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

 باهلل العلي العظيموال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(43) 
 ، للتوالي الفاسدة الخمسةإعادة صياغة وإضافات

ان االستتتدنا  يف نعتتتنيد نألليتتتد األعلتتتم إث األ لتتتة ال:الألتتتة األختتتاة  وهتتتيق أل تتته أقتتترب لألنتتتابة وأل تتته أقتتتو  يف إيتتترا  الظتتتن وأل تتته أ :تتتر وبعبـــارة ى:ـــرى  
، يستدلمم نتواف ساستدة ال  اتن االلدتمام اتا إعتا إمجاعتاا أو حستأ املستهور أو حستأ (األختل بته و تان حتتة نعيينيتة (1 عألتالا  إحاطة، و لما  ان  تلل  نعتنيد 

 املبىن، وذل  إذا ا عي ان نل  ال:الألة علة لدعنيد العمل بألول األعلم، واعا ان ا عي ا ه عألدٍض للل  سسيايت عا سيه.
علتتة ناعتتة لدعتتنيد العمتتل رتتا هتتو أقتترب أو أقتتو  أو أ :تتر  هتتي اقتتأ أو اقوائيتتة إيتترا  الظتتن أو ا :ريتتة ا حاطتتةعلتتى العليتتة أن بتتان يألتتال بتتان االقربيتتة للو  امــا

 عن حيث ا حاطة، ساألعر واضح إذ نرتنأ اللوازم اخلمسة على هلا املبىن بال إشاالق
  حاالت المجتهد في عملية االستنباط

وعتتدم اتتواز إنباعتته إال لتتو بلتتغ يف استتدفرا  وستتعه  ايدتته الألصتتو  يف استتدنبا  احلاتتم الستترعي،   عتتدم حتيتتة رأن األعلتتم اعتتا نرنتتأ التتالزم األول وهتتوق
  ا قليل بل هو  :ا بل لعله األ :ر(.  ون عا لو اسدفر  وسعه بالنحو املدوسط املعهو  املدداول عا ة يف عملية االسدنبا ، وهلا

 عةقسلل  ألن حاالت اجملدهد لد  اسدنباطه احلام السرعي أرب
 ان ياون عدسرعاا اربمياا. -1
 ان يسدفر  الوسأ باحلد املعهو  العريف. -2
 .ان يسدفر  وسعه أ :ر عن ذل  إث ان يصل إث االطمئنان السخصي -3

عرنبتة سوقته  أو ل يصتل إث (2 بألة ان ندحصتل لديته الظنتون النوعيتة وإن ل لصتل لته الظتن السخصتي بالوستاقوالفرق بينه وبني سابأله واضح إذ يترا  بستا
 حد االطمئنان السخصي. وهي

 ان يسدفر  وسعه إث ان يبلغ حد العلم. -4
 .إمنا الاالم يف حتية االادها  ال:اين وال:الث ،وال  الم يف عدم حتية األول وحتية الرابأ

 كفاية الحد المتوسط المعهود من الفحص في االجتهاد
سايتتو باالطمئنتتتان  بالوستتاق حتيتتة ال:تتاين لفتترت عتتتدم نوقتتو حتيتتة الظنتتون النوعيتتتة علتتى حصتتول الظتتن السخصتتتييف  ينبغتتي النألتتتا والظتتاهر ا تته ال 

ألن بنتتاا العألتتالا عتتن أهتتل بتتل ا تتا حتتتة حتتن عتتأ الظتتن السخصتتي بتتاخلالي، والظنتتون النوعيتتة حانتتلة بتعمتتال النظتتر باملألتتدار املدوستتط املعهتتو  السخصتتي 
بال:التتث، وذلتت  عتتن ا دفتتائهم ذلتت  سا تته ال شتت  عندئتتٍل يف عتتدم ستتلمنا ننملنتتا و  ولتتئن ،ال دفتتاا باستتدفرا  الوستتأ العتتريفعلتتى ا العلتتوم والصتتنائأاخلتت ة يف  تتل 
علتتى بلو تته يف االستتدنبا  إث حتتد العتتتم التتدقي بتتل وال حتتد العتتتم العتتريف عتتن الدحأليتتأل األ :تتر، عتتأ ان الزم نلتت  األ لتتة ال:الألتتة عتتدم عنتتدهم  تتا نوقتتو 

الدحأليتتأل والدتتدقيأل والفحتتر األ :تتر  إذ ذلتت  هتتو ععتتىن عستتل  العليتتة حتيتتة  ظتتر الفأليتته إال إذا بلتتغ إث حتتد العتتتم العتتريف بتتل إث حتتد العتتتم العأللتتي عتتن 
التتلهاب إث  األعتترعتتا ام ل يعتتتم عألتتالا ستتان  ظتترو لتتيا التتتة وهتتلا ،تتا ال يألتتول بتته أحتتد،  ايتتة سياتتون الزم األ لتتة ال:الألتتة ا تته ة ال:الألتتة لدعتتنيد الدألليتتد(  ِعليتت

ر ننميلتته عنملتتة العلتتم اشتترتا  الفحتتر حتتن العتتتم العتتريف وعتتدم اال دفتتاا الصتتول الظتتن النتتوعي وال حتتن االطمئنتتان ستتان االطمئنتتان لتتيا بعلتتم بتتل  ايتتة األعتت
وال لافايتتة الفحتر حتتن العتتم العتتريف وإن  تان قتتا راا  وعتأ إعاتان الفحتتر و تون االقربيتتة للواقتأ علتتة ناعتة لدعتتني االنبتا ، ال واتته للألتول بافايتتة االطمئنتان

 ون اشتتترتا  وبالألتتتدر املدتتداول عرستتتاا مها اال دفتتتاا باحتتد املستتتلدمة هتتو علتتتى حستتأ عألدقتتتى الألاعتتدةو ، والظتتتاهر حستتأ االستتتدألراا النتتاقر عألتتالا علتتتى املميتتد
 .سايو بالدقي العأللي؟ بلو  الفحر حد العتم العريف

أن قتول املفقتول قتتد ياتون عفيتداا للظتن األقتتو  عتن حيتث األعتور الداخليتتة ع:تل أن ياتون قتتوة  ال:التتثق  (3 ويؤ تد عتا ذ ر تاو عتتا ذ ترو يف النتور الستاطأ
                                                             

 أو عألالئياا. (1 
 سان الظنون النوعية حتة عن  ا اشرتا  ان نور  الظن السخصي بالوساق بل هي حتة حن عأ الظن السخصي باخلالي. (2 
 .202ص 2الفأله الناسأ جالنور الساطأ يف  (3 
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وبتتتلل اهتتتدو زيتتا ة عمتتتا يعدتتت  يف اادهتتتا  اجملدهتتتدين عتتن الفحتتتر، وهتتتلا الظتتتن ياتتتون ععدتتت اا  (1 علتتتى سحصتتته ظتتن العتتتاعي عنتتته عستتتدندة إث إطتتتال  العتتاعي
 حلصوله عن الطرق السرعية.

  ألن الدعتدن عتن املألتدار التالزم يف الفحتر لتيا بوااتأ علتى اجملدهتد سألتد (2 وال يدوهم أن األعلمية ننايف  ألصان سحر األعلم عن سحتر املفقتول
ا  تتلو يألدصتتر األعلتتم علتتى ذلتت  املألتتدار يف حتتني أن املفقتتول يميتتد عليتته سيصتتا الظتتن عتتن قولتته أقتتو  عتتن قتتول األعلتتم، وععاقتتد االمجاعتتات ال  ستتلم  و تت

 .الصورة(
ظتن العتاعي ههنتتا  ستأ  ختل عألتدر وهتتو ان ظتن العتاعي لتيا التتة؟ س اتتاب بتان السترعية( رق الطتتقولته  وهتلا الظتن ياتتون ععدت اا حلصتوله عتن ىقـو:  

 واعتتا يفال بأليتتاأ أو أحتتالم،  (3 حتتة يف عدعلألتته ويف نرايحتته، اعتتا يف عدعلألتته سا تته قتتد نعلتتأل بتتالظن املعدتت  شتترعاا إذ ا تته ظتتن بألتتول اجملدهتتد احلتتتة شتترعاا 
ععدتت ة شتترعاا إذ ا تته يتتراح رأن هتتلا علتتى ذا  أل تته يتتر  أ :ريتتة إحاطتتة األول باأل لتتة الستترعية، ال ان  سهتتو أيقتتاا بطريتتألنرايحتته هتتلا التتران علتتى ذا  

 نرايحه له ملطابألده لرؤيا رأها ع:الا أو لألياأ أو السدحسان أو السدخارة!!
 االستشهاد بكالم صاحب الجواهر في بابي القضاء والتقليد

 (4 عتتا ذ تترو يف ارتتواهر  دتتاب الألقتتتاا وان عتتال  احلتيتتة االعدباريتتة لتته عتترت عتتريض ويف عبح:نتتا يف الدألليتتدمث ا تته يؤ تتد عتتا ذ ر تتاو يف  ألقتتنا بالألقتتاا 
أ لتتة النصتتأ املألدقتتتي   إمنتتا الاتتالم يف  تتواب الغيبتتة بالنستتبة إث املراسعتتة إث املفقتتول عتتنهم ونألليتتدو عتتتأ العلتتم بتتاخلالي وعدعتته، والظتتاهر ارتتواز، الطتتالق

 .، وللساة املسدمرة يف االسداا واالسدفداا عنهم عأ نفاوهتم يف الفقيلة(2 حتية ارميأ على مجيأ الناأ
عتتتأ إعاتتتان عنعهتتتا يف  :تتتا عتتتن األستتترا  املنتتتت   ظتتتر املفقتتتول سيهتتتا يف زعا تتته باملواسألتتتة ل سقتتتل يف األزعنتتتة  -و عتتتو  الراحتتتان بظتتتن األسقتتتل يتتتدسعها 

واتوب العمتل اتلا الراحتان يف خصتوص املستت لة، إذ لعتل الراحتان يف أنتل شترعية الراتو  إث املفقتتول  علتتىأ ته ال  ليتل عألتال و ألتال  -وبغاهتا الستابألة 
 .(6 حنو شها ة العدلني ،وإن  ان الظن يف خصوص املس لة بفدو  الفاضل أقو 

هتتا، وأ تته عتتن احلتتأل والألستتط ي  ل  حامتته يف خصتتوص الواقعتتة يستتدلمم حتيتتة ظنتته يف     (7 و فتتو وعتتأ ستترت عتتدم املتتا أ عألتتال ستتاطالق أ لتتة النصتتأ الالتته، 
 .والعدل وعا أ مل اهلل، سيتوز الراو  إليه نألليدا أيقا

ا  سحاتم  تتل واحتتد عنهمتا لاتتل واحتد عنهمتتا، وال واته للدخيتتا هنتت متا يف أعرمهتتا رالتني  سعتتةا والنصتوص الستتابألة إمنتا هتتي يف املدنتازعني يف حتتأل وقتتد حا  
يف أنتتل املراسعتتة والدألليتتد، ضتترورة األتتأل سصتتل التتدعو  بألتتول أحتتدمها، النفتتاق النصتتوص علتتى ذلتت ، وأ تته ال يبطتتل حاتتم  تتل عنهمتتا الاتتم ا ختتر،  (8  متتا

ى ا عتتام، سلتيا حينئتتل إال الرتاتتيح للحاتتم يف  لتتي الواقعتتة باملراحتتات التتع ذ رهتتا ا عتتام  عليتته الستتالم( وقتتالق إ تته عتتأ ستترت سألتتدها أمجتتأ يألتتو حتتن يلألتت
 وللحديث نلة (املسدفا  عن إطالق أ لة النصأ املعدقد بالعمل يف مجيأ األعصار واألعصار (9 وهلا  ا أنل الدخيا يف الرتاسأ والدألليد

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
 

 )الحكمة( 
يَبهُ اْلُمْؤِمُن ِمْن ُدَعاِئِه َعَلى َثاَلٍث ِإمَّا َىْن يُدََّ:َر َلهُ َو ِإمَّا َىْن يـَُعجََّل َلهُ َو ِإمَّا َىْن ُيْدَفَع َعنْ ق َقاَل ا عام زين العابدين  ِِ   ُه َباَلء  يُرِيُد َىْن ُي

 (280او العألول ص 
                                                             

 أن اجملدهد املفقول. (1 
 أن ا ه إذا  ان أعلم لمم زيا ة سحصه عن سحر املفقول. (2 
 احلتة شرعاا. وهو أو سألل ا ه ظن بالواقأ واحلام السرعي عن طريأل قول اجملدهد اراعأ للسرائط (3 
 .44-43ص 40اواهر الاالم ج (4 
 الدسهيل وباب الدماحم والعرت العريض أل لة احلتية.. اخل.والسبأ هو عا سصلناو عن عصلحة  (2 
 إذ ال يسرت  يف الساهدين ان ياو ا األعدل بل يافي  و ما عدلني. (6 
 هنا يسا ناحأ ارواهر إث  ادة يف  اية األمهية سالحظ. (7 
 ان ال يألاأ هلا الين. (8 
 ه. الرتاسأ( هو باب الألقاا و الدألليد( هو عا حنن سي (9 


