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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
 تقليد األعلم

(1) 
 التفصيل بين مطابق المشهور وغيره -4

التفصيييب بييني وييا لييو ىااييض لتييوب املفلييول وطابخيية للموييهور ليتاييل بينييه وبييني كخليييد األعلييم احلييي، ووييا   ك يين ليتعييني كخليييد القــول الســابع  
 األعلم.

 التفصيل بين مطابق األعلم من األموات وغيره -8
بينيه وبيني كخلييد األعلييم احليي، وويا ليو يطيابا ليتعييني التفصييب بيني ويا لييو قيابا قيول املفليول قيول األعليم ويين األويوا  ليتايل  القـول الثـامن 

 األعلم.
األعلم أقوب يف الطريخيية وأىرير إبيابة للواقيع وحيث ان للواقع  قريخيتهدعوب ان والك حجية قول اجملتهد هو  : اواوالوجه يف هذين التفصيلني

 أو لتوب األعلم ون األووا . ه املوهور  ال يتم ذلك يف وا لو عارض قول  لذا كعني كخليده، ول ن  ون غله
 وسيأيت حبث هذين الوجهني وبنائياً بإذن اهلل كعاىل. يف الصوركني ىذلك.ذلك وال يتم  ،أو دعوب ان قوله أقوب يف إيراث الظن النوعي

 حبره ووا له وعليه.وسيأيت  (1)بتعني األعلم يف بعلها وكعني املفلول يف بعلهاوقد يفصب بني أاواع الوهرة ودرجا  االعلمية لخد يخال 
 التفصيل بين مطابق االحتياط وغيره -9

االحتييا  قرييا قطعيي احيراو الواقيع،  لييه: ان، وعدويه، ىالسيابخني والوجيه املفليول االحتييا    التفصيب بيني ويا ليو قيابا قيول   القول التاسع 
بيابةل لالمجياع عليى التاييل بيني ختيه لالحتييا  املوجيع للخطيع باالاوا االجتهاد لهو ظين حىت قول األعليم لليو    يع كعيينياً كخلييد املفليول ملطاب

 ، لتالر على أقب الفروض.(2)االحتيا  والتخليد واالجتهاد
 التفصيل بين ما لو علم باألعلم وغيره -21

 م به ليجع كخليده وبني وا   يعلم به لال.ل  وع   (3)وقد يفصب بني وا لو وجد األعلم القول العاشر 
 .ينه وبني الخول بوجوب كخليد األعلم ااه واجع وورو  بالعلم ووجوب كخليد األعلم واجع وطلاوالفرق ب

 دون الراين، لتأوب (4)ااه على األول لو   يعلم به    ع الفحص :وكظهر الرمرة
ر    حيصيب، وعليى الرياين ال  يوو كخلييد ىما كظهر الرمرة ااه على األول: ااه لو   يعلم به ااتخب إىل كخلييد املفليول إذ التعينير وعليا عليى  ي

وحييث عجي   علم الربيويت واالحتييا  واالجتهيادبب ينتخب إىل االحتيا  إذ التايل بني األ( وع علمه إمجااًل بوجوده –املفلول )لو   يعلم باألعلم 
 عن الوبول إليه ااتخب للخسيمني ال للمفلول. لتأوب وسيأيت حبره

 مسائل أخرى 
 أخرب وواهبة ملسألتنا وهي: وهناك وسائب

 تقليد ذو الملكة لألعلم

                                                           

 وراًل.  كخليد املفلول ليما إذا قابا رأيه الوهرة العظيمة الخدوائية ولوهرة املتأخرين،كعنُي  يدعىلخد  (1)
 لالقالقا  ووصلحة التسهيب وغلها. (2)
 وهو  ر  حمخا للموضوع ىما ال خيفى. (3)
 .للحجإذ اخذ العلم ىور  ووضوعي لهو ىاالستطاعة  (4)
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أم حييرم علييه إال أم يتايل؟ ، ؟هب  ع لغل األعلم إذا ىان ذا ول ة ل نه   يستنبط بالفعب ان يخلد األعلم، يف لرض إذعاايه اايه األعليم -1
 ان يستنبط.

 م اجلواو.اخب عن الويخ األعظم يف رسالته يف االجتهاد والتخليد االكفاق على عد
 )لللعوام ان يخلدوه( لان ذا املل ة ليس ون العوام. )عليه السالم(ووجهه ااصراف اقالقا  أدلة التخليد للعاوي الذي ال ول ة له، وأيلاً قوله 

باحلميب  اآلن ح يم املسيألة ال يعليم لاايه (2)(َفاْسأَُلوا َأْهـَل الـكْْررإ نإْ  ُرْتـُتْم ال تـَْعَلُمـو َ )وصداق )ال يعلمون( يف قوله كعياىل:  (1)وقد  اب بااه
وهناك وجوه لالستدالل عليى اجليواو ولنفيي دعيوب االاصيراف اوىلهيا ملظا يا  ،ىما حخخناه يف حمله  (3)قطعاً، واالاصراف ال وجه لهالصناعي الوائع 

 إذا  اء اهلل كعاىل. ،عخد وبحث خاص هلاوإىل حني 
 تقليد المتجزي والمستتبط بالفعل لألعلم

 .اً وع لرض ىواه وتج ي حباهلااملسألة  -2
وتامخياً  اً لخيد يفصيب بيني ويا ليو قطيع أو اقميأن اقم نااي ،املسألة حباهلا وع لرض ىواه جمتهداً يف املسألة بالفعب وع إذعاايه بيان غيله األعليم -3

 ذليك ليجيوو. وكفصييله يف حمليه وقيد أ يراا ليه يف أحبياث غيل وبينيللعلم مما يعرب عنه بالعلم العادي لال  يوو ليه رليع الييد عين اظيره وكخلييد األعليم، 
 .لراجع العام املاضي

 استثتاءات  الحرج والضرر في تشخيص األعلم أو تقليده
ااييه حييىت علييى الخييول بوجييوب كخليييد األعلييم لااييه كسييتر  ويين ذلييك بييورة احلييرع واللييرر لخييد ي ييون كوييايص األعلييم حرجييياً حلرجييية وعرليية  ثــم

 لرضاً.املعترب رجياً حلرجية كوايص وصداقه وان علم باللابط قطعاً أو بالظن ضابطه وقد ي ون ح
خصيييوص هيييذه املسيييألة لصيييعوبة الوبيييول إلييييه اآلن ليهيييا ليسيييخط وجيييوب كخلييييده يف كخلييييده يف ص األعليييم إال اايييه يخيييع يف احليييرع يف وقيييد يويييا  

 خصوص هذه املسألة.
سيواًء وطلخياً  –أعمر ون العخلي والورعي، لإذا ىان يف كخلييد األعليم  –ىسائر النظائر   – (4)نامثر إنر ااو ان هقال السيد العم يف بيان الفخه )

 حرع أو ضرر سخط الوجوب.  –أو يف بعض املسائب 
في ىما إذا ىان الوبول إىل األعلم أو حتصيب رسالته حرجياً أو ضيررياً. أو ىيان حتصييب لتيوب خابية حميب ابيتالء املخليد حباجية إىل اكصيال هياك

بني الخول بأن التخليد الت ام أو أاره العمب أو األقوال املتفررعة عليهما( –هنا  –ضرري أو حرجي على املخلرد، ىمسألة لوكية يف احلجر، وال لرق 
(5). 

ر كعيني وصداقه.  وقال: )أوا األول: وهو ل وم العسر يف كوايص األعلم: لألن األعلم جمهول وفهوواً، ع س 
هلييا، أم األىريير اقالعيياً باأل ييباه هييو األىريير وييراودة للمسييائب واسييتنباقاً  أموييه لللاييالف ليييه، هييب هييو األذىييى واألىريير لطنيية، أوييا اجلهييب  فهو 

 والنظائر، أم غل ذلك؟
ذلييك وأورييا عسيير كعيييني وصييداقه: لييألن األعلييم ال يوارصييه إال الفخيييه امليي اول جلميييع العلميياء أو النيياظر يف ىتييع مجيييعهم، وىييي  يتسيي ر ورييب 

 (6)للناس؟(.
 وقد اوقش يف ذلك  ا سيأيت عند التطرق ألدلة الخائلني بعدم وجوب كخليد األعلم ألاه وستل م للعسر واحلرع، وع جوابه.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
                                                           

 ذو املل ة غل املستنبط حل م املسألة بالفعب. (1)
 .7، األابياء: 43النحب:  (2)
 له، أو لغل ذلك، مما لصلناه يف حمله.  اوا ل واه اا  اً ون ىررة االستعمال وال حجية (3)
 يف قول باحع العروة ) ع كخليد األعلم وع االو ان، على االحو (. (4)
 .7ص 2بيان الفخه االجتهاد والتخليد ع (5)
 .77ص 2بيان الفخه: االجتهاد والتخليد ع (6)
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