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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .العلي العظيم وال حول وال قوة اال باهللا،لعنة الدائمة على اعدائهم امجعنيالطاهرين وال احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني
 وذكرنـا ان اهـم  ، ان نصـل اىل اإلشـكاالت العامـة    العبادات االحتياطية إىل مالت اواعن اإلشكاالت اخلاصة اليت ميكن ان تورد على املع كان البحث 
، حلية ونقضـية   وقد اجبنا بعدة اجوبة،  بهاالنشاء بل هو متقوم  وقصد اجلزم معترب يف لقصد اجلزم افتقادها  تورد على املعامالت االحتياطية هو اإلشكاالت اليت 

  :جديدا وهو وجها حلياونضيف االن 
معتـرب   ان اجلزم(لقصد اجلد مرتلة وجدانه لقصد اجلد وبذلك تنحل املشكلة العقلية  نزل فقدانه انه: احملتاط مبرتلة اجلد اي) دال جِ(ان الشارع نزل  :بأن يقال

وتـارة   ،نفسـه ب هاجلزم تارة يوجد واحلل هو ان قصد ،البد من قصد اجلزمف) الثبويت بني الوجود والعدم يف االنشاء ألن االنشاء اجياد واالجياد ال يعقل فيه الترديد
من موكلـك   زوجت( :مث يقول )انكحت( :او مطلق العاقد احملتاط عندما يقول العاقد الوسواسيمثالًاملعامالت االحتياطية  لشارع يفان لف ،يرتل شيء مبرتلة اجلزم

رغـم عـدم    قوع العلقة الزوجية مرتلة جزمـه بوقوعهـا  يرتل احتماله و ان؛ الصيغتني هي ذات االثر واحملقق لعلقة الزوجية ة واحدة منوهومتردد اي )او مبوكلك
اإلشكاالت يف الكثري من  من العديدفلسفي لكنه يف االصول حيل  وهو يف االساس حبث  ،ومتعدد االغراض حبث الوجود الترتيلي كثري الفائدة يف االصول (،حتققه

  هل هذا الوجه تام ام ال؟ف، ) والباطين ومنها املقام وغريها احلكم الظاهري مبحثاملواطن ومنها 
النيب صلى  ان :مثال ،االثارعلى الفاقد مبعىن ان يرتب من بيده االعتبار ،مرتلة الواجد مكن ان يرتل الفاقد، فان من امليف مرحلة الثبوت وعامل االمكان:واجلواب

مرتلة النكاح اذن من بيده االعتبـار   ل هبتها نفسهااهللا سبحانه حلكمة  نز لكن)وهبت نفسها للنيبمؤمنة  امرأةو(اهللا عليه واله وسلم كان فاقدا لزوجية تلك املرأة 
لكن الكالم كـل الكـالم يف عـامل     ،الثبوت ممكن وهذا يف عامل، مبعىن ان يرتب االثار اليت وضعها ورفعها بيده على الفاقد  يستطيع ان يرتل الفاقد مرتلة الواجد

أم ال؟ اذن علينا ان نرجع إىل االدلـة يف مقـام االثبـات     الواجد  مرتلة)بناءا على اعتباره(ع فعل احملتاط الفاقد لقصد اجلزم نزل الشار االثبات يف املقام وغريه فهل
 :فنقول

 مطلقا ان تكون معامالت الوسواسي بأكملـها  زمبانه يلزم من اعتبار اجل؛ وهو حمور نقضنا االخري حيث استشكلنا ،تارة خنصص البحث خبصوص الوسواسي
انشـائه  وانه هل نزل الشـارع   ؛خصوص الوسواسيعن فيمكن ان نبحث ، قصد اجلزم والتايل باطل فاملقدم مثلهلفقده حيث ال ميكن ان يصدر منه انشاء  باطلة

الوسواسي مبحـث حـري ان    مبحث :ولنبدأ البحث يف الوسواسي باجياز فنقول، املوضوع يف كلي احملتاط نبحث ؛وتارة ؟ام مل يرتلالفاقد للجزم مرتلة الواجد 
  الشـك ريمبحث كـث يف الوسوسة بشكل خمتصر  الناس به اما يف الصالة او الطهارة او غري ذالك والفقهاء تطرقوا لبحث تكتب حوله رسالة مستقلة لكثرة ابتالء

والرواية معتربة السند، ال رد روايـة الكـايف هلـا ويف     ،امووجه االستناد اليها يف املقام دون الدخول يف النقض واالبر نشري إىل رواية واحدة فقطلكن س وغريه،
روى  –عن معلى بن حممد البصري -ثقة من مشائح الكليين -االشعري  عامر احلسني بن حممد:روايته الكفاية،بل العتبار رجال السند كلهم ايضاً، فان السند هو

احلسن بن علـي بـن زيـاد     عن -من املعاريف وكثري الرواية ومل يرد فيه قدح يضر بوثاقته عنه كامل الزيارات واستظهر يف معجم رجال احلديث انه ثقة، وهو 
ال شيء فيها تقـول  :فقال  ؟كثرت سألت ابا عبد اهللا عليه السالم عن الوسوسة وان: قال   -ثقة قاله النجاشي، -  النهدي عن حممد بن محران -الثقة، -الوشاء 

  :احتماالت اربعة يف الرواية ؟ ونقول بدوا ان فيها)ال شيء فيها(كلمة فما املراد من  .)ال اله اال اهللا
مثال يف الصالة اذا شك الوسواسي بني الركعـة   ،مرتل مرتلة العدم فهو ،مشكوكا فيه اضارا او كان وجوده اكان وجوده كل وسوسةان  :االحتمال االول

 .على االربع وهذا البناء على وفق االستصحاب ل مرتلة العدم فيبينواخلامسة فوجود اخلامسة هنا ضار وهو مشكوك فيه فيرت الرابعة
كما لو شك بني الركعة الثالثة والرابعـة    -او املوجود  – اي ما كان عدمه ضارا فيرتل مرتلة الوجود-وال مانعة مجع بينهما-عكس االول :االحتمال الثاين

 نزلـه  ضـار العدم قصد اجلزم كما كان عدمه ضارا ان: اي ،ى خالف االستصحاب وهو النافع لنا يف املقامعل ، وهذا البناء هواالربع فعدم الرابعة ضار فيبين على
يف ال  يقـال فيـه مـا    يقـال ) ال شيء فيها(ان تعبري االمام هنا : توضيحاًونقول  ،قاعدة ال ضررمشاة ما حنن فيه ل باجيازاىل واشرنا سابقا،مرتلة الوجود االمام

من وجوده الضرر كما ذهب اليه الشيخ قدس سره ،  او  احلكم الذي ينشأ اي -ياحلكم الضررجعل تعين نفي  رال ضران  االعالم ذهبوا اىلعددا من  انر،فضر
اي ان وجود احلكم الناشئ منـه  )نظرياالحتمال االول هنا( الوجود املتعلق هوكون : نفي احلكم بلسان نفي املوضوع كما ذهب اليه االخوند قدس سره، واجلامع

والـرأي الثـاين يف ال    ،هذا هو الرأي االول يف ال ضرر) فيها الشيء(: السالم مثله فوجود الركعة اخلامسة فيه ضرر فريفع بقول االمام عليه الضرر مرفوع واملقام
يشمل ايضا العـدم   ان ال ضرر هو: - كاحملقق التوين واملرحوم االصفهاين لد تبعا لبعض احملققنيالذي ذهب اليه البعض من االعالم ومنهم السيد الوا وهو -ضرر
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ان  :فال ضرر تعـين  ،العدم النابع منه الضرر بل ايضاً فقط،النابع منه الضرراحلكمي  الوجود رليس متعلق ال ضر فقط، مبعىن انه ر الوجودرفليس املراد بال ضايضاً، 

، الضرر فال ضرر ترفعـه  يلزم منهحكم  فإذا كا ن هناك عدم ،ثابت ذلك احلكم موضوع و اي – نفي النفي اثباتو - ه الضرر فهو مرفوعحكم لزم من كل عدم
 عـن  ذا شخص حـبس آخـر  فا ذكره الوالد يف االصولكما ، ضمان احلابس   :ومثاله،املتحقق بالوجود او العدم ان اإلطالق يف ال ضرر يشمل الضرر ؛ودليلهم

كثرية االبتالء كمـا   ومهمة و مسألة خالفية ذهوه-بسبب احلبس؟  خسره فهل هو ضامن للكسب الذي ،احلبس عمل والكسب إىل ان فات وقت العمل بسببال
ـ  من اذ يلزم ؛هو قاعدة ال ضرر بناءا على التعميم ؛من االدلة على الضمانان مما يصلح دليالً  – يف حبس احلكومات الظاملة مان علـى احلـابس   عدم تشريع الض

بـل مثبتـة    فقـط  اذن ال ضرر ليست نافية للحكم الضرري ،الضمانتشريع : وهذا يعىن )١()عدم احلكم الضرري: ( ال ضرر، ايرفع :ُالرواية تقول و ،ضررال
فلها ان ترفع امرها إىل احلاكم  -وحرج  وكانت مثالً يف عسر – سنني وكذلك طالق احلاكم الشرعي بالوالية فإذا املرأة غاب عنها زوجها، ايضاً النفعي للحكم
  . والضرر مرفوع ياً،كون عدم تشريع صحة الطالق الوالئي ضرر، لهذا القولهوادلة الطالق الوالئي ان من : ، وله ان يطلق والية، واحلاصلالشرعي

 -من الضار اي ال شيء ) ال شيء فيها(المام عليه السالم الوسواسي فعندما يقول ا مورد كالمنا يف ، وكذلكوهذا البحث يف ال ضرر كثري اجلدوى والفائدة
  .فليس مبعترب شرعاً يف الوسواس، فتامل) اجلزم(او جمعول، ومن الضار بعدمه  ثابتبالوسوسة  يف -بوجوده او عدمه 

 ولكن خيتلف يف االستظهار يف النتيجة، مال الثاينوهذا االحتمال الثالث يتفق مع االحت، تعين اا ليست مبطلة وليست مضرة) ال شيء(ان  :االحتمال الثالث 
اذن النتيجـة   ،سلس وحبسب املتفاهم العريف اما هذا االحتمال الثالث فهو ،خالف املتفاهم العريف وان كان دليله اإلطالق انه :فذاك االحتمال قد يستشكل ،العريف

  .واحدة ولكن باختالف املدخل
حتتاج  من مباحثه اًكثرياذ ان حبث الوسوسة حبث واسع وحيتاج لبحث بشكل مستوعب هذا و. انه غري مؤاخذ عيها هو : )فيها ال شيء(يف : الرابع حتمالاال

و   ،يرى اـا غـري مبطلـة    السيد العمكثرياً،  القراءة وحنوها ؟ كأن يكرر الضالني أو مثل هل ان الوسوسة يف العبادة مبطلة أم الالستيعاب اكثر يف حبث االدلة، 
   . حيتاج إىل تنقيح وهذا حبث،على ان الوسوسة حمرمة انه ال دليل :يد اخلوئي يقولالس

مـرتل   احملتـاط   يف  )ال قصد اجلزم(دليل يف ان  لقصد اجلزم فهل هناك احملتاط الفاقد عنالبحث بشكل عام  اماو ،الكالم يف خصوص الوسواسي بعض هذا
 اجلزم ام ال؟ مرتلة

تطويـل   املعىن وهو ان نفس ادلة االحتياط متكفلة باثبات الترتيل من غري حاجة إىل لكن قد يقال يوجد وجه لطيف لتصحيح هذا ،انه ال توجد ادلة:واجلواب
قصـد  اعتبـار  ان االدلة تدل على الغاء ( :تعبرينا السابق يف الترتيل، وحبسب وحنوها كافية) اخوك دينك فاحتط لدينك(البحث عن وجوه الترتيل فان نفس قوله 

مبرتلـة   نزل عدم قصدهقد وان احملتاط الفاقد لقصد اجلزم  ،فهل هذا الوجه تام ).عدم قصده مبرتلة القصدترتيل : واالفضل التعبري بـ )يف احملتاط او الوسواسي اجلزم
  وهل ميكن استفادة الترتيل من ادلة االحتياط ام ال؟ ،اجلزم

احـل  (ثال اذا قال الشارع م ،لالنشاء وهو مقوم ،واملفروض ان قصد اجلزم مفقود،  ائط او وجود املوانعقد يشكل بان هذه االدلة غري ناظرة لصورة فقد الشر
  ؟..فهل تتكفل االية به لشرط مثاللركن او لقيد او لكن اذا كان البيع فاقدا   ،ناظر إىل البيع مبا هوهو فهو) اهللا البيع

كانت املعامالت فاقدة للجزم املعتـرب يف االنشـاء،   او شرائطه، كما قد يشكل بانه حيث  ثبات موضوعهانه ال ميكن التمسك بعموم الدليل ال :وبعبارة اخرى
  .باذن اهللا تعاىل ان كال االشكالني غري وارد وسيأيت الكالم والظاهر اختصت ادلة االحتياط بالعبادات،

  .... وصلى اهللا على حممد واله الطيبني الطاهرين
  

  ...............................اهلوامش 
 )عدم( الضرري صفة لـ  - ١

 


