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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم أمجعني، وال  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(13) 
 الدليل الثالث عنالجواب الرابع 

العببني يأورى الظببن األقببو  بببالواق    ببا وكبب ُ ( هنببا احلكببم العببرعي وهببو  لليببد األعلببم بالببه قولببه  ببورى للظببن األقببو  بببالواق   االسببالدالل علببى  عببنُي  سببب 
 فلول األعلم يالعني ا باعه. ،ا باعه

 وقد سبلت أجوبة ثالثة، وا ا اجلواب الراب  فهو:
 حات والمراتبلمرج  يشمل األنواع وا (ِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِني)

  طل ، وهو يعم  أصنافًا ثالثة: (ِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِني ِمْن اْلَحق  َشْيئا   ان قوله  عاىل: 
 املرا ب. الثالث:   حات.املرج   الثاني:  األلواع. األول:
 األنواع -أ

 .، وغريها فاهنا ألواع  ن الظنأو ببعض أقسا هافكاألحالم واللياس وكالعهرة بناًء على اعالبارها بأقسا ها الثالثة أما األنواع: 
 المرجحات -ب

يف بباب فكالرتجيح باألعلمية ولظائرها. وهنا للبول: ان املرجحبات املنصوصبة قبد دل البدلي  الباا علبى اعالبارهبا  –وهو  ورد الكالم  - واما المرجحات:
ختصصاً بدعو  ان  ا قام عليبه البدلي  فهبو علبم عبريف أو ختصيصباً، ا با غبري املنصوصبة ا ا (َحق  َشْيئا  ِإنَّ الظَّنَّ ال يـُْغِني ِمْن الْ  فالخرج عن إطالق احلكم واللضاء 

فببان  عببني  الرتجببيح أببا هنببم أح كوهنببا  رجحببة  عيينبباً أ ببر هنببم، ببب  حببص لببو قيبب  بببالرتجيح بًببري املنصوصببة يف ببباب اللضبباء  نليحبباً فالبلببى  عببمولة لايببة العببريفة 
( فببان اللببول بالالعببدح  ببن املنصوصببة يف ببباب اللضبباء إىل ببباب الفالببو   و ببن غببري صببدقيةواالوثلية إ ببا هببي قببالة االقربيببة كمببا قالببه العببي  للمنببا)  لكببون اال

بلولببه عليببه  يف ببباب اللضبباء املعببار إليهببا (1 وذلببأل ألن  عديببة املرجحببات املنصوصببة ؛لببيإ إال بالنلببيح املنببا) وهببو هنببم  ببن أردأ ألواعببه املنصوصببة يف بابببه إليهببا(
ِـُُهَما ِهـي اْلَحـِديِث َوَأْورَُعُهَمــا...  السبالم يف  لبولبة عمبر بببن حنظلبة  ــَد ُْ إىل بباب الفالبو   بب  كبون اللضباء  ببا (2 ((اْلُحْكـُم َمــا َحَكـَم بِـِع َأْعــَدلُُهَما َوَأهْـَقُهُهَمـا َوَأ

 هو  ن اردأ ألواع اللياس. ،وعدم كون الفالو  كذلأل –وال بالالساقط  (3 الخيريال بال –يالوقف على البت واجلزم للط  الصو ة وال ميكن ذلأل إال بالرتجيح 
فالكبون  عبمولة لايبة، اللهبم إال ان  عيينباً حبص يف بباب الفالبو  إذ يظبن اهنبا  برجح  (4 أ ر هنبم يف باب الفالو  باألعلميةاإللزا ي ان الرتجيح والحاُل:
 .(5 فى وقد سب  اجلواب عنه بالالفصي وفيه  ا ال خي ،أا قطعي الالعييميدعى ان الرتجيح

 المراتب -ج
ــْن اْلَحــق  َشــْيئا   فبب ن  الظببن( املببأخوذ يف اشيببة العببريفة  وضببوعاً لببب وامــا المراتــب:  ،احلبب   ببن الظببن  ببي اً  يًببنحليلببة  عببكيكية ذات  را ببب فبب ذا    (ال يـُْغِنــي ِم

 فلم  كن  ا حيالج به املوىل على عبده و  يصح األخذ أا وال الرتجيح هلا. – رجيح قول األعلم على غريه اليت يراد أا  –مش  ذلأل مجي   را به و نها املر بة العليا 
 .والثالث إ ارة إىل املدلوالت الدوال  ان الثاين إ ارة إىل  (6 بني الثاين والثالث والفرق

ولبذا  ؛الرتجبيح أبا حكبم هلبا، واملرا بب كاملوضبوع والرتجبيح أبا كبا مول را ب الظن هي  را ب للدلي  أو املدعى دليليالبه كبالظن لفسبه و  :بعبارة أخرىو 
 وإن رددلاه بوجوه إال ان اإلثبات والرد كالمها يؤكدان االثنينية فالدبر. ،أ كن الالفكيأل بان يدعى ان  را ب الظن وإن كالت هننية إال ان الرتجيح أا قطعي

 الجواب الخامس: اإلطالق المقامي العام
 و وضيحه يالوقف على متهيد أ رين: ،عن الدلي  الثالث باإلطالق امللا ي العام وقد جياب

                                                             

 فكيف بًريها. (1 
 .66ا 1اإلسال ية( ج –الكايف  ) (2 
 وإال ألخذ ك   ن املالنازعني قا هو يف صاحله، وختيري اللاضي أيضاً ينالج فالح باب الالف والنزاع والعلاق واهلرج واملرج. فالدبر (3 
 ألخذ به، أو اله ال يورى إال الظن بان قول األعلم حجة دون غريه.أح يظن اله جيب ا (4 
 هي املالة ال بنظرلا.. اخلبوجوه سالة  ن العرض العريض ألدلة احلجج، وكوهنا صًر  باب الالزاحم، وكون االقربيةواالقوائية حكمة ال علة وان االقربية بنظر العارع (5 
 املرجحات واملرا ب.(6 
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 اإلطالق اللفظي والمقامي
 اليه(.اإلطالق ا ا لفظي أو  لا ي، والفرق ان اللفظي  صبه الليود  قيود املوضوع أو  روطه وصفا ه( وامللا ي  صبه اللسيم  قسيم املوضوع و ب األول:

 و  يليد بالعدول كان  ن اإلطالق اللفظي النايف للليد. فلو قال أكرم العلماء
 –لبوال البدلي   –لكون االرمتاس أو باحللنة باملبائ   النايفاإلطالق امللا ي ، كان  ن ولو قال: املفطرات: األك  والعرب واجلماع واالسالمناء  ثاًل و  يزد

 ب واجلماع  باينان هلا.و ن الواضح اهنما  وضوعان آخران قسيمان ل ك  والعر  ، فطراً 
 اإلطالق المقامي الخاص والعام

 خاا وعام. :اإلطالق امللا ي على قسمني الثاني:
 عداد.فكما سب   ن  ثال املفطرات وذلأل فيما إذا كان يف  لام احلصر والال   :ا ا الاا
يت جا عهببا ان  لا ببه  لببام املببوىل املعببر ع واملبببني  واملبل بب  لكافببة البب- ، لكنببه يف  طلبب  حاال ببه لا ببه هببذافكمببا إذا   يكببن يف  لببام احلصببر يف  :وا ببا العببام
 .كان ينبًي ان يبني فلو   يبني أفاد العدم- أحكام اهلل  عاىل

ل كبان  بن  بأله ان يلبو   وامللصبود ببه البهإىل قبح  أخري البيان عن وقت احلاجة، لكن احدمها  لبام خباا فعلبي واشخبر  لبام عبام  بأين  كليهماو رج   
 .ويبني و  يفع  فيدل على العدم

 ، ببن  ببوارد اإلطبالق امللببا ي العببام  ببا  بن فيببه هبوان  :إذ للببولاإلطببالق امللببا ي العبام باالسبالناد إىل ا ضبح اجلببواب عببن البدلي  الثالببث  ،متهبد ذلببأل إذا
واالصبدقية يف  االفلهيبةو  االعدليبة ات يف باب اللضاء واحلكبم وهبيذكر املرجح   عليه السالم (فان اإل ام  :املراد باإلطالق امللا ي العام أكثروببياله يالضح 

، فلببو كنببا واإلطببالق امللببا ي البباا ملببا دل ذلببأل علببى لفببي اعالبببار األربعببة كمرجحببات لببباب الفالببو  إذ   يكببن اإل ببام يف  لببام البيببان (1 واألورعيببة احلببديث
يف  لبام بيبان    عليبه السبالم (بب  كبان ليسبالدل ببذلأل علبى عبدم كوهنبا  رجحبة يف باأبا،   يبذكرها لبباب الفالبو  و   ذلبألملرجحات اال ارات واحلجج طراً 

فبال ينفبي هبذا امللبام ثببوت هبذه املرجحبات أو  ببب احلكم( واحلكبم لب  يف بباب اللضباء   عليبه السبالم (ولالصبرحيه   رجحات باب اللضاء لوقوع السؤال عنبه
عليبببه ان يبببني املرجحبببات للحجبببج  عليببه  بببن اهلل السببالم،طبببالق العببام يفبببي ببببذلأل ان املفببروض ان اإل بببام ، لكبببن  لببام اإلكمبببا ال يثبببت  غريهببا لبببباب الفالببو 

ذلبأل لباب اللضباء دون بباب الفالبو  كعبف و نهبا االفلهيبةرجحبات هبذه املوحيبث ذكبر كبان يراهبا  رجحبة، لبو   ،واال ارات على أحكا ه يف صورة  عارضبها
 .وإال لكان  ًرياً باجله  اللضاء؛وإال لبي نها كما بني  رجحات باب  لباب الفالو  كمرجح   عالربة لديه كون االفلهيةعن عدم  

 إشكال: عدم الترجيح بها الرتكازيتها
 أوك  الرتجيح أا إىل العرف الر كازيالها لديهم؟لعلهال يقال: 

 ر كازيالها؟يوكلها إليهم اسالناداً إىل ا فل َم لَبم  ينلض بباب اللضاء  أجوبة ثالثة:إذ يقال: أوال :
عنبد الالعبارض  فيهبا ببني قائب  بالالسباقط بدة االخبالالف ر كازيبة وعبدم بنباء العلبالء عليهبا، والبدلي  هبو البه ال  بأل يف عبدم كوهنبا ا –وهو العمدة  –وثانيا  

 .الطرفو جوبا كما هو  دعى هذا بالالخيري    الرتجيح أا لدباً كما ذهب إليه اشخولد أ وقائ  –ولعله  عهور املالأخرين  – رغم وجود هذه املرجحات
 ال الرتجيح  عيينًا أا. –ب  قد سب  ان بناء العلالء على العدم واهنم يرون الالخيري حسب املنصور أو الالساقط وهو املعهور 

العبرف بب  البه صبر  أبا مجيعباً  همبا  بعدم ذكرها إيكااًل هلبا إىل  –أصاًل أو  رجيحاً –ان االساللراء الالام دل نا على ان العارع   يكالف يف حججه  ثالثا :
ُنُع ثَِقَتاِن َهَمـااْلَعْمِريُّ وَ كب: كان بعضها علالئياً بديهياً، فالحظ األدلة النللية على حجية خرب الثلة كآية النبأ، و   اْلبَـيـ نَـَةَعَلىحجيبة البينبة  كبب: علبىاألدلبة ... و ابـْ

كعبف  بن ذلبأل ان عبدم ذكبره االعلميبة كمبرجح دليب  علبى ي( وغريهبا وغريهبا. ف((اْلُعَقـاَلِِ َعلَـى َأنـُْفِسـِهْم َجـاِ   ِإِْــَرارُ   ( وعلبى اإلقبرار  كبب: ِعيَـَعَلْيـع َمِنادُّ 
 . واهلل العا اً كان أو إ ضائيًا  طللاً ي  للعلم جبريان سري ه على ذكر  ا هو  عالرب لديه  أسيس عدم اعالباره إياها  رجحاً 

لى اهلل على محمد وآلع الطاهرين  ُو
 

 )الحكمة(:
ري   َ ا ُهَو فَبَلاَل:    عليه السالم (ُس  َ  أ ري املؤ نني  َر َأْن َيْكثـَُر ِعْلُمَك َو َأْن يـَْعُظَم ِحْلُمَك َو   َعن  الَ  ُر َأْن َيْكثـَُر َماُلَك َو َوَلُدَك َو َلِكنَّ اْلَخيـْ لَْيَس اْلَخيـْ

نْـَيا ِإالَّ ِلَرُجَلْيِن َرُجل  َأْن تـَُباِهَي النَّاَس ِبِعَباَدِة رَب َك هَإِ  َر ِهي الدُّ َأْذَنَب ُذُنوبا  هـَُهَو يـََتَدارَُكَها  ْن َأْحَسْنَت َحِمْدَت اللََّع َو ِإْن َأَسْأَت اْستَـْغَفْرَت اللََّع َو اَل َخيـْ
َراتِ   (.464 هنج البالغة: ا (([ َو َكْيَف يَِقلُّ َما يـُتَـَقبَّلُ  ]َو اَل يَِقلُّ َعَمٌل َمَع التـَّْقَوى -بِالتـَّْوبَِة َو َرُجل  ُيَسارُِع ِهي اْلَخيـْ

                                                             

 ا فيما لو الفكت  عالرب أم ال؟ فيه حبث.هوه  الرت يب بين(1 


