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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
 مباحث التعارض: )التعادل والترجيح وغيرهما(

(019) 
 ألربع في موضوع االحتياطاالحتماالت ا

 موضوع االحتياط حيتمل فيه أن يكون أحد األمور التالية:وبعبارة أخرى: 
 موضوعه الشك بنفسه

علاى  لقاعدة قبح العقاب بال بياان ان موضوعه هو الشك بنفسه، فإن كان متعلقه هو التكليف كان جمرى الرباءة العقليةاألول: 
 .، وعلى أي فخرب الثقة حاكم عليهعدة املولوية والعبودية على املنصوراملشهور وجمرى االحتياط العقلي لقا

 موضوعه الشك الكاشف ولو كشفاً ضعيفاً 
ان موضااوعه هااو الشااك الكا ااف ولااو كشاافان ضااعيفان، فااإن كااان متعلقااه التكليااف فكمااا سااب ، أو املكلااف بااه فا ااه يكااون الثااا:ي: 

ٍ  فاان احلجااة علا (1)ةمنجااان بالشاروط املعهااود  ى أحاد الطاارفني بااتباا  أو النفاي، تااا يساتلام إتباا  الطاارن ااخار،  كااون واردةوحينئا
إن قلنااا بااين قيامهااا ياياال كا اافية الشااك يف أحااد يلااريف العلاام اامجاااث وان الكا اافية هااي حيثيااة  قييديااة واملوضااوع مركاا  ماان  (2)عليااه

املركا  يعادم ، ومن الواضح ان الطرفني إال أن كا فيته  نتفيبقي الشك وجدا ان بعد قيام خرب الثقة على أحد  فا ه وإنالشك ومنها 
 أما لو قلنا بين الكا فية  بقى وجدا ان كالشك  فسه، فيكون خرب الثقة حاكمان. ،بعدم بعض أجاائه وهٍا هو الورود

 موضوعه الشك المقيد بعدم حجة على الخالف
وماان الواضااح ان مثال خاارب الثقااة يكاون واردان عليااه بعااد فاار    ان موضاوعه هااو الشااك املقياد بعاادم احلجااة علاى ا ااالن،الثالااث: 
 كو ه حجة.

 موضوعه الشك المتكافئ
ٍ  يكاون خارب الثقاة واردان أيذاان إو ال يكاون الشاك وإن بقاي وجادا ان، الرابع:  ان موضوعه هو )الشك املتكافئ مع القسايم( وحينئا

موضاوع لالحتيااط إو موضاوعه العلام اامجااث املتعلا  فال به خرب الثقة  بدرجة املوهومية، يف الطرن ااخر مكافئان للطرن الٍي  عل 
وماان الواضاح ان أحااد الطارفني الااٍي قاام عليااه خارب الثقااة ال يكاااف    ،ة الشاك و صااابه عرفاان جاابطارفني متكااافئني يف الكا افية أو يف در 

 الطرن ااخر.
ث ااتبااا  عااارب اسااتنطاا لساااان األدلااة وماااا  فيااد  إن كاااان إال ان الااال م الب اااا يف عااا حملااتمال  يف عاااث الثباااو  هااي كاااٍلكوا

الثالتاة األخا ة  و ل يف موضاوعه كماا حيكام باه العقال، الكالم عن االحتياط  قالن، أما لو كان الكالم عن االحتيااط عقاالن وجا  التعم ا
 فتيمل. هو املنجا لكان القدر املتيقنة ا أو بني الثالتة األخ  مبينه على ا ه لو  ككلها حمتملة إال ان أقرهبا الثالا فالرابع 

 جوهر الفرق بين االحتمال في البدوية وأطراف العلم اإلجمالي بحث تمريني:
املشاااهور إن ان االحتماااال يف الشااابهة البدوياااة الت رةياااة والوجوبياااة، تااا  منجاااا، بينماااا االحتماااال  فساااه يف أيلاااران العلااام وهااا  

                                                           

 ككون الشبهة حمصورة واأليلران مورد االبتالء.. اخل.  (1)
 أي على االحتياط. (2)
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 .منه يف البدوية عفوإن كان أضا ه منجا بل  ،اامجاث منجا
أو احتمال أن هاٍا  (1)% أن قطرة دم سقطت يف هٍا اا اء فال حيكم حبرمة  اربه وال بنجاساته05بنسبة  بدوان  فمثالن: لو احتمل

اا اء مسروا أو ت  ولك، أما لو علم بسقوط قطرة دم يف أحد اال ائني فا ه جي  جتنبهماا معاان ماع أن االحتماال يف كال يلارن هاو 
أواين تالتة أو أربعة أو مخساة ماثالن فاان االحتماال يف كال يلارن يكاون  ىحدايف  اقد يكون أضعف كما لو علم بسقويله % بل05
ٍ   فلماوا% 25% أو 20أو  (2)33%  .؟يكون منجاان حينئ

 واجلواب املعهود هو أن  نجا  هنا للعلم اامجاث دون الشبهة البدوية.
ليس علة  امة للتنجا لٍا ال يتنجا مع خروج بعض األيلران عان ماورد االباتالء أو كثر اا  العلم اامجاث لكن ماوا لو أجي  بان

فلااايس إال مقتذااايان فماااا الااادليل علاااى  نجاااا  يف الطااارفني ماااع مسااااواة االحتماااال يف كااال منهماااا لالحتماااال يف الشااابهة البدوياااة بااال ماااع 
 أضعفيته؟

 بعبارة أخرى ما هو الفارا اجلوهري بني االحتمالني؟
قسايمه داخاالن يف  ملوج  لتنجاا الطارن األول باني كاونك احلال يف صورة خروج أحد الطرفني عن مورد االبتالء فما الفرا اوكٍل

 مورد االبتالء وعدمه؟
أو الاجار إن )علم بالتكليف مع كوهنما مورد االبتالء دون كون أحدمها مورد  لعدم ص ة البعا واجلواب املعهود هو: ا ه يوجد 

  تعل  به القدرة  روجه عن مورد االبتالء، وكٍلك ال يوجد علم بالتكليف يف الشبهة البدوية.ما ال  (عن
لكن ولك وإن صح، فا ه ال يصنع فارقان يف جوهر االحتمالني إو العقل يرى و ن االحتمالني )املقرتن باامجاث وعدمه، والاداخل 

 ا.مها وحقيقتأو ا ارج عن مورد االبتالء( واحدان يف جوهرمه
 بان االحتمال حىت يف البدوية منجا يف الش ون ا ط ة. :وقد جياب

يف  االحتمااال وان ،لكنااه تاا  مفيااد إو الكااالم عاان  نجيااا العلاام اامجاااث لالحتمااال يف األيلااران وإن ث يكاان يف الشاا ون ا طاا ة
 ت  ا ط ة ت  منجا يف البدوية ومنجا يف املقرت ة بالعلم اامجاث.

بالتفصيل بني كون العلم اامجاث حيثية  قييدياة بالنسابة للشاك املت قا  يف أحاد الطارفني وكو اه حيثياة  عليلياة،  :جياب وةكن أن
 فهل واك ص يح وهل هو جمد ؟ فتدبروا.

 بني كون املنجاية حبكم العقل يف موارد العلم اامجاث أو كوهنا حبكم النقل؟ فهل ولك  ام؟ :وقد جياب بالتفصيل
 اب بان الش ون االخروية كلها خط ة؟ فهل يتكفل ولك باجلواب؟وقد جي

 حبثوا عن أجوبة أخرى أيذان.او 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
َؤمُِّنوَن َعَلى ُدَعائِِهْم َأنَّ اْلَماَلِئَكَة َيُمرُّوَن َعَلى َحَلِق الذِّْكِر فَايَاُقوُموَن َعَلى رُُءوِسِهْم َويَاْبُكوَن لُِبَكائِِهْم َوياُ  :قال رسول اهلل  

رَباََّنا ِإنَّ ُفاَل:اً َكاَن ِفيِهْم َوِإ:َُّه   وَن فَايَاُقوُلونَ ِإَلى َأْن قَاَل: فَايَاُقوُل اللَُّه ُسْبَحا:َُه َلُهْم َوُأْشِهدُُكْم َأ:ِّي َقْد َغَفْرُت َلُهْم َوآَمْنتُاُهْم ِممَّا َيَخافُ 
 . 232ص 7وسائل الشيعة: ج ْرُت َلُه ِبُمَجاَلَسِتِه َلُهْم َفِإنَّ الذَّاِكرِيَن َمْن اَل َيْشَقى ِبِهْم َجِليُسُهمْ َلْم َيْذُكْرَك فَايَاُقوُل َقْد َغفَ 

                                                           

 سابقة أو كا ت لكن كا ت معارضة.والكالم مع قطع النظر عن استص اب العدم، كما لو ث  كن له حالة  (1)
 %.33.33باملائة  التوبالدقة تالتة وتالتني و  (2)

(019) 


