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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
()228

الكفاية :العقل حاكم وقاعدة المالزمة غير جارية هنا

وقال صاحب الكفاية( :وال جمال الستكشاف نصب الشاار نان حكام الع اق ،ل اعادة املالضناة ،ضارورة
هإّنااا إهاااا كااور يف نااورل قابااق لل،كاام الشاارعي ،واملااورل هاهنااا طااة قابااق لااه ،تا ر ا اعااة الظنيااة الا يساات ق
الع ق بكفايتها يف حال االنسدال إهاا هي مبعىن عدم جاواض نااخا ة الشاار ب ضياد ننهاا ،وعادم جاواض اقتصاار
املكلف بدوّنا ،ونااخ ة الشار طة قابلة حلكمه ،وهو واضح.
واقتصار املكلف مبا لوّنا ،ملا كار بنفسه نوجباا للع ااب نطل اا ،أو تيماا أصااب الظان ،كماا هإّناا بنفساها
نوجبااة للا اواب أخط ا أو أصاااب ناان لور حاجااة إهن أناار لااا أو ّنااي عاان الفتهااا ،كااار حك ام الشااار تيااه
نولويا بال نالك يوجبه ،كما ال خيفى ،وال ب س به إرشاليا ،كما هو ش نهه يف حكمه بوجوب ا اعة وحرنة
املعصية)(.)1
ألنها ال تجري في سلسلة المعاليل

أق ووول :قول ااه (وال جم ااال )...ألر قاع اادة املالضن ااة ال اار  -يف نظ اار  -يف سلس االة املعالي ااق ،كم ااا س ااب
فصاايله وامل ااام ننااه ؛ ألن اه حبااع عاان كيفيااة ا اعااة وأ هر اهبااا الظاان ب حكانااه عاااهن كا يف
ااف يف انتاااال أواناار

واهب ااا ال ااوهم ط ااة ك اااف ب ااق نس ااتل م للع اااب ،ون ااا وق ااس يف سلس االة املعالي ااق ال ي ب ااق احلك اام الش اارعي أب اادا
الستل انه اللغوية أو لب احلاصق أو اجتما املالني أو التسلسق أو طةها مما سب وسب اجلواب عنه(.)2
( )1اآلخوند اخلراساين ،كفاية األصول ،ناسسة آل البيت  حياء الرتاث ا قم :ص.121
وجهوا عدم كور األنر با اعة نولويا ب نور:
( )2قال السيد الوالد ( :وقد ه
ك وهلم :ار األنر ال بد وأر يكور لغرض  -كماا هاو نا هب العدلياة  -تا ر كاار الغارض نان األنار با اعاة نفال الغارض األول الا
يت ،باألنر األول  -كاألنر بالصالة ناال  -تهاو لغاو ،اال ال عادل يف الغارض والغارض الواحاد يكفياه أنار واحاد .وإر كاار الغارض
با اعة طة الغرض االول تهو طة نع ول ،اال األنر املولو احل ي ي ال يدعو هإال اهن نا يف املتعل نن الغارض ،تاال ككان أر يكاور
األنر ب اعة أنر الصالة لغرض آخر طة نا يدعو إليه األنر بالصالة.
وقوهلم :ار أنر املوهن إر كار حمركا مل يب جمال ألنر ثار ،وإر مل يكن حمركا مل ينفس األنر االول.
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ولكوون ياارل عليااه  إضاااتة إهن نااا سااب ناان إنكااار األناار الااااين (الشاارعي املولااو ) بعااد األناار األول

(الع لي املست ق) ونا سب نن استظهار ال لب(:)1

مناقشات :تفسيره من تفسير القسيم بعدم قسيميه

أوالً :ار فسااة  لكفايااة ا اعااة الظنيااة ب اا(إاا هااي )...طااةر ااام؛ ت ن اه أك اق ناان ال ف اا إال الشاايء
يرفسر بنفسه إر احتاج إهن فسة وكفاية ا اعة الظنياة ال حتتااج إهن فساة تا ر ترسارت تسارت بنفساها أ
مبااا يفيااد ناهيتهااا أ نفهونهااا هااي ال بغةهاا األعلااى ننهاا أو األلىن اخلااارج عنهااا ت ناه تسار (ا اعااة الظنيااة
الا يساات ق الع ااق بكفايتهااا) باا(عدم جاواض نااخا ة الشااار ب ضيااد ننهااا) وهااو ال طااس و(وعاادم جاواض اقتصااار
املكلاف بادوّنا) وهااو الاوهم والشا واألول يعا ::عادم جاواض نااخا ة الشااار علاى األضياد وهااو ركاه ال طااس،
والااااين :يعاا :عاادم ج اواض اقتصااار املكلااف علااى العمااق بالش ا أو الااوهم ال ا هااو لوّنااا (أ لور ا اعااة
الظنية) ت د تسر ال سيم ب سيميه اآلخرين(.)2
والعجااب أن اه  كااار ككنااه إب اااء ال ضااية واجلملااة علااى راهرهااا (اساات الل الع ااق بكفايااة ا اعااة
الظنيااة) وا شااكال عليه اا ب ن اه نااالام الع ااق اساات ق ل اا تااال ككاان للشااار أر كاام تيهااا ؛ النتنااا احلكاام
الشرعي املولو  ،تيما حكم به الع اق ،تلام يكان أصاال حباجاة إهن َل عنا املطلاب و فساة بعادم قسايميه
ال ول ب ر ه ين ال سيمني (الل ين تسر كفاية الظن بعدنهما) ال يص،ار!
 -1وهناك إشكال أسبق رتبةً
ثانياً :ار قوله (ونااخ ة الشاار طاة قابلاة حلكماه ،وهاو واضاح) وإر صاح ،ألر أتعالناا ضضاس حلكماه ال

نااخ ه ألّنا نن أتعالاه ،ولكان يوجاد ههناا إشاكال سااب كاار هاو األوهن بطرحاه وهاو :ار نااخا ة الشاار

وقااوهلم :ار األناار با اعااة نولويااا نوجااب للتسلسااق ،إال األناار الااااين ال خيلااو اناا أر يكااور لااه ا اعااة أم المل تااار مل كاان لااه ا اعااة كااار
لغوا وإر كار له ا اعاة احتااج اهن أنار ثالاع ،ولاو كاار االنار الاالاع ناشاسا عان نفال االنار با اعاة تاناه يشامق نفساه علاى ال ضاية
الطبيعيااة ،كمااا يشاامق قولااه «كااق خا صااال » نفاال ها ا اخلا  ،واألناار الاالااع تاااج اهن أناار رابااس وهكا ا وهااو سلسااق .اهن طااة
الل نن احملاالير امل كورة يف حملها) (الوصول إهن كفاية األصول :ج 4ص )162وقد أجبنا عنها مجيعا ساب ا تراجس.
( )1قلب ا شكال عليهم.
( )2ال سيم الظن وحكمه كفاية إ اعة أحكام الشار به.
وال سيمار -1 :ال طس وحكمه عادم جاواض نااخا ة الشاار علاى ركاه ،ناالام البااب ننسا هدا -2 ،والاوهم والشا وحكمهماا عادم جاواض
عمق املكلف ب ننهما.
2

(األصول :مباحث الظن) ( .................................................................... )2168األربعاء  21ذو القعدة 2114 /ه

طااة ممكنااة يف امل ااام أ املااخا ة علااى اارك املكلااف األضيااد ننهااا أ ركااه العمااق بااال طس ،والل ا لعجا عاان
العمق به ،ألر الفرض ونبىن الكالم هو االنسدال وعدم إنكار ال طس وانه حينس يف ينت ق إهن الظن ،تال يصح
التعليق إال ب ر عدم حكم الع ق بل وم اهباا ال طاس وعادم نااخا ة العباد علاى عادم عملاه باال طس حينسا يف إااا
هو لعدم إنكانه على الفرض ،وال يصح الكالم ع هما ال يصح ترضه إال بعد ترض إنكار ال طس وقادرة العباد
عليه (والل خلف نفروض الكالم) تال يصح عليق عادم حكام الشاار با ر نااخ اه إياا علاى ارك ال طاس
طة قابق حلكمه!!

ثالثاً :قوله (بال نالك يوجبه) سب اجلواب عنه نفصال ب ر نالكه يف اهبا الظن يف األنر احملركيةر والباعاية
ويف النهااي ال اجريااة (عاان اهبااا الااوهم أو الشا ) وسااب أر ال ساامة ليسات حاصاارة بااني إنااا ار يكااور احلكام
الع لي حمركا أو باعاا تااحلكم الشارعي ال يرع َ اق كوناه حينسا يف حمركاا أو باعااا ألناه حتصايق حاصاق ،وإ هناا ال تاال
يكور احلكم الشرعي باعاا أيضا؛ إال سب اجلواب بوجهني تراجس.
الكفاية :صحة جعل طريق تنزيالً ،ال يثبت صحة الحكم بما حكم به العقل
وقال ( :وص،ة نصبه الطري وجعله يف كاق حا يفال مبا يف
الك يوجاب نصابه وحكم يفاة لاعي يفاة إلياه ،ال ناايف
ه
است الل الع ق بل وم ا اعة ب يف
ن،و حال االنسدال ،كماا كام بل ونهاا بن ،يفاو آخار حاال االنفتاام ،نان لور
استكشاف حكم الشار بل ونها نولويا ،ملا عرتت)(.)1
وخالصااة إشااكال احمل ا اخلراساااين علااى نفسااه هااو :ار الع ااق وإر َحكاام بكفايااة ا اعااة الظنيااة ،لكاان
الشر ككنه أر كم لا أيضا ،والل ن يال ويكور حكمه ملص يف
ل،ة أخرى (طة نصل،ة املتعلا ) كمصال،ة
ر رر
التسهيق ناال ،قال يف الوصول( :قلت( :ص،ة نصب الطري وجعله) أ ص،ة جعق الطري (يف كق حال)
ن اان ح ااال االنفت ااام واالنس اادال (مب ااالك يوج ااب نص اابه و) ب (حكم ااة لاعي ااة الي ااه) أ اهن نص اابه (ال ن ااايف
است الل الع ق بل وم اال اعة) وه ا خ ل وله «ص،ة» أ ار ص،ة نصب الطري طة نناتية لكور الع ق
نست ال يف باب اال اعة ،إال رمبا ينصب الشار ري ا للتسهيق مبا ليل للع ق نصبه ،كما لاو نصاب الشاار
الشهرة ري ا تار الع ق ال يرى للشهرة كشفا عن حكم املوهن.
واحلاصااق :ار الع ااق ال كنااس نصااب الشااار للطري ا وااااا كنااس عاان كااور الطري ا ال ا عينااه الع ااق جمعااوال
للشااار نولويااا ،تالع ااق يساات ق بلا وم اال اعااة (بن،ااو) الظاان (حااال االنساادال كمااا كاام بل ونهااا) أ ل ا وم
( )1اآلخوند اخلراساين ،كفاية األصول ،ناسسة آل البيت  حياء الرتاث ا قم :ص.122-121
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اال اعااة (بن،ا يفاو آخ اار) كااال طس (ح ااال االنفتااام ناان لور استكشاااف حكاام الشااار بل ونهااا) أ اال اعااة
(نولويا) وار كار ال ب س ب ل ام الشار لال اعة ارشاليا (ملا عرتت).)1().
بعبووارة أىوور  :للشااار يف حااال االنفتااام واالنساادال ار ينصااب ري ااا طااة ريا الع ااالء أو يلغااي ري ااا

ع الئيااا عاان ري يتااه ،والل ا ن ا يال أ بعااد ار َخيارر َج عاان الطري يااة احملضااة للوصااول إهن الواقااس ،إهن املصاال،ة
السلوكية يف نصب الطري كمصل،ة التسهيق ناال.
وناالااهَ ( :طيبااة املس الم) ،إال ال يع ا هدها الع ااالء ري ااا إهن إح اراض هار ااه بااق ناادور استصاا،اب النجاسااة
كن الشار جعق َطيبته ري ا إهن إحراض هار ه ( ن يال) وإر كار بشروط ككونه نلتفتاا إهن انجل
حاكما ،ل ه
ثوبااه أو بدنااه وطيابااه تاارتة وبكيفيااة تمااق تيهااا أناه ههاار نفسااه ،نااس ار الع ااالء ال ناادور طيبتااه رطاام اجتمااا
الشااروط الشاارعية ري ااا إهن إحااراض الطهااارة ،وك ا ل (اليااد) تاّنااا أَنااارة امللا شاارعا لكاان الع ااالء ال ناادوّنا
أنارة إال يف اجلملة ول ا لو احتملاوا ع الئياا اناه نسات جر تَ َ،صاوا وح اوا ومل يكتفاوا بالياد للايال علاى نلكاه،
خاصة إالا كار يف ننط ة يكار تيها االستسجار .تت نق
وك ل العكل :حياع يارى الع االء خا الا اة الضاابة بسارقة ضياد نااال رحجاة ،و ري اا ولكان الشاار ال
يعت حجة بق يشرتط الشااهدين ناس اناه اكتفاى لا الا اة يف األعلاى نناه وهاو ن اق كاالم املعصاوم املتضامن
لألحكام الكلية ..وهك ا.
فأجاب اآلخوند :اناه وإر صاح ار للشاار ار ينصاب ري اا ن يلياا إهن جاوار الطريا الع لاي لكناه خاروج
عاان الفاارض وحمااق الكااالم إال الكااالم إاااا هااو يف ار كاام الشااار بلا وم اهبااا نفاال نااا حكاام بااه الع ااق وهااو
(كفاية الظان) علاى االنسادال ت ناه إالا حكام باه كاار حكام الشاار باه ثانياا باال ناالك يوجباه ،كماا قاال ،أ
لغوا أو لبا لل،اصق .وللب،ع صلة ب الر اهلل عاهن.
صلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

تيسر نالحظة نص الدرس على املوقس التالm-alshirazi.com :
ه
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( )1السيد حممد احلسي :الشةاض  ،الوصول إهن كفاية األصول ،لار احلكمة ا قم :ج 4ص.161
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