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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٔ11) 

 مناقشات مع مصباح الفقاىة:
ان   1)صدور االمث يف اخلارج ولو مع ترك االعانة من شخص  خخاص فخال موحلخم حلرم هخا كما يرد على قوله: )فإذا علم 

، وبنخخاا العلخالا عليخخه وهخخو كاشخخق عخخن ادلسخخ ل  العللخي أي خخاامل أال تخخرل ان كخخ  ادللخخ  والن خخ  اادلوحلخم هخخو اسخخ لالل العلخخ   خخ
أال تخرل ان العلخالا يخرون مخن أعخان لخ   علخى و مل ؟يرون اإلعانة على اإلمث )ما هو إمث يف دينهم أو عرفهم  حمرماا كاإلمث نفسخه

ق   شص  إبعطاا سكني له أو على الخان  ابمخرأة حمصخنة بفخ ب البخاب لخه، قخد فعخ  حمرمخاا؟ بخ  أال تخرل ان مخن أعطخى العصخا 
ألنخه ممخا  األخخ  ينخدفع اح مخال ان تكخون حرمخة مثخ  األولخني ومبثخ آلخر ممن يعلم انخه ي خرب بخه ي يمخاا ًلمخاا انخه فعخ  حمرمخاا؟ 

بنخخاا العلخالا وايخخم يرونخخه حمرمخخاا يف كخخ  إمث ومخخن حلهخخة كونخخه إعانخخة حكخخم العلخخال و إذ الكخخالم يف  ،علخم مخخن العخخاره كراهخخة وقوعخخه
 على اإلمث ال خلصوصية كونه مما يكر  وقوعه على ك  تلدير.

 ىل احلكم العقلي قابل للتخصيص؟
وال صصي ، وقد حلّوز العاره بيع العنم دلن يعملخه رخراا، ممخا يكعخق ال يلال: ان األحكام العللية ل  قابلة لالس ثناا 

 عن انه ليس حبكم عللي؟
إذ يلال: ان احلكم العللي بنفسه منلسم إىل حكمني: فان العل  مينع )أو يدرك منخع  إعانخة ال خ  علخى اإلمث، و يخان  إذا 

إعطائخه لخه  ح يخد زيخدم مخثالا لكنخه بكخم بوحلخوبنخه سخي ر أال ترل انه وإن حكم مبنع إعطخاا السخكني دلخن يعلخم ا ملزوحم ابألهم
إذا زوحخم ابألهخم اللطعخي كمخا لخو احخرز )ال ممن يعلم انخه  رحخه، فلخع، علخى انخه يكفخي هخسا يف االسخ دالل  لي رح يد ال   

 انه لو مل يدفع السكني له لي رح زيداا فانه سيل   عمرواا مثالا.
 اره للبيع كاشق عن وحلود مانع أو مصل ة مانامحة كمصل ة ال سهي  مثالا.وادللام من هسا اللبي  فان جتويان الع

 الفرق بني العلم بصدور اإلمث ماضياً وصدوره مستقبلً 
: )فخإذا علخم صخدور االمث يف اخلخارج ولخو مخع تخرك االعانخة مخن شخص  خخاص فخال موحلخم حلرم هخا  انخه على قولخه كما يرد

ي ومخخا إذا علخم انخخه سيصخدر يف ادلسخخ لب ، فخان األول لخخ  حخرام، والثخخا  هخو احلخخرام فخر  بخني مخخا إذا علخم صخخدور اإلمث يف ادلاضخ
ش علخى ادلخوىل ذهنخه وقطخع حبخ  تفكخ   مخثالا وهو مورد الب ث، فانه إذا علخم صخدور اإلمث يف ادلاضخي )ابن دخخ  األول فعخوّ 

فانخه ال شخ    عليخه، كمخا هخو مفخروض مثالخهلرضه من منخع الخدخول  ادلواصلة حبيث فات  الرتكيان و مبا كان يفلد  اللدرة على 
فيكخخون مخخن السخخالبة ابن فخخاا ادلوضخخوه، إ خخا  وان هخخى ييخخه لخخيس حبخخرام إذ الفخخرض انخخه فخخات لرضخخهحينئخخسم ان دخخخول الثخخا  عليخخه 

ان يخدخ  هخو ز له هخسا العلخم دقائق مثالا فكيق  وّ  رسبعد  ،الكالم فيمن يعلم ابن ل   سيدخ  على ادلوىل يف ادلس لب 
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  رضه؟ فيكون هو ادلفّوت لش عليه ذهنه اآلن على ادلوىل فيعوّ 
  متصخخد  والعاصخخي لنهيخخهت ل خخرض ادلخخوىل ادللخخانم )بخخ  مث علخخالا وعرفخخاا فخخان )أحخخدهم  ادلفخوّ بعبخارة أخخخرل: أول داخخخ  هخخو اآل

 فيه.
 مفّوت الفرض ىو أول داخل

 –كمخخا سخخبق مفصخخالا   –مخخنهم  مخخن اخللخخع بخخني األمخخرين  لرضخخه يفخخوت إذا دخخخ  عليخخه واحخخد فخخانّ كمخخا ًهخخر ان قولخخه: )
انه خلع بني )إذا دخ  عليه  السي لخه ادللدميخة وبخني )إذا تخرك الخدخول عليخه  الخسي ال ملدميخة لخه )فخرض ان لخ    :وإمجاله

 سيدخ   فعدم وحلوب الثا  ال يس لانم عدم حرمة األول.
 وكلمو يناقض صدره

، بعخخهادة ادلب خخوض عملخخه السخخابق هخخو اآلمث انخخه وإن صخخب لكخخن وضخخية عخخن دخخخول لخخ    كمخخا يخخرد علخخى قولخخه: )فرتتفخخع ادلب
إذ صخخرح ابنخخه إذا دخخخ  واحخخد مخخنهم فرتتفخخع ادلب وضخخية عخخن دخخخول  ملالوحلخخدان والعلخخ  والعلخخالا، بخخ  ان كالمخخه هخخو عليخخه ال لخخه

ب خوض حمخرم ألنخه صخار مخن السخالبة مب وض حمرم )وهسا هو مخورد الكخالم  ودخخول لخ   بعخد  لخيس مب –إذاا  –دخوله فل  ، 
 ف دبر.صدر كالمه وملصود ،  ابن فاا ادلوضوه فكالمه هسا نليض

فخخره: لخخو دخخخ  أكثخخر مخخن واحخخد عليخخه، اشخخرتكوا مجيعخخاا يف اإلمث، عرفخخاا وعلخخالا، إذ ال وحلخخه الخ صخخاص اإلمث  حخخدهم، نعخخم 
د مخخنهم يسخ  ق علخخاابا مسخخ لالا كخخامالا؟ وهخخسا حبخخث  ه علخخيهم مجيعخخاا ام ان كخخ  واحخخيبلخى حبخخث آخخخر وهخخو هخخ  ان العلخخاب ي خوزّ 

 كالمي وليس فلهياا وال أصولياا على انه ل  مؤثر يف حلهة الب ث أصالا.
 االستدالل على حرمة دفع املنكر، ابمللك

مث انه قد م ى ذكخر أدلخة رسخة علخى ان دفخع ادلنكخر واحلخم كرفعخه وان النهخي عخن ادلنكخر ادلسخ لبلي واحلخم كخالنهي عخن 
 مخن حلهخخةنكخر احلخا ، وقخخد اسخ دل السخخيد الوالخد يف الفلخخه )ا رمخات  علخخى ان دفخع ادلنكخر واحلخخم  دلخة النهخخي عخن ادلنكخخر، ادل

 اذا وحلم النهي عن ادلنكر وحلم دفعه. وانهادلالك 
  ؟ابنه من اللياس وتنليب ادلناط الظين :وقد يناقش
حم مخخ  الفائخخدة أي ب مخخ  كونخخه رادعخخاا  هعخن ادلنكخخر مخخع انخخ ابنخخه مخخن تنلخخيب ادلنخخاط اللطعخخي إذ اذا وحلخخم النهخخي :وقخد  خخاب

فوحلخخوب دفخخع ادلنكخخر مخخع كونخخه ملطخخوه الفائخخدة )إذ الفخخرض انخخه دفخخع تكخخويين عخخن ادلنكخخر  أوىل، فهخخ  ذلخخ   م؟ تخخدبروا حخخ  
 الب ث اللادم.

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

ثأةً )): عليه السالماإلمام الصاد   قال ُم ثألأ أْرحأ ُْم أأْن يُ ْرَحأُوا ،ِإّّنِ ألأ قٌّ َلأ لٌَّة ب أْعدأ اْلِعزِّ  :وأحأ اب أْتُو مأذأ اب أْتُو  ،عأزِيٌز أأصأ غأِِنٌّ أأصأ وأ
ٌة ب أْعدأ اْلِغنأ  اجأ لأةُ  ،حأ عأاِلٌ يأْستأِخفُّ ِبِو أأْىُلُو وأاْْلأهأ     وأ
 (.763حتق العلول: ص)


