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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
(058) 

 امتثاالن في العمل بالظن بالطريق
لفصول بأنن العمأب بأالظن يف الطأرج أرنأا عأن العمأب بأالظن يف الواقأم، ألن العمأب أن يستدل لصاحب اويمكن 

 بالظن بالطرج جيمم االعتثال الظاهري ظناً، إىل االعتثال الأواقعي ظنأاً، أعأا الظأن بأالواقم مهأو اعتثأال واقعأي ظنأاً م أ  
 وإمنا قيدنا بأ)ظناً( ألن البحث على اإلنسداد 

ب بأالظن  يف الطريأع عمأب بأالظن يف االعتثأال الظأاهري والأواقعيل ألن  الفأر  : )مإن قلت: العمأالشيخ  قال
إمأادة الطريأع للظأن  بأأالواقم ريأالا ظأن عأا ظيأأن  إري يتأهل مإنأه ظأأن  بأالواقم ولأيم ظن أاً بتح أأع االعتثأال يف الظأاهر، بأأب 

  (1)االعتثال الظاهري عشكوك أو عوهوٌم حبسب احتمال اعتبار ذلك الظن (
أأن َ   االعتثأأال الظأأاهري،  احلجيأأة الظاهريأأة وعأأن َ م  ان وتوضييي: : إإالقأأام عتعأأددة ( وهلمأأاهلأأا )احلكأأم الظأأاهري، وعم

هأي حجأة واقعيأة لكن عورد الشاهد عنها عا يطلع يف عأورد األعأارام، مأان األعأارة إن إاب أت احلكأم الأواقعي مهأو، أي 
احلكأم املنكشأف هبأا يكأون حكمأاً حجأة ظاهريأة و  مهأي، وإن خالفتأه حكمأا واقعيأااحلكم املنكشف هبأا )أي كاشف( و 

ظاهرياً إذ ال واقم له، وكونه واقعياً حينئٍذ تصويب باإأب، وباملثأال: لأو ط يطأابع خأا الأراوي بونأوب نلسأة االسأ احة، 
رع أعأر الشأا ولأذالكننأا حيأث ال نعلأم عأوارد خطأن احلجأة عأن الصأواب  بان كان خمطئاً ميما مهمه عن اإلعأام  ،اقمَ الو 

اً وإال لأأ م عيأأواق اً كمأأطأأن احلجأأة )خأأا مرارة عأأثاًل( ال يونأأد حخو بأأافالا( ظأأن شيصأأياً بإتباعهأأا عطل أأاً )حأأن لأأو ظننأأا 
 إذ الشارع أعر بإتباع قول الث ام ب ول عطلع يل م إتباعه  (2)اً ريظاه اً ميوند حكالتصويب، بب إمنا 

( واحلجأة الواقعيأة حجيتأه لحجة الظاهريأة )الطريأع املظنأونمان يف العمب بالطريع ع ية اجلمم بني االعتثال ل وعلي :
، عكأأم الظأأأن ععأأاً  للحكأأم الأأواقعي والظأأأاهري :االناعتثأأ (3)ميأأأه)الواقأأم املنكشأأف بأأالظن، أو الظأأأن بأأالواقم( أو م أأب 

معمأب وظأن عنأه بأالواقم بالواقم مإن ميه اعتثااًل للحكأم الأواقعي م أ ، وتوضأيحه باملثأال: انأه لأو ظأن حبجيأة خأا الث أة 
بأه كأان اعتثأأااًل لليأا وللواقأم، بينمأأا لأو حصأب لأأه الظأن بأأاحلكم الأواقعي عأن الشأأهرة، لكنأه ط يكأن ظانأأاً حبجيتهأا بأأب  
كأأان شأأاكاً أو حأأن حمأأتماًل حجيتهأأا احتمأأااًل عرنوحأأاً، معمأأب بأأه كأأان اعتثأأااًل للواقأأم م أأ  )ألنأأه ظأأن بأأه( دون الطريأأع 

                                                           

  151ص 1الشيخ عرتضى األنصاري، مرائد األصول، جممم الفكر اإلسالعي أ قم: ج (1)
 أي يف عاط اإلثبام دون الثبوم  (2)
 يف العمب بالطريع  (3)
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 عمب بالظن بالطريع على العمب بالظن بالواقم )ألنه شك به أو توهم حجيته( ملذا رنا ال
 ي بل سرابل  االمتثال الظاهري ظ  

االعتثأال الظأاهري( بالنسأبة إىل احلكأم ج احلجأة ج  وبعأد احلجة الظاهريأة، وقبله جياب: بان احلكم الظاهري ) وقد
إىل الواقأم يفيأد أرنحيتأه السأراب  ضأم  إذ الواقم هو األصب، بأب هأو سأراب ال واقأم لأه، وهأب  للياالعتثال الواقعي، ظ

  ؟رابعلى الواقم عن دون الس
مأننا  (1)ان احلكم الظاهري ظلي لكنه ليم بسراب، إذ ميه عصألحة سألوكية أو ع دعيأة، ثبوتيأة أو علميأةوفي : 

 متنعب العمب باحلكم الظاهري لتعاضد املصلحتني عكم احلكم الواقعي 
 األجوبة:

 :االل مهأناب الشيخ جبوابني عن ذلك االستد وقد
 ال مالزمة بين االمتثالين

إن  هذا خروٌج عأن الفأر ل ألن  عبأال االسأتدالل املت أد م علأى ونأوب العمأب بأالظن  يف الطريأع وإن  )قلت: أواًل:
ط يكأأن الطريأأع عفيأأداً للظأأن بأأالواقم أصأأاًل  نعأأم، قأأد اتفأأع يف افأأارج أن  األعأأور الأأ  يعلأأم بونأأود الطريأأع ميهأأا إمجأأااًل 

  (2)ن، ال أن  عناط االستدالل ات باع الظن  بالطريع املفيد للظن  بالواقم(عفيدة للظ
ال يأأأأالمم الظأأأأن  (ادى االنسأأأأدعلأأأأ)بعبأأأأارة أخأأأأرظ: ان الظأأأأن نوعيأأأأاً كأأأأان )علأأأأى االنفتأأأأا ( أو شيصأأأأياً  وتوضييييي: 

عيأة )كأافا الشيصي بالوماج، أعا الظن النوعي ملبداهة ان اجملتهد قد حيصب له الظأن الشيصأي عوام أاً للحجأة النو 
احلسأأن أو املوثأأع( وقأأد يشأأك بأأب قأأد يظأأن ظنأأاً شيصأأياً بأأافالا، مأأال تأأالمم بأأني الظأأن النأأوعي )أي عأأا يأأرا  الع أأال  

 ( وبني الظن الفعلي الشيصي أو عا نعله الشارع حجة حجة وكان بناؤهم عليه
 م الظأأأن الشيصأأأي وأعأأأا الظأأأن الشيصأأأي، مالخأأأتالا املضأأأاا إليأأأه، أي أن الظأأأن الشيصأأأي بأأأالطريع ال يسأأأتل

يف  حيصأأب لأأه عنهأأا ظأأن شيصأأي مبدداهأأاعأأن دون أن شيصأأياً حبجيأأة الشأأهرة لأأدظ اإلنسأأداد، مبأأداد ، مانأأه قأأد يظأأن 
وبأأذلك اتضأأا ونأأه التفكيأأك يف قولأأه: )ألن   ل مليالفأأة افأأا املوثأأع ملضأأمو ا عأأثاًل، وكأأذا العكأأم متأأدبر بعأأا املأأوارد

 بالظن  يف الطريع وإن ط يكن الطريع عفيداً للظن بالواقم أصاًل( عبال االستدالل املت د م على ونوب العمب 
عأأم  -أواًل: مبنأأم املالمعأأة بأأني الظأأن  باالعتبأأار والظأأن  بأأالواقم، وثانيأأاً:  علأأع األوثأأع ب ولأأه: )مأأاألوىل أن جيأأاب  وقييد
  (3)( بكونه خروناً عن الفر  -الت سليم 

                                                           

 على ونه آخر  وعلميةأي ع دعيته ثبوتية على ونه،  (1)
  151ص 1األنصاري، مرائد األصول، جممم الفكر اإلسالعي أ قم: جالشيخ عرتضى  (2)
  212ص 1املنما عوسى التاي ي، أوثع الوسائب يف شر  الرسائب، عنشورام كتيب جنفي أ قم: ج (3)
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 املدعى وبعبارة أخرظ: االستدالل إمنا هو بدليب أخص عن 
 واالستدالل مبني على مبنى مناقض لمبنى المستدل

إن  هأأذا يرنأأم إىل تأأرنيا بعأأا األعأأارام الظنيأأة علأأى بعأأا باعتبأأار الظأأن  باعتبأأار  وثانييياً:الشأأيخ ثانيأأاً بأأأ) وأجيياب
كأالم بعضها شرعاً دون اآلخر، بعد االع اا بنن  عدد ظ دليأب االنسأداد حجيأة الظأن بأالواقم ال بأالطريع  وسأيج  ال

كل يأأٌة حبيأأث ال يأأرن ا بعأأاي الظنأأون   -علأأى ت أأدير إمادتأأه اعتبأأاَر الظأأن  بأأنفم احلكأأم  -يف أن  نتيجأأة دليأأب االنسأأداد 
 على بعا، أو عهملٌة حبيث جيب ال نيا بني الظنون،   التعميم عم م د املرنا 
عسأأنلة تعيأأني الطريأأع وهأأي املسأأنلة واالسأأتدالل املأأذكور عبأأإ علأأى إنكأأار ذلأأك كل أأه، وأن  دليأأب االنسأأداد نأأاٍر يف 

نفم األحكام الواقعيأة الفرعيأةل بنأاً  عنأه علأى أن  األحكأام الواقعيأة بعأد نصأب الطأرج ليسأت عكل فأاً األصولية، ال يف 
هبا تكليفاً معلياً إال بشرط قيأام تلأك الطأرج عليهأا، مأاملكل في بأه يف احل ي أة عددي أام تلأك الطأرج ال األحكأام الواقعيأة 

 عن حيث هي 
إال ألنأأب كشأأفها الّأأاليب  عأأن الواقأأم وعطاب تهأأا لأأه، مأأإذا دار  وقأأد عرمأأت كأأا ذكرنأأا: أن  نصأأب هأأذ  الطأأرج لأأيم

  (1)(للألو   يف تعيينها أو يف تعيني الواقم ط يكن رنحانٌ  األعر بني إعمال ظن  
ان ال نيا بانتماع االعتثالني الظاهري والواقعي، يف العمب بالظن بالطريع، دون العمب بالظن بأالواقم  وملخص :

قعياً م  ، إمنأا يصأا علأى عبأال املشأهور وال يصأا علأى عبأال الفصأول، وبعبأارة أخأرظ: هأذا ال نأيا ألن ميه اعتثااًل وا
إذعان ببطالن عبال الفصول، مانأه ال يصأا إال علأى عبأال املشأهور، وبعبأارة ثالثأة: بنأا  هأذا ال نأيا علأى عبأال عضأاد 

 ملبال املرنِّا 
حاصأأأب الس أأأدال تأأأرنيا الظأأأن  باالعتبأأأار علأأأى الظأأأن  بأأأالواقم  )ألن   : (األوثأأأع علأأأى قولأأأه: )إن  هأأأذا يرنأأأم   وعل يييق

ألنب استل اعه الظن بالواقم، وهو اع اا بكأون ع تضأى دليأب االنسأداد هأو اعتبأار الظأن  بأالواقم دون الظأن  بأالط ريع 
نتيجأة االنسأدادمال وترنيا بعا الظ نون املتعل  ة بالواقم ألنب كون إري ه عظنوناً، إذ لأو كأان الظأن  بأالواقم علّأًى يف 

ونه ل نأيا الظأن  بأالط ريع باسأتل اعه االعتثأال الظ أاهري والأواقعي، ريأالا الظأن  بأالواقم خاصأة، بأب ال ععأال لل نأيا 
حينئٍذ، إذ بعد ت ي د عطلوبي ة األحكام الواقعي ة بالتوص أب إليهأا بأالط رج اجملعولأة، كمأا هأو ع تضأى ال أول بكأون ع تضأى 

عتبأأار الظأأن  بأأالط ريع خاص أأة، ال ونأأه ملالحظأأة الظأأن  بأأالواقم أصأأاًل بعأأد االنسأأداد، لكأأون ونأأود  دليأأب االنسأأداد هأأو ا
  (2)( حينئذ كعدعه

 ،ةكل يأأوكأأون النتيجأأة عهملأأة أو   ،كمأأا عل أأع علأأى قولأأه: )واالسأأتدالل املأأذكور   ( ب ولأأه: )عأأن حجي أأة الظأأن  بأأالواقم
                                                           

  152ص 1الشيخ عرتضى األنصاري، مرائد األصول، جممم الفكر اإلسالعي أ قم: ج (1)
  212ص 1يف شر  الرسائب، عنشورام كتيب جنفي أ قم: ج املنما عوسى التاي ي، أوثع الوسائب (2)
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دليب االنسداد باعتبار الظن  بالطرج خاص ة هأو  ختصيص نتيجة أن  ع تضى :وحاصب عا ذكر  يف ونه االبتنا  املذكور
كمأا أوضأحه ،  وإال  ط يكأن ونأه للت يصأيص املأذكور ،دعوظ كون عطلوبي ة الواقم ع ي دة بالوصول إليأه بأالط رج اجملعولأة

اقعي أأأة بالتوص أأأب إليهأأأا وع تضأأأى ت ي أأأد عطلوبي أأأة األحكأأأام الو   املصأأأنف راأأأه اهلل قبأأأب الس أأأدالني الل أأأذين أوردمهأأأا يف امل أأأام
ألن  هأأذا مأأرع اعتبأأار الظأأن   ،وكأأون اعتبأأار  علأأى ونأأه اإلإأأالج أو اإلمهأأال ،بأأاملر ة بأأالط رج اجملعولأأة إلّأأا  الظأأن  بأأالواقم

 (1)(  إلّائه على هذا املسلكبالواقم ال ذي عرمت تعني  
 ،   التنعب يف كالعه عن ذكر أعور:ضا  ع صد الشيخ يإل وال بد

 دمات اإلنسداد مطلقة أو مهملة:هل نتيجة مق
ان هناك خالماً وقم بأني األعأالم يف ان نتيجأة ع أدعام اإلنسأداد عطل أة أو عهملأة، وععأال املطل أة  األمر األول:

ان إنسداد باب العلم والعلمي وعدم نوام الرنوع إىل االحتياط، الأاا ة، ال رعأة، األصأول العمليأة، رنأوع االنفتأاحي 
الظأن  -1كأب الظنأون بننواعهأا الثالثأة:   حجيأةوكون الظن هو األرنا عن قسيمه )الأوهم( ي تضأي لإلنسداد    إخل، 

ب عأن خأا حصأأسأوا  أي الظأن عأن أي سأبب حصأب  -2، وعا بينهمأا ضعيفالو املتوس   ،ويباحلكم بدرناته: ال 
  قال بذلك قوم: الشدون افطنة وظنها، تعلع ي عوردنبالظن  -3،     إخلعن رؤيا ونفر ورعب أمث ة 

 وعليه: ،جية الظن يف اجلملةقالوا حبأي  ةملبان نتيجة اإلنسدد عه :موقال مج
الظنأأون ال ويأأة حبأأب العلأأم اإلمجأأا  مهأأو وإال  ومأأتيكأأون الظأأن ال أأوي هأأو احلجأأة م أأ  ألنأأه ال أأدر املتأأي ن مأأان  -أ

  حن ينحب العلم اإلمجا  من ف انت لنا للظن األضعف ماالضعف
 دون ظنها كاألحالم  كنخبار الث امظن حجة إذا حصب عن الطرج الع الئية  ويكون ال -ب
 ويكون حجة وعتبعاً يف الشدون ظن افطنة أعا يف افطنة، كالدعا  والفروج، ميجب االحتياط  -ج

حجأة، د وكانت الظنون بوممان واحد كانت كلها  م مي مبرنحاته مان  األقوظة، أخذنا بالظن لمإذا كانت النتيجة عهم
علأى اعتبأار الظأن بأالواقم هأذا كلأه عبأإ   إذ ان ،ولعبإ على املبال املضأاد للفصأمهذا كله )اإلإالج بننواعه واإلمهال( 

ان الظأأن بأأالواقم علأأى درنأأام، وان أسأأبابه أنأأواع، وان عأأوارد  إعأأا عأأن   يبحأأث ك اعأأدة عاعأأة )دون الظأأن بأأالطريع(  
ي أال وعم بنائه على املبال املضاد للفصول كيأف يسأتدل بأه للفصأول )و  ،لةحجة عطل اً أو يف اجلم هوانخطنة أو ال، 

 نيا الظن بالطريع على الظن بالواقم بسبب ان ميه مجعاً بني االعتثالني!(   ب
 وصلى اهلل على م:مد وآل  الطاهرين

بيَُّها اللَُّ ؛ إ ْصاَلُح بَيْين  النَّاس  إ َذا تَيَفاسَ  :قال اإلعام الصادج    ُدوا، َوتَيَقاُرُب بَيْين ه ْم إ َذا تَيَباَعُدواَصَدَقٌة ُي: 
 (202ص 2الكايف: ج)
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