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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

(7) 
 ر صغرى االقربيةالجواب العام عن الوجوه الخمسة: إنكا

عددام، نلنبدددأ بالومدده العددام ننةددولل او  بدد  الومددوا  –أو أكثددر  –وقددد بدداب بومدده  (1)وقددد بدداب عددن الومددوا اامسددة السددابةة بومددوا خا ددة
اقوائيددة اامسددة السددابةة هددو او رأم األعلددم أقددغ خطددنه  ددن  ددصا واودده االقددرب لال ددابة ولددملا اق تددى حددم الطاعددة وحددم اململ ددة  عييندده كمددا اق تددى 

بدغ وحدا العندواو وا صدغ ألوده أقدرب  أكثر إحرازاه له وأقرب لاليصال إليده -رأم األعلم  – ألوه اق تى ذلك والغرض أيتاه  ،اح مال العةوبة ذلك
  ن حيث حمصلي ه للعنواو.
ر )االقربية( كدليغ  سد ةغ علدى  عدني   ارة بإو ار الصغرى وأخرى بإو ار ال ربى ا ا إو ار ال ربى نسينيت يف ضمن ذك وحينئمٍل ي وو اجلواب

  ةليد األعلم، وا ا الصغرى نةد يةال باوه ال يعلم او األعلم أقرب لال ابة  ن املفتول.
 (8)اني  لالعلم السابق، فهما س   تساوي األعلم وغيره من جهة احتمال المطابقةدعوى 

وال الةدد اء والسدلف بدد كثدصاه  دنهم  دوانةني لدالوو يف الف دوى وهدم أعلدم  دن )او املةل د إذا   ب ع أقد (3)قال شريف العلماء يف  ةريرات أ وله
 ( ن قول األعلم...هملا األعلم املةابغ هلملا األلوو، نبعد  الحظة  لك املوانةة مل حيصغ الو ف 

 أمل مل حيصغ كوو ن وى األعلم أقرب إىل الواقع(.
، على  الحظدة رأم األعلدم واملفتدول نةدا ل داو ملدا ذكدر ومده، ل نده لدي  بصد يحقصروا النظر  اوه لو لو وضيح كال ه  ع بعض اإلضانات

كدداو املددالال )االقربيددة لاليصددال للواقددع( ني ددص او والحددة الصددورة ال ليددة أم  مددوم أقددوال العلمدداء علددى  ددر ال دداري  إذ ال ي ددوو األعلددم إذ اودده إذا  
احلدي( هدو األعلدم املفتول املطابم لرأم األعلم  ن األ وات )أم األعلدم  دن هدملا  اقرب لال ابة لو خالفه رأم األعلم  ن األ وات بغ ي وو رأم

 األقرب لال ابة.
نده إادا هدو لطريةي ده واقربي ده وال إكدال  ل دوو رأم األعلدم أقدرب بدغ ال ي دوو أقدرب إال لدو مل اوه ال  وضدوعية لدرأم األعلدم بدغ  عي   والحاصل:

او  ن  ص العدول أو  ن  ص الملكور أو  دن  دص األحدرار ناوده علدى الطريةيدة وكدوو املدالال االقربيدة ناوده ال خيالفه األعلم  نه  ن األ وات )ووتيف 
لَّددد ل ددن نددر  يف االقربيددة بددني كددوو الةائددغ رمدداله أم ا ددرأة عددالاله أم ناسددةاه، وعددم حيددث لل الدددليغ النةلددي علددى اشدد ا  هددملا ال ددرائا  عيندد  يف املة

إال االعلمية ناوه لو كابم رأم املفتول رأم األعلم  دن األعلدم الةسديم لده وإو كداو ناقدداه لل درائا جلا ع لل رائا كلها حيث يريد امل لف  ةليد ا
وهندا حمدغ كدالم شدريف  –وحيدث  (  ةليددا عدني   -ع سائر ال رو  كالعدالدة والدملكورة و... وحيث مجََ  أيتاه  ناو رأم املفتول ي وو أقرب لال ابة

لاعلم  ن األ وات ن ما حي مدغ كدوو هدملا  طابةداه اح مدغ كدوو ذاال  طابةداه، ندال وعلدم  –األعلم واملفتول  –طابةة أم  نهما غ  ه  م   –العلماء 
وعلى أم نهما سياو وال  رميح لالعلدم  لملا ي خص امل لف بينهما أو ي ساقطاو على رأم  ن يةول بال ساقا –وال املفتول  –اقربية رأم األعلم 
 ول.احلي على املفت

 على دعوى االقربيةبناءًا تعي ن تقليد المفضول في احدى الصور 
ج ال فصديغ واوده ي عدني  ةليدد األعلدم يف  دورة وهدي الصدورة الثاويدة اي يدة كمدا ي عدني  ةليدد وقد لانع السيد العم عدن رأم شدريف العلمداء يدا يند   

 دا يعلدم نيهدا  -1ومه ذلك يا يليل وهو أو  ن اوى العامل  نةسم إىل ثالثدة أقسدامل الثالثة قالل )وقد يالصورة  يفالصورة االوىل وي خص  يفاملفتول 
                                                           

 وقد  تى بعتها. (1)
 أم  ن حيث االقربية للواقع. (2)
 .11-11ص 2كما وةغ عنه السيد العم يف بياو الفةه ج (3)
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 أو  ع امل هور أو  ع األحو ، وحنو ذلك. –ولو  ن األ وات أو ممن نةد بعض شرائا احل  ية  – وانةة العامل،  ع األعلم  ن األعلم 
بعض ال ددرائا، أو  ددع امل ددهور، أو  ددع األحددو ، ناقددد لددم  ندده  يدد  أو  ددا يعلددم نيهددا الع دد ، أمل  وانةددة ن ددوى األعلددم احلددي،  ددع أعلدد -2
 وحنوها.
 باملوانةة هلملا أو لملاال. –ولو إمجااله نيما هو حمغ االب الء  – ا حي مغ كالمها، لعدم العلم  -3

للواقددع لاعلددم احلددي  ن صددر يف الةسددم الثدداج، وهددو وددالر مددداه لنددالر  ددن الفتددالء، وإال نددنكثر املسددائغ  ددن الةسددم الثالددث، وأكثددر  واألقربيددة
 .(1)( ن الةسم الثالثهو  ا يب لوو به  ن  وارل  ةليدهم أيتاه  –العوام  وهم –املةل دين 

 لكن األعلم أقرب ذاتاً  اضينللما وإن تساويا من حيث النسبة ماإلشكال على الجواب: انه
ل نه قد يورل على  ا ذكدرا شدريف العلمداء و نييددا، باوده وإو  دح او رأم األعلدم واملفتدول   سداوياو  دن حيدث اح مدال اال دابة إذا  أقول:

لاعلم  نه  دن األ دوات  ألو اح مال  طابةة رأم األعلم  ن األحياء يف  ورة اجلهغ بةوهلم ا لرأم األعلم  ن الةد اءملوحظا  ن حيث  طابة ه
إال او األعلددم يديددد عليدده اودده أعلددم ن دداو أقددرب  ،لددي  أقددوى  ددن اح مددال  طابةددة رأم املفتددول لاعلددم  ددن األ ددوات نهمددا سددياو  ددن هددملا اجلهددة

 .بربكة هملا اجلهة لال ابة
واو او فد  ندال  صدلح  –األعلدم  دن األ دوات ة ده لدرأم بوهي َعْتد رأم احدمها يطا –او االقربية  ن حيث العا غ ااارمي  وبعبارة أخرى:

   ةليدا. ه لرأم األعلم إال او االقربية الملا ية لرأم األعلم  ن  صا مل  ن ف بغ هي ومداوية نهو أقرب ن عنيَّ  رم  
اعلم  دن األ دوات او  آل كالم ال ريف إىل حر او رأم األعلم  ن  دية االقربية لال ابة بل اظ اح مال  طابةة رأم املفتول ل والحاصل:

ندال ت داز احددمها علدى ايخدر باالقربيدة اسد نالاه  -لل هدغ بدرأم الةدد اء لددى األكثدر  –سواء  ن هملا اجلهة  –األعلم و صا  –ل ن الفرض اهنما 
مدال االقربيدة بل داظ هدملا وإو  دح حر داو األعلدم  دن اح  يدرل عليدهل اودهل دن رض  هولية رأم األعلم  ن األ وات لغالبية املةلدين، فهلملا اجلهة ل

 ني عني. -املفتول  –قسيمه اجلهة ل نه يبةى   ميداه باح مال االقربية الملا ية الناشئة عن كووه أعلم  ن 
 رمي ده  األعلدم  دن األحيداء  الدص املطابةدة لدرأم األعلدم  دن األ دوات ع د  املفتدول  دحرأم  وعم، لدو علدم أو اح مدغ اح مدااله رام داه او

   على قائله ب عني  ةليد املفتول لو علم او رأيه  الص املطابةة لرأم األعلم  ن األ وات.ع َ  نه نرض والر، كما اوه ي  ل على املفتول
يف  و نه يد هم سدائر العلمداء  دن األقدد ني وينه ي دهيباج إمجااله   وقف على اإلحاكة يباج األعلم واملفتول و  (2)وعلى أم ناو إحراز ذلك

ذلددك ممددا ال حيةةدده إال األوحدددم  ددن ا  هدددين وإال األودددر  ددن النددالر  ددن الفتددالء  ددص ا  هدددين نددال ينفددع األعددم األ لددص بددغ شددبه و  (3)االسدد نبا 
علددى اودده يف ذلدك النددالر  ددن الفتددالء قددد يندد ج  عددني  ةليددد  – (4)املسد غر   ددن املةلدددين الددملين يدددور ال ددالم عددن  عدني  ةليددد األعلددم علدديهم وعد دده

 ن دبر ،  ةليد األعلم  طلةاه هي ال فصيغ ال  عني   ،وظراه لالح مال الرامح ايوف نالن ي ة بناءه على ال مسك بدعوى االقربية لال ابة ،املفتول
 نهغ  ن مواب عن هملا اإلش ال؟ هملا  ا سينيت  داه إو اء اهلل  عاىل

 وإمجالهلوهو ومه كربوم ، على كغ الوموا اامسة السابةة (5)ية االح مالوسينيت ومه آخر لنفي  ن د  
ائدة إحلاقه بالوهم امللغى لددى العةدالء حدا يف ال داوو ااطدصة واو اح مدال ااطدن يف هدملا املسدنلة لددى املفتدول وإو كداو حداهراه هدو واحدد بامل

اح مددال املددوت حددا  ثددغ مددداه  لدددى ال  ةيددم يرمددع إىل الواحددد باملائددة ألددف ) ددثاله( وهددو اح مددال وددالر ال يعبددن بدده حددا يف ال دداوو ااطددصة هل ندد
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين                                           ناو ظر.

                                                           

 .11ص 2بياو الفةهل ج (1)
 م األعلم احلي أو املفتول لاعلم  ن األ وات. البية  طابةة رأ (2)
 ك ووه    دلاه كال ي  االوصارم يف اح ياكا ه  أو   ساحماه كصاحص اجلواهر والسيد الوالد والسيد السبدوارم. (3)
 واو وفع يف الفرل النالر. (4)
 أم حا على نرض كوو اح مال ااطن يف األعلم أقغ واح مال إ اب ه أقوى. (5)


