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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
وال حول وال ،مجعني أعدائهم أاحلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين واللعنة الدائمة على    

 .ال باهللا العلي العظيمإقوة 
  ما املنجز يف صوريت الشبهة البدوية، وما بعد االحنالل؟

ي ما لو وجد علم امجايل مث ه :الثالثة ال البدوي يف الشبهة احلكمية قبل الفحص، والصورةاالحتم: األوىل هي الصورة تكان   
  م ال؟ههنا أنجز هو املمر باالجتهاد والتقليد فهل األينحل به العلم االمجايل من التكاليف معتد به عثر على مقدار 

حكم  مأيتوعثرنا على  اًيئجز مية فيها ففحصنا فحصاًزالإبوجود تكاليف  الًامجإلف واقعة نعلم ألو كانت عندنا وذلك كما   
مر أن املنجز أم أ م الأمر باالجتهاد والتقليد ىل األإ هل حيتاج تنجز أحكامها على فرض ثبوا واقعاً، واقعة وهو مثامنائة فالباقي

  ؟خرآ
  منجزية االمر باالجتهاد والتقليد

  :ةاالحتماالت ثالث
موارد عدم العلم اإلمجايل من االبتداء ويف موارد وجوده واحنالله (يف  ن املنجزمن أ ١يه التنقيحلإهو ما ذهب  :ولاالحتمال األ

ملا  )ليتفقهوا( مريكن هذا األحبيث لو مل  باالحتياطمر و األأمر باالجتهاد والتقليد هو األ )بالظفر مبقدار معتد به من األحكام
ووجدنا لزامية فيها ففحصنا إوجود تكليف ب وعلمنا امجاالً ٢لف واقعةأدينا ألنه لو كانت ل ،كانت التكاليف الثبوتية منجزة

فال جيب علينا أخرى يف البني، ال نرى وجود علم امجايل بتكاليف  ،عند الرجوع للوجدانففي الباقي، و مثالً إلزاميحكم مأيت 
ن الشمول عغري قاصرة األصول الشرعية دلة أ(ل مشأحديث الرفع وبتعبري ، وذلك ألن وامر التعلمأالفحص وال التعلم لو مل ترد 

دائرة لزامي خارج إفلو كان هناك حكم فكيف مبا بعد الفحص ولو الناقص واالحنالل؟ ) قبل الفحصاحلكمية  ملوارد الشبهات
يد أو األمر الذي حيول دون مشول أدلة الرباءة هو وجود األمر باالجتهاد والتقللكن  ،يشمله ما ال يعلمونفإنه حكم املأيت 

 ،يعلمون الالتمسك مبا على هذا مرتك بالتعلم فال تستطيع إذ يقول الشارع أعلى رفع ما ال يعلمون باالحتياط فهي حاكمة 
حكم عام يشمل  )ليتفقهوا(لكن  بعد االحنالل موردوإن مشل الشبهة البدوية قبل الفحص و مثامنائة   )رفع ما ال يعلمون(ـف

  .على رفع ما ال يعلمون مجيع املوارد فهو حاكم

                                                             
  .، المسألة األولى١٥ص/ التقلید: التنقیح ١

  .وكذا لو لم یكن علم اجمالي من االبتداء ٢



 )٢٩(الدرس رقم هـ ١٤٣٢ذي القعدة  ٢٦الثالثاء  ...................................اد والتقليداالجته

2 

 

 الثمنمائةالشبهات البدوية ويف اقتحام اقتحام بالعقاب  أنه املوجب الستحقاق يأ ،د والتقليد منجزااالجتهاألمر ب نإوالنتيجة    
   .واقعة الباقية بعد الفحص

  املنجز االحتمال، وحديث الرفع ال يشمل الصورتني -٢
 على منجزية التكاليف بربكة األمر باالجتهاد والتقليد بناًءيبين  ألنه) التنقيح(نائي مع نقاش مبوهو مبين على  :االحتمال الثاين

، وذلك نظراً ال نقبل هذا املبىن فلوال األمر باالجتهاد والتقليد ملا تنجزت ولكننا هذه املوارد ن رفع ما ال يعلمون يشملأعلى 
سائر القضايا الشبهة احلكمية البدوية قبل الفحص وال ن ال تشمل ودلة الرباءة النقلية مثل رفع ما ال يعلمألن املستظهر أن أ

تفصيلي يف كل مورد لبعد الفحص اوال جيري إال  ٣منصرف عن ذلكيعلمون  ألن رفع ما ال ؛املتبقية بعد احنالل العلم االمجايل
  .وإن عثرنا على مقدار معتد بهد وال يكفي الفحص االمجايل يف بعض املوار ،مورد

االحتمال البدوي إن االحتمال املتبقي يف سائر املوارد بعد احنالل العلم االمجايل بالعثور على مقدار معتد به، وكذا : واحلاصل
الفحص  وحديث الرفع غري ناظر هلاتني الصورتني بل هو منصرف عنهما إىل الشبهات احلكمية بعد لعقالءابناء كالمها منجز يف 

واليأس عن العثور على دليل وحجة، وعلى ذلك بناء العقالء وسريم وسرية املتشرعة، بل إن العرف امللقى إليهم الكالم ال 
بأوامر كثرية معلومة إمجاالً يف ضمن وقائع  إن املوىل لو أمر عبده: حيتملون يف حديث الرفع مشوله للصورتني، وبعبارة أخرى

هذا املبىن نكون يف غىن وعلى  ،بقية املوارد ال تشملرفع ما ال يعلمون إن مورد فمأيت  العبد ووجد ففحص أكثر منها عدداً،
من  منجزة باالحتماليف الثمامنأة واقعة ن التكاليف الباقية إبالتعلم ف املوىل لو مل يأمر لإللتزام بالتنجز، إذ حىت مر بالتعلمعن األ

  .غري أن يرفعها حديث الرفع
  هو احلججاملنجز  -٣
مر منجزة ال باأل ٤بعد االحنالل بالبحث الناقص ن هذه التكاليف احملتملة يف القضايا الباقيةإ :ن يقالأاالحتمال الثالث   

 ،مارات واحلججدلة األأمنجزة ب هي مناإو ،يف الشبهة احلكمية بعد الفحص االمجايل املتبقيوال باالحتمال  ،باالجتهاد والتقليد
  .فالتكاليف قد تنجزت بربكة نصب هذه احلجج ،لظواهركخرب الواحد وا

احلجج فلوال وصول  ا،نعم هي منجزة بعد وصوهل ،أن تكون منجزةن احلجج بوجوداا الثبوتية ال يعقل أوقد يورد عليه ب  
  ؟و التنجز باالحتمالأ حكاماالجتهاد والتقليد ملا تنجزت األب

                                                             
  .سیأتي تفصیل الكالم حول ذلك في المستقبل بإذن هللا تعالى ٣

 .وكذا في صورة االحتمال البدوي قبل الفحص ٤
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وإن  ذا وصلتإ ماراتباحلجج واأليكون باالجتهاد والتقليد وتارة يكون ل تارة والوصو التنجز هو بوصول التكاليف إن: وفيه
  .، فتأملوصولال حناءأمن  باالحتمال فهو حنويكون وتارة  مل يكن الوصول عن طريق االجتهاد والتقليد،

ء اهللا تعاىل وصلى اهللا على ن شاإلو اجتمعت هذه الثالثة فما هو املنجز؟ سيأيت اجلواب ، ويبقى حتقيق أنه الكالم فيه وسيأيت
 .له الطيبني الطاهرينآحممد و


