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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
(214) 

 أعم من المدعى ئ المكلف، فدليله للشارع ان يخط  
أعههههم ملههههن املههههدعى اههههان واسههههقعالل الععهههه  ب ههههون الواقهههه   هههها هههههو  ان دليلههههه خههههام : الوجههههه ال

إىل  ا. ايمهها رآط  ريعههوذلههأل ألن للرههار  ان  ط ههف امل لهه   ؛جههةغهها....أ أعههم ملههن  ههون  هه   ريهه  حفر  مل
الواق ، اهذا اجلواب ملبين على تسليم عدم  ون الرار  حا ما. ح وملة ملولوية واإلذعهان ب وههه ملراهدا. 

لععه ، ول هن مله  ذلهأل لهه ان يعهولت وال تقبه  إال ههذا الطريه  إذا أردإ الووهول إىل الواقه أ إىل ح م ا
 وعدمله. ا. يعلعلمه بان العبد  ثريا. ملا  طف يف تومهه  ون هذا  ر 

ال يسهقلمم اإلذعهان حبجيهة ملطله  الظهن،  ان اإلذعان حبعيعقهني  وويقهني ذ رمهها  بعبارة أخرى:
بنحهو العطه   أخهذاأ ووان العط  أو الظن ووملطل  الطرقأ للذملة ا هو ملفرغ واحلعيعقان مها وان الواق  

ذلههأل وإن أق ههرط الرههار  وأراههد إليههه  اههان أ1والسههلو يةأوالظههن الطريعههي، ال املوضههوعي وال بنحههو املصههلحة 
قههد وال ان يقصههريف يف الثاهيهة، ل ههن لهه ملهه  ذلههأل، إذا رأ  ههذا العبههد  وىلملهن غههري ان يهنعك ال ههو  األ

أو قطه  ب وههه  ريعها. إىل الواقه ، ان  ، بمعمهه،واسهقع  ععلهه بهه أو ملطله  الظهن،  العيها   ،يعا. ر اخقار  
وال  تدين ما اخقارط هداية املسرتا  ،عولان يردعه عنه، ولذا له ان يعليه يرادط إىل اهه ليس بطري  ب  

 أ.ملا عداها غري ملوو  إىل الواق  ألن   ؛تقب  إال الظنون الناائة ملن ال قاب والسنة
 اإلشكال باستحالة الردع عن القطع وأجوبة أربعة

 .عنه؟ العط  حجيقه ذاتية اال يعع  الرد  ال يقال:
 إذ يجاب بأنحاء:

الهههذو ههههو أعهههم ملهههن اجلهههه  املر ههه  اهههال يععههه  ان  أ عطهههالوحجيقهههه ذاتيههة ال  أالعلهههمو النحهههو األول:
و ألحهدمها الهم ت هن ذاتيهة إذ الهذا  ت ون احلجة ذاتية له وإال ل اهت ذاتية ل ال الصنفني وههو حمهال أ
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 ال يقخل .
 الرد  قب  حصول العط ، وقد اع   ما يف العيا . إمل اناهه ال األ يف  النحو الثاني:

ديههة األوههاب  حيهه   ههان  ملسههةلة اهههه حههد بعههد حصههول العطهه  لههه ان يههرد ،  مهها يف النحههو الثالههث:
ويظههر قطه  الهراوو  ،عههرد اإلملهام  ل هن   ،بهبطالن رجهو  ديهة أوهاب  املهرأة إىل النصه الراوو قا عا. 
 تالصريح، امللفت له إىل خطةط ملن ملالحظة الرواية ورد  اإلملام 

 عههن أبههان بههن تللهه  قههالت قلههت أل  عبههد اهلل ت َِطَههَع َإْصههَبعاب َمههْن َأَصههاَبَع   َ هه َمهها ََهقلههولل َفههي رَجل
 : ، ِهلْلتل ََ َب َِطَهَع َثَاثهاب، َِهاَل: اْلَمْرَأَة َكْم َفيَها؟ َِاَل َعْشٌر َمَن اإْلَ  : ََِطَع اثْهنَهْيَن، َِاَل: َعْشهرلوَن، ِهلْلهتل

َِطَههَع َأْربَعههاب، َِههاَل: َعْشههرلوَن، ِهلْلههتل سلههْبَحاَن اللَلههَه يَهْقطَههعل َثَاثههاب فَهَيكلههونل َعَلْيههَه َثَاثلهه  : وَن، َثَاثلههوَن، ِهلْلههتل
: َويَهْقطَههعل َأْربَعههاب فَهَيكلههونل َعَلْيههَه َعْشههرلوَن؟ َإنَل َ هه ههْن َِالَهههل َونَهقلههولل ههَرأل َممَل للنلنَهها َوَنْحههنل بَههاْلَعَراَب فَهَنبهْ َذا َكههاَن يَهبهْ

ََ الَلَذي َجاَء بََه َشْيطَاٌن، فَهَقاَل: َمْهاب يَا أَبَانل َ َكَذا َحَكهَم َرسلهولل اللَلهَه  ه َل الرَلجل ، َإنَل اْلَمهْرَأَة َهلَقابَه
يََة، فََإَذا بَهَلَنَت ا لثهُّللَث رََجَعْت َإَلى النِّْصَف، يَا أَبَانل َإنَلَك َأَخْذَََني بَاْلَقَياَس، َوالسُّهنَلةل َإَذا َإَلى ثهلللَث الدِّ

 .أ1وَِيَسْت ملَحَق الدِّينل 
 إشكاالت منوعة وأجوبة

 .حينئٍذ؟ ال مي ن له ان يردعه بعد قطعه، ألهه ال يعع  زجرط أو حتري ه ال يقال:
أوجهه  الههرد  زعمعههة قطعههه  الههرد   لمههامي نههه ء وقوعههه، ااهههه أدل دليهه  علههى إمل ههان الرههي إذ يقههال:

  ما يف الرواية السابعة.  ،وإزالقه
ال مي ن ألن العبد حينئٍذ ير  املوىل ملناقضا. لنفسه إذ اعقو العط   ريعيا. حمضا. ومل  ذلأل ال يقال: 

 .؟نهرد  ع
صههح للمههوىل ان يراه  اليههد عههن املههوىل ملناقضهها.، وهه  ي د  عبهلههيس هههذا  حهذور أوههال.، الههري  ال إذ يقهال:

 أح امله القابعة ملصاحل وملفاسد ثبوتية، جملرد ان العبد اخطة واعقوط ملناقضا. حينئٍذ؟
 .ويف ح مقه؟ رآط ملناقضا. يرأل يف سائر أح امله إذاالعبد ألن يلمم هعك اللرض؛ ال يقال: 

ن تعههارض يقحههري  هه  مل ههأو يقحههري،  مهها  ال تههالزم، بهه  قههد يبحهه  عههن  ههري  ل الملههه إذ يقههال: أوالب:
                                                           

  .922ص 7ال ايف، دار ال ق  اإلسالملية ه  هرانت جثعة اإلسالم ال ليين،  أ1و



 ه2444/ شوال  12 السبت. ................................................ (2154) (الظنصول: مباحث )األ

3 
 

 .  العطعي، حي  اخقلفت األقوال، ودوهأل ملثال ملبح  تعارض العع  العطعي مل  النعلديه قطعي ان
العط  النااف ملن العيا  ملثال.أ وردإ بنحهو العضهية  حي  ان العضية ورد  الرار  عن إتبا  ثانياب:

%أ ملن عبيهدط إذا ععهوا 15% أو أق  حد 05% وأو أق  حد 22احلعيعية، وحي  رأ  الرار  ان 
% ملهنهم ارتهدعوا عهن 22ردعه زال قطعههم و مها حهد  يف قضهية ديهة األوهاب ، ولهذا ههر  ان الرهيعة 

بعهي  فهى ذلهأل يف الععالئيهة وحتعه  غرضهه وإن   ،ايهة  الرو عها  مل حيد  هلم قط  أوهال. بعهدالعيا أ أو 
 .اإلملام ينعاد ل الم  واليقمعم  قطعه ال %أ ممن 25% أو حد 05% وأو 1

ان اهعيهههاد الهههبعك  هههايٍف يف حتعههه  اللهههرض ملهههن الهههرد ، أال تهههر  ان  ااهههة أواملهههر الرهههار   والحاصهههَ:
إال ان ذلهأل  أ1ونَلهاَس َولَهْو َحَرْصهَت َبملهْنَمنينَ َومها َأْكثَههرل الأ ثهر النها   اهلوهواهيه، قد ال يسقجي  

 ل فاية اهعياد البعك واهمجارط. وهعك اللرض؛ال يسقلمم  وهنا للوا. 
األملههر ملنههدرج يف بههاب القههماحم، احيهه  رأ  الرههار  أو أو ملههوىل ح ههيم ان أ ثههر  وبعبههارة أخههرى:

لههه إذ بعههك النهها  ال يسههقجيبون  ، ر د   وإن علههم انياسههالنهها  يسههقجيبون لردعههه عههن إتبهها  العطهه  العي
املهههوىل لهههو رأ  أبنهههاءط ان أال تهههر   ؛حهههديظنوههههه ملناقضههها. هفسهههه أو ان  الملهههه للهههو.. بههه  هعهههول ي فهههي الوا

لنفرضهههم ملائههةأ أل لههقهم السههبا  بههةمجعهم و لههو سههل وط واهنههم وأحفههادط قهها عني بههان هههذا الطريهه  ملسههبعة 
أو أحهد  لهه هنيهه  اعه  وبهان زال قطعههنهم ملهاهه لهو ردعههم عهن إتبها  قطعههم السهقجاب واحهد  وعلم

البهاقني أو رأوط ملناقضها.  22أ اهان عليهه ان يهرد  وان اسهقهمأ بهه الههحتريا. ابىن على عدم سلوك هذا الطريه 
 أو الغيا..

ألن حجيقههه ذاتيههة عنههه ال مي ههن للرههار  ان يههرد   أ واههههلعطهه اوسههل منا ذلههأل  لههه يف  النحههو الرابههع:
، وههو حمه  ال هالم والهنعك أالظهنوقضا. لنفسه، الغيا.،.. اخل، ل نه ال يصهح يف وألهه سري  الرار  ملنا

هنهي وبني هدايهة املسرتاهدين، لبداههة ان حجيقهه ليسهت ذاتيهة وال ان الظهان إذا رأ   واإلبرام بينه 
الظههن  انبههلفههرض علمههه  ؛ وذلههألسهههنفلالرههار  عههن إتبهها  ننههه النااههف ملههن األحههالم ملههثال.، يههراط ملناقضهها. 

 ال عل ة وان للرار  ان يرد  عنه لوجود ملاه  أو اعد ارط، وسية  ملميد إيضاح هلذا اةهقظر. عقكٍ مل
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 للشارع ان يوس ع الطرب ويضيق، َنزياب 
سل منا، وأو سل منا ان الرار  ليس له ان حي م يف املسهقعالإ الععليهة، واههه لهيس  سادس:الوجه ال

ان للرهار  ان يف  ريعا. ملن عدملهأ ول ن ال األ  راد إىل خطة عع  امل ل  يف ترخيصه  ون هذا 
 .ل ملا ليس بطري  ملنملة الطري  وبالع سينم  

 .وبعبارة أخر ت له ان يعقو املصلحة السلو ية
 تع وبعبارة ثالثةت له ان يضي   يف الطرق الععلية ويوس  ، وقد ا

  الععه  والععهالء إال  ما يف الراهدين حي  اارتط عدالقهما مل  اهه ال يررتط ايهما لهد  ،ولااأل
 ه يعنصرا. غهري  ريعهي، و مها يف اهرائ  املفه  حيه  ان اهر يف هذط احلجة أدخ   الرار  الوثاقة، ل ن

 عمههدةاخلوويههة وأو االجقهههادأ والوثاقههة  مهها يف األ بههاء واملهندسههني.. اخل إذ مههها لههد  الععهه  والععههالء 
خالههه هلهها يف جهههة الطريعيههة،   وهههه د  ال اههرو ا. الههدلي  علههى القعليههد بنههاء الععههالء، ل ههن الرههار  ااههرتط 

 .إملامليا.، عادال.، رجال.، حرا.، حيا...
  ما يف قاعدة اليد والسوق وغيبة املسلم.. اخل.  ،ينوالثا

وع ال عن عدم اإلمكان  فوجب الكام عن الِو
اه ع ه  أو ان ينعه  ال هالم والنعهاع مله  ااعه  الهرازو إىل الوقهو  وان الرهار    ان عليه  :وعليه

ال، واهه ه  اعقو خصوص الظن النااف ملن ال قاب والسنة حجة، ملصهلحة سهلو ية أو اهبهها أو ال، 
وملنهها بهاب تفريهل الذملهة  ال ان يسقدل باسقعالل العع  وان الرار  ليس لهه ح هم ملولهوو يف ملسهقعالته

أو  ،تهو يف ملسقعالح م ملولو  ليس لههه واوب  هو ملراد اع ، إذ قد هسلم ذلأل  باإل اعة واالملقثال
لههه ان يضههي   أو يوس هه  تنههميال..  يف أن  ال مي نههه ان يههةملر ملولويهها.  هها ح ههم حبجيقههه الععهه أ ل نههه ال اههأل 

 اقدبر جيدا..
 وصلى اهلل على محمد وآله الطا رين

ََ َواْلَكَاَم بَالنهَلَهاَر، َفَما َفي اْلَجسَ ت  ال انماإلملام قال  ََل النهَلْوَم بَاللَلْي َِ َُّ شلْكراب َمَن  َد َشيْ َأ َِ ٌء َأ
: يَا بهلَنيَل َإيَلاَك َوالنهَلْوَم، فََإنَلهل يهلْفَقرلَك يَهْوَم َيْحَتاجل اْلَعْيَن َواللَِّساَن، فََإنَل ألمَل سلَلْيَماَن َِاَلْت َلسلَلْيَماَن 

 أ151صت حت  الععولو   النَلاسل َإَلى َأْعَماَلَهم
 m-alshirazi.comت تقيس ر ملالحظة هص الدر  على املوق  القايل


