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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(

(111) 
 والثمرة في القول بالورود أو الحكومة ع االحتياطمحتمالت موضو 

االحتياط فقد سبق ان احملتمالت يف موضوعه عديدة وتظهر الثمرة يف حتديد املوضوع ويف كون األمارة حاكمة عليهه واما 
لهدى فاكمهة فاهنا إن كانت لدى وجودها وأماريتهها ح ؛الشك يف وجود األمارة والشك يف أمارية املوجود يتأو واردة، يف صور 

ز األطهرا  وإن كانهت واردة لهدى وجودهها فانهه لهدى يهالشك فيها )وجوداً أو حكومهة  ككهن التمسهك بهدليح االحتيهاط لتن 
 التن ز. علىالشك فيها )وجوداً أو وروداً  ال ككن التمسك بدليله 

كون واردة ألهنا ح ة واملركه  فإذا كان موضوع االحتياط الشك بقيد الالح ة على اخلال  فانه مع وجود األمارة ت -أ
ينتفهي بانتفهاأ أحهد أجزائههه كمها سهبق، فلهو دههك يف وجودهها أو وارديتهها فانهه ال ككههن التمسهك بهدليح االحتيهاط إذ موضههوعه 

واملوضهوع   يكهن عهدم إحهرام  ،هو املرك  مهن الشهك مهع إحهرام عهدم احل هة علهى اخلهال ، ومهع الشهك يف األمهارة ال إحهرام
 .  بح إحرام عدم احل ة على اخلال احل ة على اخلال

 .رضفنعم لو أحرم عدم احل ة على اخلال  بأصح أو غريه صح التمسك باالحتياط لكنه خروج عن ال
 الفرق بني عدم اإلحرام وإحرام العدم وبناأ هذا االحتمال على ان القيد هو إحرام العدم ال عدم اإلحرام. :واحلاصح

 عدم البيان إن أريد به إحرام عدمه ال عدم إحرامه.وكذا لو كان موضوع االحتياط  -ب
 .اه إن أريد به احملري لفقد احل ة، املراد به إحرام فقدوكذا لو كان موضوعه الشك احملرِي  -ج
،  1) وأريهد بهه احملهرِي يف احلكهم الهواقعي، فهان دليهح األمهارة علهى فهرض وجهوده حهاكموأما إن كان موضوعه الشك احملهرِي  -د

انههه لههو دههك يف وجههوده يكههون دههكاً يف وجههود احلههاكم )وكههذا لههو دههك يف حاكميتههه  فيصههح التمسههك باالحتيههاط ملهها ولههذلك ف
 سبق من صحة التمسك باحملكوم مع الشك يف احلاكم.

 وكذا لو كان موضوعه احتمال التكليف. -هه
 حتياط.فمع الشك فيها جيري اال حينئٍذ، أو كان موضوعه الشك الصر ، ألن األمارة حاكمة -و

أو فاستصهح  أو  ،فأنت بريأ أو ال تكليهف –أو نظائرمها  –دك بيان أو ح ة ر  وبعبارة أخرى: إذا قال املوىل )إذا   ي  
 .وقيده فمع الشك يف البيان )وهو وجود األمارة أو أماريتها  ال حيرم حتقق درطه ،فاحتط، على اختال  الصور واملباين

أو  ،فانت بريأ –أو نظائرمها  –يف احلكم الواقعي  إذا دككت دكاً حمرِياً ليف أو التك إذا احتملتعكس ما لو قال: )
 احتط أو استصح   فانه مع الشك يف البيان واحل ة فقد أحرم درطه فتدبر.

                                                           

 ملا سبق من ان التحري يف احلكم الواقعي ال ينتفي وجداناً مع قيام األمارة.  1)
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 مع خروج طرف عن االبتالء، فالعلم اإلجمالي منجز على بعض التقادير -1
 وبقسهيمهق بهه بتالأ أو كان فيه عسر وحهرج، فهان الطهر  ااخهر املتعلِهانه إذا كان أحد األطرا  خارج حمح اال: (2)ومنها

 وال ين زه على تقادير أخرى:  2)اإلمجايل، ين زه العلم اإلمجايل، على بعض التقادير العلم  
 فانه إذا كان موضوع االحتياط احتمال التكليف. -أ
أو كان موضوعه احتمال العقاب ولو يف طر  واحد، فان العلهم اإلمجهايل من هز حينئهٍذ لبداههة ابهوت االحتمهال يف  -ب

 هذا الطر  وإن كان الطر  ااخر خارجاً عن حمح االبتالأ.
 .وكذا لو كان املوضوع الشك بنفسه أو الشك الكادف كشفاً ضعيفاً  -د -ج

 :وذلك على عكس ما إذا كان موضوعه
فانهه مهع تعلهق   3)عهن حمهح االبهتالأ احتمهال العقهاب يف كهال الطهرفني، لوضهو  انهه مهع خهروج بعهض األطهرا ، حهدوااً  -هه

يتولهد  العلم اإلمجايل بطرفني أحدمها خارج مورد االبتالأ )أو أحدمها به عسر أو حرج رافع للتكليف أو مهانع عهن حدواهه  ال
متعلههق اهذا الطههر  أو  امهابوجههود تكليهف إمجههاالً علههم قطعهي علههم بامهامع أي حيهد   احتمهال العقههاب يف كهال الطههرفني إذ ال

فلهم ااخهر بهذاك  وامها إذا تعلهقفقط ألنه إن تعلق اذا الطر  فقط حد  التكليف  يف احدمها ذاك بح احلاد  دك بدوي
 فهو دبهة بدوية. ،حيد 

كههال الطههرفني فههال ين ههز الطههر  األول ألن موضههوع واحلاصههح: انههه ال حيصههح مههع مههيأ العلههم اإلمجههايل احتمههال العقههاب يف  
 العلم اإلمجايل   يتحقق.

 يكونالطرفني عن االبتالأ فليس الشك مكافئاً إذ  احدوكذا لو كان موضوعه الشك املكافئ، لوضو  انه مع خروج  -و
. فتهدبر فلهيس العلهم اإلمجهايل ذلك الطهر  غهري نكهن، ههذا لهو أريهد باملكهافئ ههذا املعهىاهذا الطهر  نكنهاً وبهتعلهق التكليهف 
 من زاً حينئٍذ.

 وكذا لو كان موضوعه الشك املقيد بالالح ة )أو بعدم ح ة  على اخلال  كما سبق بيانه. -م
 حتياط، وتدبر واهلل العا .وقس على ما مضى حال سائر ما احتمح انه موضوع لال

 . 4)ذاك، وليست مثرة للورود أو احلكومة. فتأمحلكن هذه الثمرة هي مثرة حتديد ان موضوع االحتياط هو هذا أو 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
ُبُه، اَل اْلَقرِيُب َمْن قَ رَّبَ ْتُه اْلَمَودَُّة َوِإْن بَ ُعَد َنَسُبُه َواْلَبِعيُد َمْن بَ عََّدْتُه اْلَمَودَُّة َوِإْن قَ ُرَب َنسَ  :قال اإلمام احلسن اجملتىب 

 .343ص 2الكايف: ج ٍء ِمْن َيٍد ِإَلى َجَسٍد َوِإنَّ اْلَيَد تَ ُغلُّ فَ تُ ْقَطُع َوتُ ْقَطُع فَ ُتْحَسمُ  َرُب ِإَلى َشيْ َء َأق ْ  َشيْ 
                                                           

 من الثمرات.  1)
 أي بعض تقادير حتديد موضوع االحتياط.  2)
 وبقاًأ، خالفاً للمشهور، ل فرض ان موضوعه متحقق حىت بعد اخلروج.بح   3)
 ال، فيختلف هنا حال احلكومة عن الورود. فدقق. إذ تصح على فرض آخر وهو الشك يف ان أحد الطرفني مورد االبتالأ أو  4)

(111) 


