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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
(021) 

 الملخص
واحداً يف األصول فيجب على الّله نصب الّدليل عليه قال يف القوانني: )والقول: بأّن املطلوب إذا كان 

وإاّل لزز م الظّلززم والّلاززو والعبززي فمززن   يصززبه فقززد قّصززر، إّ ززا يززبّم إذا وبززا و ززوب إصززابة احلززّ  والواقزز  يف 
 .(1)نفس األمر، بل املسّلم إّ ا هو إصابة احلّ  يف نظره م  عدم الّبقصري والبفريط(

 بوتي، فكل مخالف مقّصرالمشهور: يجب معرفة الحق الث
 عى املشهور يبلخص يف النقاط الثالث البالية وما ينبج عنها:مدّ  انّ وبعبارة أمشل وأكثر تفصياًل: 

قزززول بالبصزززويب ولل ول ببعزززدل القزززراساح املسزززب دثقزززفزززاً للالان احلقيقزززة يف األصزززول واحزززدة، خ أواًل:
 األشعري، مبعىن السببية.

بعبزارة أخزر : الوا زب إصزابة  ،ليهزافة تلز  احلقيقزة الواحزدة والوصزول إان الوا ب عقاًل هو معر  ثانيًا:
 احلقيقة النفس أمرية.

 غيرهلو لم ينصب اهلل الدليل الموصل للزم الظلم و 
و ززب علززى اهلل تعززاا نصززب الززدليل عليهززا أي  معرفززة احلقيقززة الززنفس أمريززةعلينززا  اوحيززي و بزز ثالثااًا:

 وإال ل م عليه تعاا الظلم واللاو والعبي: ؛كلفالدليل الواضح الواصل إا كل مكلف م
كلفنا باملعرفة، فقد كلفنا مبا ال يطاق أي باري املقزدور وم  ذل   فألنه لو   ينصب الدليل  أما الظلم،

وسائر أصول الدين إال بداللبه أي إقامبه الدليل، ولو عرب غرسه يف  ل امسه لنا إذ ال طري  لنا إا معرفبه 
 أن يكشفه له فيجعله له مدركاً أو به حاكماً.الفطرة والعقل ب
مزا خزال مزن ادرالاح إال إرالة حدووزه  :للازةفهو على مزا قالزه بعزحمل انيققزني مزن فقهزاس ا وأما العبث،

وفرقزه عزن اللعزب أن األخزري مزا انيزم إليزه إرالة اللهزو وقيزل إرالة اللز ة ال لزداعي احلكمزة، كعمززل  (2)فقزط
                                                           

 .353ص 4بب ادسالمية ز قم، جاملريزا أبو القاسم القّمي، القوانني انيكمة يف األصول، إحياس الك (1)
 ..254مصر: ص –أبو هالل العسكري، الفروق اللاوية، لار العلم والثقافة للنشر والبوزي ، القاهرة  (2)
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حينئز ،، لفزرك كونزه غزري  عرفة م  عدم نصب الدليل عليها، عبي إذ لخلزوالصيب، وعلى اي فالبكليف بامل
 من كل إرالة إال إرالة احلدوث. مقدور،
 .، واألمر باري املقدور ك ل (1)أو ما ال يعبد به منه فهو الباطل من القول وال ائد منه ،اللغووأما 

سب  )وقزد ارتزأ  املشزهور أنزه  وقد فرّع املشهور على ذل  كله عدم و ول القاصر يف أصول الدين وقد
مززالام الوا ززب عقززاًل علززى كززل إنسززان معرفززة احلزز  والواقزز  كمززا هززو، فانززه  ززب، عقززاًل، علززى اهلل تعززاا أن 
ينصب عليه الدليل الواضح وإال لكان تكليفه باملعرفة تكليفاً مبا ال يطاق وكان ظلماً قبي اً إذ كيف يصل 

 إا احل  من لون لليل واضح؟املكلَّف 
إا احل ، اكبشفنا بالربهان ادّّن كونه مقصراً ال قاصراً )ألن اهلل نصب ما فإذا   يصل شخص  :ليهوع

الزززدليل الواضززززح فززززال يكزززون عززززدم وصززززوله إا احلززز  إال لبقصززززريه( وينززززبج منزززه ان مجيزززز  اليززززالني مقصززززرون 
 .(2)يسب قون النار(

 الحل بإنكار المقدمة الثانية أو الثالثة
القززوانني، كمززا ارتززأ  غززري املشززهور سززن حلقززه كالسززيد الوالززد وهززو املخبززار أييززاً،  ارتززأ  صززاحب وحيااث

املقدمزة الثالثزة،  نزاأنكر و ول القاصرين بل كثرهتم، ل ل  انكر املقدمة الثانية، ولكننا حيي ارتأينا ص بها 
 فلنقدم ما اخرتناه فنقول:

 المختار: الواجب نصب الطريق الموصل للنوع
بو ززول القاصززرين مزز  االلبزز ام باملقدمزة األوا والثانيززة وذلزز  بالبصززرل يف املقدمززة الثالثززة  االلبز اميمكننااا 

بأن يقال: أن الوا ب على اهلل تعاا عقاًل مبا أل م به نفسه، نصب الدليل الواصل شأناً أي الواصل للنوع 
عبززي إذ يكفززي  ززب عليززه نصززب الطريزز  الواصززل إا كززل مكلززف مكلززف، وبزز ل  تنززدف  اللاويززة وال الو 

، وأمززا انززدفاع الظلززم فبززالقول بززأن املكلززف الزز ي   يصززله امززعنهو ززول املصززل ة للنززوع يف البشززري   رو ززه 
الدليل بشخصه غري معاقب فال يل م الظلم حينئ ، فانه إ ا يل م الظلم لو قلنا بانه معاقب على عدم املعرفة 

يف ضزمن اوزواب عززن وحتقيزز  يت م يزد إييزا  رغزم عزدم وصزول الززدليل إليزه بشخصزه ال ببقصزري منززه، سزيأ
                                                           

 يف معجم مقاييس اللاة.كما  (1)
 (.202الدرس ) (2)
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 خمبار القوانني.
 القوانين: الواجب معرفة الحق بنظره ال الحق الثبوتي

القززوانني فقززد البزز م بنفززي املقدمززة الثانيززة فقززال: لززيس الوا ززب إصززابة الواقزز  الززنفس أمززري وأمااا صاااحب 
اجملبهززد )أي البززاذل  هززده واملسزززبفر   اي بنظززر ومعرفززة احلقيقززة الواقعيززة بززل الوا ززب إصززابة الواقززز  بنظززره،

والفززرك ان كززل املشززركني والكفززار والبززوذيني  احلزز  بنظززرهم( ةصززابإوسززعه( إذ ا ززم فعلززوا مززا كلفززوا بززه )وهززو 
عرل احل   منوحىت املالحدة ومنكري ادله، قد أصابوا احل  بنظرهم أي سن اعبقد مبا وصل إليه حقاً ال 

 م البكليف.و  ده، وب ل  يسقط عنه
 نظارالمناقشة: المصلحة قائمة بالثبوت ال باألأ 

وذلز  ألن األحكزام تابعزة ملصزاف ومفاسزد يف املبعلقزاح علزى املشزهور )أو فيهزا تزام؛ خمباره غري  ولكنّ 
الزنفس أمزري بة الواقز  إصزابكما فصلناه يف حبي البيز ( واملصزل ة قائمزة   –ويف اوعل أو فيها ويف السلوك 

فانزززه، لزززو ب املزززاس الزززواقعي ال شزززرب املزززاس بنظزززره شزززر بأال تزززر  أن املصزززل ة قائمزززة  ؛ظزززرهواقززز  بنابة الإصزززبال 
وك ا املصزل ة  وهل يف املاس املبوهم، كالسراب، مصل ة ادرواس مثاًل؟ املاس املبوهم أو املبخيل؟ خالف، هو

  املفسزدة قائمزة بشزرب السزم يف الصوم واحلج وال كاة فا ا قائمزة ازا ال مبزا اعبقزده منهزا، و  تكزن، وكز ل
فان فيه املصل ة على عكس نظره وما  الواقعي ال السم بنظره وإن   يكن واقعاً مساً بل كان عساًل أو ماسً 

 .تومّهه
الواقز  بنظزره إذ  مزا هزو ، ال يفأحزد فإن املصل ة قائمزة مبعرفزة و زول اهلل تعزاا وانزه واحزد :وفي المقام

نظزره ال يقلزب الواقز  عمزا هزو عليزه  :خزر والوزة؟ بعبزارة أ ليس بواحد بزلهلل أية مصل ة يف االعبقال بأن ا
ْأ لأظُْلامظ يأظكايمظ  وظلزمكان يف الشزرك بزاهلل مفسزدة   فإذا ْْ بكاللها ك نكنه الْشاْر )سزورة لقمزان: اةيزة  الأ ُتْشارك
 فانه ال ينقلب إا مصل ة جملرل كونه بنظره هو احل . (13

 عة تحقيق الجوابوفي مراتب الحكم األرب
أكثر تفصياًل مبا يدف  قول القوانني ويدف  قول املشزهور أييزاً: ان مراتزب احلكزم، حسزبما  آخر وبوج 

 .مرتبة العقلية ومرتبة البنج  ،شاسمرتبة االقبياس، مرتبة ادن - فّصله انيق  ا راساّن، أربعة:
 .لقاح اليت تقبيي صدور احلكم على طبقهامرتبة وبوح املصاف الواقعية يف املبعهي فمرتبة االقبياس 
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ومرتبززة ادنشززاس هززي املرتبززة الززيت  عززل فيهززا احلكززم علززى املوضززوع املسززبجم ، افرتاضززاً، لكافززة الشززرائط 
 والقواط .والقيول والفاقد افرتاضاً، لكافة املوان  

 .املوان  )إال العلم( يف املكلف وانبفا بالفعل لو حتققا الشرائط فيماومرحلة الفعلية هي 
فانززه حينئزز ، يسززب   العقززاب باملخالفززة لون مززا لززو   بززالبكليف لززو علززم  امززتب قزز  فيومرحلززة البنجزز  

 يعلم.
نقززول: معرفززة الواقزز  يف أصززول الززدين مبززا هززو هززو وا ززدة للمصززل ة الثبوتيززة الززيت تقبيززي تشززري   وحينئاا   

افرتاضاً أي يف عا  اوعل، والشرائط  ئطمث ينشأ الشارع احلكم بو واا على املكلف اوام  للشرا ،ااو و 
.. إخل، مث إذا تززوفرح، خار ززاً هزز ه القيززول )مززن لون العلززم( يف مكلززف بلزز  احلكززم البلززو  والعقززلأي  هززي

 مرتبة الفعلية، فإذا علم تنج .
انزه وبعزدم حتقز  الرابعزة ينبفزي كزالم املشزهور ف ،(1)القزواننيإا الثالثة ينبفي كالم  وافبب ق  املراتب األ

عليززه الززدليل )فب ققززا املراتززب الززثالث األول( لكززن سززب انه العبززد باملعرفززة ونصززب اهلل تعززاا ف كلّززوإن  
ورته مشززركاً مززثاًل أو  ري وصززال يسززب   العقززاب باملخالفززة )فانززه العبززد إذا   يعلززم لسززبب خززارج عززن اخبيززاره 

إراسة الطريزز  للنززوع، ال تعززاا ى اهلل كمززا انززه مزز  ادذعززان بززأن الوا ززب علزز  ،قززهكززافراً( فززال يلزز م الظلززم يف ح
 القاصر حينئ ،.. ل و إيصال كل شخص إا املقصول، يب ق  و 

 وللب ي صلة بإذن اهلل تعاا.
*  *  * 

أو القيد قيد لل كزم أي أصزب؟ احلكم )اصب احل  بنظرك( هل القيد قيد لل   أي مبعل  في قولنا 
 ما ختباره. ا هو خمبار القوانني منها؟ وبرهنمأو هو ظرل؟ 

 صلى اهلل يلى محمد وال  الطاهرينو 
 

امأةأ  :قال أمري املؤمنني  حك الشهفكيقك اْلعأالكمك اْلُمجأْربك تُوركُث اْلحأْسرأةأ وأتُاْعقكُب النهدأ يأةأ النهاصك  نكنه مأْعصك
 (.35 ج البالغة: ا طبة )

                                                           

 الوا ب املعرفة بنظره ال النفس أمرية. أنّ  (1)

 m-alshirazi.com: تبيّسر مالحظة نص الدرس على املوق  البايل


