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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
()41

ب -وجواز اإلحتياط يستلزم حجية الظن أيضا

وذلك ألنه بعد الفراغ عن عدم إمهال األحكام ،والبناء على انسددا بداب العلدم والعلمدي ،والقدول بعددم
وجددوب اإحتيددا( ال حرهتددهر نظ درا للعسددر واحلددرو وت اخددتالل النظددام ألت ج د هددا أوج د اختالل ده فهددو
حمددرم ،س دواء يف ذلددك اإحتيددا( وه د ر ف د ت املكلددو يكددوت د ّ ا حينذد يدب بددني العم د باإحتيددا( وبددني اتبددا
الظن املطلق.
أهددا اإحتيددا( فلج دوا 1ر إذ الفددرد عدددم وجوبدده هددن جهددة ألت وجوبدده يسددتلسم العسددر واحلددرو ،وعدددم
حرهته هن جهة أخرى ألهنما مل يبلغا حد حترميه.
وأها الظن فلفرد أت السابق عليه رتبة ،وهو اإحتيا( الدب يسدد وجوبده بداب الظدن ،جدائس فلدم ينسد ّد
باب الظن ،إذا فبك هنهما يتحقق اإهتثال :أها اإحتيا( فألنه حمر للواقد علدى هسدتوى العمد والعقد
العملير وأها الظن فألنه حجة على هستوى العق النظر وجاشو وفرد أت الشدار مل يوجد اإحتيدا(
ص د يف حبثدده هددن عدددم عددحة الرجددو إف أ قسدديم آخددر يفددرد لدده
وأندده ،أ الظددن ،ال أرج د هندده ملددا ف ّ
جالقرعة والرباءة وهطلدق األعدول العمليدة يف حما ّ دا ،ولدبا قدال األخ األجدرب  :وإت بد علدى الثداف :فدال
2ر
إشددكال يف اإجتدساء باإهتثددال التفصدديلي الظد  ،جمددا ال إشددكال يف اإجتدساء باإهتثددال اإمجدداع العلمددير
إذ جالمها أ اإهتثال الظ والعلمي اإمجاع ،يف عرد اآلخر .فراج ها سبق لينددف هدا قدد يعلدق بالبدال
هن اإشكال.
إكمال وإيضاح وزيادة

سببب هددا حمصددله :أت اإحتيددا( الكلددي واجد يف أطدراا العلددم اإمجدداع الكبد يف الشددبها احلكميددة،
1ر أها وجوبه فهو فرد آخر أوضحنا يف الدرس السابق احلال عليه أيضا.
2ر السيد حممد رضا احلسي الش ا  ،تبيني األعول ،ار العلم د قم :ص.282
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على حس هدا قدرر يف هقددها اإنسددا  ،وهندا نقدول :إت العسدر واحلدرو يف اإحتيدا( الكلدي بعدد تسدليم
تنج دس العلددم اإمج داع هددن حي د هددو إ ددا يسددتلسهات رفد اليددد عددن تنج دس 1ر يف خصددوص هددا لددسم هن ده العسددر
واحل ددرو وت ه د  ،عل ددى هب د ا ق ددق الن ددائي 2ر فينتج ددات ل ددسوم التبعددي يف اإحتي ددا( ،ول ددسوم التبع ددي يف
اإحتيا( ينتج حجية الظن.
لزوم التبعيض في اإلحتياط ينتج حجية الظن

يف اإحتيددا( عنددد تعسددر بعد

األطدراا أو حرجيتهددا ،علددى القددول بدده،

بعبددارة أخددرى :إت لددسوم التبعددي
ينتج حجية املظنونا  .توضيحه:
إنه ه فرد انسدا باب العلم والعلمي إف األحكام ،ترب أهاهندا ثدال وائدر إليهدا :ائدرة املظنوندا ،
حاح وهوثّقددا وحسددات ،جمددا
ائددرة املشددكوجا  ،و ائددرة املوهوهددا  ،فدددائرة املظنونددا جاملسددانيد هددن ع د ي
تسدمى علدى اإنفتدداح والد عددار هظنوندا بددالظن املطلدق علددى اإنسددا  ،و ائددرة املشدكوجا جاملراسددي ،
الوضدداعني جددأه هريددرة
جمراسددي حتددو العقددول أو الكتد األربعددة ،و وائددر املشددكوجا جالضددعاا جأخبددار ّ
وأضرابه.
ف ذا أهكن اإحتيا( الكلي فيها بأمجعها هن وت لسوم عسر وحدرو ،لدسم ،وإال فدات ارتفد العسدر واحلدرو
باإقتح د ددام يف املوهوه د ددا خاع د ددة وهص د ددقة املض د ددطر إلي د دده يف ائرح د ددار وج د د اإحتي د ددا( يف الب د دداقي ه د ددن
هشددكوجا وهظنونددا وإت مل يرتفد العسددر واحلددرو إال ب د ا املشددكوجا أيضددا ،وج د اإحتيددا( باإتيددات

1ر أو عن أع التكليو ،جما هو تار عاح الكفاية يف عام ها يضطر إليه ،وجما أوضحنا هفصال.
2ر أهددا علددى هبد اآلخونددد فد ت العلددم اإمجدداع هد هنجددس هد اإضددطرار إف بعد أطرافدده هعيّنددا جددات أو ال ،جمددا سددبق ،قددال يف
الفوائد :و ّأها ها أفا هدن املند عدن التبعدي يف اإحتيدا( علدى تقددير تسدليم احلكوهدة :فلدم يب ّدني وجهده ،ولعلّده هبد علدى هدا
اختار  :هن املال هة بدني حرهدة امللالفدة القطعيدة ووجدوب املوافقدة القطعيدة ،فد ذا مل قد املوافقدة القطعيدة للعسدر واحلدرو مل حتدرم
امللالفددة القطعيددة .أو هب د علددى هددا ذه د إليدده :هددن أ ّت العلددم اإمجدداع ه د اإضددطرار إف بع د األط دراا ال يقتضددي التنجيددس
هطلق ددا ،سد دواء ج ددات اإض ددطرار قبد د العل ددم اإمج دداع أو بع ددد  ،وسد دواء ج ددات اإض ددطرار إف املع د ّدني أو هد د املع د ّدني ،ب دددعوى :أ ّت
اإضددطرار ملددا جددات هددن حدددو التكليددو وقيددو  ،فددال حص د العلددم بددالتكليو املطلددق ليقتضددي التنجيددس واإجتندداب عمددا عدددا
املضددطر إليددهر فوائددد األعددول :ص222-222ر وعلددى أ ف د ت وجدده وجددوب اإهتثددال يف األط دراا ه د املضددطر إليهددا ،هددو
اإحتمال ي
حينذب ال العلم اإمجاع ،لضرورة عدم إمهال األحكام.
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بكافددة املظنونددا فتكددوت املظنونددا هددي احلجددة أ ال ه دة اإتبددا  ،وجوهنددا ال هددة اإتبددا يكشددو بالربهددات
اإ ّف عددن حجيتهمددا مبعد الكاشددفية إذ ال يعقد لددسوم إتباعهدا وت قسدديميها املوهوهددا واملشددكوجا ر إال
لرجحاهنا البايت وجاشفيتها وإت جانت الناقصة ،جما سبق ،فثبت املطلوب وهو حجية الظن واملظنونا .
ويتعين اإلمتثال في المظنونات دون قسيميها

إن قل ب  :جمددا يندددف العسددر واحلددرو باإقتحددام يف املوهوهددا واملشددكوجا  ،فتكددوت املظنونددا ال هددة
اإتبددا  ،جددبلك يندددفعات باإقتحددام يف املظنونددا  ،فتكددوت املوهوهددا ال هددة اإتبددا فددال يكددوت الظددن حينذد يدب
حجددة ال م اإتبددا  ،جمددا يندددفعات أيضددا باإقتحددام يف هددا يتددو بددني الدددوائر الددثال فيكددوت الددال م إتباعدده
بع هن ج هن الدوائر الثال وت الظن خاعة.
قلب  :جددال وذلددك ملددا ذجددر ا قددق النددائي بقولدده :وباجلملددة :لد ّدما جانددت التكدداليو املعلوهددة باإمجددال
هنتش ددرة ب ددني املظنون ددا واملش ددكوجا واملوهوه ددا وج ددات اإحتي ددا( يف اجلمي د هوجب ددا للعس ددر واحل ددرو تع د ّدني
التبع ددي يف اإحتي ددا( عل ددى وج دده ال يل ددسم هن دده حم ددبور العس ددر واحل ددرو ولك ددن ل ددي املكل ددو با ي ددار بد د ا
اإحتيا( يف أ ّ هن الطوائو الثال  ،ف ت ا يار يف ف اإضدطرار بدأ واحدد هدن أطدراا العلدم اإمجداع
إذا جددات اإضددطرار إف هد املعد ّدني إّ ددا هددو فيمددا إذا جانددت األطدراا هتسدداوية األقدددام بالنسددبة إف التكليددو
املعلوم باإمجال فيها ومل يكن ألحدها هسيّة توج أقوائية احتمال تعلق التكليو به ،وإال جات الدال م عقدال
ف اإضطرار مبا يكوت اإحتمال فيه أضعو ف ت اإحتيا( يف أطراا العلم اإمجاع إ ا استق بده العقد
ألج رعايدة التكليدو املعلدوم باإمجدال .فباملقددار الدب ميكدن رعايدة التكليدو د ولدو بقدوة اإحتمدال د يتعدني
عقال ففي املقدام لدي للمكلدو اإحتيدا( يف املوهوهدا واملشدكوجا وتدرا اإحتيدا( يف املظنوندا  ،فد ت
احتمد ددال ثبد ددو التكد دداليو يف املظنوند ددا أقد ددوى هد ددن ثبوحد ددا يف املشد ددكوجا  ،جمد ددا أت احتمد ددال ثبوحد ددا يف
املشدكوجا أقدوى هدن ثبوحدا يف املوهوهدا  ،فد ذا اهتند اإحتيدا( يف اجلميد د ملكدات العسدر واحلدرو د تعد ّدني
اإحتيددا( يف املظنونددا أو هد املشددكوجا وتددرا اإحتيددا( يف املوهوهددا  ،ملددا يف املظنونددا هددن املسيّدة الد
توج تعيّنها عقال وهي جوهنا أقرب اإعابة إف الواق هن املوهوها وذلك جلّه واض ر 1ر.
1ر الشيخ حممد علي الكاظمي ا راساف ،فوائد األعول ،هؤسسة النشر اإسالهي د قم :و 3ص.222
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ألن الحاكم في كل تلك القضايا هو العقل
وبعبددارة أخددرى هددوجسة :إت احلدداجم بوجددوب اإحتيددا( الكلددي لدددى انسدددا بدداب العلددم والعلمددي ،هددو
العقد  ،واحلدداجم بعدددم وجددوب األطدراا املضددطر إليهددا هددو العقد  ،واحلدداجم بوجددوب التبعددي يف اإحتيددا(
واإحتيددا( يف األط دراا ه د املضددطر إليهددا 1ر هددو العق د  ،والعق د نفسدده هددو احلدداجم بعدددم تسدداو الدددوائر
الددثال بالنسددبة للتكدداليو املعلوهددة باإمجددال ف ندده حكددم ب دأت علددى املكلددو أت حتددا( بدداإلتسام باملظنونددا
ألهنددا األق ددرب لإيص ددال إف أحك ددام املددوف وت املوهوه ددا ال د ال ش ددك يف جوهن ددا األبع ددد يف اإيص ددال ،إذ
الفرد تسليم جوهنا هوهوها جما هو بديهي واض .
وقد يتعين اإلمتثال في الظنون األقوى خاصة

فببر  :بندداء علددى هددا هضددى ،فد ت املظنوندا لددو جانددت علددى رجددا  :أقددوى وأضددعو وهددا بينهمددا ،وجددات
العسددر واحلددرو ال يندددفعات باإقتحددام يف املشددكوجا واملوهوهددا فقددو ،بد واإقتحددام يف بع د املظنونددا
أيضد ددا ،فاند دده ال شد ددك أت العق د د ال جييد ددس إال اقتحد ددام األضد ددعو هد ددن رجاحد ددا ،فيل د دسم باإحتيد ددا( باإتيد ددات
باملظنونا بالظن القو واملتوسو وت الضعيو ،ولو مل يندف العسر واحلدرو إال باالقتحدام يف املتوسدطا
تعني التبعي يف اإحتيا( بكونه يف ائرة املظنوندا بدالظن األقدوى ،ادا يندتج حجيدة الصدحاح وت
أيضاّ ،
املوثقا واحلسات ،ونقصدد حجيتهدا بدالظن املطلدق حينذ يدب وتسدميتها مسدب األالداء الثالثدة للمشداجلة .فتددبر
جيدا.
وصلى اهلل على محمد وآله الطيبين الطاهرين
تتيسر هالحظة نص الدرس على املوق التاعm-alshirazi.com :
ّ

ِ
اإليم ِ
ِ
ك
ان َحتَّى يُب ْؤثَِر ِدينَهُ َعلَى َش ْه َوتِِهَ ،ولَ ْن يَب ْهلِ َ
قال اإهام اجلوا  :لَ ْن يَ ْستَ ْكم َل ال َْع ْب ُد َحقي َقةَ ِْ َ
َحتَّى يُب ْؤثَِر َش ْه َوتَهُ َعلَى ِدينِ ِه
جشو الغمة :و 2ص328ر.

1ر حس هب النائي .
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