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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
()214

للشارع ان يخطئ المكلف ،فدليله  أعم من المدعى

الوج ههه الخ ههام  :ان دليل ههه  أع ههم مل ههن امل ههدعى ا ههان واس ههقعالل الععه ه ب ههون الواقه ه هها ه ههو

ملفرغ ها....أ أعههم ملههن ههون ه ري ه حجههة؛ وذلههأل ألن للرههار ان طههف امل ل ه ايمهها رآط ريع ها .إىل
الواق  ،اهذا اجلواب ملبين على تسليم عدم ون الرار حا ما .ح وملة ملولوية واإلذعهان ب وههه ملراهدا.
إىل ح م الععه  ،ول هن مله ذلهأل لهه ان يعهولت وال تقبه إال ههذا الطريه إذا أردإ الووهول إىل الواقه أ
لعلمه بان العبد ثريا .ملا طف يف تومهه ون هذا ريعا .وعدمله.
بعبارة أخرى :ان اإلذعان حبعيعقهني وويقهني ذ رمهها  ال يسهقلمم اإلذعهان حبجيهة ملطله الظهن،
واحلعيعقان مها وان الواق ا هو ملفرغ للذملةأ ووان العط أو الظن ووملطل الطرقأ أخهذا بنحهو العطه
والظههن الطريعههي ،ال املوضههوعي وال بنحههو املصههلحة السههلو يةأو1أ اههان ذلههأل وإن أقههرط الرههار وأراههد إليههه
ملهن غههري ان يهنعك ال ههو األوىل وال ان يقصههريف يف الثاهيهة ،ل ههن لهه مله ذلههأل ،إذا رأ ههذا العبههد قههد
اخقار ريعا ،.العيها أو ملطله الظهن ،واسهقع ععلهه بهه ،بمعمهه ،أو قطه ب وههه ريعها .إىل الواقه  ،ان
يرادط إىل اهه ليس بطري ب عليه ان يردعه عنه ،ولذا له ان يعول ،ما اخقارط هداية املسرتادينت وال
تقب إال الظنون الناائة ملن ال قاب والسنة؛ ألن ملا عداها غري ملوو إىل الواق أ.
اإلشكال باستحالة الردع عن القطع وأجوبة أربعة

ال يقال :العط حجيقه ذاتية اال يعع الرد عنه؟.
إذ يجاب بأنحاء:

النحههو األول :والعلههمأ حجيقههه ذاتيههة ال والعط ه أ الههذو هههو أعههم ملههن اجله ه املر ه اههال يعع ه ان
ت ون احلجة ذاتية له وإال ل اهت ذاتية ل ال الصنفني وههو حمهال أو ألحهدمها الهم ت هن ذاتيهة إذ الهذا
و1أ إذ قال  ووان العط به حعيعة أو تعبدا .ملؤملن جمملا.أ.
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ال يقخل .

النحو الثاني :اهه ال األ يف إمل ان الرد قب حصول العط  ،وقد اع

ما يف العيا .

النحههو الثالههث :اهههه حههد بعههد حصههول العطه لههه ان يههرد  ،مهها يف ملسههةلة ديههة األوههاب حيه ههان
الراوو قا عا .بهبطالن رجهو ديهة أوهاب املهرأة إىل النصه  ،ل هن اإلملهام  ردعهه ،ويظههر قطه الهراوو
ورد اإلملام  الصريح ،امللفت له إىل خطةط ملن ملالحظة الروايةت
َ
عههن أبههان بههن تلله قههالت قلههت أل عبههد اهلل ت مهها َه لقه ل َ
َصههابَ َع
هول فههي َر لجههَ َِطَه َهع إَ ْ
صههبَعاب مه ْهن أ َ
َ
ال َع ْش ٌر َم َن َْ
هال:
هتَِ :طَ َهع ثََاثهابَ َِ ،
ْتَِ :طَ َع اثْهنَه ْي َنَ َِ ،
ال َْم ْرأَةَ َك ْم فَ َيها؟ َِ َ
الَ :ع ْش لهرو َنِ ،له ْل ل
اإلبَ ََِ ،لهل ل
هت لسه ْهب َحا َن اللَله َهه يَه ْقطَه لهع ثََاثهاب فَهيَ لكههو لن َعلَْيه َهه ثََاثلهو َن،
هتَِ :طَه َهع أ َْربَعهابَِ ،ه َ
هالَ :ع ْشه لهرو َنِ ،له ْله ل
ثََاثلههو َنِ ،له ْله ل
ويه ْقطَههع أَربعهاب فَهي لكههو لن َعلَْيه َهه َع ْشههرو َن؟ إَ َلن َ ه َذا َكهها َن يه ْبه لنلنَهها ونَ ْحههن بَههال َْعر َ
هول:
اب فَهنَْب ه َهرأل َم َلمه ْهن َِالَهههل َونَه لقه ل
َ َ ل َْ َ
َ
َ ل َ
ل
ال :م ْه با يا أَبا لن َك َذا ح َكهم رس ل َل َ
َ
َ
َ
َ
هَ
هَ َل
الَلذي َجاءَ بَه َش ْيطَا ٌن ،فَه َق َ َ َ َ َ
َ َ َل
الر لج َ
هول اللهه  ،إ َلن ال َْم ْهرأَ َة َله َقاب ل
ث الدِّي َة ،فََإذَا بهلَنَ َ
إَلَى ثله ل َ
ِّص َ
ك أَ َخ ْذَنَي بَال َْقيَ َ
السهنَلةل إَذَا
اسَ ،و ُّ
ت الثُّه ل َ
ث َر َج َع ْ
ف ،يَا أَبَا لن إَنَل َ
ت إَلَى الن ْ
َ
َ
َِيس ْ َ
ِّينو1أ.
ت لمح َق الد ل
َ
إشكاالت منوعة وأجوبة
ال يقال :ال مي ن له ان يردعه بعد قطعه ،ألهه ال يعع زجرط أو حتري ه ٍ
حينئذ؟.

إذ يقههال :أدل دليه علههى إمل ههان الرههيء وقوعههه ،ااهههه مي نههه الههرد لمهها أوجه الههرد زعمعههة قطعههه
وإزالقه ،ما يف الرواية السابعة.
ال يقال :ال مي ن ألن العبد ٍ
حينئذ ير املوىل ملناقضا .لنفسه إذ اعقو العط ريعيا .حمضا .ومل ذلأل
رد عنه؟.
إذ يقهال :لههيس هههذا حهذور أوهال ،.الههري العبهد املههوىل ملناقضها ،.وهه يصههح للمههوىل ان يراه اليههد عههن
أح امله القابعة ملصاحل وملفاسد ثبوتية ،جملرد ان العبد اخطة واعقوط ملناقضاٍ .
حينئذ؟
ال يقال :يلمم هعك اللرض؛ ألن العبد إذا رآط ملناقضا .يرأل يف سائر أح امله ويف ح مقه؟.
إذ يقههال :أوالب :ال تههالزم ،به قههد يبحه عههن هري ل الملههه أو يقحههري ،مهها يقحههري ه ملهن تعههارض
و1أ ثعة اإلسالم ال ليين ،ال ايف ،دار ال ق اإلسالملية ه هرانت ج 7ص.922
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لديه قطعيان ،ودوهأل ملثال ملبح تعارض العع العطعي مل النع العطعي ،حي اخقلفت األقوال.

ثانياب :حي ان العضية ورد الرار عن إتبا العط النااف ملن العيا ملثال.أ وردإ بنحهو العضهية
احلعيعية ،وحي رأ الرار ان  %22وأو أق حد  %05أو أق حد %15أ ملن عبيهدط إذا ععهوا
ردعه زال قطعههم و مها حهد يف قضهية ديهة األوهاب  ،ولهذا ههر ان الرهيعة  %22ملهنهم ارتهدعوا عهن
العيا أ أو مل حيد هلم قط أوهال .بعهد عها الروايهة ،فهى ذلهأل يف الععالئيهة وحتعه غرضهه وإن بعهي
 %1وأو  %05أو حد %25أ ممن ال يقمعم قطعه وال ينعاد ل الم اإلملام .
والحاص ههَ :ان اهعي ههاد ال ههبعك ه ٍ
هايف يف حتع ه الل ههرض مل ههن ال ههرد  ،أال ت ههر ان اا ههة أوامل ههر الر ههار
هاس ولَهو حرص َ َ َ
نينو1أ إال ان ذلهأل
وهواهيه ،قد ال يسقجي هلا أ ثهر النها َ ومها أَ ْكثَه لهر النَل َ َ ْ َ َ ْ
هت ب لم ْهنم َ
ال يسقلمم وهنا للوا .وهعك اللرض؛ ل فاية اهعياد البعك واهمجارط.
وبعبههارة أخههرى :األملههر ملنههدرج يف بههاب الق هماحم ،احي ه رأ الرههار أو أو ملههوىل ح ههيم ان أ ثههر

النهها يسههقجيبون لردعههه عههن إتبهها العطه العياسهي ،رد وإن علههم ان بعههك النهها ال يسههقجيبون لههه إذ
يظنوهههه ملناقض ها .هفسههه أو ان الملههه للههو ..ب ه هعههول ي فههي الواحههد؛ أال تههر ان املههوىل لههو رأ أبنههاءط
وأحفههادط قهها عني بههان هههذا الطريه ملسههبعة واهنههم لههو سههل وط أل لههقهم السههبا بههةمجعهم ولنفرضهههم ملائههةأ
وعلم اهه لهو ردعههم عهن إتبها قطعههم السهقجاب واحهد ملهنهم اعه وبهان زال قطعهه أو أحهد لهه هنيهه
حتريا .ابىن على عدم سلوك هذا الطريه أ اهان عليهه ان يهرد وان اسهقهمأ بهه ال ه 22البهاقني أو رأوط ملناقضها.
أو الغيا..
النحههو الرابههع :سههلمنا ذلههأل لههه يف والعط ه أ واهههه ال مي ههن للرههار ان يههرد عنههه ألن حجيقههه ذاتيههة

وألهه سري الرار ملناقضا .لنفسه ،الغيا ..،.اخل ،ل نه ال يصهح يف والظهنأ ،وههو حمه ال هالم والهنعك
واإلبرام بينه  وبني هدايهة املسرتاهدين ،لبداههة ان حجيقهه ليسهت ذاتيهة وال ان الظهان إذا رأ هنهي
الرههار عههن إتبهها ننههه النااههف ملههن األحههالم ملههثال ،.يهراط ملناقضها .لنفسههه؛ وذلههأل لفههرض علمههه ب هان الظههن
مل ٍ
عقك ال علة وان للرار ان يرد عنه لوجود ملاه أو اعد ارط ،وسية ملميد إيضاح هلذا اةهقظر.
و1أ سورة يوس ت اآلية .151
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للشارع ان يوسع الطرب ويضيقَ ،نزياب
الوجه السادس :سلمنا ،وأو سلمنا ان الرار ليس له ان حي م يف املسهقعالإ الععليهة ،واههه لهيس
راد إىل خطة عع امل ل يف ترخيصه ون هذا ريعا .ملن عدملهأ ول ن ال األ يف ان للرهار ان
ينمل ملا ليس بطري ملنملة الطري وبالع س.
وبعبارة أخر ت له ان يعقو املصلحة السلو ية.
وبعبارة ثالثةت له ان يضي يف الطرق الععلية ويوس  ،وقد اع ت
ااألول ،ما يف الراهدين حي اارتط عدالقهما مل اهه ال يررتط ايهما لهد الععه والععهالء إال
الوثاقة ،ل ن الرار أدخ يف هذط احلجة عنصرا .غهري ريعهي ،و مها يف اهرائ املفه حيه ان اهر يه
لههد العع ه والععههالء مههها اخلوويههة وأو االجقهههادأ والوثاقههة مهها يف األ بههاء واملهندسههني ..اخل إذ عمههدة
الههدلي علههى القعليههد بنههاء الععههالء ،ل ههن الرههار ااههرتط اههرو ا .ال دخالههه هلهها يف جهههة الطريعيههة ،وهههه
إملامليا ،.عادال ،.رجال ،.حرا ،.حيا....
والثاين ،ما يف قاعدة اليد والسوق وغيبة املسلم ..اخل.
فوجب الكام عن الوِوع ال عن عدم اإلمكان

وعليه :ان عليه  ان ينعه ال هالم والنعهاع مله ااعه الهرازو إىل الوقهو وان الرهار اهعه أو
ال ،واهه ه اعقو خصوص الظن النااف ملن ال قاب والسنة حجة ،ملصهلحة سهلو ية أو اهبهها أو ال،
ال ان يسقدل باسقعالل العع وان الرار ليس لهه ح هم ملولهوو يف ملسهقعالته وملنهها بهاب تفريهل الذملهة
باإل اعة واالملقثال ب هو ملراد اع  ،إذ قد هسلم ذلأل وواهه ليس له ح م ملولوو يف ملسقعالته ،أو
ال مي نههه ان يههةملر ملولوي ها .هها ح ههم حبجيقههه العع ه أ ل نههه ال اههأل يف أن لههه ان يضههي أو يوس ه تن هميال..
اقدبر جيدا..
وصلى اهلل على محمد وآله الطا رين
َ
َ
س َد َش ْيءٌ أََِ َُّ لش ْكراب َم َن
قال اإلملام ال انم ت أَِ َلَ النه َْلوَم بَاللَلْي ََ َوالْ َك َا َم بَالنه َ
َلها َر ،فَ َما في ال َ
ْج َ
ت لَ
َ
ال َْع ْي َن َواللِّ َ َ
اج
سلَْي َما َن  :يَا بلهنَ َلي إَيَل َ
اك َوالنه َْلوَم ،فََإنَلهل يله ْفق لر َك يَه ْوَم يَ ْحتَ ل
سان ،فَإ َلن أ َللم لسلَْي َما َن َِالَ ْ ل
َ
َلاس إَلَى أَ ْع َمالَ َهم وحت الععولت ص151أ
الن ل
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