
 ه1114رجب /  5اإلثنين ..................... ..................................... (1219) (الظنصول: مباحث )األ

1 

 

 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
(69) 

 بناء الشارع في الشبهات الحكمية، على غير اإلحتياط
)كما يدل على أّن األمر يف الشبهات احلكمية كذلك وأّن الشارع مل ينِب علىى اححييىا ، تتمة: 

 :أّن الشارع حكم
 .عند فقد النص باحباحة أو بالرباءة ال اححييا  -أ

وال اليوقى.. قىال يف الرسىائ): )املسىالة الةالةىة:  ،وعند تعارض النصني باليخيري ال اححييا  -ب
 من جهة تعارض النّصني فيما اشيبه حكمه الشرعيّ 

وهنا مقامىات، لكىّن املقصىون هنىا إ بىات عىدم وجىوب اليوقى. واححييىا . واملعىروه عىدم وجوبىه 
 هنا، وما تقّدم يف املسالة الةانية: من نق) الوفاق واخلاله، آٍت هنا.

، وال مىىدرل لىىه سىىور أخبىىار (2)بوجىىوب اليوقّىى. واححييىىا  هنىىا (1)وقىىد ّىىرّد ااىىّد ان امليقىىّدمان
يوق.، اليت قد عرفت ما فيها: من قصور الداللة على الوجوب يف ما حنن فيه. مع أّّنا أعّم ممّا نّل ال

)وممّا يدّل على األمر باليخيري يف خصوص ما حنن فيه من اشيباه الوجوب  (3)على اليوسعة واليخيري(
عىىىىن الىىىىىِحمريّ ، حيىىىىا كيىىىى  إ  الصىىىىاح  عّجىىىى) اهلل  حيجىىىىا احاحلرمىىىىة: اليوقيىىىىع  املىىىىرو   يف بغىىىىري 
 .(4)فرجه(
قىىال يف الرسىىائ):  وعنىىد إمجىىال الىىنص بىىالرجوع إ  العىىام الفوقىىاء، وإال فىىالرباءة ال اححييىىا ، -ج
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رتال لفظ "األمر" كما إذا قلنا باش ل اللفظمن جهة إمجا فيما اشيبه حكمه الشرعيّ  :)املسالة الةانية
 أو احباحة. سيحبابواحبني الوجوب 

ه ال خىاله ث العىاملي يف الوسىائ): أنّىم عىن ااىدّ ، وقىد تقىدّ حييا احواملعروه هنا عدم وجوب 
 .(2)((1)يف الوجوب، ويشمله أيضا معقد إمجاع املعار  يف نفي الوجوب عند الشكّ 

 .(3)(الشبهات احلكمية، ال اححييا ، بناء على جريانه يف سيصحابباحوعند سبق احلالة  -د
ىىىح  الشىىىارع  نأ والحاصللل : يف بىىىالرباءة حسىىى  مشىىىهور األّىىىوليني سىىىواء  (نصقىىىد الىىىف)م عنىىىد ك 
نون اليحرمييىة الىيت  يف الشىبهة الوجوبيىة خبىاريوناألاليحرميية، ووافقهىم علىى ذلىك أم الشبهة الوجوبية 

 .فيها إ  اححييا  على ما ذكره يف القوانني ونقله الشيخ عنه يف الرسائ) نيخبارياألمعظم ذه  
( مطابقىاف للّى) األوي فيمىا بىاليخيري يف قولىه )إذاف فيخىرّي الشارع : حكم (ارض الدليلنيتع)وعند 

 األّ) األوي يف امليعارضني اليساقط. نأإذ رأوا  ؛يننرر، وخمالفاف له حس  آخر 
 البحث ثبوت التكليف أو سقوطه بالظن معقد
وأخرر يدور  املطلق الكالم يف مبحا حجية الظن تارة يدور حول  بوت اليكالي. بالظن تنبيه:

فقىىد يقىىال ممىىا معىىاف وقىىد ال يقىىال بىىا  منهمىىا وقىىد يفّصىى) بةبو ىىا بىىالظن وعىىدم  ،بىىهحىىول سىىقو ها 
نىوع بىني مىا يفيىد حجيىة الظىن يف الةبىوت األنلىة السىابقة وايتيىة تيو  ،سسقو ها إال بعلمي وقىد يعكى

يفىىىى كي  اليقيىىىين يسىىىيدعي الىىىرباءة اليقينيىىىة( إذ  شىىىيغالاحاعىىىدة )لقفىىىال جمىىىال علىىىى هىىىذا معىىىاف والسىىىقو  
يفيىد الىرباءة  نىهإفالعلىم منللىة الظن اخلىاص ملكىان تنليلىه  نإفالظن املطلق وإال  واملقصون بالظينحينئٍذ 
 وقد يفّص) اسيناناف إ  نلي) املولوية ومدر سعيها أو ضيقها كما سيايت. حيماف،

البحىىا تىىارة يىىدور عىىن  بىىوت ك سىىقو  اليكليىى. بىىالظن، كمىىا ذكرنىىاه، وقىىد يىىدور عىىىن  نأكمىىا 
أ  واحىىد مىىن معقىىد البحىىا كىىون   بىىنيالفىىرق وقىىد يىىدور عىىن لىىلوم إتباعىىه، وسىىيايت  منجلييىىه ومعذرييىىه
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 اليفصي) وعدمه.ل بالقو يف ، وأ ره هذه الةال ة
 عض أطرافهلبضطرار وألن العلم اإلجمالي غير منجز لإل -4

إما قيون اليكلي. وإما قيون املكل. القيون  نأوهو يعيمد على متهيد مقدمة هي:  الوجه الثالث:
سيطاعة لوجىوب احلىو ونخىول خييار ومها قيدان عقليان، وكاحبه، فاما قيون اليكلي.، فكالعق) واح

قبى)  نىهأخييىار، كمىا إال يعق) اليكلي. بىدون عقى) و  نهإفجوب الصالة ومها قيدان شرعّيان الوقت لو 
قيىىون الوجىىوب فعلىىي والواجىى  اسىىيقباي، عكىىس  نأال وجىىوب، ولىىيس  سىىيطاعةاحالوقىىت ومىىن نون 

وجوما  ابت آخذ بعنق املكل. عند نخول الوقت وال ييوق. علىى  نإفاملكل. به كالساتر للصالة 
وكىىىذلك احلىىىو بعىىىد  قىىىق  أو مىىىاء ييوضىىىا بىىىه أو شىىىبه ذلىىىك وإفىىىا هىىىي قيىىىون املكلىىى. بىىىه. سىىىاتر نجىىىو و 

 وجوبه فعلي والواج  اسيقباي. نإفعة يف شهر رمضان أو شوال مةالف احسيطا
ال يصىح  اضىطراراف نقيّىاف املضىطر  نإفىضطرار من قيون اليكلي.، عدم اح نإاتضح ذلك نقول:  إذا

ضطرار ب) أرجع بعضهم اح ،قبيح عقالف ب) هو ال يكل. شرعاف اف عرفياف اضطرار  تكليفه عقالف واملضطر
 املقدرة.العجل وعدم إ  

عىدم منجليىة العلىم احمجىاي  ال فىرق يف نىهأضىطرار مىن قيىون اليكليى.  بىت عدم اح نأ بت  وإذا
ن إحمجىىىاي أو مقارنىىىاف أو الحقىىىاف، فىىىضىىىطرار إ  بعىىىا األ ىىىراه سىىىابقاف علىىىى العلىىىم ان يكىىىون احأبىىىني 
ضىىىطرار الحقىىىاف يكشىىى. عىىىن عىىىدم تعلىىىق اليكليىىى. بىىىه حىىىني طر غىىىري مكلىىى. أبىىىداف، فعىىىروض احاملضىىى

ال يكىىىون لنىىىا علىىىم أنّىىىه إنشىىىائه، بنحىىىو القضىىىية احلقيقيىىىة، ومعىىىه ال يكىىىون لنىىىا علىىىم بىىىاليكلي.، ولىىىيس 
 ب) هي شبهة بدوية وال غري.باليكلي. املنجل فقط، أّالف 

عىىنّي أو إ  أحىىد األ ىىراه ال علىىى اليعيىىني إ   ىىره م ضىىطراراحيكىىون  نأوكىىذلك ال فىىرق بىىني 
 وسيايت هلذا مليد إيضاد بإذن اهلل تعا .

 مبىيني أو ما ذه  إليه ااقق اخلراساء، حسبما نقله عنىه ااقىق النىائيين قىال: ) كله حبس وذلك  
مىىن أّن العلىىم احمجىىاي مىىع احضىىطرار إ  بعىىا األ ىىراه ال يقيضىىي الينجيىىل  :(1)إليىىهعلىىى مىىا ذهىى  
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طلقىىاف، سىىواء كىىان احضىىطرار قبىى) العلىىم احمجىىاي أو بعىىده، وسىىواء كىىان احضىىطرار إ  املعىىنّي أو غىىري م
املعنّي، بدعور: أّن احضطرار ملا كان من حدون اليكلي. وقيونه، فال حيص) العلم باليكلي. املطلق 

ر إ  بعىىىا وقىىىال: )فىىىالقول بىىىاّن احضىىىطرا (1)(ل واحجينىىىاب عمىىىا عىىىدا املضىىىطر إليىىىهليقيضىىىي الينجيىىى
أ ىىراه العلىىم احمجىىاي يوجىى  سىىقو  اليكليىى. رأسىىاف وجىىواا احقيحىىام يف غىىري مىىا يىىدفع بىىه احضىىطرار 
مطلقاف، سواء كىان احضىطرار إ  املعىنّي أو غىري املعىنّي وسىواء كىان  ىرّو احضىطرار قبى) العلىم احمجىاي 

 (3)ضعي. غاييه( (2)أو بعده
 يين على ايخوند وجوابنا عنه غداف بإذن اهلل تعا .وسيايت ما يكم) الكالم وإشكال ااقق النائ

 فحيث انح  العلم اإلجمالي كان الظن هو الطريق
بعىىىا  إ مىىىع احضىىىطرار، يف الشىىىبهات احلكميىىىة كمىىىا هىىىو مىىىورن الكىىىالم،  نىىىهأ وملللوطن الشلللاهد:

مل  نأاف بعىد ال يكىون منجىل  ينحىّ) أو العلىم احمجىاي باليكىالي. الهولىة الكةىرية الةبوتيىة نإفىاأل راه 
ن يكىون أم باليكلي.، أو بقي لكنه من غىري إذ ال عل فقد احن) العلم احمجايتكلي. املضطر  ميكن
فيما عدا املضطر إليه  باليكالي. ومل يبق لنا إال الشبهات احلكمية البدوية، وعليه: يكون الظن منجلاف 
 .نيظرافم تيمة وأخذ ورن هو الطريق الوحيد العول حجة، أو املمضاة حجييه. وللكالمنها 

 له الطيبين الطاهرينوآوصلى اهلل على محمد 
 

يَك َدَمَك َوَماَلَك، َولأَعُدوَِّك َعْدَلَك َوإأْنَصاَفَك، َولأْلَعامَّةأ بأْشَرَك  : أمري املؤمننيقال  َخأ اْبُذْل ألأ
 َعَلْيكَ  ونلِّْم َعَلى النَّاسأ ُيَسلِّمُ سَ  ،كَ َوإأْحَسانَ 

 (.212قول: ص) . الع
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