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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

(03) 
 أو لدى الدوران المراد بالوجوب: العقلي أو العقالئي

 سبق ان احملتمالت يف )لزم( يف قوهلم )وكلما كان أقرب للواقع لزم األخذ به( متعددة:
كلهاا، وال إحاطاة   ان يراد به اللزوم العقلي الِعّلي، وهو مبىن كالم املرجع املعاِصر، وهو املتوقف على إحاطة العقل باجلهاات -1

 .له يف املقام
 ي االقتضائي، وهو غري متوقف، كما سبق.ان يراد به اللزوم العقل -2
 ان يراد به الوجوب العقلي لدى الشك. -3
 ان يراد به الوجوب العقالئي. -4

وأّماا إاا كاان مقصاودهم مان وجاوب  قلياد االعلام، الوجاوب العقالئاي غاري املاردور عناه كماا صارّ  باه ) دام ظلاه قال السيد العام
 بعضهم.

 (1)(لة التعيني عند الدوران بينه وبني التخيري كما صرّ  به آخرون وسيأيت إن شاء اهلل  عاىلأو الوجوب العقلي املبين على أصا
 أقول: هنا مطالب:

 حكم العقل في صور ثالثة: العلم والظن والشك
اماا حكماه يف حالاة القطاع بكال اجلهاات  ؛ان العقل حيكم يف ثالثة حاالت: حالة القطع والظن والشاكظهر مبا مضى  األول:

والظن واما حكمه يف حالة الظن، فاملقصود به حالة العلم باملقتضي له، على كون الواقع  ام اإلنكشاف  متوقفكم عقلي ِعّلي فح
 وقد سبق. - عقلي اقتضائي فحكمه حينئذ  وشبهها،  املوانعبعدم 

 عيني احاداا )وهاو يف احتمال  واما حكمه يف حالة الشك فهو فيما لو دار األمر بني التعيني والتخيري، فانه حيث شك العقل
 وسيأيت الكالم حوله. )املفضول( حكم بتعيينه ملربئيته للذمة قطعاً عكس القسيم اآلخر األعلم(

 مالكات األحكام العقلية، العقالئية، الفطرية، الشرعية
مااراد املسااتدل بقولااه )لاازم  فيجااب التاادبر يف ان ،ان احلكاام امااا عقلااي ِعلّااي أو اقتضااائي أو عقالئااي أو فطاار  أو شاارعي الثــا:ي:
 أيها مث القبول أو الرد بعد  نقيح الك:األخذ به( 

 ولكن ال بد من إضافة قيد )البالغ( إا حيسن دفع غريه وال جيب. ،كما قالوا  (2)فمالكه دفع الضرر احملتمل :اما الفطر 
 .(3)يف املتعلق فمالكه املصلحة واملفسدة امللزمتان :واما الشرعي

                                                           

 .22ص 2بيان الفقه ج (1)
 واهب السيد الوالد يف الفقه / االجتهاد والتقليد إىل الك مع قيد )ما كان مستنده القريب(. (2)
 أو يف األمر. (3)
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 ، وهو على درجات، كسوابقه والحقه، فالوجوب أيضاً حبسبها.(2)فمالكه شكر املنعم :(1)واما العقلي
 فمالكه جلب املنفعة )البالغة( :واما العقالئي

 (4)والفاار  يف احلااكم ال يف ماالك احلكام (3)واملستظهر بإجياز ان مالك األربعة كلها هو األربعة كلهاا ،هذا على حسب ما قالوه
 فتدبر جيداً.   عدد احلكام على حكم واحد من غري لزوم احملااير ال ي اكروها من اللغوية وصحصيل احلاصلوال مانعة مجع يف

 وحبثاه السايد العام يف (فقاه التعااون علاى الارب والتقاوى)األوامر املولوية واإلرشاادية( و) وقد  ناولنا شطراً من الكالم حول الك يف
 اجمللد األول من بيان الفقه فراجع. أول

فقاد يكاون الوجاوب عقالئيااً لكان يرفضاه الشاارر   من وجاه مث ان النسبة بني هذه األربعة من حيث املورد هي العموم واخلصوص
وإن قبلاوه مباا  –، وقد يكاون شارعياً لكان ال يقبلاه العقاالء مباا هام عن الثالثة مما رفضه الشارردية أصابع املرأة األربعة زيادة كما يف 

 كما يف املنع عن القياس مطلقا.. وهكذا فتأمل  –ارفون بأنه أعلم منهم وأكثر إحاطة هم متعبدون بالشرر ع
 جواب رابع: )األقرب( الطبعي ليس مالك التقليد

أن املاراد باألقربياة إن  : ويارد علاى الاكوأجاب السيد اخلوئي عن الدليل الثاين )وجاوب إ باار األعلام ألناه أقارب للواقاع( بقولاه: )
فالصاغرى صاحيحة ، الطبعية واالقتضائية مبعىن أن األعلم من شاأنه أن  كاون فتاواه أقارب إىل الواقاع مان فتاوى غاريهكان هو األقربية 

 . إالّ أنه ال كربى  نطبق على  لك الصغرى، حيث إن األقربية الطبعية مل جتعل مالكاً للتقليد وال لوجوبه أدعيواألمر كما 
، أن  كون الفتيا الصادرة عن األعلم أقرب إىل الواقع بالفعال باإلضاافة إىل فتاوى غاري األعلاماألقربية الفعلية ب، وإن اُريد باألقربية

كيااف وقااد يكااون ،  إن فتيااا األعلاام أقاارب إىل الواقااع مطلقاااً : إا ال ميكاان أن يقااال، فالصااغرى غااري مساالمة وال مثبااا لاادعوى األقربيااة
 كشايخنا األنصاار  وصااحب اجلاواهر وغريااا ممان هاو أعلام مان احلاي فتوى غري األعلام موافقاة للمشاهور ولفتياا األسااطني واحملققاني

 .(2)(ومع كون فتوى األعلم على خالف املشهور كيف  كون أقرب إىل الواقع من فتوى غري األعلم، مبرا ب
قتضاااء أو بااالطبع ان األحكااام واآلثاار  اادور ماادار فعليااة العنااوين ال ماادار كو ااا باالقوة أو بالشااأنية أو باال (6)برهاان الااك أقــول:

بااالقوة أو اجملتهااد فانااه  صااح الصااالة خلااف العااادل بالفعاال ال العااادل بااالقوة أو االقتضاااء أو الشااأنية وجيااوز  قليااد اجملتهااد بالفعاال ال 
 االقتضاء أو الشأنية وهكذا.

 قتضاء أو الطبع أو القوة.فهو على االقربية بالفعل ال االقربية بالشأنية أو اال –لو كان  –دار وكذلك حال )االقربية( فامل
 يرد عليه.قد ولكن ومع الك ورغم متاميته فانه سيأيت ما 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 وإدراكا على املشهور. اً املنصور وكشف على حكومةً  (1)
 كما اهب إليه يف )املستمسك(.  (2)
 .األربعة(: العقلي، الفطر ، الشرعي، العقالئي و)األربعة(: دفع الضرر احملتمل، شكر النعمة، جلب املنفعة واملصلحة واملفسدة امللزمتان) (3)
 وقد يفر  باملستند القريب والبعيد، وفيه كالم و فصيل. (4)
 .111ص 1التنقيح يف شر  العروة الوثقى ج (2)
 ان االقربية الطبعية مل جتعل مالكا للتقليد وال لوجوبه. (6)


