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 الرحيم الرمحن اهلل بسم
 وال أمجعٌن ، أعدائهم على األبدية الدائمة واللعنة األرضٌن يف اهلل خليفة سيَّما الطاىرين الطيبٌن وآلو زلمد على والسالـ والصالة العادلٌن، رب هلل احلمد

 العظيم العلي باهلل إال قوة وال حوؿ
 االستنباط مبادئ

 دتامية قاعدة اللطف: تنبيٌو 
حيث سبق يف البحث ادلاضي طرح شبهة حوؿ قاعدة اللطف واهنا لوال دتاميتها دلا امكن القوؿ حبجية الظواىر، فالبد من االشارة باقتضاب ايل 

 : فنقوؿ . ادلتها ودتاميتها اوال مث االستدالؿ على حجية الظواىر بغًنىا ايضا
:من االدلة علٰى قاعدة اللطف  

: اىٰل الطاعة وادلبعِّد عن ادلعصية ، علٰى اهلل تعاىٰل ويظهر ذلك عرب مالحظة الدليل عليو فانو احد امرين () انو ال ريب يف وجوب اللطف، وىو ادلقرِّب
.لو (رمحة اهلل )لو او اقتضاء  (احلكمة)اما اقتضاء   

  (احلكمة)برىاف - أ
اف يقرِّب اهلل عبيده لطاعتو اليت هبا قواـ سعادهتم يف الدنيا - وضع االشياء مواضعها :  وىي – اما احلكمة فانو ال ريب يف اف مقتضٰى احلكمة 

ْن َ  ااِْنَّ  َخَلْق ُ   َوَما)واآلخرة ، اذ بذلك يتحقق الغرض من اخللقة وخيرج اخللق عن العبثية وقد قاؿ تعاىٰل   َرُسوؿٍ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا  َوَما) و () (ِليَػْعُبُدوفِ  ِإالَّ  َواْاِ
ولو ال حجيتها دلا  (…من امر و هني و عاـ و مطلق و)الظواىر :  وال ريب اف عمدة ادلقرِّب لطاعتو وادلّبعد عن معصيتو ىي() (اللَِّو  ِبِ ْذفِ  ِلُيَطاعَ  ِإالَّ 

و من  (من البعثة)و  (اخللقة) معرفة اوامر الشارع ونواىيو و مراداتو اليت يتقرب هبا العباد اليو فيلـز من عدـ حجيتها نقض الغرض من ()امكن اال يف النادر
  () (التكليف)

.فعدـ اللطف قبيي يستحيل  دوره منو تعايٰل استحالة وقوعية واف   يكن زلاالً ذاتاً ( )وال ريب اف العمل علٰى خالؼ احلكمة قبييٌ   
  برىاف الرمحة–ب 
َكَتبَ ): فاهنا و اف كان  تفضالً غًن واجب ، اال اهنا وجب  عليو تعاىٰل اللزامو نفسو هبا اذ قاؿ (الرمحة )واما   ()(الرَّمْحَةَ  نَػْفِسوِ  َعَلى َربُّبُكمْ  

(آرأونا)و  (مصباح اال وؿ) مناقشة   
إذ ال جيب اللطف عليو تعاىل حبيث يكوف ، عدـ دتامية القاعدة يف نفسها: وفيو اوال ):واذا ظهر ذلك ظهر عدـ دتامية ما ذكره يف مصباح اال وؿ

( ورمحة علي عبادهتركو قبيحا يستحيل  دوره منو سبحانو، بل كل ما يصدر منو تعاىل رلرد فضل () 
اذ انو وإف   يستحل عدـ  (الرمحة)اذ يستحيل وقوعا عليو تعاىٰل خالؼ احلكمة ، اـ كاف منشٔوىا  (احلكمة)فانو غًن تاـ سواء أكاف منشأ اللطف 

ـُ اللطف منو  .الرمحة عليو بذاتو اال انو حيث الـز نفسو بصريي اآلية هبا قَػُبي خالفو فاستحاؿ وقوعاً عد

                                                             

(احملصِّل للطاعة)و  (ادلمكِّن من الطاعة )وىناؾ عنواناف آخراف مها ( )  
 56سورة الذاريات ، اآلية ( )
 64سورة النساء ، اآلية ( )
 ۔وىي النصوص، وىي قليلة جداً بالقياس ايل الظواىر( )
 .فصلنا ىذه الثالثة يف فقو التعاوف علي الرب والتقوٰى فراجع( )
 (َكِثًنًا  َخيػْرًا أُوِوَ  فَػَقدْ  احلِْْكَمةَ  يُػْ تَ   َوَمنْ )خًن وخالفها وىو السََّفو شر ولذا قاؿ تعاىل  (احلكمة  ) فاف ))
 54اآلية : سورة األنعاـ ( )
 ۱۳۸ ص-  ۲ج:  اال وؿ مصباح( )
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(اف عقولنا ال تكوف قابلة لدرؾ ىذه االمور وما يكوف الزماً لساحة قدسو ): كما ظهر عدـ  حة  () 
، من ادلستقالت العقلية ،وكذلك قبي سلالفة ما كتبو على نفسو جل امسو ، كوضوح قبي الظلم عليو تعاىٰل، ()لوضوح كوف قبي خالؼ احلكمة

اّف عقولنا ال تكوف قابلة لدرؾ قبحو يف حقو وعدمو، كذلك قبي سلالفتو احلكمة او سلالفتو ما كتبو : فكما ال يصي القوؿ يف مسألة  دور الظلم منو
 .علٰى نفسو

 …بالِفََت وااضالؿ و  (اللطف)ااواب عن شبهة نقض 
 منقوض بادلتشاهبات والِفََت وااضالؿ والبداء وغًنىا من ادلبعِّدات عن الطاعة؟ (اللطف) لكن :ال يقاؿ
فبادلقّرب للطاعة  ()(النَّْجَدْيِن   َوَىَديْػَناهُ ) اف اللطف يف ضمن معادلة االمتحاف ، واجب، اذ ذلك ىو مقتضٰى احلكمة فاف احلكمة ىي يف :اذ يقاؿ

جعل امامو طريق الفالح وبادلضالت وادلتشاهبات و غًنىا جعل امامو طريق الضالؿ مث لو االختيار  
 ف ذلاـ التقوٰى مقرب واذلاـ الفجور مبعِّد واجملموع الـز كي يتم االمتحاف، ()(َوتَػْقَواَىا  ُفُجوَرَىا َفَأذْلََمَها * َسوَّاَىا َوَما  َونَػْف ٍ ): ويوضِّحو قولو تعاىلٰ 

وذالك ىو فلسفة خلق االنساف واال دلا خلق اهلل تعاىٰل اال ماىو شلحض يف الشوؽ اىل العبادة والطاعة وىم ادلالئكة ، وذلك خالؼ الفرض، كما انو 
خالؼ اقتضاء وجود اهلل وكرمو افاضة الوجود علٰى كل قابٍل لو شلا ىو خًن زلض او خًنه اكثر من شرِّه ، من االقساـ اخلمسة ، علي ما فصلو علماء 

. الكالـ وأوضحناه يف بعض ادلباحث 
 ()(…لو فرض خفاء بعض ادلصاديق واحتماؿ ادلزاحم فانو ال يضر حبكم العقل الكلي)وعلي اي فانو 

واما الصغرٰى فلوضوح انو لو ال جعل الظواىر حجة علٰى مرادات الشارع ، دلا حتقق ادلقرب لطاعة اهلل تعاىٰل فاهنار احد ركين قاعدة االمتحاف ولكاف 
 . فتدبر جيداً .اخللق سفهائياً العلى وفق احلكمة 

 كدليل علي حجية الظواىر حيت علي فرض عدـ دتامية القاعدة(النقل)مرجعية 
: مث انو لو تنزلنا، فلنا االستناد ايل غًن قاعدة اللطف الثبات حجية الظواىر وىو االدلة النقلية كقولو تعاىلٰ   ِبِلَسافِ  ِإالَّ  َرُسوؿٍ  ِمنْ  َأْرَسْلَنا  َوَما)

() فاهنا نص()(قَػْوِموِ 
 لساف القـو وال شك اف لساف القـو ىو االستناد اىٰل الظواىر يف شىٰت شٔووهنم:يف اف لساف الرسوؿ ىو 

  االستناد اىٰل النقل الثبات قاعدة اللطف دوري؟:ال يقاؿ
 امنا يكوف دورياً لو استندنا ايل النقل الثبات قاعدة اللطف يف إثبات ا ل بعثو االنبياء، لكن ادلستند يف ادلقاـ ىو النقل ، بعد فرض الفراغ :اذ يقاؿ

 الثبات ادلراتب الالحقة من اللطف – اي اىٰل القرآف –وكوف القرآف معجزة ، فيستند اليو  ( لى اهلل عليو وآلو  )عن ا ل بعثو االنبياء وارساؿ الرسوؿ
. كحجية ظواىر الكتاب 

 وبعضها يكفي يف – وىي ما يثب  بو ا ل النبوة واالمامة ومصداقهما –اف مصاديق اللطف متعددة فبعضها البد من ثبوتو بالعقل :  واحلا ل 
 فتدبر جيداً . لطف– كالزلزلة مثالً – وىو ما كاف بعد الفراغ منهما وثبوت كونو نبياً فبقولو يثب  اف ىذا ادلصداؽ الالحق –ثبوتو النقل 

 تتمة مناقشة دعوٰى وجود القدر ادلتيقن يف مقاـ التخاطب
(احلكم)وبٌن مقاـ التعليم و  (حكمو)الفرؽ بٌن مقاـ الفتوٰى و  

                                                             

 ۸۹ ص -۲ ج :الفقو ا وؿ يف اراؤنا( )
 وخالؼ احلكمة ىو العمل السفهائي ()
 10سورة البلد ، اآلية ( )
 8،    7سورة الشم  ، اآليتاف ( )
 233راجع فقو التعاوف ص( )
  4سورة ابراىيم ، اآلية ( )
 باالحتجاج بالظاىر على حجية الظواىرر لكونو نصاً  (الدور)فال يتوىم ( )
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امناخيل : اف القدر ادلتيقن يف مقاـ التخاطب امنا خيل باالطالؽ اذا كاف يف مقاـ بياف الفتوٰى ال فيما اذا كاف يف مقاـ التعليم وبعبارة اُخرىٰ : سبق 
مبا ىو كلي طبيعي  (احلكم)بلحاظ ما احاط بو من مكتنفات وخصو يات ، دوف ما لو كاف يف مقاـ بياف  (حكمو)باالطالؽ اذا كاف يف مقاـ بياف 
.زلموؿ علٰى ادلوضوع مبا ىو جن   

 (احلكم)لي  مقاـ بياف الضوابط الكلية ومالكات احكامو، واما مقاـ التعليم ومقاـ  (حكمو)اف مقاـ الفتوٰى ومقاـ : اف السر يف ذلك: ونضيف
فال َجَرـَ كاف عدـُ ذكِر قيٍد يف ادلقاـ الثاين دليالً علي عدـ اخذه يف احلكم لكونو يف  (اي ما عليو مدارىا)فهو مقاـ بياف ضوابط احكامو العامة ومداراهتا 

 .مقاـ بياف كل ما لو مدخلية يف حكمو كقاعده عامو مطرده
واما عدـ ذكر القيد يف ادلقاـ االوؿ فاليصي دليالً علي عدـ اخذه يف احلكم، بل حيث انو كاف يف مقاـ الفتوٰى وبياف النتيجة النهائية بعد حلاظ كل 

علٰى ىذا الشخص اخلاص فانو من احملتمل جدا اف تكوف خصو ية ادلورد  (الشخصي)العوامل وادلكتنفات العامة واخلا ة الدخيلة يف ثبوت ىذا احلكم 
 .و معو ال ينعقد االطالؽ كما ال خيفىٰ  (افىتٰ )شلا الحظها ادلوىٰل اذ 

 

توضيي الفرؽ بادلثاؿ 
: وكاف ادلورد مورد اقتتاؿ بٌن فريقٌن ، كما ىو مورد اآلية (الكذب يف اال الح جائز)فلو قاؿ ادلويٰل :  ويوضحو ادلثاؿ اآلو   ِمنَ  َطاِئَفَتافِ   َوِإفْ )

نَػُهَما َفَأْ ِلُحوا اقْػَتتَػُلوا اْلُمْ ِمِنٌنَ  نَػُهَما َفَأْ ِلُحوا َفاَءتْ  َفِ فْ  اللَّوِ  َأْمرِ  ِإىَل  َتِفيءَ  َحىتَّ  تَػْبِغي الَّيِت  فَػَقاتُِلوا اأْلُْخَرى َعَلى ِإْحَدامهَُا بَػَغ ْ  َفِ فْ  بَػيػْ  ِإفَّ  َوأَْقِسُطوا ِباْلَعْدؿِ  بَػيػْ
َا*  اْلُمْقِسِطٌنَ   ُِبُّب  اللَّوَ  واعطاء الضابطة  (التعليم)و (احلكم الواقعي الكلي) فاف كاف ادلويٰل ىف مقاـ بياف () (...َأَخَوْيُكمْ  بَػٌْنَ  َفَأْ ِلُحوا ِإْخَوةٌ  اْلُمْ ِمُنوفَ  ِإمنَّ

.الكلية فاف ادلورد ال خيصص الوارد وخصو يات مقاـ التخاطب الخُتصِّصو  
وبياف حكم ىذه القضية بعد مالحظتو كل ادلكتنفات  (الفتوىٰ )يف الواقعة اخلا ة مبا ذلامن خصو يات مكتنفة و  (حكمو)واف كاف يف مقاـ بياف 

 والفرض انو يف مقاـ احلكم –اخلارجية فاف ادلورد خيصص الوارد، اي خصو ياتو سلصِّصة اي ال اطالؽ عندئذ يف ىذا الكالـ اذ لعل للخصو يات 
 .دخال يف احلكم- بلحاظ كل ادلكتنفات

. ومنو يظهر اف قاعدة ادلورد ال خيصص الوارد امنا جتري فيما كاف يف مقاـ التعليم والقضية احلقيقية ال ما كاف يف مقاـ الفتوٰي والقضية اخلارجية
وردت يف مقاـ التعليم واعطاء الضابطة الكلية العامة اذ اخلطاب لكل ادلسلمٌن علٰى مرالتاريخ فلي  خلصو يِة  (…ا لحوا)واما ادلقاـ فالظاىر اف 
 .ادلورِد واالقتتاؿ مدخليةٌ 

واردة يف مقاـ بياف احلكم الكلي كضابطة عامة، لوضوح اف اخلطاب  ( ليحذروا…لينذروا…ليتفقهوا)وكذلك احلاؿ يف زلل البحث فاف الظاىر أفَّ 
  ()لكل االجياؿ، وليس  يف مقاـ الفتوٰى والقضية اخلارجية ، فال خيُِلُّب هبا القدر ادلتيقن يف مقاـ التخاطب لو فرض

 ()ومع ىذا الظاىر فنحن يف غيٰن عن التمسك باال ل ورغم  حتو وكفايتو لو و ل  النوبة اليو 
 ادلعىٰن االعم للقدر ادلتيقن يف مقاـ التخاطب

مث انو قد يراد بالقدر ادلتيقن يف مقاـ التخاطب ما كاف بلحاظ القرائن احلالية ادلكتنفة بادلتخاطبٌن ، ال ادلكتنفة مبادة الكالـ، وىذا اعم من 
 فهل يتم ذلك؟ سيأو ب ذف اهلل تعاىل.. ()سابقو

و لى اهلل على زلمد وآلو الطاىرين 
   

                                                             

 10 - 9اآلية : سورة احلجرات ( )
 بل ال حتقق لو موضوعاً لدٰى التدبر( )
 والفتوٰى كما فصلناه سابقاً  (حكمو)والتعليم ال  (احلكم )اذ اال ل اف يكوف ادلوىٰل يف مقاـ بياف ( )
.والفتوٰى ىي مصاديق القرائن ادلكتنفة بادلتخاطبٌن (ُحكمو ) فاف كوف ادلوىٰل يف مقاـ بياف ))  


