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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 العلي العظيم وال حول وال قوة اال باهللاعنة على اعدائهم امجعني احلمد هللا رب العاملني والصالة على حممد وآله الطاهرين والل
 باجلزم فاالحتياط يفيشترط فيها قصد اجلزم ألا انشاء واالنشاء متقوم  كان البحث ان االحتياط غري متوفر على اجلزم يف املعامالت واملعامالت

  .عديدة  واجنا عن هذا االشكال بوجوه، مبعىن انه غري ذي أثر، املعامالت باطل
كما ان  ، ولو يف اجلملة، املعامالت دون ريب انه الريب يف حسن االحتياط عقال فان العقل حيكم حبسن االحتياط يف :آخر وهو ونضيف جوابا

اما ان قصد : على سبيل منع اخللو احد آمرين)العقالء من حكم العقل وبناء(فنستكشف بالربهان االين ، ت ولو يف اجلملةاملعامال بناء العقالء على االحتياط يف
ة متحقق بنحو ما يف املعامالت االحتياطية مما يعين نفي املقدم واما ان نستكشف ان قصد اجلزم )١(املعامالت مما يعين نفي املقدمة الثانية  اجلزم غري معترب يف

مطلقا فكيف  العقلي او بناء العقالء فاذا قلنا بان قصد اجلزم معترب يف املعامالت اذ هناك مانعة مجع بني االلتزام اتني املقدمتني وبني االلتزام باحلُسن )٢(الثالثة
 .وهذا بيان واضح على املدعى . اجلملة ولو يف يف املعامالت ) الفاقد للجزم(حيكم العقل حبسن االحتياط

فانا  القدر املتيقن فيدالن على حسن االحتياط يف اجلملة ال باجلملة؟ ان حكم العقل وبناء العقالء دليالن لُبيان يقتصر فيهما على:ان قلت 
نقضه يف اجلملة  ،ا االحتياط ال يتحقق فيه قصد اجلزم باجلملة وقصد اجلزم معترب مطلق فيكفي لرد القول بان، املوجبة اجلزئية هي نقيض السالبة الكلية:نقول

كلتيهما ألن حكم املقدمتني أو  االحتياط يف املعامالت ولو يف مورد واحد فيكشف ذلك عن وجود خلل يف احدى كما اذا حكم العقل أو بناء العقالء حبسن
انه ال استحالة وان اخللل يف  ن هنا نكتشففم، العقل ال حيكم باحلسن يف مورد االستحالة ولو يف مورد واحد العقل ال خيرج عن دائرة االمكان مبعىن ان

  املقدمتني موجود
ما لنفي  االحتياط يف املعامالت مطلقا ليقال باما دليالن لُبيان وامنا متسكنا إنا مل نتمسك ببناء العقالء واحلُسن العقلي الثبات صحة :وبتعبري آخر

ال ينهض يف مقابل االستحالة العقلية وكذلك احلُسن العقلي  ال الشكال آخر وهوان بناء العقالءومع التدبر يف ما مضى يتضح انه ال جم . السالبة الكلية فقط
  .يستطيع ان يزحزح االستحالة العقلية  املُدعى ال

االنشاء به فهل ميكن الوجود والعدم واالحتياط مبين على الترديد فال ميكن اجياد  ان االنشاء اجياد واالجياد ال يعقل فيه الترديد بني :توضيح االشكال
 اذ اننا جند،لكن هذا االشكال غري وارد بالربهان االين الذي تقدم . كال: هناك حكم عقلي باحلسن على اخلالف االستحالة العقلية؟ واجلواب ان يكون

على اننا قد اوضحنا سابقا (بهة االستحالة مل نستطيع فرضا بيان وجه دفع ش بالوجدان حكم العقل باحلُسن يف اجلملة فنستكشف انه ال استحالة يف ذلك وان
  بنائهم لنفي االستحالة اما بناء العقالء فقد يقال ان العقالء قد خيطئون فال يصح االستناد إىل )وجه دفع الشبهة

 اذ لو قيل باحتمال اخلطأ يف ال يعقل فيه اخلطأ )٣(وحكم العقل احملض الصريح، ان مرجع بناء العقالء مبا هم عقالء إىل حكم العقل آخر :فانه يقال 
فأنه بعد قبول ، والتايل باطل فاملقدم مثله، وسوف ينهدم عندئذ اساس العلوم  جلرى مثله يف النقيضني وغريمها) احلُسن والقبح العقليني(االحكام العقلية ك

  حجيته واال للزم التشكيك يف كل االحكام العقلية مبا فيها امالتشكيك يف وجود بناء للعقالء يف املقام  مبا هم عقالء الكاشف عن وجود حكم للعقل ال ميكن
  . )٤(حجر اذ لو نسفت العلوم البديهية ملا بقي جمال للعلوم النظرية وحينئذ ال يستقر حجر على) النقيضان ال جيتمعان وال يرتفعان(:البديهيات

على صحة  -وهو حجة-انه لو قام ظن نوعي أو دليل معترب: )٥( لشبهةعلى هذه ا جواب نقضي ذكره السيد العم يف بيان الفقهواجلواب االخر 
فهنا لو عقد بالفارسية اعتمادا على احلجة فعقده  على خالفه -وهوليس حبجة ولكن كان هذا الشخص ظانا بالظن الشخصي )٦(العقد بالفارسية مثال  انشاء

هو بطالن ، لكن الزم كالم املستشكل حيث اشترط يف املقدمة الثانية اجلزم  هذا العقدحبسب احلجة الشرعية القائمة على صحة  صحيح بال كالم ألنه كان
 . مثله) اشتراط اجلزم(فاملقدم ، باطل) فساد العقد( العقد اذ ال جزم فيه والتايل

انا حيكم حبسب الظواهر مع وجود له االطمئنان ولكن احي وكذلك احلال يف خمتلف االدلة الشرعية اليت تقوم لدى الفقيه فانه قد و احيانا حيصل
                      اخلالف او مع عدم وجود ظن شخصي بالوفاق فهل عقوده و ايقاعاته االحتياطية كلها باطلة ؟  الظن الشخصي على

 .الشخصي باخلالف فليتأمل كال ملا هو املرتكز يف ذهن الفقيه من صحة هذه العقود رغم  عدم وجود الظن الشخصي بالوفاق او وجود الظن :واجلواب
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العقد فعلى  ألحراز صحةت احتياطا مبختلف الصيغ واالحتماال الذي يعيد العقد ويكرره  املعامالت اليت جيريها الوسواسي : خطر بالبال  نقض آخر

 ؟ الوسواسي باملرة ما يقوله املُستشكل من اشتراط اجلزم مطلقا يلزم بطالن معامالت
واال لوخلينا والدليل مبا هو  فدل على امضاء افعال الوسواسي  الغى وسوسة الوسواسي بدليل خارجي واعتربها كالعدم ان الشارع قد:ال يقال 

لوسوسته كان  ان الشارع بالنسبة للوسواسي عند الغاءه ذلك موقوف علي اثبات : اذ يقال ، بطالن معامالت الوسواسي عقودا او ايقاعات  دليل القتضى
والفرق دقيق فمثال يف ، وجود االمر املُضر و اثبت وجود االمر النافع  وبعبارة اوضح ان يكون الشارع  قد نفى، طريف السلب و االجيابمصب حديثه كال 

ي ليس مبجعول من قبل الشارع هذا احتمال واالحتمال االخر الذ ضرر هل النفي تعلق بنفي االحكام الضررية اي كل حكم ينشأ منه الضرر فهو قاعدة ال
معىن نفي ( ال ضرر ليس نفي جعل االحكام الضررية فقط بل نفي العدم الذي ينشا منه الضرر و  ان مفاد القليل من الفقهاء ومنهم السيد الوالد هو ذهب اليه

    )٧()العدم ليس حكما ( جوابا على اشكال املريزا النائيين ان ) االثبات واال كان لغوا: العدم 
هناك جيري يف املقام فالشارع عندما ينفي نفس الكالم  ) ٨(ايضا)احلكم الذي ينشأ منه النفع اثبات(ر اثبات االحكام النفعية ان مفاد ال ضر واحلاصل

فعنا وهذا ين(داو يقول انزل عدم فعله مرتلة الوجو) ههنا ال ينفعنا وهذا(الوسواسي فما الذي يريده هل يريد ان فعله املضر انزله مرتلة العدم اعتبار وسوسة
فما هو حبسب االستصحاب معدوم ، ركع يف الصالة اذا شك الوسواسي هل ركع ام ال ؟ فاحلكم ان يبين على انه قد: مثال للتوضيح) القاعدة خالف لكنهو

يادة و لو شك بني يبين على عدم الز، يف انه ركع ركوعني اوال جانب ومن جانب اخر لو شك الوسواسي على البناء على وجوده هذا منالدليل اخلاص دل 
افاد البناء على الوجود  اذن الدليل اخلاص  ولو شك -اي االقل–ولو شك بني االربع واخلمس بىن على االربع  -اي االكثر–الثالث واالربع بىن على االربع 

ان احلكم الضرري مرفوع ال ان احلكم النفعي ظاهره فان ال ضرر مثال العدم يف مقام آخر ولكن هذا خالف ظواهر االلفاظ عندما تطلق  على وبناء يف مقام 
حكم  ان الوسواسي فاقد لقصد االنشاء فهل ادلة الغاءحيث لقصد االنشاء  اترتيلي ايف املقام فهل ادلة الغاء الوسوسة تثبت وجود كذلك،  موضوعموجود و

  ا ترتيليا لقصد اجلزم ؟  الوسوسة ترتل العدم مرتلة الوجود اي تثبت وجود
   .... وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين وللحديث صلة .مبدئيا الظاهر كال  :واجلواب 

  
  ........................................................... اهلوامش

 قصد اجلزم معترب يف االنشاءوهي ان     -١
 ان االحتياط يف املعامالت غري متوفر على قصد اجلزم  -٢
 . اذ قد يكون العقل مشوبا كما ذكرنا شروطا اخرى هناك) احملض الصريح(وجه اشتراط ) الضوابط الكلية لضمان االصابة يف االحكام العقلية( قد اوضحنا يف كتاب   -٣
العقالء وليس بسرية  بناءب كان استداللنا  :الكشف عن رأي املعصوم ام ال؟ فاجاب السيد دام ظله استفسر احد الطلبة يف هذا املوضع بان سرية العقالء هل حجيتها مع  -٤

م عقالء على ان العقالء مبا ه بناء لو كان مثال،احلكومة  اذ لهلكن للشارع ان يلغيه  منشئيته لالثر لديهم امر يكشف عن صحة على العقالء و بناء العقالء مبا هم عقالء
يقولون بأن هذا مبا هو هو  تارةو  تارة العقالء فليس للشارع هنا ان يقول غري ذلك  :بعبارة اخرى ، ملغيا كما له ان يكون ممضيا  للشارع ان يتدخل احليازة مملكة فان

صحة بيع املعاطاة مثال  العقالء على  الشارع بناء فلو مل ميضِ، فال يتحقق فهنا قد يكون الشارع هو املانع  وجد مانع فلو، و واجب لو اغلقت ابواب عدمه  وجوده ممكن 
 الفعلية املورد اقتضائي فالشارع ينفي االقتضائية نعم له ان ينفي قالء يف هذادل ذلك على ان بناء الع

 مع توضيح واضافة ١٢٣ص ١بيان الفقه ج، االنشائية االحتياطية ال تتضمن اجلزم الشبهة ان االنشاء يف املعامالت االحتياطية غري ممكن ألن املعامالت  -٥
  – ملن مل يقدر على العربية وان قدر على التوكيلتراك مطلقا اي مع التمكن منها ولو بالتوكيل على االحوط و قول بالصحة باالشقول فهناك العقد بغري العربية فيه خالف   -٦

 يف العقد واحكامه ١٠يراجع العروة الوثقى كتاب النكاح فصل 
 ٢٥٢ص ٢يراجع االصول  ج  -٧
   )ابسكاثبات طالق احلاكم وضمان احل( وقال يف االصول يف التمثيل لالثبات   -٨
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