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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
(88) 

 تقدم اإلمتثال الظني على اإلمتثال العلمي اإلجمالي
ضييمن لرادييإ  عمييال ،ذهييإ إت دمييدم اال اييال العلمييي اامجيياث علييى اال اييال الظيي ،  األعظييم الشييي   ن  أسببب  

 :دفيدظ ر فيه بالوجوه اآلدية، اليت ن ي  ، ولكن قد (1)اال اال األربعة اليت ذكرها
 . الماعدةال س اناءاانه يشك ل س  ح  بل إن  (العلى كل ح ن  س  ح  ح ياط اا)عدم صحة قاعدة  :أولا 
 .ردبة اال اال الظ  العمالئي ل مدلة على ردبة اال اال العلمي اامجاث ن  أ وثانياا:
حجيية الظين إنف احيا  ال إنسيدا ا ، ج ني   ايا ي   لوقع املمدلة الاالاة والاانية على العكي  ايا ذكيره الشيي   ن  أ وثالثاا:

را  رفعنا اليد عنه إت الظن كانت حجي ه لن بياب اانسيدا ، عكي  ليا س  وجدنا ع   إذاالالزم ااح ياط مث  نأبقلنا  نإ نهإف
 .رف دب  لو دمدم الظن ردبة على ااح ياط 

 ألن الظن هو الطري  المتعارف لدى العقالء -2
، إذ لين ااح يياطالظن لمدم على ااح ياط، ألنه الطريق امل عارف لدى العمالء عكي   الظاهر أن   ن  إ الوجه األول:

امل عارفيية ال علييى ااح ييياط، بييل  ييدهم  (2)العمالئيييةالعمييالء يبنييون حييياام ونظييالهم ودمنينيياام علييى الظنييون  أنح الواضيي
السييد  اسي دل(: )وقيد ح يياطااوقيد ذكرنيا يف ك ياب ) يو  يف  ،كي وليي  الع إال لا خير يذلون لن حي اط يف ألوره، 

 وإضافة:لا  ف  رمها لع دصر  ذكنهني، لع وجو  األلارة بوج ح ياطااعلى لذلولية  (3)الوالد 
                                                           

العلمييي  ل اييالاااحلكييم الشييرعي، فلييه لرادييإ أربييع: األوت:  ل اييالال: )دوضيييح ذليين: أنييه إذا وجييإ عمييال أو ضييرعا ال عيير  قييال  (1)
ويف لعنيياه لييا إذا كبييت كونييه هييو املكليي  بييه بييالطريق الشييرعي وإن   يفييد  ال فصيييلي، وهييو أن يييأع مييا يعلييم دفصيييال أنييه هييو املكليي  بييه.

 .ج ها ااالعلم وال الظن، كاألصول اجلارية يف لوار ها، وف وى اجمل هد بالنسبة إت اجلاهل العاجز عن 
 .ح ياطبااحيصل  العلمي اامجاث، وهو ل االااالاانية: 
 الظ ، وهو أن يأع ما يظن أنه املكل  به. ل االااالاالاة: 
، كال عبييد بأحييد اييريف املسييألة ليين الوجييوب وال حييرب، أو ال عبييد بييبعن حميي مالج املكليي  بييه عنييد عييدم وجييوب ح ميياثاا ل اييالااالرابعيية: 
 أو عدم إلكانه. ح ياطاا

لعمييل العييدول عيين سيابم ها إت الحم هييا إال لييع دعييذرها، علييى إضييكال يف األولييني دمييدم يف أول الك يياب، وهيذه املرادييإ لةدبيية ال كييوز  كييم ا
 (.132-131ص 1ة( )فرائد األصول:  بالرابع ك فاءاا وحينئذ فإذا دعذرج املردبة األوت و  كإ الاانية دعينت الاالاة، وال كوز 

 هلا لعنيني. نأسيأع  (2)
 ب صرف وإضافة. – 232ص 7:  الوصائل إت الرسائل (3)
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 نإفييواردكيياز امل شييرعة علييى المييبح أيمييا  يف اجلمليية،  (1)الصييور الكاييم ليينبنيياء العمييالء علييى قبحييه يف  الوجببه األول:
ليين البييائع عيين إباحيية بميياع ه وعييدم كوالييا  صييبا ، ليياال  أو أن يسييأل البييائع ليين  س فسييارااالعمييالء ال يييرون ليين احلسيين 

ة الييامن، إال يف لييور  الشييبهة عرفييا ، بييل لييو سييأل ضييفا ليين  ييم ضييبهة عرفييا  ذل ييوه وعييدوه نوعييا  ليين املشييةع عيين إباحيي
نوع لين سيوء الظين بياآلخرين وهيو ليذلوم لطلميا ، ولكين الميدر املسيل م لين  نهأيشعر بال همة كما  نهأالوسوسة إضافة إت 

 ل  عليهيا أو كيان لنشيسه سيوء الظين بالفاعيل )ذع الييد( بال همية أو  رضيع  أذم العمالء وامل شرعة ليه ليا ليو عيد  وسوسية أو 
 .واألحكام دب    البا  على الغالإ (2)، لكن الغالإ هو ذلن ون الفعل

ليع أاليا صياحبة ييد  نية  البي  ويدل على الذم أيما  قطعية لذلوليية لطالبية أب بكير لين الصيديمة الزهيراء )عليهيا السيالم( 
ية للكها لفدك، فإن ص رف كاللها )عليها السالم(  لييل، بيل وأقيوى  لييل  إذ على فدك. وذلن لع قطع النظر عن قطع

ِإنََّمبا يررِيبدر اللَّببهر ال يعمل يف حمها الكذب وهي اليت )يرضى اهلل لرضاها ويغمإ لغميبها( وهيي املشيمولة بموليه دعيات: 
 ).(3)اِليرْذِهَب َعنكرمر الرِّْجَس َأْهَل اْلبَبْيِت َويرَطهِّرَكرْم َتْطِهيرا 

 وألن الشارع بنى تشريعاته على الظنون ل اإلحتياط
بنيياء الشييارع يف كافية دشييريعاده لييي  عليى ااح ييياط بييل عليى لييا يسييمى بيالظنون النوعييية وإن كانييت  نأ الوجبه الثبباني:

ع كافية ، مليا كيان هنياك وجيه لبنياء الشيار  ضعيفة  ولو كان ااح ياط لمدلا  ردبية عميال  عليى الظين، كميا ذكيره الشيي 
و)األمييان( )البي نية( لرجعيية الشيارع بيع عليى  نأأال ديرى   وامليوار األحييان دشريعاده على لا خييال  ااح يياط يف كايم لين 

يييير  يف ليييور  واحيييد لنهيييا ديييرجيح  نأ( ونظائرهيييا واع  هيييا هيييي احلجيييج  ون س صيييحابااااقيييرار( و)الييييد( و)السيييو ( و))
ليو كيان أرجيح  ح يياطاا نأ، ليع كميا سييأع  العكي  وهيو ذم لين حي ياط يف لوار هياااح ياط يف لوار ها عليها، بيل ور  

وكان الظين لرجوحيا  مليا ألكين ذلين حيق وإن قلنيا بإلكيان ال فصييا يف احلكيم العمليي بوجيه ، كإرجاعيه إت ال فصيا، 
  هيار كايم لين لوا يياط يف  ختيال  ااح ظنيونالشيارع كافية حججيه عليى فيما ليو بيع لذلن  ظر  لنا جيه  ال يعمل أع دو  فانه

 .كارة بالغة
الشارع خ  الامة حجة بمول لطليق حيق  ع  ا احلكمية فكذلن إذ هاجاملوضوعية وألا الشب اجفذلن كله يف الشبه
 نأأرجعيوا النياإ إت اليرواة لطلميا  لين  يم   األئمية نأأال ديرى  املعصيوم  نليي املباضير ل لم  لع انف اح باب العليم بيا

ال  ييد وال روايية واحييدة ديألر النيياإ بيالرجوع إليييهم  ننياإف  ضييرة  العسير واحليير  لين الرجييوع إلييهم لبا ميا إذا لييزمذليين دوا يمي ي
بل كافة الرواياج لطلمة يف اارجاع إت الرواة سواء احلاضر لينهم  ،رواةلباضرة إذا   يلزم العسر واحلر  بدل الرجوع إت ال

                                                           

 .154-122ذكرنا جمموعة وافرة لنها يف ك اب ) و  يف ااح ياط( فراجع الصفحاج  (1)
 يعد وسوسة.. إخل. نهأأع  (2)
ب صيييرف، وأليييا الوجيييه الايييال فميييذكور يف الك ييياب  125ص  ار العليييم ي قيييم: ،ح يييياطااالسييييد لردميييى احلسيييي  الشيييمازع،  يييو  يف  (3)

 .121ص
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ٍِ ِلَيتَبَفقَّهربوا  لفَبَلوْ أو لكة أم الغائإ، بل  د قوله دعات: يف املدينة أو الكوفة أو سالراء  هرْم ئافَِفب ٍ  ِمبنبْ نَبَفَر ِمْن كرلِّ ِفْرقَب
يِن َوِليبرْنِذرروا قَبْوَمهرْم ِإذا رََجعروا ِإَلْيِهْم َلَعلَّهرْم َيْحَذررونَ  املكل  إذا كان يف  نأوال  د آية وال رواية دنب ه على ) (1)ِفي الدِّ

لا  للعسيير لسي لز  إال إذا كيان الرجييوع إلييه  عنيهلباضيرة وال يرجيع إت الييرواة  أو االييام  ينية فليسيأل الرسيول املد
يرجعييون إت الوكيييل وإن كييان األصيييل، كمرجييع  ييدهم علييى ذليين سييمة العمييالء وكافيية امل شييرعة إذ  نإ( بييل نمييول: واحليير 

العسير يف وجيو  ال لمييذ أو الوكييل عين رأع املرجيع أو لوقفيه جملير  عيدم لين سيأل  ونال مليد، حاضرا  وال  د العمالء يعادب
 سسال األصيل لباضرة.
الشيارع حكيم عنيد فميد  ن  أ، عليى ااح يياط يي   الشيارع    ن  أو األلر يف الشبهاج احلكمية كذلن  ن  أكما يدل على 

اح ياط، وعند إمجال النا بيالرجوع إت العيام بال فيم ال ا دعار  النصني وعندالنا بااباحة أو بال اءة ال ااح ياط، 
الفوقييييال، وإال فييييال اءة ال ااح ييييياط، وعنييييد سييييبق احلاليييية باالس صييييحاب، بنيييياء علييييى جريانييييه يف الشييييبهاج احلكمييييية، ال 

 ااح ياط.
 من األدلٍ على مذموميٍ اإلحتياط

علييى لذلولييية ااح ييياط يف لمابييل األليياراج ولييو المييعيفة لنهييا، كالسييو  وأصييالة الصييحة الرواييياج امل مييافرة  وتببدل  
 ولنها الرواياج اآلدية:

ٍَ  )وسأل سليمان بن جعفير اجلعفيرع، العبيد الصياس لوسيى بين جعفير  ِِْتي الَسبوَ  فَبَيْشبَتِرَّ جربَّب بِل يَب َعبِن الرَّجر
ٍرَ ِإنَّ أَبَبا َجْعَفبر  َل َيْدِرَّ َأ ذَ  (1)ِفَراء   ٍ  َأ يرَيبلِّي ِفيَهباَ فَبَقباَل: نَبَعبْم لَبْيَس َعلَبْيكرمر اْلَمْسبََِل برر ذَِكيَّب ٍِ ِهبَي َأْم َييبْ َكباَن   ِكيَّب

ِر ِمببْن َذلِب  يَن َأْوَسب بَوارَِ  َيببيبَّقروا َعلَبى أَنْبفرِسببِهْم ِبَتَهباَلِتِهْم ِإنَّ الببدِّ ََ : ِإنَّ اْل ٍر لَببْيَس عَ و) (3) يَبقربولر ( وإن   لَبْيكرمر اْلَمْسببََِل
ببَوارَِ  َيببيبَّقروا) أن  يكيين ظيياهرا  يف كراه هييا ألنييه يف لمييام رفييع دييوهم الوجييوب، إال  ََ  نإوقييد يمييال:  (1)( ظيياهر فيهييا(ِإنَّ اْل

جهال هم اليت أوجبت دمييمهم على أنفسهم، أعيم لين الشيبهاج احلكميية واملوضيوعية ليديهم، كميا هيو لم ميى الماعيدة 
 .جة إت حتميقلكنه  ا

جمييال لييع لالحظيية دطييابق ذليين لييع اآلييياج  للشيينال يبمييى  نييهإفولييئن ضيين يف عمولييه أو يف كونييه ع ل يية ال حكميية، 
ببمر اْلعرْسببرَ األخييرى والرواييياج كمولييه دعييات:  ببمر اْليرْسببَر َول يرريببدر ِبكر ٍِ و (5)يرريببدر اللَّببهر ِبكر ببْمَح ٍِ السَّ  (2)برِعثْببتر بِاْلَحِنيِفيَّبب

                                                           

 .122 وبة: اآلية سورة ال (1)
 الفرو: اجللد لع الصوف. (2)
 .  257، ص1لن ال حيمره الفميه:   (3)
 .125السيد لردمى احلسي  الشمازع،  و  يف االح ياط،  ار العلم ي قم: ص (1)
 .145سورة البمرة: اآلية  (5)
 .341ص 1عواث الآللئ:   (2)
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 ام.ك و ممها
َها َفِقيَل ِفيَهباَ فَبَقباَل: َوأَنْبَت قبرْلتر أِلَِبي َعْبِد اللَِّه )وعن عمر بن حنظلة قال: ) : ِإنِّي تَبَزوَّْجتر اْمَرَأةا َفَسَِْلتر َعنبْ

مير بيه كيون سيساله بعيد ( فيال يلَبْيَس َعلَبْيكرمر التبَّْفتِبي ر بيإاال  ) سي داللواا. (1)ِلَم َسَِْلَت أَْيضاا َلْيَس َعَلْيكرمر التبَّْفتِبي ر 
 زواجه لنها ال قبله.

: أَْلَقى اْلَمْرَأَة بِاْلَفاَلِة الَِّتي َلْيَس قبرْلتر أِلَِبي َعْبِد اللَِّه يف الصحيح، )عن ليسرة قيال:  (2)وكذا لا جاء يف الكايف
َهببباَ قَببباَل:  : َلَ فََِتَبَزوَّجر َُْوِ َ فَبتَبقربببولر َِقرولر َلَهبببا: لَبببِ   ٍر َعلَبببى نَبْفِسبببَهاِفيَهبببا َأَحبببِد فَببب َق . و ممهيييا لييين نَبَعبببْمَ ِهبببَي اْلمرَيبببدَّ

(لودأل   رف دب  لن باب ال زاحم،  نهأبيمال  نأالةك إال لرج ح له االام  حسنضائبة  ح ياطااالرواياج. ولو كانت يف 
(3) 

 .(1)يدِ َوَأْمرر اْلَفْرِ  َشدِ  نأأقول: وذلن كله ر م لا ور  لن 
وقولييه  ( ظياهر فيهميا.َوأَنْببَت لِبَم َسبَِْلَت أَْيضبباا ) ن  إفي( ظياهرا  يف املرجوحييية واليذم ْيكرمر التبَّْفتِبي ر لَبْيَس َعلَببوليئن   يكين )

 ( ٍر َق  ( ظاهر يف البناء على الصحة بدل ااح ياط.ِهَي اْلمرَيدَّ
اللَّْحبِم ِمبَن الَسبوِ  َوَل َعبْن ِشبَراِء  َسبَِْلتر أَبَبا َجْعَفبر  وعن حممد بين أب عميم، عين ابين أذينية، عين زرارة، قيال: 

ِر اْلَقيَّابروَنَ قَاَل فَبَقاَل: ِإَذا َكاَن ِفي سروِ  اْلمرْسِلِميَن َفكرْل َوَل َتْسَِْل َعْنهر   .(5)يرْدَرى َما َيْيَن
لطلميا  حيق يف  ح يياطاا: )ال ضين يف حكيم العميل والنميل برجحيان ر يف قيول الشيي  األنصيارع نظ  )وبذلن ي 
: إنيه قيد اس فاضيت األخبيار بيالنهي عين السيسال . وقيال صياحإ احليدائق لف أل ي، (2)ناك ألارة على احليل(لا كان ه

 .وللبحث صلة بإذن اهلل دعات ((7)عند الشراء لن سو  املسلمني أو الفحا وال ف يش
 له الطيبين الطاهرينوآوصلى اهلل على محمد 
 

َ َمْن َكَسَل َلْم يبرَؤدِّ َحقَّاَا َوَمْن َيَتَر إيَّاَك َوالَكَسَل وَ  :قال االام حممد الباقر  الضََّتَرَ فَإنبَّهرَما ِمْفَتاحر كرلِّ َشرِّ
 (.295)حت  العمول: ص َلْم َيْيِبْر َعلى َح   

                                                           

 .529ص 5الكايف:   (1)
 .392ص 5الكايف:    (2)
 .122،  ار العلم ي قم: صح ياطاا  الشمازع،  و  يف السيد لردمى احلسي (3)
 .123ص 5كمة ااسالم الكلي ، الكايف،  ار الك إ ااساللية ي اهران:   (1)
 .72ص 9اذيإ األحكام:   (5)
 .137ص 2فرائد األصول:   (2)
 .24ص1احلدائق الناظرة:   (7)
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