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  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على   احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله
  أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  تقليد األعلم
)٣١(  

  ، أقوى فيتعني تقليدهاألعلم الدليل الثالث: الظن احلاصل من قول
الدليل الثالث على تعني تقليد األعلم هو (ان الظن احلاصل من قول األعلم أقوى من الظن احلاصل من قول غريه فيجب العمل 

  به.
أشد منعاً له من  مع كونه أقوى ملكة يف االستنباط مبانيهاأما املقدمة األوىل: فألن زيادة بصريته على مدارك األحكام ومعارضاا وسائر 

  اخلطأ فيكون أقوى ظناً.
  .)١(وأما املقدمة الثانية: فلوجوب متابعة أقوى الظنني عقالً وقد متسك به مجاعة)

إذ قد يتوهم احتادمها أو  )٣(والدليل السابق )٢(بيان الفارق بني هذا الدليلوقبل الدخول يف مناقشة هذا الدليل، ينبغي أوالً  أقول:
آهلما واحداً فال وجه لعدمها دليلني وذلك نظراً إىل انه كلما كان الظن أقوى كان أقرب يف اإليصال للواقع فانه مرآة انه حيث كان م

  عليه. لحال املرآةالتطرق  له فيكتفى بأدلته عن
  الفوارق بني الدليلني الثاين والثالث (االقربية للواقع واقوائية الظن)

  ظن النوعي وما هو أقرب لالصابة ذايت أوالً وخارجي ثانياً.ان الفرق بني ما يورث ال واجلواب:
اـا  أو  ،فألن االقربية للواقع قائمة باحلجة أو االمارة كخرب الثقة أو البينة اما اقوائية الظن فقائمة بالظن القائم بالظانّ أما أوالً:

  )٤(يعقل احتادمها. قائمة بالظان أي بالشخص نفسه فكيف –فاا من مراتبه  –مع الظن  الحتادها
فألن النسبة بني األقرب للواقع واملورث للظن النوعي هي العموم واخلصوص من وجـه: امـا مـادة االجتمـاع      واما ثانياً:

  .)٥(فواضحة
الظن النـوعي بنسـبة    ،كقول املفضول ،فكما لو أفاد أحد الدليلني :واما مادة افتراق املورث للظن النوعي عن األقرب للواقع

 –أو البينة األضعف أو غري ذلك  –% فرضاً فان قول املفضول ٩٥الظن النوعي بنسبة  –لكونه أعلم  –الً وأفاد معارضه % مث٨٥
هو األقرب للواقـع   -وهو قول األعلم  –لكنه ليس أقرب للواقع من قسيمه إذ قسيمه  )٦(مبا هو هومورث للظن النوعي يف الفرض 

  ر البحث عليها ال على القرب الذي ال يالحظ فيه حال غريه، إذ يقال هذا أقرب من ذاك.لوضوح ان االقربية صفة إضافية، ومدا
% إذ ال ١٥% لكانت نسبة اآلخر ٨٥نسبة احدمها من إيراث الظن  كانت% إذ لو ٩٥% مع ٨٥ال يعقل اجتماع  ال يقال:

  ل األكثر وهكذا احلال يف سائر النسب؟يعق
أورث والشخصي هو الذي ال ميكن فيه ذلك اما النوعي فيقصد منه مـا   ،ال الشخصي مدار البحث هو الظن النوعي إذ يقال:

لكنه بالنسبة هلذا الشخص مل يورثه من ٨٥أحد الدليلني مورثاً للظن النوعي بنسبة وإن مل يورث الشخص وميكن ان يكون  النوع %
                                                             

  .٤٦٢-٤٦١ص ٧تعليقة على معامل األصول ج )١(
  كل ظن أقوى جيب العمل به (وقول األعلم أقوى يف إيراث الظن). )٢(
 عمل به (وقول األعلم أقرب يف اإليصال للواقع).كل أقرب للواقع جيب ال )٣(
 وهي حقيقة خارجية مباينة للظان الذي قامت لديه البينة؟ –فكيف يعقل مثالً احتاد الصفة النفسية مع ما هو قائم بالبينة مثالً  )٤(
 وهي كمعظم احلجج واالمارات يف غري صورة التعارض، بل: كل ما اعترب حجة ال تعبداً. )٥(
نعم بلحاظ التعارض وعلى القول بالتساقط فانـه ال شـيء منـهما     ،حىت بلحاظ التعارض، بناء على القول بالتخيري بينهما عقالئياً وشرعاً كما حققناه يف حمله بل )٦(

 وال هو أقرب للواقع. فتأمل –إال شأنا  –مورث للظن النوعي 



 )٥٠٧هـ الدرس (١٤٣٦مجادى األوىل  ٤ الثالثاء.........................................................................) تقليد األعلماالجتهاد والتقليد (

  %.١٥إال الفعلي  –الظن الشخصي 
  فتدبر وتأمل.بة للشخص اخلاص، وما ذكر من عدم االجتماع فامنا هو يف الظنني العقليني وبعبارة أخرى الظن النوعي شأين بالنس

النفـي مطلقـا    –فكيف بـاألكثر   –واما مادة افتراق األقرب للواقع عن املورث للظن النوعي فكما لو كانت األقوال ثالثة 
وكانت  –لكونه أعلم الثالثة  -% ٤٠قياس لقسيميه كانت بال –وفرضت ان أقربية أحدمها للواقع مثالً واإلثبات مطلقاً والتفصيل 

% (لكونه مفضوهلما) فان األول أقرب للواقع منهما لكنه ليس مورثاً للظن النوعي ٢٥% (لكونه فاألعلم) والثالث ٣٥أقربية الثاين 
فتأمل -% ٥١احتماله بالنسبة لقسيميه أقوى لكنه يبقى دون أدىن درجات الظن وهي  كونرف بل ص   

وميثل لعكسه: ببعض امارات الشارع يف بعض الصـور كاليـد    ،األقرب للواقع، بالقياسغري وقد ميثل للمورث للظن النوعي 
  والسوق وغيبة املسلم بناء على غري جهة التعبدية وان الشارع كشف من جهة االقربية فيها ما مل يفهمه العرف.

  :نقولفإذا اتضح ذلك فلنرجع إىل مناقشة الدليل الثالث 
  الرد: صغرويا ال إطالق لكون األعلم أقوى إيراثا للظن

ان التقليد ومن األعالم من اعترض عليه يف طول كالمه مبا حمصله ( هلدليل الثالث بقوللبعض األعالم  ردنقل احملقق القزويين وقد 
ر الظن من قول أي جمتهد حصـل، فقـد ال   ان كان من باب الظن حبكم اهللا الواقعي الذي حيصله قول جمتهده فاألمر يدور مدا -أ

حيصل من قول أعلم بلده مبالحظة احتمال موافقة األدون لقول جمتهد بلد آخر يكون أعلم من أعلم بلده أو ألحد اتهدين األموات 
دعوى حصوله يكون أعلم من ذلك مبراتب شىت، بل قد حيصل الظن من قول األدون مبالحظة موافقته ملا ذكر على أحد الوجهني، و

  ...) وهذا هو الرد الصغروي.دون ذلك امليت جمازفة من القول من قول اتهد احلي الذي هو أدون مبراتب شىت من اتهد امليت
   )١(أقول سبق نظريه وتفصيله سابقاً

  : األقوى أرجح وليس متعينا)٢(وكربويا
األخذ به وال يتعني الحـدى   حمن ان الظن األرجح يرجكربوياً: ما سبق من جوابنا  )٣(نظريونضيف إىل جوابه املذكور ههنا 

اما للعرض العريض يف احلجج االعتبارية أو ألن العقالء يرونه من باب الدوران بني احلسن واألحسـن ال احلسـن    :جهات ثالث
  .كما مضى مفصالً والسيء أو ألن املسألة مندرجة يف باب التزاحم

لذي طرحه قوم من ان ترجيح املرجوح قبيح فترجيح قول املفضول قبيح إذ سبق أوالً انه ال مالزمـة بـني   وبذلك يدفع أيضاً اإلشكال ا
   تهـد  القبح واحلرمة وسبق انه ال قبح الندراج املسألة يف باب التزاحم نظري حرمة تقليد األعلم الفاسق أو املرأة أو العبـد وتعـني تقليـد ا

انه من حيث االقربية مرجوح قطعاً إال انه حيث كان مالك احلجية بنظر الشـارع املـزيج مـن جهـيت     املفضول العادل اجلامع للشرائط مع 
  الطريقية واملوضوعية ورجح بل وجب األخذ بقول املفضول ال األفضل.

  : انه إن كان حجة من باب التعبد فال جمال ملالحظة االقوائية)٤(وكربوياً
وإن كان من باب التعبد فال معىن ملالحظة الظن  -ببقوله يف تتمة الرد السابق (ال اإلشكالكربوي عن  الردكما نقل القزويين 

منع الكـربى علـى التقـدير    واالقوائية واألقربية معه، ومرجع الترديد إىل منع الصغرى على تقدير اعتبار التقليد من باب الظن و
  .)٥()االخر

  ة التعارضجواب الرد: التعبد يف مرحلة املقتضي واالقربية يف مرحل
                                                             

  .٥٠٣/٢٧راجع الدرس السابق / الدرس  )١(
 على الشق األول. )٢(
  قلنا نظريه إذ ما مضى كان (ان األقرب للواقع يرجح األخذ به وال يتعني) وهنا نقول (ان الظن األقوى يرجح األخذ به وال يتعني). )٣(
  على الشق الثاين. )٤(
 .٤٦٢ص ٧تعليقة على معامل األصول ج )٥(
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(وميكن دفعه باختيار الشق الثاين، ومنع منافاة مراعاة الظـن وأقوائيتـه وأقربيتـه     بقوله: )١(مث أجاب القزويين عن هذه الكربى
و(باعتبار أنّ األقوائية واألقربية ال تالحظ إحرازاً للمقتضي جلواز العمل بل رفعاً ملـانع   )٢(للترجيح يف صورة االختالف جلهة التعبد)

  .)٣(التعارض)
القول بان بني القول بان احلجة الكذائية هي حجة من باب طريقيتها للواقع، و بنيتوضيح كالمه: ان من الواضح التناقض  أقول:

علـى   كسوق املسلمني واليد وغيبة املسلم –قطع النظر عن الواقع والقبول باحلجة  هو حجيتها هي من باب التعبد إذ معىن األخري
ومعىن األول ان جهة طريقيتها للواقع هي مدار حجيتـها ال  تعبداً مبا ان الشارع جعلها دليالً  – حجة من باب التعبد القول بكوا

رفاً.التعبد وإن الشارع جعلها حجة هلذا اجلهة ال لكي يتعبدنا ص  
أي انه تهد حجة من باب التعبد (فأجاب برفع التناقض عرب تعدد املراحل، ففي املرحلة األوىل وهي مرحلة املقتضي فان قول ا

قريب للواقع وال ألنه مورث للظن أو عدمه) واما يف املرحلة الثانية ألنه به ألنين انا الشارع آمرك به ال ألنه أقرب أو قال مثالً: اعمل 
رض من قول جمتهد آخر أعلم لو ابتلي قول اتهد مبعافانه  –أي بعد الفراغ عن اقتضاء احلجية يف قول اتهد  –وهي مرحلة املانع 

حجة من باب انه أقرب لإلصابة من قسيمه  ويعتربه حينئذمن باب التعبد  اتهد األعلم حجةً ه قولَفهنا يرفع الشارع يده عن اعتبارِ
جلأ الشارع عندئذ تعارض قوال اتهدين اجلامعني للشرائط فكيف يتعبدنا الشارع ما؟ لذا قد وذلك ألنه أغلق عندئذ باب التعبد إذ 

  باب مالحظة الواقع واالقربية والظن به يف هذه الصورة.إىل فتح  -حني إذ تعارضا وامتنع التعبد  –
  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين بإذن اهللا تعاىل مع مناقشته على هذا املدعى؟ سيأيت غداً دليلهلكن ما هو 

  (احلكمة): 
 بِينِ النع  :َقَالَأ نمانِهسلَى لع قَلْبِه نم ةكْمالْح ابِيعني اللَّه رماً فَجوي نيعبأَر لَّهل لَصخ )١٨٧ص ١١مرآة العقول ج(  

                                                             
  بعد ان سلّم ذلك الرد الصغروي. )١(
  .٤٦٢ص ٧تعليقة على معامل األصول ج )٢(
  .٤٦٢ص ٧تعليقة على معامل األصول ج )٣(


