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 تقديم

ــ عند اسراراضنا للرسائا المربادلة بین سبق أن  ذکرنا في األعداد السابقة من هذه الدوریة ـ

ــ أّن من رسوا األخباریة المرّّخرة الذین کان ل م دورم م م في تّجی   األخباریة و األصولیة ـ

ـــابوري  ـــیايو هو المیرزا محمد بن عبد النبّي بن عبد الصـــانع النیس نار الفرنة في المجرمع الش

ـــ و هاجر الی الاران سنة  7711المشـر ر بالمیرزا محمد األخباري  ولد بال ند سـنة  ال ندي هـ

هـ و اخرار مدینة الکاظمیةو فسکن ا و شرع في نشاطه ضد األصولییّنو و کانت له طوال  7711

ــائا الري  ــقنا القول عن ا في مقدمة باا الرس ــفار عدیدة بس ــوالت و أس حیاته جوالت و ص

ي هذه الدوریةو کما اسـرارضنا سیرته من حین دخوله الی الاران في السنة حقّقناها و طبات ف

ـــ في المقالة الري سـرنشر قریباه و هي بانوان  7122أو  7121المذکورة الی حین مقرله سـنة  هـ

ـــاطات األخباريو «  دور تالمذة الوحید الب ب اني في إخماد فرنة األخباریة» و لاّا من أهم نش

رب و الردود الري کرب ا رداه علی األصـولیینو و من ا هذه الرسالة الري عشـرات الرسـائا و الک

کرب ا ـــ حسب ما جاء في مقدمر ا ـــ بقلب  من السیّد محمد رضا شبّرو و هي جوا  عن  ال ة 

 ارو و عن الفرن بین أها األصــولأســهله و هي: الرحقیق عن مســّلة القینةو و عن مســّلة االخری

 USUL STUDIES یهای اصولپژوهش 
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ي الرسـالة االجابة عن المسـّلة األخیرةو حیي یصّر علی أن االخباري األخبار  لکن ُجّا ما فو

یخرلف مع االصولي في عشرات المسائا االصولیةو با یصّرح بّّن موارد اخرالف ما تربو علی 

جمع بین أها األخبار و األصــولو مائة مسـّلة في االصـول و الفروع الم ّمةو و علیه فالجامع ی

ة االیمـان بـّها البیت الاصـــمة و الق ارة: و أن الناجي هو أّن األصـــولي خـار  عن حقیقـو

 األخباري النافي لالجر اد و األدلة الاقلیة و الظنیّة!!

ــالة للمؤلّف  ابتم و قد تحّده عن ا و ذکرها ضــمن مؤلفاته کّا من  ــا  هذه الرس و انرس

 [و قال: 6/212ذکر سیرتهو من م الشیخ آقابزرگ الق راني ]في الذریاة:   

ااح  » ــّ ـــة الخن ـــوس للمیرزا محمــد بن عبــد النبي النیشـــابوري « رز الحواا عن وس

  ذکر في آخره الفرون بین األخباریین و األصولیینو منر یاه 7121األخباريو المقرول سـنة 

 الی تساة و  ال ین فرقاهو رأیت الققاة األخیرة منه في مکربة الصدر 

يو بقم تمرلک ما مکربة الســـید المرعشـــاعرمدُت في هذا الرحقیق علی نســـخرین کاملرین 

    و آخر دعوانا أن الحمدّله رّ  الاالمین 4/6612و 1/70071برقم 

 محمد رضا االنصاري القمي
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 رسالة

 ِحرُز الَحواس عن َوسوسة الَخنّاس

 بسم اّله الّرحمن الّرحیم

و و سالمم علی عباده اللّذین اصقفی   الحمُدّله

انعو  أّما بعُد: ـــّ ع باروة الَلقنلین أبو أحمدو محّمد بن عبدالنبّي بن عبدالص ـــّ فیقوُل المرمس

 حشرهم اّله بحّب لوآء المصقفین أنّه:

ورد أمر السیّد الجلیاو والمولی النّبیاو ساللة صفوة الخلیاو فقید الادیاو الانلنم الاال مو 

ة لجاني أن یکرب مسّلة الّقینی ق نّه االاالّمة األکبرو السیّد محّمد رضا بن السیّد ُشبّرو ال

االخریارو و الفرن بین أها األصول و األخبارو بّوجز المبانيو علی ما اقربسه من مشکاة و

الل واإلفضالو و ُسّمی الّرسالة  الّرسالةو و زیرونة الّق ارة؛ فبادر الی اإلمساكو مسرایناه باّله ذي الجن

ساوا  ا»بـ :  ْن ون واا م  رْز  الحن « لخننّااح 

                       

              

 

 : في تحقیق الّقینةالمسألة األولی

ــیّة بلفظة  ت»و هي الّري یُابّر عن ا بالفارس ــْ ر ش ــ  یُولی»و بالیونانیّة « س عند المرکلّمین  و« بال ن

و یجري علی ا الحدوه و الرغیّر و و هي مخلوقه مجاولة مرصـــّرفة فی او مق ورة علی ا«بـالماّدة»

ـــائر المجاوالت في تقّور األحوالو وقدأفقرها ربّ ا علی ما هي من و الّزوالو کجری ا علی س

يو و أخلب باضـــ ـا ع ورو  باد أن مزن بااالّقیـب و الخنبـن   و لّوهو وأفاض علی ا الصـــّ

خّصــ ا باألشــباحو و مکّن فی ا الّقباع والاقول والنّفوا و األرواحو و أســرج ا بمصــابی  و شــن

و و أودع فی ا قّوةه ُسّمیت باالخریارو و جال ا مؤ ّرة برقلّب ا في أطوارها في الماارف أىُّ اصـباح

لو الرّرك و الفاا المرضّیو و ما جاا اّله الّقینة موجبةه لألفااتقبیب الخبیيو وإسـااد الشـقّي ب

ال  ی  األفاـال ظلمــاه علی أّي حــحرّی یکون الرّکلیف ما ـا قبیحـاه بـالمـول  و الاقـاُ  علی قنب

َناو َنُا الّقینة کمن رف و الخســاســة أوصــافم الحقةم للّقینةو فمن  انســان القیبوبیّة والخنبا هو و الشــّ
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فرة و الّسواد المسربانو الاین و غیر  زقة و الخُضـرة و الصُّ االنسـانو وتلع األوصـاف بمنزلة الرُّ

ُع في المنظرو و األفاال القادرة ب ا کاألبصــارو ف ا ترى لأللوان  واالخریاُر بمنزله البصــر الُمودن

فات !  رور أو الخیرات بمقرضــی الصــّ ْرفه الی الشــّ مدخاله في نفس البصــر أو االبصــارو ون صــن

 ذلع أوصاُف الّقینة الیکون موجبةه لألفاال في حال  من األحوال فک

م أولی األبصــار  ّمهه لروســّ
ُ األوصــاف المناســبة لما یصــدُر عن ا باالخریار ســ  اا اّله نامو جن

           اا االخریار عالجاه لدآء االضــقرار  واألفاال مؤ ّر في تقلیب ون جن

ـــوداد و االخضـــرارو و االخرالُف دلیُا الحک ـــفرار الی االس مةو والرّقلیب دلیُا القدرة؛ االص

دُ فلو رت  الحکمــةو و لو عــن کــانــت من الرّقلیــُب لخفیــت القــدرة  ولوکـان اللّون واحــداه لمــا ظن ن

األوصــاف حرمیّةه لما کانت للرّکلیف علی االهمال مزیّةو ولما اقرضــت الحکمة نصــب األئّمة 

 یّة للرع
بْق  م في المیَان األقدم علی الّظاللو ولسابق  و تخصـیُب الّقینات بالّرجال علی حسـب سن

علمـه المقـابق لمایؤل الیه حال م باخریارهم األفاالو و ال یوجُب الالم مالوماه لیجُب االهمال 

   
1  

ر آشنا شود کُو سرگُذشره  سرشْت نیایْد به دست  کنس سررشره  ای که به سن

 

 و قال الحکیُم النّظامي في ما یناسب هذا المانی:

ر می  توان تافرننه زیْن رشره سن

 

ررشره  را می   توان یافرننه سن

 

 في االسرقاعة و االخریارالمسألة الثّانية: 

 وا :فاا الخنقّ والصّ فاإلخریاُر: هو منشّ صّحة الخقا و و ترتّب الَّوا  و الاقا و علی 

يء علی  و االستطاعُة: مقارنةم للفاا و الرّركو و هي  مرة االخریارو یررتّب علیه ترتّب الشـّ

 علّره المادیّة 

کمة اإلل یّة إفاضـة القُوى الکمالیّة علی نوع االنســانو قّومة علی أحسن  و لما اقرضـت  الح 
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ــا اعردالو و وهب له األرادة المؤ ّرة لب النّافع  تقویمو و أقس في األفاالو و قّوةه مرمکّنةه من جن

اّرو تمکّناه العلی وجه القســر واالضــقرارو و هي الّري تُارف باالخریار الوســا بین  و دفع الضــّ

 الرّفویا و االجبار 

و لما کانت اإل ابه علی األفاال االخریاریّة أتمل في االبر ا  و الّسرورو و الاقاُ  علی ا أبادن 

ـــدور عن الّظلم هــا أو ترك محظورهــا علی اإلرادة المحظورو علّق الرّکلیف بــّمور  یروقّف ص

ة الّري تجري ب ا األقدارو و ذلع باد و ـّ ـــری االخریـارو دون االفاـال الّقبیاـةو و الحرکـات القس

 نصب األدلّة القاطاة الخارجیّة و الداخلیّة لراریف ما یؤتی به ویُررك من اآل ار 

ب األدلّة علی ما لیس مالوماه بالّضرورةو فإّن الّضروري الیحراُ  فیه و إنّما وجبن علیه نصـ

 الی الّدلیاو لسبق الحصول الرّحصیا 

ُد باالسرقراءو و الّري التنقب في الالم من الایان:  و الّذي قام علیه البرهانو و یااضن

 أّن المسائا الّري الیوجد ل ا دلیام من السنّة أو القرآنو هي:

 ات الّري الحاجة فی ا الی البیان بنصب البرهان من الّضروری

نام الی او مناء الّرحمنو لادم احریا  األأو من با  الرکلّفات الفرضیّة الّري لیست بمرضیّة أل

أو الرّوسـاة فی او أو لندرة وقوع ا في األزمان باد األزمانو و امکان الرخلّب من ا بضرو   من 

 من الروّسا و      الروقّف و االحریاطو و الرجنّب

ـــول الکریمو و ذریّره االئّمة  و قـد قام علی ذلع البراهین من الکرا  الحکیمو و آ ار الّرس

کم به الاقا المســرقیمو و قنبل ه القلب الســلیم  و أقّر به علماء الّدین القویمو و إذا  المیامین  و حن

ر ف المرتادو و عن    من الرشــاد؛ ف صــّحة ما حققّناه ترّبع و تّّما الُمنصــ 


1  

ـــل مینو و بین المسئئألئة الثّئالثئة:  في أّم الفرون بین الُمحـّد ین من المرّجحین ون الُمس

رهم اّله تاالی مع موالی م األکرمین  شن  األصولیّین من نُفاة االجر اد والمجر دین حن

 خالفوا الُمحّد ین فی ا تربوا علی مائة مسّلة منو المسـائُا الّري اخرلف األصـولیّون ب او و 

لنا القولن فی ا في کرابنا  ـــّ ـــی»و « الُحّجة البالغة»أصـــول األصـــول والفروعو و قد فص ُف اّله س
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 و و مرجع اخرالف م الی أصلین:«المنسلول

ـــد  األّول: ـــل  و ترك األفس أّن المحّد ین رضـــی اّله عن م قالوا: اّن الرّکلیف بفاا األص

اني  ــّ واجــبم علی الحکیم تاــالی عقالهو و خــالفوا في األّول الــدهریّین ون الّقبیایّینو وفي الَ

 األشاعرة 

  ّم قالوا: و هو منحصرم فیما أراد الفیما یریدونو باین الّدلیا االّول 

ـــرقّا به   ّم قـالوا: بوجو  الرّوقیف قبـا الرّکلیف ألجـا ذلـعو فـّ بروا النبّوات فیما الیس

 الاقول 

ة البال و  ُّم علی اّله حف    ّم أوجبوا علی اّله الوحی الی مو و علی م : األداءو و علی األُمــّ

ــرطوا کون الُمکلّف به دون ذلع بالماصــومو  ّم علی الرعیّة األخذ بما وصــا عنه و  ُّم ش

 الّقاقة 

:   ّم قالوا: اذا  بت الرّکلیف بشيء   ّم انحصر الرّوقیف في آیة  أو حدیي 

ـــقا لزوم الخقّ  فـإْن کانن المکلّف به من المقلو  نوعاهو جاز االخرالف في أفرادهو و س

 علی االطالن 

: فـإن کان من المقلو  فرداهو تایّن بیان المراد في وجه و البـّد في  بوت النّوع من برهـان

و فلو ورد نبٌّ تایّن الامـا بـهو و لو ورد ظاهرم فکذلعو لقُب  خقا  الحکیم بارادة الخقـا 

 الرجوع بالنصب القرینة 

 و لورود الخقاُ  مخرلفاهو صار دلیاله علی الرّوساة و الخقا  إذا کان ذا وجوبینو ف ما:

 إّما مرساویان بالنصب القرینةو بحینهذ  جاز األخذ ب ما توّسااه تخیّراه 

 إّما أحدهما راج م فرایّن الاما بهو و تُرك المجروح و 

 الخنقّ بمانی ضـّد الّصوا  ال یرحقُّق إالّ بالنسبة الی المکلّف بهو والمکلّف به  ّم قالوا: إن

الیکون إالّ علی وجه الحّقو علی قدر قّوة األضـــاف باد الرّوقیف علی المرادو فال یرحقّق إالّ 

رو ألّن القاصـر  يء الیکون مکلّفاه بهو و الُمقّصر یسرحقُّ اإل مو و خالفوا في في المقصـّ عن الشـّ

 هذا المصّوبة و الماّذرة من الُمخنّقهة 

 و أجابوا عن لزوم تّ ّم الّقائفة:

ـــلّم أّواله اخرالف الکُاو و عدم توافق ا نین من مو ألّن الحکم باالخرالف یروقُّف  بانّا النس

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

  3131تابستان  / 03/شمارهياصول يهافصلنامه پژوهش 331

 

 

و و هو مراـّذرم في طبقة  واحدة و فکیف في الّقبقات  و مجّرد علی االّطالع بـّقـاویل م جمیاـاه 

 االحرمال الیکفی في الّدعوىو ألصالة الادم 

ــار االخرالف في المقلو  الفردّيو فإّن غ ــبب اخرالف اآلو  انیاه: بانحص یات البه واقعم بس

 ی  األخبارو و هو منحصر في المقلو  النوعّي باد  بوت صدورهاو و إالّ للزم القبو

 و  الَاه: اسرلزام االخرالف في المقلو  الفردّيو البقاء علیه الی آخر الرّکلیف 

ــلّم  فاعةو فانّما یُس و رابااه: اســرلزام اســرحقان الاقا  باأل م وقوعه مع تکفیر الوالیة و الشــّ

ة في رجا ـّ ّيو ّو في المقلو  الفردي الجزئ  بت موته علی الخقالنّقا علی طریقـة الوعیـدی

ن ا بـات ذلـع علی واحـد  من االمامیّة خرط القرادو و الزُم فرض المحال محالمو فال یلزم دوو

 الفساد 

 واحــد  بمجّرد االجر ــاد مع فرض الخقــّ عنــد و  مرة الخالف: یظ ر في ا بــات أجر

ید جافر ابن قبة الّرازيو والمفالمجر ـدینو و ا بـات الوزر بمجّرد الخقـّ عند المؤ ّمین کّبي 

ـــاك فیما دون المرو یخو و قدماء المرکلّمین من األمامیّة أجماینو فیجُب اإلمس ـــّ تضـــی و الش

الیقینو و یُفّرن بین البرهان و الّشب ةو و الالم و الج ا المرکّبو باد مارفر ا في مسائا أصول 

 الّدینو فال تکُن من الغافلین 

 إنّ م یقولون: و بالجملة:

 يله بحسب اخرالف الموضوع تخالفم فتاّدد فیهو با إّن الرّکلیف منحصـرم في الحّق و ال

 الوقوعو و علی ذلع دلیام موصام بالرّحقیق 

 و الُمخقُئ آ مم لرقصیره في سلوك الّقریق 

 و میزان الحّق عندهم صدوره عن أصحا  الا صمةو علی أّي ج ة  

ـــالمو و دار الکفر و اآل ــامو مخرلفم فی ـا  األحکـامو الخرالف و داُر االیمــانو و داُر االس

 الموضوع و المقامو فموافقة المخالفین في صور األفاال في دارهم حّق مرایّنو الیجوز خالفه 

راط  ـــّ ـــلیم و الرّخییرو الیُخر  المکلّف عن الص و األخـذ باألخبار المرخالفة من با  الرّس

 المسرقیم و اطرافه 

ه من نفس األحکام أو الموضـــوع أو و المجر ُد المرتاُد للحّق ون الّرشـــادو فیما اشـــربه علی

 الّدلیاو یجُب علی الحکیم ایصاله الیه بقصد الّسبیا 

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

 116       حِرزُ الحَواس عن وَسوسۀ الخَنّاس

 

  الیُرصّور ااّل مع الرّقصیرو و المقّصر غیر ماذورم بالنکیر و الخقّ

و هذا عندهم علی عمومه في الفروع و األصولو لاموم أدلّة الماقول و المنقولو وخالف م 

 ي األّول دون الَّانيو و قالوا:المجر دون من األصولیّین ف

یکفي في الفروع مقلق الّدلیا الظنّيو و یجوُز اجراء أحکام ا باد اسرفرا  الوسع بالرظنّيو 

 و ال یسرلزم الخقّ فی ا الرّقصیرو فیاّذر غیر المقّصر بالنکیر 

ا محّا بســ و الحّق أنّه ماقام دلیام علی الرّخصــیب     قام االتمام أو غیر تاّمو و لیس هاهنا

 الکالمو فإّن له مقاماه غیر هذا المقام 

اوا في الاما علی هذه األخبار  الثّئاني: ـــّ ـــوان اّله علی م أجماینو وس إّن الُمحّد ین رض

دور والاماو النحصــار الروقیف فی او و رفضــوا و االعرماد علی األصــول الظنیّة المققوعة الصــّ

کنسوا األمرو فضیّقوا با  و ادة الفاطمیّة  و المجر دون عن المدارك الااّمة الغیر المّخوذة عن السـّ

دون و نظرائ م  ــّ الاما علی هذه األخبارو زعماه من م أّن الرّاویا علی تصــحی  الکلیني و الص

رح والرّاــدیــاو   ربروّهم أنّ مــا من بــا  األخبــاتقلیــد ل مو مع تقلیــدهم من دون م في الجن

االجر ادو مع بُاد األعصـارو و تباین البالد  ووّساوا علی أنفس م با  االسرنباط من المدارك ال

 الااّمیه الماروفة عندهم باألصول الفق یّة 

: أّن نظام الّدینو و تخالف المؤمنینو و مراعاة حف  الحدود الشــرعیّةو والرجنّب و الَحقّ 

ةو و موا ـّ فاة الغرض من الرّکلیف علی ما أراده الخبیر اللّقیفو عن الراـّدي عن النّوامیس االل ی

ـــلیم ألمنـاء الالّي الاظیمو قـال اّله تاالی:  الیرـّتي االّ بـالرّس             

             


1  

  قال اّله تاالی:                                

 
2. 

                                                           
 65آیا . سورة النساء،1
 56. سورة االحزاب، آیا 2
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ليّ  و ل ذه اآلیة ظاهرم و باطنو فالّظاهر قوله: : »و قـال عن       و و الباطن قوله

          لّموا ـ لمن وّصاه و اسرخلفه علیکم ـ فضلهو و ما عن  د به الیه تسلیماه  أي سن

فنمنن أخذ بما علیه أها القبلةو الّذي لیس فیه اخرالفو و رّد : »و قال الحســـن بن عليّ 

ل م و ننجی بـه من النّارو و  ـــن ّ علم مـا اخرلفوا فیـه الی اّله س مّن علیهدخا الجن  ةو و من وفّقه اّله ون

ـــ هو ف و عنداّله احرّ  علیه بّن نّور قلبه بمارفة والة األمر من أئمر م و مادن الالم إنو اید س

 « ّله وليّ و

ل م: »و قد قال رسول اّله  قّا فقال فنغنن م أوسکت فنسن لم حن م اّله إمرءاه عن ح   « رن

لهو و هو عندنا مجموع کلّه بحذافیره و أنّه الیحده شيءم و إّن الالم فینا و نحن أه»و قال: 

ـــول اّله  بخّا و: »الی یوم القیمة حرّی أرش الخدشو إالّ و هو عندنا مکرو م بامالء رس

 « بیده علي

ا اّله للا لم أهالهو و فرض علی الابـاد طـاعر م بقوله: : »و قـال علیّ  اـن د جن ون قـن     

        
   و بقولــه:  1

        
ــه: 2   و و بقول

  
         وبقوله:و 3

و 4 

   و بقوله: 
ـــرودعره األنبیاءو البیوت هي بیوت او و5 لالم الّذي اس

او مـن ـــیـاسهمو فکـّا عن جري علی غیر أیدي أها االصـــقفاء  من أعمـال الخیر یأبواب ـا أوص

                                                           
 53، آیا النساء. سورة 1
 81، آیا نساء. سورة ال2
 113، آیا توبا. سورة ال3
 7، آیا آل عمران. سورة 4
 183، آیا بقرة. سورة ال5
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نن م وع ودو ـــُ ـــرائا م وس و و أهله بمحّا ماالم دین مو مردودم غیر مقبولهم و حدودهم و ش

  و إْن شملر م صفة االیمان کفر

 و قال الّسائا: ون منن هوآلء الُحجن  

 ّ ّا محلّه من أصـــفیاء اّله ال و و من حن هو وبرســـولذین قرن م اّله بنفســـه قال: ُهم رســـول اّله

ــهو و هم والة األمر الّذین قال و فرض علی الاباد من طاعر م مَا الّذي فرض علی م من ا لنفس

          اّله فی م
و و قــال 1

           فی م: 
2  

 و قال السائُا: ما ذاك األمر 

ذي بـه تنّزل المالئکة في لیلة  الّري تفرن فی ا کّا أمر: »قـال لْق   الـّ  ورزن  حکیم م ْن خن

مناأجاو و و علم غیب السماوات و االرضو و ماجزات  و عن  ّله الّري ال تنبغي ااّل  و حیاة  وموت 

 « و أصفیائه و الّسفرة بینه و بین خلقه

 « هلع المرکلّم ون نجي الُمسلِّم: »و قال الاالم

 « ی لعن المرکلّم ون ینُجو الُمسلِّم: »و قال

 « ُمسلِّمونی لع المرکلّمون و ینجو ال: »و قال

 « إّن المسلّمین هم النّجبوء: »و قال

 « االسالم هو الرّسلیم: »و قال علي

ـــلیم ل م فیما ورد علی مو  انّما کُلّف النّاا  ال ة: مارفة االئّمةو و: »و قـال الاالم الرّس

 « الرّد الی م فیما اخرلفوا فیهو

ل م: »و قال للم لنا سن  « منن سن

  : في تفسیر قوله تاالی و قال
 « هم الُمسلِّمون» :3

                                                           
 53 ، آیانساء. سورة ال1
 81، آیا نساء. سورة ال2
 .1، آیا مؤمنون. سورة ال3
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و قال اّله  و کذلع األســوة المّمور ب ا الیمکن االّ بالرّســلیمو لقول الّرســـول الکریم

       تاالی 
    و قال: ،1

   
2  

         و قدأخبر عنه بقوله تاالی: 
3  

    و بقوله:
 4  

      و قال تاالی: 
5  

             و قال: 


6  

           و قال تاالی: 
7  

      و قال: 
8  

    و قال: 
9  

                                                           
 .21، آیا حزاب. سورة اال 1
 .7، آیا حشر. سورة ال2
 .1/3، آیا نجم. سورة ال3
 .86، آیا ص . سورة4
 .16، آیاسراء. سورة اإل 5
 .33/35/36، آیاحاقا. سورة ال6
 .163، آیا عراف. سورة األ 7
 .28، آیا نجم. سورة ال8
 .12، آیا یونس. سورة 9
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و قال:                           

 
1  

کت عن إّن : »و قال عليٌّ  اّله حّد حدوداه فال تاردوهاو ففرض فرائا فال تنقصوهاو وسن

 « أشیاء لم یسکُْت عن ا نسیاناه فال ترکلّفوهاو رحمةه من اّله لکم فاقبلوها

 

؛ وقال في  أقول: و و الفرُن بیّنم و و الَّاني واجبم الرنکنلُّف فیما دون الرکلیفو و األّوُل حرامم

 : االکمال

الیالمو احرّ  اّله علیه بمالئکرهو و کانوا ُش داء اّله علیه في الّدنیا  فمن تکلّف ع لم ما

 واآلخرة 

 : الکافيو قال  قة االسالم في أّول 

! إنّه الیسُع أحداه غیر شيء مّما اخرلفت الّروایة فیه عن  فاعلم یا أخی أرشدك اّله

 برأیه     الالماء

 الی أن قال:

و و قبول ما وّسع من و ال نجُد أحوط و ال أوسع م ْن رّد علم ذلع کلّه الی الاالم 

 « بایّما أخذتم من با  الرّسلیم وساکم: »األمر فیه بقوله

 «: اجازته الکبیرة»في  و قال السیّد جمال الّدین بن طاووا

من « َرّىلسکّان الغیاه سلقان الورى »و أعلم إنّني إنّما اقرصرُت علی تّلیف کرا  

کرب الفقه في قضاء الّصالة عن األمواتو و لما صنّفت غیر ذلع من الفقه وتقریر 

المسائا والجواباتو ألنّنی کنُت قد رأیُت مصلحری و ماادي في دنیاي وآخرتي في 

الرفّر  عن الفروى في األحکام الشرعیّةو ألجا ما وجدُت من االخرالف في الّروایة بین 

ّا جالله یقول عن أعّز موجود  فق اء أصح ابنا في الرّکالیف الفالیّةو و سماُت کالم اّله جن

 :من الخالئق علیهو محّمد                     

                فلو ُصنّفُت کرباه في الفقه یاما بادي علی او کان

                                                           
 .15، آیا یونس. سورة 1
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ذلع نقضاه لروّرعي عن الفروىو و دخواله تحت خقر اآلیة المشار الی او ألنّه جّا جالله 

اذا کان هذا ت دیده للّرسول الازیز األعلم لو تقّول علیهو فکیفن کان یکوُن حالي اذا 

ّا جاللهو و أفریُت أو صنّفُت خ  أو غلقاه یوم حضوري بین یدي اّله ! ًه ّقّتقّولُت علیه جن

و أعلم أنّني إنّما ترکت الرّصنیف في علم الکالم إالّ مقّدمة کربر ا ارتجااله في 

لی النّني رأیُت طریق المارفة به بایدة ع« شفاء الاقول من داء الفضول»األصولو سّمیر ا 

و و رضوا بما البّد منه من الّدلیااها االسالمو و أّن األنبیاء اکرفوا بدون ذلع الرّقویاو 

ْرُت ورائ م علی ذلع الّسبیا     فس 

 الی أن قال: 

ه باد صاحب النبویّة علیه و آ دن له أفضا الّسالمو و باد خاّصره و هو شيءم حن

 صحابره و

ن  في الفرن بین المحّد یکالمباد « الذخیرة الباقیة»في  و قال السیّد عبداّله الرّسرري

 ن ما لفظه:المجر دیو

و القدر المشررك بین ما هو الاما بالّروایات في الجملةو و حیي أّن الّروایات کَیرة 

االخرالف و الرّاارضو حرّی أنّه قلّما یوجد خبراه إالّ بازائه ما یاارضه و یُضاّدةو کما قاله 

 و فالبّد من الرّرجی  «الرّ ذیب»الّشیخ طا   راه في أّول 

ر بن في مقبولة عم ن في ذلع علی الوجوه المّ ورة عن م فاألخباریّون یقرصرو

حنظلة و غیرها من الّروایاتو و هي بحسب الّسند و المرن التزید علی  مان  کما قّررناه 

 « شرح المفاتی »في 

و المجر دون یزیدون علی ذلع وجوهاه آخرو یارمدون علی ا في الرّرجی و ینیف 

شارف الخمسینو و هذا فرنم آخر بین ماو و بین ما فرونم مجموع ا علی أرباین وج اهو با یُ 

 أخر عّدها باا المرّّخرین الی األرباینو و لیس هذا محالّ ل ا 

 ترحقّق أّن طریقة األخباریّین ـ الّذین الیراّدون في الاما عن و من هنا یمکنع أن

ة سلم من الّقریقـ أ الکرا  و الّسنةو و ال في الرّراجی  عن الوجوه المّ ورة عن م 

األخرىو و األولیه باالتّباع و أخرىو و هي الّقریقة الّسدیدة الاادلةو و الّسیرة المجموعة 

قّهو کالّشیخ الجلیا الّصدون رئیس المحّد ین  الفاضلة الّري جرى علی ا قدماء الفرقة الُمح 
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ماّظم الّشیخ الو وصاحب الّزمان صلوات اّله علیهمحّمد بن بابویه القُّميو المولود بدعاء 

و و  قة االسالم و المسلمین محّمد بن یاقو  الکُلینيو النّبیا محّمد بن الحسن الّصفار 

جامع »المادود عند جماعة  من علماء  الخاّصة و الااّمة ـ من م ابن األ یر في کرا  

ـ من الُمرّوجین لمذهب االمامیّة عند رأا المائة الَّالَة ـ باد ما ذکروا أّن موالنا « األصول

المذهب علی رأا المائة األولیو أبا جافر الباقر صلوات اّله علیه هو المجّدد لذلع 

علی رأا المائة الَانیة ـ والشیخ الکاما النّبیا احمد بن أبوعبداّله  أباالحسن الّرضاو

میرّي رحمة اّله محّمد بن خ الد البرقی طا   راهو والشیخ الجلیا محّمد بن جافر الح 

علیهو و أضراب م من الشیوخ األجّا المرضیّین المقبولینو الَُّقات الممدوحینو یظ ر ذلع 

 لمن نظر في کُرب م و مصنّفات م 

 قلیاله الی اله و أّما طریقة أها االجر ادو فانّما حّد ت باد علمائنا باد ذلعو  ّم فنشت قلی

و و علی  أن صارت هي الّقریقة الّشائاةو واندرست الّقریقة األولی و صارت م جورةه بائرةه

القرونو نونو و دارت األحقا  وذلع سرت األعوام و الّسنونو و تواره اآلباء والب

تّبت رام و المسائاو و دّونت األصولو وُصنِّفت الکرب و الّرسائاو و أفری في األحکو

ارفون یالمجر د إالّ علی األصوليو وال وا  و الفصولو حرّی صاروا الیُقلقون الفقیه واألب

للفقه و االجر اد مانیه االّ النّظر في أصول الفقهو ویرفاضلون فی ما بحسب مزید القّوة 

فی ماو و مارفة دقائق ا و نقصان ذلع  و صار الالماء الماروفونو المرجوع الی م في 

ا اّله بصائرهم القضاء واإلفراء و کُلّ م أو ُجلّ م أصولیّین   م إّن طائفةه من الالّحقین کحل

 ّ قاهم من رحیق الرّحقیقو تنب جاوا الی طریقة ر وا ل ما طالت الغنفلنُة عنهو وبانوار الرّوفیقو و سن

و الّسلف الّسابقینو الّذین کانوا أحدُه ع داه و أقرُ  عصراه الی االئّمة الّصادقین

و و رتبوا حّررواریقة الُمَلیو فّلّفوا قّرروا والی الّسیرة األولیو و اسرقاموا علی القّ  وعادوا

و هّذبوا في ذلع و صنّفواو و ما قّصرواو أحسن اّله مَوبر مو و أوفی جزاءهمو و جاا 

سای م مشکوراه اذ أحیوا الحّق باد أن أتی علیه 


1  
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 انر ی کالمه اعلی اّله مقامه  

* * * 

 

 و قال شيخنا المجلسي طاب مثواه عن مسألٍة له بالفارسية ما نّصه:

رهما اّله تاالیه  أّما بادو چنین گوید أحقر عباد ـــن ش اّله محّمد باقر بن محّمد تقی حن

 که از اینایسـت در سؤال مقلب مرد عزیزى مع موالی ما الّقاهرینو که این دو کلمه

فقیر نموده بودو حّق تاـالی آن برادر ایمـانیو و جلیـا روحانیو و طالب دقایق ماانی 

 راو از وساوا شیقانیو و تسویالت نفسانی در أمان خود بدارد 

ْقو ر  ساخره بودند که در این زمان غیبت شیایان چون در نامه گرامی من ى و ُمندن

فرموده بودند که بر این داعی در این مراتب  شودو و اظ اررا اشـرباه بسیار عارض می

ــ و وقی دارندو بر آن برادر  رت تربّع أخبار أئّمه أط ار سالم اّله علی م ـ ــ به اعربار کَن ـ

 ایمانی مخفی نماند که:

هر که در راه دینو خود را از أغراض نفســانی خالی گرداندو و طالب حق شــودو 

ه حق تاـالی به مقرضـــاى  ـّ     البر
او را به راه  1

 نماید راست هدایت می

 الی أن قال:
و چون مبالغه فرموده بودند که در ســه مســّله که از أّم ات مســائا امامیّة اســتو 

طریقه حّق امامیّه را این شـــکســـره تحریر نمایدو ل ذا به ج ت اطاعت أمرو و رعایت 

ها را گرددو و تفاصـــیا آنها مجماله مصـــّدع میایمـانیو به ذکر آنحقون أخّوت 

 نماید حواله به کُرُب مبسوطه خود می

 یانی طریقه ُحکماو و حقّیت و بقالن آن  أّما مسأله أولی:

یا و دانستو أنببباید دانسـت که حّق تاالی اگر مردم را در عقول خود مسرقّا می

ا: براى ایشان نمی نمود  و چون چنین و همه را حواله به عقول ایشان میفرسرادو ُرسـُ
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ـــت ـــیاء مّمور گردانیدهو و فرموده اس   :نکردهو و مـا را به اطاعت أنبیاء و أوص 

      
ــان حضــــرت 1 ــس در زم و پ

ــول رجوع نمایند به آن حضــرتو و چون آن حضــرت را ارتحال به عالم  رس

كم ف یکُُم الَلقنلین کرـا  اّله ون ع رْرتي أهُا بیري»پیش آمـدو فرمود کـه:  و ما را  «انّي تـار 

ـــت  و  حوالـه به کرا  خدا و أها بیت خود نمودهو فرمود که: کرا  با أها بیت اس

ا رجوع به ایشـــان باید کردو در جمیع أمور دانندو پس ما رمانی کرا  را ایشـــان می

ــوم ــول و فروع  و چون ماص ــدو فرمود که رجوع کنید در  دینو از اص غایب ش

 أمور مشکله که بر شما مشربه شود به آ ار ما و راویان احادیي 

ب ات  پس در أمور به عقا خود مســرقّا بودنو و قرآن و أحادیي مرواتره را به شــُ

 و و دست از کرا  و ُسنّت برداشرن عین خقاست ضایفه حکما تّویا کردن

که طریقه مجر دین و أخباریّین را ســؤال فرموده بودیدو از  و أّما مسئأله دويّم:

شودو و مسلک فقیر در این جوا  سـؤال سابق جوا  این مسّله نیز قدرى مالوم می

 با  وسا استو و افراط و تفریا در جمیع أمور مذموم است 

 الی أن قال:
دانمو عما به أصـول عقلیّه که از کرا  و ســنّت مسـرنبا نباشــد درســت نمیو 

ولیکن أصـــول و قواعد کلیّه که از عمومات کرا  و ســـنّت مالوم شـــودو با عدم 

 دانم ماارضه نّب؛ به خصوص این ا را منبع می

 انر ی کالمه رفع مقامه  

* * * 

 :«الهداية» و قال الّشيخ الورع األمين، حَسين بن شهاب الّدين في

في بیان أصـــا االخرالفو و تحریر محّا النّزاع بین من قال باالجر ادو و بین  المقئّدمة:

 من نفاهو و تحقیق مانی الالم شرعاهو و فی ا بحَان 

 في بیان أصا االخرالف  األّول:
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ال ة  إعلم أّن الّسبب الّداعي الی االخرالفو هو ما ظ ر من مخالفة المرّّخریُن القدماءن في 

 أمور 

یخ القوسي أحدها: یخ المفید و السـیّد المرتضــی و الشــّ  أّن جماعة من القدماء کالشـّ

ّرحوا بّن    الیجوز ا بات األحکام الشرعیّة بالظّنو و أجاز ذلع المرّّخرونصن

ّرح به الشیخ في مبحي االجر اد من  و ثانيها: و باد أن «الاُّدة»ما أجمع علیه القدماءو و صن

 اخرالف األقوال فیما یجر د فیهو و أّن المجر د الُمخقي یّ م أو ال  فقال ما هذا لفظه:نقا 

ذي أذهــُب الیــهو و هو مــذهــُب جمیع  ـــیوخنــا المرکلّمینو المرقــّدمین و الــّ ش

ـــیّد المرتضـــیو ذي اخرـاره الس ـــیخنا  المرـّّخرینو و هو الـّ والیه کان یذهب ش

 لیه دلیالهو و من خالفه کان ُمخقهاه فاسقاه  أّن الحّق في واحد و و أّن ع أبوعبداّله 

 انر ی کالمه 

 و قال المرّّخرون: المجر ُد الُمخقي ال یّ م 

ّرحوا بّّن األخبار الّري نقلوها في کُرب م و عملوا ب ا  و ثئالثها: ـــن أّن جمـاعة من القدماء ص

کُلّ ا صــحیحةو و أنّ ا کلّ ا مّما تُوج ب الالم و الاماو إّما لرواترها أو لقرائن تدلّ م علی ذلعو 

لمجّرد د او لم یُفّرقوا فی ـا بین ما رواه  قة امامّي أو غیره لذلعو و مناوا من الاما بخبر الواح

 عن القرینة المفیدة للالمو لصّحره أو جواز وجو  الاما به 

و قـال المرـّّخرون: إنّ ـا کلّ ـا أخبـارم آحاد مجّردةو التفید االّ الظّن  و یزعم جماعة من م 

کالشـّ ید الَّاني و من وافقه أنّه الیاما من ا ااّل بخبر الادل االمامّي فقاو فضیّقوا علی أنفس م 

 قلّدهم في ذلع و علی من 

 ّم ذکر عبارات القدماء في الحکم بصّحة ما دّونوهو و طریقه عمل م علی األخبارو الی أن 

 قال:

هکـذا کـان اعرقـادهم و عمل م بـاألخبار الی أن جاء محّمد بن ادریس الحلّّيو 

ه رأى هـذه األخبار مدّونة في  ـّ فوافق م علی عـدم جواز الامـا بخبر الواحـدو  ّم إن

 او یُجّوز الاما برن اآلحـادو فحکم بـّّن أکَرها أخبارم آحاد مجّردةو فلمالکرـب بق

ه کـان علی مـذهـب القـدمـاءو فـإنّه الیجّوز الاما بخبر ـّ  الیُوج ُب الالم؛  ُّم نقا الن

 طریقه في الاما 
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 الی أن قال: 

ف و أّول من فر  لمن تــّّخر عنــه بــا  الّقان في أکَر هــذه االخبــار و رّدهــا اذا 

فت      و الاموماتو و أوجب الاما باألصا اذا عارض ا  و وافقه المرّّخرون علی خال

 ذلعو لکن خالفوه في مناه للاما بخبر الواحد 

و و الّظواهر من  ّم ان م وجدوا نصـــوص الکرا  علی جزئیات األحکام قلیلة جّداه 

نّة کلّ ا أخبار آحا د بزعم مو و مع ذلع الامومات و غیرها أکَرها ظنُّي الّداللةو والســـُّ

ه الیفیــد الققعو و ال یفي الیامــا کَیرم من م إالّ بخبر الاــدل اإلمــاميو و ذلــع  کلــّ

ـــقّروا الی تجویز الاما بالظّنو و بناء األحکام علی بمـا یحرا  الیه من االحکامو و اض

 قواعد ظنیّة ُمسـرننبقة من ظواهر الکرا  و السنّةو وعلی اعربارات عقلیّة یحرما الوجوه

ــولو و فّرعوا علی ذلع المنوالو  المخرلفة تفاوت الاقول و األف امو و ألّفوا کرب األص

ـــه في  ُر لـذلع اخرالف مو و تخقهة کّا واحد  من م اآلخر  با مخالفة الواحد لنفس فکَن

 الکرا  الواحد 

 الی أن قال في حال الّش ید الَّاني: 

ـــولیّة ع و في الغـالـب اعرمد هو و غیره من اتّباع الاالّمة لی النّظر في کُرُبه االص

الح ابن الصّ « قواعد»و « شرح الاضدي»الفروعیّةو و في کرب الااّمة وأصول م نحو و

افايو و  ـــّ ة»الش ـّ و غیرهـا لما فی ا من الجدل والّدقة الّري تمیا الی ا « القواعـد الاالنی

ـــرداللو فزاد طر ن یق م عأکَر القبـاع في زمـاننـا هذاو و بنوا علی ذلع طریق االس

ـــ ید الَّانيو« تم یـد القواعد»طریق القـدمـاء بُاـداه  و من أنکر هـذا فلینظر الی   للش

لیالم أنّ ا ملخّصـــة من او ع لما ااّل یشـــوبه شـــّعو و لینظر « القواعد الاالنیة»لیراجع و

رائع» ــّ ــّ ید الَاني و ما فیه من األدلّة النظریّةو و الخیاالت الاقلیّةو الّري « شــرح الش للش

ـــافایّة کالازیز و غیره من عرض ألجل ـا عن کَیرأ  من األخبـارو و یراجع کرب الش

ـــلو و و یرى کَیراه من تحقیقاته الّري أطرح  ـــوطـةو لیالم اتبـاع األس الکرـب المبس

ر  ـــّ األخبـار ألجل ـا منقولـة من کرـا  الازیز بّلفاظ او  ّم جاء باد هؤالء من الیقص

 مَا السـیّد محّمد بن الحسن الحسینيو و الشیخ نظر و ال دقّة عن م في علم  و ال ف م

ابن الش ید الَّانّيو و الشیخ ب اءالّدین محّمد بن حسین بن « الماالم»حسـن صـاحب 
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مد الحار يو فنظروا فیما ألّفه القدماء والمرّّخرون نظر تدقیق  و تّّماو فظ ر  عبدالصــّ

ال تــّویلــهو وکــان أّول من  ل م اخرالف الّقریقین الخرالف طور  الیمکن انکــاره و

ـــنو  ُّم تباـه الباقونو و أبقلوا باا آراء المرّّخرین  یخ حس ـــّ ه لـذلـع من م الش ـّ تنب

المخـالفـة للقـدمـاءو ولکن لم یجررءوا علی اظ ـار المخـالفـةو و اعرـذروا عن م بما 

ـــماه عند نقا کالم مو  ّم جاء باد هؤالء جماعة أظ روا ما أضـــمر غیرهم من  تس

ــّحره من المخالفةو و  صــوبّوا قول القدماءو و حکموا بصــّحة ما ننّب القدماء علی ص

األخبارو وأبقلوا االجر ادو و بالغوا في ذلع حرّی لم یُرّخصـوا في اطالقه علی طریق 

القدماءو ولو بوجه  ّماو فاعررض م جمعم من مقلّدة المرّّخرینو و نشّ من الفریقین قومم 

شّنه ُحّب الغلبة علی خصمه من دون نظر تحقیق من أها الجدل و المماراةو من هو 

حق  و ابقـال بـاطـاو أو من هو بایُد الف مو تمناه الّداعیة أن یرصـــّور مانیه ما یقوُل 

ا به أقّا؛ فنکَُر النّزاعو فضـــاله عن أن یف م مـا یُقـال لـه! وطالُب الحّق قلیاو و الاام

ة و الرّقلیــدو و رجاولو ــّ ة أطـاعوا الحّق و ترکوا الحمی ـــری  النّب عن أئمــّ وا الی ص

دىو لبقـا الخالفو و ذلع ألّن الکُّا اتّفقوا علی جواز الاما ب ذه األخبار في  ال ـُ

ـــّ  من او  الجملة؛ وعلی أّن دلیا الاقا من البراءة الداخلیّة و غیرهما الیاارض ما ص

  افلو أجماوا علی صـّحر ا لم یقع اخرالف في المسـائا الضروریّةو ألّن کّا مایحر

فی ــاو و إْن وقع فی ــا  الیــه بــالفاــا من مســــائــا الابــادات و الماــامالت موجودم 

و فقرن الجمع الموجبــة لالتّفـان مالومــة مقّررةو التخرلف اذا روعیــت حّق اخرالفم

رعایر او وما لیسن فی ا بخصـــوصـــه نبٌّ مّما یظّن أو یُالم اشـــرغال الذّمة به اجماالهو 

ا ال ا توجـُب الالم أو الظّن باد  بوت یُامـا فیـه بـاالحریـاط  و أمـّ کالم في أنّ ـا ممـّ

ــمیة طر ــّحة تس ــرعاهو وکذلع في ص ــّحر او و بیان الالم الماربر ش في  یق القدماءص

او و إنّما النّزاع في الامـا بـاألخبارو و الجمع بین ا اجر اداه؛ فمّما الیُنازع فیه محصـــّ

نة جواز اســـرنباط األحکام الشـــرعیّة النّظریّة من ادلّة عق لیّةو و ظواهر الکرا  و الســـّ

ـــ ا  و أنا بحمداّله أذکُر ما و ـــاف ا اذا عارض طرح األخبارو الّري بزعم المراّخرون ض

یُوافق الحّق من ذلع کاّله في بابهو بحیي الیرّد من أحســنن النّظر لنفســهو و ذکر یوم 

هو و ترك تقلید من الیؤمنن علیه الخنقا و الّذهولو و تنمسّ  ول ع في أصحلوله في نصـّ
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 دینه و فروعه بماورد عن آل الّرسولو و اّله الموفّقو وال ادي  

 انر ی کالمه زید إکرامه 

* * * 

 حكمٌة بالاٌة:
ادقینو محّمد بن عبدالنبّيو جمال الّدینو أبو أحمد حشــره  لة حکمة الصــّ من یقول خادم حن

 اّله مع موالیه الّقاهرین:

ــلیّة و الفرعیّةو في  ــولیّة و االخباریّة إّن الفرون األص ــرعیّةو بین األص ــائا الش أّم ات المس

  واحد و و هو:کَیرةو مول جمیا ا الی أمر

ة الظنیّة الکالمیّة الماروفة عندهم  ـّ ـــول م قواعـدهم علی األدل ـــولیّین بنوا في أص أّن األص

ـــیس القاعدة بّدلّة ظنیّة کالمیّةو  ـــردلّون في مقام تّس ُ باألدلّة الاقلیّةو فرراهم یس ّم ربّما یّتون  

ـــبـاآلیـات و األخبـار في مقام الرّییدو و محّا الروکید  و إنّما ما یس ّول م فی ا علی أدلّة الرّس

« واعدتم ید الق»و و «ن ایةاألصول»الرّّیید  و من أراد الالم بصدن هذه الّدعوىو فلیرجع الی ال

 و ما ضاهاها  «الّزبدة»و « الرّ ذیب»علی « شرح الحرفوشي»و « شرح الامیدي»و 

م لوا في أصـول م علی القواعد المرویّة عن أصــحا  الّشریاةو فاسردلّوا  و أّن المحّد ین عن

بالکرا  و الّسنة في مقام الرّسیسو و ربّما ذکروا األدلّة الاقلیّة في مقام الرّیید من با  النّقا 

و األحکامو یکون عما  من األعمال و االلزامو فـاذا وافقت األصـــولن و األخبارن في موضـــوع

 األصولیّین و الُمحّد ین هناك مرّحداه بحسب الّصورةو مفررقاه بحسب المانی:

ــا مع ققع النّظ ــولي یاما هناك باعربار األص ــ ا ألّن األص ــره لرفض ر عن األخبار لو عارض

م ا بمقرضاهو و اعرذر بّنّه خبرم عارض األصاو فوجب طرحه أو تّویله اذا أمکن و  عن

ــنّةو مع ققع النّظر عن الّدلیا الظنّي الاقليو و الُمحدّ  ه األخبارّي یاما باعربار الخبر و الس

ورة دون  ألنّه لو عارض األخبار لما اعرنی به عند االعربارو فاتّفق هناك عمُا الّقائفرین في الصـــّ

 الحقیقةو الخرالف الج ة و الّقریقةو و مَال ذلع:

ل ّيو و ربّما إّن رجلین قد یکون ب ما تُخنمة أو     ـــفّي و اآلخر من ا دةو أحدهما فلس قا في المن

ر  و الج ماع بحکم عقله لدفع یکوُن ذلع الیوم یوُم صـــوم ـــّ ـــفّي یررك األکا و الش ؛ فالفلس

رر في ذلع الیومو ال من حیي إنّه یومم من شــ ر رمضــان مَالهو و إْن اتّفق ذلع  و الملّي  الضــّ
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ر  و الجماع باع ربار أنّه یومم من شـ ر رمضـانو و إْن صـار ذلع سبباه لدفع یررك األکا و الشـّ

ورةو و افررقا بحســـب المانیو و انّما یربیّن الفرن  الرُّخمة أیضـــاه؛ فاتّفق الانمنالن بحســـب الصـــّ

ویمراز الفریقان اذا یخالف األصـول و األخبارو فاألصـولّي یذهب بمقرضی القواعد األصولیّةو 

تضـــی أنکرا أحادیي الذّر خبـار  أما ترى أّن المفید و المرو الُمحـّده بمقرضـــی قواعـد األ

لْق و حادیي أاألرواحو و کذلع أحادیي القینة والمیَانو و أخبار األنوار و األشباحو و سبقة خن

من م  المرّّخرونأّوال اآلیات بمجّرد الخیاالتو واإلحباطو مع موافقر ا اآلیاتو فرّدا األخبار و 

ّدوا کَیراه من األ ـــر ا األصـــول الاقلیّةو وخبار المرواترةو و أّولوا اآلیات بمجقد رن  الّرد ماارض

یقدر المرربّع کرب أصـول الّدین و فروعه االسرداللیّة علی انکار ما قلناهو و نحن قد أشرنا الی 

 رفااه لیوم االسرباادو و اّله ال ادي الی سبیا الّرشاد « سبیا الرّشاد»نبذة من عبادات م في 

اد أحدم اسـرقضاء مقاالت مو و النّظر في عبادات مو فلیرجع الی کرابنا الکبیر الُمسّمی و لو أر

ـــ :  صارم فیه إع»و کرا  « سیف اّله المسلول علی محرّفي دین الرّسول»والی « الُحّجة البالغة»بـ
به األصـولییّن علی عاملي األخبار ی سواء لفإنّ ا کافّة لکّا دلیاو و اّله ال ادي ا« نار الخران شـُ

 الّسبیا!

ـــیّقي الّذراع بّّن  ـــولیّین یاملون بدلیا الاقا فقول جمـاعة  من قاصـــري الباعو و ض األص

القاعدة   ناهو مع کونالبراءة و االسرصحا  باعربار داللة األخبار علی اعربارها قولم واه  م ْن فمو

ّداللة ـ لااّمة و تشاب  ا في العندهم ققایّةو و األخبار الّري یمکن أن یسردّل ب ا ـــ مع موافقر ا ا

دور و الّداللة عندهمو مع تکذیب عبارات مو با ضــرورة مذهب م مَا هذه الّدعوى  ظنیّة الصــّ

عند الّذي ترّبع و اهردىو فاّن کُبرائ م ما یرضـــون بمَا هذه األباطیاو و إْن فاهوا ب ا أتباع م 

 المجاهیا 

ذي یقول: إّن المحّد ین کَی ـــرداللیّة عن و کـذلـع قوُل الـّ راه ّما یخرجون في کرب م االس

 مقرضی أصول مو ویاملون باالجماع و دلیا الاقا!

مع غفلره من أّن مقام الرّّیید غیر مقام الرّّسـیسو مع أّن االجماع الّذي یسردّل به األخباري 

رورةو أو االجماع علی نقا الخبر أو عملهو ال االجماع الّذي ال مسرند ل اه ه ظاهرإّما بمانی الضـّ

 من الکرا  أو السنّة غیر دعوى الکشف المَیا لکشف الّصوفیة 

األصُا »و کذلع األصـا الّذي یسـردّل به األخبارّي بمانی القاعدة الکلیّة المرویّة کقوله: 
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و کَیراه ّما یشــربه الّقریق علی طالب الرّحقیقو « األصــُا عدم النّجاســة»و و«في األشــیاء الق ارة

 عدیدةو و کذلع االسرصحا  أو لج له بموضع النّزاعو فإّن األصا له ماان الشـرراك األسامي

ـــب نفس األحکام و موضـــوع او و کذلع البراءة في نفي الوجو  و نفي  ـــع بحس لـه مواض

محرمـةو و کـذلع االجماع علی نقا الخبر أو الاما علیهو أو علی نقا الفروى أو علیهو وإنّما 

ور دون با و و الجاهُا بمجّرد أن یرى لف  األصا و االسرصحا  ااالخرالف في باا الصـّ

أو االجمــاع في کرــب األخبــاریّین ینزعم أّن هــذا خرو م عن الّقریقــةو و کــذلــع ربّمــا یرى 

االسـردالل بویة  أو حدیي  في مبحي ُحجیّة الاقا أو البراءة األصـلیّة و االباحة األصلیّةو فیظّن 

ـــیسم ب ـــیس  اآل ارو غافاله عن أصـــا مذهبأّن ذلع عمام باالخبارو و تّس القومو و مقام الرّس

ـــرلزم و و غافاله من أّن هذا القول یس الرـّکیدو و ل ذا ترى غالباه یزعم الّزاعمون أّن النّزاع لفظيٌّ

ــّ االّ عن ج ا ــفیه ُعلماء الفریقینو فإن النّزاع اللّفظي الینش ّ تنس یر الللفظینو حاد المانی و تغا بات

ـــاتـذة او ـــا أس د الّدین أنحـاش لّةو و ُعمن
ـــاطین الم   ینخفی علی م محّا اخرالف لمذهبو وأس

 المنازعین 

 إّن مناط االعرماد و الرّاویا:الحاصل: 

عند األصــولیّین: هو الّدلیا الاقلّيو ققایّاه کان أو ظنیّاهو علی اخرالف  بین م في ُحجیّة الظّن 

ه اآلیات و األحادیي قبلوهاو و إالّ فّولّوها و إالّ و عدم ا أصـاله وفرعاهو أصالة و تبااه؛ فإّن وافق

 فقّوعوها 

ـــولو المدلول علی حجیّره  ـــول و آل الرس و عنـد الُمحّد ین: هو الّدلیا المنقول عن الّرس

اهو علی اخرالف  بین م في مفاد باا األخبار علماه أو ظنّاه؛ مع  ـّ اه کـان أو ظنی ـّ بققع الاقولو ققای

 ره األدلّة الظنیّة الکالمیّة أم ال اجماع م علی عملهو وافق

 اا المواد! وافق الاما في بفالّقریقران مرغایرتانو بین ما نسبة الرّباین و الرّضاّدو و إن

 کار پاکان را قیاا از خود مگیر

 

 زآنکه باشد در نوشرن شیر شیر 

 

 خوردآن یکی شیر است کودم می

 

 خوردوآن دگر شیر است کودم می 

 

 رود تا نفخ صوردر خالیق می  این آ  شیرین و آ  شوررگ رگست 
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الیُدرکه إاّل لقیف البصرو دقیق النّظرو و هو أّن األصولییّن ینارضون و هناك فرق آخر 

ـــنّة علی فراوی مو فیّخذون ب ما إن ا أو  وافقت الفراوىو و إاّل فیّّولون األدلّة من الکرا  والس

ـــیا أو عامیّة ألجا موافقر ا یقرحون ـا  أمـا ترى أنّ م کَیر ـــااف  مراس اه ّما یاملون بّخبار  ض

 فراوی م و أصول م:

ــــ فإنّه مرسام مخالفم لالحریاطو موافقم للااّمة ـ « د فیه ن يم کُّا شئ مقلق حرّی ینر»کقوله: 

 علی مانیه یزعموهو وأّما عند األخباریّین فال مانی صحی  غیر ما أّولوه 

ّأ التجرنمعُ »و کقوله:  ـــــ قال « ّمری علی الخنقن فإنّه خبرم عاّميٌّ صـــّرح علماسهم بوضـــا ا  ـ

ا ا لبیان األخبار الموضــوعةو ما  ــن ض ــالة الّري ون افاي اللُّغوّي في الرس ــّ الاالّمة الفیروزآبادّي الش

انر ی ـ مع  «باُ  االجماع حّجة لم ینُص ل فیه شيءم  باُ  القیاا ُحّجة لم یصّ  فیه شيء»لفظه: 

 ابه ماناهو و ضاف داللره علی مّدعاهم تش

ّموها مقبولة   و کمقبولة ُعمرو فإنّ ا غیر صحی  الّسند علی مصقلح مو و إنّما سن

حی  علی  و ترى کَیراه ّما في کرب م االســرداللیة ینخرُجون عن مصــقلح مو فیّقلاون الصــّ

ایف عندهمو موافقین في ذلع القدماءو کما یوجد في  حون کَیراه ّما یقر و«  المخرلف»الضـــّ

حیحة علی مصــقل  االمامیّةو ألّن صــحی  المرّّخرین صــحی م عند القدماء دون  األخبار الصــّ

 الاکسو لمخالفر ا فراوی م 

ةو فـإن ـّ ن ـــُّ اّل  وافقر ما فیقبلون او و إو األخبـاریّون یُار ضـــون الفرـاوى علی الکرـا  و الس

رُض الّدلیا علی الم ـــّن أولهع عن رُض المدلول علی فیقرحون ـاو فش ـــّن هوالء عن دلولو و ش

 الّدلیاو فّىُّ الفریقین أحقُّ باألمن 

و ورقة  کنُت عند أبی عبداّله »البرقي باإلســـنادو عن محّمد بن بشـــر األســـلميو قال: 

ل علی السنّةو و نحُن قومم نرّبع علی األ ریسّلهو فقال له أبوعبداّله  دن   «: انرُم قومم تحملون الجن

 باالسنادو عن حریزو قال: و الکّّشي

دخلـُت علی أبي حنیفـة و عنـده کرـبم کـانـت یحول بیننـا و بینـهو فقال لي: هذه 

 الکرب کلّ ا في الّقالن 

ه في حرف   قال: ما هو  قلت: قوله تاالی  قـال: قلـُت: نحُن نجمع هـذا کلـّ     
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 فقال لي: و انتن التالُم شیهاه إاّل بروایة   قلت: أجا 

ـــاةدرهمقـال: مـا تقوُل في مکـاتـب  کانت مکاتبره ألف  ـــبامائة و تس  و فّّدى بس

؛ حّد نی و تساین درهماهو  ّم أحده ــ یاني الّزنا ـ فکیفن تجده  فقلت: باین ا حدیيم

وط وبَال ة  إّن علیّاه عن أبی عبداّله جافرمحّمد بن مســلمو  کان یضــر  بالســّ

 بنصفه و بباضه بقدر ادائه و

؛ فما تقوُل في حما ن خر  م أفقال لي: ألســهلع عن مســّلة  الیکون فی ا شــيءم

و إنالبحر  فقلت: إن   کانت علیه فلوام أکلناه وااّل فال  شاء فلیکن بقرةه

 وایات أّن طریقة األخباریّین هي الّري کانت اصحا  االئّمةفناُر ف من إسـناد هذه الرّ 

 علی او و طریقة من خالف م بخالف ا 

 به زیر دلق ملّمع کمند ما دارند

 

 درازدسری این کوته آسرینان بین 

 

ّ »في الفائدة الرّساین من کرا   قال شـیخنا محّمد الُحّر الااملي تأييٌد: « ةالفوائد القوسی

 االجر اد ما نّصه: في جوا  رسالة

ب ألها األصولو أّن النّزاع بین م و بین األخباریّین  و أعلم أنّه کَیراه ما یقول منن یراصـّ

ـــردالل  و باضـــ م یقوُل  ذلعن ج اله منه بمحّا النّزاعو لفظّيو و ذلع عند الاجز عن االس

ه لهو با باریّین الوجینبغي أن یقـال ل ـذا القائا: اذا کان النّزاع لفظیّاهو فانکارك علی األخو

 هو انکارم علی جمیع االمامیّةو فال یجوز الرّشنیع علی األخباریّین 

 

ـــیرو الحّق أّن ال ـــع یس جـّداهو ال في جمیع المواضـــع و ال في  ةنّزاع بین م لفظّي في مواض

ـــنّة لفظّيو التّفاق م علی القول  یاة و الس ـــّ أکَرها  و نظیر هذا قول من یزعم أّن النّزاع بین الش

ّ  و غیر ذلعو وبقالن هذا واض م  بالرّوحید و النّبوة و المااد و الصالة و الّزکاة و الّصوم و الحن

 کبقالن الّذي قبله 

 اهنا جملةه من االخرالف المانوّي بین الفریقینو و نقرصر علی وجوه:و ینبغي أن نذکر ه
                                                           

 .1، آیا طالق. سورة ال1
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ـــولیّین یقولون بجواز االجر ــاد في األحکــام بـا وجوبــهو واألخبــاریّون  األّول: إّن األص

 یقولون بادم جواز الاما بغیر نّب 

د ـــّلــة بین المجر ــدین  : إّن الرّقــابـايقول المؤلّف أبو أحمئد محمئّ في هـذه المس

ّ و  ین:األخباری

ن یُجّوز االجر ــاد االصـــقالحي کــالمرــّّخرینو و من م منن  ـــولیّون فمن م من ا األص و أمــّ

الیُجّوزه کالمفید و المرتضـی و المحقّق القوسـّي و من وافق م و تابا مو ألّن االجر اد مسّلة 

ــولّي فقاو فکاُّ  ــول خالفیّةو فمن جّوز االجر اد من م ف و مجر دم و ااّل فّص ــائا األص من مس

إنّما المشــاجرة بین المجر دین  مجر د  أصــولّيو و لیس کّا أصــولّي مجر د  ب ذا المانیو و

ـــولیّین الغیر الُمجّوزین لالجر اد موافقین مع األخباریّین في کَیرو  األخباریّینو و إاّل فإّن األص

الُحّجة »ه في من أصــول مو و ال خالف بین م و بین األخباریّینو ااّل فیما شــّذ و ندرو کما قّررنا

 و غیرهاو و قدخفي هذا الفرن علی األکَر  انر ی « البالغة

إّن األصولیّین یقولون بجواز الاما بظّن المجر د با بوجوبه البغیرهو واألخباریّون  الثّانی:

 یقولون بادم جوازه 

ریّون اإّن األصولیّین یقولون بجواز الاما بخبر الواحد الخالي عن القرینةو واألخب الثّالث:

 یقولون بادم جوازه 

ــة مّما ذُکر في  الّرابع: ــوص ــولیّین یقولون بجواز الاما بالُمرّجحات الغیر المنص إّن األص

 االصولو واألخباریّون یقولون بادم جوازه 

ندو واألخباریّون  الخئام:: ـــّ ـــولیّین یقولون بجواز الاما علی الخبر الظنّي الس إّن األص

 یقولون بادم جوازه 

 الخبر الظنّي الّداللة کذلع  الّسادس:

 األصُا کذلع  الّسابع:

 االسرصحا  کذلع  الثّامن:

 مف وم الّشرط کذلع  التّاسع:

 مف وُم الّصفةکذلع  العاشر:

 مف وُم الغایة کذلع  الحادى عشر:
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 سائر المف ومات قال بُحّجیر ا جماعةم م ن األصولیّین کذلع  الثّانی عشر:

 قیاا األولویّة کذلع  الثّالث عشر:

 قیاا منصوص الالّة کذلع  الّرابع عشر:

 االجماُع کذلع  الخام: عشر:

 ظواهر القرآن الري ال یوافق ا نبٌّ أصاله کذلع  الّسادس عشر:

ابع عشر: ّدها الش ید الَّاني في  السئّ « د القواعدتم ی»سائر المدارك الظنیّة کذلعو و قد عن

 ّ إنّي »قال: ةو و مائة قاعدة نحویّة یســرنبقون منه الظنّونو مع أنّهمائرین؛ مائة قاعدة أصــولی

کرُم ب ما لنتاركم فیکم الَّقلین ما إن الوا  «تنضـــلّوا کرا  اّله وعررتي أها بیري تمســـّ فکیفن جن

ــرفاُد من الکرا  والمن أها البیت ــرفاُد اال نین مائرین ! و أکَُر تلع الوجوه الیس و با یس

ةو بایـدة عن طریقة االئّمة من م انکـارهـا و  ابقـال ـاو و نـاهیـع بـانّ ـا عین طریقـة الاـامـّ

 خواّص م ون 

 یخرُ  م ن هذا البیت ف و کّا علم: »قال الاالم يقول المولّف أبو أحمد محّمد:

 « باطا

ل م ُحکمـاه  ابراه عن م  الثّئامن عشئئر: ن عن و لم یکن بلغ رتبة االجر اد یجوُز له  إّن من

ـــولیّینو با یجُب علیه الاما بظّن الامـا بـه  عنـد األخبـاریّینو و ال یجوز لـه ذلـع عند األص

 المجر د 

ــحی التّاسئئع عشئئر ــری: إّن من لم یبلغ رتبة االجر ادو إذا بلغه ألف حدیي  ص   في  ص

 أو نحوه بقرن حصول الظّنو یجُب مسّلة و و سمع فروىه من مجر د  صادرة من ظّن منه بّصا

ـــولیّینو ومخـالفـة تلـع األحادیيو و یجُب علیه الاما علیـه الامـا بـ ذلـع الظّن عنـد األص

 باألحادیي و مخالفة ذلع الظّن عند األخباریّین 

إّن المجر د اذا قال لم یبلغني في مسّلة  کذا حدیي أصاله ال عاّم و ال خاّصو  العشئرون:

 لکنّی اجر دُت فی او فحصان لي ظنٌّ بکذا:

وز الاما بذلع الظنو با یجُب تحصیا حدیي  یاما بهو وإاّل عما فاند األخباریّین الیج

 باالحریاط لرواتر النّب 

  خالف االحریاط و عند األصولیّین یجُب الاما بذلع الظّنو و إن
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ـــائا بادم النّبو  ّم یفرون فی او و من ترّبع  و القائلون باالجر اد کَیراه ما یاررفون في المس

ن ترّبع کرب االسردالل وجد باا تلع المسائا من صوصم یخالُف تلع الفروى أو یوافق او و من

 و کرب الحدیي تحقّق صدن هذه الّدعوى 

لّصل  في کرا  ا« المسالع»نقا الشـّ ید الَّاني في  يقوُل المؤلّف أبو أحمد محّمد:

 عن الاالّمة الحلّي قّدا اّله روح ما هکذا:

ّصاه م ن الخاّصة و ال من الااّمةو و إنّما و لسـُت أعرف في هذه المسـّلة بالخصـوصـیّة ن

 صرُت الی ما قلت عن اجر اد   

 انر ی 

إّن المجر د اذا أفری بظنّهو و کان الظّن موافقاه أللف حدیي   ُّم  الحادي و العشئئرون:

 مات:

فاند األصــولیّین الیجوُز المقلّدان یاما بذلع الظّنو و ال برلع األحادیيو با یجُب علیه 

  کان مخالفاه لرلع األحادیي المرواترة ظّن مجر د  آخر حّيو و إنالاما ب

مام  کانت داللر ا مفیدة للالم و لو بانضو عند األخباریّین یجُب الاما برلع األحادیي إن

 القرائنو و إاّل فباالحریاط 

إّن منن کان من الالماء عارفاه باألحادیي کلّ او مّقلااه علی جمیع  الثّئاني و العشئئرون:

 المقّدمات الماربرة في االجر اد إاّل مقّدمة واحدةه أو نصف مقّدمة أو مسّلة واحدة من ا:

حیحه  ـــيء  من تلع األحادیي الصـــّ ـــولیّین الیجوُز له أن یاما بالمهو و ال بش فاند األص

ریحـةو و إن ـــّ لع یکن في ت لمةو با یجُب علیه الّرجوع الی المجر د  و إن کـانـت مرواترالص

فرو و إن  کان في بالد بایدة مسـیرة سنة أو عشرین سنة أو اکَرو البالد مجر دم وجبن علیه السـّ

ه و إن ـّ  خالف تلع األحادیي کلّ او و کان خالف فـاذا وصـــا الیـه وجـبن علیـه الامـا بظن

 االحریاط أیضاه 

 ّ  ین یجُب علیه الاما برلع األحادیي الّري اسرفاد من ا الالم و عند األخباری

إّن األصولیّین فی هذه الّصورة یقولون: یجُب علی هذا الاالم ترك  الثّالث و العشئرون:

  کان جاهاله برلع األحادیي اذا کان مجر داه علمه و یقینهو والاما بظّن غیرهو و إن

 و الیقین و الاما بالظّن  و عند األخباریّین الیجوُز ترك الالم
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 و أمَال هذه الوجوه کَیرة جّداهو الیخفی علی من عرف الّقریقرین 

و أعلم أّن هـذه مبنیّةم علی اعرقاد أکَر الفریقینو فاّن بین کّا فریق  من م اخرالفاه في باا 

 الجزئیّات مذکور في محلّه 

 انر ی کالمه رفع مقامه  

* * * 

ي جوا  مسائان ف بن عبداّله المأحوزّي البحرانيّ  سليمانو قال شيخنا الّشيخ 

 ما حاصله:

  ا الفرُن بین المجر د و األخباريم المسألة:

 مضمار الکالم فی ا واسعم فلنقرصر علی ما یحصا به الرّنبیهو فنقول: الجواب:

ـــلیّة في نفي حرمة فاا وجودّيو کنفي حرمة  األخبـاریّون الیجیزون الامـا بالبراءة األص

ــغر کرابة القرآنو و ال في حکم ــاّي کنفي نقا الخار  من غیر مّس الُمْحد ه حد اه أص  وض

بیلین مَالهو و یجیزونــه في نفي فاــا وجودي کنفي وجو  صـــالة الوتر ال من حیــي  ـــّ الس

بن اّله علمه عن»و « النّاا في ساة  ّما لم تالموا»االصالةو با لما اسرفاض عن م من أّن:  جن  ما حن

و انّ م الیجّوزون الررجی  بالبراءة األصلیّة عند الرّاارض أیضاهو ویجیزون « د ف و موضـوعالابا

ـــررآبادي في  وائد الف»تـّخیر البیـان عن وقت الحاجة عند جماعة  من م الفاضـــا األمین األس
 « المدنیّة

د عن و المجر ـدون علی امرنـاعهو و ال یُرّجحون عند تاارض األخبار إاّل بالقواعد الممّ دة

 و و مع فقدها ففي باا األخبار الروقّف و في باا«الکافي»الّري في دیباجة  أهـا الّذکر

م ا[ من با  الرّسلیم   الرّخییر في الاماو بایّ ما شاء ]عن

و المجر دون تّویالت م اجر ادیّة ال تنحصـــر بحد  و ال عّدو أکَرها في غایة البُادو وعدم 

ّدعی ـــبیا الی الالم بدخول قول  الامـا علی االجمـاع المـُ في کالم مرّّخرى فقّ ائناو اذ ال س

الماصـــوم بغیر الّروایــة عنــهو و وافق م باا المجر ــدینو و خالف مالوم النّســــب عنــد 

المجر دین أو أکَرهم الیلرفت الیهو فال یقدح في االجماع  و األخباریّون ال یلرفرون الی هذه 

 القاعدة 

کُّا شــيء  مقلق حرّی یرد فیه : »ة عند المجر دینو لقولهو األصــُا في األشــیاء االباح

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

  3131تابستان  / 03/شمارهياصول يهافصلنامه پژوهش 317

 

 

ــه تاــالی: «نـ ـي        و و الطـالن قول
دون   1

ـــبیا الی إباحره والتحریمهو با هو من قبیا  األخباریّین با عندهم ما لم یرد نبٌّ بجوازه ال س

اللم بیّن و حرام بیّن و شــب ات بین ذلعو و األمور  ال ة بیّن رشــده  ب ةو واألمور  ال ة حن الشــُّ

 فیرّبعو و أمر بیّن غنیّه فیُجرنبو و شب اتم بین ذلع 

خباریّین صحیحة بّسرها ــ إاّل ما نّصوا علی ضافه ـ أو مرواترة أو و الکرب األرباة عند األ

مسـرفیضـةو مالومة النّسبة الی أها الاصمةو کما صّرح به غیر واحد  من م  واصقالح م ُمَنّیو 

یخ في کرابیه و  ما به الشـــّ بّســـره  «الکافی»والحدیي صـــحی م و ضـــایفو و کّا حدیي  عن

  عندهم هو کّا حدیي  اعرضد بکّا ما یقرضي اعرمادهم کذلع صـحاحم  و الّصحی« الفقیه»و

ا باضـــ ا الب ائي ـــرن »في  علیـهو أو اقررن بمـا یوجب الو ون به و هي کَیرةو وفصـــّ مش
 « الّشمسین

فاصـقالح م مربّع: صـحی  و ضـایف و حسن و مو ّقو و ربّما قیا  و اّما المجتهدون:

 قبله هو من الاالّمةو و تباه المرّّخرونو و لم یارف 

کُّا شـــيء  طاهر حرّی »و عدم جواز الاما باالســـرصـــحا و إاّل فیما دّل علیه النّب مَا: 

 و نحوهو ووافق م باا المجر دین کالمرتضی و هو االقوى عندي « تالم أنّه قنذر

 انر ی کالمه ملخّصاه  

* * * 

 «:ئينمنية الممار»و قال شيخنا الّصالح الّشيخ عبداّله بن صالح في 

  ما الفرن بین مجر دنا و األخباريقال  المسألة الّسابعة:

 الوجوه کَیرة: أقول:

إّن المجر ـدین یوجبون االجر اد عیناه أو تخییراهو و األخباریّین یحرمونه ویوجبون  األّول:

  تاّددت الوسائا األخذ بالّروایة عن الماصومو أو من روى عنهو و إن

ـــنّة و االجماع و دلیا  الثّئانی: ة عندنا أرباة: الکرا  و الس ـّ إّن المجر ـدین یقولون األدل

الاقاو و األخباریّین الیقولون إاّل بالکرا  و السـنّةو با باض م یقرصر علی البیّنة و حدهاو ألّن 

                                                           
 .23، آیابقرة. سورة ال1
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  الکرا  غیر ماروف  ل مو ألنّه الیجوز تفسیره إاّل من ق بل م

ـــرعیّةو و األخباریّون إّن المجر ـدین یُجوّ  الثئالئث: زون األخـذ بـالظّن في األحکام الش

هو ما وافق نفس األمرو و عادّي ققاّيو و  یمناونـه و ال یقولون إاّل بالالمو و الالم عندهم

و و أّن الّشارع و أها اللّغة یجر فیه الخقّ عادةه أصـلّی و هو ما وصـا عن الماصـوم  ابراه و لمو

ـــّمونـه ع لْمـاه؛ و و ـــرنباط بدون روایةو و أنالاُرف یس  األخذ أّن الظّن ما کان باالجر اد و االس

 بالّروایة ال یُسّمی ظنّاه 

اة: صــحی  و حســن و مو ّق وضــایفو : إّن المجر دین ینّوعون األحادیي الی أربالّرابع

  و ضایف االخباریّین یُنّوعونه الی: صحی و

رون الصـــحی  بما رواه الخام:: ـــّ األمامي الادل الَقّة عن مَله الی  إّن المجر دین یفس

ـــن ما کان راویه أو أحدهم إمامیّاه ممدوحاه غیر منصـــوص یه بالرّو یقو  علالماصـــومو و الحس

 المو ّق ما کان رواته أو أحدهم مو ّق غیر اماميو و الضایف ما عداه و

ّ  عن الماصوم و  بت  و مراتب الصّحة حی  بما صـن رون الصـّ الَّبوت و و األخباریّین یُفسـّ

 یخرلف:

فرارة بالرّواترو و تارة باألخبار اآلحاد المحفوفة بالقرائن الّري تشــ د بصــّحة الخبر کمقابقة 

القرآن أو االجمـاعو واعرضـــاده بّحادیي أخرىو و غیر ذلع من القرائن الّري تُوج ب الالم ـ 

له الشــیخ و غیره ـــــ أو کان الحدیي من األصــول ال حیحة الماربرةکما فصــّ فةو عند الّقائ صــّ

 الّضایف ما عدا ذلع و

ادس: ـــنفین: مجر دم و مقلّدو واألخباریّین  السئئّ إّن المجر دین یحصـــرون الرعیّة في ص

 یقولون الرعیّة کلّ ا مقلّدة للماصومو و ال مجر د أصاله 

ابع: إّن المجر دین یقولون إّن طلب الالم في زمن الغیبة بقریق االجر ادو وفي زمن  السئئّ

ا و األخباریّین الیفّرقونو ب ولو بالوسائاو و ال یجوز االجر ادباألخذ من الماصوم و الحضـور

 حالُل محّمد  حاللم الی یوم القیامةو وحرامه حرامم الی یوم القیامة 

ـــبیّة إاّل  الثئامن: إّن المجر ـدین ال یجّوزون ألحـد  الفریـا و تولّی القضـــا و األمور الحس

ةو والیجّوزون  ـــّ و األخباریّین یمناون ذلع ویقولون: با  ومراباة غیر المجر دللمجر ـد خـاص

الّراوي ألحادیي أها البیتو المّقلع علی أحکام مو و ال یجّوزون مراباة المجر د في قول  أو 
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  لم یرد به أ ر من أها الاصمة عما

مین: سالی قإّن المجر دین یقّسمون الاال م اآلن ـ و هو الّذي یجُب الّرجوع الیه ـ  التّاسع:

  و األخباریّین یقولون: با هو واحدم و هو الُمرجّزيو و هو الاالم مجر ـدم مقلقو ومجر د مرجز

ذي لم یّقل و ع فیـه علی روایة  تُوجب الالمبباا األحکـام بقریق الّروایـة دون بااو و هو الـّ

 أنّه ال عالم مقلقاه یجمع األحکام غیر الماصوم أصاله و

رف إّن المجر  العاشر: دین یقولون إنّه الیبلغ أحدم رتبة الفروى و مارفة الحدیي إاّل من عن

ـــّتو وهي: الکالم و األصـــول و النّحو و  ـــریف و لغة الار  والمنققو المقـّدمـات الس الرّص

األصـول األرباة و هي: الکرا  و السـنّة واالجماع و دلیا الاقاو و ذکر باضـ م أنّه الیکون و

 ن خمسة عشر ع لماه ذلع ااّل لمن عرف نحواه م

و األخباریّین الیشـررطون غیر مارفة کالم الار و و منه باا مسـائا النّحو و الرّصریفو 

 و و مارفة اصــقالحات أها البیتوبا ربّما منع باضــ م من اشــرراط النّحو و الرّصــریف مقلقاه 

 مارفة محاورات مو و ماعدا ذلع لیس بشرط  سوى المروقّف ف م کالم الار  علیه و

إّن المجر ــدین یُرّجحون األخبــار اذا اخرلفــت بــاآلراء و األفکــارو  الحئادي عشئئر:

 واألخباریّین ال یجّوزون ذلع إاّل بالمرّجحات المنصوصة عن م 

إّن المجر دین الیجّوزون ألحد  أخُذ شيء  من األحکامو با والالاما لمن  الثّاني عشئر:

ـــّمی عالماه و ال فقی اه با عرف الحکم بقریق الّروایـة یقینـاهو ما لم یبل غ رتبة االجر ادو و ال یُس

و با یجُب علیه الّرجوع الی رأي المجر د  داهو و لو کان بذلع عنده ألف حدیي  مرالّمـاه و مقلـّ

 و ظنّهو و یررك ما علمه من االحادیي 

و األخبـاریّین یقولون: بـا یجوُز للاـامي بـا یجـب علیه الاما بالحدیيو و لو واحداه اذا 

ان صــحیحاه  ابراه عن الماصــومو صــری  الّداللةو باد مارفة ذلعو و مارفة کونه غیر ماارض  ک

 بمَلهو و ال یجوز له الرجوع الی المجر د بغیر صحی  واض  الّداللة 

إّن المجر دین یجّوزون الاما باألحادیي الّري تحما الوجوهو و لباضــ ا  الثالث عشئئر:

بـاریّین ال یجّوزون ذلـعو بـا ال یاملون إاّل بـاألحـادیي وجـهم أظ رو و کـذا اآلیـاتو و األخ

ریحة و اآلیات المحکمة الّري التشـابه فی ا بمقرضـی الارف و اللّغةو ألّن المرشابه الیجوُز  الصـّ

 الاما به عندهم لنّب القرآن 
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ـــرحبـا  و الکراهـة بـالحدیي  الرابع عشئئر: إّن المجر ـدین یجّوزون الحکم في االس

 ّ ایفو با رب ما ذهب باضــ م الی الحکم بفروى المجر د مجّرداه عن الّدلیاو و األخباریّین الضــّ

 ال یفرقون بین األحکام الخمسةو و البّد ل م من الالم بالّدلیا 

ا تقلیده و فرواهو و أّن  الخام: عشئئر: إّن المجر دین یقولون إنّه مری مات المجر د بنقن

ّ قول المیّت کالمیّتو واألخباریّین یقولون ال  ر حّق الیرغیّر بالحیاة و الموتو ألّن الحّق ال مرغی

إّن المجر دین یجّوزون األخذ بظواهر القران من غیر موافقة الحدیي لهو  السادس عشر:

بـا هو األولی من األخـذ بـالحـدیيو ألنّه ققاّی المرنو و قد الیکون ققایّر ماو و األخباریّین 

ـــیره عن م: أو ما وافق أحادیَ مو  الیجّوزون األخـذ بظواهر القرآن إاّل بما  ال ینارف»ورد تفس

و و النّه محکم و مرشابهو والمحکم بیّن الُشب ة فیهو و ما عداه مرشابهو «القُران إاّل من ُخوط ب به

  و هو الیالمه إاّل الّراسخون في الالم ]وهم[ األئمة

ابع عشئئر: رعیة عند تاّذر الالم  السئئّ إّن المجر دین یجّوزون االجر اد في األحکام الشــّ

 بقول الماصومو واألخباریّین الیفّرقون با یوجبون الّرجوع الیه مقلقاه 

ــابرهو  الثّامن عشئئر: ــا  له أجران: أجرم الص إّن المجر دین یارقدون أّن المجر د اذا أص

دو و إن ده و ع  وأجر للکـّ و نـائـهو و یروون بـذلـع حـدیَـاه عن النبيّ  أخقـّ قـد أجر لکـّ

و النّه إنو   أصـــا  الحّق فقد حکم فیه بغیر علماألخباریّین یقولون با هو مّ ومم عن کّا حال 

  أخقّ فقد کذ  علی اّله  أخذه ب ا فلیس هذا اجر ادم  و إنمن اّله إذا اخذه بغیر روایة و و إن

 ن األمور ا نان بالنّسبة الی المجر د:إّن المجر دین یقولو التّاسع عشر:

 أمرم واض م دلیله و لو ظنّاهو فیجُب األخذ به 

فيٌّ دلیله فیجُب األخذ باألصا في نفس أحکامهو و ال یجب الوقوف واالحریاط   و أمرم خن

و األخباریّون یقولون هي بالنّســبة الی غیر الماصــوم  ال ة: أمرم بیّن رشــده فیرّبعو وبیّن غیّه 

 ُ ب ات افی ـــّ ـــب ـاتم بین ذلعو فمن أخذ بالش رتکب المحّرماتو و هلع من حیي جرنـبو و ش

 یالمو فاالحریاط فیما لم یرد فیه نبٌّ عن م : في کّا مسّلة  واجب ال

إّن المجر دین یقولون: أخذ قواعد أدلّة الفقه من قواعد األصول الّري اسرنبق ا  العشرون:

ةو واألخبـاریّین الیجوّ  زون ذلعو با یقولونو یجُب االخرصـــار علی ما دّل علیه علمـاء الاـامـّ

 الحدیي في األصول و الفروع 
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إّن المجر دین الیجّوزون أخذ الاقائد من القُرآن و الحدیي اذا  الثّئانی و العشئئرون:

ـــرراط م في األصـــول الققعو و خبر الواحـد الیفیـدهو واألخباریّین  کـان بقریق اآلحـادو الش

 فت سابقاه یقولون بالاکس کما عر

ة  الثّئالئث و العشئئرون: ــّ ـــرعی ـــائـا الش إّن المجر ـدین یجّوزون االخرالف في المس

ـــائا الفروعو حیي أّن مناط  قون من یقول بخالف الحّق في مس ـــّ باالجر ادات الظنیّةو والیفس

ه ُمخقّيو و األخبــاریّین الیجّوزون  ــّ األحکــام الظّنو فکــّا من م یُجّوز صـــوا  اآلخر مع أن

 و یُفّسقون من قال بخالف الحّق لآلیات و الّروایات الّدالّة علی ذلع االخرالفو 

إّن المجر دین یمناون من رجوع المجر د الی غیره مّمن هو أدنی  الّرابع و العشئئرون:

و با إنّما یجب علیه الّرجوع الی مارفره قواعدهو  ــاویهو اذا لم یظفر بحدیي  منه في الالم أو مس

ؤال عن الحکمو األخباریّین یوجبون ع الشــرعّي وطلب الحدیي من غیرهو  لیه الفحب والســّ

 لو من تلمیذه أو عامّيو و ال یقول فیه برأیه و

یاة في زمان الغیبة کلّ م  الخام: و العشئئرون: ـــّ إّن المجر دین یقولون إّن علماء الش

یخ علّي بن عبدالاالي والشــّ  ید الَّاني  مجر دونو فالمرقّدمون من زمان الکلیني الی زمان الشــّ

دون واحــدو و األخبــاریّین یُخــالفون م في ذلــع ویقولون: إّن  ـــّ المرقــّدمین کــالکلیني و الص

أمَال ما أخباریّونو و السیّد المرتضی و الاالّمة و الّش یدان والّشیخ علي و أمَال م مجر دونو و

 و ال یخفی صّحة هذه الّدعوى و فساد تلع 

د واجبم إّما کفائّي أو عینّيو یقولون إّن االجر اإّن المجر دین  السئئادس و العشئئرون:

ــلمو و أّن طلب و ــة علی کّا مس أکَرهم یقول باألّولو و األخباریّین یقولون طلب الالم فریض

الالم هو أخذه من الماصــوم مشــاف ةه أو بواســقة أو وســائاو و أّن الاالم و الجاها اآلخذ من 

ی عالماه بالحکم الّذي علمهو و أنّه الیجب طلب الاالم بواسـقة  من الماصـوم أو مشـاف ة  یُســمّ 

 الالم إاّل عند الحاجة الیه 

ابع و العشئئرون: کام  من األحإّن المجر دین ]ال یجیزون[ ألحد  ان یقول في حکم السئئّ

و واألخباریّین  ابقینو و لو کان عنده علی ذلع دلیام واضـــ م ـــّ ا بـه أحدم من الالماء الس لم ینقـُ

وحده  ّدم القـائا و عدمهو ألّن الاما علی الّدلیاو و هو قول الماصـــومالیفّرقون بین تقـ

  کَر بدونه القائاو و إنال
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رف  إّن المجر ــدین یوجبون تالّم الثّئامن و العشئئرون: علم األد ؛ کـالنّحو و الصـــّ

ـــرط في االجر ــادو و هو واجــب کفــائّيو فیکون تالّم و ه ش ــّ المنقق و الکالم و نحوهــاو ألن

 واجباه کفائیّاهو ألّن ما ال یرّم الواجُب إاّل به ف و واجبم  المقّدمات

ـــیهـاه من ذلعو لادم توقّف ف م الحدیي علی ذلعو والتوقّف  و األخبـاریّین الیوجبون ش

المارفة علی علم الکالمو و لادم احریا  الفقیه الی علم المنقق أصـــاله ورأســـاهو و أّن االکرفاء 

 ارفة ألفاظه کاف  في طلب الالم بالّسؤال عن الحدیي و ف مه و م

إّن المجر دین الیقلقون الَّقة في الّروایة إاّل علی االمامّي الانْدل  التّاسئئع و العشئئرون:

اباو و األخبــاریّین یقولون: بــا مــا مانی الَّقــة في کالم علمــاء الّرجـال المرقــّدمین إاّل  ـــّ الض

 دالره علمااشرةو والیشررط امامیّره والباالمو ون به في النّقاو المّمون من الکنذ  و کمایُارف 

و مع أنّ م إّن المجر ــدین یقولون طــاعــة المجر ــد واجبــة کقــاعــة االمــام الثّلثون:

و و هم إنّما اســردلّوا علی عصــمة االمام یُجّوزون علیه الخقّو والیُجّوزونه علی الماصــوم

ه لو جـاز علیـه الخقّ للزم اغراء اّله بالقبی و ألنّه أمر ـّ ّ قبی و باتّباعهو و اتّباعه في حالة الخق بـان

 فیکون اّله أمر بهو و هو محالم لمنافاته لدلیا الادمو و هو باینه واردم علی م في المجر د 

وا یوجبو األخباریّین ال یلزم م من ذلع شيءمو ألنّ م إنّما یوجبون طاعة االمام خاّصةو ولم

 فال یجب طاعرهو فافررن الحال المام أمر بهو و إاّل طـاعـة الاـالم إاّل لکونـه أخذ عن االمامو و ا

 زال االشکال و

إّن المجر ـد و األخباري یجرماان في ماّدةو و یفررن کُاٌّ من ما في  الحادي و الثّلثون:

 أخرىو فدّل علی أّن بین ما عموماه و خصوصاه من وجه:

ـــرائا االجر ادو و لم یق  ا بجواز أخذ األحکام إاّل فیجرماان فیما إذا کان الاالم جامااه لش

ـــررابـ اديو و موالنـا خلیا القزوینيو بـالّروایـةو و هو مجر ـدم محـّده کـالمحقّق األمین األس

الاالّمة محسـن القاسانيو و موالنا محّمد طاهر القُّميو و موالنا عبداّله الیزديو و شیخنا الُحّر و

 الااملي 

جّوز االسرنباطو و أخذ بقواعد األصول و ینفرد المجر د عن المحّده اذا جمع الّشرائا و 

و عاّم أو خاّصو کالمرتضــی وابن  أو صــحی و أدلّة الاقا واالجماعو من غیر حدیي  صــری 

 ادریس و الاالّمةو و من تّّخر عنه کابنه فخرالّدین و الّش یدین والمحقّق الّشیخ علي وأمَال م 
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االجر ادو و حصا له مارفة بالحدیي  و ینفرد الُمحّده عن المجر د إذا لم یجمع بشرائا

 و ف مهو کمن شــاف ناهم من تالمذة شــیخنا الُحّر و هم کَیرون في المشــ د المقّداو و باا

ـــاف نـاهم في غیرهو فـإّن ل م مارفـة بـالحدیي فون المارفةو با ربّما یزید علی مارفة  مّمن ش

و ف و أخبارّي ا هو غالمجر ـدینو یرجـاوزون في مارفـة  ماـاه فی الحـدیـي الی مـ یر مقصـــود 

 مجر د؛ فبان أّن بین ما فرقاه ال

 إّن األخباریّین الیُجیزون الاما بالبراءة األصـــلیّة في نفي ُحرمة فاا الثّاني و الثّالثون:

ـــغر کرابة القرانو و ال في نفي حکم ّي  وضـــاوجودّي کنفي ُحرمـة مّس الُمحد ه حد اه أص

بیلی  وجودّي ن مَالهو ویجیزون الاما ب ا في نفي وجو  فااکنفي نقا الخار  من غیر الســّ

 کنفي وجو  صالة الوتر 

ـــلیّة عند تاارض  الثّئالئث و الثّالثون: إّن األخباریّین الیُجّوزون الرّرجی  بالبراءة األص

 األخبارو و المجر دین یُجّوزونه 

ــا األمی الّرابع و الثّالثون: ــــ من م الفاض ــررابادّي فإّن جملةه من األخباریّین ـ ي ن األس

ـ یجّوزون تّخیر البیان عن وقت الحاجةو و المجر دین مقبقون علی امرناعهو « الفوائد المدنیّة»

 و إنّما الخالف عندهم في تّخیر البیان به عن وقت الخقا  

ّدعی في کالم  الخئام: و الثّالثون: إّن األخبــاریّین الیجّوزون الامـا بــاالجمـاع المـُ

ــبیا الی الالم بدخول قول الماصــوم بدون الّروایةو ووافق م علی هذا  مرّّخري فق ائناو اذ الس

 باا المجر دین 

ادس و الثّالثون: ــبو  مالوم  رون الی خالفإّن المجر دین أو أکَرهم ال یلرف السئئّ  النّس

ال یقدح في االجماعو و أّما األخباریّون فال الرفات ل م الی هذه القاعدةو والفرن عندهم بین و

 مالوم النّسب و مج ولهو با الاما علی الدلیا و االجماع مقلقاه لیس دلیاله برأسه 

ابع و الثّالثون: إّن المجر دین یقولون إّن األصـا في األشیاء االباحةو واألخباریّین  السئّ

 یروقّفون في ذلع 

وا  الثّامن و الثّالثون: إّن األخباریّین یارقدون صــحة الکرب األرباة بّســرهاو إاّل ما نصــّ

 علی ضافه والمجر دین ال یقولون بذلع 

إّن األخباریّین الیُجّوزون الاما باالســرصــحا و إاّل فیما دّل علیه  التّاسئئع و الثّالثون:
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ّ  النّبو و وافق م علی هذا باا المجر دین کالمرتضیو و أکَر المجر دین عندهم  ه حّجة أن

المجر ـدون یُوجبون علی المجر ـد الّرجوع الی أصـــول الفقه و قواعده الّري  األربعون:

 اسرنبق ا ُعلماء الااّمةو واألخباریّون الیجیزون ذلع إاّل فیما دّل علیه کالم أها الاصمة 

انر ی کالمه ملخّصاه  
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