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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(091) 

 متمِّم الكشف لغو  
ال حاجة إليه مع كفاية نفس  املصسل ة الغالبسة يف الطريسب للبعسا واإلساب االبساع ولالنبعسا  مسن  م الكشف لغو إذان متم  وبعبارة أخرى: 

 أو اعتباري مبتمم الكشف. (1)غري حاجة إىل لوسيط جعٍل وإإلاد حكم وضعي
ل للواقسسع وال إلسسدون حاجسسة العقسسالجي إلسسرون عمليسساط علسسى لبسسب خسسع ال قسسة وينبع سسون عنسسه مبسسا احسسرالوص  يسسه مسسن كونسسه غالسس  االيصسساوبعبااارة لال:اا : 

وال يسسرون لوقسسسف انبعسسساوهم عنسسسه وكونسسه مقتجسسسى احلكمسسسة علسسسى جعسسسٍل  لتتمسسيم الكشسسسف واعتبسسسار الظسسسن كسسالعلم أو اعتبسسسار احتمسسسال ا سسسال  كالعسسسدم
  انه وإن امكنهم ذلك إال انه ال حاجة إليه،  دعوى لوسيطهم متمم الكشف بال وجه. متوسٍط منهم لل جية أو لتميمها؛

 ل الوجدانوالدلي
ويسسدل علسسى ذلسسك الوجسسدان؛ أال لسسرى ان ال قسسة لسسو اخسسع  نسسع كمجسسيجي والسسد  مسسن السسسفر  انسسك وإن احتملسس   يسسه كسس ي خسسع آخسسر ا طسس  

بعسسا عسسن نفسس  الظسسن مبطابقسسة ا سسع للواقسسع مسسن دون ان لسسرى حاجسسة ألن لسستمم الكشسسف ولقسسول )ولسسو يف قسسرارة نفسسسك( ان هسس ا ا سسع نلكنسسك ل
أو إلسس  علسسيه أن أالحسسم هسسل  سسم  لفسسة الواقسسع  يجسس  علسسيه إلغسساجي هسس ا االحتمسسال كسسي  كنسسن االنبعسسا  )أو كسسي انبعسسا( % خما11حيتمسسل  يسسه 

أو لقول: ان ه ا ا سع ينسن  يجس  علسىه أن أن ملسه من لسة العلسم أوالط كسي  ،العقالجي الكشف أو ال حىت انبعا  بل االنبعا  عنه  طري كما سبب
  ن االنبعا  أو لقبح عليه م الكشف ملا امكنتمه وانه لو مل ي   أو على العقالجي ذلك انبعا( كنن االنبعا  )أو كي 

 وباع:ي  االحتمال دليل آخر
% كسون 21 انسه لسو احتمسل  (2)يف العديسد مسن الصسور السر أ سرنا إىل  موعسة منهسا سسابقاط  (االحتمسال)ومما يؤكد ذلك بل يدل عليه: باع ية 

 يف اط بالغاط )من غري ضرر كي ال يدخل يف بساب التس احم أو معسه إذا غلبسه احتمسال السربح احتمساالط أو حمستمالط(  انسه ال  سكه ص التجارة مرحبة رحب
م كشسفه بللغساجي احتمسال تمه ان ه ا االحتمسال باعسا )وإن كانس  حي يسة كسون متعلمقسه  س ناط خطسرياط مس الط حي يسة لقييديسة( لكسن ال  سك يف انسه مل ي س

 %.111% من لة الس21% أو انه ن مل الس81ا ال  أي الس
 واحلاصل: ان عدم كون العلم علة لامة لالنبعا  رغم  امية كا فيته من جهة وكون االحتمال علة معدة لالنبعا  بسدون لتمسيم لكا سفيته

 الكا سفيةقسد ال لكسون رغسم  اميسة  (4)ن على ان لتميم الكشف وعدمه أجن ي عن الباع ية بسل ا سايدالم  ،من جهة أخرى (3)بل واالكتفاجي به  يه
 .ول مل.  تدبر ضعفهاوقد لكون رغم 

 املالحم لكو ا يننية  انه ال حيتاج أي منهما إىل املتمم. عنهاجية أمارة وبني املنبعا حلمث انه ال  رق يف متمم الكشف بني اجلاعل 
 بين الظن المطلق والخاص الفارق   إشكال: الحاج  لمتمِّم الكشف ليكون  

ولسسرجيح املرجسسوي قبي سساط بسسل حمظسسوراط  يلسس م القسسول حبجيسسة مطلسسب الظنسسون، ممسسا ال  كننسسا  (5)إذا كسسان لسسرجيح السسراجح حسسسناط بسسل واجبسساط يقااال:  ال
االلتسس ام بسسه،  سسال منسساج لسسد ع حجيتهسسا إال بسسالقول باحلاجسسة ملسستمم الكشسسف وان الفسسارق بسسني الظسسن ا سساج واملطلسسب هسسو ان )ا سساج( حظسسي مبسستمم 

 املطلب.الظن إلباعه دون   مالكشف  ل
                                                           

 هو احلجية أو الطريقية. (1)
 ري، أو يف ألرا  العلم اامجايل، أو يف العنوان واحملصمل وغري ذلك.كاالحتمال يف الش ن ا ط  (2)
 باالحتمال يف االنبعا . (3)
 الباع ية. (4)
 حبس  املتعلهب. (5)
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 الجواب: الظن المطلق راجح بالنسب  للوهم ومرجوح بالنسب  للظن الخاص فال حاج  لمتمِّم الكشف
ر  االنسسسداد ال يف ينسسر  انفتسساي بسساب العلسسم والعلمسسي  انسسه علسسى هسس ا التقسسدير يكسسون ينسسكسسال؛ إذ الظسسن املطلسسب راجسسح إلباعسسه يف إذ يقااال: 

 بع ألنه راجح من غري حاجة ملتمم الكشف.ته اما الظن ا اج  ي   ،بع ألنه مرجويته يس  مرجوحاط ال راج اط  ال 
ه وإال اللبسسع عس%( يسرجح إلبا01)ولنفرضسه  املطلسب وإن كسان ضسسعيفاط  انسه ال  سك يف ينسسر  انسسداد بساب العلسم والعلمسسي ان الظسنتوضايح:: 

جوي، أمسا يف ينسر  انفتساي بساب العلسم والعلمسي  سان إلبساع الظسن املطلسب مسع % وال  ك يف قبح لرجيح املر 31مقابله املرجوي وهو الوهم وهو الس
% 01% كان الظن ا ساج مطابقساط للواقسع 01لو ر الظن ا اج هو من مصاديب لرجيح املرجوي  ان الظن املطلب لو  رض انه مطابب للواقع 

املطلسب( والرجسوع إىل الظسن األضسعف مسع وجسود الظسن وإال ملا كان وجه الن يبنسوا علسى هس ا دون  عليه)ول ا اعتعص العقالجي حجة نصوصه وبنوا 
 األقوى لرجيح للمرجوي.

لكنسه بالقيساس إىل الظسن األقسوى  ،ا وجس  لرجي سه والعمسل بسهمسوبعبارة أخرى: الظن األضعف بالقياس إىل السوهم راجسح  لسو دار األمسر بينه
أو بني ال الوة( كان الراجح بسال  سك هسو العمسل بسالظن األقسوى املسسمى بسالظن ا ساج مسن غسري حاجسة إىل مستمم مرجوي  لو دار األمر بينهما )

 الكشف  تدبر جيداط.
 كالم المحقق النائيني في المقام

ة كشسسف، )ومسسن هنسسا اعتعنسسا يف كسسون الشسسيجي أمسسارة مسسن أن يكسسون لسسه يف حسسد ذالسسه جهسس :وبسس لك كلسسه الجسسح عسسدم  اميسسة قسسول احملقسسب النسسائين
 كس ن الشسارع يف عسامل التشسريع جعسل الظسن علمسا مسن حيسا الكا سفية ، والشارع يف مقام الشارعية  م كشفه وجعله حمرالا للواقسع ووسسطا الوبالسه

 ، ألنسه بل املؤدى بعد باق على ما هو عليه مسن احلكسم السواقعي صساد   األمسارة للواقسع أو خالفس، الية بال لصر  يف الواقع وال يف املؤدىواحملر  
، بسل ن لسة الواقسع،  سان كسل ذلسك مل يكسنيكون من مصاد ة الطريب أو خمالفة الطريب ل ي الطريب من دون لوسسعة يف الواقسع ولن يسل  سيجي آخسر م

هسو اجملعسول  هس ا ، اجملعول هو نف  الطريقية والكا فية واحملرالية الر كان القطع واجدا هلا ب اله والظن يكون واجدا هلا بالتعبد واجلعل الشسرعي
 .(1)يف باب الطرق واألمارات(
الطسسرق إذ انسسه لغسسو ال حاجسسة إليسسه وان املوجسسود يف  (2)علمسساط الظسسن جعسسل ان الشسسارع وال لتمسسيم للكشسسف وال  يف األمسساراتإذ ينهسسر انسسه ال جعسسل 

 إىل اامجاجي ولو بعدم الردع كما سبب.حىت على اننا ال حنتاج  ال إنشاجي أمر كالكا فية واحملرالية، إمجاجي الشارع مبعىن اار اد إليها إمنا
 نقسول : إن اجملعسول يف بساب الطسرق واالمسارات إمنسا هسو الطريقيسة والكا سفية والوسسطية ، كما الجح ب لك عدم  اميسة قولسه: )إذا لبسني ذلسك

: مسسن أن الطريقيسسة بنفسسسها قيسسب عنسسدنامسسا هسسو الت بنسساجي علسسى ، مبعسسىن: أن الشسسارع جعسسل االمسسارة حمسسرالة للمسسؤدى ولريقسسا إليسسه وم بتسسة لسسه، يف االوبسسات
 ان الظساهر أنسه  ،بل الطريقية أيجا كامللكية وال وجية من األمور االعتبارية العر ية الر أمجاها الشارع، لناهلا يد اجلعل كسائر األحكام الوضعية

خس  يتعالاهسا يسد العسر  يف إوبسات مقاصسدهم كاأللي   يما ب يدينا من الطرق واالمارات ما يكون خمرتعا  رعيا بل مجيع الطرق واالمسارات ممسا 
، بالظواهر والعمل با ع الواحد وحنو ذلك من الطرق واالمسارات،  هسي عنسدهم حمسرالة للمسؤدى وكا سفة عنسه وواسسطة الوبسات مقاصسدهم كسالعلم

 سان الطريقيسة  .(3) فية وإوبات املسؤدى( األمارات لكون كالعلم من حيا االحراال والكا، والشارع قد أبقاها على حاهلا وأمجى ما عليه العر 
وغاية األمر ان من الشارع اار ساد.  تسدبر. وللب سا صسلة بسلذن اهلل  للجعل بل هو لغو يف الطرق العقالئية وإن أمكن ان جتعل لكنه ال حاجة

 وصلى اهلل على محمد وآل: الطاهرين             .لعاىل
ِة ل ْيس  ِإذ ا ُأْعِطي  فا تا ر  يا ْنب ِغي لِْلُمؤْ  :قال اامام الباقر  اِء ن ْحواً ِمْن ُدع ائِِ: ِفي الشِّدَّ ف ال  ت م لَّ الدُّع اء   ،ِمِن أ ْن ي ُكون  ُدع اُؤُه ِفي الرَّخ 

 .488ج 2الكايف: ج ف ِإنَُّ: ِمن  اللَِّ: ع زَّ و  ج لَّ ِبم ك ان  
                                                           

 .18-10ج 3الشيخ حممد علي الكاينمي ا راساين،  وائد األصول، مؤسسة النشر ااسالمي، ج (1)
 كما ال جعل للمؤدى. (2)
 .485-484ج 4اينمي ا راساين،  وائد األصول، مؤسسة النشر ااسالمي، جالشيخ حممد علي الك (3)
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