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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
)فيقوال فيمووا فوون فيوه أينوواال: إاط االحليوواس الكلوي لووي  واقعووة  :زديكال احملقووا اليوواجلووواب عوون إ و ويمكنن

 بوجوه: (1)واحدة و عنواناال واحداال بالنسبة إىل تكليف واحد حىت يرتفع بدليل رفع العسر واحلرج(
 عنوان المقدمية جامع للوقائع الكثيرة -2

اس الكلي فيها، وإا مل تكون اوا هوي هوي واقعوة االحلي، وباللبع اا الشبهات احلكمية غري احملصورةاألول: 
قواال لودليل العسور واحلورج، واجلواقع لعل  واحدة، كي يشملها دليول العسور واحلورج ولكون يوجود موا جواقع بوه يقوع ق

هوووو املظنونوووات  أوسوووعهوووو )املقدقيوووة( إض الفووورا اا األحكوووام الكليوووة الواقعيوووة ا ووولبه  يف دائووورة علوووم إمجوووا  
أو األول خاصوووة، فيلزقنوووا العقووول، اقلنوووا ال، باالجلنووواب عووون كافوووة فقووو  ت، أو األوالا واملشوووكوكات واملوهوقوووا

يف اللحرمييوووة وااتيووواا بكافوووة احملووولمالت أو املظنونوووات يف الوجوبيوووة، ققدقوووة احووورا   أو املظنونوووات احملووولمالت
ا تكووا بككوة هو ا فانواالقلثال القطعي، وقع اندراج الشبهات احلكمية كلهوا، تو  عنوواا حمودد هوو املقدقيوة 

إضا كوواا عسووراال وحرجوواال يلووه دليوول )ال حوورج( فريتفووع وجوووب االحليوواس يف اجلوواقع قوضوووعاال لالحليوواس الكلووي فوو
إض كووواا األقووور دائوووراال بعووود انسوووداد بووواب العلوووم بوووني العمووول فيهوووا، األطوووراو، وينووولح ضلوووظ حايوووة الظووون املطلوووا 

، بعبووارة أخوور : الظنلووزم العموول بووعسووراال وحرجوواال، وحيوومل مل  ووع العموول باالحليوواس لكونووه  ،لظوونباالحليوواس وا
االحلياس بااتياا بكافة املظنونات، أو تركها، فياوع االحليواس  هي ققدقة إحرا  االقلثال القطعياا يقال: 

 قن باب املقدقية، مث يقال: لكن وجوب ه ه املقدقة قسللزم للحرج والعسر فلي  ااعول.
 إشكاالت وأجوبة

عدم وجوب االحليواس الكلوي، املقودقي حسوبما فرضوناه، ال ينولح حايوة الظون اجلواب عن ضلظ باا  وأما
 قطلقاال، بل يسللزم وجوب اللبعيض يف االحلياس فسيأيت قا فيه.

                                                           

الشوي  حممود إبوراهيم اليوزدي النافوي ي تقريور أسوا  السويد حممود كواام الطباطبوائي اليوزدي، حا وية فرائود األصوول، دار امود  و  (1)
 .935-925ص 1جقم: 
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اا الوجوووووب املقوووودقي لالحليوووواس يف أطووووراو الشووووبهات احلكميووووة كلهووووا، وصوووووالال إىل االقلثووووال  وال يخفننننى
وجوباال ، على اا القول بكونه الواجع  رعاال وعقالال  حسبما اخرتناه قن وجوب ققدقةالقطعي،  رعي وعقلي 

 اإضعقلياال غري  رعي، ال ينر؛ وضلظ ألا الوجووب املقودقي لالحليواس عقوالال، ميكون ا يرفوع الشوارع اليود عنوه 
اا الشووارع اووا هووو  ووارع ال يلصوورو يف أحكووام العقوول؛ عليووه املكلووف يف العسوور واحلوورج، وال يوورد  عوواال وق  ق  وجووده 
يلصورو يف حكموه هوو فوال إمنوا واحود، فواا الشوارع  اموعهقرج (1)إضرا اللسليم، وال نسلم على ف هنوضلظ أل

يوجع احلكم إال قع وصوله بعلم أو علمي، أقا قن دوا ضلظ فال يلزم عبده به، فاالحلياس وإا كاا ققدقة 
قدقوة العقلوي وجووب املفواا تكاليف غري واصولة إىل قرتبوة الفعليوة حيمل كان  احرا  اللكاليف حينئٍ  لكنها 

 لرفع الشارع اليد عن وجوب ضيها الشرعي. يرتفع 
 ال يكوا الظن حينئٍ  حاة أيناال؟ال يقال: 
اا يفصطل فريفع اليد على ضيها إضا مل ميكن نيله إال باالحليواس للشارع، ولكل قشرطع حكيم، اا  إذ يقال:

 قزيد بياا ل لظ. ولعله يأيت يف املقدقات، وال يرفع اليد عنه إضا أقكن نيله بالظن.
 الجامع العلم اإلجمالي والشبهة محصورة أو العلم اإلجمالي منحل -1

وهو ا  ،الال املوجوع لللناوز عقو (ا علوم اامجوال)وهوو  الكالموميكن عرا جاقع آخر وهو قفروا  الثاني:
احملصووورة، يف أطووراو الشووبهة املوضوووعية غووري  خيللووف عوون العلووم اامجووا  الوو ي طرحووه الشووي العلووم اامجووا  

قون الشوبهة احملصوورة ال  إمنوا هوو املقام )وهو الشبهات احلكمية اليت انسد إليها باب العلم والعلمي وضلظ ألا
غري احملصورة فإ كال اليزدي على الشي  بقياس ه ا الباب )العلوم اامجوا  باللكواليف( بو لظ البواب )العلوم 

ضو  غوري حمصوورة،  ر  ف  إض الشوبهة هنوا   قع الفارق اجلووهري ساامجا  يف الشبهة املوضوعية غري احملصورة( قيا
كوورتدد اانووا  الوونا  بووني عشوورة آالو إنووا ، أقووا املقووام فالشووبهة حمصووورة وضلووظ لوورتدد الواجبووات، ولنفرضووها 

س قون دائورة د  والس ومخسمائة، بني الروايات الكثورية، ولنفرضوها ثالثوة آالو، وهوي قون  وبهة الكثوري يف الكثوري 
قن ضلظ إا مل نقل بافالل العلم اامجوا  يف الشوبهات  نسبة أقل بكثري جداال البل نقول اا  ،صورةالشبهة احمل

إض اا الروايووات املعلووكة الدالووة علووى الواجبووات واحملرقووات قوود نفرضووها ألفوواال، وأقووا األحكووام  احلكميووة، قوون رأس،
أو  لعووودم وضوووو  داللوووة الروايوووات عليهوووا حمرقوووة أو قكروهوووة، نظوووراال  وكونوووااملووورددة بوووني كونوووا واجبوووة أو قندوبوووة، 

حمووودودة جوووداال، كالووودعا  عنووود ر يوووة اموووالل فانوووا أو لنوووعف يف سوووندها أو للعارضوووها،  الحلموووال اللقيوووة فيهوووا
                                                           

 تعليل لعدم اللسليم. (1)
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، وقوووا عوووداها قعلووووم بوووالقطع، قووون إمجووواع وغوووريه، انوووه وقوووا أ وووبه واالسووولهالل يف  وووهر رقنووواا وغسووول اجلمعوووة
إر وادي، وهو ه املووارد احملودودة ال يعلوم أصوالال بوجوود فيوه احلكوم قنودوب أو قكوروه أو واجوع أو حورام أو اا 

علوى  فال وجه للحكم باالحلياس، فيبقى الظن هوو احلاوة حكم قلزم بينها، فالعلم اامجا  قنحل قن أصله،
فيوه انه لو علم فاا املعلوم واحد قن عشرة قوثالال، فالشوبهة حمصوورة، فوالعلم اامجوا  قناوز، فياوع االحليواس 

فلووو لووزم قنووه العسوور واحلوورج ارتفووع فننلقوول إىل الظوون بعوود اا مل  ووع االحليوواس، لوووال  ووبهة االنلقووال لللبعوويض، 
 .(1)فلأقل وسيأيت اجلواب عنها.

 العلم اإلجمالي منحل في الموضوعية دون الحكمية -4
صوورة قنحول إىل لكن الفرق هو اا العلم اامجا  الكبوري يف الشوبهة املوضووعية غوري احمل ،(2)سلطمنا الثالث:

علوووم إمجاليووة صووارية، كووالعلم اامجووا  بنااسووة إنووا  بووني عشوورة آالو، وكوووا احوود  األلووف اقوورأة اخلووه قوون 
، وحيوومل افوول إىل علوووم إمجاليووة صووارية  مموون ال خيموو ... اخ هفمموون ينوويط الرضوواعة، وكوووا أحوود العشوورة آالو 

زم قنوه العسور واحلورج، لوزم االحليواس فيوه، وقوا كاا الال م النظر يف حوال كول علوم إمجوا  علوى حودة فموا مل يلو
أقووا العلووم اامجووا  الكبووري يف  لووزم احلوورج فيووه ننلقوول إىل الظوون )وهووو قووا قالووه اليووزدي قوون اللبعوويض يف االحليوواس(

وحيووومل مل  ،اتالشوووبهات احلكميوووة فاوووري قنحووول يف دائووورة املظنونوووات وإا افووول يف دائووورة املشوووكوكات واملوهوقووو
، فريفووع بووال حوورج فيكوووا الظوون هووو نونووات نقووول: اا االحليوواس فيهووا بأمجعهووا عسوور وحوورجينحوول يف دائوورة املظ

 .امللاأ حينئ ٍ 
بوني  حكم كلي، هوو عسور وحورج علوى املكلوف، فهو ا هوو الفورق أيلكن نقول، اا االحلياس يف  سّلمنا،
املكلوف، كلانوع  إض االحلياس يف بعض الشبهات املوضوعية غري احملصورة قود ال يكووا حرجواال علوى الشبهلني

ال أة املشووكو  كوووا اخلووه الرضوواعية بيوونهن، أقووا االحليوواس يف الشووبهات احلكميووة قوور إاأللووف الووزواج قوون   فوواا كووالط
، وحيومل اا احلورج قرفووع كل حكم جديد فهو إلزام وكل إلوزام فهوو إيقواع للمكلوف يف حورجي ألا  قنها حرج

يم دم وجووب االحليواس يف الشوبهة احلكميوة وتسولفامللاأ الظن بعد فرا انسداد باب العلم وبعود اللسوليم بعو
 .للخروج قن الدين اا إجرا  الكا ة قطلقاال قوجع

 الجواب عن لزوم التبعيض في االحتياط
ا عدم وجوب االحلياس الكلوي لكونوه عسوراال وحرجواال ال ا)اهر اجلواب عن اا كال السابا وهو  وبذلك

                                                           

 قن جهٍة، فلدبر.ألكثر  (1)
  قلنادين.فه ا اجلواب، على سبيل البدل قع اجلواب السابا، أو مها على قبنيني (2)
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س اجلزئووي أي اللبعوويض يف االحليوواس فكلمووا مل يلووزم قنووه قوود  ووع حينئووٍ  االحليووا (1)إضيسووللزم حايووة الظوون، 
العسر واحلرج احلطنا بفعله يف الشبهة الوجوبية أو تركه يف اللحرميية، فال يكوا الظن فيه حاة، وكلما لزم قنه 

اا االحليوواس يف الشووبهة احلكميووة  :واب، ووجووه اجلوو(حاووةالعسوور واحلوورج ارتفووع وجوووب االحليوواس فكوواا الظوون 
أقا االحلياس الكلي فواضح وأقا االحلياس اجلزئي أي يف ه ا العنواا، كالدعا  عنود ر يوة  :طلقاال عسر وحرج ق

، لكون امالل، فألنه إلزام وكل إلزام فهو سد ضاته حرجوي وإا كواا الشوارع قود يوقوع املكلوف فيوه ملصولحة أهوم
 .سالفرا عدم قيام علم وال علمي عليه، وإمنا لدينا العمل بالظن أو باالحليا

 .وسلأيت أجوبة أخر  عن إ كال لزوم القول باللبعيض يف االحلياس ،ه ا
بوال حورج إضا انطلقنا قن الوجوب املقدقي القلثال كافة اللكاليف ولالحليواس فيهوا، فواا رفعوه  بوجه آخر:

يول ينلح حاية الظون أي لوزوم اللاوو  إليوه، وإضا انطلقنوا قون وجووب االحليواس يف كول عنوواا عنوواا فانوه ال دل
إض ال دليوووول علووووى اا الوصووووول  وضلووووظ بعوووود فوووورا اجلووووواب عوووون إ ووووكال لووووزوم اللبعوووويض حينئوووو ٍ  علووووى وجوبووووه،

 لكوون يف كوول عنوووااٍ  االحلمووا  قناووز، والووكا ة نرجووة قوون الوودين فلووم يبووا إال الظوون، فهوو ا هووو دليوول االنسووداد
 .سياله عنوااٍ 

 الفرق باالشتغال اليقيني في الشبهة الموضوعية دون الحكمية
إمنا وجع االحلياس يف الشبهة املوضوعية غوري احملصوورة، لفورا العلوم بوجوود احلكوم وقيوام  عبارة أخرى:وب

الوودليل عليووه فاال وولاال يقيووج، وال خيوورج عوون عهوودة اال وولاال إال باقلثووال كافووة املصوواديا املشوولبهة أو تنانبهووا 
الشوووبهة احلكميوووة الكليوووة غوووري  (، وضلوووظ عكووو حينئووو ٍ )فيقوووال: لكنوووه حرجوووي فريتفوووع بوووال حووورج، فنلاوووأ للظووون 

اال يووينلفوورا عوودم قيووام علوم أو علمووي عليهووا، فلووي  اال وولاال يقلوي  يقينيوواال احملصوورة فوواا اال وولاال لووي  فيهووا 
وإمنوا اال ولاال اوج بظون غوري قعلوك، والعقول يور  االسولناد إليوه اسولناداال  لياع اخلروج عون عهدتوه باالحليواس

م باالحليواس إض مل يقوم لديوه دليول علوى اا الوصوول االحلموا  لوز  بوه، وال ي   ملز  إىل الراجح، وعكسه املرجو ، في  
 . وللبحمل صلة بإضا اهلل تعاىل.قناز. وسيأيت قزيد إينا  بإضا اهلل تعاىل

 وصلى اهلل على محمد واله الطيبين الطاهرين
 

َلِة، َوالتنََّزو   : أقري املؤقننيقال  َتأقياِء اغأِتناُم الأُمهأ َلةِ شيَمُة األأ  (.343)غرر احلكم: ص ُد ِللرَّحأ
                                                           

 وه ا وجه عدم االسللزام. (1)
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