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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

ة  رين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللع مد وآله الطيبني الطا مد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على  ا
 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

ما(  مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغير
(225) 

 لفي العنوان والمحص  االحتمال  -4
وان  الرابع:  وان واحملصل، فانه إذا تعلق األمر بع ، كالتّطهر على ما ذكر االحتمال املرجوح لدى الشك يف الع

ولييو  أو فقييل كييان ذا مدخلييية مدخليتييه يف يصيييله تله ولييو احملتمييل أم كلمييا احتملييالشييي ، وجييت انتيييان   ص يي
ييوان  يقييق زإذ بييه  يير   ؛وجييت يصيييله ،احتمالييية وان  ،ومييع عدمييه ال إحييرازاملييومور بييه الع واالشييتلال اليقيييل بييالع

ص ي عليى  (1)، فقيد ترتيت األ يرهأو ذا مدخليية يف يصييلليه الً يقتضي االمتثال اليقيل بإتيان كافة ميا  تميل كونيه 
وماً  ئذ  وحصوله.، كما االحتمال وإن كان مو وان حي  له الكاشفية عن يقق الع

 حتمال لى  احتمال الررض المزم اال -5
ص يالخامس:  له، نظي  ميا سيبق يف الرابيع لكين ميع فيار  ان االحتمال املرجوح كلما عليم بياللرو وشيك يف 

الك وقع متعل   وان  اء على ان الع امس، وذلك ب غراو امليو  امللممية الزمية الت صييل وإن   أقاً لألمر عكس ا
 مانع أو شبه ذلك.يومر هبا للفلة  أو عجم أو 

ج   ئذ   مواألمر كذلك لو احتمل وجود غرو للمو  ملمم، فانه م  .حي
 الشك المقيىو اإلشكال بان موضوع االحتياط 

ييو الشييك املقيييد ال الشييك املطلييقثالثااا :  يياء لكيين موضييوه االحتييياق  ا املبييل والب والشييك املقيييد بكونييه  ،سييلم
 اشف إمجايل كما سبق وسيويت.شكاً يف املكلف به وعلماً بالتكليف، ك

 تقسيم الشيخ الثالثي: فاما ان يحصل له القطع أو الظن أو الشك
 :مث انه اتضح مما سبق وجه انشكال يف تقسيم الشي  الثال ي بقوله يف أول الرسائل

                                                           

و وجوب االنبعاث. (1)  و
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فيييإن  اعليييم: أن املكليييف إذا التفيييت إ  حكيييم شيييرعي، فإميييا أن  صيييل ليييه الشيييك فييييه، أو القطيييع، أو الظييين.)
ي القواعد الشرعية الثابتة للشاك يف مقام العمل، وتسمى بي حصل " األصيول العمليية "،  يله الشك، فاملرجع فيه 

ي م صرة يف أربعة(  .(1)و
 فانه يرد عليه:

و التقسيم الخماسي  المناقشة: األصح 
 ان املفروو ان يقسم الشك إ  قسمني.أوال : 
 :إ  قسمني الظن أيضاً ان يقسم ثانيا : 

يييوعي أو ان يقيييول: بيييون يقيييول )فاميييا ان  صيييل ليييه الشيييك املطليييق فييييه أو الشيييك املقييييد( و ليييك وذ )أو الظييين ال
 الشخصي( أو )الظن القوم أو الضعيف( وذلك لوجهني:

مسةاألول:  ذ ا ي  االت الوجدانية للمكلف   وليست الثال ة فقط. (2)ان ا
ييو العمييدةالثاااني:  ييذا التقسيييم قييد بييل عليييه م :و باحييا األصييول ا تييية بومجعهييا، وحيييا ان اللييرو ميين ان 

جج يف الفقه ومتهيد القواعد  و معرفة ا ة من إعلم األصول  كم الشرعي املمّك باق ا الكليي انييي الفرعيي ست
جية املشياكة القريبية يف الفقيه( عليى املختيار أو )األدلية األربعية مين حييا ، و من األدلية التفصييلية يو )ا موضيوعه 

ي :أو ،يليةالدل ي  يو  ( ا  يدرو كيل ميا  يالب بيني صياحف الفصيول والقيوانني، وجيت يف التقسييم ان ي عليى ا
جيييج جييية مييين ا حييييا كانيييت مراتيييت وان ييييذكر عليييى حياليييه، و مميييا كيييان يف مرتبييية واحيييدة  (3)موضيييوه أو  يييرى 

جج  دون الثال ة.مخساً ال  ال اً وجت ان يفصل التقسيم إليها  (4)ا
و موضيوه األصيل  أن  اتضح من ملا وذلك  الشيك املقييد ، وأن  وانيه ال كاشيفية فييه أبيداً  الب يتالشك املطلق 

يو الشيك يف املكليف بيه  الة السابقة وموضوه االحتيياق و و الشك املل وظ فيه ا )ام موضوه االستص اب و
ييييه  (مييييع العلييييم بييييالتكليف ضيييياً لك كييييم الييييواقعي يف اضمليييية وليييييس جهييييالً   رتبيييية أد  ميييين مرتبيييية  كاشييييف عيييين ا

                                                           

ة يقيق تراث الشي  األعظم، و (1)  .22ص 1الشي  مرتضى االنصارم، فرائد األصول، إعداد ض

جج ومراتبها كما اتضح وسيت (2) ازل ا مسة الهنا مدار م ي أكثر، واالقتصار على ا  ضح أكثر.بل 

كم أو الوظيفة. (3)  على ا

 سلباً أو إجياباً. (4)
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ييوعي حجيية علييى ، وأن الظيين الشخصييي غيي  حجيية علييى االنفتيياح وحجيية علييى االنسييداد، وأن  االمييارات الظيين ال
 .، وأن العلم حجة ذاتية، فاألقسام مخسة إذاً االنفتاح واالنسداد

 نقاش مع الشيخ ودفاع
بييان تقسيييمه إاييا كييان بل يياظ حيياالت  وهبييذا البيييان اتضييح ورود انشييكال علييى الشييي ، وانييه ال يصييح اضييواب

يذا اضيواب تيام عليى مين أشيكل ؛بل اظهيا ميع حكيم الشياره باالعتبيار وعدميهيف حد ذاتيه و  يكين  املكلف  إذ 
ع األقسييام، فوجيييت بييان تقسيييمه ان يرب ييعليييه امييا معتيي  أو غيي  معتيي  فكييان يلييمم قسييمني بييان الظيين  علييى الشييي 

ي  ال ة ابتداءً بل اظ حاالت املكلف نفسه  سوبة للشاره وانه اعت  أو ال كي ترب  و   .ع، وليس بل اظها م
يي،  يي  ا األقسام بل اظ حاالت املكلف نفسه  يا  ا بل مّخس ا إذ قد ربّع ه غ  وارد علي اييا  وقبيللك ان ي

مسة الثبوتيية مخسية أنيواه مين حكيم الشيار  ا ان لل االت ا ه مين حييا االعتبيار اعتبار الشاره وعدمه مث أوض 
جية واالعتبار  ذا. .وعدمه ومن حيا درجات ا

 على عبارته ا نفة الذكر، غداً بإذن اهلل تعا . إشكاالت أخرىوستويت 
 الشيخ: الشك المطزق ال كشف فيه ال المقيىمع مناقشة 

ه: )وقييد عرفييت: أن بقوليي مباحثييهوقييد اتضييح  ييا مضييى عييدم متامييية مييا ذكيير يف أول املقصييد الثالييا وبييل عليييه 
يا، لكين العميل بيه (1)القطع حجة يف نفسه ال جبعل جاعل، والظن ميكن أن يعت  يف متعلقه يه ظ ، ألنه كاشيف ع

يو غي  واقيع إال يف اضملية مث قيال: )وأميا  (2)(واالعتماد عليه يف الشرعيات موقيوب عليى وقيوه التعبيد بيه شيرعا، و
كيون يقييول: الواقعيية   -أن يعتيي ، فليو ورد يف مييورد حكيم شييرعي  الشيك، فلمييا   يكين فيييه كشيف أصييال   يعقيل

ريا، لكونه مقابال لل كم الواقعي املشكوك بالفرو(  -املشكوكة حكمها كذا   .(3)كان حكما ظا
و موضيوه أصيالة الي اءة وكيان (4)ال كشف فيه أصالً  و الذم إذ بان  مما مضى ان الشك املطلق ، ولذا كان 

ييو موضيوه االستصيي حّقيياً، أميا الشييك املقيّي أصيل اليي اءة أصيالً  هييد، و د فيييه يّيا قي  اب واالحتيياق والتخييي  إذ كيل م

                                                           

ون(. (1)  ويف نسخة )يف الطرب املظ

ة يقيق تراث الشي  األعظم، و (2)  .9ص 2الشي  مرتضى االنصارم، فرائد األصول، إعداد ض

ة يقيق تراث الشي  األعظم، و (3)  .11ص 2الشي  مرتضى االنصارم، فرائد األصول، إعداد ض

 على انه بان  مما مضى وسيويت انه كاشف أيضاً. فتدبر. (4)

(225) 
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بيل  ،عتي ي  التقييديية كاشيف وليذا كيان مين املعقيول ان  تيهفانيه ييثي (1)الشك بقيد تكون له بيه الكاشيفية يف اضملية
فسه، ان االستصي اب ظين اجتهيادم  وانيه حكيم عقليي ولييس تعبيدياً، ارتوى املشهور، حسبما صرح به الشي  ب

 وستويت عبارته بإذن اهلل تعا .
 دفاع آخر عن الشيخ وجواب

ه  تار فّياً نعم، ميكن ان يدافع ع  .كما صرح به آخر كالمه  بانه بل التقسيم على 
يوم  ظر عن انشكال املب يائي أيضياً يف مثيل  عليىولكن يرد عليه: بعد قطع ال العليم تيار كميا سيبق، بيل والب

ييو موضييوه االحتييياق كمييا سييبق أيضيياً، ان املفييروو يف الكتيياب األصييويل االجتهييادم ان جيييرم  انمجييايل الييذم 
يياالت  ييييا تضييم مجيييع املبييال واألقييوال مث اختيييار بعضييها ال ان جيييرم التقسيييم حسييت  واجملييارم العامييةتقسيييم ا

خبارم مثالً لو أراد التقسيم وجت ان يقسم كما قسيم مكتوباً للمقل د؛ أال ترى ان اال الكتاباملختار إال لو كان 
الشييي  بقولييه )اعييم ان املكلييف إذا التفييت إ  حكييم شييرعي فامييا ان  صييل لييه بييه القطييع أو الظيين أو الشييك( مث 

دم مبلً ي و مبل بعض االخباريني وليست نسبة ذلك إليهم  ،قول لكن القطع، ع غ  حجة يف الشرعيات كما 
ظيير فيييه اجملتهييدون فيقييول  مجيعيياً صيي ي ة، ال ان يللييي ذكيير القطييع يف التقسيييم يف الكتيياب األصييويل املكتييوب لي

 القطع حجة. فتدبر. يرى)فاما ان  صل له به الظن أو الشك( جملرد انه ال 
رين  وصزى اهلل عزى محمى وآله الطا

 
را ِفي اْلعاْيِش ِإالا لِ ": )صلى اهلل عليه وآله(قال رسول اهلل  الكايف:  "عااِلٍم ُمطااٍع أاْو ُمْستاِمٍع وااعٍ  ،راُجزاْينِ الا خاياْ

 .33ص 1و

                                                           

ا حال االستص اب واالحتياق وسيويت إيضاح حال التخي  بإذن اهلل تعا . (1)  وقد أوض 


