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

 باهلل العلي العظيمأمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(22) 
 ...( و)ما علمتم انه قولنا فالزموه(محتمالت المراد بـ)ال تقف  

 وهي سبعة:
 العلم في أصول الدين

 ان املراد هبا العلم يف أصول الدين، وسيأيت ما يقويه وما يناقش به. األول:
 العلم أعم من العلمي مجازا

 .الكلمةان املراد من العلم األعم من العلمي، بنحو اجملاز يف  الثاني:
 العلمي علم عرفا  

قام دليل على حجيته باخلصوص( هو علم عرفااً فاال الذي ان العلم أعم من العلمي ال جمازاً بل بدعوى ان العلمي )اي الظن املعترب الثالث: 
 صاً عن الظن وما ليس بعلم.خلة موضوعاً يف العلم وخارجة ختص  جماز يف الكلمة على هذا، وعلى هذا فالظنون املعتربة دا

 ص بالظنون المعتبرةص  العلم عام وقد خ  
املصصصاة  ان )علمتم( و)علم( يف اآلية والرواية ونظائرمها، عام وقد خرجت مناه الظناون املعتاربة بالتصصايه، فهاي  ساائر العموماا الرابع: 

وقااد انفاار املااراد ا اادي عاان االسااتعمامل فيهااا  كاال املطلقااا  والعمومااا  املصصصااة  صصااه منفصاال، ملصااا  أ اارنا للعديااد منهااا يف مباحاا  
 .(1)سابقة ويف بعض الكتب

 منزلة العلم ةالظنون الخاصة منّزل
، غاية األمر ان األدلة اخلاصة الدالة على حجية بعض الظنون، نزّلتها منزلة العلم ونظائره باق على عمومه ومل خيصه ان )علمتم(الخامس: 

والوجه الثال  إذ ادعى ان معىن  ،والوجه الثاين إذ أريد به األعم ، ما يف الوجه األول إذ محل على األخه)فالتصرف هو يف املعلوم ال يف العلم 
 ف الشارع يف احلقيقة التكوينية اعتباراً فهو نظري احلقيقة االدعائية اليت ذ رها السكا ي.والتنزيل يعين تصر  (العلم أعم من العلمي عرفاً 

 عناية االعتبار.بومن الواضح اختالف التصصيه عن التنزيل فان األول استثناء من احلكم والثاين تصرف يف املوضوع أو يف مصداقه 
 إضافي ،النهي عن قفو غير العلم

إضايف وليس حقيقياً،  عىن ان املتكلم الحظ عمل السامع أو  ،ما مل يعلموا إليهم ونظائرها برد  ان النهي عن قفو غري العلم واألمر السادس: 
 –، فقاد انعقاد فهو باإلضافة للظنون املطلقة ال الظنون اخلاصة َوال تـَْقف  َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلم  الكثري منهم بالظنون املطلقة غري املعتربة فقال 

وذلر  ثري يف العرف فاناه  ثارياً ماا  ،فلم يشمل الظنون اخلاصة أبداً ال انه مشلها مث خرجت بالتصصيهة( م الر يّ فق ضيقاً نظري )ضي   –على هذا 
النهاي باذلر  تاأتيين باه فاناه ال ياراد يأيت العبد أو الولد أو الصديق خبرب فيقول له املوىل أو األب أو املعلم: ما مل تتايقن بااخلرب فاال تالي علياه أو فاال

يف اخباره على  ال مان هاّب ودّب وعلاى  ال ماا  اع  عن اإلتيان باالخبار اليت بىن عليها العقالء  صرب الثقة الضابط بل املراد النهي عن اعتماده
 على الظنون املطلقة غري احلجة. أي

 النهي إنما هو عن االسناد ودعوى الكاشفية ال عن العمل
عن ان النهي إمنا هو  ان النهي يف الروايا  واآليا  وفيما أمر فيه باالرجاء والتوقف هو عن االسناد والنسبة وال ربط له بالعمل، أيالسابع: 

قام عليها  اواعتبار ذلر الدليل غري املعترب  ا فاً عن الواقع واما يف مقام العمل فعليه العمل باملرجحا  املنصوصة إذ اسناد املضمون لإلمام 
                                                             

قه حي   اان املصصاه منفصاالً  ا) تاب األوامر املولوية واإلر ادية( و تاب )املعاريض والتورية( ومن ا ها :  ي يكون العام مرجعاً لدى الشر؛ إذ انه قد انعقد إطال  (1)
 غري ذلر.والقتضاء مقام التعليم ذلر، وألن احلاجة  ثرياً ما تكون للعام واخلاص ال يكون مورد االبتالء عند اخلطاب، ول
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 .عند فقدها –عمالً  –الدليل املعترب  املقبولة، وهو خمري 
ن واحلاصل: ان هذه أبواب ثالثة خمتلفة: الرتجيح مع وجود املرجحا  املنصوصة والتصيري لدى فقدها مع التوقف نظرياً عن اعتبارها  ا فة ع

لاة العمال وهاو  اأن مان ال يعارف الواقاع واملتحاري فياه فيجتماع ماع األمار ، ومن الواضح ان التصياري يارتبط  رحالواقع وعن اسنادها للمعصوم 
 بالتوقف يف االسناد والكا فية.

 (1)والاذي أناّن أّن أخبااار التوقّاف ليسات ناانرة إىل ماا يقابال األخااذوقاد ارتضاى هاذا الوجاه ااقاق احلاائري موسااس احلاوزة العلمياة بقام قاال: )
مدلول اخلربين املتعارضني باملناسابا  الظنيّاة الّايت ال اعتباار هباا  ارعاً  (2)بأحدمها على سبيل التصيري وال على سبيل التعيني بل هي نانرة إىل تعيني
مارّجح، وال إ اكال يف فيما  ان يف البني  بأّن الواقع  ذا،  ما  ان له ذلروالعقاًل فيكون املعىن على هذا أنّه ليس له استكشاف الواقع واحلكم 

ال يناااايف وجاااوب  فاناااه أّن املتحااارّي مااان جهاااة الواقاااع الباااّد لاااه مااان قاعااادة يرجاااع إليهاااا يف مقاااام العمااال، فلاااو جعااال التصياااري مرجعااااً لاااه يف مقاااام العمااال
 .(3)التوّقف(

   ماا هاو احلاق  –الوجه الساابع  ردّ  ، وذلر لوضوح اناآلنفني وقد فككنا بني وجهني دجمهما احلائري يف  المه فكانا الوجه السادس والسابع
حال مشاكلة التعاار   -ا لاو صاحّ  –نعام دماا الاوجهني يلازم مناه ، و ما هو مصب  المه ناهراً ال يستلزم بطالن الوجه الساادس –  ما سيأيت

فتحل به مشكلة التعار  بني أخبار التصيري والتوقف دون اخباار الرتجايح لوضاوح نهورهاا يف  (5) فرده السابعاما الوجه  .(4)بني الطوائف الثالثة
واما الوجاه الساادس وحاده فتحال باه مشاكلة التعاار  باني أخباار الرتجايح وأخباار التصياري والتوقاف معااً بالنسابة الخباار  االسناد والكا فية أيضاً.

 فتدبر جيداً  إال بضميمة الوجه السابع. (6) اخبار التوقفالرتجيح، دون مشكلة اخبار التصيري منسوبة إىل
 المحاكمة بين الوجوه السابقة

 عتقادياتإلى االانصراف األدلة الناهية  -3
 انصراف اآليا  والروايا  الناهية عن العمل بغري العلم إىل  وون االعتقاديا  وأصول الدين.الوجه األول: 

ي ِضـلووََ َعـْن َسـِبيِل الل ـِه  (2)َوِإْن ت ِطْع َأْكثـََر َمـْن ِفـي اأَلْر ِ انه وإن أمكن تأييده  ا مضى و الحظة عدد من اآليا   قوله تعاىل: وفيه: 
 َسيـَق ول  ال ِذيَن َأْشرَك وا َلْو َشاَء الل ه  َما َأْشرَْكَنا َوال آبَاؤ نَا َوال َحر ْمَنا ِمْن َشْيٍء َكَذِلَك َكـذ  َ و (8)ِإْن يـَت ِبع وَن ِإال  الظ ن  َوِإْن ه ْم ِإال  َيْخر ص ونَ 

ِإن  ال ِذيَن ال يـ ْؤِمن ـوَن بِـاِِخَرِة لَي َسـمووَن و (9)ِإال  الظ ن  ال ِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َحت ى َذاق وا بَْأَسَنا ق ْل َهْل ِعْندَك ْم ِمْن ِعْلٍم فـَت ْخرِج وه  لََنا ِإْن تـَت ِبع وَن 
إال انه غري تام ملا سيأيت باذن  (11)* َوَما َله ْم بِِه ِمْن ِعْلٍم ِإْن يـَت ِبع وَن ِإال  الظ ن  َوِإن  الظ ن  ال يـ ْغِني ِمْن اْلَحق  َشْيئا   (30)اْلَمالِئَكَة َتْسِمَيَة األ نـَْثى

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين     اهلل تعاىل.
  

   )الحكمة(:
ََ َوَما تـَْعَتِذر  ِمْنه  فَِإن  اْلم ْؤِمَن اَل ي ِسي  احلسنياإلمام قال   (حتف العقول عن آل الرسول )  ء  َويـَْعَتِذر   ء  َواَل يـَْعَتِذر  َواْلم َناِفق  ك ل  يـَْوٍم ي ِسي ِإي ا

                                                             

 واألخذ يرتبط  قام العمل. (1)
 الذي اضفناه على  المه(. وهو مقام الكا فية )ومن مث االسناد للمعصوم  (2)
 .279/2الدرر  (3)
 اخبار الرتجيح والتصيري والتوقف. (4)
 بعد فر  عدم صحة الوجه السادس. (5)
تصاري أو نرجا ف فاان الوجاه الساادس ال هال هاذه املعضالة نإذ مع وجود الظنون اخلاصة املصرح هبا يف املقبولة ال مشكلة، اما مع عادمها ووجاود الظناون املطلقاة فقاط فهال  (6)

 اما السابع فيقول: التصيري عمالً والتوقف  ا فيًة وتعييناً.)وان حلها ذيل املقبولة بظاهرها( 
 فسره يف التبيان بالشرك، ويف تفسري القمي با)هريونر عن اإلمام( و المها من األصول. (7)
 .116األنعام:  (8)
 .148االنعام:  (9)
 وتسمية االنثى مما يرتبط بشوون العقائد وأصول الدين. (10)
 .28-27النجم:  (11)


