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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(11) 
 د أو مالك تعّين األعلمالخلط بين كون االقربية مالك التقلي

 –حيث إن األقربية الطبعية مل جتعل مالكاً للتقليد وال لوجوبه( انه مل يدّع أحدد وال املسدتدل باالقربيدة أن االقربيدة الطبعيدة ولكن قد يورد على ما ذكره )و 
هي مالك لتعنّي تقليد األعلم واما مالك التقليد الطبعية عى هو ان االقربية مالك لوجوبه، بل املدّ هي هي مالك التقليد أو  –على فرض انتخاب هذا الشق 

الرابد:  أن فتدوا الفقيده إادا اعتدطر للطريقيدة إ  بل ان هذا هو ما صرح به عند تقرير دليل الطرف اآلخر إذ قدال ) ،فهو االجتهاد واستجماع سائر الشرائط
ا غد  األعلدم لسدعة إحا تده وا العده علدى مدا ال يطلد: بده غد ه مدن امليايدا وا صوصديار، األحكام الواقعية، وحيث إن فتوا األعلم أقرب إ  الواق: من فتو 

فاملستدل عليه هو )األخذ هبا دون فتوا غ  األعلدم( أ  تعدني تقليدده ولديس املسدتدل عليده واملددعى ان  (1)فال مناص من األخذ هبا دون فتوا غ  األعلم(
 ليد أو وجوبه.االقربية الطبعية دليل على أصل صحة التق

ل ان هنددا أمددوراً :ال:ددة  أصددل جددوايف التقليددد يف مقابددل قددول بعددل ا خبدداريني، وتدددل عليدده أدلتدده، والتخيدد  بيندده وبددني االجتهدداد واالحتيددا  وتددد والحاصــ  
علم أقرب  بعاً واألقرب  بعاً يتعني األخذ عليه أدلته، مث بعد الفراغ عن جوايف التقليد التخي   بأدلته ينتقل إ  تعني تقليد خصوص األعلم هبذا الدليل )األ

 حيث ان االقربية الطبعية مل جتعل مالكاً للتقليد وال لوجوبه(.الرّد )به فاألعلم يتعني األخذ به( فال يصح القول يف 
األحكام تدور مددار  رس السابق من اننعم هذا ا شكال فين، واما من الناحية اجلوهرية فان هذا الوجه عام سيال كما قررناه يف برهنة ا شكال يف الد

 فال أصل جوايف التقليد يدور مدار االجتهاد الطبعي وال تعني تقليد األعلم يدور مدار االقربية الطبعية فتدبر. فعلية عناوين املوضوعار
 النقض على كبرى دوران األحكام مدار العناوين الفعلية ال الشأنية

السددالبة اجليئيددة نقدديل و وأكثددر، بددل اهددا مددن دوران األحكددام مدددار العندداوين الفعليددة ال الشددأنية، نق ددان، اهددا وبرهنّ ولكددن قددد يددورد علددى الكددطا الدد  ادعين
 املوجبة الكلية، كما هو بنّي 

 من شأنه البقاء يالمقتض ن  إاالستصحاب ف -أ
ومد: انده مدن شدأنه إال انده رتبدر اآل:دار عليده يف بنداء  (2)االستصحاب، فان وجود الشيء يف السابق يقت دي بقداءه الحقداً أ  مدن شدأنه ان يبقدى األول 

ُقَض اْلَيِقيَن بِالش كِّ أََبدا  ))العقالء وعلى لسان الشارع كما يف صحاح يفرارة ومنها   (3)((فَـَلْيَس يـَْنَبِغي َلَك َأْن تـَنـْ
علدى مدا مدن  –الشدرعية والعاديدة  –ذلد  رتبدر اآل:دار كلهدا ان وجدوده يف املاضدي ال يسداوع فعليتده يف احلاضدر إال انده مدن شدأنه بقدا ه ومد:   والحاص 
 شأنه البقاء.

 وموضوعه البقاء االعتباري فعلي وهو منشأ األثر -2الجواب  
ار وهي بناء :بان اآل:ار مل ترتب على اقت اء املوجود سابقاً للبقاء وشأنيته له، بل رتبر على ما اعتط موجوداً فعاًل لذا احتاج إ  الواسطة يف ا  أوال  

ترتبر اهنا أ   ال على املوجود بالقوة والشأن. – وإن كان بطكة االعتبار –العقالء أو الشرع على إبقاء ما كان كما كان فاآل:ار ترتبر على املوجود بالفعل 
 عليه آ:ار فعليته ال اقت ائه.

إذ قددد اعتطهددا  وهددي اعتباريددة أي دداً  يدداة( وقددد رتبددر علددى اليوجيدة الفعليددةاآل:ددار اعتباريددة )كوجددوب النفقددة علدى مستصددحبة اليوجيددة أو احل وبعبــارأ أخــرى 
فترتتب عليها آ:ار الوجود الفعلي لليوجية االعتبارية ال أن اآل:ار ترتبر  الشارع يفوجة فعاًل للتيقن بوجودها سابقاً فوجودها سابقاً داٍع العتبارها فعاًل موجودةً 

 على اليوجية الشأنية.

                                                           

 .111ص 1التنقيح يف شرح العروة الو:قى ج (1)
 هذا يف صورة الش  يف الراف: واملان:. (2)
 .222ص 1هتذيب األحكام ج (3)
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 ر مالحظة الحالة السابقةاآلثار آثا -1
الحظته، مبالوجود السابق بل بالسابقة ال احلالة السابقة بنفسها، واملالحظة فعلية، فان قوام االستصحاب ليس  ةان اآل:ار هي آ:ار مالحظة احلال ثانيا  

ُقَض اْلَيِقيَن بِالش كِّ أََبدا  ))ولذا ورد يف الرواية   وهنا مناقشار توكل ملظاهنا. (... بِالشَّ  املتيقنفَدَلْيَس يَدْنَبِغي َأْن تَدندُْقَل )ال  (1)((فَـَلْيَس يـَْنَبِغي َلَك َأْن تـَنـْ
 الفعلية في عالم الثبوت -1
ومدا عدداه ان املوجود سابقاً يف عامل ا :بار من شدأنه البقداء، لكنده يف عدامل الثبدور لده فعليدة البقداء يف غالدب األحيدان واألحكدام تددور مددار هدذا  ثالثا  

 فمن باب ضرب القانون أو مصلحة التسهيل أو غ  ذل  فتأمل.
 للقريب من االجتهاد أحكام   ثبوتُ  -ب
ان ينصددبه احلدداكم ملنصددب –علددى قددول  –تددب علددى مدا هددو بددالقوة والشددأن، مثددل الفاضددل املقددارب لالجتهدداد فاندده يصددح ان كثدد اً مددن األحكددام ترت  الثــاني 

  )بعدد فدرض عددم الق اء دون اجلاهل، وكذل  هو املخ  مطلقاً، دون اجلاهل، بني االجتهاد والتقليد واالحتيا ، اما اجلاهدل فمخد  بدني التقليدد واالحتيدا
الوجدوب التخيد    عدنفعاًل يف مدوارد االبدتالء حدن سدنني  ويلدة مدن بددأ دراسدته فرضداً( يف اجلملدة فدان كثد اً مدن مدوارد االحتيدا  خارجدة  إمكان االجتهاد له

مدن مصداديق  هديمن مدوارده  كما ان كث اً ألن كث اً من موارده من موارد تعارض االحتيا  الفقهي م: االحتيا  األصويل،   –إال ان يقلد فيها  –بالنسبة له 
 عكس الفاضل فهو خم  ابتداء بني الثال:ة. وهكذا. ،إال لو قلد فيه معرفته وتشخيصه عادةاالحتيا  يف ترك االحتيا ، وكالمها مما ال ميكن للعامي 

 الجواب  اآلثار آثار نفس العلم ال االجتهاد بالقوأ
لشدأنية اجتهداده وكونده  وليسدر آ:داراً بدالكث  مدن املسدائل ومبدوارد االحتيدا  وتعارضداهتا  هِ وعلِمد هِ ان هدذه اآل:دار ونظائرهدا هدي آ:دار فعليدة ف دلِ  والجواب 

 قوة اقت اء حصول امللكة له.أو قريباً من امتالك امللكة 
 جيداً. وتل  اآل:ار هي من قبيل األول فتدبر ،وبع ها آ:ار العلم عن اجتهاد –وإن كان عن تقليد  –ان اآل:ار بع ها آ:ار العلم  والحاص  

سدبق ان األحكدام ال تددور مددار الشدأنية كمدا ات دح  وقددان االقربية الشأنية والطبعية هدي املددار يف تعدني التقليدد  أّدعيوذل  كله عكس ما حنن فيه إذ 
ذل  إذ املف ددول قددد يكددون رأيدده ان االقربيددة الشددأنية مل تتحددول إ  اقربيددة فعليددة، ولددو فددرض لوقددا لدددخلر يف الشددق الثدداإ الددذ  سددبق رده باندده ال إ ددالع لدد

 االقرب لكون نظره مطابقاً لألعلم من األموار أو للشهرة.. اخل
 النقض بموافقة المفضول للمشهور أو أعلم األمواتالرّد على 

لواق:، وكل أقرب للواق: يتعني سبق ا شكال على الدليل الثاإ )نظر األعلم أقرب لوهذا الرد يشكل دفاعاً عن الدليل الثاإ على تعنّي تقليد األعلم إذ 
 بانه ال إ الع له إذ قد يطابق نظر املف ول نظر األعلم احلي الفاسق أو املرأة أو نظر األعلم املير أو نظر املشهور. األخذ به( صغراً 

ى ما حكي عنده د وتبعده بع دهم يف وما فّرع به بعل االعيان احملّققني د علبد) –حسب ما نقله السيد العم  –وأجاب بعل األعالم عن هذا ا شكال 
مدن الفدرع بدني االقربيدة الداخليدة الد  يتمتّد: هبدا فتدوا االف دل، وبدني االقربيدة ا ارجيدة الد  هدي موجدودة يف فتدوا الفاضدل « االجتهداد والتقليدد»تقرير رسالة  

يدة هدي االقربيدة الداخليدة ال ا ارجيدة، الّن ا ارجيدة تعتمدد علدى مدا املوافقة لفتوا من هو أعلدم مدن االف دل أو للمشدهور، أو حندو ذلد   بدأّن املقصدود باالقرب
 (2)ليس حبّجة شرعاً، فكيف يكون الفرع د وهو فتوا املف ول د حّجة م: عدم حّجية ما اعتمد عليه هذا الفرع؟(

من دماً إليده فداألعلم مدثاًل رأيده أقدرب للواقد: بذاتده  ه  التفريق بني االقربية ا ارجية والداخلية بان الثانيدة هدي عدني الشديء أ  عدني الددليل ال غدوحاصله  
 االقربية عني ذاته ال أمر خارج من م.ان أ  

منهمدا لديس  قدد ضدم إليده، وحيدث ان كدالً و أما مطابقة رأ  األعلم من األموار أو الشهرة مثاًل لدرأ  املف دول فاهندا أمدر أجندن عدن نفدس رأ  املف دول 
فانده ال  –أو ختيد اً  اً م احلجيدة امدا تعييند املف دول انندا يف  دور البحدث عدن حجيتده ولددّما تثبدر بَعدُد وان قدول األعلدم مسدلّ أ  الفرض يف –حبجة يف حد ذاته 

إضافة إ  وضوح ان النتيجة تتب: اخس )وأخص( املقدمتني فكيف لو كانتا معاً أخس؟ وسيأيت اجلواب عدن ذلد  ، ينتج ضم الالحجة إ  الالحجة احلجيةَ 
 هلل تعا بإذن ا

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 .222ص 1هتذيب األحكام ج (1)
 .11ص 2بيان الفقه ج (2)


