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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

)٣٥(  
  ، لكاشفيتها الناقصة: حاجة الطرق ملتممية الكشفوالتحقيق

ان خمتلف الطرق واالمارات اليت يعبر عنها بالظنون النوعية، ذات كاشفية ناقصة عن الواقع لذلك فهـو مفتقـرة إىل   
مم الكشف (ولو باإلمضاء املنكشف بعدم الردع).تم  

  حمتاجة إىل متممية الكشف يف ثالثة أمور متدرجة:مث اا 
  متممية الكشف يف أصل احلجج -أ

احلاجة إىل متممية الكشف يف أصلها، فان كثرياً من الظنون كاشفة كشفاً ناقصاً عن الواقع لكن الشارع الغاهـا   -١
 ،وقـد سـبقت   )١(، ومثل الشهادة الثالثة فالرابعة وهكذا ومثل كتابة قاضي إىل قـاض ت حبجة وذلك مثل القياسفليس

، بل وحىت مثل خرب الثقة يف أصول الدين فانه علـى املشـهور   شهادة النساء يف اهلاللاالستحسان ومثل ونضيف: ومثل 
  ليس حبجة.

إىل الشـارع  ان إفادة الطريق أو االمارة الظن نوعاً وعند العرف، ال يكفي إلسناد حجيته والقول باعتباره  واحلاصل:
احتمـل أيضـاً أن    بل ال بد من إمضاء الشارع املستكشف ولو بعدم الردع، ال ألن الشارع حيث أتى بأحكام جديدة

بل ألن التتبع قاد  ،وسيأيت إِالَّ بِلسان قَومه...يكفي يف دفعه  قد يكون قد أتى حبجج جديدة ونفى حججاً عرفية إذ
النتفاء الوثوق النـوعي واحلـال    )٢(فال بد واحلال هذه من الفحص –ومنها السوابق  –إىل انه ألغى حججاً عرفية كثرية 

ية كفى التمسك مبثل (بلسان قومه) على تفصيل يأيت ما عن احلج عرفية حجة على دليل على إلغاء أصلِفان مل يعثر هذه 
  بعضه.
  متممية الكشف يف حدودها -ب
احلاجة إىل متممية الكشف يف حدودها، فبعد الفراغ عن اعتبار الشارع الطريق العريف حجة يف أصله، ال بد من  -٢

وذلك لكثرة تصرف الشارع يف حـدود   ؛وده ولو بنفس الدليل األول ان ثبت إطالقهمتمم للكاشفية عن حجيته يف حد
مـع ان   اخل، ويف الشاهد ضميمة آخر إليـه ، وقد سبق التمثيل باشتراطه يف اتهد ان يكون عادالً طاهر املولد.. احلجج

ة احللف إىل الشـاهدين كمـا يف   العرف يرى كفاية الشاهد العادل الضابط الثقة، بل ويف بعض املتعلقات اشترط ضميم
  دعوى الدين على امليت.

واحلد أريد به  ،قاتمث ان مثل عدم حجية خرب الثقة يف أصول الدين عددناه من األصل ال احلد ألنه من األنواع واملتعلَّ
                                                             

  قيل: ومطلق الكتابة. )١(
جتماع إ ىري توقف علفاحلال يف املقام كاحلال يف الظواهر اليت جيب الفحص للعلم بوجود خمصصات ومقيدات إمجاالً (فينتفي الوثوق النوعي ا قبل الفحص من غ )٢(

لسان القوم يف الظواهر هو عدم االعتماد عليهـا  مقتضى البدوي حىت يكتفى يف دفعه بـ(بلسان قومه) وفيه: ان ) ال لصرف االحتمال املنجزشروط العلم اإلمجايل 
 إال بعد الفحص حىت مع عدم وجود العلم اإلمجايل، بل قد يقال مبثله يف املقام فتأمل
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  غري ضار بأصل املسألة. فنيق حد الدليل ال املتعلق. فتدبر على انه تفري
  متممية الكشف يف حد التعارض

احلاجة إىل متممية الكشف يف حد التعارض، وهو وإن كان صغرى الثاين إال انه أفرد بالذكر ألمهيته وللخـالف   -٣
ككونه حجة حىت مع الظن الشخصـي   –الشديد فيه ولعدم التالزم بني القول مبتممية الشارع الكشف يف سائر احلدود 

  التعارض. صورةوعدم القول مبتمميته للكشف يف خصوص  –على اخلالف 
  املسالك يف حد التعارض: التخيري، التساقط...

  :خمتلفة –حد التعارض  -واحملتمالت يف هذا احلد املسالك مث ان 
  .التساقط لدى العقالء والشارع كأصل عام املبىن األول:

رة وليس انـه فقـط مل   ، ألغاها باملفيهما )١(الكاشفية الفعلية الضعيفة أووعليه: فقد ألغى الشارع الكاشفية االقتضائية 
  يتمم الكاشفية.
 )٢(ولو يف خصوص اخلربين املتعارضني؛ ألدلتـه  –فقط  الشارع أو لدى الشارع، وأيضاً لدى التخيري لدى العقالء املبىن الثاين:

  .خالفاً لألصل العقالئي  –
    .)٣(يرياً فقهياًمن كونه ختيرياً أصولياً أو ختكما هو أعم والتخيري أعم من كونه للكاشفية أو للتعبد 

  التخيري نظراً للكاشفية الناقصة
ا ما معاً من باب كاشفيتهمحجيته – )٥(أو الشارع فقط –فبدعوى ان احلجتني إذ تعارضتا يرى العقالء  :)٤(أما األول

شـفية،  الكاشف التـام الكا  مرتلةعن الواقع فيتمم كاشفية كل منهما أي يرتل كليهما  –ضة املعاررغم وان الناقصة  –
  وهذا هو املنصور. –وعليه فقد احتيج ملتمم الكاشفية 
  التخيري تعبداً نظراً للتساقط

ا باملرة؛ إذ الكاشفية معلولة جمموع وجود املقتضـي  ماما عند التعارض تسقط جهة كاشفيتهفبدعوى  واما الثاين:
يخري بني األخذ بأي منهما يف مرحلة فالشارع حجة تعبداً  جيعلهمالكن ووانتفاء املانع والفرض وجود املانع وهو التمانع 

العمل فيكون كأصل الرباءة الذي اعتربه الشارع يف مقام العمل ال ككاشف عن الواقع بل حيث إذ عجز املكلـف عـن   
هو حكم ظاهري غري كاشف عن ف )٦(رفع عن أُمتي تسعةٌ...وما لَا يعلَمونأو  إذاً فتخريالوصول إىل الواقع قيل له: 

  احلكم الواقعي.
ن الترجيحالتخيري للكاشفية الناقصة أعم من تعي  

                                                             
  أي حىت مع املانع والتمانع. )١(
  أي أدلة التخيري. )٢(
الروايات، ورابع هو الترجيح باملرجحات املذكورة يف الروايات، والتوقف نظري التساقط يف انـه يفيـد عـدم     بعض التوقف) وتدل عليهوهناك احتمال ثالث هو ( )٣(

  . فتأمل قسيم للتخيريالكاشفية، والترجيح ضمناه يف عنوان التخيري إذ ال مثرة يف املقام تترتب على الفصل. نعم تعني الترجيح باملرجحات املنصوصة أو مطلقاً
  أي التعبد. )٤(
  مطلقاً أو يف بعض الصور. )٥(
  .٤١٧ص ٢اخلصال ج )٦(
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انه على األول: فان جهة الكاشفية واالقربية قد لوحظت لكنها ليست حمضة بل يف اجلملة لوضـوح اـا ال يعقـل ان     مث
مـع ان اجلـامع    مـا وائية أو جمرد رجحان الترجيح تكون تامة مع التعارض، وذلك أعم من تعني الترجيح باالقربية أو االق

فان جهـة   )١(الطريقية، ولكن ومع ذلك فانه حيث ألغى الشارع الكثري من الطرق واملرجحات العرفية كاالستحسان واألحالم
  فتأمل لعرف يف املصداقالشارع لختطئة  نظراً للحاجة إىل الترتيل والحراز عدمالتعبدية تبقى 

  ون هذه األدلةاملرجع النقل د
وقد وقع كثرياً تصرف الشارع فال بد من الفحص والرجوع إليه فعـاد الكـالم    –حيث احتمل عقالئياً  وبعبارة أخرى:

 وهو الـدليل الثـاين السـابق (انـه    فيجب إتباعه)  أقرب للواقعنقلياً وخرج عن كونه استدالال بأصل عقلي (ان قول األعلم 
  .) وهو الدليل الثالثأقوى يف إيراث الظن فيجب اتباعه

االقوائية واالقربية مقتضية فقط لوجوب االتباع وليست علة تامة، فال بد إذن من الرجوع لألدلـة النقليـة   وبعبارة ثالثة: 
  على تعني تقليد األعلم وعدمه.

ومـع   )٢(هات الثالثةال تالزم بني االقربية وتعني االتباع نظراً للج هوهذا كله مع قطع النظر عما أجبنا به سابقاً من ان
  قطع النظر عن ان قبح ترجيح املرجوح (وهو قول املفضول) ال يستلزم حرمته. فتأمل جيداً.

  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين
  (احلكمة):

 اللَّه دبأَبِي ع نا عابِنحضِ أَصعب نى عيسنِ عانَ بثْمع نع  َقَاللَى الوا عبِرى قَالَ: اصضا مةٌ فَماعس يا هما فَإِنيند
نت فيها فَاصبِر فيها علَى طَاعة اللَّه منه فَلَا تجِد لَه أَلَماً ولَا سروراً وما لَم يجِئْ فَلَا تدرِي ما هو وإِنما هي ساعتك الَّتي أَ

  )٤٥٤ص ٢(الكايف: ط اإلسالمية، ج لَّهواصبِر فيها عن معصية ال

                                                             
كما لو تعارض قوالن يف حتديد الطريق يف الصحراء أو يف شراء مرتل أو آخر  –فان كثرياً من العرف يرون األحالم دليالً ومن ال يراه منهم دليالً فانه يراه مرجحاً  )١(

  املرتل األول قد صب عليه، فام يتجنبونه عادة فتأمل.فرأى يف املنام ان العذاب يف 
مصلحة مزامحة أو ملصلحة العرض العريض ألدلة احلجية، الدوران بني احلسن واألحسن، اندراج املسألة يف باب التزاحم، والتعبد يف احلد على كل التقادير (لوجود  )٢(

  التسهيل أو ما أشبه).


