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

 باهلل العلي العظيمأمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(44) 
وما ادعي من )أّن االعلم يعرف منن مندارا االحمنام أءنياي ال يعراهنا العناو، المنون النسنبة  كما يرد على ما ادعي من االقربية واالقوائية

الرجنو  إليهمنا،  بني االعلم والعاو كالنسبة بني العاو واجلاهل ن ايما جيهله العاو ويعلمه االعلم ن وكما ال تصّح اللسوية بني العاو واجلاهل يف 
 .والعاو يف الرجو  اليهماكذلك ال تصّح اللسوية بني االعلم 

 (1)(وبعبارة أُخرى: كما ال جيوز تقليد اجلاهل املطلق كذلك ال جيوز تقليد اجلاهل النسيب
 المطلق(األعلم )لزوم عدم حجية غير  -و 

 هبا:ذلك توايل ااسدة أخرى ال ميمن االللزام من انه يلزم  ،من اللوايل اخلمسة الفاسدةإضااة إىل ما سبق يرد على ذلك 
علننى منننر  العمنننل بقننول ألننن  )األعلننم علنننى ام ننالا( أه األعلننم منننن الفقهنناي ومنننن بعنند املعصنننومني  اسننللزام ذلننك عننندم  نن ة -6

 هو احلجة اللعيينية. –وليس األعلم املعا ر  –االعصار، اليس إال األعلم املطلق 
 وميمن إيضاح اللزوم بوجوه:

؛ اان رأه األعلم على  غرى ذلكهو النقض هذا و  ،للعنّي االتبا  علةاالقربية على القول بموهنا  لزوم الدوران مدارما سبق من  األول:
 .ام الا هو األقرب على ام الا.

المنون النسنبة بيننه وبننني  -علنى مننا ذكنره املسنلدل  – ال يعنرف أءنياي مننن مندارا األحمنام بالنسنبة إىل األعلنماننه كمنا ان العناو  الثـاي::
بنل هننذا  نغرى ذاا اانننه  ،منننه منن املاضننني واألعلنمالنسنبة بننني األعلنم املعا ننر نقنول: بننان لنسننبة بنني العنناو واجلاهنل، كننذلك األعلنم هني كا

ينة اهنو عنود إىل مسنلك االقلضناي لّ اننه ال يعقنل علنى مسنلك الع  بأجين   (2)وهو عاو وذاا أعلم، اان قيل مبانعية املوت ،مفضول وذاا أعلم
 وقد سبق ما يلزمه.

 ؛اانننه ال يصنني  بننل يمننون  ط نناا  منن الا  ان ام ننابة للواقننل معلولننة كاميننة كااننة املقنندمات الننو اخللنن  مقدمننة مننن ع ننرين مقدمننة الثالــ :
 -األعلنم املعا نر  – وذلك ألن النليجة تلبل أخس املقدمات ولوضوح ان الواقل واحند ال يلعندد انان  ابقنه امصني  وإال امفطن ، النو اننه

وألاب عنه  صص أو حاكم أو وارد أو معارض أقوى اانه ال يمون مصيباا، بل يمفي كون ذلك يف اجلملة كما هنو األ نح  لةرأى كااة األد
 .(3)لدى الدقة

على كااة ال يعة إىل زمن الظهور، وال يرد  ولذا اءمل بعض االعالم بلزوم القول باممام ال الث ع ر الذه يلعني تقليده بعد األئمة 
.. ا(خ( إذ املقصنود لنيس إتبنات هنذه الصنفات لنه، بنل املقصنود اننه يف لنزوم نّ م معصوم وله من اخلصو يات ما له )كالعلم اللدُ عليه ان امما

 به أحد. يللزمواضح البطالن ال  – (4)كسابقه أل  املراد  –االتبا  حصرياا يمون مبنزلة اممام ال الث ع ر، وهو 
 لزوم االلتزام بايسداد باب العلم -ز

أو دان أو إألراا أو إحراا أو وذلك لوضوح ضيا   ،انه يلزم على هذا االللزام بانسداد باب العلم أو عدم إحراز انفلاحه على األقل -7
                                                             

 .22-22ص 2بيان الفقه ج (1)
 نه.عن أ ل   ة تقليده أو عن تعيّ  (2)
بنه األعلنم املطلنق معارضناا أضنعحم أو حممومناا أو ذا خلنل يف سننده أو دالللنه  إذ ليس كل دليل ألفل عنه أو و يع ر عنه من قبيل ما سبق إذ قد يمنون منا جهلنه أنا أحنا  (3)

 أو جهله.
 وهو كونه إماماا معصوماا تالث ع ر. (4)
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الم   من األ ول األربعمائة ومن المل  كن)من ال حيضره الفقيه( وذلك وإن و يسللزم انسداد بناب العلنم علنى املنصنور إذ ال يعلنم ان كزيق 
 (1)لنمتلحم كان يف دائرة األحمام املزامية بل لعله كان من دائرة اآلداب والسنن أو أل ها، إال انه يسللزم أيضاا عندم إحنراز انفلناح بناب العما 

وال ك يف أ نل احلجينة أو  ،اال حمرز لمون هذه الظنون ومنها ظن األعلم حجة باخلصوص أه حجة نوعية بل حيلمل كوهنا حجة إنسدادية
 .ذه اخلصو ية امللميزةمساوا لعدم احلجية أو لعدم تبوت نوعها  –كموهنا انفلاحية   –ا يف نوعه

ر إحنراز ذلنك وأنسند بابنه أو و يعلنم انفلاحنه إذ ال ولعل األوىل يف امءمال أن يقال: انه إذا كان  االقربية واالقوائية علنة للعننّي امتبنا  تعنذّ 
 . الأمل(2)أحا  بمل األدلة حىت الضائل منها( ااالنسداد هو انسداد لباب األقرب على ام الا إحراز النفلاح باب األقرب املطلق )وهو ما

لنو أ لنل علنى كنل منا  –يف كنل العصنور أه األعلنم  – املطلنق األعلنم حنىت انه ومل قطل النظر عن ذلك اانه حيلمل ان يمون بل يقول:
اعنالا علنى ارضنه أقنوى منن الظنن احلا نل  عندئنذ   ايمون الظن احلا ل منه – لمونه حاكماا أو أل ه –تلحم حلصل على مدرا مغّ  لل مم 

أنن  –أو هنو  –بالنسبة إىل من حيلمل ومنا حيلمنل ان حيصنل علينه ألن ه  (3)ويمون ذاا حينذاا أقرب لإل ابة ايمون األعلم حململ اجلاهلية
 ا لل على اللوالحم.

علة لزم دوران احلجية مدارها املما احرزت لزم امتبا  وإال و جيز، اسقط  بذلك  –حس  املدعى  – االقربية واالقوائية كان وحيث  
 احلجية اللفي ية لقول األعلم بل أ ل احلجية إال على االنسداد، وهذا هو اللايل الفاسد الذه ال يللزم به االنفلاحيون.

 ال حجةيتيجة االيسداد مطلقة أو مهملة فكالهما حجة أو 
ا نص باملقندار املعهنود لنو وقول األعلم حىت  ،مث انه على القول باالنسداد اان الزمه اما حجية كليهما )قول املفضول وهو مورد الب ث

و يبلغ حد العجز العقلي عن املزيد من الف ص وهنو منورد الننقض وأيضناا قنول األعلنم املعا نر بالنسنبة ل علنم مننه منن املاضنني وأيضناا مادام 
 قول األعلم مل احلمال وجود أحمام إلزامية أو قرائن  وارف يف ما ضا  وتلحم، ومها مورد النقض أيضاا( واما عدم حجية كليها كذلك.

قول املفضول  -أل بان نليجة مقدمات االنسداد مهملة من حيث املرات  كان  املرتبة العليا اقط هي احلجة اال يمون وذلك ألنه ان قي
بل وال األعلنم ان احلمنل وجنود أدلنة يف منا  -وال األعلم الفاحص بالقدر املعهود د -ج كما ال يمون قول األعلم املعا ر حجة -بحجة 

 بانه املرتبة العليا املممنة من الظن.تلحم وإن أممن اجلواب عن األخ  
ا نص ا صناا واما ان قيل بان نليجة مقدمات االنسداد مطلقة من حينث املراتن ، ايمنون قنول املفضنول أيضناا حجنة كقنول األعلنم وإن 

 عارضه األعلم منه من األموات أو احلمل حصول أقربية أو ظن أقوى لو ا لل على ما ضا .ملوسطاا أو 
إال ان  ،الب نث الب ننثومنل ذلننك اكانن  مننن أ نناف الب نث عننن كنون النليجننة مطلقنة أو مهملننة منن حينث األنننوا  نعنم بعنض الصننور  

 وهلذا تفصيل ال يسعه املقام وحمله مباحث االنسداد. الدبر جيداا  ،أو بعضها واملرات  (4)يفصل بني األنوا 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

 

 )الحكمة(:
ــَمُ    َلــى الفَمَ ــاز ل   :َو قَنناَل اممننام موسننى المنناظم  ــيَرع  َوَتَمــاُم الفع َمــاَدع  َوالسَّ ُِ الفَما  ــا َت فف ــَه م  الرَّف يَعــة  تـََفقَُّهــوا ف ــ: د يــن  اللَّــه  َفــق هَّ الفف قف

َ  َعلَـى الفَكَواف ـ   َوَمـنف لَـمف يـَتَـَفقَّـهف َوالرَُّت   الفَجل يَلة   ـمف َّْ ـل  ال ُل الفَفق يه  َعلَـى الفَعابـ د  َفَفضف َيا َوَفضف يـف ف ـ: د ي  ـه  لَـمف يـَـرفَل اللَّـُه لَـُه ف : الدِّين  َوالدُّ
 (.414)حتحم العقول: ص َعَماًل 

                                                             

 وان أضر حبصول العلم أو حىت حبصول الظن ال فصي. وايه تأمل ألن االقربية حممه واالنفلاح باحلمل ال ائل الصناعي  ادا واملفقود احمللمل ال يضر بالظن النوعي العقالئي (1)
 ال لباب العلم والعلمي. (2)
 و نقل جاهالا إذ و حيرز ان يف ما ضا  كان  أحمام إلزامية أو  صصات هلا أو  وارف عن ظواهرها. (3)
كصناح  القنوانني والسنيد الوالند علنى منا ببنايل، وعلنى أه ااملقنام لنيس مننه إذ كاللفصيل بني الظن الناء  منن م نل القيناغ وألن ه، وإن نناق  اينه  نناعياا بعنض األعنالم   (4)

 المالم يف ظن اجمللهد وءبهه يف كل تلك احمللمالت والنقوض.
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