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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعٌن، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(422) 

مببن  ببًن  حكببم العوببن واجببه حكببة لبب ل سبببا ان انبباع العوببالع وسببًن م الببا هببم عوببالع  ا بب  قطعببي عببن 
فهببو  يف مسببالوالته وقطعياتببه اببال  ببالم، ا اتببه حلكيببة العوببن  جظببرا   ؛حاجببة إإ إمءبباع ال ببارب ولببو اعببدم الببر ب

واآلل لواعبدة  صلى هللا عليه واله وسلم ا   عن حكم هللا تعاإ ااالداع ، وعن حكم ال رب ادلرا  اه الرسول 
ا م يف ابب الالبحاحم إن ي يكبن احلبا م الوحيبد هبو ،  ما سبا ان عمدة احلبادلالزمة اٌن حكمي العون وال رب

ومبببا   بببر مبببن مرجحبببات أخبببر  إن  بببان عائبببدا  إليبببه فهبببو  ادلرجحبببات فيبببه الألجبببي  ابأل يبببة أسببباسالعوبببن ألن 
وال  لين عليه إال اناع العوالع وحكم العون اب ل ،  مبا سببا  الوحيد وإال فهو األول والعمدة مث يليه سائرها،

ِااانننوِل ال َّاِ بَّللنننِ  )) عليببه السبببالم لببب  اروايببة اامبببام السبببكا   اجببه قبببد يعببأل  علبببى ْا ِقلل ِإنَّ ِديننناَّلل ا َِّ الَّلل يابَّللنننا
ةِ  اَّللايِيِس اللفَّللاِسدَّلل رَّللاِء اللبَّللاِطلَّللِ  وَّللاللمَّلل  وقد مءت أجواة عن  ل ، وجءي : (1)((وَّللاْلل

ِاااوِل ال َّاِ بَّلل ِ ))حمتمالت مخس يف  ْا ِقلل  ((ِإنَّ ِدياَّلل ا َِّ الَّلل يابَّللا
ِااانوِل ال َّاِ بَّللن ِ ))اد من حتويا ادلعىن ادلرا  مبن اجه ال  ْا ِقلل فاجبه تالمبن فيبه احالمباالت  ((ِإنَّ ِدياَّلل ا َِّ الَّلل يابَّللنا
 مخس:

 إصابته قلاياس
ال تصباب أحكبام هللا تعباإ ابه، وقبد يسبالظهر ان  العبىن اجبهان ادلرا  ان  ين هللا ال يصاب ابلوياس األول: 

وضببميمة سببائر الببرواعت، ولعلببه سببيعل اياجببه، علببى ان عمببوم الروايببة ذلبب ا  (2)نببة ادلوبباملوريهبب ا ادلعببىن هببو ادلببرا  
وهو حكية العوبن يف مسبالوالته و ا بفية انباع ادلعىن واعض ادلعاين اآلتية شلا ال يءر ابدلوصو  وال خين ابدلدعى 

 ة ابأل لة الوطعية ادلالواترة.مسّلم لبطالن الوياس يف ال ريع (3)، وعلى أي فان ه ا ادلعىنالعوالع عنه قطعا  
                                                             

 .324ص 1هب، ج1335قم،  –ال يخ الصدوق،  مال الدين،  ار الكالب ااسالمية  (1)
  اجوا اصد  ر  الوياس وجوءه ابألساس. عليهم السالموهي ان األئمة  (2)
 اجه ال يصاب ابلوياس. (3)
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 إصابته قلتفريِات الظ ي 
يبببن ان ادلبببرا  اجبببه ال يصببباب ابلالفريعبببات الظنيبببة علبببى األصبببول الروائيبببة، وال  ببب  يف ان الروايبببة لبببو قالثنننا : 

اصاننوِل وَّللعَّلللَّللننيل اما التنَّ ))صببة قطعببا  الابن مببا  ل علببى ا بمول إالالقهببا لبب ل  فا ببا سلص   نناءا األل  (1)((فلرِينن ا عَّلللَّللينل َّللننا ِإللاَّلل
اصاولَّلل وَّللعَّلللَّلليل امل أَّللنل تنافَّللر ِعاوا))و  (3)فبرققد يفان الالفريع ظين عا ة، اياجه: اجه  (2)((ِإَّنََّّللا عَّلللَّللينل َّللا أَّللنل نناللِايَّلل ِإلَّلليل اما األل

ا فيهببا الكب عت علبى الصببكرعت ) واعبدة اليبد وعلببى ن األوإ تطبّبابابٌن الواعبدة الفوهيبة وادلسببعلة األصبولية 
، والصبحة، والفببرا .. و ًنهببا( وهببي ظبباهرة  ببارم، واخلببراج ابلءبمان، وااقببرار، والببحعيم دل وااجصببا والعبب اليبد
عا ة، واما الااجية فهي توسيط الك   ادلعخو ة من الرواية، يف قياس من ال كن األول ماال ، للوصبول  قطعية  و 

الظنيببة علببى األصببول النوليببة هببي  ، وهببو ظببين يف  اببًن مببن األحيببان، وعلببى أي فحبب  الالفريعبباتفببرب فوهببيإإ 
هببو حكبة لصبري  تلبب  البرواعت، إضبافة إإ مببا سبيعل ان إصببااة  يبن هللا  با لببيس إصبااة ابلعوبن النبباق  ابن 

 لنون وإن اعالمد على العون يف اعض مودماته.ابإصااة 
 إصابته يف أحباث األصول

 الألتّبببب واجالمببباب األمبببر والنهبببي صيايبببة   ،أو الظنيبببة ان ادلبببرا  إصببباااله يف أصببباث األصبببول الوطعيبببةالثالنننث: 
، شلببا حكببم فيبببه  لببب  ادلبببدأ الحبببا  حببال الاللبببس و ببًن عنببهتوييديببة أو ال وادل ببالا:  وجببه حويوبببة يف ادلنوءببي 

 يبن هللا إ  ظباهر  يبن  تاألصوليون ابالمالناب أو اامكان، واجلواب عبن  لب  مبن وجبود احبدها ان هب د ليسب
 .إال ابلوياس ادلر وب عنه قطعا   اوال ميكن تعدية الرواية إليههللا أحكامه، ان هي الرق إليه، 

اعببارة أخببر : ال  بب  ان قببول األصببو  )الألتّببب زلببال أو شلكببن( لببيس مسببعلة فوهيببة ولببيس حكمببا   ببرعيا  
والالعديببة مببن ) يببن هللا( إإ مببا يبالببين عليببه  ،وال هببو مببن  يببن هللا، اببن  ايببة األمببر ان اعببض ادلسببائن تبالببين عليببه

 هللا، قياس.  ين
 إصابته قلِال ابتداًء استحسااًن و...

                                                             

 .62ص 27هب، ج1443قم،  –دمحم ان احلسن احلر العاملي، وسائن ال يعة، مؤسسة آل البيت  (1)
 .575هب، ص1411قم،  –دمحم ان إ ريس احللي، مسالطرفات السرائر، مؤسسة الن ر ااسالمي  (2)
 لواعدة الفوهية وادلسعلة األصولية يف صث سااا.  ران مثاجية فروق اٌن ا (3)
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ان ادلبببببرا  إصبببببااة  يبببببن هللا ابلعوبببببن ااالبببببداع )ال قياسبببببا ( وال  ببببب  يف اطالجبببببه إ ا أريبببببد ابببببه إصببببباااله الرابننننن : 
أو ادلصبباا ادلرسببلة،  مببا ال  بب  يف عببدم ةببول الروايببة للمسببالوالت العوليببة،   (1)ابالسالحسببان أو سببد البب رائع

 وسيعل محيد أيءا .  ما سبا اياجه
 إصابته قلظواهر وخرب الثا 

 .(2)ان ادلرا  إصاااله ابلظواهر وخ  الاوة وما أ بهاخلامس: 
 أجوب  أربِ 

ِمهِ )أوال : اجه لو فر  ااالالق فان مان  واجلواب: لل ا ِمال رَّللساوٍل ِإالَّ ِبِلساِن  نَّللول سلصب  لبه أو  (3)(وَّللما أَّللرلسَّلل
 .وما أ به (4)سان الووم هو الظواهر وخ  الاوةفان ل حا م

اثجيا : ا ا خارجة موضوعا  عن ) ين هللا( إ  ليس خ  الاوة  ين هللا وال الظواهر  ين هللا ان هي البرق إإ 
  ين هللا و وا   عنه،  ما سبا جظًند، والالعدية قياس قطعي.

اظببواهر الكالبباب، هببو إصببااة لببدين هللا ابلببدلين النولببي اثلاببا : ان إصببااة  يببن هللا قبب  الاوببة  ببحرارة مبباال  أو 
اعالما  االسالدالل يف اعض مودماته الطولية على  نّ ابحلمن ال ائع الصناعي  قة  وعرفا ، وليس ابلعون، وال خيُخ 

ابببن يلبببحم مبببن تعمبببيم الروايبببة دلابببن  لببب  عبببدم حكيبببة البببرواعت واآلعت مطلوبببا  ابلصبببدق عرفبببا  وال  قبببة ،  ،العوبببن
ن  ن فهم أو اسالدالل أو تطبيا لرواية فاجه يعالمد ولو يف اعض مودماته الطولية علبى العوبن ) وبب   لوضوح ا

احلكببم ال ببرعي، و وببب  إجببراع ادلعكببحة علببى يببد الكببا ب، اببن  اياجببهيف  صببلى هللا عليببه والببه وسببلم بب ب النبب  
أمكبببن اا عبببان و حكيببة فهمنبببا للروايبببة الظببباهرة ابببن حبب  البببن  منهبببا إ  لبببوال حكبببم العوببن ابن هببب ا جببب  دلبببا 

أو   مبببا يوولببه اذلرمينواليويبببون دلبببا أمكبببن فهبببم اآليبببة أو الروايبببة  (5)م بببوبابن فهمنبببا  بببًن   ل ، ولبببوال حكمبببهابب

                                                             

 إن ي ير  اه وجوب مودمة الواجب أو حرمة مودمة احلرام. (1)
  االجالها  ابلالفريع على األصول.  (2)
 .4سورة إاراهيم: آية  (3)
 فالعمن يف تعميم لسان الووم إإ جفس خ  الاوة. (4)
 ل.إال الا ال خين ابلظهور وابحلكية واالسالدال (5)
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 أادا . الوول صكيالهما
م بموال   لب  واحلاصن: اجنا أصبنا  ين هللا ق  زرارة واظواهر الكالاب ولبيس ابلعوبن الوسبيم للنوبن فلبيس 

 ذل د الرواية.
وخببببب  الاوبببببة  اصبببببها ابحلدسبببببي أو  ببببببهه،  ون احلسبببببي،ااصبببببااة يفيبببببدان اخالصان الالبببببدار يف مبببببا ة  رااعبببببا :

والظواهر حسية وليست حدسية أو  بهها، توضيحه: ان لفب  ااصبااة ال يطلبا حويوبة إال علبى مبا  بان فيبه 
وال يوبببال  ،حبببدس أو  ببببهه: امبببا احلبببدس فكوولببب  أصببباب يف رأيبببه أو رأيبببه وجظبببرد مصبببيب أو حتليلبببه صبببائب

 جظرد )إ ا أريد اااصار احلسي( إال  لطا  أو رلازا  توّسعا .د أو أصاب اصرُ 
 ال يوال: يوال أصاب يف رمياله؟ 
 ة واخلخب الرؤيبة، إ  إصبااة اذلبد  ابلسبهم مباال  معالمبد علبى ادل بار إليبه سبااوا  إ  يوال: اجه من  به احلدس 

 بباخلبًن وأمسبب    احلسببياصببر اذلببد  )وهببي الببر عببّ ان عنهببا ا بببيه احلببدس( أال تببر  ان  ببًن اخلبببًن وإن أ معببا  
الفبارق اخل ويبة ال احلبس واااصبار واللمبس، ف ،، عكس اخلبًناذلد ُ  ابلووس )حسيا ( إال اجه ال يصيب عا ة  

 ل ل  يوال له أصاب اذلد  أو ي يصبه، فالدار وأتمن.فواخل وية ليست حسية، 
ِااانننوِل ال َّاِ بَّللننن ِ ِإنَّ ِديننناَّلل ا َِّ الَّلل يابَّللننن)))) عليبببه السبببالمإ  اتءببب   لببب  يالءببب  ان قولبببه  ْا ِقلل يبببرا  ابببه  ((ا

مببباال   )إخضبببرب(ااصببااة احلدسبببية، ومبببن الواضببب  ان خببب  الاوبببة  بببحرارة حسبببي ال حدسبببي، و ببب ا الظبببواهر فبببان 
 ايببة األمبر اجببه حبدس  بباحلس ملحبا اببه  ، سبلمنا لكبنإ حببدسإمسبموب وهبو ظبباهر عرفبا  يف معنبباد ال تالباج 

ااصببااة ابلنسبببة ذلمببا سببالبة ابجالفبباع  (1)ألن ؛جببا  موضببوعيا  أو  بببيها  اببهعرفببا ، فهمببا خارجببان عببن الروايببة خرو 
 ،ادلوضوب أي لعدم صدق عنوا ا عليهما وعبدم صبحة سبلبهما عنهمبا لعبدم اقبن الواابن  كبن ملكبة وعبدمها

 وللبحث صلة إب ن هللا تعاإ. فالدار.
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهريا

 

دَّللثَّلل ا َّا َلَّللامل كالَّ )) :عليه السالم اامام الكاظمقال  لاونَّلل أَّللحل ِلمَّلل ِْ مَّللا َلَّللل يَّلل اوناوا ينَّلل دَّللثَّلل ال َّاسا ِماَّلل الذُّناو ا أَّللحل مَّلل
                                                             

 تعلين لب) بيها  اه(. (1)
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ِادُّونَّلل  ِء مَّللا َلَّللل يَّلل اوناوا ينَّلل  (.414: صحت  العوول) (( ِماَّلل اللبَّللالَّلل


