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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

(66) 
 الوجه الخامس: اإلطالق المقامي

حجيدة قدول لتلد  أي الحدرا   –وغريه يف حاالت املخالفة واملوافقة وحالة عددم العلدم  حجية قول األعلموقد يستدل على 
قده عددن وتوضديهه يتوقد  علددى تعريد  اطالدال  املقدا ي وفر  لدبع  الروايدات، بداطالال  املقددا ي -أفدرا  الفقيده يف  دا حداال م 

 اطالال  اللفظي فنقول: الفوار  عديدة وهبا يظهر تعريفه وحدو ه:
 فوارق اإلطالق المقامي عن اللفظي

ا ددا اطالددال  املقددا ي فمصددبه الفلددي وقسدديمه أو قسددائمه  اطالددال  اللفظددي  صددبله الفلددي وأفددرا ه أي املوضددو  و صددا يقه -أ
فدداالالال  اللفظددي الددوال واطالددال  املقددا ي عرضددي أي ي ددم   ،املضددا ة لددهأو أي املوضددو  وسددائر املوضددوعات األخددرة املما لددة 

  ا هو بعرض  وضو  احلفم و صبله.
 املوضو  غري املذكور بلهاظ ذاته. :هواملقا ي حملل  ،املوضو  املذكور بلهاظ قيو ه :هاللفظي حملل  الال واط -ب
واطالال  اللفظي، بناًء على توق  اطالال  على كون املوىل يف  قام البيدان، بدا ان زدر  كويفده يف  قدام بيدان كد   دا  -ج

و  ي دك   د  كويفده يف  قدام بيدان كد   وضدأي  له  خ  يف  وضوعه، ا ا اطالال  املقا ي فيجا ان زر  كويفه يف  قام احلصدر 
 أي يف احلفم. – وضو  احلفم فيه 

واطالددال  اللفظددي :رتدده: توسددعة  ائددرة احلفددم، واطالددال  املقددا ي :رتدده تضدديا  ائددرة احلفددم، هددذا يف األحفددام اطبابيددة،  - 
 وا ا يف السلبية فاأل ر بالعفس متا اً.

، فددان اطالددال  (1)عليدده: أكددرم الفقيدده واملهندددب والطبيددا ذلددك كلدده بالتدددبر يف املتددال التدداال: فلددو قددال املددوىل للمددوىلل  ويتضــ 
وكدددذا الطبيدددا  (2)لفددد  فقيددده يف لتلددد  حاالتددده –مشدددول و دددوب اطكدددرام  –يقتضدددي ال دددمول  –لدددو متدددا  قد اتددده  –اللفظدددي 

فايفه يقتضي عدم و وب إكرام احملدا ي والصدهفي.. او وكمدا هدو واضد   –لو متا  قد اته  –واملهندب، ا ا اطالال  املقا ي 
وهدو  ولديس  دن أفدرا ه ويف الولده فان احملا ي والصهفي  وضو  آخدر اا د  أو لدال  وهدو قسديم  وضدو  احلفدم وهدو يف عرضده

كددون املددوىل يف  قددام احلصددر أي بيددان كدد   وضددو  ي ددك   دد   وضددو  احلفددم،   ه     وحمددر   ،حلفميددة وضددو  غددري  ددذكور يف ا ملددة ا
 فيه.

 والعفس  ن ذلك كله يف إالالقه اللفظي فالحظ.

                                                             

 ويف املتال الفقهي: لو قال )املفطرات: األك  وال رب وا ما (. (1)
اً أو غري رحم.. او.  (2)  كفويفه فقيهاً جنفياً أو قميلاً، عا اًل أو فاسقاً، َرِح 
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 املقام فان بع  الروايات الدالة على صهة التقليد و وا ه، يص  االستدالل هبا على اطالال  املقا ي. وفي
) دن كدان  دن الفقهداء( إىل آخدره ًداهراً يف بيدان  درائد التقليدد  طلقدا، حدا  لديس قولده أ) :قال السيد الوالد يف الفقده

أيفه لو كان هنا   يء آخر و دا التنبيده عليده، وأ دا سدائر ال درائد ففد   درت  نهدا زتداج إىل  ليد  ييد  لدواله   يفدن و ده 
 (1)(لال كات

 ،و دا أ دبه فاسـللوا ههـا الـ  ر دن األ لدة النقليدة األخدرة كددال بدري يف الفتدري  –االالال  املقا ي  –يفعم هذا الدلي  
 فتدبر

 رية عن اإلطالقالوجه السادس:  اشفية المع   
املو ددو  يف  العددا َ  لعبددده: ساسددلل العددا س أ   يسددلل العبددد  اال تددرة ان املددوىل لددو قددال وإىل ذلددك أ ددار السدديد الوالددد بقولدده: )

البلدد،  عتدذراً باحتمدال لددووم كدون العدا  حافظدداً للمسدللة  د  عدددم كدون ذلدك العددا  كدذلك،   يفدن عنددد العقدالء  عدذورا، ولددو 
 (2)إالال  ي م  هذا(سلله وعم  به   يفن عندهم  لو ا و  يفن للموىل حا االعكاض بليفه   يفن لفال ي 

توضدديهه وبرهنتدده يف كلتددا  هددا اطالددال  االفددرا ي )العددا  واألعلددم( واالحددواال )العددا  يف صددورة لالفتدده  دد  األعلددم هقــو : 
   ،  علولددة اليفعقددا  اطالددال  ومتا يتدده وإال ملددا ا فددن ان يفددون  عددذوراً باتيايفدده  ددا(3)وغريهددا( ان املعذريددة يف تلددك األ تلددة وغريهددا

 رية ك   ذلك بالربهان اطّنل عن ايفعقا  اطالال  ومتا يته.مشله، وحي  يرة العرف املعذ   ي مله الدلي  الفراغ ذ ته عما
فدان لدو رأة املعذريدة واملنجويدة  ،املر د  يف الطدر  العقالئيدة لدو   يتددخ  ال دار  ويتصدرف الدذي هدو ان العدرفوالحاصا: 

التفدات املدوىل  –ولدو باألصد   – وإحدرا هم إادا هدو طحدرا يف   عن اهنم احر وا ان املوىل كان بصدد  بيدان متدام  درا ه،  ذلك
لتلدددك الت دددقيقات والتفصددديالت والفدددرو  واهندددا ادددا عفدددن ان يبتلدددى هبدددا العبدددد وكوهندددا  وضددد  احلا دددة،  –ولدددو إمجدددااًل وارتفدددا اً  –

 .يف ال ار  اا ال زتاج إىل برهان (4)وذلك
   :يت واآلخر إ بايتوال يتوهم  ن هذا الدلي  الدور؛ إذ احد الرفيه  بو 

وهدذه هدي  –ا ا التبويت فهو: إذا كان املوىل يف  قام البيان فالعبدد  عدذور با تتدال احلفدم بدلي واحدد  دن  صدا يا  وضدوعه 
 ية التبوتية.ل  الع  

ولدو كدان  وا ا اال بايت فهو: إذا كان العبد  عدذوراً عرفداً ك د  ذلدك عدن كدون املدوىل يف  قدام البيدان، وهدذا هدو الربهدان اطّنل 
 اال، للوم الدور لفنه ليس كذلك.تاملقدم للبدعوة ع للية )إذا كان العبد  عذوراً عرفاً كان املوىل يف  قام البيان(  هو هذا ال ا

 االهما الوجه السابع: العلة الغائية من التشريع تنفي احتما  
)وال خيفددى  ددا فيدده: فييفدده ال يعقدد   ددن ال ددار  أن يهمدد  بيددان املوضددو  و ددرواله  دد    :ا ذكددره يف النددور السدداال وقدد يسددتدل  دد

                                                             

 .121ص 1الفقه: اال تها  والتقليد ج (1)
 يففس املصدر. (2)
 املخال  لقول اآلخر فظهر خطؤه. –أو العا   –لو اتى بالدواء  ن أحد الطبيبني املتخالفني، فظهر خطؤه وضرره، أو لو عم  برأي األعلم  (3)
 التفاتة التفصيلي ففي  باطمجاال. (4)
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كترة االبتالء به وأمهيته يف الدين؛ إذ عليه يككو عبدا ة النداب وأعمدال الب در فلدو كدان يعتدرب يف  وضدوعه  ديماً كاألعلميدة و وهدا 
 .  (1)وص  إلينا(لبيلنة ال ار  بفترة تو ا وصوله إلينا، كما  ن   ن القياب  نعاً 

 : ال تتهقا إال بد توضيهه بعبارة أخرة: ان العلة الغائية  ن الت ري  تتناىف    االمهال فان الغاية  ن الت ري هقو : 
 .بيان أحفام ال ر  –أ 

وإال فاطر ددا  إىل  أو بيددان حدددو ها لددو تصددرف فيهددا ال ددار  –لددو كايفددا لكعددة  –بيددان الطددر  إليدده واحلجدد  عليدده  –ب 
 .و بهه بلسان قومهيففس الطريا العقالئي الذي يففي فيه 

 العرف يف إحرا ها. ىلإوإال فاحالة املفل   –كالصالة واحل    –بيان  وضوعاته املخكعة  –ج 
الت دري ، وحيد    يدذكر لو أمه  ال ار  أي واحد  ن األ ور التال ة اآليففدة، لفدان لداًل بغرضده وبالعلدة الغائيدة  دن وعليه: 

د الريا وحجة  رعية أو عقالئية،  ل على عدم ا كااله لألعلميدة وإال لفدان  غريداً د، وقول املقل  ال ار  )األعلم( كقيد يف املقل  
 با ه   فوتاً ألغراضه.

حجيدة يفظدر األعلدم ب درت ال، أي تعيينداً(  دن أهدم  القدايفون( فدان )سدنل  ان هذا الو ه أعم  ن الو ده الرابد  )سدنل  وال يخفى
احلج  وهنا  عن القدايفون املسدنون وهدو حفدم وضدعي   صا يقه، على ايفه لدة التدقيا فان هذا  باين لذا  إذ الفالم هنا عن

 (2)أو تفليفي. فتل  
أحفا ده أو  وضدوعا ا( فدان هدذا يفعم ال خيفى ان األ   كان التعبري بد)فايفه ال يعق   ن ال ار  أن يهم  بيدان احلجدة علدى 

 بيان املوضو  و رواله(. يهم هو حم  الفالم إذ هو عن تعني تقليد األعلم كطريا إىل أحفام ال ار ، وليس )ان 
 الشارع ذ ر قيد األعلمية للعقالء والجواب بإحالةاإلشكا : 

بنداء العقدالء فدال يفدون عددم ذكدره  لدياًل علدى عددم إاا   يذكر ال ار  األعلم و  ي كاله، طحالتده املفلد  علدى ال يقا : 
إذ الغددرض ال يفددوت  ددا ام أحددال علددى بندداء العقددالء وهددم  ؛ا ددكااله بدددعوة ايفدده لددو كددان ا ددكاله و  يددذكره لفددان  فوتدداً للغددرض

 يرون تعني األعلم.
وذلدك لبداهدة ان املر د   ،ر د كم  (أهد  الدذكر)ذلك لفان  ن األوىل قطعداً ان ال يدذكر )الفقيده( و لو ص  هواًل:إذ باب: 

)اتبد  الفقيدده(  دد  بداهددة ان  تدد  و  فاســللوا ههــا الــ  ريف كد  فددن هددو أهد  اهددربة فيدده ففيدد  رأة ال دار  احلا ددة إىل قولدده 
للفقيده ال للجاهد  و د  كدون ذلدك  تفقداً  يفدون السؤال با ان يفون  دن أهد  الدذكر ال  دن أهد  ا هد  والنسديان وان االتبدا 

 فيه؟ اً    كويفه لتلف - لو كان بناؤه على ا كااله –و  ير احلا ة إىل ذكر )األعلم(  ،عليه
ايفه حيد  احتمد  ا دكات ال دار  يف احلجد  العقالئيدة قيدداً )كالعدالدة يف ا تهدد رغدم كفايدة الو اقدة بنظدر العقدالء( أو ثانياً: 

 هبمددددا بتلدددك السددددعةكاليددددد والسدددو  علدددى سددددعتها ادددا ال يقدددول ختفيفددده أ دددراً أو رفضدددده أصددد  احلجيدددة )كالقيدددداب( أو إقدددراره  دددا )

                                                             

 .011 – 015النور الساال  يف الفقه الناف : ص (1)
 ا تلسيسية، ولغري ذلك فتل  .إذ احلجية  ن األحفام الوضعية بناًء على كوهن (2)
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  م حمدرَ  سدلل  على عدم اعتبداره ، اللهدم إال ان يفدون هندا  بنداء   كان ال بد  ن الر و  لل ار  فان   يذكر قيداً  لل ،  (1)العقالء(
ولديس  ون كفاية تقليدد غدري األعلدم.ير  –وهم كتري  –  عليه ال ار  وال يفون به  غريا با ه  ملن ف  للعقالء يي  يصل  ان يتل 

 فتل    يداً  (2)األ ر كذلك
ال خيفى ايفنا   يفستعرض و وه املناق ة لتلك الو وه واألخذ والر  فيها و دا يفرتضديه  دن عد ده، إال إ دارة لبعضدها، إذ تنبيه: 

 احدددهاحمدد  ذلددك األصددول  باحدد  اطالددال  والتقييددد، وكددان الغددرض هنددا ذكددر و ددوه لتلفددة علددى املبدداّن املختلفددة يففددي  بددوت 
  نها فايفه ال  ايفعة مج  بني العديد  نها، فتدبر  يداً.لتما ية اطالال ، ففي  لو مت أكتر  ن واحد 

 اإلطالق قائم باللفظ هو الالفظ؟
ًهددر اددا سددبا ان اطالددال  قددد يفددون قائمدداً بدداللفظ وقددد يفددون قائمدداً بددالالفظ، فدداألول كالو دده األول )قهريددة ايفطبددا  تنبيــه: 

 .، فالحظهااألخرةالفلي الطبيعي على  صا يقه( والتاّن كهذا الو ه وبع  الو وه 
 وبعضها محرزة ىقدمة األولللم للحاجة بعض الوجوه نافية

وبعضدددها تعدددد  لدددياًل حمدددر اً  (3)ان بعددد  الو دددوه السدددبعة اآليففدددة تنفدددي احلا دددة للمقد دددة األوىل  دددن  قدددد ات احلفمدددةتنبيـــه: 
 .(4)لو و ها وان املوىل يف  قام البيان

 يعلم حال أغلبها اا سبا.بقيا  باح  أخرة وإ فاالت وأ وبة، تنبيه: 
يفعددم بقددي إ ددفال  بنددائي هددام علددى التمسددك باطالالقددات وهددو  عددوة عدددم مشددول أ لددة احلجيددة للمتعارضددني وان  قتضددى 

 –التعارض تسداقد كدال الددليلني )العدا  واألعلدم  عداً( وحيد  أ بندا عدن هدذه الددعوة  فصداًل يف آخدر كتداب ) دورة الفقهداء 
 سددللة خاصددة  –بديذن اهلل  –، علددى ايفندا قددد يفعقددد عددن تفرارهددا هندا اكتفينددا هبدا ، لدذلكسددالة  سددتقلة راسدة فقهيددة أصدولية( يف ر 

   واهلل املسد  والناصر املعني. ، بنائية حتال إىل  وضعها أصوليةلذلك يف بعها بالبه  األكتر، وعلى أي فهي  سللة 
 الطاهرين وصلى اهلل على محمد وآلهوآخر دعوانا ان الحمد هلل رب العالمين 
 

   )الحكمة(:
ْصـَراُر َعلَـى :  حممد ا دوا اط ام قال  َرٌة َوااِلْعِتاَلُ  َعَلى اللَِّه َهَلَكـٌة َواإْلِ َتْلِخيُر التـَّْوَبِة اْغِتَراٌر َوُطوُ  التَّْسِويِف َحيـْ

 (حت  العقول عن آل الرسول )  (5)َفال يَْلَمُن َمْكَر اللَِّه ِإالَّ اْلَقْوُم اْلخاِسُرونَ  ال َّْنِب َهْمٌن ِلَمْكِر اللَّهِ 

                                                             

 وقد فصلنا ذلك سابقاً فالحظ. (1)
 أي ال بناء  سللم صاحلاً لالتفال عليه. (2)
 كالو ه األول.  (3)
 كالو ه التاّن )اطرا ة االصلية والتبعية( وبع  آخر  ن الو وه فالحظها وتدبر.  (4)
 .71االعراف:  (0)


