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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
()61

أجوبة عن إشكال صاحب العروة على الشيخ

ويمكنن اجلوواب عوون إ وكال احملقووا اليوزدي( :فيقوال فيمووا فوون فيوه أينواال :إ طا االحليوواس الكلوي لووي واقعووة
واحدة و عنواناال واحداال بالنسبة إىل تكليف واحد حىت يرتفع بدليل رفع العسر واحلرج)( )1بوجوه:
 -2عنوان المقدمية جامع للوقائع الكثيرة

األول :اا الشبهات احلكمية غري احملصورة ،وباللبع االحلياس الكلي فيها ،وإا مل تكون اوا هوي هوي واقعوة
واحدة ،كي يشملها دليول العسور واحلورج ولكون يوجود موا جواقع بوه يقوع قلعلقواال لودليل العسور واحلورج ،واجلواقع
هووو (املقدقيووة) إض الفوورا اا األحكووام الكليووة الواقعيووة ا وولبه يف دائوورة علووم إمجووا أوسووع هووو املظنونووات
واملشووكوكات واملوهوقووات ،أو األوالا فق و أو األول خاصووة ،فيلزقنووا العقوول ،اقلنووا ال ،باالجلنوواب عوون كافووة
احمل وولمالت أو املظنون ووات يف اللحرميي ووة وااتي وواا بكاف ووة احمل وولمالت أو املظنون ووات يف الوجوبي ووة ،ققدق ووة اح ورا
االقلثال القطعي ،وقع اندراج الشبهات احلكمية كلهوا ،تو عنوواا حمودد هوو املقدقيوة فانوا تكووا بككوة هو ا
اجلوواقع قوضوووعاال لالحليوواس الكلووي ف وإضا كوواا عس وراال وحرجواال يلووه دليوول (ال حوورج) فريتفووع وجوووب االحليوواس يف
األط وراو ،وينوولح ضلووظ حايووة الظوون املطلووا فيهووا ،إض كوواا األقوور دائ وراال بعوود انسووداد بوواب العلووم بووني العموول
باالحليوواس والظوون ،وحيوومل مل ووع العموول باالحليوواس لكونووه عسوراال وحرجواال ،لووزم العموول بوالظن ،بعبووارة أخوور :
يقال :اا ققدقة إحرا االقلثال القطعي هي االحلياس بااتياا بكافة املظنونات ،أو تركها ،فياوع االحليواس
قن باب املقدقية ،مث يقال :لكن وجوب ه ه املقدقة قسللزم للحرج والعسر فلي ااعول.
إشكاالت وأجوبة

وأما اجلواب عن ضلظ باا عدم وجوب االحليواس الكلوي ،املقودقي حسوبما فرضوناه ،ال ينولح حايوة الظون
قطلقاال ،بل يسللزم وجوب اللبعيض يف االحلياس فسيأيت قا فيه.
( )1الشوي حممود إبوراهيم اليوزدي النافوي ي تقريور أسوا السويد حممود كواام الطباطبوائي اليوزدي ،حا وية فرائود األصوول ،دار امود و
قم :ج 1ص.935-925
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وال يخفن ننى اا الوج وووب املق وودقي لالحلي وواس يف أط و وراو الش ووبهات احلكمي ووة كله ووا ،وص وووالال إىل االقلث ووال
القطعي ،رعي وعقلي حسبما اخرتناه قن وجوب ققدقة الواجع رعاال وعقالال ،على اا القول بكونه وجوباال
عقلياال غري رعي ،ال ينر؛ وضلظ ألا الوجووب املقودقي لالحليواس عقوالال ،ميكون ا يرفوع الشوارع اليود عنوه إضا
وجووده قوقعواال املكلووف يف العسوور واحلوورج ،وال يوورد عليووه اا الشووارع اووا هووو ووارع ال يلصوورو يف أحكووام العقوول؛
وضلظ ألنه على فرا اللسليم ،وال نسلم إض( )1قرجعهموا واحود ،فواا الشوارع إمنوا يلصورو يف حكموه هوو فوال
يوجع احلكم إال قع وصوله بعلم أو علمي ،أقا قن دوا ضلظ فال يلزم عبده به ،فاالحلياس وإا كاا ققدقة
احرا اللكاليف حينئ ٍ لكنها حيمل كان تكاليف غري واصولة إىل قرتبوة الفعليوة فواا وجووب املقدقوة العقلوي
يرتفع لرفع الشارع اليد عن وجوب ضيها الشرعي.
ال يقال :ال يكوا الظن حينئ ٍ حاة أيناال؟
يفصل فريفع اليد على ضيها إضا مل ميكن نيله إال باالحليواس
قشرع حكيم ،اا ط
إذ يقال :اا للشارع ،ولكل ط
يف املقدقات ،وال يرفع اليد عنه إضا أقكن نيله بالظن .ولعله يأيت قزيد بياا ل لظ.

 -1الجامع العلم اإلجمالي والشبهة محصورة أو العلم اإلجمالي منحل
الثاني :وميكن عرا جاقع آخر وهو قفروا الكالم وهوو (العلوم اامجوا ) املوجوع لللناوز عقوالال ،وهو ا
العلووم اامجووا خيللووف عوون العلووم اامجووا ال و ي طرحووه الشووي يف أط وراو الشووبهة املوضوووعية غووري احملصووورة،
وضلظ ألا املقام (وهو الشبهات احلكمية اليت انسد إليها باب العلم والعلمي إمنوا هوو قون الشوبهة احملصوورة ال
غري احملصورة فإ كال اليزدي على الشي بقياس ه ا الباب (العلوم اامجوا باللكواليف) بو لظ البواب (العلوم
اامجا يف الشبهة املوضوعية غري احملصورة) قياس قع الفارق اجلووهري إض الشوبهة هنوا فرضو غوري حمصوورة،
كوورتدد اانووا الوونا بووني عشوورة آالو إنووا  ،أقووا املقووام فالشووبهة حمصووورة وضلووظ لوورتدد الواجبووات ،ولنفرضووها
مخسمائة ،بني الروايات الكثورية ،ولنفرضوها ثالثوة آالو ،وهوي قون وبهة الكثوري يف الكثوري والسودس قون دائورة
الشبهة احملصورة ،بل نقول اا النسبة أقل بكثري جداال قن ضلظ إا مل نقل بافالل العلم اامجوا يف الشوبهات
احلكميووة ،قوون رأس ،إض اا الروايووات املعلووكة الدالووة علووى الواجبووات واحملرقووات قوود نفرضووها ألف واال ،وأقووا األحكووام
املوورددة بووني كونووا واجبووة أو قندوبووة ،وكونووا حمرقووة أو قكروهووة ،نظ وراال لعوودم وضووو داللووة الروايووات عليهووا أو
الحلم ووال اللقي ووة فيه ووا أو لن ووعف يف س ووندها أو للعارض ووها ،فان ووا حم وودودة ج ووداال ،كال وودعا عن وود ر ي ووة ام ووالل
( )1تعليل لعدم اللسليم.
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واالسوولهالل يف ووهر رقنوواا وغسوول اجلمعووة وقووا أ ووبه ،وقووا عووداها قعلوووم بووالقطع ،قوون إمجوواع وغووريه ،انووه
قنودوب أو قكوروه أو واجوع أو حورام أو اا احلكوم فيوه إر وادي ،وهو ه املووارد احملودودة ال يعلوم أصوالال بوجوود
حكم قلزم بينها ،فالعلم اامجا قنحل قن أصله ،فال وجه للحكم باالحلياس ،فيبقى الظن هوو احلاوة علوى
انه لو علم فاا املعلوم واحد قن عشرة قوثالال ،فالشوبهة حمصوورة ،فوالعلم اامجوا قناوز ،فياوع االحليواس فيوه
فلووو لووزم قنووه العسوور واحلوورج ارتفووع فننلقوول إىل الظوون بعوود اا مل ووع االحليوواس ،لوووال ووبهة االنلقووال لللبعوويض،
وسيأيت اجلواب عنها .فلأقل(.)1

 -4العلم اإلجمالي منحل في الموضوعية دون الحكمية
الثالث :سلطمنا( ،)2لكن الفرق هو اا العلم اامجا الكبوري يف الشوبهة املوضووعية غوري احملصوورة قنحول إىل
علوووم إمجاليووة صووارية ،كووالعلم اامجووا بنااسووة إنووا بووني عشوورة آالو ،وكوووا احوود األلووف اق ورأة اخلووه قوون
الرضوواعة ،وكوووا أحوود العشوورة آالو مموون ينوويطفه مموون ال خيمو  ...اخ ،وحيوومل افوول إىل علوووم إمجاليووة صووارية
كاا الال م النظر يف حوال كول علوم إمجوا علوى حودة فموا مل يلوزم قنوه العسور واحلورج ،لوزم االحليواس فيوه ،وقوا
لووزم احلوورج فيووه ننلقوول إىل الظوون (وهووو قووا قالووه اليووزدي قوون اللبعوويض يف االحليوواس) أقووا العلووم اامجووا الكبووري يف
الشووبهات احلكميووة فاووري قنحوول يف دائوورة املظنونووات وإا افوول يف دائوورة املشووكوكات واملوهوق وات ،وحيوومل مل
ينحوول يف دائوورة املظنونووات نقووول :اا االحليوواس فيهووا بأمجعهووا عسوور وحوورج ،فريفووع بووال حوورج فيكوووا الظوون هووو
امللاأ حينئ ٍ.
سلّمنا ،لكن نقول ،اا االحلياس يف أي حكم كلي ،هوو عسور وحورج علوى املكلوف ،فهو ا هوو الفورق بوني
الشبهلني إض االحلياس يف بعض الشبهات املوضوعية غري احملصورة قود ال يكووا حرجواال علوى املكلوف ،كلانوع
الووزواج قوون األلووف إقوورأة املشووكو كوووا اخلووه الرضوواعية بيوونهن ،أقووا االحليوواس يف الشووبهات احلكميووة فوواا كو طوالال
قنها حرجي ألا كل حكم جديد فهو إلزام وكل إلوزام فهوو إيقواع للمكلوف يف حورج ،وحيومل اا احلورج قرفووع
فامللاأ الظن بعد فرا انسداد باب العلم وبعود اللسوليم بعودم وجووب االحليواس يف الشوبهة احلكميوة وتسوليم
اا إجرا الكا ة قطلقاال قوجع للخروج قن الدين.
الجواب عن لزوم التبعيض في االحتياط
وبذلك اهر اجلواب عن اا كال السابا وهو (اا عدم وجوب االحلياس الكلوي لكونوه عسوراال وحرجواال ال

( )1ألكثر قن ٍ
جهة ،فلدبر.
( )2فه ا اجلواب ،على سبيل البدل قع اجلواب السابا ،أو مها على قبنيني قلنادين.
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يسووللزم حايووة الظوون ،إض( )1قوود ووع حينئ و ٍ االحليوواس اجلزئووي أي اللبعوويض يف االحليوواس فكلمووا مل يلووزم قنووه
العسر واحلرج احلطنا بفعله يف الشبهة الوجوبية أو تركه يف اللحرميية ،فال يكوا الظن فيه حاة ،وكلما لزم قنه
العسوور واحلوورج ارتفووع وجوووب االحليوواس فكوواا الظوون حاووة) ،ووجووه اجلوواب :اا االحليوواس يف الشووبهة احلكميووة
عسر وحرج قطلقاال :أقا االحلياس الكلي فواضح وأقا االحلياس اجلزئي أي يف ه ا العنواا ،كالدعا عنود ر يوة
امالل ،فألنه إلزام وكل إلزام فهو سد ضاته حرجوي وإا كواا الشوارع قود يوقوع املكلوف فيوه ملصولحة أهوم ،لكون
الفرا عدم قيام علم وال علمي عليه ،وإمنا لدينا العمل بالظن أو باالحلياس.
ه ا ،وسلأيت أجوبة أخر عن إ كال لزوم القول باللبعيض يف االحلياس.
بوجه آخر :إضا انطلقنا قن الوجوب املقدقي القلثال كافة اللكاليف ولالحليواس فيهوا ،فواا رفعوه بوال حورج
ينلح حاية الظون أي لوزوم اللاوو إليوه ،وإضا انطلقنوا قون وجووب االحليواس يف كول عنوواا عنوواا فانوه ال دليول
عل ووى وجوب ووه ،وضل ووظ بع وود ف وورا اجلو وواب ع وون إ ووكال ل ووزوم اللبع وويض حينئو و ٍ إض ال دلي وول عل ووى اا الوص ووول
االحلمووا قناووز ،والوكا ة نرجووة قوون الوودين فلووم يبووا إال الظوون ،فهو ا هووو دليوول االنسووداد لكوون يف كوول عنوو ٍاا
عنو ٍاا سياله.
الفرق باالشتغال اليقيني في الشبهة الموضوعية دون الحكمية

وبعبارة أخرى :إمنا وجع االحلياس يف الشبهة املوضوعية غوري احملصوورة ،لفورا العلوم بوجوود احلكوم وقيوام
الوودليل عليووه فاال وولاال يقيووج ،وال خيوورج عوون عهوودة اال وولاال إال باقلثووال كافووة املصوواديا املشوولبهة أو تنانبهووا
(فيقووال :لكنووه حرجووي فريتفووع بووال حوورج ،فنلاووأ للظوون حينئ و ٍ) ،وضلووظ عك و الشووبهة احلكميووة الكليووة غووري
احملصوورة فوواا اال وولاال لووي فيهووا لوي يقينيواال لفوورا عوودم قيووام علوم أو علمووي عليهووا ،فلووي اال وولاال يقينيواال
لياع اخلروج عون عهدتوه باالحليواس وإمنوا اال ولاال اوج بظون غوري قعلوك ،والعقول يور االسولناد إليوه اسولناداال
إىل الراجح ،وعكسه املرجو  ،فيلزم بوه ،وال يلوزم باالحليواس إض مل يقوم لديوه دليول علوى اا الوصوول االحلموا
قناز .وسيأيت قزيد إينا بإضا اهلل تعاىل .وللبحمل صلة بإضا اهلل تعاىل.
وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين

تليسر قالحظة نص الدرس على املوقع اللا m-alshirazi.com :
ط

ِ
ِ ِ
لر أحلَ ِة( غرر احلكم :ص.)343
َّزو ُد لِ َّ
نام ال ُأم أهلَةَ ،والتن َ
شيمةُ أاألَتأقياء ا أغت ُ
قال أقري املؤقنني َ  :
( )1وه ا وجه عدم االسللزام.
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