   ال يقال: 
 .؟ا معاح أي إراًة ا ام مخاصة قينتج إراً 

يف إراًة املعبع اآلخبر غبري الظباهر  ورت   لفيف ظهور يف معع لعدم الهترينة قرينة العدم يف احلهتيهتة واجملاز أي قيما لو ران  إذ يقال:
ان عدم يعين ذل  لكن ال و قيه  أي وا هو  از قيه( قااه يهتال عدم الهترينة أي على اجملاز قرينة عدم إراًته، قتكون احلهتيهتة هي املراً 

تيفببي يف مهتتيفبباه، وذلبب  ر املهتقبباذا ارتفعببا أ  ببإمنببا هببي مبباا ، الهترينببة ، و وظهببور اللفببيف وضببعهاالهترينببة صببنعتها بببل ألن ذلبب  مهتتيفببى 
ً بببني أضببداً  ال ببة وأر ببر رمببا هببو املهتببام ببرار( بببني عببدة معببان متباينببة وا ببام  بينهببا  لببو  ضعكبب  املطبب ل اللفظببي إذا تببًر ً  ض  إذ تببًر

ابلعكب  قرض، رالعنوان ورتبهه( قااه إذا ًار األمر بني اليفدين واقتهتدان الهترينة على هذا خاصة اهتول قذال هو املبراً  لبو   يعبارض 
 .أحدمها يعنيين وال ر  مله بني اآلخ  على احداها هُ ذال ال قرينة له قهذا هو املراً( واما لو ًار بني أضداً  ال ة قان عدم الهترينة  وان  

ية وهي  ال ة  هذا أو ذال وا ام  األضداً  ويف املهتام ايت قعدم الهترينة على هذا هُ  ،ويًو مله ببني إراًة ذال خاصبة ورلها ويًو
  ألحدمها قيكون  مالح.أو ا ام  وال معني  

 هل اإلطالق مجع القيود أو رفضها أو ِصرف عدم القيد؟
، قان عدم الهترينة على األول  ضابملبع يف ا طالع وااه مج  الهتيًو أو رقض الهتيًو اح مث ااه لي  األمر منوط ألاه إن قلنا اباه مج  الهتيًو

ها، وإن قلنا اباه رقض الهتيًو قان عدم الهترينة على األول ال ي با رقض قيًو اآلخ  ين إذ ال ي ر  ال ي با أايح من اآلخ    ين.ر  با ويًو قيًو
ي( قبان عبدم قيبد علبى أي منهبا م ببا  طالقهبا  رف عدم الهتيد  ال ا م  وال البرقض البذي هبو مفهبوم ويبًو اعم إن قلنا اباه ص 

 له وحي  ال قيد على أي منها قكلها مراًة. قت مل
 ال ِضرار( عام أو مطلق؟هل )

وال يتبوهم ان املهتببام مببن العمبوم ال ا طببالع ليجببري قيبه ذلبب  الكببالم، وذلب  ألن ال الناقيببة للجببن  تفيبد الطببمول ال ابلوضبب  بببل 
النفي على الطبيعة م  روابه يف مهتبام البيبان و  تكبن قرينبة علبى اخلبالف وال ويبد قبدر يهتال ااه ُصه  اب طالع ومهتدمات احلكمة إذ 

قيبل اابه مسبتفاً مبن العهتبل لبدين صبه النهبي علبى رمبا متيهتن يف مهتام التخاطه قالطمول مستفاً من هذه املهتدمات ال مبن الوضب   
 الطبيعة. قت مل.

 (قـُُروء  )لو تردد املراد بـ
ْـُْسِسـِهنَّ َثالثَـَة قـُـُروء   قولبه تعبا   مثال تطبيقـ::  ََِ ـَن  ْْ أو علبى اابه هبو  الطهبرهبو الهُتبرأ يبل علبى ان إن ًل  ًل (1 (َواْلُمطَلَّقـاُت يـَتَـَربَّ

ً املبراً بينهمبا قاابه يكبون  مبالح إال لبو اسبتظهر ان املبراً ا بام  العنبوان املب رآيت ابن احليض قهو، واما إن   تبتم لبدين الفهتيبه الداللبة وتبًر
  السباب:، ويبوهره اابه هبل عبدم الهترينببة يكبون ربل مبن  ال بة أطهبار و ال بة حييفبات راقيباح يف الب ب  والبينوابة. وذلب  مببين علبى البعب

 قت مل وهللا العا  اقاًي سوا  السبيل. السابهتة واظائرها تصن  الظهور عرقاح أو ال قان الظهور العريف هو املدار ال البعوث الدقية
 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين

َبُه، َواَل ََخٌْس َلْو َرَحْلُتْم ِفيِهنَّ أَلَ     عليه السالمقال ا مام زين العابدين  ْـْ َْْضيْـُتُموُهنَّ َوَما َقَدْرُْمْ َعَلى ِمْثِلِهنَّل اَل ََخَاُف َعْبٌد ِإالَّ َذ
 (281حتف العهتول  ص  (( يـَْرُجو ِإالَّ رَبَُّه، َواَل َيْسَتِح: اْْلَاِهُل ِإَذا ُسِئَل َعمَّا اَل يـَْعَلُم َأْن يـَتَـَعلَّمَ 
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