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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
()12
عدم صحة تفريقه  بين التجار والموالي

وبذلك كله ظهرر عردم ااييرة تفريقره  برني كاراب أحرد الا رار إف ربره وبرني األيرر الصراور يرن املروف
لعبرردب بقولررهإ هبلورره لررو برررل أا أحررد الا ررار كاررع إف ربرره ب ر ب بسررعر األ نررا يف بلررد وكرراا ال اتررع ررن
يعامد على القرائن يف بياا يراوب ،بلا هذا ال ااب لو وقر بيرد لالر ال ه نره العمر علرى يرا تلرمنه ،ألوره ال
ه ررن احل ررم برراا واقر يرراو ال اتررع هررو يررا تلررمنه ظرراهر ال ارراب ،ير أا هررذا ال الر لرري لرره رررل سررو
اساخراج واقر يرراو ال اترع ه 1وهوعلير ققايسرة األح رام اليررعية علرى األح رام العربيرة الصراورة يرن املروا
العربيررة امللقرراة إف عبيرردهم ،بلورره ال ي رراو يي ر يف إل ر ام العبررد باألخررذ بظرراهر كررالم املرروف بعررد الف ر عمررا
بررالا الظرراهر واليررا عررن الظفررر إا كرراا عرراا املرروف الاعوير علررى املنفصر  ،ولرري للعبررد تررر األخررذ بالظرراهر
واالعاذار باحامال عردم إراوة املروف ظراهر كاليره ،كمرا أوره لري للمروف إلر ام العبرد وتاويبره عنرد أخرذب بالظراهر
إاا مل ي ن الظاهر يراوب وعول على املنفص ه. 2
إذ يق ااال :اا ِوزاا الب ررابني واح ررد ب رراا األي ررر ير ررالن يف املق ررايني بدر ررة االحام ررال ،برا ر ر ابر رواب ال الر ر
السابق والصور األرب يف ابواب األسبق.
 -4الظهور التعليقي للكالم ،منجز بعد الفحص

رابعااا :اا كاليرره إ ررا يصررا قبر الف ر  ،ووا يررا بعرردب كمررا هررو يفرررول كاليرره والر ألا لل ررالم أحررد
ظهورينإ إيا الظهور الان ي ي وإيا الظهور الاعليقري ،والظهرور الان ير ي ي روا بريمن كراا يف يقرام البيراا لامرام
يراوب برلا أراو ر ب اعامرد علرى املاصرال بي روا ارام يرراوب بقيرووب يبينرا بهرو كررهضيق برم الركيرة  ،أيرا الظهرور
الاعليقرري به رو بيمررا مل ي ررن يف يقررام البيرراا عنررد إلقائرره ال ررالم وكرراا اعامرراوب علررى املنفصررال يف إبرراوة ي رراوب
ابدي باا اوعقاو الظهور ٍ
عن املنفصال واحلصول عليهرا بلرو أحرزهرا مجيعرا
حينئذ ي وا ياوقفا على الف
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بررالقط باورره ال ع ر حينئر ٍرذ يف اا جمم روال كاليرره ح ررة علررى ي رراوب ابرردي لفرررل عرردم يدخليررة ر املطلررق
ويقيداترره يف بيرراا يرراوب وبرررل اورره حصر عليهررا بامجعهررا ،وعليررهإ بلررو أحرررز جمموعررة يررن املقيرردا ير ا ر
العلررم اإلمجررا بو رروو يقيررد آخررر ،وبقرري جمرررو االحامررال برراا هررذا االحامررال يرردب باألص ر العقالئرري هأصررالة
العدم ولذا ينعقد لد العقالء ٍ
حينئذ الظهور.
نعاام ،وكمررا سربق ،يف ابرواب ال الر برراا األيررر ترراب لدر ررة االحامررال باورره إاا كرراا االحامررال ضررعيفا كرراا
يلغرى بنظررر العقررالء بينعقررد الظهررور الان ير ي للمطلررق بعررد إحرراز يررا ين ر برره اإلمجررا وبقرراء يررا امر ضررعيفا
كوورره يقيرردا ،وأيررا إاا كرراا احامررال بقرراء يقيررد آخررر قويررا باورره بر باوعقرراو الظهررور الان ير ي إاا كرراا يررن القرروة
ير بر ببنرراء العقررالء بارردبر ،والر اايررا كمررن ررر وأبرره علررى املاصررال ير احامررال ضررياال بعلررها ر ررم
الف ر  ،برراا املطلررق ينعقررد لرره الظهررور ي ر ضررعا االحامررال وال ينعقررد لرره الظهررور ي ر قوترره بدر ررة ال يررر
العقررالء يعهررا جمرراال إل رراء أصررالة العرردم أو ال يررروا الظهررور يا ققررا حينئر ٍرذ بر يررروا ال ررالم جممررال والر كلرره
ياها ين باب الظن اليخصي.

بناء على ح ية الظواهر ين باب الظن النوعي ،واألير أوضا لو قلنا
وبوجااه ر:اار :بعررد الف ر عررن املخصصررا يف كر ِ
رالم ي رن يعامررد ك ر ا علررى املنفصررال جتررري يقررديا
احل مة بل اظ جمموال ال الم املا وا ين العام أو املطلق ،وين خمصصراته املنفصرلة الرث ع رر عليهرا الحقرا بعرد
الف ر  ،ببعررد ال ر جتررري يقررديا احل مررة قررا بيهررا ال ال ررة ل وهنررا ينفيررة باألص ر كنفيهررا برريمن يعامررد علررى
املاصال واحامال ضياال بعلها أو وسياا الراوي له أو عبه ال .
فاتضح اا قولهإ هوين املعلروم ل ر يرن را ر األخبرار ،أا األئمرة صرلوا اهلل علريهم ك ر ا يرا يعامردوا يف
بياا املخصصا واملقيدا على املنفصال  ،بلوه ك ر ا يرا ي روا العرام واروا يرن إيرام عليره السرالم واملخصر
ين إيام آخر .والعام الذي ي وا ين عاوه ال أي يف يعرل الاخصري ال جترري بيره أصرالة العمروم ،والر
أيلا واضا ه. 1

غياار تااام ألورره ال جتررري بيرره أصررالة العمرروم قب ر الف ر  ،ال بعرردب ي ر ا ر العلررم اإلمجررا ي ر ضررعا

احامال و وو خمص

آخر.

 -5تفصيله مخالف لظواهر اآليات والروايات

:امسا :ب اا تفصيله  وقوله بعدم ح ية كالم هذا املرا لم علرى يراواتره ابديرة ويف اإلبهرام وح يرة
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كاليه يف اإلل ام وااللا ام ،خمالا لظاهر ،إا مل ي ن و العديد ين اآليا ال رهة والروايا اليريفةإ
ك ِّ
الذ ْك َر لِتُبَايِّ َن لِلن ِ
َّاس ما نُا ِّاز َل إِلَ ْاي ِه ْمه 1براا هتبرني تعلرق بررهيا وظراهرب
ومنها :قوله تعافإ َ وأَنْا َزلْنا إِلَْي َ

بياورره هررو ،أي اا يررا ورل ر ل إلرريهم يبينرره الرسررول  ويفس ررب ويوضررا واق ر ي رراوب بي رروا يفهويررا يعلرروم امل رراو
واملقصروو ،ال اورره يبقرى ر يفهروم يف واللارره علرى املقصرروو ،ر يفسرر وال يبرني يف يعنراب ،بر إ ررا ي روا بياورره
لالزيرره وهررو يقررام اإلل ر ام واإللا ر ام ،بعبررارة أخررر إ لِتُبَا ايِّ َن لِلنَّا ِ
ااس مااا نُا ِّاز َل إِلَا ْاي ِه ْم يطلررق ييررم بيرراا يفرراوب
ويعناب واملقصوو به ويراوب ابدي كما ييم بياا إل اياته ،ب اا يصبه هو األول كما ال بفى.
ومنها :قوله تعافإ أُبالِّغُ ُكم ِر ِ
ساالت َربِّيه 2باا ظاهرب إبالغ الرسالة وفسها وكوهنرا يفهويرة والرة علرى
َ ْ
املرراو ابرردي يررن الرسررالة ،وواقر يرراوب ينهررا ال اا الر ال ي رروا يبلغررا ،حسررع إلار ام النررائي باورره ل رروا عرراوه
االعاماو على املنفصرال ال ي روا كاليره ح رة علرى يرراوب ابردي ،بر إ را يبلر اوره أل ينرا ب رذا ووا اا يبلر
وف الرسالة ويلموهنا وحماوياالا هالذي يل يه اإلل ام الذي الا م  باوه يبلغه ووا علاه .
ومنها :قوله تعاف لِيَتَا َف َّق ُهواه 3باا ظاهر الافقه لغة وعربا ووقة هو الافقه يف يراواته ابدية وواق يرراوب

ال إلغرراء الر كلرره ووعررو عرردم كوورره يفهويررا يرراوام وأب املررا لم علررى املنفصررال  ،وإ ررا الافقرره هررو يف إل ايرره
بقط ي قط النظر عن بهم يعىن كاليه ووالالته على يراوب ابدي.
ومنها :قوله تعراف وي ِح ُّل لَ ُهام الََّّيِّب ِ
االل الَّتاي
ص َارُه ْم َو ْاألَ ْغ َ
اات َويُ َح ِّارُم َعلَ ْاي ِه ُم الْ َخبا ِ َ
اث َويَ َ
ضا ُ َعا ْنا ُه ْم إِ ْ
َُ
ُ
ت َعلَ ْاي ِه ْمه 4براا ظراهرب اوره ر لرم الطيبرا واقعرا واا هرذا هرو املرراو ابردي ل يرة وواقر املرراو ينهرا ال
كانَ ْ
جمرو عله ح ة قا عة للعذر يف يقام احملا ة واملخاصمة.
بل اا كالم احملقق النائي  ،يف واقعه ،إاعاا ملسل األخبراري يف عردم ح يرة ظرواهر ال اراب يف يراواتره
ررة إا امر و رروو خمصر آخررر ،بر
ابديررة ،بر وزاو علرريهم اورره حرره بعررد تفسر ب يررن قِربلهم  لرري

وزاو عليهم اوه الا م بعدم ح ية ظواهر كاليهرم  أيلرا ،واا قبِر احل يرة يف اإللر ام وااللار ام بقرط ،باردبر
يدا.
ه 1سورة الن إ اآلية .44
ه 2سورة األعرافإ اآلية  52و.56
ه 3سورة الاوبةإ اآلية .122
ه 4سورة األعرافإ اآلية .165
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 -6وال يصح كالمه في العمومات

سادسااا :إا كاليرره إا صرراه 1يف املطلقررا بررال يصررا يف العمويررا  ،والر لوضرروو اا املطلررق هررو الررذي
ياوقررا علررى يقررديا احل مررة ال اللررة واا املقديررة األوف ،كمررا قررال املساير وأاعررن برره النررائي  ،ر ينعقرردة
بيمن وأبه االعاماو على املنفصال  ،أيا العام باوه ال ياوقرا علرى املقديرة األوف وال ال اويرة بر ال ال رة خاصرة،
وال هو الفارق بينه وبني املطلق ،ولرذا كراا العرام لرد تعارضره ير املطلرق واروا عليره علرى رأي وحاكمرا عليره
على رأي آخر.
وبعبارة أخر إ وف اخايار احل يم للعام ولي على اوه يف يقام بياا اليمول ألا ابم احمللرى برالالم يفيرد
اليمول سع الوض ع

املطلق الذي ال يفيد اليمول سع الوض ب ب كة اوعقاو يقديا احل مة.

وبذلك يظهر عدم اايية قولهإ هأا أصالة العموم واإل الق إ ا جتري بيما إاا مل ي ن وأب املا لم الاعوي

علرى املقيرردا واملخصصررا املنفصررلة ،إا ال يرردر لةخررذ باصرالة العمرروم واإل ررالق إال بنرراء العقررالء عليهررا يف
حمرراوراالم ،ولرري يررن بنرراء العقررالء عليهررا إاا كرراا العررام واملطلررق يف يعرررل الاخصرري والاقييررد ،ي ر كرراا
املررا لم بالعررام واملطلررق يعامررد ك ر ا علررى املنفصررال ومل يبررني اررام ي رراوب يف كررالم واحررد ،بلورره ال جتررري حينئر ٍرذ
يقررديا احل مررة يف يصررع العمرروم واإل ررالق ،ألا عمرردة يقررديا احل مررة هرري كرروا املررا لم يف يقررام بيرراا
ي ر رراوب .وه ررذب املقدي ررة ال جت ررري بالنس رربة إف امل ررا لم ال ررذي ي رروا ع رراوه ال ر ر  ،أي يعام ررد عل ررى املنفص ررال
ك ا ه. 2
إذ يق ررديا احل م ررة اا ه ررا املطل ررق يف يرحل ررة االقال رراء ول ررذا باو رره ليسر ر ح ررة اقال ررائية أص ررال إال بع ررد
اايياهررا ،أيررا العررام بررال اراج إف يقررديا احل مررة يف يرحلررة االقالرراء باورره ح ررة اقالررائية قطعررا ايررة األيررر اا
القرينة على اخلالف ،وهي املقدية ال ال ة ،ان بعليه ح ياه بهي يف يرحلة املاو  .وللب صلة بلاا اهلل تعاف.

وصلى اهلل على محمد ورله الَّاهرين

تايسر يالحظة و

الدر على املوق الاا إ m-alshirazi.com

يث ِج َالءٌ لِ ْل ُقلُ ِ
ين
ْح ِد َ
وب ،إِ َّن الْ ُقلُ َ
قال رسول اهلل إ تَ َذا َك ُروا َوتَ َالقَا ْوا َوتَ َح َّدثُوا فَِإ َّن ال َ
ين َك َما يَ ِر ُ
وب لَتَ ِر ُ
الس ْي ُ ِ
ْح ِديث هال ايفإ ج 1ص. 41
َّ
ف ج َال ُؤ َها ال َ
ه 1على برل الان ل.
ه 2الييخ حممد علي ال اظمي اخلراساين ،بوائد األصول ،يؤسسة النير اإلساليي ر قمإ ج 1ص.641
4

