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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

(66) 
 اإلشكال على المقبولة بان اللقب ال مفهوم له

ْـَقُهُهَمـايف املقبولةة  على االستدالل بقوله يستشكل  وقد بةا  اللقةال ال هفهةوم لةه  اْلُحْكُم َمـا َحَكـَم بِـِه َْْعـَدُلُهَما َوََْ
ـــهِ   فانةةةه ال يةةةدل علةةةى عةةةدم و ةةةوب إلةةةرام  ةةة  األفقةةةه، فقولةةةه فهةةةو لقولةةة  ألةةةرم األفقةةةه ـــا َحَكـــَم ِب ـــَدُلُهَما اْلُحْكـــُم َم  َْْع

ْـَقُهُهَما  ه سالت عن هضي وعدم هضي حكم   ه.يدل على هضي حكم األفقه ونفوذه لكن َوََْ
 األجوبة:

 :(1)واجلواب هن و وه
 المقبولة بعقدها السلبي صريحة َي النفي -1
َواَل يـَْلَتِفــْ  ِللَــى َمـــا َيْحُكــُم بِـــِه إذ ورد فيهةةةا   ةة  األعلةةمبةةا  املقبولةةة بعقةةدها السةةةلع مةةروة يف عةةدم نفةةةوذ حكةةم األول: 

ِِ  لَـْيَ  ِبَمْشـُهورو اْْلَخر َرُك الشَّاذُّ الَـّ ـَرُك َمـا َخـاَلَح ُحْكُمـُه ُحْكـَم اْلِكتَـاِا َو السُّـنَِّة َو َواََـَ  و يـُتـْ يـُْنظَـُر و اْلَعامَّـةَويـُتـْ
ُِ ِباْْلَخر َرُك َو يـُْؤَخ  .ِلَلى َما ُهْم ِلَلْيِه َْْمَيُل ُحكَّاُمُهْم َو ُقَضاتـُُهْم ََـُيتـْ

 مادة الحكم وعلة تشريعه ناَية
حبسةال  بةهفا  )احلكم( شرع لفصل اخلصوهة بل احلكةم هتقةّوم  (2)ا  هادة احلكم و ايته وها أل له ُشرّع تفيد النفيالثاني: 

ْـَقُهُهَمــا  هادتةةه وإال ملةةا لةةا  حكمةةاا بةةل نصةةااا أو اق احةةاا، فقولةةه يةةدل دةةادة )احلكةةم(  اْلُحْكــُم َمــا َحَكــَم بِــِه َْْعــَدُلُهَما َوََْ
 .والغرض هن تشريعه على نفوذ حكم األفقه ونفي نفوذ حكم   ه

 تشريعه. وِعّلةلالمها نقيض هقتضي هادة احلكم   (3)وبعبارة أخرى: السكوت والتخي 
هةن ا  اللقةةال ال هفهةةوم لةه إفةةا هةةو فيمةا لةةو تعلةةي بةةه األهةر والنهةةي ونظائرمهةةا دو  هةا لةةو تعلةةي بةةه  يةةرلرظهةةر ا  هةةا  وبـِل 

                                                             

 وخاهسها    تام لما سيأيت. (1)
 نفي نفوذ حكم    األعلم. (2)
 السكوت إثباتاا والتخي  ثبوتاا. (3)
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 )احلكم( ونظائره فتدبر  يداا.
 )ْل( للجن  ْو العهد َتدل على االنتفاء

ا  األلةةةا والةةةالم يف )احلكةةةم( للفةةةند، وإال فللعهةةد الةةةرهي، فتةةةدل علةةةى ا  يبيعةةي احلكةةةم ثابةةةت ل فقةةةه فينتفةةةي الثالــ : 
 .انتفاء لونه حكم األفقهبالطبيعي 

احمللةى اةا فلةو قةال )لةياكم األفقةه( ألهكةن القةول  (1)وبني احلكةموبرل  يظهر الفرق بني األهر باحلكم اجملرد عن هثل الالم 
بةةا  اللقةةال ال هفهةةوم لةةه فةةال يةةدل علةةى عةةدم نفةةوذ أو عةةدم  –ظةةر عةةن داللةةة املةةادة والغةةرض والغايةةة هةةن التشةةريق هةةق قطةةق الن –

عكةةد هةةا لةةو قةةال )احلكةم هةةا حكةةم بةةه األفقةةه( أال تةةرى الفةةرق بةةني قولةةه تعةةا :  ،حكةةم  ةة  األفقةةه –ولةةو التخيةة    –و ةوب 
الحمـد هلل  فانةةه ال لةال لاشةةكال بةا  اللقةةال ال هفهةةوم لةه، إذ االسةةتدالل لةيد بةةه بةة)أل( يف احلمةةد الدالةة علةةى ا   ةةند

احلمد هلل النافية تبعاا لرل  لكةو  احلمةد لغة ه، فةا  ريةد  ة ه آ  وظلةي ويريقةي وبةالتبق اهةا ريةده تعةا  فةرايت اسةتقال  فصة  
، عكةد هةا لةو قةال )اريةد اهلل( فانةه ال داللةة فيةه وحةده وال  ة  ل هلليتقال  األمةالقول احلمد أ   ند احلمد أ  الةرايت االسة
 على احلصر هن حيث وضق اللفظ. فتدبر

 ،يف قسيمه بني الو ود والعدم والعدم أعةم هةن عةدم الثبةوت وثبةوت العةدمو ا  هثل )الرم األفقه( يدور األهر فيه والحاصل: 
بني اإلثبات والنفي والنفي نفي وليد أعم هن ثبةوت العةدم وعةدم الثبةوت  (2) القسيمنيواها هثل )احلكم حكم األفقه( فيدور يف
 لرا لا  هفهوهه السلع مما ال ريال فيه.

ي وال ْصل  األمر منوط بالظهور العَر
)أ  يبيعةي املةادة الةة   األهةةر أو النهةي الطبيعةي   فلةو لةا  هصةال   ا  و ةود املفهةوم للقةال وعدهةه يةةدور هةدار املصةالّ الرابـ:: 

قةةال لّ ثبةةت الطبيعةةي لِ رض انةةه أُ فةةاالنتفةةاء إذ ال عنةةدعلةةى االنتفةةاء  م( لةةدل  وردت عليهةةا ائي ةةة ومةةيغت يف قالةةال األهةةر هةةثالا، لةةألرِ 
 للقال لغواا عرفاا.إثباته وإال لكا  فبانتفاء اللقال ينتفي الطبيعي 

لفةرد عنةد انتفةاء اللقةال دو  ملةا دل إال علةى انتفةاء شةخ  ا هةن احلكةم واملصةداقُ  األهةر أو النهةي الفةردُ  واهةا لةو لةا  هصةال  
، فانةه يّةهوهةو هةا قةالوه هةن ا  هفهةوم اللقةال او الومةا يةدل علةى انتفةاء شةخ  احلكةم الثابةت لةر  اللقةال دو  يبيع يبيعيِّةه،

 خاص اره الصورة.
فةا  ألةرم هصةّبه شةخ  هةرا احلكةم بةاإللرام فةال يةدل  (جملتهةدألةرم ا)وبةني قولة   (د اجملتهةدقلّة)اال ترى الفرق بةني قولة : 

                                                             

 أ  نفد احلكم ال هتعلقه. (1)
 ومها حكم األفقه وحكم   ه. (2)
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 يلبةه أو عنه واها قلد اجملتهد فا  هصةبه هةو يبيعةي التقليةد فيةدل علةى انتفةاء على عدم و وب إلرام    اجملتهد بل هو سالت
 بانتفاء لونه لتهداا. –أ  ماة التقليد  –ماته 
د األمةةل هةةن ا  اللقةةال ال ملوضةةوع وشةةبه ذلةة  فهةةو االسةةتثناء الةةر  ي لةةإال ا  يقةةال: ا  ذلةة  دناسةةبات احلكةةم وا اللهــم
 هفهوم له.

ا  لةةال القسةةمني )التعلةةي بةةالطبيعي وبالشةةخ ( ممكةةن يف عةةا  الثبةةوت، واهةةا يف عةةا  اإلثبةةات فةةا  األهةةر بكةةال  والتحقيــ :
تعةةارض اإليةةالق هةةق  تصةةوير يف آخةةر الكفايةةة هةةن نظةة  هةةا قالةةه ا خونةةد ،مث اسةةتثناءمثةةة يرفيةةه هنةةول بةةالظهور العةةريف فةةال أمةةل 

 املطلةةيذهبةةوا إ  تقةةدم العةةام علةةى  الةةرينوانةةه قةةد يقةدم املطلةةي لةةرل  علةةى العةةام خالفةةاا للمشةهور  فيهمةةاملر عيةةة العةةر   ؛العمةوم
 م املطلي يف هرحلة املقتضي بعدم و ود قرينة على اخلال  والعام قرينة. فتأهلبالورود لتقوّ 

 نفوذ مساوق لعدمهالسكوت عن ال
حفيته إذ النفوذ خةال  األمةل والشة  يف ا  السكوت عن هضي ونفوذ حكم   ه هساوق لعدم نفوذه ولعدم الخام : 

 احلفية.النفوذ و احلفية هوضوع عدم النفوذ أو 
يه: اْلُحْكـُم َمـا َحَكـَم للعموهات الدالة على حفيةة رأ  الفقيةه ونفةوذ حكمةه، فةاذا لةا  هثةل  إفا هي ا  النفوذ واحلفية َو

ْـَقُهُهَمــا ، فيبقةةى علةةى احلفيةةة، نعةةم لةةو أريةةد إثبةةات عليةةه حةةالمال عةةن عقةةد السةةلال فةةال وصةة  لةةه أو  سةةالتاا  بِــِه َْْعــَدُلُهَما َوََْ
 قطعاا. (1)األعلم اره الرواية ملا أهكن حىت لو   تكن نافية إذ اهنا ليست دثبتة قولحفية ونفوذ 

 ن تقليد األعلمروايات ْخرى على تعي  
 سردها السيد العم يف بيا  الفقه: مث انه استدل على تعني تقليد األعلم بروايات أخرى

 رواية )من ْم  قومًا...(
َِـي  :وهنها: ها يف الوسائل عن النع ) (2)قال ْـَقُه ِمْنُه َلْم يـََزْل َْْمـُرُهْم  َِيِهْم َْْعَلُم ِمْنُه َْْو ََْ َسـَفال  ِللَـى َمْن َْمَّ قَـْوماً َو 

 ((3)يـَْوِم اْلِقَياَمة
 :(4)يرد على االستدالل بالرواية هق قطق النظر عن السندْقول: 

                                                             

 أ  للافية ونفوذ    األعلم. (1)
 .44ص 2بيا  الفقه ج (2)
 .65ص 3هتريال االحكام ج (3)
 ة هضموهنا للقواعد والستفاضة هضموهنا.بقدة، وملطامحلفية هراسيل الثقات املعت (4)
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 غير الفتوىاإلمامة الجواا: 
وال تةةال م بةني تعةةني تسةةليم القيةادة واإلهاهةةة ل علةةم  (1)عةةن اإلهاهةة والقيةةادة الختالفهةةاا  اإلهاهةة  ةة  الفتةةوى والتقليةد  ْواًل:
 ر  استفتاء ملعرفة احلكم اها اإلهاهة فقيادة عملية لاليصال إ  املطلوب.فا  التقليد مِ  ،تقليد األعلم وبني تعنّي 

وواليةة الفقيةه وا  هةا يتومهةه العةوام هةن  بةاملع  األعةم وقد سبي يف هباحث اال تهةاد التفكية  بةني أدلةة التقليةد وأدلةة اإلهاهةة
، فةةا  ماهيةة أدلةةة التقليةد، وهةةي (3)هولويتةةه يف الشة و  العاهةةة أو واخلامةة أيضةةاا،  لة هةةال م لواليتةه و  ملر ةق   (2)التقليةةد و ةوب ا 

 وهي وتلا فيها. –تاهة، ال تال م ماهية أدلة الوالية واإلهاهة يف الش و  العاهة 
واالتبةاع يف الشة و  العاهةة   وا  الفتوى و وا  التقليد هن  هةة و ةوا  اإلهاهةة و ةوا  االئتمةام – هنهما ا  لاّل والحاصل: 
وأدلة التقليد دا هي ال تفي باثبةات الواليةة يف املوضةوعات الصةرفة وال الشة و   ،حبا ة إ  إقاهة الدليل عليه (4)أو واخلامة أيضاا 

 العاهة.
 لما سيأيت.  هرا لله لو لا  املراد هن )اّم( اإلهاهة باملع  األعم، واها لو لا  املراد باملع  األخ  فاألهر أوض 

 الرواية لرشادية
  هةةا ذلةةرت فيةةه املصةةلاة أو املفسةةدة الدنيويةةة فهةةو إرشةةاد ، وحيةةث أ ا  ظةةاهر الروايةةة اإلرشةةادية بنةةاءا علةةى هسةةل ِ ثانيــًا: 

ا  ال هةن هةره اجلهةة إال فال وقق ئةرا اإلشةك (األواهر)ما فصلناه يف لتاب لغ  ذل   بانكرنا املب  والتزهنا يف ضاب  االرشادية 
 لسا  اإلرشاد عرفاا وليد هن األخبار يف هقام انشاء التارمي. فتأهل  يداا وللاديث ملة. الساهن يدعى ا 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
  

   )الحكمة(:
َِـي َحاَجتِـِه ُقِضـَيْ  َْْو لَـْم تـُْقـَ  َما :  الباقر دحمم اإلهامقال  ِمْن َعْبد  َيْمَتنِـُ: ِمـْن َمُعونَـِة َِْخيـِه اْلُمْسـِلِم َوالسَّـْعِي لَـُه 

ُتِلَي ِبالسَّْعِي َِي َحاَجِة َمْن يَْأَثُم َعَلْيِه َواَل يـُْؤَجرُ  َِيَما يـُرْ  ،ِلالَّ ابـْ ُتِلَي بِـَأْن يـُْنِفـَ  َوَما ِمْن َعْبد  يـَْبَخُل ِبنَـَفَقة  يـُْنِفُقَها  ِضي اللَُّه ِلالَّ ابـْ
َِيَما َْْسَخَط اللَّهَ   (حتا العقول عن آل الرسول ) َْْضَعاََـَها 

                                                             

 وسيأيت  واب آخر أخ  وهو ا  )احلديث( إفا هو عن خصوص اإلهاهة العظمى، وليد عن هطلي اإلهاهة واملر عية. (1)
 أ  و وبه التخي   )إ   وار اال تهاد واالحتيال(. (2)
 أ  التال م الرايت  ل ، واألهر فيهما تابق ألدلتهما. (3)
 املراد اجلوا  باملع  األعم الشاهل للو وب. (4)


