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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
(313) 

 المعرفة قسمان: واجب مطلق ومشروط
تلارة  : اا بج  بلالوبوب املطللم والا بجل  بلالوبوب املالروم بلالعلم، بعبلارة أخلر  : األالر ان املعرفة على قسمنيثم 
 فتكلون اصصلللة :اتعلقاً باالعتقاد بالواقع )كوحدانية اهلل تعلا(  بنولو اطللم فيحتل   صليم اقدااتله وانهلا العللم يكون 

أخر  يكون ، و لتعتقد بهارة أخر  : حصلم العلم به حصلم العلم هبا عرب دراسة أدلتها، مث أعقد القل  عليها مما يعين بعب
  بله، وذلل  إذا حصلم العللم بله اعتقلد  :ولواألالر إالا يكلون هبللا الن أي اناتعلقلاً باالعتقلاد بلالواقع بنولو االروم  األار

وكالربعللة وتفاللليم القياالة والصللرام وامليللمان، علللى اللا  طرحله الاللي   ، علللى رأي  ئمللة واأل كعصلمة األنبيللا  
 تماه مجع ان األعالم.ال

البوث تارة يقع عن تكليف القادر على  صليم العللم وأخلر  علن تكليلف العلابم، وعللى تقلدير كونله قلادراً يقلع مث 
عن حكمله التكليفلي أي الوبلوب وأخلر  علن احلكلم الوضلعي أي الكلان والكفلر وأن القلادر عللى  صليم تارة البوث 

على الظن فهم هو اؤان أو ال؟ وعلى تقدير عدم كونله اؤانلاً فهلم هلو كلافر أو ال، العلم بوحدانية اهلل تعا( إذا اقتصر 
 .بنا  على ثبوت الواسطة بني الكان والكفر كما هو ابىن الاي  

وهو اا ال بج  االعتقاد به إال بعد حصول العلم  - : )مث إن الكالم إ( هنا يف متييم القسم الثاين الاي   قال
ول، وهو اا بج  االعتقاد به اطلقاً فيحت   صيم اقدااته، أعين األسباب اصصللة لالعتقلاد، وقلد عن القسم األ -به 

 عرفت : أن األقو  عدم بواز العمم بغري العلم يف القسم الثاين.
وأاللا القسللم األول اللللي بجلل  فيلله النظللر لتوصلليم االعتقللاد، فللالكالم فيلله يقللع تللارة بالنسللبة إ( القللادر علللى  صلليم 

 م وأخر  بالنسبة إ( العابم، فهنا اقااان :العل
 والكالم يف بواز عمله بالظن يقع يف اوضعني : ،ادراألول : يف الق

 األول : يف حكمه التكليفي.
 والثاين : يف حكمه الوضعي ان حيث الكان وعداه، فنقول :

ظلن بنبلوة نبينلا حمملد )لللى أاا حكمه التكليفي، فال ينبغي التأام يف عدم بواز اقتصلار  عللى العملم بلالظن، فملن 
اللع الللتفطن  -اهلل عليلله وآللله وسلللم  أو بأاااللة أحللد اللن األئمللة للللوات اهلل عللليهم فللال بجللوز للله االقتصللار، فيحتلل  عليلله 

زيادة النظر، وبج  عللى العلملا  أالر  بميلادة النظلر ليوصلم لله العللم إن ع يلافوا عليله الوقلو  يف خلال   -هلل  املسألة 
ئللل يللدخم يف قسللم العللابم عللن  صلليم العلللم بللاحلم، فللأن بقللا   علللى الظللن بللاحلم أو( اللن ربوعلله إ( احلللم، ألنلله حين
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 الا  أو الظن بالباطم، فضال عن العلم به.
واللدليم علللى اللا ذكرنلا : مجيللع اخيللات واألخبلار الدالللة علللى وبلوب الكللان والعلللم والتفقله واملعرفللة والتصللديم والقللرار 

 . 1)م الرخصة يف اجلهم والا  واتابعة الظن، وهي أكثر ان أن  صى والاهادة والتدين وعد
  :اةللتدبر أو املناق اواقع ويف كالاه 

 المكلف إما قادر وإما عاجز، ومن يشق عليه يلحق بالقادر
ش أاا قوله : )فالكالم فيه يقع تلارة بالنسلبة إ( القلادر عللى  صليم العللم وأخلر  بالنسلبة إ( العلابم  فقلد ينلاق -3

النظر لتوصيم االعتقلاد، ألن حكمله االبتهاد و وهو ان يقع يف عسر وحرج ان  ال بد ان ان يبوث بان هنا شقاً ثالثاً 
يف االعتقاديات وألول الدين قد يتلف عن حكمله يف فلرو  اللدين واألحلوال الا،صلية، فلان الن يقلع يف عسلر وحلرج 

اانف َحااَر   لتكليللف عنلله إذ يف رفللع ا ،ابميف األحكللام املرتبطللة بالعمللم، الوللم بالعلل ََ َعلَاايفكيمف فِّااِ الاا حينِّ مِّ  َومااا َجَعاا
  وأالا اللن يقلع يف عسللر وحلرج اللن النظلر يف أللول الللدين، فقلد يقللال انله الوللم بالقلادر وانلله ال 87)سلورة احلل  : اخيللة 

ََ حكم وبوب االبتهاد والنظر جملرد انله يقلع يف العسلر واحللرجا إالا بلدعو  ان عنه يرتفع  َعلَايفكيمف فِّاِ الا حينِّ  ماا َجَعا
وعليله املستقالت العقلية ألن وضعها ليس بيلد الالار  ليكلون رفعهلا بيلد  )أو لريفعهلا  األحكام و ال يامم  مِّنف َحَر   

إذ امللراد الن اللد ين اللد ين الللي  مما حيكم به العقم الصريح خاربة ختصصاً عن اخية،ونظائرها ألول الدين فان أحكام 
بلدعو  ان أحكلام العقلم الن اللد ين، ولكلن  أو اهنلا خاربلة ختصيصلاً  ، تعا( واا حيكم به العقم ليس مملا شِّلر  شرلعه اهلل
  :قللم، أو فعللن هلوهلللا هلللا اخيللة حبيللث تصللر ا اللن األةيللة القصللو  ي أو العقالئللي علللى اهنللعاللر بربكللة االرتكللاز املت ختللرج

تبللين هلللا يف أو لغللري ذللل  ممللا سلليأل حبثلله، وللليس الكللالم اخن  ،كللةالكر االرتكللاز قرينللة حافللة متنللع انعقللاد الطللال  ل يللة 
 جمرد إبدا  وبود احتمال آخر ال بد ان حبثه وتنقيح أدلته.إاا هو الرأي بم 

وفيللله إيضللا   فلللهقوللله : )أاللا حكملله التكليفللي، فللال ينبغلللي التأاللم يف عللدم بللواز اقتصللار  عللللى العمللم بللالظن   -2
 اناقاتان :

 بابِ االنفتاح واإلنس اد فِ كفاية الظن وع مهالفرق بين 
)فللال ينبغللي التأاللم يف عللدم بللواز اقتصللار  علللى العمللم بللالظن  خللا  بصللورة  أاللا اليضللا  فهللو ان قوللله  -أ

االنفتللا  االنفتلللا  يف فاملللدار  ، وعليللهعلللى القللادر فالحللل  يف اطلعلله االنفتللا  وال يعللم لللورة النسللدادا إذ ابلللىن كالالله
 .ن فرض النسداد على النو ، فتدبرالا،صي، وإ

وعلى أي فانه قد يفصلم بانه على انفتا  باب العلم، نوعاً أو هللا الال،  االا ، بجل   صليم العللم وال يكفلي 
بكفاية الظن، نظراً لعحتم  عن  صيم العلم ودوران األار   :قال، وأاا على النسداد فقد يا نظراً النفتا  باب العلمالظن
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النسلداد يف الفلرو ، يف ابولث  ذكرد قلبه على املظنون أو على ضد  املتوهم وال ش  ان األول أربح كما بني أن يعق
بلني العملم بلالظن أو اللوهم  دائلر حينئلل   وقد يقال بعدم كفايته بم عدم بواز  إذ الفرو  املطلوب فيها العمم فيها واألار

أالا االعتقاديلات فلليس املطللوب فيهلا العملم بللم  ،ظلنوحيلث ان تلربيح املربلو  قبليح لللا وبل  العملم عللى اقتضللى ال
االعتقاد فأذا تعلر العلم فعليه التوقف والربا  ال عقد القل  على اا ظن بعلد عملوم أدللة اللرد  علن الظلن. هللا. وقلد 

اليلمدي الوالد والسيد اية الظن املطلم يف ألول الدين، بم تعيلنه لد  النسداد وانهم السيد ذه  بعض الفقها  إ( كف
 . 1)الفرائديف حاشيته على لاح  العروة 

 وجه حجية الظن الخاص، فِ أصول ال ين
 وأالللا املناقالللة األو(، فهلللي انللله قلللد يقلللال حبحتيلللة الظلللن االللا ، عللللى االنفتلللا ، لعملللوم أدلتللله، كقولللله تعلللا( : -ب
 َرِّ إِّنف كينفاتيمف ال ََاعفَلمياون ََ الاِّحكف ئَاليوا َأهف   فكملا نسلأهلم علن أحكلام الصلالة نسلأهلم علن 34)سلورة النولم : اخيلة  َفسف

 ان اهلل واحد أو ال؟اثاًل : ألول ديننا 
كلم، ان العللااي اللللي يسللتقم عقللله بوبللوب  صلليم املعرفللة دالقلله وانلله واحللد أو ال، إذا وبللد ان هلللا املللت ويؤكاا  :
الطوسللي اللثاًل، أعلللم انلله دون شلل  وأخللرب بالاللبهات واألبوبللة، وانلله إذا نظللر بنفسلله فقللد يصللم إ( أن اهلل نصللري الللدين 

ووبللد نفسلله اللري قللادر علللى البابللة علللى الشللكاالت الصللعبة اللل  قللد تطللر   ،دد واحللد وقللد يصللم إ( أنلله ال كتنللع تعلل
بعله الللي يثلم بعلمله ووثاقتله وتقلوا  قلد قلام ببولث ذلل  كلله ووللم   وعللم ان ار كلا     )وإن قيم ان االبتهاد البسيط

عماللله هللو النظللر اللن إإ( نتيحتللة قطللع هبللا، فللال ريلل  أن عقللله حيكللم بللان تقليللد  ملربعلله هللو املتعللني ألنلله األربللح قطعللاً 
 عقاًل. فتأام.حينئل  قبيح قطعاً الربو  املواالبتهاد 

 هموسيرة العقالء على اَّباع عوامهم لعلمائ
 العقللال  اللن كللم امللللم والنوللم علللى اتلبللا  عللوااهم لعلمللائهم يف اسللائم ألللول ديللنهم سللريةقللد يقللال ان  وجااه رخاار:

 .واريها
 ذل  اردو  عنه يف اخيات والروايات؟ ال يقال:

الحتحتللاج انلله الفسللم والعصللبية ال اطلقللاً، وتللدل عليلله روايللة ا علمللوااملسللللم ان املللردو  عنلله اتلبللا  اللن  إذ يقااال: أوال :
 حيث قال الاام اهنم عملوا انهم العصبية واع ذل  اتبعوهم.

قد يقال : ان اخيات اللااة للكفار إاا وردت على حنو القضية اااربية وان ذاهم ليس على التقليد نفسه بم  ثانيا :
 املقلد للوم. تعمل على تقليدهم يف الباطم، فال 

حللللم بعلللد ان شلللاهدوا املعحتلللمات، والللع ذلللل  عانلللدوا واسلللتمروا يف تقليلللد ان ذاهلللم ألهنلللم علملللوا ا  :قلللالوقلللد ي ثالثاااا :
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ويلللدل عليللله خلللرب  يثلللم بللله )بعلمللله وتقلللوا   الللن دون أن يقلللوم لللله دليلللم عللللى خالفللله. الللنعللللى اقلللن قللللد  وال ذمل آبلللا هم، 
 فتأام. االحتحتاج )إذ كانت دالئله أوضح.. 

 إن ع يكن استبعداً لناعياً.والكالم كما سبم جملرد إبدا  االحتمال اخخر ال للتبين و 
 التفصيَ بين أصول ال ين الظاهرة للعقَ والتِ بها نوع خفاء

تاللكيكات لللد  إليهللا الاللبهات وال تتسللربوأاللا املناقاللة الثانيللة، فهللي انلله قللد يفصلللم بللني ألللول الللدين اللل  ال  - 
الن خلالم، فلال يصلح  لكلم حلاد/ مم ممكلن نو  الناس، كوبود اهلل تعا(، مما يتضح لد  العقم بأدىن التفات أنه ال بلد

وبللني ألللول اللدين اللل  تتسللرب إليهلا الاللبهات للد  نللو  النللاس كوحدانيلة اهلل تعللا(، إذ ان كثللرياً  ،ليلدفيهلا الظللن أو التق
لَاوف كاااَن الن العلوام ال يلدرم ااتنلا  تعلدد وابل  الوبلوب، وال يسلتطيع اجللواب علن شلبهة يوردهلا املالك  عللى اثلم 

  وانه ال كتنلع ابتملا  حكيملني الن كلم اجلهلات بلالتوافم عللى  22)سورة األنبيا  : اخية  َهٌة إِّالَّ اللَّهي َلَفَسَ َافيهِّما رلِّ 
لعلمهملللا بكافلللة املصلللا  واملفاسلللد وعصلللمتهما فلللال نظلللراً حيلللث ال يتلللوهم اختالفهملللا  كلللم أالللر كاحلسلللن واحلسلللني 

ان يثلم بعلمله اي عن هل  الابهة؟ ففي اثم ذل  يربح ان يقلد فكيف بجي  العا فكلل  الهلان املفرتضان! يتلفان
 .!يصم إ( ااال  حيتمم انعلى ضعفه حيث بدل ان بجتهد وورعه 

وقلللد بجيبللله امللللتكلم أو الفيلسلللو  بلللان الهللللني املفرتضلللني إالللا أن تقلللول ةلللا الللن سلللن  واحلللد وإالللا أن تقلللول ةلللا الللن 
سن  واحد لفرض كون الواب  لر  الوبلود الللي ال يتثلىن وال سن،ني؟ فأن قلت باألول ااتنع تعددةا اع كوهنا ان 

 امل،تلفني ذاتاً، تختلف. فتأام وتلدبر ولليس املقلام ذالق يتكرر، وإن قلت بالثاين ااتنع عدم اختالفهما لفرض ان اقتضى 
أللول اللدين  ونكيف تنقيح املطل  وعرض إبابات أخر  أيضاً، بم املقام اقام بيان   اقاات لنسه اقام األبوبة واملن

على نوعني : اا حيكم العقم به بأدىن التفات، واا حيتاج يف حكمه إ( تدبر وتعمم، فيمكن التفصيم بالقول ان العااي 
على  قرباً إ( الواقع مما لو بىنال يميد  اللي يكفيه تقليد اري  فيه، أو يكفيه ظنه، وال يتعنيل عليه النظر املؤدي إ( العلم 

 اا ظنه. فتدبر.
*  *  * 

 مخسة أاثلة للواب  املطلم ان املعرفة ومخسة أاثلة للواب  املاروم انها )دربة واحدة .اذكر: 
اللا الللدليم علللى التفريللم بللني ألللول الللدين وفروعهللا، يف إحلللا  اللن يقللع يف عسللر وحللرج يف األو(، سااؤال َمرينااِ: 

 ان وحرج يف الثانية، بالعابم؟ )دربت عسربالقادر، وإحلا  ان يقع يف 
 مخس أدلة على كفاية الظن ااا  يف ألول الدين، وناقاها )مخس دربات . اذكر:

 وصلى اهلل على محم  واله الطاهرين
َي :   أاري املؤاننيقال    .31ارر احلكم ودرر الكلم،  ) َشيئانِّ ال َيبَلغي غايَاتايهيما: العِّلمي والَعق
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