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

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

(45) 
 إشكاالت أخرى على األدلة الثالثة

كما يرد على القول بتعنين تقليد األعلم استناداً إىل انهه أقهرب لابهابة وانهه أقهوي يف إيهرا  الظهن وانهه حيه  كها  
 ا كربي.ممناقش فيه ا  أوىل الدعاوي مناقش فيها كربي وا  الدعويني األخريتنيأكثر إحاطة كا  أقرب للواقع، 

كوهنها دعهوي بهال دليهل   تعهدوفهن  القهول بهن  نظهر األعلهم أقهرب لابهابة ال  ،اما املناقشة يف الدليل األول بغري
بل هي جمهرد استسسها  وال يعلهم انهه كهولم، وامها املناقشهة يف األخريتهني كهربي فهن  كهو  نظهرا أقهوي يف إيهرا  الظهن 

طريقياً القربية اإلبابة وحي  نفيه  أو كه م فيهها نفيه  طريقيهة االقوائيهة إليهها وإ  بح إال انه ال جيدي بعد كونه 
 ومرآتيا أو ك م فيها وكولم حال أكثرية اإلحاطة.
 ال إطالق لكون نظر األعلم أقرب لإلصابة

 توضيح ذلك:
عهدم بهسة ادعها  وإ  بدي علهى القاعهدة إال انهه   هن تقريه  عى هو ا  قول األعلم أقرب لابابة وهو ا  املد  

 ذلم بوجوا:
 لمجهولية مالكات األحكام ومجهولية اإلصابة -أ
نههع القيههاع منعههاً باتههاً وإ  ممهها ال يعلمههها إال اهلل تعههاىل والراسههعو  يف العلههم ولههوا م   (مالكههاا األح ههام)ا   األول:
إ  كها   سبيل لنا إليهه يهلول قطعهة ا الإذ عند إلفاته إىل ا  املالك ممبه ا  املالك قطعي بل وا  قطع  القائسخينل إىل 

 .األمر على حقيقته فا  تصورا مساوق لتصديقه ر  متشرعاً مطلقاً ويف اجلملة يف غريا أي ا  كا  منصفاً وتصو  
 ي املصاحل التامة املللمة القائمة باملتعلنقاا يف منت الواقع واملفاسد القائمة هبا كولم.ه (املالكاا)و

و)اإلبهابة( هههي نسههبة قائمههة بهالطرفني ولهها الههدليل ومنههه قهول اوتهههد ومطلهه  الظنههو  النوعيهة بههل والشعصههية علههى 
للمصلسة املللمة أو املفسدة املللمهة احلامل االنسداد وكوا القطع ومطل  ما يراا القاطع علماً من جهٍة، والواقع الثبويت 

 من جهة أخري.
نظر األعلم بانه أكثر إبابة أو أقرب لابابة للواقع إال بعد اإلحاطة باألطراف  فانه ال   ن احل م على وعليه:
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)كهو  هههوا أعلههم وكهو  ذاك غههري أعلههم، وكهو  الواقههع هههو كههوا وكهوا( لههيم ن احل ههم بها  األعلههم أكثههر إبههابة إذ إذا   
املصي  من األنظار من غهريا وال  مالكاا األح ام الثبوتية و  ي ن يعلم الواقع بعلم غييب فانه ال يعلم امل لفيعلم 

وامها اكثريهة  (1)نعم غاية األمر ا  يقال انهه حةهة ىنعهز لهلوم االتبهاا أو املنةليهة واملعوريهة يعلم األكثر إبابة من غريا.
 اإلبابة للواقع فال.

 هي املرآة ألكثرية اإلبابة؟ األعلم اقوائية الظن احلابل من قول :إن قلت
ا سنناقشهه كربويها وإ  بهح بههغروياً، بهل انهه مهع التهدبر فيمها سههب  اآلخهر الههوي ماهى اننهقله : ذلهم ههو املهدعى 

 ينتفي حصول مثل هوا الظن بغرويا فتدبر.
 لعدم التالزم بين التساوي في العلمية والتساوي في اإلصابة -ب
كثهرة التسقيه  أو   يف )با  تساويا يف قوة املل ة أو ا  من البديهي ا  املتساويني يف العلمية أو يف األعلمية الثاني:

كمها ال   هن القههول باهنمها متسهاويا  يف اإلبههابة   (2)دائمهاً  كهدة التهدقي  أو مها أكههبه مهن املالكهاا( ال تتطهاب  آرا لهها
بنسهبة  % واآلخهر مصهيباً 57لوضوح اهنما وإ  تساويا يف العلمية إال انه قد ي و  مها وبهل إليهه أو مها مصهيباً بنسهبة 

 .أو أكثر% أو أقل 07% أو 57
ا  األنظهههار حدسهههية وال تهههالسم بهههني احلهههدع والواقهههع فقهههد يتسهههاويا  يف قهههوة احلهههدع و تلفههها  يف اإلبهههابة  :والسهههر

وعههدمها أو يف درجههة أكثريههة اإلبههابة، ومههن أسههباب ذلههم ا  )اإلبههابة( ليسهه  علتههها التامههة بنيههدينا بههل املعههدن فقهه  
 آخر. موضع وقد نفصل احلدي  عن ذلم يف ،ختياريةوتوجد عوامل أخري غري ا

ا  ي ونههها متسهههاويني يف العلميهههة أو األعلميهههة وال ي ونههها  متسهههاويني يف  –بهههل وقهههع  –انهههه إذا أم هههن  والحاصـــ :
ف يهف بهه  – أعلم وال ي و  أكثهر إبهابة وإذا أم هن ذلهم ا  ي ونا احدهم –كولم بل وقع   –، أم ن (3)اإلبابة
ا  ي و   أو يرجح نه   نإ :كفى إم انه يف نفي االستدالل باالقربية كدليل عقلي بل كا  ال بد ا  يقال  -لو وقع 

فههو  ،م بربها  دورا  األمهر بهني التعيهني والتعيهري وههوا دليهل آخهر سهينيت مها فيههتمسن قول األعلم أقرب لابابة، مث ي  
 به. اذعا  بعدم الدليل عليه وا  ظ نن ذاته أو وا الدليل )انه أقرب( يف حد إذاً إذعا  بعدم متامية ه

الههدليل  إىلظههن ا  ي ههو  قولهه أقههرب ويف هههوا نقهل ال ههالم مههن الههدليل الثها  )أنههه أقههرب( نعهم غايههة مهها يقهال: انههه ي  
 نتطرق له بإذ  اهلل تعاىل(.سوف الثال  )انه أقوي يف إيرا  الظن أو انه يظن بانه أقرب للواقع وهوا ما 

                                                             

كاكف نهوعي اعتهربا الشهارا ل هن ههل الكثريهة إبهابته؟ أو ألجهل إبهابته كثهرياً املشه ك مهع   –أي نظر األعلم  –ال اكفية أيااً، إذ هو وىنعز  (1)
 نظر العا  يف ذلم؟ ال يعلم.

 قيد للمنفي ال للنفي. (2)
 لعدم تطابقهما يف اآلرا ، ولعدم تساوي ما اختلفا فيه عادة. (3)
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 االني في محصَّالت فتاوى األعلم وغيرهللبرهان  -ج
الا الا فتاوي املفاولني ال ختتلف يف جمموعهها العهام النههائي عهن حمص هحمص   على ا ا  االستقرا  دنل  الثالث:

 فتاوي األعلم من الفقها ، وهوا برها  إ ن على ا  األعلمية ال تستللم أقربية اإلبابة.
االنفتاح واالنسداد؛ فقد أك ل بعض االنفتاحيني على جهواس باب ذكر يف  ويتاح ذلم أكثر ىنالحظة نظريا مما

عليهه بهاب العلهم فههو  مهوعن بانهه انسهدن  بانه – علميتهوإ  كا  كصاح  القوانني املشهور بقوة  –تقليد االنسدادي 
 ف يف جيوس تقليدا؟ انه أفىت هبا من باب انسداد باب العلمو موعن بانه جاهل باألح ام 

: ا  مالحظة فتاوي االنسداديني يف الفقه ت شف عن اهنا ال ختتلهف عهن فتهاوي (1)ذلم بوجوا منها وأجي  عن
علم أكثرية إبابة أولئم االنفتاحيني بنكثر من اختالف فتاوي االنفتاحيني بعاهم مع بعض مما ي شف عن انه ال ي  

إذ  –كعههرب الثقههة   –الفههرق بههني الفههريقني لههيس يف قلههة أو كثههرة اإلبههابة، بههل يف وجههه حةيههة هههوا الظههن     أمههن هههوال  و 
احهدلا يهري انهه حةهة مهن بهاب الظهن النهوعي االنفتهاحي واآلخهر يهري انهه حةهة مهن بهاب الظهن النهوعي االنسهدادي. 

 فتنمل
  بعاههم مهع األعلهم وعهدم تطهاب  الهبعض وعلى أي، ويف املقام، فا  مالحظة الرسائل العملية للمفاولني وتطهاب

اآلخههر، وأياههاً: تطههاب  بعاهههم مههع األعلههم مههن األمههواا.. اإ ي شههف عههن انههه ال إحههراس ألغلبيههة إبههابة األعلههم مههن 
 األحيا  للواقع فتنمل.

مهن األمهواا، ا  ذاك فرق ههوا الوجهه عمها ماهى مهن ا  قهول املفاهول قهد يطهاب  األعلهم مهن ههوا األعلهم  تنبيه:
أي بلسههاه إمجهها .  ه بههغروي وبلسههاه هههوا املسههنلة أو تلههم، وهههوا وجههه كههربوي وبلسههاه جممههوا املسههائل مجلههةً الوجهه
 فتدبر

 مناط الحجية عنوان أعم من األعلم
يهة كهرعاً، وعنهد العقهال  أياهاً، بهل لهدي العقهل أياهاً، لهدفع  وقال السيد العهم )واانيهاً:   هن أ  ي هو  منهاّ احلةن

« الفقيهه»و« العها »عنهوا  ينطبه  علهى العها  واالعلهم سهوا  بسهوا  ه كمها ههو كهولم ه مثهل: احتمهال الاهرر بهه ههو: 
 .(2)(وحنوها ممنا ذكرا يف االخبار« أهل الوكر»و

والعرض العريض هو  ،وألدلة احلةة االعتبارية احلةيةوذلم هو ما استظهرناا من العرض العريض ملالكاا  أقول:
عنهوا  العها  والفقيهه وأههل الهوكر ومها أكهبه، وتشههد لهه كافهة الطهرق واالمهاراا األخهري فها   -دام ظلهه  كمها ذكهرا  –

                                                             

وكمهها يههري  ،ومنههها انههه لههيس ىنههوعن بانههه جاهههل باألح ههام بههل انههه يقههول انههه ظههن هبهها ظنههاً كعصههياً فيمهها يقههول االنفتههاحي انههه ظههن هبهها ظنههاً نوعيههاً  (1)
 االنفتاحي الظن النوعي حةة على االنفتاح، يري االنسدادي الظن الشعصي حةة على االنسداد.

 .20ص 1بيا  الفقه ج (2)
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كمهها ا    ،بنهها  العقههال  والشههارا علههى ا  خههرب الثقههة حةههة ولههيس خصههوص خههرب األواهه  مههع ا  األواهه  أقههرب لالبههابة
مع وضوح ا  األعدل أبعد  بنا هم على حةية قول البينة إ  كان  عادلة وليس حصر احلةية فيما لو كان  األعدل

 وه وا العدالة يف القاضي ومرجع التقليد وغريلا. ،عن احتمال ال وب والتدليس
يف مقابههل دعهوي الطهرف اآلخهر االسههتسالة،  ههوا اجلهواب والحقهه وقعهااالم هها ، إذ ا   يف دائهرة إابهااوههوا كلهه 
أناط  للوم االتباا إذ فتدل عليه اآلياا والرواياا  -أي وقوا التعبد باملالك األوسع والعرض العريض  –واما الوقوا 

ولههيس )اسههنلوا أعلههم أهههل  فَاْســلَلاوا َأْهــَ  الــ  ْكر   واحلةيههة بتلههم العنههاوين ال بنفعههل التفاههيل منههها إذ قههال تعههاىل: 
بهإذ  اهلل  من كا  أعلم من الفقها ..( إىل غري ذلم ممها سهينيت تفصهيله وبيانهه)الوكر( و)من كا  من الفقها ( وليس 

 تعاىل.
 تصحيح الرجوع للمفضول للعنوان المزاحم

واالثاً: أين مانع من أ  ت و  هناك يف إجاسة الرجوا إىل املفاول مصلسة هي يف نظهر الشهرا وقال السيد العم: )
ه ولعلن أهمن من مصلسة الواقع، كالتسهيل على امل لنفني، النوي وردا به الشريعة السمسا  ه كما يف احلدي  الشريف 

 .(1)بز بنا  العقال ، أو جل  املبزهوا التسهيل أيااً م
 .ومع هوا االحتمال ال تتمن استسالة الرجوا إىل غري االعلم كما يستفاد من مطاوي كالمه املفصنل يف املقام

 ناعهها عقهالً امت فما ذكرا من أ ن أبل التسوية بني االعلهم والعها  نظهري التسهوية بهني العها  واجلاههل، رىنها يرجهع إىل
 وقد ماى ال الم يف هوين الوجهني األخريين فلرياجع ما سب . (2)ويف مقام الثبوا، و  جند أحداً التلمه(

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

 )الحكمة(:
ــْن : ق ههال  اإلمههام الر ض هها  ــنَُّة م  ــْن رَب ــه  َو سا ــنَُّة م  َصــالب سا ــاَلَّا خ  ــه  َث ــوَن ف ي ــاى َحتَّــى َتكا ن ــْنم نا ماْنم  ــونا اْلما اَل َيكا

ـْن نَب ي ـه   َو سانَُّة م ْن َول ي ه    نَب ي ه   ُا النَّـاس  َو  فََلمَّا السُّنَّةا م ْن رَب ه  َفك ْتَمانا الس ـر  َو َأمَّـا السُّـنَّةا م  َفماـَدارَا
را ف ي اْلَبْلَساء  َو الضَّرَّاء   َأمَّا السُّنَّةا م ْن َول ي ه    (.442)حتف العقول: ص فَالصَّبـْ

                                                             

 .وعن الوجه الساب  سابقاً ولوا   جنعل  ما رقماً ن هوا الوجه وقد فصلنا احلدي  ع (1)
 .22-20ص 2بيا  الفقه ج (2)


