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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
(63) 

 الشيخ: مراتب االمتثال أربعة
: )توضتي  بقولته الظتن املطلت ، و تن اددهتد خامتة، رتا لشتر  ال تي   ةجيتميكن ان يستددل علتى ح ومما

 للك: أنّه إلا وجب عقاًل أو شرعاً الدعّرض الردثال احلكم ال رعي، فله رراتب أربع:
 األوىل: االردثال العلمي الدفصيلي، وهو أن يأيت مبا يعلم تفصياًل أنّه هو املكّلف به.

كلتتف بتته بتتالطري  ال تترعي وإن ع يفتتد العلتتم وال الظتتن، شاألمتتول ا اريتتة يف ويف رعنتتا  رتتا إلا كبتت  شونتته هتتو امل
 رواردها، وفدوى اددهد بالنسبة إىل ا اهل العاجز عن االجدهاد.

 الثانية: االردثال العلمي اإلمجايل، وهو حيصل باالحدياط.
 الثالثة: االردثال الظين، وهو أن يأيت مبا يظن أنه املكّلف به.

الردثتتتال االحدمتتتايل، شالدعبّتتتد بأحتتتد نتتتريف املستتتألة رتتتن الوجتتتوب والدالتتتر ، أو الدعبّتتتد بتتتبع  حمتتتدمال  الرابعتتتة: ا
 املكّلف به عند عدم وجوب االحدياط أو عدم إركانه.

وهتت   املراتتتب رةتّبتتةز ال متتوع لكتتم العقتتل العتتدول عتتن ستتابقدها إىل الحقدهتتا إال رتتع تعتتّ رها، علتتى إشتتكال  يف 
أول الكدتتاب، وحينٍتت   فتتذلا تعتتّ ر  املرتبتتة األوىل وع متتب الثانيتتة تعّينتت  الثالثتتة، وال متتوع االشدفتتا   األّولتتني تقتتّدم يف

 .(1)بالرابعة(
ة شمتا ض الردثتال األحكتام امل تدبهة وع متز إ ااتا بتاملرّ ه إلا وجتب الدعترّ يف أنّت رتة الرابعتة:)املقدّ  :لكوقال قبل ل

وجتتوب شتتون االردثتتال علتتى وجتته االحديتتاط وعتتدم جتتواع الرجتتو  فيتته إىل  ، وكبتت  عتتدم(2)رتتة الثانيتتةهتتو رقد تتى املقدّ 
                                                           

 .132-131ص 1ال ي  ررت ى األنصاري، فرائد األمول، جممع الفكر اإلسالري ت قم: ج (1)
 ( جا   العبارة شما يلي: ش ا يف )ر(، )ظ(، )ل( و )م(، ويف ) ( و )ه  (2)

كتن الرجتو  فيهتا إىل األمتول، وع متب " املقدرة الرابعتة: يف أنته إلا وجتب الدعترض الردثتال الواقتع يف رستألة واحتدة أو يف رستائل، وع مي
 .*وأرثااماأو ع مز االحدياط، تعني العمل فيها مبطل  الظن. ولعله ل لك مب العمل بالظن يف ال رر والعدالة 

 إلا متهد  ه   املقدرا ، فنقول: إلا كب  وجوب الدعرض فيما حنن فيه لالردثال حيث انسد فيه باب العلم والظتن ااتاص شمتا رتر يف
 املقدرة األوىل ".
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 ؛ض الردثااا على وجه الظن بتالواقع فيهتا لكم العقل الدعرّ رة الثالثة، تعنّي األمول ال رعية، شما هو رقد ى املقدّ 
 ردثال الظين.على اال مز رقدّ  إل ليس بعد االردثال العلمي والظين بالظن اااص املعدرب يف ال ريعة اردثالز 

 .(1)(...توضي  للك
 توضيحات

بىن حجية الظن املطل  على رقدرا  االنسداد، فهو حجة بناً  على االنستداد، لكننتا  ان ال ي   أقول:
سنوض  انه، رع بع  الدغيري والدطوير، فانه سيكون حجة علتى االنفدتاأ أي تاً، وللتك بقلتب روقتع املقدرتة الثالثتة 

 عليها شما سيأيت. رع الثانية لدقدرها رتبةً 
 وال بد رن إي اأ بع  شالره أواًل مث الدطرق لبع  املناق ا  فنقول:

هتي: االردثتال العلمتي الدفصتيلي، وهتو علتى نتوعني: فارتا ان يعلتم بتاحلكم ال ترعي التواقعي وارتا  المرتبة األولى
اهنتتتا رادارتتت  هتتتي الو يفتتتتة  فاهنتتتا وإن شانتتتت  قتتتد تكتتتون لالفتتتة للالكتتتم التتتتواقعي إال (2)ال تتترعيةان يعلتتتم بالو يفتتتة 

ال رعية فعاًل يف ح  املكلف فهتي رنجتزة رعت رة قطعتاً، وللتك شاسدصتالابه احلكتم، بنتا  علتى جريانته يف األحكتام 
شتان قتد نلقهتتا   هإنت هلتفيجتوع لته رباشتروا وعتتب عليته نفقدهتا راتم احدما دتهعوج ال تتزال الكليتة، أو املوضتو  شكوهنتا

 واقع على أي تقدير.ففيه الدالفظ على الأرا االحدياط ، و الربا ة والدخيريفنسي، فأجرى االسدصالاب، وش لك 
فارتتا يف ال تتبهة احلكميتتة وهتتو رتتا أشتتار إليتته بقولتته: )شالدعبّتتد بأحتتد نتتريف املستتألة رتتن  -أ: الرابعااةالمرتبااة  وأمااا

ار األرتتر بتتني الوجتتوب الوجتتوب والدالتتر ( شمتتا لتتو احدمتتل شتتون التتدعا  عنتتد ر يتتة ااتتالل واجبتتاً، أو املتتراد فيمتتا لتتو د
الوجتوب أو احلررتة ال ملترج  بنظتر  أو رتع رترج  شدغليتب جانتب دفتع املفستدة  ارتاواحلررة فانه يدعبد باحتد نرفيهتا 

يف ال تتتبهة املوضتتتوعية وهتتتو رتتتا أشتتتار إليتتته بقولتتته )أو الدعبّتتتد بتتتبع  حمتتتدمال  وارتتتا  -بعلتتتى جلتتتب املنفعتتتة رتتتثاًل، 
 وارتامتا يف دوران األرتر بتني ارت ورين كفعتدم إركانته( أرتا عتدم إركانته  املكّلف بته عنتد عتدم وجتوب االحديتاط أو

الدعبتتد بتتبع  حمتتدمال  الدكليتتف عنتتد عتتدم وجتتوب االحديتتاط فقتتد ميثتتل لتته بال تتبهة اتتري ارصتتورة حيتتث ال متتب 
وجوبيتتة بذتيتتان بع تتها يف ال دمتتايلاالحديتتاط فيهتتا بأمجعهتتا للتتزوم العستتر واحلتترج، لكتتن هتتل متتب عليتته االردثتتال االح

                                                                                                                                                                                                                       

(، شمتتا أشتار إىل للتتك ارقتت   ورتن اردمتتل: أن يكتون الصتتادر رتن قلمتته ال تتريف أوال رتا أكبدنتتا  مث شتطب عليتته وأكبتت  رتا يف ) ( و )ه
 احلاج رريعا روسى الدربيزي )قدس سر ( يف هارش أوك  الوسائل.

 * أقول: شالنسب والوقف.
 .131ص 1، جممع الفكر اإلسالري ت قم: جال ي  ررت ى األنصاري، فرائد األمول (1)
 لنا به، ورن رفاد االرارا  إل قد تكون لالفة للواقع.األعم رن روارد األمل العملي شما رثّ  (2)
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االبتدال  فانته علتى امل تهور حمتل وترك را تيسر يف الدالرميية؟، وش لك لو شان أحد نتريف العلتم اإلمجتايل خارجتاً عتن 
ز، وش ا لتو خترج احتد ا عتن االبتدال  بعتد تعلت  العلتم اإلمجتايل فانته عنتد مجاعتة رتن رنجّ ز، وعلى املنصور رنجّ اري 

 املبدلى به اردثال احدمايل. (به)أو عن األنرافالردثال باإلتيان ببع  األعالم ال خيرج عن الدنجز، وعلى أي فان ا
 المناقشات

 قد يورد عليه بوجو : ولكن
 ثالث مراتب  المراتب سبعة وقد أغفل

الظتتتن ااتتاص ررتبتتة الظتتن املعدتترب أو  -2ررتبتتة االنمٍنتتتان،  -1اافتتل كتتالا رراتتتب:  ان ال تتي   األول:
)االردثتال العلمتي الدفصتيلي( رتا شتان بعلتم  وىليت ال ي  األوىل والثانية، ألنه يريتد بتاألو ا تقعان بني ررتب (1)النوعي

( نعتتم ميكتتن )وهتتو أن يتتأيت مبتا يعلتتم تفصتتياًل أنّته هتتو املكلّتتف بتهبقولته: العلمتتي املصتتطل  ولت ا متترأ بتت لك  يتدير وال 
 .  واألمولرن االرارا ،شما لشرنا  يف ااارش  ،( األعم...قصد رن )ويف رعنا  ا واب انه 

وال شك ان االنمٍنان اري العلم روضوعاً وإن قيل انه علم عريف لكنه رساحمة إل العلتم ال حيدمتل فيته ااتالف، 
ريقيتتاً، ارتتا االنمٍنتتان احلجيتتة وال ميكتتن ستتلبها عنتته رتتادام ن هلاتيّتتلبداهتتة ان العلتتم أي تتاً عكتتس االنمٍنتتان، وحكمتتاً 

 فليس  احلجية لاتية له ل لك ميكن سلبها عنه.
 .مث انه ال شك يف تقدم )العلمي، أي الظن املعدرب( على املرتبة الثانية اليت لشرها 

اافل ررتبة أخرى تقتع بتني ررتبديته الثانيتة والثالثتة وهتي االردثتال بنالتو االحديتاط يف الدبعتي  أي  شما انه 
لنتتاق) )وهتتو رتتا ستتب  ان اليتتزدي أشتتكل بتته عليتته( والظتتاهر انتته يريتتد االردثتتال العلمتتي اإلمجتتايل الكارتتل االحديتتاط ا

 ال ارل، لوضوأ ان الدبعي  يف االحدياط ليس اردثااًل علمياً إمجالياً بل هو اردثال احدمايل إمجايل.
قتتتد أستتتق   فتتتى عليتتتك: أنّتتته : )أقتتتول: ال خيية أشتتتار يف لتتتر الفوائتتتد بقولتتتهوإىل هتتت   املراتتتتب التتتثالا املنستتت

بع  رراتب االردثال شاإلناعة الظّنية االنمٍنانّية؛ فذهّنا رقّدرة علتى االردثتال الظّتين بقتول رطلت . واإلناعتة الظّنيتة 
بالّظن الّنوعي؛ فذهّنا رقّدرة على االردثال الّ كي والتو ي فمراتتب االردثتال ستّدة ال أربعتة، بتل قتد يقتال: إهّنتا ستبعة 

 .(2)ى عدم إدراج الّدبعي  يف االحدياط يف املرتبة الثّانية فددبّر(بنا  عل
 ن االمتثالعف متقدم على الكالم يالكالم عن وصول التكل

                                                           

 نعم يف احلاشية امل روب عليها لشر الظن اااص أو النوعي. (1)
 .154ص 2ج ىب:املريعا حممد حسن األشدياين، لر الفوائد يف شرأ الفرائد، الناشر: لوي القر  (2)
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وهتتي عمتتدة رتتا ن تتكل بتته عليتته، وهتتو ان املرتبتتة الثالثتتة قتتد تكتتون ردقدرتتة علتتى املرتبتتة الثانيتتة يف حكتتم  الثانيااة:
 دالية:ال ر  والعقل، وبرهنة للك يف ضمن املطالب ال

هو يف رتبًة املعلول ألن  عّماشالم   الكالم عنها نقل الكالم إىل رراتب االردثال، ولكن ان ال ي   األول:
رن تتأ  رى انته نتت)إل  وجتتوب الدكليتف بذن تائه علتتى لستان املعصتوم  -وجتوب االردثتال فتتر  أرترين نتوليني: أ

، فتاألرر ستيان رتن هت ا لتهوهتو ناقتل  اب  عليته علتى انته علتى األختري فاإلن تا  ست ،حيوليس لرباً فقت  عتن التو 
تتملتتا بلتتت ررتبتتة الفعليتتة والدنجتتز فانتته ال يكفتتي  رتتا التتو  وومتتوله إلينتتا، إل لتتوال ومتتوله بن -احليتتث( ب رف االقد تتا  م 

َوماااا َّان اااا يف الفعليتتتة والدنجتتتز، عقتتتاًل إلا ع يصتتتل بوجتتته ، وشتتترعاً لقولتتته تعتتتاىل:  ،نالتتتو  واإلن تتتا  رتتتن اتتتري ومتتتول ب
َعَث َرساوالا ماعَ  بيَن َحت ى نَاباْ ، باعدبار الرسول شناية عن البالغ واإلبالغ وال يراد به مرف بعثدته رتن اتري بتالغ (1)ذِّ

 عليه. َرساوالا والقرينة عقلية إضافة إىل القرينة اللفظية لداللة 
َم اْلَقَياَماَة َوَحَراماا ا َحاَرام  أَبَاداا َحاَللا ماَحم ٍد َحااَلل  أَبَاداا َللَاى وَااوْ قد ان أ األحكام شافة و واملفروض انه 
ماْم قال تعاىل: شما وانه شان ركلفاً باإليصال وش ا اري  شفائياً   (2)َلَلى وَاْوَم اْلَقَياَمةَ  فَاَلْو ال نَاَفَر َمْن َّالِّ َفْرقَاٍة َماناْ

وَن َولَيااْنااااَذراوا قَاااااْوَمماْم َل ا رََجعاااااوا  ااااوا َفاااال الاااادِّ ااااْم َوْحااااَذراو َ طائََفااااة  لََيتَاَفق ما ااااروَن و (3)َللَااااْيَمْم َلَعل ما راساااااالا ماَبشِّ
 .(5)َوما َعَلى الر ساوَل َلال  اْلَبالغا اْلمابينا و (1)َوماْنَذرونَ 

يف تغيتتري املعادلتتة يف البالتتث شلتته  ،متتولشيفيتتة تتتأكري نقتتل الكتتالم رتتن ررحلتتة االردثتتال إىل ررحلتتة الو بيتتان  وستتيأيت 
 فأندظر.

 د وال  الطيبين الطاهرونوصلى اهلل على محم
 

وَن، َفَإَ ا رَأَوْاتاما  قَاَل َعيَسى ْبنا َمْرَوَم  : أرري املؤرننيقال  وَن، َواْلَعاَلما طََبيبا الدِّ وَنارا َداءا الدِّ الدِّ
را نَاَصٍح َلَغْيرَهَ  اَء َلَلى نَاْفَسَ ، فَات َمماوها َواْعَلماوا أَن  ا َغياْ  الط َبيَب َوجارُّ الد 

 (.113ص 1ااصال: ج)
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