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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

(82) 
 هي المالك: االقربية بنظر الشارع جواب )سادس(

( بقوله )واما الكربى:: ألناربا ال عقالا  األعلم أقرب للواقع وكلما كان أقرب تعني األخذ بهرأي وهو: ) وقد أجاب السيد الوالد عن الدليل الثاين
الحتمربربال مالحظربربة ال ربربار   اسربربلم أن املعيربربار يف بربرباب احل يربربة هربربو األقربيربربة يف اظراربربا بربربل الربربالةم املراجعربربة إ  األهلربربة، ألبنربربا قربربد تعربربني مربربا هربربو أبعربربد بنظراربربا

ملقربام بربل جهة ال تصل إليها عقولنا، كما تر: ذلك جلياا يف تعارض اخلى والقياس يف مسألة قطع أصابع املرأة، ألبن القياس وإن كان أقرب يف هربذا ا
 .(1)مظنون بظن قريب من العلم، ومفاه اخلى موهوم غاية الضعف، ومع ذلك ألقد قدم ال ار  اخلى على القياس(هو 

االقربيربربة أقربيتربربان: أقربيربربة بنظراربربا وأقربيربربة بنظربربر ال ربربار ، واملربربالا هربربو االقربيربربة للواقربربع بنظربربر ال ربربار  ألاربربه العربربا  ا ربربي  با هربربا  هون  وبعبــارأ رخــر :
 املرأة.قضية هية أصابع  على ذلكدل تو  ،االقربية بنظراا إذ ال حني  با ها  وقد خنطئ بتوهم ما هو أقرب أبعد أو ما هو أبعد أقرب

ال  –ما هربو أقربرب بنظربر ال ربار  هوانربا ، واما ما هو أقرب بنظراا هون ال ار  ألمثل القياساما النسبة بني من وجه بني االقربيتني: ان واضيف: 
 ال ربك صربورة وكاالستصربااب يف ،كمربا ألصربلنايف يف موضربع آخربر  (2)ألكاليربد والسربويف يف بعربو صربورها –مبا حنن متعبدون بربه بربل مربع قطربع النظربر عنربه 

 ألتأمل –على خالف ال يخ  –يف املقتضي على القول ب مول األهلة النقلية له وجريااه أليه 
أو االقربرب بنظربر ال ربار  لكنربه ال سرببيل لنربا إليربه إال األهلربة  ،ألهربل يربراه بربه االقربرب بنظراربا لكربن اظراربا لربي    ربةمربوهمم،  (وبعبارة أخر: )األقربرب

 .من مراجعة كل هليل هليل على حدةبد عليها ألال 
  :أشكل السيد العم على ذلك ببشكاال  أربعةولكن 

 ا  اإلشكال صغروي وليس كبروي -3األجوبة: 
ورمبا يوره عليه أّوالا: أّن هذا تسليم الصل الكى: ومناق ة يف ت خيصربها، أليكربون رب بالنتي ربة رب مناق ربة يف الصرب ر:، بقوله ) –وهو ألين  األول:

 ل ار ، ومن أين اعلم أّن قول االعلم أقرب إ  الواقع؟إذ مفاهيف: أّن االقربية إّّنا هي بنظر ا
 .ويؤيّد ذلك: التنظري بتعارض اخلى والقياس

أللقائربربل أن يقربربول: حنربربن شّخصربربنا أّن قربربول االعلربربم أقربربرب إ  الواقربربع بنظربربر ال ربربار  رب كمربربا هربربو اربرباهر كلمربرباتم علربربى اختالألهربربا املبنيربربة علربربى التن يربرب  
 .واالعذار رب

 (3)(مبنع الص ر: من باب السالبة بااتفاء املوضو ، ومعىن منع الكى:: كونا من قبيل السالبة بااتفاء ا مول واحلاصل: أّن الكى: تنتفي
 السلب الجزئي ال يستلزم الكلي -8
يكربون هلربيالا علربى وثاايرباا: أّن سربلب ال ربار  االقربيربة يف مربوره رب كتعربارض اخلربى والقيرباس يف مسربألة قطربع أصربابع املربرأة رب ال ما ذكربريف بقولربه: ) :الثاني

 (4)عدم ل وم العمل باالقرب إذا ُأحرة  االقربية يف موره آخر(

                                                           

 .121جتهاه والتقليد صاال 1الفقه ج (1)
لكربن ال ربار  اعتىهربا امربارة. ألتأمربل إذ كما لو كثر  السرقا  أو كثر اللام احلرام يف سويف املسلمني ألااه عرألاا ال امارية لليد أو السربويف عندئربذع علربى كواربه الوكرباا أو حربالالا  (2)

 قد يفصل بني مراتب ذلك كما أوضانايف يف بعو األ اث السابقة.
 .22ص 2ه جبيان الفق (3)
 .22-22ص 2بيان الفقه ج (4)
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وقربد سربلب ال ربار   ،ان السالبة ا  ئيربة ال يصربا ان تعربّد هلربيالا علربى السربالبة الكليربة إذ السربلب ا  ئربي ال يسربتل م السربلب الكلربي وبعبارأ رخر :
 )كاألعلم(. إذا احرة  اقربيته االقربية واحل ية عن غرييفالقياس ألال يدل ذلك على سلبه  خصوص االقربية واحل ية عن

 القربية بنظر الشارعلاالقربية بنظرنا مرآأ  -1
واحلاصربربل: أارّبربه لربربو ُسربربّلم أّن املربربالا إّّنربربا هربربو االقربيربربة إ  الواقربربع ) :وإن كربربان اربرباهريف كواربربه مربربن تتمربربة انشربربكال الثربرباين ،مربربا ذكربربريف بقولربربه ا ي الثالــ :

هي إليه لّباا وواقعاا، و  يكن لنا طريق إ  الك ف عن االقربية عند ال ار  إالّ اظراا حنن رب كما هو كذلك رب كان اظراربا مربرآة  يث ااصرف االمر والن
، الّن طربريف لنظر ال ار ، اظري ما يقال يف الظواهر: من أّن الظهور يك ف رب بنظراا رب أّن ال ربار  أراه كربذا، أليكربون اظراربا مربرآة وكاشربفاا لنظربر ال ربار 

 (1)الطاعة واملعصية عقالئية إالّ ما وّسع ال ار  أو ضّيق(ا
إال ان االقربيربة بنظراربا يف عربا  انثبربا  هربي املربرآة  (االقربيربة بنظربر ال ربار  واالقربيربة بنظراربا)ااربه وإن كااربا االقربيربة أقربربيتني ثبوتربا:  وبعبارأ رخر :
 الكاشفة عنها ألال يرألع اليد عنها إال بدليل على اخلالف.وهي لالقربية بنظر ال ار  

 قضية رصابع المررأ ليست من القياس -4
هذا مضاألاا إ  ما ذكريف بعضربهم: مربن أّن مربوره مسربألة هيرّبة أصربابع املربرأة، مربن املصرباهيق الظرباهرة للظهربور العقالئربي احلّ ربة ما ذكريف بقوله ) الرابع:

ولربربي   (4)((يرمربربي  ربربا مجيعربرباا ))و (3)((يصربربّلي أليهمربربا مجيعربرباا ))و (2)((يهريقهمربربا ويتربربيّمم)) الثالثربربة يف: االثنربربني إ لربربوال نربربي ال ربربار ، اظربربري التعربربّدي مربربن 
إ  سربائر شربرو   قياساا، بل ألهم عدم خصوصية االثنني وإّّنا املالا ا صورية، وكربذا التعربّدي مربن االربعربة إ  االثنربني يف اشربتبايف القبلربة، وكربذا التعربّدي

 (5)ن ال يكون اللباس حريراا خالصاا وحنويف، واهلل أعلم(الصالة مثل أ
ان قضربربية هيربربة أصربربابع املربربرأة ليسربربا مربربن القيربرباس موضربربوعاا بربربل هربربي مربربن املصربرباهيق الظربرباهرة للظهربربور العقالئربربي املنطقربربي إذ التسلسربربل  وبعبــارأ رخــر :

ثة ثالث ع را  ألالتصاعد املنطقي يقتضي ان تكربون هيربة واالثنتان ع رتان والثال من االبل املنطقي هي ان األصبع الواحدة إذا كااا هيتها ع رة
َه َلْهَمــا ْر    (، ألهربربي كمفهربربوم املواألقربربة القطعربربي يف مثربربل قولربربه تعربربا : إبربربالا  األربعربربة أربربربع ع ربربرا  )أي أربعربربون ــ الربربدال علربربى حرمربربة ضربربر ما  َفــال تـَْق

 باألولوية القطعية.
 س ألكيف ا واب؟لكن امل كلة هي ان الروايا  اعتى  ذلك من القيارقول: 

 سيأي يف الباث القاهم ببذن اهلل تعا   ث هذيف املناق ا  األربع وحتقيق احلال يف املسألة ألااتظر.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 
 )الحكمة(:

َْ   ِإَذا ظِْلمَ ))َقاَل:  ) عليهم السالم (َعنم الصَّاهميفم َجْعَفرم ْبنم حُمَمَّدع  ََّ َيده   الرَّْج ْعو َعَليهَك اِحِبِه َقاَل اللَّْه َعزَّ وَ ْعو َعَلى صَ َفَظ ََّ ِإنَّ َهاْهَنا آَخَر َيده َج
َتْه َفِإنه ِشئهَت َرَجبهْتَك َو َرَجبهْت َعَليهَك وَ  ِويِإنه ِشئهَت َرخَّرهْتْكَما فـََيسَ  يـَزهْعْم رَنََّك َظَلمه  (.142ص 2)وسائل ال يعة: ج ((ْعْكَما َعفه

                                                           

 .22ص 2بيان الفقه ج (1)
َه ِمنهـْه َوِإنه َكـانَ  ) علـيهم السـالم (َسـََلهْت رَبَـا َعبهـِد اللَّـِه ))َعْن ُعْثَماَن ْبنم عميَسى َعْن ََسَاَعربَة قرباَل:  (2) ََ قَـاَل رَلهِقـِه َوتـََوهَّـ َفَسـاْء قَـده َمـا ََِرِ   َعـنه َجـرَّأو ْوِجـَد ِفيَهـا ْخنـه َربـا  فَـ َعقه

َو َمَعْه ِإنَاَءاِن ِفيِهَما َماٌء َوَقَع ِفي َرَحِدِهَما َقَذٌر اَل َيده  َه ِمنه َماءو َغيهرِِه َوَعنه رَْج ِدْر َعَلى َماءو َغيهرِِه قَـاَل يـَْهرِيْقْهَمـا َو يـَتَــَيمَّمْ الهَماَء َوتـََوهَّ )تربذيب   ((ِري رَيـ ْهَما ْهَو َولَيهَس يـَقه
 (.222ص 1كام: جاألح

ٌل وَ ))قَاَل:  ) عليهم السالم (َعْن َصْفَواَن ْبنم ََيََْي َعْن َأِبم احلََْسنم  (3) بَاِن َفَََصاَب َرَحَدْهَما بـَوه َو َكاَن َمَعْه ثـَوه ََلْْه َعنه رَْج ِر رَيـ ْهَمـا ْهـَو وَ َكَتبهْت ِإلَيهِه َرسه َِ الََّّـاَلْأ َلمه يَـده َحَضـَر
تـََها َنْع قَاَل ْيََّلِّي َوَخاَ  فـَوه  أقول: أي يف كل منهما منفصالا يف هذا مرة ويف هذا مرة. .(225ص 2)تذيب األحكام: ج ((ِفيِهَما َجِميعا    َولَيهَس ِعنهَدْه َماٌء َكيهَف َيَّه

ََ َعنه َشـ)): ) عليهم السالم (َعْن َجْعَفرم ْبنم حُمَمَّدع َعْن أَبميهم َعْن َعلميٍّ  (4) ِري الذَِّكيَّـَة ِمـَن رَنَّْه ْسِئ ـَي َعلَـى الرَّاِعـي َروه َعلَـى َصـاِحِبَها فَـاَل يَـده بْوَحـةو ْعمِّ ـَر  َمذه ـْلوَخةو َو ْرخه اأو َمسه
  (.23ص 13)مستدرا الوسائل: ج ((ِبَها َجِميعا  ِإَلى الهِكاَلب  الهَميهَتِة قَاَل يـَرهِمي

 .22ص 2بيان الفقه ج (5)


