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وبسمواهللواترحمنواترحدم
أعدائهم أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
وتليد واألعيم

و(5 
وتحلدقواتبحثواتسدبق:

بأصالة االشتغال يف الشك حىت يف التكاليف فكيف بااملكلف باه  (2)إىل االلتزام ،يف عامل األصول العملية ،قد تضطر االصويل (1)ثالثا  ان هناك عناوين 
يا  هاو بناال الع االل إىل االلتزام حبجية احلجة األقوى تعيينا  ال ختيريا  فيما إذا كان املساتند حلجياة الطر  ،يف عامل األدلة ،أجزائه وشرائطه، وتضطرهأو الشك يف 

ط وهاو قاول األعلام لكون تلك العناوين الثالثة، لو مل جند منها خمرجا ، باعثة للع الل على البناال علاى حجياة األقاوى يف إياران الظان أو األقارب لالصاابة ف ا
 .(3)يف امل ام

ومنجزيةواالحهمدلوفيواتشؤانواتخطدرة
وااتعنداينواتثالثةوهي:

 –يف عامل األصول  –ن ضعيفا  يف الشؤون اخلطرية فكيف بشؤون اآلخرة وهي األخطر من اخلطرية مبا ال قياس، وال شك منجزية االحتمال وإن كا -1
  االحتمال بوجود تكاليف للموىل وحيث ان الع وبة األخروية أمر أخطر مان اخلطاري لاوا وجاح االحتياات باالتياان بكات ماا احتمات وجوباه واجتنااب وجوديف 

 ته.كت ما احتملت حرم
فانه يدعوهم للبنال على حجية قول األعلم ف ط ألنه األقرب لالصابة واألبعد عن احتمال اخلطأ  (4)فان الع الل حيث الحظوا ذلك األدلةواما يف عامل 

ألن  ةقاول رياري األعلام منجاز  واحد باملائة واحتماله يف املفضول هاي اثناان باملائاة فاان واحاد باملائاة الزائادة يف  هواخلطأ فلو فرض ان احتمال اخلطأ يف األعلم 
 ، لوا جيد الع الل يف ارتكازهم لزوم ت ليد األعلم.احملتمت خطري وان ضعف االحتمال

و(5 رضواكونهومأموراوبهغبرهدنوات
وقال جت أمسه  (6)(نَدرًا...وُقواوأَنُفَسُكْموَاَأْهِيدُكمْو)فان الغرض هو الوقاية من نار جهنم وعواهبا، وقد تعل  األمر هبا إذ قال تعاىل: رض، غبرهان ال -2

  –كأصات   –فتندرج كافة األوامر الشرعية يف دائرة العنوان واحملصت وهي جمارى االحتياات  (7)(فَدتَـُّلواواتنَّدَرواتَِّهيوَاُقوُ َهدواتنَّدُسوَااْتِحَجدرَُةوُأِع َّْتوِتْيَكدِفرِينَوو)
 عيينية إحرازا  الريراض املوىل امللزمة بت واملأمور هبا.كما ينبغي ان تبعث الع الل على اعتبار قول األعلم حجة ت

و(8 حقواتطدعةواحرمةواتهليبوفيوميكواتموتىوإالوبإحرازوإذنه
بكافة النعم اليت لو عبادناه أباد الادهر ملاا وفيناا بعشار معشاار ح اه عليناا،  علينااملنعم احل ي ي وهو املتفضت املالك وهو ح  الطاعة، فان املوىل هو  -3
أو كوناه ماأمورا  بااه  (9)للماوىل شايلغ العباد نفسااه لطاعاة اهلل واجتنااب سااطه فماا بالاك مباا لااو احتمات مبغوضاية فار  فم تضاى ال اعادة األولياة هاي ان ي   وعلياه

 .؟بالوات
واتجواب

 اجلواب:عنها ولكن العناوين الثالثة كلها لنا 
واتعليدةحكومةو امدوكندومعذبدن...(وعيىومنجزيةواالحهمدلوبلواعيىواتحجةو

                                                           

 بت مخسة، كما سيجيل بإذن اهلل تعاىل. (1)
 وهو ما سيأيت. –أي لوال املارج  (2)
 وسائر احلجج، يف سائر امل امات فتدبر (3)
 أي خطورة احملتمت. (4)
 هما إذ مها دليالن، فتدبرسيأيت التفكيك بين (5)
 .6التحرمي:  (6)
 .24الب رة:  (7)
 سيأيت أيضا  التفكيك بينهما واهنما دليالن. (8)
 أي املبغوضية البالغة املالزمة للحرمة. (9)
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بِدَنوو)صح بالعنوان األويل، إال ان قوله تعاىل:  وانففيه انه  ،اما منجزية االحتمال يف الشؤون اخلطرية وكون شؤون اآلخرة أخطر من اخلطرية َاَمدوُكنَّدوُمَعذِّ
َعَثوَرُسوالًو ار  اال (1)(َحهَّىونـَبـْ ار  ونظاائره تفياد اناه تعااىل امتناناا علاى خل اه ال يرتاح الع ااب علاى ص  حتماال وإن كاان شاأن اآلخارة خطاريا  بات وال علاى ص 

 .فالع اب مرفوع إال ان تنضم احلجة الن لية إىل الع لية احلجة الع لية بت ال بد من شفع السمع بالع ت لتنجز التكاليف اإلهلية
َعــَثوَرُســوالًو)وقولااه: قااال الشاايط الطوسااي يف التبيااان: ) بِدَنوَحهَّــىونـَبـْ حااىت يسااتظهر عليااه   أنااه ال يعاقااح أحاادا  علااى معاصاايهاخبااار ماان اهلل (َاَمــدوُكنَّــدوُمَعــذِّ

سمع إىل احل ، تأكد باحلجج وانفاذ الرست ينبهونه على احل ، ويهدونه إليه ويرشدونه إىل سلوكه، استظهارا  يف احلجة، ألنه إذا اجتمع داعي الع ت وداعي ال
، اللهم إال أن (2)ال بائح الع ليةعلى أنه لو مل يبعث رسوال مل حيسن منه ان يعاقح إذا ارتكح العبد  األمر وزال الريح فيما يلزم العبد، وليس يف ذلك داللة

من اهلل تعاىل مع ذلك أن يعاقح أحدا  إال بعد أن يعرفه ما هو لطف له ومصلحة لتزاح علته، وقيت: معناه  (3)يفرض أن يف بعثة الرسول لطفا، فإنه ال حيسن
بِدنَو) َعَثوَرُسوالًو) (4)بعواب االستئصال واالهالك يف الدنيا (َاَمدوُكنَّدوُمَعذِّ ويف اآلية داللة على بطالن قول اجملربة: مان أن اهلل يعاوب أافاال الكفاار  (َحهَّىونـَبـْ

 .(5)بكفر آبائهم، ألنه بني  أنه ال يأخو أحدا  جبرم ريريه(
ار  االحتماالان م تضى ال اعدة األولية استح ا ااتحدصل: فكياف ب ياام احلجاج الع لياة يف دائارة املسات الت الع لياة، إال  واملاالفاة ق الع ااب ماع ص 

 ان املوىل تدخت فتفضت وتلطف وخفف عن عبيده بإس ات الع اب إال بعد إرسال الرست.
إلينا احلجة فاا)نبعث رساوال ( كناياة عان وصاول احلجاة مع وضوح ان املراد با)رسوال ( هو احلجة الواصلة وليس جمرد بعث الرسول دون ان تصت وذلك كله 

 فاآلية حاكمة على الدليت الع لي األويل.
يف جزيرة نائية نعم يستثىن من ذلك ما يست ت الع ت حبرمته بالنسبة لسائر اخلل  فال جيوز ع ال  ال تت والسرقة والظلم ويستح  الع اب لو فعت وإن كان 

 أو يف الفرتة بني الرست. 
 وتفصيله يف مظانه. ،من ح وقهحىت يف دائرة املست الت الع لية وان الع اب مرفوع اصت: ان اآلية خاصة حب وق اهلل تعاىل علينا واحل

َعَثوَرُسوالًو)مث من الواضح ان  بِدَنوَحهَّىونـَبـْ  ية.. فتدبر جيدا .حاكمة على منجزية االحتمال لكوهنا ناظرة وألنه لوال ذلك للزمت لغوية اآل (َاَمدوُكنَّدوُمَعذِّ
وقواألمرواتموتويوأاوهوومن كوأا...اتجوابوعنواتغرضوبدنهوتدسومهعيَّو

 ،اماا ان ن اول بكوهناا ارشاادية، كماا هاو املشاهور :ساب  مان ان األوامار املتعل اة بااريراض املاوىل الكلياة كالوقاياة مان الناار العنوان واحملصات فلمااواما برهان 
ال تغتاح...( فاال أمار مولاوي هباا  ،ال تسارق ،رشاادا  لووامار والناواهي املتعل اة بعناوينهاا اخلاصاة كاا)صت وصام( و)ال تكاوبليسات إال إواهنا كأوامر االااعة 

عاارب تشااديد بنااالهم وكونااه علااى  – وال يف مرحلااة بنااال الع ااالل -عاارب االحتيااات  –ال يف مرحلااة األصاات  – (6)فليساات ماان العنااوان واحملصاات فااال جيااح إحاارازه
 ذلك. ورالبعد ان تعل  األمر بعناوين فامتثلها فانه ال وظيفة عليه  -قوى االقرب لالصابة االضي  اال

وان أمار  (7)م مولويته(واما ان ن ول بكوهنا مولوية كما هو املنصور، نظرا  ملا اخرتناه يف تعريف املولوي من انه )ما صدر من املوىل مبا هو موىل معمال  م ا
إال  –هنا ل ب ا  –أو ألن وجود الكلي الطبيعي هو بوجود أفراده فليس  (8)ال يستلزم ذلك تعدد الع وبة باملاالفة اما الندكاك األمريناالااعة والوقاية مولوي و 

وا...( و)قوا...( )اايعا يستلزم تعدد الع اب باملاالفة، أو ألن هأمر واحد، أو ألنه )اايعوا...( و)قوا...( كناية عن تلك األوامر والنواهي فليست أمرا  ورال
ت ولاايحكم الع ااالل أو ليبنااوا علااى لاازوم ، وعلااى أي فااال أماار آخاار متعل ااا  بااالغرض ليجااح االحتيااات يف احملص اافهااو هاايوجااود إمجااايل وتلااك وجااودات تفصاايلية 

 للغرض املأمور به. واالقرب ايصاال إتباع احلجة األقوى إحرازا  
 فتأمت وللبحث صلة مبا أجبنا به عن اإلشكال مبنجزية االحتمال. حملصتالعنوان وااجلواب عن برهان  إىلهوا كله إضافة 

واصيىواهللوعيىومحم واآتهواتطدهرين
                                                           

 .15اإلسرال:  (1)
 واحلاصت: انه حيسن منه ان يعاقح، لكنه تعاىل تفضال  وامتنانا  رفع الع اب فال يعاقح. (2)
 صح هوا إال لو أريد باللطف املمك ن من الطاعة، أما لو أريد امل رب هلا فال، فتدبرال ي (3)
 وفيه انه خال  إاالق اآلية. (4)
 .458-457ص 6التبيان ج (5)
 أي العنوان. (6)
 راجع األوامر املولوية واالرشادية. (7)
 أي األمر العام )اايعوا( واألمر اخلاص )صلوا...(. (8)


