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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
أعدائهم  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(46) 
 لألعلم ن الرجوععدم الدليل على تعي  

 ما ذكره احملقق العراقي من )عدم الدليل على تعني الرجوع لألعلم(، وقد سبق كامل كالمه.السادس: 
وتوضيحه مع إضافة: ان الدليل ال يدل على أزيد من تعنيني تقلينيد األعلنيم يف ةنيورة هالفهمنيا، وال علينيل علنيى تعنيني تقلينيده يف ةنيورة ال وافنيق 

 بل هو لغو.
ينينية ف نينيوم  نيني  جمنينيرع عنينيدم النينيدليل ))ملسنينيائل املن ةبنينية بنينينيعلينينيه يف مس مسنيني  ا وأشــ ل علنينيى تعنينيني ف نينيوم األعلنينيم ال ي ولكنينيد عنينين ذلنيني  القنينيول   ك

 (1)((األعلم، ومنه يظهر أنك البيان هبذا املقدار ال يكفي لالس دالل على املطلوب
 ان عدم الدليل على تعني القسيم ال ين ج ح ية قسيمه اآلخر. والحاصل:
عم بني)وفيه: ان املفروض جامعية املفضول لشرائط جواز تقليده باس ثناء وجوع األعلم يف عرضه واح مال تعنينيك األعلنيم عنه السيد ال وأجاب

 (2)يف هذا الظرف، فإذا ارتفع هذا االح مال كان تقليد املفضول بأعلكة ح ية ف واه، ال جملرع عدم وجوب تقليد األعلم(
ألعلنينيم ليسنينيا يف املق ضنينيي بنينيل يف املنينيا ع فقنينيط، إذ الفنينيرض جامعينينية املفضنينيول لكافنينية الشنينيرائط منينين ان املشنينيكلة يف تقلينينيد  نيني  ا وبعبــارأ أىــر :

قنية فكينيي ي نيوهم كو نيا من حيث توهم ما عية ف نيوم االعلنيم عنين ح ينية ف نيوم املفضنيول فنيإذا كا نيا مطاب  إال و  مها وال مشكلة  وعدالة   اج هاع  
 ما عاً؟

ق، اللهم إال توهم املصلحة السنيلوكية وقنيد سنيبق ق املواف  ر ملا عية املطاب  املا ع وال وجه م صو   ان اطالقات أعلة احل ية تشمله لوال والحاصل:
 جوابه.

 التفصيل بين تقليد المفضول بشرط ال وبشرط شيء
فضنينيول يف لنينيو عمنينيل بف نينيوم املفضنينيول بشنينيرل ال بنينيأن يقلنينيد امل املسنينيألة وهنينيو )منينيع ان ذلنيني  إ نينيا ينيني مذكنينير السنينييد الوالنينيد يف الفقنينيه تفصنينييالً يف  وقــد

وز االسني ناع املسألة فقط، اما لو قلده بشرل شيء، أعين اس ند إليهما معاً كان كافياً وكان ذل  مبنزلة االخبار امل عدعة يف املسنيألة، فا نيه كمنيا  ني
 .(3)إىل بعضها  وز االس ناع إىل مجيعها(

سني ناع إلينيه ولنيو كنيان بشنيرل شنييء، وكنيذل  االخبنيار، عننيه بنيني)اللهم إال ان يقنيال: علنيى فنيرض عنيدم ح ينية قنيول املفضنيول ال يصني  اال وأجاب
 .(4)ه إىل خرب يص  االس ناع إليه مثل ضم احل ر إىل اإل سان(فا ه لو كان هناك خرب ال يص  االس ناع إليه كان ضم  

اللحنينيام منينين عنينيا  فنينيان  ؛قنينيد ينينيورع علينينيه: ان الفاقنينيد مبطابق نينيه للواجنينيد أو بضنينيمه إلينينيه، وان لنينيوح  بشنينيرل ال، قنينيد ينقلنيني  فيكنينيون واجنينيداً  ول ــن
كمنيا   ،وذل  كالدواء الذي يكنيون عالجنياً بضنيمه إىل عواء آخنير وان كنيان ينيا ال يصنيل  للعنيالر لنيو ا فنيرع ،اإلثبات فال يغ  من عا  الثبوت شيئاً 

 العالر ثبوتاً وان الحظه بشرل ال عن اآلخر إثباتاً. ا ه
ح نية أو عواء  :الالح نية للح نيةاورته للح ر أو بضمه له أو مبطابقنية ا ه إ ا يكون كاحل ر جبن  اإل سان، لو   ينقل  مب  والحاصل:

                                                           

 .272ص 1مس مس  املسائل املن ةبة: ر (1)
 .48-44ص 2بيان الفقه: االج هاع وال قليد ر (2)
 .172ص 1الفقه: االج هاع وال قليد ر (3)
 املصدر  فسه. (4)
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 ! ف أمل(1)ببعض ةفات اإل سان اً أو م صف
 هذا إضافة إىل عدم تطرق هذا ال فصيل للصورة الثالثة وهي تقليد املفضول بنحو الالبشرل ولعلها هي األكثر اب الءاً وعورا ا. ف دبر

 االلتزامأو و االستناد العمل أهو التفصيل بين كون التقليد 
نينيرف العمنينيل –مبنيني   –يفصنينيل يف جنينيواز ال بعنينييض بنينيني القنينيول  وقــد إىل  أو هنينيو االسنيني ناع (3)، أو هنينيو العمنينيل عنينين اسنيني ناع(2)بنينيان ال قلينينيد هنينيو ة 

 االل زام بالعمل بقول الغ .هو يف العمل أو  ف وم الغ 
فعلى األول فان تقليد هذا هو عني تقليد ذاك، كما ذكره املني زا الننيائيين، وحينيث كنيان هنيو العمنيل بنفسنيه فا نيه ال مدخلينية للقصنيد فينيه، لكننيه 

 .(4)على ما يظهر من حاشي ه على العروة خالف مب  امل زا النائيين بنفسه
عاخلنينية يف مفهنينيوم ال قلينينيد مقومنينية لنينيه فيكنينيون تقلينينيد هنينيذا املفضنينيول  نيني  تقلينينيد ، إذ تكنينيون النسنينيبة للمقلكنينيد (8)وعلنينيى الثالثنينية األخنيني ة و ظائرهنينيا فنينيال

 ذاك األفضل باملصداق بل بالصني ف دبر
 و  ه، وقد سبق أوائل البحث. (6)الظاهر بطالن القول األول لصحة السل  ل ن

 أدلة القائلين بالمنع عن التبعيض
 وب ها لكن لنشر إليها إشارة:وقد ظهرت أعلة القائلني باملنع من مطاوي ما سبق مع أج

 السلوكية في تقليد األعلمالمصلحة 
موضنيوعياً، وامنيا وجنيه الصنيغرم فا نيه  –موضوعية االس ناع لألعلم واملصلحة السلوكية فيه، وقد مضى بيان وجنيه كنيون ال قلينيد طريقينياً  األول:

هوع وكي ي مكن األعلم من مواجهة األعداء بقنيوة أكنيرب وشنيبه حي مل ان الشارع أراع تكريس موقع األعلم يف األمة كي ال ت ش ا الطاقات واجل
 ذل  من احل َكم.
 الجواب

املنيدعاة هنيذه  كمنيه معاكسنية تفينيد ان املصنيلحة العامنية  ةسنييأ  يف املسنيألة القاعمنية بنيإذن اهلل تعنياىل اجلنيواب عنين ذلني  ومعاكسنية احلكمني ل ن
 (7)(ْم ش ع وباً َوقـََباِئَل لِتَـَعارَف وا ِإنَّ َأْكَرَم  ْم ِعْنَد اللَِّه َأتـَْقاك ْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َىِبيرٌ َوَجَعْلَناك  )يف ال عدعية يف إطار ال عاون قال تعاىل: هي 

وأةنيالة العنيدم حمكمنية  (4)ال يصل  عليالً علنيى اع بارهنيا يف الطرق واالمارات موضوعية ومصلحة سلوكية وعلى أي فان ة رف اح مال جهة  
إضافة إىل ان احلكمة لو كا ا مصرحاً هبا ملا تعنيدت عنين كو نيا حكمنية فنيال ينيدور  (10)،حمكومة باألةل السبيب على الرباءة (9)وأةالة االش غال

 وللحديث ةلة احلكم مدارها سلباً وإ اباً فكيي لو كا ا حكمة مدعاة أو مس نبطة؟
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 كما يف احل ر اجملاور للورعة فا ه يك س  منها رحياً عطرة وان كان يف ذاته خلوا عنها.  (1)
 كما لعله ظاهر السيد الربوجرعي حس  حاشي ه على العروة.  (2)
 شهور.ولعله امل (3)
 مؤسسة النشر اإلسالمي وعبارته )ال إشكال يف حتققه بالعمل بف واه...( ف دبر –حاشية  18من الطبعة احملشاة بني 17ص 1ر 4العروة الوثقى م  (4)
 أي ال  وز ال بعيض. (8)
 أةاًل. سل  ال قليد عن العمل الصرف الذي ال يقصد مطابق ه وياثل ه للغ ، فكيي لو   يعلم باملماثلة (6)
 .13احل رات:  (7)
 أي تل  اجلهة، يف ح ية ذل  الطريق. (4)
 لو سل     هذا الطريق. (9)
 بل بظهور حال الطرق واالمارات. (10)
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