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بسم اهلل الرمحن الرحيم 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على زلمد وآلو الطيبٌن الطاىرين سيما خليفة اهلل يف األرضٌن، واللعنة الدائمة على أعدائهم 

أمجعٌن، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم 
: مبادئ االستنباط

تتمة مناقشة كالم اجلواىر 
 (فال خيار ثالث من جزية أو غًنىا) باآليتٌن على ختيًن غًن الكتابيٌن بٌن اإلسالم والقتل فقط ()مث ان استدالل صاحب اجلواىر

غًن تام 
َحَّتَّل ِإَذا : )فهي على خالف مقصوده أدّل، إذ تتّمُتها صرحية يف وجود بدائل أخرى (َفِ ذا َلِقيُتْم الَّلِ يَن َكَفُروا َفَ ْرَب الرِّرَقابِ )أما آية 

وا اْلَوثَاَق َفِ مَّلا َمّناً بـَْعُد َوِإمَّلا ِفَدااً  بل  (َفِ مَّلا َمّناً بـَْعُد َوِإمَّلا ِفَدااً ) ولو كانوا ال خيًنون إال بٌن اإلسالم والقتل دلا كان معىن لـ(أَْثَ نُتُموُىْم َفُشدُّد
 ().كما أشار إىل ذلك السيد الوالد يف الفقو (فشدوا الوثاق فاما أن يسلموا أو يقتلوا)كان ينبغي أن يقال 

تُـُلوا اْلُمْشرِِكٌَن َحْيُث َوَجْددُتُوُىمْ )واما آية  بلحاظ سياق اآليات وأوذلا : ، فالظاىر اهنا ق ية خارجية وليست حقيقية وذلك()(  َفاقـْ
فالحظ  (بـََراَاٌة ِمْن اللَّلِو َوَرُسوِلِو ِإىَل الَّلِ يَن َعاَىددُّدْ ِمْن اْلُمْشرِِكٌنَ )

يف بدر وحنٌن وحٌن فتح، مكة وتقرير ادلعصومٌن طوال أكثر من مائيت سنة  (صلى اهلل عليو وآلو وسلم)وبلحاظ ما عمل بو النيب 
. كما سبق

فاّجل اهلل ادلشركٌن )وبلحاظ الروايات الظاىرة يف خارجية الق ية، ومنها ما رواه يف تفسًن القمي عن اإلمام الرضا عليو السالم 
. (ال ين حّجوا تلك السنة أربعة أشهر حَّت يرجعوا إىل مأمنهم مث يقتلوه حيث وجدوا

تُـُلوا اْلُمْشرِِكٌنَ ) )ويف تفسًن العياشي  ( الناكثٌن (َفاقـْ
ومن كانت لو مدة فهو إىل مدتو ومن مل تكن لو مدة ... الناس (عليو السالم)خطب علي )وفيو عن اإلمام الباقر عليو السالم 

فتأمل ..( ف ذا انسلخ أي انق ى األشهر احلرم اليت أبيح للناكثٌن ان يسيحوا فيها)وفيو  (...فمدتو أربعة أشهر
اجلواب عن شبهة تغًّن القرآن ونسبيتو 

لكن ) (النص بوجوده ال ىين متحول متغًن غًن ثابت)وال بد من اإلجابة على الشبهة السابقة اليت طرحت حول القرآن الكرمي 
 (اما اإلنساين فهو نسيب متغًن) () (...النص من حيث يتعرض لو العقل اإلنساين ويصبح مفهوما، يفقد صفة الثبات

: إذ يرد عليو
دعوى بال دليل - 1
  ()بل ىي مصادرة ودعوى مل يُِقم عليها دليالً  (اما اإلنساين فهو نسيب متغًن)ال دليل على ى ه الكربى الكلية : أوالً 
بل الدليل على العدم - 2

                                                             

 .403  ص22اجلواىر ج( )
 .30-29  ص48الفقو ج( )
 .5آية : التوبة( )
 .إذ لعل الكثًنين ال ديكنهم الوصول ل لك الكتاب، فكان ال بد من اإلجابة كي ال تبقى الشبهة عالقة( )
 .وما قد ي كرونو ال يعدو كونو استقراا ناقصاً جلزئيات ال تصنع كربى كلية( )
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والروح رلردة، على رأي – أو العقل وىو غًنه أو وجو من وجوىو على الرأيٌن – حيث ان قيام العلم بالروح : بل نقول: ثانياً 
فتأمل .  فانو ال يتغًن إذ ال رلال للتغيًن يف اجملردات()مشهور
فاقدا صفة الثبات  (مفهوم)ليس كل - 3
:  ويدل على ذلك()يفقد صفة الثبات، والسالبة اجلزئية نقيض ادلوجبة الكلية (مفهوم)ليس كل إنساين متغًناً وليس كل : ثالثاً 
. ()أي اً ثابتة غًن متغًنة أبداً – كمفاىيم – الرياضيات من حساب وىندسة فاهنا - أ
وىك ا ... األحكام العقلية مثل استحالة الدور والتسلسل والرتّجح بال مرجح وكون اجلزا أعظم من الكل- ب
ادلستقالت العقلية، كحسن العدل وقبح الظلم - ج
وىك ا ... 600 والفوالذ يف درجة 400وكثًن من الق ايا العلمية، كحركة األرض االنتقالية والوضعية، وذوبان احلديد يف درجة - د
فاهنا كمفاىيم ثابتة لدى ... كثًن من احملسوسات باحلواس الظاىرة أو الباطنة، ككون احلديد صلباً وكاحلب والبغض واحلقد- ىـ

. الكل يف أصلها، واالختالف إمنا ىو يف الدرجات أو االجتاه
متغًناً  (نص)ليس كل - 4
متغًناً، ف ن ما تومهو من حتول النص القرآين الكتيب إىل مفهوم ذىين متغًن، خاطئ موضوعاً، إذ ان نفس  (نص)وليس كل : رابعاً 

. النص لو وجود ذىين أي اً ف ن القرآن كنص ينتقل لل ىن، نعم ترمجتو مفهوم متغًنِّر وليس نصاً وك ا لو حفظ ش ص اآلية بادل مون
وثابت كمفهوم - كنص موجود بالوجود ال ىين ب- ىو أمر ثابت أ (ِإنَّل اللَّلَو يَْأُمُر ِباْلَعْدِل َواإِلْحَسانِ )وعلى أية حال ف ن مثل 

مثاًل واضح يفهمو الكل وال تغًنُّد فيو، وك ا العدل، واالختالف إمنا ىو يف مصاديقو ال مفهومو، والقرآن مل  (يأمر)أي اً ف ن مفهوم 
 ().يتطرق لتحديد ادلصداق كي يقال مصاديق العدل متغًنة نسبية

وىك ا  (... َلَقْد َكَفَر الَّلِ يَن َقاُلوا ِإنَّل اللَّلَو ثَاِلُث َثالَثةٍ )وقولو  (احلَْْمُد ِللَّلِو َربِّر اْلَعاَلِمٌنَ )وك لك قولو تعاىل 
مقياس تصحيح األخطاا ادلفهومية  (ادلرجعيات)- 5

تعد  (مرجعيات)ان بعض ادلفاىيم وإن كان متغًناً لدى تعرض العقل اإلنساين لو، إال ان اهلل تعاىل ببالغ حكمتو خلق : خامساً 
: كمقاييس للتصحيح، وذلك

 وكمرجعيتو لتمييز خطأ ادلرايا احملدبة وادلقعرة إذ () لدى خطأ الباصرة إذ ترى اخلطٌن ادلتوازيٌن يلتقيان بعد مسافة()كمرجعية العقل
.  ىو العاكس للحقيقة كما سيأيت()إذ يفيدنا ان العاكس حقاً ىو ادلرآة ادلسطحة، واألذىان كادلرايا بأقسامها الثالثة، وادلستوي منها

الطالق متوقف على النكاح الشرعي، والنكاح الشرعي متوقف على )وكمرجعية الكثًن من قواعد علم ادلنطق فمثاًل ما سبق من 
خاطئ دل الفتو ضرورة الفقو، لكن إنتاج الشكل األول بديهي أي اً فكيف التوفيق؟  (رضا الطرفٌن، فالطالق متوقف على رضا الطرفٌن

ف ن قاعدة لزوم تكرر احلّد األوسط بنفسو لكي ينتج القياس، ىي ادلرجع لتمييز اخلطأ يف ى ا   احللىي (ادلرجعية ادلنطقية): نقول
                                                             

 .وان كان لنا فيو تأمل إذ أدلة جتردىا غًن تامة كما أشار إليو الوالد أي اً ( )
 .فكيف إذا كانت السوالب كثًنة( )
 .إذ ال تتغًن معادالت احلساب واذلندسة، باختالف األذىان( )
 .على ان ى ا القول باطل أي اً ( )
 .أو التجربة أوالعلم، وال مانعة مجع بٌن الثالثة( )
 .، ىناك مرِجع يصحِّرحو(وىو التقاؤمها)فادلبَصر ال ي حتوَّلل إىل مفهوم ( )
 .من ادلرايا ومن األذىان( )
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فلم يتكرر، ولو ُكّرر  (النكاح الشرعي)ويف الكربى  (متوقف على النكاح الشرعي) إذ احلد األوسط يف الصغرى ىو ()ادلفهوم ادلركب
لكن ى ه الكربى غلط إذ ادلتوقف على النكاح الشرعي ىو الطالق،  (وادلتوقف على النكاح الشرعي متوقف على رضا الطرفٌن)لكان 

فتدبر وللحديث صلة . والطالق غًن متوقف على رضا الطرفٌن
 وصلى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين

                                                             

 .أي الق ية والقياس بصغراه وكرباه( )


