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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
()212

ما المائز بين التفسير والتفسير بالرأي والتدبر والتف ّكر؟

تتمة :سبق النقض بـ(أوالً :ضوابط التفسري .ثانياً :ضوابط التأويل.

فاهنا وإن وردت فيها روايات ،لكن من اطلع علـى البثنيـني يـرن ان مـا بأيـدينا ال يفـي إال هـ ف منهـا فقـط ( 1فمـنيال مـا
هو املقياس يف كونه تفسريا بالرأي وعدمه؟ إذ يوجد بعض ما قـد يصـعمت يييـ  ،ومـا هـو املقيـاس يف التمييـ بينهمـا( 2وبـني
(3
(التدبر يف القرآن الكرمي املأمور به أو احملبّذ إليه أَفَال يَتَ َدبَّرو َن الْ ُق ْرآ َن أ َْم َعلى قُلُ ٍ
ك
وب أَقْفالُها أو التفكر َ كذلِ َ
ُ
صل ْاْل ِ
يات لَِق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن. 4(
َ كذلِ َ
ك نُ َف ِّ ُ
(5
بِالْب يِّ ِ
ك ِّ
الذ ْك َر لِتُبَ يِّ َن لِلن ِ
َّاس ما نُ ِّز َل إِلَْي ِه ْم َولَ َعلَّ ُه ْم يَتَ َف َّك ُرو َن
نات َو ُّ
الزبُ ِر َوأَنْ َزلْنا إِلَْي َ
َ
 ..نعم ال شك يف ورود روايات يف ذلك كما جتدها يف مقدمة تفسريي الربهـان والصـايف إال ان الكـالم يف لـ وم بلواهـا
حــدا يفيــد القط ـع بالص ـدور والقطــع باملــدلول ،نظ ـرا أل يــة املســألة البالغــة ،ومــع ذلــك اكتف ـى الشــارف ،فيمــا ونــل إلينــا،
مبظنون ــات الس ــند ،وإن ك ــان ب ــالظن ا ــا  ،وب ــالظواهر وم ــا ىلت ــاب إ اس ــتنبا وإعم ــال اجته ــاد وفك ــر ،وحينئ ـ قـذ نق ــول
فكذلك حال الطرق اجملعولة اليت ادعاها ناحمت الفصول .وفيه تأمالت يظهر أكنيرها مما سبق يف الدروس املاضية.
مناقشة الفصول بان كالمه مصادرة
كما ويرد على قول ناحمت الفصول (كذلك نقطع بأن الشارف قـد جعـل لنـا إ تلـك األحكـام طريقـا ،صونـا ،وكلفنـا

تكليفا فعلّيا بالعمل مبؤدن طـرق ،صونـة ( 6انـه مـن املصـادرة أو مـن التمسـك بالعـام يف الشـبهة املصـداقية؛ فانـه ال شـك يف
أن الشارف مل يرتك أحكامه اليت وضعها علينا ،بدون طـرق تونـلنا إليهـا ،إمنـا الكـالم يف أن هـذ الطـرق تأسيسـية أو تأكيديـة؟
جمعولة أو ممضاة؟ مغايرة لطـرق العقـالف أو هـي نفسـها؟ مولويـا جعلهـا أو إرشـاديا أشـار إليهـا؟ فاألوائـل مـن األربعـة هـو مـ ّدعى
ناحمت الفصول ،والعام أو الكلي (ضرورة وجود طرق ألحكامه ال يتكفل باألوائل ألنه أعم منها ومن النيواين.
( 1الدرس (. 121
( 2التفسري والتأويل.
( 3سورة حممد اآلية .24
( 4سورة يونس اآلية .24
( 5سورة النثل اآلية .44
( 6اآلخوند ا راساين ،كفاية األنول ،مؤسسة آل البيت  إلحياف الرتاث ـ قم
1
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بعبارة أخرى :إن أراد من القطع القطع باألوائل األربعة ،ورد عليه انه ال قطع بل وال ظن ،كما ال دليل عليها بـل سـبق

ان الدليل على العدم ،وإن أراد من القطع األعم ورد عليه انه ال ينيبت األخص.
دفاع الوالد عن الشيخ :فرق المقام عن النقض بالوضوء

ردا علــى نــاحمت الفصــول ودفاعــا عــن الشــي الــذي قــال مــا مضــمونه (لــو جعــل الشــارف طرقــا
وق ال الســيد الوالــد ّ
حمصل كالمه ،صونـة قـال (إن قل  ::فكيـف اختفـى علينـا
،صونة لبان ،وحيث مل ينِب نستكشف انه مل جيعل طرقا ّ
الرســول  يف انـّـه هــل كــان يتوضــأ منكوســا أو مســتويا ،مــع انـّـه توضــأ بــني املســلمني مــدة نــالث وعش ـرين ســنة،
وضــوف ّ
وليس يف االختفاف هذا جهة رئاسة وشهوة؟ .قل ::سبمت االختفاف هو ا ّن  ،إلَى يف قوله تعا إِلَ ى ال َْمرافِ ِ 
اايــة الغس ــل أو املغس ــول؟ ولــيس يف مس ــألة طري ــق األحك ــام هــذا الس ــبمت ،ح ــت يتف ــي كمــا اختف ــى الوض ــوف بالنّس ــبة إ
اليدين (. 1
مناقشة في هذا الدفاع

ولك ّن ه ــذا اجل ـواب رمب ــا ال يك ــون جم ــديا يف دف ــع اإلش ــكال إذ نق ــول س ـلّمنا أن س ــبمت االختف ــاف ه ــو البث ــث يف أن
ِ
وه ُك ْم َو أَيْ ِديَ ُك ْم إِلَى ال َْمرافِ ِ  2(هي ااية الغسل كما يقوله العامة أو اايـة املغسـول (وهـو
إلَى يف فَا ْغسلُوا ُو ُج َ

اليــد كمــا يقــول ا انــة( ، 3ولكــن إذا كــان ذلــك هــو ســبمت ا ــالر فلمــاذا مل يراقــمت املســلمون وضــوف النـ  لينــدفع
اإلشكال ؟ فـان عملـه  مفسـر لآليـة الكرةـة ،خانـة وانـه  توضـأ الـور املـرات( 4وكـان كنيـري منهـا جـدا يف مـرأن
ومســمع مــن النــاس يف احلــروب أو يف األســفار أو يف احلــ ...امم ممــا يــدل علــى أن األمــور املهمــة جــدا (إذ الصــالة عمــود
الدين ،والوضوف شر نثتها رام اهنا كانت يف مرأن منهم ومسمع قد ختتفـي ،فإ ّمـا اهنـم مل يكونـوا يكتبوهنـا ،كمـا سـبق
يف الوجه األول ،أو اهنم كتبوها مث أتلنفت كما سبق يف الوجـه النيـاين ،فلعـل نصـمت الشـارف للطـرق املكصونـة كـان مـن هـذا
( 1السيد حممد احلسيين الشريازي ،الونائل إ الرسائل ،مؤسسة عاشوراف ـ قم ب5

.36

( 2سورة املائدة اآلية .6
( 3فإن إلَى ىلتمل فيها الوجهان؛ أال ترن انك إذا قلت (إنبغ احلائط إ السقف كان اايـة للمصـبو أي احلـائط ال للصـبغ ،ولـذا ال

يفهم منه العرر ان عليه ان يبتدأ من حتت إ أعلى ،بل يفهمون من ذلك حتديد املصبو وانه إ السقف ال إ وسـط احلـائط مـنيال وانـه
ليس حتديدا لـ(من أين تبدأ وإ أين تنتهي .

ويف اآلية الكرةة كال ا حمتمل ،فيجمت طلـمت حتديـد كـون املرافـق اايـة ،للغسـل أو املغسـول مـن األدلـة األخـرن ،بـل الظـاهر ان التثديـد اايـة
املغسول ألن اليد تطلـق علـى مـا كـان إ ال نـد ،وإ املرفـق ،وإ الكتـف ،فاقتضـى السـؤال انـه (ااسـلوا أيـديكم إ أي حـد؟ فهـو سـؤال
عن حتديد اليد اليت تغسل ال حتديد نقطة البدف وا تم.
( 4رمبا يقارب عدد وضوفاته  األربعني ألف وضوف أو أقل أو أكنير حبسمت وضوئه لكل نالة طـوال أكنيـر مـن عشـرين سـنة ،أو لبعضـها
بان جيمع بني نالتني يف الوضوف أو وضوئه للنوافل.
2
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القبيل وال يرد إشكال الشي على الفصول بأنّه لو كان لبان وان التايل باطل بالوجدان فاملقدم منيله بالربهان.
إشكال الشيخ :يكفي لبطالن كالم الفصول ،االحتمال

رد االسـتدالل  ،احتمـال عـدم نصــمت الطريـق ا ـا
نع م يـرد إشـكاله  ب ـ ((وكيـف كـان فيكفــي يف ّ

ل حكــام

مــن قبــل الشــارف (وإرجــاف امتنياكــا أي األحكــام (ا مــا ىلكــم بــه العقــالف يف كــل األعصــار واألمصــار (وجــرن عليــه
ديدهنم ودأهبم (يف امتنيال أحكام امللوك واملوايل فا ّن األمم والعبيد يتّبعون أوامر حكامهم واملـوايل حسـمت امليـ ان العقالئـي
(مــع العلــم أي مــع علــم هــؤالف األمــم والعبيــد (بعــدم نصــمت الطريــق ا ــا ل حكــام الصــادرة مــن امللــوك وامل ـوايل .بــل
الرجوف ا العلم احلانل من تواتر النقل عن نـاحمت احلكـم «مـن» متعلـق بقولـه «جـرن
يتّبعون الطرق املتعارفة (من ّ
عليه ديدهنم» (. 1
وتوضيح إشكال الشي ببيان آخر ان العلم اإلمجايل الكبري ال ينثل إال بعـد حتقـق العلـم اإلمجـايل الصـغري ،وال يكفـي
جمــرد احتمــال األخــري يف الــالل األول ،وقــد ســبق أن العلــم اإلمجــايل الكبــري هــو وجــود أحكــام كنيــرية مــرددة بــني أدلــة كنيــرية
متنوعــة ،كالشــهرة واإلمجــاف املنقــول والســرية ،إضــافة للكتــاب والســنة ،والصــغري هــو وجودهــا بــني ط ـريقني ،صونــني و ــا
ظواهر الكتاب والسنة وعدم إحراز وجود أحكام خارب دائرهتما ،فمع نبوت العلم اإلمجايل الصغري ينثل الكبري ،وأما جمرد
االحتمال فال ىلل العلم اإلمجايل أبدا.
االستدالل بقاعدة اللطف كمؤيد للشيخ في رده للفصول

كما قد يؤيد الشي يف قوله (وفيه أوال إمكان منع نصمت الشارف طرقا خانـة ل حكـام الواقعيـة ،كيـف؟ وإال لكـان
وضــوت تلــك الطــرق كالشــمس يف رابعــة النهــار ،لتــوفر الــدواعي بــني املســلمني علــى ضــبطها

(2

بـأن قاعــدة اللطــف تقتضــي

وجوب أن ينصمت اهلل تعا طرقا إ أحكامه وأن يونلها إلينا حت باإلعجاز وإال لكان ناقضا لغرضه من التشريع.

كبرى
مناقشتان في قاعدة اللطف
صغرى و ً
ً
والجواب أوالً :ما سبق من انه يسك بالعام يف الشبهة املصداقية فان اللطف يقتضي وجود الطريق وهو أعم من كونه

تأسيسيا أو إمضائيا ..امم

ثاني اً :ان اللطـف واجــمت علــى اهلل تعــا  ،حبســمت مـا أوجبــه علــى نفســه ،إذا مل نكــن لـن الســبمت يف حرماننــا منــه ،فــإذا

رفضنا وعصينا وعاندنا ،مل جيمت عليه مرة أخرن فإذا تفضل مرة أخرن فرفضـنا فـال جيـمت عليـه يف النيالنيـة قطعـا ..فكيـف
لو كررنا الرفض؟
ويف املقــام فانــه تعــا نصــمت اإلمــام عليــا  خليفــة وجعلــه بــاب مدينــة علــم الرســول وأ احلجــة علــى ا الئــق أمجعــني
( 1السيد حممد احلسيين الشريازي ،الونائل إ الرسائل ،مؤسسة عاشوراف ـ قم ب5
( 2الشي مرتضى األنصاري ،فرائد األنول ،جممع الفكر اإلسالمي ب.434 1
3
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ِ
اد ال َْم ِدينَةَ فَليدخل ِم ْن بَابِ َها 1(املسلّم لدن الفـريقني ،مبـا يعضـد مـن
بقوله  أَنَا َم ِدينَةُ ال ِْعل ِْم َو َعل ٌّي بَابُ َها فَ َم ْن أ ََر َ
متواتر الروايات ..فـإذا أعرضـوا عنـه ،فضـاعت أحكـام وطـرق كـان مكلفـا بإيصـاكا إلينـا فرفضـنا القبـول ،فـان التقصـري منّـا ال
من البارئ تعا .
ولذا قال دعبل ا اعي
مون ِم ن الع َ ر ِ
ٍ
ات
 :بم
لَ ُزَّم
وصى إلي ِه َِم َامه ا
ْ
َ
ول و قلَّ ُدوا ال ُم َ
ويشهد له أنه  مجـع القـرآن كلـه مـع تفسـري وتن يلـه وتأويلـه ،وكـان فيـه مـا يقـيهم مـن الضـاللة إ يـوم القيامـة لكـنهم
رفضوا ،فأرجعه حت اننا حرمنا منه إ يوم الظهور املبارك.

والحاصل :ما قاله يف جتريد االعتقاد من (ان عدمه منا ويوضثه ان شت الباليـا والرزايـا الـيت منينـا هبـا ،سـببها ايـاب

ليغري اهلل ما بنـا ،وال يصـح االعـرتاب بـأن لطـف اهلل
نغري ما بأنفسنا ّ
ويل اهلل األعظم  ،ومع ذلك ال نعود إليه تعا وال ّ
ساد فِي الْبَ ِّر َوالْبَ ْح ِر
يقتضي ظهور وذلك ألنه حتجبنا عن لطفه معانينا اليت م ت البالد وعمت العباد فقـد ظَ َه َر الْ َف ُ
 :أَي ِدي الن ِ ِ
ض الَّذي َع ِملُوا لَ َعلَّ ُه ْم يَ ْرِج ُعو َن 2(ولو تبنا وأنلثنا أمورنا لظهر  لكننا كمـا،
بِما َك َسبَ ْ ْ
َّاس ليُذي َق ُه ْم بَ ْع َ
تعمنا املعاني من نايبة وهتمة ومنيمة واصمت واش وظلم ونظرة حمرمة ..امم فـ(عدمه منا إذا
ترنّ ،
ويدل على ذلك أيضا ان اهلل تعا لطف باألمة مرارا كنيرية لكنهم قتلوا رسوله مث قتلوا أونيائه كافة واحدا بعد آخر،
فقد قتلوا الرسول  مث ال هراف واألمري  مث احلسن  واحلسني  ..وهكذا حت اإلمـام احلـادي عشـر ..فغيّـمت اهلل
اإلمام النياين عشر  بعد إنرار هذا ا لق املنكوس على قتل األونياف  كما فعل بنو إسرائيل بعد إنرارهم على قتـل
(3
ِ
ِِ
ِ
ِ
نين
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