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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) 
 الكا أبدا  الجواب السادس: اقوائية الظن ليست م

 احلجر يف جنب اإلنسان حىت لو الزمت املالك الواقعي.كباملرّة بل هي  مالكًا للرتجيح بان قوة الظن ليست (1)اجلواب عن الدليل الثالث ويمكن
؛ فاناه وهاو الادليل الثالاث هو )االقربية لإلصابة( وهو الدليل الثاا،، وون )اقوائياة الظان( أو رجحانه ان ما ميكن ان يعد مالكا لوجوب اإلتباع توضيحه:

فاججن   – (2)وهاو صافة نفساية –اماا الظان  أو معّيناة، حيث كانت األحكام تابعاة ملصااو ومفاساد يف املقعل ااك فقكاون أقربياة اإلصاابة والوصاول  اا مرجحاة
 ءاً.جز فان مالزمة الشيء للمالك ال جتعله مالكاً أو  ،مالزمقه له –تنزاًل  –عن ان يكون مالكاً وإن فرض 

 فلااو فاارض انفكاااك أقوائيااة الظاان عاان االقربيااة للواقاا  فانااه ال ااا  بانااه لااو كااان املاادار يف احلجيااة –فكيااب بوقوعااه  –بفاارض االنفكاااك أكثاار ويقضااح كلاا  
لاه واقا  إك ماا أكثار االنفكااك  علاى اناه فارض ،ع اًل أحدمها فانه االقربياة للواقا  ال اقوائياة الظان، ويكفاي )فارض االنفكااك( الكقشااا ماا هاو املادار ولزوم االتباع

د انفكاات أال تاارك كثااماً ماان النااا  لصاال لاه الظاان بااالواق  ماان ال يااا  أوماان األحاالم ماا  ادااا ليساات أقاارب لإلصااابة بشاهاوة الشااارع ا ااي  باجلهاااك ف اا ؛بينهماا
 (3)حالم حجة وم  كل  لصل له الظن بالواق  منها!للواق  عن اقوائية الظن، بل ان كثماً من النا  رغم علمهم بان الشارع مل جيعل األاالقربية

 ان ال يا  واألحالم ال تورث الظن النوعي األقوك بل غاية األمر إفاوهتا الظن الشخصي؟ :قد ي ال ولكن
فاال، أو  (4)مضاى اارعاً جياب بان ال يا  يورث الظن النوعي إن أريد به ما يورث الظن لنوع النا  وعامقهم حبسب طبعاه، نعام لاو أرياد باالنوعي امل وقد

 فال. فقجمل (5)أريد به املطابق للواق 
ان االقربيااة للواقاا  صاافة  بوتيااة للحجااأل، والظاان األقااوك صاافة  بوتيااة للمكلااب نفسااه وال تااالزم بينهمااا علااى انااه ان فاارض الااقالزم فااان الع اال  والحاصــ :

 مبدارية األول وون الثا،. – (6)لو اسق ل –يسق ل 
 ية احتمال مساواتهما في اإلصابةالجواب السابع: كفا

 لدك االلقفاك  ذا االحقمال. األقوكقد جياب عنه بكفاية احقمال مساواة رأي األعلم واملفضول من حيث احقمال اإلصابة فال يورث قول األعلم الظنَّ   كما
وحاني يالحظاون ان احلجاأل  –اناه أوضاح مان ان  فاى  كمااماراراً،  كماا فصالنا    –جمهولية مالكاك أحكام الشارع لناا ان الع الء حني يالحظون  بيانه:

بال حياث  بات  ام ان  ،مان منا  آخار مان حياث مالكاهتاا –ا اقأل عليهاا  اا  وهاي –على هذ  األحكام، قد تكون من من  أخر إك الحظوا كون األحكاام 
يف صاحة  وغمهاا كااارتا  الاذكورة واحلرياةاحلجاأل وقيووهاا ) ة تصارفاك الشاارع يف حادووحجاأل الشاارع عليهاا مان منا  آخار يف حادووها ملاا أسالفنا  مان كثار 

كماا أساالفنا  مان أسا اطه حجيااة الشاهاوة الثالثااة فالرابعاة وحجيااة كقاباة قاااض إ  )( بال يف أصاالها وغاام كلا  ساا ساابق ت لياد اتقهاد وحجيااة رأياه علااى العاوام
علاى ان  (7)ظان األقاوك مان قاول األعلام تارو اناه أعلام ماا مل يارو مان الشاارع وليالال  امأقول حيث  بت  م كلا  كلاه فاناه ال يع ال ان لصال  (قاض.. اخل

 قوله أقرب لإلصابة. فقدبر
لقاوهم ان أكهاان الع االء مارآة للشاارع وحججاه إك اتضاح اناه ال جماال لاذل  بعاد كثارة تصارا الشاارع  –بعد اتضاا  كلا   –اتضح انه ال وجه  وبذلك

كالبينااااة واليااااد والسااااو  وقااااول   –أو نفيااااه يف حاااادووها بجخااااذ قيااااد وامااااا  -كال يااااا  والشااااهاوة الثالثااااة و...  –حجيقهااااا  أصاااال اما بنفااااييف احلجااااأل الع الئيااااة

                                                             

 وهو ان قول األعلم مورث القوائية الظن وكل مورث القوائيقه جيب إتباعه.(1)
 اك النفسية على رأي مشهور يف العلم، وقيل انه إضافة وقيل انه انفعال وقيل غم كل .فان العلم وقسائمه من الصف(2)
 .!فحا م حال الوسواسي الذي رغم علمه بان هذا طاهر حبكم الشارع إال انه يبين على جناسقه(3)
 .-زمنا أو حىت لو سبق فرضاً  اوإن ت ارن –وليس هذا هو املراو فان اإلمضاء الحق رتبًة (4)
 وليس هو املراو والنسبة بني الظن النوعي واملطابق للواق  هي )من وجه(.(5)
 واملنصور انه يسق ل بالرجحان ال القعنّي واإللزام.(6)
أسالفنا  مان اإلطاال  ناة ملاا ويكفي اإلمضااء ولايالً، وقاد سابق ان عادم الاروع كاااب عان اإلمضااء لكان بعاد الفحا ، وقاد قاوناا الفحا  إ  عادم اعقباار الشاارع األعلمياة معيّ (7)

 مضاء يكون أيضاً كذل . فقدبرامل امي العام وغم  فراج  ما سبق. مث م  قط  النظر عن كل  كله ف د سبق أيضاً ان بناء الع الء على ان األعلمية مرجحة ال معينة فاإل
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أم ال وإكا كاان حجاة فباجي لدياه كوناه حجاة  -قبل فحصهم عن حال حجاأل الشاارع  –بذل  عن وائرة ما يفهم الع الء سا  رجها  –األعلم... اخل امل ّوم
 فقدبر –كخرب الث ة على تجمل فيه أيضاً كما سبق   –ا  الشارع من احلجأل الع الئية مبا هي هي قيد، اللهم إال ما أمض

 األعلم أكثر إحاطة (8)الدلي  الرابع
الكثار قال )الراب : ما عن بعاض االعياان ا ّ  اني: مان أّن االعلام هاو ا ،الف ه بيانكما ن له عنه السيد العم يف   –عن بعض أعيان ا   ني ن ل ما وهو 

ال يعرفها العاامل فقكاون النسابة باني االعلام  احاطة مبدارك االحكام، فيكون العامل هو االقل احاطة، ومعىن كل : أّن االعلم يعرا من مدارك االحكام أاياءً 
اهاال يف الرجااوع إليهمااا، كااذل  ال تصااّح وكمااا ال تصااّح القسااوية بااني العااامل واجل -فيمااا جيهلااه العااامل ويعلمااه االعلاام  -والعااامل، كالنساابة بااني العااامل واجلاهاال 

 .القسوية بني االعلم والعامل يف الرجوع اليهما
 (2))وبعبارة ُأخرك: كما ال جيوز ت ليد اجلاهل املطلق كذل  ال جيوز ت ليد اجلاهل النس 

وهذا هاو الادليل  –ليس ولياًل رابعاً بل هو وجه من وجو  الدليل الثا، أو الثالث إك ي ال مثاًل )قول األعلم أقرب لإلصابة  –فنياً  –هذا الدليل  أقول:
 ألنه أكثر إحاطة باملدارك.. اخل(.  –الثا، 

 خرك اليت مل تطر  يف ضمن الدليلني الثالث والراب .طر  بعض النكاك األألجل فراو  بالذكر تبعاً ملن أفرو  ال النفراو  و إوعلى أي ف
 األجوبة:
 ان جياب عن هذا الدليل أو الوجه بوجو : ويمكن

 النسبة بين األعلمية وأكثرية اإلحاطة، من وجه
ضااول أكثاار إحاطااة، هااي العمااوم وا صااوج ماان وجااه وكلاا  ألن األعلاام قااد يكااون اقاال إحاطااة واملف اإلحاطااةان النساابة بااني األعلميااة وأكثريااة  األول:

يف حباث املساجلة ويكفي ملاوة االفرتا  مورو واحد فكياب لاو تعادو بال تكثار، وماا أكثار ماا يكاون املفضاول أكثار إحاطاة مبادارك املساجلة لشادة تقبعاه واساق راقه 
 .(3)األكرب يف مرحلة االسقنبا ل لة وققه وعدم بذله اجلهد  األعلممن  ،جبوانبها

 األخذ ب وله ماوام يف مرحلة ال وة، واما ان ي ال انه أكثار إحاطاة ي ال: األعلم أكثر إحاطة بال وة، فال جيديه كل  نفعاً لقعنّي إما أن  انهوبعبارة أخرى:
 إك كثماً ما يكون املفضول أكثر إحاطًة. لذل بالفعل ففيه انه ال إطال  

 النسبة من وجه على ك  األقوال
 أو األقوك ملكة؟ لكنه ال يصح بناء على كون مالكها األكثر وقة أو األكثر عرفية األعلم )األكثر إحاطة(الك ان كل  وإن صح بناء على كون م ال يقال:
وإن أرياد اناه  ،فاان كلا  ال جيادي نفعااً مااوام يف مرحلاة ال اوة –وحبساب امللكاة  –إك إن أرياد ان األعلام أكثار وقاة باال وة  ؛بل الكاالم الكاالم إذ يقال:

فااال م ااقضل لكونااه يف هاذ  املسااجلة كااذل  لكنااه ال يسااقلزمه  وأقاارب للعااراأو   كوناهفيااة يف هااذ  املساجلة بالااذاك فانااه ال إطااال  لااه، نعاام  أكثار وقااة وأكثاار عر 
 . وللكاالم(4)أو هاذا البااب أو الكقااب يف هاذ  املساجلة -بالفعال  –أو   أعارا باذو  العارا أو أكثر بكثام فيكاونإك قد يسقفرغ املفضول الوس   عموم له

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين    تقمة فانقظر
 )الحكمة(:

نـَْيادِ َهاَ  ُمَقط َعاِت الن ِقَماِت وَ بَاِدرُوا اْلَعَمَ  قـَبْ ُقوا الل َه ِعَباَد الل ِه َوِجدُّوا ِفي الط َلِب وَ اتـ  )): ) عليه السالم (اتقىب قَاَل اإلمام احلسن اِت فَِإن  الدُّ اَل َيُدوُم  ِم الل ذ 
َتِفُعوا بِاْلَموَ  (5)نَِعيُمَها َواَل تـُْؤَمُن َفِجيُعَها َواَل تـُتَـَوق ى َمَساِوئـَُها ُغُروٌر َحاِئٌ  َوِسَناٌد َماِئ ٌ  اِعِظ فَات ِعظُوا ِعَباَد الل ِه بِاْلِعَبِر َواْعَتِبُروا بِاأْلَثَِر َواْزَدِجُروا بِالن ِعيِم َوانـْ

 (236حتب الع ول ج)((وََكَفى بِاْلَجن ِة ثـََوابا  وََكَفى بِالن اِر ِعَقابا  َوَوبَاال   (6)ما  َوَنِصيرا  وََكَفى بِاْلِكَتاِب َحِجيجا  َوَخِصيما  ُمْعَتصَ  َفَكَفى بِالل هِ 
                                                             

 على تعنّي ت ليد األعلم.(1)
 .22-27ج 2بيان الف ه ج(2)
فيماا باذل املفضاول ااهراً فاان مان الواضاح اناه بققبعاه  –سا عّد احلد املقوسا  لقح ياق مثال هاذ  املساجلة  –ت يوماً وهو يف طور االسقنبا  ولنفرض األعلم قد بذل من الوق(3)

و علاى تفصايالك أخارك قاد أكثار أألقوال ال دماء وأولقهم املخقلفاة وملخقلاب آراء املعاصارين ولشاىت ا اقمالك والنظاائر حاىت البعياد منهاا، يطللا  عااوة علاى مادارك وأولاة 
 ي وو إليها الدليل.

 ككقاب الشفعة أو ا مس أو اإلرث أو ال ضاء مثاًل.  (4)
 ء عماو . : الناقة الشديدة ال وية. و من الشي-ككقاب  -السناو(5)
 احلجيأل: امل الب باظهار احلّجة.(6)


