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 بسمم

ة الدائمة على أعدائهم رين سيما خليفة ه ي اأرضن، واللع  احمد ه رب العامن، والصاة والسام على د وآل الطيبن الطا
 أمعن، وا حول وا قوة إا اه العلي العظيم

(ٔ7ٔ) 
كر امستقبلي ووجو مضى: ) هي عن ام و: وجوب ال ؛ لوجو عديدة: وامختار   ب دفع

 لكوها مصاديق اقامة ةلدين
ينَ أوها ما سبق من  نة   و و)واحا ن :  َأْن َأقيُموة ةلدِّ ِ ومسنتقبليِِّ البدا هي عنن حالِيِّن كر ورفع وال فان الدين يقام بدفع ام

طبننق عليهننا ميعنناً واقننا ممعهننا مصنناديق احمنن  ال ننا اعي دقننًة وعرفننًا   وسننتال وننداً الننروا ت ان إقامننة النندين طلنني يبيعنني ي ئع الصنن
 امفيدة لذلك أيضًاو 

 من ةلروةات ةلدةلة على ذلك
َْْكررِر َ رِيَ ررة  ومننن الننروا ت مننا روا الكنناي عننن أا جعفننر البنناقر علينن الصنناة والسننام:  َِ َعررِن ةْلُم َِ َوةلَْرْ رر ِاَن ةْأَْمررَر ِلْلَمْرررُرو

كنر احنناه وامسنتقبلي ودفعهمننا،  ؤ)ةْلَفررَرةِضُ....  َعِظيَمرة  ِهَررا قُرَمرا ُ  هني عننن ام منع وضننون ان إقامنة الفننرائ  يكنون اأربعنة ميعنناً )ال
اعي اقا إقامة للدين   وٕ)ووطذا حال اأمر امعروفو أي اقا ميعاً يصدق عليها احم  ال ائع الص

 ولكن قد يعرض على ذلك بوجهن:
  ل قفيد وجوب د ع ةمْكر ض. و...( ِحَكم وليست ِعّللا : )اقامة ةلفرةاشكال  

ُ َوقُرْرَمرررُر ةْأَْرُ  اأول: ان امننذطورات ي كلننك الننروا ت  ُ َوقُرررَرُد ةْلَمظَرراَِ رر ُِ ررُب ةْلَمَكا ُ َوكَِ ُِ ََُْمرررُن ةْلَمررَحة ِهَررا قُرَمرراُ  ةْلَفررَرةِضُ. َو
َتَصُف ِمَن ةْأَْعَدةِء َوَيْسَتِميُم ةْأَ  ني امنا حكمنة أو منرددة بنن طوقنا علّنة أو حكمنة، وعلنى الصنوركن  ْمرُ َويُرْرْ ا يعلنم طوقنا علنة، بن  

كر فا يصح كعميم وجوب هي عن ام كر ال كر إذا طان أج  إقامنة الفنرائ      ؛لدفع ام هي عن ام فان وجوب اأمر امعروف وال
كرموضوع مباين و  كعميم إىفان ا يصح  وطان حكمةً  كنر و دفع ام كنر مبناين لندفع ام هني عنن ام ، وطنذا إذا جهن  حنال وٖ)إذ ال

نا ي امسنكمة أو عّلة إذ ا يصح كسرية حكم من موضوع إى آخنر إا بعند إحنراز ااوراض امذطورة ي الرواية اقا حِ  ى ر  الِعلّنة ووجود
 إلي 

 ةإشكال لن د ع ةمْكر مغاير للْ ِ عْه
ة من )الثاي: ما ال هاج الصلحاء، وفريضة عظيمة هنا تزم ب ي مصبان الفقا كر فان وإن طان سبي  اانبياء وم هي عن ام وأما ال

نو كعفينز فاعلن عنن ااكينان  كنر  كر، فان معن  دفنع ام كقام الفرائ  وح  امكاسب وكرد امظام، اا أن ا يدل على وجوب دفع ام
ن اختينار أم م يركند بن وااناد ي ارنارج، سنوا ن علنى مراكبن امقننررة ي عء اركندع ع كنر لنير إا ردع الفاعن  وزجنر ع هنني عنن ام ، وال

كر على رفع   وٗ)وال ريعة امقدسة، وعلى اامال ان ا وج لقياس دفع ام
راً:  ولكن طّا اإشكالن ور وارد ظا

ب ظاُر ةمحكورةت ةها ِعلة  ْ ِ عن ةمْكرةل وجوبِ  بُ وةب: 
 اما اأول: فلوجهن: 

ر عرفًا من  اِء َ رِيَ رة  َعِظيَمرأوًا: أن الظا َِ َ راُا ةلُصرَل رِيُب ةْأَِْْيَراِء َوِمْرْ َُ َْْكِر  َِ َعِن ةْلُم َِ َوةلَْرْ  ة  ِهَرا قُرَمراُ  ِاَن ةْأَْمَر ِلْلَمْرُرو
ررُب ةْلمَ  ُ َوكَِ ُِ ََُْمررُن ةْلَمررَحة َتَصررُف ِمررَن ةْأَْعررَدةِء َوَيْسرَتِميُم ةْأَْمرررُ ةْلَفرَرةِضُ. َو ُ َوقُرْرَمررُر ةْأَْرُ  َويُرْرْ ُ َوقُررَرُد ةْلَمظَرراَِ رر ُِ ننو وجننوب  و٘)َكا

                                                             

  ٘٘ص ٘يهران، ج –ثقة اإسام الكليي، الكاي، دار الكتب اإسامية  ؤ)
 و 7ٓٔالدرس ) وٕ)

ا ان الدفع أعم من وج وٖ)  سيال م

اشر: مكتبة الداوري السيد  وٗ) ة، ال   9ٕٗص ٔقم، ج –أبو القاسم اروئي، مصبان الفقا
  ٘٘ص ٘يهران، ج –ثقة اإسام الكليي، الكاي، دار الكتب اإسامية  و٘)
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ا احكننم )بوجننوب اأمننر امعننروفو وجننوداً طوقننا ننذ اأوننراض وطوقننا علّننة لوجننوب اأمننر امعننروف ا  ننرد   حكمننة ا ينندور منندار
كرو فان ا اب وعدماً واقا حى لو و   جدت ي فع  آخر )طدفع ام

ب ورد امظننام  ننان امت ننرعة بنن  العقنناء ان إقامننة الفننرائ  )بعنند فننرض طوقننا فننرائ و وأمننن امننذا وبعبننارة أخننرى: ان امرككننز ي أذ
هي ي عل  وجوب ما يؤدي إليها وم اأمر وال قات العقلينة طنن)أمن ب  قند يقنال بكنون بعضنها منن امسنت ،واانتصاف من اأعداء 

بو و)ردّ  ذ فريضة بوجوب إقامتها ستامظامو و)اانتصاف من اأعداءو طما ان العق  ي امذا  ق  بعد كسليم  غرى طون 
  ا يضنر فنرض م ان ا يضر ما ذطر طون )ح  امكاسنبو و)عمنران اأرضو و)اسنتقامة اأمنرو أعنم منن الواجنب وامسنتحب بن

ب وإقامنة الفنرائ  و      ليفنبانصرافها للمستحب؛ إذ يكفي طون سائر الغنا ت واجبنة  كنر النذي بدفعن أصن  أمنن امنذا دفنع ام
هي ع  فتدبر  طما أص  ال

 ممدمته أو ةلركس ظاُر ي وحدة حكم ما أمر  وأن قرليب 
وطنان علنة،  ؤ)طنان لن حكمهنا  مقدمنةٍ    أمنرٌ لِّنا عُ من، طمنا انن طلُ كمُ ب طان ها حُ  أمرٍ  انيًا: ان قد يقال: ان طلما ُعلّلت مقدمةُ 

 وذلك للتازم العقلي بن حكم امقدمة وحكم ذيها 
قنذ َمننن علنى السنطح، فنان نصننب السنلم عُ   ُ ُمننكْ   اإنقناذ فننا ةالنة يكنون لن حُ لِّنفمنن اأول: منا لنو قنال: انصننب السنلم لكني ك

ننذ ان يكننون ويكننون اإنقنناذ علنن ، علننى البنندل، للنقنناذ، فننا  كننن واحننال  ة لوجننوب أي أمننر اشننرك مننع نصننب السننلم ي مقدمتينن
 أو جامع إن م يكن ل بدل  ب خصإما وجوب  نعم قد اب على سبي  البدل أي اناإنقاذ ِحكمة لوجوب نصب السلم، 

كر ؛ومن الثاي: امقام هي عن ام ا بتلك الغا ت: إقامة الفرائ     اخ لِّ ، وما واجبان ا شك فيهما، عُ فان اأمر امعروف وال
هنني أجلهننا  وطيننم  كننن ان ككننون ِحكمننة وقنند أوجبننمننع اننن فكيننم  كننن ان ا ككننون كلننك الغننا ت واجبننة   اإمننا أوجننب اأمننر وال

  مطلقاً أجلها
ر اللفظ عليها، فتدبروإن أبيت عن الدالة عقًا على الِعلّية، فا ريب ي الدالة ع   وأم  رفاً من ظا

ا ي مباحث سابقة من ان اأ ن  ي علن  اء ما أسس ذا امورد استث ال نارع اقنا ِحَكنم، إا منا علنم الندلي   وٕ)وبذلك ظهر ان 
ذا ما علم الدلي  اآنم  ، فان   عكس

يلولة دون  رله ب ة  وةلد ع ليس قرجيز  اعله 
 ورد علي بوجهن أيضًا، والعمدة الثاي:فقد ي وةما ةلثاي:

كر لير ما ذطر  ن اختينار أم م من ) أوًا: ان مع  دفع ام كعفيز فاعل عنن ااكينان بن وااناد ي ارنارج، سنواء اركندع ع
: و عيركد  ا  ب  مع

كنر وإن م يعفنز فاعلن كنر مسنتقبليًا، فانن لنو طمنا  احيلولة دون حصنول ام ن فاركندع اختينار فانن ا شنك انن  إذا طنان ام قنا ع
ن منن قبن ؛ فانن لنير رفعناً بنا شنك هين ع كنر ب نو دفنع عرفنًا، بن  ان الندفع أعنم  وٖ)يصدق علي ان دفع وقنوع ام منن  –دقنًة  –بن  

ية والعلة امعّدة ومن التوليدي وااعدادي فتدبر   العلة التامة التكوي
ذا اإشكال وإن ّم إا ا كنر امسنتقبلي دفنع، لكنن وجوبن ا يسنتلزم  ن ور ضار مدعالكن  هي عنن ام فرض ان ال ؛ إذ ل

ر  فتدبر كعرف كر، فان قياس ظا هي عن ام    وٗ)وجوب مطلق الدفع وإن طان ا عر ال
 وصلى ه على د وآله ةلطاُرين

ساء  لوات ه عليها اقا قالت ِتهِ َمْن َأْصرَ : روي عن سيدة ال َِ ُ َعَز َوَجَب ِاَلْيِه َأْ َ َب َمْصَل ََ ََط ة ُْ ََِ َخاِلَص ِعَاَدِقِه َأ ََ ة      َد ِا
 و ٖٖٕعدة الداعي: ص)

                                                             

ً ا لِنّماً  فتدبر ؤ) ّّ  ِإ
ا امع  اأعم من اِحَكم  وٕ) ه  أريد العل  
 لفرض ان مستقبلي  وٖ)

و واحا  : ان ال وٗ) كر واجب، فمن أين وجوب ور )أي الدفع احا   ي ضمن ور هي عن ام  دفع احا   ي ضمن ال
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