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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) 

 حتياط يستلزم حجية الظن أيضا  وجواز اإل -ب
، والقدول بعددم والعلمديبداب العلدم  نسددا احكام، والبناء على مهال األإالفراغ عن عدم وذلك ألنه بعد 

فهددو  هاختاللددسددر واحلددرو   وت اخددتالل النظددام ألت جدد  هددا أوجدد  عحتيددا)  ال حرهتددهر نظددرا  للوجددوب اإ
 تبددا ا حتيددا) وبددنياإالعمدد  با  حينذددبي بددني فدد ت املكلددو يكددوت  دد ّ  حتيددا) وهدد  ر، سددواء يف ذلددك اإحمددرم
 املطلق. الظن

 وعددددم ،ألت وجوبددده يسدددتلسم العسدددر واحلدددروهدددن جهدددة وجوبددده إذ الفدددرد عددددم  ر1 فلجدددوا  حتيدددا) أهدددا اإ
 .ألهنما مل يبلغا حد حترميه هن جهة أخرى حرهته

ينسدّد فلدم  جدائس  الظدن،  اب  ه بدوب د، وهو اإحتيا) الدب  يسدد وجتبة  ر السابق عليه  تألفرد فوأها الظن 
علدى هسدتوى العمد   والعقد  فألنه حمر  للواقد   حتيا)اإأها : هتثالاإيتحقق هنهما ا  فبك  إذالظن،  ب  با

الشدار  مل يوجد  اإحتيدا)  تأوفرد  حجة على هستوى العق  النظر  وجاشوفألنه الظن وأها العملير 
لددده     يف حبثددده هدددن عددددم عدددحة الرجدددو  إف أ  قسددديم آخدددر يفدددردّصددد، أ  الظدددن، ال أرجددد  هنددده  ملدددا ف  ندددهأو 

وإت ب د  علدى الثداف: فدال  : األخ األجدرب ولدبا قدال  ،جالقرعة والرباءة وهطلدق األعدول العمليدة يف حماّ دا
 ر2 رباإهتثددال اإمجدداع العلمددي جتددساءاإإشددكال يف اإجتددساء باإهتثددال التفصدديلي الظدد ، جمددا ال إشددكال يف 

 لينددف  هدا قدد يعلدق بالبدالسبق  اج  هار ف. يف عرد اآلخر، مجاعاإالظ  والعلمي  هتثالاإأ  إذ جالمها 
 شكال.هن اإ

 إكمال وإيضاح وزيادة
، احلكميددة الشددبها مجدداع الكبدد  يف طددراا العلددم اإأحتيددا) الكلددي واجدد  يف اإ تأهددا حمصددله:  سببب 

                                                           

 ا وجوبه فهو فرد آخر أوضحنا يف الدرس السابق احلال عليه أيضا .أه ر1 
 .282صالسيد حممد رضا احلسي  الش ا  ، تبيني األعول،  ار العلم د قم:  ر2 
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ي بعدد تسدليم حتيدا) الكلدت العسدر واحلدرو يف اإإ، وهندا نقدول: نسددا اإ هقددها على حس  هدا قدرر يف 
دد دديسددتلسهات رفدد  اليددد  هددن حيدد  هددو إ ددا اعمجدداإس العلددم تنج  العسددر  ههنددلددسم يف خصددوص هددا  ر1 س عددن تنج 

يف حتيدددا)، ولدددسوم التبعدددي  فينتجدددات لدددسوم التبعدددي  يف اإ ر2 الندددائي  وت هددد  ، علدددى هبددد  ا قدددق  واحلدددرو
 حتيا) ينتج حجية الظن.اإ

 لزوم التبعيض في اإلحتياط ينتج حجية الظن
 علددى القددول بدده،طددراا أو حرجيتهددا، حتيددا) عنددد تعسددر بعدد  األلتبعددي  يف اإلددسوم ا تإبعبددارة أخددرى: 

 ينتج حجية املظنونا . توضيحه:
ليهدا:  ائدرة املظنوندا ، إ  وائدر ثدال  أهاهنداحكام، ترب  ف األإباب العلم والعلمي  نسدا انه ه  فرد إ

دددهدددن  جاملسدددانيد، فددددائرة املظنوندددا   املوهوهدددا ئدددرة  او  ائدددرة املشدددكوجا ،  سددداتهوثّ و  حاحي ع  جمدددا ،  قدددا  وح 
نسددا ، و ائددرة املشدكوجا  جاملراسددي ،  والد  عددار  هظنوندا  بددالظن املطلدق علددى اإ اإنفتدداحعلدى تسدمى 

جددأه هريددرة  جأخبددار الوّضدداعني  جالضددعاا، و وائددر املشددكوجا   الكتدد  األربعددةأو جمراسددي  حتددو العقددول 
 .وأضرابه

لدسم، وإال فدات ارتفد  العسدر واحلدرو  ،هن  وت لسوم عسر وحدرو فيها بأمجعهاحتيا) الكلي ف ذا أهكن اإ
دددددوه  يف املوهوهدددددا  خاعدددددة   قتحدددددامباإ املضدددددطر إليددددده يف  ائرحدددددار وجددددد  اإحتيدددددا) يف البددددداقي هدددددن  ة  ق  د  ص 

باإتيددات حتيددا) يضددا ، وجدد  اإأال بدد ا املشددكوجا  إيرتفدد  العسددر واحلددرو هشددكوجا  وهظنونددا  وإت مل 
                                                           

 ها يضطر إليه، وجما أوضحنا  هفصال . عامأو عن أع  التكليو، جما هو  تار عاح  الكفاية يف  ر1 
قددال يف أهددا علددى هبدد  اآلخونددد فدد ت العلددم اإمجدداع هدد  هنجددس هدد  اإضددطرار إف بعدد  أطرافدده هعّينددا  جددات أو ال، جمددا سددبق،  ر2 

علدى هدا  هبد الفوائد:  وأّها ها أفا   هدن املند  عدن التبعدي  يف اإحتيدا) علدى تقددير تسدليم احلكوهدة: فلدم يبدنّي وجهده، ولعلّده 
اختار : هن املال هة بدني حرهدة امللالفدة القطعيدة ووجدوب املوافقدة القطعيدة، فد ذا مل قد  املوافقدة القطعيدة للعسدر واحلدرو مل حتدرم 

ضددطرار إف بعدد  األطددراا ال يقتضددي التنجيددس علددى هددا ذهدد  إليدده: هددن أّت العلددم اإمجدداع هدد  اإ هبدد طعيددة. أو امللالفددة الق
 ، بدددددعوى: أتّ  أو هدددد  املعدددنّي ضدددطرار إف املعدددنّي ضدددطرار قبدددد  العلدددم اإمجددداع أو بعددددد ، وسدددواء جددددات اإ، سدددواء جددددات اإهطلقدددا  

جتنددداب عمدددا عددددا صددد  العلدددم بدددالتكليو املطلدددق ليقتضدددي التنجيدددس واإضدددطرار ملدددا جدددات هدددن حددددو  التكليدددو وقيدددو  ، فدددال حاإ
يف األطدددراا هددد  املضدددطر إليهدددا، هدددو  هتثدددالاإوجددده وجدددوب  ت فدددر وعلدددى أ  222-222 فوائدددد األعدددول: ص املضددطر إليدددهر

 .، لضرورة عدم إمهال األحكامحينذبي ال العلم اإمجاع حتمالاإ
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يكشددو بالربهددات تبددا  اإ وجوهنددا ال هددة ،بددا تاإ ةكددوت املظنونددا  هددي احلجددة أ  ال هددبكافددة املظنونددا  فت
ال إ املوهوهددا  واملشددكوجا ر  قسدديميهاا  وت إتباعهددذ ال يعقدد  لددسوم إالكاشددفية  مبعدد ّف عددن حجيتهمددا اإ

 .ظنونا وهو حجية الظن وامل ، فثبت املطلوبسبق امت جانت الناقصة، جإا و لرجحاهنا البايت وجاشفيته
 في المظنونات دون قسيميها متثالاإلويتعين 

يف املوهوهددا  واملشددكوجا ، فتكددوت املظنونددا  ال هددة  باإقتحددامالعسددر واحلددرو  جمددا يندددف  ن قلبب :إ
فتكددوت املوهوهددا  ال هددة اإتبددا  فددال يكددوت الظددن حينذددبي  ،يف املظنونددا  قتحددامباإتبددا ، جددبلك يندددفعات اإ

إتباعدده هددا يتددو   بددني الدددوائر الددثال  فيكددوت الددال م باإقتحددام يف أيضددا  يندددفعات  جمددا ،بددا حجددة ال م اإت
 . وت الظن خاعة الدوائر الثال ج  هن هن   بع   

وباجلملددة: لدددّما جانددت التكدداليو املعلوهددة باإمجددال   :ولدده  وذلددك ملددا ذجددر  ا قددق النددائي  بقجددالقلبب : 
  وجدددات اإحتيدددا) يف اجلميددد  هوجبدددا  للعسدددر واحلدددرو تعدددنّي هنتشدددرة بدددني املظنوندددا  واملشدددكوجا  واملوهوهدددا

التبعدددي  يف اإحتيدددا) علدددى وجددده ال يلدددسم هنددده حمدددبور العسدددر واحلدددرو  ولكدددن لدددي  املكلدددو با يدددار بددد ا 
ا يار يف  ف  اإضدطرار بدأ  واحدد هدن أطدراا العلدم اإمجداع  ت فاإحتيا) يف أّ  هن الطوائو الثال ، 

إذا جددات اإضددطرار إف هدد  املعددنّي إّ ددا هددو فيمددا إذا جانددت األطددراا هتسدداوية األقدددام بالنسددبة إف التكليددو 
 املعلوم باإمجال فيها ومل يكن ألحدها هسيّة توج  أقوائية احتمال تعلق التكليو به، وإال جات الدال م عقدال  

اإحتيا) يف أطراا العلم اإمجاع إ ا استق  بده العقد   ت ف ف  اإضطرار مبا يكوت اإحتمال فيه أضعو 
ألج  رعايدة التكليدو املعلدوم باإمجدال. فباملقددار الدب  ميكدن رعايدة التكليدو د ولدو بقدوة اإحتمدال د يتعدني 

 ت فدوجا  وتدرا اإحتيدا) يف املظنوندا ، عقال   ففي املقدام لدي  للمكلدو اإحتيدا) يف املوهوهدا  واملشدك
احتمدددددال ثبدددددو  التكددددداليو يف املظنوندددددا  أقدددددوى هدددددن ثبوحدددددا يف املشدددددكوجا ، جمدددددا أت احتمدددددال ثبوحدددددا يف 

 حتيدا) يف اجلميد  د ملكدات العسدر واحلدرو د تعددنّي املشدكوجا  أقدوى هدن ثبوحدا يف املوهوهدا ، فد ذا اهتند  اإ
ة الدد  حتيددا) يف املوهوهددا ، ملددا يف املظنونددا  هددن املسيّددجا  وتددرا اإحتيددا) يف املظنونددا  أو هدد  املشددكو اإ

 .ر1 ه واض روذلك جلّ   وهي جوهنا أقرب اإعابة إف الواق  هن املوهوها  نها عقال  توج  تعيّ 

                                                           

 .222ص 3اإسالهي د قم: والشيخ حممد علي الكاظمي ا راساف، فوائد األعول، هؤسسة النشر  ر1 
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 ألن الحاكم في كل تلك القضايا هو العقل
 هدددوعلدددم والعلمدددي، بددداب ال نسددددا احتيدددا) الكلدددي لددددى احلددداجم بوجدددوب اإ تإ وبعبدددارة أخدددرى هدددوجسة:

حتيددا) واحلدداجم بوجددوب التبعددي  يف اإ ،العقدد إليهددا هددو  طددراا املضددطراحلدداجم بعدددم وجددوب األو  ،العقدد 
م تسدداو  الدددوائر عدددباحلدداجم هددو لعقدد  نفسدده او  ،العقدد هددو  ر1 ليهدداإطددراا هدد  املضددطر حتيددا) يف األواإ

حتددا) بدداإلتسام باملظنونددا   تأاملكلددو  علددى تأبدد حكددم ندده فالددثال  بالنسددبة للتكدداليو املعلوهددة باإمجددال 
إذ  ،يف اإيصدددال  وت املوهوهدددا  الددد  ال شدددك يف جوهندددا األبعدددد املدددوف ألهندددا األقدددرب لإيصدددال إف أحكدددام

 الفرد تسليم جوهنا هوهوها  جما هو بديهي واض .
 في الظنون األقوى خاصة متثالاإلوقد يتعين 

جانددت علددى  رجددا : أقددوى وأضددعو وهددا بينهمددا، وجددات   ا  لددونددبندداء  علددى هددا هضددى، فدد ت املظنو فببر : 
يف املشددكوجا  واملوهوهددا  فقددو، بدد  واإقتحددام يف بعدد  املظنونددا   قتحددامباإالعسددر واحلددرو ال يندددفعات 

سم باإحتيدددددا) باإتيدددددات لدددددفي  ، هدددددن  رجاحدددددا األضددددعو ال جييدددددس إال اقتحدددددامالعقددددد   تأأيضددددا ، فانددددده ال شدددددك 
القتحدام يف املتوسدطا  إال باولو مل يندف  العسر واحلدرو  ،عيوتوسو  وت الضباملظنونا  بالظن القو  وامل

األقدوى، ادا يندتج حجيدة الصدحاح  وت بدالظن يف  ائرة املظنوندا  بكونه أيضا ، تعنّي التبعي  يف اإحتيا) 
. فتددبر املوثقا  واحلسات، ونقصدد حجيتهدا بدالظن املطلدق حينذدبي وتسدميتها مسدب  األالداء الثالثدة للمشداجلة

 جيدا .
 له الطيبين الطاهرينوآوصلى اهلل على محمد 
 

يَماِن َحتَّى يُبْؤِثَر ِديَنُه َعَلى َشْهَوتِِه، َوَلْن يَبْهِلَك  :قال اإهام اجلوا   َلْن َيْسَتْكِمَل اْلَعْبُد َحِقيَقَة اإْلِ
 َحتَّى يُبْؤِثَر َشْهَوتَُه َعَلى ِديِنهِ 

 ر.328ص 2جشو الغمة: و 

                                                           

 حس  هب  النائي . ر1 
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