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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
(66) 

 لجهتي المظنة واإلحتياط جمعمالمظنونات 
 اهرفيحنييرا  ولنيضرى اإ نإفرعرا  للههنيرني علرى وسرنيوع العلرظ النظررل والعلمري، مَ مَ دائررة املظنواراأ أحرب    ن  إ وبعبارة أخرى:
 ذلك.هو ولنيضى الظن  نأاونيثاال  للنواهي املظنواة، كما  جنيناباإلألواور املظنواة أو  ونيثاال  إالعمظ هبا بأمجعها 

املظنواراأ فيعمرظ هبرا نيهنيرني: كوظرا وظنوارة  أورا، حنيياطرا  إا بكواره املوهوواأ واملشكوكاأ ينيم ض وجوب العمرظ هبر نإفوعليه: 
 حنييا .وكون العمظ هبا وطابلا  لإل

رررذلرررك  ن  إ ال يقاااال: لكرررون بأمجعهرررا ضرررمن دائررررة املظنواررراأ، أو ضرررمن دائررررة  نأا يصررر  لرررو لررررددأ األحكرررام الواقعيرررة ا هولرررة، برررني إن 
عكرررل الشرررك  (1)و يف انيملرررةلرررالظررن كاارررفا  و  لكرررونرجرر  علرررال  اإليررران باملظنواررراأ املشرركوكاأ، أو ضرررمن دائررررة املوهووررراأ، فيكرررون األ

العلرم اإمجرا    رظ  ع األحكام الواقعية ا هولة برني الردوائر الرثالي  يري ال يفري العمرظ بكافرة املظنواراأ وز  مظ لحنيأ  ، عكل وا لو والوهم
 .فال يكون الظن خاحة هو احلهةأيضا  يف سائر الدوائر زم اإلباع الاظرا  لكون بعض أطرافه يف الدوائر األخرع فيبلى ونهزا  

 ال يوجد علم إجمالي خارج دائرة المظنوناتو 
أحكام واقعية خارج دائرة املظنوااأ وإنا  بثبوأاه ال يوجد علم أ مبعىنكال، بظ العلم اإمجا  ون ظ يف سائر الدوائر،   إذ يقال:

بوجررود فرضررا  هرر ا األحكررام ا هولررة الزائرردة عمررا لضررمننيه دائرررة املظنوارراأ، امللطرروع  ن  إفررذلررك  مل ررع  لررو  ها ررأحمررض، علررى  حنيمررالإهررو 
يف الكثرر  ال أو النررادر بعضرها يف دائرررمل املوهووراأ واملشرركوكاأ، ال يعلرم كوظررا كثرر ة برظ اللرردر املنيريلن كوظررا وررن قبيرظ ارربهة اللليرظ 

 .بهة غ  احملصورةلكوظا ون الش وهي غ  ونهزة ، الكث  يف الكث
دائررة املظنواراأ هري  نأحكمرا  ورثال  وفرضرنا  205األحكرام ا هولرة الواقعيرة هري  ن  ألرو فرضرنا : أا ره باملثرال حنيمرالنياإ وتوضيح

حكمرررا   205الرررر نأبرررفنيرررارة اعلرررم  ،ضرررا  أي خرررم 055ودائررررة املوهووررراأ  خرررم 055شررركوكاأ ودائررررة امل (عنيبررراراإخرررم )وظنرررون  055
ونها  05ونيوزعة بني الدوائر الثالي ككون  ظاأباملوهوواأ، وأخرع اعلم يف املشكوكاأ أو يف كملها إوا يف املظنوااأ أو ووجودة بأ
 .ثالثة يف دائرة 05يف دائرة أخرع و 05يف دائرة و

أو بعضرها وجودهرا علرم ب لعلره ال يكرون لنراحكمرا  خرارج دائررة املظنواراأ، كمرا  205بوجرود الررلنرا ولكن، وهنا الشراهد، ال علرم 
، والعسرر ،را  بالعمرظ هبرا بأمجعهرا عسر حنييرا اإخارج دائرة املشكوكاأ، وال علم بوجودها خارج دائررة املشركوكاأ، لكرن حيري كران 

األرجرر  علرال  كمرا سررب  النيمسرك بالعمرظ برردائرة  ن  إفر ،لر العمررظ هبرا يف إحردع الرردوائر فعلرى  قنيصرارباإغر  وني لرر   علرى الفرر ،
 .املظنوااأ

أقول: رمبا خينيلج بالبال إاكال وهو أن يلال وع قطع النظر عما يأمل ون كون  لك ظهر انيواب عن اإاكال على وا ذكر بر)وب
العلرررم لعلررر  بوجرررود لكررراليحمل دائررررة برررني احملرررنيمالأ املظنوارررة  نأأطررررال العلرررم اإمجرررا  خصررروم املظنواررراأ وورررا قرررام عليررره الطريررر ، 

ون انيميررع يف املظنواررة و نيمررظ كوظررا يف املشرركوكة و نيمررظ كوظررا يف املوهووررة، وإن كرران  نيمررظ واملشرركوكة واملوهووررة  يرري  نيمررظ كرر
العلرم لعلر  بنيكراليحمل يعلرم بكرون بعضرها يف املظنواراأ وبعضرها يف املوهووراأ وبعضرها يف املشركوكاأ، وعلرى  نأالنيبعيض أيضا ، ال 
غ ورلبرة البعري والزجرر  يري ال يرضرى املرو  بنكره كران الواجرو علينرا هرو واحدا  ون ه ا النيكاليحمل الكث ة قد بلر نأبه ا فلو علمنا 

ولصرودا واضر   نأيف عبارلره إال  ضرطراباإرغرم بعرض  (2)النيام يف املظنواراأ واملشركوكاأ واملوهووراأ، فرافهم ـ ع ر م( حنييا اإ
                                                           

 وهو املعم عنه بالكشحمل الناقص. (1)
 .045-045الشيخ حسني علي املننيظرل، ظاية األحول، الناار: دار لفك ر: مالسيد حسني الموجردل، للرير  (2)
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 .عليه جوابنا ،ويظهر ون لنلي نا الساب 
 في التنجز حتمالياإلأهمية المالكات توجب كفاية الوصول 

 . هبااإسنيدالل بالعلم بأمهية بعض املالكاأ، على حهية الظن  وجه آخر:
لكرون ورن  ارة  والكاأ أحكام الشارع، بظ ووطل  املشرِّع احلكريم، لر: إن  ولوضي  ه ا اإسنيدالل ينيوقحمل على متهيد ولدوة وهي

، ووثالره الواضر  الردواء نيمرال  حإأم حر  ب لر   وط ظرن  أم ب مي  أم بعل لم  بع ل حَ وَ أَ سواء  الياداإاألمهية واللوة  يي يراها ونهزة الزوة 
مل يصلين دليظ  اهأز فال جيوز رويه وقنيله بدعوع نهِّ حملون الدم وون بعيد إاسااا   ءعاملناالشب  إحنيمال كون ه ا  ن  أوالفروج، حيي 

ة، وك لك احلال يف الشبهة احلكمية كما لو اك يف جواز إاسان ال غزال أو اهرة، فه ا يف الشبهة املوضوعياه أأو خم وعنيم على 
 ، لفنينة عاوة مشل  املاليني، على وا أوض ه السيد الوالد يف  ي احلدود.جوائياألقنيظ املرلد 

مل  ال يراهرا ونهرزة علرى العبرد الزورة اإلبراع إال لرو وحرل  بعلرم أو علمري، أورا إذا ارهإفال لكون والكالره بنيلرك اللروة، ولر ا  ارة  ول
 حنيمال.. رد اإ ونيثالباإ ا  عبدَ حمل ال يكل   اهإفلبلغ العبد بعلم أو علمي 

 اإلحتماالت الثالث
 احملنيمالأ يف األحكام ا هولة ثالثة: نلول:ف ذلك مت هدإذا 

 تكون كافة األحكام المجهولة قوية المالك نأ -أ
زجرر حر  ورع عردم وحرو ا البعري والالفعليرة و والكاهتا ون اللوة  يي لبلرغ ورلبرة  نأباعلم إن األحكام الواقعية ا هولة، لارة  -أ

ولو ضمن دائرة واسعة ون األواراأ واألخبار غ  املعنيمة، فهنا أو اإمجا  حنيما  كفاية وحو ا اإاملو   يرع ول لك بعلم أو علمي 
ورال  لرى ع بنيلرك الدرجرة يررج العسرر واحلررج، ألن قروة املرال   ونره كافة األطرال، ح  وإن لرزم جيو على العبد اإحنييا  حنيما  يف

العسرر واحلررج  (1)وورد ردة  ، بعبارة أخرع: لكون ه ا األحكام املعلوم كون والكها هب ا األمهية اللصوع والدع النيزاحم العسر واحلرج
يِن ِمْن َحَرج  فال لرفعها   اظ  انيهاد وغ ا مما ورد وورد العسر واحلرج. (2)ما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدِّ

يِن ِمااْن َحااَرج  : لعررا  قولررهورود ، بالمهرران اإ   لبداهررة هرر ا اإحنيمررال وننيررحمل   لكاان    وسررائر األدلررة َومااا َجَعااَل َعلَااْيُكْم ِفااي الاادِّ
ال يبلرى  جرة  لغوينيهرا وعردم ورورد  را أبردا ، ورع دعروع إحرراز أمهيرة كافرة األحكرام ا هولرة بدر  وم  ولرز  الدالة على افي األحكام احلرجية،

األحكرام لرفرع فيهرا يعلرم ورن بداهرة وجرود وروارد  ارهأواحلاحرظ: األطرال ح  وع كوظا عسررا  وحرجرا ، مال للنخيص يف بعض وعها 
 بوحول إحنيما  أو إمجا . وع وحو االبعي والزجر الفعلي ح   بةَ ورل غة  بال بأمجعهاأحكام الشارع ليس   أن  احلرجية، 

 تكون بأجمعها ضعيفة أو متوسطة المالك نأ -ب
والبعري  ورلبرة الفعليرة انظرر ون للك األحكام ذواأ والكاأ ونيوسرطة األمهيرة أو ضرعيفة األمهيرة  يري ال لبلرغ، بوأخرع لك -ب

 .والزجر إال إذا وحل  بعلم أو علمي
 قيرامال يكرون اريء ورن األحكرام الشررعية فعليرا  الزم اإلبراع، فنيكرون الننييهرة عردم حهيرة  نأيلرزم باهبرا اسداد لدع إ اهإف :يهوعل
 .وعدم جدوائينيه وفائدله املطل  عليهاالظن 

برره الضرررورة واإمجرراع اللطعرري، لبداهررة أارره علررى االاسررداد أيضررا  ال يرفررع الشررارع يرردا عررن ك   ل اإحنيمررال، كسررابله ممرراهرر ا  ولكاان  
 مل لصظ بعلم أو علمي. ظاأأحكاوه كافة  رد 

 الطيبين الطاهرين لهآو وصلى اهلل على محمد  بإذن اهلل لعا .كما سيأمل   فبلي اخليار الثالي اآلمل املننيج حلهية الظن املطل .
فَِإنَّ  ِإْن ُأِصْبَت ِبُمِصيَبة  ِفي نَاْفِسَك َأْو ِفي َماِلَك َأْو ِفي ُوْلِدَك، فَاذُْكْر ُمَصاَبَك ِبَرُسوِل اللَِّه  : اإوام الباقرقال 

 (.225م 0يف: جالكا)  اْلَخاَلِئَق َلْم ُيَصابُوا ِبِمْثِلِه َقط  
                                                           

 واملورد هو اإحنييا  يف امللام. (1)
 .50سورة احلج: اآلية  (2)
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