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 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة هللا في 

 األرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(432) 

     والحق   اعتباران: سابق   في كل إنشاء  
في كل انشاء يوجد اعتباران: اعتبار سابق على اإلنشاء واعتبار الحقق لقه، أمقا وبعبارة أخرى: 

ققالم   :الالحققق لققه فهققو أ بققه والقققو يبققوم بعققد اإلنشققاء بققأنف  العبققالء علققى رأو، ولقققا ال ينعققدم بانعققدام نش 
رف ز ِص ال أو شبهه مما ال يتجاوالفع   لوقيل ببيامه بالعبل، ظراً لوجودهم ولو على سبيل البدنالمنِشئ 

 اإلدعاء دون دليل.
قب ِ القو كان المبتِضقي لننشقاء إل لقوالم لمقا انشقأ فانقه لقوال انقه اعتبقرم فقي  :ق فهووأما الساب  ص 

 واجباً لما انشأ وجوبه.نفسه 
واجبقاً أو اعتبارهقا  مانه اقتضاء االعتبقار او شقأنيته فهنقه حيقى رأم المصقلحة فقي اعتبقار وفيه:

ً  باإلنشققاء اة فوجققدانشققأ الوجققوب وال وجيقق زوجققةً   ،دون ان يكققون موجققودين قبلققه اال اقتضققاءاً و شققأنا
 م يد.ولعله يأتي  ،فتأمل ،ودعوم األكثر من للك بال دليل بل لغو

 انه من تغاير اإلثبات والثبوت  -4
من )الباطل( ومن تعلقق  ل بل ومه من ارادة الباطل الشرعيقيوقد يجاب عن شبهة الدور )القو 

الثبقو  فقال دور. بيانقه: ان " عقالم م االثبقا  والقبطالن مقن ل( بقان النهقي مقن عقابهلوا " النهي " ال تأك
 المولقوو " ال تقأكلوا " ياالثبقاتالباطل " يراد به الباطل الثبوتي، فما هو باطل ثبوتاً قد تعلق بقه النهقي 

دم عليقه موضقوعه تبقل م الدور ال انقه حيقى كقان الثبوتي ولو توقف الباطل الثبوتي على " ال تأكلوا " 
 وحيى توقف عليه تأخر عنه ، لكن الباطل الثبوتي ال يتوقف على النهي االثباتي

كونه باطالً إن  او الوجه األول ) الى الوجه الثالى )االنشاء بعد االعتبار( د  ع  لم ي   ن  إهقا  ن  إوفيه: 
تعلقق بقه النهقي وققد لنافقق مقثالً ن دليل آخقر( أو الوجقه الثقاني )ان المقراد بالباطقل  يقر امشرعاً استفيد 

 كان له وجه لماللحرمة(  المفيد
ال إلا ليست المشقكلة هنالقك اصقالً رف تغاير االثبا  والثبو  ال يحل المشكلة : ِص بعبارة أخرى

بقه الباطقل الشقرعي ثبوتقاً  اريد والمشكلة هي من عالم الثبو  وفي كال الشبين ال انها هي )ان الباطل ل
النهي الشرعي المولوو ثبوتاً م  ان كونه بقاطالً شقرعاً ثبوتقاً ققد تول قد مقن تعلقق النهقي فكيف يتعلق به 

 ثبوتاً  بهالشرعي المولوو 
ان القدور بقين ركنقين احقدهما ثبقوتي واالخقر اثبقاتي علمنقا بقالحكم ووليست المشكلة فقي مرحلقة 

 !  مينالعال  بانه ال دور بين  فيجاب
ثبوتقه هقو صقدورم مقن المشقر ،  أن   وهقو ثبقوتي الاء للحرمقة " ال تقأكلوا " انشقبعبارة أخرى: 

اشقكال ل ومقه سقابق علقى إن وليست مشكلة الدور في مرحلة علمنا بقه بقل  ،وأما علمنا به فهو االثبا 
كونققه بققاطالً لديققه    لققو اراد ان ينشققئ تحققريم الباطققل لديققه، كققان دوراً )القققائم بققان المشققر ِ فانققه علمنققا 

شاء " انشاء التحريم بــ" ال تقأكلوا " وبقالعك ، كمقا سقبق تبريقرم والجقواب عنقه هقا االن على قوفمو
 بوجوم ثالثة(

 ال دور بين عالمي الثبوت واإلثبات
اآلتقي وهقو: ان علمقي بالشقئ، كعلمقي  التقوهمدفق  بين العالمين( يراد بقه  رو  قولنا )ال د   إيضاح:

)ال لوال وجودم وثبوته لكان علمي جهقالً مركبقاً فلقم يكقن  بملكية زيد لهقا الكتاب، متوقف على وجودم،
 ً عكق  البطق  المقأخول  ببة للواق ،العلم المطا معنى جوهر لكنه لي  بعلم ال اخق في  قط   نعم هو  ،علما
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وبقالعك : أو وجقودم متوققف علقى علقم اوال فجهقل مركق ( هو فيه الج م بأمر اعم عن كونه مطابباً ف
ألن وجود األشياء ال يتوقف على علمنا بها، فكأن المجيق   بوضوح   باطللعك  علمي به. فيجاب بان ا

 بقينبقه الثبقوتي، وال دور  )ال تأكلوا( منه نعلم الحرمة و)بالباطقل( يقرادوان للك  د  ص  ق  بالجواب الراب  
بقين  الباطل الثبوتي وبين علمنا بالحرمقة، ال دور بقين العقالمين فأجبنقا بأنقه ليسقت دعقوم القدور أصقالً 

بل هي بين نف  " ال تأكلوا " و" بالباطل "   بالباطل "  بصدور " ال تأكلوا " من الشار  وبين "نا علم
 ؟ فتدبر.  1م  انه متولد منه تعلق بالباطل الثبوتي لديه يكيف  من الشار  وأنه ال تأكلوا الصادر أو بين

 " ال تأكلوا " ارشادي فال دور -5
دون مقا الا قلنقا  2يلق م لقو قلنقا بمولويقة " ال تقأكلوا "، بالبيقان السقابق بان الدور انمقا :وقد يجاب

بقاطالً لقي  وليقد النهقي  3لوضقوح ان كونقه ؛كاإلخبقار فقال دور حينئقق  بارشادية " ال تأكلوا "فانه يكون 
والقبطالن ال  .االرشادو بل هو وليد دليله، والنهي االرشادو انما هو مرشد لبطالنه او حرمتقه ال  يقر

وأمقا  ،مقن سقببهيتول قد ي يل م الدور )ألنه تولد منه وألنه سببه في الوقت نفسه( بقل ك من االرشاد يتول د
االرشققاد فهققو وليققد العلققم بققه " بققالبطالن " ولققي  وليققد الققبطالن نفسققه، أو ألنققه كققان بققاطالً فعلمققت بققه 

 فتدبر الى بطالنه او الى حرمته. فأرشد 
 

 رينوصلى هللا على محمد وآله الطاه
 
 

س ول  ّللَاِ   :أَْربَع  ِمَن السَّعَاَدِة َو أَْربَع  ِمَن الشَّقَاَوةِ ( صلى هللا عليه واله وسلم : (ق ال  ر 
اِلُح َو اْلَمْركَ   اِلَحةُ َو اْلَمْسَكُن اْلَواِسُع َو اْلَجاُر الصَّ ي  فَاأْلَْربَُع الَّتِي ِمَن السَّعَاَدِة اْلَمْرأَةُ الصَّ ِِ  ُب اْلبَ
ععيَُِق َو اْلَمْرَكععُب  َو اأْلَْربَععُع الَّتِععي  ِمععَن الشَّععقَاَوِة اْلَجععاُر السَّععْوُء َو اْلَمععْرأَةُ السَّععْوُء َو اْلَمْسععَكُن الضَّ
 4((السَّْوءُ 
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