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

 باهلل العلي العظيمعلى أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(83) 
 الحافظ أكثر للروايات ،المراد باألعلم في زمن النص

 أشكل على تقليد األعلم بإشكال عام نقله السيد العم يف بيان الفقه وهو:  وقد
يف عصرر االئّمرة )علريهم السرالمن يران يطلرم علرى ورن روح وحفرأ أحاميرغ أيـرر ورن ار   ر يمرا ر را  فإّن االعلم واالفقه)

يظهرر أيارران وررن إضرافة االعلررم واالفقرره إو ميررن اهلل، وأورر اهلل، وأحاميـنررا ر أّوررا اليروم فلرريأ بررني الفقهررا  املرا ر  أعلررم وررن هرر   
وونرراول اجلميررر ، يف الثررار، الّن الروايرراو ودّونررة يف يورر  وطبوعررة هرري اجلهررة ويّلهررم ووسرراوون يف وقرردار االحااررة باالخبررار وا

ووبّوبة حس  املسائل واالحكام، ويّل وا يرا  فقيه يرا  ا  ، وإّّنا االفقه واالعلم يف ه ا العصر يقرال للر مت ّرّرن يف رّم الفررو  
لكرالم فيره إن شرا  اهلل تعراو ر وبرني املفهرووني عمروم إو ااُلصول أيـر، أو يان أيـر ذيا ن وفهمان ر على ورا ير م ورن ا رال  وا

 .ن1)ون و ه، وال أقل ون االمجالن
 اجلواب عن ذلك بو و  عديدة: ويمكن

 األجوبة: 
 )األعلم( يستبطن الكيفية والملكة -3

يف ميرن اهلل وأورر اهلل وأحاميـنرا يررام بره ورا تارمن اجلانر  الكيفري مون املقوصرر  األعلرم واألفقره هرو ان ان املسروظهراألول: 
ونهررا وطلقرران أو ورر  بلواهررا ورتبررة  األعلررىاألعلميررة بو رردان الدر ررة تقررّوم م اال وهررام بامللكررة و لوقرروّ  وذلررك علررى اجلانرر  الكمرري

 أو وطلقان. للكيفية على الكميةالفعلية باالسونباط املووقف إضافة 
فمرن األول قولرك ديرد أارول  ،إن افعل الوفايل يرام به تارة الزيامة الكمية للموصرو  بره وأخررح ال ردة الكيفيرةتوضيحه: 

ورن عمررو أو أشرأ  أو أتقرى أو أيررم ورا  أور وورن الـراق قولرك ديرد  ،ون عمرٍو أو أيرب ونه وقد يعّد ونه ديد أسر  ون عمروٍ 
وحيغ يانت امللكة علرى مر راو يران األتقرى  - والكرم والبخلا ال أاعة واجلنب وي  - وح حيغ يانت ولكةأشبه فان الوق

 بطوليررةواالشررأ  هررو ذو امللكررة األقرروح وليسررت ونواررة بالكميررة فرران األشررأ  هررو أشررأ  واألتقررى أتقررى وإن تعررر  ملواقررف 

                                                             

 64ص 2بيان الفقه ج ن1)
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 .ن1)واووحان أقل
 ممارسرررةاألخررربن و)األفقرررهن فرران األخررررب هررو األيـرررر والظرراهر ان ونررره ) برراألورين وعررران،وهنررام ورررا يرررا  العرررر  والعقررل ور نرررا 

 فهو ون وارس أيـر وهو ون يفهم أيـر. فو ول ،واألقوح ولكة
م بامللكة يرام به األعلم الكمري أمت األيـرر علمران ورن حيرغ يميرة املعلووراو الر  علرم ان )األعلمن يف ا  وا تقوّ والظاهر: 

 ولفواوح ور   تقليد  وـالن.للمسائل هبا فاألعلم ون املقلِّدين هو األيـر حفظان 
اوا األعلم ون اجملوهدين فهو األ وم اسونبااان املووقف على اقوائية امللكة وأفالية الفهم أو املووقف على قروة امللكرة بإضرافة 

صررريا ا اجلزئيرةن  أيـرية اإلحااة باملدارم والقواعد والنظائر واالقدرية علرى رم الفررو  إو األصرول وتطبيرم القواعرد الكليرة علرى
يكون أعر  بالقواعد واملدارم للمسر لة وأيـرر ااالعران لنظائرهرا ولرخبرار وأ روم فهمران  ون األعلم ون املرامول ا قال يف العروة )

 ن3ن)2)نلرخبار ، واحلاصل أن يكون أ وم اسونبااان واملر   يف تعيينه أهل ا ربة واالسونباط
فاألعلم هرو اجملوهرد الر مت فرا   ،واال وهام وقّوم لالعلمية -أمت ا وهام املقلَّد  - باال وهاموالسر يف ذلك ان قوام الوقليد 

  .أو يف يليهما وعان  ن6)يف يـرة اإلحااة الأ ومية الفهم ا   يف 
 .امللكة ون قسيمه واقوائيةوعلى امت فان )األعلمن يسوبطن الكيف 

نَـا والسر يف ذلك ابونا  الرواياو على  ُ ـوِل َوَعلَـْيك م  التـرْفرِيـ   َعَليـْ وابونرا  اال وهرام علرى القردرة علرى الوفرير   ن(5ِإْلَقـاء  اأْل 
  أيـر فهو أعلم وإن يان تفريعه ناجتران ورن أمد مر راو اال وهرام برل ورن يران أقردر وهي ييفية وليست يمية أمت ليأ ون فرّ 

 يان هو األعلم. وحتقيم ه ا يظهر ون الو ه اآلم.  لكيفيوهعلى الوفري  وأفهم وأ وم إمرايان 
وفوراوح ار   ي يكرن قطعران أعلرم ورن ور ر  تقليرد    وي هد له ان املقلد إذا حفأ رواياو أيـر وحفأ فوراوح ور ر  تقليرد

 ان أيرب ون املسائل.جملرم انه حفأ وعلم يمّ 
 يم و...توقف االعلمية على اقوائية الملكة لوجود المعاريض ومقام التعل

ــا ي انرره حيررغ يرران بنررا  اآليرراو والروايرراو علررى: تفكيررك اإلرامة اجلديررة عررن اإلرامة االسرروعمالية، وعلررى الودر يررة يف : الث
، وعلرى ن4)باإلشراراو أو احلأرا ا فيرة -فيمرا ُفسررو  – الوعلريم املووقرف علرى الوفكيرك اآلنرف، وعلرى املعراريس الر  فّسررو

                                                             

 ون ا  إنكار ان الوعر  ملواقف أيـر قد يكون ون العلل املعدة لوقوية امللكة، لكنه أ نيب عن  هة البحغ. ن1)
 22ص 1ج العروة الوثقى ن2)
 وقد فصلنا الكالم عن ذلك يف وبحغ وسوقل. ن3)
 فان املقلد قد يكون أيـر إحااة. ن6)
 .42ص 22وسائل ال يعة: ج ن5)
 فصلنا الكالم عن ذلك يف يواب )املعاريس والووريةن. ن4)
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ي يعقرل ان يكرون األعلرم يف دورن صردور الروايراو ورا ذيررر   ن1)القارايا احلقيقيرة والقارايا ا ار يررةو روم نروعني ورن األحكرام: 
يران يطلرم علرى ورن روح وحفررأ أحاميرغ أيـرر ورن ار   ر يمرا ر ررا   فرإّن االعلرم واالفقره يف عصرر االئّمرة املسو ركل ورن )

برل األورر برالعكأ ّاوران إذ ورن حفرأ روايراو أيـرر  ن2)نوأحاميـنرايظهر أياان ون إضافة االعلم واالفقه إو مين اهلل، وأور اهلل، 
وي يعررر  املعرراريس وال ييفيررة ّييررز القاررية ا ار يررة وررن احلقيقيررة وال الوفريررم بررني وقررام الوعلرريم ووقررام الفورروح، ييررف يعقررل ان 

 يطلم عليه األعلم ب حاميـنا أو األفقه يف مين اهلل؟
ـــاء   يررران علرررى اال وهرررام لقولررره   ن3)ب ررركل وباشرررر األحكرررام ال ررررعيةالوعرررر  علرررى اريرررم  انوالحاُـــ :  َنـــا ِإْلَق َعَليـْ

ُ وِل َوَعَلْيك م  التـرْفرِي     قامران على الوفري  فليأ ب علم. اال وهامولكة  اوواليه وليأ األحفأ للرواياو ون ا  اأْل 
 التعارض وضوابط التمييز والترجيح دلي  آخر

ضررروابت لومييرررز احلأرررة عرررن  ان و ررروم الوعرررار  برررني الروايررراو بكرررال قسرررميه البررردومت واملسررروقر ووضررر  األئمرررة : الثالـــ 
فران حفرأ  حفظران لرخبرارالالحأة وضوابت لرت يح إحدح احلأوني على األخرح، مليل على ان األعلم واألفقره لريأ األيـرر 

اريقران للوصرول  ون القدرة على الرت يح بني احلأوني ونها ال يعدّ األخبار مون القدرة على الومييز بني احلأة والالحأة ونها وم
فكيف يعقل ان يكون األعلرم هرو )ورن روح وحفرأ أحاميرغ  ،عر  وال حبس  الرواياوعند الإو احلكم ال رعي عقالئيان وال 

 .؟أيـر ون ا  ن
قطعيررة، يرران  أسررانيدهاالروايرراو يلهررا نصوصرران وي يكررن بينهررا تعررار  ويانررت  هوهررا حمررردة ب مجعهررا ويانررت  يانررتنعرم لررو  

 فهمه ملاموهنا. شرطاألعلم هو األحفأ لرحاميغ 
 ظهور المقبولة في مالكية االفهمية

ْن َكـاَن  حرأ سر ال برن حنظلرة )هميرة فالظاهرة يف ان املالم لريأ وعرفرة الرروايوني برل االف –وا ها  –ان املقبولة  :الراب  َفـِِ
ــا ا ــَحاِبَنا فَـَرِضــَيا َأْن َيك وَ  ُْ ــْن َأ ــاَل ِم ــْ  اْختَــاَر َرج  ــ ر َرج  ــا وَ ك  ــي َحَقِهَم ــا ِفــي لنرــاِظَرْيِن ِف ــا وَِكاَله َمــا اْختَـَلَف ــا َحَكَم اْختَـَلَفــا ِفيَم

ــم  بِــِه َحــِديِثك ْم قَــاَل اْلح ْكــم  َمــا َحَكــَم بِــِه َأْعــَدل ه َما َوَأفْـقَ  ــَدقـ ه َما ِفــي اْلَحــِديِ  َوَأْوَرع ه َمــا َواَل يـَْلَتِفــْ  ِإلَــى َمــا َيْحك  ُْ ه ه َمــا َوَأ
)سرندانن أو ) هرةن أو )ماللرةنن اوا ن يان يعلمان احلديـني واّنا اخولفا يف احلأة ونهما احلايمنيلوضوح ان الطرفني ) ن(6اْْلَخر

اإلر را   إو )افقههمان وون البنّي ان األفقه لو فسر بالكيفية وانه األ وم اسونبااان واألفهم وشبه ذلك لرومّ   فار   اإلوام
ن جتررم عرن االفهميرة باروابت الرت ريح أو الومييرز إإليه أوا لو فسر باأليـر إحااة بسائر الرواياو فانه ال يكون له و ره عندئرٍ  

                                                             

 الزياة على ا يل العوا  مينارين وعلى الرباذين ميناران واحدان وا مها. عن أيل احلمر األهلية، ويوض  اإلوام  ينهي رسول اهلل  ن1)
 64ص 2بيان الفقه ج ن2)
 وقابل الوعر  عليها عرب الوقليد فانه ا  وباشر. ن3)
 46، ص: 1 اإلسالويةن، ج -الكايف )ط  ن6)



 (557هـ الدرس )3416شعبان  8 األربعاء.....................................................( تقليد األعلماالجتهاد والتقليد )

4 
 

 ن1) ولفو بني احلأوني يما أوضحنا  ون قبل.
ذلررك عكررأ األقررل : األيـررر إحااررة بالروايرراو هررو األعررر  بو رروم حررايم أو وارم أو  صرر  أو ناسرر  أو شرربه ال يقــال
 إحااة هبا؟

إليرره ان األعلررم  يارا نعررم  ن2)ذلررك وإن صرح إال انرره ي يررد والييرة االفهميررة واالعرفيرة بارروابت الومييررز والرت ريح إذ يقـال:
 وهو وا ال ن با  بل نسوظهر  يما سي م. بالرواياو والقواعد واملدارم هو األيـر إحااة

 توفر المصادر وتبويب الروايات ال يستلزم تساوي الفقهاء
الّن الرواياو ودّونة يف يو  وطبوعة هي ووناول اجلمير ، ووبّوبرة حسر  املسرائل واالحكرام، ويرّل ورا يررا  فقيره يررا  ) :واما

  ن3)ا  ن
فانرره ظرراهر يف الفعليررة ال يف  –وونرره أفعررل الوفارريل  –عليرره: ان األعلررم أفعررل تفارريل ويررل وصررف يوصررف برره شرري   فيــرد

يف وونرراول اجلميرر  ووبوبررة ال يقوارري تسرراومت و  االوكرران وال يف القرروة القريبررة وررن الفعررل. وعليرره فرران مرررم يررون الكورر  وطبوعررةن 
املصرامر يف الطر  أو الفلسرفة أو الكرالم أو ا هرا )يالفقره واألصرولن حبيرغ  أال ترح ان تروفرالعلمية أو األعلمية؛ الطرفني يف 

باملسرائل؟ وال يسرولزم وسراواة ذمت امللكرة لفاقردها بالنسربة إو عراي العاوي  صد  انميكن لكل عاوي أن ير   إليها ال يسولزم 
 تلك املسائل وإن يانا ووساويني ون حيغ اجلهل ببعاها بالفعل.

علررى الوصررول للمسررائل أو املرردارم ليكررون ووسرراويا  بررالقوة قررامرال انرره  ،انرره بالفعررل يرر لك ناألعلررم) أخرررح: ظرراهر وبعبــار 
واعررر  برر لو  املسررائل ارر  هرر    ولكررة أو أقرروح ولكررةن  ذاالقرردرة يف الوصررول ووسرراويني يف العلميررة واألعلميررة وان يرران احرردمها 

 ر املسائل أياان. فو ولاملس لة، واآلخر فاقدان للملكة وللمعرفة بسائ
لى اهلل على محمد وآله الطاهرين  ُو

  
   )الحكمة(:

َرار  َعَلى ال:  اهلاممت اإلوامقال  ُْ َرٌ  َوااِلْعِتاَلل  َعَلى اللرِه َهَلَكٌة َواْْلِ ذرْ ِب َتْأِخير  التـرْوَبِة اْغِتَراٌر َوط ول  الترْسِويِف َحيـْ
  ن(6َفال يَْأَمن  َمْكَر اللرِه ِإالر اْلَقْوم  اْلخاِسر ونَ َأْمٌن ِلَمْكِر اللرِه 
 نحتف العقول عن آل الرسول )

                                                             

 إذ ال مليل على علم احلايمني بالروايوني إال إذا ثبت و وممها يف ملأ واحد لدح القاا  حبيغ يسم  يل ونهما مليل اآلخر. ن1)
 سبم: الومييز للحأة عن الالحأة والرت يح الحدح احلأيوني على األخرح. ن2)
 64ص 2بيان الفقه ج ن3)
 .72االعرا :  ن6)


