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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٙ٘) 
 األمر اإلرشادي طلب وإخبار، كالكناية

: )وتوضيييق االفييد ان: أفديير قييد عر ييو أند امل صييوإ ابللفييب لييي  إالد الطليي  ال ملييا اا وتوضيييق قييولتتمةةة: 
غيا، وإن اييان ال ييّر تعلديي  ملبييان املصييلالة، و هيياا ال يسييلليم اسييلعمال الصيي ة يف امخبييار، مليي  غاييية األ يير 

لييي  إ  أبن ييييراإ  ييين اللفيييب الطلييي  لالفل يييال  ييين الط - ييي ال -أن يكيييون هييياا ام يييالة  ييين   ولييية الكنايييية
املصيييلالة،  ييييال  نا ييياة إةن ملييييني إراإة الطلييي   يييين الصيييي ة وملييييني أن يكيييون ال ييييّر ملييييان املصييييلالة، م كييييان 

 عنييني يف  إراإة ان األ ير امراياإن فظيا الكنايية يف افيه ال الني  ا مي  مليني  (1)حصوله تبعا على هاا النالو(
عين  ،وجبيان الكلي ( وغامهيا ،يية مليي)ا ا الر ياإ،  كميا ان الكناأحدمها ابملطامل ة واآلخر اباللليام ا   نهما

الكنيائي،  يال يصيق ان ي يال افيه  ا وإ صاليالة إةا أريد افه ارمي وإن مل يكن له ال  وال ر اإ إة أرييد املعي  
 عاً ابن يراإ افيه جيواإ  والكنائيا ا وإ وا رة الر اإ  عاً أن املع  احل ي ي م،  كالر يصق ان يراإ هبااةب
ي  عليييه ا ييرة الر يياإ يف إارك )إة اييان يسييلعم  احلطيي  يف  ييبل الطعييام( أو الييدلي  عليييه جيي  االملييه وان الييدل

إة إراإة  عيي  ا ييرة الر يياإ هييو ابالسييلعمال يف  عنيياك احل ي ييي وإراإة  يين ةليير ال  يياف  و  يي  اوفييه واجييداً  ييا، 
 .  آخرعلى  ب ،أو إراإته  نه ابملال  ة (2) ع  الكرم هو ابالفل ال  نه إليه

 كالر حال األ ير امراياإن  افيه ال  افعية مجي  مليني اوفيه أ يراً إفكيائياً واوفيه إخبياراً عين وجيوإ  صيلالة 
؛ أال تير  ان اا ية األوا ير املولويية وليو ل رينية عا ية حا ية إالية عليى ةلير عنيد ا يصيدر  ين احلكييم يف امللعلي 

جيوإ  صيلالة يف امللعلي  حسي  قاعيدة هي االر؟  اهنا إفكيا  إون اير لكين اي  أ ير  افيه يككي  عين و 
تكيم  إة وال اعيدة هياك سييدالة غيا خاصية ابلواجبيات املولويية  ، ياتتبعية األحكام ملصيا  و فاسيد يف امللعل  

 أو  لفّر اوهنا إرااإاً.  يهاالواجبات امرااإية مل  هي 
                                                             

 .11-11ص 2لان الكلاب، جاملا ا دمحم حسن الكاا ن، ت ريرات آية هللا اجملدإ الكاا ن،  الناار:  ؤسسة ملس (1)
 .، اما  صدلنا الكالم عن ان الكناية ح ي ة أو جما  أو مها  عاً أو ال اي   نهماوقد  صدلنا ةلر يف )  ه املعاريض واللورية( (2)
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 (ٔ)ا إذا أمره مولواًي بكل ما فيو مصلحة ملزمةممزامحة األفسد للفاسد في
 احلكمة  ن إفكا  امليام امرااإن إون املولونتلمة: اة ان  ييد اللوضيق ملا ةارانك  ن )

مث ان احلكمة يف إفكا  األوا ر امرااإية امليا ية إون األوا ر املولوية امليا ية    اوهنما مجيعاً  نبع ني 
املوجبة السلال اة الع اب ابملخالفة  عن املصلالة امللي ة، قد تكون: ان الكارن قد ال يريد تك ا الواجبات 

اي ال يك ر اسلال اة املكلفني للع اب، رمحًة  نه  م،  ال يوجبه  ولوايً، مل  يوجبه إرااإايً اي يلي هم مله 
 يبع هم حنوك أايداً  ن جهٍة وةلر إحرا اً للمصلالة امللي ة  ن إون اسليجاب للع اب ابملخالفة  ن جهٍة 

 لال وا العااب ابملخالفة.أخر ، ر  اً هبم  ن ان يس
أو قد تكون فظراً ألن الوجوب ح ي ة تككيكية ةات  رات   أعالها يوجبه  ولوايً اي يسلال  الع اب 

 ابملخالفة وأإانها يوجبه إرااإاً مبا ال يسلال  الع اب ابملخالفة.
العبيييد امييا  أو قييد يكييون االمهييا مبرتبيية واحييدة لكنييه ينييودون اييي ال تك يير  وجبييات اسييلال اة الع يياب علييى

ك   ك  ر     ( هو: ان املو  قد جيد أن أ  سب  ييؤإن إ  هيروب  ،  اًل ملعكرة أوا ر  ولوية يسيلال  عليهيا الع ياب و ل د 
املنييه  يين البيييو إة يييراك تكييديداً عليييه وتايييي اً وليياو الع يياب، لييالر، وحفظيياً عليييه  يين ا ييرب والوقييون يف 

ال يسيييلال  ايييي إراييياإية إليا يييية  أوا ييير إ    ولويييية إليا يييية أوا يييراوهنيييا  ييين   نهيييا   مخسييية أايييد، لفدييي  فاسيييد
يللييييم ابةمسييية األو  وييييه  اةمسييية افيييه  يميييا ليييو  يييّر ان املنيييه ال يهييرب حين يييٍا إة وةلييير الع يياب ملهاهيييا، 

وإن اافيو ت لايي إجياهبيا  وليوايً إال افيه ال يفعي    للير العكيرة، ملهاهيا الع ياب ين اسيلال اة ن ال افية إة أ و 
أو األا يير  يين ةليير إةا  ا إةا اييدإ عليييه هبياهيأهييم وهييو وقيون املنييه يف  فسييدة االفية األوا يير العكييرة ال مليياحم

 هرب  وق  يف أيدن أارار يد عوفه الفلها  حرمي املو  اا اًل، اما هو املكاهد خارجاً ا ااً،  لدملر وأت  .
 التزاحم املالكي لدى اآلمر دليل على إلزامية بعض اإلرشادايت

ييرو جمييرإ فصييق وإرايياإاوهنييا ان ممييا قييد يسييلدل ملييه علييى صييالة اييون األوا يير امرايياإية إليا ييية ال  مث   ،صو
الليياحم اليان قيد  صي  يف ففي  اآل ير مليني أ يرك امراياإن وهنييه املوليون أو العكي  وترجياليه جافي  صورة 

ليون( مميا ييدل عليى اوفيه أ رك امرااإن عليى هنييه املوليون أو العكي  )ترجياليه هنييه امراياإن عليى أ يرك املو 
 وإال ملا أ كن أن يرجق على املولون امليا ي إة ال يع   ترجيق غا امليا ي على امليا ي. ؛لإلليام

                                                             

 أو هناك  ولوايً االر. (1)
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 التزاحم يف نفس قائد اجليش يف إرسال ابنو للجهاد
 افيه عراية ويلاق ةلر ابمل ال اآليت:  ان قائد ا يش لو اان والداً  اا ا ندن وعلم ابفه لو ةه  إ  امل

عينياً ا هاإ على الولد  ،    وجوبولدك الوحيد   الً  ن أن ي ل ، لكوفه  افاقًا اديداً إ سي ل  وأاف  عليه
ي لاييي ان يرإعييه عيين اليياهاب واوفييه  كييف اً عليييه ملكييدة ،  ييان اوفييه أابً أو افايييةً  ،للوقيي  النصيير عليييه  يي الً 

قائداً للجيش  سؤواًل ارعاً أو وظيفًة عن املعراة ي لايي أن م يرك،  ههنيا ال ةالية  يدث الكسير وامفكسيار 
 يف عييامل املالاييات لديييه، مبييا افييه جييا   للكخصيييلني،  ييحةا ت ليي  جافيي  امحسييا  ابملسييؤولية أ ييرك ابليياهاب

مل   إليا ياً )إرااإايً ال  ن حيث علوك واسلعالئه مل   ن حيث اف له( هناكوإةا ت ل  جاف  العا فة   ولوايً 
رمبييا حبسييه اييي ال ييياه ، وةليير يعييي ابلههييان امعد افييه يلي ييه ملعييدم اليياهاب افطالقيياً  يين اييف له الكييديدة 

 .وال ار يف   له ان هنيه أو أ رك امرااإن إليا ي عليه وحبه له
ن للكيييخد قيييد تكيييون اخصييييلان أو   ا يييان ويليييياحم   لايييامها ا  يييال آخييير  ييين واإ آخييير:  ييي ويوضييياله
  ام املنا   و  ام املل ي،  م اًل   ام اوفه هاا اةطي   ل يياً ي لايي ان ييدل  نا سيه عليى  يا وةلر     

جيييياب إ   نيييهك األليييوو املؤلفييية )ايييأن يرايييدك إ  الييياب  عيييني أو أسيييلوب خييياص أو  كيييان ممييييي( و  ييييام 
ةلييير عنيييه أو هنيييه عنيييه،  يييحةا اييان  ل يييياً قيييام ابألول وإةا ت لبييو ال يييوة الكيييهوية أو املنا سيية ي لايييي حجيي  

مبيا تسيللبعه  ين  ال ابية أو ح  احلسد عليه قام ابل ياع،  ليي  تيياحم   لاييات األ يور املخللفية يف الينف 
 ملعييي. أ ر أو هني أو حثٍد أو  جر،

 إشكاالن على دعوى الوجوب اإلرشادي
 :لى  ا اسلظهرانك تبعاً للما ا الكبا  ن حت   الوجوب امرااإن مليمث افه قد يكك  ع

 )لو كان لبان( وجوابوابنو اإلشكال )
لكين قيد ي يال: ليو ايان هياا النيون  ين امجيياب   صيوإاً للكيارن ي للالكمية  ييه اميا ةاير، لبيدنيه، لكنيه مل 

 النا  وهو  ورإ امللالئهم اا ة؟ إة فر  خفائه على ا   لوال الك   ن األ اض ،  كي  ملعا ة ؛نهيبيد 
 ومللعبا آخر: لو اان  راإاً للكارن، لبان إة هو مما لو اان لبان، لكن اللايل اب    امل دم   له.

لكيين قييد جييياب: أفييه أن ملييييان أعظييم  يين ةايير اييي  ةليير ملصييي ة األ يير والنهيييي؟   ييد ي ييال إفييه مبالحظييية 
ن ث ةاير ملعايها ملصيي ة األ ير وملعايها ملصيي ة امخبيار اخلالو حلن الكارن يف الكرائط واملواف  وغاها حي
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االاهاط مميا قيد يصي  ملنيا إ  اللفصيي  يف أإلية األجييا  والكيرائط واملوافي  وغاهيا،  بعايها للوجيوب وملعايها 
يكفييي ان يبييني الكييارن لنييا ملبيييان  افييهوملعبييارة أخيير :  (1)ل يياك، وهيياا ممييا  ليياج إ  تييدملر وأت يي   م يف األإليية(

( أن أابفييييه لبييينيد لوصيييول فوعييياً وإن غفلنيييا عنيييه لسيييب  أو آخييير  الصييياليق افيييه )ليييو ايييان يصيييلق ل ( أو )ألابن 
 و: .وأت   ولي  خصوص )لبان( إال إةا اان املراإ اقلااً   لدملر ،الكارن

 : أبنو خالف ضرورة الفقو، وجوابواإلشكال)
 ال ي ال: إن ةلر خالو املعلوم ابلارورة  ن الف ه.

ن املعليييوم ابلايييرورة هيييو عيييدم الوجيييوب ابملعييي  املعهيييوإ، وهيييو  يييا يسيييللب  االفليييه اسيييلال اة أ (2)إة ي يييال:
الع اب، ال هاا املع  الان قد ال لطير عليى البيال عياإة، أن الوجيوب امراياإن أو الوجيوب غيا املسيللب  

 .(3)للع اب(
بعايها     هيي أقسيام ثالثية: ان ا ااً  ن املصاإي  ليسو خالو املعلوم ابلايرورة  ين الف يه ملي :مل  ف ول

ألن املعلييوم عد ييه هييو مليي  ال تسييل     يين عمييوم اال نييا وال تكييون ةر يية أو واجبيية، مليي  ف ييولاييالر  لسييل   
، وملعايييها  عليييوم ابلايييرورة  ييين الف يييه حر ليييه املولويييية  كيييي  ابمراييياإية  وجوهبيييا املوليييون ال امراييياإن  ليييدملر

  املليينج  إ   يين يسييلالله  افييه قييد ا ييل   يي  ا  يي  ال يياع االر يية الييراب، وملعاييها الليي   يييه   يي  حر يية ملييي
 حبر له ألفه إعافة على اممث، اما ف له عنه الكيل يف املكاس ،  لدملر وأت  .

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

النَِّبيِّنَي ِإنَّ َأْىَل اْلُقْرآِن يف َأْعَلى َدرََجٍة ِمَن اآْلَدِميِّنَي َما َخاَل )) :صلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا 
  ((ااًن َعِلّياً َواْلُمْرَسِلنَي َفاَل َتْسَتْضِعُفوا َأْىَل اْلُقْرآِن ُحُقوقةَُهْم َفِإنَّ ََلُْم ِمَن اَّللَِّ اْلَعزِيِز اجْلَبَّاِر َلَمكَ 

 (.303ص 2الكايف: ج)
                                                             

 .535ملاوت، ص –و ي  السيد  رتاى الكاا ن، األوا ر املولوية وامرااإية، إار العلوم للطباعة والنكر والل (1)
حييث  (اي أَيةَُّهةا الَّةنيَن آَمنُةوا َأْوفُةوا اِبْلُعُقةودِ )وقد ملينا رإاً آخر  اك الدعو  يف أ ر الو ا  ابلع د  راجعيه عنيد الباليث عين آيية  (2)

 –يام إ   ا ههنيا ف لنا رأن السيد اةوئي وأجبنا عنه إبجاابت عديدة تامنو االم املا ا دمحم ت ي الكاا ن  لااج  هنا  ول
 راج  الاب األوا ر املولوية وامرااإية.
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