
 )٥٠٥هـ الدرس (١٤٣٦مجادى األوىل  ٢األحد ..........................................................................) تقليد األعلماالجتهاد والتقليد (

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم   احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله

  أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
  تقليد األعلم

)٢٩(  
األقرب الشارعي واحلقيقة الشرعية يف احلجج وان مقصوده ان الشارع قد تصرف يف مرحلة الثبوت يدل على ان مراد (الفقه) هو  والذي

، من جهيت الطريقية واملزامحات من املصاحل السلوكية ويف املتعلقاتخصوص املركب  –ر والالزم االتباع واملعذِّ زأي املنج -وانه اعترب احلجة 
ال عامل  –وهو الذي عربنا عنه باألقرب الشارعي  –املعيار يف باب احلجية...) إذ ظاهره املعيار الثبويت نسلم ان ال (واما الكربى: فألنا قوله: 

وقوله (الحتمال مالحظة الشارع جهة ال تصل إليها عقولنا) وظاهره مالحظته جهـة   –الذي عربنا عنه باألقرب بنظر الشارع  –اإلثبات 
ويؤكده متثيله بالقياس فان  ،ملصاحل األخرى السلوكية أو يف املتعلقات اليت تزاحم جهة االقربية للواقعأخرى مزامحة جلهة الطريقية وما هي إال ا

املالكات حيث جهلناها مل نعلم وجه عودة وهذا هو الظاهر منه ال انه  ،أصابع املرأة من املساواة إىل النصف إذا بلغت ثلث دية الرجل دية– 
   خفيت علينا. فتدبرطريقية ض جلهة ليس أقرب للواقع احمل -القياس 

  رابعاً: احلجج الشارعية جمملة وإال فمحتملة
على الدليل الثاين  -بترتيبنا  –وهو اإلشكال السادس  –يف اجلواب عن اإلشكال الثالث لبيان الفقه على إشكال الفقه على االقربية  ولنا

نقول: ان احلجج اليت أسسها الشـارع والـيت    ان –رب للواقع يتعني األخذ به من أدلة تعني تقليد األعلم وهو كونه أقرب للواقع وكل أق
مع جمموع اجلهـات املوضـوعية    فالطريقيةأمضاها، جمملة من حيث كون متام مالكها الطريقية أو كوا املقتضي للحجية واما متام املالك 

رجها الشارع عن متحضها يف الطريقية (كفتوى اتهد املشـترط يف  واملصاحل األخرى املزامحة كما سبق بيانه، وذلك لكثرة احلجج اليت أخ
فاسقاً أو قد يكون األعلم القطعي امرأة  إذاخل وكلها جهات موضوعية ال ترتبط بالطريقية اً، حراً وحياً... ذكر ،حجيته ان يكون طاهر املولد

  فظ يف ااز حبيث يكون جممالً فان زاد أكثر بلغ حد النقل التعيين.ومع انه أقرب قطعاً حيرم تقليده) فيكون حاهلا كما لو كثر استعمال ل
، اا ليست جمملة وان حاهلا ليس أسوأ من الظواهر من أوامر ونواهي وغريها مما كثر ختصيصها وتقييدها ومع ذلك مل جيعلها ذلك سلمنا

احملتمل ان تكون هذه احلجة قد تصرف فيها الشارع بإضافة ، لكنها وإن مل تكن جمملة فهي حمتملة أي من وحججاًجمملة بل بقيت ظواهر 
 وان هذه احلجة هل تصرف فيها أم ال فيكون حاهلا )األدلة على احلجج(ومع وجود هذا االحتمال يلزم الفحص يف  ،موضوعية مزامحة جهة
ااز منها لزم الفحص عن ذلك كله لكثـرة   أو ختصيصها أو إرادة االظواهر اليت وإن مل نقل بكوا جمملة لكنه حيث احتمل تقييده حال

اعتماد الشارع يف ذلك كله على القرائن املنفصلة، ووجوب الفحص هو املطلوب إذ مربط الفرس وبيت القصيد كان إثبـات ان األقربيـة   
على تعـين   –كربهان عقلي  – يصح التمسك ذا الربهانللواقع ليست هي متام املالك عقالً لتعني األخذ بقول األعلم بل هي املقتضي فال 

األدلة  املرجعاألخذ بقول األعلم مطلقاً، بل ال بد من الرجوع لألدلة النقلية لنرى ما إذا قيدت ومنعت وذكرت جهات موضوعية أم ال فعاد 
  ى. فتدبر جيداًعمبا هو وافيا باملد –االقربية  –فلم يكن الدليل العقلي  بإذن اهللا تعاىل النقلية وهي ما سنبحثه الحقاً

  خامساً: طرق اإلطاعة واملعصية عقالئية يف أصلها ال يف حدها
  )١(النّ طرق االطاعة واملعصية عقالئية إالّ ما وسع الشارع أو ضيق)( قوله دام ظلهسبق 
  (طرق االطاعة واملعصية) أمران:معىن احملتمل يف  أقول:

  ولعل هذا هو ظاهر مقصودهم. )٢(األحكاماحلجج على األحكام والطرق إليها أي الكواشف عن  -أ

                                                             
  .٢٧ص ٢بيان الفقه ج )١(
 أي الطرق اليت لو عملت على طبقها كنت مطيعاً وإال كنت عاصياً. )٢(
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  .االمتثال أي كيفية امتثال متعلقات األحكاماالطاعة وطرق  -ب
  واألول مثل: خرب الثقة وقول املفيت والبينة.. اخل. ،والفرق كبري وواضح

... الشارع (طف حول الكعبة) أو كيفية امتثال الركوع والسجود أو اجلهاد وإعداد القوة عند قولوالثاين: مثل كيفية امتثال الطواف 
  اخل

اا عقالئية يف أصلها ال يف حـدها، إذ نـدر ان    )١(يراد به –عقالئية  –بكال حمتمليها  –وهنا نقول: ان كون طرق االطاعة واملعصية 
  .)٢(أو العكس ، حجة كالقياس مثالًال يتصرف الشارع يف أصلها جبعل ما يراه العقالء حجةً

واما يف كيفية االمتثال فلما نالحظه مـن   ،فقد سبقت أمثلته واملوضوعات اما يف احلجج على األحكام :اما تصرفه يف حدها فكثري جداً
ختيارياً فلو دفـع  ان وكون كل طوافه ارويسار الطائف وعدم دخول حىت بعض يده يف الشاذكثرة تصرفاته يف الكيفية ككون البيت على 

  حبيث فقد االختيار بطل ذلك املقدار... اخل وهكذا يف الركوع من كونه مع االستقرار وعن قيام متصل بالركوع... اخل
وحمصل ذلك كله ان كيفية االمتثال كاحلجج على األحكام جمملة وإال فمحتملة فال يصح أخذها من العقالء والعرف إلّا بعد الرجوع إىل 

  . فتأمل)٣(لفحص وهذا هو املراد بأا عقالئية يف أصلها ال يف حدهاالشارع وا
  سادساً: قضية دية أصابع املرأة من القياس

قُلْت لأَبِي عبد اللَّه ((ان مسألة أصابع املرأة هي من القياس بل صرحيها ذلك ففي صحيحة ابان بن تغلب هو ان ظاهر بعض الصحاح  مث
الْمرأَة كَم فيها قَالَ عشر من الْإِبِلِ قُلْت قَطَع اثْنينِ قَالَ عشرونَ قُلْت قَطَع ثَلَاثاً قَالَ   أَصابِعِ  ولُ في رجلٍ قَطَع إِصبعاً منما تقُ ( عليه السالم )

 قْطَعي انَ اللَّهحبس ونَ قُلْترشعاً قَالَ عبأَر قَطَع ثَلَاثاً فَثَلَاثُونَ قُلْتثَلَاثُونَ و هلَيكُونُ عونَ إِنَيرشع هلَيكُونُ ععاً فَيبأَر قْطَعا   ينلُغبذَا كَانَ يه
كَذَا حانُ ها أَبلًا يهطَانٌ فَقَالَ ميش اَء بِهي جقُولُ الَّذنو قَالَه نمأُ مرباقِ فَنربِالْع نحنولُوسر كَم  أَةَ  ( صلى اهللا عليه وآله وسلم )اللَّهرإِنَّ الْم

فهي  .)٤())ي بِالْقياسِ والسنةُ إِذَا قيست محق الدينتقَابِلُ الرجلَ إِلَى ثُلُث الدية فَإِذَا بلَغت الثُّلُثَ رجعت إِلَى النصف يا أَبانُ إِنك أَخذْتنِ
   ان هذا قياس.صرحية يف

هذا مضافاً إىل ما ذكره بعضهم: من أنّ مورد مسألة دية أصابع املرأة، من املصاديق (ولكن كيف جياب عن ما ذكره بيان الفقه بقوله: 
 ))فيهمـا مجيعـاً  يصلّي ((و ))يهريقهما ويتيمم((الظاهرة للظهور العقالئي احلجة لوال ي الشارع، نظري التعدي من االثنني إىل الثالثة يف: 

وليس قياساً، بل فهم عدم خصوصية االثنني وإنما املالك احملصورية، وكذا التعدي من االربعة إىل االثنني يف اشتباه القبلة،  ))يرمي ا مجيعاً((و
  )٥(وكذا التعدي إىل سائر شروط الصالة مثل أن ال يكون اللباس حريراً خالصاً وحنوه، واهللا أعلم)

  اب غداً بإذن اهللا تعاىلسيأيت اجلو
  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين

 
  (احلكمة):
 اللَّه دبأَبِي ع نصلى اهللا عليه وقَالَ ((، قَالَ: ( عليه السالم )ع ولُ اللَّهسلىرةٌ علْمِ فَرِيضالْع مٍ  آله: طَلَبلساةَ كُلِّ مغب بحي ٦(، أَلَا إِنَّ اللَّه( 

٧٢ص ١احلديث) ج –(ط  :الكايف( ))لْمِالْع(  
                                                             

  أي ينبغي ان يراد به هذا، وانه الصحيح ال غريه. )١(
  سبق مثاله. )٢(
 كون املرجع العقالء.أي مرجع حدها إىل الشارع أوالً فلو فحصنا وأحرزنا سكوته فعندئذ ي )٣(
 ٣٠٠، ص: ٧ اإلسالمية)، ج -الكايف (ط  )٤(
 .٢٧ص ٢بيان الفقه ج )٥(
  (بغي). ۲۲۸۲، ص ۶ء إذا طلبته. انظر: الصحاح، ج  مجع الباغي مبعىن الطالب، تقول: بغيت الشي»: البغاة« )٦(


