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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
(88) 

 ليس حجة على مراداته الجدية كالم أي إمام تتمة:  
ليكهون نضهي  إ  الالمهه اللهه أمهراً آخهر  نأميكهن  نههأ :كيمجرياً على ما أسسه السيد احلقد يقال  نهأ تتمة:
 لكالمه وهو: ةملالرابعة عشرة املك النقطة

 الالحق اإلمام إلى الرجوع بعد حجة وهو
وحالهه يف إنشهاا األحكهام أو إبال،هها،  من سرية النه  األعظهم  ه نفس ما ذالر  نأ الرابعة عشرة:

جتهههر  مهههيهم املقهههدما  إذ  البهههاقر والصههها    ومهههنهم اممامهههانوسهههائر األئمهههة  شهههان اممهههام علهههي يف جيهههر  
مهن ويفيت من اسهفففاه  املرتامعنيمن  عنده حضر بني منالل إمام أيضاً الان يقضي   نأالرابعة إ  العاشرة لبداهة 

عنهد الهل مفهو   والفحمهل سهفما وامللحضهور  من الرواة أو حىت عد اً منهم مجهرةً  أو يدعو الناس عامةً  نأ ون 
وإعهالم  باملدينهة، مهًاًل،ومل يكونهوا يلفممهون بالبقهاا ، مهن تفله  الهبال  والبقها ، واملرتامعونوالان املسفففون  وقضاا

وههي بهال  شهىت  ههم، مفو  اممام أو قضائه، للناس الامة يف املسجد أو ،ريه بهل الهان املسهامرون يعهو ون إ  بال
ميو  أو ينسى أو ينشغل، مكان العًور على الرواية بكامة تصصاهتا  ومن املقيمني الما الان قسم منهم  مففرقة،

 .مفعذراً أو مفعسراً جداً 
ال يكون الالم أ  إمام حجة يف مرا اتهه ادديهة إال بعهد الرجهو  إ  اممهام الالحهع املو عهة عنهده   نأوعليه: ينبغي 
الغائه  حاليهاً والهذ  ال ميكهن الرجهو  إليهه  مهن  و... مث الحقه مالحقهه ووهواًل لامهام املنفظهر  الامة املخصصا 
عهدم حجة على املرا  ادد  أواًل إال مها أحهر  بهالقط   مطلقاهتمو   ممال يكون شيا من عموماهتالغيبة الكرب ، 

 بإحرا  ذلك؟ هذا، وأىن لنا إ  أحا يث الامة األئمة  الرجو  بعدوذلك  أبداً  تصص ومقّيدوجو  
 الثمرة: رّد دعوى حجية الظنون المتعلقة بالكتاب و...

الواقعههة يف  الًالثههة املخفلفههة مببانيههها السههيد احلكههيم واألخبههاريني ووههاح  القههوانني أقههوالن الًمههرة يف تنقههي  إ
جهه ثالثهة، عهدم ، باو ههالالاالظنهون املفعلقهة بالكفهاب والسهنة، بينمها يهر   حجيهة الامهةمقابل  عو  احملقع اهلهرو  

 يف أمرين: (1)مكي  بالظنون ،ري النوعية مث الي  بالظنون الضعيفة ،اية الضع ، تظهرنفسها حجية الظواهر 
                                                           

 أ  الًمرة. (1)
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تعهد إشهكااًل علهى قهول اهلهرو  الهذ  نسهبه إ  الفقههاا والعلمهاا   نأميكن  (1)هذه األقوال الًالثة نأ األول:
ر،هم الهون بنهاا العقهالا علهى حجيهة الظهواهر، ال يبقهى  هال  القهول ججيهة الظهواهر القرآنيهة والروائيهة، م  عهدمإذ 

أو تشههكل رّ اً املخفلفهة للقهول ججيهة الظنهون األخههر  ،هري العرميهة مكيهه  بالشهاذة، مههذه األقهوال الًالثههة با لفهها 
 .إشكااًل على  عو  اهلرو  

ظنهههون املطلقهههة املفعلقهههة النهههاتي سهههيكون حجيهههة ال نإمهههتلهههك األقهههوال الًالثهههة،  حهههد إلهههو سهههّلمنا  نههههأ الثاااا  :
املشههور املنكهرين للمبهاا واألقهوال الًالثهة  نأ  إذ أو الوهنها حجهة تعليقيهة نسهدا اممن بهاب  ،(2)والسنةبالكفاب 

 ، مث ظواهر الالم الل إمام إمهام القرآنية وظواهر الالم الرسول  يقولون بانففاح باب العلمي عرب الظواهر
الصها رة مهن املعصهوم إال  نسدا  بهاب العلمهي بالكفهاب، أو بالكفهاب والسهنةلكن هذه األقوال الًالثة مآهلا إ  ا

وعليههه: ، حجهة معلقههة أو تكهون اللمههاهتم  ، ميكهون الظههن املطلهع هههو احلجهة حين ههذ  بعهد بيههان املعصهوم الالحههع
ر الطريهع تفله  مهبعر يراهها حجهة انففاحيهة وبعه نأتكون النفيجهة، وههي حجيهة الظهواهر القرآنيهة، واحهدة إال 

 .(3)، أو، بوجه آخر، حجة تعليقيةيراها حجة إنسدا ية
ال ينههفي حجيههة مطلههع الظنههون بههل الظههواهر خاوههة وذلههك ال ههالل العلههم اممجهها   نسههدا ام نإيقههال:  نأ إال
نفهدر  يف حجيهة الظنهون  نأو مل ينحهل، وجه  لهملهو ا هل هبها الهان الهذلك  ون مها لهو مل ينحهل،  نههأ وفيه:هبا، 

ا ههل العلههم اممجهها  الههان الظههن بعههدها ،ههري مشههمول مههن مراتهه  الظههن ضههع  مفههي أيههة مرتبههة مههن األقههو  إ  األ
 هذا. (4)مفامل. نسدا يةامللحجية 

 نأ وجيه  قبهل ذلهكمهذا الله عن رأ  السيد احلكيم، يف مقابل رأ  احملقهع اهلهرو ، وسهياا مها ميهه الحقهاً، 
أذعهن بامشهكال وسهار يف قريهع حلهه إ  منفصهفه  نهأ نسفعرض رأ  احملقع النائيين يف حل هذه املعضلة إذ نر 

 يكمله. نأ ون 
 النائين : الفحص ال يوجب قوة الظهور بل ال ظهور أصالا 

 : )هذا حاول امشكال وادواب يف جعل املدرك لوجوب الفحص العلم اممجا .قال 
ملنفصههال ، مقههد يسفشههكل وأّمهها لههو جعههل املههدرك لوجههوب الفحههص الههون  أب املههفكلم و يدنههه الفعويههل علههى ا

                                                           

 األخباريني وواح  القوانني والسيد حممد تقي احلكيم. أقوال (1)
 أ  لوال تفسري اممام الالحع. (2)
 أ  معلقة على تفسري اممام الالحع. (3)
 . مفاملنسدا امالناتي هو احلجية الفعليقية ال  نأإذ الظاهر  (4)
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أيضاً مبا حاوله: أّن الفحص ال أثر له حين ذ ، إذ الفحص عن املقّيدا  واملخصِّصا  ميمها بايهدينا مهن الكفه  
معرض الفخصيص وعن الون  أب املفكلم الفعويل علهى املنفصهال ،  ال يغرّي العموما  واملطلقا  عن الوهنا يف

إذ الفحههص ال  خههل لههه يف ذلههك وال يوجهه  قههوة أوههالة الظهههور والعمههوم الههيت ضههعف  وسههقط  بههدأب املههفكلم 
يكون قد عهّول ميهه  نأوخروجه عن قريع احملاورا  العرمّية من بيان متام مرا ه يف الالم واحد، إذ الّل عام حيفمل 

 .(1)، هذا(حفمالامخصِّص املنفصل ومل يكن ذلك املخصِّص يف الكف  اليت بايدينا وال  ام  هلذا على امل
قهههد ذالهههر لوجهههوب  نّههههإ)مّث  قهههال:قبهههل ذلهههك بصهههفحا   مههها ذالهههره ويفضههه  مههها ذالهههره ههنههها بهههالرجو  إ  

ا وجههان يف الهل الفحص يف األوول اللفظية والعملية وجوه الًهرية، ال يسهلم ،البهها عهن امشهكال، والعمهدة منهه
 من األوول اللفظية والعملية.

 .(2)(...ماألول منهما أّما الوجهان يف األوول العملية.
 :ظية)وأما الوجهان يف األوول اللف

مههههاألول منهمهههها : هههههو العلههههم اممجهههها  بوجههههو  مقيّههههدا  وتصِّصهههها  ميمهههها بايههههدينا مههههن الكفهههه  للعمومهههها  
 وامقالقا ، وذلك معلوم لكل من راج  الكف .

والًاا: ههو أّن أوهالة العمهوم وامقهال  إرها جتهر  ميمها إذا مل يكهن  أب املهفكلم ههو الفعويهل علهى املقيّهدا  
إال بناا العقهالا عليهها يف حمهاوراهتم، ولهيس  قال وامواملخصِّصا  املنفصلة، إذ ال مدرك لألخذ باوالة العموم 
لفخصهههيص والفقييهههد، جيهههث الهههان املهههفكلم بالعهههاّم واملطلهههع بنهههاا العقهههالا عليهههها إذا الهههان العهههاّم واملطلهههع يف معهههرض ا

يعفمد الًرياً على املنفصال  ومل يبنّي متام مرا ه يف الالم واحد، مإنّه ال جتر  حين ذ  مقدما  احلكمة يف مصهّ  
العمههوم وامقههال ، ألن عمههدة مقههّدما  احلكمههة هههي الههون املههفكلم يف مقههام بيههان مههرا ه. وهههذه املقدمههة ال جتههر  

 سبة إ  املفكلم الذ  يكون شانه ذلك، أ  يعفمد على املنفصال  الًرياً.بالن
األئمههة وهلوا  اهلل علههيهم الًههرياً مها يعفمههدون يف بيههان املخصصهها   نأومهن املعلههوم لكههّل مهن راجهه  األخبههار، 

لعهاّم الهذ  واملخصص من إمام آخهر. وا واملقّيدا  على املنفصال ، مإنه الًرياً ما يكون العاّم وار اً من إمام 
 .(3)يكون من شانه ذلك أ  يف معرض الفخصيص ال جتر  ميه أوالة العموم، وذلك أيضا واض (

                                                           

 .645ص 1الشيخ حممد علي الكاظمي اخلراساا، موائد األوول، مالسسة النشر امسالمي ه قم:   (1)
 .645املصدر:  (2)
 .641-645املصدر:  (3)
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 الفحص ال يصنع المقتض  ورفعه الما ع غير كاف  
املشههكلة يف إقالقها  املطلقهها  تهارة تكههون يف مرحلهة املههان  وأخهر  تكههون  نإالالمهه بعبههارة أخهر : توضهي   و 

 :انها حيل املشكلة يف مرحلة املان   ون مرحلة املقفضي. بييف مرحلة املقفضي، والفحص إر
املقفضههي، مث إذا علمنهها إمجههااًل بوجههو  قههرائن علههى اخلههال  مل  تّ املههفكلم يف مقههام البيههان  نأإذا أحر نهها  ننههاأ -أ

  ال تكههون قرينههة علههى اخلههال ( مههإذا محصههنا باملقههدار الههذ نأ ههر  املقدمههة الًانيههة مههن مقههدما  احلكمههة وهههي )
ن الفحههص حيههل إمههينحههل بههه العلههم اممجهها  ارتفهه  املههان  مههفم امقههال  لفماميههة املقفضههي وارتفهها  املههان ، وبههذلك 

 .هذا النو  من املطلقا مشكلة 
أوهههاًل، وحين هههذ  ال جيهههد   ال يكهههون تامهههاً املقفضهههي  نإمهههاملهههفكلم يف مقهههام البيهههان  نأولكهههن لهههو مل  هههر   -ب

 ر  رم  املان  ال يصن  املقفضي مال يهفم امقهال ، والسهب  يف عهدم إحرا نها الهون الفحص ألنه إرا يرم  املان  و 
لهيس  نههأالفعويهل علهى املنفصهال  يها يعهين ، أ  الشهار ، املهفكلم تسهليمه الهون  يهدناملفكلم يف مقام البيان ههو 

  الفحههص الههذ  إرهها مههال تنعقههد املقدمههة األو  مههن مقههدما  احلكمههة مههال جيههدعنههد ذالههره املطلههع يف مقههام البيههان 
 يًب  متامية املقدمة الًانية.

وإرههها يرمههه  املهههان ، وإذا الهههان  يهههدن املهههفكلم مههها ذالهههر مهههال  (1)األو بعبهههارة أخهههر : الفحهههص ال يصهههن  الظههههور 
 لظهور أواًل.يفحقع ا

قويهاً  مال جيديها الفحص وإرا جيد  لو الان املطلع يف ذاتهه (2)حين ذ  وبعبارة عرمية: املطلع ذاته هشة ضبابية 
 ر املطلع أثره.. أثّ باملان  وهو املعارض البدو ، أ  املخصص و...، مإذا محصنا ومل جنده  ابفلىتام الداللة لكنه 
 .بإذن اهلل تعا  قشفنا لهنامامشكال مث هذا جواب احملقع النائيين عن وسياا 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

ِري اثا َناِن: َعاِلٌم ُمتاََهتٌِّك َوَجاِهٌل ُمتاََنسٌِّك، َهَذا َيُصدُّ النَّاَس َعن  ِعل ِمِه َقَطَع َظه   :قال اممام الصا   
ِلهِ  َهتُِّكِه َوَهَذا َيُصدُّ النَّاَس َعن  ُ ُسِكِه ِبَجه    بِتاَ

 (.77ص 4)عوا  الآللئ:  
                                                           

 نه يف مقام البيان.الو به:  نقصد  (1)
 على املنفصال . عفما امأ  م  الون  يدن املو   (2)

 m-alshirazi.com: رس على املوق  الفا تفيّسر مالحظة نص الد


