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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

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

(55) 
 دليل االختصاص ،التقليدمن الرعية في  كونه أعلمعدم اشتراط  

بان هذا  "ثم اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك..." )عليه السالم(وقد يستشكل على االستدالل بقوله 
الرج ددان لبداهددة عدددم اسددت باب  ددون  القيددد )وهددو  وندده عددن الرعيددة( ال عددا يف عدددم اعتبددارن يف املقل ددد ولددو بن ددو

 نة على اختصاص )مث اخرت...( بباب القضاء.املقلَّد عن رعايا بلد ععني، فيكون ذلا قري
  لصنفللطبيعي أو لالجواب: القيد اما قيد 

وقدد اداب ان املسددتظهر وان  دان اختصداص الروايددة ببداب القضدداء لكدن ال كدذن ا هددة املدذ ورة يف ا عددكال إذ 
 ميكن ا واب عنها بان القيد على قسمني:

 فقل عا  ان قيداً للجنس.عا  ان قيداً للطبيعي مبا هو هو أو األول: 
وذلا مما يصار إليه مبناسدبا  احلكدم  ،عا  ان قيداً لصنف عنه وان  ان يف ظاهر الكالم قيداً للطبيعيالثاني: 

فدان األول حيدك  ددان  (قلدد عددول العلمدداء)بددد (ا ددرم عددول العلمداء)واملوضدو  أو ريمهادا ويظهدر ذلددا لددل عقابلدة 
قلددد )اعدددة لعلقدده بعدددول العلمدداء األعددم عددن  ددو م فقهدداء وريددمههم عكددس قولدده احلكددم فيدده ا  ددرام  ددان عقتضددى الق

لقتضددي  ددون القيددد )وهددو العدددول( قيددداً لصددنف عددن العلمدداء وهددم  (1)فددان عناسددبة احلكددم واملوضددو  (عدددول العلمدداء
 الفقهاء فان العدالة ذا  عدخلية يف لقليد العامل الفقيه دون عطلق العامل.

د قيدداً للصدنف وان  دان خدالظ الظدداهر إال انده ممكدن قبولداً وقدد يصدار إليده مبناسددبا  ان  دون القيدوالحاصـل: 
د فمد  القدول قيدد للقاضدي ال للمقلَّد (2)(ارعيت د)احلكم واملوضو  إقبالًا، فقد يقال ان املقام عن هذا القبيل فان قيدد 

إليده إ  ندنف عنده وهدو احلدا م  فان رجو  القيد وهو املضداظ – ما سبقت دعوان   –بعموم احلكم لباب الفتول 
علددى القاعدددة بعددد العلددم قطعددًا، للمجددا  بددل والضددرورة، بعدددم  ،يشددمل احلددا م املفددي ددي ال القاضددي دون الطبيعددي  

 .أو آخر   بلد   رج ان، فكيف بوجوب،  ون املقل د أفضل رعية  
 الفرق بين المفتي والقاضي

عصددف فتدداوان علددى القضددايا احلقيقيددة والقاضددي عصددف أحكاعدده والوجدده يف التفريددق بددني البددابني ظدداهر فددان املفددي 
                                                             

 أو االرلكاز أو ريمه ذلا. (1)
 أي  ونه األفضل عن رعيته. (2)
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القضددايا ارارجيددة فلدديس املفددي ممددن ينب ددي أن يعددرظ أهددل البلددد وخصونددياوم إذ عدد نه عندداوين املوضددوعا  مبددا هددي 
هدي وأحكاعهددا عكدس القاضددي الدذي اددف ان يعدرظ خصوندديا  أهددل البلدد وارصددماء وعدا قددد  تدالون بدده وعددبه 

 القاعدة اعرتاط اختيارن عن الرعية ألنه العامل عادة بشؤو م دون ال ريف فكان عقتضى ذلا 
لكدددالم يف  دددون القيدددد قيدددداً اانددده وإن ندددن إال انددده ال يرقدددى إ  عسدددتول ظهدددور با دددواب عدددن ذلدددا  لددده وميكدددن 

 للصنف ال للجنس والطبيعي فتدبر.
 الجواب عن اإلشكال الثالث ورده
وان  (1)املدددراد باألفضدددلية ا ضدددافية ال احلقيقيدددة( -3الل بالروايدددة هدددو )عضدددى ان ا عدددكال اللالدددك علدددى االسدددتد

أجددداب بددددوابني عضددددى األول عنهددددا واعدددا اللدددداال فهددددو قولدددده )عضدددافا إ  داللتدددده علددددى األعلددددم  دام ظلدددده السددديد العددددم
 .(2)إمجااًل(

فليسدت داللتده عليده  -وهو األعلم عن الرعيدة  – لفصياًل  يدل على ننف عن األعلم (3)بانه يناقشولكن قد 
ويكفدي ان املدراد بدد)يف ا ملدة(  إذ حيدك حدد د وجده يف ا ملدة  دان لفصدياًل ال إمجداالً  أو يف ا ملدة إال عبي ندةً  إمجالية

 .حمدد فال يسري ل مهن
 الحكم مزيج من القضيتين: الحقيقية والخارجية

أخدذ إذ ان زيج عن احلقيقة وارارجيدة ان القضية هنا هي عهو وميكن ا واب عن ذلا بان وجهه ان املستظهر 
بن دو ارارجيدة املصتصدة ببداب القضداء  فانده)رعيتدا( البدابني واعدا قيدد  عم  يقيد األفضل هو بن و القضية احلقيقيدة فد

 فال يضر أخذن يف ارارجية بعموم احلقيقية. هو وجه قوله )يدل على األعلم إمجااًل( فهذا
 تني خالظ الظاهر ال يصار إليه إال بدليل.ولكن يرد عليه: ان ا م  بني القضي

والظاهر عن الرواية لدل عرضها على العرظ ا ا بن و القضية احلقيقية بكال قيدديها )األعلدم و ونده عدن الرعيدة( 
 وان ذلا خاص بباب القضاء فتدبر

 االستدالل بقوله )وال يكتفي بادنى فهم دون إقصاء(
يف ان اقصددى الفهددم هددو املعتددط إذ اعددرتط ا عددام )دون اقصددان(  الم()عليدده السددظهددور قولدده باالسددتدالل وميكددن 

عليده صصديل اقصدى الفهدم، واقصدى الفهدم هدو احدد  مما يعد  انان ال يكتفي بادىن فهم دون اقصان  )عليه السالم(
سدائر  عال ا  االعلمية فتكون هذن الرواية دالة على هذا املدال  بالدذا  إن مل نقدل بانده عتوقدف علدى صقدق ععظدم

 وأ لر صقيقاً وأعد لدقيقًا.. إ  ريمه ذلا فت عل والقواعداملال ا   كونه أ لر إحاطة باألعبان والنظائر واملدار  

                                                             

 .65/ 625الدرس رقم  (1)
 .33ص 2بيان الفقه ج (2)
 )األفضل عن رعيتا(. )عليه السالم(أي قوله  (3)
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الدذي هدو عد ن  الشدرعي كدموقد ااب: بظهور او انصراظ ذلا إ  فهم املوضو  فانده عد ن القاضدي دون احلح 
 اجملتهد املقلَّد ولل ديك نلة.

 وآله الطاهرينوصلى اهلل على محمد 
 

 )الحكمة(:
يَددانَ  ب دن   يحدونحسَ  َعدن    َأْســَماء   ِتْسـَعة  )عليهـا الســ م(  ِلَفاِطَمـةَ " )عليدده السدالم( الصَّداد  ح  اللَّده   َعب ددد   أَبحدو قَدالَ  قَدالَ  ظَبد 
يَقة   َفاِطَمة   َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  ِعْندَ  َبارََكة   َوالصِّدِّ   َوالزَّْهَراء   َواْلم َحدََّثة   َواْلَمْرِضيَّة   َوالرَِّضيَّة   ة  َوالزَِّكيَّ  َوالطَّاِهَرة   َواْلم 

َيتْ  ء   َشيْ  أِلَيِّ  َتْدِري َقالَ  ث مَّ    الشَّرِّ  ِمنَ  ف ِطَمتْ  َقالَ  َسيِِّدي يَا َأْخِبْرِني قـ ْلت   )عليها الس م( َفاِطَمةَ  س مِّ
ْفـو   َلَهـا َكـانَ  َلَمـا تَـَزوََّجَهـا )عليه الس م( نَ اْلم ْؤِمِني َأِميرَ  َأنَّ  َلْواَل  َقالَ  ث مَّ  :َقالَ   يـَـْومِ  ِإلَـى اأْلَْرضِ  َوْجـهِ  َعلَـى ك 
 (692)األعايل للصدو : ص "د وَنه   َفَمنْ  آَدم   اْلِقَياَمةِ 


