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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
()211

سببب قووول الفصووول (كووكلن طعطوون بووار الدووار قوود ع و لنووا إ لوون األحمووام اريع وا ،صو وا،
وكلفنا مليفا فعلّيا بالعم مبؤدى ارق ،صو ة)(.)1
عر نا إ أول إشماالت الديخ عليه ،وقب أر طممو كوالم الدويخ
وقد أشملنا عليه بإشماالت مث ّ
ينبغي أر طضيف إشماالا آخر ،وهو
األبواب الستة إلى األحكام الشرعية

إر األبواب إ األحمام الدرعية ثالثة و لحق هبا ثالثة أخرى فتمور ستة ،واألبواب هي
 -1باب العلم.
 -2بوواب االام نووار ،وهووو املسو ّمى بووالعلم العووريف واملتوواخم للعلووم ولنفرضووه  %99مو الا ،وذلوون كلمووا
كار احتمال اخلالف فيه ضعيفا دا فيمور ملغ اى بنظر الععالء ،حيث يروطه غري ععالئي.
 -3باب العلمي – املتعارف – الععالئي وهو املسمى بالظن اخلاص.
يعّب عنها باطفتاح باب العلم والعلمي ويلحق هبا الرابن اآليت.
وهكه ال الثة ّ
 -4ب وواب العلم ووي غ ووري املتع ووارف وه ووو ال ووك يس ووميه وواح الفص ووول( )2ب ووالطرق املصصو ووة ،أ
أسسوها عموا ال الوث املوراد بوه الطورق الععالئيوة الويت أمضواها الدوار وأرشود
الطرق اليت علها الدوار و ّ
إليها.
 -5باب الظن املطلق ،إذا اطسدت األبواب السابعة.
 -6ب وواب الظو وون املصصو وووص ،إذا اطس وودت األب و وواب السو ووابعة ،بو ووار ال يم ووور أ و وون ح و وةا ،ب و و
خصوص الظن احلا من المتاب والسنة.
( )1اآلخوطد اخلراساين ،كفاية األ ول ،مؤسسة آل البيت  إلحياء الرتاث و قم ص.313-316
( )2على عدير إراد ه الرابن دور السادس أو معه.
1

(األصول :مباحث الظن) ( ................................................. )2171الثالثاء  12ذو القعدة 2114 /ه

وفوورق هووكا عوون ال الووث والرابوون داللووة دليو خوواص عليهمووا ،فهمووا موون دائوورة االطفتوواح عمووا اخلوواما
والسادس إذ مها من دائرة االطسداد أ اهنما يصوار إليهموا عنود فعود الودلي اخلواص ،لداللوة دليو الععو
(أو اإلمجا ) عليهما بدم عام أ إمجاالا.
والرابن والسادس مها اللكار ميمن أر يكه إليهموا واح الفصوول ،وأيو ا منهموا أراد فاطوه ورد عليوه
مناقدا نا السابعة ومناقدات الديخ اخلمسة (اليت بدأطا باألول منها).

ولكن مناقدتنا اآلر معه بو ه ديد وهوو أر بواب االام نوار العوريف وهوو البواب ال واين كوار مفتوحوا
زمن النيب  واملعصومني  ومن فتح الباب ال واين ال اطسوداد وال اوال لفوتح البواب الرابون والسوادس
ب وال ال الث واخلاما ،فاطه من غوري املتععو أر جيعو الدوار اريعوا آخور عبوديا ،صو وا – اسيسويا
(أو يع ّور العلموي أو الظوون املطلوق) – مون اطفتوواح بواب العلوم العووريف الوك سومن إليووه الونفا ويطمو ن لووه
العل  ،اللهم إال على املصلحة السلوكية ،لمنها خالف األ وهي اليت حتتاج إ الدلي .
التفصيل بين زمن المعصومين  وزمن المرتضى وزمننا

نعببم لصوواح الفصووول أر يو ّدعي فووتح البوواب الرابوون والسووادس والظوون املصصوووص الدوورعي ،يف زمننووا

هكا ال يف زمن النيب  إذ الفرض قوله (اطا طعطن باطا مملفور يف زماطنا هكا مليفا فعليا) و(وحيوث
ال سبي غالبو ا إ عيينهوا بوالعطن) أ ار مبول البحوث هوو االطسوداد ،فوال يصوح وابنوا هوكا حين وك إال
مبناقدة املبل والعول م الا بار باب العلم كار مفتوحا إ زمار السيد املر ضى ب ويف زمننا أيضا
أما األول فلما طع عنه يف أ وبة املسائ التباطيات من (ار غال اخبارطا متوا رة أو حمفوفة بالعرينة

العطعية) ،وهو ما طعله الديخ األعظم عنه ممررا.
قال في الرسائ (وميمن اجلمن بينهما بو ه آخر ،وهو أر مراد السيد  من العلم الك

ادعاه يف دق األخبار هو ارد االام نار ،فإر احملمي عنه  يف عريف العلم أطه ما اقتضى
سمور النفا( ،)1وهو الك ادعى بعض األخباريني( )2أر مرادطا بالعلم بصدور األخبار هو هكا
املعل ،ال اليعني الك ال يعب االحتمال رأسا.
( )1الكريعة .22 1
( )2وهو احملدث البحراين يف الدرر الن فية .63
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فم وراد الدوويخ موون هوورد هووكه األخبووار عوون الع ورائن هردهووا عوون الع ورائن األربوون الوويت ذكرهووا أوال ،وهووي
موافع ووة المت وواب أو الس وونة أو اإلمج ووا أو دلي و العع و  ،وم وراد الس وويد م وون الع ورائن ال وويت ادع ووى يف عبار ووه
املتعدمووة( )1احتفوواف أك وور األخبووار هبووا هووي األمووور املو بووة للوثوووق بووالراو أو بالروايووة ،مبعوول سوومور
النفا هبما وركوهنا إليهموا ،وحين وك فيحمو إطموار اإلماميوة للعمو اوّب الواحود علوى إطموارهم للعمو بوه
عبدا ،أو جملرد حصول ر حار بصدقه على ما يعوله املصالفور)(.)2
وأمببا الثبباني :ف و ر املووالا يف احل يووة لووو كووار هووو الوثوووق األعووم موون وثاقووة الصوودور ووثاقووة الصووادر
فصوولناه يف كتوواب (ح يووة مراسووي ال عووات املعتموودة) ف وإر الظوواهر أر
(وثاقووة الروايووة ووثاقووة ال وراو ) كمووا ّ
العلم العريف حيص بوثاقة ك ري من الروايات إر مل يمن يف أك رها ،مبا ينح به العلم اإلمجايل( ،بدعوى
اطووه ال يعلووم بو ووود أحمووام خووارج دائر ووا)( )3هووكا سووندا وأمووا داللوةا ،فالظوواهر أر الظوواهر حيصو للعوورف
فصلنا ذلن يف حبث سابق ،فرا ن و ام يدا.
منها االام نار والعلم العريف ،وقد ّ
الطري المنصوب للمقلد

وقببال الدوويخ (هووكا حووال اجملتهوود ،وأمووا املعلوود فووال كووالم يف طص و الطريووق اخلوواص لووه وهووي فتوووى
اتهوده ،مون احتموال عودم النصو يف حعوه أيضووا ،فيموور ر وعوه إ اجملتهود مون بواب الر وو إ أهو
اخلووّبة املركوووز يف أذهووار مجيوون الععووالء ،ويمووور بعووض مووا ورد موون الدووار يف هووكا البوواب عري ورا ل وم ،ال
اسيسا)(.)4
أقببول :هووكه فائوودة إضووافية موون الدوويخ ،إذ الظوواهر أر كووالم وواح الفصووول عوون اوورق اجملتهوود ،ال
املعلد ،وعلى أ فاهنا إضافة مفيدة ب وضرورية.
ويمكببن أر يسووتدل لعولووه (وأمووا املعلوود فووال كووالم يف طصو الطريووق اخلوواص لووه وهووي فتوووى اتهووده)
ب وار إر ووا الدووار اململّفووني إ اجملتهوود ،خيتلووف عوون إر ووا الععووالء إ أه و اخل وّبة ،فهووو اريووق آخوور،
وذلن لبداهة أر الدار اشرتط يف املعلد العدالة ،والككورة ،واحلرية والبلوو إضوافة إ م و احليواة ،وهوي
( )1يف الصفحة .323
( )2الديخ مر ضى األطصار  ،فرائد األ ول ،امن الفمر اإلسالمي ج 1ص.331
( )3دائرة الروايات املوثوقة روايةا أو روا اة.
( )4الديخ مر ضى األطصار  ،فرائد األ ول ،امن الفمر اإلسالمي ج 1ص.442
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مما ال يدرتاها الععالء يف أه اخلّبة ،إذ يمفي لديهم كور الطبي أه خوّبة ثعوةا ،وإر كوار فاسوعا يف
هة أخرى غري المكب والتدليا ،كما يمفي لديهم كوطه إمرأة ..اخل عما اجملتهد املعلد.
ولكن هكا التو يه غري ام لوكا مل ي و ْب عليوه الدويخ وعودل عنوه إ (مون احتموال عودم النصو يف حعوه
أيضا ،فيمور ر وعه إ اجملتهد مون بواب الر وو إ أهو اخلوّبة املركووز يف أذهوار مجيون الععوالء) وو هوه
ار لوون العيووود ال فيوود ع و الدووار اريع و ا آخوور قسوويم ا لطريووق الععووالء ،ب و إمنووا ضوويّق دائوورة ا وريعهم،
اطه مون
فطريعه هو أه اخلّبة فهم املر ن لديه لمن ليا كلهم ب بعضهم املتميز بتلن العيود ،واحلا
األعم واألخص ومن اجلزئي والملي والعدر املتيعن واألك ر ،وليا من املتباينني كي يمور اريع ا آخر.
تعين األخذ بأحد طرفي االحتمال

وقال الديخ (وباجلملة فمن احملتم قريبا إحالة الدار للعبواد يف اريوق امت وال األحموام إ موا هوو
املتعارف بينهم يف امت وال أحموامهم العرفيوة مون الر وو إ العلوم أو الظون االام نواين ،فوإذا فعودا عوني
الر و أيضا حبمم الععوالء إ الظون غوري االام نواين ،كموا أطوه لوو فعود  -والعيواذ بواهلل  -عوني االمت وال
باخك أحد اريف االحتمال ،فرارا عن املصالفة العطعية واإلعراض عن التماليف اإللية الواقعية)(.)1
أقول :كالم الديخ  حممول على العم باالحتمال يف الدبهة الو وبية ،وعلى هنّبه يف الدوبهة

التحرميية ،وإال فهو غري ام على إاالقوه ألر الصوور يف املعوام أربعوة وال يصوح العوول بتعوني األخوك باحود
اووريف االحتمووال إال يف اثنووني منهووا ،ومهووا اللووكار ال ب ود أر يموط وا مرمووى طظووره ،لعلمنووا بإحااتووه بالعواعوود
والتزاموه بالتفصوي بووني الصوور األربعووة يف كتبوه ،كمووا ال منواص مون حصوور األمور فيهمووا أ والا ،وسوويايت يف
البحث العادم بإذر اهلل عا .
صلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

تيسر مالحظة طص الدرس على املوقن التايل m-alshirazi.com
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( )1الديخ مر ضى األطصار  ،فرائد األ ول ،امن الفمر اإلسالمي ج 1ص.441-442
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