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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أعدائهم  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(4) 
 لرجوع للمفضولإشكاالت على دعوى بناء العقالء على ا

وقد يستشكل على دعوى جريان سرية العقالء علىى الرجىول ل ىري األعلىم، بوجىوى أخىرى إضىامة  إع  ىا ادعىي  ىن ان الرجىول إلىيهم إ ىا هىو 
  ن باب احلجة االضطرارية:

 الفرق بين شؤون الشخص وشؤون المولى -3
ااُلوع، بىىالفر : بّق ىىه رسىا يسىىا   الرجىىل يف أخراضىىه الش صىىية سىىا ال  عىىن  نىىق املقد  ىىة ىا ققلىىه بيىىان الفقىىه بوأجىىاب بع ىهم  الوجــا األول 

 (1ب(جيوز املساحمة ميه يف أخراض املوع و وارد االحتجاج
إع الىراج   (2باقه ال تالزم بني األ رين وال وجه للتعميم إال تنقىي  املنىال لكنىه بى  بىل هىو  ىن تعمىيم احلكىم  ىن املرجىو  قطعىا   :واحلاصل

وعليىه: مقىد ي تفىر رجوعىه يف  رضىه هىو إع الطبيىل املف ىول لكنىه ال  عدم صحة تعميمه إال للمسىاو  أو األقىوى يف  ىالحل احلكىم  حتما   ق
 ي تفر رجوعه يف  رض  والى إع املف ول 

 الفرق بين شؤون الدنيا واآلخرة -5
 ىن  دقيىاهمالعقالء يتساحمون مريجعون للمف ىول يف شىؤون الفر  بني شؤون الدقيا وبني شؤون اآلخرة، إذ حىت لو سلم ان  الوجا الثاني 

يف شؤون اآلخرة مان أهون عذاب  ن عذاب اآلخىرة أشىد  ىن أشىد  –وال ينب ي هلم ان يتساحموا  –وخريمها، إال اهنم ال يتساحمون   رض وبناء  
 الشدائد  ن أهوال الدينا 

 الفرق بين األمور الخطيرة وغيرها -1
قىىون حىىىت يف شىىؤون الىىدقيا بىىني األ ىىور افطىىرية وخريهىىا، مفىىي خىىري افطىىرية يرجعىىون للمف ىىول أي ىىا  ا ىىا يف عقىىالء يفر  ان ال الوجــا الثالــ  

  األعلمافطرية مال يرجعون إال إع 
 فيعم   ،الجواب  ليس بناء العقالء من باب المسامحة

ف ىول  ىق وجىود االم ىل هىي اريقىة العقىالء وديىدهنم حيى  وميه: أق ه إذا ثبى  وىون جىواز  راجعىة املأجاب السيد العم عن االول بىب وقد
ال يرون أقفسهم  لىم ني سراجعىة االعلىم مقىا يف الفنىون والشىؤون ى ومىا هىو وىذلب والعىرك ببابىب ى وىان ذلىب دلىيال  علىى عىدم ووقىه  ىن بىاب 

 (3ب( عها وخترج عن حدود العصيان املساحمة، مال يفر   ميه بني االُ ور الش صية وبني أوا ر املوايل للعبيد، متصد  الطاعة
ـــارة ىخـــرى   إذ   يكىىىن  بىىىه  ىىىويمهم الرجىىىول للمف ىىىول هىىىو  ان هىىىو العقىىىالء  طلقىىىا  و  يفرقىىىواان املرجىىىق يف اىىىر  االااعىىىة والعصىىىيوبعب

 املساحمة 
ن، وسىىيّذ ذلىىب الحقىىا  بىى ذن اهلل ال يقىىال: لعلهىىم يروهنىىا  سىىاحمة   تفىىرة هلواهنىىا لكنهىىا خىىري   تفىىرة يف شىىؤون املىىوع  إذ يقىىال: لىىذلب جوابىىا

 تعاع 

                                                           

  11ص 2قه جبيان الف (1ب
 ميكتفى ميه باحلجة األضعف وهي قول املف ول  (2ب
  11ص 2بيان الفقه ج (3ب
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 واألمر مرتهن بالعنوان والمحصل وغيرها؛ ال بالثالثة
أو شىىؤون الىىدقيا بكوقىىه  ىىن اخىىراض املىىوع وال حىىىت أو  ىىن شىىؤون الشىى   بكوقىىه  ىىن ان ققىىول يف ااىىواب: ان األ ىىر لىىي   نواىىا   ويمكــن
ل أو الشىيء بنفسىه، ا املرو ىم صل  األ ر والنهي هو العنىوان واصصلىل أو وىون  صىبهبل هو  رهتن بكون  ،افطرية وخريهابكوقه  ن اآلخرة أو 

ومىا وىان بنىا هم علىى أصىالة االشىت ال لىدى الشىب يف اامئيىة   يىال باألخىذ بقىول األعلىم يف املقىامم ذا وان األول وان بناء العقىالء علىى االحت
بىالعنوان( أو  ىن شىؤون  تعلى وال ىرض،  ىن خىري مىر  بىني ووقىه  ىن شىؤوقه وشى   بإذا  اقىه جىمء أو شىرل اصص ىل للعنىوان ب  ا شُ م  والشراية ل  

، وسىىيّذ  ىىا يكمىىل هىىذا ااىىواب و ىىن خىىري مىىر  بىىني شىىؤون الىىدقيا واآلخىىرة أو افطىىرية وخريهىىا (1باملىىوع بإذا تعلىى  أ ىىرى وخرضىىه بالشىىيء قفسىىه(
  ويوضحه

 هاالجواب بان التنجيز متوقف على الحجة فاألمر مرتهن ب
ميكن ااواب عن الوجىه الاىا ، سىا ينفىق للوجىه األول أي ىا ، بىان شىؤون اآلخىرة وعقوباهتىا وان واقى  أخطىر  ىن افطىري، إال ان ذلىب  كما

اقعقاد بناء العقالء على لىموم االحتيىال ميهىا وقىوهلم بوجىوب إتبىال األعلىم ومىا   يقىتأ  جريىان أصىالة االشىت ال  حكم العقل وال (2بيستلممال 
 قبال أصالة الرباءة يف ميها 

قشىّ  وأصىبح  معليىة  إال ان تنجمهىا ال يكىون إال بوصىول احلجىة وقيا هىا لقولىه أُ ياهتا و ان أحكام الشارل وان مت   قت    :والسر يف ذلب
َعَ  َرُسوالا بتعاع:  بِيَن َحتَّى نـَبـْ وعىد ها  ول ىريى ممىا مصىل يف حملىه، مىاأل ر  ىرهتن بقيىام احلجىةمما هىو ونايىة عىن وصىول احلجىة،  (3ب(َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

 (4بم الشىّن األخىرو  أي ىا  وإذا   تقىم   يتنجىم  همىا وىان الشىّن األخىرو  خطىريا  م ذا قا ى  احلجىة تنج ى ،وعد ه ال خبطورة الشّن األخرو 
 خرة أ  حجة يف األحكام الشرعية أي ا  وون رأ  املف ول حجة وان وذلب يف شؤون اآل  –على الفرض  –وحي  ارتّى العقالء 

ووّقىه قىال إذا وصىلتب احلجىة األضىعف ، أصالة الرباءة، والشب ميها جمرى ال إذا   تصلب احلجة مّق   عذوروّن الشارل ق  والحاصل 
 ماق   عذور، والكاشف عن قوله بناء العقالء على مرضه  متّ ل –وهو قول املف ول  –

ماقه ال ريىل يف ان  ىا أل ىاى عىن احلجيىة ال  ،أقام الشارل حججا  بديلة أو قفى حجية بعأ احلجج، والقياس يستاه  ن ذلب  ا لو ،قعم
ال مىر  حىىت يف الشىّن خىري افطىري مىومىا ان  ىا اعتىربى حجىة يكىون  نجىما  و عىذرا   (5بحىىت يف الشىؤون افطىريةيكون حجة ال  نجىما  وال  عىذرا  

وخريهىىا بىىل حىىىت يف املكروهىىا  واملباحىىا  واملسىىتحبا  حىىىت  ىىق قطىىق النظىىر عىىن دليىىل التسىىا   يف أدلىىة  يف ذلىىب أي ىىا  بىىني الشىىؤون افطىىرية
 السنن 

 الجواب بان األمر والنهي متعلقان باألفعال ال النتائج
سىىىببا  توليديىىىة خىىىري هما و  تتعلىىى  بالنتىىائج إذ هىىىي  هان األوا ىىىر والنىىىواهي الشىىىارعية   تتعلىىى  إال باألمعىىال والىىى وحل وشىىىبوبعبــارة ىخـــرى  

  قدورة لنا بل هي معل اهلل تعاع، واملقدور لنا لي  إال املقد ة االعدادية وألهنا  قدورة صار  حما األ ر والنهي 
الى  هىي جىماء هىذا  لىد  العقىرب  ىاال  العقوبا  األخروية واملاوبا  األخرويىة إذ لىي  النهىي إال عىن الكىذب ولىي  عىن هو واملراد بالنتائج 

ويىىف ولىىو وىىان النهىىي عىىن ااىىماء لكىىان  ىىن العنىىوان واصصىىل   ؛ل يف النىىار ولىىي  إال عىىن الشىىرحل ولىىي  عىىن النىىار الىى  هىىي جىىماء هىىذا العمىىلالعمىى
لتىمم بىه وال يقىول بىه ووان ال بد  ن االلتمام يف وىل الواجبىا  بّصىالة االشىت ال لىدى الشىب يف الشىراية واامئيىة وخريهىا وهىذا ممىا ال ميكىن ان يُ 

ماقىىه رمىىق اليىىد عنىىه  –وهىىو وجىىه آخىىر ومىىا ال  فىىى  –ولىى ن قىىال بىىه قائىىل علىىى حسىىل  سىىلب حىى  الطاعىىة  ،ور بىىل اامجىىال علىىى عد ىىهاملشىىه
                                                           

 وبالعك  ميهما متدبر  (1ب
 يالحظ قولنا بال يستلمم( دون بال يقت ي( ألقه يقت ي لكن الشارل رمق وخف ف  (2ب
  15ااسراء:  (3ب
َعَ  َرُسوالا بأو لتدخل الشارل وختفيفه بقوله  واحلاصل: ان االحتمال خري  نجم ا ا لرمأ  سلب ح  الطاعة، (4ب بِيَن َحتَّى نـَبـْ  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
 مالقياس لي  حجة حىت لو قام على الشّن افطري مما احتمل  صحته و طابقته للواقق  (5ب
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 باألدلة النقلية 
 إشكاالن وجوابان

 (3)(ُقوا َىنُفَسُكْم َوَىْهِليُكْم نَاراا ب: ويف وقد قال تعاع: ال يقال
 صىىل األ ىىر هىىو الواجبىىا  وان بىىل ان األ ىىر بالواجبىىا  والنهىىي عىىن اصر ىىا   وراءآخىىر  األ ىىر إرشىىاد ، سىىلمنا لكنىىه لىىي  أ ىىرا   إذ يقــال 

  أو للعقاب وإال للم   عقوبتان على ترحل ول واجل ومعل ول حرام  وجل  للنار (2بصيغ هبذا اللسان
 وخريى واري  (َوَىِقْم الصَّالةَ بحنن  كلفون بالواقق أال ترى قوله تعاع:  ال يقال 
سب  ااواب بان الكالم عن  رتبة التنجىم ال املراتىل الاالثىة السىابقة، ملسىنا  كلفىني يف  رتبىة التنجىم إال ببالصىالة الواصىلة( أ    إذ يقال

احلجىىة واهنىىا اريىى  عقالئىىي إال بالصىىالة الىى  قا ىى  عليهىىا احلجىىة أ  لسىىنا  كلفىىني إال باتبىىال احلجىىة الىى  قا ىى  علىىى الصىىالة مىىاأل ر  ىىرهتن ب
عظمىة  يهولن نىاقىول املف ىول حجىة أم ال وال  يىرون ، مىال بىد ان قىرى هىل العقىالء ال بّمهية وعظمة وخطورة املتعل ى ،أو الالردل  مبعدمم ى ولو 

 وصلى اهلل على محمد وآلا الطاهرين           يف العنوان واصصل  واصر ا    وخطورته بل لوال ذلب القدرج  ول الواجبا املتعل  

                                                           

  1التحرمي:  (1ب
 بعبارة أخرى: قوا أقفسكم وأهليكم قارا بتجنل املعاصي والعمل بالطاعا   (2ب


