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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
()225

إمكان قصد الوجه والجزم في األقل لدى الدوران

خامساً :إن تنايف االحتياط مع قصد الوجه واجلزم  -على فرض اعتبارمها يف العبادة واملعاملة( - )1إن صح فإمنا يصح فيما
لووو دار األموور بووني املتبوواينني ،رمووا لووو تووردد بووني وجوووب ال،صوور عليووه أو التمووام ،أو تووردد املعاملووة الصو ي ة بووني هو أوتلو
فأجرامها ،دون ما لو دار األمر بني األقل واألرثور فوإن األقول هوو ال،ودر املتوي،ن فويمنن فيوه اجلوزم وقصود الوجوه ،مثالوهمل املعاملوة
بالعربيووة واملاضوووية مووع ت،وودم األجيوواب علووى ال،بوووللل اخ فإنوه املسوولم موون صو تها ؛ لو ا أمنوون اءنجوواا جا مووا ،عنو إجرائووه
بالفارسوية أو باملضوار ،،ورو ل الصوالة بتسووبي ة واحودة فااووا واجبوة جزمووا فيصوح فيهوا الوجوه رمووا يت ،وي فيهووا اجلوزم ،عنو
التسبي تني األخيتنيل
وأما ان اجلوزم ال يضور ف،ود بالعبوادة فلصو تها باءتيوان توا باحتموال األمور أو برجواا املطلوبيوة بول مصو

ية هو ا للعباديوة

أقوى من اجلزم؛ إذ االنبعاث عن احتمال أمر املوىل أقوى يف العبادية ويف اخلضو ،واخلجو ،من االنبعاث عن أمر ال،طعيل

وحاصل ه ا الوجه اخلام مع الرابوع السوابيمل ان االحتيواط النلوي ال يتنواا موع الجور ني إال يف أقول املووارد وهوي موا روان

األمر دائرا بني املتباينني وران يف العبادا ال املعامال ل

شأ
إشارة للتحقيق في تفكيك اإلنشاء عن ال ُـمن َ

تبقى اءشارة إىل ان التفني بني اءنجواا واملنجوأ غوي مع،وول بنواا علوى عينيوة ال ومنجأ لإلنجواا واءجيواب للوجووب رعينيوة
النسر لالننسار واخللي للمخلوق ،لنون املبو غوي صو يح ،رموا سوبي وقود فصولنا يف حبو آخور ،سواب،ا ونجوي هنوا إشوارةمل
فان النسر ِعلة اءننسار ولي هو هو واءجياد ِعلة الوجود واءنجاا علة املنجوأ ،يودلنا علوى ذلو بعود بداهتوه ووجدانيتوه انوه
ي،المل رسرته فاننسر وال يعن في،ال مل اننسر فنسرته! رما ال يساوى في،المل رسرته فنسرته أو اننسر فاننسر ،فصو ة
الوجه األول وحد من الوجو األربعة ،دليل العِلية رما هي دليل نفي العينيةل
وعليه :مينن تفني اءنجاا عن الومنجأ ،لننه لبا يعود إىل إنجائه ت ا الن وو فلوي تفنينوا ،فموا جعلوه ين عول( )2رموا

جعله ،ففي الوصية التملينية مثال ،الوصية اآلن واملوصى به بعد املو  ،ومل يفن بني اءنجاا واملنجوأ ألنوه أنجوأ امللنيوة بعود
املو ال انه أنجأ امللنية اآلن فوِجد بعد املو فتدبر ،وتفصيله واألخ والرد يطلب مما مضىل
الكفاية :الحكومة ال الكشف

وقال احمل،ي اخلراساينمل (فان،دح ب ل عدم ص ة ت،رير امل،دما إال على حنو احلنوموة دون النجو  ،وعليهوا فوال إمهوال
( )1اللو والنجوور مجوووش ،ولنوونمل رالمهووا مجو ط يف العبووادة ،علووى رأ ٍي غووي منصووور فيهموا ،واألخووي مجو ط يف املعاملووة دون األول رمووا هووو
واضحل
( )2للضرورةل
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يف النتي ة أصال ،سببا وموردا ومرتبة)

()1

المناقشة :القسمة غير حاصرة ،وثالثها التبعيض في االحتياط

وقد يناقش  -إضافة إىل ما سبي مما رحنا من تصور مبنيني آخرين مها (احلارمية) و(االقتضاا ال ايت أو العِلي)  -مل ان
هنال مب آخر معروفا قسويما ملبو احلنوموة والنجو وهوو مبو التبعوي
مل ي عن به رما رح النج وإن رفضهل

يف االحتيواط ،فنوان الوال م ان يطرحوه  وإن

توضيحه :ان امل،دمة الثالثة من م،دما االنسداد قد ي،ال فيها مل بأن االحتياط النلوي إموا متعو ر وإموا مسوتلزم الخوتالل

النظام واهلرج واملرج أو العسر واحلرج وإما هو خالف اءمجا ،،فعلى الثالثة األول احلنوموة وعلوى األخوي النجو (وسوبي اننوا
قلنا ان الثال ينتج النج أيضا ،فراجع) وحينئ ٍ ترب أمامنا ثالثة خيارا مل
األول :ان ن،ولمل بأن الع،ل حينم حينئ ٍ حب ية الظنل
الثاني :ان ن،ولمل ان الع،ل ينج حينئ ٍ جعل الجار ،للظن ح ةل

الثالث :ان ال ي،ال بأي منهما بل ي،ال ،رما ذهب إليه مجع مون األعوالم قبول النفايوة وبعود مل بوأن االحتيواط النلوي إذا
تع ر أو رفضه الجار ،،فوان االحتيواط اجلزئوي هوو املتعوني أي التبعوي يف االحتيواط أي االحتيواط يف بعو املووارد الو ال يلوزم
من العمل باالحتياط فيها اختالل نظام وال غي (وقد ينون ذل ( )2يف  %03أو أرثر أو أقل) وال ينتِج ذل ح ية الظون،
بول لوزوم االحتيواط ف،وه (وهوو أصول عملوي) في،يود (االحتيوواط يف دائورة موا هوو مظنوون الوجووب) ال غوي ،أي ان ال،ودر املتووي،ن
موون إبوراا ال مووة وإسوو،اط التنليو ينووون هووو العموول مبووا يف دائوورة املظنونوا  ،فلووم ينووتِج سوود بوواب االحتيوواط النلووي إال وجووب
االحتيوواط اجلزئووي ال و ي يتعووني يف دائوورة املظنونووا ألاووا ال،وودر املت ووي،ن ال ال و ي يوجووب رووون الظوون ح ووة ،ول و ا لووو مل ت و ِ
املظنونووا حبوول العلووم اءمجوواب وجووب ان يعموول باملجوونورا أيضووا (بوول وبعو املوهومووا لووو مل تو ِ املجونورا أيضووا) مووع
بداهة عدم ح يتها أصال ،ولي النالم يف اختيار ه ا املب إذ لنا عليه رد ،بل يف وجود وت،رير حبسب من تبنا ل
وعليـه :فووان ملثول احمل،وي الورا ي صواحب هدايووة املس شودين ان يلتووزم ال باحلنوموة لِيعو ض عليووه بوأن النتي ووة علوى احلنومووة
مطل،ة من حي األسباب (وإن أجبنا عنه مبا أجبنا) ،بل بوجوب التبعي يف االحتياط ويلتزم بأن ال،در املتي،ن مون التبعوي
هو العمل بظنون النتاب والسنة ،دون الجهرة وأمثاهلا بل واألحالم وأمثاهلا ،فال يرد عليه إشنال النفاية وحصور الظواهر مون
عبارته اآلنفةل
نعم ،مل يلتزم الرا ي ظاهرا ب ل  ،بل التزم حب ية ظنون النتاب والسنة وإن عللها بأاا ال،در املتي،ن ،ف وابنا ه ا إمنا هو

بن و ال،ضية احل،ي،ية أي ان ملثله ان يلتزم ت ا وإن مل يلتزم هو به فتدبر ،وللب

صلة بإذن اهلل تعاىلل

صلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
قال أمي املؤمنني مل إِ َّن َخ ْيـ َر الْ َق ْوِل َما نَـ َف َعَ ،وا ْعلَ ْم أَنَّهُ َال َخ ْيـ َر فِي ِعل ٍْم َال يَـ ْنـ َف ُعَ ،وَال يُـ ْنتَـ َف ُع بِ ِعل ٍْم َال يَ ِحق تَـ َعل ُمهُ
(اج البالغةمل النتاب )01ل
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