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

 باهلل العلي العظيماألبدية على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال 
 تقليد األعلم

(88) 
 زمن النص هو الحافظ لروايات أكثرفي دعوى ان األعلم 

اة )علاايهم الساالم  كااا  يطلاو علااى  ان رو  وحفاا  ): القااول بااكماا اهاه داارى علاى  فااّ ا االعلام واالفقااه يف عصار االئما
إىل ىين اهلل، وأ ر اهلل، وأحاىيثنا ا أ اا الياوم فلاي   أحاىيث أكثر  ن غريه ا كما رمبا يظهر أيضاً  ن إضافة االعلم واالفقه

باني الفقهااامل املراأاام أعلاام  اان هااّه امهااة وكلاهام   ساااوو  يف  قاادار االحا ااة باالخبااار واالنااار، ال ا الروايااا   دواهااة يف  
اا االفقاه واالعلام    ناول امميم، و بوابة حسب املسائل واالحكام، وكلا  ا يراه فقياه ياراه غاريه،يف ك ب  طبوعة هي  وإّنا

يف هاّا العصار يقاال للاّّ  اارا  يف رىا الفارُو إىل االثراول أكثار، أو كااا  أكثار  كاامًل وفهماًا ا علااى  اا يا    ان ا ااال  
 الوأوه ال الية:  1)والكالم فيه إ  شامل اهلل دعاىل ا وبني املفهو ني عموم  ن وأه، وال أقل  ن االمجال 

 األجوبة:
 الفرق بين األعلم في الحسيات واألعلم في الحدسيات

 –و نهاا املساموعا   – إ  ال حت اا  احلسايا  فقا،، احلف  األكثر يف احلسيا بالرواية و ا  األعلم إّنا يكو  أوالً: 
إىل إعمااال هظااار وفكااار واسااا دالل وال د وقااا، علااى االسااا نباي، بااال الناااات مجيعااااً فيهااا ساااوامل لاااو دسااااو  قااادرة حواساااهم 

واملقاام  ان  – واحلفا  بااحلوات فرضاا وقد يكو  املقلد أقو  يف بعض حواسه  ن اجمل هد فلو كا   اال  ال قلياد ،ا مسة
إ ا واام أو قاارأ  لوأااب علااى اجمل هااد دقليااد العااا ي –ر أو قاارأ فظفاا  أو  اان ىو  حفاا  راايريا ا ألهااه واام روايااا  أكثاا

يف امملاة  إليهاا، ولاّا داد ا   اال  الرواياة حياث كاا  الوناقاة يف النقال بعاد ساال ة احلاوات امل اار روايا  أكثر وحفظها
 العا ي احملض.ا  رواها حجة على اجمل هد و  –رواي ه أّ  –كا  قول الرواّ   ،ضابطاً  بكوهه

علااى   2)أو شاابه  لاا ا اا يف احلدساايا  فااال ريااب ا  األعلاام ال يكااو  باااحلف  األكثار، باال بااالفهم األأااوى أو األى  
فا  الطبيب األعلم لي   ن  ؛لعله  ن البديهيا ، بل وقد سبو بيا  هّا الوأه بعبارة أخر  يف الدرت السابو ،ا ال 
أوامل أ راض أو أوامل أىوية أكثر أو حف  هسخاً أكثر  ن غري ا  ي ميز  حف  أقوال أ بامل أكثر بل لي  حىت  ن حف 

 على الصيريا  امل نوعة امل    ة. مبلكة االأ هاى والقدرة على  ييز املوضُو ودطبيو الكربيا  )العالأا  املخ لفة 
 بناء العقالء على منوطية األعلمية بأجودية الفهم و...

                                                             

 64ص 2الفقه  بيا     1))
 ككوهه أقدر على رى الفرُو لألرول ودطبيو كربيا  القواعد على ريريا  املسائل.  2)
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ا  بنامل العقالمل يف األعلم فيما دوق، على امللكة على  نو ي ه باألقدر على االس نباي واألأاوى فهمااً للمادار  ثانياً: 
ول طبيقها على املصاىيو، ولي  على األكثر حفظاً، وىوه  بناؤهم يف خم ل، األباواب  ان علام الكاالم إىل األراول إىل 

 الطب إىل اهلندسة إىل غري  ل .
إ  مل  كله  هّا ،األعلم فيه هو األكثر حفظاً واحلساب فا   اميرافياعلم لى امللكة كيالب  سائل هعم  ا ال ي وق، ع

 هقل حبكم العقل بّل .
 أكثرية الرواية والحفظ قد تضاد معرفة الحكم الشرعي 

أيح األرأاح  ان أكثرية الرواية واحلف  لألحاىيث  ن غري ا  ال  قدرة ال مييز بني احلجة والالحجة  نهاا أو دار ثالثاً: 
 عرفة احلكام ال ارعي  –يف امملة  – احلج ني أو  ن غري ا  ال  قدرة  عرفة وأه اممم بني الروايا  وشبه  ل ، دضاى  

قد دكو  االحفظية وباالً على راحبها عك  وبعبارة أخر : والورول إىل احلكم الصاىر  نهم عليهم الصالة والسالم، 
ــا: فيهااا قااال  الااياألفهميااة  َن ــْتْم َأفْـَقــْل الن ــاسا عاَرا َعــَرفْـْتْم َمَعــاناَي َكاَلما ااا ااا األحفاا  غااري الف    (1أَنـْ قااال م فاهااه كمااا ه 
 :يَعتاَنا َفقايهاً َحت ى يـْْلَحَن َلْل فـَيـَْعراَف الل ْحن ْرب  َحاماـلا فاْقـل  : وهو ممان قاال عناه   (2 اَل نـَْعدُّ الر ْجَل ماْن شا

َفْعلْ  بل هو   مول لقوله   (3 ْهَو َأفْـَقلعاَلى َمْن  َلْل َجْهْلْل َو عاْلْمْل َمَعْل ]َلْم يـَنـْ َفْعل ْرب  َعالام  َقْد قـَتـَ   (6 [ اَل يـَنـْ
  5)ويكفي  ثااًل على  ل  )العدالة  فقد ورى  فيها روايا  كثرية مجم السيد العم  نها أربعاني رواياة يف )بياا  الفقاه 

حتقيو النسبة بني بعضها والبعض اآلخر وبينها وبني العدالة واهنا  ن وأاه أو العماوم وا صاوص املطلاو،  ن الواضح ا  و 
إ  مل ي وقاا، علااى  فاايم  اخ لفاات، ي وقاا، علااى الفهاام والقاادرة علااى االساا نبايوأااه أو وأوهااه واهنااا باال فهاام اخ الفهااا و 
َأْن تـَْعرافْــوْ  باالْســْترا َو   4)رااظيظة عبااد اهلل باان أر يعفااوراً، فمااثالً يف و اام عد ااه ياازىاى احلاااف  حتااري  االفهميااة واالقدريااة،

وهل املراى ؟ فما هي هسبة بني العفا  والعدالة؟ إ  قد يقال با  العفا  أعم  نها  طلقاً، مث  ا ا يعين السرت  (7اْلَعَفاف
؟ بي ه؟ أو عن أردقائه اللصيقني به؟ أو عن أهل حمل اهالسرت عن أهل  –على دقدير كو  املراى  ن املصدر املفعول  –به 

 أو عن أهل بلدده؟ إىل غري  ل .
 دعوى: توفر المصادر وتبويب الروايات مالك التساوي

ال ا الرواياا   دواهاة يف ك اب  طبوعاة هاي  ؛وكلاهم   ساوو  يف  قدار االحا ة باالخبار واالناارعلى قوله ) كما يرد
                                                             

 .117ص 27وسائل ال يعة    1)
 .161الييبة )للنعماين  ص  2)
 .603ص 1اإلسال ية    –الكايف )ي   3)
 .687هنج البالغة: ص  6)
 .146ص 3بيا  الفقه    5)
 وهاقش بعض العلمامل يف كوهنا رظيظة.  4)
 .38ص 3 ن ال حيضره الفقيه    7)
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  1)حسب املسائل واالحكام، وكلا  ا يراه فقيه يراه غريه    ناول امميم، و بوابة
 األجوبة: ال تالزم

األعلميااة، وإال يف اإلحا ااة دااالوم وال األكثريااة  ،ا  ال ساااّو يف  قاادار اإلحا ااة ال يااالوم ال ساااّو يف األعلميااةأوالً: 
ا ىو  مامي ل  الوسائل فقا،، وا   ان مي لكهممن  طلقاً للزم االل زام با   ن مي ل  الوسائل وأا م أحاىيث ال يعة أعلم 

ا مما دصلح ىلايالً أو  يياداً أو قريناة مملن مي ل  الثالنة لوأوى روايا  يف البظار ليست فيه  طلقاً بالنسبة البظار  فضول
 رارفة أو شبه  ل .

ج هااد الناشااذ الااّّ وللاازم االل اازام بااا  ال اايي االهصاااّر لااو ا  لاا  الوسااائل وامااواهر فقاا، هااو  فضااول بالنساابة للم
 ا  لكها و صاىر أخر  كاملس در  واما م  ثالً،  م اهه واضح العدم.

اسا نبا اً  وأأاوىوللزم القول با  الفقيه الّّ حيف  أحاىيث أكثر يف و ننا أعلم ممن حيف  أقل وإ  كاا  أقاو   لكاة 
ينا لااو ا  لا   صاااىر  بياة أقاال فاهااه وأقادر علااى رى الفارُو لألرااول، وهال يعقاال ا  يقاول أحااد باا   ثاال أبااو علاي باان سا

 يف الطب مي ل   صاىر أكثر؟  ب دأ  فضول بالنسبة لطالب
 االختالف في القدرة على االجتهاد في التبويب

علااى  –وأقادر  –الفقيهاني، إ  اجمل هاد أو األعلاام قااىر  العااا يني أو ا  كاو  الرواياا   بوبااة، ال يسا لزم دسااّوثانيـاً: 
يار   أو األفقاه يبها اأ هاىّ ولي  برواياة أو آياة ولعال الفقياهفا  دبو  ىو  العا ي أو غري األعلم إعاىة دبويب األحاىيث

 ا  إىرا  هّه الرواية يف هّا الباب أو عدم إىرا  دل  فيه،  ن خط   ن قام ب بويب الروايا .
وأاااوه اممااام باااني  ال مثيااال لاااّل  مبقبولاااة عمااار بااان حنظلاااة إ  رااانافها احلااار العاااا لي يف الوساااائل يف بااااب وقاااد  ضاااى

رانافها السايد الربوأارىّ يف ، و رافا  القاضاي األحاىيث املخ لفة، وأىر   ل  كله يف الباب ال اسم  ن ك ااب القضاامل
بينما اس دل  ،وأرول الفقه   املقد ا 1   )4)باب ال – ا يعاجل به دعارض الروايا   ن اممم والرتأيح وغريمها باب 

ا  ردرها يف الرتأيح هر  فيما  –أبواب نالنة  هّه م ا   –على دعارض الف ويني  –كما سبو   –بعض األعالم   2)هبا
والالحجاة يف ال مييز بني احلجاة هو  ا بعدها ا  و  –لالفقهية يف الرواية   آالً  وإ  كا   رأم بعضها –بصفا  القاضي 

 كما سبو.  –  نهما ن الرواي ني وإال فاالرأح 
 ور  استنباط أدلة أكثراألعلم بمقد

ّكورة يف اجملاا يم  ،ا  كوهنم   ساوين يف  قدار اإلحا ة باألخبار غري دام أيضاً ثالثاً:  و ل  أل  اآليا  والروايا  امل
قاد يضاي، ألىلاة املسا لة رواياة  وأاوىة يف بااب آخار أو  –فكيا، بااألعلم  –وإ  كاهت حمصورة إال ا  اجمل هاد  احلديثية

بداللااة االق ضااامل أم ال نبيااه واإلشااارة أم غااري  ارداا   ىالل هااا غفاال أرباااب اجملااا يم عاان ىالل هااا علااى املسا لة سااوامل أخاار  آياة
                                                             

 .64ص 2بيا  الفقه    1)
 بّ القها أو  الكها.  2)
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  ل .
ام هاي سا مائة آياة، بينماا أبليهاا السايد الوالاد يف  وساوعة الفقاه إىل وكمثال على  ل : ا  املعرو  ا  آياا  األحكا

 .-بني ىليل و ييد وقرينة وشبه  ل   –أل، آية 
 فرق األعلم في الزمنين

إال ا   ،كااا  هااو األكثاار إحا ااة بالروايااا   اام أأوىيااة الفهاام  األئمااة )علاايهم السااالم ا  األعلاام يف و اان  والتحقيــ :
األعلام يف هاّا الز اا  فضاابطه هاو هاو إال ا  االسا نباي  ا ااالوراول للظكام أساهل، كاا  االس نباي كا   بساطاً أكثار و 
 وهلّا دفصيل يوكل إىل  ظاهه. أرعب للبعد عن و ن النص

اه هيناا  ان األىلااة الاي اسا دل هباا علااى دعانيا دقلياد األعلام وقااد ضامنااها بعاض األىلاة الدالااة علاى عادم دعينااه  وبـلل 
ا  الكالم إىل األىلاة الاي فلنعط، عن ،، كبنامل العقالمل كما  ضى دفصيلهباألعلميةالرتأيح  فق، والي اس ظهرها اهنا دفيد

 بعد بنامل العقالمل، اال القا .د ا وعماس دل هبا على ال خيري بينه وبني األعلم 
 من األدلة على عدم تعّين تقليد األعلم: اإلطالقات

 :اال القا  ،الدليل االوال لعدم وأوب دقليد االعلم  طلقاً ) يف بيا  الفقه: قال السيد العم
، و  2)«العلمامل»و   1)«الفقهامل»أ اا الدليل االوال: فهو عمو ا  وا القا  االيا  والروايا  الدالاة على الرأُو إىل 

ّكر»، و «كاال  ساانا يف حبانااا» ، وحنوهااا، فا القهااا وداار  االس فصااال فيهااا ىلياال ال خيااري بااني أفراىهااا: العااامل  3)«أهاال الاا
 . 6)  اال ال  يف أ ثال  ل  فاالرل اال ال  كما حقاو يف حملاه واالعلم. و م ال  ا يف إراىة

 وصلى اهلل على محمد وآلل الطاهرين
  

   )الحكمة(:
َمنا اتـ َقى الل َل يـْتـ َقى َوَمْن َأطَاَع الل َل يْطَاْع َوَمْن َأطَاَع اْلَخالاَ  َلْم يـَْبالا َسَخَط : علي اهلاىّ  اإل امقال 

َقْن َأْن َيْحل  بالا َسَخْط اْلَمْخْلوقاينَ  اْلَمْخْلوقايَن َوَمْن َأْسَخطَ  يـْ  اْلَخالاَ  فـَْليـَ
  حت، العقول عن آل الرسول )

                                                             

لا َحافاظاً لاداينال...كا   1)   .131ص 27)وسائل ال يعة:    فََأم ا َمْن َكاَن ماَن اْلْفَقَهاءا َصائاناً لانَـْفسا
  .238ص )حت، العقول عن آل الرسول   باالل لا اأْلَْمَناءا َعَلى َحاَللالا َو َحَرامالاْلْعَلَماءا كا    2)
 ا  املراى هبا علمامل النصار . –يف االجتاه املقابل  –إ  مل هقل باخ صارها باألئمة )عليهم السالم  أو   3)
 .42ص 2بيا  الفقه    6)


