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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
(316) 

ََلِم... َوَمنإ َعرَ صحيحة أبي اليسع )  فَ َها...(َدَعاِئِم اْلإِسإ
استدل عدم كفاية الظن بأصول الدين ووجووب ييوا ة النظور الواالجتهوا    الشيخ  أن  سبق 

ِبرإنِ  ي بِ  َََّعاِئِم قُ لإ  ُت أِلَبِ  ي َعبإ  َِّ الل   ِ  بأ لووة عديوودة كووان حنهووا صووييية أل اليسوو  قووال   : َأخإ
ََلِم ال ِتي ََل َيَس ُع َأَح َّاا الت  صإِي يُر َع نإ َمفإرِفَ ةِ  َه ا  ال  ِيم َم نإ َقي  َر َع نإ َمفإرِفَ ِة َش يإ  َش يإ  اْلإِسإ ٍء  ٍء ِمن إ

بَ ِا َّالل   ُ  َها َفَس ََّ ِدينُ ُ  َولَ مإ يَ صإ [ ِمنإ ُ  َعَملَ ُ   َوَم نإ َعَرفَ َه ا َوَعِم َا ِبَه ا َص َلَ  لَ ُ  ِدينُ ُ  َوقَبِ َا ِمنإ ُ   ِمن إ
ِا َشيإ  ُلُ ؟ فَ َصاَل: َشَهاَدُة َأنإ ََل ِإَلَ  ِإَل  الل ُ    َعَمَلُ  َوَلمإ َيِضقإ ِبِ  ِمم ا ُهَو ِفيِ  ِلَجهإ ُُموِر َجهإ ٍء ِمَن األإ

يَماُن بَِأن  ُمَحم َّاا َرُسوُل الل  ِ   َمإ َواِل َواْلإِ ق إ َراُر ِبَم ا َج اَء بِ ِ  ِم نإ ِعنإ َِّ الل  ِ   َوَح قأ ِف ي األإ   َواْلإِ
 . 1ال ل ُ  َعز  َوَجا  ِبَها َوََليَُة آِل ُمَحم ٍَّ الز َكاُة  َوالإَوََليَُة ال ِتي َأَمَر ال

 اعتراض: المفرفة غير الفلم
اعرتض بعض أفاضل الطالب بأن املعرفة غري العلم، والوار  يف الرواية لفظ املعرفة ال العلم  ولكن

َها َفَسََّ ِديُن ُ ٍء  ال ِيم َمنإ َقي َر َعنإ َمفإرَِفِة َشيإ فهي املشرتطة يف عدم فسا  الدين وصيته ال   .ِمن إ
 بحث في فص  اللغة

 أختلف املناطقة واألصوليون وفقهاء اللغة يف النسبة بني العلم واملعرفة. والجواب:
فقووود  هووو  مجاعوووة حووون األصووووليني وفقهووواء اللغوووة واملناطقوووة وحووونهم أبوووو علوووي بووون سوووينا يف بعوووض 

  فانه تأليفاته إىل اهنا حرتا فان واختلف غريهم إىل أقوال
 املعرفة إ راك البسائط واجلزئيات.قيل  

 وحن مث يقال  عرفت اهلل، وال يقال علمته. والعلم  إ راك املركبات والكليات.
                                                           

 .11ص 2حية و طهران،  ثقة اإلسالم الكليين، الكايف،  ار الكت  اإلسال  1ال
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 والعلم هو اإل راك التصديقي. وقيل  هي عبارة عن اإل راك التصوري.
وحن  ه  إىل هذا القول جعل العرفان أعظم رتبة حن العلم، قال  ألن استنا  هذه احملسوسات 

وأحا تصوور حقيقوة واجو  الوجوو  فوأحر فووق الطاقوة  حوجو  واج  الوجو  أحر حعلوم بالضرورة. إىل
 البشرية، ألن الشيء حا مل يعرف مل تطل  حاهيته.

وقيل  املعرفة  قد تقال فيما تدرك آثاره، وإن مل يدرك  اته، والعلوم ال يكوا  يقوال إال فيموا أ رك 
ليسووت إال  -سووبيانه  - يقووال  يعلووم اهلل، ملووا كانووت حعرفتووه ولووذا يقووال  فووالن يعوورف اهلل، وال  اتووه.

 مبعرفة آثاره  ون حعرفة  اته.
والعلووم أصووله فيمووا يعوورف وجووو ه،  فاملعرفووة تقووال فيمووا مل يعوورف إال كونووه حوجووو ا  فقووط.  ا  وأيضوو

ل يف وهلوذا يقوال  اهلل عوامل بكوذا وال يقوال  عوارف ملوا كوان العرفوان يسوتعم وجنسه، وعلته، وكيفيتوه.
 العلم القاصر.

 والعلم قد يقال يف  لك ويف غريه. املعرفة تقال فيما يتوصل إليه بتفكر وتدبر.  ضا  وأي
املعرفووة أخوو  حوون العلووم ألهنووا علووم بعووني الشوويء حفصووال  عمووا سووواه، والعلووم يكووون  مووال  وقيوول  
يوز املعلووم حون غوريه فكل حعرفة علم وليس كل علم حعرفة و لك أن لفظ املعرفة يفيود يي... وحفصال  

ولفظ العلم ال يفيد  لك إال بضرب آخر حن التخصي  يف  كور املعلووم، والشواهد قوول أهول اللغوة 
تعاىل كقوله إن العلم يتعدى إىل حفعولني ليس لك االقتصار على أحدمها إال أن يكون مبعىن املعرفة  

 َل تَ فإَلُم ونَ ُهُم الل  ُ  يَ فإَلُمُه مإ أي ال تعرفووهنم اهلل يعورفهم، وإ وا كووان 06يوة السوورة األنفووال  اآ  
 لك كذلك ألن لفظ العلم حبهم فإ ا قلوت علموت ييودا  فذكرتوه بإلوه الوذي يعرفوه بوه املخاطو  مل 

ألنك  للت بذلك على أنك علمت ييدا  على صفة جاي أن ال تعلموه  ؛فدتيفد فإ ا قلت قائما  أ
ألنووه مبنزلووة قولووك علمتووه حتميووزا  حوون  ؛دتييوودا  أفوو عليهووا حوو  علمووك بووه يف اجلملووة، وإ ا قلووت عرفووت

 . 1الغريه فاستغىن عن قولك حتميزا  حن غريه ملا يف لفظ املعرفة حن الداللة على  لك
                                                           

 – 066ص، أبووو هووالل العسووكري، حعرووم الفووروق اللغويووة الفووروق اللغويووة برتتيوو  وييووا ة، حقسسووة النشوور اإلسووالحي و قووم  1ال
062. 
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 األقوال كلها أجنبية عن مصومية اَلجتهاد للمفرفة
وأحوا علوى القوول بوأن املعرفوة حوا يتوصول إليوه  فواألحر واضو ، العلم واملعرفوة أحا على ترا ف أقول:

وأحوا علوى األقووال األخور والوين يبتوين  بتفكر وتدبر، فقد سبق أن التفكر والتودبر أعوم حون االجتهوا ،
ضها على كون النسبة بينهما العموم واخلصوص حن وجه وبعضها على كون النسبة العموم املطلق بع

فيودور  البأن يكون العلم أعم  فال ير  إشكال حن جهة أن املطلوب املعرفة سواء  أليت علموا  أم ال
كالحوه تقويوة كوالم الشويخ إ   ل  1الفوال دوديحوا صورنا إليوه  علوى، كما ال يور  اإلشوكال احلكم حدارها

  هي الاليحة، واملعرفة علوى تتلوف املبواي فيهوا والتعريفوات هلوا    اجتهانظر الأو أن املعرفة عن
والتقليد   ا االجته  النظر الو تقليد، بعبارة أخرىعن أم   ا اجتهنظر الو  صا قة سواء أحصلت عن 

ويني وال هو يف العرف  حن اللغ غري  اخلني يف حقيقة العلم وال يف حقيقة املعرفة ومل يقل بذلك أحد
حوة ملاهيتوه وال و  حقوال وجدناه يف األقوال املاضية بول مهوا علتوان للمعرفوة وعل وة الشويء ليسوت  كذلك

جوووزء حووون حقيقتوووه كوووي يقوووال بوووأن املعرفوووة إن مل تكووون عووون طريوووق االجتهوووا  فليسوووت مبعرفوووة، فوووال بووود 
 .فتدبر.  2الوتكفينا صية احلمل وعدم صية السل   ليل آخرالتماس للمدعي حن 

 فيه. يبقى أن املعرفة ال تطلق على الظن السواء أكان عن اجتها  أم تقليد  وسيأيت الكالم نفم
 واَلجتهاد في األصول يراد ب  ما كان عن ملكة

ال يورا  بووه امللكوة بول يورا  بوه بووذل  يف كوالم األعوالم اعورتض بعوض األفاضول  بووأن االجتهوا  كم ا
عوىن اللغووي، وقود سوبق اجلوواب عنوه حفصوال  ضومن الودروس ي ان املعوىن االصوطالحي هوو املأاجلهد 

ان حقصووو  العلموواء حوون اشوورتاد االجتهووا  يف أصووول  املاضووية ولكوون نضوويف ليطمووأن قلوو  الشوواك يف
يف كفايوة الفريجو  الكوالم   فالحوظ عبوارة القووانني ،حا كان عون حلكوةوهو الدين االجتها  املصطل  

د يف الفروع د  عليه النظر إىل أن حيصل له الظن، وإ ا الظن يف الفروع  ون األصول إىل أن  اجملته
حصل الظن، فال د  عليه ييا ة النظر لييصل العلم، ال أن ه د  عليه حتصيل الظن هبا البت ة، إ  

                                                           

 .أي اإلشكال  1ال
 صية محل العامل والعارف على حن علم وقط  باحلق عن تقليد.  2ال
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 قد ال حيصل وال ميكن له حصوله، كما ال خيفى.
ر املرجو  له فيوه حصوول وأحا اجملتهد يف األصول فال دوي له االكتفاء بالظن ح  إحكان ييا ة النظ

العلم، فال د  عليه االعتقا  مبا يظن والعمل على وفقه، بل يتوقف حثل حن ال حيصل له الظن يف 
 . 1الالفروع بقرينة القرينة املقابلة، أي االجتها  يف الفروع 

العلموواء الووذين نقوول عوونهم وكووذلك احلووال يف تعبووري الشوويخ القوودس سووره  بووالنظر واالسووتدالل فووان 
األول  اعتبووار العلووم فيهووا حوون النظوور واالسووتدالل، الشوويخ القووول األول وا عووي اإلمجوواع عليووه وهووو  ال

 -يف البواب احلوا ي عشور حون تتصور املصوبا   -، وا عى عليه العالحوة  2الوهو املعروف عن األكثر
، لكوون املوجووو  حنووه يف حسووألة  4الن العضوودي. ورمبووا حيكووى  عوووى اإلمجوواع عوو 3الإمجوواع العلموواء كافووة

  0ال  0العدم جواي التقليد يف العقليات حن أصول الدين   عووى إمجواع األحوة علوى وجووب حعرفوة اهلل
إ وا يقصوودون االسوتدالل عوون حلكوة، ويقصوودون بووالنظر االجتهوا ، فنقووول  كلموا أطلووق االجتهووا  يف 

وكووووذلك حووووال النظوووور املوووورا ف  ةأصووووول الوووودين أو فروعهووووا أريوووود بووووه اصووووطالحا  حووووا كووووان عوووون حلكوووو
 .باصطالحهم لالجتها 
،   الطاقوةاالجتها  حأخو  حن الوورههد و بالضوم و وهوو لغوة و تعريف االجتها  1قال يف التنقي   ال

  املشوقة ويوأيت مبعوىن الطاقوة أيضوا ، وعليوه فاالجتهوا  مبعوىن بوذل َرهد و بوالفت  و وحعنواهنوه حون الووأو أ
ناه حون الووَرهد و بوالفت  و أو الوورههد و بالضوم و و لوك ألن بوذل الطاقوة ال الوسو  والطاقوة سوواء أخوذ

 خيلو عن حشقة ومها أحران حتاليحان، هذا حبس  اللغة.
                                                           

 .303-302ص 3املتقنة،  ار احملرة البيضاء و بريوت،   املرييا أبو القاسم القمي، القوانني احملكمة يف األصول  1ال
، 444، والعالحوووة يف هنايوووة الوصوووول التطوووود   111، واحملقوووق يف املعوووار   031 - 036  2كالشووويخ الطوسوووي يف العووودة    2ال

، 410 ، والفصووول 214، وانظور حنواها األحكوام  21، والشوهيد الثواي يف املقاصوود العليوة  34والشوهيد األول يف األلفيوة  
 .243واملعامل  

 .4 - 3الباب احلا ي عشر    3ال
 .104  2، واحملقق القمي يف القوانني 213حكاه عنه الفاضل النراقي يف املناها    4ال
 .446شر  تتصر األصول    0ال
 .004-003ص 1الشيخ حرتضى االنصاري، فرائد األصول،  م  الفكر اإلسالحي و قم،    0ال
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وأح ووووا يف االصووووطال  فقوووود عر فوووووه  باسووووتفراب الوسوووو  لتيصوووويل الظوووون بوووواحلكم الشوووورعي وتعريووووف 
إال  أن األصووول يف  لوووك هوووم  االجتهوووا  بوووذلك وإن وقووو  يف كلموووات أصووويابنا القووود س اهلل أسووورارهم 

العاحوووة، حيوووو عر فووووه بوووذلك لوووذهاهبم إىل اعتبوووار الظووون يف األحكوووام الشووورعية، وحووون هنوووا أخوووذوه يف 
تعريووف االجتهووا  ووافقهووم عليووه أصوويابنا حوو  عوودم حالئمتووه ملووا هووو املقوور ر عنوودهم حوون عوودم االعتبووار 

سووواء أكووان هووو الظوون أو غووريه، بووالظن يف شوويء، وأن العوو ة إ ووا هووي مبووا جعلووت لووه احلريووة شوورعا  
فتفسري االجتها  بذلك مما ال تلتزم به اإلحاحية بتاتا . بل ميكن املناقشة فيه حّت  على حسولك العاحوة 
ألن الوودليل يف األحكوووام الشووورعية عنووودهم غوووري حنيصووور بووالظن فهوووو تفسوووري بووواألخ . وعليوووه فهوووذا 

 . 1الالتعريف ساقط عند كلتا الطائفتني 
 اإلشكال الناشئ حن تضمني الظن، يكون بأحد وجهني فاملخر  حن  أقول:
 إبداله باحلرة على احلكم الشرعي. األول:
يف تتمة كالحه السوابق حباشورة قوال  الوحون هنوا فس وره  سره  سالقدحا  كره السيد اخلوئي  الثاني:

 . 2ال ا على استنباد األحكام الشرعيةاملتأخرون حن أصيابنا بأنه حلكة يقتدر هب
يووة امللكووة لالجتهووا  بوول يف لووزوم االجتهووا  بعوود االجتهووا  يف حقوحيف  لووك ولكوون ال مث انووه نوواق  

دووو  االجتهوووا  اللغووووي البوووذل اجلهووود  بعووود حصوووول االجتهوووا  املصوووطل  الامللكوووة  وانوووه ال  مبعوووىن انوووه
ده النووواس، كمووا ال يكفوووي حصووووهلا لووه يف أن يعمووول مبوووا مل يقل وويكفووي  ووور  حصووول امللكوووة لوووه يف أن 

فيفووين قبوول الفيوو  عوون تصصوواضا أو حعارضوواضا... إ  أو  وايووة  ن يطووال  ر أكوو ،هعسوويسووتفرب فيووه و 
، قال  الوحون البوديهي أن اجملتهود أعوين حون على طبقها وهو واض  يطال  الرسالة العملية لغريه فيفين

له حلكة االستنباد حن غري أن يستنبط ويتصدى لتيصيل احلرة وال يف حكم واحد، كغوريه حيتمول 
...  كل حن أفعالوه وتروكوه، وحعوه ال بود  لوه أيضوا  إحوا أن يكوون  تهودا  أو حقلودا  أو حيتوادالعقاب يف

                                                           

، حقسسوة إحيواء آثوار اإلحوام التنقي  يف شر  العوروة الووثقىر أحباث السيد أبو القاسم اخلوئي، الشيخ حرييا علي الغروي تقري  1ال
 .1-4ص 1  و قم، اخلوئي 

 .1املصدر  ص  2ال
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والعمودة علوم االهصووول فبعودحا تعل مهوا االنسووان حتصول لوه حلكووة االسوتنباد وإن مل يتصود  لالسووتنباد 
بووول االسوووتنباد كموووا عرفوووت  ...ةوال يف حكوووم واحووود، إ ن العمووول أي االسوووتنباد حتوووأخر عووون امللكووو

 ...احتأخر عن امللكة حن غري أن يكون له  خل يف حصوهل
 إ ن االجتها  مبعىن امللكة ال يرتت  عليه األحن حن العقاب وال يكون ِعودال  للتقليود واالحتيواد.
فالصيي  أن يعر ف االجتها  بتيصيل احلرة على احلكم الشرعي، وهو هبذا املعىن سليم عون كلتوا 

 . 1الاملناقشتني املتقدحتني 
البتيصوويل احلرووة علووى احلكووم الشوورعي  أي مموون لووه حوون ظهوور حوون كوول كالحووه انووه يقصوود  ل:أق  و 

امللكوووة ولوووذا أضووواف البقوووي شووويء  وهوووو أن اجملتهووود مبعوووىن حووون لوووه امللكوووة قبووول أن يسوووتنبط شوووي ا  حووون 
األحكووام هوول دوووي تقليوودهم وهوول حيوورم عليووه تقليوود الغووريم وهوول يرتتوو  عليووه غووري  لووك حوون األحكووام 

الجتهووا ، أو أهنووا تتصووة باجملتهوود ال ووذي تصوودى لتيصوويل احلرووة علووى األحكووام أعووين املرتتبووة علووى ا
املستنبط بالفعل، وال يعم  حن له امللكة إ ا مل يتصد  لالستنباد خارجا م 
  2ال

 *  *  * 
 حا ختتاره حن الفرق بني العلم واملعرفة، وا كر الدليل على  لك. بّين -
عوووود حتقووووق االجتهووووا  بوووواملعىن املصووووطل ، هووووو حتقووووق االجتهووووا  اللغوووووي ب يكووووونكيووووف   أوض      -

 املصي  لتقليد اجملتهد ولعمله هو بفتاواه.
 وصلى اهلل على محمَّ وال  الطاهرين

 
    ِعلٌم َل ُييِلُحَك َضَلٌل  وماٌل َل يَنَفُفَك َوبالٌ   أحري املقحنني قال 

  .40غرر احلكم  صال
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