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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
(10) 

 ملخص البحث الماضي
ببى الظببن أو الوقبه أو هببي عينببه أو ال  ببي   هببا احلةيببةالجهة  األللةة : ) سبب  البثببن عببن َى هبي قتض

  1)قن ذلك، وبعبارة أخرى: ها االقارة غري العلمية حةة ذاتاً أو اقضَاً  أو ال، واحملبضمال  ببدواً ةسبة 
أو تكون قتضًَى للظن، بان يكون بطبعه قتضَياً للثةية، ورمبا ميثا له باالطمئنان فانه حةة بطبعبه  -4)و

 أو ال  ي  قن ذلك. -5 ميكن الردع عنه.اقضَاً ، وعليه: 
 . 2)ذهب إىل األخري املشهور، وإىل الرابع عدد قن األعالم كالسيد الوالد والسيد السبزواري 

وقبببد اسبببضدللنا علبببى املببببو الراببببع بولبببوال عديبببدة وتناولنبببا االعناضبببا  عليهبببا بالبثبببن وفص بببلنا قناقشبببة 
تبه اييبا  تضمبا  سبضامل باملناسببة فول  ظبن أو الناهيبة عنبه، اسضدالل املشبهور باييبا  الرادعبة عبن إتبباع ال

 :عنبإذن اهلل تعاىل وننضتا اين إىل البثن 
انبه علبى فبرس تسبليم إقكبان لعلبه حةبة، فمبا هبو األشبا لبدى الشبك يف احلةيبة،  الجه  الثالثة :)

لتاعبببدة األوليبببة ليكبببون هبببو املرلبببع علبببى تتبببدير عبببدم قيبببام دليبببا قعضببب  علبببى احلةيبببة، واملبببراد قبببن األشبببا ا
وأقبا اههبة الثانيبة فسبنعود   3)املسضفادة قن دليا العتا أو الدليا النتلي، وليس خصوص األشا العملبي 

 إليها يف هناية البثن بإذن اهلل تعاىل، فنتول:
 مقدمات تمهيدي  في البحث عن مقتض  األصل

ببال بببد قبببا تنبباول قت َى ا حمببور البثببن وقببدار ى األشببا يف حةيببة الظببن قببن مهيببد قتببدقا  يضَبب   ببض
 األخذ والرد، والعمدة قتدقا  ثالث:

                                                           

  .1153/1الدرس )  1)
 . 1153/1الدرس )  2)
  .1153/1الدرس )  3)
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 قاتللظن مناشئ لمراتب لمتعل   -1
 ان للظن قنا ئ، كما له قراتب، وله قضعل تا : األلل :

وأخرى يكون:  ،وغريها مما بو املشهور على حةيضها فان قنشا الظن تارة يكون: خ  الثتة، والظواهر
 ،ونظائرهبببا ممببا ببببو املشببهور )رمببببا  علببى عبببدم حةيضهبببا بيان واالسببضطالعالشببهرة واامجببباع املنتببول واالسبببض

ممببببا أمجببببع علمببببا  الشببببيعة علببببى عببببدم  وثالثببببة يكببببون: التيبببباس واالسضثسببببان واألحببببالم والكبببب  والفنةببببان
 يراد به بكافة قنا ئه أو بعَها؟ ،دقهاالشا حةية الظن أو عقوهلم فها  ،حةيضها

علم، واملضاخم للشبك وقبا بينهمبا، فهبا البثبن يتبع فيهبا مجيعباً؟ وأقا قراتب الظن فعمدهتا: املضاخم لل
والثالبن قلثب  بالشبك؟ فهبا األشبا )كاشبا عبدم احلةيبة   ،لثبةحتيتة ثاهو أو األول قلث  بالعلم أو 

 جيري فيها مجيعاً؟
قبد تكبون األقبور اةطبرية وقبد تكبون اليسبرية وقبد تكبون قبا بينهمبا، واألول   :اوأقا قضعلتا  الظبن فاهنب

كالشببنون االعضتاديببة والشببنون العاقببة، كبباحلرب والسببلم واملعاهببدا  الدوليببة وخفببل أو رفببع قيمببة العملببة 
، وقبببد تكبببون األقبببور اليسبببرية ككثبببري قبببن األحبببوال دائبببرة األحبببوال الش صبببية وكبببذلك البببدقا  والفبببرو  قبببن

يف الشبببهادة يف الش صبببية كبببالظن يف قيمبببة األر  أو قيمبببة املضببباع اليسبببري، وقبببد تكبببون قبببا بينهمبببا كبببالظن 
 أو بالضفصيا؟ اً طلتاألقور املالية املعضو  ا، فها األشا حةية الظن فيها مجيعاً أو عدقه فيها ق

 معاني التعّبد بالظن -1
مث  إذا تبني  عدم اسضثالة : )الشيخ  حبسب قصطل   ظنالضعبد بالحمور البثن هو )ان  الثاني :

ه وال يف تركه، فيتع الكالم يف املتام الثاين يف وقوع الضعب د به يف تعب د الشارع بغري العلم، وعدم التب  في
 األحكام الشرعية قطلتاً، أو يف اهملة.

وقبا اةوس يف ذلك، ال بد  قن تاسيس األشا الذي يكون عليه املعوَّل عند عدم الدليا على وقبوع 
الضعب ببد بغببري العلببم قطلتبباً أو يف اهملببة، فنتببول 
آخببرون ومضمببا يف قعنبباال ولببوال، عببالم أ وقببد تبعببه عليببه  1)

 هي: قورد النتل واابرامقا وقع و حكم الظن الوضعي والضكليفي وبعبارة أمشا: ان احملضمال  يف 

                                                           

 .125ص 1 جممع الفكر ااسالقي ب قم، الشيخ قرتَى االنصاري، فرائد األشول،   1)
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 اإلسناد للشارع -أ
أي إسنادال إىل الشارع، قال الشيخ: )الضعب د بالظن الذي مل يدل   ااسنادان يراد بالضعب د بالظن،  -أ

ُقْل آلل ُه َأِذَن َلُكْم َأْم َعَل  ويكفي قن الكضاب: قوله تعاىل:  ر م  باألدل ة األربعة.على الضعب د به دليا، حم
وقال:   2)دل  على أن  قا ليس بإذن قن اهلل قن إسناد احلكم إىل الشارع، فهو افنا    (1الل ِه تَةْفتَةُرلنَ 

بكون قند اال حكم اهلل يف حت ه،  )هذا، ولكن حتيتة العما بالظن هو االسضناد إليه يف العما وااللضزام
إليه ليس عماًل به، فص   أن يتال: إن  العما بالظن والضعب د به حرام فالعما على قا يطابته بال اسضناٍد 

قطلتاً، واف  األشول أو خالفها، غاية األقر أن ه إذا خال  األشول يسضث  العتاب قن لهضني: قن 
، فهذا املعو هو قا  3)لهة االلضزام والضشريع، وقن لهة طرح األشا املاقور بالعما به حىت يعلم خبالفه 

 .البثنى قدارال الشيخ  أدار
 االستناد إليه في العمل -ب

وقببد يببراد بببه االسببضناد، أي االسببضناد إليببه يف العمببا ولببو قببن دون نسبببة إىل الشببارع ليكببون افببنا   -ب
يف عملببه إىل قببوهلم قببن دون ان يسببندال للشببارع، علببى اهلل تعبباىل، فلببو رأى ان املشببهور افضببوا بكببذا فاسببضند 

د، ويف الكفايبة: )و أق با شبث ة االلضبزام مببا أد ى إليبه قبن األحكبام وشبثة نسببضه فهو اسبضناد قبن دون إسبنا
ويف الرسببائا: )أن  الضعب ببد بببالظن قببع الشببك  يف رضببا  ،فتببد اعض  ببا أقببرين  4)إليببه تعبباىل، فليسببا قببن آثارهببا 

ى طبته، فهو حمر م  الشارع بالعما به يف الشريعة تعب د  بالشك، وهو باطا عتاًل ونتاًل، وأق ا جمر د العما عل
إذا خببببال  أشبببباًل قببببن األشببببول اللفظيببببة أو العملي ببببة الدال ببببة علببببى ولببببوب األخببببذ مبَببببموهنا حببببىت يعلببببم 

 . 6)  5)الواقع

                                                           

 .55سورة يونس: ايية   1)
 .125ص 1الشيخ قرتَى االنصاري، فرائد األشول، جممع الفكر ااسالقي ب قم،    2)
 .131املصدر: ص  3)
 .282ص 1احيا  الناث ب قم،   ايخوند اةراساين، كفاية األشول، قنسسة آل البيت   4)
 كذا يف )ص  و )ظ  وظاهر )ل ، ويف غريها: " الرافع ".   5)
 .131ص 1ول، جممع الفكر ااسالقي ب قم،  الشيخ قرتَى االنصاري، فرائد األش  6)
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 ال عن استناد العمل المطابق للو -ج
وقد يراد به جمرد العمبا املطباب  للظبن وإن مل يكبن عبن اسبضناد إليبه، ويوضب  فبرا هبذا عبن الثباين  - 

أو )االسبببضناد إىل فضبببوى الغبببري يف العمبببا  أو )العمبببا عبببن اسبببضناد  وهبببا هبببو الضتليبببد  اةبببالمل املولبببود يف
، أو )العمبا أو يتبارب لعلبه املشبهور فهبذا يطباب  املعبو الثباين رأي جمضهبد  كمبا تبعيبة  )االلضزام والبنا  على 

ثبٍو وكبان يف الواقبع ة أو قعاقلبٍة بندعباولوال عن اسضناد إذا طاب  فضوى املرلع  فهو الثالن، فلو عما يف 
يكفبي، لبدى هبنال ، يف شبدا الضتليبد ولبذا يصب  البتبا   ذلبك ، فبانجمضهد لاقع للشرائط قطابتاً لفضوى

 على تتليدال لو قا  أو العما بفضواال يف سائر املسائا، على هذا الرأي األخري دون سابته.
 الحجي  لعدمها -د

يثار املرغوبة قن احلةة، وهي أربعة أوضثها ان قورد البثن هو احلةية وعدقها مبعو ترتيب ا -د
: )مث انه مبا ذكرنا ظهر ان أثر احلةية هو الثواب على املوافتة والعتاب بتولهالسيد الوالد يف الوشول 

وأثر احلةية هو االنتياد على املوافتة والضةري على امل الفة  -إذا وافتت االقارة للواقع  -على امل الفة 
ثالثها: إن األشا ، وقد تبو هذا الرأي احملت  اةراساين يف الكفاية قال: ) 1)رة للواقع إذا خالفت االقا -

فيما ال يعلم اعضبارال باةصوص  رعاً وال مرو الضعبد به واقعاً، عدم حةيضه لزقاً، مبعو عدم ترتب ايثار 
ا ال تكاد تنتب إال  على قا اتص  باحل ةية فعاًل، وال يكاد يكون املرغوبة قن احلةة عليه قطعاً، فإهن 

االتصامل  ا، إال  إذا أحرو الضعبد به ولعله طريتًا قض بعاً، ضرورة إن ه بدونه ال يص   املناخذة على خمالفة 
الضكلي  مبةرد إشابضه، وال يكون عذرًا لدى خمالفضه قع عدقها، وال يكون، خمالفضه جترياً، وال يكون 

 وللبثن شلة بإذن اهلل تعاىل. . 2)قوافتضه مبا هي قوافتة انتياداً 
 لصل  اهلل عل  محمد لاله الطيبين الطاهرين

َمْن قَةب َل َلَلَدُه َكَتَب الل ُه َعز  َلَجل  َلُه َحَسَنً ، َلَمْن فَةر َحُه فَةر َحُه الل ُه يَةْوَم  :رسول اهلل قال 
    ُء ِمْن نُورِِهَما ُلُجوُه َأْهِل اْلَجن   َوْيِن فَةُيْكَسَياِن ُحل تَةْيِن ُيِضياْلِقَياَمِ ، َلَمْن َعل َمُه اْلُقْرآَن ُدِعَي بِاأْلَبةَ 
  .45ص 6الكايف:  )

                                                           

 .421ص 3السيد حممد احلسيين الشرياوي، الوشول إىل كفاية األشول، دار احلكمة ب قم،    1)
 .282-275ص 1احيا  الناث ب قم،   ايخوند اةراساين، كفاية األشول، قنسسة آل البيت   2)

 m-alshirazi.com: تضيس ر قالحظة نص الدرس على املوقع الضايل


