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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
(169) 

 الحقيقية والخارجية ومقامي التعليم والفتيابين 
 املطلةة الظةةن أو  علةةى االتف ةةا  اخلةةا األدلةةة الةةت اسةة دل وةةا األلةةوليون علةةى ح يةةة الظةةن  أن  سببب  

واألدلةةةةة علةةةةى وفةةةةوب املعر ةةةةة عةةةةن علةةةةم  ة أي منهمةةةةا،، يف ألةةةةول الةةةةدين، أو عةةةةدم ح يةةةةعلةةةةى ااتسةةةةداد
اف هةةادي أو افايةةة العلةةم عةةن  كليةةد أو افايةةة الظةةن عةةن اف هةةاد أو عةةن  كليةةد أو  ةة   لةة ، ال بةةد مةةن 

كيكيةةة أو اخلارفيةةة،  كولةةه  عةةال يف  م ال فةةار دراسةة ها وال ةةدبر  يهةةا ووييةةا او ةةا لةةادرة بن ةةو الك ةةية احل
نا ابانجنبا ىجلب مثاًل  بنا تجبُنو ج   أُمَّبة  وج ِإنَّبا ىجلب   ِإنَّبا وججج ما ُمقا (  م بن ةو 32)سةورة الاخةر ، اةيةة  اثباِرِِ

علةةى  واةةكل  سةة ة األئمةةة  ،هم ةة ن اةةان األول عةةم   ةة هم أو الثةةا  خص ةة ؟(3)اخلارفيةةةأو  (1)احلكيكيةةة
من قل د يف احل ،   ن اةان بن ةو اخلارفيةة خةن  مةن قلةد يف احلة ، وإال عةم  مطلة  املكلةد، امةا  عدم ردع

 م ى بياته..
مةةا وردم هةةي واحلكيكيةةة   ،(2)الف يةةامةةا وردم مةةورد هةةي الشخصةةية،  - إن الك ةةية اخلارفيةةة ونضببي :

 اتةةةه   الطبيةةة  ومثالةةةه ل افةةة ،  امةةةنهمةةةورد ال علةةةيم، وقةةةد  ص ةةةلنا يف ا ةةةاب )املعةةةاريع وال وريةةةة( الب ةةة  ع
 ة ،، إال ملةن عةر    عةم  اخلارفيةة لةكا ّص ةه وال ي –يعطي للمريع ولفة الدواء بن و الك ةية الشخصةية 
تعةةم  سةةوته الكواعةةد ال ليةةة بن ةةو الك ةةية احلكيكيةةةر يد  اةةم مالاا ةةه وخصائصةةه، وأمةةا يف اليةةة الطةة   ةةا م 

عند أسس االس نباط .. ومن هنا  ان من على اجلائيام إ  ال مي ن   ها منصبةال  ارب ومنها ال شريح 
 لة، حتليم او ا وردم بأي حنو من األحناء السابكة..األد الب   يف

 الفوارق العشرة بين القضايا الحقيقية والخارجية
 كةد  اةر بع ةاً منهةا بعةع الفوارق بني الك ية احلكيكية واخلارفية، ومثلهةا مكامةا الف يةا وال علةيم،  وأما

                                                           

 ملطل  ال كليد. (1)
 خلصو   كليد ال فار آباءهم، ل وته  كليداً على الباطم. (3)
 كيكية.   دبر.املراد الف وى باملعىن األخن؛ ل و ا باملعىن األعم قد   ون بن و احل (2)
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  بياً ائمياً وما ي ون أ لعشرة بني ما ي ون د بلغ حسبما خطر بالبال الكالر،  الفكهاء، ل نها
، بن ةةو الكاعةةدة العامةةة واةةكل  مةةا يلكةةى يف مكةةام ال علةةيم، أمةةا اةلكةةة، ملي ةةان الك ةةية احلكيكيةةة ا األول:

وإن ااتةةم مسةةو رة  (  هةةي فائيةةة أو ا ةةم اجلائيةةةبةةاملعىن األخةةناخلارفيةةة )ومكةةام احل ةةم ومكةةام الف ةةوى 
 ، اما سب  بياته.ومجي  بسور ام
 ص  على الطبيعة وهةي رةرد  ةيكاق  ائية، أما اخلارفية  فعلية، والسب  ان احلكي ةييككان احل الثاني:

، مةةةن أفةةةااء مكةةة عث لثبةةةوم اامةةةول خلةةةا، أمةةةا اخلارفيةةةة   صةةة  علةةةى الفةةةرد امل  نةةة  ب ا ةةةة اخلصولةةةيام
  هي  علية إ   و رم على عل ها ال امة. وشرائط وات فاء موات ،

، أمةةا اخلارفيةةة   سةةبح يف إضةةا ة للكواعةةد ال ليةةة عةةاا العلةةم واألسةةبابان احلكيكيةةة  سةةبح يف  الثالببث:
عةةةاا املعاليةةةم والن ةةةائ ، ويوضةةةة ه مثةةةال الطبيةةة  السةةةةاب  إ  اتةةةه يلكةةةي للمةةةةريع بالن ي ةةةة واملعةةةىن االسةةةةم 

 س.املدر  مصدري، ع س 
أو  لسند أو الداللةةضاهتا ومرف ام اعار  مان احلكيكية  لكى إل اجمل هد ألته الكادر على معر ة  الرابع:

 ها، وصخصصاهتا أو مكيداهتا أو احلواام عليها أو ما يرد عليها أو الناس  خلةا إل  ة   لة ، ومااح  ، اجلهة
دون العةامي، أمةةا اخلارفيةةة  ا ةةا  لكةةى إل العةةامي أو املكلةةد إ  هةةي الن ي ةةة اجلةةاهاة الةةت يصةةم إليهةةا الفكيةةه 

 دليليه الدليم أو دالل ه وصخصصا ه أو مااح ه.. إخل.من اط بعد دراسة اا ة ما له دخم يف االس نب
وع سةةةها )مةةةا ال ي ةةةمن بصةةة ي ه ال  (د،ي ةةةمن بصةةة ي ه ي ةةةمن بفاسةةة مةةةا)قاعةةةدة  ان    يوض ةةة ه

اتطباقها من عدمه،  مثاًل اافةارة مدى ي من بفاسد،( ال مي ن، عادة، إلكاؤها إل العامي إ  ال يعر  
العةةني املسةة أفرة   ةةون تفةةس ان   وابأو قاعةةدة )ال ي ةةمن(؟ واجلةةقاعةةدة )مةةا ي ةةمن(  قهةةم هةةي مصةةدا

 )املنفعة(    ون مصداق )ما ي من(   دبر.ألن يد املس أفر يد أماتي ة أما مصداق )ما ال ي من...( 
ض ويف امل نةةةاول، اةةةأن  ةةةودع يف ال  ةةة  أو عةةةر  ان احلكيكيةةةة، ي فةةةي أن اعلهةةةا املةةةول يف امل الخبببام :

اًل، أمةا اخلارفيةة  ةال ي فةي  لة  بةم اة    عليةة إيصةاخلا، واع ةب بثةال الطبية  السةاب  الرسالة العملية مث
إل ا ةةابث وشةةةبهه،  لميةةك، م  ةةيم ن أن يجرفةة  عل ةةحيةة  عليةةه إعطةةاء العةةالة )الولةةفة( للمةةريع، أمةةةا امل

 ال)لة  جلةار   بني قو  قبالفر واع ب ة الطري  أو اايصال إل املطلوب، ءإراو ل  تظ  اخلداية بكسميها  
 .حي  ي في فعم األخ ة يف املعرض دون األول ؛يةاحلكيكوقول  )السرقة حرام( بن و  (ق سر 
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احلمليةةة ان مرفةة  احلكيكيةةة، علةةى مةةا قالةةه ااكةة  النةةائيي، إل ق ةةية شةةرطية، أي ان اجلملةةة  السبباد :
)سةورة البكةرة، اةيةة  للَُّه الاببجيابعج أجحجلَّ ا، ع س اخلارفية،  مةثاًل ر وافس  أو  ج  شرطية  إل رف  مي ن أن  ج 

ةةة اتةةةه يج ( 372    ان   ةةةال مي ةةةن  يهةةةا  لةةة ، والسةةةب أمةةةا اخلارفيةةةة   إل )المةةةا اةةةان بيعةةةاً اةةةان حةةةالاًل( رف 
شةرطية ق ةية معلكةة ، وال شخن ال يدخم  يه الدرديد وال كديراملو  بال شخناخلارفية فائية وقوام اجلائية 

 مراد  للوفود العيي والوفود العيي )اخلارفي( ال  علي   يه وال  كدير.وال شخن  كديرية 
وتسبة اامول إل  ،(1)عل يةائية وتعي وا ال ق  إان تسبة اامول إل املوضوع يف احلكيكية ال  السابع:

 ان     املعةةةىن املصةةةطلح( والسةةةب ،ي ةةةهاملوضةةةوع يف اخلارفيةةةة اق  ةةةائية أي عل يةةةة ) ةةةال يةةةراد باالق  ةةةائي وتك
كةةةى إال بعةةةد  ةةةو ر اةةةم الشةةةروط واالشةةة مال علةةةى مجيةةة  األفةةةااء وات فةةةاء اةةةم ل ج الشخصةةةية ال  –اخلارفيةةةة 

، عل ةة  امةةة لثبةوم اامةةول لةةه، ع ةس احلكيكيةةة امللكةاة اكاعةةدة اليةةة ،هةةكاملواتة ،  ي ةةون املوضةوع، واحلةةال 
 د ي ون مب لى باملوات .قد ال ي ون مش ماًل على الشرائط أو قالكي  طبيعيال لي والثاب ة لل

إ   ؛صةةيةإ  مصةةبها الطبيعةةة، أمةةا املصةةل ة يف اخلارفيةةة  شخ ؛عيةةةان املصةةل ة يف احلكيكيةةة تو  الثببامن:
 مصبها الفرد.
ان احلكيكية هي مص  األدلة احلاامة أو الواردة أو املخص صة أو املكي دة أو الناسخة، ع س  التاسع:

والسب  هو ما م ى يف األول والثال  والسةادس والسةاب    ةدبر، اخلارفية  ا ا ليسم مصباً ألي منها، 
الشخصةةية  لكةةي بالن ي ةةة واملعةةىن االسةةم مصةةدري  هةةي إ اً ااصةةلة  –وبعبةةارة أخةةرى  مادامةةم اخلارفيةةة 

 و عةديم صصةم يف املرحلةة السةابكة )يف  عةارض األدلةة و ااحهةا.. إخل( وفةر النهائية ل ةم اسةر وات سةار 
 اً خلا وقد  جر غ منها؟  ي    ون مصب  

مِن وجلجٌن ولكا لح  قوله  عال   ؛كدمان احلكيكية  صدق حىت م  ام ناع امل العاشر: ُقلا ِإ ا كا ج ِللرَّحا
ببنج اوقولةةه فةةم ا ةه  ( 11)الاخةةر ، اةيةة  فجأجنجبا أجوَُّل الاعابِببنينج  َّ اللَّببُه لجفجسج ببٌة ِإ  لجببوا كببا ج فيِ مببا اِل ج

إ  الفةةرض ا ةةا، امةةا سةةب ، فائيةةة  عليةةة ويف مرحلةةة املعلةةول  ؛ال( أمةةا اخلارفيةةة  ةة33، اةيةةة )سةةورة األتبيةةاء
 .والن ي ة   ي  يعكم ان ي ون مكدمها مم نعاً؟

أخةةك ورد ومناقشةةة وفةةر  و عةةديم يةةدر  ملظاتةةه، وقةةد  ص ةةلنا ويف بع ةةها  هةةكا إاةةاق الكةةول يف الفةةوارق، 
                                                           

  ال ي دا   م  الفرق الثا  الساب . (1)
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 .(1)الكول  يها يف دروس ماضية  راف 
*  *  * 

هةةو ااافةةارة مصةةداق قاعةةدة مةةا ي ةةمن أو مصةةداق مةةا ال ي ةةمن أو هةةم )الةةرهن(  سببلال  مري:ببي:
 ، بني  ما خت ار،.؟ااثنني معاً من وفهنيمصداق 

أو علةةى  م  ا اةةر ذو فةةاً مةةن اةيةةام أو الروايةةام الدالةةة علةةى وفةةوب املعر ةةة عةةن علةةم سببلال اخببر:
اتةه علةى الك ية احلكيكية، وا ار ذو فاً آخةر وبةرهن  ، وبرهن او ا واردة على حنوال كليد يف ألول الدين
 وارد على حنو اخلارفية.

 كيكية الت مي ن إلكاؤها للعامي.للك ية احلا ار مثااًل  سلال ثالث:
 ) عريفهمةا،  وارقهمةا.. إخل( لةف ة عةن الك ةية احلكيكيةة واخلارفيةة 22-32اا   اثةاً مةن  مقترح:

 أو عن مكامي الف يا وال عليم.
 وصل  اهلل ىل  محمن واله الطاِرين

 
ِتغافجاُر   لكائم قال ا ر ه أس غفر اهلل أم  املؤمنني قال  سا ِتغافجاُر؟ اُِ سا ِري مجا اُِ ثجِكلجتاكج أُمُّكج أج جنا

: ٌم وجاِقٌع ىجلج  ِستَِّة مجعجا   ُِوج اسا ُة الاِعلِّيِّينج وج  دجرججج
ُم ىجلج  مجا مجضج   .أجوَُّل جا: ال:َّنج

ِد ِإلجياِه أجبجناً.  وجالثَّاِني: الاعجزاُم ىجلج   بجراِك الاعجوا
ُلوِقينج ُحُقوقبجُ ما حجتَّ   بجلاقج  اللَّهج أجمالج ج لجيا ج ىجلجياكج  جِبعجٌة.  وجالثَّاِلُث: أج ا  ُبلجدِّيج ِإلج  الامجخا

 ا فبجتُبلجدِّيج حجقَّ جا.وجالرَّاِبُع: أج ا  بجعاِمنج ِإلج  ُكلِّ فجرِيضجة  ىجلجياكج ضجيبَّعاتبج ج 
ب ج الاِ لاب ِِ زجاِ  حجتَّب   ُبلا جحا ِت فبجُتِ يبجبُه بِباألا بِم الَّبِ ي نبجبجبتج ىجلجب  السُّبحا نج وجالاخجاِمُ : أج ا  بجعاِمنج ِإلجب  اللَّحا

ٌم ججِنيٌن. :بجُ مجا لجحا  بِالاعجظاِم وجيبج:اشجأج ببجيبا
ببمج أجلجببمج الطَّاىجبب بباِدُ : أج ا  ُببِ ي ج الاِ سا ببتبجغاِفُر وجالسَّ ببيجِة فجِع:اببنج قجلِببكج  بجُقببوُل أجسا ِِ وجةج الامجعا بب ج تجببُه حج ببا أجقجقبا ِة كجمج

 (.717   البال ة  احل مة ) اللَّهج 
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