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

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

(6) 
 :مزيد من التحقيق
 ة البحث مبا يضمّنه فوائد أخرى ومبا جيعله أكثر إحاطة واستيعاباً للجهات فنقول:وميكن ان نعيد صياغ

وليس العلمم بالتكماليأ أو بماغرامل املمو   ،وسيأيت الفرق بينهما ،ز أو ُملزممنجّ  –وإن كان ضعيفاً جداً  –انه قد يقال ان )االحتمال( 
أي  –واألول أعممم مممن الثمماس كممما سمميأيت  –)االلممزام( و)التنجيممز(  منشممأ قيمم ، وقممد عممدعى برهنممة  لممل عمم  حليمم  وحوالظممن املعتمم  قمما فقمم 

 ، فنقول:وكونه بعهدة املكلأ وجوب فع  أو عرك منشأ
 :مناشئ حكم العقل والعقالء بوجوب العمل والترك

 هو أحد األمور التالية: ،ه وإن مل يكن يف البني إال االحتمالحكم العق  والعقالء بوجوب فع  أو عرك وإلزاميته ومنشأ   ان سبب  
 دون المحصِّل تعلق األمر بالعنوان -3

كمما يف   –ععل  األمر بالعنوان والنتيجة واملعم  االسمم املصمدري، اما اصمطله عليمه بمالعنوان واإّصم ، فم  ا ععل م  أممر املمو  بمالعنوان  -1
وجمممب  – (1)(...َوِإْن ُكْنـــُتْم ُجنُ ــاط هَــاا ه ُروا)لقولممه ععمما :  الممما  كممره الشمميع مممن ععلممم  األمممر يف الاسمم  بالطهممارة احلاصمملة ممممن همم ه األفعمم

وجمممب ااعيمممان بمممه إ  االومممتاال اليقيممم  بمممالعنوان  -وهمممو الاسممم   –للمحّصممم  له فكممم  مممما ومممل يف كونمممه جمممزءاً أو ومممرطاً االحتيممما  يف حمص ممم
ل العنمموان وال نيصمم  اليقممني وصمموله إال باالعيممان بكافممة حمممتمالت إال بمماليقني وصممو يسممتدعي المم اءة اليقينيممة منممه وال نيصمم  اليقممني بممال اءة 

 حمص له.وورائ  وأجزاء 
بنمموا بنمماء العقممالء فمما م إ ا وجممدوا األمممر متعلقمماً بممالعنوان هممو  همم ا يف عممامل األصممول، واممما يف عممامل األكلممة فمماالمر كمم لل إ ا كممان املسممتند

، كمما بنموا علمى وهمو األعلمم يف ممورك البحمثاملمأمور بمه  ن احتمال اخلطأ يف االيصال للعنواناالقرب للواقع واألبعد ع على لزوم اعباع الطري 
 والفرق بينهما ان احدمها حمص  ثبويت واآلخر كاوأ وموص  إثبايت. فتأم  ،لزوم االحتيا  يف حمّصله

 إحراز غرض المولى أو احتماله -7
 اً لألمر إال انه جيب على العبد حصيلها ماكام مل يصله من املمو  مما يرفعهما عمن عهدعمهقاغرامل املو  امللزمة، فا ا وإن مل عقع متعل   -2

، ول ا وجب على العبد املسارعة انقا  ابن املو  إ ا سق  يف البئر حىت إ ا مل يؤمره املو  بم لل لعمدم علممه بمه أو لشمبه منه من جهتهاؤ وي
امللمزم، بم  انمه حمىت لمو احتمم   غمرمل مموالها الامرمل وجمب االعيمان بمه كمي نيمر  حقيم   لل، وحينئٍ  فكلما احتم  مدخليته يف حصي  هم 

 ميكنممه الفحممذ وجممب ان يسممارع ملمما نيتممم  ان بممه قاعممه علممى فممرمل سممقوطه فيهمما.مل نيتمما  بممالفحذ وإ ا  انسممقو  ابنممه يف البئممر وجممب 
 نبحث عنه. واحلاص : ان احتمال وجوك غرمل ملزم للمو ، منجز لوال املؤم ن، وهو ما

 الطاعة قح -1
 وجهان: وهلاح  الطاعة،  -3
 واملو  احلقيقي هو اخلال  ج  امسه. (2) اعياً ملولويته،كون من نيتم  صدور األمر منه، مو  حقيقياً فيكون وجوب طاعته ال ماً   -أ

                                                           

 .6املائدة:  (1)
 انه ليس باعتبار معت  وال جبع  جاع .املراك بال ايت هنا  (2)
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 كونه منِعماً وإن مل يكن مو  حقيقياً.  -ب
ان ضممعيفاً، ان املممواع العرفيممة حيممث كانمم  مولويتهمما بالدرجممة النا لممة أمكممن القممول بانممه ال ووجممه كممون االحتمممال منجممزاً أو ملزممماً، وإن كمم

فمال، امما املمو  احلقيقمي أو االحتمماع  –بمالظن املطلم  غممل املعتم   –وصموهلا الظم   امماجيب امتثال أوامرها إال لو وصل  بالعلم أو العلمي 
ي ممواطن رضماه وبنمب لزمنما العقم  والعقمالء بتحمر  وك ا املنِعم علينا مبا ال نيصى من المنعم فمان حقمه أعظمم ممن ان  مم  أواممره اإتملمة بم  يُ 

 وان وصل  إلينا باالحتمال. حماّل باضه
 حق المملكة -4

فانمه ال جيمو  لمه ان يتصمر   –ن كخم  كاره غممله م م : ومثالمه املبّسم –ل غممله يف ململني فان ممن يعمي  ح  اململكة، وهو غمل األو   -4
   .(1)مو  له وال منعماً عليه بأية نعمة –واململكة  –من أحناء التصر  إال بعد إحرا  رضاه، وان مل يكن صاحب الدار  فيه بأي حنوٍ 

حممرا ه رضمماه فكلممما احتممم  عممدم رضمماه حممرم التصممر  إال لممو يف ملكممه بمم  ال بممد مممن إواحلاصمم : انممه ال يكفممي ان نيتممم  رضمماه بتصممرفه 
وهمم ا هممو ممما سممنبحثه عنممد التطممرق  ،أو جعمم  األصمم  جمموا  التصممر  إال لممو قممام كليمم  علممى العكممس منزلممة العلممم (2)ل الظممنوّسممع املممو  فنممزّ 

 وبنماء العقمالء فانمه ال جيمو  أي كنّما وإال فلمو    فا ا احلجمة ممن قبم  املمو ن تّ  لآليات والروايات اليت أقاموها على حجية قول غمل األعلم ف
 .تصر  يف ملل الامل إال ب حرا  إ نهنوع من ال

وحيممث كممان األعلممم أقممرب لبصممابة وأبعممد عممن اخلطممأ ولممو بنسممبة واحممد باملائممة وجممب إعباعممه وحممرم إعبمماع املفضممول إ ا كممان مممالك حجيممة 
 .(3)علم أقرب للخطأ وأكثر خطأوكان غمل األ –كما هو ك لل   –قوهلما الطريقية اإضة 

 احتمال العقوبة أو خوهها -5
خمو  العقوبمة البالامة أو مطلقماً، فممان العبمد لمو احتمم  العقوبممة مبخالفتمه األممر الواصم  باالحتممال وجممب التحمر  عنهما عقمالً إال لممو  -5

العقممالء العقوبممة حكممموا مبنجزيممة االحتمممال إال لممو  احتممم ن الشممرعي فمم  ا د مممؤّمن مممن قبمم  املممو  والفممرمل ان الكممالم عممن ممما قبمم  املممؤمّ ِجمموُ 
 للتخلذ عن اصالة احلظر. وهو ما نبحث عنه –مؤمن  وصلهم

اممما حمم   اي انممه موجممب السممتحقاق العقمماب باملخالفممةعلممى فرضممه  للتكمماليأ ان خممو  العقوبممة منجممز :بممني اخلممامس وممما سممبقه والفــر 
إ  التنجيمممز يعممم  اصمممطالحاً اسمممتحقاق العقممماب باملخالفمممة يف مقابممم  ؛ عكمممون منجمممزةالطاعمممة وحممم  اململكمممة فهمممي ملزممممة ممممن كون ضمممرورة ألن 

 ع ار اا
لعدم قمدرة املمو  عليمه أو لاممل  –فلو فرمل ان ال عقاب  ،ملزم حىت مع قطع النظر عن استحقاق العقابفانه اما ح  الطاعة واململكة 

فهمم ه  حقيقيمماً أو منِعممماً لممه حمم  الطاعممة أو ممماكام املكلممأ يف الكتممه. سممق   لممل حمم  املممو  ووجمموب إطاعتممه ممماكام مممو فانممه ال يُ  – لممل 
 غداً ب  ن اهلل ععا يف األفعال غمل الضرورية قب  الشرع، فه  من خمرج؟ ه ا ما سيأيت  حلظروجوه مخسة عصله مستنداً الصالة ا

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 ال جيو  له التصر  إال ب  ن مالل الدار. –يف غمل التصرفات الالبدية الضرورية  –بان سجنه ظامل يف كار غمله، فانه  –ب  وان كان وجوكه يف كاره بال اختيار منه  (1)
 الظن برضاه، رغم احتماله اخلال . (2)
 الطاعة وح  اململكة يف طول االخريات ال يف عرضها، وان كان يف بعض الصور يف طوهلا. فتدبر جيداً  وينباي ان ال يتوهم ان ح  (3)


