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 بسم اهلل الردحمن الردحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

 األبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(43) 
واالقوائية يف إيراث الظنن وأثررينة االحاةينة هني علنل لوألنوب األخنا بلنول األعلنم  سبق انه إن قيل بان االقربية للواقع

 الفاسدة اخلمسة السابلة.ينية، فانه تلزم منه اللوازم يوحجيته التع
 فريد عليه: األعلم، وإن قيل باهنا ملتٍض لتعنين األخا بلول

 ىي أعم من تحقق المقتض  تحقق المقتض  
ن أواًل: ى فنال كننن االنتلنال منن حتللنه إه حتللنه وال االسنتدالل بنه علينه، إ  يسنتلزم حتلنق امللت  ن ي الان حتلنق امللت  

نن ،املعلننول ال يعلننل ان يلننع ويت لننق إال بعنند حتلننق علتننه التامننة ي مننع تننوفر الليننود وال ننرو  والعلننة التامننة هنني ملمننو  امللت  
 .(1)وانتفاء املوانع ومنها املزامحات

إال بعند تنوفر ال نرو  ثنال  تعيننه ثبوتاً   تستلزماألخا بلول األعلم ال ثبوتاً لتعنين ملت ية  وعلى أي فان ثون االقربية
 وانتفاء املوانع واملزامحات، هاا ثبوتًا.

يوأما إثباتًا، فانه ال يستلزم العلم بت لق  بوألنود  النواقعي ى ثمنا ال يسنتلزم ثبنوت امللت ني العلم بت لق امللت    امللت  
 الواقعي ثال . بوألود ى ثبوت امللت   

 االستشهاد بتدرجية تشريع األدحكام
نن :وممننا يدثنند مننا  ثرنننا  هلننا ي يسننتلزم ثبوتنناً ت ننريع األحنننام علننى اقت نناءها  ؛ فننانيات األحننناممالحظننة حننال ملت  

ا لتبعينة حنال بت نريعههلنا العلنم  ثمنا ال يسنتلزم العلنم باقت نائها   ،ةبلها إال بعد فرتة منن النزمن إ  ثاننأل األحننام تدر ينة
أال ترى ان مالك حرمة اخلمر ثان تاماً قبل إن ناء حتركنه ولنننه ي يسنتلزم ت نريعه ولناا انفن   ؛اإلثبات منها حلال الربوت

وأال تنرى اننه لننو علمننا بوألنود امللت ني واملننالك  ؟وثنال  حنال الصنالة والزثنناة واحلنا ونريهنا منن الواألبننات وا رمنات عننه
ننرو  وانتفنناء املوانننع ملننا  ننب لنننا نسننبة ت ننريع األحنننام فعنناًل علننى ة  دون ان نعلننم بت لننق ال نن  يات للمننوهبننق تلنن  امللت  

 إ ا ي نعلم خارألاً ومن دليل آخر انه قد أن أ وشرن . العريف أو احلليلي
زاحم ال بند منن إحنراز عندم املنانع واملن إلن ناء احلننم أو لعنل احلجينة أو إم نائها بعد إحراز امللت ني وبعبارة أخرى:

                                                             

وممنا ثنان لنه منالك منزاحم أقنوى فاننه منانع  –ولعنل هناا هنو املنانع عرفناً  –اد املانع أعم مما ثان حاألزاً مانعاً  رفاً دون ان ينون فيه مالك م ن (1)
  و مالك ونفسية.
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فنال  ى )حنمناً ثنان أم حجنة علينه(ثني تصنب دعنوى حتلنق امللت  ن  م من ثل الهاتوتوفر ال رو  ثافة وسدن أبواب العد
 بد من الف ص وال ملال للتمس  باأل ل ثما سيأيت نداً بإ ن اهلل تعاه.

 فالمرجع اما بناء العقالء أو النقل ال األدلة الثالثة
األمننر مننن األدلننة  فيجننا اإل عننان بانتلننال)ان الرالثننة ملت ننية ولننيت علننة تامننة(  وعلننى أي فانننه عننند اإل عننان بننال 

ننإ  ي ي   –اإلحاةننة( أثرريننة الرالثننة )االقربيننة، االقوائيننة و  إه االسننتدالل ببننناء العلننالء علننى تعنننين  –د  نفعنناً نتنن    ننا وي   
يوألند دلينل وموألز  اننه ال تفصيله ق ته والراين سيأيت واألول قد م أل منا ،األخا بلول األعلم أو االستناد لألدلة النللية

 نللي واحد تام على تعنين األخا بلول األعلم.
 إقتضاء الثالثة للحجية أو لتعينها هو مقتضى األدلة

ان هناا ال نق )وهنو ثنون االقربينة أو االقوائينة أو االثرريننة  ،ويف الب نوث األخنرى هناا ظهنر ممنا م نى منن  رننا تنبيـ::
يات لل جية أو لتعينها( هو املنصور وهو الص يب الاي ال حميص عنه وإال للزمأل التنوا  اخلمسنة ملرد ملت    يه إحاةةً 

املالثننات  إحندىولوضنو  ان العلنالء يننرون تلن  الرالثنة  لتنزم ببع نها علنى األقننل أحند  الفاسندة املاضنية الن  ال كنننن ان ي  
 –ل احلجية إ  يرون ان هناك مالثات مزامحنة أخنرى ينب ني ان نالحظهنا لبنائهم على احلجية التعيينية أو لبنائهم على أ 

عننند إن نناء احلجيننة ألمننر أو إم ننائها ومنهننا مصننل ة التسننهيل وألهنننم يننرون انننه قنند تنننون موانننع  –ويالحظهننا ثننل مننوه 
 أخرى أو شرو  مفلودة فال تالزم لديهم بني الرالثة وبني ألعل احلجية أو الن   عن ألعل املوه هلا.

 االستشهاد باشتراط الضميمة في الشاه د دون المفتي
 –وهننو سننيد العلننالء واملنننوا   –وممننا يدثنند  لنن ، إضننافة إه مننا م ننى يف  نن  احلنمننة والعلننة ونريهننا، ان ال ننار  

فتننويني مننع ان األتمننا  اشننرت  يف البينننة علننى ثرننري مننن املوضننوعات ال نناهدين العنندلني وي ي ننرت  يف البينننة علننى األحنننام 
ة علننى احلنننم فهنو ثلنني لننه أمننر خناه بننه أمننا احلجن علننى املوضنو  املعنننية مننن املوضننوعات فنان احلجننوأعنم األحننام أهننم 

 .(1)املاليني من الص ريات
يف النرننننري مننننن  –ي ي نننرت  ال ننننار  يف املفننن  ان ننننمام رأي مفنننأٍل آخننننر إلينننه واشننننرت  يف ال ننناهد  وبعبـــارة أخــــرى:

 – (3)ال ننناهد الرنناين واليمنننني إهأو ان ننمامها  (2)شنناهد أو امنننرأتنيأو ان ننمام إلينننه  آخننر ان ننمام شننناهد –املوضننوعات 
يف عناي اإلثبنات قند ال  عنل احلجنة علنى  واننهو ل  بنال ةرفيه دلينل علنى املندعى منن ان االقربينة ملت نية وليسنأل علنة 

 ةبلها:

                                                             

 وثلية املوضو  بنررة مصاديلها ال تعدو ثوهنا ألزئية لل نم. فتدبر (1)
 ثالننا  والدية إ  يربتان بال اهدين وب اهد وامرأتني. (2)
 بينة )اي ال اهدين العادلني( مع كني املدعي.ثما يف دعوى الدين على امليأل فانه ال بد من ال (3)
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ل ناهد الواحند األعندل األضنبر أقنرب ان ا منع – (1)يف النرري من املوضوعات –التعدد  من ألهة البينة فالشرتا  اما
 ثال  يف الملة.  ثون  ل وينفي   ،ال ابطني بالن و املتعارفلإل ابة من ال اهدين العادلني 

رأينه إ  ال رينا يف  ةمن ألهة املف  فألن االقربية لو ثانأل علة لوألا اشرتا  ضم رأي مفأل آخر إليه يف حجي واما
أقنوى يف إينراث الظنن منن قنول الواحند واننه أقنرب لإل نابة وان ملموعهمنا  –ت يف احلدسيات ثاحلسنيا –ان قول االثنني 

، إضافة إه األولوية من البيننة إ  إ ا لنزم يف ال ناهد علنى املوضنو  الزئني التعندد لنزم يف الندليل ولو يف الملة أثرر إحاةة
 على احلنم النلي التعدد ب نل أوه.

ينت نن  ان االقربيننة هنني حنمننة وليسننأل علننة أل ننل احلجيننة وال  –ونننري  ثرننري  –انننه مننن  لنن  ونننري   والحاصــل:
 لتعينها.

 القول باالقتضاء ينتج عدم تعّين تقليد األعلم
اننه لننو قينل بننان الرالثنة ملت ننية فنراراً منن حمنناور الوقنو  يف التننوا  اخلمسنة الفاسندة ول ننري  لن  )ممننا يتفنر  عليننه  ثانيـًا:

فنناء باسننتفراف الفليننه وسننعه باللنندر املعهننود أو حنند حنند االةملنننان دون اشننرتا  بلونننه حنند العجننز العللنني ثمننا سننبق االثت
 .بالفعل أي عدم داللة الرالثة على تعينه إن ثانأل هي املستند بيانه( للزم اللول بعدم تعني تلليد األعلم أي اً 

ا األعلنم للل ناء وعندم تعنني نصنا األعلنم للليمومننة و...  واحلا نل ان االلتنزام باالقت ناء ثمنا يرمنر عندم تعنني نصنن
 ثال  يرمر عدم تعينه للتلليد.

 االستشهاد بكالم الجواهر أيضاً 
منن  ،بل لعل أ ل تأهل املف ول وثونه منصوبا  ري قب نه وواليتنه ملنرى قنبض األف نلولال  ثله قال يف الواهر )

د مالحظننة نصننوه النصننا الظنناهرة يف نصننا الميننع املو ننوفني اللطعيننات النن  ال ينب نني الوسوسننة فيهننا، خصو ننا بعنن
ر ثمننا هننو واضننب  (2)أنظننروا إه األف ننل مننننم ر ال ر رألننل مننننم: بالو نن  املزبننور ال األف ننل منننهم وإال لوألننا اللننول

 مننن (3)بننأدت تأمننل، وخصو ننا بعنند إةننالم مننا حنننو  مننن االمجننا  علننى قاضنني الت نننيم، بننل لعننل التأمننل يف  ننو امللبولننة
 .النصوه يل ي جبواز املرافعة إه املف ول قبل حتلق اخلالف فيه

ومننن  لنن  يعلننم أن نصننوه الرتألننيب أألنبيننة عمننا  ننن فيننه مننن املرافعننة ابتننداء أو التللينند ثننال  مننع العلننم بنناخلالف 

                                                             

 ثال هادة على السرقة وال هادة على الطالم. (1)
 ((ف اْســل لاوا أ ْهــل  الــ  ْ ر  ))أقننول: ونظننري  ألنناٍر يف التللينند إ  ورد )فننارألعوا فيهننا إه رواة أحاديرنننا( ولننيت )إه األعلننم مننن رواة أحاديرنننا( وهننناا  (2)

 من أهل الاثر( إه نري  ل  مما سيأيت بيانه وتفصيله.وليت )اسألوا األعلم 
 إ  ترك اإلمام التفصيل بني  ورة وألود األعلم وإحراز  وعدمه، وي يرد  عن رألوعهما ل خصني وانه ثان  ا ان يرألعا لألعلم من الل اة. (3)
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 .(1)(وعدمه
السنالم( منع وألنودهم  ضرورة عدم إمجا  ننافع يف أمرنال هنا  املسنائل، بنل لعلنه بنالعنت، فنإن األئمنة )علنيهم وقال: )

، ورسنول اهلل ) نلى اهلل علينه (2)ثانوا يأمرون الننا  بنالرألو  إه أ ن ا م منن زرارة وحممند بنن مسنلم وأغ بصنري وننريهم
وآله( ثان يو  الل اء بعض أ  ابه مع ح ور أمري املدمنني )عليه السالم( الناي هنو أق ناهم، قنال يف الندرو : ر لنو 

 ." م إليه فله رد احلنم إه نري  إمجاعاح ر اإلمام يف بلعة وحتوث
العظمننى مننع  علنى أنننه ي نت لننق االمجننا  عنن ا لننق الرنناين، وإمجننا  املرت نى مبنن  علننى مسننألة تلليند املف ننول اإلمامننة  

وألود األف ل، وهو نري ما  ن فيه، ضرورة ابتنائها على قبب ترأليب املرألو  على الراألب، فال نصا من اهلل تعناه شنأنه 
ا مع وألود األف ل، وال مدخلية هلا  املسألة فيما  ن فيه قطعا، وظ  واهلل أعلم اشتبا  ثرري من الننا  يف هنا  املسنألة هل

 أقول: وسيأيت    ما نسا للسيد مرت ى ووألهه. (3)بال (
  لن  منوا رأللنني فصناعدا يف أمنرهم فناختل  احلننم الصنادر مننهم يفلنو فنرأ أن املتخا نمني قند حنن  ،وقنال: )نعنم

يف أ نل املرافعنة ويف التلليند ابتنداء منع العلنم بناخلالف أو مطللنا  ب باملرأل ات املاثورة، ودعوى اقت اء  ل  الرتألنيب  ألن ر  
 وقد ظهر وأله  ل  مما سبق يف ملموعة الب وث املاضية. (4)ممنوعة ثل املنع، واهلل العاي(

 وصلى اهلل على محمد وآل: الطاهرين
 

 )الحكمة(:
ْعف رٍ ام اإلمع ْن  :  )عليه السالم( الباقر أ غ  أل  را ع ل ى النَّائ ب ة  و تـ ْقد يرا رق ال  ال  التـَّف قُّ:ا ف ي الد ين  و الصَّبـْ الا  الُّ اْلك م  اْلك م 

 (32ه 1اإلسالمية، ج –)النايف:    راْلم ع يش ة  

                                                             

 .44-44ه 44ألواهر النالم ج (1)
د  اْلم د ين ـة  و  أ ْفــن  النَّــاس  ف ــي  اْجل ـ ْ عننون أل ن ا م يف الفتيننا رأل  وا ي  أقنول: وثمنا يف الل نناء فنناا يف األحنننام إ  ثنان (2) * ضنرورة حتلننق  م ْســج 

مرننل الرواينة السننابلة  إه فت ننوا بناب االألتهناد حنند يف وألنودهم وينندل علينه إضنافة ألهننم  االألتهناد والفتينا مننن أ ن ا م منع ح ننورهم 
ن ا إ ْلق  قوله عليه السالم:   (.27ه 72)وسائل ال يعة: ج اءا اأْلاصاول  و  ع ل ْيكاما التـَّْفر يعا ع ل يـْ
 .573ه 72* مستدرك الوسائل ج

 .44-44ه 44ألواهر النالم ج (3)
 .44ه 44ألواهر النالم ج (4)


