
 (444هـ الدرس )3416ربيع األول  02االثنين ....................................................................( تقليد األعلماالجتهاد والتقليد )

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

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (3)تقليد األعلم

(3) 
 وجهان في طرح المسألة

جامعللا  للاللرائذا هللحا مللن حيلل    ليهمللاد األعلللم  عيينللا  أم املخملللي هللب بينلله وبللني   ليللد املفنللول بعللد  للر   للو   هللجي  للل   ليلل
 احلخمم التخمليفي.

 قوال  و فصيالت ست.واما من حي  احلخمم الوضعي،  هجي قول األعلم هو احلجة  عيينا  أم انه حجة ختيبيةا 
 تمهيدان

 اإلشارة إىل أمرين: وقبجي اخلو  يف غمار البح  ال بد من
 القضاء والمرجعية في الشؤون العامة و...أبواب ال تالزم بين باب التقليد و  -3
نله لل نلاو ووجلوب الرجلوي إليله حصلرا  أو  وقلي الحة وجلوام بلني ال لول بوجلوب   ليلد األعللم وال لول بتعي   (2)انه ال  لالمم األول:

 لال بلد  بلجي األملر  لابل للسلا  األ للة (3)للمجتهلد االامل للالرائذ األعللم لله، أي اإلملام املعصلوم أو نائبله التصدي لل نلاو عللى نصلل
 .من الرجوي إليها

 ما ال  المم بني ال ول بوجوب   ليد األعلم وال ول بخمونه املرجل يف الاؤو  العاملة،   لد ي لال باالنفخملان وا  املرجلل يف الالؤو  
 يجللل   للال  الليه  يلله إال الاللروه التسللعة املعرو للة.  و  املفللي (4)بالتللدباحللللم و  والصللر العامللة  الليه  يلله شللروه أخللر   الاللجاعة

 .، واستنطاقها للحخمم هبحا أو ذانالرجوي لأل لة
 .،  ال بد أينا  من الرجوي إىل األ لة ما ال  المم بني ال ول بوجوب   ليده وبني وجوب   ل احل وق الارعية إليه

 األ لة واملناقاات. -عاىل آخر البح  بإذ  اهلل   –وستأيت 
 دعاوى الشهرة على الوجوب وعدمه، متخالفة -0
ا  أقوال األعالم اختلفت بادة يف املسألة، بجي ختالفت  عاو  الاهرة بجي اإلمجاي   د قال الايخ االنصلاري يف رسلالة يف  الثاني:

                                                           

 يف وجوب   ليد األعلم وحجيته التعيينية أو التخيبية. (1)
 بثبات.امل صو  عدم التالمم الثبويت الحايت وال الطبعي، بجي األمر مو ول إىل األ لة يف عامل اإل (2)
 .على اخلالف يف اشياه االجتها  أو  فاية علمه مبسائجي ال ناو ولو عن   ليد، وعلى اخلالف يف اشياه االجتها  املطلق أو  فاية التجزي (3)
أمْ نمللجيم رمعليَّتلللثم يفل   النَّللا ل   بلمللنْيم   ْخليمْ للْلُحخْمللمل ا  ُثم يف عهللده لالشللي ) )عليلله السللالم(سلتأيت الروايللات الدالللة علللى ذلللث وسليأيت  ثهللا سللندا  ومتنللا  بللإذ  اهلل ومنهللا قولله  (4)

ل لا م  يفل الزَّلَّلةل وم الم  مْصملُر مل ُصلوُم وم الم يلمتممم ليُق بللهل اأْلُُملوُر وم الم حُمحهخُملُه اخلُْ ثم ِملَّْن الم  منل َمممللو وم الم يمخْمتمفللي  ول إلىلم احلْملقه إلذما عمرم ملُه وم الم ُ ْالرلُف نلمْفُسلهُ  نم اْلفمليْ نلمْفسل عململى 
ُرماجم  َل وم أمقلملَُّهلْم  لمرم ملا  مبل ُهْم بللاحلُْجم لحم لُبهماتل وم آخم ِل احلُْخْمللمل بللأمْ ىم  لمْهلمو ُ و م أمْقصملاُه وم أمْوقلمفمُهلْم يفل الا   عملةل اخلْمْصلمل وم أمْالرممُهْم عململى  مخمما ليل اأْلُُملورل ومأمْالرمممُهْم علْنلدم ا هنملا

يُلُه إلْغلرماَو ومأُولمقللثم قملليلجَي...  ملاْنظُْر يفل ذملللثم نمظملرا  بمللي لا   يلهل إلَْلرماَو ومالم يمْسلتممل لجُي  ليلهل بللاْطموم  ومُ ْطلملُل بلللهل ِملَّلْن الم يلمْز مهل لبا  يفل أميْلدلي اأْلمْشلرمارل يُلْعمم لا م أمسل ا اللدهينم قملْد  م لحم  ملإل َّ هم
نْليما:   الد 

لُثَّ ا ْلُهُم ]اْختليمارا [ اْختلبمارا  ومالم  ُلومطهلْم حُممابماة  ومأمبثلملرمة   مإلنلَُّهمم لْن أمْهلجيل اْلُبُيو ملاتل ْنظُْر يفل أُُمورل ُعمَّاللثم  ماْستمْعمل لْنُهْم أمْهلجيم التَّْجرلبملةل وماحلْميملاول مل َّْ مل لْن ُشلعملل ااْملْورل وماخلْليمانملةل وم لملوم ملاَي مل  ا مجل
َ  أمْعرماضلا  ومأمقملجي  يفل اْلمم الصَّ  قلا  ومأمامل مل اْلُمتم مدهممةل  ملإلنلَُّهْم أمْ لرمُم أمْخالم ْسالم طملامللل ]إلْشلرما ا [ إلْشلرماقا  ومأمبْللمل ُي يفل عموماقلللل اأْلُُملورل نمظملرا...( والعملال هلم املرجلل احللمةل وماْل مدممل يفل اإْلل

 ى.يف الاؤو  العامة بعد احلا م األعل
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أي  –ن معلروف( وقلال السليد اخللوئي يف التن ليَ )هلحا اخللالف عل -أي يف وجوب   ليلد األعللم  –)مل ين جي  يه  (1)االجتها  والت ليد
بني أالحابنا )قلد   سلر هم( وعلن  لاهر السليد يف ذريعتله انله ملن املسلل مات عنلد الاليعة. بلجي علن هو املعروف  –وجوب   ليد األعلم 

 .(2)(احمل ق الثاين  عو  اإلمجاي عليه
والاحل ال للوانني يف ال للوانني وجلامل الاللتات واللاحل  االلواهراللاحل  اعللالم مثلجي ويف امل ابلجي: ذهللل إىل جللوام   ليلد املفنللول

 .!املستند وااحل الفصول وااحل النوابذ، والعجل من الايخ االنصاري  يي مل يرم  تاو  هؤالو األعالم
والسليد العلم يف الف له ومن املتأخرين: السيد إمساعيجي الصدر يف ذخبة العبا  وحاشيتها والايخ حممد رضا آل ياسني والسليد الواللد 

 وغبهم. (3)يف بيا  الف ه
 (4)الاهرة قال: )بجي املاهور بني ال دماو ال ول بعدم وجوب   ليد خصوص األعلم( جنفيا عى الايخ حممد   ي االقا بجي 

ملل وجلو   العظملى نتح ق االمجاي عن احمل ق الثاين، وإمجلاي املر نلى مبلل عللى مسلألة   ليلد املفنلول اإلماملةم وقال يف ااواهر )مل 
األ نللجي، وهللو غللب مللا ضللن  يلله، ضللرورة ابتنائهللا علللى قللبَ  للرجيَ املرجللِو علللى الللراجَ،  للال نصللل مللن اهلل  عللاىل شللأنه طللا مللل وجللو  

 .(5)املسألة بحلث(األ نجي، وال مدخلية طحه املسألة  يما ضن  يه قطعا، و ل واهلل أعلم اشتباه  ثب من النا  يف هحه 
 غب ما ن له الفري ا  عنها وسيأيت بإذ  اهلل  عاىل. )قد  سره(للسيد املر نى  ن مراجعة الحريعةقد  هر لنا م أقول:

 األقوال في المسألة:
 :حسل االست راو الناقص مثانيةاألقوال يف املسألة 

 الوجوب والعدم مطلقا -3-0
 الوجوب مطل ا .  األول:القول 
 عدم الوجوب مطل ا .  الثاني:القول 
 ل بين العلم التفصيلي بالخالف وعدمهالتفصي -1
  ليلد   يجلل يف املسائجي املبتلى هبا وعدمه املفنول تو  و  تو  األعلم  باملخالفة التفصيلية بنيالتفصيجي بني العلم  الثالث:القول 

 األعلم يف األول  و  الثاين.
 التفصيل بين العلم التفصيلي واالجمالي بشروطه وبين غيرهما -4

 : التفصيجي بني اوريت العلم التفصيلي باملخالفة والعلم االمجايل هبا مل استجماعها لاروه أربعة، وبني عدمهما.القول الرابع
ث على ال ول بوجوب   ليد األعلم  هجي هو مطل ا  أو يف بعل  الصلور...( ث أشلار إىل هلحا التفصليجي : )قال السيد الوالد يف الف ه

 نهما إمجاال ، وهحا ين سم إىل قسمني: بي)ا  يعلم امل لد بالتخالي  ب وله:
األول: ا  يخمو  العلم االمجايل منجزا ، بأ  يخمو  يف التخماليي اإللزامية مل  و  املسائجي حمال  لالبتالو و لو  الالبهة حمصلورة وعلدم 

لعللني مللا ذ للر يف مللور  العلللم األعلللم االضللالل بللالعلم بال للدر املتللي ن مللن املخالفللة والاللث  يمللا ما ، ويف هللحا ال سللم  للل أينللا    ليللد 
                                                           

 .11االجتها  والت ليد صرسالة يف  (1)
 .101ص 1التن يَ يف شِر العروة الوبث ى )الت ليد( ج (2)
مللن أحخمللام الت ليللد مللن  2بللا  االحتيللاه االسللتحبال يف   ليللد األعلللم نعللم يف الرسللالة ذهللل إىل االحتيللاه الوجللول )املسللألة  115ص 2اللِر يف بيللا  الف لله ج (3)

 )املسائجي اإلسالمية(.
 حاشية االقا جنفي على )جممل املسائجي( للمجد  الابامي. (4)
 .41-45ص 40جواهر الخمالم ج (5)
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 التفصيلي،  تأمجي.
الثاين: عدم  نجز العلم اإلمجايل،  أ  يعلم إمجاال  باملخالفة بينهما لخمن  تمجي  لو  ذللث يف غلب اإللزاميلات، أو يعللم ا  املخالفلة 

بلدخول ااميلل لخملن  لا  ملن قبيلجي يف اإللزاميات لخمن بع  املسائجي الي هي أَراف العللم اإلمجلايل خلارج علن حملجي االبلتالو، أو يعللم 
الابهة غب احملصورة، أو  انت الابهة حمصورة لخمنه  حص وعلم بعارة من مورا  االخلتالف ملثال  وال يعللم بخملو  ملور  اخللالف أ ثلر 

 (1)من هحه،  في مجيل هحه املوار  األربعة ال  ل   ليد األعلم(
بللا  يعلللم بللا  مللور   (2)التللدر ياتمللن  ائللرة مجللايل باملسللائجي املختلللي  يهللا وننلليي للاللروه األربعللة: ا  ال يخمللو  العلللم اال أقــول:

 .-على اخلالف يف املبىن  – التخالي أعم ِما هو مبتلى به اآل  وما سيبتلى به يف األيام ال ا مة
ا  إمجاليلللا  بتخلللالي ث انللله بنلللاو عللللى هلللحه الت ييلللدات  لللا   ائلللدة ال لللول بوجلللوب   ليلللد األعللللم سلللتخمو  نلللا رة إذ ينلللدر ا  يعللللم علمللل

 – بلجي ينلدر ذللث جلدا   تنحصلر الفائلدة  يهلا (3)الفتاو   يما هو حملجي ابتالئله  علال  و خملو  الالبهة حمصلورة ويف اإللزاميلات وغلب منحللة
 ويف اورة العلم التفصيلي باخلالف. -على ندرهتا 
 التفصيل بين األعلم واألوثق -5

: التفصللليجي بلللني أوبث يلللة أحلللد ا يف التح يلللق وأبصلللريته مبواقلللل األ للللة وبلللني )اخللللام  ملللا ن لللله السللليد العلللم ب ولللله:القـــول الخـــام : 
 .(4)()قد  سره(يف حاشيته على رسالة الايخ حممد   ي الابامي  )قد  سره(األعلمية  ينب ي   ليد األوبثق، ذ ره شيخ الاريعة 

 رق بني االعلمية واألوبث ية واضَ.والف أقول:
والي أشار إليهلا السليد الواللد يف اخلر األالول ب ولله )ث ا  األقلوال  د ي ال بت دم األوبثق حىت على األعلم بخما ة معاين األعلمية  

 هجي هو األوسل علما   أ  يعرف الربا واملناربة واملعاملة السا ة حلىت يلتمخمن ملن  طبيلق  -1،واالحتماالت يف موضوي األعلم متعد ة
 ها.ال نية على احد

 أو األ ثر اَالعا  على االشباه والنظائر  أ  يعرف ا  اخلم  شر ة أو شبيه  ق ااباية أو حق الرهانة أو غبها من األقوال. -2
أو األ ثر حت ي ا  حي  ال ميخمن  عد  احلق يف موضوي واحد وا  امخمن بالنسبة إىل أ را  الخمللي وإىل الصلحيَ واأل نلجي،  ملا  -3

 إذا  خمما  يف احلرث(. يف ) اوو  وسليما 
 أو األ ثر  دقي ا   انه بعد التح يق لفهم خصوايات احلق ومزاياه. -4
 أو األ ثر ِمارسة  من  ر   الرسائجي عار مرات يف قبال من   رسه أقجي. -5
ر يخملة حاطلا أو االقو  معر ة  ي  ال يزول بتاخميث املاخمث  ا  الصفات النفسلية ومنهلا العللم قلد  خملو  متينلة وقلد  خملو   -1

 حال األلوا  اخلارجية.
 أو األجو   هما  مبعىن العر ية يف  هم األ لة حاطا حال العر ية يف السلون االجتماعي. -1

                                                           

 .133-132ص 1الف ه: االجتها  والت ليد ج (1)
 هو من مصا يق اشياه االبتالو. –على ال ول به  –هحا إ  مل ن جي با  هحا الاره  (2)
حجلله  للاخلالف  يهللا غللب مللر بذ بلله يف غبهللا وال مبسللائجي الصللوم إال يف شللهره وشللبهه وال حللىت مبسللائجي  لوضللِو ا  املخملللي غللب مبتلللى مبسللائجي احلللَ إال يف سللنة (3)

 الصالة إال يف وقتها ويف بعنها   ذ  تأمجي و حلث أ ثر مسائجي املعامالت من ع و  وإي اعات ومسائجي األحخمام من إرث و يات.. اخل، 
الف هللاو يف املسللائجي الللي هللي مللور  ابتالئلله  عللال  يف حللدو  الاللبهة احملصللورة والفعليللة غللب التدر يللة وغللب املنحلللة واحلااللجي: ا  النللا ر حت للق علللم إمجللايل للله بللاختالف 

  تدبر جيدا   -على خالف يف بع  هحه ال يو ، مبىن   –بالفحص واالَالي على عد  من الفتاو  ِما ير بذ به 
 .10-9ص 2بيا  الف ه: االجتها  والت ليد ج (4)
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 ورمبا ي ال ا  األعلم من مجل الخمجي يف قبال من   د الخمجي أو بعنها أو من مجل املتعد  منها. -8
 تي ن.ولو شخمخمنا يف املرا  منه  الالمم األخح بال در امل

 .(1)( ما انه لو حصجي احد ا على بعنها واآلخر على بع  آخر بتساوو مل يخمن احد ا أعلم
األعلللم بتطبيللق  ليللات ال واعللد الف هيللة علللى مصللا ي ها مللن املسللائجي الاللرعية واألعلللم  هللحا  للله إضللا ة إىل ال للول بللا  األعلللم هللو

 .من املسائجي األاولية ستخراج األحخمام الارعيةإبخميفية 
 للالوبثوق النللوعي بخمالملله أقللو  مللن الوبثللوق النللوعي بخمللالم األعللللم.   عللو  ا  األوبثللق أقللجي خطلللأ  وجلله   للدو األوبثللق علللى األعلللم و 

 وسيأيت بإذ  اهلل  عاىل.
 التفصيل بين زمن الحضور والغيبة -6

وعهللد ال يبللة بوجللوب  م()عليلله السللالالسللا  : التفصلليجي بللني عهللد حنللور املعصللوم )مللا ن للله أينللا  السلليد العللم: القــول الســادس: 
يف   ريللر  رسلله يف  )قللد  سللره(  ليللد األعلللم يف الثللاين  و  األو ل، ن للله عللن بعنللهم احمل للق الالليخ حسللن بللن جعفللر  اشللي ال طللاو 

ألاحاهبم يف ممن حنورهم رغم انفتلِا بلاب العللم بوجلو هم،  هلحا هلو  األئمة عليهم الصالة والسالمإرجاي وجوهه ومن  (2)ال ناو(
 . وسيأيت  ثه بإذ  اهلل  عاىلص لعمومات وجوب   ليد األعلم  يب ى الباقي على األاجياملخص

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .321-325ص 2ول جاألا (1)
 .10-9ص 2بيا  الف ه: االجتها  والت ليد ج (2)


