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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 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(222) 

 تفريغ الذمة بحسب بحكم المولىالرازي: 
الكفاية: ))ثانيهما( ما صاحب رازي صاحب هداية املسرتشدين، على ما نقله عنه الاحملقق  وقال

قتتتال: ال ريتتتب يف موننتتتا مكلفتتتني باألحكتتتام النتتترعية و  يستتتق  عنتتتا  .(1)ققتتتنياختتتبه بتتته بعتتت  احمل
ف، حكم املكل   يفهو حتصيل العلم ببفريغ الذمة  البكليف باألحكام النرعية وان الواجب علينا أوالا 

عه حبكمه ببفريغ ذمبنا عما ملفنا به وسقوط تكليفنتا عنتا، ستواص حصتل العلتم معته بتأ اص بأن يقطع م
 .حسبما مر تفصيل القول فيه أو الالواقع 

وجوبتته  يفشتتكال إحكتتم النتتار  فتتال  يفن صتتل لنتتا حتصتتيل العلتتم ببفريتتغ ذمبنتتا إفحينئتتذ نقتتول: 
حكمته  يفينتا حتصتيل الظتن بتالرباصة ن انسد علينا ستبيل العلتم متان الواجتب علإوحصول الرباصة به، و 

حكم العقل بعد انسدا  ستبيل  يفخذ به عند البنزل من العلم قرب اىل العلم به، فيبعني األذ هو األإ
صتالة حييتة أ ون ما حيصل معه الظن بأ اص الواقع، مما يدعيه القائتل ب  العلم والقطع ببقاص البكليف

 .(3)علو مقامه( يفانبهى موضع احلاجة من مالمه زيد  - (2) الظن
وبيت القصيد الذي وقع موقع األخذ والر  قوله: )وان الواجب علينا أوالا هو حتصيل العلم ببفريغ 

ف، ملكل  الذمة يف حكم املكل ف( فليس تفريغ الذمة حبسب الواقع هو الواجب بل تفريغها يف حكم ا
حصتل العلتم معته بتأ اص سواص وقال: )بأن يقطتع معته حبكمته...( فحكمته هتو احملتور وصتر  بعتدها بتت)

صتتتتيل الظتتتتن بتتتتالرباصة يف )حتو( وقتتتتال: )حتصتتتتيل العلتتتتم ببفريتتتتغ ذمبنتتتتا يف حكتتتتم النتتتتار ( أو الالواقتتتتع 
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 حكمه(.
 االمتثال، وحكم الشرع إرشاديالعقل في باب الكفاية: الحاكم 

وفيته قنتا  قتال: )أشكل عليه صاحب الكفاية بوجتو  ثالثتة نتذمر أواتا اليتوم متع بعت  املنا وقد
تتتا هتتتو العقتتتل ، ولتتتيس  أوالا: إن احلتتتامم علتتتى االستتتبقالل يف بتتتاب تفريتتتغ الذمتتتة باإل اعتتتة واالمبلتتتال إ  

يف هتذا البتاب حكتم مولتوي يببعته حكتم العقتل، ولتو حكتم يف هتذا البتاب متان يببتع حكمتته   ر اللنت
ن ؤم  طتتع بتته حقيقتتة أو تعبتتداا متتإرشتتا اا إليتته، وقتتد عرفتتت استتبقالله بكتتون الواقتتع وتتا هتتو مفر تتاا، وأن  الق

جزماا، وأن  املؤم ن يف حال االنسدا  هو الظن وا مان القطع بته مؤم نتاا حتال االنفبتا  ، فيكتون الظتن 
 .(1)(بالواقع أيضاا مؤم ناا حال االنسدا 

 المناقشات
 :حسبما خيطر بالبال القاصرقد يناقش بوجو   أقول:

 كمانا حالشرع والعقل 
بتتان العقتتل والنتتر  مليهمتتا حاممتتان يف املستتبقال  العقليتتة مطلقتتاا ومنهتتا  مبتت ا نلبتتزم  لنتتا ان أواًل:

باب اإل اعة واالمبلال، وع  ان حكم النار  بوجوب اإل اعة واالمبلال وتفريتغ الذمتة، مولتوي إىل 
جتتتتوار حكتتتتم العقتتتتل بتتتته، وال مانعتتتتة مجتتتتع، واحملتتتتاذير التتتتي ذمتتتتر  ملولويتتتتة أوامتتتتر النتتتتار  ونواهيتتتته يف 

 ذلك اهنم: ملسبقال ، ملها مندفعة،ا
 محاذير مولوية حكم الشرع

بتتأن مولويتتة األمتتر النتتارعي بعتتد حكتتم العقتتل، بوجتتوب اإل اعتتة أو العتتدل أو البوبتتة أو  أشكككاوا
 ريها، يلزم منه إما حتصتيل احلاصتل أو اجبمتا  املللتني، واألول فيمتا لتو متان الوجتوب امعتول بتاألمر 

معتول بتاحلكم العقلتي، واللتاين فيمتا لتو متان  تري  إذ يلتزم اجبمتا  وجتوبني املولوي هو عني الوجوب ا
 على موضو  واحد مالعدل.
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إذ اإلجيتاب ألجتل البعته وهتو  ؛عقلتيبلزوم اللغوية يف اإلجيتاب النترعي بعتد اإلجيتاب ال وأشكاوا
 حاصل بالوجوب العقلي.

 عي مولوياا.لو مان األمر النر  على مل معصية بلزوم ترتب عقوببني وأشكاوا
 يف أمر اإل اعة بلزوم الدور أو البسلسل من مونه مولوياا. وأشكاوا

 الجواب عن لزوم تحصيل الحاصل أو اجتماع المثاين
 قي،يزيد على األمر البكويين احلقيفألن الوجوب أمر اعبباري وهو ال  أما األول، والكل مندفع،

لو اجبمعبا صار مل منهما عل تة ناقصتة، فلتو متان العلبني البامبني على سبيل البدل  انهي والقاعدة 
زيد وفر   حيرك احلير الضخم ومان عمترو متذلك فلتو اجبمعتا و فعتا  متان حترمته معلتوالا امتا مجيعتاا 

تكفتي لقبلته، ومتذا  رأستهأي صار مل منهما جزص العل ة ومذا لو مانت الرصاصة الواحدة املنفيترة يف 
وال مونه حتصيل حاصل بل   واجبما  املللني اللانية، فلو انفيرتا معاا يف وقت واحد   يلزم تكرر قبله

 جمموعهما العل ة البامة. مان
حكم النار  به عل ة تامة للبوتته  مما ان ومذلك املقام فإن حكم العقل بالوجوب عل ة تامة للبوته  

نهما جزص العلة ال عل ة تامة مي يلزم اجبمتا  املللتني لتو أوجتد ثانيهمتا مذلك، فلو اجبمعا مان مل م
 وجوباا آخر أو حتصيل احلاصل لو أوجد نفس الوجوب األول.

 الجواب عن الاغوية
فيكفتتي يف ااتتواب عنهتتا: ان الوجتتوب ألجتتل إجيتتاب االنبعتتاث، ولكتتن ملتترياا متتا ال  وأمككا الاغويككة،

األمتر النتترعي فاحبتاج إىل شتفع اللتاين بتته متي ينبعته فيكتتون  ينبعته العبتد عتن األمتتر العقلتي أو عتن
انبعاثتته معلتتوالا مموعهمتتا فتتال تلتتزم اللغويتتة متتن البعتته اللتتاين ستتواص أمتتان متتن نفتتس احلتتامم متتأن يتتأمر  
املتتوىل بالتتذهاب إىل املدرستتة ه يتتأمر  متترة ثانيتتة أم متتن حتتامم آختتر متتأن يتتأمر  متتوال  ووالتتد ، فتتإن متتن 

 من الناس ال ينبعلون عن األمر األول. الوجداين ان ملرياا 
 .؟فيهفهو ينبعه عن األمر اللاين فق  فاألول ال أثر له وال مولوية  ال يقال:
ملرياا ما يكون مل منهما جتزص العل تة املعتدة حبيته لتوال أحتداا ملتا انبعته، علتى ؛ إذ  مال  إذ يقال:
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حيبمتتل انته ال ينبعتته بتاألمر األول متتع  انته يلتزم متتن تلتك التتدعوي ان ال يصتل للمتتوىل ان يبعلته متا ام
بداهة صحبه إذا احبمل انبعاثه مع تكرر األمر، نعم ال يصل بعله إذا أحترز عتدم انبعاثته مطلقتاا، إال 

 .، وهذا مله إضافة إىل ما سيأيت من فائدة تنديد العقوبةفبأمل ،يةألجل إمتام احل
 الجواب عن ترتب عقوبتين

احملتذور هتو اإلمجتا  ولتوال   يف تعتد ها ومتونبعد انه ال حمتذور عقليتاا  ،يه، ففوأما ترتب العقوبتين
ملتتا متتان متتانع متتن االلبتتزام برتتتتب العقتتوببني علتتى االفتتة متتا حكتتم بتته العقتتل وأصتتدر بتته النتتر  حكمتتاا 

 مولوياا.
لنا ان نلبزم بعقوبة واحدة، معلولة اما معاا فاهنا صتغري متا ذمرنتا  متن اجبمتا  علبتني علتى  أواًل:

ولتو اجبمعتا متان   الستبحقا  العقتاب باملخالفتة علول واحد، فانه لو انفر  مل منهما مان علتة تامتةم
فانته وقد يسبنهد على تنديد العقوبة باملميز إذا خالف املستبقال  العقليتة،  ،لةمل منهما جزص الع

ال انتته يعاقتتب بتتالبعزير متتع عتتدم وجتتو  أمتتر وهنتتي مولتتوي شتترعي يف حقتته حلتتديه رفتتع القلتتم و تتري ، إ
، فان بلغ اسبحق احلد والفرض انه مميز حيكم عقله هبا أو يدرمهيعاقب لكونه من املسبقال  العقلية 

فاشتبد  العقوبتة بعد العقلتي بأملال القبل والزنا، وما ذلك إال لبعلق األمر والنهي النرعي به حينئٍذ 
 من البعزير إىل احلد. فبأمل.

ه ال متتتانع متتتع تعتتتتد  األوامتتتر املولويتتتة، يف االلبتتتزام ببنتتتتديد الظتتتاهر، يف حكتتتم العقتتتتالص، انتتت ثانيكككًا:
العقوبتتة، بتتل هتتو  يتتدن العتتر  والعقتتالص، فتتإذا أمتتر  متترة فختتالف استتبحق صتتفعة بنظتتر العقتتالص أمتتا إذا 

 ،ا أمتتتر  متتترتني فختتتالف استتتبحق صتتتفعة أشتتتد أو حتتتع صتتتفعة أختتتري، و ونتتتك العقتتتالص يف متتتل العتتت
 فأنبظر. ومناقنا  ولألجوبة والبحه تبمة وصلة

 وصاى اهلل عاى محمد وآله الطاهرين
 

ُدهُ  :رسول اهلل قال     َتَصدَُّقوا َعَاى َأِخيُكْم بِِعْاٍم يُكْرِشُدُه َورَْأٍي ُيَسدِّ
 .(22ص: عدة الداعي)
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