
 )٥١٠هـ الدرس (١٤٣٦مجادى األوىل  ٩األحد ..........................................................................) تقليد األعلماالجتهاد والتقليد (
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة الدائمة األبدية  احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله
  على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم

  تقليد األعلم
)٣٤(  

  ض لإلطالق وللسريةحجية فتوى اتهد من باب التعبد احمل
وقد يستشكل على الدليل الثالث بـ(ولكنه قد يقال: إن فتوى اتهد حجة من باب التعبد احملض مثل اليد والبينة والفـراش  

  )١()وغريها؛ إلطالق أدلة حجيتها، ولسرية املسلمني حيث يأخذون بقول جمتهدهم تعبداً
  من عقد أمور: وال بد لتحقيق احلال يف هذا اإلشكال أخذاً ورداً

  حمتمالت وجه حجية قول اتهد وغريه
  ثالثة: –ومطلق الطرق واالمارات  –ان احملتمالت يف وجه حجية قول اتهد األول: 

اا حجة من باب الطريقية احملضة وان الظن الشخصي هو املالك واملعيار، واملنصور املشهور بطالنـه إال علـى القـول     -أ
  -ل فيهعلى تفصي -باالنسداد 

عـدم الظـن الشخصـي    اا حجة من باب الطريقية النوعية وان الظن النوعي هو املالك واملقياس، فال يقدح باحلجية  -ب
حىت انعقاد الظن الشخصي على اخلالف، وهذا هو املنصور املشهور، وهذا هو الذي ميكـن التعـبري عنـه    بالوفاق بل ال يقدح 

 –أنه طريقـي يف أصـله   من: أو من باب التعبد يف اجلملة، وهو الذي فصلنا الكالم حوله التعبدية  -باحلجية من باب الطريقية 
  تعبدي يف حدوده.

اا حجة من باب (التعبد احملض) أي ال الظن الشخصي وال النوعي وقد ادعي ان اليد والفراش والبينة من هذا القبيل بل  -ج
  .)٢(وغريها أيضاً وهذا هو ظاهر العبارة اليت نقلناها

  مناقشة دعوى احلجية من باب التعبد احملض
  ، نبدأ مبناقشة املدعى نفسه من وجهني:العبارة اآلنفةانه قبل التطرق ملناقشة الدليلني املذكورين يف  الثاين:

١- ا طرقاً نوعية  )٣(الثالثةالظاهر ان ، فان اما صغرىغالبيـة  هي حجة من باب الظن النوعي فان بناء العقالء عليها إذ يرو
  )٤(للواقع، وتفصيل ذلك موكول إىل مظانهاإليصال 

٢- ـا  )٥(للعاهرولذا لو كانت كل الظواهر على انه  –، فانه لو فرض ان الفراش حجة تعبدية حمضة واما كربى مل يؤخذ ،
  ، فانه استثناء يؤكد األصل وال ينفيه.الولد للفراشوكان 

  كال الدليلني خمدوشان: ان الثالث:

                                                             
 .٥٠٣ص ٢لفقه النافع جالنور الساطع يف ا )١(
ن فرض ان املراد بتلك العبـارة  وعلى أي فان هذا االحتمال يف حد ذاته ينبغي حبثه ومناقشة األدلة اليت ميكن ان تقام عليه، (ومها الدليالن املذكوران يف العبارة) وا )٢(

 انه إشكال عليه. –داً لكالم التقريرات الذي ظاهره بل نصه (مدارية الظن النوعي) على انه بعيد جداً وإال لكان تكراراً ملا سبق بل لكان تأكي
 اليد، الفراش، البينة. )٣(
تها من باب التعبد احملض ملا ويكفي هنا مثالً االستشهاد بان البينة لو كانت متهمة ملا قبلت، ومن البين ان ذلك ملراعاة الشارع جانب الطريقية فيها ولو كانت حجي )٤(

 كان وجه لذلك.
 كلون عينيه ومالمح وجهه، وكقوة احتمال كون الزوج عقيماً.. اخل. )٥(
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  االستدالل بالسرية مناقشة
وال يراد به ذلك، بل املراد بالتعبد انه يؤخـذ   )١(، ففيها: ان أخذ املسلمني بقول اتهد تعبداً ليس وجهه ما ذكراما السرية

  من غري مطالبته بالدليل، ال ام يرونه غري موصل أبداً لكن الشارع أمرهم به تعبداً. بقوله
فان من الواضح ان العوام يرون  ؛رآتية فتوى الفقيه لقول الشارع وأحكامه، يف وجدامارتكازية م بعبارة أخرى: ال شك يف

حجة ال لكونه  قول الفقيهجند عواما يرى ان ، بل قد ال رأي الفقيه مرآة لقول الشارع وأحكامه ويرون ان وجه حجيته هو ذلك
  نظره للوصول إىل أحكام الشارع.كاشفاً عن نظر الشارع أبداً بل لصرف التعبد احملض من غري طريقية ل

  مناقشة دعوى إطالق أدلة حجية احلجج
واملقصود به ان أدلة حجية البينة وقول اتهد وغريمها مطلقة من حيث انعقاد الظن الشخصـي   –أدلة احلجية  واما إطالق

  فريد عليه: - )٢(العدمومن حيث انعقاد الظن النوعي على الوفاق أو اخلالف أو  ،على الوفاق أو اخلالف أو العدم
  إطالق أدلة احلجية ساكت عن وجهها -١
وكون املالك هو التعبد احملض أو يف اجلملة أو االقربية للواقع حمضاً هو من عامل الثبـوت   ،ان اإلطالق من عامل اإلثباتأوالً: 

فال ربط له به بوجه.  
هل هو التعبد احملـض أو النسـيب أو   فيف اعتبارها حجة بعبارة أخرى: احلجية حىت لو فرضت مطلقة فاا ساكتة عن الوجه 

  .؟الطريقية احملضة
  ؟اإلثبات مرآة لعامل الثبوت ال يقال:
ذاك فيما كان حاكيا عنه، كداللة اإلطالق اإلثبايت على عموم احلكم الثبويت، ال فيما مل يكن حاكياً عنه كاملقام إذ  إذ يقال:

  وانه من باب التعبد الصرف أو الطريقية.. اخلكونه حجة مطلقاً ال حيكي وجه احلجية 
على اخلالف فيفيد ان مالك احلجية لـيس الظـن   حيث كان حجة مطلقاً أفاد انه حجة حىت مع قيام الظن النوعي  ال يقال:

  ؟النوعي بل التعبد
ف يف تشـخيص مصـداق   ذاك أعم من كون احلجية من باب التعبد ومن باب الظن النوعي لكن مع ختطئة الشارع العر إذ يقال:

  .الظن النوعي كما يف القياس
وبعبارة أخرى: الشارع قد يرى الظن النوعي حجة ال غري لكنه يف مرحلة املصداق الصغرى يرى ان هذا من الظن النوعي أو 

لط بني الكربى والصـغرى  خواحلاصل: انه حصل للعرف نظراً إلحاطته مبا مل حييطوا به مما يكشف عن خطئهم.  اًخالف –عدمه 
قد يكون ألن الشارع خطّا العرف صغرى ال ألنه ال يرى صـحة الكـربى وان   حجة فعدم كون هذا (الظن النوعي باخلالف) 
  الظن النوعي باخلالف خمل باحلجية فتأمل

  .)٣(يسلم عن ما قد يورد على هذا ولعله يستنبط من مطاوي البحوث السابقة فتدبروسيأيت جواب آخر 
  اإلطالق التعبدي الثاين ال يالزم اإلطالق الثالث -٢
بدعوى ان احلجية تعبدية صـرفة  الدافع والراد لتعينه جيدي الدافع لتعني تقليد األعلم بذلك (أي ال سلمنا، إال ان ذلك  ثانياً:

  .) وذلك حلدوث اخللط بني اإلطالق الثاين والثالثالقربيتهفلذا ال يتعني تقليد األعلم استناداً 

                                                             
 عن الواقع مطلقاً. –قول اتهد  –من ان الشارع قد قطع النظر فيه  )١(
 (العدم) كما لو مل يكن للعقالء نظر ورأي بل حتريوا فتوقفوا. )٢(
 احلدود تعبداً. ويفاحلجية يف األصل طريقياً،  )٣(
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  ان عند ورود أي دليل على حجية أية حجة فان ههنا إطالقات: توضيحه:
وفاقاً وخالف اإلطالق بالنسبة إىل الظن النوعي  -٢         ، كما سبق.اًاإلطالق بالنسبة للظن الشخصي وفاقا وخالف -١

  على فرض تسليمه. –
  .)١(اإلطالق بالنسبة لصورة التعارض، وهذا هو مورد الكالم -ج

قيـام   ومطلق صورقد يقال بان البينة حجة تعبداً حمضاً حىت يف موارد التهمة  :تالزم بني اإلطالق الثاين والثالث أبداً إذوال 
اما  – مثالً أي للبينتني املتعارضتني –بشمول أدلة احلجية للمتعارضني  -يف الوقت نفسه  –ال يقال والظن النوعي على اخلالف 

للقول أو  ،وإن وجد املقتضي للشمول –وهو التمانع  –وجود املانع للقول بالستحالة أو لغريها أو عدم املقتضي لذلك لللقول ب
يف صورة التعارض من  اًال الثبوت، فيكون التعبد منتفي االنصراف يف مرتبة الظهورإذ وان قيل باملقتضي وعدم املانع،  باالنصراف

  .)٢(باب السالبة بانتفاء املوضوع
فكيـك بـني   سبق من الت بدعوى مالكن يقال بالترجيح باالقربية حينئذ  ،ل أدلة احلجية للمتعارضني تعبداًبشمو أو قد يقال

  .مرحلة املقتضي واملانع
ال يستلزم اإلطالق الثالث بل قد ال يقال به أصالً فيكون سالبة بانتفاء  –باإلطالق الثاين  –ان إطالق أدلة احلجية  واحلاصل:

ال طريقية) أو قد يقال به (وبالشمول للمتعارضتني) لكن يقال بكون احلجتني حينئذ مما تالحظ يف الترجيح املوضوع (فال تعبد و
وان كانت احلجة يف أصلها اعتربت حجة من بـاب   املرجحات املورثة القوائية الظن أو املوجبة القربية الوصول واإلصابة بينهما

  ةالتعبد احملض. فتدبر جيداً وتأمل. وللحديث صل
  وصلى اهللا على حممد وآله الطاهرين

  (احلكمة):
 نب فَرعا جثَند[قَالَ:] ح فَةحالْج ى غَرِيقيسع نب ادما حثَندحدمحم أَبِيه نابِرٍ، صلوات اهللا عليهم عج نولُ ((، عسلَ رخقَالَ د

اٌء مسا كهلَيع ةَ وملَى فَاطع اللَّهالْج] ةريمِ الْآخعا بِنينةَ الدارري ملجعةُ تما فَاطقَالَ: ي كَى وا بآها رالْإِبِلِ، فَلَم جِلْد غَداً ن [ةن
  ).٤٤٥ص ٢(شواهد الترتيل ج )) )ولَسوف يعطيك ربك فَترضى(فَأَنزلَ اللَّه تعالَى 

                                                             
 تعين تقليد األعلم لدى تعارضه مع قول املفضول. إذ الكالم يف )١(
 نعم هذا من حيث األثر متحد مع قول الدافع. فتأمل )٢(


