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

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(99) 
 والمتأخرين عنهم ملخص الفرق بين معاصري المعصومين 

تدر ينينينية  يتهنينينيلنينينين   ان املكلفنينينيني يف هنينينيمن األتلننينينية  علنينينيك حنينينيازم عنينينين املكلفنينينيني يف تلننينينيه صللل : والحا
علنينيى ، عكنينيز تلنننينيا حينينيل العمنينيو النينيدين واجيبنينيال ،  لنينيم  نيني   ننينيلول األحكنينيام وتدر ينينية بيامنينيا يف تلننينيه

لنينين السنينيالبة بانعفنينياو املوضنينيو ، حينينيل ص تننينيلل املاصصنينيا  وامل ينينيدا   لكوننينيهذلنيني  أ  أل نينيو الفحنيني   أولئنيني 
الفحنيني ، بنينيو لنينيان علنينييهم، أ  املكلفنينيني، االنعظنينيار، عكنينيز تلانننينيا،  لنينييمكنوالنواسنينيإ إك للهنينيا   عنينية واحنينيدة 

  لنيلم الفحني   يهنيا بهمجعهنيا اهنيوغي  و نيالع أحا ينيل العنييعةحيل مجعت للها يف اجملاليع احلديثية لالوسائو 
الني ربين املععارضنيني املسنيندين   رب العنيعيك يف املسنيعدرك يععنيد احنيد، إذ لعو النيبو يللم حىت يف لثو املسعدرك
، بنينيو لعنينيو غيهنينيا بننينياوى علنينيى الععنينيد  إ  الر نينيي  باملر حنينيا  غنينيي املنصو نينية أيعنينياى يف الكنينيايف أو العهنينيمي  أو 

األخبار بععاضدها تكون حجة إذا بلغت  ر ة العواتر أو االسعفاضة، لما قد تفيد و و  الع ية، أو تكعنيك 
 ياى.خفي نران بعد اجيلفا  عر  مجععن و ه 

 عح نينيني   وأو عهنينينيا لنينيديهم   نينيان األحكنينيام وإن لاننينينيت للهنينيا قنينينيد أنللنينيت علينينيه  وألنينيا تلنينين األئمنينينية 
لكلفنينينيون  وانعفنينينيت هنينينيمن العدر ينينينية، إال ان تدر ينينينية البينينينيان ب ينينينيت قائمنينينية  ازنينينيا، ألن األئمنينينية  ابهلملهنينيني اازنينينيإنل 

الرواة ليو  زنيم   عد اى لن ،ان  غ  ل   يما بني   ،لثالى  بالعمو حس  لا يعمله الع الو، ولما ص  مع اجيلام الباقر 
ميكننيه  لا ة املاصصا  وامل يدا  يف عدة أينيام ف نيان وموعهنيا قنيد ال يسنيعغري ولنيدين خا نية ان اجيلنيام 

 يملر اللباب لن غي تكرار وال تعارض وال شبه ذل (.ان 
واينينيا  يف لا نينية الر   االسنينيعما  إ بعبنينيارة أخنينيردر تدر ينينية البينينيان ل ععنينيى وضنينيع البعنينير، إذ ال يعحمنينيو النينيرواة 

هجر فلاحلية( واالثة لنعغالى بهلور أخرد  لم املت ية وأخرد يف حالة لان تارة يف  ان اجيلام لما  ،امأي
 ظاهرياى إال العدرج يف البيان.له يكن يعيسر 

 ون تلنننيا( إال  تلنينهم يف العدر ينية اخعالف حال املعا رين عن حالنا ب هما الو ه وإن مّت فأ  ولكن  
، وذلنيني  الن فالفحنيني ( وإن و نيني  يف تلانننينيا، يف لرلنينيى غرضنينيهم ي لنينيالم النينيرات  والفصنينيول وازنينيرو اننينيه ال ينفنيني
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 خو يف  ائرة السالبة بإنعفاو املوضنيو  لمنيا سنيب ، إال اننيه يكفنيي  ينيه العلمنيي وال  ني  تعييننياى   يما ون تلامم 
ون خمطئنينياى أو لعنينيعبهاى أو ولنينيما  نينيد ان املكلنينيك يكعفنينيي بهخنينيم احلكنينيم لنينين اجملعهنينيد املفنينييت لنينيع اننينيه قنينيد يكنيني ؛علنينيمال

ك بنينياألحوح حنينيىت لنينيو ص يكلنينيحيصنينيو لنينيه العلنينيم لمنينيا ال لنينين الف هنينياو إ  ان ك بسنينيلال وموعنينية يكلنينيعالنينيداى، وال 
 العسر واحلرج، وزما تعمة  هنعظر.لنهما يللم 

 على موضوعية الحجج ِإنََّما َأْقِضي...االستدالل بل
الطري ينينية، لسنينيعنداى يف  عنينيود يف علنينيم واحلجنيني  ا الحنينيمتاعنينيرض بعنينيا أ اضنينيو البحنينيل علنينيى  عنينيود  وقللد
َِ َواأْلَْيَمللاِض َوبَلْعضاللكاْم أَْلَحللنا ِبحاجَّتِللِ  ِمللْن ر إ  قولنينيه  احلجنيني لوضنينيوعية  للَنكاْم بِاْلبَليل نَللا ِإنََّمللا َأْقِضللي بَليلْ

ال اضنيي  علنيم لنييز  1بِلِ  ِقْطَعلًة ِملَن النَّلارِ بَلْعٍض فَأَيَُّما رَجاٍ  َقَطْعتا َل ا ِمْن َماِل َأِخيِ  َشْيئاً فَِإنََّما َقَطْعتا لَل ا 
إمننيا يكلنيك حجة بو إمنا يص  له احلكم على ضوو البّينة واليمني مما يعين ان ال اضي ليز لكلفنياى بنيالواقع بنيو 

 إذا حصو لن طري  خاص، هو البّينة واليمني. به
 اإلجماع على الطريقية -2األجوبة: 
نينينينيد، علنينينيى قعنينينياو ال اضنينينيي بعلمنينينيه،  عننينينيد لعنينينيهور علمنينينياو اجللعنينينياذ لنينينيابن ان اجيمجنينينيا ، إال ا أواًل:واجلنينينيوابر 

لنينينين طرينينيني  البّيننينينية أو  يصنينينيو إلينينينيه ال اضنينينييالعنينينييعة بنينينيو اجملمنينينيع علينينينيه لنينينيديهم الواقنينينيع حمعنينينياى هنينينيو املكلنينينيك بنينينيه وإن ص 
 اليمني.

 إضافي ِإنََّما َأْقِضي...الحصر في  -1
  ونبالغينيني    ي ينينياى، أ  باجيضنينيا ة إ  علمنينيه إضنينيايف ولنينييز ح ِإنََّمللا َأْقِضللي...ان احلصنينير يف  ثانيللاً:

يريد ال ول انه ال حيكم على طب  علمه بالغيني ،  انه  رخردعلمه احلا و لن الطري الع الئية، بعبارة أ
لنين طنيري حسنيية أو ع الئينية، وذلني  ألمنيم لنيهلورون يف  نينيا  الم  حيصنيووليز انه ال حيكم على طب  علمه 
إ  احملراب لع انه لو لان علينيه ان يعمنيو  الغيبية، ولما ذه  اجيلام علي االلعحان بعدم العمو بعلولهم 

بعلم الغي  لو   علينيه ان ال حيعنير ذلني  الينيوم، ألن  نيالة اجلماعنية لسنيعحبة وتعنيريا النينفز للهنيالك حمنيرم 
ر وقنيت الصنيالة، أو أن ينيهل عننيدنك حراسنياى ي فنيون يكلنيقععائي، بنيو لنيان يكفنيي ان إالالواالقععائي ال يلامحه 

بعفعيش ابن للجم وأخنيم سنييفه لننيه أو غنيي ذلني  لنين الطنيري وإن ص يكنين يرينيد سنيجنه أو اعع النيه لنيثالى لنيي ال 
قبنينيو اجلناينينية، ولنينيا ذلنيني  إال ألمنينيم لكلفنينيون بالعمنينيو بنينيالعلوم الظاهرينينية ال الغيبينينية ولنينيمل  أيعنينياى  هاقبنينيه عاننينيبي نينيال 

                                                           

 .414ص 7جا ة اجيسالم الكليين، الكايف،  ار الكع  اجيساللية ني طهرانر  1
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السنينيم النينيم  وضنينيععه لنينيه  عنينيدة لنينيع إلكنينيان ان ال يعنينيرب أو ان  ر هنينيا لنينين بيعنينيه إ   شنينيرب اجيلنينيام احلسنينين 
  ار أخرد أو  رج هو إ   ار أخرد.. إك.

يف بنينينياب ال عنينينياو بعلمنينينيه الغينينيني ،  ناسنينينيبا   إ  خصنينينيوص نفنينينيي عملنينينيه واحلا نينينيور ان الرواينينينية لنصنينينير ة 
 بالغي ،  ال إطالي زا. علمهيعمو  س   انه الناس لن  قد يعع دن لثي لناحلكم واملوضو  ولا 

،  أو لنينيان يبنينيين عليهنينيا لنينيان ي عنينيي بغنينيي البيننينيا  واألمينينيان أيعنينياى   ويللنينيد لنينيون احلصنينير إضنينيا ياى بداهنينية اننينيه 
 لاجيقرار واليد وال سالة وأ الة الصحة يف عمو املسلم وسوي املسلمني.

 البيناَ يراد بها المعنى اللغوي الشام  للعلم -4
لعناهنيا اللغنيو  العنيام املنيرا  يل  بان فالبينا ( ال يرا  هبا البّينة باملعىن املصطل  بنيو وأ اب امليتا الع رب  ثالثاً:

 أظهر لصا ي ه العلم.يف الداللة على لععّل ه، ولن الواض  ان  أ  لو بنّي يف حد نفسه
 نرا أل  عطك فاألميان( قرينة على إرا ة البّينة باملعىن األخ  وإال لدخو يف البينة وص يكن و ه ال يقال:

 .؟لربالم 
لنينيال،  اننينيه إمننينيا أ نينير   اليمنينيني ألمنينيا لوحظنينيت لوضنينيوعياى بنظنينير العنينيار  إذ ليسنينيت طري نينياى ع الئينينياى   إذ يقللال:

لكعك احل  ألن الكاذب ال يهىب، عا ة، عن احللك على لمبنيه  البيننيا  ينيرا  بنيه لنيو حجنية لاشنيفة  ععنيمو 
 .لكاشفيعهاواألميان يرا  هبا حجيعها يف حد ذاهتا ال  العا  ،العلم 

 .ولكن ال  فى ضعفه
4-  َِأْض َتْحكاماوا بِاْلَعْدل  دلي  على الطريقية 
 1 َوِإذا َحَكْملتاْم بَللْيَن النَّلاِأ َأْض َتْحكامالوا بِاْلَعلْدلِ لنيا اسنيعدل بنيه السنييد النيوئي لنين قولنيه تعنيا ر  رابعاً:

 مرعاى بالبّينة لثالى على خال ه. احلكم بالعدل وا  ،  إذا علمه عدالى ص  ل له احلكم خبال ه لع
، العنيا  اجيضنيايف لكنين ال باجيضنيا ة إ  العلنيم  أرينيد بنيه لو أرينيد بنيه احلصنير احل ي نيي أو ان قوله  :وفي 

َوالسَّلللاِرقا َوالسَّلللارَِقةا لكنينينيان حالمنينينياى علنينينيى افينينينية العنينينيريفة، ولنينينيمل   نينينياب عنينينين االسنينينيعدالل  ثنينينيو قولنينينيه تعنينينيا ر 
ل  علنينيت افينينية متنيام املوضنينيو  السنينياري ال السنينياري امل ينينيد ب ينينيام البّيننينية علينينيه، واجلنينيواب حينيني 2فَللاْقَطعاوا أَيْللِديَلهاما

                                                           

 .85سورة النساور افية  1
 .85سورة املائدةر افية  2
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 .لثبو  احلكم لكانت الدليو على  لو املوضو  افخر ِإنََّما َأْقِضي...اجلواب  إنه إن متت  اللة 
 الجواب العام عن األدلة السابقة

ال عنياو ويكفنيي اجيشنيارة إ  أحنيد و نيون املناقعنية األ لة الساب ة ونظائرها، قد ننيوقش  يهنيا يف لعنياب  ولكن  
عاى ألشار  إلينيه ولنيو رواينية واحنيدة، لنيع انننيا  نيد ععنيرا  الرواينيا  و لعر وهي ان قعاو ال اضي بعلمه لو لان 

عنينين البيننينيا  واألمينينيان اجيقنينيرار.. إك وال  نينيد حنينيىت رواينينية واحنينيدة تعنينيي إ   نينيحة قعنينياو ال اضنينيي بعلمنينيه ممنينيا ينينيدل 
 على عدم لعروعيعه.

 .؟ ليةص يعر إليه العار  لوضوحه ولونه لن املسع ال  الع يقال: ال
لال،  ان لبىن العنيار  األقنيدس علنيى العطنيري للمسنيع ال  الع لينية للهنيا، بنيو علنيى العهلينيد عليهنيا   ال يقال:

 و ون  ععرا  افيا  والروايا  الوار ة يف العدل والظلم ور  الو يعة.. اك.
 .إشارة عابرة   طل نرناويو  داى، وإمنا ذلرنا لا ذلوالبحل يف قعاو ال اضي بعلمه ط

يف قعنياو  امنيال لوضنيوعية للبّيننية واليمنيني وال لدخلينية ز ريهاجملمع علأو انه على رأ  املعهور  والمحصلة:
وان العلنينينيم حجنينينية علينينينيه  ون رينينيني ، لنينينيديهم وإن لننينينيا قنينينيد تنظرننينينيا يف ذلنينيني  يف   ،عنينينيةال عنينياو إمننينينيا هنينينيي الطري ينينينية احمل

 .يولو إ  ذل  الباب لعاب ال عاو مما
 سل منا لكن  مخصص للقاعدة -5

سنيّلمنا خنيالف املعنيهور، وان احلجني  يف بنياب ال عنياو أخنيم  بنحنيو  نيلو املوضنيو ، لكننيه أ نني   خامساً:
عنينينين لنينينيالم النينينيرات  والفصنينينيول وازنينينيرو  إذ لاللهنينينيم عنينينين احلكنينينيم ال املوضنينينيو  والعنينينيبها  احلكمينينينية ال املوضنينينيوعية، 

 ، خنينينينياص باملوضنينينينيو ، علنينينينيى ان البحنينينينيل، يف االنسنينينينيدا  الصنينينينيغي لنينينينيو عّمنينينينيم إ  وبنينينينياب ال عنينينينياو واألمينينينينيان والبيننينينينيا
املوضنينيوعا ، ملنينيا ور  اجيشنينيكال أيعنينياى إذ غاينينية األلنينير  صنينيي  ال اعنينيدة العالنينية فلنينين لنينيون احلجنيني  لنينيهخوذة لنينين 

 وللحديل تعما  بإذن اهلل تعا . باب الطري ية الصر ة( بباب ال عاو يف خصوص األميان والبينا .  عدبر.
 اهلل على محمد وآل  الطاهرين وصلى

 
قا ا النَّاَأ ِإَلى َعْيِب نَلْفِس ِ ر  اجيلام الصا يقال  ٍء َمئاونًَة ِإْخَفاءا  َوَأَشدُّ َشيْ  ،أَنْلَفعا اأْلَْشَياِء ِلْلَمْرِء َسبلْ
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