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 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على 
 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم

(261) 
 العراقي: الشك موضوع للقاعدتني)

ت قاعدة التجاوز والفراغ أخذت الشك موضوعاً، فعليه تكون القاعدة أصاًل ويكون احلكم تعبدايً إذ استدل العراقي ابن روااي
بال  املرجالل لفالل الروايالة  ،قد ألغى الشارع جهة الكشف الضعيفة اليت فيه، فالال ككالن تعماليم احلكالم أو هصيصاله ًائالراً مالدار احل كمالة

 ًون حتقق احل كمة وعدمه.
ه الغلبالالة، وهالالور اخبالالاره املالالوخوذ يف موضالالوعها الشالالك ينالالاًف ؛لغالالايف جهالالة  شالالفه  ومالالا يف بعالال  قالالال) )أقالالول) علالالى تقالالدير هالالذ

كمالالة ا عالال ، ال امالاله موضالالوع ا عالال  تتمالاليم  شالالفه، بقرينالالة األخبالالار االخالالر   (1)األخبالالار مالالن التعليالال  ابألذ ريالالة، حممالالول علالالى بيالالان ح 
  ما سبق.  – (3).((2)ال خيفى( الظاهرة يف  وهنا يف مقام التعّبد بوجًو املشكوك يف ورف الشك   ما

 مناقشات مع احملقق العراقي
 أقول) قد يوًر عليه بوجوه)

 موضوع قاعدة التجاوز الشك اخلاص ال املطلق -1
وهالالو مقيالالد بالال  هالالو االالك خالالا   ،ان الشالالك املالالوخوذ يف رواايت قاعالالدة التجالالاوز، لالاليا هالالو الشالالك املطلالالق لتكالالون أصالالالً األول: 

فهالالو مظالالش الشالالك املالالوخوذ يف موضالالوع االستصالال اب فامالاله  مالالا ال يصالالب القالالول ان االستصالال اب  احملالال ، ز  الشالالك الالالذف سالالبقه  الالاو  
ه ا) ان الشك وإن  ان ال  ااالفية لاله عالن الواقالل ابملالرة، لكناله إذا سالبقمفيه فكذلك املقام، والسرّ  هألخذ الشك يف موضوع  أص   

فاماله يف الصالورتني  ااالف عالن الواقالل  ، الاوز احملال  هك إذا سالبقو ذل ،صلب موضوعاً لالمارة ان  اافاً و ان ورفاً ال قيداً و يقني  ال
إذ الكااالالالالف هالالالالو اليقالالالالني السالالالالابق املل الالالالو  ابلشالالالالك يف  (القلالالالال ) ااالالالالفيته مالالالالن معالالالالم  م الكشالالالالف، موصالالالال  لالالالاله وإن احتالالالالا  إ  مالالالالتمّ  

أو  (ليقالني السالابقا)ب  املوضوع غشه وهالو  يظهر امه ليا املوضوع حقيقةً  وبذلكاالستص اب وهو  اوز احمل  املل و  ابلشك، 
 .حس  الروايتني – لشكلكن املل و  ابو )جماوزة الشييف والدخول يف غشه( و)اخلرو  من اييف والدخول يف غشه( 

 والنكتة يف قاعدة التجاوز ان الشك الحق للخرو  لكن املشكوك فيه سابق عليه. فتدبر
 ةحاكم على الشك يف موضوع القاعد ((ء   َفَشكَُّك لَْيَس ِبَشيْ )) -2
التجالالالاوز لالالالو خالالالال عالالالن احلالالالا م عليالالاله يف مفالالالا الروايالالالة، ألمكالالالن القالالالول ابهنالالالا أصالالال  ألن قاعالالالدة ان )الشالالالك( يف رواايت الثاااا : 

رَُجٌل َشكَّ يف ))زرارة حا م على الشك املذ ور موضوعاً للمضي  روايةيف  ((ء   َفَشكَُّك لَْيَس ِبَشيْ ))موضوعها الشك، لكن قوله 
ِِ وَ  قَاَما َِ َوقَااْد قَااَرََِ قَاااَل: َيِْقايْ قُاْلااُت: َشاكَّ يف اْلِقااَرااأْلََذاِن َواْْلِ َءِة َوقَااْد قَااْد َكباَّاَرَ قَاااَل: َيِْقايْ قُاْلااُت: رَُجاٌل َشااكَّ يف التَّْكبِا

إعطائالاله عنالالد  عليالاله السالالالمفالالان قولالاله  ((رََكااَعَ قَاااَل: َيِْقاايْ قُاْلااُت: َشااكَّ يف الرُُّكااوِع َوقَااْد َ ااَجَدَ قَاااَل: َيِْقااي َعلَااى َصااَ تِِ ...
                                                           

 لعله )بتتميم(. (1)
 .618  4الشيخ حممد علي الكاومي اخلراساين، فوائد األصول، مؤسسة النشر اإلسالمي)   (2)
 (.260الدرس ) (3)
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التجاوز عن الت قق وان هذا الشك  شف   والظاهر ان ذلك  هةتنزي  له منزلة العدم  ((ء   َفَشكَُّك لَْيَس ِبَشيْ ))الضابطة الكلية 
ال اك لكثش الشك( فكما ان هذه قاعدة وليست أصاًل مل ان موضوعها على ما مقلناه عن املشزا سابقاً فهو  قوله ) ال وجه له
 فتوم  فكذلك املقام.  هة الكشف يف اون  ثش الشك ه مّزل منزلة العدمام (1)الشك  إذ

 .بعبارة أخرى) لسان الدلي  احلا م، لسان االمارة، ال األص 
يقال) ان الدلي  احلا م قد يكون أمارة وقد يكون أصاًل وقد فصلنا يف حبث احلكومة والالورًو ان األمالارة قالد تكالون حا مالة ال 

ن حا مالالاً علالالى األمالالارة و ان األصالال  قالالد يكالالون حا مالالاً علالالى األصالال  بالال  قالالد يكالال مالالا علالالى األمالالارة وقالالد تكالالون حا مالالة علالالى األصالال   
 إذ  تمل مل  ون احلا م واحملكوم عليه أو أحدمها أصاًل. احلكومة أعم من األمارية،ففاألقسام أربعة، 

إذ يقالالال) احلكومالالة والتنزيالال  قالالد تكالالون تعبديالالة حمضالالة وقالالد تكالالون اهالالة الكااالالفية، واملالالدار اللسالالان وقالالد سالالبق ان لسالالان قاعالالدة 
  التجاوز االمارية  ما قرر يف املنت فتدبر.

 ((ء  َشكَّ ِفي ِ  ُكلُّ َشيْ ))على  ((َِذَْكرُ ))حكومِ  -3
يف بع  على ما ذ ر  التعلي  يف بعضهاما سبق من حكومة بع  رواايت القاعدة على بعضها اآلخر، أف حكومة الثالث: 
َكاَن ِحنَي اْنَصَرَف َِقْاَرَب ِإََل اْْلَقِ  ِمْنُ  بَاْعَد ))و ((ُهَو ِحنَي يَاتَاَوضَّأُ َِذَْكُر ِمْنُ  ِحنَي َيُشكُّ ))أف حكومة  ،مص القاعدة اآلخر من

َِ َعَلْيا ِ  ُكلُّ َشيْ ))على مث   ((َذِلكَ  َْ ِِو فَاْلاَي َْ َََخاَل يف َِا ألماله يتطالر  إ  مالا ال يتطالر  لاله الالدلي   ((ء  َشكَّ ِفيِ  ِمَّاا قَاْد َجااَوزَُو َو
احملكالالالوم مالالالن حاالتالالاله إذ األذ ريالالالة واألقربيالالالة أمالالالر   تتطالالالر  لالالاله الالالالرواايت املقتصالالالرة علالالالى )فلالالاليم  عليالالاله( وهالالالي  والالالرة واالالالارحة  الالالا إذ 

 منه حني يشك(. العم )   اييف اك فيه.. فليم  عليه، ألمه أذ ر حني  )ا يكون األمر هكذامضمهب
هالالو مالالا ذ الالره الشالاليخ لكالالن بتوسالالعة لالاله،  مالالا حققنالالاه يف احلكومالالة منطبالالق علالالى املقالالام، والضالالابو وبعبالارة أخالالرى) ضالالابو احلكومالالة 

عرضالالاً حلالالال الالالدلي  اآلخالر ابلتوسالالعة أو التضالالييق للم مالالول أو اللفظالي مت مبدلولالاله)ان يكالون أحالالد الالالدليلني  )والالورًو تبعالالاً للم ققالالني
 . فتوم ثبواتً واما على رأف املشزا فبالكشف واملقام من التطر  للموضوع ابلتوسعة (للموضوع

 ِو عق ئي عقليضابط اثلث: التعليل أبمر فطري ِو 
عقالئي، وقد حققنا يف حمله ان هذه الثالثة ال مامعة أبمر  ةوموجزه) ان التعلي  اترة يكون أبمر فطرف وأخرى أبمر عقلي واثلث

، خالفاً ملن توهم ان األمر ب  هو  ذلك ًائماً  مجل بينها إذ قد تتطابق الفطرة والعق  والعقاليف على أمر وقد يطابقها مجيعاً الشرع
مالن  لتقالوى( فراجالل، فهالذه جمموعالة  تعاون علالى الالو وااليف  تاب )فقه  حبث ذلك فليا بعقلي وابلعكا وقد فصلنا إن  ان فطرايً 

 التعالي .
وقالالد يكالالون التعليالال  أبمالالر مالالبهم اترة وأبمالالر جممالال  أخالالرى، وأبمالالر أعالالم اثلالالث، وأبمالالر مسالالبته مالالل املعلالال  لالاله مالالن وجالاله رابعالالة، فهالالذه 

 جمموعة اثمية.
ك و)ال ضرر( يف رواية مسالرة ويف روايالة الشالفعة وفضال  املالايف هالي مالن قبيال  اوموعالة األو  مالة لكالن مالل فذلكالة يف فهالو علالة ال ح 

 .. وسيويت التفصي  ؛ذن هللا تعا .رواايت الشفعة وفض  املايف
 وصلى هللا على حمَد وآل  الطاهرين

ُر ِإْخَواِنَك َمْن َنِسَي َذنْاَبَك َوذََكَر ِإْحَساَنَك ِإلَْي ِ ))) عليه السالم اإلمام احلسن العسكرفقال   (.313 أعالم الدين) ) ((َخياْ

                                                           

 تعلياًل لال)هذه قاعدة وليست أصاًل(. (1)


