
 )٥٠٦هـ الدرس (١٤٣٦مجادى األوىل  ٣االثنني ..............................................) تقليد األعلماالجتهاد والتقليد (

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة   احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

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

)٣٠(  
  بني القياس والظهور العقالئي الفوارق

مث ان الظاهر ان قضية دية أصابع املرأة ال إشكال يف اا من القياس وليست من الظهور العقالئي احلجة لـوال ـي   
واملـالك   فيهمـا مما يظهر جبالء بعد مالحظة املقيـاس   –إضافة إىل تصريح الرواية الصحيحة بذلك  –الشارع، وذلك 

  فنقول: ،والضابط
  ر العقالئي فقائم باللفظ.اما الظهو ،ان القياس قائم باملالك

م اا مالك احلكم هوالقياس قائم مبا هو من عامل الثبوت وهو املصاحل احلقيقية أو املفاسد احلقيقية اليت ت :وبعبارة أخرى
ودة يف (الفرع) كان له حكـم  فيقال: ان السبب يف تشريع هذا احلكم يف (األصل) هو املصلحة الكذائية وحيث اا موج

  اما الظهور فهو من عامل اإلثبات إذ يقوم باللفظ فيقال: ان هذا اللفظ ظاهر يف العموم أو اإلطالق أو احلقيقة.. اخلاألصل، 
  : الظهور مدلول للفظ أما القياس فاملدعى انه مستكشف بالعقل.ثالثةبعبارة 

ومن الواضح ان تعدية احلكم من األصبع واالثنتني والثالثة إىل األربعة ليس قائماً باللفظ بل هو قائم بكشف املـالك  
وهو ان متام املالك لكون دية األصبع الواحدة عشرة من اإلبل هو اا (أصبع ما) وكذا االثنان والثالثة مـع احتمـال ان   

ما ولعل يف قطع األربعة  )١(سطى خصوصيةًوأو بنصراً أو سبابة أو إاماً أو  يكون ذلك جزء املالك ويكون لكونه خنصراً
يقل عنه يف تأثرياته السـلبية علـى املـخ    لعله ف عن تأثري قطع الثالثة وخيتلواملخ منها تأثرياً على جممل سلسلة األعصاب 

  .)٢(واجلسد كله
ضـدها وال يـرتبط   هذا كله استدالل عقلي على التعدية أو ان وعلى أي فليس هذا اآلن موطن الكالم إمنا الكالم يف 

بع الثانية إذ لعلها أكثر على حكم قطع األص )ال يدل نفس لفظ (يف قطع األصبع الواحدة عشرة من اإلبل باللفظ باملرة إذ
تكشف (أي املتـوهم)  ، كما ال يدل كون الدية عشرين يف األصبعني وثالثني يف الثالثة، إال بنحو املنطق العقلي املسأو أقل

  يف وجه التصاعد.
  ، القياس: الظواهر، املفاهيم، حلن اخلطاباملراتب األربعة

، ، مث يقع القياس يف املرتبـة الرابعـة  متدرجة: الظواهر، املفاهيم، حلن اخلطاب ان ههنا مراتب أربعة وحتقيق ما سبق:

                                                             
  أوالً وثانياً وثالثاً، خصوصية. يكون لكونه أو )١(
أو  ومما يقرب ذلك إىل الذهن ان األطباء قد يقطعون من بدن املريض بعض األجزاء السليمة أيضاً وال يقتصرون على اجلزء املعطوب (يف اجلذام )٢(

فانه يراه واجباً وكذلك حال احلكمة يف رد ديـة  السكري أو غريمها) ومن ال يعرف الوجه والسبب يرى عملهم منكراً عكس من يعرف الوجه 
  أصابع املرأة من املساواة إىل النصف فيما إذا بلغت الثلث.
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  وهو متأخر عنها مبراتب؟من عامل الظواهر فكيف يكون 
  الظواهر: فهي قائمة باللفظ كظهور (العلماء) يف العموم و(العامل) يف اإلطالق.اما  -أ

 –إىل ان داللة اللفظ على املفهوم  –حسب السيد الربوجردي  –واما املفاهيم: ففيها خالف فقد ذهب القدماء  -ب
بناء العقالء على ان هذا القيد  قراست )١(ان املتكلم حكيم فانه استناداً إىلعقلي  –كمفهوم الشرط والوصف والغاية و... 

  املنحصرة للحكم فريتفع برفعه.كونه هو العلة إلفادة إال لغاية االنتفاء عند االنتفاء أي  يذكرمل  –كالشرط والوصف  –
على كون الشرط أو الوصف علة منحصرة للحكـم   –اما بالوضع أو باإلطالق  –وذهب املتأخرون إىل داللة اجلملة 

  .فريتفع برفعه
، وعلى رأي املتأخرين فكذلك إذ قد تكون اجلملة الشرطية موضوعة إلفـادة  )٢(فعلى رأي القدماء فأمر القياس أوضح

  .احلكمان يقال بوضع اجلملة للداللة على مالك  يتصوراالنتفاء عند االنتفاء، لكن يف موارد القياس مل يدع وال 
مفهوم املوافقة (وأريد به أحيانا داللة االقتضاء) واملـراد بالثـاين مفهـوم    أما حلن اخلطاب ودليله فاملراد باألول  -ج

 )٣(وال يظْلَمونَ نقرياًالدال على ال تؤذمها أو ال تضرما باألولوية وكـ  فَال تقُلْ لَهما أُفكـ واألول ،املخالفة
  الدال على ام ال يظلمون قناطري باألولوية.

العقـل  من الظهورات اللفظية وال من مداليل األلفاظ بل هي مما حيكم بـه   ليس -مفهوم املوافقة  –حلن اخلطاب و
: يف اما يفيدان العموم من جهة )٤(فحوى اخلطاب ودليل اخلطابولذا قال الشيخ الطوسي يف عدة األصول ( باألولوية،

وقـال يف   )٥(جيرى جمرى قوله وال تؤذمهـا؟)  هلما افوال تقل اال ترى ان قوله تعاىل:  لفظاًاملعىن وان مل يفيدا ذلك 
  )٦(يدل على الشيء وإن مل يتناوله لفظا)... موضع آخر (

مث ان حلن اخلطاب أقوى من دليل اخلطاب (إذ ال خالف يف األول ويف الثاين خالف) إال ان رتبته من حيث احتمـال  
  داللة اللفظ عليه متأخرة لذا جعلناه ثالثاً. فتدبر

واما القياس: ففي مثل دية األصابع فانه معتمد على فهم عقلي للتسلسل املنطقي فهو أبعد من اللفظ حـىت مـن    -د
ان نعلم ان مفهومي املوافقة واملخالفة حجتان شرعاً دون القيـاس   –كربهان إني  –مفهومي املوافقة واملخالفة. ويكفي 

  فليس منهما فكيف بكونه من الظواهر؟
  ريزا النائيين عن األصول العقالئيةتتميم: كالم امل

سبقت مناقشتنا ملا ذكره بيان الفقه من (ان طرق االطاعة واملعصية عقالئية إال ما وسع الشارع أو ضيق) بـ(ان طرق 
  اإلطاعة واملعصية عقالئية يف أصلها ال يف حدها).

                                                             
  إذ هو مفروض الكالم يف املفاهيم بل حىت يف الظواهر. )١(
 إذ إذا كان هذا حال املفاهيم فكيف حال القياس؟ )٢(
  النقري: النقرة يف ظهر النواة، والفتيل اخليط الرفيع يف الشق الذي يف بطن النواة. )٣(
  دليل اخلطاب هو مفهوم املخالفة، وهو مندرج يف القسم السابق. )٤(
  .٣٧٧ص ١عدة األصول ج )٥(
 .٤٣٧ص ٢عدة األصول ج )٦(



 )٥٠٦هـ الدرس (١٤٣٦مجادى األوىل  ٣االثنني ..............................................) تقليد األعلماالجتهاد والتقليد (

املريزا النائيين يف فوائد األصول عن ذلك أكثر ننقل هنا كالم  إشكالناموضع وحتديد وألمهية املطلب وتأكيده وتوضيح 
  مورد للتأمل يف كالمه:ونشري إىل أهم 

فتحصل من مجيع ما ذكرنا: أنّ قيام الطرق و األصول مقام العلم الطريقي ال حيتاج إىل كلفـة  قال يف فوائد األصول (
سطيتها يف اإلثبات و وقوعهـا يف  جعلني و حلاظني، بل نفس أدلة حجيتها تفي بذلك بعد ما كانت حجيتها عبارة عن و

بل الظاهر أنه ليس للشارع طريق خمتـرع،   -كما هو الشأن يف الطرق العقالئية  -طريق إحراز الواقع و كوا حمرزة له 
الطرق الشرعية كلها إمضاء ملا يف يد العقالء من الطرق احملرزة ملؤدياا، و لكوا واقعة يف طريق إحراز الواقع كان  )١(بل

  )٢()... اخلحكومتها حكومة ظاهرية
وقال: (ملا عرفت: من إمكان أن تكون األمارات الغري العلمية من حيث اإلصابة و اخلطأ كالعلم، بل الطرق املبحوث 
عنها يف املقام كلّها طرق عقالئية عرفية عليها يدور رحى معاشهم و مقاصدهم و معاشرام، و ليس فيما بأيـدينا مـن   

بل مجيعها من الطرق العقالئية، و تلك الطرق مـن   س منها عند العقالء عني و ال أثراختراعية شرعية لي الطرق ما يكون
حيث اإلتقان و االستحكام عند العقالء كالعلم. أي حاهلا عندهم حال العلم من حيث اإلصابة و اخلطأ، و الشارع قـرر  

دع عنها كما ردع عن القياس مع أنه من الطـرق العقالئيـة و   العقالء على األخذ ا و مل يردع عنها لعدم ما يقتضى الر
ألنّ القياس مبىن على استخراج املنـاط، و   دع عنه يف األمور الدينيةيعتمدون عليه يف مقاصدهم الدنيوية، إالّ أنّ الشارع ر

 املتشـاة ألنّ غالب األمور اخلارجيـة    املوضوعات اخلارجية قليل اخلطأذلك ال خيلو عن إعمال نظر و اجتهاد، و هو يف
هم، و هذا خبالف األحكام فإعمال النظر و ختريج املناط ال يضر مبقاصد د و كانت مناطاا بأيدي العقالءحتت جامع واح

ياس كـثري  فانّ مناطاا ليست مما تناهلا األفهام، ألنّ مبىن الشرع على تفريق اتمعات و مجع املتفرقات فكان الق الشرعية
املبنية علـى النظـر و    )٣(عماله، و أين ذلك من سائر الطرق العقالئية الغريإاخلطأ يف الشرعيات و لذلك ى الشارع من 

ليس بأكثر من خطأ العلم عند العقالء، و لذا يعتمدون عليها يف مقام اعتمادهم على العلـم، و   االجتهاد؟ فانّ اخلطأ فيها
  انتهى كالمه رفع مقامه، وقد نقلناه بطوله لكثرة فوائده. .)٤()اكتفى ا يف إثبات أحكامهالشارع قررهم على ذلك و 

  مناقشة كالم املريزا النائيين
  أقول:
) ان الشارع ردع عـن  يرد على قوله (و أين ذلك من سائر الطرق العقالئية الغري املبنية على النظر و االجتهاد؟ أوالً:

وقد سبقت أمثلته ومنها: الشهادة الثالثة اي املبنية على احلس  )٥(غري املبنية على النظر واالجتهاد العديد من الطرق العقالئية

                                                             
يف حدودها فقوله (كلها) غري تام إن أراد حدودها إذ اكثرهـا ليسـت يف   هنا يبدأ موطن الشاهد، إذ اإلشكال هو اا امضائيات يف أصلها ال  )١(

  حدودها إمضاًء ملا يف أيدي العقالء.
  .٣٠ص ٣فوائد األصول: ج )٢(
  األدباء. عدد من (غري) موغلة يف اإلام لذا ال يصح إدخال أل عليها كما قاله )٣(
  .٩٢-٩١ص ٣فوائد األصول: ج )٤(
وليس انه ردع فقط عن القياس املبين على االجتهاد، وكالمه صريح، وإال فظاهر، يف عدم ردع الشارع عن الطرق العقالئية احلسية أي مطلـق   )٥(

  غري املبنية على النظر واالجتهاد.
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عدم قبول شـهادة   ومنها:فالرابعة يف باب القضاء مع اا حسية غري مبنية على االجتهاد ومع كوا طريقاً عقالئياً قطعياً، 
  ومنها: كتابة قاضٍ إىل قاض، .. إىل غري ذلك.املتربع بالشهادة.  الفرع مع وجود شاهد األصل، ومنها عدم قبول شهادة

مما مل يردع عنه الشارع فانـه مل   –إن مل يكن أكثر  –ان كثرياً  – وبيت القصيد وحمل الشاهد وهو العمدة –وثانياً 
ومنها الفتوى حيث يف احلدسيات واحلسيات كما سبقت أمثلته  –حدوده أنواعه و يردع عن أصله ولكنه ردع عن بعض

  من غري العادل أومن املرأة أو غري البالغ.. اخل وإن كان جمتهداً مسلماً بل وأعلم..  صدرتردع عن اتباعها إذا 
واحلاصل: ان طرق اإلطاعة واملعصية عقالئية يف أصلها ال يف حدودها بل هي فيها جمملة وإال فمحتمله كمـا سـبق   

  تفصيله وبيانه.
إىل ما ذكرناه من التفصيل ولو بتكلـف  دام ظله وكالم السيد العم  د يقال بإرجاع كالمه ومع ذلك كله فانه ق

  فتدبر وتأمل
  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين

 
  (احلكمة):

 هدج نع أَبِيه نرِ عاقالْب يلنِ عب دمحفَرٍ معأَبِي ج نع  نِنيمؤالْم ريأَنَّ أَم  بِيالن توم دعا بهطَبخ ةطْبي خقَالَ ف
  لَا هإِن ،اسا النهأَي  فَعأَر زلَا علْمِ، والْع نم فَعأَن زلْمِكَنالْح ن١(م(بسلَا حو ،)٢( بصلَا نبِ، والْأَد نلَغُ مأَب)٣(  عضأَو

من الْكَذبِ، ولَا حافظَ أَحفَظُ من الصمت، ولَا غَائب أَقْرب  أَسوأ )٤(من الْغضبِ، ولَا جمالَ أَزين من الْعقْلِ، ولَا سوأَةَ
توالْم نم... ٦٢ص ١٥احلديث، ج - (الكايف: ط(  

                                                             
  (حلم). ٤٣٤، ص ١؛ النهاية، ج ١٩٠٣، ص ٥العقل، و األناة و التثبت يف االمور، و ذلك من شعار العقالء. راجع: الصحاح، ج »: احللم« )١(
آباء احلَسب يف األصل: الشرف باآلباء و ما يعده الناس من مفاخرهم. و عن ابن السكّيت: احلسب و الكرم يكونان يف الرجل و إن مل يكن له  )٢(

  (حسب). ٣٨١، ص ١؛ النهاية، ج ١١٠، ص ١هلم شرف، و الشرف و اد ال يكونان إلّاباآلباء. راجع: الصحاح، ج 
التعب الذي يتفرع على الغضب من أخس املتاعب؛ إذ ال مثرة له وال داعي إليه إلّا عدم متلّك الـنفس.   وال نصب، بالصاد يف أكثر النسخ، أي  )٣(

هر أنه نسباً أوضع األنساب، ففي الكالم تقدير، والظا -الذي يغضب على الناس بشرافته -ويف بعض النسخ بالسني، أي نسب صاحب الغضب
  ».تصحيف

السوأة يف األصل: الفرج، «أي اخلصلة الرديئة. و قال ابن األثري: » السوأة: العورة و الفاحشة، و السوأة السوآء: اخلَلّة القبيحة«قال اجلوهري:  )٤(
  (سوأ). ٤١٦، ص ٢؛ النهاية، ج ٥٦، ص ١الصحاح، ج ». مثّ نقل إىل كلّ ما يستحيا منه إذا ظهر من قول أو فعل


