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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

(02) 
 بالعقلي ألنه ِعّلي إشكال: ال يقاس النقلي ألنه اقتضائي

 .)كما هو احلال يف معظم االدلّة اللفظية واالماارا  واالصواول ا  اال يارد علايهم االااذال املا كور دام ظله ال يقال: يرد على قوله
ا حنان مثاًل: القائلون بأّن االمار يادّل علاى الو،اوب، لايا معنااه: إيّاه ال ين لّاج عان الو،اوب ملاايا كالقريناة االسانفبابية، كا ل   يما

األدلة اللفظياة والذاالم يف الادلي  دائرة من  –االمارا  واألوول احلجج و وك ل  حال سائر  –ان داللة األمر على الو،وب  (1) يه(
ألمار العقلي وال يقاس أحدمها باآلخر إذ النقلي دائرته االقنضاء والعقلي دائرته الِعّلية،  وزان )االقربية تقنضي لاووم األخا ( هاو وزان )ا

، بناء على القول به  ذما ان االقنضاء يف الثاين ال يراد به االقنضاء باملعىن املقاب  للعلياة (3)(النهي عن ضده العام (2)الشيء يقنضيب
( كا ل  )االقربياة تقنضاي ، ولايا بصافي للنهي عان ضاده ولووماه )با  قيا  اياه عيناهعقاًل ب  يراد به العلية بنفسها بدعوى اسنلوامه 

 ه عقاًل وليا يقاًل ليذون مبعىن املقنضي املعهود املقاب  للعلية.ئاقنضاعن إذ الذالم لووم األخ ( 
 الجواب: العقلي، والنقلي، على نوعين: ِعّلي واقتضائي

ان حذاام العقاا  علااى يااوعني  نااارة ّذاام بالِعّليااة وأخاارى ّذاام باالقنضاااء  مضااىإذ  ؛ظهاار  ااا ساابب انااواب عاان ذلاا  إذ يقــال:
باا ا ا علااة تامااة لثبااو  أحذامااا رااا  هنااا ياادر  العقاا  العليااة تااارة تذااون عناااوين املوضااوعا   يف العناااوين  ااانواقعيااة  وذلاا  تبعاااً نهااة

 وأخرى تذون العناوين مقنضية لثبو  األحذام را وهنا يدر  العق  االقنضاء.
 ،( على ما هاو علياه، ولايا منصار اً م ا ّاً وأحذامها والنسبة بينها املوضوعا  واقا عناوينأي واحلاو : ان العق  مدر  للواقا )

أي من حيث  را حذمه إمنا هو على طبب ما العناوين عليه ثبوتاً من حيث االقنضاء لألحذام أو العلية، و أو هو حاكم على املنصور
 ندبرطبيعة العالقة بني ك  موضوع وأحذامه وآثاره  قد تذون العلية أو االقنضاء أو اإلعداد أو ال ايء منها.  

 .(6) ندبر ،يداً  (5) من األول النص ومن الثاين الظاهر (4)ب  يقول ان الدلي  اللفظي أيضاً على قسمني: علة ومقنضي
 إشكال: بناء االمارات على التسامح دون األدلة العقلية

  أماا األدلاة العقلياة  مالكهاا لبنااء االماارا  علاى النساام  والنسااهواحلجاج اللفظياة ال تقااس األدلاة العقلياة باالماارا   ال يقال:
وإن   –ماان األدلاة العقلياة  هاو مبنال علااى لاووم االتبااع لادى االقربياة الدقيااة  علااى تعاني تقلياد األعلام هاو الدقاة العقلياة، والادلي  الثااين

م  إال األقوى  ال يش ،واالقربية منه ،عرض عريض يشم  القوي واألقوى من احلجج دون الدلي  العقلي لالمارا   –كايت طفيفًة 

                                                           

 25ص 2بيان الفقه ج (1)
 ة ويراد باالقنضاء االسنلوام.إذ ال يراد باالقنضاء الداللة اللفظية بإحدى الدالال  الثالث إذ سيذون البفث حينئٍ  ل وياً ال يناسب كويه أوولياً ب  املسألة عقلي (2)
 أو حىت ضده اخلاص، على تفصي  وكالم. (3)
 أي للداللة على معناه. (4)
 لة، وخرب الثقة  ايه مقنضي.ويظ مها: النواتر  ايه ع (5)
  ان القضية يسبية و)النص( مقنضي من بعض انها  لنوقفه على عدم معارضة يص آخر له وغ  ذل .  نأم  (6)
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 واألقرب وهو األعلم؟
 الجواب: من وجوه ثالثة

ومان أن االقربياة مقنضاية  ،،اواب ذلا  مان الو،اوه الثالثاة املعنمادة يف ضامن الو،اوه اخلمساة أوالً  أيضااً  ظهر  اا مضاى إذ يقال:
ن وليسات حاىت مقنضاية للاووم ثالثااً وهاو ماا سايأ  با  ومان ان االقربياة مقنضاية للر،فاا ،  الحظ ماا سابب،علة له ثايياً وليست ووم للّ 

 .بيايه اآلن بإذن اهلل
 جواب آخر عن الدليل الثاني: االقربية مقتضية لرجحان األخذ

هااو مبااىن كمااا   –عّينااه وال حااىت القنضااائه تانااواب عاان الاادلي  الثاااين أيضاااً بااان االقربيااة للواقااا ليساات علااة للااووم األخاا  و  ويمكــن
أي ال لو،وبه، وذل  ملا  صلناه من انها  الثالثاة املعنمادة يف ضامن  – (2)ب  هي مقنضية لر،فان األخ  عقالً  (1)انواب السابب

 .(3)انها  اخلمسة امل كورة سابقاً 
 جواب ثالث: حكم العقل باألخذ باألقرب للواقع، ظني

وقااد يذاون ظايااً أي ان أحذاام العقاا   اناواب واواب آخاار: وهاو: ان العقا  يف أحذاماه علاى حااالنني  قاد يذاون ،ازمااً  ويمكـن
على قسمني: أحذام قطعية وأحذاماً ظنية، وه ا هو املنصور خال اً للمشهور؛ وذل  أليه إن ايذشج لاه الواقاا ايذشاا اً تامااً بذا  

يف مرحلاة  وإن ايذشاج لاه املقنضاي وكوياه –كما يف حذمه حبسن اإلحسان ورد الوديعة وحبرمة الظلم   –،هاته حذم حذماً قطعياً 
املقنضي تام االقنضااء وغلاب عناده اينفااء املاايا واينفااء و،اود ااري خفاي علياه، حذام حذمااً ظنيااً؛ أال تارى اياه ّذام حذمااً ظنيااً 

لذناه حذام ظال إذ يارى أن احليااة  –ما مل يدل دليا  مان الشارع علاى اخلاال   –بصفة و،واز العم  بقول أه  اخلربة امليت ابنداًء 
يعام ّنما  ان تذاون حلياتاه مصالفة سالوكية  –ال ينقلب ذل  عما هاو علياه بااملو   إذ  – اقوائية احنمال اإلوابة ليست مؤثرة يف

 – باه املشاهور ابناداءاً علاى القاول كماا كشاج عنهاا الشاارع يف اااااطه احليااة يف تقلياد ا نهاد  –أو ،هة موضوعية قد خفيات علياه 
 ظنياً دون القطعي. وحيث احنم  احنمااًل ضعيفاً حذم حذماً 

 حذمه به ظل ملا سبب. أقربينه يف االيصال للواقا،  ان وك ل  احلال يف تعني تقليد األعلم بناءاً على
 .،  ايه به ظان غ  قاطاوك ل  حذمه يف القياس يف غ  دائرة الشرع؛ لورود النص اخلاص  يه
 وك ل  حذمه باالسنصفاب لدى الش  يف الرا ا وما أابه.  نأم 

واحلاو : ان حذمه بنعني تقليد األعلم لو ثبت بدعوى حذمه بأقربية إيصاله للواقا وحذمه بلووم اتباع األقرب، إمنا هاو حذام 
 من الر،وع إىل الشرع  ان امضى  بها وإال  ال. ان الظن ال ي ل من احلب ايئا  ال بدّ حيث ظل؛ و 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 امل كور يف بيان الفقه رداً على بعض مرا،ا العصر. (1)
 مقاب  اقنضائها للووم األخ . (2)
 العريض يف مال  احلجية االعنبارية.كويه من احلسن واألحسن، أو للنواحم، أو للعرض  (3)


