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

 باهلل العلي العظيماألبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(55) 
 النهي إنما هو عن االسناد ودعوى الكاشفية ال عن العملالوجه السابع: 

والتوقببه هببو عببن االسببناة والنسبببة وال رببب  لببه  ان النهببي يف الروايبباآل وا يبباآل وميمببا أاببر ميببه باالر ببا سببب)  الســابع: 
واعتببار للببل الببدلي، عبب  املعتببع  الببفا  عببن الواقبب  وااببا يف  بالعمب،، أ  ان النهببي إهببا هببو عببن اسببناة امل ببمون ل اببام 

 .(1 (مقدها عند –عمال   –اقام العم، معليه العم، باملر حاآل املنصوصة إلا قام عليها الدلي، املعتع  املقبولة، وهو خم  
 مناقشة الوجه السابع

 عليه انه وإن أاكن ثبوتا إال انه خالف ظاهر األةلة إثباتا : ولكن يرة
 المقبولة ظاهرة في األعم من الجهتين

 :(اإلسناة( و العم، يتبعها صحةو  املقبولة( ظاهرة إن مل تكن صرحية يف  ال اجلانبني  الكالفيةان   -أ
العباة   مبا هبو الزوابه   –الزوابه عرمبا   انوهبو صبرييف يف العمب، وقبد يبدعى  ( 2اْشتَـَهر...ُخْذ ِبَما  :لقوله  -1
 .صحة االسناة أي ا  الذ  يتبعه هو  ونه اطابقا  للواق  و الفا  عنه و  –واقعا  
صببحة االسببناة مببال  كببن  بب،  ويلزاببهالكالببفية  صببرييف يف  هببةمانببه  ( 3فَــِن ا اْلُمْجَمــَع َعَلْيــِه اَل رَِْــَب ِفيــهِ قولببه ول -2

 املقبولة على الرت ييف بالنظر ملقام العم، ةون الكالفية وصحة االسناة.
صبببحة عليهبببا إل ظببباهرش رلبببد الطريببب) واالصبببابة والصبببحة املتفبببر   َمـــا َخـــاَلَع اْلَعاماـــَة َفِفيـــِه الراَشـــاد :ولقولبببه  -3

 .النظر عن املطابقة للواق أ  انه اةا  وظيفة ا  قط  االسناة، ال جمرة صحة العم، 
ـَرُ  َمـا قبب، للبل  ب، وقوله  -4 ِـُْنظَـُر َفَمـا َوافَـَح ُحْكُمـُه ُحْكـَم اْلِكتَـاِل َوالسوـناِة َوَخـاَلَع اْلَعاماـَة فَـيُـْهَخـُذ بِـِه َوِـُتـْ

ــة ــَح اْلَعاما ــناِة َوَواَف لوضببوا ان اببا  بباب)  تبباب اهلل مهببو صببحييف  الببه عببن الواقبب   ( 4َخــاَلَع ُحْكُمــُه ُحْكــَم اْلِكَتــاِل َوالسو
 وتصيف نسبته إىل الشار  األقدس.

يراة به نظريا  وعمليا  أ  ال تعم، على  بقبه   َفَأْرِجِه َحتاى تَـْلَقى ِإَماَمك...عند مرض التساو   وعليه: مان قوله 
 .وال تعتعش  الفا  عن الواق  مال تصيف نسبته إىل اإلاام 

                                                             

 .22الدرس  (1 
 .133ص 4عوايل اللئايل ج (2 
 .86ص 1اإلسالاية( ج –الكايف:  ط  (3 
 .86ص 1اإلسالاية( ج –الكايف  ط  (4 
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 ؟(1 قرينة السؤال تفيد االختصاص بالعم، ال ِقال:
ُُ فَـِنْ  َاـاَ  ُاـلو َرُجـلت اْختَـاَر َرُجـالأ ِمـْن َِْصـَفاِبَنا فَـَرِ ـَيا ملقبولة ال ةاللة ميه علبى العمب، أوال  السؤال يف ا يقال: إل قـُْلـ

  ( 2وَِااَلُهَما اْختَـَلَفا ِفي َحِدِِثُكمْ َِْ  َُِكونَا النااِظَرِِْن ِفي َحقِِّهَما َواْختَـَلَفا ِفيَما َحَكَما 
 .ويف بيان  هة الكالفية املتفر  عليها صحة االسناة انه لو سلم مان  واب اإلاام صرييف يف األعميةثانيا : 

الزوابة لبه  االسبناة بلحباا ان الكالبفيةابن   أعم ان العم، والكالفية و   حىت ميما ورة ميه األخذ(  االخذ( ثالثا : ان
 ،مقبال خبذ بقبول اتقا با ؟لو يلني لل مبايهمبا آخبذ يف متواك قوالن تعارض   : انه قدأال ترى ان العااي لو سأل الفقيه ؛عرما  

العمبب، جمببرةا  اببن انببه أاببر بمببان الببذ  يفهمببه السببائ، ان قببول األتقببى هببو الصببحييف املطبباب) للواقبب  لببذا و بب  األخببذ بببه، ال 
 الكالفية واالسناة.

 ر رواِات االرجاء ِِضاأ ِعموسائ
نَـا قوله  -ب مبان ظباهرش البرة إلبيهم عمبال  وإسبناةا  أ  يف  َما َعِلْمُتْم َِناُه قَـْولَُنا َفاْلَزُموُه َوَما َلْم تَـْعَلُموا فَـُردووُه ِإَليـْ

 الزابوش( العمب، أ بنبا بانبه أعبم ، ولبئن قيب، ببان ظباهر ا  ال تسبندوا وال تعملبوا علبى  بقبه  هيت الكالبفية والوظيفبة العمليبة
( ب،  علمبتم( صبرييف يف الكالبفية االسناة عرما  أو انه عرما   اله عن الزواه  ا  الزاوش ألنه قولنااعتبارش  الفا  و  انه وان

 أ  عمبببال   (ورةوش إلينبببا مبببميكبببون  مبببالزاوش( بفبببا  التفريببب  ظببباهرا  يف انبببه الزابببوش ألنبببه  البببه ملكبببم االسبببناة والعمببب،، ميكبببون 
 متأا، -وإسناةا . 
َهانَـا َعْنـهُ رواية مساعة  -ج نـْ َنا َحِدَِثاِ  َواِحـد  َِْأُمُرنَـا ِباأْلَْخـِذ بِـِه َو اْرَخـُر ِـَ ُُ َِِرُد َعَليـْ ُهَمـا  قـُْل قَـاَل اَل تَـْعَمـْل ِبَواِحـدت ِمنـْ

ُُ اَل ُبدا ِمْن َِْ    ( 3نـَْعَمَل ِبَأَحِدِهَما َقاَل ُخْذ ِبَما ِفيِه ِخاَلُف اْلَعاماةَحتاى تَـْلَقى َصاِحَبَك فَـَتْسأََلُه َعْنُه َقاَل قـُْل
  .(4 إل جياب مبا سب)وال يرة اهنا هي صرحية يف العم،؟ 

عى  ببب، روايببباآل اإلر بببا  علبببى النظبببر  أ  الكالبببفة هبببذا  لبببه إضبببامة إىل ان ةعبببوى اختصاصبببها بالعمببب، تنببباق  ابببد  
التوقبه واإلر با  مي ب  اابا رمب  اليبد عبن عبدها ابن روايباآل الروايباآل املسبتدل  با علبى واالسناة( مان هذش الروايبة هبي ابن 

علبى انبه لبو أاكبن  ، ا  ابن حيبا الكالبفية( التوقه واإلر ا  أو رم  اليد عن  ، روايباآل اإلر با  علبى اإلر با  النظبر 
ونظائرهببا اببن روايبباآل اإلر ببا  لببوروة لفظببة رمبب  اليببد عببن  وهنببا اببن روايبباآل اإلر ببا  مانببه ال  كببن نفببي  ببون الروايببة ا تيببة 

ورواياآل التخيب  علبى اقبام  (5 احلائر   ، رواياآل اإلر ا  على اقام الكالفيةاحملق) مكيه تصيف ةعوى ميها  ير ئه...( 

                                                             

 َِْأِتي َعْنُكُم اْلَخبَـَراِ  َِِو اْلَفِدِثَاِ  اْلُمتَـَعاِرَ اِ  فَِبَأِِّهَما آُخذُ إل السؤال يف بع  الرواياآل عن  العم،(:  (1 
 ب، قوله  أحي، للل...( أعم إن مل يكبن ظباهرا  يف احلب، البواقعي والكالبفية، نعبم   يبه يصبنعان( ظباهر يف العمب، لكنبه عب  نباف للكالبفية بب، (2 

 قد يقال: انه أعم ان  اعرمة حكم اهلل والعم، به(. متأا،
 .352ص 2االحت اج ج (3 
 يف  ثالثا (  ان األخذ أعم...( (4 
 لتوقه ناظرة إىل انه ليس له استكشاف الواق  واحلكم بان الواق   ذا(إل قال:  اخبار ا (5 
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 العم، ا  صراحة رواياآل اإلر ا  يف اقام العم، أو ظهورها ميه ومشوهلا له على األق،؟
ِذِه ُتُه َعْن َرُجلت اْختَـَلَع َعَلْيِه َرُجاَلِ  ِمْن َِْهِل ِدِِنِه ِفي َِْمرت ِااَلُهَما ِـَْرِوِِه ََِحُدُهَما َِْأُمُر ِبَأْخـَسأَلْ واا رواش الكليين:  -ة

ــُرُه فَـُهــَو ِفــي َســَعةت َحتاــى ِـَْلَقــ ــاَل ِـُْرِجُ ــُه َحتاــى ِـَْلَقــى َمــْن ُِْخِب ــُه َاْيــَع َِْ ــَنُع فَـَق َهــاُه َعْن نـْ ماهنببا بظهورهببا أو  ( 1 اهَو اْرَخــُر ِـَ
 واالسناة مق ؟ واالستكشاف إ القها ظاهرة يف اقام العم، مكيه حتم، على النظر

 ِعم من المهدى والفجة عليه بهمرجع الضمير في 
ــامن:  ــم   ان يقببال بببان ار بب  ال ببم  يف  بببه( يف ا يببة الوجــه الث ــَك بِــِه ِعْل ََ َل ــْي ــُع َمــا َل ى أعببم اببن املببؤة   َوال تَـْق

ى خبع الثقبة ظنيبا  إال ان ح يتبه واملؤةِّ  أ  الطري) وليه أ  احملتج عليه واحل ة أ  املؤةى والدلي، عليه مانبه وإن  بان ابؤة  
مصبببيف القبببول: يل  عليبببه وهبببو االستصبببحاب قطعبببي احل يبببة قطعيبببة و بببذلل املستصبببح  مانبببه وإن  بببان ظنيبببا  إال ان البببدال

 علم،  لما  ان الدلي، على ح ية ظن، قطعيا .بالو وب علم أو يل بالدلي، على الو وب 
ََ لَـَك بِـِه ِعْلـم   يف قوله تعباىل به ان اعىن والفاصل: مببؤةاش أو باحل بة  أ بدليلبه و أ  مببؤةاش  َوال تَـْقُع َما لَـْي
  على املؤةى

 المناقشة: انه خالف الظاهر
رد عليه اابا عبوةش إليبه وإىل احل بة عليبه مخبالف الظباهر  ى(إىل  املبؤة   بهضبم  لظهور عوة  ؛انه خالف الظاهر ِو

 وإن قلنا جبواز استعمال اللفظ يف أ ثر ان اعىن  ما هو املتصور.
 ألدلة الفجج مستلزم للتناقض ال تقعالدفاع: شمول 

 كن تصحييف هذا الو ه  الثاان( بو ه آخر وهو: ان يقال: ان ةليب، ح يبة الظنبون اةاصبة إلا  بان قطعيبا  مانبه  ولكن
ابا أمباة املبوىل يف  له للزوم التنباق  ثبوتبا  ببني  الايبه إل  يبه يعقب، ان يشبم،  ال تقبه..(  ال تقع...ال يعق، مشول 

 ؟اورة آخر انه ح ة قطعا  وانه جي  العم، به قطعا  
مهذش القرينة العقلية القطعية هي اليت متن  مشول  ال تقه( لك، الظنون اةاصة البيت ةل عليهبا ةليب، قطعبي وللبل باحبد 

القرينة العقلية القطعية تكون هي الو ه لاللتزام بإضامية  ال تقه..( أ  انه باإلضبامة إىل  ألن هذشأو  (2 و هني: احلكواة،
 .اا مل يدل ةلي، قطعي على ح يته

 فرق الوجه الثامن عن السادس
ال ويكببون مببرا هببذا عببن الو ببه السبباةس ان االضببامية هنببا للقرينببة العقليببة القطعيببة الببيت ال يعقبب، اعهببا القببول بشببمول 

 ملا ةل ةلي، قطعي على ح يته  تقع
ميه لقرينة الس تني واالرتكاز و ا ع  عقليني ولذا أاكن ان يرمب  اليبد عبن ح يبة الظنبون  وااا الو ه الساةس ماالضامية

                                                             

 .88ص 1اإلسالاية( ج –الكايف  ط  (1 
 .ال تقعحكواة أةلة الظنون اةاصة على اث،  (2 
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وال  كبببن رمبب  اليبببد عبببن ح يبببة الظنبببون املسبببتندة إىل البببدلي،  ال تقـــعاملسببتندة إىل السببب تني واالرتكببباز ببببدعوى راةعيبببة 
 عي  وهو اا ل رناش ان لزوم املناق ة(؟عن الدلي، القط ال تقعإل  يه ترة   ال تقعالقطعي بدعوى راةعية 

نعم: لو قلنا بان الس تني واالرتكاز بلغتا ةر ة إماةة القط  حب ية اث، خع الثقة والظواهر ولببهها النبدرج السباةس يف 
 الثاان. متدبر  يدا  

 افاِة قيام الظن المعتبر على الفكم األصولي االفكم الفقهي
ظنيبا  اببن حيببا املبؤةى إال انببه قطعبي اببن حيببا   ببانلهبب  الشبيت وتبعببه املشببهور إىل ان خبع الثقببة ونظبائرش وإن  : تنبيـه

 احل ية أ  ان األةلة القطعية ةلت على ح ية خع الثقة وح ية االستصحاب... اخل
حببال املسببألة الفقهيببة  هببوحاهلببا اننببا ال نببرى لببزوم قيببام الببدلي، القطعببي علببى املسببألة األصببولية، ببب، ان  – ببعى   -وفيــه: 

 .(1 الدال على ح ية احلكم األصويل يكفي ميها الظن املعتع
وااا لزوم انتها  اا بالعرض إىل اا بالذاآل مفيه انه أعم ابن  بون البدلي، علبى املبؤةى، قطعيبا ، إل ابا ببالعرض هبو احلكبم 

ن وسيطا ( وهذا هو املراة ان االنتها  إىل اا بالبذاآل باحل ية مال بد ان ينتهي إىل انشأ له يكون بيدش االعتبار  اآال وإن  ا
ملببن بيببدش او اطلقببا  و  يكفببي ان يكببون ظنببا  اعتببعا  اورثببا  لال مئنببان هنببا ال ان الببدلي، علببى الظببين جيبب  ان يكببون قطعيببا  ببب،
لكبن ال ابن نفبس سبنخه  ةلبيال  ظنيبا  علبى ح يبة البدلي، الظبين يقبيماالعتبار ان يعتع الدلي، الظين ح ة علبى املؤةيباآل وان 
 (2 ، متأا،ةة ةر ة اعينة ان الظن( وإال للزم االستناة إىل املساو وإال للزم الدور وال ان يكون ان نفس ةر ته  أ  يف إما

 مبع ها قطعي وبع ها ظين بالظن املعتع واهلل العامل. –ح  ا  واااراآل  –وااا صغرى: مقد يفص، بني األةلة 
نوصلى اهلل على مفمد وآ  له الطاهِر

  
   )الفكمة(:

ِإ ا ََِحـباُكْم ِإلَـى اللاـِه َِْحَسـُنُكْم َعَمـالأ َوِإ ا َِْعَظَمُكـْم ِعْنـَد اللاـِه َعَمـالأ َِْعَظُمُكـْم ِفيَمـا :  زيبن العاببدين اإلاامقال 
َسـُعُكْم ُخُلقـاأ َوِإ ا َِْرَ ـاُاْم ِعْنـَد اللاِه َرْغَبةأ َوِإ ا َِْنَجاُاْم ِمـْن َعـَذاِل اللاـِه ََِشـدوُاْم َخْشـَيةأ ِللاـِه َوِإ ا َِقْــَرَبُكْم ِمـَن اللاـِه َِوْ ِعْنَد 

 (حته العقول عن آل الرسول   هِ اللاِه َِْسبَـُغُكْم َعَلى ِعَياِلِه َوِإ ا َِْاَرَمُكْم َعَلى اللاِه َِتْـَقاُاْم ِللا 

                                                             

 وهو ح ية خع الثقة. (1 
 ولتفصي، النقاش يف للل جمال آخر. (2 


