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 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
 تقليد األعلم

(31) 
 االستدالل على بناء العقالء بسيرتهم

كما تندفع بني الشؤون اخلطرية وغريها   – تفصيل بعضهمأي  –ندفع به دعوى التفصيل تيستدل على بناء العقالء بوجه جديد  وقد
 دعوى التفصيل بني شؤون الدنيا واآلخرة، وهو:به 

ن بنياء العقيالء، أي يكيون االستدالل على بناء العقالء بسريهتم؛ فان سرية العقالء قد تتخذ دلييال  عليى امليدعى وقيد تكيون كاشيفة عي
 ل عليه.أحد الدليلني دليال  على متامية الدليل اآلخر كما هو دليل على مؤداه واملستد  

 الفرق بين بناء العقالء وسيرتهم وحكم العقل
ل العقيالء، باعتبياره ميرآة لعقيو  –أي عقيل الشيخن نفسيه  –ان بنياء العقيالء يرجيع فييه إع العقيل  :بني بناء العقالء وسريهتم والفرق

ظ يف فياملالح   ،سيرية العقيالء فيال يرجيع فيهيا إال إع عملهيماميا عكس حكم العقل الذي يرجع فيه إع العقل بنفسه ال مبا هو مرآة لغريه، 
تب عليه مما يستتبعه العمل إن كان مما يت  ارتكازهمالسرية هو عمل العقالء وما يكشف عنه واملالحظ يف بناء العقالء هو ما بنوا عليه يف 

 .العمل أوال إن مل يكن 
ياهتييا ميين التفصيييل بييني درجاهتييا وال بييني درجييا  مؤد   وعييدمان سييرية العقييالء هييي علييى الرجييوت للفةييط املتعارفيية مطلقييا   وهنــا وقــ ل 

 :واألصول ويتضح ذلك يف ضمن ذكر ثالثة من األدلة والقواعد ،حيث األمهية وعدمها وال بني شؤون اآلخرة وغريها
 يرة على الرج ع للثقة مطلقا  الس -3

فان سرية العقالء على العمل به مين غيري فيرني بيني الشيؤون اخلطيرية وغريهيا وال بيني شيؤون اليدنيا واآلخيرة وال  (خرب الثقة) فمن األدلة
اقية أو يف أعليى بني درجة من درجا  الوثاقية وأخيرى بيل اييم يعتميدون عليى اخليرب إذا كيان راوييه ثقية مين غيري فيرني بيني كونيه متوسي  الوث

كبيع معميل   –أو الشيء اخلطري  –ككيلو من احلنطة   –أال تراهم يعتمدون على خرب الثقة سواء أاخرب عن بيع الشيء اليسري  (1)درجاهتا
 درجيا  الوثاقيةعليى اخيتال  وأال تراهم يعتمدون على خيرب الثقية  ؟كاملةمدينة  يف أو لو أخرب عن اندالت حريق يف منزل أو  –أو قصر 

 مادام مل خيرج عن دائرة الوثوني النوعي العقالئي، وعرضه عريض جدا  كما ال خيفى.
 وفي شؤون الدين أيضا  

فيتى العقيالء ومينهم كافية العلمياء  ؟ييا دون تفصييل بيني الثقيا  وال املرو  مين مث أال تراهم يعتمدون يف شؤون الدين عليى روايية الثقية 
ب أم  نسياكان يف مسألة هامة جدا  كالصالة وكالزوجية واحملرمية وغريها مما ييرتب  بياألعراو واأليعتمدون يف إثبا  احلكم الشرعي سواء أ

مين  ،ت احلةية وإال فيالعلى رواية يرويهيا الثقيا  فيان كانيت سلسيلة السيند معتيربة مت ي –مسألة عادية كصفة البيع وقت النداء مثال   كان
لبداهية اخيتال  اليرواة  ؛ران وبيني كيويم بيدرجا  أنيزلس ابن عبد الرمحن وحي  زرارة ومحيغري فرني بني كون الرواة يف الوثاقة كسلمان ويون

يف درجييا  الوثاقيية اختالفييا  شييديدا  جييدا  ومل نيير  ميين يفصييل بقبييول رواييية الثقييا  مميين كييانوا يف أعلييى درجييا  الضييب  والوثاقيية وعييدم حةييية 
  رواية غريهم وان كانوا ثقاة.

                                                           

نيد التعيارو يسيقطان عين واما اشتاط عدم املعارضة أو عدمه، فسييأ  ثثيه بي ذن اهلل تعياع، وعليى أي فهيو إشيكال غيري خيا  باملفضيول بيل يشيمل األعليم أيضيا  فانيه ع (1)
 ا حسب مبىن العديد، واما لدينا فاملنصور التخيري.ماحلةية بأمجعه
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بيل هيو  ،م مين االقربيية لاصيابة ففسيب وال غيريهيكشف عن ان املالك ليدى العقيالء لييس الدرجية األعليوذلك كله وما سيأ  أيضا  
 . حد ينطبق عليه )الوثوني النوعي(عرو عريض يشملها والدرجا  النازلة إع أدىن

حتصيل العلم، لكنه غري  نعم يف خصو  أصول الدين التزم املشهور، وادعي عليه اإلمجات وان ناقش فيه مثل الشيخ والوالد، بوجوب
فييايم مل يقيييدوه بدرجيية  العلمييي  إع فيييه إع احلةيط النوعييية و  –واملتشييرعة  –ان كيل مييورد ارجييع العقييالء  هييو عىضيار مبييا فيين فيييه، إذ املييد  

ليذا  ة صريح العقيللشهاد الوثوني النوعي هبا واما أصول الدين ففيث كان باب العلم فيها مفتوحا   من إيراثها الوثاقة إال ان يسلبخاصة 
 ة للعلم مطلقا  فال يصح الرجوت لألعلم أيضا  بل ال بد على كل شخن ان جيتهد فيها بنفسه.منعوا الرجوت للفةط غري املفيد

 اليد أمارة مطلقا   -2
قيد يكيون خطيريا   ف: قاعدة اليد، فان سرية العقالء واملتشرعة عليها من غري فرني بني درجا  خطورة وأمهية ما علييه الييد ومن الق اعد

 .أو كوٍب أو قلم مثال   كمعمل كبري أو متةر واسع أو مزرعة كربى وقد يكون حقريا  يسريا  كثوب
أو غييري سمييس بعينييه والييذي لييو كييان مسيروقا  أو غصييبيا   –ومين غييري فييرني بييني شييؤون اليدنيا واآلخييرة فييايم يشييتون ثييوب اإلحيرام مييثال  

أحد خبال  ذلك مع ان قاعدة الييد ال تفييد إال الظين وميع كيون  فت  على قاعدة اليد وال غري ومل ي   من أي بائع اعتمادا   – (1)لبطل احلط
 ان شاء يهوديا  أو نصرانيا . فليمت (2)تركهما أريد االعتماد عليها فيه هو شأن احلط الذي من 

 االستصحاب حجة مطلقا -1
  –االستصفاب، فان سرية العقالء واملتشرعة على استصفاب احلالة السابقة من غري تفصيل بني كويا يف أمر خطري  ومن األص ل 

 أو يف أمر يسري كاستصفاب بقاء الكتاب يف حمله من املكتبة. –كاستصفاب زوجية هند أو حياة عمرو 
نيه ميا سيبق مين املثيال فانيه يصيح اليزواج مين امليرأة استصيفابا  ومن غيري فيرني بيني دائيرة احكيام الشيرت يف النفيوا واالعيراو وغريهيا، وم

 .(3)خليةلكويا 
، وبيذلك ينيدفع تيوهم انيه اسيتقراء نياقن إذ األمير يف كيل احلةيط  بيدرجاهتا –كذلك يف سائر احلةط كالبينة واالقرار والظيواهر   واألمر

ان امليالك عنيدهم لييس خصيو  الدرجية العلييا مين اقربيية  كذلك، بل يكفي بيان احدها فق  ملا مر يف خرب الثقة من كاشيفية ذليك عين
 اإليصال. فتدبر

 وال ريب يف ثبو  ذلك يف صورة عدم العلم بالتخالف، واما يف صورة العلم بالتخالف فسيا  الكالم عنه ب ذن اهلل تعاع.
 ال ج ه المتص رة لبناء العقالء وسيرتهم
ك، واليذي بيه يظهير وجيه التعمييم لصيورة العليم بالتخيالف أيضيا ، هيو أحيد أميور يكفيي مث ان الوجه يف سرية العقالء وبنياءهم عليى ذلي

 :احدها لو مت فكيف باألكثر
 للدوران بين الحسن واألحسن بنظرهم ال الحسن والسيء -أ

حلسين والسييء، ان العقيالء ييرون رأي األعليم وغيريه مين قبييل اليدوران بيني احلسين واألحسين ال مين قبييل اليدوران بيني ا ال جـ  األول 
ين وغري األعلم املتساه  نشأ من تصور دعوى التخيري بني األعلم املتق   (4)ولعل الوهم وال شيك يف انيه  ،ل كالطبييب املهميل املتسياهلل املهم 

امليتقن وغيريه ال يرجع إليه ح  لو كان هو األعلم )أي إذا كان متساهال  مهميال  متسيرعا  يف األحكيام( إايا الكيالم يف اليدروان بيني األعليم 
                                                           

 يف الطوا  أو صالته مع علمه باحلكم واملوضوت أو مع جهله التقصريي، أو ال هبذا القيد. ا  لهك الثوب ساتر مع قيد إذا كان ذل (1)
 أي بعد استطاعته، لو تركه عاملا  عامدا . (2)
 وكذا استنادا  إع قوهلا، مع وجود احتمال الكذب إال يف موارد التهمة. فتأمل (3)
 لعقالء.م تعني  تقليد األعلم بنظر اه  و   (4)
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 .وسائر اخلرباء يف الطبيباألمر املتقن أيضا  وكذا 
 العقالء يرون األمر دائرا  بني احلسن واألحسن ويرون إعادة ذليك، لب يا، إع: وبعبارة أخرى ،واما احتمال اخلال  فالعقالء يرونه ملغى

 هبا. ءالدروان بني احلسن والسيء من التدقيقا  العقلية اليت ال ينبغي االعتنا
 التخيير بين األعلم وغيره لمقتضيات باب التزاحم -ب

، يف بالتخيالف فكييف بصيورة عيدم العليم صورة ختالف فتويي األعلم وغريه ان العقالء يبنون على التخيري نظرا  الندراج ال ج  الثاوي 
 ت لألعلييم وحييده منافيياة ملصييلفة التسييهيل وموجبييا  يف اإللييزام بييالرجو  أن  إذ يييرون يف ارتكييازهم الييذي أودعييه اهلل تعيياع فيييهم  ؛بيياب التييزاحم

وذليك لوضيو   ؛احلياة الستلزامه تعطل املهن أو أكثرها أو ضعفها ثيث خيتيل أمير احليياة وليو يف ا ملية للعسر واحلرج بل موجبا  الختالل
د يعيدون عليى األصيابع مين األ بياء واملهندسيني به مينهم يف واحيد أو يف أفيرا أو أكثرهم أو املعتد   العلماء واخلرباءافصار األعلم بني عامة 

ل املهيين إال ميين دار  حولييه شييبهة األعلمييية وهييم أقييل ميين واحييد بالعشييرة آال  ميين تعط يي  تقليييد األعلييم لييزمواحملييامني وغييريهم، فلييو تعييني  
أ باء معدودين مستلزم لذلك بوضيو  بيل  الزام الناا كافة بالرجوت إعان وللزم العسر واحلرج الشديدان إذ  ،مثال  يف البلد الواحد األ باء 

العمليييا  ا راحييية )خاصيية يف لييه مييريض أو كييان مريضييا  كييل م يين  علييى  لييو تعييني  انييه أرأيييت  ؛يلييزم اهلييرج واملييرج واخييتالل النظييام يف ا مليية
تيدور شيبهة األعلميية حيوهلم، مين بيني عشيرة مين كبيار األ بياء اليذين  ان يرجعيوا إع واحيد أو واحيدأهايل بغداد ميثال  من كافة  (وأشباهها

إذ كيان  ن يليزم وأي اخيتالل لنظيام احليياة كيان يسيتوجبه ذليكاهرج ومرج يف الطرقيا  وليدى مطبيا  ومستشيفيا  أولأليك األ بياء كي فأي  
  ؟ وللفديث صلةعليهم ان يتكوا وظائفهم ويذهبوا ملسافا  بعيدة كي يصلوا إع مشفى ذلك الطبيب األعلم.. وهكذا

 على محمد وآل  الطاهرينوصلى اهلل 


