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

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 تقليد األعلم

(44) 
 التوالي الفاسدة لألدلة الثالثة

وكونمه  ،انه قد يورد على األدلة الثالثة األخرية على تعنين تقليد األعلمم ااالقربيمة للواقما، اقوائيمة الظمن احلا مو همن قولمه اني:الث
ال ميكمن االلتمزام ببعهمها ا خمر كمما يستلزم توايل فاسدة ال ميكن االلتمزام ببعهمها لمدى الكمو   (1ابالكربىأكثر إحاطة( ان االلتزام 

 . والتوايل الفاسدة هي:على بعض املباين
 عدم حجية رأي األعلم إال فيما لو بذل فوق الطاقة العرفية -أ
عممدم حةيممة رأع األعلممم وعممدم اممواال إتباعممه إال لممو بلمم  يف اسممتفراى وسممعه اايتممه القصمموى يف اسممتنبا  احلكممم ال ممرعي،  -1

اممري قليممو بممو هممو كثممري بممو لعلممه  (2اوهمم ا ،سممتنبا دون همما لممو اسممتفرى وسممعه بممالناو املتوسممد املعهممود املتممداول عممادة يف عمليممة اال
 األكثر.

لوضمموا ان الفقيممه إذا حقمم  أكثممر ودقمم  أكثممر وفكممر ب فكممر وراامما كتمما القممدهاا واسممتقرأها اسممتقراا  تاهمما  أو  ممبه تممام وذلمم  
حمما بلمم   باه حمما البعيممدةكتما املعا ممرين وقلنمما النظممر يف حتلممت االحتممماالا واألقمموال والتفصمميالا ارتملممة ويف النظممائر واأل ممو 

، فانمه يكمون أقمرب لب مابة وأبعمد عمن اكطم  ويكمون ااتهماده هم ا أقموى يف ااية طاقته حبيث يصدق عندها االعةز( عن األكثمر
إيممراا الظممن ويكممون أ ممد إحاطممةن أال تممرى ان الطبيمما املتثبمم  المم ع يبمم ل اتهممد املتوسممد املعهممود املتعممار  يف ت مم ي  املممر  

أكمرب ويسممتقرأ حتلمت حماالا املمريض وعالهماا املممر   ا  بالقيما  إ  الطبيمما الم ع يبم ل اهمد طبماا عمادة كم ل (اواأل والعمال 
يف امري األهمرا  املعروفمة المل اصمو االطم نمان  –فانمه  نحا درامة اليم   عمن إهكمان الزائمد أكثر ويرااا املصادر ويفكر ويت هو

يف إيمممراا الظمممن وأقمممو إ ممابة وأقمممو إحاطمممة همممن ذلممم   أضممعت – كمممري املعهمممودأو هممن الفاممم  والتف هبمما وبعالاهممما همممن أول نظمممرة
 ا خر؟

وأال تممرى ان ال مميط الطوسممي لممو كممان لممه هممن الوقمم  هممال أكممرب حبيممث أهكنممه التاقيمم  األكثممر يف الراممال لكممان أكثممر إ ممابة 

                                                             

 كلما كان أقرب للواقا تعني األخ  به. (1ا
 أع الناو املتوسد املعهود. (2ا
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 ؟(1اقوله لدى التعار  هن تقدمي قول النةا ي على وكان قوله أقوى يف إيراا الظن كما كان النةا ي على امل هور
يكمون أوثمم  هممن  – وخياراتممه املكاسما بيمما  كممما فعممو ال ميط يف  –ركممون المنفىل إ  الفقيممه إذا دقم  أكثممر فم كثر ان وأال تمرى 

 (2اكما فعله يف املكاسا اررهة؟  ركوهنا إليه إذا ااتهد يف املس لة بالقدر املتعار  فقد.
تممدقيقا  يف افقممه الروايمماا( هممن ااتممواهر(؟ وكمم ل  احلممال يف املعممال هقارنممة بالرسممائو وأال تممرى ان االريمما ( هممثال  أكثممر حبثمما  و 

 واريمها. فت هو
 ، ال التسرعه: النقض باستفراغ الوسع المتوسطتنبي
ولميىل الكمالم عمن  مورة تسماهو الفقيمه  املعهمود، استفرااه بمالناو املتوسمدها  طرفا املفاضلة مها: استفراى الوسا اايته تنبيه:

 يف االستنبا  وتسرعه فانه قد يقال بانه ليىل حبةة عندئٍ .
يف األعلممم نفسممه إذا اختلفمم  لتممزم بمم ل  ان األدلمة علممى تعممنين تقليممد األعلممم لممو كانمم  هممي تلم  الثالثممة للممزم ان ي   والحاصــ :

 ر والتدقي  األوىف.إذا حق  يف هس لة بالقدر املتوسد ها انه كان ميكنه التاقي  األكث يف هس لة وأخرى، وك احاالته 
 ، والمفضول كذلكا  الح : الوجوه الخمسة لحجية رأي األعلم مطلق

 :السابقة اكمسةهو ها أ رنا إليه هن الواوه  والح :
هممن ان للاةيممة عرضمما  عريهمما  ي مممو اسممتفراى الوسمما املتوسممد كاسممتفراى الوسمما المم ع بلمم  بممه اايتممه كممما ي مممو األعلممم  -أ

علمى اننما لسمنا ا ن يف طمور احلمديث عمن اإلطالقماا إذ الكمالم لميىل عمن األدلمة  ،قاا على املتعمار واري األعلم فتامو اإلطال
حيمث ان العلمة هعمممة فيقمال علمى ذلم : انمه  إتباعمه، سمتدل بمان قمول األعلمم ألنمه أقمرب يتعمنين أ  النقلية بو عن األدلة العقلية فإذا 

إتباعمه وإال فمال بمو عليمه ان يسمتفرى يف كمو املسمائو فيمه الوسما اايتمه لمزم  وحصصة فيلمزم القمول بمان رأع األعلمم نفسمه لمو اسمتفرى
 التايل فاسد فاملقدم هثله.، وهنا نقول: ليصح تقليده  و بعده إ  هرحلة العةزو مبا  ااية الوسا

 وهن اقتهاا هصلاة التسهيو ذل . -ب
 هن  غرياا باب التزاحم. (4اكه ا املقام  (3اوهن كون ذل  املقام - 

                                                             

 وقد ناق نا يف إطالقه يف بعض املباحث السابقة. (1ا
وعمن  وأال ترى ان بيا املكاسا أقوى هن هتاار اتواهر أع هن حيث التاقي  واستفراى الوسا وها قطا النظر عمن المرأع يف أعلميمة أع هنهمما (2ا

  الكتابان مبا مها مها على اكرباا لرأوا ان ال يط أكثر فاصا  وتثبتما  وققيقما  ر  ان نظر الفقيه يف النتائج هطاب  ألع النظرين، بو الكالم انه لو ع  
 على االلة   نه. –اتواهر  ه ا املوضا هن يف ه ا الباب هن

 األعلم واملفهول. (3ا
 أو ب له املتوسد هنه.األعلم لدى ب له ااية الوسا  (4ا
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 وهن ان االقربية واالقوائية حكمة ال علة. -د
 وهن ان االقربية بنظر ال ارع هي املالك، ال االقربية بنظرنا. -هم

 عدم جواز الرجوع للقاضي المفضول ابتداء  أبدا   -ب
نممه إذا قيممو صممه فامممه وحص  عم  لممو ه  عممدم اممواال الرامموع للقاضممي اممري األعلممم ابتممداا ، وذلمم  ألن األدلممة الثالثممة األخممرية ع   -2

ألن قولممه أقممرب لب ممابة وأقمموى يف إيممراا الظممن وألنممه أكثممر إحاطممة، لممزم القممول بتعممني الرامموع ابتممداا  للقاضممي بتعممني تقليممد األعلممم 
 ولكونه أكثر إحاطة.يف إيراا الظن وأقوى للواقا كمه أقرب ألن ح   بالدليو نفسه: األعلم

ـــارة أ:ـــرى: املتنممماالعني إ  قممما  فاختلفممما يف احلكمممم  همممن كمممو    فقهيمممة لمممدى راممموعللمممزم ان ال يقتصمممر علمممى ال اممميح باال وبعب
بمو واما القمول بواموب الراموع لمفقمه همن القهماة  -كما هو هورد الرواية سؤاال  واوابما    – الختالفهما يف املستند هن الرواياا

 هعممة. -وهي األدلة الثالثة  –ابتداا  ألن العلة 
 على تل  الصورة ألهنا هورد الرواية؟ ةاقتصرنا يف الراوع لمعلم هن القها ال يقال:

ـــال: أوال :   لمممو اسمممتند إليهممما لتعمممني تقليمممد األعلمممم، همممو الكمممالم ا ن يف طمممور األدلمممة العقليمممة وان هقتهمممى األدلمممة الثالثمممةإذ يق
 التعميم، اها النقلية فآٍا حبثها.

اقتصممر  اعليممه السممالم( بنفسممه دليممو علممى عممدم كليممة همم ه األدلممة الثالثممة، فانممه  ( اعليممه السممالمعممدم استفصممال اإلهممام  ثانيــا :
ممح  علممى هممورد السممؤال و  الرامموع  (1ايف همم ه الروايممة وال يف اريهمما إ  تعممني اعليممه السممالم( ال ايح باالفقهيممة، وحيممث ل ي ممر م بممك 

ممر  االقربيممة، بممو دل علمما الرامموع لمعلممم ابتممداا ، مموانممه كممان عليهللقاضمي األعلممم ابتممداا   ى ان املممالك يف احلةيمة التعيينيممة لمميىل   
ان هنال  هصاحل هزامحة أو اريها اقته  الت يري االبتمدائي يف الراموع لمعلمم همن القهماا وامريه، وقمد فصملنا سمابقا  الكمالم عمن  

قبممو البنماا علمى حةيمة حةممة كثمرة تصمر  ال مارع يف حمدود احلةممج بمو وتكمرر تصمرفه يف أ ملها إمما يلة نما إ  لمزوم طمرق أبوابمه 
حما العةمز  لكمن بعمد لمول الفام  ،قيد أو  ر  حمتمو، وان كان ذل  باإلههماا املكت مت بعمدم المردع هطلقا  أو هاعقالئية 

 .وسي يت ادا  نقو عبارة  احا اتواهر الدالة بوضوا و راحة على ها ذكرناه فانتظر - (2اثةالبناا  على هقتهى األدلة الث –
 جية رأي المفضول لدى عدم العلم بالتخالف أيضا  عدم ح -ج

 عدم حةية رأع املفهول حا يف  ورة عدم العلم بالت الت. -3
 مورة اتهمو بمم ل  فم ها إ  التسمماقد بممني همن فصنمو بممني  مورة العلمم بت ممالت األعلمم واملفهمول و  وارد علممىوهم ا المنقض 

                                                             

 وااال الراوع ألع قا  ااها لل رائد ابتداا  وإن ل يكن أعلم. (1ا
فهمو كفايمة الفام  املتوسممد املعهمود، إالما الكمالم يف هقتهمى تلمم  األدلمة الثالثمة والمنقض عليهما بلممزوم  الم ع  مرا بمه بعممض األعمالماهما املنصمور  (2ا

 الفا  حا العةز لو كان  هي املستند.
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 ( يف الصورة الثانية.هعا   يعين حةيتهايف الصورة األو  وإ  الت يري اال ع 
ألنمه أقمرب للواقما وأقموى يف إيمراا الظمن وألنمه أكثمر إحاطمة، لواما الفام  عنمه  ين على تعني تقليمد األعلمموذل  ألنه لو ب  

إذ بابممه هنفممتح فكيممت اكممم حبةيتهممما هعمما  همما عممدم العلممم بالت ممالت راممم احتمالممه دون احلكممم بلممزوم الفامم  فممان احلةممة إذا  
هممو أهممر آخممر اممري همما قالممه املفهممول تعممنين  –احلةممة ثبوتمما  –قممول األعلممم  انواحتمممو  وهممو قممول األعلممم وىكانمم  األقممرب األقمم

 الفا  والباث لبناا العقالا على ذل  فإذا بان فبها وإن بقي ههوال  اأع قمول األعلمم وامريه هموعما ( لمزم األخم  بقمول األعلمم
 تفصيو الكالم حول ذل . لدوران األهر بني التعيني والت يري. فت هو وسي يت

 تولية إال األعلم األكفأعدم جواز  –د 
ممن ه من ميكنممه القيممام ب مؤون الغ   -4 ر صنممينمما أو الق  عمدم اممواال توليمة الفقيممه المم ع همو ويل هممن ال ويل لمه، اممري األكفمم  األعلمم ه 

كممربى كليممة   يو لتعممنين تقليممد األعلممم، فهمميإذا كانمم  هممي املسممتند وهممي الممدل هممن األقربمماا أو املممؤهنني، لمدلممة الثالثممة بنفسممها فاهنمما
عقليمة وعقالئيمة فتنطبم  علمى  ممغريااا قهمرا  لوضموا ان األعلمم األكفمم  همن املمؤهنني مبصماحل اليتمميم أو الغائما همو األقمرب لب ممابة 

 ،باألعلميممةنصمما الممويل حممال تقليممد الفقيممه، كالمهمما ه ممرو   فيكممون حممال واألقمموى إيراثمما  للظممن بالعمممو مبقتهممى املصمملاة.. اخ
 والتايل باطو فاملقدم هثله.

 .وك ل  احلال يف نصا األولياا على األوقا  الل ال ويل هلا
 عدم جواز تولية إال األعدل األورع -ه

نفوذ قهاا اري األورع األعمدل، وعمدم امواال توليمة امري األعمدل عدم ك ل : بو وعدم حةية قول اري األعدل األورع، و  -5
ب م ن  والقيماموالقهماا بمه  – بماهلوىال  –ألنه األبعد عن احتمال املعصمية واألقمرب للفتموى بماحل  ثة بنفسها: لمدلة الثالاألورعن 
 . وللاديث  لةواألكثر إحاطة باملدارك عليهم واألكثر إيراثا  للظن املو ن 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 )الحكمة(:

ِإنَّ قَـْوما  َعَبُدوا اللََّه َرْغَبة  فَِتْلَك ِعَباَدُة التُّجَّاِر َوِإنَّ قَـْوما  َعَبُدوا اللََّه رَْهَبة  ":  اعليه السالم( احلسني ال هيدق ال  اإلهام 
 (244العقول صقت ا " اَدةِ فَِتْلَك ِعَباَدُة اْلَعِبيِد َوِإنَّ قَـْوما  َعَبُدوا اللََّه ُشْكرا  فَِتْلَك ِعَباَدُة اأْلَْحَراِر َوِهَي َأْفَضُ  اْلِعبَ 


