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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
()224

مسلك االقتضاء الذاتي المغاير للحكومة ،والكشف ،والحاكمية

ثانياً :يرد على قوله( :فنقول ان املنشأ هلذا االختالف هو االختالف يف تقرير املقدمة الثالثة ،فاهنا قدد
تقرر بأن االحتيدا التدام دا وا دع ،لعددم إمأا ده أو لأو ده مسدتلالما الخدتالل النظدام أو العسدر واحلدر ،
وعلى هذا التقرير تأدون النتيةدة هدي احلأومدة ( 1إضدافة إ مدا سدب مدن ا ده علدى هدذا التقريدر قدد تأدون
النتيةددة هددي (احلا)ميددة ال (احلأوم دة  ،ان النتيةددة نأددن ان تأددون علددى هددذا هددي (االقتاددال الددذايت ،أو
العِلية  ،أو إن شئت فقل ( :االستحقاق الذايت توضيحه:
إن ه قددد يق دال :ان تيةددة مقدددماس اال سددداد هددي حأددم العقددل اةيددة الظددن (أ لددالوم اتباعدده وهددي

املسماة باحلأومة.
وقد يقال :إن تيةتها) :شف العقل حأم الشرع اةية الظن (و عله طريقا إ أحأامه وهو الظن
وهو املسمى بالأشف.
وقد يقال :إن تيةتها :حأم العقالل) ،ما سب .
وقدد يقدال :إن تيةتهدا ،أ مدا ستأشدفه منهدا أو عنددها( 2هدو أن الظدن بطبعده يقتادي ،تأويندا أ
اسددع هات دده ،حةيت ده ،أ )اش ددفيته أو منةاليتدده ومعذريت دده أو ل ددالوم اتباعدده ،ولأ ددن علددى التفس ددا األخ ددا
للحةية فإن الظن بنفسه ال يقتاي لدالوم اتباعده بدل مهلده ،وهدذا بيدت القصديد وحمدل الشداهد ،إ اقتادال
مددا تعل د بدده ،أ إن الظددن إها تعل د اأد ىلدم للمددو ف دإن ح د املولويددة ،يقتاددي أو يو ددع( 3لددالوم االتبدداع،
ومر دده هددذا الو دده إ مددا حققدده ايق د العراقددي ،وسدديأيت الأددالم حولدده والددذ تبعدده عليدده السدديد الشددهيد
( 1السيد حممد الواعظ احلسيين /تقرير اث السيد أبو القاسم اخلوئي ،مصباح األصول مأتبة الداور د قم 2 :ص.221
( 2التعبا بد(عندها دقي  ،فتنبه.
( 3بنال على العِلية التامة.
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الصدر ،من أن و وب اتباع القطه فأيف بالظن ليس متولددا منده ،وإال لو دع اتبداع القطده اأدم العبدد
على مواله واملفاول على الفاضل ،بدل هدو متولدد مدن تعلقده اأدم املدو والدذ يد ول إ املدال الدواقعي
للالوم االتباع وهو قاال ح املولوية بأن يطيه أوامره إها علم هبدا ،فدإن ي يعلدم بدل ودن أو احتمدل فلينظدر
يف ش ددأن امل ددو وحال دده ف ددإن ) ددان اهتمام دده ب ددأمره ش ددديدا دددا اي ددث ي ددر ل ددالوم امتثال دده وإن ي يص ددل إال
باالحتمال) ،دان االحتمدال منةدالا أيادا ،وإن )دان اهتمامده بدأمره شدديدا ال إ هلدل احلدد لدالم امتثالده إها
ون به ،وأما إن ي يأن مهم ا لديه فال جيع امتثاله إال إها علم به أو أقام علمي ا مقامه.
ومن هنا اتاح أن هذا الو ه ساب رتبةا على الو وه الثالثة السابقة ،وأ ه حد لدو فد ِرض أن العقدل ي

حيأم وال )شف حأم الشرع وال حأم العقالل بلالوم اال قياد للظن ،فان ح املدو مبدا هدو هدو ويف حدد
هاتدده يقتاددي (أو يو ددع إطاعددة أحأامدده ولددو بل ددت عددأ الظددن املطلد  ،أو فقددل ،يقتاددي اال قيدداد للظددن
بأحأامدده ،فهددذه طبيعددة ح د املددو ومنهددا تفددرع حأددم العقددل أو الشددرع أو العقددالل فتدددبر وتأمددل وسدديأيت
تفصدديل )المدده وبعددد مددا قددد يندداق بدده ف دا تظر ،و شددا إ ا ددع مندده اآلن وهددو ا دده :إن أبيددت إال عددن
ضددرورة و ددود حددا)م مددا وهددو أحددد الثالثددة ،قلنددا) :دال! بددل يو ددد حددا)م (أو مددد ِر رابدده هددو الفطددرة الد
تدددر ح د املولويددة علددى مددا ه)ددر ،وبرهددان )ددون الفطددرة حا)مددة (أو مدر)ددة ال خصددوص العقددل ،اش د ا
اإل سان مه احليوان يف هلل وسيأيت تفصيله بإهن اهلل تعا .
المصباح :الشارع ال يرضى باالحتياط الكلي إذ ال جزم وال وج

وق ههال الس دديد اخل ددوئي ( :وق ددد تق ددرر املقدم ددة الثالث ددة ب ددأن الش ددارع ال يرض ددى باالحتي ددا واالمتث ددال
اإلمجايل ،بدعو اإلمجاع على هلل ،فان االحتيا وان )ان حسنا يف فسه إال ا ه ليس )ذلل فيما إها
اسددتلالم ارصددار االمتثددال يف أ)ثددر األحأددام علددى االمتثددال اإلمجددايل املنددايف لقصددد الو دده وا ددالم ،وتأددون
النتيةة على هذا التقرير هو الأشف ،إه بعد فرض فعلية التأاليف وا سدداد بداب العلدم والعلمدي ،وعددم
رضددى الشددارع باالمتثددال اإلمجددايل يستأشددف ان الشددارع عددل لنددا حةددة وطريقدا إ أحأامدده ،فددال بددد مددن
السددأ والتقسدديم يف تعيددني هلددل الطري د  ،فهددل هددو فتددو الفقيدده أو القرعددة أو ددا هلددل .واملفددروض عدددم
حةية )ل هلل ،فيستأشف ان الظن هو الطري املنصوب من قبل الشارع (. 1
( 1السيد حممد الواعظ احلسيين /تقرير اث السيد أبو القاسم اخلوئي ،مصباح األصول مأتبة الداور د قم 2 :ص.221
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المناقشات

ولكن قد يناق :

الكشف ليس متوقفاً على اإلجماع ،بل ل مستند آخر

أوالً :ان الأشدف لدديس متوقفدا علددى قيدام اإلمجدداع بدل هنددا طريد آخددر وهدو علمنددا مدن الروايدداس ومددن
تتبه الفقه من أولِِه إ آخره (ال مدن اإلمجداع ان بندال الشدارع لديس علدى االحتيدا بدل علدى عدل الطدرق

تأسيسا أو إماائها ،ودو ل آيداس النبدأ والنفدر وأهدل الدذ)ر واالهن ،وروايداس الْعمه يرُّ وابهنهه ه ثيَقتَ ي
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هال :نَه َعه ْهم 2(و اهددا حيددث تصددد الشددارع املقددد عددل أو إماددال )افددة الطددرق ال د
َم َعههالي يم يدينيههيَ ََه َقه َ
ارتادداها ألحأامدده ممددا يعلددم مندده الم د ا ا دده لدديس بنددال الش دريعة علددى االحتيددا الألددي إال يف أمددور الئيددة
خاصددة فقددو أو )اسددتثنال ال )أصددل عددام وا دده ال يرضددى بدده )أصددل عددام أص دالا( ، 3وقددد فصددلنا يف )تدداب
(اوُ يف االحتيا عدم صحة قاعدة (االحتيا حسن على )ل حال فرا ه.
قصد الوج ليس بمعتبر

ثانياً :بان (قصد الو ه املراد به قصدد الو دوب أو النددب ،لديس مبعتدأ ،علدى املشدهور ،يف العبداداس،
بل يأفي فيها قصد األمر إمجاالا ،أو اإلتيان هبا بداعي مطلوبيتها ،وعلى ق ىل
ول :يأفدي اإلتيدان هبدا بدداعي
حمبوبيتهددا ،وعليدده :ال يصددلح قصددد الو دده مسدتندا لدددعو (ان اإلمجدداع علددى عدددم رضددا الشددارع باالحتيددا
الألي؛ أل ه يفتقد معه قصد الو ه .
قصد الوج خاص بالعبادات

ثالثهاً :ا دده حد وإن قلندا باعتبدداره فا ده خدداص بالعبدداداس ،وال جيدر )مددا هددو واضدح يف املعددامالس ،فددال
( 1ثقة اإلسالم الأليين ،الأايف ،دار الأتع اإلسالمية د طهران 1 :ص.323
( 2حممد بن عمر الأشي ،ر ال الأشي ،م سسة النشر يف امعة مشهد ،ص.034
( 3هذا هو املدعى ،وليس الأالم يف تبنيه اآلن.
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يصددح القددول ب دد(فيما إها اسددتلالم ارصددار االمتثددال يف أ)ثددر األحأددام علددى االمتثددال اإلمجددايل املنددايف لقصددد
الو دده وا ددالم فددان العب داداس ليس دت أ)ثددر األحأددام ،يف مقابددل العقددود واإليقاعدداس واألحأددام ،حسددع
تقسيم شرائه اإلسالم ،املراد باألخاة أمثال القاال واحلدود واملواريث.

ش ال َي اإلنشاء
الترديد َي اله همن َ
رابعاً :إن االحتيا ال يتناىف مه (ا الم يف العبادة وال يف املعاملة.
أما يف العبادة فسيأيت ا ه ال يار فقده هبا ،وأما يف املعاملة ،فألن مثل قوله( :إن )ان هذا ملأي فقد
بعته لل أو (إن ولد يل ه)ر فقد وهبت هذه الدار لل أو ما أشبه ،ال يرد عليه هذا اإليراد (إيراد عدم
ا ددالم ( 1وهلددل بنددال علددى التفأيددل بددني اإل شددال وال دمنشأ ،وا دده لدديس عيندده بلحدداوني ،فيأددون ال د دد يف
املنش دأ ال يف اإل شددال ،وهلددل ظددا مددا قولدده يف الوا ددع املعل د (لددد صدداحع الفصددول واملشددرو لددد
الشيخ( 2من ا ه عند إ شال و وب احلج عند االستطاعة فان اإل شال حايل لأن و وبه استقبايل مندو
بوقت احلج ،و)ذا و وب الصدوم عندد رةيدة اهلدالل املعلد علدى طلدوع الفةدر ،ويف املقدام :فا ده إها ي يعلدم
)ددون هددذا مملو)دا لدده أو دداه ممددا لدديس وددت قدرتدده اآلن أو إها ي يعلددم بطددالن هددذا البيدده (لأو دده ربويدا أو
ها (لأو ه ال ربويا مثالا وا ه أيهما جير فعا فأ ر )ال العقدين حيث يشأل عليه با ه من ال ديدد يف
اإل شال وا ه ا ازم عند إ شال )ل منهما ،واإل شال إجياد فدال جيتمده مده ال ديدد ،إه جيداب :با ده لديس
مب دد يف إ شاله وال مبعل بل املعل هو املنشأ ،فتأمل وتدبر وللبحث صلة بإهن اهلل تعا .
صلى اهلل على محمد وآل الطاهرين

تتيسر مالحظة ص الدر على املوقه التايلm-alshirazi.com :
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( 1وإن ورد عليه اه.
( 2ويف الواقه فان الوا ع املعل (الفصويل هو قسم من الوا ع املشرو (املشهور .
( 3و(الش نفه :الش نل .يدقال :شفهين ع نن )ذا أ ش لين (لسان العرب 13 :ص. 745
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