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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
(62) 

 (2)عليهتوهم عدم حرجية الحكم  للكل،عدم جعل الحكم حكمة 
احلل أيضاً بان وجه احلكمة يف عددم جعدل احلكدم علدى ا،ميدم، ر دم ان احلدرع فدا يملدم  يده املعظدم ال رابعاً: 

الكل، هو انه لو أوجبه على الكل ولكن ر عه عمن يملم يف حرع منه،  ان كثدااً فدن يملدم يف حدرع منده قدد يل د م 
نفسدده مل مدداً بالعددام الفوقدداه بعددد  ددكه يف سددعة  وحدددو ف  ددا بدداحلكم إمددا ألندده يفددم يف مفهددوم احلددرع وسددع ه 

أو  معديملم يف حرع منه  يس صحب ال وانه فنيف مصداقه  وضيق املخصص أو احلاكم املنفصل، أو ألنه يفم
أولئددم الدداين يملعددون يف حددرع، هبددمأ أمددا  ألندده حم ددا  أو  ددكا ، لدداا ير ددم اهلل احلكددم عددن ا،ميددم ر ددةً يل دد م بدده 

يملدم  عّمدنلدو أوجدب مطلملداً ور عده   للجهدا  املاضدية، واصال:دةأ اندهن ال يملم يف حدرع،  اهم فما أو اضح، و  
انددده لدددي  احلكدددم عليددده ، ل ومهددده االل ددد ام بدددال كلي  احلكدددم عليددده حرجدددي، يف حدددرعيف حدددرع منددده، أوقدددم كثدددااً فدددن 

 .   أمل.اً جيحر 
 في اإلرشاد امتنانان، وفي المولوية امتنان واحد

بال سدهيل كمدا  هاكتفويت املصلحة مدن  دا تددار هو ال يملم يف حرع ال يس ل م  عّمن ان ر م احلكم خامساً:
ال عددددم عددددم إر ددا  الفدددارم إليهددا مدددم جهددل املكلددد  هبددا، هددو الددداف يفددّو  املصدددلحة  ألن ، وذلددم قددال

عليده مجعداً بدني ام نداننيأ االم ندان  على املكل  وذلم مم إر ا ف إليها ان ال يوجب إجياب احلكم عليه،  ان له
بإر ددا ف للمصددلحة يف هدداا الفعددل أو املفسدددة يف ذا ، واالم نددان عليدده بعدددم إجيابدده مولويدداً عليدده كددي ال يسدد حق 

 العملاب بالرت ، بينما يف اإلجياب ام نان واحد  ملط.
م بعبارة أخر أ يكفي يف االم نان أحد األمرينأ األمر اإلر ا ف، أو األمر املولوف، واألخا  يه ام ندان اإللد ا

املصددلحة  إذ ي يددد علددى خسددارتهمبددا  يدده مصددلحة مل مددة ولكددن  يدده ىيددا ة عسددر علددى املكلدد  بعملوب دده عنددد الددرت  
والعاقدل  ، دا  فيده ام ندان اإلر  )األمدر اإلر دا ف  ، أمدا األول دو  ذلدمعملوبة أخرويدة  انه يعاقبالدنيوية بالرت  

مفسددة عملوب ده إذ تكفدي األول ا ان ي ضدمن مدن  د ولدو  درّ  بده خسدر مصدلح ه املل مدة ولكدن عا ة ينبعث عنه
                                                           

 على من احلكم عليه حرجي.  1)
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 م ي يد املوىل عليه عملوبة أخر ؟ل     عملوب ه الدنيوية خبسران املصلحة املل مة 
 .؟ملط إليها ان ير د على هاا كان األ ضل بل   لم أوجب اهلل الواجبا ،  ال يقال:
ي ال يرتكها املكل  ح مداً، أمدا ك  ،ويةاملول ،ا الوجه  يه ان مصلح ها بالغة جداً لاا ىا  على اإلر  إذ يقال:

 .إذ لي  الداعي ب لم الفدة وال املصلحة ب لم الملوة واحلدة ما عدا ذلم  انه يكفي  يه اإلر ا 
أال تدددر  ان الطبيدددب، لدددو كدددان مدددوىل أيضددداً ككونددده أبددداً، يكفدددي إر دددا ف للمدددري  إىل املضدددر  الددده والندددا م مدددم 

 ال يوجبه عليه مولوياً كي ال يملم يف حماور عملوب ه باملخالفة؟ ،هب ةً ر  ،هال أكيد بل وم ال داوف مبا و:فه، وان
 بني احلملني.   أمل وتدبر. اً عاألمر اإلر ا ف مجواحلا:لأ ان يف 

 الحكميةعن الشبهة الموضوعية أو البحث في غير المحصورة 
 إذا عر ت ذلم  نملولأ

وقددد اسدد دل  ،ورةخددر  يف الفددبهة احلكميددة  ددا ا صددتددارة يف الفددبهة املوضددوعية  ددا ا صددورة وأيملددم البحددث 
 أ دكل عليده اليد  ف بدنف  مدا أ دكل  ، 1)واحلدرعل ام إجيابه العسدر س إالفيخ بعدم إجياب االح يا  يف األخاة 

العسدر واحلدرع،  االح يدا  به الفيخ على الملائلني بلد وم االح يدا  يف الصدورة األوىل مسد ندين إىل اسد ل ام إجيداب
خ اس دالهلم بان الفبهة  ا ا صورة ليست واقعة واحدة وليست عنواناً وار اً يف لسان الفارم ليفمله الفي ر ّ  
اانف َحاا أو مددا  ل علددى  وران األحكددام الكليددة مدددار السددهولة علددى   (2( 3َرج  مااا َجَعااَل َعَلاايفكيمف فِّااي الاادحينِّ مِّ

مسد ملاًل عندوان منهدا جيدب ان يالحدل حالده  بدل هدو عندوان  درتم للفملهداج ومرجعده إىل عنداوين كثداة كدلاأل لب 
)أف االح يا  يف الفبهة املوضدوعية  دا ا صدورة  العسدر يف  ب  ج  و  أ   نإوانه موجب للعسر على املكل  أو ال  

ال حرع،  ه  ع   د  ر  وب بني م ام أل  تاجر وهاا املكل  يريد الفراج من أحدهم  صغب، لو تر   املصغعنواٍن )كال
                                                           

و وإن كددان ممل ضددى األ:ددل والملاعدددة العملليددة والنملليددة عنددد ابددو  العلددم اإلمجددا  بوجددو  الواجبددا  أمددا االح يددا ،  هددأ ) قددال  1)
  ا واجب، لوجهنيأ -أعين :ورة انسدا  باب العلم يف معظم املسائل الفملهية  -وا رما ، إال أنه يف اململام 

  303ص 1أحدمهاأ اإلمجام الملطعي  ) رائد األ:ولأ ع
ر الفديد واحلرع األكيد يف ال  امه، لكثرة ما حي مل موهوما وجوبه خصو:دا يف أبدواب الطهدارة والصدالة،  مراعاتده فدا و)الثاهأ ل وم العس

 د ام يوجب احلرع، واملثال ال حي اع إليه،  لو بىن العامل اصبا مبوار  االح يا   يما مل ينعملد عليده إمجدام قطعدي أو خدو م دواتر علدى االل
  .303ص 1أمورف يوما وليلة، لوجد :د  ما ا عيناف  ) رائد األ:ولأ عباالح يا  يف مجيم 

 .333ح  9ب  212ص  1، وسائل الفيعة أ ع  7ح  13ص  3الكايف ) روم  أ ع   2)
 ر م احلرع النوعي خالف االم نان، وقد أجبنا عنه يف الدرسني السابملني. وجه عدم مشول اآلية ونظائرها بانّ  أوضح   3)
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املي دددة، لدددو تدددر   بدددني ألددد  ملدددب  وم جدددر للملمدددا    انددده ال يرتفدددم لددد وم كجلدددد يف عندددوان آخدددر   ومدددا ام ال يوجبددده
علدى ألن الفرض انده لدي  حرجيداً يف خصدوص هداا العندوان، إذاً ال يصدح االسد دالل  ؛يعاً االح يا  باج ناهبا مج

 واحلرع منه.يف أطراف الفبهة املوضوعية  ا ا صورة، بل وم العسر الكلي االح يا   ر م وجوب
 اليزدي: الشيخ فّرق بين الشبهتين من غير فارق

احلكميددة  ددا ، جيددرف يف إجيدداب االح يددا  يف الفددبهة مددا ذكددرف  أ ددكل ا ملددق اليدد  ف عليدده بددان عددني 
بددان إجيدداب  ا يهددوجددوب االح يددا  ر ددم علددى    1)اسدد دلحيددث  ا صددورة، كمددا هددو مددور  كددالم الفدديخ هنددا

ان الفدبهة الكليدة احلكميدة  دا عليه بية احلكمية يس ل م احلرع واحلرع،  أور  الي  ف االح يا  يف الفبها  الكل
ماا ا صورة ليست واقعة واحدة )كمدا ان الفدبهة املوضدوعية  دا ا صدورة ليسدت واقعدة واحددة  كدي يفدملها 

ال حدرع وجدوب  م    در  و    البداج هندا )جدرّ  كيد   ،اً  و ىان هاا و ىان ذا  متامد َجَعَل َعَليفكيمف فِّي الدحينِّ مِّنف َحَرج  
هنددا  )مل تر ددم ال حددرع وجددوب االح يددا  يف الفددبها   رّ االح يددا  يف الفددبها  احلكميددة  ددا ا صددورة  ومل  دد

 هضددعاملوضدوعية  ددا ا صدورة  مددم ان ا،ددامم يف البدابني واحددد وهددو ان )ال حدرع  حكددم  ددرعي ال ير دم إال مددا و 
،  ون مدددا مل جيعلددده الفدددارم وهدددو عندددوان )الفدددبهة املوضدددوعية   أو حددددةً ، واحددددةً االفدددارم وهدددو عنددداوين أحكامددده و 

 احلكمية  ا ا صورة؟ .
  كالم الشيخ

أ )وأّمدددا مدددا ور أ مدددن  وران األحكدددام مددددار السدددهولة علدددى يف الفدددبهة املوضدددوعية  دددا ا صدددورة قدددال الفددديخ
ليسدت واقعدًة واحددًة ح كدم  يهدا  كدٍم حد  يدّدعى  األ لب،  ال ينفم  يما حنن  يه؛ ألّن الفدبهة الغدا ا صدورة

أن احلكم باالح يدا  يف أ لدب موار هدا عسدرى علدى أ لدب النداع،  اتفدم حكدم االح يدا   يهدا مطلملداً، بدل هدي 
عندددوانى ملوضدددوعاٍ  م عدددّد ة ألحكدددام م عدددّد ة، واململ ضدددي لالح يدددا  يف كدددل موضدددوم هدددو نفددد  الددددليل اصددداص 

املوضدوم، واملفدروض أّن ابدو  ال حدرل لدالم املوضدوم مسدّلم، وال يدر  منده حدرع علدى ال حرميي املوجدو  يف ذلدم 
احلكددم  لألخبددار الددوار ة يف أنّ   ددأف مدددخلٍ  ؛يف  ايددة اليسددر وأّن االج ندداب يف :ددورة ا دد باهه أيضدداً  ، 2)األ لددب

 .؟سرالفرعي ي بم األ لب يف اليسر والع
ممل ضدى الددليل  يهدا وجدوب االح يدا  لدوال  واحددةً  صدورة واقعدةً الفدبهة الغدا ا  ل  ع دبدالم، ج   املس دلّ  وكأنّ 

                                                           

 أف الفيخ.  1)
 ان يملولأ وقد ور  ذلم احلكم مور  احلرع. قولأ األوىلأ  2)
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 .يةً ا تعسر االح يا  يف أ لب املوار  على أ لب الناع حكم بعدم وجوب االح يا  كلّ مّ دالعسر، لكن ل
   ليل حرمة ذلم املوضوم.من الفبهة لي  إاّل   ليل االح يا  يف كل  ر ٍ  و يهأ أنّ 

م الدواقعي يف خصدوص مفد بهاته الغدا ا صدورة علدى أ لدب العندوان ا درّ  نعم، لو ل م احلرع مدن جريدان حكدم
احلكددم بوجددوب االج ندداب عددن الددنج  الددواقعي مددم ا دد باهه يف  عىأ أنّ كددأن يدددّ   -فددني يف أ لددب األوقددا  املكلّ 
 ة.أمكن ال  ام ارتفام وجوب االح يا  يف خصوص النجاسة املف به - ا حمصورة، يوجب احلرع الغاليب  أمورٍ 

 ددا حمصددورة، واملددرأة  را  احلكددم بارتفددام ال حددرل يف اصمددر املفدد به بددني مائعددا ٍ م مددن ذلددمأ اطّددلكددن ال ي ددوهّ 
 . 1)ما   صو:ة، إىل  ا ذلم من ا رّ  مة املف بهة يف ناحيةٍ ا رّ 

  وإشكاله على الشيخ كالم اليزدي 
االح يدا  هندا مدا أور ف املصدن  يف ال مسدم وأ كل عليه الي  ف بد)واانياًأ ير  على ال مسم باحلرع يف ر دم 

بدداحلرع يف ر ددم االح يددا  يف الفددبهة  ددا ا صددورة،  إنّدده بعددد إيددرا ف أّواًل بددأّن اآليددا  واألخبددار نددا رة إىل احلددرع 
 الفخصي ال النوعي قالأ

يمدا حندن ) يملدال  أو  2)وأما ما ور  من  وران األحكام مددار السدهولة علدى األ لدب  دال ينفدم  يمدا حندن  يده 
بالنسددبة إىل تكليدد  واحددد حدد  يرتفددم بدددليل  اً حدددوا اً اندد يدده أيضدداًأ إّن االح يددا  الكلددي لددي  واقعددة واحدددة و عنو 

، ر م العسر واحلرع، بل ال بّد من مالحظة كل باب من الطهدارة والصدالة والصدوم وال كداة إىل  دا ذلدم مسد ملالً 
ل بددداب ال يلددد م مدددن االح يدددا   يددده حدددرع حيكدددم بلددد وم حيكدددم بر عددده، وكددد  كدددل بددداب يكدددون االح يدددا   يددده حرجددداً 

 . 3)االح يا ، وال ميكن اس ن اع حجية الظن املطلق مطلملاً   االح يا ،  يثبت من ذلم الملول ب بعي 
 ميكن ا،واب عنه بأكثر من وجه  أن ظر. على الفيخ  ولكن إ كال الي  ف 

 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
 

َوانَِّك، َفإِّنف مِّتَّ َفَأوفرِّثف كيتيَبَك بَنِّيَك َفإِّنَّهي يَأفتِّي َعَلى أ ام الصا   قال اإلم تيبف َوبيثَّ عِّلفَمَك فِّي إِّخف اكف
  .32ص 1)الكايفأ ع النَّاسِّ زََماني َهرفج  اَل يَأفَنسيوَن فِّيهِّ إِّالَّ بِّكيتيبِّهِّمف 
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