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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

)٣٣(  
   االمارتني مناالستدالل بتقدمي األقرب واألقوى 

وميكن دفعه باختيار الشق الثاين، ومنع منافاة مراعاة الظن وأقوائيته كما استدل احملقق القزويين على مدعاه بقوله: (
لترجيح يف األخبار على القول بالعمل ا تعبدا ، فإنّ ا، كما ال ينافيها وأقربيته للترجيح يف صورة االختالف جلهة التعبد

تفاضلني يف صورة االختالف مبرتلة األمارتني املتراجحتني يف صورة التعارض اللّتني دلّ الدليل مـن الـنص   اتهدين امل
  )١()واإلمجاع على وجوب تقدمي األقوى واألقرب منهما إىل الواقع على اآلخر من غري منافاة له جلهة التعبد

ان االقوائية واالقربية ال تالحـظ  الالحق (باعتبار يرد على ما ذكره ههنا إضافة إىل ما أوردناه على كالمه  أقول:
  إحرازاً للمقتضي...):

  يال يقاس احلدسي باحلس -١األجوبة: 
 ،...) قياس وهو باطل كمـا ال خيفـى  االمارتنيان قوله (فان اتهدين املتفاضلني يف صورة االختالف مبرتلة  أوالً:

  يل؟ من أين اما مبرتلتهما وما هو الدليل على الترتو
للمساواة املفترضة  يِعلى حدس يٍبل نقول انه من أردأ أنواع القياس إذ لو فرض قياس حسي على حسي أو حدس

ظين) فانه ال يصح قياس احلدسي على احلسي أبداً ألن احلدسي مما يكثر فيـه اخلطـأ   : بانه رد عليهيوتنقيحاً للمناط (
خيفى فكيف يقاس رأي اتهدين املتفاضلني وهو حدسي على عكس احلسي فانه يقل اخلطأ فيه كما هو أوضح من ان 

  )٣(فتأمل كالبينة وهي حسية؟ )٢(االمارات
  ال إمجاع على تقدمي األقرب األقوى -٢
  ان املقيس عليه أيضاً غري تام بوجوه:ثانياً: 

بق ان املشـهور يف  إىل الواقع على اآلخر، بل قد س من االمارتنيال إمجاع على وجوب تقدمي األقرب واألقوى  -أ
 –وقد فصلنا الكالم سابقاً عن تعارض املقـومني وان األقـوال   واألقوى، الكثري من االمارات على غري تقدمي األقرب 

                                                             
 .٤٦٢ص ٧تعليقة على معامل األصول ج )١(
جج تستخدم يف األدلة على األحكام، ونظري احلجج الطرق واألدلة، نعم كل الظاهر، حسب املصطلح، هو ان االمارات تستعمل يف األدلة على املوضوعات واحل )٢(

  منها لغةً أعم لكنه جرى اصطالح األصوليني وجريهم العملي على ما ذكر، وقد فصلنا ذلك يف كتاب (احلجة، معانيها ومصاديقها) فراجع.
ا تأمل: إذ بعض املرجحات حسية كاألكثر عدداً يف موفيه ،ن بعضها حدسي كاليدإذ ترجيح االمارات بعضها على البعض مبرجحات حدسية (كاالعدلية) وأل )٣(

ا االستقامة على جادة الشرع فانه حيدس من ما رؤي غيا حدسية، بل حىت على اا امللكة ودرجاكما فصـلناه  البينة واما االعدلية فهي حدسية أل ره مما مل ير
 ذ ورد يطول به املقام.سابقاً، واما اليد فهي حسية.. وهنا أخ
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األكثر خربوية منهما، كما سبق قول املشهور بتعارض قويل صاحيب اليد ستة وليس منها تقدمي  –حسب ما نقله الشيخ 
بتساقط قويل صـاحيب  عاة مرجحات أقربية أحدمها على اآلخر بل وقد صرح بعضهم يف الطهارة والنجاسة من غري مرا

مع ان الثقة العادل أقرب قطعاً لإلصابة وأقوى يف إيـراث الظـن مـن     اًاليد وإن كان أحدمها عدال ثقة واآلخر فاسق
  ، كما سبقت أمثلة أخرى فراجع.الفاسق

 الترجيح باملرجحات استحباباً ال وجوباً -جالتخيري،  -بط، التساق -أأربعة:  لدى التعارض كما سبق ان األقوال
  الترجيح باملنصوصة وجوباً على قول وبغريها أيضاً على قول. -د –وهو قول اآلخوند  حىت يف املرجحات املنصوصة

مطلقا يف كـل االمـارات،   للواقع األقرب وظناً وعلى أي فدعوى اإلمجاع بل الشهرة على وجوب تقدمي األقوى 
  يبة.غر

  وال نص على تقدمي األقرب األقوى، إال يف اجلملة
  :اما النص فانه –ب 

  ال فيها مجيعاً  –إذ ورد يف بعضها الترجيح ببعض املرجحات  –خمتص ببعض االمارات أوالً: 
 على بعض املرجحات وأمهلذلك النص اقتصر قد فانه  بالترجيح مبرجحٍ فيهاورد النص االمارات اليت حىت  وثانياً:

وهي مـا   –ليس عليها املدار بل بعض صورها فقط  للواقعمما يدل على ان االقربية  )١(مباشرةإىل القرعة  منتقالالباقي 
  يؤخذ من النص نفسه.

  ما سيأيت مفصالً من ان الترجيح باالقربية للواقع واالقوائية يف إيراث الظن مما ال ينضبط. فانتظر -ج
حةالوجه يف عدم منافاة التعبد لكون االقربية مرج  

وجعل هذه األقربية مرجحة حينئذ ال ينايف كون العمل بالفتوى مـن بـاب التعبـد ، ألنّ    ( :وقال احملقق القزويين
  )٣(الفها)أنّ املقلّد جيب عليه األخذ ا وإن مل تفد له الظن بالواقع ، بل وإن حصل له الظن بواسطة أمارة خب )٢(معناه
 صـغريات ومن (املوضوعية والطريقية بني نوع من انه ال منافاة بني التعبد والتعقل أو : مع إضافة توضيح كالمهو
رغم توهم ان احلجية من باب التعبد تعـين  بد لكنه تكون االقربية مرجحة له ان يكون الشيء حجة من باب التع :ذلك

  ة).قطع النظر كلّيا عن جهة االقربية والطريقي
وذلك مما يظهر بالتدبر يف كلمة (التعبد) فان املراد ا ليس عدم حلاظ الشارع االقربية للواقع ثبوتاً مطلقاً وال عدم 

باإلضافة إمنا هو فالتعبد  ،اعتبار الظن األقوى مالكا يف عامل اإلثبات مطلقاً، بل املراد عدم اعتباره الظن الشخصي مالكا
  .ىل الظن النوعيللظن الشخصي ال باإلضافة إ

ان الظن الشخصي ملغى يف نظر الشارع (سواء الظن بالوفاق فليس مبعترب أم الظن باخلالف فلـيس   بعبارة أخرى:
                                                             

روايـة بـل أرجعـت    راجع آخر الدرس السابق، وهنا نضيف: مع ان األضبط واألكثر تثبتا ال شك يف انه أقرب للواقع وأقوى يف إيراث الظن ومع ذلك مل تـذكره ال  )١(
 للقرعة.

  أي التعبد. )٢(
  .٤٦٣ص ٧تعليقة على معامل األصول ج )٣(
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  وكذلك الشك بشكل أوىل). ،بضار
ال فالطريقية هي املعتربة لكن الطريقية النوعية  جهتهمن  انه اما الظن النوعي فهو املعترب وليس التعبد باإلضافة إليه بل

  الشخصية وال الفعلية.
(التعبد) يعين انه ال معيارية لظنك الشخصي الفعلي، لكنه ال ينفي معيارية ومدارية الظن النوعي بل  وبعبارة أخرى:

  وكونه على درجات كما سيأيت.
وللحديث  شيئاً، فتدبر جيداً )١(السابقة االتنااه لكنه ال يغري من جوهر إشكمث ان ذلك كله فنياً صحيح كما أوضحن

  صلة
  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين

  
  (احلكمة): 

 اللَّه دبا عأَب تعمبٍ قَالَ سهنِ وةَ باوِيعم نع  :ُقُولي نموا لعاضوتقَارِ والْولْمِ وبِالْح هعوا منيزتو لْموا الْعاطْلُب
عاضوتو لْمالْع هونلِّمعتقِّكُمبِح لُكُماطب بذْهفَي ارِينباَء جلَموا عكُونلَا تو لْمالْع هنم متطَلَب نموا ل ط  :(الكايف– 

  )٣٦ص ١اإلسالمية ج

                                                             
  ابق.يف هذا الدرس ويف الدرس الس )١(


