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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
(387) 

 هلالمنطقيون: العلم عن تقليد ليس بيقين إلمكان زوا
هااو أن املعر ااة الوايفبااة يف أدااول الاادين أعاام ااان العلاام عاان ايفتهااا  والعلاام عاان  املختااار ن  أ سببب 

تقليد والظن املعترب، وقد اضت بعض األ لة على  عوى مشوهلا للعلم عن تقليد وبعض اإلشاااال  
ال علااى كلاا  اااا قالااه املنطقيااون ااان أن العلاام عاان تقليااد لااي  ااان شااأ  واأليفوبااة عليهااا، و:ضااي   

ياااا  أل:اااه ااااان اوالاااه باااثوال اعتقاااا   بولاقاااة اقلااااد  أو عدالتاااه أو ايفتهاااا   وبت ااا  :ظااار ا تهاااد اليقين
هاو ها ا املعاال االخا  ،  اال يجلامل ارهال املر ا   (1ا:فسه.. قاال يف املنطا   اواملقصاو  بااليقني هناا

 وال الظن وال التقليد وان  ان اعه يفثم.
  (2اان عنصرين توضيح كل  ان اليقني باملعال االخص يتقوم

و بااالقوة القريبااة ااان أاااا بالفعاال إااالول( أن ينضاام إا االعتقااا  اضاامون القضااية اعتقااا  لااان ا 
م لااون االعتقاا  يفاااااي أ  الفعل ا أن كل  املعتقد به ال اان :قضه. وه ا االعتقا  الثاين هو املقاو  

 عم.اليقني باملعال األ

                                                           

، والقواعااااد ارليااااة      ٨٨، وشاااارح املنظواااااة      1١١ح الجلمسااااية     ، وشاااار  111رايفااااا احلاشااااية      (1ا
٤٩٣. 

 أقول  بل ان عنادر لاللة  (2ا
 األول   اليقني باملعال األعم، وهو االعتقا  اراام.

 الثاين    و:ه اطابقا للواقا ، ال يفهالي ار باي.
 الثالث   لباته وعدم إااان اواله بأن ال ياون عن تقليد.

ان عنصرين، ان يفهة أن اليقني باملعال األعم عند  هو اا  ان اطابقا للواقا، وأن ارهل  هاتقو  املصن  إا  وإمنا كه 
 املر   لي  عند  ان العلم. وقد ار اا  يه.



 ه3111/ رجب  31 السبت. ................................................ (3117) (الظنصول: مباحث )األ

2 
 

عن علته  كا  ان اسبباي إمنا ياون   ل  إال اان اواله. و  واالثاين( أن ياون ه ا االعتقا  الثاين
 اخلادة املويفبة له  ال اان ا:فاا ه عنها.

أل:اه لاي   ، ان اعه اعتقا  لاان  اان ها ا االعتقاا  ااان اوالاه  (1انإوهب ا يفرتق عن التقليد أل:ه 
 يمان  رض اواله،  ال  ،ولهاا:اي بقإبه و  لقةي منا هو ان يفهة التبعية لل   إعن علة تويفبه بنفسه، بل 

 .(2ا(ارتاون اقار:ة االعتقا  الثاين لألول وايفبة يف :ف  األ
اليقاني اسااوقهما أ: اه تصادي  يفااام أ   وقال يف املنظواة  اوحد  اليقني وتعريفه وهو القطا وبات  

 اطاااب  لباات  باعتبااار التصاادي  ل يجلاامل الجلاا  والتخيياال والتااوهم وسااائر التصااورا  وباعتبااار ارااثم
 (٤اخرج التصدي  الظين وباعتبار املطابقة خرج ارهل املر   وباعتبار الثبا  التقليد(

بأ: اه ال ااان أن يااون إال  ا ا،  ه  ا ا ااا اعتقاا  : اأويف الجلمسية  اواليقني هو اعتقاا  الجلايب ب
ااا ، اعتقااا اي اطابقاااي لاانف  األااار لاا  .ااان الاااثوال.  بالقيااد األول يناارج الظاان ، وبالثاااين ارهاال  املر  

 (٣اوبالثالث اعتقا  املقلِّد(
 األجوبة:

اللتاثام عاد  اان األداوليني  ، أو ال   يصلح  أسااس،أن ه ا الرأ  املنطقي هو األساس وحيث
بأن العلم عن تقليد لي  اعر ة ويقيناي وعلماي أل:ه اان اواله، ل ا  اان ال باد اان اناقجلاة ها ا الارأ  

حبساا  اااا ادااطلح م  لااه والجلاارو  لاار  االدااطالح   ا:ااه لااو ل يقصااد ااان الاااال املنطقااي،  ااأقول 
 اان اناقجلته بويفو   ،  ا:هلان ال تبال عليه املسائل النف  أارية عليه

 اليقين غير االعتقاد
َاا َُُبه اساببباامه أن اليقااني لااا  االعتقااا ، ويافاااي قولااه تعااااا  األول:  َقَنتبه بببتَبيبه  َوَجَحببداوا َبَابببا َواسه

                                                           

 الظاهر  اوإن  ان...(. (1ا
 .٤2٨-٤23  1الجليخ حممد رضا املظفر، املنط ، اؤسسة النجلر اإلسالاي ا قم، ج (2ا
 ،٨٨ثوار ، شرح املنظواة، اؤسسة ا:تجلارا   ار العلم ا قم،  املال ها   السب (٤ا
قطاا  الااادين حممااد بااان حممااد الاااراا ، نرياار القواعاااد املنطقيااة يف شااارح الرسااالة الجلمساااية، انجلااورا  بيااادار ا قااام،  (٣ا

 ٣5٨. 
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 أن النسبة بينهما هي ان ويفه،  رايفا.( وقد سب  تفصيله و 1٣اسورة النمل  اآلية 
 اليقين ُمر بسيط غير مركب

ااا  :الثببباُ  اليقاااني اااان أاااارين اأن ينضااام إا االعتقاااا  اضااامون القضاااية  ، أو تقاااو م،ان قاااوهلم برت  
يلثااه اااا وإمناا  (1اأااار بسايه وهاو العلام أو أعاال اراتباهاعتقاا  لاان( لا  تاام  اان املساتظهر أن اليقاني 

لثاين أ  يلثاه االعتقا  بأ:ه ال ااان :قضاه، أ  يلثااه عادم احتماال اخلاالو أو هاو مسا  باالعتقا  ا
ان اعتقا ين، وكلا  :ظا  الويفاوب حياث أن املساتظهر أ:اه أعلاى أو اتقوااي انتثع عنه، ولي  ار باي 

 ريفااا  الطلاا  ولااي  حقيقااة ار بااة ااان الطلاا  اااا املنااا ااان النقاايض لياااون املساات   هااو ارااثب 
 األول  قه.

اليقني هو شدة االعتقا  أو أعلى  ريفاته  الويفوب ال   هو شدة الطل ، ولي  بعبارة ُخرى: 
ن، واألداااح  ا:اااه شااادة اال:اجلااااو أو شااادة الااشااافية أو ااااا أشااابه ولاااي  شااادة ار بااااي اااان اعتقاااا ي

 .االعتقا   ا:ه إاا اعه ان ويفه  ما سب  أو لاية األار ا:ه يلثاه
 حقيقته ما يكون عليه الش ء، ال يدخل ف 

ان قوله  اوالثاين  أن ياون ه ا االعتقا  الثاين ال اان اوالاه( لا  دا يح إك ال شايب  :الثالث
وأااا اطااب  للواقاا  يفاثم   ت  ثااإن  اان  علام  يف حقيقاة الجلايب،  االعلم  ة  اخلاان احلاال  املستقبلية بد

أو ال، علااى اااا هااو عليااه ى يف املسااتقبل وا:ااه ساايبق نو سااياأ:ااه  ياا  ويفااو   يف ارحلااة علتااه ا دلااة و 
 اقو ااي له.  لي 

و ا ا ارباان حقااي  يب بفعليته ال بجلأ:يته، أال ترى أن الجلجاع حقاي شاجاعجللاقوام بعبارة ُخرى: 
ااااا قطاااا النظااار عااان أ:اااه  يااا  ساااياون يف املساااتقبل وا:اااه  يفباااان، والاااار  حقااااي  ااار  والبخيااال  يااال

باااعورا االساام األعظاام أل:ااه، بالفعاال، وداال إا أعلااى ى اهلل تعاااا بلعاام باان تااآسااينقل  أو ال، ولاا ا 
قال تعااا    ريفا  اإلاان ولو  ان ودفه املستقبلي  خيالي يف حقيقة إاا:ه ملا آتا  اهلل امسه األعظم

 َبَبَعبها الشَّبيهطَانا َفَكباَن َمبن َاا فَأَتبه َناها آيَاتََنا فَاَُسَلَخ َمنبه اساورة  الهغَباَوينَ  َواتهلا َعَليهَامه َُبَبَأ الََّذي آتَبيبه
                                                           

 ارات  ان اعتقا  قو  وضعي  واا بينهما وأقوى وأضع . العتقا  أيضاي حقيقة تجلاياية كا بل ا (1ا
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 .فَاَُسَلخَ افر ة   اللة(  الحظ 135األعراو  اآلية 
 سواب بأاان اواله أو ال  ا:ه هو هو ولي  ل  . والحاصل:

لااا  دااا يح، حياااث  ااار ق باااه باااني االيفتهاااا  قولاااه  األ:اااه لاااي  عااان علاااة تويفباااه بنفساااه(  :الرابببب 
اويفباة لالعتقاا  والعلام بنفساه  لبداهاة أن  لاةي د، عإك ال شيب ان النظر وااليفتهاا ،  التقليا والتقليد،

 النظر وااليفتها  علة اعدة ال أ ثر ولي  علة تااة.
 إن أريد العلية التااة وكايت باب الربهان  خطأ إك  (بنفسهااملقصو  ان بعبارة ُخرى: 

 ذاتبببببببببببببب ع ّبببببببببببببب ء لببببببببببببببم يكببببببببببببببن معلعببببببببببببببا
 

 وكبببببببببببببببببببببان مبببببببببببببببببببببا يسببببببببببببببببببببببقه تعقعبببببببببببببببببببببا 
 

 وكببببببببببببببان ُيتببببببببببببببا  بببببببببببببببيعن الثبببببببببببببببو  لببببببببببببببه
 

 (3)ه اعبببببببببببببببببببببببرفن مقابلببببببببببببببببببببببببهوعرضبببببببببببببببببببببببيع  
 

أ ل  ليل على عدم كاتيته له وال عل ية كاك له، ختل فه، إك اا أ ثر اا ينظر ويتفاار بعبارة ُخرى: 
 عليه. ستدلِّ الظن بامل ،ا:اي أحي ،الوجيتهد يف األ لة لانه ال حيصل له العلم بل و 

 ان ف  إمكان فرض الزوال، وف  فعليتهاالجتااد والتقليد سيع 
 اارض اوالااه( يقلاا  عليااه إك العلاام احلاداال ااان ايفتهااا  أيضاااي اااان ه ا اايمان أن قولاا: الخببامس

 . رض اواله، بت   ايفتها  ، أو بعروض شبهة
بعبارة أخرى  ال ينلو إاا أن يقال  بأن العلم عن ايفتها  ال اان  رض اواله، عا  التقلياد أو 

والفعلية أعام اان الفارض، إك قاد ال ياثول شايب وال يفاارق شايب شايًاي  عليااي  عالي، يقال  ا:ه ال يثول 
لانااه اااان  اارض اوالااه  اا ااة األعااراض املفارقااة وإن أتصاا  هبااا الجلااخص  ااوال عماار   الجلااجاعة 

 والبياض عا  الفر ية والثويفية.
ل عليه اا ، بل يدسب  أن  ليهما االعلم عن ايفتها  أو تقليد( اان  رض اواله قد  األول:ُما 

 .يأيت أيضاي 
ما  عدالاة اقل اد  أو  به الويفدان، إك  ما قد يثول القطا احلادل عن تقلياد، باثوال يا  الثاُ :ُو
يف وتااادبر  ااارة أخااارى  بأيفالاااة الفاااارأو بت اا  رأياااه، ااااان أن يااثول :ظااار ا تهااد   ايفتهاااا أو ولاقتااه، 

                                                           

 .15٣  1ال ها   السبثوار ، انظواة اال ها   السبثوار ، :جلر :اب ا رهران  جامل (1ا
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 د أو  ليل استجد. رح إشاال يفديد عليه أو ا تجلا ه لويفه يفديلدى املسألة أو 
 الكيل بمكيالين ف  الترورة بشرط المحمول

ان  ليهمااا إن لااوحظ بن ااو الضاارورة بجلاار  ا مااول، ل اااان اوالااه، وإال أاااان اوال   :السبباد 
  ل انهما.

ال يصح الايل اايالني  بأن يعتارب العلام عان ايفتهاا  .اا ال ااان  ارض اوالاه  إك بعبارة ُخرى: 
أ  بن ااو الضاارورة بجلاار  ا مااول أو الضاارورة بجلاار  لبااا  العلااة املعاادة يفتهااا  العلاام عاان ااعتاارب قااد 

اعتارب العلام عان تقلياد ال بينماا بجلر  عدم ت   ايفتها   وعدم حدوث استجد ان  ليال أو شابهة، 
ويوضا ه أ ثار ان قولاه   بن و الضرورة بجلطر لباا  العلاة املعادة اأو ا ماول( ااا أن وااااماا واحاد.

 اا ل  إكا  ااان اساابباي عاان علتااه اخلادااة املويفبااة لااه  ااال اااان ا:فاا ااه عنهااا( يفااار  يف   اوإمنااا ياااون
سب  عن علته اخلادة وهي قول ال    ما ان االيفتها  اسب  عن علته االعلم عن تقليد متاااي  ا:ه 

 اليفتهااا  ، أ  املقلاااد،  امااا اااان اوال هاا ا بااثوالوحيااث  ااان تقليااد  لااه تابعاااي  ،اخلادااة وهااو :ظاار 
 ه ا.علته، وال اان اواله اا عدم اواهلا  ا ا حال اآلخر. 

 هل المراد بب)يتوقف( االمتناع ُو الترتب؟
أن العلم عن تقليد قد ياون ضرورياي، وقد استدللنا عليه وأيفبنا عن اإلشااال  عليه  وقد سب :

م الا   يتوقا  علاى  اا لعله ال اثيد عليه، ولان :ضي  ويفهاي آخر وهاو  ااام عر اوا النظار  اباالعل
 سأل عن املرا  ان التوق  أهو االاتناع أو الرتت  ؟ ال بد أن ي س  وسعي و:ظر( 

النظر  هو ال   اتنا أن حيصل بدون  س  وساعي و:ظار، أن أ   ،ناع إن قالوا :قصد به االات
ااان  بجلاار لااال لأل:بياااب ااان الااوحي، باال والعلااوم احلاداالة  ةاداالور  عليااه الاانقض بااالعلوم النظريااة احل

احلدساايا  اان الضااروريا  رلاام أاااا قااد تااون اتوقفااة علااى اقااداا  :ظريااة  أن    ب احلادس، وقااد ساا
و اا اتنا أن حيصل ان رِّ ع  ، واحلادل  أن النظر  إن واحدة تاون ضرورية واها   عةي حيث لانه 

باأ   ريا   حاىتانام أو رال أو اسطرالب أو حىت ل  :ظر :قض اطل  اا حيصل بإهلام وحدس أو 
 .ل  عقالئي
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اااا قطااا  علااى :ظاار وسااعي و ااار بالفعاال اااا ترت اا هااو النظاار  أن أ   ، وإن قااالوا :قصااد الرتت اا
ّ  الويفاو  ، أ اا  املطلاوب النظر عن اإلااان واالاتناع اان أن النظار  لجلاخص  حققناا إك هاو ااا  باأ

 اان :ظريااي وإن حصال قد ياون ضرورياي لجلخص آخر  ا:ه إن حصل له العلام اان ترتيا  املقاداا   
بل الظاهر ان اباال املنطقياني علياه  رايفاا ااا  ،يا:هان احلدس ابدون ترتي (  ان ضرورياي وقد سب  ب

عرا ااوا النظار  بااالعلم الا   يتوقاا  "ا .اا يوضااح ااا ك ر:ااا  ااا يفاااب يف ا:قاد اآلراب املنطقياة( و  ،ساب 
  . وير  عليهم إيرا ا  مخسة"حصوله على :ظر و س 

التصاااورا  والتصاااديقا  ال يتوقااا  حصاااوهلا علاااى النظااار والاسااا  ألن دااااح  القاااوة    إنا أوالي 
القدساااية تااااون األشاااياب  لهاااا بديهياااة عناااد  و ااال إ:ساااان ااناااه أن حيصااال القاااوة القدساااية با اهااادة 

راته وتصاديقاته علاى النظار أل:اه ااناه أن النفسا:ية والرياضاة القلبياة  اإكن  ال إ:ساان ال تتوقا  تصاو  
 ا بالقوة القدسية وهي .انة له.حيصله
اااا عر تااه انااا ااان أن املاارا  بااالتوق  هااو الرتتاا  ال ااتناااع احلصااول إال بااه وهاا ا املعااال  -ويفوابااه -

اتعارو إرا ته ان التوق   إ:ه يقال  ه ا املعلول اتوق  على ه   العلة اا أ:ه له علة أخرى تقاوم 
 وللب ث دلة بإكن اهلل تعاا. .(1ااقااها(

*  *  * 
 بعبارات .ود  ها اليت ك ر:اها  الستةاأليفوبة اكتب  -

 وصلى اهلل على محمد واله الطاهرين
 

يَا ماَ تَّلا َإَذا ََُردهَ  َُنه تَبعهَلَم َإَلى َخيهٍر عن افضل بن عمر قال  قال أبو عبد اهلل اعليه السالم(  
، اُهظاره َُيهَن َيَت ا َمعهراوفَ  َّرٍّ َلَه فَاعهَلمه ََُّها َيَصيرا الرَّجالا َُمه َإَلى  ها، فََإنه َكاَن َيَت ا َمعهراوَفها َعنهَد َُهه

َلَه فَاعهَلمه ََُّها لَيهسَ  َخَرَة َمنه   َيَصيرا َإَلى َخيهٍر، َوَإنه َكاَن َيَت ا َمعهراوَفها َعنهَد َغيهَر َُهه َلها َف  اْله
 (.٤1  ٣جالاايف  ا  َخاقٍ 

                                                           

 .٨٤-٨2 الجليخ علي  اش  ال طاب، :قد اآلراب املنطقية وحل اجلاالرها، انجلورا  آ ر:د ا قم،  (1ا
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