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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 

 األبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(31) 
 ضياع كثير من األحكامباإلشكال 

نتيجهههة إحهههراب ال تههها أو رهيهههها يف األلههار أو نهههبه  لههه    هههال   هههن  لعههاى لعلههه ت لصهههلنا  موعهههة ههههن أواههههر  قـــال ال ي
 التمس  باإلطالب املقاهي ويبقى برهان الغرض قائماً على قوله 

 الجواب  أواًل  ال علم بضياعها بل ِصرف احتمال غير منجز
وجود أح ام إلزاهية يف ال تا الضائعة إ  لعلها كانت كتا سرية ولاريخ أو  املناقشة صغرى بانه ال يعلم إذ يقال  أواًل 

ولعلها كانت أح اهاً إلزاهية ه ررة أي ه ررة عما هو هوجود يف ال تا الباقية، واألصول االربعمائة لفسري أو آداب وسنن، 
 ،ههو ريهري األح هام اإللزاهيهة الباقيهة لهدينا –يهها إن كهان   –وإن  قد أكثرها إال انه ال يعلم ان ها  يها هن األح ام اإللزاهيهة 

الذي لصدى جلمع األح هام كلهها ال يعقهل ان ي هون قهد اريفلهها إال لهو وجهدها ه هررة و  923املتوىف  ويؤكد  ان هثل ال ليين
 .(1)أو هتضمنة آداباً وسنناً ونبه  ل 

 ثانياً  على فرض إحراز ضياعها، فقد رفع الشارع يده عنها
نا قوة احتمال وجود أح ام إلزاهية  يها )لي ون احتمال الغرض هنجزاً( بل حىت لو سلمنا وجود أح ام إلزاهية سلم ثانياً 

ع    أُمَِّتي  ع ن    رُِفع  كه)  (2)نها وأطلقها بالنسبة إلينا يف هرحلة التنجز ملسّلمية أحاديث الر عع يها، ل ن الشارع ر ع يد     ِتس 
ي اُن و   رُِهوا ع ل ي ِه و م ا ال  يـ ع ل ُمون  و  ال خ ط أُ و النِّس  ُهم    اللَّهُ   م ا ح ج ب  ))و (9)((...م ا ُأك   (4)((ع ِن ال ِعب اِد فـ ُهو  م و ُضوع  ع نـ 

ل    ٍء ُهو  ل ك   ُكلُّ ش ي  ))و (5)((ي رِد  ِفيِه نـ ه ي    ح تَّى  ٍء ُمط ل ق   ُكلُّ ش ي  ))و د ع ُه ِمن  ِقب ِل ِبع ي ِنِه فـ ت   ح تَّى تـ ع ل م  أ نَُّه ح ر ام    ح َل 
ُر ذ ِلك  أ و  تـ ُقوم  ِبِه ال بـ يـِّن ةُ و   ...ذ ِلك  ِمث ُل الثَـّو بِ نـ ف ِسك  و   ت ِبين  ل ك  غ يـ  ا ح تَّى ي س  ي اُء ُكلُّه ا ع ل ى ه ذ  وريريها على   (6)((األ  ش 

                                                           

عند ورود طغرل به  إى بغهداد  ها كانهت يف ه تبهة سهابور بهال رق وكهان قسهم ههن األصهول  احرقت  444وقد كان كثري هن األصول هوجوداً حىت عام  (1)
والذي استخرج مجلة هنها وأودعه يف هستطر ات السرائر بل كان مجلة هنها عند السيد بن طاووس وقد  534هوجوداً حىت زهن ابن ادريس احللي املتوىف 

  كرها يف )كشف احملجة(.
رُِهـوا ع ل ي ـِه و  م ـا ال    أُمَِّتـي  ع ـن    رُِفـع  ))3ح 414ص 2اخلصهال بسهند صه ي  ا بهاب التسهعة ج وقد روا  الصهدوب يف (2) ـي اُن و  م ـا ُأك  ـع ة  ال خ طـ أُ و  النِّس  ِتس 

ل ِق م ا ل م  يـ ن ِطق  ِبش ف ةيـ ع ل ُمون  و  م ا ال  يُِطيُقون  و  م ا اض ُطرُّوا ِإل ي ِه و  ال ح س ُد و  الطِّيـ ر ُة و  التـَّف كُُّر ِفي ال و س    ((و س ِة ِفي ال خ 
 .55حتف العقول ص (9)
 .164ص 1اإلسالهية( ج –ال ايف )ط  (4)
 .914ص 1هن ال حيضر  الفقيه ج (5)
 .919ص 5اإلسالهية( ج –ال ايف )ط  (6)
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نعلم هبا وال طريق لنا إى العلم هبا وقد حجا اهلل ال  –على  رضها  – املفقودةلوضوح ان األح ام  ،هناقشات يف بعضها
بِين  ح تَّى  )إضا ة إى قوله لعاى:  ،هر وعة هي  – أي ت يصل إلينا –  يها أهر أو لي علمها عنا وت يرد إلينا و م ا ُكنَّا ُمع ذِّ

ع ث  ر ُسوالً   إ  سبق ان الرسول كناية عن )احلجة الواصلة(. (1)(نـ بـ 
 ج( على الحجج، ال يعقل ضياعهاثالثاً  )الحج

وال  (2)بعضههها، إال ان ال ههالم يف الطههرب واحلجههد وهههي هعههدودة علههى األصههابع عههدم وصههولان األح ههام وان  ههرض  ثالثــاً 
إلينها رريهم ضهياع هها ضهاع لشهدة لهو ر  لوصل  له حجة عقالئية  ىن  يف الا لو كانت للشارع حجة جديدة أو لو كان نف

لل  مة ونقضاً للغرض هع وضوح سههولة  خمالفاً  (9)بل ول ون خالف  ل  ،لي  احلجد واألح امالدواعي على إيصال هفا
 للف.إيصال حجية طريق هن الطرب أو عدهه باحناء هتعددة جداً حبيث لصل إلينا حىت هع إلالف أضعاف ها قد أ  

 إلينها نهه لوجها إيصهالهتعيّ قهد ح هم بكهان وحيث جند انه ت يصلنا هن الشارع حجة وبيهان علهى لعهني لقليهد األعلهم ههع انهه لهو  
نههه هههن الروايههات ال باملنههاقف  يههه هناقشههات واضهه ة جليههة كاملسههتدل بههه علههى لعيّ  (4)وي ههون واضهه اً للعههات واجلاهههل مبهها يقطههع العههذر

 وعلى أي  سيايت حبث  ل . (5)يف الفتوى تلوضوح الا يف احل م وليس
 الكميتمال واالحاالحتمال النوعي  بالفرق بيناإلشكال 

يف احتمهال اخلطهيف يف املفضهول ملوهوهيتهه وانهه  اكثريهة وقد أن ل بعض الطالب األ اضل على ها  كرنا  ههن عهدم هنجزيهة
خارجة عن هورد االبتالء  ال لنجيز، أكثر احملتمالت بني املائة ألف وحيث كانت  ل نه حيث لردد (6)باملائةواحد بدو النظر 

)ان ههذا اجلهواب يصه   يمها لهو كهان إحتمهال الواحهد باملائهة إحتمهااًل   بقولههر بالب هث والتهدبر، بإنه ال جهديبالبيان السابق، 
أي أن  –كميههاً ال نوعيههاًن وان دائههرة االحتمههال لقههل كلمهها لوسههعت دائههرة األح ههام الهه  هههي هههدار التفاضههل بههني االعلههم وريههري  

  –النسبة ع سية بينهما 
 سهعةاملائهة هبتهع علهى الواحهد النهوعي ال ال مهي والهذي ل هون النسهبة بينهه وبهني ول ن الظاهر ان لنجيز إحتمال الواحهد ب

 .لوسعت دائرة اإلحتمالدائرهتا و دائرة األح ام نسبة طردية أي كلما زادت األح ام ولوسعت 
ينطبههق علههى أكثههر األح ههام ريههري الواقعيههة والهه  هههي هههدار  هههو سههبا سههيال لهه  ان السههبا يف لفاضههل األعلههم هههع ريههري  

% هثاًل ليس انه خيطيف يف ح مني هن كل هائة ح من بل هعنا  أنه 34لتفاضل،  معع كون املفضول قريباً هن الواقع بنسبة ا
زادت دائهرة  يف كل ح م ههن املائهة ح هم، وعليهه  هان احتمهال التنجيهز يرلفهع ولهزداد قيمتهه كلمها هبذ  النسبةيقرب هن الواقع 

                                                           

 .15اإلسراء:  (1)
وهها أنهبه وواضه  ان احلجهد علهى األح هام ليسهت  –علهى  رضهها  –والشهرة  ك جية الظواهر وخرب الثقة والفتوى، وعدم حجية القياس وقول اللغوي (2)

 إال هعدودة حمدودة جداً وكذا االهارات واحلجد على املوضوعات كاليد والبينة واإلقرار.
 أي عدم احتياط الشارع بإيصاهلا إلينا مبختلف الطرب. (9)
 يفهللفرض ان اخلطاب هو للجاهل بتعني لقليد األعلم عليه.  ت (4)
مُ ))هثل  (5) قـُُهم ا ِفي ال ح ِديِث و  ِبِه أ    م ا ح ك م    ال ُحك  ُلُهم ا و أ فـ ق ُهُهم ا و أ ص د   .64ص 1اإلسالهية( ج –ال ايف )ط  ((أ و ر ُعُهم ا... ع د 
 أي واحد باملائة زائداً على احتمال خطيف األعلم. (6)
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 األح ام وليس الع س.
 ة املباين يف لشخيص األعلم ههن ريهري  ت جنهدها  هرج عهن هنشهيفين لقريبهاً   هن ان لنهدرج حتتهها كا هة لله  إ  باستقراء كا

املباين، ومها إها القابليات النفسية والذهنيهة لهدى األعلهم ونقصهها يف املفضهول أو هتانهة آليهات االسهتنباط لهدى األعلهم خال هاً 
الواقع يف مجيع األح ام ريري الواقعية  ا يوسع دائرة احتمال لنجز االحتمال كلما  لغري ، وكالمها قابل ألن يؤثر يف االقربية هن

 زادت دائرة الت اليف(.
 جوهر اإلشكال  االحتمال النوعي منجز

  هو: –ال حاجة لذكرها هع قطع النظر عن بعض التفاصيل ال  لرد عليها إن االت أخرى  –وجوهر اإلن ال  أقول 
ان احتمههال الواحههد باملائههة ال مههي لضههعفه ريههري هنجههز ل ههن الواحههد باملائههة ال يفههي أو النههوعي هنجههز لقولههه   بعبــارة أخــر 
رض أن األعلهم )أجهود  همهاً( أو )أكفهيف آليهًة( فههت قق يف كل قضية قضية وكل هورد هورد و ل  ألن ال (1)واالحتمال النوعي

وال يص  عزل  يف كل قضية قضية قع يف كل قضية قضية  يتعني لقليد وهذ  الصفة متن ه هزية كون رأيه أقرب للواأو مها هعاً 
 احتمال اخلطيف يف الواحد باملائة )وقد ي ون الواحد األخري( إال لو كان االحتمال كمياً.

  الجواب 
 وجو  سابقة وأخرى جديدة:باجلواب و 

 مقتضى االحتمال النوعي التفصيل -3
 املفضهههول رأي   ال جتهههدي نفعهههاً إ ا طهههابق رأي   –علهههى  رضهههها  –واكفيفيتهههه  أجوديهههة نظهههر األعلهههمهههها سهههبق ههههن ان  االول 

ضهة بهاألقوى هنهها،  يلهزم علهى ههذا القهول التفصهيل بتعهني لقليهد املفضهول إ ا طهابق رأيهه ههن األههوات، اي ههي هعار   (2)األعلم
،  قهد متيّهز رأي املفضهول علهم احلهيرأي األعلم هن األهوات إ  نظر  أجود هن هذا األعلم هن األحياء لفرض انه أعلم هن األ

 .ملطابقته لرأي األعلم امليت مبزية االحتمال النوعي األقوى
 المدد الخارجي المجهول مخّل بالواحد النوعي أيضاً  -2
 االجودية ال هوضوعية هلا وال هصل ة سلوكية  يها، بل امنا يتعني إلباعها والدوران هدارها لو انتجت اقوائية إيراث الثاني 

 الظن أو اقوائية احتمال االصابة، وهع وجود املدد اخلارجي اجملهول ال يعلم  ل ، كما  صلنا   ال نعيد.
 به أيضاً  انحَلل العلم اإلجمالي مخلّ  -1

 ل  يف هوارد االبتالء حتقق ال يعلم  (9)بل عدم وجود  هن رأس يف الدائرة الصغرى العلم اإلمجايلانه هع احنالل  الثالث 
 األجودية أنتجت يف ريري دائرة االبتالء. إ  لعل

 الكيفية طريقية وال تجدي لو لم تنتج الكمية -4

                                                           

 أو الواحد باملائة النوعي. (1)
 احلي. اي األعلم هن هذا (2)
 وهي دائرة هوارد االبتالء. (9)
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ولو ت لنقلا كمية ملا أ ادت نيئاً ال حمالة لنقلا إى ال مية يف هعادلة اإلصابة وعدهها  )أو النوعية( ان ال يفيةالرابع  
 هتناقضههان أو هتضههادان ولهو يف بعههض اجلهههات )إ  ال ههالم يف ان الواقهع واحههد ال يتعههدد ولفههرض ان الهرأيني أبهداً و لهه  لفههرض

ة الذهنية والنفسية واست  ام اآلليات، ليست هوضوعية بل هي طريقيهة ألكثريهة اإلصهابة يّ يفصورة التخالف( ولفرض ان االكف
 .دار الواقع وكمية اإلصابة  تدبرأي لإلصابة  عاد امل
ة ملها أ هادت نهيئاً، واالجوديهة ال لسهتلزم اإليصهال أو ريلبتهه يف ههوارد االبهتالء ان ال يفية لو ت لنتد ال ميه وبعبارة أخر  

أكثههر إى الواقههع هههن هههوارد ، أي ان  ،الفهههم هوصههلة يف ريههري هههوارد االبههتالء رد نهه  بههدوي  انههه حيتمههل كههون اجوديههةبههل هههو  هه
 ريري حمرزة يف الدائرة الصغرى. –هوصلة  وهي ال  عليها املدار ال ِصرف االجودية وإن لوحظت ريري –)االجودية املوصلة( 

( ال ينفهع إال لهو انهتد  باعتبهار  اجتههاداً أرقهى وأ ضهل ال يف يف الطريق واحلجة )وهو اجتهاد األعلهم ونظهر  بعبارة أخر  
يصهال إى  ي إال ملا له هن املدخليهة يف االوال يطلا قصد ونوعيته ال ي   (1)االجتهاد كّما يف املودَّى بيفكثرية اإلصابة إ  كيف  

نهه إال علهى املصهل ة ملها صه  القهول بتعيّ  ،أو كونه أقل إيصاالً  للمؤّدىهع  اقد ال يف يف اإليصال  هساوالهالطريق  لو  رض 
 . ولل ديث صلةالسلوكية واملوضوعية، هذا خلف

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 وهو طريق للوصول إى الواقع. (1)


