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 .وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيماحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني 
  بعض االشكاالت عليه صول الدين وهو شكر النعمة وذكرنااكان الكالم حول الدليل الثالث من ادلة وجوب النظر واالستدالل واالجتهاد يف 

، ملك الغري وحق الغري  وقف على التصرف يفان شكر النعمة مت:من بعض لا هومنها ما ذكركما سيأيت اشكاالت االخرى منها ما ذكره العراقي وهناك 
اال باذن منه فاملعرفة عن نظر غري جائزة ألن االجتهاد عمل فكري وقد يقتضي عمال عدم اجلواز ور وممنوع اي ان االصل فيه والتصرف يف ملك الغري حمظ

الق جل وعال واالصل يف التصرف يف مملكة خلمملكة الغري وهو ابدنيا كالنظر بالعينني ومحل وتصفح الكتاب وما اشبه وهذه كلها من مصاديق التصرف يف 
  :توضيح ذلك،حبسب مسلك حق الطاعة مبدئيا ونضيف لكالمهم تقوية ألشكاهلم انه ميكن تقوية اشكاهلم  الغري هو احلرمة هذا ما ذكروه

االحتياط وجوب ط بالفعل ويف الشبهات التحرميية يقتضي ففي الشبهات الوجوبية يقتضي وجوب االحتيا، ان مسلك حق الطاعة يقتضي وجوب االحتياط 
حق  ومسلك، نعلم انه قد اجازه ام ال؟ فينبغي ان حنتاط بالترك  الهذا تصرفا يف ملك الغري فلكون وموضع كالمنا مصداق الشبهات التحرميية ، الترك ب

  ،رحلة ما بعد الفحص يف صورة من الصورتني االخريتنيياط يف متالطاعة يقتضي االحتياط يف مرحلة ما قبل الفحص يف صور ثالث ويقتضي االح
ان يكون علم امجايل بوجود تكاليف الزامية فهنا ال شك ان مقتضى القاعدة  :الصورة االوىل: هناك صورانه يف مرحلة ما قبل الفحص  :توضيحه باجياز

  االحتياطالعقلية هو االحتياط وحق الطاعة هللا يقتضي 
يف ما لو مل يكن علم امجايل بل كان ظن بالتحرمي او بالوجوب فهنا ايضا حيكم العقل بوجوب االحتياط اذ االحتمال قبل الفحص منجز  :الصورة الثانية 

 فهنا مسلك حق الطاعة او، بل صرف االحتمال ، علم امجايل وال ظن ما لو مل يوجد يف مرحلة ما قبل الفحص  :الصورة الثالثةوان مل يكن علم امجايل 
  الطاعة حبسب تعبري املشهور ايضا يقتضي االحتياطحق 

  منجز، االحتمال البدوي يف الشبهات الوجوبية والتحرميية قبل الفحص فان وهذه الصور الثالث يقبلها املشهور مبا فيها الصورة الثالثة 
بذلك عن با او على احلرمة فحرام او على االباحة فنخرج جالو فحصنا فعثرنا على احلجة للوجوب كان و الصورة الرابعة :ما بعد الفحصاما يف مرحلة 

حق (ال منهج  )مسلك حق الطاعة(وهي ان نفحص وال نعثر على احلجة ال على الوجوب وال احلرمة فبحسب  :الصورة اخلامسةر العقلية اصالة احلظ
فحص ومل يعثر على دليل على حرمة التدخني ان املكلف لو اي ) الربائةيف هذه الصورة اخلامسة  ولكن املشهور يرى(ارى هو االحتياط افهنا ايض )اعةالط

حىت بعد الفحص وذلك االحتياط ألنه ال مؤمن هو يراته  على مسلك حق الطاعة على بعض تقرمثال وال على وجوبه فمقتضى االصل العقلي االويل
ومل احصل على حجة برباءة الذمة وجبواز االقتحام فال جيوز و فحصت ول )كتاب مدينة العلمفقد كما ( فقدتتكاليف مل تصلنا قد الحتمال وجود 

  مل احرز االباحة فال جيوز االقتحامفلو االقتحام ألن هذه مملكة الغري وعلي ان اتقيد بتشريعاته 
ان  كلاجاز اذ من شبهة حترميية  ال؟فهي ، فهل هو جائز امتصرف يف مملكة الغري ، ان االجتهاد يف اصول الدين او املعرفة عن نظر :ذلك على املقام تطبيق
  ال جيوز يل هذا النوع من التصرف احتمال ان يكون حمرما حيث ال حجة يل على  اجلواز عقال فيوجد فهنا يف اصول الدين وتفكر حوهلا؟ جتتهد 

مث كي نناقشه على اقوي صوره اصويل لتقوية االشكال  لكن ادخلناه يف قالببشكله املبدئي كان هذا تقوية الشكاهلم املطروح يف القوانني والنور الساطع 
يق الصورة الرابعة من الصور اخلمس داننا ننتخب الصورة الرابعة ونقول ان املقام من مصا:)االولاجلواب (:هناك عدة اجوبةيف اجلواب ان  نرده فنقول

مصيبا فمنجز   نعن حجة فان كاامنا هو فالتصرف يف مقام ابراء الذمة ، فان  ى املوىلليت حيتج ا علبعد الفحص وبعد العثور على احلجة اما املتقدمة وهي 
  بوجوب شكر املنعم بالنظر فوجدناه حيكم استنطقنا العقل  اوان كان خمطئا فمعذر هذا هو املدعى والدليل انن

العقل حيكم ان احلجة ألا قطعية اما الظواهر فظنية ف من املستقالت العقلية وهي من ابرز مصاديقهو ان وجوب شكر النعمة ككربى كلية :وبتعبري اخر
ازي ومن مصاديق شكره معرفته عن نظر وانه واحد احد صمد مل يلد ومل يولد وانه بعث الرسل وجعل هلم االوصياء ابوجوب شكر املنعم احلقيقي و

ملستقالت العقلية واملستقالت العقلية ال حتتاج اىل فحص بل يكفي من اان ذلك اجلواب االول وحاصل ،وهو عادل وان هناك معاد ويوم جزاء وما اشبه 
ا النوع من التصرفات بعد الفحص حجة على جواز هذ اانه مل تقم لدين :ان ننتخب الصورة اخلامسة ترتال ونقول:)اجلواب الثاين( ١فيها صرف االلتفات

عى يف الصورة اخلامسة اين فحصت ومل اعثر على احلجة على االباحة واجلواز فارى ونقول ان املد) هناك كان النقاش بنائياذ (ئيا هنالكن نناقش مبنا
هو حجة على اجلواز على اجلواز بانه لو فحصنا ومل نصل اىل حجة على اجلواز فنفس عدم العثور على حجة : والنقاش املبنائي تبعا للمشهور ، االحتياط 

اي منجزية االحتمال البدوي حىت بعد (هذه القضية مما ال يلتفت اليها عامة الناس من جهة ومن جهة اخرى فان ألن هذه القضية عامة االبتالء وذلك 

                                                             
                                  



اال االفاضل عادة الشق اخلامس ال يلتفت له ولذا جند ان هذا حيتاج اىل تأمل بل هي مما  )الفحص وعدم العثور على حجة على احلرمة او الوجوب او اجلواز
يف مظان العثور على اذا فحص املكلف بفطرم جيدون ان نقول ام ال يلتفتون اليه بل فاما عامة الناس  )ريوجد شق خامس الصالة احلظوانه (من الطلبة 

لو كان املوىل يرى مة الناس فال يلتفت اليها عا ااا ممومة االبتالء ااجلواب الثاين ان هذه القضية عوموجز االوامر والنواهي فلم جيد فام يبنون على اجلواز 
  ال يكتفي بصرف السكوت او عدم البيان ان كان عليه ان ر واحلجة على احلظ ر لكان عليه امتاما للحجة اقامةاحلظ

لكشف ذلك لو كان لبان وان هذه القضية مما تقتضي احلكمة ان يبينها الشارع خلفائها عند العامة وعموم االبتالء ا ولو مل يبينها ذلك مما  :وبعبارة اخرى
وبتعبري  ؟حلكم الكلي الشمويل عام االبتالءذا امل يصلنا هذا وكثري من االحكام البسيطة وصلت الينا فكيف يف ابالغ االحكام مبسوط اليد  انهعن رضاه ف

ته فال يعقل ان يكون قد خفي مثل هذا احلكم ليس مما حيتمل انه قد خفي وضاع يف ما ضاع من الكتب واالحاديث وذلك لشدة االبتالء به وعمومي:ادق
واذا مل ،وىألن الردع عن سرية عقالئية جارية وراسخة يف النفوس ينبغي ان يكون مبستوى املردوع عنه اي يكون من الوضوح والقوة واجلالء بذلك املست

  يكن كذلك ، كشف ذلك عن العدم 
ذا حبث مهم وينفع يف موارد كثري منها املسجون يف املكان املغصوب فاملشهور انه وه: لكن نشري اليهمظانه وهو جواب اصويل حتقيقه يف ):اجلواب الثالث(

اال بقدر من موارد اجتماع االمر والنهي فاالمر بالصالة حمبوب للموىل والغصب مبغوض له فبناءا على منعه من التصرف الزائد فال جيوز له التصرف 
ارع ال يزيد املبتلى بالءا وال يزيد املصاب مصيبة فانه مسجون ظلما فكيف يزيده الشارع ضيقا ؟ الضرورة لكن على قول اخر كما عليه الوالد فان الش

  فهذا غري معهود من مذاق الشارع اضافة اىل  ما استدل به على ذلك واجلواب هنا ينفع هناك
نعثر  ر حمكمة يف املقام اي كلما فحصنا وملل لو فرض ان اصالة احلظلكن نقوبعة وناقشنا الصورة اخلامسة مبنائيا لنا بعد ان انتخبنا الصورة الراترتلو نقول ف

ر بربكة االضطرار وبقدر الضرورة ية بالترك ولكن نرفع اليد عن احلظعلى حجة على اجلواز فارى االحتياط يف الشبهة الوجوبية بالفعل ويف الشبهة التحرمي
  ال مناص لنا من التصرف الضروري يف ملك املوىل كشرب املاء واكل الطعام ك النه وذلورات ان الضرورات تبيح احملظمثل اكل حلم امليتة ف

ر اىل االباحة بقدر الضرورة وحينئذ اذا جاز له التصرف مبقدار الضرورة فان حتديد نوع التصرف يعود رج احملظورات عن احلظان الضرورات خت:فنقول
  نعم اذا كان التصرف يف احدمها اكثر فال جيوز  االتصرف متساوي رذا باختياره اذا كان مقداللمكلف فمثال يشرب املاء بيده اليمىن او اليسرى فه

اما االجتهاد  )الزراعة اليت تتوقف عليها احلياة او التجارةمن قبيل (ان االجتهاد يف اصول الدين اقل انواع التصرف يف مملكة الغري :تطبيق ذلك يف املقام 
فاذا جاز اصل التصرف بقدر الضرورة فان يف مملكة الغري اقلها تصرفا العملية فانه ناحية الل وهو قائدها لكن من اسيد االعم فاقلها تصرفا وان كان الفكر

  هذا هو اجلواب الثالث على تأمل فيه حيتاج لالخذ والرد،متصدقه يف هذا الفرد االقل تصرفا يكون بيد املكلف 
هل تلتزم بالتوايل الفاسدة لكالمك ام ال؟ فانه حبسب كالمه جيب عليه ان يبقى : اطب املستشكل ونقول لهوهو ان خن :)وهو جواب نقضي اجلواب الرابع(

مثله هذا هو  فالتايل باطل فاملقدم، ال يلتزم هو به قطعا وذلك مما ر عن التصرف يف مملكة الغري ألن مبناه احلظ! ويتنفس باقل ما يكون دوما  مغمض العينني
  ياجلواب النقض

  :اجلواب النقضي له فائدتان:ةفائد
اىل ساحة بعد ذلك تأيت به كي وتكربه فتتعادالن استعالئه هجومه جوم مضاد وتوقف  وهي املعروفة وهي صد هجوم املستشكل فانت اوال تصد:االوىل

لنقضي مقتصرة على صد اهلجوم فقط لكن ادة اجلواب قد يتوهم ان فائاذ وهي مغفول عنها عادة :الثانية اجلواب احللي ألن اجلواب النقض ال حيل املشكلة 
  صيله اىل حماله تف وهذا جواب دقيق ولطيف يتركت، يف كثري من االحيان يستبطن اجلواب احللي  يالواقع ان اجلواب النقض
من خالل اجلواب احللي هذا هو االشكال حىت خترج نفسك من خانة املدافع مث ابدأ باهلجوم يف كثري من االحيان باجلواب النقضي واحلاصل ضرورة البدأ 

  وجوابه 
 )ان اشكر يل ولوالديك(و) اعملوا ال داوود شكرا(و)ألن شكرمت الزيدنكم (حنومن ايات وروايات ،  ان السمع دلنا على اجلواز ):اجلواب اخلامس(

                ني الطاهرين وصلى اهللا على حممد واله الطيبالعراقي احملقق ىل املنسوب اعن االشكال وسيأيت الكالم 
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