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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
(224) 

 الكشف، والحاكميةو مسلك االقتضاء الذاتي المغاير للحكومة، 
)فنقول ان املنشأ هلذا االختالف هو االختالف يف تقرير املقدمة الثالثة، فاهنا قدد يرد على قوله:  ثانياً:

تقرر بأن االحتيدا  التدام  دا وا دع، لعددم إمأا ده أو لأو ده مسدتلالماا الخدتالل النظدام أو العسدر واحلدر ، 
مدن ا ده علدى هدذا التقريدر قدد تأدون  إضدافة إ  مدا سدب   1)وعلى هذا التقرير تأدون النتيةدة هدي احلأومدة 

أو  ،يتقتاددال الددذااال)ان النتيةددة نأددن ان تأددون علددى هددذا هددي  ،ة النتيةددة هددي )احلا(ميددة  ال )احلأومدد
 )االستحقاق الذايت  توضيحه: : أو إن شئت فقل  ،يةالِعل  
  وهدددي باعدددهت  احأدددم العقددل اةيدددة الظدددن )أ  لددالوم هدددي ان  تيةددة مقددددماس اال سددداد  :القدددد يقددد نهه إ

 .املسماة باحلأومة
هو الظن  إ  أحأامه و  الشرع اةية الظن )و عله طريقاا  م  العقل حأ ف   تيةتها: (ش ن  إ :الوقد يق

 .بالأشف املسمىوهو 
 . تيةتها: حأم العقالل، (ما سب  ن  إوقد يقال: 
أ   ادي، تأويندداا الظدن بطبعده يقت ن  أهدو   2)أو عنددها منهدا تيةتهدا، أ  مدا  ستأشدفه  ن  إوقدد يقدال: 

لأدددن علدددى التفسدددا األخدددا باعددده، و ت  الدددالوم  أوريتددده معذ  اليتددده و منة  ه، أ  (اشدددفيته أو ت ددد، حةياسدددع هاتددده
إ  اقتادال  ، وهدذا بيدت القصديد وحمدل الشداهد،باعده بدل مهلدهت  ا م  الظن بنفسه ال يقتاي لدالو  ن  إللحةية ف

، بدداعت  الا م  لددالو   3)حدد  املولويددة، يقتاددي أو يو ددع ن  إن  الظددن إها تعلدد  اأددمىل للمددو  فددمددا تعلدد  بدده، أ  إ
الشددهيد السدديد ومر دده هددذا الو دده إ  مددا حققدده ايقدد  العراقددي، وسدديأيت الأددالم حولدده والددذ  تبعدده عليدده 
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القطده اأدم العبدد  بداع  ت  الظن ليس متولدداا منده، وإال لو دع افأيف بباع القطه ت  او وب  ن  أالصدر، من 
املدال  الدواقعي  بدل هدو متولدد مدن تعلقده اأدم املدو  والدذ  يد ول إ  ،على الفاضل واملفاولعلى مواله 

ن يطيه أوامره إها علم هبدا، فدإن ي يعلدم بدل ودن أو احتمدل فلينظدر أقاال ح  املولوية ب باع وهوت  الللالوم ا
 إالالددده فدددإن (ددددان اهتمامددده بدددأمره شدددديداا  دددداا ايددددث يدددر  لدددالوم امتثالددده وإن ي يصددددل حو يف شدددأن املدددو  

د(دان االحتمدال من  ،الحتمالبا الاا أياداا، وإن (دان اهتمامده بدأمره شدديداا ال إ  هلدل احلدد لدالم امتثالده إها ة 
 ون به، وأما إن ي يأن مهماا لديه فال جيع امتثاله إال إها علم به أو أقام علمياا مقامه.

العقدل ي  ن  أض رِ ف ده حد  لدو    أعلى الو وه الثالثة السابقة، و  بةا رت اب   هذا الو ه س ن  أهنا اتاح  ومن
مبدا هدو هدو ويف حدد  حيأم وال (شف حأم الشرع وال حأم العقالل بلالوم اال قياد للظن، فان ح  املدو 

يقتاددي )أو يو ددع  إطاعددة أحأامدده ولددو بل ددت عددأ الظددن املطلدد ، أو فقددل، يقتاددي اال قيدداد للظددن  هاتدده
عقددل أو الشددرع أو العقددالل فتدددبر وتأمددل وسدديأيت البأحأامدده، فهددذه طبيعددة حدد  املددو  ومنهددا تفددرع حأددم 

: إن أبيددت إال عددن ا دده اآلن وهددومندده  تظر، و شددا إ   ا ددع اتفصدديل (المدده وبعددد مددا قددد يندداق  بدده فدد
   رابدده هددو الفطددرة الدد  رِ بددل يو ددد حددا(م )أو مددد !ال(دد  :ندداقل ،ثددةضددرورة و ددود حددا(م مددا وهددو أحددد الثال

ن (ددون الفطددرة حا(مددة )أو مدر(ددة  ال خصددوص العقددل، اشدد ا  تدددر  حدد  املولويددة علددى مددا ه(ددر، وبرهددا
 بإهن اهلل تعا .تفصيله اإل سان مه احليوان يف هلل وسيأيت 

 المصباح: الشارع ال يرضى باالحتياط الكلي إذ ال جزم وال وج 
: )وقدددد تقدددرر املقدمدددة الثالثدددة بدددأن الشدددارع ال يرضدددى باالحتيدددا  واالمتثدددال  السددديد اخلدددوئي وقهههال

ايل، بدعو  اإلمجاع على هلل، فان االحتيا  وان (ان حسناا يف  فسه إال  ا ه ليس (ذلل فيما إها اإلمج
اسدددتلالم ارصدددار االمتثدددال يف أ(ثدددر األحأدددام علدددى االمتثدددال اإلمجدددايل املندددايف لقصدددد الو ددده وا دددالم، وتأدددون 

العلدم والعلمدي، وعددم النتيةة على هذا التقرير هو الأشف، إه بعد فرض فعلية التأاليف وا سدداد بداب 
رضددى الشددارع باالمتثددال اإلمجددايل يستأشددف ان الشددارع  عددل لنددا حةددة وطريقدداا إ  أحأامدده، فددال بددد مددن 
السددأ والتقسدديم يف تعيددني هلددل الطريدد ، فهددل هددو فتددو  الفقيدده أو القرعددة أو  ددا هلددل. واملفددروض عدددم 

 . 1) ارعهو الطري  املنصوب من قبل الشحةية (ل هلل، فيستأشف ان الظن 
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 المناقشات
 قد يناق : ولكن

 على اإلجماع، بل ل  مستند آخر اً الكشف ليس متوقف
ان الأشدف لدديس متوقفداا علددى قيدام اإلمجدداع بدل هنددا  طريد  آخددر وهدو علمنددا مدن الروايدداس ومددن : أوالً 

طدرق إ  آخره )ال مدن اإلمجداع  ان بندال الشدارع لديس علدى االحتيدا  بدل علدى  عدل ال أولِهِ تتبه الفقه من 
َََمها وروايداس  ن،االهوالنفدر وأهدل الدذ(ر و ودو ل آيداس النبدأ  ئها،تأسيساا أو إماا اْلَعْمهريُّ  َوابْهنهه ه ثيَقتَهافي 

ََد يَهافي  ُ  احلن س دن  بندن  ع لِدي  بنددِن و  (1َأدَّيَها إيلَْيهَك َعن هي ََهَعن ههي يهه ددد  حم  م دد  بندن    ص ددانىل ق دال  حم  م دد  بندن  ِعيس دى و ح 
 : َبيي اْلَحَسهني الر َضها يد قنِطنيىل ِبذ ِلل  أ ينااا ق ال  ه ََلَك قههْلته ألي َْ َ هله إيلَْيهَك ألي َيهَداَ  اَل َأَكهاده َأصي : جهعيْلهته 

هنْ  هْن  َعْن كهل  َما َأْحَتاجه إيلَْي ي مي َمَعهاليمي ديينيهي، َأ ََهيههونهسه بْهنه َعْبهدي الهرَّْحَمني ثيَقهة  آخههذه َعْنه ه َمها َأْحتَهاجه إيلَْيه ي مي
 عددل أو إماددال (افددة الطددرق الدد  املقددد    الشددارع صددد  و اهددا حيددث ت  2)َمَعههاليمي ديينيههيَ ََهَقههاَل: نَهَعههمْ 

إال يف أمدددور  الئيدددة الألدددي ة علدددى االحتيدددا  ا ددده لددديس بندددال الشدددريع المددداا يعلدددم منددده ممدددا ارتاددداها ألحأامددده 
، وقدددد فص دددلنا يف (تددداب  3)فقدددو أو (اسدددتثنال ال (أصدددل عدددام وا ددده ال يرضدددى بددده (أصدددل عدددام أصدددالا  خاصدددة

 على (ل حال  فرا ه. ح س ن      )اُو يف االحتيا   عدم صحة قاعدة )االحتيا
 قصد الوج  ليس بمعتبر

يف العبداداس،  ،ورعلدى املشده ،أ دوب أو النددب، لديس مبعتدبان )قصد الو ه  املراد به قصدد الو  :ثانياً 
بدداعي يأفدي اإلتيدان هبدا : ولىل أو اإلتيان هبا بداعي مطلوبيتها، وعلى ق ،االا األمر إمج د  بل يأفي فيها قص

نداا لدددعو  )ان اإلمجدداع علددى عدددم رضددا الشددارع باالحتيددا  ت  مسددقصددد الو دده ال يصددلح  :يددهحمبوبيتهددا، وعل
 .  هفتقد معه قصد الو أل ه ي ؛ليالأ

 قصد الوج  خاص بالعبادات
فددال  ،السا دده حدد  وإن قلندا باعتبدداره فا ده خدداص بالعبدداداس، وال جيدر  (مددا هددو واضدح يف املعددام: ثالثهاً 
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فيما إها اسددتلالم ارصددار االمتثددال يف أ(ثددر األحأددام علددى االمتثددال اإلمجددايل املنددايف لقصددد يصددح القددول بددد)
أ(ثدددر األحأدددام، يف مقابدددل العقدددود واإليقاعددداس واألحأدددام، حسدددع  تاداس ليسدددفدددان العبددد الو ددده وا دددالم 

 .تقسيم شرائه اإلسالم، املراد باألخاة أمثال القاال واحلدود واملواريث
 اإلنشاءَي   ال نشَ مه هالترديد َي ال

 االحتيا  ال يتناىف مه )ا الم  يف العبادة وال يف املعاملة. ن  إ :رابعاً 
(ان هذا ملأي فقد   فألن مثل قوله: )إن ،ملةا يف املعام  وأ ا ه ال يار فقده هبا، ا يف العبادة فسيأيتم  أ

لل  أو ما أشبه، ال يرد عليه هذا اإليراد )إيراد عدم  وهبت هذه الدارن ولد يل ه(ر فقد إبعته لل  أو )
الدد دد يف  فيأددون ، وا دده لدديس عيندده بلحدداوني،أش  نم  دوالددوهلددل بنددال علددى التفأيددل بددني اإل شددال   1)ا ددالم 

دداملن واملشددرو  لددد   صدداحع الفصددولوهلددل  ظددا مددا  قولدده يف الوا ددع املعلدد  )لددد   ،شددالأ ال يف اإل ش 
حايل لأن و وبه استقبايل مندو  فان اإل شال  احلج عند االستطاعة  من ا ه عند إ شال و وب  2)الشيخ

 ده إها ي يعلدم  فا :ام، ويف املقدالصدوم عندد رةيدة اهلدالل املعلد  علدى طلدوع الفةدر ب، و(ذا و و بوقت احلج
(ددون هددذا مملو(دداا لدده أو  دداه ممددا لدديس وددت قدرتدده اآلن أو إها ي يعلددم بطددالن هددذا البيدده )لأو دده ربويدداا  أو 

يشأل عليه با ه من ال ديدد يف  حيث(ال العقدين     ر  فعاا فأ ر  ها  )لأو ه ال ربوياا مثالا  وا ه أيهما جي
ا ده لديس : بفدال جيتمده مده ال ديدد، إه جيداب اد  إجي ال  واإل ش عند إ شال (ل منهما، اإل شال وا ه  ا  ازم

 فتأمل وتدبر وللبحث صلة بإهن اهلل تعا . ،ش أ  هو املنعل  د يف إ شاله وال مبعل   بل امل د  مب
 صلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

 
عيْلمه ه، َوَعاقيل   (4)لََّم، َوَعاليم  َقْد َشفَّ ه النَّاسه َثََلثَة : َجاهيل  يَْ َبى َأْف يَهتَهعَ  :قال اإلمام الصادق 

َرتي  نْهَياهه َوآخي   .322)وف العقول: ص  يَهْعَمله ليده

                                                           

 وإن ورد عليه  اه.  1)
 ويف الواقه فان الوا ع املعل  )الفصويل  هو قسم من الوا ع املشرو  )املشهور  .  2)
ا أ   ش   لين  )لسان العرب:    3) : ش ف ه ين ع نن ( ذ    .745ص 13و)الش فنه : الش  نل . يد ق ال 
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