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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(141) 
 لعذاب مستلزم لرفع الحرمةإشكال: رفع ا

 .؟ان رفع العذاب والعقاب يستلزم رفع احلرمة والوجوب فانه الزمهما ورفع الالزم يستلزم رفع امللزومال يقال: 
 الجواب: رفعه أعم من رفعها إذ ثبوتها أعم من ثبوته

فةان  فاحلرمةة ال سسةتلزمه وال يلزمهةا فهةي أعةم منةه (1)هاستحقاق العقاب الزم للحرمة أو الوجوب باملخالفة، أما العذاب نفسإذ  ؛كالإذ يقال: 
ل بةه السةيتاح حسةناح، بةد  احلرمة قةد سوةون بابتةة بينمةا سوةون العقوبةة مرسفعةة، كمةا يف فةورة الاةفاعة أو االسةتافار أو حةحل العمةت الصةا  الةذ  س  

وأمةا سبةديت السةيتاح حسةناح بالعمةت  ،وكةذا التوبةة ،لاًل بت سرسفع األبر فقطاحملرم حمهبا فان الافاعة مثاًل ال سرفع احلرمة الثابتة يف ظرفها وال ينقلب 
احلةةرام ال ينقلةةب إل حةةالل يف ظةةر  وقوعةةه  لةةة املبقيةةة ال احملدبةةة لبداهةةة انفانةةه يف مرحلةةة الع ،الصةةا ، والةةذ  هةةو علةةى العوةةمت مةةن احلةةبط  امةةاً 

 يف اآلخرة ال من حني حدوث العمت الصا .إمنا يوون لعت التبديت بت  ،بسبب العمت الصا  الالحق الذ  سّبب سبديله إل حسنة
 الشفاعة ونظائرها ترفع العقوبة ال الحرمة

ةة رغةةم اسةةتحقاقه للعقوبةةة ياةةفع لةةه كةةي ال إذ مقتضةةاها هةةو: انةةه ان الاةةفاعة ال سنفةةي اسةةتحقاق العقوبةةة بةةت سؤكةةدها  :عليةةه ده بةةت يةةدلّ ويؤك 
ة فلةةةو ك يوةةةن حرامةةةاً، بعكةةةة الاةةةفاعة، لةةةزم الةةةدور إذ ال سوةةةون  ةةةفاعة إال بعةةةد االسةةةتحقاق وال يوةةةون واسةةةتحقاق العقوبةةةة فةةةر  احلرمةةة ،يعاقةةةب

إذ   استحقاق إال بووهنا معصية اقتحمها فلةو كانةا الاةفاعة سةبباً لعةدم كوهنةا معصةية ملةا كةان اسةتحقاق فمةا كانةا  ةفاعة، هةذا خلة  و ور
 فتدبر جيداً.  ه عدمه حمالكي  يتوق  الايء على ما ينفيه؟ وما يلزم من وجو 

 افإذا ظهر ذلك ظهر انه ال وجه للقول بان لسان اآلية وإن كان لسان رفع العذاب إال انه كناية عن رفع ملزومه وهةو احلرمةة؛ إذ اسضةن اهنة
 .عرفاً وعقالً أعم

 مقتضى االمتنانين: إبقاء الحرمة ورفع العقوبة
ال رفةع احلرمةة فانةه خةال  االمتنةان، بةت مقتضةى  ،ة رغةم االسةتحقاق للعقةاب بارسوةاب احلةرامإضافة إل ان مقام االمتنان يفيد رفع العقوبة

 اجلمع بني امتنانني هو إبقاء احلرمة وإلااء العقوبة. بيان ذلك:
ه سسةوي  فانة يف ان األحوةام سابعةة ملصةا  ومفاسةد يف املتعلقةاح فةذلك يقتضةي التحةرخ ورفعةه خةال  االمتنةان، لةد  العدليةة،  ك الانه 

االمتنةان رفةع  اقتضةى )كما يف ما قبت بعث الرسول( افع العقت بالنقتك ي   كلماومن جهة أخر  فانه   ،هذا من جهةالقتحام املفسدة البالاة ف
ليط وقةد عضةدها اهلل سعةال بتسةبواعةث اننسةان  ةو العصةيان  العقاب وذلك ببال  حومة اهلل ولطفه، فان النفمت أمارة بالسةوء وهةي مةن أكةع

كةت حةرام عقلةي  ةا   فيوونواٍ  حبوم املستقالح العقلية  وهو ويف مقابت ذلك أو   اهلل يف اننسان العقت والعقت حجة باطنة ،الايطان عليه
علةةةى عبيةةةده برفةةةع العقةةةاب عةةةن طالفةةةة احلجةةةة الباطنةةةة إال بعةةةد  سةةةتحق عليةةةه العقةةةاب باملخالفةةةة لوةةةن اهلل حيةةةث عضةةةد الةةةنفمت بالاةةةيطان إمةةة   ي  

َعَث َرُسوالا ها بالرسول والنقت ولذلك قال عضد بِيَن َحتَّى نَ ب ْ َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
 مع انه كان له العقاب مبجر  قيام احلجة الباطنة. (2)

 :إرسال الرستقبت ان مقتضى جممو  االمتنانني: هو ببوح احلرمة ورفع العقاب والحاصل: 
 .وخال  احلومة كان خال  املنّ أو يوجب  م ما من املصا  أو املفاسد فانه لو ك حيرّ متعلقاهتيف االمتنان بالتحرخ وانجياب ملا  -أ

                                                           

 أ  فعليته وسنفيذه. (1)
 .11سورة انسراء: آية  (2)
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فتوةون حمصةلة ذلةةك: ان املسةتقالح العقليةة حمرمةة كلهةةا قبةت إرسةال الرسةةت  ،واالمتنةان برفةع العقوبةة قبةةت عضةد العقةت بالنقةت ملةةا سةبق -ب
َع  َث رر كقتةةت الةةنفمت احملمممةةة  ةةا يقطةةع بانصةةرا  لونهةةا مرفةةو  عنهةةا العةةذاب، اللهةةم إال مةةا كةةان منهةةا بةةال  الضةة بِيَن َحتَّ  ى نَ ب ْ َوَم  ا ُكنَّ  ا ُمَع  ذِّ

 عنه. فتأمت َرُسوالا 
بِيَن...المحتمالت الثالث في   َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

َعَث َرُسوالا احملتمالح يف متعلق قوله سعال:  مث إن بِيَن َحتَّى نَ ب ْ  بالبة: َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
فيوةون معناهةا: )ومةا كنةا معةذبني علةى طالفةة مةا حوةم بةه العقةت حةحل  ،حوةم بةه العقةت وعّمةارفع العذاب عن املستقالح العقلية األول: 
 نبعث رسواًل(.

 .رسواًل(فيوون معناها )وما كنا معذبني على طالفة الواجباح واحملرماح الارعية ححل نبعث  ،رفع العذاب عن طالفة األحوام الارعيةالثاني: 
فةال معةىن لالمتنةان برفةع  وقد يتوهم امتنا  هذا املعىن إذ ال طريق لنا إل األحوام الارعية إال السةمع فةال جيةوز العقةاب علةى طالفتهةا قبلةه؟

 جن!هالعذاب حينتٍذ بت االخبار به، من غري امتنان، أيضاً مست
تمت حرمته وفعت كت ما حيتمت وجوبةه وقةد سةبق بيانةه يف أ لةة أفةالة إذ جياب: بت هو  ون وذلك الموان االحتياط باجتناب كت ما حي 
، نعةةم ال نوةةن االحتيةةاط يف املخممعةةاح الاةةرعية املركبةةة  ةةا ال يدركةةه بةةت هةةو حسةةن نظةةراً حلةةق اململوةةة واململوكيةةة الذاسيةةة كمةةا سةةبق بيانةةه احلظةةر

 أيضاً. والثالث اآليت الثاينالعقت عا ة، وعليه فإذا أمون ذلك ولو يف اجلملة أمون املعىن 
علةةى ان الثةةاين، بالتوجيةةه الةةذ  ذكرنةةاه، مةةن  خةةران كال ةةا حمتمةةتواآل ،أبعةةد الوجةةوه بةةت هةةو بعيةةد (1)واألوسةةط ،األعةةم مةةن األولّةةنيالثال  ث: 
 .فتأمت (2)مصا يق األول

 من القسم الرابع من أقسام الحكومة ووجهه (1)اآلية
ليمت من احلوومة الواقعيةة بةاملعىن  (4)فانه ؛لحوومةلذاب ال احلوم، اسضن وجه اعتبارنا قسماً رابعاً انه إذا ببا ان املرفو  باآلية هو الع ثم

وال مةن احلوومةة بةاملعىن الةذ  ذكرنةاه  ،آخةر منزلةة موضةو ٍ  ملوضةو ٍ  سنزيةتالذ  ذكره املريزا كما هو واضن إذ ال سوسعة أو سضةييق يف الواقةع وال 
وال هةي مةن احلوومةة الظاهريةة الةم قوامهةا بلسةان مضةا  لةلول، بضةمها ملوضةو  حوةم موضةوعاً حلوةم آخةر  سوةون إذ ال سوجد حيثية سقييديةة

 إذ الفرض ان اآلية غري متطرقة للحوم باملرة بت هي متطرقة لبعض آباره. ؛ن احلوم الواقعيعالوا فية 
 تحقيق نسبة اآلية إلى أصالة الحظر على اختالف مداركها

 وومة فهو انطباق بعض مقاييمت احلوومة عليه، كما سيأيت.وجه عّده من احل ماأو 
إن كةان الةدليت عليهةا هةو حةق اململوةة أو اململوكيةة الذاسيةة أو حةق  احلظةر قاعةدةانه ليمت مةن الةورو  لوضةود عةدم إزالةة اآليةة ملوضةو   كما
  احلق النابع منها بت ستطرق للحوم فقط.فان اآلية ال سزيت اململوة واململوكية وال (1)بوجٍه جعلناه موضوعاً للقاعدة االطاعة

 نعم لو كان مستند أفالة احلظر  فع الضرر األخرو  كانا اآلية وار ة إذ سزيله حقيقة بعناية التعبد.
 فتأمةتفمخص صةة أو حاكمةة،  إال لةو أريةد عةذاب االستتصةال ،(6)حاكمةةأجنبيةة عنةه وإال فأما لو كان املستند  فع الضةرر الةدنيو  فاآليةة 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين        .فانه  قيق وبالتدبر والتفور حقيق
ُهْم ِإَليَّ َأْلطَُفُهْم ِبِهْم َوَأْسَعاُهْم ِفي َحَواِئِجِهمْ  :قال انمام الصا ق   .111ص 2الوايف: ج قَاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ اْلَخْلُق ِعَياِلي فََأَحب ُّ

                                                           

 أ  كونه املرا  وحده. (1)
 االحتياط عقاًل يف اململوة ومن اململوك الذايت، هو من املستقالح العقلية.حسن إذ  (2)
َعَث َرُسوالا آية  (3) بِيَن َحتَّى نَ ب ْ  َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
 رفع العذاب باآلية. (4)
 يها( أو )حق  لوة البار  يستلزم حرمة التصر ( كأفت أويل.كقولك ) لوة البار : حيظر التصر  ف  (1)
 األجنبية واحلوومة، على وجهني. (6)

(141) 


