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

 وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 التبعيض في التقليد

(44) 
 لماطالقات أدلة وجوب تقليد األع

  وهااي 81اطالقاااا الرواياااا الدالااة علااى ودااوب م ليااد األعلاام را ااا ااااقلة لصااورة الورااا)ا قااال الساايد الوالااد يف )االد هااا  وال  ليااد  يف املساا لة ) الثــا:ي 
م لياد رياا األعلام قان األ لاة  عدم م لياد املفواول حا  يف املسا لة الاف مواراه ر اواا ر او: األرواا ر )والظااهر اك قسا ند يلاع إطاال)  لياا عادم داوا )االحوط 

 ا 8)الساب ة، رإ ا مشما قور  الورا) واخلالف 
 باا)اطال)  لياا عادم َّب يلزقاه عادم داوا  م لياد املفواول ع ا ودوب م ليد األعلم وحيث –على ررض قبوهلا  –قفا ها   2)األ لة الف اس دل هبا ساب ا   أقول 

 ا 3)ر  قا س لة باملدلول املطاب ي لأل لة ر ال )ورمبا مينع مشول أ لة ودوب م ليد األعلمااا دوا  م ليد ريا األعلم  ولذا عّب يف أخر امل
 األجوبة

 لصورة املوار ةا ر  قا ا –على ررض متاقي ها  –أداب السيد الوالد عن هذا االس دالل ب ولهر )ورمبا مينع مشول أ لة ودوب م ليد األعلم  وقد
 ودواروده املنع قد يكوك أحد  أقول 

 وية غ  الل   -9
قاد  عو: اللغوية يف دعا الودوب ال عييين ل  ليد األعلم يف صورة مواراه رأ  املفواول قعاه، اللهام إال علاى املصاللة السالووية واملوضاوعية، و  الوجه األول 

 سبه نفيهماا
 اال:صراف -2

واالنصااراف وإك مت متكاان   4)أو إى ريااا صااورة الورااا)  صااورة اخلااالفوب م ليااد األعلاام إى عااو: االنصااراف، أ  انصااراف أ لااة معااني  وداا الوجــه الثــا:ي 
؟ أو  6)؟ أو ووارة االسا عمال 5)إال اناه متكان قناقشا ه مبناقشاة قنشا ا واناه هاا هاو ووارة الوداو  واملناسباا املرمكزة ريه امجااال   قناقش ه بذامه ألنه قائم بذهن الف يه

  7)قناسباا احلكم واملوضوع؟ أو ريا يلع؟
 عياللحاظي وان ا:عقد االطالق الطب عدم ا:عقاد االطالق -1

 اعدم حت ه امل دقة األوى قن ق دقاا احلكمة إي ال يعلم اك املوى يف ق ام البياك قن هذا اجلهة، وقد سب ت قناقش ه قبن   الوجه الثالث 
ظاهرا  وهو قرا  املشهور  –عي، واألول لللاظي وقد يرا  به االطال) الطبا االطال) قد يرا  به االطال) كمبا ي وح قعه انع ا  االطال) وعدقه، إ وتحقيقه

 اعلى املنصور نعم الواين ق ل ه وبه الكفاية ال واره؛ ال مشما أ لة ودوب م ليد األعلم صورة   ررعليه ريا ق ل ه -
املا كلم يف ق اام ذا االطال) هو الذ  ي وقف إثبامه على إحرا  واوك ه باحداها، وهحكم   واألولر قا واك وليد حلاظ امل كلم اجلهاا واحلاالا وعدم م ييدا  

 قن هذا اجلهة أو ملع اأ  البياك )
 ارينطبه عليها قهرا  ويسر  إليها طبعا   والواينر قا واك وليد صالحية العنواك امل خوي قوضوعا  لللكم، بذامه لالنطبا) على قصا ي ه

 وبعبارة أخرى  
باك االطال) ق فرع على حلاظ املوى مفصيال  أو ح  امجاال  احليوياا واجلهاا ومجعها على قبن ورروها علاى قبان آخار،  –ملشهور وما قال ا  –مارة  ي ال 

عدم أخذا يف  ل على  –  1)قع إحرا  ال فامة للجهاا وال يو  احمل ملة –وانه إيا واك يف ق ام بياك متام قا له  خا يف ثبوا حكمه ملوضوعه رإيا مت يذور قيدا  
                                                           

 ا872ص 8االد ها  وال  ليد ج 8الف ه   8)
 قن الف هر االد ها  وال  ليدا 828قن العروة رادع ص 82يف املس لة   2)
 قن الف ها 822إي يودد يف الرواياا قا يدل على عدم دوا  م ليد ريا األعلم )على ررض قبول  الل ها  رالحظ الصفلة   3)
 ل شما صورة الشعا  4)
 هي األوور ودو ا  با األوور الورا) وصورة الشعا ليست صورة اخلالف وليس قنش   لالنصراف، وما انه صغر:    5)
 وال وورةا  6)
اليااة علااى م ييااد إطااال) ودااوب م ليااد ومالحظااة وااوك املاا كلم حكيمااا  ال ميكاان اك ي صااد صااورة ال وارااه الساا هجاك اٍ اااب معيينااا  حينذااذ  أو اللغويااة أو ااابه يلااع، رلكم ااه قرينااة ح  7)

 األعلم، ر  قا
 ولو إمجاال ا  1)
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 قوضوع حكمها
، وليس قصدية  جلعا احلكم على الكلي الطبيعي وحيث اك ودو ا بودو  قصا ي ه  8)ومارة ي الر باك االطال) ريا ق وقف على يلع با انه ن يجة )قهرية

ه ويكفااي يف الزاقااه  كمااه دعل اا  2)ل صااد حاا  االمجااايريااا حم اااج إى االل فاااا وال ا وحيااث ا ااا مودااد بودااو ا، لااذا واااك انطباقااه علااى وااا األراارا   ها ااا قهريااا  
 على الطبيعي مبا هو طبيعيا

 وعلى األول خي لف املطله عن العام ويكوك ا وك قنه حمكوقا  به أو قورو ا  عليه وعلى الواين يكوك و اك املطله و اك العاما
وضوعا ا ريا قل ف ة عا ة لصوريت ال خالف وال واره، رلو اارتطنا االطال) الللااظي راال املواي العررية عند دعا أحكاقها على ق باكوعلى ا  ر د ي الر 

 عي راالطال) ثابتااو فينا باالطال) الطباطال) ولو 
شار الطبياأ أو ا اع  لولادا اس املاوى اال مار: اناه عنادقا ي اول  ؛ 3)عاا ة   اك العرف يف أحكاقه بالنسبة إى صوريت ال واره وال خالف قن قبياا األول والظاهر
حينها إال اك الكالم  ا  ريا قل فت لصوريت ال خالف وال واره با انه  عا احلكم على الطبيعي بنفسه؟، نعم ال اع اك بعوهم قد يكوك قل ف  عا ةوالقه يكوك 

 اواك االطال) هو طبعي يف قرمبة ساب ة وقد يكوك حلاظيا  يف املرمبة الالح ة أو قد ي يد هو يف األصا وال اعدة
د دعاا وإيا ثبت يلع يف العرف ثبت يف الشرع، ال لغفل ه عن اجلهاا لوضوح عدقها، با ألك والقه إي خاطأ العرف دار  جمار: اسا عماال م ريكاوك قا

ا ر  قاا طبعي  وك احلادة إى اثباا االطال) الللاظي مما ي وقف على إحرا  امل دقة األوى قن ق ادقاا احلكماةريك فى باطالقه ال احلكم على الطبيعي بنفسه
 ديدا  

 ؟أدلة التقليد خاصة بالمتعارضين فكيف تشمل صورة التوافق -4
ة ال واراه لي اال بادالل ها علاى عادم داوا  م لياد وهو أوضح الودوا وأسد هار اك أ لة م ليد األعلم خاصة بصورة ال عاارض ركياف مشاما صاور  الوجه الرابع 

راك السؤال واجلواب ليس إال  رواية  او  بن احلصني ونظائرمهاويظهر يلع بوضوح مبالحظة ق بولة عمر بن حنظلة و  ؟املفوول يف صورة مطاب ه قع ر و: األروا
 اعن صورة ال عارض، ررادع

 ن للمنصبروايات أخرى لكنها خاصة بالمتعي  
باني النااأ أرواا أ لة م ليد األعلم، ريا خاصة بصورة ال عارض قواا )  اخارت لللكام  إىعض الرواياا، وهي عمدة قا أضاره السيد الوالد يف الف ه ب :عم
  5)قوقا  وريهم قن هو أعلم قنه مت يزل أقرهم إى السفال إى يوم ال ياقة  و)قن أم    4)رعي ع 

قس ل نا  قوضوعنبي ها عن قوضوع قس ل نا إي ا ا مبلث عن املنصأ وقن هو األددر به أو امل عني له وليس هذا هو وهو أد  6)لكنها قب الة ب اكال أخر
  7)إي هي حكم العما بف و: املفوول قع قوار  ها لف و: األروا وأين هذا قن ياك؟

 مناقشة التفصيل بين العمل واالستناد
  1)م ليد املفوول يف صورة ال واره )ورياهاا  لايس معرياف ال  لياد باا صاد) اق واال األقار الاوار  يف الرواياااعلى ال فصيا السابهر اك املردع يف صلة  ويرد

مماا سابه بياناه   9)قان هاذا اجلهاة على قن عما ب ول املفوول واك طابه قول األروا، والظاهر عدم الصد) إال قع إلغاا  اخلصوصاية واسا ظهار الطري ياة احملواة
 اوارمواؤا

أ  رياا األعلام بعاد ضام أ لاة وداوب م ليادا إى  –ا د رياا  ملكاك الوما؟ وانه لو قل ا ؛وان ساب   اك )رللعوام اك ي لدوا  ظاهر يف العما عن اس نا    أال مر:
رانه لو سا ل أقواال أه هريارة رعماا  ووذلع )اس لوا أها الذور ؟ دا با قلدا ريااال يعد مم وال  لا)اك ي لدوا  إي ي ال له مت م ل   –قوا هذا الرواية وم ييدها هبا 

 واهلل العامتا ، أو أحد الودوا الساب ة،اللجو  إى الطري يةقن ؟ رال قناص إال  80)بكالقه رانه ال يعد سائال  لسلماك احملمد  وعاقال  ب وله واك مطابه ال والك
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           
 االق وا  وقنجَزةا يَ وال ن صد العلية با االق وا  ال ام الذ  لوال املانع لكاك رعل  8)
 نعم قصدا العدم قانع لكن ال بد له قن قّب  وإال واك األصا عدقها  2)
 أ  ريا قل فت لصوريت ال خالف وال واره، أ  راطالقه ليس حلاظيا ا  3)
 ا526 ج البالريةر ص  4)
 ا8قن أبواب صالة اجلماعة ح 26الباب  485ص 5الوسائار ج  5)
وقطع النظار عان عادم  اللاة )قان أم ااا  علاى  –لالارت بالذاا با ال  ث يف وثاقة  ج البالرية وكا  ا عليه الصالة والسالموال  ث يف عهد –قع قطع النظر عن البلث السند    6)

 وقطع النظر عن اك األعلم ال يساو  األرواا ر  قا ،ااا  ريا الف و:وقطع النظر عن اك )احلكم  يف )  اخرت لللكم ،احلرقة بذامه
 ويظهر الفر) بوضوح ريما لو معد  املنصوب )وال اضي  وموار ت أو ختالفت الف او:ا  7)
 أ  بودوب م ليد األعلم، على ررضهاا  1)
 وورة وابههمااأ  دهة وونه أعلم وياك ريا أعلم وهو قور  الكالم، ال قن دهة العدالة والذ   9)
 لكن هذا اٍاكال قبنائي على  عو: ووك ال  ليد هو العماا ر دبر ديدا    80)
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