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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

(04) 
ءهم على ذلك، والذي به يظهرر وجره المعمريم لصرورة العلرم بالمأرالً أيوراح، هرو أحرد أ رور ان الوجه يف سرية العقالء وبناسبق )

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

وران برررني احلسرررن ان العقرررالء يررررون رأي األعلرررم ويرررريد  رررن قبيرررو الررردوران برررني احلسرررن واألحسرررن ال  رررن قبيرررو الرررد الوجـــأل األو  
 ...والسيء

وا ا احممال اخلالف فالعقالء يرونه  لغى، وبعبارة أخرى: العقالء يرون األ ر دائراح بني احلسن واألحسن ويرون إعادة ذلك، لبّرا، 
 (1)انمهى - ن المدقيقات العقلية اليت ال ينبغي االعمناء هبا(  بني احلسن والسيء الدورانإىل 

 بين الحسن واألحسن شواهد على كون الدوران
 ان مما يشهد لذلك الشواهد المالية: ونضيف 

األفورو  رن حيرأل األسراوذة واملنراهه وشربهها هرو األفورو  (2)المسجيو يف اجلا عات، فانه ال شك يف ان الدراسة يف اجلا عة -أ
 آالح إىل الدوران بني السيء واحلسن إذ ال   ن الدراسة يف يريها لكن العقالء يرون الرتجيح ال المعيني  ع ان األ ر لدى المدقيق يعود

وأقررب لالارابة وكرذلك ايرا ي  – رع يييرد العوا رو األخررى  –شك يف ان الطبيب املمأرج  ن اجلا عرة األرقرى أقرو خطر   رن يرريد 
 يف دائرة احلسن واألحسن ال احلسن والسيء. –ريم ذلك  –درجون ذلك واملهندس ويريهم لكن العقالء ي  

وريم كون االحممال  عمىن به بعنوانره أو  طلقاح ق خطرياح يف اجلملة لغون إلزا ية احممال اخلالف ريم كون املمعل  اهنم ي   والحاصل 
 ، و ا ذلك إال ملا سبق أو للعا و الثاين اآليت.أو  طلقاح  األويل يف اجلملة

ن النرراس يركبررون  عهررم كررو يرروم، و  نررد أحررداح  ررن قائررد الطررائرة أو قبطرران السررفينة أو سررائق السرريارةمل فرران   ررات املاليررني  رر -ب
 لزم بالركوب وعييناح  ع األكثر خربة وعلماح.أو ي  العقالء يردع عن الركوب  ع السائق يري األعلم أو القبطان يري األجود 

رجرح  رن يريهرا وكرذلك الزوجة والزوجمل فانه ال شرك يف ان الزوجرة األعلرم واألخررب بشردون إدارة املنرزل ووربيرة األوالد هري األ -ج
احلرال يف الرزوج، لكرن   نرد يف بنرراء العقرالء وسرريعم  را يشررعر حرا بمعيرني اخميرار األكثرر خررربة وعلمراح برتبيرة األوالد  رع ان املسرر لة 

ليررة احممررال أجوديررة وربيررة األبنرراء وأق –مبررا هرري واقمورراءاح  –خطرررية فانرره ال شررك يف ان وربيررة األعلررم بطرررك الرتبيررة واألكثررر خررربة ونررمه 
 م األكف .احنرافهم عكس يري األعل
سربباح للبنراء علرى وأقلية احممال اخلط  لشواهد ونظائرها دليو على ان العقالء ال يرون أكثرية احممال اإلاابة اواحلااو: ان هذد 
 إلاابة واألقو يف احممال اخلط .ل االقرب وعيني اخميار أو اوباع

  :كما سبق

                                                           

 األعلم.الدرس الثالأل عشر  ن  باحأل وقليد  (1)
 وكذلك كافة املدارس ملأملً املسمويات. (2)
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 وغيره لمقتضيات باب التزاحم التخيير بين األعلم -ب)
ان العقالء يبنون على المأيري نظراح الندراج اورة ختالً فمويي األعلم ويريد فكيً بصورة عدم العلرم بالمأرالً،  الوجأل الثاني 

ة المسررهيو يف برراب المررزاحممل إذ يرررون يف اروكررا هم الررذي أودعرره اهلل وعرراىل فرريهم أّن يف اإللررزام بررالرجوع لحعلررم وحرردد  نافرراة ملصررل 
 (و وجباح للعسر واحلرج بو  وجباح الخمالل احلياة السملزا ه وعطو املهن أو أكثرها أو ضعفها حبيأل خيمو أ ر احلياة ولو يف اجلملة

 من الشواهد على التزاحم
ة املموسرطة  رن الطبقر –برو واحلفراع علرى  –ان  ن املصاحل املزامحرة املقمورية لل كرم برالمأيري برني األعلرم ويرريد وقويرة  ونضيف 

 رن األببراء وايرا ني واملهندسررني  –العلمراء واخلررباء يف كرو علرم وفرن، النره لرو وجرب الرجروع لحعلرم وعيينراح لكسردت أسرواك يرريهم 
أو ضررعً عمرروم هررذد الطبقررة  ررن اخلرررباء وا مهرردين وهررم  يرجرروع النرراس ممررم، ممررا يررددي إىل والشرر أو قررو   ر  نررد  لو  –والفقهرراء وهكررذا 

ذلرك )أي المأيرري(  طلقراح  فسدة أعظرم  رن ذلركي ويكفري اسرملزام ذلرك لرذلك يف اجلملرة لبنراء العقرالء علرى  وأيةة املطلقة، األكثري
 ضرباح للقانون.

وعرردد وكثرررة  درسرري هررو قرروة احلررو ة   ررن أهررم عوا ررو فانرره ال ريررب يف ان :ولنورررب لررذلك  ررثالح  ررن واقررع احلررو ة العلميررة املباركررة
، فقرد يوجررد يف احلرو ة  سرون أو  ائرة أسرماذ للأررارج، وال ريرب ان األعلرم  رنهم  ن صرر يف احرردهم (1)اخلرارجالسرطو  و و املقرد ات 

 –، فلرو كران االروكرا  والبنراء والسررية علرى الرجروع لحعلرم فقرض لمعرني احلورور إثباوراح   رنهم – ثالح  – ثالثة أو أربعة ثبوواح، ودائر بني
مما يسملزم حر ان احلو ة  ن   طلقاح أو إىل حد بعيد يف دروس واحد أو اثنني وثالثة  نهم، وألمهلت دروس اآلخرين –عقالح وعقالئياح 

 .  ن األساوذة عن المدريس ن الدروس وإعراض الكثريعطاء  منوع بو يسملزم وعطو أكثر أو كثري 
يري  سموعة لدى عا ة الطلبة إذ قد حيماج يالبهم إىل المدريس سنني بويلة كي يدخو يف دائررة فهي انه األعلم  دعوى كو  وا ا 

لسرنني  %  رن املفورولني بالبراح 99س الرردر  األعلرم فكيرً ي ر عنردالردرس  – وسرريةح  اح عقرالح وعقالئير – شبهة االعلمية فإذا كران املمعرنّي 
 بويلة كي يصلوا بعدها إىل األعلمية الثبووية واإلثباويةي
لوجرود عنراوين أخررى  زامحرة و صرل ة سرلوكية  – األوىللرو رفورنا الردعوى  –كما انه يشهد لكون الرجوع إىل املفوول إمنا هو 

ال على أساس األعلمية  –لسطو  أو اخلارج يف املقد ات أو ا –اقموت المأيري بني األعلم ويريد ان كثرياح  ن الطالب خبمار أسماذد 
عايرة أو لشربه ذلرك  رن اجلهرات الريت ال ر كونره أقررب  كانرا أو أقررب رمحراح أو أحسرن بيانراح أو أقروى  رع  علميمه فقض، بو على أساس 

را رراح بررذلك أو اهنررم  دخليررة ممررا يف اقربيررة اإلاررابة واألبعديررة عررن اخلطرر ، و ررع ذلررك ال حيكررم العقررو وال يرررى العقررالء اهنررم اروكبرروا ح
 يسم قون بذلك العقاب ريم إذعاهنم بان األعلم هو اآلخر. فمدبر

   في الطريقية االعتبارية تجتمع الحجّتانكالم )بيان الفقأل(
و ا رمبا يقال أو حيممو:  ن أّن  قموى بريقية الفموى هي: حّجية فموى االعلرم دون فمروى العرا  ) )دام ظله(: وقال السيد العم

يرد عليه: ر  وافاح إىل أّن هذا إن الح فإمّنا هو للوجوب لدى املعارضة بني الفمويني ال للقول بوجوب وقليد االعلم ، وعارضهمالدى 
يهرا برني  طلقاح ر إّن ذاك يف الطريقيرة المكوينيرة وهري ال وعرنّي االعلرم، فلعرو الطريقيرة لغرري االعلرم، وأّ را الطريقيرة االعمباريرة فرال  نافراة ف

ة فموى االعلم وبني حّجية فموى يري االعلم أيواح، إذ  الك االعمبارية ليس جمررد الواقرع، برو جمموعرة  صراحل يف بليعمهرا وارول حّجي
ال ووجررب وعّينهررا وسررقو   -كمررا إذا كانررت أعرررف باحلررال  ررن اال خرررى   -الواقررع نظررري وعررارض البّينمررني فررإّن أقربيررة إحرردامها إىل الواقررع 

 .احلّجية  ع أهّنما بريقانالبّينة اال خرى عن 
                                                           

 قارن  ثالح بني حو ة اغرية هبا عشرة  ن األساوذة وحو ة أخرى كربى هبا امل ات  ن األساوذة. (1)
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ولررذا ذهررب املشررهور إىل المسرراقض فيهمررا، ولرريس ذلررك إالّ لوجررود  ررالك احلّجيررة يف كليهمررا وإالّ ملررا أوجبررت اال ررارة يررري االقرررب 
بررني سررقو  االقرررب أيورراح كمررا ال خيفررى، وهررذا االيررراد  رجعرره إىل  ررا سرري يت إن شرراء اهلل وعرراىل  ررن أاررالة المعيررني عنررد الرردوران بينرره و 

 .(1)المأيري(
 معاني الطريقية التكوينية

 ميكن وفسريها بوجود: (الطريقية المكوينية) أقو  
 ان املراد هبا الطريقية بالذات. األو  
 ان املراد هبا الكاشفية األعم  ن الما ة والناقصة. الثاني 
وال ريرب يف ان العلرم ال يعقرو فيره  ،العلرم بصردقه  ثو العلرم و را يورثره بالرذات كرالمواور فانره إخبرار مجاعرة يقموري لذاوره واألو  

وفرررض ايررال لرريس  –إذ ال يعقررو اجممرراع علمررني  موررادين أو  مناقوررني يف نفسرره بررو لررو فرررض  ملالمعررارض ال لرردى الشررأ  نفسرره
بانمفرراء ، وعلررى أي فرراأل ر سررالبة (2)لجهررة الثانيررة السررابقةل ملا جهررو  ركررب ولرريس بعلررم، وال لرردى الشأصررنيفرران احرردمه –مب ررال 
 .(3)املوضوع

ان كران بيردد كأرب الثقة فانه كاشً ناق  عن الواقع وكاشفيمه الناقصرة وكوينيرة لريس أ رهرا بيرد املشررّع مبرا هرو  شررّع و   والثاني 
   إجياد  نش ها وكوينا مبا هو  كّون. ولل ديأل الة

 وصلى اهلل على محمد وآلأل الطاهرين

                                                           

 .22-23ص 2بيان الفقه ج (1)
س اجمماعا أوالح مث القطع أعرم  رن العلرم واجلهرو اذا احدمها جهو  ركب وليس بعلم، نعم ميكن اجمماع قطعني  موادين يف اقع نفس شأصني، لكنه لي (2)

 املركب.
 أي ال ميكن القول بلزوم العمو باالقرب  نهما للواقعمل إذ ال يعقو وجودمها  عاح لممفرع املعارضة فالرتجيح. (3)


