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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 على أعدائهم
أمجعني ،وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
()78

توسعة العقالء وتضييقهم في الطرق بحسب مؤدياتها
سبق( :النوع الثالث :الظنون فيما بىن العقالء فيه على التوسعة والتسااح ،،وللاك لاالظنون يف القااايا التاروياة ويف الاوعش وا ر اا ،
واآل اب والسنن ،واملصائب)(.)1
وتحقيق ه  :أنااه ال ريااب يف أن املقصااد يف القاااية ايةيااة هااو الكا اافية عاان الواقااو والولااول إليااه فهااو حولااب إ باااا إا عااا الثبااو ،
س اواء يف للااك ألااول ال اادين وفروعااه واألحكااام والت اواري ونوه ااا ،إال أن العقااالء يبنااون علااى التوس ااعة أو التااايي يف اار الول ااول إا
الواقو ،حبسب رجة أمهية الواقو أو نوعه وخصولياته واألنراض املتوخاة حن الولول إليه ،ولذا نراهم:

في أصول الدين
أ -يشرت ون يف ألول الدين ،العلام ،وال يكتفاون باالظن لفتلاو أنواعاه حاى املسامى باالظن اياا أو الظان الناوعي ،ولاذلك احلاال
يف الشاانون ايطااوة جاادانلشاانون احلاارب والساالم فاإهنم ال يعتماادون يف إ ااعال فتيااب احلاارب علااى جماار إخبااار أااة (أو جاساوس) واحااد بااب
يتثبتون حن ر أخرى حتمان ،وأحا ا حتياط فأحر آخر.
ب -وأح ااا يف األحك ااام والق اوانني الق اوانني الوض ااعية – عن ااد العق ااالء (ويف األحك ااام الش اارعية ل اادى الش ااار ) ف اإهنم يوس اعون فيتمم ااون
لا فية الظن ،بناء على حسالك حتممياة الكا افية وأحاا علاى ناوك فكاذلك باأ ري تفياو ،فينزلوناه حنزلاة العلام ولاذا خاي خاة الثقاة الاااب
بالعلمي ولذا الظواهر ونظائرها ،حن ون أن يتمموا لا فية الظنون يف ألول الدين.
في اليد واإلقرار وسوق المسلمين
ج -لما يتممون الكا فية يف حثب قانون اليد وا قرار واألميان ويتمم الشار الكا افية يف حثاب ساو املسالمني وألاالة الصا ة ونيباة
املسلم ،رنم أن الظنون النوعية احلاللة حنها أضعو ،جدان أو يف امجملة ،حن الظناون احلالالة حان أخباار الثقاا والظاواهر والبيناة ،لكانهم
يتممون الكشو ،ملصل ة التسهيب وإن تكن بعض املذلورا أقب أمهية حن بعض أقسام القسم الثاين اآلنو.
على أن تتميمهم الكا فية ههنا على رجا فيقدحون البينة على اليد حثالن وا قرار على النفس على البينة.

في التواريخ واآلداب وإرشاد المؤمنين
 ويتممااون الكا اافية يف القاااايا التارويااة وقاااايا الااوعش وا ر ااا واآل اب والساانن واملصااائب ،رناام لوهنااا لسااتوى النااو الثال ا()2
اآلنو أو أضعو ولذا ال يشرت ون يف القاايا التاروية حاثالن أن تكاون حساانيد باب يكتفاون فيهاا ،يف لاب امللاب والن اب ،لراسايب الثقاا
اارط أن ال يعارضااها خااة قااة آخاار أو تكااون هنالااك قرينااة علااى ايااالا ،والشاار ان يعتةمه اا العقااالء حااى يف الص ا اا املو قااا
احلِسان فكيو باملراسيب؟
( )1الدرس (.)77
( )2حن أهب ايةة أو حطلقان.
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إن قل ه  :بنااامهم أيا اان علااى التوسااعة يف حثااب امل اواعش واآل اب والتاااري  ،حااى إا املوهوحااا واضااتمال ضااعيفان فيتممااون لشاافها،
فليس للك خالان بالظن وحدك؟
قله  :لااال ،أو ال يعلاام بنااامهم علااى للااك علااى األقااب ،علااى أننااا لااو ساالمنا للااك ملااا أضارنا بااب ا حااا ندعيااه تألياادان حاان أن العقااالء،

ملصاااخم أتلفااة ،قااد يتممااون لشااو ا حتمااال فكيااو بكا اافية الظاان ،وقااد للرنااا يف لتاااب (حقالااد الشاريعة وحقالااد املقالااد) الوجااه يف
توسعة الشار  ،والعقالء أياان لذلك ،لدائرة احلجية لتشمب الظنون املطلقة والاعيفة يف بعض األحارا والتاري واآل اب والسنن ..إخل.
نع اام ،يبق ااى أن (املص ااائب) ق ااد ي اادعى جري ااان س ااوة لاف ااة األح اام عل ااى ا عتم ااا فيه ااا ،أي فيم ااا ج اارى حاان املص ااائب وامجناي ااا عل ااى
عظمائهم وقا هتم و فصياهتم يف قدمي األ حاان ،علاى التاواري املرسالة ،وقاد يادعى جرياان ساوة املتادينني يف حصاائب ا حاام احلساني ،
على حراسيب الثقا حن نو حتقي أسانيدها ،وقد يقال :أناه ال اك يف أن الساوة علاى للاك فتكشاو عان رضاا املعصاوم  حاو إحارا
اتصاهلا بزحنه  فتأحب ،نعم ،ولما سب حكرران يشرتط يف املرسب أن يكون قة ضابطان ناو حعاارض بنقاب قاة آخار وال حبتلاى بقريناة علاى
ايالا ،حامونية أو نوها.
اإلستدالل بروايات التسامح في أدلة السنن
وتاادل علااى حجيااة الظنااون املطلقااة يف اآل اب والساانن واملصااائب والااوعش وا ر ااا والتاااري باملقاادار الااذي ي ارتب حنااه بأحااد األقسااام
الثال ااة املاضااية ،روايااا التساااح ،يف أ لااة الساانن ،والب ا عنهااا حباجااة إا أ ااهر حاان الكااالم ،إال أننااا سااوا نقتصاار ههنااا علااى ا ااارة
فق لإلستدالل هبا على حسب بعض املباين:

سند الروايات
أحااا السااند فقااال اضق ا النااائيي ( :إا نااو للااك حاان األخبااار املتقاربااة حبسااب املاااموند ويفااىن عاان الااتكلم يف سااندها عمااب
املشهور هبا والفتوى على بقها ،حو أن بعاها حن الص ااد فال إ كال حن حي السند ،إّنا ا كال حن حي الداللة)(.)1
وقااال الساايد األ األلااة ( :الروايااة الثانيااة :ل ا ي ة رواهااا يف الوسااائب فقااال :أ ااد باان أ عبااد اهلل الةقااي( ،)2عاان علااي باان
احلكم( ،)3عن هشاام بان ساا ( ،)4عان أ عباد اهلل  قاالَ  :مهن بَهلَََه ع َنه لن النيبلهي َ شهيءٌ لم َهن الثيه َهو ل
اب فَه َع لملَه ع َنها َن أَج عهر ََلل َ
هُ لَه ع
ول اللي ل  لَم يَه عقل .)5(
َوإلن َنا َن َر عس ع
قال يف حصا ر فقه الشيعة :إنه وتص لا لان البلوغ فيه عن النيب .
لكن الظاهر إحكان القول :إن احلدي أعم حاللان ،حي ال فر بني النيب  واألئماة  إال يف النباوة ،فاال خصولاية للبلاوغ عان
النيب  عرفان ،حاافان إا بعض الروايا الدالة على أن حا يقولاه ا حاام  يقولاه عان النايب  ،وأن حديثاه حادي أبياه حاى يصاب
( )1الشي حممد علي الكاظمي ايراساين  /تقريرا حب املو ا حممد حسني الفروي النائيي ،فوائد األلول ،حنسساة النشار ا ساالحي ا قام:
ج.404 3
( )2أ د بن أ عبد اهلل الةقي ،لاحب لتاب اضاسن ،قة.
( )3علي بن احلكم ،قة جليب القدر.
( )4هشام بن سا  ،قة.
( )5اضاسن ،ج1

 ،25عنه وسائب الشيعة :ج1
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إا النيب .
قال الشاعر:
وو لال أناسه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هها قه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههولهم وحه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ههديثهم

روى ج ه ه ه ه ه ه لدنا نه ه ه ه ه ههن جبر ي ه ه ه ه ه ه نه ه ه ه ه ههن البه ه ه ه ه ههار (.)1())2

و(الروايااة الثالثااة :حممااد باان يعقااوب ،عاان علااي باان إباراهيم ،عاان أبيااه ،عاان اباان أ عمااو ،عاان هشااام باان سااا  ،عاان أ عبااد اهلل ،
ٍ
قالَ  :من َس لم َع َشيئا لم َن الثه َيو ل
صنَه َع ع َنا َن لَ ع َوإلن لَم يَ عكن َنلَى َما بَهلَََ ع.)3(
اب َنلَى َشيء فَ َ
وحعناااك أن حاان خااو اايلان حاان الثاواب علااى عمااب فقااام بااه لااان الثاواب حااامونان لااه ،وإن يكاان للفااة واقعيااة ألاالن ،أو وإن يكاان
الثواب على حا بلفه ،فيكون للثواب واقعية لكن ال الواقعية اضكية.
وهذك الرواية الشريفة عاحة ال ختتص حبدي النيب  ،وهي ل ي ة على املفتار ،حسنة على بعض املباين)(.)4
مفاد الحديث

وأما الداللة :فقد اختلو يف حفا ها على ال ة أقوال:

()5

أ -أهنا تفيد الثواب فق حبسب ظاهرها حي ور يف بعاها الثواب ويف بعاها

ب -وأهنا تفيد ا ست باب أياان وهو الذي نسبه لاحب الكفاية إا املشهور(.)6

يء حن ايو.

ج -وأهنا تفيد احلجية أياان وهو الذي ينفو يف املقام وقد تبناك اضق النائيي وآخرون حن األعالم ،وقد استدل عليه بأحناء:
مبنى النا يني :إفادتها الحجية

األول :حا بىن عليه اضق النائيي حن (أن تكون القاية حسوقة لبياان اعتباار قاول املبلاج وحجيتاه ،ساواء لاان واجادان لشارائ احلجياة أو
( )1عوايل الآللئ :ج301 1د الصراط املستقيم :ج.207 3
( )2السيد حممد رضا احلسيي الشوا ي ،تبيني األلول ،ار العلم ا قم :ج4

.340-334

( )3الكايف :ج.17 2
( )4السيد حممد رضا احلسيي الشوا ي ،تبيني األلول ،ار العلم ا قم :ج.341-340 4
( )5مما ننقله.
( )6قال يف الكفاية ( :إنه ال يبعد اللة ِ
بعض تلك األخبار على است باب حا بلج علياه الثاواب ،فاإن لا ي ة هشاام بان ساا اضكياة عان
اضاساان ،عاان أ عبااداهلل  قااال( :حاان بلفااه عاان الناايب  اايء حاان الثاواب فعملااه ،لااان أجاار للااك لااه ،وإن لااان رسااول اهلل 
يقله) ظاهرة يف أن األجر لان حرتتبان على نفس العمب الذي بلفه عنه  إنه لو واب.
ولون العمب حتفرعان على البلوغ ،ولونه الداعي إا العمب ناو حوجاب ألن يكاون الثاواب إّناا يكاون حرتتباان علياه ،فيماا إلا أتاى برجااء إناه حاأحور
به وبعنوان االحتيااط  ،بداهاة أن الاداعي إا العماب ال يوجاب لاه وجهاان وعنواناان يانتى باه باذال الوجاه والعناوان .وإتياان العماب باداعي لاب
قااول الناايب  لمااا قيااد بااه يف بعااض األخبااار ا ،وإن لااان انقيااا ان ،إال أن الثاواب يف الصا ي ة إّنااا رتااب علااى نفااس العمااب ،وال حوجااب
لتقييدها به  ،لعدم املنافاة بينهما  ،بب لو أتاى باه لاذلك أو إلتماساا للثاواب املوعاو  ،لماا قياد باه يف بعااها اآلخار ،ألوا األجار والثاواب
على نفس العمب ،ال لا هو احتياط وانقيا  ،فيكشو عن لونه بنفسه حطلوبان وإ اعة  ،فيكون ِو انه و ان (حن سرا حليتاه) أو (حان لالى
أو لام فله لذا) ولعله لذلك أفى املشهور باالست باب ،فافهم وتأحب( .لفاية األلول:
3
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يكاان  -لمااا هااو ظاااهر ا ااال  -فيكااون حفااا األخبااار حسااألة ألاوليةد فإنااه يرجااو حفا هااا إا حجيااة ايااة الاااعيو الااذي ال يكااون
واجاادان لشاارائ احلجيااةد ويف احلقيقااة تكااون أخبااار «حاان بلااج» أصصااة ملااا ل علااى اعتبااار الو اقااة أو العدالااة يف ايااة وأهنااا ختااتص باااية
القائم على وجوب الشيءد وأحا اية القائم علاى ا سات باب فاال يعتاة فياه للاك .وظااهر عنااوين للماا القاوم ينطبا علاى هاذا الوجاه،
فإن الظاهر حن قوهلم« :يتساح ،يف أ لة السنن» هو أنه ال يعتة يف أ لة السنن حا يعتة يف أ لة الواجبا )(.)1
أجاااب عاان (إن قلا  :ليااو تكااون أخبااار «حاان بلااج» أصصااة ملااا ل علااى اعتبااار الشاراي يف حجيااة ايااة ،حااو أن النساابة بينهمااا
العمااوم حاان وجااه؟)( )2بقولااه( :قل ا  :ح ااو أنااه ميكاان أن يقااال :إن أخب اار «حاان بل ااج» ناااظرة إا إلفاااء الش ارائ يف األخبااار القائمااة عل ااى
املسات با فتكاون حالماة علاى حاا ل علاى اعتباار الشارائ يف أخباار اآلحاا ويف احلكوحاة ال تالحاش النسابة ا إن الرتجاي ،ألخباار «حان
بلااج» لعمااب املشااهور هباااد حااو أنااه لااو قاادم حااا ل علااى اعتبااار الشارائ يف حطلا األخبااار يبا ألخبااار «حاان بلااج» حااور د فااالا حااا لااو
قاادح أخبااار «حاان بلااج» علااى تلااك األ لااة ،فاإن الواجبااا واضرحااا تبقااي حشاامولة هلاااد بااب يظهاار حاان الشااي  )3()...ولمااا سااب فلاايس
الكالم يف األخذ والر بب جمر إيااا ل ة الكةى اليت للرناها على بعض املباين يف قاعدة التساح.،
األ:خ :تالم الثواب والحجية واإلستحباب

الثاني :حا تبناك السيد األ األلة بقوله( :وحالب الطريا األول حاو الانقض وا بارام :أن ا خباار باملنقباة أو باملصايبة وإن لاان إخبااران
عان املوضااو ايااارجي إال أن حدلولااه ا لتزاحااي بااو الثاواب علااى نقلهااا ،فتااامنه أخبااار (حاان بلااج) ،وتااامني الثاواب – علااى حااا تقاادم –
حااال م لثبااو اساات باب العمااب( ،)4و بااو اساات باب العمااب حااال م عرف اان( )5لعاادم لااون النقااب لااذبان أو لكونااه لاادقان ،فا خبااار بالفااايلة
خارج على حنو ايروج املوضوعي عن الكذب والقول بال علم.
ونظااوك نساابة حن يااا األحااارا إا الشااار  ،حااو عاادم العلاام هبااا ،فكيااو تنسااب احلرحااة والوجااوب إا الشااار حااو أنااه قااول بااال علاام؟
وامجواب بعد اعتبار الشار األحارة ورج حن اها عن لونه قوالن بفو علم على حنو احلكوحة أو الورو ( .)7())6وللب تتمة بإلن اهلل تعاا.
وصلى اهلل نلى محمد وآل الطيبين الطاهرين
ل ٍ
شرةٍ
شراتلل يعري عد أ ين ال ي
قال ا حام ين العابدين  :يها َسهوأَتاه لل َهمن غَلَب إحداتع ع َن َ
سيلئةَ بواح َدة َ
سنةَ َبع َ
والح َ
(حتو العقول.)211 :

( )1الشي حممد علي الكاظمي ايراساين  /تقريرا حب املو ا حممد حسني الفروي النائيي ،فوائد األلول ،حنسساة النشار ا ساالحي ا قام:
ج.413 3
( )2املصدر.
( )3املصدر.414-413 :

تتيسر حالحظة نص الدرس على املوقو التايلm-alshirazi.com :

( )4أقول :أو ال م لالست باب ،فيدل عليه بالةهان ا ين.
( )5بعبارة أخرى :حال م عرفان لل جية.
( )6فلو لان حوضو حرحة نسابة القاول باال علام إا الشاار هاو العلام الوجاداين لانا أ لاة اعتباار األحاارا حالماة ،ولاو لاان املوضاو أعام
حن العلم الوجداين والتعبدي لان وار ة ،وبكلمة واحدة األحارا قائمة حقام العلم (حنه ر ه اهلل).
( )7السيد حممد رضا احلسيي الشوا ي ،تبيني األلول ،ار العلم ا قم :ج10
4
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