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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

(89) 
 .ليد األعلم وهو بناء العقالء كما مضى انه على العكس أدل  مضى الدليل األول للقائلني بتعني تق
 الدليل الثاني: االقربية للواقع

وجثوب تقليثد األعلثم مطلقثاو: كثون اتثوم األعلثم أقثرب إ، الواقث ، وكلقمثا كثان أقثرب إ، الواقث  لث م مثن أدلثة  (1)قال يف بيان الفقه: )الثالث 
 (2)قيه(األخذ به، لفرض الطريقية الصراة لفتوم الف

 األجوبة:
 :وقد سبق ان أجبنا بوجوه عديدة عن هذا الوجه إذ اعتربناه من وجوه وأسباب بناء العقالء وموج ها

ال إطالق لكون نظر األعلم أقرب للواق  ولإلصابة من نظر املفضول بثل ال للبثة أو ال إحثراا  ثا، لكثثرة موااقثة رأو املفضثول ل علثم  -1
 هذا صغرم. –لالحتياط أو حىت جملموعة من األعاظم من األموات أو للشهرة أو 

 هذا كربم – وم األخذ باألقرب للواق  وال إطالق لل -2
 واستدللنا عليه بوجوه مخسة اعتمدنا منها على ثالثة:

 األقرب ولريه(.و ) ان املالك يف احلجج االعتبارية ذو عرض عريض يشمل األعلم ولريه -أ
 ويلغون احتمال اخلالف. احلسن واألحسن ال من احلسن والسيء ينهما من الدوران بنيبان العقالء يرون الدوران  -ب
انه وإن سلم يف الطريقي احملثض، إال ان مسثةلة األعلثم ولثريه مندرجثة يف بثاب التث احم اهثي امث  جهث  الطريقيثة واملوضثوعية. اراجث   -ج

 ما سبق.
عنوانثثا مسثثتقالو   ثثاكمبثث و ملبثث  العقثثالء، لثثذا أاردنثثا   امسثثتقالو مثثن دون حلاظهثث رحهثثاطوجهثثاو مسثثتقالو، كمثثا انثثه  كثثن  مجثث    (3)اعتربهثثاوحيثث  

 وسنطرح ايه ما مل نطرحه هنالك انقول:
 ته بالجهات، وليس محيطا  على إحاط ن تقليد األعلم موقوفتعي  حكم العقل ب

 أشكل بعض األعالم على هذا االستدالل بقوله:
القرب يتوققف على إدراك العقثل لث وم االخثذ بثه وتعيقنثه، إدراكثاو ج ميثاو قطعيثاو ال هتمثل خالاثه،  يث  لثو ورد بةنق ادقعاء تعنيق الرجوع إ، ا)

دليثثثل علثثثى خالاثثثه مثثثن الشثثثرع الوقلثثثه أو طرحثثثه، وأ ق للعقثثثل هثثثذا االدراك   إذ للشثثثارع تثثثرخييف الرجثثثوع إ، املفضثثثول إذا رأم مفسثثثدة يف تعثثثنيق 
مثن دون  -كمثا هثو الواقث  يف جثواا العمثل بقثول الثقثة وتثرك االحتيثاط   -ة يف توسعة االمر علثى املكلقفثني الرجوع إ، االاضل، أو رأم مصلح

 .-كما ادقعاه املستدل   -أن يستل م ذاك الرتخييف والرجوع إ، املفضول موضوعيته 
عمثل باالحتيثاط، وعثدم جثواا العمثل بقثول نعم، لو وقف العقل على ل وم احراا الواقعيثات، وإدرك عثدم رضثا املثو، برتكهثا، حلكثم بلث وم ال

 .الفاضل واالاضل، من لري ارق بني ل وم العسر واحلرج، واختالل النظام وعدمه

                                                           

 األول: اإلمجاع املدعى، الثاين: بناء العقالء. (1)
 .11ص 2بيان الفقه ج (2)
 أو االقربية للواق  ولالصابة. (3)



 (495هـ الدرس )8416ربيع اآلخر  81األحد ............................................................................( تقليد األعلمقليد )االجتهاد والت

بتعثثثني الرجثثثوع إ، االقثثثرب، مثثث  احتمثثثال ورود تعبقثثثد مثثثن الشثثثارع بثثثالرتخييف يف الرجثثثوع إ،  واحلاصثثثل: أنقثثثه ال يتسثثث ق للعقثثثل احلكثثثم البثثثاتق 
وتثوهقم عثدم وجثود ذاك االحتمثال ال  لثو  ،الحتمال ث ولو كان ضعيفاو ث ال مسثا  الدقعثاء القطث  بتعثنيق االخثذ بثهالفاضل واملفضول، وم  هذا ا

 .(1)عن مكابرة(
 العقل اما محيط بالجهات فيحكم أو ال فيسكت

 وتوضيح كالمه م  إعادة صيالة وإضااات هو: أقول:
املقتضثي وققثق كااثة الشثرائط  دمثن وجثو  أو ثبثوت حكثم  ملوضثوع   اعثل   حسثن ان العقل تارة هيط بكل اجلهات أو بكثل مالثه مدخليثة يف

 وتارة ال هيط. ،وانتفاء كااة املواق  وعدم وجود م احم مساو  أو راجح
 اان احاط حكم وإال سكت

ثالثثثني كقثثثبح الظلثثثم ر إحاطتثثه بكثثثل اجلهثثات قليلثثثة إن مل تكثثن نثثثادرة ولثثثذا كانثثت املسثثثتقالت العقليثثة معثثثدودة وقثثد ال تتجثثثاوا الو  لكثثن ص ثثث
 (2)وحسن العدل مثالو 

م وامثا أحكثثام الشثارع احيثث  ال يعثرف العقثثل مالكااثثا لثذلك اانثثه سثاكت ايهثثا إال بثالتب  شعثث  انثثه يثدرك ان الشثثارع حيث  أوجثث  أو حثثرق 
 - (3)إال ايما ندر –حرمتها أو وجوهبا باالستقالل اهو كذلك ال انه يدرك 
حليثثة أو حرمثثة الثث واج باخلامسثثة أو حرمثثة أو حليثثة النثثوم بثثني الطلثثوعني أو حليثثة وحرمثثة أمثثثال ال رااثثة  العقثثل عرضثثت علثثىولثثذا  ثثد انثثه لثثو 

هثات املصثاا واملفاسثد الواقعيثة جب، ملا وسعه إال السكوت حي  ال يدرك مالكات حكم الشارع وال لثه إحاطثة (4)واللقلق والقربة واجلراد ولريها
 .ليحكم باالستقالل وم امحااا

 تقليد األعلم تعي ن ل غير محيط بجهاتالعق
يثة عثدم آو  ،تقليثد األعلثم وم امحااثا لثذا ال بثد لثه أن يسثكت بكااثة جهثات حسثن تعثنيق هذا كربم، واما صغرم املقام اان العقثل ال هثيط 

ي سثةل إذ ينق إحاطته باجلهات هو الربهثان اإل
 نث  عثن تقليثد األعلثم لكونثه ان  -أو ألو مثو، حكثيم حمثيط باجلهثات ارضثاو  – : هثل للشثارع(5)

ثثة ،  -وقثثول الشثثارع دليثثل الوقثثوع  – ثبوتثثا جلهثثة الطريقيثثة ااسثثقاو أو عبثثداو أو طفثثالو  وال ريثث  ان اجلثثواب بثثنعم إذ  كثثن كثثون هثثذه اجلهثثات م امح 
   .واجلواب كسابقه دون شك  لريهاأو يل : هل للشارع ان جيوقا تقليد املفضول ملصلحة التسهي سةلكما 

يف قسثثيم  موجثثودةأو مصثثاا  ،أصثثالو ككونثثه ااسثثقا ضثثاال انثثه حيثث  احتمثثل العقثثل وجثثود جهثثات م امحثثة منثث  تقليثثد األعلثثم والحاصــل:
األعلم توج  التخيري بينه وبني األعلم بل وتعيينه، لذلك اانه ال هكم ولثيس لثه أن هكثم بثل عليثه إيكثال األمثر للمحثيط بكثل اجلهثات وهثو 

                                                           

 .25-24ص 2بيان الفقه ج (1)
 ر املولوية واإلرشادية( لكن م  تةمل يف بعضها.وقد ذكرنا أكثر من ذلك يف كتاب )األوام (2)
 مما طابق املستقالت العقلية. (3)
 ويشمل لريها أيضاو إال ما خرج: الضابط العام يف حرمة حيوانات الربفائدة:  (4)

 انطباق أحد أربعة عناوين عليه: -م  توضيح  –ان الضابط يف قرمي حيوانات الرب على ما أااده صاح  اجلواهر      
 كونه من احلشرات كاخلنفساء والديدان والقمل والربلوث مثالو.  -1     
 كونه من املسوخ كالفيل والدب والطاووس والقرد وال نبور واخلن ير واألرن  والفةرة والض  والعقرب والوا .  -2     
 ضب  والسنقور.كونه من السباع أو مطلق ذو الناب )بناء على كونه أعم( كالذئ  والنمر واألسد وال  -3     
 كونه من اخلبائ .   -4     
 هذا إضااة إ، ما ورد النيف على قر ه خبصوصه.     
 وأضاف بعض العلماء: كلما يسكن باطن األرض من صغار احليوانات كاحلية وابن عرس والقنفذ والريبوع.أقول:      
 أو العقل. (5)
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 الشارع.
اتوضثيحه: ان العقثل لثو أحثرا الثراض املثو، املل مثة أو أحكامثه املل مثة بنحثو نعم لو وقف العقل على ل وم إحراا الواقعيثات...( )واما قوله 

بل وم قصيلها ولو ل م العسر واحلرج بل حىت لو ل م اختالل النظام ومثالثه: حرمثة القتثل  -حس  كالمه  - العنوان واحملصل اانه عندئذ  هكم 
للث م إلثالق الطثرق وإقفثال احملثالت حثىت لثو لث م العسثر واحلثرج  كثان ويف كثل احلثاالت،  ه بصالة اجلمعة بةو وجثهو لو أحرا ارضاو أمر أو الظلم أ

 .وستةيت مناقشته ارضاو  –اللقت  إذاهالك بعض املرضى يف الطرق لو استل م واختالل النظام بل وحىت 
 واقتضائي و.. ِعلِّي  الجواب: الوجوب العقلي 

 ان الوجوب على أربعة أنواع:بم  إعادة صيالة  ملخصهجاب السيد العم شا وأ
علثة تامثة لثبثوت احلكثم بنفسثه واملراد به مثا أدرك العقثل كثون عنثوان املوضثوع  –املرج  املعاصر  عناهوهو ما  –لقي الوجوب العقلي الع   -1

 له كالقبح للظلم.
، وذلثثك كالصثثدق اانثثه مقثثتض  للحسثثن والوجثثوب ال علثثة ،مقتضثثياو لثبثثوت احلكثثم لثثه الوجثثوب العقلثثي االقتضثثائي وهثثو مثثا كثثان العنثثوان -2

 .أو ما أشبه إذ ادم إ، قتل نفس حمرتمة أو هتك عرض أو أدم إ، إاساد ذات البنيولذا قث ب ح 
 الوجوب العقلي لدم الشك. -3
 .الوجوب العقالئي لري املردوع عنه -4

   ببعض التعليقات:اآلن مث نعق دام ظله الننقل نيف عبارته
إنق هثذا كثالم متثني إن كثان مقصثود القثائلني بلث وم االخثذ بثاالقرب إ، الواقث : كثون ذلثك مثن قبيثل العلقثة واملعلثول العقليثني، الثذين ال قال )

 .يتخلقف أحدمها عن االخر
 .ه بعضهموأمقا إذا كان مقصودهم من وجوب تقليد االعلم، الوجوب العقالئي لري املردوع عنه كما صرقح ب

 .أو الوجوب العقلي املبين على أصالة التعيني عند الدوران بينه وبني التخيري كما صرقح به آخرون وسيةيت إن شاء اهلل تعا،
لقيثثة بثثل علثثى  ثثو االقتضثثاء النااثثذ عنثد عثثدم إحثثراا املثثان ، أو احثثراا عثثدم املثثان  أو كثان مقصثثودهم الوجثثوب العقلثثي، ولكثثن ال علثثى  ثو الع  

 .جداين أو تعبقدو ث كما هو احلال يف معظم االدلقة اللفظية واالمارات واال صول ث اال يرد عليهم االشكال املذكورشحرا و 
 كالقرينثثة االسثثتحبابية، كثثذلك ايمثثا  ثثن ايثثه  مثثثالو: القثثائلون بثثةنق االمثثر يثثدلق علثثى الوجثثوب، لثثيس معنثثاه: إنقثثه ال يتخلقثثف عثثن الوجثثوب ملثثان   

ا هو على سبيل املقتضثياالقرب إ، الواق  جي  االالذين يقولون بةنق  اان القثذو  كثن تركثه لوجثود املثان ، الثو دلق دليثل شثرعي علثى  خذ به إّنق
بنحثثو التخيثثري بثثني االقثثرب ولثثري االقثثرب يف مثثورد، يكثثون ذاك الثثدليل مانعثثاو عثثن نفثثوذ املقتضثثي ال دلثثيالو علثثى عثثدم اللثث وم والرتتقثث  اطالقثثاو حثثىت 

 .االقتضاء
، يريدون به: االقتضثاء علثى  ثو سثائر الرتتقبثات الث  يرتقبثون االحكثام الشثرعية عليهثا، كثاملالك يف باألقربأنق القائلني بل وم االخذ  والظاهر

ه يف ر اإنقثبقية الطرق واالمارات، ام  القط  بوجود املان  يرا  اليد عن املقتضي، أمقا م  احتمال وجود املان  اال يراث  اليثد عثن املقتضثي. اتثدبق 
 وللحدي  صلة. (1)أصله حمل إشكال كما سبق آنفاو(

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .22-25ص 2بيان الفقه ج (1)


