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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
(64) 

 متثالإلباالبحث عن ثبوت التكليف ال عن سقوطه 
الكالالالم ي الالر  الالارة عالالن كبالالوو الىكليالالق وأخالالرل عالالن سالال و  الىكليالالق، قالالال األ  ى: وبعبااا ة رخاار 

 )املبحث األول: يف عدم اقىضاء الظن احلجية بذا ه األكرب 
 وفيه م امان:

امل ام األول: يف عالدم اقىضالاء الظالن للحجيالة بذا اله يف مرحلالة إكبالاو الىكليالق، أظ أنل الظالنل لالي  
 حجة بذا ه يف  نجيز احلكم املظنون.

امل ام الثاين: يف عدم اقىضاء الظن للحجية بذا اله يف مرحلالة إسال ا  الىكليالق، أظ أنل الظالن لالي  
 .(1)حجة بذا ه يف الىأمني عن الىكليق الذظ اشىغلت به ذملة املكللق قطعاً(

نفىالالالاحب، عالالالث عالالالن كبالالالوو اإلوعلالالالى نسالالالدال بالالال  اإلوالبحالالالث يف حجيالالالة الظالالالن املطلالالال  وعدمالالاله، علالالالى 
ولالي  عثالاً عالن إسال ا ه  ،، كما يثبت بالظن اخلالا  كربالرب الث الةنه يثبت بهأو  الىكليق بالظن املطل 

 الذظ ن   الشيخ كالمه إليه. ( هوهذا األخري )أظ مىثال وهوباإل
البحث يف العلم اإلمجايل وكذا الظن : )وبعبارة أخرل: قال السيد الربوجرلظ  :وبوجه آخر

 يف جهىني:
 سببه.يف م ام إكباو الىكليق به و نجزه ب -1
مىثالالالاله بعالالالد الفالالالراه عالالالن  نجالالالزه قالالالباًل. والبحالالالث يف لليالالال  إو يف م الالالام إسالالال ا  الىكليالالالق املنجالالالز  -2
نسدال إمنا هو يف اجلهة األوىل، إذ البحث يف إكباو  نجز مالا ألل إلياله الظالن مالن املعلالوم باإلمجالال اإل
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 .(1)مىثال مربو ة باجلهة الثانية(اإلومرا ب  ،بسبب قيام الظن
 متثالهإو ثبوت التكليف وسقوطه ككلي  المقامات الثالث:

 ن امل اماو كالكة:أ والتحقيق:
 كبوو الىكليق ككلي، بالظن املطل  أو غريه، كالظن اخلا  أو العلم. -أ

 س و ه، كحكم كلي بالظن املطل  أو غريه واملرال من س و ه كحكم كلي -ب
 نهأ الثاين:؟ املطل  لي بالظنه  يكىفى يف كبوو احلكم الكنه أ ، فهنا أمران: األول:الناسخ -1

 نأميكالالالن هالال  يكىفالالى يف نسالالربه بالالالظن، إذ  ،عليالالهظالالن خالالا   قيالالامو  (2)علالالى فرضالاله أو فالالر  عدمالاله
الال بالالالعك ، وقالالد  كمالالا ميكالالنعاً،  يكالالون املالالوىل يف م الالام الىشالالرير مىشالالدلاً ويف م الالام سالال و   كاليفالاله موسل

 يكون يف كال امل امني موسعاً مسهاًل أو مشدلاً مصعلباً.
من س و ه كحكم كلي، املربصلص وامل يلد واحلاكم، فه  يكىفى يف املربصص وأخويه يرال و  -2

 نه ه  يكىفى يف كبوو احلكم العام به أو ال؟أالبحث عن مر بة بالظن املطل  أو ال، وذلك بعد 
حت    -أو ف  :   ،(3)مىثاله لهإب بالظن املطل  س و ه كحكم جزئي يف ح  هذا املكلق، - 

 مىثال الظين أو غريه.باإلالىكاليق، مىثال ما كبت من إ
ن البحالث يف احلجال ، سالواء أكانالت مالن بالاب الظالن أوقد ن   الشيخ الكالم إىل هالذا األخالري مالر 

 ،ناله عالث الحال إفنسدال، عن األول والثاين لون األخالري واإلالنوعي اخلا  أم من باب الظن املطل  
لسيد الربوجرلظ أيضالاً: )أقالول: الظالاهر عالدم نه عث عن ما هو يف ر بة املعلول ولذا قال اأوقد سب  

 مىثال مبا حنن فيه لوجهني:اإلر با  مرا ب إ
مىثال إمنا هي فيما إذا كالان الىكليالق كابىالاً معلومالاً منجالزاً ال إمجالال فياله اإلن مرا ب أالوجه األول: 
أوال   نجالز  مىثاله، فيىصور فياله املرا الب املالذكورة وفيمالا حنالن فياله يكالون البحالث يفإلفىصدل اإلنسان 

                                                           

 .552الشيخ حسني علي املنىظرظ/   رير أعاث آقا حسني الطبا بائي الربوجرلظ، الناشر: لار  فكلر ال هتران:   (1)
 كىفاء.اإل عدم  (2)
 ية له.مىثاله كانياً وكالثاً إىل ما ال هناإمىثال يىح   الغر  و ىح   الطاعة، فيس ط األمر وإال لوجب باإلألنه  (3)
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 .(1)ن املىنجز ما ألل الظن إىل كبو ه(أو الىكليق 
 كيفية تغيير محو  البحث عما بناه عليه الشيخ 

: )أنلالاله إذا وجالالب ع الالاًل أو بالالع عليالاله عثالاله حمالالور عثالاله  الالا ن يغالالريل أوعليالاله: كالالان ينبغالالي للشالاليخ  رقااول:
 مىثال احلكم الشرعي، فله مرا ب أربر:إلشرعاً الىعرل  
 ...مىثال العلمي الىفصيلي،اإلاألوىل: 
 حىيا .باإلمىثال العلمي اإلمجايل، وهو حيص  اإلالثانية: 
 مىثال الظين، وهو أن يأيت مبا يظن أنه املكللق به.اإلالثالثة: 
حىمالايل، كالىعبلالد بأحالد  الريف املسالألة مالن الوجالوب والىحالرت، أو الىعبلالد بالبع  اإلمىثالال اإلالرابعة: 

 :(2)حىيا  أو عدم إمكانه(اإلعدم وجوب  حمىمالو املكللق به عند
 ن  نجز الىكاليق له مرا ب:إ) ن ي ال:أب (الىنجز)إىل 

 األوىل: الىنجز العلمي الىفصيلي.
 الثانية: الىنجز العلمي اإلمجايل أو الىنجز بالعلم اإلمجايل.

 الثالثة: الىنجز الظين أو الىنجز بالظن.
 .(حىمالباإلالرابعة: الىنجز 

ي ال: ن أفينبغي  على  فسري احلجية باملنجزية واملعذرية، وأما على  فسريها بالكاشفية وذلك بناءً 
 ماراو عن أحكام املوىل على أنواع ومرا ب:واألن كاشفية الطرق إ)

 : الكاشفية العلمية.األوىل
 .الثانية: الكاشفية اإلمجالية
 الثالثة: الكاشفية الظنية.

 .(حىمال عن حكم املوىلاإلاشفية حىمالية أظ كاإلالرابعة: الكاشفية 
                                                           

 .552الشيخ حسني علي املنىظرظ/   رير أعاث آقا حسني الطبا بائي الربوجرلظ، الناشر: لار  فكلر ال هتران:   (1)
 .131  1الشيخ مر ضى األنصارظ، فرائد األوول، جممر الفكر اإلسالمي ال قم:   (2)
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ن لالالزوم إ بالالاع العبالالد ألوامالالر مالالواله علالالى إي الالال: )ن أفينبغالالي بلالالزوم اإل بالالاع  احلجيالالةوأمالالا علالالى  فسالالري 
 .لزوم إ باع العلم الىفصيلي... اخل( :األوىلمرا ب: 

 الظالالنمىثالالال إذ ي الالال: حيالالث لالالزم إ بالالاع العلالالم أو العلمالالي أو اإلعلالالى  ر بالالةً  وهالالذا األخالالري أيضالالاً سالالاب   
حىمال الذظ لزم إ باعه، بعم  حيىمال  كوناله اإلالظن أو العلم أو مىثال إكىفى يف م ام ، فه  ي  املطل 

قيالام الظالن اخلالا  علالى كوناله علالى األقال  مىثالااًل أو إمىثااًل أو ال بد مالن العلالم بكوناله إ/ أو يظن كونه 
 .؟مىثاالً إ

كبالوو مرحلالة يف  :نهألساب ة إذ قد ي ال: بال  الزم بني املرا ب يف امل اماو انه أ: ذلكوالوجه يف 
وسالالاليأيت مىثالالالال، أو العكالالال ، باإلبالالالالظن  ىىفالالاله ي كمىثالالالالإمرحلالالالة الىكليالالالق ال بالالالد مالالالن العلالالالم، ولكالالالن يف 

 بإذن اهلل  عاىل.يف ذلك الوجه 
 الفرق بين المقامات

ز ف الالائم ، وأمالالا الىنجالالبالالاملكلققالالائم عمالال  مىثالالال اإل: ألن بالالنيل  الفالالرق بالالني امل امالالاو السالالاب ة تنبيااه:
مىعلالالال  حكالالالم نالالاله إفبالالالاحلكم نفسالالاله وأمالالالا الكاشالالالفية ف ائمالالالة بالالالالدلي  علالالالى احلكالالالم، وأمالالالا لالالالزوم اإل بالالالاع 

هالال  يلالالزم العلالالم والعمالال  مىثالالال اإلنالاله إذا لالالزم إ بالالاع هالالذا الظالالن مالالثاًل، ففالالي م الالام أبالالاملكلق ويىفالالرع عليالاله 
 .وللبحث  ىمة بإذن اهلل  عاىل .خلإبالفراه أو يكفي الظن... 

 لى محمد واله الطيبين الطاهرينوصلى اهلل ع
 

ُكونُوا ُدَعاًة ِللنَّاِس ِبَغْيِر رَْلِسَنِتُكْم لِيَاَرْوا ِمْنُكُم اْلَو ََع َوااِلْجِتَهاَد  : اإلمام الصالققال 
َر فَِإنَّ َذِلَك َداِعَية    (.87  2:  الكايف) َوالصَّاَلَة َواْلَخياْ

 m-alshirazi.com:  ىيسلر مالحظة نص الدرس على املوقر الىايل


