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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

(31) 
 لق العنوان والمحصلاإلشكال بلزوم القول بالبراءة في مط

بِينَ )يلزم من القول بورود )أو حكومة(  ال يقال: َعَث َرُسوالا  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ   يَرَِد ِفيهِ   ٍء ُمْطَلٌق َحتَّى ُكلُّ َشيْ ))وأدلة الرفع مثل ( َحتَّى نـَبـْ
عدم وجوب  (2)(الَِّتي َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة ُأِعدَّْت لِْلَكاِفرِينَ  َفاتَـُّقوا النَّارَ )و (...ُقوا أَنُفَسُكْم َوَأْهِليُكْم نَاراا )على  (1)(( نـَْهيٌ 

به وبني كون  ا  الوقاية من النار( ومأمور ك)رض غهو الإذ ال فرق بني كون احملصَّل الكلي  (َفاطَّهَُّروا)االحتياط يف العنوان واحملصل مطلقا كـ
بِينَ )فإذا ورد  ،مأمورا  بهرض و غللل اجلزئي )وهو التطهر( متعلقا  احملصَّ  وسائر ما تعلق به  (فَاطَّهَُّروا)ورد على  (ُقوا)على  (...َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

ان يقال على نفس وزان ما قلناه يف الغرض الكلي: األمر من احملصَّالت فال جيب االحتياط كلما شك يف حمصِّله وأجزائه أو شرائطه إذ 
 .؟فتكون جمرى للرباءة –( َرُسوالا )وهو املراد بـ –ة( هذه مل ترد هبا )حجة واصل

 رض المحصَّل الكلي والجزئيغالجواب بالفارق بين ال
رض الكلـي غـرض اجلزئي املأمور به )وهو التطهر( من مصاديق احلجـة الواصـلة عكـس الغوذلك ألن العرف يرى ال ؛ال تالزم إذ يقال:

  (َفاطَّهَُّروا)دون مثل  (ُقوا)على  (...َوَما ُكنَّا)حجة واصلة، واحلاصل انه يرى ناظرية )الوقاية من النار( إذ ال يراه يف حد ذاته 
يـرى ان الثـاال ال موضـوه لـه إال بعـد احلجـة الواصـلة وان  (َفاتَـُّقوا النَّـاَر الَّتِـي...)إىل  (...َوَما ُكنَّا)عندما يضم العرف  :وبعبارة أخرى
ولعــل الســر يف ذلــك اسمــا متســاويان مــن حيــ   ،واصــلة وال يــرى )اتقــوا( هــو احلجــة الواصــلةعــد احلجــة الإال بالعــذاب األول ينفــي الثــاال و 

 دها لغوا  باملرة.و املصاديق فلوال ناظرية )ما كنا( لكان ور 
بِينَ َوَمـا ُكنَّـا ُمَعـ)ملا كـان مـانع مـن خروجـه عـن دائـرة  (...َوَما ُكنَّا)فحي  كان اخص مطلقا  من  (َفاطَّهَُّروا)اما  وكونـه صصيصـا   (...ذِّ

بِينَ )دائرة بل العرف يراه حجة واصلة تستثىن من  ،له  انه مصداق نبع  رسوال  لذا وجب فيه االحتياط. أي يرى (...َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
أمـرا  مولويـا  تعلـق باحملصَّـل أو  ة ولـيسإرشاد لألوامـر املولويـة املعهـود ان قوا (...َوَما ُكنَّا)إىل  (ُقوا)العرف يرى بعد ضم بعبارة أخرى: 

فليس شيئا  وراءها وحي  مل تصل حجـة عليهـا كانـش ملـمولة  يراه مولويا  منحال  لألوامر املعهودة فليس مولويا  متعلقا  باحملصَّل مبا هو هو
 . فتدبر جيدا.حجة واصلة (َفاطَّهَُّروا) فقوله تعاىل: حي  يراه مولويا مطلوبا لذاته وباالستقالل (َفاطَّهَُّروا)عكس  (...َوَما ُكنَّا)لـ

 بعدم وجوب االحتياط في العنوان والمحصِّل اإلشكال مبنىا 
واحملّصل، بان الظاهر كونه جمرى الرباءة أيضا  كما لو نعم، قد يلكل مبىن  على أصل القول بوجوب االحتياط لدى اللك يف العنوان 

 ومعناه االسم مصدري ونتيجته( وذلك بربكة االطالق املقامي القطعي. تعلق األمر بالفعل نفسه )ال مبعلوله وحمّصله
ل وهــو )التطهــر( لكــن ال جمــال للقــول بلــزوم االحتيــاط كلمــا شــك يف شــرط أو جــزء أو ان األمــر وإن تعلــق بالنتيجــة واحملّصــتوضــيحه: 

هـي يقيـ  )بـالتطهر( يسـتدعي الـرباءة اليقينيـة بامتثالـه و استنادا  إىل ان االشتغال ال (3)له وهو )االغتسال(مقدمة إعدادية من مقدمات حمصِّ 
                                                           

 .313ص 1ج من ال حيضره الفقيه (1)
 .22البقرة:  (2)
 املوجود أو وجود املانع وجب إزالته وإحرازه وهكذا. مانعّيةفلو شك يف منطقة من االذن أو األنف مثال  اسا من الباطن أو الظاهر وجب غسلها ولو شك يف  (3)
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لوجـود االطـالق املقـامي القطعـي فـان الفـرض ان  (1)إال باالتيان بكل جزء وشرط ومقدمة شك يف مدخليتها يف احملّصـل، وذلـك ال حتصل
معرفـة  يصح ايكـالال يعلم إال من قبله فال  ؛ إذ التطهر املأمور به أمراللاره تصدى لذكر كافة أجزاء وشرائط ومقومات احملصِّل والسبب

 .على عدم مدخليته دلّ  اجزاء وشرائط حمصله إىل العرف بل ال بد ان يتصدى اللاره بنفسه لبياسا وحي  سكش عن جزء أو شرط
 واحلاصل ان االطالق املقامي بيان وحجة واصلة على العدم فيكون اللك يف العنوان واحملصل أيضا  جمرى الرباءة.

حال العرف أيضا  كذلك؛ أال ترى أمره بالصالة ان ل بل بان ديدن اللاره هو األمر بالفعل والسبب ال بالنتيجة واحملصَّ  وقد يجاب:
وتلييد  وباحلج ال باملنافع وهو زكاة النفس لها وبالصوم الذي هو اإلمساك عن العلرة ال باحلاصل منهال بالقربان الذي هو معلوهلا وحمصَّ 

 .(2)يف املسجد لتجد ذلك بوضوح عليها الصالة والسالم فراجع مثال  خطبة الصديقة الزهراءكذا، وهالدين 
ــ   ،روعليــه: فــان الظــاهر مــن عدولــه يف مــورد كـــ)اطهروا( عــن األمــر بالفعــل )وهــو االغتســال إذ مل يقــل اغتســلوا( إىل النتيجــة وهــي التطه 

وحي  ال حيرز ذلك إال باآليتان بكل جزء أو شرط ولو  اسا هي مطلوبة أوال  وآخرا  و  كونه يريد بذلك حتصيل النتيجة بنفسها بكل طريقة
 .يف احملصِّلية له وجب االحتياط باآليتان مدخليتهلكوك امل

املـــوىل مريـــدا  لإلفـــات إىل ضـــرورة  اال كـــونللعـــدول عـــن األمــر بالفعـــل والســـبب إىل األمـــر بالنتيجـــة واملســبب  نكتـــةوبعبــارة أخـــرى: ال 
 تياط على غرضه باالتيان بكل ما شك يف مدخليته فيه.االح

دة هــسـلمنا، لكنـه ال أقـل مــن احتمـال ذلـك )أي احتمـال ان األمــر باملسـبب هـو لــذلك( فيجـب االحتيـاط أيضـا  إذ بــه ا ـروج عـن ع
فيبقــى يف دائــرة )ومــا   لــيس ببيــان واحتمــال وصــوله لــيس بوصــولوفيــه: ان احتمــال البيــان  الــذي هــو احملّصــل واملســبب. التكليــف القطعــي
 وحتقيقه يوكل إىل ذلك الباب فتدبر وتأمل (3)كنا...(. فتأمل
اجلــواب عــن التفريــق بــني اللــوون ا طــ ة وغ هــا وان شــوون اآلخــرة كلهــا خطــ ة، بوجــه جديــد إضــافة إىل مــا بــاذن اهلل تعــاىل وســيأ  

 سبق.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 تعليل لـ)ال جمال(. (1)
يَمــاَن َتْطِهيــراا لَ ))وقــد ورد فيهــا  (2) َا ِللــنـَّْفِز َو َنَمــاءا ِفــي الــرِّ ْ َفَجَعــَل اللَّــُه اإْلِ ــاَلَة تـَْنزِيهــاا َلُكــْم َعــِن اْلِكْبــِر َو الزََّكــاَة تـَزِْكَيــ ــْرِا َو الصَّ ْثِبيتــاا ُكــْم ِمــَن الكِّ ــَياَم تـَ ِق َو الصِّ

َنــا ِن َامــ يِن َو اْلَعــْدَل تـَْنِســيقاا ِلْلُقُلــوِب َو طَاَعتـَ ََّ َتْكــِييداا ِللــدِّ َا َعَلــى ِلْْلِْخــاَلِ  َو اْلَحــ َر َمُعونَــ ــبـْ ْســاَلِم َو الصَّ َِ َو اْلِجَهــاَد ِعــزااا ِلْْلِ ــا َأَمانــاا ِلْلُفْرَقــ َن َِ َو ِإَماَمتـَ اا ِلْلِملَّــ
َا ِمـَن السُّـْ ِ  وَ  َِ َو بِـرَّ اْلَوالِـَدْيِن ِوقَايَـ َا ِلْلَعامَّـ ََ اأْلَرْ  اْسِتيَجاِب اأْلَْجِر َو اأْلَْمَر بِاْلَمْعُروِف َمْصَلَح َحـاِم َمْنَسـَةةا ِفـي اْلُعُمـِر َو َمْنَمـاةا ِلْلَعـَدِد َو اْلِقَصـاَ  َحْقنـاا ِصـَل

ََ اْلَمَكايِيِل َو اْلَمَوا ِيِن تـَْغِييراا ِلْلبَ  َماِء َو اْلَوفَاَء بِالنَّْذِر تـَْعرِيضاا ِلْلَمْغِفَرِة َو تـَْوِفَي ِن الرِّْجِز َو اْجِتَناَب اْلَقْذِف ِحَجاباا ْ ِز َو النـَّْهَي َعْن ُشْرِب اْلَ ْمِر تـَْنزِيهاا عَ ِللدِّ
 َِ َِ ِإيَجابــاا ِلْلِعفَّــ ــرَِق ــْرَا السَّ َِ َو تـَ احتجــاج فاطمــة الزهــراء )عليهــا الســالم( علــى القــوم ملــا منعوهــا  99ص 1االحتجــاج علــى أهــل اللجــاج )للطربســي( ج ((َعــِن اللَّْعَنــ

 فدك...
الكـالم عـن ذلـك ا مع عدم االتيان مبا يلك معه يف حصوله مل حيرز فراغ ذمته. فتأمـل لكونـه مسـببّيا . فتأمـل... وقـد فصـلنإذ قد بنّي الغرض واملأمور به بوضوح، و  (3)

 فصاعدا . 121يف فقه التعاون على الرب والتقوى ص


