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

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(41) 
)ان مؤديبا  اهخهباد إبب األعلبم هبي أحعبام يفعليبة يف ح ببه،  :ال  علبى الخييبب ببني األعلببم وإببء وإمجالبهسبب  الوهبه امبامن مبن وهبوء بنبا  الع ب

، وحيب  ان مؤديبا  (وكما كان يفعلياً يف ح ه كبان يفعليباً يف حب  م لديبه أ  كبو مبن وايفخبه الخ ليبد يفمؤديبا  اهخهبادء أحعبام يفعليبة يف حب  امل لبدين
حبىت  و كان مفضواًل، بو انه على املشهور حيرم عليه ت ليد إببء، كبان مؤديبا  اهخهبادء حجبة يف حب  امل لبديناهخهادء هي حجة يف ح  نفسه حىت ل

 .لو كان مفضوالً 
 الجواب: ال مالزمة بين الفعليتين.

بببو بنببا   علببى ولبب    للع ببال إنعببار العببي  ا  إنعببار املال مببة يفيهببا يفا ببا دعببو  بببال دليببو إو   تببدل عليهببا آيببة وال روايببة وال بنببا :واجلببواب بازببا 
املفضبول ابا  الع ال  على )يف اجلملة( وهذا هو املخي ن ولين على )باجلملة( أ  من حي  املال مة وان كنا أثبخنبا بنبا  الع بال  علبى وبوة وهبوا  ت ليبد

 هو هو ال من ههة توهم املال مة. يفخأمو
مؤّديبا  اهخهباد اهخهبد أحعامباً يفعليّبة إّسبا يسبّلم كبون نسببخه واحبدة بينبه وببني كبون وقبد أهباب اق ب  ال ب وي  ابا يبؤول إق ولب  قبال )قلب : ان  

كبذل  يف حّ به  امل ّلد إوا   يطرأها ما خيرهها مبن كو با كبذل  يف حبّ  امل لّبد كا بداله عدالبة املفب  مبن حيب  إيفخائبه، وال مبا يوهبا الشبّ  يف كو با  
 (1)لالقها(كما يفيما حنن يفيه، يفوحدة النسبة حسبما قررناها يف املسألة املذكورة ليس  على إ  كالش  يف  رلية األعلمية مع وهود األعلم

 وحاوله إنعار املال مة كما سب  إو ال دليو على كون نسبة اهخهادء إليه وإق م لديه واحدة وإن كان مفضواًل.
 وغيره االقتضاء   التفريق بين الشك في شرطية تام  

أّن مصبب املعظبم إق  د يسخشعو عليه يفنّياً وإن وح مطلبه بلواظ م صودء الذ  ورح به قبو ول  وبعبدء، قبال )واملفبرو لعنه قال بعدها ما ق
 الشرلية( ا داط األعلمية يوها الش  يف

جمبر  البيا ة كلمبا  ،الشبرلية، كاجل ئيبةيفاألوبو هبو عبدمها إو  (إوا أرهعنا الش  إق الش  يف الشرلية ) رلية كونه أعلم يف ووة ت ليدء أقول:
    يفيها.

 م صودء واقعاً.وهو  (ان يعي بب)يوها الش  يف االقخضا  وكان األوق
 توضيوه: ان الدليو على احلجية تارة يعون تاماً يف مرحلة امل خضي وأخر  يش  يف أوو االقخضا .

باألوبو يُنفبى يفانبه  – مبقالً  كعونبه عبادالً   –ا بداط  برط  ائبد كما لو قام مطل  أو عام على حجية خبي الق بة مبقاًل يفلبو  ب  حين بذ  يف   :يفاألول
 خاً إو ال يراد إثبا  حجية خي الق ة به بو ثبو  حجيخه إسا هو اسخناداً إق العام أو املطل  واألوو ينفي وهود  رط  ائد ال أكقر.قب  ولين مُ 

وال مرهع من عموم أو إلالق ليقبب  احلجيبة يف  (2)للوجية يفان األوو عدمها ياً ال إلالق له و   يف وهود  رط  بّ كما لو كان الدليو لُ   :والقاين
 .واوالة عدم ا داط أمر  يف احلجية مقب    –أ  وورة يف د ما    يف كونه  رط احلجية  –هذء الصورة 

لع بال  وال دليبو إال علبى أوبلها إمجبااًل يفلبو إو ال دليو من عام أو مطل  على عموم النسبة هلما وعلى املال مة ببو ال بنبا  ل ؛وامل ام من قبيو األول
حبىت لبو كبان مفضبواًل يفالشب  يف امل خضبي للوجيبة ولبين يف الشبرط بعبد ثببو  امل خضبي وهبذا هبو اباهر    يف كون رأ  اهخهد حجة على العبامي 

 يفعلّية يف حّ ه كو ا كذل  يف حبّ  إببء نّبن وايفخبهمن كون مؤديا  اهخهاد إب األعلم أحعاماً  عبارته قبو هذء اجلملة وبعدها إو قال )ومعه ال يل م
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 عدم احلجية. (2)
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 .(1)الخ ليد(
 دليل آخر على بناء العقالء على التخيير

بنا  الع ال  على الخييب وثبوته، دليو آخر لطيف وهديد إب سبهتم على الرهوع للمفضول يف عبر  األيفضبو، وهبو  مث ان من األدلة على متامية
يبة حبىت اجلامعبة اننا بالرهوع إق خمخلف األساتذة من  ىت امللو والنوو واألديان والفرق ويف خمخلف الدول واأل منة وعلبى خمخلبف املسبخويا  مبن االبخدائ

أو   رهوعهم قبو الخيرج وبعدء إق األعلم يف ولب  الفبنخدريا،   جند اسخاواً واحداً يف مدرسة أو كلية يأمر أو ينبه تالمذته على تعنُي وحىت معاهد ال
وهبا إلفبا  كبو نباً عنبد الع بال  ولب  لولو كبان مخعي   ،أهم بعقب من كقب من املسال اجل ئية ال  يعلمو م وير دو م إليها املسألة، رإم ان هذء العلم
سببوا  أكببان بببدعو   –األسبباتذة علببى ولبب  نظببراً ألن السبببة العمليببة هببي علببى الرهببوع كقببباً إق املفضببول  – مببن ال أقببو أكقببر، بببو ال أقببو كقبببأو  –

وها على األساتذة تعلبيم  الرهوع لفأيفضو لعلى تعنّي  وبناؤهم –خبهتم من  واألساتذة –يفلو كان يف ارتعا  الع ال   –الخساهو والخسامح أم إبمها 
 ؛ كيف وتراهم يعلمو م كو  ي  ويدكون هذا وهو كاملفخاح لعايفة املسائو؟وإلفاهتم إليه الطالب ول 
اننا ال جند أكقرية األساتذة، بو وال كقباً منهم بو وال بعضبهم ببو وال حبىت ال ليبو هبداً  –الذ  يقب  بداهة بنا  الع ال  على الخييب  –والغريا 

 م بو حىت وال الشاو منهم نن ي ول بذل  وينبه لالبه على ول !منه
من لرحهبا، يفغايبة األمبر لبو ثبب   يفنّ يف أ  علم أو وال يوهد ذل  ان لرح مسألة تعنّي ت ليد األعلم لين إال يف دائرة الف ها  واألووليني بيفقب  

 يفانه بنا  املخشرعة ال بنا  الع ال !
األعلببم، و  جنببد مببن لرحببه قبببو السببيد املرتضببى؟ بببو حببىت مببا لرحببه السببيد املرتضببى يفانببه خمخلببف يف تعببنّي ت ليببد ى مث كيببف يعببون بنببا  املخشببرعة علبب

 كبون اامبام علبى امالئب  كايفبة وواضبح تعبنُي  ) عليبه السبالم ( انبه عبن اامبام املعصبوم وادعىم صودء إو انعر واحا اجلواهر كون كالمه عن اهخهد 
 وأين واك من تعني كون املرهع كذل  وإن هو إال من أردأ أنواع ال ياس؟ ،ألعلم األيفضو من كو اجلها من قبو اهلل تعاق هو ا

إال يف  من العالمة احللبي وبعبدها اخخلبف الف هبا  كمبا مضبى وسبيأي يفعيبف يبدعى حبىت بنبا  املخشبرعة  بعد ول  يفيما نعلم مث ان املسألة   تطرح
 على ول ؟

 قهاء بتعّين األعلممن وجوه قول العديد من الف
وهدنا األساتذة يف خمخلف العلوم يطرحونه أواًل يفما بال قسم كبب من الف ها  واروا إق  والان   يعن بنا  الع ال  على تعني األعلم  ان قلت:

 تعينه؟
وكلهبا  –حبد امبور اسبخندوا إليهبا ببو هبو أ –وان ادعاء بعضهم يفمردود كما سب  مفصاًل بوهوء عديدة  –الوهه يف ول  لين بنا  الع ال   قلت:
 :-مناقش يفيها 
 ومنها اخخصاوه بباب احلعم وال ضا  وهوابه سيأي من وهوء: ((احلعم ما حعم به أعدهلما وأيف ههما...))اسخندوا إق روايا   ا م يفاما
 وهوابه بنّي ااهر ،اسخندوا إق تن يح املناط يف مسألة ااماما م أو 
 وهوابه سيأي. ،اعدة دوران األمر بني الخعيني والخييباسخندوا إق قا م أو 
 ، وقد مضى هوابه.اسخندوا إق اخطرية  ؤون اآلخرةا م او 

 أو إب ول  نا سيأي وكلها سيأي الن اش يفيه كما مضى بعضه.
 بعضهم يفمردود من وهوء. إليه وان اسخند (2)واحلاوو: ان املسخند لين بنا  الع ال  أوالً 

  على مدمد وآلا الهاهرينوصلى اهلل
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الخن ببيح  يفراهببع ارة! ر لببه حببىت إ ببولببذا جنببد ان السببيد امببوئي مببقالً الببذ  الخبب م بخعببني ت ليببد األعلببم يف وببورة العلببم بالخيببالف،   يسببخند إق بنببا  الع ببال  أوببالً بببو   يشبب (2)

 االهخهاد والخ ليد.


