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  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

)٣٢(  
  ذ باألقرباالستدالل باستقالل العقل على األخ

عليه بقوله: (وميكن دفعه باختيار الشق الثاين، ومنع منافاة  ستشكل بهأُما ه احملقق القزويين للدليل الثالث ورد تأييد سبق
التعبد) و(باعتبار أنّ األقوائية واألقربيـة ال تالحـظ    )١(جلهة ،مراعاة الظن وأقوائيته وأقربيته للترجيح يف صورة االختالف

  .)٢(لمقتضي جلواز العمل بل رفعاً ملانع التعارض)إحرازاً ل
لقضاء العقل املستقلّ بعد تعذّر العلم باألحكام الواقعية تفصيال وإمجاال أو سقوط اعتبـار  دليله على املدعى فهو ( واما

ه االجتهادي لغلبة اد ظنّالعلم ا إمجاال بوجوب األخذ مبا هو أقرب إىل الواقع ، وهو بالنسبة إىل املكلّف البالغ رتبة االجته
تهد لغلبة مصادفتها الواقعمصادفته الواقع ، وبالنسبة إىل من مل يبلغ رتبت٣()ه فتوى ا(  

  خلط باب االنسداد بالتعارض على االنفتاح -١اجلواب: 
خري وقضـاء  ومورد الكالم هو األ ،أوالً: انه خلط بني باب االنسداد وصورة التعارض على االنفتاح ولكن يرد عليه:

بعد تعذّر العلم باألحكام الواقعية تفصيال وإمجـاال  قرينة قوله (ب )٥(والظاهر انه بىن على ذلك ،هو يف األول )٤(العقل املستقل
 يواما االنسـداد  ،ل مرتلتهأو سقوط اعتبار العلم ا إمجاال) إذ االنفتاحي قائل بانفتاح باب العلم بانفتاح باب العلمي املرتّ

منه عدم وجوب  )٨(والظاهر ان مراده )٧(أو (سقوط العلم ا إمجاالً) )٦(عذر العلم باألحكام الواقعية تفصيالً وإمجاالً)فريى (ت
بانه وصل إىل احلكم الواقعي.  )٩(االحتياط الذي هو من مقدمات اإلنسداد فان باالحتياط حيرز االمتثال فيحصل العلم إمجاالً

  فتأمل
  ال األربعةاالنفتاح، األقوعلى  -٢

                                                             
 متعلق بـ(منافاة). )١(
  .٤٦٢ص ٧تعليقة على معامل األصول ج )٢(
 .٤٦٢ص ٧صول جتعليقة على معامل األ )٣(
 لو سلمنا. )٤(
 على باب االنسداد. )٥(
ال علم لنا بالواجبات واحملرمات حىت يف ضـمن دائـرة الشـبهة     –صغرى  –بان يعلم ا يف أطراف الشبهة احملصورة أو غري احملصورة فانه على االنسداد  )٦(

 احملصورة.
ووجه السقوط اما كون الشبهة غري حمصورة أو خلروج بعض أطرافها عن مورد االبـتالء أو   أشار بـ(تعذر...) إىل الصغرى وبـ(سقوط...) إىل الكربى، )٧(

 للزوم العسر واحلرج يف تشريع االحتياط الكلي.
  وحيتمل ان يريد العلم باجلامع، لكنه بعيد. )٨(
  سداد صغرى...)هذا العلم اإلمجايل هو الثاين الالحق باألول املذكور يف احلاشية األسبق (فانه على االن )٩(
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  :ان كالمه غري تام سواء على القول باالنسداد أم على القول باالنفتاحثانياً: 
على القول باالنفتاح: فألنه عند التعارض تعددت األقوال إىل أربعة واملشهور منها شهرة عظيمة غري ما قاله فكيف  أما

  يدعي استقالل العقل به؟ واألقوال هي:
  )١(لكثري من املتأخرين ولعله مشهورهمالتساقط الذي ذهب إليه ا -أ

  .)٢(وهو املنصور ،التخيري -ب
رجحان الترجيح بالراجح ال وجوبه وتعينه، وبه قال اآلخوند حىت يف املرجحات املنصوصة يف مورد ورودهـا يف   -ج

  )٣())...احديث و أَورعهمما حكَم بِه أَعدلُهما و أَفْقَههما و أَصدقُهما في الْ الْحكْم((روايات ال
  الذي حنن فيه؟ التقليدوكيف بغري باب االخبار وهو باب املنصوصة مطلقاً فكيف بغري 

واما غريه فقالوا بالترجيح باملرجحات املنصوصة ولعله املشهور ممن مل يقل بالتساقط عكس الشيخ الذي تعدى إىل غري 
  املنصوصة.

املنصوصة وغريها يف كل األبواب (القضاء، األخبار، الفتوى، البينة... اخل) وقلّ من  تعني الترجيح مبطلق املرجحات -د
  وهذه الصورة هي اليت ذكرها احملقق القزويين. يقول بذلك.

  قبلنا فرضاً استقالله بالرجحان. تقالل العقل بالتعني والوجوب وانوعلى أي فال إشكال يف عدم اس
  وعلى االنسداد، فالنتيجة مهملة

االنسداد: فالظاهر عدم استقالل العقل باألخذ باألقرب للواقع مطلقاً حىت على االنسـداد، بـل ان   القول ب على ماوا
  :قات ثالثاثانياً ومن حيث املتعلَّالظاهر ان نتيجة مقدمات االنسداد مهملة من حيث األسباب أوالً ومن حيث املراتب 

  من حيث األسباب -أ
من أي سبب حصل، ولذا ال يقول االنسدادي حبجيـة   اًنسداد ال ينتج حجية الظن مطلقمن حيث األسباب فان اال اما

الظن احلاصل من األحالم والفنجان والكف والرمل واالسطرالب كما ليس له أن يقول وال يقول حبجية الظن احلاصل من 
األحالم والفناجني حىت إن حصل الظـن  القياس، ولذا جند ان صاحب القوانني القائل باالنسداد ال يقول حبجية القياس وال 

  الشخصي منها.
لو كانت نتيجة مقدمات االنسداد مطلقة من حيث األسباب وكان ذلك هو حكم العقـل املسـتقل    وبعبارة أخرى:

تـاج  حنمن مثل األحالم، بـل ال   واألحكاموعن أخذ الشرع  )٥(لكنه ردع عن القياس )٤(المتنع على الشارع الردع عنه
قول بانه يصح للشارع ان يردع عن القياس واألحـالم  نمالحظة ان الشارع ردع أم ال بل يكفي ان  إىلا الرد لتمامية هذ

                                                             
  .٢١ص ٢فالحظ ما سبق نقله من تعارض البينتني أو إخبار صاحيب اليد إذ املشهور التساقط وغري ذلك وراجع بيان الفقه ج )١(
  أصولية) وغريه. –دراسة فقهية  –وقد فصلنا وجهه يف كتاب (شورى الفقهاء  )٢(
  .٦٨ص ١اإلسالمية) ج -الكايف (ط )٣(
 ة الصرفة.أي حىت على الطريقي )٤(
 أي بلحاظ صرف الطريقية أيضاً ال لباب التزاحم فقط. )٥(
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إذ كيـف   ؛حىت على االنسداد، ففيه كفاية لرد دعوى استقالل العقل حبجية مطلق الظن من أي سبب حصل على االنسداد
  )١(يردع الشرع عما استقل حبجيته العقل؟ فتأمل

  راتبمن حيث امل -ب
مبرتبـة مل   -الظنـون   – االنسداد فان العقل يرى أرجحية العمل ـا على فالظاهر انه حىت  )٢(من حيث املراتب واما

وذلك لنفس األدلة الثالثة اليت سقناها سـابقاً علـى    )٣(تتفاوت بدرجة كبرية عن مرتبة أخرى من مراتب الظن ال وجوبه
  .-االنسداد لكن مع تكييفها مبا تناسب  - )٤(االنفتاح

  من حيث املتعلقات -ج
قات فقد يفرق بني الظن االنسدادي يف أصول الدين املطلوب فيها االعتقاد فليس حبجة ويف غريهـا  من حيث املتعلَّ واما

ج فليس الظن االنسدادي حجة بل جيب االحتياط وبني غريها فيكفي الظن والدماء والفرأو بني املوارد املهمة كفهو حجة. 
  فتأمل
  )٥(األولعلى أي فاملقام من قبيل و

  يف مرحلة املقتضي، احلجية من باب االقربية -٣
  ان الظاهر هو عكس ما قاله يف كال شقي كالمه: ثالثاً:

الشق األول: وهو مرحلة املقتضي (إذ رأى احلجية من باب التعبد) ففيه ان الظاهر ان حجية رأي املفيت يف مرحلـة   اما
قل واالقربية للواقع أو القوائية إيراثه الظن ال للتعبد وذلك استناداً إىل الروايات اليت وصفت املفيت املقتضي هي من باب التع

بالوثاقة وصدق احلديث، مما سيأيت تفصيله، وواضح ان هاتني اجلهتني ليستا تعبديتني بل مها بلحاظ االقربية للواقع أو اقوائية 
 –بل حىت استناداً إىل أمثال آية النبا  )٦())فَما أَديا إِلَيك عني فَعني يؤديان...((واستناداً إىل امثال  ،إيراث الظن أو مها معاً

  نظراً للتعليل الوارد فيها. –من أدلة صحة التقليد  عدتإذا 
  ويف مرحلة املانع، من باب التعبد

إذ رأى احلجية عندئذ داخلة يف باب التعقل واالقربيـة واالقوائيـة ال   الشق الثاين: وهو مرحلة املانع والتعارض ( واما
التعبد) ففيه ان األمر بالعكس بل احلجية ههنا تعبدية ملا سبق مفصالً من ان احلجج يف أصلها تعقلية وعقالئية ويف حدودها 

 كما )٧(وين أخرى مزامحة يف املتعلقتعبدية مبعىن مالحظة جهة املصلحة السلوكية أو عنا –ومنها املقام: صورة التعارض  –
                                                             

 هنا وجهان للتأمل وكالمها متأمل فيه. فتدبر جيداً. )١(
ـ الحظ تفسرينا للمراتب مبا جاء يف املنت، وهو غري تفسريها حبجية أية مرتبة من مراتب الظن وان كانت ضعيفة جداً، أو تفسريها حبجية امل )٢( ة مـن  رتبة القوي

 الظن فقط، على االنسداد.
 فلم يكن الظن األقوى حجة تعيينية مطلقا، وهو املقصود من امهال النتيجة من حيث املراتب. )٣(
 التزاحم، والعرض العريض للحجج حىت االنسدادية، والدروان بني احلسن واألحسن. )٤(
 األسباب. )٥(
  .٣٣٠ص ١اإلسالمية) ج –الكايف (ط  )٦(
  ى الطريقية الصرفة إذ يف (احلدود) ال علم لنا باألقرب. فتدبربل حىت عل )٧(
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اليد يف الطهارة والنجاسـة مـع    وقول صاحيب ،واألضبط مع الضابط ،سبق تفصيله يف أمثلة تعارض الصحيحة مع احلسنة
  وقول املقومني لدى التعارض.. اخل ،كون أحدمها أعدل

  ترجيح املشهور بالعدد دون العدالة يف البينة
إِذَا أَتاه  ( عليه السالم )كَانَ علي (( ( عليه السـالم ) دت فيه رواية معتربة، وهي قوله ور وقدونضيف هنا مثاالً آخر 

وظاهر الرواية التساقط بعد فقد مـرجحني   )١())رجلَان يختصمان بِشهود عدتهم سواٌء وعدالَتهم سواٌء أَقْرع بينهما...
  وهنا أمران: ، مها العدالة والعددنيطريقي

مل تذكرها الرواية بل انتقلت بعد فقد هذين املرجحني إىل القرعـة الـذي يعـين     )٢(ناك مرجحات أخرىان هاألول:
  .)التساقط (أو يكفي ان يعين عدم الترجيح بأي مرجح آخر

التزموا بالترجيح بالعدد دون العدالة فام حىت مع وجودها  –كما تتبعه السيد العم يف بيان الفقه  –ان املشهور  الثاين:
رغـم ان   –يف صـورة التعـارض    –احلجية من باب الطريقية الصرفة كون مما يكشف عن فهمهم عدم  )٣(انتقلوا للقرعة

وللمناقش أين يناقش املشهور يف ذلك إال ان موطن الكالم نفـي   ،الطريقية يف خصوص العدالة يف هذا املورد عليها الرواية
عملوا بشطر منها وأمهلوا  ومع ذلكع استقالل العقل به ووجود رواية عليه كونه مستقالً عقلياً وإال كيف يطرحه املشهور م

  الشطر اآلخر؟ فتأمل.
  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين

  
  (احلكمة): 

تعالَى بشر أَهلَ يا هشام إِنَّ اللَّه تبارك و (( ( عليه السالم )عن هشامِ بنِ الْحكَمِ قَالَ قَالَ لي أَبو الْحسنِ موسى بن جعفَرٍ 
هم أُولُوا فَبشر عباد الَّذين يستمعونَ الْقَولَ فَيتبِعونَ أَحسنه أُولئك الَّذين هداهم اللَّه و أُولئك (الْعقْلِ والْفَهمِ في كتابِه فَقَالَ 

 ))الْأَدلَّة... و تعالَى أَكْملَ للناسِ الْحجج بِالْعقُولِ ونصر النبِيني بِالْبيان و دلَّهم علَى ربوبِيته بِيا هشام إِنَّ اللَّه تبارك  )الْأَلْبابِ
  )١٦ص ١اإلسالمية ج –(الكايف ط 

                                                             
  .٩٤ص ٣من ال حيضره الفقيه ج )١(
  كالترجيح باالضبطية واالدقية ومبوافقة الشهرة (أو الشياع غري املفيد للعلم). )٢(
كثر عدداً مع ميينه (وشرط اليمني دليل آخـر علـى عـدم    وذلك فيما لو ادعى اثنان زوجية امرأة وسكتت هي وأقام كل منهما بينة فاا تكون زوجة لأل )٣(

  التمحض باالقربية وإال الكتفى بأكثرية الشهود عدداً) واما لو تساوتا عدداً فقالوا بالقرعة ومل يرجحوا باالعدلية قبلها.


