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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(82) 
 الردود: 

 كبرويا وصغروياأواًل: اإلشكال بنفسه يقع  
 صغروي وليس كربويا. –فنياً  –إشكال )بيان الفقه( على )الفقه( بان إشكاله  سبق
 واملقام من هذا القبيل.بلحاظني، قد جياب: بان اإلشكال الواحد قد يكون كربويا كما يكون صغروياً يف وقت واحد  ولكن

أو كدان م دد كاً معنويداً أريدد بدده ادارة هددذا  ه إطالقدا  مععددد ةاللفظدي أو كنددت لدان احلدد األوسددذ إكا كدان مددن امل د    توضـيهه:
 املعىن أو هذا الصنف وأخرى كا ، كان حبسب كل منهما صحيحاً أو باطاًل صغرى أو كربى.

وكددل كددافر قددس( قددد يكددون اإلشددكال كربويددا وقددد يكددون يكددون صددغروياً اظددراً لععددد  إطالقددا  الكددافر  ،فمددًاًل قولددذ )هددذا كددافر
وصدغروي إن أريدد بالكدافر منكدر  –وهو أحدد إطالقدا  الكدافر  –مامة ًاًل كربوي إن أريد بالكافر يف الصغرى املنكر لإلفاإلشكال م

 .، مع عدم كون هذا ال خص منكراً الحدهاااللوهية أو العوحيد والنبوة أو املعا  على قول
كا  يدا أريدد بده بعدو أاواعده، اعدد  القيداا بعدد  امل د ر أو كا إطالقدا  أو معنو  اً كلما كان األوسذ م د كاً لفظيد  وبعبارة أخرى:

 واإلطالقا  واألاواع.
)الفقدده( االقربيددة باحددد قيددين علددى سددبيل البدددل )االقربيددة بنظدر ال ددارع( و)االقربيددة بنظراددا( فقددد ا ددل يف حيد  قيدددد  وفــا المقــا :

 القياا الواحد ظاهراً إىل قياسني مها:
 وكل أقرب للواقع بنظر ال ارع جيب األخذ به )أو يععني(. ،ر ال ارعأقرب إىل الواقع بنظ (1)هذا -أ

 وكل أقرب للواقع بنظراا جيب األخذ به )أو يععني(. ،هذا أقرب إىل الواقع بنظراا -ب
 وهو عليه صحيح. من عبارة )الفقه( واإلشكال على القياا األول صغروي، وهو الذي اسعظهره )بيان الفقه(

عليدده بيددان الفقدده فأشددكل مبددا أشددكل، فأشددكل عليدده  (2)الًدداك كددربوي، وهددو الددذي كددان مرمددى اظددر )الفقدده( واإلشددكال علددى القيدداا
يف اإلشكال الفين وهو ان إشكال الفقه صغروي ال كربوي فأجبنا بااه اآلن إال ان الكالم  –وهو اإلشكال القا م وسيأيت  –باملرآاية 

 !(3)يقع الصلح بني العلمني وبذلذكو وجهني 
 ال أصل لفظا ليرجع له  -نياً: أثا

وثاايداً: أند سدلب ال دارع االقربيدة يف مدور  د كععدارو اقدرب والقيداا يف )كما سبق اإلشكال الًاك من إشكاال  بيدان الفقده وهدو 
 (4)مسألة قطع أصابع املرأة د ال يكون  لياًل على عدم لزوم العمل باالقرب إكا ُأحرز  االقربية يف مور  آخر(

ااه ال أصل لفظي له معقد يقضي بكون األقرب للواقع هو املععني األخدذ بده حدك يكدون إطالقده أو عمومده هدو  أواًل: اب:والجو 
                                                           

 أي اظر األعلم مًاًل. (1)
 ولذا قال )ال اسلم ان املعيار يف اعيني االقربية هو اظراا(. (2)
 .إك يعو  النقاش لفظياً إك احدمها ااظر للصغرى واآلخر للكربى يف القياسني (3)
 .22-22ص 2بيان الفقه ج (4)
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 بكواه االصل واملرجع لدى ال ذ. ُُمالدً املرجع يف صورة ال ذ وال يكون خروج مورٍ  كالقياا أو مور ين أو أكًر 
وال يصلح مرجعاً يف صورة  األقرب وهو  ليل ل ي يقعصر فيه على القدر املعيقن بل ال يوجد إال بناء العقالء أو حكم العقل بععني

جهدا  مزاةدة سدلوكية أو يف  اظدراً الحعمدال وجدو صدورة ال دذ يف ان هدذا األقدرب يععدني األخدذ بده  البحد  هدو ال ذ، إك مفروو
اسددعًناء ال ددارع مندده أمددوراً   ولبداهددة جددواز وصددحة ملددا سددبق، كمددا ان املفددروو اادده ال إطددالع حلكددم العقددل قددد الحظهددا ال ددارع املععلددق

 كالقياا إك لو كان عاماً ملا أمكن ان يعارضه ال رع بل لزم اأويل ما ور  من ال رع على خالفه.
 األصل اللفظا موجب إلجماله كثرة انثال   –ب 

مارا  فال يبقى له ظهور يف اإلطالع وال وااللكًرة ااًالمه يف احلجج  هااه حك لو فرو وجو  أصل لفظي له معقد، إال اا ثانياً:
، وقد سبق افصيالً برهان كلذ يف ضمن (1)عندئذٍ  اجلدية واالسععمالية املوىل مرجعية أي ااه يكون عندئٍذ جممالً ال يعلم اطابق إرا يت

، وال ال داهدين يف الزادا وا ،اجلواب اقدامس واالسع دها  بأمًدال: عددم قبدول ال دها ة الًالًدة فالرابعدة القدرار، وال كعابدة قداٍو إىل قداو 
يين علددددى  ددددبه  لكلالعسدددداقذ أو العخيددددب وال لالضددددبذ، كدددداامددددا واادددده ال اددددرجيح للصددددحيحة علددددى احلسددددنة واملوثقددددة لدددددى الععددددارو بددددل 

 كالطوسي... اخل. فعأمل
 مرجعها ليس إال الشارع ،ثالثاً: االقرب الشارعا كالهقيقة الشرعية

ددا هددو االقربيددة إىل الواقددع حبيدد  ااصددرا االمددر والنهددي إليدده لبددداً )كمددا سددبق اإلشددكال الًالدد :  واحلاصددل: أاددده لددو ُسددلدم أند املددال  إرد
 وواقعاً، ومل يكن لنا طريق إىل الك ف عن االقربية عند ال ارع إالد اظراا  ن د كما هو كذلذ د كان اظراا مرآة لنظر ال ارع، اظب ما

ك ف د بنظراا د أند ال دارع أرا  كدذا، فيكدون اظرادا مدرآة وكاشدفاً لنظدر ال دارع، الند طدرع االطاعدة يقال يف الظواهر: من أند الظهور ي
 (2)واملعصية عقالئية إالد ما وسدع ال ارع أو ضيدق(

 واجلواب: ان ههنا أموراً أربعة:
 : االقرب بنظر ال ارع واألقرب بنظراا.1-2
 : األقرب ال ارعي واألقرب الفقهائي.4 -3

 ا ما هو يف عامل الًبو .من من عامل اإلثبا  واألخبان يرا  هواألوال
اوضيح كلذ: ااه اارة يكون الواقع هدو املدال  فيكدون اظرادا مدرآة لده أو مدرآة لنظدر ال دارع إليده، وادارة اكدون احلقيقدة ال درعية هدي 

كأيدة جهدة اخ عدت حقيقدة فدان املرجدع هدو الدذ   املال  وهي املدار فال اؤخذ عندئذ إال من ال ارع ألاده املخد ع هدذه احلقيقدة وكلدذ
 اجلهة ال  ب. 

كذلذ اوجد حقيقة شدرعية يف احلجدج فدال اؤخدذ إال   ،كما اوجد حقيقة شرعية يف األحكام واملععلقا  وال اؤخذ إال من ال ارعو 
ألاه الحظ سائر املزاةا  واملصاحل  ال حملو جهة الطريقية بل (3)ال ارع حجة اععربهاواملقصو  باحلقيقة ال رعية يف احلجج ما  ،منه

ثبدددويت أي ان ال دددارع اصدددرا يف الواقدددع فجعدددل املركدددب مدددن الطريقيدددة  (4)وحينئدددٍذ فهدددذا الواقدددع –اددده مكدددرراً كمدددا سدددبق بيا  –األخدددرى 
راا حجة فيده إك ال وحينئٍذ فال يؤخذ إال منه وال يكون اظ أي بلزوم االاباع أو املنجزية واملعذرية، واملوضوعية هو مدار حكمه باحلجية

                                                           

 أو ال أقل من لزوم الفحص كما سيأيت. (1)
 .22ص 2بيان الفقه ج (2)
 أي الزمة االاباع، أو منجزدة معذرة. (3)
 أي ما هو حجة واقعاً. (4)
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فااده كدذلذ. وهذا القسم هدو مدور  اظدر الفقده والدذي يددل عليده اًيلده بالقيداا  ،اعلم وال  يذ مبجموع ما الحظه ال ارع يف احلجية
 واهلل العامل (1)فعأمل

أمددا يف  العددم. يف األولددني يصددح القددول ان األقددرب بنظددر الفقيدده مددرآة لالقددرب بنظددر ال ددارع، وهددو حمددذ اظددر السدديدواحلاصددل: اادده 
، فكدالم كدل منهمدا صدحيح األخبين فال يصح القول بان األقرب الفقهائي مرآة لألقرب ال ارعي، وهو مرمى اظر السيد الوالدد 

 وللحدي  صلة والنقاش على هذا لفظي. ،يف بُعده وحقله
 وصلى اهلل على مهمد وآله الطاهرين

 
 )الهكمة(:

ر  اْلِكْبِر َغْمُص   ِإنَّ َأْعَظمَ   ) صلى اهلل عليه وآله (قَاَل َرُسوُل اللَِّه )) ) عليه السالم (قرالر قرالر أربُو عرْبد  اللَّه   عرْن عرْبد  اأْلرْعلرى ْبن  أرْعنير
ْهِلِه َفَمْن فـََعَل َذِلَك فـََقْد نَازََع اللََّه اْلَخْلِق َوَسَفُه اْلَهقِّ قَاَل قـُْلُت َوَما َغْمُص اْلَخْلِق َوَسَفُه اْلَهقِّ قَاَل َيْجَهُل اْلَهقَّ َوَيْطُعُن َعَلى أَ 

 (.313ص 2)الكايف ج ((َعزَّ َوَجلَّ ِرَداَءهُ 

                                                           

فدذكا وجددااه مل يدذكر جهدة موضدوعية عرفندا ااده  –ة ال دارع أ لد –وفيه: ااه ال يصح كلذ إال بعدد الفحدص يف األ لدة  ،إك قد يقال: ومع كلذ فان اظراا مرآة لنظر ال ارع (1)
 فعدبر. بنفسهعلى حجية كل امارة أو طريقة( هو املطلوب  زوم الفحص أوالً يف كل  ليل  ليلمل يععربها فيكون اظراا عندئذ مرآة. وهذا )أي ل


