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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
(363) 

 تأييد رأي الفصول باألدلة النقلية
لاه، قاال يف الوئاائ)و )و تان دهيياد   يستدل للفصول مباا اساتدل باه السايد الوالاد  قد أقول: أواًل:)سبق: 

ََلَىمُ  رَُجل  »مبا ورد يف باب القضاء و من  ّ  القاضاي أد ا الواقا  ، لتان ال اار   (1)«َقَضىى باىاَلَققو َوُوىَو اَل يَى حيا  إ
ّ  ال يتتفاي باكلا الواقا  يف باراءة ،متاه، كماا  تان دهيياد ،لاا أيضاا  مباا و  مان سس ار القارآّ برأياه سهئااب »ردو مان إ

 .(2)«سقد أخطه
مااة، ساااّ اتاان ماان الاا اءة بااالعلم سهااو، واال  بااهّ ا سااد  باااب العلاام، سااالال م الظ اان   ّ  املطلااوب و بااراءة الك  وحياا  إ

مااة، سااا،ا ساالا الطريااك املظنااّو اكتفااى العقاا) بااال اءة، أم ااا ا،ا  اان  بااالواق  سااال يتتفااي العقاا)  ب اءدااه عاان باا اءة الك 
 .(4)وسيهيت ما سيه واجلواب عنه( (3)التتليف(

َََلمُ الجواب:   مَصية فاعلية ال فَلية رَُجل  َقَضى بااَلَققو َوُوَو اَل يَى
ََلَىُم فَىُ ىَو فاىا الن ىارا أما قولهو  والجواب: سانّ وهاه عادم باراءة ،متاه وكو اه يف  (5)رَُجل  َقَضىى باىاَلَققو َوُوىَو اَل يَى

واملصااادر هاااو الفعااا)  عصاااية الفاعلياااة ال املعصاااية الفعلياااة، أي املعااا  املصااادري ال املعااا  االسااام مصااادري،الناااار هاااو امل
، أي ئادور هاكا القضااء مناه وهاو ال يعلام  اذ ما و لكمتاه ويوها  اساتحقاقه للناار بلحاظ  سبته إىل الصادر منه،

اسام املصادر ومثاال )اال تساال( املصادر ومثاال عتس اسم املصدر الاكي وضا  ليادل  علاى احلادل ع الفعا)  فساه، 
 .و  سال   س)( دقولو ا تس) يغتس) ا تساال  )الغ  

سوهه العقاب وعدم براءة الكماة كو اه سااعال  خبيثاا  حيا  قضاى وهاو ال يعلام، واّ ئااد  مطابقتاه للواقا  وكو اه 
 احلك، ال كّو احلك هو الكي حتقك.

، وال اّ احلك مقيدا  بالعلم به حك، ب) دفياد اّ أل ه مل يعلم به اّ احلك ليس حقا   وايةال دفيد الرو  بَبارة أخرى:
                                                           

 .33105ح  4ب  22ص  27، وسائ) ال يعة و ج  1ح  407ص  7التايف )سرو ( و ج  (1)
 .21ص  1، دفسذ الصايف و ج « سائاب احلك»وسيه  33610ح  13ب  205ص  27وسائ) ال يعة و ج  (2)
 .121-127ص 5السيد حممد احلسيين ال ذا ي، الوئائ) اىل الرسائ)، مؤسسة عاشوراء ا قمو ج (3)
 (.151الدرس ) (4)
 .407ص 7ثقة اإلسالم التليين، التايف، دار التت  اإلسالمية ا طهراّ، ج (5)
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ال أّ  ،ضاااء  قههااال  أ اات  ماان حياا  كو ااه  رم  ال يعلاام سيقضااي حماا ّ  أ وأيهااو سااب  العقاااب  واال بعااال عنااه الالعلاام
 ال ينفعه.سا ه بطريك آخر باحلك وا ه إّ علم  خاص   وطريك   الواق  مقيد بعلم  
ََلَىىمُ  رَُجىىل  َقَضىىى باىىاَلَققو يف قولااه  بوجىىآ رخىىر: ثااالل مفااردات،  تماا) يف كاا) منهااا أّ دتااّو سااب   َوُوىىَو اَل يَى

لاايس ماادار )ئاادور احلااك منااه( ساا  و األوال رياا  اّ  (م يعلااال) (كاحلباا)، (ىضااق)و وهااي فَىُ ىىَو فاىىا الن ىىارا العقوبااة بااا
حاد ،اداه ال ب ارق سقاد  يف)ئادور القضااء مناه( عقالئيا  وشارعا ، با) أماا األول وأماا الثالا ، واألول  ،ال  العقوبة، عق

هااو مناااق  وا بعاثااه عنااه أي عاان اجلهاا) يتااّو حساانا  أو سااييا  سلاايس أيضااا  ماادارها، سيبقااى الثالاا  وهااو كو ااه ال يعلاام
 العقوبة.

مدار العقوبة أمر مرك  وليس أمرا  بسيطا  )اي ليس ك) واحد من املفاردات الاثالل اف فاة( واألمار  وبوجآ أدق:
 ،أو وهاود حاك ال يعلماه -3أو قضاا   وهاو ال يعلام،  -2إماا قضاا   بااحلك،  -1هاو  و إماا مركا  مان اثناني املرك 

 وهو ال يعلم.قضا   باحلك  -4مرك  من ثالثة وهو أو 
الرابا  وأماا لتااّ بنفساه مادار باراءة الكماة،  مادار أمار  بديهي ا ه ليس مادار العقوباة، با) لاو كااّ سمن الاألول أما 

أو ك ارق، وأماا الثالا   جاءءللعقوباة بوهاه ساواء كمقاتو  أو ك ا  دار ما (1)متعلِّقاا  كااّ أو   يد إ، ليس )احلاك( متعلققاا  بعس
، سبقااي وعاان مرمااى ئاااح  الفصااول وهااو أهناا  عاان ههااة البحاا  هههلااسلاايس ماادار العقوبااة إال علااى سعلااى سرضااه 

بطرياك خااص حا   ب ارق عادم العلام، سلايس احلاك املطلاوب لل اار  مقيادا   (2) فسهعلى القضاء  ا  الثاين، سالعقوبة إ،
ا ه لو وئ) إليه من  ذ ،لا الطريك اخلاص ملا كاّ مطلوبا  با) كااّ مر وباا  عناه واساتحك العقااب وماا بارأت ،متاه. 

 ستدبر
 ىأي أخطأ فا سلوكآ ال فا المؤد   َأَصاَب فَىَقَد َأَخطَأَ وقولآ 
سنضااسة إىل بعاو ماا سابك  قاولو لايس املاراد مان  (3)طَىأَ َمَن قَاَل فاا اَلُقَررنا باَرَأياآا فََأَصىاَب فَىَقىَد َأخَ وأما قولهو 

 ََأَخطَأ  ا ه أخطه الواق  وإال لناقو قوله َإاَن َأَصىاب  سقاد  وصاودبا) املق ،(4)مصايبا  إ، ا اه لاو اخطاه الواقا  مل يتان
مجلاااة  دنحااا)ك يف أئاااب واخطاااه إتلاااف إ، ملتعلقاااهاااكا الطرياااك، طريااك التفساااذ باااالرأي، واحلائااا)و اّ ا هسااالوكباخطااه 
 َفََأَصىىاَب فَىَقىىَد َأَخطَىىأ  سهئاااب املعاا  الااواقعي، سقااد اخطااه ساالوا الطريااك أي ا ااه اخطااه يف اعتماااد  علااى رأيااه إىلو(

ودفسااذ  باااالرأي وإّ أئااااب دفساااذ  سرضااا  أحيا اااا ( و،لاااا  ظاااذ مااان يعتمااد األحاااالم طريقاااا  إىل ك اااف األحتاااام أو 
                                                           

 و مردبطا  بهي شيء بهي وهه، مضاسا  أو مضاسا  إليه.. إخل.أ (1)
 ال على املقضي به الكي سرض حق ا . (2)
 .111ص 11، وعنه حبار األ وارو ج71ص 1احلسن بن أيب احلسن الديلمي، إرشاد القلوب، دار ال ريف الرضي للن ر، ج (3)
 ومل يصح القول ا ه أئاب )إّ أئاب(. (4)
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ااامل تاان  سرضااإ إئااابتها أحيا ااا  ل املوضااوعات كت ااف ماان هااو السااارن مااثال ، سا ااه لااو د عليهااا إطااا يف االعتماااد عتم 
 عليها.

لاانفس التفسااذ لوهاا  القااولو سهااو  ئاافة  ولااو كاااّ وحممااول عليااه ر بااالرأي فسِّاائاافة للم َأَخطَىىأَ  بَبىىارة أخىىرى:
 أو ستفسذ  خطه. دفسذ خطه

 للكاشفية، فال تنزيل وال تقييدوا القجية ان ظاورة فا األدلة 
مااان بااااب التاشااافية  حجااا سااااّ افياااات التر اااة والرواياااات ال اااريفة  ااااهرة يف أّ الطااارن  كلاااهإىل ،لاااا   فةإضىىىا

ّ   إسااولي مصاالحة ساالوكية وإّ كا ااإ دنااءيال  أو سيهااا  حجيتهااا مقياادة بطريااك خاااص، كمااا  ساا  إىل الفصااول، وال ا
 بعو الروايات. يفحمتملة 

ىىق  باَنبَىىَت فَىَ بَىيى نُىىوا َأَن شاافية بقولااه دعاااىلو االسااتدالل علااى  هااور األدلااة النقليااة يف التا ويكفىىا إاَن جىىاكَُكَم فاسا
َََلىىُ َم مىىادامينَ   ُتصىىيُبوا قَىَومىىاً باَج الَىىَة فَىُ َصىىباُقوا َعلىىى (  اااهر يف دبااني تبااني  ( ساااّ )ال6)سااورة احلجااراتو افيااة  مىىا فَى

، كمااا اّ التعلياا) (اصستبينااوا مان طريااك خاو )ال طريااك خااص، وإال لقياا) وعليااه االعتباار،الواقا  واّ الواقاا  هاو املاادار 
...َأَن ُتصىىيُبوا  وكااكلا الناادم سا ااه الناادم علااى  ،عنااهشاااهد علااى مداريااة الواقاا  وكو ااه اااام املطلااوب أو املر ااوب

 .خاص د الواق  بطريكدقي  أو إالفة الواق  وإئابة قوم جبهالة، سال دوهد سيها رائحة املصلحة السلوكية 
ََىمَ فَىُيو و وقوله  ََىالاما دايناىا  فَىَقىاَل: مَى ىَن َم َُ َعَنىُآ َمىا َأَح َىاُي إالََيىآا ما ساملادار  (1)ُمُس َبُن َعَبىدا الىر َحَمنا ثاَقىة  رُخى

ََىىالاما دايناىىاواملاادار وإالفااة الواقاا ، لتااكب إ، هبااا  ااهمن اكوهنااا املاارآة للواقاا ، باعتبااار  هااو )الوثاقااة(  سهااي املطلااوب  َم
 طريك. يو س حمو احملور واألخك من هيدين السمعامل  دؤخك منهواملقصود اّ 

ََنوا يُىَؤدويَانا و قولاه  وأما َََمرايُّ َوابَىُنُآ ثاَقَ انا َفَما َأد يَا إالََيَك َعنوا فَى أي يف التنءيا) سقاد يقاال با اه  ااهر  (2)اَل
إ، الظاااهر اّ املااراد أّ أداءنااا عنااه  ه أيضااا  مرهااوحتن اامنءلااة مااا قالااه واملصاالحة الساالوكية، ل دنءياا) مااا يؤدياااّ عنااه 

  ئدر منه مرآة لتو ه قد(وال أق) من كو ه أعم واحتماهلما سيه سال يستدل به على التنءي ،. 
يف رد  علااى الفصااول، ساانّ الظاااهر منااه، باا) هااو مباا    ولنخااتم البحاا  باابعو املناق ااة ماا  ال ااي   أخيىىراً:

أوال  ردا  علياه ، وهاكا هاو الاكي أوهلا كوهنا كاشفا   البيا  عان الواقا  كالمه، اّ االحتماالت يف  ص  الطرن ثالثةو
رسااو كااالم الفصااول )ماان حجيااة الظاان بااالطريك خائااة دّو الظاان باااحلتم( ووهااود مصاالحة ساالوكية سيهااا وهااو مااا 

 ال ااي  ماان كااالم الفصااول.. وقااد دااورد علااى كلمااات اسااتظهر مااا  وهااكا األخااذ هااوأضاااسه ال ااي ، ودقي ااد الواقاا  هبااا 
 ال ي  إيرادات أخرا  ذ ما سبك.

                                                           

 .410ل الت ي، مؤسسة الن ر يف هامعة م هد، صحممد بن عمر الت ي، رها (1)
 .321ص 1ثقة اإلسالم التليين، التايف، دار التت  اإلسالمية ا طهراّ، ج (2)
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 مناقشة مع الشيخ 
)وقد عرسإ مم ا ،كر او أّ  ص  هك  الطرن ليس إال أله) ك افها الغاال   عان الواقا  ومطابقتهاا لاه، سان،ا  وقوله

ّ  لألو ل(  .(1)دار األمر بني إعمال  نٍّ يف دعيينها أو يف دعيني الواق  مل يتن رهحا
 م بتتباع الطرق المَ ودةلزا لمطابقة قد تُ غالبية الالقجية 

إال ح  لو بنينا على أّ  ص  الطرن إمنا هو لتاشفيتها الغالبياة عان الواقا ، كماا هاو امل اهور واملنصاور،  أقول:
  ّ الاكي حتام، عناد ال اار   ألّ،لا ال يتفي دلايال  لل اي  إ، هاو أعام مان كاالم ال اي  وكاالم الفصاول، و،لاا أ

  تما) اّ يتاّو حاكماا  رن اخلائة، كخ  الثقة والظواهر، ألها)  البياة كاشافيتها عان الواقا ، نص  الطاال فتاح، ب
دّو الظاان بااالواق   هااو احلجااة أي الظاان بااالطريك ،ئااةخااحلائاا) ماان دلااا الطاارن عنااد اإل سااداد بلااءوم إدبااا  الظاان 

الا  أشاار عليهاا  الباة املطابقاة عهاودة املهاك  الطارن بااّ م بعلماه احملاي  ل ا)كما قاله الفصول( و،لا ألّ ال ار ، ع  
علاام باااّ  ااذ هااك  الطاارن  البااة ، كمااا سااالظن هبااا  اان  ااال  املطابقااة للواقاا  سااواء علااى اال فتاااح أم اإل سااداد للواقاا 

املخالفة للواق ، أو متساوية النسبة، أي علم باّ الواق  لو أراد املتلف  يله عا  الظان باه، ال عا  طرقاه املنصاوبة أي 
جياا ، ال  الاا  املخالفااة، سهنااا  ، يف كلتااا ئااوريت اال فتاااح واإل سااداد،عاا  الظاان بااالطرن إىل الواقاا ، سا ااه ساايتّوال 

اّ  تم حبجية الظن بالطريك خائة ال الظن بالواق ، أال درا اّ املتلف لو  ن من األحالم باالواق  أو مان  حمالة،
فااة للواقاا  حتاام باااّ الظاان بااالواق  ماان  ااذ طرقااي مااردو  املخال  الاا التااف والفنجاااّ، ساااّ ال ااار  حياا  علاام ا ااه 

 الااا  املطابقاااة حتااام بلاااءوم إدباااا  الظااان هاااو ، كخااا  الثقاااة، سقااا عناااه، وحيااا  علااام بااااّ الظااان باااالواق  مااان طرقاااه 
 .بالطريك؟

واحلائا)و ا اه حيا  احتما) يف الظان، علاى اإل ساداد، اّ دتاّو خصاوص الظناّو املعهاودة لادا اال فتااح، هاي 
 تم، لدا اإل سداد، برتهيحهاا علاى  ذهاا )مان الظناّو باالواق  ال مان هاك   العق)ة للواق  لكا ساّ األ ل  مطابق

وللبحاا   الطاارن( سهااو دفصااي) يف أ ااوا  الظاان، مقاباا) دعااوا اّ  تيجااة مقاادمات اإل سااداد مطلقااة ماان هااك  اجلهااة.
 ئلة بن،ّ اهلل دعاىل.

 وصلى اهلل على مقمد ورلآ الطاورين
 

ُه، فَتن  و نني أمذ املؤمقال  د  ََُدوو َعُدو ُه، َوغالاَب ا ُمغالََبَة الضودو ضا جاواَد مَىَفَسَك َعلى طاَعةا الل آا ُمجاَوَدة ال
آا   (242 رر احلتمو ص)   أَقوَى الن اسا َمَن َقواَي على مَىَفسا

                                                           

 .452ص 1ال ي  مردضى األ صاري، سرائد األئول، جمم  الفتر اإلسالمي ا قمو ج (1)

 m-alshirazi.comو دتيس ر مالحظة  ص الدرس على املوق  التايل


