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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
(057) 

 ق القاضير  الشيخ: المصلحة السلوكية في ط  
ذا، مع إمكان أن يقال: إّن مسألة عمل القاضيي بيالظّن يف الطرييغ مريايرة  : )هالشيخ وقال 

عيييل ميييدار قطيييع  ملسيييأل،نا، مييين ّهييية أّن الشيييارا ع يالحيييا الواقيييع يف هصيييع الطيييرط وأعييير  عنيييه، ّو
اخلصييومة علييى الطييرط ال،عّبدييية، مرييل ايقييرار والبّينيية واليمييني والنكييول والقرعيية و ييبهها،  ييال  الطييرط 

 .(1)ج،هد على األحكام الواقعية؛ فإّن الظاهر أّن مبناها على الكشف الراليب عن الواقع(املنصوبة للم
األوثييغ بيي)وثالرها: أّن الّشييارا يف هصييع الطّييرط للقاضييي يف الق يياال واحلكوميية ع يالحييا وأوضححح  

عييل املنييا  هييو مامّليييا، الطّييرط امل صوسيية، ومق، ييا  عنييد اهسييدامل بيياب  الواقييع، بييل أعيير  عنييه، ّو
م بالطرط هو إعمال الظّن بالطرط ملون الواقع،  ال  ما حنن فيه على ميا أوضي ه املصينف ر يه العل
 .(2)اهلل(

 األوثق: يلزم حجيتها رغم العلم بخالفها
يع عيدم ّيواض ق ياال احليالم بعلميه، ولكن أ كل عليه بإ كالني مها: ) وأهت خبري بأّن ذلك يّو

وب إهفاذ احلكيم ولي ع ّو و بعيد القطيع لل يالم أو  يري  ب، ليف الّطرييغ وهو خال  ال، قيغ، ويّو
عيين الواقييع، بييأن فهييير خالفييه علييى سيييبيل القطييع بعييد الق يياال. وبارملييية، أّن الظيياهر أّن  ييرط قطيييع 

 (3)( اخلصوما، أي اً مع،ربة من ّهة  لبة املطابقة للواقع
 الجواب: الحجية مقيدة بعدم العلم بالخالف

يه حجيية الطيرط املنصيوبة لكن ميكن اريواب عين اي يكالني، ب أقول: عيد إي ياا امي،مال، يف ّو
                                                           

 .444ص 1مرت ى األهصاري، فرائد األسول، جممع الفكر ايسالمي ي قم: جالشيخ  (1)
 .212ص 1املريضا موسى ال،ربيزي، أوثغ الوسائل يف  را الرسائل، منشورا، ل،يب جنفي ي قم: ج (2)
 املصدر. (3)
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 )أو املم اة( للق اة:
يييه حجي،هيييا  لبييية إيصيييا ا للواقيييع،  االحتمحححال األول: مييين بييياب بيييان تكيييون حجي،هيييا أن يكيييون ّو

 الطريقية ام ة.
ييه حجي،هييا، أي لييزوم إتباعهييا،  االحتمححال النححا ي: السييلولية، أي املوضييوعية  املصييل ةأن يكييون ّو

 ام ة.
ه حجي،ها، جمميوا األميرين السيابقني، أي ان الشيارا أليزم بالعميل  االحتمال النالث: أن يكون ّو

ارك هبيا مفسيدة لالفية الواقيع ،يدي  على  بغ البّينية، لرلبية إيصيا ا إل الواقيع وملصيل ةل يف سيلولها أي ياً 
حتري اً قاهوهيياً  يري  مما يشكل الشهوملهظري منح االع،بار واملكاهة للعدول من وذلك يف بعض الصور، 

ع.. إخل  مبا ر على ال، لي بالعدالة عند ا رتا ها يف البّينة وإمام ارماعة والقاضي واملّر
بصييورة  (1)فيييهوإ ييكاال األوثييغ إرييا يييرملان علييى االح،مييال الريياع ملون الرالييج مييع تقييييدها )احلجييية( 

ة، هييو العقالئييي، وهييو الييذي يبيي  ، وهييذا اومييوا املرلييع ميين أمييور ثالثييمب الف،هييا للواقييععييدم العلييم 
 من يقول، لالشيخ، حبجية الطرط االّ،هاملية، فكذا حال  رط الق اة. (2)عليه

 منلث الطريقية، المصلحة وعدم العلم بالخالف
عين إ يكال إيقياا  ىتفّصيا او،هيد هيان الشيخ يف باب احلجج واألمارا، اليت يس،ند إلي توضيح :

وإن  )واليذي إمجاليه اهيه أو إم ائه، احلجية خلرب الرقيا، بقيول مطليغ ،(3)جبعله املفسدةاملول عبد  يف 
%( لكنييه يوقعنييا يف املفسييدة 08أوسييلنا الطريييغ إل مصييل ة الواقييع فيمييا لييو أسيياب )ولنفيير  هسييب،ه 

يييه  (4)املصييل ة( ب %(28الواقعييية فيمييا لييو اخطييأ )ولنفيير  هسييب،ه  السييلولية اليييت افرتضييها الشيييخ ل،ّو
يد إتباا خرب الرقة والظواهر و بههما إ الط الشارا أمر  ب % مصيل ة واقعيية 08يف الييوإمجاله اهيه تّو

                                                           

 أي يف الرالج. (1)
 أو ينبري أن يب  عليه. (2)
 م،علغ بإيقاا. (3)
 م،علغ بي)تفّصى( (4)
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ييد % 28ويف الييي الشيييخ قيّييد احلجييية مبييا لييو ع  كيينّ   عيين املفسييدة الواقعييية، لتعييو  مصييل ة سييلولية تّو
يعلم باخلال ، بان عليم خطيأ اليراوي أو عليم فرضياً لذبيه، فاهيه ال ييرا، بالبداهية، احلجيية خليرب الرقية 

ييييرا البّينييية  يف  يييرط القاضيييي، فاهيييه حينئيييذل، فكيييذلك حيييال املصيييل ة السيييلولية الييييت اح،ملهيييا 
لبداهة ان القاضي ليو عليم ليذب  (1)بشر  عدم العلم  الفها ( اةوايقرار و... جمعولة حجة )أو مم

 وجييوض لييه ه الالبّينيية لمييا لييو تعهييم ي،وا ئييون علييى الكييذب لي صييلوا علييى أمييوال ميين املشييهومل لييه، فاهيي
 .العمل على  بغ البّينة

                                                           

اب الق يياال ))ولييّل حكييم فهيير( واّت ييح )بطالهييه( إّمييا مل الف،ييه لطييرط قطييع الييدعوا املقييّررة يف يف ل،يي الحييا قولييه  (1)
ة، لأن حكم بالبّينة أو اليميني أو القرعية يف  يري حماّ يا، وإّميا مل الف،يه لل كيم الشيرعي اليواقعي يف تليك الق يّية، ليأن عيالشر 

 فسامل اّ،هامل  لرفلية عين معيار  أو لرليو يف روايية أو تيوّهم حكم بالعول أو العصبة، أو لل كم االّ،هاملي فيها بأن تبنّي 
 سّ ة سندها أو حنو ذلك، )فإهّه( وجع عليه يف هذ  املوارمل أن )ينق ه(.

 أّما يف األّولني، فلكوهه حكما بارور، فلو أهفذ  لان مّمن ق ى بارور و هو يعلم.
ورة احلكم فاهريا، يف حّقه، فهو ل كم العيامي وإن ع يعليم لالف،يه وأّما يف الرالج، فألّن املفرو  فسامل االّ،هامل، وعدم سري 

به، )أو( لان  (*للواقع، بل لو علم موافق،ه للواقع أي ا، فالالضم جتديد احلكم به؛ ألّن السابغ لالعدم )سواال لان هو احلالم
ل،اب أو سّنة م،واترة أو إمجاا )أو( لان   احلالم به ) ري ، وسواال لان مس،ند احلكم( يف املسألة )قطعّيا( لأن لان عليه هصّ 

 )اّ،هامليّا( لسائر فنون او،هد.
مّث إّن الظاهر أّن املرامل بظهور البطالن هو العلم به، وحصوله فيميا إذا ليان مسي،ند احلكيم قطعييا، فياهر. وأّميا إذا ليان فنييا فيال 

 مل  ولو لرفلة.حيصل القطع بالبطالن إاّل إذا وقع ال،قصري يف االّ،هامل وتبنّي فسا
االّ،هيامل  **وحينئذ فيالنقض يف سيورتني، إحيدامها: سيورة العليم مب الفية احلكيم للواقيع، واألخيرا سيورة العليم مب الف،يه ملق، يى

يع علييه، وعليى  يري ذليك احليالم  الص يح عند احلالم به، وحينئذ فيوافغ ما يف القواعد مين أهّيه إذا خيالف مللييال قطعيياً  ّو
لياًل فنياً ع ينقض إاّل أن يقع احلكم خطأ، بأن حكم بذلك ال لدليل قطعي وال ف  أو ع يس،و  هق ه. وإن خالف به مل

 (.144-142ص 1 رائو االّ،هامل***، اه،هى****. )الق اال والشهاملا، للشيخ مرت ى االهصاري، ج
 «.لان احلالم هو»* يف اير امل: 

 مبق، ى.«: ش»** لذا فاهرا، و الكلمة  ري واض ة، و يف 
 .282: 2*** القواعد 

و قييد  ييل يف املسييالك علييى مييا ذلرهييا عبييارة الشييرائع، و هييي أهّييه إذا ق ييى احلييالم »عبييارة:  -هنييا -«ط»**** ورمل يف هييام  
 .«األّول على  رمي
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ال يرمل هق ا األوثغ ماملامت احلجية )املع،مدة على  لبية اييصيال واملصيل ة السيلولية لميا  وعلي :
 دة بعدم العلم باخلال .مقيّ سبغ( 

َنك ْم ب اْلبَحيحَِّنات  وَ ال يعمل بعلمه بل باألميان والبينا،  النيب  ال يقال: ي بَحيحْ ِ  إ  ََّما َأْقض  اأْلَْيَمحا
يح   َ حْينام فَق  ََّمحا َقَطْعحل   حْن َمحال  َأش  ْن بَحْعٍض فَأَيَُّمحا رَج حٍ  َقَطْعحل  لَح   م  لَح   ب ح   َوبَحْعض ك ْم أَْلَحن  ب ح جَّت    م 

 .؟لمهفكيف يهمل القاضي األميان والبينا، ويعمل بع (1)ق ْطَعةم م َن النَّار  
قيد يبية، لكنيه ليو حصيل ليه العليم مين الطيرط العامليية لميا بعلومه الر يعملال  النيب  إذ يقال:

ححي...لمييا لييو تييع ورأا، لعمييل بييه، فاحلصيير يف   ،خييرحيصييل ألي مكلييف آ إضيييايف أي  إ  ََّمححا َأْقض 
 ال العاملي. بايضافة إل علمه الرييب

هيد قول الشيخ )مع إمكان...( إلفيا، إل ان ايمكيان واالح،ميال ليا  يف هفيي قييا  او،تنبي : 
القاضيييي إذ يشيييرت  يف القييييا  وحيييدة ارهيييا، يف املقييييا واملقييييا علييييه، ويف املقيييام: او،هيييد ال عليييى 

 يييك يف حجيييية  رقيييه مييين بييياب الطريقيييية، أميييا القاضيييي في ،ميييل ان تكيييون حجيييية  رقيييه مييين بييياب 
 املصل ة السلولية فكيف يقا  هذا على ذاك؟

 الشيخ: القياس غالب المخالفة
ييه  صالشيييخ  وقحال يصييها مين بييني سييائر األمييارا، لوميا أ لييعو مطابقييًة للواقييع ولييون : )وّو

 ريها  ري  الع املطابقة بل  الع امل الفية، لميا ينبين عنيه ميا ورمل يف ه،يجية العميل بيالعقول يف مليين 
ال، وأّن ما يفسد  ألرر ممّا يصل ه، وأّن اليدين  اهلل، وأهّه ليا  يال ابعدو عن ملين اهلل من عقول الّر

 .(2)قيا  وحنو ذلك(مي  وغ بال
 األوثق: ال يعلم ذلك ب  هو محتم  فقط

يومل مفسيدة :ياألوثغ بعليه وأ كل  )والّنهي عن القيا  إّما ألّل  لبة لالف،يه للواقيع، أو ألّيل ّو
عاً يف األحكام الّشرعّية يف قبال األئّمية  يف سلوله أقوا من مصل ة إملراك الواقع، أو ألّل أخذ  مّر

                                                           

 .414ص 7ثقة ايسالم الكلي ، الكايف، ملار الك،ع ايسالمية ي  هران، ج (1)
 .428-444ص 1األهصاري، فرائد األسول، جممع الفكر ايسالمي ي قم: جالشيخ مرت ى  (2)
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،رناال بييه عيينهم، لمييا لاهييت عيياملة العاميية ّارييية بييذلك أو  ييري ذلييك، ال ّعييل عليييهم السييالم، واالسيي
 (1)( هصع  رط لصوسة، والّنهي عن القيا ، مللياًل على لون سائر األمارا،  الع امل الفة للواقع

 الجواب: غالبية مخالفة القياس للواقع، مسّلمة
، من وتدل عليه الروايا، الكررية ،اقعللو  احلغ مع الشيخ فان ِعّلة النهي عن القيا   لبة لالف،ه أقول:

 ، وهيي مصيداط ارهية الراهيية، ري أن ينفي ذلك ضميمة اره،ني األخريني الل،ني ذلرمهيا بيل ارهية األخيرية
ييه النهييي مصييرا هبييا يف بعييض الروايييا،، فاي ييكال علييى ترمليييد   ييو  الرالثيية، ر ييم بداهيية ثبييو، ّو بييني الّو

بن ييو  ع الرتمليييد واملنفصييلةيسييبّ ا،، وال ي يير  ضييميمة األميير الرالييج لييه وال األميير األول بييالكرري ميين الرواييي
 ، فالحا الروايا، ال،الية:ماهعة ارمع، بل هي منفصلة بن و منع اخللو و قها األول مسّلم

َ  طََلب ححوا يقييول:  عيين أش  يييبة اخلراسيياع قييال: تعييت أبييا عبييد اهلل  - َِّ َأْصححَحاَب اْلَمَقححاي ي إ 
َ  م َن اْلَحقِّ إ   َ  فَحَلْم َتز ْده م  اْلَمَقاي ي َ  اْلع ْلَم ب اْلَمَقاي ي َِّ د يَن اللَّ   اَل ي َصاب  ب اْلَمَقحاي ي  (2)الَّ بح ْعدام َوإ 

ححَن اْلَحححقِّ إ الَّ بح ْعححدام وهييي سييرحية يف املقصييومل  َ  م  يححَن اللَّحح   اَل ي َصححاب  و فَحلَححْم تَححز ْده م  اْلَمَقححاي ي َِّ د  َوإ 
  َ ه  .ب اْلَمَقاي ي  عدم حجية املقاييا ب عدها عن احلغ وملين اهلل تعال وعدم إسابة الدين هبا.فّو

حي قيال:  عن أبان بن ترليع عين أش عبيد اهلل  - َِّ اْمحَرَأةم تَحْقض  حنََّة اَل تح َقحاس  َأاَل تَححَرى َأ َِّ السُّ إ 
ححنََّة إ َذا ق يَسححْل  َِّ السُّ ِ  إ  ححي َصححاَلتَحَها يَححا أَبَححا ححَق الححدِّين  َصححْوَمَها َواَل تَحْقض   َأاَل تَحححَرى...وقولييه  (3)م ح 

 علم.علم، على ما ال ي  فاهه اس،دالل حبال املسّلم وما ي    اهد على خطأ القيا  وعدم إساب،ه للواقع.
 عدة من أس ابنا عن أ د بن حممد عن عرمان بن عيسى قال: سألت أبا احلسين موسيى  -

ف ييج ال  (4)َِّ اللَّحَ  اَل ي ْسحَأل  َكْيحَأ َأَحح َّ وََكْيحَأ َححرَّمَ َما َلك ْم َواْلق يَحاَس إ   :عن القيا ، فقيال 
واهيه  ال هعليم املالليا، الربوتيية فيال ميكننيا بالقييا  أن هصيل إل الواقيع ،ميسأل ليف أحيل  ولييف حير  

 .ما الذي أحله تعال وما الذي حّرمه
                                                           

 .212ص 1املريضا موسى ال،ربيزي، أوثغ الوسائل يف  را الرسائل، منشورا، ل،يب جنفي ي قم: ج (1)
 .22ص 1ثقة ايسالم الكلي ، الكايف، ملار الك،ع ايسالمية ي  هران، ج (2)
 .27املصدر: ص (3)
 املصدر. (4)
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تَحْفَتر ق  أ مَّت ححي َعلَححى ب ْضححٍع َسححقييال:  أبييو الفيي،ح الكراّكييي يف لنييز الفوائييد، عيين رسييول اهلل  -
َِ اْلَحححاَلَل  ْم فَحي َحرِّم ححو َِ اأْل م ححوَر ب ححَرْأي ه  نَححةم َعلَححى أ مَّت ححي قَحححْومْل يَق يس ححو َِ َوَسححْبع يَن ف ْرقَححةم َأْعَظم َهححا ف تحْ َوي َحلِّل ححو

 فالقيا  يوسل إل هقيض األحكام الواقعية. (1)اْلَحَرامَ 
َ  يَّاك ْم َوتَحَقحَُّم اْلَمَهال حك  ب اتحِّبَحا   اْلَهحَوى َواْلَمَقحاي  إ  قال:  وعن ايمام الصاملط  - قَحْد َجَعحَ   ،ي

يحححع  اْلَخاَل  حححْم َعحححْن َجم  ِ  َأْهحححالم َأْغنَحححاك ْم ب ه  حححر وا ب ححح   قَحححاَل اللَّححح   تَحَعحححاَلى  ،ئ حححق  اللَّححح   ل ْلق حححْره ْلحححَم إ الَّ َمحححا أ م  اَل ع 
ْنححح ِْ ك  َِ َفْسحححنَحل وا َأْهحححَ  الحححنِّْكر  إ  حححو حححر وا ب ححح    فيييي (2)إ يَّا َحححا َعنَحححى ت ْم ال تَحْعَلم  ْلحححَم إ الَّ َمحححا أ م    و يييري  اَل ع 

َِ ، وّهييل  ييري مصيييع مييرالً  لالقيييا  ْنححت ْم ال تَحْعَلم ححو ِْ ك  )سييورة الن ييل:  َفْسححنَحل وا َأْهححَ  الححنِّْكر  إ 
 م  ريهم فال تعلمون الواقع.( ل،علموا وأما إذا سأل،43اآلية 
تَحَفقَّْهَنا ف حي الحدِّين  َور وِّينَحا َور بََّمحا َوَرَد  :قال: قلت له حكيم عن أش احلسن ن حممد بن وع -

نَححا رَج حح ْل قَححد  ابْحت ل ححَي ب َشححيْ  ْنححَد َا ف يحح   ب َعْين حح   َ ححيْ  َعَليحْ نْحلَحح    ٍء َصححي يٍر الَّححن ا َمححا ع  ححَو ي ْشححب    م  ْنححَد َا َمححا ه  ءْل َوع 
 :قح ْلحل   :َهلَحَك َمحْن َهلَحَك ب اْلق يَحاس  قَحالَ  ،اَل َوَما َلك حْم َواْلق يَحاَس ف حي َذل حكَ  :قَالَ  ،َأفَحنح ْفت ي   ب َما ي ْشب ه    

َِ ب    قَالَ  ج ع ْلل  ف َداَك أََتى َرس ول  اللَّ    ب َما اْستَحْفتوا ب    ف حي  أََتى َرس ول  اللَّ    :ب َما َيْكتَحف و
َِ ب    م نْ  ْنح   َ حيْ  :قح ْلحل   :بَحْعحد ه  إ لَحى يَححْوم  اْلق َياَمحة  قَحالَ  َعْهد ه  َوب َما َيْكتَحف و ْنحَد  :ءْل قَحالَ  َضحاَ  م  اَل ه حَو ع 

 و ريها لرري. ،يهافقد ّاال رسول اهلل بكل األحكام، والقيا  ليا  ريقاً للوسول إل (3)َأْهل    
 وصلى اهلل على محمد وهل  الطاهرين

 
ر   :قال ايمام ضين العابدين  َي َعن  اللَّ    الصَّبحْ َوالرَِّضا َعن  اللَّ   رَْأس  طَاَعة  اللَّ  ، َوَمْن َصبَحَر َوَرض 

رْل ف يَما َقَضى َعَلْي   ف يَما َأَحبَّ َأْو َكر َه، َلْم يَحْقض  اللَّ   َعزَّ َوَج َّ َل   ف يَما َأَحبَّ َأْو َكر َه إ الَّ مَ  ا ه َو َشيحْ
 (28ص 2الكايف: ج)  َل   

                                                           

 .284ص 2لكراّكي، لنز الفوائد، ملار الذخائر ي قم، جأبو الف،ح ا (1)
 املصدر. (2)
ا،، مك،بة آية اهلل املرعشي ي قم، ص (3)  .382حممد بن احلسن بن فروخ الصفار، بصائر الدّر
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