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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
(382) 

 دليل اإليجي والقوانين على عدم حصول العلم من التقليد
ل العلّم اّالعلم به ّه قّايم ايمّا أخّم بّه إمّا أن حص ّأن التقليد لو ما ذكره اإلجيي من )ثالثها: ق: سب

يكّون ضّّروريأا أو  ظريأّّا ال سّبيل إ  األول بالوّّرورة وإذا كّّان  ظريأّّا اّال بّّد لّّه مّن يليّّل واملفّّرو  أ ّّه ال 
)وأل  ّّه لّّو حصّّل العلّّم، لّّه: ذكّّره قّّاحق القّّوا ني بقو و   1)يليّّل إذ لّّو علّّم قّّدقه بّّدليل د يبّّ   قليّّد 

ّّا أن يكّّون ضّّروري ا أو  ظريّ ّاأ، واألو ل بااّّل   مّّاأ، والث ّّا  حمتّّا  ا   اّّالعلم به ّ ّه قّّايم ايمّّا أخّّم بّّه إم 
، قّال: لنّا: أن    مث قال: )ومم ن قر ح هبّاا اإلمجّاا العوّد     2)يليل، واملفرو  عدمه، وإال  د يكن  قليداأ 

ا ال حتصل بالتقليد، وذكر الو وه الث الثة لالك األم ة أمجعوا على و وب معر   . 3)اة الل ه  عا  وأّن 
 المناقشة

الثّّا  وثالثّّة  تّّار اّّقاأ ثالثّّاأ، الشّّ  األول وأخّّرخن  تّّار الشّّ  علّّى الثالّّن: أ نّّا  ّّارة  تّّار  ويرررد
 استدالله على كل التقايير: و ري  

 العلم عن تقليد، ضروري -أ
وال يصّّّو قولّّّه  ،رور العلّّّم احلاقّّّل مّّّن التقليّّّد، كلمّّّا حصّّّل، ضّّّ وأن   تّّّار الشّّّ  األول  أواًل:

)بااّّل   مّّاأ  إذ الوّّرورياع أ ّّواا سّّتة، والبااّّل   مّّاأ هّّو أن يكّّون العلّّم احلاقّّل مّّن التقليّّد مّّن 
الفطرياع أو األولياع، لكنه قد يكون من الورورياع من أقسامها األخّرخن  أال  ّرخن أن املشّاهتداع 

ماا مّن مجّ   الس  توا راع من الورورياع؟ ومدخل األول البتصتر ومدخل الثا  من الورورياع؟ وأن امل
ميتن   وااؤهم على الكاب، اإذا أمكن أن يكون منشه الورورة غري الفطرة وبداهّة العقّل، كاإلبصّار 

                                                           

 .131ص 3عود الدين اإلجيي، كتاب ارح العود على خمتصر املنتهى األقويل، يار الكتق العلمية ّ بريوع،    1)
 .381ص 3وع،  املريزا أبو القاسم القمي، القوا ني احملكمة يف األقول املتقنة، يار احملجة البيواء ّ بري   2)
 املصدر.  3)
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، ايمكن أن يكون منشهها، لدخن البعض، السماا ممن يثّ  بّه ثقّة مطلقّة ، ايمّا إذا والسماا من مج  
 .العلم منه حصل له

 :أقسام اليقينيات الست
 أن اليقينياع، املسماة بالبديهياع أو اليت هي أقوهلا، على أقسام ستة: وتحقيق ذلك:

 األوليات
: )وهي قوايا يصد م هبا العقل لااهتا، أ  بدون سبق خّار  عّن ذاهتّا، بّهن )األوليات( األول:

كاايّّاأ يف احلكّّم وابّّ م بصّّدم القوّّية،   مّّ   و ّّه الّّنفل ا  النسّّبة بينهمّّا  1)يكّّون  صّّور الطّّراني
ّّه التصّّدي  هبّّا اّّوراأ  -الطّّراني  -اكلمّّا وقّّ  للعقّّل أن يتصّّور حّّدوي القوّّية  علّّى حقيقتهّّا وقّّ  ل

. وهّّّّّّّاا مثّّّّّّّل قولنّّّّّّّا  الكّّّّّّّل أعظّّّّّّّم مّّّّّّّن ابّّّّّّّ ء  و  النقيوّّّّّّّان ال  2)عنّّّّّّّدما يكّّّّّّّون متو هّّّّّّّاأ هلّّّّّّّا
 . 4)  3)جيتمعان 

 الفطريات
قياسّّاهتا معهّّا، أ  أن العقّّل ال يصّّدم هبّّا  جّّري  صّّور  )وهّّي القوّّايا الّّيت الفطريررات: الثرراني:

ارايها كاألولياع، بل ال بُد  هلا من وسط، إال أن هاا الوسط ليل مما ياهق عن الاهن حيت حيتا  
 ، اكلما أحور املطلوب يف الاهن حور التصدي  به حلوور الوسط معه. 5)ا  الق واكر

                                                           

قيّّل: إن  األوليّّاع هّّي الّّيت يكّّون ايهّّا  صّّو ر املوضّّوا وحّّده  صّّو راأ كّّامالأ، كاايّّاأ يف  صّّدي  العقّّل بثبّّوع احملمّّول هلّّاا   1)
املوضّّوا. و نرصّّر يف قوّّية واحّّدة اقّّط، وهّّي  ا تمّّاا النقيوّّني حمّّال . وأل ّّل ذلّّك: أضّّا  هّّاا القائّّل قيّّداأ آخّّر 

هو استرالة االستدالل عليها، ألن كل  استدالل يتوقف على قوية  ا تماا النقيوني حمال ، اال ميكن لتعريف األولياع، و 
 االستدالل على القوية األخرية، أل  ه مصايرة.

 بهحد أسباب التو  ه وهي اال تباه، وسالمة الاهن، واقدان الشبهة، وعملية غري عقلية لكثري من البديهياع.  2)
 . ت العمدة يف مبايئ قياس المهانلقوايا باألولياع ألّنا أسب  من مجي  القوايا لدخن العقل، ولاا كاوإمنا مس يت هاه ا  3)
 3 السّّيد رائّّّد احليّّدر ، املقّّّر ر يف اّّّرح منطّّ  املظفّّّر مّّ  متنّّّه املصّّّرو، األمّّرية للطباعّّّة والنشّّّر والتوزيّّ  ّ بّّّريوع،   4)

 .477-471ص
ايئ ابدل أن حصول العلم يف الفطرياع إمنا يكون عن سبق خفي  غري لكن: سيهيت من قبل املصنف )قدس سره  يف مب  5)

ملرّّول للعّّاد، وم فّّول عنّّه لوضّّوحه لديّّه، وأل ّّل ذلّّك  ّّدخل الفطريّّاع يف القوّّايا غّّري املكتسّّبة، أل ّّه إمنّّا يعتّّم كّّون 
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 . 1)ا حكم بديهي إال أ ه معلوم بوسط مثل حكمنا بهن االثنني مخل العشرة، اإن ها
 العلم عن تقليد ليس من األوليات والفطريات

ومن الواضو أن العلم احلاقل عن  قليد ال يندر  يف أحد هاين القسمني، لكننا  ستظهر إمكّان 
 إحلاقه هبا. ، على األقل،ا درا ه يف أحد األقسام األربعة اآل ية أو

 ولكنه قد يلحق بالمشاهدات
و سمي أيواأ  احملسوساع . وهّي القوّايا الّيت حيكّم هبّا العقّل بواسّطة ) المشاهدات: :الثالث

 .علماأ  دت قت : من اقد حس اأ اقد اّت  3)وال يكفي ايها  صو ر الطراني م  النسبة ولاا قيل  2)احلل  
 واحلل  على قسمني:

 ىبواسّطته  سّم البصر والسم  والاوم والشم واللمل. والقوايا املتيقنّة :وهو مخسة أ واا :ظاهر
وهّاه الّورية ايبّة  ،وهاه الثمرة حلوة ،وهاه النار حارة ،مويئة  4)بهن الشمل كاحلكم ، حسياع)

 وهكاا.الرائرة... 
 وأملّاأ  وخواّاأ  اكّرةبّهن لنّا  كّالعلم ،والقوّايا املتيقنّة بواسّطته  سّمي )و ّدا ياع  : 5)وحل  باان

 . 1)ذلك ... وحنو وعطشاأ  ولاة و وعاأ 

                                                                                                                                                                                                                       

 احلكم مكتسباأ إذا قدر اال تقال إليه  الحظة سببه.
 .املصدر الساب   1)
ن  احلّل إمنّا يتعل ّ  باب ئيّاع، أل ّه خمصّوص ب مّان اإلحسّاس ومكا ّه. إن قيّل: إن  العقّل ال يّدر  وهي قوايا   ئية، أل  2)

 اب ئياع، وإمنا يدر  الكلياع اقط، اكيف حيكم العقل هباه القوايا اب ئية؟
كاحلاسّّة الظّّاهرة أو   قلنّّا: إن العقّّل يّّدر  الكليّّاع بنفسّّه، وال يّّدر  اب ئيّّاع بنفسّّه، ولكنّّه يّّدركها باسّّتعمال آلّّة إيراكيّّة

الباانة، اهو يدر  أن هاا ابسم أبيض بواسطة حاسة البصر، وأن هاا حلو بواسطة حاسة الاوم... وهكاا. وسيهيت بيان 
 ذلك مفص الأ يف قناعة المهان.

 ينسق هاا القول إ  املعلم األول أرسطو.  3)
 ي .أ  الشمل املعهوية، حىت  كون القوية   ئية، وإال االشمل كل    4)
 احلل الباان: مخسة أ واا أيواأ: احلل املشرت ، وقوة اخليال، والقوة الوامهة، والقوة احلااظة، والقوة املتصرِّاة.  5)
 .484-474ص 3 ، املصدر الساب   1)
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لرّّ  العلّّم احلاقّّل عّّن  قليّّد باملشّّاهداع، اّّإن املشّّاهداع )الّّيت ظهّّر أ ّّه ال ميكّّن أن ي أقررول:
كوّنّا يقينيّة مّ    ضّرورية غّري مكتسّبةواملّال  يف كوّنّا  ،نيّاعيقصد هبا خصوص املبصراع  مّن اليقي

عّّدم حصّّول ذلّّك اليقّّني عّّن اسّّتدالل و ظّّر، وهّّاا ابّّام  مو ّّوي اّّيمن يثّّ  بسّّم  غّّري أو بصّّره  
اعلّم  ةأ ر أ ّه زيّد أو أكّل  ّ علّم منّهأو بصّره )إن د يكّن أكثّر  الّو مسّ  قّو اأ كما يث  بسمعه هّو 
مسعّه  ، اكّاا لّو مسّ  قّاحبه الّا  يّرخن  وال األوليّاع الوّرورياع )ال الفطريّاعاّنا حلوة، كان مّن 

ا ّّه  :لّّهقّّاحبه اقّّال  ،يصّّاأ مسعّّاأ وأيم  ش منّّه أقّّوخن   ّّيقن أ ّّهيف القّّوة والدقّّة اكيّّف إذا  كسّّمعه
مّّرة، عنّّدما ذاقهّّا، حلّّوة، اا ّّه كثّّرياأ مّّا )ويكفّّي املّّرة الواحّّدة إذ املو بّّة قّّوع زيّّد أو ان هّّاه الث

اب ئية  قيض السالبة الكلية  حيصل له العلّم بّالك، اهّو مّن الوّرورياع ال النظريّاع إذ النظّر  مّا 
سّّتدالل وال يصّّدم االسّّتدالل علّّى السّّماا، ايمّّا إذا مسّّ  هّّو، وال علّّى اكتسّّاب باال وقّّف علّّى 
قّايم لّدخلت املشّاهداع يف يائّرة   1)ا ّهاّان ايعّي  ،قليّديث  به، وال علّى الت نمممس  السماا إذا 

 النظرياع. هاا خلف.
 وقد يندرج في التجربيات

 التجربيات "أو المجربات":الرابع: 
، ايرصّل بتكّرر  3)منا يف إحساسنا  2)وهي القوايا اليت حيكم هبا العقل بواسطة  كرر املشاهدة)

يرسّ  يف الّنفل حكّم ال اّك ايّه، كّاحلكم بّهن كّل  ّار حّارة، وأن ابسّم املشاهدة ما يو ّق أن 
 يتمدي باحلرارة.

افّّّي املثّّّال األخّّّري عنّّّدما جلّّّر ب أ ّّّواا ابسّّّم امل تلفّّّة مّّّن حديّّّد وحنّّّاس وحجّّّر وغريهّّّا مّّّر اع 
 ّؤثر متعدية، وجلدها  تمدي باحلرارة، اإ ا جل م   ماأ با  اأ بهن ار فاا ير ّة حّرارة ابسّم مّن اّهّنا أن 

التمدي يف حجمه، كما أن هبواها يؤثر التقلص ايه. وأكثر مسائل العلوم الطبيعية والكيميّاء والطّق 

                                                           

 ظرياأ. االستدالل وكو ه   1)
 املراي من املشاهدة هنا هو مطل  احلل  الظاهر، وليل خصوص احلل  البصر .  2)
.وهي قوايا ك  3)  لتيتة، كما سيتبني 
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 . 2)  1)من  وا اجملرباع
اجملرباع هي املشاهداع وزياية، وال اك أن بعض املقلدين حيصّل لّه مّن  كّرر اان احلقيقة  وفي

 . ظر ال  ضرور التقليد من االعلم احلاقل جتربته قدم زيد من الناس، العلم من كالمه، 
 وقد يلحق بالمتواترات

  المتواترات:الخامس: 
ّّّ ول معّّّه الشّّّك، وحيصّّّل ابّّّ م القّّّاا ) ّّّنفل سّّّكو اأ ي . وذلّّّك  3)وهّّّي قوّّّايا  سّّّكن إليهّّّا ال

كعلمنّّا    4)بواسّّطة إخبّّار مجاعّّة ميتنّّ   وااّّؤهم علّّى الكّّاب، وميتنّّ  ا فّّام خطّّههم يف اهّّم احلايثّّة
د  شّّاهدها، وبنّّ ول القّّرآن الكّّرن علّّى النّّ  حممّّد قّّلي اهلل عليّّه وآلّّه،  بو ّّوي البلّّدان النائيّّة الّّيت

                                                           

لكن: سيهيت يف احلدسياع أن  املصنف )قدس سره  يفر م بينهّا وبّني التجريبّاع بّهن السّبق والعلّة يف اجملربّاع غّري معي نّة   1)
 املاهية، وإمنا املعلوم ايها و وي سبق ما، خبال  احلدسياع، اإن ماهية السبق ايها معي نة.

العلّّة، وهّّي ار فّّاا ير ّّة احلّّرارة وا فاضّّها. مث  إن  أكثّّر مسّّائل العلّّوم الطبيعيّّة وعلّّم وهنّّا يف املثّّال املّّاكور قّّد علمّّت ماهيّّة 
 الكيمياء والطق  علم ايها ماهية السبق، وهكاا يف أكثر التجربي اع.

ة وعدمها. ومن هنا: د يفر م األكثر بني التجربياع واحلدسياع  ا ذكره املصنف )قدس سره ، وإمنا ار قوا بينهما بتكرار املشاهد
  التجربياع. إاهر عوا كل ما حيتا  إ   كرار املشاهدة 

 هاا، وإن مجي  عباراع املصنف )قدس سره  املاكورة هنا  نسجم م  العلم  اهية العل ة، وال  نسجم م  ابهل هبا.
 .481-484ص 3  املصدر الساب :  2)
 ا تهى. أقول ستهيت املناقشة يف هاا القيد. – ، وهو الا  ال يكون عن  قليدهلزواكن أ  اب م الا  ال مي  3)
الزم،  ظراأ إ  أن الناس اجملتمعني كثرياأ  –ايما أرخن  –هاا القيد األخري د ياكره املؤلفون من املنطقيني واألقوليني. وذكره   4)

 ما خيطهون يف اهم احلايثة على و هها، حينما  قتوي احلايثة يقة املالحظة.
ا  قتوي بهن ابمهور ال  ته ى ايه الدقّة يف املالحظّة، إذ سّرعان مّا  سّر  ايّه العّدوخن واحملاكّاة بعوّهم وقوا ني علم اال تما 

لبعض، اإذا  ّهثر بعوّهم باحلّايمل املشّاهد قّد يقلّده غّريه مّن احلاضّرين بالتّهثر مّن حيّن ال يشّعر، ايسّر  إ  اآلخّرين. 
 ملالحظة وإن حصل اليقني بعدم  عمدهم للكاب.وعليه، ال حيصل اليقني من إخبار مجاعة حيتمل خطؤهم يف ا

أال  ّّّرخن أن املشّّّعوذين يّّّه ون بهعمّّّال يبّّّدو أّنّّّا خارقّّّة للعّّّاية اين ّّّدا هبّّّا املتفر ّّّون، ألّنّّّم د يرزقّّّوا سّّّاعة اال تمّّّاا يقّّّة 
طعّن  فسّه املالحظة، ولو ا فري الش ص وحّده  شّاهدة املشّعوذ لر ّا ال يشّاهده يطرّن ال  ّا  بهسّنا ه وخير ّه إبّراأ، أو ي

  دية وال خير  الدم، بل قد  نكشف له احليلة بسهولة. )منه قدس سره .
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 . 1)وبو وي بعض األمم السالفة أو األا اص 
 وااّؤهم علّى الكّاب   وامتنّاااملتوا راع  عتمد على السّماا عّن مجاعّة يقطّ  بصّدقهم ) أقول:

أو أويّل القّر  أو ابّن السماا عن ثقة يقطّ  بصّدقه )كسّلمان  يعد  من الورورياع وال   عد  اكيف 
، اا ّّّه عّّّن مسّّّاا ال عّّّن اسّّّتداللاحلاقّّّل القطّّّ   بينهمّّّا هّّّو: أيب عمّّّري  مّّّن الوّّّرورياع؟ وابّّّام 

 الورور  اإن كان عن استدالل انظر .
 وقد يندرج في الحدسيات

 الحدسيات: السادس:
وهّّّي قوّّّايا مبّّّدأ احلكّّّم هبّّّا حّّّدس مّّّن الّّّنفل قّّّو   ّّّداأ، يّّّ ول معّّّه الشّّّك، ويّّّاعن الّّّاهن )

اجملربّاع يف األمّرين املّاكورين، أعّر  كّرر املشّاهدة، ومقار ّة  خنجمّر )واحلدسياع  ارية   2) وموّنا 
 ، اإ ه يقال يف القياس مثالأ: 3)القياس اخلفي

هاا املشاهد من االختال  يف  ور القمر لو كان باال فام أو بهمر خار  سوخن الشمل ملا استمر 
علّّى هّّاه الصّّورة مّّن االخّّتال ، ايرّّدس الّّاهن أن  علّّى منّّط واحّّد علّّى اّّول الّّ من، وملّّا كّّان

 سببه ا عكاس أاعة الشمل عليه.
ولّّاا أحلقّّوا  ،ضّّااة هّّي احلّّدس  اهيّّة السّّبقواإل ،ضّّااةإن احلدسّّياع جمربّّاع مّّ  أويف احلقيقّّة 

 احلدسياع باجملرباع.
اع ن السّّّبق يف اجملربّّّ إقّّّال الشّّّي  العظّّّيم خوا ّّّا  صّّّري الّّّدين الطوسّّّي يف اّّّرح االاّّّاراع : 

 . 4)  ويف احلدسياع معلوم بالو هني ،معلوم السببية غري معلوم املاهية
  النّ اكاا حال من حيدس من ادة قرب أمثال أيب ذر وعمار واملقداي وسلمان مّن  أقول:

                                                           

 .484-483ص 3  املصدر الساب :  1)
 .484ص 3  املصدر الساب :  2)
وهم  فى األمر األول أعر  كّرار املشّاهدة عّن احلدسّياع، وأر ّ  كّل مّا حيتّا  إ   كّرار املشّاهدة إ  التجربيّاع، بعو   3)

 ا حتدمل هبا النفل من يون  كرار املشاهدة.وخص  احلدسياع  
 .481-485ص 3  املصدر الساب :  4)
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)علّيهم السّالم  عّنهم  واخم بشدة  ثبتهم ويقتهم، مطابقة ما أ علمهي )عليه السالم ، ومن الوقأو 
 ايه وال كاب. وأ ه ال خطه للواق 

 والحصر في الستة استقرائي، فيمكن إضافة ضروري سابع
ويؤكّّد مّّا موّّى )مّّن إحلّّام العلّّم عّّن  قليّّد بالوّّرورياع، بهحّّد أقسّّامها األربعّّة أو بّّهكثر مّّن 

 يائّّر بّّني اإلجيّّاب والنفّّي حصّّر الوّّرورياع يف السّّتة اسّّتقرائي، ولّّيل  صّّر عقلّّي ان  واحّّد منهّّا  
 .بهحدهاا م   أن يلر  مصدام  ، وأو  منه آخر ميكن أن يوا  قسم :ليهوع

و هّاأ عقليّاأ  –كالشّارح مّال عبّد اهلل اليّ ي    –)ذكّر بعوّهم اقّد  احلصر العقلّيقيل ب ال يقال:
لّّالك، يائّّراأ بّّني النفّّي واإلثبّّاع، وهّّو: إن  القوّّايا البديهيّّة إم ّّا أن يكّّون  صّّو ر ارايهّّا مّّ  النسّّبة  

ّّا أن يتوقّّف علّّى واسّّطة غّّري احلّّل كاايّّاأ يف احلكّّم وابّّ م ، أو ال، واألو ل:  األوليّّاع . والثّّا  إم 
ّّّه  لّّّك الواسّّّطة  يّّّن ال والثّّّا الظّّّاهر والبّّّاان، أو ال،  :  املشّّّاهداع . واألو ل إم ّّّا أن  كّّّون اي

ّّّا أن يسّّّتعمل ايّّّه    يّّّق عّّّن الّّّاهن عنّّّد  صّّّو ر األاّّّرا ، أو ال، واألو ل:  الفطريّّّاع . والثّّّا  إم 
ّّا أن يكّّون احلكّّم ايّّه حاقّّالأ بإخبّّار مجاعّّة ميتنّّ  احلّّدس،  أو ال، واألو ل:  احلدسّّياع . والثّّا  إم 

لدخن العقل  وااؤهم على الكاب، أو ال يكون كالك، بل كان حاقالأ مّن كثّرة التجّارب، واألو ل: 
 . 1) املتوا راع . والثا :  التجربي اع  

بثّّّوب الو ّّّه العقلّّّي والّّّدوران بّّّني القطعّّّي لّّّيل واقّّّ  كالمّّّه إال االسّّّتقراء النّّّاقص،  إذ يقرررال:
والثّا  الصريو ايه هّو أن يقّال: ) أن  هي به حصره العقلي نيُ واإلثباع إذ يقال يف آخر كالمه الا  

ّّّا أن يكّّّون احلكّّّم ايّّّه حاقّّّالأ بإخبّّّار مجاعّّّة ميتنّّّ  لّّّدخن العقّّّل  وااّّّؤهم علّّّى الكّّّاب، أو   ،الإم 
صّّل مّّن كثّرة التجّّارب أو ال، واألول التجربيّّاع، والثّّا  إمّّا إمّّا أن حيواألو ل:  املتّوا راع . والثّّا : 

   وهكاا.واألول: العلم عن  قليد، والثا ... ،من ال ري أو ال أن حيصل عن أخا  
 العلم عن تقليد نظري -ب
 تار الش  الثا  و قول أن قوله: )وإذا كان  ظريأا اال بد له من يليل واملفرو  أ ّه ال يليّل  ثانياً:

                                                           

 .471ص 3  املصدر الساب :  1)
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 ،ؤيخنإذ أ ّّه مّّن اخللّّط بّّني يليّّل الصّّدم ويليّّل املّّ   ّّامعلّّم قّّدقه بّّدليل د يبّّ   قليّّد  غّّري إذ لّّو 
والّّّّا  خير ّّّّه عّّّّن التقليّّّّد إ  اال تهّّّّاي حتصّّّّيله الّّّّدليل علّّّّى املّّّّؤيخن يون الّّّّدليل علّّّّى الصّّّّدم، 

كل مقلد ملر ّ  عليّه أن حيصّل علّى الّدليل علّى ا تهّايه وعدالتّه )ومّن اروعهّا عّدم    أن  ره: يوض  و 
على وثاقتّه مثالأ ولو بعشرة أيلة  هدالله  وحريته... إخل لكن حصوله على الدليل على ذلك واستكاب

 استنبطه، اكاا املقام.ما وقدم هلجته وعدالته ال خير ه عن كو ه مقلداأ له يف 
)مّّا  انو قولّّه: )اّّالعلم با ّّه قّّايم ايمّّا أخّّم بّّه  مركّّق مّّن اّّقني )أ ّّه قّّايم   بعبررارة أخرررى:

إقامّة الّدليل علّى كّون مّا بينمّا  وإقامّة الّدليل علّى كو ّه قّايقاأ أمّر   مطاب  للواقّ   وقري أخم به
ر  املقلّد عّن كو ّه مقلّداأ إ  كو ّه جمتهّداأ يون خُيّواألخري هو الّا   ،خرآ أخم به مطابقاأ للواق  أمر  

ن كو ّّه مقلّّداأ عّّ املقل ّّداألول اّّالعلم به ّّه قّّايم وإن احتّّا  إ  اسّّتدالل وقّّار  ظريّّاأ لكنّّه ال خيّّر  
 إ  كو ه مستدالأ على املؤيخن واملد عى. اتدبر

 العلم عن تقليد ليس بتقليد وال اجتهاد -ج
 بل هو أمر آخر. وليل ا تهاياأ قول الدين ليل  قليداأ العامي بهان علم هو  تار اقاأ آخر و  ثالثاً:
 ا سيهيت.، كم 1)اارتاه بعض املنطقيني يف اليقير من ان ال يكون اب م عن  قليد ستهيت مناقشة ماكما 

*  *  * 
 على ري ا على بعض املنااقة يف كون القسمة حاقرة عقالأ. اعترض -
على يعوا ا أن العلم عّن  قليّد مّن الوّرورياع، بعّد أن  تصّور مّا قلنّاه  يّداأ، مث إن  اعترض -

  يسر ذلك أ ق عن االعرتا .
 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين

 
 َلماَء، وخاِطُبوا الُحَكماَء، وجاِلُسوا الُفَقراءَ سائُِلوا العُ : قال رسول اهلل 

  .41حتف العقول: ص)
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