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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

(08) 
 واألعيان (3)مفاد )األولى( لو تعلق بالجواهر

فةا  مللةه أيًةاىل إىل مةا مكةر مةن  (2)ِإنَّ َأْولَـى الََّّـاِس بِاأْلَْبِبيَـاِء َأْعَلممهمـْم ِبَمـا َجـاءموا بِـِ ...واما لو تعلق )األوىل( باجلواهر، كما يف الروايةة 
إم حيث كا  ال بد من تقدير املتعلق احملذوف وجب ا  يالحظ حاله من كونه مما جيب أو يستحب أو كونه جمهول احلال غة   الثالثة الصور

ادة الوجةوب فةا  الظةاهر إر  (3)إ  أريةد بةه املعةل الثةاس السةابق ِإنَّ َأْوَلى الََّّاِس بِاأْلَْبِبَياِء َأْعَلممهمْم ِبَمـا َجـاءموا بِـِ ...حمرز الوجه، لكن نًيف 
القتًاء نفس فرض التًاد بني الفتةويني   القةول بةا  األوىل باالتبةا  هةو أحةد  لو فرض الكالم يف صورة ختالف الفتويني بالتًاد أو التناقض

فيكةو   يف ملك بلحاظ ما سبق من ا  املرتكز يف األمها  رجحةا  تقليةد األعلةم دو  تعينةهإم قد يناقش  ؛الطرفني وهو األعلم، ملك. فتأمل
 فةا  كونةه أوىل باألنبيةاء رةاهر ِإنَّ َأْولَـى الََّّـاِس بِاأْلَْبِبيَـاِء...ال جمةال للنقةاه هنةا صصوصةية قولةه  وقةد جيةاب بانةه ،املراد من األول الرجحةا 

علةى املعةل السةادا فةا  مةن ، واألمةر كةذلك بل وكذا األمر على املعل الثالةث السةابق. فتأمةل ،فتواه مع غ ه ةيف لزوم إتباعه لدى خمالف عرفاىل 
 عن املعل الثالث. قيلما  –يف هذه اجلهة  –مصاديقه األوىل باالتبا  فيجري فيه 

 (4)...َمْن َدَعا الََّّاَس ِإَلى بـَْفِسِ  َوِفيِهْم َمْن همَو َأْعَلمم ِمَّْ م االستدالل بـ
ــاس إلــى بفســ  نقــول  أبــا  مــن تعل ــم علمــار ليمــار  وقةةد يسةةتدل بقولةةه  ــ  الَّ ــ  العلمــاء  أو ناــرل ب بــ  الســفهاء  أو ليبــاهل ب

رئيسكم  فليتبو ء مقعده من الَّار  إن  الرئاسة ال تالح إال  الهلها  فمـن دعـى الَّـاس إلـى بفسـ  وفـيهم مـن هـو أعلـم مَّـ  لـم نَّ ـر اهلل 
  (5)الي  نوم القيامة

يدّل على االمامة واصالفة، ال مرجع التقليد، فهو منصرف اليها كما ال خيفى ملن راجع أحاديث  وفيه: ة مًافاىل إىل االرسال ة أّ  السياق)
 (6)غصب اصالفة من البحار وغ ه(

فهو على هذا التقدير أيًاىل ا  مل يكن احلديث راهراىل يف اإلمامة واصالفة )أي األخص(، فانه راهر يف مطلق الرياسة )وهو أعم( أقول  
قام إم الكالم ليس يف الرياسة وتصدي غ  األعلم اها بل عن اإلفتاء، ومن الواض  ا  الفتوى ال يطلق عليهةا الرئاسةة عرفةاىل، نعةم عن امل أجنيب

 أي خب  ومفٍت آخر. احلال يف م اهنا غ ها ولذا ال يقال للطبيب الذي يبدي نظره يف العالج انه رئيس وكذلكمن املسلّ  إال ا قد تقرت  هبا 
 دعى الناا إىل تقليده( لكنه خالف الظاهر من الرواية جداىل.من وا  أمكن ا  يراد هبا ) َمْن َدَعا الََّّاَس ِإَلى بـَْفِسِ ...ا  والحاصل  

االسةتدالل علةى احلرمةة  (7)نعم، ال يرد على االسةتدالل بالروايةة عةدم رهورهةا يف احلرمةة إم )مل ينظةر اهلل إليةه يةوم القيامةة( أعةم منهةا، فةا 
 فمن دعى الَّاس إلى بفس ...  عليه   فرّ  فليتبو ء مقعده من الَّارليس بالذيل بل بالصدر وهو صري  يف احلرمة إم ورد 

                                                             

 يف مقابل تعلقه باألفعال، وهي من األعراض. (1)
 .484هنج البالغة ص (2)
 وهو )أوىل الناا با  يُتبعوا(. (3)
 .375حتف العقول ص (4)
 .16، يف مّم علماء السوء، ح15، باب2البحار: ج (5)
 .46ص 2بيا  الفقه: ج (6)
 جواب )ال يرد(. (7)
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 (3)ِلَم تفتل عباد  بما لم تعلم وفل االمم ة من هو أعلم مَّك؟االستدالل بـ
عةةن االمةةام حمّمةةد اجلةةواد )عليةةه السةةالم( أنّةةه قةةال لعّمةةه عبةةداهلل بةةن موسةةى بةةن « عيةةو  املعجةةزا »ما يف البحةةار أيًةةاىل عةةن وقةةد يسةةتدل بةةة)

 )(2)؟هو أعلم مَّكنا عم  إب   ع يم عَّد اهلل أن تقف غدار بين ندن  فيقول لك  ِلَم تفتل عباد  بما لم تعلم وفل االمم ة من جعفر: 
الفتوى مبا مل يعلم، اّلذي هةو حةرام حةل علةى االعلةم، وال اختصةاص لةه بمة  االعلةم فلةيس  وفيه: ة مًافاىل إىل االرسال أيًاىل ة أنّه الجل)

 .(3)تاّماىل داللة أيًاىل(
وامةةا  ،العةةامل أي ادةةرد عةةن أفعةةل التفًةةيلهةةو ا  )مةةا مل تعلةةم( لكونةةه نصةةاىل قرينةةة علةةى ا  املةةراد بةةة)من هةةو أعلةةم منةةك(  قةةد يقةةال:أقــول  

لو ابقي األعلم على رةاهره فانةه ال يصةرف )مةا مل تعلةم( إىل كونةه عاملةاىل مل يعلةم خصةوص هةذا املةورد العكس فخالف الظاهر جداىل، على انه 
وهةةو  – عاملةةاىل باحلمةةل ال ةةائع الصةةناعي. فتأمةةل ثانيةةاىل: الظةةاهر يكةةنمل عّمةةه ؛ إم أوالىل، شةةهادة املةةورد فةةا  العةةاملفكةةا  املةةراد بةةاألعلم مةةا يقابةةل 

)إم كا  مقتًى القاعدة يف مقابل ما مل يعلم ا  يقال: ويف األمة العامل( كا  إلفادة فائدة إضافية وهةي  العاملا  مكر األعلم بدل  -العمدة 
بيةةا  القًةةية : بيةةا  القًةية احلقيقيةةة وقوامهةةا انةه كيةةف يفةةو مةن ال يعلةةم ويف األمةةة العةامل  الثانيةةة: األوىلفقةةد أفةاد فائةةدتني:  ،أعلةةم انةه 

ةهو أعلم فهي فائدة تًاف على فائةدة أصةل املطلةب فةا  فيهةا إضةافة إىل ملةك مزيةد  اصارجية وانه  ه إم افةل مبةا مل التقبةي  ملةا فعةل عم 
 ولو اقتصر على )ويف األمة العامل( ملا أفاد شدة القب  والتهويل فيه وعليه.  عليه ،مزيد التهويلفيها يعلم و 

املقابلة يف الرواية بني اجلاهل )الذي ال يعلم( وبني األعلم وانه حيرم ا  يفو اجلاهل مع وجود األعلم وليست بني العامل  وبعبارة أخرى: ا 
 .العامل الفتوى مع وجود األعلم، نعم ال بد من وجه للعدول عن العامل إىل األعلم، وهو ما مكرناه واألعلم وانه حيرم على

هةذه فما يف التنقي  مةن أّ : (قال:  الفقهدفا  ما مكره يف التنقي  إضافة إىل ما أشكل به عليه يف بيا  رهر مبا مًى وجه آخر الن وقد
غ  واضة ، إم ال داللةة اهةا رةاهراىل، إم املعةل: إّ  الفتةوى الةو ال تعلمهةا ملةاما  (4)الرواية وإ  كانت تدّل على اعتبار االعلمية املطلقة يف املفو

 فتدبر. (6)ويفو ال أنّه يفو بال علم( (5)تفو هبا ويف ااُلّمة من هو أعلم منك ويعلم تلك الفتوى   وادتهد غ  االعلم يعلم
 اختالل معَّى األعلم فل زمََّّا عن زمن الَّصإشكال عام  

تعةةني األعلةم، بةاختالف معنةاه يف زمةن الةةنص عةن معنةاه يف زمننةا، بةةدعوى ا   األدلةةة النقليةة الةو أقيمةت علةىت ةكل علةى عمةوم وقةد يس
ىل أصواها أو األعلم يراد به يف زمن اآليا  والروايا  األكثر إحاطة باألخبار أما يف زمننا ف اد به األجود فهماىل اها أو األقدر على رد فروعها إ

 .أو نظائر ملك مكاءىل وفهماىل أو األكثر دقة وعمقاىل األكثر 
 وسيأيت تفصيله ومناق ته بإم  اهلل تعاىل.

 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرنن
  

   )الحكمة( 
ِر ِفل َأْمِر اللَّ ِ َلْيَسِت اْلِعَباَدةم  : الرضا  اإلمامقال  َرةم التـََّفكُّ َرَة الاَِّياِم َوالاَّاَلِة َوِإبََّما اْلِعَباَدةم َكثـْ  َكثـْ

 (حتف العقول عن آل الرسول )

                                                             

 .12، الباب اصامس، ح99، ص5البحار: ج (1)
 .46ص 2بيا  الفقه ج (2)
 .46ص 2بيا  الفقه ج (3)
 .146التنقي : ص (4)
 أي علماىل عرفياىل، أو املراد يعلم باحلجة. (5)
 .47-46ص 2بيا  الفقه: ج (6)


