
 (555هـ الدرس )3416شعبان  6االثنين ........................................................................................( تقليد األعلموالتقليد )االجتهاد 

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

 باهلل العلي العظيمأعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(97) 
 يدل على المشاركةف )أحق( أفعل تفضيل  إشكال: 

ـَااُهمأ َعَليأـِ  يف هنج البالغةة   )عليه السالم(انه قد يستشكل على االستدالل بقوله ثم  َمأـِر َأ ـأ أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّ َأَحقَّ النَّاِس ِبَهَذا األأ
بان )احة(( اععةل ضفلةيل وهةو يةدل علةى املشةارمة، أة اشةارمة املفلةل واملفلةل عليةه يف املصةدر )أة املةا ة   َوَأعأَلُمُهم ِبَأمأِر اللَِّ  ِفي 

   اليت ور ت عليها صيغة أععل التفليل( عتفيد الرواية ان لغري األعلم حقاً إال ان األعلم أح(.
 الجااب: مادة الحق  رينة على االختصاص بالحق والتفرد ب 

ال مةون هةاا أم ةر  وعةدم ثبوضةه لةال احل( هو ثبةوت احلة( اةاا الطةر   اا ضهان املستفا  عرعاً ان اععل التفليل إذا مانت وفي : 
إضةاعة إىل  اةن االخةر،احل( ال األم ةر حقةاً  ذةحقًا ان ذاك عخصوصية املا ة هي اليت أوجبت صر  أععل التفليل يف )اح(( إىل  

ان لةه احلة(  ون غةريه يف اماااةة وا العةة ال ان لغةريه  بصةد  بيةانهاا الكالم عانةه مةان  )عليه السالم( العلة الغائية والغرض ان إيرا ه
َااُهمأ َعَليأِ  َو َأعأَلُمُهمأ عالحظ متااها  ح( أم ر )عليه السالم(حقًا وله  َمأِر َأ ـأ ِبَأمأِر اللَِّ  ِفيـِ  فَـِننأ   أَيُـَّها النَّاُس ِإنَّ َأَحقَّ النَّاِس ِبَهَذا األأ

ََ َشـا ِ  ََ ُضـَرَها َعامَّـُة النَّــَشـ َعِقـُد َحتَّـى َيحأ َماَمــُة اَل تَـنـأ َِ اةأِ ـِرن لَـِانأ َكاإَـ ََ فَـِننأ أَبَــى ُ اتِـَل َو َلَعمأ ـتُـعأِت َِلِــَ  ٌَ اسأ اِس ]َمـا  َفَمـا ِإلَـى 
َها ُثمَّ َليأَس ِللشَّاِهِد َأنأ يـَرأِجعَ  ُكُماَن َعَلى َمنأ َ اَب َعنـأ ُلَها َيحأ ََائَِ َسِبيٌل َو َلِكنأ َأهأ َتار َأنأ  َو اَل ِللأ  .(1) َيخأ

ََ َفِننأ أََبى ُ اِتَل...يف ذيل الرواية  )عليه السالم(ويؤمد ذل  قوله  تُـعأِت ٌَ اسأ ََ َشاِ  ََ عةان ذلة  يف ذة احلة( وغةريه ال  َفِننأ َش
يف ذة احلةة( وذة احلةة( األم ةةر إذ عةةرض مونةةه ذا حةة( يقتلةةي ان ذا احلةةة( األم ةةر أرجةةر ولةةي: اتعينةةًا، وبعبةةارة أخةةر   لةةو اسةةةت ( 
ّ  ان غةري األعلةم لةي: بةاة حة( بةاملرة وإال ميةا يصةر قتالةه اة  انةه اتمسة   قةه أ و املعارض لألعلم القتال لدل ذل  بالربهةان ام

 ا  ان املقلِّد يرج  إىل ذة ح(؟
التفلةةيل أو  وهةةل هةةو وىل( يف الروايةةة الالحقةةة اةةن ان ملديةةد املةةرا  انهةةاوقةةد يةةور  علةةى القرينةةة األوىل بنظةةري اةةا سةةنور ه علةةى )األأ 

الةيت غايةة بل ةا  املقةام وال هنةا )عليةه السةالم(وعلى أة عانه غري قا ح يف ظهور قوله  ،( وخصوصياضهانوط باملتعل   (2)عنهاألصل جمر اً 
 .)عليه السالم(له مالاه وبل ا  مج ثبوت األصل وعداه ال األعللية وعداها ضتوقا على

َإأِبَياِء َأعأَلُمُهمأ ِبَما َجاُءوا ِب ِ االستدالل بـ  ِإنَّ َأوأَلى النَّاِس ِباألأ
َإأِبيَـاِء  )عليةه السةالم(مما قد يستدل علةى ضعةني  ضقليةد األعلةم بقولةه  لَـى النَّـاِس ِباألأ بتقرية  ان  َأعأَلُمُهـمأ ِبَمـا َجـاُءوا بِـِ ...ِإنَّ َأوأ

 (4)هو األوىل باألنبياء ألخا أحكام األنبياء انه( (3)املرج  للتقليد "األعلم"
 (الناس المحتمالت الستة في المراد بـ)أولىالجااب: 

َإأِبَياءِ قد يور  عليه  ان احملتمالت يف املرا  بة ولكن  بل وأم ر مخسة  َأوأَلى النَّاِس ِباألأ
                                                             

 .242هنج البالغة  (1)
 أة عن التفليل. (2)
 الظاهر ان ملمة )األعلم( ساقطة ان املنت، وعليها ابىن الب ث. (3)
 .44ص 2بيان الفقه ج (4)



 (555هـ الدرس )3416شعبان  6االثنين ........................................................................................( تقليد األعلموالتقليد )االجتهاد 

إذ اهنةا ضت ةدع عةن حكةم األعلةم نفسةه وانةه أوىل النةاس بةان   (1)ربة  للروايةة باملقةامأوىل الناس بإضباع األنبياء، وعليةه عةال األول: 
   األنبياء.يتب  

، لكةةن هةةاا بقولةةهأوىل النةةاس بةةان يوتبعةةوا ماألنبيةةاء، عقةةد يصةةر االسةةتدالل نةةا علةةى املقةةام بنةةاء علةةى ضعمةةيم االضبةةاع لألخةةا الثــاإي: 
 الوجه يستلزم ضقدير أم ر ان حماو .

 .، لكنها مسابقهاستفتوا، وهي على هاا  الةأوىل الناس بان يو الثالث: 
 –عةن املقةاممل ملةا سةب( اةن التفكية   أوىل الناس بان يرثوا اقام األنبياء يف القيا ة وام ارة )غري انص  النبوة( عهي أجنبيةالرابع: 

 .بني الفتو  والقيا ة – نيبل ا  نف: العنوان
 .مالساب(، مما ضستلزم ضقدير أم ر ان حماو   نداية الناس ماألنبياء، عهي أجنبية الناسأوىل الخامس: 

 لو مل حيرز أحد املعاّ السابقة مان املرا  ار  اً جمماًل عال يصر التمس  نا على ضعني  ضقليد األعلم.وعلى أة عانه 
 األولى بقال مطلقالمعنى السادس الظاهر: 

 لكن الظاهر هو إرا ة املعىن السا س وهو 
أوىل النةةاس باألنبيةةاء أولويةةة اطلقةةة إذ )ملمةةة أوىل النةةاس باألنبيةةاء ظةةاهرة يف األولويةةة املطلقةةة الةةيت ليسةةت إال يف اماةةام الســادس: 

 (2)العا ل(
َإأِبَيــاِء...يف  اعةةني  ان حةةا  املتعلةة( يفيةةد العمةةوم إذ مل يةةامر اتعلةة(  تاضــيح  ودليلــ : َلــى النَّــاِس ِباألأ إذ انةةه بعةةد ضعةةار ضعلةة(  َأوأ

( وحيةث مل يةامر املتعل ةة ،نظةائره اةا سةب(و بةاوواهر ماألنبيةاء مةان ال بةد اةن ضقةدير ععةل حمةاو  مةة)أوىل النةاس بإضبةاع األنبيةاء(  (أوىل)
وحيةةث  لةةت علةةى  أة أوىل النةةاس اةةن مةةل اوهةةات باألنبيةةاء، اخلأعةةا  العمةةوم أة أوىل النةةاس بإضبةةاع األنبيةةاء وبةةان يتبعةةوا ويسةةتفتوا.. 

اطلةة( اا ةةال هةةاه  مةةون، إضةةاعة إىل ظهةةور  (3)عكانةةت أجنبيةةة عةةن املقةةام )عليةةه السةةالم(يف اماةةام املعصةةوم  احنصةةرتاألولويةةة املطلقةةة 
 الرواية هي يف احلديث عن اماااة وا العة ال املرجعية للفقهاء وحدو ها. عتأال

 تباعخصاص اةوليس المراد االولى ب
وبال  ظهر ان اا ذمره  ام ظله اةن )ظةاهرة يف األولويةة املطلقةة( هةو الصة ير وان اةا ذمةره بعةد ذلة  بقولةه  )وخااسةًا  ة ولعل ةه 

 (4)وحنةو ذلة (ه، وأوىل النةاس باض بةاع املةدر س ضالايةاه، الظاهر ة بأن  املرا  به  االوىل باالض باع ممةا يقةال  أوىل النةاس باض بةاع الفقيةه أوال و 
ر بةةة)أوىل النةةاس بإضبةةاع الفقيةةه إذ ضنظةةريه غةةري اطةةاب( إذ نظ ةة ضةةام يف حةةد ذاضةةهعانةةه إضةةاعة إىل اناعاضةةه ملةةا ذمةةره أواًل، غةةري ظةةاهراً غةةري ضةةام 

ظر للمقةام إمنةا الكةالم املنةا ،للب ةث عةن املةرا  بةه اعةه ال اعةىنو أوال ه( عانه قد صرح ههنا بةاملتعل( احملةاو  وهةو )إضبةاع( وهةاا صةرير 
وهنةةا حيةةث حةةا  املتعلةة( ضةةر   بةةني االحتمةةاالت ا مسةةة السةةابقة ومةةان السةةا س هةةو  (5)هةةو ان يقةةول )أوىل النةةاس بالفقيةةه أوال ه(

 الظاهر مما سب(.
 جااب آخر: )أولى( أعم من الاجاب

                                                             

 وهو )ضعني ضقليد األعلم( (1)
 .44ص 2بيان الفقه ج (2)
 ضقليد األعلم غري املعصوم أة املرج  يف التقليد. (3)
 .44ص 2بيان الفقه ج (4)
 ال )أوىل الناس باضباع الفقيه(. (5)
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 .(1)غري ظاهر يف الوجوب إن مل يكن ظاهراً يف غريه( االولىورابعًا  بأن  قد يور  عليه بة) كما
( التفصيل بان )أوىل( حيث مان ان املعاّ امضاعية مانت  اللته علةى الوجةوب أو النةدب انو ةًة بةاملتعل  اقتلى القاعدة أ ال: 

أال ضةةر  انةةه لةةو قةةال أوىل النةةاس بالصةةالة يف أول الوقةةت  ملعلةةى الوجةةوب وإال ععلةةى االسةةت باب (أوىل)ت علةةو مةةان اةةن الواجبةةات  ل ةة
  ل على الوجوب. ، ل على االست باب، ولو قال أوىل الناس بالصالة الشيعةو و العلماء، 

 . ام ظله عتدبر (2)ا لكن اآل هاا إىل اا قالهنعم لو مل حيرز حال املتعل( وش  ملا  لت على خصوص احدمه
 وصلى اهلل على محمد وآل  الطاهرين

  

   )الحكمة(:
ِمن  َوالأَحجُّ ِجَهاُد ُكـلِّ َضـِعي   َوِلُكـلِّ َشـيأ   )عليه السالم( الكاظم اماامقال  زََكـاٌة َوزََكـاُة  ء   َصاَلُة النـََّااِفِل  ـُرأبَاٌن ِإَلى اللَِّ  ِلُكلِّ ُمؤأ

  .الأَجَسِد ِصَياُم النـََّااِفلِ 
م    َوَمنأ َدَعا  َـبأَل الثَـَّناِء َعَلى اللَِّ  َوالصَّاَلِة َعَلى النَِّبيِّ  - َوَأفأَضُل الأِعَباَدِة بـَعأَد الأَمعأرَِفِة اإأِتظَاُر الأَفَرجِ  َكاَن َكَمـنأ َرَمـى ِبَسـهأ

 .ِباَل َوَتر  
َقَن  َتَصدَ َوَمنأ أَيـأ   .ِبالأَخَلِ  َجاَد ِبالأَعِطيَِّة َوَما َعاَل امأُرٌؤ ا ـأ

ِبيُر ِإصأُ  الأَعيأِش َوالتـََّادُُّد ِإَلى النَّاِس ِإصأُ  الأَعقألِ  َرُة الأَهمِّ ُياِرُث الأَهَرَم َوالأَعَجلَـُة ِهـَي الأُخـرأ  َوالتَّدأ ملةا العقةول عةن آل )  وََكثـأ
 (الرسول 

                                                             

 .44ص 2بيان الفقه ج (1)
 إذ لو مل يدل على احدمها مان الندب هو املتيقن واألم ر ال  ليل عليه. (2)


