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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(127) 

 قنيمن الساب ومعلوماتالالحقون أقوى فكراً واجتهاداً  ر:الصد
 رلمةو  لنةا تفّسةر متّة  لةو حبيةث تكةون مشةكةة نكتةة وجود احتمال أنّ : اخلامس) وقال يف مباحث األصول:

 وخالةد بكةر، ومبةوت عمةرو، مبةوت زيةد مةوت اقةكان فاحتمةال الصةدف، تلة  اجتمةا  استبعاد من يقّلل الصدف
 مجيعةاا  مةومم احملتمةل مةن وأنّةه واحةدة، ّيارةسة يف ةةانوا أّّنم ة مثالا  ة عرفنا حينما ضعفه يقلّ  واحد وق  يف وغريهم
 (1)اصطدام حبادث

 :احلدس وابب احلسّ  ابب بني آخر فرقاا  لنا يفّسر وهذا 
 احتملنةةا لةو ةمةا الكةّل، خطة  يف السةةب  هةي ةوّنةا حيتمةل مشةكةة نكتةةة فةر  يّتفة  قّلمةا احلةسّ  ابب ففةي 

 ولةةبس زيّةه وارتةةد  بزيةد تشةّبه عمةةراا  أنّ  بنكتةة مجيعةاا، اأخطةة و  خةا ّ  مكةةان يف زيةد برؤيةة أخةةنوا الةذين هةالال  أنّ 
 نكتةة توجةد ال الغالة  ففةي ادلكةان، ذاك حضةر قةد متامةاا  يشةبهه لزيةد أخةاا  أنّ  بنكتةة أو ادلكان، ذاك وحضر ثيابه
 مجيعاا  خطئهم احتمال ضعف خيفّ  توجد وحينما احلّس، يف اجلميع خط  توج  القبيل هذا من عاّمة
 سةةري نقطةةة عةةن عبةةارة وهةةي اجلميةةع، خطةة  توجةة  عاّمةةة نكتةةة وجةةود يكثةةر واالجتهةةاد احلةةدس ابب يف بينمةةا 

 الةي العاّمةة ومعلومةامم ادلشةكةة ظةروفهم أو الفكريّةة، قةّومم مستو  أو واحلدس، االجتهاد خطّ  يف البشريّ  الفكر
 خالفةةه، الكتّة  قاعةةدة قتضةىم يكةةون حكةم علةةى األقةدمون العلمةا  أمجةةع فلةو ذلةة ، وحنةو مجيعةةاا  يعيشةوّنا ةةانوا

 الكتّة  قاعةدة عةن مجيعةاا  غفلةتهم اسةتبعاد لعةدم تعبّةداا  القاعدة خالف على احلكم ثبوت على يدلّ  ال فإمجاعهم
 سةري حبسة  ةة إليةه التفة  إّّنةا الكتّة  أنّ  ابعتبةار الزمةان، ذاك يف إليهةا وصةلوا الةي التفكري يف السري نقطة حبس 
 الوظيفةة يف التفكةري إىل العلمةا  دعةا ممّةا التعةار ، ابب وبةني بينةه والفةر  التزاحم ابب إىل تااللتفا بعد ة الت ريخ
 متفّرعةةاا  ةةةان أيضةةاا  التةةزاحم إىل االلتفةةات أنّ  ةمةةا الكتّةة ، إىل أنظةةارهم فاّّتهةة  مشةةكالته، وحةةلّ  التةةزاحم لةةد 
. الفةةةرو  يف األحكةةةام تةةةزاحم مةةةوارد إىل فةةةاتااللت إىل يةةةالّدي ممّةةةا ذلةةة  يف والتوّسةةةع الفقةةةه يف التفريعةةةات تولّةةةد علةةةى
 إنتهى للشيخ( ادلبسوط ةتاب هو التفريعات يف ةت  ةتاب أّول ولعلّ 

                                                           

 ل: وتتمة ةالمه أن احلس )ةالبصر والسمع( مل يقَو يف الالحقني عن السابقني.أقو  (1)



 (557ه)1444ربيع األول  12 الثالاثء .......................................................... (التزاحم)االصول: مباحث 

2 

 

 أقول يرد على قوله: )بينما يف ابب احلدس واإلجتهاد يكثر...( أمور:
 مرآيتللحدس القطعي، وإمجاع الالحقني  موِرثامجاع معاصري ادلعصوم،  -1االجوبة: 

فإنةه حيةدس منةه قطعةةاا عليةه السةالم عةن امجةةا  معاصةري ادلعصةوم أوالا اننةا نةتكلم مةن فصةيالا مةا سةب  تاألول: 
أو اإلسةةتدالل بتقريةةر ادلعصةةوم ذلةةم  (1)ابةةداا، وال رلةةال لالسةةتدالل ابلوجةةو  الثالثةةة التقيةةةتقريةةر ، وال رلةةال إلحتمةةال 

معارضاا من السابقني، مةرآ  ةافةف فإنه، اذا مل نر   مث نتكلم اثنياا عن اإلمجا  يف هذ  األزمنةابحلدس القطعي، 
  .فراجع ما سب  عليهم السالم عن امجا  الفقها  جيالا بعد جيل وصوالا دلعاصري ادلعصومني 

 لإلصابة أصالً ألدقية واإلحاطة ال تنتج األقربية ان متامية ا
ثريةة اإلصةابة.. أن األمور الثالثة حة  لةو متّة ، فإّنةا ال تصةلال دلةيالا أبةداا علةى األقربيةة لأصةابة أو أةالثاين: 

يةةدة، وال يعلةةم اّنةةةا دردود ج او ادلةةة او بتشةةقيقات األدقيةةة او اإلحا ةةة  تنةةت فةةإن األمةةور الثالثةةة غايةةة األمةةر ان 
  اال تةر  انةه أو قةالو  علةيهم السةالم أو دلةا أودعةه الرسةول لةد  األئمةة  ا يف اللوح احملفةو دلكون االقرب بذل  ت

ا  الشةةيخ االنصةةاري يف الفقةةه اقةةرب لالصةةابة، مةةن آر ان  ال يسةةتطيع احةةد اجلةةزم، بةةل حةة  الظةةن بةةل حةة  دعةةو 
ال تةر  انةه ال ديكةن دعةو  ان االصةفهاب صةاح  ّنايةة الدرايةة اقةرب أ الطوسي؟ حيث اجملمو ، من آرا  الشيخ

 ؟ابة من النائيين او ح  السيد السبزواري صاح  ادلهذب، النه اةثر دقة واقو  فكراا او فبه ذل صلال
 ابحلالي احراز لألقرب  فالادلالك العرفية أو الدقية  اخلالف يف أن -2

أنةه ةلمةا ةةان الفقيةه اةثةر عرفيةة وعفويةة وفطريةة يف التعةا ي مةع األدلةة   األول:هنالة  مبنيةان: وبوجه آخةر:  
ر دقةةة وعمقةةاا انةةه ةلمةةا ةةةان أةثةة الثاااين:: ((2)َومااا َأَرَلااَلنا ِمااَن َرِلااوِل ِإالن بِِلساااِن قَاَوِماا ِ )إذ  ةةةان أقةةرب للأصةةابة

مةن األحكةام  عليهم السالم ومبا لد  األئمة  واستيعاابا ةان أقرب لأصابة، ولكن حيث ال حنيط ابللوح احملفو 
 إال رمجاا ابلغي  واستحسااا فقط .الواقعية ال ديكننا القول أبن الفري  األول أقرب لأصابة أو الفري  الثاب.

 توزع النوابغ على األزمنة -3
مع ان الواقةع من السابقني،  يف )مستو  قومم الفكرية(من الالحقني دوماا أقو   ك  أنإفانه ة نه الثالث: 

والتتبع واالستقرا  تشهد أبن سنة هللا تعاىل يف اجملتمع على تةوزّ  العقةول العظيمةة والنوابةأل واألقةو  فكةراا واألعمة  
ري الةةدين الطوسةةي والعالمةةة احللةةي وابةةن علةةى امتةةداد االزمنةةة ادلتالحقةةة.. ولةةذا ال يشةة  احةةد يف ان مثةةل نصةة غةةوراا 

                                                           

 )سري الفكر... ومستو  قومم .. أو ظروفهم ومعتقدامم( (1)
 (4سورُة إبراهيم : اآلية ) (2)
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 . دعوا  ويكفي عدم العلم يف ردّ  مثلهم ح  اآلنمل أيت ولعله والعلم  الفقهسينا والشيخ االنصاري هم فرائد 
علةةةةى االزمنةةةةة السةةةةابقة وادلعاصةةةةرة أن العبةةةةاقرة موزعةةةةون  فانةةةةه منةةةةدرج يف الكةةةةن  الكليةةةةة وهةةةةيمثلةةةةه ولةةةةو جةةةةا   

بةةل قةةد متضةةى  ،سةةب  عبةةاقرة اعظةةم ممةةن ةلمةةا مضةةى الةةزمن ُولِةةد  والالحقةةة.. وال يوجةةد دليةةل واحةةد يةةدل علةةى انةةه
 .أو أوسطه السنني أو مئات السنني وال يوجد أحد يقارب أدىن مستو  أحد األعاظمعشرات 

النصةةاري، لةةذا ال ديكةةن الطوسةةي او احللةةي او ااجملمعةةني السةةابقني يتضةةمنون مثةةل أن وحيةةث ان الفةةر  ةةةان 
( وان هةذا االحتمةال منتةف بينما يف ابب احلدس واالجتهةاد يكثةر وجةود نكتةة عاّمةة توجة  خطة  اجلميةعالقول )

 .تصاعدأي.. إخلاالجتهادي  الفكر البشريموجود يف السابقني نظراا لكون و يف الالحقني 
 النصي زمن  ض أبقربية القدماء اىلللمنا لكن  معار  -4

ب اقوائيةةة اصةةابتهم مةةن مةةن هةةذا الةةنق ممةةا يقةةرّ  زمةةنسةةلمنا لكةةن ذلةة  معةةار  أبقربيةةة ادلتقةةدمني اىل الرابااع: 
ومةن  ،الةنقان ادلتقدمني يرجحون عليهم ابلقرب لزمن رجال عليهم ادلت خرون ابألمور الثالثة ف ه إنفان ،ادلت خرين

أو بعةة  بعضةةه ، ةةةان احتمةةال ضةةيا  او حةةدث   ة عةةن قةةول  ةثةةرت الوسةةائط او تباعةةدت االزمنةةةلمةةا  البةةديهي انةةه  
ل يف تةةةرجيال توثيقةةةةات عليةةةةه أةثةةةر.. وذلةةة  نظةةةري مةةةا قيةةة التحريةةةفاليةةةة او دخةةةول التغيةةةري او اليةةةة او ادلققةةةرائن احل

مةن القةرائن أو  هعلى ما حيتمل ضياعلعوا لرجال فهم أحر  أبن يطّ ألولئ  اادلتقدمني على ادلت خرين ألّنم لقرهبم 
 ، بتقادم األزمنة.الكت 

 ل او النقلعقمرجع اإلختالف اىل ال -5
ان مرجةةةع اخةةةتالف ادلتقةةةدمني عةةةن ادلتةةة خرين: أمةةةا العقةةةل وامةةةا النقةةةل، وعلةةةى ةليهمةةةا فةةةال أرجحيةةةة : اخلاااام 

   لمت خرين من حيث اقوائية االصابة، وتوضيحه:ل
يكةون ابلفطةر،ت، او يكةون بغةري  ان يكةون مبسةتقالته، او انف مةا اذا ةةان ابلعقةل  أن االستدالل على حكةم  

 ذل :
 أما إذا كانت ادلستقالت العقلية والفطرايت فالسابقون والالحقون ليان

فمةةن البةةديهي ان ادلسةةتقالت العقليةةة، وةةةذا الفطةةر،ت، ال خيتلةةف فيهةةا عقةةل ادلتقةةدمني عةةن  نيامةةا علةةى االولةة
الة ح، وذل  ةاسةتي أودعها هللا تعاىل يف اجلميعوهو احلجة ال الالحقني لفر  ةوّنا مما يستقل هبا العقل مبا هو

 .غري ذل الدور او التسلسل او 
 مرجعية العقل والوجدان يف الرتتبتوضيح 
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البحةةةث  عليةةةه ال لةةةه، وذلةةة  لوضةةةوح ان جديةةةد االةةةي نةةةر  اّنةةةو ومةةةن ذلةةة  مسةةة لة الكتةةة  الةةةي استشةةةهد هبةةةا، 
علةةى القةةةولني، أو  –عصةةةيانه( او علةةى تقةةدير  ألهةةةماهةةم علةةةى تقةةدير تةةرك واساسةةه يعةةود اىل امكةةةان )ان أيمةةر ابدل

ابلضةةةرورة او  يسةةةتدلوهةةةو مبحةةةث عقلةةةي ال يةةةرتبط ابلتطةةةور الفقهةةةي او االجتهةةةادي اذ مةةةدعي االمكةةةان  ،امتناعةةةه
 .االمتناعي فبهة يف مقابل البديهة الوجدان وإن أدلة

مل يكةن  بعةد ان م األصةولور علةالكتة  ممةا سةا  اليةه تطة (1)ان امكةانر الشهيد الصةدر تصةوّ ويبدو ان السيد 
امتناعةه فعرفنةا  إمكانةه أو فقةد ابن أما اآلن القدما  همطروحا قبل زمن الشيخ الكبري ةافف الغطا  فلذا غفل عن

امتنةا  الكتة  مث إرأت  غفلتهم، مع ان التاريخ بعد ةافةف الغطةا  يشةهد  ةالف دعةوا : فةإن الشةيخ األنصةاري 
امتناعةةةه مث إرأت  بعةةة  تالمةةةذة   ونةةةداآلخالشةةةريازي وهةةةو إرأت  تلميةةةذ زي أمكانةةةه مث ادلةةةريزا الشةةةريا إرأت  تلميةةذ 

وهةةو السةةيد اخلةةوئي امكانةةه تالمةةذة اآلخونةةد تلميةةذ  ةمةةا رأ امكانةةه   (2): النةةائيين والعراقةةي واألصةةفهاباالخونةةد 
توصةل اليةه السةابقون  دلةا اىل نتيجةة االفةة يدعى ان تطور االجتهاد يقود ابلوجدان والبداهة فكيفواستدل عليه 

 ؟ ن عن هذ  اليحوث العلميةو لفاغال
 غفلةتهم اسةتبعاد لعةدم تعبّةداا  القاعةدة خةالف علةى احلكةم ثبةوت علةى يدلّ  ال فإمجاعهمان قوله )واحلاصل: 

يةرد عليةه: ان امجةاعهم ( الزمةان ذاك يف إليهةا وصةلوا الةي التفكةري يف السةري نقطةة حبسة  الكتّة  قاعةدة عةن مجيعاا 
لشةةةبهة تغةةةرّي رأي الةةةبع  إّنةةةا هةةةو طلال الكتةةة  وان صةةةمب يعةةةّنواوالعقالئةةةي وان مل  العقلةةةييكشةةةف عةةةن ارتكةةةازهم 

 االستحالة.
ان مةةن البةةديهي والوجةةداب لةةد  العقةةال  ان  –يف مبحةةث التعةةار  فراجةةع  فصةةلنا وقةةد  –ونضةةيف أتةيةةداا 

مةن السةو ، وهةم يةرون ان األمةر الثةاب )ابدلهةم( يقول االب البنه: اذه  اىل ادلدرسة فةان مل تةذه  فافةك اخلبةز 
 مولوي ال ارفادي.. وللبحث تتمة ومزيد ايضاح فانتظر

 وصلى هللا على دمحم وآل  الطاهرين
نَاَيا يف  اَزَهدَ ) :عليه السالم  قال االمام علي  (َعَنكَ  ِبََغِفولِ  فَاَلَستَ  تَاَغِفلَ  َواَل  َعَورَاِِتَا، اّللنِ  يِاَبصِيَركَ  الدُّ

                                                           

 أو ح  إمتنا ، ال فر  (1)
   أمل يب.هذا مما ببايل عن األعالم الثالثة، وحيتاج دلراجعة مل تتسن يل اآلن دلر  (2)


