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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
(ٔ96) 

 واما ان يفّصل بني حكمه الكربوي والصغرويسبق: )
ابلتفصللي  وا لله ح للة يف خصللو  إلعا لله املاعللة أ للر املللوا وللليط ي للة يف أحيا لله ال طعيللة األخللر  أ  ا لله ح للة يف وإن قيلل  

اليلل   نون الصلل ر ، ورن عليلله ا لله  للن أيللن هللنا التفصللي ت وا لله ال يع لل  التفييللن يف احليللم ال طعللي  ا لله إن  ا لل  ح يتلله  ا يللة 
تسبة  من أين ا تسبهات  ا لا  لن  فسله ) هلنا خللا إ  الفلرع ا له عرضلي  وا لا عّم  مجيع أحيا ه ال طعية وإن  ا   عرضية  ي

 . 1)الدور الصريح  التسلس  أو  ن الشرع  يلعم
 لزوم التسلسل أو الدور من عدم حجية العقل إال يف إلزامية أمر اإلطاعة

ة أوا للر املللوا )نون سللائر أحيا لله يف ا لله لللو قلنللا ابن الع لل  ح للة يف خصللو  إلعا لله املاعلل أو التسلسلل : الللدورلللعوم و وضلليح 
 ست ال ه  وجوب العدل ووجوب  رجيح األهم  وقلنا أبن ح يته عرضية  يتسبة  ن الشارع أ   ن أ ر الشارع املاعلة هلنا احليلم 

 تالشرع ا ا الع   أو من حييم بوجوب إملاعة هنا األ رت   َوَأِقِم الصَّالةَ )الع لي، لعم الدور الصريح إ  إ ا قال الشارع 
وإال لعّملل  مجيللع أحيا لله إ  الللنا  ال يتلللا وال يت لللا  عوجيللة )ان ح يتلله ليسلل   ا يللة  والفللرعالع لل ، احلللا م  للان  للان 

 األربعة  ثاًل، قال يف املنظو ة:
 ء مل يكييييييييييييييييييييييييييييييييييييييين معلَّيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال ذايتّ شييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي 

 

 وكييييييييييييييييييييييييييييييييان مييييييييييييييييييييييييييييييييا يسييييييييييييييييييييييييييييييييبقه  عّقيييييييييييييييييييييييييييييييييال 
 

  وكيييييييييييييييييييييييان أي يييييييييييييييييييييييا بييييييييييييييييييييييينّي ال بيييييييييييييييييييييييو  ليييييييييييييييييييييييه
 

 (ٕ) وعرضييييييييييييييييييييييييييييييييييييييّيه اعييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرَ ْن مقابلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييه 
 

،  فلله  للان  ا لل  احل يللة للع لل   ا يللة  للان ح للة يف صلل ر   للا حييللم بلله ويف  لل ا واحلاصلل : ان  ا  ابب ال هللان ال يع لل   لّ 
ل ا له حيلا ان حيمله لليط ح لة بنا له  لال أس ا ه حىت لو حيم بوجوب إملاعة قول املوا ص ِّ  يُ  ال ريعرضية  يتسبة  ن   تيون

مث ي ول له: )أملع قويل صل ِّ  ليلن أمللع حل ية  يلعم الدور أو التسلس  إ  ي ول له الشارع )ص ِّ  أعطا  اقد الشارع ييون ان  ن بد 
هللن  أيًللاً ال حييللم قللا الع لل  علللى الفللرع وإ ا حيللم  للليط ي للة إال ان ي للول للله الشللارع أملللع قللويل أملللع اللل   عل لل  ابلصللالة.. 

 أبداً.وهينا  يلعم التسلس  وعدم ح ية أ  أ ر  ن أوا ر املوا 
 أوضح،  تدبر. أو التسلس   ان الدور  الشرع  3)وان  ان احلا م

هلو األ لر والنهلي  اواملنتَهى نون املتوسط بينهما، واملبتلد ا)ال ي ال: ان الرواية ظاهرة يف حيم املبَتد :و ن  لن  له ظهر اجلواب عن
يلة  صلراب ابن هللا ر لر الع ل  وينهلا  وليلن  لا هلو حيمله وهل  واملنتهى هو الع اب والثلواب واملتوسلط بينهملا هلو احليلم الشلرعي، والروا

 . 4)احلا م به الع  ت هنا دما ال  تطرق له الرواية ب  جمرن ان هللا ر ر  وينها  )أب وٍر  مث يثيبه ويعاقبه على إملاعتها أو خمالفتها 
ر للر  هللا وينهللا  وللللعم قللبح ع وبتلله علللى امل الفللة  إ  ظهللر ا لله لللوال ال للول ي يللة الع لل  يف أحيا لله ال طعيللة  طل للاً للللعم ل ويللة ان

املللوات  وإ ا أوا للر و ثوبتله علللى اعملاعلة إ   انا لل  أحيا له ليسلل  ي لة عليلله  ييلا ر للر  هللا  علاات )و للن أحيا له لللعوم إملاعلة 
 يعاقبت مَ لِ نور    إ ا خالا  َ   سلسلي أوأ ر   ال  لعم له ا باعه )إ  الفرع ا ه غري ح ة يف أحيا ه وإعطاء الشرع احل ية له 
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 مناقشة االستدالل بتقدمي األهم على املهم، ابآلاي  والروااي 
سلللبق اسلللتدالل السللليد الواللللد عللللى قاعلللدة األهلللم واملهلللم ابالست واللللرواست، ويلللرن عللللى االسلللتدالل قلللا مجيعلللًا: ا للله ال يلللتم  مث ا للله

إثبلات ا له  ن ليح و ا هل ن ليح املنلام  لن الصل رست الل    ر بصلةة علد اع علان االستدالل قا إال بعد اع عان ي ية الع    يل   وب
و ن ينير ح ية حيم الع   يف  ست ال ه ال ميين له ان ينت ل   لن جعئلي  ل  آيلة أو  ، نام قطعي ال ظين، و    لن أحيام ع لية

ال حيلم الع ل  والفلرع ان الطلرف االخلر  هلب إا غريها إال ابل ياس )وهو ابمل   أو ابسلت راج املنلام اليللي ولليط هلنا إ إارواية 
 عدم ح يته.

َولَيْو ال َأْن َيُكيوَن النَّياُ  )واحدة واحدة قلال: ويلدل عليهلا األنللة األربعلة:  ملن اليتلاب: قولله سلبةا ه  قدس سر لنالحظ أنلته  
بت لدم األهلم ههنلا و يله أواًل: ان احللا م   1) ُأمًَّة واِحَدًة ََلََعْلنيا ِلَميْن َيْكُفيُر اِبليرَّْ ِن ِلبُييُيو ِِْم ُسيُقفاً ِميْن ِ  َّيٍة َوَمعيارَِه َعَلْيهيا َيْ َهيُرونَ 

أيلن  وقلع اللرب  لن املربلوبت وأ  قيلاس  لع ا له ا له هل  لنلا  للن أيًلًات واملهم هو هللا  عاا وال شن يف ان لله  للن، إ لا اليلالم يف 
يا يَيْفَعيُل )ف لر و...  هل  زلوز لنلا  للنت واحلاصل : ا له رع ويُ يل  ومُيلهنا: ا ه إ ا جاز له جاز لنلات أال  لر  ا له  علاا ميُ  ََُل َعمَّ اَل ُيْسي

 . 3) َأال َلُه اْْلَْلُق َواأْلَْمرُ )و (2) َوُهْم ُيْسََُلونَ 
ابل يلاس وهلو ابملل  أو بتن ليح الع ل   – ملا سلبق   –اث يًا: ا ه حيم يف  وضوع جعئي خلا   ملن أيلن  عديتله لسلائر امللوارنت إال 

 تح ةللمنام وهو ابمل  لد  الطرف إ  ال ير  الع   
ِْ ِلَمسيياكنَي يَيْعَملُيوَن يف اْلَبْأييِر  َيََ ) ملا يلرن علللى االسلتدالل بللل ييُ  ُكييلَّ َأمَّيا السَّييفيَنُة َ كاَْي ُُ َُْ َرْدُ  َأْن َأعيَبهييا َو كياَن َوراَءُهييْم َمِليٌخ 

وال يصلح قيلاس حالنلا عليله إ  النليب  صلى هللا عليه والله وسللم ال األ رين،  ع  عدي  األ ر األول ابن احلا م هو النيب    4) َسفيَنٍة َغْصباً 
امحلاً أقلو  أو  ا علاً أو غلري  للن دملا ال  علمله لله  ع   ظلري  لنلا إ  لعل   لئن جاز له أ ر  ال يستلعم جواز ،نو نا ،حميط مبال ات األحيام

 وهو يعلمه.
ليل   للن واأل لري عليله السللالم، إضلا ة إا ان  صلللى هللا عليله والله وسلللمو لال اجللوابني جللاٍر علن اسلتدالال ه األخللر  أب علال الرسلول 

يصلح ال لول اب له زلوز لنلا إال أو يرتك  يله حيملاً شلرعياً  سلّلماً     الناسالوالية  لئن جاز له أ ر )دما يتصرف  يه يف شأن  واع امالنيب 
 أبسوأ أ واع ال ياس.

 ، مقيد بي)اجملهول(((ِإنَّ ِديَن اّللَِّ )) عليه السالمقوله 
ُْ اِبْلُعُقيييوِل النَّاِقَصيييِة َواآْلرَاِء اْلَباِطلَيييِة )) ملللا يلللرن عللللى االسلللتدالل بروايلللة دمحم بلللن قللليط السلللاب ة سادسيييًا:  ِإنَّ ِدييييَن اّللَِّ اَل ُيَصيييا
مللن  –د ع لاًل إضا ة إا  ا سبق: ان املوضوع وإن  ان ظاهراً هو )نين هللا  بدون قيلد لينله للد  الدقلة،   يّل   اِسَدةِ َواْلَمَقاِييِس اْلفَ 
أ  ان نيللن هللا اجملهلللول ال   اجملهللول)ب يللد هللو  ،يف  فللط الروايللة الشلللريفةورن يف  هللم األلفلللار، وشللرعاً بلفللٍظ و رجعيتلله يللر  ح يتلله 

 هان نيللن هللا إ ا  للان  علو للاً  للالعلم بلله وصللي  حاصلل  وال حاجللة للبةللا عنلله بلل  هللو ل للو بلل  مللبلل و لللن لبداهللة ،يصللاب ابلع للول
وإ ا يبةا عنه لو  ان جمهواًل، والفرع ان الع   يف  ست ال ه قاملع ابحليم الشرعي ) وجوب العدل   هو  عللوم  ،مللب للةاص 

   يًه  ن أ ر آخرتأو  – رة أخر   –أ  ا ه نين هللا قطعاً  ييا يطلبه  ،لديه
ُْ ) عليلله السللالموا لا الللدلي   للن ظلاهر اللفللظ  هللو قولله  أ  ان  ،   لان اجملهللول هللو اللن  يصللاب أو ال يصللاب ال املعلللوماَل ُيَصييا

ُْ )استعمال   ن وصي  احلاصل  أل لن  ريلد  واستعمال )يصاب  هو  5)يف )املعلوم   نتٍا  ن ابب السالبة اب تفاء املوضوع  اَل ُيَصا
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  فط )ال يصاب  أ  عدم اعصابة. املران  ن املوضوع هو  5)
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 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين .وأت  ول إليه  إ ا  ان  علو اً لن  ييا  ريد أن  صيبهت  تدبر صو وال إصابة اجملهول
وا الع ول: )   َ ْ ُل اْلِعْلِم َأَحبُّ ِإََل اّللَِّ ِمْن َ ْ ِل اْلِعَباَدِة َوَأْ َ ُل ِديِنُكُم اْلَورَعُ )): صلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا 

 41.  


