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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
(217) 

 الفصول: العلم اإلجمالي الصغير ينتج حجية الظن بالطريق
 .(1))وهذا علم إمجايل صغري ينحل به العلم اإلمجايل الكبري السابق. وسيأيت( :مضىتمة: ت

يف إيضييياحه: )لقولييه: بييال ريييي أ" الو يفيييةل اكيين أ" يكييو" املييرامج اًيييه بعييد مييا علييم إمجييياال    السيييد احلكيييم قااال
ل علييى مضىضييى هييذا العلييم اإلمجييايل بنصييي الطريييق ينحييل العلييم اإلمجييايل باألحكييام الفرعييية يلييذا العلييم اإلمجييايل و ييي العميي

إىل الظين بييه، وال و يه للر يو  إىل الظين بيالواقل أل" الواقيل مين حييم هيو ليي  ميورمجا    الثاين، بإذا مل اكن االحىياط ينىضل
 .)(2)لالحىياط حىت يعمل بيه بالظن عند تعذره كما سيأيت بياًه وبيا" ما بيه يف كالم املصنف 

احىميييال ا" مبنييييا  عليييى  )اآليت يف الكفايييية واليييذا ًضلنييياه آًفيييا  مفصيييال ( لو يييه كالو يييه الثييياينوبعبيييارة أخييير : ليييي  هيييذا ا
الكبيري )باألحكيام قيد اليل العليم اإلمجيايل األول ز، واًه، يف املضيام منج  العلم اإلمجايل ا" ، بل هو مبين على زمنج  الىكليف 

 ،هبال منجز هلا سواء الظن أم غري فرعية احملىملة، أما بعد الالله لكل األحكام الالفرعية( والذا كا" لوال الالله هو املنجز 
باالحىيياط عي  املنجيز املليزم  باًيهآخذة خبناق املكلف، عك  العلم اإلمجايل الثاين الصغري )بنصي الطرييق( حينئٍذ بليست 

)اخييىالل النظييام( كييا" الظيين ميين  وهييومنهمييا  بييا  الطييرق كلهييا بييإذا مل اكيين ات باعهييا كلهييا للييزوم العسيير واحليير  أو األكثييرت  ا
يا   املنجيز هو احلجة (3)بينها ، وذلي  بعيد بيرل البنياء عليى عيدم ليزوم االحىيياط اازئيي أيضيا ، أو بيرل مصيدقىه يف املظنًو

 كما سبق.
 الشيخ: لو نصب الشارع طرقاً لما أمكن خفاؤها

الواقعييية، كيييفال وإال لكييا" وضييو   : )وبيييه: أوال : إمكييا" منييل ًصييي الخييار   رقييا  خاصيية ل حكييام وقييال الخييي 
تل  الطرق كالخم  يف رابعة النهار، لىوبر الدواعي بني املسلمني على ضبطها، الحىيا  كل مكلف إىل معربىها أكثر مين 

ضيف: (4)حا ىه إىل مسألة صلواته اخلم (  وقد مضت مناقخىا"، ًو
 ال توفر للدواعي، وهناك موانع -ج
 الىالية: ر  األمو  ،ا  أو بعض ال  كعي بني املسلمني على ضبطها( مث ًفيه الحىمال اخىفائها  على قوله: )لىوب ر الد واويرد 

                                                           

 (.111الدرس ) (1)
 .171-174ص 2السيد حمسن احلكيم، حضائق األصول، مكىبة بصرييت:   (2)
 من بني الطرق. (3)
 .431ص 1الخي  مرتضى األًصارا، برائد األصول، جممل الفكر اإلسالمي:   (4)
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 كان اعتمادهم على الذاكرة، ولم يكن دأبهم الكتابة  -2
إال الضلييل مينهم،  اهنم كاًوا يعىمدو" على احلابظة اجملرمجة )الذاكرة( مجو" الكىابة، أل" املسلمني زمين الرسيول  -2

ييوا يعر   ، ولييذا ًييدر  املكىوبييا  عيين أحييوال النيي  ة  بييو" الضييراءة والكىابيية، مث مل تكيين عضابيية العيياربني يلييا، الكىابييمل يكًو
 ميا ًضليه بعيل الفضهياء مين " ًيذكرأ    اجملليدا ، ويكفيي ئيالبلغيت مأقواليه وأحواليه وسيريته وأقواله مل اهنم لو كاًوا يكىبيو" 

قصييرية أو  ويليية وقييد  طبيية  كييل يييوم بعييد كييل صييالة خ ييوال عخيير سيينني   كييا" بطييي  ه ً ييأ  تخييري إىل  األخبيياربعييل  "  أ
و" أو وشييبه ذليي ، ولييو كىييي املسييلم بييارٍ وإخ المٍ وإعيي ل  وحيي وحييم    ييرٍ وز  مييرٍ وأ ظٍ تكييو" لدقيضيية أو تكييو" لسيياعة، بييني وعيي

 - لو الصيحابة بياألوكيا" ربعمائة شخص أ للمسجدوكا" أصحاب الصف ة املالصضة  - بعضهم أو حىت أحدهم كل ذل 
مخسيمائة خطبية أييام الييج مل بيأين هييال.. وميل قرابية خطيي  ه ً يأ    ويكفي ئابالعخرا  أو امل لبلغت جملدا  ضخمة

تخييريل ميين أعلييى مضييام يف إًخيياء و ِحكميية أو و  خيي ر  الهييكوسييريته وبعلييه وتضريييره    قولييها" قطييل النظيير عيين ذليي  ًضييول: 
 .اآليت معه أواألمر املاضي .. مما يكخف عن يالىِ ك  ل و ج  س  بكم منها  الكو" كله
يي وغييريهم صييلوا  اهلل  واإلمييام الرضييا  ني ق  الخييديد ميين الصييامج كيييد  الكىابيية مطلضييا  الىأ علييى هممجو تعيي عييدم  د ويؤك 

َِ ِتْظتِاااُجوِن اْحِتُفظُااوا ُبُكتُاابُ و (1)اْكتُبُااوا فِااُكْنُكْم اِل ِتْظِفظُااوِن ِحتْااى ِتْكتُبُااواكييي  ةابيعلييى الكىعلييهم أمجعييني  ُكْم فِااُكْنُكْم ِوااْو
ِهااا َُْتي ِعلِااى النْاااُ   ِِماااُن و (2)ُإلِياْ َِْوُرْي ُكتُبِااِ  بُِنيااِ ، فُِكنْااُس يِاا ِهااْرجَل اِل اْكتُااْب ِوبُااْث ُعْلِمااِ  ُفااي ُإْخِوانُااِ ، فِااُكْن ُمااْك فِاا

َِْنُسوِن ُفيُس ُإاْل ُبُكتُُبُهمْ   األكيد. ل  إىل الدبل الخديد واحل تا لذا احى ةىابالك ة  تكن عضابالثضابة مل  "  أمما يدل على  (3)ِي
 وقد أُتلف ما ُكتب

وروايىيه واسيىمر ذلي  املنيل  ر منيل كىابية احليديم عين الرسيول م  ع  ا" ما ك ىي أ تلف أكثره شبه املسىغرق، أل"  -1
اًييه كييا" يعاقييي حييىت أقييرب  ويكفييي ا" ًعلييم ، وكييا" عميير يعاقييي بخييدة ميين يييروا احلييديم عيين الرسييول سيينني  ويليية

 .املضربني إليه، على روايىهم احلديم عنه 
يٍد، عي ن ي) : ح د ع يِن حم  م د  ْبن  ز ْرع ية  اليرُّع ْييِنُّ، عي ن يا م يْرو ا"  بْين  حم  م  يِعيد  بْين  ع ْبيِد اْلع زِييِز، ع يْن ِإْي اِعييل  و ق ال  أ ب و ز ْرع ة  الد م ْخِضيُّ ا س 

ْعيت  عمير بين اخلط ياب يضيولبن عبد الل ي : يِ  ير ك ن  احلْ يِديِم ع يْن ر س يوِل الل يِه ص يل ى  ِه، ع يِن الس يائي بْيِن ي زِييد  ق يال  أِل ِب ه ر يْيير ة : ل ى ىيْ
 .(ول أو ألحلضن  بأرل الضرمجةالل ه  ع ل ْيِه و س ل م  وألحلضن  بِأ ْرِل مج ْوٍس، و ق ال  ِلك ْعِي اأْل ْحب اِر: ل ى ىيْر ك ن  احلْ ِديم  عن األ

أكنت حتدث يف زما" عمر هكذاال بضال: لو   عن أِب سلمة قال: قلت ألِب هريرة: 7ص  1وأخر  الذه  يف الىذكرة 
 كنت أحدث يف زما" عمر مثل ما أحدعكم لضربين مبخفضىه.

لضربين عمر بالدرة ) امل وأخر  أبو عمر عن أِب هريرة: لضد حدعىكم بأحامجيم لو حدعت يلا زمن عمر بن اخلطاب 
                                                           

 .13ص 1عضة اإلسالم الكليين، الكايف، مجار الكىي اإلسالمية ي  هرا":   (1)
 .12املصدر: ص (2)
 املصدر. (3)
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 (.121ص  2بيا" العلم 
ويف لفظ الزهرا: أبكنت حمدعكم يلذه األحامجيم وعمر حي أما واهلل إذا أليضنت أ" املخفضة سىباشر  هرا. ويف  -م 

 .(1)لفظ ابن وهي: إين ألحدث أحامجيم لو تكلمت يلا يف زما" عمر أو عند عمر لخج رأسي(
، وعييدم و ييومج عضابيية الكىابيية بيييهم العىمييامجهم علييى احلابظيية ؛ : عييدم تييوبر الييدواعي علييى الكىابييةوحاصييل النضطيية األوىل

 وحاصل النضطة الثاًية و ومج املاًل عن وصول ما كىي منها إلينا وهو إتالبها.
باملائيية ، ومييا وصييل إلينييا لعلييه ال يبليي  الواحييد غييري حمفييو مىلييف املكىييوب منييه  أوا" تاربنييا إمييا غييري مكىييوب،  :فااتل  

 ورمبا حىت ال يبل  الواحد باأللف.
 والنقض بعدم وصول روايات عن أمور مهمة جداً 

 وعين األئمية املعصيومني  بية أشيياء كثيرية عنيه كىا عليى : بىوبر اليدواعي ليد  املسيلمنيوينضل عليه  -4
ا منهيا شييء، وميل ذلي  مل يصيلنمين مجائيرة أصيول اليدين أو أصيول الفضيه أو غري يا، منهيا مميا كيا" همة  دا  املمور األخاصة 

 كىبت وتلفت، ولنخر إىل بعضها على سبيل املثال:  أوبإما اهنا مل تكىي 
 ضوابط التفسير والتَويل

 ضوابط الىفسري. أواًل:
 ضوابط الىأويل. ثانياً:

 بضط. جبزء منهاباهنا وإ" ورمج  بيها روايا ، لكن من ا لل على البحثني ير  ا" ما بأيدينا ال يفي إال 
 الترّتب
، كىلمييييذه اجمليييدمج آخييير ارتيييأ  اسيييىحالىه، وبعضيييا   ، كالخيييي  األعيييالم الضاعيييدة يف بييياب الفت يييي، بيييا" بعيييل ثالثااااً:
عليى تضيدير عصييا" لبداهية كثيرة األمير بياملهم  ةٍ عر اارتأ  إمكاًه ووقوعه، ومل اًه حمل االبىالء شرعا  وعربيا  بكثيرة كيالخريازا 

ًضليي  لر إرشيامجا عليى االسيىحالة( إال اًيه مل ييرمج بييه، بيميا وصيل إلينيا، مجليي أوعليى اإلمكيا"  ا هيو موليوام يإاألمر باألهم )ب
  اهر الداللة.

 اجتماع األمر والنهي
 ا ىما  األمر والنهي يف الخيء الواحد من  هة واحدة أو من  هىني.رابعاً: 

 أكثر ضوابط التزاحم
حيا  وضيوابط بياب الىيزاحم، بيا" امليذكور    ، مر وبعل سيوابضه هوهذا مهم  دا  ومورمج االبىالء بخدة، كالحض خامساً:

 يدا  وليذا اخىليف الفضهياء يف مسيائل كثيرية، ومسيائل بياب الىيزاحم تبلي  عخيرا  األليو   لر يف الروايا  بيما وصيل إلينيا قليي

                                                           

 .107ص  8تاري  ابن كثري:  (1)
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ًالحيظ اخليال  الكبيري  "أأم بضه الدولة واحلكومية، ويكفيي  سواء يف األحوال الخخصية أم أحوال األسرة أم يف بضه اجملىمل
فصيله وسائر أًوا  الىزامحيا  املسيكو  عنهيا يف ت دعلى حق الناس أو العك ، مما جت بني العلماء يف تر يح حق اهلل تعاىل

 الفضه للسيد العم )مجام  له(. بيا"الروايا  )أو اليت مل تصل إلينا( يف حبوعنا السابضة عن الىزاحم ويف 
 مرجظات باب التعارض

 الليية  مج أوسييندا  )كمربوعيية زرارة(  خمدوشييةحييا  بيياب الىعييارل، حيييم مل تصييلنا إال روايييا  معييدومجة إمييا    مر  وادواااً:
خاصة مل تعارل ترتيبهيا ميل ترتييي املربوعية، مميا أايأ احملضيق اخلراسياين إىل  ولو لد  بعل األعالم، ن حنظلة(با)كمضبولة 

غيري  تيييالف  "  أ  باسيىظهر  ،مليةعكي  ترتييي املضبولية يف ااعلى ربوعة إذ و د ترتيي امل بني املر حا الضول بعدم الفتيي 
 وذاك مر  ح. حمر   هذا  "  أ أصل  املرامج: مرامج بل 

قبيل ذيذيبها، ومييل     ولرمبييا كاًيت بياأللو  يف زميينهمئياباملواهنيا  ييدا ،  ةر ميل ا" الروايييا  املىعارضية كثيري  والظاصال:
يف كيفيية ااميل بيني املىعارضيا  وضيوابط ااميل أو الطير ،  تصيلنا إال رواييا  معيدومجة ملإال اًيه شدة االبىالء يليذا البياب، 

عليى  اليدواعيالسيند )وليو عنيد العدييد مين األصيحاب( ميل ا" مضىضيى الضاعيدة وتيوبر  ةامالداللة وغري ت ةامبني غري ت وهي
الداللية.. ومل  صيرةةواييا  صيحيحة السيند ر  عدةالىواتر أو على األقل وصول  وحبد  وصول عخرا  الروايا  إلينا،  ،ضبطال
 لعامل األول املاضي أو للعامل الثاين.إما لل صت

وا  ظائره بالطريق الغي  وال باألكثر من احلد الطبيعي املىعار  وبو ه آخر: مل يكًو مين  مأمورين بإيصال ذل  كله ًو
 .السعي لإليصال

 وطبيعة البشر واحدة في عدم كتابة أكثر الُسِير
مييا كىبييه  "  أًخيياهد  اآل"اًنييا و .. ةر تييوبر الييدواعي، ا"  بيعيية البخيير يف كييل األزمنيية تضريبييا  واحييد م  كمييا يوضييح لنييا عييد -1

الىالمذة واألصحاب واملضلدو" عين الخيي  االًصيارا ميثال ، ال يبلي  حيىت جمليدين، ميل اًيه كيا" املر يل األعليى للخييعة وكيا" 
اهييد ومييدير شييؤو" الخيييعة يف مضابييل االم ا ورييية العثماًييية اليييت كاًييت حتكييم العييراق، الفضيييه األصييويل امليي ز وكييا" احلكيييم والز 

ومضابل الخاه اإليراين.. ومل ا" األلو  يعوا منه الكثري الكثري الكثري ومل ذل  مل يكىي منهم إال الضلييل الضلييل الضلييل.. 
.. بيل وكيذل  تيوبر األمجوا  واأل هيزة وكثيرة الكى يابرغيم سيهولة الكىابية و  وكذل  حال سائر مرا عنا قبله وحىت هذا الزمن

 بالنسبة ألًبيائها مث ألوصيائهم مث لعلمائها.. وللبحم تىمة بإذ" اهلل تعاىل. األمم كابةحال 
 صلى اهلل على مظمد وآلس الطاهرين

 
: ُجُعْلُك ُفِداِك ُإْن ِمِشاُيِ ِنا ِرِوْوا ِعْن أُِبي ي قُاْلُك أُلُِبي ِجْعِفرَل الثْانُ عن حممد بن احلسن بن أِب خالد شينولة قال: 

ِنا ِجْعِفرَل ِوأُِبي ِعْبُد الْلُس  ُهْم، فِاِلْما ِماُتوا ِصاِرُت اْلُكُتُب ُإلِياْ ، وِِكاِنُك الْتُقْيُة ِشُديِدًة، ِفِكِتُموا ُكتُبِاُهْم، ِوِلْم تُاْرِو ِعناْ
ثُوا ُبِها فُِكنْاهِ   (13ص 1الكايف:  ) .ا ِحق  فِاِقاِل: ِحدِّ
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