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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(1) 
 عدمهن تقليد األعلم أو األدلة: على تعي  

 ققليد األعلم مطلقا وحييته قعيينا  والقائلني بعدم قعينه مطلقا، بدللة، وحي  كات م مكر  كة بالب ا  اع ا اا القائ ل يس تند استدل كل من القائلني بتعنّي 
 تفرل لكل قول فصال .إىل بناء العقالء مثال  والنايف ينفي ذلك، لذا سوف تسوق أللة الفريقني يف سياق واحد وال 

 يدانتمه
 وقبل اخلوض يف بمار البح  تقدم متهيدين:

 كثرة اختالف دعاوي حكم العقل وبناء العقالء
 وقناقضم مدعياهتم أما يف لعوى حكم العقل أو يف لعوى بناء العقالء:اا هنالك الكثري من املسائل اليت اختلف فيها األعاظم  األول:

 ل قب، ولعوى البعض يف قبال ذلك بإمكاته.فمن القسم األول: لعوى البعض حكم العقل باستحالة ا
 وكذلك لعوى امتناع اجتماع األمر والنهي عقال  ولعوى إمكاته.

  عقال  ولعوى العدم. (1) ولعوى اقتضاء األمر بالكريء النهي عن ضده عقال  ولعوى العدم ولعوى وجوب املقدمة بوجوب ذيها
أص الة املاهي ة ولع وى بع ض املتكلم ني اص الة كليهم ا أو ع دم اص الة  (3) لوج ول ولع وى االا راقينيأصالة ا (2) نييلعوى املكرائ –يف الفلسفة  –وكذلك 

 أي منهما، ولعواتا اا األصالة هي للمصداق واا الوجول واملاهية والكريء والوحدة هي أربعة عناوين قنطبق على املصداق بوزاا واحد.
 ياع بنفسه واا مل يفد االطمئناا، ولعوى العكس.ومن القسم الثاين: لعوى بناء العقالء على حيية الكر

 ولعوى اا بناء العقالء على التخيري لدى قعارض الطرق ولعوى اا بناءهم على التساقط 
 ولعوى حيية قول اللغوي لديهم ولعوى العدم.

 وعدمه (4) ولعوى بناء العقالء على االستصحاب اا له من املفهوم
 من وجوه االختالف وعلله

اا الوج  ه يف اخ  تالف ال  دعاوى وقض  الها رب  م ك  وا ك  ال الط  رفني باحث  ا  ع  ن احلقيق  ة ج  الا  يف الوص  ول إليه  ا أم  ور عدي  دة ي  رقبط بعض  ها اعرف  ة  الثــا: :
الس  تقراء مه  ا اال  نفس استس  اتية وبعض  ها اعرف  ة العق  ل وطريق  ة قفك  ري استس  اا وبعض  ها بعل  م األعص  اب وب  ري ل  ك، إال اتن  ا تكر  ري ا ا إىل أم  رين منه  ا فق  ط و 

 الناقص والتفسري اخلاطئ.
مل يرج   إال إىل بع ض الكت ب واح تكم  ،ولندخذ مسدلة ققليد األعلم مثاال  لذلك، فاا الظاهر اا م ن الع ى اا بن اء العق الء عل ى ققلي د األعل م كالن ايف

إض  افة  –باس  تقراء ق  ام أو م  ا ه  و سكم  ه كاالس  تقراء املم  نه   م  ن ق  ام –فيم  ا تعل  م  –بع  دها ملرقك  له ال  ذها معت   ا  إي  اه م  رآة  لبن  اء العق  الء ومل    د م  نهم 
وتعا باملمنه  استقراء رأي ألف اخص مثال  من قوميات وِح رفف واعم ار ومس تويات وأجن ا: ا ل: كالطبي ب واا امي والفقي ه وامل لارع  –لالستقراء املعلَّل 

وهكذا م   مراع اة بع ض املع الالت العلمي ة املتط ورة ال يت شص ر ه اما اخلط د يف االس تبياتات  والبقال واجلندي والطالب وكالرجل واملرأة وكالكبري والصغري...
 % مثال  فتدمل1ب 

فس  ره بنح  و   أو لرجحات  ه ، ك  ل   بنظ  رهماا العق  الء يرجع  وا لالعل  م لوم  ا  لك  ن ه  ل ذل  ك لوجوب  ه التعيي  ا  ه  ب   وام  ا التفس  ري اخل  اطئ أو املت  وهم: فنق  ول
  .خمطئ واحدمها مصيب وا خر

 بناء العقالء -3
 ينا  واته احلية قعيينا  ال ختيريا  ببناء العقالء على:ياستدل القائلوا بوجوب ققليد األعلم قع

                                                           

 ال اعا ِصرف الالبدية. (1)
 أي ظاهر كالم كثري منهم. (2)
 ري منهم.أي كث (3)
 ال رجاءا  أو يف صورة إيراثه العلم العالي أو ابه ذلك. (4)
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كم  ا ق  رره   –رك  ب م  ن ا  قني وق  د أض  اف ال  بعض موعل  ى ع  دم الرج  وع للمفض  ول، فاالس  تدالل  -ن بهف  ف واملِ رف الرج  وع للعل  م يف ك  ل العل  وم واحلِ   -أ
 ا  ثالثا  هو )ومل يظهر من الكرارع رلع عن هذا البناء فيكوا ذلك ققريرا  من الكرارع حلييته( لكن سيديت ما يرل عليه باخلصوص.اق –السيد العم 

 مناقشات وردود: الرجوع للمفضول لكو:ه حجة اضطرارية
خمتل ف  تم ثال  مطب ا يف خمتل ف العل وم والفن وا، ول ذا   د د بالوجداا رجوع العقالء إىل كافة األطباء واملهندسني والعلماء: باا املكراهف (1) النافواأجاب 

للم خلو مكاقب ومراكل األطباء ممتلئة باملراجعني، بل لو قيل باا بناءهم على ققليد األعلم حصرا  لللم قعطيل املهن فاا عدم رجوع النا: إال إىل األعلم يست
 .ةوليس كذلك بالضرور  ،املفضولني من املراجعني تومطبا

وم ا أكث ر ح االت االض طرار ل ذا   د أب واب املفض ولني  ،أجاب املثبتوا: ب اا رج وعهم للمفض ولني ال ينك ر بالوج داا لكن ه م ن ب اب احلي ة االض طرارية
 أيضا  مللمحة باملراجعني.
حي  ة عن  دهم مطلق  ا ، ب  ل قول  ه حي  ة  وم  ا را  ا يالح  ر م  ن مراجع  ة الن  ا: إىل الع  امل م    وج  ول األعل  م، فإ   ا ه  و ألا الع  امل ل  يس الق  ال الس  يد الع  م )

ال يت يس لكها العق الء عن د الع وز وع دم الق درة عل ى  ىتظري الطرق االضطرارية اأُلخر –لسبب من األسباب  –اضطرارية يرج  إليه من ال يتمكن من األعلم 
 .(2) الطرق املعت ة مطلقا (

الثاتوي، فريجعوا إىل املفضول م  قعذر األعلم أو كوته حرجيا  أو ض رريا  أو ا به  واحلاصل: أا رجوعهم للمفضول ليس بالعنواا األويل بل هو بالعنواا
 ذلك.

 الرد: بل بالعنوان األول 
م ا ل ك وأجاب النافوا: باا رجوعهم إىل املفضول ليس من هذا الباب )احليي ة االض طرارية( ب ل لبن اءهم عل ى ج واز ذل ك ب العنواا األويل وي دل عل ى ذ

وإذا سئلوا عن عدم ققّيدهم اراجعة االعلم، جييبوا بدجوب ة ال قك وا أع ذارا  عقلي ة وال عقالئي ة ل    واج ب عقل ي، فيقول وا: إّا طريق ه ) ذكره يف بياا الفقه
وم ا ذك ر م ن أّا مراجع ة  .ا  أبعد، أو هو أسوء ُخل قا ، أو أقّل التلاما  اواعيده، وحنو ذلك ممّا لو كاا مراجعة االعلم الزما  لدى العقالء ملا صلحم هذه أعذار 

 .(3) العامل طريق اضطراري أّول الكالم، فتدّمل(
لعس  ر واحلاص  ل: ات  ه ل  و ك  اا رج  وعهم للمفض  ول م  ن ب  اب احلي  ة االض  طرارية لل  لم اا يتقي  دوا بص  ورة العي  ل ع  ن األعل  م أو االض  طرار إىل املفض  ول أو ا

فضول حل يف بري صورة االضطرار جملرل قعليالت ال قرقى إىل مرقبة العسر واحلرج وال إىل بذلك بل يرجعوا للم يتقيدواال  –أي العقالء  –لكنهم  ،واحلرج
 مرقبة االضطرار.

 ب  ل تق  ول: اا بع  ض ه  ذه االع  ذار ح  ل وإا كات  م يف لائ  رة العس  ر واحل  رج ب  ل  ح  ل وإا كات  م مراجع  ة األعل  م ذات مفس  دة م  ا لوج  ه م  ن الوج  وه ف  اا
الكني لو كاا الرج وع للمفض ول م ن ب اب االض طرار إذ ليس م ك ل مفس دة واا خف ّم رافع ة  للحك م األويل ح ل وإا  مقتضى القاعدة هو مالحظة أقوى امل

 –ب ل يرجع وا  وال قواع د احلكوم ة والناظري ة اا كليها حية لديهم ولذا ال يالحظوا مرجحات باب الت لاحم بينهم ا (4) فيككرف بذلك ،كاا اديد األمهية
فض  ول يف ع  رض الرج  وع لالفض  ل واا ك  اا يف الرج  وع للفض  ل مفس  دة ض  عيفة ج  دا  مم  ا ال قس  توجب ص  دق عن  واا االض  طرار إىل للم -وي  روا ذل  ك ختيريي  ا 

 .مراجعتهمنفعة مضرة قر  األعلم أو  –يف القوة أو الكردة  –قركها أو كاا يف الرجوع إليه حرج أو عسر لكن ال يلاحم 
 ال جهة له الرجوع لألعلم فعل  

ب )وقد يقال: إا ققّيد البعض اراجعة األعلم يف العلوم والكرؤوا لعله من باب األحسنية، أو احتياطهم يف الكربهات حل البدوية  (5) واكما أجاب الناف
 .(6) لدر  الواق ، ال من باب عدم حيية قول العامل وعدم فراغ الذمة( –اليت ثبم عدم وجوب االحتياط فيها  –منها 

حلسنه ورجحاته ال لوجوبه وقعينه وسيديت الكالم على ذل ك كم ا س يديت ض رورة على فرض إطالقه، ِفعٌل ال جهة له فلعله  واحلاصل: اا رجوعهم للعلم
 فصل االستدالل ببناء العقالء عن االستدالل بسريهتم.

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 هذا رل للكرق الثاين. (1)
 .15ص  2بياا الفقه ج (2)
 .15ص 2بياا الفقه ج (3)
 أو مفسدة قركه.عدم مالحظتهم أقوى املالكني لدى التلاحم بل رجوعهم للمفضول بدلىن عذر واا كاا عسرا  ال يعالله منفعة الرجوع لالعلم أي ب (4)
 هذا رل للكرق األول. (5)
 .11ص 2بياا الفقه ج (6)


