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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
()96
الثمرة بين تقريري اإلنسداد الكبير والصغير

وقد اتضح منن التنبينه السناب أننه  تنارة رنرع علنى مسنلن اانسنداغ الصنرى وأخنرع رنرع علنى مسنلن اانسنداغ

الكبنى ،أمننا رريننه علنى اانسننداغ الصننرى فقولنه( :أننّنه ال ريننأ يف أ ّل الكتنناب والسننّة يف هماننننا هننلا وّنا يننأ الررننو إليهمننا،
وأخن ألنل األحكننام منهمننا يف ا ملننة ( 1وأمننا رريننه علننى اانسننداغ الكبننى فقولننه( :فنقننول حينان لنل :إ ّل التكننالي باقيننة قطعننا،
واسننتنبااها بطري ن القطننل مننن الكتنناب والسنننة الننلين تننا املررننل يف ااسننتنباب متع ن ّلذر ،فينننأ اسننتنبااها ،وأخننلها منهمننا
(2
توخننا مننن حنيننة الظنننول النقليننة
بطرين الظننن وكننال األ ننح أل عضنني علننى رريننه األول ملننا سننب مننن أنننه الننلي ينننت مننا ّ
فق ن  ،أمننا رريننه ال ننا  ،وهننو كنننري القننوم يف غلي ن اانسننداغ ،فإنننه ينننت حنيننة مطل ن الظنننول نقليننة كانننر أم ال كال ننهرة
واامجا املنقول وقول اللروي ..اخل ماغام ينطل من (أل التكالي باقية قطعا إذ مل انسداغ باب العلم والعلمي إليها يفتح
باب الظن املطل إىل التكالي سواء أحص من الكتاب والسنة أم من غىتا ،عكس منطلقه األول من أل الكتاب والسنة
يأ الررو إليهما فإنه مل انسداغ باب العلم والعلمي إليهما ينفتح باب الظن إليهما خا ة..
انحالل العلم اإلجمالي الكبير بالصغير في الظنون النقلية
وحتقي ن املقننام :أنننه يورنند هنننا علمننال إمجاليننال :الصننرى والكبننى كمننا مضننى تقريننر  ،وأوامننا ينننت حنيننة الظنننول النقليننة
خا ننة وال ننا ينننت حنيننة األعننم منهننا في ننم كن مننا كننال اريقننا ةنيننا إىل األحكننام ال ننرعية ،ولكننن ،وهنننا بيننر القصننيد،
حيث ينح العلم اامجايل الكبى بالصرى ،فإل الصرى سيكول هو املؤثر فينت حنية الظنول النقلية خا ة ،لوضوح أنه ال
غل علينه امل نهور من ال منن غنى أل تكنول علينه آينة أو
يورند علنم إمجنايل بورنوغ أحكنام خنارة غائنرة اليناي والروايناي ،فمنا ّ
رواية ،ال يورد علنم إمجنايل ب بنوي احلكنم يف منوارغ وكنلا نظائرهنا ،نعنم لنو ا ينحن العلنم اامجنايل الكبنى لكنال هنو املننن
فينت حنية الظنول املطلقة سواء يف الياي أم الرواياي أم غىها.
إشكاالت على اإلنسداد الصغير
مث إنه قد يورغ على غليله املطول الساب بورو سبعة نلكر منها ههنا أربعة:
( 1ال ننيحم حممنند تقنني ااننروي احلننائري ،رسننالة يف نفنني حنيننة مطلن الظننن ،العتبننة العباسننية املقدسننة ن قسننم ةننؤول املعننار ااسننالمية
واانسانية :ص.141
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أنه ينتج حجية األخبار فقط دون الكتاب

األول :إل املقدمة األوىل اليت مضر ،ال تنت حنية الكتاب ب حنية األخبار فق  ،وذلن ألنه ال يورند علنم إمجنايل

ب بوي أحكام علينا خارة غائرة األخبار ،وا أفاغته آية كرعة غول أل تطابقه رواية ةريفة ،بعبارة أخرع :إل ما يدعى اننه قند
غلّر عليه الياي من األحكام من غى أل تدل علينه الروايناي ونا ا نع نر لنه علنى أثنر ،ال يورند علنم إمجنايل بنه ،إذ منا منن
آيننة إال ويف مورغهننا حننديث وأك ننر ،غايننة األمننر ااحتمننال واحتمننال ورننوغ حكننم ال ينننت حنيننة الظننن املطل ن إليننه ،والظننن
املطل ال يستدل به على ثبوي احلكم مل كول الفرض أل البحث يف أ حنيته ،فتدبر.
إن قلت :لسنا حبارة إىل العلم اامجايل اثباي حنية الكتاب ،وذلن ملا سب من بداهة حنية الكتاب؟

قلت :إل مررعية الكتاب تتم بالررو إىل نصو ه ،والرواياي تفي بسائر األحكام.
واحلا ن  :أننه ال يعلننم ورنوغ أحكنام خننارة غائنرة نصنوص الكتنناب وةنواهر الروايناي ،كمننا ال يؤخنل علنى هننلا إلرناء مررعيننة
الكتاب ،بعبارة أخرع :ال العلم اامجنايل مفيند حلنينة كافنة ةنواهر لفنرض ا اللنه بنالررو ل خبنار ،وال بداهنة مررعينة الكتناب
جمدية للقول حبنية ةواهر فكي مبطل ةنونه ،إذ البديهي مررعية نصو ه وأما ةنونه املطلقة على اانسداغ فال .فتمم
تقريره لإلنسداد ال ينتج حجية الظن ،لعدم نفيه سائر اإلحتماالت
الثاني :أل قوله( :فنقول ل
حينال :إ ّل التكالي باقية قطعا ،واستنبااها بطري القطل من الكتاب والسنة اللين تا املررنل

يف ااستنباب متع ّلذر ،فينأ استنبااها ،وأخلها منهما بطري الظن .
يرغ عليه :أنه غف عن بعض مقدماي اانسداغ األخرع اليت ال يتم ااستدالل إال هبا؛ إذ تعلر االسنتنباب منن الكتناب
والسنننة بطرين القطننل ال ينننت حنيننة الظننن فيهمنا ،إال بعنند غلن مخسننة أبنواب وبنندائ أخننرع وهنني :بنناب ورننوب ااحتينناب
بكونه عسرا وحررا ،والرباءة بكوهنا مستل مة للخروة عن الدين ،والررو إىل كن أ ن يف حملنه لكوننه مسنتل ما للخنروة عنن
الدين كللن ،والقرعنة إذ ال بند انا منن عمن هبنا كمنا أهننا تسنتل م ارنروة عنن الندين إضنافة إىل بداهنة عندم نحة اسنتخراة
األحكنام منن الكتنناب والسننة عننرب القرعنةد ،وتقليند اانفتنناحي غنى ننحيح منن ا تهند اانسننداغي ألننه ينرا طانا يف غعنوا
اانفتنناح ،فلننم يب ن أمننام الفقيننه اانسننداغي بعنند إغننال ه نل األب نواب ارمسننة إال الررننو إىل الظننن بالكتنناب والسنننة ألل
الررو إىل الوهم ترريح للمرروح ،فكال يأ عليه  أل ال ينتق من انسداغ باب العلم والعلمي بالكتاب والسنة إىل
حنية الظن هبما إال بعد التصدي اغال تلن األبواب ارمسة.
نعم قد يقال :ال حارة اغال األبواب ال الثة املتوسطة وإل احتي إىل إغال الباب األول وارامس.

أما ال الثة املتوسطة ف هنا خلن فنرض مررعينة الكتناب والسننة إذ النرباءة من ال تعنج عندم مررعيتهمنا وكنلا أخواهنا ،وأمنا
البناب األول وهننو ااحتينناب فكننال ال بنند علينه مننن غلن بابننه ليسنتنت حنيننة الظنن املطلن فيهمننا إذ ااحتينناب مؤكنند ملررعيننة
الكتاب وليس نافيا له؛ إذ يعج ااحتياب :العم بك ما ةاهر من الياي والرواياي الوروب (وإل ا يكن حننة بالندلي
ارنناص وبنننأ كن مننا ةنناهر احلرمننة ،بن والعمن بكن مننا تمن غاللتننه علننى الورننوب واامتنننا عمننا تمن غاللتننه علننى
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احلرمة ،فااحتياب مؤكد ملررعيتها فال يكول القول بل ومه يف مقاب ل وم العم بالظن فيهما ،خال فرض مررعيتها ،وكنلا
حال ارامس (تقليد االنفتاحي ألننه لنيس خلن الفنرض إذ الفنرض أننه يسنتنب منن الكتناب والسننة فكنال ال بند منن غلن
باب تقليد أمام ا تهد اانسداغي ،ل
بوره ،كي يل مه هو ااستنباب الظج.
إستدالله عليل سواء أكانت الظنون متراجحة أم ال

الثالث :إل قوله( :ال تنرريح بنني الظننول املتعلقنة باسنتنباب األحكنام منهمنا ،فيكنول كلهنا حننة إال منا قنام الندلي علنى

املنل عننه ،ولكفاينة هنل الظننول يف األحكنام ال نرعية ،وعندم احلارنة إىل غىهنا تكنول احلننة هني هنل الظننول فقن
عليه:

(1

ينرغ

بناء على التراجح
ً

منوعنة منا بنني ننو (وهنو يفيند الظنن كمنا سنب إذ
أوالً :إل الظنول املتعلقة باستنباب األحكام منهما ،مرتارحة؛ لكوهننا ّ

ال يور نند ن ننو مطل ن ن وة نناهر وأةه ننر ،وب ننني ةه ننوراي أخ ننرع :كظه ننور ة ننمل الن ن ن ول والظه ننور الس ننياقي ،وةه ننور أم ننال
لِ ِذ ْكري ول ََعلَّ ُك ْم تَتَّ ُقو َن يف كونه ِحكمة إذ لو كال ِعلّة لسق وروب الصالة والصوم مل إحراه عدم تلكر هبنا أو
عدم تقوا به (فتمم وعليه :كال األوىل أل يدعي أل الظننول املتعلقنة هبمنا مرتارحنة ويقنول بنمل الظنواهر منهنا ،بعند الننو،
ه نني احلن ننة خا ننة لوفائه ننا ب ننالعلم اامج ننايل أو لص نند الرر ننو إىل الكت نناب والس نننة م ننل الرر ننو إليه ننا غول الرر ننو لس ننائر
الظهوراي أو الظنوناي.
بناء على عدمه
ب إنه لو أذعن بمل مطل الظنول املتعلقة هبمنا ليسنر مرتارحنة لورنأ أل يقنول حبنيتهنا مجيعنا منل أننه ةناهرا ال يقنول
إال حبنيننة الظ نواهر منهننا ،والننلي احتملننه أنننه  غف ن عننن سننائر الظهننوراي والظنننول وا صننر ذهنننه ال نري يف تصننور
الظ نواهر فاسننتنت مننن اانسننداغ حنيتهننا مطلقننا متصننورا أل هننل النتينننة هنني املطلننوب الننلي نص ن إليننه مننن حنيننة مطل ن
الظنول املطلقة املتعلقة بالكتاب والسنة .فتمم .
بناء على التراجح
ثاني اً :إل الظنننول املطلقننة املتعلّق نة هبمننا ح ن وإل كانننر مرتارحننة ،ف نإل علينننا القننول حبنيتهننا مجيعننا إذا كانننر تسنناوي
األحكام املعلومة إمجاال ،مبعىن أنه لو علم بوروغ مائة حكم يف الكتاب والسنة وكانر الظنول عليها مائة كانر كلهنا حننة
وإل ترارحر إذ ال ينح العلم اامجايل بالبعض.
بناء على عدمه
ثالثاً :سلّمنا أل الظنول املتعلقة هبما غى مرتارحة وأهنا متساوية يف القوة ،فإهنا إل كانر أك ر (كما لو كانر مآيت ةن
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ومائننة حكننم للن م التخيننى الظنناهري بننني هننل ال ن 222وال يل ن م منننه حنيتهننا مجيعننا وذلننن نظ نرا الخننتالب احلنننة بالالحنننة
ل
حينال.
توضيحه :أنه منل فنرض انسنداغ بناب العلنم والعلمني بالكتناب والسننة ،ومنل فنرض أل األ ن األويل عندم حنينة الظننول
املطلقنة ،فنإل انسننداغ بنناب العلننم ينننت  ،بننناء علننى ااميننة مقنندماي اانسننداغ ،حنيننة مقنندا لر مننن الظنننول يفنني باملقنندار املعلننوم
إمجنناال مننن األحكننام ،وحيننث فرضنننا الظنننول  222واألحكننام  122كننال  122مننن الظنننول حنننة بينمننا يبقننى  122غننى
خىنننا بينهننا ،لننو ا نقن ؛ لتسنناق ألل معنننا إلرنناء مررعيتهمنا هننلا خلن ،
حنننة ،لكننن حيننث اختلطننر احلنننة بالالحنننةّ ،
وكننال التخيننى ةاهريننا إذ ال معننىن للتخيننى النواقعي بننني احلنننة والالحنننة ،فننال ينننت غلين اانسننداغ هبننلا التقريننر حنيننة كافننة
الظنننول ب ن حنيننة بعضننها ولكننن حيننث ألره ن كننال ال بنند مننن القننول ب نالتخيى الظنناهري بننني الك ن  ،هننلا لننو ا نق ن بل ن وم
ااحتياب حين ل
ال ،فتدبر ريدا.
إنسداده ينتج حجية الظنون المثبتة للتكليف دون المسقطة
الرابع :ويرغ على قوله( :قلنا :القندر املنلكور ال يكفني يف انتظنام األحكنام؛ لقلّتنه رندا ،فيلن م منن ااقتصنار علينه ارنروة
من ال ّدين ،فال َّ
بد من التعدي إىل غى من الظنول املتعلّقة بالكتاب والسننة ،فيكنول كلهنا حننة؛ لعندم الرترنيح ( 1إذ ذلنن
كله لو ح فإمنا ينت حنية تلن الظنول يف إثباي التكلي (لكونه موافقنا لإلحتيناب وللظنن الكتناأ أو الروائني معنا غول
إسننقااه؛ إذ هننلا الظننن أمننر غائننر بننني احلنننة والالحنننة ومننل العلننم ب بننوي جمموعننة تكننالي إمجنناال فإهننا ال تسننق بقيننام مننا
يدور أمر بني احلنية والالحنية ،على خالفها .هلا.
ويف كالمه مواضل أخرع للنظر تظهر للمتدبر املتمم .

وبق ي أل نبحننث عننن تقرينراي اهلقن ااننروي األخنرع لإلنسننداغ الصنرى( 2مث بعند إهننناء هننلا املبحنث (األ ن يف الظنننول
احلنيننة ،أو يف أننوا ثالثننة منهننا كمننا اخرتنننا ننتقن إىل البحننث عننن معننىن اامكننال يف قننوام (إمكننال التعبنند بننالظن مث إىل
البحث عن كيفية ا مل بني احلكنم الظناهري والنواقعي ،مث نصن بنإذل اهلل تعناىل إىل البحنث عنن األغلنة ارا نة علنى حنينة
جمموعة من الظنول واليت تسمى ل
حينال بالظنول ارا ة.
وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
تتيسر مالحظة نو الدرس على املوقل التايلm-alshirazi.com :
ّ

قال أمى املؤمنني  :الْعج ِ
ِ
اإلجابةَ وقَ ْد س َّد طَ ِري َق َها بِالْمع ِ
اصي
ََ
ب م َّم ْن يَ ْدعُو َويَ ْستَْبط ُئ ِْ َ َ َ َ
ََ ُ
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