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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) 
 ناطملخص النقاش مع الشيخ في تنقيحه الم

ان ههنااا كالتاااة ساالة حململااة يف ولااه حباام ال اااريت بااالرلويت للمفاا  والااضااي والااراو ، بع ااها والحاصــ   
 وبع ها أعم بل هي لدى الدقة عليه.ينافيه وبع ها يؤتد كدعى ال يخ 

 احلدسية، وهي اجلاكع بني الفلوى والا اء دون الرواية، وهي لل يخ وقد سبق النااش فيها. -1
كان حيامه ،اا،  خصاوكة فيهماابااب الا ااء دون باال الفلاوى والرواياة إ  ال بوهاي خاةاة  صوكةاخلرافعية  -2
 .تنايف كدعاهوهي 
أ   –فياه اللخيري لو اقل ت  كصلحة اللسهيل، وهي اجلاكع بني بال الفلوى والرواية، دون الا اء إ  اهنا -3

 يه.اللعسري وناض الغرض تما سبق، فهي عل ألولبت –يف باب الا اء 
االقربيااة للواقااع واالقوائيااة يف إيااراو الظاان، وهااي ك اااتة بااني األبااواب العال ااة، فهااي  اااهرا  أعاام لبنهااا  -4-5

 (1)األبواب العال ة يف كرلعية األعلم إلزاكا . فلأكل توحيدلدى اللأكل عليه إ  تال ي 
 .ينايف كدعاه أي ا  هو اجلهل، وهو ك اك بني املرو  إليه واملسلف  دون املسلا ي، تما سبق، ف -6

ملا ةح اللعميم كان بااب الا ااء إا بااب الفلاوى لبوناه حين اظه كان أ هار  ،مث انه لو شك يف ان املالك كا هو
 كصاديق الاياس فانه ال يصح كع الظن باملالك فبيف كع ال ك!

احلادس بنااء علاى  وتوناه عاملاا  أو أعلام كاع ضاميمةاخلصاوكة ولعل املسلظهر ان كالك الرلويت للااضاي هاو رفاع 
 .(2)يف الااضياشااط االللهاد 

 ةوعلى أ  فان تون رفع اخلصوةة لزء املالك للرلويت للااضاي ااا ال شاك فياه فلعال تعياني األعلام كان الا اا
 لغري بابه. واللسريةويبفي االحلمال لعدم ةحة الاياس ولو تجزء املالك لدى اللعارض لظلك 

 األفقه من جهة الفتوىظهور المقبولة في استظهار الشيخ 

                                                             

علااى ويظهاار كااا فيااه اااا ك ااى واااا ساايأ  يف األلوبااة  ،إ  قااد ياااال  اارون اخلاايين للاادليل اخلااا  وهااو رواياااة اللخيااري فيباااى ا خااران (1)
 دعوى ال يخ  هور املابولة.

ه، وقااد يبااون لبونااه  ااع دواشااااط العلاام أو االعلميااة ال يغااا عاان اشااااط احلاادس إ  العلاام قااد يبااون عاان تاليااد في اااط احلاادس لطاار  (2)
 كباشرة، كعال  فان اشااط احلدس عندئظه كسلدرك. )عليه السالم(احلبم كن اإلكام 



 (515هـ الدرس )3216 اآلخرجمادى  42الثالثاء ......( تقليد األعلماالجتهاد والتقليد )

مث ان ال يخ يف تلاب الا اء وال هاداة ترقى عن تنايح املناط إا دعاوى  هاور املابولاة يف ان تارليح حبام 
قااال   مبااا هااو هااو وتونااه تااااضه أعلاام الااضااي األعلاام هااو لرلحااان فلااواه وتونااه أعلاام تمفاا  ال لرلحااان حبمااه

باإلمجااايت املرتاا   –كاان حياامه اخلصاةااها مبوردهااا  –دالللهااا  قصااور عماار باان حنظلااة ا بااور )ك ااافا  إا كابولااة
 الظا وتنايح املناط الاطعي. 

 ااهرة يف أّن تارليح حبام األعلام كان أحاد احلااتمني علاى ا خار كان لهاة  –عند اللأّكال  –أّن الرواية  (1)كع
الرواياة يف واجلاواب يف بااقي رلحان فلواه، بل كن لهة رلحان روايله ال  هي كأخظ فلواه؛ ولظا تان كاورد الساؤال 

 تعارض روايلهما.
وباجلملااة، داللااة الروايااة علااى تاارليح فلااوى األفاااه واضااحة عنااد اللأّكاال، لااري حملالااة إا ضااميمة؛ ولااظا ادعااى 

أّن الرواية نص يف املدعى، ويف كعناها رواية داود بن احلصني ورواياة كوساى ابان  –فيما حبي عنه  –ال هيد العاين 
 .(2)أتيل(

 لمناقشاتا
 قد يلأكل يف تالكه كن ولوه أقول  

 إليه تنقيح مناط ظني فأواًل  إلغاء خصوصية المضا
 ان الوارد يف الرواية هو )احلبم، حبم به أعدهلما وأفاههما...(األول  

ولاايظ  هااورا  فااان  ااا و اااهر تااالم ال اايخ انااه ألغااى خصوةااية امل ااات إليااه، ولااو انلملااة، فهااو تنااايح كناااط 
ولايظ  والااضايني، احلبم يف قوله )احلبم كا حبم به( علق على )اعدهلما وأفاههما( واملراد أعدل وأفاه احلااتمني

تماا   للعهاد هناا علاى اناه لاو علاق علاى األفااه األعادل لباان الاالوم دفاع  هاور أل يف اهناا –على )األفاه األعدل( 
وكاان الواضااح  –حالااة إا يايااق  لااك ا ن إ  ه ياارد هااظا اللفاا  يف الروايااة  وال هاو الظاااهر امللعااارت إرادتااه عرفااا ،

أال تارى اناه  ؛يف  لك بظهور اجلملةاحلمال كدخلية امل ات إليه تمدخلية امل ات يف  بوة احلبم له إن ه نال 
فاال  –ال يعلام  وال أقال كان احلماهلاا ملان –لو قال )احلبم، حبم به أفاه ال يعيني( لبان للم ات إلياه كدخلياة 

 فيصح الرلويت للااضي األفاه لري ال يعي؟ (3)الظاهر ان املدار على األفاهيصح الاول بان 
امل ااات إليااه و  اااهر يف ان ومااويت امل ااات  هوتااظلك لااو قااال )أتاارم عاادول الفاهاااء( أو )أعاادل الفاهاااء( فاناا

فاا  ان املادار علاى األعادل  ر شاخصلاري عاريف بااملرة لاو اسالظه ولظا يعد يدور احلبم كداره ال خصو  امل ات
فحبم بإطالق تاالم املاوا إلتارام األعادل ولاو كان لاري الفاهااء  يف  بوة احلبم امل ات إليه عن املدخلية  بلجريد

                                                             

 وهنا كوطن ال اهد والاقي. (1)
 .54-53الا اء وال هاداة   (2)
 املالك هو األفاه.وال الاول بان  (3)
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 .!تاألطباء وكن أشبه
ان اإلكاااام علاااق احلبااام علاااى كوضاااويت هاااو )افاههماااا( وهاااو كرتااا  كااان ك اااات وك اااات فإلغااااء والحاصـــ   

تماا اناه خاالت  ااهر تعلياق   .-وقد سبق رده  –ايح كناط وهي  ا يف أحسن فروضه خصوةية امل ات إليه تن
 أ  حبم على شبه مجلة كرتبة كن ك ات وك ات إليه. وللحديمه ةلة

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
  

 )الحكمة( 
ُنُكْم َعَماًل َوِإنَّ َأْعَظَمُكْم ِعْنَد اللَِّه ِإنَّ َأَحبَُّكْم ِإَلى اللَِّه َأْحسَ )عليه السالم( " علي بن احلسنيَوَقال اإلكام 

نَّ َأقْـَرَبُكْم ِمَن اللَِّه َعَماًل َأْعَظُمُكْم ِفيَما ِعْنَد اللَِّه َرْغَبًة َوِإنَّ أَْنَجاُكْم ِمْن َعَذاِب اللَِّه َأَشدُُّكْم َخْشَيًة ِللَِّه َوإِ 
 يف العاول) "للَِّه َأْسبَـُغُكْم َعَلى ِعَياِلِه َوِإنَّ َأْكَرَمُكْم َعَلى اللَِّه أَتْـَقاُكْم ِللَّهِ َأْوَسُعُكْم ُخُلقاً َوِإنَّ َأْرَضاُكْم ِعْنَد ا

 (ةلى اهلل عليه وآلهعن آل الرسول 


