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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
(383) 

 الظن المعتبرالواجب المعرفة وهي أعم من العلم عن تقليد و 
مااا اخاهااا  ماان عاادم معوميااة العلاام وال االة هاااا للمعرصااة وأل املعرصااة  ااااقة علااى الظاان القببول الراببب : ) :قسببب

املع رب )احلا ل من األمارات واحلجج( وأهه ال يصح سلبها عنها، كما اهنا  ااقة على العلام عان لعلياد صمان قل اد 
 .(1)من ظن ظناً مع رباً هبا.. وسيأيت بياهه( صجزم عن لعليد كال عارصاً بأ ول الدين وكذا

 أل املعرصة لصدق على أمور: والحاصل:
 عن اة هاا. (قعالعطع املطابق للواالعلم )أو  -1
 عن لعليد. (قعالعطع املطابق للواالعلم )أو  -2
 .عن لعليد مأالظن املع رب سواء أكال عن اة هاا  -3

 يدالدليل على صدق المعرفة على العلم عن تقل
 بربهنة الثاهية صنعول: ولنبدأ

هاااا املااياااة علل   إمناااا لااادخل يف حعيع هاااا علااال األءاااياء الفاعلياااة ال لااادخل يف ماهياااااا وال عللهاااا ال ائياااة بااال ان  
أو عان حا  لعلياد عان كوهاه عان اة هااا أو    هيعصاهه ال يدخل يف حع ؛علموالصورية صعط، ومن   ريات ذلك ال

ََ   لَبببى أو الاااوحي بااااملع  األخااا  واألعاام  عا يف األسااا نعاارالو ب يف العلاااو عااارب الن ااا  أو أو حااد   َوَأْوَحبببَى َُّب ببب
با رَبْعر  يبونَ  بَجر  َوم مَّ ََّ بَن ال َببال  ببيييوتابا َوم  ذ ي م َن اْلج  ( أو اإلهلاام بااملع  86)ساورة النلال: اةياة  النَّْحل  َأن  اتَّخ 

دة صهاااي أحااارال باااأل ال لااادخل يف حعيعاااة ع ااام  اهناااا علااال هعااال بمل األخاا  أو األعااام، صاهناااا كلهاااا أساااباب وعلااال إل 
بااني أل هعااول بااأل العلاام كيفيااة هفسااية وأهااه الصااورة املرلساامة ماان الشاايء لاادال كلااه الشاايء، ماان راايف صاارق يف ذلااك  

، أو اهه من اإلضاصة االءاراقية؛ صا ل ساببها ذلك أو أهه من معولة اإلضاصة أو اهه من معولة االهفعال ءبهالذهن أو 
 .يف حعيع ها ال يدخل

 اإلرجي: أدلة ثالثة على عدم حصول العلم من التقليد
حصاول العلام  وال   ، رالً  ا (علامحيصال مان ال علياد ال ال)إىل أهاه  عضاد الادين اإل ايذها  مجاع مانهم  ولكن

                                                           

 (.176الدر  ) (1)
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 العلم احلا ل منه إما هظري أو ضروري وكالمها باطل، قال: وأل   وهو اة ماع النعيضني، منه يس لزم احملال
سااألة: ال لعليااد يف الععليااات كوةااوا الباااري لعاااىل، وقااال العنااربي رااوا  ، وقياال النظاار صيااه حاارام لنااا اإلمجاااع )"م

على وةوب املعرصة وال عليد ال حيصل جلوا  ال ذب وألهه كال يصلح حبادو  العاامل وقدماه وألهاه لاو حصال ل اال 
 "....هظريًا وال اليل

علياات مان مسااائل األ اول كوةاوا البااري وماا  او  لاه و ا  و  نااع أقاول: قاد اخ لا  يف ةاوا  ال علياد يف الع
من الصفات قاال عباد الل اه العناربي راوا  ، وقاال طائفاة بوةوباه وإل النظار والبلا، صياه حارام، لناا أل األماة أمجعاوا 

 على وةوب معرصة الل ه لعاىل وأهنا ال حتصل بال عليد لثالثة أوةه:
 ملخرب صال حيصل بعوله العلم.أحدها: أهه  و  ال ذب على ا

ثاهيهااا: أهااه لااو أصاااا العلاام ألصاااا  بنلااو حاادو  العااامل ماان املسااائل املخ لاا  صيهااا صاا ذا قلااد واحااد يف احلاادو  
 وأهه حمال. امعي هواةخر يف العدم كاها عاملني هبما صيلزم ح

ل ضاروريًا أو هظريًاا ال سابيل إىل ثالثها: أل ال عليد لو حصل العلم صالعلم بأهه  ااق صيما أخارب باه إماا أل ي او 
لاااو علااام  ااادقه بااادليل مل يباااق  األول بالضااارورة وإذا كاااال هظريًاااا صاااال باااد لاااه مااان اليااال واملفااارو  أهاااه ال اليااال إذ

 .(1)(لعليد
وقد هعله عنه يف العواهني مع بعا  ال  يايف يف العباارة قاال: )الثالا،: اهععااا االمجااع مان املسالمني علاى وةاوب 

 مث اس دل با: ين(العلم بأ ول الد  
م - داملعل اا)وال  عليااد ال حيصاال منااه العلاام، جلااوا  كااذب  -1 للواقااع، صااال ي ااول  صااال ي ااول مطابعاااً  -بفاا ح الااال 

 (.لماً ع  
اه، إذ  -2 وقال: )وأله ه لو حصل منه العلم لزم اة ماع الن عيضني يف املسائل اخلالصي ة، مثل حدو  العامل وق َدم 

 املخربين يفيد العلم(. املفرو  أل  خرب كل  من
وقااال: )وأله ااه لااو حصاال العلاام، صااالعلم بأه ااه  ااااق صيمااا أخاارب بااه إم ااا أل ي ااول ضااروري ا أو هظري اااً، واألو ل  -3

مث قااال: )ون اان  اار ا هبااذا اإلمجاااع  (2)باطاال ةزماااً، والث ااا  حم ااال اىل الياال، واملفاارو  عدمااه، وإال  مل ي اان لعليااداً(
ااا ال حتصاال بال عليااد، وذكاار الوةااو  الث الثااة  ، قااال: لنااا: أل    العضاادي   األم ااة أمجعااوا علااى وةااوب معرصااة الل ااه لعاااىل وأهن 

 .(3)لذلك(
                                                           

 .831ص 3عضد الدين اإل ي، ك اب ءرا العضد على خم صر املن هى األ ويل، اار ال    العلمية ا بيفوت، ل (1)
 .361ص 3امليف ا أبو العاسم العمي، العواهني احمل مة يف األ ول امل عنة، اار احملجة البيضاء ا بيفوت، ل (2)
 املصدر. (3)
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 :جواب الدليل األول
 النقض بالمجتهد -3
 يرا على األول:إذ  (1)األالة الثالثة كلها ريف لامة ولكن  
د هفساه اخلطاأ )ال ال اذب إذ ال معا  النع  باجمل هد، إذ كما حي مل يف املعل د ال ذب، حي مل يف اجمل ها أوالا:

ألل ي ااذب يف هفسااه( أي حي ماال أهااه اخطااأ، صلاازم العااول )واالة هاااا ال حيصاال منااه العلاام جلااوا  خطااأ اجمل هااد صااال 
 ، مع بداهة أل اجمل هد كثيفاً ما حيصل له العلم من اة هاا .(لماً ي ول مطابعاً للواقع صال ي ول ع

 الحل:  مكان كذب المقلَّد أعم من عدم حصول العلم للمقلِّد -9
  ان  ل ،عل ادبأهه خلط بني اإلم ال والوقوع، ص هه من املم ن ذالاً واحمل مال لادال ال ايف أل ي اذب املحاًل،  ثانياا:

لعااىل ابق يف علام اهلل العطاع )والعلام، إل طا داملعل اماا حيصال للمعل اد مان كاالم ال الم يف الواقع اخلارةي وأهه كثايفاً 
 .(قعَ ه الواقول  

بعبااارة أخاارال: أال الياال علااى إم ااال الشاايء وقوعااه والوةاادال بشااهد ب ثاارة حصااول العلاام للمعلااد ماان كااالم 
 .مرةعه

 .صعالً  أعم من عدم حصول العلم ذالاً  بعبارة ثالثة: ةوا  ال ذب
 .(2)بعبارة رابعة: اليله أخ  من مدعا 
 ن الَأنية والفعليةجواب الدليل الثاني: خلط بي

 .يرا على الثا : اهه من اخللط بني الشأهية والفعلية كما
 إذ قول املعل د معا    حلصاول العلام ولاي  علاة لاماة ؛خطأبعبارة أخرال: أل قوله )لو حصل منه العلم لزم...( 

لااو كااال علااة لامااة و  صعااد حيصاال ال عليااد وال حيصاال منااه العلاام وال العطااع )اجلهاال املركاا ( وال حاا  الظاان الشخصااي
 على أهه ال يصح كما سيأيت. ،االس لزاملصح 

 وليس خبر كل مخبر رفيد العلم فال رجتم  النقيضان
املعل ادين املخاربين أو قوله: )إذ املفرو  أل  خرب كل  من املخربين يفيد العلم( خطأ إذ املفرو  أل خرب بع  و 

ل د  اول قسيمه اةخار( علاى اهاه ياور  العلام اق ضااًء ال بنلاو العلاة ال اماة )وهو من قلبع  املعل دين يور  العلم 
                                                           

سا  ماا ي اول حب وسنناقشها حس  ألفاظ العواهني باألسا  ألهنا أقوال يف االسا دالل علاى مادعاهم، وهضاي  يف اجلاواب عان الثاا  (1)
 ألفاظ العضد.

أهاه ال لعلياد يف الععلياات؛ لعادم حصاول العلام صيهاا ماان ال علياد، ماع اهاه إمناا ال حيصال العلام يف اجلملاة )أحياهااً( ال باجلملااة  :إذ حمص اله (2)
 )اائماً(.
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 :(1)ا يف املعل دين لشخصنيمص ما أل هفر  اخلربين والعولني يف املعل د والشخ  الواحد أو هفرضهوحينئذ  
رأال  ياا،حإذا رأال ختااال  اجمل هاادين ص مااا ال ال حيصاال لااه علاام أبااداً باال ي ااول ءاااكاً صعلااى األول هعااول: اهااه 

 وأمااا أل يعطااع بعااول أحاادمها )وهااو ماان يعلااد  بالفعاال مااثاًل، أو ماان يثااق بااه أكثاار( صااال يعطااع ،راءاةبااني ال عااار  
 .لفر  أهه قاطع بنعيضه أو ضد بعول اةخر بل ال يظن بل ال يشك  حينئذ  

و قلناا بنلاو العلياة( أخبار كل منهما لو مل يعار  مبثله مفيد للعلم )بنلو االق ضاء، بل حا  لا بعباُّة أخرى:
 ل نه لو عور  مبثله ملا أصاا  صال يلزم اة ماع النعيضني.

ا صاهااه قااد خلااط بااني )يف اجلملااة( ماا هيدين، صااال يلاازم ال ناااق  وحع  لااو صرضاانا األماار يف املعل اا الثااا  هعااول:وعلااى 
ئماااً ليلاازم لعلاام ماان قااول معل ااد  ال أهااه حيصاال لااه العلاام ماان قولااه اااد قااد حيصاال لااه، ى أل املعل ااو)باجلملااة( إذ املاادعَ 

بل ح  لو حصل ألحدمها العلم )املطابق للواقع( من قول أحدمها صال ما حيصل لآلخر لي  إال العطع  ،ال ناق 
صا ذا قلاد واحاد ) :)املخال  للواقع املسمى باجلهل املرك ( وقاد ال حيصال لاه إال الظان، وعلياه صالصاليح أل يعاول

 هماا إذ العطاع أعام مان اجلهال يم من قطعهما حع  يف العدم كاها قاطعني، وال يلز اةخر يف احلدو  واةخر أحدمها 
 املرك (.

العلااام لااازم  اااورة اة مااااع النعيضاااني ال  ل ليهماااال يف لعبااايف  خطاااأ آخااار ألهاااه لاااو حصااال  ، صاااإىل ذلاااك  ضبببافة
حيصاال إمنااا هااو لااوهم اة ماااع النعيضااني أو واقااع أحاادمها و ااورة  صمااا ،كااول قطعيهمااا علماانيواقعهمااا إذ ال يععاال  
ة بشريك الباري بل جمارا  اور   ليسءريك الباري  عنأال لرال أل الصورة املرلسمة يف الذهن  اةخر أو  وراما؛

ااا اً ضاااوع؟ وأل اة مااااع النعيضاااني املاااأخوذ مو لاااه ( هاااو  اااوراما ال واقعهماااا؟ملثااال )حم  بعباااارة أخااارال: مهاااا اة مااااع  ال(
 .ال الشائع الصناعي األويلللنعيضني باحلمل الذايت 

 .والعطع املخال  للواقعر اجلهل املرك  )اجلزم( آلخلعلم )أي املطابق( حلصل دمها الحألوعليه: لو حصل 
*  *  * 

 اعوال العضدي. را  حبثاً موةزاً عن الضروريات وأقسامها وكيفية اس ثمار ذلك يف اكتب  -
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهررن

 
 بَيتي وَوالرَت ه م، فَبَقد َجَمَ  الل هي َلهي الَخيَر كيلَّهي َمن َمنَّ الل هي َعَليه  ب َمعر َفة  أهل  : قال رسول اهلل 

 (.085األمايل للصدوق، ص)
                                                           

 ر املسألة.و هذا الثا  هو  ريح عبارة العضد، ل ن ذكرها االح مال األول ل ميماً لص (1)

 m-alshirazi.com: ل يس ر مالحظة ه  الدر  على املوقع ال ايل


