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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل ةب العادلني ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األةضني ،واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني،
وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(٘)ٕ9
كان الكالم عن (أحدمها) وفرقه عنن (الفنرا ادلنراا) وعنن (الكلني ادلييند ابلوحندة) وان (أحندمها) ثعنني بنوم نبهم إ بنام ،ووننلنا إ ين
بعض الكلمات و يدها:
تعني احلجة واقعا
اآلخوند :ال شيء من املتعارضني حبجة ،لعدم ّ
و نهننا( :)1ننا بهنني إليننه امخو نند ننن سننيوني عننال ادلثعاةضننني عننن احلنيننة ،اسننثنااا إ ان الثعنناة يو نني العلننم بكن ب أحنندمها وحين ان
(أحنندمها) ننع ثعننني – لديننه قنندث سننر  -بننوم وال عننوان لننه واقعننا فننال يكننون أحنندمها حنننة يف خصننو ننياا أل ننه ال عيننني واقعيننا يف احلنننة
أنال.
قننال( :الثعنناة وأن عننان ال يو نني إال سننيوني أحنند ادلثعاةضننني عننن احلنيننة ةأسننا ،حين ال يو نني إال العلننم بكن ب أحنندمها ،فننال يكننون
هناك ا ع عن حنية امخر ،إال إ ه حي عان بال عيني وال عنوان واقعا ن فإ ه مل يعلم ع بنه إال عن ل  ،واحثمنال عنون عن نهمنا عناباب  -مل
يكن واحد نهما حبنة يف خصو ياا  ،لعدم الثعني يف احلنة أنال ،عما ال خيفى)(.)3()2
إشكال :املقتضي حلجيتهما موجود ،واملانع حمتمل فقط ،فهما حجة
و وضيحه ع صرف وإضافة :ا ه قد ييال حبنية عليهما (عال ادلثعاةضني) وبل اسثنااا إ و وا ادليثضي وعندم علو ينة و نوا ادلنا ع،
إب ليس إال جمرا احثمال و وا  ،وا ه إبا عان ادليثضي مم االقثضاء وعان ال يو د إال حمثم ادلا عية فا نه إبا عنان نفصنال فنان العينالء ير بنون
األ نر علنى ادليثضني ،بن قنند يينال بن ل حنا يف حمثمن ادلا عيننة ادلثصن ؛ أال نر ::ان الظنواهر حننة وان حمثمن اليرينينة ادلنفصن (وهنو حمثمن
ادلا عية) ال يسيطها عن احلنية؟ وا ا حمثم اليرينية ادلثص ففيه خالف ،على ان ادليام ،عما سيظهر ،ن حمثم ادلا عية ادلنفص .
وعلننى أف ففنني اخلنتين ادلثعاةضننني :فننان ادليثضنني حلنيننة عن نهمننا و ننوا ،لفننر اسننثنماعهما لشنرائا احلنيننة عكوهمنا خننتف يثننني
ضابطني ب قد يكوانن ن الصنحي االعالئني عثعناة خنتف تةاةة وانران فرضنا وال كنون شنكلة إال عاةضنهما ،وا نا ادلنا ع وهنو الثعناة
فا ننه لننيس ننا ع قطعنني عننن حنيننة ع ن نهم نا ب ن هننو ننا ع احثمنناي؛ وبل ن ألن الثعنناة ال يو نني إال العلننم بك ن ب أحنندمها (إب ال يعي ن
ندق ادلثناقضني أو ادلثضااين) وال يو ني العلنم بكن ب عليهمنا لبداهنة ا ننا علنم بكن ب أحندمها ال بكن ب عليهمنا ،وحينئن فكن واحند نن
اخلنتين ادليثضنني فيننه مم وادلننا ع حمثم ن إب كثم ن ا ننه يكننون هننو الكننابب (لبداهننة ا ننه ال ييطننع ا ننه الكننابب لفننر ان الثعنناة يو نني العلننم
بك ب أحد :احلنثني ادلثساويثني) فعليه :يكون ع نهما حنة لو وا ادليثضي فيه ع جمرا احثمال و وا ادلا ع ،وهو نفص أل نه حصن
بعد عاةضهما ادلنفص عن و وا ع نهما ،وحي مل ميكن اجلمع بينهما عاان حنة ختيعية.
ول ن ا قننال امخو نند يف يريننر ه ن ا الو ننه (و ننه حنيننة ع ن نهمننا) (الثعنناة وأن عننان ال يو نني إال سننيوني أحنند ادلثعاةضننني عننن احلنيننة
( )1ن الكلمات اليت ظهر و ه النظر فيها مما سبق.
( )2امخو د اخلراساين ،عفاية األنول ،يسسة آل البيت عليهم السالم إلحياء الرتاث – قم ،ج.439 1
( )3وقال الوالد يف شرحه :ابا عرفت بلن قلننا :ابا عناة خنتان فعلنى الينول ابلطرييينة ال بند نن الينول بسنيواهما للعلنم االمجناي بكن ب أحندمها .عنم ميكنن فني ال الن
هبما ،فلو ال أحدمها على احلر ة لصالة اجلمعة و امخر على الو نوب فينا االسنثحباب الن احلننة اةهولنة بينهمنا انفينة لنه ،و علنى الينول ابلسنببية ادلطلينة يكنون اال نر
ن ابب الثزاحم و أييت اوة ر حات ادلثزااني ن االمهية و حنوها ،و على اليول ابلسببية يف اجلملة يثساقطان أيضا .ه ا خالنة البح .
ابا عرفننت بل ن يننول( :الثعنناة  -و ان عننان ال يو نني اال سننيوني أحنند ادلثعاةضننني عننن احلنيننة ةأسننا) ال سننيوني عليهمننا (حي ن ال يو نني) الثعنناة (إال العلننم بك ن ب
أحنندمها ،فننال يكننون هننناك ننا ع عننن حنيننة امخننر -إال ا ننه) أف السنناقا عننن احلنيننة (حين عننان بننال عيننني و ال عننوان واقعننا ،فا ننه مل يعلننم ع بننه اال عن ل ) أف جممننال
بينهما (و احثمال عون ع نهما عاباب) عما هو يثضى االشثبا  ،و ه ا عطف على «مل يعلنم» نن عطنف اجلملنة اال ينة علنى اجلملنة الفعلينة (مل) (يكنن واحند نهمنا
حبنة) ه ا خت قوله «إال ا نه» ،فنان عن واحند نهمنا يسنيا عنن احلنينة (يف خصنو نياا ) و عننا (لعندم الثعينني يف احلننة أننال) فنال ميكنن الينول ابلو نوب و ال
اليول ابحلر ة -يف ال اجلمعة (عما ال خيفى)( .-الونول إ عفاية األنول :ج5
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ةأسا ،حي ال يو ي إال العلم بك ب أحدمها ،فال يكون هناك ا ع عن حنية امخر).
تعني واقعا للحجة فكيف يكون أحدمها حجة؟
اجلواب :ال ّ
فأ نناب امخو نند عنننه( :)1ابن بل ن وإن عننان لك ن ل لكننن الو ننه يف عنندم حنيثهم نا عننا :ان أحنندمها السنناقا عننن احلنيننة ز ننا (أو
أحدمها ادلعلوم ع به ز ا)( )2إبا عان عينا واقعا وإمنا هلنا يف رحلة اإل بات لكان ن اوةان األ نر بنني احلننة والالحننة فكن نهنا يندوة
أ ننر بننني وا نني اإل بننا وحمر نه ،لكننن أحنندمها حين عننان ننع ثعننني واقعننا و بننوم عننان احلنننة فرضننا – وهننو قسننيمه – ننع ثعننني واقعننا و بننوم
ع ل  ،وعيف يكنون الال ثعنني واقعنا و بنوم حننة التم اإل بنا ؟ إب ال يعين لنزوم إ بنا الال ثعنني بنوم والفاقند للعننوان واقعنا .أو يينال :حين
ان عال نهما كثم ان يكون هو الال ثعني بوم فال شيء نها حبنة.
واحلان ن  :ا ننه ال يكننون أف واحنند نهمننا حنننة ألن (احلنننة) لنند :الثعنناة ال ثعينننة بننوم إب عا ننت (الالحنننة) ال ثعينننة بننوم ،فننإبا
عا ت احلنة لد :الثعاة ال ثعينة بوم وعان ع ن اخلتين ثعينا بوم فكيف يكون أحدمها حنة إب يلزم ان يكون ادلثعني ال ثعينا؟
الرد :العلم ال يسري إىل املعلوم ،فاحلجة متعينة واقعا
وميكن اجلواب عنه :ابن العلم ال يسرف إ ادلعلنوم فنال يسنرف ال عنني أحندمها يف عنامل اإل بنات إ عو نه ال ثعيننا يف عنامل ال بنوت واحلانن :
ان الال عني إ بايت وليس بو يا و وضي حال الكت :ا يثض به حال ادليام وا ه نغرا  :ا ه اخثلف يف ان العلم يسرف إ ادلعلوم أو ال؟
ويف ادليام ييال :ه (العلم بك ب أحند اخلنتين) يسنرف إ ادلعلنوم ليلنزم ننه (ان أحندمها علنوم الكن ب) أو ال؟ الظناهر العندم؛ فا نه وإن
علننم بك ن ب أحنند اخل نتين إال ا ننه ال يص ن اليننول – ة ننم بل ن – ابن ه ن ا اخلننت علننوم الك ن ب لوضننوح ا ننه شننكوك الك ن ب ولننيس علننوم
الك ب ،عما ال يص اليول ابن باك اخلت علوم الك ب أل ه أيضا شكوك الك ب فيا.
واحلان  :ا إبا علمت بك ب أحدمها فأحدمها شكوك الك ب ال علوم الك ب؛ لبداهة ان ع خت نهما الحظنه دند شنكوك
الكن ب ال علو ننه؛ أال ننر :ا ننه إبا سننيطت قطننرة ام يف أحنند االانئننني فننان عن واحنند ننن االانئننني شننكوك النناسننة ال علو هننا ننع ا نننا يف
رحلة العلم لسنا شاعني بنناسة أحدمها ب عادلني بنناسة أحدمها.
فه ا هو الثفكي بني العلم وادلعلوم :علم بنناسة أحد االانئني ،لكن ع واحد نها ليس علوم النناسة ب شكوك النناسة.
ال العلم يسري إىل املعلوم وال العكس
ويوض عدم سراين أحكام العلم للمعلوم ععكسه (عدم سراين أحكام ادلعلوم للعلم) ان العلم عيفية فسية أو إضنافة يولينة أو اشنراقية أو
ا فعننال ،بينمننا ادلعلننوم قنند يكننون ننوهرا أو عرضننا أو عمننا أو ننع بلن ولننو عننان ادلعلننوم يسننرف للعلننم لكننان العلننم ابجلننوهر ننوهرا وابلكننم عمننا
وهكن ا (عمنا بهني إلينه شناب نن الفالسنفة) نع بداهنة ان العلنم همنا عنان علو نه فا نه عيفينة فسنية ،ولنفرضنها ننوةة بهنينة ،سنواء أ عليننت
ابجلوهر أم الكم أم الكيف أم الوضع أم ع بل  ،واحلان  :ا ه ال يصنع العلنم ابجلنوهر نوهرا (ةنرا ان علو نه نوهر) عمنا ال يصنع اجلنوهر
عيفا فسيا (ةرا ان العلم علق به).
وبعباةة بسطة :ان العلم ابدلاء ليس اء وعلى السراية ن ادلعلوم للعلم يلزم ان يكنون العلنم ابدلناء ناء والعلنم ابحلناة والبناةا حناةا ابةاا (أف
علما حاةا أو ابةاا) وع ا العكس إب العلم وإن عان عيفية فسية إال ا ه ال يسرف إ ادلعلوم عاجلوهر ليكون أيضا عيفينة فسنية! فا نه خلنف إب
()3
ا ه يعلم ابجلوهر ال ابلكيفية النفسية وإال للزم عو ه إبا علم ابلوا ي الو وا ان يكون عيفية فسية!
وسيأيت دتام الكالم الحيا إببن هللا عا .
وسيأيت أيضا بيان ان يف احلم الشائع الصناعي انطالحني:
فا ه مةة يونف به ادلوضو فسه وأخر :يونف به احلمن أو النسنبة ،وبلن عثأ ن يف بعنض نا بعنران يف الندةث ( )278حتنت عننوان
(اإل سان ابحلم ال ايت األوي ليس زئيا وال عليا) فأ ثظر .وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين
( )1إبضافة عما ر.:
( )2على يريرين يف إة ا الضمع يف عال ه.
( )3والكالم يف ادلعلوم اخلاة ي ادلعت لديهم عنه ابدلعلوم ابلعر  ،ال ادلعلوم ابل ات فا ه فسه ،فثدبر عرف.
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ِ ِ
ت ِِف ُّ
صوا م
اَّللَ أَبَدا َو إِ مَّنَا
قال اإل ام الصااق عليه السالم(( :إِ مَّنَا ُخلِّ َد أ َْه ُل النما ِر ِِف النما ِر ِِلَ من نِيماِتِِ ْم َكانَ ْ
الدنْ يَا أَ ْن لَ ْو ُخلّ ُدوا ف َيها أَ ْن يَ ْع ُ
ت ِِف ُّ
الدنْيَا أَ ْن لَ ْو بَ ُقوا فِ َيها أَ ْن يُ ِطيعُوا ا مَّللَ أَبَدا)) الكايف :ج.85 2
ُخلِّ َد أ َْه ُل ا ْجلَن ِمة ِِف ا ْجلَن ِمة ِِلَ من نِيماِتِِ ْم َكانَ ْ

