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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(97) 

 على حجية خصوص الكتاب والسنة اإلستدالل ابالنسداد الصغري
دوأل غريهىا، ووصىلنا إا األدلىة  معينىة ر  و  األصى  يف حييىة الظىن وأأل األصى  احلييىة يف ص ى مقتضىىفرغنا من الكالم عن 

الظنوأل بناء على االنسداد الصغري، وقد تبىن هذا الىرأ  اققىا الخىيم حممىد تقىي الىراج  النيفىي يف  بعضالعامة على حيية 
 الىىراج اهلىىرو  احلىىائر ، وقىىد أقىىام عليىىه الخىىيم  التقىىيالخىىيم حممىىد لفصىىول و صىىاحا امىىن الفلىىول  وتبعىىههدايىىة املسديىىدين 

نتطىىرل للوألىىه ، وقىىد راىىرو الوألىىه األول مىىت مناقخىىاق أربعىىة، وقبىى  أأل اهلىىرو  ببيىىاأل أاخىىر اختصىىارا   هرهىىا تلميىىذمخسىىة أدلىىة قر  
 األدلة فنقول: ومبىنالبد أأل منهد مبقدمتني اليضاح موطن البلث  الخاين

 علم ابلواقع أو علم ابلطريقالعلم إما 
إأل العلىىىم  رة يكىىىوأل علمىىىا  ابحلكىىىم الىىىواقعي أو مبوضىىىوعه، وأخىىىرىل يكىىىوأل علمىىىا  ابلطريىىىا إا احلكىىىم أو  املقدمةةةة األو :

املوضوع، واذلك حال الظىن املطلىا واصىاإ ف نىه قىد يكىوأل حلنىا  ابحلكىم وقىد يكىوأل حلنىا  ابلطريىا، وبعبىارة أ ى : احليىة قىد 
 ت وقد تكوأل على الطريا إليه.تكوأل على الواق

ممىا اعتىربه الخىارع، سسيسىا  ابلطريا إا احلكم: اصرب املتواتر واملستفيض وخرب الخقىة والنصىوإ والظىواهر وأيىباهها  واملراد
 أو امضىىاء ، طريقىىا  إا أحكامىىه، فقىىد أعلىىم  قىىرب الخقىىة وقىىد أحلىىن بىىه وقىىد أعلىىم بوألىىود خىىرب متىىواتر وقىىد أحلىىن بىىه حلنىىا  خاصىىا  أو

 مطلقا .
فقىد أعلىم بوألىود املسلمني وأصالة الصىلة ويىبه رلىك،  ابلطريا إا موضوع احلكم: البينة واالقرار واليمني وسول واملراد

 البينة وعدالتها وقد أحلن بذلك.
 النسبة بني العلم ابحلكم والعلم ابلواقع

اوألىود لعمىوم مىن وألىه، إر قىد يعلىم ابلطريىا،  لطريىا هىي ا)أو الظىن( ابحلكىم والعلىم ابالنسبة بني العلم )أو الظن(  مث إأل
وأنىىه حيىىة قطعىىا ، لكنىىه ال يعلىىم بكىىوأل مىىلداه هىىو احلكىىم الىىواقعي، الحتمىىال التقيىىة أو النسىىم أو  ، صىىغرىل  يف املسىىةلة ثقىىة   خىىربر 

 ا، العلىم  حبييىة الطريى ال يسىتلمم العلىم   كىنولاأل ف أل خرب الخقة الضابط حيىة قطعىا  يأو حىت السهو والنس التقييد والتخصيص
 عن االستعمالية. ديةجلمبطابقته للواقت الحتمال اصطة أو تفكيك اإلرادة ا

، ورلك امىا لىو علىم ابحلكىم قد يعلم ابحلكم الواقعي من دوأل علم ابلطريا أ  الطريا املقرر أو املمضى من الخارع كما
ديخىة السىاب االحتمىاالق، أو حىىت عىرب القيىا  أو الرم  واالسطرالب أو عرب األحالم أو عرب الطرل العلميىة احل راجلفعرب 

مما علم ردع الخارع عنه، لكنه، على الفرض، حص  له العلىم منىه، والقطىت، علىى املخىهور، حيىة راتيىة وإأل وقخىنا يف رلىك 
علىم  يف اتاب )فقه الرؤىل( وغريه واذا لو حص  له القطت ابملوضوع، اكوأل هذا سارقا ، ال من البينة واإلقرار ويىبهه بى  مىن

بىى  مىىن فلىىص احلمىىض النىىوو  مىىخال ، أو علىىم    موضىىوع عىىرب  شللفىىراقواعىىد علىىم اجلرأىىة، أو علىىم أنىىه ابنىىه ال  وأالفراسىىة 
 االستبياأل واالستطالع.
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ومن رلك ما بىن عليه املخهور مىن ألىواج قضىاء القاضىي بعلمىه وإأل   يكىن عىرب الطىرل الخىرعية املعهىودة االبينىة واليمىني 
 رلك، وإأل انا وقخنا فيه يف حمله.واإلقرار ويبه 

 االنسداد الكبري والصغري والثمرة بينهما
د ابب العلىم ابلواقىت، والصىىغري سىفيمىا لىىو ان يتلقىاإأل االنسىداد إمىىا صىغري وإمىا ابىري، واالنسىىداد الكبىري  املقدمةة الثانيةة:

  ورلك ألأل :هو الخمرة،  (1)لكبريوا ابلصغرييف املقام فيما لو انسد ابب العلم ابلطريا، ووأله تسميتهما  يتلقا
ابب العلىىم )أو الظىىن( ابحلكىىم الىىواقعي لىىو انسىىد، أنىىتو حييىىة الظىىن ابلواقىىت ولىىو اىىاأل عىىن غىىري الطىىرل الخىىرعية املقىىررة   -أ

مى ابالنسىداد الكبىري االخهرة واإلمجاع املنقول بناء على عدم حييتهما، أو ااأل عىرب الطىرل املنهىي عنهىا االقيىا ، لىذا يسى
 .مثرتهبللاظ 
وابب العلىىم ابلطريىىا لىىو انسىىد، ينىىتو حييىىة الظىىن ابلطريىىا، وال ينىىتو حبسىىا صىىاحا هدايىىة املسديىىدين، حيىىة  -ب

 الظن ابلواقت، اما سيةيت.
نفىي حييىة  يريىدامىا انسىدادا  صىغريا    فيقىررهيريد ختصيص احليية ابلكتاب والسنة، على االنسىداد  أنه  :واحلاصل

 انسدادا  ابريا . ولذا ينفي اونهمن أ  طريا حص  مطلا الظن ابحلكم الواقعي 
 نقاط االمه حبسا تلخيص اققا اهلرو  له:رؤو   لنقتطفإرا اتضح رلك ف

أأل الالجم على املكلفني هو العلم ابألحكام الخىرعية مىن الطىرل الىر قررهىا الخىارع ألألى  معرفتهىا، قال: )املسلك الخاين: 
 وأوألا األخذ منها.

فالالجم عليهم هو العلم بتلك الطرل، وبعد االنسداد يقوم الظن ابلطىرل مقىام العلىم  ىا، ويلىمم أخىذ األحكىام مىن الطىرل 
 .(2)الظنية، وأين هو من حيية الظن ابلواقت مطلقا ؟!(

 األدلة األربعة على وجوب العلم ابلطريق ال املؤدى
ى أأل الواألا العلم ابلطريا ال ابمللدىل وأأل املربئ للذمة هو عل استدلإنه على رلك  ربعة أدلة، أ   وقد استدل 

 األ على الخاين ، اما سيةيت(.يتم   الااأل قد يقر ر  هنما األول، وال يتوقف التنييم واإلعذار على الخاين )وإأل  
علىى  ل  ال يىد: دلي  العق ، قال: )والدلي  على ما راروه أأل ما يدل على وألوب حتصي  العلم مىن العقى  والنقى  األول

 .(3)أجيد من رلك(
مىىن بنىىاء الخىىارع يف األحكىىام الخىىرعية علىىى االاتفىىاء ابلعلىىم ابلطريىىا دوأل العلىىم ابملىىلدىل، قىىال: )فىى را  نعلمىىه: مىىا الثةةاي
املقرر من الخارع وعلم أأل العم  على النلو الفالين مما حيكىم الخىارع معىه بىرباءة  القطت مبا هو املكلف به من الطريحص  ا
، ويرضىىى بىىه عنىىا، فىىال يىىبهة أأل اإلتيىىاأل بىىذلك العمىى  علىىى رلىىك النلىىو يكىىوأل مىىربء  للذمىىة، وال  ىىا علينىىا غىىريه سىىواء رمتنىىا

 علمنا  نه املطابا للواقت ونفس األمر، أو ال، وعلى فرض خمالفته للواقت فليس للخارع أأل يعاقبنا عليه إرا   نعلم ابملخالفة.
                                                           

 إر قد يسمى االنسداد ابلكبري بللاظ  وله لكافة أبواب الفقه، وابلصغري الختصاصه بباب دوأل ابب أو اتاب دوأل اتاب. (1)
 .151إ تقي اهلرو  احلائر  الخيم حممد رسالة يف نفي حيية مطلا الظن: (2)
 املصدر. (3)
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الواقعية مت أأل من تطهر ابملاء املظنوأل النياسة تكىوأل طهارتىه هىذه صىليلة، وإأل  أال ترىل أأل الصالة مخروطة ابلطهارة
أمكن له التطهر ابملاء املعلوم الطهارة، واذا لو صلى  ذه الطهارة أو ابلطهارة املستصلبة مت يكه يف حدوث احلىدث، بى  

خالفىىه، مىىت أأل مظنونىىه عىىدم الطهىىارة ومىىت حلنىىه أيضىىا  تكىىوأل صىىالته هىىذه صىىليلة قطعىىا  مربئىىة لذمتىىه ألممىىا  مىىا   ينكخىىف 
 .(1)الواقعية(

)ويدل علىى مىا راىروه أيضىا : مىا هىو املعلىوم مىن طريقىة  :، قالواألئمة  طريقة الخارع يف جمن الرسول : الثالث
هم مبىا هنم   يوألبىوا العلىم ابحلكىم الىواقعي ملىن يف بلىدهم مىن الرألىال والنسىواأل، بى  اىانوا يكتفىوأل عىنأحيث  النيب واألئمة 

وص  إليهم من أخبار الخقاق، مت أأل خرب الخقة ال يوألا القطت ابحلكم الواقعي، الحتمال السهو والنقصاأل، ب  ا  حكم 
، و  يوألىا النىيب  من األحكام ااأل حمتمال  للنسم يف جمن النيب  علىى أحىد الىتفلص والتيسىس عىن  يف اى  آأل 

تفلىص عىن لعصىر يعملىوأل مبقتضىى مىا وصى  إلىيهم مىن األحكىام مىن غىري نسم احلكم آو  بعد آأل، ب  ااأل النا  يف رلك ا
 قييده إا أأل يص  إليهم ما يدل على خالفه.نسخه، أو ختصيصه، و ت

، وأما حال النائني عن بلد احلضىور، فىةحلهر، إر   أكىن هلىم القطىت ابلواقىت يف هذا هو حال من يف بلد النيب واإلمام 
وقيىىام احتمىىال النسىىم والتخصىىيص والتقييىىد يف  بعىىد اخىىرة الكذابىىة علىىى النىىيب واألئمىىة اىى  واحىىد مىىن األحكىىام، ال سىىيما 

 غالا األحكام، واحتمال الغفلة وااليتباه والسهو، وسوء الفهم يف الرواة، وإأل اانوا عدوال  ثقاق.
القطىت واليقىني، بى  اىانوا ابملهىاألرة إا بلىد احلضىور، وال  خىذ األحكىام بطريىا  ومت هذا اله   أيمرهم النيب واألئمة 

يكتفوأل منهم  خذ األحكام من الخقاق، اما هو حال العوام يف هذه األعصار يف رألوعهم إا اجملتهد، ف نىه  ىوج هلىم أخىذ 
 .(2)(األحكام عن اجملتهد بتوسط العدول، وإأل اانوا متمكنني من العلم اما صرحوا به

، بى  اىانوا مكلفىني ابلعمى  مبىا وصى  إلىيهم واالنتظىار فقىط، فكىانوا، وبعبارة أخرىل:   يكونوا مكلفني ابلفلىص والبلىث
 منفعلني منتظرين ال فاعلني مبادرين. ،بعبارة عرفية

  مناقخاته ذإرأل هللا تعاا.مث ،ه، مت تتمتهوسيةيت بعض اإليضاح لكالم
 

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
 

ياْلَعَجُب ِممَّْن يَ )):  أمري امللمننيقال  ْلَمَعاصم َجابََة َوَقْد َسدَّ َطرميَقَها ابم   ((ْدُعو َوَيْستَةْبطمُئ اإْلم
 .(72إ 75ج: حبار األنوار)

                                                           

 .152املصدر إ (1)
 .153-152املصدر إ (2)
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