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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) 
 وجوه: عدةعلى التخيري، هو  دلياًل مستقالً لتخيري بني األعلم وغريه، مبا يصلح ان يكون بنفسه سبق ان الوجه يف بناء العقالء على ا

 بني احلسن واألحسن ال احلسن والسيء. للدوران فيهما الوجه األول:
 الندراج املسألة يف كربى باب التزاحم. الوجه الثاني:
 رض عريض يشملهما معاً.ألن مالك احلجية يف احلجج االعتبارية ذو ع الوجه الثالث:

 ونضيف:
 قيام الحجة لديه ال ألجل إصابتهألجل الرجوع للمجتهد؛  –د 

أي  –من ان رجوع العامي للمجتهد إمنا هو قيام احلجةة لديةه  –مؤسس احلوزة العلمية بقم  –ما ذكره احملقق احلائري  الوجه الرابع:
 خاصة على القول جبعل املماثل يف االمارات. ،ه أو أكثريتها من غريه وعدمهاال ألجل إصابته وعدمها أو غالبية إصابت –لدى اجملتهد 

عةن ننةاول الواقةإ وإدراكةه لةيا ف يكلةت مبعرفتةه واحلصةول ان العامي حيث قصرت يده بولنا ان نوضح كالمه ونؤيده  توضيح وتأييد:
هد أي ان نفس قيام احلجة لدى اجملتهد هي احلجة على عليه بنفسه، بل كّلت بتحصيل )احلجة( واحلجة على العامي هي نفس قول اجملت

إصةابته وعةدمها أو درجةة ابصةابة ليسةت  عةن اناغ العامي وقد قامت احلجة لدى املفضول دون شك فقةد تةت احلجةة علةى العةامي للفةر 
  مما كلت هبا العامي إذ الفرض قصور يده عن نناوله.
واحلرج، بل ومن حلاظ الشارع مصلحة التسةهيل فلةم يكلفةه باالجتهةاد حةس ان سةهل واملراد بقصور اليد األعم من العجز ومن العسر 

( عليه حتصيل امللكة بةل خةرّيه بينةه والتقليةد واالحتيةا  فمةا دام ف ملتهةد وف نةتحلج فةان احلجةة عليةه هةي: )احلجةة الةه قامةت لةدى اجملتهةد
 امللكة، عن نناول احلكم الشرعي بنفسه. فاملراد بقصور اليد على هيا قصوره فعاًل بعد إذ ف نصل على

ويؤيده قوله عليه السالم )فللعوام ان يقلدوه( فان ظاهره ان مسؤوليتهم هي إنباعه أو وضإ قةالدة املسةؤولية يف عنقةه، ال ننةاول الواقةإ 
 بنفسه.

 ظاهر اآليات والروايات عكس ذلك -المناقشة: أ
 :ولكن يرد عليه

الواقةةإ ولةةيس قةةرد قيةةام كوهنةةا يريقةةاً وكاشةةفيتها عةةن هبةةا علةةى حجيةةة فتةةوى اجملتهةةد هةةو   ُأسةةتد ليةةات الةةه ان ظةةاهر اايةةات والروا أواًل:
 احلجة لديه.

َْ )فةةان قولةةه نعةةا :  ــو ْنــتاْم ال تـَْ َلما ْْ ِا ر  إ  ِْ لوا لتعلمةةوا أي لتعلمةةوا بةةالواقإ عةةرب السةةؤال ال ظةةاهره )لتعلمةةوا( أي اسةةأ (َفاْســأَلاوا َأْهــَل الــ إ
 لتعلموا ان احلجة موجودة لديهم! اسألوهم

لةةزم إنباعةةه ألنةةه يفةةان ظةةاهره بةةل نصةةه ان اداء الةةراويني  (1)(( َعنإــي فَـَ نإــي يـاَيدإيَــاْ...  َفَمــا َأَديَــا إ لَْيــكَ )) ) عليةةه السةةالم (وكةةيلك قولةةه 
 ا إليك عين فقد قامت لديهما احلجة فانبعهما!(.وليس )فما ادي (( فَـَ نإي يـاَيدإيَاْ)): ) عليه السالم (ل إ  نفس كالم ابمام موص  
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يضةعوا قةالدة املسةؤولية يف عنقةه أو يتبعونةه( بةان ان يقلةدوه )علةيهم وبيلك يظهةر ان قولةه )فللعةوام ان يقلةدوه( يةراد بةه ذلةك أيضةاً إذ 
، بةةل علةةى فةةرض تج بةةه علةةى أحةةد القةةولنيكةةيا، ال أقةةل مةةن احتمالةةه للةةوجهني فيكةةون قمةةاًل ال نةة  انةةه ارنةةأىألنةةه يريةةق إ  الواقةةإ ال جملةةرد 

 اايات والروايات الظاهرة يف الطريقية مفسرة له.نكون سائر إمجاله 
أو حجةة أي  ،أي كاشةت عةن الواقةإ (1)بالطوليةة أي قلةدهم ألن قةوهلم حجةةهةو ، فةاممإ (ألن قوهلم حجةة)بل لو فرض ظهوره يف 

 .ال فرق - أو حجة أي منجز لكونه كاشفاً عن الواقإ ،مما نتج به املو  عليكم لكونه كاشفاً عن الواقإ
 ِ لك  االرتكاز ال قالئيو  -ب
ال جملةرد انةه ألنةه قامةت لديةه  الواقةإان االرنكاز العقالئي على ذلك فاهنم يرون قةول اببةري حجةة ألهنةم يرونةه كاشةفاً نوعيةاً عةن  ثانياً:

قامةةت لديةه احلجةةة نظةره كاشةةت أغلةق عةةن الواقةةإ  مةنو احلجةةة، ه قامةةت لديةه ألنةة: )إنبّعةه لةيلك لكةةان يوليةاً هكةةيا ذلةةك احلجةة ولةةو كةان
 .(2)(ليلك ملب إنباعه

وزاْ رواية زرارة –ج   وزاْ قول المجتهدِ 
ان وزان قول اجملتهد للعامي هو وزان رواية زرارة للمجتهد فكما ان روايته حجة على اجملتهد لكوهنا يريقاً إ  معرفة كالم ابمام  ثالثاً:

 فقج كيلك قول اجملتهد للعامي. فتدبر جيداً. –أي لدى زرارة  –وليس ألن روايته حجة لديه 
يرحةةه يف األصةةول لشةةدة وضةةول بطالنةةه لةةدى العقةةل والعقةةالء ولسةةان  -رار لةةوال االضةةط – مسةةلك جعةةل املماثةةل ممةةا ال ينب ةةي تنبيــه:

 األدلة. فتدبر
 ةنسبة نظر المجتهد إليه وإلى ال امي واحد – ـه

مبةةا اسةةتدل أو أكةةن أن  (4)حجةةة القةةول األولبقولةةه: ) (3)علةةى معةةاف األصةةول ة  مةةا ذكةةره السةةيد علةةى القةةزويين يف نعليقةة :الوجــه المــامس
 :يستدّل به وجوه

ن األول: أن منا  عمل املقلد يف نقليده كون فتوى اجملتهد حكماً فعلياً يف حقه ملب عليه بناء العمل عليه والتةدّين بةه، والقةدر املتةيقّ 
األعلم، ملكان الشك يف كون فتوى غري األعلم أيضاً حكماً فعليةاً وعدمةه، والشةك فيةه   ىاملقطوع بكونه حكماً فعلّياً يف حقه إمنا هو فتو 

 اٍف يف احلكم بعدم جواز األخي به والتعّبد به.ك
مؤّديات اجتهاد غري األعلم ومظنونانه أحكاماً فعلية ولو يف حةق نفسةه ممةا ال كةالم فيةه، ولةيا ال ملةوز لةه نقليةد  (6)كون: (5)فإن قلت

أن كةون مؤديةات اجتهةاد اجملتهةد غريه وإن كان أعلم منه، وقةد ذكةرت يف مسةألة كةون وجةوب التقليةد علةى وجةه التعبةد ال مةن بةاب الظةن 
نسبة واحدة بينه وبني املقّلد أعين كل من وظيفته التقليةد، ولةيا يعةرّب يف كةربى القيةات املنةتظم عنةده: مبةأن كلمةا  (7))نسبته( أحكاماً فعلية

اد اجملتهةةد أحكامةةاً فهةةو حكةةم اهلل يف حقةةي وحةةق مقلةةديم وقضةةية ذلةةك أن ال يتفةةاوت احلةةال يف كةةون مؤّديةةات اجتهةة أدى إليةةه اجتهةةادي
 .(فعلّية يف حق املقّلد بني األعلم وغري األعلم

 كالمه والتعليق عليه يف ضمن أمور:نوضيح   :أقول

                                                           

 أو قلدهم لقيام احلجة لديهم وقيام احلجة لديهم ملزم لك بابنباع ألهنا كاشفة عن الواقإ... اخل. (1)
 كاشت عن الواقإ ومن كان كيلك وجب إنباعه فاجملتهد ملب إنباعه.  هر نظتهد كاشت عن الواقإ، فاجمل  هلديه احلجة وكل خبري قامت لديه احلجة نظر  قامتاجملتهد خبري  (2)
 .454-454ص 7معاف األصول جنعليقة على  (3)
 وهو وجوب نقليد األعلم. (4)
 ن قلت وهو الوجه ابامس.إالشاهد يف املقول ب (5)
 الصحيح هو )كون( كما صححناه، وليس )إن(. (6)
 أضفناه لسالسة الكالم. (7)
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 الةيين وظيفةتهم التقليةد،نسبة له ونسبة إ  العوام  :يات اجتهاد اجملتهد هلا نسبتانان حاصل كالمه بعبارة أخرى موجزة: ان مؤد   -1
إليهما متساوية فكما جاز له إنباع نظره لقيام احلجة لديه جاز للعامي إنباعه إذ )كل مةا كةان فعليةا  (1)نسبتهاهيا ص رى واما كربى فان 

 يف حقه كان فعلياً يف حق مقلده(.
 المسالك في صحة أو وجوب تقليد المجتهد

 إ  اثنني منها: ) قدت سره (جوب التقليد ثالثة وقد أشار أو و ان املسالك يف جواز  -2
وقةد  بقةول اجملتهةديتعبةدنا  فلةه انللمةو  وهةو املالةك احلقيقةي  عبيةدان صحة التقليد أو جوازه ووجوبه هو من باب التعبةد، فنننةا  -أ
 .فعل

 أو الشخصي على االنسداد. على االنفتال أن ذلك من باب إيراث قوله الظن النوعي -ب
 للواقإ. قريباً ان ذلك من باب كون قوله  -ج
م بةةه قائلةةه حةةس علةةى لتةةز  بةةل انةةه يصةةلح ان يحل  ) قةةدت سةةره (كمةةا فعةةل   ئةةل )ان قلةةت( ال داعةةي لتقييةةده باملسةةلك األولان قةةول القا مث

وسةةيجيء رد  ،، مث امةواب عنهةا مجيعةاً واحةد(2)ن يةةري بةأدىبةةنفس البيةان الةوارد يف )ان قلةت(  وخاصةة املسةلك الثالةث املسةلكني األخةريين
 هيا الوجه غداً بإذن اهلل نعا .

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 ديات اجتهاده.أي مؤ  (1)
 لوجود الظن النوعي، لالثنني والقرب للواقإ كيلك. (2)


