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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
(301) 

 إلى واقعوتضّمه واقعاً األمارة: تصنع أن 
نفس قووائم بووضووم إليهووا واقووع آخوور  كووا    ينع، ولكوون بايووام الطريوو  واقوو (1)أن يكووون  ووا الثالثثث:

يوجود إمنوا بو   ،كونبعود ان   ي هجوداملتعل ، مبعىن أن الطري  ال يوجد واقعاً  ضاداً للواقوع وال اهوه يو 
 تشريعاً.أو تكويناً  اآلخر ،واقعاً آخر إىل جوار الواقع األول، واملاصود بالواقع اآلخر

للمصووولحة  ةً اير    غوووتعل ووويف امل ز وووةً  ل لحةً اآلخووور التكوووويد  إطووواد الطريووو   صووو ووون الواقوووع  والمثثثراد
 .الثبوتية الاائمة به أو  فسدة  لز ة  يه  ضادة له

علّوة  عهمواان الطري  إذا أوجد واقعاً آخر ضّم إىل الواقع األول  إن كوان اواًاًل كوان  مو  والحاصل:
 نهما،  كاّلً ، أي ينا   همااع علتني على  علول ينالحسب قاعدة ان اجتم اهماإلهشاء احلكم على طب

 وإن كان  ضاداً، تزامحا  يادم األقوى. علة، ن العلية التا ة إىل الناقصة  يكون  موعهما ال
 وون الواقووع اآلخوور التشووريعي  إطوواد الطريوو  حكموواً آخوور للمتعلوو  ا ووا اوواًاًل، أو  ضوواداً،  والمثثراد
ملعووورون  وون ان ايفعوووول يف  ووووارد الطوووره واأل وووارا  هووو  هوووو بحووو  االدخووو  يف  أحووود ا ووإن أوجووود 

 كووم  جعوو  حل وذلوويف يف  اابوو  الاووول باهووه ال يوجوودحكووم آخوور ااًوو  للحكووم الووواقعي أو  ضوواد لووه، 
  يها أصاًل ب  هو  رد التنجيز واالعذار.

منوا ( وقود عمّ اموهأو ال شويء  ن ضواد  أو   اًو   ا عو   البح  املعرون خاص باحلكم )واهوه ج نعم
 البح  للمصلحة واملفسدة.

ضوووم  صووولحة أو تغيوووهله  موووا أو الطريووو  للمصووولحة أو املفسووودة، أو  إطووواديف دعووووى  والتصثثثو  
إطاد الطري  للحكم أو  ن التصويب يف دعوى  واسوأ شدّ  صلحة الواقع أو  فسدته، أإىل  فسدة 

                                                           

 أي للمصلحة امللز ة أو املفسدة امللز ة، هذا تكويناً، ولألحكام التكليفية والوضعية، تشريعاً. (1)
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للمشووواهدة  الثالًووة األوىل ة، كمووا ان د عووه أهوووون ملضوواد(1)جعوو  احلكووم املماًووو  أو املضووادتغيووهله أو 
 اخلرب على وجوب حمرم ًبويت أو العكس أو وجوب واجب أو حر ة حرام قياموالوجدان، لبداهة أن 

 املتعلاا  شيئاً أبداً.يف ال يغهل  ن املصاحل واملفاسد  أو إطاده ألحد ا،
 ان تكون المصلحة أو المفسدة في سلوك الطر ق

  واملطروه تعل  امل سّ مت ن دون ان  لز ة أو  فسدة كذليف،  ون يف الطري   صلحةكتان  الرابع:
كموووا ان الرابوووع يبووود علوووى وجوووود  صووولحة أو  فسووودة واقعيوووة،   ،(2)السووواباتنيإليوووه، عكوووس الصوووورتني 

 .عكس الصورة األوىل
 وهذه املصلحة أو املفسدة يف الطري  على أحناء أربعة 

 مساو ة لمصلحة الواقع اما
أي بوووني العمووو   ،نهموووامصووولحة الواقعيوووة،  يجوووب حينئوووذ  الت يوووهل بيأن تكوووون  سووواوية لل األول:

ولووو  اقوو،  هووذا لووو ا   هفسووه، والعموو  بووالطري  ك وورب سوولمان عنووه  بووالواقع، كاووول الرسووول 
ولوووو كاهوووط يف الطريووو   صووولحة ويف الواقوووع  ،كيةاجتمعوووا تتكووود  املصووولحة الواقعيوووة باملصووولحة السووولو 

 تزامحا. ،(3) فسدة
 قوىأو مصلحة الطر ق أ

أن تكون  صلحة الطري  أقوى  ن  صلحة الواقع،  يجب تاودهها علوى  صولحة الواقوع  الثاني:
 قالتووهكمووا لووو حكووم احلوواكم قووالن الواقووع، وقيوو  بووان إطاعووة أ ووره أوىل، كمووا وذلوويف  لووو خالفتهووا، 

كاهط باطلة العا ة بالنسبة إىل ويل األ ر الفاس ، وكما قي  يف لزوم إطاعة قواهني الدولة املدهية وإن  
وعلوى أي  فووي  ووورد  (دعىحوذراً  وون ا ورمل واملوورمل )وإن ذكرهوا يف حملووه ان هووذا الودلي  أخوو   ون املوو

لووزوم ا وورمل واملوورمل  وون قالفووة الاووواهني ايفعولووة  ووان  فسوودة قالفووة الطريوو  أعظووم  وون  فسوودة قالفووة 
                                                           

 قي  بكون األخهل تصويباً.إن  (1)
 يف الدرس الساب . (2)
 احلكم الواقعي احلر ة وأ اد الطري  الوجوب.أي لو كان  (3)
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 الواقع.
 أو مصلحة الطر ق مرجوحة

بالنسووبة إىل  صوولحة الواقووع،  ووال  نوواص حينئووذ   وون أن تكووون  صوولحة الطريوو   رجوحووة  الثالثثث:
دخوو  يف  ، ووان عجزهوا عوون الوصوول إليووه ،لووو كوان لنووا كووال اخليوارين الاوول بتعوونّي الواقوع، ولووزوم إتباعوه

كوووان يف الطريووو  التعووووي ، كموووا لوووو عجزهوووا عووون هيووو  األحكوووام الواقعيوووة  اهنوووا الصوووورة الرابعوووة اآلتيوووة و 
 املطل  لدى اإلهسداد.الفتاوى أو بالظن هتمسيف حينئذ  ب
 تدارك بها مصلحة الواقع المفّوتته    أو مصلح

أن تكون  صولحة الطريو  اوا يتودار  بوه  صولحة الواقوع املفوّو ، وهوي علوى أقسوام ًالًوة  الرابع:
 . اد تكون  صلحة الطري  أعظم وقد تكون  ساوية وقد تكون أدىن

 الفرق بن األقسام األربعة األخيرة
هذه الصوورة  بنيوة علوى  حبسب الصور الثالث؛ ألنوال يتوهم عينية هذا لسواباه ولزوم التفصي  

اهفتووا   وورا  وورا الهوو  باملصوولحة الواقعيووة واحلكووم الشوورعي، والصووور الووثالث السوواباة  بنيووة علووى 
ني وبو باشورة وصصوي  العلوم بواحلكم الشورعي  لنو  إىل ابوني الرجووع  هواكموا لوو خهلّ العلم،   باب

طريووو  قووود دطووو  وقووود يصووويب،  حيووو   ووورا تكا   وووا جووورى  وووع اهوووه  الرجووووع إىل الووورواة عنوووه 
زرارة، ولوووو  سووولمان أو الرجوووع إىل وبوووني  إل ووام أو ا إىل النووو  الت يووهل الوووواقعي بووني الرجووووع 

 .بالعكس ، والعكس(املهمذا  )على )األهم( كان  ن الاسمني اآلخرين ل جح هذا 
مبنيوة علوى حالوة الهو ، كموا هوو احلوال يف األ وارا  املطاباوة للواقوع  البواً، الصوورة الرابعوة   وأما

بواب العلوم ا  ا ان  اهه  ع اله  التفصيلي حبال هذه األ ارة )ك رب زرارة يف هذا املورد( حي  
صوابة يف كو   وورد اإلبتفصويلي عودم العلوم الاهفتا  باب العلموي الوذي يف واقعوه يعوود إىل  ع  نسد 

ر ووم  ههنووا ياووال  ان تشووريع حجيووة األ ووارة باووول  طلوو ،  ،ابةظوون هوووعي  يووه باإلصوو  وورد  ووورد بوو 
وارد خطتهووا ًبوتوواً، إمنووا هووو لكووون  فسوودة امل الفووة للواقووع )يف  وووارد اخلطووت، ايفهووول بعينووه( مشو ووا ملوو

 ال الصور الثالث الساباة.  تداركة مبصلحة املوا اة للطري ،  هذا هو  وطن كالم الشيخ 



 ه3111جمادى األولى /  9األحد ................ ............................ (3131) (الظنصول: مباحث )األ

4 
 

 ن تكون مصلحة الواقع ناقصة تتّمم بالطر قأ
مبصولحة الطريو ، مبعوىن كوموا  ايودة  وا،   متمّ وإمنوا توة، صواقأن تكون  صولحة الواقوع ه الخامس:

 كما يكون الزوال قيداً لوجوب الصالة الكاشف إهّاً عن كوهه قيداً للمصلحة الثبوتية.
 ما يظهر  ن كال ه.وعلى هذا مح  الشيخ كالم صاحب الفصول )قدس سر ا(  ي

بوز ن تدرجيوة هوزول األحكوام، حيو  أن املصولحة امللز وة يف أو يسوتدل عليوه ر لوه نظّوأن ي و مكن
الزكوواة   تتغووهل ًبوتوواً يف حوود ذاحلووا بعوود احلكووم بوجو ووا عمووا قبلووه، وكووذا املفسوودة امللز ووة يف اخلموور   

وجووب،  ايد بالتشريع  ابلوه ال ه هفسلكن الوجوب  ،بلهتتغهل، بزيادة أو هايصة، بعد احلكم عما ق
 .(1)، هو كذليفو ا بعده يف حانا اآلن حال  ا قب  قيام الطري  ياال  بان 

قبو   الشويء اهه يف ز ن تدرجية هزول األحكام،   يكن قصوور يف املاتضوي و  يتغوهل حوال وفيه:
أول  حووودةً وا عووةً التشووريع إمنوووا كووان هنووا   ووواهع عوون التشووريع، ككوووون تشووريع األحكووام كلهوووا د / بعوود 

اإلسوالم  اهعوواً  وون دخووو م يف الودين، أ ووا بعوود إكمووال الشووريعة،  الضورورة قاضووية بووتن كوو  األحكووام 
وأن ش صاً لو كان يفّر  ن اإلسالم  يما إذا  بتمجعها  ن  عليتهايف هظر الشارع  علية واهه ال  اهع 

 عليه وتنجزها يف حاه. ذة قناقه  إن ذليف ال هنع  ن وجوب األحكامآخك  أحكا ه بان  علم 
واحلاصووو   اهوووه يف  ثووو  ز ننوووا  وووال  صووولحة الواقوووع هاقصوووة، وال التشوووريع  بتلوووى باملووواهع،  وووال شووويء 

و هله،  لو ظن بالطري  أو ظن بالواقع كاهوا سويان عنود اإلهسوداد.  تت و ، وللبحو   ده  ن طري   يايّ 
 صلة بإذن اهلل تعاىل.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهر ن
 

نْثَيا   هل امل  نني أقال     ِإ َّاَك َأْن  َثْنِزَل ِبَك اْلَمْوت  َوأَْنَت آِبٌق ِمْن رَبَِّك ِفي طََلِ  الدُّ
 (96مج البال ة  الكتاب )

                                                           

 كحال ز ن التدرجية. (1)

 m-alshirazi.com  تتيّسر  الحظة ه  الدرس على املوقع التايل


