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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
(73) 

 ز أو الالعلم في غير المضطر إليه إما منج  
هم نههأبأن نقول  ماإالطرف غري املضطر إليه، املتعلِّق بإن العلم المطلب السادس:  ز كمها قالهه اققهق نجِّ

 :جةالظن املطلق يكون هو احل نإفوعلى كال املبنيني  ،ينكما ذهب إليه اققق اخلراسا ، ال أوالنائيين 
 فإن كان منجزًا فيجب التبعيض في اإلحتياط فهو امتثال احتمالي

ههم نهههأبإذا قلنهها  أمااا ز )يف الههبعا البههاقي غههري املضههطر إليهههر فحنههه ينههدرر حينتههيض يف  ائههرة التبعههيا يف نجِّ
اإلحتيهها ، والتبعههيا يف اإلحتيهها  ال يتجههاول اإلمتمههال اإلحتمههاا، فههإن اإلمتمههال العلمههي اإلمجههاا ال يكههون 

 حتماليههاا ا متمههاالا اذا كههان ، فههإالتههام حتيهها باإلوهههو املسههمى  إال باإلتيههان بكافههة اقههتمالن أو بنبههها بأكملههها
 :أمورعليه  تبترت  

 فالظن متقدم عليه
تأخره رتبة عن اإلمتمال الظين، مما يعهين قلهب املراتهب الهر ذكرهها الذهيت إذ تترهول املرتبهة المانيهة  األول:
ن كههان الرابعههة، فيكههون اإلمتمههال الظههين الههيمل كههان هههو املرتبههة المالمههة متقههدماا عليههه بعههد أ لتكههون يفمههن مراتبههه 
والسر هو انقهالب املرتبهة المانيهة بنفسهها إر الرابعهة إذ   يعهد امتمهاالا علميهاا إمجاليهاا به  أ هب   ر1)متأخراا عنه

                                                           

 ربع: األور:)أنه إذا وجب عقال أو شرعا التعرض المتمال احلكم الذرعي، فله مراتب أالحظ كالم الذيت ) ر1)
 ...ياإلمتمال العلمي التفصيل

 المانية: اإلمتمال العلمي اإلمجاا، وهو حيص  باإلحتيا .
 المالمة: اإلمتمال الظين، وهو أن يأيت مبا يظن أنه املكلف به.

كلههف بهه عنهد عههدم الرابعهة: اإلمتمهال اإلحتمهاا، كالتعبههد بأحهد سهريف املسههألة مهن الوجهوب والترهر ، أو التعبههد بهبعا حمهتمالن امل
 وجوب اإلحتيا  أو عدم إمكانه.

وهيه املراتب مرتتبة ال جيول حبكم العق  العهدول عهن سهابقتها إر الحقتهها إال مهع تعهيرها، علهى إشهكال يف األولهني تقهدم يف أول 
 1ابعههةر )فرائههد األ ههول: رالكتههاب، وحينتههي فههإذا تعههيرن املرتبههة األور و  جيههب المانيههة تعينههت المالمههة، وال جيههول اإلكتفهها  بالر 

 ر.134-131ص
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 .حتمالياا ألن هيا معىن التبعيا يف اإلحتيا  اليمل يعين اإلحتيا  الناقصإمتماالا إ
 والمظنونات تكون هي الحجة

يترههههد  يف  ائههههرة املظنونههههان  ون  نهههههإفاملضههههطر إليههههه،  حيههههن كههههان منجههههزاا يف الطههههرف غههههري نهههههأ الثاااااني:
 املوهومان واملذكوكان، كما سيأيت نقله عن اققق النائيين.

هههو اللم اإلتبههات، فتكههون لههه احلجيههة املطلههق حيههن كههان منجههزاا يف املظنونههان، فيكههون الظههن  نهههأ الثالااث:
فتكهون  ،ر1)غهريهكاشهفيته وكونهه أقهرب لب هابة مهن ال وجه لتعني  لهزوم إتباعهه إال   نهأجند  نناإهبيا املعىن، مث 

 له احلجية هبيا املعىن أيضاا.
 وإن كان غير منجز فالعقل يستقل بكون الظن هو الحجة

جمعهول  مهاإأحكام الذهارت، آخر إر جو  سريق و بحينتيض  يستق غري منجز، فإن العق   نهأبإذا قلنا  وأما
ولههو مبناسههبة أخههرا قههال اققههق عههد  مههن األعههالم بههيل ، مههن قبلههه أو ممضههى، وقههد  ههرا باسههتقالل العقهه  

النههائيين: )والضههرض يف املقههام جمههر  بيههان أن  قيههام اإلمجههات علههى الوجههه المههاين، وهههو وجههوب امتمههال التكههاليف 
إليهه عنهد  للتكهاليف مو هالا  حمهرلاا  أن  الذهارت نصهب الظهن سريقهاا  عهنبعناوينها اخلا ة يكذف كذفاا قطعياا 

لعلم هبا، سوا  كان عدم جهوال إاهال الوقهايع املذهتبهة ألجه  اإلمجهات، أو اخلهرور عهن الهدين، انسدا  باب ا
 .ر4)أو العلم اإلمجاار

وقههال اققههق العراقههي: )فههال حمههيص مههن انتههها  األمههر إر حكههم العقهه  واسههتقالله بكههون املو هه  للوسهه  
الههههراج  يف تعيههههني مهههها هههههو  حتمههههالإلواإر لههههزوم األخههههي بههههالظن  خرةبههههاآاجملعههههول هههههو الظههههنر فههههانتهى األمههههر 

 .ر3)وس ر
 السر في استقالل العقل بحجية الظن

 :ويف استقالل العق  بيل  ه والسر  
الذهارت   وال يهمه  أحكامهه  نأو   نهرت  سدهدا كالبههائم  ننهاأمن ضهروريان الهدين  نإفالضرورة،  أواًل:

                                                           

 وهو قسيمه كالوهم والذ . ر1)
 .412-412ص 3الذيت حممد علي الكاظمي اخلراساين، فوائد األ ول، مؤسسة النذر اإلسالمي ه قم: ر ر4)
 املصدر. ر3)
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 .ليجع  حجة أو لتمضى حجيته، وال يوجد أرج  من الظن جملر  عدم منجزية علمنا اإلمجاا هبا
 قيام اإلمجات القطعي من الفريقني على ذل .ثانياً: 
يكهههون الذهههارت قهههد  لهههى عنهههها  نأال يعقههه   نههههأو علمنههها بوجهههو  مالكهههان ملزمهههة وجوبيهههة و ر يهههة  ثالثااااً:

عهه  اسههتقالل العقهه  ج حنههرل  نعلههم باألحكههام احلاملههة مهها بعلههمض أو علمههي، فمههن ذلهه   ننههاأبأكملههها جملههر  
إر  ريهههقض علهههى اإلنسهههدا ، أو إمضهههائه مههها، كط ملطلهههق، الناشهههأل مهههن األخبهههار وشهههبههاالذهههارت حجيهههة الظهههن ا

 اللم اإلتبات. ،ر1)غريهعنها أكمر من  شفض كا  ،أحكامه
املوضههوت  نتفهها ابسهالبة حينتهيض مههن بههاب ال ال يتقههدم علهى الظههن املطلههق حتيهها اإل نأومهن الواضهه  حينتهيض 

)مهع  حتيهاسياإلاا غري منجز، فال جيب اإلحتيا  فكيف يتقدم اإلمتمال اإلمجهاا العلم اإلمج نأإذ فرضنا 
كمهها سههبقر علههى الظههن، بعههد القههول   ألنههه مههن التبعههيا يف اإلحتيهها  قطههع النظههر عههن كونههه امتمههاالا احتماليههاا 

 هيا خلف. بعدم وجوبه؟
 حرمة اإلحتياط تستلزم القول بحجية الظن -الدليل الرابع: أ

علهههى حجيهههة الظهههن املطلهههق، كأ ههه  عهههام، مههها يسهههتفا  مهههن كلمهههان السهههيد األ  األكههه  الااادليل الراباااع  
 بعههد تطويرههها لتنههتق يف املقههام. قههال: )هههيا ولكههن  ههاحب الكفايههة   يههرتا مهها ذهههب إليههه الذههيت ،

 .ر4)األعظم واختار التفصي  يف املقام
 تقريره: بأن  مبىن اإلنسدا :

 .-إلستلزام العسر املخ  بالنظام أو غري ذل   –عدم جوال اإلحتيا   تارةا يكون من مقدماته -1
 وتارةا يكون من مقدماته: عدم وجوب اإلحتيا . -4

حسههب الفههرض.  حتيهها اإلفههإن بدههين علههى األول فههاملتعني  هههو األخههي باإلمتمههال الظههين التفصههيلير لههبطالن 
 جتها  والتقليد وإن احتا  يف العبا ان.وعليه فال مناص  من اليهاب إر بطالن عبا ة تار  سريقي اإل

التفصههيلي الظههين، كمهها ال إشههكال يف االجتههزا   متمههالباإل جتههزا اإلوإن بدههين علههى المههاين: فههال إشههكال يف 

                                                           

 أو  ون غريه. ر1)
 .422كفاية األ ول:   ر4)
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 باإلمتمال اإلمجاا العلمي.
. وأم ها -كمها تقتضهيه مقهدمان اإلنسهدا  علهى فهرض تسهليمها   –أم ا األول فللدلي  الدال  علهى حجيتهه 

ر فحنه إحرال للواقع، فيكون ِولان الظن  املطلق ِولان الظن اخلاصرالماين
 .ر1)

الظهن  نأر ههو حتيها اإلوجه اإلستدالل على حجية الظهن املطلهق علهى املبهىن األول )عهدم جهوال  أقول:
 املعه   ) للهدلي  الظهين متمهالاإل، وههو أحهد معهاين احلجيهة، ولهيا لهزم الهاللم إتباعههههو حينتهيض التفصيلي يكهون 

الظهههين التفصهههيلير، ولكهههن كونهههه اللم اإلتبهههات لهههيه  ههههة تعبديهههة، بههه   ههههة تعقليهههة ارتكاليهههة  متمهههالباإلعنهههه 
وليسههت إال رجرانهههه، أمل الظهههن، الهههيايت علههى قسهههيميه، أمل الهههوهم والذههه ، وكونههه كاشهههفاا ولهههو ناقصهههاا عهههن 

اب )احلجههههة معانيههههها الواقههههع،  و مهههها، وهههههيا هههههو املعههههىن األسههههال واألول للرجيههههة حسههههبما فص ههههلناه يف كتهههه
 ومصا يقهار.
، الظهين التفصهيلي متمهالاإلال جمهال ألن يقهال بتقدمهه عقهالا علهى  نههإف حتيها اإلحرمة مع  نهأواحلا  : 

وللبرهن تتمهة بهإذن  العلمي اإلمجاا حينتيض فيما ع   عنه الذيت بهه)إال مهع تعهيرهار فتهدب ر. متمالاإلفيندرر 
 اهلل تعار.

 له الطيبين الطاهرينوآ وصلى اهلل على محمد
 

ِإْذ َدَخَل َعَلْيِه قَاِدٌم ِمْن ُخَراَساَن َماِشياً  ُكْنُت ِعْنَد أَِبي َجْعَفٍر عن بهدَريد بن معاوية الِعجليِّ قال: 
بُُّكْم َأْهَل اْلبَاْيِت  . َوقَاَل: َأَما َواللَِّه َما َجاَء ِبي ِمْن َحْيُث ِجْئُت ِإالَّ حُ (1)فََأْخَرَج رِْجَلْيِه َوَقْد تَاَغلََّفَتا

؟فَاَقاَل أَبُو َجْعَفٍر   : َواللَِّه َلْو َأَحباََّنا َحَجٌر َحَشَرُه اللَُّه َمَعَنا َوَهِل الد يُن ِإالَّ اْلُحبُّ
 ر.122ص 1العياشي: ر)تفسري 

                                                           

 .422-422ه قم: صالسيد حممد رضا احلسيين الذريالمل، تبيني األ ول،  ار العلم  ر1)
ص  1١ولع  الصواب )تفلقتار والفلق: الذق، وتفلق اللنب: تقطع وتذقق، وفلق اهلل احلب بالنبان شقه. )لسهان العهرب ر  ر4)

 ر.31١
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