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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
(362) 

 ملخص برهان النائيني لصالح الشيخ
علتتى  التتر رهب  تتا الشتتي وخلتتو  العتتب برهنتتة الوخلتته انتتا    تتن  للشتتي   يين استتلدل اق تتن النتتائوقدد  

 ، ببيان خلديد، وإمجاله يف ن اط: صاحب الفصول
باألحكتتتام الشتتترعية  (1)اإلمجتتتايان العلتتتم اللفصتتتيلي بتتتالطر  املنصتتتوبة يتتترعاب هتتتو التتت   ين تتت  بتتته العلتتتم  :ىاألولددد

ارع إىل أحكا ته اااتا ال  ت  العلتم اإلمجتاي الكبتا،  اهبا ت   لت  بوخلتوهب رتر  نصتبها الشت إمجاالب الواقعية، أ ا العلم 
عتتن الطتتر    لميتت ة اهبا تت  الطتتر  التر نصتتبها الشتتارع  تا ، بعبتارة أختتر : الطتر  مملتتة، أ   تترهبهبة بتني رتتر    تتاة

نته حت   روايات  ت  الع تول حيت  انظا  أ   اهبا   احلجج خمللطة بغا احلجج وال  نفرزة عنها الر مل ينصبها
 ضعيفة.الو سنة احلو وث ة املبها، والص ي ة غا برسلة واملعلبة املباألسانيد ااخللط  الروايات املسندة 

، ال حيتت  العلتتم أ  تتر  نهتتابتتني رتتر     تتاة ولكتتن  تترهبهبة  ان هتت ا العلتتم اإلمجتتاي ال تتا ، بوخلتتوهب حجتتج والحاصدد :
 .(ةاحلجاملعلب )الطرين اإلمجاي الكبا )األول( ألنه ال ين   إال بعلم  فصيلي ب

يجب انروج عن عهد ه إ ا باالحلياط وأخوا ته، وقتد ستبن ياب حباله االعلم اإلمجاي الكبا باقوحي   ان  الثانية:
 ايجتتب انتتروج عتتن عهد تتهرهبهتتا ألن االحليتتاط  ستتلل م للعستتر واحلتترج والتتبالة  ستتلل  ة لل.تتروج  تتن التتدين.. إ ، 

 الشرعية الواقعية حجة. االظن باألحكام ، وعليه،بالظن
وحيتت  ان الع تت   ستتل   بوخلتتوب  صتتي  املتت  رن، اانتته ال يتتر  ارقتتاب بتتني الظتتن بتتاحلكم الشتترعي التتواقعي  الثالثددة:

 .وبني الظن بطري ة
ارنتتب يف بيتتان  متتا األخا تتان  تتا  تتا ل تتر  الشتتي  وارنتتب يف بيتتان األختتاة  نهتتا يف هتت ا اللنبيتته   وها تتان الن طلتتان

هنتا اإلنسداهب، إال ان اق ن النتائيين أستهب   ات الدلي  الرابع املعرو  بدلي دامل د ة ال ال ة  ن   ية يف ال انالن طة 
 األول ا ال: الن طةيف بيان 

 نص كالم المحقق النائيني
وخا ستتتاب: ستتتلرمنا العلتتتم اإلمجتتتاير بوخلتتتوهب الطتتتر  اوعولتتتة وعتتتدم امللتتتي ن وعتتتدم »نعتتتم: يتتترهب عليتتته  تتتا أاتتتاهب  ب ولتتته: )

وخلوب االحلياط، لكن ن ول: إنر لل  ال يوخلب  عنير العم  بالظن يف  سألة  عيني الطرين ا ط، ب  هتو متورز لته،  
                                                           

 بال ا . سنصفهي اب له عن العلم اإلمجاي بالطر  ال   يبالكبا واألول، مت نصفهويف املنت سو   (1)
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 «. ما جيوز العم  بالظن يف املسألة الفرعية إ 
و وضتتيذ للتت : هتتو أنرتته قتتد   تتدم يف التتدلي  الع لتتي الرتت   أقتتيم علتتى حجيتتة انتتب الواحتتد أنر متترهب العلتتم اإلمجتتاير 

رريتتن ال ي لضتتى ااتتالل العلتتم اإلمجتتاير باألحكتتام الشتترعية الواقعيتتة، اانرتته ال ية تتب عليتته آثتتار احلجيتتة:  تتن بنصتتب 
تتا  ر تتب علتتى الطريتتن الواصتت  إىل املكلتت    نجيتت  الواقتتع عنتتد املصتتاهباة واملع وريتتة عنتتد امل.الفتتة، اتتانر هتت   ا ثتتار إار

نر الطريتن  تا مل يكتن حمترزاب لتد  املكلت  وواصتالب إليته  وضتوعاب  فصيال للجر  ايه األصول اللفظية واجلهلية، بداهتة أ
وحكماب ال جير  ايه األص  اللفظي:  ن أصالة إراهبة الظهتور، واألصت  اجلهتر:  تن أصتالة  تون صتدور  لبيتان حكتم 

والظهتور، وإالر  ل رري تاب والعلتم بتامل هبر  اللره الواقعي ال لل ية واوها، اانر ه   األصول  لوق  على العلم بكتون الشتي
 مل يكن  وضوعاب هلا.

ا يكون  ن لوازم خلريان األصول، وإالر  ان العلم اإلمجاير  تا حبالته وااالل العلم اإلمجاير باألحكام إار
اانرته مل  (1)

اير يعلم بالطرين املنصوب  وضوعاب وال مب هبرا  حىت يكون العلم مبا ي هبر  إليه  ن األحكام  وخلباب الاالل العلم اإلمجت
  ا إلا  ان  ا أهبر  إليه ب در املعلوم باإلمجال  نها.

االعلم اإلمجاير بنصب الشارع رري اب إىل األحكام ال أثر له وال يكون العباهب  كلفني بالعم  به  ا مل يص  إليهم 
انتروج عتن   فصيالب، واملفروض عدم وصوله إليهم  ت ل ، ايب تى العلتم اإلمجتاير باألحكتام علتى حالته، وهتو ي لضتى

 عهدهتا، إ را علماب  ع اإل كان، و إ را ظناب  ع عد ه.
نعم: العم  مب هبر   ا يظن  ونه رري اب جي   أيضاب، لعدم اللفاوت بتني العمت  بتالظن بتاحلكم الفرعتي وبتني العمت  

انتتروج عتتن مبتت هبر  الطريتتن املظنتتون ايمتتا هتتو املهتتم يف نظتتر الع تت :  تتن حصتتول الظتتن بتتامل  رن عتتن  بعتتة اللكتتالي  و 
يتتةا ه  تتع الظتتن عهتتدهتا عنتتد انستتداهب بتتاب العلتتم  تتا، اتتال وخلتته لل.صتتين النليجتتة دصتتو  الظتتن بتتالطرين بعتتد ا

 .(2)(بالواقع يف األثر
 إيضاح كالم المحقق النائيني

إىل وصتتوالب   تتة  عتتن ث  تتة   فصتتيالب بتتان علمنتتا بتتان هتت ا انتتب روا  ث تتة عتتن ث يتتن  نا الطر ل  ص تتو  بعبتتارة أختتر : إلا  أقددول:
 بتاإلراهبة اجلديتة( وأصتالة  تراهب      ظتاهر   وجنتر  أصتالة الظهتور )وانر وأحرزنا ظهور ، اهنتا يكتون  نجت اب  عت راب  اإل ام 
 ألت  قضتية  ت الب بتني   لوزعةاإلا علمنا بان األحكام الواقعية هي  ائة حكم )وانه صدر لبيان احلكم الواقعي(  اجلهة

  يف  ت  األلت  قضتية وال جيب االحليتاط (3)الكباالعلم اإلمجاي   ر ااعلى األحكام الواقعية،   علباوصلنا  ائة خب 
                                                           

 .هنا حايية للم  ن العراقي سيأيت ن   نصها الح اب يف املنت (1)
 .282-282  3د حسني الغرو  النائيين، اوائد اال صول،   سسة النشر اإلسال ي  اللابعة جلماعة املدرسني ت قم، جاملازا حمم (2)
 يف أررا  األل  قضية. (3)
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(  تتا عتتدا املائتتة  تتورهب التتر قتتام عليهتتا  ستتعمائة قضتتية علتتى الفتترض متتا ال جيتتوز إ بتتاع الظتتن يف ستتائر ال ضتتايا )وهتتي 
 .املعلب الدلي 

ني ألت  ختب، هتي صت ي ة إلا مل  صلنا الطر   فصيالب ب  وصل  إمجاالب بأن علمنتا بتأن  ائتة ختب  تن بت ولكن
لكننتا خلهلنتا أعيااتا بتان  ترهبهبت بتني ألت   ،الداللتة وقتد صتدرت لبيتان احلكتم التواقعي ال للل يتة واوهتا ظاهرةالسند 

أ  ختب  نهتتا أصتالة الظهتتور واجلهتتة، إل  ت  ختتب  نهتتا  ختب  نهتتا  نجتت اب وال  عت راب  متتا ال  تتر  يف أ   ختب، التتي  
جة اكيت  يكتون هت ا انتب أو لا  )أو أ  ختب آختر لي  حب رهبهب  ونه هو احلجة  ن بني عشرة أخبار  سعة  نها 

  العتر    ان ت ( التو علمنتا ان هت ا هتو ثب تو ي   ر  ايه أصالة الظهور واجلهة  ع انه ) ؟ راب نالحظه(  نج اب  ع
ظهور   راهب وإراهب ته اجلديتة  طاب تة لالستلعمالية، لكتن املشتكلة  وانر ال  ة وأحرزنا ظهور  قلنا إلاب هو  نج   ع ر  خب

لم حجيله إل لع  احلجة  ا  ب  احلمال  ونه حجة هتو واحتد  تن عشترة ا تط )حستب عنان أ  خب نالحظه اال 
 تتع ان  مل يصتتدر   يتتةو يتت  ن تتول انتته  ؟لتتومعالفتترض( اكيتت  ن تتول ظهتتور   تتراهب للشتتارع  تتع ان أصتت  صتتدور   تتا  

 .؟لوم ا  ع أص   ونه حكماب صاهبراب  ن الرسول 
األول أ   ، ال حيت  العلتم اإلمجتتاي)وهت ا هتو العلتتم اإلمجتاي ال تا ( امجترهب العلتم بوخلتوهب  ائتتة ختب  علتب وعليد::

ة خب  علب بني أل  خب،  ستعمائة  نهتا بوخلوهب  ائة حكم يرعي ) رهبهب بني أل  قضية( نظراب لةهبهب ه   املائ العلم
 !!ب ا  عل

جنتتتد ان العلتتتتم اإلمجتتتتاي األول )الكبتتتتا( ال ين تتت  بوخلتتتتوهب علتتتتم إمجتتتتاي ثتتتان  يف الطتتتتر  إليهتتتتا واحلاصتتتت :  وبدددد ل 
ا يكون  ن لوازم خلريان األصول، وإالر  ان العلم اإلمجاير  ا حباله اانرته مل يعلتم  )وااالل العلم اإلمجاير باألحكام إار

بالطرين املنصوب  وضوعاب وال مب هبرا  حىت يكون العلم مبا يت هبر  إليته  تن األحكتام  وخلبتاب الاتالل العلتم اإلمجتاير  تا 
 .(1)إلا  ان  ا أهبر  إليه ب در املعلوم باإلمجال  نها(

 إشكال العراقي على النائيني
ب ولته: )أقتول: الرت    ستلرم و  مجتاي  تا حبالته(علتى قولته )وإال  تان العلتم اإل  اق تن العراقتيأيتك   ولكن

اجلتت م بظهتتور  تتا هتتو الصتتاهبر إمجتتاال مب تتدار املعلتتوم باإلمجتتال، و إالر التتو علتتم عتتدم اعةانتتا بتته أيضتتا ستتاب ا هتتو صتتورة 
بظهتتور  تتا هتتو الصتتاهبر املعلتتوم إمجتتاال مب تتدار املعلتتوم باإلمجتتال، اتتال قصتتور يف حجيتتة   تت  هتت ا انتتب الظتتاهر  تتن بتتني 

 .(2)األخبار، و   ل  ال قصور يف سببية ه ا امل دار الاالل العلم الكبا،  ما ال خيفى(
ين تتت  العلتتتم اإلمجتتتاي الكبتتتا األول )باألحكتتتام الواقعيتتتة( ونبللتتتى حينينتتت   بتتتالعلم اإلمجتتتاي ال تتتا   وبعبددداأخ أ:دددرى:

                                                           

 .282  3املازا حممد حسني الغرو  النائيين، اوائد اال صول،   سسة النشر اإلسال ي  اللابعة جلماعة املدرسني ت قم، ج (1)
 املصدر. (2)
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ة ا ط ال الظن بالواقع ألننا لسن  كلفني به حينين   )أ   تع ااتالل )بالطر ( وعليه: االظن بالطرين يكون هو احلج
 العلم اإلمجاي به(.

 توضيح إشكال العراقي في نقاط
 اللصوير ا يت: ويوضح:

 تن ال ضتايا التر يبللتى  تا عا تتة التو اننتا علمنتا إمجتاالب بتان هنتا   ائتة حكتم يتترعي يف األلت  قضتية وواقعتة  -1
 .بان يكون  ا عدا املائة  ورهب  باحاب أصلياب املكلفني، 

 كتتون الطتتر  املعلو تتة ا ينينتت   علتتبة،  وخلتتوهب يف الكلتتب، هتتي امل   علمنتتا بتتان  ائتتة ختتب  تتن بتتني ألتت  ختتب -2
 األحكام املعلو ة إمجاالب. هبعداحلجية إمجاالب ب

ون  تا عتدا  توارهب يكتو ، لل دهب  وااصار  مبوارهب العلم اإلمجاي بالطر  اين   ب ل  العلم اإلمجاي باألحكام -3
 ، مر  للبالة.)وإن مل نعراها بأعيااا( خباملائة 
وحي  ان املائة خب  رهبهبت بني األل  خب وخلب االحلياط ايها باألخ   ا مجيعاب، اان ل م العستر واحلترج،  -4

 ذ املائة  ن بني األل  بالظن.رخل  نا يف  ديدها ل م العم  بالظن
، خالاتاب لكتالم الشتي  اترض ااتالل العلتم اإلمجتاي بتهايكون الظن بالطر  هو احلجة، هبون الظن بالواقع إل  -2

 .والنائيين، ولل  حبسب إيكال العراقي
 إيضاح أكثر

املعلتبة  روايتةصورة أخر  وهي  ا لو علمنا ان املائتة ا نفني ال ا  وال ال  الرقم أ  ر:  ا لو ارض بني  ويوضح:
ملوخلتتوهبة يف  تت  الع تتول )أ   انتت  األخبتتار الكتتايف هبون انمستتمائة األختتر  ا روايتتات تتن  255إمجتتاالب  تترهبهبة بتتني 

(، و انت  املعلتبات حبستب  ت الب  255( و   الع تول )ارضاب  255 وزعة بني الكايف )ولكن أل  خب هي مموعاب 
 روايتتات، اتتال يتت  ان انمستتمائة الكتتايفروايتتات العلتتم اإلمجتتاي  ائتتة ولكتتن علمنتتا بتتان هتت   املائتتة هتتي ضتتمن هبائتترة 

خترج عن هبائترة العلتم اإلمجتاي ويكتون الشت  ايهتا بتدوياب، ايجتب االحليتاط بالعمت  بتالطر  ائة انمسم   الع ول 
 .بينها (ةاملائالروايات املعلبة )لةهبهب نظراب وخلوهبة يف الكايف امل 255الت

ويلعتتتني خلعلتتته هتتو  تتتدار الب تتت   ان العلتتتم اإلمجتتاي بتتتالواقع ين تتت  لصتتا  العلتتتم اإلمجتتتاي بتتالطر بتتت ل  اا ضتتذ 
 نكم  الب   الح اب إلا يال اهلل  عاىل.لعلنا و  . الدبر خليداب.ون الظن يف أررااه هو احلجة، ال  اويك
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