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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

(41) 
 نتج الحجيةضم الالحجة لاّلحجة قد ي -3الجواب: 

ان ضم الالحجة لالحجة قد ينتج احلجية، كما ان ضّم الفاقد التكويين لفاقد آخر قد ينتج أمراً كان كل  منهملا الجواب: أواًل: 
فهللو ال ب للرد امللا فاقلداً للله، والسللر ان أحللد األملرين أو األمللور أو أحللد ا للقئني قللد يكلون فاقللداً ب للرد ال لكنلله ب للرد  لي  وا للد، و 

 .إثباتاً وهو احدمها ثبوتاً  ممكن الطرفني
  توضيحه:

يف عامل التكوينيات فان أحلد أ لقا  اللدوا  املركل  ملن ع لرة أ لقا ، كسلائر األ لقا  منفلراة، لليي بوا لد  ا لية ال لفا  اما  -أ
فللم تنلملم  والعالج إذا كان وحده أي ب لرد ال لكنله ب لرد  لي  أي من لماً لولشه  وب لرد النسلبة والزكيل  وامللقج ا لا   وا لد،

 فانه ب رد  ي  وا ٌد. القاعدة العقلية املعروفة  فاقد ال ي  ال يعطيه 
إىل لكن ك   ق  ب رد ان مامه فان أ قا ه منفراة فاقدة للعلة الصورية وللهيئة االعتبارية  حقيقي أو اعتباري وكذلك ك  مرك 

ولليي  –األ لقا   كل كيل  كلان  فلال يقلال   رة فاقد لصورة البيتيلة فان ك  آ   من اار أو قصر  البنا البعض اآلخر وا د هلا، فمماًل 
وا داً للهيئة والصورة البيتية مع ان فاقلد ال لي  ال يعطيلهذ إذ  هلر ان كل  آ لرة ب لرد ال فاقلدة وب لرد  لي   –إال األ قا  بعينها 

 وا دة.
مركل  ملن آحلاا  –يفيلد بنفسله العللم بصلدقه  وهلو إخبلار مجاعلة –األمر كلذلك أي لاً، فلان التلواتر فليف عامل احلجج واما  –ب 

، لكنه مع ذللك يفيلد العللم ملع ان آحلااه ال اتر وثاقة أو عدالة أي واحد منهموقد يكون ك  واحد منهم فاسقاً إذ ال ي زد يف التو 
ا تماع جمموعة ثقات بلووا عكي  العلم عااةً قوله المقة الواحد ال يفيد  فان –وليي  –ب  حىت لو ا زطنا الوثاقة يف أفرااه  ،تفيده

 .حد التواتر
من املخربين فاقد إذا كان ب رد ال ووا د إذا ضم إليه غشه حىت بلغ حّد إفااة العللم بنفسله، فهلو  الواحدوالسر ما سبق من ان 

 .وا دٌ  ب رد  ي   
 وكذلك احلال يف البينة فان احدمها ليي حبجة وكالمها حجة.

قللد يصللبك بربكللة ضللم قللول امل للهور للله أو ضللم رأي  لللذي للليي وللا هللو هللو أقللرب وللليي حبجللةاوكللذلك املقللام فللان قللول املف للول 
 األعلم امليت أو الفاسق له، أقرب للواقع وحجة.

 المعيار االقربية ال سببها -4
فل  أكملر إحاطلة ففيله  أّن أقربيلة الفتلوىل إىل الواقلع كملا قلد وصل  بكلون املثانياً  ما أ اب به السيد العم يف بيلان الفقله بقولله   

وأقوىل استنباطاً وأذكى يف رّا الفروع إىل ااُل ول، كذلك قد وص  بكلون غلش االعللم موافقلاً يف فتلواه لالعللم ملن االعللم، وهلذا أملر 
 .و داين غش قاب  لالنكار
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وهلو واضلك ال   1 سلببها  وبعبارة ُأخرىل  سب  االقربية خيتل  فيهما اون أ ل  االقربيلة، وموضلوع تعلنّي احلّجيلة نفلي االقربيلة ال
إذ املللدار علللى االقربيللة وهللي حا لللة امللا كللون سللببها ااخليللاً أو خار يللاً فللم نع عللن املللالب الللواقعي ومللا عليلله املللدار وبلله  غبللار عليلله
 .االعتبار

 واة دليل على اقربية نظر المفضولقياس المسا -1
 لاهراً تلاّم يف ممل  ذللك. فموافلق االقلرب أقلرب، نظلش موافلق االطلول  م لافاً إىل أّن قيلاا املسلاواةما أ اب به أي لاً ملن   ثالثاً:

واحلا ل   ان نظلر املف لول املطلابق  . 2 أطول وموافق االقصر أقصر، فيكون واقعاً من االقربية الداخلية، وإّّنا سببها خار ي، فتمّمل  
 ن نظر األعلم املعارض له.لنظر األعلم اآلخر الفاقد لل رائط أقرب واقعاً وباحلم  ال ائع الصناعي م

 قياس المساواة ال إطالق لصحته –أ 
 الو ه يف التمم  أحد أمرين  أقول:
ان قياا املساواة لليي بصلحيك عللى إطالقله بل  انله يعتملد عللى  قيلق حلال املقدملة ا ار يلة املطويلة فلان  لحت  لك  األول:

أو  علدو العلدو علدو  فلان علدو العلدو قلد يكلون  لديقاً أو  نصل    3 القياا وإال فلال، وللذا ال يصلك القلول  مملاا اململاا مملاا 
كمللا مملل  بلله وأأ األأ أأ وفللو  الفللو    –األطللول أطللول  للبيه ال للبيه  للبيه وموافللق   النصلل  نصلل   إذ انلله ربللع، ويف املقابلل  يصللك

 فو  وهكذا.
مل يتكرر ، مساو لبا  وبا  مساو   يم فمل  مساو   يم  وهو األ   يف تسميته بقياا املساواة أل ان مم  قولكم   والحاصل:

فيه احللد األوسلط إذ احللد األوسلط هلو  مسلاو لبلا   ولليي  بلا   فكلان ينبولي ان تكلون الكلربىل  ومسلاو بلا  مسلاو  ليم  واملا  بلا  
 .كالكربىل األوىل  رجمدعاة  تاج إىل إثبات من خا أخرىل مساو  يم  فهي كربىل

 ليس المقام من قياس المساواة -ب
ان القياا املذكور يف الكالم ليي بقياا املساواة، ب  هو قياا  لي من ال ك  األول إذ هو  قول هذا املف ول موافق  الثاني:

ربىل وذللك لوضلوا ان قلول لألقرب  و ك  موافق لألقرب أقرب  فقد تكرر احلد األوسط بعينه، والظاهر عدم اإل كال يف كليلة الكل
الفقيه حجة من باب الطريقية ال املصلحة السلوكية وال التعبد  إذ هذا هو مبىن كالم الطرفني، لوال ما م ى من كونه حجلة للطريقيلة 

األضلع   كقلول    فحجيتله لك لفه علن الواقلع وقربله منله فلقذا طلابق الكا ل ُ وعلى هذا فهذا  واب آخر وللمصلحة السلوكية معاً 
وإال   أو ،هذا خل  .وإال ملا كان مطابقاً له ؛ه يف القرب عن الواقعاألقوىل  كقول األعلم من األموات  كان ممل   ف ول  الكا    امل

ملا كان ك  منهملا   أو ،هذا خل  .  بك  منهماوإال ملا كان عامل المبوت هو املنك     أو ،هذا خل  .ملا كان كا فاً وذاب كا فاً 
 هذا خل . . فاً عن الواقع المبويت الذي عليه املداريف علم اإلثبات كا

 علة تاالقربية حكمة وليس جواب )خامس(
  4 عن الدلي  الماين  االقربية  ان االقربية للواقع هي حكمة وليست بعلة، وقد سبقت برهنة ذلك بو وه أربعة ا اميا واب 
ة كمالب ومعيار حلجية احلجلج، عللى ا لا للو ورات لو ل  إثبلات ان االقربية هي مالب حدسي ومل ترا يف آية وال رواي  ون ي 
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 نفي املصدر.  2 
 هلا كما هو واضك. اً كمن ملي يد زيد  املالمي ليد زو ته فانه ليي مالمس   3 
 لمبوت العرض العريض للحجية، أو للدوران بني احلسن واألحسن وكون املقام  ورىل باب التقاحم، ولو وا املانع، فرا ع ما سبق.  4 
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االلة الدلي  على ا ا علة ال حكمة كي تدور احلجية مدارها، واحلا    ا ا مالب حدسي لكن ال يعلم انه متام املالب لدىل ال لارع 
جمملوع  هل  الطريقيلة واملوضلوعية كملا فصللناه  هنلاب مانعلاً أو مقاًلاً ولعل  امللالب عل أوال إذ لعله حكمة ومالب اقت ائي ال ِعلّلي ول

 سابقاً.
 شواهد على انها حكمة ال ِعلة:

وللذا نلرىل املعظلم ملن الفقهلا  ل يف    وقد است هد السليد العلم عللى ذللك بفتلوىل وسلشة معظلم الفقهلا  يف  لىت أبلواب الفقله قلال
نللله يف احلّجيلللة مسلللاوقاً لولللشه ويعارضلللون بينهملللا، ورولللا وكملللون  لللىّت أبلللواب الفقللله ل ال يلتقملللون بتعلللنّي االقلللرب إىل الواقلللع، بللل   علو 

 بتساقطهما والر وع إىل االاّلة الفوقية أو ااُل ول العملية، بال فر  يف ذلك عندهم بني احلدسيات اّل  التقليد منها، واحلّسيات، مع
 أّن املقصوا يف احلّسيات أي اً الواقع الو يفي، كاحلدسيات. 

  ا تعارضتاحلدسيات إذ -1
وبني غشه بال إ ارة إىل االعلميلة،  أعلم املقّومني، ب  عارضوا بينه ففي باب التقومي ل وهو من احلدسيات ل مل يو   املعظم تقدمي

ز تسللاويه مللع املقللّوم االخللر يف ا ربويللة، واونللك كتلل  ال لليد االنصللاري والسللّيد  للاح  العللروة، مللع أّن املقللّومني قّلمللا يو للد مللن وللر  
هما العلمية والعملية، والتعليقات عليهما للمئات ملن الفقهلا  عللى اخلتالا م لارفم الفقهيلة وااُل لولية، فللم يلتلقم أحلد ملنهم ل وكتب

 وللحديث  لة  1  فيما رأيت وعلمت ل تقدمي أعلم املقّومني ونفي احلّجية عن املقّوم العامل ب  عارضوا بينهما من اون تفصي 
 ه الطاهرينوصلى اهلل على محمد وآل
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