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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أعدائهم  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(26) 
 المطابقة التفصيلية وال ترتيب اآلثار االقربية االجمالية القطعية ال تنتج

وال املطابوفة واصصففابة  (1)املطابوفة ال سسفيل م االقربيفة اليفصفيليةوغالبيفة وصففوة الوفول يف الطفرل الينوينيفة هفوا ار االقربيفة االمجاليفة الوطعيففة 
 ملصاديق إثباساً.سرسيب اآلثار على اآلحاد وا لدى العوالء وامليشرعة صحة يف املصدال ثبوساً، كما ال سنيج

 يةنداأمثلة وشواهد وج
الضُّفاللل يف موابف  ويشهد لذلك سصفح أحوال الطرل الينوينية املخيلفةا كشباك الصيد واليت هي الطريق لصيد الفريسفة، وادفداة إا احلفق 

 وغري ذلك. (2)مسابوة أو لعبة أو مباراةالفريوار امليخالفار يف أية  وحىت ،عن الدرب، واليلوني واصحياء النفسي
اففار بففه ييضففح حففال سففائر النظففائر الينوينيففةا الففو اففر  و ففود اريففق  ؛الضففاللهففواة ولنويصففر يف اليوضففيح علففى حففال اريوففي دعففاة ادففدى و 

 صمبلغني يدعور إا احلق وبه يعدلور واريق آخر من املبشرين يدعور إا الباط  والضالل كاملسيحية أو اليهوديفة مفًالً وكفار هنفاك مائفة  فخ
ور مفففن النفففان الفففذين سنفففاهم علفففى هفففداييهم أو إضفففالدم الفريوفففار، وافففر  ار الفففدعاة ادفففداة كفففاكوا أقفففوى بياكفففاً وإعالمفففاً واسفففيعداداً وكفففار املبشفففر 

افار املصفاديق  ، عشفرة أ فخا ذلك كله ثبوسفاً كفار اهيفداء سفيني  خصفاً مفن املائفة و فولد أو سنصلفر ثالثفني و فريل  ةل، وار  ار حمصل (3)أضعف
مهيفديا  هائفداً افول السفيني أي مصفدالبوسا عندئٍذ سنور خميلفة بالبداهفة وإال للف م افلفف الفم سسفيل م االقوائيفة واالعلميفة واالكفتيفة ثبوسفا كفور ث

يفدى مفن املائفة أال سفرى امفم لفو  هلفوا مفن اه ؛وا ايفهبور اآلثفار وال يبنفور علفى اصصفابة يف أي مصفدال  فنل واما إثباساً اار العوالء ال يرسل را داً 
ال يبنففور علففى اكففه مهيففٍد  اففامم –الطوائففف الففًال   وهففم ال يعلمففور اكففه مففن أي مففن –ومففن ضفف ل ومففن  ففري، ااكففه لففو عففر  علففيهم أحففد املائففة 

أو ي و فه ابنيفه  علفى ار يفدعو هيفداً إا دار  (4)احفدهم االقربية واالكًرية اصمجالية الوطعية للمهيدين، الو كار قد عف م اسيناداً إامسلم  يعي 
ففرة اقوائيففة احيمففال كوكففه مففن املهيففدين الر كسففبيهم أو كففذر اعفف  كففذا عنففد اهيدائففه ااكففه ال يو ففد عاقفف  يرس فف % 06ب هففذا اآلثففار أو غريهففا لصو
 ولصورة اقوائية الطريوية الينوينية لفريق ادداة واملبلغني.

 .  (5)املسابوةوأكوام اللعب و  وكذلك احلال يف الفرل املينااسة أو امليبارية يف  ىت الفنور
لنفن هفذا خفرو   (0)لو كفار البفور  اسفعاً وكاكفق االقربيفة االمجاليفة الوطعيفة كبفرية  فداً  يفط أورثفق االطمننفار أو الظفن النفوعييسيًىن ما كعم 

% 99يففط كففار احيمففال إصففابة هففذا عففن مفففرو  النففالم إذ النففالم يف الففدورار بففني األعلففم وغففري  امليعففارة ال مففا إذا كففار الفاصفف  كبففرياً  ففداً  
 .(7)% مًالً 52واحيمالة إصابة ذاك 

 األعلفففم، العففف  الطريويفففة لغفففري وهفففذا قصفففارى مفففا  نفففن إيصفففال مفففا ذكفففر  يف بيفففار الفوفففه بوولفففه )ار ذاك يف الطريويفففة الينوينيفففة وهفففي ال سعفففنيل 
 األعلم(.

األعلففم وار كففار أقففوى إال ار العوففالء ال يرسبففور عليففه األثففر أصففالً  يف – عنففه بلعفف ل دام الففه الففذي عفف   –إذ مبففا ذكركففا اهففر ار االحيمففال 
 . ايدبر  يداً.العله قسيم ثبوساً إثباساً وال يسيل م كور خصو  هذا املصدال هو املطابق للواقع 

                                                           
 أي اقربية ك  ارد ارد. (1)
 كنرة الودم مًاًل. (2)
 نس، ال ارل.أو الع (3)
 أي أحد العوالء. (4)
يفق املنفااس يصفيب ثالثفة أهفداة عفادة مفًاًل، ومن أوضح األمًلة الو داكية النًرية االبيالءا ما لو و د اريوا كرة قدم، احدمها أقوى  يط كفاكوا عفادة يصفيبور  سفة أهفداة وكفار الفر  (5)

أي الفذي دخف  يف  فبنه أحفد الففريوني مفن غفري ار كعلفم  فن  –ال يسيل م يف عامل اصثبات باحلنم على ادفدة اههفول  ب  لو ار  اكه لو علم امم يف هذ  املباراة كذلك، اار ذلك
اريسفب اآلثفار ومنهفا  –ااكه ال يبين عاق  يف العامل كله على ار اددة اههول هو لصاحل الفريق األقوى اسفيناداً إا ار احيمفال إصفابيهم أكف   –هو ومن هو الفريق الرابح دذا اددة 

ى( إمنا النالم يف ار العوالء ميفدينني وغفريهم ال مًاًل الوااء بوعد  لو وعد على سرسيب أثر ما على ربح هذا اددة أو إل امه بداع ما راهن عليه عندئٍذ )والرهن باط   رعاً كما ال خيف
 إمجااًل. يرسبور اآلثار على املصدال اههول وار علموا اكًرية اصصابة قطعاً 

  خصاً ومن ض ل  خص واحد ومن  ري واحد، مًاًل. 99كما لو كار من هدا  اريق الدعاة  (0)
 وليُعدل هذا سفصيالً ااكه ال بتن به ب  قد يوال اكه ال حجية للمفضول عندئٍذ ولو دور و ود معار . ايدبر (7)
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 على الطريقية االعتبارية بين حجية كال الرأيين منافاةال 
منااففاة ايهفففا بففني حجيففة ايفففوى األعلففم وبفففني حجيففة ايفففوى غففري األعلفففم أيضففاً، إذ مفففالك  )وامففا الطريويفففة االعيباريففة افففال امث قففال السففيد العفففم

كمفا إذا كاكفق   –االعيبارية لفيس رفرد الواقفع بف  رموعفة مصفاحل يف طليعيهفا وصفول الواقفع كظفري سعفار  البيلنيفني افدرل أقربيفة إحفدامها إا الواقفع 
 بيلنة األخرى عن احلجية مع امما طريوار.ال سو ب سعيلنها وسووط ال –أعرة باحلال من األخرى 

ولفذا ذهففب املشففهور إا اليسففاق، ايهمففا، ولففيس ذلففك إال لو ففود مففالك احلجيفة يف كليهمففا، وإال ملففا أو بففق األمففارة غففري األقففرب سففووط األقففرب 
 .(1)أيضاً كما ال خيفى(

 معاني ومحتمالت الطريقية االعتبارية
 على ما ذكر ا إضااة وسعويبأقولا هنا أمور بعضها سوضيح وبعضها 

 ار الطريوية االعيبارية قد يراد هباا األول:
 ل وم اصسبام. -   املنج ية واملعذرية. -ب  سيميم النا فية. -أ

طريفففق اتمرهفففا أسفففه   فففداً افففار بيفففد املعيففف  حيننفففٍذ ار يفففيمم كا ففففية ال (2)وهفففذ  الًالثفففة اعيباريفففة إذ أمرهفففا بيفففد املعيففف  عنفففس الطريويفففة الينوينيفففة
اينففور النييجففة  اممنففار وامففا الوقففوم وو ففه احلنمففة اسففيتا( أو يففيمم كا فففييهمففن حيففط اال)هففذا  اينففور هففو احلجففة ال غففري األضفعف دور األقففوى

 .ال ييمم كا فية أي منهما االيساق، وأاليخيري 
مسيواًل أو اسفيحالة ذلفك مفن دور  عف   واالعذارنجي  يف إمنار  ع  اليوكالم وقس على هذا حال املعنيني اآلخرين للطريوية واحلجية على سفصي  

 اكي اعهما.منشت 
البيلنيفار أو إخبفار  قإذا سعارضفقفال يف العفروةا إذ قفال ) هذا. وقد سبق من السيد دام اله املسيند يف كسبيه الوول باليسفاق، إا املشفهور

 .صاحيب اليد يف اليطهري وعدمه سساقطا
 .ن عشرات اليعليوات ف بيودمي االقرب إا الواقع، أو االقوى، وحنومهاومل يعللق أحد ف ايما رأيق م

حففىتل أرل الففبعّ صففرلق بيسففاق، قففود صففاحيب اليففد، وإر كففار أحففدمها عففدالً ثوففة، واالخففر ااسففواً، مففع أرل قففول ذي اليففد طريوففي، وطريويففة 
 .(3)العادل ف بال  كل ف أقرب من طريوية الفاسق(

 قبله وبعد   واهد عديدة ارا ع، وسيتا  ًها يف ضمن الدلي  الًاين وهو االقربية لإلصابة، بدذر اهلل سعاا وقد أضاة دام اله
 وجهان لجعل الحجية لنظر المفضول

 ار و ه احلنمة يف قيام املوا احلنيم بذلك )أي بييميم كا فية األضعف دور األقوى أو مع األقوى( هو أحد أمرينا الثاني:
 مالتزاح -2
وإمجالفه ار مصفلحة االقربيفة للواقفع س ااهفا املصفاحل السفلوكية وا هفات  ،ما ذكر  السفيد العفم مفن اليف احم وقفد أوضفحنا  سفابواً مفصفالً  -1

 سوليفد اهيهفد العفامل العفادل دور اهيهفد األعلفم الفاسفق املوضوعية األخرى كمصفلحة اليسفهي  وغريهفا، وقفد اعف  الشفارم ذلفك إذ حنفم بيعفنيل 
ع ار كظففر األعلففم أقففرب لالصففابة دور  ففك لننففه ال يففوه سوليففد  وييعففني سوليففد املفضففول العففادل لضففميمة ا هففة املوضففوعية إا الطريويففة عنففد مفف

وقففد سففبق منففا إيضففاق ا هففات املوضففوعية امليصففورة وأدلففة  ووهففا ووقوعهففا  –ىن مففن املعففاين الًالثففة اآلكفففة بتيففة معفف –اعيبففار الشففارم احلجيففة لففه 
  ع.ارا

 المالك بعرضه العريض -1
مففا ذكففر  الشففي  كا ففف الغطففاء قففالا )إر قلففقا إكففه ال إ ففنال علففى الطريويففة ينففور الوففرب للواقففع لففه دخفف  يف الطريويففة اهففو لففه دخفف  يف 

 .على غريهامالك احلجية إما وحد  أو بضميمة  يء آخر إليه. وال إ نال أر ايوى األاض  أقرب للواقع اينور املالك ايها أقوى ايرت ح 
هائفففدة علفففى مفففا هفففو مفففالك احلجيفففة اهفففي ال سو فففب الرت فففيح بعفففد و فففود املفففالك يف كففف  منهمفففا، بففف  إمنفففا  كاكفففققلنفففاا األقربيفففة املفففذكورة لففففملا  

                                                           
 .24-23  2بيار الفوه   (1)
 النا فية اليامة... اخلكاحملركية الينوينية الذاسية، و  (2)
 .21  2بيار الفوه   (3)
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 .(1)يسيحسن معها الرت يح(
 عريضاً ارا ع. وقد أوضحنا ذلك باليفصي  يف الدرن قب  السابق وما سبوه وأ ركا له يف الدرن السابق بعنوار ار للحجج عرضاً 

 العريض في عرضها مالك الموضوعات كمالك الحجج
ومنهففاا مففا لففو قففال صفف  خلففف العففادل اففار املففالك حيننففٍذ هففو  ،وكضففيف هنففاا ار لففذلك كظففائر وأ ففبا  كًففرية يف دائففرة املوضففوعات كففاحلجج

يعفني الصفالة سملنفة، حفىت مبفا ال قيفان، ااكفه ال احدمها أقفوى  كارالعدالة بعرضها العريّ ايجوه الصالة خلف أي عادل ولو س احم عادالر و 
 خلفه، ب  سر ح ال غري.

اففار املففالك هففو كوكففه اوففرياً يف اسففيحواقه ال كففاة الففو دار األمففر بففني ار  (...ِإنََّمــا الصَّــَدقَاتل لَِلفلَقــَراِل َواَلَمَســاِكينِ )وكففذلك مففا لففو قففال املففوا 
 ر حار االعطاء لأل د اوراً ال سعينه. يعطي األ د اوراً أو الفوري، ختريل غاية األمر

للحجفة، وقفد هفو للموضفوم، وحمف  النفالم هفو اليعفار  والعفر  العفريّ هفو ال خيفى ار املًالني من باب الي احم والعر  العريّ تنبيه: 
لعوفالء عمومفاً يف كف  األبفواب ار بنفاء االثبات ذكركا أمًلة اليعار  والعر  العريّ للحجة سابواً وأضفنا الي احم والعر  العريّ للموضوم 

 على العر  العريّ سواء للمالكات أم للطرل أي سواء ملالكات األحنام أم ملالكات احلجية، إال ما خر . ايدبر  يداً.
ففرة حلففا  مففالك  واحلاصفف ا اكنففا علففى هففذا الو ففه ال حنيففا  إا  فففع ا هففة الطريويففة با هففات املوضففوعية واملصففلحة السففلوكية بفف  ينفينففا صو

ارا فع الفدرون بف  رفرد الر حفار سو فب اليعفني واصلف ام ال اصيصال للواقع مبا هو هو وار قوام احلجية بغالبية اصيصال واما االغلبية اهفي م يفة 
 ذلك ال هار. علىالسابوة افيها 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           
 .564  2النور الساطع يف الفوه النااع   (1)


